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نادية عكاشة...
الصندوق األسود
لقيس سعيد
تغادر القرص...
وما خفي كان أعظم!
نص االستقالة منسوب لنادية عكاشة ونرشه الزميل مراد الزغيدي عىل صفحته بموقع فايسبوك

رئيس قسم بمستشفى الرازي
والناطقة باسم اللجنة العلمية
يزوران البحيري

االفتتاحية

في مصيبة الخلط
بين «الدولة»
والنظام والمنظومة

تقرير لوزارة التجارة

منظومة الدعم فاشلة والسالم!؟

بقلم  :نادر الحمّ امي
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االفتتاحية

يف مصيبة اخللط بني «الدولة» والنظام واملنظومة
بقلم  :نادر الحمّ امي  -أستاذ الحضارة بالجامعة التونسية
ّ
مؤخرا بتونس وخارجها التداول إعالميّا يف
ت ّم
مفهوم "انهيار الدولة" ،وكان ذلك عىل خلفيّة
ّ
مؤخرا عن املنتدى االقتصادي العاملي.
التقرير الصادر
وما يمكن مالحظته ّ
أن ذلك التداول كان رسيعً ا جدّا
ويحمل ،إن شئنا ،نوعا من االنفعاالت والخوف دون
مرور إىل توضيح ذلك املفهوم ،إذ هو ليس مج ّرد
عبارة إنشائيّة استعاريّة وإنما هو مفهوم ينتمي إىل
مجال العلوم السياسيّة واالقتصاديّة ،ويشري يف ذلك
املجال إىل ما يتهدّد دولة خالل مدّة معيّنة .وباإلضافة
فإن اال ّ
إىل ذلك ّ
طالع عىل التقرير املشار إليه ومقارنة
وضعيّة البلدان واملخاطر ا ّلتي تهدّدها يمكن أن
يكشف الكثري من املسائل ا ّلتي ينبغي الوعي بها
ً
ّ
فإن مفهوم "انهيار
دقيقا .ومن ناحية أخرى
وعيا
الدولة" هو التعبري املستعمل حسب جامعة هارفارد
باألساس لإلشارة إىل فئة من البلدان ا ّلتي تعترب
وضعيّتها األكثر خط ًرا ،يف حني تستعمل جهات
أخرى تعبريات أخرى من قبيل "الحاالت القصوى"
حسب جامعة جورج ماسون ،أو "الدول املحتاجة
إىل إعادة بناء" حسب الخارجيّة األمريكيّة .وللوعي
بخطورة هذه التصنيفات يمكن أن نشري إىل تصنيف
جامعة هارفارد املعتمد يف التقرير إذ يضع الدول
املنهارة يف وضعيّة أخطر من الدول الفاشلة.
بالعودة إىل التقرير فإنّه يمكن اإلشارة إىل ّ
أن
مالحقه الثالثة الواردة يف آخره تضمّ نت ثالثة
مواضيع أوّلها تصنيف املخاطر إىل اقتصاديّة،
وبيئيّة ،وجيوسياسيّة ،واجتماعيّة ،وتكنولوجيّة.
ويشمل كل تصنيف كبري جملة من التفريعات
وصلت إىل  37تع ّرف بشكل مكثّف ما سيأتي من تلك
املخاطر يف امللحق الثاني ا ّلذي تضمّ ن جدوال يشري
إىل  124دولة من العالم ،وتحديد املخاطر الخمسة
الكربى ا ّلتي تهدّدها خالل السنتني املقبلتني اعتمادًا
عىل استطالع رأي ألكثر من  12000خبري .وقد ت ّم
إنجاز ذلك يف الفرتة املمتدّة بني شهري ماي وسبتمرب
من سنة  .2021وكان السؤال لجميعهم واحدًا" :ما
هي املخاطر الخمسة الكربى ا ّلتي تهدّد بالدك خالل
السنتني القادمتني؟" ليت ّم اختيار اإلجابة من ضمن
االقرتاحات السبعة والثالثني املقدّمة دون ترتيب،
ولكن الخرباء يحدّدون ما يعتربونه الخطر األكرب
ث ّم ا ّلذي يليه وصوال ً إىل الخامس .وتضمّ ن امللحق
الخامس منهجيّة العمل.
من خالل هذا التقديم للتقرير ا ّلذي يمكن اال ّ
طالع
عليه لتفاصيل أوىف ،يمكننا قراءة ما تع ّلق بتونس يف
امللحق الثاني يف الصفحة  107تحديدًا بحكم الرتتيب
حسب الحروف باإلنقليزيّة .وقد ُرتبت املخاطر
املتع ّلقة بها كالتايل :الخطر األوّل هو "انهيار الدولة"
( ،)State Collapseوالخطر الثاني هو أزمة الديون
االقتصاديّة ،والخطر الثالث هو األزمات املتع ّلقة
بالتشغيل والظروف املعيشيّة ،ويرتبط الخطر الرابع
بالركود االقتصادي الطويل ،والخطر الخامس
بانتشار االقتصاد غري القانوني.

يف قراءة ملا ورد من تهديدات ومخاطر تتع ّلق
بتونس يمكن مالحظة ّ
أن الخطر األكرب ذو طبيعة
سياسيّة أي "انهيار الدولة" لتكون املخاطر ا ّلتي
تليه اقتصاديّة باألساس ولكن لها أثر اجتماعي
يف ما يرتبط بالخصوص بالظروف املعيشيّة .وهنا
يمكننا التساؤل  :أي نوع من األخطار يسبّب اآلخر،
بمعنى هل ّ
إن "انهيار الدولة" هو نتيجة للمخاطر
ّ
االقتصاديّة املولدة للتدهور االجتماعي ،أم ّ
أن ذلك
"االنهيار" املحدق بالدولة هو سبب يف ما تؤول إليه
األوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة.
ربّما من بني املداخل األساسيّة لإلجابة عن ذلك
علينا إجراء مقارنة ،وإن كانت رسيعة ،ببقيّة البلدان
التي قدّم التقرير أنّها تشاركنا طبيعة الخطر األوّل،
أي التهديد الكبري ،ونقصد "انهيار الدولة" ،وهي
خمس دول أخرى من ضمن الـ  124دولة املذكورة
وهي :لبنان ونيكاراغوا وفنزويالّ وهندوراس
والبريو .ويربط التقرير مسألة "انهيار الدولة"
بجملة من القضايا هي الرصاعات الداخليّة ،وانعدام
ّ
املؤسسات ،وكذلك االنقالبات
دولة القانون ،وتح ّلل
العسكريّة ،وعدم االستقرار اإلقليمي أو العاملي.
صحيح ّ
أن التقرير مرتبط باستبيان متأثّر إىل
ح ّد كبري بالظرفيّة ا ّلتي أجري فيها ،وهذا ما تد ّل
عليه مثال وضعيّة لبنان ،إذ الخطر الكبري الثاني
بعد انهيار الدولة هو الوضع البيئي ،وهذا حتما
واقع تحت تأثري ما عاش لبنان من قضيّة تكدّس
النفايات يف تلك الظرفيّة ،ث ّم إنّه تقرير اقتصاديّ يف
املقام األوّل وبتوجّ ه ليربايل أو حتّى نيوليربايل ّ ،ولكنّه
يف ك ّل األحوال يبقى مهمّ ا جدّا وله آثاره الكبرية عىل
املخاوف يف الداخل وكذلك عىل صورة بلد ما يف العالم
والنظرة إليه وبالتايل أسلوب التعامل معه .ومن هنا
ينبغي أخذ ذلك التقرير بجديّة عىل الرغم من املواقف
منه.
ّ
إن أكثر البلدان ذكرا إعالميّا يف تونس حني ت ّم
الحديث عن التقرير و"انهيار الدولة" هو لبنان،
وربّما قد يعود ذلك إىل السياق العربي والتداول
اإلعالمي املكثّف للوضع اللبناني ممّ ا يجعله املثال
األقرب عند املقارنة ،وهذا االعتبار ال يمكن أن
يكون موضوعيّا يف ما يتع ّلق بمقارنة األوضاع بني
البلدان .وحتّى ال نطيل كثريًا ،فبمقارنة املخاطر
املذكورة بني البلدان ا ّلتي يهدّدها "انهيار الدولة"
يف املقام األوّل يمكننا اعتبار ّ
أن املخاطر األربعة
ّ
املتبقية األقرب إىل الوضع التونيس ترتبط بالوضع
يف هندوراس بالخصوص ،واألمر يف جوهره يتع ّلق
ّ
ومؤسساتها،
بالوضع السيايس والنظرة إىل الدولة
وهو وضع يعود إىل سنة  2009وليس مستجدّا
ومازال هذا البلد يعيش تبعاته الدراميّة إىل اليوم .ما
حصل تحديدا هو رشوع الرئيس زياليا مبارشة بعد
انتخابه يف محاولة تغيري ما بُنيت عليه الدولة من
ّ
ّ
وخاصة اإلعالم واألحزاب عرب
ومؤسسات
أجهزة
اتّهامها مبارشة بالسعي إىل احتكار السوق لتحقيق

مصالح طبقة صغرية من السياسيّني واالقتصاديّني
عىل حساب بقيّة الفئات الشعبيّة .وملقاومة ذلك
كان اللجوء إىل االستفتاء لتغيري الدستور حتّى
ّ
تنص عىل أنّها فصول غري قابلة
يف فصوله ا ّلتي
للتعديل عرب جمعيّة تأسيسيّة ،مع اعتماد خطاب
ساخر باألساس تجاه الحريّات العامّ ة والفرديّة.
وأوصل املعارضة الشديدة لذلك داخليّا وخارجيّا إىل
الدخول يف متاهات االنقالبات العسكريّة قبل إجراء
انتخابات مب ّ
كرة.
ما يشري إليه هذا الوضع يف الهندوراس يجعلنا
ّ
نتبي أم ًرا أساسيّا يتع ّلق بالتعاضد التا ّم بني
السيايس واالقتصادي وينزع فكرة فصلهما كما هو
شائع منذ سنوات يف الحالة التونسيّة ،إذ املالحظ
يف ما نسمع من تحليالت هو البعد السياسوي
ّ
تفس به األوضاع وهذا واضح تماما يف
الرصف ا ّلذي
خطابات األحزاب واملح ّللني السياسيّني ،أو التغليب
ّ
الكل للبعد االقتصادوي البحت لدى املهتمّ ني بالشأن
االقتصادي .ولكن األخطر من ك ّل هذا يف تقديرنا
ّ
أن األمر يف ك ّل الحاالت يتع ّلق بتصوّر الدولة نفسه،
والسعي بشكل أو بآخر منذ سنة  2011إىل اليوم
إىل تغيري طبيعة الدولة نفسها يف تن ّ
كر تا ّم لتاريخ
الدولة التونسيّة برمّ ته وا ّلتي تمثّل ميزة أساسيّة
وجوهريّة يف املنطقة العربيّة ،وال نرانا يف حاجة إىل
اإلفاضة كثريا يف التاريخ.
ّ
إن ما حصل منذ  2011هو محاولة الفاعلني
السياسيّني ا ّلذين حكموا إلغاء مكتسبات الدولة
التونسيّة بخلطها مع مفهومني آخرين هما
"النظام" و"املنظومة" .فما سعى إليه الحكم
بعد انتخابات  23أكتوبر  2011هو معاداة دولة
االستقالل بالخصوص تحت راية "إسقاط النظام"
مع الحفاظ عىل "منظومته" يف املستوى االقتصادي
واالجتماعي .وما يحصل منذ سنتني تقريبا هو
معاداة مكتسبات الدولة التونسيّة يف ما يرتبط
باألجسام الوسيطة ومن ّ
ظمات املجتمع املدني
وغريها بجعلها جميعا يف س ّلة واحدة تحت شعار
رضورة تغيري "املنظومة" .ومن هذه الناحية نجد
أنفسنا أمام خطر واحد بثالثة رؤوس هو انهيار
الدولة ا ّلتي بنتها أجيال تونسيّة كثرية جدّا لبنة
القمعي قرشته ،وإدامة
فلبنة ،مع تجديد النظام
ّ
املنظومة الفاسدة ،وقد يكون الرجوع إىل "ما قبل
الدولة" .ومن هنا تكون اإلجابة عن السؤال املطروح
أعاله ،أي هل ّ
إن انهيار الدولة نتيجة لبقيّة العوامل
االقتصاديّة واالجتماعيّة أم هو سبب لها هي ّ
أن
انهيار الدولة هو السبب ا ّلذي ينتج البقية .فالقضيّة
يف تونس إن شئنا أن نستعري عنوان كتاب محمّ د
الحدّاد" ،دولة عالقة" هي أن النخب السياسيّة
بالخصوص لم تتّفق عىل طبيعتها وتوجّ هاتها لتكون
االختالفات الحقا داخلها ويف إطارها ،وال تتحوّل اىل
رصاعات عىل هدمها.
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الناطقة باسم اللجنة العلمية
ورئيس قسم بمستشفى الرازي يزوران البحيري

أضرار

عدد من مالكي سيارات «بايك» ّ
عبوا عن امتعاضهم من
عدم توفر قطع غيار السيارة الصينية بتونس منذ شهر أكتوبر
املنقيض.
محمد ضيف الله املتحدث باسم مالكي السيارة الصينية أكد
لـ «الشارع املغاربي» أن قرابة  1300شخص ممن اقتنوا سيارات
«بايك» ترضروا بعد أن أخ ّلت الرشكة التونسية املوردة لهذه
العالمة التجارية بالتزاماتها بإيقاف بيع قطع غيارها منذ أشهر.
ضيف الله أشار إىل أن مالكي سيارات «بايك» توجهوا
بمراسالت إىل املوّرد التونيس واىل وزارة التجارة واىل سفارة الصني
بتونس مطالبني مختلف األطراف بالتدخل لفض اإلشكال دون أن
يتمكنوا من إيجاد حل جذري.
املتحدث لفت إىل أن قرابة  100سيارة توقفت عن االشتغال
بسبب عدم توفر قطع الغيار وإىل ان مالكي سيارات «بايك» بصدد
االستعداد ملقاضاة الرشكة التونسية ملطالبتها بالتعويض عن
األرضار الحاصلة لهم.

دور خفي

موقع فورين بولييس  Foreign Policyاألمريكي كشف أن
الحاخام يوشع يوسف بينتو هو «أحد الرموز املجهولة التي
لعبت دورا رئيسيا وخفيّا يف هندسة عملية التطبيع بني املغرب
وإرسائيل».
املوقع أشار اىل أنه قبل تعيينه حاخاما أعىل مك ّلفا بالسهر عىل
تطبيق رشيعة ذبح الحيوانات عىل الطريقة اليهودية (كاشرية)
باملغرب أدانت احدى محاكم إرسائيل بينتو بتهمة الفساد وحكمت
عليه بعام سجنا.
«فورين بولييس» أضاف أن الحاخام املذكور «حافظ مع ذلك
عىل حضور شبه نشيط علـى مواقع التواصل االجتماعي» الفتا اىل
أن ذلك يتم سواء عرب رسائل عاجلة يوجهها من احدى الطائرات
الخاصة خالل رحالته عرب العالم أو بصور يحرص عىل أخذها مع
سياسيني وديبلوماسيني.

أكد مصدر من هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحريي لـ«الشارع املغاربي» ان وفدا قال انه يتكون من
الدكتورة جليلة بن خليل الناطقة باسم اللجنة العلمية ملكافحة فريوس كورونا ورئيس قسم بمستشفى الرازي لالمراض العقلية
أدّيا زيارة للبحريي خالل االيام القليلة املاضية.
وكشف املصدر وهو محام ان الوفد خلص اىل ان الوضع الصحي للبحريي «حرج» .والبحريي صدر يف شأنه قرار من وزير
الداخلية يقيض بإحالته عىل االقامة الجربية منذ منذ يوم  31ديسمرب  2021قبل ان ينقل اىل مستشفى الحبيب بوقطفة يف والية
بنزرت وقد تعكرت حالته الصحية بسبب ارضاب الجوع وامتناعه عن أخذ الدواء.
ووفق املحامي فانه ال وجود الية تطورات اخرى يف ملف البحريي باستثناء وضعه الصحي مربزا انه تأكد لدى الهيئة حتى يوم
امس االثنني عدم وجود اي تتبع او قضية يف حقه.
من جهة أخرى يتداول يف اوساط املحامني ان وزير الداخلية توفيق رشف الدين طلب من عميد املحامني ابراهيم بودربالة خالل
لقاء جمعهما االسبوع املنقيض التوسط القناع البحريي بتعليق ارضاب الجوع فيما ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد يف اجتماع
ملجلس الوزراء بتاريخ  6جانفي الجاري بأنه تم توفري كل ما يلزم للبحريي (دون ان يسميه) وذلك يف تعليقه عىل ندوة صحفية
لهيئة الدفاع عنه شددت عىل ان وضعه الصحي حرج.
وقال سعيد «ال أريد أن أتحدث عن األشخاص أو عن األعراض ،وال عن األموال التي كدسوها باملليارات يف الداخل والخارج ثم
يظهرون الورع والتقوى ويصومون رغم أنه ليس شهر صيام ..من يرضب عن الطعام هو حر ،لكن رغم ذلك وفرنا له جميع
األسباب التي تقيه من اإلرضار بنفسه» وأضاف «ان اراد ان يجعل من نفسه ضحية فهو حر».

ضعف الطلب وارتفاع أسعار معدات النقل ينهكان االيجار المالي
عرف نشاط قطاع اإليجار املايل ،وفق اخر املعطيات املحينة للبنك
املركزي التونيس ،تواصل التباطؤ املسجل منذ سنة  2019نتيجة
استمرار تراجع االستثمار ونقص السيولة البنكية .وانخفض قائم
قروض اإليجار املايل بـ  5باملائة بني سنتي  2019و 2020ليرتاجع
إىل  4060مليون دينار يف موىف سنة  ،2020حيث تم تمويله بنسبة
 78باملائة عن طريق موارد اقرتاضية منها  45باملائة قروض بنكية
و 28باملائة قروض رقاعية و 22باملائة يف شكل موارد خصوصية.
وشهد الناتج الصايف ملؤسسات اإليجار املايل تحسنا ملحوظا
خالل سنة  2020بنسبة  21.3باملائة مقابل انخفاض بـ 0.3
باملائة يف سنة  2019وذلك رغم الظرف االقتصادي غري املالئم.
ويعود هذا التحسن باألساس إىل تأجيل أقساط القروض البنكية
ومنح تحويالت استثنائية مرتبطة بأزمة كوفيد  19 -وانخفاض
معدل نسبة الفائدة يف السوق النقدية.
يف جانب ،آخر أبرز التقرير األخري حول الرقابة البنكية ملؤسسة
اإلصدار ،تراجع قائم قروض التأجري يف قطاع اإليجار املايل ،بنسبة
 5باملائة يف  2019ويف  2020وشمل ذلك ،وفق مستويات مختلفة،
أغلب مؤسسات القطاع .ويعزى االنخفاض يف نشاط التأجري خالل
السنوات القليلة املاضية ،بشكل أسايس ،إىل نقص السيولة لدى

البنوك وفقدانها يف سوق الرقاع ،التي تشكل املصادر الرئيسية
إلعادة التمويل لقطاع االيجار املايل ،وفق ما بني التقرير ذاته.
وتع ّلق األمر ،أيضا ،بارتفاع كلفة املوارد ،تبعا للزيادات املتتالية
يف نسبة الفائدة املديرية خالل السنوات األخرية .ومع ذلك ،سمح
التخفيض يف نسبة الفائدة املديرية بمقدار  150نقطة أساسية يف
سنة  2020بالتخفيف ،بشكل طفيف ،من كلفة املوارد بالنسبة
للقطاع ،التّي انخفضت من  9.7باملائة يف موىف سنة  2019إىل 9.4
باملائة يف موىف سنة  2020وذلك إىل جانب تباطؤ يف الطلب يف ظل
وضع اقتصادي غري مالئم وانخفاض قيمة الدينار مما كان له
تداعيات عىل أسعار معدات النقل ،التي تشكل حوايل ثالثة أرباع
نشاط القطاع.
واوضح البنك املركزي التونيس ،أنه للتقليص من مشاكل
التمويل يف قطاع االيجار املايل ومن أجل دعمه ،وضع عىل ذمة
البنوك أداة إعادة تمويل جديدة لشهر ..مؤكدا ان قطاع االيجار
املايل معرض ملخاطر إعادة التمويل وتحويل آجال الخالص ،بالنظر
إىل أنه تمت تغطية أكثر من ثلث القروض املمنوحة بموارد بنكية،
مشريا ،أيضا ،إىل ما اعتربه «مخاطر نسب الفائدة الكبرية» ،بما أن
معدالت العمل ثابتة بينما معدالت  38باملائة من املوارد متغرية.

تونــــس يف حاجــة إىل «انــقالب عىل اإلنقــالب»..

األستاذ نعمــان مزيــد*

قد يبدو العنوان غريبا أو يدعو إىل عديد األسئلة...
لكـــن ...
حني ندرك أن رهان  25جويلية كان إعادة تصحيح
مسار ثورة  17ديسمرب ـ  14جانفي بما يعني إعادة
البوصلة يف اتجاه شعارات الثورة الحقيقية " :التشغيل
استحقاق يا عصابة الرساق " و" الشغل والحرية والكرامة
الوطنية " ..إلخ
وحني ندرك ما ذهب إليه شياب الثورة ذات صباح األحد
 25جويلية  2021نحو املطالبة بإلغاء منظومة الحكم
املافيوزي  ،وكان أن استجابت مؤسسة الرئاسة ـ جزئيا
ـ إىل مطالب الشارع يف جملة قرارات منها أساسا تعليق
عمل مجلس الهانة وغريها من القرارات...
اليوم وبعد حوايل  6أشهر ...يتساءل العديد ما الذي
تحقق ؟؟ وهل أن ما يصدر عن رئاسة الجمهورية
يستجيب فعال إلنتظارات من راهنوا عىل " انقالب 25
جويلية " والذي كان ال مف ّر منه إلنقاذ البلد ؟؟؟
األكيد أن ما ت ّم بتاريخ  25جويلية كان أمرا ال مفر
منه سواء كإجابة حقيقية ملا آلت إليه األمور يف " مجلس
الهانة " أو كمحاولة أخرية إلنقاذ ما تبقي من الدولة يف
ظل تمكني أدوات الكونرتا واإلخوان من مفاصل الدولة ..لم
يكن هنالك من خيار آخر غري ذلك ...
ولكــــن ث ّم ماذا ؟؟؟

إن من خرجوا ذات صباح  25جويلية لم تكن مطالبهم "
النظام القاعدي " أو " النظام الرئايس ..إلخ كانت طموحات
هؤالء الحتجني وقبلهم محتجي جانفي وفيفري 2020
استعادة الثورة لفائدة صناعيها  :الشباب العاطل عن
العمل والحق يف التنمية والثروة لكل الجهات وللمهمشني
 ،والحريات والحقوق لكل الناس بعد أن رسقتهاامنهم
لوبيات تجار الدين ورموز التهريب واإلرهاب ...
بعد أكثر من ستة أشهر ...يكتشف الناس أن السيد
الرئيس ال يتقدّم خطوة حاسمة يف اتجاه تحقيق هذه
اإلنتظارات ،بل وعوض توسيع دائرة املستفيدين من
"تصحيح املسار" يسعى يوما بعد يوم إىل تعميق اإلنقسام
وتوسيع دائرة معارضيه  ،واألكثر من هذا يستعيد فكرة
"اإلستيالء" بحيث يحوّل وجهة انتظارات احتجاجات 25
جويلية وانتظاراتها يف اتجاه تكريس مرشوع سيايس
حزبي (النظام القاعدي )  ،ويعطي ظهره لكل املطالب
اإلجتماعية واإلقتصادية ألوسع فئات الشعب املفقر ..
بعد كل هذا الرتدد واإلنزواء  ،ورفض التشاركية ،
املطلوب اليوم خياران ال ثالث لهما :
ـ الخيار األول  :مضاعفة الضغط عىل الرئيس من أجل
تصحيح " تصحيح املسار " وذلك بتوسيع جبهة املؤيدين
لخيار إنقاذ الدولة  ،واإلستجابة للمطالب الشعبية يف توفري
الشغل والكرامة وتنمية الثروة وتطمني أوسع الفئات

الشعبية عىل مستقبلها يف ظل دولة ديمقراطية اجتماعية
تضمن الحقوق والحريات والحد األدنى من العيش الالئق،
وهو ما يعني استفاقة حقيقية للسيد الرئيس وانفتاحه
عىل أهم انتظارات الفئات الشعبية املفقرة  ،والرضورة
امللحة للحوار مع مؤيدي وأنصار " تصحيح املسار "
الحقيقيني وإحاطة نفسه بفريق من أهل الخربة الوطنيني
الصادقني يف إنقاذ البلد وهم كثريون ...
الخيار الثاني  :وهو الخيار األم ّر  :اإلعالن عىل أن السيد
رئيس الجمهورية لم يعد يمثّل رهانات ّ"تصحيح املسار
" وخان أمانة اإلستجابة لتطلعات حراك  25جويلية بكل
ما يعنيه من تغيري جذري يف نمط التنمية ويف اإلطاحة
بحكم اإلخوان وحلفائهم  ،وتحقيق طموحات وانتظارات
أوسع فئات شعب تونس ..حينها عىل كل األطراف والقوى
الديمقراطية والوطنية ان تبحث لها عن بديل سواء بوجود
الرئيس أو بغريه ...
ما هو هذا البديل وكيف السبيل إىل تحقيقه...؟؟
ذاك موضوع آخر يتطلب التفكري والتخطيط ....
--------* محامـي وعضـو هيئـة فـرع رابطـة حقوق االنسـان
بصفا قس

maghrebstreet@gmail.com
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نادية عكاشة ...الصندوق األسود لقيس سعيد
تغادر القرص ...وما خفي كان أعظم!
كوثر زنطور
نادية عكاشة الوزيرة مدير ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اعلنت يوم امس االثنين 24
جانفي  2022عن استقالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع « فايسبوك» هي «الصندوق االسود» للرئيس
وحاملة اسرار القصر وخاصة اسرار الرئيس..
استقالة نادية عكاشة كانت متداولة منذ اكثر من  10ايام
وسط الدوائر الضيقة لكبار الفاعلني يف البالد الذين اتصلت
بهم عكاشة شخصيا واعلمتهم باعتزامها املغادرة وقدمت
لهم خلفيات قرارها الذي لم يكن يف الواقع اختيارا بعد
ان « ُقلمت اظافرها» بالكامل واصبحت تقريبا بال نفوذ
وشبه مجمدة وبال ملفات وايضا تحت املراقبة اللصيقة .
قد تكون تلك االتصاالت بمثابة» املحاوالت» االخرية
التي قامت بها عكاشة الحداث تغيريات يف موازين القوى
من « خارج منظومة الحكم» او هي باألحرى اتصاالت
ضمن اسرتاتيجية االعداد ملا بعد الخروج من الرئاسة
التي تنطلق عرب تأسيس « حزام « داعم لها وهذا يمر
بالنسبة لشخصية مثل عكاشة عرب معالجة اخطاء
املايض القريب وما خلفت سنتني يف القرص من «
عداوات» شملت الجميع تقريبا .

االسباب ..

نص استقالة نادية عكاشة املقتضب واملنشور عىل صفحتها
الرسمية بموقع «فايسبوك» كان اعالن استقالة وايضا تموقع ما بعد
الخروج الذي سيكون عىل االرجح وربما بشكل مؤكد يف املعارضة حسب
العبارات التي استعملتها مديرة الديوان املستقيلة التي وضعت نفسها
يف ندية مع الرئيس قيس سعيد ونفت عنه حتى الهرمية الوظيفية عالوة
عىل عدم تضمينها أية كلمة شكر يف نص االستقالة « الفض».
مربط الفرس يف منشور عكاشة بخالف اعالن االستقالة هو تربأ
من قرارات ومسارات قديمة وجديدة للرئاسة عرب تشديدها عىل»
وجود اختالفات جوهرية يف وجهات النظر املتعلقة باملصلحة الفضىل
للوطن» خلصت من منطلقها اىل ان « من واجبها االنسحاب من منصبها
كمديرة للديوان الرئايس « .لم تكشف عكاشة عن ماهية هذه االختالفات
الجوهرية وهي التي كانت فاعال اساسيا يف منعرج  25جويلية .
هذا التربأ نظر اليه البعض كعملية قفز من سفينة بصدد الغرق
وجاءت بعد تتايل املواقف الدولية « املتحفظة بشدة» عىل تطورات
الوضع يف تونس  .و املحيط املهيمن عىل القرار يف الرئاسة يحمل عكاشة
رأسا مسؤولية هذه املواقف « التي جاءت تبعا لتحركات خفية قامت
بها يف االيام االخرية « السيما انها تعد» املخاطب املبارش لجل البعثات
الدبلوماسية» االجنبية يف تونس .
الشق الداعم ملغادرة عكاشة يتهمها بـ» رضب وزير الداخلية
توفيق رشف الدين» والتأليب عليه عرب الرتويج ألن تعاطي الوزارة
مع االحتجاجات االخرية وقرارات احالة عدد من االمنيني عىل التقاعد
الوجوبي وعىل االقامة الجربية تمت بقرار شخيص منه فرضه فرضا عىل
رئيس الجمهورية» وان « ذلك جعلها يف موضع اصطفاف مع خصوم
قيس سعيد» .
ورغم ان هذه الرسدية من قبيل البحث عن شماعة فشل فان كثريين
مما يسمى بـ»جماعة املرشوع» يصدقونها بقوة  .وغري بعيد عن هذه
الرواية  ،تتناقل رواية اخرى يف عالقة بصفحات عىل مواقع التواصل
االجتماعي تحمل اسم توفيق رشف الدين وتروج له كـ» البديل عن قيس
سعيد»  .الوزارة تربأت من هذه الصفحات التي كادت تخلق « فتنة» بني
الرئيس واحد اهم رجاالته يف الحكومة ويف «املرشوع» .
اتُهمت عكاشة بالوقوف وراء هذه الصفحات بهدف « االيقاع بني
سعيد ورشف الدين « واالتهامات تتضمن عالوة عىل ذلك ترسيب»
معطيات امنية استخباراتية « عىل مواقع التواصل االجتماعي « لرضب
مصداقية الوزارة ومصداقية تقاريرها املوجهة لرئيس الجمهورية».
احد الترسيبات يتعلق بالتخطيط لالغتيال وشبهة الترسيب وادارة
هذه الصفحات كانت من بني اسباب احالة عدد من االمنيني مؤخرا عىل
التقاعد الوجوبي .

اما عكاشة  ،فتنقل عنها « انتقادات حادة للعائلة» التي
دخلت بقوة للتأثري يف مجريات االمور خاصة بعد 25
جويلية  .االسم االكثر تداوال ليس شقيق قيس سعيد
الذي كان يف الواجهة واختار االبتعاد عن التدوين و»
التفسري الدستوري» عرب صفحته الرسمية  ،وانما
هي شقيقة زوجة الرئيس املحامية عاتكة اشبيل
اهم داعمي وزير الداخلية والعنرص الفاعل بقوة يف
منظومة حكم ما بعد ، 25حسب االخبار املتداولة
يف الكواليس .
ويختفي وراء هذا الشق ،وفق الرواية املنقولة
عن عكاشة  « ،لوبي جهوي» اصبح له
النفوذ االهم يف الدولة من خالل
التحكم يف جل التعيينات ويف
القرارات وانخرط يف « عمليات
تصفية حسابات» .

مشروع ضد مشروع

تغريت وضعية نادية عكاشة رأسا عىل عقب بعد  25جويلية 2021
 .فالسيدة التي كانت حتى وقت قريب ظل الرئيس اصبحت معزولة
ومحارصة ومستهدفة ليس من خصومه مثلما كان الحال سابقا بل
من جماعته الذين انتفضوا عىل « اللحظة» ووجدوا يف عكاشة عائقا
امام بسط نفوذهم  .دخل « االضداد» يف معركة بسط نفوذ يف مرحلة
كان عنوانها « تطهري مؤسسات الدولة من منظومة ما قبل  25جويلية»
وتأسيس منظومة جديدة .
الرصاع كان محددا باعتبار ان الفائز سيضمن التأثري يف بقية املسار
 .فشلت عكاشة وهي املناهضة لـ» مرشوع البناء القاعدي» الول مرة
منذ التحاقها بركب الرئيس يف شهر اكتوبر  2019بعد ان كانت مساندة
خفية ملنافسه يف االنتخابات الرئاسية نبيل القروي « .مساندة كانت»
نكاية يف يوسف الشاهد وخاصة يف عضده سليم العزابي الذي تتهمه
عكاشة بالتدخل املبارش عندما كان مديرا لديوان الراحل الباجي قائد
السبيس لحرمانها من منصب ضمن بعثة االتحاد االوروبي .
فشل لم تستوعبه عكاشة التي غاب عنها انها تواجه مجموعة ترى
انها صاحبة فضل عىل قيس سعيد باعتبارها رافقته طيلة سنوات دون
حسابات حتى موعد  25جويلية الذي كان بالنسبة اليها منطلق دخولها
معرتك السلطة بعد سنتني من « االبعاد» تفهمه « املخلصون» او «
اصحاب املرشوع» مثلما يلقبون انفسهم من قادة الحمالت التفسريية
الذين عينوا وزراء ووالة ومعتمدين ومستشارين وايضا رؤساء مديرين
عامني .
واهم ممثيل هذا املرشوع هما وزير الداخلية توفيق رشف الدين
ووزير الشؤون االجتماعية مالك الزاهي  .االول مدعوم مثلما ارشنا من
العائلة التي تجمعه بعدد من افرادها صداقات متينة تعود اىل سنوات
خلت والثاني هو رئيس « حملته التفسريية» يف بن عروس  .والثنائي
املتحالف اليوم ضد عكاشة سيدخل قريبا يف منافسة عىل قيادة « املرشوع
« قد تتحول اىل رصاع جديد خاصة مع بداية ظهور مالك الزاهي الذي
تحول اىل « رجل ملفات» ومقابل وزير داخلية سيصبح الحلقة االضعف
بالنظر اىل طبيعة الوزارة التي تاكل كل من مر عليها بفعل التهرئة
السياسية والشعبية .
وكان لقاء  18جانفي الجاري الذي جمع سعيد بالثالثي العميد
الصادق بلعيد واالستاذ امني محفوط والوزير االسبق والعميد محمد
صالح بن عيىس اخر محاوالت نادية عكاشة لتعديل موازين القوى داخل
القرص عرب التعويل عىل دعم من « املحيط االكاديمي» لسعيد وما تبقى
له من مساندين داخل اوساط النخبة .واملحاولة فشلت ويقول بعض
من حرضوا االجتماع انهم « سيقاطعون الرئاسة ان تمسكت بارساء ما

نص االستقالة منسوب لنادية عكاشة ونرشه الزميل مراد
الزغيدي عىل صفحته بموقع فايسبوك
يسمى بالديمقراطية القاعدية « وان « اجتماع  18جانفي سيكون عىل
االرجح االجتماع االخري « بعد ان «ملسوا تلكؤا من سعيد « اعتربها البعض
اسرتاتيجية لتوظيفهم وتوريطهم يف « ارساء منظومة حكم مجالسية ال
تمثل الحل لتونس «. .

اسرار ...

يحسب لنادية عكاشة الصمود يف مواجهة حمالت شعواء استهدفتها
طيلة سنتني بقيادة حركة النهضة التي خصصت لها ساعات من
النقاشات يف مجالس شوراها .والحمالت جاءت بسبب الدور الذي لعبته
عكاشة خالل فرتة الرصاع السيايس التي انطلقت منذ حكومة الياس
الفخفاخ وتواصلت حتى اخر ايام حكومة املشييش واختارت النهضة
للمحافظة عىل شعرة معاوية توجيه سهامها اليها لتجنب املواجهة
املبارشة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد .
نادية عكاشة شخصية جدلية وغامضة غموضا شمل ايضا دورها يف
الرئاسة ان كانت واجهة استعملها سعيد واختفى وراؤها أم ان» «اجندة
خاصة» كانت تحركها السيما مع تنامي طموحاتها التي وان كانت
عادية ملن وصل ملثل املنصب الذي تقلدته وجعلها تحلم برئاسة الحكومة
فان أليات تحقيق هذه الطموحات شكلت املشكل استنادا اىل االتهامات
املوجهة اليها من قبل كل من غادر الرئاسة من قبيل حبك» املؤامرات
والدسائس» وادارة صفحات فايسبوكية لترسيب املعطيات والوثائق
ولرضب الخصوم ونرش االشاعات وحتى «عالقات اجنبية مشبوهة»
ملحت اليها رصاحة املستشارة السابقة رشيدة النيفر عند حديثها عن
شبهة اخرتاق اجنبي للرئاسة.
غادرت عكاشة الرئاسة حاملة ارسار سنتني كانت خاللهما احد اهم
الفاعلني يف الحكم واحد « صناع»  25جويلية وهي تحمل خاصة أرسار
الرئيس قيس سعيد التي تشكل وجهه الخفي وماذا غريت فيه السلطة
وادق تفاصيل ملفات كانت مكلفة بادارتها  .وعكس من سبقها وغادر
السفينة بصمت ستكون عكاشة اكثرهم حدة يف مواجهة الرئيس وهي
التي تعلم عنه ما ال يعلم احد غريها ولن تغفر له ما تعرضت له من
اهانات يف الثالثة اشهر االخرية التي انهمك فيها « الجماعة» يف رصاع
« التمكن» من دواليب الدولة وخرست فيها البالد وقتا ثمينا لالصالح .
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منظومة الدعم فاشلة والسالم!؟

محمد الجاللي
يشري تقرير منجز من طرف وزارة
التجارة وتنمية الصادرات منذ مارس
 2018اىل رضورة إرساء اصالح شامل
ملنظومة دعم املواد الغذائية األساسية قائم
أساسا عىل التخيل عن نظام دعم املواد
املذكورة واالتجاه نحو تقديم منح ألكثر
من  9ماليني تونيس ترتاوح بني  405و810
دنانري للعائلة الواحدة يف السنة.
ومن شأن هذا اإلصالح أن «يضفي
عدالة أكرب بتحديد قيمة دعم مبارش متغري
حسب معايري تأخذ بعني االعتبار املستويني
االقتصادي واالجتماعي للمنتفع» ،وفق
نفس التقرير الذي حصل «الشارع
املغاربي» عىل نسخة منه.
التقرير قدم أيضا خارطة طريق لتجسيم
ما أسمته الوزارة «اصالحا شامال ملنظومة
دعم املواد األساسية» وحدد أبرز الخطوات
املنتظر اإلعالن عنها قبل رصف املنح املالية
للعائالت املعنية بالدعم واستعرض جملة
من اإلصالحات املصاحبة إلصالح منظومة
دعم الحبوب التي تستحوذ عىل  % 76من
تكاليف الدعم.

ارتفاع نفقات الدعم

انطلق التقرير الحامل لعنوان «مرشوع
اصالح منظومة دعم املواد األساسية»
باإلشارة اىل وجود «تطور هام يف نفقات
الدعم من  730مليون دينار يف  2010إىل
 1500مليون دينار يف  »2017مؤكدا انها
تمثل حوايل  1,7%من الناتج الوطني الخام
و 5%من ميزانية الدولة و 26%من نفقات
التنمية.
ّ
وفس التقرير ارتفاع قيمة الدعم باتباع
الدولة سياسات قائمة عىل تجميد أسعار
بيع املواد املدعمة مع ارتفاع مستمر يف
كلفة اإلنتاج من مواد أولية وأجور وطاقة.
ويتوزع الدعم حسب وزارة التجارة إىل
ست مواد أساسية كان فيها النصيب األوفر
للحبوب التي أكدت انها تستحوذ عىل 76.4
 %من تكاليف الدعم يليها الزيت النباتي
بقرابة  % 16فالحليب بـ  % 4.4فالعجني
الغذائي بـ  % 2.2والسكر بـ  % 0.6ثم
الورق بـ .% 0.2
ّ
وخصص التقرير حيزا هاما ملنظومة

الحبوب مؤكدا عىل وجود اختالل كبري
يف امليزان التجاري بالنسبة للقمح اللني
ومشريا اىل ان ديوان الحبوب يستورد % 95
منه قبل ان يو ّزعه عىل  20مطحنة لرحيه
وتحويله اىل فارينة رفيعة وأخرى مخصصة
للخبز أو علفا للموايش (سداري).
يف هذا السياق أكد التقرير أن ديوان
الحبوب يوزع من جهة أوىل الفارينة
الرفيعة عىل املخابز غري املصنفة وتجار
الجملة الذين يبيعونها لتجار البيع
بالتفصيل ومحالت صنع املرطبات وانه
يوزع من جهة أخرى الفارينة املخصصة
للخبز وفق نظام حصص عىل صنفني من
املخابز هما صنف أ وصنف ج.
ّ
وبي التقرير ان ديوان الحبوب يستورد
 % 60من القمح الصلب فضال عن اقتناء
الكميات املتبقية من الفالحني املحليني ثم
يوزعه عىل املطاحن لرحيه وبيعه ملصانع
الكسكيس والعجني الغذائي واىل تجار
الجملة.
ولفت اىل ان الصندوق العام للتعويض
يدعم الفارينة املخصصة للخبز يف ثالث
مراحل انطالقا من دعم الفارق بني رشاء
الحبوب وبيعها من قبل ديوان الحبوب بـ
 20دينارا للقنطار الواحد مرورا بالدعم

املوجه للمطاحن عند اقتناء الفارينة
وصوال اىل الدعم املوجه اىل الخبز عند رشاء
الفارينة من املطاحن.
ونتيجة لهذا الدعم بقي ثمن خبز
«الباقات» يف حدود 190مليما عوضا عن
 314مليما تمثل كلفتها الحقيقية وثمن
الخبز كبري الحجم  230مليما بدل  506م،
وفق نفس التقرير.
كما أشار التقرير اىل ان الصندوق العام
ّ
يتكفل بتقديم دعم بعرشين
للتعويض
دينارا عن القنطار الواحد لديوان الحبوب
عند اقتناء القمح اللني وانه يتم توجيه
دعم للمطاحن قبل بيع الفارينة الرفيعة
اىل املخابز غري املصنفة واملصانع وتجار
الجملة.
وأكد ان صندوق التعويض يدفع دعما
بـ  280مليما عن الكلغ الواحد من الفارينة
الرفيعة.
ولم تستثن منظومة الدعم القمح
الصلب من التعويض بتكفل الصندوق
العام للدعم بدفع الفارق بني سعري رشاء
وبيع القمح من قبل ديوان الحبوب وبدعم
بيع كلغ الكسكيس والعجني الغذائي بـ
 146مليما.
وأبرز التقرير ان االستهالك املحيل

املواد األساسية الحاصلة عىل الدعم

للحبوب قفز من  20مليون قنطار يف 2010
اىل قرابة  24مليون قنطار يف  2016وانه
رافق هذا التطور ارتفاع يف كلفة دعمها من
 600مليون دينار يف  2010اىل أكثر 1200
مليون دينار يف .2016
ّ
وفس ارتفاع الكلفة برتاجع قيمة
الدينار مقارنة بالدوالر واالورو وبتزايد
الكميات املستهلكة رغم تراجع السعر
العاملي للحبوب.
يف سياق آخر أكد التقرير ان كلفة دعم
السميد بلغت سنويا  400مليون دينار وان
هذا ناتج عن استعمال غري قانوني للسميد
املدعم من قبل مخابز غري مصنفة او عن
استغالله كعلف للموايش من قبل الفالحني.
وتابع ان منظومة الحبوب تشهد عموما
تجاوزات الفتة مشريا اىل ان تفاقم ظاهرة
تبذير الخبز تتسبب يف خسائر سنوية
بقرابة  100مليون دينار واىل ان استعمال
املواد املدعمة يف التغذية الحيوانية او يف
صنع املرطبات وتهريبها اىل بلدان مجاورة
ما فتئ يعمّ ق خسائر صندوق التعويض.

دعم الزيت النباتي والسكر

أكد التقرير أيضا أن الصندوق العام
للتعويض يضخ سنويا  214مليون دينار
لدعم الزيت النباتي وان  % 60من التعويض
يذهب لدعم توريد زيت الصوجا الخام قبل
ان يتم دعم  15رشكة مختصة يف التكرير بـ
 155دينارا عن الطن و 40رشكة مختصة
يف التعليب بـ  679دينارا عن الطن .مع
العلم ان السوق املحلية تحتاج سنويا اىل
 165الف طن من الزيت النباتي املكرر.
من جهة أخرى أشار التقرير اىل ان
صندوق التعويض يدعم منظومة السكر
سنويا بـ  10ماليني دينار لتوريد السكر
الخام والسكر األبيض واىل ان ديوان التجارة
يتكبد سنويا خسارة بـ  85مليون دينار
لرشاء السكر وتكريره وتعليبه.
وكشف التقرير ان منظومات الحبوب
والسكر والزيت النباتي تشهد وجود عديد
الفاعلني االقتصاديني مؤكدا ان منظومة
الحبوب تعرف تدخل  11طرفا كديوان
الحبوب ومجمعي الحبوب واملطاحن
واملخابز املصنفة واملخابز غري املصنفة
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ومصانع العجني والكسكيس ومصانع
املرطبات ومصانع القهوة وتجار الجملة
وتجار التفصيل ومربيي املاشية.
ولفت اىل ان منظومة الزيت تشمل
سبعة متدخلني وهم الديوان الوطني الزيت
ومصنع زيوت قرطاج الستخراج الزيت
الخام ومصانع التكرير ومصانع التعليب
واملخابز وتجار الجملة وتجار التفصيل واىل
ان منظومة السكر تتضمن الديوان الوطني
للتجارة ومصنع استخراج السكر والرشكة
التونسية للسكر وتجار الجملة وتجار
التفصيل.
وكنتيجة لتنوع املتدخلني أكد التقرير
استحالة مراقبة كافة منظومات الترصف
يف املواد األساسية املدعمة مالحظا وجود
فوارق يف سعر نفس املواد كالفارينة
والزيت املدعم والزيت غري املدعم والسميد
والقهوة بني بعض املطاحن ّأو تجار الجملة
او وحدات انتاج االعالف ووحدات انتاج
القهوة.
وقدّرت وزارة التجارة قيمة االستغالل
غري القانوني للمواد املستعملة بـ 350
مليون دينار يف السنة ،مشرية اىل ان البنك
االفريقي للتنمية اكد ان  % 30من الدعم
املوجه للمواد األساسية يذهب اىل فئات
ميسورة ويف استعماالت غري أرسية.
يف هذا اإلطار قدمت وزارة التجارة جملة
من اإلجراءات للتصدي لالستعمال غري
القانوني للمواد الغذائية املدعمة عىل غرار:
 وضع تطبيقة معلوماتية ملتابعةعمليات بيع فارينة الخبز للمخابز
 انجاز دراسة فنية تميّز فارينة الخبزعن الفارينة الرفيعة باستعمال نسبة
الرماد ( )taux de cendreلتمكني املراقبة
االقتصادية من االعتماد عىل تحاليل
مخربيّة تكشف عمليات استعمال فرينة
الخبز يف غري محلها
 اعتماد تطبيقة إعالمية ملتابعة عمياتتكرير وتعليب وبيع الزيت النباتي املدعم
 التقليص التدريجي يف كميات القمحالصلب عرب إقرار نظام حصص مقرتن
بتطور عدد السكان
 التخيل عن بيع السميد السائب بسعة 50كلغ لغرياملصانع وتعليب الحاجات
األرسية يف أكياس بـ  5كلغ واحداث صنف
مخصص لالستعمال املهني
واقرتحت الوزارة وفق التقرير الرتفيع
التدريجي بـ  % 0.18يف أسعار عدد من
املواد الغذائية املدعمة بداية بخبز «الباقات»
والحليب والفارينة الرفيعة والزيت النباتي
والشاي واألرز والسكر االبيض والقهوة
والشعري العلفي والسداري ثم الرتفيع يف
مرحلة ثانية بـ  % 0.17يف أسعار الخبز
ذي الحجم الكبري والسميد والعجني الغذائي

أوجه استعمال املواد األساسية املدعمة
والكسكيس.

دعم مالي مباشر

أكد التقرير ان وزارة التجارة اقرتحت
التخيل عن نظام دعم أسعار السلع
األساسية والتوجه نحو نظام تحويالت
مالية وان هذا كان يف لقاءات مع الوزير
املكلف بمتابعة اإلصالحات الكربى يف
حكومة يوسف الشاهد والوزراء السابقني
للمالية والشؤون االجتماعية وتكنولوجيات
االتصال بني جانفي ومارس .2018
وأشار اىل أن اعتماد األسعار الحقيقية
غري املدعومة ال يعني تحرير أسعار املواد
واىل انها «تبقى خاضعة إىل نظام تأطري
إداري».
وقدّم التقرير صورة تقريبية للدعم
املبارش املوجه ألكثر من  9ماليني تونيس
مبينا انه يمس أربع رشائح اجتماعية.
وأوضح ان الدعم املبارش املناهز لـ
 1400مليون دينار يف  2018سيم ّ
كن كل
عائلة معوزة من منحة سنوية يف حدود
 810دنانري وكل عائلة ذات دخل متدن من
منحة سنوية بـ  607دنانري وكل عائلة
ذات دخل ضعيف نسبيا من منحة سنوية
بـ  506دنانري وكل عائلة متوسطة الدخل
من منحة بـ  405دنانري.
واستثنى التقرير العائالت امليسورة من
الدعم املبارش مشريا اىل انها تعد مليونني
ومائة الف شخص.
ولفت اىل ان تجسيم مرشوع الدعم
املبارش يتطلب املرور بعدة مراحل هي:
 فتح باب التسجيل لك ّل التونسينياملقيمني الراغبني يف التمتع بتحويالت
مالية (بدل الدعم) بالتوازي مع اإلعالن عن
أسعاراملواد األساسية الحقيقية التي سيتم
تداولها بعد رفع الدعم.

 دراسة املطالب لتحديد قائمةاملستفيدين
 رصف املنح املالية عىل ضوء القائماتالنهائية للمستفيدين وفق آلية تحويل يتم
االتفاق عليها.
 إطالق حملة تحسيسية كبرية بوسائلاإلعالم حول نقاط ضعف املنظومة الحالية
وتفيش االستعماالت غري القانونية للدعم
بني مارس وأكتوبر .2018
 الدخول يف حوار وطني مع األطرافذات العالقة حول إرساء منظومة تحويالت
اجتماعية بدل دعم املواد األساسية.
 إحداث لجنة حكومية لرتكيز اإلصالح(من مارس إىل جوان  )2018تتف ّرع
منها ثالث لجان هي لجنة فرعية لتحديد
املستفيدين ومعايري اختيارهم وطرق
احتساب منحة الدعم املبارش ولجنة فرعية
لتحديد طرق التسجيل واالشهار والطعن
وكيفية تركيز قاعدة املعلومات وخزنها
وتأمينها ولجنة فنية لتحديد طرق رصف
املنحة املالية.
 إحداث هيئة حكومية لرتكيز اإلصالحانطالقا من جويلية  2018مع تخصيص
ميزانية لها.
 اإلعداد اللوجستي لعملية التسجيل(املوقع االلكرتوني الخاص بالتسجيل
اإلختياري وقاعدة البيانات وكيفية إدارتها
و تأمينها بني شهري جويلية ونوفمرب
).2018
 اإلعداد اللوجستي لعملية الرصفوالتفاوض مع املؤسسات البنكية لتسهيل
عمليات فتح الحسابات يني شهري جويلية
وأكتوبر .2018
 إحداث موقع واب وخط أخرضللمواطنني لالطالع عىل منظومة الدعم
املبارش وطرق الحصول عىل املنحة وطرق
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التبليغ عن عدم وصول الدعم واألسعار
التي سيتم تداولها بعد رفع الدعم بداية من
نوفمرب .2018
دعوة املواطنني لفتح حساب بنكي أو
بريدي وللتسجيل االختياري عرب موقع
الواب أو التسجيل الحضوري بني شهري
نوفمرب  2018وجانفي .2019
التسجيل اآليل للمنتفعني بالربامج
االجتماعية يني شهري نوفمرب 2018
وجانفي 2019
دراسة امللفات وتحديد املنتفعني بني
شهري نوفمرب  2018وفيفري 2019
رصف املستحقات بصفة مسبقة بداية
من شهر مارس من سنة 2019
رفع الدعم وإقرار األسعار الجديدة يف
أفريل 2019
وجاء يف التقرير ان وزارة التجارة
ستعمل عىل انجاز دراسات لتقدير اثار
التحول اىل نظام الدعم املبارش عىل أكثر
من صعيد عىل غرار التضخم ونسبة الفقر
واالستهالك.
يذكر ان سياسة دعم املواد األساسية
تعود إىل أربعينات القرن املايض التي شهدت
إحداث صندوق الدعم بمقتىض األمر العيل
املؤرخ يف  28جوان  ،1945وفق معطيات
منشورة عىل املوقع االلكرتوني لوزارة
التجارة.
وكانت محكمة املحاسبات قد خصت
منظومة دعم املواد االستهالكية بمهمة
رقابية طالت الفرتة املمتدة بني 2009
و.2014
وخلصت املحكمة اىل ان تحديد الفئة
املستهدفة بالدعم لم يتسم بالوضوح
الكايف يف ظل نظام قائم عىل توجيه الدعم
لكل الفئات االجتماعية بدل االقتصار عىل
املستحقني.
وأكدت ان وحدة تعويض املواد األساسية
لم تتوىل اىل حدود موىف سنة  2014اجراء
دراسة أو تقييم ملنظومة الدعم.
ولفتت محكمة املحاسبات اىل ان
الدولة لم تتخذ ما يكفي من اإلجراءات
للنهوض باإلنتاج املحيل للحبوب والزيت
النباتي والسكر للضغط عىل واردات هذه
املنتوجات.
وبعد مرور اربع سنوات عىل انجاز
تقرير وزارة التجارة عن منظومة الدعم
بقيت مختلف االقرتاحات سجينة الرفوف
رغم محاوالت أكثر من حكومة استغالل
مضامينه يف نقاشاتها ومحادثاتها مع
صندوق النقد الدويل.
يف االثناء انطلق قطار رفع الدعم يف أكثر
من مادة عىل غرار السكر والحليب دون
ان يصاحبها أي اجراء تعوييض للفئات
الضعيفة.

موقع الشارع املغاريب

www.acharaa.com

أخبار صحيحة ودقيقة وآنية

maghrebstreet@gmail.com
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عن نور الدين البحيري قبل سنة  2011وبعدها:

أنس الشابي
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شخصيتان خمتلفتان متاما !

من هو نور الدين البحريي وما هو موقعه يف الفرع املحيل الطريق وهو أمر مخز ما كان لعاقل أن يسمح به.
للتنظيم الدويل لإلخوانجية؟ وما هي طبيعة العالقة التي ربطته يف هذه الفرتة كان البحريي يرتافع عن املنتسبني
بالسلطة القائمة قبل وصول حركته إىل الحكم؟ وما هي أبرز لحركته بمقابل مايل مشط يتسلمه من عائالت
امللفات التي يُتَداول فيها اسمه بكثرة؟ لإلجابة عن هذه األسئلة املتهمني حتى ال تثار الشبهات حوله مثلما قال وفق
وجب أن نضع يف االعتبار أننا إزاء شخصني اثنني مختلفني تمام شهادة األستاذ أحمد املناعي( .)8واملستفاد ممّ ا ذكر
االختالف أحدهما قبل سنة  2011والثاني بعدها وبيان ذلك:
أن هناك أسئلة كثرية تثار حول حقيقة األدوار التي
ّ
البحريي قبل سنة 2011
لعبها البحريي يف العهد السابق ومقابل أي يشء تمتع
ت ّم إيقافه يف آخر عهد الزعيم ولكنه لم يحاكم وقىض فرتة بالحماية ولم تت ّم محاكمته رغم أن مج ّرد االنتساب
ال نعلم مدّتها يف أقبية وزارة الداخلية مثلما روّجت ذلك زوجته يج ّر صاحبه إىل السجن.
يف ترصيح لها قالت فيه« :قىض تسعة أشهر ثم خرج بعد ستة
البحريي بعد سنة 2011
أشهر»( )1بحيث أضاع ثالثة أشهر بني الدخول والخروج وذلك
أي بعد أن استلم الفرع املحيل
بعد حديث طويل عن تعذيبه وأدباشه التي بها آثار دماء وهو للتنظيم الدويل لإلخوانجية
ما ينفيه البحريي الذي قال« :ال لم أعذب ولكني عاينت تعذيبا السلطة حيث مارس املذكور
عىل غريي .)2(»...املرة الثانية التي أوقف فيها كانت بعد جريمة نفوذا ال حدود له ويظهر ذلك
باب سويقة ويقول هو نفسه يف ترصيح له إنه أوقف ملدة شهر من خالل:
ثم أطلق رساحه دون محاكمة( ،)3كل ذلك يثري التساؤل حول
 )1إبان إرشافه عىل
أسباب إعفائه من املحاكمة والتغايض عن محاسبته خصوصا وزارة العدل قام بتنحية
ّملا نضع يف االعتبار أن ج ّل املنتسبني للحركة وقعت محاكمتهم ما يفوق  80قاضيا دون
ّ
بتهمة االنتماء .فما الذي يجعل السلطة
تخصه بمعاملة خاصة؟ أسباب وجيهة ويف تجاوز
إعداد
يف
حركته
بتمثيل
البحريي
بعد تغيري السابع من نوفمرب ُك ِّلف
للقانون .غري أن األمر لم
وإمضاء امليثاق الوطني وهو ما حصل فعال ولكن السؤال الذي يتوقف عند هذا الحد
يطرح نفسه :من اختار البحريي لتمثيل الحركة هل هو الغنويش بل تجاوزه إىل انتداب
أو الرئيس السابق خصوصا ّملا نضع يف االعتبار أن تسمية الحركة  70قاضيا جديدا
بالنهضة كانت باقرتاح من هذا األخري األمر الذي يوحي بأن وهو ما أثار حفيظة
الوطني
التمثيل تم بناء عىل اقرتاح من السلطة ألنها مطمئنة له ولذلك املرصد
كانت معاملتها له منذ أيام الزعيم معاملة تفضيلية .ففي سؤال الستقالل القضاء
عن لقائه ببن عيل قال« :لم ألتق به مرات كثرية آخرها مبارشة الذي اعترب أن هذا
بعد إمضاء امليثاق الوطني»( )4وهو ما يعني أنه التقاه مرات التعيني لم يحرتم
متعددة أحجم عن ذكر عددها وال ندري بالتدقيق ما دار بينهما .املعايري الدولية
فاألمر مسكوت عنه ولم ترشح عنه أخبار.
وأن الحديث عن
بعد جريمة باب سويقة يف  17فيفري  1991سارع عبد الفتاح استقالل القضاء
مورو إىل إعالن استقالته واتهام التنظيم الرسي بأنه وراء ارتكاب مغالطة للواقع( .)9وقد فرس البحريي سياسته هذه بقوله:
الجريمة( .)5وقد ساندته يف ذلك مجموعة من بينهم نور الدين «اقتىض األمر ....إقصاء كل من أضحى يمثل عبئا عىل املرشوع
البحريي الذي نرش تجميدا لعضويته يف الحركة صحبة صدقي اإلصالحي ومعطال له وهذا أمر طبيعي رضوري بدونه يستحيل
العبيدي بتاريخ  23مارس  1991وذلك يف جريدة «البراس» يوم  25تحقيق أهداف الثورة»( .)10وهو ما يعني أنه ال عالقة للمسألة
من نفس الشهر يف الصفحة األوىل .وحاملا علم الغنويش بذلك وكان باستقالل القضاء وإنما هي لتطويعه يف انتظار التمكني.
يف الخارج بادر باالتصال بقياديي الحركة وطلب منهم أال ينسجوا
 )2أما السجون واإلصالح فقد تعرضت هي األخرى إىل مجزرة
عىل منوال مورو( )6وهو ما ظهرت آثاره لدى البحريي حيث نرش إذ تمت إحالة  15ضابطا من ضباط هذه اإلدارة عىل التقاعد يوم
حديثني واحد يف «الرشوق» بتاريخ  28مارس والثاني يف «حقائق»  20أفريل  ،)11( 2012حتى يتمكن البحريي من دمغجة املساجني
يف  29منه أنكر فيهما أن يكون سلم أية وثيقة ألية جريدة وأكد
وتجنيدهم لصالح نحلته وهو ما ظهر يف
فيهما أن مسألة تجميد نشاطه داخل
ما بعد من خالل االتفاقية التي عقدها
الحركة أصبحت أمرا واقعا قائال:
مع وزير الشؤون الدينية نور الدين
«مبادرة األخوة مورو والبلدي والدمني
بن حسن الخادمي التي فتحت أبواب
هي محاولة مسؤولة وشجاعة إلنقاذ
السجون بال حسيب وال رقيب لكبار
املوقف ....ومن منطلق غريتي عىل
اإلرهابيني وعتاتهم كالبشري بن حسن
مصلحة البالد تفاعلت إيجابيا كغريي
وغريه وهو ما أدى إىل الحديث عن تحوّل
من أبناء الحركة مع هذه املبادرة
السجون إىل محاضن لتفريخ اإلرهابيني
التي أعترب نفيس معنيا بها وأتمنى
علما أن البحريي رصح بأنه يلتقي مع
أن تتوفر مناخات مالئمة لتحقيق
«القاعدة» و»حماس» واإلخوان املسلمني
أهدافها»( . )7والذي يجب أن نشري
يف التوجهات العامة ( )12وهو ما يفرس
إليه أن نور الدين البحريي مارس بعد
استهدافه القضاء والسجون حتى
جريمة باب سويقة حياته املهنية
يتمكن مستقبال من حماية أعوانه الذين
بصورة عادية ولم يتعرض لِما تعرض
يلتقي معهم يف التوجهات العامة ألنه
له غريه من ذلك أن عبد الفتاح مورو
خطط للبقاء يف السلطة صحبة حزب
تع ّرض رغم اختفائه من الساحة
النداء ملدة  15سنة (.)13
السياسية تماما للهرسلة من قبل
 )3أما ثالثة األثايف فتتمثل يف تسليم
النظام السابق كنرش كاسات عنه أو
البغدادي املحمودي للعصابات الليبية يف
إقفال جامع البحرية يف وجهه لعقد
مخالفة لك ّل القيم اإلنسانية واملروءة
قرار وزير العدل نور الدين البحريي بالسماح
قران ابنه رغم املوافقة املسبقة ممّ ا
للشيخ البشري بن حسن بزيارة السجون التونسية التي تقتيض حماية من استجار بك .إال
اضطره إىل تقبّل التهاني عىل قارعة
أن حكم العصابات ال يتآلف إال مع من

يشبهه لذا سلم املحمودي بعد ابتزازه إىل عبد الحكيم
بلحاج وقد اعرتف البحريي بذلك قال« :وقضية
البغدادي املحمودي لم تكن موضع خالف ال بني
الرتويكا وال بني الرئاسات الثالث .كما أن الجميع
واعون بأن مسألة تسليمه توقيتا وآليات ال عالقة
لها باملبادئ»( )14وهو ما أ ّكده مؤخرا األستاذ
مربوك كورشيد املحامي الذي ذكر« :بأنه يوم تسليم
ّ
تنقل وفد
املحمودي يف  24جوان 2012
خاص إىل طرابلس من مطار
وقبض الثمن
قرطاج
وأدخلت األموال عرب مطار
تونس قرطاج يف ساعة
متأخرة من ليلية 25
جوان  2021بحضور
أحد وزراء السيادة
الذي ح ّل باملطار،
كما أكد أن املتهمني
بهذا الجرم العظيم
هم كل من املنصف
املرزوقي وحمادي
الجبايل ونور الدين
البحريي والسيد الفرجاني
ومحامية ومحام»(.)15
تلك هي مسرية أحد
املتنفذين يف ما سمّ ي
انتقاال ثوريا بما يشوبه
من غبش وخداع وغش
تكشف حقيقة ما
سمي ثورة وحقيقة
القائمني عليها .لم
يكن البحريي الوحيد من بني من ذكر بل هو واحد من مجموعة لم
تتورع عن ارتكاب ما نعف بقلمنا عن ذكره ويعاني شعبنا نتائجه
يوميا لذا أفردناه بالذكر.
------------------الهوامش:
 )1رابطه كالتايل:
https://www.facebook.com/anas.chebbi.9/
posts/4654024567986826
 )2جريدة التونسية بتاريخ  21ماي  2012ص.14
 )3ص.15
 )4ص.14
 )5مجلة الوطن العربي بتاريخ  11جوان  1991ص.26
 )6جريدة األيام بتاريخ 28مارس  1991ص.2
 )7جريدة الرشوق بتاريخ  28مارس  1991ص.9
 )8رابطه كالتايل:
https://www.facebook.com/anas.chebbi.9/
posts/3079813215407977
 )9جريدة التونسية بتاريخ  21ماي  2012ص.13
 )10من حديث أجراه معه عمار النمري يف الحصاد األسبوعي
جويلية .2012
 )11رابطه كالتايل:
https://www.facebook.com/anas.chebbi.9/
posts/4647485361974080
 )12جريدة الصباح بتاريخ  22أفريل  2011ص.4
 )13جريدة الشارع املغربي بتاريخ  20مارس  2017ص 8و.9
 )14حديث البحريي يف الحصاد األسبوعي جويلية .2012
 )15جوهرة ف م مقال« :مربوك كورشيد ،البغدادي املحمودي تم
بيعه للميليشيات اإلخوانية» بتاريخ  10جانفي .2022
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تفاعالت حول األحداث السياسية

الفضيحة األكبر...
بقلم  :عبد الستار المسعودي
الفضيحة الكبرية موش فقط املحكمة اإلدارية
تلغي قرار مجلس القضاء العديل متاع عزل بشري
العكرمي ...الفضيحة األكرب أن املحكمة اإلدارية
يف حكمها قالتلهم القرار متاعكم خاطئ أصال
وشكال!!! وقالتلهم خالفتو الفصل كذا من
القانون كذا والفصل كذا من القانون كذا والفصل
كذا من القانون كذا...
وكي تشوف تركيبة مجلس القضاء العديل إيل
خذا القرار (إيل هو أحد األجزاء الثالثة يف املجلس
األعىل للقضاء) تلقاها كما ييل:
أربعة قضاة معينون بالصفة وهم  :الرئيس
األول ملحكمة التعقيب.
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
الرئيس األول ملحكمة االستئناف بتونس.
رئيس املحكمة العقارية.
ستة قضاة منتخبون من نظرائهم يف الرتبة
بحساب عضوين اثنني عن كل رتبة.
خمس شخصيات مستقلة من ذوي
االختصاص منتخبون من نظرائهم كما ييل :
ثالثة محامني.
مدرس باحث مختص يف القانون الخاص من
غري املحامني برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ
محارض للتعليم العايل.
عدل منفذ.
مجلس فيه الرئيس األول ملحكمة التعقيب

ووكيل الدولة العام يف محكمة التعقيب والرئيس
األول ملحكمة اإلستئناف ورئيس املحكمة
العقارية و 6قضاة و ثالثة محامني و أستاذ تعليم
عايل محارض يف القانون وعدل منفذ ...هاذم الكل
إجتمعوا وأصدروا قرار خاطئ شكال ...ومن رابع
املستحيالت باش هاذم ياخذوا قرار خاطئ شكال
إال إذا كانت العملية مقصودة ...وهذاكا عالش
القرار أصدروه يف جويلية وقالو فيه «يحال
امللف فورا عىل النيابة العمومية» ولكن إىل اآلن
لم يحال ...ألنهم يعرفو أن قرارهم خاطئ شكال
لتمكني البشري العكرمي من الطعن ويخرج
صابونو نظيف قال شنوا هاو طعن بالقانون
وربح الطعن و املحكمة اإلدارية مستقلة...
ويف نفس الوقت املحكمة اإلدارية هي بيدها
عضو يف املجلس األعىل للقضاء...
ومعلومة أخرى رئيس الدائرة يف املحكمة
اإلدارية إيل اصدر قرار اليوم بقبول طعن بشري
العكرمي هو القايض عماد الغابري هو بيدو
عضو يف املجلس األعىل للقضاء و هو بيدو إيل قام
بالتوقيع عىل عملية عزل  82قايض إيل عزلهم
البوطحش كي كان وزير عدل ...وتمت ترقيته
من أجل خدماته الجليلة...
يعني لكلها مرسحية عملوها ويعرفو نتيجتها
باش يخرجو بشري العكرمي صابونو نظيف...
هل بعد هذه الفضيحة من فضيحة!!!!!

الفضيحة...
بقلم  :وفاء الشاذلي
القايض حافظ العبيدي الذي ربط عالقة مشبوهة بإرهابية قارصة اخت ارهابي !!! هذا القايض
حاشا رشفاء القضاء جريمته ثابتة وبالقرينة الدامغة اغلقوا ملفه وبيضه املجلس األعىل للقضاء
وسفروه إىل قطر!!!! من هو القايض الذي أغلق ملفه الخطري؟؟؟ هذا ياسادة يامادة حال القضاء الذي
يتمرد اليوم مجلسه األعىل عىل الدولة الوطنية واجهزتها التي أعلنت الحرب عىل اإلرهاب تحت يافطة
االستقاللية ووجوب اإلصالح من الداخل!!!! شفتووووه اإلصالح من الداخل؟؟؟؟هاوكا اإلصالح عىل
سن ورمح !!!! وردوا بالكم تحدثونا عىل هتك اعراض مع اإلرهاب ومن ارتكب هذا الجرم املشهود
قايض مثل الدولة التونسية يف دولة أخرى ياللفضيحة وكشف ملفه الذي يتسرت عليه القضاء واجب
وطني والسكوت عليه تواطؤ وتطبيع مع اإلرهاب!!! ونقولو عالش مافماش محاسبة لالرهابيني تي
هاو اإلرهاب يعارش يف من املفروض انه يحاسبه واالن ولتغطية الفضيحة قبل املجلس استقالة هذا
القايض ولكن االستقالة ال تمحو عاركم يامجلس التسرت عىل االرهاب.

موقع الشارع املغاريب

www.acharaa.com

أخبار صحيحة ودقيقة وآنية

عبري مويس تتوجه
برسالة مفتوحة
سعيد
لقيس ّ
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إىل األستاذ قيس سعيد
حيث الحظ الرأي العام منذ بضعة أشهر تضمن نتائج سرب اآلراء الذي
تعده بعض مؤسسات سرب اآلراء وتتداوله وسائل اإلعالم إدراجا لتنظيم
سيايس يسمى “حزب قيس سعيد” وترتيبه يف مواقع متقدمة،
وحيث ال يخفى عليكم أن هذا الحزب الذي يتم إدراجه ضمن النتائج ليس
له أي وجود يف الواقع وغري مضمن بسجالت رئاسة الحكومة وال ينشط
طبق مقتضيات املرسوم عدد  87املؤرخ يف  24سبتمرب  2011املنظم لألحزاب
السياسية وهو يمثل بالتايل شبحا سياسيا ووهما ال أساس له يف الواقع
الراهن،
وحيث فضال عن ذلك فال يخفى عليكم أنكم تمثلون رأس السلطة
التنفيذية إىل جانب تجميع سلط أخرى بيدكم بموجب األمر عدد  117املؤرخ
يف  22سبتمرب  2021وأنكم أبقيتم عىل الفصل  76من الدستور املتعلق باليمني
الدستورية ساري املفعول وهو يمنعكم من تويل مسؤولية حزبية حاليا،
وحيث تبعا ملا سبق فإن تسمية حزب سيايس باسمكم الشخيص والرتويج
له كحزب ينافس عىل مقاعد بالربملان القادم يعترب من قبيل مغالطة الناخبني
وفتح املجال للمتحيلني لنسبة أنفسهم لهذا الحزب والتكلم نيابة عنكم
والتحرك السيايس تحت هذا الغطاء لتحقيق فائدة خاصة وهو مانعاينه فعال
من خالل التنظيمات الوهمية التي تنشط تحت مسمى” حراك  25جويلية”
واألشخاص الذين يتكلمون يف املنابر اإلعالمية ويف الشارع تحت الفتة الرتويج
ملرشوعكم السيايس الشخيص الذي قدمتموه أثناء الحملة اإلنتخابية،
وحيث ال يخفى عليكم أيضا أن تعلل هذه املؤسسات بأن األجوبة تلقائية
وأن اسم “الحزب غري املوجود” قد ظهر بعفوية يف هذه األجوبة  ،ال يستقيم
باعتبار أنه كان من السهل عليها التعامل مع هذا املعطى الذي تدعيه دون
السقوط يف املغالطات وذلك بإعالم املستجوبني بأن اختيارهم ال وجود له حاليا
وفتح الباب أمامهم للترصيح بنوايا التصويت لحزب آخر وإضافة أصواتهم
لرصيد الحزب الذي سيختارونه عوضا عن الحزب غري املوجود أو الترصيح
بأنهم يف ظل غياب الحزب الذي يتمنون تواجده لن يصوتوا ألي حزب آخر
موجود وإدراج كل من رصحوا بهذه الطريقة ضمن خانة “من يرفضون
التصويت ألي حزب من األحزاب املوجودة،
وحيث راسل الحزب الدستوري الحر املؤسسات املذكورة ولفت نظرها
للمخالفات التي تقوم بها اال ان الخروقات تتواصل يف ظل غياب أي رادع،
وحيث اكتوى الشعب التونيس بنار مثل هذه الطريقة يف صنع الشخصيات
وصنع التنظيمات السياسية عىل املقاس وهو ما يجب القطع معه لتفادي
تكرار أخطاء العرشية السوداء التي دمرت االقتصاد وخربت الحياة السياسية
واالجتماعية،
لذا ،ويف إطار السعي لتحقيق مطالب اعتصام الغضب - 2القائم منذ
 42يوما يف ظروف غري إنسانية ترتقي إىل التعذيب – الرامية لتنقية املناخ
االنتخابي ومقاومة أذرع الفساد السيايس التي تساهم يف تزوير إرادة
الناخبني ،نتوجه إليكم بهذا املكتوب قصد لفت نظركم لخطورة املمارسات
السائدة ومطالبتكم بإصدار بالغ رسمي يتضمن:
 1التعبري عن رفض الزج باسمكم يف مجال التنظيمات الحزبية املعنيةباإلنتخابات الترشيعية وعدم القبول باستعمال تواجدكم عىل رأس أغلب
السلط للتسرت وراءكم وتكوين تنظيمات تنسب نفسها إليكم وتغالط
املواطنني.
 2اإلعالن عن تربئكم من التنظيمات الوهمية التي تستعمل اسمكموتوظف قراراتكم للنشاط دون أن يكون لها وجود قانوني وكذلك األشخاص
املتكلمني باسم تفسري حملتكم يف املنابر اإلعالمية واتخاذ اإلجراءات القانونية
ضد كل هؤالء،
وحيث أن صمتكم عىل مايجري وتجاهلكم لرسالتنا سيعترب مصادقة
منكم عىل الفساد والتجاوزات الخطرية ومباركة لهذا التوجه يف رضب مبدأ
التنافس السيايس النزيه ومبدا تكاىفء الفرص وتكريسا لتوظيف السلطة
والنفوذ لالستفادة من منفعة سياسية دون وجه حق،
وحيث نعلمكم بأننا نحتفظ بحقنا يف مقاضاة املؤسسات والتنظيمات
التي تقوم باملمارسات الالقانونية املبينة أعاله وكل من يشاركها يف ذلك بأي
شكل من األشكال ولو بالصمت عىل مخالفاتها”.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 295الثالثاء  25جانفي 2022

خزعبالت سياسية تونسية

www.acharaa.com

الشارع السياسي
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مشروع قيس سعيد :

تفسري ...وتفسري التفسري ...وتفسري تفسري التفسري
والفهم عىل اهلل...

منير الف ّلاح

عندي مديدة وأنا الجئ عند أوالدي ،تنجّ مو تقولو
أنّي من املوجات األوىل من املهاجرين ألسباب
ّ
وتوفر التّدفئة
طبيعيّة بحتة:مع توايل موجات الربد
املركزيّة عند أوالدي اإلثنني (وطبعا غيابها يف
ّ
الصفاقسيّة،
منزيل) وألسباب أكيد يتفهّ موها
لعبتها أب وج ّد حنون وه ّزيت كعيبات سمك
وقصدت ربّي ...وبامل ّرة اِرتحت من ّ
دقان الباب
الربّاني والتّصبيحة عىل الوجه "ا ُملكمّ م" لعشريي
ال ّروج !
ّ
تقولو أنتم مبدئيّا ريّحت مخي من
برشة هرج ...لكن ّ
إل وراه األرياح
عمرو ما يرتاح! فإضافة
لل ّزيارات الهاتفيّة ،متاع
قيس سعيد
جماعة الحومة تبليت أكثر
بالبالتوهات "الحِ واريّة" يف
القنوات التّلفزيّة ّ
إل كيف ما،أكيد راكم الحظتوها
كيفي ،تحوّلت يف برشة مناسبات لحوارات"تفسرييّة"
ّ
السعيد للمرحلة
والعبارة مستمدّة من القاموس
التّاريخيّة الغري مسبوقة يف بالدنا وحتّى يف تاريخ
البرشيّة جمعاء،كيف ما قالولنا.
ويف متابعاتي "ا ُملستَجدّة" هذي ،حصلتيل فايدة
ال تُقدّر بثمن :اكتشفت أنّه يوجد عىل هذه األرض
أناس كانوا قبل إنتخابات  2019يحملون ِ
ٌ
صفة
"املتطوّعني/ات يف الحملة التّفسرييّة"يعني بلغتنا
ّ
للمرشح قيس
الدّارجة :جماعة الحملة اإلنتخابيّة
سعيّد! وتوّة وبعد ما ّ
ول رئيس ،اكتشفوا برشة
ناس ومنهم أنا ،أصبحوا يحملوا صفة أخرى وهي
حَ ملة وحامالت مرشوع قيس سعيّد(؟!) وبعد 25/7
إنزادتلهم مهمّ ة أخرى وهي تفسري ُ
خطب ال ّرئيس
وقراراته...
وبما أنّي توّة تنجّ مو تقولو يف مرحلة "النّفحة"
ّ
ّ
والتكيز مع هاملوضوع ،فهمت ّ
بعضهم/هن
أن
ّ
دورهم/هن
يحملوا املفاتيح املقدّسة للقراءة والبقيّة
ّ
يتلخص يف ّ
التديد والدّفاع وأكثر إذا إستلزم األمر...
ّ
مؤخرا السيّد
ويف خانة حَ ملة املفاتيح ،اكتشفت
أحمد شفرت !
وبما أنّي متاع ثقافة وسينما وهاك الحاجات إلّ
قال عليهم هاك الوزير األوّل متاع الغنّويش-قروي
لف ّ
ومن ّ
لفهم ،متاع اِتفرهيد وعالقتي بالنّظريّات
ّ
السياسيّة الجديدة و"مبدعيها" كيف عالقتي بال ّلغة
ّ
الصينيّة ،ما سمعت بإسم األستاذ أحمد شفرت كان
يف أواخر ( 2021يف لقاء مع وحدة من اإلذاعات)
ّ
خاصة فرحت
واأليّامات القليلة الفايتة يف تلفزة
ّ
مختصة
بيه م ّرتني:م ّرة وحدو وم ّرة مُ ع َّزز بشابّة
يف القانون الدّويل وتُجي ُد لبس ّ
الشاشيّة (إن شاءلله
تسامحني ما شدّيتش إسمها) ويف امل ّرتني يس أحمد
شفرت حكى عىل مرشوع ال ّرئيس سعيّد ...بعد ما
قاللنا يف نوفمرب الفارط ّ
أن قيس سعيّد ينتمي لصنف
ال ّزعامات الكربى كيف مانديال وجمال عبد النّارص...
وما نخبّيش عليكم ،بخالف هالتّشبيه ،ما فهمتش

الحماسيّة املراد منها إقناع النّاس الحارضة باش
تتقنع بمج ّرد كلمة ،أنّو هاملرشوع ال قبله ال بعده
ّ
وإل يقولوا خالف هذا،أكيد هم من املستنفعني من
ّ
ّ
املتعفنة بدستورها،بربملانها
السابقة
املنظومة
بقضاءها وبهيئاتها ...رغم ّ
أن وصول قيس سعيّد
ّ
ملقعد ال ّرئاسة كان بها املنظومة بالذات !
خروج يس أحمد شفرت ا ُملتواتِر هذا يزيد من
ُج َد أصال)
طرح برشة أسئلة عىل هاملرشوع (إن و ِ
وعىل قدرته كشخص عىل التّبليغ بداية وعىل اإلقناع
وبالتّايل جلب حتّى أنصار من الجمهور،
العريض أيضاّ ،
إل ماذابيه يفهم وينخرط
!خ ّلينا ناخذو مثال بسيط وساهل:
ويل ّ (أب ّ
وإل أم) أو مُ ربية أو مربّي
أحمد شفرت
(بما أنّنا قدّام مجموعة يكثر
فيها إستعمال املعجم التّعليمي
حاجة كبرية من املرشوع الجديد هذا! اليشء ّ
إل
ّ
سمعته هو ترديد ملقوالت عامّ ة باش ما نقولش التقليدي ك:يا أستاذ وق ّراني وكنت تلميذه أو تلميذته
شعارات يمكن تلخيصها يف ملئ فراغات تجيء بعد إلخ )...هاملربّي من أيّ مستوى كان ال يستعمل يف
دروسه كان التّلقني والحفظ ومن بعد صبّان ويستبعد
ّ
بداية الجملة ّ
"الشعب يريد"...
الشهرية:
ظري" الفكر ك ّل األسئلة وك ّل نقاش فيه حجاج ،زعمة يستنّى
زيد عىل هذا ومع ك ّل خرجة لـ"من ّ
ظر األكثر حضورا هاأليّامات باش يلقى قدّامو،بعد مدّة ،ناس مقتنعة وقادرة عىل
الغري مسبوق وا ُملن ّ
الصورة التّبليغ ّ
وإل (وهذا األرجح) "قطيع" ما يقدر كان
ّ
يف وسائل اإلعالم السيّد أحمد شفرت ،تزيد
تتدّغدش (يعني يتزاد منسوب ال flou pas du toutعىل إعادة الدّرس/الخطاب ث ّم اإلمتثال وقول ّ
السمع
تحس أنّو فمّ ة زادة وال ّ
طاعة وهي طبعا حاجات بعيدة يارس عىل مفهوم
ّ
 )artistiqueومعه بال ّذات
منسوب الباس بيه من العنف يف الخطاب وضيق ا ُملوَا َ
طنة والتّشاركيّة إلخ...
حسب ما رينا وسمعنا من يس شفرت:هذا خطابنا
الصدر واإلرصار عىل التّقسيم ّ
ّ
ّ
توهمنا أنّو رحل مع
إل
وهو األصحّ عىل اإلطالق ّ
وإل ينقده بيه وعليه...
غالة الخطاب الدّيني!
زعمة أستاذ كيف يس شفرت ينجّ م يقدّم إضافة
ّ
نهار الجمعة ّ
إل فات ،سمعت أنو فمّ ة حوار
كبري عىل وحدة من القنوات بني مُ مَ ثِّلني عن الحملة للنّاس عموما ولل ّرئيس نفسه وما يريده؟ يا ذنوبي!
اإلنتخابيّة للمرشح قيس سعيّد (إمرأة ورجل وهذي وك ّل حدّ ،مش من الجمهور املسيّس ،سألتو عىل
حاجة باهية بقطع النّظر عن الخطاب متاعهم) شنوّة ش ّد من هاك الحوار،يجاوب وبرسعة :يشء!وك ّل
وعالم إجتماع محرتم جدّا املولدي ْقيسومي ونائب ما علق يف أذهانهم هو كالم يس املولدي ْ
القيسومي
إل هو زادة من أقدر النّواب ويس حاتم املليكي...وجماعة الحومةّ ،
بالربملان حاتم املليكي ّ
إل بني قوسني
ّ
عىل تبسيط الخطاب واملحاججة من غري ما يطيح يف كانوا يتغششوا كيف نعمل نكتة عىل يس قيسّ ،
ولوا
اإلسفاف،وبني قوسني لتوّة هذي ساعة مانيش فاهم يقولوا :أحنا إنتخبناه عىل خاطر مش كيف األخرين
تتحسن أحوالنا ياخي هاهم ّ
ّ
ولو يحكيولنا
وباش
آش كان يعمل يف حزب القروي !
يف خطاب يس شفرت ،ال جديد يذكر بخالف كيف عىل دستور آخر ونظام آخر وهدرات ال تو ّ
كلنا ال
ما قلتلكم ميل نحو تبخيس اإلختالف معاه وال ّلجوء ترشّ بنا ال حتّى تصبّلنا شهارينا ومنحنا يف الوقت
يحس ّ
أن واحد من املحاورين أصابوا !خالصة الحديث ،زعمة هاذم الك ّل يمثّلوا مرشوع
ّ
للمقاطعة وقت
نقطة ضعف أوغموض باش ما نقولش ظالم دحيس ...ال ّرئيس؟وشبيهم واحد يقول مرشوعنا هو مرشوع
أمّ ا األستاذة فما فهمت منها كان حاجة وحدة:ك ّل سعيّد وأخرين يقولوا ال؟ أمّ ا خالصة الخالصة:زعمة ما
يشء مازال مقرتح والتّفاصيل والتّطبيق وطريقة فمّ اش غلطة quelques partيف التّسلسل ال ّزمني متاع
ّ
النص
التّمويل ك ّلها مازالت قيد النّقاش والخالصة :توّة األشياء:التّفسري وتفسري التّفسري يجي قبل
ّ
النص؟يجيء قبل اإلنتخاب ّ
ّ
ّ
بعدها؟وإل
وإل
وإل بعد
نشوفو وما فمّ ة كان الخري إنشاء ال ّله !
السيستام باهي لل ّ
ّ
طلوع وبعد تبلوكيو املِصعد؟
يعني خروج يس شفرت يف حوارات إذاعيّة وتلفزيّة
ّ
مازاد كان يف إقناع برشة ناس ومنهم أنا(حتّى لوكان
عىل ك ّل حال أحنا يف تونس وتونس بالد التنبري
عجزات ...وترابنا ّ
السخون توّة يخ ّرجلنا نظريّات
ماناش باملاليني) أنّو ال فمّ ة ال مرشوع ،ال والو  etوا ُمل ِ
 encore moinsنظريّة سياسيّة جديدة! عىل خاطر جديدة وحتّى كان قاللكم ح ّد ال هذي راهي حاجة
املشاريع املبنيّة عىل نظريّات جديدة تتط ّلب وجود معروفة وصارت قبل يف بالد كذا ويف تاريخ كذا ...ما
بحوث وكتابات وكتب ّ
إل حتّى لهذي ساعة ما رينا تصدّقوهش وما تصدّقو كان يس شفرت وربّي يقدّر
منهم كان بعض التّدوينات الفايس بوكيّة والخطب الخري.

maghrebstreet@gmail.com
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ملّا وعد الوزير الفهري برقمنة
كل بيوت ومدارس تونس قبل 2020
ّ

يجمع
اغلب املالحظني عىل ان من اسباب الوضعية الكارثية التي
الت اليها تونس يف شتى املجاالت وامليادين الوعود الزائفة
التي اطلقها من امسكوا بزمام االمور يف العرشية االخرية
وادى اقتسامهم كعكة السلطة اىل اعتالئهم اعىل املناصب
واملسؤوليات الحكومية وغريها رغم عدم كفاءة اغلبهم
وانعدام خربتهم يف ادارة الشان العام.
ويتأكد يوما بعد يوم ان الشعب التونيس كان خالل
العرشية االخرية ضحية مجموعة من املتهافتني عىل
ممارسة السياسة تمكنوا من اقتناص الفرصة العتالء
سدة القرار يف البالد .إىل جانب الوعود االنتخابية التي
اطلقتها حركة النهضة باعتبارها احد اكرب املكونات يف
املشهد السيايس يف العرشية االخرية والتي اضحت محل
تندر البعض وحنق البعض االخر نظرا لعدم واقعيتها
يستحرض رواد مواقع التواصل االجتماعي من حني الخر
وعود بعض السياسيني االخرين الذين ابتليت بهم البالد
يف العرشية االخرية من ذلك اعادة تداول مقطع لنعمان
الفهري وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي يف
حكومة الحبيب الصيد سنة  2015لدى استضافته يف احدى
املرات عىل قناة "حنبعل" التلفزية وهو يطرح "برنامجه"
الذي قال إنه سيحول تونس يف غضون سنة  2020وليس
 2022اىل "جنة وفيها بريكاجي" مثلما يقول املثل الشعبي.
نعمان الفهري الوزير الذي دلف اىل عالم السياسة
من بوابة حزب افاق تونس يف نسخته االوىل طرح لدى

استضافته يف القناة املذكورة بكل حماسة
برنامج عمله مؤكدا أنه مع حلول سنة
 2020سيتم ربط كل بيت وكل مدرسة
بانرتنات التدفق العايل .ليس ذلك فحسب
بل انه وعد بتمكني كل عائلة يتعذر
عليها االشرتاك يف االنرتنات من وسيلة
لالرتباط بالشبكة العنكبوتية.
كما وعد بأن يصبح التعليم يف تونس
سنة  2020رقميا وبأن يمتلك كل تلميذ
لوحة الكرتونية بل وعد بأن تصبح كل
الربامج البيداغوجية مرقمنة وبأنه يمكن
تحميلها والتعامل معها بالوسائل
االلكرتونية مشددا عىل ان ذلك
ال يعني التخيل عن املدرسني
او االطارات الرتبوية وعىل انه
يتعني تاهيلهم لهذا املرحلة
والنقلة النوعية.
وذهب الوزير اىل ابعد من ذلك عندما قال انه لن يكون
هناك يف غضون سنة  2020تعامل ورقي بني املواطن
واالدارة! وأن كل املعامالت ستكون رقمية بما سيجنب
املواطن متاعب استخراج الوثائق ونسخها.
وشدد الوزير عىل ان هذا الربنامج سيخلق  100الف
موطن شغل مؤكدا انه ال يمكن تغيري وجه تونس اال
بالتكنولوجيا.

وطبعا نحن االن يف سنة  2022ولم يتحقق من هذه
الوعود يشء بل ان املجاالت التي تحدث عنها وزير
تكنولوجيات االتصال يف تلك الفرتة ازدادت تقهقرا
وتراجعا عىل غرار قطاع التعليم الذي بات عىل
وشك االنهيار وأضحت االولوية النقاذه قبل الحديث
عن رقمنته.
وبخصوص ميدان التشغيل تؤكد االرقام الرسمية
ان معدل البطالة ناهز  18باملائة يف نسبة غري مسبوقة
وبالتايل فان الحديث عن تشغيل  100الف يف قطاع
واحد ال يختلف يف يشء عن وعود حركة النهضة
من ان برنامجها االنتخابي سيوفر  400الف
موطن شغل.
غري انه من املفارقات العجيبة
يف وعود الوزير نعمان الفهري
وحتى نعطي كل ذي حق حقه
أن "نبوءته" حول الرقمنة تحققت لكن بطريقة عكسية
لتستقبل تونس اليوم بعد بعد سنتني من التأخري لوعد
الفهري "استشارة الكرتونية" لسرب اغوار الشعب ومعرفة
رايه يف مواضيع مصريية وحساسة تتعلق بمستقبله
ومستقبل البالد واجيالها القادمة وهي استشارة زادت يف
تعميق االنقسام وباتت جزءا من املشكل اكثر مما طرحت
من حلول وتلك مسالة اخرى..

التونسية لألوراق المالية :

جممع «رسفيكوم» يستعيد توهجه وانتكاسة لـ «»SIPHAT
منحى السوق

لم ّ
يحفز نرش الدفعة األوىل من مؤرشات نشاط الثالثي الرابع
من عام  2021االنطالقة املرجوّة خالل األسبوع املمتد من  17إىل
 21جانفي  .2022فبعد األداء الجيّد الذي حققه خالل أسبوع 14
جانفي (ّ )٪ 1,6 +
غي املؤرش املرجعي مساره منهيا األسبوع
الثالث من شهر جانفي عىل نسق تنازيل بـ  0,4يف حدود 7072,22
نقطة حسب تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.
• يف غياب مبادالت بالكتل مثلما كان الحال منذ بداية السنة
الجارية كان حجم املبادالت عىل امتداد األسبوع ضعيفا ولم يتعد
 12,4مليون دينار بما مثل معدال يوميا بـ  2,5مليون دينار.

تحليل تطوّر األسهم

• حقق سهم رسفيكوم  SERVICOMأفضل أداء .ويف ظل
حجم مبادالت لم يتجاوز  86ألف دينار سجّ ل السهم قفزة
بـ ٪ 20,8عند  0,930دينارا .ويبدو أن ر ّد فعل املستثمرين كان
إيجابيا اثر اإلعالن عن قرار تصفية رسفيرتا  SERVITRAالفرع
التابع ملجمع رسفيكوم (أنظر مستجدّات السوق).
• كان سهم الصناعات الكيميائية للفليور  ICFضمن قائمة
األسهم األعىل أداء خالل األسبوع .وحقق السهم ارتفاعا بـ 10,4
 ٪يف حدود  88,980دينارا جاذبا تدفقات مالية بـ  418ألف دينار.
وقد رحّ ب املستثمرون باإلعالن عن تحقيق الرشكة رقم معامالت
بـ 147,8مليون دينار بعنوان نشاط  2021بما مثل ارتفاعا بـ
 ٪ 26,3مقارنة بسنة .2020
• يف املقابل شهد سهم الرشكة التونسية للصناعات الصيدلية
 SIPHATأسوأ أداء عىل امتداد األسبوع وتراجع – بفعل غياب
تام للمبادالت – بـ  ٪ 12,7عند  4,890دينارا .ويذكر أن مخرب

الصناعات الصيدلية صنّف يف املراكز الثالثة األوىل بسوق األسهم
لعام  2021بارتفاع بلغ .٪ 46
• أنهى سهم رشكة صنع املرشوبات بتونس األسبوع يف وضع
ال يحسد عليه وتراجع بـ ٪ 0,8بسعر  18,250دينار .وقد ّ
وفر
سهم الرشكة لسوق البورصة أمواال ناهزت مليون دينار بما مثل
أعىل حجما يف األسبوع.

مستجدات السوق

• مجمع دليس القابضة ( : )Delice Holdingمؤرشات
النشاط اىل حدود  31ديسمرب : 2021
كانت سنة  2021سنة ممتازة بالنسبة ملجمع دليس البطل
الوطني يف صناعة الحليب .وشهدت عائدات املجمع نموّا بـ 9,7
 ٪بمجموع  1,2مليار دينار .وبينما حققت مبيعاته بالسوق
الداخلية تطوّرا بـ ٪ 9,2يف حدود  1,1مليار دينار ،سجلت
مبيعات التصدير قفزة بـ  ٪ 25,3وبلغت  40,9مليون دينار .وقد
انخفض املستوى الجميل لتداين الرشكة مع نهاية  31ديسمرب
 2021بشكل ملحوظ بـ 57,2مليون دينار مقارنة بما كان عليه
يف  31ديسمرب  2020بما مثل تراجعا بـ  .٪ 35,3ويعود هذا
الرتاجع اىل خفض االلتزامات قصرية املدى اىل جانب اللجوء اىل
التمويل الداخيل.
• أنيماد ( : )UNIMEDمؤرشات النشاط اىل حدود 31
ديسمرب : 2021
بلغ رقم معامالت أنيماد يف  31ديسمرب  2021الهدف املنشود
بما يعني  84,5مليون دينار وذلك رغم اإليقاف املؤقت ملبيعاتها
للصيدلية املركزية التونسية .ذلك أن صادرات الرشكة ارتفعت
مع بلوغ تاريخ يوم  31ديسمرب  2021بـ  ٪ 51مقارنة بـ31

ديسمرب  .2020اىل جانب ذلك شهدت مبيعات مستحرضات
األدوية نسقا تصاعديا بـ  ٪ 45ومثل مجمل مبيعات التصدير
 ٪ 54من حجم رقم املعامالت املسجل يوم  31ديسمرب .2021
ويعكس ارتفاع حجم ورقم املعامالت الخاص بالتصدير
خالل  2021اسرتاتيجية تدويل نشاطات الرشكة املعلن عنها من
طرف اإلدارة العامة.
• بالغ من رسفيكوم (: )SERVICOM
تعلم رشكة رسفيكوم الخفية االسم ان املحكمة االبتدائية
بتونس أصدرت بتاريخ  11/1/2022حكما يقيض بتصفية
رشكة .SERVITRA.SA
وتذ ّكر رسفيكوم بأن رشكة  SERVITRA.SAكانت فرعا
تابعا ملجمع رسفيكوم متخصصا يف االشغال العمومية ومثّل
سنة  2017نحو  ٪ 70من رقم معامالت املجمع .ومنذ عام 2017
عرفت رشكة  .SERVITRA.SAصعوبات مالية ناتجة عن - 1 :
تأخر الدولة ملدة طويلة عن تسديد فواتري الرشكة – 2 .تق ّلب هام
عىل مستوى أسعار نفقات الرشاءات اىل جانب غياب آلية فعّ الة
تعكس تبدّل األسعار يف األسواق العمومية .وقد مثلت صعوبات
رشكة  SERVITRA.SAالسبب الرئييس للمشاكل التي عرفتها
خزينة مجمع رسفيكوم .وسيسمح هذا القرار للمجمع بالتح ّرر
من ديون الفرع املذكور والتي أثّرت سلبيا عىل أوضاعه املالية.
كما سيمكن ذلك اإلدارة من الرتكيز بشكل حرصي عىل نشاطي
املكيفات واملصاعد املربحني.
وتذ ّكر إدارة رسفيكوم بأنها بصدد اعداد مخطط العادة
هيكلة املجمع وانعاشه وبأنه سيتم قريبا اإلعالن عن آفاق
نشاطه للسنوات القادمة.

اشهار

maghrebstreet@gmail.com
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خسائر بآالف املليارات هتدد الفالحة والسياحة
كريمة السعداوي
يدعو منذ سنوات أنصار المناخ والبيئة في تونس الى تبني سياسات فعالة تضمن الحد االدنى من "العدالة المناخية" وذلك عبر صياغة استراتيجيات قادرة
على مجابهة الجوائح الطبيعية واألوبئة تدرج ضمن ثوابتها تداعيات التغير المناخي على مقدرات عيش المواطنين واألوضاع االقتصادية للبالد ،خصوصا ان
الطبقات الهشة والفقيرة هي من تتحمل العبء االكبر لهذه الظواهر التي اصبحت اكثر ثقال وتطرفا ،مقابل عدم ايالء السلط التونسية أزمة المناخ األولوية
الالزمة رغم انعكاساتها الحادة على استدامة عدة قطاعات حيوية ابرزها الفالحة والسياحة.
ورغم تأكيد السلط عملها عىل تطوير تونس سيكون أكثر حرارة وجفافا خالل
ّ
تغيات يف هطول
سياستها املناخية ،وفق ما نصت عليه السنوات القادمة مع
اتفاقية باريس للمناخ ،فإن جهودها تبقى األمطار املوسمية الرئيسية .وأشارت اىل أن
غري كافية بحكم ان ملف املناخ ال يندرج البالد ستتعرض إىل ارتفاع مستوى سطح
ضمن أولوياتها بسبب انهماكها الشديد يف البحر وزيادة امللوحة والتحمّ ض .ويخلق هذا
معارك النفوذ والسياسة .ويمثل تحقيق التعرض مزيجا من املخاطر عىل الفالحة
عدالة مناخية تحديا كبريا أمام تونس سيما والصيد البحري والسياحة مما يضاعف من
أنها من البلدان املعرضة بشكل كبري للتغريات املخاطر القائمة الحالية يف هذه القطاعات.
ووقع التشديد ،يف محور اول ،عىل تداعيات
املناخية حسب املؤرش العاملي ملخاطر املناخ
الصادرة سنة  .2020وتعني العدالة املناخية معضلة توفر املياه وزيادة عدد األيام الحارة
تحمل الدول توفري اإلمكانات املالية بشكل عىل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون باعتبار
متوازن لكافة جهاتها ملواجهة املخاطر ان هذه الظاهرة ستمثل أحد االشكاالت
الرئيسية التي سيتأثر بها الفالحون والتي
البيئية.
يمكن ان تؤدي إىل خسائر تصدير سنوية يف
حدود  228مليون دور امريكي ( 660مليون
تونس معرّضة بشدّة لتغيّر
دينار (بحلول عام .2100
المناخ :معطيات كمية
باألمراض.
اضرار جسيمة للمناخ
إدراك
عدم
ورغم
التمور
قطاع
يهم
ما
يف
اما
ت ّم مؤخرا اجراء بحث تحت عنوان
وسيكون تأثري تغري املناخ وفق البيانات
على الفالحة
فإن
دقيقة،
بصفة
عليه
املناخ
تغري
تداعيات
"استباق تغري املناخ :املخاطر والفرص
يشكل قطاع الفالحة (بما يف ذلك الثروة التي تم التوصل اليها يف خصوص قطاع
تقييمات
عدة
وجود
بحكم
مهددة
ديمومته
االقتصادية لتونس" وذلك من قبل مكتب
السمكية)  10باملائة من الناتج املحيل الصيد البحري محددا عىل املستوى اإلقليمي،
استفحال
امكانية
عىل
املناخ
تغري
تأثري
حول
استشارات تنمويّة تونيس وبرعاية برنامج
اإلجمايل لتونس .وتعد الخسائر االقتصادية مع تأثريات خطرية عىل السكان املع ّرضني
مما
والواحات
الزراعات
تهدد
التي
اآلفات
"مرفق املساعدة الفنيّة لشمال افريقيا".
املتوقع حدوثها بسبب تغري املناخ يف هذا لتداعيات الظواهر القصوى بشكل خاص،
والتلقيح
األزهار
فرتات
يف
تحوّالت
إىل
يؤدي
وجرى تمويل الربنامج من قبل وزارة
القطاع جسيمة ،حيث تعادل  5اىل  10باملائة سيّما يف ما يتصل بصيد الرشفية يف جزر
ّد
د
مح
تحليل
البحث
وفق
يوجد
وال
الحرجة.
الخارجيّة الربيطانيّة والكومنولث والتنميّة.
من الناتج املحيل اإلجمايل القطاعي بحلول قرقنة ،وصيد املحار يف الجنوب الذي تقوم به
القطاع
عىل
املناخ
تغري
النعكاسات
تونس
يف
ّ
تغي املناخ
وأبرز البحث ،بشكل عام ،ان
عام  .2030وترجع هذه الخسائر اىل توسع النساء بشكل رئييس.
املناخ
ظواهر
آثار
تقديرات
إىل
االستناد
ولكن
أصبح محسوسا بالفعل عىل مستوى كافة
كما انه من املرجح أن يواجه قطاع الصيد
اآلثار املختلفة واملرتبطة بعوامل متظافرة
ض
ر
تع
امكانية
اىل
يحيل
مشابهة،
بلدان
يف
ّ
قطاعات االقتصاد التونيس ويشكل تحديا
كتدهور موارد املياه واملياه الجوفية البحري ارتفاع وترية العواصف وموجات
الصادرات
من
دوالر
مليون
و26
20
بني
ما
كبريا ملستقبل تونس والتونسيني.
وانخفاض املحاصيل وتق ّلص املساحة الحر وارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع
و85
72
بني
وما
2050
عام
حدود
اىل
للخطر
وركز البحث عىل تقييم املخاطر املتعلقة
املخصصة لزراعة األشجار املثمرة وتراجع درجات الحرارة .وستؤثر هذه الظواهر عىل
.2100
عام
غاية
اىل
دوالر
مليون
بثالثة قطاعات أساسية يف االقتصاد الوطني
انتاج الحبوب اضافة اىل اشتداد خطر نشوب معدل نفوق األسماك وعىل اإلنتاج وانتشار
ّ
إنتاج
السياق،
ذات
يف
ر،
ث
سيتأ
كما
ّ
ّ
ال ّ
لتغي املناخ
خاص
قال إنها معرضة بشكل
طحالب السامّ ة واألنواع الغازيّة الضارة.
الحرائق.
مساهمته
قيمة
يف
تراجع
مع
ّة
د
بش
الحبوب
والسياحة.
البحري
هي الفالحة والصيد
كما أنه من الصعب ،يف هذا اإلطار ،كما ستؤدّي إىل فقدان املساحة املخصصة
30
بنسبة
الفالحي
اإلجمايل
املحيل
الناتج
يف
واعترب معدو البحث ان دراستهم تمكن من
تحديد رقم دقيق مقابل كلفة الرضر املتوقع للصيد البحري ومناطق التجميع.
مع
بالتوازي
املقبلة
االعوام
يف
باملائة
50
اىل
توفري بيانات أفضل بما يساعد عىل زيادة
ومع ذلك ،تشري توقعات تغري املناخ
بسبب زيادة الفيضانات والجفاف ،إال ّ أنّه
الشغل
مواطن
من
باملائة
30
نسبة
فقدان
ّ
الوعي بهذه املخاطر والفرص املحتملة
ال يوجد شك يف توقع أن يكون ذلك الرضر للقطاع إىل أنه بإمكان موارد الصيد البحري
من
االوضاع
هذه
وستزيد
.2050
عام
بحلول
ملجابهتها ،وذلك عرب اتّخاذ قرارات مستنرية
كبريا .وتشري التغريات االقتصادية إىل أن ان تشهد اتجاها عكسيا مع نمو إنتاجية
بشأن اإلجراءات املناخية املالئمة ،عىل هذا الضغط عىل االكتفاء الذاتي يف القطاع ومن التأثري سيصل إىل  11.52مليون دوالر سنويا مناطق الصيد البحري بما يسمح بزيادة
االعتماد عىل الواردات.
الصعيد.
يف قطاع الغابات وحده بحلول عام  2030املوارد بنسبة  85باملائة بحلول عام 2050
وابرزت النتائج العامة للبحث ان مناخ
يف حني أن تغريات فقدان مواطن الشغل و 175باملائة بحلول عام  2100إىل ما بني
يف القطاع سترتاوح بني  8250إىل  80000 16500و 150000طن إضايف من املنتجات
وظيفة مع احتمال بلوغها  37000وظيفة السمكية .ومن ناحية أخرى ،يمكن أن يشهد
الصيد الساحيل التقليدي وصيد الرشفية
يف حالة حدوث جفاف كبري.
يف جانب آخر أبرز بحث برنامج "مرفق وصيد املحار عىل الشاطئ انخفاضا كبريا
املساعدة الفنيّة لشمال افريقيا" ان معطيات للغاية مع اآلثار االجتماعية واالقتصادية
االنتاج املتصلة بميدان الصيد البحري سوف السلبية ذات الصلة عىل املستوى املحيل.
ويف هذا اإلطار ،يمكن أن تكون اآلثار
تتغري بشكل كبري وديناميكي ،مع فقدان
األنواع املوجودة للمنتوجات وزيادة األنواع االقتصادية إيجابية عىل املستوى الوطني،
غري األصلية .وستجلب األنواع غري املحلية لكنها سلبية عىل املستوى املحيل .ووفقا
املخاطر والفرص عىل حد سواء حيث يمكن للدراسات الوطنية وغريها من األبحاث
لالنتقال الصحيح اىل انماط انتاج مستحدثة والبيانات املتاحة عىل الصعيدّ ،
فإن أكرب تأثري
أن يزيد من انتاج الصيد البحري .وستستمر اقتصادي سلبي هو احتمال فقدان فرص
أهمية تربية األسماك ،يف ظل هذه التغريات العمل ملا ال يقل عن  20باملائة من الناشطني
ولكن األنواع الرئيسية ملزارع األسماك يف القطاع .كما انه من املنتظر ان تنخفض
ّ
ستواجه مخاطر متزايدة تتعلق باإلصابة مداخيل العمال بنسبة ترتاوح بني  30و50
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الشارع السياسي
تغي املناخ إىل ّ
كما سيؤدي ّ
تغي املواسم
ّ
الصيف
السياحية ممّ ا يجعل تواريخ ذروة
أق ّل جاذبيّة بسبب الحرارة مع زيادة
إمكانات فصيل ال ّربيع والخريف.
وتعد املخاطر غري املبارشة مهمّ ة أيضا
ّ
للسياحة .وعىل وجه الخصوص ،يع ّد اإلجهاد
املائي مشكلة رئيسية للسياحة ،ال سيّما يف
أوقات الذروة والصيف ،ويمكن أن يش ّ
كل
خطرا أكرب من ارتفاع درجات الحرارة.
وتجدر االشارة اىل ان قطاع السياحة يف
تونس يبقى هشا رغم ما تربز االرقام يف
ما يتعلق بوجود أكثر من ثمانمائة وحدة
فندقية ومئتي ألف رسير ،وماليني السياح
كل سنة ،ومساهمة يف الناتج الداخيل الخام
بحدود  5يف املائة ،اذ تتخلد بذمة القطاع
قروض كربى تحصل عليها املستثمرون من
البنوك العمومية وتعثروا يف سدادها.
كما ال توجد فعليا ارقام دقيقة عن
مساهمة السياحة يف العائدات الجبائية
للدولة ويف التنمية االقتصادية باملناطق غري
الساحلية .أما بالنسبة لدور السياحة يف خلق
فرص العمل ،وعىل أهميته ،فيبقى محدودا ً

باملائة ومع ذلك يمكن مع توفر القيمة
املصاحبة لألنواع الجديدة وزيادة االنتاج يف
الصيد البحري أن تكون اآلثار االقتصادية
عىل املستوى الوطني إيجابية ،مع زيادة
العائدات بنسبة تصل إىل  29باملائة بحلول
عام  2030وزيادة بنسبة  56باملائة بحلول
عام  2050علما ان قطاع الصيد البحري مثّل
يف عام  2010ما يقرب من  1.9باملائة من
الناتج املحيل اإلجمايل وهي نسبة يمكن أن
ترتفع يف السنوات القادمة تحت تأثري تغري
املناخ..

السياحة في عين العاصفة

تتع ّرض السياحة يف تونس بشكل خاص
ّ
لتغي املناخ بالنظر إىل هيمنة الوجهات
ّ
الساحليّة .وسيؤدي ارتفاع
السياحية
مستوى سطح البحر حسب البحث املعتمد
إىل تقليل مناطق الشواطئ وزيادة املخاطر
عىل العقارات الساحلية اذ قد يؤدي ارتفاع
مستوى سطح البحر بمقدار  50سم إىل
خسارة رأس املال اإلنتاجي يف حدود 3.6
مليار دينار تونيس (حوايل  1.5مليار دوالر
أمريكي).

ويصعب تحديد عدد مواطن الشغل املبارشة
واملستقرة باعتبار ان مئات آالف فرص العمل
األخرى هي أساسا موسمية غري دائمة وغري
مستقرة .وما فتئ متابعو الشأن االقتصادي
الوطني يدعون منذ سنوات اىل تجديد املنوال
االقتصادي للسياحة التونسية وتغيري
توجهها نحو االنماط املستحدثة كالسياحة
البيئية وغريها.
عىل ضوء هذه املعطيات ،يتعني اخذ
اآلثار املحتملة للتغريات املناخية يف تونس يف
سياق التحديات األخرى التي تواجهها البالد
بعني االعتبار بما يف ذلك الخسارة والتعايف
النّاجمني عن فريوس كورونا املستجد
ّ
البيئي الحايل ّ والحاجة إىل تحديث
والتغي
ّ
القطاعات االقتصادية .وعىل هذا النحو ،من
املناخي بشكل جيّد
امله ّم أن يت ّم دمج العمل
ّ
مع اإلجراءات واألولويات العامة.
ورغم وجود العديد من االسرتاتيجيات
والخطط عىل املستوى القطاعي فإنّها ال
تشكل جزءا من اسرتاتيجية شاملة عىل
املستوى االقتصادي ،حيث لم يت ّم تنفيذ
الخطط املوجودة بالفعل .ويف حني ال تزال

هناك بعض الفجوات التحليليّة ،فمن
ّ
لتغي املناخ أثار كبرية
الواضح أنه ستكون
عىل جميع فروع انشطة االقتصاد وفئات
املجتمع يف تونس .ويف غياب اإلجراءات
املناخيّة الفعّ الة ،سيكون للعديد من هذه
اآلثار عواقب سلبيّة منها تفاقم الهجرة
الداخلية ومزيد اختالل التوازن الجهوي
ولكن مع الخيارات واإلجراءات االسرتاتيجية
ّ
الصحيحة التي يمكن اتخاذها رسيعا ،يمكن
تحويل العديد من هذه املخاطر إىل فرص
إيجابيّة لتونس.
وعليه ،يمكن القول ّ
إن البالد تم ّر بلحظة
حاسمة يف تاريخها وتواجه نافذة حرجة من
الفرص يف العقد املقبل لالرتقاء إىل مستوى
ّ
بتغي املناخ.
التحدّي املتصل
----------------املصادر:
Getting ahead of climate change:
Economic risks and opportunities for
Tunisia
املرصد الوطني للهجرة  -وزارة الشؤون
االجتماعية.

تونس الكبرى بؤرة هجرة داخلية
حذر البنك الدويل يف تقرير صادر عنه يف اآلونة األخرية ،أنه
دون إجراءات فورية ملكافحة تغري املناخ وارتفاع مستويات
البحار وشح املياه وتراجع إنتاجية املحاصيل قد يضط ّر 216
مليون شخص للهجرة داخل بلدانهم بحلول عام .2050
وكشف التقرير أن الدول الواقعة جنوبي الصحراء
األفريقية وحدها ستشكل  86مليون من أولئك املهاجرين
باإلضافة إىل  19مليون يف منطقة شمال أفريقيا .ومن املتوقع
أن يكون هناك  40مليون مهاجر يف جنوب آسيا و 49مليونا
يف رشق آسيا ومنطقة املحيط الهادئ .وأضاف التقرير الذي
ُ
خصص لـ»االستعداد الحتواء الهجرات الداخلية الناجمة عن
تغري املناخ» ،أنه من بني ست مناطق يشملها بالتحليل ،يأتي
شمال أفريقيا يف املركز الرابع ضمن املناطق التي تشملها
هذه الظاهرة ،وأنه ينتظر أن يسجل النسبة األكثر أهمية من
املهاجرين الداخليني بسبب املناخ مقارنة بإجمايل السكان.
وستشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام
 2050اضطرار ما يصل إىل زهاء  86مليون شخص إىل الهجرة
الداخلية تليها منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ التي

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

ستسجل هجرة نحو  49مليون شخص .وسيهاجر  40مليون
شخص يف منطقة جنوب آسيا و 19مليونا يف منطقة شمال
أفريقيا يف حني ستسجل أمريكا الالتينية هجرة  17مليونا
ورشق أوروبا وآسيا الوسطى هجرة  5ماليني شخص ويعد
املناخ أحد عوامل الهجرة التي تزداد قوة يوما ً بعد يوم مما
قد يجرب  216مليون شخص يف  6من مناطق من العالم عىل
االرتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام . 2050
وبالنسبة إىل مدينة تونس الكربى فهي مرشحة ألن تكون
بؤرة هجرة داخلية إذا لم يتم التحرك .ويظهر التقرير ،كذلك،
عدة بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن ّ
تغي املناخ
بحلول سنة  2030وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول .2050
وتوقع التقرير يف ما يهم منطقة شمال أفريقيا أن تصبح
التغريات يف الكميات املتاحة من إمدادات املياه الدافع الرئييس
إىل الهجرة الداخلية بسبب املناخ وأن يُجرب الناس عىل ترك
املناطق الساحلية والداخلية التي يزداد فيها شح إمدادات
املياه اىل جانب انخفاض النمو السكاني يف هذه البؤر الساخنة
للهجرة الخارجية عىل امتداد الساحل الشمايل الرشقي لتونس

والساحل الشمايل الغربي للجزائر وغرب املغرب وجنوبه
وسفوح جبال أطلس املتوسط التي تعاني بالفعل من شح
املياه .وقد تصبح عدة أماكن ذات وضع أفضل من حيث
إمدادات املياه املتاحة يف الوقت نفسه بؤرا ساخنة للهجرة
الداخلية بسبب تغري املناخ ،من بينها مراكز حرضية مهمة
مثل القاهرة والجزائر العاصمة ومدينة تونس وطرابلس
ومحور الدار البيضاء – الرباط وطنجة.
وستظل تدابري التكيف ذات أهمية حيوية للقطاعات
شديدة التأثر باملناخ ،ومنها الزراعة بالنظر إىل أهميتها لسبل
كسب الرزق والوظائف يف املنطقةّ .
وبي التقرير أن «العمل
الجماعي يمكن أن يسهم يف الحد من الهجرة العاملية بنسبة
 80يف املئة « وأنه «يرتكز عىل عدة خطوات من بينها إدماج
الهجرة الداخلية الناجمة عن ّ
تغي املناخ يف التخطيط الذي
يتسم ببعد النظر للتنمية الخرضاء والقادرة عىل الصمود
والشاملة للجميع».
املصدر :املرصد الوطني للهجرة -وزارة الشؤون
االجتماعية ،جانفي .2022

مستشارو التحرير :

مراسل قار بأوروبا :

المنصف السليطي  -مسعود رمضاني -
أنس الشابي  -أسعد جمعة  -كريم الميساوي -
السيدة السالمية  -عامر الجريدي
الشارع التلفزي واالذاعي:

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :

معز زيّ ود  -الحبيب القيزاني
ّ
كتاب افتتاحيات :

الصادق بلعيد  -حمادي بن جاءبالله  -عز الدين سعيدان
 نائلة السليني  -ألفة يوسف  -خالد عبيد -جمال الدين العويديدي  -رافع الطبيب -
أحمد بن مصطفى  -فوزي البدوي  -نادر الحمامي  -نهلة
عنان  -أنس الشابي  -أيمن البوغانمي

ّ
الفالح
منير

رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

االستشارات التاريخية :

د.محمد لطفي الشايبي
الريبورتاجات :

محمد الجاللي
التحرير :

عواطف البلدي  -أنور الشعافي -منى المساكني
 صالح بوزيان  -أماني الخديمي  -خالد النوري -تميم أوالد سعد  -كريمة السعداوي -
نائلة الشقراوي  -حازم الشيخاوي  -يوسف مارس

جمال بن جميع
ّ
الفني :
المدير

فيصل بن البشير
المستشار الرقمي:

بهاء الباهي

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي
مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء بن محمد
العنوان :

 45شارع آالن سافاري  1002 -تونس
الهاتف 36 063 034 :

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة BETA:
i@beta.com.tn

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي
السوق السياسي إضافة تسعى «الشارع المغاربي» من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان
التونسيين بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم العامّ ة ،بهدف متابعة مدى تطوّر أدائهم الملتصق أساسا
باللحظة الراهنة .فليس المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم ،فالذاتية ركن ركين في ّ
أي توصيف
ّ
المتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم
ألداء الغير .وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة
أهال وسهال في سوقنا...
✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدّا

منتخب التونسي
لكرة القدم

الرتشح الذي حققه املنتخب التونيس لكرة
القادم للدور الربع النهائي يف منافسات كأس
افريقيا لكرة القدم املنتظمة بالكامرون بعد
انتصاره عىل نظريه النيجري لم يكن مجرد ترشح
يف منافسة كروية بقدر ما كان اشبه بملحمة
اثبتت مرة اخرى ان النجاح يبقى ممكنا رشيطة
توفر العزيمة وروح املجموعة والثقة بالنفس.
شكلت تلك املباراة درسا حقيقا ملا حف بها من
صعوبات تم تجاوزها وتحويلها اىل عوامل تحفيز
لتحقيق انتصار أدخل الفرحة عىل التونسيني
يف ظرف صعب عىل جميع االصعدة وبني ان جلد
الذات ورسائل اليأس ورضب املعنويات وتبخيس
امكاناتنا ونرش ثقافة العجز والهزيمة ورمي
املنديل هي اكثر الرسائل سلبية.
ما قدمه العبو املنتخب من لحمة وايمان
بالفوز رفم حمالت التبخيس اجمل من التتويج
يف حد ذاته وقيادة املدرب املساعد جالل القادري
الرصينة والحكيمة للمنتخب تستحق عالمة حسن
جدا لهذا االسبوع لدالالت الرتشح واالنتصار..

رديء جدّا

سياسة اإلفالت من العقاب
تدحرجت تونس بمرتبتني يف الرتتيب العاملي ملؤرش سيادة القانون يف 2021
لتحتل املرتبة  65من مجموع  139دولة شملها تصنيف صادر مؤخرا عن منظمة
"مرشوع العدالة يف العالم".
جاءت تونس يف تصنيف متأخر مقارنة بدول عربية مثل األردن واالمارات العربية
املتحدة ودول افريقية كرواندا وناميبيا وجزر املوريس وبوتسوانا وجنوب افريقيا
والسنغال وغانا.
واعتمد التصنيف عىل معايري من قبيل تطبيق القانون واسترشاء الفساد واعتماد
الحكومة املفتوحة والعدالة الجنائية وتوفر الحقوق األساسية والنظام العام واألمن.
بهذا الرتتيب تكون تونس قد تراجعت بـ  22مرتبة يف سبع سنوات فقط وفق
التصنيف املنشور عىل املوقع االلكرتوني للمنظمة الدولية وهو ما تفرسه الوضعية
الرثة لقطاعات مختلفة عىل صلة مبارشة بتطبيق القانون.
ففي استبيان سابق اجراه مركز كارنيغي للرشق األوسط أكد  % 76من
التونسيني استرشاء الفساد يف تونس اكثر مما كان عليه قبل الثورة بينما أشارت
منظمة الشفافية الدولية يف استبيان سابق اىل ان  % 18من التونسيني قدموا
رشاوى للحصول عىل خدمات عمومية .أرقام نفس املنظمة تؤكد ان تونس تراجعت
يف مؤرش مدركات الفساد من املرتبة  41سنة  2012اىل املرتبة  77عامليا سنة .2020
وإذا كانت سيادة القانون تعني يف مفهومها العام ان يكون كل املواطنني
متساوون امام القانون فإن ظاهرة اإلفالت من العقاب كانت األكثر حضورا طيلة
عرشية قاتمة مقابل عدالة غائبة وتطويعا للقضاء من قبل أحزاب وجهات نافذة
ولوبيات متغلغلة يف مفاصل الدولة .يف املقابل ال تزال العدالة الجنائية تراوح مكانها
يف ظل فساد مسترش يف املرفق القضائي اىل قضايا تنتظر البت منذ سنوات.
من جهة أخرى ال تزال منظومتا النظام العام واألمن ورشتني مفتوحتني أمام
اصالح هيكيل بما يسمح بارساء أمن جمهوري فعال ومحايد ونظام عام قوي
وممأسس.
يف األثناء تبقى مسؤولية مختلف الحكومات املتعاقبة منذ  2011عن التالعب
بالقوانني وتطويع القضاء وتكريس سياسة اإلفالت من املحاسبة قائمة.

صورة تتحدث
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قيس سعيد

لالسف هناك عوائق كثرية تعرتضنا
نتيجة تلون الكثريين وتقلب مواقفهم
فضال عن خدمة بعض االشخاص
اطرافا أخرى داخل االدارة التونسية
ومن املفرتض ان تكون االدارة مرفقا عموميا يعامل
الجميع عىل قدم املساواة بقطع النظر عن اي اعتبار
سيايس او اي انتماء الي حزب…تم اطالق رساح ارهابي
بعد ان قبضت عليه قوات االمن واحالته عىل النيابة …
حينما يحال عىل التحقيق يقال ان القضاء ح ّر ..نعم
القضاء حر ونعمل عىل ان يكون حرا ولكن القضاء ليس
الدولة او الحكومة …القضاء هو قضاء الدولة وعليه ان
يُطبق القانون والسلطة الرتتيبية التي منحها القانون
للمجلس االعىل للقضاء ليست لتحديد االمتيازات….يوم
امس تم اصدار مرسوم يحذف كل هذه االمتيازات …

يوسف بوزاخر

كافة اعضاء املجلس مستعدون
التمام املرحلة بال منح وامتيازات
واملجلس تع ّرض لالعتداء عىل
استقالليته اإلدارية واملالية وهو ليس
هيكال تنفيذيا للمؤسسات القضائية ...إذا كان إلغاء منح
وامتيازات أعضاء املجلس األعىل للقضاء يدخل يف إطار
الحوكمة الرشيدة فليساهم الجميع يف دعم موارد الدولة
… ال اعتقد ان للمنح عالقة بالصلح الجزائي باعتبار ان
رئيس الجمهورية تحدث عن منح وامتيازات املجلس
االعىل للقضاء وابدى موقفا منها بمناسبة املصادقة عىل
قانون امليزانية وحينها مسألة الصلح الجزائي لم تكن
مطروحة.

محمد عبو

اتوجه للتونسيني واقول لهم ال
تسقطوا يف عمليات استغفالكم التي
تمت عىل مدى سنوات ..ففي كل مرة
تاتي مجموعة وتغالطكم واليوم قيس
سعيد يغالطكم… والسؤال هو ملاذا يحكي قيس سعيد
عن القضاء فهو قد فعّ ل الفصل  80من الدستور ليبقى
بضعة اشهر ويرضب منظومة الفساد غري انه لم يقدر
عىل ذلك النهم مسيطرون يف القضاء ويف الداخلية ويف
الكثري من االدارات .االشكال ان قيس سعيد انحرف بهذا
التوجه…واليوم يتحدث عن القضاء …هو يريد تربير
فشله وعدم قدرته عىل مقاومة الفساد ولذلك يرمي
الكرة اىل القضاء…واملجلس االعىل للقضاء ليس هو
الذي يقاوم الفساد ودوره االرشاف… صحيح ان املجلس
حمى يف وقت من االوقات الفساد مثلما يحمي اليوم
قيس سعيد الفساد وله بعض ملفات مرقدهم.

روضة القرافي

مسالة امتيازات اعضاء املجلس
االعىل للقضاء تندرج ضمن حملة
رئيس الجمهورية ووراءها مرشوع
لرئيس الجمهورية لتغيري قانون
املجلس االعىل للقضاء واالستحواذ عليه وعىل عكس ما
يتم الرتويج له فان االمتيازات موجودة ضمن سلطته
الرتتيبية وطبق القانون وهي تتبع الوضع الدستوري
للمجلس ....الرصاع ليس رصاع امتيازات وانما رصاع
استقالليات ويجب فهم الظرف الذي جاءت فيه فرئيس
الجمهورية يرغب يف اعادة القضاة اىل قانون سنة 67
والذي يكون فيه القايض” عونا عند رئيس الجمهورية
فمؤرشات رئيس الجمهورية ال تنبىء باصالح وانما
هو يرغب يف وضع املجلس تحت سلطته و ذلك سيكون
كارثة كربى ان حصل.

مباركة البراهمي

العرشة الكربى وما أدراك ...اللومي والشابي وبلحاج وبن مبارك والعجييل...

كل املؤرشات تدل عىل وجود مؤامرة
عىل كشف ملفات االرهاب واالغتياالت
وكلما ت ّم االقرتاب من الحقيقة وقع
امر مفاجئ اخره قرار املحكمة
االدارية القايض بإلغاء قرار ايقاف بشري العكرمي عن
العمل ...سننتظر مآل تلك االجراءات حتى يطمنئ قلبي
وانا أشعر باقرتاب املحاسبة الفعلية وكشف الحقيقة
الغامضة.
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تريد اصالح الجامعة العربية وإنهاء هيمنتهم عليها :

خفايا فيتو عرب اخلليج يف وجه اجلزائر

الحبيب القيزاني

هل رفض زعماء الدول العربية حضور
اجتماع قمتهم السنوية؟ وإذا كان األمر
كذلك ملاذا؟ هل لذلك عالقة بتوجهات
الجزائر السياسية واالسرتاتيجية أم ألن
لعدد منهم حساسية إزاء طموحها للعب
دور ريادي يف الدفاع عن الثوابت العربية بعد
سنوات الغيبوبة التي تردّى فيها طيلة حكم
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة؟ ما
هي األسباب التي دفعت الرئيس عبد املجيد
تبون اىل الرتيث قبل طرح موعد القمة وملاذا
نفى وزير الخارجية رمطان لعمامرة تأجيل
القمة ووصف ذلك باملغالطات؟ واأله ّم هل
خلصت السلطات الجزائرية اىل أن بالدها
غري معنية باستضافة قمة شكلية يف ظ ّل
تباعد املواقف وإرصار كتلة من الدول
العربية عىل فرض أجندتها عىل جدول
أعمال القمة وتشبث زعمائها بمواقف ترى
الجزائر أنها حجر عثرة أمام توحيد الصف
العربي إزاء قضايا مصريية تمس من جوهر
األمن القوي العربي؟
لم يجد وزير خارجية الجزائر رمطان
لعمامرة يوم السبت املايض  22جانفي
الجاري بدّا من الر ّد عىل ما أسماه
"مغالطات" حول ما يروّ ج عن تأجيل
انعقاد القمة العربية .وأوضح بيان صادر
عن وزارته أنه "خالفا للمغالطات التي يتم
تداولها هنا وهناك تحت عنوان "تأجيل
موعد القمة" يف حني أن تاريخ التئامها
لم يحدد أصال ولم يُتخذ أي قرار بشأنه
بعد ووفقا لالجراءات املعمول بها يف اطار
املنظومة العربية ،يعتزم الرئيس عبد
املجيد تبون طرح موعد يجمع بني الرمزية
الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي
ويك ّرس قيم النضال املشرتك والتضامن
العربي".
الحقيقة أن بالغ الخارجية الجزائرية
مثل مخرجا ديبلوماسيا بالنظر للبون
الشاسع بني مواقف عدة دول عربية من
قضايا إقليمية وأخرى تهم البيت العربي.
مواقف ترى الجزائر أن انعقاد القمة يف
ظلها سيكون نوعا من العبث وتكريسا
لالنقسامات بما يتعارض مع رغبتها يف
"ضمان التوصل لصيغ توافقية حول أبرز
املواضيع التي ستطرح أمام القمة بما يف
ذلك تحديد التاريخ املناسب لعقدها بما
يسمح بتحقيق مخرجات سياسية تع ّزر
مصداقية ونجاعة العمل العربي املشرتك"
حسب ما جاء يف بيان وزارة الخارجية
الجزائرية.
لذلك قرر الرئيس تبون التحرك شخصيا

الرئيس عبد املجيد تبون
عرب زيارة يؤديها اىل مرص أكثر الدول العربية
وأثقلها وزنا يف محاولة لكسب تأييد نظريه
املرصي ملواقف الجزائر العربية وخصوصا
ّ
ملف عودة سوريا اىل الحضرية العربية
منها
الذي تؤكد تقارير ديبلوماسية عدم تحمس
القاهرة للدفع باتجاهها.
ذلك أن رحالت وزير الخارجية رمطان
لعمامرة األخرية اىل السعودية ومرص
ّ
بجس
واالمارات وقطر والتي كانت أشبه
نبض زعمائها حول القضايا املربمجة يف
جدول أعمال القمة ،كشفت عن تمسكهم
ورفضهم التزحزح عن مواقف ترى الجزائر
أنها تف ّرق وال تجمع وأنها تخدم أجندات
قوى أجنبية عىل حساب وحدة العرب.
فبخصوص عودة سوريا للحضرية
العربية ،فشل لعمامرة يف إقناع محاوريه
بدعم موقف بالده من هذا امللف رغم تذكريه
بأن تعليق عضوية سوريا يوم  12نوفمرب
 2012تم بما يسمى "األغلبية املؤهلة"
(كتلة دول الخليج ملا لها من ثقل مايل)
وليس بإجماع الـ  22دولة عربية .وحول
هذه النقطة ،كان الفتا دخول لونا الشبل
مستشارة الرئيس بشار األسد عىل الخط
من موسكو حيث كانت يف زيارة عىل رأس
وفد سام لتتساءل يف حوار أجرته معها قناة
"روسيا اليوم" " :كيف لسوريا أن تشارك
يف القمة العربية والحال أن عضويتها
معلقة؟" قبل أن تضيف " :يف الحقيقة
لم تغادر سوريا مطلقا الجامعة العربية

(تجدر املالحظة أن سوريا من بني األعضاء
املؤسسني) وإنما تم تعليق عضويتها نتيجة
قرار ضال ومناقض مليثاق هذه املؤسسة
وحاملا يتم وضع رفع هذا القرار الظالم
وتصحيح هذا الخطأ تسرتجع سوريا
مكانها بصفة تلقائية ..وعىل كل لم نتلق
اىل ح ّد الساعة اية معلومة حول وجود إرادة
لتصحيح هذا الخطأ".
دوائر ديبلوماسية ترى أن الجزائر تأمل
بإعادة سوريا اىل الجامعة يف تعزيز محورها
مع موسكو لتثبيت حلف سيايس قوي
يمكنها من لعب دور إقليمي هام .تح ّرك –
تضيف نفس الدوائر – تظهر معه الجزائر
بمثابة "فارس" وال تنظر اليه عواصم دول
الخليج بعني الرضاء.
نفس الدوائر تشري اىل أن الخالف القائم
بني الجزائر واملغرب لعب دورا وازنا يف ما
أسمته فشل جولة وزير الخارجية لعمامرة
بالعواصم العربية التي زارها .وحسب
الدوائر كان ر ّد زعماء دول الخليج عىل
مساعي لعمامرة لرأب الصدع بني الدول
العربية " :كيف يمكن لبلد يف حرب باردة
مفتوحة مع جاره املبارش (يف إشارة اىل
املغرب) قيادة مساعي مصالحة بني دول
عربية وسوريا؟ وكيف يمكن لبلد غري قادر
عىل إيجاد أرضية تفاهم مع جاره املبارش
القرار سلم إقليمية فرض نفسه كحَ َ
ك ٍم يف
النزاعات التي يعرفها العالم العربي؟".
وتقر نفس الدوائر بأن "عدم أهلية

املوقف الجزائري أرضّ بحظوظ انعقاد
القمة العربية" معتربة أن "النظام الجزائري
حاول الحصول عىل دعم ديبلومايس
ّ
لشن حرب عىل حليف
خليجي بينما يسعى
رئييس باملنطقة هو املغرب" خالصة اىل
أنه "يف ظرف مماثل ترفض مجموعة دول
الخليج ارسال شخصيات رفيعة املستوى
للقمة وهو ما أجهض انعقادها بفعل
غياب الهيبة التي يحلم النظام الجزائري
بإصباغها عليها".
أما موقع  Algeriepatriotiqueفبعد
أن ذ ّ
كر برفض الجزائر الحديث عن أي
تطبيع مجاني مع إرسائيل قبل انسحابها
من كل األرايض العربية املحتلة وقيام دولة
فلسطينية أشار اىل وجود مخاوف عربية
من "تحوّل القمة اىل استفتاء حول مواقف
الدول العربية من التطبيع" متسائال
" :كيف سيكون موقفا تبون ومحمد
السادس (طبعا يف صورة حضوره) من
بعضهما والحال أن وزيري خارجية البلدين
ألغيا مؤخرا حضورهما منتدى الوحدة
لدول البحر األبيض املتوسط تفاديا لرؤية
بعضهما؟"
مصادر صحفية عربية اشارت من
ناحيتها اىل ان من عقبات عقد القمة حاليا
"تشبث الرياض بتنصيص البيان الختامي
عىل ادانة التدخل اإليراني يف دول عربية"
واىل أن "العراق يرفض ذلك رفضا باتا".
امللف اإليراني يمكن أن يكون أيضا أحد
أسباب تلكئ زعماء دول الخليج يف الحضور
للجزائر إذ يرون يف التقارب بني طهران
والجزائر إرضارا بمصالح بلدانهم وبأمنها.
كما أن موقف الجزائر من الحرب الدائرة
باليمن ال يعجب العواصم الخليجية باعتبار
توصيفها ذلك بعدوان.
اضف اىل ذلك يبدو أن عواصم الخليج ال
تستسيغ رؤية الجزائر تقود جهود "تطهري
املياه الراكدة" يف العالقات العربية-العربية
وترى يف ذلك نوعا من التطاول عىل نفوذها
وتحديا لسيادتها وسياساتها .فقد سبق
للرئيس تبون يوم اإلعالن عن استضافة
بالده القمة العربية أن أكد أن "أحد امللفات
األساسية املطروحة عىل جدول اعمال
القمة هو تجديد االلتزام الجماعي العربي
بالقضية الفلسطينية وبمبادرة السالم
العربية (السعودية) لعام  2002التي تنص
عىل إقامة عالقات ديبلوماسية مع إرسائيل
مقابل انسحاب من كل األرايض العربية
املحتلة .لكن املشكل بالنسبة لبعض
العواصم الخليجية انها ركبت بعد قطار
التطبيع.

العدد  - 295الثالثاء  25جانفي 2022

maghrebstreet@gmail.com

www.acharaa.com

15
15

الشارع العالمي والعربي
مع ذلك ّ
ّ
يفس عزوف دول منظومة الخليج عن حضور
فإن ما قد
القمة هو بكل تأكيد رفضها تجريدها من هيمنتها عىل الجامعة
العربية .ذلك أن تبون أعلن أن القمة ستناقش أيضا "اصالح جامعة
الدول العربية" دون تقديم مزيد من التفاصيل .واإلصالح الذي
ترغب فيه الجزائر سيكون يف الحقيقة موجها ضد الدول التي
تتمتع بنفوذ قوي داخل املؤسسة املذكورة اذ ان الجزائر ترغب يف
"وضع ح ّد لهيمنة املال الخليجي والواليات املتحدة حسب ما ذكرت
صحيفة "رأي اليوم" يف تطرقها اىل أسباب "تأجيل القمة".
صحيفة "الرشوق" الجزائرية ذكرت من ناحيتها أن "الجزائر
مع وضع ح ّد لهيمنة عدد من الدول عىل قرارات الجامعة العربية
بالنظر اىل االتهامات املوجهة اليها حول تورطها يف حروب دامية
شهدتها سوريا وليبيا واليمن والعراق".
األمانة العربية للجامعة حرصت من ناحيتها عىل قرب هذا امللف
يف تح ّرك أرادت به التعبري عن رفضها اثارته .وقد أوفدت من أجل ذلك
األمني العام املساعد للجامعة حسام زكي ليعلن من الجزائر بالذات
عن تأجيل موعد انعقاد القمة وذلك – حسب مالحظني سياسيني
– ليثبت للجزائر أن عجلة القيادة ليست بيدها من جهة ولتوفري
الوقت الكايف لضبط برنامج جدول أعمال القمة "درءا ألية نزاعات
ديبلوماسية ومنعا لرضب الوحدة العربية" .وبلغة أخرى أراد زكي
ابالغ الجزائر بأن "الدول املهيمنة يف الجامعة لن تسمح لها بتحويل
القمة اىل محاكمة للدول العربية التي طبّعت مع إرسائيل".
أمام هذه التطورات حزم تبون حقائبه وتحوّل اىل القاهرة.
ومهما تكن نتيجة لقائه بالسييس فمن غري املستبعد يف ظل
الهوّة الفاصلة بني املواقف العديد من الدول أن توص ّد الجزائر
باب انعقاد القمة عىل أراضيها من منطق "الباب ّ
ال يجيك منّو
الريح سدّو واسرتيح" إدراكا منها ان الوضع العربي بلغ درجة
من الترشذم لم تعد تحتمل وأنه اذا لم يتحرك العرب لل ّم شملهم
واالتفاق عىل كلمة واحدة لن تقوم لهم قائمة بعد اليوم .وليس
اد ّل عىل ذلك من واقعهم املريرة  :ففي املغرب العربي ،العالقات
الجزائرية – املغربية مقطوعة خصوصا بعد تطبيع الرباط مع تل
أبيب وعقد اتفاقيات عسكرية بات واضحا أنها تستهدف الجزائر.
ويف ليبيا أجهضت االنتخابات ويسود هدوء هش يمكن أن يقطعه
السالح يف أية لحظة ...ويف الرشق األوسط عرفت الحرب الدائرة
باليمن مرحلة جديدة من التصعيد بعدما قصف الحوثيون االمارات.
أما لبنان فنراه يغرق يف ازمة متعددة االبعاد  :سياسية واقتصادية
واجتماعية تهدد بايقاظ غول الحرب االهلية بينما يلعلع السالح
مجددا يف سوريا وتواصل ماكينة الحرب اإلرسائيلية حصد أرواح
الفلسطينيني ومصادرة أراضيهم .ويف ظل هذه األوضاع لم تر بعض
األنظمة العربية حرجا يف التطبيع!

صورة تتحدث
مرت  22سنة عىل افتتاح الواليات
املتحدة األمريكية أتعس سجن عرفته
البرشية ...سجن غوانتنامو.
ورغم قرار ادارة الرئيس األمريكي
األسبق باراك أوباما بغلقه مازال
السجن يحتضن نزالء يرفض البنتاغون
واملخابرات األمريكية االفراج عنهم
رغم ثبوت براءة العديد ممن سيقوا
إليه مغميض األعني وأياديهم وأرجلهم
يف األغالل.
وتقول تقارير مخابراتية أن
غوانتنامو ال يمثل شيئا أمام سجون
رسية فتحها األمريكان يف حامالت
طائراتهم ويقبع فيها عدد غري معروف
من السجناء دون ذكر السجون الطائرة
التي انتهت بفضيحة طالت عددا من
الدول االوروبية.

صحيفة «المانفستو» االيطالية :

خمطط واشنطن لزرع أفغانستان جديدة يف أوروبا
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «املانفستو» االيطالية:
«نرشت السويد بجزيرة غوتالند الواقعة ببحر البلطيق
عىل بعد  90كلم من سواحلها الرشقية املئات من الجنود
والعربات املدرعة .وقالت وزارة الدفاع إن ذلك تم لحماية
الجزيرة من سفن االنزال الروسية التي تمخر مياه بحر
البلطيق موحية بذلك بوجود خطر رويس لغزو أوروبا.
وعىل بعد  130كلم رشقي جزيرة غوتالند تعيش دول
ليتونيا وليتوانيا وأستونيا يف حالة طوارئ خوفا من عدوّ
وهمي ترى أنه يهدّد بغزوها وبذريعة «الدفاع ض ّد تهديد
رويس» نرش الحلف األطليس بالبلدان الثالثة وببولونيا 4
فرق تتكون من جنود متعدّدي الجنسية .وتشارك ايطاليا
يف الفرقة املنشورة بليتونيا بمئات الجنود واملدرعات .وتعد
ايطاليا الدولة الوحيدة التي شاركت يف مهمات «الرشطة
الجوية» التابعة للـ «الناتو» انطالقا من قواعد جوية
بليتوانيا واستونيا وكانت أوّل دولة تستعمل طائرات «أف
 »35العرتاض طائرات روسية باملم ّر الجوّي العاملي الواقع
فوق بحر البلطيق.
ومع ذلك ال ترى جمهوريات البلطيق الثالث املذكورة
أنها محمية بما فيه الكفاية من طرف قوات الناتو لذلك
طلب وزير دفاع ليتونيا حضورا عسكريا أمريكيا دائما
ببالده معتربا أن القوات األمريكية املتمركزة بأملانيا لن
تتمكن من الوصول اىل بالده يف الوقت املناسب اليقاف
زحف الدبابات الروسية التي يقول أنها بعدما تحتل البلدان
الثالثة ستفصلها عن االتحاد األوروبي وعن الحلف األطليس
عرب احتالل مم ّر «سوالكي» الواقع بني بولونيا وليتوانيا.
من ناحيتها تلعب أوكرانيا التي تحوّلت يف الواقع
اىل عضو تابع لـ «الناتو» دور الضحية املعتدى عليها
وتزعم أنها تعرضت لهجوم سيربني رويس قبل أن يهرع
الحلف األطليس بالتعاون مع االتحاد األوروبي لنجدتها.
أمّ ا واشنطن فتقول إن أوكرانيا باتت محارصة من قبل
القوات الروسية من  3جبهات وأنها تستعد  -تحوّطا لقطع
امدادات الغاز الرويس عن أوروبا  -لتعويضها بكميات
هائلة من الغاز األمريكي .وطبقا لرواية البيت األبيض

جنود روس عىل حدود أوكرانيا
املبنية عىل معلومات قدّمتها املخابرات األمريكية سيتم
التمهيد للهجوم الرويس املزعوم بعملية مفربكة ّ
ينفذ عربها
عمالء روس مزروعون يف أوكرانيا الرشقية هجمات دموية
عىل سكان روس بدونباس ويتم اتهام الحكومة األوكرانية
بارتكابها كذريعة للغزو .لكن يبدو أن البيت األبيض نيس
أن وزير الدفاع الرويس سريغي شوغو كان قد أشار إىل
وجود مرتزقة أمريكان ومعهم أسلحة كيمياوية بأوكرانيا
الرشقية.
رسا
لكن صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت عمّ ا يطبخ ّ
يف دوائر «البنتاغون» والحلف األطليس عندما ذكرت أن
الواليات املتحدة أبلغت حلفاءها بأن «كل انتصار رويس
خاطف يف أوكرانيا سيكون متبوعا بثورة دموية شبيهة
بتلك التي أجربت االتحاد السوفياتي عىل االنسحاب من
أفغانستان» وبأن «املخابرات األمريكية ستدعم تلك الثورة
رسا بينما يدعمها البنتاغون جهرا» .ان هدف واشنطن
ّ
االسرتاتيجي واضح  :الدفع بكرة نار األزمة األوكرانية اىل
األمام الجبار روسيا عىل التدخل عسكريا لحماية رعاياها
يف دونباس واستدراجها اىل وضع اشبه باملستنقع الذي
تورط فيه االتحاد السوفياتي يف أفغانستان خالل ثمانينات
القرن املايض ..أفغانستان جديدة يف أوروبا تخلق حالة
من األزمة الدائمة بما يصبّ يف مصلحة الواليات املتحدة
ويمكنها من دعم نفوذها وحضورها باملنطقة».
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املغرب يريد اعرتافا اسبانيا بسيادته عىل الصحراء الغربية

طلب املغرب من إسبانيا “الكثري من الوضوح” لحل األزمة
الدبلوماسية معها وردّت الرباط بربود عىل مبادرة امللك فيليبي
السادس الداعية اىل «سري البلدين معا» يف حني ظل منصب سفرية
املغرب بمدريد شاغرا بعد استدعائها يف ماي  2021للتشاور.
ونقلت وسائل اعالم إسبانية من بينها صحيفة “املوندو” ،عن
مصطفى بيتاس املتحدث الرسمي باسم الحكومة املغربية قوله ”
لقد أعربت إسبانيا عن رغبتها إلغالق األزمة ،ولكن للوصول إىل ذلك
نحتاج إىل الكثري من الوضوح” من أجل حل األزمة الدبلوماسية
بني البلدين ،بعد بوادر التقارب التي أظهرها امللك فيليب السادس.
وردا عىل سؤال حول هذه اإليماءات بعد االجتماع األسبوعي
ملجلس الحكومة ،أشار بيتاس إىل خطاب امللك محمد السادس يف
 20أوت املايض ،عندما أعرب امللك ،الذي يوجه السياسة الخارجية
املغربية ،عن رغبته يف تدشني مرحلة جديدة مع إسبانيا بعد األزمة
املفتوحة بني البلدين.
ووفق ما نقلت وكالة “أوروبا سور” االسبانية ،فان الناطق
الرسمي املغربي ،أشار اىل حديث امللك االسباني بعد ذلك عن
“العالقات االسرتاتيجية بني املغرب وإسبانيا” ،لكنه أشار ً
أيضا
إىل أن محمد السادس وضع يف خطابات سابقة إطار العالقات
الخارجية للبالد املغاربية “عىل مفهومني أساسيني :الطموح
والوضوح”.
وأضاف بيتاس“ :الطموح موجود ،أسبانيا أعربت عن
طموحها ،لكن من أجل تعزيز هذا الطموح نحتاج إىل قدر كبري
من الوضوح”.
وتأتي ترصيحات الحكومة املغربية ،بعد أن تواصل فيليبي
السادس االسبوع املايض مع مسؤولني مغاربة حيث دعا املغرب

امللك فيليبي السادس
“للسري معا” بعد األزمة الدبلوماسية الثنائية التي انطلقت يف
نهاية أفريل من العام املايض ،وهي أخطر أزمة يف العقد األخري.
وعرب العاهل االسباني فيليبي السادس عن موقفه ألول مرة
من األزمة بني بالده واملغرب ،وذلك يف ظل استمرار غياب السفرية
املغربية بمدريد ،عىل خلفية الدخول الكثيف واملفاجئ آلالف
املهاجرين إىل سبتة.
ودافع فيليبي السادس عن حاجة إسبانيا واملغرب لبدء “السري
معا” من أجل “تجسيد” العالقة الثنائية الجديدة التي تقول
الحكومتان إنهما تعمالن من أجلها لرتك األزمة الدبلوماسية
الحالية وراءهما.
ورغم عدم ذكر إسبانيا بشكل مبارش ،فإن رئيس الحكومة
املغربية ،عزيز أخنوش ،تحدث ً
أيضا عن العالقات الثنائية للمغرب
يف مقابلة بثتها قناتا األوىل بمناسبة أول  100يوم له يف السلطة.

مغالطة
موقع «الشبكة العاملية» نقل عن وزير الدفاع الربيطاني
بن واالس تأكيده يوم  17جانفي الجاري أمام برملان
بالده أن «العديد من الدول التحقت بحلف شمال االطليس
ليس ألنه أجربها عىل ذلك وإنّما بسبب ارادة شعوبها
وحكوماتها الح ّرة يف االنضمام اليه».
املوقع الحظ أن كالم بن واالس ال يعدو أن يكون سوى
مغالطة مبنية عىل «الخلط بني الشكل والجوهر» مشريا اىل
معارضة عدد من سكان الدول التي تم ضمها للحلف ذلك
مضيفا انه تم يف الدول املذكورة التالعب بقوانني املؤسسات
لاليهام بوجود رغبة شعبية يف االنضمام للحلف .ورضب
املوقع مثال أغلبية سكان مقدونيا الشمالية الذين رفضوا
انضمام بالدهم اىل «الناتو» والذي لم يمنع سلطات البالد
من اعتماد الثلث الذي وافق للتالعب بعدد االصوات وتمرير
قرار االنضمام اليه.
املوقع اضاف أن تقديم األمور بهذا الشكل يسمح
بتجاوز عقبة موافقة بقية الدول االعضاء بالحلف عىل
انضمام اي بلد ترغب القوى املسيطرة فيه عىل استقطابه
لتحقيق اقىص ما يمكن من التوسع له.

عودة…؟
 Douglas E.Schoenو Andrew Steinاللذين يعدّان
من كبار املحللني السياسيني يف وسائل االعالم االمريكية
سوّقا يف «منرب ح ّر» نرشته صحيفة «وول سرتيت» بتاريخ
 12جانفي الجاري لفكرة عودة هيالري كلينتون للساحة
السياسية بأمريكا.
الكاتبان انطلقا من فرضية يريانها قائمة تقوم عىل
أساس عدم تمكن الرئيس الحايل جو بايدن البالغ من العمر
 79سنة من الرتشح لالنتخابات الرئاسية القادمة بسبب
معاناته من مرض الزهايمر اضافة اىل عجز نائبته كاماال
هاريس عن فرض نفسها مرشحة عن الحزب الديمقراطي
تماما مثلما هو الحال بالنسبة للسيناتور بارني سندرس
( 80عاما ومريض بالقلب) ورئيسة غرفة الديمقراطيني
َ
وخ َل َ
صا اىل أن
بالكونغرس نانيس بيلويس ( 80عاما)

الطريق باتت بذلك سالكة أمام هيالري زوجة الرئيس
االمريكي األسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية سابقا.
الكاتبان لم يستبعدا بعد عدم استبعاد ترامب ترشحه
مجددا لالنتخابات الرئاسية املقررة لعام  2024حصول
مواجهة جديدة بينه وهيالري كلينتون.

BLU-109
صحيفة «نيويوك تايمز» أكدت أن القوات األمريكية
قصفت يف مارس  2017سده «الطبقة» العراقي عىل
نهر الفرات خالل سيطرة «داعش» عليه رغم علمها بما
سيسبّب ذلك من ضحايا يف صورة تدمريه.
وبعد أن ذ ّ
كرت بتأكيد تقارير روسية وسورية تع ّرض
الس ّد للتفجري ،أشارت الصحيفة إىل أن قائد القوات
األمريكية آنذاك ،ستيفن تاوتسند نفى ذلك وأنه زعم أن
«الس ّد ليس مدرجا بقائمة أهداف قوات التحالف الدويل».
«نيويورك تايمز» نقلت عمن أسمتهم مسؤولني
سابقني تنفيذ القوات األمريكية الخاصة ووحدة تابعة لها
تدعى « »Task Force9عملية «بالغة الرسية» ض ّد الس ّد
باستخدام أكرب ما لدى ترسانة الجيش األمريكي من قنابل
تقليدية إضافة اىل قنبلة خارقة للتحصينات من طراز
«.»BLU 109

تعتيم

موقع  lecourrierdesstrategesنقل عن صحيفة
 The National Catholic Registerاالمريكية املتخصصة
يف اخبار االوساط الكاثولوكية بالواليات املتحدة تأكيدها
رسيني بني
امتالكها معلومات تشري اىل حصول «لقائني ّ
البابا فرانسوا ور.م.ع رشكة «فايزر» ،ألبري بورال سنة

ولفت املصدر اإلعالمي سالف الذكر ،اىل أن رئيس الوزراء
املغربي ،أشار ،مثل بيتاس ،إىل موقف العاهل املغربي من السياسة
الخارجية ،وإىل أنه قال إن املغرب يحتاج من رشكائه“ ،ليس
فقط إىل الطموح للعمل معا يف املشاريع املستقبلية” ،ولكن أيضا
“الوفاء للقضية الوطنية (لصحراء)”.
وأضاف“ ،هناك العديد من الدول – التي فعلت ذلك -والتي
تعمل وزارة الخارجية اآلن عىل ترسيع العالقات معها” ،يف إشارة
إىل أملانيا ،التي تعيش الرباط معها ً
أيضا أزمة مفتوحة يتم إعادة
توجيهها اآلن ،مضيفا “من لم يفهم االمر سيأخذ وقته ليفهم”.
وحدثت األزمة مع إسبانيا يف أفريل املايض ،حيث رحبت
إسبانيا بزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غايل يف مستشفى
بمدينة لوغرونيو لتلقي العالج من كورونا ،وقالت وسائل اعالم
اسبانية ،ان “املغرب استجاب بالسماح آلالف األشخاص” يف ماي
بعبور سبتة عىل الحدود.
وأضافت وكالة “أوروبا سور” أنه يف ذلك الوقت ،كان املغرب
بالفعل يف رصاع دبلومايس مفتوح مع أملانيا ،معتربا ً أن برلني
كانت تشكك يف السيادة املغربية عىل الصحراء.
ولفتت اىل أنه حدث تحسن يف العالقات بني البلدين ،مع
الحكومة األملانية الجديدة ،التي أملحت إىل “مساهمة املغرب
املهمة” يف نزاع الصحراء املغربية بخطته للحكم الذاتي ،والتي
ترفضها البوليساريو دفاعً ا عن استفتاء تقرير املصري.
وثمن وزير الخارجية اإلسباني خوسيه مانويل ألباريس،
األربعاء املايض ،اإلشارة الرمزية التي بعث بها ملك إسبانيا اىل
املغرب ،لكنه نفى أن تكون الحكومة التي يرأسها بيدرو سانشيز
قد قررت تغيري سياستها تجاه املغرب.

 2021قبل فرض التلقيح االجباري داخل الفاتيكان».
املوقع اعترب أن ترسيب خرب اللقائني «مؤرش عىل أن
الفاتيكان بات عىل عتبة الطعن يف «مصداقية البابا الذي
يقدّم نفسه كرسول للفقراء بينما لم يخجل من مقابلة
ر.م.ع رشكة حققت أرباحا باملليارات خالل أزمة وباء
كورونا ولم يرتدّد بعد اللقاءين يف التحوّل اىل مسوّق
لصناعة التالقيح والرتويج اىل أن التطعيم دليل عىل الحبّ ».
املوقع أضاف أنه عكس لقاءات البابا الخاصة األخرى
التي عادة ما تم االعالن عنها ،عتّم مكتب اإلعالم التابع
للفاتيكان عن اللقائني املذكورين وأنه لم يرد ال بااليجاب
وال بالنفي عن حصولهما من عدمه ناقال من جهة أخرى
عن ناطق باسم رشكة «فايزر» قوله « :ال يمكننا تأكيد أو
نفي ذلك ألن سياستنا تفرض التزام الرسية التامة حول
تح ّركات اطارات الرشكة».

ضمانات
صحيفة «فرهيختكان» االيرانية كشفت أن طهران
طلبت عىل هامش املفاوضات حول برنامجها النووي 4
أنواع من الضمانات.
أول الضمانات املحافظة عىل انجازاتها النووية
والسماح لها باالحتفاظ بأجهزة الطرد املركزي املتطورة
التي تمتلكها دون تفكيكها أو إغالقها وإنّما تخزينها يف
أماكن محدّدة بالبالد وتحت ارشاف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية دون السماح بتشغيلها حتى تحتفظ بما توصلت
اليه يف املجال النووي يف صورة خرق االتفاق.
ثانيها ضمان تواصل نشاط الرشكات االجنبية التي
تنوي العمل واالستثمار يف ايران لفرتة ترتاوح بني  4و6
سنوات والتنصيص عىل ذلك يف أوامر قانونية تصدر عن
وزارة الخزانة األمريكية وتوجهها يف شكل تعليمات اىل كل
الرشكات.
ثالث الضمانات قانونية وحقوقية تكون صادرة عن
االتحاد األوروبي والواليات املتحدة.
رابعها ضمانات سياسية مكتوبة يتعهد فيها كل من
الرئيس األمريكي والزعماء األوروبيني بعدم االنسحاب من
االتفاق.
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مآزق التوفيق بني الرشيعة واحلداثة
د .محمّ د ّ
النوّي (جامعة القيروان)

ّ
فإن أزمة
لنئ كانت أزمة املسيحية اليوم أزمة الهوتية،
اإلسالم اليوم أزمة ترشيعية .لقد واجه املسلمون يف العرص
الحديث مسألة ّ
توقف العمل بأحكام الرشيعة اإلسالمية :ع ّز
ّ
الرق وانح ّل مفهوم دار اإلسالم
تطبيق تعدّد الزوجات وأُلغي
لتتوقف أحكام الجهاد والجزية والخالفة ...وأضحت البنوك
بنظامها ال ّربوي تتحكم يف رأس املال املايل عامليّا وقامت أخالقية
كونيّة حديثة تك ّرس الحرية واملساواة والتسامح.
وقد قادت هذه األزمة إىل بروز محاوالت كثرية ترمي إىل
إعادة التفكري يف الرشيعة اإلسالمية الستنباط الحلول التي
تتالءم مع حاجات العرص .وأطلق أصحاب هذه املحاوالت عىل
أعمالهم تسميات كثرية كاإلصالح والنهضة والتمدّن واالجتهاد
والتجديد والتغيري والتنوير والتثوير والتحديث .وبما أنّنا نعي
الفرق بني هذه املفاهيم ،وبما أنّنا نعي كذلك ّ
أن مفهوم التحديث
هو من جهة أعمق هذه املفاهيم ،من جهة اخرى مآل جميع
تلك املفاهيم ،فإننا سنحاول النظر يف مفهوم «تحديث الرشيعة»
وتفكيك أوهام الجمع بني الرشيعة والحداثة .فما الحداثة؟ ما
الرشيعة؟ وهل يمكن تحديث الرشيعة؟
الحداثـــة :لقد بدأ مصطلح الحداثة -منذ النصف الثاني
من القرن العرشين -يح ّل يف الثقافة العربية مح ّل مصطلحي
النهضة والتمدّن ال ّلذين استخدمهما الروّاد .والحداثة هي عصارة
الثورات الدينية والعلمية والسياسية والصناعية والفلسفية
التي شهدتها أوروبا بداية من القرن الخامس عرش حتى القرن
التاسع عرش .ولنئ كان من العسري تعريف الحداثة بأنها قائمة
عىل التجاوز املستم ّر (أي ّ
إن ما هو حديث اليوم يغدو تقليديا
غدا)ّ ،
فإن أغلب الدارسني لجؤوا يف تعريف الحداثة إىل ضبط
أسسها العامة فذهب بودريار إىل أن التقدّم التقني والرأسمالية
والديمقراطية هي البذور الالزمة للمجتمع الحديث ،واىل انها
بذور ال تنف ّك عن العقالنية :عقلنة املجتمع ،وعقلنة االقتصاد،
وعقلنة العالقة بالطبيعة .أما هابرماس فع ّد العقل والتقدّم
والنقد بمثابة أسس الحداثة الرضورية .وقد أحاط الباحث
محمد سبيال بمفهوم الحداثة حني أحىص مجموعة التحوالت
التي تشكل جوهرها:
التحوّل يف املعرفة باالنتقال من املعرفة التأمّ لية إىل املعرفةالتقنية ،أي من معرفة ذاتية وقيمية إىل معرفة تجريبية ونقدية،
همّ ها النجاعة وغايتها السيطرة.
التحوّل يف النظرة إىل الطبيعة ،وذلك باالنتقال من مركزيةاألرض إىل مركزية الشمس ،ومن العا َلم املغلق إىل الكون
الالنهائي .لقد أضحى الكون كتابا مفتوحا قابال للحساب
ّ
والتوقع وت ّم الوقوف عىل العالقات الع ّلية يف الظواهر
والتفسري
الكونية ون ُ ِزع الطابع السحري عنها.
التحوّل يف النظرة إىل الزمن والتاريخ ،وذلك باالنتقال من«تاريخ» دوري أسطوري ذروته يف املايض وتتحكم فيه العوامل
الغيبية إىل تاريخ متجه نحو املستقبل تحكمه عوامل ملموسة
كاملناخ والحاجة والرصاع ،وهو تاريخ يسري دوما نحو األفضل.
إن تاريخ اإلنسانية من وجهة نظر فلسفة الحداثة هو تاريخ
التقدّم وليس تاريخ التدهور.
التحوّل يف النظرة إىل اإلنسان ،وذلك بوصفه إنسانا ح ّراحرية أصليّة (من حيث الجوهر) ،وبوصفه كائنا مفكرا ،ومن
ث ّم عُ دّت الذات اإلنسانية قيمة القيم ومركز االهتمام.
ّ
إن قول كانط« :التنوير هو خروج اإلنسان من حالة القصور
عن استخدام فكره بمعزل عن قيادة اآلخرين» هو املفتاح
يف فهم منزلة اإلنسان يف فلسفة الحداثة .فالحداثة عقالنية
وتحررية وتقدّمية :هي عقالنية ألنها تقوم عىل عقلنة الفكر
واملمارسة أي عقلنة عالقة اإلنسان باإلنسان وعالقة اإلنسان

بالطبيعة .وهي تحررية ألنها تجعل كل السلط (سلطة القانون
والسياسة واألخالق والدّين وال ّذوق العام )...ترت ّد إىل الذات وتنبع
منها وتكتسب باالستناد إليها رشعيتها .ولإلنسان أن يتفنّن يف
اجرتاح رؤاه ويف ممارستها بعيدا عن كل وصاية وعن كل معطى
جاهز .وهي تقدّمية ألنها نقيض التقليد ونقيض املايض .وهي
لنئ كانت منشدّة إىل الحارض فإنها تشوّف دائم إىل املستقبل
ومنارصة دائمة للجديد عىل حساب القديم.
التقـــــدّم :ترتبط فلسفة الحداثة ارتباطا وثيقا بفكرة
التقدّم بما أنها تقوم عىل تصوّر مخصوص للزمان يكون
بمقتضاه املستقبل أفضل من املايض ،وعىل تصوّر مخصوص
لإلنسان يكون بمقتضاه فعّ اال ح ّرا خالّقا مُريدا .والحقيقة ّ
أن
مفهوم التقدّم قد ارتكز يف البداية عىل النجاحات العلمية التي
سمحت باإلقرار بتفوّق املحدثني عىل القدامى(اخرتاع املطبعة
والبارود .)..وقد ت ّم سحب التقدّم يف املجاالت العلمية عىل
االقتصاد(فكرة النمو النسقي لوسائل اإلنتاج) واالجتماع(فكرة
التعاقد االجتماعي الحر) والسياسة(فكرة الديمقراطية
بوصفها شكال عقالنيا أرقى للدولة) .وأدّى كل ذلك إىل ظهور
فلسفة التاريخ القائمة عىل أساس التقدّم .فقدّم كوندورسييه
وهيغل وكانط وفولتري وماركس قراءات ملسار التاريخ واتفق
هؤالء رغم اختالفاتهم عىل أن حركة التاريخ ذات مسار تصاعدي
ّ
فقسم كوندورسييه التاريخ
يخلف فيه األصلحُ األق َّل صالحا،
إىل عصور متعاقبة هي عرص القنص فعرص الرعي فعرص
الزراعة واخرتاع الكتابة فعرص التدوين وتقسيم العلوم فعرص
تقدم العلوم فعرص اخرتاع الطباعة فعرص الثورة عىل الكنيسة
ّ
وقسم ماركس التاريخ إىل
فعرص الثورة العلمية والفلسفية،
عصور متعاقبة هي عرص املشاعية فعرص اإلقطاع فعرص
الرأسمالية فعرص االشرتاكية .ولعله من نافل القول اإلقرار بأن
ازدهار نظريات التقدّم يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش قد
تراجع خالل القرن العرشين ألن العلم كشف عن بُعده التدمريي
خالل الحربني العامليتني ،وألن الرأسمالية كشفت عن بعدها
ّ
ولكن نقد الحداثة ال يعني
االستعماري وعن صبغتها االستالبيّة.
البتة الرتاجع عن أسسها الفلسفية ومبادئها العامّ ة ،فمساوئ
الديمقراطية مثال لم تؤ ّد إىل الرتاجع عنها نحو الدكتاتوريّة،
واندفاع الشباب نحو األشكال الالعقالنية يف املوضة واإليمان
وغري ذلك من رضوب السلوك لم يؤ ّد إىل إعالن إفالس العقل.
وهذا التوضيح مه ّم ّ
ألن أكثر املتشبثني بالرشيعة (وبالرتاث
ّ
بصفة عامّ ة) يحاولون ثني الناس عن اعتناق مبادئ الحداثة
بالحديث عن عللها وأزماتها ،والحال ّ
أن مزيّة الحداثة كامنة يف
اعرتافها بعللها بينما ال يعرتف أنصار الرتاث بعلل الرتاث.
القانون هو جوهر الحداثة ،والعلمنة هي الوسيلة التي بها
يتحدد مضمون القواعد القانونية .ويتلوّن التفكري القانوني يف
عرص الحداثة بمجمل هذه ّ
السمات الفلسفية التي تقوم عليها
الحداثة ،وهو يمتاز بخمس خصائص عىل األقل :النجاعة،
ّ
والتغي
واملساواة ،والتعاقد ،ومراعاة حقوق اإلنسان األساسية،
املستم ّر.
الرشيعة :أمّ ا الرشيعة فهي عىل اإلجمال مدوّنة أحكام تستند
ديني مقدّس .وسواء كان الله هو املرشّ ع أو رجل الدّين
إىل نص
ّ
أو حتّى املصلح (املف ّكر ،املجتهد ،املؤوّل )...فإنّه ال ينطلق من
ال ّذات وإنّما ينطلق من ّ
نص جاهز مقدّس مؤ ّلفه هو الله او من
(النبي ،الفقيه .)...ونحن نرى ّ
أن األحكام يف الرشيعة
ينوب عنه
ّ
تناقض هذه الخصائص الخمس :ضد النجاعة ،ضد املساواة،
ّ
التغي املستم ّر.
ض ّد التعاقد ،ضد حقوق اإلنسان ،ض ّد
هي ض ّد النجاعةّ ،
ألن االحكام يف الرشيعة ال تقدّم صالح
العباد يف املعاش عىل صالح العباد يف املعاد ،بل العكس تماما.

فالغاية من االلتزام باألحكام الدينية هي طاعة األوامر اإلالهية
للفوز بالجنّة .وقد ّ
لخص الشاطبي هذا املبدأ بالقول“ :املصالح
املجتلبة رشعا واملفاسد املستدفعة إنما تعترب من حيث تقام
الحياة الدنيا للحياة االخرى ال من حيث اهواء النفوس يف جلب
مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية” .ويمكن التمثيل
بحكم تحريم الربا .فال ش ّك يف ّ
أن الربا ترشيع اقتصاديّ ناجع
ّ
ولكن اإلسالم ح ّرمه
ضمن اقتصاد يقوم عىل التجارة(الجاهليّة)
رافضا عرض الحياة الدنيا بعد أن ّ
غي االقتصاد إىل اقتصاد يقوم
عىل الغزو.
ّ
هي ض ّد املساواة ،ذلك أن املنهجية القرآنية يف الترشيع قائمة
عىل تراتبية بني النّاس :تراتبية قائمة عىل أساس الجنس :ال ّرجل
أعىل مرتبة من املرأة ،وقائمة عىل أساس الدّين :املسلم أعىل مرتبة
من غري املسلم ،وقائمة عىل أساس املنزلة االجتماعية :املسلم
الح ّر أعىل مرتبة من املسلم العبد .وهذه الرتاتبية ليست تراتبية
إيمانية بحتة بل لها آثارها يف األحكام :األحكام املتع ّلقة بالنساء
(نذ ّكر عىل األقل بأربعة أحكام قرآنية رصيحة متع ّلقة باملرأة:
تعدد الزوجات ،نصف مرياث الرجل ،نصف شهادة الرجل ،حق
الزوج يف رضب زوجته) ،واألحكام املتع ّلقة بالعبيد ،واألحكام
املتع ّلقة بأهل الذمّ ة .وهي تراتبية يرصّ ح بها القرآن ،سواء تع ّلق
األمر بثنائية رجل /إمرأة :البقرة  2/228والنساء ،4/34أو
تع ّلق األمر بثنائية سيّد/عبد:الزخرف.43/32
هي ض ّد التعاقد ،فالقرآن والتّوراة -عىل عكس اإلنجيل-
لم يرتكا أمر تدبري شؤون الدنيا للنّاس .والعبارة املأثورة يف
مصنفات السرية يف حادثة تأبري النخل“ :أنتم أعلم بشؤون
دنياكم” وهي الجملة التي يتخذ منها كثري من الراغبني يف
تحديث الرشيعة مدخال للقول بالعلمنة املسترتة هي عبارة ال أثر
النبي كذلك.
لها يف ما نعرف عن سرية النص القرآني وعن سرية
ّ
القرآن ّ
نص يفتي يف دقيق األمور وجليلها ك ّلما سنحت الفرصة:
إلقاء التحيّة ،زيارة ،خصومة زوجيّة ،مرياث ،مناكح ،حرب...
ويكفي أن نراجع آيات األحكام يف القرآن حتى ّ
يتبي لنا ذلك.
هي ض ّد حقوق اإلنسان األساسية ،ونحن لن نحيص هذه
الحقوق الكثرية املعروفة وإنّما سنختزلها يف جامع بينها هو
ّ
الحق يف االختالف أو قيمة التسامح .هل يقبل القرآن املختلف
دينيّا؟ أعني أهل الكتاب ،واعني كذلك غري أهل الكتاب :البوذيون
مثال ،والوثنيون ،واملالحدة ،واإلالهانيون؟ يوصف أهل الكتاب يف
القرآن بأنهم قردة وخنازير ،ويوصف املرشكون بأنهم “نجس”
( 2/65و 7/166و 5/59-60و )9/28يجادل دعاة تطوير
الرشيعة يف هذه املعطيات بالتعويل عىل آيات كثرية ترشح
ّ
ولكن هذه ال تلغي تلك .ث ّم إن الفهم
بفكرة التسامح الديني
القائل بنسخ آيات املسايفة أليات املساملة يبدو لنا األقرب إىل
النبي :لقد م ّر النبي من مساملة
روح النص القرآني ،وإىل تجربة
ّ
غري املسلمني عىل إعمال السيف يف رقابهم.
ّ
التغي املستم ّر ،ألنّها ليست أحكاما تعاقديّة أوّال
هي ض ّد
أي هي ليست أحكاما برشيّة حتّى وإن نحتها البرش باسم الله.
وألنّها تقوم عىل فكرة نموذجية التجربة النبويّةّ .
إن أفضل
النبي وزمن تن ّزل القرآنّ .
وإن أفضل فهم هو
األزمان هو زمن
ّ
النبي لهذه األحكام وكيفيات تعامله مع مجمل النص
فهم
ّ
القرآني.
ويف الجملةّ ،
فإن الرشيعة والحداثة القانونية ضدّان .ويبدو
ّ
التعسف عىل الرشيعة وعىل الحداثة
لنا الجمع بينهما رضبا من
ّ
القانونيّة معا .ومع ذلك ّ
فإن جهود املف ّكرين املسلمني ال تتوقف
عن املحاولة.

الوعد
معالوعد
النشرمع
فيالنشر
التأخيرفي
منالتأخير
شيءمن
فيشيء
الجميعفي
نستسمحالجميع
فإننانستسمح
والقراء،فإننا
والشعراءوالقراء،
الكتابوالشعراء
منالكتاب
العديدمن
منالعديد
إلينامن
المرسلةإلينا
المادةالمرسلة
لوفرةالمادة
نظرالوفرة
تنويه: :نظرا
تنويه
ّان.
اإلبّان.
فياإلب
وستنشرفي
محفوظةوستنشر
المراسالتمحفوظة
جميعالمراسالت
بأنجميع
بأن
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اغتراب ،منفى ،مستقبل غامض وأوطا ٌ
ن نصوص...

ّأية عالقة بني الوطن واألدباء والشعراء ؟

عواطف البلدي

ّ
علي
الحب ...ليست بالدي" ،بيت "ال يعرف الدفء" يكاد يختلف بل ويقطع كليا مع قول "بالدي وإن جارت
الشاعر آدم فتحي "البالد الّتي ال تبادلني
يقول
ّ
ّ
عزيزة "...وال يتماهى مطلقا مع بيت محمود درويش "كيف أشفى من حب تونس" ..وهذا البيت هو من قصيد كتبه مؤخرا الشاعر ادم فتحي بوعي كبير وربما بألم
أكبر ولكنه كتب بلغة الحقيقة والواقع فأعاد إلى أذهاننا أسئلة خلناها ولّت..
"الشارع المغاربي" انطلق من هذا البيت ليطرح على الشعراء والكتّاب أسئلة "أية عالقة بين المبدع ووطنه؟ وأي مستقبل ينتظره؟  ..فكانت اإلجابات
متفاوتة بين الحلم والنقمة وبين الحب والمحنة وبين األمل والشقاء...

ّ
الشاعر آدم فتحي:

"البالد الّتي
الحب...
ال تبادلني
ّ
ليست بالدي"
تبقى إشكالية املبدع وعالقته بوطنه ونظرته
ملستقبله ومستقبل بالده ودوره ومكانته يف
املجتمع ،من اإلشكاالت املطروحة ثقافيا وحتى
سياسيا .ففي ظروف صعبة واستثنائية تمر
بها تونس نتساءل عن مبدعينا أين هم من هذا
الوطن؟ وما عالقتهم به وما عالقته بهم ؟ وأي
مستقبل ينتظرهم؟ ...ويف تقديري ثمة إشكال
آخر مهم جدا ضمن سياق نظرة املبدع ملستقبله،
يتمثل يف ممارسة هذا األخري االنسالخ اإلرادي
واملبارش عن املجتمع والعيش عىل ضفافه وهو
أشبه باملوت البطيء .رصاع حاد بني اآلني
واآلتي يعيشه املبدع قد يحسم لفائدة الحارض
املشحون بصعوبات الحياة والواقع املعيش.

وطن المبدع ّ
نصه

يف كتابه "أوهام النخبة أو نقد املثقف"
خلص الكاتب والفيلسوف اللبناني عيل حرب اىل
أن "معظم املثقفني ال يزالون غارقني يف سباتهم
األيديولوجي ،يرون علة الفشل يف الواقع ال يف
أفكارهم" .فهل مبدعو تونس ضحية أفكارهم
أيضا؟ يقول الشاعر املنصف املزغني "البالد
ليست إمرأة بالنسبة لرجل  ،وليست رجال
بالنسبة المرأة واملواطن قد يكون مطرودا او
منبوذا أو غري مفهوم بل قد يبدو لبعضهم عدوّا
لبالده" .مضيفا "نظريّا ّ ،
فإن البالد تبقى دوما
اكرب من مواطنيها وحكامها  ...أما مواطنها
 ،فيحدث ان يكون أكرب مما يطلبه الوطن يف
وقت من االوقات ( حالة بعض أهل العلم والفن
واألدب والسياسة ) وهم فئة قد ال يكون حبّهم
لبالدهم مفهومً ا من الوهلة األوىل".
ويتابع املزغني "اما مستقبل االنسان عىل

الشاعر المنصف المزغني :

عالقتي بالوطن هي
حب ،حتى وان
عالقة ّ
كانت من طرف واحد

هذه االرض ،فهو بيد الحكمة االنسانية العاملية
(املتح ّكمة يف العادة  ،واالقوى عادة  ،واالذكى
عادة ) من أجل إقامة سليمة لالنسان عىل وجه
األرض" خالصا بالقول "عالقتي بالوطن هي
عالقة حبّ  ،حتى وان كانت من طرف واحد يف
بعض االحيان  ..أما مستقبل تونس  ،فهو مثل
املستقبل  ،وما املستقبل اال ابن اليوم الذي هو
ابن االمس ،ما يجب فعله االن يف تونس هو
حمايتها من الرداءة يف كل امليادين".
من جهته قال الكاتب كمال العيادي
ُ
ٌ
ِ
ِ
إليه
ُضاف
إليه ،ي
ُضاف
(الكينغ) "وطنِي ،م
ٌ
ُدبلجٌ
قذر ،يُخربط
ُضاف ...وربي ٌع م
م
 ،يف جلباب ٍ
ٌ
ُ
َ
ِ
الفراشة وبراز الخ ِ
طاف .وأمّ ة تعرض
ألوان
بني
َ
عناوين
عن ُكتبي وتحاكمها ،ولم تقرأ منها غري
الغِ ِ
الف...حزي ٌن بما يكفِ ي أل ُ َد ْر ِب َك عىل صدر بيت
من ّ
الشعر وأركل عجيزته"" .مضيفا " ِبي رغبةٌ
ٌ
ٌ
يف ّ
رغبة
رغبة يف اإلعتكاف .وبي
السكوت ،وبي
ّ
ِ
شيج .وبي رغبة ىف التيه والجنون وهتك
يف الن ّ ِ
ال َلحاف ...إ َلهي الذي يف أو ّل النّمل ويف وسط
الدّخان ويف عمق الكهف وآخر البقرة ويف حزم
الوطن الذي
شق هذا
الم
ِ
ِ
اإليالف...أرحنِي من عِ ِ
َّ
ٍ
ٍ
ُ
مغشوش.
نجس ،سفيه،
عطن ،كريه،
يركبه كل
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
يعاف.".
وال يتقيأ وال تميد به األرض وال حتّى
وختم الكينغ "أك ّررها للمرة األوىل ،بعد األلف:
وطن الكاتب ّ
نصه ،وك ّل ما خرج عن حدود
ّ
نص ِه ،فهي غربة وتحتاج تأشرية وجواز سفر
واستمارة ارشادات ،وتفتيش حقائب النّوايا".

بين الحلم والمحن

تظل هواجس املبدع متعلقة بـ «وطن حلم»
وطن يكتب عنه ويتمنّاه ،ويبدو أن مبدع اليوم

كمال العيادي (الكينغ):

الروائي توفيق العلوي:

وطن الكاتب ّ
نصه،
وكل ما خرج عن حدود
ّ
ّ
نصه ،فهي غربة وتحتاج
ِ
تأشيرة وجواز سفر

بعض المبدعين يرون
في وطنهم أرضا
خصبة ال تلد ،وتربة
نديّة

لم يعد مسكونا بهموم "وطنه" وال يمنّي نفسه
بحال أفضل له ولبلده عىل حد قول ادوارد سعيد
"سيظل هامشيا عىل الدوام وأن ما سوف ينجزه
باعتباره مثقفا البد أن يبتكره بنفسه.
وكم نظلم مبدعينا حني نطلب منهم اجابة
عن عالقتهم بالوطن يف ظل غياب ديمقراطية
ّ
منفرة ال
حقيقية وأمام صعود "شعبويات"
تبعث ال عىل االبداع وال تنبئ بمستقبل أفضل..
وحتى ينأى املبدع بنفسه عن اإلجابة عن هذا
السؤال فإنه غالبا ما يصمت أو يبحث بالشعر
واألدب عن وطن يحتويه ،وطن يحرره من قلق
وجودي ،لتكون اجابته يف غالب األحيان اما
شعرية او نظرية تجريدية .عىل غرار الكاتبة
صفية قم التي أعاد اىل مخيلتها بيت الشاعر
آدم فتحي "البالد ا ّلتي ال تبادلني الحبّ ...
ليست بالدي" ،البيت الشهري "بالدي وإن جارت
عيل ّ عزيزة *** وأهيل وإن ضنّوا عيل ّ كرام"
متسائلة" :فما البالد \ الوطن ،وك ّل العالم
صار قرية صغرية؟ أهو مسقط ال ّرأس أم مكان
اإلقامة ،أم أرض اآلباء واألجداد؟" .وأجابت قم
"وطني :ك ّل هذا وأكثر :هو الحبّ الكبري ا ّلذي
ّ
الضلوع
يو َلد معنا بالفطرة ث ّم ينغرس بني
ّ
ّ
الشايني باالكتساب والتع ّلم"
ويتدفق يف
مضيفة "هو االنتماء للمكان وال ّزمان حمّ ايل
الحضارة والتّاريخ جيال إثر جيل .وطنيه وأنا،
املختزلة ك ّل األزمنة ،املكت ّ
ظة بك ّل
أناي الجمعيّة
ِ
األحاسيس كالحبّ واالنتماء واالحرتام والفخر
الوطني
والحماس ح ّد البكاء عند سماع النّشيد
ّ
ورفع الراية عاليا هنا أو هناك".
وأردفت قم "أيوجد بعد هذا التوصيف ما
\ مَ ْن هو أغىل من وطني؟! وما دام الحبيب

األرفع فمن الواجب املقدّس أن أعمل بك ّل ّ
السبل
املتاحة عىل رفعته ،أيّام الشدّة وال ّرخاء .الوطن
سخي بأبنائه وعليهم ،فكيف نجحد أفضاله،
ّ
ّ
وكيف ال نبذل كل ما أوتينا إلقالة عثراته وص ّد
عقوق بعض "أبنائه"؟!" متابعة "الوطن ليس
بقرة حلوبا ننعم بخرياتها ،وننكر نِعمها إن ّ
جف
رضعُ ها! املواطنة تفرض علينا أن نكون من
صنّاع العيش ال ّرغيد ّ
الضامن للكرامة والحريّة.
وهذه جميعها ال تُ َ
وهب ،بل تُنال بالنّضال
ّ
والعمل .الوطن ال يكون معني سعادة إل بما
ّ
والساعد ،ك ّل بما يستطيع
ننحتُها له بالفكر
ُ
إليه سبيال .وليس لنا أن نطالب بحقوقنا دون أن
نقوم بواجباتنا نحو أوطاننا".
من جهته اعترب الكاتب والجامعي توفيق
العلوي أن قول آدم فتحي رأي يحكمه التنسيب
بداهة لوعيه ّ
بأن املبدع ليس جنسا واحدا ،وأنه
ّ
متعدّدّ ،
املثقف ليس كتلة متجانسة ،وإنما
وأن
ّ
هو مختلف ،مستدركا أن الوطن واحد ،فــ"هو
مفرد يف صيغة الجمع".
وأضاف العلوي "أعتقد يف هذا اإلطار أنّ
العالقة بني املبدع والوطن تحكمها اليوم وجيعة
اإلبداع نفسه :كيف نبدع وطنا يشبهنا؟ فبعض
املبدعني يرون يف وطنهم جماال يشوّهه القبح،
وأرضا خصبة ال تلد ،وتربة نديّة تكاد تموت
عطشا ،وعشقا تفسده النفوس املريضة ".قائال
"وجيعة املبدع يف وعيه بألم وطن لم ير يف مبدعيه
جنون إبداع ينبش يف طموح أرض طيّبة ،ولم
يسمع من ّ
مثقفيه صوتا يمأل سماءه مواطنة
ّ
وعدال وقيما ،ما كان صوت بعض مثقفيه إال ّ
هاتفا هامسا يغازل واقعا سياسيّا رديئا ،يربّت
عىل مظاهر فساده وهو يتلو أوراده" ،مازال عىل
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الكاتبة حفيظة قاره بيبان:

الكاتبة صفية قم :

بشائر تلوح في
ّ
تطهر بعض
األفق
عفن السياسة.
والمستقبل -أكيد -لنا

الوطن ليس بقرة
حلوبا ننعم بخيراتها،
وننكر نعمها إن ّ
جف
ِ ُ
ضرعها!

ّ
يستحق نهبه".
هذه األرض ما
ّ
وخلص بالقول "ال أعتقد ّ
للمثقف  -مع
أن
التنسيب طبعا -رؤية للمستقبل ،ألنه ال نظرة
له إىل الحارض ،فاألعني العشواء ال تبرص القريب
منها ،فما بالك بالبعيد! فتفكريه سيقترص
عىل ثقافة االنتظار والقبول به ،والقدرة عىل
االنسجام مع محموالته ،وتأويلها وتصويرها
عىل أنّها حقيقة مطلقة ،ث ّم النظر إىل املرآة لريى
نفسه جميال رغم وعيه بقبحه ،ومبدعا من ّ
ظرا
وهو عارف بقصوره ".قائال "ما أجمل قول
آدم فتحي" :البالد التي ال تبادلني الحب ،ليست
بالدي" ،وما آل َم أن أسمع وجيعة بالدي ...املبدع
ُ
الذي ال يبادلني الحبّ
لست بالدَه"
أما الكاتبة والشاعرة فاطمة بن محمود
فقالت "أعتقد أن العالقة بني املبدع والوطن تبدو
يف الظاهر ملتبسة ،املبدع يبدو منزعج من وطنه
يعلن تمرده عليه وقد يشتمه بصوت مرتفع
لكن يف الحقيقة يخفي ذلك حب شديد له ،يريده
يف أفضل صورة لذلك يتحدث عن قبحه ويريده
مكانا تحلو فيه الحياة لذلك يشري إىل أقذر ما
فيه ويريده جنة الله يف األرض لذلك يكشف عن
جحيمه " مشرية اىل أن املبدع غري مطالب بأن
يمدح الوطن ملجرد انتمائه إليه وإنما يمكن أن
يذمه واىل أن ما يفصل بني املدح والذم هو عشق
كبري لهذا الوطن وحلم بمرشوع أفضل.

ويف ردها عن سؤال "ماذا ينتظر الوطن من
املبدع (شعرا ورواية)؟" أجابت بن محمود قائلة
" ال يمكن أن نطرح هذا السؤال عىل املبدع ألننا
يف هذه الحالة سندفع به ليقدم إجابة ترضينا
وتجعله يبدو متوافقا مع انتظارات القارئ،
لكن عىل املبدع أن يطرح عىل نفسه هذا السؤال
وأعتقد ان كل مبدع يفعل ذلك ويكفي أن ننظر
يف منجزه اإلبداعي حتى نفهم كيف أجاب عن
هذا السؤال" متابعة "هناك من اختار أن يكون
يف أعماله األدبية إىل جانب الوطن يتكلم باسمه
ويرفع صوته عاليا وهناك من اختار أن يستكني
لنفسه ويكتب تهويمات متحدثا عن فراشات
تحلق وعصافري تزقزق يف حني أن الفصل شتاء".
عن عالقتها بتونس قالت الكاتبة "طبعا
العالقة التي تربط املبدع بالوطن بل وبالعالم من
حوله هي محنة ،لذلك يأتي املبدع ليقول "ال"،
ال لألحكام الجاهزة ،ال للدكتاتورية ،ال للرتابة..
الخ .".خالصة اىل أن "املبدع هو ظل الفيلسوف".
بن محمود وصفت مستقبل البالد بالغامض
ومستقبل العالم باملخيف الفتة اىل أن املبدع
صوت املجتمع وروح العالم .وختمت قولها "من
هذا املنطلق عليه أن يستميت من أجل الدفاع عن
مستقبل جميل للبالد وأن يعيد األمل للعالم بأن
"عىل هذا األرض ما يستحق الحياة".

الكاتبة والشاعرة
فاطمة بن محمود:

عالقة المبدع
بالوطن أشبه بمحنة
ومستقبل البالد
غامض
بشائر

وترى الكاتبة حفيظة قاره بيبان (بنت
البحر) أن الوطن بالنسبة للمبدع هو بمثابة
الذاكرة والتاريخ ،واألهل واألحبة ،والدموع
والضحكات ،واآلمال واألحالم ،الخيبات
واالنكسارات التي تع ّلمها الحياة ..مضيفة "قد
نثور عليه ،قد نعلن الغضب والسخط والقطيعة
أحيانا ،ملا آل إليه -أو ملا حوله اللصوص الكبار
إليه ،من وطن مفقر تسكنه الظلمات ويهرب
منه األبناء".
واستدركت قاره بيبان قائلة "الوطن
يسكننا حتى وإن هجرناه .فالكاتب الليبي
إبراهيم الكوني حمل الصحراء معه ،لتظل يف
برد مهجره ،ملجأه وجوهر كتاباته ..والكاتب
الحبيب الساملي ،ظل يف جل كتاباته ،يف قلب
باريس ،ال يكتب عن غري وطنه التونيس".
متابعة "بالنسبة يل :يف ما مىض ،أخذتني
النقمة عىل مدينتي الخانقة -مثال مدننا
املسورة القامعة وأوطاننا العربية املحارصة
واملستهدفة دوما .فكانت الكتابة امللجأ املحرر
من أسوار املدينة وهموم الوطن ...ولكن ثورتي،
لم تقطع عالقتي باألرض ،بل كشفت يل مدى
ارتباطي ومحبتي لسمائي وأريض وبحري...
هي عالقة ملتبسة ،متوترة ،متناقضة املشاعر
أحيانا ،تتخذ شتى األشكال يف كتابتي القصصية

ّ
د.أم الزين بن شيخة

ما يبقى يؤسسه الشعراء..

ما يبقى هو الحبّ  ..وما الحبّ إال ّ االقتدار الذي به يخرتع الشاعر الوطن حينما لم يبق من الوطن غري
ضجيج السياسات وثرثرة الحمقى..فالشاعر ال يتوسل الحبّ من أية دولة مهما كان عنوانها..بل هو من يعيد
ّ
ما.وألن الحب
يف ك ّل قصيدة اخرتاع الحب كما يقول الشاعر الفرنيس ريمبو ،حتى لو ت ّم ذلك عىل حافة جحيم
استعارة شعرية فهو اإلمكانية األساسية إلبداع حياة رمزية لشعب ماّ .
إن شعبا بال حياة رمزية أي بال شعراء
وال ّ
رسامني وال روائيني وال مرسحيني..هو شعب بال وطن وال مستقبل ،وهو مهدّد بأن يُساق يوما ما إىل "سوق
العبيد" بعناوين جديدة تجد يف االستعمار العاملي الجديد ويف إفالس الدولة تعبريات مادية مبارشة عنها .وعليه
ّ
ّ
التخل عن الوطن خاصة وهو يف أحلك لحظاته .بوسعهم مساعدة شعوبهم عىل
فإن املبدعني مطالبون بعدم
ّ
عبور "ليل بؤس العالم" وفق عبارة لهيدغر .ونحن فعال يف ليل بؤس الوطن .والسؤال املقلق هو  :كيف يمكن للمبدع أن يشارك يف خطة إنقاذ البالد
من هذا االنحدار الفظيع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؟ صحيح ال يمكن للقصائد أن تكون طعاما للجياع ،لكنها تنشغل بما هو أخطر وأهمّّ .
إن
القصائد والروايات واملرسحيات واألغنيات تعيد لنا دوما القدرة عىل الفرح ّ
ألن عاملا مغايرا يمكنه أن يكون ممكنا يوما ما .وبدون هذا االقتدار عىل
الفرح أي عىل الفعل سيشت ّد شتاء القلب وينمو البؤس يف كل مكانّ ..
إن تنشيط القدرة عىل الخيال وعىل صناعة عوالم ممكنة هي فقط ما يح ّرر
الناس من بؤس الواقع ومن سلطة الدولة ومن االعتقاد التعيس يف أن ما يحدث لنا هو بمثابة القدر .فالتعاسة ليست قدرا ألحد .أنا شخصيا أعتقد ّ
أن
القائمني عىل أمر البالد منذ الثورة إىل اليوم ال يملكون خياال سياسيا خالّقا وال شجاعة كفيلة ببناء وطن..فالوطن ليس أصال تجاريا بل هو مسكن
الوجود الذي يخرتعه الشعراء وتصنعه القرارات الجوهرية للعقول الحرة..
يف تفاعل مع الشاعر الرائع ادم فتحي الذي ينثر كل يوم ألوانا من الحب يف هذا القحط الروحي الكبري نشري أخريا اىل الغربة املوجعة التي يعيشها
اليوم الشاعر واملبدع عموما يف حضارة االستهالك والتفاهة..ورغم ذلك ال يزال لدينا أغنيات سنغنيها فيما أبعد من البرش..
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الكاتبة منيرة الدرعاوي:

يشعر المبدع بالغربة
وبالحزن في وطنه ّ
ألن
بالده لم تبادله ح ّبا
بحب
ّ
والروائية التي تعري الواقع املرتدي لإلنسان يف
هذا الوطن .ولكنها تقدم الشهادة الصادقة
والرؤية العميقة".
ولفتت اىل أن دور املبدع يتمثل يف تقديم
الشهادة ويف كتابة التاريخ الحقيقي للوطن،
تاريخ اإلنسان الذي ال يكتبه املؤرخون،
مستنهضا القيم األصيلة ،زمن انهيار القيم
الذي أدى إىل انهيار األوطان .فيقدم بذلك متعة
اإلبداع ورؤيته العميقة التي تنري بعض ظلمات
الذات اإلنسانية" .مستدركة بالقول "يف وطن
مزقته السياسة العمياء ،ومازالت الثقافة فيه
آخر االهتمامات ،ويهمش فيه الكتاب أكثر
فأكثر ،تصبح الدعوة أكرب ملقاومة الواقع املزري
بالكتابة الكاشفة الجادة الواعية ،وبالنشاط
الثقايف املناضل واملبتكر .وهذا ما أسعى إليه،
سواء من خالل الكتابة أو من خالل نشاطي
ومسؤوليتي يف فرع رابطة الكتاب األحرار
ببنزرت ويف جمعية أحباء املكتبة والكتاب".
وختمت" قد يكون يف كتابتي اإلبداعية
الكثري من أوجاع الوطن .قد أكون يف غمارها
اآلن من خالل كتابة رواية "اغتيال ومآالته" عىل
نماذج من شباب تونس .ولكن رغم ما أكتب عن
االنهيار الذي تسببت فيه السياسة والظالمية يف
السنوات األخرية ،فإن قدرنا أن نظل نقاوم ،وأن
نيضء بالثقافة واملحبة دربنا ..بشائر تلوح يف
األفق ،تطهر بعض عفن السياسة .لذلك ،نتشبث
باألمل  ،ألن املستقبل-أكيد -لنا".
أما ر ّد الكاتبة منرية الدرعاوي فكان مبارشا
بقولها "بالدي وإن جارت عيل ّ عزيزة" متابعة
"إذا كان املبدع صاحب الوجدان األش ّد رهافة
البديهي أن يكون
والفكر األعمق وعيا فمن
ّ
ّ
بمتغيات الواقع كما
أكثر أفراد املجتمع تأثّرا
برتاكمات األحداث يف رقعة من األرض يحمل لها
يف قلبه عشقا ال يذوي ويسمّ يها الوطن".
وأردفت الدرعاوي "هذا الوطن الذي يقبع
ّ
مثقفوه يف الظ ّل ال رغبة منهم ولكن إقصاء
متعمّ دا لهم من قِ ب َِل ذوي القرار ّ
يايس فهم
الس ّ
دائما مبعث قلق وتوجّ س بما يمكن أن يثريوه
ّ
تمس
من شواغل حارقة ومن قضايا حقيقيّة
حارض البالد ومستقبلها ،رغم ّ
أن املبدع يحمل
ّ
رؤية واضحة ونظرة ممحّ صة وخطة عمل ال
يخفى تأثريها عىل أحد ،ورغم أنّه يبقى األقدر
عىل التّأثري وعىل ف ّك االلتباس" .مضيفة "ال غرو
أن يشعر املبدع بالغربة يف وطنه وبالحزن ّ
ألن
بالده لم تبادله حبّا بحبّ ولم تنصت إليه ولم
ّ
متغيات
تجعل منه مشاركا فاعال يف صياغة
الواقع واسترشاف املستقبل فيقولّ :
"إن البالد
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التي ال تبادلني الحبّ ليست بالدي".
ّ
"لكن ذلك لن يمنع أن
واستدركت قائلة
يظ ّل املبدع منحازا بك ّل قدراته إىل قضايا وطنه
وشعبه ،مرتبطا بهما ارتباطا عضويّا ال مناص
منه ،متط ّلعا إىل غد أفضل تستق ّر فيه حال البالد
بجميع أقطابها من سياسة واقتصاد وتعليم
وثقافة .مازال الحلم ممكنا يف وطننا املتعب
ومازال اليقني ثابتا يف أنّه سيغادر قريبا مضامري
التّداخل واالرتباك ليستأنف مساره نحو واقع
مرشق ال تكون فيه الحقوق محض أحالم صعبة
املنال".

اغتراب ومنفى
السايف ْ
يقول الشاعر شاهني ّ
"إن ل ْم يشعر
اإلنسان باالغرتاب بني بني جلدته فهذا يعني –يف
الغالب -أمرا واحدا وهو أنّه مساي ٌر ملا هو سائد
ومنقا ٌد له وال يحمل أية إرادة يف مواجهته ،هذا إن
لم يكن مؤمنا به ومدافعا عنه" ،متابعا " اإلبداع
إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية ،زاوية "املواجهة"
ّ
والتأهب
للسائد ووضعه عىل مح ّك السؤال
ّ
فإن
لتغيريه ،إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية
االغرتاب الب ّد حاص ٌل نتاجا الحتداد التناقض بني
"الجديد" الذي يعتمل يف روح املبدع و"القديم"
السائد يف الواقع".
ولفت السايف اىل أنه يف خض ّم هذا تنشأ عالقة
غريبة بني املبدع والوطن ،عالقة مر ّكبة تحمل
اليشء ونقيضه يف آن معا (كالحبّ والنقمة)
وليس مهمّ ا أيهما املنترص يف نهاية املطاف
باعتبار ّ
أن وجود مثل هذه العالقات الحبىل
بالرتكيب يع ّد حافزا لإلبداع وإنما هو عمق
العمليّة اإلبداعيّة ،واىل أن اإلبداع لنئ كان يف
جماعي
الظاهر فعال فرديّا فإنه يف حقيقة األمر
ّ
يف املنشإ والغاية –حتى إن لم يكن املبدع واعيا
بذلك -خالصا بالقول "وبالتايل تكون األوطان
املستفيد األوّل من هذا اإلبداع حتّى إن لم يكن
نابعا من حبّ
خالص ضمن تلك العالقة املر ّكبة"
ٍ
َ
َ
نان :وطن يف الواقع كما
ط
و
هنا
":الوطن
وختم
ِ
هو ،ووطن يف الفكرة أو الحلم يحمله املبدع،
وك ّلما انترصنا أكثر للـ"وطن الحلم" ك ّلما
ازداد اإلبداع نضارة وبها ًء وجدّة وطرافة وقدرة
ِ
االسترشاف وإنارة املستقبل .ما "الوطن
عىل

روح
املعنى

حوسين الجبيلي

الشاعر فتحي البوزيدي:

النص منفى
آدم فتحي
الذي لم تبادله
الحب
البالد
ّ

الحلم"؟ إنّه بال ش ّك تلك األسئلة الحارقة التي ال
يحدّها ح ّد وال تعرتف باملح ّرمات والتي يطرحها
املبدع وتكون موضوع إبداعه ،وبهذا الشكل
ي
يستحيل اإلبداع والوطن كائنا واحدا ،أو كا ِئن َ ْ ِ
حلول".
يف لحظة
ٍ
ّ
النص
أما الشاعر فتحي البوزيدي فأعترب أن
هو الوطن قائال "النص منفى آدم فتحي الذي
لم تبادله البالد الحبّ " مضيفا لو أردت أن أصوغ
تعريفا للمبدع لقلت :املبدع كائن ذو رؤية جماليّة
تتجاوز جماليّة املبنى إىل جمالية املعنى ،غري ّ
أن
هذا املبدع وإن كان له متّسع من الح ّرية ومقدار
ّ
الخاصة به ،أو لتطوير
من القدرة لخلق البنية
بعض البنى وتغيريها لتحقيق بصمة اختالف
وتميّز ِ
اإلبداعيّ ،إل أنه يصطدم يف
تسم املنجز
ّ
مستوى املعنى ببشاعة املوجود مقارنة بجمال
الحلم الذي يتّسع له منجزه ويضيق به واقعه".
"أظن ّ
ّ
أن هذه املفارقة هي
وتابع البوزيدي
املناخ املناسب لتنبت "مأساة" يتغ ّذى منها
"األدب" إن استعرنا عبارة محمود املسعدي،
كاشفا ّ
أن نفس املفارقة هي التي جعلت مأساة

ّ
السافي:
الشاعر شاهين

الوطن هنا َو َطنان:
وطن في الواقع ِ
كما
هو ووطن في الفكرة
أو الحلم
ّ
الشاعر آدم فتحي ماثلة يف ّ
نص ال يشبه البالد،
نص هو بمثابة املنفى يلوذ به ّ
الشاعر أو ي َ
ّ
ُدفع
إليه ليكتشف غربته عن بالد الواقع التي يسكن
فيها مقارنة بانتمائه إىل بالد أسكنها يف ّ
نصه.
ّ
"النص املنفى" يف وصفه
البوزيدي ك ّرر عبارة
لبيت آدم فتحي قائال يف هذا النص يرصخ املبدع
عىل لسان آدم فتحي" :البالد ا ّلتي ال تبادلني
الحبّ  ..ليست بالدي" الفتا اىل أن الشاعر لم
يخلص إىل هذا اإلقرار ّإل بعد أن ح ّل يف أجساد
الكادحني أو صار لهم روحا ،وأخرجهم عىل هيئة
نمل يشتكي عطاءه الذي ال يقابله عطاء البالد،
ويشتكي حُ بّه ا ّلذي ال يقابله حبّ األرض" :البالد
ا ّلتي ال تقبّل نملتها الكادحة ليست بالدي"...
وأردف "هكذا تتح ّرك شفتا ّ
الشاعر املبدع
ّ
النص
دون أن يُسمَ ع له صوت ،هكذا يصري
اإلبداعي بال أثر فالبالد تص ّم آذانها عن قصيدته
ّ
ا ّلتي يحفرها يف ماء عينيه فتصيبه باأللم
والعطب دون أن تجازي البالد تضحيته بأن
تصري أرضا تُزهر فيها أحالمه" :البالد ا ّلتي ال
تع ّلم رملتها املالحة كيف تزهر ليست بالدي"...

الوطن هو روح املعنى بالنسبة إىل الشاعر  ..هو األرض والحياة
واألهل والحلم الذي صاغته املشاعر منذ الطفولة  ..لكن من  ..هو
الشاعر الحق  ..هل كل من كتب جمال ذات اسطر وقواف يعترب
شاعرا  ..؟ ليس ذاك هو الشاعر  ..هو ليس ظاهرة تعيد صياغة
اللغة كما اتفق كي يمأل فراغات يف األسماع  ..الشاعر الحق ..هو
حامل رؤية ومرشوع فكري ووجودي يف نظرته اىل الحياة واالنسان
والوطن كانتماء جغرايف وتاريخي  ..الشاعر هو الفيلسوف الذي
غمس الحكمة الخالدة بروح املجاز كما فعل نيتشه  ..وهو الرازي
الذي كان عازفا ومفكرا وطبيبا ومفكرا وشاعرا  ..بما يعني أن
الشعر وإن كان كما حدده نقاد األدب لدى العرب قديما كونه
تخييال كاذبا وجميال  ..فهو لحظة صدق حال كتابته وحال
انسكابه من عالم الذات اىل عالم الورق واالسماع والقلوب  ..هنا
يمكن الحديث عن وظيفة الشعر  ..هل هو فن للطرب ؟ وهل هو
مجال لتحلية اجواء الحضور ؟ ام هو نضال باللغة ويف اللغة ترتطم
بكلس الواقع فتحلق كيانا جديدا وكيمياء جديدة ترسم ماال تراه
عيون اآلخرين وما ال تتوجسه بصائر الغري ؟  ..وعليه فإن املعنى
األخري هو االقرب واألنسب للشعر اقتداء بما آلت اليه حداثة الفكر
البرشي  ..كون األدب لم يعد زينة املحافل وتسلية للملوك وذوي
الشأن بل صار لعنة تحل عىل ضمائر املنافقني وتجار القلوب
ودماء الفقراء ولصوص الحياة  ..صار الشعر نبوة كل عرص  ..ال
تني ترسم مدارات وآفاقا رحبة لزرع األمل وبث روح الصرب والحزم
ومواجهة عقلية القطيع والتقليد واالجرتار  ..من هنا يمكن أن
ّ
نعب عن عالقة الشاعر بالوطن  ..الوطن بما هو حلم اجمل وماهو
غد أبهى وأكثر عدالة وانصافا وسعادة  ..والبد من هنا أن نميز
الوطن عن املدعني كونهم يمثلون الوطن  ..كما كان يف املايض

الشاعر توفيق مقطوف:

أشعر كما لو أن هذا
البلد لم يعد بلدي.
منذ أحداث  .. 2011بعد
مجيء الغزاة الجدد
ّ
ّ
اإلبداعي الحالم ̸ وواقع
(الصوت
إن ثنائيات
ّ
البالد الصمّ اء" ،مضيفا "كتابة الشاعر بماء
رس
عينيه ̸ وأرض الجدب التي ال تزهر) هي ّ
ّ
النص
مأساة املبدع ،ويأسه ،ومنفاه يف وطن
بعيدا عن وطن الواقعّ .
وإن الوعي بهذه الثنائيات
هو الذي يجعل األرض عىل حد عبارة آدم فتحي
ّ
تستحق من يبكيها،
يف "نافخ ال ّزجاج"" :أرضا ال
ّ
تستحق من يرثي دورها الهامد ،تم ّر عليها
ال
ّ
األماكن والتواريخ ال ترتك ما يد ّل عليها سوى
مرارة يف حلق ّ
الشعراء".

عالقة نفعيّة

تختلف رؤية املبدعني الشبان دائما عن
بقية رؤى أصحاب التجارب الطويلة فيطال
هذا االختالف انتظاراتهم من الوطن ورؤاهم
اىل املستقبل  ..الشاعر الشاب منري العليمي
يرى أن العالقة بني الشاعر ووطنه هي نفسها
عالقة النادل بوطنه وعالقة املرأة التي تمتطي
امليرتو بوطنها وعالقة البحارة بأوطانهم

حني يمدح الشاعر ملكا فذاك يعني اخالصه للوطن بل وللدين
اعتبارا لكون املمدوح انما هو حامي الحمى والدين  ..الوطن يف
املعطى الحر للشعر هو األرض بما حوت وهو املظلوم من البرش
وهو الشجر الذي يحن اىل املطر  ..وليس غري ذلك  ..وهو كذلك
غياب القابعني عىل الرؤوس باسم التزييف والسياسة االستعبادية
ملطاردة العشاق يف الشوارع باسم اخالق القرون الوسطى وباسم
ما يبتغيه بورجوازية السلطة يف تكبيل طاقات الفرد حتى تطول
سيادتهم ويكثر مالهم أكثر فأكثر  ..عالقة الشاعر بالوطن ليست
شيئا هالميا  ..خاضعا للحب والكره  ..ألنه من السخافة أن يكره
الشاعر الفذ وطنه  ..مهما حصل  ..حتى وإن كان القائمون عىل
أمره من الغزاة والقساة والظاملني  ..الشاعر املحب دوما يظل قابعا
عىل ضفاف الثقة بأن شمس الحق مآلها الرشوق ذات يوم كما
كان يفعل أبو القاسم الشابي وتونس تحت وطأة االستعمار ..
وكما فعل درويش ونزار قباني وغريهما  ..أما يف مستوى توصيف
الراهن الواقعي لحال الشعر والشاعر يف بالدنا ويف عالقة بالسلط
الحاكمة التي هي مرآة الوطن عىل الدوام  ..فليست سوى معاناة
تنتظر رحمة السماء كي يعود إىل الثقافة دورها الحقيقي وأهلها
الحقيقيون ويغدو للكتاب األدبي والشعري والفكري قيمة معنوية
ومادية يحظى من خاللها الكاتب واملبدع عموما بحقه يف الحياة
أوال حياة كريمة وحقه يف تغيري العقول املوروثة واملشتتة ما بني
ع ّرابني استأثروا باألمر بعناوين شتى وبؤساء استسلموا لألمر ..
وبات الشعر رصخة يتنافس الشعراء الحقيقيون عىل صياغتها يف
واد غري ذي زرع ..
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ملف العدد
وعالقة السكري يف الشارع بوطنه ".مالحظا
أن الفرق الوحيد يكمن يف انتظارات الكاتب
من هذه العالقة .وتابع العليمي "من يكتبون
عىل الحيطان ّ
يعبون عن رؤيتهم الفنية ومن
يكتبون عىل حيطانهم الفايسبوكية يعربون
عن عالقتهم بهذا الكيان الذي يسمّ ى وطنا ومن
يرعى بخرفانه يف الجبال له طريقته يف التعبري
أيضا".
وأضاف "أما بخصوص املشهد األدبي ،أعتقد
أن عالقة األدباء مع أوطانهم عالقة هشة عىل
الدّوام ،ألنها عالقة نفعية باألساس ،فوجود
جهاز اسمه وزارة ثقافة يفرض بالرضورة
ّ
التكسب باسم
هذه العالقة التي ك ّرست لثقافة
الوطنية الزائفة .البالد التي تكث ُر فيها القصائد
التي تتغنّى بالوطن يكثر فيها ال ُّلصوص وباعة
القضايا وباعة األوهام ،هذا ما شهدناه يف تونس
يف العرشية األخرية ،كتب كثرية تتغنّى بتونس
واملحزن يف األمر أنها كتب رديئة ،مهرجانات
متنوعة تحمل عناوين تتغنّى بالبالد ولكنها يف
عمقها تنا ُل من ك ِّل ما له عالقة بالبالد ،شعراء
بجميع األصناف يتصارعون من أجل مكان عىل
خشبة مرسح مهجور ،فقط من أجل التعبري عن
حبٍّ
كاذب يف ساحة ثقافية كاذبة" قائال "أعتق ُد
ٍ
أن عالقة الشاعر أو الكاتب بوطنه عالقة دفينة
يف ِّ
نصه ال تحتاج إىل كثري من الضجيج أو إىل ي ٍد
ترضب الطاولة بقوّة أو إىل ميزانية من وزارة
الثقافة لدعم القصائد الوطنية الرديئة" .وختم
"عالقة الشاعر بوطنه ،يف نظري ،تكمن خارج
دهاليز وزارة الثقافة وسياساتها الرديئة .الوطن
الحقيقي للشاعر أو الكاتب هو الهامش الذي
ال يعرفه أحد ،نحن نكتب عن أشياء مجهولة
وغامضة خارجة ك ّليًّا عن الفضاء املادي الذي
نعيش فيه ،وك ّلما تجاوزناه ك ّلما صار لوجودنا
معنى ولهذا الكائن الذي يسمّ ى وطنًا عمق
آخر…".
يف ردّه عن سؤال أية عالقة بني املبدع والوطن
تساءل الشاعر الزبري بالطيب بدوره قائال "البالد
التي ال تبادلني الحب ليست بالدي  ...أنفعية
أيضا يف حبنا للوطن ؟ هل انتهت صلوحية:
بالدي وإن جارت ...؟" ،مجيبا "ابدا فالحب تجاه

صورة تتح ّدث

الشارع الثقافي

الشاعر الزبير بالطيّب:

الشاعر والمترجم
منير العليمي:

لسنا أغرابا وال
وافدين ككثير من
وجوه تدعي الوطنية
ولكنها نفعية مع
حبيبنا الوطن حد
القرف

عالقة األدباء مع
أوطانهم عالقة
هشة على ال ّدوام،
ألنها عالقة نفعية
باألساس

الوطن حب خالص وان من طرف واحد ثم إن
حب البالد لنا وللمبدع ليس بالرضورة عطاء أو
مادية بل يف ذلك اإلحساس باالنتماء ..اإلحساس
بالسكينة مهما عصفت بالوطن االنواء ".
وتابع بالطيب "نحب الوطن حني نستلهم
منه أعمالنا تشكيال وشعرا ومرسحا وطربا
 ..نحبه حني نحن اليه ونعرب عن شوقنا له
بتعبريات مختلفة  ..نحبه حني نستشعر برد
وسالم التضحية يف سبيله عمال او خدمة او
احتفاء بقيمه  ..نحبه حني نتغرب عنه او نتغرب
فيه ونبحث بني وجوهه عن ذواتنا فنجدها يف كل
ركن  ..نحبه حني يؤملنا واقعه او قسوته يف بعض
االحايني ولكننا نصرب معه ونصرب عليه ونصرب
من اجله ..لسنا اغرابا وال وافدين ككثري من
وجوه تدعي الوطنية ولكنها نفعية مع حبيبنا
الوطن حد القرف"  ..خالصا بالقول اىل أن حب

املبدع للوطن حب يتجاوز الزمان واملكان ويصمد
مهما قسا او قست حادثاته..
وختم "الوطن بالنسبة اىل املبدع  ..كاالم ..
ال نختارها ولكن ال نستغني عنها مهما كانت
وضعيتها او قسوتها او حتى اختالفها  ...املبدع
عطاء وان قابله الوطن احيانا بما هو مؤسسات
واشخاص قائمة عليها ببعض جحود ".
أما الشاعر توفيق مقطوف فالحظ أن
عالقة املبدع مع وطنه اتسمت من قديم الزمان
بالالرضا والنفور وإىل أن العبارة األشهر "ال نبي
يف قومه" تختزل ما يشعر به املبدع من غربة
داخل وطنه وبني قومه .قائال "حني نتحدث عن
الشعر ،أعتقد أن قصيدة النثر ،مثال  ،تناولت
هذه النقطة من زوايا مختلفة  ..وبحساسية
مفرطة .من جهتي  ،أؤيد الشاعر آدم فتحي "
البالد التي ال تبادلني الحب ليست بالدي ".

القشابية

هي لباس تقليدي شتوي شهير من التراث
التونسي والجزائري تصنع من الوبر والصوف،
يتسلح بها السكان المحليون لمقاومة البرد
القارس ،خصوصا في الهضاب العليا التي تنزل بها
درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر.
تشتهر مناطق الشمال الغربي بحياكة القشابية
التي تعد من الرموز األصيلة للموروث التراثي
التونسي القتران هذا الملبس بطبيعة العيش في
الريف المتسم عادة بظروف مناخية قاسية .ذلك ما
جعل القشابية من الرموز األصيلة للباس التقليدي
التونسي الثابتة أمام تغير العادات وتطور اللباس
لتحافظ على شعبيتها وتلقي رواجها في أوساط
سائر الفئات االجتماعية.

عن فاطمة ماطري
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وأضاف مقطوف "يف تونس أشعر كما لو
أن هذا البلد لم يعد بلدي .منذ أحداث .. 2011
بعد مجيء الغزاة الجدد ..أدركت أنه لم يعد يل
فوق هذي األرض وطن ..لم أعد معنيا بمرشوعه
السيايس وال بخياراته وال ببطوالته التي عادة
ما تنتهي بمجموعة توابيت تتبعها خطابات
الوطنية املعلبّة".
الشاعر ّ
عب بألم عن لواعجه وعمّ ا يخالجه
تجاه وطن جريح منذ سنوات قائال "لم أعد
معنيا ال بخيمة وال بدولة .لم أعد معنيا ال بيمني
وال بيسار .لم أعد معنيا ال بمن يحكم وال بمن
يعارض وال بمن يمسك العصا من الوسط بني
الفرقتني".
واستدرك قائال "يا له من ترصيح مالح ..
لكنها الحقيقة ".خالصا اىل أن "هذا الوطن ال
يحبنا ..وإنما هو ييسء إلينا يف كل وقت وحني
 ..عىل هذا الوطن أن يكف عن إهانتنا ..عليه
أن يكف عن معاملتنا كما لو أننا سياح درجة
ثالثة".
هكذا يعيش املبدع رصاعا حادا بني اآلني
واآلتي رسعان ما يحسم لفائدة الحارض ذلك
أن تراكم املشاكل التي يتحتم عليه مواجهتها
كالتفرغ للكتابة او الحرص عىل تأمني لقمة
العيش أو االنشغال بحل مشاكل صحية أو
سجاالت أدبية وغريها ،تقف دون التفكري يف
املستقبل ومما يدعم هذا االتجاه اىل االكتفاء
بالتفكري يف الحارض هو فقدان االمل يف
سياسيني -قال بعض ممن تحدثنا اليهم انهم
"نفعيّون حد القرف" – وأيضا انعدام الثقة يف
وعود تقدمها اليه أنظمة حكم بالية ..وعود تبعث
يف تلك االنظمة نوعا من االمل وتساعدها قبل ان
تساعدهم عىل تخطي صعوبات اللحظة بأكرب
قدر من األمان ..عىل حد قول د .فؤاد زكرياء يف
كتابه "العقل العربي والتوجه املستقبيل"" ،كلما
استمرت عملية االلهاء ق ّلت ثقتهم يف املستقبل
ذاته" .خالصة القول ،يظل املبدع كاتبا او شاعرا
يراوده مرشوع التغيري الذي يكون تارة جزئيا
وأخرى جذريا ،ولكن ما فحوى هذا التغيري؟
سؤال قد يجيب عنه ملف ثقايف آخر.
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عيون النهضة ما زالت يف التلفزة ،واإلدارة مرتبكة
حتتج ،فهل من إنقاذ؟
والنقابات
ّ
تعيش مؤسسة التلفزة الوطنية أوضاعا مضطربة
منذ أشهر وتحركت النقابات األساسية يف املؤسسة لتنفذ
إرضابا عاما يوم الخميس  13جانفي الجاري تم تعليقه
بعد ساعات قليلة من انطالقه إثر اتفاق حصل مع وزارة
الشؤون اإلجتماعية عىل الرشوع يف التفاوض بداية من
فيفري املقبل.
وتقول النقابات األساسية ملؤسسة التلفزة إن قرار
اإلرضاب كان رشا ال ب ّد منه بعد أن صدّت املكلفة برئاسة
املؤسسة عواطف الصغروني الدايل كل أبواب التفاوض
حول جملة من القضايا تشغل العاملني يف التلفزة من
جميع القطاعات ،وأهمها يتعلق بالنظام األسايس
والتنظيم الهيكيل ونظام الرصيد اإلجتماعي وتسوية
عدد من الوضعيات اإلدارية وخالص الساعات اإلضافية.
وتوجه النقابات اللوم للمكلفة برئاسة املؤسسة لتعمدها
إدخال عدد من رجال األمن إىل املؤسسة عشية اإلرضاب
العام وترهيب أعوانها حسب قول النقابات حتى ال
يتوقفوا عن العمل ويستمر البث التلفزي  .ويبدو أن
رئيسة املؤسسة كانت تنفذ حينها قرار التسخري الصادر
عن وايل تونس عشية اإلرضاب مع انه كان بإمكانها
حسب عدد من العاملني يف التلفزة اللجوء إىل اجراءات
ليّنة ومرنة ،ولكن عالقة الصغروني بالنقابات األساسية
يف التلفزة قد تكون بلغت مرحلة القطيعة.

التلفزة تخون تاريخها وتقاليدها

يبدو واضحا من خالل بيانات النقابات األساسية
وتدوينات املسؤولني عنها يف صفحة النقابات عىل
فايسبوك مكتوبة كانت أم مصوّرةّ ،
أن ممارسات املكلفة
بمهام املؤسسة لم تعد مقبولة وانها زادت يف حال التلفزة
سوءا ،وأحدثت وضعية لم تشهد املؤسسة لها مثيال يف
تاريخها .وقدّم وليد منرص كاتب عام النقابة األساسية
لإلدارة والتقنيني واإلنتاج أمثلة من تدهور حال التلفزة
وذلك يف ندوة صحفية عقدتها النقابات األساسية يوم 6
جانفي املايض يف دار الثقافة ابن خلدون.
ومن هذه األمثلة غياب برامج جديدة يف الشبكة
الشتوية وعدم بث مباريات الرابطة املحرتفة األوىل لكرة
القدم يف سابقة حرمت ماليني املشاهدين من حقهم يف
املعلومة والفرجة .وقال وليد منرص إن النقابات سعت إىل
التوسط بني رئيس جامعة الكرة وديع الجريء واملكلفة
مو قف
برئاسة املؤسسة وأن
هذه األخرية حسب قوله
ظل متشدّدا ولم يراع حق
الجمهور وتمسكت بإلغاء
العقد الذي يربط التلفزة
بالجامعة من جانب واحد
دون القيام باإلجراءات
القانونية املستوجبة.
ونتيجة لهذا الوضع لم

يتم بث برنامج األحد الريايض الذي تعود عليه املشاهدون
منذ تأسيس التلفزة يف ستينات القرن املايض كما حجب
الربنامج الريايض الخاص ببطولة الرابطة الثانية
املحرتفة لكرة القدم واقترصت التلفزة الوطنية بقناتيها
عىل بث مباريات بطوالت كرة الطائرة والسلة واليد .

بطالة األستوديوهات وعناصر اإلنتاج

ولنئ سارعت إدارة مؤسسة التلفزة بإطالق الربنامج
الصباحي عىل القناة الوطنية األوىل بعد تململ النقابات
األساسية وتشكيها من ق ّلة اإلنتاج وغلق األستوديوهات
طيلة اشهر وإحالة جل املهندسني والتقنيني واملنشطني
عىل ما يشبه البطالة  ،فإن ذلك لم يرض أبناء الدار حيث
تقول ملياء العرييض الكاتبة العامة للنقابة األساسية
لإلخراج ،إن املكلفة برئاسة املؤسسة تسري عىل خطى
سلفها لسعد الداهش بإقصاء العاملني يف التلفزة من
اإلنتاج الدرامي ،وواصلت التعاقد مع رشكات اإلنتاج
الخاصة إلنجاز جزء ثان من مسلسل "الحرقة" وسلسلة
"كان يا ماكانش" وقد سبق بث الجزء األوّل منهما يف
رمضان العام املايض .وتربّر الرئيسة املديرة العامة
للمؤسسة عواطف الصغروني ذلك بأن اإلتفاق عىل الجزء
الثاني من العملني املذكورين كان حاصال قبل مجيئها
وبأنه لم يكن بيدها حل ووعدت بإنتاج سيتكوم من
داخل التلفزة وبكفاءاتها ولكن ذلك لم يتحقق حتى اآلن.
وتعترب النقابات األساسية أن املسؤولة عن مؤسسة
التلفزة ترفض مطلقا تحريك اإلنتاج وانها تعمدت عدم
استقبال املنتج واملنشط السابق يف التلفزة لطفي البحري
الذي ظل ينتظرها ساعات طويلة يف الكتابة بناء عىل
موعد مسبق ،ولكنها غادرت دون أن تلتقيه ليحدثها يف
مرشوع تلفزي جديد ينوي انتاجه وقد بعث إليها بنسخة
منه أو حدثها عنه يف مناسبة خارج التلفزة.

انحراف المرفق العمومي التلفزي
عن الحياد ،والنهضة ال تزال
في أروقة التلفزة

وبعيدا عن الربامج واإلنتاج فإن هناك مآخذ أخرى عىل
رئيسة املؤسسة تتعلق بانحراف املرفق التلفزي العمومي
أصبحت الربامج الحوارية
عن حياده ،حيث

واألخبار يف اتجاه واحد يقيص أو يكاد األصوات الحزبية
املعارضة للتدابري اإلستثنائية التي أق ّرها الرئيس قيس
سعيد يف الخامس والعرشين من جويلية وما تالها من
إجراءات ،فأصبحت األحزاب يف عهد عواطف الصغروني
ممنوعة من الحضور يف التلفزة - .والحقيقة تقال يف هذه
الناحية ان التلفزة تقيص منذ أشهر األحزاب السياسية
من الجهتني الرافضة واملوالية وهي بذلك تتبع سياسة
أخف األرضار.
وكشفت النقابات األساسية عن وضع آخر خطري يف
مؤسسة التلفزة التونسية يتعلق ببقاء بعض املديرين
ممن يعرفون بمواالة حركة النهضة يف مناصبهم ،وقد تم
تعيينهم سابقا بواسطة النهضة وبتدخل منها .وحسب
الكاتبة العامة للنقابة األساسية لإلخراج ال تزال إحدى
الصحفيات يف التلفزة تقوم حتى اليوم بربط الصلة
بني النهضة وبعض املسؤولني يف التلفزة .ولنئ لم تذكر
املتحدثة هذه الصحفية باإلسم فإنها أشارت إىل انها
كانت تنتج برنامجا يحدد مضمونه وضيوفه يف املعبد
األزرق (مونبليزير).
التلفزة تعيش أوضاعا مرتدية وخطرية يف جميع
أركانها ،و لم تتمكن حتى اليوم من تأمني حيادها
واستقالليتها اللذين يمران أساسا عرب تحوير تركيبة
مجلس اإلدارة الذي ال تزال السلطة تهيمن عليه من
خالل عدد من الوزارات ،ويعيق تحولها اىل مرفق عمومي
حقيقي .ولكن يبدو من خالل تطور املستجدات يف تونس
أن أمر اصالح التلفزة سيتطلب زمنا طويال اذ هو مرتبط
بصدور قانون اإلعالم السمعي البرصي الذي يتعطل منذ
سنوات بسبب التجاذبات السياسية .ولنئ تصب النقابات
األساسية يف املؤسسة جام غضبها عىل املكلفة بتسيري
التلفزة عواطف الصغروني فإن هذه األخرية مقيّدة
ّ
املؤقتة التي تمنعها من الترصف بما يقتيض
بوضعيتها
الوضع وإطالق مرشوع اصالح .ولكن عليها ان تراجع
الخط التحريري للمؤسسة حتى تتعدد فيها األصوات وال
تكون بوقا للنظام .فهل تملك القدرة عىل ذلك يف داخل
الدار وخارجها؟

أبو يوسف

maghrebstreet@gmail.com
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سينما

الشارع الثقافي

قراءة في فيلم المخرج عبد الحميد بوشناق :

www.acharaa.com
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هشام الهرابي (شاعر وكاتب)
وجد لنفسها مَ ِ
وطئَ قدم عىل
ما انف ّكت األفال ُم التّونسيّة تُ ِ
ّ
الساحة العربيّة أو حتّى العامليّة عرب مخرجني تونسيّني شبّان
ٌ
رؤية مغايرة
توّاقني إىل التّجديد واالبتكار .مخرجون صارت لهم
للمألوف وكأنّهم استشعروا مَ َل َل املتف ّرج التّ
ونيس وسأمه من
ّ
مشاهد العُ ْري أو االغتصاب أو "ليلة الدّخلة"....
لقد أراد هؤالء املخرجون الشبّان مجاراة التّ
ونيس يف يوميّاتِه
ّ
وهواجسه بشكل طريف لع ّلهم يُيَمّ مون وجهَ ه شط َر ّ
َ
السينما
َ
َ
َ
من جديد ،ويُعيدون إليه شغف اإلقبال عىل األعمال الدّراميّة
بعد جفاء ملدّة غري يسرية ألسباب عديدة .ومن بني املخرجني
ّ
الشبّان ا ّلذين أسهموا يف تغيري النّظرة املألوفة لألعمال الدّراميّة
ّ
وبث روح جديدة فيها سوا ٌء كانت يف شكل مسلسالت أو
ّ
ّ
أفالم نجد الشابّ عبد الحميد بوشناق الذي استطاع ،بفضل
طرافة طرحه للمواضيع وتقنياته غري املطروقة يف التّجربة
ً
خالفا ّ
ّ
للسائد ،أن يش ّد املتف ّرج عرب أعمال
السينمائيّة التّونسيّة،
نوّه بها الك ُّل ّ
نقادًا كانوا أو متف ّرجني واستحسنوها كمسلسل
"النّوبة" بجزئيه أو "كان ياما كانش" ..أو فيلم "درشة" إىل أن
نصل إىل فيلمه الحدث ا ّلذي حظي باهتمام الكثريين واملوسوم
ِبـ"فرط ّ
طو ال ّذهبْ " أو ...papillon d’or
ّ
الصدد سنحاول ،يف قراءتنا هذه املتواضعة ،أن
ويف هذا
ّ
نقف عند بعض محطات العمل بدءًا باختيار العنوان واملعلقة
اإلعالنيّة للفيلم مرو ًرا باألحداث والتّقنيات واقفني عند الدّالالت
وال ّرموز واألبعاد ا ّلتي َ
ش َّ
ف عنها العم ُل لع ّلنا بذلك نساهم ،ولو
ً
سبل
بطريقة غري مقصودة ،يف تجديد فعل قراءة الفيلم وننريُ
أخ َرى للتّأويل ظ ّلت معتّمة.

في قراءة عنوان الفيلم
يُعَ ُّد العنوا ُن مفتاحً ا من املفاتيح للولوج إىل عالم الن ّ ّ
ص
املتلقي حتّى يبني جملة من التّ ّ
ّ
وقعات
وإحدى العتبات املهمّ ة لدى
واالنتظارات حول محتوى العمل ورهاناته ،لذلك اختار عبد
العنوان ّ
َ
ْ
متناهيتي ،حيث أ ّلف
بدقة وقصديّة
الحميد بوشناق
بني لفظتني اثنتني "فرط ّ
طو ال ّذهبْ " فكوّنتا معً ا مر ّكبًا إضافيّا
يُحيل عىل النّسبة ،نسبة الفرط ّ
طو إىل ال ّذهب.
ٌ
اف"فرط ّ
أمّ ا عن ا ُمل َ
ض ِ
فلفظة أمازيغيّة األصول متداولة
طو"
ّ
ونيس بكثافة َكغريها ِمن األلفاظ األخرى
املعجمي الت
يف الحقل
ّ
ّ
ُ
الفراشة ا ّلتي تطري بطريقة غري
دا ّلة عىل اسم ،وتعني تلك
منتظمة يف صعود وانخفاض وكأنّها تحاكي مسا َر الن ّ ّ
ص
وائي يف تناميه نحو التّ ّ
عقد والتّوتّر أو انحداره نحو االنفراج
ال ّر ّ
يف عالقته برحلة البطل يف ال ّرواية طبعً ا ،وقد تبدو لل ّرائي تطري
ّ
وألن هذا الكائن ال
بشكل فوضويّ وكأنّها تخبط خبط عشواء،

يستطيع ال ّ
طريان يف العتمة ،فكثريا ما نراه يناشد النّور باحثًا
ّ
ّ
عن بُهرة األضواء ،فيكون مصريه عندئذ االحرتاق بالنور الذي
دفعه إليه فضوله ورغب يف االتّصال به وهذا هو حال اإلنسان
ّ
الفرط ّ
والشهرة.
طو الباحث عن األضواء
ٌ
ُ
لفظة عربيّة فصيحة تنطوي عىل
واملضاف إليه "ال ّذهب"
ّ
الحقيقي ذو القيمة املاديّة
دالالت عديدة منها الذهبُ املعدن
ّ
االعتباريّة واملهمّ ة لدى اإلنسان وهذا ّ
بي ك ّلما أحدق خط ٌر
بالبرشيّة ،إذ ترى أ َ ْ
جنوني .وال ّذهب
سهُ َم أوقيّة ال ّذهب يف تصاعد
ّ
أيضا يحيل عىل الكنز ا ّلذي يحلم به اإلنسان ولع ّله كائن يف
جاها أو ُ
السعادة يف مختلف تج ّلياتها ً
ً
البحث عن ّ
شهر ًة
مال أو
وبُهر ًة ،فيظ ّل اإلنسا ُن ينبش ّ
التاب بما ملك ِمن معاول كأنّه
عال ُم حفريّات يستقيص حقيقة حضارة مّ ا باحثًا عن الكنز أو
األمازيغي القديم بك ّل
ال ّذهب ..إىل أن ترتاءى له صورة اإلنسان
ّ
ّ
ّ
سمِّ َي الذهب ذهبًا ألنه ي ِ
ُذهبُ
طقوسه وعاداته .ويقال يف ال ّلغة ُ
العق َل ،ولع ّل لونه األصفر يتواشج مع لون الخمرة ّ
الصفراء
ا ّلتي تتماهى هي بدورها مع لون سنابل ّ
الشعري وهي تتألأل

نو ًرا تحت وهج أشعّ ة ّ
الشمس وكأنّها تحرتق هي األخرى حتّى
ّ
تصري خمر ًة لصاحبها يتمتع بها ويتناىس واقعه املأزوم وهذا ما
النوايس:
يتواءم وقول
ّ
"صفرا ُء ال تَنزل األحزا ُن ساحتَها
لو مَ ّسها حج ٌر ّ
رساء".
مسته ّ
إنّه تنافذٌ دَاليل ّ بني ال ّذهب والخمرة وسنابل ّ
الشعري ،لع ّلها
الحياة تُراوح بني بدء التّكوين ونهايتها املأسويّة باملوت والفناء؛
من بداية البذر إىل الحصاد ،من رحلة البحث ّ
الشاقة عن ال ّذهب
ّ
إىل البلوغ وانتفاء ال ّلهفة إىل ّ
اللقيمة ،من ّ
السعي إىل النشوة إىل
اإلنساني بني ّ
السعي
ذهاب العقل والجنون ..إنّها عبثيّة الوجود
ّ
ّ
والبذل والعطاء واملحاولة من جهة وبني التّحقق والبلوغ وفقدان
قيمة األشياء لحظة حصولنا عليها.
َ
ّ
خاصة إذا بالغ
َف ُك ُّل هذه األشياء تأرس األلباب والعقول
اإلنسان يف التّع ّلق بها وقد تدفعه إىل متاهات ال سواحل لها.
هذه قراء ٌة دَالليّة ل ّلفظتني ال ّلتني كوّنتا العنوان منفصلتني
ّ
ولكن األمر قد يجلو لنا
رس اختيار العنوان..
لع ّلنا بها نهتدي إىل ّ
ّ
ً
أكثر إذَا تحدّثنا عن العنوان كامل دون تجزئة ،وحتى ال نذهب
ّ
كأن باملؤ ّلف أراد املزاوجة بني
يف التّأويل مذاهب شتّى نقول:
حضارتني كانت بينهما مواجهات دامية حامية ،حضارة شامخة
متج ّذرة يف إرثها فجأة تجد كيانها مهدّدا بحضارة جديدة غازية
ً
شمال بالفتوحات وتأثيل ُهويّتها
تسعى إىل فرض هيمنتها
مقابل طمس ك ّل قديم ونسفه مهما كانت قيمته .فلفظة
"فرط ّ
طو" تُحيل عىل الحضارة األمازيغيّة يف شمال إفريقيا
يف أرض إفريقيّة تحديدًا وال ّذهب يحيل عىل الحضارة العربيّة
اإلسالميّة يف أوج ازدهارها قبل أن يذهب ك ّله أو أغلبه بذهاب
العقل عنها .وهكذا جمع املؤ ّلف بني نقيضني متنافرين ظاهريًّا
ونيس ّ
غري أنّهما متآلفان كحقيقة التّ
مثق ًفا كان أو غريه ،إذ تراه
ّ
اإلسالمي يف مواضع وتراه
يُراوح بني عروبته وإيمانه بدينه
ّ
ً
األمازيغي يف مواضع أخرى.
أيضا يفخر بانتمائه
ّ

في قراءة ّ
الصورة اإلعالنيّة للفيلم
ُ
يف ّ
ثالث شخصيّات تستند إىل بعضها البعض ا ُ ْكتُفِ َي
الصورة
بتصوير نصفها العُ لويّ  :كهل وشابّ وطفل ،اثنان منهما
شبَ وجهُ ه حُ مْ ر ًة متأتّية
متّكئان عىل ظهر بعض .األوّل كه ٌل أ ُ ْ ِ
من ّ
الضوء ،ذو مالمح حزينة مكتئب يبدو أنّه يتج ّرع مرارة
ّ
ّ
الوهاب (فتحي الهدّاوي)
ويجسد يف الفيلم شخصيّة عبد
الحياة
ّ
والثّاني طفل يُدير بظهره لل ّرائي ،ال يظهر منه إل نصف الوجه
األيرس بعني بارقة حاملة وكأنّه يسترشف املستقبل طامحً ا إىل
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سينما
معرفته عرب بهرة ضوء تنعكس يف ما َ
ظهَ َر من وجهه ِمن
طفل ّ
مجسدًا صورة ال ّ
ّ
الشيد املهدّد بآفة العمى
نور يش ّع
يف الفيلم (ريّان الذوّادي) ،وبني هذا وذاك شابٌّ يُسند
ّ
ظهره إليهما يف درجة أق ّل من حيث العلوّ
يول وجهَ ه
ُ
عالمات
شط َر ال ّرائي رغم أنّه ينظر إىل التّحت تبدو عليه
النّدم أو ُّ
السخط ،عيناه تكادان ال تظهران لع ّل ذلك عائد
إىل عدم القدرة عىل املواجهة ويسطع نو ٌر قويّ يف جبهته
إيذانًا بأنّه يف قلب املعمعة ويف رحى املعركة واملواجهة.
وبعيدًا عن هذه ّ
الشخصيات الثّالث ،ويف ركن الجهة
َ
ُرسى املقابلة ،تمثا ٌل المرأة ي ِّ
ُجسد
نصفها العُ لويَّ
الي َ
ِشبْهَ
عار تكشفه بُهر ُة ضو ٍء متأتّية من الجهة اليُمنَى
ٍ
ّ
ُ
ّ
للصورة عرب نافذة ستا ُرها نصف مرشع ،فيكون الضو ُء
املنبعث منها آخِ ذًا يف ُ
الخ ُفوت بعد بُهرة كثيفة لحظة
انبعاثه .وتطوف بهذه ّ
ٌ
فراشات صفراء تأتلق
الشخصيّات
كال ّذهب أو فر ّ
ططوات ذهبيّة ال ّلون لع ّلها تؤذن بانتهاء
ال ّربيع وبداية نضج ّ
السنابل والحصاد.
وقد ُ
كتِبَ يف أسفل ّ
العربي
الصورة عنوا ُن الفيلم بال ّلسان
ّ
بال ّلون األبيض بشكل ظاهر ،وبشكل أصغر منه كتب العنوانُ
الفرنيس باألصفر.
بال ّلسان
ّ

أحداث الفيلم بإيجاز
يصوّر الفيلم حياة ضابط رشطة شابّ دمويّ يعيش رصاعً ا
نفسيًّا ألسباب متشعّ بة ،فتزداد معاناته ويحتّد توتره ،فيصري
ً
عنيفا غريَ مُبال ،غري ّ
أن دخول طفل تائه مهدّد بفقدان برصه
ّ
الحقة ويُعيد إليه
يف حياته صدفة يح ّرك فيه مشاعر اإلنسانيّة
ّ
طفولة الربيئة .ومن ثمّ ة يق ّرر ّ
ال ّ
الضابط أن يصطحب الطفل يف
رحلة اختارها هو بنفسه لرييه ما ال يمكن أن يرى ،فيقوده إىل
والعجائبي تجنّح به إىل عالم ُق ّد
الغرائبي
عوالم تتّسم ببعدها
ّ
ّ
ِمن خيال ..وبذلك يتخ ّلص من املعاناة اليوميّة األرسيّة بسبب
ً
طفل يشجّ ع أباه
عنجهيّة األب العربيد وتس ّلطه ويتذ ّكر نفسه
املرسحي ،األب ا ّلذي ت ّم صدّه من قبل ال ّلجنة
ويؤازره عىل اإلبداع
ّ
ّ
ّ
وعدم االعرتاف به كممثل ناجح ممّ ا أدّى به إىل تلك الشخصيّة
ّ
املعقدة.
املتو ّرمة

تقنيات الفيلم
إن بوشناق كرس خ ّ
لم يكن نق ُل األحداث خطيًّا ،بل ّ
طيَتها
ً
ّ
ّ
املتلقي عىل عقد ّ
الصلة
تحفز
استباقا وارتدادًا ،وهي طريقة
طات العمل وإعادة ترتيبها حتّى يجلوَ له خطهّ
بني مختلف مح ّ
النّاظم.
َ
ّ
توسل صاحبُ العمل املفاجأة ،إذ نراه يعتمدها كتقنية
كما
يف الحوار باألساس بني ّ
الشخصيات املتحاورة؛ فعبارة "و ّريه ّ
ال
عمرو ما شافو " ..إذَا ارتبطت باملسكوت عنه قد تحيل عىل أبعاد
جنسيّة يف ذهن املتف ّرج غري أنّه يُفاجَ أ بمشاه َد عجائبيّة ال صلة

لها بما ّ
ِ
مباغتًا ألفق االنتظار.
توقع وانتظر .وهكذا يكون الحوا ُر
ّ
كما أنّه اعتمد النظام الدّائريّ يف عمله فبدا الفيل ُم عَ وْدًا عىل
بدء ،إذ الحدث الدّمويّ ا ّلذي استُ ِه ّل به ينتهي به تقريبا.
وقد زاوج بوشناق بني أمرين اثنني عىل النّقيض ظاهريًّا
صال دائ ٍم باطنيًّا هما الواقع والخيال ،كيف ال ونحن
وعىل اتّ ٍ
نعيد محاكاة الواقع بالتّخييل ال بالواقع عينه مهما حرصنا عىل
ف الواق َع التّ
واقعي فقد نقل املؤ ّل ُ
ونيس كما
تجسيده .أمّ ا عمّ ا هو
َّ
ّ
هو دون وقوع يف اإلسقاط أو املبارشاتيّة أو الفجاجة ا ّلتي قد
تُخِ ّل بشكل العرض ،أمّ ا عمّ ا هو خيايل ّ فقد قام بتشييد مراح َل
ّ
املتجسد حَ َد ِثيًّا يف رحلة الفتى للتّع ّرف
ِمن عمله بالخيال املجنّح
إىل أشياء ال عهد له بها يف تلك ال ّرحلة العجائبيّة ا ّلتي تحيلنا عىل
عوالم املحكيّات والخرافات ا ّلتي دأبنا عىل سماعها من أمّ هاتنا
أو جدّاتنا أو ا ّلتي قرأناها يف قصص األطفال العجائبيّةّ ..
إن
ٍ
ببساطة ينتمي إىل تيّار الواقعيّة ّ
السحريّة يف تج ّل من
الفيلم
ّ
ّ
ّ
تج ّلياتها ذلك التيّار الذي برز يف منتصف القرن املايض حتى
أضحى مدرسة فنيّة تأثّر بها مؤ ّلفون ُ
كث ْ ٌر جُ ِّسد ْ
َت جُ ّل آثارهم يف
ٍ
مسلسالت ،فشدّت املتف ّرجَ
أعمال دراميّة أفالمً ا كانت أو
شكل
ٍ
ِ
ّ
ونالت استحسانَه ألنّها عُ د ْ
ْ
متنف ًسا لتجاوز ما آل إليه العالم
َّت
ا ّلذي أضحى فيه اإلنسا ُن ضحيّة للتّطوّر التّ
كنولوجي الهائل.
ّ
ّ
ّ
إن املؤ ّلف اختار هذه التّقنية ربّما هي بالنسبة إليه مرحلة
تجريبيّة قد يفتح بها مسال َك جديد ًة يف ّ
السينما التّونسيّة
ويؤس ُ
ّ
س لتيّار جديد قد يكون مدرسة يف وقت مّ ا.

في دالالت العمل (الرّموز واألبعاد)
ّ
قد تبدو أحداث الفيلم للمشاهد أوّل األمر
متلغز ًة غريَ
ظي ،التّش ّ
مفهومة ،بل مبعثر ًة اىل ح ّد التّش ّ
ظي ا ّلذي نراه يف
سلوك ّ
الشخصيّات الحبىل بالخرسان تلو اآلخر.
ففيلم "فرط ّ
طو ال ّذهب" ليس ّإل تصوي ًرا لإلنسان يف مراحله
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ّ
فالشخصي ُ
ّات
الثّالث؛ طفل وشابّ وكهل خائب ث ّم عاجز..
الث ّ ُ
الث صو ٌر إلنسان واحد يف مختلف تج ّلياته وأبعاده..
ماثل يف ّ
ً
الشاب مع ّز (محمّ د
اإلنسان القويّ العنيف الدّمويّ
ً
السوييس) ،واإلنسان الخائب ث ّم العاجز ماثل يف شخصيّة
ّ
الوهاب(فتحي الهدّاوي) ،واإلنسان ا ّلذي ال يملك
األب عبد
قوّة بع ُد وتُحدق به الخيبة ولم يصل اىل مرحلة العجز ماثال
يف شخصيّة ذاك ال ّ
طفل(ريان ال ّذوّادي) ا ّلذي هو بحاجة
إىل من يقوده لع ّله يكشف له بعض الحقائق حتّى ال يرى
ما رأى الكهل ِمن خيبات وعجز أو ّ
الشابّ ِمن انكسارات
رغم فتوّته ..ولع ّل آفة العمى ا ّلتي تحدق به قد تحميه من
رؤية تلك الخيبات واالنكسارات والعجز وقد تجعل املجتمع
رحيمً ا به ،فيكون العمى رحمة حتّى ال نشقى ونخيب
وننكرس.
إذن اإلنسان هو "فرط ّ
طو" كما أراد له صاحبه ،إذ هو
ّ
ّ
والشهرة فيكون عندئذ احرتاقه ،ولعل يف
يبتغي األضواء
احرتاقه إضاء ٌة لدرب فرط ّ
طو آخر ضا ّل أو باحث عن ضوء
ٌ
احرتاق يتلوه احرتاق.
وبهرة .وهكذا هي الحياة
ول ْم تَغِ ب املرأ ُة عن الفيلم ،بل كانت حارض ًة يف ك ّل ردهاتِه
ً
خالفا ملا
وقد جعلها صاحبُ العمل ضحي ًّة يف مختلف تج ّلياتها
شهدنا يف أعمال مؤ ّلفني آخرين ،إذ اعتربوها دائمً ا سببًا ألزمة
ال ّرجل مهما اختلفت وتعدّدت.
ّ
إذن أراد بوشناق للمرأة يف عمله أن تكون يف هيئة الضحيّة
عرب تلك ّ
الشخصيّات سواء كانت الحبيبة ا ّلتي ت ّم التّنكيل بها
بعد اغتصابها أو ال ّزوجة ا ّلتي عانت من عربدة ال ّزوج وتس ّلطه
أو البنت ا ّلتي ظ ّلت حبيسة البيت تعاني من سطوة األب أوّال ،ث ّم
ّ
وكأن
عجزه يف مرحلة ثانية حتّى عن أبسط حاجاته البرشيّة،
ويفتك لها ّ
ّ
حقها املسلوب
بوشناق أراد أن يعيد لها االعتبار
لعقود يف أغلب األعمال التّونسيّة األخرى تقريبا.
هذه ،إذن ،قراءة خاطفة للعمل أردنا بها إنار َة بعض ال ّزوايا
ً
وصول إىل
ا ّلتي ظ ّلت معتّمة لدى املتف ّرج بدءًا بقراءة العنوان
الدَّالالت واألبعاد ُم ُرو ًرا بمع ّلقة الفيلم اإلعالنيّة باعتبارها إحدى
السيميائيّات املساعدة عىل ّ
ّ
توقع مجريات الفيلم ناقِ لني بإيجاز
َ
ّ
ّ
أحداثه واقِ فني عند أه ّم التقنيات املوظفة.
فيلم "فرططو ال ّذهب" هو قطعة "فوندو" ذوق  .24ويُعَ ُّد
ِمن أفضل األعمال ّ
السينمائيّة التّونسيّة اليو َم وصاحبُه بوشناق
ً
ٍ
خطوات حثيثة نحو وضع قدميه
ألفيناه عرب ج ّل أعماله يخطو
بثبات يف عالم ّ
الشهرة واألضواء ،وحتّى ال يكون مصريه كمصري
ّ
"فرط ّ
َ
طو ال ّذهب" االحرتاق والتاليش يلحّ علينا سؤا ٌل أل وهو:
هل سنجد بوشناق مُج ِّربًا كدأبه هذا ال ّلون الفن ّ ّي ا ّلذي اعتمده
يف عدّة أعمال باحثًا عن توليفات بني واقعه التّ
ونيس وبني خياله
ّ
الخصيب أم أنّنا سنجده يف لون َ
ُغاير تمامً ا َملا عوّدنا عليه
آخ َر م ٍ
حتّى ال يكتوي بنار التّكرار واملعاودة باحثًا لنفسه عن تقنيات
ّ
املتلقي مهما كانت مرجعيّته الثّقافية
مستحدثة تستطيع أرس
أو اإليديولوجيّة؟

«كراك مدام» فيلم تونسي عن تصورات الرجل الوهمية لذاته
تحصل الفيلم التونيس "كراك مدام" من
إخراج مريم السويس عىل الجائزة الخاصة
بلجنة تحكيم أفالم الطلبة بمهرجان القاهرة
للفيلم القصري املنتظم يف دورته الثالثة من
 21اىل  25ديسمرب الفارط بمرسح االبداع
بدار االوبرا املرصية...
ويف نفس الدورة تحصل املمثل التونيس
محمد ڨريع عىل جائزة افضل ممثل عن
دوره يف الفيلم القصري "تسلل واضح"
للمخرج سامي التلييل وبطولة مجد مستورة
والبحري الرحايل .
كما تحصل الفيلم التونيس "ال وقت
للنساء" للمخرجة سارة العبد عىل جائزة
افضل فيلم وثائقي عربي قصري مثلما نال
الفيلم الوثائقي التونيس "فستان عائشة" للمخرج محمد سعيد
جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
يذكر أن فيلم "كراك مدام" للمخرجة مريم السويس شد إنتباه
املالحظني والنقاد لطرافة طرحه وجودة إخراجه حيث كتبت
عنه الناقدة شيماء أحمد يف موقع "عني عىل السينما" حاول هذا

الفيلم التونيس رصد رحلة إمرأة  /أم تونسية يف يوم عادي ،ولكن
ربط حارض املرأة بماضيها ،لكي نفهم الخلفية التي تسري بها
هذه السيدة ،ومن البداية تضعنا مخرجة الفيلم مريم السويس
يف قلب حياة هذه املرأة ،بافتتاح الفيلم عىل مشهد قطع نومها
وصوت زوجها يرصخ يف وجهها عرب رسالة مسجلة.
ومرورا ً بالزوج ثم برجال آخرين نرى كيف يرسم الرجل

تصورات واهية عن ذاته وقوته ،من خالل الرصاخ
وفرض القوة واإلهانة والرضب ،وكلها وسائل يعتقد
أنه يمتلكها بمفرده.
ويف يوم البطلة يف حارضها -يومها -نعود للمايض
لكي نفهم ما تعرضت له من قهر وإهانات عىل يد
زوجها ،فتتحول من الخوف يف البداية إىل مرحلة
اإلنفجار يف نهاية األحداث ،عندما تقرر رشق سيارة
رجل يضايقها بالحجارة ،وعندما يحاول رضبها
تهجم هي عليه وترضبه بعنف بحذائها ،ويف هذا
املشهد تحديدا ينسدل شعر البطلة متحررا ً يف الهواء
أثناء لحظات الرضب ،ثم تقوم وترتدي حذاءها
وتلملم شعرها يف قوة وثبات وتكمل طريقها ،لكي
تكرس يف ذلك اإلطار التصورات الوهمية التي يعتقدها
الرجل أنه الوحيد الذي يمتلك القوة.
لم يكن هذا املشهد الوحيد الذي يحمل دالالت برصية -الشعر
املنسدل -وإنما أجمل ما تم توظيفه بالفعل هو تركيز الكامريا
عىل النص السفيل فقط لشخصيات الرجال يف الفيلم ،من القدم
وحتى منتصف البطن ،فهم رجال بال وجوه أو عقل وإنما
يفرضون سيطرتهم بأشياء أخرى".
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مخرج فيلم "أطياف" مهدي الهمييل يتوسط فريق العمل

“أطياف” مهدي مهييل يف القاعات
بعد عرضه العاملي األول يف مهرجان لوكارنو السينمائي
الدويل ،وحصول بطلته عفاف بن محمود عىل جائزة أفضل
أداء يف مهرجان القاهرة السينمائي الدويل ،وبعد مشاركته يف
مهرجاني البحر االحمر بالسعودية وكالكوتا بالهند،يحط فيلم
“أطياف” الفيلم الروائي الطويل الثاني ملهدي همييل بالقاعات
السينمائية التونسية ،حيث أصبح متاحا للجمهور منذ يوم
األربعاء  19جانفي الجاري بعد العرض األول الذي أقيم بإحدى
قاعات السينما بالعاصمة بحضور املخرج وثلة من أبطال
الفيلم.
وتدور أحداث فيلم “أطياف” حول سيدة تدعى آمال تعمل
داخل أحد املصانع يف تونس ،وتعيش مع زوجها السكري طاهر،
وهو العب كرة قدم محيل سابق ،وابنهما الوحيد مؤمن ،حارس
مرمى موهوب.
خالل الفيلم تلتقي األم بعماد الذي يدعي أنه سيساعد
مؤمن يف حياته املهنية ،ولكن يستغل رجل األعمال الثري
املوقف ويعتدي عليها ،وتلقي الرشطة القبض عليها ،ويف غياب
الزوج ،تسعى الزوجة يف النهاية إلثبات براءتها.
الفيلم يسلط الضوء عىل معاناة النساء الالتي يتحملن
مسؤولية األرسة ،عىل الرغم من وجود األزواج ،ولكن وجودهم
بال فائدة ،الفيلم من إخراج مهدي همييل ،وبطولة نجوم
تونسيون منهم عفاف بن محمود ،إيهاب بويحيي ،زازا ،سارة
حنايش وسليم بكار ،وقام بتأليف املوسيقى التصويرية أمني
بوحافة.
هذا العمل الجديد “أطياف” هو من إنتاج تونيس فرنيس
ْ
ساعتي تناول فيهما املخرج عديد
مشرتك،ويدوم العرض
ّ
القضايا االجتماعية املتعلقة منها بالعالقات األرسية باإلضافة
إىل استرشاء العنف يف املجتمع واستفحال ظاهرة الفساد بعد
الثورة ،كما لم يُفوّت ربط القضايا االجتماعية املطروحة
يف الفيلم بالقضايا السياسية ،مس ّلطا عدسة الكامريا عىل
مشاهد العنف والقسوة والوحشية التي تسكن املجتمع
بمختلف أطيافه.
وإرتكزت أحداث الفيلم عىل عنرص مه ّم جدّا هو الزمان،
وهو “الليل” الذي طغى عىل مختلف مشاهد الفيلم .وقد
و ّ
ظف مهدي همييل زمن الليل لينري العتمة عىل مظاهر العنف
والوحشية بمختلف أشكالها وهي ظواهر استرشت بعد الثورة.

وتميّزت الحياة الليلية ،وفق ما جاءت به أحداث الفيلم،
بحوادث االغتصاب والعنف وتعاطي املخدّرات وممارسة البغاء
وغريها .أما أشكال العنف التي أبرزتها الكامريا فهي العنف
اللفظي والعنف املادي والعنف الرمزي .وعديدة هي أشكال
العنف األخرى ،ومنها ما هو عىل أساس الجنس كالعنف
املس ّلط عىل املرأة.
والعالم اللييل لفيلم “أطياف” و ّ
ظفه املخرج أيضا إلبراز
رغبة الشباب يف التح ّرر من سلطة األبوين وكذلك من رقابة
املتشدّدين دينيا ،وكأن الليل بالنسبة إىل هؤالء الشباب يف
الفيلم هو املساحة التي تخرج فيها فئة “املظلومني” دينيا
الرس إىل العلن ،فالظلمة هي النور وهي الحرية،
واجتماعيا من
ّ
وفيها تزدهر ممارسة تجارة الجنس وتعاطي املخدّرات ورشب
الكحول.
وقال املخرج مهدي الهمييل عن فيلمه أطياف”:هو اشتغال
عىل سينما الجسد وعىل ثيمة الحرية بكل وجوهها .وهو أيضا
محاكمة سينمائية لفوىض ما بعد ثورة تونس  ،2011وما نتج
عنها من تغوّل ملنظومة الفساد ومن تدهور ألوضاع البسطاء
واملواطنني وانسداد اآلفاق وضيق األحالم”...وأضاف املخرج يف
لقائه مع الجمهور يف العرض األول ”:الفيلم ير ّكز عىل رغبة
الشباب يف التحرر من السلطة األبوية والدينية ،وكل ذلك بالفعل
يتم وراء الستائر املغلقة ،فهم ال يستطيعون العيش كما
يشاؤون يف العلن .وأنا أردت أن أضع الكامريا وأصوّر بالضبط
ذلك وأظهره للعلن ،وأقول للعالم هناك يف تونس مجتمع
للمثليني يُمكنك أن تعيش فيه وهناك أيضا أشخاص يرغبون
يف التحرر والعيش فيه ،ولكني أظهر أيضا ً ّ
أن هناك ممارسة
لتجارة الجنس وهناك فساد منترش بني صفوف الرشطة،
والجهاز األمني ا ُملسيطر بنفسه عىل عالم الليل ذاك”...
يذكر أن املخرج يستعد هذه األيام للوقوف خلف الكامريا
من جديد لتصوير أحداث فيلمه الروائي الثالث عنوانه”مواسم
جنات” ،الحاصل عىل دعم من عديد الجهات مثل املساعدة
عىل الكتابة كما تحصل عىل جائزة يف مهرجان البحر األحمر
مؤخرا....ويف ذات السياق سيصدر ديوان خاص به فيه أهم
القصائد التي كتبها يف العرشية املاضية أي قبل الثورة.

أبو يوسف
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في ضراوة الوجود
المسرحي

حاتم تليلي المحمودي
(ناقد مسرحي)

أنور الشعافي (مخرج وناقد مسرحي)

ضمن تظاهرة ملتقى مرسح الهواية الذي نظمه قطب املرسح والفنون الركحية بمرسح
األوبرا  ،شاهدنا عرضا مرسحيا بعنوان "صناديد" لجمعية محمد الزرقاطي للمرسح وفنون
الفرجة بسوسة يف إخراج ملروان الرزقي.
ّ
هذا العرض أثبت أن بعض أنهار الهواية أكثر إتساعا وعمقا من األزرق الكبري Le grand
 ، bleuوان املمثلني متم ّكنون من آليات األداء  :وعي بالتح ّرك يف الفضاء الركحي الفارغ ،
إقتصاد يف الحركة  ،تح ّكم يف الطاقة  ،سيطرة عىل اإليقاع الداخيل للشخصيات وشحناتها
ّ
تبعا
لتغي  Scriptsالدرامية  ،وهذا ينسحب عىل كل املمثلني وخاصة طارق الزرقاطي والرزاق
عار
بن مصطفى .أما اإلخراج فكان عارفا بأدواته ممسكا بجماليته يف فضاء
فارغ وليس ِب ٍ
ٍ
بوجود عنرص الديكور الوحيد  :كريس الحكم يف وسط الركح تماما ووسط الفضاء الركحي هو
املكان األهم واألقوى ولونه األحمر امللكي  Le rouge royalالذي يكثّف داللة جالسه .اإلضاءة
كانت كلها من خارج األماكن الركحية  Lumière à pointممّ ا يعاضد املرجعية الجمالية التي
إعتمدها املخرج وهي الواقعية .كما إختار إضاءة املنطقة  lumière de zoneللداللة عىل إنكفاء
الشخصيات عىل أنفسها أو عىل بعضها والرتكيز عىل اإلضاءة النازلة من فوق لتأكيد سحق
الشخصيات  L'écrasement des personnagesوتعدّد األروقة  les couloirsلتعميق رصاعات
الشخصيات وعدم إلتقائها يف مساراتها الدرامية  ،املوسيقى مُعاضدة للمناخات النفسية قريبة
من تاريخية الحدث.
هذه قراءة فنية و تقنية رسيعة ال عالقة لها بالنقد الذي يستدعي تأنّيا و إعادة مشاهدة
وترشيحا لكل مفردات العرض.

رهط من ّ
ّ
ٍ
النقاد ،بالعديد من األزمات
الفن املرسحي اليوم ،بسبب وسائل االعالم وخساسة
يبتيل
الفظيعة .بفضل هؤالء الذين يمكن توصيفهم بكالب ّ
السوق الحديث ،تمّ ت عمليّة االجهاز عىل نبالة
ّ
الفن :ربّما من خاللهم صعد مئات املنتسبني إىل املرسح وهم يف حقيقة األمر مج ّرد مزيّفني،
هذا
ّ
لكافة األسواق
ربّما بفضلهم –أيضا ،-تمّ ت عمليّة خيص العديد من املبدعني .واألرجح أنّهم سفراء
املرسحية ،نراهم مثل مرتزقة الحروب الذين تسعدهم فالحة الخراب .اليشء يف حالة مماثلة يدعو
إىل تحطيمهم أو كنسهم من الوجود ،فمن الطبيعي جدّا أن يتغ ّذى القراد من لحم اإلبل والخيل ،ث ّم
ّ
ّ
الفن لن تفيض إال إىل معركة دونكيشوتية وخارسة ،فهؤالء
إن عملية دحضهم نهائيّا من نبالة هذا
وجدوا أرضيّة مالئمة وخصبة للتكاثر بعدما أصبحت مدننا تعجّ باملهرجانات املرسحية ،تلك التي
تحتاج إىل رعاية إعالمية وحمالت للدعاية كي تدّعي يف ما بعد أنّها األه ّم عىل مستوى املمارسة
الثقافيّة ،ث ّم إنّهم يف حاجة ّ
ماسة إىل ملء فراغات صحفهم ومدوناتهم االفرتاضية كي يحافظوا عىل
ّ
وجودهم ،لذلك نراهم مثل الجراد الذي يلتهم كل يشء ،فهم يفهمون يف الشعر والرواية والسينما
واملرسح والرسم وك ّل الفنون .وعلينا ّأل نبتئس ،فمنهم من احرتف الكتابة الصحفية يف أواخر
عمره وأصبح يقدم نفسه اليوم كناقد أو باحث أو مختص ،ومنهم من حوّل جريدته بوق دعاية إىل
إحدى الوزارات فاحتكر املعرفة وحصد الجوائز وصار قدوة يحتذى به.
ّ
املرتهل .عىل العكس
يجب أن ال نغضب من هؤالء املغتصبني :نفايات املعرفة وملتهمي لحم اللغة
ّ
من ذلكّ ،
الفن املرسحي هم املرسحيون أنفسهم .لقد أصبح من البديهي جدّا
إن من فتح لهم قالع
أن نعثر عىل بعض النقاد يسافرون من مهرجان إىل آخر ،نرى أحدهم اليوم يف تونس فإذا بنا نجده
بعد أسبوع يف املغرب األقىص ،وإذا ما أردنا الرتكيز مع هجرته فسنراه بعد شهر يف مرص ،ومنها
إىل األردن فاإلمارات ،ومنها إىل الكويّت ،ومنهم جميعا إىل مهرجان جديد ربّما يف لبنان أو فرنسا،
هؤالء النقاد -بوصفهم سفراء املعرفة واملشاركني يف الندوات العلمية والفكرية لتلك املهرجانات،-
تحوّلوا إىل ما يشبه الببغاء الذي يك ّرر نفس الكالم الذي يسمعه ،أو لنقلها بوضوح ورصاحة ،إنّهم
يشبهون كثريا األفعى ،تلك التي تلتهم ذيلها يف آخر املطاف ،فهم يقدمون نفس الورقة النقدية يف
كافة املهرجانات تلك ،مع تغيري طفيف لعنوانها ودون مراعاة علمية أو فكرية ملوضوع تلك الندوة
ّ
بالنقاد الربابرة عىل علم واضح بأنّهم ميّتون عىل
مقارنة باألخرى .هؤالء الذين سبق يل وصفهم
الصعيد الفكري واإلنساني ،ووعيهم بهذا املوت هو ما جعلهم اليوم ّ
يعفنون املشهد املرسحي ،بل
ويمارسون أبشع الجرائم ض ّد املرسحيني الذين ق ّرروا بشكل واضح مغادرة صالونات الندوات ،إذ
نادرا ما نراهم يجلسون أمام ذلك العواء اللغوي الذي تطلقه ألسنة تلك الجيف.
أولئك املرسحيون الذين ظنّوا بقتلهم النقاد أنّهم ّ
حققوا النجاة ،هم اآلن يمارسون أفظع الجرائم
ّ
أيضا ،لقد استبدلوا الربابرة بتجّ ار جدد :إنّهم شق من االعالميني طبعا .وألننا ال نروم دحض هؤالء
املخيص كاتبه وحاجبه ذبابة" ،فاألجدر
الذين تحدّث عنهم الشاعر معني بسيسو بالقول "الهدهد
ّ
بنا تصنيف طبيعة هؤالء املرسحيني أنفسهم.
 بارونات املرسح :هؤالء هم الكبار ،من يمتلكون ظروفا انتاجية ضخمة ،كوزارات الثقافةأو مراكز الفنون الدرامية والركحية أو املسارح الوطنية أو أصحاب الفضاءات املرسحية الكربى
ممّ ن لهم عالقات بشبكات التمويل الكربى ،وبإمكانهم تجنيد أقالم االعالميني تحت شعار مبتذل
ومنحط وركيك كالتايل" :ملحق صحفي" ،طبعا ،ستسيل أقالم هؤالء لنمجّ د تلك العروض املرسحية
التي ت ّم انتاجها ،وسيتواصل هذا التمجيد إىل درجة تطغى عىل ك ّل رأي يرى يف تلك العروض بعض
النقائص ،وإىل درجة ال يجد أيّ ّ
نص تحلييل مخالف لها مكانة له يف الجرائد أو الصحف .عىل هذا
النحو ستكون النتيجة سيادة تلك الخردة املرسحية عىل السوق املرسحية .هكذا تتواصل اللعبة
بشكل فجّ إىل أن تتحوّل املغالطة إىل حقيقة.
ّ
 املزيّفون واملتس ّلقون :هؤالء هم أصحاب الرشكات والجمعيات املرسحية ،يستلون وجودهماملرسحي من منافسة الكبار ،وال حلول أمامهم يف سياق الدعاية إىل أعمالهم إال رشاء ذمم الصحفيني
املفلسني ،أولئك الذين يكتبون مقابل ثمن زهيد :عشاء متواضع يف حانة عىل سبيل املثال ،وعد
كاذب بالسفر إىل مهرجان مرسحي يف صورة حصول هذا العرض أو ذاك عىل دعوة للمشاركة يف
ّ
الفن.
مهرجان مّ ا .هكذا تستمر اللعبة بشكل كوميدي ومقرف ،وال ضحية لها إال نبالة
 املهمّ شون والغاضبون :هؤالء هم الذين فتحوا فضاءات مرسحية خاصة ولم يجدوا لها دعماّ
خاصة عىل أبواب اإلفالس ،وال قدرة لهم
لوجستيا أو ماليا ،وهؤالء أيضا هم الذين يمتلكون رشكات
ّ
الخاص ،فنراهم يطلقون الشتائم ض ّد الجميع يف
عىل رشاء أقالم الصحفيني ،فعوّلوا عىل غضبهم
مواقع التواصل االجتماعي ،ونراهم -يف حالة تقديم عرض لهم أمام الجمهور ،-يسارعون يف انزال
صورهم عىل التويرت والفايسبوك كرضب من الفخر ومديح الذات.
طبعاّ ،
إن أيّ قارئ لهذا النص لن يحتمل رضاوة لغته الغاضبة ،سواء كان من االعالميني أو
ّ
النقاد أو املبدعني .فهو ّ
نص ال يفتح أفقا معرفيا وال يسعى أن يكون تفاعليّا مع املشهد املرسحي
ّ
بقدر ما يع ّد رضبا من االشتباك ض ّد الك ّل .ولكن :اهدأ أيّها القارئ ،تنفس رائحة األوكسيد الجمايل ّ
الذي نعيشه جميعا ،فأنت عىل يقني م ّر بحقيقة هذا الواقع ،وما سيل هذا الغضب الذي نطلقه
ّ
ّ
تتوقف
تتوقف ولو ثانية للتفكري وهذا هو الهدف ممّ ا نكتبه اآلن :أن
عليك اآلن إال رجّ ة تصيبك ع ّلك
للحظة فحسب كي تتأمّ ل فاجعة هذا الخراب الذي يحيط بنا جميعا ،بعدها لنتساءل معا :كيف
يمكن اخرتاع وجود مغاير للمرسح خارج ك ّل ذلك ال ّزيف؟ كيف نواجه توحّ ش السوق وسلعنة هذا
ّ
الفن بتوحّ ش جمايل مغاير يك ّرس االنتماء إىل املرسح عينه ال إىل شكل وجوده الحايل؟
أنت وحدك أيّها القارئ من سيق ّرر ،أما نحن فحسبنا اطالق الرصاص يف مياهك الراكدة.

maghrebstreet@gmail.com
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فصول مثرية من رواية «اهلجرة إىل معبد الغرباء»
التكي
للروائي التّونيس حممد بليغ ّ

بولمدايس عبد المالك

رواية "الهجرة إىل معبد الغرباء" بحر طام من املعاني
املتم ّردة فال تكاد تسلم من موجة عاتية حتّى تفاجئك أمواج
أكثر عتوا وغضبا  ...فصول تصبّ روافدها الهادرة الغاضبة يف
مصبّ واحد ..مصب الحقيقة امل ّرة التي يختفي وراءها جيش
من الالعبني واملقامرين وتجّ ار الل ّذة والعهر والسياسيني وطبعا
أكداس مكدّسة من البائسني األشقياء ..فدون هؤالء البؤساء
األشقياء لن تكتمل اللعبة ولن تكشف خيوطها..
ووسط هذا التيّار الجارف الذي نزعت منه ال ّرحمة والشفقة
باسم مسميّات عديدة حفاظا عىل استمرار مملكة العهر والغنى
الفاحش واالستغالل األرعن يبزغ صوت خافت يعاكس التيّار
السب ..إنّه مثال املو ّ
العام ويحاول أن يخالف وجهة ّ
ظف امللتزم
املنضبط ذو الثقافة املوسوعية وصاحب القلم السيّال وال ّروايات
املشهورة واألفكار الجادة املستنرية...مثل هذا املواطن يع ّد خطرا
محدقا ومقلقا ومحرجا يف تفاصيل اللعبة الكبرية التي يلعبها
ّ
والساسة وتجار الرداءة والرذيلة وال ّرقيق ..إنّه الرجل
الكبار
الكاتب صاحب األفكار التنويرية التي تهدّد عروش الطغيان
واالستبداد..
ّ
مثقف يمثّل االستثناء ..يمثّل بذرة األمل ملجتمع املحرومني
ّ
ّ
واملغفلني ..هو بمثابة الشمعة املضيئة يف ليل بهيم ..صوْت متم ّرد
ح ّر أعلن رفضه هذه األوضاع رصاحة فما كان منه إال ّ أن يختار
املواجهة ولكنّه ال يملك عدّة وعتادا وأمواال طائلة ومؤسسات
إعالمية كربى تسانده .إنّه ال يملك إال حرفا ح ّرا أبيّا ال يشرتى
باملال وال بال ّذهب ..وال باإلغراء وال بالتهديد ..ولكن حاله حال
ح ّر يف زمن العبيد...امتحن يف رزقه فصرب ..لم يُؤبه بكتاباته فلم
ييأس ..واصل الذوبان تماما كشمعة أعياد امليالد ..آثر أن يكون
آخر دفاعات البؤساء الغافلني فما كان منه إال ّ أن دخل يف رصاع
نفيس مع دواخله ليقرر االنعزال والهروب إىل حيث ال يعرفه أحد
ّ
أين يجد بعض السالم الداخيل...ويا لها من غربة نفسية قاتلة..
أن تعيش ببدنك وسط وطن وأناس ولكنك تظ ّل غريبا عنهم بما
تحمل من أفكار ..إنّها لعبة الحارض الغائب ..الحارض بالبدن
الغائب بالنفس ..والغربة النفسية من أقىس أنواع الغربة ومن
أشدّها إيالما للنفس حيث يبقى جرحها مفتوحا نازفا إىل ح ّد
التق ّرح واالنفجار واملوت البطيء...
ولع ّل القارئ يشفع للكاتب تعبرياته القاسية جدا واملخجلة يف
بعض األحيان وهو يع ّري ويصف واقعه امل ّر ّ
الشديد ..تلك األلفاظ
إنّما سيقت لبيان خطورة الوضع املعيش وما ستؤول إليه األمور
يف نهاية النفق ،نجده مثال يقول ":صاح رجل صبغ فمه بأحمر
الشفاه ،وكان يلوك متوترا علكة ،جهد يف االبتسام لعاهرات
ّ
ّ
انتقوهن حسب الطلب[".ص ]17.أو يف قوله
ركبهن
جاثيات عىل
ّ
ّ
يف موضع آخر ”:ال وقت تضيّعه حتى تدرك أن الجميع يف الخراء
حتّى النّخاع"[ص ]38.أو قوله" :ك ّل ما نرى صار زائفا! أشباه
حقوقيني يبيعون ذممهم كاملومسات ال ّرخيصات ألول حريف يف
الحمالت االنتخابية ويف جنازات "أبطال الوطن" واملزايدات حول
"معجزة الثورة[ "...ص.. . ]52.فالكاتب يريد استفزاز القارئ
بأغلظ األلفاظ وأقىس التّعابري لع ّله ينتبه للخطر الدّاهم فينقذ
ما يستطيع إنقاذه...إنّها الغرية عىل وطن يغرق وشعب يموت
وخريات تستنزف وأجندات أعدّت تحت جنح ظالم يف ليال حمراء
مجنونة تباركها مومسات عاريات وماركات خمور عاملية
وأموال مرسوقة بعناية أمنية ومباركات شيطانية...
تلك الغربة النّفسية املتس ّلطة أجربت الكاتب عىل الهروب من
واقعه املعيش والتّفريط حتى يف منصب عمله وعائلته وأحبابه
والهروب إىل أبعد نقطة ممكنة تكون حاجزا بني ذلك الواقع وبني
أفكاره التّح ّررية التصادمية ..فما كان منه إال ّ الهجرة إىل معبد
معزول يف جهة معزولة كان قد نشأ فيها النّشأة األوىل فربّما يهنأ
بالراحة قليال ويتف ّرغ لكتابة روايته األخرية "الهجرة إىل معبد
الغرباء"...
الرواية وإن التزمت بمقومات علمية من رسديات ماتعة
ووصف دقيق مدهش لألشياء واألشخاص واألماكن واألحداث

وحوارات متنوّعة ومونولوجات عميقة هادفة إال ّ ّ
أن الالفت
لألنظار تضمّ نها ملجموع رسائل موجّ هة بعناية فائقة يف شكل
فقرات قصرية ومتباعدة وكأنّنا كق ّراء نشعر بأنّه أراد منّا
إعطاءها أهمية أكرب ونظرا أبعد وأعمق وعناية خاصة...و لو
تتبعنا تلك النّصوص لرأيناها تميل إىل طبيعة التّعاليم املقدّسة
التي تعمل عىل تنوير البصرية والعقل والنظر...وتأمّ ل هذا النص
املختار جزافا" أحدّثكم عن رسوم مطلوبني حرموهم من ّ
حق
الحياة ،أثواب بالية ،إذا ّ
رقعت طرفا تق ّ
طع الطرف اآلخر .دفنوهم
يف صمت جماهرييّ  .مُحيت أسماؤهم من التّاريخ ال ّرسمي ومن
ك ّل مخططات االزدهار...إىل أن يقول :ذات "كن" سيسدل ّ
الستار
ويبدأ العرض األصيل" [ص ]74.ولو رحنا نتتبّع هذه الرسائل
ّ
املشفرة أحيانا والواضحة الجليّة أحيانا أخرى الكتشفنا بسهولة
وعلم نظرة الكاتب للتّغيري وخ ّ
طته يف االنتقال بالثّورة إىل مراتب
متقدمة من اإلنسانيّة والرفاهية واالزدهار؛ ولكن ال حياة ملن
تنادي..
الكاتب أراد االستدراك والتّعويض قليال عمّ ا عانى من تعاسة
خانقة طوال أكثر من عقدين من الزمن بعيدا عن أرسته ووجد
بصيص أمل يف ذلك املعبد الذي يعرفه جيدا وخاصة وقد تبادل
عبارات الغرام مع ابنة سيّد املعبد التي كانت يف ّ
سن ابنه ولكن
الحبّ ال يعرتف باألعمار وال بالطبقات بل وال حدود له مطلقا
تحدّه فهو كالطوفان الجارف وتسونامي هادر ،ويا لها من
نهاية درامية لعاشقني دمعهما الصفاء والنقاء "يف تلك الليلة
غنّيّا والدّمع يف عينيهما ،ويف الغيب ،نسج كفن حكايتهما".
[ص.]86.
وتزداد حالته مأساوية بعد رحيله عن معبد الغرباء وحبيبته
الصغرية ليفصل عن وظيفته ويركن إىل مصري آخر ينذر بأكثر
قتامة وبؤسا وشقاء ..وها هو يحدّث نفسه" :إبادة االنسان لم
تعد حدثا ،ابتذلت حتّى أذاعوها بني ومضة إشهارية عن برنامج
ليلة رأس السنة وتقديم أمنيات القناة بمناسبة السنة الجديدة
لجميع مستهلكيها "األوفياء"[ ".ص.]93.
إنّها للحظات فارقة يخلو فيها الكاتب يف مواجهة مع نفسه
وكيف أضاع سنوات عمره بني أنياب الوظيفة الحادة القاتلة حتّى
إذا انتهت املرسحية كانت النّهاية مأساوية جدا فقد":أيقن أنّهم
رسقوا حياته كغريه من املوظفني املساكني العاطلني "[.ص.]93.
ونحن عىل مشارف النّهايات حريّ بالقارئ أن يلتفت إىل هذه
األمور:
 1شخصيات الرواية. 2القيم اإلنسانية واملثل العليا التي تضمنتها الرواية. 3توظيف أسلوب السخرية والتّهكم.أمّ ا ما تع ّلق بشخصيات الرواية فهي مختارة بعناية فائقة
وإن لم تفد خصوص السبب بل تعدته إىل عموم ال ّلفظ وتعدّده
إذ هناك شخصيّات أكثر خطورة ووحشية وقسوة ولكن سيقت
ّ
وخسة
هذه الشخصيات لتعطي فكرة عامة عن طبيعة نذالة
بعض األصناف البرشيّة التي هي أشبه بربامج وآليات مربمجة
أبي وبأبشع الطرق
لحماية السيّد من جهة وإبادة ك ّل صوت ح ّر ّ
وأشدّها خساسة ووحشية ...ولع ّل ضابط ّ
الشطة عيّنة لتلك
الفئة من األدوات البرشية املدمّ رة وكذا تلك العجوز املومس
نفيس وماديّ فظيع
وكالهما كانت نهايته تراجيدية بعد عذاب
ّ
وتلك نهاية الظاملني املتوحّ شني حني يختلون بأنفسهم بعد قضاء
سنوات الخدمة ...
ّ
ّ
وهناك صنف آخر من الشخصيات يمثله ذاك املالكم العجوز
الذي برع يف املالكمة وتق ّلد فيها أرقى املراتب ولكن اإلهمال طاله
وها هو يهوم بني ّ
الشوارع يبيع املناديل الورقية ليعثر عليه بعد
ذلك جثة هامدة مرمية يف إحدى ّ
الشوارع العامة.
ّ
وال ينبغي أن نغفل عن الصحفية "األرض املحتلة"وما
اسمها إال ّ داللة رمزية عىل غفلة العرب عن قضيّتهم املركزية
"فلسطني" وقد جاء ذكرها عرضا يف ال ّرواية ليد ّل عن فشلنا
الذريع يف الحفاظ عىل إرثنا املقدّس..

وبعض الشخصيات آثرت التموقع مع الفئة املسيطرة
الحاكمة وقد كانت من قبل تدّعي التزامها باملبادئ ومواثيق
النّضال وتلك الخرافات والتفاهات التي يتداولها ال ّرفاق يف
اجتماعاتهم الرسيّة والعلنية أحيانا...
وهناك شخصية الكاتب بطل رواية معبد الغرباء االستثناء
الوحيد الذي آثر املواجهة والتّحدي حفاظا عىل آخر حلقة يف خ ّ
ط
دفاعات التحرر واإلباء..
أمّ ا ما يرتبط با ُملثل والقيم األخالقية فكان له ّ
حصة معتربة يف
فصول ال ّرواية...ومن املثل من غري ترتيب:
 مشكلة املعايري املزدوجة فلسطني مثال واالنتقاء مقصودلألعمال الصحفيّة..
 مشكلة التّ ّول واالنتكاسات والخيانات للمثل واملبادئ املعلن
عنها وإيثار التخندق يف صف البقرة الحلوب.
 مشكلة الكتابة ومفهومها إذ هي حسبه " ال تنري شيئا ! بلترينا فحسب حجم العار الذي يلفنا إىل ح ّد االختناق[ " .ص.]96.
 ّالسعادة هذه القيمة املتخيَلة املعشوقة التي ال وجود لها
أصال يف أرض الواقع.
 وقيم أخرى كالوقت والطمأنينة والحبّ ومآل الظلموغريها...
ّ
ّ
والسخرية فلسببني
 وأمّ ا ميله إىل اإلكثار من أسلوب التهكموجيهنيّ ...
السبب األول استفزاز القارئ وجعله يرى رأي العني
ّ
والسبب الثاني تعرية
بشاعة مآل االنصياع إىل قطيع الخرافان
حقيقة الوضع وإظهاره يف الصورة املناسبة له كمّ ا وكيفا وعمقا
ونتيجة؛ فكأنّه يريد اصطياد عصافري بحجر واحد ..وربّما هناك
أسباب أخرى فعىل القارئ اكتشافها والوقوف عليها.
ّ
وفضل أن يو ّزعها عىل األطفال ألنهم
أنهى الكاتب روايته
يمثّلون األمل أو تلك البذرة التي ربّما ستنمو يوما لتصري شجرة
وارفة الظالل كثرية الثمار ضاربة جذورها أعمق نقطة يف كبد
اإلنسانية...ولم تفته أن يرتك رسالته األخرية" يف وجه املسافر
املتجعّ د كأرض عطىش ،زرعت بابتسامها الفرحة ،ابتسام
أنار القمر حني اغتسل ليال يف البحر.بعد خيانة الرفاق كان
قدري أن يحمل كلب ويف ّ جثّتي إىل مسكني ترافقني صيحات
غراب[".ص.]131.
ّ
وكأن الشعب برمّ ته مجموعة أيتام
صورة لنهاية كئيبة
وقدرهم أن يعيشوا عيشة ذليلة حقرية وليس كاللجوء إىل الله
تعاىل كمهرب آمن ومالذ أخري أللم ما زال يكرب وأحالم "خ ّ
طوها
عىل جدران لم تكتمل[ ".ص.]132.
و ّملا فتشوا أغراضه الشخصية لم يعثروا إال عىل "صورا البنه
ومخطوطا ومسبحة وسجادة ودمية" [ص.]142.يا لها من
تركة تنأى لها الجبال الراسيات ..ماذا كانوا ينتظرون من رجل
ّ
مثقف عاشق...

maghrebstreet@gmail.com
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قراءة في كتاب

الصور األدبية يف املجموعة القصصية «طائر الرماد» لشهاب بن يوسف
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هيام الفرشيشي

الرسد القصيص كغريه من الفنون يقوم
عىل الصور للتبليغ والبناء .والصورة يف القصة
تعبري لغوي تخيييل ،حيث يستعري السارد
من الواقع الخارجي مرجعيته الحسية ليعيد
تشكيلها ،فكان لعنوان املجموعة القصصية
"طائر الرماد" الصادرة عن "منشورات
قصص" عالقة بالصورة البرصية ،ولكن
القاص شهاب بن يوسف أضاف لها املتخيل
األسطوري .فهو يشري إىل طائر الفينيق الذي
ينبعث من رماده ويحلق من جديد بأجنحة
الحرية ،وكانت صورة الغالف إعادة صعود
من تشققات األرض عرب اليدين إلعادة الخلق
والبناء وإخصاب األرايض الجرداء ،وبذلك لعب
القاص بن يوسف عىل الصورة يف كتابة العنوان
وعتبة الغالف ،فكانت الصورة الرمزية ذات
الرتاكمات األسطورية.
تكاد "طائر الرماد" أن تكون قصص الصور
األدبية التي تدمج الصورة املرئية بالخيال،
وتزرع إحساسات الشخصيات القصصية
ملا تحمل من مخزون للصور الذهنية .يعتمد
السارد فيها حينا عىل الوصف الخارجي
ليعكس ما ارتسم يف ذهن الراوي وقدرته عىل
استبطان الصور وإعادة تشكيلها بطريقة
لغوية محملة بالشعر والرموز ،فهو ال يأخذنا
إىل الواقع إال ليتوه بنا إىل عوالم الخيال والذاكرة،
فتتحول الصورة إىل كتلة عميقة متدفقة بكل
املخزون الفكري والتخييل للقاص شهاب بن
يوسف .ويحملنا أحيانا إىل توظيف الصورة بكل
حمولتها وكثافتها التخييلية.

التمثيل اإلبداعي للصور

التمثيل اإلبداعي هو رصد أوجه الشبه بني
الظالل الداكنة لألماكن الضيقة والتفرس يف
ظالل النفس وأشباحها وهواجسها.
"من عادة الظالم أن يسدل ستاره عىل
األحياء العتيقة قبل غريها ،ذلك إحساس
ظل يراودني منذ الصبا ،وازددت منه يقينا
عندما تركنا الريف وأتينا لنستقر يف أحد هذه
األحياء .ال أعرف إن كان ذلك قدرا أم أنه راجع
ألسباب هندسية  ..وعموما فإن للحي العتيق
خصوصية ال يعرفها إال من عاش فيه ،فهو
نهارا يشع بدفء الحياة ولكنه ليال يطاردك

بأشباح املايض" .ص  104من قصة "ذاكرة
النسيان ".
الظالم يسدل ستاره باكرا يف املدينة العتيقة،
وأشباح املايض تطارد اإلنسان ليال ،مع ربط
تلك الصورة الذهنية بمكونات برصية مرئية
وأخرى المرئية تشكلت يف صورة ظالل داكنة
وأشباح ،بحيث تغوص بنا الصورة البرصية
يف الالوعي ،إىل هواجس بعض األماكن املعتمة.
فهو ينتقل من الواقع املرئي البرصي إىل آخر
عىل شكل تهيؤات أو خياالت ،وهو هنا ال
ينقل لنا صورة واقعية مبارشة بل يغمسها يف
الشعور والتخيل ،فاللغة ال تشكل صورة الحي
العتيق مبارشة وإنما تعطيه أبعادا ذاتية ،إذ
تصور واقع النفس وإدراك املبدع ،وإحساس
الراوي لتوظف الصورة داخل النص بحثا عن
الجوانب املعتمة يف الذاكرة.
تتحول الصورة إىل طاقة تخيلية تالمس من
عاش يف بيئة املدينة وهندستها املعمارية التي
تقوم عىل نفث طاقة الحياة نهارا واالستكانة
إىل النفس ليال هروبا من أشباح العتمة
الهالمية ،فهو يداعب تخيالت القراء وخاصة
هؤالء الذين عاشوا تجربة التخيل املماثلة يف
أحيزة هندسية مماثلة ،ومن خربوا كثافة النور
يف القرى يف الفضاءات املفتوحة بينما تحولت
املدينة إىل فضاء يحمل من خالل هندسته
طاقات سلبية ترهيبية ليال مما يدل عىل رقابة
عمارة الحجاب.

الصورة الرمزية

الصورة الرمزية تمثل الجزء الغائب الذي
يدرك من خاللها والتفكري يف ما يمكن أن تمثل
من خالل السياق الذي وردت فيه .وقد وظف
القاص شهاب بن يوسف رمزية وميض الربق
يف قصة "الصندوق الخشبي ذو املفتاح املعرش"
ليعرب عن رسعة النور وإرشاقة الرؤية.
"كان رسيري قبالة النافذة املالصقة لخزانة
جدي الحائطية ،وكانت ستائرها املسدلة
مشققة ينبعث منها بني الحني والحني وميض
الربق ،كان وميض الربق منعكسا عىل الجدار
أطيافا وخياالت ،رحت رغم وحشتي أتسىل بتلك
املشاهد عيل أسلو بها عن صورة جدي املنطبعة
يف ذهني ،الجاثمة عىل صدري ،الطاردة النوم

عالقة األنا الكاتب بالنص
املكتوب وبالصورة يف كتاب
«Ethos et Ecriture
Fragmentaire, les
Papiers collés de
»Georges Perros
هلزار الغريب

منير جاء بالله

من عيني ،وعبثا حاولت ،تقلبت ،وقد تيبس
كتفي األيرس وما كدت استوي عىل جنبي
األيمن حتى شق الظلمة ضوء الربق الساطع.
وملحت عرب شق الستارة املفتاح العالق بالقفل
يتوهج يف الظلمة الحالكة ككبة من نار .ص
 . 88ينعكس وميض الربق عىل الجدار أطيافا
وخياالت ،يتوهج املفتاح العالق بالقفل ككبة
من نار ،األطياف والخياالت ال تقترص عىل
األماكن املعتمة فحسب بل تحت تأثري ومضات
الضوء ،وتتحول بعض األشياء تحت تأثري
الضوء إىل حزم نارية" .وتكمن جمالية اللغة
هنا يف التحويل والتشبيه .وهو ينتقل من صورة
مرئية إىل أخرى قد تكون غامضة وغري واضحة
مثل األطياف ،وقد تكون أكثر وضوحا وإضاءة
من شكلها العادي.
الربق أنوار مرتاقصة تشق الظالم أي تجاوز
ظالم العاصفة .فالراوي يهتدي إىل بروق أمل
ليخرج من عتمة الالمعرفة ويمر من إىل حالة
املعرفة معرفة مكان املفتاح ،مما يدل عىل
التجدد لفتح أقفال الحياة ،هناك نجاة وفتح
أفق ومعرفة أرسار غائبة.

الصورة السينمائية

يضعنا السارد أمام تمثالت للصورة تكون

صدر حديثا للدكتورة هزار الغربي اختصاص تحليل الخطاب كتاب " Ethos et
 "Ecriture Fragmentaire, les Papiers collés de Georges Perrosعن دار الكاهنة
للنرش .وفيه ترشح األكاديمية عالقة األنا الكاتب بالنص املكتوب والصورة التي تتجىل
عرب الكتابة .ويمثل مفهوم الـ' 'ethosأو االيتيقا مفصل هذا العمل حيث يستعيد صياغة
الفكرة األرسطية املتعلقة باإلنسان املقسمة إىل  Ethosالتي ترمز إىل األخالق أو املبادئ
 Pathosالتي ترمز إىل العاطفة و Logosوترمز إىل املنطق.
من هذا التقسيم استغلت الباحثة مفهوم الـ  Ethosلدراسة مدى تداخل الكاتب
مع كتاباته وما يرتاءى للقارئ من شخصية الكاتب عرب ما يقوله أو ما يوحي إليه أو
ما يخفيه .ويعتمد تحليل خطاب الكاتب الفرنيس جورج بريوس الذي تمحور حوله
موضوع البحث عىل آليات يتيحها منهاج كل من األلسنية واألسلوبيات والرباغماتية
يف توضيح عالقة صورة الكاتب وروحه ومدى تأثريهما عىل الكتابة .وتطرح الدكتورة
هزار الغربي إشكالية النص املتشظي واملتكون من شذرات وخواطر ومالحظات قام
الكاتب جورج بريوس بتجميعها ونرشها ،وطرق وآليات تجميع أو اختزال صورة
واضحة وموحدة لكاتب متناقضا أحيانا وناشدا حقيقته اإلنسانية أحيانا أخرى
خاضعا لتلقائية السجية اآلنية يف تحديد ذاته املنفلتة منه.
جدير بالذكر أن ما يميز هذا الكتاب هو االختيار املنهجي الذي تخريته الباحثة
لتصيد معاني اي نوع من الخطاب كالنص والقصيدة والصورة والصمت.

حارضة يف ذهن املتلقي وذاكرته وكأنه يف ساحة
عرض سينمائي ،أي كل الجمهور يشاهد نفس
الصورة وتالمس خياله ،أي صورة خاطفة كما
هي وكما يماثلها .بل يضعنا يف إطار املشهد
وزاوية النظر وترتيب عنارص املشهد للتعبري
عن االنتقال من ثقافة إىل أخرى من خالل
موانئ الرحيل والعودة ،ولكنه يمزج ذلك بقدرة
رحالت البحر عىل حوار الثقافات وامتزاجها يف
الضفاف املطلة عليه.
"أطلقت الباخرة صافرة اهتز لها كامل
جسده الغض واخرتقت كل جارحة فيه وهو
يتطلع من سطحها إىل كنيسة السيدة العذراء
الرابضة أعىل التلة ،حانت منه التفاتة إىل
الخلف ،هناك إىل املدى البعيد ،فلمح األمواج
تتدافع يف هديرها الصاخب تدفع باخرة الحبيب
نحو مربضها يف ميناء الغربة .طفرت من عينه
دمعة مسحها بطرف كمه لكنها رسعان ما
تحولت إىل نشيج" ،ص43
ترتيب الصور هنا يخضع لتشكيل صورة
مشهدية ،البحر رحلة الرحيل واملغامرة والعودة
وتالقح الثقافات والحضارات والتنافذ بني الهنا
والهناك .كنيسة السيدة العذراء ،انتقال األديان،
التسامح ،ولكن الغربة الروحية أعمق من ذلك.
الصورة هنا ال تشكل الشعور فحسب
بل الفكرة ،الحنني لجذور الذات لهوية تتسم
باألصالة واملعاناة.

على سبيل الخاتمة

الخيال عنرص مهم لتشكيل الصورة لتعرب
عن املعنى أو الفكرة أو اإلحساس بعيدا عن
التقرير واملبارشاتية .والصورة حتى إن استندت
إىل عنارص الواقع وإىل املدركات الحسية هي
أبعد من ذلك .فهي ال تنسخ الواقع مثلما نراه
مبارشة بل تحت تأثري الضوء والظل والظلمة
والربوق ،إنها تشري إىل املحتجب والكامن .واللغة
هي أداة املبدع الطيعة كلما صهر الخيال الفكرة
عرب نسيج مرئي ،لتتعقب ما هو باطني وغائب
ولم يرصح عنه مبارشة .وإىل جانب الحواس
والعقل تلبست الصورة بالحدس ،فمنحت
القص متعة شعرية وأدت وظيفتها الجمالية
بامتياز.

maghrebstreet@gmail.com
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فن تشكيلي

الشارع الثقافي

فوائد الخرشف والبطيخ في فن النحت

www.acharaa.com
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فِـي اخلرشف والب ّطيخ وأشياء أخرى ...أو يف تسطيح صورة الفضاء العمومي

خليل قويـعة

ّ
إن ما ندرسه بالجامعات ومعاهد الفنون وما ننرشه من أفكار
الفن بالشارع ّ
ّ
ّ
ّ
أخص،
وفن النحت بصفة
يخص عالقة
وقيم ،فيما
ليس نفسه ما يقع إنتاجه وما يسود الفضاء العمومي .ولع ّل
أه ّم ما يعمّ ق هذه املفارقة هو ّ
أن املسؤول (اإلداري أو ا ُملموّل أو
الوايل أو املعتمد) ما زال يفرض وجهة نظره "الفنيّة" و"رؤيته
التّشكيليّة للعالم" ! ،تلك التي أق ّل ما يقال عنها أنّها بدائيّة أو
ّ
منغلقة أو خارج التّطوّرات ّ
الفن
الصاعقة التي يشهدها تاريخ
ّ
ّ
يوما بعد يوم ...فهل أصبح الفنان مج ّرد موظف لدى ّ
السيايس،
يتنازل عن ح ّريته ومواقفه الجماليّة ووجدانه اإلبداعي النّابض،
لسلطة النّموذج ال ّذوقي ّ
حتّى يُذعن ُ
السائد ،حفاظا عىل موطئ
قدم بني هذه الفرص القليلة التي تظهر بني سنوات وأخرى؟ هل
يف التّنازل نِفاق؟ وهل ينافق الفنّان نفسه أم ينافق صاحب ّ
الشأن
واملتح ّكم يف رمزيّة الفضاء العمومي؟ أيّة ُفرص تُهدى إىل الفنّانني
لنحت وجدان املجتمع وخدمة ّ
الضمري الثقايف الخالّق؟
يف ضاحية الجدَيدة يزرعون الخرشف (القنّارية) ،إذن يقع
ّ
مجسم
تنصيب ربطة خرشف .يف نابل يزرعون الربتقال ،إذن
آلنية مملوءة برتقاال .يف قرمبالية العنب ...ويف القريوان يجيدون
طبخ الكسكيس ،إذن آنية عمالقة من النّحاس لطبخ الكسكيس.
يف قرقنة صيد األخطبوط .ويف صفاقس زيتونة يف مفرتق كلم
 .13ولم يأب وايل الجهة وقتها ( )2009إال ّ أن أعفى النّحّ اتني رشّ
القتال بعد أن ضيّع أوقاتهم وأهدر جهودهم ،فجاء بشجرة زيتون
طبيعيّة وثبّتها يف هذا املفرتق ،وهكذا غابت الشجرة (املحظوظة
!) يف زحمة أشجار ال ّزيتون األخرى التي تمأل املكان يمينا ويسارا
ّ
الفخار املزخرف ،إذن
بالغابات املجاورة ...يف نابل أيضا يصنعون
ج ّرة ّ
فخارية عمالقة يف واجهة املدينة .يف املهديّة يصيدون سمكة
أبي سيف ( ،)Espadonإذن سمكة أبو سيف يف كورنيش املدينة.
ِيص ّ
ويف سوسة يلعبون ّ
للصولجان .ويف
الصولجان ،إذن كرة وع ّ
ّ
مجسم للبطاطا .ويف الهواريّة
غار امللح يزرعون البطاطا ،إذن
ّ
الصقور عىل ّ
يد ّربون ّ
مجسم لصقر يف مدخل
الصيد (البيزرة) ،إذن
املدينة .ويف بني خيار يشتهرون بتقطري ال ّزهور ،إذن قارورة َزهر
عمالقة (فاشكة) .وهل ّم ج ّرا...
أال يؤ ّكد ذلك فقرا يف املخيّلة اإلبداعيّة وضعفا فادحا يف صياغة

رؤية جماليّة للعالمة األيقونيّة التي باتت تنيخ بكالكلها وبثقلها
عىل املكان؟ أال يؤ ّكد ذلك ضعفا فادحا يف القدرة عىل التّـجريد؟ ّ
إن
أيرس طريقة لقرب العالمة التشكيليّة هي ال ّرجوع بها إىل قاعها
ّ
ّ
الفن ،مثلما قال
ولكن ال ّرموز تقتل
األيقوني ث ّم تحويلها إىل رمز.
الفيلسوف ومن ّ
ّ
الفن املعارص نلسون غودمان وغريه (مثل
ظر
ّ
امليزان للعدالة والحمامة ّ
والسفينة للحريّة).
للسالم واألسد للقوة
بل ويفرتض ،عىل األقل ،أن يكون النّحّ ات صانعا لل ّرموز املتح ّركة
وليس مو ّ
مجسدا لها .ث ّم ّ
ّ
إن
ظفا يف ديوان ال ّرموز أو تقنيّا ساميا
ّ
الفن وقيم التّجديد
تثــمني خصائص الجهات ال يت ّم عىل حساب
واإلبداعيّة.

إن مثل هذه ال ّ
وفعالّ ،
ظواهر تستثمر يف الدّرجة ّ
الصفر من
ّ
ّ
التّأويل ( )A= Aأو الدّرجة ّ
السطحيّة من الذكاء التأوييل ،وهو
ما يتط ّلب وجود الكثري من ّ
السذاجة حتّى يقع قبولها من قِ بل
ّ
جمهور اليوم وحتّى تتم استساغتها ،كما يتطلب الكثري من
ّ
التّس ّ
والشارع ،وهي
طح ال ّذهني يف فهم سيميولوجيا املدينة
َههُ ـنا سيميولوجيا ثابتة ومتثائبة ،جاهزة ،غري متح ّركة وغري
ّ
تؤسس لداللة أخرى وال تسترشف شيئا آخر جديدا وال
حيّة ،ال
ّ
ُ
تتط ّلع إىل قيمة تذكر ،بل وال تواكب مستوى ذكاء العني والنظر
لدى النّاس.
ُ
ّ
طبعا ،أنا ال ألوم الفنان بل الطريقة ّ
السمجة التي تهندَس
بها املشاريع النّحتيّة .كما ال ألوم الخرشف والربتقال ...الخرشف
جميل يف ال ّ
طبيعةّ ،
السمكة جميلة يف بحرها .ولكن ألوم طريقة
التّعامل مع هذه املواضيع ال ّ
طبيعيّة يف الفضاء العمومي الذي
ّ
يتوفر عىل رؤية "ثـقافيّة" قابلة للمَ فهمة ،رؤية تعيد
يفرتض أن
إىل طبيـعيّة ال ّ
ّ
الفن ،حتّى ال يبقى
طبيعة وهجها الخالّق من خالل
الفن تابعا ،خاضعا ملا تش ّكل بع ُد يف ال ّ
ّ
طبيعة (هيغل) ،يف ظ ّل غياب
التّمييز بني املقامات (مقام موجوديّة املوضوع ،كما هو ،ومقام
ّ
الفن أنّه
إبداعيّة األثر وعرضه ،كما يف عني الفنّان) .إذ من قيمة
يهدينا عيونا نرى بها العالم...
إن تاريخ ّ
وال ريبّ ،
فن النّحت بتونس زاخر باألسماء ال ّرائدة
وباألساتذة املبدعني من مختلف األجيال .يكفي أن نذكر عىل سبيل
املثال كالّ من الفنّانني النّحّ اتني الهادي ّ
السلمي ()1995 1934-
وعمر بن محمود ( )2009 1938-والهاشمي مرزوق وعمر
كريّم وعبد العزيز كريد وبوجمعة بالعيفة وعبد العزيز ووجدي
الحصايري ونجاة الغرييس ومحرز ال ّلوز ومكرم الحنّايش والطاهر
ّ
الضاوي ومحمّ د بوعزيز لبنة قابادو ومراد بن بريكة والصادق بن
تركيّة وحمدة بن سالم وألفة ّ
معل ...ولكن ،متى تتح ّرر ال ّرؤية،
ّ
ّ
الفن؟ متى يحقق
متى ينبض الفضاء العمومي اليومي بوجدان
املرشوع النّحتي استقالليّته الجماليّة أو تسيّده (autonomie
 )esthétiqueتلك التي تع ّد من أه ّم رشوط التّحديث (كانط) يف
ّ
الفن ويف تاريخ الفكر الجمايل يف العالم؟ ها نحن ننتظر والنّظر
مستم ّر...

وداعا محمد العربي الڤلمامي
عبد المجيد المرايحي
هو أحد أبرز نجوم مدينة الكاف الجميلة وتونس عامة..محمد
العربي الڨلمامي صاحب الصوت املتميز يف مجال األغنية الرتاثية
عىل وجه الخصوص..يعشق صوته أبناء جهته وخاصة عندما يؤدي
"ريم الفيالة" و"راعي النحيفة" و"سامحيني" و"مرض الهوى"...
هو الفنان األصيل الذي غادرنا منذ أيام عليه رحمة الله  ..كانت
يل معه حكاية مؤثرة وجميلة تعود إىل سنة  1992عندما تحولت إىل
إذاعة الكاف ألساهم يف انطالق بثها واإلرشاف عىل الربامج واألخبار
واإلنتاج وتأثيث بعض الفضاءات الربامجية..أكتشفت وقتها أن
الڨلمامي كان "معبود الجماهري"..سألت عنه فقيل يل انه هاجر بال
رجعة بحثا عن أفق أرحب ..و عرفت من شقيقه املوسيقار الراحل
عبد الحفيظ أنه مقيم باملغرب منذ سنوات وانه لم تعد لديه رغبة يف
العودة..
وفضال عن جمهوره املتشوق له واملتعطش لفنه علمت أن والدته
تتحرق لرؤية إبنها..
وكانت الفرصة سانحة بعد فوزي بتذكرة سفر إىل املغرب أهدتني
إياها انذاك جمعية الصحفيني يف عيدها السنوي..فقررت بدعم من
السيدين محمد صميدة مدير اإلذاعة وعبد الحفيظ الهرقام املدير
العام التحول إىل املغرب إلجراء مجموعة من الحوارات مع شخصيات
مغاربية وأخرى فنية ومن بينهم فناننا املحبوب العربي الڨلمامي..
أرس يل به
لم تكن لدي أية معلومة عن مقر إقامته سوى ما ّ
شقيقه عبد الحفيظ بأنه يحيي سهرات بفندق "حياة ريجنيس"
بالدار البيضاء..معلومة تلقفتها وإحتفظت بها..

كانت إقامتي يف مدينة الرباط بنزل "اكدال" عىل مقربة من
مبنى اإلذاعة والتلفزيون حيث سجلت لقاءات متنوعة..ومن هناك
سعيت هاتفيا ومرارا لإلتصال بالفندق الذي يحيي فيه الفنان
الڨلمامي السهرات الفنية بالدار البيضاء إىل أن وفقت يف الحصول
عليه والحديث معه وأعلمته برغبتي يف مقابلته وإجراء حوار معه
إلذاعة الكاف..
سألني وهل هناك إذاعة يف الكاف؟
وإتفقنا عىل اللقاء ظهر الغد..وبعد رحلة طويلة له عرب قطار
عويطة كان الفنان محمد العربي الڨلمامي معي وسجلنا حوارا
شيقا واستثنائيا ذا شجون تحتفظ به خزينة إذاعة الكاف وفيه
مراوحة بني الحديث والنغم..
ولكنني ملست لديه عدم تحمسه للعودة إىل تونس رغم غياب
سنوات ..لم تفارق صورة والدته التي تتطلع إىل رؤيته مخيلتي وبعد
إلحاح مني أخذت منه وعدا بأن يعود يف قادم األيام إىل مدينته الحاملة
الكاف الجميلة..
وأذكر بعدها أن الحوار الذي بث عىل أمواج إذاعة الكاف حقق
نسبة استماع عالية بعد أن هيأنا له وأعيد بثه أكثر من مرة..
ولم تمر سوى مدة قليلة حتى حل فناننا املحبوب بمدينة الكاف
تنفيذا لوعده معي..و كانت أوىل زياراته ملقر إذاعة الكاف..
ومن بعدها تكررت زياراته اىل أرسته وأهله وقرر بعدها العودة
نهائيا إىل موطن النسيم العليل والفن األصيل..
وانه لرشف ال أدعيه أنني حققت أمنية والدته وأحبائه ومريديه.
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معرض «أطياف» الطاهر عبيد بأقالم األكاديميني
انتظم مؤخرا برواق  5أوت بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة معرض
شخصي للفنان التشكيلي الطاهر عبيد تحت عنوان "أطياف" ،ضمّ  17منحوتة بتقنيات مختلفة ،افتتح المعرض بكلمة مدير المعهد
األستاذ فاتح بن عامر وقدّمه كل من السيدين األستاذ حاتم عبيد واألستاذ سامي القليبي .ويتحدّث الفنان مقدما معرضه قائال:
"أطيــــــــاف" هي رحلة قادتني من عالم الخزف إلى عالم النحت  ....إنّها أجساد نحتية ليست كبقية األجساد األخرى التي ألفناها
ّ
تجذرها في الواقع اليومي لتنطلق منه نحو رحلة البحث عن عالم جديد
في السابق ،بل هي تستلهم مشروعية وجودها من خالل
ِ
يحتويها وال يُفرّقها".

حاتم عبيد /أستاذ تعليم عال بالمعهد
العالي للفنون والحرف بصفاقس

ّ
الفنان الطاهر عبيد
معرض

يواصل الفنّان الطاهر عبيد يف هذا املعرض الذي اختار له
عنوان "أطياف" ممارسة نحت الجسد،بعد تجربة خاضها
طيلة سنوات إعداد أطروحة الدكتورا استند فيها-يف منحوتاته
الجسديّة-إىل مفهوم ّ
اللتناسب ،وبقي يف نفسه يشء منها
يُغريه بتعميق البحث ،الستكشاف ممكنات أخرى يف تشكيل
هذا الجسد يقف عليها الزائر وهو يق ّلب النظر يف مجموعة
األعمال املعروضة يف "أطياف".
ّ
والحق ّ
أن ّ
قصة الطاهر مع تشكيل الجسد قديمة بدأت
 أوّل ما بدأت  -بالطني ،عندما اختار -وهو طالب يف الفنون-التخصص يف ّ
ّ
فن الخزف ،ووجد نفسه ذات يوم يُحاور الطني
ويُق ّلبه عىل النار،ليستوي يف عمل سمّ اه "األمومة" عَ ّز عليه
طي النسيان ،فجاء به إىل هذا املعرض يف إشارة
أن يذهب ّ
ّ
لطيفة منه إىل أنه مسكون منذ البداية بـتشكيل الجسد ،واىل
ّ
أن تحوّله -يف مرحلة الحقة -إىل النحت كان يف حقيقة األمر
رضبا من توسيع دائرة املوا ّد التي يريد الطاهر استدراجها
ومعالجتها والدخول معها يف حوار يتلمّ س من خالله الطريق
إىل صيغ ووضعيّات جديدة يمكن أن يظهر لنا بها الجسد،
بعيدا عن تلك الصور املنمّ طة التي ثبّتتْه فيها وسائ ُل اإلعالم
ُ
وخطابات اإلشهار ،وعن "جمال" تلك األجسام املكتملة التي
حجبت عنّا حكايا يمكن أن يقولها الجسد ُ
صمّ ت آذاننا عن
سماعها ،وثنايا وخفايا لم تعد عيوننا ا ُملثقلة بعادات اإلبصار
وا ُملدمنة عىل استهالك تلك الصور الرائجة ،قادرة عىل التقاط
ما فيها من إشارات ومعان.
وها هي منحوتات الطاهر تهمس يف آذاننا ،بل ترصخ
عاليا :هاكم أجسادنا /أجسادكم .فهبّوا غفاة البرش .وانتبهوا
إىل هذه القسمة الجديدة ملجال املحسوس التي يقرتحها
عليكم الطاهر ،والتي تتّسع بموجَ بها دائرة ما يمكن إدرا ُكه
ُ
وإحساسه من الجسد ،والتي هي ثمرة تفاعل هذا الفنّان مع
ّ
موا ّد وخامات استقدمها من مجاالت وميادين شتى ،ومىض-
عىل تنافرها-يُطوّعها ،ويُجابه  -يف سبيل التأليف بينها
ووضعها يف سياقات جديدة -رضوبا من الصمود والعناد،
لينتهي يف آخر املطاف إىل هذه التوليفات /املنحوتات التي
تقدّم لنا الجسد يف وضعيّات ويف لحظات تبدو -ملن اعتاد رؤية
َّ
متوقعة وبعيدة
الجسد يف تلك الصور النمطيّة الخادعة-غريَ
ك ّل البعد عن الواقع .أمّ ا مَ ن أنعم النظر واستيقظ ِمن الخدَر
الذي "ش ّل" أحاسيسه -فيُدركّ -
ّ
اإلدراك-أن ما تقع عليه
حق
ٍ
لضعف
عينه هو الجسد يف تج ّليات أخرى ،ويف تفاصيل كدْنا-
وتسطيح أفق َر خرباتنا الجسديّة -ننساها.
أصابَ إدراكنا
ٍ
فأوشكت أن تضيع يف زحمة األغلفة واألغطية واألحجبة التي
أثقلت الجسد وأرهقته من أمره عرسا ،ولم تُطلعنا منه ّإل عىل
ما أراد مَ ن يملكون رؤوس األموال و"رؤوس الرموز"إطالعنا
عليه.
أج ْل" ،اسرتاحة" ،و"ذاكرة جسد" ،و"تأمّ ل" ،و"انتظار"،
و"امرأة تُرضع ولدها"،منحوتات/أطياف قدّها الطاهر ِمن
ّ
َ
ونحت مالمحها وهياكلها وأطرافها ِمن خامات
الخلق،
خياله
ومعادن وأشياء مستعملة تعامل معها تعامال هادفا قاده-يف
نهاية املطاف-إىل هذه األعمال التشكيليّة التي تكمن قيمتُها-
يف تقديري -يف أنّها تقرتح عىل زائري املعرض كيفي ٍ
ّات جديدة
يف إدراك الجسد وتج ّليه ،وتُسهمِ -من ثَمّ -يف الرتفيع من قابليّة
هذا "الكيان" للربوز والظهور.

تصوير :حلمي الجريبي

فاطمة دمّ ق/أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
المنسقة العامة لرواق المعهد

فسحة في نبوءة "أطياف" للفنان الطاهر عبيد

حظي املنجز النّحتي-الخزيف لدى الفنّان الطاهر عبيد بحفاوة
فنيّة خاصة من خالل معرضه الشخيص "أطياف" الذي احتضنه
رواق املعهد بصفاقس ،حيث استطاع الطاهر أن يُبدع بإقناع وأن
يُقنع بإبداع يف جوّ
روحاني ال يفصل بني البرص والبصرية .النّحت
ّ
مع الطاهر ممارسة إيمائيّة ال تستقيم آلليّات الرسد املبارش لليومي
املأزومّ ،
تعب عن مهارة عالية يف تطويع املواد والخامات بفكر
ّ
ّ
ُ
ُ
راكض وراء أطيافه وأياد مبدعة تتقن لعبة التشكيل والتش ّكل.
داخل هذه املمارسة التشكيليّة هناك حياة تتجدّد وأشياء ماتت
قد بُعثت من جديد...حديد ،حبال ،أعواد خشبيّة ،خيش ...أيقظها
الفنان بمجهوالتها التعبرييّة الكامنة فيها لتستفيق من نومها يف
أفق صناعة الجمال ويف ّ
توق ّد خالّق ،يُخرج املتلقي من دائرة املألوف
فتكون املعاني والدّوا ّل عائمة منزلقة تأبى املكوث يف العُ لب الجاهزة
وترفض الوصول إىل نهاياتها.
ك ّل طيف يواجه طيفا آخر ،يبحث معه عن حكاية حياة نائية
مغمورة بعيدة عن كل ال ّ
طرقات والدّروب املألوفة ،أجساد تراجيديّة
تتم ّرد عىل وجوديّتها تش ّد ذاتها بحبال مختلفة ّ
السمك ،الحبال
تكشف عن أزمة ،عن رغبة يف التّ ّ
مسك بالح ّد الفاصل بني الفكر
والجسد ،حبال تش ّد وثاقها عىل أعضاء الجسد حتى ال ينفلت من
تراجيديّته يف صورة مقلقة وسحر فني موقظ ،أجساد نحيفة
تكاد تكون خالية من لحمها ذابت واضمح ّلت يف شقائها اليومي،
،تكوينات لحميّة وعضميّة شحيحة مغ ّلفة بوشاح املصنّع واإلنتاج
اإلنساني وأخرى ضخمة قويّة مازالت تقاوم وتتم ّرد عىل بؤسها
تبحث عن بقائها وديمومتها.
ُ
عشت مُتعة العرض وما
تجربة "أطياف" إثارة وإمتاع- ،معها
قبل العرض وما بعده-استدعتني منحوتات الطاهر لرؤيا ما بعد
الرؤية ،معها تكون األشياء التّافهة واملستهلكة ثمينة واألفكار
الفقرية غنيّة ،واألغراض البالية املهرتئة جديدة،فإن كان الحديد رمز
الصالبة والقوّة فالحبال ّ
ّ
تعب عن املرونة .فبني ال ّلني والقسوة تبني
ّ
ُ
املواد أسوارها العالية املحاطة بالشكل يشوبها الكتمان والغموض.
يتحوّل الجسد مع الطاهر عبيد إىل شبح أو طيف عن طريق التّفكك

الذريّ الذي يشبه العمليات الكيميائيّة مضاف إليه يشء من الالّوعي،
ال ّ
طيف مركب من أشياء غري متجانسة ،معادن وقماش وطني
وخيش تتآلف فيما بينها لتكوّن الجسد اإلنساني الهجني ،فالفنان
هنا يُتقن اختيار موادّه املستهلكة ،تحمل يف طيّاتها ذاكرة محمّ لة
باملخزون البعيد للعقل الباطن ،فالفن معه يحبّ األشياء ويهوى
لعبتها يف تراكمها الجيولوجي وبنيتها العضويّة داخل الشكل.
إنه السؤال الذي يخفي األسئلة ،كيف استطاع الطاهر أن يطهّ ر
املواد من عضويتها الفانية ليحوّلها إىل يشء من الخلود العابر الذي
يضغط عىل الفكر والوجدان؟ كيف ملادّة عضويّة ومعدنيّة مستهلكة
ّ
جافة وباردة أن تبعث الروح يف ال ّ
طيف من جديد وتزيد من القلق
والحرية؟ مواد التقطها الفنان من ال ّركام والحطام وأشياء مرميّة
ّ
تجسدت يف منحوتات "ذاكرة جسد"  ،1-2-3ذاكرة تتجدّد
متآكلة،
ّ
وال تك ّرر فتتش ّكل أشياء ومواد وخامات مسطحة أو ذات أحجام
مختلفة أو مالمس صلبة ومرنة ،أشياء اعتربها الطاهر ذات أهميّة
تافهة ليس لها زمان وال مكان وال صفة ولكنّها تأخذ طريقها نحو
التّحول ونحو الفكرة لتبزغ الحياة يف خشبة أو خيشة أو قطعة
حديد وتدخل الروح يف أعماقها فتؤثّر وتتأثّر وتصبح رموز املجتمع
والطقوس واألرض تذهب إىل عواملها الغريبة لتستق ّر فيها أطيافا.
هذه الكتلة الطيفيّة املنتصبة تشبه بغموضها وغرابتها ذلك
الخيط الذي يفصل املوت عن الحياة والظالم عن النور ،خيط ينقل
معه عُ ري الحقيقة يف قوّة ّ
الصمت وبالغة الهجانة ،فكل األطياف
تعلم أنها جزء من الحقيقة ،تنتمي إليها بحكم القدريّة الوجوديّة.
هنا تتغ ّلب الفكرة عىل املادّة وتطوّعها ملآربها لتستخرج منها
كل االستغاثات واالعرتافات وتتحول األخشاب والخيش واملعادن
ّ
والشمس وال ّرطوبة من أشياء تافهة
واألكياس التي تتحمّ ل الهواء
إىل أشياء ذات قيمة وأهميّة جماليّة لتنتج يد الفنان أطيافا كأشكال
ّ
أجساد خاوية ّ
وجافة ،تماثيل فارغة هزيلة ،كائنات تخ ّلت
هشة
عن جسدها وكأنها تالمس الريح لتصدر صوتا خاويا وصدًى
أجوف هو صدى ّ
الصمت الذي يُخفي الحقيقة وراء أشياء تافهة
لكنها مهمّ ة تح ّلق يف فسحة ذهاب وإيّاب ،تقف عىل نبوءة أطياف.
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صفوان علــولــو/أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون
والحرف بصفاقس

سامي القليبي  /أستاذ مساعد بالمعهد العالي
للفنون والحرف بصفاقس

خ ّزاف يتقمّ ص دور نّحات فيُنسينا ك ّل الفــــروق بينهما .هو الفنان ال ّ
طاهر عبيد،
نحتي الهَ وى.
خزيف ُّ التّكوين
ُّ
ُ
يف معرضه ّ
خيص األوّل "أطياف" ،نرى بأ ِّم العني كيف يُبدع النحّ ات مندفعا بشغف
الش
ّ
ُ
ال ّ
طفل الذي يأبى االمتثال للقواعد وامللزمات ومع ذلك ،ندرك كيف يمتثل هذا النحّ ات للدّروس
ويَلوذُ باملرجعيّات...
يف أطيافه التي استدرجها إىل أضواء العرض يش ٌء من مالمح الدُّمى التي كان بول كيل
ّ
الفن
يختربها يف كواليس مرسح "الباوهاوس" يف بدايات القرن العرشين ويشء من تقاليد
الضاربة يف عمق ال ّ
الخام ّ
طقوس النَّذريّة و االستجدائيّة ...يف أطيافه أشياء من ُ
صنوف
الواقعيّة الجديدة ومن أساليب االستعادة والتّوظيف التي روّجتها ...يف أطيافه كثريٌ من
االختصار والتّــقشف وأكث ُر منه ال ّزهد عن التّــنميق وعن بهرج التّفاصيل .النّحت هنا
يسري خارج سياق الحِ ذق والحَ ذاقة والتّحذلق ،فهذه املنحوتات التي تُجاهر بزهدها ال تريد
أن تبدو كما يبدو "األحياء املزيّفون" لجورج سيغال وهي ال تريد أن ترشئبّ لها األعناق وهي
مرفوعة عىل هامات القواعــــــد.
ينزل من عليائه ويميش بقدمني عاريتني عىل األرض
"أطياف" ...هو عنوا ٌن للنّحت حني ِ
بني النّاس وخالل الناس ...يميش يف مسارب البحث عن هويّة ،أو لع ّله يميش "كال ّرجل" الذي
نحته جياكو ماتّي وأخىل سبيله نحو املطلق.
ّ
واملتلقـــني بعد أن جاءت من تلك
أطياف تجول وتميش مُستأنسة بنظرات النّاس
األماكن القصيّة املتط ّرفة ،من الحضائر املنسيّة ومن املستودعات املهجورة ومن بني األكوام
ً
ً
راسخة أمام أعني
واقفة
والحطام ...أو هي تلك األطياف التي تخرج من بني ال ُّركام لتنتصب
النّـــاظرين.
ٌ
خشب متصدّع ،من حديد تم ّلكه ّ
الصدأ ومن أنسجة الخيش
أطياف ِصيغت مالمحها من
ٍ
ّ
ّ
املهرتئة ...من كل الخامات ومن كل يشء يُرشف عىل زواله.
ُ
َ
نعقِ
ّ
الوثاق
د
لـتش
د
ت
والحركات
األفعال
ك ّل عنارص الكون تتآلف داخل جسد املنحوتة وك ّل
ِ
ُّ
وتَ ِصل ا ُملنْـفصل وتُرمّ ـــم املتداعي .تنش ُّد األخشاب وتلتئم ّ
الصفائح وتلتف الحبال ،تتالءم
وتتناغم لكنّها ال تتناسب ،غري ّ
أن الالّتناسب بهذا املعنى هو التّناسب الذي ال ندرك قوانينه
وأرساره فنكتفي بنفيه وإنكاره...ونميض سائلني ،مُتسائلني نقتفي أثر أطيافه...

الفنّان ال ّ
طاهرعبيد ،ال ّزميل والباحث املرهف و"العنيد" ،يؤ ّكد من خالل مقاربته هذه عىل مرشوعيّة خرق
الحدود التّعبرييّة للممارسة التّشكيليّة بتذليل مسألة "تنافر" االختصاصات وتأكيد "تنافذها" ،فتتداخلُ
إحداها مع األخرى اىل ح ّد التّغلغل فيها ،فيتم ّرد "الخ ّزاف" وينفض تراكمات تكوينه األكاديمي ،ليفجّ ر
طاقة إبداعيّة يف التّناول النّحتي عىل مستوى الخامات وا ُملنجَ زات املعروضة التي أتت عىل شاكلة "أطياف" ال
ّ
املتلقي يف ْ
لكي يصطدم بعالم خامات وأدوات
تحدّد هويّة أصحابها بقدر ما تضع
حية استكشاف معاملهاْ ،
مألوفة يف محيطها األصيلّ ،مقت َ
اليومي ،لتحت ّل عالم التّعبري والتّشكيل واإليحاء ،من خالل
عاملنا
من
عة
ط
ّ
قراءة مز َدوَجة بني أصل الغرض ومآله:
طبيعي ومصنَّع ،بني م ُْف َردٍ ومجمَّ ع ،بني باهت ومصقول وملمَّ ع ،بني مكشوف ومقنَّع ،بني خطّ
 بنيّ
ودائرة ومستطيل ومض َّلع...
ّ
ّ
وتتحل ،فيُكا ِب ُد النّاظر ِلجْ الء املعنى وال
يتجل ،وتتزيّن األطياف بالغموض
 حيث يحرض املعنى لكي الّ
يتخل...
 فهل نحن أمام شخوص ووضعيّات؟ أم مواقف وحاالت؟ أم مج ّرد أدوات وموا ّد وخامات؟ أم "أطياف"وخياالت؟...
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
راوح بني الوعد والوعيد ،خامات وأغراض
 َهي ذي أحْ ِجية التشكيل التي انتهجها الفنان الطاهر عبيد ،ت ِ
مستعادة يف تش ّكل جديد ،طني وخشب وحديد...
ِلنَتَواجَ َه مع "لحظات اسرتخاء"ال تعرف ال ّرخاء وردهات "استلقاء" تنتظر ال ّلقاء وامرأة "جالسة"
بني حالة طموحة و يائسة ،تستع ّد للوقوف"وقفة تأمّ ل" وتحمّ ل ،وطيف يريد أن يبوح من خالل" قلب
مفتوح"و"رضيع "يفوق أمَّ ه حجما يف حوار "المتناسب" تغيب فيه النّعومة عن"األمومة" ،ليس من قِ َ
ص
نَظر بقدر ما يرمي إىل إعادة النّظر يف مدى أهمّ يّة ما غاب عىل حساب ما حرضِ ،ليُجْ ِليَها بمثابة اإلشارات
ّ
واملؤشات عرب تهويل أحجامها عىل حساب ما خلفها وأمامها ويف ما ّ
تبقى من الجسد "ال ّ
طيف" أو ربّما
ّ
معنى ألطيافنا
لكي نبحث عن
طيْف ونَيْف ،يحمل املعنى حينا ويغيّبه أحيانا  ،م ُْف ِسحً ا لنا املجال
ً
كمتلقني ْ
التي تطوف يف أرجاء رواق العرض ،هذا" املكعّ ب األبيض" الذي نصبح فيه بدورنا "أطيافا حيّة" يف حوار مع
أطياف منحوتات ال ّ
ٍّ
متلق إىل متحاور
طاهر عبيدِ ،لنُراجع وضعيّتَنا األوىل و"ذاكر َةجسدِ"ك ّل منّا ،من مج ّرد
ّ
"الكشاف" يف حالة طواف بني األطياف ،فنستعي ُد ال ّ
ّ
طواف من
يلف ويدور بال "اسرتاحة" وال فتور ،بمثابة
جديد ،ونعيد ونُعيد مع "أطياف" الفنّان ال ّ
طاهر عبيد...

اقتفاء "أطياف" ّ
الطاهر عبيد

طواف بين "األطياف"

«القطات احلصاد» لوحة Jean-François Millet

أ.د.سامي بن عامر

نتناول اليوم ،تجربة ألحد أهم
الرسامني الغربيني .هو الفنان الفرنيس
 .Jean-François Milletفلتجربته الرائدة
لها مكانة يف مسرية الفن عىل الصعيدين
الغربي والدويل خالل القرن التاسع عرش.
وسنركز عىل عمل له بعنوان les." :
( "glaneusesالقطات الحصاد).
ولد جان فرانسوا مييا سنة 1814
وتويف سنة 1875وهو رسام واقعي
يشتغل باقالم الباستال وهو ايضا حفار
ورسام خطي من القرن التاسع عرش ومن
مؤسيس مدرسة الباربيزون .وهو معروف
بمشاهده الواقعية املشهورة للحقول
وللحياة الريفية .وقد تأثر بالفنان كورباي
مؤسس الواقعية .وهو ابن لعائلة قروية
وتربى يف مناخ مثقف .اشتغل يف مزرعة
العائلة اىل حد العرشين سنة من عمره
وبعدها تفرغ للفن .وقد استقر يف باريس
سنة  1837حيث درس بمدرسة الفنون
الجميلة واهتم بأعمال دومياي اتصفت
أعماله بتضخيم املشهد القروي باالعتماد
عىل أسلوب واقعي يربز من خالله الحياة
البائسة للنساء الريفيات.
"القطات الحصاد" هي لوحة ملييا
انجزها سنة  1857وعرضت يف نفس
السنة يف الصالون .وهي زيت عىل قماش
مقاسها  83.5عىل  110سنتمرتات وتنتمي
إىل مدرسة باربيزون وعىل ملك متحف
اورساي بباريس.

ونشاهد يف املستوي االول لها ،ثالث
نساء يف وضعية منحنية وهن بصدد التقاط
السنابل التي خلفها الحاصدون يف حقل كبري
والذي نتبني يف املستوى الخلفي له عربات
محملة بحصيلة الحصاد ،مما يرمز اىل
الثروة .كما نشاهد اصحاب املزرعة واقفني
حول هذه العربات .ووراء هذا املشهد سماء
تحتل ثلث مساحة اللوحة مغطاة بسحاب

رمادي .وتتميز اللوحة بطابعها الضخم
وبصفائها .فكل يشء فيها هادئ وبسيط.
فألوانها ال تحمل أية لطخة يف حني شمس
شهر اوت تزيد يف حرارتها .لتفيض اىل لون
برتقايل بني تغلب عليه املسحة الرمادية
والتسطيحية والذي يعتمده يف كل أشكال
لوحته .ولعلها طريقة أراد الرسام عربها
ّ
وعوزهن.
ابراز ان يربز فاقة هؤالء النسوة

نسوة ذات وجوه غائبة ومجهولة .وذات
قبعات تحجب شعورهن.
وقد كتب الناقد :Paul de Saint-Victor
"لقد رسم مييا باالعتماد عىل بساطة
صارمة مواضيع بسيطة.. .فهو يهرب من
إغراء قول كل يشء يف آن واحد ...ولوحة
"القطات السنابل" لسنة  1857تختلف
عن األعمال السابقة من اجل هذه الوفرة
يف االختصار والتي تمثل خاصية موهبة
وإمضاء كبار الفنانني".
ويبدو ان التقاط السنابل قد منع يف تلك
الفرتة .إال إن الكاتب بالزاك أكد عليه واعتربه
رشعيا وواجبا .وهو ما جلب اهتمام مييا
لهذا املوضوع الثوري .ففي هذه اللوحة
اعتمد مييا عىل تباين واضح بني وضعية
الفالحات الالتي يلتقطن السنابل سنبلة
سنبلة من االرض لسد حاجة الجوع من
جهة ،ومن جهة اخرى ما نشاهد يف خلفية
اللوحة من ثروة تمثلها اكوام السنابل التي
تحملها العربات املثقلة بالحصاد .ولعل هذا
ما يجعل مييا منتم إىل الفن الواقعي الذي
سعى إىل إبراز الواقع من زاوية الناقد.
"القطات السنابل" الالتي رسمها ميياي
تعترب رمزا لثورة شعبية عىل االمرباطورية
الثانية والتي تدنى يف فرتتها مستوى عيش
الطبقة الشعبية.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي

فضاء اإلبداع
لعنة الجنرال
عليك
صابر العبسي
العَ َ
صافريُ
والو ْر ُد
والشمْ ُ
س
وال ّريحُ
يف البدْء جَ ا ُؤوا جَ ميعً ا
يدًا بي ٍد
َ
جَ ُ
لسوا الق ْر ُف َ
صا َء ُقبالة مدْفأتي
ْ
ح ْو َل مائدتي الخشبيّة واق َ
تسمُوا
الخبْز ،والتب َْغ،
َ
ْتقالة،
والخمْ ر ،والرب
واحْ تفلُوا راقص َ
ني إىل َ مطلع الفجْ ِر
واف ُ
فاخ ُ
ْ
رتقوا ْ
تفوا
ْ
فالَ الور ُد عا َد إىل َ حق ِ
له
إل ْ
ادت َ
س عَ ْ
قِ
وال َ الشمْ ُ
أف ها
عادت َ
ْ
وال َ ال ّريحُ
إل ُكوخِ ها
عادت إىل شدْوهاَ
ْ
ري
وال َ َ
هي ك ّل العصاف ِ
ول ْم يب َْق ِل
ْ
من طفوالتهم ْ
غيُ طي ٍْف
.....
.....
.....
هبوب ي ٍد غريَ مرئْي ٍّة
بُعيْ َد
ٍ
طالعتْني الجرا َدةُ،
والج ْرذُ،
ُ
والغو ُل،
والضبْعُ،
ّ
ْ
واألفعوا ُن املرقط
جاؤوا جَ ميعً ا
كرسوا البابَ
يدًا بي ٍد
ُ
ْ
َ
وانْدفعُ وا دُون إذ ٍن
يدًا بي ٍد
ِ
البداية ثالّجَ تي
أ َكلُوا يف
ث َّم مائدتي الخشبي َّة واملدْفأ ْهَ
نفيس ْمل َ
أ َكلُوا َ
بة الض ْو ِء،
ِّ
والرف،
والنّايَ واألبْجدي َّة
ني َ
صامت َ
واحْ تفلُوا َ
إل مطلع الفجْ ِر
الذُوا بك ّل ال ّزوايا من البيْت
مَ ا غاد ُروا
همْ هَ مُوا هازئ َ
ني:
ت ف ْل َ
إذا شئْ َ
تبق
ْ
إن ل ْم تشأ ْ دمْ َدمُوا عاليًا
ُ
هذ ِه أ ْرضنا بيتنا
ت ْ
ما الذي جئْ َ
تفعلُه
ُ
ههنا بيننا أيّها الضيف ؟
من مخيّلتيْ ،
مقتلعا ْ
من دَمي،
َ
ُ
طردت
دون ذاكر ٍة هكذا ق ْد
فألفيْتني خارجَ الجن ّ ِة ا ُمل ْشتهاةِ
يه يف الكهْ ِف حوْيل ّ
إىل التّ ِ
ألف
ُ
عثرت عيلَّ،
َ
عل ّ
احل النابيلّ،
الس ِ
ْ
ت َ
عَ ث ْر ُ
عل الو ْرد ِف البحْ ر مغتصبًا،
ْ
ُون أجْ ٍ
والعَ َ
نحة أ ْو مناقري
د
من
افري
ص
ِ
ْ
َ
والشمْ ِس مقطوعة الرأ ِس،
مص ً
والريح ْ
لوبة،
صاحَ بي عَ اب ٌر َ
ضاح ًكا
ت ْلك لعْ نتًه،
لعْ ُ
الجنرال عليْك
نة ِ
من كتاب الجنرال الذي أسقطت عرشه
عربة

القرفصاء
سلوى بن رحومة
عىل مدارج بيته جلست القرفصاء
نسيت الوقت نسيت الكربياء
و كلمات املذلة
إن عاد سكتت ضوضاء قلبي
كفت دموعي عن التكاثر
وصارت تصيل مع االيمة
منذ ذاك اليوم نسيت طريق بيته
لون القرنفل عىل الواجهات  ،داخل الرشفة
وسكت قلبي عن املحبة
كان البد يل من رحلة النسيان من طوفان
يغرق فيه قلبي يغتسل يجدد دربه
أودعت قلبي الريح تذرو حبه
أودعته الخريف يسقط أوراقه دمعة دمعة
كان البد من رحلة النسيان من طوفان
كان البد ان اوهم قلبي بان الحب ياتي وإن يف غفلة
يف رحلة النسيان أودعت قلبي نجوم السماء
فرفض قلبي أن تحبه نجمة
نزلت البحر اوهم نفيس بان الحب كااللوان
البد ان يغري املاء لونه
نزلت البحر أوهم نفيس أن الحب طعم
البد ان يبدد امللح طعمه
مازلت يف رحلة النسيان يف الطوفان

تواصل
باسل ضميرية  -بيروت
ِ
اللغة،
اخرتاع
قب َل
ِ
َّ
العش ُ
َ
َ
اق يتواصلون باأليادي...
كان
ُ
ُ
رأيت
فكنت إذا
ُ
عرفت
يدا ً تمس ُك بيدٍ،
لعاشقني
بأنهما
ِ

عالقة
منذر العيني
َ
ِ
القيامة.
غبت كثريا عن حديث
ْ
قالت.
فماذنبُ حادثة بقِ ْ
يت يف مدار التّجا ُر ِب
َ
رب َك يف ِ
الكتابة أو تس ّلقها
ليله يأبى
ماذنبُ ح ِ
عاريا
أنت ْ
َ
إذن
جدال
ال تري ُد الخضو َع أليّ
ٍ
ً
مضيعة لألنا وهي ترت ُّد من وقفها.
ترى فيه
ال أري ُد الخضو َع
فقط ال ليش ٍء
ِ
اإلندثار
العالمة تختا ُر حري َّة
ألجل
ِ
ٍ
جهة ما.
إىل
تحادثني وأحادثها.
هكذا
َ
«الكافلريو»
مثال يف سقيفة
نكون حسمنا أمو َر الد ِ
ّاللة
ماغونتان وما كتب الله من»البا ْك ْ
س»
ِ

شعر

awatefbeldi@gmail.com

أبحث عن قشة تنقذ البحار من ذنبه
ومازلت أحن اىل مدارج بيته و
القرفصاء
و الغي قاموس املذلة
مازال اصبعي يحفظ احرف اسمه
مازال يعرف ارقاما مهمة
مازال ذلك الجوال يعشق صوته
يمني نفسه باخر كلمة
مازلت يف رحلة النسيان يف الطوفان
اعد الرمل حبة حبة
ادفن شوقي يف حرارة صيفها
لعل الحب معدن و الرمل يسهل الذوبان
يسهل دفنه
ارشف قلبي عىل النسيان وارشفت النزول من
موكب الحفلة
حتى وجدته يجلس القرفصاء
يلغي قاموس الكربياء يغري تعريف املذلة
يزين الورد راحتيه
يذرفها دموع فرح دموع صلح دموع محبة
اقرتبت منه االمس تمثاله
لعلني يف حلم
او لعله من رمال البحر قد
انهار ان صافحته او بكيت فوق جفونه
فسال مع كل دمعة
اقرتبت احدث نفيس هل فعال اعود من رحلة
النسيان و الطوفان
هل اصدق راحتيه اغرق قاموس املذلة
وقف يؤكد جراة وبادر يحضن الشوق بعد ان كان
يصده

كانا قد
النطق حديثا ً
َ
تعلما
ُ
رأيت
وإذا
ً
ُ
عرفت
يدا ً تحتض ُن يدا،
لعاشقني
بأنهما
ِ
ً
دفعة واحدة ً،
أرادا أن يقوال ك َّل يش ٍء
ومن ثم يصمتا إىل األبد
ُ
رأيت
وإذا
ِّ
ُ
يدا ً
تصفق يف الهوا ِء
ُ
عرفت بأنها
ْ
إلمرأةٍ ،من ِ
راحت تكل ُم نفسها!
فرط وحدتها،
ِ
البنت َ
أمس
شغب
أعو ُد إىل
ِ
َ
ِ
البار
وكيف عال صوتها يف زحمة
ِ
التستحي أن ترى ضدّها يرشبُ اآلن صمت ُه
ُ
ْ
كيف؟
بي الحكيُأوربّمالحا ُل:
يضيق َ
ُ
تضيق بها الدّربُ
تجـي ُء
ُّ
يكف
مارق ال
خندق
أسريين يف
لنبقى
ِ
ٍ
ٍ
ُ
سألتمس العذ َر
ٍ
جهة ما يف خالء العبار ِة
حتّى نعو َد إىل
ُ
ُ
ننزل آياتنا
ٍ
ظروف بدائي ٍّة يف
ين أمام
أو لنبد َو منترصَ ِ
جحي ِم الغوايةِ
ٍ
كعاصفة
ننحني للهزائ ِم إذ تم ُّر
ث َّم نضح ُك نضحكُ
من يومنا اآلت
من بعثنا
ِ
الحكاية
رساب
يف
ِ
ِ
واليو ُم لم ينته بع ُد
ُ
والبنت ترشبُ
َ
باألمر
إذ ال عالقة
ِ
ِ
ُ
الكأس
دامت
ما
َ
تنهي
وتأم ُر.
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نشرة األخبار
لطفي التياهي
يف حيّنا املكتظ بالنّهار الرشيد...
تنرش املقهى زبائنها ال ّ
طاعنني يف األرصفة
تنرش ربّات البيوت خصومات ال ّليل التّافهات
تنرش بائعة الهوى حمّ االت صدر فارغة
ينرش طالب هيكله العضمي وفقر أكاديمي
ينرش ميكانيكي صبيانه املتفحّ مني وشتيمة
جسيمة
ينرش ّ
الشاعر ثقوبه عىل ال ّرصاص وعجني
نبيذ قديم
ينرش العمدة بطنه وزوجته الثّالثة وكيدهن
العظيم
ينرش مخرب متقاعد عيونه ومكيدة رسميّة
تنرش ال ّراقصة خرصها وهدهدة نهد كريم
تنرش أم البنات ك ّل الغسيل وعِلكتها
تنرش العجوز عمرها ونصيحة ّ
جافة كتني
تنرش أرملة ركامها ورسواال رشقيّا مات يف..
نقاش حاد
تنرش مراهقة كريما ض ّد الشمس ونزوة آليّة
ينرش املتسول تحت الجدار جسده ليحجز
ّ
الصباح الباكر
ينرش البائع املتجول صوته املحيل ّ جدا عىل..
بضاعة أجنبية
آخر املساء الك ّل ينام هانئا يف...
عيون نرشة األخبار

عائلة فقيرة
محمد خالد -
العراق
أنا من عائلة فقرية
اذك ُر مرة حني كنت صغريا
طبخت لنا امي وجبة غداء دسمه
حيث وضعت لنا قطعة صغرية من لحم
الخروف
عىل القدر الذي تعد به مرقة الفاصوليا
كي تمأل القدر برائحة اللحم
وحني انتهت طبخ الغداء
فرشت امي حزنها
وجلسنا عىل املائدة
وضعت أمي اللحمة فوق األرز وقدمته لنا
أبي كان يفتعل عذرا
ويرميها امام اخي
اخي الذي كان يرميها أمامي
و يقول " :رضيس يؤملني
ُكلها انت ال استطيع مضغها "
انا كان عذري ال أحب اللحم
وحني كنا ننتهي من الغداء
كانت اللحمة تبقى يف مكانها
دون ان يمسها أحد
امي التي تساقطت اسنانها
دون ان تذوق اللحمة إىل اآلن
وحدها  ،كانت تشاهد كل هذا وتبكي ...
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الثقافي
الشارع
والتلفزي
اإلذاعي
الشارع
أنتريتي نبّ ار

«دزوزف» الحكيم
تذكرت «دزوزف» تلك الشخصية الطريفة التي كانت
تسكن نفس الحي الذي عشت فيه طفولتي وفرتة طويلة
من شبابي يف مدينتي صفاقس...تذكرته وأنا أتابع الجدل
الحاصل عىل وسائل اإلتصال بعد ترصيحات املف ّكر يوسف
الصدّيق يف برنامج «فكرة سامي الفهري» ملا رد عىل السؤال
املستفز للمنشط الهادي زعيّم حول ما يعرف بعذاب القرب...
وكان االستاذ الصدّيق واضحا يف دحض هذه األراجيف
والخرافات التي يروج لها أدعياء الدين ونفاها بشكل قاطع
من داخل النص الديني نفسه...
مثل هذه التساؤالت كانت تطرح يف جلسات الشباب يف
حينا خالل سمرهم الرمضاني وأذكر ما رواه لنا أخي األكرب
عمر رحمه الله عن إجابة «دزوزف» يف هذا الشأن ملا طلب منه
إبداء رأيه حول هذا موضوع «عذاب القرب» فقال« :شكون
مىش للقرب وجاب الخرب» ...هذه اإلجابة الوجيزة واملفحمة
جعلت شباب الحي يطلقون عىل «دزوزف» نعت الحكيم
تهكما...
«دزوزف» هو يف سن أخي عمر أي من مواليد 1942
وكان يف شبابه أحد الكوادر املهمة يف ميناء صفاقس يشتغل
عىل سفينة تقوم بتوجيه البواخر التجارية الكبرية لرتيس يف
مكانها الصحيح ليتم تنزيل بضاعتها عىل أحسن وجه ...
كان وسيما ويحذق الحديث ببعض اللغات االجنبية بحكم
تعامله مع البحارة األجانب...تعرف يف تلك الفرتة عىل فتاة
جميلة جدا من يهود املدينة وأحبّها اىل حد الجنون ،لكن ّ
قصة
هذا الحب املستحيل باءت بالفشل جراء رفض االرستني
لتلك العالقة ...فصدم هذا الشاب الوسيم ودخل يف انهيار
عصبي شديد أثر عىل مداركه العقلية واصبح هائما عىل وجه
األرض...
كان «دزوزف» لطيفا معنا ويجيب عن أسئلتنا الخبيثة
واملستفزة بعفوية تالمس السذاجة أحيانا...
أذكر يف أواخر السنوات الستني ملا تم قطع العالقات مع
مرص إثر زيارة الزعيم بورڨيبة للرشق واعالن موقفه من
القضية الفلسطينية يف خطاب أريحا الشهري ّ
أن «دزوزف»
توجه إىل أخي عمر بالسؤال« :يا عمر توة أحنا ومرص يف عركة
كبرية» فأجابه أخي« :إيه أحنا يف قطيعة تامة معهم» ...فعاد
«دزوزف» ،الذي كان شغوفا باألفالم املرصية القديمة ومدمن
عىل مشاهدتها ،للسؤال قائال « :باهي توة كان تصري حرب
معاهم فريد شوقي ومحمود املليجي وتوفيق الدقن ورشدي
أباظة مع شكون باش يرضبو؟» فاجابه أخي عمر ضاحكا:
«طبيعي باش يكونوا مع بالدهم مرص» فصدم «دزوزف»
وقال« :مشينا زيزي يا عمر ...باش ياكلونا ماكلة شكون
باش ياقف قدامهم حمودة معايل واال عبد السالم البش»...
«دزوزف» كان مهووسا بالسينما املرصية وكان متيّما
بالراقصة «نعيمة عاكف» يعبدها عبادة وصورها تكسو
جدران بيته ويعتربها أجمل إمرأة يف الكون حيث كانت
معياره لتحديد إجابته عن جمال أي فتاة من بنات الحي...
كان ملا يسأله أخي ما رأيك يف فالنة فيجيب مبارشة« :شباش
تردها نعيمة عاكف»...حرضت يوما عىل حوار دار بينه وبني
أخي عمر الذي أراد إقناعه بالزواج من جارة لنا كانت بدينة
نسبيا فاجاب «دزوزف»« :ال هذيكا غالية برشة عيلّ» فضحك
أخي عمر وقال له « :عاله ّ
ياخي باش تاخوها بامليزان وإال ّ
بالكيلو»...
كان «دزوزف» من أحباء النادي الصفاقيس ويحرص
عىل متابعة مبارياته عرب املذياع...ذات مرة إلتقى النادي
الصفاقيس بفريق الرتجي وكنا نتابع النقل املبارش عرب
«الرتانزيستور» وحل بيننا «دزوزف» وسأل عن النتيجة
فاجابه «صطوفة» الحالق « :واحد بالش لفائدة الرتجي»
فإغتاظ «دزوزف» وقال« :أنا ما نصدقش الراديون ايل يميش
بالبيالت».
وأختم بالقول أن «دزوزف» كان مرجعي حني يغيب عني
عنوان فيلم مرصي قديم فاتوجه اليه بالسؤال فيعطيني
عنوان الفيلم واسماء أبطاله وحكايته.
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صفحة من إعداد  :منير الفالح

طرائف ّ
الزعيم (ج )190
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بورڤيبة وثورة  18جانفي 1952

م ّرت منذ أسبوع الذكرى  70الندالع الثورة املسلٌحة ضد
االستعمار الفرنيس التي كانت معروفة بعيد الثورة قبل نوفمرب
 1987وسط صمت كامل سواء من طرف األحزاب السياسية أو
من االعالم الرسمي والخاص يف الوقت الذي تمثٌل فيه هذه الذكرى
محطة أساسية من معركة التح ٌرر من االستعمار ليس يف تونس
فقط بل يف املنطقة العربية أيضا .
وبهذه املناسبة سنخصص بطاقة اليوم للحديث عن دور
الزعيم يف اندالع هذه الثورة وكيف
قادها ومع من تحالف وكيف
إستثمر نتائجها.
ال يمكن الحديث عن أسباب
اندالع الكفاح املس ّلح دون العودة
إىل ظرفية ما قبل  1952وتحديدا
للفرتة املمتدّة بني  1946و1952
عىل إثر اإلفراج عن زعماء الحزب
املعتقلني منذ أحداث  9أفريل
 1938واملضاعفات الكارثية
للحرب العاملية الثانية عىل
َي،
االقتصاد واملجتمع التونسي ْ ِ
تم استئناف النشاط الوطني يف تونس بقوّة غداة هذه الحرب
الكونية عىل ضوء األوضاع الداخلية وعديد األحداث اإلقليمية
والدولية الجديدة .وقد أفضت جهود الوطنيّني إىل عقد مؤتمر ليلة
القدر باملدينة العتيقة يوم  23أوت  1946ض ّم كافة التنظيمات
السياسية والنقابيّة والفصائل الفكريّة والهيئات املهنيّة الوطنيّة
 بما فيهـــا الحـــزب الدستوري القديم  -و ُرفع ألول م ّرةوبوضوح مطلب استقالل تونس عـــن فرنســـا.
يف هذا السياق النضايل ،تكونت حول الحزب الح ّر الدستوري
الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة «جبهة وطنية» ضمت االتحاد
العام التونيس للشغل بقيادة الزعيم فرحات حشاد واالتحاد
التونيس للصناعة والتجارة واالتحاد العام للفالحني واملنظمات
الشبابية والكشفية والطالبية والنسائية.
وإثر عودته من باريس كثّف الزعيم الحبيب بورڤيبة اتصاالته
بالقاعدة الشعبية يف كامل أنحاء اإليّالة عرب اجتماعات وخطب
دعائية جماهريية ،...يف ك ّل من املنستري ( 8جانفي  )1952وتونس
العاصمة ( 11جانفي  )1952و بنزرت ( 13جانفي  ،)1952رشح
فيها سبب فشل الحوار مع فرنسا مهيّئًا الشعب للكفاح املس ّلح
ّ
»:إن الوقت قد حان لخوض املعركة الحاسمة»!
بقوله
وملجابهة امل ّد التح ّرري وكرس إرادة الوطنيّني وتلبية لرغبة
االستعماريّني يف تونس ،قامت السلطات الفرنسية يف  9جانفي
 1952بتعويض املقيم العام «لوي برييي» Louis Perillier

بالعسكري املتص ّلب ««جان دي هوت كلوك» Jean De Haute
 Cloqueالذي ح ّل يوم  13جانفي عىل متن بارجة حربيّة تصحبها
طائرات مقاتلة إيذانا باستخدام القوّة وترهيب التونسيّني وتشديد
الخناق عىل الوطنيّني .ويف يوم  16جانفي  ،1952أصدر مرسوما
يحجّ ر كل االجتماعات العامة والتظاهر ومنع الحزب الح ّر
الدستوري الجديد من عقد مؤتمره الرابع .لكن إرصار الوطنيّني
عىل تحدي فرنسا وبلوغ هدفهم ،كلفهم ذلك ما ك ّلفهم فاق إرادة
املقيم العام الفرنيس.
وكان  18جانفي 1952
«تاريخا مفصليّا يف الوعي
الوطني التونيس» بإعالن املعركة
ّ
التحريرية والكفاح املس ّلح حيث
كان الر ّد الرسمي للحزب الح ّر
الدستوري الجديد ومناضليه
عىل سياسة التسويف واملماطلة
رسي
الفرنسية بعقد مؤتمر
ّ
بنهج ڨرم ّ
طو (سيدي محرز)
يوم  18جانفي  ،1952برئاسة
الزعيم الهادي شاكر .وقد جاء يف
الالّئحة ا ُملصادق عليها باإلجماع يف أعقاب املؤتمر ماييل« :يؤ ّكد
املؤتمر أنّه ال يمكن التعاون املثمر بني البلديْن (تونس وفرنسا)
يف امليادين الثقافية واالقتصادية والدّفاع إال ّ بانتهاء الحماية
واستقالل البالد التونسية وإبرام معاهدة و ّد وتحالف عىل َق َد ِم
املساواة».
ويف نفس اليوم قامت السلطات الفرنسية بإيقاف حوايل 150
وطنيّا من الدستوريّني والشيوعيّني والنقابيّني ،كان من أبرزهم
الحبيب بورڤيبة واملنجي سليم (ال ّلذان أُبعِ دا إىل طربقة) والهادي
شاكر ...ومحمّ د النّافع وموريس ن ّزار (عن الحزب الشيوعي
التونيس) ...الخ....
ثورة  18جانفي  1952ايضا كانت السبب املبارش يف اغتيال
الزعيم النقابي فرحات ٌ
حشاد الذي قاد الحركة الوطنية بعد أن تم
اعتقال الزعيم الحبيب بورڨيبة وإيداعه ٌ
السجن واستقرار الزعيم
صالح بن يوسف يف مرص .
ومثلت ثورة  18جانفي  1952مرحلة جديدة عرفت فيها
الحركة الوطنية نقلة نوعية ...وتتالت العمليات املسلٌحة ضد
التواجد الفرنيس العسكري يف ماطر وتازركة وطبلبة وصفاقس
وڨابس يف انتفاضة شعبية مطالبة برحيل االستعمار وانطالقا
من جانفي  1952أظطرت فرنسا للتفاوض مع الحركة الوطنية
والحزب الحر الدستوري وقيادته وصوال اىل االستقالل الداخيل ثم
االستقالل التام يف  20مارس . 1956

فيلم «روبة عيشة» يتوج في نيويورك

أرستيهما.
املوسم الجديد من مسلسل «عروس بريوت» سيشهد العديد من
التطورات والخالفات املستمرة بني الزوجني ثريا وفارس ،خاصة
بعد قرارها العودة إىل الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفري املال فور
تعرضهم لألزمة املالية...
يقول ظافر العابدين عن هذا املسلسل « :لم يكن من املفرتض أن
يكون هناك جزء ثالث من مسلسل عروس بريوت ،لكن بعد النجاح
الذي حققه يف جزئيه األول والثاني ،كانت هناك مطالب كثرية من
الجمهور لتقديم جزء جديد ،فالعمل تصدّر قائمة األعىل مشاهدة
 ...وأضاف ظافر العابدين  »:لم أتعاقد عىل أي عمل فني لرمضان
املقبل  ،2022ألني منشغل باالنتهاء من هذا املسلسل...

ّ
ّ
وفنانون
فن

بعد تقديره يف الهند والقاهرة واملغرب ولبنان فاز الفيلم التونيس
القصري «روبة عيشة» بجائزة أفضل دراما من مهرجان نيويورك
«مويف أواردز».
تدور أحداث الفيلم حول معاناة الطفل «صابر» ىف توفري
مقومات العيش الكريم له ولوالدته املريضة (فاطمة الفالحي).
وذات يوم يخربه صديقه «األشهب» بأن والدته تحترض وبأنه البد
أن يعود بها من املستشفى إىل البيت ،ليدخل بذلك «صابر» ىف رصاع
من أجل توفري لوازم دفن والدته...
وأشار املخرج محمد سعيد إىل أنه استوحى أجواء فيلمه من
وقائع عرفتها تونس عام  2013حني إستنكر الناس حصول إرتفاع
غري منطقي يف تكاليف الدفن ،خالصا اىل ّ
ان الفيلم يطرح قضية
اجتماعية مئة يف املئة.

«عروس بيروت  »3يعيد ظافر العابدين
لشاشات التلفزيون

انطلق بث الحلقات األوىل من مسلسل «عروس بريوت»
ىف موسمه الثالث عىل إحدى املنصات اإللكرتونية.
وتعرف أحداث املوسم الثالث تطورات حياة «فارس
وثريا» (كارمن بصيبص وظافر العابدين) ،بعد األزمة
املالية التى واجهتهما ،وكيف يتقبل فارس
محاوالت ثريا ملساعدته ىف اإلنفاق عىل

هند صبري منتج منفذ

تحدثت النجمة التونسية املستقرة بمرص عن تجربة املنتج
املنفذ ٱلخر أعمالها «البحث عن عال» الذي سيبدأ بثه يوم  3فيفري
يف إحدى املنصات العاملية املختصة ...وقالت هند صربي « :سعيدة
جدا أني اتجهت لتجربة املنتج املنفذ ،وهو أمر طبيعي يف العالم
كله ومعظم املمثالت ىف هوليوود منتجات منفذات ولهن كلمة
مسموعة».
وأوضحت هند صربي أن مسلسل «البحث عن عال» ليس جزءا
ثانيا من عايزة أتجوز ،مضيفة أن الدراما العربية تحتاج لقصص
نساء أو لقصص تروى من النساء ،بطريقة تحمل الحقيقة وليس
تجميال.
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من مبعوثنا الخاص الى الكامرون :العربي الوسالتي

«وحي» الكاف
ينزل يف غار
نيجرييا..
وقاروا
املحافظة
تتن ّفس عرق
األبطال
يف غفلة من الجميع ويف الوقت الذي كان
فيه الك ّل يرتقب صفارة النهاية للمغامرة
االفريقية أجّ ل «النمس» ك ّل الحسابات
والعقابات ومدّد إقامة وفد املنتخب يف
الكامريون بتصويبة رائعة خادعة قتلت
أحالم النيجرييني وأعادت تونس إىل ع ّليني...

ليلة تاريخية..
قبل الحديث عن املحطة الرياضية
القادمة للمنتخب والتي ستكون يف مواجهة
املنتخب البوركيني يف ربع نهائي املسابقة ال
ب ّد أوال من العودة قليال اىل الخلف ..إىل ليلة
األبطال عندما صنع املنتخب التونيس اإلنجاز
وأقىص أحد أه ّم املرشحني للفوز بالبطولة
واملنتخب الوحيد الذي حقق العالمة الكاملة
يف الدور األول.
املباراة كانت استثنائية بكل املقاييس
ليس ألنها تشكل مفتاح العبور للدور القادم
فقط ولكن ألنها تزامنت مع فرتة صعبة م ّر
بها كل الوفد بداية بالتشكيك يف قيمة االطار
الفني والالعبني وصوال إىل اتهام املجموعة
كك ّل باإلهمال والتسيّب والتقصري .لذلك كان
هذا تح ّد كبري يف نفوس الالعبني لر ّد االعتبار
ألنفسهم وهذا ربما ما يفرس الروح القتالية
التي خاضوا بها املباراة وكذلك الدموع التي
الزمتهم عىل امتداد  48ساعة وتحديدا منذ
السقوط املدوّي أمام غامبيا..

عهد خاص..
بعد الهزيمة أمام املنتخب الغامبي وأمام
االنتقادات الكبرية التي تع ّرض لها املنتخب
تعاهد الالعبون عىل ر ّد االعتبار ألنفسهم
وقد سبقت مباراة نيجرييا اجتماعات
خاصة جمعت الالعبني فقط وتم خاللها
االتفاق عىل أن تكون مباراة نيجرييا مباراة
حياة أو موت.
مصادر موثوق فيها كشفت لـ «الشارع
املغاربي» أن الدموع كانت هي الرابط

األسايس واملعنوي بني الالعبني الذين شعروا
بجسامة املسؤولية وبحجم االنتظارات
امللقاة عىل عاتقهم رغم أن الجميع أو
غالبية املتابعني كانوا يتوقعون فوز نيجرييا
وبنتيجة عريضة ولكن عزيمة الرجال
والعهد الذي قطعوه فيما بينهم كان لهما
الكلمة الفصل ولع ّل دموع املساكني بعد
املباراة تكفي مؤونة التعليق.

دموع الرجال..

يف الندوة الصحفية التي تلت مباراة

نيجرييا والتي حرضها يوسف املساكني
باعتباره أختري رجل املباراة رأينا «النمس»
يف صورة جديدة لم نعهدها عنه قبل...
املساكني تك ّلم بنربة القائد الحقيقي..
وجّ ه دعمه ومساندته لك ّل الالعبني وملد ّربه
الغائب وللجمهور التونيس الكبري .املساكني
تحدث بتأثّر كبري مؤكدا أن تونس لها رجال
يدافعون عنها ويرفعون رايتها مطالبا
الجماهري بدعم املنتخب حتى الرمق األخري
وبأقىص ما يمكنهم ذلك.
ومن حسن الح ّ
ظ أن «الشارع املغاربي»
كانت حارضة يف تلك اللحظة االستثنائية
التي امتزجت فيها مشاهر املهنية بالوطنية
وبحب املنتخب واأللوان التي يحملها وقد كنّا
محظوظني أكثر بعد أن أهدانا قائد املنتخب
ورجل املباراة وصاحب هدف العبور قميصه
الغايل مع ّ
طرا بعرق األبطال واالنتصار.

استراحة محارب..
التجارب السابقة والسقوط بعد كل
انتصار جعل التحضري ملباراة بوركينا فاسو
ينطلق مب ّ
كرا ..الفرحة كانت ال توصف
واالحتفاالت تواصلت حتى ساعات الصباح
األوىل ولكن الرسالة األوىل جاءت أرسع
من العادة هذه املرة حيث أوىص رئيس
الجامعة وديع الجريء الالعبني واالطار
الفني بنسيان صفحة نيجرييا والرتكيز منذ
اللحظة عىل املباراة القادمة.
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وفد املنتخب يقيم حاليا بنزل «بينوي»
بمدينة قاروا والوفد معزوال تماما عن
الحياة بالخارج ما عدى أثناء التوجّ ه مللعب
التمارين .عىل ذكر الجريء رأينا الرجل بعد
مباراة األحد يكاد يطري فرحا وعيناه تلمع
بالسعادة والغبطة والدموع فهو يعرف
جيّدا أن الجميع يف تونس ينتظرونه يف
«الدورة».

حكاية مدينة..
بعد رحلة مثرية ملبي اىل دواال عىل
امتداد أكثر من أسبوعني حملتنا االقدار اىل
مدينة قاروا التي كانت تحتضن مباريات
مجموعة نيجرييا .املدينة الكامرونية تكاد
تكون محتلة من الجالية النيجريية فهي
تبعد قرابة  40كم عن الحدود النيجريية
وتعترب معربا حدوديا بني البلدين .أهم ما
يميّز هذه املدينة الصاخبة نهارا والصامتة
ليال أنها مدينة متدينة إىل أبعد الحدود

فغالبية س ّ
كانها مسلمون بل األكثر من
ذلك أنهم ملتزمون بتعاليم الدين اإلسالمي
الحنيف وهذا يظهر يف معامالتهم وحتى يف
طريقة لباسهم.
ومن حسن الح ّ
ظ – مرة أخرى أن هذه
الفرتة من العام يكون فيها الطقس معتدال

كأنه ربيعي خالفا ملا وجدنا يف دواال وملبي
ولكن هذا املناخ ال يستم ّر كثريا فبعد شهر
من اآلن وحسب ما حدّثنا البعض تصبح
الحياة هنا جحيما ال يطاق بسبب الحرارة
والرطوبة املرتفعتني .فضال عن ذلك تكفي
جولة صغرية لتقف عىل حجم الفقر الذي

يكسو هذه املدينة .وباستثناء بعض املباني
املحرتمة وكذلك امللعب الرئييس لقاروا فإن
رائحة الفقر تنترش يف كل مكان حتى فوق
أكداس الغالل الجميلة املنتصبة عىل قارعة
الطريق.

جديد “كيا”…
الشاحنة اخلفيفة K2500
أطلقت رشكة “سيتي كارز” الوكيل الرسمي ملاركة “كيا”
الجنوب كورية بتونس ،شاحنتها الخفيفة الجديدة k2500
يف إطار وفاء ماركة “كيا” لقيمها ووعودها ،تتمتّع الشاحنة
الغني عن التعريف والذي
 K2500بشهرة الدار املمتازة ونجاحها
ّ
أثبت جدواه وصالبة شاحناتها.
ويأتي إطالق شاحنة  K2500التي طاملا انتظرها مستعملو
الشاحنات الخفيفة استجابة النتظارات وحاجات الحريف
التونيس.
وتمثل الشاحنة الجديدة وسيلة عمل موثوق بها ومتعدّدة
االستعماالت وتتكيّف مع هامش واسع من االستخدامات سواء
بالنسبة للقطاع الصناعي أو األنشطة التجارية أو ما يتعلق
بميدان اللوجستيك ومهن النقل وإيصال السلع بصفة عامة.
وتتميّز الشاحنة  K2500بخصائص تقنية وبامتيازات ال
مثيل لها وهي مطروحة يف نموذج بغرفة قيادة ذات  3مقاعد
وصفيحة معدنية جانبية متدلية.
أمّ ا طاقة حمولة الشاحنة فهي كبرية بما فيه الكفاية اذ

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

المح ّرك

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

السعر والعرض

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

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

