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الشارع السياسي
االفتتاحية

حتى ال يقال ” ال يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة ”

بقلم فوزي البدوي
أستاذ الدراسات اليهودية ومقارنة األديان  -الجامعة التونسية

يف عرش سنوات تم تدمري أغلب ما أنجزته دولة االستقالل
من مكاسب يف الصحة والتعليم والديبلوماسية واالقتصاد
عرش سنوات كانت كافية ليخرج دلك املارد الرببري الذي تحدث
عنه بورقيبة ممزوجا هذه املرة بأيديولوجية دينية اسالموية
ليعيث فسادا يف دولة بدأت عليها عالمات الوهن منذ خطأ
بورقيبة التاريخي يف الرئاسية مدى الحياة يف استعادة ل" املرض
الجينى" العربي القديم اإلمارة ولو عىل حجارة كانت احدى
عالمات الوهن التي ستتفاقم وتؤدي بالدولة ايل املهالك هي
عماها التاريخي طوال سبعني سنة– وقد رشعت يف اصالح كل
يشء -عن مسالة واحدة مصريية ستحدد مصري كل إنجازاتها
وهى عالقتها بالدين الذي سبب لها كل هذه املتاعب الدورية
والحقيقة أن ثالثة عقود من الزمان أو أكثر لم تغري من
قناعتنى أن تونس – ربما كغريها من بعض البالد العربية
ستعرف -وعرفت فعال  -أزمات دورية بسبب عدم االنتباه إىل
رضورة ح ّل املشكلة الدينية " بطريقة راديكالية" وكنت أظن
منذ نهاية ثمانينات القرن املايض مع أفول الحكم البورقيبي أنه
باإلمكان أن نمنع الطوفان الذي كانوا يَ َر ْون َ ُه بَعِ يدا ً َون َ َرا ُه َق ِريبا ً
وحني أنظر اليوم إىل ما كان جزءا من تأمالتي يف موضوع الدين
والنظام الجمهوري أرى أن كل توقعاتى الكارثية قد حدثت وأن
أني لم أكن
االتي أعظم ما لم يثهَ يِّئْ َلنَا ِم ْن أَمْ ِرنَا َر َشدا ً بالرغم من ّ
يوما رائيا وال كاهنا وال ممن كانوا للرؤيا يعربون وال زلت أعتقد
أن اإلصالح الذي ال يأتي يف وقته قد ال يأتي أبدا ً وإن أتي بكلفة
غالية كان من املمكن تجنيب البالد والعباد أثارها وما اكتبه عىل
صفحات الشارع املغاربي هو شهادة للتاريخ عىل قرص نظر
السياسيني املهتمني باآلني واملبارش يجعلون أصابعهم يف أذانهم
حذر االستماع ملن جاؤوا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
يحذرون .هؤالء السياسيني الذين إذا نظروا آنذاك ايل جنتهم قالوا
ما نظن أن تبيد هذه أبدا ً وظنوا أنهم قادرون عليها حتى إذا فار
التنور صارت حصيدا كأن لم تغن باألمس.
لقد كانت دولة االستقالل متشبعة يف قرارة نفسها  -فيما
أقدّر  -بقيم الجمهورية عىل النمط الفرنيس وال شك عندي أن دولة
االستقالل وبورقيبة تحديدا كانت توّد لو أنها استطاعت تحويل
النظام الجمهوري الوليد إىل نظام الئكي ولكن براغماتيتها
السياسية وحذر بورقيبة من تجربة الغازي مصطفى كمال
ورغبة الجمهورية الوليدة يف عدم مزيد إثارة جزء من الرأي
العام املحافظ أصال قعدت بها عن تحويل مرشوعها من القوة
إىل الفعل وإن كانت عىل كل حال قد وضعت األسس التي من
املمكن أن تؤدي إىل النتائج املنطقية الختياراتها األصلية ونعني
جمهورية الئكية وهذا الخيار يظل يف نظري مفهوما بل قد يظل
إىل اليوم مطلبا مرشوعا ال أدري أن كان له مكان يف ذهن الرئيس
الحايل وبطانته وهل توجد القوي االجتماعية القادرة عىل تبنيه
والدفاع عنه ولكن الثابت أنه أمر لم تفلح دولة االستقالل يف
القيام به عىل وجهه وال املساعدة عليه ألسباب مختلفة ال يف
العهد البورقيبي وال يف عهد من جاء بعده بل صار أمرا عسري
املنال بعد اشتداد عود اإلسالم السيايس منذ الثمانينات من القرن
املايض وقد زاد دستور الجمهورية الثانية األمر تعقيدا بان صاغ
يف عبارات فضفاضة قابلة لكل التأويالت املمكنة ما كان يبدو
واضحا بعض الوضوح يف دستور الجمهورية األوىل وهي صياغة
عكست يف الحقيقة التوازنات السياسية التي وضعته فجاء
أشبه بحقل الغام يف بنوده املتعلقة بالدين
إنني ال أدعو الرئيس الحايل بعد الفراغ من املهام االقتصادية
واألمنية املستعجلة ايل الدفاع عن جمهورية الئكية معادية للدّين
فهو أمر يبدو أنه ليس من منارصيه بل بالعكس فاألفضل حاليا
ويف األفق املنظور هو بقاء الجمهورية التونسية نظاما محافظا
عىل هذه" الوديعة التاريخية ونرى رضورة بقاء اإلسالم دينا
للدولة تعرتف به وتمده بضمانها فال تتحول ايل الئكية ال مبالية
بمصري الدّين معتربة إياه مسألة خاصة ألن ذلك سيخلق فراغا

مرعبا وخطريا عىل توازن املجتمع يف غياب أي هيكل مواز للدولة
قادر عىل تحمل هذه املسؤولية مسؤولية التعليم الديني وتأويل
الدين والتكلم باسمه
وتحن إذ نوكل هذه املهمة للدولة التونسية فإني ادعو
القائم عىل شؤون الدولة اليوم أن ال يجعلها فوق الدّين وال تحته
بل أدعوه إىل الدفاع عن إشاعة روح من الئكية العقول والنفوس
والتفكري دون أن تكون الدولة نفسها الئكية أي أنى أريد
باختصار من هذه الجمهورية يف فرصتها االخرية وبعد الفراعغ
من املهام العاجلة أن ترشع يف إشاعة روح من الالئكية غري
املعادية للدّين ولإلسالم بل الئكية منارصة للحرية ولهذا أيضا
أؤكد عىل أن واجب هذه الجمهورية وقد اعتربت الدّين شأنا
من شؤونها أن تسعى إىل إصالحه كما تسعى إىل إصالح أي من
مقومات وجودها االقتصادية واالجتماعية ولكن هذا اإلصالح
يجب أن ال يتم عىل حساب الدّين بل بواسطته وفيه وباستقاللية
عنه أيضا .
أن أكرب نقيصة بدت يف دولة االستقالل استمرت حتى اليوم
هي مماهاتها بني الدّين والزيتونة التي اعتربتها مرجعيتها
الوحيدة املمكنة إلعادة بناء عالقتها السياسية بالدين
متناسية أن هذه املؤسسة الجديدة ظاهريا قد أضاعت كل
التقاليد العلمية الكالسيكية النبيلة التي قضت هذه البالد مئات
السنني يف صنعها عرب مختلف الحقب و السالالت الحاكمة وهو
ما لم تفلح تونس إىل اليوم يف تعويضه
وهكذا فشلت هذه الدولة يف تقدير أهمية الدّين يف النهضة
االجتماعية ويف تحقيق مرشوعها بالذات وتركت الزيتونة
تتخبط يف عجزها املضاعف :عجز يف تحديد وظيفتها وعجز عن
إدراك الوسائل التي بها تخرج من عزلتها والحاصل اليوم اننا
نعيش فراغا كبريا يف مستوى املعرفة الدينية تدفع البالد ثمنه
من امنها واقتصادها وتوازنها كل عرشين سنة تقريبا
والواقع أن الخطأ األكرب يعود باألساس – يف نظري  -إىل
الجمهورية واىل النظام الجمهوري الذي لم يفعل شيئا لخلق
مؤسسات دينية هي مؤسسات الجمهورية الدينية فمنذ قيام
الجمهورية لم يفعل يشء إلنشاء مؤسسات دينية أكاديمية
تكون سندا ً له ومعرب ًة عن قيم هذا النمط من التنظيم السيايس
الذي يبدو أن التونسيني قد ارتضوه وايل غري رجعة وحدث أن
الدولة أخذت عىل عاتقها حق " تدريس الدين للناشئة" بعد
افتكاك هذه الوظيفة من مشيخة الجامع األعظم ولكن املشكلة
أن الجمهورية األوىل وقد اضعفت هذا الجامع وق ّلصت نفوذه
االجتماعي والسيايس والرتبوي  -وكانت عىل حق يف ذلك و تفطن
الزواتنة انفسهم ايل تأخرهم التاريخي  -استعانت يف الحقيقة
لتحقيق أهدافها بنفس املؤسسة التي كان عليها أن تبنى عىل
انقاضها او ايل جوارها عىل األقل مؤسسات جديدة ّ
إن النظام
الجمهوري سيضل دوما يف خطر وستظل قيم الجمهورية
دوما هشة ما لم تسع الجمهورية ال خلق مؤسساتها الدينية
املتشبعة بقيم الجمهورية وعليها أن ال تتأخر يف بناء مؤسساتها
الخاصة فاملسألة الدينية ال تهم الزواتنة فقط أو من توهموا
انهم ورثتها بل تهم أيضا فئة أخرى ال يجمعها بمن سبق إال ّ
اعتبار الدّين ظاهرة جديرة بالدراسة ّ
حقا ً وفق مبدا الرعاية
لحقوق املعرفة أوّال وأخريا فهم وإن لم يلتزموا عقائديا وفكريا
بأي دين إال ّ أنهم يلتزمون علميا بالظاهرة الدّينية ولهؤالء
الحق يف أن يكتبوا ويعيشوا ويفكروا وينرشوا حتى وإن كان
اإلسالم هو دين الجمهوريّة ولهؤالء يجب أن تخلق الجمهوريّة
املؤسسات التي تسمح لهم بالتأليف والتفكري والنرش من خالل
إنشاء مركز للدراسات الدّينية خارج إطار الجامعة التونسيّة
مثال أو تأسيس كليّة خاصة داخل الجامعة التونسية باسم
كليّة األديان تكون مجمعا لتعدد االختصاص يف مقاربة األديان
وينتسب إليها أساتذة من القانونيني واللغويني وعلماء االجتماع
والفلسفة لتكون منهم نخبة تنفر لرتعى حق املعرفة ولينذروا

قومهم إذا رجعوا إليهم
أن قيام هذا املعلم من شأنه أن يساعد عىل خلق الرشوط
االجتماعيّة والفكرية ملناخ من الئكية العقول واملجتمع ويساعد
عىل التحرر من سلطة "الالمفكر فيه " واي ال مفكر فيه أعظم
من الدّين عندنا وهو سبب عظتنا سابقا وشقائنا اليوم فما
زال للدّين عندنا سطوة وهيبة يف النفوس تقعد بنا عن النظر
إليه بعني النقد العلمي والبحث املوضوعي والدراسة الوصفية
الخالية من آليتي الجدل  Polémiqueواالنتصار  Apologieولعل
ّ
الحس
هذا النّمط من الدراسة أن يساعد أيضا عىل والدة
التاريخي بان يحررنا من إسار نظام املعرفة الوسيط املتحجّ ر
ّ
يف بعض لحظاته ويفتح أمام علمائنا ومجتمعنا زمنا جديدا
زمن تعلم أشياء جديدة وقيام فضول جديد مع تنظيم مغاير
ملعارفنا ونمط توزيعها وانتاجها
أن نقطة االختالف بني هذا الرصح العلمي والزيتونية يف
شكلها الذي ندعو إليه يتمثل يف أن األول هو عبارة عن " كليّة "
للدراسات الدّينية الئكية الروح بمعني أنّها تتبني رشوط التعليم
التاريخي ولعله من املفيد
العايل املعارص وتفسح املجال للنقد
ّ
يف هذا السياق أن نشدد مرة أخرى عىل أن ما سبق ال يعني البتة
أن النظام الجمهوري يُشجع عىل قيام تعليم معاد للدّين فهذا
املركز أو الكلية وإن كان متشبّعا بقيم الجمهوريّة فانه ال يصدر
يف تعليمه ومناهجه عن أي نزعة معادية للدّين بل لع ّل أغلب
من قد يش ّكلون نواة مدرسيه وطلبته إنما هم ممن يعتقدون
يف قرارة أنفسهم أن الدّين هو من أعظم ما أنتج الوعي البرشي
ولكنهم ليسوا مستعدين للتضحية بحقوق املعرفة ألجل الرعاية
لحقوق الله فقط بحسب عبارة الحارث املحاسبي.
أن الجمهوريّة بتبنّيها هذه االختيارات االسرتاتيجية
تتبني خيار الحرية :حرية التفكري وتقف موقفا حكيما ين ّ
ظم
صلتها بالدّين فال يح ّركها مجرد استغالل الدّين استغالال يؤدي
يف النهاية إىل وضعها هي نفسها موضع التساؤل -وقد وضعت
اليوم يف هذا املوضع –فعليها إذن أن تضمن الحريات الدّينية
للمتديّنني ولغري املتديّنني وتعمل عىل الحفاظ عىل هذه التعدّدية
ذلك أن هذه التعدّدية يف دولة دينها اإلسالم ليس أمرا مستحبّا
ومقبوال فحسب بل رضوري.
ليس هذا الذي ذكرناه قطعة من نصيحة امللوك التي دأب
عليها أجدادنا ولكنه دعوة ايل القائمني عىل الدولة اليوم يف
فرصتها االخرية قبل أن يتداركها اإلسالم السيايس فيجعلها
هشيما كأن لم تغن باألمس اىل أن ال تتأخر يف القيام يف القيام
بأهم اصالح وما به يتم ينجح كل اصالح للدولة يف اقتصادها
وتعليمها وصحتها وأمنها وهو اصالح الدين حتى وان اعرتضت
القائمني عليه كل أصناف املعارضات ولتتذكر هذه الطبقة
السياسية ما كان يردده بورقيبة دوما من المية ابن الوردي
وفيها
ليس ي َْخلو املرء من ِض ّد ولو حاول العَ ْزل يف رأس جبل
أن نِصف الناس أعْ داء َمل ْن

ُولِّ َ الحُ ْكم هذا أن عَ َد ْل

فاإلصالحات الكبرية تحتاج نفوسا كبرية وحسبي أنى أقدم
هذا البالغ أسوقه ايل عزيز تونس هذه األيام ورئيسة حكومته
وكالهما من رجال التعليم ليهتما بهذا الذي لم يهتم به أحد منذ
سبعني سنة وكلفنا اهماله خرابا معمما حتى ال يقال عنها ال
يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وال يقال يف من اختارها" الصيف
ضيعت اللبن"
كتب هذا ومثله منذ عرشين سنة وال أزال أسترصخ النخبة
السياسية ولكن هل مازال عندنا متسع من الوقت لتجاهل هذا
الخطر الداهم بل الذي داهم وانتهى ؟ خويف أن تكون دعوة
اب ِبقِ يعَ ة يَحْ َسبُ ُه ٱل َّ
ظمْ ـَٔا ُن مَ ا ٓ ًء حَ تَّ ٰ ٓى إِذَا جَ ا ٓ َء ُه َل ْم
أخرى َك َ َ
س ٍ
ي َِج ْد ُه َشيْ ًٔـا .
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الشارع السياسي
روايات...
بسبب تكتم وزارة الداخلية عىل نرش قائمة االطارات
االمنية السامية املحالني عىل التقاعد الوجوبي او حتى
تقديم توضيحات بخصوصها ،تعددت «الروايات» حول
خفايا هذا االجراء الذي شمل «الواجهة القيادية» لفرتة
الرتويكا وكذلك امنيني كانوا محسوبني عىل فرتة يوسف
الشاهد والتي لعبت فيها الوزارة دورا يف ما تسميه
املعارضة بـ «فربكة امللفات» وتسخري املؤسسة االمنية
لرضب الخصوم السياسيني.
من االسباب املتداولة شبهات استثراء غري رشعي
وفساد مايل والحصول عىل رشاوى يف منح رخص «بيع
الخمر» و«رخص بنادق الصيد» باالضافة اىل «التقصري
االمني الفادح وشبهات التواطؤ مع االرهاب» و«شبهة
التنسيق مع كبار املهربني».

غضب
ملاذا يضع سعيد اسم وديع الجريء يف قائمات املالحَ قني
وهو الذي لم يرتك شاردة وال ورادة منذ وصوله اىل الحكم
اال ّ ودوّنها وأجّ لها .الجواب هو ّ
أن قيس سعيد لم ينس كيف
خالف الجريء النواميس واألعراف وبرمج نهائي كأس
تونس يف املنستري دون مشورته.
سعيد لم ينس كذلك كيف تعاىل الجريء يف ردّه عن
هذه النقطة التي خلقت إشكاال يف ذلك الوقت عندما قال
ّ
ّ
حقه كذلك أن
حق الرئيس أن يغضب وأن من
إن من
يقاطع النهائي وهو كالم ُ
صنّف يف ذلك الوقت عىل أنه
تجاهل لسعيد وملؤسسة رئاسة الجمهورية ككل .وهو
نفس املوقف الذي استخلصه قيس سعيد عندما استعان
الجريء يف حربه األوىل مع كمال دقيش بوصف األخري بأنه

وزير الرئيس.

عمومي عىل جهل االعوان املشتغلني بمكاتب الضبط
بفحوى املنشور الصادر يف شهر فيفري  2019عىل غرار
أعوان إدارات املجلس االعىل للقضاء ومحكمة املحاسبات
والديوان الوطني لالرسة والعمران البرشي واملجمع
الكيمياوي التونيس..
الالفت يف هذه االدارات العمومية انها تخري قاصديها
بني عدم الدخول أو الرضوخ لتدوين معطياتهم الشخصية
يف مخالفة رصيحة للقانون.

رسالة

الكاتب ابراهيم الدرغوثي وجّ ه رسالة لوم اىل وزيرة
الثقافة حياة قطاط واىل مدير الدورة  36ملعرض تونس
الدويل للكتاب مربوك املناعي بسبب «اقصائه» من املشاركة
يف املعرض حسب تعبريه.
الدرغوثي لفت يف رسالته التي حصلت «الشارع
املغاربي» عىل نسخة منها اىل أن القائمني عىل شؤون
املعرض لم يوجّ هوا له دعوة ال للحضور وال للمشاركة
بإحدى لجانه مذ ّ
كرا بمسريته الحافلة وبإنتاجاته يف
الرواية والقصة القصرية.

معطيات شخصية
خالفا للمنشور عدد  8لسنة  2019املتعلق بحماية
املعطيات الشخصية يف إطار استعمال بطاقات التعريف
الوطنية يواصل عدد من االدارات العمومية تسجيل مختلف
املعطيات الشخصية املدونة ببطاقات تعريف قاصديها
عوض االقتصار عىل االسم واللقب واألرقام الثالثة األخرية
من عدد بطاقة التعريف الوطنية.
ووقف «الشارع املغاربي» خالل زيارة أكثر من هيكل

الهدف ...الجزائر؟
الكاتب اليهودي املغربي-الفرنيس الجنسية واملناهض
للصهيونية يعقوب كوهني أ ّ
كد قناعته بأن «زيارة وزير
الدفاع االرسائييل للمغرب يوم غد االربعاء بعيدة كل البعد
عن النوايا الحسنة» ّ
معبا عن اعتقاده بأنها «تتعلق باتفاق
عىل م ّد اململكة املغربية بشحنة أسلحة متطورة وبتكوين
خرباء واقامة مركز للتجسس واجراء مناورات مشرتكة».
كوهني أضاف يف حوار أدىل به ملوقع  Algerie54أنه
«ال يستبعد رسم الجيشني املغربي واالرسائييل مخططات
بعيدة املدى لإلطباق عىل املنطقة لصالحهما وتحديد
سيناريوهات للهجوم وأخرى للدفاع».
املتحدث شدّد عىل يقينه بأن األمر «يتعلق باتفاق
عسكري يكرس حلفا اسرتاتيجيا يم ّ
كن املغرب من ريادة
املنطقة» خالصا اىل أن «املستهدف األول منه هي الجزائر
يف ظل بحث املغرب عن ميزان قوى عىل طريقة حليفه
الجديد».
يذكر أن صحيفة «االسبانيول» كشفت منذ أيام عن
وجود اتفاق مغربي-ارسائييل القامة قاعدة عسكرية
بمدينة مليلية املغربية.

زووووم

بعد االعتداء على أستاذ بسكين في معهد الزهراء:

تالميذ يكرمون مد ّرسيهم بباقات ورود
ومرب يجفف شعر تالميذه المبللين في قاعة الدرس
اعادت حادثة االعتداء الفظيع بسكني
عىل أستاذ بأحد معاهد الضاحية الجنوبية
للعاصمة الزهراء اىل الواجهة وضعية
املؤسسات الرتبوية يف تونس وحالة
االنهيار التي اصبحت عليها من جميع
الجوانب.
ّ
الحادثة شكلت صدمة لدى الكثريين
خاصة انها نسفت ما تبقى من هيبة
وقداسة املؤسسة الرتبوية والعالقة التي
تجمع بني املربي والتلميذ وساهمت يف
طرح ملف اصالح التعليم من جديد وشكلت
ايضا مناسبة الثارة تفيش ظاهرة العنف
يف املجتمع ويف الوسط املدريس بالخصوص.
ذلك أنه عىل امتداد عقود تميزت العالقة
بني التلميذ واملربي باالحرتام والتقدير لكنها
ما فتئت يف العرص الحارض تتميز بالتوتر
والجفاء من الجانبني مما يستوجب البحث
يف االسباب التي ادت اىل ذلك.
ّ
وسائل التواصل االجتماعي لم تتخلف
عن التدخل يف املوضوع عقب الحادثة
الفظيعة وعجّ ت بالكثري من املشاهد
والصور املعربة عما يجب ان تكون عليه
تلك العالقة من احرتام وتبجيل.
من جهتهم حرص عدد من التالميذ
بعدة مؤسسات تربوية عىل تكريم االرسة

الرتبوية بتقديم باقات من الزهور اىل املربني
اثر تحية العلم بالتوازي مع بث اغنية
لطفي بوشناق "علمني علمني" يف بادرة
اعتربها البعض بمثابة اعتذار جماعي عما
بدر من تلميذ معهد ابن رشيق بالزهراء.

كما تدوالت مواقع التواصل االجتماعي
مواكب مهيبة بأكثر من مؤسسة تربوية
لتوديع مدير مدرسة او معهد او احد
االطارات الرتبوية يف حفل االحالة عىل
رشف املهنة حيث يصطف التالميذ لتحية

مربييهم بكل اجالل وتأثر وهم يغادرون
مؤسساتهم الرتبوية.
ولم تقترص هذه املشاهد عىل تونس بل
شملت ايضا الجارة الجزائر حيث تداول
رواد موقع التواصل االجتماعي بكثافة
مشهد معرب الحد املربني وهو يمسك
بمجفف الشعر داخل قاعة الدرس ويجفف
شعر ومالبس تالميذه بعد وصولهم مبلليل
بالكامل اثر تهاطل االمطار يف املدة االخرية.
وقد استحسن رواد مواقع التواصل
ّ
بحسه
االجتماعي لفتة املربي منوهني
املواطني وحرصه عىل سالمة تالميذه.
مثل هذه اللفتات عىل بساطتها تساهم
يف مزيد تمتني العالقة بني املربي والتلميذ
وتكرس فكرة ان املدرس ليس مجرد معلم
وأنه مربّ يحرص عىل تلقني التالميذ قواعد
السلوك واالخالق السوية.
غري ان هذا ال يمنع من القول ان ما
حصل يف معهد ابن رشيق يف الزهراء ّ
دق
ناقوس خطر ينبغي االنتباه اليه خاصة
ان ظاهرة العنف تفشت يف املجتمع بصفة
غري مسبوقة وكان من الطبيعي ان تمتد
اىل املدرسة.

خالد النوري
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حركة وُصفت باالنتقامية من طرف
الوزير توفيق شرف الدين :

كل خفايا وأرسار إحالة 18
ّ
إطارا أمنيا ساميا
عىل التقاعد الوجويب

كوثر زنطور
رافق قرارات االحالة على التقاعد الوجوبي الموقع من قبل وزير الداخلية توفيق شرف الدين والتي شملت  18اطارا
امنيا سبق لجلهم ان تقلدوا اعلى المناصب صلب الوزارة تكتم كبير وغياب تام ألية معطيات توضح خلفيات اعتماد هذه
االلية التي جُ ربت وفشلت في مناسبتين سابقتين وخلفت شروخا صلب المؤسسة االمنية سواء عندما اقرها فرحات
الراجحي ابان الثورة او تلك الموقعة من قبل علي العريض في حكومة الترويكا االولى.
عودة توفيق رشف الدين اىل وزارة الداخلية
بعد اشهر من اقالته من املنصب كانت توحي
بأنها ستكون عودة التمام «مرشوع التطهري»
الذي رشع فيه بتنسيق مع رئيس الجمهورية
وأقيل بعد ساعات قليلة من االنطالق فيه.
شهادات عديدة تؤكد ان رشف الدين
«أهني» بعد اقالته وأن تحقيقا شمله
بطلب من هشام املشييش بسبب
ترسيبات لوثائق رسية اخرج بعضها
يف سابقة من رحاب الوزارة« .عاد
لينتقم» كانت جملة متداولة يف
الكواليس االمنية ويف االوساط
السياسية النافذة ايضا خاصة
داخل هذه الوزارة منذ االعالن
عن تشكيلة حكومة بودن.

من هذا املنطلق تختلف الروايات حول خلفيات
قرارات االحالة عىل التقاعد الوجوبي بني من
يعترب انها «كانت رضورة» وتأخرت لسنوات
وبني من يراها آلية ظاملة وانتقامية وتعكس
توجها خطريا ستكون عواقبه وخيمة عىل الوزارة
التي عانت من التدخل السيايس طيلة العرشية
االخرية مما جعل من هذه املؤسسة التي كانت
وبقيت القلب النابض للحكم أداة طيعة للسلط
بمختلف الوانها السياسية بسبب بعض القيادات
الذين مُ كنوا رسيعا من التدرج والوصول اىل اعىل
الرتب وغادروها «مكنوسني» بتغري موازين القوى
وبات عددا منهم ال يُذكر اال بتصنيفات ال تخرج
عن «بيادق االحزاب» أو بتهم «الفساد» والرشوة
والتواطؤ مع االرهاب والتهريب.

من هم ؟

يوم الجمعة  19نوفمرب  2021تلقى 18
من كبار اطارت وزارة الداخلية اتصاال هاتفيا
من املديرة العامة للمصالح املشرتكة ا ُملعينة يف
هذا املنصب منذ اسابيع قليلة ( يوم  23اكتوبر
 )2021العالمهم بقرار االحالة عىل التقاعد
الوجوبي .البعض ممن شملهم القرار كان ينتظر
هذا االجراء بل وكان يستعد الستباقه وآخرون نزل
عليهم الخرب نزول الصاعقة ولم يستوعبوا سبب
ادراجهم يف قائمة يصعب وضع كل مكوناتها
يف خانة واحدة .االجراءات تمت برسعة وصفت
بالفائقة .كما طلب من املعنيني إعادة السيارات
الوظيفية يف نفس اليوم واعلموا ايضا بأنه تم
ايقاف كل االمتيازات التي كانوا يتمتعون بها.
ويمكن تقسيم االسماء املعنية بالقرار اىل
 3مجموعات :االوىل واالهم هي القيادات االمنية
التي شغلت املسؤوليات مع تسلم النهضة الحكم
اخر سنة  2011وهي الفرتة كان عنوانها العنف
السيايس وبداية تغلغل االرهاب والتي شكلت
منعرجا يف مسار االنتقال الديمقراطي بتسجيل 3
اغتياالت سياسية وسقوط شهداء من املؤسستني
االمنية والعسكرية :
عاطف العمراني :مدير عام املصالح املختصة
من  2013حتى  2ديسمرب  2015تاريخ اقالته
من منصبه اثر عملية محمد الخامس االرهابية

وحافظ عىل منصبه رغم صعود نداء تونس اىل
الحكم .عاد اسم العمراني ليطفو مجددا عىل سطح
االحداث عند تقديم شهادته لقايض التحقيق عدد
 12يف ما يعرف بقضية «الغرفة السوداء».
محرز الزواري :اكثر من تقلد منصب مدير
عام املصالح املختصة اثارة للجدل واالسم املتداول
ضمن ما يعرف باالمن املوازي لحركة النهضة وهو
النواة الصلبة ملجموعة القيادات االمنية التي قادت
وزارة الداخلية يف احلك الفرتات واسوئها ضمن ما
يعرف بـ«مجموعة  7نوفمرب» او خريجي دورة
 92والذين احتكر  8منهم اهم االدارات العامة
(هناك وثيقة تفصيلية صدرت بموقع «نواة»
بتاريخ  31جويلية  .)2013ابعد الزواري وبقي
اسمه االكثر تداوال يف جل التقارير والشهادات
حول فرتة تغلغل النهضة يف الوزارة.
وحيد التوجاني :اول مدير عام لالمن الوطني
الذي يعني بعد انهاء عملية تطهري شملت آخر
فلول بن عيل وعرفت البالد خالل تلك الفرتة انفالتا
امنيا واحداثا دموية لم تشفع بتغيريه عىل غرار
احداث  9افريل ثم االعتداء عىل مقر االتحاد العام
التونيس للشغل وبداية انتصاب خيمات «انصار
الرشيعة» التي كانت بوابة للتسفري واالستقطاب
وتنامي العنف السيايس املسلط عىل احزاب
املعارضة من قبل رابطات حماية الثورة واحداث
السفارة االمريكية واغتيال الشهيد شكري بلعيد.
مصطفى بن عمر :من رئيس مصلحة
اىل مدير عام لالمن الوطني يف غضون  8اشهر
فقط .بن عمر الذي تصدر الندوات الصحفية
عقب اغتيال الشهيد محمد الرباهمي ُ
طرح اسمه
يف قضية الوثيقة االستخباراتية التي نبهت من
امكانية اغتيال الرباهمي شهرا قبل وقوع العملية.
غادر بن عمر منصبه باقالة كانت تهدف الحتواء
الغضب يف الشارع واملطالب بتحييد فعيل للوزارة.
وان نفى بن عمر اية مسؤولية عن التقصري
وعدم التعاطي بجدية مع التهديدات التي طالت
الرباهمي فان ذلك لم يكن كافيا لدحضها وبقي
اسمه مقرتنا بالوثيقة ربما بالنظر اىل املسؤولية
االمنية التي كان يتقلدها وقتها .وشكل تعيني
بن عمر يف ديوان لطفي ابراهم مفاجأة أثارت
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االستغراب وشكلت الحجة التي تكذب بالنسبة
للبعض خصومة ابراهم للنهضة.
عبد الكريم العبيدي :اكثر االمنيني التصاقا
بالنهضة وعرف خاصة باملسؤولية التي كان
يتقلدها يف مطار تونس قرطاج مبارشة بعد
الثورة والدور الذي لعبه يف تلك الثورة ومنه
شبهة تركيز أمن مواز.
فتحي البلدي :عني مستشارا بديوان وزير
الداخلية من قبل عيل العريض ثم تم تداول
اخبار عن اقالته من قبل ناجم الغرسيل لكنه بقي
فاعال صلب الوزارة .وهو من االسماء املصنفة
بالفاعلة يف ما يسمى باالمن املوازي وذكر اسمه
ايضا يف قضية الجهاز الرسي للنهضة.
حمزة بن عويشة  :مدير عام املصالح
املشرتكة وهو منصب تقلده خلفا لتوفيق
الديمايس بعد ان تحصل عىل ترقيتني يف ظرف
وجيز يف اطار آلية كانت تستعمل من طرف
النهضة لتصعيد «القيادات» وتمكينهم من
رشوط االمساك بأهم املسؤوليات صلب الوزارة.
بن عويشة الذي تجمعه عالقة مصاهرة بالزواري
هو ايضا محسوب عىل «االمن املوازي».
املجموعة الثانية« :مجموعة التوافق»
وتضم القيادات االمنية التي عينت بعد خروج
النهضة من الحكم وتسلم حكومة املهدي جمعة
 2014السلطة .مهام تلك الحكومة كانت مراجعة
التعيينات وهي عملية ال تزال محل شكوك .
ويتصدر املجموعة عماد الغضباني الذي
شغل بعد  2011خ ّ
طة مدير حماية الشخصيّات
واملنشآت .وبعد ذلك تق ّلد خ ّ
طة مدير عام
ّ
التدخل سنة  2012إىل أن ت ّم تعيينه يوم
وحدات
عامّ
 8مارس  2014مديرا ا لألمن الوطني حتى
غادر املنصب بعد سنة بقرار من الوزير ناجم
الغرسيل يف مارس  2015الذي الغى تماما هذه
الخطة .ابتعد الغضباني من وقتها عن املشهد
القيادي للوزارة وبقي مصنفا ضمن االمنيني
القريبني من النهضة رغم انه كان من ابطال
عملية سليمان االرهابية.
 سامي عبد الصمد  :هو من اول التعييناتالتي اقرها الغرسيل يف مارس  2015وتم تعيينه
هو وتوفيق ابراهيم بوعون وعز الدين محمد
الخلفي عىل رأس اإلدارات العامة باإلدارة العامة
لألمن الوطني .منصب اقيل منه نهاية شهر

ديسمرب وعني متفقدا عاما اثر عملية محمد
الخامس االرهابية وغادر املنصب يف سبتمرب
.2016
رشاد بالطيب :عني يوم  3مارس 2018
مديرا عاما لألمن الوطني خلفا لتوفيق الدبابي
وهو املنصب الذي حافظ عليه حتى اقالته
وتعيينه من قبل رئيس الحكومة وقتها يوسف
الشاهد عىل راس اللجنة الوطنية ملكافحة
اإلرهاب اثر االنتخابات الترشيعية والرئاسية قبل
ان يقيله الياس الفخفاخ يف اخر ايام حكومته
وعللت االقالة بانها كانت ضمن «موجة» شملت
كل املحسوبني عىل النهضة .
مجموعة «ضحايا  25جويلية» :
من املفارقات ان قائمة املحالني عىل التقاعد
الوجوبي تضم ثنائيا تحصل عىل اعىل رتبة يف
تاريخ وزارة الداخلية ،وهما زهري صديق مدير
عام االمن الوطني االسبق ومحمد عيل بن خالد
آمر الحرس الوطني السابق .االول عني يوم
 17سبتمرب  2017أي بعد ايام من تقلد هشام
املشييش منصب رئيس للحكومة بعد ان ظل
صامدا خالل عرشية «التقلبات» والثاني عني يوم
 20فيفري  2019من قبل الشاهد.
حافظ الثنائي عىل املنصب بل وساهم يف
انجاح «مسار  25جويلية» وكانا حارضين
يف االجتماع االول املمهد لهذا املسار .واعتُربت
ترقيتهما يف شهر افريل عملية استقطاب يف
معركة بسط نفوذ عىل الوزارة دارت بني القرص
والقصبة وكان فيهما الثنائي «حطب معركة»
استعمال ثم «اطردا» بعد اقالة وتغيريات شملت
كل االدارات العامة تقريبا.
وان كان البعض يعترب ان قرار االبعاد
كان «منتظرا» من «قادة انقالب» ال يمكن
ان يغامروا باالبقاء عىل «من تم استقطابهم
ألهمية مسؤولياتهم بعد ان اداروا الظهر ألولياء
نعمتهم» فان ذلك قد يكلف من ّ
وقع عىل القرار
وسانده ثمنا «باهظا» عىل االقل يف خسارة هامش
الثقة داخل املجموعات املنضمة لسلطة ما بعد
 25جويلية وتقوم بخدمات «جليلة» يف اعداد
امللفات يف محاولة إلعادة التموقع.
لطفي الصغري :مدير عام الحدود واالجانب
منذ سنة  2016والذي تمت اقالته من منصبه
نهاية شهر اكتوبر املنقيض بسبب خالفات حول
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بورقيبة مع وزير
خارجيته الحبيب
بورقيبة االبن .في
زمن بورقيبة كان
من سمات الوزير
اضافة الى الكفاءة
والتجربة وثقافة
الدولة "الوهرة"
واألناقة...

اجراءات التشديد يف السفر واملنع عن طريق
االستشارة والتي شملت مئات االشخاص واثارت
انتقادات واسعة يف الداخل والخارج وانتهى االمر
بابعاد وزير الداخلية مع توسيمه واحالة لطفي
الصغري عىل التقاعد الوجوبي.
لزهر لونقو :االمني املثري للجدل واملتلون
حسب تغري موازين القوى اعاده يوسف الشاهد
اىل الصف القيادي بالوزارة وعينه يف االستعالمات
وسط رفض من رئاسة الجمهورية ومن حزب
نداء تونس ثم عُ ني ملحقا امنيا بسفارة تونس
يف فرنسا قبل ان يُعينه هشام املشييش مديرا
عاما للمصالح املختصة وكان سيكون مديرا
عاما لالمن الوطني لوال اجراءات  25جويلية.
تم تداول اسم لونقو يف برملان  2014كـ«عنرص
فاعل يف االمن املوازي» ثم يف برملان  2019عندما
اتهمه نواب من حركة الشعب بالفساد يف عالقة
بانتداب زوجته باحدى املؤسسات التابعة
لوزارة التعليم العايل.
وقع توفيق رشف الدين عىل اقالة لونقو ليقال
هو قبله ويتم الرتاجع عن برقية االقالة واالبقاء
عليه بل وترقيته بما اعترب استفزازا لرئاسة
الجمهورية التي عربت رصاحة عن رفضها لهذا
التعيني .احيل لونقو عىل االقامة الجربية بعد 25
جويلية.
بالل املناعي ومختار الهمامي  :ثنائي
الحرس الوطني الذين احيال عىل التقاعد
الوجوبي .مختار الهمامي الوحيد تقريبا الذي
احيل وهو مبارش ملهامه كمدير اقليم الحرس
الوطني بتونس والثاني هو اصغر من شملهم
القرار وسنه ال يتجاوز الـ  40سنة.
اما محمد عيل العروي الناطق الرسمي
السابق باسم وزارة الداخلية ،فقد تصدر املشهد
االعالمي يف اخطر فرتات الحرب عىل االرهاب
وبعد ان تكبدت القوات االمنية رضبات كانت
قادرة عىل هز معنوياتها مع ما اتسمت به تلك
الفرتة من احتقان سيايس واتهامات للوزارة
بالتواطؤ مع االرهاب .لعب العروي دورا هاما
عىل املستوى االتصايل يف تلك الحرب كلفه
تهديدات بالتصفية و 4قضايا منشورة ملحاولة
االغتياالت.

الخفايا
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املغاربي» ان عددا ممن شملتهم قرارات االحالة
عىل التقاعد الوجوبي سيتوجهون اىل املحكمة
االدارية لـ«اسرتداد حقوقهم» عرب «الطعن» يف
هذا االجراء .وهو خيار سبق ان اتبع اثر قرارين
مشابهني عرفتهما الوزارة التي رفضت يف ما
بعد تنفيذ احكام صادرة عن املحكمة االدارية
تقيض باعادة املشمولني بهذا االجراء اىل وظائفهم
والكل يذكر مثال قصة العقيد لطفي القلمامي.
من اسباب احالة اطارات من الحرس الوطني
عىل التقاعد الوجوبي االبحاث ا ُملجراة يف ملف
رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وتحديدا
تلك املتعلقة بقضية تدليس  3خرباء عدليني
تقرير االختبار الفني يف قضية تبييض االموال
عالوة عىل االبحاث يف عالقة بوزير البيئة املقال
مصطفى العروي املوقوف يف قضة النفايات
االيطالية واالبحاث االخرى املتعلقة بالقضية
التي رفعها السفري السابق قيس القبطني عىل
مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة والتي
وجهت لها مركزية الحرس الدعوة يف مناسبتني
تخلفت عنهما.
اليوم يتُهم توفيق رشف الدين بقيادة عملية
انتقامية لتصفية حسابات «اختلط فيها الحابل
ُ
وصعدت فيها وجوه االمن املوازي
بالنابل»
الكسائها رشعية ومقبولية داخل املشهد السيايس
واالمني .ولتأكيد الطابع االنتقامي هناك من يؤكد
مثال ان بعض من شملهم االجراء «تعرضوا إلهانة
مقصودة» يقولون انها تهدف لبسط النفوذ
صلب الوزارة مربزين ان عددا هاما منهم تفصله
اشهر قليلة عن الخروج عىل التقاعد» .تبقى
هذه االنتقادات قائمة يف ظل صمت الوزارة لكن
«اختفاء» كل املشمولني باالجراء وعدم خروجهم
للدفاع عن انفسهم يثري ايضا التساؤالت.
الوزارة قد تعرف خالل االيام القادمة سلسلة
جديدة من القرارات منها احاالت عىل التقاعد
الوجوبي ،إحاالت لن تكون يف كل االحوال الحل
ولن تنفع حتى من يخيل اليه اليوم انه «االقوى»
وانه عيص عىل «الجميع» باعتباره يتحكم يف
املؤسسة االمنية.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 286الثالثاء  23نوفمبر 2021

موقف األسبوع

الشارع السياسي

www.acharaa.com

6

يف احلالة التونسية...

بقلم  :عز الدين سعيدان

األوضاع االقتصادية واملالية يف تونس تسوء يوما بعد
يوم  .الكثري من التونسيني يتساءلون ويسألون "هل وصلنا
اىل الحالة اليونانية؟"" ،هل وصلنا اىل الحالة اللبنانية؟" أو
"هل وصلنا اىل الحالة الفينيزولية؟".
وهذه التساؤالت تعكس طبعا خوف التونيس وحريته
عىل مستقبله ومستقبل ابنائه ولكنها تعكس أيضا نوعا
من االحباط ومن العجز امام التدهور املتواصل ألوضاعنا
االقتصادية واملالية .ولكن عوض ان نهتم بالحالة اليونانية
او الحالة اللبنانية او غريها ملاذا ال نهتم بالحالة التونسية؟
نحن اصبحنا فعال حالة ،الحالة التونسية (ونحن "يف حالة"
فعال) ملاذا ال نحاول تشخيص اوضاعنا بطريقة علمية
وموضوعية ونواصل يف ارصارنا خطأ ً عىل اننا متفقون عىل
التشخيص؟ ملاذا ال نحاول فهم االسباب الحقيقية التي
ادت بنا اىل هذا الوضع االقتصادي واملايل املأساوي؟
ملاذا ال نحاسب املسؤولني السياسيني ومستشاريهم
ومستشاري ومستشارات مستشاريهم الذين أوصلوا
تونس بجهلهم وتعنتهم أو ربما حتى بسوء نيتهم إىل هذا
الطريق املسدود؟

الحالة التونسية

 - 1النمو االقتصادي
االقتصاد التونيس أصبح عاجزا عن خلق النمو وخلق
الثروة وخلق مواطن الشغل .االقتصاد التونيس أصبح آلة
تدمري للنمو وللثروة وملواطن الشغل .باعتبار سنتي 2020
و 2021نسبة النمو الفعلية املسجّ لة يف تونس منذ 2011
هي صفر او ربما هي دون ذلك .الثروة يف تونس تق ّلصت
ومواطن الشغل ضاعت .اقتصاديا أفضل تعبري عن االمل
هو االستثمار ،االستثمار يف االنسان التونيس ويف تطوير
معارفه وقدراته واالستثمار قصد خلق الثروة املادية .نحن
لم نعد نستثمر ال يف االنسان وال يف خلق الثروة.
الحالة التونسية تشهد اآلن ارتفاعا متواصال يف نسبة
الفقر ويف نسبة البطالة ويف نسبة االمية ،نعم االمية .كما
تشهد ايضا حالة من التصحر الصناعي .نسبة الصناعة يف
الناتج الداخيل االجمايل يف تراجع متواصل منذ .2011

االرقام التي اصدرها املعهد الوطني لالحصاء يوم  15لسنة " )1946أنقذ تونس من الوصول اىل الحالة اللبنانية".
نوفمرب  2021تدل عىل اننا عدنا اىل مستوى الناتج الداخيل أهذا يعني أنكم فخورون بالحالة التونسية؟
االجمايل ( )PIBاملسجل يف ( 2010نعم  . )2010اما البطالة
أرقام امليزانية التكميلية لسنة  2021هي أقوى دليل
فقد ارتفعت بشكل مخيف والثروة تقلصت بشكل كبري .عىل املأزق الذي وصلت اليه املالية العمومية التونسية.
نسبة النمو املسجلة خالل الثالثي الثالث من السنة الحالية وال فائدة يف ذكر املزيد من التفاصيل .نحن اآلن يف نهاية
باالنزالق السنوي اي ملدة  12شهرا من  1اكتوبر  2020اىل شهر نوفمرب وليس لدينا ميزانية أو حتى مرشوع ميزانية
موىف سبتمرب  2021كانت  % 0.3وهذا بعد أن سجلنا لسنة  .2022كيف ستموّل الدولة نفقاتها العامة للسنة
نسبة نمو سلبية بـ  % 9يف  .2020وهكذا يعود الناتج القادمة ال احد يدري؟ لم نتوصل اىل اي اتفاق مع صندوق
الداخيل االجمايل اىل مستوى  2010وذلك بالدينار التونيس .النقد الدويل ومن الصعب جدا ان نتوصل اىل اتفاق مع هذه
أما بالدوالر قصد املقارنة مع الدول االخرى يف ارقام االمم املؤسسة وبالتايل تصبح تعبئة املوارد من التحديات الكربى
املتحدة ( )CNUCEDتشري اىل ان الناتج الداخيل االجمايل لتونس .البنك املركزي واصل تمويل عجز امليزانية مبارشة
التونيس تراجع من مستوى  43مليار دوالر سنة  2009او عن طريق البنوك التونسية والنتيجة واحدة ولكنه
اىل مستوى  35مليار دوالر سنة  .2020أما مستوى دخل يمعن يف انكار ذلك النه يعلم ونحن نعلم ان يف هذا التمويل
الفرد يف تونس فقد تراجع يف نفس الفرتة من  4300دوالر مخاطر كبرية عىل كل التوازنات االقتصادية واملالية بما يف
يف السنة اىل  3000دوالر يف السنة .تفقري ممنهج نتيجة ذلك ارتفاع االسعار وتدهور القدرة الرشائية وتدني سعر
الترصف يف الشأن العام ويف الشأن االقتصادي واملايل رصف الدينار.
بالخصوص .البطالة ارتفعت من  13%سنة  2010اىل
 % 18.4يف نهاية سبتمرب لهذه السنة .البطالة يف صفوف
الشباب املرتاوحة اعمارهم بني  15و 24سنة تجاوزت  3الدين االجنبي
 .42%هذا جزء من الحالة التونسية.
التقرير الذي اصدره البنك الدويل منذ اشهر قليلة يشري
اىل ان الدين االجنبي لتونس وصل اىل مستوى  41مليار
دوالر سنة  2020اي انه تجاوز سقف  % 110من الناتج
 - 2المالية العمومية
الداخيل االجمايل .وبما ان معدل كلفة الدين االجنبي (اي
ال يمكن الفصل بني الوضع االقتصادي واملالية الفوائد ) هي بني  4و % 5سنويا وبما ان الناتج الداخيل
العمومية ولكن وضع املالية يف تونس تدهور بنسق أرسع االجمايل ال يزال يسجل نسب نمو سلبية فهذا يعني حسابيا
حتى من تدهور األوضاع االقتصادية .جبال من الديون اننا نحتاج اىل تحقيق نسب نمو ايجابية يف حدود  6اىل % 7
تراكمت
وتجاوزت مستوى  % 100من الناتج الداخيل سنويا قصد تسديد كلفة الدين الخارجي من فوائد فقط
ُ
ّ
االجمايل وأدخلت تونس يف ما يسمى بالتداين املشط أي وهذا يعني حسابيا اننا حتى اذا سجلنا نسب نمو ايجابية
أن تونس أصبحت غري قادرة عىل تسديد ديونها بطرق بـ 6او  % 7فلن نتمكن من تسديد أصل الدين او تحسني
طبيعية .الرتقيم السيادي لتونس ،اي تقييم قدرة تونس معدل مستوى عيش املواطن التونيس .تونس سقطت يف
عىل مواصلة تسديد ديونها تمت مراجعته اىل االدنى تسعة فخ الدين االجنبي املش ّ
ط.
مرات خالل عرش سنوات ونحن لم نستوعب الدرس ويف كل
هذا جزء من توصيف الحالة التونسية ونحن "يف حالة
مرة ير ّكز املسؤول يف تونس عىل اختالق االسباب واملسببات
واملربرات املزيفة واملخجلة احيانا مثل أن نقول إن البنك فعال" .العقل يقول إن أول خطوة يف طريق حل أي مشكل
املركزي مسؤول عن نسبة التضخم املايل فقط أو أن نقول هو أن نعرتف أوال بأن هناك مشكال.
إن قانون الرصف (الذي يعود اىل قانون الرصف الفرنيس
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أثناء زيارة المبعوث التونسي إلى الواليات المتحدة األمريكية
قبل الحماية عثمان هاشم أخذت له صورة رفقة قنصل
أمريكا بتونس أموس بيري وبعض السياسيين.
قام بتصويرهم المصور الشهير ""Mathew Brady
والصورة معروضة اليوم في "National portraits
 "galleryبالعاصمة األمريكية واشنطن وقد توفي
عثمان هاشم سنة .1868
منقول بتصرف من تويتر صفحة مجلة تاريخ تُونس
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معز زيود

مويس تقطع شعرة معاوية
سعيد!..
ملواجهة
وتستعد
ّ
ّ

انتهت فرتة «املخاتلة» بني رئيسة الحزب
الدستوري الح ّر عبري مويس ورئيس الجمهوريّة
قيس سعيّد ،ويبدو ّ
أن كالهما يستع ّد للمواجهة.
هذا ما أنبأ به خطاب مويس املطوّل آخر األسبوع
املنقيض .خطب يحتاج للنظر...
لم تقتصد عبري مويس كالمها ولم تحاول تلطيف
عباراتها حيال الرئيس قيس سعيّد ،يف خطابها خالل
الوقفة االحتجاجيّة للحزب الدستوري الح ّر يوم
السبت املايض أمام قرص الحكومة بالقصبة .والواضح
أنّها كانت تقصد ك ّل لفظ من كلماتها الحارقة،
بل وسعت إىل إحراجه قدر املستطاع وبشكل غري
مسبوق .فقد افتتحت خطابها الذي استغرق ما يزيد
عىل الساعة ونصف الساعة بالقول «نحن موجودون
هنا ّ
ألن الساحة السياسيّة والحياة يف تونس كانت
جحيما بطبعها خالل العرش سنوات املاضية ،واآلن
أصبحت جحيما مضاعفا ،كيف الجحيم املضاعف؟
ّ
ألن هناك شخصا صفر خربة سياسيّة ،صفر خربة
اقتصاديّة ،صفر خربة يف إدارة الدولة ،صفر خربة يف
معرفة شواغل الشعب التونيس ،وصفر برنامج وصفر
رؤية وصفر إسرتاتيجيا» ...وهو يف نهاية املطاف ما
يختزل أداء رئيس الجمهوريّة يف صفر مج ّرد ومكتمل
األوصاف ،وفق ما ذهبت إليه مويس.
توصيف أق ّل ما يُقال عنه إنّه تعميمي مدمّ ر لم
ّ
التلفظ به إزاءه.
يجرؤ حتّى أل ّد خصوم سعيّد عىل
فحتّى قياديّو حركة النهضة وحلفاؤهم املنهمكون بال
هوادة يف التنديد بما يعتربونه «انقالب  25جويلية»
يبدو أنّهم انشغلوا بالتفاصيل التي مازالت تُ ّ
عب
عن عدم استيعابهم بعد آلثار صدمة إنهاء الربملان
ّ
ومؤسسات الدولة.
وإخراجهم من دوائر الحكم
وباستثناء توصيفات رئيس الجمهوريّة السابق
منصف املرزوقي الذي يُقارب وزنه االنتخابي حدود
الصفر بإجماع ك ّل استطالعات الرأي منذ سنوات
طويلة وإىل ح ّد اليومّ ،
فإن عبري مويس ممثلة بحزبها
تُش ّكل تقريبا القوّة الحزبيّة والسياسيّة األكرب التي
ق ّررت قطع ك ّل خيوط التواصل املمكنة مع الرئيس
قيس سعيّد واستهدافه سياسيّا واعتباره خصمها
السيايس األوّل ،بعد التخ ّلص ممّ ا تصفهم بـ»غزاة
 »2011من جماعة اإلخوان يف تونس.

إحراج مباشر

لم ترتك مويس مجاال ّإل وتحدّثت عنه وعملت عىل
تفكيكه وتلغيمه يف عالقة برئيس الجمهوريّة قيس
سعيّد الذي اختارت ّأل تصفه يف ك ّل م ّرة بصفته
الرسميّة تلك ،بل بـ»رئيس السلطة القائمة» .هكذا
نزعت رئيسة الحزب الدستوري الح ّر إىل تجريد قيس
سعيّد رمزيّا من أه ّم صفة يتبوّأها .والسبب واضح
يف مجمل خطابها ،ويتمثّل يف ّ
أن رئيس الدولة يسعى
إىل تحقيق حلم ذاتي ومرشوع شخيص من شأنه أن
يؤدّي إىل نسف نظام الجمهوريّة ،وذلك عرب التحضري
بشكل انفرادي إلقرار نظام «جماهريي» أو «مجاليس»
أو نموذج حكم يقوم عىل «بناء قاعدي» يراوح بني
االنتخاب والقرعة .والحال ّ
أن التاريخ الحديث لم
يُثبت ق ّ
ط نجاح ذلك النموذج السيايس يف أيّ بلد كان.
اعتربت عبري مويس ّ
أن قيس سعيّد «ترك الشعب يف
الوضعيّة التي تسبّب فيه اإلخوان لعرش سنوات ،من
دمار وإفالس ومديونية ،وبدأ يحدّثنا عن شهواته

وطلباته وعن مشاريعه الشخصيّة التي كان يحلم
بها أيّام التقاعد قبل أن يصل إىل رئاسة الجمهوريّة،
وسيطبقها عرب البناء القاعدي والقرعة» .وبذلك
تذهب مويس إىل توصيف حكم سعيّد بـ «الجحيم
املضاعف» باملقارنة مع «الجحيم» الذي سبقه بسبب
حركة النهضة التي ال تسمّ يها ّإل بلفظ «الخوانجيّة».
كان من الطبيعي أن تُر ّكز مويس عىل جوانب
األزمة السياسيّة يف عالقة برئيس الجمهوريّة ،لكنّها
بأن لها أيضا رؤية اقتصاديّةّ .
حاولت اإلقناع ّ
فتوقفت
عند مآخذ إعداد ميزانيّة الدولة أواخر العام املايض
التي رأت أنّها ال ترتقي إىل قانون ماليّة بل
كانت مج ّرد «وثيقة حسابات ماليّة» .ومن
ثمّ ة قدّمت عددا من اإلحصائيّات وجدّدت
اتّهامها لحركة النهضة بالتسبّب بأزمة
املديونيّة الهائلة حيال الخارج ،قائلة
ّ
إن «الخوانجيّة س ّلموا رقبتنا للخارج
ورهنونا ...عجز امليزانية  10آالف
مليار ،ويف األثناء نسبة التضخم
سرتتفع وسينج ّر عن ذلك ارتفاع
يف األسعار بما فيها أسعار
املحروقات أيضا ...أصبحنا
أضحوكة ،أضعف نسبة نمو
يف املنطقة يف تونس» .ويف هذا
الصدد اتّهمت الرئيس سعيّد
بإعادة إنتاج أخطاء حركة
ً
ُخاطبة
النهضة نفسها ،م
إيّاه بالقوم« :أصبحت مثلهم
وقمت بارتداء أخطائهم،
واملواطن سيحاسبك أنت وستتحّ مل مسؤوليّة ك ّل
النتائج السيّئة»...
ويف مختلف أطوار خطابها ،حاولت رئيسة الحزب
الدستوري الح ّر أن تُ ّبي كذلك ّ
أن عزلة رئيس الدولة
وإرصاره عىل االنفراد بالسلطة وعدم االنفتاح عىل
الفاعلني السياسيّني هو الذي أدّى إىل حالة االنغالق
السائدة ،باعتبار ّ
أن «رئيس السلطة السياسيّة القائمة
هو الوحيد يف البالد ،والنظيف الوحيد يف البالد الذي
سيصلح تونس» ،معتربة أنّه «»كان يمكنه أن يُدير
الدولة لو أحاط نفسه بكفاءات وخربات ...نحن نحتجّ
اليوم ّ
ألن الرؤية منعدمة».
ولم تنس مويس الحديث عن الدبلوماسيّة
ً
قائلة «تونس
التونسيّة والسياسة الخارجيّة للدولة،
ّ
عضو مجلس األمن :صفر مواقف ،تونس يف اتحاد
املغرب العربي :صفر مواقف ،سياسة النعامة،
الجبن ،الرتدّد ،األيادي املرتعشة» .كما اتّهمت رئيس
الدولة بأنّه «يج ّر تونس إىل معارك املحاور الدوليّة
من خالل معاداة االتحاد األوروبي وأمريكا وغريها
من الدول ...يريدون محو تاريخ تونس ورشكائها
التاريخيّني .نسوا ّ
أن لدينا جالية هناك...

تحذير شديد

لم تكتف مويس بقطع شعرة معاوية يف عالقتها
برئيس الدولة ،بل أعلنت استعدادها التّام لالنخراط
يف مواجهة املخ ّ
ططات التي قد يكون بصدد اإلعداد
لها .ويف هذا السياق ،ح ّذرت من بعض ما يُدّبره
أتباع رئيس الدولة ،معتربة ّ
أن «الرشكات األهليّة التي
يتحدّثون عنها ،والتي تشرتط بطاقة ناخب ستكون
غطاء للحزب الوهمي الذي ال يمكنهم إنشاؤه ّ
ألن ذلك

ديمقراطي بمساندة مرشوع سياسوي
أن يُغامر أيّ
ّ
يُو ّ
ظف امل ّد الشعبوي الهادر يف القضاء تمامً ا عىل آمال
التونسيّني يف إرساء نظام ديمقراطي.
ومن ثمّ ة ،يمكن أن نفهم خلفيّات تمادي عبري
مويس ،هذه امل ّرة ،يف إمعان إحراج الرئيس قيس سعيّد،
بل والتلميح إىل ّ
تدخل عائلته وشقيقه نوفل سعيّد
يف محاولة رضب الحزب الدستوري الح ّر .وقالت
يف هذا الصدد «اليوم يا رئيس السلطة القائمة أنا
ننصحك ،زايد تُدخل يف معركة مع الدساترةّ ،
وإل
مغلطكم ومغ ّلط يس نوفل ويق ّلوا راهي عبري ما
تمثّلش الدساترة وأنو الحزب الدستوري
ما يمثلش الدساترة راهو قاعد يعطي
فيكم يف حسابات غالطة» .كما انتقدت
من وصفتهم بـ»مرتزقة ك ّل العصور
متاع ك ّل يوم ّ
إل يرشبوا قهوة مع
يس نوفل ،راهو هذوكم ّ
إل
ه ّزوا الغنويش للهاوية وه ّزوا
الباجي قبلو للهاوية وه ّزوا
قبلو بن عيل للهاوية ،راهو
باش يهزوكم إىل طريق مسدود.
وبالتايل رجاء احرتام هذه القوة
السياسية واالجتماعية ...ومن أنذر فقد أعذر،
سجّ ل يا تاريخ».

مسؤوليّة مشتركة

سيفضحهم يف موضوع التمويل( ..إنّه) غطاء انتخابي
للبناء القاعدي» .كما أعلنت تحدّيها لرئيس الدول بأنّه
إذا كان يريد إنقاذ البالد بأن يقوم بـ»ح ّل الربملان
إذا كان يف مستوى كلمته املتع ّلقة بالخطر الداهم
والذي هو سبب املصائب .ح ّل الربملان وحدّد تاريخ
االنتخابات .ويف األثناء ما دمت تتحدّث عن التطهري،
فالتطهري هو أن تقطع دابر الفساد االنتخابي الذي
يُزوّر االنتخابات بطريقة سابقة ...ثانيا :اِن ْ َس ،اِن ْ َس،
اِن ْ َس أنّك ستقوم بإعداد دستور بمفردك ،وقانون
انتخابي بمفردك ...ثالثا :اِن ْ َس ،اِن ْ َس ،اِن ْ َس مسألة
البناء القاعدي واطوي ورقته» .كان هذا املضمون
الحريف أله ّم ما جاء يف خطاب عبري مويس .ففي
املحصلة ال ريب أنّها تُدرك ّ
ّ
أن مرشوع قيس سعيّد من
شأنه أن ينسف ك ّل طموحاتها وحساباتها السياسيّة.
ففي حال صدقت ّ
توقعات استطالعات الرأيّ ،
فإن
أيّ انتخابات مقبلة قد تُتيح للحزب الدستوري الح ّر
أن يُش ّكل القوّة السياسيّة األوىل يف البالد .وهو ما
يعني ّ
أن عبري مويس هي شخصيّا التي قد تُرشف عىل
ّ
تشكيل الحكومة ورئاستها ،بما أن حظوظها يف الفوز
برئاسة الجمهوريّة تبقى ضئيلة للغاية.
ّ
وال يخفى ،يف املقابلّ ،
أن العديد من املؤشات
تُنبئ ّ
بأن رئيس الجمهوريّة ال يرغب أصال يف إجراء
ّ
انتخابات سابقة ألوانها قريبًا ،ألنه ال يمتلك أدنى
ضمانة لعدم حصول سيناريو ربّما يُج ّرده من
الصالحيّات السلطويّة املطلقة التي منحها لنفسه
بمقتىض «األمر الرئايس عـ117ـدد» .وهنا تحديدا
يكمن بيت القصيد ،بما ال يؤ ّرق عبري مويس فقط
وإنّما حتّى خصومها املمثلني يف حركة النهضة
وحلفائها .وهو ما قد ي ّ
ُوسع من دائرة معاريض
الرئيس سعيّد بدرجة قد ال ّ
يتوقعها .فمن ا ُملستبعد

من األهميّة الوعي ،مقابل هذه االنتقادات
باالنفراد بالحكم والسلطة وبمصري هذا البلد
العريق برمّ تهّ ،
أن الحزب الدستوري الح ّر
يكاد يكون هو نفسه بمثابة حزب الشخص الواحد
والقيادي الواحد .فالوجوه املعروفة يف هذا الحزب
ال يزيد عددها عىل أصابع اليد الواحدة .ومن املعلوم
أنّه ال صوت يعلو عىل صوت رئيسة الحزب وال
خطاب يُسمع غري خطابها .إنّه حزب القائد والزعيم
األوحد املتمثّل يف عبري مويس .وهي نفسها سقطت يف
استخدام بعض سمات خطاب رئيس الدولة املنبني
عىل التهديد والتعميمّ .
وإل كيف يُفهم قولها اآلتي
ّ
يف نهاية الخطاب ذاته« :إل مش فاهم الفرق بني
الدساترة واإلخوانجية ويقول عنهم وجهان لعملة
وإل مش فاهم ّ
واحدةّ ،
إل ما تنجمش تحكم تونس
وتحط الدساترة عىل برا ماذابيه يميش يقراّ ،
ألن من
يقارن مج ّرد املقارنة بني الدساترة واإلخوانجيّة عندو
جهل أو مرض ،ويلزم يتالىف هذا الخطأ الفادح».
وانطالقا من ك ّل ما سبقّ ،
نتبي إذن مدى عمق
األزمة الراهنة وما تُنبئ به من رصاعات وشيكة بني
أطراف ال تؤمن فعليّا بالديمقراطيّة ،بل تعدّها كما
كانت حركة النهضة مج ّرد وسيلة للفوز بالسلطة
املطلقة .وهو ما يُهدّد بالعودة إىل منظومة سياسيّة قد
تكون أسوأ ممّ ا كانت عليه قبل عام  .2011فمنتهى
ّ
بشن معركة مصالح
هذه املناورات يكمن يف التهديد
ّ
ضيقة عىل حساب مصالح البالد ومواطنيها.
سياسيّة
ومن شأن ما يُروّ ج عن اعتزام رئيس الدولة تعديل
الدستور بناء عىل استفتاء إلكرتوني ال معنى له ،أو
تشكيل لجنة صوريّة إلعداد دستور جديد تعوزها
االستقالليّة وترتهن إلمالءات رئاسة الجمهوريّة ،أن
يؤدّي مجدّدا إىل معركة كرس عظام وفوىض عارمة
تُعمّ ق األزمة االقتصاديّة أكثر ممّ ا هي عليه ،وتُنبئ
بانعكاسات اجتماعيّة يف منتهى الخطورة...

maghrebstreet@gmail.com
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راشد الغنويش :
يتغي...
الكذب جزء من بنيته العقدية ولـم
ّ

أنس الشابي

بعد أن أدخلت قرارات  25جويلية رئيس حركة
النهضة يف حالة تقاعد إجباري عن العمل السيايس
التفت إىل حرفة الكتابة تمضية للوقت من ناحية وتلبيسا
للحقائق عىل خلق الله وتفتيشا عن املربرات للفشل الذي
حصده بعد عرشية من حكمه من ناحية ثانية .األسبوع
املايض نرش الغنويش مقاال مطوّال يف جريدته «الرأي
العام» بتاريخ  18نوفمرب  2021يف صفحتني كاملتني قدم
فيه وفق قوله شهادته للتاريخ تناولت الفرتة املمتدة من
سنة  2011إىل يوم  25جويلية  .2021بعد قراءتي النص
لم أجد يف نفيس الرغبة يف الر ّد عىل ما ذكر أو تصويبه
ألن الوسائل الحديثة لالتصال تكفلت بإظهار كذبه
وفضح انقالبه عىل مواقفه السابقة .وقد تناول الكثري
من املتابعني افرتاءاته التي وصلت إىل حدود اإلشادة
بالقرارات التي أقصته من املشهد السيايس واعتبار
التعويضات التي استلمها املنتسبون لحركته مندرجة يف
مجاالت التنمية والتشغيل .والالفت للنظر أن الغنويش
احرتف تدليس الحقائق وتزويرها وأنه يف كل مرة يجد
لنفسه األعذار تارة بالقول إن ذلك من مقتضيات الرسية
وأخرى بأنها حماية لتنظيمه .أما خصومه فلم يتوقفوا
عن تربير ذلك بالقول إنه يمارس التقية غري أن املتأمل
يف أكاذيبه يلحظ أنه ال عالقة لها بما ذكر بل هي جزء
من بنيته العقدية التي لم تتغري وحكمت ترصفاته منذ
سبعينات القرن املايض وهو ما سنأتي عىل تفصيل
القول فيه بعد إيراد جملة من أكاذيبه موثقة كالتايل:
 )1لم يتوقف الغنويش عن مهاجمة مجلة األحوال
الشخصية والدعوة إىل تغيريها وقد تم ذلك عىل لسانه
وعىل لسان زميله عبد الفتاح مورو الذي طالب بإجراء
استفتاء حولها .ولكنه أنكر صدور هذا الترصيح عنه
بعد أن تناولته النخب املدنية بالتجريح والنقد .غري أن
مجلة «املوقف» نرشت حديثه كامال( .)1أما الغنويش
فإنه لم يتوقف عن التعريض باملجلة خصوصا يف فرتة
رئاسته لتحرير مجلة «املعرفة» كما أنه كان يفتعل
الفرص ملهاجمة املصلح الشيخ الطاهر الحداد وقد
وصل به األمر إىل نرش مقال ملحمد الصالح النيفر ادعى
فيه هذا األخري زورا وبهتانا أن الكنيسة كانت وراء نرش
كتابات الحداد ( )2ولكنه بعد تغيري السابع من نوفمرب
اعتربها « :يف الجملة إطارا صالحا لتنظيم عالقاتنا
األرسية»( .)3وبعد سنة  2011جيّش أيمّ ة املساجد
وغريهم من التابعني لنحلته للتهجم عىل املجلة واملطالبة
بإلغائها .كما ّ
سيت حركته مظاهرات نسوية للمطالبة
بتعدّد الزوجات.
 )2بعد تغيري السابع من نوفمرب وبعد أن أنقذه
الرئيس السابق بن عيل من حبل املشنقة وم ّ
كنه من
رخصة جريدة ورخصة تنظيم طالبي ومن املشاركة
يف االنتخابات قال قولته الشهرية «ربي الفوق وبن عيل
اللوطة» ولكنه بعد أن آلت الدولة إليه ن ّ
كل بعائلة الرئيس
السابق وبك ّل من اشتغل معه وتويف بعضهم قهرا ومازال
بعضهم اآلخر اىل حد اآلن يعاني من تبعات قضايا
مفربكة ب ّرأهم منها القضاء.
 )3سنة  2011وقبل االنتخابات أمىض الغنويش عىل
وثيقة بحضور الطبقة السياسية جميعها وتعهد فيها
بأال تتجاوز املدة الزمنية للمجلس التأسييس لكتابة
الدستور سنة واحدة فقط ولكنها امتدت إىل ثالث سنوات
يف نقض كامل لِما تعهّ د به.
 )4سنة  2014عقد الغنويش تحالفه يسء الذكر مع
الباجي وريض يف البداية أال تمثل حركته يف الحكومة إال
بوزير واحد ولكنه أصبح يف ما بعد الحاكم الفعيل بعد أن

ساند انقالب الشاهد عىل الباجي الذي أُقيص يف ركن من
أركان القرص ،وبعد وفاة هذا األخري وصف تحالفه معه
بأنه شبيه باملالكم الذي يحتمي بخصمه حتى ال تناله
رضباته.
 )5ال يتوقف الغنويش عن الحديث عن الديمقراطية
وفوائدها الصحية والجمالية والغذائية والعاطفية وغري
ذلك من ساقط القول مخفيا بذلك حقيقة موقفه الذي
يتلخص يف أن الديمقراطية ليست إال وسيلة إلنضاج
البديل اإلسالمي الذي هو الخالفة وقال يف هذا الصدد:
«إن الديمقراطية ليست أداة للوصول إىل الحكم اإلسالمي
وإنما تقدم إطارا جيّدا للدعوة واملشاركة وإنضاج البديل
اإلسالمي  ....وقد يكون شعار الحرية وحقوق اإلنسان
مدخال أنسب للتغيري من شعار الرشيعة»( )4مرصّ حا يف
مكان آخر بما ينقض ما يروّ ج عن إيمانه بالديمقراطية
وكتب يقول إن الدولة التي يدعو إليها هي« :دولة
دستورية تلتزم بقانون الرشيعة الذي يعطيها الرشعية
والذي يعلو سلطانه عىل كل سلطان»( )5مضيفا إىل
ذلك قوله إن «الخالفة ....هي الثمرة الطبيعية لعقيدة
التوحيد اإلسالمية – تبقى هدفا لجهاد األمة ال يح ّل وال
يصلح لها التنازل عنه ،بل ينبغي السعي إليه بتدرج عرب
أشكال مرنة من الوحدة»( .)6ولهذا السبب بالذات ما إن
وصل إىل الحكم حتى سارع إىل تمكني حزب التحرير من
الرتخيص القانوني وذلك يف حكومة حمادي الجبايل وقد
سلمهم الرخصة مستشاره السيايس لطفي زيتون .يقول
رضا بلحاج الناطق الرسمي للحزب املذكور« :ولكننا لم
نُسأل عن أفكارنا وقناعاتنا»( )7وتبقى تونس البلد
الوحيد الذي ُر ِّ
خص فيه لحزب التحرير بالعمل العلني ألن
طبيعته االنقالبية ومحاوالت اندساسه يف الجيش منعت
كل األنظمة من تمكينه من رخصة العمل العلني».
هذه املواقف املتنافرة واملنقلبة من النقيض إىل النقيض
تجد القبول لدى املنتسبني للنهضة وال تثري لديهم أي
تساؤل أو اعرتاض والغريب أن خصوم الغنويش يربّرون
له ذلك بالقول إنه يمارس التقية والحال أن التقية فعل
محمود يأتيه اإلنسان وهو يف حالة ضعف حماية للنفس
والنفيس ودفعا للرضر الذي يتوقعه من خصمه فيُظهر
غري ما يبطن وتزول بزوال أسبابها .أما يف الحالة التي
نحن بصدد درسها فإننا نجد أن الكذب لدى الحركات
التي تخلط الدين بالسياسة منهج مسلوك ال يتخلفون
عنه يف الرسية وهو ترصف قد نجد له ما يربره .أما
يف العلنية فال تفسري لذلك إال بالعودة إىل العقيدة التي
يصدرون عنها ممثلة يف:
 )1هذه الحركات تعترب نفسها الجماعة املؤمنة
بألف والم التعريف فهي حزب الله وما عداها ليسوا إال
حزب الشيطان .قال الغنويش« :وإن األحزاب املذمومة
يقابلها حزب واحد هو حزب الله»( )8وهو ما يج ّر
حتما إىل وضع املخالفني جميعهم يف خانة الكفار الذين
يجوز التعامل معهم بكل األساليب بهدف القضاء
عليهم مضيفا إىل ذلك قوله« :إن املتتبع بقلب سليم
جملة نصوص اإلمام حول موقفه من األحزاب يدرك
بجالء ال غبش فيه أن التعدّد الحزبي عىل األقل بالنسبة
لألمم الناشئة غري جائز وأنه إذ يدعو إىل اعتماد النظام
النيابي ال يرى رضورة للتعدد الحزبي فهو ال يدعو إىل
ح ّل أحزاب فاسدة إلحالل أحزاب وطنية فاعلة محلها بل
يدعو إىل حل األحزاب وإحالل حزب واحد محلها يجمع
قوى األمة ..........إن حديث اإلمام ولنئ تنزل يف ظروف
خاصة بمرص فإن سياقه العام يتجاوز الظرف ليندرج
ضمن قواعد النظام اإلسالمي»( )9وهو ما يعني أن

حركة النهضة ال تؤمن بالنظام الحزبي وإن ذكرته فمن
باب املخاتلة التي يقصد بها التلبيس عىل اآلخرين .فهم
حزب الله وغريهم حزب الشيطان.
 )2ال تؤمن هذه الحركات بالقوانني التي تنظم الحياة
السياسية واالجتماعية أصال ألنها تعترب نفسها ذات
رسالة إيمانية تبيح لها الترصف دون ضوابط أخالقية
أو عُ ْرفِ يّة .يقول الغنويش« :وبسبب هذه املهام العظيمة
التنظيمية والرتبوية االجتماعية لألحزاب يف املجتمع
اإلسالمي فإن نشوءها ال يحتاج إىل ترخيص من الحاكم
ألن يف ذلك استجابة ألمر الله يف النهوض برسالة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر وما هو من هذا القبيل ال
يحتاج إىل ترخيص من أحد خاصة أن القسم األعظم
من األمر باملعروف والنهي عن املنكر متجه إىل الحاكم
فكيف تطلب ترخيصا بنصحه ونقده؟ وكذا إنشاء
الصحف وتأليف الكتب وسائر رضوب التعبري وإدارة
املساجد»( )10فمن كان هذا حاله هل يمكن أن يفي
بتعهده بالبقاء سنة واحدة يف املجلس التأسييس لكتابة
دستور؟ أو أن ينضبط ألي قانون من قوانني الدولة؟.
 )3رفضها التام لالنتخاب الذي هو أفضل الطرق التي
ابتكرتها اإلنسانية لقيادة الجماعة واختيار األفضل.
قال الغنويش« :واعترب الرتشح ملنصب من املناصب يف
الدولة اإلسالمية سببا كافيا للحرمان منه .قال عليه
السالم (إنا ال نويل هذا أحدا طلبه) ومن ثم ال مجال يف
املجتمع اإلسالمي للحمالت االنتخابية يخوضها الزعماء
(فال تز ّ
كوا أنفسكم – سورة النجم اآلية  )32وإنما األمة
ْ
هي التي تزكي وترشح من تراه ُ
كفأ»(.)11
تلك هي عقيدة الغنويش التي تسمح له باإلفالت
من كل القيود األخالقية والرتبوية والسياسية املتعارف
عليها فتجده يقول القول ونقيضه دون مسبّبات أو
مربّرات أو مقدّمات وهو يعلم مليا أنه كاذب يف ما يقول.
قال الرسول (ص)َ « :
ك ُبت خيانة أن تحدّث أخاك حديثا
هو لك به مصدّق وأنت له به كاذب»()12وألنه ال يعتربنا
إخوة له فهو املسلم ونحن الكفرة فقد أجاز لنفسه
أن يتالعب بمصالح األمة فال يق ّر له قرار إال حيث هي
مصلحته ومصلحة نحلته ،وانتظروا منه املزيد.
--------------------الهوامش
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ما يكفيش الفقر
وزيد معاه العطش

الغنوشي والخطاب
«اإلخواني» المخاتل

كلثوم ّ
كنو

الهاشمي نويرة
نرش رئيس حركة النهضة اإلخوانية ،راشد الغنويش ،مقاالً ،نهاية األسبوع املايض،
كشف من جديد ،حالة االرتباك التي طبعت سلوكه ،منذ قيام الرئيس قيس سعيّد بالحركة
التصحيحية ،يوم  25جويلية املايض ،بدءا ً بتعليق عمل مجلس نواب الشعب ثم إيقاف العمل
باألبواب الخاصة بالسلطتني التنفيذية والترشيعية يف الدستور.
ويف حينها ،خلقت العملية الخاطفة للرئيس التونيس وضعا ً سياسيا ً ومجتمعيا ً مالئما ً
إلخراج فرع حركة اإلخوان من الحكم وحتى من املشهد السيايس يف تونس وذلك بدعم شعبي
عارم وبسند سيايس ومجتمعي مطلق .غري أن قيس سعيّد راكم الرتدد ولم يحسم أمره ولم
يم ّر إىل الرسعة القصوى وأبى االنفتاح عىل القوى الوطنية السياسية واملجتمعية التي كانت
ستوسع بالتأكيد من دائرة الخري حوله وحول تونس.
وقد سعت حركة النهضة اإلخوانية بكل خبث ودهاء رئيسها راشد الغنويش إىل استغالل
هذا الرتدد داخلياً ،برتكيز «جبهة سياسية» مصطنعة ،وال روابط فكرية أو برامجية
بني مكوناتها ،تحركت وتتحرك تحت يافطة «الدفاع عن الرشعية واملسار الديمقراطي»،
وهو حراك تقف وراءه «النهضة اإلخوانية» وتحركه من وراء ستار ،وجندت من أجله كل
إمكاناتها التنظيمية وقدراتها يف التجييش يف محاولة فاشلة لخلق رأي عام جديد ضد املسار
التصحيحي لـ 25جويلية  ،2021وذلك اعتقادا ً منها بأنها يف خض ّم معركة كرس عظام
محورها الرجوع بأية طريقة كانت إىل الحُ ْ
كم.
كما حاولت حركة النهضة استغالل الرتدد والبطء وإرصار الرئيس عىل عدم إرشاك
أطراف سياسية وحزبية أخرى وتركيز ك ّل السلطات بني يديه ،للرتويج يف الخارج اىل ّ
أن
مسار االنتقال الديمقراطي يف خطر ،خصوصا ً يف ضوء غياب رسائل طمأنة من الرئيس قيس
سعيّد إىل أصدقاء تونس ،وحتى إىل معاريض حراك  25جويلية املايض.
وبالطبع رأى الغنويش يف ك ّل هذه التطورات سياقات مالئمة للرجوع مجددا ً يف املشهدين
الحزبي والسيايس ،وكذلك ملحاولة استيعاب الرئيس التونيس مجدداً ،من خالل محاولة
زرع الفرقة بينه وفريقه ،الذي هو محدود العدد والعدّة أصالً ،حيث ر ّ
كز الغنويش يف مقاله
األسبوع املايض ،عىل ّ
أن الرئيس ال يقف عىل األرضية الفكرية والثقافية نفسها ملساعديه،
مدّعيا ً أن املزاج األيديولوجي لقيس سعيّد يق ّربه من النهضة أكثر مما يُبعده عنها.
ولع ّل ما دفع عدد من املالحظني إىل تفسري تردد الرئيس يف الحسم النهائي يف مصري الحركة
اإلخوانية بوجود خيط أيديولوجي رفيع بني الطرفني ،حتى إنه تراءى للبعض أن قيس سعيّد
هو أكثر رصامة وراديكالية يف تعامله مع الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبري مويس عىل
سبيل املثال من تعاطيه مع النهضة اإلخوانية .املهم أن مقال الغنويش ،وإضافة إىل أنه تضمّ ن
تنصال ً كامال ً للنهضة من مسؤولية فشل الحكومات املتعاقبة يف الحُ ْ
ك ِم ،مُ رجعا ً ذلك الفشل
إىل أسباب خارجة عن إرادتها ،فهو ،حاول أوال ً كما هي العادة دوماً ،تجاهل كل األسباب
واملسببات التي دفعت عموم املواطنني التونسيني إىل الخروج إىل الشارع يوم  25جويلية
املايض ،والتعبري عن الرفض املطلق ملواصلة تح ّ
كم حركة النهضة اإلخوانية يف الدولة واملجتمع
والسلطة .وثانياً ،جاء املقال وفيّا ً للمنطق املخاتل الذي طبع ويطبع خطاب اإلخوان ،حيث
ّ
يعب يف الغالب عن اليشء ونقيضه .وثالثاً ،تضمّ ن املقال كمّ ا ً هائال ً من األكاذيب واألراجيف،
ّ
وبأن السياق اإلقليمي والدويل مساند
ومن ذلك االدّعاء بأن نهضة الغنويش هي محور الثورة،
لهذا املسلك الثوري ،والحال كما هو معلوم ،فإنّه ال يهم الغرب من األمر سوى التزام تونس
بمواصلة النهج الديمقراطي.
ً
ويف ك ّل األحوال ،فإن محاولة الغنويش االلتفاف مجددا عىل الوضع يف تونس ،وعىل وضع
ّ
املنشق عن سلطة زعيم
حزبه الداخيل ،كانت فاشلة ،بل هي أغضبت الكثريين ،ومنهم
ً
الجماعة ،والقيادي اإلخواني السابق ،سمري ديلو ،الذي قال مع ّلقا عىل املقالّ :
«إن ما ورد
عىل لسان الغنويش جاء متأخراً ،وإنه ليس يف وقته ..وإنّه ملا يعود الوعي ألشخاص فاعلني يف
ّ
فإن محاولة زعيم حركة اإلخوان يف تونس كشفت
فرتة متأخرة ،لم يعد له قيمة» .وبالفعل،
وع ّرت مزيدا ً من انتهازية الرجل ،وطبيعة خطابه املخاتل وعدائه املزمن لتونس وللمواطن
التونيس .ولع ّل هذا الكالم يكون حافزا ً للرئيس قيس سعيّد حتّى يقطع بالفعل مع أصحاب
الفكر اإلخواني املقيت ،الذي ال يقود سوى لدمار الدولة واملجتمع .

عن جريدة "البيان" اإلماراتية

حكاية من حكاياتي ايل عشتها وأنا يف القضاء
باش نحكيلكم اليوم عىل واقعة ما نجمتش تتمحى من مخي.
كنت متعهدة بالبحث يف قضية رسقة محرك برئ عميقة يف منطقة من مناطق الوسالتية .وكانت
الشكوك متجهة نحو أحد املرشفني عىل جمعية مائية عنده خالفات كبرية مع متساكني الجهة بسبب
قطع املاء عليهم خاطر فيهم ايل ما دفعش معلوم استهالك املاء
وأثناء البحث يف القضية استدعيت عدد من الشهود وكانت من بينهم امرأة متقدمة يف السن.
وكيما جرات العادة خرجت السيدة الكاتبة ونادات عىل الشاهدة ايل دخلت
وكيف هزيت رأيس نلقى قدامي مرا ما شاء الله طويلة لكنها محنية وشادة يف يدها دبوزة متاع
قزوز فيفا و البسة لباسنا التقليدي ملية واال ملحفة (كل واحد كيفاش يسميها ) .وكانت املسكينة
تلهث وظاهرة تاعبة برشا.
كيف طلبت منها باش تقعد عىل الكريس باش نبدا نسمعها بقات تغزريل
قلتلها اتفضل أقعد
قالتيل ميسالش خليني واقفة
قلتلها ال الزم تقعد باش نحكي معك شوية
بقات املرا تغزر للكريس بعض الوقت ومن بعد قعدت عىل طرطوشة الكريس وأنا مانيش فاهمة
يف البداية عالش .قلت زعما املرا مربوثة وخايفة من تواجدها يف محكمة  .رغم أن التحقيق يف مكتب
ومانيش البسة الزي القضائي .بعد قلت تطلعش املرا مضطربة نفسيا
ما نطولش عليكم
قعدت الشاهدة وبعد ما أعطلتني بطاقة هويتها ايل كانت حاطتها يف سايش يف شونها قلتلها توة
قبل ما نبدا نسمعك باش تقسم ايل ما تقول اال الحق وراهو كان تشهد بالباطل تنجم تتعرض لعقوبات.
قالتيل شنوة معناتها
قلتلها راهو حسب القانون ما نجم نسمع شهادتك اال ما تقول أقسم بالله العظيم ما نقول كان الحق
وما الزم تقول كان الحق.
أنا كملت الجملة ونشوف يف املرا حلت عينيها وغزرتيل غزرة غريبة فيها برشا وجيعة.
قلتلها ماك الباس؟
بقات ساكتة مدة ومن بعد نغزر لدموعها هابطة تقول سبالة وحليتها بالقوي وجاوبتني بالشهقة:
وكلماتها عمري ال ننساهم لتوة يف وذني:
“بنيتي سامحيني ما نجمش نقسم بالله خاطرني ما نيش طاهرة .عندي أكثر من عام ما غسلتش ال
لحمي وال شعري وهذاكا عالش ما حبيتش نقعد عىل الكريس باش ما نوسخهولكش”
وطول املرا تنحي الفوالرة ايل عىل راسها وتورييل شعرها كيفاش يابس  .وتقيل امللحفة ايل البستها
عندها أشهرما طبتش املاء “
وقالتيل :بنيتي ألقيلنا حل يرحم والديك رانا عطشنا رانا توسخنا.
تلفتت للسيدة الكاتبة وميساش نذكر اسمها خاطرها شاهدة عىل الحكاية نائلة سويدان لقيت دموعها
تسكسك وأنا قلبي عرص عليا وبقيت شادة روحي بالسيف.
قلت للمرا الشاهدة شنوة املطلوب مني أنا وانجم نعملهولك ؟
قالتيل تعطيوني شوية ماء نهزو معايا راني اميمتك مشيت تقريب 4كلم عىل رجليا باش وصلت لدار
معلمات يسكنو قريب للمدرسة وعندهم سترينا متاع ماء عباويل الدبوزة ايل يف ايديا وخايفة كان تفرغيل .
قلتلها توة نترصف يف حكاية املاء وتوة أكيد توة نلقاو املوتور متاع البرئ ويرجعلكم املاء  .وقلت
الكالم هذا للتخفيف عليها  .وقلتلها لكن ميساش اقسم ايل باش تشهد بالحق وربي راهو يعلم بظروفك .
الحاصل بعد ما كملت معها خرجت السيدة الكاتبة من البريو ومشات ملدت الدبابز ايل يف مكاتب
الزمالء وعباتهم وحطتهم يف زوز ساشيات كبار ومدتهم للشاهدة العطشانا.
وصدقوني االحساس ايل حسيتو وقتها تمنيت األرض تبلعني.
املرا شوية ال داخت بدات تقول ”:املاء هذا الكل ليا نا “
وعاودت الجملة ممكن أربعة خمسة مرات وهي مغادرة املكتب هي والسيدة الكاتبة ايل عاونتها عىل
هبوط دروج املحكمة.
ونخليكم تتصورو انتوما وحدكم البقية .
بقيت مدة املاء واليل مر وما نبلعهو كان بالسيف.

موقع الشارع املغاريب
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لم يعد يخفى على أحد ّ
أن العالقة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم وصلت الى طريق مسدودة .ولم يعد من التذاكي االقرار بوجود
حرب حقيقية علنية بين رئيس الجامعة وديع الجريء والوزير العائد كمال دقيش .كما أنه لم يعد من العسير أبدا استقراء عناوين الغيب وتشريح طبيعة
المرحلة القادمة .فتواجد االسمين على نفس الملعب بات أمرا شبه مستحيل .فإمّ ا عودة الوزير الى مر بّع الهدنة االضطرارية تحسبا لعقوبات خارجية أو
خسوف نهائي لشمس الجريء العتبارات تبدو في ظاهرها سياسية.
التصعيد املمنهج والخطري يف معركة كرس
العظام التي نعاينها يف الساعات القليلة املاضية
يوحي بتطوّرات أكرب وأخطر ّ
ألن مدى رقعة
الحرب الطاحنة يتسع شيئا فشيئا بدخول أكثر
من طرف عىل خ ّ
ط املواجهة .ورائحة التقلبات
ُ
السياسية التي تعيشها البالد تلقي بغيومها عىل
املشهد الريايض وتسحب اىل باطنها السحيقة
أسماء إضافية من شأنها تأجيج نار الفتنة
الرياضية السياسية املندلعة بطبعها يف البالد
منذ تاريخ  25جويلية.

نقطة التحوّ ل

أعلن الوزير كمال دقيش رسميا عن نهاية
فسحة وديع الجريء وهو الترصيح األخطر
منذ الثورة يف عالقة بني الهيكلني ورسالة مثرية
تلقفتها الجماهري بني رافض ومؤيّد لها وبني
منجّ م كذلك لتبعات ولنتائج هذا التغيري .من
ّ
يتأخر وديع الجريء كثريا للر ّد عىل
جانبه لم
تهم الوزير وذهب بالرصاع اىل أماكن بعيدة أبعد
حتى ممّ ا رسم الوزير يف مخيلته .ولكن السؤال
املطروح حاليا هو من املستفيد من هذه الحرب
الرضوس ومن سيكون الخارس الوحيد يف معركة
قرع الرؤوس؟
بالعودة اىل أصل الخالف يعرف الجميع
ّ
أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بنى
لنفسه منظومة رياضية عالية األسوار أحاطها
بجيش دفاع متني يتكوّن من مسؤولني رياضيني
وسياسيني فاعلني دعّ مها كذلك بكتيبة نشيطة
من الصحفيني واالعالميني .فكانت بداية تش ّكل
إمرباطورية رياضية وضعت لنفسها حجر
أساس وأعلنت قيام دولة صلبة ومنفصلة داخل
دولة أخرى متهالكة .تعاظم نفوذ الجريء جعله
يُطيح بكل خصومه ويصبح يف نظر كثريين رجال
خارقا ال يقهر .بل األكثر من ذلك أنه أصبح مثاال
للنجاح والحكمة والحنكة والحوكمة الرشيدة
فلم يتح ّرج البعض من ترديد نجاحاته يف غرف
القرص املهجور وتحت قبّة الربملان املقبور.
الجريء لم يعد يتح ّكم يف فصول اللعبة
الرياضية فقط بل طالت يداه كذلك الخلطة
ّ
التخفي
السياسية التي كان يجيد تركيبها أو
بداخلها .وثقله املادي واملعنوي داخل التحالفات
الحزبية والتشكيالت الحكومية لم يعد يخفى عىل
أحد فالرجل كان وراء تعيني وعزل عديد الوزراء
كما أنه كان ذات يوم السبب الرئييس يف إعفاء
الوزير الحايل من مهامه وهنا مربط الفرس.
ساند وزير الرياضة كمال دقيش خالل
حقبته الوزارية األوىل ترشيح طارق بوشماوي
لرئاسة الكاف وهي املساندة التي كلفته منصبه
بما أن الجريء ح ّرك غواصاته املندسة داخل
أسطول املشييش املخرتق بطبعه ليق ّرر عزل
دقيش .السبب الظاهر يف ذلك الوقت هو ملف
هالل الشابة واألسباب الباطنة تحيل باألساس
اىل اصطفاف الوزير وراء رئيس الجمهورية
قيس سعيد الذي كان يف قطيعة معلنة مع

ّ
مشفرة فيها محاولة مقصودة
حروفا وجمال
إلعادة الكرة اىل ملعب «الرئيس» من خالل
التأكيد عىل ّ
أن الجميع تحت وصايته وتحت
حمايته .هذا اعرتاف ضمني من الجريء بعلوية
«جمهورية سعيّد» ولع ّل هذا ما يبحث عنه
الرئيس يف الحقيقة أكثر من بحثه عن التطهري
وعن العدالة املنشودة إلرضاء كربيائه أمام
شخصية رياضية وسياسية وازنة نالت بك ّل
اقتدار ودهاء من خصومها الواحد تلو اآلخر
وهي النقطة الوحيدة ربّما التي قد تعلن
وقف الحرب أو لم ال تأجيلها.

حكومة املشييش آنذاك.

أداة في يد الرئيس

بعودة دقيش اىل الوزارة عاد الرصاع اىل
نقطة البداية ولكن بعناوين مختلفة هذه امل ّرة.
فالجريء لم يعد يف موضع قوّة ّ
ألن الخارطة
السياسية القديمة تم ّزقت بالكامل وكل
منظومات العرشية املاضية دخلت قبو
النسيان أوالهذيان .كما ّ
أن الوزير عاد
أقوى من قبل ألنّه كان والزال تابعا
قلبا وقالبا لرئيس الجمهورية الذي
يضع يده حاليا عىل ك ّل مؤسسات
الدولة ويبحث بكل ثبات عن
ج ّر بقيّة املؤسسات املارقة
عىل حكمه اىل بالطه.
قد يتساءل البعض
ملاذا يضع الوزير رأس
وديع الجريء عىل قائمة
املطلوبني للعدالة الشعبية
التي يمارسها رئيس
الدولة .وقد يخوض
البعض اآلخر يف دوافع
النزعة االنتقامية التي
أظهرها الوزير منذ
عودته تجاه الجريء
والحال ّ
أن الرجل يبدو
أرفع من ذلك بكثري .التفسري الوحيد هو ّ
أن
كمال دقيش ال ينطق عن هوى وال يتح ّرك وفق
أهوائه ولكنه يف الحقيقة ينف ّذ مرشوع رئيس
الجمهورية بكل حذافريه .وهذا املرشوع قائم
عىل «التنكيل» معنويا بكل الخصوم الذين وقفوا
ّ
الضفة املقابلة حيث كان يقف
ذات يوم عىل
املشييش ومن معه...
هذا الوصف نفسه هو الذي أعاد دقيش اىل
الوزارة اليوم وهو الوقود نفسه الذي يوقد رشارة
املعركة اآلن بني الجناحني .ولكن أيّة فاتورة
ستدفع كرة القدم التونسية يف ظ ّل التهديدات
الخارجية التي ترتبّص بها؟

ضوء أخضر

الجميع يعرف ّ
أن الجريء كثريا ما كان
ّ
يتحصن بالفيفا لكبح جماح الدولة الغاضبة
وكثريا ما كان يُجيد استخدام هذه الورقة لرتويع
خصومه وتركيعهم خاصة ّ
أن كرة القدم بالنسبة
لكثريين مسألة حياة أو موت وإن املساس بها
أشبه باالعتداء عىل مقدساتهم .ورغم ّ
أن ر ّد
الجريء كان مهادنا هذه امل ّرة وعىل غري العادة
ّ
فإن الجميع يعرف أنه سيستنجد بالفيفا إلفشال
أيّ مخطط لإلطاحة به وهذا السيناريو هو الذي
يقع الرتويج له حاليا يف محيط الجامعة عىل أمل
أن يرتاجع الوزير عن مسعاه .ولكن ماذا إن كان
الوزير قد تلقى فعال الضوء األخرض لدخول
هذه الحرب ورضب الحرم الجامعي مهما كانت
التكاليف؟ ماذا لو واصلت تونس تمردها عىل

سيناريوهات

القوانني والنواميس العاملية وتجاهلت القانون
الريايض الدويل بعد أن تجاهلت يف وقت سابق
مؤسسات الرتقيم السيادي التي وصفها رئيس
الجمهورية بأمك صنّافة؟ هل يُلقي رئيس
الجمهورية الذي يتلذذ بعزلته باال لكل هذه
االعتبارات ويهتم ألمر الفيفا وهو الذي ال يعرتف
ال بالخارج وال بالداخل ؟
الغريب يف األمر ّ
أن وديع الجريء استنجد
برئيس الجمهورية لر ّد الرضر الذي طاله من
وزير الرياضة ودعاه إىل التدخل لحمايته من
االدعاءات واالتهامات الخطرية والباطلة التي
لحقته .نقول من الغريب ألنّنا ال نخال الجريء
يجهل ما يدور حوله وما يحاك ضدّه وألنه
أكثر الناس إدراكا ّ
بأن وزير الرياضة ليس يف
الحقيقة سوى عصا يف يد رئيس الجمهورية
يح ّركها فقط لرضب أو تخويف خصومه .فلماذا
االحتماء بدرع مثقوب؟
يدرك وديع الجريء جيّدا ّ
أن قيس سعيد
ال يتح ّرك سوى يف مربّع القانون وأنه ليس
الرئيس الذي يميل اىل تلفيق القضايا وبما أنه
ّ
حصن نفسه كأحسن ما يكون لهذا اليوم املوعود
فهو يعي جيّدا ّ
أن طرق املساءلة واملحاسبة
واملالحقة القانونية لن تطيح به ألن حساباته
مضبوطة ومعلومة عىل األقل بالنسبة له .أما
محاوالت الرتويع والتهديد والوعيد فذلك أمر ال
يخيفه فهو بحكم معرفتنا بالرجل لن يستقيل
تحت أيّة ظروف وقد يضطر يف الوقت الذي يراه
ّ
لكف
مناسبا لالستنجاد بقوى خارجية (الفيفا)
األذى عنه ...رسالة الجريء حملت بني سطورها

السيناريوهات املطروحة
حاليا اآلن هي كالتايل :أن
يتك ّرر سيناريو رئيس
«املخلوع»
الحكومة
املشييش مع الجريء
االستقالة
فتكون
«التهديد»
تحت
وهذا قد يقي الوزير
مشقة
ومسانديه
الدخول يف معارك
قضائية وقانونية مع
الفيفا رغم ّ
أن الوزير يميل
لهذا الطرح كثريا وهو الذي ال
يفوته يف كل ترصيحاته وخرجاته االعالمية أن
يتباهى بصوالته وجوالته يف الهياكل الرياضية
الدولية.
السيناريو الثاني هو ّ
أن يثبت فعال «فساد»
الجريء وتثبت بالتايل إدانته وحينها لن يكون
للفيفا أيّ دور رئييس يف املرحلة القادمة وحتى
إن حدث ذلك فسيكون مؤقتا وغري مقلق.
السيناريو الثالث هو أن يفشل املنتخب
التونيس يف الرتشح للمونديال فتعلن وزارة
الرياضة عن تجميد املكتب الجامعي تحت
شماعة الفشل والغضب الشعبي العارم وهي
الخطوة التي كان الوزير ينوي القيام بها يف
صورة تعثّر املنتخب التونيس أمام زمبيا.
السيناريو الرابع املتوقع لنهاية هذه الحرب
الطاحنة وهو يف الحقيقة أصعبها هو ّ
أن تسقط
منظومة قيس سعيد بكاملها وبالتايل زوال كل
عناوينها وهنا لن يكون هناك أيّ موجب ملالحقة
الجريء .هذا السيناريو الذي يالمس سقف
املستحيل هو الوحيد تقريبا الذي قد ينقذ كرة
القدم التونسية ويقيها من الدخول يف غياهب
املجهول .أما بالنسبة ألولئك الذين ينتظرون
استقالة الجريء أو انحناءه فهم واهمون .كما
أنه من ينتظر تراجع سعيّد ووزيره عن مالحقة
الجريء وتعقبّه « تحت األرض وفوق األرض ويف
ألن طبول الحرب قد ّ
السماء» يخادع نفسه ّ
دقت
فعال وهذه الحرب لن تضع أوزارها إال ّ بنهاية
إمرباطورية وميالد أخرى.
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جانغ جيان قواه سفير الصين بتونس لـ «الشارع المغاربي» :

مشاريع تونسية ضخمة بتمويل صيني
تعرتضها حواجز إدارية

حاوره  :محمد الجاللي

ما إن فرغنا من إجراء الحوار الصحفي مع جانغ جيان قواه سفير دولة الصين بتونس حتى أشار الى لقاء مرتقب له بوزير السياحة بعد دقائق من موعدنا للبحث
مع السلطات التونسية في سبل تطوير تعزيز الحضور الصيني في القطاع السياحي التونسي ،من خالل النظر في فتح خط جوي مباشر بين تونس وبكين .كما
عرج السفير على سعي البلدين الى تجاوز بعض العقبات التشريعية واالدارية لتحقيق شراكة استراتيجية .عن العالقات الثنائية بين تونس والصين وسبل
النهوض بالمبادالت االقتصادية والتكنولوجية ومواقفهما من تسييس ملف فيروس كورونا ومن القضية الفلسطينية وغيرها من المواضيع سألنا سفير دولة
الصين بتونس فكان هذا الحوار.
يف البداية كيف تلقت دولة الصني التغيري
السيايس الذي طرأ عىل املشهد التونيس إثر 25
جويلية 2021؟
تدعو الصني دائما إىل أن تكون العالقات بني
الدول مبنية عىل أساس املساواة ،وعىل احرتام سيادة
واستقالل جميع الدول ،وكذلك عىل احرتام التوجهات
التنموية التي تختارها شعوبها بإرادتها املستقلة.
وستواصل الصني دعم تونس بثبات يف جهودها
الرامية إىل استكشاف الطرق التنموية التي تتناسب
مع خصوصياتها وواقعها .وإننا واثقون بأن تونس،
بقيادة الرئيس قيس سعيد ،ستحقق مزيدا من
اإلنجازات يف مسار تنمية الدولة .إن الصني عىل
استعداد لتعزيز تبادل الخربات مع الجانب التونيس
يف عديد املجاالت بما يف ذلك مجاالت الحوكمة الرشيدة
مستفيدة من حكمة حضارتها العريقة وتجربتها
التنموية بما يساهم يف تعزيز التنمية واالزدهار
املشرتك.
هل هناك اتصاالت بني دولة الصني
والدولة التونسية خالل فرتة ما بعد اإلجراءات
االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد؟
وما هي أبرز املحاور التي تم التطرق إليها؟
منذ مطلع السنة الجارية ،كان لزعيمي البلدين
اتصاالت ودية .وتبادل الرئيس الصيني يش جني
بينغ مع الرئيس التونيس قيس سعيد الرسائل يف
مناسبات عديدة أكدت عزم البلدين عىل تعميق
وتطوير العالقات الثنائية .يف شهر أوت الفارط،
شارك وزير الخارجية التونيس عثمان الجرندي،
نيابة عن الرئيس قيس سعيد ،يف الدورة الخامسة
ملعرض الصني والدول العربية وألقى باملناسبة كلمة
عن طريق الفيديو .كما شارك ،مؤخرا ،ممثلون عن
تونس يف الدورة التاسعة لندوة العالقات الصينية
العربية والحوار بني الحضارتني الصينية العربية
وكذلك يف الدورة الرابعة ملعرض الصني لالسترياد
وغريها من املؤتمرات الدولية الهامة التي استضافتها
الصني .كانت هذه اللقاءات مناسبة ملزيد تعميق
املشاورات وتبادل وجهات النظر مع املسؤولني
الصينيني .ومن املنتظر أن تنعقد قريبا الدورة الثامنة
لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون الصيني االفريقي
يف العاصمة السنيغالية داكار .ويتطلع الجانب
الصيني إىل تعميق التعاون مع الجانب التونيس يف
إطار املنتدى بما يخدم مصلحة الشعبني بصورة
أفضل ويحقق نتائج ملموسة يف مختلف مجاالت
التعاون.
كيف تقيمون العالقات التونسية الصينية
عىل املستويني السيايس وخاصة االقتصادي؟
بالنظر إىل تاريخ املبادالت الودية بني البلدين،

من الواضح أن العالقات بني الصني وتونس تتميز
باالحرتام املتبادل والتعامل عىل قدم املساواة والثقة
السياسية املتبادلة .كما تعمل الصني وتونس عىل
دعم بعضهما البعض يف القضايا الجوهرية واملشاغل
الكربى بالنسبة لكليهما .وترفع الصني وتونس
يف مواجهة األوضاع الدولية املتغرية راية تعددية
األطراف ،وتلتزم بالتوجه الرامي إىل بناء مجتمع
ومصري مشرتك للبرشية جمعاء .كما يرفض البلدان
بصوت واحد تسييس موضوع كشف مصدر فريوس
كورونا .ويتعاون البلدان يف مجلس األمن ويساهمان
يف إيجاد الحل الشامل والعادل والدائم للقضية
الفلسطينية .وتتوفر للحكومتني والشعبني توافقات
واسعة لتعميق العالقات الثنائية ،وهو من الرشوط
األساسية لتطوير التعاون الثنائي.
ويمكن القول إن عالقات التعاون االقتصادي بني
الصني وتونس قد بلغت درجات مرضية .فقد ازداد
الحجم التجاري الثنائي ب .% 37.88كما ارتفع
حجم الواردات من تونس ب  % 34.79خالل الفرتة
الفاصلة ما بني جانفي وسبتمرب من سنة .2021
وازدادت من ناحية أخرى واردات زيت الزيتون بما
يعادل أربعة أضعاف إىل جانب توقيع الجانبني عىل
اتفاق التعاون االقتصادي والفني بني الحكومتني.
ونشري إىل أن مشاريع املعهد الدبلومايس للتكوين
والدراسات ومركز الشباب والرياضة يف بن عروس،
وهي هبات من الصني ،إىل جانب مشاريع سد مالق
العلوي ومحطة معالجة مياه الرصف الصحي
التي تتويل انجازها رشكات صينية ،تتقدم بثبات
ويتواصل إنجازها بشكل سلس .ونذكر أيضا ما تم
إعالنه مؤخرا بخصوص نجاح مرشوع إنجاز أول
حافلة صينية من نوع كينغ لونغ التي تم تصنيعها
وتركيبها يف تونس.

الصين ستواصل دعم تونس الستكشاف طرق
تنموية مناسبة
لو أبرمنا اتفاقيات ثنائية ألنجزت شركاتنا مشاريع
ضخمة في البنية التحتية
لتونس مزايا تؤهلها لتكون بوابة الشركات الصينية
نحو افريقيا وأوروبا
الصين وتونس ترفضان تسييس موضوع كشف
مصدر فيروس كورونا.

وهل من سبل لتطوير التعاون االقتصادي
املثمر بني البلدين؟
املشاورات متواصلة بني البلدين بخصوص
املدينة الصحية بالقريوان ومرشوع الجرس الرابط
بني الجرف وآجيم جربة ومرشوع الطريق الرسيع
عىل الحدود التونسية الجزائرية ،وغريها من
املشاريع الكربى التي تهم البنية التحتية .ولو
تم ابرام اتفاقيات ثنائية لتجاوز بعض العقبات
الترشيعية لفرغت الرشكات الصينية من تنفيذ جملة
من املشاريغ الضخمة عل مستوى البنية التحتية.
ومن جهة أخرى تطور التعاون الصحي بني الصني
وتونس خالل فرتة الجائحة .وقد استقبل املستشفى
الجامعي الجديد بصفاقس ،املنجز يف إطار هبة
من الصني 1000 ،مصاب بالكورونا منذ انطالق
استغالله يف جانفي املايض .ومكن هذا املستشفى من
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تخفيف الضغط الصحي املحيل .واملعلوم أن الصني والتكنولوجية .هذا األمر سيمكن كذلك من تحقيق
كانت أول بلد يقدم املساعدات الطبية ولقاحات املنفعة املتبادلة والتنمية املشرتكة واملفيدة للجميع.
الكورونا لتونس .وسوف نهدي لتونس دفعة جديدة
من اللقاحات وأجهزة التنفس وآالت األكسيجني .كل
يعترب البعض أن االستثمارات الصينية يف
هذه املبادرات تجسد بشكل فعال وملموس عالقات تونس ال تزال يف حاجة إىل دفع أكرب ،ما تعليقكم؟
األخوة العميقة بني البلدين .كما تربز حرص الصني
أصبحت الصني أكرب مستثمر أجنبي يف العالم
من أجل إقامة مجتمع تتوفر فيه الصحة لإلنسانية منذ نهاية العام املايض .فقد فاقت تدفقات االستثمار
جمعاء.
املبارش الصينية يف إفريقيا معدل  25باملائة سنويًا
عىل مدى العقدين املاضيني .ورغم تفيش الوباء ،فقد
وما هي املجاالت التي يمكن أن تكون محور ارتفعت استثماراتها يف إفريقيا من  2.71مليار سنة
رشاكات ثنائية بني البلدين؟
 2019إىل  2.96مليار سنة  ،2020مما يعكس بشكل
منذ فرتة ،ألقى الرئيس الصيني يش جني بينغ واضح ثقة الرشكات الصينية يف السوق اإلفريقية إىل
كلمة يف الدورة الرابعة ملعرض الصني لالسترياد ،وقال جانب تأكيد حيوية التعاون االقتصادي والتجاري
إن االنفتاح هو السمة املميزة للصني املعارصة .كما بني الصني والدول االفريقية.
أكد أن عزم الصني عىل توسيع االنفتاح لن يتغري وأن
وتتمتع تونس بمزايا جغرافية أكيدة وبالتايل
حرصها عىل مشاركة العالم فرص التنمية لن يتغري فإنه بإمكانها أن تصبح بوابة الرشكات الصينية
أيضا .كما أن الصني يتواصل سعيها الثابت من أجل لالستثمار يف أوروبا وإفريقيا .ومن املؤمل أن يرتفع
دفع العوملة االقتصادية نحو مجاالت أكثر انفتاحا نسق االتصاالت وأن تتكثف املشاورات بني رواد
وتسامحا ونجاعة وتوازن بما يضمن تحقيق النجاح األعمال الصينيني والتونسيني بعد أن كانت محدودة
املشرتك .وعىل هذا األساس فإننا عىل استعداد كامل ألسباب تاريخية.
من أجل تعزيز التعاون يف مجاالت البنية التحتية
والصحة والسياحة والتنمية الخرضاء واملبادالت خفض العبء الضريبي وإزالة الحواجز أمام المستثمرين
البرشية من خالل تنشيط التعاون الثنائي
ومتعدد األجانب ومزيد تحسين بيئة االستثمار هي مفاتيح جالبة
األطراف والتعاون يف السوق الثالثة مع الجانب
التونيس واألطراف األخرى يف املستقبل .وسنحث مزيد
لالستثمار في تونس
من الرشكات الصينية عىل االستثمار وإنشاء املصانع
يف تونس ،واالبتكار يف طرق التمويل وتعزيز التواصل،
الصين كانت أول من قدم لقاحات ومساعدات طبية
بما يساعد تونس عىل تحويل مميزاتها الجيوغرافية
لتونس للتصدي لفيروس كورونا
إىل منافع اقتصادية يف مجاالت التصدير والتوظيف.
هذا التوجه سيساهم بشكل فعال وملموس يف تطوير
االقتصاد ويف خدمة املجتمع التونيس .كما سيكون واثقون من قدرة البلدين على االرتقاء بالعالقات الثنائية
له األثر البارز بخصوص تعميق وتنويع مجاالت
إلى مستوى الشراكة االستراتيجية
التعاون االقتصادي بني البلدين.

وهي بذلك عبارة عن جرس يربط بني أوروبا وإفريقيا.
كما تتمتع تونس بإمكانات تنموية ضخمة ومساحة
تنموية واسعة .ويتجاوز تأثري العالقات الصينية
التونسية نطاق العالقات الثنائية وإننا عىل يقني من
توفر القدرة عىل االرتقاء بهذه العالقات إىل مستوى
الرشاكة االسرتاتيجية .يف الوقت الحارض ،يوجد توافق
مهم بني رئييس البلدين لتعزيز عالقات التعاون
الثنائية ،كما يوجد توافق وحرص من املسؤولني
الصينيني والتونسيني ،يف كافة األوساط ،عىل تطوير
عالقات الصداقة بني البلدين .وبالتوازي مع التطور
الرسيع الذي شهدته العالقات الصينية اإلفريقية
والصينية العربية إىل جانب ما سجلته من تقدم
ملحوظ عىل درب تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»،
فإن التعاون الصيني التونيس له آفاق واعدة .وإننا
عىل ثقة بأنه بفضل الجهود املشرتكة التي يبذلها
الجانبان فإن العالقات الثنائية ستكون أكثر عمقا
وتنوعا وأهمية.
ما أريد التأكيد عليه هو أن دعم تنمية الدول
اإلفريقية ،بما يف ذلك تونس ،هو مسؤولية مشرتكة
تقع عىل عاتق جميع أعضاء املجتمع الدويل .يجب

الحظنا أن وفدا عن رشكة هواوي الصينية
حظي بحفاوة خاصة من قبل الرئيس قيس
سعيد ،كيف تقرؤون هذا االستقبال؟
لقد ترسخ االقتصاد الرقمي يف القارة االفريقية
وبدأ يلعب دورا مهما يف مختلف املجاالت عىل غرار
التنمية االقتصادية والحوكمة االجتماعية .وتساهم
هواوي باعتبارها أحد أهم مزودي خدمات االتصاالت
يف العالم يف تقديم الخدمات يف مجال االتصاالت عالية
الجودة لتونس إىل جانب اإلسهام يف نرش تقنية الجيل
الخامس وتعزيز تنمية االقتصاد الرقمي وذلك منذ
دخولها إىل السوق التونسية يف عام .1999
وتأخذ «هواوي» بعني االعتبار مسؤوليتها
االجتماعية كما تدرك أهمية دعم املواهب املحلية .وقد
نجحت الرشكة يف خلق  1500موطن شغل بشكل
مبارش وغري مبارش .كما أنشأت «أكاديمية هواوي
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت» وقدمت دورات
عرب اإلنرتنت ألكثر من  4000طالب واختارت أكثر
من  80طالب لالنضمام إىل برنامج «بذور من أجل
املستقبل» ( ) Seeds for the Futureووفرت لهم
فرص التدريب العميل .إننا نؤمن بأن التعاون يف
مجايل تكنولوجيا االتصاالت وتدريب املواهب بني
الصني وتونس سيحقق املزيد من النتائج املثمرة.
ووقعت «هواوي» اتفاقيات تعاون لشبكة الجيل
الخامس ( )5Gمع عرشات الدول .وتعترب تقنية
الجيل الخامس ( )5Gابتكا ًرا مشرت ًكا للمجتمع الدويل
حيث ارتبط تطويرها واستخدامها بتنمية االقتصاد
العاملي ،ومصالح جميع دول العالم ،ومجاالت تقدم
الحضارة اإلنسانية .ويتوجب عىل املجتمع الدويل
توفري بيئة منفتحة وعادلة وغري تمييزية لتطوير
تكنولوجيا الجيل الخامس ( )5Gعىل أساس االحرتام
املتبادل والثقة املشرتكة .كما يتطلب ذلك رفض
تعميم مفاهيم األمن القومي وتسييس التعاون يف
مجال تكنولوجيا الجيل الخامس بما يمكن من
االستفادة بشكل مشرتك من فرص التنمية الضخمة
التي أحدثتها الجولة الجديدة من الثورة العلمية

االنفتاح ودفع العولمة االقتصادية ومشاركة العالم
فرص التنمية هي السمات المميزة للصين المعاصرة.

افريقيا ليست ساحة لعب للقوى العظمى ودعم تنمية
دولها هو مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي شريطة
احترام سيادة الدول وااليفاء بالوعود تجاهها
كما يأمل العديد من املستثمرين الصينيني يف أن
يتمكن الجانب التونيس من خفض العبء الرضيبي
وحواجز الدخول أمام املستثمرين األجانب ومزيد
تحسني بيئة االستثمار اجماال .ويف هذا السياق
استضافت السفارة الصينية والوكالة التونسية
لتشجيع االستثمار األجنبي واتحاد الصناعة والتجارة،
املؤتمر الصيني العربي لرجال األعمال واملنتدى
االقتصادي والتجاري الصيني-التونيس يف السنوات
األخرية .كما يوفر املعرض االقتصادي والتجاري
الصيني اإلفريقي منصة جيدة لرجال األعمال من
البلدين لتعزيز االتصاالت واملشاورات .ومن املؤكد
أنه سيتم إطالق املزيد من املبادرات وفرص التعاون
بني الصني وتونس خاصة مع تحسن الوضع الوبائي.
كما أنه من املتوقع أن يزداد تدريجيا ً عدد الرشكات
الصينية التي تستثمر يف تونس.
يفرس البعض حديث الرئيس قيس سعيد عن
رفض تونس مقايضة سيادتها ببعض االمالءات
من مانحني ومقرضني غربيني بوجود تقارب
مع بعض الدول األخرى من بينها الصني ،ما
تعليقكم؟
إن عالقات الصداقة والتعاون بني الصني وتونس
ثابتة .فمنذ إقامة العالقات الدبلوماسية بني البلدين،
قبل  57سنة حقق التعاون الثنائي الفعال نتائج
مثمرة يف مختلف املجاالت .ويتوفر لتونس البعد
الثالثي االفريقي والعربي والبحر األبيض املتوسط،

عىل كافة األطراف الدولية تطوير عالقات التعاون
مع القارة االفريقية عىل أساس احرتام سيادة الدول
اإلفريقية واإلصغاء إىل آرائها واالهتمام بمواقفها
والوفاء بالوعود تجاهها وتوظيف املميزات التي
تتوفر لدى كافة األطراف .ويهدف هذا املجهود إىل
بلورة قوة موحدة من أجل تحقيق السالم .ومن
الرضوري أن نؤكد أن عالقات التعاون بني الصني
وتونس وكذلك مع القارة االفريقية لم يكن قط
ً
مغلقا أو به إقصاء آلخرين ،بل تحرص الصني عىل
تعزيز التعاون الصيني التونيس الثنائي أو الثالثي أو
متعدد األطراف عىل أساس املعاملة املتساوية واملنفعة
املتبادلة والنتائج املربحة للجميع .هذا التوجه من
شأنه أن يلعب دورا هاما وبناء بهدف تعزيز السالم
والتنمية يف الدول اإلفريقية ،بما فيها تونس.
يعترب الفضائني العربي واالفريقي مجالني
مفتوحني أمام منافسة محتدمة بني الصني
وبعض الدول الغربية ،هل لكم أن ترسموا
املالمح الكربى للسياسة الصينية املتبعة يف كل
من افريقيا والرشق األوسط وشمال إفريقيا؟
ترى دولة الصني أن إفريقيا يجب أن تكون فضاء
كبريا للتعاون الدويل ،وليست ساحة لعب للقوى
الكربى .إن الصني تتمسك بسياستها تجاه إفريقيا
وقوامها يف ذلك الشفافية والفاعلية والقرب والصدق.
كما تحرص عىل الحفاظ عىل الصداقة التقليدية
الصينية اإلفريقية ،وتعترب أن تعزيز التضامن
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والتعاون مع الدول اإلفريقية هو األساس األهم يف
السياسة الخارجية الصينية .هذا الجانب لن يتغري
بسبب تطور الصني وارتفاع مكانتها الدولية .كما أن
الدول العربية هي الرشيك الطبيعي للصني يف بناء
"الحزام والطريق" .ومن هذا املنطلق فإن العالقات
الثنائية االسرتاتيجية مبنية عىل مفهوم التعاون
الشامل والتنمية املشرتكة والتوق إىل املستقبل املشرتك
مع االلتزام بروح التشاور والتعاون بما يضمن
تحقيق املصلحة املشرتكة والتسامح واالستفادة
املتبادلة.
لقد قرر الجانبان الصيني واإلفريقي ،بعد
التشاور ،أن تعقد الدورة الثامنة لالجتماع الوزاري
ملنتدى التعاون الصيني اإلفريقي من يوم  29إىل 30
نوفمرب الحايل يف العاصمة السنغالية داكار .وسيكون
موضوع االجتماع "تعميق التعاون والرشاكة الصينية
اإلفريقية وتعزيز التنمية املستدامة وبناء مجتمع
مصري مشرتك بني الصني وإفريقيا يف العرص الجديد".
وترص الصني وإفريقيا عىل تنظيم االجتماع يف
موعده عىل الرغم من الوباء .هذا التوجه يؤكد الثقة
والدعم املتبادلني بني أكرب الدول النامية وأكرب قارة
تضم الدول النامية .كما يؤرش ذلك عىل العزيمة
والشجاعة واملسؤولية أمام التحديات املطروحة
والحرص عىل مواجهة التغيريات التي يشهدها
العالم .وسيعمل الجانب الصيني واإلفريقي عىل رفع
التعاون الثنائي إىل مستوى أعىل يف مجاالت الصحة
والقوة اإلنتاجية والبنية التحتية والتجارة واالستثمار
واالقتصاد الرقمي والتنمية الخرضاء واألمن والسالم
وبناء القدرة ،والسري عىل طريق التنمية املستدامة.
الحظنا أن الدورة السادسة للجنة املركزية
التاسعة عرش للحزب الشيوعي الصيني انعقدت
قبل أيام يف بكني ،ما هو املغزى من هذه الدورة؟
هو مؤتمر عىل غاية من األهمية حيث تزامن
انعقاده مع حدث مهم يتمثل يف االحتفاالت بمئوية
تأسيس الحزب الشيوعي الصيني وما رافق ذلك من
إنجاز إقامة مجتمع رغيد الحياة عىل نحو شامل .كما
تتميز هذه الفرتة بدخول حزبنا مرحلة بناء الدولة
االشرتاكية الحديثة عىل نحو شامل والبدء يف مسرية
جديدة نحو تحقيق األهداف املنتظرة بحلول الذكرى
املئوية لتأسيس جمهورية الصني الشعبية .ومن أهم
مخرجات الدورة الكاملة أنه تم إجازة «قرار اللجنة
املركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن املنجزات
املهمة والتجارب التاريخية يف كفاح الحزب املمتد ملائة
عام» .إن هذا القرار التاريخي الثالث يف مسرية الحزب
الشيوعي الصيني يعكس عمق حكمة الحزب بأكمله.
وهو يلخص ،بشكل شامل ومنهجي ،املنجزات املهمة
والتجارب التاريخية التي خاضها الحزب يف مسرية
كفاحه املمتد عىل مدار املائة عام .ونذكر يف هذا
الخصوص املنجزات التاريخية التي أحدثت تغيريات
هامة يف قضايا الحزب والدولة بعد اختتام املؤتمر
الوطني الثامن عرش للحزب .واملعلوم أن كفاح الحزب
املمتد ملائة عام لم ّ
يغي بشكل جذري مستقبل ومصري
الشعب الصيني فحسب ،بل تواصل كفاح الحزب عىل
الطريق الصحيح لتحقيق النهضة العظيمة لألمة
الصينية ،وليرتك تأثريه العميق يف مسرية التاريخ
العاملي .فقد نجح الحزب يف قيادة الشعب عىل طريق
تحديث بأسلوب صيني .كما تمكن من ابتكار شكل
جديد من الحضارات البرشية ،وساهم يف فسح املجال
التحديث أمام الدول النامية.
وإذا ما استرشافنا املستقبل ،فإن تنمية الصني
تحتاج إىل العالم كما يحتاج ازدهار العالم إىل الصني.
إن الصني مقرة العزم عىل أن تتمسك بثبات بحماية
تعددية األطراف وتوفري مزيد من فرص السوق
للعالم وهي يف ذلك مستعدة لدفع االنفتاح عىل العالم
ليبلغ أعىل املستويات إىل جانب حماية املصالح
املشرتكة للبرشية جمعاء .كما ستعمل الصني بثبات
مع املجتمع الدويل ،بما يف ذلك تونس ،يف سبيل تحقيق
التنمية املستدامة والسلمية للعالم وإقامة مجتمع
املستقبل املشرتك للبرشية.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 286الثالثاء  23نوفمبر 2021
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سيدي الرئيس تكلّم كيفنا باش نفهموك...

من غري ما نطوّل عليكم ،الحقيقة متاع ربّي ،الجمعة هذي
قالق كيف برشة منكم .قالق عىل خاطر قليل يارس وين الواحد
يسمع ّ
وإل يشوف حاجة تعمل الكيف! أكثر الحديث عىل"هاذم
ّ
جماعة التصحيح" و"هاذوكم جماعة اإلنقالب"وال األوّلني
يوريوك وين بدأ التّصحيح ووين باش يوصل وال األخرين
ّ
يفسولك بعد توصيف اإلنقالب ،آش ناوين يقرتحوا ويعملوا...
امله ّم ويف هالوضعيّة قلت بيني وبني روحي :إنشاء ال ّله ما
ُ
"الفجئيّة ا ُملعتادة" متاع
يكمّ لش عيل ّ عشريي ال ّروج بزيارتو
نهار األحد يف ّ
الصباح...مازلت ما رجّ عتش النّفس وح ّل ركبه!
ِ
"أحفظ
بطبيعة الحال ،يس ال ّروج وبوفاءه األصيل لك ّل ماهو
ّ
الجملة ،ش ّد ّ
تناقشش"وخاصة اإلنضباط هو الك ّل،
السطر ،ما
دخل للدّار وهو ِمتح ّزم ،وكان مش حشومة راهو بدأ يحكي
معايا بلغة يس ّ
الشباب ،ومن غري برشة مقدّمات قايل إنشاء ال ّله
ّ
ّ
تكون نحّ يت هالدّرجيحة من مُ خك وفهمت أنو السيّد
الحق عىل طول الخ ّ
ّ
ط!
ال ّرئيس عندو
وببالدتي وركاكتي املعهودة ،زادة ،جاوبتو:
أنا هو خ ّ
ط؟ املستقيم ّ
وإل املنكرس أو ا ُملحدّب،
ما يطلعش دائرة زعمة؟
ال ّراجل كان يعقل وبدأ يف ترسسيط
محاسن ال ّرئيس ومن كلمة لكلمة ،قايل :ما
ُ
الخطب وهاك العربيّة وهاك
ريتش هاك
ّ
الصوت الجهوري وهاك...وهاك...
ّ
بالضبط ،جاتني رغبة يف أنّي نقوم نبوس
ويف هال ّلحظة،
رأس ال ّروج ونشكره عىل خاطر ومن غري قصد عطى دفع
لرغبة كانت عندي من مدّة باش نحكي ()façon de parler
واِ ّ
نب شويّة عىل شكل الخطاب عند ال ّرئيس وأنا متأ ّكد أنّو باش
ّ
خاصة وأنّو
يتقبّلها،يف صورة ما يقراها ،بك ّل روح رياضيّة
كيف حاالتي يحبّ املقاهي ّ
ّ
والضمار ّ
إل فيها ...كيف
الشعبيّة
ما أنّا متأ ّكد زادة ّ
أن فمّ ة جماعة يدّعيوا أنّهم أنصاره وباش
يكونوا  plus royalistes que le roiوباش يتنرفزوا ويبداوا
يش ّلخوا يف ّ !
املهمّ ،عملت مجهود جبّار باش فيسع توىف جلسة األحد مع
ال ّروج وإستجمعت ك ّل قدراتي التّنبرييّة ،حتّى هي بدات تِتعب،
ُ
ُ
ور ّكزت مع ّ
"الفصحى"
والخطب بالعربيّة
الصوت الجهوري
والعبارات واإلستعارات وكذا...
هيّا سيدي بن سيدي ،خ ّلينا نرجعو إلكتشاف أستاذ القانون
خاصة يف نرشات األخبار ّ
ّ
إل
الدّستوري قيس سعيّد بعد2011
كانت تستدعيه باش يُديل بدلوه يف مسألة الدّستور ،والحقيقة
وقتها ما كانتش العربيّة الفصحى تثري اإلنتباه بما أنّو وقتها
ّ
يتدخل يف موضوع إختصاصه ويُمكن إعتبار
جاي كأستاذ
ّ
تدخالته التّلفزيّة ّ
ّ
حصة عمل موجّ ه
وإل اإلذاعيّة درس أو
 travaux dirigésقدّام جمهور أوسع من  amphithéâtreأو
 groupeوالحاجة الوحيدة ّ
اللفتة كانت صوته وطريقة إلقاءه

وفمّ ة حتّى شكون كان يشيخ عليها عىل خاطر تذ ّكره يف أصوات
بعض اإلذاعات املرشقيّة !
وقتها ،يعني كان األمر مقبول وعادي .بعد إنتخاب األستاذ
وصعوده لـ  la plus haute magistratureكيف ما كانوا
يقولوا يف اإلمرباطوريّة ال ّرومانيّة،تواصل األمر موش يف ُ
الخطب
ال ّرسميّة بركة ،وهذا مطلوب بإعتبار ّ
أن وبحكم الدستور (متاع
 1959ومتاع  )2014العربيّة هي لغتنا ال ّرسميّة ،تواصل يف ك ّل
بالصة ،حتّى يف الجوالت الرئاسيّة بشارع بورڨيبة وغريه وقليل
يارس نسمعو جملة بال ّلغة الدّارجةّ ،
إل نتحدّثو بيها يف شوارعنا
وأحيائنا وقهاوينا ّ
ّ
الشعبيّة زادة! تصوّر بالله ،تقعد عىل كريس
يف قهوة الحومة وتعيّط من بعيد لـ"ال ّزرڨة" وتقولو "أعطني
قهوة بيشء من ال ّلبن يا فتى"؟ تصوروا وحدكم شنوّة ينجّ م
يكون جواب "ال ّزرڨة" وقتها!
ّ
وإل تجي تحكي مع الخالة مربوكة وهي تحكيلك كلّ
م ّرة عىل موضوع (آه الخالة مربوكة هذي ك ّل يوم عندها
مشكلة:تقول جدول أوقات أصال) وإنت السيّد ال ّرئيس تجاوبها
بخطبة عصماء ته ّم الدّولة وتقاسم ّ
السلطات وهاك الجماعة
ّ
إل إنت باش تذكرهم باإلسم وتس ّللوا ملفاصل الدّولة ونهبوها
ّ
وبعد تبشها ّ
منصات ّ
ّ
الصواريخ باتت جاهزة لإلطالق...
بأن
تي الخالة مربوكة هذي وكيف ّ
تدق عىل باب الجردة يف عزّ
السخانة وإنت تقوللها أدخل شويّة للظ ّل ّ
خل نجيبلك ّ
ّ
الساعة
ُ
رشيبة ماء،تعالجك بـ"ڨحرة"أسخن من القايلة أصل وتشعل
فيك وتبدأ تحكي عىل مشاكلها (الحقيقيّة) بنسق متسارع تقول

صور من تاريخ تونس الحديثة

التّح ّية في التّراب العسكري تحت اإلحتالل
ال يخفى على أحد ما كان عليه سكان جهة تطاوين والجنوب
التّ
ّ
ّ
العسكري
وذل تحت الحكم
كافة من تهميش وحرمان
ونسي
ّ
ّ
حيث يطالب الس ّكان المدنيّون بتأدية التّحيّة العسكر يّة للضبّاط
ّ
ّ
العسكري تحت الحكم
مجندين داخل التّراب
الفرنسيّين باعتبارهم
الفرنسي ،وال ينجو من العقاب من ال يقف عند مرور موكب ّ
الضابط
ّ
الفرنسي في شوارع تطاوين ،ولم يكن أحد يجرؤ على اإلقتراب من
ّ
كل من قادته قدماه طوعا
بناية مكتب
الشؤون األهليّة وكان على ّ
ّ
ّ
الالئقة بمقام "ال ّر ومي" سيد المكان وما
أو كرها أن يؤدّي التحيّة
ظل يعتمل في نفوس ّ
الناس أمدا غير
تولّد عن ذلك من احتقان
ّ
قصير.

عن صفحة تاريخ تونس

رصاص أصل!
ُ
ّ
حبّيت نقول أني ساعة ساعة نطلق العنان لعقيل (باألصحّ
ما ّ
ُ
وينطلق خيايل يف تصوّر مَ
قطع يجمع بني سيادة
تبقى منه)
ٍ
ُ
ال ّرئيس وهو يتناول القضايا الهامّ ة لألمّ ة بلغة عربيّة فصحى
مع إشارات لنصوص أدبيّة أو دينيّة مع إستعارات وإستشهادات
من معاجم لغويّة قانونيّة أو حربيّة وأحد ّ
الشخصيّات ال ّ
طريفة
لكنّها محدودة ال ّزاد العلمي واألدبي ...بالشويّة ّ
الساعة،آش
بيّة إنطلقت يف الكتيبة بال ّلغة العربيّة الفصحى؟ ال ّله يسامحك
يس قيس،يُظهر أنّك نجحت يف التّأثري عيل ّ مع إنّي ما ندّعيش
السد ُ
إمتالكي آلليّات ّ
بالفصحى!
يظهر أنّي ضيّعت شويّة الفتلة ولذا باش نقول لنفيس
 Stopيا يس النبّار! توّة جا ّد عليك أنّو ّ
إل تكتب فيه عربيّة
قحّ ة؟ وحتّى العربيّة ّ
إل يستعمل فيها السيّد األستاذ
ّ
ال ّرئيس ،توّة هذيكة تنجّ م تتصنف يف لغة
عربيّة فصحى؟
ّ
يس قيس سعيّد يستعمل يف لغة،خليني
نكون مُ ه ّذب خرييل ،وسيطة بني الدّارجة
والفصحى وكان الواحد يحاول يعمل
ّ
بالضبط ،الخطاب
 transcriptionويكتب،
توّة يلقى نفسو قدّام برشة فراغات وبرشة
تق ّ
طع يف الجُ مَ ل وأفكار تاقف يف وسط الثّنيّة...
ّ
أكثر امل ّرات،حسب رأيي طبعا،إل كان فيها ال ّرئيس واضح
وأكثر قرب للنّاس هي ّ
إل تك ّلم فيها بالدّارجة!كيف مثال م ّرة
كان يف ّ
ّ
الشارع ال ّرئييس وسمع مطالب من الناس فجاوبهم:
وإل حتّى امل ّرات ّ
بعضنا" ّ
ْ
"مع بعَ ْ
إل كان فيها غاضب
ضنا،مع
ّ
وقال عىل اإلستثمار" :عندنا ستني سنة نحبّو ندعموه وهو ما
يحبّش!"...
خالصة الحديث ،إذا أنا عملت روحي حاجة كبرية وكالمي
ّ
يستحق خالصة ،يف ك ّل أثر فمّ ة شكل ومضمون .بالنّسبة
َ
للمضمون مازال الحقيقة مُ خيخي ما إستوعبوش بما ّ
أن
الحاجة الوحيدة ّ
إل فهمتها هي ّ
أن سيادتك يف ك ّل يشء تحبّ
ّ
ّ
مقاربة جديدة لح ّد أني وليت نستخايل يف عجالت متاع عربات
"مُ ربّعة" وتنجّ م تميش زادة وأنا مدرسة قديمة وما فهمت
ا ُملقاربات القديمة كان بسيدي وسيدك...
أمّ ا عن ّ
الشكل فاليشء ّ
إل نشوف ونسمع فيه ما أوحايل كان
بسؤال واحد :كيفاش واحد يتحدّث عىل الجديد باإلرصار عىل
التّواصل كان بالقديم ،باستعارات من القديم ،يعني بأدوات
أن ّ
والسينما ومشاهدة األفالم ع ّلمتني ّ
قديمةّ ...
الشكل واملضمون
غري قابلني للفصل بينهما وال ّزوز يتظافروا باش يب ّلغوا ِ
الفكرة
ا ُملراد إبالغها فما بالك باإلقناع بوجاهتها !
السيّد ال ّرئيس ،أنا راجل ڨديم لكنّي نحبّ نسمع لغة قريبة
ّ
خاصة وقت يكون الخطاب موجّ ه يل ّ ولناس من ك ّل األعمار
منّي
واملستويات التّعليميّة والثّقافيّة.
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مقرتحات لتجاوز موقف صندوق النقد
الدويل من صندوق التعويض التونيس
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بقلم  :جمال بن جميع

يتطلب الوضع االقتصادي واملايل بتونس اصالحات جذرية،
جدية وشجاعة حتى نتمكن من اعداد جيّد للمحادثات مع صندوق
النقد الدويل.
فبعد انتهاء عرشية امتدت من  2011اىل  2021لم يتع ّد معدل
النمو  ٪ 0,7سنويا وبات مستوى تداين تونس يهدّد بتجاوز عتبة
 ٪ 100نسبة للناتج الداخيل االجمايل الذي بلغ العام املايض 39269
مليون دوالر مسجال بذلك تراجعا بـ  ٪ 8,6مقارنة بعام .2019
كان اصالح صندوق التعويض أحد االلتزامات التي أخ ّلت بها
الحكومات التي تعاقبت منذ  2013ممّ ا ك ّلف البالد حرمانها من
األقساط األخرية من قروض مربمجة من طرف صندوق النقد
الدويل.
وفيما يتفق الجميع عىل أن الفئات األكثر فقرا ال تنتفع من
صندوق التعويض وعىل أن أمواله ترصد يف النهاية لدعم «باقات»
السائح والرئيس املدير العام تربز الدراسات االحصائية أن نسبة
املنتفعني منه من الفئات االجتماعية األش ّد فقرا ال تتجاوز .٪ 12
ومن املنتظر أن تبلغ االعتمادات املخصصة لصندوق التعويض
خالل العام الجاري  3401مليار دينار متجاوزة بذلك مبلغا مبنيا
عىل توقعات ال يتجاوز  3100مليار دينار وهو رقم بعيد عن رقم
عام  2013عندما بلغت االعتمادات املخصصة للصندوق أوجها بـ
 5,514مليار دينار.
وقد أدرك العديد من البلدان مثل أندونيسيا وايران واملكسيك
رضورة اصالح صناديق التعويض بل ووصل األمر بالربازيل اىل
بعث برنامج  BOLSA FAMILIAمخصص للفئات األقبل فقرا.

اقتراح

ّ
التخل عن التعويض يف شكله
تقوم فكرة هذا االقرتاح عىل
الحايل وتعويضه بمنحة القدرة الرشائية التي يتم سحبها عىل
كل األجور أو الرواتب األق ّل أو املساوية لألجر األدنى الصناعي
املضمون (سميغ) وتكون يف حدود  120دينارا شهريا بما يمثل 4
دنانري يوميا مقابل شهر عمل يتكون من  30يوما.
ويمثل مبلغ  120دينارا مساهمة أكرب من املساهمة التي
يوفرها حاليا صندوق التعويض .أما بالنسبة للذين تبلغ أجورهم
م ّرة ونصف الـ «سميغ» فال تتعدّى منحة القدرة الرشائية
املخصصة لهم  100دينار.
ولتجنب تأثري العتبة يتم تمكني كل االشخاص الذي يقدر
راتبهم الشهري بـ  800دينار من  100دينار شهريا كمنحة
بعنوان القدرة الرشائية رشيطة أال ّ يتجاوز ملكهم العقاري منزال
عائليا واحدا.
ويتم دفع املنحة املذكورة لألجراء من طرف أرباب العمل،
وتكون معفاة من األعباء االجتماعية وال تأثري لها عىل األخريين
باعتبار انه يتم خصمها من نفقات االعباء االجتماعية التي عليهم
دفعها.
ويع ّد األجري ترصيحا عىل الرشف حول ملكه العقاري ويقدمه
ملؤجره وكل ترصيح كاذب يؤدي اىل دفع األجري تعويضا ماليا
مضاعف بـ  10مرات عن املبالغ التي تقاضاها.
أمّ ا بالنسبة لغري األجراء فكل شخص تجاوز سنه  30سنة
مؤهل للحصول عىل منحة القدرة الرشائية اذا كان دخله أو منحة
تقاعده أدنى من الـ «سميغ» .وتدفع املنحة املقدرة بـ 120دينارا
من طرف وزارة الشؤون االجتماعية رشيطة أال ّ يتعدّى ملكه
العقاري منزال عائليا واحدا.
عىل األشخاص املعنيني بالحصول عىل منحة القدرة الرشائية
التسجيل بمنصة «أمان» AMEN
وبخصوص األشخاص الذي يتقاضون شهريا منحة تقاعد
تتعدى الـ «سميغ» وأدنى من  800دينار فتُسند اليهم منحة
القدرة الرشائية بمبلغ  100دينار رشيطة أن ينحرص ملكهم
العقاري يف منزل عائيل واحد .وعىل هؤالء تسجيل أسمائهم بمنصة
 AMENواالجابة عن وضعية ملكهم العقاري وكل ترصيح كاذب
حوله يعاقب عليه صاحبه بتعويض يبلغ  10أضعاف املبالغ التي
تقاضاها.

هدنة

يستدعي هذا اإلصالح من الرشكاء االجتماعيني بعد إرساء
منحة القدرة الرشائية هدنة تختفي معها املطالب االجتماعية
ملدّة عامني بما يسمح للحكومة بوضع البالد عىل سكة النموّ .
فالوضع يتطلب التشمري عىل السواعد لربح معركة اإلنتاجية التي
ظلت مهملة خالل السنوات األخرية .كما ستسمح الهدنة للرشكاء
االجتماعيني بإعداد عقد اجتماعي تدخل بمقتضاه تونس اىل القرن
.21

ضريبة made in Tunisia

لتحصيل مداخيل جديدة لفائدة الحسابات االجتماعية الهزيلة
ال ب ّد من فرض رضيبة اجتماعية إضافية عىل القيمة املضافة بـ
 ٪ 0,3عىل كل املواد املستوردة .وتقوم وزارة التجارة بمقتىض ذلك
بضبط قائمة كاملة يف املواد األساسية غري الخاضعة لهذه الرضيبة
مثل السكر واللحوم والزبدة والقمح والحليب ..الخ ...مع اإلشارة
اىل أن بعث مثل هذه الرضيبة مسموح به من قبل املنظمة العاملية
للتجارة.
كما يتم اعفاء بعض التجهيزات الصناعية الرضورية للتأهيل
التكنولوجي والتي ال نظري لها بتونس من هذه الرضيبة إضافة
اىل الخدمات الخارجية واملقدرة بـ  2367مليون دوالر والسيارات
العائلية التي تبلغ قوة محركاتها  4خيول.
وعىل املو ّردين ،دفع هذه الرضيبة التونسية made in( ٪ 100
 )Tunisiaباألورو أو بالدوالر عىل قاعدة قيمة املواد املستوردة املبلغ
عنها باألورو أو بالدوالر.
ويجب تسليط غرامة ثقيلة وسحب رخصة التوريد من كل
صاحب ترصيح كاذب عن القيمة الحقيقية للمواد املستوردة.
ومن شأن هذا االجراء تجنّب ممارسات بعض املو ّردين الذين
يلجؤون لتضخيم فواتري املواد املستوردة ويطلبون من مزوّديهم
األجانب تحويل عمولة لهم تضاهي الفرق بني القيمة املضخمة
والقيمة الحقيقية للمواد املوردة اىل حساب بنكي بالخارج مع
العلم أن القيمة املالية لتوريد السلع تعادل  20000مليون دوالر.
فبإعفاء املواد الغذائية والطاقة التي تمثل  ٪ 25من قيمة
واردات تونس يمكن للرضيبة االجتماعية عىل القيمة املضافة
توفري أكثر من  450مليون دوالر اذ أنه بتطبيق هذه الرضيبة ال
يمكن ملواد غذائية مثل الكافيار ورشاب الشامبانيا اإلفالت من
الرضيبة إضافة اىل أن من نتائج فرضها تشجيع اإلنتاج املحيل
وإنعاش التشغيل باعتبار أن من شأن ذلك تمكني منتوج ُ
«صنع يف
تونس» من استعادة قدرته التنافسية الكبرية.

الحس الوطني مع ُ
ّ
«صنع في
ايقاظ
تونس»

يف فرنسا أبرزت نتائج استطالع للرأي أن  ٪ 77من الفرنسيني
مستعدون لرشاء منتوج «صنع يف فرنسا» حتى لو كان أغىل سعرا
من السلع املستوردة.
يف تونس ،أنا عىل قناعة بأن  ٪ 80من التونسيني مستعدّون
لدعم منتوج «صنع يف تونس».
ذلك أن من شأن املنتوج التونيس أن يثبت أنه واعد وأنه ينطوي
عىل منوال تنمية طاملا تم التعبري عنه ولكنه لم يك ّرس أبدا عىل
أرض الواقع ،كمنوال يمثل فرصة مثالية لبناء هندسة مواطنية
عىل قاعدة صلبة :
 علينا االفتخار برفع تحدّي اإلنعاش االقتصادي ملا فيهمصلحة بالدنا.
 علينا أن نكون قادرين عىل كسب رهان اختصاص مرنواالستفادة من ميادين مثمرة أكثر من اإلنتاج املكثف.
 علينا إعطاء األولوية لتنمية جهوية قائمة عىل انشاء أقطابتنافس توفر ديناميكية وتآزرا وتكامال كلها رضورية لتحقيق
اإلقالع االقتصادي املأمول.

أية تداعيات على األسعار؟

ّ
تتبن
عىل املدى القصري ستشهد األسعار قفزة اىل األعىل اذا لم
الدولة سياسة الحتوائها لكن املضاربة واالحتكار سيرتاجعان

حتما وعىل الدولة اتّباع سياسة ترفيع تدريجي يف األسعار تجنّبا
اللتهابها .كما يجب تشجيع انتصاب نقاط البيع من املنتج اىل
املستهلك.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ينتظر صندوق النقد الدويل من الحكومة التونسية رؤية واضحة
حول اإلصالحات التي تعتزم القيام بها وخريطة طريق محدّدة
املعالم لتعزيز قطاعات اإلنتاج خصوصا يف ظل غياب االستثمارات
منذ سنوات ونسيان ما ّ
نص عليه الباب الثاني من قانون املالية.
نحن يف وضع حرج نتداين لخالص األجور والديون (شاشية هذا
عىل رأس هذا).

كيف ننعش االستثمار؟

ال سبيل لذلك إال ّ عرب مشاريع كربى مثل املطار الجديد وميناء
املياه العميقة وشبكة انرتنات باأللياف الضوئية وخطة العتماد
الطاقة الشمسية جديرة بمقدرات تونس.
واملطلوب أيضا مخطط فالحي يذ ّكر بمهارات أسالفنا منذ عهد
القرطاجيني اضافة لبناء مستشفيات مختصة.
كما علينا اطالق مرشوع ضخم للتجديد العمراني يراعي تجميل
املدن ويُوضع بالتشاور مع السكان.
ومن شأن بعث تكوين جامعي عن بعد أن يحوّل تونس اىل
ّ
منصة تربوية تش ّع عىل كامل القارة االفريقية.
كما علينا إقامة مصانع لألدوية وخصوصا منها الجنيسة
وبإمكان موقع تونس عىل الضفة الجنوبية املتاخمة ألوروبا أن
يساعدنا عىل ذلك.
لقد أدرك األوروبيون عىل هامش أزمة الكوفيد أن التعويل عىل
الصني والهند فقط ال يمثل اختيارا عمليا بالنسبة للتزوّد.
وعلينا عىل صعيد النقل مساعدة مصنّعنا املحيل لسيارات
ّ
محل يمثّل واجهة
«و ّليس» عىل التفكري يف انتاج نموذج «تاكيس»
رائعة تكشف للسياح عن قدرات االبتكار ببالدنا.
علينا كذلك إقامة مصانع بيئية لتحويل النفايات واستغاللها
النتاج أسمدة لتخصيب زراعاتنا.
كما علينا دعم رشكات تكنولوجية مثل «تلنات» الطالق أقمار
اصطناعية ذكية ّ
توفر االنرتنات مع تدريس لغة الربمجة اإلعالمية
والذكاء االصطناعي وضمان أمن شبكات اإلعالمية بداية من
سنوات التعليم الثانوي األوىل.
علينا أيضا بناء معامل لتحلية مياه البحر ووضع ح ّل للعجز يف
ميدان املاء والذي قدّر عام  2018بـ  164مليون مرت مكعب.
كما علينا التفكري يف انشاء مصانع لرسكلة املياه املستعملة
واالستئناس يف ذلك بتجربة مقاطعة سوثرالند شاير االسرتالية
حيث يوجد معمل لرسكلة املياه املستعملة يسمح باستعادة 425
مليون لرت من املياه سنويا.

أين نجد التمويالت؟

الح ّل يف عقود بناء واستغالل تمتد عىل فرتة زمنية يتفق عليها
املموّلون واملستفيدون .وأفضل مثال لالقتداء به هو أكرب مطار يف
العالم تم تدشينه يف إسطنبول يوم  29أكتوبر  .2018فقد بلغت
تكاليف بناء هذا املطار  10مليارات أورو وتم تمويل املرشوع من
طرف اتحاد مستثمرين خواص سيستغلونه عىل امتداد  25سنة
قبل ارجاعه للدولة الرتكية.
وقد تطلب بناء هذا املطار الذي يتوقع القائمون عليه أن
يستقبل سنويا  90مليون مسافر ،تجنيد  35000عامل و3000
مهندس واحتل بذلك طليعة مراكز التشغيل برتكيا.
وتسمح طريقة توفري االستثمارات هذه بتجنّب توريث األجيال
القادمة ديونا وتمتيعها مقابل ذلك بمرياث عقاري ذي أهمية كربى.
لذلك يبقى عقد البناء واالستغالل الح ّل الوحيد املمكن لدفع
االستثمار ببالدنا دون اثقالها بعبء الديون.
ال ب ّد لنا من مرشوع وطني العادة البناء تماما مثلما ت ّم ذلك
غداة االستقالل ،مرشوع يوحّ د الجميع ويحشد القدرات ويرتكز
عىل رؤية مستقبلية ويحمل آماال حقيقية للشباب.
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كريمة السعداوي

قبل سقوط نظام بن عيل بأيام معدودة ،أ ّكد
أحد وزرائه آنذاك ان الحكومة وضعت برنامجا
لتشغيل مئات اآلالف من الشباب سيما من
حاميل الشهائد العليا.وتواصلت الوعود الواهية
بعد  ،2011اذ لم تتخ ّل حكومة أو حزب أو
حركة أو حراك عن تقديم «برنامج» لتشغيل
نفس الشباب العاطل يف سياق فشل سيايس
واقتصادي منقطع النظري .وازدادت األمور
تفاقما مع بداية الرتويج ملغالطات مبنية عىل
بيع الوهم واستغالل يأس جل فئات شباب
تونس الذين أرهقهم الفقر والبطالة من خالل
حبْك سيناريو مرسحية سخيفة يقوم عىل سن
قانون للشغل يف اغفال متعمد وكامل ألبسط
املعايري االقتصادية وقوانني العرض والطلب
وقواعد املالية العمومية.
نيس الساسة أو باألحرى تناسوا أن التشغيل هو
يف الواقع تتويج ملسار اقتصادي وسيايس قائم عىل
نجاح سياسات تنموية واضحة ترتكز عىل خلق تناغم
بني ثالث منظومات هي منظومة االستهالك واالنتاج
ومنظومة االستثمار والتمويل ومنظومة سوق الشغل
وذلك يف إطار سياسة نقدية مسؤولة تَنْبَنِي عىل
تحك ٍم معياري يف التضخم ونسب الفائدة والسيولة
بما يخلق مناخ اعمال مالئم لبعث املشاريع ويقطع
مع منظومات الرتاخيص والتعطيل املمنهج ألصحاب
املؤسسات واثقال كاهلهم بجباية معقدة ،خدمة
ألباطرة املال واملتحكمني يف السوق.

حكومي يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون
 2020 - 38بغرض ضبط إجراءات تطبيقه .ويتكون
مرشوع األمر من  27فصال موزعة عىل  6عناوين
حيث أكد العنوان األول (أحكام عامة) بالخصوص
عىل أن تطبيق األحكام املذكورة يف القانون يحول دون
اعتماد الصيغ األخرى لالنتداب يف الوظيفة العمومية
عىل غرار االنتداب املبارش لخريجي مدارس التكوين
(أسالك األمن والديوانة )...أو االنتداب عن طريق
املناظرات الخارجية.
ونص العنوان الثاني عىل إحداث منصة الكرتونية
تتوىل تأمني الترصف اآليل يف مختلف مراحل االنتداب
انطالقا من تسجيل املرتشحني مرورا بتلقي طلبات
ترشحهم لعروض االنتداب املدرجة باملنصة وصوال
إىل ترتيبهم تفاضليا وتكليف مصالح الوظيفة
العمومية برئاسة الحكومة باإلرشاف عىل املنصة.
وتجدر اإلشارة إىل انه تم اعتماد  45عاما كسن
قصوى لالنتداب بالوظيفة العمومية يتم تقديرها
بتاريخ دخول القانون حيز النفاذ املوافق لـ  13أوت
 2020ونص هذا العنوان عىل تحديد مفهوم العاطل

املعنيني ضمن امليزانية التكميلية لسنة .2021
وقال ،يف ذات السياق ،يوم  15نوفمرب الجاري
نرص الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين املهني،
بخصوص مآل القانون عدد « ،2020 - 38سنميض
ُقدُما ً يف التزامات الدولة» مؤكدا أن الحكومة ملتزمة
بكل االتفاقات السابقة يف إطار استمرارية الدولة وأن
الحسم يف كل امللفات يتطلب مزيدا من الوقت.
غري ان رئيسة الحكومة أعلنت يوم الجمعة
املايض ،أن رئيس الجمهورية وبعد التداول بخصوص
القانون  38لسنة  2020واملتعلق بتشغيل من طالت
بطالتهم ،ق ّرر عدم تفعيل القانون املذكور .ونرشت
الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة عىل مواقع
التواصل االجتماعي بيانا لرئاسة الجمهورية شدد فيه
رئيس الدولة عىل ان القانون  38وضع كأداة للحكم
والحتواء الغضب وبيع االحالم وليس للتنفيذ .وجاء
«حسم» رئيسة الحكومة واضحا يف هذا املوضوع رغم
وعودها بأن القانون سيكون من اولويات حكومتها.
وأ ّكد رئيس الدولة ،خالل لقائه الجمعة الفارط
كذلك بقرص قرطاج ،بوزير التشغيل والتكوين

حبال الوهم القصيرة
وتضارب المواقف
اودعت حركة الشعب بالربملان املجمدة اعماله
يوم  3مارس  2020اقرتاحا لتنقيح القانون عدد
 4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012واملتعلق
باألحكام االستثنائية لالنتداب يف القطاع العام .وبعد
مسار «حافل» باملناقشات والتنقيحات تمت املصادقة
يوم  29جويلية  2020عىل القانون عدد  38لسنة
 2020الذي اصبح يعرف بقانون االنتداب يف القطاع
العمومي ملن تجاوزت بطالتهم الـ 10سنوات.وقام
رئيس الجمهورية بختم القانون يوم  16أوت من
العام الفارط ليصدر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،تحت عدد .2020 - 38
ويضم قانون االحكام االستثنائية لالنتداب يف
القطاع العمومي  6فصول ينص األول منها عىل
االنتداب املبارش عىل دفعات سنوية متتالية للعاطلني
عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت
بطالتهم  10سنوات أو أكثر واملسجلني بمكاتب
التشغيل يتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقيايس
سن التخرج وسنة التخرج يخضعون بعدها اىل فرتة
تكوين مناسب .وبمقتىض الفصل الثاني من القانون
يتم االنتداب املبارش عىل دفعات سنوية متتالية
ألصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا سن الـ 35سنة
فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم  10سنوات واملسجلني
بمكاتب التشغيل .وينص الفصل الثالث من القانون
عىل االنتداب املبارش عىل دفعات سنوية متتالية
لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلني عن العمل
واملسجلني بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا
مقيايس سن التخرج وسنة التخرج .وبخصوص
وفق
ْ
االشخاص حاميل االعاقة ّ
خص القانون هذه الفئة
باالنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية بنسبة ال تقل
عن  5باملائة.
صادق مجلس وزراء حكومة هشام املشييش
املقالة يف أواخر فيفري  2021عىل مرشوع أمر

عن العمل  .كما تم تحديد كيفية احتساب مدة البطالة
املقدرة بـ  10سنوات  .وحدّد العنوان الثالث رشوط
الرتشح للخطط املفتوحة لالنتداب.
أما العنوان الرابع ،فقد تناول ترتيب املرتشحني
وإتمام إجراءات االنتداب ،واهتم العنوان الخامس
بالتكوين التأهييل ،إذ ذكر بالخصوص بإجراء
التكوين التأهييل للمنتدبني ورتب عنه أثارا يف مستوى
املسار املهني للمنتدب .وتضمن العنوان السادس
بالخصوص أحكاما تتعلق بحرمان من لم يلتزم
بالدعوة الستكمال ملف انتدابه او تم إنهاء تربصه
او الشطب عليه من الرتشح لالنتفاع مجددا باألحكام
االستثنائية لالنتداب.
وأعلنت رئيسة الحكومة نجالء بودن منذ تويل
منصبها ان القانون  38سيكون من أولويات
حكومتها وذكرت يف صفحتها الرسمية بمواقع
التواصل االجتماعي بتاريخ  29أكتوبر املايض انه
تمت املصادقة عىل تفعيل القانون املذكور وادماج

املهني ،عىل أنه ال ب ّد من انتدابات حقيقية تُم ّكن
الشباب من خلق الثروة يف إطار قانوني مختلف عن
األوهام الكاذبة ،وفق بالغ لرئاسة الجمهورية .كما
قال رئيس الجمهورية إنه تم انتداب اآلالف بشهائد
مُزوّرة بناء عىل والئهم وتواطئ الجهات التي م ّكنتهم
من الشهائد.
وأضاف رئيس الدولة «سنعمل عىل تطهري البالد
ألن الشعب يريد تطهري البالد  ..توليتم إحالة عدة
ملفات عىل القضاء وعىل القضاء أن يكون يف املوعد
مع التاريخ لتطهري البالد» .وتابع قيس سعيّد «ال
يمكن تطهري البالد إال بعد تطهري كل مؤسسات
الدولة من هؤالء الذين أرادوا إسقاط الدولة وأرادوا
العبث بمقدراتها وتركوا الشباب يف البؤس والحرمان
وباعوا لهم األوهام الكاذبة« .وأضاف رئيس الدولة
«باعوا األوهام واألحالم وبطبيعة الحال يريدون أن
نتحمّ ل مسؤوليتها ..نحن نتحمل املسؤولية أمام الله
وأمام الشعب وال نخاف لومة الئم لتحميل املسؤولية

أمام الله وأمام الشعب ..ال نخاف لومة الئم يف تحميل
املسؤولية ألي جهة كانت عبثت بالدولة وال تزال تريد
أن تعبث بها».

واقع مفزع

ح ّلت تونس يف املرتبة التاسعة عامليا من حيث
نسبة البطالة من مجموع أكثر من  200دولة يف
العالم ،حسب تقرير لصندوق النقد الدويل اصدره
سنة  .2019وتبلغ نسبة البطالة يف البالد 18.4
باملائة غري ان املكتب الدويل للشغل يؤكد انها ال تقل
وفق املعايري الدولية عن  29باملائة  .ولم تعرف
النسبة يف تونس تراجعا منذ سنوات سيما ان السلط
تعلن باستمرار عن اتخاذها خالل السنوات الفارطة
إجراءات تقشفية تسببت يف تجميد االنتداب بالقطاع
العام.
ووفق احدث بيانات املعهد الوطني لإلحصاء
حول التشغيل والبطالة للثالثي الثالث من العام
الحايل،يتواصل انخفاض عدد املشتغلني مسجال
تراجعا بـ  28ألف مشتغل خالل الثالثي الثالث
لسنة  2021مقارنة بالثالثي الثاني من نفس السنة
السابقة .كما أفرزت نتائج املسح الوطني حول
السكان والتشغيل للثالثي الثالث من السنة الجارية،
 762,6ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان
النشيطني مقابل  746,4ألف عاطل عن العمل خالل
الثالثي الثاني لسنة  ،2021أي بزيادة  16ألف عاطل
عن العمل .وبالتايل ،شهدت نسبة البطالة ارتفاعا
لتبلغ  18.4باملائة خالل الثالثي الثالث مقابل 17,9
باملائة خالل الثالثي الثاني من سنة  .2021وحسب
الجنس ،ارتفعت نسبة البطالة بـ  0.5نقطة عند
الجنسني ،لتبلغ  15.9باملائة لدى الذكور و24.1
باملائة لدى االناث خالل الثالثي الثالث لسنة .2021
وارتفعت نسبة بطالة الشباب الذين ترتاوح
أعمارهم بني  15و  24سنة خالل الثالثي الثالث من
سنة  2021لتبلغ  42.4باملائة مقابل  41,7باملائة
خالل الثالثي الثاني من نفس السنة .وتقدر هذه
النسبة بـ  42,8باملائة لدى الذكور و 41,7باملائة
لدى االناث.
وتحافظ املناطق الغربية للبالد التونسية
والجنوب التونيس عىل أعىل نسب للبطالة  ،فقد بلغت
 33,0باملائة بالشمال الغربي 26,3 ،باملائة بالجنوب
الغربي 23,0 ،باملائة بالوسط الغربي و 22,5باملائة
بالجنوب الرشقي وهي معدالت تتجاوز املعدل الوطني
بـني أربع وأربعة عرش نقطة .وبحدة أقل ،يسجل
الشمال الرشقي والوسط الرشقي وتونس الكربى
معدالت بطالة دون املعدل الوطني لتبلغ عىل التوايل
 10.8باملائة 13.9 ،باملائة و 16.1باملائة.واملالحظ ان
الجهات  11التي تعد معنية بالتمييز االيجابي تحافظ
عىل النسب األكثر ارتفاعا للبطالة.
وينص الفصل  12من الدستور عىل أن الدولة
تسعى إىل تحقيق العدالة االجتماعية ،والتنمية
املستدامة ،والتوازن بني الجهات ،استنادا إىل مؤرشات
التنمية واعتمادا عىل مبدأ التمييز االيجابي .كما تعمل
عىل االستغالل الرشيد للثروات الوطنية .ويذكر انه
اتخذت اجراءات لصالح الجهات املعنية بالتمييز
اإليجابي هي واليات سيدي بوزيد وجندوبة ،والكاف،
وسليانة ،وتطاوين ،وتوزر وقبيل ومدنني وقابس
وقفصة والقريوان لتمكينها من االنتفاع باآلليات
املتوفرة يف وزارة التكوين املهني والتشغيل لكن
تفعيل هذه االجراءات لم يتم بشكل جدي.
ويف خضم هذه املعطيات ،تتصدر كل من
واليات قفصة وتطاوين وباجة قائمة الـ 24والية
األكثرعرضة لإلقصاء االجتماعي عىل مستوى النفاذ

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
إىل سوق الشغل وذلك حسب دراسة ميدانية كشف
عنها نهاية سبتمرب  2019املعهد العربي لرؤساء
املؤسسات .واعتمدت الدراسة التي قدمها املعهد
خالل منتدى نظمه حول التشغيل بعنوان «اإلقصاء
االجتماعي…عائق لاللتحاق بسوق الشغل» عىل
 4محاور لقياس مؤرش اإلقصاء االجتماعي هي
سوق الشغل والتشغيلية ومستوى العيش والتعليم
والكفاءة والحركية.
وتم اعتماد مقياس من صفر إىل  1الحتساب
مؤرش اإلقصاء االجتماعي وكلما كان املؤرش مرتفعا
كلما كانت املنطقة عرضة أكثر لإلقصاء االجتماعي
وكانت واليات بن عروس وتونس واملهدية األقل عرضة
لهذه الظاهرة وفقا للنتائج التي بينتها الدراسة.
من جهة أخرى ،جاءت معتمديات سيدي بوزيد
الغربية وباجة الشمالية وجندوبة عىل رأس قائمة
الـ 264معتمدية األكثر عرضة لإلقصاء االجتماعي
عىل مستوى النفاذ لسوق الشغل يف حني كانت
معتمديات املنزه وأريانة املدينة وحلق الوادي األقل
إقصاء.
واستأنست الدراسة بمنهجية دراسة حول مؤرش
إفريقيا للتنمية االجتماعية لقياس اإلقصاء االجتماعي
قامت بها اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم
املتحدة سنة  2016علما أن الهدف منها هو معرفة
أسباب اإلقصاء وإيجاد حلول لتحسني النفاذ إىل
سوق الشغل.
يذكر انه وفقا ملؤرشات الوكالة الوطنية للتشغيل
والعمل املستقل تعاني جميع املناطق يف البالد دون
استثناء من ظاهرة اإلقصاء االجتماعي مما يتطلب
اعتماد مقاربة نوعية ملكافحة الظاهرة خصوصا أن
من بني األسباب التي تغذي ظاهرة اإلقصاء االجتماعي

االمتيازات التي تمنحها الدولة إىل املؤسسات يف اطار
برامج التشغيل (اإلعداد للحياة املهنية وعقد كرامتي)
من خالل التكفل بدفع جزء من أجور الشبان أو
التكفل بمساهمة األعراف سيما أن بعض املؤسسات
تعمد النتداب شبان بناء عىل قربهم الجغرايف من
مكان العمل وبناء عىل الجنس وغريها من األشكال
األخرى.
ً
ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية الصادر
بعنوان «جرد تشغيل الشباب يف تونس :ثالثون عامً ا
من سياسات التشغيل» تتعلق  70باملائة من تدخالت
دعم التشغيل بالتدريب عىل املهارات العامة .ويف مقام
ثان ،يمثل تشجيع العمل لفائدة الحساب الخاص 60
باملائة من التدخالت ،يف حني أن خدمات املساعدة عىل
التشغيل بلغت حوايل  50باملائة.

تنمية جهوية متعثرة تق ّلل
فرص اإلدماج
أدت سياسات التنمية التي اتبعتها تونس يف
العقود املاضية إىل تركيز االستثمارات واملؤسسات يف
املدن الكربى واملناطق الساحلية ،إىل تفاقم التفاوت
الجهوي فيما ظ ّلت املناطق الداخلية تعاني من
نقص االستثمارات والتشغيل وارتفاع معدالت الفقر.
ونتيجة لذلك ،تسارعت موجات الهجرة الداخلية من
املناطق الريفية إىل املدن بحثًا عن املزيد من فرص
العمل وحياة أفضل .يف هذا السياق ،يتعني عىل الدولة
التدخل من أجل الحد من الهجرة الداخلية والحد من
عدم التوازن اإلقليمي وتحسني الظروف املعيشية يف
املناطق املهمشة.
للقيام بذلك ،هناك حاجة إىل سياسة تنمية محلية

تهدف إىل توجيه املوارد نحو االستثمارات التي تهدف
إىل التقليل التدريجي للتفاوت الجهوي يف االستثمار
املنتج .كما توجد الحاجة ً
أيضا إىل برامج توعية
املتخرجني من التعليم العايل لتشجيعهم عىل أخذ زمام
املبادرة وإنشاء مشاريعهم الخاصة .ويجب توحيد
ذلك من خالل توفري التمويل واملتابعة واإلرشاف.
وعىل صعيد آخر ،ال يزال إدماج هذه املناطق يف الدورة
االقتصادية يتطلب بناء املناطق الصناعية واملناطق
الحرة والتقنيات .وبالتايل ،ستقل مظاهر التفاوت
الجهوي وستنخفض الهجرة الداخلية وستتحسن
الظروف املعيشية يف املناطق املهمشة.

تحدّي إدماج العاملين
في القطاع الرسمي
يوجد اليوم إجماع بني الخرباء واملتابعني عىل ّ
أن
النمو االقتصادي ينبغي أن يكون شامالً حتى ّ
يوفر
مواطن شغل الئقة ويتيح الفرص للفئات الضعيفة.
ولكن واقع الحال أثبت ّ
أن تطور االقتصاد غري الرسمي
هو نتيجة مبارشة لقلة فرص الشغل يف االقتصاد
الرسمي وعجزه عن استيعاب نمو الطلب .وإن كان
هذا القطاع من االقتصاد مصدرا مهما للشغل والدخل
خاصة بالنسبة للفقراء فإنّه يشكل عقبة أمام آفاق
التنمية بسبب تأثريه السلبي عىل النمو االقتصادي.
وجدير بالذكر ّ
أن الرشكات العاملة يف القطاعات
غري الرسمية ال تتحمّ ل أيّة أعباء رضيبية أو معاليم
االنخراط يف الضمان االجتماعي ،مما يخلق منافسة
غري عادلة للمؤسسات العاملة يف القطاعات الرسمية.
مثل هذا السلوك يعاقب املؤسسات القانونية ويع ّرض
وجودها للخطر.
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من ناحية أخرى ،ال يحمي العمل غري الرسمي أيّ
ترشيع وال يعرتف به .نتيجة لذلك ،ال يمكن للعامل
املطالبة بحقوقه األساسية وسيظل دائمً ا يف موقف
الضعف واإلقصاء .بالنظر إىل حجم االقتصاد غري
الرسمي يف تونس ،من الرضوري إطالق اسرتاتيجية
وطنية تهدف إىل تسهيل انتقاله إىل االقتصاد الرسمي.
ويرى املتابعون ّ
أن أفضل طريقة إلضفاء الطابع
الرسمي عىل األنشطة غري الرسمية هي االتصال
بالجهات الفاعلة يف هذا القطاع وإقناعها بإضفاء
الطابع الرسمي عىل ّ
أن تعمل السلطات املسؤولة عىل
خفض كلفة انتقال أنشطتها.
ويف تونس ،تلعب التجارة عرب الحدود دورا ً
مهيمنا ً يف االقتصاد غري الرسمي .وتطور هذا النشاط
يف السنوات األخرية باملناطق الحدودية بسبب ظروف
التنمية غري املالئمة وقلة الفرص لرشيحة من السكان
الفقراء الذين يعانون من اإلقصاء.
عىل مدى  60عامً ا ،حققت تونس تقدما ً ملحوظا ً
يف النهوض باإلنسان بفضل التعليم والصحة
واملساواة بني الجنسني ،لكن هذا الجهد لم يكن
كافياً .ويف الواقع ،مع ازدياد البطالة طويلة األجل
وعدم االستقرار والتهميش والتفاوت الجهوي ،أصبح
الشباب التونيس أكثر عرضة لإلقصاء االجتماعي
واالقتصادي .وقد تفاقم هذا الوضع بعد الثورة عندما
ارتفع معدل البطالة يف صفوف الشباب الذين ترتاوح
أعمارهم بني  15و 29عامً ا إضافة إىل ّ
أن الشابات
ً
تهميشا وتقارب معدالت
التونسيات هن األكثر
البطالة بينهن ضعف معدالت البطالة لدى الرجال
فيما تحولت نسبة كبرية من الشباب إىل القطاع غري
الرسمي للحصول عىل موارد غري مستقرة وال تسمح
لهم بالحصول عىل الحماية االجتماعية.

التونسية لألوراق المالية :

حجم مبادالت ضعيف والرتفيع يف رأس مال «وان تاك»

منحى السوق :

أنهىالسوقاألسبوعاملمتدمن15إىل19نوفمرب 2021نشاط ه
يف أجواء كئيبة فاسخا جزءا من األرباح املحققة خالل أسبوع  12
نوفمرب.وسجلاملؤرشاملرجعي تراجعا بـ  ٪ 0,2يف حدود 7033,48
نقطة يف ظل أداء سنوي بـ  ٪ 2,2حسب تحليل الوسيط بالبورصة
"التونسية لألوراق املالية".
• يف غياب صفقات بالكتل كان حجم املبادالت ضعيفا ولم يتجاوز
 9ماليني دينار بمعدل يومي ناهز  1,8مليون دينار.
• تميز نشاط أسبوع سوق البورصة بالرتفيع يف رأسمال "مجمع
وان تاك" عرب دمج احتياطاته بما أفرز اصدار  28,8مليون سهم
مجاني جديد.

تحليل تطوّر األسهم

• حقق سهم بنك تونس واالمارات  BTEأفضل أداء خالل األسبوع
املذكور وسجّ ل دون أن يكون مح ّل صفقات قفزة بـ  ٪ 9,9بقيمة
 7580مليما .ورغم ذلك يبقى أداء السهم سلبيا (تصحيح بـ .)5٪ -
• أنهى سهم "أنيماد"  Unimedاألسبوع يف أجواء تفاؤلية .وسجل
سهم املخرب الصيديل قفزة بـ  ٪ 9,7بقيمة  7900دنانري .كما كان
السهم ضمن األسهم األكثر نشاطا خالل األسبوع حاشدا أمواال بقيمة
 538ألف دينار.
• كان سهم املعامل اآللية بالساحل  AMSاملتواجد يف املنطقة
الحمراء ،أكثر ترض ّرا خالل األسبوع .ويف ظل مبادالت هزيلة لم تتع ّد 4
آالف دينار تراجع السهم بـ  ٪ 15,3بقيمة  0,940دينار.
• من جانبه خرس سهم رشكة بيع املنتوجات الصحية SAH Lilas
 0,6٪نقاط بقيمة  11,480دينارا .وغذى السهم السوق بأموال بلغت
 1,4مليون دينار عىل امتداد األسبوع بما يوافق أعىل حجم يف التسعري.

مستجدات السوق

"سمارت تونس" تع ّد لدخول البورصة :
تستعد رشكة "سمارت تونس" الرائدة يف توزيع أجهزة وأكسسوارات
االعالمية والهواتف الجوالة بتونس لدخول بورصة تونس .وسيتم إتمام

عملية االدراج والتي يقودها الوسيط بالبورصة "التونسية لألوراق
املالية" قبل نهاية العام الجاري .وكان مجلس ادارة البورصة قد وافق
مبدئيا خالل اجتماعه يوم  18نوفمرب الجاري عىل قبول 6838871
سهما بسوق التسعري الرسمية بالبورصة تمثل رأس املال الحايل لرشكة
"سمارت تونس" اضافة اىل  392160سهما جديدا سيتم اصدارها يف
اطار العرض املطروح للعموم بما يساوي  7231031سهما قيمة كل
واحد منها  5دنانري .ويتعلق العرض الكامل بـ  2196096سهما بما
يمثل  ٪ 30,17من الرأسمال االجتماعي بعد الرتفيع فيه .ويبقى فتح
العرض العمومي وقبول ادراج الرشكة بالبورصة رهني توفري نموذج
من العرض فيما يحدد القبول مجلس السوق املالية.
• تطور مداخيل الرشكات املدرجة بالبورصة حتى 30
سبتمرب : 2021
تكشف مؤرشات أنشطة الرشكات املدرجة بالبورصة أن مجموع
مداخليها سجلت خالل التسعة أشهر االوىل من عام  2021ارتفاعا بـ

 ٪ 13مقارنة بنفس الفرتة من عام  2020ليبلغ  14,5مليار دينار
مقابل  12,9مليار دينار يف  .2020كما تكشف املؤرشات أن  ٪ 77من
الرشكات التي كشفت عن مؤرشاتها أي  59رشكة من جملة ّ 77
حسنت
مداخيلها مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض .واتضح أيضا أن ّ
حصة
املدخول الجميل للـ 20رشكة التي تكوّن "توننداكس "20تبلغ 9,3
مليارات دينار (أو  ٪ 64من املدخول العام) بارتفاع بنسبة ٪ 15,1
مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض.
• ( T.G.Hمجمع تواصل القابضة)  :التمديد يف أجل ايداع
الرتشحات ملنصب مدير مستقل :
ليكن يف علم كافة املرتشحني ملنصب مدير مستقل بمجلس ادارة
مجمع تواصل القابضة أنه تم التمديد يف أجل ايداع الرتشحات والذي
حدّد ليوم  20أكتوبر  2021اىل يوم  20ديسمرب القادم مع املحافظة
عىل بقية الرشوط املصاحبة لالعالن عن فتح باب الرتشح الصادر يوم
 27أفريل .2021

اشهار
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حق الر ّد
إثر نرش «الشارع املغاربي» يف األسبوع املنقيض
تحقيقا بعنوان»خرباء ورشكات تأمني يتحايلون والهيئة
العامة للتأمني بال سلطة» وافتنا إدارة الرشكة الوطنية
للنقل بني املدن بالتوضيح التايل:
ردا عىل املقال املنشور بصحيفتكم االلكرتونية «الشارع
املغاربي» يف عددها  285الصادرة يوم الثالثاء  16نوفمرب
 2021تحت عنوان «خرباء ورشكات تأمني يتحايلون والهيئة
العامة للتأمني بال سلطة »،ويف إطار حق الرد ،وبهدف إنارة
الرأي العام يهم الرشكة الوطنية للنقل بني املدن توضيح ما ييل:
فيما يتعلق باملهندس الرئيس السيد م .ش املكلف بمهام
الصيانة تفيد الرشكة انه قد تم الرتخيص له طبقا للترشيع
والرتاتيب الجاري بها العمل ملمارسة إجراء اختبارات
واستشارات لدى املحاكم ومؤسسات التأمني خارج أوقات
العمل بقرار عدد  3894املؤرخ يف  13أكتوبر  2021علما وأنه
يف التاريخ املوافق ليوم  29أكتوبر  2021الذي قام فيه بمهمة
اختبار ،كان يف إجازة سنوية بيومني تمت املوافقة عليها مسبقا
من قبل اإلدارة.
وللعلم فإن املدعو عصام البناني الذي أدىل بترصيحاته
للشارع املغاربي عىل اساس أنّه موظف بالرشكة قد تم عزله
من الرشكة الوطنية للنقل بني املدن خالل شهر نوفمرب 2017
بعد إحالته عىل مجلس التأديب الذي كان فيه السيد م .ش

عضوا باملجلس وممثال لإلدارة العامة وهو ما يفرس استهدافه
بالتشهري وبالتايل مغالطة الرأي العام.
وتؤ ّكد الرشكة الوطنية للنقل بني املدن انفتاحها عىل جميع
وسائل اإلعالم واألطراف املعنية بالشأن العام ملدّهم باملعلومة
الدقيقة وتقديم االستفسارات الرضورية كلما اقتضت الحاجة
ووفق ما يخوله القانون باإلضافة إىل انفتاحها عىل كل نقد بناء
من شأنه أن يساهم يف خدمة الصالح العام .هذا وتنأى الرشكة
بنفسها عن حمالت التشويه والتشكيك املستهدفة والتي يمكن
أن تطالها ،وستظل مكسبا وطنيا يف خدمة املواطنني يف كل
الظروف واألزمات كما برهنت عىل ذلك يف عديد املحطات.

تعقيب الصحيفة

خالفا ملا أكدت الرشكة الوطنية للنقل بني املدن يف ردها
بأن الخبري م .ش كان يف إجازة سنوية بيومني عندما تم
تصويره وهو يف مهمة اختبار لفائدة رشكة «ستار» يوم
 29أكتوبر املنقيض ،حصلت الصحيفة عىل معطيات من
مصدر بالناقلة العمومية تفيد بأن املدير م .ش بارش
عمله يوم  29أكتوبر بإدارة الصيانة باملؤسسة العمومية
قبل أن يغادرها إلجراء مأمورية بمركز اختبار رشكة
ستار ،وبأن جل زمالئه عاينوا يومها حضور املدير/
الخبري بإدارة الصيانة.
وأكد نفس املصدر أن املدير لم يحصل عىل موافقة
مسبقة عىل اجازة سنوية بيومني ،موضحا ان موافقة
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االدارة تمت إثر نرش تحقيق "الشارع املغاربي".
وتابع املصدر« :بحكم تمتع هشام العساس الرئيس
املدير العام للرشكة الوطنية للنقل بني املدن باجازة
مرضية بالتزامن مع ما نرشته صحيفتكم ،عمدت ادارته
اىل ارسال وثيقة املوافقة عىل اجازة سنوية بيومني باسم
املدير م .ش اىل جزيرة جربة حتى يميض عليها الرئيس
املدير العام.
واضاف« :مع تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم
الثالثاء املنقيض ،تاريخ صدور تحقيق «الشارع املغاربي»،
تم نقل وثيقة املوافقة عىل متن الحافلة املؤمنة لرحلة
تونس-جربة لتعود اىل االدارة العامة بتونس يوم االربعاء
 17نوفمرب الحايل بعد امضائها من الرئيس املدير العام.
من جهتها بعثت الصحيفة بمطلب نفاذ إىل املعلومة
إىل الناقلة الوطنية طالبة الحصول عىل نسخ من
الرتخيص املسند للموظف محمد الرشيف إلجراء اختبارات
واستشارات لدى املحاكم ورشكات التأمني ونسخة من
موافقة اإلدارة عىل االجازة السنوية التي حصل عليها
املوظف محمد الرشيف بتاريخ  29أكتوبر  2021ونسخ من
االعالم باملأموريات التي أنجزها املوظف محمد الرشيف
خالل عمله مع املحاكم ورشكات التأمني يف .2021
لذا نرجو من ادارة الرشكة اتاحة هذه الوثائق لتبني
الخيط األبيض من األسود.

جديد “كيا”…
الشاحنة اخلفيفة K2500

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

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

المح ّرك

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

السعر والعرض

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

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب www.kia.tn – contact@kia.tn :أو عىل أرقام الهواتف التالية 36406200 :و 36010701و36010710

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 286الثالثاء  23نوفمبر 2021

www.acharaa.com

18

الشارع السياسي

الذكرى  110لمعركة الزالج في نوفمبر :1911

«الشارع املغاريب» ينرش ألول مرة يف التاريخ
قائمة املوقوفني يف املعركة

د.فوزي المستغانمي (استاذ بالجامعة التونسية)

اقرتن ذكر  7نوفمرب يف ذهنية التونسيني
بعد  1987بالنظام السيايس وحقبة حكم زين
العابدين بن عيل .وأدّى هذا التالزم يف طمس
بعض االحداث التاريخية االخرى التي جرت
وقائعها يوم  7نوفمرب منها االحداث العاملية عىل
غرار الثورة البولشفية ومنها األحداث الوطنية
واهمها أحداث الزالج التي جربت وقائعها يوم 7
نوفمرب  1911بتونس العاصمة.
هناك بعض الدراسات االكاديمية التي اهتمت
بهذه االحداث وتناولتها بالدراسة والبحث .كما قام
كل من محمد املرزوقي والجيالني بالحاج يحيى
باصدار كتاب حول «معركة الزالج» ُ
طبع اكثر من
مرة لتناوله مختلف جوانب الحدث بنزعة مفعمة
بالشعور الوطني استندا يف تأليفه اىل مقاالت صحفية
عارصت الحدث من الصحف التونسية واألجنبية .اىل
جانب ذلك هناك يف االرشيف الوطني التونيس ملفات
عديدة تضم وثائق رسمية ومراسالت وقرارات تتعلق
بالقضية واحتوت تفاصيل هامة منها بالخصوص
اسماء املوقوفني .أما من تمت احالتهم عىل املحاكمة
فنجد قائمتهم االسمية يف جريدة La Dépêche
 tunisienneالتي قامت بنرش حيثياتها.
لقد قامت دولة االستقالل بتكريم شهداء هذه
املعركة بوضع نصب تذكاري لهم قبالة مقربة الزالج.
تعترب هذه املعركة أو هذه األحداث مؤرشا
عىل استعادة التونسيني النفس الثوري والرغبة يف
املقاومة .وقد استغلت مجموعة من الشباب قرارا
محليا تمثل يف تسجيل مقربة الزالج ورفع صبغة
الحبسية عنها ووضعها عىل ذمة البلدية حتى يتسنى
للسلط االستعمارية الترصف فيها بما ال تقبله
ذهنية التونسيني املقدسة لالحباس السيما املقربة
التي تجتمع فيها قبور اهايل مدينة تونس .وقد قام
Daou et de Fathma bent Abdallah,
illettré, non repris de
justice (détenu).
13-Mohammed ben Ahmed ben
Mahmed Zlass âgé de trente-six ans,
câporal de portefaix, né et demeurant à
Tunis, rue Khalaoua, fils de Ahmed et
de Baïa bent Ali, marié, sans enfants,
illettré, non repris de justice (détenu).
14-Ahmed ben Ali ben Belgacem,
âgé de vingt ans, journalier, né à Gabes,
arrondissement de Sousse, demeurant
à Tunis, rue Hadj amine,fils de feu Ali
et de Ayadia bent Salah, célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu).
15- Belgacem ben Ahmed ben Hadj
Larbi, âgé de dix-sept ans, journalier,
né et demeurant à Tunis, rue Abba,
n° 28, fils de Ahmed ben Hadj et de
Messaouda bent X..., célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu).
16- El Hattab ben Mohamed ben
Hadj Mahmoud Khamar, âgé de
dix-sept ans, sans profession, né et
demeurant à Tunis, domicile inconnu,
ben

célibataire,

حوادث الزالج 1911
رئيس البلدية «الصادق غيلب» بدعوة التونسيني
اىل حضور مراسم التسجيل املزمع اجراؤها يوم 7
نوفمرب ونرشت لذلك الالفتات -وقد يكون هدفه من
ذلك تقويض العملية لرفضه لها ولذلك تم اعفاؤه
من رئاسة البلدية الحقا -ورغم اعالمه يوم  6نوفمرب
عن عدول البلدية عن عزمها القيام بذلك فإن االعالم
لم ينترش بالشكل الذي يحول دون التجمهر يوم 7
نوفمرب.
تزامنت مسألة تسجيل املقربة مع احداث
عاملية اثرت بشكل مبارش يف تحريك مشاعر العداء
لالستعمار باشكاله .فقد قامت فرنسا منذ ماي من
نفس السنة بالسيطرة عىل مراكش تلتها انتصارات
eZouaoui,

Slima

ben

9- Ahmed

âgé de vinqt-deux ans, marchand de
charbon, né et demeurant à

Tunis,
Sidi Mansour, fils de Slimane et
de Aïcha bent Hanabi, célibataire,
illettré, repris de justice (détenu).
10- Mohammed ben Salem ben
Hadj Larbi, âgé de trente-deux ans,
teinturier, né et demeurant à Tunis,
rue Saïda-Adjoula, fils de Salem et
de Katoudja bent Brahim, marié, trois
enfants, illettré, non repris de justice
(détenu).
11- Brahim be Mohammed Essouii,
âgé de vingt-cinq ans, garçon de café,
né et demeurant à Tunis, rue ElMedersa-Slimania, n° 29, fils de feu
Mohammed et de Halima bent Hobaiaï,
célibataire, illettré, non repris de
justice (détenu).
Page 3 - 2
12- Taïeb ben Amor ben Daou,
âgé de vingt-six ans, cordonnier né
et demeurant à Tunis, impasse sidi
Abderrahmene, n° 10, fils de Amar
rue

االيطاليني عىل القوات العثمانية يف ليبيا واحتاللها
بصورة فعلية .وقد كانت الصحف تنرش الوقائع
بتعاليق ثورية مشحونة بالعداء لالستعمار االيطايل
وكانت للتونسيني مواقفهم من االيطاليني الذين كانوا
ال يزالون آنذاك يمثلون اغلبية العنارص االوروبية رغم
أن البالد تحت االستعمار الفرنيس وكان االيطاليون
يحتكرون اىل جانب الفرنسيني واملالطيني الثروة
والسلطة التي حرم منها ابناء البالد.
اجتمعت كل هذه العوامل لتخلق مناخا مشحونا
يومي  7و8
كان وراء اندالع االحداث التي تواصلت
ْ
نوفمرب السيما يف محيط املقربة واملنطقة املمتدة من
باب منارة اىل باب الفلةُ .قتل خاللها بعض االوروبيني
Amor,

ben

Ahmed

ben

5- Mohamed

âgé de vingt-cinq ans, journalier, né

Tunis, rue Krikech,
Ahmed et de Aïcha
bent Belgacem, célibataire, illettré,
non repris de justice (détenu).
6- Manoubi ben Hadj Larbi, âgé de
dix-sept ans, sans profession, demeurant
à Tunis, rue des Juges, numéro 28, fils
de feu Larbi et de Cherifa bent Ali,
célibataire, repris de justice (détenu).
7- Ma,sour ben Ali ben Abdellah
Hanchi, âgé de trente-trois ans,
marchand de volailles, né à Béja,
arrondissement de Tunis, demeurant
à Tunis, rue Ras-Ed-Derb, numéro 8,
fils de Ali et de Turkia bent Abdellah,
célibataire, illettré, non repris de
justice (détenu).
8- Sliman ben Ahmed Jed, âgé de
quarante-quatre ans, portefaix, né
et demeurant à Tunis, rue Sidi BouChoucha, fils de feu Ahmed et de feue
Turkia, marié, cinq enfants, illettré,
non repris de justice (détenu).
et demeurant à

fils de

10,

numéro

وشملت بعض املناطق االخرى من املدينة.
قابلت السلط االستعمارية االحداث بحملة قمعية
واعتقاالت واسعة شملت  765مواطنا .وتزامنت
الحملة مع حشد قوات االستعمار عمالئها وشن
حمالت تأييد لسياستها القمعية واستهجان للثائرين
فنظم الخطباء حملتهم من اعىل املنابر يف مختلف
الجوامع داعني اىل طاعة االمري والعمل بما يرضيه.
كما دعا إمام جامع الزيتونة يف خطبة يوم  10نوفمرب
اىل تجنّب كل ما يخالف طاعة االمري واملحافظة عىل
اتباع اوامره ونواهيه .وكتبت جريدة الزهرة « قد
كان للحوادث االسيفة التي حصلت بحارضة تونس
يف يومي الثالثاء واألربعاء الفارطني وقع يف أنفس
الهيئة العلمية االسالمية بجامع الزيتونة وخصوصا
املشايخ اهل املجلس الرشعي باملذهبني واظهروا يف
تلك اآلونة مزيد تحرجهم من تلك الواقعة التي لوثت
بطاح وشوارع الحارضة بدم االبرياء .ولذلك اخذ
حرضات الشيوخ عىل انفسهم ان يشاركوا يف تهدئة
االفكار الضالة وإرجاع الزائغني للطريق السوي
بالقول الفصل .وملا سكنت تلك الحركة املتوحشة
وعاد االمن لنصابه فاتح حرضات الشيوخ من تلقاء
انفسهم رجال الدولة وابلغوهم بطرق شتى عبارات
اسفهم ونكرانهم لتلك املظاهر العدوانية التي قام بها
بعض السفهاء والفلتاء ممن ال اخالق لهم وال عرض
وال مروءة ...واالفصاح عن كامل اسفهم ملا صدر من
تلك الفئة الضالة التي نبذتها الجامعة االسالمية نبذ
الحذاء املرقع «.
بعد التحقيق وسماع الشهود ُقدّم حوايل 74
تونسيا للمحاكمة يف جوان  1912وكان الشاذيل بن
عمر القطاري عىل رأس القائمة يليه املنوبي الجرجار.
ويف ما ييل القائمة كاملة مثلما وردت يف الجريدة
و ِبلُغتها:

Les nommés :
âgé de

Douiri,

ben salem

Mohamed

vingt deux ans, né et demeurant à Tunis,

rue du tribunal, fils de Salem et de
Khedidja bent Belgacem, célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu).
Abdallah ben Hamda ben Hamouda,
àgé de cinquante-cinq ans tisserand, né
et demeurant à Tunis, rue Emenouchi,
fils de feu Hamda ben Hamouda et de
Salaha bent Reiss ben Mohammed El
Arbi, marié, sept enfants, illettré, non
repris de justice (détenu).
3- Manoubi ben Mohammed ben
Ali El Gottari, agé de vingt-neuf ans,
marchand de gibier, né et demeurant
à Tunis, rue du Pain. 16, fils de feu
Mohammed El Gottari et de feue
Reghaïa bent Ali, marié, deux enfants,
)illettré, non repris de justice (détenu
4- Larbi ben Hassen Turki, âgé de
seize ans, jardinier, né et demeurant à
Zaghouan, arrondissement de Tunis,
fils de Hassen Turki et de Fathma bent
Ben smaen, célibataire, illettré, non
repris de justice (détenu).
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Mohammed

et de

Mena

bent

célibataire, lettré, non repris de

justice (détenu).

17- Béchir ben Mohammed ben
Ali El Gharbi, âgé de vingt-cinq
ans, marchand de pois chiches né
et demeurant à Tunis, impasse BouAchour, n° 22, fils de Mohammed et de
Salaha bent Ali, célibataire, illettré,
non repris de justice (détenu).
18- Hadj Mohammed ben Mohammed
Touati, âgé de trente ans, gardien, né
au Touat, arrondissement de Mascara,
demeurant à Tunis, Souk des armes,
fils de Mohammed et de Lalia bent
Mohammed, célibataire, illettré, non
repris de justice (détenu).
19- Amar ben Belgacem ben Salem
Douiri, âgé de vingt ans, marchand de
légumes, né et demeurant à Tunis, rue
Sidi-Mefredj, n° 15, fils de Belgacem
et de feu Zahzia ben Ali, célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu).
20-Maktouf ben Amor ben Ali, âgé
de vingt-quatre ans, journalier, né
à El Hamma, Gabes, arrondissement
de Sousse, demeurant à Tunis, rue
Essaida, fils de Amor et de Khadidja
bent Ahmes, célibataire, illettré, non
repris de justice (détenu).
21- Ahmed ben Mohammed ben Cheik,
.âgé de vingt ans, sans profession, né à
Sidi-Ali-El-Attab arrondissement de
Tunis, sans domicile fixe, fils de feu
Mohammed ben Cheik et de Halima
bent Younès, célibataire, illettré, non
repris de justice (détenu).
22- Abdelaziz ben Slimane ben
Kaddour, âgé de vingt-trois ans,
coiffeur, né et demeurant à Tunis,
impasse Rachedi, n°3, fils de Sliman
et de Mania bent X..., célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu).
23- Abdelaziz ben Abdelkader, âgé
de dix-neuf ans, sans profession, né et
demeurant à Tunis rue El-Kaadine,
fils d’Abdelkader et de Salouha bent
El Hattab, célibataire, lettré, repris
de justice (détenu).
24- Rhouma ben Mabrouk Trabelsi,
âgé de qua¬rante et un ans, journalier,
né à El-Garbia, ban¬lieue de Tripoli,
demeurant à Tunis, avenue Bab-Djedid,
fils de feu Mabrouk et de feue Aïcha
bent Hadj Khelifa, célibataire, illettré,
non repris de justice (détenu).
25-. Mustapha ben Mohammed ben
Taieb, âgé devingt-deux ans, boulanger,
né
à
Ghadamès,
Tripolitaine,
demeurant à Tunis, rue Boukris, n°
24,de feu Mohammed et de feue Aïcha
bent Abdallah, célibataire, lettré,
non repris de justice (détenu).
26-. Hassein ben Belgassem ben
Ali, âgé de trente ans,boulanger, né
à Ghadamès, Tripolitaine, demeurant
Tunis, Souk El-Bellad, fils de
feu Belgacem et de Khedidja bent
Mohammed, marié, un enfant, lettré,
non repris de justice (détenu).
27- Ahmed ben Ali Hamba, âgé de
cinquante-sept ans, portefaix, né à
Moknine, arrondissement de Sousse,
demeurant à Tunis, rue Boujallabia,
n° 1, fils de feu Ali et de feue Hlima
bent Achour, célibataire, illettré, non
repris de justice (détenu).
28- Sokor ben Mohamed Salah ben
Saïdan, âgé de vingt-quatre ans, sans
profession, né à Sicemprés de Kairouan,
arrondissement
de
Sousse, sans

domicile fixe, fils de feu

Mohammed et
Hama bent Larbi, célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu).
29- Ahmed ben Ali ben Naceur Cebaï,
âgé de vingt-neuf ans, journalier, né à
Tunis, sans domicile fixe, fils de feu
Ali ben Naceur et de feue Fathma bent
Nicerollah, célibataire, illettré, non
repris de justice (détenu).
30- Mahmoud ben Mohammed ben
Mahmoud El-Korbi, âgé de cinquante
et un ans, cultivateur, né à Korba,
prés Nabeul, arrondissement de Tunis,
domicile inconnu, fils de Mohammed et
de Salaha bent Mahmoud, marié, trois
enfants, illettré, non repris de justice
(détenu).
31- Mohammed ben Hadj Sadok,
âgé de vingt-cinq ans, marchand de
pois chiches, né et demeurant à Tunis
(Sidi-el-Hassen), fils de feu Sadok et
de feue Salha bent Mohammed, marié,
sans enfant, illettré, repris de justice
(détenu).
32- Mohammed ben Hadj Ali
Chérif, âgé de vingt-deux ans, garçon
de feue

entants illettré, non repris de Justice
(détenu).
37- Embarek ben Mabrouk El Haïk,
Agé de tren¬te-six ans, journalier, né
à Djerba, arrondissementde Sousse,
demeurant
à
Tunis, rue MaltaSrira,10, .marié, deux enfants, illettré,
non repris dejustice (détenu).
38-Djemaâ ben Amran Salem
Djerbi, âgé de vingt et un ans, garçon
gargotier, né à Djerba, arrondissement
de Sousse, sans domicile fixe fils de
Amran et de feue Tabelaz bent Djema,
célibataire; illettré, non repris de
justice (détenu)
39-Mahrez ben Béchir, âgé de quinze
ans, sans profession, né et demeurant à
Tunis, rue du Pain, n° 19, fils Béchir
et de M’barka bent Amor, célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu).
40- Chedli ben Amor El Guettari,
âgé de vingt et un ans, marchand de
volailles, né et demeurant à Tunis,
rue Sidi-bou-Assaïa, no 2, fils de Amor
et de Chedlia bent Ali ben Kilani,
céliba¬taire, illettré, non repris de

45-Fredj ben Kchir ou Khir ben
Es Soudani, âgé de vingt-sept, ans,
brocanteur, né au Soudan, demeurant
à Tunis, rue Morkadh, fils de parents
inconnus, célibataire, illettré, non
repris de justice (détenu).
46- Abdel Hamid ben Abdallah
ben Ali âgé de vingt et un ans,
brocanteur, né à El-Garafi (Tébessa),
arrondissement de Guelma, demeurant
à Tunis, rue Morkad, n° 45, fils de feu
Abdallah et de feue -M›Barka bent
Ahmed, célibataire, illettré non repris
de justice (détenu).
47- Miloud ben Ali ben Salah, âgé
de cinquante-cinq ans, brocanteur, né
aux Ouled Khaoun, arrondissement
de Tlemcen, demeurant à Tunis, rue
Morkad, fils de feu Ali et de feue
M›Barka bent Bachir, célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu).
48-Hadj Mohammed ben Ali ben
Mohammed, âgé de trente-six ans,
brocanteur,
né
à
Mdjaz-el-bab,
arrondissement de Tunis, demeurant à
Tunis, rue Morkad, 37, fils de feu Ali et

justice (détenu).

de
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gargotier, né et demeurant à

Tunis,
El-Messaoui, n° 15, fils de feu
Hadj Ali et de Hadja Yamina bent...,
célibataire, illettré, non repris de
justice (détenu)
33-Salah ben Ali Zlassi, âgé de dixsept ans, étudiant, né et demeurant à
Tunis, rue du Rouge, n° 12, fils rue Ali
et de Halima bent Hadj Mohammed,
célibataire, lettré, non repris de
justice (détenu).
34- Mohamed ben Hadj Mahmoud
El Khamar, âgé de vingt-sept ans,
journalier, né et demeurant à Tunis,
place Bghira, n° 13, fils de Hadj
Mahmoud et de Halima bent Hamda,
célibataire, illettré, repris de justice
(détenu).
Page 4
35- Taïeb ben Mohammed El Aiessi,
âgé de dix-sept ans, marchand de
légumes, né et demeurant à Tunis, rue
Souki-Belkhir, impasse Roumia, 5, fils
de Mohammed et de Sellouha bent
Amira, célibataire, illettré, repris de
justice (détenu).
36- Rabah ben Mohammed ben Ali,
âgé de tren¬te et un ans. Journalier né
et demeurant â Tu¬nis, rue Sidi-bouChoucha, -38; fils de- feu M›Ahmedet
de feu Aïcha bent Amor, marié, sans
impasse

41-Hadj Sadik ben Belgacem, âgé
de quarante ans, crieur public, né au
Touat, arrondissement de Mascara,
demeurant à Tunis, rue El-Hadjourine,
n° 38. fils de feu Belgacem ben
Mahdi et de feue M›Barka bent Hadj
Mohammed, marié, sans enfants,
lettré, non repris de justice (détenu).
42- El Amri Ali ben Mohammed,
âgé de soixante-dix-neuf ans, sans
profession. né à Bekalta, caidat de
Mahdia, arrondissement de Sousse,
demeurant à Tunis, rue Beghira, fils de
feu Mo¬hammed et de Mabrouka bent
X..., marié, sansenfant, illettré, non
repris de justice (détenu).
43- Salem ben Massaoud, âgé de
vingt-six ans, épicier, né à Djerba,
arrondissement de Sousse, demeurant
à Tunis, rue Bghira, n° 7, fils de feu
Messoud et de Moolaz bent Gattate,
marié, un enfant, illettré, repris de
justice (détenu).
44- El Hadj Kilani ben Hadj Amor
Chaambi, âgé de quarante-neuf ans,
cafetier, né et demeurant à Tunis, rue
Sidi El-Khaddar, n° 4, fils de Hadj
Amor et de Sassia bent M’Ahmed,
marié, un enfant, illettré, non repris
de justice (détenu).

Fathma bent Belgacem,

célibataire,

illettré, non repris de justice (détenu).

49- Omar

ben

Amor

ben

Toumi,

âgé

de quarante et un ans, brocanteur, né, à

Sedrata (Souk-Ahras) arrondissement
de Guelma, demeurant à Tunis,rue
Morkad, 46, fils de feu Amor ben
Toumi et de feue Khadidja bent Saïd,
célibataire, illettré, nonrepris de
justice (détenu).
50- Messaoud ben Ahmed El
Melouti, âgé devingt-sept ans,
boulanger, né à Malout (Tripolitaine),
demeurant â Tunis, rue Zaouïa Boukria,
70,fils de Mohammed et de M›barka
bent Messaoud ,célibataire, illettré,
non repris de justice (en fuite).
51- Mohamed ben Ali Chedli, âgé
de vingt-deux ans, portefaix, né à La
Cebala (Bizerte), arrondissement
de Tunis, demeurant à La Sokra,
fils de feu Ali et de Salha bent Ali,
célibataire, illettré, repris de justice
(détenu).
ben
Mohammed
52Ahsin
Baccouche, âgé de trente et un ans.
Journalier, né à Ras-el-Djebel,
ar¬rondissement
de
Tunis, sans
domicile fixe, fils de Mohammed El
Baccouche et de feue Kadouja bent
Ali, célibataire, illettré, non repris
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de justice (détenu).

53-

Djebali,

Hadj

âgé

charretier,

Mohammed

né

de

et

ben

trente-six

Ali
ans,

demeurant

à

Tebourba,

arrondissement de

Belgacem,

marié, un enfant, illettré,

fils

de

feu

Ali

et

de

Tunis,

Mena

bent

repris de justice (détenu).

54-Abdallah ben Mohammed ouali,

âgé de vingt-six ans, charretier, né et
demeurant à Tunis, rue
numéro

Sakria
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1,

Sidi-El-Bahili,
Mohammed et de
Ahmed, marié, sans

fils de

bent

Hadj

enfants, illettré, non repris de justice

(détenu).
55- Moammed ben Abdelkader
Baccouche, âgé de vingt-six ans,
charretier, né et demeurant à Tunis,
rue du Goudron, numéro 2, fils de
Abdelkader et de Halima bent Salem,
marié. un en¬fant, illettré, non repris
de justice (détenu).
ben
Khemis
56.
Mohammed
Lakhangi. âgé de vingt-deux ans,
charron, né et demeurant à Tunis,
rue Sidi·el-Bechir, numéro 119, fils de
Khemis La¬khangi et de feue Chabia
bent Mohammed, céli¬bataire, lettré,
non repris de justice (détenu).
57. Hassen ben Khomis Lakhangi,
âgé de Vingt-¬six ans, charron, né et
demeurant à Tunis, rue Sidi-el-Béchir,
numéro 119 fils de Khemis La¬khangi
et de feue Chabia bent Mohammed,
marié, trois enfants, lettré, non repris
de justice (détenu).
58. Manoubi ben Ali El Khedraoui
Djardjar, âgé de trente et un ans,
garçon de café, né et de¬meurant
à Tunis, rue Khlili, fils de Ali ben
Khe¬draoui et de Chelbia bent X,
célibataire, illettré, non repris de
justice (détenu).
59. Hattab ben Ali Bengacem,
âgé de trente un ans, cultivateur,
né et demeurant à Sidi-Fatallah,
arrondissement de Tunis, fils de Ali
et de Rebah bent X..., marié, deux
enfants, illettré, non repris de justice
(détenu).
60. Baccar ben Ali ben Bahar,
âgé de vingt-trois ans, portefaix,
né à Matmata, arrondissement de

Sousse, sans domicile fixe, fils de Ali
et de Aïcha bent Louade, célibataire,
illettré, non repris de justice (détenu)
.
61. Ahmed ben Amara ben Monsour,
âgé de vingt ans, journalier, né à BouArada. Teboursouk arrondissement
de Tunis, sans domicile fixe, fils
de Amara et de feue Turkia bent
Boubaker, illettré, non repris de
justice (non détenu).
62. Djelani ben Ali ben Fathallah,
âgé de vingt ¬neuf ans, marchand de
bestiaux, né et demeurant à Tunis,
impasse Saada , numéro 8, fils de feu
Ali et de Salha bent Fradj, marié, un
enfant, illettré, non repris de justice
(détenu).
63. Mohammed ben Hadj Abdallah
El Gharbi, âgé de vingt-cinq ans,
jardinier, né à Tunis, sans domicile
fixe, fils de feu Abdallah et de feue
Mena bent Hadj Bellaï, célibataire,
illettré, re¬pris de justice (détenu).
ben
Younës
64.
Abdallah
Dermoul, âgé de vingt¬-deux ans,
garçon gargotier, né à Djerba,
arron¬dissement
de
Sousse,
demeurant à Tunis, rue Sidi ¬Béchir,
fils de feu Younës et de Fathma bent
Hadj Ali, célibataire, illettré, non
repris de justice (dé¬tenu).
65. Salem ben Othman, âgé de
vingt-quatre ans, portefaix, né à
Djerba, arrondissement de Sousse,
demeurant à Tunis, rue Sidi-Gribb,
fils de Othman et de feue Loulou bent
Dija, célibataire, illettré, repris de
justice (détenu),
66. Ail ben Ahmed ben Hadj Naceur,
âgé de tren¬te-deux ans, marchand
de
beignets,
né
à
Ghar¬massa,
cercle
militaire
de
Médenine,
arrondisse¬ment de Sousse, demeurant
à Tunis, rue sidi Bou¬choucha, fils
de feu Ahmed et de Halima bent Ali,
marié, sans enfant, illettré, non repris
de justice (détenu).
67. Ali ben Messaoud ben Ali
El Gomrani. âgé de vingt-neuf ans,
marchand de beignets, né à Ras-elOued (Médenine), arrondissement
de Sousse, demeurant à Tunis, rue
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68. Mohammed ben Abdallah
Amor El Gabsi, âgé de vingtneuf ans, journalier, né à Gabès,
ar¬rondissement
de
Sousse,
demeurant à Tunis sans domicile fixe,
fils de Abdallah et de feue Fathma.
Bent Monmi, célibataire, illettré,
repris de justice (détenu).
69. Belgacem ben Ali Mohammed,
âgé de cin¬quante et un ans, journalier,
né à Douïret, ter¬ritoire militaire de
Foum-Tatahouine, arrondisse¬ment
de Sousse, demeurant â Tunis, place
Ram¬dan-Bey, fils de feu Ali et de
feue Messaouda bent Amor, marié,
trois enfants, illettré, non re¬pris de
justice (détenu).
70. Mohammed ben Mohammed
El Karoui, âgé de treize ans, sans
profession, né et demeurant à Tunis,
rue de la Vérité, Impasse Sidi-Sliman,
fils de feu Mohammed et de Manouba
bent Mohammed, célibataire, illettré,
non repris de justice (non dé¬tenu).
71. Hatten Mohammed Essaid
ben Ali. âgé de cinquante et un ans,
journalier, né à Ittourar (Djurdjura),
arrondissement
de
Tizi-Ouzou,
demeu¬rant à Tunis, souk des Armes,
fils de feu Ali bou Atman et de Tefka
bent Ali, célibataire, illettré, repris
de justice (détenu).
72. Mohammed ben Mhammed Gara,
âgé de vingt-deux ans, teinturier, né
et demeurant à Tu¬nis, rue El-Hafir,
fils de feu Mohammed et de feue Aïcha
bent Mohammed, célibataire, illettré,
repris de justice (détenu).
73. Abdelkader ben Amor Chtioui,
âgé de vingt ans, portefaix, né à
arrondisse¬ment
Hammam-Soussa,
de Sousse, demeurant à Tunis, place
Sidi ¬Baïa, fils de Amor Chtioui
et de feue Menana bent Ali Gabsi,
célibataire, illettré, non repris de
justice (détenu),
.
74. Mohammed ben Kaddour
ben Saïah, âgé de dix-huit ans, sans
profession, né et demeurant à Tunis,
rue El-Haffr, fils de Kaddour ben
Saïah et de Fathouma bent Ahmed El
Mamelouk, céli¬bataire, lettré, non
repris de justice (détenu).
ben

جانب من قائمة الضحايا كما وردت
La Dépêche tunisienne يف جريدة
Sidi-el-Béchir, numéro 50, fils de
feu Messaoud et de feue Fathma bent
Abdallah, célibataire, illettré, non
repris de justice (dé¬tenu).
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ّ
السوق السياسي
السوق السياسي إضافة تسعى «الشارع المغاربي» من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان
التونسيين بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم العامّ ة ،بهدف متابعة مدى تطوّر أدائهم الملتصق أساسا
باللحظة الراهنة .فليس المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم ،فالذاتية ركن ركين في ّ
أي توصيف
ّ
المتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم
ألداء الغير .وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة
أهال وسهال في سوقنا...
✔ الفاهم بن يفهم

حسن

رديء

مجدي الكرباعي

توفيق شرف الدين

قل وندر أن عُ رف عضو بمجلس
نواب الشعب املعلقة أشغاله بملف
مثلما ارتبط اسم النائب مجدي
الكرباعي بملف النفايات االيطالية
بتونس .منذ شهر جوان  ،2020تاريخ
تفطن الديوانة التونسية اىل أن نوعية
النفايات مخالفة ملا تم الترصيح به
يف وثائق الرشكة املو ّردة ،باتت هذه
القضية الشغل الشاغل للكرباعي .أل ّم النائب بمختلف تفاصيل
امللف واستثمر اقامته يف ايطاليا للنفاذ إىل تقارير رسمية
ايطالية ولالتصال بجمعيات ومنظمات إيطالية وحتى جهات
رسمية ونواب بالربملان اإليطايل.
وانصب اهتمام النائب عىل البحث عن خبايا امللف خلف
الحدود وغاص يف ثنايا التقارير والوثائق االيطالية ليكتشف
معطيات جديدة وصادمة بخصوص اخطبوط إجرامي مرتامي
األذرع وعابر للحدود وليقف عىل وجود وفاق إجرامي بني
بعض املدن اإليطالية وإدارات تونسية.
وكلما يخبو وهج امللف ويذهب يف اعتقاد البعض انه قرب
وان النفايات االيطالية النائمة يف ميناء سوسة أصبحت قدرا
ال مفر من التعايش معه ،يرتفع صوت مجدي الكرباعي من
وراء البحار ليعلن عن انباء جديدة من بينها قرار سلطات
مدينة كامبانيا تعليق كل عمليات تصدير النفايات اىل تونس
ورفض القضاء التونيس التعامل مع القضاء االيطايل الثبات ان
النفايات املصدرة اىل تونس غري قانونية وأن بعض املوظفني
العموميني التونسيني ضالعني يف اقامة مصبات غري قانونية
لردم نفايات الخردة االيطالية بالتواطؤ مع احدى الوزارات.
كما اشتغل الكرباعي عىل ملف الهجرة غري النظامية
ليخلص اىل تحول تونس اىل حارس للحدود البحرية لدى
الدول االوروبية وليوجه سهام نقده اىل القوات االمنية االيطالية
نارشا مقاطع فيديو توثق ممارستها انواعا شتى من العنف
تجاه بعض املهاجرين .صحيح ان مجدي الكرباعي ينتمي
اىل مجلس مجمد منذ  25جويلية املنقيض لكنه ال يزال يتقد
نشاطا عىل أكثر من واجهة ايمانا منه بأن القضايا االنسانية
ليست مجرد مهمات ادارية.

أثار قرار وزير الدّاخليّة توفيق رشف الدّين
إحالة عدد هام (حوايل )20من القيادات األمنيّة
عىل التّقاعد الوجوبي عديد التّعاليق وحتّى
التّساؤالت لدى العديد من متابعي ّ
الشأن العام
الوطني.
ّ
ما أثار التعليق هو عدد اإلطارات وأهميّة
املسؤوليّات التي كانوا يضطلعون بها ال فقط
زمن حكم النّهضة ورشكائها بل وأيضا حتّى
ّ
مؤخرا بالتكريم ّ
والتقيات إىل درجات لم يسبقهم إليها أحد.
ِممّ ن حظوا
الك ّل يذ ُكر إقالة وزير الدّاخليّة الحايل توفيق رشف الدّين من قِ بل
رئيس الحكومة ا ُملقال هشام املشييش بتِعِ ّلة إقدامه عىل تغيريات هامّ ة
يف صفوف القيادات األمنيّة وما قد ينتُج عن ذلك من إرباك عىل سري
الوزارة ،وزارة الدّاخليّة.
ّ
ُ
املتفحّ ص يف قائمة املحالني وجوبا عىل التقاعد ،يقف عىل العدد
الهام للذين كانوا يف ّ
الصفوف األوىل إبّان مرور النّهضوي عيل العريض
بالدّاخليّة.
ُ
أكثر من ذلك منهم من ذكِ روا يف قضايا وال سيما قضيّة "الجهاز
الرسي" لحركة النّهضة وأحدهم وقف أمام القضاء يف إحدى القضايا
ّ
ُ
ّ
املتعلقة باإلغتياالت .قد يتساءل البعض :وما املشكِ ل إذن؟ وزير الدّاخليّة
أبعد عنارص كانت (وربّما ال تزال) تدين بالوالء لتنظيم النّهضة وجهازه
الرسي ،وهو أمر قد يُساعد عىل إضفاء النّجاعة والفاعليّة عىل عمل
ّ
الوزارة األه ّم يف إسناد ّ
السلطة القائمة يف تونس واألمر ال يزال عىل هذا
النّحو منذ عرشات ّ
السنني.
ّ
ّ
املشكل هو ّ
أن قرار اإلحالة عىل التقاعد الوجوبي ال يسمح بالتمييز
بني شخص لم تعد الوزارة يف حاجة لخدماته وآخر تحوم حول إسمه
وعمله عديد ّ
الشبهات وقد يكون بعضهم حتّى ضالعا يف قضايا ّ
مست
ّ
وتمس من أمن البالد!
فتحت عنوان كبري وفضفاض هو "التّطهري" ،يقع ال ّلجوء لقرار
قد يكون رديفا إلبراء ذمّ ة بعضهم (إن لم يقع تتبعهم قضائيّا الحقا)
وتن ّكر لقرار إتّخذه ال ّرئيس سعيّد نفسه بتكريمهم وترقياتهم ل ُرتَ ٍب لم
يسبقهم إليها أيّ إطار.
ّ
ّ
والشفافيّة والفرز الحقيقي ال تكون إل عرب اإلصداع
الوضوح
بالحقائق واإلحاالت عىل القضاء حتّى ال يكون جزاء من أجرم يف ّ
حق
أجهزة الدّولة...مُ ج ّرد إحالة عىل التّقاعد!

صورة تتحدث

قتلة الشهيد
لطفي نقض محفوفون
احتفاليا بالسادة ريكوبا
ودغيج وراشد الخياري...
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قالوا
عبير موسي

اقول العضاء الحكومة املعينة
باالمر  117غري القانوني… انتم
بصدد التأسيس ملقومات ثورة عيل
بن غذاهم وهذا ما يريد الخوانجية
..يريدون الفوىض وهم من اوصلونا
للضغط الجبائي النهم نهبوا ورصفوا واخذوا وقاموا
ببيعنا ملحاورهم…اصبحنا خمّ اسة ومستهلكني
للمنتوج الرتكي ولم نعد ننتج “....رئيس السلطة
القائمة السياسية الوحيد يف البالد والنظيف الوحيد يف
البالد الذي سيصلح تونس…صدّرت لنا هذا املفهوم
خلسة وماذا فعلت ؟ اصبحت مثلهم وقمت بارتداء
اخطائهم واملواطن سيحاسبك انت وستتحمل مسؤولية
كل النتائج السيئة.

منجي الرحوي

كان من االجدر تسمية
حملة “مواطنون ضد االنقالب”
ب"مواطنون مع االنقالب الن االنقالب
الحقيقي تم طيلة العرشية املاضية
من قبل من تورطوا يف االغتياالت
السياسية ويف تسفري الشباب إىل بؤر التوتر وأتاحوا
الفرصة لإلرهاب لريتع يف تونس وفسج املجال لـ
”الكناترية” للوصول اىل الحكم وللتصويت يف الربملان.
واالنقالب الحقيقي كان من قبل من فسح املجال
السترشاء الفساد.

غازي الشواشي

لألسف الشديد الرئيس ال يستمع
إال لنفسه ألننا لم نره يقبل الحوار….
الرئيس يرفض الحوار مع الجميع
حتى مع الذين يصفهم بالصادقني
...الرئيس يقول أنا ال أعرف سوى
خريطة طريق الشعب التونيس وعندما نسأله ما هي
خريطة الطريق ال يوضحها..ال أعتقد أن خريطة
الطريق ترسم باالستبيانات وعن بعد ...الشعب لم
يمنح سعيّد عند التصويت له هذه الصالحيات الواسعة
والجمع بني السلطتني التنفيذية والترشيعية والتدخل
يف السلطة القضائية والتحكم يف التعيينات واإلعفاءات
من املناصب العليا يف القضاء فذلك يمثل بداية لنظام
سلطوي دكتاتوري.

سالم لبيض

...ما يالحظ ان وزارة الداخلية
بقيت محل تجاذبات سياسية
واخرتاقات ايديولوجية عىل مدى
العرش سنوات السابقة وعملية احالة
امنيني عىل التقاعد الوجوبي تعكس
تجدد الرصاعات داخل هذه الوزارة وعدم النأي بها عن
الخالفات والرصاعات السياسية واملصلحية.

كمال العيادي

ال مفر من عدم تفعيل القانون
عدد  38الن الوظيفة العمومية لم تعد
تحتمل مزيدا من االنتدابات وبل من
الواجب تخفيف العبء عنها بترسيح
الثلث عىل االقل ...نسبة هامة يف
االدارة التونسية يف عطالة فنية… العدد يصل اىل 30
 %واسبابها التخفيض يف املوارد املوجهة للباب الثاني
من امليزانية املخصص لالستثمار التي باتت يف حدود 3
يف املئة بعد ان كانت قرابة  20يف املئة ولهذا التخفيض
تداعيات منها العطالة الفنية والواجب اليوم ايجاد حل
آلالف من املوظفني الذين باتوا يف عطالة فنية ..من
غري املعقول ان نكون يف هذا املستوى ويتم فتح الباب
النتدابات جديدة …وبكل رصاحة لو تم تفعيل هذا
القانون لن تكون لنا أية حظوظ للحصول عىل اتفاق
مع صندوق النقد الدويل وربما ذلك هو خفايا القرار
ألن صندوق النقد الدويل يطالب منذ  6او  7سنوات
وكنت مشاركا بصفتي وزيرا للوظفة العمومية يف
املفاوضات ..بالتقليص يف كتلة االجور والتي لم تنفك
عن االرتفاع خالل السنوات االخرية.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 286الثالثاء  23نوفمبر 2021

www.acharaa.com

الشارع العالمي والعربي

22
22

بين روسيا والصين من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى :

محي حرب مصالح لوهنا النفط ورائحتها الغاز
ّ

الحبيب القيزاني

احتدم التوتّرمنذ أشهر بني روسيا والصني وايران من جهة
والواليات املتحدة األمريكية وحلفائها يف "الناتو" من جهة أخرى.
توتر يخفي رصاعا عىل السيطرة عىل موارد النفط والغاز واملعادن
االسرتاتيجية للصناعات التكنولوجية الحديثة وال تتورع األطراف
التي تخوضه عن التلويح باللجوء اىل أخطر الخيارات لفرض حق
شعوبها يف التطور وضمان مستقبل أجيالها القادمة.
من منطقة أوراسيا اىل فنزويال بأمريكا الجنوبية مرورا بمياه
البحر األبيض املتوسط والقارة االفريقية تشتعل حمى حرب
املصالح لونها لون النفط ورائحتها رائحة الغاز.
يوم  29جانفي  ،2001بعد مرور أسبوع فقط عىل تنصيب جورج
بوش االبن رئيسا للواليات املتحدة األمريكية ،أعلن نائبه ديك شيني عن
بعث "مجموعة تطوير السياسة الطاقية الوطنية".
صحيفة "واشنطن بوست" كتبت يف عددها الصادر بتاريخ 16
أفريل " : 2001تظ ّل أنشطة هذه املجموعة لغزا ...فاجتماعاتها رسية
للغاية وال يتم تدوين فحوى نقاشاتها كتابيا بما جعل منها أشبه برشكة
رسية".
وأضافت الصحيفة" :عموما اتضح أن حكومة بوش تعكس بروز
مجموعة من الرشكات العابرة للقارات وان رجال الحكومة يمثلون
مصالح خاصة بلوبي النفط.
فالرئيس بوش نفسه بنى ثروة من االمتياز الحرصي الذي حصل
عليه الستغالل نفط البحرين لحساب رشكة Harken Energy
 Corporationالتي يرأسها والتي تعود أسهمها األساسية لخالد بن
محفوظ وسالم بن الدن .من جانبه شغل سابقا ديك تشيني نائب بوش
منصب رئيس رشكة  Halliburtonالتي تع ّد املجهز الرئييس لرشكات
التنقيب عن النفط واستخراجه .أمّ ا كوندوليزا رايس مستشارة األمن
القومي فقد كانت مسؤولة سابقة برشكة  Chevron Texacoالنفطية يف
حني يمثل غايل نورتن وزير الداخلية مصالح رشكة  BP-Amocoثالث
أكرب املجمعات النفطية يف العالم بعدما مثل مصالح رشكة Delta Oil
عندما أرشفت مع رشكة  Uncolعىل بناء أنبوب نفط يعرب أفغانستان".
مثلت اذن تشكيلة الحكومة األمريكية آنذاك وصول مجموعة ما عُ رف
بـ "املحافظون الجدد" التي أثبتت الحروب التي شنتها يف بقاع مختلفة
من العالم وخصوصا غزو العراق مدى نهمها للنفط والغاز ،باعتبارهما
سلعة اسرتاتيجية تتوقف عليها حياة الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها
الغربيني.
وتعد أجندة املحافظني الجدد خطوة ثانية عىل طريق سعي واشنطن
للسيطرة عىل أكثر ما يمكن من منابع النفط والغاز اذ سبق للخارجية
األمريكية ان أصدرت خالل سبعينات القرن املايض يف خض ّم الحرب
الباردة مع االتحاد السوفياتي تحذيرا صارما من االقرتاب من منابع
النفط بالرشق األوسط مؤكدة أن ذلك يع ّد اعالن حرب عليها ملا فيه من
تهديد ألمنها القومي.
من هنا ال يمكن فهم خلفيات وأبعاد التوتر القائم بني أمريكا وبقية
دول حلف "الناتو" من جهة وروسيا الصني وايران من جهة أخرى بعيدا
عن الرصاع املحموم عىل الهيمنة عىل منابع النفط والغاز يف عدة بقاع من
الكرة األرضية.
أما محور الرصاع اليوم فهو منطقة أوراسيا التي تمتد من روسيا
شماال اىل الصني جنوبا مرورا بالدول الواقعة بينهما والبحار املتاخمة
لها.
ففي تقرير له حمل عنوان "رائحة نفط يف البيت األبيض" كشف
موقع "الشبكة العاملية" بتاريخ  14ديسمرب  2001أي بعد مرور حوايل
ثالثة أشهر عىل االحتالل األمريكي ألفغانستان ان موطن االثراء الجديد
بالنسبة لألمريكان هو حقول النفط الهائلة املكتشفة يف بحر قزوين
بأوراسيا.

وكتب املوقع " :الستغالل هذا املخزون الهائل وتجنب املرور
باألرايض الروسية واإليرانية ق ّرر بوش االبن استكمال بناء أنبوب باكو-
تبيلييس-سايهان الذي يربط بحر قزوين بالبحر األبيض املتوسط مرورا
بأذربيجان وجورجيا وتركيا بعدما انهت رشكة Chevron-Texaco
يوم  27نوفمرب  2001م ّد أنبوب  Tengiz-Novorossisyskالذي يسمح
بتوجيه نفط كازاخستان اىل البحر األسود والذي فرضت الجغرافيا
مروره باألرايض الروسية .وتتمثل املرحلة التالية يف توجيه غاز دولة
تركمانستان اىل املحيط الهندي عرب أفغانستان وباكستان".

أوراسيا مربط الفرس

يخفي التوتر القائم بني ثالث دول من منطقة أوراسيا هي روسيا
وايران والصني رصاعا محموما عىل السيطرة عىل منابع النفط والغاز
بها.
روسيا التي تعترب اليوم اول منتج عاملي للنفط والغاز بفعل مخزون
أراضيها الهائل منهما وخصوصا منطقة سيبرييا ،ال تنظر بعني الرضاء
اىل تغلغل الرشكات األمريكية والربيطانية والفرنسية يف املنطقة وأصدرت
تحذيرات شديدة اللهجة باعتبارها قوة عظمى من تكريس األمر الواقع
عرب استقطاب دول االتحاد السوفياتي السابق تحت مظلة "الناتو"
خصوصا بعد نجاح واشنطن يف "ابتالع" جورجيا اثر انقالب أطاح
برئيسها ادوارد شيفرنادزة وزير خارجية االتحاد السوفياتي سابقا ،يف
األعوام األوىل التي تلت سقوط امرباطوريته وتفكك حلف "وارسو" الذي
كان يمثل ردا سوفياتيا عىل انشاء الحلف األطليس.
وردّا عىل ما تعتربه تس ّلال اىل حديقتها الخلفية هددت موسكو من
مغبة ضم أوكرانيا لـ"الناتو" وتخوض رصاعا سياسيا ملنع محاوالت
واشنطن "افتكاك" بيالروسيا بعد افشالها محاولة انقالب تحت عباءة
"الثورات امللونة" التي تحاول عربها الواليات املتحدة عوملة نفوذها
السيايس والعسكري واالقتصادي يف العالم باالعتماد أساسا عىل سياسة

االستفراد بالهيمنة عىل منابع النفط والغاز.
تدرك موسكو أبعاد االجندة االمريكية ولذلك تحركت عىل  3أصعدة :
 األول نجاحها يف فرض تزويد الدول األوروبية بالغاز الرويس عربخطي نورثرسرتيم  1ونورثرسرتيم  2األمر الذي تسبّب يف أزمة بني
واشنطن وأملانيا تمسكت خاللها املستشارة أنغيال مريكل بحق بالدها يف
اختيار مزوّد يمدّها بكميات هائلة وبأسعار مقبولة لضمان أمن بالدها
الطاقي يف ظ ّل اقرتاب نضوب مناجم الفحم املعتمد عليها يف توليد الطاقة
للصناعة األملانية.
 دخولها يف تحالف إقليمي يشمل أساسا دولتني محوريتني يفمنطقة أوراسيا هما ايران والصني .فمنذ عام  2000اطلقت روسيا
والهند وايران فكرة مرشوع ّ
ينص عىل بناء مم ّر مائي يربط بني البحر
األسود والخليج يدعم ترابط دول أوراسيا بأوروبا ويزيد من أهمية
البحر األسود ودول املنطقة يف النقل العاملي .ولم يثر انضمام ايران اىل
منظمة االتحاد االقتصادي االورايس اىل جانب روسيا والهند وبالروسيا
وغريغريستان وأرمينيا غضب واشنطن فحسب وإنما غضب اإلرسائيليني
أيضا الذين يسعون بدورهم لبناء قنال بن غوريون للربط بني املتوسط
والبحر األحمر عرب االلتفاف عىل قناة السويس .ومن هذه الزاوية يمكن
فهم خفايا الضغوطات والعقوبات التي تفرضها واشنطن عىل طهران
بذريعة امتالكها برنامجا نوويا وصواريخ بالستية طويلة املدى.
رغم ذلك برز خالل السنوات األخرية مرشوع آخر رويس-ايراني
لبناء طريق بحرية بطول  750كلم تربط بني بحر قزوين (الذي أكدت
االستكشافات األخرية احتوائه عىل مخزونات هائلة من النفط والغاز)
والخليج عرب األرايض اإليرانية .والجدير بالذكر أن فكرة هذا املرشوع
ولدت اثر الحرب اليابانية – الروسية  1878 – 1877كفرصة لربط
املحيط الهندي ببحر قزوين ثم مرور السفن التجارية بهذا البحر إىل
أوروبا عرب نهر الفولغا الرويس .ويف عام  1904تم تشكيل لجنة روسية-
إيرانية مشرتكة لالنطالق يف تجسيد املرشوع لكن سلسلة من الحروب
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باملنطقة منعت تكريسه عىل أرض الواقع منها الحرب الروسية-
اليابانية ثم الحرب العاملية األوىل .وبعد الحرب العاملية الثانية
عارضت الواليات املتحدة انجاز املرشوع باعتبار ما له من أهمية
عسكرية – اسرتاتيجية لالتحاد السوفياتي .وحسب وسائل اعالم
أمريكية ،دبّرت بعد ذلك واشنطن الحرب العراقية – اإليرانية حتى
ال يرى املرشوع النور .بل ويف عام  1997وجهت الواليات املتحدة
لطهران تحذيرا شديد اللهجة من مغبّة حفر القنال متوعدة إياها
بعقوبات قاسية نظرا للرضر الذي تقدّر أنه سيلحقه بنفوذها
الجغراسيايس وبسيطرتها عىل البحار خاصة بعد انضمام الصني
وكازاخستان تركمانستان اليه.
لم يأت انسحاب االمريكان من أفغانستان من فراغ وإنّما
بعدما اطمأنت واشنطن عىل بناء خطوط أنابيب النفط والغاز
التابعة لرشكاتها وعىل حصولها عىل امتياز استغالل كنوز مناجم
العديد من املعادن املطلوبة للصناعات االمريكية .وقد نص االتفاق
الذي وقعته مع حركة "طالبان" عىل بقاء قوات أمريكية بالبالد
تحت ستار رشكات أمنية خاصة لحماية أنابيب النفط والرشكات
املنقبة عن املعادن.
ثالث أضالع الحلف الرويس-اإليراني هي الصني.
فوراء التوتر الذي صبغ منذ أعوام عالقاتها بأمريكا وتطوّر اىل
حرب تجارية معلنة إضافة اىل تنامي قوتها التكنولوجية وافتكاك
العديد من األسواق وبروزها كقطب عسكري عاملي ثالث تخوض
الصني رصاعا لضمان حصولها عىل النفط والغاز نظرا الفتقار
أراضيها لهما من جهة ولتنامي استهالكها الرضوري الستمرار
نموّ صناعاتها املدنية والعسكرية.
تدرك بيكني أن هدف أمريكا االسرتاتيجي لم يعد يقترص عىل
االستحواذ عىل مصادر الطاقة وانما الحيلولة دون حصولها منها
عىل ما يضمن االستجابة ملتطلبات نموّها يف جميع امليادين وأن
واشنطن تسعى لفرض امالءات وحتى عقوبات عىل الدول التي
ترفض االنصياع الوامرها مثلما هو الشأن بالنسبة إليران التي
أمضت منذ أشهر اتفاق رشاكة اسرتاتيجي مع الصني يمتد لـ
 25سنة تستفيد بمقتضاه من التجهيزات والخربات الصينية يف
قطاعات حساسة مقابل ضمان امداد الصني بالنفط والغاز.
ولع ّل أبرز يشء يزعج االمريكان هو "مرشوع طريق الحرير
الجديدة" الذي اذا اكتمل سيمكن الصني من تطويق العالم بحزام
من الطرقات الربية والبحرية رضورية ملعامالتها التجارية مع
دول العالم.
ويف ر ّد عىل ما تعتربه "امربيالية" تحدّت كل من روسيا
والصني وايران الواليات املتحدة بمؤازرة النظام الحاكم يف فنزويال
البلد الذي يحتوي عىل مخزونات هائلة من النفط والغاز اىل جانب

صورة تتحدث
املستشارة األملانية أنغيال مريكل املنتهية
واليتها اصطحبت معها لدى مشاركتها يف
قمة العرشين األخرية بالعاصمة اإليطالية
روما مستشار أملانيا القادم أوالت شولتس
وهو الذي سينتخبه الربملان األملاني خلفا
لها يف شهر ديسمرب القادم.
شولتس الذي يظهر يف الصورة مع
مريكل والرئيس األمريكي جو بايدن رافق
مريكل ليس للتنزه أو إلهدار املال العام كما
هو سائد عندنا ،بل لتعرفه عىل أهم قادة
العالم وكيف تدار السياسة الدولية.
حزب شولتس هزم حزب مريكل يف
اإلنتخابات قبل شهر ألول مرة منذ  16سنة
يختلفان يف الرؤى و الفكر السيايس ؟
نعم
تنافسا بشدة لكسب أصوات الناخبني؟
نعم لكن الكل يتعاون خدمة ألملانيا وال يشء
غريها تلك هي اإلحرتافية يف ممارسة العمل
السيايس وكيف يتم بناء وتطوير األوطان.
قلدناهم يف كل يشء وأفلحنا إال يف مثل
هذه األشياء ولم نفلح مع األسف.
منقول عن محمد العكروت

معادن اسرتاتيجية للصناعات التكنولوجية وذلك بعد محاوالت
واشنطن قلب النظام الرساء نظام موال لها .وقد حدا األمر بروسيا
والصني اىل توفري حضور عسكري بفنزويال.

المتوسط أيضا

يف البحر األبيض املتوسط تأجّ ج الرصاع بني الدول الواقعة
عىل ضفافه بعد االكتشافات النفطية والغازية الهائلة .فإىل جانب
رصاع لبنان مع إرسائيل عىل رسم الحدود املائية ضمانا الستغالل
الحقول املكتشفة يف دائرتها تخوض تركيا معركة رشسة
للحصول عىل نصيبها واجهتها الدول الطامعة يف النفط والغاز
بتحالف تحت اسم "منتدى غاز املتوسط" اليشء الذي تسبّب يف
أزمات ديبلوماسية مع كل من اليونان وقربص وفرنسا وإيطاليا.
وتتبع كل من ارسائيل وتركيا يف هذا الشأن مسارا عدوانيا
اعتمادا عىل تفوقهما العسكري لكن تركيا تراجعت عن ذلك بعدما
أعلن اردوغان يف أوت  2020أن بالده اكتشفت يف مياهها اإلقليمية
بالبحر األسود  320مليار مرت مكعب من الغاز يف برئ "تونا "1
مؤكدا أنه سيتم تمكني شعبه منه بداية من عام .2023
أما إرسائيل فتواصل عربدتها ورشعت يف استغالل حقول
تقع يف املياه اإلقليمية اللبنانية بعدما وضعت يدها عىل كل األبار
املكتشفة يف سواحل فلسطني لتصبح بذلك مصدّرا عامليا للغاز.
ولم تكتف تل أبيب بذلك وإنّما طرحت عىل دولة االمارات
مرشوعا لنقل النفط االماراتي اىل أوروبا عرب ميناء ايالت ومنه
اىل عسقالن وأسدود وحيفا عىل البحر األبيض املتوسط وصوال اىل
أوروبا.
افريقيا بدورها ليست بمعزل عن رصاع الكبار عىل الثروات
الباطنية .فاىل جانب الرشكات الربيطانية والفرنسية والبلجيكية
والهولندية واإليطالية الساعية الستغالل حقول النفط املكتشفة
سواء يف غينيا االستوائية أو نيجرييا أو جنوب السودان أو ليبيا
وغريها من دول القارة السمراء يدور رصاع صامت بني الواليات
املتحدة والصني عىل النفاذ اىل مناجم معادن اسرتاتيجية تتطلبها
صناعات التكنولوجيات الحديثة العسكرية واملدنية منها.
واذا كانت الرشاكة هي الوجه املعلن عنه من وراء تركيز
وحدات من قوة "أفريكوم" االمريكية بعدة دول افريقية فإن
الجانب الخفي منه هو السعي لبسط نفوذ يمنع عىل الدول األخرى
االقرتاب من منابع الثروات املعدنية .أما الصني فتعمل تحت ستار
اإلعانات واالستثمارات العمالقة مع الحرص عىل الحصول عىل
قواعد عسكرية خصوصا يف دول الساحل االفريقي الرشقي ضمانا
لحرية عبور سفنها يف اطار طريق الحرير الجديدة.
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الحريري :

جراء
لبنان عىل حدود جه ّنم ّ
اجلنون السيايس والطائفي
اعترب سعد الحريري رئيس حزب “تيار
املستقبل” يوم األحد املايض أن بالده “تقف
عىل حدود جهنم”؛ جراء ما سماه بـ”الجنون
السيايس والطائفي”.
وتساءل الحريري يف تغريدة له عىل "تويرت" :
"بأي كالم نتوجه إىل اللبنانيني بعيد االستقالل؟
لو قيض للكالم الذي يرتدد منذ  7عقود أن
يتحقق ،لكان لبنان اليوم جنة الله عىل
األرض ،وليس دولة تقف عىل حدود
جهنم”.
وأوضح“ :محزن جدا أن يقع
استقالل بلدنا ضحية حلقات
متتالية من الجنون السيايس
واألمني والطائفي ،وأن تكون دولته
عاجزة حتى عن عقد جلسة ملجلس الوزراء”.
وأضاف الحريري“ :كاد لبنان يف بعض املراحل أن يكون جنة الرشق
ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية ،لكن حروب
اآلخرين عىل أرضه ،ورصاع الطوائف املفتوح عىل تبادل الكراهيات
وسياسات االستقواء بالخارج قذفت به إىل جهنم وسلمت أقداره
واستقالله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج
الدول الفاشلة”.
وتابع“ :محزن جدا أن يشعر املواطن اللبناني بعد مرور  78عاما
عىل االستقالل أنه يحتاج إىل دولة حرة سيدة مستقلة ،وليست رهينة
حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب األهلية العربية”.
ومىض قائال“ :عىل الرغم من هذا الواقع املرير ،ال مجال سوى أن
نردد يف هذا اليوم ،حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقالله من كل
رش”.
يُذكر أن اجتماع مجلس الوزراء تأجل يوم  13أكتوبر املايض إىل أجل
غري مسمى ،جراء إرصار الوزراء املحسوبني عىل جماعة “حزب الله”
وحركة “أمل” (شيعيتان) عىل بحث ملف تحقيقات انفجار املرفأ ،رغبة
يف تنحية املحقق العديل القايض طارق البيطار بعد اتهامه بـ”التسييس”.
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عالم آثار إسرائيلي :

يربط بين المتوسط
وبحيرة فيكتوريا :

فلسطني ليست «أرض ميعاد»
وال عالقة لليهود بالقدس
دحض عالم اآلثار اإلرسائييل الشهري يرسائيل فنكلشتاين
( 72سنة) واألستاذ بجامعة تل أبيب مزاعم الحركة
الصهيونية بأن فلسطني هي "أرض امليعاد" وأن اليهود هم
"شعب الله املختار" نافيا يف نفس الوقت أية صلة لليهود
بالقدس مؤكدا أن األدبيات التاريخية اإلرسائيلية حولها ال
تعدو أن تكون سوى "مجرد وهم وخيال".
وشدّد فنكلشتاين يف تقرير نرشته مجلة جريوزاليم
ريبورت" اإلرسائيلية عىل ّ
أن علماء اآلثار اليهود لم يعثروا
عىل شواهد تاريخي ٍّة أوْ أثري ٍّة تدعم بعض القصص
الواردة يف التوراة بما يف ذلك قصص الخروج ،والتيه يف
سيناء ،وانتصار يوشع بن نون عىل كنعان".
وشكك يف قصة داوود الشخصية التوراتية األكثر
ارتبا ً
طا بالقدس موضحً ا يف ذات الوقت أنّه “ال يوجد
أساس أوْ شاهد إثبات تاريخي عىل وجود هذا امللك
املحارب الذي اتخذ القدس عاصمة له ،والذي
سيأتي أحد من صلبه لإلرشاف عىل بناء
الهيكل الثالث” حسب املعتقدات اليهودية،
ّ
مؤ ّ
“أن شخصية داوود كزعيم يحظى
كدًا
بتكريم كبري ألنه وحد مملكتي يهودا
وإرسائيل ،هو مجرد وهم وخيال لم يكن
حقيقي”.
لها وجود
ّ
وأشار عالم اآلثار اإلرسائييل ّ
إىل ّ
أن قصة “وجود باني الهيكل
وهو سليمان بن داوود وأنه حكم
إمرباطورية تمتد من مرص
حتى نهر الفرات مشكوك فيها
باعتبار عدم وجود أي شاهد
أثري عىل أن هذه اململكة
املتحدة املرتامية األطراف

قد وجدت بالفعل يف يوم من األيام”.
ْ
“وإن كان لهذه املمالك وجود فعيل فقد كانت
وأضاف أنّه
مجرد قبائل وكانت معاركها مجرد حروب قبلية صغرية،
ّ
ٍ
قرية فقريةٍ
فإن قدس داوود لم تكن أكثر من
وبالتايل
ٍ
وبائسة” ،أما يف ما يتع ّلق بهيكل سليمان ،فش ّد ّد عالم
اآلثار اإلرسائييل ّ عىل أنّه “ال يوجد أيّ شاهدٍ
أثريٍّ يدل عىل أنّه كان موجودًا بالفعل”.
يذكر أن فينكلشتاين هو مؤلف كتاب
“بدايات إرسائيل” ،الذي ي ِ
ُناقش فيه هذه
ْ
باللغتي اإلنجليزيّة والعربيّة،
القضايا ،ن ُ ِش
وتحوّل إىل أكثر الكتب من ناحية املبيعات
والقراءة ،وأشارت صحيفة (هآرتس) العربيّة
تقرير لها عن الكتاب إىل ّ
أن فينكلشتاين
يف
ٍ
ّ
يُشكك يف جميع الروايات التي وردت
يف “التوراة” عن العالقة بني
اليهود وفلسطني ،ويُنهي ك ّل
فصل من كتابه بالتساؤل:
ٍ
ًّ
“هل حقا صحيح أ ْم ال؟”.
فينكلشتاين،
وكما
الصحيفة
تساءلت
العربيّة“ :هل اإلدعاءات
حول
الصهيونيّة
القدس وقضايا أخرى
أديب
وُ ِلدت يف عقل
ٍ
بهدف
عبقريٍّ
تحقيق الطموحات
و ا ُملطا لبا ت
السياسيّة؟”.
يرسائيل فنكلشتاين

الرابعة في شهر
سفري الواليات املتحدة االمريكية بالعاصمة األوكرانية
كييف أكد يف تغريدة عىل تويرت أن أوكرانيا «حصلت يوم
 14نوفمرب الجاري عىل  80طنا من الذخرية يف اطار دفعة
رابعة من مساعدات عسكرية بقيمة  60مليون دوالر
إضافية كان الرئيس بايدن قد تعهد بإرسالها إىل أوكرانيا
خالل شهر أوت املايض تعبريا عن التزام بالده بنجاح
أوكرانيا مستقرة ديمقراطية وح ّرة».
وكان وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن قد أكد مؤخرا أن
بالده عاقدة العزم عىل دعم رشاكتها الدفاعية مع أوكرانيا
فيما شدّد وزير الخارجية انتوني بلينكن اثر امضاء اتفاق
مع نظريه االوكراني عىل أن الرشاكة االسرتاتيجية بني
البلدين رضورية ألمن أوكرانيا وألوروبا عامة.
موقع  Observateur continentalكشف أن الصفقة
هي الرابعة يف شهر وأنها تعلقت أساسا اىل جانب الذخرية
بأسلحة وصفها بالهجومية.
ويثري تدخل واشنطن يف أوكرانيا توترا مع روسيا التي
تتهم األمريكان والحلف األطليس بالسعي للتمركز عىل
حدودها وترى يف ذلك استفزازا قد يتسبّب يف مواجهة
عسكرية أكدت أكثر من مرة أنها ال تسعى اليها وأنها لن
تتورع عن الر ّد اذا لزم األمر.

قاعدة عسكرية سرية
صحيفة «واشنطن بوست» كشفت أن الصني «استكملت
بناء قاعدة عسكرية رسية بمقاطعة «مورغوب» الواقعة
بمنطقة غورنو باداخستان التي تتمتع بحكم ذاتي بدولة
طاجكستان قرب الحدود األفغانية.
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مرشوع مرصي لتحويل
النيل اىل رشيان مالحي
عاملي
يف خطوة مفاجئة وأزمة س ّد النهضة االثيوبي تراوح
مكانها عرضت مرص ،يوم السبت املايض ،عىل الجانب األمريكي
مرشوعات لتحويل نهر النيل – الذي تدور حوله خالفات بني
القاهرة ودولة املنبع إثيوبيا – إىل مجرى مالحي دويل يمتد من
البحر األبيض املتوسط إىل بحرية فيكتوريا.
جاء ذلك خالل لقاء وزير املوارد املائية والري ،محمد عبد
العاطي ،بخبري املياه لدى الحكومة األمريكية ماثيو باركس،
ونائبة السفري األمريكي بالقاهرة نيكول شامبني ،باإلضافة إىل
ممثلني آخرين عن السفارة األمريكية.
وأوضح بيان نرشته الوزارة عرب “فيسبوك” ،أن املرشوع
يهدف إىل تحويل النهر إىل “رشيان مالحي” يربط دول حوض
النيل ،ويضم ممرا مالحيا وطريقا بريا وخط سكة حديد،
باإلضافة إىل عملية ربط كهربائي وكابل معلومات ،بما يضمن
تحقيق التنمية الشاملة للبلدان املعنية.
وقال عبد العاطي إن املرشوع يتسم بالحيوية ويجمع دول
الحوض معا ،نظرا ألن النقل النهري بني الدول يعد من أفضل
الوسائل القادرة عيل تسهيل حركة التجارة ،إىل جانب دعمه
للسياحة بني الدول املشاركة فيما بينها ومع دول العالم.
وأضاف أن املرشوع يوفر أيضا فرص العمل ويزيد قدرة
الدول الحبيسة عىل االتصال بالبحار واملوانئ العاملية ،ودعم
التنمية االقتصادية بالبلدان املشاركة وتقوية وضع املنطقة يف
النظام االقتصادي العاملي.
من جانبه أعرب الوفد األمريكى عن اهتمامه باملرشوع كونه
“أحد أهم املشاريع اإلقليمية الواعدة” التي تدفع عجلة التنمية،
وتحسن األحوال االقتصادية واالجتماعية للدول املشاركة به
كافة ،وفقا لبيان وزارة املوارد املائية املرصية.

أكتوبر .2020
يذكر أن وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس سيتوجه
بعد غد  24نوفمرب إىل الرباط ،يف زيارة هي األوىل من نوعها
لوزير دفاع إرسائييل إىل املغرب ستتواصل يومني ،وسيوقع
خاللها اتفاقية تفاهم تحدد رشوط التعاون يف مجال
الدفاع.
ووفق الصحيفة بدأ بناء القاعدة منذ عام  2017وبها
جنود من منطقة االيغور الصينية.
الصحيفة أشارت اىل أن بناء القاعدة العسكرية
الصينية تزامن مع نشاط وصفته باملكثف من طرف
الواليات املتحدة األمريكية وتركيا للحصول عىل قواعد
عسكرية بدول آسيا الوسطى التي كانت سابقا تابعة
لالتحاد السوفياتي.

قاعدة إسرائيلية بمليلية؟
ذكرت صحيفة “اإلسبانيول” أن املغرب سيوقع مع
إرسائيل اتفاقا لبناء قاعدة عسكرية يف منطقة أفسو
التابعة إلقليم الناظور شمال اململكة قرب مطار العروي
الدويل جنوب مدينة مليلية.
ووفق الصحيفة اإلسبانية فإن مرشوع القاعدة
أثار مخاوف السلطات اإلسبانية التي رأت فيه تهديدا
أمنيا ملدينة مليلية ،التي تبعد عن هذه املنطقة حوايل 68
كيلومرتا.
ونقلت الصحيفة عن خرباء إسبان أن مسؤولني
استخباراتيني أجانب حذروا من هذا املرشوع الذي يتجاوز
وفق تعبريهم ،اتفاقيات “أبراهام” التي جرى توقيعها يف

 856,4مليون دوالر
قرار صادر عن األمم املتحدة عتّمت عليه كربيات
وسائل االعالم الغربية طالب إرسائيل بدفع  856,4مليون
دوالر للبنان بشكل عاجل تعويضا عن األرضار التي لحقت
بالدولة اللبنانية ج ّراء بقعة نفط تسبّبت فيها غارة جوية
إرسائيلية دمّ رت صهاريج لتخزين النفط يف املنطقة
املحاذية لـ «محطة الجية» للكهرباء بلبنان خالل الحرب
التي شنها الجيش اإلرسائييل صيف  2006عىل «حزب
الله».
صوّتت مع القرار  161دولة من أعضاء الجمعية العام
لألمم املتحدة مقابل اعرتاض  8دول منها الواليات املتحدة
االمريكية وإرسائيل وامتناع  7دول أخرى عن التصويت.
القرار ّ
نص أيضا عىل أن «إرسائيل تتحمل مسؤولية
دفع تعويضات فورية للبنان ولبلدان أخرى ترضرت
بصورة مبارشة من البقعة النفطية مثل سوريا التي
تلوّثت شواطئها جزئيا».
القرار طالب من جهة أخرى األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش بتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خالل
الدولة املقبلة للجمعية العام املربمجة لشهر سبتمرب
.2022

الثقـافــي
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صفحة

ودرة
عائشة
ّ
تتألآلن
يف سامء
القاهرة

ملف العدد مثقفون ومختصون يتحدثون عن غياب ثقافة جا ّدة لألطفال ولليافعين:

مدارس تونس أصبحت مبنية عىل التمييز الطبقي
واجلندري والسيايس واجلغرايف

الشاعر د .السيد التوي لــ«الشارع المغاربي» :

المدارس سجون قاتلة خالية من الحب والحرية
وقفة

حــــالة
استثنــــاء...
بقلم :
د.نوفل حنفى

سينما

«فرططو الذهب»
يحلق في قاعات
السينما

قراءات
ّ
«شط األرواح» آلمنة الرّميلي :

عندما ينهزم
الخيال أمام الواقع

متابعات
معرض الكتاب :

أفكار مستوردة
من األرشيف
وإصرار عجيب
على اجترار الفشل
بقلم  :زينب توفيق مقطوف
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حــــالة االستثنــــاء

يعاني مفهوم "حالة االستثناء" من الغموض واإلبهام بفعل
ندرة املحاوالت الفلسفية التي تحاول تفسريه بمعزل عن محاوالت
التطويع السيايس وااليديولوجي الذي ظل مرافقا له يف عالقة
باإلجراءات االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد انطالقا
من  25جويلية  2021وقد اقترص النقاش السيايس والقانوني عىل
بعض املقاالت الصحفية وتدخالت رجال القانون اللذين يلتزمون
عادة برشوط مقاربتهم القانونية الخالصة .ورغم ان كارل شميت
 )Carl Schmitt(1يف كتابه "الالهوت السيايس " ( )1922قد أسس
بشكل واضح لفكرة الرتابط االسايس بني " حالة االستثناء " والسيادة
مفادها ان صاحب السيادة هو " من بيده إقرار حالة االستثناء " فلم
يكن تعريفه محل اتفاق واسع بني الفالسفة ورجال القانون .ال يزال
القانون العام يفتقر اىل بعض املقاربات النظرية التي تحاول ان تفهم
حالة االستثناء بشكل دقيق  ،اذ يبدوا ان اغلب منظري القانون العام
ينظرون اىل املسالة عىل انها اقرب اىل الواقعة القانونية منها اىل املسالة
القانونية الخالصة او االصيلة .فقد تتعارض التدابري االستثنائية مع
مبدأ الرتاتبية والتسلسل الهرمي بني القوانني واللوائح الذي يعد السمة
األساسية للدساتري الديمقراطية إضافة اىل انها تعطي الحكومة او
رئيس الدولة يف تونس سلطة الترشيع التي ينبغي ان تكون حسب
رأى بعض رجال القانون اختصاصا للربملان.
لم يكتف منظري القانون العام بإنكارهم لرشعية وجود اية
نظرية من هذا الجنس بل انهم يؤكدون ان حالة الرضورة التي
توفر األساس النظري لالستثناء ال يمكن ان تتخذ شكال قانونيا
باملعنى الدقيق للكلمة وذلك استنادا اىل الفكرة الكالسيكية القائلة
بأن " الرضورة ليس لها قانون " بل ان تعريف مصطلح "حالة
أالستثناء " يزداد غموضا وإبهاما نظرا لوجوده عىل الحدود الوسيطة
بني السياسة والقانون وما يفرس صعوبة النظر الفلسفي القانوني
والسيايس يف حالة االستثناء هو ذلك التصور الشائع الذي يعتربها
" نقطة اختالل التوازن بني القانون العام والشأن السيايس " ()2
شأنها شأن االنتفاضة واملقاومة واالستنكاف الضمريي Objection
 de conscienceوالعصيان املدني ( )3اذ يتحرك العصيان املدني كما
بينت ذلك يف مقاالت سابقة يف منطقة التقاطع بني املجال القانوني
واملجال السيايس.
وإذا كانت اإلجراءات االستثنائية ناتجة عن فرتات االزمات
السياسية الحادة " مثل تعطل اشتغال الربملان وفساد أجهزة الدولة
واستفحال جائحة الكورونا التي تهدد حياة أملواطنني " تصبح
مسالة الحدود والفواصل اكثر الحاحا لذلك ال بد من تفهمها ال من
املنظور القانوني والدستوري بل من املنظور السيايس .يصعب تفهم
اإلجراءات االستثنائية من وجهة نظر قانونية خالصة الن "حالة
االستثناء " تتخذ شكال قانونيا ملا ال يمكن ان يكون قانونيا وهو ما لم
يستطع بعض رجال القانون يف تونس تقبله عند سماعهم لإلجراءات
االستثنائية التي اعلن عنها الرئيس قيس سعيد .وباإلضافة اىل ذلك.
فلنئ كان االستثناء هو تلك املنظومة االصلية التي بواسطتها يرتبط
القانون بالحياة ويستوعبها داخله حتى اذا تعلق االمر بتعليق العمل
بالقانون نفسه ،فإن وجود نظرية لحالة االستثناء هي رشط رضوري
لفهم الصلة التي تربط الكائن الحي بالقوانني وترتكه تحت سيطرتها
يف الوقت نفسه وهو ما فهمه "جورجيو اغامبني" Giorgio Agamben
يف كتابه " حالة االستثناء " االنسان الحرام  .)II (4.1وقد حاول هذا
الفيلسوف االيطايل الذي يعترب من ابرز منظري " حالة االستثناء "
اىل جانب كارل شميت استكشاف تلك املساحة املهجورة الواقعة بني
القانون العام والشأن السيايس وبني النظام القانوني والحياة وقد كان
يطمح اىل رفع ستار االلتباس عن تلك املنطقة الغامضة حتى يكون
بمقدور الباحثني االقرتاب من فهم فحوى االختالف بني ما هو سيايس
وما هو قانوني وبني القانون والحياة لعلنا نجد جوابا شافيا عن
السؤال الذي يحرينا طيلة تاريخ السياسة الغربية وهو سؤال يتعلق
بماهية الفعل السيايس.
ومن بني األشياء التي تعمق حريتنا يف البحث عن تعريف
"لحالة االستثناء" هي تلك العالقة امللتبسة التي تربطها باالنتفاضة
الشعبية الثانية او االحتجاجات الجماهريية الواسعة التي حصلت يف
تونس قبيل اعالن قيس سعيد عن اإلجراءات االستثنائية .وملا كانت
حالة الغليان الشعبي "التي تهدد باندالع حرب أهلية او هجومات
عنيفة عىل مقرات بعض األحزاب التونسية " تمثل نقيض ماهية

الحالة االعتيادية الطبيعية فهي تقع يف حيز ينعدم فيه التمييز بينها
وبني حالة االستثناء التي لجا اليها قيس سعيد كرد فوري ملواجهة
االضطرابات الداخلية وحالة الخطر الداهم الذي يهدد الدولة وحياة
املواطنني.
لكن املشكل الذي تفطن له " اغامبني" هو ان تطبيق حالة االستثناء
يمكن ان يتيح الفرصة إلضعاف بعض الخصوم السياسيني واإلجهاز
عليهم بشكل تام وربما الهيمنة عىل رشائح واسعة من املواطنني
تعتربهم السلطة السياسية من العنارص الفاسدة غري القابلة لالندماج
داخل النظام السيايس .تميل حالة االستثناء اىل استغالل حالة الخطر
الداهم من اجل طرح نفسها كنموذج مهيمن يف الحكم .ثمة خوف كبري
ال يشعر به املشككني يف اإلجراءات االستثنائية لقيس سعيد فقط بل
اعداد وفرية من الشباب التونيس الذي استبرش بإجراءاته االستثنائية
ألنهم ال يتقبلون ان تتحول حالة االستثناء من اجراء مؤقت اىل أسلوب
دائم يف الحكم خاصة وان هذه الحالة قد أحدثت تحوال ملموسا يف
بنية التمييز التقليدي بني األنماط املختلفة للدساتري وأنها تبدو وفق
هذا التصور وكأنها العتبة ( )5التي تشري اىل انعدام التمايز بني
الديمقراطية واالستبداد.
يشري تعبري " السلطات الكاملة "  pleins pouvoirsالذي تتميز
به حالة االستثناء مع قيس سعيد او غريه اىل تمدد سلطة رئيس الدولة
وخاصة فيما يتعلق بمنح نفسه حق اصدار مراسيم لها قوة القانون
وقد وقع اشتقاق هذا التعبري من مفهوم " السلطة املطلقة " الذي
حصلت صياغته داخل املخترب الحقيقي لصناعة املصطلحات الحديثة
للقانون العام .فوفقا لهذا املفهوم من املحتمل ان تؤدي حالة االستثناء
ايل العودة اىل الدولة االصلية ذات السيادة املطلقة التي لم تكن تدرك
قيمة الفصل بني السلطات املختلفة " الترشيعية والتنفيذية والقضائية
" .أال تكون حالة االستثناء هي تعبري عن دولة الفراغ القانوني ؟
ينبغي يف هذا السياق ان ننظر اىل فكرة االطالقية االصلية للسلطة
وعدم الفصل بني السلطات عىل انها امثولة قانونية شبيهة بالحالة
الطبيعية عند منظري العقد االجتماعي الكالسيكي او الوضع االصيل
عند جون رولز ويف كل الحاالت يشري مصطلح " السلطات الكاملة
" اىل احدى األساليب املحتملة لعمل السلطة التنفيذية اثناء فرض "
حالة االستثناء " ولكنه ال يتطابق معها.
تكشف الخصائص األساسية لحالة االستثناء والتي تتعلق
باإللغاء املؤقت للتمييز بني السلطات عن نزوعها اىل أسلوب الحكم
الدائم الذي يتسم بالدكتاتورية وهنا يمكن اإلشارة اىل تمييز كارل
شميت بني الدكتاتورية املفوضة والدكتاتورية السيادية كتعارض بني
الدكتاتورية ألدستورية التي تهدف اىل الحفاظ عىل النظام الدستوري
والدكتاتورية غري الدستورية التي تؤدي اىل قلب هذا النظام .ورغم
التمييز بينهما فقد بني روسيتري  )Rossiter (6انه ال وجود ملعيار
يربر االختالف الجوهري بينهما مما ال يحول دون تحول الدكتاتورية
األوىل اىل الثانية او العكس وهو ما ترك املجال الختالف جوهري بني
منظري القانون حول قانونية حالة االستثناء او خروجها عن القانون.
يعترب" اغامبني" يف الفصل األول من الكتاب املذكور انه ثمة
اختالف بني فريق يقوده كل من رومانو وهوريو ومورتاني يحاول ان
يدرج حالة االستثناء ضمن النظام القانوني ويعترب ان حالة االستثناء
جزء ال يتجزأ من القانون الوضعي وذلك الن الرضورة التي تربر
حالة االستثناء تعمل كمصدر مستقل عن القانون وفريق اخر يقوده
"بيسكاريتي" "وباالوري " "باليريي" ،يعترب حالة االستثناء خارج
القانون ألنها ظاهرة سياسية تخرج يف كل األحوال عن املجال القانوني.
يبدو ان التناقض بني هذه النظريات ال يسمح بتربير الظاهرة املراد
رشحها ،اذ ان الخاصية األساسية لحالة االستثناء هي التعليق الكيل او
الجزئي للنظام القانوني  .فكيف يمكن ان يظل هذا التعليق متضمنا
يف النظام القانوني ؟ كيف يمكن ادراج يشء مبهم ال معيار له داخل
النظام القانوني ؟ وإذا اعتربنا ان حالة االستثناء هي مجرد وضع قائم
بحكم الواقع وهي خارج اطار القانون او مخالفة له فكيف يمكن ان
يتضمن النظام القانوني ثغرة تتعلق بهذا االمر الحاسم ؟
ليست حالة االستثناء يف واقع االمر داخل النظام القانوني او
خارجه وال يمكن تعريفها إال بالرتكيز عىل عتبة او حيز من الالتمايز
ال يستبعد فيه الداخل الخارج .ان تعليق العمل بالقاعدة املعيارية
ال يعني اإللغاء املطلق لها ومنطقة الالمعيارية التي تنشأ عن هذا
التعليق ال تقطع فيها العالقة بالنظام القانوني ويف هذا السياق

د.نوفل حنفى
نفهم االهتمام بنظرية " شميت" التي تعقد هذا التناقض وتحوله اىل
"عالقة طوبولوجية اكثر تركيبا وتصبح فيه حدود النظام القانوني
نفسه محل نقاش .يحتاج النقاش حول بنية حالة االستثناء ومعناها
اىل تحليل املفهوم القانوني للرضورة .تطرح حالة الرضورة نفسها
سواء يف شكل حالة استثناء او حالة انتفاضة شعبية كمنطقة مبهمة
وغري محددة تتحول فيها إجراءات االمر الواقع التي تنتمي اىل ماوراء
القانون او املتعارضة معه اىل قانون ويختفي يف هذا االطار ذلك
االختالف الجوهري بني القواعد القانونية املعيارية والواقعة الخالصة
وهنا تصبح حالة الرضورة مجرد عتبة تكون فيها الواقعة والقانون
امرين غري قابلني للتقرير او التمييز .ويمكن للواقعة ان تتحول اىل
قانون يف حالة الرضورة وهنا يتبادر اىل ذهننا تلك الحكمة القانونية
القائلة ان القانون يولد من الواقعة والعكس يبدو صحيحا اذ ثمة
حركة عكسية تؤثر يف حالة االستثناء وتؤدي لتعليق القانون وإلغاءه
من الواقعة ويف كل الحاالت يبقى االمر الجوهري هو انتاج عتبة من
الالحسم تتالىش فيها الحدود بني الواقعة والقانون.
ومن هنا تظهر كل املعضالت التي تؤدي اىل فشل كل محاوالت
تعريف الرضورة وإذا كانت تدابري الرضورة عبارة عن قاعدة قانونية
ال مجرد واقعة فلماذا ال يقع إقرارها واملصادقة عليها عرب قانون ؟
يظل االحراج الكبري الذي تفشل امامه كل نظرية يف الرضورة متعلقا
بطبيعة الرضورة ذاتها والتي ما انفك اغلب الباحثني ينظرون اليها
كحالة موضوعية وهو موقف ساذج حسب " اغامبني" ألنه يفرتض
وجود واقعة موضوعية خالصة وقد بني منظري القانون ان الرضورة
هي ابعد ما تكون عن املوضوعية الخالصة وأنها تعرب بوضوح تام
عن حكم شخيص وتقدير ذاتي  .وبالتايل فالرضورة هي مفهوم
ذاتي مرتبط بالهدف املراد تحقيقه وتفرض الرضورة اصدار قاعدة
معيارية ما تمنع من سقوط النظام القانوني القائم او الدولة املهددة
باالنهيار ولكن علينا االتفاق قبل ذلك ان كان يجب علينا املحافظة عىل
النظام القائم من اجل هذه املستجدات او التضحية به ويف كل الحاالت
يعرب اللجوء اىل الرضورة تقدير اخالقي وسيايس " قد يرفضه بعض
املختصني يف القانون"يعترب فيه صاحب السيادة ان النظام القانوني
يستحق املحافظة عليه او تدعيمه ولو كان ثمن هذا الخيار خرق
النظام نفسه (.)7
----------------------------

( )1كارل شميت هو فيلسوف ومنظر سيايس وقانوني املاني وهو من اهم نقاد
النظرية السياسية الليربالية يف القرن العرشين .دعا اىل دولة قوية موحدة وإناطة
الحكم بدكتاتور مفوض يحكم بمنطق السيادة املطلقة ويحفظ النظام الدستوري.
(.Saint Bonnet, F, L Etat d’exception, PUF. Paris, 2001,p28 )2
(Colloque international 15. 16 novembre 2014 `` Mondialisation - )3
et révolutions``, article intitulé `` La désobéissance civile chez John
Rawls chez John Rawls``, Unité de recherche, Penser la rationalité
aujourd’hui, Université de Tunis, Faculté des Sciences Humaines et
.Sociales de Tunis
(Giorgio Agamben, Etat d’exception, Homosacer, II,1, Traduction )4
Joel Gayraud, Seuil, , L’ordre philosophique, 6 Juin 2003
( )5يعود اغامبني اىل أطروحة احد اهم فالسفة القرن العرشين وهو جاك دريدا
الذي ظل يتساءل عن كيفية حدوث االنتقال بني املادة والصورة او من الجسد
اىل العقل وقد اكد دريدا ان تاريخ الفكر الغربي قد تأثر بتناوب هذه الثنائيات
املتناقضة ومع اختالف العصور جرى تركيز عىل احد هذه املصطلحات ظنا من
البعض انه اكثر أهمية من االخر يف حني ان ال احد قد تفطن اىل ان هذه الثنائيات
مكونة دوما من أشياء او كينونات يف العالم ويكمن أساسها يف الرشطنة التي تصل
بني كل مصطلحني وغالبا ماال يلتفت اليها احد .ويرى دريدا ان عىل الفلسفة القيام
بتفكيك هذه الثنائيات التي ظلت هدفا للدراسات الفلسفية آلالف السنني حتى
تربز الرشطنة التي تصل بني كل ثنائية والتي تمثل أساسها غري امللحوظ .اطلق
دريدا أسماء مختلقة عىل هذه الرشطنة التي تجلت يف عمله التفكيكي من بينها عىل
سبيل املثال األثر او العتبة وهذا املصطلح األخري يرتدد كثريا يف نص اغامبني .فحالة
االستثناء هي العتبة التي تصل بني ثنائية متقابلة طرفاها القانون والواقعة.
(Rossiter, C.L. Constitutional Dictatorship, Crisis Government in )6
.the Modern De-mocracies, Harcourt Brace, New York, 1948,p5
( )7رضورة االختصار جعلتني اتجنب تحليل العديد من العنارص الهامة عىل امل
طرحها بشكل دقيق يف اعمال قادمة.
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مثقفون ومختصون يتحدثون عن غياب ثقافة جا ّدة لألطفال ولليافعين:

مدارس تونس أصبحت مبنية عىل التمييز الطبقي
واجلندري والسيايس واجلغرايف

عواطف البلدي

رغم بدائية الحياة في العصور القديمة لم تغفل البشرية مسألة العناية بثقافة األطفال وبتكوينهم .ففي مصر القديمة والفرعونية أساسا حظي الطفل
بعناية فائقة عبر النصح والتوجيه ..وكانت الثقافة لديهم تتضمن نصوصا دينية وأناشيد عقائدية وأوراد وتعاويذ ولكن أيضا تضمنت األساطير والقصص
المشوّقة والحكم التوجيهية والوصايا واإلرشاد .وبالتالي كل ما يتصل بقيم السلوك األفضل والتربية الحسنة واتقان العلم واكتساب المهارات ...اليوم وفي
ٌ
تخبط يطرح أكثر من سؤال حول صعوبة انتاج ثقافة لهذه الشريحة من سهولتها..
تونس ال زلنا ِنتخبط بين وجود وغياب لثقافة موجّ هة لألطفال واليافعين..
«الشارع المغاربي» طرح ٍسؤال ٍ«هل لدينا ثقافة موجهة للطفل وهل في غيابها سبب في ارتفاع منسوب العنف لديه؟» على عدد من الكتاب والشعراء
بسؤالي «ما الحل للخروج من مر بّع العنف؟ وبأية ثقافة
وهم طبعا ينتمون لقطاع التربية والتعليم وتوجّ ه ألهل االختصاص من علمي االجتماع والنفس
ْ
نستعيد رجال مستقبل تونس؟»...
ُ
نتعامل مع ال ّ
قد تبدو مسألة انتاج ثقافة لألطفال ولليافعني امرا هيّنا وشيئا
وقال بن عياد «ما زال أغلب مع ّلمي تونس وأساتذتها
يعيش يف عال ٍم آخر ال يف
طفل وكأنّه
ّ
ُ
ط ال ّ
حيث نعيش؟ ك ّل ما يحي ُ
ُ
مستصغرا لدى البعض من املثقفني الذين يرون ان هذه املهمة تشدّهم يتوخون أسلوب التّلقني القائم عىل جملة من األوامر والنّواهي.
طفل
العالم القل ِِق
اىل الوراء وأنها نوع من التضحية ودون مستواهم فيف ّرون منها خوفا ما زالوا يمارسون ديكتاتوريّة مغ ّل ً
ّ
ّ
ٌ
ّ
فة يف أقسامهم ّ
الصغرية.
عنيف ،إنه مع األب الذي يشتم يف الزحام،
من اتهامهم بالعبث ورميهم بالضعة والهوان ...ولعمري انها مسؤولية يف الوقت ا ّلذي تنفتح فيه أعني األطفال أكثر من أيّ ٍ
وقت
مع أبوي ِْن يتخاصمان عىل شؤون ك ّل يو ٍم،
بالتوات تلفزي ٍّة ال تعريهم اهتمَ امً ا .إنهّ
ٍ
بثكنة
جسيمة أشفق منها كبار املثقفني والكتّاب عىل غرار غابرييل غارسيا مىض عىل العالم بأرسه ،حتّى أمست املدرسة أشبه
ٍ
أمام
ماركيز الذي رصّ ح أنه كتب لألطفال قصة «فجر الزمن املفقود» وأنه عسكري ٍّة أين تُقدّم موا ّد ّ
ٍ
بطرق أكثر جفافا .ونكاد
جافة
ّ
تمتص ممكناته
شاشة شمطاء
مهجو ٌر أمام
ٍ
لم ّ
إن ال ّ
يوفق فيها ..كذلك املرصي توفيق الحكيم الذي لطاملا تحدّث عن عرس نقول ّ
طفل ينقطع عن طفولته أثناء تلك ّ
الساعات
وتسمّ مه بشتّى أنواع ّ
السموم».
الكتابة لألطفال ..ونتحدث هنا طبعا عن مجال االدب كمثال عىل سبيل ا ّلتي ي ّ
ُقضيها عىل مقاعد الدّراسة» ،متابعا «ثمّ ة هوّة
وختم بن عياد «لذلك ال ينبغي كما
ّ
ّ
عمّ
أمام
نا
ن
إ
يبحث.
ا
أو
ينتظر
وما
ى
يتلق
ما
بني
الذكر ال الحرص ...ونقيس عليه يف اغلب املجاالت املنتجة لثقافة موجّ هة خطري ٌة
قال سبينوزا االكتفاء بلعن ما يُصيب
ّ
ّ
ٍ
الحساسة..
لهذه الفئة
يخصه.
تونيس بال ثقافة .يردّد كالمً ا ال يفهمه ألنّه ال
طفل
ٍ
وعنف وغريها وينبغي
رذيلة
الجيل من
ّ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ٍ
جهة
اسم
مسامعه
عىل
ّد
د
ترت
وأنت
صوته
ملء
يضحك
قد
صنع عال ٍم يرق لطفولتهم .تلك الطفولة التي
ي فة
جهات تونس أو اسم عل ٍم من أعالمها .غابت القراءة بلقيس خل
ولدت بيضاء نقيّة ّ
ديكتاتور يّة مغ ّل ً
ِ
من
وتلقيناها بأيدينا وإن تع ّكرت أو
فة
ّ
ّ
تامّ
،
ونيس
ت
ال
البيداغوجي
الخيار
مع
تتعارض
ها
ن
وكأ
ا
ًا
ب
غيا
صارت عنيفة فذلك من صنعنا نحن دون غرينا».
ّ
ّ
يف حديثه معنا استشهد الكاتب والشاعر واملربّي
القراءة بوصفها أرقى ما يمكن أن ينمّ ي ثقافته ويطوّر
أما الكاتبة واألستاذة بلقيس خليفة فتعتقد أن الفئة العمرية املمتدة
صالح بن عياد بقولة فيلسوف االخالق الهولندي
معارفه».
من الطفولة إىل املراهقة هي أقل الفئات حظا يف الثقافة املوجهة قائلة
سيبنوزا «من األفضل تعليم الفضيلة بدال ً من
ً
أن سبينوزا ّ
حرفة وإنّما هو أقرب إىل
وأضاف« :ليس التّعليم
«هذا إذا كان هناك أصال برنامج واضح لثقافة موجهة صلب الجهات
إدانة ال ّرذيلة» مضيفا «يبدو ّ
محقا
ّ
ّ
ّ
نفوس تملك طاقات مهولة
الفن .فن االرتجال أمام
ٍ
املسؤولة»…
ونيس اليومَ...
يف قوله وخصوصا يف سياقنا الت ّ
توّاقة ألن تُستثمر يف يش ٍء مس ٍّلّ .
وإن طفل اليوم
وتابعت خليفة «بل إنني أكاد أجزم أن املجهودات القليلة التي كانت
ّ
يخص البلدان العربيّة برمّ تها ا ّلتي
ولع ّله أم ٌر
ّ
ّ
ّ
يف أمس الحاجة لتلك التسلية ،لذلك التعليم املرح
تخص بها الدولة هذه الفئات يف سنوات خلت عرفت تراجعا رهيبا
لم تحسم يف أمر ما يفوق أكثر من نصف
ُ
ً
ً
ً
س ّكانها من األطفال ّ
وصعبة»،
حرجة
مرحلة تاريخي ًّة
يعيش
ألنّه
ومريبا يف السنوات األخرية ،فقد اندثرت املجالت الخاصة بالطفل وفتح
والشبّان ،فلم تتم ّكن من
ّ
متسائال «ماذا أعدّت وزارة التبية من إحاطة نفسيّة
باب النرش عىل مرصاعيه لكل من هب ودب ليكتب لليافعني وقد فوجئت
تعليمي يتماىش وطفل اليوم.
اختيار أنموذج
ّ
هذا ال ّ
واجتماعيّة ألطفال قد يُعتربون األكثر ترضّ ًرا خالل
منذ أشهر بأعمال موجهة لليافعني تتحدث عن االغتصاب واإلدمان
طفل ا ّلذي يُحبس داخل موا ّد ال يكاد ج ّلها
ّ
د
ْ
ْ
ابعي من وباء كورونا؟ ملاذا ال
وغريها من أنواع العنف الذي يفرتض أن ننأى بالطفولة عنه ،..مشرية
عامي من القلق والخوف الن ِ
ِ
متط ّلباته».
يتناغم مع
صال ن عيا
حب
اىل غياب الربامج اإلعالمية املدروسة املوجهة للطفل واىل حضور برامج
ألعاب وتهريج يغلب عليها الطابع اإلشهاري بدال عنها…"
وأردفت «فضال عن عدم وجود نية لتأطري األطفال يف املدارس
العمومية عرب توفري مختصني يف عدة مجاالت لإلرشاف عىل نوادي
ثقافية وإنما توكل هذه املهمة يف الغالب إىل أساتذة يف اختصاصات
مختلفة أغلبهم تنقصهم األدوات البيداغوجية الالزمة والوسائل الرتبوية
النفسية يف التعامل مع الطفل واملراهق باإلضافة إىل غياب برنامج محدد
ال شك أن الفلسفة هي أفضل السبل ملقاومة العنف ،والسبب هو أن العنف هو ما يحرض
ذو أهداف دقيقة من وراء إرساء هذه النوادي…» متسائلة «إن السؤال
عند غياب اللغة  ،فاالنسان أصبح إنسانا حني ّ
كف عن استخدام القوة لحل مشاكله واستعاض
الكبري الذي ينبغي أن تطرحه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرتبية
ّ
عن القوة بالخطاب ..ولكن املشكل يكمن يف أن تملك القدرة عىل استخدام الخطاب يف مواجهة
ووزارة الشؤون اإلجتماعية إن اقتىض األمر هو :أي طفل نريد اليوم؟
اآلخر يستوجب تع ّلما ودربة ..وقد اكتشف اإلغريق هذا األمر حني جعلوا من السفسطائيني معلمي
وأي شاب نريد غدا؟؟»
الحكمة يف أثينا ،فقد كان األثرياء يدفعون لهم املال الكثري من أجل أن يتعلم أبناءهم فنون الخطابة
ولفتت اىل انه ويف ظل غياب هذا السؤال
واالقناع  ،فبهذه الفنون يصبحون سياسيني قادرين عىل التأثري يف شؤون املدينة ..إال أن عرصنا الحايل
وغياب الجواب عنه بطبيعة الحال ال ينبغي
لفنون الخطابة االهتمام الذي كانت تحظى به يف العرص اليوناني والعرص الوسيط ،بل يمكن أن نقر أن عرصنا
لم يعد يعر
أبدا االستغراب من تفيش ظواهر العنف
غاب فيه التميّز الخطابي حتى عند محرتيف الكالم مثل املحامني واألساتذة والسياسيني … وتراجع حضور القدرة عىل البالغة
يف مجتمعنا وتم ّرد املراهقني والتحاقهم
الخطابية ضاعف يف مستوى العنف الذي نجده عند محرتيف السياسة وليس أدل عىل ذلك ما شهدناه من مظاهر عنف عند
املبكر بعالم املمنوعات والجريمة .مشددة
نواب الربملان الذين التجأوا يف عديد املناسبات إىل اللكمات عوض استعمال الحجج  ،كما شهدت املنابر اإلعالمية صوالت
عىل أنه ينبغي أن يكون النهوض
وجوالت عديدة لم تخل من تبادل العنف عىل املبارش… جميع هذه املظاهر التي ّ
عفنت املشهد السيايس ال يمكن تجاوزها إال
بالطفولة مرشوع دولة قبل كل يشء
بتع ّلم مب ّكر لرشوط املمارسة السياسية التي تفرتض تعلم القدرة عىل التحليل والفهم والحجاج واالستدالل برباهني عقلية
ويحتاج قرارا سياسيا قويا وصارما
وبطبيعة الحال هذه اآلليات ال تظهر إال عرب تم ّلك القدرة عىل التعبري الواضح والدقيق .هنا أصل إىل ورشات التفلسف التي
للتعهد بهذه الفئات تعليما وثقافة
أدرب فيها األطفال عىل التفكري والتي يتعلم فيها الطفل ،كيف يفهم قصة وكيف يطرح سؤاال وكيف يقدم موقفا وكيف
وتربية سلوكية…وأضافت «وهو ما ال
يربهن عليه بحجج عقلية  ..هذا التدرب هو الكفيل بتنمية القدرات الذهنية العرفانية املرتبطة بالقدرات الخطابية وأعني
نجد له أثرا يف كل الحكومات املتعاقبة
بها تم ّلك اللغة ،لهذا أعترب أنه من الواجب االنتباه إىل العالقة القائمة بني ضعف تملك التالميذ يف جميع مستويات تعليمهم للغة
منذ عقدين عىل أقل تقدير…ونأمل أن
وتضاعف منسوب العنف الذي نجده يف املدارس واالعداديات واملعاهد الثانوية.
فرج
يكون من أولويات الحكومة الحالية …لكن
فتحية بن

هدى الكافي متفقدة عامة للفلسفة :

الحل في الفلسفة..
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ملف األسبوع
هذا ال يعدم أن هناك محاوالت فردية لالهتمام بهذه الفئات وذلك يف بعض
دور الثقاقة ودور الشباب ولدى بعض الكتاب الذين توجهوا لكتابة أدب
اليافعني مراعني يف ذلك االحتياجات النفسية والرتبوية للطفل واملراهق
دون إهمال للقيم الجمالية يف أعمالهم».

الحقد آخر مراحل الفشل

تقول األستاذة والكاتبة فتحية بن فرج «لل ّ
طفل شخصية ذات
خصوصية طاغية تتمثّل يف كونها شخصية القطة لك ّل ما يحيط بها،
السواء من ّ
تلقط املوجَّ ه واملحا ِي َث عىل ح ّد ّ
السلوكات واملعارف واملهارات».
مضيفة «فال ّ
طفل يبدأ منذ ّ
سن مب ّكرة يف تنضيد معارفه وتصوّراته حول
نفسه والعالم املحيط عن طريق االستبطان والتّخزين بادئا بالبسيط
منها ،مقتديا بك ّل ما يحيط به بطريقة عنكبوتية  ،مادّا خيوط انتباهه إىل
ك ّل شاردة وواردة  ،متّجها تدريجيا نحو االمتالء».
ّ
وتابعت «وهنا يمكننا القول ّ
بأن طفلنا هو صورة منا ،من برامجنا
املدرسية وثقافتنا واإليديولوجي ال ّ
طاغي عليها .طفلنا هو مرآة عاكسة
لل ّ
والخفي فينا ،لذلك وجب التّساؤل بوعي كبري :ماذا أعددنا لطفلنا
ظاهر
ّ
حتّى يكون يف مستوى انتظاراتنا ّ
الشاهقة ؟ مشرية اىل ظواهر مثرية
ّ
لالهتمام يف عالم ال ّ
طفل تتمثل يف أنّه ما إن ينتقل إىل مرحلة املراهقة حتى
يثب وثبة ال ّرافض لك ّل يشء ويبدأ يف إعادة ترتيب أولوياته والنّظر يف
األسباب املسيئة إليه مقارنا إيّاها بما يجذبه يف املقابل من مغريات تغ ّذي
فضوله وتستجيب إىل تط ّلعاته ،وعادة ما يقع أسريا لشبكات التّواصل
واملؤسسة ّ
ّ
التبوية».
االجتماعي ا ّلتي تفت ّكه رسيعا من األرسة
وأضافت بن فرج «وهنا تبدأ ّ
الصاعات وتنفجر املشاكل ،وهي يف
الواقع مشاكل مرتاكمة خ ّزنها عىل مدى سنوات طفولة مليئة باملعاناة
ّ
والشلل االجتماعي واالنضغاط الوجداني
والحرمان العاطفي األرسي
ّ
والشعور الدّائم بالحرمان» .مالحظة أن سبب انفجار العنف لدى األطفال
يكمن يف التّوجّ ه األحادي لألرسة واملدرسة نحو تكوين طفل شبيه بآلة
حفظ للمعلومات دون االهتمام بمدى دافعية امتالك تلك املعلومات
والحاجة إليها وال ّرغبة فيها ،ودون االهتمام بالجوانب ّ
السلوكية واملهارية.
ّ
وختمت بن فرج «تأخذنا الحرية يف كمّ ية الحقد الهائلة عند الطفل عىل
ك ّل يشء ونحن ال ندري ّ
أن « الحقد  -كما يقول جون جاك روسو -آخر
ّ
ّ
ومؤسساتنا وبرامجنا التي ال توجد فرصا
مراحل الفشل! فشلنا نحن
كافية ل ّلطفل أن يلعب ويمارس هواياته للتّم ّكن من تفريغ شحناته
العالية وترصيفها يف األنشطة الفنّية وال ّرياضية وأن يطوّر مهاراته
ّ
التوقف عن اعتبار ال ّ
طفل مج ّرد طفل ال يفقه
الحياتية ،داعية اىل رضورة
ّ
شيئا وجعله رشيكا حقيقيا يف الحوار واتخاذ القرار باعتباره وسيط غري
وهو رصيد الغد".
محايد
أما الكاتبة واالستاذة هاجر املنصوري
فتحدثت عن ظهور نظريّات تع ّلميّة
يف علم نفس الطفل مع بداية القرن
العرشين قالت انه كان لها أثرها
يف ما ي َُقدّم لألطفال من ثقافة
بطريقة مس ّلية تنمّ ي إدراكهم
ّ
الحس والنفيس حتى ينشأوا
عىل فنون مجتمعاتهم
وقيمها .وتابعت املنصوري
«ال يمكن أن ننفي هذا النوع
من االشتغال بالثقافة املوجّ هة
لل ّ
طفل يف تونس ،ولكن قد نحتاج
ري
هاجر المنصو
إىل تقييم حدودها ومداها .فال نش ّك
أدب للطفل يف تونس بما يتضمّ نه من
يف وجود
ّ
كتابات ّ
مبسطة ومخترصة وقصص مصوّرة .إال ّ أنه يشهد راهنا حالة من
ّ
ّ
مختصة يف أدب الطفل
الخلقة سواء يف غياب لجان قراءة
الفوىض غري
يف معظم دور النرش أو يف غياب ّ
مؤهالت الكتابة القصصيّة لألطفال لدى
جزء ها ّم من كتّاب هذا االختصاص ،أو يف طغيان النزعة التجاريّة عىل
عالم كتاب الطفل» مضيفة «أمّ ا املواد السمعيّة البرصيّة املوجّ هة لألطفال
من سينما ورسوم متح ّركة وبرامج تلفزيونيّة ،فال نعثر لها عىل وجود
إال ّ ما كان مرتجما منها أو مدبلجا .وال تسل عن العروض املرسحيّة من
ّ
املختصة فيه
مرسح الطفل والعرائس ،فال تج ُد الرشكات والجمعيّات
التشجيعات الالزمة من وزارة الشؤون الثقافية .وحتّى مادة الرتبية
املرسحيّة فال توجد يف ك ّل املؤسسات الرتبوية وتفتقر لألفضية املناسبة
ممّ ا ال يم ّكنها من تحقيق املرجوّ منها .وكذا ّ
الشأن بالنسبة إىل املهرجانات
املوجّ هة لألطفال فغيابها ملحوظ وهو مرتبط بغياب برامج التنشيط
والرتفيه املوجّ هة للطفل ،وإن وجدت فهي عرضيّة أو موسميّة .وكذلك
الفنون املوجّ هة للطفل من قبيل املوسيقى والرسم فال تجد صداها الكايف
يف مجتمعنا أمام ق ّلة التظاهرات املوسيقيّة والتصويريّة يف مؤسساتنا
الثقافية».
وختمت حديثها قائلة «وعليه ،وجب أن تك ّرس للطفولة االسرتاتيجيّات
ّ
واملؤسسات واملجتمع املدني وحتى
الوطنيّة عىل مستوى الوزارات املعنيّة
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فاطمة الشريف شاعرة وروائية
وأستاذة تعليم ثانوي :

الطفل بين فقر الثقافة
وكنز الحرمان
ليست لدينا ثقافة موجهة للطفل وليس ذلك من باب تصغري بعض التجارب واالجتهادات الفردية
أو الجماعية للجمعيات أو لبعض املبدعني ،لسبب بسيط وهو أن الثقافة املوجهة للطفل ال يجب أن تكون
موسمية أو يف مدينة دون أخرى أو يف العاصمة دون االرياف .كذلك ال يجب أن تقترص عىل نوعية معينة من األطفال ،لطفل
االرياف الحق يف الثقافة واكتساب آليات التعلم وإن فشل يف التعليم ،ولذوي االحتياجات الخاصة الذهنية والجسدية ولذوي الظروف
الخاصة ...الحق نفسه يف الثقافة عىل مدار السنة ويف أوقات الفراغ والعطل ،لكننا لألسف يوم االحد تغلق كل املرافق وال يجد الطفل
غري املالعب والشوارع أو مراكز االنرتنات لاللعاب أو الجلوس أمام التلفزيون.
اذا اتفقنا عىل أن مصادر ثقافة الطفل هي األرسة واملدرسة والكتاب والحاسوب واألصدقاء وادب الطفل والسينما واملرسح
وتعلم اللغات واملوسيقى ...فإن أطفالنا يف املدارس للتعليم ال التعلم ،لحشو األدمغة والحفظ والحساب ..ال لالبداع واالبتكار واإلنتاج
املعريف ،والحاسوب لفري فاير والتيك توك وفايسبوك ..واألصدقاء للجلوس تحت الجدران أو لعب الكرة يف األحياء ،والكتاب غري
املدريس غالبا ما يكون مفقودا يف البيت أو من ضمن الديكور املنزيل ،ووسائل اإلعالم منابر للتناحر السيايس أو االنبتات القيمي أو
القدوة املريبة ...واالرسة ذلك الوعاء الرتبوي والتثقيفي لبلورة شخصية الطفل إلفراز ميوالته ومواهبه أصبحت نزال للطعام والنوم
أو مراجعة الدروس أو الشجار ...نتيجة صعوبة الحياة والضغوطات بكل انواعها.
فمن أين سيبحث الطفل عن الشخص النموذج؟ وكيف سيكتسب القدرة عىل التعلم الذاتي من كل منتجات الثقافة يف ظل
انفجار معريف عاملي؟!
الطفل بني عجز تعليمي وتثقيفي وترفيهي وبني طاقات داخله ال مكان الستثمارها وصقلها ،وال اشخاص وهياكل تربمج وتنفذ
عملية التوجيه واالستقطاب واالبداع بمتابعة .اختلطت األوراق وضاع النص :ملكة جمال تحفز عىل املطالعة وشهرية انستغرام
تقدم كشخص فاعل ونموذج يف معرض كتاب وآخر يروي حكايات عن األمرية والجن الطفال يف دار ثقافة واآلخر يف روضة يحرم
عىل طفل مصافحة زميلته ...أين نحن من النهضة الثقافية واين الطفل من الثقافة؟! صاروا بني التزمت واالنحالل ،بني الكبت
واالنفجارات ،فئة قليلة بفضل توفر اإلمكانيات املادية والتواجد الجغرايف تشرتي ألطفالها الثقافة عن طريق نوادي أسبوعية
للرياضة واملوسيقى والرسم واللغات والسينما ..ويوقا املطالعة .
باملغالطات تعجّ بسموم الكبار ا ّلتي يريدون غرسها عن
الرقي القيمي
األحزاب السياسيّة كي ينشأ أطفالنا عىل
ّ
ّ
وعي أو عن غري وعي يف الناشئة .يكفي مثال عىل ذلك
والثقايف وما سوى ذلك سيجعلهم لقمة سائغة يف
ّ
الصور النّمطيّة للمرأة وال ّرجل يف هذه القصص».
شبابهم لالنحرافات وما أكثرها».
وتابع الجابيل «نحن ال نكتب لألطفال ،بقدر
ما نكتب عن تصوّراتنا لألطفال .أي أنّنا ندّعي
ثقافة بال سياسة
التّفكري بدل ال ّ
طفل ونكتب من موقعه ،والحال
نفى الكاتب والشاعر واستاذ التعليم الثانوي
أنّنا نكتب أنفسنا بعاهاتها وأزماتها وتخ ّلفها
سامي نرص أن تكون لدينا سياسة موجّ هة
ورجعيّتها متخيّلني أنّنا نقدّم ثقافة ومعرفة.
للطفل مشريا اىل انه لتونس ثقافة موجهة للطفل
ّ
يلخص كالمي هذا سخرية «سانت اكزوبريي»
وأنها ثقافة هجينة غري مراقبة حرة بإطالق ثائرة
يف «األمري ّ
الصغري» من عالم الكبار وتصوّراتهم»،
رافضة لكل سلطة ابوية ومن ورائها لكل سلطة.
أن صناعة ثقافة لل ّ
مالحظا ّ
طفل يجب أن ترعاها
وتابع نرص «ألن هذه الثقافة ال تدار بسياسة
هيئة يكون فيها لألطفال حضور بارز ،تُ ِ
خضع ك ّل
أخالقي
دولة فإنها تميل إىل الخروج من دائرة ما هو
نصر سامي
ما يوجّ ه إىل األطفال من كتب وموسيقى ومرسح وسينما
وما هو طبيعي وما هو فني وما هو شعري .تنشأ له ثقافة
تترسب إليهم سموم الكبار وعيوبهم
إىل رقابة مشدّدة حتّى ال
ّ
موحشة بال أخالق وبمرور الوقت تنشأ لهذه الثقافة غري املراقبة أنياب
ومخالب» .قائال «لو كانت لنا سياسة دولة لعرف أطفالنا مدارس الفن وأوهامهم».
ّ
وأضاف « أبرز وهم ينبغي القضاء عليه هو ذلك «العقل» املتخلف
املختلفة عوض إعالم الراب ولفهموا شعر العرب عوض سخافات هذا
الوقت ..ليس لنا سياسات إلدارة شؤون الطفولة املبكرة وقطاع الثقافة ا ّلذي يكتب قصصا ً تقدّم «عربا وحكما» ،أي إنّها تمارس عليه أبوّة
أيديولوجي
مهمل تماما وزائد عىل الحاجة .وبكل بساطة نحن نغرق اما أطفالنا فهم ووصاية وتدفعه إىل اعتناق مذهب أخالقي أو ديني أو توجّ ه
ّ
مجرد ضحايا لدولة تنىس واجباتها وملدرسة مفرغة تماما من الفنون» .بعينه ،وهي تبطن علويّة عىل ال ّ
طفل وسلطة فوقيّة تميل عليه اختياراته.
وتساءل «لم يعد الطفل يقرأ .خطأ من؟ خطأ الطفرة االتصالية .نحن يا عزيزتي متخ ّلفون يف هذا الجانب إذا استثنينا بعض األعمال
خطر هاتف اليد .خطر غياب األرسة .خطر غياب الكتاب الذي يفي النّادرة ،ونحتاج إىل ثورة حقيقيّة يف اإلنتاج ودور النّرش وال ّر ّسامني
ّ
مختصني يف املجال ،وباحثني وأكاديميّني يضعوننا عىل
بحاجات الطفل »..متابعا «انا ال أجد اال كتبا بسيطة من حيث لغتها وتكوين كتّاب
الس ّكة ،مثلما فعلت بعض الدّول مثل ّ
ّ
السويد ،وحتّى بعض البلدان
وتصويرها .وحتى فلسفتها التي تصدر عنها إما ماضوية أو بسيطة
ّ
جدا ال يتعلم منها الطفل شيئا .ويستسهل البعض ادانة طفل اليوم العربيّة التي طوّرت صناعة أدب الطفل مثل لبنان واإلمارات».
أما االخصائية االجتماعية والكاتبة أسمهان الفرجاني الحائزة عىل
ويتناىس أن طفل اليوم ينشأ امّ يا مصحرا ثقافيا مرسوق األحالم وال
جائزة حول أدب الطفل مؤخرا بمعرض الكتاب فقد قالت
ترعاه اال مؤسسة واحدة هي الشارع الذي انقلب إىل حلقة
«نظريا لدينا ثقافة موجهة للطفل ألن وزارة الثقافة ترصد
عنف متنامية لم يعد ينفع معها حرص ألنها تغولت
اعتمادات ضخمة لدعم مرسح األطفال والكتابة يف
وأكلت األخرض واليابس».
مجال أدب الطفل وغريه من الربامج املوجهة لألطفال»
من جهته قال عيىس الجابيل «أعتقد أننا مازلنا
متسائلة « ماذا بعد ذلك؟ ففي رصيد وزارة الثقافة
بعيدين ك ّل البعد عن الحديث عن ثقافة موجّ هة
آالف املرسحيات التي لم يعد لها وجود اآلن ورصيد
إىل األطفال والنّاشئة .فرغم بعض األسماء
ضخم من األغاني املسجلة يف أرشيف الرشكات
ا ّلتي تكتب من حني إىل آخر لألطفالّ ،
فإن هذه
الفنية».
اإلبداعات ال تخضع أليّة رقابة ،وال تراعي يف
وتابعت الفرجاني «من جهة أخرى نجد آالف
الغالب خصوصيات هذه الفئة العمريّة ،وال تقدّم
القصص والروايات الحائزة عىل جوائز عربيا
بها بدائل حقيقيّة عمّ ا يطرح الواقع املعارص من
إمكانات أخرى ّ
ووطنيا ...لكن مع األسف لم تصل إىل الطفل ،ال
للتفيه» مضيفا «لذلك ستجدين
ّ
ّ
من خالل النصوص األدبية التي يقع برمجتها يف
جرائم ترتكب يف حق الطفولة باسم «قصص
بلي
األطفال» و«روايات النّاشئة» ،ولو تأمّ لتها لوجدتها مآلى عيسى الجا
املناهج التعليمية  ...ما زال أطفالها يدرسون نصوصا
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ملف األسبوع
قيمة ادبيا لكنها ال تتماىش مع تطلعات
ذات
ومعيش طفل اليوم».
وأردفت « كل ذلك بسبب
نقص يف التنسيق بني
الوزارات ...روايات وقصص
منسية فوق رفوف املكتبات،
ال يمكن الحديث عن ثقافة
مبتورة ومنقوصة .ثقافة
مركونة فوق الرفوف أو
يف األرشيف .ألن الربامج
الناجعة تتطلب املتابعة
ني
أ
فرجا
وذلك حرصا عىل وصول
سم
ل
ه
ا
ا
ن
اإلبداعي إىل وجهته الحقيقية
ا لعمل
أال وهي الطفل .وثانيا حرصا عىل أال يكون املال العام
مجرد واجهة إعالنية» متسائلة «هل نحقق من هذه االنتاجات
األهداف املأمولة؟! ال أعتقد ذلك ...فالدعم ال يقترص عىل الدعم
املادي فقط ...عىل وزارة الثقافة أن تعمل عىل تفعيل رشاكة
مع وزارة الرتبية بما إن الفئة املستهدفة من منظوري وزارة
الرتبية أيضا ..اذ ال يمكن الحديث عن ثقافة يف برج عاجي بعيدة
كل البعد عن الطفل».
وختمت «أنا امرأة واقعية وكأخصائية اجتماعية أعلم أن
التخطيط يشء والواقع يشء آخر وهذا محزن الطفل اليوم بعيد عن
الربامج الن الربامج يضعها مسؤولون بعيدون كل البعد عن الواقع فعال
الدولة ينقصها التنسيق يف مد شبكات الهاتف والغاز الطبيعي كل إدارة
تضع خططا دون التنسيق مع جارتها مع وزارة التجهيز أو وزارة
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االتصاالت ..ومن يدفع فاتورة ذلك ؟» .الفتة اىل أن الطفل
إال ّ يف إطار التوجيه العائيل أو املحيط
واملراهق اليوم يعيش يف تونس واقعا لكنه يتابع األنيم Anime
القريب .بينما الثقافة غري الرسمية
اليابانية والفرق املوسيقية واملسلسالت الكورية ..ويفضل
املتمثلة يف املواد التي انفجرت يف مسار
اللغة االنقليزية ويراها مسيطرة يف كل املجاالت يف ما أن واقعه
ثورة الديجتال أضحت تؤثر بشكل
يفرض عليه اللغة الفرنسية ،قائلة «اللغة الفرنسية ميتة
رهيب عىل تصورات األجيال القادمة.
ال يسمعها وال يتكلمها طفل اليوم أساسا لذلك ال أستغرب
ال أشك للحظة أنها هي التي تضطلع
من اسناد سبعة آالف صفر يف امتحان البكالوريا يف مادة
بمهمة التنشئة وحرش األفكار والذائقة
الفرنسية».
السائدة» قائال «يجب ههنا أن ننتبه إىل
هذه املسائل ،وأن نكف عن ربط العنف
عفوية مطلقة ومراقبة
وي
حازم الشيخا
باملحيط املدريس واملخدرات ،بل يجب االنتباه
مطبقة
إال أن مؤسسة املدرسة يف العموم لم تعد قادرة عىل
يف هذا الجزء األخري من امللف اخرتنا
تلبية حاجيات األطفال ،بل هي تقوم بمهمة رسكلة مبنية عىل التمييز
الحديث مع مربّيني شابني متخ ّرجني
طبقي وجندري وسيايس وجغرايف ،ويف الحقيقة هي التي تعيد إنتاج
حديثا من الجامعة ولعمري هما وأبناء
الربامج البالية التي نقدمها
أشكال عنف متعدد من خالل
جيلهما أقرب اىل ناشئة اليوم فهمً ا
صحية باملرة».
كوجبات رسيعة غري
وتحليال وتقاربا يف السن يقول األستاذ
فتحي طالب الباحث يف التصوف
واألديان املقارنة «إن الحديث -
اليوم  -عن ثقافة موجهة للطفل
يضعنا أمام مأزق مفاهيمي أال وهو
تحديد مفهوم هذا النوع من الثقافة
طالب
باملعنى املعارص» .مضيفا «من جانب آخر
فتحي
يضعنا وجها لوجه أمام أسئلة كثرية وملحة
تحتاج إليجابات موضوعية من املختصني يف الشأن الرتبوي واإلجتماعي
والنفيس عىل حد السواء ومن جملة األسئلة التي شغلت ذهني يف هذا
الباب ماذا نعني بثقافة الطفل؟ ما هي األطراف املساهمة يف بلورتها ؟
هل يمكن اعتبار الثقافة املوجهة لطفل األمس حال ملواجهة املشاكل التي
يواجهها طفل اليوم (عىل املستوى النفيس ،السلوكي ،الرتكيز ،اإلدراك..
إلخ) وسبيال النتاج جيل جديد يؤمن بالقيم املجتمعية ويتمثّل املعاني
اإلنسانية ؟».
وعن سؤال الدوافع التي تقف وراء استرشاء ثقافة العنف لدى
الطفل أجاب طالب قائال «هل نعزو ذلك إىل غياب هذا النوع من الثقافة
يف الوسط املدريس أم أنها موجودة وفاعلة وما تفيش ظاهرة العنف إال
ألسباب أخرى ؟» متابعا «هذه املساحة الحرة واملحرتمة ال تتسع لالتيان
تحليال ونقدا واجابة عىل جميع هذه التساؤالت فربما تكون فرصة
الشتغال الفاعلني الرتبويني والنفسيني واالجتماعيني عليها أو نخصص
كتابات تعنى بها ،أود التنبيه أن العنف يف الوسط املدريس بلغ حدا كبريا
واملربني يطلقون صيحات فزع باستمرار إذ ما حدث يف اآلونة األخرية من
اعتداءات متكررة عىل األساتذة خري دليل عىل ذلك وعىل الدولة بجميع
أطيافها وعىل رأسها الحكومة أن تستجيب فورا لنداءاتهم ألن املسألة
خطرية جدا تتعلق بمصري جيل ومجتمع بأكمله هذا من جهة» .وختم
«من جهة ثانية حسب اعتقادي ال يمكن أن ننفي غياب ثقافة موجهة
يف حديثها لـ"الشارع املغاربي" عن سبب ارتفاع منسوب
للطفل يف الوسط املدريس فالدروس التي يتلقاها املتمدرس يف جميع املواد
العنف لدى االطفال واليافعني قالت املختصة يف علم النفس
العلمية وخاصة اإلجتماعية عىل ما فيها من ثقل وملل والنصائح التي
ّ
مول "عندما نتحدث عن العنف داخل
الدكتورة نجوى
يتلقاها يوميا واألنشطة التي يمارسها تربي فيه قيم التسامح وتحذره من
الوسط املدريس يجب االشارة اىل جميع االطراف املتداخلة
العنف ومخاطره ،يمكن القول أن غياب تشجيع الدولة وتهميشها للعلوم
يف هذا االشكال كالفضاء الرتبوي واالساتذة والعائلة اذ ال
اإلنسانية وتصحريها للمؤسسات الرتبوية العمومية التي أصبحت تفتقر
يمكننا الحديث عن املراهق والطفل بمعزل عن جميع هذه
ألبسط الرضوريات ساهم يف استرشاء ظاهرة العنف املادي واملعنوي
االطراف" ،قائلة "املنظومة الرتبوية قمعية ألن األستاذة
يف الوسط املدريس تحديدا ،أعتقد أن اشتغال الدولة الجاد عىل مرشوع
تربوي تعليمي وطني يكون املرسح والسينما واألدب واملوسيقى واألديان
يحتكرون السلطة واملعرفة والحال اننا اليوم أمام جيل
ّ
والعلوم واللغات ضمن أولوياتها سيساهم بحد كبري يف استئصال هذه
يطلب منا فقط أن نعطيه الكلمة للتعبري بمفرده".
ّ
الظاهرة التي تهدد مستقبل جيل ومجتمع».
مول "أصبح االستاذ يقدم معلومات تقليدية
وأضافت
أما األستاذ والباحث يف الجندر حازم الشيخاوي فقال «سؤالك يف
ال تتماىش مع ميوالت وأفكار هذا الجيل" قائلة " املنظومة
الحقيقة مهم للغاية :ال أعتقد أن هنالك اليوم ثقافة فعلية موجهة للشباب
الرتبوية أصبحت بالية عىل عدة مستويات أهمها املناهج
والشابات أو باألحرى املراهقني واملراهقات .نحن نعيش يف إطار عفوية
والعقلية والبنية التحتية" .
مطلقة ،ونقوم بتطبيق معايري قديمة وتمثالت اجتماعية قائمة عىل القمع
وتحدثت موىل عن غياب الثقافة املوجهة لالطفال،
واملراقبة والتأطري .نفهم من ذلك َّ
أن ثقافة الحوار غائبة تمامً ا» مضيفا
مضيفة "ال يمكن ان نفكر يف املجال الرتبوي بمعزل عن
«أنا ههنا ال أقصد أننا نعيش يف إطار رصاع أجيال ،ألن هذه الحجة يتم
املجال الثقايف وقد يكون غياب هذه الثقافة سببا يف اختالل
استعمالها لتغييب التناقض الحقيقي الذي يتمثل يف الفجوة املعيشية
توازن الطفل ويف ارتفاع منسوب العنف لديه" .وتساءلت:
والحياتية بني أفراد املجتمع الواحد .إنطالقا من تجربتي أعتقد أن هذا
" ماذا ننتظر من طفل مقموع داخل العائلة واملدرسة ؟
األمر يعود إلختالف يف مسارات التنشئة والفهم و تمثل العالم واملعيش.
داعية اىل رضورة ترسيخ ثقافة قبول االخر وثقافة التحابب
كما يجب ً
أيضا أن ننتبه ملسألة تقاطع عديد الظروف (اقتصادية،
والتواصل"..
اجتماعية ،معرفية ،جندرية وسياسية  ...إلخ) التي تجعل هذه الفئة عىل
وختمت ّ
مول قولها "اذا لم نقم باالصالح الرتبوي واذا لم
الهامش أو باألحرى داخله».
نع ّد مقاربات تعليمية وتربوية غري تس ّلطية سنواجه دائما
وأردف الشيخاوي «يجب أن نميز ههنا بني الثقافة الرسمية والثقافة
هذه االجواء املشحونة بالعنف ،طبعا انا ال ارشّ ع للعنف
املستقلة بذاتها .لك ّل واحدة مجال نشاط معني .إنطالقا من تجربتي
الذي يحدث داخل املؤسسة الرتبوية مثلما حدث مؤخرا
كمدرس لألقسام النهائية (البكالوريا) وعىل الرغم من أن فارق السن
بأحد املعاهد بجهة الزهراء ولكنها تبقى ظاهرة يجب أن
ّ
وبينهم/ن ال يلعب دورا يف إقامة حاجز تواصيل ،إال ّ أنني ال أعتقد
بيني
نخصها بالدرس والتحليل واالشتغال عىل أسبابها انطالقا
ً
أننا نتشارك مثال يف ذات اإلطار الثقايف .جيل ما قبل الثورة (الذي أنتمي
من سنوات الطفولة املبكرة وصوال اىل الجامعة".
إليه) لم يكن يدرك املسائل الثقافية (اليسارية أو غريها عىل سبيل املثال)

المختصة في علم النفس
الدكتورة نجوى مولّى

الباحث في علم االجتماع
الدكتور احمد خواجة

تلميذ اليوم استقال
من العائلة ومن الوسط
التربوي
أرجع الجامعي والباحث يف علم االجتماع الدكتور احمد
خواجة أسباب ارتفاع منسوب العنف داخل الوسط املدريس
يف إشارة إىل اليافعني إىل ما سمّ اه باألفق الضيق واىل املناهج
التعليمية البالية واىل غياب إحكام العقل ،مشريا إىل غياب
أنشطة تمتص الغضب من داخل الفضاء املدريس عىل غرار
كرة القدم ونوادي الثقافة والكشافة.
وتابع خواجة "لألسف تلميذ اليوم استقال من العائلة
ومن الوسط الرتبوي الذي ال يفكر إال يف الدروس الخصوصية
الفتا إىل تراجع هذه الفضاءات الثقافية يف ظل تفيش وسائل
التواصل الحديثة مستشهدا بما يسمّ ى نظرية "الرشخ
الدماغي" التي قال إنها تحد من خيال الناشئة.
ويرى املختص يف علم االجتماع ان الحل يكمن يف
خلق قنوات لترصيف الطاقة السلبية إىل جانب النوادي
ّ
موضحا أن أطفال اليوم يعيشون يف دائرة ضيقة
والجمعيات
جدا وأنهم ال يتحركون خارجها.
وختم خواجة قوله بالحديث عن رضورة وضع سياسة
لتأهيل اليافعني تنطلق حسب تعبريه من السنوات املب ّكرة
لالطفال مشريا اىل ما وصفه بـ "وحشية بعض رياض
االطفال" واىل "غياب الذوق بفضاءات الطفولة" ،محمّ ال
االولياء مسؤولية ما وصل اليه األطفال.

منظومة تربوية
قمعية وأستاذة
يحتكرون السلطة
والمعرفة

maghrebstreet@gmail.com
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املدارس سجون قاتلة خالية
من احلب واحلرية

حاورته  :عواطف البلدي

يرى السيّد التوي األستاذ بالمدارس اإلعدادية والثانوية ،ومدير مؤسسة تربوية أن الحكومات المتعاقبة
ال تحمل مشروعا للثقافة وأن مجمل ما تقوم به خبط عشوائي .وتناول الشاعر الحائز على جائزة الشعر
مؤخرا بمعرض الكتاب الدولي عن ديوانه «ليس الربيع صدفة» ثالث نقاط أهمها عدم القدرة على تأسيس
ثقافة موجهة للطفل في ظل انعدام المراقبة النقدية« .الشارع المغاربي» التقى التوي بصفته مثقفا
ومر بّيا ومسؤوال عن مؤسسة تربوية للحديث عن ظاهرة العنف بالوسط المدرسي وعن مسألة غياب
ثقافة موجهة للناشئة.
وأنت املثقف والشاعر واالستاذ يف آن ،هل
أنتجنا ثقافة جادة لرجال الغد ونسائه؟
من أين يمكن أن تأتي ثقافة موجهة
للطفل والحكومات املتعاقبة ال تحمل مرشوعا
للثقافة أصال ومجمل ما تقوم به هو الخبط
عشوائيا يف مضارب التصورات السطحية للفن
ّ
نؤسس لفعل ثقايف
والرياضة ...وال يمكن أن
واع موجه للطفل دون تغيري املنظومة ...لكننا يف
ظل انسداد األفق يجب أن يكون لدينا رأي يف
املسألة عىل األقل لتعرية الواقع وفضح مآزقه.
يمكن أن نجمل الحديث يف هذا املوضوع يف ثالث
نقاط :األوىل تتمثل يف كوننا ال نستطيع التأسيس
لثقافة موجهة للطفل يف ظل انعدام املراقبة
النقدية للربامج التلفزية التي ال تعتمد خطة
واضحة لتنمية خيال الطفل وتنشئته عىل قيم
االختالف واحرتام اآلخر وتكريس الفكر النقدي
لديه واالرتقاء بذائقته .هناك عىل ما اعتقد سعي
محموم لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة من خالل
مجاراة السائد والعمل عىل تأبيده.
وللنقطة الثانية عالقة وطيدة بقصص
األطفال وهي قصص فضال عن نمطيتها وغياب
لجان قراءة تحتكم للنزاهة والرؤية الواضحة،
تسهم يف تكرار كليشيهات مضامينها تقليدية
وتتعارض مع قيم الحداثة من ذلك تمجيد
مقاالت االستبداد والحظ ودونية املرأة واالنتقاص
من شأن الجرأة عىل التقاليد والفعل الثوري
وتخصيب الفكر الخرايف ...
أما النقطة الثالثة فرتتبط بالرياضة فأغلب
املدارس واملعاهد تفتقد إىل نشاط ريايض
جدي ال سيما بعد الثورة مما يجعل األجساد
معطوبة ...وأجساد كهذه ال يمكن أن تبدع .ولقد
ازداد الوضع تعقيدا بغياب ثقافة تحرتم الجسد
عند املدرسني.
كيف ذلك؟
ربما يعرتض البعض عىل هذه النقطة من
منظور أخالقوي وهوَوي وهذا معقول مادامت
العقلية املاضوية املفرغة من كل مضمون
حداثي هي التي تستبد بمدرسينا ومن يرشف
عليهم وبالربامج بصفة عامة ...أنا عن نفيس أعد
الرياضة أهم مادة عىل اإلطالق ثم تأتي املوسيقى
والسينما واملرسح ،وأخريا بقية املواد ألنها أقل
اهمية عندي ...هذا الرأي احتفظ به لنفيس يف
انتظار وجود آذان صاغية  ...الفن هو الكفيل
بكي جرثومة العنف واإلرهاب وبناء شخصية
ّ
متوازنة ....األجساد العليلة واألذواق السقيمة ال
تنمو يف أرضها سوى العُ قد ومشاعر البغضاء

والحقد والكراهية ..العقل يصبح ليّنا ومطواعا
بالفن ...
ولكن لدينا أمثلة كثرية مما ذكرت..؟
طبعا هناك ترسانة نظرية تدعو إىل ما
وضحت يف النقاط الثالث لكن املمارسة تتجه
يف اتجاه آخر .وآخر القول ال يمكننا بناء ثقافة
موجهة للطفل بعقل رجعي..هذا موقف مقلق
لكنه واقعي.
بصفتك مدير مؤسسة تربوية ما سبب
ارتفاع منسوب العنف داخل الوسط املدريس
اليوم حسب رأيك؟
إجابتي عن السؤال األول تجيب عن السؤال
الثاني .ومع ذلك يجب تقديم بعض التوضيحات.
إن ثقافة العنف يف البيت والشارع وتجذُّر مقولة
الرأي الواحد يف مجتمع بطركي محافظ والدعاية
املربمجة للعنف الرمزي واملادي يف منابر صناعة
املزاج العام تجعل من الطفل واملراهق ال يستطيع
فرض شخصيته اال بالتسلح بالعنف...
صورتنا لإلله للسلطة لألب لألمن لآلخر
تكرس منطق العنف ،كيف للطفل أو املراهق أن
يغادر مربع العنف واملدارس سجون قاتلة خالية
من الحب والحرية والجمال ،كيف يجد السالم
طريقا إىل قلوب أبنائنا والحافلة وامليرتو واملالعب
مسارح فيها استعراض نموذجي للعنف....
ال يحق لنا إدانة الطفل واملراهق وقد أطلقنا
أيادي العابثني من إعالميني وتجار مخدرات
ومؤطرين تنقصهم الخربة يف التعامل مع هذه
الفئة العمرية الحساسة ...العنف يف املدارس
نتيجة من نتائج منوال اقتصادي وتنموي
فاشل...هي نتيجة ملقاربات تربوية وثقافية ال
وجود لها خارج الكتب والندوات امللفقة...هي
نتيجة لقراءة متخلفة للدين تو ّ
طن أقدام الطفل
واملراهق يف أرضية ملغومة باالنفصام والخوف
القهري  ...يدرس الطفل أو املراهق أو الشاب
يف املدرسة نقيض ما يسمعه يف املسجد او يف
األرسة...
كيف ذلك ؟
اإلجابة بسيطة .نحن نزعم أننا نغرس قيم
التفكري العلمي والعقالني ونشحذ همة التلميذ
ليحب الخري والجمال ،يف حني تقدم املؤسسات
األخرى املسجد واملدرسة واإلعالم ثقافة
ميتافيزيقية غري مواكبة للعرص...طبعا الغلبة
ستكون لصالح املؤسسات املوازية للمدرسة...
هذا يفرس حسب رأيي كيف يدرس التلميذ
الفلسفة ثم يكون إرهابيا وكيف يكون املد ّرس
منارة أو مشعل إلضاءة الطريق ويف اآلن ذاته

يحمل فكرا يؤمن بقيم معادية للعقل ...نحن
نستغرب من حدوث كوارث هي يف األصل نتائج
طبيعية لسياسات خاطئة ...يف غياب العلمنة
ستكون هناك مصائب أخرى ال قبل لنا بها.
وماذا عن القوانني التي تج ّرم العنف
داخل املؤسسات الرتبوية؟
تلك القوانني خرافة ال يجب عىل ذي عقل
تصديقها فقوانني الطرقات يف تونس مثال
يحتذى به ومع ذلك فنسبة الحوادث عندنا
رهيبة وكارثية ،والقوانني املتعلقة بحقوق الطفل
واملرأة رائدة ومع ذلك فالتجاوزات يف هذا الصدد
ال تحىص وال تعد ،وقوانني البيئة حدث وال حرج
ومع ذلك سباخنا وشواطئنا ملوثة بشكل فظيع.
املعضلة أعمق من الترشيعات عىل اهميتها
وأبعد غورا من اإلمضاء عىل املعاهدات الدولية...
املعضلة يا صديقتي ترضب بجذورها يف عقلية
رجعيّة مستقرة فينا منذ أزمان سحيقة .لذلك
أع ّد املطالبة بتعزيز ترسانة هذه القوانني قصد
إيقاف العنف جذريا مجرد دروشة وسفسطة ال
تقل عن سفسطة مقالة اإلصالح الرتبوي ،فكيف
بربك يمكن أن نجعل من الرتبية نوعية مستوعبة
لقيم الحداثة يف ظل منوال تنموي اليد الطوىل
فيه لطغمة مافيوزية أكلت االخرض واليابس.
ولكن قد يعرتض البعض عىل ما تقول..؟
أدرك جيّدا ّ
أن هذا الرأي يمكن االعرتاض
عليه بالتأكيد عىل أن رضورة اإلجابة عن األسئلة
امللحة التي تتجاوز املنطق اليوتوبي لتغيري
املنظومة ،لكن هذا ما يجب عيل قوله لفهم حدود
ما نقوم به وعدم التعويل عليه بوصفه الطريق
القويم الذي يجب علينا أن نسلكه .نقابات
الرتبية تلهث لتحقيق مكاسب رسيعة ملنظوريها
يف إطار إثبات جدارة من يقودها أي أن مطالب
اإلصالح الرتبوي ال تعدو كونها ورقة يف سياق
حرب التموقع ترفع للمزايدة وليس قضية إرادية
يدعمها صف نقابي موحّ د ،وتزداد األمور تعقيدا
حني نقف عىل مآزق االتحاد العام التونيس
للشغل وما يعيش من رصاع عىل التموقع جعل
من قرارته واختياراته ال تربح هذه الدائرة .هناك
أشاء كثرية يجب أن تقال أيضا عن وزارة الرتبية
فهي إىل جانب كونها تتمرتس يف قلب منظومة
فاسدة استمرت يف االرتجال والهروب عىل األمام
يف معالجة القضايا الجدية واملشاكل العويصة
التي تشهدها املنظومة الرتبوية.
ما الحل اذن؟
املشكل عويص إذن سواء تعلق األمر بالثقافة
املوجهة للطفل او استرشاء العنف باملؤسسات

الحكومات المتعاقبة ال
تحمل مشروعا للثقافة
أصال ومجمل ما تقوم
به هو الخبط عشوائيا
في مضارب التصورات
السطحية للفن
والرياضة...
بكي
الفن هو الكفيل ّ
جرثومة العنف واإلرهاب
وبناء شخصية متوازنة
ال يحق لنا إدانة الطفل
والمراهق وقد أطلقنا
أيادي العابثين من
إعالميين وتجار مخدرات
ومؤطرين تنقصهم الخبرة
في التعامل مع هذه الفئة
العمرية الحساسة...
استشراء العنف
بالمؤسسات التربوية
وال يمكن ح ّله إال بتوفر
إرادة سياسية تمتلك
الحد األدنى من الفهم
وبعد النظر
الرتبوية ،وال يمكن ح ّله إال بتوفر إرادة سياسية
تمتلك الحد األدنى من الفهم وبعد النظر إرادة
تؤمن بقيم الحداثة وال تقفز عن خصوصيتنا..
هذا الحل يف مالمحه الكربى ما عدا ذلك فثرثرة
قد تتضمن املفيد لكنها ال تغني وال تسمن من
جوع.

maghrebstreet@gmail.com
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رمزية األب وموته يف السينام العربية

فيلم «الليل»  1992ملحمد ملص

فيلم «قلب الليل»  1989لعاطف الطيب

"الطريق"  1962إخراج حسام الدين مصطفى
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"صندوق عجب"  2003لرضا الباهي

حسام علي العشي
يعد األب يف العمل اإلبداعي من العنارص الفنية التي يوظفها املبدع ،يف
السينما كل حسب رؤيته وأفكاره ،وهواجسه تجاه العالم والحياة ،وهنا
نجد أن صورة األب ليس يف السينما فقط وإنما يف كل فنون الرسد ،شعر
،مرسح ،رواية ،سينما.
بالرغم من االختالفات يف طرق الصناعة والتلقي يف هذه الفنون إال
أنها تشرتك يف توظيف صورة األب عىل املستوى الداليل فنجد ثالث أنماط
من التوظيف.
 توظيف اجتماعي من خالل عرض ألنماط القيم االجتماعيةالسائدة يف فرتة ما.
 توظيف رمزي ميتافيزيقي دال عىل صورة األب وهي استعارة عنالله كالبحث عن األب هو البحث عن الله ملعالجة قضايا وجودية.
 توظيف سيايس من خالل صورة األب استعارة لواقع سيايس معني.من خالل شخصية األب ،نجد أن السينما العربية أخذت هذه الصور
الثالثة وقامت بتشكيلها يف رسد سينمائي يعرب فيها األب عىل أحد
التوظيفات الثالثة.
فكيف تم توظيف صورة األب يف السينما العربية؟

صورة األب صورة القيم االجتماعية
السائدة

يحتل الرجل بصفته أبا موقفا ذا خصوصية يف األرسة العربية
التقليدية ،حيث يشغل بحكم موقعه يف الصدارة إذا ما قورن بموقع املرأة
يف نفس األرسة ،فاألرسة العربية ،بصفة عامة ال تقاوم امليول االستقاللية
ألفرادها فحسب بل تقاوم الفردية وكل ميل إىل الفردية والذاتية ،ويفرس
ذلك بصفته تهديد لتماسك األرسة وخروج عن سطوتها ويعد هذا تمرد
ال يحمد عقباه ،فهي تبسط نفوذها عىل العقول والعواطف ،وهي تتحكم
يف العالقات ،ويف ذلك كله استالب للشخصية وصد ألصالتها ،وهي تضم
يف أحشائها ،نواة نقيضها الذي البد أن يربز يوما من خالل تفجر ما
تتضمنه من احباطات ،لتوكيد الذات وتراكم العدوانية املقموعة وتوق إىل
الحرية املستلبة.
فاملخرج التونيس رضا الباهي كسائر جيله من خالل فيلم «صندوق
عجب» جعل لألب حيزا كبريا يف الفيلم فتناوله من خالل تلك العالقة مع
ابنه الصغري رؤوف يف مجتمع الطبقة الربجوازية الذي انحدر منه املخرج
عىل اعتبار العمل سرية ذاتية وهو تصور للواقع الذي كان منه ،متمثال
يف الحياة التي عاشها يف ظل أب متسلط ،فال عالقة إيجابية تجمع األب
بالطفل املحب للسينما يف مجتمع تقليدي ذكوري يهيمن فيه الرجل عىل
املرأة قائم عىل مفهوم النظام األبوي  ،حيث نجد أن مفهوم النظام األبوي
عند (غريدا لرينر) هو «تجيل ومأسسة للهيمنة الذكورية عىل النساء
واألطفال يف األرسة ،وتوسيع الهيمنة الذكورية عىل النساء يف املجتمع
بعامة وهذا التعريف وفقا لبرينر أن الرجال يتولون السلطة يف جميع
مؤسسات املجتمع املهمة  ،وأن النساء محرومات من سلطة كهذه».
وبالتايل تقوم صورة األب عىل مفهوم النظام األبوي أو البطريركية
عىل أساس وجود روابط تراتبية بني أفراد املجتمع ،يخضع بموجبها
البعض للبعض االخر ،يسميها هشام رشابي ذهنية أبوية تأخذ نزعة
سلطوية شاملة ترفض النقد وال تقبل بالحوار إال أسلوبا لفرض رأيها
فرضا ،ويفرق هشام رشابي بني النظام األبوي والنظام األبوة املستحدث
أو الجديد تعبريا عن التطورات والتحوالت التي لحقت بهذا النظام
السيما يف الحالة العربية بالتايل هذه الثنائية املتضادة عند هشام رشابي
يف صورة املجتمع العربي التقليدي والحديث ،قد طرحه لنا رضا الباهي
يف فيلم «صندوق عجب» من خالل عالقة األب باالبن رؤوف وما ينتاب
هذا األخري من قهر وتسلط وتفسخ ذاتي لطفل يحاول أن يرى العالم
من زاوية جديدة وبعشقه للسينما واكتشافه للعالم وأب يمنعه من ذلك
الذي يعرب عن مجتمع يختنق بعادات وتقاليد وهو يحاول التقدم يف دولة
تلتمس يف طريقها للحداثة.
إذا كان صاحب فيلم صندوق عجب فكك املنظومة االجتماعية يف
تونس من خالل صورة األب نجد أن صورة األب يف السينما العربية تأخذ

شكال آخر تعرب عن هواجس املخرج وانحيازه ملواقف سياسة معينة تعرب
عن هزائم وانكسارات كربى غريت مستقل الوطن العربي .فكيف صور
األب كرمز لواقع سيايس؟

صورة األب استعارة
لمشهد سياسي

تعد السينما العربية يف العديد من التجارب بمثابة وثيقة برصية تعرب
عن هواجس سياسية لصناعها برصد التحوالت السياسية واالقتصادية
وانعكاسها عىل الناس وهذا ما جعل من السينما يف صدارة الفنون باعتباره
محاكات للواقع الذي يؤثر يف السينما عىل مستوى الطرح من خالل تيمة
الفيلم وتركيبة الشخصيات ومكوناتها وهواجسها وطموحاتها يف الزمن
الفيلمي ،وهنا نستطيع القول أن السينما تصور لتجربة برشية معينة
ولو قمنا بنظرة بانورامية لتاريخ املشهد السيايس العربي لوجدنا العديد
من املحطات السياسية الكربى «نكبة  ،48نكسة ،67حرب  ،73معاهدة
كامب ديفيد وزمن االنفتاح يف مرص  ،1977الحرب األهلية اللبنانية ،حرب
الخليج األوىل والثانية ،أحداث  11سبتمرب  ،2001غزو العراق،2003
وصوال إىل الربيع العربي ...كل هذه املحطات السياسية غرية يف صورة
الشخصية العربية يف السينما ،بما فيها صورة األب سواء يف فرتة تاريخية
معينة أو يف عدة فرتات متقاربة .وهنا أحد األفالم التي تناولت صورة األب
كاستعارة النعكاس ألحداث سياسية يف فرتات متقاربة وهو فيلم «الليل»
 1992ملحمد ملص .تدور أحداث الفيلم يف مدينة القنيطرة التي دمرها
االحتالل اإلرسائييل ،هناك قرب األب حيث يحاول االبن أن يستعيد حياة
أبيه وهي حياة بلد وأحداث سياسية حرجة يف التاريخ املعارص ،اعتمادا
عىل ذاكرة األم ،فتوقظ روايتها حياة أب كان قد مر ذات يوم من عام
 1936من القنيطرة يف طريقه اىل فلسطني مقاوما ليلتحق بثورة القسام
ضد الصهاينة و االنجليز ،ثم مر ثانية وهو عائد من فلسطني مهزوما
 ،وقرر أن يستقر ويتزوج هناك ،ومن جديد ليذهب مع جيش اإلنقاذ
 ، 1948ثم يعود منها مع أول بوادر النكبة وضياع فلسطني...لكنه
يبقى متمسكا باملثل واألحالم  ،مشحون بروح املقاومة ...يحصل انقالب
عسكري  1949ويستويل الجيش عىل السلطة ،فريفض األب االنقالب لكنه
يف رفضه يتلقى صفعة اإلهانة والسجن عىل يد بني وطنه يف سوريا،
ويموت مثقال بالقهر ،ويدفن يف مكان ما من القنيطرة ،يعيش االبن موت
والده هذا ويرث عنه مرارة اإلهانة واالنكسار.
جعل محمد ملص األب يف هذا الفيلم رمزا لواقع سيايس يف العديد
من املحطات ،كلها يعود فيها مكسور ومهزوم ،األب عند ملص نقطة
تكثيف لذلك التاريخ فما ينتابه من أحاسيس وانكسارات نتيجة وقائع
سياسية ،هو رمز ألمة وبلد عاش ويالت الحرب والهزائم ويف كل مرة
يحاول النهوض من جديد ،حتى موته هو رمز ملوت جيل كامل ،موت
أمة ،موت فكرة املقاومة ودخل مراحل جديدة وهي التكالب عىل السلطة
واالنقالبات العسكرية.
وبالتايل نكتشف من خالل فيلم "الليل" أن صورة األب يف السينما
قد توسع أكثر يف توظيفه من داللة اجتماعية تعرب عىل منظمة قيم
تسود املجتمعات العربية إىل توظيف سيايس يحاكي التغريات السياسية
يف املجتمعات العربية ،فاألب ليس سمة اجتماعية ومكونا من مكونات
االرسة بل أصبح الشخصية املفهوم تعرب بها عىل هواجس سياسية ونقد
ملنظومة قيم ولكن لم تقف شخصية األب عىل هذا التوظيف بل تطور
أكثر وسار نحو منطق رمزي ميتافيزيقي عىل اعتبار صورة األب صورة
اآللهة.

صورة األب صورة اآللهة

دائما ما كان هناك توجس عند تجسيد الشخصيات والرموز الدينية
عىل شاشة السينما ،وقد تحرر صناع السينما العربية من هذا الهاجس
بصعوبة كبرية تبعا للظروف السياسية واالجتماعية فاذا كان العامة
ال يوافقون عىل تجسيد األنبياء والرموز الدينية ،فهل يمكن أن يفكر
أحدهم يف تجسيد الله؟ تبدو فكرة تجسيد الله يف السينما العربية كفكرة
مستبعدة ،فالله ليس كمثله يشء ،فاإليمان بالصمدية ،والوحدانية ،تجعل

التفكري ينتقل من تجسيد وتشخيصه يف صورة محددة االبعاد وهي
محاولة للتفكري يف طبيعة العالقة بني االنسان والله ،التفكري يف القدر،
قضايا التسيري والتخيري ،سؤال عن العدل االالهي ،البحث عن الله...
عىل سبيل املثال فكرة البحث عن الله ال ترضب بجذورها يف الواقع
العربي املعارص ،لكنها تنبع من أفكار فلسفية اقتبستها السينما من
فن الرواية مثل روايات نجيب محفوظ «الطريق» «أوالد حارتنا» هذه
األخرية التي ترسد قصة الخلق يف الرسديات اإلسالمية ،من خلق الله آدم
وعقابه بنزوله إىل األرض ومعاناته فيها وتجسيد قصص األنبياء وصوال
إىل فكرة موت الله يف العرص الحديث ،يف قالب رسد واقعي تدور أحداثها
يف حارة الجبالوي ،وهذا األب يف عالقته بأبنائه وهم يرمزون لألنبياء
وللحارة التي ترمز لإلنسان والعالم ،وهو رمز لصفات الله فالجبالوي
األب يف أوالد حارتنا هو ترميز لفكرة الله وعالقة االنسان به .وقد تحولت
هذه التيمة إىل السينما العربية ومن أول األفالم التي تناولت فكرة البحث
عن الله متجسدا يف شخصية األب يف الفيلم املرصي "الطريق" 1962
إخراج حسام الدين مصطفى وهي اقتباس لرواية نجيب محفوظ بنفس
العنوان.
طوال الزمن الفيلمي وصابر هدفه األول واألخري هو العثور عىل هذا
االب الذي اختفى يف ظروف غامضة وترك ابنه الذي تنهشه تقلبات االيام
لينقضه من الضياع ،ويهبه الحماية واألمان لكنه ال يظهر له.
لم تكن تيمة الله املتجسدة يف شخصية األب من منظور واحد
كالبحث عن االب هو البحث عن الله وانما نجد أطروحات ومعالجات
درامية أخرى خارجة من رحم الرسديات اإلسالمية باعتبارها املرجع
لفكرة الله يف الثقافة العربية ،وفكرة الله متجسدة يف شخصية األب يف
الفيلم كذلك ،بطرح سؤال ميتافيزيقي وجوهري يف قضية الخلق من
خالل إشكالية هبوط االنسان من الجنة اىل األرض .وهل مازال االنسان
يدفع تلك الخطيئة؟ أم أنه تم العفو عن االنسان كما تاب الله عىل آدم،
كما هو األمر يف فيلم «قلب الليل»  1989عن رواية لنجيب محفوظ
وإخراج عاطف الطيب يخرج «جعفر» الشاب من العالم اآلمن الهادئ
ويتمرد عىل سلطة االب فيخرج من رحابه  ،لتفسد حياته بالكامل هذا
التمرد أو الرفض لسلطة االب يمكن أن يفرس عىل أنه تمرد أو رفض ألي
سلطة سياسية أو دينية أو أي أمر يسجن االنسان يف تصور ال يقوم عىل
االختيار والحرية ،ولكن باختيار عاطف الطيب لشخصية االب بجسده
الضخم ولحيته البيضاء الطويلة وأدائه الرصني واستخدامه إلضاءة
داخلية ضبابية رسمت جوا اسطوريا للجنة املكونة بالبيت الكبري حيث
رغد العيش يف مقابل خشونة جعلته ينجح يف اإليحاء ليس بتجسيد الله
عىل الشاشة ولكن تجسيد صفات الله الكلية ،واحتفظ الرمز أيضا بقيمته
يف قراءة أخرى لكل ما هو سلطة مطلقة.
بالتايل صورة االب هي صورة الله يف السينما واألدب ليس يف
شخصيه وانما يف صفاته وقدرته عىل التغيري والجرب وأي تمرد من االبن
أي االنسان يجعلنا نطرح مجموعة من األسئلة الوجودية تجاه األشياء
كمحاولة للبحث عن الحقيقة والذات والعدالة االجتماعية والحرية،
فالعودة للمفهوم األول والنبش يف تاريخ األفكار عامل مساهم ملعالجة
قضايا االنسان املعارص
األب هو رب االرسة فهو رمز السلطة عىل اعتبار االرسة نموذج
مصغر من الدولة والدولة نموذج مصغر من فكر الله ،فاألب هو الزعيم
السيايس والزعيم هو صورة الله عىل األرض يف الثقافة الرشقية القديمة
وقد استمرت إىل اليوم وبالتايل السؤال املطروح هنا إذا كان األب له
هذه الصور الثالثة الواردة باعتباره السلطة االجتماعية والسياسية
وامليتافيزيقية ،فماذا عن مفهوم ،موته يف السينما؟ ملا يرمز موت االب؟
ولكن قبل هذا ما رمزية املوت؟
تنويه :ننرش يف عدد اليوم الجزء األول من مقال عن رمزية األب
وموته يف السينما العربية للصديق السينمائي حسام عيل العيش ويف العدد
القادم ننرش الجزء الثاني.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 286الثالثاء  23نوفمبر 2021

سينما
عبير بدوي

الشارع الثقافي

www.acharaa.com

«فرططو الذهب» حيلق يف قاعات السينام

تفنن عبد الحميد بوشناق يف فيلمه الحدث «فرططو الذهب» حيث
بدأ الجزء االول من الفيلم بقصة واقعية تبدو عادية ،واالٔحداث فيها
تشعر انها نمطية اىل حد ما ،نجدها يف أي حي شعبي ...رجل أمن يعيش
يف وحدة قاتلة جعلت منه رجال غاضبا صعب املراس ،ذا قلب قاس ،يف
تعامله مع كل أطراف دائرته االجتماعية ...ويتجسد فن وابداع بوشناق،
حني خرج بنا من نسق الحدث النمطي ..البطيء ،عندما س ّلط الضوء عىل
الحالة النفسية للبطل «معز» (تمثيل محمد السوييس) .دخل املخرج يف
باطن الشخصية املحورية ،برسد تتابعي ،يف عالقة انضمامية ،طوّرت
نسق االٔحداث بطريقة غري مألوفة يف السينما التونسية .حيث نشعر ان
املخرج يخرتق الجدران والحواجز والجماجم بأنواعها ليرشح للمتلقي
أبعاد القصة بتج ّرد مثايل ،يخرتق الخواطر الذهنية للبطل.
أصبح املخرج الضمري الشفاف الذي تنعكس عليه افعال البطل،
يتّبعها عرب املكان والزمان...
يبدو ان «فرططو الذهب» مهد برتكيزه عىل الحالة النفسية للبطل
حتى يسهّ ل االمر عىل املتفرج .أما بالنسبة إىل الجزء الثاني من الفيلم
فقد طرح الجانب االٓخر للشخصية الرئيسية ،أظهر فيها املمثل جانبه
الطفويل ،فمرحلة الطفولة تتشكل فيها شخصية االنسان .صوّر بوشناق
بأسلوبه الخاص الذي درج عليه جمهوره من خالل أعماله السابقة مثل
مسلسل «النوبة» لسنة  .2020اعتمد أسلوب الواقعية السحرية لحظة
دخول الطفل مع شخصية «معز» ،وترافقا يف رحلة تظهر عادية لكنها
عجيبة تذكرنا يف رحلة «أليس يف بالد العجائب» فقد اعتمد عىل الفنتازيا
حتى يشعر املتفرج انه ال فرق بني الواقع وما يتجاوز الواقع .استند يف
كتابة السيناريو اىل الواقع لكنه أعاد توظيفه ليخرق به قوانني الطبيعة
حتى يشعر املتفرج بنفسه يف حلم جميل ال يرغب االستيقاظ منه.
نكتشف هنا رحلة «معز» مع الطفل الصغري الذي يسكن داخله وخرج
منه ،ليتحدث معه ويخربه يف كل مغامرة جديدة «باش نوريك ايل عمرك
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ما ريته» ..هنا ننفصل من الواقع ونقف عند الواقع املمزوج بالخيال،
ويفرح الطفل املوجود داخل «معز» .وبالفيلم نعود كلنا بالذاكرة ملرحلة
طفولتنا وحكايتنا القديمة التي اقفلنا عليها يف صناديق وبيوت مظلمة.
كشف من خالل رحلة «معز» مع الطفل الصغري ،الذي يف فرتة ما ،اعرتف
بانه ابنه ،وكأنه يف لحظة االعرتاف ،اعرتف بوجود ذاته ك ٕانسان .عالقته
بوالده هي القصة املركزية والنقطة املفصلية القوية النطالق االٔحداث يف
الواقع ويف الخيال ،يف تداخل عجيب ومتفرد ،وهذا الٔن ردود فعل «معز»
وسلوكه العنيف يعكس صورة الطفولة التعيسة التي عاشها ،خاصة
مع والده «عبد الوهاب» (تمثيل فتحي الهداوي) الفنان املرسحي الذي
فقد عمله وقيمته .هذا هو الواقع الثقايف «للمثقف املهمش» الذي تغري
إىل أن أصبح رجال قاس وسكري ال يعرف من االٔبوة سوى تعنيف أطفاله
وزوجته ،لكن ب ٕامكاني تقييمه بالفاشل أرسيا واجتماعيًا.
يعري «فرططو الذهب» هشاشة التكوين وهشاشة املصري ويطرح
قضايا أرسية واجتماعية.

الرحلة العجيبة التي ذهب «معز» اليها يف طفولته االٔوىل هي نوع
من العودة املرغوبة والطوعية والنابعة من باطنه للعودة إىل نشأته
واستحضار الرباءة والذكريات املضيئة بتلك املرحلة االٔساسية من الحياة،
واالحتماء بأبيه الفنان ،الذي كان يقدم لوحات مرسحية بكل حبوإتقان
يف املنزل أمامه .ابنه كان جمهوره االول والوحيد .تمثل الرحلة نوعا من
االنتصار واالعرتاف لالٔب املنكرس واملهزوم جسديا ً ووجدانيًا.
أداء املمثلني كان عىل غاية من الدقة والحرفية .فالشخصيات تع ّد
وجها من وجوه البطل .لقد أبدع الفنان فتحي الهداوي الذي ّ
وفق يف
تقمص شخصية االٔب «عبد الوهاب» وهي شخصية مركبة ومتداخلة
ً
خاصا .أما حركة الكامريا واملشاهد
االٔحاسيس والعواطف وتتطلب جهدًا
املبذولة أمام عني املتلقي ،فكانت تراوح بني الواقعي والعجائبي ،بسالسة
لم تعهدها السينما التونسية من قبل.
ٔ
فيلم «فرططو الذهب» يستحق يف رايي املشاهدة.

صورة تتح ّدث

هي أول و أكبر عملية إختالس
ممنهجة في تاريخ تونس
 16جوان  1852فر” محمود بن عياد “قابض مال الدولة إىل فرنسا حامال معه  60مليون فرنك
(100مليون دوالر) و هو ما يعدل  4أضعاف ميزانية تونس وقتها ،جمعها بطرق تحيل و تزوير و فساد
مايل ...
محمود بن عياد من مواليد العاصمة سنة  1810أصيل جربة و من عائلة إنخرطت يف خدمة البايات.
تبدأ القصة عندما فشل والده محمد بن حميدة بن قاسم بن عياد يف الحصول عىل قرض فرنيس لصالح
تونس سنة  1846فصادر الباي كل ممتلكات والده وأعمامه لكنه استغل مكره وقربه من الباي ومن
مصطفى خزندار لريتقي يف السلطة.
عارض والده فكرة “دار املال” فنال هو اآلخر من بطش إبنه واستنجدت عائلة بن عياد مرتني يف 1847
و1848بالسفارة اإلنڤليزية وتمكن من اإلستحواذ عىل كل ممتلكات عائلته دون حق وبطرق تحيل وتزوير
ناهيك عن الثروة التي كونها عندما كان “قايد عىل بنزرت و جربة” يف نفس الوقت .1837
فأصبح من موظف سامي مسؤول عن قبول الحبوب بمطامري الدولة بالرابطة(اصبح مستشفى الرابطة
اليوم) إىل مستلزم يتوىل قبول القمح من الفالحني ويعطي الدولة مبلغا ماليا فأبدع يف التحيل بطرق ال تخطر
عىل بال أحد من خالل الغش يف امليزان.
ّ
ً
إذ يقبل من ّ
الفلحني العرشين مكيال عىل أنه عرشة فقط بحيل عجيبة وطرائق مخصوصة يأتيها الكيّال
عند قبول القمح يقل بها حجم البضاعة ،وأما الدولة فإنّه يدفع لها  6مكاييل عىل أنّها  10فراكم ثروة هائلة
وسبب للتجار والفالحني اإلفالس وجعل كل أموال البالد بني يديه.
ثم أقنع الباي بإنشاء مؤسسة مالية ”دار املال” وعني بن عياد عىل رأسها قام بتزوير كميات الغذاء
املخصصة للجيش وأذُون التصدير خاصة قيمتها والغرض منها واستطاع تحويل أموال الدولة لحسابه
الخاص وكون جملة من العالقات مكنته من النهب ورسقة األموال قربه من أحمد باي جعل الشكوك بعيدة
عنه.
طلب بن عياد بشكل رسي من الحكومة الفرنسية الحصول عىل جنسيتها سنة  1850و منذ هذا التاريخ
بدأ بتهريب أمواله نحو أروبا و خاصة فرنسا بإيعاز من السفري الفرنيس “ ”Leon Rochesوالسفري
اإلنڤليزي” ”Sir Rechard Woodوهرب كل املستندات والوثائق والدفاتر التي من شأنها أن تدينه.
يف 16جوان  1852بتعلة املرض سافر لفرنسا نهائيا ونال الجنسية الفرنسية بأمر إمرباطوري عدد
 7320بتاريخ 13سبتمرب.1852
ُرفعت دعوى قضائية ضده يف فرنسا لكن الدولة لم تجد ما يكفي إلدانته وتسرتت الحاشية عليه وأخفوا
ما بقى من وثائق ألنهم متورطون معه فكان حكم املحكمة رضبا ً من الخيال!!!
كان الحكم يقتيض بدفع  21مليون بياسرت (عملة فرنسية سابقة) لتونس عىل أن تدفع تونس لبن عياد

 27مليون بياسرت كتعويض له...
عاش بن عياد عيشت البذخ واشرتى نزل “كولوا” عىل رصيف أناتول بباريس سنة  1852واشرتى
“قرص بوج “ و“بساج بن عياد”  1857ثم توجه نحو تركيا.
تزوج مع العائلة امللكية املرصية وعاش عيشة البذخ بني كل من فرنسا وتركيا ومرص كل ذلك بفضل
عرق التونسيني وكم هائل من املال املنهوب نتيجة لعمليات فساد واختالس يف بيئة سياسة مألها الفساد
بمختلف أشكاله.
عن ذاكرة شاشية

maghrebstreet@gmail.com
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ودرة تتألآلن يف سامء القاهرة
عائشة ّ

تفيد األنباء القادمة من مرص ان النجمة التونسية
املقيمة بالقاهرة عائشة بن أحمد مطلوبة يف أكثر من
عمل سينمائي وتلفزي وستقف امام كامريا كبار
املخرجني صحبة اعتى نجوم الشاشتني الكربى
والصغرى...نفس النجاح والتالق تعيشه زميلتها
درة زروق فهي توشح هي ايضا «افيشات» أضخم
األعمال املطروحة يف القاعات املرصية.

_1عائشة بن أحمد
و«لون البحر»

تعاقدت النجمة عائشة بن أحمد عىل بطولة
مسلسل جديد بعنوان «لون البحر» للمخرج أمري
رمسيس ،ويشاركها البطولة النجم خالد النبوي.
وينتمي مسلسل «لون البحر» لنوعية مسلسالت
الـ 15حلقة ،وقد انطلق تصويره ،قبل أيام ،تمهيدًا
لعرضه خالل الفرتة املقبلة ،هذا العمل من تأليف
ورشة كتابة لعدد من املؤلفني الشباب.
ويف سياق مختلف ،انتهت عائشة بن
أحمد من تصوير دورها يف مسلسل «وعد
الشيطان» ،املقرر عرضه قريبًا عرب
منصة «شاهد» ،حيث تدور أحداثه يف
 6حلقات فقط ،ويخرجه اإلنڤليزي
كولني تيج ،وهو من بطولة عمرو
يوسف ،فتحي عبد الوهاب ،محمد
إبراهيم يرسي ،خالد كمال ،مراد مكرم وكوكبة من النجوم.
وكشفت عائشة عن اسم الشخصية التي تجسدها يف «وعد
الشيطان» .وذلك بنرشها صورة لها عرب حساباتها الرسمية
بمواقع التواصل االجتماعي ،وعلقت عليها بقولها« :زينة ..وعد
الشيطان ..قريبًا» ،حيث تدور أحداث املسلسل يف أجواء من
اإلثارة والتشويق.
ويذكر أن عائشة بن أحمد تنتظر عرض فيلم «ريتسا»
بدور العرض السينمائي خالل الفرتة املقبلة ،حيث طرحت
الجهة املنتجة اإلعالن الدعائي األول له عرب صفحتها الرسمية
بمواقع التواصل االجتماعي ،والقي اإلعالن تداوال ً واسعا ً من
رواد سوشيال ميديا.
وتدور أحداث الفيلم حول قصص  3شخصيات
مختلفة تدور بني زمنني مختلفني ،إال أن الحب هو
نقطة التقاء هذه القصص ،والذي يدفع أصحابه
التخاذ قرارات تتسبب يف اضطراب حياتهم ،ومن هنا
تتواىل األحداث.
ويشارك يف بطولة فيلم «ريتسا» محمود حميدة،
أحمد الفيشاوي ،أمري املرصي ،مي الغيطي ،يوسف
عثمان ،مريم الخشت ،كارولني عزمي وكوكبة من
النجوم ،من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يرسي.

 _2درة زروق في فيلم جديد

تعاقدت الفنانة التونسية «درة زروق»
عىل بطولة مسلسل جديد ،من املقرر

أن يعرض عىل إحدى املنصات الرقمية،
وهو مكون من  10حلقات ،وتأليف
وإخراج ثامر نادي ،حيث يجري
حاليًا مخرج العمل عملية ترشيح
املمثلني ،من أجل التعاقد معهم،
حتى يتسنى له البدء يف تصوير
املسلسل منتصف الشهر املقبل
عىل أقىص تقدير.
ومن املقررأن يتم تصوير
املسلسل يف العاصمة اللبنانية
وجار حاليًا معاينة
بريوت،
ٍ
أماكن التصوير ورسم مالمح
الشخصيات الرئيسية للعمل ،فضالً
عن الديكورات والشكل األخري
للعمل.
وقدمت درة مؤخ ًرا
إحدى حواديت مسلسل «زي
القمر» ،بعنوان «غالية» والقت
الحكاية نجاحً ا كبريًا ،وشارك
يف بطولتها كل صالح عبد الله
وفرح يوسف ومراد مكرم،
عائشة بن أحمد
وإخراج شريين عادل ،من
تأليف أحمد حسني وأحمد
فرغيل وإنتاج سينرجي ومها سليم.
كما تقف درة زروق امام كامريا السينما لتجسد شخصية
فنانة تعاني من حالة اكتئاب شديدة بسبب أزمة نفسية مرت
بها ،وذلك خالل أحداث فيلمها الجديد «جدران» الذي بدأت
تصويره خالل األيام املاضية ،والفيلم قصة يارس صالح،
سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان ،وإخراج محمد بركة،
وينتمي العمل إىل أعمال الرعب واإلثارة والتشويق.
فيلم «جدران» الذي ينتمي لنوعية أفالم الرعب تلعب فيه
درة دور ليىل بطلة الفيلم ،ويشاركها البطولة نيقوال معوض
وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم.
وتنتظر درة عرض فيلم «الكاهن» ،نهاية
شهر ديسمرب املقبل يف جميع دور العرض،
حيث انتهى مخرج العمل من مونتاج
ومكساج الفيلم وتدور أحداثه يف إطار
تشويقي...
فيلم «الكاهن» من بطولة حسني
فهمي ومحمود حميدة وجمال
سليمان ،وفتحي عبدالوهاب ،وإياد
نصار ،ودرة ،ومحسن محيي الدين،
وعدد آخر من الفنانني ،ومن إخراج
عثمان أبو لبن ،وتأليف محمد ناير.

أبو يوسف

www.acharaa.com
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واجهة العطر لد .عالء نعيم الغول

حياة بن تمنصورت

لم يكن العطر داال غريبا عن نصوص الشعراء .و قد اختلفت مدلوالته من شاعر
إىل آخر ،وتنوّعت تنوّ ع أساليبهم و رؤاهم .فنرى الشاعر الفرنيس بودلري يصفه قائال:
«من العطور ما هو نظر مثل برشة الرضيع ،وما هو حلو مثل صوت املزامري ،وما هو
أكثر خرضة من الرباري» .بينما يحاول نزار قباني حرص مفاهيمه بقوله« :العطر لغة
لها مفرداتها وحروفهاو ابجديتها ككل اللغات .والعطور أصناف وأمزجة .منها ما هو
تمتمة ،ومنها ما هو صالة ،ومنها ما هو غزوة بربرية» .ولع ّل هذه القراءة يف قصيدة
«واجهةالعطر» هي محاولة تبني خصوصيات هذا العطر ،ومكونات تركيبته ،ورصد
مدلوالت هي غري ما يوحي به العطر ،ذلك املستخلص طيب الرائحة.
تتنوع الحقول الداللية ىف هذه القصيدة ،وتتعدد معه الحركات .فكأن القصيدة
تسافر بنا يف كل االتجاهات كما تسافر ال ّرائحة يف كل األمكنة .وتأخذنا الدّاللة يف كل
م ّرة إىل ريح ورائحة ،بني مجرد ومحسوس ،ذهني وملموس .فكيف كان السفر؟ وأين
ينتهي بنا املطاف؟

ّ
العطرالحسي /الحركة االفقيّة:

ىف بداية القصيدة األوىل تتواىل التعريفات ،وتتواىل الحركات ،بني ألسنة تتالحس،
حس يحتفي بالرغبة والعطر .هنا ال معترصُ االزهور ،بل
وبني املاء واملاء .معجم ّ ّ
معترص الحقيقة .ماء الحياة ،حني يكون الحبّ  .العطر أيضا طيب القلوب .حركة
أفقية ىف اتجاه املرأة املشتهاة ،يُستد ّل به عىل نوافذها ،فهو»الذي غ ّذى الحياة من
البداية وردة» .فالعطر هو مح ّرك الحبّ أو هو ماء الحبّ أو هو كالهما .شهو ٌة للحبّ
وللحياة.

العطرالمجرّد /الحركة العموديّة:

الديني .فالعطر(قول الله
ىف املقطع املوايل تنتمي أغلب املفردات إىل الحقل الداليل ّ
ّ
تعاىل ،وعد النبيّني ،طيب الدّعاء ،املالئكة ،العروج ،مباركا) .يتزامن مع هذا املعجم
الديني مع حركة عموديّة« .يا عطر زد من شوقك العلويّ  ،واصعد إىل حيث ّ
السماء.
ّ
أرى البعيد ،وال يراه اآلخرون» .حركة صوفيّة تجعل من العطر سبيال إىل معانقة
الغيب واالنعتاق ،فيها شوق اىل ما ال ي ُ
ُعرف ،ويحرض «البخور» رمزا دينيّا(يستخدم
عادة ىف املناسبات الدينيّة ،أو أماكن العبادة.هكذا بدأ العطر ما ًء للحياة ليتجىل يف
للحس عىل ال ّروح ،أم ّ
ّ
أن رائحة العطر
مستوى آخر  ،يف أبعادٍ روحيّة .فهل هذا تقديم
ّ
ّ
تأخذنا هنا وهناك ،نتلمّ س أثره بني ل ّذة حسيّة ولذة روحيّة .لذتان تعانقان سماء
النشوة ،بل إن املفهوم يتّسع أكثر ليكون العطر مرادفا للعقل».عقولنا أيضا عطور».
يختلف مدى طيبها من عقل إىل عقل ،من فكر إىل فكر ،حسب الغايات والنيّات.

العطر/عطرنا (أنا+انت):

الخاص .من مفاهيم ِ
ّ
مختلفة ومعاجم متنوعّ ة إىل ما
ينتقل الشاعر من العا ّم إىل
يفوح بينهما بني هو وهي  .وبينهما تتلوّن الروائح حسب الطقس والطقس والفصول.
وتضوع رائحة الربتقال يف غري موسمها صيفا متمازجة مع عبري الفانييل .وتبدو رائحة
العطر املع ّد من الخشب «محبّذة أكثر شتاء .هي روائح تذكي نار ال ّرغبة فال تهدأ.
يظهر العالم الذي يلتقي فيه بالحبيبة مليئا بك ّل مكوّنات ال ّلذة( .عطر ،موسيقى،
ً
ّ
الحواس ً
وذوقا وبرصا
ملسا
نظرات ،قهوة ،فراش ،نبيذ ،لوز) مكونات املشهد تُشبع
وشمّ ا .غري أن هذا العالم يبدو حلمً ا .فالحبيبة بعيدة .وال يحمل أنفاسها سوى «عشب
بحرها» خلف املدينة .رائحة أخرى ،رائحة العطر .مفهوم آخر للعطر يتعاىل عن كونه
محسوسا إىل أن يكون فكرة ل ّلقاء لكرس املسافة بينها وبينه.
العطر/الذكرى:

ّ
ّ
وكان العطرهو ك ّل ما م ّر ،رائحة ما
«توقعي أن ال نحبّ سوى ا ُملحَ بِّ من القديم».
هو جميل من املايض  .إنها لذاكرة انتقائيّة تلك التي ال تحتفظ إال ّ بما نحبّ  .وما نحبّه
من الحارض هو «ما يشبهنا من العطور جميعها» .فالعطر لم يعد له ذات خاصة به
بمعزل عنّا ،نتطيّب به .إنه أجمل ما كان فينا وما سيكون.
ىف املقطع الرابع يؤكد عىل هذه الفكرة من خالل عالقة العطر باملكان ،حيث يقول
ّ
متوسدين
الشاعر« :هل ج ّربت تعطري املقاعد قبل أن يصل القطار.فقد ننام الساعة
شعورنا باالحتماء» .مقابلة بني البقاء ّ
والسفر ،بني الحضور والغياب .يخ ّلد العطر
حب العاشقني عىل مقعد ،فيذهبان ،ويبقى عطرها كما تبقى القصيدة  .وقد يأخذهم
العطر ،فال تسافر غري الحقائب« .هي الحقائب تستع ّد ألن تسافر قبلنا»ويقول:
«ونحن نصري رائحة وعطرا،ونحن نصبح ذكرى» .ويقول« :نحن مجربون عىل املنايف
وال ّرحيل.ونحمل الباقي من الباقي صداقات وذاكرة» .العطر ذكرى قد تكون حمال
ثقيال« .فما السبيل إىل اغتسالنا من مالبسنا القديمة؟»

العطر/السحر:

درة زروق

«كتبوا روايات ،ودوّنت األساطري الغريبة عن عطور كان منها ّ
السحر» .يبدأ املقطع
خاصة يف عالقته ّ
ّ
بالسحر  ،يف
السابع بإشارة إىل رمزية العطر يف املوروث الشعبي،
أسلوب إخباري لينتقل إىل توظيفه يف الحديث عن عالقته باملعشوقة من خالل أسلوب
أنشائي ،يقوم عىل األمر لغاية التحذير والتنبيه « .فلتحذري املشموم من بني الهدايا».
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معرض تونس الدولي للكتاب الدورة : 36

أفكار مستوردة من األرشيف وإرصار عجيب عىل اجرتار الفشل

زينب توفيق مقطوف*

«ما يقوله المعرض عن
الكتاب يخبرنا عن المعرض
أكثر مما يخبرنا عن الكتاب»
ما تجدر اإلشارة إليه ،يف البداية ،هو أن جملة
املواقف التي نطرحها يف هذه الورقة ال عالقة لها
بالشخوص بل باملؤسسات،ال عالقة باملعارضة
البدائية ،أو املعارضة من أجل املعارضة ،تلك
التي ترتصد انفضاض املجالس،لتمدح حامل
الصولجان وتنهش من يسقط أوال.بل هي مواقف
حرة ال خيمة تستظل بظلها وال دم تالحق ثأره
وال رأس تقودها قيادة املتبوع املبرص للتابع
األعمى.
مواقف حرة ال والء لها لغري مطرقة نيتشه
التي نشري بها إىل كل بناء نخر الفساد جدرانه
فصار هدمه أوكد من ترميمه.
تعيش تونس ،هذي األيام ،عىل وقع الدورة
 36من معرض تونس الدويل للكتاب ..وهي دورة
تأتي يف ظروف سياسية استثنائية..لعل عنوانها
األبرز واألهم هو الفصل  118من الدستور
التونيس وما رافق تطبيقه من آراء مساندة
ورافضة وحركات شعبية تدعو اىل محاكمة من
أفسد يف البلد وأخرى تدعو إىل احرتام الرشعية ..
وضع سيايس دقيق جدا ..لم يعد يعني
الداخل التونيس فحسب  ..بل انه تحول إىل ملف
رئيس يف برملانات العالم ومادة إسرتاتيجية يف
مكاتب صناع القرار .
وكل يقود مركبه كما تشتهي سفنه.
يف ظل طقس سيايس ينبئ بتغيريات جذرية
يف حارض البلد ومستقبله  ،ينتظم معرض تونس
الدويل للكتاب.
حيث حرض كل يشء ،امللتقيات املعهودة ،التي
حفظناها عن ظهر قلب ،الندوات اململة ،التي
تعقد يف قاعات فخمة ويؤثثها أكاديميون مملون
أمام كرايس فارغة  ..التظاهرات الفلكلورية التي
يتم االستعانة بها ،يف كل دورة  ،يف محاولة بائسة
إلسعاف أيام املعرض الرتيبة.
وألن الكتاب وجه البلد األول واملتحدث
الرسمي األول باسم أفراحه وأتراحه ،فقد
انتظر الجميع ،وهو أمر بديهي ال يستدعي من

إحدى الندوات عىل هامش املعرض

املرشفني عىل املعرض اجتهادا ومجهودا ،عقد
لقاءات وندوات وحوارات حول الوضع السيايس
يف الراهن وتفتح باب النقاش حول النقطة األهم
« تأويالت الفصل  ،»118وهي فرصة ملنح
الكلمة اىل املثقف الذي تم استبعاده استبعادا
ممنهجا،أحيانا،و إستبعد نفسه ،أحيانا أخرى،
من املشاركة يف بناء تونس ما بعد سقوط بن
عيل ،أين تمكنت قوى الرجعية ،يرأسها اإلسالم
السيايس ،من االستحواذ عىل السلطة وفسخ
كل صوت مخالف ملرشوعهم الظالمي .لكن،
لألسف،ال يشء من كل ذلك حدث  ..تناولت أيام
املعرض كل ما ال عالقة له بالحدث األهم يف العقد
األخري من تاريخ البلد ،وربما األهم يف مستقبله
القريب والبعيد  ..وهي نقطة نسجلها بكثري من
خيبة األمل ،طارحني سؤاال حول جدارة املرشف
باإلرشاف وجدارة من حوله باالستشارة .!.
وانحياز املثقف التونيس واملؤسسات الثقافية
التونسية إىل اإلستقالة من خوض املعارك
الوطنية الحاسمة ليس بالحدث املفاجىء يف
هذا البلد  ..فكثريا ما دافع املثققف التونيس عن
«قضايا الكون و هرب من وجه قضيته».
يكفي أن نلقي نظرة عىل أحداث الثورة
التونسية و ما تبعها من أحداث أخرى تخص
معارك الدفاع عن مدنية الدولة وحرية املرأة
و سيادة القرار الداخيل ،و هي ملفات غاية يف
الحساسية،كي نفهم أن املثقف التونيس ال يلتحق
بغري القضايا الفضفاضة ،تلك التي تمنحه
فرصة الثرثرة و إستعراض شجاعة و مبادىء
ال يملكها.و ها أن الدورة  36من معرض الكتاب
تأتي كي تؤكد للجميع أن املثقف التونيس غري
قادر عىل خوض الرصاع بقدر ماهو جاهز للعب
دور محامي الشيطان .
إذن ،عىل طريقة فارس مغوار يف فلم كوبوي
يدخل الكتاب اىل ركح املعرض .لقطة سينمائية
غاية يف اإلبداع والدهشة  ..حتى خلنا للحظة أننا
مازلنا بصدد متابعة أيام قرطاج السينمائية
والتقاط صور الذكرى عىل السجاد األحمر  ..لوال
شعار املعرض ويافطته الكربى التي ذكرتنا أننا
تحت غطاء الدورة  36من معرض الكتاب...
وبينما تتجول الكامريا لتصور لنا جواد الفارس،
رسجه ،مسدسه ،خنجره ،قبعته ،سيجاره..

أحد أجنحة املعرض
نظرته الحادة التي تحيلنا إىل قصة املعرض « :
حمار بريدان ....« L›âne de Buridan
يف الجانب اآلخر ،يدخل الكتاب إىل استوديو
تصوير املعرض ( تحت شعار صادم ال نشك يف
براءة مؤسسة الرئاسة من التورط فيه ،بل هو،
كما نعتقد،مجرد اجتهاد سخيف بنفسجي من
أهل األرشيف ) مزهوا بعظمته،بجده األول الذي
علم اإلنسان ما لم يعلم  .يا له من مشهد مؤثر.
كأنه «سبارتاكوس» يبعث حيا ويتم تتويجه
ملكا عىل عرش روما .
وألن مواقع التواصل االجتماعي باتت
الفضاء األول للتواصل والتأثري وإيصال املعلومة
واالستثمار فيها يف توقيت جنوني ،فقد منيت
نفيس ،وأنا أزور صفحة املعرض الرسمية،
بالعثور عىل طرح جيد لفعاليات املعرض يف
صفحته الرسمية (فايسبوك) لكن ،يخيب
ظني ،مرة اخرى ،من النظرة األوىل ،حيث
نرشت الصفحة الرسمية مجموعة مقاالت تحت
عنوان (أصداء املعرض؛ متابعات ومقاالت حول
فعاليات الدورة  36من معرض تونس الدويل
للكتاب) يف حركة غبية من القائمني عىل الصفحة،
حركة تبني لنا عجز املؤسسات الثقافية ،خاصة،
ومؤسسات الدولة ،عموما ،منذ عقود ،عن
التحرر من تقييم اآلخر وتنويه  .ألن مركز ثقل
املؤسسة الطبيعية هو ذاتها وليس اآلخر  .وهي
حركة تعيدنا إىل زمن ليس بالبعيد ،تحديدا اىل
وكاالت التعاون الخارجي زمن بن عيل  ،ثم ما
تعلق بحركة النهضة من شبهة تعاون مع رجال
مؤثرين يف السياسة األمريكية قصد تجميل القبح
ورتق ثوب خياراتها املتهرئ.
ثم إني أوجه سؤاال إىل املرشفني عىل صفحة
املعرض؛ إىل من يتوجّ ه املعرض يف مجمل أعماله
وندواته ولقاءاته وكتبه املعروضة ؟
إذ ال اعتقد أن من يوجه خطابه إىل الداخل
التونيس يعنيه تقييم جرائد ومواقع عاملية .
و ها أننا نسجل نقطة أخرى ،بعد غياب أي
طرح ملسألة الوضع السيايس يف أيام املعرض ،اال
وهي «ان ما يقوله املعرض عن الكتاب ،يخربنا
عن املعرض أكثر مما يخربنا عن الكتاب».
هذه الدورة التي ترص بحماسة ال مثيل لها
عىل اقتفاء آثار أسالفها من الدورات الفاشلة ..
حيث غابت األفكار وحرضت الندوات والحوارات
التقليدية املفلسة  ..أين سجلت دور نرش بعينها

حضورا الفت عىل حساب أخرى  ..باإلضافة إىل
حضور تلك الدور يف لجان تحكيم ..
نحن ،وإذ نطرح ما رصدنا من تجاوزات
خطرية ،فإننا ال نوجه تهما وال نقدح يف الغيب،
بل نرفع شارة الفشل يف وجوه املرشفني عىل
املعرض .ثم ما الفشل يف النهاية إال خطأ فادح
ظهر جليا يف الخطط البدائية الفاشلة ،كما ظهر
يف االستعانة بمتقاعدين من الوظيفة العمومية
وأكاديميني تجاوزوا سن الفكرة والتفكري.
وهي أخطاء ندعو إىل التحقيق يف فساد
نواياها من عدمه.
كل متابع لحركة الكتاب يف العالم يالحظ
إقبال القراء عىل حفالت التوقيع واقتناء الكتب
بأعداد محرتمة .
لو كان املرشفون عىل املعرض عىل دراية
بهذه النقطة وفشل أسالفهم يف استقطاب
القارئ ،لفتحوا حوارات ترشح هذا املعضل
القديم املتجدد ،بدل حوارات وندوات ال عالقة
لها باملعضل األساس ،من قبيل «
الخطاب االشهاري اليوم يف معرض تونس
الدويل للكتاب « او « صناعة الكتاب يف زمن
الديجيتال « !!.
أخريا ،اقرتح عىل وزارة االرشاف التخيل
نهائيا عن فكرة إنشاء دورات قادمة للكتاب
..واالكتفاء بـ « العيد الوطني للكتاب « او «ليوم
الوطني للكتاب» عىل شاكلة « اليوم الوطني
للشجرة « او « اليوم الوطني للباس التقليدي»
أو «اليوم الوطني لألغنية الرتاثية» ..وهكذا
تكون الوزارة قد مكنت املالية العامة من أموال
مهمة كانت تذهب اىل فضاء من هراء وضحك
عىل الذقون وسمرسة مفضوحة واستغباء للرأي
العام وتشويه لصورة الكتاب املشوهة بطبعها..
من خالل جوائز املعرض وتكريماته املشبوهة .
لألسف ،هذا املعرض،منذ سنوات ،يدخل
البالد عىل طريقة فارس مغوار يف فلم كوبوي
..ثم يغيب يف الزحام ..وبني الربوتكوالت
والتظاهرات الفلكلورية الفضفاضة ..اىل حد أننا
لم نعد نعرف  ..أمعرض للكتاب ما نحن بصدد
اإلحتفاء به؟ ..أم معرض للسيارات؟ أم معرض
للخيول؟ أم معرض للدجاج املهدد باالنقراض؟
أم معرض للحلزون؟!
ولعمري ان االستثمار يف تربية الحلزون
أفضل من االستثمار يف تربية التفاهة والغباء.
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قراءة في كتاب

«املعطف» لـ  ،Nicolas Gogolوالدة البطل «املنبوذ»

35

ياسين العبيدي

تعد رواية «املعطف» للرويس نيقوالي غوغول واحدة
من أهم الكتابات التي أحدثت نقلة نوعية يف األدب
اإلجتماعي الرويس من خالل تطرقها لوقائع عديدة
ملدينة سان بطرسبورغ وتحديدا تسليطها الضوء عىل
موظفي الخدمة املدنية أو «املوظف البسيط» لدى
الحكومة .بني سنة  1842 - 1835بدأ نكوالي غوغول
اإلشتغال حول رواياته القصرية ومجموعاته القصصية
«أخبار بطرسبورغ» والتي تحتوي عىل رواية «املعطف»
«األنف» و«املفتش العام» وتدور أحداثها األقرب إىل
الواقعية يف مدينة بطرسبورغ وقد سعى يف كتاباته أو
أخباره للكشف عن أبرز التناقضات التي تميز املجتمع
املجتمع األرستقراطي يف تلك الفرتة .
«املعطف» رواية قصرية جمع فيها غوغول بني
األدب واملرسح وقد شكلت بداية واعدة يف األدب الرويس
برسعة اشعاعها عىل األدب العاملي ،إذ إعتربت جديدة
بأسلوبها «الكوميدي املأساوي» وموضوعها والقضايا
التي اشتغلت عليها  ،فكان لغوغول أنذاك دور بارز يف
نحت مالمح األدب الرويس واملساهمة يف النهضة األدبية
يف روسيا خالل القرن الـتاسع عرش الذي يعرف بالعرص
الذهبي ،فاملعطف هي أول قصة عن «اإلنسان املعدم
واملنبوذ» والتي سيمتد تأثريها يف ما بعد إىل عمالق األدب
الرويس فيدور دستويفسكي يف رائعته «الفقراء» من
خالل شخصية ماكار ديفوشكني.

إتسعت فهي ال تستطيع احتواء من ينتمون إىل البنى
اإلجتماعية املفقرة واملحرومة،خاصة وأن القرن 19
كان حكرا عىل األرستقراطيني واألسياد ،فكان سخط
غوغول واضحا يف تناوله لشخصية أكاكي أكاكيفتش
تلك العينة من ضمن العينات املرتامية عىل أطراف
الدوائر الحكومية واإلنتقال بهذه الشخصية إىل أبعد
الحدود والعيش معه حتى يف أبسط تفاصيل حياته .

الواقعية في الرواية والقضايا المطروحة

إىل مأساة عند إلتحاقه بالعمل  .أكاكيفتش املسكني
هو ذاك املوظف الحكومي البسيط الذي يمتهن وظيفة
الكتابة أو باألحرى نسخ الوثائق اإلدارية وهو واحد من
تلك الكائنات التي تعيش حياتها دون أن يالحظ مرورها
أحد فهي ال تحدث أي صوت أو ضجيج حتى يف أشد
املواقف قسوة  ،حياتها تتلخص يف ذلك العمل الروتيني
مع قليل من الرغبات ،قليل الوعي بالذات  ،يفتقر إىل
الخيال والطموح ،حياته خالية من االنتظارات واألحالم
املبادرة الوحيدة التي يتخذها كل عام هي أخذ معطفه
إىل الخياط من أجل ترقيعه ،وهذه من أبرز األسباب التي
تجعله مثريا للسخرية أمام زمالئه.

ولد بطل الرواية منبوذا أو لنقول «نكرة» بإعتبار
وجوده اإلجتماعي ،قدومه للحياة كان حدثا عابر كما
يحدث غالبا يف هذه األوساط حتى طريقة إختيار إسمه
كانت يف منتهى العبثية أو ربما تلك هي الضوابط التي
تفرض عىل العائالت الفقرية والتي تعاني الويالت فلقب
بشماشكني املشتق من إسم «باشماك» تعني باللغة
الروسية الحذاء وهنا تكمن القدرة الفائقة لدى غوغول
عىل الغوص يف التفاصيل التي تحدد للقارئ إلتماس
حقيقة األحداث والقطع بواقعيتها.يميض بنا غوغول
إىل أبعد من ذلك ويقدم صورا مختلفة من واقع أكاكي
األليم يف حواره مع زمالئه يف العمل عندما يهمون ببعض
من سخريتهم املعتادة واحتقاره ومنها أيضا ارصاره
عىل رتق معطفه البايل مرات ومرات عدة ثم انتقاله بعد
ذلك لعملية ادخاره للنقود وتخليه عن متطلبات عيشه
اليومية وعدم إشعال فوانيسه عندما يحل الظالم،
جميع هذه املشاهد املؤسفة لم تكن مجرد حكاية أو
قصة تخيلها كاتبنا بل عاينها وسمع عنها لينقلها يف
كتاباته أو اخباره التي تعج بها املدينة»،إن كان البعض
يقول ليست وظيفة األدب أن يلتفت إىل ك ّل هذا ،فإن أق ّل
مستوى مطلوب من األدب هو التعبري عن الذات» سعى
نكوالي غوغول جاهدا لفك هذا اإللتباس ونجح يف ذلك
بتدقيقه يف تقديم شخصية أكاكي أكاكيفيتش ،كشف
إنتظارته ومواقفه تجاه الحياة والواقع.
إشتغل غوغول يف روايته القصرية املعطف عىل عديد
القضايا األخالقية واإلجتماعية الحارقة وأبرزها الحياة
التي يعيشها الفقري املعدم الذي اليحظى بإحرتام زمالئه
الذين هم أعىل شأن منه ومراتب يف السلم الوظيفي
واإلجتماعي والجشع الذي يتملك اإلنسان املتكالب عىل
الرتقيات والنفوذ .

إعتمد غوغول يف صياغته للمعطف فكرة مغايرة
ومختلفة عن السائد وتعمق يف تناقضات املدينة املثالية
التي تبهر بألوانها وحفالتها الصاخبة كل القادمني
إليها فكان الوقع قاسيا عىل روح كاتبنا منذ قدومه
لها وولوجه يف عواملها املختلفة فأحس بالخذالن والصد
كما أحس أكاكي أكاكيفيتش عندما تم طرده من مديره
العام فعرف غوغول بذلك أن شوارع بطرسبورغ وان

يمتلك نيغوالي فاسيلفيتش غوغول فن رهيب يف
رسم الصور وتجسيدها يف بضع كلمات فقط ،فهو
من خاللها يجلب القارئ إىل مشاعر عميقة ومتناقضة
تجعله يتعاطف مع شخصية الرواية يف مواضع ويسخر
منها يف مواضع أخرى ،أما يف عالقة بأسلوبه األدبي
الساخر هو أساسا قائم عىل تحريك السكون لدى
القارىء.

المسرح دواء لألمراض اإلجتماعية

كان شغف غوغول باألدب واملرسح منذ والدته كبريا
فانتهج هذا الطريق وخاض غماره إىل النهاية وأنشأ
أدبا ملتزما بقواعد ووقفات مرسحية ،فقدم لنا من
خالل نصوصه رؤية شاملة للمدينة التي خاب ظنه
فيها منذ قدومه لها من خالل ماعاينه من مشاهد مألت
قريحته لتتحول قصصا ونصوصا مرسحية تمتزج
فيها النغمات (فواصل مكانية-زمانية  ،مزيج كوميدي
درامي ،التحول يف البناء الرسدي الرتدد بني الحقيقي
والخارق للطبيعة أو الخيايل ،التحول من السخرية إىل
الشفقة )..بعيدًا عن األسئلة الوجودية الكربى ،إنه
يفحص حياة املسؤولني املثريين للشفقة ومتواضعي
املشاعر جدا ،حتى لو كانت سخيفة أو سخيفة تماما.
أكاكي أكاكيفيتش باشماشكني :الشخصية هي
لسان فئة كبرية من املجتمع الرويس وإحدى تعبرياته
يف حقبة سوداء أشبه بفرتة سبقتها وهي «الرق» لكنها
بآليات وأساليب مختلفة تطورت وتغريت عرب الزمن ويف
سياق تاريخي مختلف ،بطل الرواية أكاكي أكاكيفيتش
شخص بسيط ،يحيا دون أن يعرف أفراح الصداقة
وسعادات الحب  ،وتنوء روحه تحت وطأة السخرية
والضجر حياته تملؤها الخيبات منذ أن فتح عيناه،
املصري املأساوي لهذا اإلنسان تحدد منذ والدته ،ثم تحول

مفهوم البطل المنبوذ

أسلوب السخرية لدى غوغول

موقع الشارع املغاريب
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عندما ينهزم اخليال أمام الواقع
ّ
الرمييل !
آلمنة
األرواح»
ط
«ش
يف
ّ

“ال ّرواية قراءتها عذابٌ يف عذاب ،فكيف بكتابتها؟»
يف هذه الجملة القصرية ،استطاعت ال ّراوية «باهية»
أن ّ
تلخص ّ
الضن َك الذي كابدته آمنة ال ّرمييل وهي تَ ُق ُّد هذه
َ
ال ّر َ
القرائي بني من
املتاهة ممهّ د ًة بذلك إىل نوع من العقد
واية
ّ
**
ّ
السد يف «ش ّ
كتب ومن سيتلقى مفاده ّ
أن ّ
ط األرواح» ليس
ْ
ٍ
ُجَّ
تسلية وال إضحاك وال حكايات م ت لكثرة ما تداولها
رسد
النّاس وال تكرارا ألحداث رضب عنها ال ّزمن صفحً ا وال حتّى
ّ
والغرائبي
بالعجائبي
توسال
إبحارا يف الخيال وتهويمً ا وال
ّ
ّ
واإلغرابي مادام ما عايَنَتْ ُه وعانتْه ال ّراوية
والفانتاستيكي
ّ
ْ
«باهية» أقوى وأنكى من ذلك جميعا.
فإذا كانت روايات كثرية تجنح إىل الخيال تَ ُق ّد منه
متوس ً
ٍ
ّ
العقالني ومن إثارة ومن
لة بما فيه من
حكايات
ّ
فإن آمنة ال ّرمييل استطاعت بما حشدته لـ«ش ّ
ّ
ط
تشويق
ّ
األرواح» من وقائع ومواقف وحكايات أن تثبت أن الخيال
بات متواضعا جدّا أمام ما يحدث فعال.
وإذا كانت روايات كثرية قد سلكت سبيل االنحياز إىل
ً
ومشاهد ًة وسماعً ا ّ
َ
فإن آمنة
حقيقة
الحياة بما يدور فيها
أن امله ّم فعال هو اختيار ال ّزاوية التي يتسللّ
ال ّرمييل قد أثبتت ّ
منها الكاتب إىل الحياة والدّروب التي يسلكها والتّفاصيل
ّ
والشخصيات التي يختارها.
التي ينبشها
ّ
وإذا كانت روايات كثرية قد لجأت إىل التاث تنفخ فيه
ال ّرماد بال فائدة أحيانا وملج ّرد إعادة كتابته غالبًا ّ
فإن آمنة
ال ّرمييل قد لفتت االنتباه إىل ّ
أن كتابة ما يعيشه الخلق من
غرابة وخوف ورصاع وخيبة أوْىل من تكرار شخصيّات
ووقائع يعرفها النّاس جميعا.
وإذا كانت ج ّل ال ّروايات تزخر بحكايات األحياء املختلفة
فإن آمنة ال ّرمييل يف «ش ّ
ّ
ط األرواح» قد أعرضت عن األحياء
ُ
ِّ
قلمَ
ها شطر الجثث التي يلفظها البحر
وحكاياتهم لتول َ
املنيس» يف انتظارها لريدمها كما اتّفق يف
حيث « خري الدّين
ّ
مقربته التي ال تشبه أيّة مقربة أخرى.
ولنئ كان أمر الهجرة غري ّ
الشعيّة التي باتت تُعرف
ً
ً
ّ
فإن رواية
وتمثيل
وكتابة
بــــ«الحرقة» قد أُن ْ ِه َك حديثًا
«ش ّ
ط األرواح» جاءت لتَجُ بّ ذلك ك ّله وتعلن رصاحة ّ
أن ك ّل
ما قيل كان كالما يف كالم ،أو كالمً ا لالرتزاق وملج ّرد إنجاز
ّ
الصحفيّة بأنواعها املكتوبة واملرئيّة واملسموعة ،أو
املها ّم
ّ
كالمً ا ينتهي بمج ّرد الفراغ منه فال يبقى يف من يتلقاه أث ٌر،
حقيقي بمسألة الهجرة
أو كالمً ا ال عمق فيه وال وعي فيه
ّ
ُ
االضطراريّة التي رسمت لها ال ّرواية صورتها امل ّرة املريرة
مثبتة أنّها ال تعدو أن تكون هجرة نحو املوت.
ّ
هل ثمّ ة أَمَ ُّر وأنكى من أن يختار الواحد الذهاب إىل املوت
*

صورة تتح ّدث

ً
غرقا؟
هل ثمّ ة أم ُّر وأنكى من أن يبيع شابٌّ مصوغ أمّ ه وزيتون
أبيه وشقاء إخوته لريتمي بإرادته يف بطن الحوت؟
ورغم ّ
أن هذه ال ّرواية تُعادي عدا ًء واضحً ا املؤانسة
واإلضحاك والتّندر والتّسلية ،ورغم أنّها لم تغادر دوائر املقربة
ّ
ّ
والشكوى
والصياح
والجثث املتح ّللة والدّفن وال ّرعب والبكاء
والخيبة فإنّها لم تتخ َّل عن اإلمتاع !
ٌ
رواية «ش ّ
ط األرواح» إمتا ٌ
ع وال تسلية ! أليس املقام مقام
موت ودفن ونهايات بائسة؟ أال يقتيض مقام املوت الج ّديّة
ّ
والصامة؟
واالنضباط
هي ممتعة ألنّها تس ّللت من زاوية مختلفة لم يسبقها
ّ
نظن أنّنا نعرف عنه الكثري  ،وهي ممتعة
إليها أحد إىل عالم كنّا

البسيسة

تعود أصول أكلة البسيسة (وتعرف أيض ًا باسم الروينة) إلى
العهد الروماني وهي إحدى أهم األكالت التونسية التي يؤكد
خبراء الصحة ضرورة اعتمادها كمصدر مهم للبروتينات النباتية
المتأتية من الحبوب والبقول الجافة ،وترتفع قيمتها عندما ترتبط
بالمواد الغذائية األخرى.
كما تحتوي على كمية كبيرة من األمالح المعدنية والفيتامينات،
إلى جانب النسبة العالية من السكريات بطيئة االمتصاص
فهي ومن خالل مكوناتها مصدر مهما للطاقة التي تمد الجسم
بالدفء والحيوية والنشاط صيفا وشتاء.

تونس أيام زمان
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ألنّها جاءت مضغوطة كقطعة س ّكر ال مجال فيها رغم
ْ
مائتي وسبعني صفحة لالستطرادات التي ال
امتدادها عىل
طائل من ورائها وللحوارات التي ال تخدم تنامي ّ
السد وال
للحشو الذي يعيق امليضّ نحو ال ّذروة ّ
السديّة املنشودة.
وهي ممتعة ألنّها ُقد ْ
َّت من لغة أنيقة ارتقت مفرداتها
وتعابريها ما جاء منها بالفصحى أو ما ورد اختيارا
واضطرا ًرا بالعامّ يّة إىل سياق ّ
السد ومستوى الوجع الذي
يتجاوز من يكتب إىل ضمري من يقرأ بتمعّ ن.
مائتان وسبعون صفحة من الوجع املتنامي امل ّ
طرد وال
غياب للتشويق! حكايات تنافس بعضها بعضا يف املرارة
وشعور القهر ومعاناة املوت أو معاناة الحياة التي ال
تختلف عن املوت ّإل بما فيها من بعض ضجيج أو املوت
الذي يصبح أحيانا وعند انسداد األفق راحة وبداية وجود
آمن وسليم.
آخر ٍ
مع «ش ّ
ط األرواح» نحن أمام متاهة أو نحن أمام رواية
السد فيها متّبعً ا خ ّ
طني ْ
يسري ّ
اثني ،فأمّ ا األوّل فمن الوطن
ّ
إىل البحر ،وأمّ ا الثاني فمن البحر إىل القرب .وإذا استعرنا
ً
منطق ال ّرياضيّات وتفكريهاّ ،
فإن ّ
اختزال من
السري يصبح
الوطن إىل القرب مع ما يعنيه ذلك من جحود األوطان وعِدائها
ا ُملعْ َلن للحياة ولإلنسان وامتهانها رسقة أعمار النّاس ،ومع
ما يعنيه ذلك من اتّهام هذه األوطان رصاحة بأنّها ليست
أوطان حياة إنّما هي مقابر ومدافن.
مع «ش ّ
ط األرواح» أنت أيّها القارئ أمام رواية ال تقرأها
مطمئنّا وال محايدًا وال المباليًا ...رواية ال ترتكك إثر الفراغ
منها  -إن فرغت منها فعالّ -إل ويف ضمريك طع ُم الجثث
املتح ّللة ،ويف أذنيك ك ّل ما عجّ ت به من اعرتافات ومن بكاء
ومن شكوى ،وفيك ك َّلك ما ال ح ّد له من الوجع ...وأنت ال
ترتك «ش ّ
ط األرواح» إأل ّ ويف نفسك ثورة تضطرم ضدّك وض ّد
ك ّل من أودى بأصحاب تلك األرواح الكثرية إىل تلك النّهايات
البائسة وض ّد سياسات البلدان وتنظيمات اإلرهاب وض ّد
الفقر والتّفقري والجوع وحكومات التّجويع.
لقد قالت رواية آمنة ال ّرمييل عن الهروب من األوطان
اضطرا ًرا ك ّل ما ل ْم نكن نعرفه ،ولكنّها قالت أيضا ّ
إن ال ّرواية
لم تع ْد مج ّرد حكاية تُحكى لإلمتاع واملؤانسة بل متاهةً
ً
يَلِجُ هَ ا القارئ متوجّ ً
خيفة ويغادرها قل ُِقا تجري يف رأسه
سا
ٌ
أسئلة شتّى.
--------------* ال ّرواية ص 38
** حصلت هذه ال ّرواية عىل جائزة الكريديف ألفضل
إبداعي لسنة 2021
عمل
ّ
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«بريق الصمت» ملنى أمحد الربيكي
كتابة الصمت وشعرية رواية الصوت

إن الرواية باعتبارها عمال رسديا تخييليا ال تُقرأ يف عالقة بالواقع
بل يف عالقة باألدب أي تقرأ باعتبارها تناصا منفتحا وحواريا وتعدديا
ال باعتبارها نصا منغلقا وأحاديا إذ الرواية تكتب يف عالقة بنصوص
أخرى ووفق عالقة تناصية أو حوارية .ومن هذا املنظور فإن «بريق
الصمت» ملنى الربيكي لنئ كانت رواية الصمت التي تعالج قضية
اإلنسان املصاب بالصمم أو املحروم من السمع (والنطق) أو «ذوي
االحتياجات الخاصة» فإن هذا املوضوع ال يهمنا باعتباره حالة
اجتماعية أو ظاهرة واقعية تشمل قطاعا من املجتمع أو باعتباره
وضعا إنسانيا مخصوصا عالقته باآلخر وبالعالم مختلفة (العزلة)
بقدر ما يهمنا باعتباره تيمة غري مألوفة من تيمات الرواية املعارصة
تفرض بسبب خصوصيتها وصعوبتها رهانات وخصوصيات يف
الكتابة من جهة وتفرض إكراهات وتحديات من جهة أخرى .وال
ننكر أن هناك من قارب هذه الرواية من هذه الزاوية لكنه أرجع تفرد
الرواية إىل عوامل أخرى منها عوامل فنية جمالية (الحوارية -تعدد
األصوات -القطع مع الرواية الكالسيكية) أو عوامل مضمونية فكرية
والسعادة ال ّروحية يف تح ّد ّ
(االنتصار للفرح ّ
للسلطة -خوالج املرأة
الدّفينة وهي تصارع إلثبات ذاتها -كفاحها يف إثبات هويّة مسلوبة).
غري أن هذه السمات يف نظرنا وإن ثبتت صحتها ليست هي ما يصنع
فرادة الرواية وأهميتها ولذلك سنتناول الرواية ال يف عالقة بالواقع
وال يف عالقة بالرواية الكالسيكية بل سنقرؤها يف عالقة بالروايات
واملراجع التي تناولت هذه التيمة ويحتمل أن الكاتبة اطلعت عليها
وتأثرت بها أو استلهمت منها وقد تكون حاولت تغييبها والتحرر
من سلطتها لكنها يف جميع األحوال أقامت معها رضورة عالقة
تناص معلنة واعية أو ضمنية غري مقصودة .والسؤال املطروح :إىل
أي مدى وفقت الكاتبة يف إبداع عمل روائي غري مسبوق يف الرواية
العربية من جهة وتحدي الكتابات السابقة يف هذا املجال بالتقاطع
أو التناص معها مع تحقيق التفرد والخصوصية اللذين هما رشط
اإلبداع واإلقناع من جهة أخرى؟
أما النصوص التي يبدو أن رواية «بريق الصمت» كتبت من
خالل عالقة تقاطع وتناص معها فهي «رصخة النورس» لديالبوري
و»عالم الصمت» ملاكس بيكارد وخاصة «يدا أبي» ملايرون أولربغ
الذي كان حارضا أكثر من غريه وفاعال بأشكال مختلفة يف هذه
الرواية رغم أنه سرية ذاتية و»بريق الصمت» رواية .ويتجىل التناص
يف مستويات عديدة منها العتبات (العنوان -الصورة -النصوص
املصدرة -الفصول والعناوين الفرعية) والشخصيات املتقابلة عىل
أساس انتمائها إىل عالم الصمم أو إىل عالم السمع ،والرسد والحوار
اإليمائيان أو اإلشاريان املهيمنان عىل الرسد القويل أو الكالمي،
وثنائية القطيعة والتواصل ،وثنائية الخضوع واملقاومة ،وإدانة
عالم السمع واملجتمع والسلطة واالحتجاج عىل عزلة األصم ،والكتابة
من منظور التفاؤل واألمل وقصة الرصاع واإلرادة اإلنسانية .ووفق
هذه املرجعية التناصية يجوز لنا أن نقرأ «بريق الصمت» باعتبارها
رواية الصمت/الصوت أي ترسيدا لعالم الصمت وهاجس الصوت
الذي يخيم عىل الشخصية الرئيسية (أروى) التي تعاني من الصمم.
ولدينا من القرائن ما يكفي لتسويغ هذه القراءة سواء منها قرائن من
خارج الرواية أو من داخلها .أما القرائن املتناصية الخارجية فتتمثل
يف املرجعيات التي أرشنا إليها ،ويف قراءات النقاد مثلما نجده يف
قراءة الطاهر ّ
مش التي يتحدث فيها عن «مساءلة ّ
الصمت» ويرى أن
ّ
«الصمت ضاجّ بأصوات املتعبني» وأن «أروى التّونسية الفلسطينيّة
اتّخذت ّ
الصمت سالحا» ويف مقدمة حمد حاجي للرواية التي يتحدث
فيها عن «الحوراية بالصمت» و«رواية الصمم» و»الصمت االختياري»
و»الصمت االضطراري» .وأما القرائن النصية الداخلية فتتمثل
خاصة يف العتبات عنوانا وصورة وشواهد وتصديرا ،ويف كثافة لغة
اإلشارة والرسد اإلشاري الذي يسند عمل القول أو الالقول إىل اليدين
أو العينني ال إىل الشفتني (سألتها يوما يداي بإلحاح– استدركت
بيدين -صمت مفاجئ طبق عىل يدي -سألتني عيناها -غمغمت
يداي بالقول-غرقت يداي الفصيحتان يف سديم الصمت .)...ويتجىل
الصمت يف الرواية يف شكلني أساسيني شكل حريف رصيح أو حقيقي
وشكل مجازي رمزي .والصمت الحقيقي نفسه نوعان :اضطراري
ناتج عن الصمم واختياري كقول أروى« :ملاذا اتخذت الصمت خِ ال

ودودا» وقولها« :لجأت إىل الصمت معطفا يسور روحي» أو «كان
صمام أمان اتخذته بال وعي» .وأما الصمت املجازي فيتخذ أشكاال
متنوعة يتجىل حينا يف حالة العزلة والوحدة واالغرتاب التي تختزلها
عبارة «ذاتي املغرتبة» ،ويتبدى حينا آخر يف وضع الهامشية وصعوبة
االندماج حيث تقول« :هل جربت معنى العيش عىل هامش حياة
لم تتمنها؟ أسرية زنزانة وطن كل ما فيه يرفضني» ،وتتحدث عن
صعوبة االندماج يف «مجتمع األسوياء» الذي تقابله بعاملها باعتباره
«عالم الصمت» .وقريبا من هذا الوضع ،تضيف إليه الساردة-البطلة
ما تعانيه من امليز االجتماعي الذي يتعرض له ُّ
الص ّم حيث تقول:
«نحن مختلفون نعم لكن اختالفنا ليس نقصا» .ويزداد وضع املرأة
الصماء سوءا بما تتعرض له من سوء املعاملة واإلهمال حيث تقول:
«ماذا سأفعل ليتقبلوا وجودي بينهم؟ خيط رفيع يشدني إليهم...
ما أشد قربي منهم وما أبعدهم عني» .ولكن رواية «بريق الصمت»
باعتبارها أنموذجا لرواية الصمت ال تقترص عىل كتابة الصمت ورسد
عالم البطلة-الصماء باعتباره عالم الصمت والعزلة الذي يفرض عىل
الذات االنسحاب من العالم ويدفعها إىل االستسالم واالنطواء ،وإنما
هي رواية تنطلق من الصمت لتكشف عن عالم صاخب ميلء بالحركة
ضاج باألصوات وهو ما يعني أن رواية الصمت هي يف جوهرها رواية
الصوت ،وأن عالم األصم ليس عاملا صامتا جامدا بل هو عالم ضاج
مفعم بالحركة والحياة وليس عالم االستسالم والتشاؤم وإنما هو عالم
التفاؤل والكفاح واملقاومة ورصخة احتجاج عىل عالم السمع األصم.
وهو ما يعني كذلك -من الناحية الرسدية -أن لبطلة رواية «بريق
الصمت» برنامجا رسديا اتصاليا مخصوصا يتمثل يف «كرس جدار
الصمت» وتحقيق التواصل مع العالم واالتصال باآلخر .ومثلما اتخذ
صمت الصماء أشكاال عديدة تجىل صوت املقاومة بداخلها يف أشكال
أكثر تنوعا .فقد ظهر حينا يف صورة االحتجاج والتنديد حيث تتخذ
اليدان بدل الشفتني هيئات مختلفة للتعبري عن الرفض واالحتجاج
كقولها« :ارتجفت يداي محتجة» وقولها« :انخرطت يف إيماءات منددة
بما بدر منه» وقولها« :احتجت يداي بإشارات غاضبة متدفقة كسيل
عاصف» .ويف مواجهة الصمم تلجأ البطلة إىل االستعانة بالذاكرة
السمعية وتتعلم القراءة ولغة اإلشارات وتجد يف الكتابة بواسطة

الحاسوب «مؤنسا وأنيسا» فتلجأ إليها «رديفا للمقاومة وإعالء
لصوت كتمته سنني طواال احتجاجا ورفضا» بل «كانت الكتابة حياة
فهمت بها أن الصمت رداء شفاف ال يخفي عري الكلمات ونصاعة
الحقيقة» وانتهى ذلك إىل مرشوع كتاب يف شكل «مذكرات زمن
أخرس» .وفضال عن ذلك تستعني البطلة الصماء بالوسائل العلمية
وتستفيد من التقدم العلمي املتحقق يف مجال الصمم فتحاول أن
تستفيد من الدكتورة التي أجرت بحثا يم ّكن األصم من استعادة
قوة السمع ،وتشتغل يف رشكة توفر «خدمات مبتكرة تسهل عىل
الصم حياتهم االجتماعية وتمكنهم من التواصل مع عالم الناطقني
يف عدة مجاالت» كما تشتغل عىل بحث تكنولوجي حول الربمجيات
املهتمة بمساعدة الصم والبكم إلنشاء برمجية ينزلونها عىل هواتفهم
تساعدهم عىل االندماج يف محيطهم وعىل التحصيل الدرايس ،إضافة
إىل عملها يف قناة يوتيوب لتقديم دروس وتراجم بلغة اإلشارة لفائدة
الصم والبكم .وهكذا نجحت البطلة تدريجيا يف كرس جدار الصمت
والعزلة وتحقيق التواصل مع اآلخر والعالم حيث تقول« :بدأ الجدار
الفاصل بيني وبني اآلخرين يتالىش» ولكن األهم من ذلك أنها نجحت
يف التحرر من عقدة الصمم وتحقيق التصالح مع الذات والتعامل
مع الصمم ال باعتباره عاهة ونقصا بل باعتباره خصوصية وعالقة
مختلفة مع الذات واآلخر والعالم .تقول« :سأبقى كما أنا ...ما
الذي سيتغري إن أنا تكلمت؟» .ولعل عالقتها بابنتيها خري شاهد
عىل املصالحة مع الذات فمن جهة لم يكن الصمم حائال بينها وبني
صغريتيها .ونتيجة لالختبار الرئييس -بمفهوم غريماس -تنتهي
الرواية باختبار تقويمي تُ َ
كافأ فيها البطلة عىل كفاحها لكرس جدار
الصمت بأن تنجب ابنتني ناطقتني وتحقق حلمها بأن تصبح أما
ناطقة «فانكرست أغالل زنزانة حبست فيها صوتها طوعا» .وال
ننكر أن لنا مآخذ عىل هذه الرواية منها ما يتعلق بالبطلة التي ال
يخلو بناء شخصيتها من تناقض وتهافت فمع املكانة التي يشغلها
الحب يف حياتها وتعلقها الشديد بحبيبها فإنها تهجره أوال ملجرد أن
والدته الفرنسية تعاملت معها بطريقة عنرصية يف أول زيارة لها
فآثرت الكرامة عىل الحب ،ثم تتخىل عنه عند أول لقاء معه بعد غياب
طويل بعد أن تكتشف أنه فقد برصه ،وهي التي عانت طويال من
سوء معاملة الناس لها بسبب فقدان السمع .ومن هذه املآخذ كذلك
التنازع الرسدي بني شخصيتي حياة وأروى ،واحتالل شخصية حياة
والدة أروى بالرعاية والتنشئة مساحة هامة من الرواية مما جعل
تيمة الصمم أو قضية الصمت والصوت تفقد شيئا من أهميتها بسبب
حضور قضايا أخرى تطرحها شخصية حياة ال صلة لها بقضية
الصمم .ومن املآخذ التي تقلص من شعرية الرواية كثافة حضور
الخطاب التعليمي والسيايس املبارش عىل لسان الشخصية مما يجعل
القضايا مطروحة عىل نحو رصيح ومبارش ويتحول الخطاب الروائي
من خطاب رسدي تخيييل إىل خطاب وعظي أخالقي وهو ما يربر
استحضار القارئ وتوجيه خطاب مبارش له مثل قول الساردة« :ألم
أقل لك أيها القارئ أن الكتابة ترحل بي؟» وقولها« :إذا كان وقتك
يسمح بنصف ساعة فقط قصصت عليك حادثة» .ولكن هذه املآخذ ال
يمكن أن تقلل من قيمة الرواية وال تجعلنا ننكر أنها كتابة جديدة بل
مغامرة تتجرأ عىل موضوع مسكوت عنه أو مهمل يف الرواية العربية
من جهة وهو موضوع الصمم وشخصية فاقد السمع .ومع أن الكاتبة
لم تتعمق أو تتوغل جيدا أو بما يكفي يف عالم األصم النفيس والذهني
واالجتماعي واللغوي للنفاذ إىل تفاصيل حياته وتمثله للعالم وتواصله
مع املجتمع أو يف عالم الصمت والنطق واإلشارة ،فإن «بريق الصمت»
تبقى عمال روائيا متميزا وغري مسبوق بما تطرحه من قضايا وما
تشكله من شخصيات وما تتوسل به من خطاب رسدي مخصوص
بمرجعياته وسجالته واستعاراته ليتناسب مع عالم األصم باعتباره
عاملا محروما من الكالم والصوت .ولعل ما يزيد الرواية طرافة وعمقا
املقاربة التقاطعية التعددية باعتبار الشخصية الصماء هي شخصية
املرأة التونسية وهو ما يسمح للكاتبة بأن تدرج قضية الصمم
ضمن إطار أوسع لتعالج قضية التمييز يف بعدها الشامل بالتقاطع
بني التمييز ضد املرأة ( النسوي -الجندري) والتمييز ضد األصم
(الفئوي) والتمييز ضد العرب (العنرصي).

maghrebstreet@gmail.com
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بقعة ضوء :

شعرية برصية فتناغامت متهافتة بني املرئي
واخليال الالمتناهي للفنانة ياسمني احلرضي

ا.م سمية الحمداني

بقعة ضوء تتسلل يف دواخلنا ..تتهافت يف مخيّلتنا..تش ّع بألوانها
الزاهية..تثرينا بربيق إضاءتها ضمن مجموعة من ّ
الصور الفوتوغرافية
املرتاسلة يف زمنيتها .تراسل فخيال يجوب خيال ليطوف بذاكرتنا إىل عالم
من ّ
الصور املتلوّنة تجذبنا فنجتذب إليها خلسة وطواعية لتمعّ ن وتأمّ ل
فتفحّ ص جزئياتها املرتاكبة فاملتداخلة يف رقصاتها املتباينة يف إيقاعاتها.
فما الذي تثريه فينا هذه ّ
الصور لتثري يف نفوسنا بقعة ضوء تخوّل
لنا التلذذ فالتشبّع يف إدراكها فمشاهدتها؟ هل هناك ما يغوي العني وهي
ّ
تتجوّل يف رحاب فسحة ملجموعة من ّ
املتغية يف
الصور الفوتوغرافية
تلوّناتها وإضاءتها؟
تنغمس الفنانة ياسمني الحرضي يف تجربتها الفنية عرب آلتها
الفوتوغرافية فتنتيش لتلتقط عدستها صورا غري ّ
الصور املألوفة .صور
تدمج الفنون فيما بينها فتتزاوج وتتالقح عرب موازنات إيقاعية فمعادالت
مش ّكلة ذات ذبذبات متناوبة .صور تدمجنا يف متاهة متذبذبة حيث
تتش ّكل أطيافا متجاورة وخطوطا ترتاقص تحدث نغمات تتناهى إىل
مسامعنا .رقصات تتلذذ وفقها الفنانة بهذا العرض الفني «فلتة» فينجيل
إحساس داخيل نابع من أعماقها لتلتحم عرب حركات جسدها وإيقاعية
الحركات املدركة .فينعكس هذا اإليقاع املتناغم لرقصة واحدة متوالفة
الصور الفوتوغرافية .سلسلة من ّ
يف سلسلة من ّ
الصور تبعث شحنات
تعبريية متتالية .شحنات تعبريية وحركات ديناميكية متموّجة فإيقاعية
ّ
متغية
متناسقة يف رناتها ترسل أضواء ساطعة مو ّزعة حسب تباينات
من صورة إىل أخرى .بحيث تعرب الفنانة بقولها « أقتنص بقع الضوء
من ال ّركح فتستوعبها التي ملتقطة يف نفس الوقت األجساد ومكوّنات
العرض وتبقى ك ّل هذه الجزئيات يف الكامريا قرابة العرش ثواني كأنها
يف مخرب وهي املدّة التي استغلها يف الرقص والتح ّرك حسب مزاجي
آنذاك إما انتشاء أو غريه من اإلحساس .فيلتحم جسدي وأبطال ال ّركح
ّ
ألتحصل عىل تلك األشباح ال ّراقصة وبقع الضوء املو ّزعة
يف رقصة واحدة
يف ّ
الصورة .يكون العبور هنا من عيني املج ّردة إىل عني اآللة وال ّرجوع
إىل جسدي وحركاته اللذان يستحكمان يف العملية كك ّل وما بني املظهر
الجسدي والجسد الحركي تتولد استجابات انفعالية تساهم يف تكوين
ّ
الصورة دون أن ننىس عامل الصدفة يف عملية اإلخراج» .1صورة فإخراج
فني قد حاولت من خالله استلهام واقعا مرسحيا فنيا إلرساء واقعا فنيا
مش ّكال مغايرا عرب ألوان مشعّ ة فأضواء حاملة غري األضواء التي نعهدها.
ّ
أضواء تجتاحنا وألوان متناقضة تبعث فينا ّ
فالصفاء والحركة
السكينة
املتذبذبة يف آن واحد عرب فضائها املصوّر .فتجعلنا نغوص معها يف حلم
لنتخيل أحداثا ففعاليات متواترة يف نسقيتها.
حسب هذه الحيثيات املندرجة يف سياق اإلبداع ،تنجيل مؤثرات فنية

تموقع ّ
الصدفة بتلقائية الحركة فالتفاعالت املتناقضة « .فاليد التي
تتح ّرك بكل عفوية قادرة أن تحيلنا إىل بقاع خفية يف أنفسنا واىل عالم
األفكار الالشعورية فينا» 2عالم تهتم وفقه الفنانة باللحظة اآلنية عرب
رؤية معمّ قة فاللقطة املقتنصة يف زمنيتها وحسب أطر محدّدة متناغمة
يف تلوّناتها ّ
للصورة .تلوّنات ترتجم عن إمكانات صورية المتناهية
فافرتاضات المتوقعة .رؤية خاطفة تقتنص الزائل/املثري يف لحظته
العابرة عرب مشاهد فنية متعاقبة فأحداث مش ّكلة عرب صور فوتوغرافية

 - 1الحرضي (ياسمني) :نص بعنوان االستشباحي يف الفن ،اثر معرضها
الفني الفردي «بقعة ضوء» ،من  14أكتوبر إىل  23أكتوبر برواق املعهد
العايل للفنون والحرف بصفاقس.

 - 2بن عامر(سامي)  :جدلية الفكر والصدفة من خالل قراءة ألعمايل
الفنية ،نصوص مجمّ عة من طرف رشيدة الرتيكي ،اإلبداع والرضورة
ّ
والصدفة ،الجمعية التونسية للجماليات واإلنشائية ،2009 ،ص .8

صورة تتح ّدث
توفي يوم  16نوفمبر من سنة 2018
 حاتم بالرابح ،ممثل تونسي. حاتم بالرابح  :ولد سنة - 1971توفي في  16نوفمبر  47( ،2018سنة).
 هو ممثل ومسرحي تونسياشتهر بدوره في المسلسل
عالباب”،
“الخطاب
التونسي
باإلضافة إلى المشاركة في العديد
من المسلسالت وبعض األفالم
السينمائية التونسية ،كما له عدد
من األعمال المسرحية .وكان قد
سافر لليونان لكنه تعرض إلى حادث

لوحة لياسمني الحرضي

الرسامة ياسمني الحرضي

يستهوينا النظر إىل تكويناتها اللونية املتناغمة« .فهذه النظرة الهاربة غري
املستق ّرة تقابلها تلك الخطفة أو الوثبة الفوتوغرافية فتخدم ،بالتايل ،تلك
الفجوة بني الواقع والخيايل عندها أجد نفيس يف منطقة تسمى «املابني»
وهي املنطقة التي توجد بني عاملني ال ّروحي واآلخر املادّي ....إذن أتأرجح
هنا بني ال ّروحي والفكري يف اآلن ذاته» .3جدلية ثنائية بني عاملني ّ
حس/
باطني فمادّي تستقطب فضاءات صورية عجيبة/هائمة فتكوينات
تجريدية غنائية مثرية للمشاهدة فالتأويل املتناوب يف خلفياته .إيحاءات
ّ
برصيا/حسيا فانطباعات ذات حيوية تتغلغل يف األعماق .فالعمل
متناقلة
ّ
وبمتغيات راسخة تتح ّكم
التشكييل هو عالم خاص بفنانه وبمتلقيه
بخصوصياته التعبريية فتحوّله ذكرى لها أبعادها الضوئية فالفنية.
أبعاد فنية تفتح املجال لإلثارة فالتساؤل عن خفايا ّ
الصورة .ولع ّل
هنا يتجىل دور الفنانة يف استقطاب املتأمل .فتنبعث معطيات متجدّدة
فمتناوبة عىل الدّوام تضفي انفتاحا المتناهيا :التناهي يف تعابري ّ
الصورة
الفوتوغرافية .فيصبح ،بذلك ،إيقاع التصوير الفوتوغرايف إيقاع األلحان
الهائمة ..إيقاع للفن واالستمرارية يف البحث وفق أطر املستجدات الفنية.
فال النشوة تكتمل وال العشق لفنها يحدّد نهايته بل يسرتسل بحيوية
االندراج دوما يف املغامرة الفنية.

 - 3الحرضي (ياسمني) :نص بعنوان االستشباحي يف الفن ،اثر معرضها
الفني الفردي «بقعة ضوء» من  14أكتوبر إىل  23أكتوبر برواق املعهد
العايل للفنون والحرف بصفاقس.

حاتم بالرابح
مرور خطير جعله يعود للعالج في
تونس.
 توفي حاتم يوم  16نوفمبر ،2018بعد تعكر صحته عن عمر ناهز 47
عامً ا ،بالتزامن مع انعقاد الدورة
التاسعة والعشرين من مهرجان
أيام قرطاج السينمائية.
 شهدت جنازة الفقيد غيابًا الفتاّ
الفنانين والمسرحيّين
لزمالئه من
الذين تخ ّلفوا عن موكبي الدفن
والعزاء في مشهد لم يكن مُ نتظرا!..
 -من أعماله في السينما :

* المتشابهون
* صمت القصور
* رقصة الريح
* صيف حلق الوادي
 المسلسالت :* الخطاب على الباب
* األيام كيف الريح
* حكم األيام
* يا زهرة في خيالي
* من أيام مليحة.
أسامة الراعي
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عدنان الشوايش يتحدث عن فن الراب

لنتك ّلم برصاحة عن ظاهرة « ال ّراب» يف بالدنا دون مجاملة أو
إستخفاف أو حرج....
ّ
فهذا التّعبري الفنّي العاملي إنطلق منذ عرشات السنني من أحياء
أمريكا ّ
الشمالية املعروفة بمناطق ّ
السود «هرالم» وغريها من التّجمّ عات
املهمَّ شة الخطرة وشبه املعزولة ....إبتكر سود أمريكا إذن هذا النّوع
املميّز من الخطاب املوسيقي املغنَّى لتنفيس غيضهم املكبوت ومحاولة
التّح ّرر من الحصار املفروض عليهم وال ّ
ظلم املس ّلط عىل عرقهم بال ّذات،
منذ زمن إباحة العبودية و تكريس ال ّر ّق ألهداف مصلحية إستكراشية
خسيسة يف مجال صناعة القطن وخدمة جميع شؤون «األسياد
ال ِبيض»...بدء ال ّراب ينبت يف حقول جمع القطن من الفجر إىل الغروب
تحت ّ
الشمس الحارقة وسيّاط املرشفني عىل فرض اإلنضباط ....ويف
الستّينات عندما فرض ال ّرئيس كِ يندي دخول ّ
السود إىل تلك الجامعة
الجنوبية املشهورة  ،إغتاضت األغلبية البيضاء هناك ويف أماكن عدّة
من أمريكا ولم تهضم التّفويت يف ّ
حقها ّ
إنساني املزعوم الذي كان
الل
ّ
يبيح لها إستعباد البرش وعزلهم يف مناطق محدّدة كما فعلوا سابقا
مع الهنود الحمر أصحاب األرض ّ
الشعيني وبيعهم ورشائهم كالدّوابّ
والبضائع واألنعام !!
نجح سود أمريكا األحرار يف نيل إعجاب العالم بأرسه بفنّهم
ا ُملحْ دث الجريء ّ
الصادق الجميل هذا  ،حتّى ألهموا املبدعني من ك ّل
األجناس والثّقافات واألمصار.
فأصبح رمز ح ّرية التّعبري ومنرب التّوّاقني إىل نيل ّ
حقهم يف العيش
ّ
الصارخ املزعج ّ
الفن ّ
الصيح  ،ال ّزناد األمثل
الكريم ...أصبح هذا
ّ
ّ
ّ
ّ
السلمي املتاح إلشعال فتيل الثورات ...ولكم يف رائعة فناننا الشجاع
الجريء الـ« »généralأحسن وأبرز مثال عىل رسعة وقوّة مفعول
«ال ّراب» يف عتق املحظور وتغيري األمور...
بعد الثّورة وقع توظيفه يف طرح شتّى املشاكل اإلجتماعية

جهات

www.acharaa.com
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صور ملوسيقيي الراب لسود أمريكا

ّ
الفن املناضل العريق ُ
وهم يتفوّهون يف أعمالهم
بكالم ج ّد بذيئ وأصوات ال تحسن الغناء أصال
وترصّ فات ركحية و«مَ نْربية» مخجلة ال أدب
فيها وال ذوق وال أدنى إحرتام ! أشباه مبدعني
يعتربون  ،جهال وتن ّ
طعاّ ،
أن الـ«»casquette
ّ
املقلوبة وال ّزنود املوشمة واآلذان املنقوبة
والساويل املق ّ
ّ
طعة عمدا والتّرصيحات املخجلة
ّ
ّ
املرصعة
العنيفة والتزيّن بالخواتم والقالدات
مغني الراب الجنرال باألملاس املشعشعة املرضوبة  ،يكفي ليتبجّ حوا يف
املنابر اإلعالمية بانّهم سالطني زمانهم يف عوالم
«ال ّراب» ّ
الشاسعة الثّرية ال َكونية !
ّ
ّ
أعلم ،مسبقا ،أن كالمي هذا سوف يُغضب هؤالء املتطفلني املسيئني
إىل تاريخ وفكر أهل «ال ّراب» الحقيقيني...
ّ
ولكن صمتي قد طال ولم أعد أتحمّ ل مثل تلك
أعلم ذلك جيّدا...
الحارقة ووضع األصابع عىل مراكز األدواء ...وهذا طبعا إتّجاه صائب
ّ
التّاهات شبه الفنّية الهابطة التي انترشت «بفعل فاعل» يف ك ّل مكان
ّ
ّ
ومعقول.....لكن  ،وبكل أسف  ،أسمع من حني آلخر متطفلني عىل هذا وغزت حتّى رياض األطفال!!!!!!

باجة  :مشاركة نوعية للمكتبات العمومية
بمعرض تونس الدولي للكتاب

احدى ورشات االطفال
شاركت املكتبات العمومية بوالية باجة األثنني  15نوفمرب الجاري يف فعاليات معرض تونس الدويل للكتاب يف دورته 36
بالكرم وتم بالتعاون مع جمعية أحباء املكتبة الجهوية للكتاب بباجة واملكتبتني املتنقلتني واملكتبات القارة إنجاز جملة من
الورشات الفنية يف مجال الرتغيب يف املطالعة إىل جانب منوعة تنشيطية موجهة لألطفال وذوي اإلحتياجات الخصوصية
أثثها املنشط املرسحي محمد العمدوني  ،كما تم تأثيث ورشة يف الخط العربي للفنان التشكييل طارق البوساملي وورشة يف
مرسحة القصة للمنشط وحيد الكوكي وأخرى يف صناعة القصة ثالثية األبعاد شارك فيها رواد نادي القصة ثالثية األبعاد
للمكتبة الجهوية بباجة بالرشاكة مع جمعية الطفل السعيد كما أرشفت السيدة نسمة بن رمضان عىل ورشة فن الحكاية
أين إلتقت بمجموعة من اليافعني بفضاء الطفل باملعرض فكانت اإلفادة والرتفيه .

محمد القربي

نظرة على الثقافة اليابانية

احتفاء بالثقافة اليابانية ،يقدم مرسح األوبرا بالرشاكة مع سفارة
اليابان بتونس تظاهرة «نظرة عىل الثقافة اليابانية» وذلك أيام 27 – 26
و 28نوفمرب  2021بمدينة الثقافة الشاذيل القليبي .وتمثل هذه التظاهرة
دعوة خاصة للجمهور التونيس الكتشاف الثقافة اليابانية بمختلف
جوانبها سواء من ناحية تراثها املادي والالمادي أو من خالل التعبريات
الفنية املعارصة.
وتقدم تظاهرة «نظرة عىل الثقافة اليابانية» لجمهور مدينة
الثقافة فرصة لتذوق أصناف املطبخ الياباني ،ورشات فن طي الورق
أو «األوريجامي» ورشة تنسيق الزهور «اإليكيبانا» وتمارين الفنون
القتالية «الكيندو» واملوسيقى التقليدية وعروض الطبول اليابانية واملوائد
املستديرة حول األدب الياباني ،عروض األفالم اليابانية بالتعاون مع
السينماتاك وبيت الرواية وعرض موسيقي ملوسيقى «األنيم» اليابانية
يقدمه األركسرت السمفوني التونيس بقيادة محمد بوسالمة وأسامة
املهيدي.
هذه التظاهرة هي بمثابة تمهيد للقمة القادمة ملؤتمر طوكيو الدويل
للتنمية االفريقية  TICADالذي تديره الحكومة اليابانية منذ سنة 1993
بالتعاون مع األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،البنك الدويل
ومفوضية االتحاد األفريقي ،والتي ستنعقد يف تونس سنة  2022والتي
سيتم عىل هامشها وضع برنامج ثقايف ثري.
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صفاقس حتتفي بالفنان التشكييل عيل الزنايدي

ح ّل الفنان التشكييل عيل الزنايدي يف منتصف الشهر الحايل عن األفق الخيايل للفنان وقدرته عىل تحديد مساره الرسدي وبلمسات
بمدينة صفاقس ضمن تظاهرة فنّية إحتضنُها املعهد العايل للفنون لونية حملت الكثري من عوامل التشويق الفني واالثراء الجمايل ،حيث
والحرف بصفاقس بالتعاون مع املندوبية الجهوية للثقافة ...إمتدّت استخدم الفنان إضاءات لونية لتعطي األمل وحب الحياة وإظهار
فعاليات التظاهرة عىل  5أيّام كان فيها التعايش مع الطلبة وتبادل املركزية من خالل السفر يف الضياء مسافات بعيدة والبوح بارسار
الخربات واملعارف الفنّية عرب تنظيم ورشة حيّة بإرشاف الفنان خفايا ساعة التجيل لتذوب يف عواملها الذات بني املايض والحارض حيث
ومعرض له يحمل عنوان "عدنيّات تونسية" فضال عن تقديم تجربة اصطبغت لوحات الفنان بصبغة رومانسية يف حورات متناغمة بني
الفنان عيل الزنايدي.
السكون والحركة.
يُع ّد الفنان عيل الزنايدي من أبرز الفنانني عىل ساحة التشكيل
حرص الفنان عىل إظهار هرمونه اللوني وامتداداته الشاغلة يف
التونيس وإحدى منارات اإلبداع واإلمتاع يف الوطن العربي .له عدّة فضاءات اللوحة وخدم عىل الشكل البرصي املعتمد عىل ايقاعات ألوانه
معارض شخصية بتونس وخارجها ونال عدة جوائز والصنف مما يجعل خيال املتلقي يف سفر وقراءات مستمرة يف صور ذهنية
الثالث من وسام االستحقاق الثقايف .كما يقتني أعماله العديد من مما أدى إىل ابراز القوة االدراكية الحسية والعاطفية عند الذات والتي
املؤسسات واملتاحف املحلية والدولية .له تجربة فنية فريدة من نوعها كانت مستوحاة من خياالته إليصال فكرة حب الطبيعة والتي تعترب
ُ
ترصد مظاهر الحياة التونسية وما تيش به من ذاكرة عتيدة تمت ّد عرب مصدر الجمال الفني والروحي.
الزمن وحنينه الدائم إليها مُعتربا الرسم من أهم أسباب حياته ّ
وأن
جسد الفنان أفكاره بني ايماءات الشكل واملضمون والخط واللون
حياته ال تستقيم خارج تونس التي يعشقها بجمالها وقبحها ،جنّتها مما جعلها تعصف بااليثارات الحسية الداخلية والحسية الخارجية
وجحيمها.الفن بالنسبة له يحمل رسالة وقضية .
ترتشف نشوة الحياة وما جعل منها التوازن الذهني والفكري للذات،
ويرى الباحث بشار النومي أن لوحات الفنان عيل الزنايدي تعرب كذلك طرحت ثنائيات الظاهر واملستور تعاقب يف دوامة فكرية تمنح
املتلقي ايقاعات زمنية ونفسية توالت يف مخيلة
حفل تكريم عيل الزنايدي
الذات.
نرى ان قيثارته واياقاعاته الشفافه عزفت عىل
أوتار األمل وهذا نراه يف الخطوط املنحنية وهي
تسبح يف بحر جمال ألوانه الزاهية لتولد رنني
عاطفي يف داخل املتلقي عن طريق تقسيم اللوحة
ألكثر من مشهد وبحركات ديناميكية عرب االمتداد
الصوري يف العمل الفني وهو يدغدغ االحساس
وينقل املتلقي لعالم محسوس وملموس ،وهذه
الرتجمة الصورية بألوانها وخطوطها ما هي
اإل تعبري عن الروح الطاهره النقية ،حيث نجح
الفنان يف تحقيق التكامل الجمايل واالبداعي عىل
ايقاع الرسد بأستخدام الصورة البرصية

أبو يوسف
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د.حبيب بيدة و»طواف
الفكر واحلس»

احتفت يوم  17نوفمرب الحايل العائلة الثقافية ملدينة صفاقس
بمدرج املعهد العايل للفنون والحرف بصفاقس بالفنان الدكتور
حبيب بيدة ،حيث تم تقديم وتوقيع كتاب «طواف الفكر والحس»
وهو تأليف جماعي يف تجربته التشكيلية واألكاديمية.
قدّم الكتاب كل من األستاذين سمري الرتيكي وفاتح بن عامر.
كما ك ّرمت املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس
هذه القيمة العلميّة واملعرفيّة والفنية اإلبداعية ا ُملتف ّردة ،عرفانا
وتقديرا إلسهاماته القيّمة يف إثراء الساحة التشكيلية التونسيّة
والعربية يف املجال اإلبداعي والنقدي والتعليم العايل.
يذكر أن هذا الكتاب من إصدارات جمعية لقاء فنون وثقافة
بدعم من صندوق التشجيع عىل اإلبداع األدبي والفني .وهو
حصيلة يوم درايس بفندق الحدادين بتاريخ  14ماي  2016وقد
قام بتنظيم وتجميع النصوص كل من د.سلوى العايدي ود.ألفة
ّ
معل.

أبو يوسف

«أليس» تبعث من جديد يف احلاممات

وكان لألطفال نصيبهم من لقاءات املرسح التونيس لتظاهرة
«لقاءات دار املتوسط للثقافة والفنون ،من خالل مرسحية «أليس يف
بالد العجائب» للمخرج الراحل مكرم نصيب واملأخوذة عن القصة
القديمة الشهرية للمؤلف االنڤليزي تشارلز دودغسون الشهري باسم
«لويس كارول».
وقد تمت معالجة الحكاية بروح جديدة بسينوغرافيا ملكرم
نصيب وبصياغة شعرية باللغة العربية الفصحى كتبها محمد عمار
شعابنية وعالء الجابر ،ولحّ نها صابر جمال ،بينما قام بالتوزيع
املوسيقي سامي ماليل ،و ديكور كان لنزار سعيدي وتصميم أزياء
لكمال برهومي وليىل قفيص وماكياج لجميلة كريمي ،أما التوضيب
فكان لكل من فاضل خنويس وعاطف خليفة وسعد حمدة.
وقد قام بأداء شخصيات هذا العرض الضخم مجموعة كبرية من
املمثلني وهم إيمان مماش ،نزيهة نرص ،عادل رابح ،كمال بوعزيزي،
منصور بن زينة ،جمال الذيبي ،سعاد عبود ،نسيم حايش ،سيف
الدين عميد ،حمزة ماجدي ،وغريهم كثري...
«أليس يف بالد العجائب» هو عرض مرسحي غنائي راقص لألطفال
يروي قصة فتاة تدعى «أليس» وهي صديقة األطفال ورفيقة األحالم
تعيش مغامرة جديدة ألول وآخر مرة ،أين تضيع قطتها الجميلة يف
مملكة سيدة القلوب فرتحل للبحث عنها يف الشوارع املخيفة وغابة
الفراشات اللطيفة وفجأة يدخل زعيم الغربان يحتل املكان ويخطف
القالدة الرشيفة ومعها القطة اللطيفة فتحزن «أليس» فكيف تعيد
صديقتها وتبدأ الرحلة الجديدة؟
فالبداية كانت مع أليس وشقيقتها والعم سالم هذا األخري
الذي كان يحمل خريطة بيديه ويبحث عن بيته ،فتعجز أليس عن
فك رموزها وخطوطها بينما تنجح أختها يف ذلك ،وبعدها تنغمس
الشقيقتان يف مطالعة كتاب قبل أن تجد أليس نفسها يف مكان عجيب
غريب وتنطلق بعد ذلك رحلتها الساحرة مع قطتها ومع امللكة
والغربان األرشار يف بحث عن القطة وعن القالدة رمز القيادة يف ّ
تنقل
رائع للمشاهد وبتنوّ ع بهيج لأللوان واألزياء والديكور واألصوات

مشهد من مرسحية «أليس يف بالد العجائب»
واملوسيقى واألضواء فكل هذه العنارص اجتمعت لتوفر عنرص
التشويق والفرجة لهذا العمل وساهمت يف إبهار األطفال وجعلتهم
يعيشون مع أليس حلمها ومغامرتها.
لتستيقظ أليس من نومها وتنتهي املغامرة بإيجاد القطة املفقودة
وفرحت أليس بهذه الرحلة التي ساهمت يف تغيري نظرتها للعديد من
األشياء يف الحياة.
عرض «أليس يف بالد العجائب» أدخل الفرحة والبهجة عىل
األطفال الذين استمتعوا بهذه املرسحية فرقصوا وسافروا مع
الشخصيات إىل عالم الخيال والجمال ،ليستفيقوا يف األخري عىل العديد
من الدروس والرسائل التي أراد القائمون عىل هذا العمل الفني

إيصالها لهذا الطفل نظرا ألهميتها كاملطالعة وحب الكتاب وقيمة
املعرفة والعلم واإلخالص والوفاء وتقديم املساعدة وغريها من املبادئ
والقيم ،وكذلك استخالص العربة من أن الجمال ليس كل يشء يف هذه
الحياة بل العقل هو أساس األشياء.
لتنتهي مرسحية «أليس يف بالد العجائب» التي كانت وفاء لروح
الراحل مكرم نصيب الذي كان حارضا بيننا من خالل كل شخصيات
هذا العمل الفني الرائع ،وبتأثر كبري رثى املمثل عادل رابح رفيق
دربه مكرم نصيب والدموع تمأل عينيه قائال» لن ننساك يا مكرم
ستظل دائما بيننا ويف قلوبنا حيا».

أ.ي

maghrebstreet@gmail.com
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صالح سويسي

لطاملا مثّلت الحكاية ذاكرة الشعوب ومالذهم حني يداعب الحنني
القلوبَ وحني تتوق األنفس ألزمان َغ َبت.
والحكاية حكايات ،تتشكل وتتنوّ ع وتتماهى مع الواقع بنفحات
من املايض الجميلّ ،
لكن الحكايات وإن اختلفت يف أشكالها وأنماطها
وأغراضها يبقى الهدف واحدا وهو حفظ الذاكرة وربط املايض
بالحارض واسترشاف املستقبل انطالقا ممّ ا تزخر به من إرث لغوي
وثراء معريف قد يكون واضح املعالم وقد يختبئ أحيانا بني جملة
وأخرى يف صوت الح ّكاء.
ّ
والح ّكاء الذي يمثّل حلقة الوصل بني الحكاية واملتلقي ،يحمل
ّ
املتلقي مشدودا
عىل كتفيه مسؤولية إيصال الحكاية بطريقة تجعل
ومندهشا ومتفاعال وكأنّه يعيش يف زمن غري الزمن.
فدور الح ّكاء اليوم يف عرص الفتوحات التكنولوجية التي ال تقف
عند حد والتي سحبت البساط من كل أشكال املعرفة التقليدية ،أصبح
هذا الدور أكثر حساسية حتى يكون مساهما فاعال يف حفظ الذاكرة
الشفوية وبقائها ورسوخها بني األجيال الجديدة.
ومن هذا املنطلق ،أسس فضاء روسبينا للمرسح باملنستري مرشوع
«ذاكرات» والذي أطلق بدوره «املهرجان الدويل للحكاية» حيث عَ ِم َل
املؤسسون عىل تكوين ألف تلميذ وتلميذة من والية املنستري فضال عن
عدد كبري من املع ّلمني ليكونوا ح ّكائني ومكوّنني يف فن الحكاية.
يف هذا الحوار نقتفي أثر هذا املرشوع ومشاريع أخرى لهذا الفضاء
الثقايف املرسحي الذي يسعى لنبش الذاكرة وتجميعها وحفظها وإعادة
نرشها.
نلتقي األستاذين خالد شنان وأحالم أبو أمل مؤسيس فضاء
روسبينا للمرسح باملنستري لنتعمّ ق أكثر يف برامج الفضاء ومشاريعه
املستقبلية.
كيف بدأت فكرة «ذاكرات»؟
بدأت فكرة ذاكرات منذ فيفري  2017وبالضبط مع الدورة األوىل
من مهرجان «روسبينا فضاء الحكايات» الذي نظمه فضاء روسبينا
للمرسح والذي استضاف عىل مدار  4أيام مجموعة من الفنانني
الحكواتيني بالجهة والذين أثثوا متطوعني هذه التظاهرة مساهمة
منهم يف إنجاحها لتتواصل يف دورتها الثانية يف شهر فيفري 2018
منفتحة عىل فنانني حكواتيني من مناطق مختلفة من تونس.
لتكون هذه التظاهرة هي البذرة األوىل يف تأسيس املهرجان الدويل
لفن الحكاية باملنستري نوفمرب  2018والذي نظمه فضاء روسبينا
للمرسح برشاكة مع املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باملنستري
والذي عرف وقتها مشاركات وازنة من داخل تونس وخارجها.
بدأ الحلم يكرب وبدأنا نسعى اىل جعل هذا املهرجان مرشوعا
ثقافيا يمت ّد طيلة السنة ويسعى للمساهمة يف التعريف باملروث الثقايف
الالمادي واملحافظة عليه من االندثار وخصوصا يف ظل غزو الوسائل
التقنية الحديثة لحياتنا اليومية.
فكان مرشوع «ذاكرات» والذي آثرنا فيه باألساس اِستهداف
الرشيحة العمرية لألطفال من خالل تكوينهم يف هذا املجال حيث ت ّم
تكوين ألف طفل يف مرشوع ذاكرات.
هذا الحلم ما كان ليصبح واقعا مجسدا عىل أرض الواقع لوال
وجود جهة تمويلية آمنت به ودعّ مته بكل مايلزم لذلك وتستحق منّا
كل الشكر والثناء ،وهي برنامج «تفنن تونس االبداعية».
فضال عن رشكاء يف والية املنستري ساهموا يف إنجاح هذا املرشوع،
ملندوبية الجهوية للرتبية ،املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ،املكتبة
الجهوية وجمعية أحباء املكتبة والكتاب.
ما هي أهم املراحل التي م ّرت بها الفكرة وصوال لتجسيدها
عىل أرض الواقع؟
ينقسم مرشوع ذاكرات اىل ثالثة مراحل وقد امتد من ديسمرب
 2020اىل نوفمرب  2021وهو يهتم بتجميع الحكايات وبالتكوين يف
طرق وتقنيات فن الحكي
املرحلة االوىل هي مرحلة تكوين املتكونني التي امتدت طيلة شهر
ديسمرب  2020وقد شهدت تكوين  47متكون يف تجميع الحكايات
ويف طرق وتقنيات فن الحكي (مجموعة من األفراد من مشارب
واختصاصات متعددة يجمعها االهتمام بفن الحكي والحكاية،
مكتبيون ،منشطون بدور الثقافة ،مربون) ..وقد أرشف عىل هذا
التكوين مجموعة من الحكواتيني من تونس والجزائر :جميلة حميتو
من الجزائر وقد أرشفت عىل التكوين يف تجميع الحكايات اضافة اىل
الحكواتيني التونسيني الذين ساهموا يف التكوين يف طرق وتقنيات فن

أحالم أبو أمل وخالد شنان تتوسطهما منى نور الدين
الحكي كصالح الصويعي ،يوسف البقلوطي ،خالد شنان ،هدى بن
عمر ،عالء الدين أيوب ،محمد فوزي اللبان ورائدة القرمازي.
املرحلة الثانية وهي مرحلة تكوين األطفال وقد امتدت من 10
جانفي اىل  30جوان  2021وقد شهدت تكوين زهاء االلف طفل
ينتمون لـ 54مؤسسة تربوية وثقافية من مختلف جهات والية
املنستري مع اعطاء أولوية خاصة للمؤسسات ذات أولوية تربوية ...وقد
كان شهر جوان  2021هو شهر اختتام الورشات حيث تم تقديم نتاج
الورشات بمختلف املؤسسات الرتبوية املشاركة ،كل عىل حدة ،وقد
تم االستمتاع بأعمال األطفال الحكائية الجماعية والفردية بحضور
األولياء واالطار الرتبوي  ...كما تم توثيقها وتكريم مختلف االطفال
املشاركني
املرحلة الثالثة هي مرحلة املهرجان الدويل لفن الحكاية باملنستري
من  31أكتوبر اىل  03نوفمرب  2021والذي اثث فعالياته اىل جانب
الحكواتيني املتكونني من هواة وأطفال ،مجموعة كبرية من الحكواتيني
املحرتفني من تونس ،املغرب ،الجزائر وفرنسا حيث احتك فيه
الحكواتي املحرتف بالحكواتي الهاوي والحكواتي الطفل ...وقد تم
تقديم عروض املهرجان الحكائية بمختلف جهات والية املنستري يف
زهاء  25فضاء عرض مختلف ،وقد شهد املهرجان إقباال جماهرييا
كبريا يف مختلف العروض.
ما هي أهم أهداف املرشوع خاصة أنه يستهدف األطفال
بشكل خاص؟
لع ّل من أهم أهداف املرشوع ،التعريف بالرتاث الالمادي الشفوي
وتثمينه والتأكيد عىل أهمية الحفاظ عليه ملا يمثله من جرس قوي يربط
األجيال بعضها ببعض وألثره يف التأكيد عىل هوية الطفل وجذوره
ما هي الصعوبات التي واجهت املرشوع سيّما أنه تزامن مع
جائحة كورونا؟
من أهم املشاكل التي واجهت املرشوع هي جائحة كورونا التي
كانت سببا يف تعطيل الورشات يف فرتة توقف الدروس يف الحجر
الصحي كما كانت سببا مبارشا يف تأجيل تنظيم املهرجان اىل نوفمرب
.2021
وهنا ننوّه ونثني عىل املجهودات الكبرية التي قام بها املكوّنون
بمختلف املؤسسات من أجل تحدي العراقيل وانجاح الورشات عىل
الرغم من الظرف الوبائي الحرج وقتها.
كيف كان إقبال املشاركني يف الورشات وخاصة من املعلمني
والتالميذ؟
عرفت الورشات بمختلف املؤسسات الرتبوية نجاحا كبريا عىل
جميع االصعدة سواء من إطار تربوي أو من تالميذ فكان االقبال كثيفا
عىل الورشات ،وكانت الجدّية والسعي نحو التميز صفات متواجدة عند
أغلب املشاركني...
وقد ملسنا االهتمام الكبري الذي أبداه األطفال باملوروث الثقايف
الالمادي واِعتزازهم به أكثر فأكثر مع التقدم يف الورشات ،فقد
انخرطوا يف املرشوع بشكل فنّد ك ّليًا كل املخاوف والهواجس التي

كانت لدينا بخصوص تقبّلهم لهذا النوع من الورشات خصوصا ونحن
نعلم اِرتباطهم الشديد بالتكنولوجيات الحديثة وما ترتّب عن ذلك من
مشاكل تواصلية داخل البيت الواحد.
ماذا عن استمرارية «ذاكرات» أم ّ
أن األمر انتهى مع تكوين
ذلك العدد الهائل من الح ّكائني؟
«ذاكرات» سيستمر بإذن الله بجهود جميع من آمنوا بأهدافه
وثمّ ـنوا نتائجه.
هل فكرتم يف االنفتاح عىل جهات أخرى داخل الجمهورية؟
نعم ،سنسعى يف املرحلة القادمة إىل االنفتاح عىل كامل جهة
الساحل.
هل يمكننا الحديث مستقبال عمّ ا يشبه «ساحة الفنا» يف
مدينة املنستري؟
ل َم ال ،ال نستبعد ذلك بعد ما ملسناه من شغف واِهتمام بالرتاث
الالمادي الشفوي من طرف رشائح عمرية واجتماعية مختلفة ومتنوعة.
قد يكون مكانا عىل شاكلة «ساحة الفنا» كما يمكن أن نستلهم
روح هذه الساحة ونخلق فضاء ذا خصوصية معينة تأخذ بعني
االعتبار املوروث الثقايف التونيس.
لو نتعرف أكثر عىل فضاء روسبينا للمرسح؟
فضاء روسبينا للمرسح هو فضاء ثقايف مستقل تأسس سنة
 2013ويوجد يف حي البساتني باملنستري ،يرشف فضاء روسبينا
للمرسح ،وباالضافة إىل مرشوع ذاكرات ،عىل تنظيم مرشوع «روسبينا
عاصمة العرائس» والذي يهتم بالتكوين يف ّ
فن العرائس وقد شهد
تنظيم دورتني دوليتني  2016و.2019
هذا باالضافة إىل ورشات املرسح والتي تستمر طيلة السنة
وتستقبل فيها مختلف األعمار.
وقد استطاع فضاء روسبينا للمرسح تمثيل تونس يف عدّة
محافل دولية من خالل مشاركات مختلفة لورشة املرسح للناشئة
يف مهرجانات للمرسح الفرنكفوني التلمذي بروسيا واملجر والنمسا،
واستطعنا خالل هذه املشاركات التميز والحصول عىل جوائز مهمة من
بينها الجائزة الكربى للمهرجان الدويل للمرسح الفرنكوفوني التلمذي
بموسكو -ماسكي.
هذا ويظل الطفل هو املحور األسايس الذي تدور حوله أهم أنشطة
فضاء روسبينا للمرسح ملا نؤمن به من أهمية الثقافة والفنون للطفل
ودورها يف تنشئته وإعداده ليشكل لبنة سوية ملجتمع سوي.
ما هي مشاريعكم املستقبلية؟
نحن اآلن وبرفقة املتكونبن يف تجميع الحكايات ،بصدد إعداد
كتاب يضم مجموعة من الحكابات التي ت ّم تجميعها خالل مرشوع
«ذاكرات» من أجل نرشها يف كتاب نأمل أن يصدر قريبا.
هذا باإلضافة إىل التحضري ملرسحية عرائسية محرتفة تحمل عنوان
«البطل الخارق» ،نص وإخراج األستاذ خالد شنان وهي من إنتاج
روسبينا لالنتاج الفني بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي

فضاء اإلبداع
ْ
كك ِّل أ ُ ٍ
جلست حوري ُّة تلك املرأ ُة ّ
مسية َ
الستّيني ُّة يف «و ُْس ِط
صيفي ٍّة،
ص ْ
ٍ
الدّا ْر» وقد َر َّ
الن
فت بك ِّل
عناية عىل ُس ْفر ٍة مستدير ٍة طبقا من البُو ْر ُس ِ
َ
ذا جوانبَ ّ
َ
ْ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
كر
الس
وعلبتا
»
ة
و
ز
ز
«
و
ة
قهو
ا
فنجان
عليه
مزخرفة
ية
فض
ِ
ً
ِّ
ترس ْ
بت رائحتُه لتجعلها تستعج ُل زوجَ ها قائلة« :هيَّا يا حاج
والبن الذي ّ
ْ
ْ
َّ
وضعَ
ا ْز ِربْ
رييتيّهْ» .و تهادى
ب
«الس
فوق
ء
املا
ت
املغرب».
قريب
،
ك
روح
َ
ِ
َّ
ّ
ُ
كريس
نعل الحاجِّ يتعثث ُر «جايْ جايْ » .جلس عىل
إىل سمعِ ها
ٍّ
صوت ِ
ور َث هذه الدا َر« .دار عربي ُ
ِ
بالف ْم وا َملال»:
كما
أبيه
من
ورثه
خيزراني
ٍّ
ِ
للبيوت التّ
العتيقة بُ ِّل ْ
ِ
ِ
ِ
نموذجٌ
طت ك ُّل أرضيتِها ب ُرخام إيطاليا،
ونسية
ُ
ُ
ْ
فسيحٌ
بسرياميكٍ
جُ
ّ
اسباني يؤرخ زمن بنائها.
ه
ن
ُرا
د
ّنت
ي
ز
ء
فنا
طها
يتوس
ٌ
ٍّ
ٌ
بوجهتِها :الغرفة الرشقيّة
تتوسط ك َّل
جدار يف هذا الفنا ِء غرفة تسمَّ ى ِ
ٍ
لألب ،والغربي ُّة للبنات والجنوبية «القِ بْليّة» لألبناء يف حني يجمع الجدار
ِ
ري
الشمايل ُّ او»الجَ بيلّ» باب َْي
السقيفة والدّويرة أي َْن يجتمع يف فناء صغ ٍ
ُ
ِ
املؤونة .هندسة معمارية تعكس وعيا بأصول
وبيت
املطبخ و الحما ُم
الحياة.
الحاجُّ
فنجاني القهوة وع ّلق
عىل
برصه
فوقع
جريدته
سحب
ْ
ربي ها ِت ْلنا الفناج ْ
ني األخرى متا ْع روميو وجوليات».
مشمئزا« :بجا ْه ِّ
ُ
الب ُ
فناج ُ
ني ُ
ِ
للضيوف تفاخ ًرا بقيمتهم
حورية َّإل
الرفيع ال تضعها
سل ِن
ِ
َ
ٍ
بصوت
أردف متمتما
التاريخية واالجتماعية .ثم
منخفض متجنبًا رشّ
ٍ
كون مخبيتْهُ م؟» لسو ِء ح ِّ
السامة «مش عارف ل ِْش ْ
ردودها ّ
ظه سمعتُه
ْ
ُ
ْ
ْ
وردت بك ِّل ٍ
ثقة« :مْ خب ِيتْهُ م لِمْ راة ولدي ايل باش تكون كيف ما يحبْ
ْ
ِ
وجهه وسألها « :ما تقوليش رميت عينك عىل
خاطري» .تغريت أساري ُر ِ
ُ
ً
ْ
كافية الن
الجلسة
أومأت برأسها إيجابًا مؤكدة قوله .فكانت هذه
بنيّة؟»
َّت حورية ودا َد الكنةَ
ُّ
ٍوزواج ود ْ
غضون شهرين بني خطبة
يت َّم كل يشء يف
ِ
ٍ
عت ما َز ْ
العروس بك ّل مصوغها بعد أن و ّز ْ
ِ
َ
الثالث  -ك ٍّل
هدت فيه لبناتها
عىل حسب مكانتها يف قلبها – وتركت الباقي للوريث «الرشعي « ابنها
الوحيد مجسدا يف الكنّة.
ُ
ِ
العسل عسال عىل قلب
الكنة وداد ببيت العائلة وم ّر شهر
ح ّل ْت
ِ
مرورها الحفيد ُ
السنتانُ ،
وكب ْت معه
كب مع
العريس والحماةِ.م ّر ْت
ِ
ِ
ِ
ُ
الخيبة يف نفس حورية :وداد ال ترعى أشياءها بنفس الحرص،
بذرة
وتبتلع هفواتها حبًّا يف ابنهاّ .إل انها ّ
غص ْت بما حصل
ُ
ّملا ْ
حورية تُراقِ بُ
ختان الحفيدِ :كانت
حفل
دعت ودا ُد ك َّل أهلها أيا َم ِ
ِ
ْ
وبامتغاص أشياءَها تُستعم ُل بعن ْ ٍف ،رحل قلبُها مع
من عىل أريكتها
ٍ
ً
ْ
ٍ
أوانيها التي خرجت مملوءة كسكسيّا دون رجعة .سحقت أقدام األطفال
األشقيا ِء قلبها وهي تدوس بطانيات كانت قد تكدست يف الدوالب دون ان
تنعم بها حورية وابنائها  .فوىض تع ُّم خاط َر حوري ََة تفوق الفوىض التي
َ
ُ
ْ
أحسنت إعاد َة ترتيب
خادمة أ ِّم ودادِ التي
الضيوف وقد رحلوا اال
تركها
ٌ
ٌ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
االغراض .دخلت وداد غرفتها الجنوبية لتعود ويف يدِها علبة فضيّة ملع
ِ

ق
صة

ير ُ
ْ
ث حِ ْر ِ
صي
من ِ
على ْ
أشيائي؟
خديجة حنان إبراهيم
ُ
ً
َ
ُ
معرتضة إيَّاها
تنتفض من عىل اريكتها
حورية وجعلها
قلب
بريقها يف ِ
ً
»:شنوة هذا» ؟ ْ
ِ
العلبة »:
ردت ودا ُد متجاهلة يد الحما ِة املمدود ِة نحو
املناقش» باش نهديها لعيشة».
وقعت هذه الكلمات عليها صخر ًة حطمت كل أماليها .اختطفت
ً
َ
العلبة من يد ودادِ
ِيه ْم ِم ْن دا ْر بو ْك؟ واال استحقرت
قائلةَ :سيَّبْ لهْ نا ِجبت ِ
ْ
تعالت
قيمتهم؟ مناقش فوندو بجوهر زمني يعلم ربي كيفاش رشيتهم».
الثالث ّ
ّ
ِ
ليلتهن
اللتي بتن
األصوات يف ذاك الصباح لتبلغ مسامع البنات
يقضمن حرس ًة خ ّلفها حفل الختان «امراة الخو كلبْ عدو» .انهلن عىل
االم بوابل الشماتة صعقت
خرية البنت الكربى أمها بيشء كتمته يف نفسها طويال« :ارشبي ..ماك
حرمتنا منهم وخريت كنتك عىل بناتك» .واستهزأت خولة البنت الوسطى:
« مايش يف بالك الكنة باش تحافظلك عىل حاجاتك؟» أضافت خلود« :ذاك
من كثر الهدايا التي تكرمت بها عىل ست الحسن يارب تكمل ترزيك يف
ً
شماتة أكث َر فرصخت «اقلبوا وجوهكم امشيو
الباقي» .لم تتحمل حورية
من قدامي «يدخل خالد معاتبا امه :مش هديهملها؟ وىف ما عادش تحكم
فيهم» ».احكم يف رضوسك ورضوسها اوووه امشيو امشيو من قدامي «
واتجهت صوب غرفتها عندها عمدت وداد اىل قطع طريقها هامسة بكلمة
جمدت عروق راسها »:تموت وتخليهم ليل ما يرحّ ِم ْش».
باتت حورية ليلتها وسم وداد ينهش ذاكرتها ويحفر قلبها .لم ّ
تتوقع
سماعها ممن ظنتها حبل وداد .تذكرت كيف اختارتها من عائلة راقية
َ
وأطبق صدى
لتثمن قيمة حماتها .حارصها الند ُم عىل ظلمها البنتِها،
َ
ِ
املشبعة وجعً ا عىل نفسها ،وغرقت يف عال ٍم آخ َر ال نهاية له .طلع
كلماتها
َ
حورية ،ورائحة قهو ٍة مع َ
ُ
الصباحُ
طر ٍة
قبقاب
لوقع
يفتقد
الدار
ن
وصح
ِ
ِ
ٌ
ْ
وآثرت
بماء الزهر استيقظ الجمي ُع وال صوت لها .يقينا انها غاضبة
أن قلب البنت مهما ّ
مكهرب .اال ّ
البقا َء يف غرفتها تجنبًا الحتكاكٍ
عق ال
ٍ
دفعت خِ ري ُة بابَ الغرفة الرشقية مناديةً
ْ
يمكنه تجاهل ثغرة غياب األ ّم ،
ً
ً
مغمضة
وثالثة ويف الرابعة وصلت عند فراشها لرتى عيونا
أمها ثانية
ً
مشوها ويدًا تدلت من فوق الفراش فقدت اصابعُ ها
وفمً ا مفتوحً ا ووجهً ا
ٌ
ٌ
دماغية
«جلطة
ثان.
م
عال
يف
حورية
فيها
تاهت
غيبوبة
كل حراكٍ لتؤكد
ٍ ٍ
ِ
ِ
الطبيب
الثانية والحمد لله جات باللطف» هكذا كان ر ُّد
الدرجة
من
ِ

أغان متواصلة .صور تظهر
يعرض التلفزيون
«خلىل املغطي حسيني» تذكرت والدتها
ٍ
ْ
ثم تتالىش؛ كما تتالىش الثواني التي تلحق بعضها
حدث
الصامدة األبية؛ وهي تلقي هذا املثل عىل
البعض فتصبح سنوات ثم عمر ،وهي عمرها وتزهر الحياة
طالقها ،كلما سألتها عن سبب فراقها من والدها.
واقف عىل نفس السنة؛ أواخر  .2017وينسل
كانت قد صادفته باألمس يف املطار برفقة
لسمعها صوت املغنّي« :عطشان يا برق السماء،
زوجته التي تلبس النقاب ،عيناها تظهر فاتنة
بموت من طول الغياب ،بموت من كثر الضمى،
ببهاء الكحل والشدو الدخاني ،عدة خواتم ب ّراقة
ُ
وأنا عىل متن السحاب» .تنصب كلمات األغنية
مشعة تألأل أصابعها النحيلة املحددة بأظافر
يف سمعها ،وهي تجفف شعرها الحريري الذي
حمراء .رأتها أجمل امرأة رغم الغرية التي ألتهمت
ُ
يكسوه تموجات تشبه تلك املسرتسلة عىل سطح
فؤادها .شعرت وكأن الكون خلق من أجلهما.
بحر عميق .ورغم هدوئها املتمكن إال أن األغنية
إشراق النهدي /يبدوان كعصفوري حب يرتعان من نهل الجمال
أثارتها؛ فشعرت بوخزة ملتهبة خدشت ذاكرتها.
سلطنة عمان والعشق .كل مضادات الكآبة التي تعاطتها خالل
بربكة ورعشة عدلت حرارة السيشوار ليتناسب
السنوات الفائتة فقدت فاعليتها .حلت محلها
مع وقع ذكرياتها الحارقة ،وهي ساهية يف الكلمات
غصون شائكة تتسلق نحو شمسها اآلفلة.
التي أُهديت لها ذات مرة بعيدة كالخيال ،خيال مطل عىل ذكرى
كانت قد أنهت مكياجها ولبست عباءتها .لم يضايقها يشء
بأبواب من وجع وبنوافذٍ من ألم.
موصدة
إال مظهر يديها ،آثار حبوب موزعة عىل كاملها واسوداد تحت
ٍ
ترتاءى صورتها يف املرآة قبالتها؛ وجهها الفتي منعكس أظافرها .تزينت بساعة كبرية تلفت النظر إليها عدا األساور التي
بثبات ،لم تزدد تجعيدة واحدة من وقتها .ولم يمسسها ترهل احت ّلت معصميها لتشتت االنتباه بعيدا عن هذه اآلثار والبقع.
جسدي قط .بينما روحها مليئة بتجاويف مرتاخية .ثمة شعريات
عانت حالة نفسية تحولت إىل مرض عضوي عيص عىل العالج،
ّ
بيضاء غريبة ظهرت يف حاجبيها ومقدمة رأسها ،تقتلعها لها إكزيما شديدة باغتتها بعد ما تركها مسلم وتزوج .تصورت إن
نورا بملقاط حديدي كلما زارت صالونها التجمييل ،وهي تضحك الحياة يمكنها أن تتوقف عىل ذكرى رجل ،وفعال توقفت ولم
قائلة« :بعدين نفر فكر ِ
أنت عجوز ،هههه» .بينما يف صالة تتزوج .بعدها ذهبت لدكتور لتغري شكلها ،ولكنه رفض أن
بيتهم ما تفتأ تسمع صدى صديقات والدتها تثرثرن« :زوجي يجري لها عملية تجميل قائال« :مالمحك مزيانة ،ومنجمش
بنتش املطلقة ،ال تعجّ ز ومعد تقدر تجيب عيال بعدين» .ترتعد نصلحو يشء» .ومرت بعدها عىل غريه ،ولكنهم نصحوها بالفيلر
أوصالها كلما ُقذفت هذه التعليقات املروعة عىل مسمعها ،ولكنها ومرات أخرى ببوتكس وحقن نضارة أو بالزما فحسب .سعت
ٍ
بابتسامة متجاهلة.
فعل المبالية ،فتتنهد
أن تتغري جذريا ولكن سكنها الجمود .وعاد الصوت من جديد»:
ماهرة يف حَ بك ردات ٍ
تمشط شعرها بقسوة ،تحاول خلع ذاكرتها ،فتغرز أسنان أصفق جناحي يف هواك ،مشتاقلك ،ميت عليك ،القلب من حرقة
السيشوار بعنف ولكن حرارته تشعل برشة رقبتها ،بينما صوت غالك ،وده بال موعد يجيك» .انبثقت األغنية مرة أخرى يف رأسها
ماجد املهندس الصاعد من التلفزيون حقن قلبها باللهيب ،وتردد صداها ،وتذكرت عندما سلمت ملس ّلم قلبها عىل أوتارها،
استفاقت من غرقها يف املايض عىل دمعات الفحة.
هذه الكلمات التي ما أنفك يهديها مرارا وتكرارا.

awatefbeldi@gmail.com
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عالج ظلت فيهما خرية مرافقة
باملصحة التي قضت فيها حورية أسبوعي ٍ
ٍ
بالتداول.
بزيارات
حني يكتفي البقية
ِ
ألمها تعتني بها وترعى حالها .يف ِ
ُ
حورية عن
أسبوعان توقفت فيهما
مراقبة أشيائها الغالية عىل قلبها وعن األمر والنهي والتدخل يف كل
ً
ِ
فرصة لتعي َد ترتيبَ
البيت
كافيان لتج َد ودا ُد
أسبوعان
كبرية وصغرية.
ِ
ِ
اغراض ال فائد َة منها ،واستغلت غياب خريةَ
مزاجها ،تخ َّل ْ
صت من
عىل
ٍ
ِ
َ
ْ
ِّ
رمي كل هذا « تمتمت وهي
لتنبش يف أشياء حورية» متى أقد ُر عىل َ
تُغ ّ
بلحاف َ
ْ
ٍ
تمنت أن تتخلص منها.
ابيض
طي كومة أغراض
ُ
ْ
ْ
البيت دون ان تعو َد معها الحيا ُة لو ُْسطِ
ِ
تعافت حوريّة وعادت اىل
ِ
ِ
األريكة أو ُكتْ ٌلة
وألمسيات القهو ِة مع الحاج :جث ّ ٌة ممدود ٌة عىل
الدّا ْر
ٌ
ْ
ٍ
ِ
كٍ
كريس متح ِّر تراقبُ حركات كنتِها يف صمْت .كانت هذه
جالسة عىل
ًّ
ُ
ْ
السقيفة
ففرشت
األخري ُة تعمد إىل التشفيي من حماتها.
الحرير التي اقتطعت حورية ثمنَها من ِ
قوت ارستها.
بمفارش
ِ
ِ
ّ
ورصت الطاولة بكؤوس الكريستال كانت قد اشرتهم بأقساط شهريّة.
ُ
ّ
َ
ّ
ْ
ومدّت الزرابي القريوانية -التي لم تلمس البالط إل اربع مرات عند زفاف
أوالدها .-اضافت وداد اىل البيت الكبري غيمة دفء حجبت عن حورية
رؤيتها للحقيقة  .وازدا ُد ارتفا ُع ضغطها .وا ستوجب ذلك استدعا َء
أدركت خرية ّ
ْ
ان ودا َد هي
الطبيب الذي أمرهم بإبعادها عن كل توتّ ٍر.
ِ
ّ
ِ
الدار
سببُ تردي حالة أمِّ ها ،فاستغلت اجتماع أبيها وأخيها يف و ُْس ِط
ِ
ِ
حالة أمّ ها سوى استفزازات زوجة أخيها،
لتُجزم أن ما سببُ تع ّك ِر
ً
ًّ
َّ
َ
وأمرتهما أن يغادرا البيت .دك الكال ُم قلبَ خال ٍد دكا وانتفض واقفا :
«تطردني من داري؟؟»
«بحياة راس الحاج مازالت ما صارتش دارك»!! دا َر هذا الحديثُ
األمْر بكلمته
الحاز ُم عىل مرآى ومسمع الحاج -الذي سعى لته ِدئَ ِة
ِ
ْ
وقفت خري ُة شوكة يف حلق زوجة أخيها
النبي»
املشهور ِة « ص ّلوا عىل
ِّ
ورحلت معه أماني حوريةَ
ْ
حريصة عىل اال تمس امتعة امها  .رح َل خال ُد
ُ
َ
صبية يكربونَ
ْ
ٍ
ِ
باصوات
ورغبة شيخ يف ملء داره
تحقق،
خالت انّه
وحل ٌم
أمامه.
َّ
سخرت خري ُة ك َّل جُ هْ دِها لتتعاىف أمُّ ها وتعو َد إىل سال ِ
ِف حياتِها .
ُ
الوقت إىل ِّ
وس ْ
ٍ
ِ
ِ
َ
حركات
رسالة خفي ٍَة أدركتها حوريّة من
بث
عت يف نفس
ُ
َ
ْ
ِ
حرصها عىل أشيائِها
ابنتِها تذكرت كيف كانت خِ ريَة دوما تنتقد ش ّدة
وتدفعُ ها اىل أن تغنم من هذه الدنيا متعا وسعادة.
ْ
استعملت أشياء أمها بحبٍّ واحرتمت حرمانًا كابدتْه والدتها وتشبتًا
ْ
بالحياة ّ
عاشت ما عانتْ ُه
حرص شدي ٍد عىل أشيائها .هي أيضا
جس َدتْ ُه يف
ٍ
أمُّ ها ك ّلما تذكرت انها هي األخرى تركت أشيائها يف ِ
بيت زوجها مقابل ان
ُ
حورية وهي ترى رشود ابنتها أن الحياة تستوجبُ
تنجُ َو بنفسها.أدركت
َ
َ
فلسفة ُزه ٍد :إذ ليس الزه ُد اال تملك شيئا وانما اال يمتلكك يشءٌ.
ّ
ترقت
جاءت العاصمة لحضور اجتماع عمل ،بعد أن
وأصبحت مديرة .اتكأت عىل العمل لتبدد فيه انكسارها ،فبعد
خيبة قلبها ،لم تجرؤ عىل حب شخص آخر؛ خوفا من أن يتحول
القزاع يف حياتها إىل األسود التام من اللون الرمادي الذي يزين
أفقها الباهت اآلن .مررت نظرها عىل السواد العالق يف أظافرها
تناولت محرم ورقي وحرشته تحُ ك اللحمة املندسة تحتها.
يف نهاية االجتماع توجه لها أحد املجتمعني قائال« :رصاحة
أنا معجب ،وحاب أطلب إيدك» .فتحت فمها عىل مداه ،وضحكت
مستنكرة« :سعود ربي يهديك ،أنت أخوي» .ثم نفرت منه
مغادرة.
يف رحلة العودة ملدينتها؛ ملحت يف املطار ممثلة مرسحية
تعرفها؛ تلك السمراء السمينة صاحبة األنف الكبري والشفتني
البارزتني .وعىل نحو غريب ملحت مس ّلم يقرتب منها ،ويناولها
كوب شاي ويجلس بمحاذاتها .كانت هي زوجته من دون نقاب
هذه املرة؛ عرفتها من خالل خواتمها املألوفة .ابتسمت وبدا قلبها
يرتاقص ببذخ ،وهي تقول يف نفسها« :الشيفة شيفة ،واملعاني
ضعيفة».
تفكر يف ثالث أعوام مرت وشمسها مختبئة وراء الغيوم.
وقمرها هال ٌل ال يرقى بدرا .نظرت برىض إىل يديها الالمعة وإىل
أظافرها املتسخة بخلطة الفازلني ومسحوق الحبة السوداء مع
الحلبة.
رسلت رسالة يف الواتساب إىل سعود« :السالم عليكم ،بأكلم
والدتي عنك ،متى تحب تزورنا؟».
رد عليها سعود يف أقل من ثانية« :شوفيني شهد ،أنا جالس
وراش .حجزت يف نفس الرحلة ،اتفقت مع والدتش بأني جاي
أخطبش».
التفتت شهد إىل الخلف ،فشاهدت شابا وسيما ألول مرة منذ
ثالث سنوات ،فتبسمت له بدالل.

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

منصور المزاودي
هذه املرة سأحكي عن صديق الشباب بحي املحارزة بمدينتي
صفاقس ...منصور أحد رجال التعليم من املتخرجني األوائل من مدارس
الرتشيح ...رجل خلوق وخدوم ومجتهد يف عمله..
كانت له هواية العزف عىل آلة املزود ويتقنها بشكل يش ّد إليه جميع
أترابه وأبناء جيله يف الحي ..وكان أثناء عطلة الصيف يتربع بإحياء
حفالت أبناء وبنات أهل الحي باملجان ألن املسألة بالنسبة له عبارة عن
هواية ال يريد من ورائها ّإل إسعاد اآلخرين...
وللتندر كنا نناديه باسم منصور املزاودي وكان يضحك لهذه
التسمية ألنها تع ّد النقيض لشخصية املعلم مربي األجيال.
كنت من بني الرباعي املشارك يف جوقته إىل جانب أخيه عبد الكريم
البارع يف العزف عىل آلة اإليقاع «دربوكة» «عيل ( »dentكنية مشتقة
من لقبه «بوسنينة») البارع يف العزف عىل آلة البندير ..أمّ ا أنا فلم أكن
بارعا ال يف الغناء وال يف العزف بل كنت أساعد منصور املزاودي عىل نفخ
آلة املزود أثناء قيامه بالغناء ...وللطرفة هذا الدور ابتكره منصور يل
خصيصا لكي أتمكن من الصعود معهم عىل الركح املخصص للفرقة
النه املكان الوحيد املسموح فيه تناول املرشوبات الكحولية يف مثل هذه
الحفالت العائلية...
ومنصور كان يشرتط عىل أصحاب الحفل تمكيننا من أكلة فاخرة
ومن بعض الغالل والحلويات وما تيرس من مرشوبات بديال عن منحة
العرض...
وكان اإلقبال عىل الفرقة شديدا ألننا من شباب «الحومة» املتعلم
وال نحدث مشاكل بل نستقطب االهتمام وخاصة من الشابات وعادة ما
تكون هذه الحفالت مناسبة لنا لربط الصلة مع بعض التلميذات وعقد
مواعيد مستقبلية معهن يف املكتبة العمومية أو يف الحديقة العمومية
املجاورة مللعب الطيب املهريي.
وذات عشية يوم سبت كنا نحيي حفل «طهور» ابن صديق لنا
يدعى سمري الجمل وبينما نحن عىل وشك إنهاء الفقرة األخرية دخل علينا
أحدهم من حي بعيد نسبيا عن حيّنا وطلب منا مصاحبته إلحياء سهرة
عائلية أرصت زوجته تنظيمها بحفل مزود ولم يجد فرقة مستعدة لذلك
وأردف بأنه مبعوث من طرف جاره أخ ّ
اللعب ساحر الجيلني «حمادي
العقربي» ...عند سماعنا إسم ْ
ْ
العقربي وافقنا وطلبنا من صاحبنا أن
يوفر لنا العشاء والغالل والحلويات واملرشوبات فوافق.
وصلنا إىل مكان الحفل فاستقبلونا بحماس وسمعنا عبارات مثل
«الليلة سهرة شبابية للصباح» و«مال جو تي هاهم جايني من الروضة
الجماعة» الخ...
وأثناء العشاء جلس بجانبي شخصية معروفة يف صفاقس بأنه «أحد
الباندية الكبار» ويدعى ْ
«قادر الوصيف» وكان يعمل بامليناء (دوكار)
ومن حسن حظي كان ْ
«قادر الوصيف» من منظوري والدي رحمه الله
باعتباره كان مسؤوال عن هذه الفئة من العمال بامليناء وينسق عملية
شغلهم .فقدمت نفيس له بأنّي «ولد ّ
الشاف» ففرح كثريا وطلب بأن
يضاعفوا يل كمية األكل والرشب...
وحني أخذنا مكاننا عىل املنصة حاول منصور نفخ آلة «املزود» فلم
تستجب لوجود ثقب فيها ...فقام من مكانه وغادر الحفل متعلال باإلتيان
بآلة جديدة من زميل له يسكن بالقرب من مكان الحفل...
وهمس أخوه عبد الكريم يف أذني قائال« :مشينا زيزي يا ولد الفالح
منصور خويا هرب وخالنا هوني رهينة ..ربي يسرت ال ناكلو طريحة
نباشة القبور»
ْ
ومن حسن حظنا كان هناك «شايب» له «لكنة قابسية» طلب منا
أن نصاحبه بآالت اإليقاع أثناء أدائه لبعض األغاني وبدأ بأغنية «يا خال
خال رنّي» ودامت األغنية بعض الوقت وتالها بأغنية أطول منها بعنوان
«عىل الحيل» وواصل يف ملء الفراغ الذي تركه منصور املزاودي ...لكن
الذي حز يف نفيس ليلتها أن املكلف بتوزيع الحلويات والغالل واملرشوبات
تجاهلنا تماما وما «بلش ريقنا حتى بكأس ماء» ...ومع منتصف الليل
اقرتب مني ْ
«قادر الوصيف» قائال« :صحة ليك جيت ولد ّ
الشاف يوسف
الفالح وشفعت يف جماعتك اما ننصحكم دوب ما تخرجوا من هنا
نحب ساقيكم أعىل من روسكم واجريو لحومتكم وردوا بالكم تعاودوا
تشاركوا منصور املزاودي يف حفلة أخرى»...
وكان العمل كذلك وقطعنا عهدا عىل أنفسنا بعدم إحياء أي حفل
يكون منصور املزاودي طرفا فيه.

www.acharaa.com
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ْ
بورقيبة والمغرب
كثر هذه األيام الحديث عن التقارب السيايس بني تونس وشقيقتها
الجزائر عىل حساب عالقتنا باململكة املغربية وبعودتنا لسلوك الزعيم
يف مثل هذه املسائل عدنا لكتاب أحد شهود العيان عىل العرص رجل
ْ
بورقيبة األستاذ عبد السالم القالل الذي تحدث
السياسة واحد رفاق
عن هذا املوضوع يف كتابه «الحلم واملنعرج الخطأ» الصادر عن دار
الجنوب للنرش حيث قال :تونس عىل الرغم من حجمها الصغري ،وحداثة
وجودها عىل الساحة العاملية ،كان لها شأن يف املحافل الدولية ،وكانت
لها مواقف تاريخية إزاء قضايا مصرييّة ،فكانت اول دولة اعرتفت
بدولة بالكويت بتاريخ  14ماي  1963كما كانت تونس اول البلدان
التي اعرتفت بدولة موريتانيا بعد استقاللها بتاريخ 1961/ 11/ 28
وقد تكفلت بتقديمها لتصبح عضوا يف هيئة األمم املتحدة وكان ذلك
بتاريخ  1963/ 02/ 06وهذا لم يستصغه ولم يقبله ملك املغرب،ألنه
يعترب موريتانيا امتدادا ألرايض بالده بالجنوب الصحراوي.
وقد أقدمت تونس عىل هذه البادرة،رغم تهديد املغرب بقطع
ْ
بورقيبة كان يعتقد أن الصواب إىل
العالقات الديبلوماسية معها،لكن
جانبه،وفعال قطعت هذه العالقات من جانب واحد ملدة من الزمن،وكان
ْ
بورقيبة نصريا للدول الصغرية والضعيفة،وال يخىش يف ذلك
الرئيس
لومة الئم يف مساندتها،ألنه كان يعتقد أن الدول الصغرية يف حاجة
ملن يدافع عنها وإذا لزم األمر توفري غطاء دويل لها ،حتى تحافظ عىل
وجودها وإستقاللها ،وعليها أن تنتهج سياسة الحياد إزاء كل القوى
العظمى.
ْ
بورقيبة أنه كان رسيع البديهة ،وكان ينتهز الفرص
ومن خصال
املتاحة للقيام بمبادرات تحقق ما كان يخطط له ،لقد كانت ترصفاته يف
الظاهر تلقائية وعادية،لكنها يف الحقيقة نتيجة خطة مدروسة،تتلقف
كل ما يطرأ وتسمح برد الفعل وبالتدخل الرسيع،وهذا ما حدث يف

تسوية مشكل العالقات الديبلوماسية،بني تونس واملغرب.
ْ
بورقيبة فرصة الفيضانات ،التي رضبت املغرب ،وقد عم
لقد اغتنم
الطوفان جهة «الغرب» املوجودة يف الشمال بني مكناس وفاس وطنجة،
وأذن بتوجيه طائرة مشحونة باملواد الغذائية،واملالبس واملفروشات،
ملساعدة املترضرين من هذه الفيضانات ،وكلف وفدا للتحول بواسطة
هذه الطائرة ملواساة الشعب املغربي ومقابلة الحسن الثاني للتعبري له
عن مشاعر التضامن والتآزر مع املغرب حكومة وشعبا ،وإبالغه بصفة
ْ
بورقيبة لجاللته».
خاصة «مشاعر العطف والود واملحبة التي يكنها
وكان رد امللك الحسن الثاني عىل التحية بأحسن منها معتربا
أن لفتة الرئيس ليست بغريبة،فهو من أحب الناس للشعب املغربي
ْ
بورقيبة عندما بلغه نبأ وفاة والده
...وذكر بكثري من التأثر بما قام به
محمد الخامس،وكيف قطع زيارته إىل فرنسا وتوجه مبارشة للرباط
ليحرض مراسم الدفن،وأنه ال ينىس لفتته األخوية املؤثرة املتمثلة يف حمل
تابوت جثمان امللك الراحل عىل كتفيه مع املجموعة التي تطوعت لحمله
إىل مثواه األخري.

ّ
ّ
وفنانون
فن

بداية من يوم الغد مسلسل « 8أيام»
لمجدي السميري على منصة شاهد

يتم غدا بداية بث العمل الجديد للمخرج التونيس
مجدي السمريي « 8أيام» عىل منصة شاهد...ويتألف
هذا العمل البولييس ،من ثماني حلقات ،وتدور
قصته حول جريمة قتل ،تبدا ٔ بعدها عمليات التحري
لكشف القاتل ،وتتناول كل حلقة أحداث يوم واحد
من االٔيام الثمانية.
يلعب دور البطولة يف العمل مكسيم
خليل ،سينتيا خليفة ،آالن سعادة،
بديع أبو شقرا ،يارس البحر
وغريهم ،وهو من تأليف وإخراج
مجدي السمريي ،وإنتاج رشكة «فالكون فيلمز».
وعلقت سينتيا بطلة هذا العمل  ،عىل أحداث املسلسل قائلة:
«يتميز املسلسل وقصته بطابع املسلسالت العاملية وال يرتبط بمكان
جغرايف محدد ،وألعب دور ضابط بوليس وهو دور جديد تماما
وفريد من نوعه» ،متمنية ملحبيها مشاهدة املسلسل ،وذلك لفخرها
الكبري بذلك العمل.

«سفاح نابل» يعود من جديد!!

بعد تعطل إنجازه منذ  4سنوات بسبب مشاكل
إنتاجية  ،يعود املخرج كريم بن رحومة للوقوف
خلف الكامريا إلستكمال تصوير املشاهد املتبقية
من فيلم «ملك املوت» املقتبس عن جرائم «سفاح
نابل».
يتناول الفيلم شخصية النارص
الدامرجي أشهر سفاح عرفته تونس
واملعروف لدى العامة باسم «سفاح
نابل» ،وهو آخر من ن ُ ّفذ فيه حكم
االعدام سنة ...1994
ورسخت هذه الشخصية يف الذاكرة الجماعية بهول ما اقرتفت من
جرائم وحشية يف حق األطفال ..
ويسرتجع الفيلم وقائع هذه األحداث األليمة بعد قرابة الربع قرن
عن تنفيذ حكم اإلعدام يف هذا الوحش اآلدمي ،حيث بادر املخرج كريم
بن رحومة ،بنفض الغبار عن هذه الجرائم البشعة بتناول سرية هذا
الوحش اٱلدمي الحبىل بالقتل واالجرام واالغتصاب ...
«ملك املوت» يجسد بطولته املمثل أحمد األندليس الذي قال
يف حديث سابق أنه لم يرتدد للحظة يف قبول الدور ،ألن الفيلم لن

يقوم بتخليد الشخصية او تربئتها بل بالعكس ،سيكشف تفاصيل
جرائمها ،موضحا أن هذا الفيلم سيثري ضجة كبرية وسيجذب االنتباه.
ملك املوت سيضم اىل جانب احمد األندليس عدد من نجوم السينما
نذكر منهم فتحي العكاري وخالد حمام ومحمد الداهش ونجوى
ميالد ولبنى نعمان ووسيلة الدايل وغريهم .

ظافر العابدين في أول مهرجان
سينمائي بالسعودية

يشارك املمثل التونيس العاملي ظافر العابدين بأول تجربة له
يف اإلخراج السينمائي بفيلم «غدوة» يف مهرجان البحر األحمر
السينمائي يف دورته االفتتاحية التي ستقام من  – 6إىل
 15ديسمرب املقبل يف جدة ،بمشاركة العديد من املواهب
والنجوم واملخرجني...
وعرب ظافر العابدين يف تدوينة له عن فخره باعالن عرض فيلمه
يف مهرجان البحر االحمر يف السعودية ضمن مسابقة األفالم الروائية
الطويلة...
وتدور أحداث الفيلم حول شخص يُدعى «حبيب» ،الذي تتدهور
حالته الصحية؛ إذ يؤثر ماضيه السيايس أثناء فرتة حكم «بن عيل» يف
حارضه ،ذلك األمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته
السابقة ،ما يؤدي إىل تبادل األدوار بني األب وابنه ،فيجد أحمد نفسه
مضط ًرا لالعتناء بوالده ،والتأكد من سالمته.

هللا يكون في عون فريال يوسف ْقراجة

قالت النجمة فريال يوسف إن نجاح حكاية
«سكر مُر» من مسلسل «ورا كل باب» جاء بفضل
الله يف املقام األول ثم بفضل فريق العمل الكبري
الذي عمل يف املسلسل.
وأضافت خالل مداخلة يف أحد
الربامج « :الله يكون يف عون أي أم
يف املطلق ،ما بالك باألمهات ّ
اللتي
ّ
لهن أطفال يعانون ويحتاجون
لرعاية خاصة ،املوضوع مرهق ،وأنا
عشت الفرتة دي يف فرتة التصوير وكان
مجهود نفيس كبري ،وأنا بكيت كثري أنا
ومراد».
وقالت« :املشاعر كانت قوية يف املسلسل ،والكالم مكتوب بطريقة
عميقة جدا ،والطفل آدم لعب دورا كبريا جدا يف العمل ده ،وكان له
دور إن املشاعر تطلع صادقة وباإلحساس ده».
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لكبي
اجلريء يبحث عن خليفة ّ

نجح املنتخب التونيس يف تحقيق الهدف املنشود والرتشح للمحطة الحاسمة يف طريق املونديال بعد تصدّر مجموعته يف
املرحلة الثانية من التصفيات إثر فوز مهم خاصة من الناحية املعنوية عىل املنتخب الزمبي.
املنتخب التونيس لم يكن يف أفضل حاالته الفنية والتكتيكية خالل مشوار التصفيات ولكنه حقق املهم وهو الوصول اىل
هذه املرحلة واإلطار الفنّي للمنتخب بقيادة املنذر كبري ورغم محاوالت التجميل واملكابرة لم ينجح يف حجب عديد الهنات
والنقائص التي الحت يف كل املباريات تقريبا والتي دفعت للبعض للتأكيد واعتبار املنتخب التونيس الحلقة األضعف يف
مرحلة الباراج قياسا ببقية املنتخبات املرتشحة.
هذا التقييم األوّل دفع البعض للتخمني يف مستقبل املد ّرب املنذر كبري عىل رأس املنتخب .تخمينات تحدثت
عن إقالة مرتقبة بعد ما تردّد من وجود غضب كبري لدى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع
الجريء الذي ثارت ثائرته يف ماالبو وتحديدا ليلة سقوط املنتخب التونيس .ليلتها هاجم الجريء االطار
الفني وانتقدهم بشدة واعترب أنّهم بصدد تضييع كل ما بنت الجامعة عىل امتداد هذه السنوات .ولكن
ّ
املفضل خاصة ّ
أن املنتخب مقبل
الرتشح اىل الباراج جعل البعض يعتقد أن الجريء لن يضحّ ي بمد ّربه
عىل تحديات بالجملة بداية بكأس العرب التي تنطلق بعد ايام قليلة ث ّم كأس االمم االفريقية التي
تنطلق بداية من العام الجديد وثم مباراة الحسم لتحديد املتأهل اىل املونديال القطري وبالتايل فإن تتايل
االستحقاقات الرياضية للمنتخب سيمنع الجريء من التفكري من التعاقد مع مد ّرب بديل بحكم ضيق
الوقت .هذا التصوّر قد ال يكون األقرب اىل أرض الواقع ومن يعرف الجريء يدرك جيدا ان الرجل ال يبايل
باية اعتبارات وهو ال ينفذ سوى ما يدور يف رأسه بدليل ان الرجل دخل فعال يف محادثات مبارشة مع أكثر
من اسم لخالفة كبري.
مصادر مقربة كشفت لـ»الشارع املغاربي» ّ
أن وديع الجريء تواصل مع املد ّرب التونيس سامي
ّ
وجس نبضه بشأن فرضية موافقته عىل تدريب املنتخب
الطرابليس الذي يد ّرب فريق السيلية القطري
ولكن الطرابليس رفض الفكرة وشدّد عىل أنه مرتاح يف قطر وال يفكر أبدا يف تغيري وجهته.
الجريء حوّل وجهته من الطرابليس اىل مد ّرب تونيس آخر وهو مهدي النفطي الذي يخوض تجربة تدريبية
يف بطولة الدرجة الثانية االسبانية واملحادثات بني الطرفني مازالت متواصلة رغم اختالف يف وجهات النظر يف
بعض النقاط املفصلية خاصة يف ما يتع ّلق باالطار الفني املساعد.
فإن األمر الثابت واألكيد ّ
ّ
أن الجريء لم يحافظ عىل كبري اىل حد اآلن
وسواء تم االتفاق مع النفطي أو ال
القتناع بنجاحه مع املنتخب ولكن بسبب عدم توصله اىل اتفاق رسمي مع مد ّرب جديد.

الصحراوي كلوبيست

تحدثنا يف أعداد سابقة عن تحركات النادي االفريقي يف الكواليس للقيام
ببعض التعاقدات والصفقات يف املريكاتو القادم وكنا تحدثنا عن التعاقد مع
املهاجم الجزائري رضوان زردوم وأرشنا كذلك اىل املفاوضات مع مهاجم
مستقبل سليمان محمد عيل بن حمودة.
وبما أنّه هناك شبه اقتناع ّ
بأن النادي االفريقي لم يظهر بالوجه املطلوب
ولم يبلغ سقف االنتظارات فقد زادت الهيئة من تحركاتها يف الفرتة األخرية
لتعزيز الرصيد البرشي للفريق أمال يف تصحيح الوضع يف النصف الثاني
من عمر البطولة وحسب ما أكدت مصادر موثوقة لـ»الشارع
املغاربي» فقد أتم النادي اإلفريقي ترتيبات التعاقد مع
املدافع مروان الصحرواي الذي وضع حدا لتجربته
يف الدوري املرصي بألوان نادي االسماعييل.
الصحراوي يبلغ من العمر  25سنة
ويشغل خطة قلب دفاع أيرس وهي الخطة
التي تنقص دفاع االفريقي حاليا بحكم
ان العيفة والعبيدي يلعبان بالساق
اليمنى وقد برز نجمه مع النادي
البنزرتي الذي تعاقد معه يف
صائفة  2018قادمً ا من
فريق غيماريتش الربتغاىل.
لم
الصحراوي
ّ
يوقع بعد رسميا عىل
عقد انتقاله اىل النادي
االفريقي لكنه اتفق
مع رئيس النادي يوسف
العلمي عىل كل التفاصيل
والجوانب املالية التي تخص
الصفقة املرتقبة وسيكون
بالتايل أوّل تعزيزات الخط
الخلفي لفريق باب الجديد يف
املريكاتو الشتوي.

هروب مق ّنع

مثلما كان متوقعا تقدم رئيس النادي الريايض بحمام
األنف عادل الدعداع أمس االثنني باستقالته رسميا من
منصبه .وقد علل الدعداع استقالته بأسباب صحية دفعته
لالستقالة وحالت دون تمكنه من أداء مهامه التي انتخب
من أجلها حسب ما ورد يف ّ
نص االستقالة.
وكانت الهيئة املديرة للنادي الريايض بحمام األنف قد
أعلنت يف وقت سابق أن الكتابة القارة للنادي تلقت منذ
أيام شهادة طبية من رئيس النادي عادل الدعداع
تفيد بعدم قدرته عىل مبارشة مهامه ملدة ثالثة
أشهر ألسباب صحية .وأضافت الهيئة أنها
حاولت مرارا االتصال عرب بعض أعضائها
بالدعداع إلثنائه عن الغياب ولكنها لم
تفلح يف ذلك وهو ما يؤ ّ
كد أن الدعداع ّ
خي
االنسحاب لدوافع بعيدة كل البعد عن
الصحية.
وحسب ما يروج يف كواليس النادي
ّ
فإن الدعداع شعر ببعض التضييقات
وببعض العراقيل من أشخاص فاعلني
يف النادي ويف محيطه وفهم عىل ما يبدو
أنه سيكون مستهدفا يف الفرتة الحالية
خاصة بعد التطورات السياسية التي
عرفتها البالد والتي دفعت بحركة
النهضة خارج الواجهة .وبما أن الدعداع
يعترب من الوجوه املعروفة والفاعلة يف
الحركة وقد استفاد كثريا من تعاظم
نفوذها يف السنوات املاضية فقد وجد
نفسه يف دائرة املالحقة لذلك ّ
فضل عىل
ما يبدو الهروب والتواري عن األنظار
حتى ال يأخذه طوفان التغيري يف
طريقه.
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تونكتي يقاطع
جدل كبري يرافق التحاق الالعب الدويل التونيس يف
كل م ّرة يعزز فيها صفوف املنتخب .الالعب أقدم مؤخرا
عىل فسخ كل الصور التي تربطه باملنتخب التونيس من
حسابه الشخيص عىل مواقع التواصل االجتماعي انستغرام
يف خطوة احتجاجية عىل تجاهله من طرف االطار الفني
للمنتخب.
تونكتي أعلم الجامعة بأنه لن يعزز مستقبال
ّ
وأن عالقته بتونس
صفوف املنتخب التونيس
انتهت رسميا بسبب تهميشه من طرف
املد ّرب املنذر كبري.
عالقة تونكتي باملنتخب انتهت بالفعل
عىل ما يبدو وهذا الكالم قاله حرفيا والد
الالعب ووكيل أعماله حيث أبلغ رئيس
الجامعة بأن ابنه لن يلعب مرة أخرى مع
وإن منتخب تونس
املنتخب التونيس
أصبح من املايض.
وتواجد تونكتي خالل الرتبصات
االربعة األخرية للمنتخب ومن جملة 11
مباراة لعب  15دقيقة فقط وهو ما اعتربه
الالعب إهانة خاصة بعد رفضه تعزيز
املنتخب النرويجي يف أكثر من م ّرة.
وكان تونكتي قد دخل يف خالفات
متكررة مع الناخب الوطني كما أقدم عىل
مغادرة أحد الرتبصات قبل نهايته بسبب
عدم االعتماد عليه يف املباريات الرسمية أو
حتى الودية قبل أن يتدخل أحد األعضاء الجامعيني
ويقوم بتهدئة الخواطر وإعادة األمور اىل نصابها
وإقناع الالعب بأنه سيأخذ فرصته مستقبال ولكن
أمام تواصل األمر كما عليه ق ّرر الالعب مقاطعة
املنتخب نهائيا.
أرس لبعض مق ّربيه بأن
الخطري يف األمر أن الالعب ّ
هناك العبا مؤثرا يف املنتخب هو الذي قام بدفع املد ّرب
ّ
فإن
الوطني نحو عدم التعويل عليه وإذا ثبت األمر
كبري مطالب بتربير موقفه خاصة ّ
أن رواية األوامر
الفوقية وتحكم بعض الالعبني املؤثرين يف التشكيلة
األساسية بدأت تتك ّرر كثريا يف كواليس املنتخب.

45

يش ّد رئيس النجم الريايض الساحيل ماهر القروي الرحال
يوم غد اىل مرص ألجل الجلوس إىل مسؤويل األهيل املرصي
بحثا عن حل ودي بخصوص ملف املهاجم االيفواري سليمان
كوليبايل عىل أمل ان يقع التوصل اىل اتفاق نهائي ينهي النزاع
القائم بني الفريقني بخصوص مستحقات املهاجم الذي سبّب
املتاعب اينما ح ّل.
رحلة القروي اىل القاهرة لن تكون عادية بكل املقاييس فالرجل
بدأ يتحسس طريق االصالح يف النادي وهناك إشادة بتحركاته الواثقة
والثابتة يف االيام القليلة املاضية ونجاحه يف ايجاد حل مللف بهذا الوزن
قد يجعله كبريا يف نظر جماهري الفريق التي مازالت تكتشف
معدن رئيسها الجديد .كما ّ
أن هذه الرحلة من املفروض
انها ستدخل الرجل رسميا يف مصاف الكبار ليس
ألن امللف يؤرق األنصار فقط ولكن ّ
ألن السفرة
ستكون حسب ما هو متفق عليه بمعية
الرئيس السابق للنجم الريايض الساحيل
عثمان جنيح الذي يعترب اسمه صمام أمان
يف محيط النادي .القروي استنجد بجنيح
«الكبري» لح ّل هذا امللف بحكم أنه تجمعه
عالقة جيدة مع رئيس األهيل املرصي
محمود الخطيب.
مصادر موثوقة كشفت ّ
أن عثمان
جنيح تحدّث فعال مع الخطيب
وسيكون هناك حسب ما هو مخطط
له إمضاء اتفاق تسوية وصلح يتم
بمقتضاه سحب القضية وإيقاف
تنفيذ عقوبة املنع من االنتداب
بالتوازي مع التعهد بخالص املبلغ
املطلوب عىل أقساط مع دفع قسط
أوّل مبارشة بعد التوقيع.
ويسعى ماهر القروي لرضب
عصفورين بحجر واحد من خالل
استنجاده بعثمان جنيح وذلك للفوز
ّ
ألن جنيح
ببعض الدعم املادي أوّال
لن يبقى مكتوف األيدي وثانيا للفوز
بمباركته وهو ما يعترب عامال مؤثّرا
لنجاحه يف بقية املشوار خاصة أن الجميع يعرف أن من يعارض عائلة «جنيح» يجد نفسه يف
قلب العاصفة ولو بعد حني.

هتمة
خطرية

فجّ ر الالعب السابق للرتجي الريايض التونيس محمد عيل بن منصور خالل
نزوله ضيفا بأحد الربامج الرياضية قضية من الوزن الثقيل عندما وجّ ه اتهاما
رصيحا ألحد املدربني املعروفني يف تونس بمحاولة رشاء ذمته يف مباراة هامة
كان عنوانها تفادي النزول.
وكشف بن منصور أن مد ّربا سابقا للرتجي الريايض التونيس كان يرشف
عىل تدريب فريق من العاصمة ويصارع ألجل البقاء حاول رشاء ذمته يف
مقابلة جمعت فريقه بامللعب القابيس الذي كان يلعب لصفوفه بن منصور
يف ذلك الوقت.
وقال بن منصور الذي ال ندري حقيقة ملا انتظر كل هذه السنوات للكشف
عن هذه الحقائق املدوية ّ
أن املد ّرب املذكور اتصل به عارضا عليه مبلغا ماليا
قيمته  20ألف دينار كي يتخاذل يف املباراة ويرتك الفريق العاصمي يفوز
ليتفادى الوضعية الصعبة التي يعيشها مستغال األزمة املالية الخانقة التي
كان يعيشها فريقه يف تلك الفرتة.
وأضاف بن منصور أنه اتصل بمدربه لسعد الدريدي الذي كان يد ّرب امللعب
القابيس يف تلك الفرتة وأطلعه عىل جميع التفاصيل.
االتهامات الخطرية جعلت البعض يعود بالذاكرة ليفهم حقيقة ما حصل
وحسب ترصيح بن منصور ّ
إن املد ّرب املقصود هو املد ّرب ماهر الكنزاري الذي
سبق له تدريب الرتجي وهو الذي قاد امللعب التونيس يف تلك الفرتة عندما كان
فريق البايات يواجه رصاع تفادي النزول تزامنا مع تدريب الدريدي لفريق
الستيدة .الالعب السابق شدّد عىل أنه مستعد للشهادة أمام القضاء وال يعرف
حقيقة من الذي دفع بن منصور لكشف هذه الحقيقة يف هذا الوقت بالذات
خاصة ّ
أن الكنزاري يرشف عىل تدريب املنتخب األوملبي واملس من سمعته ّ
مس
لسمعة كرة القدم التونسية امللطخة بطبعها.
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