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حماولة يف تقديم قراءة حماولة يف تقديم قراءة 
تارخيية لقتل عمرتارخيية لقتل عمر

التقرير الفاجعة لبنك أمريكا حول الوضع المالي للدولة التونسية :

دخول تونس يف نادي باريس إلعادة اجلدولة يساوي دخوهلا جهنم

الربملان لن يعود...الربملان لن يعود...
الطبوبي يُنهي خيار ما قبل 25 جويلية

وما بعده ويُبّشر بالخيار الثالث

II - كتاب » اغتياٌل في المسجد« لصاحبته هالة وردي

بقلم : د. نائلة السليني
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االفتتاحيةاالفتتاحية 

استبدال  عن  سعيّد  قيس  الجمهوريّة  رئيس  إعالن 
عيد الثورة وتغيريه من 14 جانفي إىل 17 ديسمرب ليس 
التونسيّة  للدولة  أّن  من  الرغم  عىل  مطلقا،  هيّنا  أمًرا 
وشعبها اليوم أولويّات أخرى عاجلة تحتاج إىل أسبقيّة 
االهتمام. ومع ذلك عّجل سعيّد بفرض إجراء ال يمتلك 
أحقيّته، بل ويُصادر بمنظوره االختزايل حقائق التاريخ 

ويُعّمق االنقسامات بني التونسينّي.

الحريّة  »ثورة  توطئته،  يف   ،2014 دستور  سّماها 
جانفي   14  -  2010 ديسمرب   17 ثورة  والكرامة، 
التونسيّة  الدولة  باسم  الدستور  انترص  2011«. هكذا 
لتضحيات شهداء الثورة وجرحاها الذين بذلوا حياتهم 
انطالقا من املناطق الداخليّة املحرومة، ويف اآلن نفسه 
اعرتف بأّن حراك 17 ديسمرب ما كان ليبلغ ذروته لوال 
التي هيمنت  النُخب  فإّن  ذلك  14 جانفي. ومع  مآالت 
عىل مقاليد السلطة عىل امتداد عرشة أعوام تنّكرت لهم 
واكتفت بإقرار يوم 14 جانفي عيدا للثورة. وبدال من 
الدّفة وإصالح الخطأ، أرّص رئيس  إنصافهم بتصويب 

الجمهوريّة عىل ارتكاب خطأ جديد. 

يوم  إقرار  عن  يُعلن  أن  الدولة  رئيس  بإمكان  كان 
ذكرى  يُحيي  وطنيّا  وعيدا  رسميّة  عطلة  ديسمرب   17
املساس  دون  ولكن  بوزيد،  سيدي  يف  الثورة  انطالقة 
مهيبًا  عاّما  إرضابًا  شهد  الذي  جانفي   14 بتاريخ 
كامل  من  التونسينّي  من  مؤّلفة  آالف  فيه  شاركت 
البالد، وأّدى إىل استعجال رئيس النظام السابق تأمني 
أمام  الحريّة  أبواب  فانفتحت  البالد.  خارج  إىل  هروبه 
استبّدت  التي  الغنيمة  عقليّة  ولكّن  الشعب،  هذا 
بالنخب الحاكمة بال استثناء أنتجت شكال فاسدا من 
الكرامة  رشط  تأمني  دون  كّليّا  فحالت  الديمقراطيّة، 

والعدالة االجتماعيّة.

 17 بني  صوٌت  له  يُسمع  لم  الذي  سعيّد،  قيس 
 ،2014 ديسمرب و14 جانفي، لم يُخالف فقط دستور 
مقتضيات  انتهاك  عرب  خياراته  عىل  حتّى  انقلب  بل 
20 منه  »األمر الرئايس عـ17ـدد« الذي أقّر يف الفصل 
األّول  وبالبابنْي  الدستور  بتوطئة  العمل  »يتواصل  بأن 
ال  التي  الدستوريّة  األحكام  وبجميع  منه،  والثاني 

تتعارض مع أحكام هذا األمر الرئايس«.

إليه  ذهب  ما  استغراب  يمكن  ال  الحقيقة،  ويف 
روح  داس  الذي  عـ117ـدد  األمر  إعالن  منذ  الرئيس 
أعطى  أنّه  بما  أبوابه،  بكّل  تماًما  واغتاله  الدستور 
لنفسه رسميّا صالحيّات مطلقة وغري قابلة للطعن، بل 
وال نظري لها حتّى يف املدّونات القانونيّة التي تُسّطرها 
أعتى األنظمة الدكتاتوريّة. وما دام قد فّصل األمر 117 
وكأنّه أمر إمرباطوري ال يُعىل عليه، فإنّه من الطبيعي 
مقتضياته  عن  واالستغناء  بنوده  تجاوز  يستطيب  أن 

متى وكيفما شاء.

تاريخ  كتابة  إلعادة  الوحيد  املؤّهل  أنّه  سعيّد  ظّن 
هذه البالد، وتغيري ما يشاء بجّرة قلم، وتمرير آيل أليّة 
صوري  اجتماٍع  يف  ذهنه  إىل  تتبادر  مصرييّة  قرارات 
وكاّفة  املؤّرخني  أحال  ثّمة،  ومن  الوزراء.  ملجلس 

الشهود عىل عرص الثورة إىل »التقاعد الوجوبي«. 

جانب  إىل  وقوفه  إثبات  اإلجراء  بهذا  سعيّد  بحث 
الفئات الشعبيّة املحرومة التي انتفضت يف سيدي بوزيد 
النار  البوعزيزي  إرضام  بُعيْد   2010 ديسمرب   17 يوم 
الواليات  إىل  الشعبي  الغليان  وهج  امتّد  ثّم  جسده،  يف 
االحتجاجات  لتبلغ  البالد  مفاصل  ومعظم  املجاورة 

السلميّة املتصاعدة أوجها يف العاصمة يوم 14 جانفي 
.2011

وربّما من حسن الحّظ أّن سعيّد لم يخرت بعد تاريخ 
فوزه الساحق يف االنتخابات ليجعله عيدا وطنيّا، وهو 
الذي قال مراًرا إّن الشعب التونيس سّطر عرب انتخابه 
البالد  تاريخ  كتابة  إعادة  شأنها  من  جديدة  ملحمة 
وثورتها!. عساه يذكر إذن أّن بن عيل كان قد حّول تاريخ 
السابع من نوفمرب إىل صنٍم مخيٍف خيَّم عىل الساحات 
والشوارع الكربى يف كاّفة مدن البالد، وجعل التونسينّي 
باستثناء  له،  يُحاك  مّما  الربيء  الرقم  هذا  يعيفون 
التي  »الشُكوبّة«  الشعبيّة  الورق  لعبة  يف  قيمته  رفعة 

يستعيض بها الكثريون عن التفكري يف هموم أيّامهم.

ويرفضه  املؤّرخون  يُرّدده  عّما  النظر  وبرصف 
ال  بخواتيمها  تُؤّرخ  »الثورات  أّن  من  مناوئيهم  بعض 
ببداياتها«، فإّن كتابة التاريخ الحديث لم تعد حكًرا عىل 
املنترصين وكبار السياسينّي و«جهابذة« الحّكام مهما 
اشتّدت سطوتهم أو بالغة شعبويّتهم. كما لم يعد شأنا 
مقصوًرا عىل املؤّرخني بمفردهم، بل بات ثمارا إلجماع 
»تدابري  تمحوها  أن  يمكن  ال  شعبيّة  وذهنيّة  وطني 
مهما  املطلقة  سلطتها  مفعول  سينتهي  استثنائيّة« 

طال أمدها. 

الثابت إذن أّن حذف 14 جانفي من خارطة الثورة 
أو  التاريخ  تغيري  إىل  يُؤّدي  لن  متهافت  بقرار شعبوي 
محو ذاكرة جماعيّة سّطرها شعب بأرسه، ألنّه ال يعدو 
أن يكون سوى قرار ظريف مؤّقت سيزول أثُره ويخفت 
الثوريّة« املشتهاة  صداه عند اصطدام وهم »الرشعيّة 

بإكراهات الواقع املرير..

يف وهم إعادة كتابة تاريخ الثورة!
بقلم : معز زيّود

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

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

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

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :
معز زّيود - الحبيب القيزاني

الشارع التلفزي واالذاعي:

منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :

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

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

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :
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طعن

من  اكثر  ان  املغاربي«  لـ»الشارع  به  موثوق  مصدر  كشف 
التقاعد  عىل  احالتها  تمت  التي  الـ18  االمنية  القيادات  نصف 
الوجوبي بقرار من وزير الداخلية توفيق رشف الدين قدم طعنا  
تعليل  دون  صدر  الذي  القرار  هذا  بخصوص  االدارية  للمحكمة 

ودون حتى اعالن رسمي او توضيحات.
لقاء  طلبا  القرار  شملهم  ممن  »اثنني  ان  املصدر  وكشف 
رئيس الجمهورية قيس سعيد« الفتا اىل ان »ال رد من الرئاسة 
املظلمة  الهدف من ورائه »رفع  ان  الطلب« وإىل  بخصوص هذا 
بامللفات  تالعب  بسبب  آخرين  وامنيني  عليهما  سلطت  التي 

وتصفية حسابات«.
يذكر ان قرارا صدر منذ 3 اسابيع تقريبا يقيض بإحالة 18 
الوطني  الحرس  آمر  منهم  الوجوبي  التقاعد  عىل  امنيا  قياديا 
العام السابق لألمن الوطني وكبار املسؤولني يف  السابق واملدير 

الوزارة خالل العرشية االخرية.

بيان مرتقب
من املنظر ان تصدر الدول السبع الكربى بيانا حول الوضع 
بتونس بعد مرور اكثر من 4 اشهر عىل دخولها مرحلة التدابري 
االستثنائية. وسيكون هذا البيان »اكثر وضوحا ودقة« من البيان 
السابق الذي وصف يف الساحة السياسية التونسية بغري املسبوق 

والذي وجهت فيه الدعوة للعودة للمسار الديمقراطي.
وكانت لسفراء الدول السبع الكربى لقاءات مع اهم الفاعلني 

يف  مختصني  وحتى  وخرباء  ومنظمات  احزاب  من  السياسيني 
االحصاء وسرب االراء.

مجموعات ضغط
استياء  املغاربي«  »الشارع  لـ  أكد  الصناعة  بوزارة  مصدر 
أغلب موظفي الوزارة من عدم تحّرك الوزيرة نايلة نويرة القنجي 
إلجراء تحويرات عىل إدارات »يسيطر عليها عدد من املسؤولني 

الضالعني يف الفساد ويف ابتزاز الصناعيني واملستثمرين«.
اسم  اقرتاح  حد  بلغ  املسؤولني  هؤالء  نفوذ  ان  قال  املصدر 
بشبهة  واالقتصادي  املايل  القضائي  القطب  عىل  محال  مدير 
الضلوع يف فساد مايل لخطة رئيس ديوان للوزيرة رغم ما تزخر 

به الوزارة من كفاءات.
الوزارة  داخل  ضغط  مجموعات  أن  إىل  أشار  نفسه  املصدر 
املقدمة  الخدمات  رقمنة  مزيد  نحو  توجه  أي  منع  عىل  ترص 
للمستثمرين واىل أن إرساء إدارة رقمية وذكية سيغلق باب ابتزاز 

اصحاب الرشكات ويحد من الرشاوى.

زوووومزوووومزوووومزووووم
نادي باريس : حمرقة املدينني

بني  وخطرية  مسبوقة  غري  ثغرة  العالم  بواجه 
يقّدر  إنتاج  فمقابل  العاملي.  والدَّين  العاملي  الناتج 
الديون  قيمة  تناهز  دوالر،  تريليون   84 بنحو 
281 تريليون دوالر، أي ان الديون العاملية توازي 
أعىل  يشكل  ما  وهو  العاملي  الناتج  أضعاف   3.5
مستوى تاريخي بلغته هذه الديون. لكن مخاطرها 
جائحة  تداعيات  ضوء  يف  وخصوصاً  الحقيقية، 
بني  التفاوتات  أسايس:  بأمر  مرتبطة  "كورونا"، 
الفقرية  الدائن واملدين. فالدول  الدول عىل مستوى 
تغرق يف الديون التي قد تصبح غري مستدامة، أي أنها 
ستصبح غري قادرة عىل خدمتها وخدمة اقتصاداتها 
خالل وقت قريب، وهذا ما يجعلها مستباحة أمام 
الضغوط  من  أشكاالً  التي ستمارس  الدائنة  الدول 
ومواردها،  السيادي  قرارها  عىل  للسيطرة  والنفوذ 
من  نموذجان  وهناك  مستعمرات.  إىل  تحويلها  أي 
تسيطر  التي  الغربية  الدول  نموذج  الدائنة:  الدول 
عىل القرار يف "نادي باريس" وصندوق النقد الدويل 
وبقية املنظمات الدولية، ونموذج الصني. األخري هو 
محور "شيطنة" اإلعالم الغربي، بينما يتم الرتويج 

لنادي باريس باعتباره منقذاً للبرشية.
بامتياز  العاملي  النموذج  هو  باريس"  "نادي 
دائمة  دولة   22 يضّم  تجّمع  وهو  الدائنني  ملمثيل 
اليابان  باستثناء  غربية،  دول  غالبيتها  العضوية، 
جوان  يف  للنادي  انضمت  التي  وإرسائيل  وروسيا 
2014. تأسس هذا النادي يف عام 1956 من أجل 
التعامل مع الدول التي تعجز عن دفع ما اقرتضت 
عام  ولغاية  انطالقته  ومنذ  النادي.  أعضاء  من 
املتعثّرة  القروض  يتعامل مع  النادي  1988، كان 
عرب تمديد مّدة السداد. إال أن أعضاءه اتفقوا يف عام 
1988 عىل اللجوء إىل إجراء آخر. يومها، كانت املّرة 
األوىل التي يتم فيها االتفاق عىل إجراء اقتطاع من 
أصل الدين، علماً بأن إجراء كهذا يتطّلب تخصيص 

مبالغ تمّول من الدول الدائنة.
الدويل،  النقد  صندوق  أنشأ   1996 عام  ويف 
بالتشارك مع البنك الدويل، مبادرة البلدان الفقرية 
أن  من  للتأكد  الربنامج  ُصّمم  بالديون.  املثقلة 
البلدان األفقر يجب أال تكون مثقلة بأعباء ال يمكن 
وافقت  وقد  تحّملها.  يمكن  ال  أو  عليها  السيطرة 
دول "نادي باريس" عىل تمويل اقتطاع الديون من 
خالل هذه املبادرة، فأصبحت هذه العملية تحدث 
بأنه منذ عام  الدويل، علماً  النقد  بإرشاف صندوق 
وودز  بريتون  مؤسسات  عمل  فرق  كانت   1961
لحضور  تدعى  الدوليني(  والبنك  النقد  )صندوق 
وتطّور  كمراقبني،  باريس"  "نادي  اجتماعات 

الفنية. حتى  واملشورة  املعلومات  توفري  إىل  دورها 
أصبح لجوء أي بلد إىل "نادي باريس" لالستدانة 

يمّر حتما باالتفاق املسبق مع صندوق النقد. 
مع  االتفاق  تفاصيل  يف  يكمن  الشيطان 
تقشفيّة  لوصفة  يرّوج  األخري  فهذا  الصندوق. 
تنطوي عىل رشوط تخرق الطابع السيادي للدول، 
بل إن غالبية الدول التي غرقت يف برامج "إنقاذ" 
يف  غارقة  نفسها  الدويل وجدت  النقد  مع صندوق 
عملية متكررة من الفشل يف سداد الديون وعمليات 
الصندوق ترضب  برامج  أن  وتبنّي  الهيكلة.  إعادة 
واألداء  الحكم  يف  معينة  معايري  وتفرض  الفقراء 
السيايس – اإلجرائي. وأعضاء النادي هم املمولون 

الرئيسيون يف صندوق النقد الدويل.
ويوجد يف الواقع الكثري من النقد ملنهج وأسلوب 
أنه  الدائنني، سيما  النادي بوصفه "كارتيل"  عمل 
هيكلة  إلعادة  املقرِتضة  الدول  مع  التفاوض  أثناء 
إلجبار  هائلة  ضغوطاً  الكارتيل  يمارس  ديونها، 
هذه الدول عىل تقديم تنازالت مما يثري الشكوك يف 

نزاهة عمل النادي وأهدافه.
ستة  كل  باريس"  "نادي  أعضاء  ويلتقي 
أسابيع يف "برييس"، ويرتأس هذا االجتماع - الذي 
مسؤول   - دولة  العرشين  من  مسؤولون  يحرضه 
الفرنسية. وخلف  املالية  وزارة  من  املستوى  رفيع 
القضايا  من  العديد  مناقشة  تتم  املغلقة،  األبواب 
الديون  أثقلت  املدينة والتي  بالدول  املتعلقة  املالية 
أو  دموية  أو رصاعات  نتيجة حروب  ربما  كاهلها 

أزمات اقتصادية.
العام لـ"نادي باريس" يف دفع  الهدف  يكمن 
من  جدولتها  وتتم  ديونها  لسداد  املدينة  الدول 
النقد،  من صندوق  بتوصية رضورية  النادي  قبل 
وبالتايل، ال بد أن تكون الدولة عضوا يف الصندوق 
اتفاقا معه، وقبل جدولة ديونها بواسطة  وأبرمت 
اإلجراءات  من  بالعديد  مرت  قد  تكون  النادي، 
يتم  كما  األخرى.  اإلصالحات  وبعض  التقشفية 
اللجوء لـ"نادي باريس" إلعادة جدولة الديون أو 
أخري  كمالذ  بالكامل  إلغائها  أو  منها  جزء  شطب 

غالبا قبل التعثر يف السداد.
فعندما  املهام،  أداء  بكيفية  يتعلق  ما  يف  اما 
تتقدم دولة مدينة بطلب لجدولة ديونها أو شطب 
النقد  صندوق  يرسل  أخري،  كمالذ  منها  البعض 
برنامجه ورشوطه التي اتفق عليها مع تلك الدولة 
التزام  مدى  ومعرفة  ملراجعتها  باريس"  لـ"نادي 

تلك الدول بتنفيذ اإلصالحات املطلوبة.
"نادي  مسؤويل  بني  مناقشات  عقد  ويتم 
كيفية  لبحث  املدينة  الدولة  ومندوب  باريس" 
ويف  إفالسها.  دون  والحيلولة  أزمتها  من  الخروج 
للدولة  باستجواب  أشبه  جلسة  تتم  األثناء،  هذه 
الدول األعضاء.  بعد ذلك،  املدينة وهنا تكمن قوة 
يخرج مندوب الدولة املدينة من االجتماع، وتنعقد 
النادي  يف  األعضاء  الدول  ممثيل  بني  مغلقة  جلسة 
وإخراجها  الدولة  هذه  ديون  جدولة  كيفية  لبحث 
وبعد  ديونها،  شطب  إمكانية  ومدى  أزمتها  من 

املقرتحات  ابالغ  يتم  مشرتك،  اتفاق  إىل  التوصل 
للمدينني لبحثها مجددا.

يف  مدينة  دولة  وجود  أن  الخرباء  بعض  يرى 
بالخضوع  أشبه  باريس"  "نادي  مع  مناقشات 
معها  واملفاوضات  االستجواب  كيفية  إىل  بالنظر 

وعرض الرشوط واالقرتاحات عليها.
إجمايل  ارتفع  الدولية،  لإلحصائيات  ووفقا 
ديون الدول العربية لنادي باريس بنسبة 14.8% 
 ،2020 بنهاية  دوالر  مليار   50.246 إىل  لتصل 
 .2019 يف  دوالر  مليار   43.772 بـ  مقارنة 
وتعلقت نسبة الزيادة األكرب بتونس التي ارتفعت 
مليارات  إىل 3.781  لتصل  بنحو 16.9%  ديونها 
دوالر مقارنة بـ 3.235 مليارات دوالر يف 2019، 
تليها املغرب التي ارتفعت ديونها بنسبة 16.8% 
لتصل إىل 6.125 مليارات دوالر، ثم األردن بنسبة 
املرتبة  ويف  دوالر.  مليارات   3.42 إىل   14.38%
إىل  لتصل   10.5% بنسبة  الصومال  تاتي  الرابعة 

1.8 مليار دوالر.
تحمل  التي  العربية  الدول  أكرب  يهم  ما  ويف 
ديونا لصالح نادي باريس، يأتي العراق يف املرتبة 
األوىل بنحو 12.4 مليار دوالر، بنسبة زيادة قدرها 
%5.4 عن عام 2019، ثم مرص بـ 8.94 مليارات 
دوالر بنسبة زيادة قدرها %5.7، مقارنة بـ 8.46 
مليارات دوالر يف 2019. ويف املرتبة الثالثة املغرب، 
التي بلغت ديونها 4.546 مليارات دوالر  ثم ليبيا 
بنهاية 2020، ولم تشهد تغيريا منذ العام املايض.

كريمة السعداوي
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كوثر زنطور

الربملان لن يعود...
نبرة الثقة التي تحدث بها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عن عودة مجلس نواب الشعب كانت توحي بأن الرجل بصدد تقديم معلومة ثابتة ال تشكيك 

في صدقيتها وزادت تصريحات قيادات 
النهضة وعلى راسها علي العريض بخصوص عودة البرلمان كشرط لتعبئة موارد ميزانية الدولة في طرح التساؤالت حول حقيقة وجود ضغط دولي إلعادة  

هذه المؤسسة كشرط من شروط » الدعم المالي« . 

اىل  وهو  ذاته  حد  يف  معضلة  »الربملان«  اصبح 
ذلك محددا لنجاح او فشل مسار 25 جويلية . هذه 
قبل  اشهرا  منها  للتخلص  سعيد  اعد  التي  املؤسسة 
تفعيله الفصل 80 اصبحت منذ دخول مرحلة التدابري 
االستثنائية عنوانا من عناوين فشل سعيد الذي يرفض 
حلها خشية من جره اىل انتخابات سابقة ألوانها قد 
نفس  االنتخابي  القانون  تغيري  عدم  صورة  يف  تنتج 
 « تدرج سعيد يف   لذلك  السابقة.  السياسية  الرتكيبة 
اشغال  تجميد  حالة  يف  وضعه  من  املجلس    « انهاء 
املؤقت  التنظيم  عرب  نفسه  اىل  صالحياته  احالة  اىل  
للسلط او االمر 117 الذي مكنه من صالحية الترشيع 

عرب اصدار املراسيم، يبدو اآلن أنه يتوجه 
اىل  الجاري  ديسمرب   17 يوم  االرجح  عىل 
تقديم »مخرج« للقطع النهائي مع الربملان 
بناء   2019 خريف  انتخابات  عن  املنبثق 
الخاص  املحاسبات  محكمة  تقرير  عىل 

بهذا االستحقاق .

الضغط الخارجي.. ماذا 
يريد  اصدقاء تونس ؟

بعد 25 جويلية  البالد مبارشة  عرفت 
»التدابري  تاريخ االعالن عن دخول مرحلة 
من   80 الفصل  تفعيل  عرب  االستثنائية« 
تميز  الفتا  دبلوماسيا  حراكا  الدستور 
خاصة بالوفود رفيعة املستوى التي زارت 
تونس بشكل مكثف خالل االسابيع االوىل. 
االسئلة  ويطرح  ترقب  حالة  يف  كان  الكل 
عن طبيعة مرحلة ما بعد 25 جويلية وما 
ما  كان  وان  به  القيام  قيس سعيد  يعتزم 

يحدث انقالبا او تصحيحا للمسار.
عن  بالبحث  خاللها  االمر  وانطلق   
الجديد   الوضع  لفهم   ومحاوالت  اجابات 
الضغط  اىل  واملستقبلية  الخفية  وترتيباته 
إلصدار خارطة طريق تنهي فرتة التدابري 
بعقوبات  بالتلويح  مرورا  االستثنائية 

وصوال اىل التهديد بقطع املساعدات.
لم يكن سعيد  » شحيحا« باملعلومات عمن يطلبها 
الداخل  يف  انتقادات  محل  جعله  حد  اىل  الخارج  من 
فيما  شعبه  امام  يصمت  الذي  بالرئيس  ُووصف 
يتجاوب مع الخارج. تعددت  يف االثناء القراءات حول 
املواقف الخارجية ذهب جلها اىل غضب امريكي من 
أملاني  وتململ  فرنيس  وترحيب  الحاصلة  التطورات 
وامالءات  تواطؤ  و«  سعودي  اماراتي  واستبشار 
مرصية و« تنسيق« جزائري ومحاوالت قطرية تركية 
للعب دور الوساطة بهدف احتواء اي حراك محتمل 
من القرص يف اتجاه حركة النهضة اواملتداول تسميته 

بمنع تكرار السيناريو املرصي يف تونس .
خارطة  غياب  مع  املشهد  يف  الضبابية  سادت 
 25 انحراف  تؤكد  التي  املؤرشات  وتتايل  طريق 
لالنقاذ نحو مرشوع سيايس  جويلية كلحظة وطنية 
شخيص للرئيس مرفوض من قبل داعمي 25 جويلية 
اآلمال  تبددت  بالخطري.  قبل حتى رافضيه ويوصف 
تُدشن  سياسية  اصالحات  مسار  باطالق  رسيعا 
املقابل مخاوف  الثالثة وانربت يف  الجمهورية  مرحلة 
بتبخر  االزمة  وقع  وزاد  قيسية«  »جماهريية  من 
يف  الجمهورية  رئيس  بها  برش  مالية  امدادات  وعود 

املركزي  البنك  محافظ  مع  لقائني  خالل  مناسبتني 
مروان العبايس وكشف مسؤول بهذه املؤسسة املالية 
والسعودية  االمارات  من  قادمة  انها  العبارة  برصيح 

والجزائر. 
اصبح العجز  حتى اليوم عن تعبئة موارد مالية 
رفض  عىل  كدليل  الواقع  ارض  عىل  الوعود  وتفعيل 
االمر  هذا  وبات  جويلية   25 بعد  ما  ملسار  خارجي 
بمثابة رد دويل واعالن غري رسمي عن خروج تونس 
التي  املقابلة  الرسدية  .اما  الديمقراطية  نادي  من 
جماعته«   « وتتبناها  بطريقته  سعيد  قيس  يقدمها 
الخارج  يف  يحصل  ما  ان  اىل  فتشري  تنسيقياته    او 

الداخلية ومحاوالت لالستقواء  للوقائع  هو » تشويه  
ابشع  سعيد  لهم  يكيل  خونة«  قبل  من  باالجنبي 
حتى  منها  االتهامات  اخطر  لهم  ويوجه  النعوت 

التخطيط الغتياله.
االوىل  الرسديتني  بني  تبدو  قد  الحقيقة  ان  اال 
الوفود  لقاءات  من  املرسبة  املعطيات  ان  اذ  والثانية، 
التي زارت تونس من كبار املسؤولني والدبلوماسيني 
واعالميني  وطنية  ومنظمات  احزاب  عن  ممثلني  مع 
ما  يف  تتلخص  وخرباء   املدني  املجتمع  يف  وناشطني 

ييل : 
غري   2019 انتخابات  عن  املنبثق  الربملان  -عودة 
هو  لسعيد  املوجه  االكيد  والطلب  باملرة  مطروحة 
عودة   من  يمكن  بما  الوانها  سابقة  انتخابات  تنظيم 

املؤسسات الدستورية
- رفض لالمر 117  

- مخاوف من مرشوع » البناء القاعدي« 
- رفض للتفرد بالحكم وغياب التشاركية

العادلة  املحاكمة  ملبدأ  وفقا  للمحاسبة  دعوة   -
وبعيدا عن تصفية الحسابات 

-  دعوة لالتفاق عىل آلية تشاركية للتوافق حول 

االنتخابي  بالقانون  املتعلقة  السياسية  االصالحات 
والنظام السيايس والتعديالت الدستورية 

-برنامج انقاذ وطني مدعوم من مختلف الفاعلني 
-املحافظة عىل املجتمع املدني كقوة داعمة

وبالسلطة  املركزي  بالبنك  املساس  -عدم 
القضائية واالعالم والحريات الفردية والعامة 
عودة البرلمان والنهضة

اىل   توجه  التي  واهمها  التساؤالت  اكثر 
موقفهم  هو  مؤخرا  تونس  زاروا  الذين  »املسؤولني« 
من الربملان الحايل. الرد يكون واضحا يف العادة عرب 
التذكري بالبيانات الصادرة عن دولهم والتي ال تشري 

يف  التطورات  تقدم  املجمل  ويف  بعينه«.  برملان   « اىل 
ربما   « انها  وعىل  منتظرة«  »كانت  أنها  عىل  تونس 
كانت اقل وطأة من انفجار اجتماعي او ثورة جديدة 
يقول  دموية.  وحتى  عنيفة  تكون  ان  يتوقع  كان 
مسؤول رفيع املستوى زار تونس مؤخرا ضمن وفد 
سابقة  زيارة  خالل  »الحظ  انه  باالعالميني  لقاء  يف 
سوء الحوكمة خاصة يف ادارة ملف كورونا« و«حالة 
االنقسام واالزمة السياسية الحادة السائدة رغم سوء 

االوضاع عىل جميع املستويات« .
كما يثار باستغراب االتهام املوجه لبعض الدول 
حركة  بدعم  االمريكية  املتحدة  الواليات  منها  خاصة 
امر  السلطة.  من  خروجها  ملنع  وبالضغط  النهضة 
املسؤولني  من  عدد  قبل  من  قاطع  بشكل  يُنفى 
من  ومنهم  تونسيني  بفاعلني  لقاءاتهم  يف  االمريكيني 
يسخر من هذه التهمة ويصفها بـ«االشاعة التي تقدم 
املؤسسات يف  دون اي سند ودون فهم لطبيعة عمل 

امريكا«.
 أما عن الربملان وعودته فإن ما يجمع االمريكيني 
باالتحاد االوروبي خاصة هو التمسك بعودة الربملان 
وستحرم  فعال  كبري  ضغط  محل  وهذا  كمؤسسة 

تونس جراء عدم وجودها من تمويالت كانت مدرجة 
يقول دبلومايس رفيع املستوى يف تفسريه لهذا املوقف 
»من حق تونس عدم احرتام االجراءات مسالة داخلية 
االجراءات  نحرتم  لنا  بالنسبة  لكن  فيها  تناقش  ال 
تفرتض  والتي  الدويل  التعاون  يف  العمل  بها  الجاري 
مصادقة املؤسسة الترشيعية عىل مختلف االتفاقيات 

وخاصة منها ذات الصبغة املالية«.
الدبلوماسيني  مختلف  النقطة  هذا  عن  يتحدث 
ينفون حتمية  الذين ال  اوروبية  واملسؤولني من دول 
عىل  قادرة  سياسية  اصالحات  اثر  برملان«   »وجود 
مس  دون  ديمقراطي  مسار  يف  تونس  بقاء  ضمان 
باملكتسبات التي حققتها ودون التدخل يف 
بدعم  ربطها  اما  االصالحات.  هذه  طبيعة 
تونس يف  مفاوضاتها مع املؤسسات املالية 
بلهجة  ال  ايضا  يُنفى  ال  امر  فهذا  املانحة 
قاطعة وإنما بلهجة دبلوماسية ذكية. من 
جمعه  لقاء  قبيل  املسؤولني  احد  رد  ذلك 
بقيس سعيد عن مدى دعم بالده تونس يف 
مفاوضات قادمة مع النقد الدويل مستعريا 
بسعر  سيارته  بيع  قرر  شخص   قصة  
اشهر دون  بقي  الذي  لجاره  معقول جدا 
السيارة  صاحب  يقرر  ان  قبل  تحرك  اي 
السفر عىل عجل بعد ان تلقى فرصة للعمل 
سيناقش  انه  لجاره  واكد  اخرى  دولة  يف 
بعد  اجازة  من  عودته  عند  السيارة  ملف 

عام عىل االقل... 
الواضحة من الربملان ال   لكن املواقف 
تظهر يف املقابل يف البيانات الرسمية لهذه 
انها  بعضها  من  حتى  ُفهم  التي  الدول 
هذا  املؤسسة.  هذه  باعادة  مطالبة  حملت 
املطلب كان مطروحا فعال من قبل » بعض 
الدول« حسب ما أكد لـ«الشارع املغاربي« 
قال  مخرضم   تونيس  دبلومايس  مصدر 
االوىل  االيام  يف  خاصة  طرح  املطلب  ان 
مطلبا  »بات  انه  مبينا  جويلية   25 بعد 
التأسيس  نحو  اليوم  »دفع  هناك  وان  املايض«  من 
ملنظومة سياسية جديدة قادرة عىل االنقاذ االقتصادي 
وتقطع مع االخالالت السابقة وتنهي احالم الرئيس يف 
تثبيت مرشوعه السيايس« الذي يشدد املصدر عىل انه 

مرفوض يف الخارج وعىل انه محل تحفظات كربى.
مع ذلك تاتي ترصيحات قيادات النهضة لتوحي 
الربملان  اعادة  بفرض  يقيض  خارجي  قرار  بوجود 
قيس  الجمهورية  لرئيس  تحد  بنربة  ذلك  وتقديم 
الخالفات  تتواصل  أين  النهضة  صلب  يف  أما  سعيد. 
»العودة« كـ »معلومة مؤكدة«  الحادة فتسوق  هذه 
بما قد  يمثل  يف النهاية مناورة لدفع سعيد لرد الفعل 
انتخابات  تنظيم  امام  الباب  يفتح  بما  الربملان  وحل 
زمنيا  تسقيفا  الرئيس  عىل  ويفرض  الوانها  سابقة 
كل  عىل  واستحواذه  االستثنائية  التدابري  حالة  ينهي 
السلطات كما يمكن ايضا من » تهدئة« االوضاع داخل 
الحركة املهددة بانقسام جديد. ومهما كان من حال 
فان سعيد الذي سيكون قطعا مضطرا للقيام بعديد 
ضمنها  من  يكون  لن  التنازالت  وتقديم  املراجعات 
انتحار  سوى  عودته  تعني  ال  الذي  الربملان  اعادة 

سيايس له.
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عىل  يُهيمن  كان  من  يُثبت  أن  املؤسف  من 
عدم  جويليّة   25 منعرج  قبل  الحكم  منظومة 
الدرس تلو اآلخر. فقد بلغ  استعداده الستيعاب 
األمر حّد إعراب بعض قيادات حركة النهضة عن 
الفخر بالعرشيّة املاضية واجرتار رسديّة الرشور 
التي »تُحاك« ضّدها، وامليّض يف الخطاب املخادع 

لساعات الليل األخرية...

النهضة  لحركة  رسميّة  صحفيّة  ندوة  اإلطار 
والزمان أمس االثنني. أّما املضمون فهو تنّصل غريب 
أّدت  التي  القاتلة  واألخطاء  التجاوزات  من مسؤوليّة 
سامي  اليوم.  السائدة  الكارثيّة  األوضاع  إىل  بالبالد 
ندوتها  يف  النهضة  حركة  ممثيّل  أحد  الطريقي، 
عن  التعبري  يف  يرتّدد  لم  أمس،  املنعقدة  الصحفيّة 
العرشيّة  أنّها  مع  املاضيّة،  بالعرشيّة  حركته  فخر 
نفسها التي دّمرت النسيج االقتصادي للبالد وفّككت 
وأّسست  والحقد  الكراهيّة  وشّجعت  املجتمع  وحدة 
الفساد  وأشاعت  واالغتياالت  واإلرهاب  للتطّرف 
والرشوة وبرّشت بإفالس الدولة الوشيك... ويف نهاية 
الفاسدة  الديمقراطيّة الشكالنيّة  املطاف، مّهدت تلك 
للسخريّة  مثارا  الشعب  نّواب  مجلس  جعلت  التي 
واالستنكار، السبيل لفرض حكم فردّي شعبوّي يكاد 
باتت  املزمنة  العلل  كّل هذه  املكتسبات...  كّل  ينسف 
النهضة،  حركة  قيادات  خطاب  يف  الفخر  عىل  تبعث 
إذ يقول الطريقي حرفيّا »نفتخر بالعرشية الفارطة 
وخالفاتنا،  رصاعاتنا  ندير  كيف  خاللها  عرفنا  ألننا 
من  الخروج  عىل  النموذجي  املثال  قّدمت  والحركة 
 2013 سنتي  يف  القوّي  الطرف  هيكلة  ومن  الحكم 
و2014 ولم تستعمل أجهزة الدولة لرضب خصومها 
من  منعهم  وال  التظاهرات  ورضب  واستئصالهم 
التعبري عن آرائهم، بل أذعنت يف إطار التنازالت وهذا 
معلوم... لم تستعمل الجيش ولم تزح أّي اعتصام أو 

تحّرك ولم تستعمل أيّة وسيلة من وسائل القّوة«. 

حّق أم باطل؟!
التشهري  النهضة وقياداتها طبًعا  من حّق حركة 
بما قد تكون بصدد التعّرض له من تشويه وضغوط. 
الضحيّة  العبث اجرتار خطاب  يبدو من  املقابل،  ويف 
الحركات  به  ُعرفت  طاملا  الذي  ذاته  واملظلوميّة 
اإلخوانيّة حيثما ُوجدت. فكيف لم تستخدم حكومتها 
أجهزة الدولة لرضب خصومها وهي التي استهدفت 
بسليانة  الرّش  أحداث  يف  بأرسها  مدينة  مواطني 
تُذّكرنا  أال  2012؟!،  عام  من  نوفمرب  شهر  أواخر 
أطلقها  التي  الوجوبي«  »التقاعد  إىل  اإلحالة  عمليّة 
رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مؤخًرا يف صفوف جمع 
من إطارات وزارة الداخليّة بما أقدم عليه نور الدين 
»الرتويكا«  حكم  زمن  األسبق  العدل  وزير  البحريي 
يف  واحدة،  ُدفعة  قاضيا   80 عن  يزيد  ما  عزل  حني 
عمليّة تصفية علنيّة مشهودة بهدف تركيع منظوري 
النهضة  حركة  تخىش  التي  القضائيّة  املؤّسسة 
أنصار  اعتصام  يُنىس  وهل  اليوم؟!  ضّدها  توظيفها 
الحركة أمام بّوابة مؤّسسة التلفزة التونسيّة لرتهيب 
صحفيّيها وسائر وسائل اإلعالم وإطالق شعار »إعالم 
العار« عىل كّل من يجرؤ عىل انتقاد حركة النهضة؟! 
التونسينّي شهود  معظم  كان  عندما   2013 عام  ويف 
الحكومة  الدمويّة لسياسة مهادنة  النتائج  عيان عىل 
املتطّرفة  الروابط  يف  املتمثّل  النهضة،  حركة  حطب 
والجماعات اإلرهابيّة، هل كان هناك من بديل ملغادرة 
الحكومة والبقاء يف الحكم، وفق مقولة راشد الغنويش 

الشهرية؟!...
لكشف  جّدا  يسريًا  أمًرا  إذن  املحاججة  تبدو 

أوتار الخديعة املخاتلة. وهو ما سّماه املتحّدث باسم 
لدمغجة  و«عملية  تشويه«  »حملة  النهضة  حركة 
العقول« بغرض »إقصاء الحركة باالستقواء بأجهزة 
دستور  توصيف  باستنكاره  أصاب  وربّما  الدولة«. 
اآلن  »الدستور  إّن  قائال  النهضة،  بدستور   2014
الذي  الدستور  يعد  ولم  النهضة  بدستور  يسّمى 
أّن  والحال  النهضة«.  له.. أصبح فجأة دستور  هّللوا 
نتاًجا  املعّلق حاليّا كان رغم كّل هناته  الدستور  هذا 
فلنئ  العام.  املشهد  يف  الفاعلني  من  العديد  لحراك 
البدء تفصيله عىل مقاسها  النهضة يف  حاولت حركة 
بفرض الفكر اإلخواني بجذوره السلفيّة، حني وّكلت 
بسمات  بتلغيمه  الحبيب خذر  للدستور  العاّم  املقّرر 
سقطت  منه  األوىل  النسخ  فإّن  متطّرفة،  دينيّة  دولة 
مكّونات  ضغوط  تصاعد  جّراء  ُعّدلت  ثّم  آنذاك 
عاّلته  كّل  ورغم  الوطنيّة.  واملنظمات  املدني  املجتمع 
والسيما ما ساده من اختالل يف التوازن بني السلطات 
التنفيذيّة،  السلطة  رأيس  بني  الصالحيّات  وتنازع 
النهضة نفسها  إىل حركة  األوىل تعود  املسؤوليّة  فإّن 
املحكمة  مقّدمتها  ويف  مقتضياته،  تنزيل  تعطيل  يف 
الدستوريّة التي لو تشّكلت قبل االنتخابات السابقة ملا 
آلت األمور إىل ما آلت إليه. فسياسة الغنيمة والتمكني 
كانت هي األساس يف تحديد خيارات الربملان وإدارة 
سائر مؤّسسات الحكم. وال يخفى أنّه لو كانت حركة 
النهضة تُؤمن حّقا بالديمقراطيّة ملا نزعت إىل ترشيح 
شخصيّة تكفرييّة لعضويّة املحكمة الدستوريّة. ولوال 
أرجعت  التي  هناتها  كّل  رغم  جويليّة،   25 قرارات 
البالد مجّددا إىل مربّع الحكم الفردي املطلق، لحاولت 
حركة النهضة فرض الخيارات ذاتها. وعىل األرجح أّن 
حركة النهضة لو تمّكنت مجّددا من الهيمنة عىل قرار 

الربملان ودواليب الحكم، وهو احتمال مستبعد حاليّا 
عىل األقّل، الجرتّت املناورات السياسيّة ذاتها.

قلب الحقائق
حقائق  نكران  نحو  الجموح  هذا  دالئل  ومن 
األرض ورفض استيعاب الدرس، ما ترّدده اليوم من 
أّن »تقرير محكمة املحاسبات بّرأ حركة النهضة« وأّن 
مسألة التمويالت األجنبيّة املتمثّلة يف »عقد اللوبيينغ« 
إثباته«،  يمكنها  وال  خيال  ومجرد  موجود  »غري  يُعّد 
وفق الترصيحات املتهافتة لسامي الطريقي. والحال 
أّن محكمة املحاسبات كشفت يف »التقرير العام حول 
السابقة  الرئاسيّة  االنتخابيّة  الحملة  مراقبة  نتائج 
2019 ومراقبة  لسنة  الترشيعيّة  واالنتخابات  ألوانها 
ماليّة األحزاب« سيال عارًما من التجاوزات االنتخابيّة 
الكفيلة بالتأثري يف إرادة الناخبني. ومن بينها أّن أكثر 
لم  الترشيعية  لالنتخابات  مرّشحة  قائمة   340 من 
فضال  مغلوطة،  حسابات  قّدمت  أو  حساباتها  تقّدم 
عن معضلة التمويل األجنبي وعدم إيداع موارد ماليّة 
يف الحسابات البنكيّة وتلّقي أموال مشبوهة يف شكل 

تربّعات من ذوات طبيعيّة أو معنويّة... 
التقرير  هذا  تصّفح  من  كّل  عن  يخفى  وال 
االنتخابيّة  وقائماتها  النهضة  حركة  أّن  املستفيض 
ارتكاب  بشبهة  املوصومة  األحزاب  أبرز  أحد  تشّكل 
أن  إىل  مثال  اإلشارة  ويكفي  التجاوزات.  تلك  مثل 
قائمات  بعض  أّن  املحاسبات  محكمة  تقرير  كشف 
حركة النهضة نّظمت تظاهرات انتخابيّة غري مسّجلة 
كشوف  وقّدمت  املحكمة،  لدى  املودعة  بالقائمة 
حسابات بنكيّة لم تتضّمن إمضاء وتأشرية البنك بما 
ال يضمن مصداقيّة العمليّات املاليّة املنجزة، وأبرمت 
والضغط  الدعاية  رشكة  مع  لوبيينغ  عقدا  الحركة 

وضغط  دعاية  بحمالت  القيام  بخصوص   )BCW(
يقارب  مبلغ  مقابل  االنتخابات  يف  التأييد  وكسب 
200 ألف دوالر لم يتسّن تحديد مصدره، بما ينتهك 
املنّظم   2011 لسنة   87 املرسوم  من   19 الفصل 
عند  حتّى  توّقف  العام  التقرير  السياسيّة.  لألحزاب 
عدم توازن التغطية اإلعالميّة أثناء الحملة االنتخابية 
قائمات  لصالح  غالبًا  تسري  كانت  التي  الترشيعيّة، 
حزب حركة النهضة املتصّدرة لرتتيب القائمات األكثر 
حضوًرا. كما لم يغفل التقرير حتّى عن رصد اإلشهار 
امتداد  عىل  النهضة  لحركة  املرشوع  غري  السيايس 
أيام الحملة االنتخابية عرب شبكات امليديا االجتماعيّة 
  )GOOGLE ADS(»وخاّصة منّصة »إعالنات غوغل
للمتصّفحني  املستقطبة  املواقع  أكثر  تستهدف  التي 
بالعملة  مبالغ  إنفاق  إىل  يُحيل  ما  وهو  التونسينّي. 
ذلك  وغري  املحاسبات،  محكمة  تقرير  وفق  األجنبيّة، 
املتفاوتة  االنتخابيّة  املخالفات  شبهة  من  الكثري 

الخطورة...

المراجعات المؤّجلة
إذن عن  النهضة  يتوّرع مسؤولو حركة  ال  هكذا 
فرتاتها،  أحلك  يف  حتّى  املزدوج  الخطاب  مواصلة 
أّن  الواضح  فمن  الحركة.  زعيم  عليه  دأب  بما  أسوة 
اإلخوانيّة  الحركات  سائر  غرار  عىل  النهضة،  حركة 
ومشتّقاتها، ال تزال ترفض رفًضا شبه قاطع إجراء 
والسياسيّة  التاريخيّة  املرجعات  من  األدنى  الحّد 
وهفواتها  وأدائها  ومسارها  ألدبياتها  الرضوريّة 
وتجاوزاتها املختلفة القاضية بأسلمة مجتمع مسلم، 
»التدافع  قاعدة  وتعميق  الغنيمة،  سياسة  وفرض 
والتكالب  واالحرتاب،  باالنقسام  املؤذن  االجتماعي« 
عىل  املحاور  سياسة  وفرض  البالد،  مقّدرات  عىل 
قياداتها  بعض  يُبديه  أّما  التونسيّة.  الدبلوماسيّة 
أحيانا من نقد ذاتي عابر فإنّه غالبا ما يندرج ضمن 
تكتيك ظريف ومرحيل موغل يف االنتهازيّة السياسيّة، يف 
انتظار توّفر الفرصة ملعاودة سنّة التمكني والتغلغل 

والهيمنة عىل املجتمع والدولة. 
اليوم  مقدورها  يف  النهضة  فإّن حركة  ذلك  ومع 
العمل عىل تخفيف شّدة الوبال الذي قد يعصف بها، 
ال فقط باعتبارها مكّونا سياسيّا مهّما يف البالد قادر 
القائمة،  السلطة  تغّول  وجه  يف  التوازن  إحداث  عىل 
وإنّما من منطلق اإلنصات إىل صوت الحكمة الداعي 
قياداتها. وهو  فكر  وتجديد  بنيانها  ترميم  إعادة  إىل 
ما ال يمكن أن يؤذن ببدء مرحلة جديدة من مسارها 
وتحّمل  املوجعة  التاريخ  دروس  استيعاب  عرب  إاّل 
عن  والكّف  السابقة  املرتاكمة  أخطائها  مسؤوليّة 
والقطع   )LE Déni( اإلنكار  لسياسة  الدائم  االجرتار 
والعمل  املدنيّة  للدولة  املعادية  السلفيّة  جذورها  مع 
عىل »تونسة« مرجعيّاتها وتحقيق املصالحة املنشودة 

املتناهية الصعوبة مع ذاتها وحولها...

معز زيود

حين تفتخر حركة النهضة بعشريّة الخراب:

صّك تربح !

قال الشيخ عامر الشابي )1874 - 1934( يف وصف حزب حركة النهضة وأشباهه :

طفق الجهول عليهم يتحّكم ما أفلحت بني األنام عصابة  
طرق الضالل رئيسهم ومعّلم يقريهم أّي الجهالة وهو يف  

عمال سور عالهم متهدم يا ويح قوم بادروا بخسارة األ  
ليل الوقيعة يف حماهم مظلم صبح الهداية ال يحوم حماهم  

خرسان تصمي كل شخص منهم باتوا بأرشاك الردى ومصائب الـ  
يا ويلهم حق العذاب عليهم نادت بالبل حزبهم بكآبة   

وقلوبهم نريانها تترّضم سبل الرشاد محوا رسوم رشادها  
يم أو قبيح يف الفعال هم هم ما فيهم إال حسود أو لئـ   
نة معرش ما فيهم من يكرم تالّله باؤوا باملذّلة واملها   

ما فيهم متعلم متفهم ال يعلمون فريضة أو سنة   
ل عليهم ضّل الطريق األقوم سكروا بماء الجهل من فرط الخبا  

ـالق من كأس الّردى تسقيهم سوء الطباع تهزهم ودناءة األخـ  
أو نهش أعراض تجّل وتكرم  ما دأبهم إال قطيعة فاضل   

وبخيبة اآلمال قد يجزيهم الله أهلكهم وعّجل مقتهم   

املقصود بالنهضة الحركة االجتهادية االصالحية التي ولدت يف الرشق خالل ثالثينات القرن املايض.
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العربي الوسالتي
الوضع الذي تعيشه البالد لم يعد قابال لالحتمال. وحالة 
الضبابية والجمود السيايس التي تطبق عليها من كل حدب 
وصوب تدفع باتجاه الخوض يف كل االحتماالت حتى املخيفة 
واالنفجار  الهاوية  حافة  عىل  تكاد  أو  تقف  البالد  منها. 
واألرقام واملؤرشات توحي بأّن الرصيد أوشك فعال عىل النفاد 
وبأّن االنتظار أكثر يعني موتا رسيريا للبالد والعباد. هذا ربّما 
ما يفرّس تسارع الخطوات داخل جبهة االتحاد العام التونيس 
للشغل الذي مّر دون انتظار اىل إعالن البيان رقم واحد والذي 
يلغي  خيار  الثالث.  الخيار  عنوان  تحت  املّرة  هذه  سيكون 

منظومة ما قبل 25 جويلية ولكنه كذلك سيجّب ما بعدها.

تخّصص  الطبوبي  الدين  نور  الشغيلة  للمنظمة  العام  األمني 
الذي  الداهم  الخطر  من  االنذار  جرس  قرع  يف  املاضية  الفرتة  يف 
يطاردنا. فبعد أن نبّه رّسا وعالنية لثورة جديدة آتية برسعة الربق 

تقودها البطون الخاوية أعلن عن تفعيل مراسم الخيار الثالث. 
الغتيال   69 الذكرى  إحياء  بمناسبة  ألقاها  التي  كلمته  خالل 
الزعيم فرحات حشاد كشف نور الدين الطبوبي أن االتحاد اختار 
امليض يف »خيار ثالث«. خيار مغاير ملا قبل 25 جويلية وملا بعده 
وبوصلتنا  األيدي  مكتويف  نبقى  ولن  انطلق  »القطار  إن  قائال 
من  الوطنيني  كل  مع  الوطني  دورنا  وسنلعب  الوطنية  الخيارات 
منظمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية  والذين هم 
ُكثر وانطلقنا منذ مدة يف خيارنا الثالث ومن يريد االنضمام مرحبا 

به يف خدمة تونس«.
جديد  تصحيح  بداية  عن  رصيح  إعالن  بمثابة  كانت  الكلمة 
ملسار االصالح الذي انطلق يوم 25 جويلة والذي لم يؤت أوكله هو 
اآلخر عىل االقّل لحّد اآلن. والخيار الثالث الذي أعلن عنه الطبوبي 
هو ربّما آخر مسمار يدّق يف نعش منظومة العرشية السابقة وكذلك 
هو إنذار شفاهي للمنظومة الجديدة التي بصدد التشّكل عىل حدود 

دولة 25 جويلية.
الثالث ولم يغص كثريا  الطبوبي لم يكشف عن مالمح خياره 
اىل  أملح  ولكنه  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  جوانبه  يف 
بعض عناوينه الرئيسية: القطع مع املنظومة القديمة والوقوف يف 
بنوده  عىل  تصعد  وطني  لقاء  اىل  واملرور  الجديدة  املنظومة  وجه 

ومفاهماته جبهة وطنية لقيادة غمار املرحلة القادمة.
يف معرض كلمته التي قد تكون مفصلية يف املرحلة السياسية 

التشاركية  غياب  ان  الطبوبي  قال  البالد  تعيشها  التي  الحالية 
والتفاعل مع القوى السياسية واالجتماعية الوطنية لن يفيض سوى 
إىل تحويل الشعب إىل كيانات متنافرة ومتناحرة عاجزة عن البناء 
املشرتك وعىل التعايش السلمي يف إطار االختالف الرشعي واملرشوع 
من  يستقيم  ال  مسارها  واستكمال  الديمقراطية  بناء  أّن  مضيفا 
دون وسائل ديمقراطية ومن دون تطوير ثقافة الحرية واملواطنة 
وأن من أهّم هذه الوسائل الفصل بني السلطات، وتنقيح القانون 
االنتخابي، ومراجعة قانون األحزاب والجمعيات والدعوة النتخابات 
سابقة ألوانها تكون ديمقراطية وشّفافة، ومراجعة مجلة الجماعات 
الهيئة  الدستورية ويف مقدمتها  للهيئات  املنظمة  والقوانني  املحلية 
املستقّلة لالنتخابات وتفعيل دور الهيئات الرقابية وإيجاد الصيغ 
الكفيلة بضمان بعث محكمة دستورية مستقّلة فعليا وغري خاضعة 

للتّأثريات السياسية.«
بالتنسيق مع  التشاور  االتحاد »عىل توسيع  اكد عزم  الطبوبي 
األطراف واملنّظمات التي يتقاطع معها يف الثوابت واملبادئ للدعوة 
للقاء وطنّي يُثِمُر قّوة اقرتاح سياسية واجتماعية وحقوقية ومدنية 
ال يستهان بها بمعيّة شخصيّات وطنيّة ثابتة يؤّسس لتوّجه وطني 

ثالث عنوانه اإلنقاذ يف كنف السيادة الوطنية«.
األذهان  اىل  يُعيد  الوطني  اللقاء  فكرة  عىل  القائم  الخيار  هذا 
سيناريو الحوار الوطني الذي جاء إلنقاذ البالد يف 2013 من فتنة 
الحرب األهلية بعد غرقها يف مستنقع الدم واالغتياالت. الحوار الذي 
قاده آنذاك الرباعي الراعي والذي بفضله وصلت تونس مؤقتا اىل 
من  تونس  إلخراج  األنسب  الخيار  اليوم  الطبوبي  يراه  األمان  بّر 
لم  الحايل  فالظرف  ويقّويها  يدعمها  ما  لها  رؤية  الحالية.  أزمتها 
يعد يحتمل مزيدا من املهاترات واملراهقة السياسية كما أنه لم يعد 
الدعوة  يفرّس  ما  ربّما  وهذا  واالنقسام  التشتّت  من  مزيدا  يحتمل 
السيادة  عىل  الحريصة  القوى  كّل  »تجمع  وطنية  جبهة  لتشكيل 
الوطنية واملؤمنة بدولة االستقالل واملتمّسكة بقيم الحرية والتقّدم 

االجتماعي وبالحريات الفردية والجماعية والعدالة االجتماعية«.
يرى األمني العام لالتحاد التونيس للشغل أن »تدابري 25 جويلية 
درب  عىل  حاسمة  خطوة  تكون  أن  بإمكانها  يزال  وال  يمكن  كان 
 17 ثورة  ألهداف  االعتبار  وإعادة  الديمقراطي  املسار  تصحيح 
البالد من  يُخرج  فيها مسلكا  14 جانفي وما زلنا نعتقد  ديسمرب 
النفق«. لكنه يف املقابل يتمّسك بأّن البناء ال يمكن أن يكون يف العتمة 
وبإجراءات  واألولويّات  املهام  تضبط  طريق  خارطة  دون  ومن 

مالمح  لرسم  اآلفاق  وتفتح  والغموض  الرتّدد  حالة  تنهي  عملية 
الديمقراطية  تونس الجديدة عىل أساس ثوابت الجمهورية املدنية 

واالجتماعية. 
خيار الطبوبي الثالث جاء للتحذير من فشل تجربة 25 جويلية 
يعبد  ذلك  أن  معتربا  تصحيحي  مسار  اىل  تحولها  تعطيل  ومن 
الطريق لعودة املنظومة الفاشلة والنتشار الفوىض خاصة ان البالد 
تَعيش ُمنعرجا قال انه ال يعلم ماالته واّن الثابت أّن اليأس بلغ َمداه 
مؤكدا ان مظاهر العصيان باتت تهّدد بانفجار غري محمود العواقب 

مضيفا ان كلُّ املؤرّشات تُوِمُض أحمَر ُمنِذَرًة بخطر داهم.
لتونس  يمكن  ال  بأنه  متمّسك  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
النهوض بساعد واحد أو بفلسفة الحاكم بأمره. عىل هذا األساس 
يرفض االتحاد احتكار جميع السلط بيد شخص واحد مهما كانت 
رمزيته وشعبيته فضال عن رفضه فكرة البناء القاعدي القائمة عىل 
رئيس  وألّن  صالحياتها.  من  وتجريدها  الدولة  مؤسسات  تهميش 
الجمهورية قيس سعيد مرّص عىل الذهاب عنوة يف هذا النهج فإن 
الخيار الثالث جاء ليقطع بالتايل مع املنظومة الحالية التي سجنت 

نفسها يف مربّع الرتّدد والتخبط والعشوائية.
يضع  بل  فحسب  الحالية  املنظومة  يتصيّد  ال  الثالث  الخيار 
حيث  وتموجاتها  مكوناتها  بكّل  القديمة  للمنظومة  نهائيا  حّدا 
قال  الطبوبي »أن االتحاد ال يلتقي سوى مع من يتقاطع معه يف 
نفس املبادئ وال يلتقي مع األشخاص التي تؤمن بسفك الدماء أو 
إشارة  يف  وتجويعه«  التونيس  الشعب  تفقري  يف  ساهموا  الذين  مع 

واضحة لحركة النهضة ولكل أذيالها.
مرور نور الدين الطبوبي من مرحلة الرتّقب والتوّسم يف مرشوع 
علنية مع  الدخول يف مواجهة  يعني  الصّد  اىل مرحلة  قيس سعيد 
رئيس الجمهورية ويعني كذلك استعدادا لحشد كل القوى الوطنية 
الشعبية  القاعدة  عىل  القائم  الرئايس  املرشوع  وجه  يف  للوقوف 
جبهة  يستدعي  ما  وهذا  التنسيقيات.  وفلسفة  القاعدي  والبناء 

وطنية واسعة تضّم كّل األطياف وكل القوى والكفاءات التونسية.
لم يتحّرج الطبوبي من الكشف عن طبيعة الدور الذي سيلعبه 
االتحاد يف املرحلة القادمة كونه قّوِة اقرتاح وتوازن ونضال وضغط 
وكفاعل أسايس يف مسار اإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي. 
هذا  يف  االتحاد  تحّركات  ستكون  كيف  االنتظار  علينا  بقي  اآلن 
انتظار  يف  سيطرح  ضمانات  وأيّة  سيسلك  خيارات  وأيّة  االتجاه 

تفعيل مراسم الخيار الثالث.

الطبويب ُينهي خيار ما قبل 25 جويلية
وما بعده وُيبّش باخليار الثالث
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7الشارع السياسي
التقرير الفاجعة لبنك أمريكا حول الوضع المالي للدولة التونسية :

دخول تونس يف نادي باريس إلعادة اجلدولة يساوي دخوهلا جهنم
كريمة السعداوي

التونسية،  للسلطات  تام  صمت  ظل  يف 
تدق  التي  الدولية  التقارير  صدور  يتواتر 
املالية  يهدد  الذي  الداهم  الخطر  ناقوس 
كما  الوطني.  االقتصاد  وديمومة  العمومية 
مدة  ومنذ  السياق،  ذات  يف  باستمرار،  ينبه 
عدد من املتخصصني يف الشأن النقدي واملايل 
الوطني اىل ان الوضعية االقتصادية اصبحت 
غري قابلة للتحمل سيما يف ما يتعلق بالقدرة 
وتوريد  الخارجي  العمومي  الدين  سداد  عىل 
والدواء  الغذاء  من  االساسية  الحاجات 

والطاقة.
ماليتان  مؤسستان  مؤخرا  واصدرت 
و"كابيتال  امريكا"  "بنك  هما  مهمتان 
حول  مهمني  جد  تقريرين  ايكونوميكس" 
ان  فيهما  اكدتا  لتونس  االقتصادي  الوضع 
ابرز املشاكل املحورية يف هذا املجال تتمثل يف 
القدرة عىل سداد الديون مع ترجيح جدولتها 
يف نادي باريس عالوة عىل توقع مزيد انخرام 
النقد  احتياطي  وتآكل  الدفوعات  ميزان 
االجنبي بما يؤدي حسب التقديرات اىل تراجع 
الدينار بما يفوق 10 باملائة مقارنة باألورو 
يف العام القادم ليصل سعر العملة االوروبية 

املوحدة اىل3.7 دنانري.

بنك امريكا يرّجح جدولة ديون 
تونس في نادي باريس

الفارط بنك أمريكا  25 نوفمرب  نرش يوم 
او )بنك أوف أَمِريكا( وهو مرصف استثماري 
رشكة  واكرب  الجنسيّات  متعدد  أمريكّي 
قابضة يف العالم، تقريرا يف عدة محاور حول 

ازمة امليزانية يف تونس.
قانون  ان  عام،  بشكل  التقرير،  واوضح 
املالية التكمييل 2021 يعكس صعوبة تعبئة 
املوارد مرجحا تواصلها وذلك عىل وقع غياب 
االصالحات وعدم التوصل اىل اتفاق ائتماني 
التقرير  قدر  كما  الدويل.  النقد  صندوق  مع 
بلوغ عجز امليزانية 1.9 مليون دوالر امريكي 
وهو  الجاري  العام  من  االخري  الربع  نهاية 
دينار مما يمثل 4.3  يعادل 5.6 مليارات  ما 
بنك  واكد  االجمايل.  املحيل  الناتج  من  باملائة 
امليزانية  فجوة  سد  ان  تقريره  يف  امريكا 
سيضاعف نسق تدخل البنك املركزي مقارنة 
وانه   2020 سنة  للدولة  تمويالته  بمستوى 
املدخرات  نقص  يف  تسارع  ذلك  عن  سينجر 

من العملة االجنبية.
بصفة  امريكا"  "بنك  تقرير  واوضح 
يلقي  السيايس  الوضع  تعّقد  ان  مفصلة 
االقتصادي  الواقع  عىل  بوضوح  بظالله 
برئاسة  الحكومة  تكوين  ان  اىل  مشريا 
خارطة  وضع  يرافقه  لم  بودن  نجالء 
انه  عىل  مشددا  ومالية  اقتصادية  طريق 
النقد  صندوق  مع  املحادثات  استعادة  رغم 
فان  اضافية  تمويالت  عىل  للحصول  الدويل 
لضعف  نظرا  صعبا  يبدو  الهدف  هذا  بلوغ 
هامش مناورة الحكومة يف ظل دقة الوضع 
االصالحات  تجسيم  وصعوبة  االجتماعي 

االقتصادية الهيكلية.
تعبئة  عدم  ان  اىل  امريكا"  "بنك  وخلص 
السعودية يجعل من  موارد مالية سيما من 
التعويل عىل الدول املانحة اقليميا امرا شبه 
تونس  ديون  هيكلة  اطار  خارج  مستحيل 
كما  باريس.  نادي  يف  وجدولتها  الخارجية 
من  يفهم  قد  بانه  اعتقاده  عن  البنك  اعرب 

القرار االخري لرئاسة الجمهورية بخصوص 
التدقيق يف الدين العمومي تصفية حسابات 
وتمّلصا  السابقة  الحكومات  مع  سياسية 

من ايفاء البالد بتعهداتها.
وتم التطرق يف التقرير ايضا اىل ما يعطي 
استئناف املباحثات حول الزيادات يف االجور 
مع االتحاد العام التونيس للشغل من اشارات 
سلبية يف ما يتعلق بعجز السلطة عن ترشيد 
الضغوطات  مع  بالتوازي  وذلك  االجور 
املرتبطة بتطبيق القانون عدد 38 الذي يهدف 
اصحاب  من  بطالتهم  طالت  من  تشغيل  اىل 
الشهائد العليا. وابرز التقرير، يف هذا الصدد، 
مدى انخرام حسابات املالية العمومية مؤكدا 
العمومية  املؤسسات  اقراض  مخاطر  ان 
ديون  نسبة  بلوغ  بعد  عالية  جد  اصبحت 
حوايل  البنوك  تجاه  عمومية  مؤسسة   30
مربزا  االجمايل  املحيل  الناتج  من  باملائة   40
البنكي برمته يف وضع  النظام  ان ذلك يضع 
عىل  سلبية  تداعيات  من  لذلك  ما  مع  دقيق 

تمويل الدولة والقطاعات االقتصادية.
جدولة  امريكا  بنك  تقرير  ترجيح  ويأتي 

تام  باريس يف تضارب  نادي  ديون تونس يف 
مع ما عرب عنه يوم 18 اكتوبر الفارط املدير 
بالبنك  الخارجية  والدفعات  للتمويل  العام 
استغرابه  من  األسود،  الكريم  عبد  املركزي 
من ترصيحات عدد من الخرباء االقتصاديني 
بالتوجه لنادي باريس إلعادة جدولة الديون 
مؤكدا أن املسألة غري مطروحة وان احتياطي 
احتياجات  لتغطية  يكفي  األجنبية  العملة 
2021 وذلك بالتوازي مع اقراره بان الوضعية 
ذلك  وبأن  جدا  صعبة  تونس  يف  االقتصادية 
باألمر  املعنية  األطراف  كافة  تدخل  يتطلب 
من حكومة وبنك مركزي ومنظمات وطنية 
إلنقاذ امللف االقتصادي وتعبئة موارد الدولة 

للسنة القادمة.

جدولة الديون : بحث عن 
الحلول أم مزيد من اإلغراق؟

 1956 سنة  تأسس  الذي  باريس  نادي 
مسؤولني  من  تتكون  دولية  مجموعة  هو 
ماليني من 22 دولة ذات اقتصادات كربى من 
األشد صالبة يف العالم. وتقوم هذه املجموعة 
هيكلة  يف  املتخصص  لندن  نادي  عكس  عىل 
الديون التجارية، بإعادة جدولة ديون الدول 
إفالسها.  الدول  هذه  إلعالن  كبديل  املدينة 
الديون برشوط  كما تفاوض لتخفيف عبء 

للتقليص من الفائدة عليها، وتتدخل يف بعض 
األحيان إللغاء ديون الدول املثقلة بالدين عرب 
اىل اصول وممتلكات "استثمارية"  تحويلها 

يف البلدان املدينة.
مقر  يف  دورية  اجتماعات  النادي  ويعقد 
وزارة االقتصاد واملالية بالعاصمة الفرنسية 
باريس للتفاوض والتباحث بخصوص تطور 
أو  املدينة  للدول  الخارجية  الديون  اوضاع 
القضايا املنهجية الخاصة بديون تلك الدول. 
كما يشرتط عدم النظر يف الديون املستحقة 

لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
يبلغ  املحيّنة  االحصائيات  آخر  ووفق 
حجم دين دول نادي باريس نحو 4.43 مليار 
نحو  إىل  إنشائه  منذ  النادي،  وتَوّصل  دوالر 
مدينة  دولة   90 من  أكثر  مع  اتفاقية   433

حول العالم بقيمة 583 مليار دوالر.
"االوفياء"  املتعاملني  من  تونس  وتعترب 
السنوات  خالل  سيما  باريس  نادي  مع 
االخرية ورغم الضعف النسبي لقيمة ديونها 
تجاه الدول املكونة له، فان وضعية مديونتها 
الدولية  سيما  العديدة  والتأكيدات  الخاصة 

التعثر  مرحلة  دخول  وشك  عىل  بأنها  منها 
باريس  "قمة  يف  وجودها  من  جعل  املايل 
االقتصادية" التي انعقدت يف 18 ماي الفارط 
سعيد،  قيس  الجمهورية  رئيس  بمشاركة 
الجانب  اعتبار  دون  اهمية  ذات  مسألة 
فعليا  شكلت  التي  القمة  لهذه  السيايس 

واجهة لـ "اجتماع موسع" لنادي باريس.
وزير  أكد  القمة  فعاليات  اطار  ويف 
وهو  لومري،  برونو  الفرنيس،  االقتصاد 
االجتماعات  عىل  اسابيع  ستة  كل  املرشف 
ان  الداخيل،  للنادي، وفق قانونه  املعلنة  غري 
االقتصادية"  باريس  "قمة  عقد  من  الهدف 
يتمثل يف مناقشة اتاحة الفرص للدول النامية 
وبشكل خاص يف القارة اإلفريقية عىل غرار 
غري  املديونية  ذات  اخرى  دول  وعدة  تونس 
التحديات  مجابهتها  سبل  للتحمل،  القابلة 
خالل  من  يكون  ذلك  أن  واعترب  املستقبلية. 
ظل  يف  القروض  ضمانات  من  املزيد  منحها 
عموما  افريقيا  تشهدها  مالية  فجوة  خطر 

بقيمة 290 مليار دوالر بحلول عام 2023.
مسؤويل  أبرز  أحد  وهو  الوزير  وأوضح 
الدين  خدمة  سداد  تعليق  ان  باريس  نادي 
بمبادرة  املنقيض  افريل  منذ  املطبّق  العام 
)منتدى  العرشين  ومجموعة  النادي  من 

من  باملائة   80 لـ  املالكة  البلدان  لكربى 
الناتج االقتصادي العاملي( مّكن وفق تقديره 
 5,7 تسديد  وقف  عرب  االنتعاش  بعض  من 
مليارات دوالر -اىل حني  -من الفوائد املرتتبة 

عىل نحو خمسني دولة.
عىل  العرشين  مجموعة  عملت  كما 
ودائنني  القارة،  يف  دائن  أكرب  الصني،  اقناع 
إعادة  يف  باملشاركة  الخاص،  القطاع  من 
أّن ذلك لن يكون  التفاوض حول الديون بيد 
الذي ذكر يف  إيمانويل ماكرون  كافيا حسب 
الركون  يمكننا  "ال  انه  كذلك  املايض  افريل 
"نرتك  الذي  الوقت  يف  قديمة"  وصفات  إىل 
إفريقيا أمام حلول تعود إىل الستينات". ودعا 
محّذرا  إفريقيا"  لتمويل  جديد  "اتفاق  إىل 
الفرص  "تقّلص  نتائج  ظهور  مخاطر  من 
و"توّسع  الدائمة"  و"الهجرة  االقتصادية" 

اإلرهاب".
للشأن  املتابعني  من  عديد  اليوم  ويؤكد 
الوطني، انه من الصعب تبني الرئيس قيس 
وذلك  الخارجية  الديون  جدولة  خيار  سعيد 
لعدة اسباب ابرزها تداعيات ذلك عىل الوضع 
االجتماعي اليشء قد يتسبب يف املس بشعبيته 
التي يعّول عليها كثريا عالوة عىل تأكيد سعيد 
يمر  االقتصادي  االصالح  ان  عىل  املتواصل 
بالرضورة عرب "البناء القاعدي" والرشكات 
املنهوبة  االموال  "االهلية" يف سياق اسرتداد 
مبادرة  بتطبيق  املحيل  املستوى  عىل  سيما 
الصلح الجزائي التي اعلن مؤخرا عزمه عىل 

اصدار مرسوم يقيض بتطبيقها.
يف ذات السياق، أّكد رئيس الجمهورية يف 
لقاءاته  لدى  املناسبات خصوصا  العديد من 
بمسؤويل السلطات املالية والنقدية اّن عديد 
التونيس  االقتصادي  الوضع  حول  األرقام 
املغالطة  أو  األزمة  تسويق  إطار  يف  تأتي 
حقيقية  وال  رسمية  معطيات  ليست  وأنها 
مع تشديده املستمر عىل ان الشعب التونيس 
اإلمكانات  من  لديه  ما  باعتبار  يتسّول  ال 
مثلما  الثابتة  والوطنية  الحقيقية  واإلرادة 
عند   2021 افريل   15 يوم  تحديدا  ذلك  قال 
البنك  محافظ  العبايس  بمروان  اجتماعه 

املركزي التونيس.
اجماال، ال يمكن لقيس سعيد وهو املؤمن 
حسب ترصيحاته ومواقفه العديدة بان ازمة 
من  ينخرها  وفساد  اخالق  ازمة  هي  تونس 
الداخل، ان يكون يف قلب رؤى دائني "نادي 
باريس" الذين اجتمع معهم والذين عرضوا 
عليه بشكل محقق "اقرتاحات" عديدة تهم 
جدولة الديون وهيكلتها مع ما يصاحب ذلك 
من رشوط سياسية لعل ابرزها االنخراط يف 
مرشوع الرشق االوسط الكبري و"التفكري" يف 
الفلسطينية  القضية  مع  جديد  تعامل  نمط 
للسياسات  محوري  كمحرك  وارسائيل 

االقليمية والدولية.
كثريا  سيصعب  انه  ايضا  املؤكد  ومن 
يف  تغيري  اي  ان  من  الواثق  وهو  سعيد  عىل 
تونس يمر عرب منهجه االسايس القائم عىل 
اجتماعية  يقبل برشوط  ان  الشعب"  "ارادة 
واقتصادية ال ترمي سوى ملزيد اثقال كاهل 
والبطالة  الفقر  يفاقم  بما  بالديون  تونس 
اطياف  لجل  الصعبة  االجتماعية  واالوضاع 

املجتمع التونيس ومكوناته.
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واملايل  االقتصادي  االنحدار  نحو  الكبري  تونس  انزالق  بدأ 
إدارة صارمة وعقالنية  تلت  بعدما   2011 عام  منذ  واالجتماعي 
للشأن العام إدارة اعتمدت عىل تخمينات تقريبية وربّما ذات نوايا 
ملا يسّمى بسياسة  لخيار كارثي  الجبايل  انساقت حكومة  سيئة. 
أبواب  فتح  عىل  نّصت  والتي   »GO AnD StOp« وتوقف«  »اذهب 
فرملة  ثم  االقتصادية  الدورة  انعاش  بذريعة  العمومية  املالية 
بداية  تلك  وكانت  التضّخم.  وزيادة  انزالق  لحصول  تجنّبا  ذلك 
االندحار. كان »GO« سهال يف حني كان هناك عجز عن تطبيق 
خالل  املسجل  الضئيل  االقتصادي  النمّو  كان   .»StOp« التوقف 

الرتفيع  من  حرصيا  تأتّى  ألنه  كاذبا  و2013   2012 عامي 
كثيفة  انتدابات   : العمومية  الوظـيفة  أجور  كتلة  يف 

وزيادات يف األجور.
لكن الكارثة الحقيقية وقعت بني عامي 2017 
و2019. ثالث سنوات من إدارة كارثية لالقتصاد 
واملالية العمومية التونسية قادت تونس نحو كارثة 
ومالية  اقتصادية  وضعية  يف  وأغرقتها  حقيقية 
غري  وخارجي  عمومي  تداين  مستوى  معّقدة. 
مسبوق )تضاعف الدين العمومي يف ثالث سنوات(. 

عالقات صعبة باملانحني وخصوصا صندوق النقد الدويل والبنك 
لتمويل  املوارد خارجيا وداخليا  العثور عىل  الدويل. صعوبات يف 
عىل  وحتى  العمومية.  الوظيفة  رواتب  ودفع  العمومية  النفقات 
لتعبئة  كبرية  صعوبة  بل  صعوبة  تونس  تجد  الثنائي  املستوى 

املوارد الالّزمة لقانون املالية التكمييل لعام 2021.
الذي  »الثالثي«  سوى  الكارثة  هذه  مهنديس  »كبار«  يكن  لم 
ضّم رئيس الحكومة ووزير املالية ومحافظ البنك املركزي الذين 
أرشفوا عىل إدارة شؤون البلد االقتصادية واملالية خالل السنوات 
املذكورة. ضّحى هذا الثالثي بمصالح تونس وباالقتصاد وباملالية 
شخصية.  ملصالح  خدمة  بتونس  بالتايل  وضّحوا  العمومية 
رئيسا  ثمن  بأي  يصبح  أن  عىل  مصّمما  الحكومة  رئيس  كان 

للجمهورية. ومّلا كان يف حاجة لدعم أو لتواطؤ أو حتى ملجاملة 
الحكومة  رئيس  بمنصب  املالية  وزير  وعد  فقد  اآلخرين،  االثنني 
ووعد محافظ البنك املركزي باملحافظة عىل مركزه ملا ال يقل عن 

والية كاملة بسّت سنوات مع عدم استبعاد إمكانية التجديد له.
كان يتوّجب تبعا لذلك اطالق وعود انتخابية من قبيل »خفض 

مستوى عجز امليزانية« اىل أرقام تثبت نجاح الحكومة.
تعتمد  تزال(  )وال  العمومية  الحسابات  دائرة  كانت  وملا 
حسابات نقدية كانت التجاوزات والتالعب باألرقام ممكنة. وهكذا 
لم تكن وزارة املالية تسجل يف الواقع سوى النفقات التي أدت اىل 
عجز  عن  »صحيحة«  أرقام  نرش  ذلك  أتاح  وقد  فعلية.  دفوعات 
امليزانية والدين العمومي بعدما تم التخفيض فيها بشكل كبري. 

وتُرجم ذلك بـ«تصدير« عجز امليزانية الحقيقي وجزء من ديون 
الدولة اىل املؤسسات العمومية مّما أدى يف النهاية اىل انفجار 
ديونها لدى البنوك التونسية. وكان كل ذلك يتم برضاء تام 
من البنك املركزي الذي سمح بل وشجع يف بعض الحاالت 
البنوك التونسية عىل االلتزام بشكل مفرط بالتعامل مع 
املؤسسات العمومية اىل درجة تعريض قروضها للخطر. 
صادر  تقرير  عىل  نظرة  القاء  من  الصدد  هذا  يف  والبّد 
»موديز«  السيادي  الرتقيم  وكالة  عن  العام  هذا  بداية 
املنصوص  استقالليته  »نيس«  املركزي  البنك  أن  يبدو  اذ 
املرة يف خدمة  هذه  عام 2016 ووضعها  قانون  يف  عليها 

رئيس الحكومة.
نفقات  تغطية  تتّم  العام  املتبقية من هذا  للفرتة  بالنسبة 
الدولة باللجوء املكثف لطباعة األوراق النقدية مع ما يرتتب 
التوازنات  كل  عىل  وخيمة  عواقب  من  ذلك  عن 
القدرة  وعىل  البالد  يف  واملالية  االقتصادية 
الرشائية للتونسيني وعىل قيمة الدينار يف الداخل 
ديسمرب  من  السابع  يف  اليوم  نحن  والخارج. 
ويف   .2022 لعام  ميزانية  بال  تونس  تزال  وال 
الواقع ال تعرف السلطات العمومية شيئا عن املوارد التي ستمّول 
املفاوضات مع صندوق  بينما وصلت  العادية  الدولة  نفقات  بها 
النقد الدويل اىل طريق مسدود. ويف ظل هذه الوضعية نرش البنك 
كارثة  عن  تقريرا  لينش«  مربيل  أمريكا  »بنك  الكبري  األمريكي 
املالية العمومية بتونس يؤكد أن املرور بـ«نادي باريس« سيصبح 
من اآلن فصاعدا اجباريا. وهذا يلحق رضرا كبريا بصورة تونس 

وسمعتها عىل الساحة الدولية.
»الجهود  بفضل  اليوم  اليها  وصلنا  التي  الحالة  هي  هذه 
الحثيثة« التي بذلها صانعو الكارثة الذين وضعوا تونس يف ورطة 

كبرية يف ظل افالت تام من العقاب.

هؤالء تسّببوا يف الكارثة
كريمة السعداوي

يوسف الشاهدرضا شلغوم

صورة تتحّدث

أمل: ازربي صابرين ما بقاش علينا بكري 
صابرين: هاني نزرب البوط وحل 

أمل: سايسي روحك في الطبعة، ال تمرمدي حوايجك 
صابرين: هاني نسايس...صحة ليه هاك الطفل شايخ...

أمل: أما طفل يا بنتي جّنيتي، غارڤين في الطبعة للعنكوش 
وتحكيلي عالذري، نحنا رانا ماشين نقروا على رواحنا

صابرين: ال يا بنتي نحنا متاع الشيء هذايا، وهللا ضحكتيني 
ونا ما عيني في ضحك صوابعي جامدين...

أمل: ماال شبيك ڤولي تراه؟
صابرين: أكا الطفل فوڤ البغل...مرتاح، بوطو نظيف، يدخل 
للقسم مخو مع المعلم موش كيفنا عين في المعلم، وعين في 

البوط واليدين تنّظف بالسرقة، وصوابعي يڤفڤفوا...
أمل: بالالهي متذكرنيش، ان شاء هللا برك الواد ميحملش، 

ماو كل شتوية يهّز شطر المدرسة...
صابرين: نا منحبوش يهزني الواد، ان شاء هللا عاألقل نوصل 
للكوالج...اسمعيني هيا نجروا، عاألقل نخلطوا بكري شوي ورا 

المدرسة نشّعلوا النار ندفوا...
ل...

ِ
أمل: هاو بوطي وح

صابرين: حتى انت اكبسي روحي، ياخي تمشي عالزليز!
أمل: وانت منين تعرفيه الزليز، حتى المدرسة زليزها مڤّلع؟!

صابرين: ماني ريتو في بيرو المدير... 
عن دلندة نعيمي
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»إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء...« )حديث رشيف(
بعد مساندتنا صحبة قسم كبري من مواطنينا الرئيس 
جويلية   25 يوم  اتخذها  التي  اإلجراءات  يف  سعيد  قيس 
أشهر  أربعة  بعد  مآلها  نتساءل عن  أن  املايض من حقنا 
كاملة. هل أوىف الرئيس بوعوده يف مقاومة الفساد واإلنهاء 
مهامها؟  أداء  من  الدولة  منعت  التي  الفوىض  حالة  مع 
نشاهد  ونحن  الذهن  إىل  تتبادر  اإلستفهامات  من  جملة 
واحتاللها  االتصال  وسائل  إىل  القديمة  املنظومة  عودة 
كامل عن  تباطؤ  األجواء مقابل  لتلويث  مساحات كربى 
مواصلة ما كنا نعتقد أنه سيحصل مّلا جّمد الربملان وأطاح 
بالحكومة اللذين يحكمان البالد منذ عرش سنوات كاملة 
دون منازع بقيادة من حركة النهضة التي لم تخرج من 
واالعتصامات  املظاهرات  رغم   2011 سنة  منذ  الحكم 
التوافق  ولكن  منها  للتخلص  محاولة  يف  انتظمت  التي 
والخيانات واالنتهازية التي عليها عدد كبري من متعاطيي 
أنها كما  الشأن السيايس جعل منها رقما عصيّا والحال 
إال نمرا من ورق. فما سبب ذلك؟  ليست  بعد  تبنّي يف ما 
هل هي أخطاء من رئيس الدولة أو هي الرضورات التي 
ألنه  الدولة  جهاز  يف  الترّصف  عن  قارصة  يده  جعلت 

مخرتق بالكامل؟.
لإلجابة عن هذه األسئلة وجب أن نمّهد لذلك بمقدمات 

حتى تتضح الرؤية:
1( إجراءات 25 جويلية حّددت املتسبّب يف ما آلت إليه 
األوضاع من هوان وإفالس ممثلة يف الحزب الحاكم أساسا 
وعزل  الربملان  تجميد  إىل  بالرئيس  دفع  ما  وهو  وتُبَّعه 
الحكومة  ولكنه توّقف عند هذه النقطة يف حني  ان االمر 
الداء  أصل  إىل  والتوجه  الترصف  حسن  منه  يقتيض  كان 
والخراب أي حركة النهضة. فال معنى لتجميد الربملان مع 
ويؤلف  االجتماعات  ليعقد  بحرية  يتحرك  الغنويش  بقاء 
البيانات حاملة  العالم ويصدر  برملانات  لتمثله يف  الوفود 
ختم الربملان املجّمد وغري ذلك مّما ال يمكن أن نحمله إال 

عىل سوء التقدير يف أفضل األحوال. 
 25 قرارات  بعد  ظهرت  التي  الشعبية  املساندة   )2
جويلية لم يتّم استغاللها أو تنظيمها كما يجب بل وقع 
إهمالها. فالناجح يف السياسة هو الذي يكون قادرا عىل 
حوله  أحزمة  بهم  يكّون  األنصار  من  عدد  أكرب  تجميع 
لحمايته والدفاع عن الخيارات التي ساندوه ألجلها وقادرا 
ال  واألعداء حتى  الخصوم  أكرب عدد من  تحييد  ثانيا عىل 
يتجمعوا عليه. والالفت للنظر أن الرئيس يف هذه النقطة 
بالذات اكتفى بإعالن قراراته دون أن يتبعها بلقاءات مع 
الدويل  العام  للرأي  يكشف  أعلنوا عن مساندته حتى  من 
وفنانني  مثقفني  من  فيها  الذكاء  وخمرية  األمة  عقل  أن 
وغريهم  "البوز"  جماعة  وليس  محرتمني  وصحفيني 
فائدة  ال  التي  الزيارات  ببعض  واكتفى  صّفه  يف  يقفون 
من ورائها كزيارته لوالية سيدي بوزيد وما صاحبها من 

فوىض أثناء إلقاء كلمته.
مثقفني  إىل  تحتاج  الدنيا  يف  قيادة  وأية  نظام  أي   )3
خصومها.  عىل  والرّد  ملرشوعها  للرتويج  رأي  وأصحاب 
تحتفي  أنها  يلحظ  والقيادات  الزعامات  كل  يف  واملتأمل 
لم  الذي  رئيسنا  باستثناء  قراراتها  يف  وترّشكها  بنخبها 
يبلغ إىل علمنا أنه استقبل مثقفا واحدا أو فنانا أو مبدعا 
اللتان  الجلستان  وحتى  بعضهم.  مع  جلسة  عقد  أو 
حرضهما الصادق بلعيد وأمني محفوظ غاب عن الثانية 
التي  الجلسات  نوع  من  وهي  عيىس  بن  الصالح  محمد 
اقرتاحنا ألنها بني ذوي االختصاص لحّل  ال تدخل ضمن 
إشكاالت قانونية وليست من النوع الذي ينظر يف املآالت 
للمستقبل  واسترشافا  والجغرافيا  بالتاريخ  اسرتشادا 

استنادا للوقائع والعلم.
4( الخطأ يف الفرز بني الخصوم واألعداء واالحتكام إىل 

بأشد  يعامل  الحّر  الدستوري  فالحزب  ذلك.  الهواجس يف 
عقد  من  منعه  جهة  من  النهضة  حركة  به  تعامل  مّما 
اجتماعاته وقد وصل األمر إىل تعيني شخص كان من بني 
املهاجمني ألحد نشاطاته واليا عىل قفصة. إن عىل الدولة 
إىل  انضباطها  مدى  إىل  االحتكام  األحزاب  مع  تعاملها  يف 
ألنه  للحكم  وتبعيتها  موافقتها  مدى  إىل  وليس  القانون 
عندها تصبح الدولة خصما لهذا الحزب أو ذاك وهو أمر 
ولم  النهضة  حكومات  استعملته  ومستهجن  مرفوض 
الناس من  يفدها ال يف اكتساب مؤيدين جدد وال يف منع 

االنخراط يف األحزاب التي أثبتت جديتها وإشعاعها.
الفساد ولم تكن  أي نظام من نسبة من  5( ال يسَلم 
تونس استثناء إذ عرفت أنواعا من الفساد ولكن ما إن حّل 
ركب حركة النهضة إىل الحكم حتى استرشى الفساد وعّم 
أي مرفق عمومي.  أذاه  ولم يسلم من  الحياة  كل مرافق 
ومن الغفلة االكتفاء بمحاسبة مستوري الحال من نوع 
الذي أطلق رساحه مؤخرا مع الصمت عن  سمري الطيب 
ما  وفق  املليارات  صاحب  وعن  الصيني  املليار  سارق 
نرشت احدى الصحف وعن األغنام التي استوردت لتغطية 
مسرتابة  صفقة  يف  نفقت  ولكنها  األضحى  عيد  حاجات 
وال  املتعاقبة  الحكومات  يف  امللفات  بقية  مع  الحال  وكذا 
الحكم  لن تخرج من  أنها  تعتقد  النهضة كانت  أن  ننىس 
ولهذا السبب بالذات لم تتوّرع هي وحلفاؤها عن النهب 
املنظم ملالية الدولة اىل جانب "ما جاب الزالط" مثلما كان 

يقول الوالد رحمه الله.
6( االستغناء عن النخب املثقفة والفاعلني من نشطاء 
املجتمع املدني واألحزاب لصالح شباب املنصات الوهمية 
أو ما ُسمي البناء القاعدي  ليس إال مجّرد أوهام وتخاريف 
التنظم  عرفت  تونس  ألن  عقالها  من  منفلتة  وخواطر 
واألحزاب منذ بداية القرن العرشين وهي من أقدم الدول 
التي تأّسست فيها النقابات العمالية والفالحية والتجارية 
واملنظمات الرياضية والشبابية والثقافية اىل جانب نخبة 
عرفت الجرائد منذ سنة 1860. فهي بذلك ذات شخصية 
املشرتك  والعيش  الجغرافيا  وصاغتها  التاريخ  نحتها 
قوامها التنظيمات املدنية الحديثة التي شهدت محاوالت 
لتقويضها من طرف "الخوانجية" طوال العرشية املاضية 
وحاليا من طرف ما سّمي شباب املنصات والبناء القاعدي 
مدقع  وجهل  فكري  خواء  عىل  تدالن  تسميتان  وهما 

لها.  والبرشي  الحضاري  وباملعطى  تونس  بخصوصيات 
فالشباب مرحلة عمرية ال داللة لها يف صياغة مستقبل 
والعلم  التجربة  إىل  تحتاج  التي  األمم  قيادة  ويف  الشعوب 
حصل  مثلما  والزكرة  الطبل  إىل  وليس  التدبري  وحسن 
مؤخرا يف والية بن عروس. هذه األوىل، أما الثانية فهي ما 
سمي بالبناء القاعدي وهي كلمة ملتبسة وال داللة لها أو 
وجود يف معجمنا الثقايف والسيايس ألن هذا البناء يف نهاية 
األمر مثلما رصح بذلك مفرسو الحملة يخضع إىل القرعة 
واالقتصادي  السيايس  نظامها  يقوم  لدولة  معنى  فأي 

واالجتماعي عىل القرعة؟.
جويلية   25 قرارات  تصل  أن  املفروض  من  كان   )7
استلمه  الذي  الرسي  التنظيم  ملف  بإحالة  نهاياتها  إىل 
الباجي وتحدث األمريال العكروت عن مدى خطورته عىل 
ذلك  العسكري ولكن شيئا من  القضاء  إىل  القومي  األمن 
لم يحصل بل نجد أن ملف الجمعيات وتمويل اإلرهاب لم 
يفتح لحد اآلن رغم أن املطالبات تكّررت برضورة إغالق 
هذه البؤر التي تستهدف عقول الناشئة وتدمري املنظومة 
يرصح  مّلا  خصوصا  مفهوم  غري  أمر  وهو  التعليمية 
الرئيس بأنه ليس منهم دون تحديد أو تعيني. فهل يقصد 

بذلك "الخوانجية" أو الحزب الدستوري الحّر؟.
8( جملة ما ذكرنا أعاله يفيد بأن القصد من قرارات 
بل  واإلرهاب  الفساد  إنهاء منظومة  يكن  لم  25 جويلية 
عزل املشييش فقط. وبما أن ذلك لم يكن ممكنا مع بقاء 
الربملان فقد تم التوجه نحو تجميد هذا األخري وعند هذه 
الشعبي  املثل  فينا  ليصّح  امللف،  الرئيس  أغلق  النقطة 

البليغ "عيطة وشهود عىل ذبيحة قنفود".
رئيس  أمام  أبوابها  األقدار  َفتحت  جويلية   25 يوم 
تتار  هجمة  من  للبالد  منقذا  اسمه  يسّجل  حتى  الدولة 
العرص وهمجيتهم ولكنه لم يتّم مهمته التاريخية يف ذبح 
اإلرهاب والقضاء عىل أسبابه امتثاال لقول الرسول )ص(: 
"إن الله كتب اإلحسان عىل كل يشء، فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحّد أحدكم شفرته، 
ولريح ذبيحته" وانما اختار سياسة غري ما يقتيض الحزم 
والرسعة لنجد يف نهاية األمر "الخوانجية" وقد عادوا إىل 
املتاجرة باملظلومية يف الربملان األوروبي يف انتظار وصولهم 

إىل مطار قرطاج.

أنس الشابي
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حزب(  بغناك  )يا  مجموعة  وإاّل  فرد  مبدئيّا،كيف 
أّول  حّد،املفروض  حّق  يف  يُخطئ  وإاّل  حاجة  يف  يفشل 
ويعتذر... ويقيّم  شويّة  روحه  ِيجبد  يعملها  حاجة 

أّما عاد كيف يتعّلق األمر بحزب حكم البالد وتحّكم يف 
البالد  فيهم  شافت  حكمه  وسنوات  ناس  برشة  رقاب 
نوع  لحّفار قربو من  الواحد  ِتتُّوِرخ ويحكيها  حاجات 
إغتياالت وإرهاب وتزايد الفساد وقتها تويّل املسألة ما 
للتّقييم األخالقي من نوع"إحشمو  عادش بركة قابلة 
يتحّدث عىل  ينّجم  آخر من  تتعّداها ل"راكم  شويّة"بل 

الّديمقراطيّة والّدستور واملؤسسات"!
متصاعدة،  وبصورة  هاأليّامات  النّهضة  يسمع  إيّل 
يكون ينّجم  هالحزب  ومسرية  ممارسات  أّن  يقول 
manuel أصال متاع كيفاش يكون الحزب الّديمقراطي 

فيه)ماهم  يشارك  حتّى  أو  الحكم  يدير  وكيفاش 
سعى  حكمنا(،كيفاش  ما  عمرنا  بخرافة  مغرومني 
املؤّسسات  بناء  إلستكمال  جّدا  الّديمقراطي  هالحزب 

الّدستوريّة وقّدم من أجلها كّل التّنازالت!
 7/  25 ما"بفضل  بشكل  وكاينّو  النّهضة  حزب 
/2021 "عمل حّمام وطلع نظيف يلّلش! كي الفرفوري 

بعد غسيلو.
برشة  يدين  وإستعمل  البالد  حكم  النّهضة  حزب 
قطاطس كال بيهم القستل يف برشة مّرات وبرشة مواقع 
تخاّلت  ما  النّهضة  عمرها  ومفاصل  مواقع  فّمة  لكّن 
والتّشغيل  الّداخليّة  بسهولة:كيف  األقّل  عليهم،عىل 
قصرية  فرتات  يف  وكان  القضاء  وطبعا  والتّكنولوجيا 

خرجت من واحد من هاملواقع،راهي ملّدة قصرية.
النّهضة ومن الحاجات إيّل ما تنّجمش تنكرهم عليها 
تتحالف  باش  ومستعّدة  توصل  تحّب  وين  عارفة  هي 
مع أّي طرف!حتّى مع إيّل كانوا"زعمة زعمة"من أعمدة 

النّظام القديم!
 7/  24 نهار  من  دقيقة  آلخر  وحتّى  النّهضة  حزب 
بالّضبط  هوني!  موش  الّدار  موىل  عامل  كان   2021/
الخريجي  راشد  رأسهم شيخهم  النّهضة وعىل  قيادات 
الغنويش عاملني وذن من طني ووذن من عجني! البالد 
داخلة بعضها واملتوّفني بالكوفيد 19 أعدادهم باأللوفات 
وهم يحبّو يبّدلوا الحكومة! املاليّة العموميّة "ناشحة" 
عرب  لحلفاءهم  خدمات  ينّجموا  كيفاش  يشوفوا  وهم 
تتزاد  عّمال  البّطالة  قطر(!  صندوق  )كيف  صناديق 

أعدادهم،وزادت عليهم تبعات الوباء،وهم مش هنا!
عىل   هي"show"متواصل  الوحيدة  املرئيّة  اإلنجازات 
مقاعد الربملان ومنّصته،بون إنجاز كلمة ربّما ماهياش 
كلمة  نستعمل  بركة  حبّيت  برشة،لكّن  مناسبة 
خفيفة،فّماش ما ربّي يخّفف علينا الكّل من هالوضع.

ومن جهة أخرى،هيئة الّدفاع يف قضيّتي الّشهيدين 
تقّدم  مّرة  كّل  ويف  الرباهمي  ومحّمد  بلعيد  شكري 
منظومة  متاع  الحيّة  الّلحمة  وتمّس  جديدة  معطيات 
جماعة  واألمنيّة،ورّد  القضائيّة  وأذرعها  النّهضة 
النّهضة هو نفسه يف كّل مّرة:مش صحيح وإفرتاء و...
بني قوسني وينّجم يكون تفكريي سطحي ومتاع شيّاب 
فهمهم محدود:هيئة الّدفاع وحفرها الّصخر بظوافرها 
أكثر  هي  والتقّص  البحث  يف  املواصلة  يف  وإستماتها 
طرف وجع النّهضة وأحرج ناس أخرى من هاك إيّل زادة 

كانوا عىل الّربوة...ومنهم ربوة قرطاج!
الكّل  هذا  "تمسح"  تحّب  النّهضة  تّوة،  املهّم 
!و  الّدستوريّة  الرّشعيّة  خطاب  وراء  وِمتخبيّة  وأكثر 
النّهضة!  دستور  هوش  ما   2014 دستور  باملناسبة، 

دستور النّهضة هو متاع 1جوان إيّل خرجت النّاس باش 
 2014 دستورو  عىل  املصادقة  تّمت  ما  وبعد  تقّلوا:ال! 
يقعد  باش  يشء  كّل  عملوا  والنّداء  باألساس  النّهضة 

نّص معّلق يف الفضاء:ال هيئات دستوريّة ال والو !
الرّشعيّة  عودة  عىل  تدافع  النّهضة  يقول  يحّب 
الّدستوريّة كيف ما تشوفها هي:رشعيّة تكّمل تفّصل 

فيها عىل قياسها وقياس les satellitesمتاعها!
ويف األثناء قاعدة عاملة روحها كاينّو األمر محسوم 
تّوة  هّم،  كان  ما يسمع  الواحد  لوكان  يعني  لفايدتها! 
لنصابها)نصاب  ترجع  باش  األمور  أنّو  يستخايّلو 
النّهضة( ويرجع"الّشيخ"للمنّصة متاع رئاسة املجلس 
وفيديوهات  وتعليقات  ساعة"طريّح"عرك  وساعة 

اليف ويا دار ما دخلك رّش!
النّهضة ويف غياب أّي آفاق مستقبليّة واضحة قاعدة 
ضاربة  العادة:املظلوميّة  ضحيّة،كيف  أنّها  تسّوق 
مثال  خاطرها  عىل  ِمستهدفتها  الكّل  مسّد،النّاس 
الحقوق  أجل  من  والتّضحية  والنّضال  الّديمقراطيّة 
خروج  سبب  عىل  يتساءل  يويّل  الواحد  لني  والحريّات! 
الغنّويش  بتنّحي  ومطالبتهم  وجماعات  أفراد  قياداتها 

وجماعته!
النّهضاويّة  القيادات  بعض  ترصيحات  تبّع  إيّل 
بالغنّويش  متشبّثة  مازالت  إيّل  املجموعة  من  وخاّصة 
بعالمة  وجهو  يبّدل  وإاّل  يضحك  الحقيقة  يعرفش  ،ما 
وحدة  يف  النّهار  هاك  منهم  واحد  كبرية!فّمة  إستفهام 
اِتّعبش  لقيس سعيّد:ما  اإلذاعات،قّدم ووّخر وقال  من 
بعد  للربملان  جلسة  أّول  ويف  باملراسيم،رانا  روحك 
!(باش  بركة  بينهم وبني سعيّد  العركة  رجوعه)كاينّي 
يُلغي مراسيمك الكّل ويفسخ كّل ما ترتّب عليها!السيّد 
هذا وإيّل كيفو،لتّوة ما فهموا إيّل النّاس رفضتهم وفّدت 
منهم وخرجت ألف مّرة للّشوارع باش تقوللهم:يّزي!فيه 
لوكان  أعلم،حتّى  ويظهريل،والّله  فّدينا  الربكة!رانا 
عليهم  يدوروا  باش  والنّهضة،النّاس  سعيّد  يتفاهموا 

الزوز!
ويف ندوتهم الّصحفيّة متاع نهار اإلثنني،ما قال حّد 
الّدستور  عىل  الّدفاع  كالمهم،عنوان  لحّد!النّهضة،عىل 
والحريّات وحقوق النّساء وعمرهم ما عملوا ُخطب متاع 
عنف وإاّل حّرضوا عىل ناس!حتّى من يس عيل العريض 

قاللكم نعتذر عىل أحداث الرّش ومتعاطف مع الّضحايا 
 la،جزائيّة)أيواه مسؤوليّة  حتّى  عندي  ما  أنّي  رغم 
عالقة(،كاينّو  عنديش  ما  وأنا  حكم  القضاء   fameuse

صفحة  عىل  مسؤول  كان  وقتها  هو  إيّل  يقوللنا  حّب 
وزير  هوش  وما  الجرائد  من  جريدة  يف  النّجوم  أخبار 
الّشهيد شكري بلعيد  إتّهم  إيّل  الّداخليّة!كاينّو مش هو 
تحريضيّة!كاينّي  عليها  نقولو  نّجمو  ما  أقّل  وبلغة 
النّهضة حّققت يف سليانة أكرب إنجاز بحكومتها برئاسة 
يشّدوا  واملواطنني  املواطنات  الجبايل:خاّلت  حّمادي 

الثنيّة ويقولولوا:أقعد فيها وحدك إنت والوايل متاعك!
النهضة قاتلك ال عملنا ال لوبيينغ ال ارهاب وال خذينا 
تمويل  أجنبي... تي أصال ما كانوش يف تونس العرشة 

سنني إيل فاتو...
هذا وأكثر يظهر أنّو صار يف عالم آخر موازي، أّما يف 
الواقع متاع النّهضة،العصافري تزقزق والّسماء صافية 
تخدم  تميش  باش  املواطنني  جّرة  يف  تجري  والّدولة 

وتعيش وتمارس حريّاتها.
النّهضة تّوة تحّب تنّسينا الكّل يف إيّل عملتّو ومرّكزة 
كان عىل عركتها مع قيس سعيّد!وعّدها باش تخرجلنا 
بهاك الجملة املرصيّة"إحنا أبناء النّهار ده"وباش تزيد 
الخارج  كارطة  يف  تلعب  التّعمية،هاني  محاوالت  يف 
ويتحّدثوا يف مدريد وغريها عىل رضورة وقوف املؤّسسات 
الّديمقراطيّة الدوليّة لجانب الّديمقراطيّة التّونسيّة)يس 
بينما  للربملانات  الّدويل  اإلتحاد  العيّادي(قّدام  فتحي 
"عزلة  عىل  بالتّباكي  الّديمقراطيّة  "عنوان"  يتكّفل 
تونس" وعدم دعوتها لقّمة الّدول الّديمقراطيّة كيف ما 

قال يس راشد الغنّويش...
الكّل  جديدة:املشاكل  خرافة  يف  تّوة  تحكي  النّهضة 
النّهضة  حكم  لوال  أنّو  والحقيقة   7/  25 مع  بدات 
ملا  حكمهم  هذا!لوال  للوضع  البالد  وصلت  ملا  وتوابعها 
وصلت النّاس لوضعيّة:أّي حّد إاّل النّهضة!لوال حكمهم 
األدوات  من  أدنى  حّد  األقل  عىل  عندها  البالد  راهي 

ملواجهة أّي مرشوع لحكم فردي أو غريه!
فيها  ترجع  عتارس  منامة  يف  عايشة  تّوة  النّهضة 
والحقيقة  الحّل  هي  أنّها  تقنع  وتحّب  عليه  كانت  ملا 
أنّها جزء هام كان  تدّل  الّسابقة  الوقائع  والواقع وكّل 

موش األهّم يف وصولنا لها الحال!

حركة الّنهضة أو منامة العتارس...
منير الفّلاح

خزعبالت سياسية تونسية
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رابطة  مليشيات  هاجمت   2012 سنة  من  ديسمرب   4 يوم 
ذكرى  إحياء  ُقبَيل  التونيس  العام  اإلتحاد  مقر  الثورة  حماية 

إغتيال الزعيم فرحات حشاد. 
- بدأ هجوم امليليشيات حوايل منتصف النهار والنصف، ملا 
تقدم حوايل 300 عنرص )تّم تجميعهم داخل جامع »الزرارعيّة« 
الذي ال يبعد إال بضعة أمتار عىل ساحة محمد عيل( وتقدموا نحو 
مقر اإلتحاد يف ساحة محمد عيل وسط العاصمة تونس مدّججني 
البيضاء من سكاكني وسواطري وحجارة وانهالوا عىل  باألسلحة 

النقابيني بالتعنيف.
واحدة   : إىل مجموعتني  امليليشيات عنارصها  - وقد قسمت 
الشعارات،  رفع  يف  وانخرطت  البطحاء  إىل  املؤدية  املنافذ  سدت 
املجموعة  أّما  احتجاجية،  وقفتها  باّن  لإليهام  الالفتات  ورفع 
الثانية فقد تكّفلت باالعتداء بكل وحشيّة عىل النقابيني املوجودين 
بالهراوات والقضبان الحديديّة بعد أن ألقت عليهم قنابل الغاز 

كانت يف حوزتها، كما تّم رشق املكاتب بالحجارة التي تّم جلبها يف حقائب وأكياس وتهشيم الالفتة الزجاجيّة 
التي تتوسط البطحاء واقتالع الالفتات التي زينت بها البطحاء بمناسبة ذكرى االستشهاد ومحاولة تهشيم 

بعض األبواب الخارجيّة.
- النقابيون الحارضون ورغم رشاسة الهجمة اإلجراميّة املباغتة نجحوا يف منع هذه امليليشيات من اقتحام 
مقّر اإلتحاد مّما تسبّب يف إصابة قرابة الثالثني نقابيا بأرضار بدنيّة متفاوتة الخطورة بني كسور ورضوض 

وكدمات عىل مستوى الرأس مّما يعكس نيّة املعتدين يف القتل.
العديدة  واالتصاالت  اإلتحاد  داخل  املحارصون  النقابيون  أطلقها  التي  االستغاثة  صيحات  تلق  لم   -
استجابة من وزارة الداخليّة التي التزمت »الحياد« وتركت املجزرة تستمر ألكثر من ساعة غابت فيها قّوات 

األمن عن البطحاء رغم أنها كانت موجودة عىل مستوى باب البحر عىل بعد أمتار من البطحاء. 
امليليشيات  أعوان األمن لحماية  باملئات، عندها تدّخل  النقابيون  عندما هّب  إالّ  - ولم تصل قوات األمن 

اإلجراميّة والفصل بينها وبني النقابيني الذين كنسوهم من بطحاء محمد عيل.
املكتب  يف  أعضاء  بينهم  من  اإلتحاد  وأعضاء  قيادات  صفوف  يف  الجرحى  عديد  الهجوم  خّلف  وقد   -

التنفيذي من بينهم حفيظ حفيظ وسمري الشفي واملولدي الجندوبي... 
- وقد كشف حسني العبايس )األمني العام السابق لإلتحاد( يوم 15 نوفمرب 2020 إلذاعة موزاييك ألول 

مرة عن االتصال الذي جمعه بوزير الداخلية  يف ذلك الوقت  
عيل العريّض  فقال : ›‹ اتصلت بعيل العريض وزير الداخلية 
أنه  سريسل األمن خالل دقائق.  بالوضع.. فأكد يل  وأعلمته 
 5 من  أكثر  اإلتحاد  مقر  عن  يبعد  ال  الوزارة  مقر  وحسابيًّا 
دقائق ... لكن األمن لم يأت. أعدت اإلتصال به وطمأنني مرة 
العبايس  يأت‹‹. وتابع حسني  األمن سيأتي.. ولم  بأن  أخرى 
قائال : ›‹اتصلت مرة ثالثة، وهذه املرة خاطبته بحدة وقلت له 
›‹تحّمل مسؤوليتك يف ما سيحصل. وقد تبني لنا أن األوامر لم 
تعط لألمن للقدوم والتدخل.. وتبنّي أن اللجان أو الرابطات 
كان يحمي فيها األمن التونيس...  لقد  كان هناك  تواطؤ‹ وال  
لكن  أم هي مجرد صدفة..؟.  تنسيقا  األمر  أن يف  ندري هل 
التي جمعتني  املكاملة  بعد هذه  اإلتحاد  دار  بدأ عىل  الهجوم 

بالعريض«. 
العام  اإلتحاد  لتطهري  جاؤوا  أنهم  املهاجمون  إدعى   -
خالل  سليانة  والية  شهدتها  التي  االحتجاجات  وراء  كانت  التي  الفاسدة«  »العنارص  من  للشغل  التونيس 

األسبوع السابق بسبب أحداث الرّش. 
- ويف أول رد فعل شدد األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل حسني العباىس عىل أن »اإلتحاد لن 

ينحني ألي طرف كان ولن يقع تحديد املربع الذي يعمل فيه«.
- وقد ذكر العبايس يف ندوة صحفية : »اليوم كرشت خفافيش الظالم عن أنيابها« مشددا »أن النقابيني 

الرشفاء ال يخافون النهضة وال مليشياتها«.
املقّر  اقتحام  محاولة  عىل  االستقالل  منذ  حكومة  فيها  تقدم  التي  األوىل  املّرة  »انّها   : العبايس  وتابع   -
املركزي لإلتحاد وتعنيف النقابيني بأسلوب همجي إجرامي ينّم عن حالة من الحقد الدفني ويعكس نقمة عىل 

النقابيني والعمل النقابي.« مالحظا أن »االتحاد يعرف كيف يرّد عىل مثل هذا االعتداء«.
من  اإلتحاد  له  تعرض  ما  احتجاجا عىل  البالد  يف  عام  إىل إرضاب  العبايس  كلمة  إثر  النقابيون  ودعا   -

اعتداءات.
- والجدير بالذكر أن العالقة بني النهضة واإلتحاد توترت خالل األشهر السابقة لهذا الهجوم، مّلا رفض 
اإلتحاد محاوالت حكومة الرتويكا استمالته وتركيعه وتجريده من استقالليّته التي دافع عنها منذ تأسيسه. 
 أسامة الراعي

في ذكرى هجوم رابطات حماية الثورة على مقّر االتحاد

التعليم الثانوي 

حتى ال يصبح القطاع قطيعا
عماد بن سلطانة - كاتب ونقابي

له أستاذ  الذي تعرض  عشنا مطلع شهر نوفمرب عىل وقع االعتداء 
بمعهد ابن رشيق بالزهراء. وقد كان إرضاب األساتذة يوم الثالثاء )-9
الثانوي مع تعاطف فئات  التعليم  11 ( تلقائيا وردا عفويا من قطاع 
عديدة من املجتمع أو جلها. وكان من املفروض أن يتم البناء عىل هذا 
الحدث والتعاطف الحاصل مع املربني لخوض معركة القانون األسايس 

الذي من شأنه أن يحمي اإلطار الرتبوي وكل املؤسسات الرتبوية.
العامة  الجامعة   أن  األساتذة  فيهم  بمن  الجميع  فاجأ  ما  ولكن 
للتعليم الثانوي تقرر إرضابا عاما بعد يومني من اإلرضاب األول )-12
11(! وجاء رفض املركزية النقابية. وعاش األساتذة والتالميذ واألولياء 
بني  ورصاع  واضح  تجاذب  أبدا.  قبل  من  نشهده  لم  اإلرباك  من  يوما 

املركزية النقابية والجامعة العامة للتعليم الثانوي.
ولنا أن نتساءل ملاذا هذا الرصاع ؟ وهل للقاعدة األستاذية مصلحة 

فيه؟ 
سبب الخالف يعود إىل رغبة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي 
يف الصعود إىل املكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة ورفض املركزية هذه 
العام  التنفيذي لالتحاد  للهيكل  أسبابه. ال يمكن  أتفهم  الرغبة. رفض 
التونيس للشغل أن يحتمل يف تركيبته عضوا يفتقد إىل الرصانة وصفاته 
قبل  املؤتمر  منذ  يحتد  الخالف  بدأ  والصدامية.  التشنج  هي  األساسية 
االتحاد  لقائمة  منافسة  بقائمة  العام  الكاتب  فيه  تقدم  الذي  املايض 
وفشل يف مسعاه. وعرف حقيقة حجمه االنتخابي يف ذلك املؤتمر كما يف 
مؤتمر سوسة يف الصائفة املاضية حني عارض تنقيح الفصل 20. وأيقن 
أن طريق االنتخاب لن يمكنه أبدا من الصعود اىل املكتب التنفيذي. لم 
يبق أمامه غري طريق واحد هو عقد »صفقة« مع املركزية النقابية يحتل 

بموجبها مكانا يف املكتب التنفيذي، ليتّضخم طموحه بعد ذلك!
وكما هو معلوم، قبل عقد »صفقة« هناك تفاوض. وهذا بالضبط 
ما يشتغل عليه الكاتب العام للتعليم الثانوي: تحسني رشوط التفاوض 
مع املركزية النقابية. وهذا ال يمكن أن يتم إالّ بإحراجها والضغط عليها 
اقتناص  يفرس  ما  هذا  معه.  التفاوض  إىل  لدفعها  الزاوية  يف  وحرشها 
مستغال  املربّر  غري  للتصعيد  اختالقها  وحتى  الفرص  العام  الكاتب 

عن  املعروف  النقابي  واالنضباط  األستاذية  للقاعدة  الرشعية  املطالب 
القطاع. 

هي معركة شخصية إذن تلبية لطموح شخيص جامح ولحسابات 
حزبية فئوية ضيقة. طموح الكاتب العام لم يعد خافيا عىل أحد، وهو 
الشغيلة بل  للمنظمة  التنفيذي  املكتب  أن يكون يف  أبعد من  إىل  يذهب 
يتجاوزه إىل األمانة العامة وأبعد! واألرجح أن تجربة النقابي البولوني 
الش فاليسا ماثلة يف ذهنه. لكن حسابات الحقل تكذبها دائما حسابات 

البيدر.
لنر اآلن هل للقاعدة األستاذية مصلحة يف النهج الذي يتبعه الكاتب 

العام؟
وعىل  صدأت  تونس  يف  الرتبوية  املنظومة  أن  عىل  اثنان  يختلف  ال 
أن البنية التحتية اهرتأت وان إصالحها ال يمكن أن يتم بالرتقيع وانما 
ال  بات  للمربني  املادي  الوضع  أن  كما  جديدا.  وطنيا  مرشوعا  يتطلب 
البعض  يعدها  والتي  األخرية  للسنوات  املتتالية  الرتقيات  رغم  يحتمل، 
مكسبا! لكن املكاسب التي تهرتئ وتفقد قيمتها يف سنتني أو ثالث ال تعد 

مكاسب بل ترقيعا لوضع مادي صعب جدا، حتى ال نقول شيئا آخر!
جدا  قديمة  املادي  وضعها  لتحسني  األستاذية  القاعدة  نضاالت 
ورشعية جدا. وهناك مطلب تاريخي رفعته كل األجيال ولم يتحقق إىل 
يومنا. هذا املطلب هو سن قانون اسايس يسمح للمدرسني بتبني موقعهم 
يف املجتمع و يخول لهم الدفاع عن مصالحهم انطالقا من وثيقة قانونية 
الرشائية.  القدرة  ترميم  وراء  الهثا  القطاع  يبقى  ال  حتى  بها،  معرتف 
املطلب اآلخر الذي مّر عىل أجيال عديدة هو االعرتاف بمشقة املهنة. وهو 
ما تحقق سنة 2011 من قبل وزير الرتبية الطيب البكوش. تحقق هذا 
املطلب كان من املفروض أن يقود مبارشة إىل تحقيق املطلب التاريخي 
: القانون األسايس. لكن الكاتب العام للتعليم الثانوي كان له رأي آخر. 
وارتكب يف حق القطاع خطأ فادحا يرتقي إىل مستوى الخيانة العظمى. 
كان من املفروض أن تقود النقابة العامة سلسلة من النضاالت بعد 
تغيري يف  األمر. ولكن حصل  املهنة. وربما كان سيتم  االعرتاف بمشقة 
منصب الوزير. ذهب الطيب البكوش وجاء سالم لبيض. وهذا األخري هو 

ابن نفس الحزب )هل يجب أن نسمي الحزب؟( الذي ينتمي إليه الكاتب 
نضاالت  وأدخل   التهدئة!!  األخري  هذا  فاختار  الثانوي،  للتعليم  العام 
األساتذة يف سبات حتى ال يدخل يف رصاع مع رفيقه يف الحزب وال يعرقل 
مسريته الوزارية وبالتايل حتى ال يربك حزبه املشارك يف الحكم! يف األثناء 
تحركت قطاعات عديدة وحققت مكاسب محرتمة. وعندما تغري الوزير 
سالم لبيض وجاء ناجي جلول أقام الكاتب العام الدنيا ولم يقعدها إىل 
الحد الذي ظن فيه البعض أن املسألة شخصية بني الرجلني. والحقيقة 
هذا  والرتصد.  اإلضمار  بسبق  فّوته  أمرا   تدارك  أراد  العام  الكاتب  أن 
الخطأ ستعاني من تبعاته أجيال أخرى حتى عندما جاء الوزير محمد 
الحامدي، القريب من الكاتب العام، لم يكن من املمكن تحقيق املطلب 
ألن العديد من القطاعات أصبحت تطالب بنفس اليشء فدخل املطلب يف 
القطاع  العام فرصة ذهبية عىل  الكاتب  فّوت  األرشيف وملدة ستطول. 

الذي استأمنه عىل مصالحه.
واملصالح  العام  للكاتب  الشخصية  املطامح  أن  إذن  الواضح  من 
األولوية  ولها  األستاذية،  القاعدة  قبل مصالح  تمر  الضيقة     الحزبية 

املطلقة. 
كسب  مصلحتهم  تقتيض  هل  أمرهم،  يحسموا  أن  األساتذة  عىل 

املركزية النقابية إىل جانبهم يف نضاالتهم أم معاداتها؟
يوم الجمعة الحظت أن العديد من األساتذة غري مقتنعني باإلرضاب 
القطاع. آخرون  بتقاليد  العامة، عمال  الجامعة  لقرار  انصاعوا  ولكنهم 
كثر، غري مقتنعني هم أيضا، ترددوا طويال قبل أن يختاروا شن اإلرضاب 
خوفا من شق الصف النقابي! أحدهم عىل أبواب التقاعد، رصح انه طوال 
وجد  املرة  هذه  وأنه  اإلرضاب،  تنفيذ  يف  لحظة  يرتدد  لم  املهنية  حياته 
نفسه يف حرية لم يعشها أبدا من قبل. لهؤالء أقول لو كان الصف نقابيا 
نقابيا لشاطرتكم الرأي، ولكنه سيايس سياسوي نقابي. والقيادة تغلب 
يقتنعون  ال  الذين  لألساتذة  أقول  وعليه  أسلفنا.  كما  السيايس  الجانب 
بأي نوع من التحركات مستقبال )والكاتب العام سيواصل التصعيد إىل 
حد مؤتمر االتحاد القادم( عربوا عن مواقفكم وارفضوا االنصياع األعمى 
إلرادة الكاتب العام وطموحاته الشخصية حتى ال يصبح القطاع قطيعا.

رأي
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قراءة يف املواجهات بني املواطنني وقوات األمن
د. فوزية الفرجاني بن عبد هللا

وقعت  صفاقس  والية  معتمديات  إحدى  عقارب  يف 
 8 االثنني  يوم  من  األمن  وقوات  املواطنني  بني  مواجهات 
11 نوفمرب مساء. ويف خضم  نوفمرب ليال إىل يوم الخميس 
تعّددت  القّوة"  عىل  رصاع  "مشهد  ظهر  األحداث  هذه 
أطرافه وأهدافها كما تعّددت املزالق التي وقعت فيها. وهذه 
فعال  فاعلة  ميدانيّة  أطراف  صنفان:  املتصارعة  األطراف 
ولكنّها حاولت  امليدانّي  الفعل  غائبة عن  وأطراف  مبارشا، 
أو سياسيّة.  تخريبيّة  لغايات  تحقيقا  املشهد  الركوب عىل 
مواجهات  شكل  يف  امليدانيّة  األطراف  بني  الرصاع  وتجّسد 
األّول  الطرف  أما  وفّر.  كّر  وعمليّات  واشتباكات  مبارشة 
من  أفراد  من  املتكّونة  األمنيّة  القوات  فهو  بالفعل  املبادر 
األمن الوطنّي. وكان هدفها امليدانّي إيجاد حّل ألزمة تراكم 
بفتح  خاّصة  املدينة  وصفاقس  عامة  بالوالية  النفايات 
غلقه  بعد  العامة  بالقوة  بالقنّة  املراقب  النفايات  مصّب 
الشهر نتيجة ملعارضة سّكان عقارب فتحه  مّدة تجاوزت 
من جديد. لكّن هذه القوات، وإن كان فعلها يستند إىل حّق 
فإنها  املرشوع  العنف  استعمال  يف  الحديث  بمعناه  الدولة 
القنابل  من  وابل  يف  تجىّل  مفرط  بشكل  القوة  استخدمت 
الصوتيّة وقنابل الغاز املسيل للدموع الذي كانت تلقيه عىل 
املحتّجني كّلما تجّددت املواجهات، وهو ما أّدى إىل العرشات 
من حاالت االختناق التي تطّلبت نقل بعضها إىل املستشفى 
املحيّل وبعضها اآلخر الذي كان يف حالة حرجة إىل املستشفى 
الجهوّي، وهو ما أّدى كذلك إىل تأكيد املتظاهرين أّن واحدا 
اختناقا  تويّف  الله،  رحمه  األشهب  الرزاق  عبد  وهو  منهم، 

بهذا الغاز. 
أما الطرف امليدانّي الثاني فهو املواطنون سّكان عقارب 
من النساء والرجال والكهول والشبان واألطفال الذين التّفوا 
حول قوى املجتمع املدنّي املتمثّلة يف حراك "مانيش مصّب" 
واملوظفون  واألساتذة  واملعّلمون  للنفايات(  مصبّا  )لست 
والعمال الذين تضافرت جهودهم معهم خاصة يوم األربعاء 
أقّر فيه االتحاد الجهوّي بصفاقس  الذي  اليوم  10 نوفمرب 
إرضابا عاما يف عقارب. وتمثّل هدفهم يف مطلب واحد هو 
التي  والصحيّة  البيئيّة  الكارثة  إنهاء  أجل  من  املصّب  غلق 
 2013 سنة  منذ  وتفاقمت   2008 سنة  منذ  فيها  تسبّب 
تاريخ انتهاء صلوحيته. فلم يطالبوا بالتنمية وال بالتشغيل 
ولذلك  خالصة.  بيئيّة  قضيّتهم  كانت  وإنّما  بغريهما،  وال 
الصارم كّل عمليّة تسييس من  البداية رفضهم  أعلنوا منذ 
أّي طرف حزبّي تأكيدا لكون مطلبهم مدنيّا مواَطنيّا، وهو 
الحّق يف الحياة يف بيئة سليمة مستندين يف ذلك إىل الفصل 
أّن الدولة تضمن الحّق يف  45 من الدستور الذي ينص عىل 
بيئة سليمة ومتوازنة وتوّفر الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل 
من  األمن  قوات  بمواجهة  املواطنون  وقام  البيئّي.  التلّوث 
أّن هذه "القّوة  الدفاع عن هذا الحّق الدستورّي. بيد  خالل 
روحيّة  "قّوة  تسميته  يمكن  بما  اختلطت  الحقوقيّة" 

متخيَّلة" مرجعيّتها بعيدة كل البعد عن املرجعيّة املواَطنيّة. 
إن  القّوة،  هذه  وتجّلت  قديم.  صويفّ  معني  من  تنهل  فهي 
روح  استحضار  يف  ارتأيناه،  الذي  االسم  تسميتها  صّحت 
قبيل  من  أقوال  تداول  يف  ذلك  وبرز  الصالحني.  األولياء 
"عقارب ترابها سخون" و"يطيح فيهم سيدي عقارب"... 
ويف الصور التي تّم تداولها عرب مواقع التواصل االجتماعّي 
مثل صورة أسد يفتح فمه غضبا يكاد املشاهد يسمع زئريه 
البحري  الحراك وهو شكري  القوّي وصورة ألبرز ناشطي 
وغاب  عقارب"  "أسد  باسم  مرَفقة  املرسح  وأستاذ  املمثّل 
من  املستمّد  االسم  بهذا  واستبدل  الحقيقّي  اسمه  فيها 
إىل  أساسا  منسوبة  القّوة  فهذه  العقربّي.  الشعبّي  املتخيّل 
الويلّ الصالح األشهر املسّمى "صيد عقارب" )أسد عقارب(، 
وهو يف هذا املتخيّل رجل ذو كرامات يف شكل أسد له قوى 
خارقة يخرج للظاملني املعتدين يف أحالمهم وكوابيسهم أو 
واألماكن  املقابر  يف  جماعات  أو  فرادى  ليال  يسريون  حني 
املظلمة أو املوحشة، وينقّض عليهم ويعاقبهم عقابا شديدا 
أعوان  ذلك  يف  ويسانده  واملقهورين.  للمظلومني  انتصارا 
زالت  ما  الصالحة  أرواحهم  متفّرقة  أماكن  يف  منترشون 

تسكن األرضحة والقباب.
الغائبني ميدانا الحارضان من خلف ستار  أما الطرفني 
املشهد  يف  الفاعلة  األطراف  يف غفلة من  إالّ  يتحّركان  ال  أو 
أو رمزيّا، وطرف حزبّي  فهما طرف مخّرب تخريبا عمليّا 
لم يَخَف عىل أحد ركوبه عىل الحدث خدمة ألجندة سياسيّة. 
مجموعة  األرجح  عىل  وهو  املخّرب،  الطرف  أعمال  تجّلت 
واملستودع  الوطنّي  الحرس  مركز  حرق  يف  املندّسني،  من 
البلدّي سعيا إىل تشويه الحراك وهدفه املدنّي النبيل. وتمثّل 
الداخل  من  الدولة  تخريب  محاولة  يف  الرمزّي  التخريب 
بتمزيق النسيج االجتماعّي الذي تشّكل تدريجيّا منذ دولة 
االستقالل بمحاولة إحياء الدوائر األّوليّة لالنتماء إىل املكان 
ومنشورات  أقوال  فظهرت  الدمويّة.  والقرابة  والعرش 
عليها  طغى  االجتماعّي  التواصل  مواقع  عىل  وتعاليق 
خطاب الكراهية املتبادلة بني بعض سّكان مدينة صفاقس 
الخطاب  هذا  مفردات  وظهرت  عقارب.  معتمدية  وسّكان 
صورة  يف  الصفاقسية  فيها  يربز  متخيّلة  نمطيّة  صور  يف 
صورة  يف  العقاربة  ويظهر  القذرين  املغرورين  "البْلديّة" 
"العرب الجبورة الهوايش" الذين يجب أن يغلقوا أفواههم 
حني تلقى عليهم األوساخ. وهي صور صادمة للمتابع الذي 
يخالها اندثرت ولم يعد لها مكان يف دولة سعت إىل أن تكون 
"حديثة". وهدف املتصارعني عىل هذه الصور النمطيّة هو 
النفايات دفاعا عن الحّق يف إلقائها عىل الدائرة األضعف أو 
دفاعا عن الحّق يف دفعها إىل مكان بعيد رغبة يف العيش يف 

بيئة سليمة.      
الحدث  عىل  الركوب  املتحّزبة  األطراف  بعض  وحاولت 
فرفع بعض املتظاهرين شعارات بعض األحزاب لكّن بقية 

الذي  األبرز  الحزبّي  الطرف  أّن  إالّ  لهم.  املتظاهرين تصّدوا 
التي  النهضة  حركة  هو  لصالحه  الحدث  استغالل  حاول 
حاول بعض أتباعها املحّليني توجيه الحراك وفق أجندتهم 
الفايسبوكيّة  واملجموعات  الصفحات  بعض  خالل  من 
تزول  ال  خالدة  أبديّة  ظنّوها  قّوة  وهَم  اسرتجاع  محاولني 
فُسحبت من أياديهم يف 25 جويلية، لكنّهم لم يجدوا ترحيبا 
من املتظاهرين. ومثّل نّص فايسبوكّي نرشه أحد زعمائهم 
وهو نور الدين البحريي يوم الجمعة 12 نوفمرب أبرز األمثلة 
مواقع  يف  كاسحا  رفضا  املنشور  ذلك  لقي  فقد  ذلك.  عىل 
التواصل االجتماعّي. وتعّددت املنشورات الفايسبوكيّة التي 
ترّد عليه مذّكرة إيّاه بأّن حركة النهضة هي سبب ما آلت 
إليه األوضاع البيئيّة يف عقارب ألّن املصب لم يغلق يف العرشيّة 
لسنة  مربمجا  كان  غلقه  أّن  رغم  البالد  فيها  حكمت  التي 
الصحيّة  بمخاطره  عهدهم  يف  املراقبني  إقرار  ورغم   2013
والبيئيّة يف تقاريرهم ورغم صدور حكم قضائّي وقرار بلدّي 
محيلّ بغلقه الفورّي منذ أكثر من سنة. وقد ُوصفت حركة 
والكذب  واالنتهازيّة  بالتسّلق  املنشورات  تلك  يف  النهضة 
والنفاق ودعيت إىل عدم التدّخل يف قضيّة املصّب ألنّها قضيّة 
بيئيّة فشلت يف إيجاد حّل لها طيلة فرتة حكمها بل دأبت عىل 

املماطلة والكذب يف التعامل مع املجتمع املدنّي يف عقارب.
وهكذا فإّن الرصاع الذي دار يف الظاهر عىل مصب القنة 
فرضا إلرادة فتحه أو رغبة يف غلقه إنّما هو يف حقيقة أمره 
رصاع عىل القّوة بني أطراف بعضها سافر وبعضها مسترت، 
عليها.  املتصارع  للقّوة  متضاربة  صور  تحّركها  وكانت 
وتعّددت مرجعيات تلك الصور فبعضها سلطوّي يتجىّل يف 
يتمثّل يف  القّوة، وبعضها مواَطنّي  استعمال  الدولة يف  حّق 
الحّق الدستورّي يف بيئة سليمة، وبعضها روحّي مستمّد من 
النمطيّة  الصور  ينهل من  ثقايفّ  الشعبّي، وبعضها  املتخيّل 
املاّدي  التخريب  يف  الحّق  يّدعي  عنيف  وبعضها  البالية، 
والرمزّي، وبعضها ال يقّل عنه عنفا وهو مستمّد من رغبة 
يف اسرتجاع قّوة سياسيّة وهميّة من خالل الكذب والوقاحة 

السياسينّْي. أليس الكذب السيايّس أرشس أنواع العنف؟
هل  نتساءل:  أن  إالّ  يسعنا  ال  الرصاع  هذا  خضم  ويف 
لم  ملاذا  به؟  تفّكر  عقل  عقود  منذ  التونسيّة  للدولة  كان 
وتنّفذ،  تخّطط  وتنجز،  تفّكر  بارزة  عقوال  مدرستها  تنتج 
تشّخص وتسترشف؟ هل يف تونس عقل اسرتاتيجّي يفّكر يف 
القضايا الكربى يسترشف األزمات قبل وقوعها ويشّخص 
الخروج منها  بداياتها ويرسم سيناريوهات  أعراضها منذ 
تفاديا لألوضاع األسوأ؟ ما موقع تونس يف عالم قطعت فيه 
الدول املتقّدمة أشواطا يف التصّدي لألزمات البيئيّة رسكلة 
األوضاع  ستستمّر  متى  وإىل  فيها؟  واستثمارا  للنفايات 
الحلم  مازال  هل  حالها؟  عىل  تونس  يف  والصحيّة  البيئيّة 
السيايّس  التيه  املثقلة بأتعاب عرشيّة من  ممكنا يف تونس 

بعد الفشل يف تحقيق ديمقراطيّة حقيقيّة غري كاذبة؟ 

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.comwww.acharaa.com
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تحقيق: محمد الجاللي

مدير يستغل حافلة للسطو ووزارة النقل
ال ُتنصف املبّلغني

وزارة  صمت  تسبّب  املحاسبة  من  اإلفالت  لسياسة  تكريس  يف 
النقل وتسرّت إدارة الرشكة الوطنية للنقل بني املدن يف ترشيد عدد من 
أعوان الناقلة العمومية بينما حظي من يشتبه يف ضلوعهم يف تكوين 

وفاق إجرامي للسطو والتحيّل واالبتزاز بالحماية.
قبل  ومن  الرشكة  نفس  يف  تكّرر  والرسقة  االستيالء  سيناريو 
الفاعل  نفس   - الربي  للنقل  سعدون  باب  ملحطة  السابق  الرئيس 
األسايس-  بعد 17 سنة من عزله نهائيا من الوظيفة العمومية بتهم 
لسمعة  إساءة  يف  اإلدارية  والرتاتيب  القوانني  ومخالفة  االختالس 

الرشكة وإهدار ألموال عمومية.

حكاية الحافلة رقم 154؟
2020، قّرر ر.س الرئيس السابق ملحطة باب  يف مستهل سنة 
سعدون للنقل الربي تكليف أربعة أعوان بتأمني سفرة تُعد »األقرص 
»الشارع  لـ  لسعد  العون  تأكيد  وفق  الرشكة«  تاريخ  يف  واألغرب 

املغاربي«.
يقول لسعد، وهو اسم مستعار: »طلب منا رئيس املحطة التحّول 

سواء  تبعد  ال  بناية  مقر  اىل   154 الحافلة  متن  عىل 
تكّفل زمالئي  إثر وصولنا  املحطة.  عن  أمتار  بضعة 
صحبة شخصني كانا يف انتظارنا بشحن كميات من 
الرخام من داخل البناية التي مازالت بصدد اإلنجاز.«

فيفري   13 يف  وّجهها  شكاية  يف  لسعد  ويكشف 
2020 اىل وزير النقل: »حملنا البضاعة املرسوقة اىل 
الرتميم  بصدد  كان  ر.س  ذمة  عىل  وظيفي  مسكن 
داخل محطة باب سعدون، حينها اكتشفت اننا قمنا 

بعملية رسقة.« 
لسعد كان دليلنا خالل االسبوع املنقيض للتحول 
اىل البناية املجاورة ملحطة باب سعدون، مرسح جرائم 
االستيالء عىل مواد البناء، فتبني انها كائنة قبالة املدخل 
الرئييس للحافالت ويفصلها عن املحطة طريق معبد. 
بعض  »كان  قائال:  الرسقة  اطوار  لسعد  يتذكر 
الزمالء يستغلون خلو املحطة من املسافرين عشية كل 

يوم للسطو عىل الرخام املرّصف بالبناية او 
قرب جدار املحطة ثم ينقلونه اىل املسكن 
رئيس  ذمة  عىل  كان  الذي  الوظيفي 
تارة  النهب  عمليات  وتكررت  املحطة. 
مشيا  وأخرى   154 رقم  الحافلة  عرب 

عىل االقدام.«
مستعار  )اسم  ياسمني  وتؤكد 

لعون بمحطة باب سعدون( انها 
بصدد  زمالئها  من  عددا  ملحت 

افراغ كميات من الرخام من الحافلة 
عن  بعيد  غري  ركن  يف  وتصفيفها 

املسكن الوظيفي.
أشغال  مع  تزامنت  النهب  عمليات  ان  لسعد  من جانبه يالحظ 
املرسوق  الرخام  اغلب  استغالل  تم  وانه  الوظيفي  املسكن  ترميم 

إلصالحه.
املبارش  رئيسه  ملطالب  االنصياع  يتفادى  أصبح  انه  ويؤكد 
باالنخراط يف عمليات النهب وان ذلك تسبب يف تعرضه إىل التهديد 
مشريا يف شكايته لوزير النقل اىل ان »رئيس املحطة هّدده بالطرد يف 
صورة كشف حقيقة عمليات االستيالء عىل كميات الرخام واىل انه 

وعده بالرتقية اذا لزم الصمت.«
اثر الشكاية تمت نقلة لسعد من محطة باب سعدون اىل مستودع 
الحافالت ببن عروس قبل ان تتم اعادته اىل محطة باب سعدون مع 

تعيني رئيس محطة جديد.
محطة  اىل  تعسفية  نقلة  اىل  تعرضت  انها  ياسمني  تؤكد  كما 
الحافالت بباب عليوة بعد ان رفضت االنصياع لطلب رئيس املحطة 

باتهام زميل لها بمحاولة التحرش بها.
الخضاعها  نفوذه  يستغل  بات  ر.س  الرئيس  ان  اىل  وتلفت 
الستجواب شبه يومي واىل ان »التعسف االداري دفعها يف احد االيام 
اىل التخيل عن هدوئها املعهود واتهامه امام املسافرين بالضلوع يف 

الرسقة والنهب والتالعب بالفواتري.
فيفري  منتصف  يف  النقل  وزير  اىل  بشكاية  توجه  أخر  عون 

2020، وهو سائق بالرشكة الوطنية للنقل بني املدن.
املحطة يستغل حقي يف  يؤكد رسحان يف شكايته: »كان رئيس 
الحصول عىل نقلة من محطة باب سعدون اىل احدى واليات الجنوب 

التونيس البتزازي.
ويوّضح: »كان يرغمني عىل تزويده باصناف شتى من البضائع 
سواء كانت خمورا أو عطورا او غالال وخرضوات فضال عن اجباري 
عىل تمكينه من مبالغ مالية بدعوى استغاللها للتقرب من الرئيس 

املدير العام السابق والترسيع يف نقلتي.«

اتهام وبعد
وادارة  النقل  وزارة  من  كل  اىل  املوجهة  الشكايات  تزايد  بعد 
الرشكة الوطنية للنقل بني املدن والتي حصل »الشارع املغاربي« عىل 
نسخ منها، تحركت ادارة التفقد والتدقيق بالرشكة وانجزت عملية 

تفقد ملحطة باب سعدون يف 14 سبتمرب 2020.

ويشري استجواب موجه إىل رئيس املحطة يف 17 ديسمرب 
2020 إىل أن »أعوان الرقابة ضبطوا كمية كبرية من مواد التنظيف 
مخزنة باحد املكاتب تقدر بـ 17500 دينار، غالبيتها كانت منتهية 
تسليم  دفاتر  يف  متمثلة  ادارية  وثائق  ايضا  وضبطوا  الصلوحية 

ايرادات ولفائف خاصة باالت اقتطاع التذاكر.«
واتهم فريق التفقد رئيس املحطة بأنه كان يرسل دوريا طلبيات 
يف املواد املخزنة دون التثبت من توفرها وان هذا يعد خطأ وتهاونا يف 

االلتزام بواجبه انجرت عنه خسائر للرشكة.
الكشف عن هويته ان رئيس  وبنّي مصدر بالرشكة فضل عدم 
املحطة كان يخّزن كميات هائلة من مواد التنظيف واللوازم عوض 
استغاللها لتربير الرشاءات الوهمية التي انجزها معتمدا عىل فواتري 

مدّلسة يف صورة خضوعه لعمليات تفقد.
من  املقربني  بعض  ان  بالرشكة  موظفة  قالت  السياق  نفس  يف 
رئيس املحطة كانوا يرفضون تمكني بعض املسافرين من حقائبهم 
املنسية عند طلبها وانهم كانوا يعمدون اىل استغالل بعض مالبسهم 
املرتوكة الستعمالها يف تنظيف الحافالت بينما كانت لوزام التنظيف 

مخزنة يف مكتب مقفل.

مصدر  من  املغاربي«  »الشارع  عليها  حصل  وثيقة  وتكشف 
قطعة   5000 من  أكثر  يخزن  كان  املحطة  رئيس  ان  بالرشكة 
من مواد تنظيف ووثائق ولوازم كهربائية وأجهزة تلفاز وغريها 

قدرت ادارة التفقد والتدقيق بـ Sntri قيمتها بـ17500 دينار.
الوزارة  تحرك  عدم  األعوان  بعض  يستغرب  أخرى  جهة  من 
او إدارة الرشكة للتحري يف بعض االتهامات التي وجهها بعض 
منظوريها بمحطة باب سعدون تعلقت خاصة باستغالل رئيسها 

حافالت عمومية لتحقيق منفعة شخصية.
االدارة  أعلم  ان  له  انه سبق  العون لسعد  يف هذا االطار يؤكد 
اوقات  بعض  يستغل  كان  املحطة  رئيس  بأن  للرشكة  العامة 
الذروة بمناسبة عيدي الفطر واالضحى لتنظيم سفرات بني تونس 
العاصمة واحدى مدن الشمال الغربي يف أوقات مبكرة وان عائدات 

السفرات كانت تذهب اىل جيوب حلقة مصّغرة من االعوان.
املحطة  رئيس  كان  الدينية  االعياد  فرتة  »خالل  ويوضح: 
املقتطعة  التذاكر  الغربي ثم يستعيد  الشمال  ينظم سفرات نحو 

الستغاللها يف سفرة ثانية.«
ويضيف: »ما الحظته ان االدارة العامة لم تفتح 
عىل  الرقابة  تشّدد  باتت  لكنها  املوضوع  يف  بحثا 

السفرات خالل االعياد الدينية.«
املدن  للنقل بني  الوطنية  الرشكة  ادارة  ان  يذكر 
كانت قد اتخذت يف اكتوبر 2003  قرارا يقيض بعزل 
رئيس املحطة عزال نهائيا بعد ثبوت اقرتافه جرائم 
تحيل وتدليس تذاكر سفر شبيهة بما تم تأكيده من 

طرف العون لسعد يف فيفري 2020.
االستغالل  ادارة  قبل  من  منجز  تقرير  ويؤكد 
ر.س  املحطة  مدير  ان   2003 سبتمرب  يف  بالرشكة 
قابض  خطة  يشغل  كان  ملا  تجاوزات  عدة  ارتكب 

قبل 17 سنة.
بيع  تعّمد  ر.س  القابض  ان  اىل  التقرير  ويشري 
اىل  تونس  من  متوجهني  ملسافرين  مفتعلة  تذاكر 
رفض  وانه  الكاف  والية  من  الطويرف  معتمدية 

تسليم اعوان الرقابة كنش التذاكر املدلس.
ظاهرة  ان  اىل  التقرير  ويلفت 
وانها  تعددت  التذاكر  تدليس 

كانت مع سابقية االضمار.
التدليس  جرائم  ثبوت  وبعد 
ر.س  القابض  وعزل  والتحيل 
الوطنية  الرشكة  ادارة  قّررت 
املوظف  اعادة  املدن  بني  للنقل 
مع   2009 يف  نشاطه  سالف  اىل 
تعيينه يف منصب كرئيس محطة 

باب سعدون .
ادارة  ان  املحطة  بنفس  العاملني  االعوان  بعض  ويؤكد 
الرشكة لم تفرض رقابة وال تفقدا عىل  رئيس املحطة العائد وان 
مع  وتنوعها  والنهب  التحيل  أساليب  لتكرار  املجال  فسح  ذلك 
ممارسته الهرسلة واالبتزاز ومختلف الضغوط اليومية عىل بعض 

األعوان.
من  كل  اىل  الكرتونيتني  بمراسلتني  توجه  املغاربي«  »الشارع 
املدن  بني  للنقل  الوطنية  للرشكة  العامة  واالدارة  النقل  وزارة 
الستفسارهما عن االجراءات القانونية واالدارية التي تم اتخاذها يف 
شأن شبهات ضلوع املدير املذكور للمحطة يف االختالس والتالعب 
لسمعتها  واالساءة  الرشكة  مقدرات  يف  الترصف  وسوء  بالفواتري 

ولم يتلق اية اجابة اىل حدود نرش هذا التحقيق. 
انه  الصحيفة  عليها  حصلت  التي  املعطيات  تفيد  االثناء  يف 
رفقة  بالرشكة  اداري  املذكور كمسؤول  املحطة  رئيس  تعيني  تم 
بعض رشكائه يف جرائم االستيالء عىل ملك الغري وأن بعض االعوان 
الذين ابلغوا االدارة عن تجاوزاته يعانونمن الضغوطات والهرسلة 

والتشويه عىل صفحات التواصل االجتماعي.

نسخ من شكايات اىل وزارة النقل
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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 وذي 6 نواقل للحركة فيما تبلغ رسعة الشاحنة القصوى 
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 و36010701 و36010710

املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  عدد  بلغ 
املكتسبة )السيدا( سنة 2020 يف تونس حوايل 4500 
باصابتهم  يعلمون  فقط  منهم  باملائة   51 مصاب 
سمري  املايض  االربعاء  يوم  كشف  ما  وفق  باملرض 
املقراني املنسق العام للربنامج الوطني ملكافحة السيدا 

بادارة الرعاية الصحية االساسية بوزارة الصحة.  
"انهاء  بعنوان  علمية  ندوة  خالل  املقراني  واكد 
عىل  القضاء  السيدا  عىل  القضاء  املساواة   عدم 
االساسية  الصحية  الرعاية  ادارة  نظمتها  الجوائح" 
ليوم  املوافق  السيدا  ملكافحة  العاملي  اليوم  بمناسبة 
1 ديسمرب من كل سنة ان سنة 2020  سجلت 198 
حالة جديدة قال ان منها 7 إصابات ألطفال مشريا اىل 
أي  الفريوس  مع  املتعايشني  من  فقط  باملائة   32 ان 

حوايل 1400 شخص يتلقون العالج.
ولفت اىل ان نسبة انتشار الفريوس يف تونس تقدر 
ب 0.1 باملائة معتربا أنها ضعيفة مقارنة ببقية دول 
العالم منبها يف املقابل من خطر عدم توفر معلومات 
حول اصابة عديد املرىض بما يعّرض املحيطني بهم اىل 
خطر االصابة بالفريوس ويحول دون تطويق انتشاره 
مؤكدا عدم توفر اية معطيات عن نحو نصف حاميل 
الفريوس يف تونس الذين ال يعرفون انهم مصابون أو 

لم يرصحوا باصابتهم لدى املصالح الطبية.
املقراني  عن  لالنباء  افريقيا  تونس  وكالة  ونقلت 
امام  عائقا  مثاّل  والتمييز  الوصم  ان  عىل  تشديده 

االقبال عىل العالج يف املراكز االربع املتوفرة بمختلف 
االمم  منظمة  اعدتها  بدراسة  مذكرا  البالد  انحاء 
اظهرت   2018 سنة  )اليونيسيف(  للطفولة  املتحدة 
عن  ابلغوا  املستجوبني  من  باملائة   60 من  اكثر  ان 
تعرضهم لحاالت تمييزية يف محيطهم بسبب اصابتهم 

بالفريوس.
واكد ان تونس تهدف بحلول سنة 2025 اىل الحد 
وتقليص  باملائة   50 بنسبة  الجديدة  االصابات  من 
الوفيات بـ 70 باملائة وانهاء الوصم والتمييز وتعزيز 
للفئات  االنسان وتطويرها  املكاسب يف مجال حقوق 
التحسيس  ومزيد  واسعة  بصفة  والتقيص  الهشة 

والوصول اىل خدمات العالج الشامل.
مديرة  قزارة  احالم  الدكتورة  اكدت  جهتها  من 
 10 ان  الصحة  بوزارة  االساسية  الصحية  الرعاية 
يف  املكتسبة  املناعة  نقص  فريوس  حاميل  من  باملائة 

تونس ال يعلمون باصابتهم به.
واضافت ان نسبة 11 باملائة من مستعميل حقن 
آالف   9 بنحو  عددهم  واملقدر  تونس  يف  املخدرات 

شخص مصابون بالفريوس.
واشارت يف ترصيح الذاعة "الجوهرة اف ام" يوم 
االربعاء املايض اىل ان 8.2 باملائة من مجموع 28 الف 
مثلية  جنسية  عالقات  يمارسون  الذين  الرجال  من 

يحملون فريوس نقص املناعة .
وكشفت ان عدد عامالت الجنس يف تونس يقدر 

يحملن  منهن   0.5 نسبة  ان  مؤكدة  الفا   47 بنحو 
الفريوس.

ولفتت قزارة اىل ان نسبة من يحملون الفريوس يف 
تونس اقل من 0.1 باملائة من مجموع السكان.

وشددت عىل ان وزارة الصحة تعمل عىل برنامج 
 2030 سنة  اصابة  صفر  بلوغ  اىل  يهدف  انه  قالت 
املفاتيح  الفئات  تستهدف  اسرتاتيجية  بتوخي  وذلك 

باالضافة اىل املساجني واالجانب.
االسرتاتيجي  املخطط  تعتمد  تونس  بان  وذكرت 
باملائة   90( ب90-90-90  املعروف   2018-2022
من املتعايشني مع فريوس نقص املناعة املكتسبة و90 
باملائة من االشخاص الذين تم تشخيصهم سيتلقون 
العالج املضاد للفريوس و90 باملائة ال يمكن الكشف 

عن الحمل الفريويس عندهم(.
واكدت عىل رضورة تكثيف التقيص خاصة لدى 
الفئات املفاتيح او مستعميل حقن املخدرات وعامالت 
الجنس والرجال مماريس الجنس مع الرجال وايضا 

الفئات الهشة عىل غرار املساجني واالجانب. 
منظمة  ممثلة  هرمز  جمانة  اعلنت  ناحيتها  من 

االمم املتحدة يف تونس  
يف ترصيح اعالمي عىل هامش الندوة العلمية ليوم 
سيكون  الجاري  ديسمرب  شهر  أن  املايض  االربعاء 
الفتة  السيدا  فريوس  عن  للكشف  االختبارات  شهر 
اىل ان السنة املاضية شهدت انخفاضا يف االختبارات 
جائحة  بسبب   2019 بسنة  مقارنة  الثلث  بحوايل 
تعاني من  املتوسط  ان منطقة رشق  كورونا معتربة 
بالوصم  عالقة  يف  للمرىض  الخدمات  اتاحة  نقص 

والقوانني التي تتيح الخدمات.  يف 
ونقلت وكالة تونس افريقيا لالنباء عن لسعد صوه  
املشرتك  املتحدة  االمم  لربنامج  تونس  مكتب  مدير 
ملكافحة السيدا تاكيده ان الوضع املتعلق بالسيدا يف 
شمال افريقيا والرشق االوسط يسجل تناميا ملحوظا 
القانونية  والبيئة  والتمييز  الوصم  بسبب  للمرض 
لالصابة  عرضة  االكثر  الفئات  تعاقب  انها  قال  التي 
)تعاطي املخدرات( مشددا عىل انه اذا تم القضاء عىل 

التمييز سيتم حتما القضاء عىل السيدا.

السيدا يف تونس: 198 مصابا سنة 2020 منهم 7 أطفال

احالم قزارة

خالد النوري
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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...

مبتكرو سيارة »هايموس تونس« الحكومة
الحاليّة برئاسة السيّدة نجالء بودن  قوبلت الحكومة 
نسبيّا  طال  انتظار  بعد  جاءت  ألنّها  الرّتحاب  من  بيشء 
اثر إقالة حكومة املشييش مساء 25 جويلية وألنّها ضّمت 

عددا من النّساء وترأسها إمرأة.
شيئا  مكانه  يرتك  بدأ  ما  رسعان  الرّتحاب  هذا  لكّن 
تشكيل  بأّن  إحساس  هو  تماما  مختلف  لشعور  فشيئا 
الحكومة بهذه الصورة كان هدفا يف حّد ذاته وأنّها نُّصبت 
ملجّرد  بل  معها  التّعاطي  بدء  حتّى  أو  ملّفات  لحّل  ال 
ملء الفراغات وأن عضوات وأعضاءها أقرب ما يكونون 
ملساعدات ومساعدي الّرئيس سعيّد وال يمكنهّن/يمكنهم 

إتّخاذ أية خطوة دون العودة لقرطاج.
حكومة سعيّد برئاسة نجالء بودّن تبدو، لحّد الّساعة 
عىل األقّل، دون حتّى مستوى ترصيف األعمال وهي تعمل 
حرصيّا بتعليمات مبارشة من الّرئيس دون أي هامش )أو 
حتّى قدرة( عىل التّفاعل مع القضايا والقطاعات. قد تبدو 
املسألة شكليّة لكنّها غري ذلك تماما بما أّن سلسلة اتّخاذ 
مصلحة  من  تمتّد  باتت  ما  موضوع  يف  والحسم  القرار 
املعني)ة( الوزير)ة(  ومنها  املركزيّة  اإلدارة  إىل  إداريّة 

وصوال لرئيس الّدولة نفسه!
إداريّة  إىل عطالة  يقود  امُلعّقد،  السيايس  الوضع،  هذا 
تنفيذ  يف  حتّى  العليا  اإلطارات  لدى  شديد  لحذر  إضافة 
ذلك  تعارض  تبعات  من  مخافة  وموجودة  نافذة  قوانني 

مع ما يريد الّرئيس.
معضلة  أيّة  حّل  وعن  التّعاطي  عن  الحكومة  عجز 
ومصّب  بصفاقس  النّفايات  ملف  يف  بوضوح  يتجّسد 
مساندة  من  ونقيضها:  الترّصيحات  سمعنا  اذ  عْقارب 
ترصيحات  إىل  تشاركي  حّل  يف  والبحث  عڨارب  ملطالب 
القادمة  الّسنة  إىل  تمتّد  اإلستغالل  عقود  أّن  مفادها 
اإلجتماعي  الحراك  ضّد  العنيف  األمني  بالتدّخل  مرورا 
ووصم الحركة اإلحتجاجيّة بخدمة أجندات ترمي لتأجيج 
األوضاع فأخريا تكليف وزير الشؤون اإلجتماعيّة بمتابعة 
املِلف ويف األثناء ال حّل عىل األرض: صفاقس ترزح تحت 

أطنان النّفايات وعڨارب ال تزال تنتظر حاّل نهائيا !

الذي أطلقه ثالثة اخوة اصييل منطقة بوعرقوب  "هايموس تونس" هو اإلسم 
من والية نابل عىل سيارة فريدة تشاركوا يف ابتكارها محّولني حلما قديما اىل واقع 

ملموس منذ أفريل املنقيض.
بني كثبان بوعرقوب وتاللها الوعرة تجّولت السيارة فأثبتت متانتها وصمودها 
خفيفي  وسليم  ومنترص  حيدر  مبتكريها  امام  ظهرت  بينما  الوعرة  التضاريس  يف 

عراقيل شتى وهم يستعدون لتسويقها.
انطلق األخوة خفيفي يف صنع سيارتهم منذ سنة 2015 مستغلني اوقات فراغهم 
ويخضعونها  املستعملة  الغيار  قطع  يركبون  فكانوا  أول.  نموذج  عىل  لالشتغال 
استقر  أن  اىل  والتهذيب  بالصقل  ويتعهدونها  الحديد  قطع  ويطّوعون  لالختبار 

مرشوعهم عىل سيارة خفيفة الوزن تتحّدى التضاريس الوعرة.
يقول حيدر يف ترصيح لـ "الشارع املغاربي": "بعد أن حظي مرشوعنا بتغطية 
الناس اكتشفنا المباالة تامة من السلطات ولم نتلق اي  إعالمية الفتة وترحابا من 

دعم رسمي او حتى مجرد اتصال للثناء عىل مبادرتنا."
ويضيف: "لقد توقف مرشوعنا اىل حني توفري مبلغ ال يتجاوز 120 الف دينار 
لصنع نموذج أصيل لسيارة HAYMOS tUniSiE ثم نقلها إىل االتحاد األوروبي 

قصد الحصول عىل املوافقة عىل التسويق."
ويف ظل تجاهل رسمي للمبادرة يواصل الشبان الثالثة دق األبواب باحثني عن 

فرص تمويل أو رشاكات مع القطاع الخاص.
املطلوب إذن توفري معدات وأموال القتناء قطع غيار لتجسيم هذا الحلم والدفع 
به اىل افاق أرحب لخوض غمار التصنيع ثم التسويق بما إن النسخة األوىل للسيارة 

نالت اعجاب الكثريين.

 

نور الدين الطبوبي

التشاور  توسيع  عىل  ..عازمون 
واملنّظمات  األطراف  مع  بالتنسيق 
التي نتقاطع معها يف الثوابت واملبادئ 
اقرتاح  قّوة  يُثِمُر  وطنيٍّ  للقاٍء  للدعوة 
سياسية واجتماعية وحقوقية ومدنية 

ثابتة يؤّسس  ال يستهان بها بمعيّة شخصيّات وطنيّة 
السيادة  كنف  يف  اإلنقاذ  عنوانه  ثالث  وطني  لتوّجه 

الوطنية.

عبير موسي

السلطة  من  نسمعه  الذي  ...كل 
االقتصادي  بالشأن  يتعلق  ال  القائمة 
الترصيحات  بعض  بالعكس  واملايل 
وتونس  التونسية  باملصلحة  ارضت 
مع  جدية  ملفاوضات  حاجة  يف  اليوم 

الرتقيم  تدهور  اشكالية  الدولية..  املالية  املؤسسات 
القائمة  السلطة  رئيس  يعتربه  الذي  التونيس  السيادي 
والتداعيات  الرهانات  يعرف  ال  انه  تؤكد  صنافة  أّمك 
تكون  ان  هو  الحل   .. التصنيفات  هذه  ملثل  الخطرية 
وبالتايل  لتونس مؤسسات سياسية مستقرة ومنتخبة 
الحل  فإّن  السيايس  للوضع  الحايل  التدهور  امام  اليوم 
بعد  مبكرة  ترشيعية  النتخابات  الذهاب  هو  الوحيد 
وحكومة  جديد  برملان  الفراز  االنتخابي  املناخ  تنقية 

اخرى.

سالم لبيض

حزب..  لديه  الجمهورية  رئيس 
ومنه عنّي وزراء و والة وحتى مديرين  
يقومون  حزبه  ممثيل   من  وعدد 
وبالتايل  الشارع  يف  تفسريية  بحمالت 
عىل  للحصول  مطلب  تقديم  عليه 

أزمة  ونعيش  الكل   ضد  الكل  حرب  تأشرية....نعيش 
حماية  عن  عاجزة  األحزاب  أن  حيث  سياسية  أخالق 
التجربة الديمقراطية الواعدة وعاجزة عن إدارة العملية 
االقتصادية واالجتماعية وانا ادعو رئيس الجمهورية إىل 
تمثيل جميع التونسيني وانا لست راضيا عىل املعجمية 
املليئة بالعنف التي تهيمن عىل خطاب قيس سعيد وهو  
عىل  املتحصلة  الوطنية  األحزاب  مع  بالجلوس  مطالب 

تأشرية سياسية من أجل بناء صورة مشرتكة....  

احمد صواب

من املهم التوضيح بداية ان الفصل 
وان  والذي  االنتخابي  القانون  من   97
من  املحاسبات  محكمة  يُمكن  كان 
يعني  ال  ذلك  فان  االنتخابات  مراقبة 
قضائية  احكاما  تمثل  تقاريرها  ان 

تفقد.  تقرير  النهاية  يف  هو  التقرير  هذا  ان  باعتبار 
وحتى يكون االمر واضحا محكمة املحاسبات هي اشبه 
النيابة  اىل  مثال  فساد  ملف  تحيل  بوزارة  تفقد  بادارة 
العمومية بما يعني انه ال يمكن بأي حال من االحوال ان 
يحل تقريرها محل االحكام القضائية وهو بذلك ليست 
له اية قيمة قضائية وهو اشبه ما يكون بتقرير تفقد 

اداري وبعيد كل البعد عن االحكام القضائية. 

غازي الشواشي

تاريخ ثورة 17ديسمرب 14 جانفي 
وجزء  التونيس  ملك-خاص-للشعب 
املواعيد  لهذه  تغيري  وأي  ذاكرته  من 
عىل  واعتداء  للتاريخ  تزويرا  يعد 
ذاكرة الشعب ورغبة يف بث الفتنة بني 

التونسيني يف زمن تعيش بالدنا أزمة خانقة ومركبة عىل 
صماء  وطنية  وحدة  منا  تستجوب  املستويات  جميع 

ملواجهتها وانقاذ الدولة من االنهيار.

رديءحسن

صورة تتحدث

قالوا

أحباء الفرق 
التونسية 

الكبرى تساموا 
في قطر الى 
حّب تونس...
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ماذا تدبّر القوى الغربية للجزائر؟ السؤال بات مرشوعا 
بعدما تعّددت املؤرشات عىل أن شيئا يُطبخ ضّد دولة تدرك 
قيادتها أنها التالية يف قائمة الدول العربية املستهدفة بعد 

ليبيا وسوريا.
فبعد انقضاء 5 أشهر عىل مناورات "األسد االفريقي" 
باملغرب والتي كشفت مجلة military watch أنها حاكت 
روان  هم  مفرتضني  بلدين  عىل  هجوما  ملحوظ  بشكل 
ونيهون يقعان باألرايض الجزائرية، أجرى الحلف األطليس 
غرب  يف  حربا  حاكت  "بوالريس21"  مناورات  أيام  منذ 

املتوسط.
يأت  لم  أنه  إىل  الدالئل  كل  تشري  عضالت  استعراض 
والجزائر  باريس  بني  مسبوق  غري  توتّر  ظل  يف  صدفة 
وتزامن مع حضور عسكري إرسائييل باملغرب وأنباء عن 

صفقات تسّلح قياسية يف الجارتني املغاربيتني.

بني 18 نوفمرب املنقيض و3 ديسمرب الجاري أجرى الجيش 
املناورات  أكرب  )الناتو(   األطليس  الحلف  لواء  تحت  الفرنيس 
 "21 السنوات األخرية بعنوان "بوالريس  البحرية يف  العسكرية 
املتوسط  ومياه  وإيطاليا  واسبانيا  فرنسا  مياه  مرسحها  كان 
الدولية بهدف "االستعداد الشتباكات كثيفة مع قوى متشابهة 
عىل مستويات متعددة عسكرية وديبلوماسية وفضائية وتجارية 

ومعلوماتية".
وحسب وكالة األنباء الفرنسية شاركت يف املناورات اىل جانب 
واليونان  واسبانيا  وإيطاليا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  فرنسا 
 25 ديغول"  "شارل  الفرنسية  الطائرات  حاملة  حول  وضمت 
سفينة حربية و13 فرقاطة إضافة اىل سفن حربية كانت راسية 
وعرشات  مقاتلة  طائرة  و60  طارق  جبل  مضيق  مدخل  عند 
املروحيات وغواصات منها واحدة نووية فرنسية وأخرى تقليدية 
وكذلك حاملة الطائرات الربيطانية امللكية "اليزابيت" وطائرات 

إنذار امريكية "أواكس" و"أوريون 8".

تسمى  دولة  قوات  هجوم  املناورات  سيناريو  ويحاكي 
نقلت  ما  فهو حسب  عنه  امُلعلن  الهدف  )الزئبق(أما  "مريكور" 
"اظهار  املناورات  يف  شارك  ضابط  عن  الفرنسية  االنباء  وكالة 
حجم الرّد ومستوى التنسيق اللذين تملكهما فرنسا ودول الحلف 

يف مواجهة قوى معادية".
النجم  أي  "بوالريس"  عنوان  حملت  املناورات  أن  املالحظ 
الساطع يف السماء ويف ذلك رسالة اىل "تواصل قوة الغرب" اذ 
الغواصات  اطلقته  باليستي  صاروخ  أّول  هو  "بوالريس"  أن 
االمريكية خالل ستينات القرن املايض – يف أوج الحرب الباردة 
لقوة  األساسية  الدعامة  أيضا  ومثّل   – السوفياتي  االتحاد  مع 
القرن  وثمانينات  سبعينات  طيلة  الربيطانية  النووية  الردع 
العرشين قبل استبداله بصاروخ "بوسيدون" الذي كان مصّمما 

الخرتاق دفاعات الصواريخ الباليستية السوفياتية.

روسيا أم... الجزائر؟
هي  باملناورات  املقصود  أن  عىل  األوروبية  الصحافة  رّكزت 
روسيا. وكتب موقع téLéGrAMMES LES املتخصص يف القضايا 
التعامل  السيناريو  التي ضبط  األسلحة  نوعية  أن  االسرتاتيجية 
معها تتمثل أساسا يف الغواصات ومنظومات دفاع جوي متطّورة 
األطلسية خالصا  الواجهة  اىل  املناورات  امتداد رقعة  اىل  إضافة 
الوحيدة  القوة  انها  باعتبار  روسيا  هو  "العدّو"  أن  اىل  بذلك 
التي تملك القدرات الحربية والتواجد العسكري قبالة الشواطئ 

األوروبية واألطلسية.
لكن املنطق السليم ال يقبل ذريعة مماثلة باعتبار أن اندالع 
حرب مع روسيا يعني حربا عاملية نووية تُعّرض العالم اىل دمار 
أن  منطلق  من  اىل خندقها  الصني  انضمت  اذا  شامل خصوصا 
الوقوف موقف املتفرج ويف حال انهزام روسيا ال يشء يضمن أالّ 
يكون الدور القادم عليها تحت اية حجة يتم اختالقها خصوصا 
بعد صفقة "أوكوس" التي ستزّود بها الواليات املتحدة اسرتاليا 
بـ12 غواصة نووية سيتم نرشها باملحيط الهادئ غري بعيد عن 

السواحل الصينية.
التطورات  اىل  مرتاح  غري  "الغرب  أن  اىل  الرتويج  أن  كما 
العسكرية التي تشهدها منطقة املتوسط ومنها النفوذ املتصاعد 
لرتكيا الذي يقلق فرنسا واليونان – حسب موقع أوبكس 360" 
العيون لسبب  الرماد عىل  لذر  ان يكون سوى محاولة  ال يعدو 
قّرر  اذا  االّ  اللهم  األطليس  بالحلف  عضو  تركيا  أن  هو  بسيط 
الحلف "أكل أحد أبنائه" منعا ملا يرى فيه "تغّوال غري مسموح 
نووية مثل فرنسا وبريطانيا يف  أوروبية  به" عىل حساب قوى 

اطار الرصاع عىل ثروات املتوسط النفطية والغازية.
تبقى الجزائر التي تشري كل الدالئل اىل أنها باتت يف منظار 

الدول الغربية.
وقد أعلن عن ذلك رصاحة منذ اشهر الرئيس تبون عندما قال 
ان بالده مستهدفة بالتآمر عليها وإنها عىل قائمة االستهداف بعد 

سوريا ألن قرارها مستقل وألنها غري مديونة وال تابعة للغرب.
اذ أنه سبق ملعهد البحوث  الرئيس تبون لم يتكلم من فراغ 
عام  كشف  ان   AMEriCAn EntrEpriSE inStitUtE االمريكية 
الجزائر قال  أمريكية بـ10 دول منها  2016 عن وجود قائمة 

أنه سيتم تدمريها. أّما األسباب فكثرية لعّل أبرزها :
- أن دول الحلف األطليس التي توّظف قوتها العسكرية لتأبيد 
التوّسع والهيمنة االقتصادية باتت ترى يف الجزائر  اسرتاتيجية 
وألنها  والزراعة  واملاء  والغاز  النفط  تملك  ألنها  لنفوذها  تهديدا 
تشّكل قارة يف حّد ذاتها )مساحتها مليونا كلم مربّع( وألنها غنية 
افريقيا ويف منطقة  هام يف شمال  نفوذ  ولها  املعدنية  بالثروات 

الساحل االفريقي.
رفضها  األوروبي  االتحاد  أشهر  منذ  أبلغت  الجزائر  ان   -
والذي دخل حيز   2002 عام  املوّقع  معه  الرشاكة  اتفاق  تمديد 
التنفيذ عام 2005 ومطالبتها بمراجعته عىل أساس تعامل عادل 
GAGnAnt-GAGnAnt يضع حّدا الختالل توازن فاضح يف املبادالت 

صناعية  تحتية  بنـى  ببناء  ويسمح  اوروبا  لصالح  التجارية 
جزائرية. والثابت أن هذا الكالم لم يعجب فرنسا التي ما زالت 

الحبيب القيزاني
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رصاع اسرتاتيجي وحريب طاحن رصاع اسرتاتيجي وحريب طاحن 
بني روسيا و»الناتو« امتدادا بني روسيا و»الناتو« امتدادا 

للرصاع اجلزائري-املغريبللرصاع اجلزائري-املغريب

جانب من حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" 
لحظات قبل انطالق مناورات "بوالريس 21"
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 hi الطريان  رشكة  دخلت 
fly التاريخ من بابه الواسع 

يف  النزول  سبق  بتسجيل 
من  بطائرة  الشمايل  القطب 
نوع airBus a340. الطائرة 
من  أعّد  مدرج  عىل  حّطت 
الثلوج النزال عدد من السواح 
والعلماء والسلع الرضورية. 
أن  بذلك  أثبتت  الرشكة 
االستثنائة  طائراتها  نسخ 
لهذا  صالحة  ومحركاتها 

النوع من الرحالت.

صورة تتحدث
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ال  استعمارية  بعقلية  الجزائر  مع  تتعامل  الحاكمة  نخبها 
ترى فيها سوى سوقا ملختلف منتوجات رشكاتها الصناعية 

خصوصا أن تعداد سكانها يناهز 45 مليون نسمة.
- ان الدول األوروبية وعىل رأسها فرنسا تحاول التصدي 
السوق  بدخولها  الصني  حققته  الذي  التجاري  لالخرتاق 
تركيز  ملنع  عسكري  بتدخل  التلويح  وتحاول  الجزائرية 
ذلك  يمثل  ملا  الصينية  الحرير"  لـ "طريق  بوابة جزائرية 

من تهديد ملصالحها االقتصادية.
اىل  الرضاء  بعني  تنظر  ال  األطليس  الحلف  دول  ان   -
التحالف العسكري الجزائري-الرويس يف منطقة تعترب انها 
حديقة نفوذها التقليدية خصوصا بعد االخرتاق االسرتاتيجي 
اىل مياه  والتسّلل  بالتدخل يف سوريا  الذي حققته موسكو 
أمريكية  بحرية  لعقود  ظل  الذي  املتوسط  األبيض  البحر 

بامتياز يحكمها االسطول السادس.
يُعجبها رؤية جيش جزائري قوي  ال  الدول  ان هذه   -
اطار  يف  ذلك  وتعترب  العسكرية  املنظومات  أحدث  يمتلك 
املنطقة  يف  ملصالحها  تهديدا  الخطر"  "استباق  نظرية 

وخطرا عىل أجنداتها املستقبلية.

روسيا : أنا هنا
السعيد  الجزائري  الجيش  أركان  رئيس  أدى  أشهر،  منذ 
تشرتي  صفقة  عن  تمّخضت  موسكو  اىل  زيارة  شنقريحة 
رأسها  وعىل  الروسية  الحربية  الطائرات  احدث  بالده  بموجبها 
"سو35" و"سو34" اىل جانب منظومات صواريخ "اس400" 

و"اس500".
األهّم من الزيارة يف حّد ذاتها هو ترصيح صادر عن الكرملني 
أكد فيه أن روسيا ستتدخل يف حال أي اعتداء عىل أي من حلفائها 
وقضاء  سوريا  يف  روسيا  بتدخل  الغربية  العواصم  ذّكر  بما 
طريانها عىل فلول اإلرهابيني واملرتزقة الذين جنّدتهم دول غربية 
وأخرى خليجية يف محاولة لالطاحة بالنظام السوري. بعد ذلك 
مشرتكة  مناورات  وجزائرية  روسية  غواصات  اجرت  بأسابيع 

تأكيدا للتحالف القائم بني الدولتني.
لكن املثري هو أنه قبل موعد اجراء مناورات "بوالريس 21" 
مجموعة  فيها  شاركت  مناورات  والجزائر  روسيا  نظمت  بيوم، 
من السفن والغواصات بما يعني ان الروس كانوا عىل علم مسبّق 
بمناورات الدول الغربية وبأن التنسيق االستخباراتي مع الجزائر 
فعيلّ سواء عن طريق أقمار التجسس أو من خالل اإلشارات التي 

تلتقطها بواخر الروس الحربية وغواصاتهم.
ومعلوم أنه كلما أجرى الغرب مناورات بحرية إالّ وحرضت 
املايض  مارس  يف  فعلت  مثلما  للمراقبة  الدولية  املياه  يف  روسيا 

الحربية  املناورات  األسود"  "الثقب  غواصة  عرب  راقبت  عندما 
التي جرت بني املغرب والواليات املتحدة يف املحيط األطليس.

روسيا ومن منطلق حماية حليفتها الجزائر نزلت أيضا بليبيا 
قوات  بأن  العامني  عن  يربو  ما  منذ  انباء صحفية  أفادت  حيث 
"فاغنر" الروسية تموقعت يف ما ال يقل عن قاعدتني عسكريتني 
القوات بمايل  النفط. كما نزلت نفس  آبار  أهّم  بالبالد يف احواز 
بالبالد  متمركزة  كانت  التي  فرنسا  قوات  أخلتها  التي  املدن  يف 
يف اطار عملية "برخان". وجاء النزول الرويس بمايل بعد اتهام 
فرنسا  املايض  أكتوبر  يف  مايغا  شوغويل  البالد  وزراء  رئيس 
بعدما  ليبيا  من  "وصلت  إنها  قال  إرهابية  جماعات  بتدريب 

دّمرت الدولة الليبية عىل أيدي فرنسا وحلفائها يف الناتو".
التعاون  وافقت عىل  عندما  بالده  أن حكومة  مايغا  وأضاف 
مع الطرف الفرنيس ملحاربة اإلرهاب يف مايل طلبت من باريس 
مساعدتها باملعلومات االستخباراتية واالسناد الجوي ال غري وأن 
باريس  أن  مؤكدا  األرض  قوات عىل  يدر حول نرش  لم  الحديث 
التزمت بهذا االتفاق يف مدن كونا وغاو وتمبكتو وأنها منعت عىل 
مدينة  عملية "برخان" دخول  انسحابها من  بعد  املايل  الجيش 
بتنظيم  املرتبطة  الدين"  "انصار  حركة  اىل  وسّلمتها  كيدال 
املدينة اىل جيب خاضع لسيطرة  اإلرهابي بما حّول  "القاعدة" 
فرنسيني  ضباط  قيام  عىل  ادّلة  حكومته  لدى  ان  مؤكدا  فرنسا 

بتدريب تنظيمات إرهابية.
كالم مايغا يأتي تأكيدا لهواجس كانت تتمّلك الجزائريني منذ 
ليتأكد  القذايف  معمر  الراحل  العقيد  نظام  عىل  "الناتو"  عدوان 

مع مرور الوقت وتعّدد الشواهد ان وراء الرائحة دخان وأن 
ال دخان بال نار بما يرجح وجود دور فرنيس قذر يف إعداد 
بؤر من املرتزقة واإلرهابيني لسيناريو عدوان عىل الجزائر 
هذا  وجود  من  الريبة  ولعل  الوطنية.  دولتها  عىل  للقضاء 
بمنع  أمر  اىل اصدار  تبون  بالرئيس  التي حدت  الدور هي 
مايل"  اىل  مهمة  يف  "املتوجهة  الفرنسية  الحربية  الطائرات 

من عبور أجواء بالده.

الدور اإلسرائيلي
ال يمكن الحديث عن استهداف الجزائر بعيدا عن الدور 
اإلرسائييل يف محارصتها. فقد تلت اإلعالن عن التطبيع مع 
اتهم  اإلرسائييل  الخارجية  لوزير  األوىل   : زيارتان  املغرب 
لوزير  والثانية  ايران  خندق  يف  بالوقوف  الجزائر  خاللها 
يشرتي  وعسكرية  أمنية  اتفاقيات  عىل  وّقع  الذي  الحرب 
منها  املغرب معّدات حربية إرسائيلية وخصوصا  بموجبها 
قاعدة  ببناء  أبيب  لتل  السماح  اىل جانب  املسرّية  الطائرات 
عسكرية بمدينة مليلية وفق ما كشفت عن ذلك صحيفة "ال 
اسبانيول" االسبانية مع ما يعني ذلك من موافقة مدريد عىل 
ذلك باعتبارها عضو بـ"الناتو" وصاحبة السيادة عىل مدينتي 

مليلية وسبتة وشاركت يف مناورات "بوالريس21".
موقع  كشف  املغربي،  التسّلح  اخبار  آخر  وحول 
املغربي  الجيش  أنباء  يف  املتخصص   ACtUDEfEnSEMArOC

الواقعة  الجوية  القاعدة  تهيئة  اشغال  لبدء  تستعد  الرباط  أن 
24 مروحية  لتكون جاهزة الستقبال  بضواحي مدينة خريبكة 
عسكرية من نوع AH-46 APACHE. وأضاف املوقع ان املغرب 
بسيدي  األوىل  أخريني  جويتني  قاعدتني  تهيئة  عىل  حاليا  يعمل 
سليمان والثانية يف منطقة بن جرير الستقبال رسب جديد من 
مقاتالت F16 BLOCk 72 يتكون من 25 طائرة ليصبح بذلك 

عدد طائرات سالح الجو املغربي منها 48.
اما إرسائيل فتسعى عرب تواجدها العسكري باملغرب للضغط 
ولو  التطبيع  اىل  وجّرها  لرتويضها  محاولة  يف  الجزائر  عىل 

باإلكراه.
ويف انتظار ما قد تحمل األيام من تطورات خصوصا يف ظل 
قيام  الجزائرية برفض تطبيع مجاني ال يسبقه  القيادة  تشبّث 
اإلرسائيليني  ان  الجزائريون  يدرك  مستقلة،  فلسطينية  دولة 
يتحّرقون لتصفية حسابات مع بلدهم وأن مخطط "بن غريون" 
التحرشات  أمام  والسؤال  يمت".  ولم  "نام  وتقسيمه  الحتالله 
األطلسية – اإلرسائيلية هو: هل ينزلق الوضع نحو حرب مدّمرة 
يف  الوطنية  الدولة  تدمري  يُجهض  مبارش  رويس  بتدخل  تنتهي 

الجزائر تماما مثلما كان األمر مع السيناريو السوري؟

من مناورات روسيا والجزائر يف املتوسط
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مؤامرة

يف  كشف   Geoff sheparD الشهري  األمريكي  املحامي 
كتاب له صدر يوم األربعاء 24 نوفمرب املنرصم أن ما سمي 
بـ »فضيحة ووترغيت« التي هّزت أمريكا خالل سبعينات 
القرن املايض وتسبّبت يف خلع الرئيس ريتشارد نيكسون 
الحزب  عىل  للتجسس  نيكسون  من  مؤامرة  تكن  »لم 

الديمقراطي وإنّما مؤامرة من الديمقراطيني عليه«.
sheparD أثث جانبا من كتابه بنسخ من وثائق قال إنه 

وتثبت  األمريكي  الوطني  األرشيف  بمؤسسة  عليها  عثر 
كالمه.

الكتاب الذي حمل عنوان »املؤامرة : ووترغيت والتواطؤ 
الديمقراطي  الرئيس« يؤكد أن نّوابا عن الحزب  عىل خلع 
الجمهورية طيلة مدة  اجتماعات رسية مع وكالء  عقدوا 
عّدة  متهما  بينهم«  ما  يف  لـ«التنسيق  القضية  يف  النظر 
شهود باالدالء بشهادات زور مشريا اىل أنة بعد ثبوت ذلك 
ولو  السجن  منهم  أي  يدخل  »لم  منهم  العديد  ومحاكمة 

ليوم واحد«.
املعروف أن املحامي Geoff sheparD كان ضمن فريق 

الدفاع عن نيكسون.

من؟

الدراسات  يف  املتخصص   strateGika51 موقع 
الجيش  محاوالت  أن  كشف  االسرتاتيجية  العسكرية 
الربيطاني النتشال حطام طائرة من نوع »أف 35« سقطت 

يف مياه البحر األبيض املتوسط باءت بالفشل.
بعدما  فضيحة  اىل  »تحّول  الحادث  أن  أضاف  املوقع 
بكل  اختفى  الطائرة  حطام  من  األكرب  الجانب  أن  اتضح 
بساطة بطريقة محرّية بعد عمليات التفتيش التي قامت 

بها غواصة بال طاقم لرصد موقعه«.
الصحافة  رّوجتها  سابقة  أنباء  اىل  املوقع  وأشار 
الربيطانية أملحت اىل إمكانية قيام غواصة روسية من طراز 
الصادرة  الرادارات  إشارات  بخفاء  تتميز  فيانكا«  »فرشا 

واالستحواذ  الطائرة  سقوط  منطقة  اىل  بالتسلل  عنها 
املتكّون من هيكلها ومن منظومات  عىل معظم حطامها 

الطريان والرصد والتسليح.

تعمية

الدفاع  شؤون  يف  املتخصص  الرويس   aVia.pro موقع 
من  رسب  له  تعرض  الذي  التشويش  أن  أكد  واألسلحة 
الطائرات الحربية اإلرسائيلية لدى اغارتها يوم 24 نوفمرب 
املايض عىل مواقع تابعة للحرس الثوري اإليراني بسوريا 
كان بفعل وسائل التعمية التي »استقبلت« بها منظومات 

الدفاع الجّوي السوري الطائرات املغرية.
اإلرسائييل  الجيش  أوساط  تسود  حرية  أن  أكد  املوقع 
الطائرات  أرساب  ملالزمة  صدرت  األوامر  وأن  ذلك  بسبب 
يف  تتسبب  قد  أخرى  الكرتونية  ملفاجآت  تجنّبا  املطارات 
طائراتهم  عىل  سيطرة  أية  اإلرسائيليني  الطيارين  فقدان 

والتسبب بالتايل يف تحطمها.
التي  األطليس  الحلف  طائرات  أّن  أكد  املوقع  نفس 
شاركت مؤخرا يف تدريبات عىل حدود أوكرانيا مع روسيا 
الطائرات  ضمن  من  أن  مؤكدا  املشاكل  لنفس  تعرضت 
أرسابا من »أف 35« ومشريا اىل أن روسيا حققت اخرتاقا 
تكنولوجيا جديدا قال أنه يسمح لدفاعاتها الجوية بتحييد 

أية طائرة تهاجم أهدافا روسية قبل دخول أجواء البالد.

انتحار أم اغتيال؟

مقتضب  خرب  يف  تساءل   GloBal research.ca موقع 

حول »موت« توماس جندجاس رئيس األطباء باملستشفى 
الرئييس بمدينة شامنيتز األملانية عما ان كان األمر يتعلق 

بانتحار أم باغتيال.
املوقع الذي ذّكر بأن وسائل االعالم األملانية تحدثت عن 
الطبيب  وفاة  حول  جنائية  شبهة  وجود  اىل  أشار  انتحار 
توماس جندجاس )55 عاما( مالحظا أن التسويق لوفاته 

اثر سقوطه من سقف املستشفى غري مقنع باملرة.
هو  ترجيحا  األكثر  »السيناريو  أن  اىل  املوقع  وأشار 
فيديو مقتضب  بعدما رّصح يف  التخّلص منه قتال  تم  أنه 
سجله عىل عجل أنه ال وجود لفريوس )يف إشارة اىل فريوس 

كورونا بسالالته( وبأن األمر يتعلق بدكتاتورية مقنعة«.
برتجمة  املصحوب  الفيديو  يف  أضاف  الراحل  الدكتور 
 : دقيقتني  مدته  تتجاوز  والذي  االنقليزية  باللغة  لكالمه 
»األمر يتعلق بفرض دكتاتورية عاملية وال بّد من قول ذلك 

ومع األسف ليس هناك سبيل لاللتفاف عىل املشكل«.

خلع

دورساي  جاك  أن  كشف  العاملية«  »الشبكة  موقع 
للرشكة  التاريخي  العام  املدير  والرئيس  »تويرت«  مؤسس 
أمرا  »تلقى  وأنه  لذلك  رّوج  مثلما  منصبه  من  يستقل  لم 
باالستقالة يف أجل غري مسمى« مشريا اىل أن واليته كمدير 

ستنتهي قبل نهاية 2021 واىل أنه لن يتم التجديد له.
أكرب  أقوى  أحد  »كان  دورساي  بأن  ذّكر  املوقع 
مليارديرات نادي وادي السيليكون اىل درجة أنه تمكن من 
السابق دونالد  املتحدة األمريكية  الواليات  صنرصة رئيس 

ترامب«.
رهني  كان  الرجل  نفوذ   – املوقع  يضيف   – لكن 
املستثمرين مذكرا بأنه بعدما شغل منصب ر.م.ع الرشكة 
االستقالة  عىل  أوىل  مّرة  إجباره  تم   2008 اىل   2006 من 
2015 ليحاول  قبل أن يتمكن من العودة اىل املنصب سنة 
بول سنجر املساهم الرئييس يف الرشكة عرب رشكة آليوت 
مناجمنت خلعه من جديد عام 2020 وظل متشبثا بمسعاه 

اىل أن تمكن من ذلك.

تقرير استخباراتي ألماني يكشف خفايا برود العالقات مع المغرب :

»ال نريد تركيا جديدة غرب املتوسط«
بني  العالقات  برود  خفايا  أملاني  استخباراتي  تقرير  كشف 
برلني والرباط وسبب قطع املغرب عالقاته منذ أشهر مع سفارة 

أملانيا بالرباط.
ووفق ترسيبات الصحافة األملانية، فإن التقرير االستخباراتي 
األملاني  املخابرات  إيزابيل فريينفيلس رئيسة مكتب  أنجزته  الذي 
نريد  “ال  عنوان:  يحمل  األوسط،  والرشق  إفريقيا  شمال  قسم 
تركيا جديدة يف غرب البحر األبيض املتوسط”، ويضم العديد من 
املخابرات  أرشيف وتسجيالت  املأخوذة من  واملعطيات  املعلومات 
األملانية، لألنشطة التي قامت بها االستخبارات لعرقلة نمو وتقدم 
الرشقية،  أوروبا  يف  عالقات  ونسجه  إفريقيا  يف  وتوسعه  املغرب 

»األمر الذي يهدد املصالح األملانية«. 
األجهزة  بأن  فريينفيلس  إيزابيل  اعرتفت  التقرير،  وحسب 
والعمليات  األنشطة  من  بالعديد  قامت  األملانية  االستخباراتية 
املجال  املغرب وتعطيل توسعه يف  تقدم  تقويض  إىل  تهدف  التي 
أعدائه  لصالح  له  مشاكل  وخلق  اإلفريقية،  القارة  يف  االقتصادي 

التقليديني واملنافسني له يف املنطقة بهدف كبح طموحاته.
كما اعرتفت صاحبة التقرير االستخباراتي، بناء عىل ما اطلعت 
عليه من أرشيف املخابرات األملانية، أن األخرية اصطدمت بجهاز 
من  العديد  يملك  رشس”  و”منافس  قوي،  مغربي  استخباراتي 
يف  حتى  بل  الغربية،  أوروبا  يف  فقط  ليس  والعالقات،  الروابط 

أوروبا الرشقية.
وقالت إيزابيل فريينفيلس، أنها توصلت خالل إنجازها للتقرير 
من  الكثري  إنفاق  تم  التي  الخطة  أن  “مفاده  الستنتاج  املذكور، 
األموال عليها من أموال دافعي الرضائب يف أملانيا، قد فشلت، وأن 
هناك تركيا جديدة يف غرب البحر األبيض املتوسط بدأت يف النمو 
صعود  لتقويض  األملانية  املساعي  أن  إىل  إشارة  يف  والظهور”، 

املغرب لم تُكلل بالنجاح، ملمحة إىل احتمال صعود املغرب كقوة 
جديدة يف املنطقة عىل غرار تركيا يف رشق البحر األبيض املتوسط.

أسماه  عّما  إىل  األملاني  االستخباراتي  التقرير  وتحدث 
يشكل  أنه  اعترب  حيث  األخري،  اإلرسائييل”  املغربي  بـ”التحالف 
صدمة كبرية لالتحاد األوروبي وليس فقط ألملانيا، مشريا إىل أنه 
املدى  له بشكل مبارش عىل  االتحاد وتهديًدا  يمثل تهديًدا ملصالح 

خصبة  منطقة  إفريقيا  شمال  أن  باعتبار  واملتوسط،  القصري 
لالتحاد األوروبي لبيع منتجاته، وبوابة يمكن من خاللها دخول 

السوق اإلفريقي الضخم.
اإلرسائيلية  “االتفاقية  أن  السياق  هذا  يف  التقرير  وأضاف 
بقوة  تتمتع  إرسائيل  ألن  كثريًا،  أملانيا(  )أي  سرُتهقنا  املغربية 
صناعية وستبحث عن أسواق التعدين التي وضعنا اسرتاتيجية لها 
منذ عام 2019، عندما توصلنا إىل اتفاق مع العديد من رشكائنا، 
أنها  من  يقني  عىل  وكنا  األفريقي،  املستوى  عىل  إجراءات  التخاذ 
2020، جاء  عام  الكبري يف  السوق  هذا  بوضوح يف دخول  ستبدأ 

وباء كورونا وأخر هذا املرشوع”.
له  خططت  أملانيا  أن  املرشوع،  هذا  بشأن  التقرير  وأوضح 
إفريقيا  مع  التجارية  أن عالقاتها  تبني  بعدما  جيدا،  فيه  وفكرت 
مريكل  السابقة  املستشارة  وعدت  وقد  للغاية،  ضعيفة  تزال  ال 
يف  االستثمارات  تأمني  و  لدعم  أورو  بمليار  صندوق  “بتأسيس 
املبارش،  االستثمار  يف  متخلًفا  موقًعا  أملانيا  تحتل  حيث  إفريقيا، 

يذهب ٪1 فقط من االستثمار األجنبي األملاني حاليًا إىل إفريقيا”.
واختتم التقرير بنصائح موجهة للدولة األملانية يقول فيها أن 
لذلك  برلني،  مع  جديد  ملف  فتح  لفكرة  متحمسا  ليس  “املغرب 
تقدم ألملانيا كل  التي  إفريقيا،  إىل  الجزائر  التغلغل عرب  بد من  ال 
االمتيازات والتسهيالت يف املجاالت االقتصادية وحتى السياسية”، 
مضيفا “إن دخول قوة اقتصادية مثل إرسائيل بالرشاكة مع قوة 
يف  للتوسع  مساحة  أملانيا(  )أي  لنا  يرتك  لن  املغرب  مثل  ناشئة 
منطقة غنية باملعادن التي تحتاجها الصناعة األملانية، ألن حركتنا 
يحتاجها  التي  األملانية  واملعلومات  الالزمة  بالرسعة  تحدث  لم 

املشهد”.

إيزابيل فريينفيلس
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آمنة الرميلي لـ »الشارع المغاربي« :

• إذا كان بورقيبة أنقذ المرأة
بـ»مجلة األحوال الشخصية« فإن

الطاهر الحداد هو من أسس لتلك المجلة

قيمة اجلوائز األدبية املالية
يف تونس ضعيفة جدا مقارنة

بالبلدان العربية

فن تشكيلي مسرحوقفة سينما

األخالق
والدين، اإلسالم 

نموذجا

فيلم “غدوة”
لظافر العابدين :

بقلم :
بقلم :الباحث محمد النجار

أمير العمري
بقلم :

أنور الشعافي

البشير اإلدريسي 
يعود للمسرح 
بـ»مورسطان«

بقلم :
خليل قويعة

كل أخطاء 
البدايات

تشّكالت الوالدة والحّرية 
في لوحات محّمد البعتي:

أنشودة بصريّة 
تتغّنى بمعالـم 

الحياة على األرض

كتاب » اغتياٌل في المسجد« 
IIلصاحبته هالة وردي

حماولةحماولة
يف تقديم يف تقديم 

قراءة تارخيية قراءة تارخيية 
لقتل عمرلقتل عمر

صفحة

بقلم :
د. نائلة السليني
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الشارع الثقافي

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

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.

إذا أردنا أن نعّرف األخالق فإنّنا سنكتفي بالقول 
ما  مجتمع  عليها  يصطلح  قيميّة  منظومة  إنّها 
ما  حسب  خرّي،  فعل  فكّل  والرش.  الخري  لتحديد 
يُعترب  االجتماعيّة،  املنظومة  اصطلحْت عليه هذه 
فعال أخالقيّا، وإذا أردنا الدّقة أكثر نقول كّل فعل 
غري رّشير هو عمل أخالقي، ألّن الفعل غري الرّشير 

ليس بالرضورة خرّيا ولكنّه مقبول أخالقيّا.
الذي  اإلسالمي  الدين  من  مثاال  سأطرح 
وسأستشهد  الورقة،  هذه  يف  كشاهد  سأعتمده 
كّل  يف  منترشة  كانت  عادة  وهي  اليمني  بملكات 
عرشات  القرآن  ذكرها  وقد  قديما  العالم  شعوب 
األحزاب،  سورة  يف  جاء  ما  عىل  وسأقترص  املرات 
ِتي  آية 50: )يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إِنَّا أَْحَلْلنَا َلَك أَْزَواَجَك الالَّ
اللَُّه  أََفاَء  ا  ِممَّ يَِمينَُك  َمَلَكْت  َوَما  أُُجوَرُهنَّ  آتَيَْت 
إذا تغّلبوا عىل عدّوهم  َعَليَْك( فقد كان املسلمون، 
يف الحرب سبوا نساء املغلوبني فيصبحن من ضمن 
الفيء والغنيمة ويرصن ملكات يمني وجواري عند 

أسيادهّن الجدد.
يف هذه املنظومة األخالقيّة فإّن هذا الفعل ليس 
خرّيا عند الَسبيّة نفسها، وعند زوجها وأهلها، رغم 
هم  كانوا  لو  نفسه  اليشء  سيفعلون  كانوا  أنّهم 
املنترصين، ولكنّه باملقابل غري رّشير عند صاحب 

الفعل وبالتايل فهو مقبول.
نحن نعرف اليوم أّن سبي النساء واستعبادهّن 
مّما  ومرفوض،  ورّشير  بل  أخالقّي  غري  فعل 
املجتمعات  حسب  تتبّدل  نسبيّة  األخالق  أّن  يعني 
واألزمنة، فما كان أخالقيّا ومقبوال يف وقت ما ويف 
زمن  أو  ذلك يف مجتمع  يكون غري  قد  ما  مجتمع 
هو  ما  كّل  آخر:  استنتاج  إىل  يقودنا  وهذا  آخر 
مسألة  مثل  أخالقيّا  جيّد  أنّه  يعني  ال  دينيّا  حالل 
ملكات اليمني، أو الزواج ببنت التسع سنوات وغري 
ذلك من األمثلة.  وبناء عليه نخلص إىل أّن األخالق 
بوصفها اصطالحيّة ومتحّولة ومعطى برشي هي 

يف الحقيقة منفصلة عن الدين.
نفسه  ويجعل  األخالق  عىل  يستويل  إذ  فالدين 
التعبري  جاز  إن  يشّوهها  فإنّه  الوحيد  مصدرها 
عىل  بالرضورة  قائم  لديه  األخالق  مفهوم  أّن  بما 
مفهومي الحالل والحرام وهما ركيزتان جوهريتان 
تتفّرع منهما أغلب القيم. وبما أّن الحالل والحرام 
يعنيان الطمع والوعيد، الوعيد بالنار أو الطمع يف 
الدين عىل األخالق فهي  الجنّة، فإنّه حني يستويل 
الثواب  عىل  قائمة  تصبح  أنّها  حيث  من  تتشّوه 
اإلنسانّي  الضمري  إقصاء  إىل  يؤّدي  وهذا  والعقاب 
ال  نفسه،  يف  خريا  الخري  يرى  الذي  الضمري  الحّر، 
خريا وراءه الجنّة، والذي يرى الرّش رّشا يف نفسه، 
ال رّشا وراءه النار، وال بّد أن أرضب مثاال للتوضيح:

لنفرتض وجود مبلغ من املال موجود يف نافذة 
ألحد املنازل عىل قارعة الطريق ويمكن ألّي عابر 
من هناك أن يمّد يده ليختلس املبلغ بكل سهولة. 
اختلس  األّول  أشخاص،  ثالثة  مرور  ولنفرتض 
رسق  إذا  أنّه  فّكر  والثاني  طريقه،  وأكمل  املبلغ 
والثالث  وانرصف،  يده  فكّف  الله  يعاقبه  فسوف 
فّكر أنّه ليس ماله وال يحّق له أخذه وذهب يف حال 

سبيله.
نحن نتّفق أّن العابر األّول فعل أمرا غري أخالقي 
اآلخرين  العابرين  يف  سنختلف  ولكنّنا  ومرفوض، 
هل أّن ما فعاله أخالقّي؟ الجواب، ظاهريّا، نعم ! 
الشخص  أّن  لوجدنا  املسألة  يف  دّققنا  إذا  ولكنّنا 
الثالث فقط هو الذي ترّصف بضمري أخالقّي رِصف 
أو ما نسّميه الضمري اإلنساني. أّما الشخص الثاني 
فمصلحته  األخالق،  ال  املصلحة  وفق  ترّصف  فقد 
تقتيض أن يكّف يده حتى ال يعاقبه الله، حيث أنّه 
نّص  لم يكن هناك  لو  أو  لم يكن هناك عقاب  لو 
الجواب:  سيرسق؟  كان  هل  الرسقة،  يحّرم  دينّي 
نعم، كان سيرسق دون شّك بما أّن األخالق عند هذا 
الشخص مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحالل والحرام. 
وقد ذكرت أعاله مثال ملكات اليمني التي ال يوجد 
فمارسها  أخالقيّتها،  ال  رغم  يحّرمها،  ديني  نّص 

املسلمون.
األخالق اإلنسانّية واألخالق الدينّية

الهوامل  يف  التوحيدي  حيان  أبو  يتساءل 
والشوامل قائال: "ما الذي حرَّك الزنديق والدَّْهري 
عىل الخري، وإيثار الجميل، وأداء األمانة، ومواصلة 
القيامة؟"  يوم  ثواباً  يرجو  ال  وهو  هذا   )...( الرِبّ 
دينّي  منظور  من  يجيبه  مسكويه  ابن  كان  وإن 
األخالق  أّن  التساؤل  هذا  من  نفهم  فإنّنا  بحت 
اإلنسانيّة، وهي األخالق التي تعمل لذاتها، منفصلة 
الثواب  غاية  تعمل ألجل  التي  الدينيّة  األخالق  عن 
والعقاب. فليس كّل متديّن ذا خلق، وليس كّل ذي 

خلق متديّنا.
طفال حسب  يولد  أنّه  اإلنسان  مأساة  أّن  وبما 
األخالقيّة  منظومته  تتكّون  الديكارتي،  التعبري 
بّد  فال  فيه،  يولد  الذي  واملجتمع  العائلة  داخل 
بناء  من  اإلنسانيّة،  األخالق  عىل  العمل  أردنا  إن 
اإلنسانّي  الضمري  أساس  عىل  الطفل  شخصيّة 
بمثابة  تصبح  أخالق  لديه  فتتكّون  الصغر  منذ 
فاألبوان  الالوعي،  يف  متجّذرة  وتكون  البديهيّات 
الرسقة  أّن  الدينيّة،  األخالق  يف  طفليهما،  يعّلمان 
يرسق  لم  وإن  النار  فسيدخل  رسق  فإن  حرام 
أخالقيّة  إىل شخصيّة  يؤّدي  الجنّة وهذا  فسيدخل 
انتهازيّة  شخصيّة  الحقيقة  يف  لكنّها  ظاهريّا 

تتعامل مع الخري والرّش بمنطق املصلحة.

هذه  ضمري  من  نابعة  ليست  فاألخالق 
الشخصيّة وإنّما مسقطة عليها من الخارج لذلك 
من  كثريا  فرتى  املصلحة،  بمنطق  معها  تتعامل 
نفسه  الوقت  يف  ولكن  ويصومون  يصّلون  الناس 
يكذبون ويغشون الناس ويتحيّلون ويرسقون بكل 
نابعة  ليست  فأخالقهم  بالنفس،  واعتداد  وقاحة 
الخارج،  من  عليهم  مسقطة  وإنّما  ذواتهم  من 
أقرب  عند  تتالىش  سطحيّة  زائفة  أخالق  فهي 
الطفولة  ومنذ  األخالق،  جعلنا  لو  بينما  فرصة، 
بال مصلحة، لكانت أمتن وأكثر تجّذرا يف الشخص 
أن  فبدل  ولذاتها،  بذاتها  موجودة  ستكون  حيث 
النار إذا رسق، نعّلمه أّن  أنّه سيدخل  نعّلم الطفل 
هذه  ونزرع  ومخجل  ومعيب  مشني  فعل  الرسقة 
لتصبح  البداية  منذ  ضمريه  يف  االنسانية  القيمة 
الذهبيّة  القاعدة  إىل  استنادا  شخصيّته  من  جزءا 

“عامل الناس كما تحّب أن يعاملوك”.
حينما نعّلم الطفل أّن الرسقة حرام، أو الكذب 
أو القتل أو أيّة جريمة أخرى، فإنّنا نعّلمه أيضا أّن 
الله غفور ويقبل التوبة، وبالتايل نكون قد فتحنا 
يؤّدي  قد  حيث  فيه  التحّكم  يمكننا  ال  غيبيّا  بابا 
اإلنسان بأخطاء تؤذي غريه  أن يقوم  إمكانيّة  إىل 
مفهوم  الدين  يفتحه  الذي  الباب  وهذا  يتوب،  ثّم 
اليأس  يف  اإلنسان  يسقط  لئالّ  خرّية  أهداف  وله 
والرجوع  التوبة  عىل  نفسه  وليحّث  والقنوط، 
األخالقيّة  املسألة  مع  يتعامل  ال  لكنّه  الذنب،  عن 
بوصفها نابعة من اإلنسان بل مسقطة عليه من 
الثواب  الخارج مّما يؤّدي إىل منطق املصلحة )أي 

والعقاب(.
عىل  أيضا  يحّض  اإلسالم  أّن  الذكر  عن  غنّي 
مكارم األخالق، لكن من املهّم اإلدراك أنّها ال تنبع 
العقل  من  أو  وضمريه،  اإلنسان  من  وإنّما  منه 
فالدين  الكانطي،  املفهوم  حسب  العميل  املحض 
قلنا  إن  نجازف  ال  بل  عنها  منفصل  الحقيقة  يف 
إنّه تابع لها رغم أنّه يحتويها ويؤثّر يف مفهومها 
اإليمان  وهي  املسيطرة  األداة  يملك  أنّه  حيث  من 
املفاهيم  اإليمانيّة عىل  السيطرة  واالعتقاد. وهذه 
ويعيش  نفسيّا  مهتّزا  إنسانا  تصنع  قد  األخالقيّة 
رصاعا داخليّا، فمن ناحية يؤمن بأّن الوحي ينّظم 
حياة البرش بما فيها التنظيم األخالقي ومن ناحية 
الحديثة   وقيمه  اإلنسانيّة  فطرته  ترفض  أخرى 
إىل  فيلتجئ  دينيّا،  مقبول  أو  حالل  هو  ما  بعض 
أهل  وتفسريات  والتأويالت  التربيرات  عن  البحث 
العلم للموازنة بني فطرته وقيمه ودينه، ولن يعدم 
لم  فإن  كثري،  فهم  واملفرسين  واملربّرين  املؤّولني 
يقتنع بتفاسريهم وكان ضمريه اإلنسانّي مضيئا 

وعقله متّقدا تحّول إىل رصاع داخيلّ.

محمد النجار، شاعر وباحث في تاريخ اإلسالم المبكر

األخالق والدين، اإلسالم نموذجا
وقفة
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كتاب » اغتياٌل في المسجد« 
IIلصاحبته هالة وردي

حماولة
يف تقديم قراءة 

تارخيية لقتل 
عمر

أنطلق من إشارتني تاريخيتني:
املؤرخون  عنده  وقف  طعن  عمر  عىل  الطعون  ضمن  من   .1
بالتحليل والنقد حينا والدفاع عن عمر حينا آخر: عندما بلغ عمر 
خرب موت الرسول أنكر ذلك قائال"   إن رجاالً من املنافقني يزعمون 
أن رسول الله قد تويف ، وإن رسول الله صىل الله عليه وسلم ما 
مات ، ولكنه ذهب إىل ربه ، كما ذهب موىس بن عمران ، فقد غاب 
عن قومه أربعني ليلة ، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ، ووالله 
لريجعن رسول الله صىل الله" . وتذكر كتب األخبار أّن عمر كاد 
يرتّد عن دينه لوال لم يرّجه أبو بكر بقولته " من كان يؤمن بمحمد 

فمحمد قد مات ومن كان يؤمن بالله فإّن الله حّي ال يموت".
ذكرنا هذا الخرب ألنّه يخفي رؤية عمرية يف اإليمان تختلف عىل 
األقّل عن جمع هاّم من الصحابة: فعمر يقارن نبوة محمد باألنبياء 
السابقني. بل كان يقرأ نبّوة محّمد من خالل آية كان لها دور يف 
أن يصعق الرجل ملوت نبي ، وهي قوله "  ُهَو ٱلَِّذٓى أَْرَسَل َرُسوَلُه 
33. وال   /9 التوبة  ُكلِِّه"  يِن  ٱلدِّ َعىَل  ِليُْظِهَرُه  ٱْلَحقِّ  َوِديِن  ِبٱْلُهَدٰى 
شّك يف أّن عمر، حتى وإن تراجع، وريض بموت النبّي فإنّه يحمل 
يف إيمانه أّن اإلسالم دين ناسخ لجميع الديانات السابقة له. ولذا 
عىل  من  وكّل  النبوات،  آخر  سوى  محّمد  نبوة  تكون  لن  فحتما   ،

األرض هو مسلم. 
أّن  لن نقف طيلة خالفة عمر عىل خرب وإن كان عابرا، حول 
الرجل مازال يفّكر يف طبيعة عقيدته. لكن ، سنعيش أحداثا تخربنا 

بأّن للرجل مرشوعا هو غري ما سار عليه أبو بكر.

منها  ، يستوقفنا  لكن  فتوحات كثرية..  لعمر  التاريخ  2. خّلد 
فتح بيت املقدس .

يقّدم ابن خلدون تلخيصا تاريخيا واضحا لقّصة الصخرة مع 
الديانات الثالث "ثّم بنوا بإزاء القمامة بيت لحم، وهو البيت الذي 
ولد فيه عيىس عليه السالم، وبقي األمر كذلك إىل أن جاء اإلسالم 
والفتح، وحرض عمر لفتح بيت املقدس، وسأل عن الصخرة فأري 
مكانها وقد عالها الزبل والرتاب، فكشف عنها وبنى عليها مسجداً 
عىل طريق البداوة. وعظم من شأنه ما أذن الله من تعظيمه، وما 

سبق من أم الكتاب يف فضله حسبما ثبت.
سنن  عىل  مسجده،  تشييد  يف  امللك  عبد  بن  الوليد  احتفل  ثم 
املسجد  يف  فعل  كما  االحتفال،  من  الله  شاء  بما  اإلسالم  مساجد 
الحرام ويف مسجد النبي صىل الله عليه وسلم باملدينة ويف مسجد 
أن  الروم  ملك  وألزم  الوليد.  بالط  تسميه  العرب  وكانت  دمشق، 
يبعث الفعلة واملال لبناء هذه املساجد، وأن ينمقوها بالفسيفساء 

فأطاع لذلك وتم بناؤها عىل ما اقرتحه.
الهجرة  من  الخمسمائة  أعوام  الخالفة  أمر  ضعف  ملا  ثم 
الشيعة  من  القاهرة  خلفاء  العبيديني  ملكة  يف  وكانت  آخرها،  يف 
وملكوا  فملكوه  املقدس،  بيت  إىل  الفرنجة  زحف  أمرهم،  واختل 

كنيسة  منه  املقدسة  الصخرة  عىل  وبنوا  الشام.  ثغور  عامة  معه 
كانوا يعظمونها ويفتخرون ببنائها، حتى إذا استقل صالح الدين 
ابن أيوب الكردي بملك مرص والشام، ومحا أثر العبيديني وبدعهم 
زحف إىل الشام وجاهد من كان به من الفرنجة، حتى غلبهم عىل 
لنحو  الشام. وذلك  ثغور  ملكوه من  كانوا  ما  املقدس، وعىل  بيت 
ثمانني وخمسائة من الهجرة. وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة 
أي يف  العهد)  لهذا  اليوم  عليه  الذي هو  النحو  املسجد عىل  وبنى 

حدود سنة 799 هـ(." املقدمة ج1، ص199.

املقدس.  بيت  بها  مّر  التي  التاريخية  املراحل  أهّم  هي  تلك 
ولسائل أن يتساءل عن جدوى هذا التقديم التاريخي؟ وعن عالقته 

بهذا الكتاب، خاّصة أنّه لم يقف عند هذه األحداث؟
يف الواقع ، نحن نقرتح فرضية بحث يف مسألة بات يقينا عندنا 
الذي  املوضوعي  التحليل  عن  الكتاب، وحادت  هذا  يف  أنّه شّوهت 
يفرتض أن يقوم عىل سند تاريخي، وال يعنينا إن كان سندا سنيّا أو 
شيعيّا، بما أننا نخضع الروايات للنظر التطبيقي، وحتما سترّصح 
عن  الجواب  يروم  أنه  البداية  منذ  أعلن  فالكتاب  مكتوم.  هو  بما 
سؤال حائر ملاذا قتل عمر؟ ويف املسجد؟ وعىل يد نرصاني؟ وهو 
إشارات  الحقيقة وجدنا  ويف  املصّلني؟؟  أعني  وأمام  للصالة  قائم 
أّن املسألة تاريخية ومتجّذرة  حائرة ومرتّددة.. طبعا نحن ندرك 
سياق  عن  نحيد  أن  إىل  الظّن  بنا  يبلغ  ال  لكن  املظنون  صلب  يف 
نرتمي  نقل  لم  إن  والقّصة،  بالرواية  محتمني  لنرتمي  التاريخية 
تاريخية  لحظة  نواجه  فنحن  القضية".  تمييع   " أحضان  يف 
حاسمة وقاطعة.. لحظة أنزلت ستارا حديديا عىل ما اعترب الفرتة 
2..انتقاال  الهجرة  ثّم   1 الهجرة  إىل  الوحي  بداية  منذ  التأسيسية 

إىل اجتماع املسلمني حول الرسول .. وما أرساه من دستور املدينة 
يف عالقة املسلمني مع بعضهم بعضا عىل أساس السابقة يف الدين 
والقرابة وتجمعهم عالقات مع الطلقاء واملؤلفة قلوبهم، فارتسمت 
ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  مخصوصة،  اإلسالم  لدار  بنيٌة 
نشأت عالقة بني نويات دينية أخرى ُجِمعت تحت راية دار العهد، 
وانتظمت عالقات بني املسلم " صاحب الدار" واليهود والنصاري 
يفوتنا  وال  بالهني.  ليس  وبمقابل  األمان  ينشدون  ذّمة"  أهل   "
التذكري بحال الضعف والرتّدد التي ميزت املسلمني يف أواخر حياة 
الرسول ، فارتدت قبائل كثرية عىل األطراف، األمر الذي دفع بأبي 
بكر طيلة سنوات خالفته الثالث أن يقترص حكمه عىل محاربة أهل 
الرّدة ومانعي الزكاة...وال يفوتنا التنبيه أيضا إىل رمزية مصطلح 
جهة  يف  الصحابة  تكافؤ  من  عنه  يعرّب  كان  وما  الزكاة  مانعي 
العلم واملعرفة بالنّص، وطعن بعضهم يف رشعية خالفة أبي بكر 
أَْمَواِلِهْم  ِمْن  ُخذْ  التوبة9 "  103 من سورة  اآلية  الرسول، وقرأوا 
ُرُهْم َوتَُزكِّيِهم ِبَها َوَصلِّ َعَليِْهْم". واستنادا إىل وضعهم  َصَدَقًة تَُطهِّ
السيايس اعتربوا اآلية خاّصة بالرسول وال تحمل حكما عاّما.أدرك 
أبو بكر وعمر ما يضمره الرافضون لدفع الزكاة فألحقا كّل رافض 
باملرتدين، وإن نعتوا " بمانعي الزكاة". وذلك " بالرغم من أنّهم 

يؤمنون بالله ورسوله ولكنّهم ينكرون خالفة أبي بكر"!!!
11هـ  هذا غيض من فيض ملا تميزت به األحداث بني سنتي 

و13 هـ. ويف أتون هذه األحداث توىّل عمر الخالفة:
تداخل  تعريف  وهو  متميّزا.  تعريفاً  اكتسب  اإلسالم  فمفهوم 
فيه معنى الّطاعة بالتّذّلل واإلذعان، وإن كان املسلم أذعن إلرادة 
الله فإّن الكتابّي ُحِمل عىل اإلذعان لسيادة املسلم عليه، وقد جّسمه 
يف قدر مايلّ قاّر يدفعه »صاغراً«، بحثاً عن رشعيّة انتمائه إىل دار 

»اإلسالم«. وإن حمل عىل ذلك فألّن صالح معاشه لصيق بأرضه.
أهل  عىل  واليمن  واليمامة  واملدينة  مّكة  بحرمة  عمر  أقّر  فقد 
الحكم  هذا  مثل  أّن  ونظّن  بها.  ويناموا  فيها  يدفنوا  وبأال  الذمة، 
لقي معارضة من املسلمني من خارج هذه البلدان، وحتّى من قبل 
أجلوا عن مواطنهم،  املدينة، وقد  الكتابيني، وال سيما منهم يهود 

ونصارى اليمن ويهودهم. 
لؤلؤة  بأبي  دفعت  التي  األسباب  أحد  يف  البحث  أّن  وأعتقد 
النرصاني إىل قتل عمر، ويقتيض األمر من الباحث أن يقّلب هذه 
املسألة من جوانبها اإليمانية والعرقية واالقتصادية وانعكاساتها 

االجتماعية.
العمل  واصلوا  املسلمون  كان  إن  النظر  رهينة  اإلجابة  وتظّل 
بتحريم هذه األمصار عىل غري املسلمني بعد قتل عمر، ال يبيتون 
فيها، وال يمتلكون عّقاراً، وال يف أراضيها يدفنون؟ أم هل خضعت 
هذه األحكام لتحّوالت املجتمعات اإلسالميّة، وال سيّما بعد أن توافر 
دينه  املسبّي عىل  ببقاء  أقّر  َسبٍْي  الفتوحات من  نتيجة  للمسلمني 
عىل الرغم من اسرتقاقه؟ فكان أن عّز عليهم تطبيق هذه األحكام 

نحن واعون أّن النصوص
لن تبوح بما هي متكتمة عليه 

من حقائق إاّل إذا واجهناها 
بعضها ببعض

أال يكون عمر في فتح القدس 
قد قصد تحطيم الرمزية 

المقدسة التي يمثلها هذا 
المعبد؟

بقلم : د. نائلة السليني
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ملا فيها من اضطراب يلحق ممتلكاتهم نتيجة انعدام االستقرار؟ ال 
تفيدنا مصنّفات التفسري وال حتّى الفقه بجواب شاٍف عن املسألة. 
وإن كنّا بني الحني واآلخر نعثر يف غضون التّفاسري عىل إشارات 
عابرة ال تخّص هذه املدن بعينها؛ كأن يروي الطربي أّن عمر بن 
عبد العزيز كتب: "أن امنعوا اليهود والنّصارى من دخول مساجد 
املسلمني". وأتبع يف نهيه قول الله "إنّما املرشكون نجس" الطربي، 

جامع البيان، ج6، ص 345.
نحن واعون بأّن املسألة يف غاية التعقيد، وواعون بأّن النصوص 
إذا واجهنا بعضها  لن تبوح بما هي متكتمة عليه من حقائق إالّ 
التي  الرشوط  أّن  نعتقد  ال  نحن  نقول:  البحث  ولتيسري  ببعض، 
 )fAttAL( ألزم بها عمر أهل الشام هينة كما ذهب إىل ذلك فطال
 LE StAtUt LéGAL DES nOn - MUSULMAnS En pAYS يف كتابه 
 LE GiHAD DAnS كتابه  يف   MOrABiA(  ( أومورابيا   D’iSLAM

L’iSLAM. وال تكتمل املدّونة إالّ بالرجوع إىل ما كتب أبو يوسف يف 

كتابه الخراج، ومن بعده ابن قدامة يف املغني. ولن نفهم الدوافع 
يف قتل عمر ما لم نقرأ الكتاب الذي أبرمه أبو عبيدة بن الجّراح مع 
أقدم شهادة وصلتنا تضبط  تاريخية، فهو  قراءة  الّشام  نصارى 
أسس التعامل بني املسلمني وأهل الّذمة؛ وما لم نهتد إىل نصوص 
تحكي وجها من أوجه العالقات بني األفراد وانتظامها قبل أن يسّن 
عمر هذا الترشيع؟ وما لم نقف يف نصوص العقود التي كتبها ما 

يفيد تصنيف الفئات يف املجتمع.
بأحكام  الشام  أهل  من  الذميني  أثقل  عمر  أّن  الثابت  لكن 
مجحفة أنزلتهم منزلة العبيد، رغم قدرتهم عىل االستثمار. ولعّل يف 
القليل من السنوات التي أمضوها يف عهده وهم خاضعون ملا سّن 
من أحكام كان كفيال بأن تندلع أّول رشارة يف الرفض. وال يكتسب 

هذا القول معنى إالّ إذا استحرضنا أهّم هذه األحكام: 
نجّدد  وال  و  كنيسة"،  مدينتنا  يف  نُحِدث  ال  أن   " التزموا  فقد 
نرضب  "وأال  املسلمني"،  من  نمنعها  وال  كنائسنا،  من  خرب  ما 
نواقيسنا إال رضباً خفيّاً يف جوف كنائسنا. وال نظهر عليها صليباً. 
وال نرفع أصواتنا يف الّصالة وال القراءة"، وأالّ نجاورهمبالخنازير 
الّدخول يف  أراد  إذا  وال نبيع الخمور، وأال نمنع أحداً من أقربائنا 
اإلسالم. ... وأن ال نتشبّه باملسلمني يف لبس قلنسّوة وال عمامة وال 
نعلني وال فرق شعر وال يف مواكبهم وال نتكّلم بكالمهم وأن ال نتكنّى 
بكناهم. وأن نجّز مقادم رؤوسنا وال نفّرق نواصينا ونشّد الّزنانري 
عىل أوساطنا ... وال نركب الرّسوج وال نتّخذ شيئاً من الّسالح وال 
نحمله وال نتقّلد السيوف." ويضيف عمر رشطا آخر" أن ال يشرتوا 

من سبايانا شيئاً. ومن رضب مسلماً عمداً فقد خلع عهده". 
ويضيف أبو يوسف وابن قدامة من بعده : أّن عمر »كتب إىل 
أو  حديد  أو  رصاص  خاتـم  الّذّمة  أهل  رقاب  يختموا  أن  عّماله 

جلجل ليفّرق بينه وبني املسلمني يف الحّمام«. املغني، ج 10.
فهذه األحكام مجملًة تؤّسس لبناء نواة دينيّة ذات خصوصيّة 
لكن  العقديّة  املهاد  بقيّة  مع  تتعايش  أن  إىل  وتسعى  اجتماعيّة، 
االجتماع  مقّومات  نظرنا  وتلك هي يف  والقهر،  الغلبة  أساس  عىل 
اإلسالمّي، وقد تأّسست من ديار صلح/ عهد. ولعّل يف فتح الشام 
ودخول املسجد الحرام إشارة واضحة إىل أّن عمر عزم منذ أن توىّل 
الخالفة عىل إكمال الدين الذي "ظّل منقوصا بموت محمد" ، كما 
أرشنا إىل ذلك يف بداية املقال. ويف هذا السياق نقرأ وصف الطربي 

ومن تاله من اإلخباريني لكيفية دخوله بيت املقدس، وحواره مع 
البطريارك، وأن نقرأ األسباب التي دفعته إىل أن يصيّل يف محراب 
مكانا  يتخذ  أن  عىل  وحرصه   ، واإلرساء...  ص  بسورتي  داوود 
اختاره هو ال البطريارك ليكون لبنة أوىل يف بناء مسجد عمر الذي 

لم يكتمل إالّ مع عبد امللك بن مروان.
فرضية عمل : أال يكون عمر يف فتح القدس قد قصد تحطيم 
من  عراقة  أشّد  معبد  املعبد؟  هذا  يمثلها  التي  املقدسة  الرمزية 
الكعبة وأقدم منها يف النشأة، رغم محاالت املفرسين يف التأكيد عىل 
أنّهما شيّدا يف نفس الوقت.. ومعبد اكتنز رمزية اجتماع الديانات 
السماوية فيه ؟ مثلما اكتنزت أرضه أجساد األنبياء... وإذن فلن 
وما  النبوات  جميع  نبوته  يف  يجتمع  لم  ما  محمد  رسالة  تكتمل 
املقدس. هي منطلقات  ببيت  بدءا  األرض  الله يف  بيوت  يمتلك  لم 
أسست لرمزية بديلة ، ولدت عىل عهد محّمد ولم تزدهر وتتنامى 
 ، اإلسالم  ثانية من  بنا نعيش مرحلة  وإذا  سوى عىل عهد عمر.. 

يمكن تسميتها " باإلسالم العمري".
اليقني ونحن نستحرض جميع  يشبه  ما  إىل  رأينا  يتحّول  وقد 
تلك األدبيات التي صيغت ورويت وتُخيّلت لتبني صورة عمر: ذلك 
وتخشاه  مواجهته  الرسول  يتحاىش  الذي  الشديد  والقوّي  الزاهد 

الشياطني وتهابه الجّن، وبهاتني الصفتني كان عمر كفئا لسليمان 
بن داود.. وأن نقرأ ما ورد يف كتب علوم القرآن من فصول عنوانها" 
قول عمر: وافقت ربي يف ثالث".. فالرجل ارتقى إىل رتبة الربوبية، 

يوّجه الوحي كما يراه مناسبا للظرف االجتماعي...الخ.
شخصية تحمل مثل هذه الصفات.. ال يمكن أن يتقبّلها مجتمع 
مرّكب بُني حديثا عىل أساس هرمي..ساسه حاكم بالدّرة.. فكان 
طبيعيا أن يربز " مجاهٌد" يف سبيل عقيدة تعترب أّم العقائد ليقّدم 
نفسه شهيدا.. وذاك هو أبو لؤلؤة الذي ترّحم عليه أحد الروافض:" 

رحم الله أبا لؤلؤة ..كانت طعنته إسالمه"!!!
أنا عىل يقني أنّنا قارصون عن وصف حقيقة ما حصل يف الفرتة 
املوضوع مازال  األوىل يف وريقات معدودات، وأّن هذا  التأسيسية 

قتل  حادثة  من  انتظار  أفق  هذا  تصحيحيا..  جّديا  عمال  ينتظر 
عمر.. وال أعترب تعليقي رّدا عىل الكتاب: ألّن الكتاب لم ينتظر قارئا 
حتى ينقده..فقد تجىّل لنا كتابا حائرا يرمي بالحكم ورسعان ما 
يرتاجع عنه. فظّل متوتّرا لم يهتد إىل الطريق التي عليه أن يسلك..
فمن عمر العصبي إىل عمر الحنون الهادئ.. ومن عمر الزاهد إىل 
عمر الجشع.. ومن عمر الرشس املحارب إىل عمر املتأّخر يف صّف 

القتال.... 
عىل كّل أسهمت أدبيات القدامى ، بما قّدمت من صورة لعمر، 
أساسها القّوة والعدل والزهد... فتحّولت إىل صورة مغرية تجذب 
أو املعارص..  القديم  التاريخ  إليها كثريا من الشخصيات سواء يف 
وحّلت هذه الصورة "العجيبة" يف أجسام الكثريين. والسبب يرجع 
إىل أن" الذاكرة الجمعية" أطردت الصورة املحاكية للتاريخ لتنسج 
بديلة لها حتىيحاكيها املؤمنون تغذية لوجدانهم الديني. وحذار، 
نحن واعون بأّن هذا الكتاب ال يندرج يف هذا الصنف من املقاربات، 
غري أنّه لم يحاول البتّة أن يدفع القارئ إىل قراءة التاريخ والّصرب 

عىل كتب األخبار.
ونحن نتساءل: ما هي الفكرة التي أراد الكتاب أن ينقلها إلينا؟ 
النظر يف أسباب قتل عمر؟؟؟ لكنّه لم يأت بقول راجح  هل أراد 
لكنّه  الناس عليها؟  أخبارا عن عمر ويعّرف  أن يجمع  أراد  ..هل 
لم يكن أمينا يف ترجمتها.. وما قّدمه إنّما هي روايات تروق للذوق 
الفرنيس أن يقرأها.. فإذا بعمر شخصية روائية حيكت عىل نمط 
شخصية دون كيشوت  أو هو ملك اختلطت يف رسمه صور كثرية 
صورة  لكنها   ،HEnri iii حينا   فيه  ترى  فأنت   : تركيبا  مرّكبة 
تتغذّى من HEnri ii وتختلط هذه الصورة حينا آخر ببعض ملوك 
فرنسا مثل  .LOUiS iVوإذا بالشبق يتصارع مع الكفر ليهزمهما 
الطموح السيايس وحّب السلطان . وما أن تطمنّئ إىل هذه الخلطة 
العجيبة حتى تغمرها صورة أخرى جلبتها لك الذاكرة من تاريخ 
ملوك روما فإذا بعمر يحاكي  JULES CéSAr .. وإذا بأبي لؤلؤة 

 ....BrUtUS هو
شحيحة  التاريخية  الرواية  كانت  الدرجة  هذه  إىل  ونتساءل 
التاريخ مثلما  لنا أن نعترب عمر هو  أو هل يجوز  يف خيالها ؟؟؟ 
اعترب املؤّرخون الغربيون JULES CéSAr هو التاريخ؟ وكيف لنا 
نريون  من  شيئا  طبيعته  يف  يحمل  وعمر  املقارنة  هذه  نريس  أن 

nérOn؟؟؟؟

تلك هي صورة عمر كما نقلها لنا كتاب " اغتيال يف املسجد".. 
صورة تتحاىش املواجهة وتتربّأ من كّل مسؤولية لتحّول عمر إىل 

بطل روائي أرعن مريض يعاني من داء الشيخوخة ..
مالحظة: عدلت عن مواصلة الحديث عن األخطاء يف الرتجمة 
نتائج  إىل  الكتاب  يف  ذهبت  التي  العربية  النصوص  فهم  ويف 
الذكور؟؟؟  ألخوتها  وحجبها  حفصة  توريث  مثل  علميا:  خاطئة 
بينما تحدث الخرب عن تكليف عمر ابنته بالوقف، أي الصدقات.. 
نحن  لنا  ترجمات  إىل  االطمئنان  ومعّقد..أو  عميق  مجال  وهذا 
املختصون مواقف منها، حتى وإن زكتها دائرة املعارف اإلسالمية 
مثل ترجمة " أهل البيت" ،GEnS DE LA MAiSOn  «  .. أو ترجمة 
قول عمر"ارضب ابن األْليَمني"fiLS DU prinCE  ،بينما هي لفظة 

اكتنزتمعاني اللؤم واأللم.. والقائمة طويلة... 
فهل من مراجعة جدية لهذا الكتاب؟؟!!!!

صورة تتحّدث

BAB BNAT  باب بنات
الذي  الشارع  لكن  طويل,  عهد  منذ  الباب  هذا  اختفى 
هذا  إطالق  تم  اليوم.  إلى  موجودا  يزال  ال  اسمه  يحمل 
الحفصية  الدولة  مؤسس  ألن  بنات  باب  على  االسم 
البنات  حضانة  قبل  1249م(   _  1223( الحفصي  زكرياء  أبو 
الثالث لعدوه يحيى بن غارية ورعاهن مثل بناته تماما في 
قصر كان يوجد في مكان هذا الباب. وقد تم توظيف باب 
بنات فيما بعد لربط المدينة بالحي السكني المخصص 

للعائالت المسيحية القريبة من الحفصيين.
عن ذاكرة شاشية

أنا على يقين أنّنا قاصرون
عن وصف حقيقة ما حصل

في الفترة التأسيسية األولى 
في وريقات معدودات

ما قّدمه الكتاب إنّما هي روايات 
تروق للذوق الفرنسي أن 

يقرأها.. فإذا بعمر شخصية 
روائية حيكت على نمط 
شخصية دون كيشوت

جدل
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روايتك  عتبة  كانت  هكذا  »حّدثْنَِني..«، 
الغاللة  الفعل  ذاك  كان  هل  وماء«.  »جمر.. 
التي تختفي وراءها األحداث املؤملة بالرواية 

فتنفصلني عنها؟
»جمر.. وماء« هي روايتي البكر، كربى بناتي! 
الرواية  وهي  بجائزة.  املتّوجة  رواياتي  وأّول 
أكتب  كنت  فقد  ودموعي.  بدمي  كتبتها  التي 
»قّصة عائليّة«، كنت أحاول أن ألّم شتات حكاية 
من  اثنان  ُقتل  فقد  العائلة،  يف  حصلت  مأساوية 
هّزت  عنرصية  جريمة  يف  بفرنسا  العائلة  أفراد 
أوساط املهاجرين بفرنسا خريف 1992. القتيالن 
أخوان، أخت وأخوها، ُقتال يف ذات اللحظة وترك 
و«حبيبة«  »محمد«  إنّهما  ثكىل.  عائلة  منهما  كّل 
باسميهما يف الواقع ويف الرواية، أبقيت عىل أسماء 
حملت  التي  الشخصيات  إجماال،  الشخصيات 
بعد  حياتها  وانقلبت  العنرصية  الجريمة  أثر 
رواية  ليست  هذا  رغم  الرواية  ولكن  حصولها. 
وثائقية، هي رواية تستند إىل حدث واقعي ولكنها 
داخله.  وتتحّرك  منه  وتستقي  الخيال  يف  ترحل 
»حّدثنني«  الفعل  بذاك  الثاني  فصلها  وافتتاح 
عالمة لغوية وداللية عىل أّن الرواية منذورة لتلّقي 
حكاياتهّن.  واستقبال  أنثويّة  شخصيات  كالم 
القتيلني  القتل وعودة  يروين ما عشنه مع حدث 
بتلك  حّف  وما  صندوقيهما  يف  الوطن  أرض  إىل 
أيضا  يحكني  ولكنّهّن  رهيبة،  أحداث  من  العودة 
والحّب  والحياة  املوت  مع  الخاصة  حكاياتهّن 
بأرسارهّن  يحكني  والعائلة،  واالضطهاد  والجسد 
القارئ،  إىل  بدورها  لتنقلها  الرئيسية  للّراوية 
تقول يف »توطئة« الرواية: » أهّب أحيانا مذعورة 
الحكاية؟  ضاعت  لو  ماذا  بالخوف:  متوّهجة 
تُعدها  ولم  املظلمة  التّخوم  تلك  دعتها  لو  ماذا 
التماعات  أصواتهّن،  وجوههّن،  فتتوارد عيلّ  إيلّ؟ 
أعينهّن يف تلك الّليلة املضّمخة بالخوف والحزن. 
تحرضني  قّصة.  قّصة،  قصصهّن  أستعيد 
التفاصيل، الدقائق، الّرقائق، توقفهّن عن الكالم، 
تنّهداتهّن، اندفاعهّن، دوراُن رحى الحديث حتى 

مطلع الفجر.
بالهواجس  املحفوفة  املمدودة  الّليلة  تلك  يف 

ورائحة املوت«. 
»الباقي..«  وماء«،  »جمر..  »توجان«، 
مدونتك  يف  مميزة  روايات  األرواح«،  »شّط 
األدبية حصلت من خاللها عىل جوائز مهمة، 
النقد  ونظريات  بالرسد  العارفة  وأنت  هل 
تتعمدين  األكاديمي،  العمل  بحكم  األدبي، 

الكتابة عىل مقاس الجوائز؟
عنه  سأجيب  السؤال!  هذا  يضحكني  كم 
بالسؤال التايل: هل يوجد مقياس للجوائز؟ أو هل 
تضبط لجان الجوائز قائمة من الرشوط املسبقة 
تعرضها عىل الكتّاب وتطالبهم بااللتزام بها وإالّ 
هذا عىل  ملثل  ال وجود  الجائزة؟  ينالوا  لن  فإنّهم 

يف  كتاباتي  عليها  حصلت  التي  الجوائز  يف  األقّل 
الرواية والقصة وأدب الطفل. حني أكتب ال أفّكر 
مطلقا يف أيّة جائزة، أكون مأخوذة فقط بحالوة 
الشخصيات  خلق  لّذة  وجاللها،  اللغوية  اللعبة 
وبعثها يف عالم الرسد، بناء الحدث الذي عليه أن 
أكتب  وأنا  القارئ،  يهّز  أن  قبل  شخصيا  يهّزني 
يكون هّمي كيف أفاوض اللغة دون أن أترك لها 
أرسارها،  عني  تخفي  أن  أو  تغلبني  أن  فرصة 
ما  تلك  أرسارها  من  تهبني  حتى  أراودها  كيف 
هذا  أليس  القارئ.  يندهش  أن  قبل  أندهش  به 

أكرب وأرقى من ترّصد جائزة؟! ثم إّن الجوائز يف 
تونس هي جوائز احتفائية بالدرجة األوىل، جوائز 
وظيفتها أن تلفت انتباه الجمهور القارئ إىل هذه 
الرواية أو تلك، هذا الكتاب أو ذاك، وأّما الجانب 
املايل الذي يغري الكتّاب بجائزة ما ويدفعهم إىل 
التنافس فيها أو العمل عىل الحصول عليها فهو 
ضعيف جّدا مقارنة بباقي الجوائز األدبية العربية 
أو العامليّة. ولعّل هذا ما يجعل الفرح بالتتويج يف 

تونس فرحا خالصا لوجه األدب وحده!
يف البدايات وأنت تكتبني هل كنت تتوّقعني 
الكتّاب  من  فيك  أثّر  ومن  النجاح،  هذا 

والكاتبات العربيات؟
الكتابة لحظة شديدة التقّلب، كثيفة الغموض، 
قادرة عىل املراوغة. وهي تراوغ الكاتب/ة قبل أن 
قادرة  كتابتي  يل  تبدو  قد  لذا  القارئ/ة.  تراوغ 
أخرى  أحيان  ويف  أحيانا،  والنجاح  االنتشار  عىل 
تبدو يل عادية أو أقّل من ذلك فأدخل يف هيسترييا 

وإعادة  والتّغيري  املحو  من 
يل  يستقيم  حتى  الكتابة 
أنه  يل  يبدو  أو  النص 
وأنّه  فنّيا  استقام  قد 

لدرجاته  مالكا  أصبح 
املتوّقعة  التعبريية 
الفنية  ولرشوطه 
الرضورية. قد يكون 
الخوف  هذا  بسبب 
أنني  الكتابة  من 
إنتاج  يف  مقّلة 
فإىل  الروايات، 

أنرش  لم  اآلن  حّد 
روايات  أربع  غري 

رواية  احتساب  دون 
صغرية موّجهة إىل اليافعني 

العربية  الجائزة  وحصلت عىل 
مصطفى عّزوز ألدب الطفل سنة 2016. معّدل 
يف  سنوات،  أربع  يف  واحدة  رواية  عندي  الكتابة 
حني أّن بعض الكتّاب قد ينرشون أكثر من رواية 
سيولة  إىل  يحتكمون  ولعّلهم  الواحدة،  السنة  يف 

لغوية متدّفقة أنا ال أمتلكها! 
الكتابة  طقوس  إّن  تلفزي  حوار  يف  قلت 
كيف  نّصك  يكتمل  أن  قبل  غريبة،  عندك 

تكونني وما هي تلك الطقوس؟
الّذات  فيه  تتحّرك  خاص  فضاء  الكتابة 
املنشئة بصعوبة ألنها تكون مشدودة إىل ثنائيات 
عديدة منها: حّرية التّخييل وقوانني اللغة، النّص 
ورشوط  التّجريب  القديمة،  والنصوص  املحدث 
الجنس األدبي. الكتابة فعل صعب جّدا ملن يأخذه 
الكتابة  صنوف  أشّد  الرواية  وكتابة  الجّد،  مأخذ 
صعوبة نظرا إىل كون الرواية نصا مرّكبا شاسعا 
نوعا  يتطّلب  كّل هذا  أّن  ويبدو  األصوات.  متعّدد 
من الّطقوسية التي قد تسّهل علينا فعل الكتابة. 
وقد نجد أنفسنا أحيانا ال نكتب إال ضمن رشوط 
كالعزلة،  نفيّس  بعضها  مخصوصة  وجودية 
مجالسة  أحّب  شخصيا  فأنا  طبيعّي  وبعضها 
يف  أدخل  كأن  ذهنّي  وبعضها  أكتب،  البحر حني 
عالقة صوفية مع اللغة أعطيها عشقي وتعطيني 

أرسارها الخفيّة.
هناك جرأة يف كتاباتك من حيث القضايا 
حّد  أّي  فإىل  معتدلة  جرأة  ولكنها  املتناولة 
اقرتبت كتابتك من الجسد وقضاياه الحارقة؟
ال أفّكر وأنا أكتب يف »الجرأة« وال يف »االعتدال« 
وال يف »االحتشام« وال يف »الوقاحة«، هذه قضايا 
الّسلوك أو  ال تخّص الكتابة اإلبداعيّة، قد تخّص 
األخالق أو األعراف لكنّها ال تخلق إبداعا وال أدبا! 
التّخييل  قوامها  تجّل  حالة  يف  أكون  أكتب  حني 
والشطح مع إيقاع اللغة، وهي لحظة من الصدق 
قصوى، لحظة شديدة الحرية والتحّرر وإن كانت 

تتّم أيضا تحت رقابة صارمة من قوانني اللسان 
اللهجة  استدعيت  إذا  إالّ  أكتب  به  الذي  العربي 
فكيف  حّرا  فعال  الكتابة  كانت  ما  وإذا  الدارجة. 
يمكن أن ال تكون يف صميم بعدنا البرشي ورمز 
وجوده الحقيقي وهو الجسد؟ وال أعني بالجسد 
الّرديئة  البورنوغرافية  الكتابة  من  النوع  ذاك 
والكاتبات  الكتّاب  من  كثري  عند  اليوم  الشائعة 
لغوّي  احتفاء  بما هو  الجسد  أعني  وإنما  العرب 
ويضعف  ويكره  يعشق  وهو  اإلنسان  بإنسانية 
اإلنسانية  حامل  هو  الجسد  ويقاوم،  ويرغب 
أو  خارجه  من  نكتب  بأن  لنا  فكيف  ومحمولها 
بعيدا عنه أو يف حّل منه؟ إننا نكتب بأجسادنا يدا 

ولسانا وبرصا وسمعا.
حادثة  عىل  صحوِت   2020 نوفمرب  يف   
شبيه  لك  حصل  ما  وكأّن  مكتبتك،  حرق 
بحوادث الفقدان، من يريد كتم صوتك الحّر 

وتهديدك باملوت الفكري؟
كان حادثا رهيبا، وكانت الخسارات فيه كبرية 
ألننا خرسنا أنا وزوجي كثريا من كتبنا ونصوصنا 
التونيس  األمن  يعلن  لم  ما  ولكن  ومخطوطاتنا، 
أنها جريمة إرهابية أو جريمة فكريّة فسأعتربها 
ومحو  الرسقة  أجل  من  تمت  مدنية  جريمة 
أن  بعد  اللصوص  كبار  يفعل  مثلما  البصمات 
تلمس أياديهم محتويات البيوت. هي جريمة ألنها 
كادت تودي بحياتنا لوال أّن الله تعاىل بعث إلينا 
بمن تفّطن إىل الحريق وبمن ساعدنا عىل النجاة 
من املوت وذاك هو املهّم. ال أحد يمكنه أن يأخذ 

صوتا حّرا وال أن يسكته، ألّن األصل هو الحرية.
املفّكر  الحّداد  )الطاهر  الحّداد«  »حفيدة 
التونسية  املرأة  تحرير  إىل  الداعي  التونيس 
الرشيعة  يف  »امرأتنا  كتاب  وصاحب 
واملجتمع«(، هكذا تقدم آمنة الرمييل نفسها 
مجازا، هل ترين أّن املرأة التونسية بعد الثورة 

يف وضع جيّد؟

آمنة الرميلي لـ »الشارع المغاربي« :

إذا كان بورقيبة أنقذ المرأة بـ»مجلة األحوال الشخصية« 
فإن الطاهر الحداد هو من أسس لتلك المجلة

قيمة اجلوائز األدبية املالية يف تونس ضعيفة 
جدا مقارنة بالبلدان العربية

في مالمحها رقة وفي حديثها رقي وهدوء لكن قلمها جارح يحفر عميقا في قضايا المرأة والمجتمع 
آمنة  الدكتورة   اليوم مع   إال متمكن. حوارنا  يقدر عليها  الواقع االنساني ال  تفاصيل موجعة في  ويبرز 

الرميلي أستاذة األدب والنقد بجامعة سوسة والتي نالت أهم الجوائز األدبية بتونس .

معّدل الكتابة عندي رواية 
واحدة في أربع سنوات 
على عكس بعض الكتاب

ال أفّكر وأنا أكتب في 
»الجرأة« وال في 

»االعتدال« وال في 
»الوقاحة«، هذه قضايا ال 

تخّص الكتابة اإلبداعّية

حين أكتب أكون مأخوذة 
بحالوة اللعبة اللغوية 

وجاللها ولّذة خلق 
الشخصيات

حوار العدد

نائلة الشقراوي
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24الشارع الثقافي

تتّسم كل الثقافات بخصوصيات تعرّب عنها الدراسات املهتّمة 
بالهويّات  األنرتوبولوجيّة  البحوث  الثقايف وتحديدا  بالشأن 
بمعنى هل هي  بذاتها؟  لكن هل هي هويات مكتفية  الثقافيّة، 
اإلشكال  هذا  بنية  يف  للحفر  بالرضورة؟  مفتوحة  أم  مغلقة؟ 
والفنون  واآلداب  للعلوم  التونيس  باملجمع  اآلداب  قسم  نّظم 
حول  دوليّة  ندوة  نوفمرب2021   26  -  25 يومي  الحكمة«  »بيت 
املوروث األندليس يف تونس منذ القرن الثالث عرش إىل اليوم قّدمت 
من  املنحدرين  والباحثني  واألكاديميني  الكتّاب  من  نخبة  خاللها 
اللغات  سياقات ثقافيّة تونسيّة وغربيّة مداخالت تزاوجت فيها 
العربيّة واإلسبانيّة والفرنسيّة.  ولنئ تنّوعت املداخالت يف مستوى 
املواضيع املطروحة فإّن القاسم املوّحد بني جّلها كامن يف حجم 
حضور الرتاث األندليس يف هويّة املرشوع الثقايف التونيس عموما، 
مّما يفرّس تنّوع مقاربات املحارضين، إذ أسهمت كاّفة األقسام 
تعّدد  إىل  التظاهرة نظرا  الحكمة يف محتوى  بيت  العلميّة ملجمع 
يف  ورد  مثلماا  واحتفاليّة«  وفنيّة  وأدبيّة  »علميّة  فهي  أبعادها، 
املجمع.  رئيس  رمضان  بن  محمود  للدكتور  االفتتاحيّة  الكلمة 
وانطلقت فعاليات إعداد النشاط منذ سنتني وفقا لرئيسة قسم 
اآلداب األستاذة رجاء ياسني بحري التي ترأست جلسة علميّة أوىل 
واأللسنيّة  واالقتصاديّة  السياسيّة  األندلسيني  بصمات  تناولت 
األكاديمي  أبرز  الصدد  هذا  ويف  التونيس.  الحضاري  املرشوع  يف 
أهميّة  فانسون  برنارد  االجتماعيّة  العلوم  يف  املختص  الفرنيس 
أنشطة املوريسكيني يف املجاالت  االقتصاديّة خالل القرن السابع 
عرش تلك التي »أدخلت بعض املهن والحرف« يف النسيج االقتصادي 
والزراعة  الغذائيّة  والصناعات  الحريف  املجال  يف  خاّصة  التونيس، 
التونسيّة.  االقتصاديّة  الحركة  أغنت  التي  املعماريّة  واألشكال 
إفريقيّة  "أخبار  كتاب  يف  دينار  أبي  ابن  املؤّرخ  وثّقه  ما  وهذا 
وتونس"، وتوثّقه كتابات ابن أبي الضياف، بل تعرتف به حسب 
واإلسبانيني  عموما  األوروبيني  املؤّرخني  كتب  الندوة  مداخالت 
أو  الطوعيّة  الهجرة  أّن  إىل  املحارضين  أشار جل  خصوصا حيث 
القرسيّة إثر سقوط غرناطة أفضت إىل استقرار املوريسكيني يف 
كثري من أقاليم البالد التونسيّة، مستثمرين تشجيع عثمان داي 
الذي »رّشع لهم بالتعمري بكل حريّة«.  باختزال شديد احتضنت 
غرناطة  سقوط  إثر  القرسي  التهجري  خالل  التونسيّة  البالد 
 80.000 وتحديدا  املوريسكيني  من  األكرب  العدد   1492 سنة 
»مهاجر  بعنوان  طرشونة  محمود  لألستاذ  مداخلة  يف  ورد  كما 
التي كانت يف نظره  التهجري  الخيال« رّكز فيها عىل مأساة  زاده 

حمل  املوريسكي  املهاجر  ألّن  واإلبداع  للفكر  مخصبة  تراجيديا 
مهاراته  تقاطعت  حيث  واإلبداعي،  الفكري  وزاده  ذاكرته  معه 
مع سياق احتضنه فكانت النتيجة التثاقف املثري.  وعليه يمثّل 
املوريسكيون   تجربة تراثيّة ماديّة وغري ماديّة متنّقلة مثلما أّكد 
السفري اإلسباني يف تونس، لنستشّف مّما تقّدم مقّومات التداخل 
أعماقنا  يف  مقيمة  هي  بما  والحضارات  الثقافات  تجارب  بني 
وفقا لثنائيّة التبني والبناء، ألّن األفكار تنتقل عىل عّكاز الرتجمة 
عىل حّد عبارة األستاذ منصف الوهايبي يف قراءة ملا بني املالوف 
واملوّشح، كاشفا عن سفن عبور األفكار واإلبداعات دون الحاجة 
هو  ملا  األنا  وحاجة  النص  وسلطة  الجمال  فذائقة  تأشرية،  أليّة 
ضفاف  من  الفنون  عبور  لتأشرية  املانحة  القنوات  هي  إبداعي 
يف  واألندلس  بإنيّته  عزونة  جلول  األستاذ  اهتّم  لذلك  أخرى.   إىل 
هل  متسائال  وحصيلة«  شهادة  واألندلس:  »أنا  عنوانها  مداخلة 
عن  إجابته  يف  يشّدد  ثّم  األندليس؟  الحب  من  نتخّلص  أن  يمكن 
الحمامة، مؤكدا أن نصوص  استحالة شفائه من عشقه لطوق 
مرورا  التعّلم،  فجر  منذ  ألعماقه  تسّللت  زيدون  وابن  حزم  ابن 

بمساراته املتتاليّة، ووصوال إىل التخّصص األكاديمي يف فرنسا.  
ولنئ رّكز بعض املحارضين عىل الهجرة األندلسيّة نحو تونس 
والفكريّة  االقتصاديّة  التأثريات  وعن  غرناطة،  سقوط  بعد  ما 
التاريخ  لهذا  السابقة  بالهجرة  اهتم  بعضهم  فإن  واالبداعيّة، 
عمار  بن  آمال  الدكتورة  مداخلة  غرار  عىل  مغايرة  وبمواضيع 
قعيّد التي أّكدت عىل أّن »تونس كانت وجهة مفّضلة للمهّجرين 
املدن  بعديد  ذّكرت  إذ  الثالث عرش،  القرن  اإلسبانيني« السيما يف 
الوسط  ويف  وقفصة،  وتوزر  نفطة  مثل  الجنوب  يف  آوتهم  التي 
عىل غرار القريوان، إىل جانب املدن املعروفة بكثافة العائالت ذات 
الساحليّة، الفتة  املدن  األصول اإلسبانيّة كمدينة تستور وبعض 
لم  أنه  تداخل جيني، وإىل  إىل  ذلك  أن يفيض  الطبيعي  أنه من  اىل 
اقتصادي وفكري وألسني  بالتايل حكرا عىل ما هو  املوروث  يعد 

بل أصبح جينيّا. 
خّصصت  لألوكسيجني،  فاقدة  موسيقى  دون  الحياة  وألّن 
الرتاث  حول  املداخالت  من  مجموعة  املوسيقيني  لعالم  الندوة 
العبارة  بوجيز  إنّه  التونيس،  الفني  املرشوع  يف  وتأثريه  األندليس 
املعّطر  واألدب  الزجل  يف  املتجّسدة  الحياة  مباهج  بفنون  غنّي 
وفنون  األندلسيني  فنون  بني  التزاوج  يعّد  لذلك  املوّقع،  والغناء 

التونسيني إغناء للرتاث الفني الكوني.

لقاءات أكاديمية 

ندوة دولية ببيت احلكمة حول املوروث األندليس
يف تونس من القرن الثالث عش إىل اليوم

عز الدين العامري

الّطاهر  بأّن  ـ  نقّر يف تونس - نساء ورجاال 
للمرأة  التحّرري  املرشوع  مؤّسس  هو  الحّداد 
الحبيب  الوطني  الزعيم  كان  وإذا  التونسية. 
واحدة  دفعة  التونسية  املرأة  أنقذ  قد  بورقيبة 
فجر  منذ  الشخصية«  األحوال  »مجّلة  بإنشاء 
االستقالل )سنة 1956( فإّن الطاهر الحّداد هو 
1930 كتابة  لتلك املجّلة واستبق منذ  من أسس 
الزوجات«  تعّدد  »منع  مثل  فصولها  من  كثري 
و»الطالق املدني« و»حرية الزواج والطالق«، بل 
يف  »امرأتنا  الحدث  كتابه  يف  الحّداد  الطاهر  كان 
األحوال  مجلة  عىل  متقّدما  واملجتمع«  الرشيعة 
الشخصية حني دعا يف كتابه إىل املساواة يف املرياث 
مثال. عالقتي بالطاهر الحّداد عالقة رمزية علمية 
فقد أنجزت يف كتابه املذكور بحثا أكاديميّا بعنوان 
»املرأة واملرشوع الحداثي يف فكر الطاهر الحّداد« 
هذه  مقّدمته  من  أذكر   ،2012 سنة  منشور 
الفقرة : » سنة 1935 تويّف الطاهر الحّداد وحيدا 
لم يستطع جسده  فقريا  مقهورا، مظلوما ظلما 
يف  العمر،  عّز  يف  الحّداد  ذهب  تحّمله،  نفسه  وال 
من  يشء  قلبه  ويف  عمره  من  والثالثني  السادسة 
الحرسة ويشء من القهر ويشء من الحرية، وكثري 
من األسئلة  واألمنيات كما جاء يف »خواطره«، هو 
أجل  من  للنّضال  القصري  عمره  كّل  وهب  الذي 
اجتماعي،  فكري  نقابي  سيايس  نضال  تونس، 
ولكنّه لم يفهم لَم عامله مجتمعه وشعبه وحتى 
والرفض  العنف  ذلك  بكّل  الشعب  ذلك  نخب 
من  حرمته  التي  الرشاسة  تلك  وبكّل  والجحود، 
الّزيتونية  العلمية  شهادته  من  وجّردته  العمل 
الحقوق،  مدرسة  يف  امتحانه  إجراء  من  ومنعته 
عنف ورفض وجحود ورشاسة اضطّرته إىل لزوم 
وجعلته  والحوار،  الثقافة  مجالس  وهجر  بيته 
ينتبذ الناس ويعطي نفسه لوحدة وغربة قاتلتني 
التاريخ. رحل  مثل كثري من عظماء اإلنسانية يف 
حداثيّا  مرشوعا  وراءه  وترك  الحّداد  الطاهر 
ضخما، قوامه تحّرر املرأة والّرجل من كّل صنوف 

االضطهاد والّدونية وإهدار الكرامة«.
تحتل مرص املرتبة 5 والسعودية 11 بني 
تونس،  عن  ماذا  قراءة،  األكثر  العالم  دول 
وماهي الحلول التي يمكن أن تجعلنا نتصالح 
االنرتنات  فيه  الكتاب يف زمن تستقطب  مع 

اهتمام كبارنا وصغارنا ؟
متنّوعة  مشاكل  من  يعاني  تونس  يف  الكتاب 
رغم قيمته الفنية والعلمية عموما. سوق الكتاب 
يف تونس محدود جّدا وتكاليفه وبالتايل أسعاره 
ويف  بسهولة.  اقتنائه  من  الناس  تمّكن  وال  عالية 
من  باعتبارهما  والسعودية  مرص  ذكرت  السؤال 
البلدان التي تحظى بمقروئية عالية لسببني اثنني 
ال يتوّفران يف تونس، يف مرص تتبنّى الدولة نرش 
الكتاب  تجعل  بسيطة  بأثمان  وتوزيعها  الكتب 
مستوى  السعودية  ويف  الغالبية،  متناول  يف 
الكتاب  اقتناء  عيش املواطن عال جّدا يمّكنه من 

بسهولة.
من  أهدافك  حققت  أنك  تشعرين  هل 

الكتابة وأنجزت ما يشعرك بالرضا؟
وهل يشعر كاتب بالرىض أو باالكتفاء؟ ليست 
وغري  ذاتها  الكتابة  غري  الكتابة  من  أهداف  يل 
اللهفة عىل أن يعلق القّراء فيما أكتب إن بالقراءة 
العابرة أو بالقراءة املختّصة وأنا سعيدة مثال ألّن 
مخابر  تدخل  القصصية  ومجموعاتي  رواياتي 
البحث يف الجامعة التونسية وتحظى بالدرس يف 
ورغم  الدكتوراه.  وأطروحات  املاجستري  رسائل 
وأنني  التعّلم  بصدد  أنّني  دوما  أعترب  فأنا  هذا 
ومزيد  البحث  ومزيد  القراءة  مزيد  إىل  أحتاج 
الرسد،  وتقنيات  الكتابة  مرجعيات  من  التنويع 
وبلغُت  اكتفيت  إنّني  كاتب  ليقول  مجال  وال 
ذاك  دوما  أستحرض  االتّجاه  هذا  ويف  ووصلُت. 
الحديث النبوّي الذي يصلح أن يكون قياسا ملثل 
هذه الحالة: »املرُء عالٌم ما دام متعّلًما، فإذا قال 

قد علمُت فقد جِهَل«.

صورة للمتدخلني يف الندوة
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السينمائي  القاهرة  مهرجان  مسابقة  يف  تعرض  التي  األفالم  من 
الـ43، الفيلم التونيس “غدوة” لصاحبه املمثل ظافر العابدين الذي يقدم 

هنا تجربته األوىل يف اإلخراج السينمائي إىل جانب التمثيل.
التي  األوىل  األفالم  أي  األوىل  البدايات  أفالم  يف  املتكررة  املشاكل  من 
تكفي  ال  مواضيع  عادة  يختارون  أنهم  العرب،  السينمائيون  يصنعها 
محدودة  قصرية  أفالما  تصنع  أن  يمكن  بل  طويلة،  روائية  أفالم  لعمل 

املكان والزمان واملساحة الدرامية.
هذا ما يمكن أن يتضح من خالل مشاهدة فيلم “غدوة” الذي يحاول 
أن يستنهض الروح الوطنية يف تونس من خالل فيلمه هذا املصمم من 
يذكرنا  نحو  مبارشة عىل  لتمرير رسالة سياسية  البداية بشكل قصدي 
واالحتجاج  والرصاخ  والهتافات  الشعارات  أفالم  البعيد،  املايض  بأفالم 

املبارش الصارخ.
يف هذا الفيلم لدينا شخص واحد هو بطل الفيلم أو ما يمكن تسميته 
مأزوما،  بالفعل  كونه  املهزوم”(،  “البطل  عن  )كبديل  املأزوم”  “البطل 
جنون  أو  البارانويا  ولكن  بالبارانويا،  شبيه  مرض  من  يعاني  فهو 
ويراقبونه  عليه  يتجسسون  من  هناك  أن  له  يصور  الذي  االضطهاد 
ويريدون التخلص منه عن طريق تسميمه، هي حالة نتجت عما مر به 
من متاعب ال يتعمق الفيلم يف تصويرها أو تسليط األضواء عليها مكتفيا 
بأن يطلعنا عليها من البداية بطريقة مبارشة دون ادنى محاولة للعودة 
إىل املايض لتقريب الحالة، من خالل الصور واملشاهد يف بناء جديل مركب، 

بل من خالل ما نسمعه عىل رشيط الصوت.
العابدين  ظافر  الدور  )يلعب  “الحبيب”  يدعى  الذي  الرجل  هذا 
نفسه( منفصل عن زوجته، ويعيش مع ابنه الوحيد “أحمد” الذي يخىش 
حقوق  عن  املدافعني  من  محامي  إنه  الصحية.  حالته  تدهور  من  عليه 
فأصبح  التونسية،  الثورة  وأثناء  قبل  الكثري  شهد  أنه  يفرتض  اإلنسان، 
ال يثق يف الحارض، فمن جهة هو يعتقد ان نظام زين العابدين بن عيل 
إىل  والدعوة  الغضب  إعالن  إىل  املشاهد  أحد  يف  ويصل  بل  قائما،  مازال 
الثورة، وهو ما يقابله الناس الذي يشاهدونه ويستمعون اىل »مونولوڨه« 
الهستريي يف احدى وسائل النقل العام، بال مباالة، ثم يحاول الوصول إىل 
مكتب النائب العام لكي يشكو إليه ما يمارس من تعذيب للثوار.. ولكن 

الرشطة تحول بينه وبني الوصول إىل هدفه.
الخلل  بفعل  له  أسريا  أصبح  أن  بعد  املايض  يف  يعيش حقا  هل هو 
الحارض ألنه يشعر  مع  التأقلم  أنه عاجز عن  أم  له؟  الذي وقع  النفيس 
أن ال يشء تغري يف تونس بعد الثورة وأن الفساد والقمع وغياب الحقوق 

والعدالة.. مازالت كلها مستمرة؟  
املشكلة األوىل أن هذا املوضوع الذي كان يمكن أن يعالج يف 15 أو 
درامي،  تطور  أي  يقع  أن  دون  دقيقة   90 من  ألكثر  يمتد  دقيقة،   20
الفيلم. وتبدو شخصية “الحبيب”  سواء يف بناء الشخصية أو يف حبكة 
شخصية أحادية وسطحية تماما: أحيانا تشعر أنه مختل، وأحيانا تشعر 
أنه يدرك سبب ما يعاني، ولكن الفيلم يحسم أمره يف النهاية عندما يقطع 
ما  املستشفى، يقع  إىل  بالعودة  ان يقتنع  بأنه مختل نفسيا، ولكن بعد 
لم يكن يف االنتظار، فالواقع يهجم عليه ليفرتسه. لكنها نهاية مصطنعة 

تصل بالفيلم إىل ذروة امليلودراما، املخلوطة بالرصاخ والنداء والهسترييا 
أن  نادرا-  سوى  مخرجوها  يستطيع  ال  التي  العربية  األفالم  يف  املألوفة 
والحركة  الصورة  خالل  من  ويعربوا  املتأججة،  املشاعر  عىل  يسيطروا 

والصمت.
إىل زمن  الوراء،  إىل  بنا  عاد  يبدو وكأنه  أمام عمل  أخرى نحن  مرة 

الفيلم السيايس الصارخ البدائي، الذي يهتم باإلدانة والرصاخ ضد “الظلم 
وغياب العدالة”، ولكنه ال يربز أصال ما يدعم هذه الفكرة. فنحن ال نعرف 
ما  اعتربنا  لو  إال  قائما،  مازال  الفساد  أن  العدالة، وال كيف  كيف غابت 
يرتدد عرب رشيط الصوت مذاعا من التليفزيون، عن غالء األسعار ومعاناة 
املواطنني، كافيا لوصم مجتمع ما بعد ثورة الياسمني، بالفساد والظلم 

وغياب العدالة.
ابنه  املأزوم:  البطل  لشخصية  املساندة  األخرى  الشخصيات  جميع 
التلميذ الذي يمر باالمتحانات يف املدرسة دون مباالة ألنه مشغول بحالة 
دون  الجديد  الواقع  إىل  رده  تريد  التي  العنيفة  السابقة  وزوجته  أبيه، 
كما  إليه بطريقة مكشوفة ومقززة  تتودد  التي  الشابة  جدوى، وجارته 
لو كانت تعرض نفسها عليه، وجاره الذي يشفق عليه ويتعهد له برعاية 
أزهاره بعد عودته اىل املستشفى، وكلها شخصيات ال تؤدي دورا دراميا 
حقيقيا يف الفيلم بل مجرد “وظيفة” محددة سلفا، ال تضيف وال تعمق 

من السياق الدرامي..
يف هذا فيلم شخصية رئيسية وحيدة تعيش يف متاهة عقلية كما لو 
كانت ضحية من ضحايا العهد القديم الذي يريد الفيلم أن يقول لنا إنه 
هو نفسه العهد الجديد وأن ال يشء تغري يف تونس، فما هو هذا الهدف 
العظيم الذي كان يمكن صياغته يف خمس دقائق بل هو ما يقال ويرتدد 

يوميا عىل ألسنة املعارضني يف تونس؟!
وألن شخصية هذا الرجل املأزوم “حبيب” شخصية سطحية ال أبعاد 
لها، فقد جاء أداء ظافر العابدين للدور، نمطيا، مع تعبري واحد ثابت عىل 
وجهه يف محاولة يائسة لتجسيد حالة البارانويا، دون أي نجاح يذكر ألن 
مثل هذه الحالة يف الواقع، تكون عادة، أكثر تعقيدا مما رأينا، وأما باقي 
الكتاب املدريس، يف حالة  املمثلني فأداؤهم بارد وتقليدي وال يخرج عن 
الشخصيات املساندة الثانوية التي لو غاب أحدها ملا تغري يشء جوهري 

يف الفيلم.
وإبالغهم  لتحميسهم  املدارس  لتالميذ  فيلم مدريس يصلح  “غدوة” 
رسالة بأنهم الجيل الجديد الذي سينطلق غدا لتحقيق ما عجزت الثورة 
عن تحقيقه، وأنهم بناة الغد مثلما تقول لنا النهاية الخطابية السخيفة. 
طموحه  محدودية  بحكم  أنه  إال  كبريا  شيئا  يقول  أن  يريد  ومخرجه 
السينمائي، يقوله يف سياق فيلم صغري، ومن خالل إخراج تقليدي بارد 
املبارش  دائرة  خارج  الخروج  يف  وللرغبة  بل  وللطموح  للخيال  يفتقد 

والخطابي والصارخ!
إىل  ينتمي  املبارشة،  بالرسالة  التي ترصخ  األفالم  النوع من  إن هذا 
يف  والستينيات،  الخمسينيات  يف  تصلح  كانت  الدهر،  عليها  عفا  سينما 

مرحلة النضال الوطني ضد االستعمار.
يف  وثراء،  وتركيبا  تعقيدا  أكثر  فنا  السينما  أصبحت  فقد  اليوم  أما 
مركب  بناء  من  تنبع  التي  بالرؤية  االهتمام  يف  الصوت،  ويف  الصورة، 
خالل  من  ال  وإقناعا،  حميمية  أكثر  بشكل  معا  تتفاعل  وشخصيات 
منتصف  يف  البطل  نرى  أن  إىل  املشاهد  أحد  يف  تصل  التي  الشعارات 
الطريق، يردد أبيات من قصيدة أبي القاسم الشابي )إذا الشعب يوما أراد 

الحياة..( التي أصبحت “كليشيها” مكررا لم يعد يثري سوى السخرية!

ظافر العابدين فخور بعرض 
فيلمه »غدوة« في مهرجان 

القاهرة السينمائي
أعرب الفنان التونيس ظافر العابدين عن سعادته بعرض فيلمه 
»غدوة« ضمن املسابقة الدولية يف مهرجان القاهرة السينمائي الدويل 

بدورته الـ43.
وعرب ظافر العابدين يف ترصيحات لوسائل اإلعالم عىل السجادة 
اإلخراجية  تجربته  فيه  يقدم  الذي  »غدوة«  فيلمه  لعرض  الحمراء 
أو  الكتابة  سواء  للعمل  التحضري  بتفاصيل  استمتاعه  عن  األوىل، 

اإلخراج واإلنتاج.
بأنه حدث كبري جدا،  القاهرة  العابدين مهرجان  ووصف ظافر 
وهو تربطه عالقة مهمة جدا وحب كبري مع مرص، وتواجده بفيلمه 

الجديد بداية موفقة ورشف كبري له.
وعرب عن حماسته ملشاهدة الجمهور العربي لتجربته اإلخراجية 
فعل  رد  ملعرفة  كبري  شغف  وعنده  مرص،  يف  تعرض  التي  األوىل 

املشاهدين.
واستطرد ظافر العابدين: »بحب التمثيل ألنها شغلتي واستمعت 

بتجربة اإلخراج وأحب أن أكررها أكيد«...
يروي الفيلم حكاية “الحبيب” محام جعل من الدفاع عن ضحايا 
االنتهاكات قبل  14جانفي قضيته املركزية ولكن تميض السنوات وال 
الجمهورية  املنتهكني وحتى وعود “يس عيل” وكيل  احد من  يحاكم 
داخل  من  "الحبيب"  يخاطب  وهو  رايه  حسب  فاملطلوب  تتبخر، 

سيارته الفارهة، ان ننظر اىل املستقبل ونطوي صفحات املايض.
يرتك  ولكنه  الجنون  املنطق ويالمس حدود  هذا  الحبيب  يرفض 
وكشف  العدالة  بعد  اال  مصالحة  ال  اذ  املسرية  ليكمل  البنه  الوصية 

الحقيقة...
فيلما  ليس  »غدوة«  فيلم   : العابدين  ظافر  يقول  فيلمه  وحول 
سياسيا... بل هو عمل فني يحكي عن عالقة أب وابنه، وتدور األحداث 
يف يوم ونصف اليوم، وخالل ما يتعرضان له يحكي ويرصد ما يحدث 
يف بالده واملجتمع التونيس والظروف التي يمر بها سواء سياسية أو 

اقتصادية أو اجتماعية، فهو فيلم إنساني أساسه العالقة األرسية.
أبو يوسف

فيلم فيلم ““غدوةغدوة””  لظافر العابدين :   لظافر العابدين : كل أخطاء البداياتكل أخطاء البدايات
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»ريش« فيلم التانيت الذهبي لـ JCC يف القاعات

 تّم منذ أسبوع تقديم العرض العاملي 
االول لفيلم »طربكيني تاريخ البحر الذي 
 tABArkini LA MEr QUi   يوّحد
بمدينة  الخليفي  عمر  بقاعة   «  »Unit

الثقافة الشاذيل القليبي.
»طربكيني،تاريخ البحر الذي يوحد«  
املخرج  بإنجازه  قام  وثائقي  فيلم  هو 
دعم  من  مستفيدا  املستريي  الحبيب 
الصندوق لتشجيع اإلبداع األدبي والفني 
واملكتب  الثقافية  الشؤون  وزارة  من 
الوطني التونيس للسياحة واملعهد الثقايف 

اإليطايل بتونس.
تم تصوير الفيلم بني تونس وإيطاليا 
رشكتي  بني  تعاون  وهو   ، وإسبانيا 
إنتاج: “MinD SHift” )تونس( والوكالة 

السابعة للفنون الدولية )إيطاليا(..
إىل   ، الوثائقي  الفيلم  هذا  يهدف 
طربقة  مدينة  عالقة   بعمق  التعريف 
تقاسم  يف  املتوسط  من  أخرى  ومدن 

التاريخ الطربقيني ، حيث كانت لهم  خالله عالقات وثيقة باملكان من 
خالل التجارة وحتى العادات والتقاليد والتي خّلدها الحصن الجنوي 

بطربقة كشاهد عىل الفرتة .

وقد سبق  فكرة هذا الفيلم تبادل زيارات مع وفود أجنبية من جنوة 
اإليطالية بالتحديد أرشفت عليها السلطة الجهوية ومندوبيتي الثقافة 

والسياحة بجندوبة منذ سنة 2018 .

غري  الرتاث  »يعترب  املستريي:  الحبيب  يقول 
من  تناقله  يتم  الذي  "طباركيني«،  مللحمة  املادي 
جيل إىل جيل ، توضيًحا جيًدا ألفضل ما يمكن أن 
البحر األبيض املتوسط   من حيث التضامن  يقدمه 
العلماني والثقافة املشرتكة، ولهذا السبب يأتي هذا 
الفيلم لدعم طلب إدراج هذا الرتاث يف الرتاث الثقايف 
املستريي  الحبيب  وتمنى  لليونسكو“،  املادي  غري 
اكتشاف  الفيلم عىل  أن يساعد هذا  والعاملني معه 

املايض املجيد ملدينة طربقة لعامة الناس.
ويذكر أن الحبيب املستريي ولد يف مدينة الشابة 
يف 6 جويلية 1959 ، ويعمل مخرجا. التحق بنادي 
الشابة عام 1977 حيث أخرج فيلمه  سينما هواة 
وشارك  ملم(   16( الصياد«  »عودة  األول  القصري 
النادي. يشغل عدة  أنتجها  التي  األفالم  يف صناعة 
)الجامعة   ftCA لـ  الفيدرايل  املكتب  يف  مناصب 
بنشاط  ويشارك  الهواة(  للسينمائيني  التونسية 
ألفالم  الدويل  قليبية  )مهرجان   fifAk تنظيم  يف 

الهواة(...
قّدم لخزينة األفالم التونسية العديد من األفالم 

لعل آخرها »متشابهون« املوجود حاليا بقاعات السينما .

أبو يوسف

»طبركيني« وثائقي جديد الحبيب المستيري

إكتشاف  يف  التونيس  للجمهور  امللحة  الرغبة  القاعات  أصحاب  لبى 
قرطاج  أليام  األخرية  الدورة  يف  الجوائز  جل  حصد  الذي  الفيلم  عوالم 
العاصمة  يف  قاعة  من  أكثر  »ريش«يف  فيلم  بربمجة  وقاموا  السينمائيّة 

وداخل الجمهوريّة.
األخرية  الدورة  يف  جوائز   4 »ريش« حصد  املرصي  الفيلم  أن  يذكر 
جائزة  الطويل،  الروائي  للفيلم  الذهبي«  »التانيت  هي  قرطاج  ملهرجان 
الفيلم  بطلة  وفازت  سيناريو،  وأفضل  األّول،  للعمل  رشيعة«  »الطاهر 

دميانة نّصار، بجائزة أفضل ممثلة...
فيلم »ريش« هو أول األفالم الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهريي، 
وقد اشرتك يف تأليفه مع السيناريست أحمد عامر وقام بأدوار البطولة 

فيه مجموعة من األشخاص الذين لم يسبق لهم التمثيل من قبل...
يقدم فيلم »ريش« قصة أم تعيش يف كنف زوجها وأبنائها، حياة ال 
تتغري وأيام تتكرر بني جدران املنزل الذي ال تغادره وال تعرف ما يدور 

خارجه وذات يوم يحدث التغري املفاجئ ويتحول زوجها إىل دجاجة.
االبن األصغر، يخطئ  أثناء االحتفال بيوم ميالد  وتستكمل األحداث 
الساحر ويفقد السيطرة ويفشل يف إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير 
الزوجة  هذه  يجرب  العنيف  التحول  هذا  األرسة،  هذه  حياة  تفاصيل  كل 
الزوج،  واستعادة  لألزمة  عن حلول  بحثاً  املسؤولية  الخاملة عىل تحمل 
وتحاول النجاة بما تبقى من أرستها الصغرية، وخالل هذه األيام الصعبة 

تمر الزوجة بتغرٍي قاٍس وعبثي.
وإتهمه  إعالمية  الفيلم ضجة  أحدث  مرة يف مرص  عند عرضه ألول 
املدقع  الفقر  إىل صورة مرص من خالل تصوير حياة  باإلساءة  البعض 

بشكل قالوا إنه ال يشبه الوضع يف البالد حاليا.
التي  »العشوائيات  تلفزيوني  ترصيح  يف  منري  رشيف  املمثل  وقال 

كانت موجودة لدينا لم تكن تعيش بهذا الشكل«.

كذلك انتقد النائب املرصي محمود بدر الفيلم عرب تويرت، معتربا أن 
»التعري الحقيقي« هو صنع فيلم يصور البالد كما لو أنها لم تشهد أي 
تطور، ومتهما مخرج الفيلم بأنه »باع موهبته« إلنجاز عمل يحصد من 

خالله الجوائز يف املهرجانات...
له،  ت  ُوجهِّ التي  واالتهامات  للجدل  إثارته  وعن 
تبدو  الفيلم  »فكرة  الزهريي:  عمر  الفيلم  مخرج  قال 
ل زوجها  للمشاهد يف بداية األمر كالنكتة، زوجة يتحوَّ
إىل دجاجة، وأضاف »إال أن الفيلم يحمل رسالة قوية 
التي  اإلنسانية،  الطبيعة  اكتشاف  إعادة  ومهمة، وهي 

تراجعت يف زمن طغت عليه املادية«.
ت للفيلم  وعرب عن انزعاجه من االتهامات التي ُوجهِّ
باإلساءة لسمعة مرص، قائال: »عملُت عىل سينما جديدة 
والحصول  غريب،  أو  يسء  بيشء  أقم  ولم  ومختلفة 
والسينما  باسم مرص  )كان(  مهرجان  من  جائزة  عىل 

املرصية، يُّعد مسؤولية، ويخلق شيئا من الجدل«.
فيلم  عىل  والنقاد  الجمهور  أفعال  ردود  وعن 
عن  الزهريي  عمر  املخرج  أعرب  بعد عرضه،  »ريش« 
كانت  ألنها  والنقاد  الجمهور  فعل  بردود  سعادته 
الفيلم   ينال  أن  يتخيل  يكن  لم  أنّه  إىل  إيجابية، مشريًا 

الحالة الكبرية من االهتمام.
بعد  »ريش«  فيلم  أحدثها  التي  الضجة  وحول  اإلطار  هذا  نفس  يف 
عرضه كتب النّاقد وأستاذ املرسح أنور الشعايف عىل حائطه الفايسبوكي 
للمخرج  ريش  رشيط  مشاهدة  يل  تتح  »لم  الرأي:  هذا  كليّا  وأشاركه 
لكن  الريو  سينما/مرسح  بقاعة  البارحة  سوى  الزهريي  عمر  املرصي 
هذا الرشيط خيّب أميل وهو الفائز بالتانيت الذهبي للدورة األخرية أليام 

قرطاج السينمائية.
ال يكفي أن تكون مختلفا عن القوالب الجاهزة للسينما املرصية أو 
عبد  شادي  املومياء«   « صاحب  من  بداية  الفارقة  تجاربها  عن  منزاحا 
السالم، كما ال يكفي أن تستند إىل موضوع ينشد 
ال   ، مرص  يف  السفيل  املجتمع  تناول  يف  الجرأة 
يكفي كل ذلك يف ظل غياب لغة سينمائية تُغري 
التي  كراسيهم  إىل  املتفرجني  وتشد  باملشاهدة 

غادروها مبّكرا بعد بداية الرشيط.
يُسّمى  ما  يف  جماليا  الفيلم  تصنيف  يمكن 
والتي   LE réALiSME SALE القذرة  الواقعية 
تتناول الجانب األكثر قتامة ملوضوع ما وتقدمه 
دون تهذيب أو تزيني، لكن هذا ال يعني أن تكون 
 LE لغتها السينمائية فقرية فكان تركيب املشاهد
من مشهد  اإلنتقال  إىل سالسة  يفتقد   MOntAGE

آلخر مما جعل الرتكيب عبارة عىل )ريش( متناثر 
فجاءت  الصورة  وأما  الرشيط  لعنوان  مرادف 
التقني  بالجانب  القتامة إىل درجة أرّضت  بالغة 

للصورة نفسها.
جمالية  يتمثّل  أن  حاول  املخرج  أن  يبدو 
املخرج الرصبي EMir kUStUriCA كما عرفناها 
 CHAtوقط أسود، قط أبيض UnDErGrOUnD يف أفالمه مثل تحت األرض
nOir, CHAt BLAnC ، حيث يختلط لديه الواقع بالخيال، الحلم بالحقيقة 

ُمغرية، فشتّان بني  ُمتمّكنة و  لكن يف تناسق وسالسة وبلغة سينمائية 
عالم كوستوريكا وعالم الزهريي«.

أبو يوسف

املخرج مع أبطال الفيلملقطات من فيلم "ريش"

املخرج الحبيب املستريي
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ريم شاكر - القاهرة 
املسجل  الوحيد  بكونه  الدويل،  السينمائي  القاهرة  مهرجان  ينفرد 
باريس )fiApf(، ولعل  للمنتجني يف  الدويل  االتحاد  A يف  الفئة  ضمن 
ذلك ما يجعله يسعى نحو التميز وتحقيق اإلضافة، ان كان عيل مستوى 
او من  املهرجان  اطار  املدرجة يف  الفعاليات  او  املشاركة  األفالم  اختيار 

خالل تنظيم حفيل االفتتاح واالختتام.

حفل االفتتاح :ابهار ومزج الخيال بالواقع 
بحضور كوكبة كبرية من نجوم مرص والعالم العربي  واهم صناع 
السينمائي  القاهرة  ملهرجان   43 الدورة  افتتاح  حفل  انطلق  السينما 
الدويل، وكان املرسح الكبري بقاعة االوبرا  ينبئ بحفل مبهر، كيف ال وقد 

توزعت اإلضاءة هنا وهناك لتكون مالزمة لجميع فقرات الحفل.
الدورة  انطالق  عن  املهرجان  رئيس  بإعالن  كانت  البداية  رضبة 
برتحيبه بوزيرة الثقافة د.ايناس عبد الدايم وبرؤساء املهرجان السابقني، 
االفتتاح...  لحفل  السابقة  الليلة  أقيمت  التي  االحتفالية  عىل  وتعريجه 
احتفالية االكباش، مثنيا عيل جميع املساهمني يف نجاحها. وشدد حفظي 
عىل شعوره باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه صحبة الهيئة العليا للمهرجان 
من سنة اىل اخرى ورضورة تحقيق التميز والجديد آملني يف تحقيق يشء 

يليق باملهرجان وبمرص.
شهد حفل االفتتاح فقرات متنوعة، منها تقديم فيديو قصري لتقديم 
السينما املرصية وكانت كلمة الرس هي االختالف وقبول اآلخر مهمها كان 
رياض  الفنان  بني  الحي  املشهد  زادها  جميلة،  فقرة  فكانت  يشبهنا  ال 
بالراحلني  تقديرا وتذكريا  آخر  فيديو  الخويل وعيل ربيع جماال. وعرض 
مع  خاصة  ومؤثرا  رائعا  الحارضين  تجاوب  فكان  الفن  عالم  عن 
العالييل  الرحباني وعزت  والياس  عرض صور حاتم عيل ووحيد حامد 
وسمري غانم ودالل عبد العزيز ولم يستثن الفيلم أي شخص مهما كان 
لألقسام  التحكيم  لجان  اإلعالن عن  وتم  الفن.  عالم  حضوره صغريا يف 
لجنة  رئيس  استقبال  عند  الرتحاب  بطريقة  الجمهور  لينبهر  املختلفة، 
النحاسية  الطبول  لتعزف  كوستاريكا،  امري  الدولية  املسابقة  تحكيم 
ليتمايل  النفخ  االت  من  وغريها  االلكرتونية  والباتري  والساكسوفون 
كوستاريكا منبهرا باالستقبال ليعرب اثر ذلك عن سعادته بهذا الرتحيب 
وبرئاسته للجنة التحكيم ألنها فرصة ليزور مرص ألول مرة. ليختم كلمته 
بعبارة رائعة »يجب ان يفكر الجميع يف صناعة أفالم بدال من التفكري يف 

املوت فعندما تتحرك السينما فانه ال يمكن  ان نوقف القطارى.
تقديمها  عىل  دأب  التي  التكريمية  الفقرة  مع  الحفل  ذروة  وكانت 
مهرجان القاهرة السينمائي الدويل. يف هذه الدورة فاز كريم عبد العزيز 
يف  تميزهم  عىل  للشباب  تمنح  جائز  وهي  للتميز،  حمامة  فاتن  بجائزة 
ادوارهم ومشوارهم رغم انهم يف البدايات. وكان كريم عبد العزيز متأثرا 
بالجائزة، فعرب عن سعادته بها ألسباب عديدة لعل أولها كتابة اسم سيدة 
الشاشة العربية عىل الجائزة وعىل ان التكريم جاء من مهرجان سينمائي 
عريق يحمل اسم بلده القاهرة ممتنا ملن فكر يف تكريمه ومن فكر يف ان 
تكون منى زكي هي التي تقدمه للجمهور وتتحدث عنه وتسلمه الجائزة 

مؤكدا انها صديقته وتربطه بها عالقة وطيدة ومتميزة.
اما التكريم الثاني فقد اعلن عنه الكبري سمري صربي ليتحدث عنها 
بكل حب وشجن هي الساحرة الفنانة نيليل التي ظهرت للجمهور باطاللة 
ساحرة تشبه السندريال محافظة عىل الصورة التى عرفها بها الجمهور 
الرقيقة والدلوعة والحاملة وصاحبة النكتة. نيليل اكدت يف كلمتها انها لم 
تعتزل. ويف حوار خفيف الظل كالعادة بينها وبني سمري صربي تحدثت 
باملتفرج  عادت  بامتياز  الشجن  فقرة  فكانت  حب.  بكل  الذكريات  عن 

للمايض الجميل.
وسبق فقرة التكريمات عرض فيديو لكل مكرم يستعرض فيه اهم 

تميزت بمؤثرات صوتية  الفيديوهات  ان جميع  لالنتباه  اعماله. وامللفت 
جميلة وبمونتاج ناجح شد الجمهور وأثر فيه.

أفالم متنوعة ومتميزة
تغري  ولكن  املشاركة  األفالم  عن  اإلعالن  تم  الصحفي  املؤتمر  ومنذ 
العدد املعلن عنه ليصل لـ 110 أفالم موزعة بني حوايل 76 فيلًما طويالً 
و22 فيلًما قصريًا، من بينهم اكثر من 25 فيلما عرض عاملي ألول مرة. 
العربية وشمال أفريقيا، و44   الدول  و15 فيلًما يعرض للمرة األوىل يف 

كعرض اول بالرشق األوسط. و7 تعرض دوليا ألول مرة.

فيلم االفتتاح ليس في االفتتاح 
والذي   43 الدورة  الطويل الفتتاح  الروائي  االسباني  الفيلم   اختري   
يحمل اسم “املسابقة الرسمية وهي املسابقة الدولية للمخرجني ماريانو 
وأنتونيو  كروز،  بينيلوبي  بطولة  ومن  دوبرات،  وجاستون  كوهن 
بانديراس، وأوسكار مارتينيز، إذ يعرض للمرة األوىل يف الرشق األوسط 
مهرجان  ولكن  العام.  لهذا  الدويل«  »فينيسيا  مهرجان  يف  مشاركة  بعد 
التايل  اليوم  من  االفتتاح  فيلم  عرض  وهو  جديد  تمش  اعتمد  القاهرة 
النهار  منتصف  الساعة  عىل  العروض  انطالقة  كانت  وفعال  للمهرجان 

باملرسح الكبري يوم السبت 27 نوفمرب.

مسابقات مختلفة األقسام 
انقسمت املسابقات يف هذه الدورة اىل مسابقة دولية، ومسابقة اَفاق 
للسينما العربية، وأسبوع النقاد، ومسابقة األفالم القصرية وذلك عوضا 
عن برنامج سينما الغد، وقد شهدت هذه املسابقة استقبال عديد األفالم 
أربعة اضعاف ماهو متعود عليه يف الدورات السابقة، وألول مرة يف تاريخ 
املهرجان كانت هذه األفالم االجنبية مرتجمة للعربية. وشهدت مسابقة 
آفاق للسينما العربية تجديدا حيث انه وألول مرة تم عرض فيلم الفتتاح 
املسابقة أي انه خارج السباق وكان املوعد مع الفيلم  السعودي “بلوغ”،  
وقد كانت األفالم املشاركة يف هذه املسابقة مختارة بطريقة تراعي تنوع 

التوزيعات الجغرافية والثقافية. 

فعاليات يومية جعلتنا في سباق ضد الساعة 
باإلضافة لألنشطة الفنية التي اقيمت ألول مرة عىل هامش فعاليات 
منها  الرسمية  املسابقات  منافسات  إطار  خارج  العام،  لهذا  املهرجان 
الفرصة  املهرجان  يمنح  حيث  توك”  “تيك  تطبيق  عىل  األفالم  مسابقة 
محتوى  بصناعة  الفعالة  للمشاركة  الرسميني  واملستشهرين  للراعني 

ابتكاري وهادف.
نقاش   حلقة  أهمها  لعل  النقاشية  الحلقات  من  العديد  تعددت  كما 
انتظمت لتكريم صناع مسلسل االختيار بحضور وزيرة الثقافة د.ايناس 
عبد الدايم. حلقة نقاش تحت عنوان »مقدمة لنوع جديد ...احدث ثورة 
يف الدراما الرمضانية« ندوة حرضها اياد نصار وكاتب السيناريو هاني 
رسحان واملخرج بيرت ميمي. كما عقدت ندوات جمعت بني صناع الفن 
والجمهور لتعزيز الثقافة السينمائية وتبادل الخربات، وذلك ضمن أيام 
القاهرة لصناعة السينما يف نسختها الرابعة لهذا العام بعد نجاحها خالل 
الدورات الثالث املاضية من أهمها : الجلسة الحوارية مع الفنانة التونسية 
واإلنتاج   التمثيل  بمجايل  خربتها  عن  خاللها  تحدثت  والتي  صربي  هند 
املنتظر  “نتفليكس”  مسلسل  يف  منفذة  كمنتجة  عملها  آخر  عىل  مركزة 
»البحث عن عال«، يف إطار األنشطة املشاركة بها منصة “نتفليكس” يف 

املهرجان لهذا العام.

مشاركة تونسية  ثرية ومتميزة 
السينمائي  القاهرة  ملهرجان   43 الدورة  يف  شاركت  أفالم  خمسة 
املسابقة  إطار  يف  عرض  والذي  العابدين  لظافر  "غدوة"  فيلم  الدويل. 
جميع  بحضور  ديسمرب،   2 يوم  عرضه  تاريخ  وكان  الدولية  الرسمية 
الله  ابطاله بدءا بمخرجه املمثل ظافر العابدين وكل من نجالء بن عبد 
استقبله  فيلم  بوشوشة.  درة  واملنتجة  الزريل  وناظم  الرسايري  ورباب 
الجمهور برتحاب شديد، وعرض 3 مرات بشبابيك مغلقة. وتعترب هذه 
التجربة هي االوىل اخراجيا بالنسبة لظافر العابدين الذي رصح بأن فكرة 
الفيلم هي شخصية جاءت إثر تعرض أخيه ملرض خطري ولم يتمكنوا من 
إيجاد الدواء يف تونس ولم يقع تمكينه من حقه يف الحصول عىل الدواء 
ليفكر يف عمل فيلم عن ضحايا الدكتاتورية والذين لم تنصفهم اىل اليوم 

الحكومات املتعاقبة. 
متميزين  فيلمني  العربية  السينما  آفاق  اطار مسابقة  كما شارك يف 
األول للمخرج انيس لسود ومن بطولة جمال العروي وشامة بن شعبان. 
محمود  بن  عفاف  بطولة  من  الهمييل  مهدي  للمخرج  أطياف  والثاني 
وزازا. فيلمان  مهمان يتعرضان ملواضيع مسكوت عنها  كما رصح بذلك 
األفالم  مسابقة  اطار  يف  فيلمه  فعرض  عاشور  لطفي  أما  النقاد.  عديد 

القصرية. ليكون فيلم مجنون فرح ليىل بوزيد يف اطار بانوراما.
خاصة  ندوات  عقدت  حيث  التونسية  بالسينما  االحتفاء  تم  وقد 

بالصحافيني لألفالم ونظمت لقاءات إعالمية لصناع األفالم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
جدد نفسه ليحافظ علي بريقه 

تغيريات عديدة عرفتها أقسام املهرجان لهذا العام كما ذكرنا سابقا 
وهو ما اثر عىل عدد األفالم املختارة للعرض واملشاركة باملسابقات  والتي 
ازداد عددها باملقارنة مع الدورة املاضية، إضافة اىل التجديد يف أماكن 
العروض ذاتها والتي فاقت  الـ 7 أماكن. فقد عرضت األفالم داخل ساحة 
النافورة.  الكبيري واملرسح الصغري ومرسح  دار األوبرا املرصية باملرسح 
األمريكية  بالجامعة  يف  إيوارت  وقاعة   2 والزمالك   1 الزمالك  وسينما 
السينمائي   القاهرة  مهرجان  بني  الجديد  التعاون  إطار  يف  بالقاهرة، 

ومركز التحرير الثقايف.

مهرجان القاهرة السينامئي... دورة التألق والتميز
صور من حفل التكريم خالل املهرجان

الفنانات ليىل علوي ونيليّل والهام شاهني
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مسرح

املنهج السلبي عند »جريزي غروتوفسكي«
بني حترير األداء وحدود التمثيل

مثلت  واملؤثرة،  الهامة  الفنية  التجارب  غرار  عىل 
غروتوفسكي"  "جريزي  مع  املخترب  مرسح  تجربة 
مبحثا مفصليا يف املمارسة املرسحية بالنظر لألسئلة 
والدؤوب  املنهجي  سعيه  سيما  وال  طرحها،  التي 
يميز  الذي  ما  أي  املرسح؟،  ما  سؤال  عن  لإلجابة 
املنطلق  هذا  الفنية؟،  املمارسات  بقية  عن  الفن  هذا 
مكنه وبعد بحوث دامت لسنوات طويلة من صياغة 
أسلوب خاص به يف التعامل مع املمثل أساسه "املنهج 
السلبي" وذلك يف إطار ما سمي بـ"مرسح املخترب" 

الذي تأسس يف بولونيا سنة 1959.
يصف  املرسحية  تجربته  عن  حديثه  معرض  يف 
بالسلبية  املمثل  مع  العمل  يف  طريقته  غروتوفسكي 
ومعارفه  املسبقة  أحكامه  من  املمثل  تجريد  بمعنى 
املكتسبة حول األداء وتخليصه من الفكرة التي كونها 
من خالل تجربته الخاصة عن املرسح، وغايته يف ذلك 
إعداده ليستقبل ويكتشف طاقاته الجديدة ال أن يعيد 
تأخذ  وبذلك  تعلمها،  التي  مهاراته  لتقديم  تأهيله 
العوائق  وهدم  والسلب  الحذف  معني  السلبية  صفة 
الحيوية  طاقاته  عن  املمثل  تفصل  التي  والحواجز 

الكامنة بجسده وصوته.
ال  إيمانا  تجد  وقناعاته  غروتوفسكي  فكر  يف 
تراكم  ما  أن  السلبي وذلك العتقاده  باملنهج  محدودا 
إىل  الزمن  بمرور  يتحول  املمثل  جسد  يف  خربات  من 
حدود  يف  ويضعها  التمثيل  فكرة  يسجن  وقالب  قيد 
تحرير  كأداة  منهجه  يقدم  لهذا  تجاوزها.  يمكن  ال 
املمثل من االنطالق نحو  وتعرية حتى يمكن طاقات 
أفق مغاير وهو ما يقره بوضوح يف هذا القول "نحن 
عليها،  متفق  مهارات  مجموعة  املمثل  تعليم  نريد  ال 
أو نعطيه 'حقيبة حيل' وليست طريقتنا استنتاجية 

نضج  يف  يرتكز  يشء  كل  عندنا  املهارات،  جمع  بغية 
املمثل ويعرب عن هذا النضج جهد مفرط وتعرية تامة 

وكشف النقاب عن كنه اإلنسان" )1(.
مع غروتوفسكي يوضع املمثل يف طريق يستدعي 
أخرى  طاقة  بأن  االقتناع  أهمها  رشوطا  فيه  السري 
وباإلمكان  املمثل  جسد  تحريك  بإمكانها  مجهولة 
توليد روحة  فيها كي تستثمر يف  والتحكم  اكتشافها 
قوالب  من  متجردة  الصفاء،  خاصة  خام،  جسدية 
التعبريات  ملجموع  ورافضة  واليومي  االجتماعي 
واللغات التي علمتنا إياها التقاليد واألعراف املتوارثة 
واألقنعة  املاكياج  املمثل  ينزع  الطريق  هذا  ويف 
الراحة  تهيئة  من شأنها  التي  واملؤثرات  والديكورات 
مجابهة  مغامرة  يف  به  وترمي  للجسد  والطمأنينة 
ذاته دون سند ليجد وسيلة واحدة يف مقابل املساحة 
الفارغة، هذه الوسيلة هي الجسد . وغاية غروتوفسكي 
املقدس"،  "املمثل  سماه  ما  إىل  الوصول  ذلك  كل  يف 
هذا املتطهر من أدران املرسح الغربي، مرسح "املمثل 
العاهر" حيث تباع مهارات املمثلني فوق الركح يف جو 
من التدنيس. وفقا لهذا األساس يدفع املنهج السلبي 
بكل  اقتصاد،  وال  حساب  بال  التضحية  إىل  األجساد 
طاقاته وبأعمق جزئياته حيث يوضع املمثل يف لحظة 
املجابهة التي ال يسعى فيها إىل أي إغراء أو تبجح أو 
افتخار بمظهر مهما كان، فال يلفت املمثل "النظر إىل 
جسمه، بل يفنيه ويحرقه ويجعله ال يبدي أية مقاومة 
ألي دافع نفيس، فهو إذن ال يبيع جسمه، بل يضحي 
غايات  أنبل  غروتوفسكي  عند  فالتضحية  به")2(، 
باملكتسبات  التضحية  األسايس  ومنطلقها  املمثل 
إحراجات  نحو  بالجسد  القفز  ثمة  ومن  واملعارف 
روحه  وتستكشف  حدوده  تخترب  متطرفة  قصوى، 

املخفية.

تحرير األداء
عوائق األداء التمثيلي 

عمل  طريقة  لبلورة  املرسحية  بحوثه  إطار  يف 
التمثييل،  الفن  لهذا  مغاير  أفق  فتح  أجل  للممثل من 
للممثل  نقدية  أبعاد  ذات  قراءة  غروتوفسكي  يقدم 
حواجز  اعتربه  ما  فيها  ويحدد  الغربي  املرسح  يف 
ومعيقات تحد من طاقة املمثل اإلبداعية، ومجمل هذه 
العوائق لخصها يف مصطلح "املمثل العاهر" والعهر 
ليس  هو  لآلخرين  شيئا  تقدم  أن  هو  إليه  بالنسبة 
من إبداعك، بل وتدعي أنه ملكك، فتمتع اآلخرين بما 
ابتكره غريك واملقصود هنا تلك القوالب التي يتعلمها 
وخال  متكرر  بشكل  للجمهور  ويبيعونها  املمثلون 
من اإلبداع الذاتي، الحر، التلقائي. ويف املرسح الفقري 
والخالصة  املثايل  الشكل  بكونه  العاهر  للممثل  يشري 
طاقة  خلق  تعيق  التي  الحواجز  ملختلف  العامة 
غروتوفسكي  يقرتح  لهذا  التمثيل  أثناء  حية  جسدية 
إىل  املمثل  يحول  أن  شأنه  من  ما  كل  حذف  أسلوب 
عاهر والغاية من ذلك إحداث قطيعة مع نوع جامد 
عىل  وجب  كقالب  ترسخ  مما  والتخلص  التمثيل  من 
يرسم  غروتوفسكي  فإن  لهذا  له،  الخضوع  املمثل 
أثناء  املدنس  عن  املقدس  تفصل  واضحة  خطوطا 
ممارسة التمثيل ويشري إىل أن اليشء الجوهري هو يف 
مقدرة املمثل عىل إزالة كل عنرص معوق كي يستطيع 

تخطي كل قيد.
بالغة  أهمية  املعوقات  لهذه  غروتوفسكي  يعطي 
لغاية الوعي بأهمية التخيل عنها والعمل عىل تحصني 
تعد  الفقري  املرسح  تجربة  ويف  أخطارها  من  الجسد 
هذه الشوائب بمثابة األمراض التي ال يصح التمثيل إال 
باالنتهاء منها وخطورتها تكمن يف صعوبة ترويضها 
حتى يتم تجاوزها عىل اعتبار أنها ملتصقة بالجسد 
من  للظهور  تعود  تدفع حتى  إن  وما  فيه  ومرتسخة 

جديد.
ألمراض  تشخيصه  يف  غروتوفسكي  يكتفي  ال 
التمثيل بالحديث عن الجاهز واملوروث واملكتسب، بل 
يكشف عن مأخذه تجاه املقاربات والتجارب املرسحية 
التي أعطت للممثل مهام جمالية وأوكلت إليه وظيفة 
املمثل  فن  عىل  دخيلة  يعتربها  التي  الخطاب  حامل 
املخرج  تبليغ رؤى وتصورات  فليس من اختصاصه 
معركة  يخوض  أن  عليه  هذا  وقبل  فاملمثل  والكاتب، 
الكامنة  الحيوية  طاقاته  يعرف  كي  املجابهة  لبها 
ويعمل عىل إخضاع جسده لصفائها حتى يخلص يف 
النهاية إىل بناء منظومة من اإلشارات والعالمات ذات 
النظريات  مع  يتناقض  أمر  وهو  الطقوسية  األبعاد 

التي تزج باملمثل يف مطامح التبليغ الجمايل.

مسارات تحرير األداء 
فن  تناول  يف  مختلفا  طريقا  غروتوفسكي  سلك 
ما  سؤال  عن  اإلجابة  رغبة  ذلك  يف  تدفعه  املمثل، 
التمثيل أي ما الجوهري والرضوري بالنسبة للممثل 
من  بدا  ال  كان  املسألة  هذه  لخوض  األداء.  لحظة 
منها  يتحرر  كي  وقيوده  عوائقه  من  املمثل  تخليص 

نحو جسد منفتح تذهب فيه طاقاته إىل أقصاها.
سماه  عما  غروتوفسكي  تحدث  السياق  هذا  يف 
املكاشفة  لحظة  وهي  الكربى")3(  "باملغامرة 
يقف  عندما  املجهولة،  مدراته  عىل  املمثل  وإطاللة 
ملواجهة ذاته ومجابهتها بثقة تامة، هذه املجابهة هي 
والحيوي مع  الحي  اللقاء  املرسح وهي  الفعل يف  لب 
الطاقات العضوية التي خزنت يف ذاكرة الجسد وهذه 

العملية تعد مغامرة مهمة لالعتبارات التالية:
يف  مرتسخة  املمثل  يملكها  التي  املكتسبات   -
وبالتايل  منه  جزء  إىل  الزمن  بمرور  وتحولت  جسده 

فإن حذفها يتطلب جهدا مؤملا واستثنائيا.
أثناء  املمثل  فعل  عليها  يرتكز  التي  املنطلقات   -
يبحث عنها فهي  التي  الغايات  أما  التمارين معلومة 
يتطلب  املجهول  نحو  السري  فإن  وعليه  مجهولة 
شجاعة وإرادة ال محدودة، فكل تراجع يقوض املسار 

كله.
بعمل  أشبه  هو  املمثل  مع  غروتوفسكي  عمل 
باحث يف الحفريات، همه النبش وإزالة الغبار واألتربة 
عن أثر عظيم، فاملمثل وبنفس األسلوب يعيش تجربة 
طابعه  أداء  أجل  من  فيه  آخر  لجسد  استكشاف 
العالمة واإلشارة النقية، هو جسد آخر، بروح أخرى 
من  وشاقة  دائمة  تقيص  رحلة  يف  فهو  املمثل،  لذات 
أجل هذا الهدف الذي يبحث حقيقة عن "اآلخر الذي 
طيات  يف  وجود  له  والذي  اإلنساني  ضمرينا  يف  فينا، 
كينونتنا البرشية، أي قبول النفس واملحاورة معها من 
دون التسرت وراء األقنعة الثقافية أو االجتماعية")4(.
الحصول  نابعا من كياننا ال يمكن  تاما  إن فعال 
الجسدية  والعادات  والتقاليد  لألعراف  بهدم  إال  عليه 
أسايس  مطمح  التام  الفعل  وهذا  فينا  ترسخت  التي 
يف بحث غروتوفسكي ألن فرادته كفعل هي ما يجعل 
فعل  تام،  فعل  املنهج،  عمل  يف  أساسيا  محورا  منه 
كامل النقاء ينجز بتجمع كل طاقات املمثل يف لحظة 
واتجاه واحد وهي لحظة نادرة ال تحارص إال بتحضري 
مع  املمثل  حال  وهو  واستثنائي  مسبق  واستعداد 
"الذي  التام هو  الفعل  أن  يقول  الذي   غروتوفسكي 
واحد  آن  ويف  تناغم  ويف  املتعددة  الطاقات  فيه  تمتد 
النفسية،  البدنية،  الطاقة  الفرد:  اإلنسان  كينونة  من 

الفكرية التي يتم تفعيلها يف الفعل الكيل")5(.
التقيص هذه يتوجه غروتوفسكي إىل  أثناء رحلة 
"الجسد – الذاكرة"، هذا الوعاء الذي يحتضن الكيان 
بكل  عنده  ويخزنها  املمثل  ويستوعب خربات  بأكمله 
أثارها وكل عملية تستهدف هذا الوعاء إنما تكشف عن 
إحراجات املمثل وطاقاته املدفونة، فالجسد – الذاكرة 
عند غروتوفسكي منطقة حيوية ومرآة صادقة للفعل 
املمثل  وعي  نعرف  خاللها  من  املقدم  الفيزيولوجي 
وإرادته ومدى إيمانه بفعل املجابهة، ويف هذه العملية 
العضوي  والفعل  كأرضية  الذاكرة   – الجسد  يوضع 
إىل  الوصول  مشقة  وتذوق  تحقيقه  وجب  كهدف 
املمثل عوائقه  األوىل وذلك كي يتخطى جسد  منابعه 
نحو الظفر بلذة االنعتاق والتحرر من كل السلطات، 
فاألفعال العضوية تنتج بعد تجاوز مراحل مختلفة، 
فتحضري  أخرى  أحيانا  ومتشابكة  أحيانا  متسلسلة 
الذات  مع  واملصالحة  والجسدي  الصوتي  الجهاز 
هي  املنهج،  يف  املطلقة  والثقة  التسليم  كما  وعيوبها 
وطرق  بأشكال  املمثل  يستغرقها  ولحظات  عتبات 
نحو حالة  برحلته  للقيام  يهيئ  أن  أجل  مختلفة من 
الحالة  أي  عضوية  األفعال  كل  فيها  تكون  خاصة 
الكيل  منبعه  الحركات  من  الجزئي  فيها  يصبح  التي 

حسام المسعدي*

جريزي غروتوفسكي

مشهد من مرسحية " األمري الجلد " لجريزي 
غروتوفسكي ، تم عرضها سنة 1965 وهي مرسحية 

للكاتب اإلسباني "كالديرون دي البركا".
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لليد  فعل  رد  "كل  أن  حيث  الجسدية  الطاقات  من 
يبدأ من اليد وليس من الجسد بأكمله، هو عبارة عن 
إيماءة بالفعل، ولكن ذلك هو مزيف وهناك الكثري من 
الفعل  رد  كان  لو  ولكن  ذلك.  يفعلون  ممن  املمثلني 
منطلقا وباستمرار من داخل الجسد ثم ينتهي يف اليد 

فإن ذلك هو رد فعل حي")6(.
التمارين  بعض  غروتوفسكي  يقرتح  إجرائيا 
مسرية  يف  مساعدة  كأدوات  والجسدية  البالستيكية 
من  التام  التخلص  يبتغي  الذي  وهو  الجسد  تحرير 
الخوف والرتدد وهي نوازع داخلية من شأنها تكبيل 
التمارين  فهدف  املغامرة.  يف  وإرادته  املمثل  عاطفة 
وهو  والحركة  الفعل  يف  الدقة  تجذير  البالستيكية 
إنجاز  يف  اإلخالص  إتقان  تعلم  تدريبات  يتطلب  ما 
التفاصيل وتوسع عند املمثل إدراكه ألهمية الجزئيات 
وكيفية بنائها للتعرف يف النهاية عىل القدرات الذاتية 
هذه  مع  وتكامال  متناهية.  بدقة  جزء  كل  إنشاء  يف 
أبدعها  التي  الجسدية  بالتمارين  املمثل  يمر  الغاية 
القديمة  الرشقية  الطقوس  من  انطالقا  غروتوفسكي 
التي تستغل الرتكيز العايل عىل الذات بهدف تحفيزها 
للممثل  يتسنى  تمارسه حتى  بما  املطلقة  الثقة  نحو 

خوض عملية التحرير بفاعلية وجدوى. 
الفضاء  هي  لغروتوفسكي  بالنسبة  التمارين  إن 
إىل  وتصل  املمثل  جاهزية  فيه  تنتعش  التي  الوحيد 
واالستنفار  االنفتاح  من  جو  يف  القصوى  حدودها 
املطلق نحو مقاومة الحواجز التي تستطف كجدران 
الحر  الجسدي  والتعبري  الفعل  يف  رغباته  من  للحد 
فإن  لهذا  والخارجية،  الداخلية  القيود  من  واملتحرر 
توفر عنرص الثقة والدقة يضع املمثل يف اتجاه يعكس 

رصامة املنهج وفاعليته.

حدود التمثيل
)performeur( البرفرمير

ما حدود التمثيل عند غروتوفسكي؟ أو ماذا بعد 
التي  والتعريفات  املفاهيم  لتجاوز  محاولة  التمثيل؟ 
بخوضها  غروتوفسكي  ويغامر  املمثل  هوية  تناولت 
مقرتحا فضاءا جديدا لفنون األداء وسمة هذا الفضاء 
يف  اخترصه  ما  أو  والشمولية  واالنفتاح  املغامرة  هي 
واملنفلت  املتحرر  األداء  بمعني  الربفرمانس"  "فن 
الفنية")7(  الحدود "خارج كل األطر واألجناس  عن 
املعريف  الحاصل  تتجاوز  القواعد  إلنكار  لحظة  وهي 
عند املمثل وتذهب نحو البدائي والطقيس و"الطقس 
لحظة  يف  التمثيل  يقدم  فهو  برفرمانس")8(  هو 
انتفائه ويقدم املمثل يف لحظة حضور خالص، خال 
أقنعة وأسلحة هو  األداء  بدون  التمثيل أي فعل  من 
كاف  حضورها  حرة،  كطاقة  املمثل  فيه  يتجىل  فعل 

بالنسبة ملنهج غروتوفسكي، فالربفرمري هو رجل فعل 
ومعرفة  لتحسس  مسار  هو  فالتمثيل  وبالتايل  فقط، 
الجزئيات والتفاصيل التي تحيط باملمثل وجسده عند 
املجابهة وتتأتى أهمية الجزئي من كونه يفعل عملية 
تطوير الوعي الداخيل باملمارسة وأسسها العميقة أي 
اإلطاللة عمليا عىل خفايا الجسد الداخلية التي بدورها 
التي  الوعي  تحول  لحظات  إحدى  اكتشافها  يمثل 
للفعل  ومحركة  دافعة  وحدة  إىل  الطاقات  كل  تنقل 
والحضور، هي وحدة مهمة يف مسار الحفريات التي 
ينخرط فيها املمثل وتشمل ماضيه الطفويل والثقايف 
واالجتماعي وهي لحظة كشف عن "األخر – الجد – 
األم ويمكن لصورة معينة، أن تذكر بتجاعيد معينة، 
أو صدي لون صوت بعيد معني . يمكن أن يسمح لنا 
يف  الجسدية  تلك  وستكون  ما،  جسدية  بناء  بإعادة 
بداية األمر عبارة عن جسدية أحد ما ال نعرفه ومن ثم 
فيما بعد تذهب إىل أبعد من ذلك وأبعد وأبعد، لحد أن 
نصل إىل جسد الفرد املجهول، جسد الجد األول")9(.
إن مهمة الربفرمري غري مهمة املمثل، فاألول يضع 
غروتوفسكي  وعند  تجاوزها  وجب  كمرحلة  التمثيل 
إللغائها حتى يحصل عىل فضاء جديد  يسعى  عقبة 
التمثيل  للجسد، فضاء بال قيود يسمح بتناول فكرة 
انطالقا من مبدأ حذفها ومن ثم االنطالق من أثرها، 
يف  البحث  تشمل  أوسع  غاية  إىل  يتوجه  فالربفرمري 

أي  فيه  والكامن  جسده  من  املتمكن  األنثروبولوجي 
أنه يقوم بدراسة وبحث تطبيقي بجسده عىل جسده 
يف  وخزنت  التمثيل  ألغاها  التي  الهوية  عىل  ليكشف 
عند  فيقف  املمثل  أي  الثاني  أما  الذاكرة   – الجسد 
منذ  مطمحه  وهي  ويجسدها  يخلقها  املماثلة  حدود 
عندها  ينتهي  أدركها  فإذا  عمله،  يف  األوىل  اللحظة 
بحثه. أما غروتوفسكي فيعترب أن "أحد املداخل نحو 
فينا،  جسدية  عن  الكشف  يف  تكمن  اإلبداع  طريق 
غابرة،  سلفية،  عالقة  بها  تربطنا  القدم،  يف  متوغلة 
قوية، وعندها سوف لن نجد أنفسنا ال يف الشخصية 
سؤال  عن  اإلجابة  بمعني  الالشخصية")10(  يف  وال 
من نحن؟ وهو يف الحقيقة سؤال هوية يستلزم رؤية 
والخارجية  الداخلية  وقواها  بتفاصيلها  لذاته  املمثل 
أي الخصوصية التي تميزه عن األخرين وانطالقا من 

الخصويص ينبع فعل التمثيل ويؤجج طاقاته. 
يف الربفرمانس يتم تفعيل كل الطاقات الستعادة 
املفقود والسيما الذي أنجز وأتلف أو تم تسطيحه مع 
الطقسية  اإلشارات  لتوليد  تحفري  عملية  إنها  الزمن، 
مفعمة  األوىل  وهلتها  يف  وكانت  أجدادنا  أبدعها  التي 
بالحياة وصافية ونقية، فكيف يمكن للممثل أن يعيد 
لها ذات الحياة وذات اإليقاع لهذا ينزع غروتوفسكي 

إىل الهدم، هدم املرتاكم يف جسد املمثل.
طقيس  فعل  نحو  مساره  غروتوفسكي  يسلك 

إمكانيات  املمثل  بتمارين تسهل عىل  صميم ويتسلح 
النابعة من  الطقوسية  اإلشارات  إىل فضاءات  الولوج 
توجه  التمارين  وهذه  فينا،  والثقايف  األنثروبولوجي 
عمله من أجل ابتكار عوالم الربفرمانس أي خلق حالة 
من التجليات التي تنبع من جسدية متحررة ويمكن 
أن نذكر التمارين االهتزازية التي تحفر يف االندفاعات 
الداخلية لدى املمثل والتي تستفز مخزون الجسد – 
األغاني  أنواع  من  نوع  "هي  التمارين  وهذه  الذاكرة 
إىل  األوىل  بالدرجة  ترجع  والتي  القديمة  الطقوسية 

الرتاث األفروكارييبي ")11(.
ومنشط  محفز  غروتوفسكي  عند  فالتمرين  إذن 
جسد  يف  الزمن  مع  أخفيت  التي  اإلشارة  خلق  غايته 
اختيار  يف  عالية  ودقة  بانتقائية  يعمل  حيث  املمثل، 
عمق  من  والنابعة  الصوتية  للذبذبات  املثرية  األغاني 
جسده،  ينتجها  التي  االندفاعات  ومن  املمثل  كيان 
الصوت  عىل  مؤثرة  طاقة  الطقويس  الغنائي  فالرتاث 
والجسد واإلحساس بما يفرز حضورا للممثل مختلفا 
لألغنية  نفسه  يقدم  فالربفرمري  ومبتكرا،  جديدا 
لينغمس فيها ويبحث يف ثناياها ومساراتها، فما أراده 
االهتزازية هو  التمارين  غروتوفسكي من خالل هذه 
الطقوس"  تلك  يف  توجد  التي  "الطاقات  عن  البحث 

.)12(
* باحث دكتورا يف العلوم الثقافية 
اختصاص مرسح وفنون العرض
املعهد العايل للفن املرسحي بتونس

--------------------
املراجع

1 - جريزي غروتوفسكي، "نحو مرسح فقري"، هال 
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»أقنعة وستار« من مرسح غروتوفسكي

تونس  بلدية  فرقة  مدير  رضواني  الطاهر  الصديقني  من  كريمة  بدعوة 
وزهري الرايس مدير املرسح البلدي شاهدت عودة املخرج الكبري بشري الدرييس 

إىل الركح بعد 15 سنة غياب يف مرسحية » مورسطان«
أدا ء : كوثر الباردي-ريم الزريبي-إسالم الباجي-جالل الدين السعدي.

بمفهومه   le VauDeVille الفودفيل  نوع  يف  املرسحية  تصنيف  يمكن 
الحديث ألن هذا املصطلح يف بداياته كان يعني العروض الشاملة ألنواع فنية 
أدائي بني  الرقص والغناء إىل جانب تنّوع  العرض من  متعددة ولم يخل هذا 

الكوميديا والرتاجيديا واملرسح التحرييض يف إثارة قضية العنف ضد املرأة.
عيل  بعد  خاصة  البلدية  الفرقة  مدّونة  مع  نوعيا  يقطع  لم  العرض  هذا 
بن عياد بإستثناء تجربة محمد كوكا وهذا يُحسب ملديرها الجديد خاصة يف 
إلتفاتة - إعرتاف ملديرها السابق البشري الدرييس الذي صنع داخلها مسرية 

طويلة من اإلبداعات.
عرض طريف يتحّرك يف مساحات أداء ممثليه وممثله كما عرفناهم وقد تفاعل معه 

بإستحسان أغلب الجمهور الحارض.
املرسح مسارح واألنواع بصيغة الجمع وال بد أن تتواجد جميعها جنبا إىل جنب تأسيسا 

ففي  التنّوع  ترفض  إقصائية   جمالية  دكتاتورية  دعاة  مع  تقطع  جمالية  لفسيفساء 
Bertolt Brecht مرورا بما  أملانيا مثال بلد الثورات الجمالية املرسحية بداية من تغريب 
 anja عند le néo-Drame وصوال إىل الدراما الجديدة hans-thies lehmann   بعد درامية

hillinG نجد عىل مسارحها جنبا إىل جنب املرسح الشعبي.

البشري الدرييس يعود 
للمرسح بـ»مورسطان«

أنور الشعافي

مسرح

البشري الدرييس وأبطال املرسحية
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الناس  ماذا لو انقلب األمر فجأة رأسا عىل عقب؟ كأن ترى 
يمشون إىل الوراء عوض األمام أو أن ترشق الشمس من مغربها؟ 
قبل  األخرية  والصيحة  الساعة  لقيام  إشارة  تلك  ستكون  هل 

الفزع النهائي؟
ذلك  كل  من  استيعابا  وأيرس  وطأة  أقل  إشارات  خذ  طيّب، 

ولكنها يف النهاية إشارات ألويل األلباب.
هل أتاك وجه املهرج الضاحك بفعل مساحيق التجميل الخازن 
آلالم تنوء بحملها الُعصبة من أويل القوة والبأس؟ ولكنه مع ذلك 
يواصل إسعادك وإضحاك أطفالك الذين يعودون بعد العرض إىل 
الصيف، يعّد دنانري  الشتاء وحّر  إىل قّر  دفء حضنك ويعود هو 
قليلة ثمنا لكل ذلك الجهد املبذول ليس يف العرض، فذلك أمر تدرب 

عليه مليّا، وإنما ليواري حزنه ويكظم غيظه.
يقوله  أن  مارس  يوسف  واملمثل  املخرج  حاول  ما  هذا  ربما 

يف  األول  قبل  ما  يف عرضه  »كلو...نات«  الجديد  عمله  عرب  لنا 
فضاء »كارمن« بالعاصمة يوم الجمعة 26 نوفمرب عىل الساعة 
مناقشة  طور  يف  كونه  الفرضية  هذه  ويؤكد  مساء،  الخامسة 
التأثري والتأثر«،  املهرج واملرسح بني   « الدكتوراه بعنوان  رسالة 
وليس املهرج هنا سوى القادح الذي يشعل يف رؤوسنا أسئلة عن 
كل أولئك الذين يمنحوننا سعادة الحياة أو بعضها دون أن يكون 

لنا نصيب منها.
تتحدث املرسحية عن فرقة من املهرجني متكونة من املمثل 
تم  بوزيد  محمد  واملمثل  بوزيان  نورهان  واملمثلة  فايدي  يحيى 
يغري  أن  قرر  بوراس  صياح  املمثل  الفرقة  صاحب  ألن  طردهم 
نشاط القاعة إىل مركب تجاري فتنتفض عليه الفرقة وتنطلق يف 
ذات اآلن يف رسد معاناتها ويكتشف كل واحد منهم ما باآلخر من 

ألم يتجرعه وال يكاد يسيغه لفرط مرارته.

األطفال،  أفواه  من  تخرج  الحقيقة  إن  الفرنيس  يقول املثل 
الحمراء  األنوف  ومن  املجانني  رؤوس  من  أيضا  تخرج  ولكنها 
للمهرجني، لقد سئموا رائحة كذبنا وتسويفنا وعطالتنا الفكرية 
عميت  هل  يحتاجها،  من  تجاه  ومساعدتنا  مشاعرنا  وعطالة 
تكون  قد  أيادينا؟  شّلت  هل  ربما،  البصائر  تكون  قد  أعيننا؟ 
تخثّرت بفعل وضعها يف جيوبنا مع حركة المباالة بهز الكتفني...
وتقلب  السوداء  الكوميديا  وبني  الجد  بني  املرسحية  راوحت 
املمثلون عىل الركح بني أطوار مختلفة ومتنوعة أفىض كل طور 
منها إىل نقد الذع وعميق ولكنه نقد ال يؤتي أكال يف بلد ال يبايل فالن 
بما طرأ عىل عالّن، يف مجتمع »روحي روحي« فيضطر املمثلون 
يف النهاية إىل تغيري مهنهم وينطلقوا إىل مهام أخرى دعاهم إليها 

القدر واضطرهم إليها واقعهم.

وئام الزواري

احلقيقة عىل 
أنوف املهرجني

مسرحية »كلو...نات«
للمخرج يوسف مارس :

قراءة في رواية

»حدث يف تلك الليلة«... رواية األرسار املخفّية ملحمود احلرشاين*
عّباس سليمان 

من  حقبًة  مداًرا  لها  تتّخذ  التي  الّروايات  هذه  كثريا  إليها  تشّدني 
التّاريخ فتنهض لرسدها أدبيّا عىل نحو تختلط فيه حقائق ثابتة ووقائع 
التي  الّشخصيّات  به  ولّون  وتخيّله  الكاتب  أضافه  بما  فعال  حدثت 

اختارها واألحداث التي جعلها تجري بينهم.
إىل  القادم  الحرشاني  ملحمود  الّليلة«  تلك  يف  »حدث  رواية  ولعّل 
الّرواية من الّصحافة إحدى هذه الّروايات، ولعّل الحقبة التي اختارها 
واختالفا وحركيّة  تنّوعا  وأكثرها  وأثراها  الحقب  أهّم  إحدى  مداًرا  لها 
وأفعاال وردود أفعال، وهي حقبة ثمانينيّات القرن املايض حني عوقب 
إخماًدا  العسكرّي  بالتّجنيد  التّونسية  الجامعة  طلبة  من  غفري  جمع 
الحتجاجاتهم التي عّدها النّظام زعزعة ألركان الّدولة وعبثا باستقرارها 

وتطاوال عىل هيبتها.
تشّدك إليها هذه الّرواية بمزجها بني حكايات الحّب التي نشأت بني 
وما  اجتماعيّة غري خفيّة  فوارق  بينهم من  ما  رغم  والّطالبات  الّطاّلب 
عاشوه من مالحقات وتحقيقات وتهديد وعقوبات انتهت بالكثري منهم 
منفينّي يف الّصحراء معزولني عن أهاليهم وعن الجامعة وعن العاصمة.

تشّدك إليها هذه الّرواية بما فيها من ربط بني األدب والّسياسة عىل 
َوُخَطبًا متّهًما باملعارضة وبتهديد  نحٍو يظهر فيه األدب شعًرا وقّصًة 
أمن البالد وسلطة الحاكم واستقرار املجتمع واإلساءة إىل رموز الّدولة 
والتّخطيط للثّورة حتّى أّن قّصة قصرية عنوانها » الثّور الذي بلغ عتيّا« 
إساءة ومن  بما يف ذلك من  بأنّه ثور  للحاكم  أنّها نعٌت  إاّل عىل  تُقرأ  ال 

اتّهام بالحيوانيّة أّوال وبالّطغيان ثانيا.
كان  الذي  العميق  الخالف  ذلك  بإثارة  الّرواية  هذه  إليها  تشّدك 
قائما بني بورقيبة املكتفي باستقالل البالد استقالال داخليّا وصالح بن 
يوسف الّطامح نحو استقالل تاّم ال نقص فيه  وليس فيه تنازالت وال 

اشرتاطات.
الّسياسة وتحديدا  الّرواية بما نقلته من كواليس  إليها هذه  تشّدك 
اآلمر  الّرئيس  بني  يدور  كان  وما  الوزراء  مجالس  يف  يجري  كان  مّما 
يكن  لم  الذين  امُلهانني  املطيعني  ووزرائه  املتسّلط  الغاضب  النّاهي 

أمامهم غري الّصمت والخنوع والذين كان عليهم ان يُخمدوا كّل صوت 
يعلو وكّل أنواع املعارضة حتّى ال يظّل يف املشهد كّله غري الّرئيس واحدا 

أوحد ال رشيك له.

 – سياسة  بال  الّسياسة  رواية  بكونها  الّرواية  هذه  إليها  تشّدك 
والتّعبري لألستاذ محّمد الخبو-  إذ فيما يبدو الرّسد رسد حكايات حّب 
ومغامرات ومصادفات ونقال ألمثال شعبيّة ما انفّك الناس يتداولونها 
وتعديدا لألصوات املختلفة يف مرجعيّاتها وثقافتها وغاياتها وتصّوراتها 
حرم  تربح  لم  األحداث  فإّن  كذلك،  األمر  يبدو  فيما  ولآلخر،  للّسياق 
الجامعة حيث رصاع اإليديولوجيا بني الّطاّلب ورصاع البقاء بينهم وبني 
وتُعَلن  تُطبخ  حيث  الّرئيس  قرص  تربح  ولم  األمن،  قّوات  عرب  الّسلطة 
األوامر بالتّصفية واإلبعاد والعقاب والنّفي، ولم تربح تحقيقات البوليس 

داخل مراكز األمن. 
رغم  نُكٍت  ومن  مرح  من  فيها  ُدسَّ   بما  الّرواية  هذه  إليها  تشّدك 
املناطق  من  القادمني  الّطلبة  عائالت  بؤس  يف  امُلمثَّلًة  الّسياق  مرارة 
الّداخليّة ويف تسّلط البوليس ويف رصامة التّعليمات والقرارات حتّى أّن 

القارئ َليَْطَرُب ملساحات املرح املدسوسة ويتلّذذها. 
حّرية  مساحات  من  للقارئ  أتاحته  بما  الّرواية  هذه  إليها  تشّدك 
النّحو  ُفتحت وظّلت مفتوحة عىل  التي  األقواس  يغلق  أن  ستمّكنه من 
الذي يرتضيه، إذ ظّلت تنتظر قراَر القارئ حكاياٌت كثريٌة كالتي ربطت 
بني املتحابّني والتي تعّلقت بمصري الّطلبة والتي ارتبطت بمصري ُحّكام 
خطرا  يخىش  ال  الذي  املستقّر  املطمنّئ  وضع  يف  يبدوا  لم  الذين  البالد 

داهما. 
وما  الثّمانينات  سنوات  حول  أخرى  تونسيّة  روايات  حامت  لقد 
»رجيم  معتقل  ويف  التّونسيّة  الجامعة  داخل  أحداث  من  به  عّجت 
الّليلة« ملحمود الحرشاني تسّللت  معتوق«، ولكّن رواية »حدث يف تلك 
إىل عديد الّزوايا  بطريقة مختلفة تجعل القارئ يكتشف حينا ويفّكر 

حينا ويؤّول أحيانا ويربط بني ما جرى من أحداث يف أحايني كثرية.
-------------

موقع    2021، رواية،  الّليلة،  تلك  يف  محمود، حدث  الحرشاني   *
التّونسية الثّقافية، الّطبعة األوىل.

مسرح

مشهد من مرسحية "كلو.. نات"
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القصة في مواجهة الرذالة

قراء يف قصص »األوغاد« لروان بن رقية
عبد هللا المتقي

من  اإلبداعي  املشهد  إىل  رقية  بن  روان  التونسية  القاصة  جاءت 
املجال الحقوقي، آخذة بقوة مجموعتها القصصية "األوغاد"، الصادرة 
املقبل  القارئ  انتباه  يثري  ما  وأول  صفحة،   166 يف  الكتاب  دار  عن 
ملجموعتها  اختارت  فالقاصة  ومداخلها،  عتباتها  الغالف،  واجهة  عىل 
"األوغاد" عنوانا وبخط مضغوط لّش انتباه القارئ أوال، ثم إنه عنوان 
الحقارة  عىل  مبارشة  ويحيل  تكسري  جمع  جاء  ثانيا،  ودال  مستفز 
والدناءة، بما هي قيمة سلبية ومقززة، وسلوكا مقيتا، ومن ثمة، تكون 
العنونة إشارة دالة عىل أن القارئ سيقبل عىل عالم قصيص ترين عليه 

ظالل الخسة والوقاحة.
باألبيض  رقية  بن  روان  صورة  ترشف  العنوان،  أسفل  ومبارشة 
واألسود، وهذا ليس فعال مجانيا، أو تضخيما لألنا، بل يهجس بـ"األنا 
أكتب" عالوة عىل "تثبيث رشعية النص"، بلغة املجال الحقوقي الذي 

وفدت منه القاصة.
أضاء  قد  العنوان،  يكون  القصص،  عوالم  التوغل يف  وبعد  وعليه، 
عتمة املجموعة، وحقق الوظيفة اإلفهامية للقارئ، مما يشري إىل انسجام 

عتبة العنوان وفحوى النص.
فما الذي يحكيه هذا املنجز القصيص ؟ وبأي سجل لغوي ؟

وقاحة  من  العالم  إليه  آل  ما  وتحاكي،  "مديحة"  قصة  تحكي 
"السيد  استغالل  خالل  من  رقيب،  أو  حسيب  دون  شاذة  واقرتافات 
العرفية  القوانني  خارج  بالنيابة  الجامعي  املبيت  مديرة  زوج  أحمد" 
املقابل  "مديحة"، ويف  الجامعية  الطالبة  لجسد  التقليدية*،  واملعارف 
لها كل االمتيازات : "نزلت يف غرفتها أول األمر وكانت عىل عكس غريها 
التي  املعارشة  أن هذه  بيد  لوحدها" ص،  بغرفة  تتمتع  الطالبات  من 
تربمجها "الحيونة"، ريثما تكشف، ألن "السيد أحمد" ضبط "مديحة" 
وهي تودع يف مشهد جد حميمي، لتستيقظ بداخله "أنا ال أريد عاهرات 

يف مبيتي، تكملني الليلة وغادرين، هذا آخر كالم لدي " ص 132.
يف  املندلعة  الفوىض  حالة  وناقدة  الذعة  تحكي  بعبارة،  والقصة 
ورغبات  عهارة  من  الذات  إليه  آلت  فيما  خصوصا  متسيب،  مجتمع 
ألنه  جنسيا،  عاهر  الحالة  هذه  يف  أحمد"  فـ"السيد  متبادلة.  جنسية 
استخدم حاجة "مديحة" يف سبيل تحقيق رغباته، كما قد استخدمت 
الحالة عاهر  أغراضها، هو يف هذه  لتحقيق  للجنس  جسدها وحاجته 

أيضا، ولكنه عهر. 
يف قصة "فاطمة"، نلمس بجالء تسليع "الحاج عمر" لجسد فلذة 
كبده: " باع فاطمة بأبخس األثمان " الجيالني " ص 79، ويف سياق 
هذا التبضيع للجسد املقهور واملغلوب عىل أمره، ال يفوت القاصة أن 

تسخر متهكمة، وناقدة ال سعة : "الحاج عمر" يتصنع التدين ويفرض 
جبينه  به  يحك  لكي  يوميا  بالثوم  تطبخ  أن  "عيشونة"  زوجته  عىل 
املحكي بمشهد  لينتهي  التقي" ص 79،  للعالم بهيئة املصيل  ويظهر 
جارح أخرجه كل من "املنافق الحاج عمر ومن بعده الجيالني البغل" 
بتعبري القاصة، لنقرأ يف الصفحة 81 : "يتمدد جسد فاطمة الهزيل عىل 

بالط املصنع كوردة ذابلة مرشدة عىل جدار قديم" 81. 
بذكاء  وااللتقاط  الرصد  عىل  روان  القاصة  قدرة  هنا،  يخفى  وال 
وواقعية سحرية، ترسانة القيم األبيسية الطافحة بالشؤون والشجون 
والتبعية  والتبضيع،  بالقهر  تقرتن  التي  املرأة  دونية  تكرس  التي 
املدونات  تمأل  التي  املرأة  حقوق  قوانني  بنود  أنف  رغم  والتبخيس، 

الشخصية واألرسية.
ولنقرتب مرة أخرى من قصة "شيشتو"، التي تعّرفنا عىل بطلها 
الذي تحولت شعلة حماسه إىل نموذج منطفئ ينكفئ عىل ذاته ويعتزل 
العالم تاركا دكان الفحم و قراءاته الفلسفية، مكتفيا بجنونه وكلبيه 
مما  صائغا،  تزوجت  التي  "زهية"  مع  الغرامية  عالقته  خرسان  بعد 
رشحه ليكون محط سخرية الجميع بمن فيهم رجال السلطة : "حتى 
البعض من أعوان األمن، حني يرونه واقفا أمام مغازة أو مقهى ينهرونه 

:
• خذ كلبيك وأغرب من هنا يا شيشتو الكلب " ص 42.

بيت  يظهر  خالله  ومن  القصة،  به  جاءت  الذي  الالفت  ولعل 
القصيد، هو جرأة " شيشتو" عىل السلطة ومواجهة ضمريها الخائب، 
حني تطلب منه االلتزام بحظر التجول بسبب وباء " كورونا :" لكنني 
لست مواطنا ياحرضة الرشطي، ولست إنسانا، أنا كلب هل تذكر، أنت 

نفسك تناديني شيشتو الكلب " ص 43.
الظاهرة،  تخبطاته  رغم  "شيشتو"  من  القاصة   تجعل  وعليه، 
 . أمرهم  عىل  باملغلوب  واستهتارها  السلطة  مرض  عن  بجرأة  يتكلم 
عكس العقالء الذين يتعايشون مع أمراضهم ومكبوتاتهم، ويسكتون 

قون لصانعيها يف مجتمعاتهم. عن أسبابها، وقد يصفِّ
بكنهها،  عنوانها  يوحي  التي  الكبري"،  حبه  "بطنه،   : قصتها  يف   
فقراء  من  باقرتابها  وتناقضاته،  الوقت  رماد  رقية يف  بن  روان  تنبش 
عىل  ويبيتون  الجوع  طحنهم  الذين  ومهمشيها  وكادحيها  الثورة 
الطوى، فهذا "املناعي" حارس العمارة الذي ال عالقة له بعيد الحب 
الذي يحتفي به "السيدة"، و"السيد" الذي لن يحرض له األكل النشغاله 
بعيد الحب: ينتظر "السيد" الذي لن يحرض له بعض األكل ألنه يحتفي 
بعيد "الحب" يف "الفورسيزنس" مع حبيبته التافهة " ص72، ليجر 

بعدها أذيال جوعه الالذع الذي كاد يقتله، لوال "السيدة" العجوز التي 
تسكن نفس العمارة :

• " مناعي "، اصعد لتأخذ الكيس، بقايا عشاء عيد الحب "ص 72
يف هذه القصة تشن القاصة " روان" عن قصد، هجوما قصصيا 
املتلقي ألن  ، وتحفز  اجتماعية حادة  بفوارق  فاضحا ملجتمع يهجس 
بال  استغالله  ماكينة  تدور  الذي  الوطن  هذا  ملهميش  السمع  يسرتق 
قلب، ولهذا املواطن الذي أمىس راضيا بالذل، باقتناص ذكي وبواقعية 

ملتزمة.
بقي أن نشري إىل أن لغة املادة الحكائية يف قصص " األوغاد"، لغة 
شعرية، موحية، ومعربة، وحاملة كلما تعلق األمر باللحظات الرومانسية، 
وصادمة جارحة، كلما تعلق األمر بالظلم، ليس بغاية مكيجة وتزيني 
املحكي، ولكن من ارتباطها بطبيعة املوضوعات واملواقف واالختيارات 

التي تصدح بها املجموعة. 
وعصارة الكالم، لن أطيل الحديث عن أوغاد روان بن رقية، فال أحد 
يشك يف أن قصص املجموعة عوالم تلفها الخسة واالنتكاس و"الحيونة" 
بحرفية  نسجتها  وثرية،  "باهية"  عوالم  لكنها  ألوانه،  بكل  والعنف 
وإتقان يد محرتفة ،مساهمة يف انتقاد مظاهر الزيف واالستغالل، وما 
يرسه  املجتمع التونيس من تناقضات، مما يبرش بصوت نسائي قادم 

ويف جبته " لذة القصة ومتعتها "، وشكرا لأليام القادمة.

قراءة في كتاب

صورة تتحّدث

يا حسرة على سهريات أيّام زمان...
في  المشوية  البطاطة  الشتاء  فصل  سهريات  في  بكري  عاداتنا  من 

الكانون...
عاد وقتها ما كانش فما شوفاج، كانت العائله الكل تتلم في السهرية 
حول الكانون وتسمع برامج الراديو،  وبراد التاي يوشوش....شوية كاكاوية 

مقلية. 
وإال طريف حمص وإال قسطل كان رخيص وقتها مش كيف تّوه... وكل 

قدير وقدرو.
وكانت األم تردم كعيبات بطاطة في الّرماد السخون لصغيراتها يشيخو 

عليهم وياكلوهم قبل ما يرقدو.
يا حسرة كانت البساطة والقناعة والرضا بالقليل.. وكانت الناس رغم 
الفقر قلوبهم زاهية ومتهنية.. ووين يحطو رؤوسهم على المخدة يجيهم 

النوم ...
تونس أيام زمان
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الواقع الشعبي يف كتاب »اهلامشية يف األدب التونيس:
جتربة مجاعة حتت السور« البتسام الوساليت

شفيع بالزين
جماعة  تجربة  التونيس:  األدب  يف  »الهامشية  كتاب  يندرج 
تحت السور« للباحثة التونسية ابتسام الوسالتي ضمن دراساتها 
والتأسيس.  البدايات  الحديث يف مرحلة  التونيس  باألدب  املشتغلة 
ويتكون الكتاب – إضافة إىل املقدمة والخاتمة- من بابني متفاوتني 
فصلني  عىل  إال  األول  الباب  يحتو  لم  فبينما  ومحتوى.  طوال 
املجاالت  تناولت مختلف  الثاني عىل خمسىة فصول  الباب  توزع 
حددت  الجماعة.  إنتاجات  استقطبت  التي  األدبية  واألجناس 
الدراسات  ونقدت  وأهدافه  البحث  موضوع  املقدمة  يف  املؤلفة 
البحث فأبرزها رصد  أهداف  أما  الدراسة.  السابقة وبينت منهج 
تجليات حضور الهامشية يف األدب التونيس باعتبارها رؤية أدبية 
مخصوصة وقادحا لإلبداع وتعبريا عن الجرأة والتحرر من سيطرة 
تأسيس مرشوع جديد  إىل  والكالسيكية وسعيا  املركزية  النماذج 
وإسهامها  الجماعة  هذه  دور  إبراز  ثم  للمهمش،  االعتبار  يعيد 
يف النهضة الفكرية واألدبية يف فرتة الثالثينات وأخريا تقويم هذا 
املنجز األدبي والوقوف عىل حدوده. ويف نقدها للدراسات السابقة 
عىل  االقتصار  أهمها  لعل  واملآخذ  النقائص  من  جملة  إىل  نبهت 
الجوانب التاريخية وإهمال بعض الشخصيات املنتمية إىل جماعة 
التأثر والتأثري بني الفرد واملجموعة  تحت السور أو إهمال عالقة 
للمجموعة،  املشرتكة  املالمح  أو  تجربة  لكل  الفردية  واملالمح 
التحامل، إضافة إىل  التمجيد أو  النقد أو الوقوع يف  وكذلك غياب 
انعدام املنهجية العلمية. وانطالقا من هذه املآخذ ضبطت الباحثة 
موضوعها يف دراسة تجليات الرؤية الهامشية يف مستويي السلوك 
عىل  نظرها  يف  يقوم  الذي  منهجها  توضيح  إىل  وانتهت  واإلبداع 
الواحد  املنهج  ذلك بقصور  املقاربات معللة  املناهج وتنوع  تعدد 

عن اإلملام بالظاهرة األدبية. 
أما الباب األول الذي خصصته للبحث يف الهامشية باعتبارها 
فصلني  عىل  فاحتوى  واألدبي«  االجتماعي  بني  تقاطع  »نقطة 
االجتماعي  الحقل  يف  الهامشية  لتعريف  منهما  األول  خصصت 
الثالثينات. ولنئ  التونيس يف فرتة  الثقايف  والثاني لتعريف املشهد 
نزلت يف الفصل األول الهامشية يف الحقل االجتماعي فإنها حاولت 
من  الهامشية  تتحول  كيف  وتفرس  األدب  بمجال  ذلك  تصل  أن 
ظاهرة اجتماعية إىل ظاهرة أدبية مربزة ما شهده األدب مع جماعة 
بقضايا  االلتحام  خالل  من  وظيفته  يف  تحول  من  السور  تحت 
الشعب والتخلص من ثقل التقاليد األدبية والوقوف يف وجه الزحف 
املشهد  الباحثة مالمح  الثاني رسمت  الفصل  الغربي. ويف  الثقايف 
الفضاءات  عىل  وركزت  الفرتة  تلك  يف  التونسية  بالبالد  الثقايف 
يف  وأسهمت  السور  تحت  جماعة  تجربة  احتضنت  التي  الثقافية 
إكسابها طابعا مميزا. وقد انفردت هذه الجماعة بهجر املؤسسات 
الثقافية الرسمية واتخاذ الفضاءات الشعبية مقرا بديال لها يحقق 
ومنها  املقاهي  الفضاءات  هذه  من  وخصصت  سواء.  الحرية  لها 
أساسا مقهى تحت السور باعتبارها أشهر مقهى ثقافية أو أدبية 
العالقات  عديد  تجمعها  كانت  التي  الهامشية  الجماعة  احتضنت 
منها التجاوب الفكري والنفيس واألدبي، وتقاسم الحرمان والعجز 
واإلبداع،  واألدب  للفن  الحياة  وتكريس  املجتمع  يف  االندماج  عن 

واالتفاق عىل الرؤية الهامشية التي وجهت سلوكهم وإبداعهم.
فصول  خمسة  يضم  الذي  وهو  واألهم  الثاني  الباب  وأما 
فخصصته الباحثة ملختلف الفنون والنشاطات الثقافية واألجناس 
األدبية التي ميزت إنتاج الجماعة ونشاطها، وهي الصحافة )الفصل 
1( والغناء )الفصل 2( واملرسح )الفصل 3( والقصة )الفصل 4( 
والشعر )الفصل 5(. وسنتجاوز يف هذا التقديم الفصلني )1-2( 
ألنهما ال يتعلقان باملجال األدبي ونقترص عىل تقديم الفصول الثالثة 
الثالث الخاص باملرسح فبدأته بتعريف أبرز  املوالية. أما الفصل 
أعالمه وهم محمد العريبي والهادي العبيدي وعيل الدوعاجي وعبد 
الرزاق كرباكة، ثم درست صلته املرسح بالهامشية فربرت اهتمام 
الجماعة به بكونه شكال من أشكال رد االعتبار لألجناس املقصيّة 
خاصة أنه يالمس الواقع التونيس. ورغم معارضة الوسط الثقايف 
التونيس لهذا الفن الدخيل وتعرضه للغبن واإلهمال استطاع هؤالء 
األدبية بل تمكنوا  الكتابة  أن يدخلوا املرسح ويرسخوه يف تقاليد 
من »تونسته« لغة وبيئة وموضوعا واعتربوه مقوما من مقومات 
وتثقيفه.  الشعب  توعية  وسائل  من  ووسيلة  الثقافية  النهضة 

جهة  من  الفردية  التجارب  خصوصيات  إبراز  عىل  منها  وحرصا 
املرسح  اتجاه  هما  اتجاهني  ميزت  بينهم،  املشرتك  عىل  والوقوف 
التاريخي الذي مثله عبد الرزاق كرباكة واتجاه املرسح الهزيل الذي 
مثله عيل الدوعاجي وبينت أن االختالف بينهما يف األسلوب والنوع 
ال يخفي االشرتاك يف الرؤية الهامشية ما دام االتجاهان موجهني 
فاالتجاه  التونيس.  الشعب  شواغل  عن  والتعبري  الواقع  لخدمة 
التاريخي يستخدم املرسح أداة يدافع بها عن الكيان التونيس ضد 
االحتالل الفرنيس ويستلهم التاريخ معينا يستقي منه موضوعاته 
يف مواجهة محاوالت التهميش وطمس الهوية. وهكذا وجد كرباكة 
وممارسة  الهامشية  رؤيته  طبيعة  عن  للتعبري  شكال  املرسح  يف 
املرسح  وأما  الواقعية.  الشواغل  عن  والتعبري  التفكري  يف  حريته 
الهزيل فاستقى موضوعاته من الواقع الشعبي وتوسل فيه مؤلفه 
بالضحك والفكاهة أداة لإلصالح االجتماعي وطريقة للتعبري عن 
املرسح  طريق  وعن  النقد.  إىل  وسبيال  والجريئة  املتمردة  أفكاره 
وتجاوز  فنية  مادة  إىل  اليومية  املشاغل  الدوعاجي  حول  الهزيل 
أبرز  ولعل  عميقة.  إنسانية  قضايا  ليعانق  الضيقة  املحلية  األطر 
ما يميز هذا االتجاه املرسحي توسله باللغة العامية للتواصل مع 
كانت  وهكذا  تهذيبها.  مع  التعبريي  مخزونها  مستغال  الجمهور 
العامية مظهرا آخر من مظاهر تكريس الرؤية الهامشية إضافة 
الشعبية  الحياة  من  استلهمها  التي  والشخصيات  املوضوعات  إىل 
وضع  عن  املرسح  وضع  يختلف  وال  والهزل.  الجد  بني  واملزج 
القصة التي خصصت لها الفصل الرابع حيث عانت القصة- مثل 
املرسح- بسبب هيمنة الشعر من التهميش ووجد أدباء تحت السور 
نجحوا  ذلك  مع  ولكنهم  تونسية.  قصة  دعائم  إرساء  يف  صعوبة 
تدريجيا يف إدخال القصة إىل األدب التونيس باعتبارها شكال قادرا 
عىل استيعاب شواغلهم وأفكارهم الجريئة واملتمردة. وهكذا عرفت 
ورواجا  ازدهارا  السور  تحت  جماعة  يد  عىل  القصصية  الكتابة 
وقضايا  شواغلهم  عن  خاللها  من  يعربوا  أن  كتابها  واستطاع 
مجتمعهم كما تميزت بحضور شخصية الكاتب ومالمح من سريته 
وتمازج الواقع والخيال. وتعترب القصة عند الدوعاجي- وهو من 
أبرز روادها وأعالمها- شكال آخر من أشكال االحتفاء باألجناس 
القصة من الرسد املطول عن طريق  الصغرى والقصرية فخلص 
الحوار ورفع الوصاية عن الشخصيات ونزع إىل التلميح وتفادي 
إلضفاء  الوصف  واستخدم  األخالقية.  واألحكام  الجاهز  التقديم 
مالمح واقعية ومال إىل التصوير الكاريكاتوري فحول الشذوذ إىل 
املرسح  نقدية وإصالحية. ومثل  إىل وسيلة  والسخرية  فنية  مادة 

الشعبية مخريا  البيئة  مع  متماشية  بسيطة  لغة  القاص  استعمل 
اقتصار العامية عىل الحوار. وتشمل الرؤية الهامشية حتى البنية 
التقليدية  املقدمات  وتفادي  الزمني  الرتتيب  بتهميش  القصصية 
تربز  الهامشية  النزعة  ولكن  الفنية.  والحرية  التجريب  وممارسة 
املغنية  مثل  والشاذة  املهمشة  بالشخصيات  االحتفاء  يف  أكثر 
الهاميش  واألديب  والحالق  واليتيم  والفقري  واملجرم  والسقاء 
واملومس. كما تربز يف االحتفاء بالنماذج النسائية املختلفة والنفاذ 
إىل عواملها الداخلية النفسية قصد إنصافها وتخليصها من النظرة 
للحركة  خصصته  الذي  األخري  الفصل  ويف  والنمطية.  السلبية 
الرؤية  وحضور  التجديد  مظاهر  عىل  الباحثة  ركزت  الشعرية 
الهامشية. وبيّنت أن قيمة هذه الحركة الشعرية تكمن يف الدعوة إىل 
النهوض بالشعر وتخليصه من ثقل املوروث ليواكب الحداثة ومن 
خصصت  الجماعة  هذه  إىل  املنتمني  الشعرية  الحركة  أعالم  أبرز 
محمود بريم التونيس ومحمد العريبي. وتجىل ذلك يف البحث عن 
الشعري يف اليومي واملهمش بحثا عن الجدة والطرافة يف مستويي 
االنزياح عن  الشكيل تجىل ذلك يف  املستوى  الشكل واملوضوع. يف 
البنية التقليدية بالتنويع يف البحور والتحرر من التقاليد الشكلية 
وتنويع  القصرية  واملقاطع  واملهملة  املجزوءة  البحور  واعتماد 
القوايف والتنويع يف املوسيقى الداخلية واعتماد لغة شعرية قريبة 
الفصحى  بني  واملزج  والبساطة  بالسهولة  وموسومة  الواقع  من 
والعامية. ويف مستوى املواضيع والتجارب تجىل التجديد والتعبري 
عن الرؤية الهامشية يف التحرر من األغراض التقليدية وربط الشعر 
بالعرص والواقع والتجربة واستقاء املواضيع من اليومي واملهمل. 
هذا فضال عما عرف به محمد العريبي من اتخاذ الشذوذ مقوما 
من مقومات الرؤية الهامشية )أنموذج املرأة املومس(. وإضافة إىل 
املواضيع الجريئة واإلباحية اتسم شعرهما بالتشاؤم الذي اعتربته 
عن  تعبريا  باعتباره  الهامشية  الرؤية  وجوه  من  وجها  الباحثة 

النقمة عىل املجتمع وموقفا رافضا للواقع االجتماعي والسيايس. 
وال شك يف أن لهذا البحث قيمة ال تنكر إذ سلط أضواء ساطعة 
عىل مرحلة معتمة من تاريخ األدب التونيس الحديث وأبرز أهمية 
هذه  إنتاج  طبع  اإلبداع  يف  واتجاها  رؤية  باعتبارها  الهامشية 
البحث  أن قيمة  الرفض والتجديد والحداثة، غري  الجماعة بطابع 
ال تمنع من إبداء بعض املالحظات يف بعض جوانب البحث سواء 
املنهج  فمشكل  والنتائج.  املحتوى  جهة  من  أو  املنهج  جهة  من 
أنه لم يتم ضبطه وتحديده بالوضوح الكايف فضال عما ينشأ عن 
نلحظ  إذ  واملقاربات  املفاهيم  تداخل  من  منهج  أكثر  بني  الجمع 
جهة  من  وتعريفي  تأريخي  منحى  منحيان:  يتجاذبه  البحث  أن 
مفهوم  تجاذب  كما  أخرى،  جهة  من  وتحلييل  إنشائي  ومنحى 
األدبي  املجال  بينهما:  والتوفيق  الجمع  الهامشية مجاالن يصعب 
الذي يقرصه عىل اإلبداع واملجال األنرتبولوجي الذي يشمل اإلنسان 
يف مختلف أبعاده. ومن نتائج هذا التساهل املنهجي واملوضوعي 
أن الباحثة استبد بها الهاجس املوسوعي من خالل الحرص عىل 
أدبي مثل  الجماعة حتى وإن كان نشاطا غري  اإلملام بكل نشاط 
مفهوم  توسيع  كذلك  نتائجه  ومن  والغنائية.  الصحفية  الحركة 
الهامشية كما عرفته يف املقدمة ليشمل كل ما يصدر عن الجماعة 
من مواقف أو مؤلفات بما يف ذلك األعمال األدبية التي ال تعرب عن 
هذه الرؤية مثل املرسح التاريخي الذي تبدو مقاصده ومضامينه 
الثقافة  يدعم  هو  بل  الهامشية  مفهوم  مع  متعارضة  وأساليبه 
الرسمية ويدافع عن قيمها وهويتها. ولذلك فإن هاجس استجالء 
األخرى  املناحي  وتخفي  املنحى  هذا  تربز  املؤلفة  الهامشية جعل 
فمع أن هذه الجماعة كانت متوافقة عىل هذه الرؤية فإنها كانت 
النزعة  مظاهر  بعض  من  تخل  ولم  واملواقف  االتجاهات  متنوعة 
الذاتية وغريها. وهو ما  أو  الوطنية  أو  الرومنطقيية  أو  التقليدية 
املقدمة  يف  به  وعدت  كما  األدبي  املنجز  هذا  تقويم  غياب  يفرس 
اتجاها  باعتبارها  إيجابية  صورة  يف  الجماعة  بتقديم  اكتفت  إذ 
محدود  وغري  والنقائص،  العيوب  من  خاليا  وتحديثيا  تجديديا 
بحدود السياق التاريخي الذي ظهر فيه. وهو املأخذ نفسه الذي 
تجمع  أن  تقتيض  املوضوعية  إذ  السابقة  الدراسات  عىل  عابته 
النقد جعل  غياب  ولكن  والنقدية،  التحليلية  املقاربة  بني  الباحثة 

التحليل واقعا يف التضخيم واملبالغة واالختزال. 

قراءة في كتاب
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يخوض الفنّان التشكييل التونيس محّمد البعتي، منذ أكثر من ثالثني 
الجاهزة،  التّصنيفات  خارج  امللغز  التّصويري  الفضاء  تجربة  سنة، 
فلوحته زلوقة تأبى املحارصة داخل ثـنائيّة التجريد والتّشخيص. ومن 
ـّاعمة لتقنية الّدهن الّزيتي، يحاول الفنّان أن يتمّرد  خالل معارشته الن
فرتاه  األكاديميّة،  ويالزم مسريته  يسكنه  الذي  الخبري  النّّحات  ذلك  عىل 
يلّطف من حّدة الخطوط ويداعب بنية الشكل وأرضيّته مداعبًة حنونة 
ًِمن خارج التّضاربات... وتراه يُصهر الحساسيّات الّلونيّة داخل غنائيّة 
ـّشاّف فليتّجه الفنّان من خاللها إىل إنتاج نسيج  إيقاعيّة، إذ تعتمد عىل الت
بملحمة  توحي  التي  املتحّركة  التّشكيليّة  العنارص  من  األطراف  مرتامي 

.)L’éCArt( الوالدة األبديّة والتّناسل املستمّر وخصوبة االنزياح
لكّن انزياحات الشكل الفنّي يف لوحات محّمد البعتي ليست مسألة 
العاشقة،  القراءات  به  تطالعنا  محتمل،  تأوييلّ  أفق  مجّرد  أو  عرضيّة 
اإلبداعيّة  النّقلة  هذه  ومحّرك  ذاته  التّصويري  اإلنشاء  أساس  هي  بل 
األيقونيّة  العالمة  من  وأمزجتها،  العالمات  طبائع  بني  ما  الرّضوريّة 
)الّضاربة يف تاريخ امُلدرك الواقعي للوجود( إىل عالمة تشكيليّة رِصٍف، 
أسئلة  من  وتتغذى  اإلشكايل  الغموض  حالوة  يف  وتنشط  املعنى  تحتمل 

 .)LA GEnèSE( التّكوين
ـَاًدا من مرجعيّة طبيعيّة تحيل  وفعال، يبدو قاموس العالمات مستف
وخصوبة  العالم  ونشأة  الخلق  بأساطري  مرشبًا  تكوينّي،  مخيال  إىل 
الفكر  تطّور  مراحل  علينا  تقّص  إنّما  التي  القديمة  التّفسرييّة  النّماذج 
لكّن  والتّكّون.  الخلق  لظواهر  بمقاربتها  الباكرة  أطواره  منذ  البرشي 
من خصوصيّة املعالجة التشكيليّة أن تقّدم لنا، يف هذه التّجربة، مسار 
هاهنا  فالّلوحة  أنظارنا.  أمام  يتكّون  وهو  نفسه  التّصويرّي  الفضاء 
فيما  والتّكوين،  الخلق  ملحمة  باستعراض  إنشائها  مسار  تستعرض 

العالمات تعتمل وتتلّون مابني عنارص الوجود األساسيّة، ماء وتراب ونار 
وهواء، يف حّس عجائبّي يالمس املناطق الالّمغزّوة يف قاع الّرؤية، داخل 
بنية وعي شبه سورياليّة. ومن ثّمة، تطالعنا الّلوحة بأجناس غريبة من 
الذهني  املدرك  تمّهد  التي  امليكرو- خلويّة  والكائنات  والطيور  األسماك 
املعالجة  تستعيد  حيث  العالم،  لهذا  البيولوجي  اإلنشاء  صورة  ملتابعة 
التّشكيليّة إرهاصات التّكوين وتستفّز داخل املدرك الفنّي أسئلة الجسد/ 

الذاكرة  وبني  جهة،  من  والوجود،  الّلوحة  بني  ما  يعتمل  وهو  الفضاء 
الرّسديّة واملخيال اإلبداعي...

مفعمة  األصل،  مجهريّة  وكائنات  تسبح...  وطيور  تطري  أسماك 
خصوبة  وتأمني  العالمات  بني  الحياة  نسغ  تمرير  عىل  تعمل  بالحركة، 
التي  الحركيّة  العالمات  من  منظومة  إنّها  نحو مستمّر.  العالم عىل  هذا 
تبّث منطق الحركة وناموس التّكوين املستمّر، تارة تستحيل إىل نسيج 
معالجة  داخل  من  إيقاعيّة،  ـّطات  منش إىل  وتارة  املتناثرة  املفردات  من 
بالفنان  اإلنشاء  مسار  يؤّدي  املستوى،  هذا  لطيفة، شبه زخرفيّة... ويف 
إىل استحضار بعض املقّومات املعماريّة، مثل النّوافذ واألقواس، ليتدارك 
من  مرتكزات  عن  لعالماته  ويبحث  التشكييل  للتّكوين  املتوازن  البناء 

طبيعة هندسيّة لتوزيعها إيقاعيّا يف الفضاء التّصويري.
وسواء تعّلق األمر بـتناسل األجساد يف لوحة »كسوف« )1999( أو 
بـذلك الجنوح إىل أعىل يف »دون عنوان« )2008( أو  بمعاناة اإلنسان يف 
األيادي يف لوحات »أجنحة  أو بـارتفاع  البحر يف »َصيد لييلّ« )2010( 
تتجىّل  التي  األخرى  الزيتيّة  األعمال  وعديد   )2021  -  2013( الحّرية« 
والحاّرة...  الّدافئة  األمغريّة،  الرتابيّة  واأللوان  والسماء  البحر  زرقة  بني 
فإّن األفق التّأوييل للوحة محّمد البعتي، وما تطرحه من طرق يف النّظر 
مخصبة للّسؤال التّكويني، تارة، واإلنشائي، تارة أخرى، ال يزدهر دون 
أن يالمس املدرك اإلشكايل حول أسئلة اإلنسان اليوم يف عالقته باألرض/ 
األّم وعالقته بمنظومة القيم األساسيّة. إذ الّلوحة تمجيد ملثل هذه العالقات 
األصيلة وهي بمثابة أنشودة تتغنى بعالمات الحياة عىل هذه األرض التي 
ما انفّكت اليوم، أكثر من أّي وقت مىض، تستغيث تحت وطأة الكوارث 
الّسياسيّة واالرتكاسات التّاريخيّة والفجائع القيميّة والبيئيّة التي ترتبّص 

بالكائن وتهّدد إيقاع الحياة. والنّظر مستمّر...

تشّكالت الوالدة والحّرية في لوحات محّمد البعتي:

أنشودة برصّية تتغّنى بمعالـم احلياة عىل األرض
د. خليل قويـعة

»أجنحة الحريّة«، محمد البعتي، زيتية 
عىل قماش، الشابة - املهديّة.

صورة تتحّدث
مقرئ  الرباق،  عيل   -  1981  : سنة  من  ديسمرب   4 يوم  تويف 

تونيس. 
- الشيخ عيل الرباق : ولد يف 10 ماي 1899 - تويف يف 4 ديسمرب 
األصيلة  العربية  الثقافة  أركان  أبرز  من  هو  سنة(.   82(  .1981
الكريم  للقرآن  كمقرئ  منزلته  رفعة  باعتبار  القريوان  بمدينة 
بجامع  واملؤذن  املقرئ  وهو  السبع،  بالقراءات  وترتيال  تجويدا 
حظي  الرباق  عيل  الشيخ  ان  كما  بالحلفاوين.  الطابع  صاحب 
فيما   1938 سنة  الرسمي  التونيس  اإلذاعي  البث  تدشني  برشف 
اإلذاعة  يف  نافع  عن  قالون  برواية  الرباق  الشيخ  تالوات  بدأت 

التونسية بعد ذلك. 
تؤثث فقرات  الرباق  الشيخ عيل  - ومازالت تسجيالت صوت 
شهر  ضمنها  ومن  الدينية  املناسبات  يف  سيما  الوطنية  اإلذاعة 

رمضان. 
تحدى  الربّاق  عيل  بأن  التذكري  يجدر  نشأته،  إىل  وبالعودة   -
بالقريوان  ولد  حيث  طفولته  منذ  الكفيف  إعاقة  جأش  برباطة 
خالل  من  والعرفان  العلم  مناهل  من  يكرع  وأخذ   1899 سنة 
ارتياده الكتّاب بمدينته حتى تمكن من ختم تالوة القرآن الكريم 

تجويدا وترتيال بالتالوات السبع. 
- كما كان الرباق يختلف عىل حلقات الطرق الصوفية حتى 

تمكن من املدائح واألذكار وأرسار صناعة اإلنشاد الطرقي. 

- ملا قدم إىل العاصمة يف مطلع الثالثينات من القرن العرشين 
انّضم إىل طريقة السالمية التي كان من مريديها الشيخ محمد بن 
محمود والد املرحوم عبد العزيز بن محمود الذي كانت له حصة 

إذاعية انضّم إليها عيل الربّاق.
الشيخ  بعثها  التي  الصوفية  املدحية  الفرقة  تلك  وكانت   -
الحلبة  يف  تفردت  قد  محمود  بن  آل  عميد  محمود  بن  سليمان 
اإلنشادية لطريقة السالمية نسبة إىل اعتبارها سيدي عبد السالم 

األسمر الفيتوري دفني مدينة زليطن بليبيا. 
العميد محمد  املوسيقار  اإلذاعة فريويها  دخوله  قّصة  أما   -
الربّاق سأله هل هو  الشيخ عيل  التقى  كلما  كان  الرتيكي حيث 
فإذا  سابقا،  العملة  بساحة  مقّرها  كان  التي  اإلذاعة  إىل  ذاهب 
رّد عليه باإليجاب ناشده أن يقرأ له »الفاتحة« عند باب البناية. 
اإلذاعة  تفتح  أن  يريد  كان  الربّاق  »إن   : القول  الرتيكي  ويوضح 
أبوابها يف وجهه من خالل تالوة الفاتحة حتى استجاب املوىل عّز 

وجل لطلبه عندما دعاه مديرها األول عثمان الكعاك«.
تكن  لم  ألنها  يشء  منها  يبق  لم  األوىل  الربّاق  تراتيل  لكن   -
مسجلة باعتبار أن الرشيط املغناطييس لم يكن متداوال يف مطلع 
اإلذاعة من مقرها  انتقلت  الخمسينات حني  غاية  إىل  الثالثينات 

القديم، إىل مقرها الجديد بشارع الحرية حاليا. 
- نال الشيخ عيل الربّاق إعجاب املعتمرين والحجيج امليامني 
عندما رتل آيات من القرآن الكريم يف رحاب الحرمني الرشيفني يف 

حجته األوىل سنة 1950 وحجته الثانية سنة 1963.
- قال فيه األديب طه حسني عند زيارته لتونس إبان االستقالل 
الحضارة  وبدء  القرآن  لنزول  األول  الزمن  إىل  يعيدنا  صوته  »إن 

العربية«. 
سنة  التلفزة  انبعاث  الربّاق  عيل  يعارص  أن  األقدار  شاءت   -
الطبوع  مختلف  يف  تراتيل  عّدة  وصورة  صوتا  وسجل   1966
يّمه  يف  يبحر  الذي  وهو  الذيل  رصد  طبع  أبرزها  لعل  التونسية 

املقامي الشيخ عيل الربّاق خاصة يف أذان شهر رمضان.
االحتفاالت  بإحياء  يبادر  الربّاق  عيل  الشيخ  ظل  وهكذا   -
العزيز  الدينية رفقة الشيخ املرصي أمني حسنني والتونيس عبد 
بن محمود، فضال عن تساجيله الثرية إذاعة وتلفزة إىل أن تويف يف 

مثل هذا اليوم 4 ديسمرب من سنة1981. 
أسامة الراعي

الرسام محمد البعتي

علي البّراق
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حوار احلضارات: قراءة يف تأثريات العوملة
أ.د. سامي بن عامر

فن تشكيلي

عاملنا  ديمومة  لضمان  أساسية  أداة  الحضارات  حوار  يُعترب 
وفنون  وديانات  لغات  من  ثقافاته  تحتوي  بما  الشعوب،  املتعّدد 
وتراث مادي وال مادي وعلوم وقيم... ولعّل عبارة ِصدام الحضارات 
بني  فيه  الخالف  اشتّد  عالم  يف  األخرية  العرشيات  يف  راجت  التي 
النِّزاعات  عديد  فيه  وظهرت  التّطرف  فيه  وَقِوَي  والرّشق  الغرب 
العبارة شعارا  والجيوسياسية، جعلت من هذه  والعرقية  الدينية 
الّسالم  تحقيق  خالله،  من  يرجى  املنشود  األمل  رضوريا لزرع 

والتّثاقف اإليجابي والتّفاعل األمثل بني بلدان العالم. 
 ونتساءل يف هذا املقال عن أسباب وجذور هذا الّصدام، مبيّنني 
آلت  حيث  سلبية،  نتائج  اىل  افضت  االقتصادية  العوملة  أن  كيف 
بسبب نظامها الليربايل املتوحش، اىل صدامات سياسية واجتماعية 
وحروب. باإلضافة اىل ما كّرسته من ثّقافة هجينة ادعت الكونية. 
ونتطرق أيضا اىل بعض املواقف النّاقدة لفالسفة وعلماء اجتماع 
مبادئ  مع  املتناقض  العاملي  االقتصادي  النّظام  لهذا  وغريهم 

الحوار والتعايش السلمي. 
أية نجاعة إذا لحوار الحضارات يف إطار عدم تكافؤ الحظوظ 

بني األطراف املشاركة فيه؟ 

العولمة وتجنيس الثّقافات
فيه  الذائقة  أصبحت  زمنا  اليوم  نعيش  رصنا  اننا  شك  ال 
متجانسة، فأضحينا نقبل عىل نفس اللباس ونفس الحذاء ونفس 
املستهدفة  اإلشهارية  الومضات  تأثري  بسبب  وذلك  األكلة...  
لحواسنا واآلخذة بعني االعتبار ما سموه الخرباء بالتقارب الثقايف 

للمستهلكني. 
االستهالك  دفع  إىل  الهادف  القارات  التجاري عرب  التّبادل  إن 
الجماعي، يعمل عىل تأحيٍد ثقايف عاملي مبني عىل قيم اقتصادية، 
عن طريق تجنيس النّمط الكوني والّذائقة البرشية وطُرق تفكري 
ل الفرد إىل متلقٍّ بسيط  عامة البرش وحتى الفن ذاته، مما قد يَحوِّ
وسلبي ويعرِّضنا إىل هيمنة ثقافية تخدم سلطة الرشكات املتعددة 
الجنسيات. إنها العوملة االقتصادية وتحدياتها اليوم. وهو ما دعى 
أن   1980 منذ    CLAUDE LéVi-StrAUSS سرتوس  الفيس  كلود 
تتهيأ  وهي  أحادية،  ثقافة  يف  اليوم  تستقر  اإلنسانية  أن   « يجزم 
إلنتاج حضارة جماعية مثل البنجر، فاألكلة اليومية ستقترص عىل 

هذا الطبق«.
التي  اآللة  والتكنولوجي،  االقتصادي  العامل  أصبح  فهل 
سه؟  ومؤسِّ املعنى  مصدر  تُعترب  والتي  البرشية،  الذات  تستبدل 
وإنه ال أحد ينكر اليوم أن ما يدفع العوملة ليس املحبة بني الناس، 

بل قانون الّربح والكسب واملنفعة.
ليس وليد  واملنفعة  بالربح والكسب  االهتمام  أن هذا  وال شك 
الساعة، فلقد استطاعت النظرية الوضعية يف القرن التاسع عرش 
عن  القيم  فصل  العرشين،  القرن  بداية  يف  املنطقية  والتجريبية 
ولعل  الصحيحة.  العلوم  ملعرفة  القصوى  االهمية  بإيالء  املعرفة 
تأثري هذا الفصل يف عقول الغربيني والذي من خاللهم تفىشَّ اىل 
للتغيري  تمثُّل مسارا  التي  العلوم  إن  واضح وجيلّ.  العقول،  بقية 
املتواصل تلتقي مع مفهوم التّطّور. مما افىض إىل قبول مبدإٍ أصبح 
ثابت وهو أن الّسعادة تَنتُج تحديدا عن هذا التّطور. وهو ما نحت 
ُرؤية سياسية واحدة لطبقة التّجار فتحت الطريق أمام التّصنيع 
ق املعرفة عىل القيم. إاّل ان هذا التّصور لم  وتأّسست عىل مبدإ تفوُّ

يكن يخلوا من أزمات متكّررة عرب التاريخ تواصلت اىل اليوم.
قادت  التي   1929 سنة  أزمة  حل  الغربي  العالم  حاول  وان 

اىل الحرب العاملية الثَّانية والتي تسبّبت فيها نظرية التّطور التي 
ل يف الترّصف  ، وذلك بجعل الدولة تتدخَّ التصقت بمبدأ الّسوق الحرِّ
وتتجاوز  القيم  مع  املال  رأس  تُوائم  وبذلك  والثّقايف  االقتصادي 
الخلل الّسيايس واالجتماعي، فإن األزمة التي نعيشها اليوم تُعلن 
التّصادم  الذي يرتجمه  التّوازن  بغياب  عن نوعية جديدة تختص 
االجتماعي واملواجهة املبارشة. هذا املثال هو النّظام العاملي الجديد 
الذي تدافع عليه خصوصا الواليات املتّحدة االمريكية والذي يقرتح 
األسايس  مبدأه  ويتمثل  الجديدة.  األزمة  مع  عنيفا  فا  ترصُّ علينا 
اىل  يخضع  ان  يجب  الثّقايف،  املنتوج  بينه  ومن  منتوج  كل  أن  يف 
العقالنية االقتصادية التي تتجىل يف حرية التّنافس الالمرشوط ويف 

عالم دونما حدود ويف غياب تكافؤ قدرات الشعوب االقتصادية.
القرن العرشين تعود وتطفو  العالم يف  التي عرفها  إن االزمة 

اليوم من خالل وجٍه آخر يف القرن الواحد والعرشين.  
تفكري  وطرق  البرشية  والّذائقة  الكوني  النّمط  تجنيس  بات 
عامة البرش الذي وجب ان يخضع اىل متطلبات االقتصاد العاملي، 
ل الفرد إىل متلٍق بسيٍط وسلبي ويعّرض شعوب العالم  عامال يُحوِّ

املتعددة  االقتصادية  الرّشكات  سلطة  تخدم  ثقافيٍة  هيمنٍة  إىل 
الجنسيّات. إنها العوملة االقتصادية والثقافية وتحدياتها اليوم.

العولمة وتجنيس الفنون
اليه  آلت  بما  الثقايف  التجنيس  هذا  إطار  يف  نستشهد  ودعنا 

الفنون عىل املستوى الدويل اليوم: 
إن العمل الفني ال محالة إنتاج مادي وملموس، قابل للمبادلة 
يف السوق. نعني بذلك سوق األعمال الفنية. ولكن ما الجديد اليوم؟ 
   tHéODOrE W. ADOrnOعن هذا التساؤل يجيب تايادور ادورنو
قائال: »الجديد هو أن الفن ليس فقط بضاعة ولكنه اليوم أصبح 

يتقمص عمدا صفته تلك«.
 rAYMOnDE MOULin فعوملة الفن ترتكز حسب رايموند موالن
الثقافية  للمؤسسات  الّدولية  الّشبكة  بني  والّربط  التّمفصل  عىل 
والّشبكة الدولية لألروقة. فباالعتماد عىل القيم الفنية التي تُفرزها 
املعارض الدولية والتّظاهرات العاملية الكربى وباألساس األمريكية، 

تنتقي األروقة يف أوروبا فنّانيها. 
 ALAin QUEMin ح العالم االجتماعي الفرنيس أآلن كامني ويوضِّ
تأهيل  دور   « أساسا  تلعب  الهاّمة  التّظاهرات  هذه  بأن  قائال   ،
الفنانني وتقييمهم، فهي تُعاين وتفرض خياراتها، وهكذا تُساهم 
بالنسبة  أو  املهنة  بالنسبة ألصحاب  االختيارات سواء  تجنيس  يف 

ملجّمعي األعمال الفنية«. 
 pOMpiDOU فلكي يرتقي إىل صفِّ العاملية ارتأى مركز بومبيدو
من  عنوان  تحت  بمعرض   1983 سنة  الثقايف  املوسم  يفتتح  أن 

نيويورك إىل باريس.
حّددت  وهكذا  ذائقتها  الفنية  نيويورك  إقليمية  فرضت  هكذا 
اتجاه الفن يف ربوع العالم وهي التي تستند إىل لغة وسلطة عاملية.

والذين  نيويورك  بطالئع  املبهورون  الفنانون  يصبح  فهل 
يسارعون يف االنضمام إىل بوتقة الطليعة، مجّرد مقلدين خاضعني 

إىل ذائقة مسقطة؟
يُشكِّل  الشمولية،  يزعم  الذي  الفني  التّسامي  هذا  أن  شك  ال 
الثقافية  وباألحرى  الفنية  األصناف  لكل  بالنسبة  حقيقيا  خطرا 
واملنبثقة من البلدان أقل ثراء. إذ تصبح كل األفكار املتنامية خارج 

هذه الّشمولية املفرتضة، رضبا من التّخلف الثقايف.
يُنذر باضمحالل  أنّنا أصبحنا نعيش يف زمن  فهل يعني هذا 
لنفس  منتم  فرد  كل  وخصوصيات  املتنوعة،  والفنون  الثقافات 

املجموعة؟

من األصوات المعارضة للعولمة
وللنظام العالمي الجديد

بنّي  ولقد  حدودا.  يعرف  ال  مال  الرأس  نََهم  أن  الثابت  من 
السيطرة مسألة  إىل  الّساعي  النَهم  لهذا  أن فرض حدود  التاريخ 
رضورية وحتمية ملا فيه خري الشعوب. ولقد بدأ املنظرون يقفون 

عند مخاطر هذه الظاهرة كما بدأت بعض الشعوب تتنبَّه لها. 
عىل  واملنفعة  الرِّبح  ولرهان  التّطور  ملفهوم  التَّصدي  وإن 
حساب القيم اإلنسانية ليس جديدا. ففي القرن الثامن عرش ويف 
 JEAn-JACQUES rOUSSEAU العالم الغربي، دافع جان جاك روسو
وايمانوال كانطEMMAnUEL kAnt ، كلٍّ منهما بطريقته الخاصة، 
عن استقاللية العالم البرشي ضد الرؤية اآللية له. واحتج روسو 
جوهره.  عن  اإلنسان  أبعدت  بأنها  منه  اعتقادا  »الحضارة«،  عىل 
تدعو  الذي  العالم  تجانس  تخالف  تيارات  وكانط  روسو  ر  وطوَّ
أيًضا   BArUCH SpinOzA سبينوزا  باروش  وبني  ريبية.  التجَّ إليه 
كيف يمكن فهم الحب عىل أنه كمال اإلنسان من خالل املعرفة، ألن 

»املعرفة تنتج الحب«.
اما يف عرصنا اليوم فان النّظام العاملي الجديد قد واجه عديد 

االنتقادات من طرف عديد املفكرين. 
نذكر بداية التّميش الذي انتهجه كلود الفيس سرتوس والذي 
نادى بتنوع الثّقافات ورفض فكرة الحضارة الكونية التي اعتربها 
خطآ. ودافع عن الحضارة الكونية والتي ال يمكن ان تكون شيئا 
آخر سوى التّحالف عىل الصعيد الدويل لثقافات تحافظ من جهتها 
 LA pEnSéE عىل خصوصياتها. وقد كتب يف مؤلفه الفكر املتوحش
قريبني  حينّي  نوعني  وبني  ثقافتني  بني  دائًما  »هناك   :SAUVAGE

لبعضهما البعض كما يَودُّ املرء أن يتخيل، فجوة تفاضلية و ]...[
هذه الفجوة التفاضلية ال يمكن سّدها.«

الثقافية بدعوى  وإن أيدت عديد الدول الغربية مبدا الهجانة 
انها ضامنة لتفاعل الثّقافات فيما بينها، فان هذا املفهوم يصطدم 

لوحة للرسام املرحوم منصف بن عمر. يف السبعينات

فرانسيسك غويا. اطالق الرصاص. 3 ماي 1808

سامي بن عامر. الذباب االزرق. 2020

بيكاسو. غارنيكا  1937
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35الشارع الثقافي
لعديد  املادية  القدرات  حيث  من  املتكافئ  غري  بالجانب  الواقع  يف 
بدال  لآلخر  َمحوا  الوضعية  هذه  يف  الهجانة  هذه  لتصبح  الدول، 
التحاور والتفاعل االيجابي معه. وهو ما يحدث خصوصا يف  من 
الطرف األغنى  الفرتات االستعمارية وعموما ويف كل األحوال فإن 
والنّافق يبقى هو القادر عىل فرض اجنداته. ولقد أيّد هذا الجانب 
االن بروسات ALAin BrOSSAt يف كتابه »الهجانة الثقافية، النزاع 

واالختفاء«.
تم  الثقافية،  الهجانة  مفهوم  يتضمنه  قد  الذي  وللغموض 
النُّزوع اىل مفهوم التّعايش السلمي يف العالقات الدولية مما يحقق 
العدالة بني كل الشعوب ويساهم يف حوار كوني متكافئ. وشمل 

هذا املفهوم تعايش الديانات خصوصا والثّقافات عموما.
ويف العالم العربي حذَّر برهان غليون وسمري أمني يف كتابهما 
ثقافة العوملة وعوملة الثقافة من تداعيات العوملة عىل ترّدي الثقافة 
يف البلدان العربية. وبني محمد عابد الجابري أن خطر العوملة عىل 

الُهويات ال يهم فقط الرّشق بل الغرب نفسه. 
ويف كتابه بعنوان الرداءة LA MéDiOCrAtiE بني أالن دينيولت  
الفائقة  والقدرة  الوهم  زرع  يف  الرباعة  ان   ALAin DEnEAULt

رواجا  أكثر  العملة  أصبحت  الكاذبة،  واالمواج  الرّساب  عىل صنع 
اليوم. لكن ماذا بعد هذا كله؟ أكيد ان ما بُني عىل باطل فهو باطل.

يف  اليوم  نعيش  اننا   GiLLES DELEUzE دولوز  جيل  ويقول 
املراقبة. فكلمة  املعلومات هو مجتمع  املعلومات ومجتمع  مجتمع 
عىل  التّغلب  يمكن  وال  تعليمات.  كلمة  من  كثريا  تقرتب  معلومات 

هذه الّظاهرة إال من خالل االبداع املقاوم.
اما فرانسيس فوكوياما frAnCiS fUkUYAMA الذي أعلن عن 
نظرية نهاية التاريخ يف كتابه نهاية التاريخ وآخر انسان )1992( 
نهاية  عن  معلنا  الجديد،  العاملي  النّظام  وعن  العوملة  عن  ودافع 
السياسية  للربالية  فيه  رجعة  ال  حتمي  وانتصاٍر  األيديولوجيات 
االقتصادية عىل حساب اإليديولوجيات االشرتاكية، فقد تراجع عن 
مواقفه هذه ليعرتف بوجوب مراجعة هذا النّظام لتحقيق العدالة 

مؤّكدا بذلك خطأ وفشل نظريته. 

الذي   tYLEr COWEn كووين  تيلري  األمريكي  الفيلسوف  اما 
عال صيته يف هذه الفرتة االخرية يف الواليات املتحدة االمريكية، فقد 
ُعِرف بتصوراته الجديدة لنظام ديمقراطي مجتمعي ليربايل بعيد 

عن الدُّغمائية. 
وليس غريبا أمام هذه االزمة الخانقة التي أفضت اىل خلل يف 
توازن املجتمعات وتفقرٍي للطبقات الوسطى واثراٍء فاحش لقلٍة يف 
املجتمع، ما نالحظه من صعود لحركات شعبية تقدمية يف عديد 
بلدان العالم للمطالبة بنظام عاملي أكثر عدالة وتكافؤ. وما السرتات 
تتعدد  وقد  املتفيش.  الخلل  هذا  عن  تعبري  اال  فرنسا،  يف  الصفراء 

هذه السرتات وتتلون يف عديد البلدان لتصبح أكثر جماهريية، وقد 
التي اصبحت  االجتماعية  العدالة  لفرض  اىل سيل جارف  تتحول 
مختّلة يف عاملنا اليوم. وتونس ليست بعيدة عن هذه الوضعية التي 

تتأكد بشائرها يوما بعد يوم.
عارمة.  كونية  ازمة  تأثريات  هو  بحدة  نعيشه  أصبحنا  ما  ان 
لقد عرفت الرأسمالية عديد األزمات، ولعل هذه هي أصعبها. حيث 
الرّشكات  الدولة وعىل سلطة  تتأسس عىل تاليش مفهوم  أصبحت 
املواطنة  الّشعوب وتغييب معنى  الجنسيات، وعىل تفقري  املتعّددة 
االجتماعية  العدالة  وتفكيك  والكفاءات  العام  القطاع  وتهميش 
الرّسيع  والكسب  املاّدة  وراء  الّلهث  مقابل  العمل  ثقافة  وتغييب 
الّسهل والبوز وترويج ثقافة االستهالك والّرداءة وبالتايّل إىل تغييب 

كل ما هو من شأنه أن يساهم يف حوار الحضارات بني الّشعوب.
القيم  من  بجملة  تؤمن  تحرٍُّر  موجة  مستقبال،  سنعيش  فهل 
والرتبوية  الثّقافية  اليوم،  حاجياتنا  مع  متناغمة  تكون  البرشية 
والعلمية والتكنولوجية واإليطيقية، بحثا عن توازٍن اجتماعي تلتقي 
يمكن  أنَسيّة  أكثر  عاملي  لنظام  ثقايف  مرشوع  وايُّ  االغلبية؟  فيه 
تصوره؟ وكيف السبيل لتفعيل حقيقي لحوار الحضارات؟ اسئلة 

نحاول اإلجابة عنها يف مقالنا القادم.
---------------------

 tHéODOrE W.ADOrnO Et MAx HOrkHEiMEr. LA DiDACtiQUE DE LA rAiSOn

 ALAin QUEMin, LE MArCHé DE L’Art COntEMpOrAin En frAnCE, 
EnCYCLOpAEDiA UniVErSALiS, 2001, pAriS, p. 93
 CLAUDE LéVi-StrAUSS, LA pEnSéE SAUVAGE, pAriS, pLOn.
 BrOSSAt ALAin, MétiSSAGE CULtUrEL, DifférEnD Et DiSpAritiOn . LiGnES, 
2001/3 )n° 6(, p. 28-52. DOI : 10.3917/LiGnES1.006.0028. URL :  
HYPERLINK »Http://WWW.CAirn.infO/rEVUE-LiGnES1-2001-3-
pAGE-28.HtM« Http://WWW.CAirn.infO/rEVUE-LiGnES1-2001-3-pAGE-28.
HtM

  HYPERLINK »HttpS://WWW.BABELiO.COM/AUtEUr/ALAin-
DEnEAULt/59672« ALAin DEnEAULt, LA MéDiOCrAtiE , LUx EDitEUr 
, )20/10/2015(

الفلسطينية والدة املراة االنتحارية االوىل  وفاء ادريس
يف منزلها يف مخيم الالجئني االمعري

العربية  يف  قرابة  بينهما  لفظان  والخيط  الخط 
من  وهذا  ندري،  وال  اخرى،  لغات  يف  نجدها  ال 
الحيس  الواقع  يف  فالخط  ودالالتها،  اللغة  ارسار  
بتتابع  الرياضيون  الفالسفة  عرفه  هنديس  مفهوم 
بول كيل  التشكيليون ومنهم  الفنانون  نقاط وعرفه 

وكاندنسكي، بنقطة متحركة يف اتجاه معني.
والخيط ليس إال خطا منسوجا يبدو حسيا أيضا، 
فهو بني تتابع نقاط يف اتجاه معني وتحرك  نقطة 
يف الفضاء. ما أبهى عبقرية اللغة العربية ! وما أبهى 
تعريف التشكيليني لهذا العنرص الشكيل الذي نرسم 

به ونحدد املساحة به وبه ننشط  الفضاء.
للنسج  مولد  ايضا  هو  منه  املولد  والخيط 
بعيدة  غري  والخيط  الخط  افعال  ان  والنسيج... 
الرسامة  فعل  بداية  ان  واعتقد  البعض  بعضها  عن 
الباحثة سلمى بودوارة كان التفطن إىل هذا التالقي 
بني الخط والخيط، الخط الهنديس والخيط النسيجي 
التصويرية  التشكيلية  فضاءاتها  يف  توافقا  الذين 
املنشطة بصور  الفضاءات  لهذه  كعنرصين مولدين 
النقاط  عن  بعيدة  غري  رمزية  وعالمات   داللية 
املتحركة والحركة املتولدة عنها. نبات بري وكائنات 
الهيئات  نفس  لها  لتصبح  تكتمل  واشكال  بحرية 

ونفس الصفات الجوهرية. 
يندمج الخط والخيط وتندمج الخطوط والخيوط 

طياته  بني  املنساب  اللون  يف  تتجوهر  بدورها  التي 
اذ هو  االبعاد،  بما متعدد  امللتمعة، منتجة  املتدرجة 
ثالث  يتظهر كبعد  املساحة ومساحي  موهم بعمق  

منها  تنبجس  السمات،  متعددة  ازهارا  يرقص  ثم 
وسهولة       ادراكها  بساطة  غريبةرغم  عجيبة  كائنات 
ادوارا  جديد  من  الخط/الخيط  يلعب  رؤيتها،إذ 

وكامدة  الكمادة  تحت  من  متشافة  غصنية/ورقية 
من تحت التشاف.

حينا  واملنفلتة  حينا  املتماسكة  األسماك  تلعب 
لها  تهتز  ايضا  هي  حركية  ادوارا  بنياتها  من  آخر 
العني وتتذبذب وتحاول ان تنفذ إىل ما وراء حركتها 
االتجاهات  بحكم  سهال  األمر  تجد  فال  وحركيتها 
املتوازية حينا واملتقاطعة حينا آخر يف فضاء سميك 
اللونية  املواد  تباين  ويلعب  بالسمك.  موهم  هو  أو 
الخفيف والعنيف دوره ايضا يف حركة جابذة/نابذة 
املتقابلني  االتجاهني   بفعل  الفضاءات،  بعض  يف 
العمودي واالفقي واملفردات الزهرية املنتظمة مقابل 
اال انتظام اللوني  الذي كان وازنا.... خطوط/خيوط 
عمودية ومفردات زهرية افقية ومواد الوان متداخلة 
ومتباينة، سحبية تتحرك لتؤلف جوهر الحركة التي 
تخف وطأة  يف فضاءات اخرى تتسم بالوان  الكاماي  
النباتية  العالمات  مخفية  تتالعب  والتي  الربتقالية 
والسمكية واللؤلؤية الحلزونية، لتدل عىل ان الرسامة 
سلمى لم تكن تبحث اال عن االبهار الفضائي للشكل 
يف عالقته باللون يف وضع يلعب فيه منطق النسيجي 

دورا هاما.            

 كانت سلمى تبحث 
عن “التكستيرولوجي”

من  مولد  لفظ  وهو  “دوبيفي”  تعبري  حد  عىل 
تجربة كل فنان يعي ان النسج والنسيج موجودين 
الحس “الصفر”  ابداعية، وهو  يف جوهر كل عملية 
الذي يجذبنا يف آخر مطاف هذه العملية التي تجعلنا 

نحكم بحكمتها التصويرية.
ان تجربة  سلمى بودوارة هي  القول  وملخص 
بني  الجميل  الحوار   فيها  حاولت  شخصية  تجربة 
الظواهر  بني  من  والخيط  تشكيلية  كهندسة  الخط 
نطرب  جعلنا   يف  فوفقت  الهندسة.  لهذه  املجسمة 
لهذه التجربةاملتفردة يف وعيها ويف صدق هذا الوعي.

جتربة  سلمى بودوارة : اخلط/اخليط بني  الذهني والبرصي
د. الحبيب بيدة

لوحات للفنانة سلمى بودوارة
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امتداد  عىل  الوطنية  اإلذاعة  تدير  تونسية  أول  حميدة  عواطف 
 ،2001 سنة  أوت  شهر  يف  املنصب  هذا  يف  ُعيّنت  الطويل،  تاريخها 
فانتهت  ومفاجئ،  صاعق  بشكل  رحلت  فقط  قليلة  أشهر  بعد  لكنها 
تنّوعا وفرادة.  اإلذاعية وأكثرها  التجارب  األوان واحدة من أجمل  قبل 
الوطني،  اإلعالم  ذاكرة  يف  ممتازة  مكانة  حميدة  عواطف  احتّلت  لقد 
وأضحت عالمة فارقة يف تاريخه، إذ أرشفت بشكل مبارش عىل املرحلة 
 ،1995 سنة  الشباب  إذاعة  انطالقة  سبقت  التي  املكثفة  التحضريية 
األفكار  الربامجية واستنباط  الدورات  فلم يقترص عملها عىل تخطيط 
وضع  ليشمل  ذلك  تجاوز  بل  املميزة  واأللحان  العناوين  وصياغة 
ُكّلفت  ثّم  وتكوينهم.  الجدد  الوافدين  لتأطري  عميلّ  تدريب  برنامج 
أثناء ذلك باجتهاد  2001، وَسعت  إىل  بإدارة هذه اإلذاعة من 1997 
يشهد به القايص والداني لتحقيق أهداف هذه التجربة الفتية، إذ أريد 
دماء  بضّخ  مضامينها  وتطوير  اإلذاعة  لتجديد  منطلقا  تكون  أن  لها 
أوصالها وهي  يف  دبّت  التي  الشيخوخة  ومقاومة  جديدة يف رشايينها 

عىل مشارف قرن جديد.
نوعية  نقلة  إنجاز  يف  كبري  دور  فعال  الشباب  إلذاعة  كان  ولقد   
حقيقية داخل مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية ويف املشهد اإلعالمي 
 21 وقناة  الجهوية  اإلذاعات  به  تقوم  كانت  عّما  ناهيك  عموما، 
التلفزيونية أيضا من أدوار مهمة يف اكتشاف املواهب ورعايتها، وكثري 
وثماُرها،  املرحلة  تلك  نتاج  هم  اليوم  والشاشة  امليكروفون  نجوم  من 
وال أدّل عىل ذلك أيضا من عواطف حميدة ذاتها، فتجربتها بدأت ذات 
ليتوّقع  أحد  يكن  ولم  املنستري،  إذاعة  يف  الثمانينات  نهاية  من  صيف 
عندئذ أن تفيض بها تلك البداياُت الخجول إىل ما آلت إليه يف عقد وجيز 

من الزمن.
 1988 العام  صائفة  املنستري  بإذاعة  حميدة  عواطف  التحقت 
أبجديات  فيها  وتعّلمت  السياحية  اإلذاعة  مرشوع  نطاق  يف  متعاونة 
مجال  يف  السيما  متفرد  أسلوب  اإلذاعة  لهذه  كان  اإلذاعي،  العمل 
لكن  املجّددة،  واألفكار  الرتفيهية  والربامج  املبارشة  الفنية  املنوعات 
عواطف تكّلمت امام امليكروفون أوال بالّلغة األملانية التي كانت تتقنها 
الّلغات من معهد  إذ كانت متحّصلة عىل األستاذية املزدوجة يف  جيدا، 
بورقيبة لّلغات الحيّة، ولم تشتغل يف مجال الرتجمة، بل دّرست الّلغة 
الفرنسية يف املعاهد الثانوية كما هو شأن معظم خريجي هذه الشعبة 
تجربة  نهاية  األيام. وبعد  تلك  الصحافة يف  وكثري من خريجي معهد 
اإلذاعة السياحية ظّلت ترتّدد عىل اإلذاعة إلنجاز برامج قصرية مسجلة 
إىل جانب عملها يف املعهد الثانوي بالوردانني، فعايشت فرتة من أخصب 

الفرتات يف تاريخ إذاعة املنستري.
1989 خلفا للمنصف  حاول صالح شبيل الذي توىل اإلدارة سنة 
يكسبها  وأن  املنستري  إذاعة  يف  عميقة  تغيريات  يحدث  أن  الهرقيل 
املرحلة، واقتىض منه ذلك  تتناسب وطبيعة  شخصية جديدة مختلفة 
عىل  اإلرشاف  مهمة  إليه  أوكل  الذي  بوعبان  الصادق  اإلذاعي  بمعية 
قطاع اإلنتاج البحَث عن أصوات جديدة ذات كفاءة علمية عالية لتقديم 
املنهج  ينتهجا  ولم  الذروة،  أوقات  يف  الجمهور  ومخاطبة  املنّوعات 
السائد آنذاك والذي يحرص دور املتعاونني مع اإلذاعة من الجامعيني يف 

تقديم الربامج الثقافية الليلية املوّجهة إىل النخبة.
املنّوعات اإلذاعية بربنامج »همس  اقتحمت عواطف حميدة مجال 

وأداءها يف وقت وجيز بشغف  ثم طّورت تجربتها  املساء« 
وإخالص ومثابرة، فقّدمت أعماال كثرية يصعب حرصها، 
مجاال  كانت  التي  املنوعة  الصباح«  »بشائر  أبرزها  من 
منهم  واحد  كل  يطمح  املنشطني  من  فريق  بني  للتنافس 
إىل تقديمها بأسلوب مختلف تظهر فيه بصمته الخاصة، 

يف  حتى  الكالم  من  شيئا  ترتجل  عواطف  تكن  ولم 
أنها تقوم عىل  البعض خطأ  التي يعتقد  املنوعة  هذه 

بل  الجمهور،  مع  التلقائي  العفوي  التخاطب 
كانت تُعّد كل يشء وتكتبه بدءا من التحية األوىل 
وصوال إىل الخاتمة وهي عادة أغنية كاملة لنجاة 

محّدد  مقطع  أو  لديها  املفضلة  املطربة  الصغرية 
بعناية  اختياره  عىل  تسهر  مطّوالتها  أشهر  من 

فائقة قبل موعد البث. كان ذلك دأبُها يف كل الربامج 
بالتفاصيل  عجيب  وهوس  اإلتقان  عىل  فطري  بحرص  أنتجتها  التي 

واندماج كيّل يف ما تذيع يبلغ حّد الذوبان.
ومن األعمال التي أنتجتها لإلذاعة أو اشرتكت يف إنتاجها مع زمالء 
آخرين ما كان يستدعي جهدا كبريا ووقتا طويال يف التخطيط واإلعداد 
ساعات  بعد  كله  وقتها  عىل  تستحوذ  اإلذاعة  باتت  حتى  والتنسيق، 
و»قوس  الحياة«  »مخرب  الذكر  سبيل  عىل  الربامج  هذه  من  الدرس. 
قزح« و»عىل خّط التماس« وهي سهرة رياضية تُقّدم ألول مرة بصوت 
نسائي. ثّم دفعها عبد القادر عقري الذي توىّل إدارة اإلذاعة سنة 1991 
دفعا إىل االضطالع ببعض مهاّم اإلنتاج بعد أن الحظ جدارتها بذلك 
أدب  مللتقى  املادي  اإلعداد  يف  والحاسمة  الفاعلة  من خالل مشاركتها 
غمار  تقتحم  أن   1994 سنة  خريف  يف  فضلت  لكنها  التسعينات1، 
الدوام«  عىل  »شباب  برنامج  إعداد  عىل  باإلرشاف  التلفزيوني  اإلنتاج 
فحّققت به نجاحا منقطع النظري منذ عرض حلقاته األوىل يف قناة 21، 
اإلذاعة  العام ملؤسسة  املدير  الهرقام  الحفيظ  عبد  دعاها  ما  ورسعان 
والتلفزة التونسية لالنضمام إىل الفريق املكّلف بتأسيس إذاعة الشباب، 
فأخذت مسريتها اإلعالمية منعرجا حاسما، إذ ابتعدت عن املكروفون 

والتدريس نهائيا وتفّرغت كّليا للعمل اإلداري. 
يف ملتقى علمي نّظمه مهرجان املنستري الدويل سنة 1989 التقيت 
عواطف حميدة ألول مرة، كنّا يف الّساحة الخلفية ملرسح الرباط األثري 
مع تقني اإلذاعة الذي جّهز كّل يشء لتسجيل املحارضات بينما كانت 
الكرايسُّ ما تزال فارغة يف انتظار أّول القادمني. يف قيظ تلك الظهرية 
تعارفنا. وأمام باب اإلذاعة يف نهج الكويت بالعاصمة رأيتها آخر مرة 
خريف سنة 2001. كان لقاء رسيعا خاطفا ألنها كانت مشغولة بوضع 
اللمسات األخرية عىل الربمجة الرمضانية يف اإلذاعة الوطنية، وكعادتها 
يف مثل هذه املناسبات كانت تعيش حالة توتّر إبداعي قصوى، فيستبّد 
بها التفكري يف كل التفاصيل حتى تكاد ال تجد متّسعا من الوقت ألّي 

شأن آخر من شؤون الحياة. 
ومّرها،  بحلوها  سنة  عرشة  اثنتا  مّرت  املشهدين  هذين  وبني 
بأفراحها وخيباتها، بأحالمها وانكساراتها، وتدّفقت مياه غزيرة تحت 
الحاسمة  باألحداث  وغنية  خصبة  مرحلة  التسعينات  كانت  الجسور. 

1 - ملتقى أدبي دويل نظمته إذاعة املنستري يف دورات متعددة من 
1991 إىل 1997

وطنيا وإقليميا وعىل نطاق العالم بأرسه، وكان لذلك انعكاس مبارش 
عىل املضامني اإلعالمية يف مشهد يطمح إىل أن يتغرّي من الّداخل دون 
التفريط يف الجوهر. كانت اإلذاعة مخربا حقيقيا لفهم مختلف التوازنات 
واإلكراهات، بني االنحياز للرأي العام وااللتزام بالخطاب الرسمي، بني 

التحّفظ ومسايرة وعي الجمهور، بني الشعارات والواقع.
يف تلك املرحلة التأسيسية خطت عواطف حميدة يف اإلذاعة خطوات 
العمل  لضوابط  وامتثالها  الذاتي  التعلم  عىل  قدرتها  بفضل  عمالقة 
أو  به  تقوم  عمل  كل  يف  تفرض  وكانت  شخصيتها،  وقوة  الجماعي 
تساهم فيه أسلوبها الخاص الذي يجمع بني الدّقة والرصامة من جهة 
واملشاعر اإلنسانية الراقية النبيلة من جهة أخرى. فتجعل من كل فريق 
تنضّم إليه أرسة صغرية. ويف إذاعة الشباب تجىّل حرصها عىل أن تكون 
الروابط اإلنسانية أقوى وأعمق من عالقات الزمالة وواجبات الوظيفة، 
امتدادا  كلهم،  اإلذاعة  أبناء  أمام  الدوام  عىل  مفتوحا  مكتبها  وكان 
األرسي  الجّو  هذا  وخلق  التسجيل.  واستوديوهات  اإلنتاج  لقاعات 
العمل  وأصبح  وطموح،  وحلم  فكرة  إىل  باالنتماء  جماعيا  إحساسا 
مصدر متعة ال تضاهيها متع أخرى، ولربّما كان هذا من األسباب التي 
من  غريب  بمزيج  الوطنية  اإلذاعة  بإدارة  تكليفها  نبأ  تتقبّل  جعلتها 
الفرح والكآبة. فاعتزازها بالنّجاح لم يكن ليحجب حزنها العميق عىل 
مغادرة إذاعة الشباب التي كانت تشعر أنها جزء منها، وهي لم تخطط 
يوما لنيل منصب إداري ولم تفكر مطلقا يف السّلم الوظيفي، إنما كانت 
اإلذاعة حياتها كّلها وكان أسلوبها يف العمل ويف نسج العالقات العامة 

والصداقات صورة عنها بال تكّلف وال مساحيق.
املحّطات  التونسية عرب مختلف  اإلذاعة  تجربة عواطف حميدة يف 
تعترب  كانت  لقد  واملعاني،  بالرموز  غنية  نجاح  قّصة  بها  مّرت  التي 
وأنجزت  عميقة  موّدة  لها  وتكّن  األعىل  مثلها  ببّو«  علياء  »السيدة 
لها واعرتافا بفضلها عىل أجيال من  البورتريهات تكريما  عنها أجمل 
التونسيني يف وقت كانت اإلذاعة أداة للتنشئة االجتماعية، هكذا صاغت 
تجربتها الخاّصة باإلصغاء الجيد إىل تجارب اآلخرين ولم تشعر يوما 
اإلذاعة  كانت  فقد  لم تفصل بني حياتها واإلذاعة  أنها نسيُج وحِدها، 
يكن  لم  وقت  يف  اآلخرين  مساعدة  يف  جهدا  تّدخر  ولم  بأرسها،  حياة 
عواطف  كّرست  واألزهار.  بالورود  محفوفا  أو  معبدا  النجاح  طريق 
حميدة والءها للعمل وجعلت من خربتها وتجربتها جرسا عرب عليه جيل 

جديد من اإلذاعيني تحيا كلماتها فيهم عىل مّر السنني. 

عواطف محيدة... أعىل من النسيان...
عامر بوعزة

يقول الفنان عدنان الشوايش يف تدوينة فايسبوكية: كلمتان دخلتا عالم األغنية 
منذ الّلحظة التي بدأ فيها الفنّان الّرائع الكبري إمام عيفى أو الّشيخ إمام تلحني 
وغناء نصوص الّشاعر الفّذ املميّز أحمد فؤاد نجم ليمآل أسماع الدنيا طربا أصيال 
وكالما بديعا ينفذ بيرس إىل قلوب وعقول النّاس... إبتدعا، رحمهما الله، مدرسة 
فنّية نوعية لم يتعّود الجمهور العربي عىل سماعها منذ عرص املبدع الخالد السيّد 

درويش رحمه الله.
لتصبح  الجامعية  األوساط  يف  وخاّصة  النّاس  يف  ونجم  إمام  أغاني  أثّرت 
العربية  األّمة  بقضايا  امللتزم  الثوري  التّقّدمي  الفكر  ورموز  شعارات  أبرز  من 
وبالخصوص قضيتنا املحورية األساسية األّم فلسطني املناضلة الخالدة الّزكية.... 

فُسّميت، وعن جدارة، باألغاني امللتزمة ...
صفة  أضافوا  األصيل  الّراقي  الفنّي  التّوّجه  بهذا  املؤمنني  اإلعالميني  لكّن 
“بديلة” عىل هذه األعمال امللتزمة وكأنّهم كانوا يريدون بذلك محو كّل األنماط 

ال  أخرى  مواضيع  طرح  مبدعوها  إختار  التي  الاّلحقة  وحتّى  الّسابقة  الغنائية 
لنُقل “السيّاسية”... كنت  أو  امللتزمة  لها وال شبَه بجوهر خطاب األغنية  عالقة 
أفّضل لو إختاروا كلمة “زميلة “ وليس “بديلة” ، الّن عوالم اإلبداع فسيحة ثريّة 
امُلّرة  وحتّى  والحاّرة  والحلوة  املالحة  فمنها   .. املتنّوعة  الفنّية  البهارات  بشتّى 
 ، الحياة  مؤثّرات  ولدغات  نفحات  وأشكال  وروائح  وألوان  مذاقات  من  وغريها 
مّما يتيح “للمبدع”  نطاقا واسعا  من املواضيع املختلفة التي يختارها ملحاور 
أعماله.... أصحاب “نظرية األغنية البديلة” يرون عكس ذلك ويعتربون اإلبداع ، 
خارج محور األعمال املسّمات ب”امللتزمة البديلة”،  فنّا سطحيا غرائزيا ساذجا 

وجب ردمه وإبداله بنقيضه امللتزم الواعي الحكيم املتبرّص الثّائر املفيد !!!
لقد حاولوا ذلك ولم يفلحوا، ألّن الّطبيعة ترفض اإلنحصار يف نمط واحد فريد 

موّحد من أشكال التّعبري .
لنقل إذًا األغنية “الّزميلة” وليس “البديلة” وإنتهى األمر...

كيف يعرف عدنان الشوايش األغنية “البديلة” “امللتزمة”
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جهات

املنتظمة  كيف”  “كيف  تظاهرة  عروس  ببن  يومني  منذ  أختتمت 
تحت شعار “ لنغرّي نظرتنا” “CHAnGEOnS nOtrE rEGArD “ إنطلقت 
الدورة الرابعة لهذه لتظاهرة “كيف كيف” بدار الثقافة النموذجية ببن 

عروس وتواصلت إىل يوم السبت 4 ديسمرب الجاري.
الجديد هذه السنة هو تخصيص يوم  للسينما إذ تم عرض أرشطة 
نذكر منها عرض  رشيط  الخاصة  االحتياجات  سينمائية تعنى بذوي 
مكرّش  سجري  الفنان  وإخراج  “ابتسامة”  جمعية  انتاج   “ االختالف   “
التنشيطية  وورشات  العروض  أفالم أخرى. هذا فضال عن  إىل جانب 

االدماج واملعارض لذوي االحتياجات الخاصة.
“ كيف كيف “ هي تظاهرة ثقافية دأبت عىل تنظيمها دار الثقافة 
النموذجية ببن عروس تحت إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية 
ببن عروس وتتيح الفرصة لكل الجمعيات العاملة مع ذوي االحتياجات 
الخاصة للمشاركة وإبراز مهارات هذه الفئة يف كل الفنون. كما توّفر 
مساحة ترفيهية وفرصة لذوي االحتياجات الخاصة لالختالط بغريهم 

والتعبري عن مشاغلهم.
فكلنا  الصحية  كانت وضعيته وظروفه  مهما  اآلخر  إىل  نظرتنا  تغيري  الدورة عىل رضورة   هذه  حرصت 
“مستطيعون بغرينا” حتّى وإن اختلفت حاجتنا للغري لذا خصصت األمسيات لورشة تكوينية يف مرسح اإلدماج  

إىل جانب حلقات نقاش مع األولياء واملربّني املتعاملني مع هذه الفئة.

مبتكرة”  وجهة  “جربة 
هو عنوان مرشوع علمي ثقايف 
التنمية  دعم  اطار  يف  يندرج 
املضامني  وتطوير  الثقافية 
الجاذبية  لتعزيز  الرقمية 
الثقافية والسياحية من خالل 
الرتاث املادي وغري املادي من 
املشاريع  من  مجموعة  ضمن 
جمعية”برايل  مع  االخرى 
وتحت  والثقافة”  للرتبية 
تونس  مركز  ودعم  ارشاف 
الثقايف  لالقتصاد  الدويل 
الرقمي  بالتعاون مع جمعية 

برايل للرتبية والثقافة...
لدعم  ثقايف  مرشوع 
التنمية  واملساهمة يف  االبتكار 
مرشوع  والنتاج  الثقافية 

جديد ذو جدوى تقنية بشكل مستدام لالستجابة لحاجيات  فئة من املجتمع ذوي االعاقة البرصية لترشيكهم يف 
الثقافة الرقمية واملوروث الثقايف الرقمي باستخدام احدث تقنيات تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت وإيجاد فرص 
عمل لهم وذلك يف اطار التعاون بني الجمعيات واملؤسسات الناشئة واملبدعني املكفوفني عىل جميع املستويات 
ومختلف االعمار لتمتيعهم وإدراجهم ضمن العمل الثقايف االقتصادي الرقمي وترشيكهم يف مثل هذه املشاريع 

وفتح آفاق عمل جديدة لهذه الفئة  من املجتمع ليكونو فاعلني يف انتاج املحتوى الثقايف الرقمي.

أوىل  ببنزرت  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  يقدم 
إنتاجاته مرسحية  “ كلوسرتوفوبيا “  يف إطار أيام قرطاج 
08 ديسمرب  22  وذلك يوم األربعاء  املرسحية يف دورتها 
الجاري بالتياترو السادسة مساء من إخراج: محمد أمني 
 - الوسالتي  طارق   - الرتكي  لطفي  وتمثيل:  الزواوي  
أوس إبراهيم - مروان املرنييص - آمنة الغرسيل - أسامة 

الشيخاوي - محمد أمني الزواوي.
ويف  السجون  أحد  فضاء  يف  املرسحية  أحداث  تدور 
اطار من الظالم الدامس وما يعني ذلك من ايحاءات حول 
الحّريات ولكن األضواء الكاشفة الساطعة من الفوانيس 
اليدوية )tOrCH ( هي وسيلة اإلنارة الوحيدة داخل ذلك 
الفضاء السجني املظلم وما تعنيه أيضا من دالالت األمل 
واالنفراج واالنعتاق من الظلم والظالمية وكبت الحريات 

والقمع.

تنعقد يوم 10 ديسمرب الجاري بمدينة ڨعفور بسليانة 
أجل  من  املحلية  الذاكرة  “حفظ  موضوعها  فكرية  تظاهرة 
عدم التكرار” من تنظيم جمعية شهيد الحرية نبيل بركاتي 
باالشرتاك مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان لدى األمم 
عن  املدافعة  املنظمات  وإئتالف  تونس  مكتب   - املتحدة 

العدالة االنتقالية وتشتمل هذه التظاهرة عىل :
أ - وضع رخامة متحف مناهضة التعذيب )مركز الرشطة القديم( املعلن والصادر بالرائد الرسمي.

ب - وضع رخامة حجر األساس لروض الشهداء بحديقة وسط املدينة قبالة )متحف مناهضة التعذيب...( 
وهم:

1( محمد صالح بن اسماعيل الوسالتي، شهيد الوطن، مجاهد يف سبيل استقالل البالد يف بداية الخمسينات... 
التحق بالثورة الجزائرية حيث استشهد...

األسود، 26 جانفي  الخميس  يوم  استشهد  ميكانيكي  عامل  النقابية،  الحركة  الورغي، شهيد  النارص   )2
1978 هجوم السلطة الدموي عىل اتحاد الشغل....

استشهد يف عملية  الوطني بقبالط  الحرس  الجمهوري، رئيس مركز  األمن  الفرشييش، شهيد  3( محمود 
إرهابية غادرة يف 17 أكتوبر 2013.

4( نبيل بركاتي شهيد الحرية استشهد يف 8 ماي 1987 تحت التعذيب بمركز الرشطة بقعفور.
قرص  ماجورات  عرض  يتضمن  الشارع  تنشيط  يف  متنوع  ثقايف  برنامج  الهام  الحدث  هذا  سريافق  كما 
هالل، عرض فارس املدينة، عرض مرسح الشارع، شعر، كلمات، رسوم “قرافيتي” معرض كتب )مكتبة عائلة 

الشهيد(....

في بن عروس: تظاهرة “كيف كيف” في العاصمة: بعث “مختبر العرائس الشبان”
تحت شعار “لنّغير نظرتنا”

“جربة وجهة مبتكرة”

بنزرت حاضرة في أيام قرطاج 
المسرحية بـ”كلوستروفوبيا” 

ڤعفور:ندوة حفظ الذاكرة المحلية
من أجل عدم التكرار

يف إطار توجهاته التكوينية واألكاديمية  أحدث  املركز الوطني لفن العرائس “مخترب العرائس  الشبان“ وهو 
وحدة بحث يف الفنون العرائسية والدرامية تهدف إىل تطوير املكتسبات الفنية والتقنية للعرائسيني واملمثلني 
وإثراء تجاربهم وزادهم الفني واملعريف .  انطلقت الدورة التكوينية األوىل للمخترب يوم االثنني 29 نوفمرب 2021 

وتواصلت إىل غاية  يوم األربعاء 1 ديسمرب الجاري بإرشاف املخرج املرسحي منري العرقي.
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نعيمة الحمامي التوايتي
"الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية" 
بابلو بيكاسو

والرسم ليس مجرد ورقة وأقالم تلوين، بل هو روح خاصة،ورؤية 
مبدعة لألشياء من حولنا.

صباح  تميم،  منزل  ب"ريدار"  للناشئة  التشكييل  الفن  نادي  نٌظم 
وهو  التشكيلية  للفنون  الناشئة  معرَض   ،2021 نوفمرب   28 األحد  يوم 
املعرض رقم 19 يف رصيد الفنانة التشكيلية، الشاعرة هاجر ريدان. التي 
منزل  مدينة  يف  وترسيخه  التقليد  هذا  زرع  عىل   2002 سنة  منذ  دأبت 
إيمانا  باملدينة  الجميلة  للفنون  الشمس"  'نادي عباد  تميم عندما بعثت 
منها بدور الفنون يف تنمية العقول وتهذيب الذوق وتعديل والسلوكات 

وبالتايل يف خلق التوازن النفيس امُلجتمعي.

معرض الناشئة بـ"ريدار" معرض رائق
يسٌرُ الناظرين

افتتح أبوابه عىل الساعة الحادية عرش صباحا حرضه مجموعة من 
أولياء الناشئة املشاركني يف املعرض. بلغ عدد األطفال الرٌسامني يف هذه 

االحتفالية الفنية 14 طفلة وطفل أعمارهم 5 سنوات فأكثر. وهم:
اياس بن حجلة/ مالك املؤدب / اوس املؤدب / 

اسكندر السويس / أمان العطاوي / هديل الحري / 
تسنيم العناني / خليل العناني / انس زهيوة / 
عبري الفهري/ اريج الفهري / احمد الشكييل / 

مريم بن علية / شذى الفاليل
للطبيعة  الحر  الرسم  لوحة راوحت بني  بـ "24  املجموعة  ساهمت 
الصامتة. والرسم بنقل ر سومات ملبدعني عامليني ملحاكاة إبداعاتهم وهو 
تمرين عىل اكتساب الٌدقة يف املالحظة واملرونة يف تحريك األقالم والفرشاة 
وحذق  التجارب  من  ولالستفادة  لالستلهام  تمرين  األلوان.  ومصافحة 

الصناعة.
برد  الحضور  أنست  زاهية  ربيعية  بألوان  حافلة  اللوحات  جاءت 
الشتاء القارص الجاثم عىل قيد رمش فوق السطوح. بتقنية "اكواريل عىل 
ورق" إرادتها األستاذة املؤطرة للورشة آلية لتدريب الناشئة التواقة إىل 
فنون الرسم الكتساب مهارة خلط األلوان والوقوف عىل كثافتها واختالف 
درجاتها لتوظيفها بدقة كلٌما اقتضت الحاجة إىل ذلك يف الرسوم يف عالقة 

بامليضء واملعتٌم.
لوحات تراوحت قياساتها بني الحجم املتوسط و100/100صم.

لوحات تُعرٌب عن واقع مأزوم يلٌفه الوجع والغموض والرتٌقب املشوب 
بالحذر. عالجه األطفال بأمل وحٌب، بل هي دعوة إىل الحياة الرحبة وقد 
يكون حجم اللوحة املمتد فيه داللة عىل الٌصفاء البديل عن األحقاد التي 

تلف البالد رشقا وغربا وشماال وجنوبا.
ناشئة تُراقص الفرشاة وتُبحر يف األلوان. تغازل الخطوط. تُحلق يف 

سماء الجمال ِرفعة فتنثُر رحيقا يلٌفك أٌن نظْرت..
عندما تلج قاعة العرض تستكشف ما سلب الجدران رصامة بياضها 
الزاهية تجعلك تُبحر يف فسحة عشق  األلوان  تفاجئك هالة نورانية من 

ُمبهرة بعيدا عن صخب اآلني املعيش..
وعن  الرسم  بفن  الناشئة  تعلٌق  مدى  عن  "ريدان  األستاذة  عرٌبت 
أنٌهم يرسمون بطريقة سهلة وبسيطة ذات  مواهبهم املتعٌددة.. فذكرت 
الهوايات  الحديقة،  فرسموا   : بهم  املحيطة  بالبيئة  فني يف عالقة  معنى 

الفنية: املوسيقى, مرسحوا أحداثا من واقعهم املعيش.
رسموا الطبيعة الصامتة: البحر، الشجر ،ورود املزهريات...

فكان  ومادي،  نفيس  عنف  من  له  تعرض  وما  الجسد  أيضا  رسموا 
التشظي والتشوه وضياع البوصلة يف عمل يميل إىل لرسيالية.

مساحات  وفتح  إشكاالت  بيئته.طرح  يف  الطفل  جذٌر  واعي  رسم 
للبحث عن حلول.

مواضيع استوطنت ريشة الناشئة وقادتها إىل التشكيل الفني بدعم 
وتحفيز من:

- األستاذة املاطرة التي أعطت جهدا وطاقة وحبٌا يالمسه كل من مٌر 
اإلبداعي  بأسلوبها  الواضح  الناشئة  تأثٌر  مدى  من  تستشفه  باملعرض. 
فمٌررت لهم تجربة نهلوا منها وتأثروا بها. ساروا عىل خطاها ينشدون 

غدا أفضل تتفتٌق فيه مواهبهم. 
جديدا  أمال  أبنائها  مع  ترسم  بكثافة  حرضت  التي  العائالت  من   -

وثقافة حٌب الحياة. 
الحٌب  لون  وباألصفر  والتجدد  الحياة  لون  باألخرض  معا  فرسموا 

والتحدي. 
لوحات أرادها الناشئة رسائل حٌب بديل عن آني يرزح تحت الوجع . 
لعبة  اعرتاف لسيدة علٌمتهم  أرادوها هدية لألمهات واآلباء وعربون 
مصافحة االلوان يف عيدها الذي تزامن مع افتتاح معرضهم يف اٌول أيام 

الشتاء.

الخاص  الثقايف  الربنامج  إطار  يف 
بعطلة الشتاء املدرسية، تنّظم دار الثقافة 
وادي مليز تظاهرة ثقافية تربوية تحت 
حياتنا”وذلك  دفء  “أطفالنا  عنوان 
بدعم  القادم  ديسمرب   26 إىل   23 من 
الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  من 

واملندوبية الجهوية للتعليم بجندوبة.
التي  التظاهرة  هذه  برنامج  ويف 
الريفي  الرتبوي  الوسط  عىل  تنفتح 
يف  املناطق  هذه  أطفال  لحق  تكريسا 
اإلستمتاع بربمجة ثقافية خالل عطلتهم 
الفنية  ذائقتهم  تنمية  يف  يساهم  بما 
بعنوان”لعبة  تنشيطي  عرض  تقديم 
الفني  “آسينات”لإلنتاج  الرسك”لرشكة 
القادم  ديسمرب   23 يوم  وذلك  والثقايف 
عرض  يليه  الربيد  نهج  مدرسة  بفضاء 
والدمى  والسريك  السحرية  لأللعاب 
وذلك   ”pEpitO”بعنوان العمالقة  

بمدرسة الدخايلية. 
عرض  مع  حكيم  مدرسة  وتالمذة  أطفال  مع  القادم  ديسمرب   24 يوم  املوعد  ليكون 
ديسمرب   25 يوم  ويقّدم  والفن  للموسيقى  بدر  وبهلول”لجمعية  بعنوان”شهلول  تنشيطي 

القادم بمدرسة نهج الربيد عرض تنشيطي بعنوان”بالد العمالقة” لجمعية ستار للفنون.
مع  العروض  هذه  سلسلة  مسكني  سيدي  مدرسة  من  تختتم  القادم  ديسمرب   26 ويوم 

عرض تنشيطي بعنوان”عالم الخيال” لجمعية مرسح الشباب.

الفضاء الثقافي »ريدار« بمنزل تميم واالحتفاء 
بإبداعات الناشئة في الفن التشكيلي

في وادي مليز:
»أطفالنا دفء حياتنا«

صورة تتحّدث

وعالجا  االباء  عادات  على  حفاظا 
لبعض االمراض.

الزيتون  جني  موسم  انطالق  مع 
المناطق  في  العائالت  بعض  الزالت 
الريفية تحافظ على العادات والتقاليد 
المستخرج  النضوح  زيت  تحضير  في 
قليلة  بكميات  البكر  الزيتون  زيت  من 

جّدا.
أفضل  من  النضوح  زيت  يعتبر   
وأجود أنواع زيت الزيتون مذاقا وقيمة 
غذائية، كما يتميز باخضرار لونه وقوة 

رائحته.
فغالبا ما  يُْقتنى ويخبؤ  في المنازل 
لفوائده   نظرا  عالجية  الستعماالت 
الجّمة على صحة  المتعددة ومنافعه 

االنسان.
ومفيد  الهضم  يسهل  فهو 
والحنجرة،  والمعدة  واألمعاء  للقلب 
ويحمي  األكسدة  بالمضادات  غنّي 
منافعه  إلى  إضافة  السرطان،  ضد 

اإليجابية للجلد والبشرة”.
تونس أيام زمان

الزيت النضوح 
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انطلقت يف امللعب طيف نسيم، اندهش ملرونة جسدها، نفخ 
عينيها  بؤبؤ  توّهج  أمامه،  وتجمهروا  التالميذ  فتوافد  صّفارته، 
أخرج  العيون،  لهذه  قلبه  فؤاده وخّر سلطان  فأشعل معركة يف 
زفرة تصّدعت لها روحه وتمتم: "من أّي األدغال أتت؟ رحماك!". 
بهاؤها  وانساب  شعرها،  ذيل  رفرف  فتفّرقوا،  للتاّلميذ  أشار 

الّساحر.
جمال  لحقها  أفريل،   9 بكلية  شيماء  والتحقت  األيّام  مّرت 
مصّمما عىل أن يكون أّول من يغزو كّل ما فيها، وينعم بابتسامتها 

التي تكفي لتوقظ الّشمس". 
واألعناق  األيدي،  متشابكي  الّطلبة  من  أزواجا  جمال  ملح   
والشفاه،  فقال يف نفسه: "هل سريىض هؤالء الشباب أن يتزّوجوا 

فعال بهكذا فتيات؟". ورسعان ما طرد هذه الفكرة من خاطره.
توالت اللقاءات مع شيماء، ولم يستطع أثناءها كبح جماح 
بأفكاره  إعجابا  شيماء  تزداد  لقاء  كّل  ويف  ورغباته،  أشواقه 
الثّائرة، املتشبّعة بفلسفة جون بول سارتر، كلماته تحّلق بها يف 

سماء ال غيم فيها، ترحل بها إىل عالم خاٍل من القيود.
النّحيل حيث  ليلة مقمرة يف منتزه يحتضنه جبل  ذات  التقيا 
بني  من  وتتسّلل  األغصان،  املتشابكة  الّصنوبر  أشجار  تكثر 
أفنانها نسائم عذبة، رّق قلب جمال وقد توّغال يف املسالك املتعّرجة 
لحال نرسين كئيبني ُسِجنا يف قفص، واجتاحته هو بدوره كآبة 
إناء فخارّي فيه بقايا ماء راكد ملّوث، قبض عىل قضبان  ملرآى 
كفاهم  أما  الطيور؟  يحبسون  لَم  تهشيمه!  "أوّد  قائال:  القفص 
حبس البرش؟ لعّلِك ال تدركني يا عزيزتي معنى أن تحبس كائنا، 
أّن  تعتقد  القفص،  يف  تُسجن  التي  فالّطيور  الّطيور،  عن  ناهيك 

الطريان جريمة".
بقيّة  أّما  فقط،  الّطيور  عىل  هذا  "ينطبق  شيماء:  عارضته 

الكائنات ففي قيدها تقنني للحياة أحيانا".
رّد جمال: "ال تقنني، فإّما أن تكون حّرا أو ال تكون".

أسدل الّليل جربوته، وبان وجه شيماء قطعة ضياء، عيناها 
تراه  وكأنّها  رأته  جمال.  قلب  دهاليز  أنارتا  متوّهجتان  نجمتان 
ألّول مّرة، بطل خرايف، انعكس نور القمر عىل برشته النّحاسية، 
خرضاء،  سنابل  فيها  نبتت  كغابة  صدر  عىل  قميصه  وانفرج 
استنشقت شيماء رائحة عرق رجايل هيّج هريرها، تشابكا كزوج 

من الثّعابني، وغرقا يف وطن من الحروف، وقصائد من الغزل.

بني لهيب الوجد وسعري الشّك، اندلعت ثورة يف نفس جمال، 
ثنايا  استوطن  وموروث  الجامحة  أفكاره  بني  يوّفق  أن  له  أنّى 
أن  الشباب  هؤالء  سريىض  "هل  الّسؤال  ذلك  وداهمه  روحه، 

يتزّوجوا فعال هكذا فتيات؟". فأفسد عليه حالوة الّلحظة.
ويتذّكر  شيماء،  ليتذّكر  يهرب  رأسه  الّسؤال  هذا  طرق  كّلما 
نصيحة صديقه "اعشْق مارلني مورو وتزوْج راهبة" فيتمّزق، ثّم 
يقنع نفسه بقولة عِشَقها حتّى الجنون: "أن أتحّدى هو أن أقول 

ال". انتهى به التّحدي بأن تزّوج شيماء، وأنجبا زهورا. 
لم تطفئ الّسنوات السّت التي قّضياها معا نار شكوكه، فلنئ 
الحميميّة  الّلقطات  ظّلت  شيماء،  حّب  بنسائم  روحه  تمّشجت 
التي استلّذها قبل زواجهما لهيبا مستعرا يحرق متعته الحارضة، 
لن  أنّه  فيوقن  بنفسه،  خال  كّلما  املتناقضة  األفكار  تلك  وتزوره 
عنها،  يتخىّل  أن  ويأبى  النّواميس،  يرفض  مادام  الّسعادة  يبلغ 
طباع موروثة يكرهها، قهرته ولم يستطع االنعتاق من أرسها، 
وال  الّذكرى  حالوة  يتذّوق  فال  نصفني،  شطرته  حتّى  تالحقه 
الّشوارع،  لتتلّقفه  البيت  من  يهرب  الّلحظة.  بجمال  يستمتع 
الّسماء  نجيمات  "جمعت  قائلة:  الكرس  جرب  شيماء  فتحاول 
وأوقدتها شموعا لتنري جوف حبّنا، حّدثت الله عنك، وأخربته أّن 
أن يجعل رفقتنا دائمة، وال يمّسّن  قلبي معقود بقلبك، ودعوته 
قلبك حزن أو وجع". تزيد كلماتها يف انهيار رصح روحه، وانتهى 
ُمْصِحر  ظالم  يف  شاردا  الليل  بحر  عانق  بالّرحيل.  العذاب  هذا 

وغادر إىل العدم.
إليها  ذهبت  إاّل  بلدة  تدع  لم  الحياة،  أدغال  يف  شيماء  تاهت 
بحثا عن جمال، أضحت ملحمة صرب، زرعْت قسوُة الحياة فيها 
جسارًة، فشّع الكفاُح من مخالبها، ذهبْت لتستلم راتب زوجها 
استظهرِت  إذا  إاّل  استالمه،  يمكنِك  "ال  الرّد:  فصعقها  املفقود، 
لكنّها  األرض،  روت  حتّى  دموعها  تساقاطت  وفاته".  بشهادة 

رفضت إدراج اسم زوجها يف قائمة األموات، فأمُل العودة يحدوها، 
إذ لم تطلق شيماء عىل غياب جمال غيابا، لم تحرق ْذكرياته فال 
دّقة  ذات  مع  يوما  لتستقبله  سترسع  وعناقا،  لقاء  تأمل  تزال 

جرس. 
"ماما متى سيأتي بابا؟" سؤال يفنيها، ويجعل ليلها حدادا 
ع األجوبَة لتصّب يف اتّجاه واحد:  أبديّا، فتتظاهر بالّشجاعة وتُنوِّ
سيأتي يف أيّة لحظة، قناعة ترّسخت لدى ابنتها، ثّم تختيل شيماء 
أشّم  التي  "أنا  مناجاة:  يف  لتنغمس  قميصه  وتأخذ  بنفسها، 
قميصك  الّذكريات،  أمراض  يفّ  تناثرت  التي  أنا  أراك،  وال  رائحتك 

األبيض قوافيه أنني، وحروفه ترنيمة حنني".
ظّلت متعّلقة بحلم العودة، موصدة كّل األبواب، وكّلما   
فاتحها أخوها يف أمر الّزواج ثانية، رّدت مستنكرة: "بعد السيف 
شّكه  أّن  وستثبت  الّشك،  بلهيب  جمال  عّذبها  منجل؟".  نعّلق 

مجّرد وهم. 
ثالثون سنة من فراق أنهك شيماء التهمتها الوحدة بعد   
الحياة. ترّسب  وابتلعتهم مشاغل  أوالدها من حولها،  انفّض  أن 

إليها اليأس من عودة جمال فعّوضته بجمال آخر. 
يف ليلة صيفيّة مّلا انشطر جسد الليل إىل نصفني، دخل زوجها 
ولم  الحديقة  يف  جالسة  ظّلت  صمتها،  أضناه  أن  بعد  ليهجع 
أنّها يمكن أن تأخذها  تفارق عيناها نجمة قد دنت حتّى خالت 

يف راحتيها، ودندنت: 
ع ايّل ماتو 

يا عني ما تبكيش 
ع اليل ماتو 

ابكي عىل الحينّي 
كيف تخاطو

شيّعت عيني الفوق
ريت النّجمة

زارتها نجوم منتزه النّحيل، وألحان تلك الّليلة بكّل تفاصيلها. 
فتحت  الّروح.  مقربة  عىل  تدّلت  ٍكعناقيد  ذكريات  الجرس  قطع 
يف  وتدافعت  أحاسيسها  تالطمت  أمامها،  يقف  به  فإذا  الباب 
همهمة،  سمعت  ساهمة،  بنظرة  جلدته  الاّلمعقول.  فوىض 
استدارت لرتى زوجها واقفا يف الرّشفة، نظرت من جديد إىل جمال 

وقد تاهت الحروف عىل شفاه الكلمة.  

حتى إشعار آخر

دلندة الزغيدي

تمّرغ يف َوَحِل الذكريات علٌك تشفى من بُْؤِس حارضك أيٌها الخمسيني املتماسك َوْهًما ...ها 
هو يوم  غيابها يعود  سٌكينا يف األحشاء كلٌما قدم ازداد إيالما... لن تراها اليوم.... ولن تجلس 
إليها لرتوَي لك حكايات اليوم....أيها الخمسيني البائس انطفأ ضوء الوالديْن يف عينيْك...وهجرت 

مآقيك صوُرهما ... وليس لك إاٌل أن تحارص دمعك.....
صغريها الخمسينّي

فجيعتك أيها الخمسيني أنك لن  تراها مجددا ... ولن تجدها يف ركن من املنزل تنتظر قدومك 
كل صباح كأنك لم تكرب...ظللت وقد بلغت الخمسني صغريها الذي تخصه بأبهى ما عندها ...ما 

أمر لوعة الفقدان
أعيادك بني القبور

أيها الخمسيني البائس...لم يعد لأليام معنى يف حياتك.. انتهت أعيادك بني القبور... وانفض 
مجلس الفرح من حولك...كيف ..كيف قادتك قدماك يف الفجر إىل حيث نام الفرح و انطفأ ضوء 
العيد...لن تظفر بعد اليوم بابتسامة مرشقة تعيدك إىل طفولتك الضائعة... لن تشتم روائح العيد 
تعبق من منزلها... ولن يناديك أحد باسمك بتلك النربة التي ضاعت وضيعت توازنك املوهوم...
لك وهم الصرب امضعه عىل عجل والتحف بالرساب .. تلك التي احبتك بكل ما تملك امست أثرا 

بعد عني ولم تبق لك إال صور تحاول عبثا تجميعها فتخونك الذاكرة
يا لخطوها املفقود

أيها الخمسيني البائس... ها أنت تفتقد خطوها وصوتها يف ليلة النصف .. ها أنت تبحث 
يف زوايا منزلك  عن رائحتها وعن صوتها الذي يستحثك عىل املجيء باكرا....فليتك لم تعش تلك 

اللحظات كي ال تتلظى اآلن  بتذكرها ومن حولك أبناؤك  يسابقون املرح...
محارصا صوتها وصورتها

عدت إىل العمل أيها الخمسيني البائس...عدت إىل زيف املعيش املعاد ...للحظة ظننت أنك 
ستجدها -كعادتها-تنتظر قدومك لتشاركها فطور الصباح عىل إيقاع حكاياتها التي ال تنتهي...
تفر  أنت  ها  الدائم...لكن  رشودك  حتمه  خيايل  فاصل  أسبوع  منذ  عشته  ما  أن  خلت  للحظة 
من طريق سلكتها طويال لتعود إىل بيتك محارصا بصوتها وبصورتها فإذا األرض من حولك 

خراب....

برُتت ساقي اليمنى يف الحرب 
من يومها والغناء وسيلتي للطريان 

أحيانا 
كهزاز الذيل 

أزقزق أحيانا كعصفور وأحلق عاليا 
متحوال  إىل نقطة رمادية تتحرك 

أقّلد مطربني فأتحول إىل ببغاء 
ثمة أغان تصلح لحالقة ذقن شخص بساق 

واحدة واستغنى عن العكاز
وأخرى لرشب القهوة واضعا ساقا عىل هواء

وثالثة لحل املشكالت  البسيطة 
أّما الصعوبات املركبة 

أغان قصرية وحادة  يل من  يعّن  ما  فيلزمها 
وأحيانا غري مفهومة 

الذي يرتدد يف  اللحن  كل ما أحتاجه هو ذاك 
دماغي بال عازفني..

مغن وحيد بساق وحيدة 
تخلصْت مني الجوقة والعازفون 

-كما تخلص العالم من ساقي-
ومنحوني فضاء فسيحا 

الكتشف  حواليه  التفت  واحدا  عازفا  أن  لو 
حجم االتساع 

لو أن منشدا واحدا ضاق بالوحدة لرّدد معي 
األغنية 

ساق وحيدة لشخص وحيد 
يغني 

ويعيش يف الطريان 
تلعب الساق اليرسى دور ذيل الطائر بفرح 

حني ترقب العالم 
ساق يمنى مبتورة يف الحرب  

تحيا بال  شقيقات 
وحدها كبنت وحيدة 

تحكي لنفسها حكايات 
وتملك أحالم اليقظة الخاصة بها 

وتغني لنفسها 
أحيانا 

تتجىل لذاتها 
عىل شكل ساق شجرة يف انتظار أن تنبت 

طائر  عليها  يقف  عندما  نفسها  عن  تعلن 
مغن 

تطلق عىل نفسها أسماء وصفات 
وتبتسم لظلها 

الذي يطول ويقرص
كلما وقف عليها طائر 

أرست له بأحالم يقظتها 
وغنت معه أغنيتني 

واحدة لذاتها وأرسلت األخرى لشقيقتها...

عبد الحفيظ طايل  - مصرمحمد صالح مجيد

مدمن الغناء ذو الساق يوم غيابها
الواحدة والجناحين
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 هذه املّرة سأخصص بطاقة »أنرتيتي نبار« ألستاذي يف النقد 
البداية  يف  كنت   ... محفوظ  محمد  الراحل  الصحفي  السينمائي 
سأكتب يف عنوان البطاقة كلمة »سيدي« تماشيا مع التسمية التي 
كان يطلقها عليه اخوه األصغر املنصف صديقي ورفيق دربي يف 
الدراسة والسينما...وكلمة سيدي نطلقها يف صفاقس عىل األخ األكرب 
وكان محمد بالنسبة يل يف تلك الفرتة )السنوات السبعني والثمانني( 
عيلّ  يبخل  ال  وكان  الثنايا  بي  تضيق  عندما  إليه  أعود  األخ  بمثابة 

بالدعم والنصيحة...
أخي  سن  يف  فهو  جييل  أبناء  من  محفوظ  محمد  يكن  لم 
عليه  أفريل...تعرفت   9 كلية  يف  الفرنسية  معا  ودرسا  د.نورالدين 
عن طريق أخيه املنصف وأذكر أني ملا قدمت له نفيس وعرف أني 
من صفاقس ومحب للنادي الصفاقيس ومن مناضيل حركة نوادي 
تعول  أن  ويمكنك  اليوم صديقي  من  انت  قائال:«  ابتسم  السينما  

عيلّ«.
وصديقي  أخي  الّلحظة  تلك  منذ  محفوظ  محمد  وأصبح 
توجهاتها  بكل  السينما  السينما..  كل   .. السينما  حب  يف  ورشيكي 

وأنواعها وجنسياتها.
التقينا  ولدت،  منذ  أعرفه  بأني  أحسست  معه  لقاء  أول  منذ 
مجلة  مرشوع  بعث  يف  واشرتكنا  عنها  والكتابة  السينما  حب  يف 
»شاشات تونسية« )صدرت منها 3 أعداد يف منتصف الثمانينات(.

وحمادي  موسيقيا  برال  وجاك  الحليم  عبد  حب  يف  كذلك  والتقينا 
العقربي والنادي الصفاقيس رياضيا...

كان محمد محفوظ محبا للسينما املرصية القديمة وكان مولعا 
البكر أرص عىل  بإنه  ملا رزق  أنه  بإنتاجات رمسيس نجيب ناهيك 
تسميته رمسيس بالرغم من العراقيل اإلدارية التي عرفها يف بلدية 
باب سويقة عند محاولة تسجيله ...وهنا أستعرض خاطرة كتبها 
رفض  قائال:«  البراس  جريدة  اعداد  أحد  يف  الله  رحمه  محمد  يس 
العون تسجيله بإعتبار أن اسم رمسيس ليس من األسماء العربية 
وطلب مني إختيار أحد األسماء املتعارف عليها يف تونس ... فخرجت 
غاضبا من البلدية وإعرتضني العب الرتجي التونيس عبد القادر بن 
سعيد املعروف أكثر بْقدور يا مزاودي ورسدت عليه الواقعة فضحك 
وقال "هذا إيّل بيك دقيقة وتسجل ولدك كيف ما تحب" ...وعدنا إىل 
نفس العون فرحب وقبل تسمية ابني برمسيس...لقد صدمت كيف 
البالد  يف  جريدة  اقوى  تحرير  رئيس  انا  طلبي  يلب  لم  العون  أن 
وجامل العب الرتجي ...ساعتها تخيلت ابني يصبح كوارجي ويلعب 
يف الرتجي ويف مقابلة مصريية يراوغ الحارس  ويقذف الكرة خارج 
املرمى...وإذا بستني الف متفرج يصيحون رمسيس يا مزاودي...«

خلدون  ابن  الثقافة  لدار  مديرا  تعييني  عند  انه  أيضا  وأذكر 
قهوة  معا  نحتيس  وكنا  النزل  أحد  بمقهى  صباحا  به  ألتقي  كنت 
إستهلكناه  ما  معلوم  بخالص  أقوم  أن  أردت  يوم  وذات  الصباح 
قائال:  فاعتذر  دينارا  الثالثني  فئة  من  نقدية  ورقة  للنادل  فقدمت 
»يا أستاذ صباح ما عنديش رصف باش نرجعلك الباقي« فضحك 
محمد محفوظ وتوجه للنادل قائال: »هاو تّوة نخلص انا هاك راهو 

صفاقيس عاملها بالعاني باش ما يخلصش ...لني الخسارة«.
زرته  ملا  "البراس"  مقر جريدة  يف  بيننا  وأذكر طرفة حصلت 
إيدك  »يا راجل ديما  ابني يوسف فصاح يف وجهي:  ألعلمه بميالد 
وتجيب  تهبط  تّوة  فارغة!!  ويديك  جايني  لجيبك  قريبة  موش 
مرطبات عىل عدد الفريق العامل وبعد تّوة نحكي شنوة باش تعلن 
يف الجريدة..« وكان العمل كذلك وفاجأني يوم الغد بتهنئة بمناسبة 
ميالد إبني أوردها يف الصفحة الثقافيّة بأسلوبه السينمائي الرشيق.
وأختم بهذه الطرفة التي حدثت يوم قام بإسقاط حّقه لفائدتي 
يف إدارة مجلة شاشات تونسية ببلدية نهج ابن خلدون وبعد إمضاء 
الوثائق  قال يل: »شنوة نسقطلك يف رخصة مجلة بالش عىل األقل 

استدعيني لفطور فاخر«...
الفرنيس  قلمه  النخاع ورغم  تونسيا حتى  كان  محمد محفوظ 
تونسية  بلغة  التونسية  للسينما  كتب  فإنه  الالذع  وأحيانا  الثاقب 
الصغرية  وهمومه  وتعبرياته  بنكته  التونيس  الشارع  من  مستمّدة 
وأحسن شاهد عىل ذلك سيناريوهات أفالم »الكأس« و »دار الناس« 

ملحمد دمق....
لقد افتقدناه منذ مدة لكنّه مازال يعيش معنا ونسري عىل خطاه.

محمد محفوظ 
األستاذ

طرائف الّزعيم )ج 183(

بورْقيبة ومنصف السويسي ومسرح الكاف
بمناسبة إنعقاد أيام قرطاج املرسحيّة 
الزعيم  سرية  إىل  عدت  ببالدنا  األيام  هذه 
اآلباء  من  ورجاالته  الّرابع  بالفن  وعالقته 
املؤسسني ووجدت ضالتي يف كتاب االستاذ 
عبد السالم القاّلل »الحلم واملنعرج الخطأ« 
الصادر عن دار الجنوب للنرش وأيضا ألن 
كاتبه من مناضيل الحركة الوطنية وشغل 
فرقة  اول  بعث  أين  الكاف  وايل  خّطة 
العاصمة  تونس  خارج  محرتفة  مرسحية 
منصف  الراحل  املرسحي  مع  بالتعاون 

السوييس...
بعد اإلتفاق عىل بعث هذا الحلم انطلق السوييس يف مسريته املرسحيّة 
التي تجاوزت حدود جهة الكاف وحدود الوطن...وأصبحت مسرية رائدة 
أخذته بفرقته يف عروض وأعمال مرسحية إىل مختلف جهات الجمهورية 
ومعتمديّاتها ثم إىل عديد األقطار بداية من سنة 1968 أي بعد سنتني 

بعد تأسيسها. 
أنه دعا املرسحي يف أول مشواره إىل  القاّلل  ويقول يس عبد السالم 
بينهما  الحوار  قريب،فكان  من  عليه  ليتعرف  بورْقيبة  الرئيس  مائدة 
بصفة  التونيس  املرسح  تاريخ  وحول  عامة،  بصفة  املرسح  حول  ممتعا 
مرسحية  يف  مشاركته  عن  الرئيس  فيها  حكى  مناسبة  وكانت  خاصة. 

وعّما  وهو طفل صغري  مسيكة  حبيبة  مع 
إنطباعات  من  نفسه  يف  اللقاء  هذا  ترك 
ومشاعر...وقد خّلفت هذه الجلسة املمتعة 
يس  ويقول  الرئيس...  لدى  طيّبا  إنطباعا 
عبد السالم: »عندما هممنا بمغادرة القاعة 
وطلب  حدة  عىل  بورْقيبة  الرئيس  أخذني 
خاصة  بصفة  الشاب  هذا  أرعى  أن  مني 
 CE JEUnE A  « الفرنسية  باللغة  قائال 
 QUELQUE CHOSE DAnS LE VEntrE...iL

...»VA trèS LOin...prEnEz SOin DE LUi

ما معناه باللغة العربية«إنه ممتاز؟ وله زاد كبري،سيكون له شأن،إعتن 
به«...فطمأنته وأعلمته بما قمت به إلستبقائه يف والية الكاف وتشجيعه 

عىل العمل بها.
لقد أبهرت الفرقة يف أول عرضها ملرسحية الهاني بودربالة مواطني 
والوطني...وكان  الجهوي  النطاق  يف  املسؤولني  وكل  أنفسهم  الكاف 
ممثليها،فأصبح  وكفاءة  الفرقة  هذه  بحيوية  املعجبني  أول  من  الزعيم 
بعد  تمارينها  ويحرض  كثب،  عن  أعمالها  يتابع  الكاف  إىل  زيارته  عند 
الفرقة  ملدير  رأيه  املمثلني،ويبدي  مع  الثقافة،ويتحاور  دار  يف  الظهر 
منصف السوييس،الذي رأى فيه،منذ أول لقاء معه،الفنان املبدع الذي يف 

استطاعته أن يعطي الكثري.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

أبطال جدد في الجزء الثاني من »كان يا ما 
كانش« لعبد الحميد بوشناق  

األعمال  مفاجاة  كانش«  ما  يا  »كان  سلسلة  مثلت 
استحسان  والقت  الفارط  العام  لرمضان  الدرامية 
الجمهور التونيس العريض وتحصلت عىل العديد من 

الجوائز محليا وعربيا.
مخرج هذه السلسلة عبد الحميد بوشناق 

ينوي إنجاز الجزء الثاني من هذه السلسلة 
سهرات  لتاثيث 
القادم  رمضان 
األوىل  الوطنية  عىل 

وسيقرتح عىل املتابعني 
أسماء  السلسلة  لهذه 
جديدة من كبار نجوم 

السينمائية والتلفزية يف تونس نذكر منهم نورالدين بن عياد  الساحة 
ووجيهة الجندوبي ومعز القديري وأمرية الشبيل  وفيصل بالزين...

ويذكر أن الجزء األول لهذه السلسلة تناول يف إطار كوميدي، وضع 
تونس قبل 3000 سنة، يف عهد امللك ساطور، وتويل ابنه برغل الحكم 
بعد مرض والده بشدة، ولكن خفاش يتمكن من إدخال برغل السجن 
ليستويل هو عىل الحكم، فيبدأ برغل برفقة صديقه وضع خطة لالنتقام 

والهرب.

»حي هالل« في عمل رمضاني جديد
نرص  والتلفزي  السينمائي  املخرج  يستعد 

التلفزيون  كامريا  للوقوف خلف  السهييل  الدين 
يحمل  جديد  رمضاني  درامي  عمل  إلنجاز 
تصويره  وسيكون  هالل«  »حي  اسم  مبدئيا  
يف هذا الحي الشعبي مع ثلة من نجوم التمثيل 

أيضا  ومواطنني  الجزائر  ومن  تونس  يف 
من حي هالل مع فريق تقني من تركيا 

والجزائر ...
هذا  عرض  سيتم  أنه  إىل  يشار 
قناة  عىل  القادم  رمضان  يف  العمل 

"حنبعل".

برهان بسيس يقف أمام كاميرا 
السينما

سيقف اإلعالمي برهان بسيس أمام كامريا السينما 
سيناريو  الرب"  "أبناء  فيلم  يف  مشاركته  خالل  من 

يونس الفارحي وإخراج إيمان بن حسني...
يف  تصويره  بدأ  الرب"  "أبناء  فيلم  أن  يذكر 

تونس منذ ثالث أسابيع وهو أول فيلم 
روائي طويل يف املسرية الفنية إليمان 

بن حسني املعروفة بإخراج سلسلة من األفالم الوثائقية آخرها »كتاب 
الجزيرة  بثتها قناة  التي  النص  عندما كنا عربا« ضمن سلسلة خارج 

القطرية...
شمعون  تقال  اللبنانية  الفنانة  الرب  أبناء  فيلم  بطولة  يف  تشارك 
صحبة  البحر  عروس  مسلسل  يف  الناجح  بدورها  تونس  يف  املعروفة 
النسائي  للدور  حسني   بن  ايمان  إختارتها  وقد  العابدين...  ظافر 
مهذب  املعروفني  التونسيني  املمثلني  من  باقة  مع  »كاتيا«...  الرئييس 
باإلضافة  حمدي  ورياض  رماح  وشاكرة  الغديري  معز  الرمييل 

للصحفي برهان بسيس...   
اإلنڨليزي  املؤلف  سيضعها  الفيلم  موسيقى  وأن  علما 
إنتاجه  عىل  تتعاون  حني  يف  ويليامس  غريغسون  هاري 

املشرتك: تونس، مع فرنسا، بريطانيا، وبلجيكا.

دارين حداد تقف على خشبة المسرح 
املعروفة  حداد  دارين  التونسية  بمشاركاتها املمثلة 

والسينمائية  التلفزية  الدراما  يف  العديدة 
الورد"  "زي  منها  نذكر  بمرص 

الله"  عطا  ناجي  و"فرقة  و"فريتيجو" 
و"فيلم الفيل األزرق"...

لعمل مرسحي  دارين تجهز حالياً 
نهاية هذا الشهر عىل أرض أبو ظبي، 
خطاب  سلوى  الفنانة  أن  إىل  مشرية 

ستكون من املشاركني يف هذا العمل.
يف  حداد  دارين  وأكدت 

إلحدى  لها  مداخلة 
جمالها  أن  اإلذاعات 

وأنها  كبرية  نعمة 
عليه  الله  تشكر 
أنه  اىل  مشرية 

يف  خدمها 
الشخصية  حياتها 

كبرية،  بصورة  والعملية 
مضيفة أنها تتعرض لبعض 
النفوس التي تشعر بالغرية من جمالها 
عىل  األشخاص  لهؤالء  تلتفت  ال  وأنها 

اإلطالق.
تحب  أنها  حديثها  يف  وأضافت 

كبري،  بشكل  املرسح  خشبة  عىل  الوقوف 
التي  واملمتعة  املحببة  األجواء  حيث 
بشكل  جمهوره  أمام  املمثل  يقضيها 
السينما  أن  مشرية   ، تعوض  ال  مبارش 

تأتي يف املرتبة الثانية ثم الدراما .

فّن وفّنانونفّن وفّنانون
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يواصل الرتجي الريايض التونيس تحصني نفسه لقادم املواعيد الرياضية تحسبا لدخول املنافسة محليا واقليميا 
بحظوظ وافرة تقيه انتقادات الجماهري مع نهاية املوسم خاصة أن البداية لم تكن يف مستوى االنتظارات والفريق 

لم يظهر تحت قيادة املدّرب الجديد رايض الجعايدي باملستوى املطلوب.
يف هذا السياق بدأ الرتجي ترتيب البيت مبّكرا من خالل الدخول يف مفاوضات متنوعة إلبرام بعض الصفقات 

التي من شأنها تحسني وتطوير مستوى الفريق. البداية كانت يوم السبت املايض حينما أنهى الرتجي 
رفقة  الذي جلس  عمامو  هاني  املحوري  املدافع  انتداب  بصفقة  الخاصة  اللمسات  كل  وضع 

وكيل أعماله اىل رئيس الرتجي حمدي املدب حيث تم االتفاق حول كافة التفاصيل املالية.
العقد  عىل  أمس  وّقع  عمامو  هاني  أّن  املغاربي«  لـ»الشارع  موثوقة كشفت  مصادر 
الذي سريبطه رسميا بفريق الدم والذهب والذي سيكون عىل امتداد ثالث سنوات ونصف 

وسيحصل يف املوسم األّول عىل مبلغ 650 ألف دينار.
تعزيز هام عىل مستوى الخّط الخلفي للفريق لكنه قد يشّكل نبأ سعيدا لجماهري 

الرتجي التي باتت منشغلة كثريا بملف تجديد عقد املدافع املحوري الجزائري عبد 
القادر بدران الذي تشري بعض املصادر اىل اقرتاب مغادرته الفريق. 

بدران املتواجد حاليا رفقة منتخب بالده املشارك يف البطولة العربية قد يشكل 
يف االيام القليلة القادمة صداعا كبريا لهيئة الرتجي فالالعب أعلم مقّربيه بأنه لن 
يواصل الرحلة مع الرتجي يف املوسم القادم وسيغادر مبارشة فور انتهاء عقده 

الذي ينتهي موىف شهر جوان القادم.
مصادر موثوق فيها أّكدت لـ«الشارع املغاربي« أّن عبد القادر بدران وقبل 

التحّول اىل قطر مع منتخب الجزائر جلس اىل املسؤول االّول يف الرتجي عن فرع 
كرة القدم رياض بنور وأعلمه بنيته املغادرة. بدران وخالفا ملا تناقلته بعض املواقع 

القريبة من الرتجي يرفض حتى مجّرد الخوض يف فكرة التجديد والسبب يف ذلك أنه 
يعترب ان الرتجي لم يكن متحمسا يف البداية لتجديد عقده وبأن هيئة املّدب انتظرت كل 

هذا الوقت ملفاتحته يف املوضوع فقط تفاديا النتقادات الجماهري وخاصة بعد املردود املتميز 
الذي قدمه مع املنتخب.

منذ  املالية  مستحقاته  عىل  الحصول  بعدم  الفريق  مغادرته  مسألة  بدران  ربط  كما 
ألف   600 من  بأكثر  املقّدرة  االنتاج  منحة  عىل  الالعب  يتحصل  لم  حيث  املايض  املوسم 

دينار. واألكثر من ذلك ان الالعب يفّكر يف مقاضاة الرتجي يف صورة عدم حصوله عىل 
مستحقاته املالية.

مغادرة املدافع املحوري للرتجي باتت مسألة وقت ال غري فالرتجي لم يعد قادرا عىل 
احتواء العبه وحتى االغراءات املالية لن تجد نفعا معه بما أّن عرض الرتجي ال يمكن 
ان يرتقي من الناحية املادية للعروض املوجودة حاليا عىل طاولة وكيل أعمال الالعب.   
من  مهمني  عرضني  دراسة  بصدد  بدران  القادر  عبد  أن  أكدت  ذاتها  املصادر 
انه  كما  السعودي  الشباب  فريق  من  والثاني  جّدة  اتحاد  فريق  من  األّول  السعودية 
األّول يف  الصّف  املوجودة مع فرق  الفنية  الفوارق  ابها بحكم  تلقى عرضا من فريق 

السعودية.

صفعة جديدة عودة مفيدة
االّول من سباق  النصف  االفريقي يف  النادي  الذي قدمه  املستوى   
البطولة جعل الهيئة املديرة تراجع قراراتها يف ما يتعّلق بملف بعض 

الالعبني الذين خرجوا من حساباتها قبل انطالق املوسم الريايض.
األمر يتعّلق بالثنائي أحمد خليل وزهري الذوادي. وإذا كان موضوع 
الثاني مؤجال اىل حني تتضح الرؤية لدى االطار الفنّي فإن ملف أحمد 
خليل يتكّفل به حاليا رئيس النادي االفريقي يوسف العلمي الذي اقتنع 
عىل ما يبدو برضورة عودة الالعب اىل صفوف الفريق خاصة أن العودة 

تبدو مفيدة ورضورية للطرفني.
أكدت  فيها  موثوق  مصادر 
لـ«الشارع املغاربي« أن  هيئة االفريقي 
العبها  مع  رسمي  اتفاق  اىل  توصلت 
مع  عقده  بتجديد  يقيض  السابق 
األحمر واألبيض لعام ونصف إضايف.

لوسط  النابض  القلب  وكان 
لخوض  يستعد  االفريقي  ميدان 
فرنسا  يف  جديدة  احرتافية  تجربة 
مع  فنية  اختبارات  اىل  خضع  حيث 
نادي كان الذي يلعب يف الدرجة الثانية 
السابق  الالعب  والذي يضم يف صفوفه 
أّن  .ويبدو  العابدي  عيل  كذلك  لالفريقي 
موفقة  تكن  لم  فرنسا  اىل  خليل  رحلة 
الفرنيس  الفريق  أّن  حيث 
حقيقية  حماسة  يبد  لم 
األمر  وهو  الالعب  لضم 
للعودة  دفعه  الذي 
والجلوس  تونس  اىل 
طاولة  اىل  مجددا 
التي  االفريقي  هيئة 
أن  كذلك  مقتنعة  باتت 
الحايل  البرشي  الرصيد 
اىل  يرتقي  ال  للفريق 
التطلعات  مستوى 

واالنتظارات.

فرحة باالنتصار أو خوف من االنكسار؟
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خطوة غري مفهومة مهلة للحسم
تواجد مدرب النادي اإلفريقي منترص الوحييش األسبوع الفارط إىل فرنسا يف رحلة استغلها لقضاء 
بعض الشؤون الخاصة وقد استغل الوحييش الفرصة كذلك ألجل الجلوس اىل العب يشغل خطة مدافع 

محوري موضوع منذ فرتة عىل طاولة مدّرب فريق باب الجديد.
الوحييش التقى خالل تواجده يف باريس من أجل التفاوض مع العب يشغل خطة مدافع محوري 
أنه مايل الجنسية كما تّم عرض العب رواق من نفس الجنسية عىل  كشفت مصادرنا الخاصة 

الوحييش بحكم أنه يجمع بينها نفس وكيل األعمال. 
طاولة  عىل  املوجودين  الوحيدين  االسمني  ليس  الثنائي 

مدافعا  أن  أكدت  ذاتها  فاملصادر  باريس  يف  الوحييش 
من  اهتمام  محل  عاما   20 العمر  من  يبلغ  ايفواريا 

سبيل  عىل  بتوقيعه  الفوز  عن  يبحث  الذي  الوحييش 
االعارة بحكم ارتباطه مع فريقه الناشط يف الدوري 

الفرنيس.
تحّركات الوحييش مفهومة ومنتظرة فالرجل 

انطالق  قبل  البرشي  رصيده  تعزيز  عن  يبحث 
األوىل  املرحلة  أّن  خاصة  السباق  من  الثاني  النصف 

وكذلك  الفنّي  لالطار  كبرية  انتقادات  شهدت 
لبعض الالعبني ولكن مع ذلك فإّن بعض 

لسياسة  انتقاداتها  تخف  لم  األصوات 
الوحييش ليتحّول بعضها اىل اتهامات.
النادي  عىل  محسوبة  صفحات 
الوحييش  سفرة  يف  خاضت  االفريقي 
يتحّول  مدّربا  يجعل  الذي  ما  وتساءلت 
ما؟  العب  ملفاوضة  فرنسا  اىل  بنفسه 
أّن  فمعروف  ما  نوعا  وجيها  يبدو  السؤال 
الذين  الالعبني  بأنفسهم  يختارون  املدّربني 
يودون التعاقد معهم ومعلوم كذلك أّن همزة 
الوصل بني الالعب واملدّرب هو وكيل أعمال 
فقد  املفاوضات  تعثّر  صورة  ويف  الالعب 
للتواصل  مبارشة  التدخل  عىل  املدّرب  يجرب 
مع الالعب بنفسه عىل أمل اقناعه لكن أّن 

يضطر للتحّول بنفسه اىل مكان تواجده 
مبارشة  مفاوضات  يف  معه  والدخول 
عىل  يبعث  بل  مفهوم  غري  أمر  فهذا 

الحرية واالستفهام.
املدّرب  يضع  ان  املفروض  من 

يوّد  الذين  بالالعبني  اسمية  قائمة 
تتكّفل  والهيئة  معهم  التعاقد 

والتفاوض  التنسيق  بمهمة 
معهم ولكن ما حصل مع منترص 

الوحييش مخالف تماما ومعاكس 
قد  عليها.  املتعارف  للصيغ 
إذا  مغاير  رأي  للوحييش  يكون 
تصّور فعال أنه الوحيد القادر عىل 
لإلفريقي  بالتوقيع  الالعبني  اقناع 
للريبة  مثري  األسلوب  هذا  ولكن 
هذه  ألّن  لكثريين  بالنسبة 
ليست من مشموالت  الخطوة 
وال من دور املدّرب مهما كان 

اسمه وحجمه.

االتحاد  كواليس  عىل  مطلعة  صحفية  مصادر  ذكرت 
الـ31 ديسمرب  القدم أن األخري حّدد تاريخ  اإلفريقي لكرة 
بطولة  إىل  املتأهلة  املحلية  لالتحادات  أقىص  كأجل  الجاري 

كأس أمم إفريقيا، من أجل إرسال القائمات النهائية 
املنافسة  هذه  غمار  سيخوضون  الذين  لالعبني 

املقررة بني 9 جانفي و6 فيفري يف الكامريون.
وحسب املصار ذاتها فإن “الكاف” راسل 
املنافسة  يف  املشاركة  االتحادات  جميع 
القارية، وأشعرها برضورة إرسال قائمات 
قبل  للعبة،  اإلفريقي  االتحاد  إىل  الالعبني 

نهاية 31 ديسمرب الجاري.  
كما قرر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
الالعبني  عدد  رفع 
القائمات  يف 
من  النهائية 
العبا   23

العبا   30 إىل 
كأس  خالل 

القادمة  إفريقيا 
 ، ن و مري لكا با
للوضع  مراعاة 
الراهن  الصحي 
األزمة  ظل  يف 
التي  الوبائية 

ويف  العالم  يعيشها 
تفيش  تواصل  ظل 
كورونا  فريوس 
ظهور  مع  املستجد 
الجديد  املتحور 

أوميكرون.
وقّرر “الكاف” 
اجتماع  خالل 
التنفيذي  مكتبه 
هذا  اتخاذ  األخري 
من  توقيا  اإلجراء 

وسط  الوباء  تفيش 
بطولة  خالل  الالعبني 

إفريقيا،  أمم  كأس 
وبات بإمكان املنتخبات 

 11 اصابة  تشهد  التي 
بالعبني  تعويضهم  العبا  
آخرين موجودين يف قائمة 

تأجيل  دون  من  الثالثني 
املباراة ملوعد الحق.
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ترّدد وحتّد
بعد بحث يف مختلف االتجاهات استقر الرأي داخل الهيئة املديرة ألوملبيك مدنني عىل التعاقد مع املدّرب السابق ملستقبل الرجيش عصام املردايس لإلرشاف 

عىل مقاليد األمور الفنية للفريق خلفا للمدّرب خليل عبيد الذي انفصل عن الفريق بالرتايض بني  الطرفني.
وسيبارش املردايس مهامه عىل رأس الفريق بداية من الحصة التدريبية املربمجة يوم الخميس القادم بملعب صالح الدين بن حميدة بمدنني.

االختيار عىل املردايس لم يكن الخيار األّول لهيئة األوملبيك حيث ربط الفريق قنوات اتصال مع أكثر من مدّرب عىل رأسهم خالد املولهي املحّلل الريايض 
واملدّرب املساعد السابق للرتجي الريايض التونيس ولكن ترّدد األخري وعدم حسم العرض الذي وصله جعل هيئة مدنني تعّدل بوصلتها باتجاه املردايس الذي قبل 

تحّمل املسؤولية ورفع تحّد جديد يف مسريته التدريبية.
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