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بقلم : 

إّما الحكم أو النفير...
االفتتاحية

بقلم : خالد عبيد

8 أخطار تهّدد
ديمومة »الستاغ«!

خفايا موقف رئيس الجمهورية 
من المؤسسات المالية الدولية

قيس سعيد : قيس سعيد : 

أخطاء ثقيلةأخطاء ثقيلة
كان باإلمكان تداركها !كان باإلمكان تداركها !

حكومة قيسّية قوامها 
الوالء والثقَة ملعركة 

حترير وطني!
• ليلى جفال وتوفيق شرف الدين• ليلى جفال وتوفيق شرف الدين

رأسا الحربةرأسا الحربة
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االفتتاحيةاالفتتاحية 

الغنويش  النهضة اإلخوانية  بشقيها  أّن حركة  للعيان  بات واضحا 
واملستقيلني، تعتمد ذات االسرتاتيجيا الدعائية للحركة اإلخوانية العاملية 
الحكم  يف  داموا  ما  أنّهم  عىل  تقوم  والتي   ،2011 "الخراب"  منذ سنة 
بفضل "الصندوق" أو االنقالب، فالديموقراطية يف أبهى حّلتها والرشعية 
يف أوج عنفوانها، وحتى إن تأبّد بهم الحال وبقْوا إىل وقت معلوم، فهذا 

دليل عىل أّن الشعب ُمْلتحم بهم وهم ُملتحمون به.
 والواقع أنّهم يسابقون الزمن كي يقع "ضمان" كّل دواليب الدولة 
و"الوالء"  و"االندساس"  "االنغماس"  عىل  اعتمادا  إليهم،  ومفاصلها 
"الغنيمة"،  اقتسام  قاعدة  عىل  قلوبهم"  "املؤّلفة  وتصيّد  و"البيعة" 
والرشعية  الديموقراطية  باسم  حكمهم  تأِْبيد  من  يتمّكنون  وبذلك 

والشعبية.
كانت حتى  بأيّة طريقة  الحكم  من  "أُخرجوا"  أن  إن حصل  لكن، 
باالنتخابات كما حصل يف ليبيا سنة 2014، فإنّهم يَْدُعون إىل "النَِفري" 
اْستُِبيَحْت  التي  الصندوق  ورشعية  ِديَسْت  التي  بالديموقراطية  تنْديدا 
وُحْرمة الدستور التي انْتُِهكت، فكان أن اسرُتجعت الرشعية يف ليبيا بقّوة 
السالح وال يهّم إن انقسمت وقتها البالد وإىل اآلن إىل سلطتنْي ومنطقتنْي 
باالعتصامات  مرص  يف  اسرتجاعها  وحاولوا  الرشعية،  عىل  تتنازعان 
املسّلحة،  واالعتداءات  السالح  حمل  إىل  الحقا  تحّولت  التي  واملظاهرات 

تماما كما حدث يف الجزائر يف بداية التسعينات من القرن املايض.
به  قاموا  الذي  انقالبهم  اسرتجاع رشعية  السودان  يف  وقد حاولوا   
سنة 1989 ضّد حكومٍة لديها رشعية الصندوق آنذاك، وذلك بمحاولة 
انقالب آخر منذ مّدة قصرية إثر طردهم من الحكم سنة 2019 ، وربّما 
االستثناء الوحيد يف كّل هذا هو املغرب األقىص ألسباب ليس هنا مقامها.
عىل  العرشية  هذه  طيلة  جاهدة  النهضة  حركة  عملت  تونس،  ويف 
العربي"  الربيع  "ثورات  كّل  واعتبار  بل  التونسية"  "الثورة  اْسِتْمالك 
الدعائي  التوّجه  عن  تشّذ  ال  هنا  وهي  اإلخواني،  الَرِحم  من  خرجت 
اإلخواني الذي استملك "الثورات" التي أطاحت بالحكم يف ليبيا ومرص 

واليمن وتبنّى "الثورة" املسّلحة ضّد الحكم يف سوريا.
لذا، أظهرت حركة النهضة نفسها وكأنّها أو هي فعال املؤتمنة عىل 
"الثورة" يف تونس وهي الحريصة عىل مبادئها والوفاء لها ولشهدائها، 
وما دامت هي كذلك، فهي لن تشّذ عن القاعدة اإلخوانية عندما تكتشف 
بصدد  هو  إنّما  املرحيل،  التمكني  يف  عليه  تستند  الذي  الرصح  هذا  أّن 

االنفالت منها.
حدوث  عقب  تونس،  يف  اإلخوانية  "الحالة"  ترّصد  يهّمنا  وهنا 
"انقالب 25 جويلية" كما يّدعون، إذ حاول زعيمها استنساخ التجربة 

اإلخوانية يف مرص من خالل التنادي بالرشعية املهدورة وشجب االنقالب 
عىل الدستور، وخاّصة دعوة أنصاره إىل االعتصام يف الربملان الستنساخ 
تجربة ميدان رابعة والنهضة يف القاهرة، لكن بعد فشل هذا التوّجه، قّرر 

االنحناء والبحث عن تكتيكات أخرى.
الطريقة  إىل  اليوم  اهتدى  قد  النهضة  حركة  رئيس  أّن  واعتقادنا، 
امُلثىل يف محاولة املْسك بخيوط اللعبة دون أن يَْظهر َعلنًا أنّه كذلك، وذلك 
عىل  والثُبور  الويْل  "صواريخ"  توزيع  اسرتاتيجية  اعتماد  خالل  من 
االنقالب وإسقاط الرشعية والدكتاتورية يف كّل مكان يف تونس والخارج، 
بعيدا، وهذا هو األهّم، عن ُجبّة النهضة واإلخوان، والدفع بـ"طابورها 
الخامس"  إىل الواجهة اإلعالمية والجماهريية كي ينربي يف التنديد بما 
حدث بالنيابة عن النهضة، والدفع نحو مْركزة الويْل والثبور عىل الرئيس 

قيس سعيد دون سواه كي يقع تحميله "االنقالب عىل الدستور".
وبذلك يتحقق أمران يف هذه الدعاية: توجيه الرأي العام التونيس إىل 
اعتبار الرئيس قيس سعيد هو املسؤول الوحيد عن هذه "الكارثة" التي 
حّلت بـ"الديموقراطية" يف تونس، بل والعمل عىل تحميله كّل كوارث 
العرشية التي حكمتها حركة النهضة، فإذا االقتصاد اآلن ينهار فالسبب 
سعيد،  قيس  هو  فالسبب  قادمة  الفوىض  وإذا  سعيد"  قيس  "انقالب 
وكّلما تّم ترداد هذه التوّجهات، كّلما انغرست تدريجيا لدى البسطاء من 
التونسيني خاّصة وأّن النهضة ليست هي وراء هذه الدعاية ظاهريا عىل 

األقّل، وما يعني ذلك من انسيابها أكثر لدى التونسيني.
 وهكذا تتنّصل حركة النهضة تدريجيا وبمرور الوقت من مسؤوليتها 
يف "ِعرْشية الخراب" كي تُلبّسها إىل الرئيس قيس سعيد الذي "ساعدها" 
يف هذا التوّجه دون أن يدري، وذلك من خالل "الغموض" و"الضبابية" 
التي اْكتَنفت هذه املّدة، األمر الذي  دفع بالعديد من مؤيّدي إجراءاته إىل 

الحرية والتذبْذب، وهذا بالذات ما تريده حركة النهضة.
واألمر الثاني هو دفع الرأي العام الغربي تحديدا إىل االعتقاد بأّن 
املمثلة  النهضة  حركة  وأّن  تونس،  يف  فعال  انتهت  قد  الديموقراطية 
املدافع  هي  تسميتها،  لرئيسها  يحلو  كما  الديموقراطي"،  لـ"اإلسالم 
اللوبي  عىل  أخرى  مّرة  معتمدة  الدستورية،  الرشعية  عن  األوحد  شبه 

اإلخواني العاملي امُلْسترت وعىل "طابور خامس" تونيس لها يف الخارج.
وبفضل ذلك، تتمّكن حركة النهضة من أن تخرتق الجبهة الداخلية 
والخارجية مًعا، دون أن تظهر يف الواجهة مبارشة، ُمْكتفية ِببَيَاناٍت بني 
وحتى  الناصع"!  الديموقراطي  "التوّجه  هذا  بها  تربز  واألخرى  الفيْنة 
ضّد  "مواطنون  غرار  عىل  تْسمياٍت  يف  تْغليفها  تّم  أنصارها  تحّركات 
املكّلفة  الفايسبوكية  والصفحات  "طابورها"،  ويتصّدرها  االنقالب" 

بالدعاية بعيدة كّل البعد عّما يوحي بتبعيتها لحركة النهضة باستثناء 
واحدة تقريبا، وحتى الشعارات التي ترفع يف هذه الوقفات هي شعارات 
جامعة لكّل من يعتقد بأّن ما حدث هو "انقالب" و"دْوس" للدستور، 

وال عَلم يُرفع إالّ عَلم تونس فقط!
تخفيف  من  النهضة  حركة  رئيس  يتمّكن  أيضا،  ذلك  وبفضل 
رّص صفوف  من خالل  وذلك  يف حزبه،  وقعت  التي  االستقاالت  َغْلَواء 
ملشاعرهم  االستنهاض  "تقنية"  عىل  اعتمادا  حوله  النهضوية  القواعد 
واْسِتْلهابها، وقد رأينا تجّليات هذا التوّجه يف مسرية 10 أكتوبر بشارع 
الحبيب بورقيبة، إذ بدْوا أنصاره عىل أُْهبة االستعداد الرتكاب املحظور 

لو ُسمح لهم بذلك أو لو تّم تجييشهم معنويا من أجل ذلك.
هذه  عىل  ستار"  وراء  من  "التقيّة  تسمية  إطالق  يمكن  ُعُموًما، 
التي سبق  الغنوشية، وهي  النهضة  تعتمدها حركة  التي  اإلسرتاتيجية 
أن أتْقنتها يف السابق من خالل "الحكم من وراء ستار" طيلة العرشية 

املاضية.
استحضار  إىل  تواصل،  إن  للقواعد  التجييش  هذا  يدفعنا  لكن، 
بداية  يف  الجزائري  والسيناريو   2013 صائفة  منذ  املرصي  السيناريو 
التونيس  السيناريو  خاّصة  ونستحرض  املايض،  القرن  من  التسعينات 
يُْقدم رئيس حركة  القرن املايض، فهل  الثمانينات وبداية تسعينات  يف 
"اإلسالم الديموقراطي" عىل هذا املحظور؟ و"يحّرر املبادرة" كما فعل 
من قبل وما يعنيه ذلك من تداعيات كارثية عليه هو وعىل حركته قبل أيّا 

كان؟ أم أنّه سيُْحجم عن ذلك؟ ِلنَنْتظر ونََر!
واألهّم، هل يعني ذلك، أّن هذا املجهود النهضوي سيكّلل بالنجاح؟

حقيقًة ال أعتقد ذلك، بالنظر إىل أّن مشكلة حركة النهضة ليست مع  
بالذات، ال يمكنها  التونسيني، وهنا  الرئيس قيس سعيّد بل مع غالبية 
مهما "َغافلت" و"َخادعت" من وراء ستار أن تسرتجع ثقة التونسيني 
فيها، فقد خرست وإىل األبد تعاطف جزء هاّم منهم معها، لذلك حتى 
لن  فإنّها  الرئيس سعيّد،  مع  أزمتها  يف  اخرتاق  إحداث  يف  نجحت  وإن 

تكسب شيئا.
املتلّونة  والقادمة  الحالية  بكّل شقوقها  النهضة  وستكتشف حركة 
منها أو الثابتة، أّن زمنها قد انتهى ووىّل ولن يرجع مهما "خاتلت" أو 
"تََحْوَربت"، ألّن التونيس باتت لديه حصانة ليس من فريوس الكورونا 
فقط بل أيضا من فريوس "خلط الدين بالسياسة"، وهنا بالذات يكمن 
يمكنه  ال  فالزمن   ،2021 جويلية   25 لـ"زلزال"  الحقيقي  املعنى 
النهضة  لحركة  الدعائي  العبث  منتهى  وهنا  الوراء!  إىل  أبدا  يرجع  أن 

و"طابورها"!

إّما احلكم أو النفري...
خالد عبيد - أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

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

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

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

الشارع التلفزي واالذاعي:

منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :

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

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

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :
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 150
ظاهرة خطرية تمر مرور الكرام وتعكس تدهور مناخ االستثمار 
يف تونس وتتمثل يف تتايل مغادرة عدد من املستثمرين ورجال االعمال 

التونسيني  بالدهم ونقل مشاريعهم من تونس اىل اململكة املغربية.
رشكة   150 وجود  املغاربي«  لـ»الشارع  اكد  به  موثوق  مصدر 

تونسية يف املغرب.
من  عدد  وجدها  التي  والحوافز  التسهيالت  ان  اىل  املصدر  ولفت 
رجال االعمال يف املغرب وما أسماها بـ»عملية السحل التي يتعرضون 
السيايس  والوضع  بالفساد  ووصمهم  التعميم  عرب  تونس  يف  لها« 
بالبالد وراء »الهجرة« نحو املغرب التي قال انها باتت وجهة محبذة 

لالستثمار.

تكريم
يف وقت يتواصل تشكيك رئيس الجمهورية قيس سعيد يف الحوار 
وصفه  ان  حتى  وسبق  وطنية  منظمات  اربعة  قادته  الذي  الوطني 
االيام   خالل  بتونس  السويد  سفارة  تنظم  ان  املنتظر  من  بالوطني، 
القليلة القادمة موكب تكريم للرباعي الراعي للحوار بمناسبة مرور 6 

سنوات عىل حصوله عىل جائزة نوبل للسالم.
االعراف  ومنظمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  هي  واملنظمات 

وعمادة املحامني ورابطة حقوق االنسان.

استحسان
القى تعيني الدكتورة حياة قطاط القرمازي عىل رأس وزارة الشؤون 

الثقافية استحسان عدد من الوجوه الثقافية.  
الوزير االسبق عبد الرؤوف الباسطي اعترب يف ترصيح لـ»الشارع 

املغاربي« ان قرار تعيني الوزيرة كان »صائبا«...
وأضاف الباسطي ان قطاط عملت معه بديوان وزارة الثقافة عندما 
الثقايف  القطاع  بشواغل  إملاما  لديها  وأن  الثورة  قبل  رأسها  عىل  كان 
والثقافة  للرتبية  العربية  باملنظمة  الثقافة  الدارة  كمديرة  تجربتها  وأن 
املسائل  كل  عىل  معّمق  بشكل  االطالع  من  مكنتها  )االلكسو(  والعلوم 
الثقايف.  ودعا  بالقطاع  العمل  الثقافية يف تطوير  بالتنمية  التي تتصل 
الباسطي الوزيرة اىل فتح ملفات عاجلة عىل غرار تطوير منظومة إدارة 
الثقايف  باملجال  القرار  صنع  يف  املشاركة  حيز  وتوسيع  الثقايف  الشأن 
والبحث عن سبل جديدة لتطوير وتنويع مصادر تمويل العمل الثقايف. 

الباسطي اىل أن تجربة قطاط بااللكسو ستساعدها عىل مد  ولفت 
جسور التواصل برسعة مع عدد من البلدان العربية.

ضعف رقابي
مصادر عليمة بوزارة الصحة تؤكد أن انشغال الوزارة بأزمة كوفيد 
19 وتجند أغلب مسؤوليها طيلة سنة ونصف لدحر الجائحة ولتوفري 
التلقيح  حمالت  ولتنظيم  الالزمة  البرشية  واملوارد  واملعدات  اللقاحات 

تسببت يف ظهور عديد املشاكل بأكثر من مؤسسة عمومية تابعة لها.
نفس املصادر أشارت إىل أن الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي 
بات من املؤسسات التي تعيش عىل وقع تجاذبات ومشاكل بلغت حد توتر 
العالقة بني اإلدارة والطرف النقابي وفرض عقلة عىل سيارة املدير العام 
التنظيم  برنامج  يف  املتمثل  للمؤسسة  الرئييس  الدور  تراجع  يف  وتسببت 
يف  تسببت  الضغوطات  أن  أضافت  املصادر  اإلنجابية.  والصحة  العائيل 
تعطيل عمل فرق الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وأن 
ذلك أّجل انجاز عدة دراسات تتعلق بمنتجات صحية وغذائية وكيميائية.

عمر صحابو

الغنوشي
وضميره

زوووومزوووومزوووومزووووم

رصح يوم أمس االثنني 11 أكتوبر 2021 املدير العام للمجمع املهني 
املشرتك للتمور، سمري بن سليمان، لوكالة تونس افريقيا لألنباء، بأن صابة 
طن  ألف  5ر368  بحوايل  تقدر   2022/  2021 ملوسم  الجديدة  التمور 

مقابل 6ر344 ألف طن يف املوسم املنقيض اي بزيادة بنسبة 7 باملائة.
هذا  للمصدرين  سيكون  املعطيات،  هذه  عىل  وبناء  انه  املؤكد  ومن 
العام موعد مع أرباح كربى علما ان عددهم ال يزيد عن ثالثة مصدرين – 
محتكرين بحكم انه من املنتظر ان تتجاوز كميات التمور املعدة للتصدير 

بكثري الـ 8ر81 ألف طن التي تم ترويجها املوسم الفارط بقيمة 
وتواصل سيطرتهم عىل  ناحية  من  دينار،  مليون  8ر535 

ألي  الرجوع  دون  جنيه  قبل  املحصول  لبيع  املنتجني 
ناحية  من  السلط،  "صمت"  ظل  يف  مرجعي  سعر 

أخرى.
وبني بن سليمان لـ)وات(، ان صابة دقلة النور 
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املايض  سبتمرب   30 يوم  املنتهي  املوسم  يف  طن  ألف 
بالنسبة  انه  مربزا  باملائة  8ر7  حدود  يف  بزيادة 
توزر  والية  استأثرت  للصابة  الجهوي  التوزيع  اىل 

تليها  طن  ألف  6ر66  يقارب  بإنتاج  األكرب  بالنصيب 
والية قبيل بـ 5ر26 ألف طن ثم والية قابس بـ 25 ألف طن فوالية 

قفصة بـ 7ر11 ألف طن.
وكان عدد كبري من منتجي التمور قد احتجوا نهاية سبتمرب الفارط 

يف الجنوب والعاصمة للضغط عىل السلطات من أجل إنقاذهم من اإلفالس 
املمنهج، وفق تقديرهم، نظرا لرتفيع املحتكرين يف كلفة الخزن ومستلزمات 
اإلنتاج وضغط السمارسة واملصدرين يف ظل غياب سعر مرجعي يطالب 
النخيل. وأعلن  للتمور يف رؤوس  دنانري   3.5 او   3 الفالحون يف حدود  به 
الفالحون عن أملهم يف ان يجد رئيس الجمهورية قيس سعيد حال ملشاكل 

القطاع املتفاقمة.
ورغم ان تونس تعد أحد أبرز منتجي التمور يف العالم فإن الفالحني 
بـ  يسمون  ممن  محدود  عدد  يمارسه  احتكار  من  سنوات  منذ  يعانون 
باإلفالس.  تهددهم  باتت  كبرية  خسائر  كبدهم  بما  القطاع  "اباطرة" 
ويشكو الفالحون من مساومتهم لرتويج انتاجهم يف ظل تخفيض األسعار 
من قبل املصدرين - السمارسة الذين أنشؤوا وحدات خزن تبعد عن توزر 

وقبيل مئات الكيلومرتات عالوة عىل تحكمهم يف املجمع املهني املشرتك إلنتاج 
محصوله  يبيع  الفالح  جعل  مما  تعبريهم  حد  عىل  التمور  وديوان  التمور 
بما ال يكفي حتى لتغطية ربع سعر الكلفة عىل عكس ما يجني الوسطاء 

والرشكات املصدرة، من أرباح طائلة.
ولم تتجاوز نسبة مبيعات التمور عىل رؤوس النخيل للوسطاء نهاية 
سبتمرب الفارط يف أقىص الحاالت 20 باملائة، حسب الفالحني بينما ال يزال 
الجريد وحدها  اإلنتاج يف منطقة  ألف طن من   100 مصري حوايل 
معلقا دون اعتبار اإلنتاج الضخم ملنطقة قبيل والذي يتجاوز 

ضعف انتاج غابات الجريد.
قد  كانوا  قبيل،  والية  فالحي  من  عددا  ان  يذكر 
احتجوا كذلك عدة مرات آخرها نهاية اوت الفارط، لدى 
بإنقاذ  للمطالبة  الفالحية،  للتنمية  الجهوية  املندوبية 
التمور  لبيع  الفالحي عرب تحديد سعر مرجعي  املوسم 
يراعي ارتفاع كلفة االنتاج من سنة اىل أخرى حيث اكدوا 
يف  املصدرون  يعتمدها  التي  الضغط  سياسة  رفضهم 
تحديد اسعار التمور والتي جعلت من الفالح الحلقة 
مصاريف  تكبده  رغم  االنتاج  منظومة  يف  االضعف 
الصابة، تنطلق يف كل موسم عرب خدمة  طائلة إلعداد 
املتيبس،  الجريد  وقص  تدليتها،  ثم  العراجني  وتلقيح  االرض 
وصوال اىل موسم حماية الصابة من التقلبات املناخية عرب تغليف 
عراجني التمور بالناموسية او البالستيك، ثم اإلعداد ملوسم الجني 
وما يرافقه من اشكاليات يف توفر اليد العاملة وفضاءات للتخزين.
أبرزها  ملحة  مسائل  عدة  بمعالجة  االرساع  اىل  الفالحون  ودعا 
ايجاد الية لدعمهم يف عملية مداواة الصابة ومراجعة سعر بيع الناموسية 
والبالستيك - وهو ما يقوم به املصدرون أنفسهم - مما يكبدهم مصاريف 
اليد العاملة. كما طالبوا  طائلة ال طاقة لهم بها خاصة أنها تقرتن بكلفة 
بتحديد سعر مرجعي لبيع التمور يتم اعتماده واحرتامه من كافة املتدخلني 
يف منظومة رشاء وتصدير التمور مع مراعاة التضخم السنوي لكلفة االنتاج 
والصعوبات التي بات يواجهها الفالح للمحافظة عىل جودة التمور ونددوا 
بصمت السلط ومجامع اإلنتاج وديوان التمور املوجود يف العاصمة يف هذا 

الخصوص.

أباطرة »التصدير« يترصدون
محصوال قياسيا من التمور

كريمة السعداوي

والله كم كنت أود أن أستشعر مشاعر وتخمينات 
الزيتونة  قناة  معدات  حجز  وعملية  الغنويش  راشد 
بصدد االنفاذ، خاصة أنها تمت تحت رقابة صاحبة 
ما  أدراك  وما  الهايكا  املضمار،  هذا  يف  الرشعية 

الهايكا....

ألم يخجل يا ترى من نفسه قليال يف تلك اللحظات 
ينزف  وقلبه  باطنيا  يزمجر  بالعكس  أراه  الفارقة؟ 
فقط  يسحب  لم  سعيد.  قيس  عىل  ونقمة  كراهية 
الحكومي  عّرابه  وأقال  الربملان  رئاسة  كريس  منه 
االفالت  املشييش ورفع عن نواب حزبه راحة  هشام 
من العقاب بل ها هو يدّمر قناته الزيتونية آخر قلعة 
املؤّلفة  ترّش بواسطة  انفّكت  تحّصن فيها، قناة ما 
عىل  الفتنة  بماء  وسياسيني  اعالميني  من  قلوبهم 

التونسيني. 

إالّ أن البرش مهما أعمت بصريته مساعيه الدنيوية 
الدنيئة لن ينقطع عنه أبدا بصيص النور املنبثق من 
تراه  ماذا  بالضمري.  واملسّمى برشيا  اإلالهي  الفيض 
 : كاآلتي  ربما  الغنويش؟  لراشد  هذا  الضمري  تحدث 
»كم من مّرة دعوتك يا راشد لتتماثل مع قانون ُسّن 
تحت ارشاف حزبك وارشافك أنت؟ ألم يكن من األجدر 
ألم  خصومك؟  من  لغريك  قدوة  بتطبيقه  تسارع  أن 
يكن من األفضل أن تنعم بأريحية القائد املتصالح مع 
أيها  »يا   : ربنا يف جميل كالمه  قوله وفعله وقد قال 
عند  مقتا  َكرُب  تفعلون  ال  ما  تقولون  لم  آمنوا  الذين 
الله أن تقولوا ما ال تفعلون«. سورة  الصف آية  2، 3

أنت  كان من مهامك  راشد  يا  الزيتونة  قناة  َغْلُق 
أليس كذلك؟ ألم تسمح لها بسابقية اضمار وبمكر 
بمواصلة أعمالها رغم استباحتها قانون أنت وحزبك 
دون  لك  وهمست  وهمزتك  فغمزتك  رّشعتماه. 
انقطاع لتتدارك األمر قبل فواته، لكنك أبيت وتكرّبت 
أحدهم  بمشاهدة  تلّذذت  كيف  أنسيت  وتجرّبت!! 
القناة  من  تطلب  رسمية  وثيقة  الهواء  عىل  يمّزق 
الكف عن البث اىل حني االستجابة لكراس الرشوط؟ 
هل كان للمؤّلف قلبه هذا أن يقدم عىل صنيعه الكريه 
لو لم يكن مستقويا بقّوتك أنت بالذات؟ ما رّضك لو 
الربملان،  رئيس  بصفتك  ومقاضاته  ادانته  استبقت 
أجدت  هل  واآلن؟  والقانون؟  الدستور  حمى  حامي 
من  ُضّخت  التي  املصدر  مشبوهة  املليارات  مئات 
جهات يعرف القايص والداني أنها قريبة منك إن لم 
تكن منك نفعا؟ تبّخر املال الحرام وتبّخرت »الزيتونة« 
والتعّلل  التذّرع  يف  فائدة  أنت معهما! وال  تتبّخر  وقد 
منه،  أدهى  يقال  والحق  ألنك  الشيطان  بوساوس 
وحتى لو كان األمر كذلك فاللوم عليك ال عىل ابليس، 
عىل معنى اآلية الحكيمة : »وقال الشيطان ملا ُقيض 
األمر إن الله وعدكم وعد الحق ودعوتكم فأخلفتم وما 
كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم 
فال تلوموني ولوموا أنفسكم«. سورة إبراهيم - اآلية  

.22

فاستجبت  ابليس  ودعاك  فأبيت  راشد  يا  دعوتك 
لعله يسعفك  املوىل عّز وجّل  اآلن  أدع  »وزدت عليه«. 

بلطفه! لكني ال أظّن والله أعلم...
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كوثر زنطور

حكومة قيسّية قوامها الوالء والثقَة
ملعركة حترير وطني!

 2021 اكتوبر   11 االثنني  امس  يوم  حلت 
خريف  انتخابات  منذ  الثالثة  الرئيس  حكومة 
بـ«نظام  يسمى  بات  ما  تحت  واالوىل   2019
التدابري االستثنائية« املؤسس لنظام حكم رئايس 
مطلق. وباإلعالن عن الرتكيبة الحكومية الجديدة 
اىل  االنظار  ستتوجه  عملها  يف  اليوم  وانطالقها 
الجمهورية  رئيس  سيعتمدها  التي  السياسات 
قيس سعيد وحكومته التي تقودها نجالء بودن 
لخوض ما اسماه يف خطاب البارحة بـ«معركة 

التحرير الوطني« .  

تشكيلها  ملجرد  برتحيب  بودن  حكومة  استُقبلت 
البالد  من دخول  يوما   85 بعد  تشكلت  انها  باعتبار 
ما  اىل  وبالنظر  جهة  من  االستثنائية  التدابري  مرحلة 
اتسم به رئيس الجمهورية قيس سعيد من حدة وحتى  
عدائية يف كل مرة يرد فيها عىل منتقدي تأخر تشكيل 
الحكومة من جهة اخرى وهو الذي لم يخف حتى يف  
الدستورية  اليمني  الداء  املخصص  امس  يوم  خطابه 
انها  واعترب  الحكومة  تشكيل  مطالب  من  امتعاضا 
ومصطلح  االستعماري  االرث  قبيل  من  ذاتها  حد  يف 
قادم من الخارج وللتدليل عىل ان وجود حكومة ليس 
باألهمية التي » يسوق لها البعض«  اكد انها لم تذكر 

يف تونس حتى سنة 1969 اال يف 3 مناسبات.
الحكومة  وجود  من  سعيد  امتعاض  فعال  غريب 
الوسائط«  »جسم  من  تكون  قد  التي  ذاته  حد  يف 
انه ما كان  إلغاؤه ونسفه وكان واضحا  الذي يعتزم 
سيشكل اصال حكومة لوال تزايد الضغط امُلسلط عليه 
اكثر  يف  اكد  قد  كان  انه  خاصة  والخارج  الداخل  يف 
من مناسبة ان االدارة التي يقول انها تعج بالكفاءات 
قادرة عىل تسيري دواليب الدولة يف ما ُفهم منه انذاك 
بأنه ال حاجة لحكومة اصال وانه قد يلغيها مثلما الغى 

مجلس نواب الشعب.
هو  عنها  واالعالن  الحكومة  تشكيل  كان  لذلك 
حضورا  وشهدت  اذن  الحكومة  تشكلت   . الحدث 
نسويا الفتا وغري مسبوق بما مثل احد اهم االيجابيات 
التي حملتها هذه الحكومة الجديدة التي طبعها الوالء 
لرئيس الجمهورية مع بعض االستثناءات تعلقت بمن 
الفيستة«  »قلبان  عرب  ونجح  حديثا  بالقطار  التحق 
التموقع االنتهازي الرصف من » التسلل« اىل  واعادة 
محيط سعيد والنجاح يف الحصول عىل حقيبة وزارية 

خاصة .
ال يبدو انه من املهم التوقف والتساؤل عن كيفية 
اشد  من  كانوا  ممن  الجدد  الوزراء  بعض  تسلل«   «
خصوم سعيد ويصفونه بأبشع االوصاف ومن كانوا 
يمجدون  الرئيس السابق بن عيل او طلبة التجمع رغم 
الحرص عىل » التمحص« يف السري الذاتية  وما عرفت 
بحث  يف  تشديد  من  و«الكاستينغ«   االختيار  رحلة 
ونبش » املايض السيايس« لكل  املعنيني باالنخراط يف 
»املرحلة القيسية« . هذا ال يبدو االهم وان كان يمس 
بشكل ما من  مصداقية سعيد ، اذ ان االهم اليوم هو 
السياسات التي سيعتمدها الرئيس وحكومته ملواجهة 
يف  البالد  تعيشها  التي  املالية  االزمات  اخطر  احدى 

تاريخها الحديث  .

قد تشهد تغييرات..
اختالف سياقات االمس واليوم جعل الرتكيز عىل 
اخرى حارقة  ملفات  امام  يخفت  الحكومية  الرتكيبة 
عىل غرار نزاع مرتقب قد تشهده الساحة حول مدى 
مهامها  ستبارش  التي  الجديدة  الحكومة  رشعية 
استنادا اىل االمر عدد 117 او التنظيم املؤقت للسلط 
العمومية ولن تمر بالتايل للحصول عىل تزكية مجلس 

االقتصادية  امللفات  ثقل  عىل  عالوة  الشعب  نواب 
واملالية التي تنتظرها .

بعض  بخصوص  االنتقادات  برزت  ذلك  مع 
ويدفعه  للرئيس  حرجا  يشكل  قد  ما  منها   ، الوزراء 
اىل ادخال تغيريات عىل تركيبتها احرتاما لالنسجام يف 

املواقف ويمكن تلخيص االنتقادات يف : 
بوزارة  واالكتفاء  املحلية  الشؤون  وزارة  -الغاء 
البيئة بما جدد طرح امكانية حل رئيس الجمهورية 
املجالس البلدية التي كان له موقف جد سلبي من عدد 
قد ذكر يف وقت  لها وكان  املنظم  القانون  منها ومن 

سابق بالتحديد مبدأ » التدبري الحر« .
الفساد  بمكافحة  تعني  حكومة  وجود  -عدم 
امللف  هذا  ان  والواضح  رصفة  رئاسية  حكومة  يف 

سيتمركز يف القرص الرئايس .
- وجود وزيرين من » طلبة التجمع«  هما ربيع 
املجيدي وزير النقل وابراهيم الشايبي وزير الشؤون 
الدينية حسب شهادات منظوين سابقني صلب هذه 

املنظمة . 
- مالك الزاهي وزير الشؤون االجتماعية  ورئيس 
االنتخابات  خالل  سعيد  لقيس  التفسريية  الحملة 
سليمان«  مجموعة   « ضمن  كان  االخرية  الرئاسية 
يف  تضارب  وسط  بخصوصها  التحقيقات  وشملته 
املعطيات بني من يؤكد صدور احكام بالسجن  ضده 
الرئيس بن عيل بتدخل من  وتمتعه بعفو خاص من 
امني عام سابق التحاد الشغل  وتشديد عىل انه كان 
محل تحقيق فقط ُوصف بالعادي يف تلك الفرتة وعىل 
ان التحقيق شمله باعتبار ان من بني املوقوفني عدد 

من أصدقائه .
يف  عضو  اتهمها  جفال  ليىل  العدل  وزيرة     -
مجلس القضاء العديل خالد عباس بالتدخل والضغط 
يف  الدولة  المالك  وزيرة  كانت  عندما  القضاة  عىل 
حكومة  املشييش لالفراج عن اطار بنكي قال ان عديد 

القضايا تتعلق به .
- عالقة قرابة تربط سمري سعيد وزير االقتصاد 
والتخطيط بقيس سعيد وهذه القرابة تم تناقلها اول 
يتقلد  الجديد  والوزير  تونس«  اتصاالت   « يف  االمر 
التليكوم«   « .وشهدت  العام  مديرها  رئيس  منصب 
واعتصاما  الفارطة  االسابيع  خالل  متوترا  مناخا 
اتصاالت تونس  االدارية ملجمع  الهيئة  اكدت  مفتوحا 
تفتيت  اىل  تهدف  التي  الهدامة  املشاريع   « مرده  ان 
املؤسسة ورضب عموميتها واالرضار بمصالح الدولة 

للفساد  خصبا  مجاال  وجعلها  العام  املال  واستباحة 
اتحاد  عام  امني  الطبوبي  الدين  نور  واكد   . املايل« 
ما  ان   2021 21 سبتمرب  بتاريخ  الشغل يف ترصيح 

اسماه باملؤامرات انطلقت من » التليكوم«.
كليات  من  والطلبة«  الزمالء   « تعيني  تواصل   -
الحقوق وقائمة خريجي كليات الحقوق يف الحكومة 
تضم : وزير الدفاع عماد مميش وهو ثالث وزير عىل 
رأس نفس الوزارة خالل عهد سعيد من » القانونجية« 
بعد عماد الحزقي وابراهيم الربتاجي .وباالضافة اىل 
وتوفيق  العدل  وزيرة  جفال  ليىل  نذكر  الدفاع  وزير 
وزير  املجيدي  وربيع  الداخلية  وزير  الدين   رشف 
الدين  ونرص  البيئة   وزيرة  الشيخاوي  وليىل  النقل 
النصيبي وزير التشغيل وكمال دقيش وزير الشباب 

والرياضة.
الجدد  الوزراء  بعض  بخصوص   تداوله  تم  ما 
السابقة  الجمهورية  طرح من منطلق مواقف رئيس 
، قد يقول البعض انها ال ترتقي اىل ما قد يطعن يف 
رشعية » التوزير«  لكنها تضع يف املقابل عىل املحك 
مصداقية سعيد الطامح لتشكيل نخب جديدة وتفكيك 
عىل  بالوالءات  التعيينات  عهد  وانهاء  املنظومة«   «
الحكومي  التشكيل  اختبار وهو  اول  املحك . وكشف 
ان املعيار االسايس كان » الوالء التام« وهذا قد يكون 
مفهوما يف جوانب ما يف ظرف استثنائي يقول انصاره 
اية  عىل   الطريق  لقطع  الثقاة«  تعيني   « يتطلب  انه 
ان  النتائج  نفس  اىل  حتما  سيؤدي  لكنه  اخرتاقات 
امللفات  يف ظرف  االطالع عىل  الكفاءة وحسن  غابت 

اكثر من دقيق .
معركة التحرير الوطني

اعلن قيس سعيد يوم امس انه سيخوض معركة 
جل  عناوين  تصدر  ترصيح  وهو  وطني  تحرير 
العربية والدولية يف تغطيتها  خطاب  االعالم  وسائل 
اليمني  الجدد  الحكومة  اعضاء  اداء  بمناسبة  سعيد 
البالد يف استعمار   الدستورية . ترصيح يحيل اىل ان 
نافذة  كانت  انها  سعيد  يقول  منظومة«   « قبل  من 
وسيطهر  امللفات  كل  سيفتح  وانه  سنوات  مدار  عىل 
القضاء وطرح سعيد ايضا ألول مرة  العالقة بني نائب 

يف اشارة اىل نور الدين البحريي وعدد من القضاة .
هذه املعركة مثلما اسماها سعيد تختزل مرشوعه 
نضاليا  وطنيا  بعدا  يمنحه  ان  اختار  الذي  السيايس 
اانتقادات من خصومه وحتى من مؤيدين  بعد سيل 

له انقلبوا عليه  واتهموه  بتحويل وجهة 25 جويلية 
من لحظة وطنية اىل مرشوع سلطوي شخيص بحت 
ليس محل توافق واجماع ويٌوصف بالشعبوي وامُلهدد 
»التحرير  معركة  اىل  وبالعودة   . الدولة  من  تبقى  ملا 
وزيرة  بمعية  سعيد  فسيقودها  القيسية«  الوطني 
اقالتها  بعد  االعتبار  لها  اعاد  التي  جفال  ليىل  العدل 
اليه  اعاد  الذي  الداخلية  وزير  الدين  رشف  وتوفيق 
الوزارة  نفس  راس  عىل  مجددا  وعينه  ايضا  اعتباره 

التي سبق ان اقيل منها .
النهضة  قيادات  قبل  من  تُلقب  جفال  ليىل  كانت 
مكونات  اخطر  بـ«  املشييش  فرتة  خالل  النافذة 
مجموعة سعيد« . هي قاضية وتتصف بقوة الشخصية 
الساحة  عىل  الدقيق  واالطالع  املواجهة  عىل  والقدرة 
اليها  التي وجهت  التهم  وتوازناتها وحتى  القضائية 
فقد كان مصدرها القايض خالد عباس التي ال تكاد 
جمعية القضاة تسهى عن ذكره يف كل حركة قضائية 
وتدعو اىل محاسبته وتُذكر بما تسميه بمساهمته يف 
الجديد  السيايس  وتلونه  بن عيل  زمن  عليها  االنقالب 
االعىل  املجلس  يف  مقعد  من  مكنه  الذي  الثورة  بعد 
للقضاء بفضل تصويت قالت عنه القاضية كلثوم كنو 

وقتها انه انتكاسة .
تطهري  عملية  قائدة  جفال  ليىل  اذن  ستكون 
املجلس  رئيس  امام  سعيد  عنها  اعلن  التي  القضاء 
الدين  للقضاء راسا فيما سيعود توفيق رشف  االعىل 
والتي  املشييش  حكومة  يف  لعبه  الذي  الدور  لنفس 
السؤال   . الوزارة  عىل  ارشافه  فرتة  بسببه  انتهت 
املطروح هو املقاربة التي سيتم اعتمادها يف » معركة 
التطهري« : هل ستكون استنادا اىل محاسبة ومحاكم 
 « من  واخرى  امنية  وتقارير  ملفات  ام عرب  ؟  عادلة 
انتقامية  وبنزعات  سعيد؟  يقول  مثلما  االصدقاء« 

وشخصية مثلما يحذر من ذلك معارضوه .
املحاسبة   عملية   تكون  ان  من  مخاوف  هناك 
والتطهري ومعركة التحرير عىل املقاس او ان تكون  يف 
االخري عملية سياسية ضمن اتفاق اقليمي مع املحور 
بما حصل يف مرص وتكون  السعودي تذكر  االمارتي 
منطلقا للحصول عىل امدادات مالية كان قد ملج اليها 

سعيد خالل لقاء جمعه بمحافظ البنك املركزي .
يف  عنها  االجابة  وستكون  بقوة  تطرح  تساؤالت 
بخصوص  الرؤية  توضح  بداية  مع  القادمة  االيام 
التي  والصواريخ  سعيد  سيتوخاها  التي  السياسات 
والسعودية  مرص  ان  علما  قريبا  سيطلقها  انه  يقول 
واالمارات هي اول من رحب حتى كتابة هذه االسطر 

بحكومة نجالء بودن .
السيدة نجالء بودن اول سيدة تتقلد منصب  اما 
العربي  والعالم  تونس  تاريخ  يف  حكومة  رئيس 
سعيد  قيس  فيها  حرشها  التي  الزاوية  ان  يبدو  فال 
والصورة التي اخرجها ال تليق بها وبكفاءتها ومقامها 
وال نخال ايضا انها مقتنعة مثلها مثل العديدين من 
اعضاء الحكومة بخطابه العدائي للخارج يف مثل هذا 

الوضع. 
وهذه السيدة التي اختريت لعدة اسباب من بينها 
تكون  لن  املانحة  املالية  الجهات  ببعض  عالقاتها 
 ، ذلك  لها  امكن  ان   ، تتفاوض  وهي  مهمة سهلة  يف 
لتعبئة موارد لخزينة الدولة تتطلب حتما وجود اتفاق 
النقد الدويل ال يبدو ان حكومة بال افق  مع صندوق 
يضبط   زمني  سقف  وال  محددة  مهام  وبال  سيايس  
قادرة  الفرتة  لهذه  املنظمة  االستثنائية  التدابري  مدة 
جمهورية   رئيس  مع  حقيقي  انقاذ   دور  لعب   عىل 
اسقط املسألة االقتصادية واملالية من سلم االولويات 

الوطنية وعوضها بالحرب عىل املنظومة .
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اختزلت رئيسة الحكومة نجالء بودن كلمتها، 
الرئاسة  قرص  يف  اليمني  أداء  موكب  بمناسبة 
وهي  مراًرا،  كّررتها  واحدة  عبارٍة  يف  بقرطاج، 
»استعادة الثقة« سواء يف الدولة املستضعفة أو 
يف املتعاملني معها يف الداخل والخارج وخاّصة يف 
التطبيق العادل للقانون ومقاومة الفساد. طرح 

مهّم يحتاج للتشخيص...

الثّقة  استعادة  ستكون  الحكومة  هذه  »أولويّات 
الشباب يف نفسه، وهي ثقة  الّدولة واستعادة ثقة  يف 
الحقوق،  كامل  مواطن  بأنّه  بشعوره  إالّ  تتحّقق  ال 
واستعادة ثقة املواطن يف اإلدارة ويف املرفق العمومي 
واستعادة ثقة األطراف األجنبيّة يف تونس«... هذا ما 
أّكدته رئيسة الحكومة نجالء بودن، يوم أمس، يف أّول 
كلمة لها بُثَّت بعض مضامينها للعموم ونرَشت وكالة 
األنباء الرسميّة بقيّة فحواها أو ربّما ما سمح حارس 

البّوابة اإلعالميّة لقرص الرئاسة بنرشه.
عىل  كذلك  سرُتّكز  »الحكومة  أّن  بودن  أوضحت 
اسرتجاع الثقة يف املعامالت، وهي ثقة لن تتحّقق دون 
تطبيق القانون دون تمييز«. كما أوضحت أّن »هيكلة 
هذه الحكومة تهدف إىل ترتيب األولويّات واسرتجاع 
واالجتماعي  االقتصادي  األمل  وضمان  واألمل  الثقة 
أبعاده«،  بكّل  األمن  وضمان  للمواطن  والّصّحي 
مشّددًة عىل أّن أهّم أهداف هذا الفريق الحكومي عىل 
اإلطالق هو مكافحة الفساد الذي »يزداد انتشارا يوما 
بعد يوما ويُقّوض الثقة يف أّي محاولة إصالح جذري 
التعريج  طبًعا  الحكومة  رئيس  تنس  لم  وحقيقي«. 
االنتقاليّة  املرحلة  هذه  يف  الحكومة  دور  صميم  عىل 
الجديدة املتمثّل يف الرتكيز عىل امللف االقتصادي، وما 
يدور يف فلكه بشأن إصالح اإلدارة وتحقيق النجاعة يف 
العمل الحكومي وفتح مجال املبادرة واالستثمار أمام 
كاّفة الفئات ولخدمة جهود التنمية يف جميع الجهات، 

وكّل ذلك دون املّس بالحقوق والحريّات... 

بيت القصيد
لن نُسهب أكثر يف استعراض سائر مضامني كلمة 
نجالء بودن، فما سبق ذكره يُعرّب عن برنامجها املعلن. 
وتتجنّب  بذكاء  أفكارها  تختزل  كيف  عرفت  فقد 
الطويلة  والتفاسري  االعرتاضيّة  الُجمل  يف  اإلفراط 
املمّلة. السؤال املطروح إذن: هل أّن رئيسة الحكومة 
هي التي أعّدت نّص كلمتها تلك؟ تبدو اإلجابة مبدئيّا 
كلمتها  تحمل  أن  واملنتظر  الطبيعي  فمن  نعم.  بـ 
سمات خطاب رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وترّكز 
أّن  غري  طرحها،  عىل  دائما  دأب  التي  القضايا  عىل 
أسلوب خطابها وترتيبها لألفكار لم يكن هو ذاته ما 
تعوّدنا عىل سماعه من رئيس الدولة وال نزال. كما ال 
يمكنها، وإن ابتغت، أن تكون نسخة ولو مصّغرة من 
الرئيس قيس سعيّد. وربّما حسنا فعلت بأن اختارت 
أسلوبا يُميّزها وإاّل لسقطت يف فّخ يصعب مغادرته. 

اختيار  الحكومة يف  رئيسة  أفلحت  املحّصلة،  ويف 
نقطة القّوة لخطابها عرب الرتكيز عىل مسألة »استعادة 
الثقة يف الدولة« وما يتّصل بذلك من أولويّة محاربة 
الفساد وتطبيق القانون عىل الجميع عىل قدم املساواة، 
واملساءلة  املراقبة  مبدأ  »تجسيد  عىل  العزم  مؤّكدة 
واملحاسبة واختيار الكفاءات األقدر عىل إدارة الشأن 
وثبات«.  بمرونة  املشاريع واإلصالحات  وتنفيذ  العام 
بني  الربط  عىل  حرصت  فإنّها  كلمتها،  يف  جاء  وكما 
»استعادة الثقة« و«اسرتجاع األمل« لدى التونسينّي يف 

إصالح األوضاع املرتّهلة ملختلف شؤون بالدهم.
معلوم طبًعا أّن رئيسة الحكومة لم تخرتع مجّددا 
العجلة عرب التأكيد عىل أولويّة محاربة لوبيّات الفساد 
الرسطانيّة.  كاألورام  البالد  أوصال  من  تمّكنت  التي 
التي  املقوالت  تلك  مضغ  يف  الكثريون  سبقها  فقد 

وضعت  فإنّها  ذلك  ومع  التونسينّي.  عموم  سئمها 
استعادة  مسألة  بجعل  وخاّصة  الداء،  عىل  اإلصبع 
العام  الشأن  وإدارة  للحكم  فلسفة  بمثابة  الثقة 
واإلقرار بأّن استهداف شبكات الفساد رشط أسايّس 

ترتبط بنجاحه سائر املسارات...
بفتح  فقط  ال  كفيلة  وهي  إذن،  الرّس  كلمة  هذه 
األبواب  كاّفة  وإنّما  املغلقة،  والحسابات  الحواسيب 
ال  األمر  فإّن  ذلك  الفتح. ومع  عن  كانت عصيّة  التي 
يتوّقف عىل الشعارات والوعود. فقد سبق للعديد من 
كبار املسؤولني، ويف مقّدمتهم كاّفة رؤساء الحكومات 
السابقة ورؤساء الجمهوريّة بعد الثورة دون استثناء، 
غري أّن تلك الوعود بقيت كالحرب الرسي رسيع التبّخر. 
فهل يخفى أّن هذا الشعب قد ذاق ذرعا من استرشاء 
قد  التونسينّي  من  الكثري  أّن  من  الرغم  عىل  الفساد، 
حياتهم  من  جزءا  بات  حتّى  الوباء  هذا  يف  انخرطوا 
التونسيّون  أمىس  كيف  نلحظ  ثّمة،  ومن  اليوميّة؟!. 
بأنّه  كبري  كّلما تصارخ مسؤول  بقّشة  ولو  يتعّلقون 
نر  ألم  لفاعل«!.  وإنّه  الفاسدين  ملحاسبة  اآلوان  »آن 
رئيس  يدعمون  التونسينّي  من  اآلالف  خرج  كيف 
الشاهد، ذات يوم من شهر  األسبق يوسف  الحكومة 
اإلمكانيّات  كّل  سيُوّجه  أنّه  أعلن  حني   ،2017 ماي 
ملكافحة الفساد وسارع بالزّج بأحد رموزه يف السجن. 
اتّضح بعد فرتة قصرية أّن تلك العمليّة برّمتها ال صلة 
رئيس  خصوم  برضب  وإنّما  الفساد  بمقاومة  لها 
إىل درجة  انحدرت شعبيّته  ولذلك  املذكور.  الحكومة 
الدولة يف حملته  إمكانيّات  غري متوّقعة رغم توظيف 

االنتخابيّة السابقة ألوانها عىل امتداد فرتة طويلة...

اإليفاء بالتعّهدات؟!
بودن  نجالء  أّن  هل  هو  إذن  املطروح  السؤال 
قادرة حّقا عىل اإليفاء بتعّهداتها الجسيمة تلك؟! وهل 

مهامها  بأداء  الجمهوريّة  رئاسة  قرص  لها  سيسمح 
يكون.  أن  لألمر  يفرتض  كما  صالحيّاتها  وممارسة 
قيس  الرئيس  خصوم  يبذل  أن  طبًعا  املنتظر  من 
سعيّد قصارى جهدهم ويحيكون شتّى مناوراتهم يف 
الداخل والخارج بهدف تعطيل عمل الحكومة ووضع 
وإنّما  شخصيّا  منها  انتقاًما  ال  أمامها،  العراقيل 
يزال  وال  منظومتهم  تقهقر  يف  تسبّب  ملن  استهداًفا 
القايص  لدى  معلوًما  بات  وقد  إقصائهم.  عىل  ُمرّصا 
والداني أنّه ال أهميّة ملصالح تونس والتونسينّي أمام 
من  وصنعت  برّمتها،  البالد  ارتهنت  جماعة  مصالح 
الربملان،  مقّدمتها  ويف  للدولة،  السياديّة  املؤّسسات 
واقتناص  الفّج  الرصاع  وتعميق  الفرقة  لبّث  غرفة 

املصالح وآلة تدمري منهجي لكّل املكتسبات. 
التي  للحدود  األّوليّة  املؤرشات  فإّن  ذلك  ومع 
رسمها قرص الرئاسة لحريّة الحكومة واستقالليّة 
اللحظة  فمنذ  والشّك.  القلق  عىل  تبعث  قرارها 
قرطاج  بقرص  االتّصال  مصالح  اقتطعت  األوىل، 
إىل  الحكومة  رئيسة  بها  توّجهت  التي  الكلمة 
التونسينّي ال فقط إىل رئيس الدولة. فما تّم بَثّه يف 
صفحتْي رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة من 
كلمة نجالء بودن عىل شبكة »فيسبوك« ال يتعّدى 
بضع ُجمل، ولم يرد أهّم ما جاء يف كلمتها إاّل يف 
سطور برقيّة وكالة تونس إفريقيا لألنباء، يف حني 

بُثّت كلمة رئيس الجمهوريّة كاملة.
النظام  التذكري هنا أيضا بأنّه يف زمن  ينبغي 
بقرطاج،  الرئاسة  لقرص  كان  للثورة  السابق 
الطرابليس  ليىل  الراحل  الرئيس  لزوجة  وتحديدا 
الحكومة  مع  مبارشة  اتّصال  قنوات  وأعضادها، 
ال  يُعرّب  ذلك  وكان  ووزرائها.  مكّوناتها  بمختلف 
املركزيّة  البؤرة  فقط عن سوء ترّصف وإنّما عن 

اليوم  حصل  حال  ويف  برّمته.  النظام  لفساد 
سعيّد  قيس  الجمهوريّة  رئيس  ديوان  يُعيد  أْن 
عن  نخرج  لن  فإنّنا  ذاتها،  املمارسات  إنتاج 
الدائرة الجهنّميّة نفسها. كما ال يخفى أّن وزراء 
حكومة نجالء بودن، باعتبار أنّهم ليسوا أصحاب 
معظمهم،  يف  واسعة  سياسيّة  وخربات  تجارب 
يُطبّق  الذي  التابع  املوّظف  بعقليّة  يتعاملون  قد 
التعليمات العليا لبعض بطانة القرص بحذافريها، 
منصبه  من  وإزاحته  النعمة  ويلّ  غضِب  خشيَة 
»السامي«، كما لو أنّه كان يُكّرس فكر الجماعات 
»الطاعة«  فكرة  باألساس عىل  تقوم  التي  الدينيّة 
استخدام حرف  إذن  تعّمدنا  األمر.  للمرشد وويلّ 
»قد« مع الفعل املضارع بما يفيد الشّك واحتمال 
نرجم  أن  ينبغي  ال  أنّه  بذلك  واملقصود  الوقوع. 
املستقبل ونّدعي علم الغيب، رغم توافر املؤرشات 
هؤالء  تعيني  بمجّرد  أنّه  هو  هنا  واملهّم  املقلقة. 
أن  يفرتض  والءهم  فإّن  القسم،  وأدائهم  الوزراء 
وصون  مصالحها  لخدمة  الدولة  صوب  يُوّجه 
أشخاص  مصالح  لخدمة  وليس  املقّدس  علمها 
أو  الجمهوريّة  برئيس  األمر  تعّلق  ولو  عابرين، 
أيّة  ديوانه. وما عىل من يخضع لضغوط  رئيسة 
يف  يكون  أن  إاّل  القانونيّة  األطر  خارج  لوبيّات 
مستوى اللحظة التاريخيّة والوطنيّة للفوز بنفسه 

وتقديم استقالته وكشف أسبابها.

أولويات المرحلة
باستثناء  أنّه  اليوم  اإليجابيّة  العوامل  من 
الرئيس  لخصوم  واملحبطة  املنتقدة  املواقف 
لدى جّل  عاّما  استبشاًرا  فإّن هناك  قيس سعيّد، 
التونسينّي ومنظماتهم الوطنيّة بتشكيل الحكومة 
الحكومة  رئيسة  تسعى  التي  بالهويّة  وخاّصة 
اليوم  عليها  وما  الوزاري.  لفريقها  إعطائها  إىل 
األولويّة،  ذات  امللّفات  معظم  بفتح  املسارعة  إاّل 
وخاّصة املتعّلقة بالبحث عن شتّى السبل لتمويل 
يف  الحال  العام  من  املقبلة  للفرتة  الدولة  نفقات 
ظّل شّح املوارد التي تتهّددها، والتعجيل بإعداد 
قانون املاليّة لسنة 2022. ويف اآلن ذاته إنهاء حالة 
الشلل التي تكتنف مفاوضات الدولة التونسيّة مع 
ومؤرّشا  محّددا  باعتبارها  الدويل،  النقد  صندوق 
املانحة  الدوليّة  املاليّة  املؤّسسات  لتعامل  أساسيّا 

مع بالدنا.
ويف املقابل، فإنّه من مصلحة مؤّسسة رئاسة 
الجمهوريّة أن تنأى بنفسها عن كّل ما من شأنه 
سائر  مصالح  أّن  كما  الحكومة.  عمل  يُعيق  أن 
التونسينّي ترتبط بانصالح األحوال عاّمة وبنجاح 
الحكومة الجديدة يف اإليفاء بتعّهداتها والتزاماتها 

املتناهية الصعوبة يف هذا الظرف الدقيق.
ِلنُقل بمنتهى الوضوح إّن العديد من اإلجراءات 
أظهرت  قد  املاضيني  الشهرين  خالل  املتخذة 
فشلها وقصورها إىل حّد اليوم، بل وعّمقت الحرية 
كما  بالتغيري.  استبرشوا  من  أنفس  يف  والقلق 
أساءت للدولة وملقامها أكثر من نفعها، عىل غرار 
فرض اإلقامة الجربيّة واملنع من السفر والشيطنة 
والتخوين من دون حجج وأدّلة ثابتة. وهذا يف حّد 
الجديدة.  الحكومة  مهام  مطلقا  يُسّهل  لن  ذاته 
ومن ثّمة ينبغي الوعي، اليوم قبل الغد، بأّن قّوة 
الخطاب رغم أهميّة تأثريها يف النفوس، تبقى أمرا 
ظرفيّا ومؤّقتا إذا لم تصطحب بقّوة الفعل وتنتقل 
من التنظري إىل التنفيذ. ويف حال لم تُفلح الحكومة 
يف الحّد من هيمنة لوبيّات الفساد والتهريب وتحّد 
استعادة  يف  يُسهم  بما  املوازين  كاّفة  اختالل  من 
الثقة املنشودة، فإّن البالد برّمتها ربّما تفّوت عىل 

نفسها فرصتها األخرية...

كلمة السر ّ لنجالء بودن:

الستعادة الثقة، مكافحة الفساد أوال وآخرا...
معز زيّود
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البيان الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2021 عن البنك املركزي التونيس 
لم يكن مفاجئا أو جديدا من حيث محتواه، ولكنه يكتيس اهمية خاصة 
من حيث توقيته وما صدر اثره  من مواقف وردود فعل رئاسية سيما 
التدابري  عن  الناجمة  الجديدة  االوضاع  ظل  يف  نوعها  من  االوىل  انها 
االستثنائية املتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 
وما ترتب عنها من تحوالت كربى عىل مستوى توزيع السلطات يف اعىل 
الخيارات  عىل  تداعياتها  من   عنها  يرتتب  قد  عما  فضال  السلطة  هرم 

السياسات واالقتصادية الكربى لتونس. 
الالفت ان بيان البنك املركزي ابدى انشغاله ازاء دقة االوضاع املالية 
الخارجية ويف ظل وجود حاجات  املالية  املوارد  الحاد يف  الشح  يف ظل 
هامة الستكمال تمويل ميزانية الدولة للعام الجاري. وعزا ذلك اىل تخوف 
املقرضني الدوليني من غياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدويل واىل 
تدهور الرتقيم السيادي لتونس مما يقتيض البحث عن مصادر للتمويل 
الخارجي يف اطار التعاون الثنائي مع الدول وذلك تجنبا للتمويل النقدي 
الداخيل ملا له من تداعيات عىل مستوى التضخم وسعر الرصف فضال 
عن اثاره السلبية عىل عالقات تونس باملؤسسات املالية ووكاالت الرتقيم 
بإعطاء  التعجيل  رضورة  اىل  البنك  ادارة  مجلس  دعا  كما  السيادي. 
اسرتجاع  بخصوص  واألجانب  املحليني  للمستثمرين  واضحة  إشارات 
حوكمة  وتعزيز  واملالية  الكلية  والتوازنات  االقتصادي  النشاط  نسق 
القطاع العمومي وتحسني مناخ األعمال والرفع من املجهود االستثماري.  
يستبطن  وانشغال  قلق  من  املركزي  البنك  عنه  عرب  ما  ان  ويبدو   
من  املتبعة، بضغط  والنقدية  املالية  السياسة  ازاء  نقديا صامتا  موقفا 
الربملان  اشغال  وتجميد  املشييش  حكومة  اقالة  منذ  الجمهورية  رئاسة 
وهي تعتمد عىل اللجوء املتكرر للتمويل النقدي الداخيل لتغطية التزامات 
الدولة بدال من البحث عن االقرتاض الخارجي املتعدد االطراف باعتبار 
لقبولها  مستعدة  تونس  تعد  لم  ورشوط  قيود  من  ذلك  عن  يرتتب  ما 
قيس  الرئيس  عن  الصادرة  االخرية  الترصيحات  من  يستشف  ملا  وفقا 
سعيد بخصوص  طبيعة العالقة القائمة مع منظومة الرتقيم السيادي 

واملؤسسات املالية الدولية. 

البنك  بيان  عىل  ضمني  رد  أنه  بدا  ما  يف  ذلك  الرئيس  اوضح  وقد 
املركزي حيث اكد اثناء لقاءاته االخرية بوزير الداخلية املكلف وباملدير 
العام لبورصة االوراق املالية، ان مؤسسات النقد الدولية ووكاالت الرتقيم 
قرارها  واستقاللية  التونسية  الدولة  سيادة  الحرتام  مدعوة  السيادي 
ال  تاريخها،  من  املقبلة عىل مرحلة مفصلية جديدة  تونس،   ان  مؤكدا 
تقبل الخضوع لسياسة االمالءات القائمة عىل التدخل يف شؤونها مثلما 
مقابل  كان  أي  للدروس  من  املتلقي  يقع حرشها يف موقع  ان  ترفض 
الحصول عىل التمويالت الخاريجية املرشوطة. واملالحظ انه سبق لرئيس 
انهالت  التي  الغربية  الضغوط  اتخذ موقفا مشابها من  ان  الجمهورية 
عىل تونس بحجة الخشية من انكساراملسار الديمقراطي والرتاجع عن 
الحريات مما يستدعي االرساع بانهاء الوضع االستثنائي يف اقرب االجال 
والعودة اىل االطار الدستوري والربملاني القديم يف ادارة شؤون الدولة. 

عن  كرد  الجمهورية  رئاسة  عن  الصادر  البيان  يف  ذلك  وجاء 
لرئيس  الدبلوماسية  لالعراف  واملنافية  االستعالئية  الترصيحات 
يف  الدولة  برئيس  لقائه  اثر  بوريل  جوزيف  االوروبية  الدبلوماسية  
اعقاب آخر زيارة له اىل تونس وقد ورد فيه ان تونس ال تقبل ان تتلقى 
الدروس من احد وانه لم يقع التطرق اثناء اللقاءات مع الوفود االجنبية 
اىل االوضاع الداخلية لتونس باعتبار انها ليست مطروحة اصال للنقاش 

كما هو الحال بالنسبة لخيارات الشعب التونيس السيادية. 
الشؤون  وزارة  عن  الصادر  البيان  مع  املواقف  هذه  وتتقاطع 
التحرييض  املوقف  من  االستهجان  عن  تعبريا  التونسية   الخارجية 
للتدخل  فرنسا   دعا  الذي  املرزوقي  املنصف  السابق  املؤقت  للرئيس 
سعيد.  قيس  للرئيس  االستثنائية  للتدابري  املعارضة  االطراف  لفائدة 
وقد نددت الوزاة بهذه الترصفات املوصوفة باملشينة مؤكدة عىل رفض 
وباستقاللية  بسيادتها  وتمسكها   الداخلية  شؤونها  يف  التدخل  تونس 

قرارها وحرصها عىل صون عالقاتها مع رشكائها الدوليني عىل اساس 
الندية واالحرتام املتبادل. 

واملالحظ ان نفس هذة املعاني والرسائل ضمنها الرئيس باسهاب 
اليمني  الجديدة  الحكومة  اعضاء  اداء  بمناسبة  القاه  الذي  الخطاب  يف 
الدخول يف مسار للتحرر  اكد ان تونس بصدد  امامه حيث  الدستورية 
كان  مقابل  باي  سيادتها  ملقايضة  مستعدة  غري  انها  مضيفا  الوطني 
نربة  االخرية   اآلونة  يف  تصاعدت  وللتذكري  االشكال.  من  شكل  وباي  
املواقف الغربية الضاغطة عىل تونس، وآخرها البيان الصادر عن وزارة 
املسار  عىل  الحفاظ  عىل  الحرص  بذريعة  وذلك   االمريكية،  الخارجية 
الواقع اىل الخشية  الغربي يعزى يف  الديمقراطي، والحال ان االنشغال 
من احتمال حصول مراجعة جذرية يف سياسة انخراط تونس يف العوملة 
كذلك  و  اوروبا  مع  الحر  التبادل  اتفاقيات  خالل  من  التسعينات  منذ 
الدويل   النقد  صندوق  مع  املربمة  املتتالية  الهيكيل  االصالح  برامج  عرب 
اليها لرئيس الدولة قد  الثورة وبعدها. وال شك ان املواقف املشار  قبل 
تؤدي ملزيد تكريس هذه املخاوف سيما انه املح يف عديد املناسبات اىل ان 
التاخري الحاصل يف االعالن عن التشكيلة الحكومية  يعزى اىل ان تونس 
تاريخها  من  جديدة  مرحلة  يف  والدخول  الثوري  املسار  احياء  بصدد 
مما  يقتيض القطع مع سياسات النظام السابق عىل الصعيدين الداخيل 

والخارجي. 
واذا صحت هذه التوقعات بامكانية اعادة النظر كليا يف الخيارات 
االسرتاتيجية لتونس، وهو ما سيتبني بعد الكشف عن برنامج الحكومة 
املوكولة  واالدوار  للوظائف  مراجعة  اىل  يؤدي   قد  ذلك  فان  الجديدة، 
للبنك املركزي الذي شكل منذ الثورة احدى البوابات الرئيسية لتكريس 
انخراط تونس يف الكوكبية االقتصادية العاملية ومزيد التوسع فيها من 

خالل اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق. 

بقلم: احمد بن مصطفى
سفير سابق ومحلل  سياسي واقتصادي

خفايا موقف رئيس الجمهورية من المؤسسات المالية الدولية

املعاجم  اللغوي لقيس سعيد عن  املعجم  يختلف 
عرفتهم  الذين  املسؤولني  بقية  طرف  من  املستعملة 
للمصطلحات  الالفت  بالحضور  يتميز  إذ  تونس 
الرتاث بحيث تغيب  املستمّدة من  والقصص واألمثلة 
عنه املصطلحات التي دأب عىل ترديدها حكام ما بعد 
والحوار  الوسطية  والعائلة  التوافق  نوع  من   2011
لم  للرئيس  مرشوع  بوجود  يوحي  ما  وهو  وغريها 
تتضح مالمحه بعد وإن بدا أن أحد فصوله القطع مع 
املنظومة القديمة. غري أننا لم نتلمس آثار هذا القطع 
إذ اكتفى الرئيس بقرارات 25 جويلية و22 سبتمرب 
الخصوم  بذلك  فمّكن  القتال  املؤمنني رش  الله  وكفى 
ما  وتجميع  جديد  من  والتنظم  للحركة  فسحة  من 
املجّمدون  فعاد  أصابتهم  التي  الصدمة  لهول  تفرق 
إىل الواجهة واحتلوا املنابر اإلعالمية ونظموا الوقفات 
قرارات  استهداف  من  وانتقلوا  والخارج  الداخل  يف 
الرئيس إىل التحريض عىل الوطن واستدعاء األجنبي 
عىل  والوضع  وطني.  محيل  داخيل  شأن  يف  للتدخل 
الحزم  يقتيض  بما  الرئيس  يترصف  لم  عليه  هو  ما 
واكتفى يف كلمته التي ألقاها بحضور املكلف بتسيري 
بأن  البداية  يف  الواحد  بالحرف  قائال  الداخلية  وزارة 
أن  يعني  بما  القضاء"  عىل  إحالته  "من ستتم  هناك 
ملفات أصبحت جاهزة للحكم فيها وال أدري إن كان 

من بينها:
من  كان  ما  الذي  املرزوقي  املنصف  ملف   )1
به  تفّوه  ما  عىل  كلمته  يف  الرئيس  يعّرج  أن  السائغ 
يكون  أن  من  أقل  ال  بقرار  يتبعها  أن  دون  مؤخرا 
إحالته عىل العدالة بتهمة الخيانة العظمى ِلما صدر 
الوطن.  عىل  محّرضة  ترصيحات  من  فرنسا  يف  عنه 
فالحزم يف هذه املسائل ال يجب أن يخضع لإلجراءات 
املصالح  عىل  الحفاظ  هو  فيها  األصل  ألن  والقوانني 

اإلنسان  حقوق  يسمى  ما  عىل  املقدمة  للوطن  العليا 
وحريته يف إبداء الرأي. فالخيانة ليست رأيا وحقوق 
األفراد ال عربة بوجودها إن استعملت لتخريب النسيج 

الوطني.
يصّح يف وصف  املرزوقي  عن  قيل  الذي  هذا   )2
سببها  ندري  ال  بحصانة  تتمتع  التي  النهضة  حركة 
والفضائح  املحاسبات  محكمة  تقرير  رغم  اآلن  لحد 
املالية والسياسية والذي يعلم العام والخاص أن أّس 
وملفاتها  النهضة  حركة  هو  وراعيه  تونس  يف  البالء 
موجودة عىل مكتب الرئيس ومن بينها امللف الضخم 
العكروت  األمريال  عنه  تحدث  الذي  الرسي  للتنظيم 
مع  توافقه  إطار  يف  الباجي  تعّمد  ملف  وهو  مؤخرا 
والخطورة  الحجم  بهذا  ملف  عليه.  التسرت  الغنويش 
مكانه رغم  يراوح  منذ شهرين وبقي  إحالته  تتّم  لم 
أن مجّرد اإلحالة كافية لجعل الحركة يف حيص بيص 
وليس التآمر عىل الرئيس واالستقواء باألجانب مثلما 

تفعل اليوم.
العكرمي  البشري  السابق  الجمهورية  وكيل   )3
أقيل من خطته القضائية ألنه تسرت عىل آالف القضايا 
رئيس  وكذا  اآلن  لحّد  محاسبته  تتم  ولم  اإلرهابية 
محكمة التعقيب الذي هو يف نفس الوقت رئيس هيئة 
مراقبة دستورية القوانني الذي أحيل ملفه عىل النيابة 
العمومية. إال أننا لحد اآلن لم نسمع بأن إجراء اتُِّخذ يف 
حقهما خصوصا ملا نضع يف االعتبار أن رئيس محكمة 
الذي  األمر  القوانني  دستورية  يراقب  كان  التعقيب 

يستلزم إعادة النظر يف كل األحكام التي أصدرها.
منذ سنة  تأسيسها  التي وقع  الجمعيات  4(آالف 
ستار  تحت  السيايس  اإلسالم  خدمة  بهدف   2011
األكاذيب هي يف  القرآن وغريها من  التعليم وتحفيظ 
الشبان  وتجنيد  األحزاب  لتمويل  حقيقتها مخّصصة 

لصالح تنظيمات مشبوهة. وأبرز مثال عىل ذلك بؤرة 
رابطة  وبؤرة  املصمودي  رضوان  وبؤرة  القرضاوي 
استخدامه  يتم  مّما  وغريها  والتعّدد  للثقافة  تونس 
والرتبوية.  والثقافية  السياسية  األجواء  لتلويث  اليوم 
هذه  تلعبه  الذي  التخريبي  الدور  خطورة  ورغم 
مجرد  حتى  قرار  أي  من  بمنجاة  بقيت  فإنها  البؤر 
الداخلية  وارتباطاتها  وتمويلها  برامجها  عن  السؤال 

والخارجية.
بني  تمت  التي  املالية  التحويالت  ملف   )5
والجمعيات  األحزاب  لصالح  و2019   2011 سنتي 
املالية  التحاليل  واألشخاص استنادا إىل تقارير لجنة 
به  ألن  الحكومة  سحبته  الذي  التقرير  بينها  ومن 

شبهات حول جمعية يرتأسها الدايمي.

وهي  اإلرهاب  ملقاومة  الوطنية  اللجنة  ملف   )6
الدراسات واملساهمة  إنها ستتكفل بإعداد  لجنة قيل 
يف مقاومة اإلرهاب ولكن ترأسها اثنان من املحسوبني 
عىل حركة النهضة العميد بن نرص ومنري الكسيكيس 
مثلت  وقد  ليبيا.  إىل  األدوية  بتهريب  اتهم  الذي 
اللجنة يف إطار مقاومتها لإلرهاب  أعمال هذه  نتائج 
من  أن  ملا نرشت  والعام  الخاص  بها  تنّدر  أضحوكة 
عن  وعاطلني  طلبة  تونس  يف  اإلرهاب  ممويل  بني 
روبافيكا وغريهم ممن جمدت  وبائع  العمل وتالمذة 

حساباتهم الربيدية ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يف  قائمة  املعالوي  رياض  املالية  متفقد  نرش   )7
لسنة  األوىل  األيام  يف  تعويضات  عىل  تحصلوا  الذين 
أسماء  لورود  رسية  القائمة  هذه  بقيت  وقد   .2011
حركة  عن  الدفاع  عن  يتوقفوا  لم  الذين  من  عدد 
للمنتسبني  التعويضات  إسناد  عن  والدفاع  النهضة 
الرئاسة  تقوم  أن  املفروض  من  كان  أمر  وهو  اليها 
بكشفه للعموم حتى يتبنّي الخيط األسود من الخيط 
تجعل  التي  الخفية  األسباب  الناس  ويعلم  األبيض 
هؤالء يتصدرون معارضة إجراءات 25 جويلية و22 

سبتمرب.
بقاء  شأن  من  أن  عىل  التأكيد  األخري  يف  ويبقى 
املتهم  أنه  رغم  محاسبة  دون  طليقا  حرا  الغنويش 
خالل  الوطن  لها  تعّرض  التي  الجرائم  كل  يف  األّول 
العرش سنوات املاضية أن يمكنه من تجميع صفوفه 
نحمي  فحتى  السلطة.  عىل  أخرى  مرة  واالنقضاض 
ملفه  فتح  املصلحة  تقتيض  رشوره  من  تونس 
أنه  للشك  يدع مجاال  ال  بما  اتضح  أن  بعد  خصوصا 
لم  ولكنها  توفيت  حركته  وأن  محتم  سقوط  إىل  آيل 
وتزكم  تتعفن  أن  قبل  الجثة  هذه  فلندفن  بعد.  تقرب 

األنوف بروائحها املؤذية. 

قيس سعيد : أخطاء ثقيلة كان باإلمكان تداركها !
أنس الشابي
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أكتوبر   1 يوم  تونس  بورصة  شهدتها  التي  االنتعاشة  تدم  لم 
2021 طويال اذ أخذ املؤرش املرجعي خالل األسبوع املمتّد من 4 إىل 
انحدار  عىل  األسبوع  "توننداكس"  وأنهى  تنازليا.  منحى  أكتوبر   9
بنسبة 0,4 ٪ عند النقطة 7262,02 ملبلغ تطّور أدائه منذ بداية العام 
5,5 ٪. وتميّز األسبوع بتحسن نسبي يف نسق املبادالت لرياكم 28,1 
مليون بما يناهز معدال يوميا بـ 5,6 ٪. والجدير باملالحظة أن السوق 

بقيمة  كتل  شكل  يف  لألسهم  مبادالت   4 شهدت 
التونسية  الشبكة  أسهم  شملت  دينار  ماليني   7,5
للسيارات والخدمات ARTES )3,9 ماليني دينار( 
ماليني   CIL )3,6 املايل   لاليجار  الدولية  والرشكة 

دينار(.

تحليل تطّور األسهم
• حقق سهم الرشكة التونسية لصناعة اإلطارات 
نسق  ظل  يف  ارتفاع  نسبة  أعىل   STIP املطاطية 
وسجل  دينار.  الف  يتجاوز  لم  ضعيف  معامالت 
 2,190 ليبلغ    ٪ بـ17,1  ارتفاعا  السهم  سعر 
حّد  اىل  املطاطية  اإلطارات  مصنع  وأظهر  دينار. 
اليوم أفضل أداء عىل مستوى السوق املالية بتحقيق 

سعره ارتفاعا بنسبة 138 ٪ منذ بداية العام.
لصناعة  التونسية  الرشكة  سهم  مسار  كان   •

الورق SOTIPAPIER متميّزا خالل األسبوع املذكور وسجل زيادة 
السهم معامالت بحجم  دنانري. وقد جذب   5,850 بقيمة   ٪ 6,4 بـ 
645 ألف دينار. ويُذكر أن رقم معامالت الرشكة حقق خالل النصف 

األول من 2021 نموا بـ 48 ٪ وبلغ 53,3 مليون دينار.
• شهد سهم السكنى ESSOUKNA أضعف أداء خالل األسبوع 
قيمة  تتخط  ولم  دينار.   2,200 عند   ٪  12 بـ  مرتاجعا  املذكور 

املعامالت التي راكمها السهم عىل امتداد األسبوع 8 آالف دينار.
• أنهى سهم الرشكة التونسية للسيارات والخدمات ARTES عىل 
6,420 دينار لكنه تمكن  2,7 عند  منحى سلبّي مسجال تراجعا بـ 
4,2 ماليني  ناهز  بما  املبادالت  األوفر من  القسط  مع ذلك من جذب 
دينار. واثر السدايس األّول، أعلنت الرشكة عن تحسن يف نتيجة أدائها 
الصافية بنسبة 13,3 ٪ مقابل أرباح بقيمة 5,7 ماليني دينار خالل 
نفس الفرتة من عام 2020. ويُفرس هذا التحسن بالتطّور الهام )+ 

158 ٪( يف رقم معامالتها املقدر بـ 122,9 مليون دينار.

بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي 
في اجتماعه المنعقد يوم6  اكتوبر 2021

يوم  الدوري  اجتماعه  التونيس  املركزي  البنك  إدارة  مجلس  عقد 
النقاط املدرجة بجدول أعماله. ويف  2021 وناقش مختلف  6 أكتوبر 
والنقدي  االقتصادي  الظرف  تطورات  آخر  استعرض  أشغاله،  بداية 
عرف  حيث  االقتصادي،  بالنشاط  املتعّلقة  البيانات  سيما  ال  واملايل، 

ارتفاعا   ،2021 سنة  من  الثاني  الثالثي  اإلجمايل خالل  املحيل  الناتج 
بـ %16,2 مقارنة بنفس الثالثي من السنة املنقضية وتراجعا بـ2% 
النخفاض  القاعدي  للتأثري  خاصة  نتيجة  السابق  بالثالثي  مقارنة 
تربز  كما  السابقة.  السنة  من  الفرتة  نفس  خالل  االقتصادي  النشاط 
هذه النتائج املسجلة تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات 
املعملية املصّدرة بالعالقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة األورو 
باإلضافة إىل التحسن امللحوظ إلنتاج املحروقات نتيجة مساهمة حقيل 
الفسفاط.  لقطاع  التدريجية  والعودة  اإلنتاج  يف  املنزل  وحلق  نوارة 
األزمة  تأثري  تواصل  من  تشكو  القطاعات  بعض  تزال  ال  املقابل،  ويف 

الصحية كوفيد19-عليها، ال سيما قطاع الخدمات.
نسبة  استقرار  املجلس  الحظ  األسعار،  بتطور  يتعلق  ما  ويف 
التضخم، بحساب االنزالق السنوي، يف حدود ٪6,2، يف شهر سبتمرب 
2021 للشهر الثاني عىل التوايل مقابل ٪5,4 خالل نفس الشھر من 
تطورا  األسايس  التضّخم  مؤرشات  أبرز  عرفت  كما  املاضية.  السنة 

ملؤرش  بالنسبة  السابق  الشهر  يف   +5,9٪ مقابل   ٪+6 إىل  طفيفا، 
مقابل 5,3٪+  و 5,4٪+  والطاقة"  الغذائيّة  عدا  فيما  املواد  "تضّخم 

بالنسبة ملؤرش "تضّخم املواد فيما عدا املؤّطرة والطازجة".
املجلس  سّجل  فقد  الخارجي،  القطاع  تطورات  آخر  وبخصوص 
 ،2021 الثمانية األوىل من سنة  الجاري، خالل األشهر  العجز  تقّلص 
قبل   4,8٪ مقابل  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من   3,5٪ حدود  يف  ليصبح 
تدعم  تواصل  إىل  أساسا  النتيجة  هذه  وتعزى  سنة. 
للمداخيل  الشغل )٪42,8+( مع تحسن نسبي  مداخيل 
السياحية )٪5,2+( مقابل توسع العجز التجاري )فوب-
كاف( بـ ٪13,7 بالعالقة مع تطور الواردات. أما صايف 
انخفاضا  سجل  فقد  الخارجية،  األموال  رؤوس  تدفقات 
وقع  التي  الخارجية  املوارد  حجم  لرتاجع  نتيجة  حادا 
تعبئتها باإلضافة إىل ارتفاع النفقات بعنوان تسديد أصل 
الدين. وبالعالقة مع هذه التطورات، انخفضت املوجودات 
الصافية من العملة األجنبية إىل 20.962 م.د أو 127 يوم 
توريد يف موىف سبتمرب 2021 مقابل 23.099 م.د و162 

يوم يف موىف سنة 2020.
بخصوص  انشغاله  املجلس  أبدى  السياق،  هذا  ويف 
حاجيات  مقابل  الخارجية  املالية  املوارد  يف  الحاد  الشح 
هامة الستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وهو 
السيادي  الرتقيم  تدهور  الدوليني يف ظل  املقرضني  ما يعكس تخّوف 
يستدعي  مما  الدويل  النقد  صندوق  مع  جديد  برنامج  وغياب  للبالد 
لتعبئة  السنة  من  املتبقية  الفرتة  خالل  الثنائي  املايل  التعاون  تفعيل 
هذه  يف  النقدي  التمويل  لتفادي  وذلك  الخارجية  املوارد  من  أمكن  ما 
الفرتة ملا يتضّمنه من تداعيات ال عىل مستوى التضخم فقط بل أيضا 
الدينار،  رصف  سعر  إدارة  وعىل  األجنبية  العملة  من  االحتياطي  عىل 
باإلضافة إىل أثره السلبي عىل عالقة تونس باملؤسسات املالية املانحة 

ووكاالت الرتقيم السيادي.
املالية  تدهور  شأن  من  أن  عىل  املجلس  شّدد  أخرى،  ناحية  ومن 
ارتفاع  تداعيات  عىل  عالوة  هشة  وضعية  من  تعاني  التي  العمومية 
جانب  إىل  العمومي  الدين  باستدامة  املساس  للنفط  العاملية  االسعار 
القطاع  تجاه  العمومي  القطاع  مديونية  الرتفاع  السلبية  التأثريات 
كما  االقتصادية،  املؤسسات  تمويل  عىل  قدرته  عىل  وخاصة  البنكي 
عىل  سلبية  جّد  تداعيات  الوضعية  هذه  الستمرار  ستكون  أنه  أضاف 

التوازنات الخارجية وسوق الرصف.

التونسية لألوراق المالية :

»توننداكس« يرتاجع وحتسن نسبّي يف املبادالت

اشهار

بعيدا عن الفصل 80 من الدستور الخطر الداهم أو الخطر الجاثم أو الخطر الواقع يف تونس اآلن هو الدين العمومي الذي 
أصبح يفوق قدرة البالد عىل تسديده يف مواعيده وبطرق عادية. الخطر الداهم هو الركود واالنكماش االقتصادي ومواصلة 
تسجيل نسب نمو سلبية. الخطر الداهم هو تفاقم البطالة وارتفاع نسبتي الفقر واألمية. الخطر الداهم هو التضخم املايل 

والهبوط الحاد يف القدرة الرشائية للمواطن التونيس.
الخطر الّداهم هو اهرتاء الطبقة الوسطى التي كانت تمثل عىل مر السنني عامل استقرار اقتصادي واجتماعي وسيايس 
أيضا. الخطر الّداهم هو الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه أهم ركائز تونس وهي التعليم والصحة والقضاء واألمن واملؤسسات 
العمومية وخاّصة منها التي لها صفة املرفق العمومي األسايس لحياة التونسيني. الخطر الّداهم هو سعر برميل النفط يف 

العالم وسعر قنطار القمح أو الشعري.
أسعار كل املواد األولية واملواد الغذائية األساسية تشهد ارتفاعا كبريا يف العالم بسبب االنتعاشة االقتصادية الكبرية التي 
19. ولكن تونس تتحمل هذا الوضع ولكنها ال تستفيد منه. تونس ال تستفيد ألن  يشهدها بعد التغلب عىل جائحة كوفيد- 
هو  الداهم  الخطر  متخّلف،  البديلة  الطاقات  وقطاع  معّطل  املحروقات  وقطاع  معطل  منه  املشتقة  واملواد  الفسفاط  قطاع 

الرتقيم السيادي لتونس الذاهب عىل ما يبدو اىل صنف ج )c( يف القريب العاجل.
تونس فقدت تقريبا كل بريقها االقتصادي واملايل واالجتماعي وحتى السيايس.

والسؤال هو اىل أين واىل متى؟
تونس يف حاجة اىل االعرتاف أوال بأوضاعها الصعبة اذ أن أول خطوة يف طريق حّل أي مشكل هي أن نعرتف أوال أن هناك 

مشكل.
تونس يف أمس الحاجة اآلن اىل تركيز كل طاقاتها لخوض معركة انقاذ االقتصاد التونيس، إنقاذ املالية العمومية وإنقاذ 
التجربة التونسية وتونس ككل. خرياتنا تحت أقدامنا وليكن واضحا للجميع أنه لن يتم إنقاذ تونس إالّ بالتونسيني أنفسهم 

وبعقول تونسية. وهذا االنقاذ ممكن اذا أردنا ذلك فعال واذا وّفرنا الفرصة ألنفسنا.

  بقلم:
عز الدين سعيدان

الخطر
الداهم
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ريح الّتصحيح، ووهم العودة!

رأي

بخصوص  املرشد  قال  ما  التونسيني  جميع  يتذكر 
مؤسسة الجيش يف ذلك الفيديو الشهري، فهو ال يطمنئ 
إليه، ويظّن أنّه يحتاج حتى يصبح مضمونا أمورا كثرية 
الخاص،  جيشه  للمرشد  أّن  إذ  والتمكني،  الوقت  منها 
وذراعه املسّلح تسليحا عقائديا يرقى إىل مرتبة اإليمان، 
وهو يضمن والءه له يف كّل الظروف. أّما الجيش التونيس 
نظر  محّل  نظره  يف  تبقي  فإنّها  العسكرية  ومؤسسته 
ومجال اختبارات ال تنتهي. ورغم ترصيحه األخري الذي 
جمهوري،  جيش  التونيس  الجيش  أن  "أعتقد  فيه:  قال 
بعيد كل البعد عن الدخول يف املناكفات السياسية" فإنّما 
يفصح عن عكس ما يظهر يف قوله، ويشري إىل أّن الجيش 
دخل يف املناكفات السياسيّة، وأنه يعيب عليه ذلك، ولعّله 
وهو يرى دور الجيش الذّي برز يف األحداث األخرية حاميا 
للدولة يف مفهومها العميق وللشعب الذّي هو مصدر كل 
السلطات. ويضيف املرشد: "الجيش يف مثل هذه الحاالت 
الحيوية  واملؤسسات  الدولة  مؤسسات  بحماية  معني 
والقضاء  به  تزج  أال  السياسية  القيادات  من  ومطلوب 
يبدو  كالم  وهو  السيايس".  االختالف  مجاالت  يف  واألمن 
يف ظاهره متناسقا، ولكنّه يتضّمن مغالطة كربى، إذ أّن 
مهّمة الجيش ليست حماية مؤسسات الدولة، بل حماية 
تحقق  فإّن  لهدف،  جعلت  إنما  املؤسسات  ألّن  الدولة، 
فشلت،  ورائها  من  الهدف  انعدم  وإن  استمّرت،  هدفها 

واستمرت الدولة. 
لفكرة  تفكري  طول  بعد  سعيّد  قيس  تفّطن  لقد 
رئيسيّة غفل عنها جميع من حكموا يف العرشية املاضية 
وهي أّن املؤسسات هي نتاج فوقي لبنية شديدة التعقد 
تعتمل داخل الجسد التونيس بكّل تقاطعاته، وأّن ظهور 
املؤسسات كلها والدستور نفسه وكّل ما تّم تركيزه بعد 
الثورة إنما هو مجّرد تمثّل فوقي إلرادة شعبيّة راغبة يف 
الغايات.  غاية  هي  وليست  والكرامة،  والعدالة  التطّور 
ولذلك حني تمثّل قيس سعيد تلك اإلرادة املستمّرة بقوة 
منذ الثورة وحني أوقف بعض املؤسسات خرجت الجموع 
العميق  تكوينها  بطبيعة  الجموع  ألّن  ذلك  له.  مساندة 
مّمن  مجموعة  استحواذ  هي  املؤسسات  تلك  أّن  تعرف 
الرشعيات  كل  لهم  من  ملك  عىل  املرشوعيّة  يملكون  ال 
إىل رؤية  األمر، وبقي يحتكم  املرشد  األصلية. ولم يفهم 
متقادمة ترى أّن مهّمة الجيش أن يحمي املؤّسسة وليس 
الدولة. إّن ما قام به قيس سعيد هو تصحيح مسار، يعيد 
وليس  للمؤّسسة  تجميد  والتجميد  األصيل،  ملالكه  الحق 
للفعل الديمقراطي الذّي ال يزال ممكنا إذا تّم التصحيح 
التّي جعلت من مؤسسة  الفعيل وأزيلت جميع العراقيل 
الربملان اختزاال لجميع أشكال الفساد والتعطيل واإلغراق 
يف الحوارات الهووية بعيدا عن أسئلة الراهن االجتماعي 

والثقايف والسيايس املحيّل. 
حّل  "ال  املرشد:  يقول  الحوار.  عن  النهضة  تبحث 
باريس،  يف  تّم  لو  ويستحسن  بالحوار".  إال  لتونس 
االعالن عن خارطة طريق!  تم  لو  كسابقه! ويستحسن 
لتعيد  الفوقية  البنية  لتلك  األمر  يعود  أن  ويستحسن 
هيكلة السلطات عىل مقاسها بعيدا عن أصحاب السلطة 
الحزبية  التمثالت  جميع  فعليا  كنسوا  الّذين  الحقيقيني 

القديمة، وعىل رأسها حزب املرشد.
ال يوجد حل! يف هذا صدق املرشد. ال يوجد حل بوجود 
وهي  ديمقراطيا  الّشعب  تمثيل  تتوّهم  ورقية  كيانات 
تفتقد داخلها ألبسط أشكال الديمقراطية. فالوجوه هي 
أّن تلك الكيانات  25 جويلية هو  الوجوه. وما حدث بعد 
األخرية  انتخاباته  تماما يف  الّشعب  التّي لفظها  الفوقية 

بالديمقراطية  املؤمنة  الضحية  دور  لتلعب  تتداعى 
املرشد:  يقول  واملؤسسات.  القناعات  عىل  املتباكية 
"نحن جزء من القوى السياسية املؤمنة بالديمقراطية. 
وهو  واملؤسساتية".  السلمية  بالطرق  عنها  وسندافع 
بأّن  القائل  للرأي  مقصودا  تناسيا  يخفي  ناعم   كالم 
الديمقراطية،  أن يصنع  الذّي ليس ديمقراطيا ال يمكنه 
والذي ليس ديمقراطيا ال يمكنه أن يزايد عىل اإلرادة التي 
أن  للمرشد  يمكن  تاما.  لفظا  ويمينها  بيسارها  لفظته 
وانظروا  فلقد حكم حركته لخمسني عاما،  لبيته،  يعود 
أين وصل بها! أعادها إىل مربّع الخوف والجزع، ولم  إيل 
أحد  أّي  مع  هّشة  ظرفية  توافقات  صنع  عىل  إال  يقدر 
جزئيا  أو  كليا  الدولة  وحكم  نفسه،  الشيطان  كان  ولو 
نتقهقر  ونحن  كّلها  كراماته  رأينا  لقد  كاملة.  لعرشية 
ونصبح  اقتصاديا،  ونغرق  وروحيا،  وأخالقيا  سياسيا 
ندر  لم  األخالقية.  القيم  لكّل  يفتقد  الوقت شعبا  بمرور 
من أين نخاصمه! أمن كونه مسلما ولم نر إلسالمه فيه 
مقّوما وموّجها؟ أم من طول سكنه يف بريطانيا ولم نر 
لثقافتها فيه أثرا؟ أم من كونه تونسيا ولم نجد فيه من 
تونس شيئا نأنس إليه فنتوّقع الخري أو بعض الخري؟ لقد 
أغرق حزبه، وكاد يغرق الدولة كّلها! ولَم هو متمّسك كل 
مرارا  حزبه  فاز  حني  تركها  ولَم  بالقيادة،  التمسك  هذا 
أن  يمكنه  كان  أسماء  ثالثة  فرشح  الحكومة  بتشكيل 
يكون أحدها، ولكنه ال يحب أن يظهر يف الصورة، ويحب 

أن يدير األمر بطريقة الشيخ ال بطريقة السيايس.
التونسيون حواراتهم مرارا، ففي كّل مّرة  لقد جرب 
املفتّت تفتيتا. يف  الكعكة وزادوا  يخرجون وقد اقتسموا 
دولة يكفيها 10 وزراء يضعون ما يفوق األربعني وزيرا 
وأغلبهم مجّرد شخصيات ال تملك أية فضيلة، غري الوالء. 
تمّر ببايل اآلن أسماء أشخاص ال يصلحون ليقودوا قطيعا 
جعلهم املرشد وزراء، وأشخاص ليس لديهم أية موهبة 
وضاعت  يقرروا،  ولم  القرار،  مواقع  يف  ليصريوا  ُرفعوا 
ُجعلوا  اآلفاق  إىل شذاذ  أقرب  الناس، وأشخاص  مصالح 
أن  حدث  الذي  ولكن  للدولة.  العليا  املصالح  رأس  عىل 
صاحب السيادة العليا تدخل وأوقف املسألة. وقال الشعب 
كلمته. ال لحكم املرشد مستقبال، وال لألحزاب الدينية أو 
فيه  والترصف  التونيس  املشرتك  حيازة  عىل  ترتكز  التي 
اإلرث  أو  الدستوري  اإلرث  مثل  خاصا  إقطاعا  باعتباره 
الحايل  البورقيبي، وقال ال للمجلس بشكله  أو  اليوسفي 
لخدمة  ُجعلت  التي  املؤسسات  ولكّل  للدولة،  املعّطل 
الشعب وتحقيق غاياته الثورية، فكبلت طموحه، وفتحت 

أمام وحدته الصماء أبواب التنازع والخالف. 
ترك  إذ  واضحا.  ذلك  يبدو  سعيد،  قيس  سيحاورهم 
الربملان بل ضد  أنه ليس ضّد  الربملان مجّمدا مّما يعني 
سكان الربملان، وعزل رئيس الحكومة والحكومة، وأخذ 
وقته كامال لريكز حكومة جديدة لتنفيذ برنامجه الذّي 
لدى  متزايدا  قبوال  يجد  ولكنّه  الغموض،  بعض  يشوبه 
للحكومة  بأّن  تفيد  أخبار  رشحت  ولقد  التونسيني. 
تّم  إن  وهذا  الفساد،  مقاومة  هو  أساسيا  واحد  برمجا 
املعروفني  الفوقي  السيايس  املشهد  رموز  أغلب  فإّن 
ستتعاىف،  العمومية  املالية  وأّن  السجون،  يف  سيكونون 
يخرسون  سوف  التقليديني  السياسيني  الفاعلني  وأّن 
حّل  يقع  أو  فيبتعدون  الحقيقية  وجودهم  مقومات 
الجموع،  تمثيل  قدرة عىل  أكثر  آليات  وإيجاد  أحزابهم، 
السياسية  األخالقيات  من  أدنى  حّد  لها  بشخصيات 

والعزيمة والقدرة عىل الفعل. 
جويلية   25 عىل  شهرين  مرور  بعد  املرشد  يبدو 

الذي صاغ دستورا كامال  الدولة،  متقبال لسلطة رئيس 
للحّد منها، بل يقرتح يف حالة إعادة قيس سعيد للربملان 
حيث  من  املقرتحة  الحكومة  مع  إيجابيا  يتفاعل  أن 
ينتهي  أن  بعد  الرتكيبة والربنامج. سيكون هناك حوار 
معيدة  والتصحيح  التطهري  آليات  وتنطلق  يشء،  كل 
رسم معالم الطريق التي تُعيل من شأن القانون، وتسبّق 
الغاية يف سلم األهمية عىل الوسيلة، وتعيد البعد القيمي 
األخالقوي للسياسة، وتجعل املسؤول من جديد موّظفا 
غاية  فالديمقراطية  به.  القيام  ألجل  انتخب  ما  لتنفيذ 

الجميع، وليس الربملان إال آلة من آالتها. 
ال يبدو قيس سعيد شخصا مترسعا، وال يبدو قلقا، 
رغم توتره الواضح يف بعض خطاباته، لكنّه سّدد رضبة 
موجعة لخصوم الشعب التونيس، ثّم يرتك وقتا للخصم 
لينتبه ويحمي نفسه أو ليصّحح وضعه، فإذا لم يحدث 
بمنطوق  واضحة  وهي  الجديدة.  رضبته  تجيء  يشء 
رضاوة  أمام  ويرغب  يتأنّى،  لكنّه  الناس،  هتافات 
الدستور  عن  يخرج  أال  لسياسته  الدستورية  املعارضة 
كما يفهمه، تاركا األمر يف حدود الجدل الدستوري الجدي 
للتصحيح.  الزما  فعال  باعتباره  السيايس  للفعل  املطّور 
أّما املرشد فقد انتظر وسوف ينتظر، ويمكنه يف األثناء 
قبل صدور  نفسها،  الديمقراطية يف حركته  يمارس  أن 
أو  سيايس  كيان  كل  وحّل  الحركة،  بحّل  املنتظر  القرار 

اجتماعي يقوم عىل الدين أو عىل املشرتك التونيس.
اآلن وقد عشنا دون مجلس ، ودون رئيس حكومة، 
وال  مزعجا.  األمر  يبدو  ال  شهرين،  ملّدة  حكومة،  ودون 
نسبيّا،  هدأنا  العادي!  للمالحظ  يذكر  فارقا  ذلك  يشكل 
وارتحنا من املرصوف اللغوي الفائض عن الحاجة الذّي 
كان يمأل الفضاء العمومي دون فائدة. انتبهنا فجأة إىل 
الالفلسفي  الجدل  وكّم  فائدة،  دون  املهدور  الوقت  كّم 
والالخالقي والالمنتج، وكّم الصفاقة التّي يف تلك الوجوه 
فيها  فقد  مّدة  وهي  سنتني،  ملدة  الهواء  لنا  باعت  التي 
أن  اىل  منا  بالواحد  األمر  وصل  حتى  قيمة  كّل  التونيس 
يقف يف صف أمام البلدية لساعتني يف الشمس ليستخرج 
فيه دول  باإلمضاء، يف زمن وصلت  تعريفا  أو  مضمونا 
رقمنة  إىل  اإلنسان  وحقوق  بالديمقراطية  لها  عالقة  ال 
بجهاز  شبيه  جهاز  من  واستخراجها  بل  وثائقها،  كل 
سحب املال! إدارة مقعدة أريد لها أن تبقى كذلك، وفساد 
للمؤسسات  وتآكل  تام  وتهّرؤ  مصلحة،  كّل  يف  يظهر 
وغريها  واملستوصفات  املدارس  وخصوصا  الحكومية 
الصلوحية،  منتهية  أو  معطبة  وتجهيزات  املرافق،  من 
وفقدان تام لكل ما يجعل التونيس يشعر بأنه مواطن. 
لن يشبع التونيس إذا همس له املرشد أن له برملانا، ولن 
يرصف إذا قيل له أن لك حكومة، ولن يجد مدرسة الئقة 
سيفيق  حني  لكنّه  بعائلته،  الئقا  ومستشفى  بأوالده 
صباحا ويجد الخدمات متوفرة فإنّه سيكون متأكدا من 
ان برملانه فهم أخريا ان الفعل الديمقراطي ليس شكليا 
الربملان،  العريضة يف  تتبلور خطوطه  وأنه فعل وإنجاز 

وتراقب من طرفه أيضا.   
هناك إرادتان اآلن لكالهما أنصار. واحد يخدمه الزمن 
واآلخر  الواقع،  أرض  عىل  فعلية  إنجازات  دون  طال  إذا 
الذّي  التصحيحي  للمرشوع  أسسا  ليضع  الزمن  يسابق 
الفريقان  وهذان  ترصيح.  دون  خطوطه  بكّل  يحتفظ 
أحدهما جّربه التونسيون وكادوا يخرسون دولتهم، ولم 
يجدوا فيه خريا. أما الثاني فقد بدأ يوم 25 جويلية، وما 
الغد  يزال يحتفظ بحيويته وألقه وقدرة جذب قوية إىل 

الفتي واهب الحياة.

نصر سامي - شاعر وكاتب

على وقع 25 جويلية :
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صور من مسرية 10 أكتوبر »ضّد االنقالب«

شوية "بانان" بعد آداء الواجباملدافعون عن الديمقراطية "رّحبوا" بصحافيي التلفزة الوطنية

وأتوا من كل حدب وصوب
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“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
k2500 الجنوب كورية بتونس، شاحنتها الخفيفة الجديدة

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

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

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

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

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

تبلغ 1,5 طن مع وزن شامل بـ 3,2 أطنان.
وتساعد قوة دفع العجلتني الخلفيتني )أربع عجالت خلفية( 
املزدوجتني عىل الوثوق يف الشاحنة وعىل ضمان استقرارها حتى 

يف حالة الحمولة الزائدة.
ويبلغ طول الشاحنة k2500ـ 5,125 أمتار وعرضها 1,740 
أّما  مرت.  وقاعدتها2,615  مرت   1,995 علّوها  يبلغ  حني  يف  مرت 
3,110 أمتار طوال و1,630 مرت  قياسات فضاء الحمولة فتبلغ 

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

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

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

…USB كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين

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

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

كلم.

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

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

.)MarINe BlUe( واألزرق )clear WhITe( األبيض

جديد “كيا”…

K2500 الشاحنة اخلفيفة

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب: WWW.kIa.TN – coNTacT@kIa.TN أو عىل أرقام الهواتف التالية: 36406200 و 36010701 و 36010710

من البيـعة إىل الـتمّرد 
أبو ريان عبد العظيم

نقطة  ستظل  تونس  يف  جويلية   25 محطة  أّن  شّك  ال 
تفكري  بنية  يف  رشخا  بل  وفاصلة  حاسمة  تاريخية 
التحول  بداية  سيكون  الحدث  هذا  ولعّل  السيايس.  اإلسالم 
االسرتاتيجي يف هذا املرشوع خاصة وقد تزامن مع تراجع 
التأييد العاملي الذي لقيه هذا املرشوع إبان ما سمي بالثورات 
العربية. وقد عمل الغرب األوروبي واألمريكي وذلك باعرتاف 
بعضهم رصاحة )هيالري كلينتون يف مذكراتها ( عىل دعمه 
ظنا أنه األنسب للمنطقة ولّلحظة التاريخية وكذلك حفاظا 
عىل مصالحه ودحرا للتيار الجهادي الذي بدأ تهديده يتصاعد 
يف العالم )القاعدة وداعش(. كما تراجع التأييد الشعبي الذي 
أوصل هذا الفكر إىل سّدة الحكم يف مرص وتونس واملغرب. 
الذي  األّول  اإلشعاع  ذلك  للنهضة  يعد  لم  مثال  تونس  ففي 
تجّسد يف نتيجة  انتخابات املجلس التأسييس وتراجع بشكل 
الغنويش  أدركها  الحقيقة   .تلك   2019 انتخابات  يف  الفت 
مع  تحالفات  يف  دخل  وطني  ال  حزبي  براغماتي  وبمنطق 
والقروي(  )الباجي  وفاسدين  أعداء  يسميهم  كان  من 
الذي  الداخيل  الرصاع  ذلك  عىل  زد  السلطة.  عىل  حفاظا 
131 عضوا من بينهم نواب  طفا منذ مدة وتُّوج باستقالة 
أعادت  وأعضاء مجلس شورى ومؤسسني. هذه االستقالة 
العاملي  والتنظيم  النهضة  بني  العالقة  إشكالية  األذهان  إىل 
نفيها  اىل  النهضة  سعت  عالقة  وهي  املسلمني  لإلخوان 

وتربأت منها يف الكثري من املرات يف محاولة إلضفاء املدنيّة 
عىل نفسها. وبالرجوع إىل مؤلفات مؤسيس هذه الجماعة 
تستوقفنا مجموعة من املبادئ  واألركان التي عىل أساسها 
طيلة  التنظيم  يعمل  وعليها  إليها،  املنتمي  استقطاب  يتم 
حياته وأهّم هذه األركان: البيعة وهي مفهوم إسالمي ليس 
له صلة بعملية االختيار الحر واالنتخابات يف األحزاب املدنية 
والنظم الديمقراطية . والبيعة تظل يف عنق املسلم كما نعلم 
حتى وفاة املبايع خليفة أو إماما. وقد بايع املرشد املؤسس 
)حسن البنا( نفسه سنة 1928 .ومن يومها أضحت تقليدا 
راسخا داخل الجماعة علما أّن طريقة أدائها تختلف من فرع 
إىل آخر. يقول عضو مكتب اإلرشاد العاملي السابق الدكتور 
مرحلتني:  عىل  تتّم  األردن  يف  البيعة  :"إّن  العموش  بسام 
األوىل عند االنتساب للجماعة والثانية عند الرتقية إىل مراتب 

قياديّة كعضويّة مجلس الشورى". 
"السمع  ملبدإ  يؤسسان  ونّصها  البيعة  طريقة  أّن  كما 
وهي  واملرشد  العضو  بني  تربط  كقاعدة  وذلك   " والطاعة 
والتباين.  لالختالف  فيها  مجال  ال   ، بمتبوع  تابع  عالقة 
وهذا  الظروف  كّل  تحت  بالطاعة  الجماعة  عضو  ويتعّهد 
نّصها " أبايعك بعهد الله وميثاقه عىل أن أكون جنديا مخلصا 
يف جماعة اإلخوان املسلمني ، وعىل أن أسمع وأطيع يف العرس 
واليرس واملنشط واملكره إالّ يف معصية الله ، وعىل أثرة عيلّ ، 

وعىل أالّ أنازع  األمر أهله ..."وهذا يعني أنه سيقوم بتنفيذ 
األوامر يف جميع األحوال ، ويتنازل طوعا عن حقه يف التفكري 
وإبداء الرأي يف مختلف القضايا مما يجعل األعضاء ينفذون 
مهاما ال يعرفون عنها شيئا. واملتأمل يف طريقة البيعة يدرك 
األعضاء  من  الكثري  عنها  تحدث  )الطريقة  الحقيقة  هذه 
الصباغ  محمود  مثل  وغادروها  الجماعة  إىل  انتموا  الذين 

وأحمد عادل  كامل ومحمود عساف ...(.
وهنا نقف عند استقالة األعضاء من حركة النهضة وما 

تطرح من أسئلة وكيف نقرؤها :
لتبدو  الحركة  عىل  ُفرض  اسرتاتيجي  تحول  هي  هل   •
أمام الشعب والعالم أنها حركة ديمقراطية ومدنيّة ال عالقة 

لها فعال بالتنظيم العاملي ؟
حزب  لبناء  شكيل  تكتيك  مجرد  االستقالة  تعترب  هل   •
عهد  بذلك  وينتهي  القواعد  عىل  يحافظ  جديد  بلبوس 

الغنويش؟
• هل أدركت الجماعة املستقيلة حقيقة انهيار مرشوع 
السفينة  من  والقفز  النجاة  طلب  وعليه  السيايس  اإلسالم 
وبالتايل القطع مع حركة النهضة ومع  املبادئ األوىل )البيعة 
 )... واإلخالص  واألخوة  والجهاد  والعمل  والثقة  والطاعة 
التي يبدو أّن الغنويش متمسك بها ومستعد للتضحية حتى 

بأفضل إخوانه من أجلها؟

رأي
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المنصف المرزوقي :

احلقارة والقذارة.. يف أهبى ُحللهام...
العربي الوسالتي

 اضمحل الحزب وتالىش فنزل التنظيم 
يف  البدء  ليعلن  وميليشياته  بقتلته  الرسي 
لتحوالت  استباقا  الطوارئ  خطة  تنفيذ 
لتضخ  حصل  الذي  ما  واإلقليم.  الداخل 
ربطوا  الذين  ورجال"العمايل"  النهضة 
كل  املافيا  مجاميع  وكل  بها  مصريهم 
هذه األموال لحشد رموز العنف والجريمة 

السياسية اليوم ؟ هذه بعض األجوبة : 
سيكون  الحكومي  العمل  انطالق   /1  
القضاء  وتطهري  امللفات  لفتح  اعالنا 
ومحاسبة املجرمني عرب املحاكم اي بنفس 
الغرب  يحبذها  التي  الشكالنية  الطريقة 

نصري االخوان وملجأهم الدافء األخري.
ورفض  االتحاد  تموقع  إعادة   /2   

قيادته استعداء الرئيس.
قوي  سيادي  استقاليل  تيار  بروز   /3  
اىل  بل  الرئيس  خلف  للتموقع  يسعى  ال 
جانبه بما يعني ظهور بدائل منظمة تقي 
الالتنظم  انزالقات  من  جويلية   25 تجربة 
التيار متنوع ويضم افضل  والعفوية. هذا 
من يف الساحة السياسية اخالقيا ونضاليا 

ومعرفيا.
 4/ تحوالت االقليم من ليبيا التي اقتنع 
لالنتخابات  الحتمية  بخسارتهم  اخوانها 
الفارق  احداث  عىل  املرتزقة  قدرة  وعدم 
التي  الجزائر  مع  مواجهة  اية  يف  عسكريا 
اصطفت اىل جانب الخيار السيادي الوطني 
تدخل  اي  امام  السبل  التونيس مما يقطع 
اقليميا  القوى  موازين  ان  اذ  خارجي 

تغريت.
التي تدعو  البعض   5/ خالفا لقراءات 
ان  النهضة  اكتشفت  الخطى،  ارساع  اىل 
يتساقطون  األعداء  وترك  الفرز  سياسة 
أمنيا )نبيل القروي( او سياسيا - اخالقيا 
تنظيميا  او  الڨومي(  ابن  )الطرطور 
هي  االخوان(  قيادات  بعض  )استقاالت 
ستكون  لذا،  املنظومة.  تواجه  ما  اخطر 

للميليشيات...
املنفلت  للعنف   ... الدم  لرمزية   
للفعل  األولوية  الصدام  ولپروپاغاندا 
عىل  املقاومة  اما  االيام.  قادم  يف  اإلخواني 
درب األجداد املقاتلني الفالڨة او االستسالم 
وطراطري.  اخوان  من  والحركية  للڨومية 

نحن اخرتنا مواقعنا ...

  بقلم: رافع طبيب
الباحث في انتروبولوجيا 

السياسة

القادم... 
ورمزية الدم

السابق  املؤقت  الرئيس  يتخّلف  لم 
املنصف املرزوقي عن ركوب موجة الرافضني 
رئيس  أقرها  التي  االستثنائية  لإلجراءات 
به  يحد  لم  ركوب  سعيد.  قيس  الجمهورية 
املرزوقي عن القاعدة وعن خرجاته االعالمية 
عباءة  يرتدي  كان  عندما  سواء  السابقة 
سّجاد  عىل  يتبخرت  كان  عندما  أو  الحقوقي 
القرص الرئايس. غري أّن خرجته األخرية كانت 
أكثر غرابة وأشّد خطورة وال تليق بشخصية 
منصب  األيّام  من  يوم  يف  تقلدت  سياسية 

رئيس الجمهورية.

احدى  من  وتحديدا  املايض  السبت  يوم 
أّطل  باريس  الفرنسية  العاصمة  ضواحي 
برأس  السابق  الجمهورية  رئيس  علينا 
يف  تحمل  مسبقا  مرتبّة  وبأفكار  مشّوشة 
صاحبها.  كخبث  تماما  خبيثة  نوايا  طياتها 
والصورة  وبالصوت  عالنية  حّرض  املرزوقي 
اىل  الوقوف  عدم  عىل  الفرنسية  الحكومة 
جانب تونس وعىل رفض ما اسماه باالنقالب 
أن  الديمقراطية  لفرنسا  يمكن  ال  انه  مؤكدا 
إشارة  يف  دكتاتوري  نظام  جانب  اىل  تقف 
التشّكل  بصدد  هو  الذي  الجديد  النظام  اىل 
بصياغة فردية من طرف رئيس الجمهورية 

قيس سعيد.
املرزوقي وجد كّل األعذار والوقاحة ليصدح 
رقعة"  "صحة  بكّل  وينادي  صوت  بأعىل 

الديمقراطية  فرنسا 

نظاراته  تراه  ما  تونس وتصحيح  للتدّخل يف 
رئيس  البالد.  يف  سياسيني  وخلل  اعواج  من 
يف  يستحق  ال  والذي  السابق  الجمهورية 
الحقيقة هذه الصفة بعد اليوم وخاصة بعد 
االحتجاجية  الوقفة  استغل  عنه  صدر  ما 
بالعاصمة  التونسيني  من  عدد  نظمها  التي 
الفرنسية باريس ليتحدّث زورا وبهتانا باسم 
كّل الشعب التونيس الذي اعتربه مجمعا عىل 
رفض االنقالب. لم يكفه ذلك بل دعا املرزوقي 
االنقالب  رفض  اىل  الفرنسية  الحكومة 
أرباع  ثالثة  استعمرت  التي  فرنسا  أن  بتعلة 
جوهر  فيها  يرى  والتي  االفريقية  القارة 
الديمقراطية ال يمكن ان تقف اىل جناب نظام 

دكتاتوري عىل حّد تعبريه.
الويفّ  وهو  املرزوقي  املنصف  يكتف  لم 
ويف  الحقوق  دفاتر  يف  النبش  عىل  واملتعّود 
من  واملقموعني  املستضعفني  سّجالت 
الكتساب  واالفريقية  العربية  الشعوب 
يف  للتدّخل  فرنسا  بدعوة  مغلوطة  رشعية 
من  أنه  عىل  شّدد  بل  فقط  التونيس  الشأن 
ارسع  يف  "االنقالب"  ينتهي  ان  مصلحتها 
اىل  منبها  القوس  هذا  وغلق  ممكن  وقت 
العداء لفرنسا يف دول املغرب  تنامي مشاعر 
العربي يف إشارة ضمنية اىل أّن هذه األنظمة 
التشّكل عىل سواحل  التي هي بصدد  الفتية 
املتوّسط تشّكل خطرا كبريا عىل فرنسا مهد 
الرئيس  يراها  مثلما  الديمقراطية  وعاصمة 

املؤقت السابق.
رؤية املرزوقي للتطّورات السياسية التي 
الطريق  لعناوين  وقراءته  البالد  تشهدها 
قيس  الجمهورية  رئيس  سلكها  التي 
تلزم  ال  فهي  يشء.  يف  تعنينا  ال  سعيد 
إناء بما فيه يرشح.  سوى الرجل وكّل 
وحتى لو سلمنا جدال بوجاهة هذه 
الرؤية وهذه القراءة وتماهيها مع 
ينتظر  ما  ومع  املرحلة  متطلبات 
الثالثة  الجمهورية  من  التونسيون 
ما  أكثر  فإّن  جميعا  ننشدها  التي 
بعض  يف  والغوص  الخوض  عند  يهّمنا 

هو  املرزوقي  فم  من  سالت  التي  الكلمات 
دولة  والعلنية  الرصيحة  ودعوته  ترشيعه 
أجنبية مهما كان اسمها وحجمها للتدّخل يف 
شأن تونيس بحت وهو الذي كان يوما رئيسا 
دفاعها  وخّط  حماها  وحامي  للجمهورية 

األّول يف وجه املكائد واملؤامرات الخارجية. 
الوحيد  املخرج  املرزوقي  يرى  هكذا 
والسليم لإلفالت بتونس من فّكي "االنقالب". 
تدخل خارجي مادي أو معنوي أيّا كان ال يرّض 
بّوابة  وخلع  الديمقراطية  عودة  هو  فاملهّم 
والهوان...  الذّل  درجة  كانت  مهما  الربملان 
يتّقيأ مثل هذه  اعتباره وهو  هو لم يأخذ يف 
وأهان  تونس  أهان  أنه  الكريهة  الكلمات 
الرجال يف  شعبها ودنّس كّل ما بنت سواعد 
بهذه  االستقالل.  درب  عىل  األبطال  مالحم 
الرجل  رّشع  والقذارة  الحقارة  من  الدرجة 
دون أن يدري لعودة تونس من جديد اىل مربّع 
الذي فاض  املربّع  ذلك  واالستعمار.  الحماية 
رحمه بأوالد "الفالّقة" من جهة ممن وهبوا 
وبأوالد  والعباد  البالد  عن  للذود  أرواحهم 
ممن  ثانية  جهة  من  والقومية"  "القّوادة 
الخيانة  فنون  تعّلم  عىل  يتسابقون  كانوا 
مازال  لألسف  بعضهم  أن  ويبدو  والوشاية 

يحتفظ يف ذهنه بتفاصيل كّل الحكاية.
ما  وعىل  صنيعه  عىل  املرزوقي  نلوم  ال 
نلوم  ولكن  "الكريهة"  قريحته  به  جادت 
أنفسنا ونلوم األقدار أكثر... تلك األٌقدار التي 
البرشية  واألنواع  األجناس  وضعت مثل هذه 
األيام  من  يوم  يف  منها  وجعلت  طريقنا  يف 
ذات شأن وقيمة تفتي يف أمور العامة وتنثر 
السامة...  واألفكار  الفتنة  القرص  داخل  من 
الطويلة من  السنوات  لم تكف كّل هذه  وإذا 
وهو  املرزوقي  الزائفة  والبطوالت  النضاالت 
يف هذه السّن اليائسة ليفهم أّن العبد الحّر ال 
الكلمات  هذه  تفيد  فلن  لسّجانه  بابه  يفتح 
قيم  من  بداخله  مات  ما  لتحيي  العابرة 

ومبادئ... 
ترصيحات املرزوقي خلقت جدال كبريا يف 
تنادي  بدأت  الفاعلة  األًصوات  وعديد  تونس 
بسحب امتيازاته وجواز سفره الديبلومايس 
ألّن  حقيقة  نتمنى  وما  ننتظر  ما  وهذا 
الحساب.  يكون من صنف  أن  يجب  العقاب 
وما قاله املرزوقي يرتقي اىل مرتبة الجريمة 
التي تستوجب الردع. ويبدو أن هذه الدعوات 
بعد  فعاد  تخمريته  من  الرجل  أيقظت  قد 
لسانه  عىل  جاء  ما  كّل  لينكر  قليلة  ساعات 
معارضيه  عىل  باملسؤولية  كعادته  ويلقي 

وعىل جيش "املتآمرين املرتبصني به".
تفّص  أمس  يوم  تدوينة  كتب  املرزوقي 
وتحريضه  الخطرية  ترصيحاته  من  فيها 
فرنسا عىل التدخل يف تونس إلنهاء ما أسماه 
الديمقراطية  عىل  سعيد  قيس  ب"انقالب" 
يثبت  وانه  موجود  التسجيل  ان  مؤكدا 
العكس. ونحن من جانبنا نقول للمرزوقي 
إن التسجيل مازال موجودا بالفعل وندعوه 
كذلك لسماعه مّرة أخرى حتى يدرك حجم 
ما  خطورة  ويدرك  يرّددها  التي  املغالطات 
فقد  أنكر  ثّم  كريها  قوال  قال  ومن  قاله... 

أجرم مّرتني... 
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اكتشف  الواسع  "الجمهور"  أّن  صحيح 
محسن مرزوق بعد 14 جانفي 2011، لكنّه كان 
يف الواقع منذ نهاية ثمانينات القرن املايض يشتغل 

بعّدة منّظمات دوليّة وأقام خارج تونس.
عضوا  وكان  لتونس  عاد   ،2011 سنة 
واإلنتقال  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  بالهيئة 
الديمقراطي )ما بات معروفا بهيئة ابن عاشور( 
الباجي  املرحوم  من  اقرتب  ذلك  مع  وبالتّوازي 
آنذاك،  املؤّقتة  الحكومة  رئيس  الّسبيس،  قائد 
تونس"  "نداء  حزب  مؤّسيس  أحد  الحقا  ليكون 
وعضوا بهيئته التّأسيسيّة ومكتبه التّنفيذي مكّلفا 

بالعالقات الخارجيّة.
محسن مرزوق كان أيضا مدير حملة املرحوم 
الباجي قائد الّسبيس وُعنيِّ بعد ذلك وزيرا مستشارا 
سياسيًّا بديوان رئيس الجمهوريّة، منصب شِغله 
الّسنة.  نفس  من  جويلية  إىل   2015 جانفي  من 
بالتّوازي، خلف محسن مرزوق الطيّب البكوش يف 
األمانة العاّمة لنداء تونس لكّن "مقامه" يف قيادة 
حزب الّرئيس الّراحل لم يطل بسبب خالفات مع 

نجل الّرئيس الّراحل ومدير ديوانه.
 خالل الثاّلثي األّول من السنة املوالية )2016(، 
أّسس حزبه "مرشوع تونس" وانتُِخب أمينا عاما 
سنة  أواسط  حتّى  العاّمة  األمانة  عىل  وحافظ  له 
2019 ليصبح رئيسا للحزب ثّم مرّشحا للّرئاسيّة 
قائد  الباجي  الرئيس  وفاة  بعد  ألوانها  الّسابقة 
 13 الّله لينسحب من الّسباق يوم  الّسبيس رحمه 
عبد  املرّشح  لفائدة  للتّصويت  ويدعو  سبتمرب 

الكريم الّزبيدي.
مرزوق  محسن  بمسرية  املوجز  التّذكري  هذا 
يظهر بوضوح تواصل نشاطه داخل تونس، وهي 
وثائق  ومؤّخرا  باناما  وثائق  شملتها  التي  الفرتة 

باندورا.
التّونسيّة  الّسياسيّة  الّساحة  أّن  ورغم 
وعقد  أحزاب  تأسيس  يومي  شبه  بشكل  تشهد 
إنفراط تحالفات وأفول زعامات  تحالفات مقابل 
وصعود أسماء جديدة، فإّن إسم محسن مرزوق 
ضمن  مناسبة  من  أكثر  يف  لوروده  يبقى"الفتا" 
قائمة الشخصيّات التي شملتها تحقيقات صحفيّة 

دوليّة تتعّلق بإمتالك رشكات بجنّات رضيبيّة.
مؤّخرا  العكرمي  لزهر  ذكر   ، ذلك  إىل  إضافة 
يف إحدى اإلذاعات ويف معرض حديثه عن الّدعوة 
التّمويالت  بخصوص  للقضاء  بها  تقّدم  التي 
األجنبيّة ومآالتها لحزب نداء تونس، إسم محسن 
مرزوق كواحد ممن إستفادوا من هذه التمويالت 

بالعملة الّصعبة...
الاّلفت أيضا أّن حديث لزهر العكرمي يتعّلق 
أخبار  من  تواتر  وما  الزمنيّة  الفرتة  بنفس  أيضا 
الّراحل  الّرئيس  لحزب  خليجيّة  دولة  هبات  عن 
عدد  منها  إستفاد  انه  قال  الّسبيس  قائد  الباجي 
من امُلقّربني من الباجي عائليّا وسياسيّا وانه تقّدم 
اآلن بشكاية للقضاء ألنّه توّفرت لديه "دالئل" عىل 
بعض  منها  وذكر  بالخارج  عقارات  هؤالء  تمّلك 

العناوين بباريس...
وثائق باندورا وقبلها وثائق بانما وترصيحات 
مدى  عن  النّظر  وبقطع  كّلها،  العكرمي  لزهر 
صدقيّتها، تثري أكثر من تساؤل حول طريقة إدارة 
"الخبري  بني  املتأرجحة  مسريته  مرزوق  محسن 
الّدويل" والّسيايس الذي تحّمل مسؤوليّات هاّمة يف 
رئاسة الجمهوريّة ثّم أّسس حزبا يف تونس تقّدم 

به للمحّطات اإلنتخابيّة املختلفة ومنها الّرئاسيّة.

عندما نرُش إسمه ضمن تحقيق "وثائق باناما" 
رّد محسن مرزوق باإلنكار جملة وتفصيال ورفع 
أقّر  فقد  باندورا،  وثائق  بخصوص  أّما  شكاية. 
مرزوق بوجود رشكة باسمه، رشكة أغلقها وتؤّكد 
لكن  ذلك...  املذكور  بالتّحقيق  املنشورة  الوثائق 
املسألة تتعّلق باملبدأ: كيف يلجأ رجل سياسة من 

الصّف األّول ملمارسة من هذا القبيل؟
مفهوم أن تكون لخبري دويل مداخيل بالعمالت 
بالخارج  بنكيّة  حسابات  له  تكون  وأن  األجنبيّة 

لكن أن يلجأ إلستثمار تلك املداخيل يف رشكات ما 
مبدأ  عىل  عملها  يتأّسس  رضيبيّة  بجنّات  يعرف 
للمعلومات  الولوج  وصعوبة  الّشفافيّة  إنعدام 
تمويلها  ومصادر  ومديريها  بمالكيها  املتعّلقة 

فهذا أمر يثري ّشكا يصل اىل حدود الريبة.
هذه الرشكات تعمل عىل قاعدة إعفاء املرابيح 
وهي  منها  التّقليل  وباألدنى  رضائب  أيّة  من 
من  تجعل  التي  البلدان  كّل  يف  مدانة  ممارسات 
دفع الرّضائب واجبا مواطنيا ويُعترََب املتهّرب منها 

مارقا.
وثائق  يف  الواردة  األسماء  قائمة  يتصّفح  من 
يف  ليست  بلدان  من  )غالبا(  أنّها  يتبنّي  باندورا، 
وشفافيّتها  بحوكمتها  املعروفة  البلدان  مقّدمة 

وحتّى ديمقراطيّتها.
من أملانيا مثال، ال يوجد إاّل إسم واحد لعارضة 
أزياء سابقة بينما نجد رؤساء وملوكا ومسؤولني 
أُّول ببلدان تشكو شعوبها من الفقر والخصاصة 
أو حتّى  وميزانيّات دولها تعيش أوضاعا صعبة 

ُمفلسة !
التي نرشت تحت تسمية "وثائق  التحقيقات 
من  الكثري  شّك،  أدنى  بال  تُعّري،  باندورا" 
حول  املعروفة  الّشخصيّات  من  عدد  ممارسات 
العالم، منهم نجوم فّن ورياضة وأصحاب رشكات 
ومؤّسسات وسياسينّي تحّملوا مسؤوليّات سابقا 
األسبق(  الربيطاني  الوزراء  رئيس  بلري  )توني 
وفيهم من ال يزال عىل رأس حكومات ودول، وفيهم 
من مازال "يبحث"عن حلول لألوضاع املرتّدية يف 
بلدانهم وهم "يعطون املثل" باإلستثمار يف جنّات 

رضيبيّة !
يف األسطورة اليونانيّة، صندوق ُحمل بواسطة 
باندورا )أّول إمرأة أنزلها اإلله زوس عىل األرض 
عددا  ومنحها  صورة  أحسن  يف  صنعها  أن  بعد 
رشور  كل  يتضمن  كالفصاحة..(  الّصفات  من 
وحسد  وكذب  وافرتاء  وغرور  جشع  من  البرشية 

ووهن ووقاحة !
باندورا  لوثائق  تكون  قد  الحال،  واقع  يف 
تبعات يف بلدان عديدة تعاني من وضع إقتصادي 
)لبنان  حالينّي  بمسؤولني  لتعّلقها  متأّزم  ومايل 
يكن  لم  وإن  مرزوق،  ملحسن  وبالنّسبة  مثال(. 
يف دّفة الحكم، فهو يضع نفسه وحزبه يف وضع 
يزداد  التي  املرحلة  هذه  يف  خاّصة  مريح  غري 
فيها النّفور من العمل الحزبي بل وحتى تصاعد 
اصوات تنادي بنفي رضورة وجود أحزاب أصال.

حمسن مرزوق : أوراق بنام و»جّرة باندورا«
وقضية يف اختالس أموال النداء

منير الفالح

ْلبس...
ِ
الّي شاح ي
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ال بّد من تدقيق شامل للاملية
العمومية قبل كل يشء

كريمة السعداوي

إلبراز كوارث وجرائم حكومتي الشاهد والمشيشي :

فاتورة تعويم الدينار التي فرضها الصندوق تبلغ 25 مليار دينار

رئيس  عن  مؤخرا  الصادرة  الترصيحات  ُجلُّ 
يرغب  ال  انه  عىل  تدُل  سعيد،  قيس  الجمهورية 
الكربى  املالية  املؤسسات  مع  التعامل  يف  مجددا 
التصنيف  رشكات  سيما  ورشكائها  الدائنة 
مبارش  بشكل  وصف  والتي  فلكها  يف  تدور  التي 
للنظام  والخاضعة  "السياسية"  بـ  تقييماتها 
اعتبار  منهجيا  ويمكن  العمل.  لتقسيم  العاملي 
موقف الرئيس صائبا ألنه ال يريد ان يخضع ألي 
ناحية،  من  وسيادي،  مايل  ابتزاز  او  مساومات 
وباعتبار ان مواصلة االقرتاض من هذه الجهات 
سيطيح عاجال باقتصاد الدولة لبلوغ الدين العام 

مرحلة عدم التحمل، من ناحية اخرى.
املغاربي"  "الشارع  ان  اىل  االشارة  املهم  من 
28 سبتمرب  يف  الصادر  عددها   يف  الرقمية خصصت 
الحكومة  أولويات  أّول  من  انه  أكد  ملفا  الفارط 
الجديدة إجراء تدقيق شامل يف املالية العمومية حتى 
يف  الخوض  قبل  وذلك  مسؤولياته  طرف  كل  يتحمل 
أية مفاوضات مع صندوق النقد للحصول عىل قرض 
ميزانية  عجز  تفرض وضعية  ما  رغم  ائتماني جديد 
الدولة املتفاقم من تحديات كربى عىل الجميع يف ظل 
الدولة  إمكانات  وانهيار  حارقة  اجتماعية  ظروف 
األساسية للتموين وذلك خصوصا عىل وقع غياب أي 
تناظر او تكافؤ بني تونس واألطراف التي تسعى اىل 
تركيع البالد ماليا، ان جاز التعبري، مقابل بضع ماليني 
او مليارات من الدوالرات ال تسمن وال تغني من جوع.

فرض صندوق النقد تعويم 
الدينار يكلف االقتصاد 25 مليار 

دينار 
الفارط  االسبوع  نهاية  اصدر  االطار،  هذا  ويف 
املرصد التونيس لالقتصاد، وهو مركز بحثي مستقل، 
انطالق  اي  قبل  الرضوري  من  انه  ابرزت  دراسة 
الدويل للحصول  النقد  محتمل للتفاوض مع صندوق 
السابقة  الحكومة  عنه  اعلنت  مرشوط  قرض  عىل 
واملقدر بـ 4 مليارات دوالر )11,4 مليار دينار) لسد 

للتعهدات  كمية  تقييم  عملية  تتم  ان  امليزانية،  ثغرة 
السابقة لتونس مع الصندوق. وشدد املرصد عىل انه 
كانت ملا يعرف بـ "اإلصالحات الهيكلية" التي تطلب 
الدائنة تنفيذها مقابل رصف  الدولية  املالية  املؤسسة 
القرض للسلط التونسية كلفة عالية عانت منها املالية 
افريل   15 منذ  سيما  واملجتمع  واالقتصاد  العمومية 
2016 تاريخ املصادقة عىل منح تونس قرضا بقيمة 
عىل  املصادقة  بعد  فقط  ايام  اربعة  دوالر  مليار   2,8

قانون ما يعرف بـ "استقاللية" البنك املركزي.
وكذلك  الدويل  النقد  صندوق  ان  املرصد  وأوضح 
مع  توجهاتهما  مستوى  عىل  يسريان،  الدويل  البنك 
االقتصادي  التطور  ملنحى  مناقض  خط  يف  تونس، 
الحكومات  عىل  يضغطان  وانهما  النامية،  البلدان  يف 
 1986 منذ  باستمرار  واملنصاعة  الهشة  التونسية 
سياسة  واعتماد  للدولة  التعدييل  الدور  عن  للتخيل 
نقدية  "صارمة" وذلك اساسا عرب التخفيض يف قيمة 
مصاريف  وتقليص  الفائدة  نسب  يف  والزيادة  العملة 
غري  الخوصصة  وعمليات  االجتماعية  التدخالت 
وذلك  النامية  البلدان  جل  تعيش  حني  يف  املدروسة، 
أساسا منذ انتشار جائحة كوفيد - 19 عىل وقع اعادة 
صياغة للدور املحوري للدولة يف دعم االقتصاد وتعديل 

مقومات املالية العمومية يف سياق مدمج ومستدام.
وقيّمت، عىل نحو خاص، دراسة املرصد التونيس 
لواحدة  الدويل  النقد  صندوق  فرض  تأثري  لالقتصاد 
من أبرز توصياته عىل الحكومة التونسية سنة 2016 
تعويمه  باألحرى  او  الدينار  قيمة  يف  التخفيض  وهي 
العمومية  املؤسسات  ألبرز  املالية  التوازنات  عىل 
املواد  خالص  عىل  اساسا  انشطتها  يف  تعتمد  والتي 
ديوان  وهي  االجنبية  بالعملة  تستوردها  التي  االولية 
الحبوب والرشكة التونسية للكهرباء والغاز والصيدلية 
العملة  يف  التخفيض  تأثري  تقييم  كما جرى  املركزية. 
التجارية  املعامالت  عىل  للصندوق  استجابة  الوطنية 

الخارجية والدين العمومي للبالد.
تحملها  التي  املالية  االعباء  ان  االرقام  وتكشف 
عىل  الرصف  سعر  عامل  تأثري  تحت  الحبوب  ديوان 

وارداته ناهزت بني 2016 و2018 وهي فرتة رصف 
 254,3 نحو  املرشوط  قرضه  ألقساط  النقد  صندوق 
مليون   3218,4 بلغت  االعباء  هذه  وان  دينار  مليون 
التونسية للكهرباء والغاز  دينار يف ما يخص الرشكة 
املركزية  للصيدلية  بالنسبة  دينار  مليون  و374,2 

للبالد التونسية.
كما ترُبز املعطيات الَكمية ان االثر املايل لتخفيض 
حدود  ويف  ثقيال  كان  الخارجية  التجارة  عىل  العملة 
الحاد  التفاقم  بسبب  سيما  دينار  مليون   3061,2
ملموسا  كان  التخفيض  تأثري  وأن  الواردات  لفاتورة 
الديون  اقساط  قيمة  مستوى  عىل  كذلك  للغاية 
 18697,9 بزهاء  تقدر  والتي  املسددة  الخارجية 
الرصف.  سعر  تغري  فرتة  لطول  تبعا  دينار  مليون 
واستنادا اىل هذه البيانات فان كلفة تخفيض الدينار 
مما  دينار  مليون   25606 اجماال  تساوي  وتعويمه 
واحد طلبه صندوق  كلفة "اصالح" هيكيل  ان  يعني 
النقد كانت اعىل بأكثر من خمس مرات قيمة االقساط 
ناهزت3509,3  التي  وهي  للبالد  قبله  من  املرصوفة 

مليون دينار.

لماذا يسعى صندوق النقد
الى "تركيع" تونس ماليا؟

االهم  القسم  وتخصيص  املديونية  معطيات  تبني 
لخالص   2011 بعد  خصوصا  البالد  ميزانيات  من 
الدائنني  الغاية االساسية لكبار  الديون الخارجية، ان 
يف العالم هي وضع االقتصاد التونيس تحت هيمنتهم 
ولكن  واحد.  آن  يف  ومعقدة  بسيطة  ألسباب  املبارشة 
لهؤالء  املركزية  البنوك  غاية  اىل  اجماال  يعود  األمر 
النقدية  السياسة  عىل  املبارشة  السيطرة  اىل  الدائنني 
من  املتأتية  ارباحهم  وتعظيم  ناحية  من  لتونس، 
نسبها  عن  يفصحون  وال  يمنحونها  التي  القروض 
الفعلية عموما، من ناحية اخرى. ويتضح ذلك بصفة 
واضحة من خالل حرص الحكومات التونسية خالل 
االعوام االخرية عىل اهمال الجباية وخلق مناخ مبادالت 
تجارية غري متكافئة عالوة عىل هدم مقومات التصدير 
للثروة  خلق  كعوامل  الداخيل  واالستثمار  واالستهالك 

من قبل راس املال الوطني.
االوضاع  صعوبة  عن  الصادرة  التقارير  جل  ويف 
التونسية،  املديونية  أزمة  وتفاقم  بتونس  االقتصادية 
تالحظ الهيئات الدولية الناشطة يف مجال الغاء ديون 
الدول النامية والفقرية أن ميزانيات هذه الدول ومنها 
بصفة محققة تونس تعطي األولويّة لتسديد املديونيّة 
من  املفروضة  والوصفات  التدابري  ولتنفيذ  الخارجيّة 

مؤسسات النقد العامليّة .
حجم  أن  لتونس  بالنسبة  التقارير  هذه  وتربز 
للدولة  السنوية  بامليزانيّات  املرصودة  االعتمادات 
يتجاوز  والداخليّة  الخارجيّة  املديونيّة  لتسديد 
الصحة  ميزانيات  مجمل   2015 منذ  خصوصا 
املهني  والتكوين  والتشغيل  االجتماعيّة  والشؤون 
والشؤون  والثقافة  باملحيط  والعناية  والتنميّة 

االجتماعيّة والبحث العلمي والسياحة.
امليزانيّة  موارد  من  األهم  النسبة  أن  يتبنّي  وهكذا 
أصل  لتسديد  تُرصد  والداخل  الخارج  من  املقرتضة 
القليل منها يخصص ملصاريف  وأن  الديون،  وخدمة 
الثروة  لخلق  وليس  العام  واإلنفاق  االستهالك 
واالستثمار. وبذلك، تصنف تونس ضمن البلدان التي 
تعيش داخل فلك املديونية املتفاقمة وهي التي توصف 
باملديونية الكريهة باعتبار توسعها املتواصل بغرض 
املستحقة،  األقساط  تسديد  عىل  القدرة  عىل  املحافظة 

ال غري.
طرح  عدم  فهم  اليوم  يمكن  االساس  هذا  وعىل 
للمالية  شاملة  تدقيق  عمليّة  إجراء  مسألة  طرف  اي 
لتحديد  التداين  مجال  يف  خاصة  وفسادها  العمومية 
البالد عىل هذا الصعيد وايقاف نزيفها  حجم خسائر 
عالوة عىل تحميل املسؤوليات يف ما يتعلق بالحصول 
لخدمة  مجدية  مشاريع  يف  توظف  لم  قروض  عىل 
الصالح العام وذلك من خالل البحث يف أوجه رصفها 
واألطراف املستفيدة منها واالقساط غري املسددة منها.

تسعى  الثورة  بعد  ما  حكومات  كل  ان  والغريب 
الدولية"  بالتزاماتها  تونس  "ايفاء  عنوان  تحت 
الرتقيم  عىل  الحفاظ  بتعلة  الديون  تسديد  ملواصلة 
السيادي للبالد بحكم ان ذلك يضمن لها حريّة النفاذ 
اىل األسواق املاليّة العامليّة برشوط ميرّسة مثلما يؤكد 
النقدية بشكل مستمر  السياسة  عىل ذلك "مسؤولو" 
الديون  بقايا  واحدة مصري  مرة  ولو  يذكروا  ان  دون 
عنها  اماط  والتي  املستخلصة  وغري  املثقلة  الجبائية 
فيفري  يف  املحاسبات  ملحكمة  االخري  التقرير  اللثام 
املطالبني  لدى  الدولة  مستحقات  تمثل  والتي   2021
2019 ما قيمته  باألداء والتي بلغت يف موىف ديسمرب 
نسبة  ضعف  اىل  بالنظر  دينار  ماليني   10.252
8.1 باملائة  استخالص هذه الديون والتي لم تتجاوز 

بني سنة 2013 و سنة 2018.
ومن الواضح ان الرئيس قيس سعيد ادرك ان حبل 
قصريا  صار  التصنيف  مؤسسات  وترقيمات  التداين 
واستخالص  الجباية  عىل  التعويل  يفرض  ذلك  وأن 
الذين  املتهربني  كبار  لدى  خاصة  الدولة  حقوق 
التحكم  2011 عىل نحو خاص من  مكنتهم منظومة 
بالكامل يف املقومات االقتصادية للدولة ومصري شعب 
احيلت جل رشائحه عىل الفقر واالحتياج بسبب الجشع 

وتواطؤ مفضوح مع دوائر املال وكبار مرابي العالم.

تأثير التخفيض في قيمة الدينار على المؤسسات العمومية والتعامالت التجارية والتداين

الكلفة/دفوعات المجموع201620172018السنة
صندوق النقد 

األعباء املالية للتخفيض يف قيمة الدينار وامُلتحملة من ديوان 
الحبوب )مليون دينار(

68.386100254.30.07

األعباء املالية للتخفيض يف قيمة الدينار وامُلتحملة من الرشكة 
التونسية للكهرباء والغاز )مليون دينار(  

635.41039.91543.13218.40.92

األعباء املالية للتخفيض يف قيمة الدينار وامُلتحملة من الصيدلية 
املركزية )مليون دينار(

_162.5211.7374.20.11

تأثري سعر الرصف عىل التعامالت التجارية الخارجية )مليون 
دينار(

11001798.1163.13061.20.87

3936.253459416.718697.95.33تأثري سعر الرصف عىل الدين العمومي )مليون دينار(

االقساط السنوية الخام املدفوعة لتونس من صندوق النقد 
الدويل )مليون دينار(

694.77682046.63509.31.00

املصدر: املرصد التونيس لالقتصاد، 9 أكتوبر 2021.
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شّددت  خارجية،  وثالثة  هيكلية  وأخرى  مالية  مخاطر  بني 
عىل  والغاز  للكهرباء  التونسية  بالرشكة  منجزة  رقابية  تقارير 
انحدار "الستاغ" إىل قاع سحيق من أزمات باتت تهدد ديمومتها.

التقارير الرقابية التي حصلت عىل نسخ منها أسبوعية "الشارع 
املغاربي" إثر مطلب نفاذ إىل املعلومة قدم لرشكة "الستاغ"، تطرح 
تشخيصا دقيقا انجزه مراجعو حسابات لألزمة التي عاشت عىل 

وقعها الرشكة خالل سنوات 2017 و2018 و2019 و2020.
يف مستهل تقرير مراجع الحسابات عن أنظمة الرقابة الداخلية 
الخبري  اكد   2018 لسنة  والغاز  للكهرباء  التونسية  بالرشكة 
املحاسب عىل أن "ديمومة "الستاغ" تستدعي توّفر ثالثة محاور 
توفري  اىل  باالضافة  املعدات  وحماية  اإلنتاج  تأمني  هي  رئيسية 

الكهرباء والغاز بصفة دائمة والتحكم يف أسعار اإلنتاج."
تهّدد  مؤرشات  وجود  الحسابات  مراجع  أكد  السياق  هذا  ويف 
استمرارية الرشكة مثل محدودية اتخاذ القرار بشأن تسعرية بيع 
الكهرباء والغاز وعجز التمويل الذاتي عن تغطية كلفة االستثمار 
الكهرباء  رسقة  لظاهرة  التصدي  عىل  القدرة  وعدم  واالستغالل 

وعدم بلوغ اإلنتاجية األهداف املنشودة.
املالية  الوضعية  عىل  مبارش  تأثري  لها  كان  العوامل  هذه  كل 
واملزودين  الحرفاء  تجاه  التزامها  صعوبة  يف  تجسمت  للرشكة، 

واملانحني واملقرضني، وفق تأكيد مراجع الحسابات. 

الخطر األول
مجاراة  عدم  يف  تمثلت  مالية  مخاطر  وجود  التقرير  سجل 
الدينار  رصف  لسعر  العاملية  املتغريات  والغاز  الكهرباء  تسعرية 
بشكل منهجي ويف صعوبة تحصيل ديون الرشكة لدى حرفائها 
من مؤسسات عمومية وذوات طبيعية ومعنوية سواء عىل املستوى 

القضائي أو عىل املستوى امليداني. 
تمر  "الستاغ"  أن   2019 تقرير  يف  املحاسب  الخبري  وبنّي 
املالية وميزانية  والتقارير  النشاط  تقارير  تؤكدها  مالية  بضائقة 
االستغالل واالستثمار، وأن هذه الوضعية املالية تتجسم يف نتيجة 
سلبية لالستغالل بأكثر من 300 مليون دينار يف جوان من نفس 
السنة ويف تعليق عدد من املقرضني الدوليني حصص من القروض 

املمنوحة للرشكة.
وأوضح انه نتج عن الوضع املايل الدقيق للستاغ عدم استكمال 
مشاريع استثمار تمت برمجتها يف السابق ونفاد عديد قطع الغيار 

من املخزون االسرتاتيجي.  
لـ  الدولة  تعويضات  مسألة  تنظيم  عدم  عىل  أيضا  وعّرج 

"الستاغ".

الخطر الثاني
"الستاغ"  يف  املرتاكمة  الخسائر  ان  اىل  املحاسب  الخبري  أشار 
السلبية  القيمة  ارتفاع  يف  تسببت  دينار  مليارات   4 قرابة  بلغت 
لراسمالها اىل حدود 2,3 مما أدى اىل تجاوزها الحد االدنى املطلوب 

الذي تعتمده الجهات الدولية املقرضة بما بات يستدعي تدخال من 
الدولة لضخ سيولة والرتفيع يف رأسمال الرشكة.

الخطر الثالث
لدى  املكتسبة  املعرفة  وتمرير  تثمني  بعدم  الخطر  هذا  تعلق 
وبنّي  املوظفني.  من  الجديدة  االجيال  اىل  الرشكة  اطارات  قدماء 
مراجع الحسابات أنه عىل عكس الرشكات الصناعية الكربى والتي 
تعمل عىل ضمان تمرير الخربات واملعارف من جيل اىل آخر من 
موظفيها  قدماء  يؤمنها  تكوينية  ودورات  تربصات  تنظيم  خالل 
لزمالئهم، لم تسع "الستاغ" اىل استثمار خربة اعوانها املحالني عىل 
وباالجراءات  املسجلة  باالعطاب  بيانات  قاعدة  تنجز  ولم  التقاعد 

املتخذة يف السابق إلصالحها.
ونتج عن هذا االخالل وجود فراغ يف 17 خطة رئيسية صلب 
الرشكة بعد احالة شاغليها عىل التقاعد. ومن بني هذه الخطط ذكر 
الرشاءات ورئيس  مراقبة  ادارة  الحسابات منصب رئيس  مراجع 
دراسات الهندسة املدنية والتهيئة ورئيس مصلحة صيانة البنايات 

املدنية ورئيس مصلحة الدراسات الكهربائية..
نشاط  تراجع  يف  الشغور  تسبب  من  املحاسب  الخبري  وحذر 

االدارة العامة وتأخري انجاز املشاريع.

الخطر الرابع
لفت مراجع الحسابات اىل خطر أخر محدق بـ "الستاغ" وهو 
للتخريب  الحساسة ال تزال عرضة  ان عقارات الرشكة ومواقعها 
عقارا   49 يتم تسجيل حوايل  لم  أنه  اىل  وأشار  والرسقة.  والنهب 

تابعا للرشكة بسبب طول االجراءات وبطئها.
ودعا اىل رضورة إجراء فحص مستمر الجراءات السالمة واىل 
حماية وسائل االنتاج وااليفاء بااللتزامات تجاه الحرفاء بالترسيع 

يف خدمات الربط بالتيار الكهربائي.
توّفر  بعدم  تتعلق  نقائص  وجود  املحاسب  الخبري  وسّجل 
تحصني  وعدم  الحوادث  بعض  ملجابهة  للتدخل  الكافية  الوسائل 
مواقع االنتاج وقاعات املراقبة وانعدام االمن يف بعض مواقع االنتاج 
واالستغالل وعدم تركيز عدد كاف من كامرياوات املراقبة وتركيز 

محطات للضغط العايل ببعض االحياء السكنية.
ويف نفس السياق أشار الخبري املحاسب يف تقرير سنة 2020 
إىل تركيز الستاغ 212 كامريا مراقبة دون الحصول عىل ترخيص 
من الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية يف اكثر من 200 

موقع تابع لها.

الخطر الخامس
كشف  الغيار  قطع  مخزون  مراقبة  ان  املحاسب  الخبري  أكد 
الترصف يف  املتدخلني يف  بينها تعدد  عن عدة مواطن ضعف من 
رسقة  يف  الضالعني  حرص  عدم  يف  يتسبب  قد  ذلك  وان  املخزون 
املراقبة  كامرياوات  عدد  يف  ونقصا  ضياعها  أو  اتالفها  أو  قطعه 
وترك  االعتداءات  من  املغازات  لحماية  عالية  أسوار  تركيز  وعدم 

الرطوبة  السترشاء  التصدي  وعدم  املغازات  خارج  غيار  قطع 
ببعض فضاءات التخزين.

عدم  نسبة  أن  اىل   2020 تقرير  يف  الحسابات  مراجع  وأشار 
توفر املخزون يف بعض وسائل االنتاج ارتفعت يف 2019 اىل حدود 
11 باملائة، متجاوزة املعّدل املطلوب والذي يفرتض اال يتجاوز 3 

باملائة.

الخطر السادس
إعادة  يف  "الستاغ"  لدى  الفتا  تأخريا  املحاسب  الخبري  سّجل 
 2017 ان سنة  املثمرة. وأوضح  الصفقات غري  عديد  اإلعالن عن 
 215 شهدت إعادة اإلعالن عن ست صفقات بعد مرور أكثر من 
وإعادة  مثمرة  غري  صفقات  بني  الفاصلة  املدة  ان  مالحظا  يوما، 

اإلعالن عنها يف 2016 لم تقل عن 322 يوما.
عمليات  وعىل  املستلزمات  اقتناء  عىل  الوضعية  هذه  وتؤثر 
اإلنتاج واالستغالل وتتسبب يف رفع اسعار الرشاء، حسب ما ذهب 

إليه مراجع الحسابات.

الخطر السابع
وثّق الخبري املحاسب تأخرا يف انجاز تسعة مشاريع يعود ثلثها 
اىل سنة 2010. وتبلغ قيمة هذه املشاريع املعطلة أكثر من 166 

مليون دينار، وتراوح  التاخري بني اكثر من سنة وعرش سنوات. 

الخطر الثامن
بـ  االنتاج  مراكز  ان   2020 تقرير  يف  الحسابات  مراجع  أكد 
للهواء  امللوثة  االنبعاثات  تجاوزت معدالت  8 مواقع  يف  "الستاغ" 
اضعاف  بلغت  االنبعاثات  بعض  ان  اىل  وأشار  متفاوتة.  بنسبب 
وسوسة  برادس  االنتاج  محطات  مثل  بالقانون  املحددة  النسب 

وفريانة وطينة.
وبررت الرشكة هذه التجاوزات بقدم وحدات اإلنتاج وارتفاع 
كلفة تجديدها وطول مدة توقف وحدات االنتاج يف صورة تجديدها.

وكانت وزارة املالية قد شهدت يف 3 سبتمرب املنقيض اجتماعا 
ضم كال من وزيرة املالية سهام البوغديري نمصية ومحمد بوسعيد 
البنك  محافظ  العبايس  ومروان  واملناجم  والطاقة  الصناعة  وزير 
املركزي تناول الوضعيات املالية لعدد من املؤسسات العمومية من 

بينها الرشكة التونسية للكهرباء والغاز.
وتناول االجتماع السبل الكفيلة بإعادة هيكلة هذه املؤسسات 
وتمويل نشاطها يف الفرتة الحالية مع تفعيل اإلصالحات الرضورية 

حتى تواصل االضطالع بدورها املحوري يف االقتصاد الوطني. 
حول  تقريرا   2020 يف  أصدرت  ان  املالية  لوزارة  سبق  كما 
للوضعيات  تشخيصا  التقرير  وتناول  العمومية.  املنشآت 
عىل  العمومية،  املنشآت  من  لعدد  والتشغيلية  واملالية  االقتصادية 
غرار "الستاغ"، ويبدو ان عدم االستقرار السيايس وتراجع املالية 
دون  كلها  حالت  االجتماعية  والتقلبات  املوارد  وشح  العمومية 

الرشوع يف االصالحات الرضورية.

أخطار هتّدد ديمومة »الستاغ«!
محمد الجاللي
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تفقري الثقافة مدخل إىل رضب
مقومات األمن القومي

مبارك عزيزي
عقيد متقاعد من الجيش الوطني مختص في استراتيجيات األمن والدفاع والعالقات الدولية

يُعترب ابن خلدون أول من قدَّم ُمحاولة تعريف للثقافة 
الثقافة  ُمصطلح  من  ما  حٍد  إىل  يقرب  تعريف  وهو 
يف  أحوالهم  يف  الناس  آداب  وهي:  اآلن  يُتداول  حسب ما 
املعاش كالعمران والصنائع والفنون والدراية يف مجاالت 
بالتعليم  الناس  آداب  تتشكل  حني  يف  اليومية  الحياة 

واالكتساب وإعمار الفكر.
ان العبارات التي اعتمد عليها العالمة ابن خلدون يف 
تعريفه للثقافة تصب كلها يف خانة القيم واألخالق والعلم 
االنسان  حقوق  واحرتام  االجتماعي  والسلم  والعمل 
والقوانني املنظمة لحياة الفرد وعالقته باملجتمع والدولة 
مفردات  مع  تتناقض  وهي  مناعتها.  وضمان  وبنائها 
التي  واالنبتات  والتطرف  واالنحطاط  واألنانية  الفوىض 
فهل  والدولة.  املجتمع  ومناعة  لديمومة  تهديدا  تشكل 
تأثري  الشامل  بمفهومه  الثقايف  للعمل  يكون  ان  يمكن 

عىل املجتمع والدولة وعىل مفهوم االمن القومي؟
وبناء  الوعي  صناعة  يف  جوهرياً  دوراً  الثقافة  تلعب 
املواطن وتطوير املجتمع وتقدمه وتحصينه من املخاطر 
القومي.  االمن  مقومات  وتدعيم  والخارجية  الداخلية 
وذلك بتعزيز روح االنتماء والوطنية واالندماج يف الحياة 
وصقل  الفرد  لدى  بسالسة  والسياسية  االجتماعية 
شخصية املواطن وتنمية وعيه وتخليصه من السلبيات 
عىل  قادر  وواع  صالح  مجتمع  وبناء  املايض،  وأرث 
التطرق  سيتم  نفسه.وهنا  وتطوير  الصعاب  مجابهة 
عىل  االستقالل  منذ  تونس  يف  الثقايف  املشهد  تقييم  اىل 
مدى ثالثة مراحل اتسمت باملرور الرسيع من االبداع اىل 
حثيثة  بخطى  والتقدم  املجهود  تفتت  اىل  ثم  االنكماش 
نحو االبتذال من خالل العالقة بني العمل الثقايف واإلرادة 
املراحل  وهذه  واألمني.  االقتصادي  والوضع  السياسية 
عرص  مرحلة  ثم  الرقمية  الثورة  قبل  ما  مرحلة  هي 
او  الثورة  بعد  ما  مرحلة  وأخريا  املعلومات  تكنولوجيا 

عرشية تفقري املثقف وتهميش الثقافة.

العصر الذهبي للثقافة ودورها في صناعة 
الوعي لتدعيم مقومات االمن القومي

املايض.  القرن  تسعينات  غاية  واىل  االستقالل  منذ 
واالبداع  بالرقي  يتسم  تونس  يف  الثقايف  املشهد  كان 
الثقافة. وهي  والعمل الجماعي املشرتك يف كل مجاالت 
املسعدي  ومحمود  القليبي  الشاذيل  بمرحلة  يُعرف  ما 
وغريهما من اعالم الدولة التونسية الناشئة التي راهنت 
عىل قيمة العمل الثقايف كعامل أسايس يف دعم مقومات 
اعمال  عدة  الفرتة  هذه  افرزت  حيث  القومي  االمن 
ثقافية ذات جودة وقيمة فنية عالية مكنت من ظهور 
شخصيات ثقافية مؤثرة يف املجتمع ساهمت يف تدعيم 
مجهود الدولة ملواجهة عدة مخاطر. وذلك بفضل اإلرادة 
السياسية للدولة التي راهنت عىل العمل الثقايف كعنرص 
وتحصني  وتطويرها  التونسية  الدولة  بناء  يف  أسايس 
الثقافة  انفتحت  وقد  وتقاليدها.  الثقافية  هويتها 
التونسية يف تلك الفرتة عىل محيطيها العربي واملتوسطي 
ولم تلتزم بحدود "سايكس بيكو" السياسية. وذلك من 
السهرات  مثل  املنطقة  دول  مع  الثقايف  التبادل  خالل 
الفنية املشرتكة مع مهرجان جرش باألردن او السهرات 
العربية التي تبث مبارشة كل شهر وبصفة موحدة لكافة 

الدول العربية. وقد كانت اغلب االعمال الثقافية والفنية 
من  وفنانون  مثقفون  فيها  يشارك  التي  تلك  الناجحة 
عدة دول عربية تحت راية العمل الثقايف العربي املشرتك 
الفنية  واملعارض  واملسلسالت  واالفالم  املرسحيات  مثل 
السياسية  االرادة  ان  نالحظ  وهنا   . الغنائية  واالعمال 
االبداع  الفرتة ساهمت يف ترسيخ  تلك  العرب يف  للحكام 
"سايكس  حدود  تخطي  بعدم  التزامهم  رغم  الثقايف 
من  تمكن  التونيس  املثقف  ان  حني  يف  سياسيا.  بيكو" 
ببقية  املبارش  واالتصال  بيكو"  "سايكس  حدود  دوس 
تلك  يف  املثقف  حظي  وقد  العربي.  الوطن  يف  املثقفني 
الفرتة بمقام رفيع لدى الساسة يف الوطن العربي حيث 
كان كل زعيم عربي يرسل وفدا سياسيا مصحوبا بوفد 
للتهنئة وربط  العربية  للدول  الهامة  املناسبات  ثقايف يف 
أوارص االخوة يف حني كانت ظاهرة اإلرهاب غري موجودة 
امتصاص  بفضل  وضعيفة  الحدود  داخل  محارصة  او 

األنشطة الثقافية للشباب وبقية رشائح املجتمع.

مرحلة غياب اإلرادة السياسة لبناء 
مشهد ثقافي داعم لمفهوم االمن القومي

الرقمية  الثورة  وبداية  العرشين  القرن  نهاية  مع 
وبروز مفهوم العوملة ويف ظل تنامي التهديدات االمنية 
انكب مجهود الدولة عىل ضمان االمن القومي باعتماد 
املقاربة االمنية كحل اسايس دون تمكني املثقف من ان 
أية  السياسية  يديل بدلوه يف هذا املجال. فلم تعر اإلرادة 
اهمية للمثقف للعب دور يمكنه من التأقلم مع متغريات 
بأنشطة  األمنية  املقاربة  مرافقة  يف  واملساهمة  املرحلة 
ثقافية تمكن من ملء الفراغ الذي تم استغالله من طرف 
الثقايف يف االنكماش  العمل  العنف. وهكذا بدأ دور  دعاة 
وانخفض  املشرتكة  العربية  الثقافية  االعمال  فتالشت 
النشاط  وتحول  الخارج  مع  الثقايف  التبادل  مستوى 
الثقايف من العاملية اىل الوطنية املحارصة داخل الحدود يف 
حني بدأ الفكر املتطرف يف التخلص من قيود "سايكس 
"من  املخربة  الطاقات  "ابداعات  عىل  واالنفتاح  بيكو" 
الدول الشقيقة والصديقة مستغال إمكانات تكنولوجيا 
الثورة الرقمية والتهميش املمنهج للعمل الثقايف بإرادة 
سياسية عرب التخفيض املتواصل يف التمويالت املرصودة 
لألنشطة الثقافية واجراءات الرقابة والصنرصة وبالتايل 
لذلك  املثقف. ونتيجة  تفقري  التقدم بخطى حثيثة نحو 
اتخذ املشهد الثقايف مسارا اتسم بانكماش االبداع والبحث 
التي  االنتاجات  بعض  عىل  واقترص  واالبتكار  والتجديد 
رسعان ما تتالىش من ذاكرة "املستهلك" ويف نفس الوقت 
بدأ الفكر املتطرف يتمدد شيئا فشيئا مللء الفراغات التي 

تركها النشاط الثقايف.

واقع الثقافة في تونس بعد الثورة: 
مرحلة التفقير والدفع نحو تبادل المواقع 

بين الثقافة واالرهاب

أزمات  من  رافقها  وما  األخرية  العرشية  خالل 
نتيجة  وأمنية  واجتماعية  وسياسية  ومالية  اقتصادية 
إدارة  عن  ديمقراطيا  املنتخبة  السياسية  الطبقة  عجز 

شؤون البالد وغياب اإلرادة السياسية لديها يف بناء دولة 
توفر الرفاه واالمن لشعبها وإيالء أهمية لقطاع الثقافة 
كعامل  دوره  بتقزيم  الثقايف  املشهد  اتسم  وللمثقف 
مساهم يف تدعيم االمن القومي للدولة واستيعاب طاقات 
الشباب املتحمسة للحرية والديمقراطية. يف حني أصبح 
العامل اإلرهابي يعمل بكل حرية يف كل ارجاء الدولة وال 
يعرتف بالحدود بل انتقل من املستوى الوطني اىل املستوى 
اإلقليمي والعاملي يف شكل عمل جماعي منسق من طرف 
كل الجنسيات بفضل تدفق األموال الفاسدة من الداخل 
والخارج بتواطئ من املنتفعني من حالة عدم االستقرار 
االسرتاتيجية  والرؤى  املشاريع  غياب  وبسبب  بالبالد. 
للدولة يف مجال العمل الثقايف وما رافقه من تصحر ثقايف 
تبادل  ظاهرة  الثورة  عرشية  شهدت  للمثقف  وتفقري 
املواقع بني الثقافة والعنف والتطرف. فقد تنظم العنف 
وتهيكل وانفتح عىل العاملية )انصار الرشيعة وداعش..( 
قاطرة  يمثل  كان  الذي  الجماعي،  العمل  بدأ  حني  يف 
االبداع الثقايف يضمحل وينحرص بسبب تفقري وتهميش 
 oNe MaN" املثقف الذي اصبح يميل اىل العمل الفردي
ShoW" لضمان بقائه يف الساحة الفنية بأقل التكاليف.
ويمكن تفسري ظاهرة اقبال املثقف عىل العمل الفردي 
"oNe MaN ShoW" استسالما منه للضغوطات املالية 
والنفسية املسلطة عليه وسط غياب مرشوع ثقايف للدولة 
نفسه  املثقف  وجد  منه  شعور  ودون  املثقفني.  وتشتت 
اعتمدها  التي  لإلرهاب  املنفردة"  الذئاب  "نظرية  يتبع 
نتيجة التضييقات األمنية املسلطة عىل جماعات العنف. 
وقد كرست هذه الوضعية لدى املثقف ،ودون وعي منه 
،ظواهر لم يألفها من سبقه يف امليدان الثقايف مثل االنانية 
والفردية والخوف من املستقبل واالحساس بعدم االمان. 
الثقافية  االعمال  وجودة  قيمة  انحدرت  لذلك  ونتيجة 
الذي  التفاهة  نظام  وتمدد  االرتجال  متاهة  يف  ودخلت 
بدأ الجيل الجديد يف التعود عليه .فارتفع منسوب العنف 
والتطرف وتالشت القيم الن االرادة السياسية استثمرت 
اقدم  هي  التي  الثقافة  واهملت  الديمقراطية  يف  نظريا 
من الديمقراطية وتمثل مجموعة قيم تحول بني االنسان 
ولآلخر  له  الحياة  وحب  والفني  الثقايف  بالحس  املتشبع 
وبني االرهابي املتشبع بالفكر املتطرف والذبح والضغط 
املشاريع  بأن  يعي  ان  للسيايس  البد  لذلك  الزناد.  عىل 
الثقافية هي التي تبني املجتمعات الجديدة وتغرّيها، وأن 
الالمركزية الثقافية ليست مجّرد شعار يزين الخطابات 
بالتوازي مع االحاطة باملثقف وتوفري آليات الحماية له 

ليقوم بدوره كمبدع .
أبنائها  وعي  يف  تكمن  واملجتمع  الدولة  حصانة  أن 
الفرد واملجتمع وقدرتهم  التي يمكن ان تهدد  باملخاطر 
عىل مواجهتها. لذلك البد ان تكون هناك إرادة سياسية 
وتفاعل  وتجاوب  السيايس  املسؤول  طرف  من  صادقة 
الثقافية  الهوية  عىل  للحفاظ  الثقافة  اهل  طرف  من 
وطني  مرشوع  باعتماد  وذلك  الحقيقية  الوطنية 
االعتبار  وإعادة  الواقع  أرض  عىل  وترجمته  للثقافة 
تبني مشاريع  تفقريهم عرب  للكفاءات واملثقفني وعدم 
الثقافة  اهل  مجهودات  وتوحد  تجمع  ووطنية  ثقافية 
مع تشجيع املواطنني عىل القيام بما هو أفضل للمجتمع 
والطقوس  والتقاليد  والعادات  املتطرف  الفكر  ملواجهة 

الدخيلة التي تهدد مجتمعنا.
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

أهال وسهال في سوقنا...

رفيق عبد الّسالم بوشالكة منتدى الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية

عادة ال يُعّرف "الّسيايس" أو الّسياسيّة بقرابته من فالن أو من 
الّسالم بوشالكة، ال يمكن  الدكتور رفيق عبد  فالنة، لكن يف حالة 

وصفه بهذا الّلقب أو ذاك عدا بصهر رئيس حزب حركة النّهضة.
فتقديمه مثال كوزير أسبق يثري لدى الكثريين ذكريات من قبيل 
أو  عواصم  أسماء  تهّم  بسيطة  معلومات  أو  لها  معنى  ال  عبارات 
طول سواحل البالد أو حادثة الهيلتون إلخ... أّما تقديمه كقيادي 
بحزب فيثري التّعّجب لسطحيّة تحاليله وخطابه وتدويناته ولم يبق 
من تفسري سوى أنّه "ِصهر الّشيخ" واملتظّلل بظّله واملتشبّث بكّل 
ما يقول ويفعل يف كّل األحوال ال فقط أمام الّرأي العام بل وأيضا 

داخل حركة النّهضة.
حكومة  أعضاء  أداء  عِقب  الذي  سعيّد  الّرئيس  خطاب  بعد 
صورا  فيه  عرض  والذي  الدستورية  اليمني  بودّن  نجالء  السيّدة 
لبعض ما كان يحدث من عنٍف تحت قبّة الربملان، تفتّقت قريحة 
رفيق عبد الّسالم عن تدوينة مفادها أّن قيس سعيّد كان يُحّرض 
أنّها  حّد  إىل  والهرج  الفوىض  إحداث  عىل  وجماعتها  مويس  عبري 
إستولت عىل منّصة الّرئاسة دون أن يحّرك ساكنا... وأّن سعيّد منع 
أنّه مسؤول عن  النظام والحال  التدّخل لفرض  الّرئايس من  األمن 
أمن الربملان... ويواصل العبقري رفيق عبد الّسالم بوشالكة بالقول 
أّن كّل ذلك كان تكتيكا من رئيس الّدولة لتعفني األوضاع ليتمّكن 
من"إغتصاب السلطة" بقّوة الّسالح ويستنتج نهاية أن ما بُِني عىل 
باطل هو باطل وأن ال حّل سوى العودة إىل الّديمقراطيّة كاملة غري 

منقوصة ! ِنعم التّحاليل ونِعم اإلستنتاجات!
الحياة  أّن  يؤّكد  ثقة  وبكّل  بوشالكة  الّسالم  عبد  رفيق  يس 
قيس  وأّن  "ُمجّسدة"!  الّديمقراطيّة  هي  صهره  برئاسة  الربملانيّة 

سعيّد وبسبق إرصار دفع للرتذيل تمهيدا لالنقالب!
رفيق عبد السالم وصهره راشد الغنّويش وحزبه ومن كان يدور 
الّدفاع وحتّى مجّرد الحديث عن  يف فلكهم هم آخر من يحّق لهم 
أوضاعنا  تدنّي  سبب  وأمثاله  وهو  والّديمقراطيّة  والباطل  الحّق 
ووصولها لحّد ال يمكن أن ننِزل تحته واألجدر بهم أن يعتذروا من 

تونس عىل ما فعلوا...

السياسات  وتتتاىل  األسماء  وتتغري  الحكومات  تتعاقب 
للحقوق  التونيس  املنتدى  يزال  وال  والقرارات  واإلجراءات 
بدوره  ومتمسكا  ومتماسكا  ثابتا  واالجتماعية  االقتصادية 
االقتصادية  تفرعاتها  بمختلف  التونسيني  حقوق  حراسة  يف 

واالجتماعية والبيئية وحتى السياسية... 
يداوم املنتدى عىل اصدار نرشياته الشهرية املقتفية ملختلف 
التحركات االجتماعية يف كل املدن والواليات، ليسلط الضوء عىل 
نبض تونس من اعتصامات واحتجاجات اجتماعية وارضابات 
عمالية وغريها من تعبريات الغضب االجتماعي األخرى من عنف 
ملخاض  محرارا  املنتدى  ليكون  نظامية،  غري  وهجرة  وانتحار 

مجتمعي عىل مدى سنوات عرش... 
عديد  عىل  فيشتغل  بحتة  بيئية  بملفات  املنتدى  وينشغل 
التجاوزات  ميدانيا  ويتابع  الدراسات  وينجز  البيئية  القضايا 
السلطات ويوجه  املدن والجيهات ويسائل  واالخالالت يف عديد 

اصابع اتهامه يف وجوه الضالعني ويقدم الحلول واالقرتاحات.
يف  يخىش  فال  للتونسيني  الغذائي  باألمن  املنتدى  ويهتم 
االصداح بمواقفه ورؤاه لومة الئم ويقف يف صف صغار الفالحني 
عىل  االسترياد  يف  املوغلة  االقتصادية  التوجهات  شفرات  ويفك 
التهديدات املعلنة للسيادة  حساب املنتجات الوطنية وينبه من 

الغذائية.
فال  اولوياته  اوىل  ضمن  املهاجرين  ملف  املنتدى  ويضع 
يكتفي بالتنديد بما يصفها باالنتهاكات املمنهجة ضد املهاجرين 
اىل  الرامية  االوروبية  السياسات  انتقاد  عن  يغفل  وال  االفارقة 

تحويل ارض تونس اىل سجن كبري للمهاجرين.
االقتصادية  للحقوق  الحارس  بدور  املنتدى  يكتفي  وال 
الفينة  بني  السياسية  مواقفه  عن  فيعرب  والبيئية  واالجتماعية 
ايمانا  واملهمشني،  املفقرين  من  للعديد  صوتا  ليكون  واالخرى 

منه بأن الحقوق كل ال يتجزأ.  

 

قيس سعيد
من اكرب التحديات التي سنواجهها 
وبنفس  الصلبة  االرادة  بنفس  معا 
التونسية  الدولة  انقاذ  القوية  العزيمة 
يف  بها  يرتبصون  الذين  براثن  من 
الداخل ويف الخارج …من براثن الذين 

يعتقدون ان املناصب غنيمة او قسمة لالموال العمومية 
او قسمة ملراكز النفوذ …سنفتح ان شاء الله تعاىل كل 
احد  عىل  الحد  فضل  وال  ملف  اي  نستثني  ولن  امللفات 
وبسيادة  الدولة  بسيادة  العبث  يريدون  ملن  مكان  وال 
..رسقوا  الكثري  الشعب  اموال  من  نهبوا  لقد  الشعب… 
باننا  يقني  عىل  ولكني  يأس  اىل  اماله  حولوا  مقدراته 
سنعرب معا من اليأس اىل االمل ومن االحباط اىل العمل.”

 جياني بوكاتشيو
رئيس لجنة  البندقية

الذي   117 عدد  الرئايس   االمر 
قيس  الجمهورية  رئيس  عنه  اعلن 
الدولية  املعايري  مع  يتوافق  ال  سعيد 
اي  يحدد  لم  فاالمر  الطوارىء  لحالة 
من  الذي   الربملان  والغى  زمني  سقف 

املفروض ان يراقب السلطة التنفيذية اضافة اىل انه لم 
يحدد سلطات الرئيس بايجاد حلول الزمة محددة )...(

مبادىء  تنظمها  الديمقراطيات  الطوارىء يف  وحالة 
والرضورة  والتناسب  القانون  دولة  بينها  من  اساسية  
برملانية  لرقابة  وتخضع  مؤقتة  صبغة  لها  تكون  وان 

وقضائية ناجعة... 

عبير موسي
التحرك  بصدد  الغنويش   راشد 
داخلية وخارجية  والتعامل مع جهات 
التي  التحركات  يدير  الذي  وهو 
رئيس  الستار,,..  وراء  من  االن  نراها 
عندما  ابقى  سعيد  قيس  الجمهورية 

اكتفى بتعليق الربملان دون حله عىل صفة راشد الغنويش 
كرئيس ملجلس نواب الشعب )...( ونحن حملنا املسؤولية 
الذين خرجوا  التونسيني  لرئيس الجمهورية باعتبار ان 
من  تخلصوا  انهم  اعتقدوا  جويلية   25 يوم  فرحني 
العرشية  يف  البالد  دمروا  الذين  االخوان  ومن  الغنويش 

السوداء .

روضة القرافي
السيايس،  يخدم  الذي  القايض 
يخذله السيايس.. الرتاجع عن عدد من 
الجربية  اإلقامة  تحت  الوضع  قرارات 
وايقاف  تأجيل  لقضاء  عزاء  وال 
الذي  للمحكمة  األول  للرئيس  التنفيذ 

السياسية  القوى  وموازين  الحاكم  رغبات  بتلون  يتلون 
وما  القضاء  واستقالل  القضاء  األول  الرئيس  ...خذل 
الدستورية  والقواعد  الدولية  املواثيق  عليه  استقرت 
التنفيذية  والسلطة  اإلدارة  قرارات  محاذير  بخصوص 
الظروف  يف  خاصة  حماية  والحريات  بالحقوق  املاسة 
عىل  املحمول  الفعالة  الرقابة  واجب  خذل   . االستثنائية 
يف  واملحاسبة  املساءلة  بني  التوازن  فرض  يف  القضاء 
العادلة وحماية حقوق األفراد  نطاق اجراءات املحاكمة 
بالجملة  قرارات  املجتمع واتخذ  السلطة عىل  ملنع تغول 
الجربية  اإلقامة  قرارات  إيقاف  وصربة واحدة يف رفض 
السيايس  فخذله  السيايس  ورغبة  إرادة  مع  لتلتقي 

بالجملة .

غازي الشواشي
ان  يجب  الحقيقية  الشعب  معركة 
تكون ضد منظومة الفساد واملحسوبية 
والتخلف والفقر واألمية والبطالة وغالء 
االجتماعية  العدالة  وغياب  املعيشة 
ولكن  للشوارع  الشعب  خرج  ولذلك 

مرشوعه  تنفيذ  اطار  يف  الدولة  رئيس  الشديد  لالسف 
الشخيص جّر البالد إىل معركة حول الرشعية واملرشوعية 
ان  يمكن  ال  السيايس وهي معركة كرس عظام  والنظام 
ينترص فيها ابدا وسيكون ثمنها باهظا وخسائرها كبرية 

عىل البالد وعىل الشعب

قالواقالوا

رديءحسن

صورة تتحدث

راشد الغنوشي 
وصهره رفيق عبد 
السالم بوشالكة 
عندما كان وزيرا 

للخارجية في 
حضرة السيد جورج 
سورس المعروف 

عالميا بوقوفه 
وبمساندته 

الالمشروطة 
للحركة الصهيونية 

العالمية.
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»ديبلوماسية األخطاء«
شامعة لدفن أكاذيب دول »الناتو«

العراق وليبيا وسوريا اكتوت بنارها :

الحبيب القيزاني
بعد مرور عرشية كاملة عىل العدوان الذي شنته قوات الحلف األطليس 
)الناتو( عىل نظام القذايف بتدبري من فرنسا أساسا وبعدما تحّولت ليبيا 
اىل كيان ممّزق االوصال يحاول مللمة الجراح والدمار الذي خلفته حرب 
أهلية غّذتها أياد أجنبية يف رصاعها عىل الغنيمة اعرتف الرئيس الفرنيس 
ايمانويل ماكرون يف الوقت الضائع بأن »التدخل العسكري يف ليبيا عام 
2011 كان خطأ« مضيفا أن بالده »تدخلت يف ليبيا من أجل مصالحنا 

ودون أخذ رأي الشعب الليبي بعني االعتبار«.
العظمى  الدول  سياسات  روافد  أحد  األخطاء«  »ديبلوماسية  إنها 
الخارجية التي تحاول – اعتمادا عىل ذاكرات الشعوب القصرية – تعليق 
األخطاء  شماعة  عىل  الرّش«  »محور  يف  تصنّفها  دول  عىل  تآمرها  نتائج 
و«حسن النية« مع ما ينطوي عليه ذلك من خداع ورياء وكذب ال يغرّي 
بلد  من  أكثر  مع  السيناريو  نفس  تكّرر  ويفنّده  شيئا  األمور  واقع  من 

وخصوصا منها البلدان العربية.
مع  ثم  العراق  مع  حدث  ما  الديبلوماسية  هذه  تجليات  أبرز  ومن 

سوريا.
قال  وتدمريها،  ليبيا  عىل  هجوم  شن  بخطإ  ماكرون  اعرتاف  فقبل 
الربيطانية عام  الذي كان رئيسا للحكومة   2016 توني بلري يف جويلية 
كلها ودون  األخطاء  املسؤولية عن  كامل  »أتحّمل   :  2003 العراق  غزو 
الضحايا  لسقوط  العميق  أسفي  عن  وأعرب  أية مربّرات  ودون  استثناء 

وأعرب عن دعمي لقواتنا املسلحة«.
وزير  تشيلكوت  جون  لجنة  تقرير  نرش  بعد  بلري  اعرتاف  وجاء 
الداخلية الربيطاني األسبق والتي توصلت اىل نتيجة أن غزو العراق لم 
يكن مربّرا واىل أن ما نجم عنه كان متوقعا مسبّقا وهو التفجريات الدامية 

التي اغرقت البالد لسنوات يف »حرب الكّل ضد الكّل«.
كما أشارت اللجنة اىل أن العقوبات التي كانت مفروضة عىل العراق 
قبل غزوه لم تكن تسمح له بإنتاج سالح نووي وصنع صواريخ لحمله 

مثلما ادعت واشنطن ولندن.
لكن تقرير »تشيلكوت« هو اآلخر لم يخرج من مستنقع »ديبلوماسية 
لغزو  الحقيقي  السبب  اىل  التعرض  تجاهل  أنه  اذ  واالخطاء«  الخداع 
العراق أال وهو االستيالء عىل نفطه الذي كان يمثل آنذاك 11 ٪ من اإلنتاج 
العاملي اىل جانب التخلص من نظام بات يمثل تهديدا وجوديا إلرسائيل.

سنة  بلري  نائب  منصب  شغل  الذي  سكوت  جون  اعرب  بلري،  وقبل 
2003 عن أسفه لـ »الغلطة الكارثية« مؤكدا أن الغزو »لم يكن رشعيا« 

وأن القرار وتداعياته ستالزمه طيلة بقية حياته.
2007 اتهم يف كتابه الصادر  جوردون براون الذي خلف بلري عام 
بتوريط  املتحدة  الواليات  وأزمتنا«  »حياتي  عنوان  تحت   2017 عام 
أن  موضحا  الخداع  طريق  عن  العراق  غزو  يف  الربيطانية  الحكومة 
البنتاغون كان يعلم جيدا أن بغداد ال تملك أسلحة الدمار الشامل وأنه 
الرّسي  االستخباراتي  التقرير  أن  براون  وأضاف  بذلك.  لندن  يُبلغ  لم 
يسلم  لم  العراق  لدى  شامل  دمار  أسلحة  وجود  مزاعم  حول  األمريكي 
أبدا للحكومة الربيطانية مالحظا أنه لو تم ذلك لتطورت األوضاع الحقا 

حسب سيناريو آخر.
القومي  األمن  مستشارة  رايس  كوندوليزا  اعرتفت   2017 ماي  يف 
األمريكي يف عهد جورج بوش االبن بأن السبب الحقيقي وراء قرار غزو 
العراق لم يكن أبدا جلب الديمقراطية لهذا البلد وأنه كان يف حقيقة األمر 

لإلطاحة بصّدام حسني.
 2014 عام  منذ  االعرتاف  اىل كريس  رايس  االبن سبق  جورج بوش 
عندما عرّب لشبكة »يس بي اس نيوز« االمريكية عن ندمه لغزو العراق 
مقّرا بأن ذلك مهد الطريق لظهور تنظيم »داعش« اإلرهابي متناسيا أن 
»داعش« صناعة أمريكية-بريطانية مثلما اعرتفت بذلك وزيرة الخارجية 

االمريكية يف عهد أوباما هيالري كلينتون يف كتاب من تأليفها.

اعترب خالل حوار  فقد  ترامب  السابق دونالد  األمريكي  الرئيس  أما 
يف  الربيطانية  و«تايمز«  األملانية  »بيلد«  صحيفتا  بالتزامن  معه  أجرته 
اتخذت يف  التي  القرارات  أسوإ  كان من  العراق  أن غزو   2017 جانفي 
تاريخ أمريكا مضيفا »أنه أشبه برمي أحجار عىل خلية نحل، انها واحدة 

من لحظات الفوىض العارمة يف التاريخ«.
القطري  املسؤول  جاسم  بن  لحمد  سبق  فقد  لسوريا  بالنسبة  أما 
يف  املسلحة  للجماعات  الدعم  قدمت  بالده  بأن  اعرتافه  السابق،  الرفيع 
سوريا، عرب تركيا، بالتنسيق مع القوات األمريكية وأطراف أخرى، الفتا 

إىل أن »الصيدة« فلتت.
الدوحة  أن  السابق،  القطري  الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  وأكد 
أن  السعودية، مشددا عىل  بتفويض من  السورية  األزمة  بملف  أمسكت 

لبالده »أدلة كاملة عىل االستالم«.
بالده  قدمته  الذي  العسكري  الدعم  أن  جاسم،  بن  حمد  وأوضح 
للجماعات املسلحة يف سوريا، كان يذهب إىل تركيا بالتنسيق مع الواليات 
املتحدة، وأن »كل يشء يرسل كان يتم توزيعه عن طريق القوات األمريكية 

واألتراك والسعوديني«.
الرياض غريت موقفها بشأن بقاء األسد،  وقال حمد بن جاسم، إن 
بقوله  الرياض  مخاطبا  بذلك،  الدوحة  تبلغ  لم  ألنها  إليها  اللوم  ووجه 

»كنتم معنا يف خندق واحد«.
العراق ثم ليبيا فسوريا وهكذا دواليك.. وغدا سيقولون أن العدوان 

الذي يتعرض له اليمن منذ 6 سنوات كان خطأ وهلّم جّرا.
استنفار  وعىل  األكاذيب  تسويق  عىل  تعتمد  األخطاء«  »ديبلوماسية 
الرأي العام الدويل املسّخر لخدمتها والتعلل بـ »حسن النية« كلما صدع 
أحد أصوات الرشفاء بالحقيقة مع استدرار دموع التماسيح عىل الضحايا 

طبعا دون التفكري يف تقديم تعويضات.
بعدما  الضائع  الوقت  يف  دائما  يأتيان  واالعتذار  بالخطإ  فاالعرتاف 
يكون كل يشء قد ُقيض لكن الثابت أن ما يُراد له أن يكون »أخطاء« لم 
يكن وليد الصدف خصوصا يف ضْوء رتل سوابق االعتداءات التي تعرضت 
لها عدة دول عربية والوقائع والشهادات واالعرتافات أكرب دليل عىل ذلك. 
الخفاء  يف  تارة  تحاك  ترتيبات وخطط  نتيجة  تأتي  ال  الصدف  أن  ذلك 

إن ما  املإل وعن سابق اضمار وترّصد. ثم  أمام مسامع وعيون  وأخرى 
تحاول »ديبلوماسية األخطاء وحسن النية« تربيره بأنه أخطاء يحمل يف 
طياته اعرتافا بخلل يف الحسابات أو قصور يف التقديرات بما يعني وجود 
تدبري وتنفيذ يتطلبان مربّرات وتكتيكا ويفرضان وجود أهداف للتحقيق.
وبعد هذا متى كانت املؤامرات خطأ؟ فكّلنا يتذكر – قبل غزو العراق 
– كيف أرّص كولن باول خالل اجتماع بمجلس األمن الدويل عىل فرض 
امتالك العراق صواريخ طويلة املدى عرب اشهار صور ملا أسماه صوامع 
اطالق تلك الصواريخ. وتروي وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك يف حكومة 
الرئيس جاك شرياك الذي رفض الزج ببالده يف عملية الغزو أنها اختلت 
بعد ذلك بكولن باول وأنه ملا واجهته بصور أقمار التجسس الفرنسية 
القمح  مخازن  صوامع  هي  عنها  تحدث  التي  الصوامع  أن  تثبت  التي 
الغضب  من  نوبة  انتابته  الصواريخ  الطالق  صوامع  وليست  العراقي 

وبادر بجمع ملفاته وغادر القاعة.
وتماما مثلما اخفت الديبلوماسية االنغلوأمريكية أسباب غزو العراق 

الحقيقية، يخفي اليوم ماكرون أسباب تدمري نظام القذايف.
فقد كان من أسباب جنون فرنسا بقيادة نيكوالي ساركوزي آنذاك 
رفض القذايف منح رشكات النفط الفرنسية وحتى األمريكية واالنقليزية 
امتيازات للحصول عىل نفط بالده بأسعار تفاضلية مثلما كان الشأن مع 
إيطاليا. وكان من أسباب ذلك الجنون أيضا برنامج القذايف لبعث عملية 
التجارية  املعامالت  يف  والدوالر  األورو  عن  بديال  تكون  موحدة  افريقية 
الدولية وهو خط أحمر لم تكن دول الحلف األطليس مستعدة للقبول به.
الدوالرات  السطو عىل مليارات  لم يتعرض لعمليتي  ان ماكرون  ثم 
وأطنان الذهب الليبي التي قامت بها جيوش الناتو عندما اقتحمت البنك 

املركزي الليبي يف طرابلس لتتبخر تلك الثروات اىل يوم الناس هذا.
غربيني  صحفيني  اعرتافات  بها  جاءت  التي  الحقائق  عّرت  لقد 
مشهورين الجانب املظلم مما يسمى »ديبلوماسية األخطاء وحسن النية« 
مدى  عن  وآخر  حني  بني  عنها  االفراج  تم  ديبلوماسية  وثائق  وكشفت 
األالعيب والخبث واملكر التي تنتهجها دول الناتو لتنفيذ مخططات نهب 
ذلك  كان  ولو  أجيالها  مستقبل  ومصادرة  املستضعفة  الشعوب  ثروات 

بالحديد والنار.

بغداد تحت القصف االمريكي
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أوروبا  من  فضاء  رائدا 
بدالت  يرتديان  وإسرائيل 
مهمة  خالل  فضائية 
لرحلة  استعدادا  تدريبية 
في  المريخ،  كوكب  الى 
موقع يحاكي محطة خارج 
رامون  حفرة  في  الموقع 
في متسبي رمون بصحراء 
إسرائيل  جنوب  النقب 

يوم 10 أكتوبر الجاري.

صورة تتحدث

نيويورك تايمز”: 

السعودية منحت ترامب هدايا مزيفة 
دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  تلقاها  التي  الهدايا  عن  تقريرا  تايمز”  “نيويورك  نرشت صحيفة 

ترامب والوفد الذي رافقه يف زيارته إىل السعودية عام 2017، مشرية إىل وجود “مفاجأة” حولها.
وقالت الصحيفة األمريكية إن عدد هدايا السعوديني إىل مسؤويل ترامب بلغت نحو 82 هدية، وإنها 
تراوحت بني العادية مثل األحذية واألوشحة إىل الهدايا باهظة الثمن، من بينها ثالثة معاطف مصنوعة من 

فرو النمر األبيض والفهد، وخنجر بمقبض يبدو أنه من العاج.
ونقلت الصحيفة عن أحد محاميي البيت األبيض، تأكيده أن حيازة الفراء والخنجر عىل األرجح ينتهك 

قانون األنواع املهددة باالنقراض، وأن إدارة ترامب احتفظت مع ذلك بها.
ولفتت إىل أنه يف اليوم األخري لرئاسة ترامب، سلم البيت األبيض هذه الهدايا إىل إدارة الخدمات العامة 
بدال من إدارة األسماك والحياة الربية األمريكية، التي صادرت الهدايا هذا الصيف، والتي كشف تحليلها 

عن “مفاجأة” وهي أن املعاطف الثالثة مزيفة وليست طبيعية.
الربية  والحياة  األسماك  خدمة  عىل  ترشف  التي  الداخلية،  وزارة  باسم  املتحدث  شريي،  تايلر  وقال 
األمريكية: “لقد قرر مفتشو الحياة الربية والوكالء أن بطانات املعاطف مصبوغة وليست مصنوعة من 
فراء طبيعي”. أما مقبض الخنجر فيبدو أنه يحتوي عىل سن أو عظام من العاج، عىل الرغم من أن التحليل 

املعميل اإلضايف سيكون مطلوبا لتحديد األنواع.
وأشارت الصحيفة إىل أنه ليس من الواضح ما إذا كان السعوديون عىل علم بأن الفراء مزيف، معتربة 
املتحدة والقادة  الواليات  الهدايا بني  الفراء ليست سوى مثال واحد عىل كيفية تحول تبادل  أن “حكاية 

األجانب، إىل فوىض عارمة يف بعض األحيان خالل إدارة ترامب”.

”EurAsian Times“ مجلة

صاروخ صيني قادر عىل شل االقتصاد األمريكي
ينكب علماء صينيون يف األكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات اإلطالق عىل تصميم صاروخ قادر عىل 

إنشاء “صدمة كهرومغناطيسية” قوية جدا قادرة عىل “شل االقتصاد األمريكي” بحسب بعض املصادر.
وينطلق الصاروخ الجديد برسعة تفوق 6 ماخ )ماخ – رسعة الصوت( وقادر عىل قطع مسافة تقدر بنحو 

3000 كلم يف 25 دقيقة من الطريان.
التأثريات  مجال  يف  املايض،  القرن  خمسينات  منذ  العلماء  يبحث   ”EURASIAN TImES“ مجلة  وبحسب 

الكهرومغناطيسية لألسلحة النووية عىل االتصاالت واألنظمة الكهربائية.
الشمالية خطوات واسعة يف  أمريكا وروسيا والصني وكوريا  املصدر، مثل  الدول، حسب  وقطعت بعض 
أبحاث تطوير أسلحة “النبضات الكهرومغناطيسية”، لكن اإلضافة الصينية الجديدة تمنح بكني “ميزة عىل 

منافسها اللدود )أمريكا(”.
ووفق املجلة ربط الباحثون والعلماء بداية 
الكهرومغناطيسية  النبضات  انفجارات  بني 
البسيط  االفرتاض  وكان  النووية،  بالرؤوس 
خلف ذلك هو انبعاث كمية كبرية من اإلشعاع 
التطورات  لكن  النووي.  االنفجار  عن  الناتج 
الكهرومغناطيسية،  النبضات  ملجال  الالحقة 
التابع  املتطورة  الصواريخ  مرشوع  مثل 
للقوات الجوية األمريكية )CHAmP(، تحدت 
مولد  طريق  عن  يعمل  الذي  الفكرة،  هذه 

امليكروويف.
املفهوم  هذا  يف  توسعوا  الصينيني  العلماء 
لتوليد  متفجرا  كيميائيا  حربيا  رأسا  وأضافوا 

انفجار كهرومغناطييس أكرب وأشد.
ضغط  إىل  الكيميائي  االنفجار  ويؤدي 
إىل  الصدمة  الذي من شأنه تحويل طاقة  التدفق”،  باسم “مولد ضغط  يُعرف  مغناطيس مشحون كهربائيًا 

دفعات قصرية ولكنها أقوى بكثري من املوجات الدقيقة.
ويستخدم هذا لتوليد الكهرباء التي بدورها تعمل عىل توليد ضغط التدفق املغناطييس، حيث تؤدي سلسلة 

من العمليات إىل قيام الصاروخ بتوليد كميات كهرباء كبرية دون الحاجة إىل بطاريات.
وستستخدم هذه الصواريخ املكثفات الفائقة التي تتميز بكثافة طاقة تزيد 20 مرة عن البطاريات. وعالوة 
عىل ذلك، يمكن شحن هذه املكثفات أثناء التنقل عن طريق االستفادة من تحويل طاقة الحرارة إىل كهرباء، حيث 
يقول الباحثون الصينيون إن هذا النهج يمكن أن يفرغ قدًرا كبريًا من الطاقة يف غضون 10 ثواٍن، األمر الذي 

يحدث خلال كهرومغناطيسيا.
وأشار املصدر إىل أن هذا الصاروخ يمكن أن يؤدي إىل إتالف نظام االتصاالت حيث يمكن إلشعاع النبضات 
الكهرومغناطيسية حرق األجهزة اإللكرتونية يف دائرة نصف قطرها 2 كيلومرت، األمر الذي يشكل خطرا عىل 

املؤسسات االقتصادية بشكل عام، لكن البعض اعترب أن تأثريات هذه األسلحة “مبالغ فيها إىل حد كبري”. 
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رحيل أب القنبلة النووية الباكستانية عبد القدير خان

ما بعد فايسبوك
»الوقت  أن  اعتربت  تايمز«  »الفايننشيال  صحيفة 
حان للتفكري يف ما بعد فايسبوك« وأنه »يجب عىل أعضاء 
زوكربريغ  مارك  استدعاء  األمريكي  الشيوخ  مجلس 
املسؤولة  شهادة  عىل  للرّد  للرشكة  التنفيذي  الرئيس 
الرشكة  تفضيل  )حول  هوغن  فرانسيس  منها  املستقيلة 
تحقيق األرباح عىل االلتزام بالشفافية والنزاهة يف خدمة 
تأثري  املستقّل حول  البحث  املزيد من  الحرفاء(، وتشجيع 

خدمات الرشكة والطرق التي تعمل بها خوارزماتها«.
2,8 مليار مستخدم  الصحيفة أضافت أنه »مع وجود 
لفايسبوك يمثلون حوايل 60 ٪ من سكان العالم املتصلني 
ادارتها  جعل  بشكل  »كبرية  الرشكة  أصبحت  باالنرتنيت 

صعبة، ناهيك عن تحديد لوائح تنظيم عملها«.
»الفايننشيال تايمز« اشارت اىل أن »أفضل أمل قد يكمن 
ومن  املنافسة  من  املزيد  بتوفري  الرشكة  جماح  كبح  يف 
الشبكات املحلية« محّذرة يف نفس الوقت من عدم النجاح 
التي  الطريقة  بنفس  الجديدة  املنصات  عملت  اذا  ذلك  يف 
»أرضت  طريقة  أنها  معتربة  »فايسبوك«،  رشكة  توختها 

باملجتمع« وأن ذلك يحتاج اىل رّد.

منذ ما ال يقّل عن عام
أمريكي  مسؤول  عن  نقلت  سرتيت«  »وول  صحيفة 
تأكيده أن عسكريني أمريكيني »يدّربون رّسا منذ ما ال يقل 
عن عام جيش تايوان لتعزيز دفاعات الجزيرة ضد الصني«.

ووفق الصحيفة يتكون فريق املدربني االمريكان من 20 
عسكريا من الوحدات الخاصة اىل جانب رسية من سالح 

مشاة البحرية )املارينز(.
»وول  ساقتها  التي  املعلومات  ينف  لم  البنتاغون 
سرتيت« ولم يصدر عنه أي تعليق عليها واكتفى املتحدث 
أو  عمليات  عىل  تعليق  أي  لدي  »ليس   : بالقول  باسمه 
عمليات نرش أو تدريب محّددة لكني أوّد أن أؤكد أن دعمنا 
لتايوان وعالقتنا الدفاعية بها يتماشيان مع التهديد الحايل 

الذي تشكله جمهورية الصني الشعبية«.

ناكرة جميل...؟
موقع »سبوتنيك نيوز« شّن هجوما الذعا عىل السلطات 
صفقة  اجهاض  »محاوالتها  أسماه  ما  بسبب  األوكرانية 

المداد املجر بالغاز الرويس عن طريق رشكة غازبزوم«.
ناكرة  كييف  سلطات  كانت  ان  عما  املوقع  وتساءل 
جميل لتسوق الرّد عىل لسان وزير خارجية املجر وبقوله 
: »االعرتاض عىل حق دولة أخرى يف ضمان أمنها الطاقي 
أمر يتجاوز كل الحدود« قبل أن يضيف خالل تواجده بأحد 

أوكرانيا  اليه  رفعت  الذي  األوروبي  الربملان  مقّر  ممرات 
 : األوكرانية  للسلطات  الغرض متوّجها بكالمه  يف  شكوى 
عىل  ملساعدتكم  املطلوبة  الطبية  باللوازم  أمددناكم  »لقد 
الدوام  عىل  شخصيا  ودافعت   19 كوفيد  جائحة  مواجهة 
أراضيكم وسيادة بالدكم... ومقارنة بهذا نرى  عن وحدة 

أن رّد فعلكم عىل صفقتنا مع غازبروم عمل عدواني«. 

تحذير
عرب  اللهيان  عبد  أمري  حسني  ايران،  خارجية  وزير 
الفروف  سريغي  الرويس  بنظريه  مؤخرا  جمعه  لقاء  اثر 
اإلرهابيني  »تواجد  من  بالده  وقلق  مخاوف  عن  بموسكو 
العسكري  التعاون  اىل  إشارة  يف  املنطقة«  يف  والصهاينة 

القائم بني إرسائيل وأذربيجان املحاذية إليران.
يف  تغيري  أي  تقبل  »لن  بالده  أن  عىل  أكد  اللهيان  عبد 
خريطة منطقة القوقاز« شمال غرب بالده )يف إشارة اىل 
سعي أذربيجان اىل السيطرة عىل منطقة ناغورنو كاراباخ 

بعد انتصارها يف الحرب األخرية عىل أرمينيا(.
عىل  عسكرية  مناورات  بالده  اجراء  انتقاد  عىل  ورّدا 
حدود أذربيجان حذر عبد اللهيان بأن ايران »لن تتسامح 
أنها  وعىل  حدودها«  قرب  الصهيوني  الكيان  تواجد  مع 

»ستتخذ ما تراه رضوريا ألمنها«.
كشفت  وباكو  طهران  بني  السائد  التوتر  ظل  ويف 
صحيفة »إرسائيل هيوم« اإلرسائيلية أن أذربيجان تدرس 

رشاء منظومة »ِحتْس3-« من«إرسائيل«. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر مّطلع عىل التفاصيل قوله: 
إىل  »ِحتْس3-«  منظومة  ستنضم  الصفقة،  أُنجزت  »إذا 
الوسائل العسكرية املتنوعة من صنع إرسائيل لدى باكو، 

ومن بينها طائرة هاروب االنتحارية وصواريخ لورا«. 
ورأت الصحيفة أّن درس رشاٍء كهذا يمكن أن يدل عىل 
»تغيرٍي يف العقيدة العسكرية اآلذرية«، بعد حرب ناغورنو 

كاراباخ. وأشارت إىل أن »صفقة كهذه ستكون مجدية«.
امتالكها  أشهر  منذ  أكدت  قد  كانت  طهران  أن  يذكر 
من  عنرص  و1800  إرسائييل   1000 وجود  عن  معلومات 

»داعش« داخل أرايض أذربيجان.

حصار
صحيفة “الجمهورية” اللبنانية نقلت يف عددها الصادر يوم 
السبت املايض عن مصادر وصفتها باملطلعة قولها  إن حزب  الله  
أمريكي  لبنان بقرار  أّن “هناك حصاراً مفروضاً عىل  يرّص عىل 

ينفذه بعض أنظمة الدول العربية”.
استهدافه  إّن  القول  أّن  الحزب   يرى  للمصادر،  وطبقا 
فهم  تُستخَدم،  ذريعة  “مجرد  عزلته   سبب  هو  للسعودية 
لديهم مشكالت مع أفرقاء لبنانيني آخرين غري حزب الله ونرى 
بعض  عن  مختلفة  حسابات  ولديهم  ونتائجها،  انعكاساتها 
مسؤوليته،  هم  يتحّملون  قراراً  واتخذوا  اللبنانيني،  الفرقاء 

والذرائع كّلها واهية لها عالقة بحسابات أمريكية”.
وأشارت املصادر أن “الحزب يعترب الحصار عىل لبنان مرتبط 
الدول  من  كثري  عىل  حتى  مفروضة  وهي  واشنطن  بحسابات 

العربية”.

بالسنتيم الرمزي!
صحيفة »ذي أندبندنت« االمريكية كشفت أن البحرية 
تفكيك  يف  املتخصصة  الرشكات  الحدى  باعت  األمريكية 
الهياكل الكبرية بالسنتيم الرمزي حاملتي طائرات شاركتا 
ضد  األوىل  الخليج  بحرب  يعرف  ما  ويف  فيتنام  حرب  يف 

العراق.
الطائرات  أن األمر يتعلق بحاملتي  الصحيفة أوضحت 
أن  مضيفة   USS JohN F.keNNeDyو  USS kITTy haWk

ارسار  بحماية  الرشكة  تعهد  الزهيد  الصفقة  سعر  وراء 
هيكل حاملة الطائرات JohN F. keNNeDy الفريد من نوعه 
مقابل حصول الرشكة عىل الحديد والفوالذ وبقية مكونات 

هيكيل حاملتي الطائرات مجانا.
»ذي اندنبدنت« اشارت اىل أن حاملتي الطائرات ُسحبتا 
االحتفاظ  تم  وأنه  سنوات   10 من  أكثر  منذ  الخدمة  من 
حول  االقرتاحات  بعض  لدراسة  جافني  رصيفني  يف  بهما 
حاملة  إعادة  أو  متحفني  اىل  تحويلهما  مثل  مستقبلهما 
الطائرات kITTy haWk للخدمة قبل أن يستقّر قرار البحرية 

االمريكية عىل بيعهما كخردة وتفكيكهما.
يف  طائرات  حاملة  أكرب  أن  باملناسبة  ذكرت  الصحيفة 
عام  الخدمة  دخلت  التي   USS GeralD ForD هي  العالم 
طن.   112000 تبلغ  حمولتها  طاقة  أن  مالحظة   2020
الروسية  الطائرات  حاملة  حمولة  طاقة  أن  اىل  وأشارت 
l’aMIral koUzNeTSoV ال تتعّدى 66600 طن وإىل أن طاقة 

حمولة حاملة الطائرات الفرنسية »شارل ديغول« 42500 
طن.

“عبد القدير خان”..هاشتاج تصّدر مواقع 
التواصل االجتماعي يف العالم كله بعد اإلعالن 

عن رحيل أب الربنامج النووي الباكستاني.
أوت  يف  املستشفى  أدخل  قد  خان  وكان 
ثم  بكوفيد19-،  إصابته  ثبتت  بعدما  املايض 
أول  حالته  تتدهور  أن  قبل  املنزل  إىل  أعيد 

أمس األحد.
ألنه  البالد  يف  قوميا  بطال  “خان”  واعترب 
يمتلك  مسلم  بلد  أول  باكستان  من  جعل 
القنبلة النووية مما أسهم يف تعزيز نفوذها يف 
مواجهة الهند، العدوة اللدودة املسلحة نوويا.
يعتربه  الغرب  كان  اآلخر  الجانب  عىل 
لتقاسم تكنولوجيا بشكل غري قانوني  خائنا 

مع دول نووية »مارقة«.
وخّلف رحيل خان حزنا كبريا وأىس عميقا 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
خان  نعى  خان  عمران  الوزراء  رئيس 
لوفاة  شديد  بحزن  “أشعر  قائال:  تويرت  عىل 
الدكتور عبد القدير خان”، مشريا إىل أن العالم 
“مساهمته  بسبب  باكستان  يف  محبوبا  كان 
الحيوية يف تحويلنا إىل دولة نووية”. وأضاف 
“بالنسبة لشعب باكستان، كان رمزا وطنيا”.

 نشطاء قالوا إن خان رفض- يف وصيته- 
أن يدفن يف مقربة العظماء، وأنه آثر أن يجاور 

الفقراء بعد رحيله.

الرئايس  الفريق  عضو  العزيز  عبد  أحمد 
علق  مريس  محمد  الراحل  املرصي  للرئيس 
العالم  الله  » رحم  بقوله:  خان  وفاة  عىل 

النووية  القنبلة  أب  القدير خان،  عبد  املسلم 
“اإلسالمية” الباكستانية، ورحم الله الرئيس 
قرار  صاحب  الحق،  ضياء  محمد  األسبق 
القنبلة  كانت  ما  فلواله  القنبلة،  تصنيع هذه 
سمع  ما  ولواله  الهند،  ردعت  التي  النووية 
ترحموا  وملا  القدير خان،  عبد  املسلمون عن 

عليه اليوم«.
أحد النشطاء ساءه ما يحدث يف الهند من 
قتل للمسلمني، فكتب معلقا: »ما فائدة قنبلة 
كشمري  يف  املسلمني  عن  للدفاع  تستخدم  لم 
وال يف مينمار وال يف تركستان الرشقية وال يف 

فلسطني؟«.
الجيوش  أسلحة  عن  تختلف  “ال  وتابع: 

العربية الكرتونية التي يأكلها الصدأ”.
أحمد عبد العزيز رد قائال: القنبلة النووية 

سالح “ردع” وليس سالح هجوم وال دفاع!
د. محمد الجوادي دعا   بالرحمة ألكرب عالم 
نووي مسلم أبو القنبلة النووية الباكستانية.

وقد  خان،  لجنازة  صورا  تداولوا  نشطاء 
بدا املئات وهم يشيعونه إىل مثواه األخري، ولم 

يمنعهم عن ذلك سقوط األمطار بغزارة.
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اجلزائر: ال تبصقوا يف بئر رشبتم منها
ومنها غداً قد ترشبون

رأي

الدكتور محيي الدين عميمور
مفكر ووزير اعالم جزائري سابق

آلخر  أو  لسبب  الجزائر  يكرهون  من  هناك  يكون  أن 
اللوم  حتى  وال  واالحتجاج  الغضب  يستوجب  ال  أمر 
والعتاب، فلكلٍّ أسبابه ومربراته، خصوصا عندما يتعلق 
اعتبارات  فيها  تدخل  تاريخية متناقضة  بمعطيات  األمر 
إقليمية وذاتية يعترب تجاهل دورها نوعا من قرص النظر 

السيايس.

ولقد تناولت يف الحديث املايض باختصار شديد خرافة 
“األمة يف دور التكوين” التي تغرغر بها الرئيس الفرنيس 
بمراهقة  له،  بدا  “الحركى”،  أبناء  من  مجموعة  أمام 
تاريخية سمجة، أن يداعب غرورهم ويستنفر تناقضهم 
مع البلد الذي خانه أولياء أمورهم، وبغض النظر عما إذا 
أو  اجتماعي  حقد  أو  إنسانية  حاجة  عن  الخيانة  كانت 

ارتزاق سيايس أو ثأر عائيل.

ويقول يل من أثق يف كالمه إن الجالية الجزائرية، بكل 
مكوناتها )أقول …بكل مكوناتها، بما فيها تلك املتناقضة 
الجزائر  رصاع  لدعم  تربعت  الجزائرية(  السلطات  مع 
ضد “كوفيد19-” بكثافة أدهشت الفرنسيني، بل وأثارت 
قلقهم، كما أثاره يوما دعم الجالية لفريق الكرة الجزائري 
العرشات كانوا  أن  إىل درجة  يف مباراة ضد فريق فرنيس، 
بأنهم  تظاهرا  الجزائري  بالنشيد  شفاههم  يحركون 

يحفظون كلماته.

وراء  تقف  التي  الحقيقية  الخلفية  أوضحت  وكنت 
الهدف هو  أن  التكوين”، موضحا  “األمة يف طور  خرافة 
أن ترتسخ يف أذهان الجيل الجديد فكرة الدولة الفرنسية 
مقابل  ديستان،  جيسكارد  يوما  قال  كما  “التاريخية”، 
حصان  يوما  يجعلهم  بما  “اللقيطة”،  الجزائرية  األمة 

طروادة بالنسبة للنفوذ الفرنيس.

العربي   – النرصاني  فالتوجه  ليست جديدة،  والفكرة 
يف  “شارلكان”  هزيمة  منذ  وتنميتها  زرعها  عىل  يسهر 
 300 1541، وخصوصا منذ حرب الـ  خليج الجزائر عام 
تحّطم  منذ  حدة  أكثر  وبصورة  الشمال،  غزاة  ضد  سنة 
األسطول الجزائري واملرصي يف موقعة “نوارين البحرية” 
عام 1827، وبأسلوب أكثر خبثا منذ االستقبال الجزائري 
والتفاعل   1963 مايو  يف  النارص  عبد  لجمال  الهائل 
الشعبي الكبري دعما للوطن العربي يف رصاعه مع الوجود 

الصهيوني.

وال أدل عىل ذلك من أن “كهنة” التوجهات الفرانكوفيلية 
من  انزعاجهم  عن  يعرب  واحد  بحرف  ينبسوا  لم  عندنا 
املراهقة التاريخية التي انزلق إليها الرئيس الفرنيس، فلم 
اإللكرتوني  الذباب  إال  لغوه  مع  يتجاوب  من  بالتايل  يجد 
من بعض األشقاء الذين أصابهم املوقف الجزائري بغصة 
التربؤ  محاولة  إىل  اآلن  “ماكرون”  أضطر  مما  الحلق،  يف 
من األفكار التي ادعى ضمنيا أنه استوحاها من بنيامني 

ستورا، باستعمال تعبري “الريع” التاريخي.

وطنية  أكثر  الجزائر،  يف  املولود  الفرنيس،  املؤرخ  وبدا 
من “يتامى” فرنسا يف املنطقة، حيث ذّكر برضبة املروحة 
أن  موضحا  الفرنيس،  القنصل  “الداي”  بها  صفع  التي 
القناصل يرسلون للدول ذات السيادة ال لغابات األمازون 
التي  القبائل  لهذه  احرتامي  )مع  “الزولو”  لقبائل  أو 

واجهت بريطانيا يف حرب البوير(.

بل إن “ستورا” اليهودي أعطى درسا للرئيس الفرنيس 
عندما فضح عقدته من اإلمرباطورية العثمانية، وأفهمه 
التي  اإلسالمية،  اإلمرباطورية  تلك  شملتهم  من  وضعية 
لقيادة  البحريني  بقادتها  استنجدت  قد  الجزائر  كانت 

أسطولها الهائل يف مواجهة الحمالت الصليبية، ولم تتخّل 
الجزائر أبدا عن سيادتها اإلقليمية لدرجة أن “الداي” كان 
ينتخب من قيادات الجزائر، التي كانت تحمل اسم “إيالة 

)la reGeNce D’alGer ( ”الجزائر

نظرتنا  ركزنا  أننا  أخطائنا  من  كان  أنه  وأعرتف 
التاريخية، والتي كانت، لألمانة، نظرة محدودة وجزئية، 
املسلحة، ولم نتوقف كثريا  الوطنية والثورة  الحركة  عىل 
عند الفرتات التاريخية التي سبقت ذلك وإىل عمق يتجاوز 
التي  “التاسييل”،  رسوم  تؤكده  ما  وهو  امليالد،  قبل  ما 
كائنات  إنجاز  من  إنها  يوما  منصور”  “أنيس  عنها  قال 

فضائية يف زمن ما.

الجزائر  بأن  يجادلوا  أن  كان من حق بعضهم  وهكذا 
لم تكن دولة واحدة موحدة، برغم أن ذلك يف حد ذاته ليس 
املتوسط،  يف  الدول  فأعرق  منها،  نتربأ  أن  يُفرتض  تهمة 
وهي مرص، لم تكن دولة واحدة إىل أن جمع امللك “مينا” 
بني قطريها، وال حديث عن أملانيا قبل “بسمارك” وإيطاليا 
قبل “غاريبالدي” وفرنسا “شارملان” وأخيه “شارلكان” 
وبريطانيا إليزابيث األوىل وماري ستيوارت، وال حديث عن 

بالد عرفت حضارة املايا واألنكا.

قوله  “ماكرون”  السيد  ترصيحات  يف  املضحك  وكان 
جديد  من  “الصحيح”  الجزائري  التاريخ  كتابة  برضورة 
الجزائري،  النظام  ألن  واألمازيغية،  العربية  باللغتني 
حسب قوله، هو من يُشجع العداء ضد فرنسا )وليته كان 
كذلك( وهو تكرار بصورة جديدة ملا قاله االشرتاكي امُلرتّد 
يف عهد “ساركوزي”، “برنارد كوشنر”، من أنه “ال وئام 
مع الجزائر إال عندما ينقرض جيل نوفمرب” )جيل الثورة 

املسلحة(. )...(

اللغة األمازيغية تضم عدة لهجات،  وعندما نعرف أن 
العربية  باألحرف  سواء  لكتابتها،  توّجه  من  أكثر  وهناك 
)وواضح  “التافيناغ”  بأحرف  أو  الالتينية  باألحرف  أو 
الفينيقية( يمكن  الكلمة مأخوذ عىل كلمة  أن أصل هذه 
السيد  بأي لهجة وبأي أحرف سوف يكتب   : أن نتساءل 
ماكرون تاريخه الجزائري “الجديد” !!، والتساؤل موجه 
أساسا للذين هللوا ملا قاله الرئيس الفرنيس من أن التاريخ 
نوعية  يؤكد  مما  واألمازيغية،  العربية  باللغتني  سيكتب 

وانتماءات مستشاري “اإليليزي"

هنا يأتي أمر آخر.

فعرب التاريخ الطويل والرصاعات املتواصلة للسيطرة 
الرئيسية  مكوناتها  جانب  إىل  البالد،  عرفت  املنطقة  عىل 
رشاذم  من  واآلالف  األرسى  من  املئات  وبربر،  عرب  من 
جزر البحر األبيض الذي جاء بهم االستعمار االستيطاني 
وجوده،  بهم  لريسخ  واللورين  األلزاس  من  الفارين  مع 
من  معظمهم  كان  الذي  اليهود  من  اآلالف  مئات  بجانب 
كرم  بكل  العربي  املغرب  واستقبلهم  األندلس،  الجئي 
وأريحية، لكنهم عزلوا أنفسهم عن مساره وعن مستقبله 
منحهم  والذي   ،1870 عام   ” “كريميو  قانون  بقبولهم 
الجنسية الفرنسية فأصبحوا جزءا من الوجود الفرنيس، 
وأحيانا أكثر عدوانية، مثلما حدث يف قسنطينة منتصف 

الثالثينات.

هؤالء جميعا هم ما أصبح يُسّمى “األقدام السوداء” 
)ربما نسبة لنوع األحذية التي كان يلبسها الغزاة( وهم 
التكوين”، وهذا  “األمة يف طور  فرنسا  تعتربه  ما  أساس 
األرض األصيل منذ  الجزائري، صاحب  الشعب  يجعل من 
“املبتكرة”،  األمة  هذه  من  جزء  مجرد  وقرون،  قرون 

سوف  فإنه  السكانية  األغلبية  يشكل  أنه  من  وبالرغم 
يُعترب “القريب امُلفِلس” لألمة، وسيكون له مجرد صوت 

واحد من بني األصوات املتعددة.

أي أن األغلبية ستصبح أقلية، والتاريخ سوف تلتهمه 
الجغرافيا.

وال بد هنا من التذكري بأن كثريين من أبناء جزر البحر 
اإلفريقي  الشمال  يف  استقروا  ممن  وشواطئه  األبيض 
للمغرب  البرشي  النسيج  من  جزءا  بإسالمهم،  أصبحوا، 
الذي  صقلية  ابن  الصقيل”،  “جوهر  ومنهم  العربي، 
األسبق  التونيس  والرئيس  الفاطمي،  العهد  يف  فتح مرص 
“الباجي قائد السبيس” الذي تروي “ويكبيديا” أن أصله 

من رسدينيا وأن جده كان مستشارا لباي تونس.

ومن املؤكد أن هناك عرشات أو مئات وربما آالف ذابوا 
يف النسيج البرشي للمنطقة، ومن غري املستبعد أن يكون 
منهم يهود يشكلون خاليا نائمة تنتظر الفرصة املالئمة.

يف  “أمة  اعتبارهم  يراد  الذين  هم  أولئك  كل  كان  وإذا 
املحددة  الواضحة  وبالكلمات  املؤكد  فإن  التكوين”  طور 
اإلسالمي  الوجود  التاريخي من  االنتقام  الخلفية هي  أن 
األندلس،  فتح  من  التاريخي  االنتقام  وربما  املتوسط،  يف 
االنتماء  من  التخلص  قادمة  مراحل  يف  الهدف  ليكون 
اإلفريقي  وعمقه  األمازيغي  بتاريخه  اإلسالمي،  العربي 

وبعده املتوسطي وتأثريه الحضاري.

املسيحي-العربي  الغرب  يعمل  أن  الطبيعي  ومن 
لرتسيخ هذا االتجاه، فهو يحقق وجوده االسرتاتيجي عرب 
األولية،  واملواد  الطاقة  من  حاجياته  ويضمن  املتوسط، 
السوق  مقدمتها  ويف  اإلفريقية  األسواق  أمامه  ويفتح 

الجزائرية.

لكن الغريب يف األمر كله هو ذلك التهليل الذي تابعناه 
طور  يف  “أمة  أن  يدركوا  لم  الذين  األشقاء،  بعض  من 
الثورة  مزقتها  خرافة  أنها  عن  النظر  وبغض  التكوين”، 
الجزائرية، هي قنبلة انشطارية موقوتة يمكن أن تنفجر 
تعْد  لم  اإلرسائيلية  واألطماع  خصوصا  الجميع،  وجه  يف 
أصبحت  بل  الجنسية،  املثلية  أو  الزوجية  كالخيانة  رّسا 

مصدر فخر وتفاخر ملن تعرفون. )...(

“غرغرة”  مع  البعض  انسجام  خلفية  اآلن  نفهم  هل 
رعاية  يف  جديدة  عهدة  عن  الباحث  الفرنيس  الرئيس 
ال  بأنه  مؤكدا  تراجع  “موسيو”  أن  برغم  “روتشيلد”، 
الرئيس  وبأن عالقاته مع  الجزائري  الشعب  مشاكل مع 
هي  الجزائر  يف  مشكلته  أن  أي  جيدة،  تبون  املجيد  عبد 

“نوفمرب”، بكل ما يعنيه.

ما  بكل  نوفمرب،  يزعجهم  الذين  هم  من  ندرك  وهنا 
يعنيه من انتماء والتزام وانضباط.

التي  كتلك  كثرية،  ادعاءات  تهافت  ندرك  أيضا  وهنا 
سوء  عن  ناتج  اإلسالمي  الحزب  سقوط  سبب  أن  تزعم 
أدائه مدنيا واجتماعيا، أي أن السبب ليس “التطبيع” كما 
يدعي قومجيوَن “ماِكروَن” ) بكرْس الكاف !!( فالتطبيع 
بالرشعية  “األحمق”  الجزائر وتمسكها  عناد  فيه  تسبب 
“بال  ترقص  راحت  التي  تلك  أو  أقل،  وال  أكثر  ال  الدولية، 
الذي  ذلك  عن  يختلف  ال  رئيس  بحماقة  رسورا  محارم” 

تناقض هناك مع قرارات األمم املتحدة.

طور  يف  “أمة  تكون  أن  يجب  هنا…فالجزائر  ومن 
ووزير  طارت.مفكر  ولو  معزة،  أو  ومعزى،  التكوين”، 

اعالم جزائري سابق
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الشارع السياسي
الشارع الثقافيالشارع الثقافيالشارع الثقافي

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

وقفة

حتى  وتبتلعنا  فشيئا  شيئا  الرقمية  العوالم  تُحارصنا 
إىل  قريبا  نتحّول  قد  وأنّنا  انتهى  الواقعي  العالم  أن  نخال 
الشبكة  من  اليوم  يفلت  منّا  أحد  فال  افرتاضية.  كائنات 
العنكبوتية ومن منصات التواصل اإلجتماعي كما لو كان 
سجن  إىل  الطريق  هو  االفرتايض   إىل  الواقعي  من  اإلفالت 
جديد.. هل انتهى عرص التفكري بأنفسنا وبدأ عرص اللعب 
أفخاخ  يف  البرش  سقط  هل  الهّشة؟  وبذواتنا  بأرسارنا 

ذكائهم االصطناعي الذي صّمموه بأنفسهم؟ 

برّمته  العالم  عىل  تسيطر  التي  الرقمية  الثورة  تزال  ال 
شبكاته  يف  ويبتلعه  الجميع   يغري  كونيا،  سحريّا  حدثا 
املعوملة. يف كّل مكان من العالم تجد البرش عالقني بشبكات 
غوغل  الرقمي  العالم  وعمالقة  والواتساب  االنستغرام 
للرسائل  الصغرية  االفرتاضية  النوافذ  وإغراءات  ويوتوب، 
وأساليب  االفرتاضية،  األيروسية  والعالقات  الحميمة 
العقول واملشاعر عىل  التدجني والربوبغندا والسيطرة عىل 
نحو عاملي، وذلك يف رضب من الرقابة املعوملة واملعممة عىل 
حياة الناس وأفكارهم ومشاعرهم األكثر خصوصية. ماذا 
العاملي  التواصل  ستعّزز  هل  الرقمية؟  الثورة  بنا  ستفعل 
بني البرش عرب منّصات التواصل االجتماعي مثلما يجّسده 
قيم  عرص  يف  األفراد  هشاشة  من  ستزيد  أم  فايسبوك؟ 
السوق وبروبغندا رأس املال ولوبيات القائمني عىل مصالح 

ما تبقى من الدول؟

تكنولوجي  تغرّي  مجّرد  ليست  الرقمية  الثورة  أّن  يبدو 
حصل يف أدوات التواصل بني البرش، إنّما هي حدث تاريخي 
نّزله بعض املفّكرين ضمن املسار املعريف الطويل الكتشاف 
ويعترب  فأكثر.  أكثر  الحديثة  الحياة  عىل  وسطوها  اآللة 
"اإلبهام  كتاب  صاحب  سار  ميشال  الفرنيس  الفيلسوف 
تاريخ  يف  الكربى  الثالثة  الثورة  هي  الرقمنة  أن  الصغري"، 
املعارف اإلنسانية وذلك بعد اكتشاف الكتابة منذ حضارات 
إّن ما  النهضة.  الطباعة يف عرص  القديمة واخرتاع  الرشق 
بنية  يف  عميق  تغرّي  هو  الرقمي  املجال  رحاب  يف  حصل  
ذاكرتنا  نودع  اليوم  إنّنا  معا.  والذاكرة  والذكاء  املعرفة 
أن  نعد مجربين عىل  لم  أنّنا  لو  الكمبيوتر كما  يف  وذكاءنا 
نكون أذكياء. لكن هل يمكن االطمئنان إىل عمالقة الرقمي 
أي غوغل وفايسبوك وتويرت وجيمايل ويوتوب، وائتمانهم 
هذا  عن  وماذا  ؟  وأرسارنا  الشخصية  معطياتنا  عىل 

االستسالم العاملي إىل هذه الكائنات الرقمية ؟ 

من  جديد  رضب  ظهر  الوسيع  الرقمي  األفق  هذا  يف 
التقليدي،  الكرونولوجي  الخطي  الزمن  يكرس  الذي  الزمن 
زمن الذاكرة وزمن التقدم. إنّه الزمن الرقمي أو االفرتايض 
الذي ال يقف عند مستوى القبض عىل األفراد فرادى أمام 
بل  الذكية،  هواتفهم  أو  وحواسبهم  الصغرية  شاشاتهم 
هذه  تصل  وقد  بكثري.  من  أبعد  إىل  ذلك  مفاعيله  تتعدى 
السرتاتيجيات  افرتاضية  مساحات  توفري  إىل  املفاعيل 
وتزحف  وتنمو  تولد  إرهابية  للوبيات  أو  فريوسية 
صفاقة  بكل  الرقمية  الثورة  شبكات  عىل  ألعابها  وتدير 
الإنسانية ساخرة من كل علم بريء ومن كل عقل رصني 

ثّمة  ذلك  جانب  إىل  اإلنسانوية.  الحداثة  مكاسب  كل  ومن 
الزمن  ظهر  عىل  تهدم  أو  وتبنى  أيضا  تُدار  ديمقراطيات 
الرقمي وصفقات تهريب وشبكات اتجار بالبرش تمّر أيضا 
فوق السطوح الرقمية دون أدنى شعور بالذنب من طرف 
أّي  وزمن  الالأحد،  زمن  هو  الرقمي  الزمن  ألّن  وذلك  أحد. 
لكّل من يملك  للعبور غري الرشعي  كان معا، هو مساحة 
القدرة عىل العبور اىل أّي عقل أو قلب أو مدينة..هنا ال يشء 
يحّصن الذوات التي تبحر يف الزمان الرقمي من خطورة ما 
يمكن أن يحصل لهم. فالجميع يسقط يف أحابيل الشبكة، 
اتجاه  أّي  يف  تتيه  الواقع  من  إفالت  بخطوط  فيصطدم 
المتوّقع. كّل األفراد يف هذا الزمان واملكان الرقميني هائمون 
أطفال عالم  أطفالنا،  الشبكات.. بال رقيب وخاّصة  صلب 

الديجيتال ، ولكن أيضا بال أيّة ضمانات أخالقية. 

إّن الزمن الرقمي الذي يولد فوق سطوح العالم االفرتايض 
ويف فخاخ شبكاته، هو زمن آيل  يزعزع ، عرب مسّطح املحايثة 
واالتيقية  البيولوجية  مسلماتنا  كل  يخرتعه،  الذي  العاملي 
والسياسية، بل هو يمثّل رضبا من األرضية اليوم "فكر ما 
بعد اإلنساني". لكن أّي معنى لهذا الزمن الرقمي وأّي فكر 
البرش"  بعد  "ما  مفهوم  عن  وماذا  أفقه؟  يف  توقعه  يمكن 
هذا؟ هل يعني هذا أّن نهاية االنسان البرشي تبرّش بوالدة 
نمط جديد من سّكان األرض من نوع الربوتات التي صارت 
االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيات  به  تحتفي  علميا  واقعا 
والثورة السيربنيطيقية؟ وماذا عن اإلنسان كبرش يأتي من 
أديم األرض، هل سينجح يف البقاء برشيّا جّدا، أم هو مهدد 

بالسقوط اىل مرتبة "ما دون االنسان"؟ 

هكذا يخرتع الزمن الرقمي مجتمعات الهشاشة أو ما 
يسميه املفّكر البولوني زيغمونت بومان )1925 - 1998( 
مسكونة  التواصل  مجتمعات  إّن  السائلة".  "املجتمعات 
الرقمية  التكنولوجيات  : يف حني توهمنا  بمفارقة مفزعة 
يف  تخلق  واآلالم،  واآلمال  الحياة  فضاء  معا  نتقاسم  بأنّنا 
نفس الوقت أشكاال جديدة من العزلة، بحيث نفقد الصالت 
نستسلم  أن  أجل  من  اجتماعيني،  كأفراد  بيننا  الحقيقية 
لتواصل افرتايض والكتئاب عاملي معولم. إنّه البؤس الرمزي 
الوهمية، وعيون  الشبكة وحلولها  إغراءات  املعّمم تخفيه 
املجهول  إىل  واستسالمنا  الحميمة،  املتطّفلني عىل حيواتنا 
بعد أن خنقنا الواقع يف لحميّته املفزعة. إّن ما يحدث هو 
اذن تسليم أنفسنا عن طواعية اىل شبكات افرتاضية هي يف 
القبض عىل  اىل  تنزع  الوقت شبكات مراقبة معوملة  نفس 
يف  به  وتلقي  وطنه  من  املواطن  تنزع  فهي  برّمته.  العالم 
فضاء افرتايض سائل زائل هو الالمكان، هو أيضا الرتّحل 
والضياع. إنّه الزمان يخرج عن طوره كما يف مجاز شعري 

جميل لشكسبري. 

تسّميه  ما  هو  للزمن:  جديد  براديغم  إزاء  اذن  نحن 
الفيلسوفة الفرنسية بويس غلوكسمان، "كوجيتو الزائل". 
الذي  العميق  التحّول  هذا  يف  الكوجيتو  هذا  يتمثّل  بحيث 
حدث يف الثورة الرقمية من ثقافة السلع إىل ثقافة الصور 
هذا  إّن  واألشباح.  واألشباه  الشاشات  ثقافة  أي  املتدفقة، 

الزمن  إنتاج  يعيد  ال  الشاشات  ثقافة  من  الجديد  النوع 
باملعنى التقليدي الخّطي له، إنّما هو ينتج زمنا آليا خاّصا، 

زمن التأثري واإلثارة، زمن اآلالت املجّردة املعوملة. 

 : بامتياز  املفارقات  زمن  هو  الرقمي  الزمن  أّن  غري 
لكنّه مخّزن ومربمج بربمجيات  زائل،  افرتايض  فهو زمن 
دقيقة ومضبوطة. إنّه صريورة بال ذاكرة لكنّه زمن مكتّظ 
إيقاعات  الزمان ال يسيل عىل  واملعلومات. هذا  باملعطيات 
الذي  اإلنسان  هذا  لإلنسان،  والبيولوجي  التقليدي  الزمن 
واالفرتايض.  الواقعي  بني  ومنقسما  منفصما  نفسه  يجد 
التواصل  فقط  يحدث  ال  الرقمي  الزمن  سطح  عىل  لكن 
وال  والتهريب،  اإلرهاب  شبكات  تشتغل  وال  االجتماعي، 
ترعبنا الشبكات الرقمية بألعاب الفيديو التي يدمن عليها 
أطفالها اىل حّد تحولها اىل ألعاب قاتلة، بل ثّمة مساحات 
الرقمي  الفّن  يف  تجد  الرقمية،  للعوالم  وموجبة  خالّقة 

عبارتها املبدعة. 

االفرتايض  العالم  يؤثث  أن  اذن  الرقمي  الفن  بوسع  إّن 
من  جديدة  أشكاال  يمنحنا  بأن  وذلك  مغاير،  نحو  عىل 
زمنية  بل وفق  البيولوجية  الزمانية  تعيش وفق  ال  الذاتية 
اآلالت. لكن ال ينبغي التفكري يف هذا النمط من الزمن عىل 
التفكري فيه عىل نحو موجب عرب  إذ بوسعنا  نحو سالب. 
الفن الرقمي  الذي يجد صياغته ضمن نموذج أو برنامج 
تشري  وهنا  املعمار.  لفن  االفرتاضية  النماذج  قبيل  من 
جماليات  أفق  ضمن  أخرى  مرة  غلوكسمان  بويس  علينا 
أّن أهّم ما يمكن أن نغنمه من  التي توّقعها إىل  االفرتايض 

الفن الرقمي هو ما ييل : 

الفّن  بني  الوساطات  من  جديدة  أشكال  ظهور   : أّوال 
والعلم .

الثقافات  بني  يربط  استعماري  بعد  ما  فّن  هو  ثانيا: 
األرشيفات  كّل  تحتضن  أن  الرقمية  للصورة  يمكن  بحيث 

االفرتاضية لالختالفات بني الثقافات.

يف  تقرتح طريقة جديدة  افرتاضية  مدن  تنصيب  ثالثا: 
ذكية  فضاءات  وتخرتع  الفضاء،  وتنظيم  املدن  هندسة 

مغايرة للفضاءات الواقعية.

تفصل  حداثة  ضّد  وجّدته  الرقمي  الفن  أصالة   : رابعا 
بني املرئي واملقروء وضد حداثة قائمة عىل استقاللية الفّن 
االفرتايض  جماليات  أّن  بحيث  املعرفة.  مجاالت  بقية  عن 
أي هي جماليات   األحاسيس  "متعّددة  انما هي جماليات 

بوسعها إعادة تنضيد املحسوس وتأسيس املعنى". 

ومفاعيل  للنظر  امكنة  يخرتع  الرقمي  الفّن   : خامسا 
جديدة  ومشاعر مغايرة وكائنات رقمية هي أكثر مّما يقع 
ولألمكنة  للكائنات  تهجني  أحداث.  من  نتوّقع  مّما  وأبعد 
العالم  وتأثيث  املعنى  صناعة  تواصل  جديدة  نماذج  داخل 
السلع  حضارة  سطوة  تحت  يوم  كل  يسقط  يكاد  الذي 
العاملي  واالكتئاب  األفراد  عزلة  وبؤس  الثقافة   قحط   يف 

املعولم.

د.أّم الزين بن شيخة 

تأمالت فلسفية يف احلياة الرقمية
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22الشارع الثقافي ملّف االسبوع

»الشارع المغاربي« تستفز الشعراء بسؤال »سّيء« :

عواطف البلدي
 حظي الشعر والشعراء على مر التاريخ بدور بارز في التمهيد لمعظم ثورات أممهم اذ كانوا دائما في الطليعة.. 
شعراء وخطباء محّرضون ارتبطت أسماؤهم بتلك الثورات على غرار »فولتير« خطيب الثورة الفرنسية ومؤجج 
المستعمر  ضد  النضال  محطات  اغلب  بأشعاره  الشابي  القاسم  أبو  الشاعر  استأثر  تونس  جذوتها. وفي 
الفرنسي وظلت ابياته خالدة الى ان تم ترديدها مجددا خالل ثورة 14 جانفي في تونس وفي بقية البلدان العربية 
الثائرة. وال ننسى طبعا اشعار الراحل اوالد احمد التي رافقت نفس االحتجاجات الشعبية وكانت سببا في 

تلقيبه بـ»شاعر الثورة«. 
َم لَْم تنتج الثورة شعراءها؟ سؤال 

ِ
»الشارع المغاربي« رمت كعادتها حجرا في بركة راكدة بطرح سؤال: ل

بََدا »مستفزا« لدى البعض و»سيء الطرح« لدى البعض االخر فكانت األجوبة مستفزة حادة ومشاكسة 
على قدر استفزاز سؤالنا وحّدته.. 

الراحل الصغري  أنه باستثناء  البعض  يرى 
بعدها  وال  الثورة  خالل  يظهر  لم  احمد  أوالد 
أثٌر يُذكر للشعراء إالّ عىل نطاق محدود. لكن 
رؤية هؤالء ال تنفي الدور الذي لعبه الشعراء يف 
التحريض عىل الثورات طيلة عقود سابقة، عرْب 

التوعية بمفاهيم الحرية والكرامة. 
بالثورة  يعرتف  ال  الشعراء  من  اخر  شق 
الشاعر  غرار  عىل  بشعرائها  وال  التونسية 
مقاال  مؤخرا  كتب  الذي  الخالدي  محمد 
انه  فيه  ذكر  املغاربي«  »الشارع  بجريدة 
»الشاعر الوحيد« الذي هجا الثورة يف قصيدة 
وأنه وصفها بالـ»كذبة«. شعراء اخرون ممن 
سألناهم اّكدوا انهم كتبوا اشعارا للثورة ايمانا 
الحرية والكرامة وتصديقا بأن ما  منهم بقيم 
حدث اسمه ثورة بينما ثار اخرون عىل سؤالنا 

واعتربوه مستفزا ويسء الطرح.

شبه ثورة وسؤال مأزق
يتمتعون  الشعراء  أن  ننكر  ال  نحن  طبعا 
املدنية  الحركات  مرافقة  من  تمكنهم  بقدرات 
والتحركات الشعبية وتوعية الضمائر يف خضم 
اليوم،  تونس  تشهدها  التي  الهامة  التغيريات 
ولكن  رسيعة..  تقلبات  من  بها  يعصف  وما 
ينبغي للشعر أن يكون يف مستوى الحدث، وإال 

فالصمت أفضل. 
إذا  كثرياً  الشعر  نظلم  أن  ينبغي  ال  كما 

رصدنا  فقد  للثورة،  حطب  مجرد  اعتربناه 
التي كانت مبارشة  الشعرية  االنتاجات  بعض 
بعيدا  القصائد  بعض  قرأنا  وإذا  وخطابية. 
أخف.  فيها  الشعرية  أن  سنجد  الحدث،  عن 
يفقد  ال  حتى  يندفع  أال  ايضا  الشاعر  وعىل 
الجمالية من أجل  أو صياغته  الشعري  رهانه 

االستجابة للحماس.
الشاعر يوسف رزوقة اعترب سؤال » لَم لْم 
منصف  وغري  مهما  شعراءها؟«  الثورة  تنتج 
يف آن قائال »سؤال عىل أهميته ال يبدو منصفا 
ألي شاعر تخلع عليه بردة »شاعر ثورة« عىل 
خلفية أن أي شاعر له وزنه، ومحمود درويش 
بعينه  ثيمي  سياق  عن  بشعره  يربأ  مثاال، 
يسجن نفسه فيه عىل نبل القضية الوطنية أو 
الشعري  بدلوه  اإلدالء  إىل  يدعى  التي  سواها 
فيها«. ولفت رزوقة اىل ان الفلسطيني محمود 
درويش خدم الثورة الفلسطينية بالنأي شعرا 
كرسته  ذاتها  القضية  أن  »مع  مضيفا  عنها 
ولعلها جعلته بوقها الخفي يف اعتقادها والحال 
أنه ال ينطق علنا باسمها وبشعاراتها وعيا منه 
بأن املبارشة يف الخطاب تقتل الشعر ذا املنحى 

االنزياحي وتجعله تعبويا وفّجا..«.
ما  اآلخر  هو  الشابي  القاسم  »أبو  وتابع 
لوال  لألزمنة  عابرا  شاعرا  اسمه  لينحت  كان 
شاعريته املبكرة النابعة من وعيه الفني وغري 
الخاضع لنداء املد الثوري آنذاك.. مع أنه كتب 

»إذا الشعب يوما أراد الحياة« و» نشيد الجبار« 
وتونس الجميلة« و»الصباح الجديد« وغريها.. 
كتبها دون انخراط يف حراك مرحلة ودون أن 
ينظر إليه وقتها عىل أنه »شاعر الثورة« بل عده 
النقاد شاعر »أغاني الحياة« يف شتى تالوينها« 
الشعر  فقيد  الكبري،  وشاعرنا  »صديقنا  قائال 
لم  حد  وإىل  بذكاء  تَمثل،  أحمد  أوالد  التونيس 
»قيادة  تَمثّل  عهدنا،  التي  شعريته  يغمط 
شعرية« أو لنقل »ثورته الشعرية« التي كانت 
عاشته  ثوري  لحراك  التعبوي  القادح  بمثابة 

تونس بامتياز«..
كما  كشاعر  تقتله  لم  تلك  »ثورته  وأردف 
والحماسة  املبارشاتية  شعراء  نظراءه  قتلت 
واملتواضع..  التقليدي  الشعري  املنسوب  ذوي 
ومن ثمة، فإننا نرى محمد الصغري أوالد أحمد 
يمكن  ال  مبدعة  قامة  املديدة،  باأللف  شاعرا 
حرصها يف حقبة قيل إنها ثورية.. بل هو أكرب 
التصنيف  هذا  له  راق  وإن  التصنيف  هذا  من 
الشاعر  إن  ثم  السماء...  يف  وهو  ملحبيه  أو 
الذي يولد شاعرا ثوريا، نظريا عىل االقل، يربأ 
كانه  وإن  ثورة  شاعر  يكون  أن  عن  بنفسه 
من كانه من شعراء العربية..« مضيفا »ألوالد 
الالفتة  بقصائده  زاخرة  شعرية  مدونة  أحمد 
وقد  شعريا...  ونسغا  نص«  و»أدبية  أسلوبا 
و»نساء  البالد«  »أحب  يكتب  وهو  عايشناه 
عىل  القصائد  تلك  تكن  ولم  وغريها  بالدي«.. 

لكنها  لديه..  األجمل  مرشوعيتها وجمالها هي 
»غنائية«  ذائقة  ذي  لجمهور مستهدف  كتبت 
وكان الراحل يعي هذا وذلك رضب من الذكاء 
شاعرا  املوازي  تواجده  عن  فضال  فيه  نحمده 
كبريا عابرا لألنواع وليس مجرد »شاعر ثورة« 

وأية ثورة؟«.
وتساءل رزوقة يف نهاية حديثه قائال »هل 
تلد البرشية »شاعر ثورة« يف زمن كهذا، زمن 
دستوبي تَقتل فيه منّصات التواصل االجتماعي 
بأنواعها كل محاولة لوالدة أي مبدع يف الشعر 
أو يف سواه دون أن يلحقه أذى الغمط والتعويم 

واستحالة أن يكون شيئا مهما؟«.
محفوظ  حافظ  الشاعر  قال  جهته  من 
»يضعنا هذا الّسؤال يف مأزق. إنّه يفرتض حّلني 
. فأّما الحّل األّول فيفرتض  أحالهما غري واقعيٍّ
أن تنتج الثورة فيما تنتج شعراءها، وأّما الثاني 
فيفرتض أّن الشعراء الذين لم تنتجهم الثورة ال 
عالقة لهم بها«. متابعا »هذا الوضع غري مريٍح 
باملّرة. وما دمنا بصدد التحديد فيمكن القول 
إّن غالبية شعراء تونس لم تنتجهم الثورة وهذا 

كالم صحيح«. 
بطرح  السؤال  تعديل  محفوظ  واقرتح 
سؤال »كيف تفاعل شعراء تونس مع الثورة؟« 
قائال »أّوال ما حدث يف تونس من عرش سنواٍت 
أغلبه بعضا من أحالم شعرائها كتبوا  كان يف 
ذلك أم لم يكتبوا. بعض شعراء تونس حلموا 

هل بقي أوالد أمحد
الشاعر اليتيم للثورة؟

يوسف رزوقةفاطمة بن محمود حافظ محفوظجمال الجالصي
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23الشارع الثقافي ملّف االسبوع
بثورات أكثر فاعليّة و إيجابيّة، لذلك أحبطهم 
ما آلت إليه الثورة وعّمق غربتهم داخل الوطن 
من  كثريا  قتلت  الثورة  هذه  النّص.  داخل  و 

شعراء تونس موتا أو غبنا أو يأسا«.
تعريفه  أصل  يف  الشاعر  ان  اىل  وأشار 
مادح للحريّة وأنه عدوٌّ للظلم والقهر. معتربا 
للظلم  ووالدة  للحريّة  مقربة  كانت  الثورة  أن 
والقهر ومذّكية للفقر والشعور بالذّل والعجز.

منذ  التّونيس  الشاعر  يعيش   « وتابع 
الوطنيّة واالنتماء وقد  أزمة  املزيّف  االستقالل 
ما  منذ  كبري  بشكل  الشعور  هذا  لديه  تعّمق 
يسّمى بثورة الياسمني التي سّلمْت نفسها طوعا 
بقيم  واالستهتار  والظالمية  والرجعية  للجهل 
املواطنة والديمقراطية« قائال »بما أّن الحديث 
عن الشعراء يحلو يف املحافل قديماً ويف اإلعالم 
حديثا، فإّن سؤالك يفرتض أن ننساق يف هذه 
الطريق ونتحّدث عن شعراء تونس فنرشع يف 
الثورة.  ضّد  وهذا  الثورة  مع  هذا  تصنيفهم، 
هذا كتب عن الثورة وهذا لم يكتب. هذا أنتجته 
أيديكم  ارفعوا  الثورة.  تنتجه  لم  وهذا  الثورة 
صمت...  يف  يموتون  إنّهم  تونس.  شعراء  عن 
قليل  والحياة  الكتابة  قيد  عىل  منهم  بقي  من 
صحيّا  عليها  يحسد  ال  حال  يف  وأغلبهم  ا.  جدًّ
غصبا  مستقيل  وأغلبهم  وسياسيا  واجتماعيّا 

من هذه الفوىض العامة«.
شعراء  أربعة  تونس  »يف  محفوظ:  وختم 
وال اتصّور أّن أمر هذه الثورة يشغل وجدانهم 
الشعري. ومن يكتب اآلن هنا وهناك هم أشباه 
التي  شعراء وهم يشبهون شكال وروحا هذه 
أحمد  أوالد  تحّملوا  وال  الثورة.  شبه  أسّميها 
أكثر مّما يحتمل شخصا ونّصا . فالثورة التي 

كانت يف خياله ليست هذه الثورة«.

أوالد أحمد ليس شاعر 
الثورة

بن  فاطمة  والروائية  الشاعرة  استهلت 
الذي  سؤالنا  عىل  بالتعليق  حديثها  محمود 
بدا لها مستفزا قائلة عنه »سؤال يسء الطرح 
»ال  مضيفة  الثورة  شاعر  ليس  أحمد  وأوالد 
تحرص  التي  التصنيفات  هذه  اىل  كثريا  أميل 
انه  شاعر  عن  فنقول  واحدة  علبة  يف  الشاعر 
يف  نجازيه  بذلك  اننا  نعتقد  الثورة«  »شاعر 
عليه  ونفرض  الخناق  عليه  نشدد  أننا  حني 
غرض شعري واحد وكأنه يعجز عن غريه كما 
أننا نجعله وصيّا عىل هذا النمط فيبدو كل من 

يكتب فيه من غريه متطفال«.
أوالد  نظلم  اننا  »أظن  محمود  بن  وتابعت 
اللقب وكأنه لم  أحمد كثريا عندما نمنحه هذا 
يطرح  ولم  مختلفة  حياتية  أغراض  يف  يكتب 
العديد  نظلم  كما  قصائده  يف  عديدة  أسئلة 

الثورة  يف  كتبوا  الذين  التونسيني  الشعراء  من 
وعنها عندما ال نقرأ لهم وال نهتم بقصائدهم 
جاورها«  وما  الثورة  عن  الكثري  قالت  التي 
قائلة »أظن أن هذا التصنيف ال يخدم الشعر 
ألننا  خالله  من  نفكر  أن  يجب  وال  تونس  يف 
بهذه الطريقة نؤكد اننا نُعمل يف الشعر معوال 
الثورة«  »شاعر  فنقول  صالحا  يعد  لم  قديما 
و»شاعر  الجسد«  و»شاعر  املرأة«  و»شاعر 
العرص«  و»شاعر  الغربة«  و»شاعر  املناجم« 
و»شاعر تونس األول«.. الخ... كانت مثل هذه 
أخربنا  لكن  مىض  زمن  يف  رائجة  التصنيفات 
اندثار األيديولوجيا  أننا نعيش زمن  فوكوياما 
تعرب  التي  التصنيفات  هذه  كل  تسقط  لذلك 
أيديولوجية  خلفية  عن  منها  واحدة  كل  يف 
معينة وتصبح اآلن بال معنى. أردت أن أقول 
كل  يف  يكتب  الحياة«  »شاعر  هو  الشاعر  ان 
املواضيع التي تزعجه ويطرح يف قصائده كل 

األسئلة التي تربكه«.
وختمت مؤلفة »املالئكة ال تطري« »ال أميل 
ألن  الثورة«  »شاعر  أحمد  أوالد  اعتبار  إىل 
كثرية  مواضيع  منفتحة عىل  الشعرية  تجربته 
اليتيم  الثورة  شاعر  انه  القول  مع  ولست 
من  العديد  سنجد  الشعرية  املدونة  يف  أنظروا 
الثورة  عن  الكتابة  يف  أبدعوا  الذين  الشعراء 

الشاعرين  إىل  أشري  أن  يكفي  بطريقته.  كل 
»أعتقد  متابعة  العبيس...«  وصابر  فتحي  آدم 
ان السؤال عن »شاعر الثورة« هو سؤال يسء 
الطرح ويمكن أن نعّدله بأن نسأل عن »ثورة 
الشاعر« بمعنى ما الذي يريد الشاعر أن يثور 

عليه يف مرشوعه االبداعي؟«.
الجاليص  جمال  الشاعر  قال  جهته  ومن 
عاشوا  من  هم  الثوريني  الشعراء  أن  »أعتقد 
من  هم  بها،  ويبرشون  بالثورة  يحلمون 
التي  بتونس  قصائدهم  عرب  يبرشون  عاشوا 
مضيفا  بها«  املؤمنني  أبنائها  لجميع  تتّسع 
»هؤالء الشعراء الذين يسعى نظام بن عيل اىل 

تدجينهم عرب اإلغراءات واالمتيازات«.
والحظ الجاليص أن الثورة ال تُنتج شعراء 
كانوا  الذين  شعرائها  عىل  الضوء  تلقي  بل 
محجوبني قبلها بحكم التعتيم اإلعالمي. متابعا 
»أعتقد أن القول بأن أوالد أحمد شاعر الثورة 
اليتيم كالم فيه الكثري من الغبن لعدد ال بأس 
أجيال مختلفة  التونسيني من  الشعراء  من  به 
والكونية  اإلنسانية  بقيمها  أي  بالثورة،  آمنوا 
واملساواة  والديمقراطية  االجتماعية  )العدالة 
بني  واملساواة  اإلنسان  وحقوق  الجهات  بني 

الجنسني وحرية الضمري...(«.
أحمد  أوالد  بأن  اثنان  يختلف  »ال  واردف 
بالثورة  برشت  التي  األصوات  أبرز  من  كان 
أيضا  ذلك  فعل  فتحي  آدم  لكّن  وواكبتها، 

عادل  فعل  وكذلك  خالدة،  ستظل  بقصائد 
معيزي ونرص سامي وصابر العبيس  ومحمد 
شاكر  وأحمد  العش  الجبار  وعبد  العربي 
فضيلة  بن  وفاطمة  السايف  وشاهني  ضية  بن 
والطيب بوعالق والنارص الردييس  وزياد عبد 
أن  يجب  ال  انه  اىل  مشريا  وغريهم.«  القادر 
يكون الشاعر محمد الصغري أوالد أحمد، رغم 
تحجب  التي  الشجرة  إنتاجه،  وغزارة  تميّزه 
الغابة، غابة من الشعراء عىل اختالف أساليبهم 

وأجيالهم حلموا بالثورة وكتبوا لها وعنها.
وختم »أعتقد أن املشكلة األساسية يف عدم 
ظهور هؤالء الشعراء، رغم أن الشعار األسايس 
الشعب  إذا  الخالد:  الشاعر  بيت  كان  للثورة 
اإلعالم  اهتمام  عدم  هو  الحياة...«  أراد  يوما 
أهمل  مثلما  تماما  إهمالهم  باألحرى  أو  بهم 
االجتماع«  علماء  وحتى  واملفكرين  الروائيني 
قائال »لقد سلط اإلعالم الضوء عىل الحقوقيني 
)داريس القانون( والسياسيني، وأهمل الحاملني 
وأكثر  عدالة  أكثر  إنسانية  ملشاريع  املالكني 
واقعية، وأقصد املبدعني من كتّاب ومفكرين«.

الّشعراء ينجبون الثّورة
مختلفا  العبيس  صابر  الشاعر  موقف  بدا 
عن بقية الشعراء . فقد اعترب ان الثورة ال تنتج 

»الثورة  قائال  صحيحا  العكس  ان  بل  شعراء 
ينجبون  هم  الّشعراء  بل  شعراء  تنجب  ال 
سكوني  وعي  عن  يصدر  سؤال  هذا  الثّورة... 
إحيائي  تقليدي  قبيل  أحادي شمويل عن وعي 
ال يخرج عن كون األيديولوجي محددا أساسيا 
السلطة  قبل  من  يلقى حفاوة  ال  دونه  للشعر 
نحو  عىل  املفاضالت  إىل  مبارشة  يحيلنا  مما 
األوحد  والكاتب  األوحد  الشاعر  مقولة  يرسخ 

واملفكر األوحد.«..
وتابع العبيس »ال مناص من إعادة اإلنتاج 
والوفرة  التعدد  اختزال  يف  قصووية  لرؤية 
إىل مؤتلف متشابه مستهلك والسيما  والتنوع 
الشعر  أي  وتجلياته  أشكاله  بكافة  الشعر  أن 
يخلق،  ما  بقدر  ينتج  ال  األصيل  الحقيقي 
نملك  ال  اللحظة  هذه  حّد  إىل  كنا  »إذا  مضيفا 
أنه  عىل  نتفق  فإننا  ملاهيته  مانعا  جامعا  حدا 
إعادة تسمية للعالم ولألشياء ومادام هو كذلك 
فهو ال يعدو أن يقوم إال بدور ثورة اللغة عىل 
ذاتها وعىل مواضعاتها أي إحدى أهم مميزات 
عقال  من  وانفالتا  انشقاقا  يكون  أن  الشعر 
املحدد املا قبيل وخروجا عن األعراف واملتعارف 
عليه املؤتلف إىل املجهول املتوحش واملختلف«. 
وال  شعاراتيا  يكون  ال  »الشعر  وتابع 
مناسباتيا وإن كان مضمونه قضية عادلة وما 
عىل الشاعر أالّ يرتك أدواته الشعرية جانبا كي 
السياسوي  العريض  اآلني  ضحية  يسقط  ال 

الفج وكي ال يكون نسخة مشوهة لواقع كف 
أن  أؤمن  ال  السياق  هذا  ويف  كذلك  يكون  أن 
يكون الشعر خطابا تهويميا استمنائيا معتما 
مغلقا عىل ذاته فما أسهل عىل املرء أن يكتب ما 
لزاما  فإنه  شوبنهاور  عبارة  حد  عىل  يفهم  ال 
عليه كذلك أالّ يسقط يف الشعاراتية السياسوية 
الفجة وأالّ يضيع يف ما ليس منه ويف ما ليس 
من دوره«. قائال »ههنا يمكن القول إّن الشعر 
أحدا  يخلف  أحد  من  وما  يورث  ال  كالنبوة 
وليس هناك شعراء ثورة وشعراء ال ثورة بل 
بالرضورة  ثوريا  إالّ  يكون  ال  األصيل  الشعر 
الضيق  السيايس  الثورة بمفهومها  وأما شاعر 
ليس شاعرا أصال أطّل علينا أوالد أحمد ببيان 
أية ثورة يمكن أن نتحدث  شعري للثورة عن 

دون نص، دون فكرة؟«.
القدرة  العبيس »نحن نثّمن فيه هذه  وقال 
عىل أن يتحول فجأة إىل جنرال جمايل يؤّسس 
ما سيسميه بالقيادة الشعرية قد سارع أوالد 
احمد كما سارعت األحزاب يف محاولة االستئثار 
بالحراك الجماهريي بما هو انتفاضة الهامش 
ناطقة رسمية باسمها وهو بذلك ينّصب نفسه 
بنفسه قائدا شعريا عرب منصات إعالمية هي 
للسلطة  أبواقا  إالّ  الحقيقة  تكن يف  لم  األخرى 
أو  قيادة  إىل  يحتاجون  ال  فالشعراء  غري  ال 

إمارة«. وختم قوله »إن ذلك كله يكشف مدى 
زيف وعي النخب يف تمثاّلتها الواهية املسْلفنة 
عىل  عاليا  شعاراتها  رفعت  وإن  الحداثة  إزاء 
الفعل  مستوى  عىل  انتهكتها  القول  مستوى 
ثورة  ثمة  بل  للثورة  شعراء  فال  واملمارسة 
أحد  ألن  يطاق  ال  جحيمي  واقع  عىل  شعراء 
يف  الروح  ينفخ  أن  هو  الخطرية  الشعر  أدوار 

األشياء وإن كانت حطاما«.
ان  العليمي  منري  الشاعر  نفى  جهته  من 
يكون لدينا شاعر ثورة قائال »من يقول عكس 
ذلك يعيش يف وهم كبري... هناك تجارب شعرية 
قليلة حاولت أن تعكس الواقع وتعالجه بجدية 
تجارب  أنها  بالرضورة  يعني  ال  ذلك  ولكن 

ثورية«.
يف  الشعراء  أغلب  ان  اىل  العليمي  ولفت 
تونس تغذوا من والئم النظام القديم واىل انهم 
أبدعوا يف مدحه وتقديسه واىل أنهم غرّيوا املهنة 
بعد الثورة ليتحولوا إىل مادحني فقط »من أجل 
تتغري  لم  ثقافة  وزارة  يف  فتات  من  تبّقى  ما 

وظلت متخّلفة من جميع النواحي«. 
كتب  جديد  جيل  »هناك  العليمي  وأضاف 
البريوقراطية  إىل  التصدي  وحاول  بحرقة 
ولألسف  الجيل  هذا  لكن  املتكلسة  الثقافية 
أكلته العداوات وأحاديث الحانات حتى تالىش 

وضاع مثلما ضاعت تجارب كثرية«.
 وخلص اىل أنه ال يوجد لدينا شاعر ثورة 

منير العليمي صابر العبسي

محمد الصغير القاسمي محمد بوحوش



www.acharaa.com العدد 281 - الثالثاء 12 أكتوبر 2021  maghrebstreet@gmail.com

24الشارع الثقافي
»أقصد  مضيفا  أنظمة  شعراء  لدينا  املقابل  يف  وأنه 
واملجاملة  واملحسوبية  والتخلف  الرداءة  أنظمة  هنا 
غري  يحرضها  ال  التي  الرديئة  الشعرية  واألمسيات 
أفق  ويتجاوز  مهم  شاعر  أحمد  أوالد  الشعراء. 
التسميات ولهذا أرفض أن يتم حرص شعره يف لقب 
يكون  من  هو  الحقيقي  الشاعر  ألن  الثورة  شاعر 

متجاوزا ومتحررا من جميع التسميات«.

تقصير اإلعالم
االنفعال بالحدث كالثّورة، ال يكون حينيّا ومبارشا. 
مع ذلك فإن الثّورة التّونسيّة أنتجت شعراءها. بهذه 
العبارات استهل الشاعر محّمد بوحوش حديثه قائال 
»فقط، ال يوجد إّطالع عىل املدّونة، وال يوجد توثيق ملا 
األستاذ  اّلذي نرشه  الثّورة  كِكتاب  القليل  عدا  يكتب 
محمد البدوي ونجاة املازي واملتضّمن ملختارات عن 
الثّورة كتبها شعراء تونسيّون، باإلضافة إىل ما كتب 

عنها رسديّا«..
»الثّورة بال شّك حدث ملهم غري  وتابع بوحوش 
أّن النّصوص الجيّدة هي اّلتي تأتي الحقا لتكون أكثر 
قائال  واملبارشاتيّة«  التّقريرية  عن  بعيدا  فنيّا  نضجا 
الترّصيح  الثّورة من حيث  يتوّقف عىل معنى  »األمر 
وهناك  شتّى،  وجوانب  دالالت  فللثّورة  التّلميح.  أو 
اّلتي كتبت حول  عديد النّصوص الّشعريّة التّونسيّة 
الثّورة. هنا يأتي دور اإلعالم ودور النرّش يف التّعريف 
بهذه النّصوص أو املجموعات الّشعريّة ذات العالقة 

بالحدث سواء من قريب أو من بعيد«.
متابعا  بالنّفي،  سؤالنا  عىل  بوحوش  وأجاب 
»يكفي أن أشري إىل شعراء آخرين كآدم فتحي، وعبد 
الجبّار العّش، وجمال الّصليعي، وكمال الغايل، وذلك 
عىل سبيل الّذكر. أوالد أحمد لقي حّظه إعالميّا فكان 
إىل  وانتمائه  املركز،  من  قربه  إىل  إضافة  صداه  له 
الحراك  واندماجه يف  النّقابينّي  اليسار وطيف  جبهة 

الّشعبّي«.
عنها،  كتبوا  شعراء  الثّورة  أنتجت  قائال«  وختم 

إحداث  يف  الّشعراء هم من ساهموا  من  عددا  إّن  بل 
الثّورة، وكمثال عىل ذلك، تلك القصائد امللتزمة التي 
الثّورة  عن  تحّث  وتغنّى، وهي  تلّحن  ومازلت  كانت 

وتمّجدها«.
القاسمي  الصغري  محمد  الشاعر  قال  جهته  من 
أصنافهم  بجميع  للمثقفني  مفاجئة  الثورة  »جاءت 
وللّسياسني وغريهم من طبقات املجتمع، ولم يكونوا 
تجربة  يف  للخوض  متهيئني  قّط  والهم  متوقعني  لها 
واقعا  لنفسه  يختلق  وتجعله  املجتمع  تغرّي  ثورية 
مغايرا ذا ثوابت جديدة«. مضيفا »مّرت عرش سنوات 

متّسمة بعدم االستقرار يف جميع املجاالت، لم تكن 
جديدة  ثقافة  بخلق  تسمح  فيها  األوضاع  قط 

واضحة املعالم. ولم تتضح السبل حتى يبدأ 
املسار وتظهر  لتصحيح  واإلستياء  التململ 
األصوات املنّظرة واألفكار املعارضة. وكأن 
األمور  ستستقر  متى  ينتظر  كان  الجميع 
الذي  غري  منحى  له  ربّما  الوضع  ويأخذ 

منهج  له  ليتّخذ  الشعوب  تبتغيه  كانت 
الثورية وتصويب االعوجاج«.

بصفة  واملثقف  »الشاعر  القاسمي  وختم 
عامة، الذي كان عىل ناصية الشارع لعقود، مراقبا 

املهمشون،  بها  قام  ثورة  يف  فاعل  وال  مشارك،  غري 
للحاق  يلهث  املؤخرة  يف  أعقابها  عىل  نفسه  وجد 
باّلركب عّله يجد له موطأ قدم يف العربة األخرية من 
قطار التغيري .فحاول أن يندمج، كغريه من املواطنني 
له  باحثا  واالقتصادي وغريهما،  السيايس  املعرتك  يف 
الثقافة حّظا وافرا  عن منزلة يف مجتمع لم تنل فيه 
من  كغريه  فبات  بعيد،  أمد  منذ  عظمى  مكانة  وال 
واضحة  محّددة  وجهة  له  ليست   ، تائها  املهمشني 
الّسياسية  املعالم يف ساحات طغت عليها الرّصاعات 
تغافل عن  أو  العقيمة، فنيس  األيديولوجية  واملعارك 
يكون  أن  وهو  يلعبه  أن  املفروض  كان  الذي  الّدور 

صاحب مشعل ورافع راية  ومتبوعا ال تابعا«.

الشاعر عبد الفتّاح بن حمودة 
)ايكاروس(

املجد للّشعر التونيّس املعارص
ثورتهم  يصنعون  الذين  هم  الّشعراء  بل  أبدا  شعراء  الثّورة  تصنع  ال 
ثورة  التونيّس  الّشعر  شهد  تكتمل(  لم  )التي  الثورة  ومنذ  وفيه.  بالنّص 
وسأذكر  جدا  خطرية  شعريّة  أصوات  فظهرت  رهيبة 
اإلضافة  وقّدمت  ظهرت  التي  الجديدة  األسماء 
الخالدي  منصف  وهي:  اليوم  إىل   2011 منذ 
وعبد  الله  خديم  ويوسف  سايس  وسامية 
الواحد السويّح وآمال موىس ونرص سامي 
وخالد  العبيس  وصابر  الزاير  وأمامة 
والسيّد  إبراهيم  بن  وناظم  الهداجي 
الحميدي  ونزار  القرقني  وأرشف  التوي 
ورضا العبيدي وميالد فايزة وعادل جراد 
ومحمد  رجب  وسفيان  قمري  وفتحي 
املسلماني  وسامي  عمامي  وجميل  العربي 
وسعيف عيل وفاطمة كرومة ومحمود عبيس 
املولهي  النارص  ومحمد  الرحموني  وصربي 
اليزيدي وحمدي فتني... وثّمة  وصالح بن عياد وأنور 
املرواني وأيوب السعيدي وحمزة السعيدي...  أصوات جديدة مثل رفيقة 
انتظروا الّشعراء يف األعوام القادمة فلهم عرشات الكتب النائمة ولكنهم 
وغريهم  الّشعراء  هؤالء  بأن  مؤمن  أنا   . النرش  يف  كثرية  عراقيل  وجدوا 
سوف يقّدمون الكثري وسوف يصنعون ربيع الشعر وهم بصدد خلقه من 

عظامهم ولحمهم ودمائهم. فانتظروا الكتب التي ستصدر تباعا.
ممن  هؤالء  بفضل  النّصيّة  ثورته  حّقق  الذي  التونيّس  للّشعر  هنيئا 
تغّرنّكم  وال  واملكّرسة  الّرنانة  األسماء  تغّرنّكم  وال  وغريهم...  ذكرت 
العالقات واإلخوانيّات والتزّلف لبيوت الّشعر والتحاد الكتّاب وللمؤّسسات 

الثقافيّة الّرسميّة.
وسأظّل قارئا وفيّا للشعر التونيس.

عروس  بن  سيدي  بنهج  الصالحية  المدرسة  تقع 
المعمور  الجامع  من  قريبا  بتونس  العتيقة  بالمدينة 

جامع الزيتونة.
قام بعض الخواص فيما بين عامي 1928 و1938 بتأسيس 
إليواء  السكنى  مدارس  سميت  التي  المبيتات  من  عدد 

الطلبة الزيتونيين.
أما المدرسة الصالحية فقد تأسست عام 1937 وتنسب 
هذا  وأن  علما  الصالحي.  محمد  الوكيل  مؤسسها  إلى 
الوظيفي  مشواره  بدأ  وقد  زيتوني،  تكوين  ذو  الوكيل 
1885، وكان  في بداية عهد الحماية وتحديدا في سبتمبر 
مكتبه ب28 نهج سيدي بنعروس أي في الجهة المقابلة 
للمدرسة التي حملت اسمه وكان قد أسسها في أواخر 

حياته وحبسها على الطلبة الزيتونيين.
المدرسة  هذه  ترميم  وقع  فقد  االستقالل  بعد  أما 
التابع  الثقافي  لالتصال  الوطني  للمركز  مقرا  لتصبح 

لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عن أحلى ذكريات تونس

المدرسة الصالحية.. صورة تتحّدث

ملّف االسبوع
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ينتمي عبد اللطيف بن عّمار لجيل الرّواد يف السينما التونسيّة، حيث 
يعترب أحد أبرز السينمائيني الذين طبعوا الزمن السينمائي التونيس عرب 
يف  عّمار  بن  ُولد  متفّردة.  إبداعيّة  وخصوصيّة  ملتزم  فكري  خّط  رسم 
25 أفريل 1943 بتونس حيث درس الّرياضيّات قبل أن يتّجه للدراسة 
تونس  إىل  الحقا  ليعود  بباريس،  السينمائيّة  للدراسات  العايل  باملعهد 
وينخرط يف العمل بمؤسسة »الساتباك«. اشتغل عّدة أفالم قصرية قبل أن 
يخوض مجموعة من التجارب كمساعد مخرج مع »روبارتو كافالوني« 
و«روبارتو روسيليني« وغريهم، كما اشتغل كمدير إنتاج يف فيلم »فرانكو 
التي  السينمائيّة  األفالم  من  مجموعة  أخرج   ...1976 سنة  زيفريييل« 
غاية  يف  »حكاية  منها  نذكر  والتي  الفيلميّة  املدّونة  إنضاج  يف  ساهمت 
البساطة« و«سجنان« و«عزيزة« و«نغم الناعورة« و«النخيل الجريح«...

عبد اللطيف بن عّمار كما عرفته...
طموحا  شابّا  النظريّة،  الّدراسة  عىل  يقترص  بالسينما  شغفي  كان 
أن  بداياتي  يف  سعيت  وقد  السينمائيّة،  الخارطة  داخل  للتموقع  أسعى 
أّطلع عىل التجارب السينمائيّة التونسيّة وهو ما زاد من عشقي للسينما 
الوطنيّة. غري أنّني كنت أتحّسس طريقي منفردا، أهيم أحيانا يف مسار 
صعب للغاية وأتوه أحيانا أخرى وسط مشهد ضبابي عرفت الحقا أنّه 
يتطّلب نضاال وكفاحا. كنت أحرض الفعاليّات السينمائيّة أشاهد بانبهار 
أجواء الفرجة السينمائيّة ودوائرها، أراقب عن بعد ما يدور داخل القاعات 
املظلمة محاوال سرب أغوار محيطها. رويدا، رويدا تعّرفت عن قرب عىل 
بعض األسماء من املخرجني، ومن بني األسماء التي كنت أسعى للتعّرف 
عليها عبد اللطيف بن عّمار صاحب 
الفيلم  وهو  »سجنان«،  رائعة 
كثريا  مرجعا  يعترب  الذي 
يحّدثني  والدي  كان  ما 
لشبابه  كذاكرة  عنه 
السبعينيّات  فرتة  يف 
ظّل  يف  الجامعة  زمن 
الجامعيّة  اإلرضابات 
والحركة الطالبيّة آنذاك، 
ذاكرة شباب حالم بتونس 
أقدامي  قادتني  الجديدة. 
حيث  اإلنتاج  رشكة  إىل 
بن  اللطيف  عبد  مقابلة  طلبت 
فائقة،  بحرارة  استقبلني  عّمار. 
سيناريوهاتي  أحد  عىل  أطلعته 
كنت  السينما.  عن  كثريا  وتحّدثنا 
وسكناته،  حركاته  جميع  أراقب 
الفكريّة  برؤيته  مستمتعا 

ومساراته اإلبداعيّة...
رسيعا،  األيّام  مّرت 
بجامعة  للعمل  انتقلت 

قابس، فّكرت يف دعوته لتقديم درس سينمائي للطلبة هناك باإلضافة إىل 
عرض فيلمه وإدراج حّصة نقاش. ترّددت، ثّم هاتفته فقبل الّدعوة عىل 
الفور وسط ذهويل الشديد باعتبار طول املسافة بني تونس وقابس أّوال 
وثانيا باعتبار أّن قدومه كان دون قيد أو رشط. أتذّكر أيضا أنّها كانت 
بساعات وساعات،  املخّصص  الزمن  فيها  تجاوزنا  أطول حّصة درس، 
وكان حضور عبد اللطيف بن عّمار بمثابة الحدث يف املعهد العايل للفنون 
والحرف بقابس، حيث حرض معنا يومها الناقد محمود الجمني وأدرنا 

حّصة متميّزة وسط حماس الطلبة وسخاء فكري منقطع النظري.

عبد اللطيف بن عّمار... األستاذ
شاءت األقدار بعد بضع سنوات أن أنتقل للتدريس باملدرسة العليا 
يشتغل  اللطيف  عبد  أن  ألكتشف  بقمرت،  والسينما  البرصي  للسمعي 
أستاذا خبريا باملدرسة، هناك، تمتّنت عالقتي ببن عّمار الذي تمثّل أفالمه 
بالنسبة يل مرجعا سينمائيّا. ولعّل أجمل اللقاءات السينمائيّة التي كانت 
اللقاءات األسبوعيّة قبل  تلك  بالنسبة يل كلحظات سعادة كانت  ترتسم 
حصص الدرس، حيث كان مكتب مدير املدرسة آنذاك األستاذ حّمادي 
عايل،  مستوى  ذا  ثقايف  نقاش  وكمجال  معريفّ  كفضاء  يجمعنا  بوعبيد 
الهاشمي  عّمار،  بن  اللطيف  يتكّرر... عبد  لن  لقاءات زمن جميل  وهي 
جوالق، كريم حمودة، محمد دّمق وغريهم... وكان بوعبيد يدير النقاش 
لتستعيد ذاكرة الزمن السينمائي وسط أجواء صداقة صادقة تجمع بني 

الجّد أحيانا والهزل أحيانا أخرى. 
اللجان  كّل  يف  يشارك  كان  عّمار  بن  اللطيف  عبد  أّن  أيضا  وأتذّكر 
العلميّة بصفته خبريا ممارسا عارفا بأدّق تفاصيل املمارسة السينمائيّة 
بمثابة  املدرسة  فضاء  ليكون  يوميّا  للقدوم  يسعى  كان  كما  امليدانيّة، 
الفضاء الذي يثبت التعّلق الشديد لبن عّمار وجّديته يف سبيل نقل املعرفة. 
لقد مثّل عبد اللطيف بن عّمار إضافة حقيقيّة للجامعة التونسيّة، كان 
فيها ملّدة سنوات بمثابة أستاذ يمّد طلبته بأرسار مهنة اإلخراج السينمائي 

دون حسابات وهي خصوصيّة األستاذ الحقيقي. 

خصوصّية الرؤية اإلبداعّية
الذين كان  الرّواد  اللطيف بن عمار من بني السينمائيني  يعترب عبد 
الذاكرة  روافد  من  تتحقق  سينمائية  أرضية  تأسيس  يف  هام  دور  لهم 
الوطنية وتنشغل بتجاوز الحواجز والحدود املرسومة مسبقا. رسم بن 
الحقبة االستعماريّة يف  عمار مسارا عرب استحضار ملواضيع من ذاكرة 
فيلم »سجنان« الذي عرّب فيه بأسلوب أصيل ينبني عىل الثقافة الخاصة 
مبارشة  غري  بصفة  فيه  انتقد  وسياسية،  اجتماعية  قضايا  طرح  عرب 

األوضاع العمالية والتفاوت الطبقي يف تونس والحضور االستعماري.
ثقافة  عن  تعبريا  السبعينيات  من  األول  النصف  سينما  شّكلت  لقد 
املرحلة  أفالم  لرتاكم  بّوأتها  االستقالل  بعد  التونيس  املجتمع  وواقع 
والجمالية  التقنية  اإلبداعات  من  مجموعة 
والفكريّة لتعكس الكثري من النضج عرب الرؤى 
املعارصة واملضامني واللغة السينمائية الجديدة 

املنشغلة بقضايا املجتمع التونيس.
لكل  سينمائية  مميزات  ظهور  بوادر  بدأت 
»عزيزة«  فيلم  الحقا  ونذكر  تدريجيا  مخرج 
حيث  الجديدة  لتونس  نقدا  فيه  أبرز  الذي 
خاصة  جمالية  مواصفات  الفيلم  هذا  حمل 
والبناء  املشهدي  التكوين  مستوى  عىل 
الرسدي وفك العقدة...  ولعّل ما ميّز عبد 
إلبراز  اجتهاده  هو  عّمار  بن  اللطيف 
مالمح التصّور الواقعي من خالل تبنّيه 
االشتغال  تّم  التي  للقضايا  الصادق 
عليها، سواء باإلعالء من صورة الذات 
أو بسحقها، فبناء الخطاب الفيلمي يف 
أعماله مؤسس غالبا عىل رؤية واقعية 
للحدث قد تكون ممزوجة أحيانا بنوع 
يجعل  الذي  واإلحساس  التعاطف  من 

املشاهد ينخرط داخل أحداث القّصة. 
الوجود  عّمار  بن  استحرض  لقد 
الكينونة  عن  التعبري  خالل  من  الذاتي 
الطبيعية  واإلحالة  الخاصة،  اإلبداعية 
يف  بنا  يرجع  حيث  الذاكرة  عوالم  عىل 
املايض،  ذاكرة  إىل  الجريح«  »النخيل 

لها سواء  عديدة  معان  إىل  ليجّرنا  البعيد،  أو  القريب  املايض  كان  سواء 
كان معناها يحيل عىل الذاكرة الفردية، أو الجماعية، الشفهية أو املكتوبة 
الوجود  عن  تعرّب  التي  اآلثار  مالمح  مجموع  هي  فالذاكرة  املرئية...  أو 
الحقيقي لليشء كما تحققت يف املايض. استنسخ بن عّمار مشاغل الذات 
عرب أحداث واقعية، واجتهد يف رسد الواقع، فماثل مواصفات الشخصيات 
واملالبس، واملكان مع مواصفات فرتة »حرب بنزرت« التي مثلت مصدر 
إلهام للحديث عن الذات عرب االجتهاد بالعودة إىل املراجع أو عرب االستعانة 

ببنيات املتخيل اإلبداعي ومساءلة التاريخ والتشكيك يف زيفه.

االنتساب وتجلّيات الهويّة...
يرى عبد اللطيف بن عّمار أّن »السينما هي مجال للتثقيف وتحقيق 
الوعي للمجتمع«، ومن هنا يمكننا استقراء موقفه كسينمائي ملتزم يهتّم 
بالتأسيس للفعل الثقايف الجاّد حيث يعترب أّن السينما ليست غاية لتحقيق 
الّربح املاّدي بقدر ما هي وسيط لتثقيف الشعوب. يتجىّل قلق الهويّة يف 
عّدة أفالم منها فيلم »عزيزة« الذي يطلعنا من خالله املخرج عىل تونس 
الجديدة يف بداية الثمانينيّات يف وقت بدأ فيه التأسيس الفعيل للمجتمع 
املحيّل الحداثي، ويطرح مجموعة من القضايا التي تهّم املرأة التونسيّة 
الذي  الخليجي  والزحف  الذكوريّة  الهيمنة  نقد  إىل  باإلضافة  ونضاالتها 

يعالجه بشكل فكاهي وذكّي.
يطرح بن عّمار جملة من القضايا التي تهتّم بالهويّة من خالل بسط 
اإلخراجي واملحاور  األسلوب  أفالمه بشكل يجعل  الهويّاتيّة يف  املكّونات 
الذات  يسائل  حيث  الوطنيّة،  للقضايا  انتصار  بصيغة  تتمثّل  املتناولة 
اللطيف  عبد  اختار  لقد  املقلوبة.  الرؤى  إلعادة  محاولة  يف  اآلخر  وينقد 
االجتماعيّة  بالسيايس والعالقات  تهتّم  التي  املحاور  تناول مجموعة من 
أفالمه  يجعل  بشكل  األخرى  املكّونات  من  وغريها  االقتصاديّة  والنظرة 
ملسألة  موضوعيّا  طرحا  جوهره  يف  يستدعي  متميّزا  فكريّا  خّطا  تحمل 
والثقافة  والتاريخ  الجغرافيا  عرب  الوطن  ذاكرة  ويستحرض  الهويّة 
االنتصار  وهو  مساره  يف  عّمار  بن  اختاره  الذي  االنتساب  لنا  ليتجىّل 
للوطن وللهويّة التونسيّة. وال بّد من اإلشارة إىل أّن بن عّمار حرص عىل 
اإلنتاج املشرتك مع الجزائر كما هو الحال يف فيلمْي »عزيزة« و»النخيل 
الجريح«، واستطاع أن يحصد التانيت الذهبي أليام قرطاج السينمائية 

سنة 1980...

تكريم مهرجان اإلسكندرية السينمائي... 
ثقافة االعتراف

كانت يل مكاملة هاتفيّة منذ أسبوعني مع عبد اللطيف بن عّمار، أخربني 
فيها عن تكريمه من طرف مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر 
اللقاء حال عودته من مرص. تابعت ندوة  املتوّسط واتفقنا عىل  األبيض 
بن  حضور  وكان  طيّارة«،  »ملى  السوريّة  الناقدة  سرّيتها  التي  التكريم 
عّمار كما ألفته وفيّا لقناعاته الفكريّة واملنحى الجمايل الذي اشتغل عليه 
ألزيد من نصف قرن، حيث ناقش قضايا جوهريّة تهّم السينما التونسية 
لهذا  اإلبداعيّة  بالهويّة  اعرتاف  هو  اإلسكندرية  تكريم  عموما.  والعربية 
السينمائي، وباعتبار أّن التكريمات يف املهرجانات الدوليّة هي دليل قاطع 
كّرمت  السينمائية  قرطاج  أيام  أّن  التذكري  وجب  فإنّه  الفنّان  قيمة  عىل 
من  الذين  التونسيني  السينمائيني  من  مجموعة  الفارطة  الدورة  خالل 
يتّم ترسيخ ثقافة االعرتاف ألنّنا نحتاج  أن  بينهم بن عّمار. جميل جّدا 
يف تونس إىل مصالحة مع ذواتنا ومصالحة بني األجيال. والحقيقة أنّنا يف 
تونس مطالبون أيضا بتكريم فنّانينا وإعطائهم املكانة التي يستحّقونها 
خاّصة وأنّنا نرى حضورهم الالفت يف املحافل الثقافية الدولية، وعىل هذا 
األساس ال بّد من التفكري يف صيغ تكريم حقيقيّة ملبدعينا وإيجاد بدائل 

عن التكريمات الرمزيّة.
االعتبار  إعادة  هو  السينمائي  القطاع  يف  العاجلة  القضايا  أبرز  إّن 
ملبدعينا وترميم ذاكرتنا واسرتجاع أرشيفنا الفيلمي الضائع )والذي من 
ورقمنة  عّمار(  بن  اللطيف  لعبد  البساطة«  غاية  يف  »حكاية  فيلم  بينه 
أفالمنا والحرص عىل نرش الثقافة السينمائيّة عرب تحيني هياكلنا وتحديث 
التّصور وتجديد الرؤية اإلبداعيّة من أجل بناء مرشوع سينمائي وطني 

حقيقي.
عبد  فإّن  أخرى،  أحيانا  واإلكراهات  أحيانا  اإلحباطات  من  وبالّرغم 
أهّم  أحد  باعتباره  السينمائي/املرجع،  ذلك  سيبقى  عّمار  بن  اللطيف 
املخرجني السينمائيني يف تونس. سيبقى بن عّمار ذلك السينمائي الحالم 
»أهال  قائال:  أمازحه  عندما  راسخا  الهادئة  ضحكاته  صدى  وسيظّل 
السينمائية وشابّا  الّساحة  بالّشباب«... سيبقى بن عّمار اسما خالدا يف 

عىل الدوام...

سينما

السينمائي عبد اللطيف بن عّمار :

الرؤية اإلبداعّية واالنتساب اهلوّيايت
وسيم القربي
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26الشارع الثقافي

يعترب الروائي اإليطايل فيتاليانو برانكاتي )1907 
- 1954( من أهم الكتاب الصقليني يف النصف األول 
قد  شبابه  بداية  يف  كان  وإذا  العرشين.  القرن  من 
أظهر تعاطفا مع نظام موسوليني الفايش وانخرط يف 
»الحزب الوطني الفايش«، فإنه رسعان ما تدارك أمره 
وأصبح من أشد املناهضني لهذا النظام املستبد، وهو 
ما انعكس يف كتاباته الالحقة بداية من سنة 1934. 

التي  األربعة  السينمائية  األفالم  إىل  باإلضافة 
 ،)1960( الجميل«  »أنطونيو   : رواياته  عن  اقتبست 
»دون جيوفاني يف صقلية« )1967(، »باولو الحامي« 
قد  برانكاتي   )1974(، كان  »القهرمانة«   ،)1970(
واشتغل  األفالم  عديد  سيناريوهات  كتابة  يف  شارك 
اإليطاليني مثل روبرتو روسيليني  املخرجني  أهم  مع 

ولويجي زامبا.  
 Il( الجميل«  »أنطونيو  روايته  صدرت  وقد 
سنة  أعماله  أشهر  من  تعترب  التي   )bEll’ANTONIO

1949 لدى دار نرش بومبياني االيطالية الشهرية، ويف 
نفس السنة تحصلت عىل جائزة »باغوتا«.

الحكم  تحت  صقلية  يف  الرواية  أحداث  وتدور 
الفايش، خالل ثالثينات القرن العرشين، حيث يعيش 
أنطونيو الشاب الوسيم املعروف بأنه زير نساء والذي 
تالحقه كل نساء املدينة ويتقّربن منه. غري أن أنطونيو 
يقع يف حب باربارا الجميلة التي تنتمي إىل إحدى األرس 
أشهر  تمّر  ما،  ولسبب  ويتزوجها.  املدينة،  يف  الغنية 
دون أن يقيم أنطونيو أية عالقة حميمية مع زوجته، 
وهو الرس املخفي الذي أفشته املعينة املنزلية، متسببة 
يف فضيحة كبرية للزوج العاجز جنسيا ولعائلته التي 

تكلل  بالعار يف مجتمع ذكوري ال يرحم... 

من الرواية إلى الفيلم
عندما قرر املخرج اإليطايل الكبري ماورو بولونيني 
الجميل«  »أنطونيو  رواية  عن  مقتبس  فيلم  إنجاز 
والروائي  بالشاعر  استعان  برانكاتي،  لفيتاليانو 
يف  بازوليني  باولو  بيري  الكبري  اإليطايل  والسينمائي 
كتابة السيناريو. أما دورا البطولة فأسندهما للنجمني 

مارتشيلو ماسرتوياني وكالوديا كاردينايل التي كتبت 
يف مذكراتها ما ييل: »سمح يل فيلم ›أنطونيو الجميل‹ 
بلقاء شخصية »عظيمة« أخرى من السينما اإليطالية: 
للغاية.  ماورو يف مسريتي  بولونيني. وساهم  ماورو 
أفالمي...  أجمل  من  بعضا  إدارته  تحت  مثّلت  وقد 
واثقة  أخرى،  مرة  الكامريا،  خلف  حضوره  وجعلني 
يقّدم يل  كان  وإن  أفعله، حتى  كنت  ومما  نفيس  من 

القليل من اإلرشادات. وكان ›أنطونيو الجميل‹ أيضا 
هو الفيلم الذي جمعني بماسرتوياني. كنا معا يف فيلم 
أننا لم نكن نمثل يف املشاهد نفسها  »الحمامة«، غري 
ولم نلتق أبدا فعليا. ويف املقابل، كنا يف فيلم »أنطونيو 
الجميل« رشيكني من املشهد األول إىل املشهد األخري.« 
والحقيقة أن هذا الفيلم شّكل منعرجا يف مسرية 
مارتشيلو ماسرتوياني كممثل، فبعد أن كان معروفا 
يغامر  أن  َقِبل  والدون جوان،  الجذاب  الرجل  بأدوار 
وقد  جنسيا.  والعاجز  الضعيف  الرجل  دور  بقبول 
شاءت الصدفة أن فيلم »أنطونيو الجميل« قد ُعِرض 
من  قليلة  أسابيع  بعد  إيطاليا  يف  السينما  قاعات  يف 
 lA dOlCE vITA الجميلة«  »الحياة  فيلم  عرض 
لفيديريكو فيليني والذي يلعب فيه ماسرتوياني دور 

الرجل املستهرت واملطارد للجميالت.  
»أنطونيو  فيلم  يعترب  أن  الصدفة  من  وليس 
املخرج  أن  إذ  اإليطالية،  السينما  روائع  من  الجميل« 
بولونيني قد نجح يف تقديم عمل متميّز ومتحّرر من 
كليشيهات السينما اإليطالية بفضل رؤيته اإلخراجية 
لدى  الكامنة  الطاقات  تفجري  عىل  وقدرته  املرهفة 

املمثلني دون الوقوع يف اإلرساف أو التكلف.
فيلم  عرف   تميزه،  التي  الجودة  هذه  وبفضل 
»أنطونيو الجميل« نجاحا كبريا وتحصل سنة 1960 
السينمائي،  لوكارنو  مهرجان  يف  جائزة  أرفع  عىل 
نفس  يف  تحصل  كما  الذهبي«،  »الفهد  جائزة  وهي 
اإليطالية  السينما  ملهرجان  األوىل  الجائزة  عىل  السنة 
بالربازيل، والجائزة األوىل ملهرجان أكابولكو. ويف سنة 

1961، تحصل عىل الجائزة األوىل ملهرجان ليما.

لقطة مقربة

 Vitaliano Brancati أنطونيو اجلميل«... بني فيتاليانو برانكايت«
Mauro Bolognini وماورو بولونيني

وليد سليمان

للمماليك  قبلة  القديمة  المدينة  أنهج  أكثر  كان  الباشا  نهج 
الموريسكية  والعائالت األندلسية. هنا سكنت عائلة “األخوة” 
عائالت  مثل  العائالت  عديد  أيضا  الباشا  نهج  في  سكنت  كما 
وعنون  وبوثور  والمحجوب  خوجة  وبن  ولصرم  والنيفر  بلقاضي 
وشبيل ..والقائمة طويلة وطويلة جدا وال يكفي هذا المجال لذكر 

كل أسماء العائالت التي مرت من هذا المكان..
عن  فضال  يضم  كان  كونه  من  أهميته  الباشا  نهج  ويستمد 
الديار والقصور الضخمة التي سكنتها تلك العائالت، مقر الباشا 
ممثل السلطان العثماني في تونس، بدءا من عام 1574. ويعني 
ذلك أن هذا النهج كان يمثل في الربع األخير من القرن 16 المقر 

األول للسلطة السياسية في البالد.
نهج الباشا يضم العديد من البنايات الشهيرة مثل مدرسة 
بئر األحجار التي أمر علي باشا ببنائها في منتصف القرن الثامن 

عشر لتكوين المؤدبين.
وتلعب المدرسة اليوم دورا ثقافيا محوريا في احتضان العروض 
بالمدينة  الشعرية  واألمسيات  الفنية  والمعارض  الموسيقية 
الموسيقى  ومعهد  العاشورية  المكتبة  جانب  الى  القديمة، 

الرشيدي. 
لكن أقدم معالم نهج الباشا قطعا هو “مسجد سيدي حديد” 
الذي يعود إلى القرن الثالث عشر، نسبة إلى الشيخ سيدي أبو 
حديد أحد المقاومين األشداء للحملة الصليبية التي قادها الملك 

الفرنسي لويس التاسع على تونس عام 1270.
عن فيصل المليتي

نهج الباشا صورة تتحّدث
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»مجنون فرح« هو فيلم املخرجة ليىل بوزيد الجديد .. فيلم شاعري 
والشغف،  والجنون،  واإلثارة،  واملوسيقى،  باأللوان،  ميلء  بامتياز، 
والحب، واألدب، والشعر، والفرح.  وهو من نوعيّة األفالم التي تنفض 

الغبار عن املسكوت عنه، لتنقل الواقع بكّل شفافيّة.
عن  ومعنويا(،  )ماديا  الجسد  وعقدة  الهويّة  أزمة  عن  ويتحدث 
الرصاع النفيس والفكري الذي يعيشه أبناء املهاجرين العرب يف أوروبا، 
عرشة  الثامنة  يف  شاب  »أحمد«.  شخصيّة  خالل  من  ذلك  يربز  حيث 
من عمره، فرنيس من أصول جزائرية، نشأ يف ضواحي باريس، التقى 
عىل مقاعد الجامعة )جامعة الرسوبون( زميلة له، »فرح« وهي شابة 
هذه  خالل  ومن  العربي.  الشعر  لتدرس  باريس  إىل  انتقلت  تونسيّة 
املرأة املتحررة املتشبعة بهّويتها وثقافتها، واملختلفة عنه كّل االختالف، 
وتفّجر  الحب،  يشتته  والثقافيّة،  والجسديّة  النفسية  عقده  يكتشف 
األحاسيس أغالل جسده، فيعيش تمّزقا وانفصاما، بني مجاراة ثقافة 
البلد الذي نشأ فيه، أو التشبث باألسس واملبادئ املحافظة التي تربى 
وعادات  لغة  من  األم،  ببلده  يتعلق  ما  كّل  يجهل  أنه  العلم  مع  عليها، 
بفّك  يبدأ  يدرسه  الذي  العربي  الشعر  وتقاليد وحضارة.. ومن خالل 
القدامى  العرب  قصائد  صور  يف  ذاته  ليكتشف  عقدة،  عقدة  عقده، 
اسم  املخرجة  منه  استعارت  الذي  ليىل(  )مجنون  املّلوح  ابن  كقيس 
الفيلم، يحّرره الشعر والحب من كبته، ويحّلقان به يف سماء الشهوة 
والرغبة يف الوصال، ليكرب ويكرب يف داخله هذا اإلحساس الذي يقوده 
التي ال تخجل من  الجريئة،  إباحيّة يف محبوبته  لكتابة قصائد غزليّة 
سيتحد  فهل  فيه.  والروحيّة  الجسديّة  رغبتها  من  وال  بحبّها  البوح 

العاشقان جسديّا؟ هل سيمتثل »أحمد« لرغبة »فرح«،املرأة املندفعة؟
إظهار  يف  املبادر  هو  الرجل  أن  العربيّة  مجتمعاتنا  يف  العادة 

الدوام، لكن املخرجة  املرأة مفعول به عىل  للمرأة، وأن  مشاعره 
تظهر  السائد،  عىل  وتمّردها  وتحّررها  بتفّردها  بوزيد«  »ليىل 
النساء يف أفالمها قويّآت رشسات، متمّردات، مدبرات، معتمدات 
عىل أنفسهّن... بطريقة ذكيّة وغري مبارشة تربز »بوزيد« معانات 
الرجل..  مساندة  غياب  يف  وخارجه،  املنزل  داخل  العاملة  املرأة 
املناضلة  التقليديّة  املرأة  أحمد«،  »أم  شخصيّة  خالل  من  وذلك 
التي تعمل طوال الليل، لتعود يف الصباح فتحرّض طعام أبنائها 
يقيض  الذي  زوجها  بشؤون  وتقوم  الدارسة،  إىل  ذهابهم  قبل 
عن  نموذجيّة  صورة  أيضا  تقدم  التلفزيون..   أمام  وقته  غالب 
معاناة املرأة العربية من سلطة الرجل أيا كان، أخا، أبا، جارا، أو 
غريبا، ويف أّي مكان يف العالم، وذلك من خالل شخصيّة »أخت 

أحمد« الشابة ذات األصول الجزائريّة التي تعيش يف ضواحي باريس 
يف بلد التقّدم والحريّة، إال أنها تقع فريسة القيل والقال.. وعىل الرغم 
من ذلك تنجح يف تحقيق ذاتها، ويف مقاومة التسّلط والقمع الذكوري 
 .. تريد  من  مع  وتكون  تريد  ما  وقت  تريد  ما  فتفعل  املرأة،  لرغبات 
فالنساء أكثر قدرة من الرجال عىل تقبّل االختالف والتفتّح عىل ثقافات 
 – ذلك  يعود  بقّوة ورشاسة،  وأفكارهّن  رغباتهّن  والدفاع عىل  أخرى، 

ربما - لطريقة نشأتهّن القاسية املستبدة. 
عن  الغبار  بوزيد«  »ليىل  تنفض  واألجساد،  العقول  يحّرر  الشعر 
األدب العربي فتوظفه يف إبراز املوروث العربي الغني واملتشبّع بالحب، 
بن  الدين  محيي  الخيام،  عمر  امللوح،  بن  قيس  الفيلم  يف  توظف  اذ 
عربي وأبا نواس وغريهم من شعراء الغزل، الذين تناولوا يف أشعارهم 
حاالت العشق والهيام والولع والشهوة والشبق والخمر، دون أن يعرفوا 

حدودا للمتعة.. 

لمحة عن مشوار المخرجة
ليىل بوزيد من مواليد 1984 وهي أصغر مخرجة تونسيّة، درست 
اآلداب يف جامعة السوربون يف باريس. أخرجت »زكريّا« أّول فيلم قصري 
ألفالم  التحكيم  للجنة  الكربى  الجائزة  عىل   2012 عام  تحصلت  لها، 
املدارس السينمائية يف تظاهرة PREmIER PlAN عن فيلم تخرجها »مخبي 
يف كبة« و أخرجت أّول فيلم طويل لها يف 2015 »عىل حلة عيني« الذي 
وانحيازها  الجريئة  بمواقفها  بوزيد  عرفت  جائزة.   24 عىل  تحّصل 

ملشاكل وهموم الشباب.
وإن كانت قد نجحت يف كتابة ونحت اسمها يف عالم اإلخراج بفيلمها 
املهرجانات  أغلب  يف  به  شاركت  الذي  عيني«  حّلة  »عىل  األول  الطويل 
العامليّة، فهل ستنجح يف الحفاظ عىل هذا النجاح وتدعيمه من خالل هذا 
الفيلم، الذي عرضته أول مرة يف مهرجان كان السينيمائي ضمن فقرة 
أسبوع النقاد يف شهر جويلية املنقيض، مع العلم أن الفيلم يشارك يف 

مسابقة أيام قرطاج السنيمائية؟

نيران الطرابلسي

فيلم »جمنون فرح« أو »قصة احلب والرغبة«

متابعات

يوم تكوينّي يف مستهّل احتفاالت مركز 
الّدراسات اإلسالمّية بالقريوان بثالثينّيته

احتفاله  إطار  يف  بالقريوان  اإلسالميّة  الّدراسات  مركز  يستهّل 
 2021 الجامعيّة  الّسنة  مفتتح  يف  العلميّة  أنشطته  تأسيسه  بثالثينيّة 
عنوانه  والباحثني  االختصاص  طلبة  إىل  موّجه  تكوينّي  بيوم   2022  -
والّدراسات  النِّساخة  تقاليد  بني  العربّي:  املخطوط  يف  املتن  »حرد 
الكوديكولوجيّة والفيلولوجيّة«. فاملخطوط وهو النّصوص املكتوبة بخّط 
اليد عرف تقاليد يف النّساخة ومنها ما يعرف بحرد املتن أو قيد الفراغ أو 
التّختيمة COlOPHON الذي يدّون غالبا يف ورقة الغاشية ويعّد من أبرز 
متْنه.  من  يعّد  وال  بالنّص  ملحق  فهو  املخطوط،  يف  النّصوص  خوارج 
وتتمثّل أهّميته يف ما يحويه من معطيات تتفاوت من نُسخة إىل أخرى 
منها اسم النّاسخ ونسبه وصفته ومهنته ومكان النّسخ وتاريخه ونوع 
من  والغاية  نُِسخت  وملن  األّم...(  النّسخة  –مبيّضة/  )مسّودة  النّسخة 
ذلك. صيغ متكثّرة يف حرود املتن فمنها مخطوطات لم يسّجل فيها حرد 
متن من األصل أو ُفِقد ملا تعّرضت له النّصوص من برت وتمزيق أو طمس 
لعالماتها. ومنها مخطوطات تسّجل فيها حرود املتن وتساهم يف توثيق 
إضافات  ومنها  وامُلحّقق.  وامُلفهرس  الكوديوكولوجّي  يساعد  تاريخّي 
بعديّة تحيط بهامش حرد املتن تساهم قراءتها يف بيان رحلة املخطوط 

وإدراك األيادي التي تداولته.
يسعى هذا اليوم التّكوينّي إىل اإلحاطة بتقاليد النّساخة العربيّة:

املخطوط  بتاريخ  وعالقته  والحضور  الغياب  بني  املتن  -حرد 
وتقاليد النِّساخة وتبايناتها حسب النّصوص )املصاحف، األدب، العلوم 
من  وتواضعا  الله  لكالم  تنزيها  أقّل  املصاحف  يف  فهي  بأصنافها...(، 

النّاسخ اّلذي ال يعلن عن هويّته.
تاريخيّا وتنّوعها  املتن وتطّورها  املستخدمة يف حرود  الّصيغ  -أبرز 
حسب النّسخ وخطوطها، لذا نجدها متفاوتة ومتعّددة ال يمكن اإلحاطة 
بها جميعها. وفيها من صيغ الّدعاء والرتّحم والتّصلية والرتّحم يشء كثري.
تتّصل  أخرى  وصناعات  واملرتجم  النّاسخ  و/أو  املؤّلف  -هويّة 
بالّشكل والّرسم والّزخرفة والتّذهيب والتّنميق والتّصوير والتّجليد. وهي 
معطيات حول ُطرق صناعة املخطوط وإخراج ُمحتواه واملساهمني فيه 
يدّل  وما  وِمَهنهم  والعقديّة  واملذهبيّة  الجغرافيّة  وانتماءاتهم  وأسمائهم 
عىل احرتافهم النّساخة والغرض منها )حفظ العلم، نسخ لخزانة خاّصة، 

تدوين  يف  ساهمت  املتن  فحرود  وأُخرويّة...(.  عقديّة  لغايات  لنفسه، 
أسماء الفاعلني يف هذه الّصناعات وإدراك ما خّطته أيديهم الفانية عىل 
أشهر  ومن  الثّقافة.  بإنتاج  وعالقتهم  وآثارهم  ُفنُونهم  وتمييز  املحامل 
حرود املتن بتونس ذاك املتّصل بمصحف الحاضنة اّلذي أمرت صاحبته 
بالقريوان وهو محفوظ  األعظم  الجامع  الرّق وحبّسته عىل  بنسخه عىل 
باملتحف الوطنّي للفنون اإلسالميّة برّقادة القريوان وعرفنا هويّة النّاسخ 

من خالل قيد فراغه.
الكتابة  فيها  تّمت  التي  واملؤّسسات  واملواقع  والبلدان  األماكن  -ذكر 
بإنتاج  وعالقتها  امُلندثرة  أو  واملغمورة  منها  املشهورة  النِّساخة  أو  و/ 
الثّقافة منها الجوامع واملساجد والّزوايا واملدارس والّدكاكني والقصور...
-طرائق التأريخ بذكر الّساعة وأجزاء النّهار واليوم والّشهر وصفاته 
األحداث  إىل  اإلشارة  أو  كثرية  صيغ  يف  التّقويمات  واختالف  والّسنة 
وأسماء  الجّمل  وحساب  بالكسور  والتّأريخ  واألوبئة،  والفتن  والحروب 

األيّام الفارسيّة ...
-تنّوع أشكال حرد املتن والتفنّن يف إخراجه حسب الُعصور واألمصار 
)امُلثّلث، امُلربّع، املستطيل، امُلعنّي، الّشمسيّة، السّجاد، الّزهرة، الّشجرة...(، 
وحتّى هذه األشكال متعّددة يف طرق وضعها وخّطها وتزويقها وبذلك 
نميّز بني نُسخ عاديّة وأخرى باذخة وخزائنيّة. كما تسمح بنسبتها إىل 
بلد نشأتها وما ساد فيه من تقاليد النِّساخة واستخدام مواد مثل الِحرْب 

واملِداد واأللوان واألْشكال والرُّموز والجدولة بتنّوعاتها. 
فمن  من صاحبها  وقربها  النّسخة  نوع  تحديد  يف  املتن  -دور حرد 
ندرك  حتّى  عنها  يُنسخ  ما  ثّم  األّم  النّسخة  كانت  بيمينه  امُلؤّلف  خّطها 
أوىل  خطوة  وهي  يليه.  فما  األقرب  زمنّي  ترتيب  يف  بعدها  كان  ما 
التي  النُّسخ واإلضافات  التّحقيق وبيان قيمة  تاريخيّا يف  النُّسخ  لرتتيب 
أُدخلت عليها واملقابلة بينها والعوامل امُلساهمة يف تعّدد النّسخ للمؤّلف 
حرد  ووجود  فريدة  النّسخة  تكون  قد  كما  لنسخها.  والتّسابق  الواحد 
تشري  نُسٌخ  ومنها  مهّمة.  معطيات  يقّدم  أن  شأنه  من  عدمه  من  املتن 
الُجذاذة  إلعداد  أساسيّة  وهي  مبيّضة(،  )مسّودة/  اكتمالها  درجة  إىل 
الُكوديكولوجيّة وفهرست املخطوطات وتمّهد لرتتيب النّسخ عند الرّشوع 
يف تحقيق النّصوص. كما يمكن أن تتضّمن معطيات تاريخيّة ال تتوّفر يف 

مصادر أخرى وهي تطرح عددا من املباحث واألسئلة حول نسبة مؤّلفات 
إىل أصحابها وسالمتها وُخلُوِّها من التَّْزوير  والتَّْقليد واالنتحال. 

مجال  يف  املختصني  من  عدد  التّكويني  اليوم  هذا  يف  يحارض 
الكوديكولوجيا وتحقيق املخطوطات والتّاريخ والرّتاث. وهم مراد الّرماح  
الجريدي  وعيشة  قوادر  الباسط  وعبد  السمني  ورشيدة  الزاهي  ومحمد 
ومنال الرّماح ورسور شطورو ورشدي املسعدي وبلقاسم حاجي وصدق 
السالمي التي تتوىّل تنسيق اليوم. إضافة إىل ورشات يف الخّط العربّي: 
الخّط  الّزين وورشة  أم  لنوال محجوب وإرشاق  القريواني  الخّط  ورشة 
للبشري  وهندسة  فّن  العربّي  الخّط  وورشة  الجزيري  لفاطمة  املغربّي 
العايل  املعهد  من  فنّانني  ألساتذة  فنيّة  للوحات  ومعرض  العسكري. 
للفنون والحرف بالقريوان: فريوز بوجدي وإقبال البقلوطي ودّرة دعلول 

وجوهرة بوبكر ووليد الهاليل وابتسامة مهّذب.
* أستاذة باحثة بمركز الّدراسات اإلسالميّة بالقريوان

حرد متن مصحف الحاضنة  )متحف الفنون اإلسالميّة برّقادة- 
القريوان(

صدق الساّلمي*
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هي أحد معالم المدينة العتيقة بتونس.
وهو  التريبونال،  نهج  في  األصرم  دار  تقع 
أحد أنهج المدينة العتيقة بتونس. أسست 
الدار بين عامي 1812 و1819 من قبل حمودة 
الحكم  أعيان  من  عسكري  وهو  األصرم، 
الحسيني. لم تختلف طريقة بنائها وطرازها 
المعماري عن بقية قصور المدينة العتيقة، 
وتتكون الدار من مدخل رخامي وصحن تحيط 
أصبحت  زخارف.  على  تنطوي  غرف  عدة  به 
التي  تونس  لبلدية  ملكا   1964 منذ  الدار 
قامت عام 1972 بترميمها، وتستخدم حاليا 
)منذ  تونس  مدينة  صيانة  لجمعية  كمقر 
أيضا  الحداد.تحتضن  الطاهر  ونادي   )1969
شعرية  وسهرات  موسيقية  حفالت  الدار 
في نطاق تنشيط الحياة الثقافية للمدينة 

العتيقة.
عن تونس زمان

دار األصرم صورة تتحّدث

سبتمرب   30 و   22 بني   الشارقة  يف  انتظم 
للراوي يف دورته   الدويل  الشارقة  املايض ملتقى 
21 يف مواقع متعددة من إمارة الشارقة  تحت 
فعاليات  متضمنا  الحيوان«  »قصص  شعار 
متعددة : جلسات علمية شارك فيها أكاديميون 
ورشات  عىل  عالوة  مختلفة،  بلدان  من  عرب 
تدريبية ونشاطات جماهريية ومعرض مصاحب 
وبرنامج فكري دسم وقد تخّلل كّل ذلك روايات 
لحكايات تجري عىل لسان الحيوان من  ثقافات 
الحارض  الجمهور  عىل  قّصها  مختلفة  إنسانيّة 
»حكواتيون« محرتفون وذلك بمشاركة 38 دولة 
من مختلف أصقاع العالم بما يف ذلك من أقايص  
عىل  وفد  حيث  والجنوبية  الوسطى  أمريكا 
والربازيل  والبريو  املكسيك  من  فنانون  الشارقة 

عىل سبيل املثال ال الحرص.
السابقة  امللتقيات  كما  امللتقى  هذا  تكّلل  وكالعادة 
الشارقة  فمعهد  ذلك   يف  غرابة  وال  والتميّز  بالنجاح 
وحكومتها  الشارقة  إمارة  سنويّا  تحتضنه   الذي  للرتاث 
لها  أولويّة  والفكر  الثقافة  يف  االستثمار  من  جعلت  التي 
دون  العربيّة  للثقافة  عاصمة  إىل  الشارقة  مدينة  وحّولت 
منازع  يرأسه رجل مختّص وشغوف بالرتاث هو الدكتور 
للحكايات  املعروف بجمعه  وتدوينه  املسّلم   العزيز  عبد 
الشعبيّة ومّولفاته حول املوروث الشعبي اإلماراتي  تحّول 
العالم  ليس يف  الرتاثية  املعاهد  أيقونة  إىل  السنني  مّر  عىل 
العربي فقط، وإنّما  يف العالم بأرسه الحتضانه واستقطابه  
لرتاثيني و حكواتيني وأكاديميني من القارات الخمس بما 
يف ذلك يف  مهرجان الرتاث الذي يُنّظمه هذا املعهد يف ارقة 

يستضيف فيها  كّل سنة  بلدا ) مونتنغرو يف افريل 2021( 
فلكلورية  عروض  تخصيص  مع  وتقاليده  برتاثه  معّرفا 

لفرق  تفد عىل الشارقة من كّل البلدان والقارات.
ولكّن ما ميّز ملتقى الراوي هذه السنة – وما يعكس 
العربيّة  اإلمارات  تربط  التي  األخويّة  العالقات  متانة 
 )POST mORTEm( املتّحدة بتونس- هو احتفاؤه وتكريمه
لهذه  االعتباريّة  الشخصية  بوصفه  العروي  العزيز  لعبد 
الشعبيّة  الحكايات  رواة  ضمن  املتميزة  ملكانته  الدورة 
أنيق   العربي مع طبع املعهد لحكاياته يف مجّلد  العالم  يف 
ندوة  تخصيص  كذلك  و  العربيّة  الرجل  بسمعة  يليق 
علميّة ثقافيّة صباحيّة حول حياته و آثاره قام بتغطيتها 
البلدان  من  العديد  من  امللتقى  عىل  توافدوا  صحفيون 
العربيّة. شارك يف هذه الجلسة  كّل من  د. وفاء املزغنّي 

قّدم   الذي  معىّل  ونّاس  واألستاذ  تونس  من 
مداخلة  يف  العروي  العزيز  عبد  شخصية 
أرشيف  عىل  باألساس  مستندة  مصّورة 
التلفزة الوطنيّة ُقّدمت فيها شهادات لفنانني 
التونسية   والتلفزة  اإلذاعة  من  وصحفيني 
يف  املعهد  نرشها  وعارشوه  العروي  عرفوا 
الطبيعي  من  وكان  صفحة(.   36( ُكتيّب 
أن تكون الشخصية  األكاديمية  التي تمثّل 
هو  التكريم   وهذا  الجلسة  هذه  يف  تونس 
اآلداب  بكلية  األستاذ  الجوييل  محمد  د. 
بمنوبة أكثر األكاديميني التونسيني والعرب 
خالل  من  الشعبية  بالحكايات  اهتماما 
خمسة مؤّلفات كاملة آخرها  »األّم الرسولة 
العربيّة«  الشعبية  الحكاية  يف  األّم  رسالة   :
نفسه  للرتاث  الشارقة  معهد  يف  الصادر 
أصدره  الذي  الحيوان«  لسان  عىل  و»اإلنسان   )2019(
املعهد بمناسبة هذا امللتقى بمعيّة كتب أخرى كّلها تناولت 
والعاملي.  العربي  الرتاثني  يف  وقصصه  الحيوان  حكايات 
بالصور  حافال  كان  امللتقى  بمناسبة  نُّظم  الذي  املعرض 
انتباه  لفت  ما  ولكن  الحيوان  من  مختلفة  أجناس  حول 
والكبرية  األنيقة   املجّسمات  هي  بالخصوص  زائريه  
بالحيوان  مبارشة  عالقة  لها  التي  العربيّة  الكتب  ألّمهات 
مثل كليلة ودمنة البن املقفع وكتاب الحيوان للجاحظ الذي 
غرابة  وال  كبري  باب  حجم  له  اختري  الذي  م  املجسَّ يعادل 
الباب الرئيس الذي ال بّد من  يف ذلك فكتاب الجاحظ هو 

طرقه للولوج إىل  عالم الحيوان املرتامي األطراف.

أبو يوسف

في ملتقى 
الشارقة 
الدولي 

للراوي في 
دورته  21

معهد الشارقة للرتاث حيتفي باحليوان من خالل قصصه
ويكّرم عبد العزيز العروي باعتباره الشخصّية االعتبارّية هلذه الدورة

متابعات
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فنون الكاف وألواهنا تعود
مع العروض الثقافية

للحياة  الثقافة  بعودة  فِرحت  البالد،  كل  مثل 
اليومية، فتحت قاعات عروضها ومعارضها، مسارحها 
عن  مختلفة  بحركة  احتفاال  انتشت  وفضاءاتها، 
والتجارة  السياسة  غري  شؤون  الشؤون.  من  اليومي 
والجدال االجتماعي والصحي، عادت لالعتناء بشؤونها 
بامتيازها  الثقافة  مدينة  الكاف،  واإلبداعية.  الفنية 
باأللوان  موّشحة  نوافذها  تجعل  وخصوصياتها، 
وبالغناء احتفاءا بمثقفيها وبضيوفها من القادمني لها 
الجفاف  فرتات  بعد  السائد،  عن  ُمرتٍق  إنساني  بعطاء 
مرسحيون  وأدباء،  شعراء  الثقايف.  والجفاء  الفني 
وهواة،  محرتفون  ونّحاتون،  رسامون  وسينمائيون، 
ع لهم الكاف شوارعها وأزقتها، قاعاتها ومتاحفها،  ترُشَّ

لإلبداع واإلمتاع.
املوسم  انطلق  بداياتها،  املنطلقات  خري  كانت  وملا 
 SIcca Jazz الثقايف باملدينة العالية بمهرجان سيكا الجاز
الذي لم يُطق املرشفون عليه انتظار قرار فتح القاعات 
أمام  املفتوحة  بالفضاءات  مجاال  ففسحوا  املغلقة، 
العازفني واملؤدين ليقدموا أصنافا مجّددة من املوسيقى 
الكتشاف  فرصة  ملتابعيه  فكان  مألوفة  غري  أطر  يف 
الشمال  جهة  بها  تعّج  التي  األثرية  املواقع  من  عدد 

الغربي، من خالل تقديم عروض نادرة 
من   alThIBoroS »املديّنة«   من  بكل 
 MakTarIS ومكثر  الدهماني  معتمدية 
استمتع  كما   .aMMaeDra وحيدرة  
األخرى،  الفنية  املقرتحات  متابعو 
باملناظر  ذكرنا،  التي  غري  أماكن  من 
معتمدية  من  يوغرطة  ملائدة  الطبيعية 
معتمدية  من  رّساط  وسد  سنان  قلعة 
الطويرف التي احتضنت عروض الجاز 
الساهرون  يفّوت  ولم  األخرى.  هي 
التعريف  فرصة  التظاهرة  هذه  عىل 
للمنطقة  الثري  املنجمي  باملخزون 
فنسقوا فرجة بكل من املوقع املنجمي 
الرصاص  وبمنجم  الجريصة  بمدينة 

بمنزل سالم.
قام  الذي  اإلضايف  املجهود  ولعل 
املهرجان  هذا  عىل  املرشف  الهيكل  به 

عىل  وبثها  العروض  كل  تصوير  يف  واملتمثل  املوسيقي، 
األنرتنات بشكل مبارش، قد فتح الفضاءات االفرتاضية 
أيضا أمام األسماء الفنية الهامة والفرق املوسيقية ذات 
وجعله  املتميّز  الثقايف  العمل  لهذا  فوثّق  الخصوصية، 
يضطلع بدور سياحي ذو طابع دعائي ممتاز ملا أبرزه 
من  قدمه  وما  نادرة  وإيكولوجية  طبيعية  مشاهد  من 

معالم تاريخية غري مستهَلكة إعالميا وسياحيا. 
الكاف  بها  تزخر  التي  الطبيعية  األلوان  جانب  وإىل 
أن صدر  الفنية. فما  األلوان  أخرى، وهي  ألوانا  نتعقب 
األخذ  مع  املغلقة  بالفضاءات  التجمع  إمكانية  قرار 
العدوى،  من  الحماية  توفري  قصد  الالزمة  بالحيطة 
بادرت  حتى  الثقايف،  النشاط  إلعادة  النفاذ  ورائه  ومن 
بتنظيم  بالكاف  الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية 
الدورة الثالثة من تظاهرة »سيكا الشعرية« عىل امتداد 
أثثتها  شعرية  وأمسيات  لقاءات  تخللتها  ثالث،  أيام 
قراءات لشعراء من كامل أرجاء تونس وتقديم  لعدد من 

اإلصدارت الجديدة يف مجال الشعر.
امللحونة  الكلمات  كما  املوزونة  األبيات  فتناثرت 
والخاصة.  منها  العمومية  الثقافية  الفضاءات  داخل 
األخرية  الرتميمات  بعد  »البازيليك«،  معلم  واستضاف 
القصائد  من  عددا  به،  أجريت  التي 
بفن  واملهتمني  واملوسقيني  والشعراء 
الشعر. كما ُدّشن، باألشعار واملوسيقى 
والغناء امللتزم، ويف سياق األيام الشعرية 
املذكورة، فضاء ثقايف خاص جديد وسط 
واملمثل  املرسحي  اسم  يحمل  املدينة، 
جاء  وقد  الزغالمي،  الهادي  املرحوم 
الخاصة  الثقافية  املراكز  ليدعم حضور 
ومركز  سريتا  مركز  جانب  إىل  بها 
يوغرطة وغريهما من املقرتحات اللتقاء 

املثقفني واملهتمني بالشأن الفني.
كل هذه املجاالت وغريها ال تمكننا من 
املرور بسريتا cIrTa )الكاف النوميدية(، 
نظرا  املرسحي  باملوسم  االهتمام  دون 
ففي  بها.  وتجذره  الفن  هذا  لعراقة 
عروض  قاعة  فيه  تتهيّأ  الذي  الوقت 
املرساطي  الصحبي  الثقايف  املركب 

للعودة إىل االستغالل بعد تجديدها، ويخضع فيه مرسح 
بنيته،  تطور  ألشغال  واملرسح  السينما  لجمعية  الجيب 
بدأت التحضريات لإلعداد ملرشوع مرسحي جديد بعنوان 
الدرامية والركحية  الفنون  »مارد بغداد« يف إطار مركز 
املرسحية  اإلنتاجات  عروض  انطلقت  كما  بالكاف. 
طريق  عن  وذلك  الوطن،  حدود  خارج  للمركز  الجديدة 
مهرجان  يف  منفردة«  »ذئاب  ملرسحية  أوىل  مشاركة 

األردن، حيث حصدت عددا من الجوائز الهامة. 
االحرتاف،  إطار  يف  الثقافية  الحركة  مع  وبالتوازي 
والفنية  املرسحية  األنشطة  مختلف  الحياة  إىل  تعود 
األطفال  نوادي  إطار  يف  تقام  والتي  سنويا،  املعتادة 
الدهماني  بسيدي  الثقافة  دور  قاعات  لتعمر  والشباب 
وبالرسس وبدرشة نرب وبساقية سيدي يوسف وبقلعة 
املدينة،  وبالكاف  الخصبة  وبالقلعة  وبتاجروين  سنان 
والتي عّودتنا عىل التنافس يف عدد من املواعيد التي غابت 
مكتبة  إحداث  ولعل  األخريتني.  السنتني  يف  بالدنا  عن 
يؤكد  فني  معماري  بذوق  سالم  منزل  بريف  عمومية 
الشابة  الطاقات  عىل  متواصل  رهان  الثقايف  الخيار  أن 

وباعث عىل األمل لكنه يبقى بانتظار افتتاحها للعموم.

رياض الزّمال

من اليمني إىل اليسار نعمان الحبايس املندوب الجهوي للثقافة 
... فؤاد الزغالمي مدير الفضاء الثقايف الخاص الذي وقع 

تدشينه خالل األيام

املرحوم الهادي الزغالمي

متابعات

يف إطار برمجته املتعلقة بتوقيعات راعي النجوم، نّظم بيت 
“نصوص  القصصية  املجموعة  وتوقيع  لتقديم  لقاء  الرواية 
مهربة” للقاّص يونس السلطاني وذلك يوم األربعاء 06 أكتوبر 
الجاري بمكتبة البشري خريف.بمدينة الثقافة الشاذيل القليبي. 
بداية اللقاء كانت مع السيد محمد الحباشة مدير الربمجة 
املواعيد  عن  ملحة  مّقدما  بالحضور  رحّب  الذي  الرواية  ببيت 
تكريما   زغبانيا”  “يوم  تظاهرة  أهمها  الرواية  لبيت  القادمة 
املجال  يفسح  ان  قبل  الزغباني  كمال  الراحل  الروائي  لروح 

للسيد االسعد بن حسني مدير بيت الرواية لتقديم ضيفه .
اكثر  “أعترب ان مداخلتي ستكون شهادة يف  حق الصديق 
منها دراسة و تحليل للمجموعة القصصية  الخاصة بالقاص 
الذي  الثقافية يونس السلطاني  الحياة  و رئيس تحرير مجّلة 
القصرية  القّصة  وهو  معروف  غري  أدبي  جنس  خلق  يف  نجح 
جدا او القّصة الومضة “ بهذه الكلمات قّدم السيد االسعد بن 
حسني مدير بيت الرواية القاّص يونس السلطاني و مجموعته 
عن  مؤخرا  الصادرة  مهّربة”  “نصوص  الجديدة  القصصية 
دار مياّرة للنرش التي اعتربها مجموعة تعّري واقع الحياة يف 
تونس خاّصة يف العرشية األخرية بشكل برقي خاطف  راوح  

أصعب  من  انها  معتربا  السوداء  والسخرية  النقد  بني  فيها 
التونيس  املشهد  تلخيص  السهل  من  ليس  اذ  األدبية  االجناس 

املتأزم  بكلمات معدودة يف بضعة اسطر وفق تعبريه.
من جهته أعرب القاّص يونس السلطاني عن فخره بتقديم 
آخر اصداراته “نصوص مهّربة” ألول مرة يف بيت الرواية وهي 
مجموعته القصصية الثالثة التي تّضم 103 قّصة قصرية جدا 
حاول من خاللها وصف املشهد التونيس خالل العرشية األخرية 
التي اتّسمت بالسواد و ما طغى عليها من ظلم و نفاق سيايس 
املصلحة  عىل  الشخصية  املصلحة  وتغليب  للضمري  وغياب 

العاّمة.
وأضاف السلطاني انه حاول من خالل هذه املجموعة انتقاد 
الواقع اليومي خالل الفرتة املاضية من خالل طرحه ملجموعة 
من القضايا منها  العالقات داخل العائلة، غالء املعيشة، تفيش 
التكثيف  أسلوب  اعتماد  خالل  من  اإلرهاب  وظاهرة  الفقر 

والرمزية وااليحاء.

عن بيت الرواية

“نصوص مهربة” يف بيت الرواية
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جديد مركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة :

»ثامر املحبة« ملحمد دغامن و»الّزنقة« حلافظ اجلديدي
بسوسة  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  ينظم 
يوم السبت القادم 16 أكتوبر الجاري العروض األوىل 
األول  مرسحيني  عملني   ، املرسحية  انتاجاته  لباكورة 
تحت  املركز  ينتجه  ذاتي  عمل  وهو  للكهول  موجه 
ويعرض  الجديدي  حافظ  للمخرج  »الزنقة«  عنوان 
عىل الساعة الحادية عرشة صباحا بدار الثقافة حمام 
إنتاج  املوجه لألطفال وهو  الثاني  العمل  أما  سوسة، 
للمخرج  املحبة«  »ثمار  عنوان   ويحمل   أيضا  ذاتي 
مساء  الخامسة  الساعة  عىل  فيعرض  دغمان  محمد 

باملرسح البلدي بسوسة.

»ثمار المحبة« لمحمد دغمان
مرسحية »ثمار املحبة« هي عمل موجه لألطفال 
تعالج قضية الرصاع بني قيمة الخري املتمثلة يف ثمار 

املحبة والرش العابث بالطبيعة.
وتظل املحبة ثمرة عذبة املذاق من شأنها أن تعّدل 
سلوك اإلنسان نحو اإليجاب وتعيد األلفة واملحبة بني 
الناس فيسود بفضلها التسامح والحب أرجاء املدينة، 
الحلوة.  الثمار  تلك  صاحب  املحبة«  »صانع  ويبقى 
شجرة  عن  بحثا  الشخوص  بني  الرصاع  خالل  ومن 
»ثمرة املحبة«، تدور أحداث املرسحية يف إطار رمزي 
التي  العجيبة  الثمرة  هذه  عن  بحثا  غابة«  »داخل 

ستكون منترصة للخري عىل الرش.
أحداث يجسمها ركحيا فريق متكامل من املمثلني 
املحرتفني عىل غرار محمد الجاليص، مليكة الحبالني، 
منري املخينيني، سنية غزال، آية الهرمي، نضال فرج، 
هامة  مجموعة  وكذلك  عطية  رجاء  بتبوت،  سالم 

التقنيني املتمرسني.
محمد  الفنان  وإخراج  تصور  املحبة«  »ثمار 
العربية  باللغة  اللجمي  السكندر  نص  عن  دغمان 
من  بتوزيع  عبيد  الستار  لعبد  وموسيقى  الفصحى 
الفنان خالد الكلبويس، وهي من أوىل انتاجات  مركز 
 2021 لسنة  بسوسة  والركحية  الدرامية  الفنون 
بإدارة  ابن الثقافة واحد إطاراتها بجهة سوسة السيد 

سامي عبد اللطيف.

الرؤية اإلخراجية لمسرحية 
»ثمار المحبة«

بالعودة إىل أصل النص ملرسحية » ثمار املحبة« 
نجد أنفسنا مجددا أمام العالم الرحب وهو الحكايات 
الشعبية والقصص العاملية. فكيف لنا أن نجسده عىل 
لقوانني  تخضع  ال  خيالية  أصوله  أّن  حني  يف  الركح 
الزمان واملكان؟ وإىل أي مدى يمكننا النجاح يف ذلك 
وإدراك غاية النص ذاته خاصة وأّن املتقبل لدينا هو 

الطفل الذي ال يعرف املجاملة؟
جمعنا  متحررا  نهجا  انتهجنا  املنطلق  هذا  فمن 

فيه العديد من فنون الفرجة واألداء الركحي تجميعا 
فاللجوء  التوظيف،  ونوعية  الحاجة  حسب  مدروسا 
إىل خيال الظل مثال كان رضوريا لتشخيص مشاهد 
الفيلة واألرانب  إنجازها مثل مشاهد تجسيد  يصعب 
ال  حتى  الديكورات  بعض  تجسيم  وكذلك  والجراد 

تكون عبئا ثقيال عىل املشاهد...

املرئية  السينوغرافيا يف مرجعيتها  وبالتايل كانت 
رمزية  من  للكتاب  ملا  تربوية  أساسها  مفتوحا  كتابا 
وبالتايل  للطفل  املعريف  الزاد  تنمية  أثر يف  له من  وملا 
كل املشاهد هي عبارة عن صفحات بها مشاهد تقرأ 
قراءة مرئية وحركية بجمالية جّذابة تحرتم الطفل يف 
التواصل بينه وبينها  ذاته ومخيلته الخصبة وتحقق 

الفرجة  فنون  مع  الطفل  مبارشة. ويتفاعل  بصفة 
أداء تمثييل لشخصيات  العمل انطالقا من  املتاحة يف 
واملميزة  املتفردة  بمالبسها  ومميزة  مألوفة  واقعية 
لكل شخصية ليتطور إىل تقنيات خيال الظل ومرسح 
العرائس... دون أن ننىس العنرص املوسيقي الغنائي 
يف  أسايس  عنرص  فهو  للمرسحية،  خصيصا  امللحن 

العمل حرصنا عىل أن يمس وجدان الطفل ويجعل هذا 
النهاية  إىل  البداية  بقيمته ويرافقه من  يتغنى  األخري 
مع وظيفية اللحن يف األحداث وحركة الشخوص من 
التنوع  وبهذا  املوسيقى.  لهذه  املحكم  التوزيع  خالل 
التقني والفنّي تكتمل عنارص الفرجة ويحصل اإلبهار 

تلقائيا.

»الزنقة« لحافظ الجديدي
عمل  هي  الجديدي  لحافظ  »الزنقة«  مرسحية 
وعمليات  األدمغة  غسل  قضية  تعالج  للكهول  موجه 
التسفري واإلرهاب واالغتصاب والقتل غري املربر وغري 

ذلك.
كشفه  محاولة  يف  إليها صحفي  يدعو  رحلة  هي 
جهاز  بمعاضدة  وذلك  ديني  متطرف  هوية  عن 
درجة  عن  بالكشف  أوال  تنتهي  االستخبارات... 
وتتطور  املتطرف...  لهذا  الدماغ  وغسل  الدمغجة 
استدراج  محاوالت  خالل  من  وتتسارع  األحداث 
ليقع  اغتصابها  ومحاولة  »ماري«  الفتاة  باستعمال 

الهدف يف الشباك ويتم اإليقاع به وإيقافه.
هي قضية معارصة تتكرر تباعا وتخرج األحداث 

من فضاء الركح إىل فضاء أرحب وهو الرمزية.
عمل درامي يرتجم من خالل أداء ركحي لثلة من 
املمثلني املحرتفني عىل غرار طالل أيوب، مراد بوهالل، 
وكذلك  الدو   وسنية  العرجون   نافع  خليفة،  ملياء 

مجموعة هامة من التقنيني املتمرسني.
الجديدي،  »الزنقة« دراماتورجيا وإخراج حافظ 
فرح  موسيقى  الدارجة،  باللغة  املييل  حسن  نص 
الفنون  مركز  إنتاج  من  ذاتي  عمل  وهو  الطرابليس 
الدرامية والركحية بسوسة لسنة 2021 بإدارة السيد 

سامي عبد اللطيف.

الرؤية اإلخراجية لمسرحية 
»الزنقة«

لصيقة  خرافة  يتناول  املعتمد  النص  أّن  باعتبار 
 ،2011 جانفي   14 أحداث  إثر  التونيس  بالواقع 
السيايس  النسيج  يف  تحوالت  من  أفرزته  ملا  وتبعا 
ستعتمد  السلفي،  للحراك  بروز  من  واالجتماعي 
جل  يف  عام  كمنهج  التوليف  مبدأ  اإلخراجية  الرؤية 
إىل  سنسعى  التي  الدرامية  والحوارات  التعابري 
)األداء  ترجمتها ركحيا يف هذا املرشوع ونعني بذلك 
واملعالجة  التصويرية  والفيديوهات  الركحي  واللعب 
الفنية إلخراجها من املبارشتية إىل الرمزية، الفضاءات 
االكسسوارات  املوسيقى،  اإلضاءة،  للخرافة،  الدرامية 

والديكور(.
املمثل  ذهاب  تتطلب  إنشائية  األدوار  فكل 
والصوتية  )الجسمية(  الفيزيونومية  بخصوصياته 
املرسحية  أحداث  وفق  صوتي(  وإيقاع  ونسق  )نربة 

والتموضوعات التي تفرزها.
هي محاولة يف توظيف تقنيات الفيديو )معالجة 
البعد  واعتماد  أحيانا  الفضاء  تأثيث  وتغييب  األلوان 
يف  تنصهر  التقنيات  هذه  وجعل  للصورة(.  الواقعي 
املتظاهرين  مسرية  )كمشهد  للممثلني  الحي  اللعب 
ومشهد قاعة املقهى بها بعض الحرفاء ومشهد املرأة 

الهاربة ...
حافظ العلياني

حافظ الجديدي سامي عبد اللطيف

مشهد من مرسحية "زنقة" لحافظ الجديدي

فريق مرسحية  "ثمار املحبة" للمخرج محمد دغمان

محمد دغمان
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تصدير:
بأنني لست حقيقية  لدّي إحساس عميق 
تماماً، بل إنني زيٌف مفتعٌل ومصنوٌع بمهارة، 
وكل إنسان يحس يف هذا العالم بهذا اإلحساس 
بني وقت وآخر، ولكني أعيُش هذا اإلحساس 
إالّ  لست  أني  أحياناً  أظن  بل  الوقت،  طيلة 

إنتاجاً سينمائياً فنياً أتقنوا ُصنعه.
     مارلني مونرو

الجسد ليس غري عربة خضار قديمة معروضة 
للعامة يقودها حصان ذكورة قوّي.حني ال يكون 
مدنّسة  شهوات  بيت  يكون  فإنّه  خضار،  عربة 
أو  الشفوية  املرويّات  بطالت  بعض  مقّدسة.  أو 
ولكّن  باالسم،  معروفات  واقعيات  يكّن  املكتوبة 
وأنضجهّن  الصدفة،  صنتعهّن  نكرات،  أغلبهّن 
الحكي. حتّى الواقعيّات يتوّقفن تماما عن اإليحاء 
باملرجع، وتنفتح فيهّن دالالت جديدة. ففي ملحمة 
»شمخت«الغانية  جسد  الّراوي  يبسط  جلجامش 
بسطا أمام أنكيدو رجل الرباري املتوّحش البدائي 
سحره،  جسدها  ويمارس  املدّجن،  غري  املنفلت 
لتدجني املتوّحش الذّي فيه، وتمدين الربّي، وأنسنة 
املنفلت. وفعال ينقاد أنكيدو إىل أوروك، وتفرش له 
الخبز  املصنوعات:  العامرة، ومائدة  الجسد  مائدة 
ضواريه  الوقت  لبعض  فينىس  والثياب،  والخمر 
التّي تنشج يف أعماق الغابات ليال، وينىس فرائسه 
أمام  نفسه  وتضعف  املمتّدة،  الرباري  يف  املرميّة 

اإلنسانّي الذّي فيه، والذّي أنضجه جسد الغانية.
اإلنسانّي  التاريخ  يف  الكربى  املرويّات  يف 
ظاهرة  قوى  فيه  وتوضع  للعني،  الجسد  يعرض 
وخفيّة ليكون مغويا، وذابحا، ومدّوخا، وقادرا عىل 
ترويض النّمر الكامن يف الّدواخل، ويصنع الجسد 
الرصاع  له ملعادلة  األنثوّي جسدا ذكوريا  نقيضا 
ونظام  القوت،  وجمع  الرعي  نظام  نظامني:  بني 
مواجهة  يف  أنكيدو  ويوضع  والتمّدن.  الزراعة 
جلجامش. ويقوم جسد املرأة بدوره هذا، ويغيب 
السابلة،  أمام  بالخضار  العربة مليئة  تماما. تظّل 
ويظّل حصان الذكورة واقفا. يف مرسحيتها »الليايل 
الجسد  صورة  الدليمي  لطفية  تعّدل  السومرية« 
شمخت  غري  بشخوص  فتهتم  التعديل،  بعض 
وغري ساقية الحان، مّمن هّن مجّرد لّذات أبيقوريّة 
تبذل املتعة وتشبع الّرغبات، وتعّدل الكّفة بعرض 
عّرافة،  شاعرة  كاتبة  صانعة  مفّكرة  جسديات 
بطريقة،  امللحمة  تنهيه  رصاعا،  بينها  وأنشأت 
تنهي  األوىل  مخالفة.  بطريقة  الدليمي  وتنهيه 
يف  العشبة،  عىل  للحصول  عجيبة  برحلة  الرّصاع 

حني تنهيه الثانية بالرتاجع عن فكرة الرحيل، 
ال  باألعمال  الخلود  لنحت  أوروك  إىل  والعودة 

بأعشاب الخلود.
وحديثه  قديمه  األدب  يف  كتاب  يجمع  لم 
وليلة«،  ليلة  »ألف  كتاب  جمع  مثلما  أجسادا 
مثله.  والرّش  الجسد  بني  كتاب  يقرن  ولم 
والخّسة،  الخيانات،  نبت  أجساده  يف  يعّرش 
الّدناءات. وأغلب  أرضة  األصل، وتنمو يف  وقّلة 
مجّرد  لحم،  للعامة،  مبذولة  أجسادهأجساد 
أّن  إالّ  امرأة،  راويتها  أّن  ورغم  منتهكة.  لذائذ 
املرسود ليس روايتها فقط، بل منطوق جمعي 
ووجدانية  عقديّة  وخبايا  برتاثات  مسكون 

مدد  يف  صيغت  األنثوّي  للجسد  تصّورات  تشّكل 
يف  تتلّخص  مسيطرة  ثقافة  وشكلت  متطاولة، 
مرحلة  إىل  تصل  مدنّسة  لذوية  شبقية  شهوانية 
رصاعات  ودون  الغالب،  يف  فكر  دون  األبيقوريّة، 
يتشّكل معها الطرف الجسدّي العاقل املفّكر الذّي 
يوازن الكّفة. يستاثر الّذكر يف الليايل غالبا بمهّمة 
التّي  املسّلمات  املرأة ضمن  التفكري. ويدرج جسد 
تحّددت مهّماتها سلفا. هذه التصّورات للجسد هي 
إعادة إنتاج لنظم مجتمعيّة مستقّرة لم يعمل فيها 

الفكر معاولهبعد.
يقول نيتشه: »املرأة فّخ نصبته الطبيعة«. وال 
يرى فيها غري وعاء شهوة، يضمن استمرار اإلنسان 
من  وزواجها  له،  الخيانة، خيانة حبيبته  املتفّوق. 
شخص آخر،  قد ال تبدو لقراء نيتشه مربرا كافيا 
الجنون  ملرحلة  وصوله  وحتى  املرأة،  من  ملوقفه 
من أجلها، قد ال يبدو كافيا، بل أّن زارا بطل كتابة 
هكذا تحدث زارادشت لم يرتك أسلوبا إال وحّط به 
من جسد املرأة، فهو يراها كائنا فارغا، مسّطحا، 
إالّ  الّسعادة  يحّقق  ال  مجّوفا،  العمق،  يعرف  ال 
بالخضوع. وال يهّم كيف، حتّى بالسوط والهراوة! 
لكّن  معروفا،  لكونه  ذلك  عرض  يف  نتبّسط  لن 
الجسدّي هنا يصبح نقيضا للفكر والعقل والعلم 
يوثق  وال  ويفّ،  غري  جسد  وهي  واإلرادة،  والعمق 
والعصفورة  الهّرة  مرتبه  يف  ويضعها  بصداقته، 
والبقرة. ويمكن إجمال موقف نيتشه يف قول زارا 
الرجل مكمنًا  »إذا كان قلب  للعجوز:  الذّي وّجهه 
يعرف  ال  الرّش«.ربّما  مكمٌن  املرأة  فقلب  للقسوة، 
زارا النّساء كما قالت له العجوز. وعدم معرفته بها 
القسوة والعنف تجاهها. وحني نقرأ قوله:  فرض 
»إذا ما ذهبَت إىل النساء فال تنس السوط«، نستعيد 
الجسديات  ومن  الفهم،  سوء  من  طويال  تاريخا 
الرّش.  شجر  جنباتها  يف  ينبت  التّي  املستباحة، 
ولكّن نيتشه ليس ذلك الفيلسوف الّسهل، وال يبدو 

أمر عالقته باملرأة بكّل هذه القتامة. ذلك أّن »هذا 
املخبول، امللتهب الرأس، الذّي حرّيته العزلة تماما، 
املتعاطي لألفيون بجرعات كبرية بسبب اليأس« لم 
يتحّدث عن املرأة مطلقا، بل تحّدث عن الحياة، كما 
يرى جاك دريدا. وسواء قصد الحياة أو املرأة فإّن 
الخاص  املعنى، وفهمه  إدارة  للفيلسوف طرقه يف 
لألخالق، وفكرته البديعة عّما وراء الخري والرّش قد 

تجعل لرؤيته حول الجسد فهوما مختلفة.
سولريز«بورتريهات  فيليب  كتاب  ينتهي 
وأنتم  للحظة،  »فكروا  الجملة:  بهذه  نساء« 
تمرون أمام مسلة األقرص وهي تنتصب يف ساحة 
سابقا،  عرش  الخامس  لويس  ساحة  الكونكورد، 
يف كل هذه النساء الالتي تمت التضحية بهن عىل 
أفاعي  وال  كليوباترا  تنسوا  وال  التاريخ.  مذبح 
منذ  كبريا،  أثرا  حياته  يف  للنساء  أّن  النيل«.ذلك 
روايته األوىل »نساء« إىل اليوم. ويحرض الجسد يف 
رواياته حضورا مخصوصا، إذ أنّه »رجل محارص 
بالكتب«، مسيّج باملعارف. يقرأ يف العزلة، ويخلق 
أبطاله. وخالل مسريته استطاع أن يبلور أسلوبا 
الرسدية  أعماله  ويف  واملعرفة،  العيش  بني  يربط 
يتعرض  تكثيفا حادا.  اإلدراك  يكثّف  أن  استطاع 
يف  الحدود«  وتجربة  »الكتابة  مؤّلف  صاحب 
أّن  باعتباره تجربة حياة. ومثلما  للجسد  رواياته 
معروفة  أنّها  النّاس  يظّن  كثرية  نصوصا  هناك 
مجهولة  نصوص  الحقيقة  يف  وهي  ومقروءة 
تحتاج إىل إعادة القراءة.إذ يوصف بعض الكتّاب 
بصفة معينة ال تكون يف الغالب صحيحة، وتسيّج 
هي  الصفة  تلك  أّن  فيظّن  الصفة،  بتلك  أعمالهم 
ومايحدث  كبري.  حيف  وهذا  ألعمالهم،  تلخيص 
الجسد،  مع  يحدث  يزال  وال  حدث  الكتّاب  مع 
عليه،  تعّرفنا  أنّنا  نظّن  الذّي  الكبري  املجهول  إنّه 
نسائه  مع  سولريز  يأخذنا  وهكذا  األمر.  وانتهى 
للتغرّي  عتبات  فيها  الجسد  يتبّدى  حياة،  رحلة  يف 

والتجّدد وإعادة التفكري يف الحياة.
ويختار بعض الروائيني عوالم من دون نساء 
هاروكيموراكامي  ومنهم  أعمالهم.  بعض  يف 
إلرنست  كتاب  اسم  فيه  يستعري  الذّي  كتابه  يف 
هيمنغواي »رجال بال نساء«. لكّن القصص الّسبع 
النّساء،  من  بصنوف  تعّج  الكتاب  يضّمها  التّي 
لكنّهن يحرضن من خالل العزلة، يف عقول وقلوب 
بهذا  والفقدان.  الوحدة  رهاب  من  يعانون  رجال 
الشديدة  عوامله  عن  موراكامي  يبتعد  ال  املوضوع 
وليس  لشخصياته،  الحقيقّي  بالعمق  االرتباط 
الذّي  الجوهر،  عىل  ليطل  القرشة  يكرس  باملظهر. 
والقطط  والضياع  والغرابة  العزلة  عنده  هو 
غريب  عالم  والجازوالغربة،  الصغريات  والفتيات 
عمل  كل  من  فقرات  قراءة  بمجّرد  نتعّرفه  رصنا 
حيوات  السبع  أقاصيصه  يف  يعرض  ملوراكامي. 
رجال تخىّل عنهم نساؤهم، أو هم بصدد فقدانهن. 
مشبع  حيّس  قصيص  رسد  يف  الراوي  يتابعهم 
بجسدانية غريبة، مغرقة يف الواقعية حينا وغارقة 
يف الخيال أخرى. أبطال رجال بال نساء، فيهم من 
امرأة  يحبّها،  كان  التي  القديمة،  تنتحر صديقته 
يهتّم  وال  وتميض،  السياق،  يف  واحدة  مّرة  تذكر 
ال  مشهور،  ممثل  سيارة  سائقة  ومنهم  أحد،  بها 
خيانات  عن  لها  يحكي  لكنّه  شيئا،  عنها  يعرف 
التّي أتلف الرسطان جسدها، وفيها رجل  زوجته 
يشجع رجال آخر عىل مصاحبة حبيبته. برئ غارق 
الشخصيات  إليه  تنزلق  التّي  الوعرة  العزالت  من 
يف جميع القصص، ويفتح موراكامي باب التخيّل 
واإلهمال والخمول الذّي تنساق إليه الشخصيات. 
والخائبني  واملرتوكني  باملطلقني  القصص  وتمتأل 
تفاصيل  بكّل  الراوي  ويهتّم  واألرامل،  والخائنني 
أجسادهم.  تلسع  والوحدة  وحكاياتهم،  حياتهم، 
فضاء  عىل  ويهيمن  الجسد،  يحرض  أيضا  وهنا 
الرّسد هيمنة تامة. ويف غيابه تتشّكل منطقة سواد 
الجسد،  فيها  يغيب  برشيّة،  ال  قاتمة، 
واآلالم  الحرمان  لوازمه:  وتحرض 
األسنان  ورصيف  والوجع  والحرقة 
املرعب والخوف والحرية والقلق والعزلة 
والدمع الذي هو املعنى الحقيقي لحياة 

الكائن.
عربة الخضار الحقيقيّة هي أجسادنا 
وللمكان  املتحّول،  للّزمان  نهبا  املرميّة 
تنفّك  ال  التي  النّاهشة  وللثقافة  املتغرّي، 
تنهش أجسادنا. واملرويّات تصغي لهذا 
حقيقة  وهي  حقيقته،  وتنقل  العالم، 
تغريباتنا  من  نعود  الغالب.  يف  مخجلة 
رواية  يف  الشيخ  عاد  مثلما  الحياة  يف 
نعّلقه  عظمي  بهيكل  والبحر«  »الّشيخ 
الواهمة  قدرتنا  به  لنثبت  أبوابنا،  عىل 
عىل مواجهة القدر. والحقيقة أّن نجاحنا 
ليس غري لعبة كلمات فقط. نحن عربة 

خضار منهوشة، ال حول لها، وال قّوة!

: Haruki Murakamiو ،Philippe Sollersو ،Friedrich Nietzscheعن لطفية الدليمي، و

اجلسد املنهوش ورسوده !
نصر سامي

هاروكيموراكاميفيليب سولريزفريديريك نيتشهلطفية الدليمي
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32الشارع الثقافي

»املداعبة« ألصيل الشايب أنموذجا)1(
رضا بن صالح

نادي القصة

املقدمة:رغم أننا يف زمن الرواية عىل مذهب محمد 
تاليش  عن  الكثرية  النبوءات  ورغم  القول  يف  بّرادة 
ــ  األقصوصة  أي  ـ  فإنها  وانقراضها  األقصوصة 
تستمر حية تنبعث من رمادها سالالت رسدية جديدة.. 
القصة القصرية جدا )ق.ق.ج( واألقصوصة التشاركية 
ابتكار عوالم قصصية قصية  املبدعون يف  ... ويستمر 
التونسية  التجربة  إن جماليا وإن أنطولوجيا وتستمر 
وتتوالد  نوعيا  وإن  كميا  إن  املشهد  هذا  يف  حضورا 
الحافر.  الحافر عىل  يقع  أن  دون  غالبها  يف  النصوص 
وضمن هذا السياق رأينا أن نتناول أقاصيص "املداعبة" 
للصديق أصيل الشابي . واستقراء إنشائيتها من خالل 

مفهوم الحوارية
1 - الحوارية : يستوجب النظر يف إنشائية املداعبة 
باختني  صاغه  الذي  الحوارية  مفهوم  استدعاء  حتما 
نشري  أن  يفوتنا  وال  الروائي.  الخطاب  دراسته  أثناء 
كريستيفا  جوليا  بذلته  الذي  الجهد  إىل  السياق  هذا  يف 
من  وعمدة  لسانيا  أسا  وجعله  املصطلح  هذا  لتطوير 
أعمدة النص ــ مطلق النص ـ ومحور من محاورها. 
يبقى أننا لن نتناول تلك الحوارية التي تنشأ عادة بني 
هذا  سنجري  بل  النصوص  وأفانني  الخطاب  أصناف 
املصطلح ضمن مجال اخر هو مجال العالقة بالفنون 

سواء التشكيلية أو املشهديّة...
خالل  من  األقاصيص  هذه  يف  اإلنشائية  تتأسس 
من  كان  سواء  التشكييل  الفن  مع  الجدلية  الحوارية 
خالل الفواعل رّسامني ونّحاتني ونّقاشني أو من خالل 
اللوحات /املنحوتات. منذ النص األول "املداعبة" تعلن 
والتشكييل  الرسدي  بني  زيجة  من  تناسلها  املجموعة 
بني الزمني واملكاني بني املتحّرك والثابت "كان الرّسام 

حينما يريد العمل يبتعد عن اآلخرين وأولهم زوجته...كان 
الرّسام  وهو يتنقل إىل الجرس مرتجال يبدو لبعضهم من 
بني  دمجا  التشكييل  الفن  ويفرتض  امليش")ص9(  هواة 
فعل النظر وفعل التجسيد وبينهما فعل التخيل يحاول أن 
النظر وزمن الرسم. وعليه تحرض  يسد الفجوة بني زمن 
البطل رساما  الرسم  فيصبح  العيون واألقالم وصفحات 
ومهندسا وشاعرا "الرّسام نفسه يتجرد وصوله إىل الجرس 
وبسطه لورقته البيضاء أمامه يكون قد احتوى يف العيون 
املختلفة الظاهرة أو املحتجبة عىل صورة شاعر له شْعر 
يتدىل من الخلف أو مهندس متأمل أو ربما رّسام تخطف 
البلدة اهتمامه")ص9( . ويمكن للباحث أن يعود إىل نظرية 
الشعرية األرسطية ليكتشف العالقة بني الرسام والشاعر 
واملهندس يف صناعة املشهد املرسحي الذي يحتاج شاعرا 
يصوغ النص ومهندسا ديكور ينظم املكان :السيبنوغرافيا 

ورساما ينتقي األلوان واألقمشة واأللبسة.
ومن الرسام املسكون برسم املدينة املوريسكية ينقلنا 
النعتية   املركبات  موظفا  بالكلمات  الرسم  إىل  السارد 
"حينما  والتمييز  والتعيني  بالتوصيف  لغويا  الناهضة 
السطوح غسيل..")ص25(.  اللطيفات عىل  النساء  تنرش 
ويدعم السارد قوة النعت  بالجمل االسمية التي تفيد يف ما 
تفيد الوصف والوسم ثم ينزع صاحبنا إىل استثمار معجم 
بدأ  "ثم  اللون  خالل  من  والدهن  الطالء  مداره  تشكييل 
يفّكر يف لون الزهرات وكان يحبّذ بينه وبني نفسه األحمر 
يعتقد  وكان  األخرى  األلوان  من  وكثريا  واألصفر  واألزرق 
األكمام  فتق  بإمكانه  أنه  بزهرة  الشبيه  القمر  ذلك  تحت 

وتحرير الزهرات من ظلمتها قبل بزوغها")ص24(.
أو  الرسدية  أو  التشكيلية  لعبته  يف  السارد  ويوغل 
تذكر  التي  مكانه"  يف  "الشاعر  أقصوصة  يف  الشعرية 
القارئ بسمات البطل يف أقصوصة "املداعبة" . وتحت تأثري 
وما  الذكريات  تغدو  ــ  األدب  أس  واللعب  ــ  اللعبة  هذه 
وتستحيل  صورا  أحداث  أو  مغامرات  من  الذاكرة  تختزن 
وهناك  هنا  تجول  الصور  "ظلت  ألبوما  بالتايل  الذاكرة 

املنطقة  يف  تقع  أن  دون  حارضه  يف  ومرة  ماضيه  يف  مرة 
يذوب  التي  ..العميقة  ...السوداء  الداكنة  الفارغة...نعم 
فيها العالم كقطعة سّكر")ص29( وعندما نتدبّر الـ"هنا 
السوداء"  و"املنطقة  الفارغة"  و"املنطقة  والـ"هناك"   "
الثقب األسود بلغة الفزياء...نجد أنفسنا يف املكان الذي هو 
و"حارضه"  "ظلت"  الناسخ  .بينما  التشكييل  الفن  مدار 
و"ماضيه" معجم زمني ينقلنا إىل مدارات الرسد الذي هو 
خصص  الذي  ريكور  بول  يقول  مثلما  بامتياز  زمني  فن 
أجزاء  بثالثة  كتابا مهما  والزمن  الرسد  بني  العالقة  لهذه 

." TeMpS eT récIT //الزمن والرسد"
خالل  من  النحت  عوالم  إىل  السارد  ينقلنا  الرسم  ومن 
وهو  ــ  بطلها   يطرح  التي  الحصان"  "حدوة  أقصوصة 
يلعب  وحفالت  بعروض  ملزم  موسيقي  وفنان  مطرب 
واإلمتاع  والرتويج  الدعاية  يف  كبريا  دورا  فيها  التشكييل 
"حدوة  عموما..يف  الفنانني  تطول  التي  الصعوبات  ــ 
تمثاال  خلدون  ابن  السارد  يستدعي  الرسدية  الحصان" 
منه  مقربة  "عىل  االجتماع  علماء  من  عاملا  خلدون  وابن 
شعور  لفرتة  .هزه  خلدون  ابن  بتمثال  عيناه  تمسحت 
ذلك  إىل  مشدود  جميعه  املكان  بأّن  داخيل  شعور  قصري 
،أشخاص  ،سيّاح  املدارس  تالميذ  يجلس  الرجل.أمامه 
متأملون")ص46( ليكون التمثال قادحا أو رحما تتناسل 
النصوص  يف  القديمة  النصوص  وتتداعى  الرسود  منه 
الله ابن  الجديدة وفق منطق التناص أو امليتانص " رحم 
خلدون فقد ظل خري مسّل عن الهموم .و لكنه يذكر أنه قرأ 
يف املقدمة املشهورة شيئا مخيفا عن البّعاجني وهم قوم 
الناس فتفتك به فتكا وإنه ال  الواحد من  تصيب عيونهم 
سبيل حيالهم اال أن يهابوا ما يشتهون فيرصفوا عيونهم 

كما ترُصف النصال .فكيف ال تنتابه الهموم؟")ص46(  
ومن التشكييل واملوسيقي تنتقل نصوص الشابي صوب 
.يتماهى الرسدي باملشهدي/ الركحية  املرسح والعروض 

املرسحي  يف أقصوصة "الغرفة" التي تتنزل أحداثها مكانيا 
املتناظرة   الشاهقة  العمارات  ذات  الحديثة  املدن  ضمن 
فتكون النوافذ مفتوحة عىل النوافذ واألبواب  صوب األبواب 

تغدو   ، تأويال  رمزية  مشبع  نص  األدبي  النص  وألّن  
النافذة شبيهة بالشاشة التلفزية التي ندرك من خاللها 
العوالم املرجعية والتخييلية. يبدأ املشهد بتلصص جار 
عىل جاره من خالل النافذة  ويتوقى منزع العرض يف هذه 
الذي  املعجم املرسحي /املشهدي  األقصوصة من خالل 
والعرض  يستدعي عبارات فرجوية  مختلفة كاملرسح 
والستارة و وعروض الظل... ويستدعي أنماطا مختلفة 
وعروض  وأركانه   ومنطلقاته  أصوله  له  فن  فاملرسح 
"كانت  وجمهوره  منطلقاته  له  فن  األخرى  هي  الظل 
النافذة التي يراقب منها مقابلة للنافذة املقابلة تماما، 
ويبعد  الصالة  ،ييضء  اللقب  هذا  صّح  إن  جاره،  وكان 
ويعرض  الستارة  الصغري...فيزيح  املرسح  الستارة من 

نفسه متجاوزا فكرة عروض الظل")ص40( .
قراءتنا  أساس  باملعنى  املتعلق  السؤال  يبقى  ولكن 
يف  فنونا  الكاتب  استدعى  لَم  الشابي.  أصيل  ملجموعة 
الكتابة  جمالية  بنى  الرسدولَم  عن  مستقلة  الظاهر 
وبني  اللغة  بني  حوارية  عىل  نصوصه  يف  الرسدية 
املشاهد؟ ولَم الداعي إىل تحرك النصوص يف حيز مكاني 
وشققها؟  وغرفها  وشوارعها  بعماراتها  املدينة  هو 
أسئلة قليلة تجاه نصوص تنضح أسئلة كثرية بعضها 
أنطولوجي وبعضها جمايل. أسئلة تستدعي بالرضورة 
املكتوب  تقرن  تداولية  مقاربة  النصوص  نقارب  أن 
عالم  قراءة  ضمن  الناس  عالم  وتستحرض  باملعيش 
التخييل . ويكون الباحث ملزما بطرح سؤال الكيفيات 

بسؤال الغايات.
املتعلقة  والتاريخية  الفلسفية  الخلفية  أّن  نعتقد   
النصوص  جعلت  التي  هي  الحداثة  بعد  وما  بالحداثة 
إىل  الكاتب  دفعت  التي  وهي  مماثلة  شاكلة  عىل  تبنى 
ومآسيهم  أبطاله  ملغامرات  مكانيا  اطارا  املدينة  اختيار 
مشبعة  بل  للفعل  حاضن  مكان  مجرد  ليست  .فاملدينة 
واملرتوبوالت  الحوارض  عىل  قامت  التي  الحداثة  برمزية 
ويكون اختيارها تعبريا عن منزع الكاتب  صوب الحداثة 
فكرا وسلوكا وصوب الحداثة بما تعنيه من رفض للسلفية 
والرجعية .و يمكن أن ندرج توظيف الكاتب لفنون غربية 
املنشأ واألصول كالرسم والنحت ضمن النهوض بوظائف 
جمالية فالفن التشكييل واملرسحي عندما يوظف يف النص 
الحبكة  عىل  وسيفرض  جديدا  إنطباعا  سيولد  الرسدي 
األقاصيص  فتخرج  مختلفا  مخصوصا  بناء  الرسدية 
ويكون  التجديد  فيكون  السائدة  واملناويل  النمطية  عن 
التجريب علما بأّن التجربة األقصوصية التونسية محكومة 
بالتجريب منم خالل القسم الكبري من املدونة ولن يكون 
تداولية  قراءة  نطاق  يف  ويمكن  استثناء.  الشابي  أصيل 
ألساليب القص يف مجموعة"املداعبة" أن نعترب هذا املسلك 
قراء  ليستدرج  الكاتب  حيل  من  لطيفة  حيلة  الكتابة  يف 
يتأثرون بسياق حضاري وتاريخي وجمايل قوامه الصورة 
. ومتى شئنا أن نوجز قلنا: مثلت هذا النصوص عينة من 

األقصوصة التونسية املسكونة بالحداثة معنى وصيغا.
الخاتمة: حاولنا يف هذه الورقة املخترصة أن نقف عىل  
عينة من األقاصيص التونسية املحكومة بمنطق الحداثة 
ليست  الحداثة  ولكن  السلوك.  من  ونمطا  للكون  فهما 
شكال فحسب بل هي لعبة املعاني وانفتاح التأويالت عىل 
مذهب أمربتو إيكو. وقد حاولنا أن نتقص بعض أسسها 
اإلنشائية من ناحية وأن نتأول أمداءها الفكرية من ناحية 
أخرى ألننا ال نفصل الشكل عن املعنى وال نعزل املكتوب 
عن املعيش . وستكون لنا بإذن الله عودة إىل هذه املجموعة 

يف سياق آخر.
................................

دار مسكلياني. تونس  املداعبة.  الشابي.  - أصيل   )1(
.2007

كتابة الحداثة في األقصوصة التونسية:
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الكذبة السريذاتية واحلقيقة الروائية
أو يف إشكالية السرية الذاتية الروائية

رأي ادبي

1. إشكالية العالقة بين السيرة الذاتية 
والرواية

السرية  اعتبار  إىل  البداية  يف  األدبية  والنظريات  الدراسات  نزعت 
الذاتية والرواية جنسني متقابلني بل عىل طريف نقيض، عىل أساس أن 
السرية الذاتية حكي استعادي وذاتي وحقيقي ومرجعي، بينما الرواية 
هذا  تكريس  يف  لوجون  فيليب  ساهم  وقد  مرجعي.  ال  تخيييل  حكي 
»حكي  هي  بما  املشهور  التعريف  الذاتية  السرية  عّرف  حني  التصور 
استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص عندما يركز 
عىل حياته الفردية وعىل تاريخ شخصيته« وقابل بني الرواية والسرية 
الخلق/صدق  لذة  تخيييل/مرجعي،  الذاتية وفق ثنائيات من قبيل  
هذا  يف  يشكك  الذي  ماي  جورج  وحتى  تطابق.  تطابق/ال  املعيش، 
أساس  عىل  والرواية  الذاتية  السرية  بني  فاصل  بوجود  يسلم  التمييز 
هذه  العرب  النقاد  من  العديد  تبنى  وقد  واملتخيل.  الواقع  بني  التمييز 
السرية  بني جنس  الخلط  أن  إىل  تذهب  التي  العيد  يمنى  مثل  املقاربة 
الذاتية والرواية ال يمكن قبوله وتربيره، فالرواية نص رسدي تخيييل 
نص  الذاتية  السرية  بينما  واملؤلف  الرواي-البطل  بني  فيها  تطابق  ال 
رسدي توثيقي حقيقي يتطابق فيها املؤلف مع الراوي-البطل. لكن هذا 
الدراسات والنظريات لم تبق عىل وثوقها واطمئنانها إىل هذا التصنيف 
النظر يف  والتجنيس وأخذ املنظرون األوائل واملتأخرون كلهم يعيدون 
النوعني وينّسبون  الفاصلة بني  الحدود  النقاء األجنايس ويشككون يف 
ففيليب  والتخيييل.  املرجعي  بني  أو  والروائي  ذاتي  السري  بني  التقابل 
لوجون راجع نظريته السريذاتية واقرتح تعديال يف امليثاق السري ذاتي 
)والسريذاتي  الذاتية  السرية  يف  الخيايل  حضور  بإمكان  فيه  وسمح 
وجدنا  الذاتية«  »السرية  كتابه  يف  دققنا  إذا  ماي  وجورج  الرواية(  يف 
عليها  التعويل  يمكن  واضحة  فوارق  بوجود  جدا  مقتنعا  يبدو  ال  أنه 
النظريات  ويف  ذاتي.  السري  واملرجعي  الروائي  املتخيل  بني  الفصل  يف 
جينات...(  )سريل،  الرسد  يف  الباحثني  أغلب  أقر  الجديدة  الرسدية 
التخييلية  وامللفوظات  الحقيقية  امللفوظات  بني  التمييز  بصعوبة 
املرجعي، وأكدوا  التخيييل والرسد  الرسد  التمييز بني  وبالتايل صعوبة 
تخييلية  عنارص  بني  تداخل  من  تخلو  ال  كلها  الرسد  أجناس  أن  عىل 
وأخرى مرجعية، وأن هناك أشكاال من التداخل والتقاطع بني املرجعي 
والتخيييل يف السرية الذاتية والرواية خاصة مع ظهور أجناس رسدية 
الذاتي بل  الروائية والتخييل  السري ذاتية والسرية  الرواية  هجينة مثل 
ازدرائها ملا  إىل  الذاتية بل  السرية  إىل االحتياط من  إن منهم من يدعو 
فيها من اختالق وكذب )فرويد(. ومقابل »الكذب السري ذاتي« يتحدث 
منظرو الرواية عن »الحقيقة الروائية« وذلك أن الرواية تعكس حقائق 
إنسانية أكثر واقعية ومصداقية وعمقا من الحقائق السري ذاتية. ولكن 
كل  الخطابني يف  بني  بالتداخل  يقر  الذي  هو  والغالب  املعتدل  املوقف 
الذي يتحدث عن  الذاتية والرواية شأن محمد صابر عبيد  السرية  من 
التشكيل السريذاتي باعتباره خطابا يجمع بني التشكيل الواقعي الذاتي 
والتشكيل التخيييل. ويف هذا اإلطار ال يفوتنا أن نشري إىل الدراسات التي 
فريمان  مارك  مثل  الرسدية  الهوية  بمفهوم  السريذاتي  الرسد  تربط 
الذي يرى أننا يف السرية الذاتية ننتقل من املادة إىل القصة حيث تقع 

ألنها  الذاتية  السرية  يف  املموهة«  »الذات  فتتشكل  الذات  تنظيم  إعادة 
وهي تكتب سريتها تلجأ إىل التخييل وتعيد إنتاج الواقع يف النص. وال 
أساسا  مبنية  الذاتية  السرية  عن  الطريطر  جليلة  أطروحة  أن  يف  شك 
عىل مفهوم الهوية الرسدية أو الهوية السري ذاتية وتمييزها عن الهوية 
املرجعية أو الشخصية. ولعل أمر العالقة بني السرية الذاتية والرواية 
يزداد تعقيدا والتباسا حني نجاوز السرية الذاتية الرصيحة أو الحقيقية 
إىل السرية الذاتية الروائية أو التخييلية، أو يف املقابل حني نجاوز الرواية 
النوعان  فهذان  السريذاتية.  الرواية  إىل  املألوف  التخيييل  شكلها  يف 
الجنس  بني  ويداخالن  يزاوجان  هجينان  فرعيان  جنسان  الرسديان 
رسديا  شكال  تأخذ  ذاتية  سرية  فاألول  السريذاتي،  والجنس  الروائي 
روائيا والثاني رواية تأخذ شكال رسديا سريذاتيا. ولنأخذ السرية الذاتية 
الروائية مثاال لإلشكاليات والصعوبات التي تعرتض الباحث والقارئ 
بالسرية  عالقته  ويحدد  الرسدي  النوع  هذا  يجنس  أن  يحاول  وهو 
الذاتية من جهة وبالرواية من جهة أخرى، ولتكن ثالثية حنا مية »بقايا 
صور« و«املستنقع« و«القطاف« أنموذجا لهذا الجنس الرسدي امللتبس 
تتغري  أن  أنموذجا دون  كذلك  ثالثية محمد شكري  نأخذ  أن  )ويمكن 

نتائج البحث جذريا(. 

2 - في إشكاليات السيرة الذاتية الروائية:
ثالثية حنا مينة أنموذجا

اختالُف  الثالثية  هذه  قراءة  يف  تعرتضنا  التي  اإلشكاليات  أول  إن 
النقاد يف تجنيسها وحريتهم بني اعتبارها سرية ذاتيّة أو رواية أو سرية 
الباردي يذهب إىل اعتبارها  ذاتية روائية أو رواية سري ذاتية. فمحمد 
سرية ذاتية دون نفي روائية الكتابة ويرجع قيمتها األساسية إىل شكلها 
تتّسع  حيث  الّذاتيّة  الّسرية  كتابة  يف  األرقى  الّشكل  باعتباره  الّروائي 
مساحة اإلبداع ويسمح للمخيّلة بأن تلعب لعبتها الفنيّة، وهو ما يعني 
أن هذا الّشكل الفنّي يقتبس إنشائيّته من إنشائيّة الّرواية، بل إن الّسرية 
الّذاتيّة تتحول إىل كتابة أدبيّة خالصة يلعب فيها الخيال دورا خاّصا فال 
تختلف عندئذ السرية الذاتيّة عن الّرواية إالّ بموضوعها وميثاقها السري 
ذاتي. وخالفا ملقاربة الباردي، تعامل نقاد آخرون معها عىل أنّها روايات 
ألنها تميزت بطاقة إبداعيّة فائقة لم يلتزم فيها املؤّلف برسد األحداث 
اّلتي عاشها بل عمد إىل رسد أحداث لسنا متأّكدين أنّها تتعّلق بحياته 
وشخصيّته ومن هؤالء نجاح العّطار التي اعتربت أحداثها خياليّة قائلة: 
ابتكار وتتداخل تسجيليتها يف  التّسجيل ماّدة  تتّخذ من  الّرواية  »هذه 
إبداع  أم  ابتكاريتها، فال تعرف وأنت تتوّغل فيها أهي محض حقيقة 
خيال«. وإضافة إىل هذين املوقفني نعثر يف الدراسات العربية عىل قراءة 
جنسا  أو  روائية  سرية  الثالثية  اعتبار  إىل  أصحابها  فيها  يذهب  ثالثة 
األول  الجزء  تحليل  من  يخلص  الذي  إبراهيم  الله  عبد  ومنهم  هجينا 
النصوص  النوع من  الكتابة يف هذا  إىل كون  »بقايا صور«  منها وهو 
»لم تزل غامضة االنتماء والهوية«. وعموما تراوحت مواقف النقاد من 
هذه الثالثية بني اعتبارها سرية ذاتية اتخذت من الرواية شكال لها )أي 
وحضور  واملرجع  واملادة  املضمون  عىل  بالرتكيز  روائية(  ذاتية  سرية 
)أي  لها  مادة  الذاتية  السرية  من  اتخذت  رواية  اعتبارها  وبني  الذات، 
رواية سري ذاتية( بالرتكيز عىل الشكل والبناء الفني والتخييل. ولعل ما 

زاد األمر التباسا عىل القراء والنقاد غياب امليثاق الرسدي الذي يجنس 
هذه الثالثية ويحدد هويتها الرسدية فال نعثر يف غالف الكتاب عىل ما 
النارش  أو  املؤلف  األجناس وكأن  أحد  إىل  فينميه  امليثاق  هذا  إىل  يشري 
تعمد هذا االلتباس وترك العمل مفتوحا عىل تعدد القراءات والتأويالت. 
ومن بني التأويالت املتباينة يمكن أن نشري إىل اختالف النقاد بني اعتبار 
الشكل الروائي يف هذه السرية الذاتية قناعا وبني اعتباره كشفا، فبينما 
يذهب أغلب النقاد إىل اعتباره قناعا، تذهب يمنى العيد خالفا لذلك إىل 
اعتبار السرية الروائية يف هذه الثالثية كشفا وبوحا أكثر مما هي إخفاء 
الخلط  عن  املرتتبة  الخطورة  ما  املطروح:  السؤال  يبقى  ولكن  وقناع. 
بني األجناس أو الخطأ يف تجنيس األثر أو قراءته بغري ميثاقه الرسدي 
التجنيس  بأن هذا  غالبا  الكاتب(  القارئ )وحتى  أال يحتج  الصحيح؟ 
إىل  ويستند  بحرية  الرسدي  العمل  يقرأ  أن  يف  الحرية  له  وأن  يهمه  ال 
الذي  ما  مناسبة؟  يراها  التي  القرائية  والعادات  واألعراف  التقاليد 
سيغري يف تلقيه للثالثية إن هو قرأها عىل أنها جنس من هذه األجناس 

دون غريها أو قرأها خارج دائرة هذه األجناس كلها؟ 
 يرى صالح معيض الغامدي أن خطورة قراءة العمل الرسدي بغري 
ميثاقه املناسب وأعرافه املشرتكة أو خارج ميثاقه ترجع إىل كون القارئ 
رسدي  نوع  لكل  أن  والحال  والتخيييل،  املرجعي  بني  للخلط  عرضة 
مقوماته وهدفه وطريقة تلقيه. فلو فرضنا أن هذه الثالثية رواية وتعامل 
أنها مستمدة من ذات  اعتقادا منه  القارئ باعتبارها سري ذاتية  معها 
املؤلف وسريته وتستند إىل ذاكرته، ألساء القراءة والفهم وبدل التعامل 
مع النص باعتباره تخييال له قوانينه وعوامله سيطلب الحقيقة ويتوقع 
الصدق  ويشرتط  الرواية  يف  الكاتب  سرية  ويتقىص  والكشف  البوح 
أن  إذا فرضنا  وأما  للحقيقة.  الكاتب  للمرجع ووفاء  الكتابة  ومطابقة 
الثالثية سرية ذاتية وتعامل معها القارئ باعتبارها رواية فإنه سيصاب 
بخيبة إذ يجد فيها الرسد خطيا وقائعيا، واألحداث اسرتجاعية تذكرية، 
والعناية ضعيفة بالحبكة وبناء الشخصيات وتقنيات الرسد واملنظور 
الرسدي...الخ، فضال عن التغافل عن مقاصد الكاتب من تأليف سريته 
تكون  إذ  الرواية،  كتابة  عن  مختلفة  مقاصد  بالرضورة  وهي  الذاتية 
الذات يف السرية الذاتية مركز األحداث ويكون املقصد األسايس التوثيق 
نقبل  حني  وأما  الحياة.  ومعنى  الذاتية  الهوية  عن  والبحث  والشهادة 
بمفهوم التهجني الرسدي واالزدواج األجنايس فإن القراءة تصبح مهددة 
املرجعي  بني  التوفيق  عىل  نقدر  فال  الجنسني  بني  والتاليش  بالتشتت 
والتخيييل وال ننجح يف قراءة بميثاقني أو متحررة من املواثيق. ولذلك 
يذهب صالح معيض الغامدي إىل أن مقولة التهجني بني النوعني هي 
من وجهة نظر التلقي مقولة متهافتة فال يمكن الجمع يف قراءة واحدة 
بني ميثاقني قرائيني متناقضني وبالتايل بني عاملني متناقضني أحدهما 
مبني عىل الواقع واآلخر مبني عىل الخيال. ولعل خريَ ما نختم به هذا 
املبحث كالٌم لتوفيق الحكيم يتحدث فيه عن رضورة التمييز بني العمل 
السريذاتي والعمل التخيييل فيقول: »ال أستطيع أن أسّمَي أيَّ عمل فني 
ترجمًة ذاتيًة إال إذا كان مكتوبا بهذا الفن ولهذا الغرض بالضبط أْي 
أْن يقوَل لنا املؤلُف هذه هي مذكراتي أو هذه حياتي ويكتبَها بأسلوِب 
الرسِد املبارِش لحياِته. أما إذا صبَّ الحياَة يف قالب روائي أو فني أيا كان 

نوُعه فإنه يف الحال يصبح عمالً فنيا«.

شفيع بالزين
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د. محمد النجار )باحث في اإلسالم المبكر(
وصلتنا عن تاريخ والدة النبّي مجموعة من األخبار املختلفة، ومن 
خ، يف العادة، هذا العام بسنة  ضمنها أّن النبّي ُولد عام الفيل، ويُؤرَّ
570 ميالدي، وقد حاول فيه أبرهة الحبيش مهاجمة الكعبة لكّن الله 

أرسل عليه وعىل جيشه طيورا أبابيل ورّدهم عن البيت.
لكن وصلتنا تواريخ أخرى عن سنة والدة النبّي، فيقول املاوردي 
يف النكت والعيون: )واختلف يف مولده عليه السالم من عام الفيل عىل 
ثالثة أقاويل، أحدها: أّن مولده بعد أربعني سنة من عام الفيل، قاله 
مقاتل، الثاني: بعد ثالث وعرشين سنة منه، قاله الكلبي وعبيد بن 

عمري، الثالث: أنّه عام الفيل(   
وهذا يعني أّن عام الفيل، عند بعض الرواة، لم يكن سنة 570 
ميالدي وإنّما قد يكون قبل ذلك بكثري وهذا قد يفرس قول عبيد بن 
عمري إّن النبّي ولد بعد ثالث وعرشين سنة من عام الفيل. ثّم تزداد 
املسألة تعقيدا  إذا علمنا أّن النبّي تويّف بعد عرش سنوات من هجرته 
 632 وفاته  سنة  فتكون  ميالدي   622 سنة  كانت  التي  املدينة  إىل 
ميالدي، تويّف عن سّن تناهز ثالثة وستنّي عاما حسب أحد األحاديث 
يف صحيح البخاري، وبالتايل نستنتج أنّه مولود سنة 570 ميالدي 
أيضا  البخاري  صحيح  يف  أخرى  رواية  نملك  لكنّنا  منها،  قريبا  أو 
 572 تقول أنه تويّف وعمره ستون عاما فهذا يعني أنه مولود سنة 
ميالدي، وتوجد رواية ثالثة أيضا يف صحيح مسلم  تقول أنه تويّف 
عن سن تناهز خمسة وستنّي عاما، فيكون عام ميالده موافقا لسنة 

567 ميالدي.
إّن محاولة تحديد سنة والدة النبّي وجعلها عام الفيل سنة 570 
ميالدي، حسب القول املشهور، إنّما هي  مبنيّة عىل الجمع بني هذه 
الروايات وفرزها ال عىل أسس علميّة أو تاريخيّة موثّقة، فالنبّي، حني 
أنجبته أّمه، ليس ابن ملك حتّى يوثّق املؤّرخون املعارصون له تاريخ 
والدته، وإنّما كان مثله مثل أطفال مّكة ال أحد يعلم أنّه سيكون ذا 
شأن كبري، وحينما بدؤوا كتابة سريته بعد وفاته بحوايل مائة سنة 

حاولوا إيجاد تاريخ والدته، فاختلفت الروايات.
فإذا كان هناك اختالف وشّك يف سنة مولده، فما بالك بالشهر 
ابن  مثال  ذكر  فقد  املختلفة،  الروايات  عديد  ولذلك وصلتنا  واليوم، 
عبد الرب يف االستيعاب أّن النبّي ولد يوم 2 من ربيع األّول، بينما نقل 
األّول،  ربيع  8 من  يوم  كان  النبّي  أّن مولد  ابن حزم  الحميدي عن 
ونقل ابن دحية أنّه كان يوم 10 من ربيع األّول، بينما ابن إسحاق 
قال إّن يوم مولده كان 12 من ربيع األّول، وذهب بعض الشيعة إىل 
أّن مولده كان يوم 17 من ربيع األّول، وقيل 22 من ربيع األّول، نقله 
أيضا ابن دحية عن ابن حزم، وقيل بل ولد يف 12 رمضان، ذكر ذلك 

ابن عساكر، وقال السهييل إّن النبّي ولد يف 20 من نيسان.
الرواة يف كتب  النبّي كما جاء عند  لتواريخ مولد  تلخيص  وهذا 

الرتاث:

توجد  ال  املحّدثني،  منهج  وحسب  أنّه،  إىل  القارئ  انتباه  ألفت 
رواية صحيحة يف كّل هذه التواريخ 
فإّن  وبالتايل  املولد  وشهر  يوم  عن 
به  نحتفل  أن  العادة  عليه  جرت  ما 
هو  فإنّما  األّول  ربيع  من   12 يوم 
ترجيح لقول ابن إسحاق، وهو كما 
أخرى،  أقوال  من ضمن  قول  أرشنا 
واختياره هو بالذات ال دليل تاريخّي 

عليه.
قد  التي  الصحيحة  الرواية  أّما 
فقد  املولد  عن  معلومة  عىل  تحتوي 
وفيها  صحيحه  يف  مسلم  أخرجها 
هي  هذه  االثنني.  يوم  ولد  النبّي  أّن 
املعلومة »الصحيحة« الوحيدة فقط، 
أنّه  نعرف  نحن  وبالتايل  أكثر،  ال 
ولد يوم االثنني لكن ال نعرف اليوم 

والشهر.
الفلكيني  بعض  حاول  وقد 

البحث يف تاريخ املولد اعتمادا عىل أنّه ولد يوم االثنني، فوجدوا أّن 
571 ميالدي.  األّول من سنة  9 من ربيع  األقرب للصحة هو يوم 
ولكّن  السابقة.  التواريخ  إىل  نضيفه  أن  يمكن  جديد  تاريخ  وهذا 
هذه النتيجة مبنية عىل محاولة الجمع بني الروايات والتي قد تكون 
علميّا، عىل مقّدمات مغلوطة  البناء،  فإن  وبالتايل  جميعها خاطئة 

يؤدي إىل نتائج مغلوطة.
وباملقابل فإّن ابن سعد يخربنا عن الواقدي أّن النبّي تويّف يوم 
12 من ربيع األّول، واختار الطربي يف كتابه هذا التاريخ أيضا نقال 
وفاة  يوم  هو  األّول  ربيع   12 يوم  أّن  يعني  مّما  إسحاق،  ابن  عن 

الرسول ال والدته.
وال بّد أن أشري إىل أّن رقم »12« هو رقم رمزي يف املخيال الديني 
عرش  اثني  أنجب  ارسائيل  وهو  يعقوب  أّن  التوراة  فتذكر  القديم، 
ولدا، وهم األسباط، وأّن إسماعيل بن إبراهيم أنجب اثني عرش ابنا 
أيضا، ناهيك أّن عدد الشهور اثنا عرش شهرا، وعدد الكواكب يف بابل 
اثنا  أّن عيىس كان معه  الباب، كما  القديمة، واألمثلة كثرية يف هذا 
عرش حواريّا، ويذكر انجيل مرقس أّن عيىس ضاعف أعداد الخبز، 
بمعجزة، فمألت اثنتي عرشة سّلة. كما أّن القدس السماويّة تحتوي 
عىل اثني عرش بابا، وقد أرسل يسوع اثنني وسبعني رجال للتبشري 
6، فانتقل بدوره إىل كاتبي  12 ضارب  العدد هو  باإلنجيل، وهذا 
السرية النبويّة فجعلوا عدد الذين بايعوا النبي يف بيعة العقبة اثنني 
وسبعني شخصا، فهذا العدد يحمل مفهوم االصطفاء واالختيار يف 
تاريخ  السرية  كتبة  ولذلك جعل بعض  االبراهيمي،  الديني  الرتاث 
تاريخ  وأيضا  الشهر،  من  عرش  الثاني  اليوم  يوافق  النبي  ميالد 
هجرته فقال بعضهم، مثل ابن إسحاق، أنّها كانت يف اليوم الثاني 
الثاني  اليوم  أنّها  قالوا  وفاته  تاريخ  وكذلك  األّول،  ربيع  من  عرش 

عرش من ربيع األّول.
هي  وإنما  قطعية،  بصفة  النبي  والدة  سنة  تحديد  يمكننا  ال 
مجّرد اجتهادات وفرضيّات، والراجح أنّها بني سنوات 569-575 
ميالدي. أما الذين يذكرون شهر ويوم والدته، كقولهم مولود يوم 
أنهم ال يستندون إىل أي تاريخ،  القول  12 ربيع األول، فغنّي عن 
بالشهور  نعرفه  أن  ناهيك  باألعوام  مولده  تاريخ  نعرف  ال  فنحن 

واأليام.
الثالثة  القرون  يف  النبوي  باملولد  يحتفلون  املسلمون  يكن  ولم 
األوىل، وإنّما بدأ االحتفال باملولد، عىل األرجح، مع الدولة الفاطمية 
أنحاء  جميع  يف  رويدا  رويدا  وانترش  هجري،  الخامس  القرن  يف 
العالم اإلسالمي. فاستحسن بعض الفقهاء االحتفال بتاريخ والدة 
الجوزي والسيوطي، وكرهه آخرون  ابن حجر وابن  الرسول مثل 
واعتربوه بدعة منكرة مثل ابن تيمية والفاكهاني والشاطبي. وبما 
أنّه يوجد خالف يف تاريخ مولد الرسول فقد كانت الدولة األيوبية 
تحتفل به، سنة بسنة،  سنة يوم 8 ربيع األّول، وسنة يوم 12 ربيع 

األّول. 
إّن احتفالنا باملولد النبوي اليوم إنّما هو احتفال رمزّي ال أكثر، 
يمكن  بمولده، وكان  واحتفائهم  لرسولهم  املسلمني  يعرّب عن حّب 
أن يكون أّي يوم يف السنة بما أنّه ليس مبنيّا عىل وقائع تاريخيّة 

صحيحة.

املولد النبوي: املسلمون حيتفلون
بتاريخ وفاة الرسول ال بمولده

1 - مولود يوم 2 من ربيع األّول.

2 - مولود يوم 8 من ربيع األّول.
3 - مولود يوم 10 من ربيع األّول.
4 - مولود يوم 12 من ربيع األّول.

5 - مولود يوم 17 من ربيع األّول.
6 - مولود يوم 12 من رمضان.
7 - مولود يوم 20 من نيسان.

مرّكب  غري  لها  مرادفا  التّابو  ملفردة  أجد  ال 
"املسكوت عنه يف الخطاب العام أو باألحرى املمنوع 
الخوض فيه بشكل مسبق ما قبيلّ يف الفضاء العام 
وظائف  التعريف  بهذا  وللتّابو  الخطاب"،  لتشّكل 
عىل  العالقات  بنى  تشّكل  يف  وخطرية  هاّمة  وأدوار 
سماتها  وحتى  ونفيس  أخالقي  اجتماعي،  مستوى 
السيايس. من بني  الخطاب  تداعياتها يف  و  الثقافية 
هذه الوظائف التي تؤّديها التّابوهات وتقوم بها من 
خالل سياق اجتماعي وثقايف معنّي يوجدها ويرعاها، 
املحافظة عىل راهنيّة وهيمنة واقع سائد يحمل  هو 
يف داخله تناقضات وتضاّدات يعجز عن حّلها دون 

تجاوز ذاتّي.
فالتّابو هنا يكّرس استقرارا ممّوها لبنى معيّنة 
مهيمنة عىل الواقع ويخفي اهتزازها وتهافتها وعدم 
حال  يف  لآلالم  كاملسّكن  هنا  يبدو  فهو  تماسكها، 
ومن  الشفاء.  طلب  دون  عضال  بمرض  اإلصابة 
أشّد خصوم التّابو يف هذا املقام تأتي هنا املصارحة 
دون  مبارشة  الجرح  عىل  اإلصبع  ووضع  العلنيّة 
تمنع  أمامية  دفاع  خطوط  للتّابو  تمويه.  أو  تورية 
وتعيق حصول املصارحة و املكاشفة العلنيّة، تتلبّس 
ووجوب  والعادات  واألعراف  األخالق  لبوس  أحيانا 
الصمود دفاعا عنها واملحافظة عليها وتحمي أحيانا 
أخرى من اإلحساس بالخوف من الوقوع يف الخطيئة 
أنظار  يف  االستصغار  أو  لإلهانة  التعّرض  ومن 

اآلخرين.
لعّل من أبرز األجهزة الدفاعية عن التّابو واملكّرسة 
وعقدة  الذنب  عقدة  هي  وهيمنته  بقائه  الستمرار 
حضورا  أكثر  دورا  تلعب  الثانية  ولعّل  الفضيحة، 
املجتمعات  فيها  بما  الرشقية  املجتمعات  يف  وتأثريا 
االعربية )مسلمني و مسيحيني( املتسمة عموما بأنّها 
هنا  وأقترص  وثقافيّا.  اجتماعيّا  مجتمعات محافظة 
يف هذا املقام عىل تناول التّابو عىل مستوى استقراء 
واملتشّكلة  له  املشّكلة  والعالقات  االجتماعي  الواقع 

فيه.
وانعكاس  كتعبري  االجتماعية  العالقات  أّن  أرى 
مهيمنة  ونفسيّة  وذهنيّة  قيميّة  بُنى  ملجموعة 
ومستحكمة يمكن أن تعترب مؤرّشا ذا أهمية ملا يمكن 
أهّم  أحد  حيث  من  البرشية  بالتنمية  عنه  نعرّب  أن 
تكشف  والسلوكية  االجتماعية  فالظواهر  أوجهها. 
عند تناولها بوعي والتوّقف عندها برتوٍّ عن مجموع 
تعرّب  التي  والذهنية  والنفسية  القيميّة  البُنى  هذه 

عنها. 
مثل  بعناوين  املتعّلقة  والثيمات  فاملواضيع 
وغريها  العنف  الجنس،  املرأة،  الدين،  السياسة، 
عندها  التوّقف  عند  تكشف  العربية  املجتمعات  يف 
تسود  التي  التوتّر  وحالة  األزمة  عمق  عن  وتأّملها 
املجتمع العربي الذي تتجاذبه بُنى تقليديّة من جهة 
بما تحمله من قيم و مفاهيم، ومظاهر حداثية من 
عىل  وتأثريات  تبعات  من  تفرضه  بما  أخرى  جهة 
هذه البُنى. فاملجتمعات العربية بقيت يف مجملها يف 
حالة تأرجح متوتّر بني بُنى عالقات تقليدية وأخرى 
فال  تعريفها،  يصعب  بينها  فيما  متداخلة  حداثية 
هي تقليدية باقية عىل حالها وال هي حديثة حققت 

نقلتها التحديثية عىل جميع املستويات. 
هنا يؤّدي مرّكب التّابو وظيفة هاّمة يف املحافظة 
التي تسود  البنيوي هذه  التوتّر والفصام  عىل حالة 

املجتمعات العربية.

التابو 
املسكوت 

عنه 
د. جمال الدين بن عبد الجليل
دكتوراه في الفلسفة وباحث
في الفلسفة اإلسالمية
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السياسة الثّقافية في تونس :

بني تشظي املراكمة والرؤى املوجهةبني تشظي املراكمة والرؤى املوجهة
زهيـر عّبــاس - باحث في مجال العمل الثقافي

الناشئة«، خالل السنوات  الثّقافة من أولويات »الدولة  لم تكن 
الهياكل  خالل  من  حرصت  ذلك  ورغم  االستقالل.  من  األوىل 
الشاملة  »الرؤية  مالمح  برسم  البدء  عىل  والنوادي  والجمعيات 
الوطنية  الدولة  لها  رّوجت  التي  الثّقافة  تلك  الوطنية«.  للثقافة 
الناشئة يف إطار تنفيذ برنامج تحديثي يهدف إىل بناء مجتمع جديد. 
ولقد واكب السعي الحثيث لبلوغ »الرقي واالزدهار« تمّش ثقايف ذو 
ثقافية وطنية«  أول »سياسة  اجتماعي وسيايس. ووضعت  بعدين 
يف البالد خالل سنة 1961 وهي مرحلة »النشأة والتأسيس«، حيث 
امتدت إىل سنة 1979. ومنذ تكليفه بكتابة الدولة للشؤون الثّقافية 
بغاية  ثقافية حديثة  القليبي معالم سياسة  الشاذيل  واالعالم رسم 
الحكومة  وانتهجت  الشعبية.  الجماهري  إىل  الثّقافة«  »نعمة  إيصال 
التونسية هذا التوجه العام وكان جليا يف خطابات الزعيم بورقيبة 
الذي كان يشجع دائما األدب والثّقافة ويعتربهما »مظهرا من مظاهر 
الشخصية التونسية« محبا للمرسح ونلمس هذا يف خطابه الشهري 
الزعيم  1962. وكان  ثابتة« سنة  نبني مرسحنا عىل أسس  »كيف 
ويجالس  باألدب  تعنى  التي  اإلذاعية  الربامج  إىل  يستمع  بورقيبة 
املثقفني ويتابع املسائل الفكرية والفنون والتقاليد الشعبية والشعر 
سقانص  بقرص  السنوي  األدبي  امللتقى  خالل  خاصة  الشعبي 
باملنستري. وبطلب منه شيّد »مرسح الجيب« بقرص قرطاج ملشاهدة 
أن  يؤمن  وكان  الشعرية  القراءات  ومتابعة  املرسحية  العروض 
لإلنسان »فكرا وروحا يتطلبان الثّقافة« وبرضورة »بث الثّقافة يف 
كل مكان بما فيها األرياف« بهدف »تغيري البنى العقلية« و»إدخال 

فرحة الحياة« عىل عموم املواطنني. 
الثّقافية  العامة للسياسة  الفتية يف اطار املبادئ  الدولة  وقامت 
بدعم ديمقراطية الثّقافة وإقرار مجانية االستهالك الثّقايف وتقديم 
الدعم للفنانني واملبدعني والعمل عىل تأسيس ثقافة وطنية متجذرة 
حراكا  السياسة  هذه  أثمرت  وقد  األخرى.  الثقافات  عىل  ومنفتحة 
والثقافة  الشعب  دور  من  شبكة  ببناء  خاصة  متميزا،  ثقافيا 
واملكتبات العمومية، فظهرت العديد من التيارات الفكرية واألدبية 
املؤلف  وسينما  التجريبي  واملرسح  األدبية  كالطليعة  والفنية، 
مناطق  كافة  السينما  نوادي  املتطورة وعمت  التشكيلية  والتجارب 
البالد لتصبح منابر حوار ثري بدأت تداعياته عىل الساحة الثّقافية 
املد  هذا  لتطويق  السعي  إىل  دفعها  الذي  اليشء  السلطة  تحرج 
والسيطرة عليه، من خالل تقنني مراقبة اإلنتاجات الثقافية وربط 
الدعم باملوافقة عىل مضامني اإلنتاج. ووصل التضييق عىل الحريات 
التحركات  الثّقايف ذروته يف أواخر السبعينات تزامنا مع  يف املجال 

الطالبية والعمالية وما تالها من مواجهات مع السلطة.
امتدت من  أخرى  انطلقت مرحلة  السبعينات  انتهاء عقد  ومع 
وتحققت  الثّقافة  خاللها  انتعشت   .1986 سنة  إىل   1980 سنة 
عديد اإلنجازات الهامة، خاصة من خالل العمل عىل املرشوع الثّقايف 
عرشة  ست  عمل  نتاج  كان  والذي  سالمة  بن  البشري  طرحه  الذي 
لجنة استشارية كلفها الوزير انذاك بدراسة الواقع الثّقايف وتقييمه 
اللجنة  التي طرحت يف تقرير  وقد ترجم توجهات ومجمل األفكار 
مكتب دراسات مختّص بالتعاون مع إطارات الوزارة، وتمت بلورة 
آليات  اقرتاح مجموعة  امتداد خمسة سنوات مع  خطة ثقافية عىل 
التنمية  صندوق  غرار  عىل  آنذاك  الثّقايف  العمل  دفع  يف  أسهمت 
الثّقافية وصندوق تشجيع اإلنتاج السينمائي. كما تم إنشاء عديد 
والتحقيق  للرتجمة  الوطنية  كاملؤسسة  الهامة  الثّقافية  املؤسسات 
والدراسات واملعهد العايل للتنشيط الثّقايف وتأسيس الفرقة الوطنية 
الجوائز  عديد  وبعث  للكتاب  الدويل  تونس  ومعرض  للموسيقى 
فاعل  وحضور  بحيوية  الفرتة  هذه  تميزت  كما  الثقايف.  امليدان  يف 
املوسيقية  األعمال  خالل  من  خاصة  اإلبداعية،  املجاالت  بشتى 
واملرسحية التي قدمتها الفرق الجهوية القارة والجامعة التونسية 
ملرسح الهواة ونوادي املرسح، وكذلك نوادي السينما املنضوية تحت 
الجامعة التونسية لنوادي السينما والجامعة التونسية للسينمائيني 
التي تمر  الثّقافية  الهواة، كما تم ايجاد الحلول لبعض املؤسسات 
بصعوبات مالية كالرشكة التونسية للتوزيع والدار التونسية للنرش 

والرشكة التونسية لإلنتاج واالستغالل السينمائي »ساتباك«. 
2010 مع تغرّي  1987 إىل سنة  وبدأت مرحلة جديدة من سنة 
اجتماعية  أزمة  يعيش  واقع  ظل  يف  الحكم  عيل  بن  وتويل  النظام 
التي  الثّقافية  الساحة  عىل  سلبا  انعكس  مما  وسياسية  واقتصادية 
األوىل  السنوات  الجميع خالل  الدولة«. وتفاعل  »ثقافة  فيها  تعمقت 

نوفمرب  من  السابع  بيان  مضمون  يف  جاء  بما  املرحلة  هذه  من 
كعملية إنقاذ وباالنفتاح عىل مختلف الحساسيات وبهامش الحرية 
الكربى ويراهن عىل  املنزلة  املثقفني  الذي يويل  السيايس  وبالخطاب 
وزاري  مجلس  أول  انعقاد  ترجمه  للتغيري  سندا  باعتبارها  الثّقافة 
تم خالله  التحول  من  األوىل  األسابيع  الثّقايف خالل  بالقطاع  خاص 
إقرار عديد اإلجراءات التي تم تفعيل أغلبها. وتم االعتماد خالل هذه 
املرحلة عىل رؤية متكاملة للسياسة الثّقافية تقوم عىل حصانة الذات 
من  لالنتقال  سعي  يف  الحداثي،  املد  وتأكيد  الوطنية  الهوية  وإثراء 
مفهوم نرش الثّقافة إىل مفهوم ديمقراطية الثّقافة. وخالل هذه الفرتة 
تم بعث مجموعة من املؤسسات املرجعية وتحيني بعض النصوص 
القانونية والتنظيمية الخاصة بمجلة حماية الرتاث األثري والتاريخي 
والفنون التقليدية، ودعم اإلنتاج السينمائي إثر التخيل عن مؤسسة 
»الساتباك« التي كانت تنتج األعمال السينمائية وتقّدم منحا للمنتجني 
يف هذا املجال، وإحداث الجائزة املغاربية للثقافة والجائزة السنوية 
اقتصادية  مؤسسة  ألفضل  السنوية  والجائزة  التشكيلية،  للفنون 
ومؤسسات  مراكز  إحداث  عىل  العمل  وتم  الثقايف.  بنشاطها  تتميز 
وإنشاء  اإلبداع  عىل  والتحفيز  الثّقايف،  العمل  تطوير  بهدف  ثقافية 

األرضية الثّقافية املالئمة لتحقيق مجتمع الذكاء واملعرفة. 
التغيري يف  الفرتة األوىل من  ورغم ما تحقق من مكاسب خالل 
قطاع الثّقافة فإن التضييقات عىل املبدعني وانتهاج سياسة »ثقافة 
الواجهة« منذ سنة 2004 وبروز بعض »القوى املوازية« وتدخلها 
عىل  والعمل  النظام،  صورة  ودعم  التوجيه  عرب  الثقايف  الشأن  يف 
استقطاب املثقفني وفرض انسجامها عرب منحها بعض االمتيازات، 
وأسهمت  للثقافة«  الرسمي  »الطابع  عززت  عوامل  والشك  مثلت 
كليا  ارتبطت  التي  األنشطة  كل  وقولبت  الثّقايف  املشهد  تنميط  يف 
مختلف  من  واملبدعني  املثقفني  من  ثلة  لغياب  وتوجهاته  بالنظام 
الثّقافية  الساحة  يف  ملتزمة..(  فرق  شعراء،  )كتاب،  املجاالت 
الجامعة ومن خالل برامج بعض  إال يف  وجعل حضورهم ضعيفا 
الثّقافية  املناسبات  ويف  اإلذاعية  والحصص  االجتماعية  املنظمات 
والفاعلني  اإلعالميني  بعض  من  فردية  وبإرادة  محتشم  بشكل 
لتبنيهم  رسمي  غري  بشكل  إبعادهم  تم  أن  بعد  وذلك  الثقافيني، 
إضافة  أنذاك،  الدولة  توجهات  مع  أفكارا وتوجهات غري منسجمة 
إىل أن أغلب الفنانني قد اعتادوا عىل أن يكونوا تحت الرقابة وخاصة 
األطر  عىل  األحيان  أغلب  االقتصار  يف  يتجىل  وهذا  الذاتية  منها 
املنجزة  األعمال  أغلب  تستطع  ولم  الخالصة  والتقنية  الجمالية 
تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها السلطة السياسية وخاصة 
بعد تقليص دور بعض املؤسسات والهياكل مثل الهيئات الجهوية 
للثقافة وتدجني العديد منها وتوقف إصدار عديد املجالت الثّقافية 
مرسحية«.  »فضاءات  ومجلة  »فنون«  ومجلة  »شعر«  مجلة  مثل 
نلمس  ال  وقد  املوجهة«  »السياسة  إكراهات  الثّقايف  القطاع  وعاش 
تدخال مبارشا من السلطة يف ما يقدم يف املشهد الثقايف العام ما لم 
مع وضع خطوط  ولكن  السياسية،  التوجهات  يخالف  ما  يتضمن 
ورغم  األحيان.  بعض  يف  والتوصيات  التوجيهات  عرب  تمر  حمراء 
فرتة »االستبداد الثقايف« كما يسميها البعض حافظ كتّاب ومثقفون 
القطاع  أهل  وسعى  مواقفهم  عىل  أحرار  وصحفيون  وفنانون 
وبعض الفاعلني الثقافيني والهياكل االجتماعية والربامج اإلذاعية يف 
كرس هذه النمطية من خالل بعض التجارب واملبادرات واالجتهاد 
يف تنويع الربامج وفسح املجال أمام مادة ثقافية جادة والتأسيس 

لتظاهرات أصبحت اليوم عالمات بارزة يف املشهد الثّقايف الوطني.
الثورة  السنوات األوىل بعد  السلطة خالل  لم تكن من أولويات 
انتقالية تعيش ضغط املطلبية إىل  رسم سياسة ثقافية يف حكومة 
جانب السجال املتناقض يف الرؤى حول العمل الثّقايف والفني بني 
تساؤل  موضع  والفنية  الثّقافية  املسألة  وطرح  واملنفتح  املتشدد 
واملؤسسات  الثّقافة  وزارة  به  تقوم  كانت  ما  كل  يف  والتشكيك 
الثّقافية  اللجان  منها  وخاصة  بالنظر  إليها  الراجعة  والهياكل 
واقترص عملها عىل لفت االنتباه للتعدي الصارخ عىل املعالم واملواقع 
األثرية واالعتداء عىل الفنانني والفضاءات الثّقافية ومحاولة مجاراة 
تطوير  والعمل عىل  العام  الفضاء  الثّقايف عىل  املشهد  انفتاح  نسق 
فيه  والعاملني  للقطاع  املنظمة  والرتتيبية  القانونية  النصوص 
والتعجيل بإصدارها من أجل إرساء مناخ عمل مستقر والحد من 
التوترات داخل القطاع الثقايف. وطرحت الحكومة سنة 2014 بعض 
آليات  استنباط  عىل  والعمل  الثقافية  املنظومة  لتطوير  التوجهات 

الثّقافية عىل غرار املؤسسات النموذجية  جديدة لتأهيل املؤسسات 
املجال، ودعم  األوروبية يف هذا  الدول  بتجارب بعض  واالستئناس 
الترشيعات وخلق اآلليات التي تهم مجال حقوق املؤلف والحقوق 
أن  غري  الالمادي،  للرتاث  جهوية  هياكل  لبعث  والسعي  املجاورة 
هذه األفكار كانت مرتبطة بأصحاب هذه املشاريع من السياسيني 
وبمغادرتهم للوزارة يتالىش حلم تحقيقها لعدم التجانس يف الرؤى 
أو لغياب مبدأ االستمرارية والتواصل. وترجم تغرّي تسمية »وزارة 
الثّقافة واملحافظة عىل الرتاث« إىل »وزارة الشؤون الثّقافية« خالل 
للقطاع رسمتها  اسرتاتيجية كربى  وأهداف  2016 عن رؤى  سنة 
الوزارة انطالقا من مبدأ أن الوزارة التنتج املعرفة بقدر ما تساعد 
الفّن  تحتكر  أن  للوزارة  يمكن  وال  إنتاجها  عىل  اإلبداع  أصحاب 
ولكنها رشيك أسايس يف إنتاج الثّقافة واإلبداع، ونلمس هذا التوجه 
من خالل إطالق مختلف »الربامج الوطنية للثقافة«. وأسهمت هذه 
التوجهات السياسية يف استيعاب مجاالت وحقول كانت يف السابق 
العمل  مفهوم  كرس  ويف  عموما  الثّقايف  املربمج  أولويات  من  ليست 
الثّقايف املرتبط أساسا بالفنون »الكالسيكية« املتعارف عليها لينفتح 
عىل مختلف رضوب اإلبداع واملجاالت املرتبطة باإلنسان وبمحيطه. 
الثّقافية  الشؤون  العامة لوزارة  التوّجهات  أن  وما يالحظ عموما 
منذ سنة 2011 اتسمت بالتشابه رغم تعاقب عديد الوزراء لإلرشاف 
وكذلك  الفكرية  ومرجعياتهم  السياسية  انتماءاتهم  واختالف  عليها 
ملرشوع  تؤسس  استرشافية  رؤية  وغياب  السياسية  اإلرادة  بضعف 
ثقايف جديد خاصة خالل حكم الرتويكا حيث تم التقليص يف امليزانية 
املخصصة للثقافة، وتعثر تنظيم عديد املهرجانات الصيفية العريقة 
لعدة أسباب مالية وسياسية. ورغم الشعارات الكربى التي رفعت فإن 
واستنساخ  أعمال  بتسيري  تميزت  عموما  الفرتة  لهذه  البارزة  السمة 
املجاالت  يف  للثقافة  الوطنية  االستشارات  غرار  عىل  املبادرات  بعض 
األفكار  بعض  وطرح  التواصل«،  »جسور  برنامج  مثل  اإلبداعية 
املتقاربة يف مستوى املضمون واألهداف عىل غرار »مبدعون من أجل 
الحياة« وبرنامج »تونس مدن الفنون«. وتدفع العديد من هذه الربامج 
نحو خلق حركية وديناميكية ثقافية ظرفية ومناسبتية دون تحقيق 
تحقق  ولم  املضادة.  الثّقافية  املمارسات  واستيعاب  الثّقايف  التجاوز 
هذه األفكار عموما الغايات النبيلة الكربى التي انبنت عليها وهي خلق 
تفاعل ثقايف واجتماعي يدفع نحو حركية اقتصادية وتنموية وسياحية 
يف املدن عىل غرار مهرجاني »افينيون« و»ليموج« بفرنسا ومهرجان 
»أصيلة الثّقايف« باملغرب ومهرجانات أخرى يف بلدان عربية وأوروبية. 
رغم انتهاج سياسة دعم املبادرات وتأطري الفعل الثّقايف املبارش 
»متعثرا  بقي  التونيس  الثقايف  الواقع  فإن  الرشاكة  آلية  عرب  أو 
ومتذبذبا« ال يعكس حقيقة تطلعات النخب والفاعلني الثقافيني ولم 
ينفذ لعمق التحوالت الراهنة. وكل الجهود التي بذلت لم ترتق إىل 
سياسة ثقافية تحدد مسار العمل الثقايف وتسهم يف صياغة نظرة 
الثقافة.  دولة  إىل  الدولة  ثقافة  من  املرور  من  تمكننا  استرشافية 
ثقايف متكامل  الثابتة يف تأسيس مرشوع  السياسية  االرادة  وغابت 
وتطوير  الثّقافية  السمات  تثمني  من  تمكن  مستحدثة  آليات  عرب 
بن  البشري  التي طرحها  األفكار  غرار   الثقافية عموما عىل  الحياة 
سالمة ضمن مداخلة حول »املرشوع الثّقايف املقرتح« ببيت الحكمة 
2017 واملنجي بوسنينة يف »مدونة اإلصالحات االسرتاتيجية  سنة 
الكربى« للمعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجية سنة 2019 ومنها 
مهمتها  الثّقافية  والحقوق  للقيم  دستورية  مستقلة  هيئة  إنشاء 
القيم  لهذه  الدولة  دواليب  كل  بمطابقة  الكفيلة  االجراءات  تصور 
والحقوق، وإحداث »وكالة لالستثمارات الثّقافية« )APIC( إليجاد 
قانون  وتفعيل  الثّقافية،  الصناعات  يف  لالستثمار  القانوني  اإلطار 
امللحق الثّقايف واملراكز الثّقافية بالخارج. ووضع خطة متكاملة بني 
مختلف الوزارات املتدخلة يف الشأن الثّقايف، والعمل عىل وضع خطة 
العاملية،  املتغريات  مع  والتفاعل  التكيف  عىل  القدرات«  »لتطوير 
رضورة  مع  الكونية«  عىل  »يفتح  جديد  ثقايف  خطاب  وصياغة 
وترجمة  الحداثة«  »منجزات  الستيعاب  جديدة  آليات  استنباط 
مختلف التوجهات للنهوض بالقطاع الثّقايف وخلق حركية متميزة 
يف إطار مرشوع ثقايف واضح املعالم يعزز القيم الثّقافية من الحق 
التعبريي والفعل التثقيفي واملمارسة االبداعية، وحتى اليبقى الفعل 
الثّقايف مجرد »ممارسات ثقافية« أو »حركة ثقافية« التعكس بعدا 
متكامال ملفهوم سياسة ثقافية و»برؤى موجهة« مرتبطة بسياسة 

الدولة وتوجهاتها العامة.
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جتربة اجلسد يف األعامل الفنّية املعارصة
د. ياسمين الحضري

حياتنا  يف  متداول  شعبّي  بمثل  الورقة  هذه  أبدأ 
أذان« وهو تعبري مجازّي  »للجدران  أال وهو  اليوميّة 
لكالمنا  باستيعابه  التواصل  يف  الحائط  قدرة  عن 
أّما  تقرأه،  كما  أفكارك  يقرأ  للتعبري،  مجال  فالجدار 
إذا تحّدثنا عن الجدار الفايسبوكي فهو يخرج البيت 
التعبري  صّح  إن  الغسيل  وينرش  الّدفينة  أرساره  من 
الّصمت وأين تنقل ثقافاتنا  أين يلغى  التفاعل  بتعّلة 
وأفكارنا وتهّكمنا فيصبح الجدار هنا مدرسة، مقهى 
الحاسوب وسيطا  للفضفضة وليصبح  الناس  وملجأ 
يتميّز عن سائر الوسائط التي عرفها التاريخ مكرّسا 

للوضع االعتباري واالعتيادي للفرد. 
املجال  ومازال  الّرقمنة  يف  اليوم  اإلنسان  غاص 
نكون  عندها  الالنهاية  نحو  مفتوحا  االفرتايّض 
»ويمكن  الجديدة  املعرفة  مدينة  أمام  بالرّضورة 
اعتبار مفهوم مدينة املعرفة مفهوما شموليّا قادرا عىل 
االجتماعيّة واالقتصاديّة  الحياة  نواحي  كّل  استيعاب 
الحديثة  فالتكنولوجيات  إذن  ما«1،  ملدينة  والثقافيّة 
يف  بقفزة  القيام  إىل  اإلنسانيّة  دفع  بصدد  اآلن  هي 
فضاء  نحو  الواقع  تتجاوز  حقيقة  وهي  املستقبل 
عن  الورقة  بداية  يف  تحّدثنا  وأشمل.  وأوسع  أرحب 
الّذراع   أذن  عن  للحديث  يجّرنا  ما  وهو  الحائط  أذن 
وعالقتها بالتكنولوجيات الحديثة والتي من شأنها أن 
تفّك أسوار وقيود الجسد وتخرجه من بوتقة سجنه 
نرش  يف  واحد  هنا  والهدف  والالّمحدود  املفتوح  نحو 
املعلومة وتداولها من خالل األذن الثالثة التي زرعها 
الفنّان األسرتايل »ستيالرك« معتمدا عىل منهج علمّي 
فيطرح بذلك أوتوماتيكيّا مبحثا وجوديّا وأنطولوجيّا 
يف  وهو  العالم  يف  ووجوده  اإلنسان  قضايا  يناقش 
لتتداخل  أزال  وجد  جسدّي  لنظام  خرق  الحقيقة 
حامال  الجسد  ليصبح  بينها  فيما  األعضاء  وتتشابك 
لثالث أذان تكتسح الثالثة منها مجال اليد فما قام به 
باإلنرتنات  موصولة  بسماعة  األذن  وصل  الفنّان  هذا 
بتقنية »واي فاي« »WI FI« والتي ستسمح للناس يف 
كل مكان يف العالم باالستماع لألصوات التي تلتقطها 
هذه األذن املوجودة عىل ذراعه وهذا ما يجّرنا للحديث 
وصدمة  املتفّرج  إرباك  من  الفنّان  عنه  يبحث  عّما 
قماشة  أمام  فيه  نقف  عرص  عن  حدنا  فلقد  املتقبّل 

املعرفة  مدن  كاريللو،  خافيري  فرانسيسكو    1
أكتوبر  املعرفة،  عالم  والرؤى،  والخربات  املداخل 

 .2011

بيضاء أو صفحة فارغة لغرض الكتابة ليصبح العمل 
نفسيّا  معه  نتفاعل  ثقافيّا  ومنّشطا  »فعال«  الفنّي 
العلمي  املّد  مسايرة  عىل  باألساس  يعتمد  وفكريّا 
الفنيّة  واملمارسة  االستطيقي  للبناء  كماّدة  واعتماده 
لينتهي بنا املطاف يف واقع متضّخم قائم عىل الخيال 
طيقات  وتداخل  الخطاب  إثراء  إىل  بالرّضورة  أّدى 

املعنى.

»ستيالرك« األذن الثالثة
لعّل هذا النوع من التوتّر هو الذي يوّلد االهتمام 
التكنولوجيات  دور  تخّطي  أمام  هنا  نفسنا  لنجد 
اإلنسان  جسد  لتغزو  بأكملها  العلوم  وفروع  للبيئة 
فرتانا نتأرجح يف مشاعرنا بني الغرابة والتعّجب وبني 
بالعظمة  إّما  إحساس  فينتابنا  والتّصديق  التخييل 
كبّلنا  الذي طاملا  البيولوجي  أو باالستياء من جسدنا 
للتواصل  قابليّة  فيه  لنكتشف  املقنّن  سياجه  داخل 
أمام قضيّة  املكان والزمان، فهل نكون هنا  وتخّطي 
أخالقيّة تتعّلق بجسدنا املقّدس بمعنى هل يف خرقه 
وتحويره خرق لألخالق وانزياح عن املألوف؟ وكيف 
لرؤى  ومستقطبا  للّروبوات  موطنا  الجسد  يصبح 

جديدة تنخرط كّلها يف دائرة الّرقمي؟ 
تحت طائلة سيناريو التّجميع تُمنح والدة جديدة 
أوتوماتيكيّا  تخضع  التي  املنّصبة  والعنارص  لألجزاء 

إىل تسيريها وفق منهج لغاية إيجاد مرسحة تشكيليّة 
يف  املوجود  االنسجام  يقابله  بينها  فالتناسق  برصيّة، 
الّركح املرسحي كذلك هو الجسد الذي يصبح رضبا 
ذلك  يف  يساعده  والذي  الّذات  مرسحة  رضوب  من 
مثال   منى حاطوم2  فأعمال  اآلخر  تواصله مع جسد 
للفعل  املرور  إبّان  واملعاينة  للمشاهدة  مسارا  تبني 
وتتجّرأ  وتجازف  تغامر  اآلخر.  الفاعل  يكمله  والذي 
حاطوم بمرورها للفعل التشكييل ووضعها لكامريات 
تصويريّة طبيّة داخل جسدها عن طريق كّل الفتحات 
املوجودة به فتطلق عىل العمل عنوان »جسد غريب« 
يمثل  والذي  »الجسد«  املكان  بهذا  رهيبة  ألفة  فتجد 
ذاتيتها لكن كم هو غريب هذا الفعل والولوج داخل 
األلفة  لتتشابك  ذاته  اآلن  يف  وبعيد  قريب  إنّه  عوامله 
والغرابة هنا. تجد حاطوم يف جسدها مكانا ال يمكن 
أن  اعتادت  التي  وهي  عنها  يتخىّل  أو  ينكرها  أن  له 
حاطوم  تمرسح  منها.   وتقتلعها  األمكنة  تنكرها 
حسيّا  ماديّا،  اآلخر  تحاكي  أنّها  لدرجة  تنصيباتها 
إذ تتعامل مع جسمها بنضج ووعي  وعاطفيّا أيضا، 

املعارص،  الفّن  رائدات  رائدة من  2 منى حاطوم 
فلسطينيّة األصل من مواليد 1952 وانتقلت إىل لندن 
يف السنوات السبعني للّدراسة. عادة ما تهتّم يف أعمالها 

بطرق العالقات مع الجسد يف الثقافات املختلفة.

زمنها  يف  اإلنساني  الوجود  قضيّة  ملعالجة  كبريين 
عن  داخليّا  اقتحامه  وتعيد  تعيشه  الذي  اإلشكايل 
طريق كّل الفتحات املوجودة به لتكون هذه الفتحات 

مسلك ومنبع التجربة الفنيّة لهذه الفنّانة. 

منى حاطوم »الجسد 
الغريب« 19943

الوحدات  من  متشابك  نسيج  أمام  هنا  نكون 
واملتجانسة  املتكاملة  الّدالليّة  والشبكات  املفاهيميّة 
وال يتحّقق رشط التفاعل إالّ يف حال الّلقاء املبارش مع 
الحقيقة  يف  وهي  املرسحيّة  الّلغة  سطوة  تحت  اآلخر 
أمام  هنا  لنكون  والفرجة  العرض  بني  التناغم  لغة 
»فاملرسحة  والفعل  الحركة  وهي  أال  واضحة  جدليّة 
والتعبري  نقلها  يمكن  من مجموعة شفرات  منسوجة 
عنها بطرق متعّددة كاالنتقال الذي ال يعتمد عىل نّص 
نّص  تصميم  عىل  وإنّما  للمصطلح  املألوف  باملعنى 
قائم عىل مجموعة الحركات واإليماءات واملتفّرج مدعو 
فالفعل  لغة طبيعيّة«4  إىل  الحركات  إىل ترجمة هذه 
هنا يأخذ حركات الفاعل وتحّركاته وما يصل لآلخر 
فيجعله يفعل فإن تحّركنا فنحن نفعل وإن شاهدنا 
العرض فنحن نفعل كذلك وعىل هذه الشاكلة يتكّون 
معيّنني  وزمان  فضاء  داخل  وجه  أحسن  عىل  الفعل 
البرصي  اإلمتاع  الهدف واحدا واملتمثّل يف  لكن يبقى 
يتمحور حول اآلداء الجسدي وعرض حاالته الغرائبيّة 
من ناحية وإيقاعاته الحركيّة من ناحية أخرى دون 
أن ننىس الحركات اإليمائيّة امللغزة وقدرة اآلخر يف فّك 

شفراته.
حاطوم«  و»منى  »ستيالرك«  من  كّل  يشرتك 
إخراجه  قصد  جسديهما  مع  مغامرة  خوض  يف 
التطّور  عىل  اعتمادا  أرادا  متى  وهنا  مكانيته  من 
الّلحظة  يف  واألزمنة  األمكنة  فترتاكم  التكنولوجي 
الواحدة وزمانيته إن صح التعبري بمعنى أن جسدهما 
وما يدور فيه وحوله يصل إىل هناك ومن مكان واحد.

3  HTTPS://WANdERTHROUgHCUlTURE.WORdPRESS.

COm/2016/08/16/mONA-HATOUm-A-RETROSPECTIvE-

AT-TATE-mOdERN/

العربي،  املرسح  تأصيل  حمو،  محمد  حورية   4
اتّحاد الكتّاب العرب صفحة 120.

يقال إن هذه الصورة تمثّل أّول ظهور 
للسّيدة نعمة للجمهور في صالة الفتح 
والملّحن  العازف  صحبة  سويقة  بباب 
المتمّيز رضا القلعي ذات ليلة من رمضان 

1956.؟! 
 رحمهما هللا.

عن صفحة تونس زمان

السيدة نعمة..

صورة تتحّدث

منى حاطوم »الجسد الغريب« 1994
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عندما حيرتق اخليط إلنشائية البيت
د. فوزية ضيف هللا*
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الجالزي  كوثر  التشكيلية  الفنانة  تجربة  نشأت 
بن عياد )كسو( مع »الخيط الثالثي األبعاد« ضمن 
طرق  عن  والبحث  الفني«  »اللعب  بني  مراوحة 
تحويال  للتقنية  اكتشافها  فكان  مختلفة.  تعبريية 
عىل  التعبري  عىل  قادرة  فنية  لعب  اىل  األطفال  للعب 
مركبة   فنية  تقنيات  ذلك  يف  متوسلة  عميقة،  قضايا 

أحيانا وبسيطة أحيانا أخرى. 
إن االشكالية التي تعالجها أعمال كوثر الجالزي 
الذي   )FIl dE SOI( الذات«  »فتيلة  معرضها  منذ   -
مرورا  كاليستي،  برواق   2018 فيفري  يف  انتظم 
ورشتها،  يف  تالميذها  رفقة  أنجزتها  التي  باألعمال 
سنة   تربح«   »طّلع  الجماعي  املعرض  وأثمرت 
معرضها  إىل  وصوال   ،)TAllA3 TERbAH(2019
األخري »فيما يتعلق بالروح« )d’ÂmE( هي اشكالية 
تتعلق بتوظيف الفن للتعبري عن التجليات الروحانية  
السطحية  الجسدانية  النظرة  عن  بعيدا  األنثوية 
يف  االبداعي  الجانب  ويحرض  للمرأة.  واالختزالية 
رهافة  عىل  لإلحالة  األبعاد،  الثالثي  الخيط  توظيف 
عمق املرأة، هشاشة كيانها األنثوي ويف نفس الوقت 
صالبتها وتقّومها بنوع من التماسك والبناء الداخيل 

القوي. 
وجودية  رحلة  هي  »الخيط«  مغامرة  أن  يبدو 

متخفية  تظل  وأخرى  مدركة  بتفاصيل  الفنانة  عاشتها  »روحية« 
تطلب تأويال وتأمال عميقا، فهندست فضاء أعمالها جامعة بني الرسم 
والحكايات  املضامني  لشبكة من  والخيط، راسمة وناسجة  والتلوين 

واألحاسيس. 

1 - عندما يكون اإلبداع لعبا طفوليا
تشري الفنانة كوثر الجالزي خالل حديثي معها يف ورشتها أنها 
يتم  اشهارية،  ملجالت  واجهات  يف  موضوعا  الخيط  هذا  اكتشفت 
فيصنعون  األطفال  به  يتسىّل  لعبة  أنه  وبيعه عىل جهة  له  التسويق 
بهذا الخيط الذي يتم تذويبه ليأخذ الشكل الذي نريد، ألعابا مختلفة، 

تجمع بني الهشاشة والصالبة، وبني االبتكار والتسلية. 
حولت الفنانة هذه اللعبة إىل تقنية ابداعية يف عملها التشكييل، ذلك 
أن االبداع هو يف مضمونه »لعب حر«، يعود يف كل مرة اىل االستئناس 
الفيلسوف كانط بإطناب  يف نقد ملكة  الطفويل. وقد تحدث  باملرح 
الحكم عن »اللعب الحر للمخيلة« من جهة كونها طاقة إبداعية وكذلك 
غادامار يف مؤلفه الحقيقة واملنهج عن »مفهوم اللعب« من جهة كونه 

آلية ابداعية تنشئ ما يسميه الزمانية الخلق الفني. 
كما ربط نيتشه اللعب باملرح وبالحياة وبرباءة الطفولة. ال شك أن 
االبداع يتقّوم تشكيليا بقدرة الفنان عىل أن يكون العبا مرحا، ينطلق 
يف كل مرة انطالق الصريورة الربيئة. ويُركب أشكاله وصوره، وألوانه 
كما يُرّكب الطفل ألعابه. فينولد االبداع تلقائيا عىل حني غفلة، وكأنه 
قد انبجس من تحت طاقة اللعب املكثفة والعميقة. لذلك فان الذكاء 
الفني يربز يف كثافة اللعب املرح. فكلما قصد الفنان عمله متنصال من 
أفكارا  االبداع ال يتطلب  االبداع. الن  اقدر عىل  أثقال يومه، كلما كان 

ومفاهيم، فاألفكار تخلق تشكيليا أثناء البدء باللعب. 
لذلك كانت رحلة الفنانة كوثر رحلة »اللعب بالخيط« اىل جانب 
لعبها باأللوان وباألشكال داخل الفضاء التشكييل سواء كان لوحة أو 

تنصيبة أو غريها. لكن هذا اللعب كان »لعبا بالنار« أيضا.

2 - أن نلعب بالخيط وبالنار، 
احتراق الخيط لبناء البيت

بعناية،  ملون  الرقة،  يف  موغال  البالستيكي  الخيط  هذا  يبدو 
يتناسب مع االمتدادات واالنحناءات واالنطواءات، فيساعد الفنانة عىل 
رسم ما تريد، عندما تضعه وسط القلم الساخن. غري أنه ال يتفاعل 
مع الحركة التشكيلية التي تريدها الفنانة، وال يطيعها اال إذا احرتق 
وصار ساخنا، قابال لالنصياع حسب الشكل أو الصورة. يعني ذلك 
يخرج  الخيط،  تسخني  وبعد  مشتعلة«،  »فتيلة  يصبح  الخيط  أن 

التعبريي  مكانه  ليجد  الفنان،  قصدية  متتبعا  الدائري،  محمله  من 
التشكييل. ثم يعود اىل حالة الشدة األوىل رغم رقته الظاهرية، ورغم 

انكساراته أحيانا خالل عملية التسخني والرسم. 
الفتيلة خيطا عاديا، وليست كذلك »خيطا حريريا«.  ليست هذه 
إنه بكرة من الخيط الذي يتفاعل مع الحرارة، يتمطط، يمتّد، وينكرس 

ربّما، جامع بني الرقة والهشاشة والصالبة والقسوة.
الخطي،  املتحول  الزمن  يعاند  كأنه  دائري،  لولبي  يباع يف شكل 
لينتظم وفق زمن ال يمكن االمساك به.  هو فتيلة خيط ينسج ذواتا 
تحدث  تكرسالجمود،  األبعاد،  ثالثية  لوحات  يف  وتناقضات  بتمثالت 
الذات  يف  وتوقظ  واملخيلة،  العمق  تخاطب  االيقاع،  تصنع  الحركة، 

انفعاالت متداخلة.
 يكتسب الخيط فضيلة البحث عن الطريق املؤدي إىل الذات، ألن 
الذات من جهة كونها مفهوم فلسفي، تتصري هاهنا مفهوما تشكيليا 

فنيا، تعرب به الفنانة مناطق الذات ودهاليز الروح.
الرؤى  تعدد  ومنطق  املباغتة  منطق  عىل  تشتغل  كسو  أن  ذلك   
للعمل الواحد. فنكاد ال نغادر عمال من األعمال قبل أن نستجمع يف 
ذواتنا ذواتا أخرى، كل منا قد يرى ذاته، أي يرى ما يراه هو، لكنه 
من خالل تلك الذات »املفتولة بالخيط«، تظهر »حدائق أخرى خفية« 

»ذاتنا  األوىل  الذات  داخل  أخرى  جماعية  لذوات 
نحن«. فالالمتموقع، يف أعمالها يحملنا من لوحة اىل 
أخرى ويدفعنا اىل استكشاف ما ال نراه )غري املدرك( 

ضمن املرئي نفسه.
تقول كوثر الجالزي يف احدى ترصيحاتها »إّن ما 
يهّمني يف هذه التجربة هو الحديقة الخفية للمرأة، ما 
يهّمني هو أن كل من يقف أمام لوحة يتخيّل ما يريد 

ويقرؤها كما يريد«.

3 - المرأة هي »سرة الوجود«
هو   )  lE NOmbRIl dE l’êTRE( الوجود«  »رسة 
أثر فني ينتمي ملعرض »فتيلة الذات«. يف هيئة  جهاز 
متكون من لوحة دائرية، خشب، محرك، و »بليكيس«  

)PlExI(. قياسه 130×130× 50 صم. 
بنص  دائريا  املتحرك  العمل  هذا  أرفق  وقد   
الخيط كذلك  بتقنية  الفنانة كتب  إنشاء  شعري من 
عىل  أفقي  بشكل  مستند  كبري  خشبي  محمل  عىل 
هو  النص  هذا  وكأن  الفني.  للعمل  املقبل  الحائط 
الحركة  هذه  عليه  تدل  أن  يمكن  بما  شعري  ايحاء 

الدائرية لـ»رّسة الوجود«. 
أبراج  ثمان  اىل  الدائرية  اللوحة  تنقسم  أوال، 
مغرية  امرأة  ترتسم  برج  كل  داخل  متساوية، 
يتقابل  األبعاد،  ثالثي  الخيط  بواسطة  التفاصيل 

سواد الخيط مع بياض الحامل. 
المرأة  صورة  هّن  يُرى،  ال  عراء  يف  املتربجات  النساء  هذه  ثانيا، 
واحدة تأخذ يف كل طور من الدائرة منحى جديدا أو وضعية مختلفة 

وقد تعرض يف كل مرة تفصيال آخر من جسدها.
عىل  الوجود«،  »رسة  الدائرة،  داخل  املرأة  احساس  يظهر  ثالثا، 
الجلوس  أنها تظل محافظة عىل وضعيّة  توّجدي صارخ، رغم  نحو 
األوىل. جامعة بني الشفافية والرقة، بني البياض والسواد، بني الحركة 

والثبات.
دوران  حركة  واحدة  المرأة  املختلفة  الوجوه  هذه  تمثل  رابعا، 
الحياة  أّم  الخلق،  علة  أي  الوجود«،  »رسة  املرأة  فيه  وتمثل  الكون، 
وبطن الوالدة األوىل، هي الحركة والحياة والخصوبة. فيدور الزمان 
عىل  الدال   )8( الرقم  يف  الالنهائيّة  الحركة  هذه  وتتمثّل  النهائيا، 
الالنهاية. فيمكننا أن نعرب الدائرة يف دورانها من اليمني إىل الشمال 
الدور هو  فدوران  املعنى.  يتغري  أن  اليمني، دون  إىل  الشمال  أو من 
الليل  دوران عقارب ساعة الزمن، وزمن األفالك السماوية، وتعاقب 
والنهار، تتايل السنوات. لكن قلب املرأة يظل ُهو-ُهو، نابضا بالخصب 
ة البطن« أي الرحم الذي أنجب الكون  واإلنجاب، لذلك كان العمل »رُسّ

وكان وراء خلق الكائنات.
من  تعود  وقد  الخلف،  نحو  تكون  الدوران  حركة  إن  خامسا،    
إيقاعها ثم  الجهة األخرى، وقد يتباطأ  جديد لتستعيد دورانها نحو 
يزداد رسعة ليحافظ يف آخر األمر عىل نسق معنّي. كأن هذه العالمات 
فحياتها  املرأة،  به  تمر  الذي  العمر  مراحل  أمام  تضعنا  االيقاعية 
دوالب  عّدلت  النضج،  قاربت  إذا  لكنّها  الحركة،  متعددة  ايقاعات 
الزمان عىل ايقاع هادئ يجعلها تعيد البدايات بشكل مختلف، دون 

أن ينتابها وجع، ودون أن تنقطع أنفاسها. 
رغم  الزمن«  »عجلة  داخل  الزمان،  األنثى  تتحّدى  سادسا: 
الزمني. ففي كل األطوار  بالدور  املؤكد  الوثيق والتصاقها  انشدادها 
املختلفة التي يعربها دوالب الزمان، ال تتغري املرأة، وال تشيخ روحها، 
تظل يانعة مزهرة األعماق، مهما تقّدمت يف العمر الحقيقي. وذلك ألن 
دور الزمان، يمكن أن يعود للخلف، ويسرتجع ما مىض ليعود عيشه 
إّن  من رسعته.  ويخفض  يتفّدم برسعة،  أن  يمكنه  كما  أخرى،  مرة 
األنوثة الحقيقة هنا ال تتزين باألعمار، وال تتقّوم باألرقام، إنّها أمر ال 

يطاله الزمن املتغرّي.
----------------

* أكاديمية بجامعة تونس املنار
باحثة يف نظريات االبداع )املعهد العايل للفنون الجميلة بنابل(

المرأة هي »سّرة الوجود« :

قراءة في تجربة الفنانة التشكيلية كوثر الجالزي بن عياد

لوحة للرسامة

كوثر الجالزي
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3838فضاء اإلبداع شعر

أدّرب الّروائح نكاية يف الفراغ..
أهّذب لحاها البيضاء 

)الّروائح خيّالة تؤّدي تحيّة عسكريّة للّصباح 
تجوب الّشوارع الفارغة 

تطلق صفريا ناعما 
وحكايات بذيئة عن الّرجل ذي الوعود املزيّفة(

أغربل نبضاتي 
أنّقيها من الّشوائب 

ال أحتاج نبضا أجوف أو ناقصا 
)حروف العّلة لثغة نحوّي أخرق(

انفالت أمنّي يف قلبي 
حركات تمّرد 

مخالفات للّسري ..
هذي الخاليا الحمراء تتسّكع بقمصان النّوم

بالزما تتهّكم 
صفائح دمويّة تتحّرش بالبيضاوات يف عروقي

أنسجة تهرول 
ُشَعرْيات تغمز 

فقاعات أكسيجني تقهقه 
ثّم تنفجر

ال أحد هنا يأبه للحجر العاطفّي
إذًا 

أفرغ قلبي يف سّلة املهمالت...
سقطت كذبة 

سقطت مذّكرات معتقلني 
أقنعة للغطس 

ُقَويِْرب
خياالت باهتة لحشود ال أذكرها 

علكة بطعم النّعناع..
أنفض هذا القلب 

تطايرت أجنحة خطاطيف 
تذكرة للميرتو املسائّي

قائمة مشرتيات ليلة رأس الّسنة 
انترشت جوارب مثقوبة 
فّلني زجاجات الّشمبانيا 

ُقبَل ملتهبة يف الساحة الحمراء 
ُحبَيْبَات عرق 

ذاعت كّل األرسار القديمة 
شاع الخوف املمّلح ..

أعّقم قلبي بمضاّد للذاكرة 
)الذاكرة محضنة فريوسات(

أطّل خلف صليب هتلر املعقوف 
ألبارك املحظوظني 

أنبثق بني أصابع ستالني الغليظة 
ألهّدد باغتيال الخلل النظامّي يف رئتّي 

برضاوة موسيليني أؤّجج النّار يف النّشوز 
أحاكي مشية فرانكو 

وأفتّش يف حقيبة غوبلز عن مسّدس نخبوّي.
تخمد الثّرثرات قليال 

تنطفئ األضواء.. 
صباحا 

توقظني هتافات ملثّمني 
يفزعني دوّي الخاليا 

يف جسدي 
كريّة بيضاء تصّوت:
ال لحظر التجّول...

 يف هذا القلب.

تطهير

أمامة الزاير

ُمت،
مْت ال عليك 

وسنطلق اسمك عىل الحدائق 
واملمايش 

والُغرف والتّحف
ُمْت

وسنطلق اسمك عىل املدارس
والّطرق

وستغدو املبّجل رّب الفوارس
أنت مت،،

وسننصب لك املوائد
وسنرشب نخب غدرهم 
ونخب مذّلتنا القديمة 
وسنجلجل بالحناجر 

كان رشيفا،سيّدا 
كان نبيال 

حارَب عنذا الكالب والّذئاب
حني كنذا نرتعد.

ُمْت 
هيّا اقرتْح قبل املمات

أّي اٍلباقات تناسب أسماءك الحسنى ؟
عدو عىل أرض خراب!

أم عرض أزياء الّدعاة!؟
أم مائدة حولها كّل الّلئام.

ومن خان دماءك يف الّزحام؟
ُمت مذبوحا 

ُمت 
وسنكتب يوم مرصعك بمياه من »ذهب«

ونزيّن بالرّشائط مدخل بلدتك
أنت ُمت 

ودع الحياة للجيف من مثلهم ،من مثلنا .
لكن قبل الّرحيل ،

جّمع لنا كّل الّصور 
صورتك ال تنسها نُريدها ملّونة 

ال أبيض ال أسود 
أٍعرنا بسمتك

حتّى نقول قد مات عنّا راضيا 
ونحن عند وعدنا 

صورة صورة نعّلقك 
يف ساحة نفاقنا 

فقط عليك أن تم)و(ت .

أنت ُمت...
إلى الّشهيدين

إلى الّشهداء

نجوى الّروح الهّمامي

يف مْفرتِق الطرقاِت مساَء السبْت هنالَك عنَْد البطومِة 
تْحديًدا 

جاءْت بائعُة الخبْز القرويُّة وافرتشْت قاَع اإلْسفْلت وقد 
رشعت تبْكي

 غلمان اإلعالم الدويل املأجور، سعاة بريد البنك الدويل 
الحرُس الشخيص ألبرهة العثمانيني  

محامو الشيطان، نقابيو الصفقات، حرافيش 
السيجومي، 

قضاة الرْصف الصحي، سمارسة األعضاء البرشية، 
نوكى األحالم 

ومغتصبو أطفال الفاقة شورى تّجار الرّق األبيض 
تيّاُس النخبة يف الرضبة من خلف تحت الخرص   

رجال البوليس الرّسي، سكارى الزمربيط ، جواسيس 
األحزاب الثورية 

فاشيست البْلديّة، مرىض مشفى الرازي، مّصاُصو 
أرواح الشهداء، 

عبيد فرنسا،    
أرْشاُف الدولة باْسم الرّب، 

يدا بيٍد 

جاؤوا  بثياب بيض يف أوج الشْمِس مساَء السبِْت 
افرتشوا قاَع اإلْسفْلِت بَجانبها 

ثّم انْخَرطوا   
إلقامة أْعظم حفل شواء، أعظم مندبة ..

ولعل الكّل هنا أوراق صفر جفت تنْسُل من تلك 
البطومة 

تلهو الريح بها 
فالكّل اآلن هنا يبكي 

)قيل التقطوا معها سلفيات وانْقشعوا (
......

لكن َما مْن أَحٍد يبْكي أَحدا 
ما من أحٍد يبْكي مَعه أحٌد

فالكلًّ هنا 
يف مفرتِق الطرقات هنالك عنْد البطومة تْحديدا 

يبْكي فقداَن الطْفِل بَداخلِه 
إالّ هي بائعُة الخبْز القرويُة 

كانْت تبْكيهم إذ تضحك 
كانت تضحك منهم إذ تبكي 

وهي تتمتم دون فم  
سيظّل الحاُل كذلك وْحشيّا هْزليّا 

ماداَم الكّل ُهنا 
 يف داخله 

صنٌَم 
 جنرال َما

داخل كل منا 
جنرال ما

حني خرجنا من الحانة آخر الّليل
قالت :» لن أعود ايل البيت«
لن أنام وحيدة هذه الّليلة.

وأمسكت يدي
الغجرية املتوّحشة كانت تقطر أنوثة ...

وكنت مخمورا حّد الثّمالة،
حني دخلنا غرفة باردة

أقفلت الباب جيّدا وراءها
وأشعلت عينيها

رصخت بكامل شهوتها :
»تسع سنوات كاملة وأنا أنتظر أصابعك لتعبث 

بشعري الغجري
تسع سنوات أنتظر النّوم عيل صدرك ليلة واحدة...«
تسع سنوات وأنا أحرتق عيل رسيرالوحدة وأحلم بك

لكن أصابعي كانت نائمة ... وكنت مخمورا حّد 
الثّمالة.

تلك الّليلة رأيت شياطينها الحبيسة تنفلت من 
عقالها

لتنشب أظفار لهفتها يف جسدي
وحني انقّضت عيلّ ...

لم تجد شيئا منّي يطفىء حرائقها ...
كنت منطفئا ومخمورا حّد الثّمالة

ثمال بامرأة أخرى
امرأة رحلت وأخذت كل مفاتيحي ...

ليلة الّسنوات 
الّتسع 

خالد الهداجي

صابر العبسي

ستفلح هذه املّرَة

يف أن تفلت من رضبة غادرة ملنجل حّصاٍد

ستفلح هذه املّرَة 

يف أن تتمّدد ليال 

مثل ثعباٍن أسوَد يقطع الّطريق  

أمام الّلصوص وبائعي لبن العصافري 

ستفلح هذه املّرَة 

يف أن تحّول دمعاِتَك إىل رصاص

لقتل الوقت ورجاله الرّشسني

دائماً حني أصحو 
أتراشق بالوسائد يف داخيل 

غرفة نومي صاخبة يف الصباح 
رغم أنني الوحيد الذي نام فيها 

والوحيد الذي استيقظ...
يشٌء من الزبد ال بّد منه لصنع البحر 

يشٌء من الّلعب كي أكرب يف تؤدة
وأصغي إىل هذا الّطفل املدّلل 

إىل رصاخه يف جسدي .
دائما حني أصحو 

وحيداً يف رسير الوقت كعادتي 
أتأّمل رسوم األسماك الّزرقاء 

يف مالحف الفراش 
وأسبح بمعيتها نحو شواطئ بعيدة ...

آه ! كم أوّد لو أن كّل صباح باخرة بيضاء 
تحملني، مع زمرة املسافرين، 

عرب بحر الّظلمات هذا 
إىل بالد من طيفك الّشّفاف .

عربيد

عبد الفتاح بن حمودة 
)ايكاروس(

أذكر تلك الّشجرة

كنت مقيّدا إليها بقطعة قماش مثل كلب

أتشّمم الحص والرّتاب

وألتهم الّديدان

كنت يف الّرابعة من عمري

سعيدا بذلك القيد!

شجرة زيتون

محمد العربي

استيقاظ

رضا العبيدي
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 رحل الحبيب هميمة العني التي تلتقط الجمال وصديق الثقافة والفن وراعي الرياضة...
برحيله فقدت الّساحة الفنية ٱخر قامة من القامات الثالث التي صنعت العرص الذهبي 

للتصوير الصحفي يف تونس، بعد فقدان البشري املنوبي واملولدي شعريات...
التصوير يف  انطلقت مسريته يف عالم  الوطنية،  الذاكرة  أبرز صنّاع  أحد  الفقيد  ويعترب 

السبعينات من القرن املنقيض، وتحديدا من دار الثقافة ابن خلدون املغاربية.
وثّق الّراحل الحبيب هميمة أبرز املحّطات الفنية واإلبداعية الكربى يف تاريخ تونس عىل 
امتداد ما يفوق الـ40 سنة من العطاء، وكان لعدسته سحرها الخاّص يف الرصد والتوثيق.

وواكب الفقيد عددا كبريا من التظاهرات الثقافية والفنية الكربى وزيارات أبرز املشاهري 
والنجوم يف عالم الثقافة والفّن والفكر واإلبداع.

عرفت الحبيب هميمة عن قرب يف أواخر سنوات الثمانني ملا كنت رئيسا ملصلحة الثقافة 
بقناة 7 ملا أدارها الصديق عيل بالعربي...كنت أقوم شهريا بتجديد إذن دخوله ملقر املؤسسة 
ليتمكن من متابعة املنوعات والربامج عىل املبارش وتصوير املنشطني والضيوف إلقرتاحها عىل 

الصحفيني والنقاد وإلستغاللها يف مقاالتهم...
أذكر هنا طرفة حدثت يل معه ملا طلبت منه أخذ صورة يل أثناء تصوير إحدى حلقات 
برنامجي »سينما وجمهور« ... فابتسم قائال: »يس منري يلزمني نوصل ملحل التصوير نجيب 
مصورة ثانية وننجز ما طلبت منّي« فتعجبت من اقرتاحه وسألته: »ملاذا زوز مصورات باش 
تصورني!؟« فضحك قائال: »يا يس منري بمصورة واحدة ما نجمش نكادريك وانت بالحجم 
هذا...هاوكا بزوز مصورات كل مصورة تاخو شطر وانت لصقهم بمعرفتك« وانخرطنا يف 

ضحكة هسترييّة وسط ذهول بقية اعضاء فريق الربنامج لجرأة صديقنا الحبيب هميمة...
كامل  اخذها  التي  الصور  حصيلة  لرييني  مّرة  ذات  مكتبي  إىل  قدم  اإلطار  نفس  ويف 
CINéPHIlE نجم  له: »والله كـ  ابداء رأيي فيها... وبعد تفحصها قلت  األسبوع طالبا مني 
نقّلك«   فقاطعني ضاحكا : »الفيل هاني نشوف فيه قّدامي اما CINé فيها بحث وتدقيق عىل 

قول العالمة ابن خلدون«.
وعىل ذكر العالمة ابن خلدون كان الحبيب هميمة من عشاق دار الثقافة ابن خلدون ومن 
روادها وتلقى دروسه االوىل يف فن التصوير هناك زمن إدارتها من طرف أستاذنا الجليل يس 

عبد القادر القليبي اطال الله يف عمره ومتّعه بالصّحة. 
ففي عهد أستاذنا عرفت دار الثقافة أوج نشاطها وحدثني الحبيب هميمة بحب وحنني 
عن تلك الفرتة وكيف كان هذا الفضاء يستقطب خرية الشباب واملثقفني وكيف كانت النوادي 
الفنية  الفكر والفن املوجودين اآلن عىل الساحة  عبارة عن خلية نحل تخّرج منها اساطني 

والفكرية...
حدثني عن نادي املوسيقى والفرقة التي تكّونت يف صلبه تحت إرشاف الفنان »توفيق 
الضويوي« وكيف ضّمت هذه الفرقة يف صفوفها أحسن العازفني )نجيب بالهادي وجلول 
بوشناق وصالح مصباح  لطفي  منهم خاصة  يذكر  األصوات وكان  مثاال( وأحىل  الجاليص 
وكيف مثلت هذه الفرقة تونس يف املحافل الدولية واحيت بعض الحفالت يف قرص قرطاج 

بالذات بحضور الزعيم بورْقيبة.  
وأذكر يوم تسلمي إدارة دار الثقافة ابن خلدون يف سنة 1991 ان كان اول من زارني 
لتهنئتي باملنصب الجديد صديقي الحبيب هميمة حامال معه باقة ورد جميلة قائال : »يا يس 
منري راهو إدارة دار الثقافة حاجة كبرية وموش لعبة ويلزم تكون يف حجم وقيمة من سبقوك 
أمثال يس عبد القادر القليبي ويس عبد القادر بالحاج نرص وسمري العيادي ومحمد مصمويل 
...هاني نقلك باش تعرف عىل شنّوة قادم« ثم دعاني للقيام بزيارة للفضاء معه لريوي يل 

البعض من ذكرياته فيه...
وأذكر أنه روى يل طرفة حدثت له مع يس عبد القادر القليبي املعروف بانه كثري النسيان 
حيث قال: »كنت كل يوم اقف يف البهو العلوي أمام مكتب يس عبد القادر يف حدود الساعة 
الواحدة ظهرا ألني أعرف أنه سيخرج للبحث عن أحد أبناء النادي باش يرشيلو ملجة ...وكل 
يوم وين يخرج يلقاني قدامو يقيّل يعيّش ولدي ارشييل كذا وكذا وارشي لروحك كسكروت 
ملدة  اختفي  فكنت  النسيان  كثري  انو  تعرف  »انت  قائال:  أردف  ثم  وابتسم  تلقاك جيعان« 
نصف ساعة ثّم أظهر من جديد يف البهو العلوي ويخرج يس عبد القادر من جديد فيجدني 
أمامه ويقيّل يعيش ولدي ما شفتش شسمو...شسمو... عطيتو باش يرشييل ملجة لتّوة ما 
وضحك  كسكروت«  لروحك  وارشي  وكذا  كذا  جيبيل  الفلوس  هو  ها  كيفاه  ...تعرف  رجع 
الحبيب هميمة مطوال ثم قال: »ربّي يغفر ويسامح...عقل صغر.. اما كنت ندبر حق فطوري 

ومرصويف وحق تذكرة الّسينما.«
وأنهي بموقف جدي حدث يل معه إثر رفع معرض الكتاب من طرف البوليس الّسيايس 

سنة 1994 لوجود كتب حّمة الهمامي واملنصف املرزوْقي بني الكتب املعروضة...
يومها دخل عيلّ الحبيب هميمة يف مكتبي واحكم غلق الباب وأرّس يل بأّن صوره كانت 

وراء هذا القرار وقال يل: »ليلة أمس كنت يف حفل افتتاح ايام قرطاج السينمائيّة...
املعرض  املمنوعة يف  الكتب  ايل نخدم معاهم تصوير  طلب مني مدير مجلة »املالحظ« 
السياسية  الشؤون  مدير  البالجي  محمد  ليس  بيد  يد  وسلمه  للداخلية  تقرير  بكتابة  وقام 
بوزارة الداخلية ...وكان ايل كان ...سامحني صديقي راهو وجهي يف االرض منّك لكن الخبزة 

تحكم ...وحبيت نعلمك باش تعرف شكون صاحبك...«  
رحم الله صديقنا الحبيب هميمة... كان فنّانا ظريفا...

الحبيب هميمة
المصور الظريف

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 176(

الزعيم ومانديال
تعامل  كيفيّة  عن  األخرية  املّدة  يف  الحديث  كثر 
ساسة تونس يف املّدة األخرية مع الاّلجئني السياسيني 
والفارين من بلدانهم للعيش يف سالم بيننا ...وطفت 
املحمودي  الّليبي  السيايس  تسليم  قضية  جديد  من 

وما لّفها من اتهامات ونقاش...
الزعيم  ترّصف  كيف  سأروي  البطاقة  هذه  يف 
ملا  مانديال  األفارقة  الزعماء  أكرب  أحد  مع  بورْقيبة 
توّجه لتونس طلبا اإلسناد والنرّصة وساعتمد يف هذه 
األدغم  الباهي  املرحوم  لسان  عىل  ورد  ما  البطاقة 
الصادر عن دار نريفانا  الهادئة«  »الزعامة  يف كتابه 

للنرش.
زيارة  يف  تونس  إىل  مانديال  جاء   1962 سنة 

قّرر  والذي  اإلفريقي،  الوطني  املؤتمر  عن  مبعوثًا  رسيّة، 
خْوض الكفاح املسّلح ضّد نظام “األبارتايد” العنرصي.

عرًضا  له  وقّدم  بورْقيبة  الراحل  الرئيس  مانديال  قابل 
الدْعم  منه  وَوَجد  ومستجّداتها،  إفريقية  الجنوب  للقضية 
النضال  وسائل  أحد  باعتباره  املسلح،  العمل  خْوض  لقرار 

السيايس التي تخوضها الشعوب يف سبيل التحّرر.
يف  إفريقيا  شعوب  بدْعم  التونسية  الحكومة  التزام  كان 
ًدا يف مناسبات عّدة،  نضاالتها ضّد االستعمار ملموًسا وُمتجسِّ
ّرْغم من تواضع اإلمكانات املادية للبالد يف سنوات قليلة بُعيْد 

االستقالل.
املؤتمر  لحزب  مالية  مساعدات  تقديم  بورْقيبة  قِبل 
األسلحة  من  بكميات  إمداده  جانب  إىل  اإلفريقي،  الوطني 
الباهي  األول  لوزيره  املهمة  وأوكل  الفدائي،  العمل  لخْوض 
السالح  نْقل  عملية  عىل  واإلرشاف  التنسيق  ملتابعة  األدغم 

جنوب  يف  الوطنية  الحركة  مناضيل  إىل  وإيصاله  والدعم، 
إفريقيا.

تونس  يف  “مانديال”  أقامها  التي  القصرية  املدة  خالل 
ولم  كبري،  بشكل  التونيس  األول  الوزير  مع  عالقته  توّطدت 
ينْس طوال فرتة اعتقاله مدة 27 عاًما، أصدقاَءه التونسيِّني 
بني  اللقاء  ليكون  إفريقيا،  بعدالة قضية جنوب  آمنوا  الذين 
ثالثة  عن  يزيد  ما  بعد  األدغم(  والباهي  )مانديال  الرجلنْي 
لذكريات  واستحضاًرا  االمتنان،  عن  صادًقا  تعبريًا  عقود 

الكفاح عىل أرض تونس.
وذكر املرحوم الباهي االدغم يف مذكراته أن مانديال حكى 
1962 وكيف كان  لتونس سنة  األوىل  زيارته  له مطوال عىل 
استقباله من طرف الزعيم بورْقيبة حيث قال: »لقد شجعني 
املقاومة  إعانة بسيطة لبدء  5000 جنيه اسرتليني  ومنحني 

ضد نظام التمييز العنرصي«.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

»الهربة« من اإلسكندرية
إلى بروكسل

ملهرجان  العارشة  الدورة  تنطلق 
 12 اليوم  بربوكسل  العربية  السينما 

أربعة  امتداد  عىل  وتتواصل  اكتوبر 
أيام.. .

اختارت دورة هذا العام محور 
عرض  وسيتم  الجنوب«  »سينما 

ملجموعة  القصرية  االفالم  عديد 
املغرب  هي  العربية  الدول  من 
والعراق  والجزائر  وتونس 

والعربية السعودية.. 
تونس ستكون حارضة بفيلم 

»الهربة« للمخرج غازي الزغباني ومن بطولة نادية 
بوستة التي حصلت مؤخرا عىل الجائزة األوىل الحسن 

تمثيل نسائي يف مهرجان اإلسكندرية...
ضيق  فضاء  يف  »الهربة«  فيلم  أحداث  وتدور 
تكرار  من  ينزعج  ال  املتفرج  جعل  أنه  إال  مغلق، 
املشاهد، نظرا الختالف الزوايا وكثافة املعاني داخل 
موسيقى  عىل  واعتماده  األضواء  وتنوع  السيناريو 

تصويرية حية وشيقة.
وأراد الفيلم إيصال رسالة بأن فتاة الليل ليست 
بالرضورة امرأة جاهلة، وانها قد تكون امرأة مثقفة 
مع  حتى  نوعه،  كان  مهما  اآلخر،  عىل  ومنفتحة 
املتشدد الديني الذي يحرم عملها إىل درجة التكفري، 
بل أنها تجعله يتصالح مع ذاته ويعود إىل تركيبته 

األوىل، وهي حبه للحياة املتجسدة يف املرأة.
املواقف  من  العديد  عىل  النص  كاتب  واعتمد 
بدا  التي  والجمود،  الرتابة  حالة  ليكرس  الساخرة 

عليها الفيلم يف أول أحداثه.

سينمائي تونسي في هوليوود
املقيم  بلعيد،  صربي  عيل  التونيس  املخرج  يجري 
“عندما  الجديد،  فيلمه  عىل  األخرية  اللمسات  السويد،  يف 

تمطر يف لوس أنجلوس”.
يف  منه  مشاهد  تصوير  يتم  الذي  الفيلم،  ويتناول 

األمريكية،  بكاليفورنيا  أنجلوس  لوس  مدينة 
قصة فتاة من أوروبا الرشقية، تقرر الذهاب 
املتحدة، هرباً  الواليات  املدينة يف  إىل تلك 
ويعرض  الحبيبها.  وفاة  كابوس  من 
الفيلم التحديات التي تواجهها يف لوس 
جائحة  ظل  يف  خصوصاً  أنجلوس، 

كورونا.
الفيلم من بطولة، إيرك روبريتس، 
وكارين كونيل، وآنا أوريس وآخرين.
التصوير  انتهاء  املقرر  ومن 
من الفيلم يف أواخر هذا الشهر، 
عيل  املخرج  قال  ما  حسب 
الدوريات  إلحدى  بلعيد 

السينمائيّة املهمة يف امريكا.
وأشار أيضاً إىل استعداده لبدء تصوير فيلم جديد آخر 
يف دبي يحمل اسم gOld FINgER وهو فيلم درامي يستند 
عىل قصة حقيقية تتناول تجارة العملة الرقمية بيتكوين.

وكان بلعيد قد ساعد يف إخراج فيلماً تناول قصة عائلة 
الطفل السوري الكردي “إيالن”...

والد  الله  عبد  شخصية  ايضا  الفيلم  هذا  يف  وجّسد 
محاولة  إثر  الحياة  فارق  الذي  “إيالن”  الشهيد  الطفل 
عائلته الهجرة خلسة عرب قوارب املوت هروبا من دواعش 

سوريا وبحثا عن طوق النجاة.
ويقول بلعيد ان هذا العمل إنساني قبل ان 

عادت  عائداته  كل  وان  فنيا  عمال  يكون 
للتعبري  نبيلة  كمبادرة  املهجر  لسوريي 

عن مساندة هذا الشعب املضطهد.
عمل سينمائي  الكردي”  أيالن   ”
ساريكايا  عمر  الرتكي  للمخرج 

وانتاج مشرتك مع عيل صاب برود.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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الشارع السياسي

اجلريء يلعب ورقة االفريقي
ستكون كرة القدم االفريقية عىل موعد مهم جدا يوم 26 نوفمرب القادم لطرح 

مرشوع ريايض جديد قد يقلب كل موازين القوى داخل القارة . ويتعّلق األمر 
بمرشوع السوبر االفريقي وهو البطولة الجديدة التي من املنتظر أّن تكون 
القدم  لكرة  االفريقي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  يف  النقاش  طاولة  عىل 
وذلك  استثنائية  جلسة  يف  القاهرة  يف  نوفمرب   26 الجمعة  يوم  ستنعقد 
ملناقشة عدد من التعديالت التي ستطرأ عىل الئحة النظام األسايس للكاف 

وكذلك إدخال بنود جديدة عىل رأسها مسابقة دوري السوبر االفريقي.
وذكر مصدر مسؤول يف الكاف أن جدول األعمال املقرر إرساله لالتحادات 

املحلية خالل األيام القليلة القادمة سوف يشهد إدخال بعض التعديالت مثل 
منح بعض الصالحيات للكاتب العام يف السنوات القادمة واعتماد وعرض تشكيل 

اللجان بعد االنتهاء منها مؤخراً وعرض التصور الخاص النطالق مسابقة دوري 
السوبر االفريقي واعتماد النظام من الجمعية العمومية  باالضافة اىل 

تقدر  بمنحة  االفريقية  الدول  يف  املالعب  بناء  مرشوع  عرض 
التي  الدول  لتحديد  العمومية  الجمعية  عىل  دوالر  بمليار 
من  والدعم  الرصف  وأوجه  املرشوع  بناء  منها  سينطلق 

ميزانية الكاف .
النور  ترى  أن  املنتظر   من  التي  الجديدة  البطولة 
تبحث  التي  األندية  عديد  لعاب  تسيل  فرتة  منذ  بدأت 
موارد  لها  تضمن  كبرية  تظاهرات  يف  املشاركة  عن 

مالية مهمة وقد تزامن الحديث وقتها عن تأكيد 
الساحيل  والنجم  الريايض  الرتجي  مشاركة  
حني  يف  املتقّدم  االفريقي  ترتيبهما  بحكم 
تونسية  منافسة  وجود  عن  البعض  تحّدث 
استنادا  يمنح  ثالث  بمقعد  للفوز  داخلية 
لقاعدة الفرق األكثر شعبية يف بلدانها وهو 
تواجد  إلمكانية  يلمح  البعض  جعل  ما 
عىل  املسابقة  هذه  يف  االفريقي  النادي 

حساب النادي الصفاقيس.
»الشارع  علم  السياق  هذا  يف 
االفريقي  النادي  رئيس  أن  املغاربي« 

يوسف العلمي تحّدث مؤخرا مع رئيس 
بخصوص  الجريء  وديع  الجامعة 

عن  الدفاع  منه  والتمس  املوضوع  هذا 
الفرصة  بهذه  الفوز  يف  االفريقي  حظوظ 

الباب  الكبرية للعودة اىل واجهة افريقيا من 
الكبري. ويعرف الجميع ان العالقة بني الجريء 

والعلمي ممتازة جدا وقد يعمل هذا العامل لصالح 
االفارقة يف اجتماع الكاف املرتقب والذي سيكون الجريء حارضا 
ولو  االفريقي  مّلف  عن  الدفاع  بنفسه  يتوىل  قد  أنه  بحيث  فيه 

بعناوين خفيّة.

تتواصل حالة الغضب الجماهريي يف بنزرت بسبب الوضعية 
ليست  فرتة  منذ  الفريق  يعيشها  التي  الكارثية  الرياضية 
بالقصرية والتي دفعت مجموعة من جمهور النادي بمشاركة 
احتجاجية  للقيام بمسرية  املدني  املجتمع  أفراد من مكونات 
السعيداني  السالم  عبد  للنادي  الحايل  الرئيس  بعزل  نادت 
تجاه  تقصريه  بسبب  البلدية  رئيس  باستقالة  وكذلك 

الفريق.
وتصاعدت  تفاقمت  الجماهريي  الغضب  حالة 
املديرة  الهيئة  حددت  أن  بعد  خاصة  وتريتها 
ألصحابها  تخول  التي  االنخراطات  سعر 
املشاركة يف فعاليات الجلسات العامة االنتخابية 
الواحد  لالنخراط  دينار  ألف  بمبلغ  والتقييمية 
وهو مبلغ كبري وقيايس وغري مسبوق يف تاريخ 
األندية التونسية وهو ما اعتربته الجماهري محاولة 
الجماهري  إلقصاء  السعيداني  هيئة  من  مقصودة 
املعارضة له من حضور الجلسة املرتقبة. نقطة أخرى 
وقت  يف  الهيئة  إقدام  وهي  الجماهري  حفيظة  أثارت 
حتى  القدم  كرة  أكابر  فرع  نشاط  تجميد  عىل  سابق 

إشعار الحق وحصول الفريق عىل كامل مستحقاته املالية من السلط 
الجهوية والوطنية يف حركة احتجاجية عىل ما أسمته الهيئة تجفيف 
منابع املوارد املالية وحرمانه من ملعبه يف إطار حملة تآمرية تقودها 

بعض األطراف دون تسميتها. 
السعيداني  أن  تعترب  التي  الجماهري  استحسان  تلق  لم  حركة 
يحاول يلّ ذراع السلطة الجهوية من خالل استعمال النادي. كّل هذه 
العوامل مجتمعة جعلت الجماهري الغاضبة تصّعد من لهجة الغضب 
الحالية  الهيئة  أقدام  البساط من  ومن تحركاتها يف محاولة لسحب 
قبل انطالق سباق البطولة. يف هذا السياق علم »الشارع املغاربي« من 
مصادر موثوقة أن بعض الجماهري وبعد أن راسلت رئيس الجامعة 
ستتجه  السعيداني  هيئة  لحّل  الجريء  وديع  القدم  لكرة  التونسية 
ملبارشة  سيعود  الذي  دقيش  كمال  القديم  الجديد  الوزير  اىل  اآلن 
الخطوة  هذه  أن  البعض  ويرى  الرياضة.  وزارة  رأس  عىل  مهامه 
العائد بقرار رئايس ليس من حلف الجريء  لها ما يربّرها فالوزير 
السعيداني  حماية  فرضية  فإّن  وبالتايل  الجميع  يدركه  األمر  وهذا 
بقرار فوقي تبدو فرضية صعبة املنال يف ظّل هذه املتغرّيات الجديدة 

ويمكن إّن نهايته عىل رأس النادي باتت وشيكة جّدا.

هناية وشيكةهناية وشيكة
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عودة خميفةعودة خميفة
أعلن  التي  الجديدة  الحكومية  الرتكيبة  عرفت 
عنها أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد حدثا الفتا 
بتكليف  ويتعّلق  الريايض  املشهد  باألساس  يخّص 
الشباب  شؤون  وزارة  حقيبة  بتقّلد  دقيش  كمال 
التي  املهمة  نفس  وهي  املهني  واإلدماج  والرياضة 
شغلها يف حكومة هشام املشييش قبل أن تتم إقالته 
بسبب التحّوالت السياسية التي عرفتها البالد يف تلك 
الفرتة والتي كان سببها األسايس وقتها الخالف بني 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
الرياضة  عىل  كبري  تأثري  لها  سيكون  عودة 
التونسية يف الفرتة القادمة خاصة أن الوزير كمال 
دقيش كان نشيطا جّدا خالل عهدته الوزارية األوىل 
وأقحم نفسه يف عديد املعارك الرياضية والقانونية 

التي جعلت منه عنوانا رئيسيا يف تلك املرحلة. 
اىل  العائد  الوزير  أثارها  التي  امللفات  بني  من 
للكرة  التونسية  الجامعة  ملف  هو  الوزاري  حرمه 
تتعّلق  فساد  شبهات  حولها  حامت  التي  الطائرة 
الذي  الفالح  فراس  الجامعة  رئيس  بملّف  أساسا 
الرياضة  لوزارة  العام  املتفّقد  تقرير  اقرتف حسب 
“تجاوزات مالية وإدارية وتسيريية خطرية منها 
ما يكتيس صبغة جزائية موجبة للمؤاخذة 
الجامعة  مراقبي  جعل  مّما  القضائية 
سنة  حسابات  عىل  املصادقة  يرفضان 
2017 – 2018 ويرفعان األمر لوكيل 

الجمهورية”.
املتفّقد  تقرير  دّونها  تجاوزات 
طاولة  عىل  ووضعها  للوزارة  العام 
الوقت  ذلك  يف  دقيش  كمال  الوزير 
فيفري   15 بتاريخ  قّرر  والذي 
السيّد  لنشاط  حّد  وضع   2021
 21 للفصل  طبقا  الفالح  فراس 
من  بقرار  يطبّق  لم  القرار  وهذا 
العيّادي  سهام  »النيابة«  وزيرة 
»عرفها«  بقرار  رضبت  التي 
السابق عرض الحائط ولم تمتثل 

للقرار الوزاري.
اليوم عادت األمور اىل نصابها 
واألكيد  مكتبه  اىل  دقيش  وعاد 
التونسية  الجامعة  رئيس  ملّف  أن 
مازال  الفالح  فراس  الطائرة  للكرة 
التقارير  بنفس  طاولته  عىل  موضوعا 
وال  القانونية  والقراءات  التحاليل  ونفس 
يف  العائد  الوزير  سيميض  هل  حقيقة  يعرف 
بتجميد  ويتمّسك  السابقة  القانونية  قراءته 
قبل  اتخذه  الذي  للقرار  طبقا  الفالح  نشاط 
النظر عن  أنه سيرصف  أم  واحد  بيوم  إقالته 
املوضوع برمته أو عىل األقّل تأجيله اىل وقت 
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اليونيس مستاء
الساحيل بعد  الريايض  النجم  الدين مع  الدكتور رضا رشف  انتهت رحلة 
والهزات  التقلبات  9 سنوات. رحلة عرفت عديد  دامت  ما  نوعا  فرتة طويلة 
والنجاحات وكذلك الخيبات ومع ذلك ورغم ما رافق خروج رشف الدين من 
يف  واضحة  بصمة  ترك  الرجل  أّن  عىل  إجماع  شبه  هناك  فإّن  وتعاليق  كالم 
تاريخ النجم وسيبقى اسما رشفيا يف دفاتر هذا الرصح الكروي الكبري بدليل 

رسائل الشكر والتقدير التي تلقاها منذ نهاية عهدته بصفة رسمية.
من جانبها حرصت الصفحة الرسمية للنجم الريايض الساحيل عىل موقع 
فايسبوك عىل شكر الرئيس املتخيل مبارشة بعد انتخاب ماهر القروي رئيسا 
الصفحة ومن  املرشفني عىل  فتشكر من  تذكر  للجمعية وهي حركة  جديدا 
طرف الهيئة الجديدة التي لم تنس وضع رشف الدين يف موقعه الطبيعي عىل 
عكس ما حصل ويحصل يف بعض الفرق األخرى التي ال تطوي صفحاتها بل 

تمزقها.
قد يعتقد البعض أّن األمر ال يستوجب لفت النظر ولكن الحقيقة أبعد من 
يشعر  اليونيس  السالم  عبد  مثال  السابق  االفريقي  النادي  فرئيس  بكثري  ذلك 

من  غادر  اليونيس  النادي.  بها  غادر  التي  الطريقة  بسبب  كبرية  بمرارة 
الشباك وخرج يف نظر كثريين غري مأسوف عليه بل األكثر من ذلك يجابه 
ملفات  بسبب  بالسجن  مهّدد  وهو  القضائية  الواجهات  عديد  عىل  الرجل 
جلسات  من  استياءه  اليونيس  يبد  لم  ذلك  مع  االفريقي.  بالنادي  تتعّلق 

بقدر  بالقرجاني  االقتصادية  األبحاث  فرقة  لدى  االستماع 
يف  املقصودة  التجاهل  عملية  من  استياءه  أبدى  ما 

بأنه يشعر  لبعض مقّربيه  أرّس  اليونيس  حّقه. 
الهيئة  أن  بما  وبالجحود  والنكران  بالخذالن 
الحالية للنادي تعمل جاهدة عىل التنكيل به 
معنويا من خالل تشويهه وتغييبه بدليل ما 
الجاري عندما  أكتوبر   4 االثنني  يوم  حصل 
حفل  لحضور  اليونيس  دعوة  تجاهل  تّم 
التوقيع مع املستشهر الجديد والذي تزامن 

مع االحتفال بعيد ميالد النادي رقم 101.

جلسة مع الرئيس اجلديد
للنجم  االنتخابية  العامة  الجلسة  فعاليات  املايض  السبت  يوم  انعقدت 
القروي.  محمد  بشارع  الكائن  للنادي  اإلداري  باملقر  الساحيل  الريايض 
التي  الوحيدة  القائمة  فوز  عن  معلوم  هو  مثلما  الجلسة  اسفرت  وقد 
النيابية  للمدة  القروي  ماهر  يرأسها  والتي  االنتخابي  السباق  دخلت 
مع  ورقة   736 جملة  من  صوتا   733 عىل  حصوله  اثر  القادمة 

وجود 03 أوراق ملغاة.
وللتذكري تتكّون قائمة ماهر القروي من األسماء التالية :

ماهر القري : رئيس
السيد توفيق الزهروني : نائب رئيس

السيد كمال بن عثمان : عضو و رئيس اللجنة املالية
السيد قيس بن احمد : عضو و رئيس لجنة الشؤون القانونية

السيد امني الرايس : عضو و منسق عام رياضات القاعة.
النجم  رأس  عىل  مهامه  ممارسة  يف  رسميا  رشع  القروي  ماهر 
ويف أّول نشاط رسمي له يف النادي قام يوم األحد املايض بزيارة مركز 
النجم  أن مستقبل  الوصول مفادها  الشبان يف رسالة مضمونة  تكوين 
دأبت  كما  الخارجية  بالسوق  وليس  بشبانه  أساسا  مرتبطا  سيكون 

عليه العادة يف السنوات املاضية.
زيارة  عىل  فقط  مقترصا  يكن  لم  القروي  نشاط 
الرجل رشع فعليا  إن  الشبان بل  مركز تكوين 
يف القيام بمهامه حتى قبل انتخابه رسميا 
جلسة  له  كانت  حيث  النجم  رأس  عىل 
أكابر  لفريق  األّول  املدّرب  مع  مطولة 
تمحورت  الدريدي  لسعد  القدم  كرة 
الذي  الفريق  مستقبل  حول  أساسا 
يستعد الستئناف مغامرته االفريقية 
من بوابة رواندا حيث سيالقي النجم 
الدوري  يف  الرواندي  الجيش  فريق 
رابطة  لكأس  الثاني  التمهيدي 

االبطال االفريقية.
مواتية  الفرصة  كانت  وقد 
ليعرب القروي عن ثقته يف وجود 
الدريدي عىل رأس الفريق داعيا 
وعدم  عمله  يف  للرتكيز  اياه 
االشاعات  لبعض  االصغاء 
وجود  عن  تتحّدث  التي 

رغبة يف تغيريه.

النقاز يتعاقد مع احلظ
حمدي  الالعب  إّن  القول  يمكن 

املريكاتو  نجم  يعترب  النقاز 
كان  حيث  منازع  بال  الصيفي 
هذا االسم األكثر إثارة للجدل بعد 
مغادرته الرتجي الريايض التونيس 
املرصي  الزمالك  لفائدة  للتوقيع 

قبل ان تتغرّي وجهته يف آخر لحظة 
يف  وتحديدا  السعودي  الدوري  نحو 

فريق أهيل جّدة.
حمدي النقاز بات اسما مثريا للجدل 

ولغزا محرّيا خاصة لدى جماهري الزمالك 
كيف  ثّم  الالعب  غادر  كيف  تفهم  لم  التي 

وسط  أخرى  مّرة  غادر  طريقة  وبأيّة  عاد 
عن  مرص  يف  متزايدة  وتأكيدات  أحاديث 

فّخ  يف  البيضاء  القلعة  مسؤويل  وقوع 
النقاز الذي خرج املستفيد الوحيد من 
البعض  العجيب يف ظّل زعم  املريكاتو 
ألف   650 مبلغ  عىل  الالعب  حصول 
قبل  الزمالك  من  العقد  كمقّدم  دوالر 

دون  السعودية  نحو  الفريق  مغادرته 
أن يعيد أّي مّليم اىل الفريق.

مصادر موثوق بها كشفت لـ«الشارع 
النتقال  الحقيقية  الرواية  عن  املغاربي« 

أّكدت  حيث  السعودي  الفريق  نحو  النقاز 
مصادرنا أّن أهيل جدة دفع مبلغ مليون دوالر 

النقاز ملدة موسم  نظري الحصول عىل خدمات 
واحد سيحصل منه الزمالك عىل 600 ألف دوالر 
عىل  املتبقي  املبلغ  عىل  النقاز  سيحصل  حني  يف 

امتداد هذا املوسم.
وذكرت املصادر ذاتها أن النقاز حصل فعال 
عىل مقدم توقيع عقد عودته اىل الزمالك حيث 
كّل  دفع  عىل  أجرب  بأنه  هناك  املسؤولني  أخرب 
أمواله حتى يتمكن من فسخ عقده مع الرتجي 
مبلغ  من  الزمالك  مسؤولو  مّكنه  فقد  وعليه 
350 ألف لن يقوم  الالعب بإرجاعها اىل الفريق 
ولكنه يف املقابل سيكون مجربا عىل العودة اىل 
وهو  جدة  أهيل  مع  تجربته  نهاية  بعد  مرص 
من  النقاز  تمكني  بموجبه  تم  الذي  الرشط 
املغادرة بعد أن تعّهد كتابيا بالعودة اىل الفريق 
يف املوسم القادم ويكمل املّدة املتبقية يف عقده 

وهي سنتان اضافيتان. 
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