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متابعات

القطيعة املستحيلة
والصناعي  املالي  القطاع  فى  الفاعلني  و  خلبراءآلقتصاد  شامل  يكون  يكاد  اجماع 
الدميوغرافية  وال  التكنولوجية  التطورات  يواكب  لم  تونس  في  األعمال  مناخ  ان  على 
لدفع  معطلة  وحتى  جالية  املراسيم  و  القوانني  من  العديد  واصبحت  والعلمية 
هذه  عن  بعجزهم  يقرون  التنفيذي  و  التشريعي  باجلهاز  املساكني  و  التنمية  عجلة 
سياسينا  الضيقة  واحلسابات  واالنانية  اجلنب  إال  لهذا  تفسير  من  جند  ولم  القطيعة 
اإلدارة  األقتصادي  الفاعل  تكبل  الصرف  محلة  اآلجنبي  اآلستثمار  امام  حاجز  جلة 
غيث  من  فيض  هذ  196املشؤوم  بالفصل  رأسها  على  مسلط  وسيف  مكبلة  بدورها 
اآلمان بر  إلى  بتونس  والدفع  األمام  إلى  القفز  بخطورة  الواعي  الفخفاخ  يقدر  فهل 

أمهات مستهترات و آباء مستقيلون وأبناء تائهون
جهنم  وابواب  تونس  فى  اجلانحني  األطفال  حول  حتقيق  بعد  مانستخلصه  أهم  هذا 
، النزيف  ونوقف  سباتنا  من  نستيقظ  لم  إن  ككل  التونسي  املجتمع  على  ستفتح 
معظمها  في  ان  اآلنتباه  واالفت  البالد  في  اجلرائم  عدى  تفاقم  الحظتم  قد  أكيد 
انفسهم  وجدو  إنهم  سوى  لهم   ذنب  ال  قاصره  طفلة  حتى  او  طفل  في  متورط 
عن  متخل  الزوجية  عش  غادر  قد  األب  يكون  األحيان  غالب  ففي  مأوى  بال 
ليجد  ثان  زوج  عن  األم  تبحث  وانانية  بساطة  وبكل  واملالية  األدبية  مسؤوليته 
اآلرهاب  وحتى  التحيل  و  اآلجرام  لعصابات  سائخة  لقمة  البرئ  الطفل  ذلك  نفسه 
املجتمع  مكونات  جهود  تتضافر  ان  ويجب  فتحه  وحزم  جدية  بكل  يجب  امللف  هذا 
الظاهرة هذه  تفاقم  من  واحلد  املسؤوليه  لتحمل  الثالث  الرئسات  و  املدنى 

ماذا بعد انتصار الوطية؟ 
وجهة نظر:

بتاريخ  املجبري  غازي  للسيد  تدوينه  في  جاء 
الزكاة  صندوق  بعث  مسألة  حول   2020 18ماي 

كماهي نوردها  النظر  وبعد  الرؤية  لسهولة  نظرا 
سياسة  املتحدة  الواليات  وضعت   1980 سنة 
 dual containment املزدوج«  »االحتواء 
الد  من  اثنان  بني  احلرب  إطالة  ثم  لتشجيع 
العراق  وهم  االسرائيلي،  احلليف  واعداء  اعدائها 
عدم  ونتائجه،  االحتواء  اهداف  اهم  من  وايران. 
وتدمير  واالنهيار  االنهاك  حتى  اقتتالهم  وتواصل  بل  النزاع  اطراف  من  اي  انتصار 
الحد  امليدان  على  وتقدم  وانتصار  انتشاء  فترة  كل  وتلت  ألجيال.  بلدانهم  قدرات 
على  حصل  االنهيار،  من  طرف  اقترب  وكلما  والتقهقر.  للتراجع  فترة  االطراف، 
تقلب  حتى  اخلفي  او  املكشوف  والعسكري  الديبلوماسي  الدعم  من  متعددة  اوجه 
املوازين. وتواصل الكر والفر املدمر على مدى 8 سنوات، الى ان غيرت امريكا قواعد 
ومشتريات  املادية  اخلسائر  وقدرت  املرحلية.  خططها  حسب  املنطقة  في  تدخلها 
قتيل. املليون  ففاقت  البشرية  اخلسائر  اما  دوالر  مليار  ب500  للطرفني  االسلحة 
له اوجه شبه، تبدو لي عديدة، مع ما حدث حينها.  ليبيا،  ما يحدث من تطورات في 
املرة،  هذه  واالنهيار  واخلسارة  واإلستنزاف  ولإلنهاك  للحرب  املستدرجني 
ليبية. اطراف  وراء  من  تركيا،  االول  املقام  في  جند  ولكن  الواعية،  روسيا  جند 
وتكن، امريكا لتركيا عداء مبطن ولكن نشيط، ينكشف من يوم ألخر بعد قرب انتفاء 
فدورهم  واألمارات  وقطر  وتونس  مصر  اما  والثقيل.  الساذج  احلليف  لهذا  احلاجة 
اجلانبية.  األضرار  من  سيحتسب  سيلحقهم  الذي  االذى  وكل  كومبارس.  دور 

مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة
: املالية  اخلدمات  مرصد  تقرير  في  مقترحات  من  جاء  ما  هذا 
حرية  هو   2011 جانفي   14 أحداث  بعد  للتونسيني  حتقق  مكسب  أكبر  لعل 
بقدر  عليه  احملافظة  على  نحرص  و  املكسب  بهذا  نعتز  ما  بقدر  و  التعبير. 
القومي. باألمن  املس  و  البلبلة  بث  و  فوضى  أداة  الى  يتحول  ال  أن  على  حرصنا 
املشرع  فإن  العام،  للقانون  تخضع  االجتماعية  املواقع  كانت  إذا  و 
هما  بأمرين  املكتوب  أو  البصري  السمعي  منه  سواء  االعالم  خص 
. الشارع  لضغط  استجابة  جاءا  الذين   116 و   115 رقم  املرسومني 
التونسي  املرصد  قام   ، املرسومني  هاذين  على  العقد  قرابة  مرور  بعد  و   ، اليوم  و 
االخالالت  عديد  الى  خلص  و  االعالم  قطاع  وضع  حول  بدراسة  املالية  للخدمات 
الفساد  و  السياسي  املال  بهيمنة  سمحت  التشريعية  النصوص  مستوى  على 
شفافيتها. و  املالية  قوائم  حول  للمعلومة  غياب  شبه  و  االعالمية  الساحة  على 
االعالمية  املؤسسات  بعض  التزامات  بني  كبيرا  تفاوتا  الحظنا  أننا  كما 
والسمعي. املرئي  االعالم  في  خاصة  االشهار  مداخيل  حجم  و 
كما أن الدراسة أفضت الى شبهات عمليات مقايضة بني مؤسسات اقتصادية من خدمات أو 
بضائع مقابل عمليات اشهارية و هذا مخالف متاما للنصوص القانونية املنظمة للتجارة ككل.
األخيرة  املؤسفة  األحداث  و  االعالم  وسائل  بعض  أخذته  الذي  اخلطير  املنحى  أمام  و 
التونسي  املرصد  هيئة  فإن  الفساد  مكافحة  هيئة  الى  ملف  احالة  حد  الى  وصلت  التي 
للخدمات املالية ارتأت ضرورة اصدار ما خلصت اليه دراستها من مقترحات في محاولة 
السياسيني. و  املال  رجال  بعض  ضغط  حتت  االعالمي  املشهد  تلوث  ظاهرة  من  للحد 
املالية  املوارد  مراقبة  حول  املقترحات  هذه  أهم  تتمحور  و 
: الصدد  هذا  في  يقترح  و  اخلاصة.  االعالمية  للمؤسسات 
أن  ضرورة  على  التأكيد  مع  وقت  أقرب  في  االلكتروني  اإلعالم  تقنني   1-
متحصال  يكون  أن  و  العدلية  السوابق  من  خال  ملفه  املسؤول  املدير  يكون 
. سنوات  خمس  عن  تقل  ال  امليدان  في  خبرة  أو  جامعية  شهادة  على 
-2 إخضاع كل املؤسسات اإلعالمية باعتبار حتى صفحة الفايسبوك املدعومة مبقتضى 
عقد مؤسسة إعالمية إلى رقابة خبير محاسب يتولى تقدمي تقرير سنوي حول جدية القوائم 
املالية ، اضافة الى تقرير خاص حول رقم معامالت املؤسسة و قائمة مفصلة في املداخيل 
املتأتية من املؤسسات اخلارجية او الديبلوماسية في صيغة هبة أو اشتراك أو إشهار ...
املتأتية  املداخيل  في  قائمة  تقدمي  احلسابات  مراقب  على  كذلك 
املعامالت. رقم  من   35% تفوق  شركات  مجامع  أو  شركات  من 
املؤسسة  بذمة  املتخلدة  الديون  على  التقرير  يحتوي  كما 
املال. رأس  في  املساهمني  لفائدة  منها  خاصة  و  االعالمية 
احملاسبني  اخلبراء  هيئة  بقائمة  مسجال  احلسابات  مراقب  يكون  أن  يجب 
التونسية  بالبالد  احملاسبني  مجمع  من  حسابات  مراقب  تعيني  ميكن  و 
دينار. مليون  من  أقل  للمؤسسة  السنوي  املعامالت  رقم  كان  إذا 
اليها أعاله في ظرف ستة أشهر بعد  التقارير املشار  القوائم و  -3 في حالة عدم نشر 
التدخل في ظرف أقصاه  أو رئاسة احلكومة  الرقابة  ، على هيئة  االدارية  السنة  انتهاء 
شهر للتنبيه على املؤسسة املتأخرة في التصريح و متكينها من شهر لتدارك هذا النقص.
و في حالة التمادي في هذا اخللل يقع استدعاء اخلبير احملاسب للتثبت ان كان قد متكن من 
القيام بتقريره ، و إن تعذر عليه ذلك يقع حاال ايقاف املؤسسة عن النشاط ملدة ثالثة أشهر بهدف 
تسوية وضعيتها أو احالة امللف الى القضاء في اطار قانون املؤسسات التي متر بصعوبات.
الهيئات  و  احلكومة  رئاسة  و  القضائية  السلطة  اعالم  احلسابات  مراقب  على   4-
الرقابية في حالة استحالة القيام مبهمته أو امتناع املؤسسة عن مده بالوثائق املطلوبة.
العامة  التقارير  و  التصاريح  أن  من  التأكد  احلسابات  مراقب  على  كما 
و  الرقابة  هيئات  و  احلكومة  لرئاسة  إبالغها  وقع  قد  اخلاصة  و 
اخللل. بهذا  الرقابة  هيئات  و  احلكومة  رئاسة  و  القضاء  إعالم  عليه 

 ( االجتماعي  للتواصل  صفحته  على  له  تدوينه  في 
عن  الطاقة  وزير  زروق  املنجي  السيد  عبر  الفايسبوك( 
في  الدعم  على  يدافعون  الذين  عن  الكامل  رضاه  عدم 
قانون 2019 حيث كتب » ولكن التحيل في قانون 2019 
بإدراج نظام البيع بني الشركات في نظام اإلنتاج الذاتي 
ولكن   « أضاف  اجتماعيا،و  وال  اقتصاديا  ال  مقبول  غير 
يريدون الربح السريع وعلى ظهر املشتركني في الشبكة،
املقاالت التي تدافع على قانون 2019 لم تقدم منواال اقتصاديا يوزع بعدل كلفة ومخاطر 
إدراج ونقل الطاقات املتجددة، بني كل املتدخلني في جميع سلسلة القيمة، كما عبر عن 
في   2019 قانون  في  الدعم  على  يدافعون  الذين   « قائال  التونسي  للمواطن  مساندته 
فصله اخلاص بالطاقات املجددة يستعملون حججا واهية، ويريدون أن يدعم املواطن 
اجلاري  ماي   03 بتاريخ  كامال  التدوينة  نص  وهذا  الكبيرة،  الشركات  أرباح  البسيط 
املجددة  بالطاقات  اخلاص  فصله  في   2019 قانون  في  الدعم  على  يدافعون  الذين   
يستعملون حججا واهية، ويريدون أن يدعم املواطن البسيط أرباح الشركات الكبيرة،
املتجددة  الطاقات  إنتاج  من  التونسيني  مينع  شيئ  ال 
الذاتي، اإلنتاج  أو  التراخيص  أو  اللزم  نظام  في 
الشركات  بني  البيع  نظام  بإدراج   2019 قانون  في  التحيل  ولكن 
اجتماعيا، وال  اقتصاديا  ال  مقبول  غير  الذاتي  اإلنتاج  نظام  في 
من أراد نظام البيع بني الشركات فله ذلك ولكن بدون دعم املواطنني للشركات الكبرى،
خطرا  وهي  املتجددة  الطاقات  إدراج  كلفة  كل  تغطي  ال  الكلفة  كانت  إذا 
الطاقات  مستقبل  على  ثمة  ومن  الكهربائية  الشبكة  مستقبل  على 
الشبكة، في  املشتركني  ظهر  وعلى  السريع  الربح  يريدون  ولكن  املتجددة، 
كلفة  بعدل  يوزع  اقتصاديا  منواال  تقدم  لم   2019 قانون  على  تدافع  التي  املقاالت 
القيمة، سلسلة  جميع  في  املتدخلني  كل  بني  املتجددة،  الطاقات  ونقل  إدراج  ومخاطر 

مرزوق ينتفض ضد قانون 2019

منقول عن صفحة 
الفيسبوك غازي مجبري
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الروابط  من  ملزيج  نتاجاً  ُيعد  الذي  وإيران  وروسيا،  الصني،  بني  الثالثي  التحالف 
مختلفة،  وتطورات  اجتاهات  بسبب  األخيرة  واملتقاربات  الثالث،  الدول  بني  القائمة 
األمريكي  الرئيس  عهد  في  تصاعدت  التي  املتحدة  للواليات  املتزايدة  املعارضة  أبرزها 
الرؤى  و  املفاهيم  انقلبت  للعالم  الكورونا  فيروس  اجتياح  مع  و  حاليا  ترامب  دونالد 
و  الواقع  حسب  متغير  أخر  إلى   إيقاع  من  يحصل  ما  نتاج  االقليمية   و  الدولية 
العالم.  بها  مير  التي  الكبرى  احملن  رغم  سارية  زالت  ما  األمس  وحتالفات  الزمن 

مناورات بحرية مشتركة

الدول  قرار  بعد  األخيرة  األسابيع  في  األنظار  خطف  الثالثي  التحالف  هذا  أن   
الحق   وقت  في  الهندي  احمليط  في  مشتركة  بحرية  مناورة  أول  إجراء  الثالث 
بني  أوسع  بحري  تعاون  من  جزء  املناورات  هذه  فإن 
والغواصات. املدمرات،  إنتاج  أيضاً  يشمل  والصني  إيران، 
 و أن التفاصيل تكاد تكون نادرة إذ التدريبات البحرية ستكون في شمال احمليط الهندي  
وُتشير التقارير أيضاً إلى أن طهران وبكني تدرسان »مخططاً طويل األمد للتعاون العسكري«.
أما وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، فأكد أن روسيا تشارك مع الصني وإيران 
في االستعداد للمناورات البحرية، حملاربة اإلرهابيني والقراصنة في هذا اجلزء من احمليط 
الهندي، وتستهدف هذه املناورات تدريب القوات على جهود مكافحة القرصنة واإلرهاب.

معاداة الواليات املتحدة

التحالف  في  اجليوسياسية  األسس  فإن  عنه،  واملسكوت  املعلن  عن  النظر  ببغض  و   
الثالث  الدول  حتافظ  إذ  متاماً،  واضحة  تبدو  وإيران  والصني،  روسيا،  بني  الثالثي 
استعدادها  الدول  هذه  وأثبتت  املتحدة،  للواليات  ما  حد  إلى  معادية  عالقة  على 
اخلاصة«.. قدراتها  لتوضيح  األمني  املجال  في  مشتركة  لتحركات  املتزايد 
وتخطط واشنطن أيضاً إلى بناء حتالف أمني بحري دولي في اخلليج وقيادته مبشاركة 
أستراليا، والبحرين،وبريطانيا باإلضافة إلى جهات فاعلة أخرى ملراقبة مياه اخلليج...
لتأكيد  الثالثية  البحرية  املناورات  الستخدام  حافزاً  وروسيا  وإيران،  للصني،  أن   
املناورات  أن  في  تتمثل  التي  نظرها  بوجهة  إيران  صرحت  املثال  سبيل  فعلى  حتالفها. 
فيها،  املشاركة  الثالث  الدول  أن  مفادها  استراتيجية  رسالة  تعكس  الثالثية  البحرية 
. املشتركة  ومصاحلها  عالقاتها  في  مهمة  استراتيجية  نقطة  إلى  بالفعل  وصلت 
خاصًة  الرسمية،  البيانات  في  حذراً  أكثر  كانت  الصني  ولكن 
األوسط الشرق  صراعات  إلى  االجنرار  في  ترغب  ال  بكني  أن 

الواليات املتحدة و حتالفات املصالح 

وأحداث  ظروف  أوجدتها  األميركية  اإلستراتيجية  أن  احملللني  من  كثير  يرى 
السياسات  تناقش  كثيرة  دراسات  نشرت  وقد  مؤثراً.  منها  الكثير  يعد  لم  كبرى 
األميركي،  اجلو  سالح  عقدها  ندوة  أعمال  منها  القادمة،  األميركية  واالستراتيجيات 
املخابرات  في  السابق  اخلبير  منهم  والباحثني  اخلبراء  من  عدد  فيها  وشارك 
ونشرها  الدراسة  ترجمت  وقد  فولر.  غراهام  األوسط  الشرق  شؤون  في  األميركية 
االستراتيجي  التقييم  بعنوان    1997 عام  اإلستراتيجية  للدراسات  اإلمارات  مركز 
والواقع أن التوجهات األميركية بدأت تتنازعها منذ نهاية احلرب الباردة اجتاهات ثالثة، 

قوة  أي  منع  إلى  تسعى  وأن  املهيمنة،  األولى  القوة  املتحدة  الواليات  تكون  أن  األول: 
أخرى من منافستها حتى لو كانت من الدول الصديقة واملتحالفة معها. والثاني: إقامة 
توازن للقوى يحول دون ظهور قوة مهيمنة جديدة في نظام تشارك فيه روسيا والصني 
واليابان وأملانيا، وقد تنضم دول أخرى مثل الهند، وقد تخرج دول أخرى متجهة إلى 
الضعف ورمبا إلى التفكك مثل روسيا. واالجتاه الثالث هو االنعزال واالنكفاء على الذات.
مهمة  التردد  من  فترة  بعد  عاتقها  على  أخذت  فقد  املتحدة  للواليات  وبالنسبة 
ورافق  الباردة.  احلرب  باسم  عرف  الذي  الصراع  واندلع  السوفييتي،  املد  احتواء 
السياسة  على  الباردة  احلرب  أجواء  وهيمنت  الشامل،  الدمار  أسلحة  تطوير  ذلك 
القرارات  على  بظاللها  وألقت  القومي،  األمن  وإستراتيجية  األميركية  اخلارجية 
العسكري والتحالفات في          اخلارج.  العسكرية والوجود  القوات  الدفاعية وحجم 
وحتول  السوفييتي  االحتاد  انهار  عندما  مدوية  نهاية  انتهت  الباردة  احلرب  ولكن 
املتحدة. الواليات  صالح  في  ليصبح  والعسكرية  السياسية  للقوى  النسبي  التوازن 
وميكن القول إن الواليات املتحدة وحلفاءها قد أقاموا منطقة سالم يعتبر فيها نشوب احلرب 
فيما بينهم أمراً غير وارد. ولم تختر الواليات املتحدة إستراتيجية جديدة تتفق مع الواقع 
اجلديد الذي يختلف كثيراً عن السابق، وجلأت بدالً من ذلك إلى التعامل مع كل قضية أو حدث 
على حدة وفق املعطيات واألوضاع احمللية والدولية السائدة التي حتيط بالقضية، مثل ما  .
وكوريا  والعراق  إيران  مثل  اجلديد  العاملي  النظام  عن  راضية  غير  دول  هناك    
حتقيق  إلى  والصني  روسيا  تسعى  وقد  وكوبا،  وروسيا  والصني  الشمالية 
إخماد  قصد  أخرى  حتالفات  عن  تبحث  بدورها   التي  املتحدة  الواليات  مع  توازن 
العاملي متركزها  و  القومي  أمنها  من  متس  بأنها  تعتقد  التي  و  التهديدات  نار 

 
أي مستقبل للرأسمالية املتوحش ؟

يذهب البعض إلى أن األزمة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا سيكون لها ما بعدها، 
وأن ثمة متغيرات كبرى سوف يشهدها العالم على كافة األصعدة، وبخاصة االقتصادي 
العالم.  مستوى  على  االقتصادية  القوى  خريطة  رسم  يعاد  أن  ينتظر  حيث  منها، 
هذه  فالثمن  االقتصادية،  والسياسات  النظم  في  النظر  يعاد  أن  ينتظر  كما 
إلى  وقفز  اإلنتاج،  وعالقات  ومنط  والسلع  واألسواق  املال  تخطى  املرة، 
في  فلسفته  فقد  وأنه  قيمة،  له  تعد  لم  املال  أن  يعني  مما  الناس،  حياة  تهديد 
واملجتمعات.    األفراد  حياة  حماية  على  قادر  غير  كونه  في  الرأسمالية،  ظل 
لتغريده  املضمون  فتحليل  املجتمعية،  للتركيبة  منتظرة  جديدة  تصورات  وثمة 
إلى  مترجمة  اإللكتروني  الفضاء  على  انتشرت  التي  اإلسبانية  البيولوجيا  عاملة 
كورونا. بعد  ما  مجتمعات  في  للقيم  الذهنية  للخريطة  إعادة  أمام  يجعلنا  العربية، 
مليون  قدم  كرة  لالعب  »متنحون  هو  العاملة  هذه  تغريدة  فمضمون 
العالج  عن  وتبحثون  يورو   1800 بيولوجي  ولباحث  شهريا  يورو 
العالج«.  لكم  وسيجدان  ميسى  أو  رونالدو  لكريستيانو  اذهبوا  اآلن، 
ملآسي  والعشرين  واحلادي  العشرين  القرنني  في  اإلنسان  تعرض  لقد 
نتيجة  وكانت  الثالث،  العالم  ودول  أفراد  تخص  كانت  ولكنها  إنسانية، 
لليبيا  حصار  من  العربية  املنطقة  في  حدث  كما  سياسية،  وصراعات  حروب 
عاما.   14 من  أكثر  منذ  احملاصرة  وغزة  احملتلة  وفلسطني  والعراق  والسودان 
ولكن هذه املرة، احلصار واألزمة تلتّف حول عنق اجلميع، واملخاطر تتضاعف، وميزانيات 
كبيرة ترصد للوقاية واملكافحة، ومليارات بانتظار أن تخرج معامل مراكز البحوث بلقاح أو 
دواء، من أجل حماية املجتمعات من الفناء أو تكرار أزمة اإلنفلونزا اإلسبانية في نهاية العقد 

روسيا والصني و طهران 
في مواجهة الواليات املتحدة و االحتاد االوروبي
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الثاني من القرن العشرين، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 مليون إنسان على مستوى العال.
 

دور إنساني للدولة 
انهارت نظم التأمني الصحي في بعض البلدان الرأسمالية في مواجهة أزمة كورونا، كما 
حدث في إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى، مما دعا البعض للقول إن من الدروس 
للقطاع  تترك  أال  ينبغي  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  أن  كورونا  أزمة  من  املستفادة 
خطر. في  اإلنسان  حياة  وجعلت  عوراتها،  انكشفت  التي  الرأسمالية  وأدوات  اخلاص 
الصحية  الرعاية  حتقيق  في  أكبر  دور  ملمارسة  الدولة  تعود  أن  البعض  وينتظر 
واالجتماعية، وأال يقتصر األمر على مجرد االشتراك، ولكن ينبغي أن يخضع لقواعد 
احترام قيمة اإلنسان، وحقه في العالج والرعاية االجتماعية، وال يرتبط بوضعه املالي.   
وقد  والصحة،  التعليم  قطاعات  في  اخلصخصة  ملشروعات  كبيرا  توقفا  نرى  قد 
البحوث ومراكز  واملستشفيات  واجلامعات  املدارس  لبناء  بقوة  الدولة  تعود 
تأثير؟ لها  مازال  هل  الصهيونية  اللوبيات  و  الفساد  مقاومة 
  وبعيًدا عن فانتازم السينما، وعند التأمل في الكيان الصهيوني احملتل وضآلة حجمه 
الدميغرافي،  تعداده  ومحدودية  يحتلها(  التي  اجلغرافية  الرقعة  )حجم  اجلغرافي 
لتغطية  الدولي  القانون  تطويع  على  الهجني  الكيان  هذا  لقدرة  يتعجب  أن  إال  ميلك  ال 
اإلستراتيجية،  مصاحله  مع  تتقاطع  سياسات  التخاذ  احلكومات  ودفع  جرائمه 
جماعات  في  يتلخص  هذا  كل  مفتاح  أن  تكتشف  البحث  في  قلياًل  تتعمق  وعندما 
متحركة. دمى  كأنها  السواء  حد  على  والدول  األفراد  حتريك  حُتسن  التي  الضغط 
األمريكية  الساحة  على  مقتصًرا  الصهيوني  اللوبي  عمل  يعد  لم  احلقيقة،  وفي 
يخدم  الذي  بالشكل  املنطقة  جتاه  املتحدة  الواليات  سياسات  توجيه  خالل  من 
ميارس  وأخذ  أوروبا  إلى  اللوبي  هذا  امتد  بل  االستيطانية،  وأهدافها  إسرائيل 
»بروكسل«  األوروبي  االحتاد  عاصمة  في  ومكشوف  علني  بشكل  نشاطه 
أواصر  تعزيز  على  والعمل  األوروبيني  والبرملان  املفوضية  من  وتشجيع  مبباركة 
أوروبي  - عربي  تقارب  أي  وجه  في  والوقوف  اإلسرائيلية   - األوروبية  العالقات 

.

كيف تعمل اللوبيات؟
وإعالمي  واجتماعي  واقتصادي  سياسي  ضغط  جماعة  عن  عبارة  هو  تقنيًا  اللوبي 
تكونت بفعل ظروف خاصة للتأثير على مواقف خاصة وتقدمي الدعم املادي واملعنوي 
فيه  القاطنة  البلد  في  اللوبي  جماعة  وتعمل  ذلك،  إلى  بحاجة  هي  جلهة  والفكري 
ومحكمة،  دقيقة  خطة  وفق  وغيره،  والفكري  واالقتصادي  السياسي  املستوى  على 
املرسومة. األهداف  تنفيذ  مراحل  مع  يتزامن  ومنهًجا  أسلوًبا  شامل  تخطيط  وعبر 
أهدافه  لتحقيق  األضواء  حتت  املباشر  للعمل  حتركاته  في  يطمح  كان  وإن  واللوبي 
املختلفة، إال أنه يفضل في كثير من األحيان العمل خلف الستار، فينوب عنه في التنفيذ 
العاملون في ركابه ليبقى هو بعيًدا عن األضواء واحلصول على املكاسب وفق الظروف 
احمليطة به، أي أنه ميقت الظهور على السطح إال في حاالت تفرض عليه الضرورة برفع 
الستار، ويعود حتاشي األضواء للرغبة في جتنب صدام مباشر مع الغير، مما يهيئ له 
مناًخا مناسبًا لتوزيع أدوات العمل توزيًعا دقيًقا على أوكاره وأدواته كما أنه يعتمد في 
ميادين العمل على توفر املال في املكان الذي يعشش فيه لهذا فإنه )اللوبي الصهيوني( 
يحتضن في صفوفه كبار األثرياء اليهود لالستحواذ على قسط كبير من الدعم املادي.

 الصهيونية وجذورها األوروبية
وشرق  وسط  في  ظهرت  يهودية،  سياسية  حركة  هي  اجلميع  يعلم  كما  الصهيونية 
أرض  أسمته  ما  إلى  للعودة  اليهود  ودعت  عشر  التاسع  القرن  أواخر  في  أوروبا 
»معاداة  من  للتحرر  األخرى  املجتمعات  في  اليهود  اندماج  ورفض  واألجداد  اآلباء 
احلركة  قادة  طالب  فترة  وبعد  الشتات،  في  عليهم  وقع  الذي  واالضطهاد  السامية« 
عليها  تسيطر  التي  األراضي  ضمن  كانت  والتي  فلسطني  في  منشودة  دولة  بإنشاء 
وباء  استفحال  من  بالرغم  و  اللحظة  هذه  حد  الى  جند  باملقابل  ...لكن  العثمانية  الدولة 
الكورونا في العام جند اللوبي الصهيوني ما زال له تاثير كبير في الدول واقتصادها .

سامي غابة
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مع تنامي ظاهرة السرقة  النشل و البراكاجات  في تونس خاصة في الفترة
األخيرة أي منذ اندالع الثورة و استفحالها في املجتمع التونسي إذ أصبحت 
املرات و أصبحت  البراكاجات تقريبا حتصل يوميا عديد  النشل و  عمليات 
للمواطن  بالنسبة  صارت  وكذلك  حني   كل  في  األذان  تشنف  أخبارها 
التونسي الغول الذي ترتعد له الفرائص عند ذكر أي خبر عن عملية براكاج 
وقعت آلي مواطن في كامل تراب الوطن . وعند التعمق في املوضوع ملعرفة 
الضحايا في بعض  إلى حد موت  التي تصل  املتسبب في هذه اجلرائم  من 
األحيان جند نسبة كبيرة من النشالني أو أصحاب عمليات البراكاجات هم 
من األطفال القصر الذين مازالوا بعد لم يبلغوا سن الرشد من اجلنسني دون 
استثناء. ودون الدخول في تفاصيل هته اجلرائم و من املتسبب األول فيها 
سنحاول  من  مسؤولية  و 
هؤالء  مصير  كشف 
هذه  ارتكابهم  بعد  األطفال 
فترة  يقضون  أين  و  اجلرائم 
حلريتهم... السالبة  العقوبة 
مركز املروج إلصالح  األطفال 
التي تستقبل  املراكز  احد  هو 
املارقني  و  اجلانحني  األطفال 
هذا  يعتبر  إذ  القانون  على 
املركز من اكبر مراكز اجلمهورية في طاقة استيعابه لألطفال كما يعتبر مركز 
منوذجي بامت معنى الكلمة و يعتبر مدرسة لتأهيل األطفال وهذه التسمية 
و  أعماله  جميع  الناجع في  و  الفعال  لدوره  نضرا  األصح  و  األقرب  تعتبر 
تدخالته اإلنسانية خالل إقامة الطفل أو حتى بعد مغادرته للمركز إذ تتواصل 
العناية به و اإلحاطة كي ال يجنح ثانية  و يندمج بسهولة في املجتمع اخلارجي 
مركز إصالح األطفال باملروج  حاليا به قرابة املائة طفل من أعمار متفاوتة 
دون ال18 سنة يتلقون نظاما مدرسيا بحتا شبيها بأي نظام ملدرسة داخلية 
باملبيت  داخله ال يشعر الطفل بأنه حبيس مؤسسة سجنيه بل بالعكس يجد 
من العناية و احلنان ما لم يجده داخل أسرته املربني هناك إطارات سامية 
من  حنان  و  محبة  بكل  األطفال  مع  يتعاملون  اإلصالح  و  السجون  بإدارة 
أعوان   ( كلمة  عليهم  تنطبق  وال  احلارس  املربي  إلى  العام  املدير  السيد 
هو  لالنتباه  الالفت  الشيء  و  نهار  ليال  األطفال  خلدمة  مجندون  كلهم     )
أنهم يتواصلون معهم بزي مدني يجعلك ال تعرف الرتب أو من املدير منهم 
جعلهم  و  األطفال  من  أكثر  التقرب  على  احلرص  باب  في  يدخل  هذا  كل  و 

معهم  التعامل  في  يرتاحون 
عدة  باملركز  ذلك  على  زد 
الثقافية  منها  متنوعة   أنشطة 
قاعة  و  املكتبة  مثل  الترفيهية 
العاب مجهزة بأحدث األلعاب 
جانب  إلى  غيرها  و  الرقمية 
قاعة اإلعالمية كما انه للتكوين 
املهني الدور البارز في نشاط 
املطلقة  أولوياته  من  و  املركز 
مثل  الورشات  عديد  جند  إذ 
امليكانيك والكهرباء احلدادة النجارة و حدادة االليمنيوم و احلالقة  يشرف 
و  رغبته  حسب  كل  األطفال  يعلمون  ميادينهم   في  مختصني  مربني  عليها 
لكل  متنح  تكوين  بشهائد  مشفوعة  التخصص  يريد  فيما  املهنية  ميوالته 
تعاون  اتفاقية  هناك  إذ  التشغيل  و  املهني  التكوين  وزارة  طرف  من  طفل 
العامة للسجون و اإلصالح في الغرض  .  بني وزارة العدل ومنها اإلدارة 
إذ توجد  املسرحي كذلك  و  الهام   الرياضي  ننسى اجلانب  أن  طبعها دون 
باملركز ملعب كرة قدم و أخر لكرة السلة كما باملركز قاعة مغطاة مجهزة 
باحدث التجهيزات الالزمة ملثل هته القاعات قل ما جتد مثلها عند نواد مدنية 
فريق  حتصل  القاعة  هذه  من  ....و 
و  السجون  ملركز   ألكارتي  نادي 
ميداليات  على  باملروج  اإلصالح  
مشرفة جدا في دورات مدنية مثل 
فترة  في  باحلمامات  صارت  التي 
لرياضة  املغاربية  )الدورة  سابقة 
الكاراتيه (   كما لهم فريق مسرحي 
قرطاج  أيام  افتتاح  في  شارك 
و  األخيرة  دورتها  في  املسرحية 
نالوا شهادة شرف عن مشاركتهم 
املسرح  و  التمثيل  عالم  من  احلضور  أبهرت  التي 
عامة  به  تقوم  التي  الريادي  بالدور  التنويه  يجب  ذكرنا  ما  كل  جانب  إلى 
األطفال  إصالح  مركز  خاللها  من  و  اإلصالح  و  للسجون  العامة  اإلدارة 
باملروج التي جتدها حريصة كل احلرص على القيام بواجبها التربوي  قبل 
عديد  جند  ذكرناه  ما  كل  فمع  ثانية  بدرجة  اإلصالحي  يأتي  ثم  شيء  كل 
األنشطة املتنوعة على كامل العام و ال تقتصر على مناسبة دون أخرى مثل 
التونسية و زيارة املتاحف و املعارض الترفيهية الى داخل املدن  الرحالت 

   
سامي غابة 

مركز إصالح األطفال باملروج
 منوذج املركز الناجح 
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كوفيد19-  عن  املترتبة  األزمة  ُتعجل  هل 
بنموذج جديد للتنمية أكثر استدامة و إنصافا؟ 
في  واضح  تغيير  حتمل  شريطة  لكن  نعم، 
مجموعة  في  النظر  إعادة  و  األولويات  ترتيب 
اجلبائي  و  النقدي  املجال  في  املمنوعات  من 
االقتصاد  خدمة  في  تكون  أن  يجب  التي  و 
البيئية. و  االجتماعية  األهداف  و  احلقيقي 
التوقف  هذا  من  االستفادة  يجب  البداية  في 
إعادة  أجل  من  املفروض  االقتصادي 
مثل  فبعد  مغاير،  بشكل  االنطالق 
السلطات  على  سيتوجب  الكساد  هذا 
إلعادة  رئيسيا  دورا  تلعب  أن  العمومية 
يجب  لكن  التشغيل،  و  النشاط  انطالق 
باتخاذ  و  البيئة(  االبتكار،  )الصحة،  جديدة  قطاعات  في  باالستثمار  ذلك  يتم  أن 
الكربون؛  لغاز  إصدارا  األكثر  األنشطة  من  الدائم  و  التدريجي  التخفيض  قرار 
داخل  األجور  في  الزيادة  و  الشغل  مناصب  ماليني  خلق  يجب  ملموس  بشكل  و 
القرب. للمباني و خدمات  التجديد احلراري  املدارس و اجلامعات، و  املستشفيات و 
في الوقت احلاضر ال ميكن أن يتم التمويل إال بواسطة الدين مع الدعم الفعال لألبناك 
املركزية، هذه األخيرة و منذ سنة 2008 أجرت خلقا ضخما للنقود قصد إنقاذ األبناك 
 ( األوربي  النظام  حصيلة  انتقلت  حيث  فيها،  سببا  هي  كانت  التي  املالية  األزمة  من 
أورو  مليار   1150 من  األوربي(  املركزي  البنك  يقودها  التي  املركزية  األبناك  شبكة 
الناجت  من   40% إلى   10% من  أي   ،2018 نهاية  مليار   4675 إلى   2007 بداية  في 
السياسة  هذه  مكنت  فهل  أورو(،  مليار   12000( األورو  ملنطقة  اخلام  الداخلي 
خلق  لكن   ،1929 ركود  في  للعالم  تسببت  التي  املتعاقبة  اإلفالسات  اجتناب  من 
ساهم  و  مناسب  دميقراطي  تخمني  بدون  و  مغلقة  جلسات  في  تقرر  قد  هذا  النقود 
املشاكل  حل  دون  األغنياء  أغنى  و  العقارية  و  املالية  األسهم  تقويض  في  كذلك 
بيئية(. أزمة  الالتكافؤ،  ارتفاع  االستثمار،  في  نقص   ( احلقيقي  لالقتصاد  الهيكلية 

دين مشترك مبعدل فائدة واحد 
  

لكن يوجد خطر حقيقي نفّر منه إلى نفس الوجهة، لقد أطلق البنك املركزي األوروبي 
برنامجا جديدا لشراء األصول حيث قفزت حصيلة النظام األوروبي من 4692 مليار 
في 28 أبريل إلى 5395 مليار في 1 ماي ) حسب املعطيات التي نشرها البنك املركزي 
الرغم من ذلك فلن يكفي هذا احلقن املكثف للنقود )  5 ماي(، و على  األوروبي يوم 
700 مليار في شهرين (: دفوعات الفوائد املجحفة إليطاليا التي انخفضت منتصف 
شهر مارس إثر إعالنات البنك املركزي األوربي، لكن سرعان ما عادت إلى االرتفاع.

ما العمل؟ الوعي أوال أن منطقة األورو ستبقى هشة ما دامت تختار إخضاع معدالت 
الفائدة التسعة عشر ملضاربة األسواق، يجب و بشكل استعجالي إعطاء وسائل إصدار 
دين مشترك و مبعدل فائدة وحيد و موحد، بخالف ما نسمع أحيانا، الهدف أوال و 
قبل كل شيء تبادل أسعار الفائدة و ليس إلزام بعض الدول بدفع دين دول أخرى، 
إيطاليا  فرنسا،   ( اخلصوص  هذا  في  الطليعة  في  بأنها  تدعي  التي  الدول  على  يجب 
مبراقبة  يسمح  برملاني  مجلس  عقد  مع  إجرائي  و  دقيق  مقترح  صياغة  إسبانيا(  و 
الكل ) على غرار املجلس  الفرنسي-األملاني الذي عقد السنة الفارطة، لكن بسلطات 
عليها  يضغط  التي  فأملانيا  االنضمام(،  في  الراغبني  جميع  على  منفتحة  و  حقيقية 
قضاتها الدستوريني كي  توضح عالقتها بأوروبا، ستشارك ال محالة حينما يوضع 
مقترح قوي على املائدة و عندما يستعد الشركاء الرئيسيون للتقّدم، و في كل األحوال 
متنعنا حالة الطوارئ من البقاء مكتوفي األيدي في انتظار اإلجماع الذي قد ال يأتي. 
و  األخضر  اإلنعاش  متويل  تخدم  النقود  خلق  مسألة  أن  افتراض  علينا  ذلك  بعد 
ما  إصدار  اإلسبانية  احلكومة  اقترحت  لقد  البورصة،  أسهم  تقويض  ليس  و  االجتماعي 
الناجت  من   10% يقارب  ما   ( املشترك  الدين  من  أورو  مليار   1500 و   1000 بني 
حصيلة  ستتحمله  فوائد  بدون  الدين  هذا  أن  و  األورو(  ملنطقة  اخلام  الداخلي 
أن  لنتذكر  جدا(؛   البعيد  املدى  على  أو   ( دائم  أساس  على  األوروبي  املركزي  البنك 
أن  و   )1991 أزيل قطعا في  و   (  1953 األملاني قد مت جتميده سنة  الدين اخلارجي 
املالية  الثروات  من  استثنائي  باقتطاع  ُسّدد  احلرب  بعد  ملا  الضخم  الدين  من  الباقي 
اليوم كذلك(؛ حيث يجب دعم مقترح إسبانيا  به  القيام  الكبيرة ) و هو ما سيتوجب 
لم  االتفاقيات  أن  لنوضح  معتدال،  التضخم  دام  ما  الضرورة  دعت  كلما  تكراره  و 
حددت  من  هي  األوربي  املركزي  البنك   ( األسعار  استقرار  لهدف  حتديدا  توفر 
البنك  على  أن  ذاتها  االتفاقيات  تشير  و   ،)4% أو   3% يصل  قد  و   :2% هدف 
املركزي األوروبي اإلسهام في حتقيق األهداف العامة لالحتاد التي تشمل التشغيل 
.)3 البند  األوروبي،  االحتاد  )اتفاقية  البيئة  حماية  و  االجتماعي  التقدم  الكامل، 
و األكيد هو استحالة جتميع مثل هذه املبالغ دون اللجوء إلى االقتراض، التي تشير 
تنمي  اقتراح متويالت ال  الصفقة اخلضراء دون  فلكية عن  أرقام  إلى  في بروكسيل 
بها  د  املتعَهّ املبالغ  تدوير  يعيدون  أنهم  بذلك  ُيقصد  التعريف،  بحكم  و  السياسة، 
األوربي  لالحتاد  الهزيلة  امليزانية  من  موارد  باستعادة  )مثال  أخرى     أماكن  في 
التي  %1 من ن د خ األوروبي(، و  أي  السنة  أورو في  150 مليون  بالكاد  التي هي 
 ( اخلاصة  و  العامة  العالقات  تضيف  أو  املرات  من  العديد  في  النفقات  نفس  تتحمل 
آن واحد،  الغالب كلهم في  الكون( و في  آثار رافعة تعكس شهية املضاربني في  مع 
لم تبرهن ملواطنيها  إذا  قاتل  املمارسات، فأوربا في خطر  ان تتوقف مثل هذه  يجب 
أبناكها. أجل  من  فعلت  كما  األقل  على  كوفيد  ملواجهة  التعبئة  على  قادرة  أنها  على 

بعد األزمة، العملة 
اخلضراء 

بقلم توماس بيكتي 
تعريب خاليد جوهري 
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الوحيد  املعّرف  مشروع  ينّظم  الذي   2020 لسنة   17 عدد  احلكومي  املرسوم  صدر 
ماي   12 بتاريخ  التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  الطبيعيني  لألشخاص 
الوحيد  املعّرف  »سجل  اسم  عليه  يطلق  سجل  إحداث  مبقتضاه  يتم  والذي   2020
احمللية. بالشؤون  املكلفة  الوزارة  قبل  من  فيه  والتصرف  مسكه  يتم  للمواطن« 
مجهوداتها  دفع  وخاصة  الدولة  تدخالت  حوكمة  »دعم  إلى  الوحيد  املعّرف  ويهدف 
الوحيد  املعرف  وسيسمح  )كوفيد19-(.  كورونا  فيروس  تداعيات  مواجهة  في 
بتحديد  الشخصية،  للمعطيات  وحامية  وشفافة  سريعة  تقنية  وسائل  عبر  للمواطن، 
األشخاص املعنيني حقيقة بكل عملية تقوم بها الهياكل العمومية. كما سيسمح املعرف 
التعويضات  نظام  حوكمة  بتحسني  )كوفيد19-(  كورونا  بعد  ما  مرحلة  في  الوحيد 
ملستحقيها«. التعويضات  تلك  توجيه  خالل  من  الدولة  ميزانية  في  التصرف  وإحكام 
تسجيل  عند  للمواطن  يسند  رقًما   11 من  سلسلة  من  الوحيد  املعّرف  ويتكّون 
عند  أو  املدنية  احلالة  بسجالت  التونسية  اجلنسية  يحمل  شخص  أي  والدة 
باألشخاص  املتعلقة  باملعطيات  اإلحتفاظ  مع  اجلنسية،  هذه  على  شخص  حصول 
نهائية. بصفة  اجلنسية  فقدان  بعد  أو  الوفاة  بعد  سنة  ثالثني  ملدة  املذكورين 

ويهدف املعّرف الوحيد للمواطن إلى:

استعماله في  لها  املرخص  الهياكل  بني  املعلومات  تبادل  -تيسير 
التي  باملعلومات  واملواطنات  املواطنني  مطالبة  -جتنب 
استعماله في  لها  املرخص  الهياكل  بها  حتتفظ  أو  تنشئها 
باملعلومات  يتعلق  ما  في  العام،  القطاع  لسجالت  التلقائي  بالتحيني  السماح   -
القانوني اإلطار  به  يسمح  ما  حدود  في  واملواطنات،  املواطنني  عن  العامة 
- تبسيط التصرف في السجالت القطاعية التي تديرها الهياكل املرخص لها في إطار مهامها
استعماله في  لها  املرخص  الهياكل  قبل  من  املوضوعة  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط   -
الوحيد  املعّرف  سجل  وإدارة  إجناز  على  احمللية  اجلماعات  وزارة  وستشرف 
الوالدة  عند  الترسيم  يتم  إذ  املواطن،  هوية  ملصدر  املاسكة  باعتبارها  للمواطن، 
وحفظ  تسجيل  يضمن  املعلومات  ملعاجلة  نظام  وهو  املدنية  احلالة  بسجالت 
الطبيعني. األشخاص  على  الوحيد  بالتعرف  املتعلقة  املعلومات  وتبادل  وإحالة 
املعلومات  جتميع  على  القادرة  الوحيدة  التقنية  الوسيلة  الوحيد  املعرف  وميثل 
مفتاح  فهو  مختلفة،  معلوماتية  أنظمة  في  واملتواجدة  باملواطنني  املتعلقة 
القطاعية. املعلوماتية  النظم  بني  املعطيات  تبادل  عملية  في  البيني  الربط 
للمواطن،  الوحيد  املعرف  سجل  في  املسجلة  البيانات  إدارة  وتتم 
املعطيات  بحماية  املتعلق  األساسي  القانون  ملقتضيات  وفًقا 
الشخصية. املعطيات  حلماية  الوطنية  الهيئة  مراقبة  وحتت  الشخصية 
كما ُيحّجر استعمال املعّرف الوحيد للمواطن، إال من قبل أشخاص عموميني أو خواص 
تيّسر مهمة  أن  الهياكل  لهم. ويجب على هذه  بتسيير مرفق عمومي ومرخص  مكلفني 
وجوبا  تعنّي  وأن  الشخصية  املعطيات  حلماية  الوطنية  الهيئة  بها  تضطلع  التي  الرقابة 
االطالع  لكل مواطن  بذلك، كما ميكن  الهيئة  وإبالغ  الشخصية  املعطيات  مكلّفا بحماية 
أو بأي عملية متعلقة مبعطياته الشخصية. الذي قام بالنفاذ  الهيكل  على تاريخ وهوية 
»البوصلة«: منظمة  نشرته  الوحيد  باملعرف  املتعلق  للمرسوم  تبسيط  يلي  ما  وفي 

   
   

كل ما يجب أن تعرفه عن املعّرف 
الوحيد
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 الترجي إلى األمام .... سر
التونسي. الرياضي  الترجي  مقاربة  و  أهداف  في  يتغير  شيء  ال  و  املواسم  تتوالى 
. عديدة  فرضيات  و  سيناريوهات  حساب  قراءة  مع  القادم  للموسم  العريضة  اخلطوط  رسم  لتبدأ  املوسم  نهاية  تنتظر  لم  املؤدب  حمدي  هيئة   
الفريق. إلى  إضافة  تعطي  قد  التي  املهارات  بعض  انتقاء  و  التونسية  السوق  جانب  إلى  طبعا  السنة  هذه  التركيز  عليها  وقع  التي  هي  اجلزائرية  السوق  أن  املتأكد 
استهوت  التدريب  مهنة  كانت  إذا  و  كالعبني  ملسيرتهما  حد  وضع  قررا  الدربالي  سامح  و  شمام  خليل  املخضرمان  البارزان  الالعبان  أن  املتأكد 
. للفريق  مرافق  كمسيّر  البدالء  دكة  على  جنده  قد  شمام  فان  بالترجي  الشبان  فروع  من  فرع  تدريب  مهمة   إليه  تعهد  قد  الذي  الدربالي 
.... الرياضية  رحلتهم  ملواصلة  اخلليج  إلى  التحول  خيّرا  الذوادي  الدين  شمس  و  اخلنيسي  ياسني  طه  الالعبني  فان  أخرى  جهة  من 
قراءة  و  كروية  فنيات  مع  هائلة  بدنية  تركيبة  يستوجب  الذي  هو  و  التونسي،  الرياضي  الترجي  دفاع  قلب  مستوى  على  الثغرة  صد  سيتم  كيف  سؤال  يبقى 
. الهائلة  الفنية  إمكانياته  رغم  البروز  على  بالصغير  قدرة  عدم  و  البدري  أنيس  مغادرة  بعد  واحد  بجناح  كالطائر  بقي  الذي  للهجوم  الشيء  نفس  ؟.  للمباراة  إستراتيجية 

التركي.     الفريق  مع  عقده  فسخ  بعد  الشعاللي  عودة  إمكانية  هو  الترجي  جمهور  أفرح  و  أسعد  الذي  اخلبر 

ماذا يريد املشاهد التونسي؟  تلفزيون محترم أم تلفزيون »القمامة »؟

ذلك  بعد  لتحويلهم  املشاهدين  من  ممكن  قدر  أكبر  استقطاب  فغايته     املتاحة   والوسائل  الطرق  كل  باستعمال  الترفيه  على  يقوم  الذي  القمامة«  »تلفزيون   
احلياة  واستعراض  الواقع  تلفزيون  برامج  في  القمامة  تلفزيون  برامج  جتّسدت  إذ  لبضائعهم  مستهلكني  عن  يبحثون  الذين  املستشهرين  لصالح  سلعة  إلى 
  . ربحية  منافع  و  مصالح  فيها  لها  معينة   ألناس  موجهة  هي  إمنا  و  شيء  في  املشاهد  تنفع  ال  اغلبها  التي  احلوارية  والبرامج  مستفزة   بطريقة  للناس  الشخصية 
 ومن هذا املنظور ليست »الرداءة التلفزيونية« ابتكاًرا تونسيًا، فهي في كثير من األحيان مستوردة من القنوات األجنبية و الفرنسية على وجه اخلصوص و متت »تونستها« وفي 
املقابل ال متثل هذه البرامج في السياقات التي اُبتكرت فيها سوى جزًءا من املشهد التلفزيوني في حد ذاتها ألنها ليست استثناًء تونسيًا، وألن الناس أحرار فيما يشاهدون واملطالبة 
بإلغائها هو نوع من احلكم اجلائر عندما يتعلق األمر بإخضاع التلفزيون  إلى أحكام أخالقية.  لكن يكمن املشكل في هيمنة هذا النوع من البرامج وبشكل عام على املشهد التلفزيوني 
وعلى استباله املتقبل عمدا مع استفزازه حلد التأثر وحصل أن سمعنا بجرائم حصلت السبب فيها التلفزيون و ما يقدمه من مادة خطرة خاصة على أطفالنا الصغار و املراهقني منهم ...
وخيمة. النتيجة  كانت  و  الواقع  في  عليه  يعرض  ما  جميع  تقليد  و  به  التأثر  حلد  عامة  بصفة  املشاهدين  عقل  على  التلفزيون  استولى  كما 
    ) يريد  )الشعب  يقال  كما  و  يريده  ما  و  حلمه  هو  املستوى  هذا  أن  أم  يشاهده؟   أن  يريد  ما  إلى  تتطلع  دسمة  ببرمجة  املطالبة  للتونسي  يحق  فهل 

الكورونا جعلت الشهر الكرمي بال نكهة هذه السنة
عبارة  هي  رمضان«،  نكهة  »ذهبت 
املغرب  منطقة  في  الصائمون  يكررها 
العربي، بعدما حرمهم فيروس كورونا 
احللويات،  من  أنواع  من  املستجد 
اإلفطار  موائد  حول  التحلق  ومن 
الرمضانية،  السهرات  ومن  العائلية 
اخلير. موائد  من  احملتاجني  وحرم 
الصحي  احلجر  وإجراءات  الوباء  أجبر 
التنازل  على  الصائمني  التجول  وحظر 
وكذلك  العائلية،  اإلفطار  موائد  عن 
البيوت  في  الرمضانية  السهرات  عن 
أو املقاهي أو »اخليام الرمضانية«، التي ُتقام فيها سهرات موسيقية تستمر حتى السحور.
مبحالتها  أشباح  مدينة  أصبحت  بالساهرين  تكتظ  كانت  التي  و  العربي   املدينة   
موسيقى  وقع  على  رقص  وال  تصفيق،  وال  تعلو  ضحكات  ال  اخلالية.  ودروبها  املغلقة 
بالنسبة  .أما  املدينة  أرجاء  كامل  في  املنتشرة   الصوفية  و«احلضرة«  »السطمبالي 
كثيرا  األمر  ساءهم  فقد  رمضان  سيدي  ليالي  في  خاصة  و  السوق  حرفاء  من  للعديد 
مغازاتها  ذلك  على  زد  باحلياة  النابض  قلبها  و  العاصمة  تونس  روح  املدينة  كانت  ان  بعد 
. »الزوالي«  املواطن  خاصة  و  اجلميع  متناول  في  بأسوام  بضاعتها  تعرض  التي 
و  البقالوة  و  بأنواعها  كالغريبة  عليه  يطلق  كما  العربي  احللو  بيع  محالت  عن  اما 
جامع  أما  املكان...  حول  حتوم  القطط  إال  جتد  وال  الظالم  لفها  كذلك  فهي  الورقة  كعك 
بقي  و  الروح  منه  سلبت  و  املؤذن  صوت  و  أضواؤه  إال  بقيت  فقد  املعمور  الزيتونة 
مبكان     الفوز  و  لدخوله  الناس  تزدحم  كانت  قريب  ماض  على  متحسرا  شامخا  صخرا 

»أوالد مفيدة« أحسن عمل درامي رمضان 2020
                                                                    

 
الفارط  اخلميس  مساء  أعلنت  
»أواردز  استفتاء  نتائج 
الذي   2020 لسنة  رمضان« 
ومجلة  الشباب  إذاعة  نظمته 
فاز  وقد  »تونيفزيون«. 
مسلسل  من  اخلامس  اجلزء 
ُبث  الذي  مفيدة«  اوالد   «
التونسي«    »احلوار  قناة  على 
و الذي يصّور حسب رأي  سامي 
الفهري واقع املجتمع التونسي 
و  يشهدها    التي  والتحوالت 
حصد نسب مشاهدة عالية، رغم أنه في كل أجزائه تعّرض إلى االنتقاد.  إذ يراه بعض 
التونسيون ال يتماشى وطبيعة شهر رمضان، خصوصاً من خالل تركيزه على جتارة 
املخدرات  والعالقات اجلنسية خارج اطار الزواج  والصراعات العائلية من أجل الثراء 
السريع من خالل التجارة غير الشرعية. لكن رغم ذلك ينجح هذا العمل كل عام بالفوز 
باأللقاب.  كذلك حصلت سوسن اجلمني مخرجة اجلزء اخلامس من العمل على جائزة 
أفضل إخراج، بينما حصل سامي الفهري على جائزة أفضل سيناريو عن نفس املسلسل.
أما جائزة أفضل ممثل فحصدها فتحي الهداوي عن مجمل أدواره في ثالثة مسلسالت 
شارك فيها هذه السنة، وهي »قلب الذيب«، و«أوالد مفيدة«، و«نوبة عشاق الدنيا«. 
مسلسل  فى  دورها  عن  ممثلة  أفضل  جائزة  على  الشبلي  أميرة  املمثلة  وحتصلت 
»نوبة » الذي بث على قناة »التاسعة«، بينما ذهبت جائزة أفضل اكتشاف لرمضان 
مفيدة« »أوالد  مسلسل  في  دورها  عن  سليماني  عزة  الشابة  املمثلة  إلى   2020
. فكاهي  مسلسل  أفضل  جائزة  على   »2050 تونس   « سلسلة  حتصلت  كما 

خليل شمامالشعالليشمس الدين الذواديطه ياسني اخلنيسي
سامح الدربالي

سامي غابة 
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