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أسبوعية مستق ّلة تحترم القارئ
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مِ ْنهم مَ ن غادر البالد
ومَ ن أفلت من العقاب :

من «هم»
يا سيادة الرئيس؟
على هامش قضية اسناد جوازات سفر تونسية
ليوسف مصطفى ندا وعلي غالب همت :

الزعيم بورقيبة وحركة اإلخوان
املسلمني يف مرص وتونس
المفكر يوسف الصديق لـ«الشارع المغاربي»:

قيس سع ّيد يعتبر نفسه
أذكى من الجميع

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
االفتتاحية

املثقف التونيس والسنة التونسية اجلديدة...
بقلم  :نهلة عنان (كاتبة وناشطة بالمجتمع المدني)

يف مطلع هذه السنة الجديدة نقف قليال للتأمّ ل وجرد
حصيلة الفرتة األخرية .ليس بسبب أهمّ ية تاريخ رأس
السنة ،ميالدية كانت أو بتقويم آخر ،ولكن لرضورة تقييم
األوضاع بالنظر إىل ّ
دقة املرحلة ،علما ّ
أن لك ّل يوم من حياة
ّ
األفراد والشعوب نفس األهميّة ألنها عجلة الزمن التي ال
ّ
تتوقف .فليس هناك يوم أعظم من يوم ّ
إل بقدر ما يمأل
اإلنسان بعمل عظيم...
بعد هذه املقدمة نسأل :ما موقف املثقف التونيس
وتط ّلعاته أمام مجريات األحداث وحال البالد...؟
ّ
املثقف التي
أوّال ال ب ّد من توضيح القصد من صفة
ذكرناها حيث يتصوّر البعض ّ
أن ك ّل من حمل شهادة
جامعية رفيعة،أو انخرط يف تسيري جمعية مدنية ،أو اشتهر
اسمه خالل مسرية "نضالية"...،يصري ّ
مثقفا باألقدمية...
ّ
ّ
املثقف ليس بالرضورة ضمن تلك القوالب ،بل هو كل فرد
يف املجتمع تعهّ د أمام نفسه أن يرتقي بها من خالل عمل
جدّي يتمثّل يف نفض جهاالته عنه وكنس رواسبه الفكرية
املوروثة من أجل تأثيث حياته بمعارف وعلوم نافعة
ّ
الشاق ذهنيّا بقدر
ومؤثرة يف واقع الناس .ليس ذلك باألمر
ما يتط ّلب الصدق والعزم الكتساب أخالق حقيقية...
بهذا التعريف نعود للسؤال الذي طرحناه وهو :ما
ّ
املثقف مما يحدث وما تط ّلعاته؟
موقف
عن املوقف...؟
لقد مثّل تاريخ  25جويلية  2021نقطة فارقة يف
حارض تونس ومستقبلها بأن أنتج تكتالت وترتيبات
وحسابات ورؤى "جديدة" ...فكان ال ب ّد من تقديم موقف
ّ
املثقف من هذا الحدث .وحيث هو ليس سوى مواطنا
واعيا بمواطنته ك ّل الوعي فإنّه ليس ِبدْعَ ا يف مواقفه وآرائه
عن سائر أفراد املجتمع .لذلك قد يكون خرج مساء ذلك
اليوم (بعد القرارات التي أصدرها الرئيس) لشوارع البالد
مثلما فعلت الجماهري الغفرية التي رفعت أصوات منبهات
ّ
وصفقت ...والسبب هو ّ
أن
سياراتها وهتفت وزغردت
ّ
الصف األول) كان مختنقا وعىل
التونيس (واملثقف يف
حافة االنفجار ...فجاءت تلك القرارات كمن رفع الغطاء

عن برميل ميلء بالبارود ...ث ّم ماذا...؟؟؟ فالجميع يعرف
بوجود البارود داخل الربميل ...ولكن ...ملاذا ال يت ّم إفراغ
الربميل من البارود وسكب "املاء" عليه إلبطال مفعوله
والحال ّ
أن رشاراته تتطاير هنا وهناك...؟؟؟ ملاذا يواصل
ّ
رئيس الدولة أحاديثه املشفرة بتوصيف مخاطر البارود
واإلشارة إىل مَ ن َ
وضعَ ه هناك عىل مدى  10سنوات...؟؟؟...
يك ّرر ويك ّرر الحديث الذي يعرفه الجميع ...عن املحتوى
الخطري القابل لالنفجار يف ك ّل لحظة ...بينما ال يتقدّم
ّ
املرتصدين لـ"فرصة" يف ركن هنا
خطوة يف كبح جماح
وزاوية هناك ...يمسك ك ّل منهم وسيلة إشعال (عود ثقاب،
سيجارةّ ،
ولعة ،مرآة يعكس عليها الشمس ليوجّ هها نحو
محتوى الربميل ،صغار يُدفعون لسكب البنزين داخل
ّ
بقشة ملتهبة ...أو...
الربميل ويراقبهم "فرد" يمسك
ّ
ملف "مو ّرد" األلعاب
قاض ما زال ينظر "منذ سنوات" يف
يبت يف شأنه ،والخوف ّ
النارية ال ّ
أن تسقط واحدة من تلك
األلعاب "عىل وجه الخطإ" داخل الربميل)  ...فهل نأمل يف
أن يرتاجع إبليس عن الرشّ فجأة أو أن يتوب حتّى ننام
تاركني الربميل وبداخله البارود ساري املفعول...؟؟؟ ...
يبدو هذا األمل سذاجة مفرطة إن لم نقل عبثا رصفا...
ّ
للمثقف أن يباركه !!!
وهو ما ال يمكن
ّ
(املثقف) ال يكتفي بالفرجة وإنّما
مع ذلك ...فهو
يجمع ما ّ
تيس من املاء يف سطله الصغري ...ويعمل عىل
كشف ك ّل من يمسك "شيئا" قابال لالشتعال...ويرصخ
بصوته أو بقلمه" :هل هذه اليوم هي الدولة التونسية
أم ضيعة نور الدين البحريي ومن وااله وهو أحد أصحاب
األلعاب النارية ...حيث ال تطبيق للقانون الذي يرسي عىل
التونسيني ويقف عند حدود تلك الضيعة...؟؟؟!!! نور الدين
البحريي الذي يُجَ وِّ ُز "املحايدون مع الوطن" له ولفريقه
ما ال يجوز ملخالفيهم؟؟؟ من أصحاب حقوق اإلنسان
والحريصني عىل قرينة الرباءة...تلك التي تكتسب قداسة
ّ
خاصة حني يتع ّلق األمر باإلرهابيني واملجرمني املكلفني
ّ
بمهمة كما علمتنا املؤسسات العريقة لحقوق اإلنسان
عىل غرار  Human Rights Watchومشتقاتها!!! ...
وعن التط ّلعات ...فهي ليست كثرية ولكن دقيقة بأن:

مستشارو التحرير :
تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

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

ّ
نتوقف عن مزيد الحديث عن الربميل ومحتواه
ّ
امللفات
ومن مأله ...بأن يستفيق القضاة املسؤولون عن
املؤجلة من سباتهم قبل فوات األوان...حيث ستحاسبهم
الجماهري الغاضبة باالحتشاد يف الشوارع تطالبهم رأسا
ّ
بالكف عن استحمارها ...جماهري ليست يف غفلة عن آالف
ملفات اإلرهاب املركونة ...وملفات االغتياالت السياسية...
ّ
وملفات الجنود والحرس واألمن املغدورين ...وملفات
ّ
وملفات القضاة املتورطني يف
التسفري إىل بؤر التوتّر...
ّ
جرائم شتّى...أي ك ّل امللفات املؤجّ لة ألجل غري مسمّ ى
والتي تُعاد إىل أسفل الرزمة ك ّلما جاء دورها للنظر فيها...
ّ
يتوقف الرئيس عن االعتقاد بقدرته األسطورية
أن
ّ
عىل إنقاذ البالد وحده برأيه وأفكاره كأنه من جنس غري
البرش ...ويكفيه ما خرس من دعم جهات ساندته منذ
قرارات  25جويلية ...ها هو اليوم يف ترصيحاته ال يفعل
شيئا غري تربير ترصفاته والدفاع عن شخصه بعد أن
تكالبت عليه قوى اإلفساد ...كيف ال وقد فتح لها الباب عىل
ّ
استخف بجهات جادّة أبدت دعمها له منذ
مرصاعيه حني
ّ
ِ
الوهلة األوىل ،وأفرغ من حولِه كل جبهات املساندة ملسار
إنقاذ البالد...فجملة "ك ّلنا قيس سعيّد" وعالمات اإلعجاب
عىل شبكات التواصل (التي يرسمها الشعب الكريم وك ّله
أمل يف التخ ّلص من األخطبوط الجاثم عىل الصدور) ال
تستطيع أن تكون جبهة مقاومة للفساد واملفسدين ،وإن
صدق العزم...
 نتط ّلع أيضا إىل أن ينربي ك ّل رشيف يؤمن ّبأن أرفع
مستويات األخالق هي الدفاع عن الوطن ،من أجل أن
ّ
وخاصة جملة القضاة املك ّلفني بملفات
ينبّه الجميع
األمن الوطني التي عدّدناها اىل ّ
أن هذه األرض التي اسمها
تونس هي أغىل ما يف الحياة ...واىل أنه ليس هناك حصانة
تمنع غضب املواطن عىل من يتوانى أو يتغافل أو يتع ّلل
أو يتل ّ
كأ أو يستعيل بفعل منصبه الذي يعتقده حاجزا عن
ّ
تحصن بالنصوص القانونية املوضوعة
محاسبته...مهما
عىل املقاس ...ومهما "علت املجالس" الحارسة ...فما ضاع
ّ
ّ
الحق بالوطن
حق وراءه طالب ...وتحديدا إذا تع ّلق هذا
ُ
ّ
وإذا كان الطالب هو القسم األكرب من الشعب الذي غدر ث ّم
ُسق ث ّم أُهني...
مراسل قار بأوروبا :

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
وساطة
يبدو ان زهري املغزاوي امني عام حركة الشعب يحاول تقريب
وجهات النظر بني رئاسة الجمهورية واالتحاد العام التونيس
للشغل يف ما يشبه الوساطة بني الطرفني .مصادر موثوق بها
اكدت لـ«الشارع املغاربي» ان املغزاوي التقى بشكل غري معلن
رئيس الجمهورية قيس سعيد حول هذا امللف وكان له بعد ذلك
مبارشة لقاء بأمني عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
واملسعى الوحيد يف هذه العملية هو محاولة ايجاد ارضية
التقاء «معقولة» بني الطرفني يتم فيها لقاء يكون بمثابة
«اذابة الجليد» ويُفتح معه املجال للتداول يف امللفات الحارقة
التي تنتظر البالد .وهذا يأتي بعد ترصيحات حادة وسجال بني
الطرفني وقطيعة تجلت يف غياب أية لقاءات بينهما باستثناء
اتصاالت يتيمة فيما يعود آخر لقاء جمعهما عىل انفراد اىل شهر
جوان املنقيض.
وكان وزير الشؤون االجتماعية مالك الزاهي قد التقى
الطبوبي منذ اسبوع.

موعد جديد

يوم  27جانفي الجاري سيكون موعدا جديدا للدعوة للنزول
للشارع ،وفق ما كشف لـ«الشارع املغاربي» مصدر من حزب
التيار الديمقراطي قال ان لهذا التاريخ رمزية تتمثل يف املصادقة
عىل دستور الجمهورية من قبل نواب املجلس الوطني التأسييس

بشبه اجماع وأن ذلك شكل احد اهم االحداث السياسية بعد
الثورة.
املصدر لفت اىل أن الدعوة للنزول للشارع تندرج يف اطار
حملة رفض للمس من الدستور مذكرا بأن رئيس الجمهورية
قام بتعطيل جل ابوابه وبأنه يعتزم الغاءه واصدار دستور اكد
انه سيكون عىل املقاس.

سحب ممثل صندوق النقد الدولي
من تونس ؟
اكد مصدر اقتصادي مرموق لـ«الشارع املغاربي» ان مهام
ممثل صندوق النقد الدويل يف تونس تنتهي منتصف شهر جانفي
الجاري مكذبا بذلك االخبار املتداولة منذ ايام عىل لسان عدد من
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القيادات النهضوية والتي جاء فيها ان صندوق النقد سحب
ممثله يف تونس بسبب التالعب باملؤرشات املالية واالقتصادية
ورفضا لـ«طباعة االوراق» التي شهدت رواجا ،وفق نفس
الرواية ،بعد  25جويلية.
املصدر اشار اىل ان قرارات السحب من املهمة ال تتم اال
السباب حازمة جدا فيما اعرب مصدر من البنك املركزي
لـ«الشارع املغاربي» عن استغرابه من تداول مثل هذه االشاعة
التي وصفها بـ«املضحكة» وبأنها «تنم عن جهل» .

إغفال أم سرقة ؟
أرملة الشاعر الراحل الصغري أوالد أحمد كشفت لـ«الشارع
املغاربي» أنها تقدّمت يوم  3نوفمرب  2020اىل مكتب الضبط
بوزارة الثقافة بطلب تحويل منزلها بجهة رادس اىل متحف
خاص بمتع ّلقات زوجها من قصائد ومخطوطات ومالبس
وساعات يدوية ومكتب وأقالم وأوراق...
زهور أوالد أحمد أكدت انها فوجئت االسبوع املايض بنرش
موقع الوزارة موافقتها عىل انشاء «دار أبو القاسم الشابي»
واغفال مرشوع «دار اوالد أحمد» .
أرملة أوالد أحمد اتهمت الوزارة برسقة فكرة مرشوعها
وتعويضه بمرشوع يتعلق بـ«دار الشابي» مؤكدة أنها قامت
بتسجيل الفكرة بمؤسسة حقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

زووووم

إضافة الى جنون االحتكار والمضاربات :

ارتفاع أسعار الغذاء يف العالـم يزيد يف ارتفاع اسعار الغذاء بتونس

كريمة السعداوي

أفادت نهاية األسبوع الفارط منظمة األغذية والزراعة لألمم املائة) عن مستواه املسجّ ل يف عام  2020مما يمثّل أعىل مستوى بزيادة قدرها  29.8نقطة (أو  37.5يف املائة) عن قيمته يف عام
املتحدة (الفاو) أن متوسط مؤرش منظمة األغذية والزراعة سنوي له عىل اإلطالق.
 2020بما يمثّل أعىل مستوى له منذ عام  .2016وأدت املخاوف
ألسعار الغذاء بلغ  133.7نقطة يف ديسمرب  ،2021برتاجع بلغ
يف جانب اخر تمت اإلفادة ببلوغ متوسط مؤرش منظمة بشأن انخفاض اإلنتاج يف الربازيل يف خضم تزايد الطلب العاملي
 1.2نقاط ( 0.9يف املائة) عن مستواه املسجّ ل يف نوفمرب وإن كان األغذية والزراعة ألسعار السكر لعام  2021ككل  109.3نقاط ،عىل السكر إىل دعم زيادة األسعار طوال السنة.
ال يزال أعىل بمقدار  25.1نقطة ( 23.1يف املائة) عن مستواه
ومن املؤكد انه ستكون الرتفاع اسعار هذه املواد الحيوية
املسجّ ل يف ديسمرب .2020
تداعيات واضحة عىل امليزان التجاري الغذائي لتونس والذي
سجّ
الفرعية
املؤرشات
جميع
قيم
لت
وباستثناء األلبان،
تضاعف عجزه ثالث مرات نهاية سبتمرب الفارط ليصل اىل
التي يشملها مؤرش أسعار الغذاء تراجعً ا شهريًا ،مع هبوط
 1.6مليار دينار بسبب الزيادة القياسية لواردات الحبوب التي
األسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر بشكل ملحوظ من
تطورت بنسبة  63باملائة خالل نفس الفرتة .يف جانب اخر،
شهر إىل آخر .وبلغ متوسط مؤرش أسعار الغذاء لعام 2021
تشهد البالد غياب الزيت النباتي املدعم واسع االستخدام بواقع
ككل  125.7نقطة ،بزيادة قدرها  27.6نقطة ( 28.1يف املائة)
 16الف طن شهريا بسبب توقف توريده الرتفاع اسعاره يف
عن العام السابق إذ ارتفع متوسط جميع املؤرشات الفرعية
العالم فضال عن تحذير املهنيني من بوادر ازمة وشيكة يف ما
بشكل حاد عن املستويات املسجّ لة العام السابق.
يخص انتاج االلبان تبعا لالرتفاع القيايس يف أسعار العلف وهو
وبلغ متوسط مؤرش منظمة األغذية والزراعة ألسعار
املستورد بالكامل تقريبا من قبل بعض الرشكات االحتكارية
الحبوب لعام  2021ككل  131.2نقطة ،بزيادة قدرها 28.0
بعد التخيل عن زراعة االعالف يف البالد ألسباب "غري مفهومة"
نقطة ( 27.2يف املائة) عن مستواه يف عام  2020بما يمثّل
منذ سنوات.
املتوسط السنوي األعىل منذ عام  .2012وكانت أسعار الذرة
وتربز معطيات ميزانية الدولة لسنة  2020تخصيص
والقمح يف عام  2021أعىل بنسبة  44.1و 31.3يف املائة عىل
دعم للمواد األساسية بقيمة  3771مليون دينار مقابل 2200
التوايل عن متوسطاتها املسجّ لة يف عام  .2020ويعزى ذلك
مقدرة بقانون املالية التعدييل لسنة  ،2021مما يعني تسجيل
بصورة رئيسية إىل ارتفاع الطلب وتق ّلص اإلمدادات ،ال سيما
زيادة قدرها  1571مليون دينار ونسبتها  71.4باملائة وهو ما
محصول
يف البلدان الرئيسية املصدّرة للقمح .وكان األر ّز
ارجع اىل الزيادات الكبرية يف أسعار املواد األساسية يف األسواق
ً
انخفاضا يف األسعار يف
الحبوب الرئييس الوحيد الذي سجّ ل
العاملية .كما جرى التأكيد عىل انه سيتم العمل عىل اتخاد جملة
املائة
يف
4.0
بنسبة
األسعار
عام  2021مع تراجع عروض
من اإلجراءات ملزيد التحكم يف مسالك توزيع املواد األساسية
ّ
يف املتوسط عن املستويات املسج ّلة عام  .2020وعكس هذا
وخاصة منها املدعّ مة.
والغذائيّة
الرتاجع توافر كميات كبرية من األر ّز للتصدير ،مما زاد من
يذكر ان اسعار الغذاء ازدادت شهريا طيلة العام الفارط،
حدة املنافسة بني املوردين ودفعهم إىل التصدي لتأثري تكاليف
وفق البيانات االحصائية ،بنسبة ناهزت  8باملائة يف املعدل
الشحن املرتفعة والنقص يف الحاويات عند الطلب بخفض
وهي مرشحة للتطور يف ظل تدهور مؤرشات القطاع الفالحي
األسعار.
واستفحال ظاهرة التصدير العشوائي للمنتوجات الفالحية
كما كشفت معطيات "الفاو" ان األسعار العاملية
سيما اىل ليبيا التي تستوعب حوايل  70باملائة من الصادرات
لزيت الصويا وبذور اللفت بقيت مرتفعة ،مدعومة عىل
الفالحية التونسية.
التوايل بالطلب القوي عىل الواردات من الهند بشكل رئييس
وكان وزير الفالحة الجديد محمود الياس حمزة قد وعد
وباستمرار انحسار اإلمدادات العاملية .وبلغ متوسط مؤرش حسب آخر تقرير للمنظمة العاملية للزراعة  ٪ 8من الشعب التونيس (قرابة منذ تعيينه بإيجاد حل ملجمل مشاكل القطاع الفالحي وضمان
املليون) جياع ...رقم مرشح للزيادرة نتيجة لالرتفاع الجنوني
منظمة األغذية والزراعة ألسعار الزيوت النباتية لعام 2021
االمن الغذائي للتونسيني.
يف اسعار املواد األساسية
ككل  164.8نقطة ،بزيادة قدرها  65.4نقطة (أو  65.8يف
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مِ ْنهم مَن غادر البالد ومَن أفلت من العقاب :

www.acharaa.com
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من «هم» يا سيادة الرئيس؟

كوثر زنطور

لم يفصح رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى اليوم عن « االطراف» التي سبق ان تعهد على رؤوس
الملء بكشف اسمائها وكل «الحقائق» واالدلة التي تدينها ..صمت متواصل رغم «هول» الجرائم
وخطورتها ومع ذلك يكتفي سعيد بالتلميح والتهديد والوعيد.
مر ما يقارب النصف سنة عىل اجراءات
 25جويلية ولم يحل رئيس الجمهورية قيس
سعيد خاللها اي ملف اىل القضاء ،حسب ما
اكد لـ«الشارع املغاربي» مصدر قضائي رفيع
املستوى شدد عىل ان «كل ما يتداول يف االعالم
هو قضايا منشورة تمت احالتها بشكل مؤكد
قبل دخول البالد مرحلة التدابري االستثنائية».
هذا املعطى ال يثري االستغراب من قيس سعيد
الذي ال يكاد يُفوت مناسبة دون توجيه سهام
النقد الالذع للقضاء.
لكن مع موقف الرئيس املعلوم من القضاء
واالجراءات التي يلوح باتخاذها يف اطار ما
يسميه بـ«التطهري» عىل غرار حل املجلس
االعىل للقضاء ،فان ثقل امللفات التي يتحدث
عنها والتي شملت التخطيط الغتياله والتمويل
االجنبي والتعاطي مع جهات اجنبية واالرهاب
والفساد املايل تضع الرئيس امام حرج باعتبار
ان مثل هذه القضايا ليست لالستهالك االعالمي
او لتسجيل نقاط سياسية وتفرتض خطورتها
تحركا رسيعا هو اكثر من ممكن لرئيس
يستحوذ عىل جل السلطات وله االجهزة القادرة
عىل القيام بهذه املهمة.

من هم ؟

عمن يتحدث الرئيس وهو يرسد للتونسيني
هول جرائم سياسية ومالية وارهابية مُتورطة
فيها «اطراف» لم يسمها منذ دخوله القرص حتى
يوم امس االثنني خالل لقائه برئيسة الحكومة
نجالء بودن؟ اكتفى سعيد وهو بصالحيات
محدودة تماما وهو صاحب صالحيات غري
مسبوقة باالشارات دون االيفاء بعهده بالكشف
عن االسماء وكل الحقائق وال باحالة امللفات
التي بحوزته اىل القضاء للبت فيها.
اشارات سعيد موجهة لحركة النهضة رأسا
وهي اشارات مرفوقة بالتهديد باملحاسبة التي
اقترصت خالل قرابة  6اشهر منذ تفعيل الفصل
 80عىل احالة قياديني عىل االقامة الجربية (انور
معروف ونور الدين البحريي) االول ُرفع عنه هذا
االجراء دون توضيحات ال حول خلفيات اقراره
وال عن اسباب رفعه والثاني ال يزال قيد االقامة
الجربية وهو يف املستشفى.
وشملت قرارات االحالة القايض البشري
العكرمي املصنف سياسيا بالقريب من النهضة
والذي ُرفع عنه هذا االجراء ايضا .ومؤخرا تم
االعالن عن فتح بحثني قضائيني بقرار من وزيرة
العدل ليىل جفال االول عىل خلفية ترصيحات
تلفزية ادىل بها محمد الهنتاتي واتهم فيها
النهضة بتسميم الرئيس الراحل الباجي قائد
السبيس والثاني يف حيثيات وفاة رجل االعمال
جيالني الدبويس ونجله كان قد اتهم عبد اللطيف
املكي ونور الدين البحريي بالوقوف وراء ما
يسميه بعملية تعذيب ممنهجة ادت اىل مقتل
والده بعد ايقاف تواصل اكثر من  28شهرا.

الخيط الرابط بني القضيتني التي تم
تحركهما من قبل وزيرة العدل هو النهضة،
البعض يعترب ان هذا التحرك فضح السلطات
القائمة وكشف انه ليست لديها ملفات مما
جعلها تقفز عىل ترصيحات حتى وان كانت بال
مصداقية لتحويلها اىل قضايا بشكل يضع جدية
سعيد وحكومته عىل املحك عالوة عىل ان هذا
التميش يُفند من جهة اخرى رسدية احتفاظه
بامللفات الثقيلة والحقائق التي بحوزته اىل حني
«تطهري القضاء» .
فرضية اخرى يتداولها خصوم الرئيس
بروايات مختلفة حول عالقة سعيد بالنهضة
واملحاسبة  .فرضية تقول ان اشكال سعيد مع
النهضة سيايس وان معركته معها حول السلطة
و«خزان املحافظني» وانه مرتبك ومرتدد يف
محاسبة عدد من قياداتها رغم «القضايا» التي
تالحق عدد منهم وان ما يحدث اليوم هو «ذر رماد
عىل العيون» مثلما ذهبت اىل ذلك رئيسة الحزب
الدستوري الحر عبري مويس مقابل تلميح الوزير
السابق محمد عبو بأن «تعهدات خارجية» وراء
عدم انطالق سعيد يف ملف املحاسبة.
ورغم اختالف القراءات بخصوص مسار
ما بعد  25جويلية  ،فهناك اجماع عىل رضورة
املحاسبة السيما مع» تأصيل» سياسة االفالت
من العقاب طيلة العرشية املنقضية بتواطئ من
القضاء الذي لعب دورا سلبيا يف فرتة االنتقال
الديمقراطي واجماع ايضا عىل ان فلسفة سعيد
عىل املحاسبة مبنية عىل نزعة شخصية عىل
غرار ما حصل مثال مع الثنائي غازي الشوايش
امني عام حزب التيار وشوقي الطبيب اخر
رئيس لهيئة مكافحة الفساد وتقوم ايضا عىل
املحاكمات الشعبية املستندة غاليا عىل معطيات
متداولة عىل مواقع التواصل االجتماعي.

غموض

التخفي وراء «االطراف» ليس بجديد يف عالم
السياسة التونيس الذي تغلب عليه املزايدات
والـ«فقاعات» وتصفيات الحسابات التي خلفت
حروبا مغشوشة عىل الفساد وأضاعت فرص
االصالح واملحاسبة رغم توفر كل رشوطها
خاصة من حيث الترشيعات وسقطت يف املاء
بسبب غياب االرادة السياسية.
وخيل اىل الحاملني بتونس اخرى ممكنة
أن سعيد سيدشن عهدا جديدا وهو الذي دخل
قرص قرطاج برشعية انتخابية واسعة مُكن
منها لسبب اسايس هو «نظافة اليد» التي تكاد
تكون مفقودة يف املشهد السيايس ّ
ورفعت سقف
االنتظارات يف عالقة بتنقية املناخ العام يقودها
رجل بال قيود تكبله من قبيل تمويالت تلقاها
يف االنتخابات تفرض عليه خيارات وتعهدات
وتسويات.
الغريب ان سعيد رغم كل ذلك بصدد خسارة
هذه املعركة نتيجة اخطاء بدائية الجزء الكبري

منها يتحمله فريقه الضعيف من
حيث الكفاءة مع قلة التجربة
والكثري منهم ضحايا عملية تالعب
يف وزاراتهم الفتقداهم االدنى
املطلوب من معرفة دواليب الدولة.
وتؤكد شهادات متعددة تحصل
عليها «الشارع املغاربي» ان اقاالت
بالجملة عرفتها عدد من الوزارات وشملت
اطارات عليا لـ«مجرد الشبهة» او يف اطار
تصفية حسابات او خدمة لطموحات الحاملني
بالصعود الرسيع يف السلم املهني عرب تقلد
مناصب مرموقة .
وتشهد منشآت ومرافق حيوية عودة
للممارسات النوفمربية وعىل رأسها «الصبة»
التي تحولت اىل «سالح» للتقرب من الحاكمني
الجدد من بوابة محاربة الفساد مما ادى اىل
ازمات داخلية ورضب ملصالح الدولة وفضائح
سنعود اليها بالتفصيل يف اعداد قادمة قد تصنف
ضمن املبكيات املضحكات وقد تنتهي بهروب
اهم كفاءات بسبب تعفن االجواء.
من جهة اخرى يُطرح السؤال حول كيفية
مغادرة عدد من الشخصيات السياسية
واملسؤولني السابقني ونواب وافراد من عائالت
عدد من كبار النافذين السياسيني سابقا ارض
الوطن رغم تواصل العمل باالستشارة يف املعابر
الحدودية ورغم ورود اسماء عدد منهم يف قضايا
متعددة ثقيلة.
االمر يتعلق بتيارات سياسية متنوعة
وهي اساسا ملن عملوا يف فرتة «حكم الشاهد/
النهضة» .يف هذا السياق تشري مصادر مطلعة
اىل ان رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد
تحصل مؤخرا عىل تأشرية لدخول الواليات
املتحدة االمريكية والرجل الذي كان سليم
العزابي امني عام حزبه السابق اكد انه يواجه
 17قضية  ،لم يقدم طلب التأشرية من تونس
وتمسك بالحصول عليها من فرنسا رغم بعض
التعطيالت التي واجهها.
وغادر معاذ الخريجي ابن راشد الغنويش
البالد بعد  25جويلية واملعلوم انه يقيم يف تونس
منذ الثورة وهو مالزم لوالده والقائم بأعماله
ويُطرح اسمه بقوة يف ملف «تمويل الحركة»
عىل املستويني الداخيل والخارجي وهو مذكور
يف القضية التي احيل بمقتضاها البحريي عىل
االقامة الجربية باعتبار ان السيدة السورية
التي تم تمكينها من وثائق بشكل غري قانوني،
وفق رواية وزير الداخلية ،هي زوجته وابنة
رجل االعمال عيل غالب همت الذي اعيدت اليه
الجنسية التونسية سنة .2013
والقائمة تضم ايضا رفيق عبد السالم
املتواجد وعائلته يف الخارج منذ اشهر واملحامي
والنائب عن النهضة برش الشابي املفتوحة يف
حقه قضية لدى القضاء العسكري وعدد من

نواب ائتالف الكرامة ونواب من قلب تونس
وعدد ممن تمت احالتهم عىل االقامة الجربية
من مستشاري الشاهد عىل غرار مفدي املسدي
املتواجد يف فرنسا وبلحسن بن عمر الذي اكد
املحامي عماد بن حليمة انه سافر اىل املغرب
وممن غادروا البالد نجد رئيس حزب مرشوع
تونس محسن مرزوق.
مصادر مطلعة يف وزارة الداخلية كشفت
لـ«الشارع املغاربي» ان القالة مدير عام الحدود
واالجانب صلب الوزارة منذ فرتة واحالته عىل
التقاعد الوجوبي عالقة بما اسماه بـ«هروب»
عدد من السياسيني ممن هم محل تتبع قضائي
مربزا ان «تحقيقا فتح عىل خلفية تمكني البعض
من مغادرة البالد».
والغريب ان االمر شمل النائب يف الربملان
املجمدة اشغاله راشد الخياري الذي اعلن يف
فيديو نرشه منذ ايام عىل صفحته الخاصة
بموقع فايسبوك انه خارج البالد وانه سيعود
قريبا اىل تونس .والخياري صادرة يف شأنه
بطاقة جلب من القضاء العسكري عىل خلفية
قضية مرفوعة عليه بعد ان اتهم قيس سعيد
بالحصول عىل تمويالت ضخمة من املخابرات
االمريكية خالل حملته االنتخابية.
واملعلوم ان االستشارة تشمل كل من
تقلد مسؤوليات بعد الثورة وكل الناشطني
السياسيني ورجال االعمال وخلفت مع بداية
تطبيقها مبارشة بعد  25جويلية جدال واسعا
انتهى بتربئ سعيد من اقرارها وقال مستشاره
وليد الحجام يف ترصيح بتاريخ  11اوت 2021
ان جل املعنيني باالجراء تم ذكرهم يف تقرير
املرحوم عبد الفتاح عمر وان رفعه رهني تسوية
وضعياتهم مع القضاء.
يف انتظار خروج قيس سعيد من املنطقة
الرمادية وبوجه بما يملك من معلومات باعتبار
ان غري ذلك يعني اما التسرت عىل جريمة او االيهام
بجريمة او ابتزاز سيايس  ،فان محاسبة حقيقية
وناجعة تمر عرب تطبيق القانون وقضاء مستقل
واالستعانة بتقارير صادرة عن اجهزة الدولة
عىل غرار تقرير تفقدية وزارة العدل باالضافة
اىل تفعيل اليات قادرة عىل كشف الفساد املايل
عىل غرار قانون «من اين لك هذا؟» .

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 293الثالثاء  11جانفي 2022

الشارع السياسي

معز زيود

النهضة والنهضويون
«الكلهم كيف بعضهم»...

ما انف ّكت األحداث الجارية يف البالد تُؤ ّكد،
يومً ا بعد يوم ،العجز املتفاقم لدى قيادات حركة
النهضة عن استيعاب الدروس الرهيبة للمرحلة
الراهنة .فاكتفى هؤالء بإعادة انتهاج خطاب
ً
خصوصا «أكذوبة» التمايز
املظلوميّة ،وأثبتوا
يف صفوفهم وسائر ما كانوا يُروّجون له بشأن
استقاالتهم من الحركة...
لو عدنا القهقرى إىل الخطاب الذي كان
ّ
الصف األوّل بحركة
يسوقه بعض قيادات
النهضة ،عىل غرار عبد اللطيف
امل ّكي وعبد الحميد الجاليص
وبدرجة أق ّل سمري ديلو،
بشأن غياب الديمقراطيّة
يف تسيري الشؤون الداخليّة
للحركة ومركزيّة القرار السيايس لدى زعيمها
وشيخها ومرشدها وقائدها التاريخي راشد
الغنويش ،الكتشفنا ّ
أن األمر برمّ ته يتع ّلق
عىل األرجح بخالفات داخليّة وربّما بمصالح
متضاربة أو بمكاسب ما أو بحرب مواقع...
وعىل األغلب ّ
فإن تصعيد تلك الخالفات إىل العلن
استلزمته مناورات ظرفيّة تعود إىل اعتبارات
تكتيكيّة ،دون أن ترقى إىل مرتبة خالفات
إسرتاتيجيّة يف املواقف والتصوّرات والرؤى...

فرد في صيغة الجماعة!

ما يُالحظ اليوم عىل مستوى مواقف
القيادات الكربى لحركة النهضة أنّها تكاد
تكون متماثلة ،وكأنّهم يُش ّكلون صوتا واحدا
ينبعث من أفواه متعدّدة« .هل ّ
حقا ك ّلهم كيف
كيف؟!» تساءلت ،فأجابني ذلك الصوت الشعبي
«كسكسلو يرجع الصلو»!...
قد ال يُع ّد هذا األمر إشكاال يف ح ّد ذاته،
باعتبار أنّه من الطبيعي أن تنطوي الجماعات
األيديولوجيّة مثل جماعة اإلخوان عىل ذاتها
وتنغلق عىل نفسها للحفاظ عىل تماسكها.
فك ّلما تع ّرضت لهجمات خارجيّة تستهدف
بنيانها ،تميض يف رشق زعانفها وأشواكها يف
وجه من ال ينتمي للجماعة أو يخالف توجّ هاتها،
وإن بدت ظاهريّا تعتمد خطابا يُسوِّق لعكس
ذلك تمامً ا .والحال أنّها تواجه اإلقصاء باإلقصاء
وتمارس االستئصال ال فقط إزاء خصومها
الذين يُبادلونها النهج ذاته ولكن أيضا حيال ك ّل
من ال ينارصها.
ال يخفى ،يف هذا املضمار طبعاّ ،
أن رئيس
الجمهوريّة قيس سعيّد قد سلك ك ّل السبل التي
بدت له ناجعة من أجل استبعاد خصمه اللدود
ومنافسه الحقيقي عىل السلطة املتمثّل يف حركة
النهضة من أيّ خارطة سياسيّة مقبلة قد تح ّد
من تفعيل توقه إىل االنفراد بالسلطة .انطلق ذلك
منذ يوم  25جويلية املايض حني استخدم الفصل
 80من الدستور وبالغ يف تأويل مقتضياته بما
يُناسبه يف اتّجاه إلغائه تمامً ا .وهو ما أقدم عليه
عمليّا بمقتىض األمر الرئايس عدد  .117فهو لم
يكتف بتجميد الربملان ونوّابه ورئيسه النهضوي،
بل ع ّلق أيضا العمل بالدستور إىل حني إلغائه
نهائيّا .ث ّم البدء يف استكمال حلقات االستبعاد
واإلقصاء عىل غرار تفعيل قرارات محكمة

عماد الحمامي

راشد الغنويش

املحاسبات حول التجاوزات والجرائم االنتخابيّة،
فضال عن امليضّ يف تحشيد الجهاز القضائي
ّ
للبت يف عدد من القضايا العالقة .وهو ما انطلق
ّ
الجهاز األمني مؤخرا يف إعماله حيال وزير العدل
األسبق نور الدين البحريي الذي يبدو ّ
أن األجهزة
األمنيّة قد صنّفته رأس حربة يف رضب مرشوع
الرئيس قيس سعيّد ومحاولة إسقاطه بمناسبة
ذكرى الثورة يوم  14جانفي املقبل...
ودون الخوض يف الحيثيّات الزجريّة املفرطة
العتقال البحريي التي استفاض هذا وذاك يف
توصيفها سياسيّا وقانونيّاّ ،
فإن حركة النهضة،
بك ّل قياداتها و»املنشقني» عنها و»املستقيلني»
ّ
اصطفت يف خندق واحد
املفرتضني منها ،قد
للتجييش والتعبئة ض ّد غريمها الذي اتّضح أنهّ
أقدم عىل قطع شعرة معاوية بعد استهداف أبي
سفيان! .ومن ثمّ ة أخذنا نُعاين كيف استحال
البحريي حمال وديعً ا يف خطاب متناهي التشنّج
يسوقه من ادّعوا سابقا االستقالة عن حركة
النهضة ،إىل درجة الرتويج الرتكاب السلطة
«جريمة ض ّد اإلنسانيّة ال تسقط بمرور الزمن»،
ّ
يصطف مدافعا عن
وإىل توصيف ك ّل من ال
«عذريّة» البحريي بأقذع الشتائم من قبيل
«الخزي والعار».
وبرصف النظر عن الجوانب القانونيّة مللف
البحريي أو لشبهات التهم التي سيقت مؤخرا
ّ
ّ
بتوفر رشوط املحاكمة
البت فيها ّإل
وال يمكن
فإن القايص والداني يُدرك ّ
العادلةّ ،
أن البحريي
كانت له ،خالل فرتة حكم الرتويكا بقيادة حركة
النهضة ،اليد الطوىل يف تدجني فئة غري هيّنة من
القضاة عرب استبعاد جموع من «املناوئني»
بمقتىض التقاعد الوجوبي والتح ّكم يف الحركة
القضائيّة وممارسة سياسة الرتهيب والرتغيب
إزاءهم .وال يخفى أيضا أن تلك املمارسات قد
شوّهت الجسد القضائي التائق إىل االستقالليّة،
حتّى أصبحنا نتحدّث ،يف فرتة ما ،عن «قضاء
البحريي» و»قضاء الشاهد» وكذلك عن قضاة
آخرين تابعني لعدد من لوبيّات املال واألعمال أو
ّ
مؤسسات
حتّى العاملني منهم لحساب أصحاب
إعالميّة معيّنة بتأثري من عدد من السياسيّني
واملحاميات واملحامني املاسكني بقضاياهم...
ورغم ك ّل هذه التوصيفات املعلومة
واملتداولة عىل نطاق واسع ،ينربي من كانوا
يروّجون الستقاالتهم املزعومة وألخذهم
مسافة من ممارسات «سيدي الشيخ» يوجّ هون
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يتشدّقون اليوم بالدفاع عن املقدرة الرشائيّة
للمواطن املسكني يف ظ ّل االلتهاب املستم ّر
لألسعار .كيف ملن لم يهتم سابقا ،وهو يف الحكم،
باألوضاع البائسة للطبقات الشعبيّة ،أن يُبدي
اليوم أدنى اهتمام بهموم الشعب املوجوع؟!.
من التجنّي طبعا تحميل حركة النهضة
مسؤوليّة ك ّل الخراب الذي أصاب البالد بعد
الثورة ،فقد كان لحلفائها الظرفيّني نصيب من
سياسات التدمري والتقسيم .وهل يمكن أن
ّ
يتمسكون إىل آخر
ننىس أنّهم كانوا
لحظة ،قبل قرارات  25جويلية
وتزامنا مع طفرة انتشار جائحة
كورونا القاتلة يف البالد ،بدفع
سمري ديلو
الدولة املوشكة عىل اإلفالس
ملليارات التعويضات ألنصار
الطعنات إىل ك ّل من يُخالفهم الرأي والتوصيف
الحركة وكذلك باختيار شخص تكفريي لعضويّة
ويتوعّ دونهم وكأنّهم يمسكون أبواب السماء.
هكذا تراهم أفرادًا تلبّسوا صيغة الجمع ،فال املحكمة الدستوريّة .عن أيّة ديمقراطيّة وحقوق
غالب يف صميم نظرهم ّإل لفكر الجماعة الذي وحريّات يتحدّثون إذن؟!
أن زمن االستغفال قد ّ
متى سيدركون ّ
ول
يف حال مواجهته أليّ تهديد خارجي تسقط ك ّل
ّ
وأن املؤمن لم يعد يقبل أن يُلدغ من الجحر نفسه
األقنعة ،وتؤجّ ل الخالفات التي أوهموا الرأي
ّ
تشق صفوفهم يف انتظار م ّرتني وثالثا وأكثر .فعرشة أعوام من الفشل
العام بأنّها كانت
إعادة توزيع املواقع وتحديد مراكز القوى عىل والعجز والتدمري كانت كفيلة بنسف منسوب
الثقة الذي كانوا يستخدمونه الستقطاب
أساس املرجعيّات القديمة ذاتها.
التونسيّني وتشتيت صفوفهم...
لقد ثبت اليوم ّ
أن معركة حركة النهضة
معضلة «االست_حمار» !
ّ
يُكثّف بعض قيادات حركة النهضة اليوم ،معركة سياسيّة يخوضها كافة قياداتها
وال سيما من كان يروّ ج لوهم استقالته املتماثلني إىل ح ّد النخاع عىل مستوى املرجعيّات
منها سابقا ،انتقاداتهم الالذعة ال إىل رئيس والخيارات والرؤى ويف استهداف الرافضني
الجمهوريّة قيس سعيّد فحسب ،باعتبار ذلك لوصايتهم .أمّ ا الدين واأليديولوجيا فال يعدوان
سلوكا سياسيّا طبيعيّا دفاعا عن وجودهم ،أن يكونا ّإل وسيلة لفرض الهيمنة عىل
ولكن أيضا إىل من يُسمّ ونهم بـ «العلمانيّني الجموع...
ُ
بات جليّا إذن ّ
أن املظلوميّة لم تعد تؤدّي
واليساريّني والحداثيّني املزعومني» وما إىل ذلك
ُوشح بها غري النهضويّني .الغرض ،فح ّل االبتزاز األخالقوي والعاطفي
من التصنيفات التي ي ّ
يحاكمون النوايا ويُحدّدون أفق الحياة الساذج والتهديد والوعيد بمحاكمة التاريخ
ّ
الحق املزعوم ...ولم يبق لهؤالء
وتوجّ هات النخب التي تستنكف عن مجاراتهم ،للصامتني عن
ّ
ّإل الحديث عن رضورة تجند الجميع للدفاع
وكأنّهم أوصياء عىل البالد والعباد .يستهدفون
من ينأى بنفسه عن أالعيب خصمني ال يؤمن عن الحقوق والحريّات والديمقراطيّة املهدّدة
كالهما إطالقا بالديمقراطيّة التي ال يرونها وإنقاذها من براثن الحكم الفردي من أجل
سوى آليّة للوصول إىل الحكم والهيمنة عىل العودة إىل املنظومة السياسيّة الفاسدة
دواليب الدولة .فمن لم يرس يف رحالهم يتحوّل السابقة! .أفلم ي ّ
ُعب أحد قيادات حركة النهضة
ومتشف دنيء مؤخرا خالل إحدى ندواتها الصحفيّة (سامي
ّ
بج ّرة قلم طائش إىل متواطئ
وعديم األخالق .ث ّم يتوعّ دونه باالنتقام وبأنّه الطريقي) عن فخر حركته بالعرشيّة املاضيّة.
سيلقى جزاءه بحكم القانون والسياسة أمىس التباكي عىل الديمقراطيّة الضائعة وعن
الحقوق املنتهكة مج ّرد «ماعون صنعة» ال أكثر
واألخالق حني يستعيدون نفوذهم.
بالحق يف االختالف وباالستقالليّة ،وال أق ّل ،كما يقول لسان حال املواطن التونيس
ّ
ال يؤمنون
وال يريدون من النخب الفكريّة واإلعالميّة ّإل املسكني.
ليس قدر التونسيّني اليوم أن يكونوا
ان تكون مج ّرد «طراطري» مثلما تعوّدوا الفعل
مع ك ّل من تحالف معهم سابقا ث ّم نفضوه من هدفا ومطيّة للمتلوّنني والحربائيّني وسائر
املتحجّ جني بالديمقرطية والحقوق والحريّات
حولهم عندما يستق ّر لهم األمر ويستطيب.
ومن أش ّد املفارقات أنّهم يتحدّثون عن دون اإليمان بها إطالقا ،سواء من جماعة
ّ
املتمسكة بمرجعيّاتها املتحجّ رة
رضورة الدفاع عن الديمقراطيّة والحقوق اإلخوان
ّ
والحريّات ،رغم ثبوت مسؤوليّتهم السياسيّة والرافضة لسنة التغيري أو من خصمهم املتأبّط
واألخالقيّة يف مهادنة الجماعات التكفرييّة التي بسلطة حكم الفرد الواحد القهّ ار اليوم .إنّه
لم تُف ّرخ سوى اإلرهاب واالغتيال والتجهيل ...زمن «االستباله» و»االستغفال» و»االستحمار»
أغرقوا التونسيّني يف معارك «الهويّة» ،مقابل وسائر التوصيفات املقرتنة بـ»االست» التي
الحقيقة الكفيلة لوحدها تختبئ وراء أقنعة االستقالة واالستقالليّة
ّ
إهمال القضايا
بتحسني واقع التونسيّني وتطوير األوضاع الوهميّة ،لتُربّر استهداف ك ّل من يرفض وصاية
االقتصاديّة واالجتماعيّة للبالد عموما .ومع ذلك أصحاب معجم «الخزي والعار»...
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األمن القومي للدولة التونسية:

بني عبث منظومة الفساد وإرادة اإلصالح

مبارك عزيزي
عقيد متقاعد من الجيش الوطني (مختص في استراتيجيات االمن والدفاع والعالقات الدولية)
يعرف األمن القومي قديما عىل أنه الحماية من الهجوم
الخارجي ،وبالتايل فقد كان تحقيقه وضمانه يم ّران عرب اإلجراءات
العسكرية .وقد ثبت أن هذه الرؤية ضيقة جيداً ،فاألمن القومي
يتضمن ما هو أكثر من تجهيز قوات مسلحة واستخدامها.
ورغم من أن القوة العسكرية هي مكون هام يف األمن ،فإنها
تُعد احد عنارص مقومات األمن القومي للدولة مما أدى إىل
بروز تعريف أشمل لألمن القومي يتضمن األبعاد السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واأليديولوجية ،باإلضافة إىل
البعد العسكري .وتتمثل مقومات االمن القومي ألية دولة يف ذلك
الدرع الواقي لها من اي خطر داهم داخيل او خارجي ،مادي
او معنوي .ويف تونس وخالل العرشية السوداء ،وبسبب استهتار
وعبث السياسيني الهواة بمجاالت االمن القومي الشامل للدولة
التونسية داهم الخطر الداهم الدولة واستقر يف مفاصلها ونخر
جميع مؤسساتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وذلك بعد
"تمرتسه" بالترشيعات التي سنت من طرف الفاسدين لحمايتهم
وهامش الحرية والديمقراطية التي أيسء استعمالها الستباحة
السيادة الوطنية واالمن القومي للدولة التونسية .لذلك كان البد
من وجود إرادة صادقة إلنقاذ ما يجب انقاذه السرتجاع سيادة
وهيبة الدولة وتدعيم مقومات امنها القومي.
وهنا سيتم تسليط الضوء عىل مدى الرضر الذي اصاب
مجاالت االمن القومي طيلة العرشية السوداء و املقاربة املقرتحة
لإلصالح والتحصني .

 .1مالمح عبث منظومة الفساد بمقومات
األمن القومي للدولة التونسية

اتسمت العرشية السوداء يف تونس باألزمات االقتصادية واملالية
والسياسية واالجتماعية واالمنية نتيجة عجز الطبقة السياسية
املنتخبة "ديمقراطيا" عن إدارة شؤون البالد وانغماسها يف
التجاذبات واستهتارها وعبثها بمقومات االمن القومي للدولة
التونسية مع غياب اإلرادة السياسية لديها يف بناء دولة حصينة
ذات سيادة توفر الرفاه واالمن لشعبها .وقد "نجحت" منظومة
الفساد يف رضب مقومات األمن القومي للدولة التونسية وذلك
"بفضل" انخراطها يف سباق التآمر عىل الدولة عرب خلق االزمات
االجتماعية والسياسية واالقتصادية ونرش االشاعات والفضائح
االخالقية واملالية وغريها .باإلضافة اىل تواطؤها مع جهات مناوئة
للدولة عرب التمويالت املشبوهة داخليا وخارجيا من اجل تحقيق
مصالح سياسية ومادية عىل حساب سيادة الدولة وامن ومناعة
الوطن.
فعىل املستوى السيايس تم رضب هيبة الدولة وسيادتها بسبب
االستقواء بجهات أجنبية وكذلك عدم احرتام نواميس العمل
بالدولة وواجب التحفظ عرب تعمد نرش ظاهرة الترسيبات للوثائق
السيادية للدولة وعدم احرتام امن املعطيات الحساسة باإلضافة
اىل التعيينات املشبوهة والتي ال تحرتم مقاييس الكفاءة وترسيخ
ثقافة التطاول عىل الدولة ورموزها بالتواطؤ مع جهات اعالمية
مأجورة ال تريد الخري للوطن وهي معروفة بعدائها لقيم الحرية
والديمقراطية .أما اقتصاديا فقد تم رضب االمن القومي الفالحي
والصناعي والتجاري من خالل الرشاكة االسرتاتيجية مع املهربني
و"بارونات" االحتكار والتهرب الرضيبي واملتاجرة بالفقراء
لفرض االمر الواقع عىل السلطة وإلذالل املواطن وتجويعه ورضب
معنوياته .وأدى ذلك اىل تنامي ظاهرة الرشوة و "التمعش" من
الدولة يف جميع مؤسساتها .ومن الناحية االجتماعية ،ساهمت
الطبقة السياسية يف تفقري الشعب وتهديد قوته اليومي والتشجيع

عىل الجريمة بإرادة سياسية إللهاء الشعب ورصف نظره
عن عالم الفساد الذي أسسوه .باإلضافة اىل ذلك داس "ابطال
"العرشية السوداء عىل سيادة الدولة من خالل تسهيل انتصاب
مئات الجمعيات املشبوهة والتسرت عىل انشطتها وتمويالتها.
وقد افضت هذه الوضعية اىل بروز ظواهر اجتماعية غريبة عىل
مجتمعنا ادت اىل تنامي االرهاب واالغتياالت والعنف والهمجية
املمنهجة يف الشارع ويف املؤسسات والرغبة امللحة للهروب من
الوطن والعيش يف دول تحرتم الذات البرشية .وهكذا استبيحت
السيادة الوطنية وبات االمن القومي للدولة التونسية عىل شفا
جرف هار وآيل لالنهيار بعد ان داهمنا الخطر وتمكن من الوطن
واملواطن مما استوجب رضورة التغيري واستئصال ورم خيانة
الوطن واسرتجاع الدولة من العابثني بأمننا القومي.

 .2إرادة االصالح والعوائق الواجب
القضاء عليها

ان الوضعية املأسوية والكارثية التي أفرزتها العرشية
السوداء ،من خالل استباحة االمن القومي للدولة التونسية يف
جميع املجاالت وعرب دفع املواطن اىل التمرد عليها واشعال نار
الفتنة بني افراد الشعب يف شكل "حرب أهلية باردة" كمرحلة
تحضريية قبل املرور اىل العمل املسلح للتمكن من مفاصل الدولة
بعقلية "املافيا" وما رافقه من انهيار للقيم واالخالق وترسيخ
ثقافة التسول والتواكل والربح اليسري من القمة اىل القاعدة،
مثلت السبب الرئييس لتلبية تطلعات الشعب للتغيري والقطع مع
منظومة الفشل والفساد واسرتجاع الوطن ممن خانوا االمانة.
ويف ظل الخطر الذي داهمنا وهدّد وما زال يهدد كيان الوطن
وأمن البالد واستقاللية القرار والذي تمكن من مفاصل الدولة.
وجب اعتماد مقاربة تهدف اىل اعادة بناء وتحصني مقومات االمن
القومي لبالدنا بمفهومه الشامل من ناحية الخصائص والثوابت
واالبعاد التي تحدد مجاالته .ومن خصائص األمن القومي للدولة
أنه مفهوم اسرتاتيجي يستوجب اعتماد مقاربة تهدف لتحديد
مستقبل الدولة يف جميع املجاالت بنظرة مستقبلية استرشافية
وبأسلوب علمي ،يف تناغم مع إمكاناتها وقدراتها البرشية واملادية.
كما أنّه يُعترب حقيقة نسبية تسعى الدولة فيه لتحقيق اهدافها
ومصالحها وأمنها واستقرارها داخليا وخارجيا لضمان بقائها.
أمّ ا ثوابت األمن القومي للدولة فهي تلك املرتبطة بالجغرافيا
واملتمثلة يف موقع الدولة الجغرايف ،والثوابت التاريخية يف عالقة
بإسهاماتها يف الحضارة البرشية باإلضافة اىل ثوابت الهوية
الثقافية والدينية.
وتمثل توجهات الدولة السياسية والدفاعية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية االبعاد التي تؤسس من خاللها مقومات
أمنها القومي قصد تحصينها ضد اي تهديد داخيل او خارجي.
البعد السيايس :يهدف إىل حماية كيان الدولة سواء من الخارج
او الداخل من خالل التماسك الداخيل والسلم االجتماعي ،وتحديد
األولويات يف مواجهة املخاطر والتهديدات .فعىل املستوى الداخيل
البد من توحيد الجبهة الداخلية واعتماد ضوابط قانونية واخالقية
للعمل السيايس وتحصني الدولة من ظاهرة التحالفات واالستقواء
بالخارج بواسطة رشاء الذمم عرب تدفق املال الخارجي .وعىل
مستوى السياسة الخارجية للدولة البد من ان تسرتجع تونس
مكانتها كدولة محايدة وصديقة لكل العالم وال تصطف مع أي
دولة ضد اخرى مع اعتماد ديبلوماسية فض النزاعات والوساطة
ملا لها من انعكاسات ايجابية عىل سمعة تونس سياسيا واقتصاديا

واحسن مثال عىل ذلك املواقف املعتدلة التي اتخذتها تونس خالل
االزمات التي شهدتها منطقة الخليج او الحصار عىل ليبيا....
البعد االقتصادي :هذا البعد يسعى إىل تنمية االقتصاد
وتطويره مما يساهم يف توفري الرفاه والتقدم للشعب .الن التنمية
عنوان للسلم االجتماعي واالستقرار ،وبال تنمية ال يمكن أن يوجد
أمن ،والدولة التي ال تنمو يف الواقع ،ال يمكن ببساطة أن تظل
آمنة .وهنا البد من تحصني الوطن من عنارص الدولة العميقة
ملنظومة عرشية الفساد والتي اظهرت رشاسة وعداوة للشعب
اكثر من منظومة الدولة العميقة ملا قبل الثورة .باإلضافة اىل ذلك
البد من تنشيط الديبلوماسية االقتصادية يف مجال التعاون الفني
او ما يعرف بتصدير الكفاءات التونسية بضمان الدولة التونسية
عن طريق التسويق ملا تزخر به بالدنا من قدرات برشية وكفاءات
قادرة عىل املساهمة يف بناء او اعادة بناء عدة دول ناشئة اقليميا
ودوليا عىل غرار ما ساهمت به بالدنا سابقا وهو ما من شأنه ان
يساعد عىل تطوير رصيد الدولة من العملة الصعبة وحل مشكل
البطالة.
البعد االجتماعي :يهدف إىل توفري األمن واالمان للمواطن
وزرع جذور روح االنتماء والوطنية والهوية والتعايش السلمي.
ويكون ذلك بتحقيق العدالة االجتماعية وتذويب الفوارق الطبقية
وترسيخ مبادئ احرتام الحقوق والحريات .فطيلة العرشية
السوداء ،تعمدت منظومة الفساد انتهاج سياسة تجويع وتفقري
املواطن وتدجينه بواسطة الجمعيات املشبوهة وتقسيم املجتمع
ايديولوجيا والحط من معنوياته قصد القضاء عىل ما تبقى فيه
من روح االنتماء والوطنية والوالء للوطن وتعويضها بالوالءات
الحزبية والجهوية .لذلك عىل الجمهورية الثالثة ان تكون رحيمة
باملواطن عرب اعادة الروح للمجاالت التي كانت تميز تونس عن
بقية الدول اال وهي النقل والتعليم والصحة والتشغيل واالحاطة
االجتماعية للفقراء.
البعد االمني والدفاعي :يكون ذلك ببناء قوّة عسكرية وامنية
قادرة عىل فرض هيبة وسيادة الدولة داخليا وخارجيا حيث تكون
رادعة ألي أطماع خارجية او مؤامرات داخلية.
البعد الثقايف :يتم بحماية الفكر والهوية والحفاظ عىل
العادات والقيم وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والكرامة.
فعىل الشعب أن يكون قادرا ً عىل ممارسة قيمه الخاصة يف وطنه
باستقالل ودون تأثريات او ضغوط وذلك من خالل اعتماد مقاربة
ثقافية تساهم يف تحصني املجتمع وتوحيده
يقاس األمن القومي للدولة بمدى غياب التهديدات املوجهة
للقيم املادية واملعنوية املكتسبة ،ويشري بمعناه الذاتي إىل غياب
الخوف من أن تتعرض تلك القيم إىل الخطر .ألن هذه القيم التي
تتأسس عليها الدولة وتبنى عليها الوطنية والهوية والسيادة
واملؤسسات هي بمثابة الدرع الذي يمكن الدولة من الحفاظ عىل
ديمومتها وبالتايل حصانتها وحفظ حقها يف البقاء .فالدولة التي
تسعى للحفاظ عىل مصادر قوتها الداخلية والخارجية يف املجاالت
السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية والثقافية تكون
لها القدرة عىل تحقيق مصالحها واهدافها الحيوية وعىل مواجهة
أي تهديد داخيل او خارجي .وال يتحقق ذلك اال باعتماد مقاربة
اسرتاتيجية استرشافية متجددة وغري جامدة تساير املتغريات
الدولية واالقليمية والوطنية ،وتهدف اىل بناء وتحصني كل مقومات
االمن القومي عىل املستويني الداخيل والخارجي وبأبعاده الدفاعية
واالمنية والديبلوماسية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية.

maghrebstreet@gmail.com
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على هامش قضية اسناد جوازات سفر تونسية
ليوسف مصطفى ندا وعلي غالب همت :
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الزعيم بورقيبة وحركة اإلخوان املسلمني
يف مرص وتونس
أنس الشابي
كشف وزير الداخلية خالل ندوته
الصحفية ليوم االثنني  3جانفي 2022
التي تحدث فيها عن إسناد جوازات سفر
تونسية إلرهابيني سنة  2013خطورة ما ت ّم
ارتكابه عىل األمن الوطني غري أن أتباع حركة
النهضة يف إطار تربير هذه الجريمة واإليحاء
ّ
ّ
تخفف من
توهموا أنها قد
بأن لذلك سوابق
شناعة الجرم اتجهوا إىل إثارة اللغط حول
إسناد الزعيم بورقيبة الجنسية التونسية
ليوسف ندا وإىل وجود عالقة ما بينه وبني
حركة اإلخوان املسلمني املرصية والتونسية
وذلك من خالل إشاعة جملة من الرتهات
واألكاذيب التي أصبحت من كثرة رواجها بني
الناس دون تثبّت شبيهة بالحقائق وما هي
كذلك وهي التالية:
 )1القول بأن بورقيبة أسند الجنسية
التونسية لإلخوان املسلمني نكاية يف عبد
النارص ومن تمام النكاية تنظيمه أربعينية
وإعالنه الحداد يف تونس ّملا أعدم سيّد قطب.
 )2اإلدعاء بأن الحزب االشرتاكي
الدستوري م ّ
كن فرعهم التونيس من
تسهيالت عديدة من بينها طبع مجلتهم يف
مطبعته.
 )3إشاعة القول بأن النظام استخدمهم
ملقاومة اليسار.
جوابا عىل ذلك أقول:
 )1يجب أن نضع يف االعتبار أن سنة 1960
وما تالها هي غري سنة  .2013فيوسف ندا
الذي هو اليوم خزينة التنظيم الدويل لإلخوان
املسلمني ومفوّضه واملصنّف دوليا كأحد
مموّيل اإلرهاب ليس هو يوسف ندا الذي
أعطاه بورقيبة الجنسية التونسية بتوصية
من أحد أصدقائه فأيامها كان مستور الحال.
وعُ رف بورقيبة بأنه يحفظ الفضل ألصحابه
حيث أكرم ك ّل الذين أعانوه وساعدوه أيام
الكفاح والقائمة طويلة تن ّد عن الحرص
من بينهم محمد عيل الطاهر الصحفي
الفلسطيني وفاضل الجمايل رئيس وزراء
العراق وتحسني العسكري الوزير العراقي
وأحمد حسن الباقوري ومحمد صالح الدين
وزير خارجية مرص وهوكر دوليتل القنصل
األمريكي يف تونس الذي ع ّرف دولته بأهمية
بورقيبة يف الحركة الوطنية وهو ما حفظه
له الزعيم .وحتى من امتنع عبد النارص عن
أن يدفن يف وطنه كمحمود أبو الفتح صاحب
جريدة "املرصي" الوفدية فقد جلب الزعيم
جثمانه من سويرسا وأقام له جنازة رسمية
وتقبّل العزاء فيه ألن الرجل فتح األبواب أمام
الزعيم ومكنه من التعرف عىل الشخصيات
املرصية وغريها أيام كان نكرة ال يعرفه أحد.
فبورقيبة لم يسند الجنسية التونسية آلخرين
ولم يطلق أسماءهم عىل أنهج العاصمة
وشوارعها اال ليشء هو ألنهم قدموا خدمة

• دحض أكاذيب وت ّرهات النهضة

صورة لزعماء الحركات التحريرية املغاربية يف القاهرة ،يظهر يف الصورة عىل أقىص اليسار جلوسا حسن البنّا
ويف وسط الصورة بالطربوش الزعيم الحبيب بورقيبة يتوسط األخوين الخطابي زعيمي الحركة التحريرية املغربية
للوطن تونس إذ ال يعرف الفضل ألهل الفضل
إال ذوو الفضل ،وهو أمر يختلف تماما عن
الذين أسندت لهم الجنسية سنة 2013
ألسباب إيديولوجية مذهبية خدمة للتنظيم
الدويل لإلخوان املسلمني.
 )2لم يكن إسناد بورقيبة الجنسية
التونسية لبعض اإلخوان املسلمني نكاية يف
عبد النارص بل كان ترصّ فا محدودا اقترص
عىل بعض األسماء ولم يكن عمال مخ ّ
ططا له
لإلساءة للنظام الجديد يف مرص .فالسياسة
الخارجية للزعيم قامت عىل أساس عدم
التدخل يف شؤون اآلخرين ولم يثبت أن تونس
شاركت يف مؤامرة أو إساءة لدولة أخرى ولو
كانت لها معها خالفات .هذا من ناحية ومن
ناحية أخرى لو كان األمر مثلما ذكر لصنع
بورقيبة ما صنعت السعودية التي استقبلت
اإلخوان املسلمني دون فرز فحمَ تهم ومكنتهم
من أسباب العيش واالستقرار فيها .وعَ رف
بورقيبة حركة اإلخوان املسلمني أثناء إقامته
يف مرص يف ما بني سنتي  1945و 1949وهي
فرتة ارتكب فيها تنظيمهم الرسي من الجرائم
ما يشيب له األقرع وكان الزعيم شاهدا عىل

ذلك ألنه سكن فرتة بمق ّر اإلخوان املسلمني يف
الحلمية وحرض بعض دروس حسن البنا()1
ممّ ا مكنه من معرفة أدق بهذه النِّحلة وهو
ما يفرس يف ما بعد إرصاره عىل استئصالهم
إذ ذكر يف أحد ترصيحاته يف آخر عمره
املبارك أن آخر مهمتني ينوي القيام بهما
هما "القضاء عىل اإلخوانجية واألكواخ".
أما مسألة موقفه من إعدام سيد قطب
فلم تتجاوز حدود السماح بنرش املقاالت
الصحفية استجابة لرغبة توفيق الشاوي
اإلخواني وصديق الزعيم الذي جاء إىل تونس
يف محاولة منه لحثِّه عىل التدخل يف املوضوع
ولكن أمله يف ذلك خاب وقال" :و ّملا عرضت
عليه (يقصد بورقيبة) القضية وجد أنها
فرصة للتشهري بعبد النارص واالنتقام منه
وأصدر أوامره للصحافة والحزب والربملان
وك ّل من يف تونس للدفاع عن سيد قطب وكان
هذا الدفاع يأخذ يف كثري من األحيان صورة
النقد والهجوم عىل الدكتاتورية واالستبداد
النارصي" )2(.بحيث تحوّل الدفاع عن
سيد قطب إىل هجوم عىل النظام النارصي
وقد شارك يف هذه الحملة الحبيب بولعراس

والبشري العريبي وغريهما والذي نخلص إليه
أن املسألة لم تتجاوز حدود املقاالت الصحفية
وبعض األغاني أذكر منها واحدة للفكاهي
رضا الحجام عن البقشيش .أمّ ا ما ذهب
إليه البعض من أن الزعيم أعلن الحداد ونظم
أربعينية لسيد قطب فكذب مصمّ ت وافرتاء
وقح ال سند لهما وهما شبيهان بفريتهم
التي تقول إن بورقيبة كان عىل عالقة بسيد
قطب وبحسن البنا ويستشهدون بصورة
أخذت يوم  14ماي ّ 1947ملا زار البنا مكتب
املغرب العربي يف القاهرة لشكر حزب الشعب
الجزائري عىل دعوته له بمناسبة إحياء ذكرى
مجزرة  8ماي  1945التي حرضها خلق كثري
من مختلف االتجاهات السياسية وتداول
عىل الخطابة فيها ممثلو حركات التح ّرر
كالشاذيل املكي والحبيب بورقيبة وغريهم
من الوجهاء كأحمد أمني وعبد الوهاب عزام
ورفاييل بطي وأحمد نجيب برادة وزين الدين
حسن األندونييس وسيد قطب بحيث ال يمكن
أن تكون هذه املصادفة مخططا لها أو دليال
يُحتجُّ به عىل وجود عالقة بني الزعيم والبنا
أو الزعيم وسيد قطب الذي كان أيامها ناقدا
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أدبيا ولم ينخرط يف حركة اإلخوان املسلمني( .)3وممّ ا
يؤكد أنه لم تكن للزعيم أية عالقة بتنظيم اإلخوان
املسلمني ما ورد يف مذكرات القيادي اإلخواني الكبري
ّ
مؤسيس الحركة وتنظيمها الرسي اذ يقول:
وأحد
"أما شمال إفريقيا وهو املغرب العربي وإن كانت
الظروف السياسية لم تتح ملقابالت بني املجاهدين
فيه وبني اإلخوان فإن اإلخوان كانوا حريصني
عىل مراسلة هؤالء املجاهدين للتعرف عىل حقائق
عندهم فكانت هناك مراسالت بيننا وبني عبد الحميد
ابن باديس يف الجزائر .....وكانت هناك مراسالت
بيننا وبني املجاهدين يف مراكش مثل عالل الفايس
وحزبه )4("..وطوال مذكراته ذات الثالثة أجزاء
و 1700صفحة لم يتعرض لتونس أو لرموزها األمر
الذي يعني أنه لو كانت هناك أدنى صلة بني الزعيم
واإلخوان ملا سكت عنها محمود عبد الحليم وهو
الذي نرش كتابه يف ثمانينات القرن املايض أيام كان
الزعيم رئيسا وأيام تفطنت الدولة لخطورة الفرع
التونيس للتنظيم الدويل لإلخوان املسلمني.
 )3أما القول بأن من مظاهر إعانة الحزب
االشرتاكي الدستوري اإلخوان أنه كان يطبع مجلة
"املعرفة" يف مطبعته فقول فاسد هو اآلخر اذ أنه
صدر من مجلة "املعرفة" يف ما بني سنتي 1972
و 1979بالضبط  45عددا طبعت يف مطابع مختلفة
هي مطابع فانزي ودار الصباح ورشكة االستخراج
الصناعي والصور امليكانيكية ومطبعة الطباعة
الحديثة ولم يطبع من املجلة يف "الساجاب" التابعة
للحزب سوى العددين األخريين ليتم إيقافها .ويف
نفس السنة  1979اتفقت الحركة مع عبد املجيد
عطية صاحب مجلة "املجتمع" عىل تمكينها من
رخصتها لتصدرها دون أن تعلن عن ذلك مع توخي
الحذر حتى ال تنكشف الجهة التي تقف وراء إعادتها
إىل الصدور حيث ال نجد يف ما نرش من أعدادها سوى
بعض النصوص ذات النفس اإلسالمي مع غياب كيل
لألسماء التي عرفت بكتاباتها يف مجلة "املعرفة".
وقد صدرت من "املجتمع" ستة أعداد طبعت يف
"الساجاب" لتُمنع بعد التفطن إليها .فلو صحّ قول
من قال إن طبع األعداد املذكورة من مجلتي الحركة
يؤرش عىل وجود تسهيالت لها من الحزب الحاكم
من حقنا أن نتساءل عندها عن طبيعة العالقة بني
الحزب والدولة .فما معنى أن تمنع الدولة ويلتف
حزب الدولة عىل هذا القرار؟ ثم ما الذي يدفع
الحزب الحاكم إىل إعانة تنظيم أشاد بثورة املاليل يف
نفس الوقت الذي بدأت األجهزة األمنية والسياسية
السيادية يف الريبة من هذا التنظيم ويف التضييق عليه
وشن حملة ملحارصته؟ّ ،ملا شعر االتجاه اإلسالمي
بأن السلطة تفطنت لِما يُخفي سارع إىل التعاقد مع
"الساجاب" يف تلك الفرتة بالذات ليصدر آخر عددين
من "املعرفة" يف سبتمرب ونوفمرب  1979وتعاقد يف
نفس الوقت مع نفس املطبعة لطبع مجلة "املجتمع"
التي صدر عددها األوّل يف  10أوت  1979األمر الذي
يعني أن الحركة أصدرت عنوانني مختلفني يف نفس
املطبعة حتى تنأى بوسائل إعالمها عن الرقابة
طاملا أنها تطبع يف مطبعة الحزب الحاكم كما تضع
املطبعة يف موقع االتهام معها إن تطوّرت األمور إىل
غري صالحها .هكذا نلحظ أن التثبت يف التواريخ يؤدي
إىل قناعة بأن مساعدة الحزب الحركة قول فاسد ال
يثبت أمام الوقائع.
 )4الكذبة الرابعة التي انترشت انتشار النار
يف الهشيم هي القول بأن الحزب استخدم الحركة
اإلسالمية ملقاومة اليسار .ويف تقديري أن هذا القول
فاسد هو اآلخر ففي منتصف سبعينات القرن
املايض كان اليسار حارضا بقوة يف الجامعة بقيادات
تاريخية استطاعت أن تعطي للحياة يف الجامعة
بعدا نضاليا ظهر يف املظاهرات ضد أمريكا ومساندة
قوى التح ّرر يف العالم وغري ذلك .يف تلك الفرتة بالذات
لم يكن هناك طالب إخواني واحد يف الجامعة ولكن
كانت الجماعة تشتغل يف املدارس الثانوية حيث
انترشت املساجد يف املعاهد وابتدأت دار "الراية" يف
طبع املنشورات اإلخوانية البخسة الثمن التي تروّ ج

ملعاداة "ثالوث الفساد" مثلما تسمّ يهم ماركس
وفرويد وداروين وهي البضاعة الوحيدة التي
يمتلكها اإلخوان منذ خمسينات القرن املايض بحيث
تربت أجيالهم يف تلك الفرتة وما بعدها عىل أن األعداء
هم اليساريون بمختلف مدارسهم والغرب الكافر
امللحد ولم تخرج الجماعة لدينا عن هذا الخط  .فال
يكاد عدد من مجلة "املعرفة" يخلو من مقال أو أكثر
يؤكد هذا املعنى .ومنذ أن عاد الغنويش من الخارج
وبارش مهنة التدريس الحظ أن أغلب طلبة الجامعة
الذين يمثلون قوّة داخلها منتسب إىل اليسار بمختلف
مدارسه ،وكان من رأيه أن تغيري موازين القوى داخل
الجامعة يستلزم أوال وقبل كل يشء امتالك الساحة
التلمذيّة خصوصا يف املدارس الثانوية من خالل
الدروس داخل املعاهد ويف كل الفضاءات املتاحة .هذا
الشباب التلمذي الذي تربّى عىل أيدي الحركة منذ
سبعينات القرن املايض انتقل يف ما بعد إىل الجامعة
محمّ ال باملفاهيم والرؤى التي ترشّ بها وهو ما يفرس
العداء الذي واجه به اإلسالميون قوى اليسار يف
الجامعة  .هذا املخطط تحدث عنه احميدة النيفر
يف مقال نرشه يف جريدة "الرأي" سنة  1984تحت
عنوان" :من يملك الجامعة يملك املجتمع" .فالقول
بأن السلطة استعملت اإلخوان ملقاومة اليسار قول
فاسد من نواح متعددة أوّلها أنه لم يكن للحركات
اإلسالمية عدوّ تربّر به وجودها سوى اليسار ألنها لم
تكن تحمل أيامها عداوة معلنة تجاه الحكم وثانيا لم
يكن اليسار يمثل خطورة عىل السلطة حتى تحتاج
إىل اختالق فريق ملقاومته .ذلك أن املسألة تمت بكامل
السالسة حيث انتقل التالميذ من املدارس الثانوية إىل
الجامعة محملني بالرؤى اإلخوانية فامتلكوا الساحة
وضعف اليسار هناك .ويحلو للبعض أن يثبت هذا
القول الفاسد باإلحالة إىل مرص أيام السادات
ّملا أخرج اإلخوان املسلمني من السجون ملقاومة
خصومه النارصيني يف االتحاد االشرتاكي لكن شتان
بني املثالني .ففي مرص كان هناك رصاع عىل السلطة
فاستخدمهم السادات لصالحه ليغتالوه يف ما بعد يف
أمجد أيامه وهو ما سيحدث ما يشبهه لدينا يف عهد
مزايل ّملا حاول استمالة الحركة اإلسالمية إىل صفه يف
حرب الخالفة املستعرة بني املاسكني بالسلطة.
كراهية اإلخوان املسلمني للزعيم بورقيبة متأصلة
فهي جزء من بنيتهم العقدية وال تغ ّركم ذرابة
اللسان يف حقه أو امتداحه من طرفهم .فليس ذلك
منهم إال حيلة يوهمون بها ضعاف العقول بأنهم
ّ
تغيوا والحال أنهم باقون عىل ما هم عليه .ولِمن
أراد التثبت العودة إىل كتاب إمامهم القرضاوي عن
التطرف العلماني يف تونس الذي لم يرتك فيه نقيصة
أو ُ
سبّة إال وصف بها دولة االستقالل وزعيمها.
وبورقيبة هو الزعيم العربي الوحيد الذي تمكن من
إضعافهم وحرمانهم من مصادر القوة ممثلة يف
التعليم واألوقاف .فتوحيد التعليم وإنشاء املدرسة
العرصية أنشآ جيال هو الذي يقف اليوم يف وجه
تتار العرص ُ
وهمَّ جه .وإلغاء األوقاف مكن الدولة من
ّ
املؤسسات الدينية جميعها ولكن
وضع يدها عىل
األخطاء التي وقعت يف عهد خلفه يف إطار سياسة
سحب البساط من إنشاء لجامعة زيتونية ووزارة
للشؤون الدينية مكنتهم من مصادر يواجهون بها
اليوم قوى املجتمع املدني.
-------------الهوامش
 )1بقايا ذكريات" أحمد حسن الباقوري ،مركز
األهرام للرتجمة والنرش ،القاهرة  ،1988ص.56
" )2مذكرات نصف قرن من العمل اإلسالمي
( ")1945/1995لتوفيق محمد الشاوي ،دار
الرشوق القاهرة  ،1998ص.403
" )3ذكريات عن مكتب املغرب العربي يف القاهرة"
رشيد إدريس ،الدار العربية للكتاب تونس،1981
ص 120و 121و.122
" )4اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ"
ملحمود عبد الحليم ،دار الدعوة للطباعة والنرش
والتوزيع ،القاهرة ،1979ج 1ص.144
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اىل راشد الغنويش
مراد حيدر
ناشط سابق في االتجاه االسالمي
تحية تليق بمقامك سيدي الشيخ
ّ
لقد مرت بنا سنوات الشباب ونحن نعتقد يف طهرك وعفتك وورعك
وتقواك.
لقد شتمنا جمال عبد النارص وبورقيبة من أجلك وتعاطفا مع
مأساتك وردّدنا أن الرشطة طاغوت وأن الجيش يف خدمة الدكتاتورية
ّ
وأن السجن ظالم والظلم ترجع عقباه إىل الندم.
لقد صدّقنا عداءك إلرسائيل وردّدنا عبارتك الشهرية «القدس آية
من آيات الكتاب ومن ضيّعها فقد ضيّع الكتاب».
لقد كنّا نتح ّرج من الوقوف يف تحية العلم كل صباح ألنك كنت ترى
يف العلم التونيس خرقة بالية ووثن تقديسه يؤدّي للرشك بالله.
سيدي الشيخ لقد حلمنا بانهيار صنم يتبعه صنم فقط ليتحقق
لنا الوعد بعودتك من املنفى .لقد تغاضينا عن تقلب وجهك من نظام
لنظام وغضضنا الطرف عمّ ا أشيع عنك من أنّك عنرص فاعل جدا وكنز
ثمني عند .MI6
وسددنا آذاننا عن كل ما قيل عنك طوال سنني يف خدمة من يدفع.
بقطع النظر عن تجديد ديننا أو تنقيح مسارنا ..او رفع الغشاوة
ّ
يتدخل يف
عن أعيننا … بقطع النظر عن اي امر شخيص يمكن ان
حكمنا عىل تجربتك ومآلك وشخصك وهو أصال ليس موضوع حديثنا
يف هذه الرسالة  ،فإن الصديق كما العدو اليوم أمام صدمة ال مثيل لها
وخصوصا لدى العديد من قواعد حزبكم الذين مازال يف وجوههم قليل
من الحياء ويف قلوبهم بقايا تقوى ويف عقولهم منافذ للتفكري لم تصل
اليها برمجاتكم ولم تسيطر عليها كتائب الهدم والبناء التابعة اليكم
مبارشة.
رسالتي سيدي الشيخ مجرد دردشة مع شخص رصت اعتربه
أخطر شخص يف تونس وعىل تونس.
هل تعلم ؟ أنّك خنت اآلالف ممن آمنوا يوما بالحل االسالمي وهم
يجهلون أنّك أخطر سالح يمكن أن يفعّ ل ضد حلمهم هذا وقد فـُعّ لت
ّ
حقا وقضيت عىل كل أمل لديهم.
هل تعلم ؟ أنّك وعدتهم بحماية الوطن من استغالل املستعمر
الفرنيس ولكنك بمج ّرد وحتّى قبل أن تطأ ِرجالك أرض املطار كنت قد
بعت البالد والعباد ملستعمر آخر أقذر وأخطر … ومشكلتك اآلن كيف
تسحب من يد هذا لتضع يف حضن ذاك.
ّ
هل تعلم ؟ أنك كنت حلم الفقراء وملا طلعت بدرا عليهم من ثنيّة
الوداع زاد فقرهم وكربت خصاصتهم وتكدست االموال تحت قدميك
وسالت السيولة أنهارا يف مشاريع بناتك.
هل تعلم ؟ أنّك ربيّت ذئابا طويلة األنياب وأطلقتها تعيث فينا فسادا
من شمال البالد اىل جنوبها دون حسيب او رقيب ال ليشء اال لتضمن
والءها لشخصك ثم ألولياء نعمتك يف انقره والدوحة ولندن.
هل تعلم ؟ أنّك ال تؤمن بما قلت حني قلت أن القدس آية من آيات
الكتاب ،أم تراك ال تؤمن أصال بهذا الكتاب ؟ فالقدس لم تعد قدسا
واليهود لم يعودوا رجسا والتطبيع لم يعد جريمة بل هو فرض عني مع
ابناء عمومة وإخوان نقيم معهم الصفقات ونحرض حجهم ونطلب
رضاهم وودّهم.
هل تعلم ؟ ّ
أن قطيعك أعمى ال يقدر عىل بناء وطن وال يستطيع
املحافظة عىل أي مكتسبات ومن كان يف هذه الدنيا أعمى فهو يف
اآلخرة أعمى بإذن الله.
ّ
هل تعلم ؟ ّ
أن أهايل من بعثتهم للموت يف سوريا اكتشفوا أن ابنك
يعيش حياة امللوك مدلال مرتفا بني تونس ولندن وباريس وأنّك تخاف
عليه من النسيم العابر وأنّه ال يؤمن بوجود الحور العني يف الجنة
أو لنقل أنّه ليس يف حاجة لحور عني يف جنّة ّ
فصلتموها عىل مقاس
األغبياء من العامّ ة.
هل تعلم ؟ ّ
أن الله يسمع ويرى .
هل تعلم ؟ ّ
أن الله شديد العقاب .
عن موقع املعهد التونيس للعالقات الدولية
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صحف جزائرية ٌتاجم فريد بلحاج والبنك الدويل يرد
لم يمر التقرير الصادر مؤخرا عن مكتب البنك الدويل
للرشق االوسط وشمال افريقيا حول تطورات االقتصاد
الجزائري يف ظل تأثري جائحة كورونا دون شن وسائل اعالم
جزائرية هجوم عىل الخبري االقتصادي التونيس فريد بلحاج
الذي يشغل خطة نائب رئيس للبنك مكلف بمنطقة الرشق
األوسط وشمال إفريقيا.
رسميا قال رئيس الحكومة ووزير املالية الجزائري أيمن
بن عبد الرحمن إن تقرير البنك الدويل جاء رغم تضمنه
مؤرشات إيجابية متناقضا ً مع تقارير حديثة صدرت عن
نفس الهيئة وعن هيئات دولية أخرى.
أما وكالة االنباء الجزائرية فقد اعتربت ان «املعلومات
التي استغلها البنك العاملي إلعداد تقريره عن الجزائر من
نسج خيال ملفق يدعى فريد بلحاج» واصفة التقرير
باملغرض مضيف ».الدليل القاطع أتى به أصدقاء فرنسيون
للجزائر ،إذ يكون هذا التقرير قد أنجز بتوجيه من القرص
امللكي املغربي».
الوكالة ذ ّ
كرت بأن فريد بلحاج «من جنسية تونسية
وشغل منصب مدير ديوان رئيس البنك العاملي فضال عن
كونه صديقا مقربا من األمري موالي رشيد والعديد من
الوزراء املغربيني».
وتابعت» التحقت هذه الشخصية ذات النوايا السيئة
بالبنك العاملي عام  1996بصفته مستشارا قانونيا
خاصة للمغرب ومرص وإيران والجزائر وتايلندا .وما
بني  2002و 2007شغل منصب مسؤول عمليات
البنك العاملي لصالح املغرب مما يربّر الكراهية
التي يكنها للجزائر».
من ناحيتها اعتربت صحيفة الرشوق

الجزائرية ان املعلومات التي استغلها البنك الدويل كمعطيات
قاعدية ومرجعية إلعداد تقريره عن الجزائر «ليست يف
الواقع سوى معطيات من نسج خيال فريد بلحاج ».وكالت
االتهامات لفريد بلحاج ناعتة اياه بـ «موظف مأجور
بالبنك العاملي» مضيفة ان التقرير يندرج ضمن «خيوط

9

مؤامرة دنيئة حيكت ضد الجزائر من خالل محاولة تسميم
مضمون تقرير البنك العاملي بإدعاءات ومعطيات مغرضة
هدفها محاولة رضب أمن البالد وزعزعة استقرارها
االجتماعي الذي يبدو أنه يزعج نظام املخزن العاجز عن
تحقيق الخطوات اإليجابية التي حققها االقتصاد الجزائري
رغم الجائحة التي تمكنت من التأثري عىل أقوى االقتصادات
العاملية».
البنك الدويل نرش بدوره ردا ً عىل الحملة االعالمية معتربا
أن «بعض املقاالت اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار
مؤلفيها املجهولني».
ولفت البنك اىل انه «ال يمكن استخدام املقاالت كحجة»
وأنها «ال تشكل عنرصا ً للنقاش» مضيفا ً أن «بعضها تضمن
معلومات غري دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات
التقرير الذي تم إعداده بمنتهى الدقة».
وأكد ان مؤلفي التقرير هم فريق من االقتصاديني
يعملون يف املنطقة املغاربية.
وكان البنك الدويل قد نرش تقريرا موجزا عن التطورات
االقتصادية يف الجزائر بني  2018و 2020اشار فيه اىل
تدهور العجز املايل بنسبة  9،6باملائة وارتفاع نسبة
الدين اىل حدود  44،9باملائة..
وعرج التقرير عىل اإلجراءات االقتصادية
واالجتماعية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية
للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

كريمة السعداوي

عصام الدردوري:

قضية البحريي وفتحي البلدي ليست بمعزل عن قضية «اجلهاز الرسي»
و% 60من مكاملات مصطفى خرض كانت مع البلدي

خالد النوري

اعترب االمني عصام الدردوري رئيس جمعية االمن
واملواطن ان وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين
البحريي وفتحي البلدي القيادي السابق بوزارة الداخلية يف
عهد الرتويكا رهن االقامة الجربية ليس بمعزل عن ملفات
كربى اخرى مشريا اىل ملف قضية رجل االعمال فتحي
دمق ومذكرا بان قضيته ذات صبغة ارهابية وبانها محل
انظار القطب القضائي ملكافحة االرهاب.
واكد الدردوري يف حوار عىل اذاعة «اي اف ام» يوم 5
جانفي الجاري ان اسم فتحي البلدي ورد يف اغلب امللفات
الكربى عىل غرار ملف قضية رجل االعمال فتحي دمق الفتا
اىل ان لهذه القضية عالقة بما يسمى بـ «الجهاز الرسي
لحركة النهضة» واىل ان لها امتدادا يف عالقة بقضيتي
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي معتربا ان لكل ما
يحصل االن عالقة بملف الجهاز الخاص او الرسي لحركة
النهضة.
وأشار الدردوري اىل انه تعرض اىل ما وصفه بالحقائق
منذ  10سنوات تقريبا وليس االن مؤكدا انه كان قد تقدم
بتاريخ  20نوفمرب من سنة  2017بتقرير اىل لجنة التحقيق
الربملانية قال انه تضمن محورا كامال يتعلق بقيادات
امنية يشتبه يف تورطها يف استخراج جوازات سفر لعنارص
ارهابية وتسهيل ذلك.
واعترب ان القيادي االمني السابق فتحي البلدي هو
الذي احيى رفاة الجهاز الرسي لحركة النهضة مربزا ان
حوايل  60باملائة من املكاملات الواردة عىل مصطفى خرض
املتهم الرئييس يف ملف «الجهاز الرسي» واردة من فتحي

فتحي البلدي
البلدي.
واكد انه مقابل فرض فتحي البلدي هيمنته عىل الجهاز
االمني تكفل نور الدين البحريي بالهيمنة عىل الجهاز
القضائي.
واشار الدردوري من جهة اخرى اىل وجود وثيقة
ّ
تنصت رسمية تؤكد ما دار بني قيادي امني واحد الضالعني
يف االرهاب بالخارج الفتا اىل ان القيادي االمني طمأنه بان

كل امللفات ستُغلق وبان «جماعة السفارة» اتصلوا به.
كما عرض وثيقة اخرى قال انها اذن من نور الدين
البحريي وزير العدل يف حكومة الرتويكا الحد الشيوخ
بزيارة كل السجون دون ترخيص .
واكد انه لم يفاجأ بما جاء عىل لسان وزير الداخلية
توفيق رشف الدين يف الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا
حول قضية وضع البحريي والبلدي رهن االقامة الجربية
مذكرا بانه سبق له ان لفت االنتباه اىل ذلك قبل  10سنوات.
واضاف انه لم تتوفر ارادة سياسية حقيقية طيلة
تلك الفرتة لفتح مثل تلك امللفات والتعاطي معها لسبب
سيايس.
وابرز ان الحديث عن افعال اجرامية مثل افتعال الوثائق
ووضعها بني ايدي االرهابيني ال يمكن ان يتم اال يف اطار
شبكات مبينا ان الشبكات ال يمكن ان تنشط اال يف ظل
توفر ارادة سياسية تسمح بذلك.
ولفت الدردوري اىل ان من تولوا تسيري الدولة خالل
العرشية االخرية اداروها بعقلية الغنيمة واىل انهم اعتربوا
انهم تمكنوامن الدولة مالحظا ان ذلك ما يفرس سعيهم اىل
ارساء اجهزة موازية الجهزة الدولة معتربا ان ذلك اصبح
واقعا وثابتا يف عديد امللفات القضائية املنشورة متوقعا
ان تحصل يف االيام القادمة تطورات كربى يف هذه امللفات
خاصة مع تواصل ما وصفها بالصحوة عىل مستوى
االرادة السياسية.
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حتويالت التونسيني باخلارج
أهم موارد تونس من العملة الصعبة

شكلت العام الفارط تحويالت الجالية
التونسية يف الخارج أهم مورد للبالد من
النقد األجنبي قبل املبادالت التجارية
الدولية واالستثمار والتداين.ويرجع
األمر بالتأكيد لسببني رئيسيني يتمثالن
يف الضعف الحاد واملتواصل ملوارد القطاع
الخارجي من ناحية وألهمية تحويالت
التونسيني يف الخارج الذين يتكفل جزء
هام منهم بمصاريف عيش عائالتهم
املنهارة ،من ناحية أخرى.
يف جانب آخر ،تغريت خالل السنوات
األخرية تركيبة املهاجرين التونسيني
حيث أصبحت تتكون يف قسم مهم
منها من اطارات عليا تتمتع بإمكانات
مالية مهمة وهو ما يفرس ارتفاع
قيمة التحويالت وتواترها رغم املعاناة
املستمرة للجالية التونسية يف الخارج من
التضييقات عىل مستوى تحويل األموال
بسبب ازدياد العموالت البنكية املوظفة
عليها واالشكاليات البريوقراطية الناتجة
عن الرقابة عىل التحويالت بحجة
مكافحة الجرائم املالية املنظمة العابرة
للحدود.

تطور مطرد

www.acharaa.com

أظهرت آخر املعطيات الصادرة عن
البنك املركزي التونيس ،نهاية االسبوع
الفارط ،ارتفاع تحويالت التونسيني
العاملني بالخارج بنسبة  28%يف 2021
مقارنة بـ  2020حيث بلغت هذه
التحويالت مستوى قيايس بـ 7.254
مليار دينار وهو ما يعادل  2.62مليار
دوالر .ويأتي ذلك يف سياق كشفت معه
مؤخرا مؤسسة االصدار عن الشح الحاد
يف املوارد املالية الخارجية بما ش ّ
كل أزمة
الستكمال تمويل ميزانية الدولة للعام
الفارط .وكانت تحويالت التونسيني
العاملني بالخارج قد بلغت حسب
املعطيات املفصح عنها  5.875مليارات
دينار يف عام .2020
ورغم بلوغ تحويالت التونسيني
بالخارج مستوى قياسيا ومهمّ ا تبلغه
تونس ألول مرة فإن الوضعية ال تزال
بعيدة عن بعض البلدان األخرى عىل
غرار مرص التي بلغت فيها تحويالت
املقيمني بالخارج سنة  2021حوايل 33
مليار دوالر واملغرب  9.3مليارات دوالر
خصوصا أن املصادر األساسية للعملة
االجنبية تراجعت خالل السنة السابقة
عىل غرار صادرات النفط والفسفاط
و السياحة .وتؤكد عدة جمعيات كربى
للجالية التونسية يف الخارج عىل أنه يجب
العمل عىل تسهيل عمليات تحويالت

التونسيني بالخارج عرب تمكينهم من فتح
حسابات بالنقد االجنبي وتقديم خدمات
جديدة تخص ادخار العملة والحصول
عىل تمويالت برشوط تفاضلية سيما أنه
من املنتظر تقلص مداخيل التونسيني
بالخارج لدى تراجع جائحة كوفيد 19.
وبدا بشكل عام تأثري مساهمة
التونسيني املقيمني يف املهجر السنة
الفارطة واضحا ً أكثر من أي وقت مىض
يف اقتصاد البالد اذ رمّ مت تحويالتهم
ما خلف الوضع السيايس واالقتصادي
الصعب من ثغرات يف التوازنات املالية
العمومية بعد تعليق مؤسسات القروض
الدولية مفاوضاتها مع السلطات وتعثر
املفاوضات لعدة اسباب تتعلق اساسا
بالتوجس من قدرة تونس عىل االيفاء
بالتزاماتها.
ومنذ بدء الجائحة الصحية العاملية،
مثلت تحويالت التونسيني يف الخارج ،عىل
وجه خاص ،طوق النجاة لالقتصاد الذي
يشكو من تراجع قيايس يف النمو بسبب
تداعيات الجائحة الصحية واالضطرابات
السياسية التي ّ
أخرت خطة اإلنعاش
االقتصادي من أجل استعادة النمو وفق
ما كان مخططا ً له يف قانون املالية .وبدأت
كذلك مساهمة جيل املهاجرين الجدد
تظهر يف االقتصاد التونيس ،بعد ارتفاع
حجم التحويالت املالية بنسب كربى
من عام اىل اخر ،لتتفوق عىل عائدات
االستثمار الخارجي والقروض والهبات
ورصيد التعامالت التجارية الخارجية
( -1359مليون دينار).

وشكلت التحويالت املالية للجالية
التونسية املقدرة بنحو  7.5مليارات
دينار إىل حدود  31ديسمرب  2021املصدر
الرئييس للعملة االجنبية يف تونس ما
ساعد عىل مواصلة تسيري واردات املواد
األساسية وسداد أكثر من  3مليارات
دوالر من القروض الخارجية.
وتبني معطيات تحويالت التونسيني
املقيمني بالخارج انها منعت هبوطا ً حرا ً
لرصيد العملة الخارجية بما كان يمكن
أن يسبّب أزمة واردات للمواد األساسية
خالل األشهر املاضية ،بسبب نقص
العائدات بالنقد االجنبي ،وال سيما املتأتية
من السياحة واالستثمار الخارجي.
وأصبح بذلك للمهاجرين التونسيني
دور محوري يف إسناد االقتصاد التونيس
وإنقاذ عائالتهم من الفقر والحاجة
إىل املساعدات االجتماعية الحكومية،
خصوصا أن تحويالت الجالية ُقدِّرت
بأكثر من ثالثة أضعاف مداخيل القطاع
السياحي التي لم تتجاوز  2.3مليار دينار
خالل السنة املنقضية.

تغير تركيبة المهاجرين

يمثل التونسيون يف دول املهجر
أكثر من  1.3مليون ،يقيم أغلبهم يف
دول االتحاد األوروبي وبدرجة أقل يف
دول الخليج العربي وأمريكا الشمالية.
وشهدت السنوات التي تلت الثورة تغريا ً
يف نوعية العاملني التونسيني باملهجر،
بدخول جيل جديد من املهاجرين يف الدورة
االقتصادية ،وهو باألساس من أصحاب

الشهائد العلمية العالية والكفاءات ممن
نجحوا يف االستقرار واالندماج رسيعا ً
يف دول اإلقامة .ويقدَّر جيل املهاجرين
يف العرشية األخرية بأكثر من  250ألف
تونيس ،واظهر هؤالء املهاجرون الجدد
قدرة عىل دعم االقتصاد عن طريق
تحويالت منتظمة لفائدة أرسهم التي
تحولت إىل دخل أسايس للبعض منهم.
وحسب دراسة أنجزت من قبل منظمة
التنمية والتعاون االقتصادي ،فإن عدد
الكفاءات العالية التونسية يف أوروبا
يفوق  90ألف شخص .وتكشف بيانات
لوزارة السياحة أن عودة التونسيني
املقيمني بالخارج إىل وطنهم ساهمت يف
تنشيط القطاع السياحي وأن عدد الليايل
ّ
قضوها يف الفنادق زاد عىل 1.5
التي
مليون ليلة يف اوت الفارط ،مقابل 1.2
مليون ليلة يف الفرتة نفسها من السنة
السابقة.غري أن تحويالت املهاجرين ال
تزال توجه إىل نفقات التعليم والصحة
واالستهالك العادي والقتناء العقارات،
ولم ترتق بعد إىل مستوى االستثمارات
ذات القيمة املضافة العالية رغم
املحاوالت العديدة للمهاجرين إلحداث
مشاريع ورشكات ناشئة تسوّق للعالمة
التونسية يف القطاعات املتجددة.

المؤسسات المالية
التونسية تضيّق على
تحويالت المهاجرين

يزيد التضييق الذي تفرضه بنوك
تونسية عىل تحويالت العاملني يف الخارج
من تذمر املهاجرين الذين رفعوا شكواهم
يف مناسبات مختلفة طيلة االعوام املاضية
للمسؤولني وكذلك للربملان مطالبني
بالتدخل لفائدتهم من أجل حرية أكثر يف
حركة أموالهم بني دول املهجر وتونس.
ووجهت ،يف هذا اإلطار ،انتقادات
للحواجز التي تفرضها بعض البنوك
التونسية أمام تدفق تحويالت املهاجرين
مع مطالبة البنك املركزي بالتدخل
لدى تلك البنوك ولجنة التحاليل املالية
لتخفيف رشوط صعوبة التحويل أو
البحث عن حلول بديلة خصوصا يف
ذروة مواسم عودة املهاجرين لقضاء
عطلهم السنوية .ورفع نوّاب عن دوائر
املهجر يف عدة م ّرات إىل السلطات املالية
شكاوى التونسيني املقيمني بالخارج
من معامالت بعض البنوك مع تقدير أن
تمنع الصعوبات تدفقات مهمة من النقد
األجنبي إىل البالد أو ذهاب جزء كبري منها
إىل سوق الرصف السوداء.
وتمثل تحويالت املهاجرين التونسيني
نسبة  20يف املائة من االدخار الوطني
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واكثر من  6باملائة من الناتج املحيل،
وتحتل املرتبة الرابعة يف مصادر توفري
العملة االجنبية ورغم حجم التحويالت
املالية املهم لنحو مليون ونصف مليون
تونيس يقيمون يف املهجر ال تزال بعض
البنوك التونسية تتباطأ يف إجراءات
التحويل فضال عن عدم وجود أية
امتيازات تسمح لهم بالترصف يف
مدخراتهم بحرية.
ويعترب نواب عن دوائر الخارج
وهيئات ممثلة للمهاجرين أن تواصل
صعوبات التحويل والترصف يف املدخرات
التي يواجهها التونسيون املقيمون خارج
بلدهم امر ينم عن تقصري من السلطات
املالية تجاه هذه الفئة من التونسيني وهي
تؤكد انها تسعى لحلحلة هذه الوضعية،
اذ سبق ان تم رفع شكاوى ملحافظ البنك
املركزي ومساعديه ووزارة املالية بشأن
هذا امللف ،غري أن تعقد الوضع يتواصل
منذ أعوام طويلة.
وتتم االشارة يف ذات السياق إىل أن

األزمة املتواصلة منذ سنوات ،زادت
تعقيدا منذ سنتني عىل وجه التحديد
مع تشديد لجنة التحاليل املالية صلب
املركزي التونيس الرقابة عىل التحويالت
األجنبية يف إطار تتبع األموال املشبوهة
علما أن البنوك ال تسمح ملهاجرين عند
عودتهم إىل تونس بسحب أكثر من  5أالف
دينار .كما تطلب منهم إمهاال للتثبت يف
التحويالت رغم أن جلها يتم عرب مكاتب
رصف ورشكات معتمدة ،علما أن هذا
الصنف من الصعوبات يواجه بشكل
خاص املهاجرين املقيمني بدول مجلس
التعاون الخليجي.
كما يربز التونسيون املقيمون يف
الخارج أن عدة بنوك تطلب منهم تجزئة
املبالغ املحولة بدعوى "كرب املبالغ"
أو تحويلها عىل حسابات مختلفة أو
لفائدة أكثر من فرد من أفراد عائالتهم أو
املستفيدين منها مؤكدين أن التعقيدات
تزيد من نفور املهاجرين يف توجيه
أموالهم نحو أرصدتهم يف تونس وتمنع

تدفقات مهمة من النقد األجنبي.
وتشدّد جمعيات التونسيني يف الخارج
عىل رضورة تكثيف الجهود عىل مستوى
الحكومة والسلطات املالية لتذليل
الصعوبات والسماح للتونسيني املقيمني
يف الخارج بفتح حسابات بالعملة
االجنبية يف تونس وبنسب فائدة مجزية
تفوق نسب الفائدة التي يحصلون عليها
مقابل ادخاراتهم يف دول املهجر .
وتدرك الدوائر الرسمية يف تونس حجم
القصور يف التعامل مع املهاجرين سواء
كمصدر مهم لجلب العملة االجنبية أو
كمساهمني يف التنمية عرب استثماراتهم.
ومنذ أكثر من سنتني أقرت الحكومة
خطة تواصلية مع الجالية التونسية
بالخارج ودعم حوكمة قطاع الهجرة،
فضال عن دعم وتطوير الدبلوماسية
االقتصادية وإقامة الفعاليات املتنوعة
القادرة عىل جلب االستثمارات.
ويف ديسمرب 2020أعلن البنك املركزي
التونيس تبنيه اقرتاحا برملانيا بدراسة
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تسهيالت لفتح حسابات ادخار بالعملة
االجنبية ،بما يسمح للمهاجرين بتحويل
مدخراتهم من النقد الخارجي نحو البنوك
املحلية .ووعد املركزي حينها بإحالة
االقرتاح عىل لجنة مختصة لصياغة
مرشوع قانون جديد يف إطار سلسلة
إصالح الترشيعات املالية التي تقودها
السلطات املالية ملواكبة املتطلبات
االقتصادية الجديدة يف ظل معاناة تونس
من ضعف مدخراتها بالعملة بما يؤثر
عىل نسق األنشطة االقتصادية وعىل
واردات املواد األساسية بسبب توجيه
القسط األكرب من العملة املتوفرة نحو
سداد أقساط الديون املستحقة.
---------------املؤرشات النقدية واملالية للبنك
املركزي التونيس  -تحيني  7جانفي
.2021
دراسة منظمة التنمية والتعاون
االقتصادي حول الكفاءات التونسية يف
الخارج .2018 -

التونسية لألوراق المالية :

«توننداكس» يرتاجع وسهم  New Body Lineنجم األسبوع
• منحى السوق

ّ
سلبي وبفعل
دشنت سوق البورصة العام الجديد عىل منحى
ّ
توجه يسء ألغلب املؤرشات القطاعية أنهى املؤرش املرجعي
توننداكس األسبوع األول من عام ( 2022من  3إىل  7جانفي)
عىل نتيجة سلبية بـ  ٪ 0,9 -يف حدود  6984,86نقطة.
• يف غياب تبادالت بالكتل تميّز األسبوع املذكور بركود عىل
مستوى نسق الصفقات الذي لم يتجاوز سقف  13مليون دينار
بما مثل معدال يوميا بـ 2,6مليون دينار حسب تحليل الوسيط
ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطور األسهم

• كان سهم نيو بودي الين  New Body Lineنجم األسبوع
بعدما سجّ ل ارتفاعا بـ  ٪ 5,8بقيمة  5800دينار وسط حجم
مبادالت بـ  304ماليني دينار .وقد تلقى املستثمرون بارتياح
خرب اإلعالن عن التوقيع عىل رسالة نوايا بني املساهمني األساسيني
بـ  New Body Lineوصندوق TAEF (Tunisian American
 )Enterprise Fundوالسيد خليل الطالبي حول مساهمة أغلبية
يف الرشكة املتخصصة يف املالبس الذكية.
• كانت رشكة  SOPATبدورها ضمن أكرب الرابحني خالل
األسبوع وبسعر  1,360دينار سجل سهمها تقدما بـ ٪ 4,6
وسط مبادالت بلغت  7آالف دينار.
• وصل سهم رسفيكوم  SERVICOMاملتواجد باملنطقة
الحمراء نزيفه .ويف ظل غياب اية مبادالت تراجع السهم بـ 18,4
 ٪بقيمة لم تتع ّد  0,800دينار.
• تواصل انحدار سهم رشكة أسد  ASSADأيضا الذي شهد
تراجع قيمته بـ  ٪ 9,6يف حدود  1510دينار بمجموع أموال لم
يتجاوز  271ألف دينار.
• كان سهم رشكة صنع املرشوبات بتونس  SFBTاألكثر
نشاطا مسجال تراجعا طفيفا بـ  ٪ 0,7عند  18,150دينارا
ووسط حجم مبادالت بلغ  1,4مليون دينار.

مستجدّات السوق

• بالغ من نيو بودي الين New Body Line
يعلم السيّدان كريم رجب ونسيم رجب املساهمان الرئيسيان
يف رشكة "نيو بودي الين" خفية االسم العموم أنهما ّ
وقعا
عىل رسالة نويا مع رشكة TAEF (Tunisian American
 )Enterprise Fundوالسيد خليل الطالبي بهدف الحصول عىل
مساهمة أغلبية بالرشكة .ويُزمع الشاري يف هذا االطار انجاز
الصفقة عرب عرض عمومي لرشاء اختياري طبقا للقواعد الجاري

بها العمل .واثر إتمام ذلك ينوي املشرتي التوجه للمساهمني
الرئيسيني قبل موعد  30جوان  2022بورقة رشوط تنص عىل:
( )1ضبط سعر رشاء السهم املعروض ( )2تثبيت أو مراجعة
السقف الذي ال يمكن أدناه للمشرتي انجاز الصفقة ( )3ضبط
اآلجال والرشوط املقرتحة النجاز العملية مع املالحظة أن تجسيد
الصفقة يبقى رهني اتفاق بني أصحاب القرار لدى الطرفني
وتراخيص السلطات املختصة .وتلتزم رشكة New Body Line
واملساهمون الرئيسيون فيها بإعالم العامة تباعا بمستجدات
املفاوضات.
• بالغ من آمي للتأمني AMI ASSURANCES
تعلم أمي للتأمني املساهمني فيها أن مجلس ادارتها املجتمع
يوم  16ديسمرب  2021ضبط بياناتها املالية الخاصة بالسدايس
األوّل من عام  2021بعد التدقيق فيها من طرف مراقبي
حساباتها .وتظهر البيانات املالية املذكورة تحقيق أرباح صافية
بـ  0,9مليون دينار مقابل خسائر بحجم  0,6مليون دينار اىل
حدود  30جوان .2020

وبذلك وتجسيما ملخططها االسرتاتيجي للتطوّر لم تؤكد آمي
للتأمني عودتها لتحقيق األرباح منذ سنة  2020فحسب وإنما
نتائج أفضل من النتائج املتوقعة ملخطط نشاطها طاملا أن األرباح
ّ
املحققة خالل السدايس األول من العام والتي تناهز  0,9مليون
دينار تجاوزت توقعات املخطط املقدرة بـ  0,8مليون لكامل
عام .2021
واضافة لذلك قرر مجلس اإلدارة بعد نجاح عملية الرتفيع يف
رأسمال الرشكة بـ  92,8مليون دينار ادراجها بالسوق الرئيسية
لبورصة تونس لدعم صورة ورؤية آمي للتأمني .وتواصل الرشكة
إرساء محاورها االسرتاتيجية والترسيع يف ذلك بهدف السيطرة
عىل املخاطر واضفاء ربحية أعىل عىل فرع السيارات وتطوير
فروع التأمني األخرى خصوصا عرب التأمينات البنكية واستغالل
ناجع ملسالك التوزيع والسيطرة عىل تكاليف اإلدارة وتنشيط
توظيف األموال باالعتماد عىل املساهمني وخصوصا منهم املساهم
الرئييس فيها البنك الوطني الفالحي.

اشهار

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 293الثالثاء  11جانفي 2022

www.acharaa.com
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الشارع السياسي

في الشركة الوطنية للنقل بين المدن :

محمد الجاللي

مئات االنتدابات بالرشاوى واملحسوبية
تكرس اإلفالت من املحاسبة
وإدارة ّ

عمدت إدارات متعاقبة للرشكة الوطنية
للنقل بني املدن عىل مدى سنوات متتالية اىل إثقال
كاهل املؤسسة بأعباء مالية غري مدروسة أو
مربمجة عرب انتداب غري قانوني ملئات األشخاص
معتمدة عىل أساليب وحيل مختلفة للقفز عىل
الترشيعات ومراوغة إجراءات وقرارات سلطة
اإلرشاف .بل ان بعض املسؤولني بها تفننوا يف
التآمر عىل املؤسسة وعىل طالبي الشغل بفرض
أسماء بعينها يف االنتدابات وإقصاء مرتشحني
ناجحني وتدليس وثائق رسمية وعدم االلتزام
بمبادئ املساواة والشفافية وتكافؤ الفرص يف
مختلف مراحل تنظيم املناظرات يف ظل تقصري
مراقب الدولة ووزارة النقل يف التثبت من سالمة
املناظرات ،مثلما يثبت ذلك تقرير التفقدية
العامة لوزارة النقل عن االنتدابات بالرشكة يف
.2014
يف شهر أفريل  2019أعلنت الرشكة الوطنية
للنقل بني املدن ()SNTRIعن فتح مناظرة
عمومية النتداب  33سائقا مشرتطة يف بالغ
نرشته عىل موقعها االلكرتوني ان يكون املرتشح
ّ
مؤهال طبيا للعمل كسائق واال يتجاوز عمره 35
سنة يف غرة جانفي من نفس السنة.
وأفادت الرشكة يف نفس البالغ ان املناظرة
تمتد عىل مراحل متتالية بدءا بانتقاء اويل
للمرتشحني فاختبار كتابي ثم اختبار تطبيقي يف
السياقة فالترصيح بالنتائج ثم عرض املقبولني
عىل فحص طبي قبل ان تضبط إدارة املوارد
البرشية قائمة نهائية للمقبولني وقائمة انتظار.
ويف غرة أوت  2019نرشت املؤسسة عىل
موقعها االلكرتوني نتائج ما أسمته بـ "االنتقاء
األويل" داعية املقبولني يف املرحلة األوىل اىل ارسال
وثائقهم عرب الربيد قبل نهاية نفس الشهر.

مناظرة مشبوهة

مرت األيام والشهور والسنوات عىل فتح
مناظرة  2019دون أن تُكمل املؤسسة بقية
املراحل اىل ان حل يوم  23ديسمرب  2021أي بعد
انقضاء قرابة ثالث سنوات لتعيد إدارة SNTRI
نرش ما أسمته بـ "نتائج املرحلة االوىل للمناظرة
الخارجية عدد  2/2019النتداب  33سائق
حافلة".
ووفقا ملراحل املناظرة التي سبق للرشكة
ان أعلنت عنها يف افريل  2019تكون الرشكة قد
نرشت يف مناسبتني متباعدتني (ثالث سنوات)
نتائج نفس املرحلة دون ان توضح مدى التزامها
بالرشوط التي وضعتها حتى تكون فيصال بينها
وبني املرتشحني.
مصدر بالرشكة أكد يف ترصيح لـ "الشارع
املغاربي" ان إعادة نرش نتائج االنتقاء األويل بعد
مرور ثالث سنوات تحمل يف طياتها أسئلة تتعلق
باحرتام مبادئ املساواة والشفافية وتكافؤ
الفرص بني املرتشحني مالحظا انه قد يكون
تم اقصاء عدد من املشاركني يف املناظرة بسبب
تجاوز سن  35سنة.
وتابع متسائال" :هل يتطابق ما نرشت
الرشكة من نتائج للمرحلة األوىل مع نفس

القائمة االسمية التي نرشتها يف سنة 2019؟
وكيف يمكن للرأي العام التأكد من خلو االنتقاء
االويل من أي تدخل مشبوه للتأثري عىل النتائج؟"
مناظرة أخرى كانت أعلنت عنها الرشكة
الوطنية للنقل بني املدن يف جانفي  2019النتداب
 5إطارات وعون اداري .ويف مارس  2021أعلنت
ادارة هشام العساس الرئيس املدير العام
الحايل للرشكة يف بالغ لها عن الغائها معتربة ان
الرتشحات املسجلة يف الغرض وما انجر عنها
الغية.
مصدر بوزارة النقل أكد لـ "الشارع املغاربي"
ان مناظرة جانفي  2019أتت لتسوية وضعية
 6موظفني سبق الدارة الرشكة ان مكنتهم
من عقود موسمية منذ  2016وانها لم تفلح
يف ادماجهم بعد صدور تقرير تفقد االنتدابات
املشبوهة لسنة .2014
وأفاد املصدر بان االنتدابات املبارشة شملت
أيضا قريبة كاتب دولة بوزارة النقل وقريبة
مستشار سابق بديوان الرئيس الراحل الباجي
قائد السبيس.

َل الشفافية
المحسوبية بَد َ

يف أكتوبر  2014فرغت التفقدية العامة
بوزارة النقل من اعداد تقرير حول أوجه الترصف
يف االنتدابات بالرشكة الوطنية للنقل بني املدن
بني  2008و.2012
التقرير الذي حصل "الشارع املغاربي" عىل
نسخة منه رصد تطور حركة االعوان بالرشكة
طيلة خمس سنوات فوقف عىل جرائم منظمة
تتصل بانتدابات عشوائية طغت عليها املحسوبية
والزبونية وغابت عنها املساواة والشفافية.
ويشري فريق التفقد يف تقريره اىل أن الرشكة
انتدبت خالل الفرتة املذكورة  273عونا دون
سند قانوني واىل أن من بينهم  180شخصا تم
تشغيلهم خارج إطار املناظرات واالتفاقيات
االجتماعية و 93شخصا تم ادماجهم بعد التعاقد
معهم كموسميني ودون اعالم سلطة االرشاف.
واوضح التقرير ان إدارة الرشكة كانت
تربم عقودا موسمية بثالثة أشهر مع من تروم
انتدابهم ثم تجددها بصفة دورية وأنها كانت

تتعلل "بجديتهم يف العمل وبحاجة املؤسسة
لخدماتهم".
واعترب املتفقدون ان جنوح إدارة الرشكة اىل
االنتدابات املوسمية "مخالف لنظامها األسايس
الذي ينص عىل ان املناظرة هي القاعدة األساسية
لالنتداب" وان "يف هذا إخالل بمبدأ املساواة بني
كافة املرتشحني واهدار لفرصة انتقاء أحسن
الكفاءات".
ولفت التقرير اىل اعتماد اإلدارة عىل االنتداب
املبارش دون اللجوء اىل فتح مناظرات رغم
حصولها عىل ترخيص من سلطة اإلرشاف.

مناظرات صورية

يوثّق تقرير التفقد ايضا ان الرشكة الوطنية
للنقل بني املدن أنجزت بني  2008و 2012ما ال
يقل عن  11مناظرة وطنية لالنتداب ،الفتا اىل
انها كانت كلها غري قانونية.
يف هذا السياق رصد التقرير جملة من
التجاوزات عىل غرار:
 فتح مناظرة انتداب دون الحصول عىلترخيص مسبق من سلطة اإلرشاف
 عدم احداث لجان مناظرات بخصوصعمليات االنتداب املنجزة
 عدم تقديم قائمة املرتشحني املقبولنيبمكتب الضبط
 عدم تقديم قائمة يف املرتشحني املقبولنيالجتياز االختبار الكتابي
 استدعاء مرتشحني إلجراء االختبار الكتابيرغم عدم تقديم ملفات ترشحهم
 عدم تقديم االختبار الكتابي عدم تقديم قائمة املرتشحني املقبولنيالجتياز الشفاهي
 تغيري العدد املسند ملرتشح ضمن نتائجاالختبار الكتابي
 استدعاء مرتشحني الجتياز االختبارالشفاهي رغم انهم لم يقدموا ملفات ترشحاتهم
ولم يجتازوا االختبار الكتابي
 استدعاء مرتشحني إلجراء االختبارالشفاهي رغم عدم نجاحهم يف االختبار الكتابي
 عدم تقديم نتائج االختبار الشفاهي عدم تقديم قائمة يف املرتشحني املقبولنيالجتياز االختبار التطبيقي
 استدعاء مرتشحني ال تتوفر فيهم الرشوطاملطلوبة الجتياز االختبار التطبيقي
 اقصاء مرتشحني مقبولني الجتياز االختبارالتطبيقي
 عدم تقديم نتائج االختبار التطبيقي عىلأساس االعداد املسندة
 عدم اعداد قائمة للمرتشحني املقبولنيحسب جدارتهم وعىل أساس معدل لألعداد
املتحصل عليها بمختلف االختبارات
 عدم التنصيص عىل نتائج االختباراتضمن محارض جلسات يف إطار لجان املناظرات
وحسب تقرير املتفقدين حصلت الرشكة
سنتي  2010و 2011عىل ثالثة تراخيص من
وزارة النقل النتداب  59سائقا و 10فنيني و8
إطارات .وبتدقيق فريق التفقد يف املناظرات
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املنجزة تبني ان إدارة الرشكة استدعت  21مرتشحا
الجراء االختبار التطبيقي رغم حصولهم عىل أعداد
ترتاوح بني  0و 3عىل عرشة يف االختبار الكتابي.
وشدد التقرير عىل اإلدارة لم تستدع 21
مرتشحا الجتياز االختبار التطبيقي رغم حصولهم
عىل أعداد تساوي أو تفوق  5عىل عرشة يف مرحلة
االختبار الكتابي.
وذكر التقرير ان الرشكة انتدبت  41عونا
باالعتماد فقط عىل نتائج االختبار التطبيقي
عوض احتساب املعدل العام بني االختبارين
التطبيقي والكتابي وانها لم تنجز قائمة للناجحني
حسب ترتيب تفاضيل.
وبني ان إدارة الرشكة انتدبت  12مرتشحا
غري مؤهلني للعمل كسواق حسب نتائج الفحص
الطبي الذي خضعوا له اىل جانب  4مرتشحني ال
يستجيبوا لرشط السن.
ُ
ويف ملف انتداب  7قبّاض يالحظ فريق التفقد
ان اإلدارة قبلت ملف ثالثة مرتشحني الجتياز
االختبار الكتابي رغم عدم تقديم وثائقهم يف
املرحلة الثانية للمناظرة وان قائمة نتائج االختبار
الكتابي تضمنت أسماء  19مرتشحا تم رفض
مطالب ترشحهم خالل مرحلة فرز امللفات.
وسجل املتفقدون انتداب مرتشحتني اثنتني
يف خطة إدارية رغم ان املناظرة كانت تنص عىل
انتداب ُقباض.
وختم فريق التفقد مالحظاته بالتنصيص عىل
تعمد اإلدارة تجاوز العدد املرخص لها بانتدابه
وعدم احرتام الرتتيب التفاضيل.

وفاق في الشركة والوزارة

ويعود تقرير التفقد اىل انتدابات منجزة يف سنة
 2008مس ّلطا الضوء عىل إجراءات انتداب سواق
واعوان فنيني.
أما بالنسبة ملناظرة السواق فيشري فريق
التفقد اىل ان مصالح الرشكة لم تقدم قائمة
املرتشحني الذين تم قبول ملفاتهم.
ويؤكد عىل وجود تضارب بني قائمة اعداد
االختبار الكتابي التي تضمنت  89مرتشحا حصلوا
عىل اعداد تساوي او تفوق  20/ 10وقائمة
الناجحني يف االختبار الكتابي التي تضمنت 114
مرتشحا حصلوا عىل اعداد تساوي او تفوق 10
.20/
ويوثق التقرير إضافة اسمني إىل قائمة
الناجحني يف االختبارين الكتابي والشفاهي مؤكدا
ان االول غري مسجل بمكتب الضبط ولم يجتز
االختبار الكتابي وان الثاني حصل عىل عدد دون
املعدل العام يف االختبار الكتابي ( )20/ 5وانه تم
تغيري العدد املسند اليه ليصبح .20/ 10

انتدابات خارج القانون

كان نصيب األسد من االنتدابات املشبوهة يف
الرشكة الوطنية للنقل بني املدن وفق تقرير التفقد
لعمليات تشغيل موسمية تمتع بها  180عونا بني
 2008و .2012ويف هذا اإلطار ساق فريق الرقابة
مالحظات عديدة من بينها:
 انتداب اعداد تفوق ما تم االتفاق بشأنه معوزارة النقل او ما تم ذكره يف اعالن االنتداب
 انتداب أعوان لم يقدموا ملفات ترشح انتداب أعوان تم قبول ملفاتهم بعد اآلجال انتداب أعوان تم رفض ملفات ترشحهم انتداب أعوان لم يجتازوا االختبارات الكتابيةوالشفاهية والتطبيقية
 انتداب أعوان غري مؤهلني للعمل يف الخططاملطلوبة حسب نتائج الفحص الطبي
 انتداب أعوان يف خطط مخالفة ملا تمالتنصيص عليه يف تراخيص وزارة النقل او يف
اعالن االنتداب
 انتداب أعوان دون االلتزام بالرتتيب التفاضيل -انتداب أعوان تجاوزوا السن املطلوب يف اعالن

االنتداب
 انتداب أعوان قبل اجراء الفحص الطبي اقتصار اإلدارة عىل التأشري عىل نتائجمناظرات مقدمة من مكاتب خاصة دون انجاز
محارض نتائج وقائمات لألعوان املنتدبني
من جهة أخرى حمّ ل التقرير مراقب الدولة
مسؤولية عدم التثبت يف صحة املعطيات الواردة
بوثائق مختلف مراحل املناظرات والوزارة
مسؤولية عدم متابعة تنفيذ املناظرات.

وفاق اجرامي

"الشارع املغاربي" بحث يف ملف االنتدابات
املشبوهة بالرشكة الوطنية للنقل بني املدن وتمكن
من الحصول عىل شهادة أحد امللتحقني باملؤسسة
بني  2008و.2012
ّ
يقول سائق باملؤسسة فضل عدم كشف
هويته" :ما حصل باملؤسسة من تلغيم لها
بأعداد مهولة من املنتدبني هو نتيجة تعمد بعض
مسؤوليها وموظفيها فتح مزاد غري قانوني لبيع
الوظائف ولتمكني أبناء زمالئهم وأقاربهم من
فرص عمل عىل حساب أبناء الشعب".
ويتابع " :انا شخصيا كنت من بني املئات الذين
دفعوا رشاوى مقابل النجاح يف مناظرة عمومية
لالنتداب صلب املؤسسة .وقد كنت مضطرا لدفع
ثالثة آالف دينار يف  2011عىل قسطني الحد
النقابيني بالرشكة بعد أن شاركت يف خمس
مناسبات يف مناظرات االنتداب دون جدوى.
ويؤكد السائق ان اعدادا ال تحىص من املرتشحني
تمكنوا من ضمان عمل باملؤسسة بعد دفع مبالغ
مالية ترتاوح بني ثالثة وستة االف دينار للنقابي
مشريا اىل ان املبلغ يرتفع كلما كان املرتشح غري
مستجيب لرشوط الرتشح عىل غرار تجاوز السن
املطلوب أو التأخر يف تقديم ملف الرتشح أو عدم
االستجابة للخطط املطلوبة.
يف هذا السياق استشهد السائق بحاالت أشار
اليها تقرير التفقد بالنسبة ملنتدبني تجازوا السن
املسموح به قانونا للدخول للوظيفة العمومية
او وضعيات مرتشحني تم انتدابهم رغم انهم لم
يجتازوا اختبار الفحص الطبي.
ويقول متذكرا واقعة كان قد عاشها رفقة
بعض الباحثني عن موطىء قدم بالرشكة" :قبل
حوايل  7سنوات كنت شاهدا عىل تسلم النقابي
مبلغا ماليا يف حدود  45ألف دينار من  15شابا
مقابل تأمني انضمامهم اىل املؤسسة .ومع مرور
الوقت لم يوفق النقابي يف انتداب املجموعة فما
كان من الشبان اال املطالبة باستعادة ما دفعوا أو
التهديد بكشف أمره .لم يجد النقابي من حل العادة
الرشاوى اال بالتفويت بالبيع يف قطعة ارض عىل
ملكه وتمكينهم من أموالهم .ومن الطريف انهم
تسلموا أموالهم يف كيس بالستيكي اكتشفوا انه
كان يحتوي أيضا عىل وصل بنكي لسحب األموال
باسم النقابي".
السائق تحدث أيضا عن وجود وفاق داخل
الرشكة مؤكدا انه ال يقترص عىل النقابي وانه
يطال رؤساء مديرين عامني سابقني ومديرا
سابقا للموارد البرشية ومديرين ومستشارين
سابقني بوزارة النقل قال انهم كانوا يفرضون عىل
إدارة الرشكة ابرام عقود موسمية مع أقاربهم
ثم انتدابهم عرب مناظرات وهمية او خارج اطار
املناظرات ثم الحاقهم بمؤسسات عمومية أخرى
بحثا عن رواتب مجزية وظروف عمل مريحة.
"الشارع املغاربي" راسل كل من إدارة الرشكة
الوطنية للنقل بني املدن ووزارة النقل لالستفسار
عن اإلجراءات اإلدارية والقانونية يف شأن االنتدابات
املشبوهة بني  2008و .2012لكن الرشكة فضلت
عدم اإلجابة بينما اكدت الوزارة انها احالت امللف
اىل كل من املكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة
الزجر املايل منذ  .2014يف االثناء بقي مهندسو
االنتدابات املشبوهة بعيدا عن املحاسبة اإلدارية.
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قصة حزينة
معارصة جدا ...

بقلم  :األستاذ كثير بوعالق

تخيل للحظة واحدة أن تكون عىل فراش املرض وأنت طاعن يف السن ومنقطع عن
العالم الخارجي وفجأة ومن دون إعالم مسبّق يجتاح حرمة بيتك وغرفة نومك فريق
تلفزي مدجج بمعدات التصوير والتسجيل واألضواء ..ليعلمك أن لك ابنا غري رشعي كان
ثمرة عالقة خنائية مع معينة منزلية كانت أجرية بيتك منذ أكثر من عرشين عاما.
تخيل أن يتم النيل من سمعتك ومكانتك االجتماعية وأنت يف أرذل العمر وقد كنت
فخرا ألبنائك وأحفادك وكل من ال يمكنه أن يجهل يف كامل ربوع الشمال الغربي مسريتك
الضاربة يف التاريخ لكونه يف يوم ما قصد أستوديو التصوير األشهر واألقدم الذي يحمل
اسمك لتخليد ذكرى عيد أو فرح أو نجاح.
هو الهادي قديش املصور الذي ذاع صيته غرب تونس ورشق الجزائر ذلك الرجل الذي
تعرض إىل أكرب عملية سحل وتشويه يف الفضاء العام بعد أن أثث املدعو عيل الشابي أو
"عالء" مثلما يريد تسمية نفسه ،ذلك اإلعالمي املغوار دون حرج حلقة من برنامجه
التلفزي "عندي ما نقلك" ذي أرقام املتابعة القياسية بقصة مفادها أن الشيخ طريح
زان استغل وضعية معينة منزلية لينال منها
الفراش هو يف حقيقة األمر والواقع مج ّرد ٍ
ويبتليها بابن غري رشعي معتربا أنه بذلك يسعى شهامة منه للم شمل هذه العائلة.
األدهى واألمر أن الهادي قديش رفع يف قائم حياته قضية استعجالية يف طلب منع
ّ
تخصه إال أن القضاء االستعجايل آثر الحكم برفض املطلب تأسيسا عىل
بث الحلقة التي
غياب كل دليل أو قرينة عىل وقوع تصوير الحلقة أو اعتزام بثها وهو ما حصل الحقا يف
مناسبتني وأجهز بذلك عىل سمعة عائلة كاملة مرغ رشفها يف الرتاب.
ولكي يأخذ القانون مجراه فقد تم مبارشة إثر بث الحلقة خالل شهر نوفمرب 2013
رفع شكاية جزائية عىل كل من عيل الشابي وقناة "التونسية" (اسم القناة آنذاك) وكل
من سيكشف عنه البحث بعد أن تم إجراء تحليل جيني أكد بصفة مطلقة انعدام كل
رابطة دموية بني الهادي قديش واالبن املزعوم وبعد أن سلطت الهايكا عىل القناة املارقة
خطية بـ 200ألف دينار لقاء عدم إلتزامها بمنع إعادة بث الحلقة املشار إليها رغم
انذارها من مغبة ذلك .
ولكن وبكل أسف انتقل الهادي قديش إىل جوار ربه يف 17فيفري  2014ومات كمدا
بعد هول الفضيحة املزعومة التي تابعها الجميع ولم يتم فتح بحث يف شكايته إال بتاريخ
 26ماي  2016بعد أكثر من تذكري وجّ ه إىل وكيل الجمهورية.
بدأت إذن هنا فصول من املعاناة غري املتوقعة بامل ّرة بالنظر إىل بساطة امللف ووضوح
الجرم يف جانب املشتكى بهم خصوصا بعد ورود التحاليل الجينية .فقد مكث امللف بمكتب
التحقيق منذ تاريخ تعهده يف  26ماي  2016إىل يوم الناس هذا دون أن يتم البت فيه رغم
اكتمال األبحاث وتداول ثالثة قضاة تحقيق عىل البحث ..نعم ثالثة .
الغريب أن قايض التحقيق صاحب التعهد األخري يرفض دون موجب البت يف امللف
بإصدار قرار ختم بحث رغم أن آخر عمل من أعمال التحقيق تم تسجيله يف  19جانفي
.2019
األخطر من كل هذا أنه ورغم قيامي رفقة زمييل األستاذ عماد بن خامسة بعد استنفاد
كل الطرق الودية بتقديم :
 مطلب استجالب للملف بناء عىل الفصل  294من مجلة اإلجراءات الجزائية وطلبإحالة ملف القضية عىل مكتب تحقيق مغاير .
 شكاية ضد قايض التحقيق املتعهد إىل التفقدية العامة بوزارة العدل . شكاية ثانية وجهت إىل املجلس األعىل للقضاء .ال زال امللف يراوح مكانه وهو ما يجعل الدعوى العمومية مهددة بالسقوط (جنحة
تسقط بـ  3سنوات) وحقوق الورثة مهددة بالتاليش .فإن لم يتم ختم األبحاث أو عىل
األقل إجراء عمل من أعمال التحقيق فإن تاريخ  19جانفي  2022سيكون بالتأكيد
حاسما يف إسقاط التهم املوجهة اىل املظنون فيهم وعىل رأسهم عىل الشابي وهو األمر
الذي ب ّرر تقديمنا يف مسعى أخري مطلبا باسم السيد وكيل جمهورية تونس  1لتفعيل
أحكام الفصل  55م .ا .ج ومطالبة قايض التحقيق بإجراء عمل قاطع يف الحد األدنى
لتجنب الوقوع يف كارثة سقوط التتبع بمرور الزمن.
كيف لنا بعد هذا أن نثق يف القضاء؟
كيف لنا بعد هذا أن نأتمن القضاء عىل حقوقنا وأعراضنا؟
لصالح من يتم التعاطي مع هذا امللف بكل هذه الالمباالة وكل هذا الصلف؟
املهم أنني أرى من واجبي وقد آل الوضع إىل ما هو عليه اليوم أن أعلم الرأي العام بكل
ما سبق من وقائع لكي يكون شاهدا عىل ما وصل إليه حال القضاء التونيس رغم أن امللف
ال يهم ال وزيرا وال سياسيا وال أمنيا وال إرهابيا بل يهم فقط مواطنا من تونس املنسية
ولغ يف عرضه عالء وحش «البوز الجائع"!
مالحظة :سننرش األسماء والوثائق وسنتتبع جزائيا كل من تثبت مسؤوليته يف
التالعب بهذا امللف كائنا من يكون!

maghrebstreet@gmail.com
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برامج وفيديوهات ال ختدم الوعي
وال الذوق وال احلقيقة وال الوطن !

كادوريم

منير الفالح

عادة ويف فرتات األزمات اإلقتصاديّة واإلجتماعيّة
ّ
ّ
السطح ظواهر لع ّل
والسياسيّة تطفو عىل
ّ
والشعوذة قد تمت ّد
أشهرها تكاثر املشعوذين(ات).
ّ
ّ
إىل"السحر" إىل الفقاعات اإلعالميّة
من"التّنجيم"
وأخطرها تلك التي تلتحف بمواضيع و"قضايا"
سياسيّة .وقد يصل األمر اىل ح ّد اإلدّعاء باملساهمة يف
"ملفات فساد ورسقة أموال ّ
ّ
وتج ُد يف
الشعب"
كشف
ِ
ّ
ُ
املِخيال املوبوء أصال بنظريّات املؤامرة وإرهاب املتلقني
وا ُمل ّ
تلقيات بخطر مُ حدِ ٍق من هذه الجهة أو تلك!
ّ
يتوسع
هذا الوضع يزداد تعقيدا بل خطورة عندما
مجال تأثري هذه ال ّ
ظواهر بفِ عل تزايد الولوج ملواقع
التّواصل اإلجتماعي (يف بالدنا أساسا فايسبوك) دون
ّ
ّ
املتلقي من ثقافة
توفر ح ّد معقول لدى الجمهور
البحث والتّمحيص ومحاولة التّحليل أي بتم ّلك الح ّد
األدنى من التّفكري العلمي.
ّ
تابع(ة) ّ
وال يخفى عىل مُ
أن هذه الظاهرة باتت
ٍ
منترشة ومتواترة بتواتر مستجدّات ّ
الساحة الوطنيّة
سواء بمناسبة أو بدونها ولع ّلكم تتابعون عىل
صفحات فايسبوك إنتشار أخبار من قبيل فالن(ة)
متّهم بكذا أو كذا أو ت ّم إيقاف هذا ّ
الشخص أو ذاك...
هذا طبعا إىل جانب ما يأتي البعض من نرش فيديوهات
تتع ّلق بقضيّة بل بتُه ٍم وال يفوّت هؤالء الفرصة
لل ّ
ظهور بمظهر األبطال وإعطاء "بهرج" لشخوصهم
(التي ربّما لم يسمع بها أحد لح ّد إعرتاض ذاك املنشور
الفايسبوكي) بالجلوس عىل كريس (أو أريكة) أمام
ّ
بأن
حائط أبيض وطبعا حاسوب وسمّ اعة ،لإليهام
األمر جلل وبأن صاحب املنشور مُ ع ّرض لك ّل أخطار
الدّنيا !
ّ
آخر هذه "التحقيقات الخطرية" يعود لشخص لم
أسمع عنه شيئا يف ما مىض تحدّث فيه وتحدّث وتحدّث
طيلة ما يزيد عن ّ
الساعة والنّصف الساعة عمّ اذا؟
عن زوجة ال ّرئيس األسبق املخلوع وحياتها وبناتها
وعالقاتها املفرتضة املشبوهة ببعض األسماء وقضايا
فساد وإعداد مخ ّ
طط لإلنقضاض عىل البالد وإستعادة
جاهها وثروتها !
الفيديو مصنوع بقدر من "الحرفيّة" .فقد إنطلق
ّ
وتمش
ري ُد فيه
بما يمكن اعتباره تقديما أله ّم ما س ِ
ّ
ّ
الشخصيّات التي ستؤثث روايته ث ّم
صاحبه .قدّم
ّ
مُ ختلف املحاذير التي سعى لتفاديها كـ"التثبّت (نعم
هكذا)" من املعلومات التي ينوي "إِنارة" ال ّرأي العام

ليىل بن عيل

الغافل (وفق تقديره) عن الدّسائس التي تُحاك ض ّد
البالد وطبعا وكما هو منتظر من مثل هذا ّ
الشخص،
أعطى لنفسه اليد العليا عىل النّاس وضمائرهم فهم،
وفق قوله ،باعوا البالد وعليهم اإلستفاقة من سباتهم
والتصدّي للمؤامرات الحاصلة أمامهم وعىل شاشات
القنوات التّلفزيّة بقوّة األموال وبأيادي وجوه معروفة
وبنوع من تواطئ بعض اإلعالميّني .إعالميّون لم يفوّت
صاحب "التّحقيق" اإلثناء عىل ِمهنيّتهم بقطع النّظر
عن مصادرهم وآخرون إستشهد ،للتّأكيد عىل صدقيّة
ما يقول ،عىل إعتزامهم ّ
بث تحقيق عن نفس املوضوع
وبنفس املؤيّدات وجدّد لهم مساندته ودعمه !!!
هذا ا ُمل ِّ
حقق ،إن صحّ ت مُ ج ّر ُد التّسمية ،حرص عىل
إعطاء نوع من اإليقاع بل مزيج من إيقاعني لحديثه
ّ
الضوري) أوّلهما سلسلة
جدّا(أكثر من
ا ُملطوَّل ِ
من عبارات وأوصاف بل شتائم من قاموس غاية يف
البذاءة يحاول تفكيكها (صوتيّا) إىل مقاطع حتّى
ال "يُتّهم" ال سمح ال ّله بإستعمال كالم بذيء !أمّ ا
ال ّلحن الثّاني فهو التّأكيد عىل ق ّلة الوطنيّني (ومنهم
شخصه العظيم طبعا) مقابل انتشار الخيانة وانعدام
الوطنيّة واإلستعداد لبيع ك ّل يشء ودعوة من يستمع
له ويشاهده لتسجيل خطابه وتعميمه !
ما جاء من وقائع مُ فرتضة ال يحمل معلومات
ّ
السياق العام الذي يُذكر فيه
جديدة أو تخرج عن
ال ّ
طرابلسيّة وممارساتهم واستعانتهم ببعض الوجوه
املعروفة إلدارة أعمالهم أو باألدنى ليكونوا واجهات
للتّسويق .كما ّ
أن ذكر "كادوريم"كأحد أه ّم أدوات ليىل
ال ّ
طرابليس ليس بالجديد أو باملفاجأة بالنّسبة لرشائح
واسعة من ّ
الشعب التّونيس...
ّ
فالشخص وبقطع النّظر عن مظهره الخارجي
أو كونه طليق إحدى بنات بن عيل يمثّل لدى الكثري
من املتابعني نسخة مختلفة أو مُ حيّنة لنوعيّة من
ّ
ّ
تتست وراء العمل الخريي
الشخصيّات العامّ ة التي
لجني منافع كمزيد من ّ
الشهرة أو اإلستعداد لتأسيس
مرشوع سيايس (والعبارة مقصودة) ومنه الولوج
للمشهد ّ
السيايس واإلنتخابي عىل غرار آخرين سبقوه
يف هذا النّهج كسليم ال ّرياحي ونبيل القروي وآخرين.
أمّ ا بالنّسبة لذكره إسم الهادي زعيّم وبرنامجه
خاصة فهذا أيضا ليس ّ
باللفت لإلهتمام ّ
ّ
ألن
عىل قناة
مثل هذه الربامج تسعى لتحقيق أعىل نسب مشاهدة
ث ّم تُتداول عىل وسائط التّواصل اإلجتماعي باإلعتماد

الهادي زعيّم

عىل اإلثارة (الـ  )buzzحتّى وإن أدّى ذلك إلستضافة
أشخاص ال عمق لديهم وال مصداقيّة والتّأثيث
بترصيحات وترسيبات وما شابه).
واعتمد صاحب الفيديو املنشور طريقا مُ لتوية
َ
حبل مديح الهادي زعيّم والقناة واإليحاء
ل ّلعب عىل
ّ
ّ
ّ
الخاصة التي ال يو ّد مُ حقق آخر زمان
بأن لزعيّم حياته
الخوض فيها والحقيقة ّ
أن الهادي زعيّم قد يكون
ّ
أعطى من حيث ال يريد فرصة لهذا الشخص للخوض
يف إسمه بدعوة كادوريم أكثر من م ّرة!
مثل هذه الفيديوهات وبعض املقاالت باتت ال
تُحىص وال تُع ّد عىل النّات وك ّلها تصبّ يف إرادة التّعمية
ّ
وترقب األسوإ
والتّشويش وخلق أجواء من الخوف
وللوصول لهذا الهدف يلجأ ك ّل طرف اىل سيناريو كارثي
يستدعي فيه أشخاصا باتوا من املايض ويصعب عىل
أيّ عاقل أو عاقلة تصوّر عودتهم (هنا ال ّ
طرابلسيّة)
ّ
والسطوة!
بنفس القوّة
لقائل أن يسأل :وما املوجب إذن لكتابة هذه األسطر
عن هذه ال ّ
ظواهر؟
ّ
السبب وببساطة شديدة هو تزايد هذه ال ّرسائل
ّ
لل ّرأي"العام" سواء لرتهيب الناس أو ملحاولة لعب دور
مُ نبّه وإدّعاء وطنيّة زائفة...
هذا ّ
الشخص وغريه يزيدون ال فقط من إفساد
ّ
خاصة نرش القيل والقال .فالحريص
ال ّذوق العام بل
عىل مصلحة البالد يسعى لذلك بال ّ
طرق القانونيّة
وإن تع ّذر عليه ذلك فبإمكانه اإلعتماد عىل حرفيّة
ّ
متيقن من ّ
أن ذكره برنامج
صحافة جادّة،وأنا شبه
حمزة الب ّلومي "الحقائق األربعة" يدخل يف خانة سعيه
إلضفاء يشء من الوجاهة لشخصه وحديثه عىل النّات
بث حلقة عن شبكة ليىل ال ّ
قبل ّ
طرابليس،إن صحّ ت
ترسيبات هذا الشخص.
ّ
هذا"املحقق" حرص عىل نرش"تحقيقه" أيّاما
معدودات قبل برنامج حمزة البلومي (إن كان
هذا املوضوع مدرجا فِ عال ضمن تحقيقات الفريق
ّ
الصحفي) واختار له عنوانا غاية يف اإلثارة" :رضبة
ّ
بالسجن" ...كما لوكان هذا
قاضية وبطاقات إيداع
السيّد قاضيا ً !
هذه التّحقيقات املزعومة ال تخدم ال الوعي وال
ّ
خاصة الحقيقة التي يجزم بوقائعها
ال ّذوق وال
ّ
والصحافة اإلستقصائيّة الحِ رفيّة وما عدا ذلك
القضاء
فهو لغو !

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

رديء جدّا

نادر المصمودي

عثمان الجرندي

حصل الدكتور يف الرياضيات
واألستاذ بجامعة نيويورك نادر
املصمودي عىل جائزة امللك فيصل
باململكة السعودية لسنة 2022
عن فرع العلوم (الرياضيات)
الربوفسور
مع
مناصفة
االنقليزي مارتن هايرر.
وينضاف تتويج املصمودي
إىل مسريته كعالم رياضيات عال
كعبه يف مجال العلوم فحصد
عديد التتويجات العاملية.
فقد انتخب يف ماي  2021عضوا يف األكاديمية
األمريكية للفنون والعلوم اعرتافا بإسهاماته يف بلورة
حلول رياضية ملسائل فيزيائية ظلت دون حلول طوال
قرون.
كما سبق للمصمودي ان حاز سنة  2017عىل جائزة
"فريما " مناصفة مع األملاني سيمون بريندل عن عمله
حول تحليل املعادالت التفاضلية الجزئية غري الخطية
وخاصة ملساهماته يف الحل الدقيق والشامل ملشاكل
االستقرار الهيدروديناميكية التي أثريت يف أواخر القرن
التاسع عرش.
نادر املصمودي ابن مدينة صفاقس أظهر نبوغا يف
الرياضيات منذ دراسته الثانوية بما م ّكنه من املشاركة
يف األوملبياد الدولية للرياضيات سنة  1992حيث فاز
بامليدالية الذهبية
ثم التحق بعد حصوله عىل الباكالوريا بمدرسة
الرتشيح العليا بباريس قبل ان يتخرج منها سنة .1996
يف سنة  1999حصل عىل الدكتورا من جامعة
"باريس دوفني" عن أطروحته "مشاكل املقاربة
يف ميكانيك املوائع" وهو يعمل االن يف معهد علوم
الرياضيات بجامعة نيويورك .واملصمودي باحث غزير
اإلنتاج له قرابة  350ورقة علمية منشورة يف كربيات
الدوريات العلمية املختصة يف مجال الرياضيات.

يوم الجمعة  2021/ 12/ 31إنتهت عضويّة تونس غري الدائمة للم ّرة ال ّرابعة
بمجلس األمن الدويل وقدْن باملناسبة وزير الخارجية عثمان الجرندي عرضا
ملختلف املبادرات واملقاربات التي قدّمتها تونس حول مختلف القضايا.
واصل وزير الشؤون الخارجيّة عرضه عن اإلنجازات التي ّ
حققتها وزارته
ِّ
الصدد وخلُص يف النّهاية إىل ّ
يف هذا ّ
أن "الدّيبلوماسيّة التّونسيّة وُفقت يف الدّور
املوكول إليها خالل عضويّتها غري الدّائمة بمجلس األمن عىل الوجه األكمل"!
العرض الذي قدّمه الجرندي طويل ،تقريري ،ميلء بعبارات ال ّرضاء عن النّفس!
صحيح ّ
أن سنة عضويّة تونس بمجلس األمن لم تكن بالعاديّة.
صحيح أيضا ّ
أن ال ّرئيس كان قد طالب ،منذ بداية الجائحة املجتمع الدّويل
بمواجهتها بصورة متضامنة وبأن يُصدر مجلس األمن قرارا يف ذلك .القرار2532
ٍ
بهدنة إنسانيّة ينتج عنها وقف عام وفوري لك ّل العمليّات القتاليّة بإستثناء
يقيض
ِ
وحظ َي بإجماع األعضاء.
تلك التي تُن َ َّفذ ض ّد اإلرهاب ،اقرتاح تبنّته فرنسا
خطاب وزير الخارجيّة لم يتع ّرض يف ما عدا ذلك ّإل لعموميّات وعناوين من
نوع قدّمنا مقاربات جديدة مثلما قال ال ّرئيس قيس سعيّد،يف إطار الثّوابت!
السؤال املمكن طرحه هو ببساطة ما هو األثر الذي تركته عضويّة تونس؟
هل أعطت هذه الوالية للعالم صورة عن تونس كبل ٍد له سياسة خارجيّة واضحة
املعالم؟
ّ
يتغيا بعد ( 2021/ 7/ 25هو ووزير
وزير الخارجيّة هو أحد وزيرين لم
ّ
التبية) وقىض بذلك مدّة طويلة بنفس املنصب وبالتّايل ال يمكن ألحد تقييم عمله
كوافد جديد عىل الوزارة مازال بصدد دراسة ّ
ملفاته ووضع إسرتاتيجيّات لعمله
وربّما حتّى التّع ّرف عىل فريقه وهذا يرسي عىل أي وزير خارجيّة بأي بلد فما بالك
ببلد مثل تونس مح ّ
ط اهتمام ومراقبة عىل ّ
الساحة الدّوليّة بعد نتائج اإلنتخابات
ال ّرئاسيّة والتّرشيعيّة الفارطة وإجراءات  25جويلية مرورا بتبعات الجائحة
واألزمة اإلقتصاديّة واملاليّة الخانقة؟
السنة ّ
ولنا أن نتساءل ماذا حققت تونس خالل ّ
الصعبة التي م ّرت بها
لصورتها؟ لنفسها؟ إلقتصادها؟ هل تم ّكنت من نحت صورة بلد يعرف ما يريد
فعال ويختار ّ
السياسات الخارجيّة املناسبة؟ هل استثمرت خالل مرورها بمجلس
األمن للبحث عن تحالفات وصداقات دوليّة جديدة؟ هل توجّ هت ،كعضو بمجلس
األمن ،لقا ّرتنا وفتحت آفاقا جديدة ال تنتهي بخطابات مهما كان منسوب
الحماس فيها؟
عرض الجرندي ال يمكن أن يتعدّى صفة رسد ملا قام به وال يمكن أن يكون
ّ
توصل اليه  :ك ّل يشء كان عىل أحسن ما يرام والنّجاح
مقدّمة لالستنتاج الذي
منقطع النّظري ...خطاب سئمناه.

صورة تتحدث

www.acharaa.com
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قالوا
قيس سعيد

ال مجال للتدخل يف القضاء وال يف
العدل ..لالسف الشديد والكل يعلم يف
تونس منذ سنوات عديدة ومنذ عقود كيف
ان السياسة تتدخل يف القضاء وتم وضع
نص يتعلق باملجلس االعىل للقضاء ربما
هو حري بان يكون موضوع اطروحة دكتورا يف القانون…
وضعوه عىل املقاس …يتدخلون ايضا يف عدد من االحكام
ويتدخلون يف حركة القضاة ويرتبون االوضاع ترتيبا يف عدد
من القضايا التي مازالت جارية اىل حد يوم الناس هذا ...يف
عدد من القضايا ال يحصل النصاب يف املحكمة ثم يتم بعد
ذلك تاجيل الجلسة اىل اشهر وهكذا بقينا  10سنوات ولم
يتم النظر يف من نهبوا وسلبوا اموال الشعب الن الكثريين تم
ابتزازهم والكثريين تم التحالف معهم …نحن ال نتحالف مع
احد منهم وسنصدع بكلمة الحق مهما كلفنا ذلك والنصوص
التي وضعوها ليست منزلة من السماء وليست منزلة من الله.

عثمان الجرندي

العالقات التونسية األمريكية جيدة..
هناك عالقات قائمة وهناك عالقات ظرفية
..كل البيانات التي صدرت عن االدارة
االمريكية ال تبني ان هناك تعارضا او
تباينا او فتورا يف العالقة بني البلدين بل
بالعكس كان هناك تواصل وتفاعل وكنا نفرس كل املراحل
التي مررنا بها وزارت تونس عديد الوفود االمريكية املتنوعة
املستويات وكانت يل لقاءات مع عديد املسؤولني االمريكيني
وتحدثنا وفرسنا واوضحنا مقاصد تونس وهي التشبث
بالديمقراطية وبالحريات وأكدنا ان الديمقراطية تمر بمراحل
وتخضع لتصحيحات والواليات املتحدة نفسها شهدت مراحل
تصحيحية خالل السنتني االخريتني ..كل الديمقراطيات
يف العالم تعيش بعض الهزات واالزمات التي تستوجب
اصالحات .

نور الدين الطبوبي

بالنسبة مليزانية  2022يرى االتحاد
انها ال تحمل بعدا اجتماعيا .اما يف ما يتعلق
بالوثيقة املرسبة حول تعهدات الحكومة
لصندوق النقد الدويل وتدعو اىل تجميد
االجور ملدة معينة ورفع الدعم والتفويت
يف بعض املؤسسات العمومية فقد عرب االتحاد عن موقفه
سابقا من هذه املسألة وأكد رفضه هذه التعهدات ....لالتحاد
نظرة لالصالحات واقرتاحات يف كل املجاالت ..لن نقبل بتلك
االقرتاحات حتى وان كانت هناك ضغوطات ..قدر االتحاد عرب
التاريخ تحمّ ل الضغوطات ولكن هناك مبادئ ال يمكن الي
كان يف االتحاد تجاوزها واالمضاء عىل تفقري الشعب .

عبير موسي

وقفة اليوم امام وكر من اوكار
االخطبوط املتطرف التكفريي الذي يُسمّ ي
نفسه حزب التحرير اردنا ان نلفت عربها
انتباه سلطة ترصيف االعمال ونوجه
تنبيها شديد اللهجة لقيس سعيّد...
ال نقبل يف تونس بورقيبة الدولة الحرة ان يكون بيننا من
ال يعرتف بعلم الجمهورية ومن يرفع العلم األسود امام
وجوهنا ويف عقر دارنا يف قلب العاصمة …عىل الدولة تحمل
مسؤوليتها وإال ّ سنقاضيها كدولة راعية لالرهاب والقضايا
جاهزة والشكايات جاهزة ولن نتنازل عن مطالبنا .

مبروك كورشيد

بورقيبة يرتأس آخر مجلس وزراء قبل عزله ..يظهر يف الصورة من اليسار إىل اليمني  :الهادي مربوك وزير
الخارجية ومحمد الصياح وزير دولة وزير التعليم العايل وزين العابدين بن عيل وزير أول .رحمهم الله جميعا...
كانت للدولة التونسية رجاالتها...

اؤكد بما ال يدع مجاال للشك ان
البغدادي املحمودي تم بيعه اىل امليلشيات
االخوانية ولنا كل االدلة املادية عىل ذلك
ويوم تسليمه ىف  24جوان  2012تنقل
وفد خاص اىل طرابلس من مطار قرطاج
وقبض الثمن وأدخلت االموال عرب مطار تونس قرطاج ىف
ساعة متأخرة من ليلة  25جوان  2012بحضور احد وزاء
السيادة الذي حل باملطار .املتهمون بهذا الجرم العظيم
املنصف املرزوقي وحمادي الجبايل ونور الدين البحريي
والسيد الفرجاني ومحامية ومحام ..عىل القضاء الوطني ان
ينقذ سمعة تونس قبل االدانة الدولية وان يحمل املسؤولية
ألصحابها حتى ال تتحملها الدولة.
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كازاخستان يف قلب رصاع عاملي مصريي
بني حلف واشنطن ولندن وحمور روسيا والصني
الحبيب القيزاني
ماذا حدث يف كازاخستان؟ وملاذا كان رد روسيا والصني رسيعا
خفي
وحاسما ؟ وهل للواليات املتحدة وحلفائها الغربيني دور
ّ
يف ما حدث؟ وهل ذلك امتداد لنظرية بريجنسكي حول "قوس
االزمات"؟ وماذا عن الدور الرتكي؟
قراءة جغراسرتاتيجية يف رصاع القوى العظمى عىل دولة تمتلك
ثروات هائلة من النفط والغاز والذهب وخصوصا من اليورانيوم.
قبل النظر يف طبيعة االنتفاضة الشعبية العارمة التي شهدتها
كازاخستان ودوافعها الب ّد من بسط رؤية شاملة حول تموقع هذا
البلد يف خريطة جغراسياسية عاملية تزداد تعقيدا يف ظل رصاعات
الدول الكربى دفاعا عن مصالحها وخصوصا منها املعسكر
الغربي بقيادة أمريكا وبريطانيا من جهة وروسيا والصني من
جهة أخرى.
من هذا املنطلق تجدر املالحظة أن موسكو وبكني طوّرتا خالل
العرشية املنتهية اسرتاتيجية للتصدّي ملحاوالت الدول الغربية
الكربى نرش عدوى ما يسمى "الثورات امللوّنة"  -التي زرعت
الفوىض والحروب يف عدة دول من الرشق األوسط تحت شعار
"الربيع العربي"  -يف منطقة آسيا الوسطى وتركيز أنظمة موالية
لها يف الحدائق الخلفية لهما .ومن األمثلة عىل ذلك إطفاء الصني
مظاهرات هونغ كونغ والر ّد الرويس عىل االنقالب األطليس يف
أوكرانيا واألزمة القائمة بني بولونيا وبيالروسيا.
لكن املثال األبرز هو منظمة األمن الجماعي التي سارعت
موسكو النشائها عام  2009اثر غزو أفغانستان والعراق
والتي تض ّم اىل جانب روسيا ،كازاخستان وأرمينيا وبيالروسيا
وغرغيزستان وجورجيا والتي تعد بمثابة "ناتو" صغري ملتزمة
بلدانه بالدفاع عن أي بلد يتعرض لعدوان خارجي من أي نوع كان.
كما يجب التذكري بأن التسلل الغربي وخصوصا منه األمريكي
اىل آسيا الوسطى قديم واذا استثنينا نظرية "قوس األزمات" التي
وضعها زبيغنيو بريجنسكي ،مستشار األمن القومي يف عهد
الرئيس كارتر وما تبعها من "فوىض خالقة" يف الرشق األوسط ،يف
عهد كوندوليزا رايس يجدر التذكري بمجموعة " "1+5التي تضم
 5بلدان كانت تابعة لالتحاد السوفياتي التي أسستها الواليات
املتحدة وتم تدشينها يف عهد باراك أوباما ودعمها دونالد ترامب.
وقد كان هدف بعث هذه املجموعة – وال يزال – تسهيل تغلغل
النفوذ األمريكي باملنطقة خصوصا عرب "الثورات امللوّنة" لزعزعة
االستقرار حول روسيا والتصدّي ملرشوع "طريق الحرير الجديدة"
الصيني.
عىل هذا الصعيد من غري املستبعد مراهنة املعسكر الغربي عىل
كازاخستان (بالنظر اىل تواجد قديم لرشكات نفطية أمريكية بهذا
البلد) الخراجه من فلك روسيا بدرجة اول ومحاولة حرمان الصني
من فضاء اسرتاتيجي ملرور طريق الحرير.
فعالقات واشنطن الديبلوماسية والتجارية بكازاخستان قوية
منذ استقالل هذا البلد اثر انهيار منظومة االتحاد السوفياتي.
وكان رئيسه السابق نور سلطان نازارباياف اول رئيس من
بلدان آسيا الوسطى يزور الواليات املتحدة هدفه من ذلك اتباع
اسرتاتيجية توازن بني أمريكا من جهة وروسيا والصني من جهة
أخرى .واذا كانت هذه السياسة قد أت أكلها خالل العقدين األوّلني
من حكم نازارباياف (حكم بالده بقبضة من حديد طيلة 30

موقع كازاخستان يف آسيا الوسطى
عاما) فإن الوضع ّ
تغي منذ اشتداد التنافس عىل املنطقة بني بكني
وموسكو من جهة وواشنطن من جهة أخرى يف ظل ادراك األخرية
تراجع مركزها كقوة أوىل يف العالم.
ورغم انتمائه ملنظمتي االتحاد االقتصادي األورايس وحلف
األمن الجماعي وملنظمة تعاون شنغاي التي تلعب دورا محوريا
يف بناء طريق الحرير الصينية طوّر النظام الحاكم يف كازاخستان
روابط وثيقة مع أمريكا عرب تركيا ،حليفتها يف "الناتو" من
ذلك أن الرشكات األمريكية تواصل استغالل  30باملئة من انتاج
النفط بالبالد الذي يمثل  ٪ 44من مداخيلها فيما يقترص استغالل
الصني عىل  ٪ 17وروسيا عىل  .٪ 3لكن واشنطن غري راضية عن
مستوى املبادالت التجارية مع كازاخستان والتي لم تتجاوز سنة
 2020ملياري دوالر فيما بلغت مع الصني  21,4مليار دوالر ومع
روسيا  19مليار دوالر .ثم ان كازاخستان تشارك منذ عام 2003
يف مناورات عسكرية مع "الناتو" واشرتت من أمريكا بني 2004
و 2019الكثري من العتاد العسكري وهي سياسة مغايرة تماما
لبقية دول منظمة األمن الجماعي التي تقودها روسيا.
األه ّم من ذلك أن كازاخستان باتت يف قلب الرصاع املشتد بني
املحور الغربي بزعامة الواليات املتحدة من ناحية واملحور الرويس
الصيني من ناحية أخرى عىل مناطق النفوذ سواء يف أوروبا
الوسطى (أوكرانيا) أو آسيا الوسطى (كازاخستان).
فجغرافيّا تعترب هذه الدولة تاسع أكرب دول العالم مساحة
"وتنام" عىل احتياطات نفطية هائلة يف بحر قزوين لكنها فوق

ذلك أحد منتجي اليورانيوم الرئيسيني يف العالم بما يناهز ٪ 40
من اإلنتاج العاملي فيما تقدر ثرواتها من الذهب والحديد واملاس
والنفط والغاز والكروم واملنغزيوم والنحاس والفحم والرصاص
والزنك واليورانيوم بنحو  12تريليون دوالر وهو ما يثري أطماع
الدول الكربى خصوصا بالنظر لتأجج الرصاع بينها عىل تأمني
اقتصاداتها ومستقبل ديمومتها كقوى فاعلة عىل املستوى الدويل.

بصمات واشنطن ولندن

تذ ّكر املظاهرات التي شهدتها كازاخستان يف األيام األخرية
باالنتفاضات التي شهدتها كال من ليبيا وسوريا وأوكرانيا
وبيالروسيا والتي اتضح دور االمريكان واالنقليز يف االعداد لها
وتحريكها يف اطار سياسة احتواء روسيا عرب تقليم اظافر نفوذها
بالجمهوريات السوفياتية السابقة املحيطة بها .وقد فضح موقع
 NEXTAالبولوني املحسوب عىل واشنطن والذي قاد العام املايض
محاولة احداث ثورة ملونة يف بيالروسيا تورط أمريكا وبريطانيا يف
احداث كازاخستان عندما كشف أن مطالبهما تتمثل يف االفراج عن
املساجني السياسيني واستقالة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت
توكاييف والحكومة وإقرار إصالحات سياسية وبعث حكومة
مؤقتة مشكلة من شخصيات عمومية مشهورة وانسحاب البالد
من كل تحالفاتها مع روسيا اىل جانب منح مناطق األقليات
الدينية حريات ذاتية وخصوصا منها منطقة "منغستاو" مع
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تمكينها من حصص عادلة يف توزيع عائدات النفط والغاز.

بوتين و"كسي" اليد في اليد

تحرك الرئيسان الرويس بوتني والصيني "كيس" برسعة وبادر
األول بارسال قوات تدخل تابعة لـ"ناتو" منظمة االمن الجماعي
فيما وجه الثاني مختصني يف الحرب السيربنية لقطع فقاقيع
مواقع التواصل االجتماعي واالنرتنت والهواتف بعد ثبوت دورها
يف توجيه املظاهرات وخصوصا يف امداد فلول ميليشيات مسلحة
هاجمت قوات االمن والجيش وقتلت منها العرشات اىل جانب
احتاللها مبان حكومية واحراق أخرى.
الثابت أن موسكو وبكني استشعرتا وجود مخطط لـ "ثورة
ملونة" هدفها قيام نظام موال للغرب يف خارصة روسيا الجنوبية
والسيطرة عىل معرب رئييس لطريق الحرير الفساد مرورها اىل
دول أوروبا الوسطى ومن ثمة اىل أوروبا الغربية يف محاولة لقص
اجنحة الصني االقتصادية وإيقاف تمدّدها عىل حساب أمريكا
وحلفائها.
عىل صعيد آخر ال يمكن فصل احداث كازاخستان عن األزمة
األوكرانية .ومن هذه البوّابة من الوارد جدا أن يكون تم التخطيط
لـ "ثورة ملونة" بكازاخستان الشغال بوتني والتشويش عليه
قبل املفاوضات الجديدة القريبة حول امللف االوكراني وربّما لرفع
سقف رشوط مساومته .لكن الحزم الذي تح ّرك به الرويس يؤرش
عىل أنه ليس عىل استعداد ألية تنازالت أو مقايضة أو مساومة

عىل أية بقعة من حديقة بالده الخلفية .كما يعزز ذلك عدم ثقته
يف نوايا واشنطن ولندن خصوصا أمام سعيهما الحثيث ملحارصة
بالده مع الصني.

ماذا عن تركيا؟

يف خضم أجواء "الحرب الباردة" املستعرة بني املعسكر الغربي
بقيادة أمريكا واملحور الرويس-الصيني ،تلعب تركيا دورا خبيثا
للتسلل اىل آسيا الوسطى منقادة اىل ذلك بحلم إعادة تشكيل
امرباطوريتها.
فتحت جناح الحلف األطليس يحرص أردوغان ظاهريا عىل
خدمة أهداف أمريكا زعيمة الحلف لكنه يسعى بالتوازي مع ذلك
اىل تسلل نفوذ بالده اىل دول االتحاد السوفياتي السابق الواقعة
عىل تخوم روسيا .حلم حدّده الرئيس الرتكي بأنه يمت ّد من بحر
األدرياتيك اىل منطقة أوراسيا بما يوحي برغبة يف الثأر من روسيا
القيرصية التي خاضت أيام زمان عدّة حروب مع العثمانيني
من أجل االستحواذ عىل أكثر ما يمكن من املناطق كتحصني
المرباطوريتها والتي جاء تقسيم العالم بني املعسكرين الغربي
والرشقي اثر نهاية الحرب العاملية الثانية ليكرسه رغما عن
االتراك.
يلعب اردوغان يف مسعاه عىل الروابط التاريخية والدينية
واللغوية لكن موسكو أفهمته منذ مدّة أنها تدرك نواياه ولع ّل
الفتور بل األزمة الصامتة التي تشهدها العالقات بني البلدين خري
دليل عىل ذلك خصوصا بعد تعبري أنقرة عن استعدادها ملعاضدة
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أوكرانيا وكازاخستان وقبل ذلك أفغانستان اىل جانب سعيها
ملصالحة السعودية وارسائيل يف اطار سياسة "صفر أعداء"
بعدما اكتوت بنار سياسة "صفر أصدقاء".
واألكيد أن بوتني يدرك يف قراءة جغراسرتاتيجية للوضع
باملنطقة قاطبة أن واشنطن لن تتخىل عن دعم حلفائها من
الدول اإلسالمية يف الجوار مثل باكستان وتركيا وقطر واالمارات
لتوظيف اإلسالم السيايس منه واملس ّلح لتنفيذ مخططاتها التي
ان نجحت ستقودها اىل تضييق الخناق عىل ايران باعتبارها أحد
اطراف املحور الرويس-الصيني.
من هنا كان ترصيحه بلغة دبلوماسية بحتة بأن ما حصل
يف كازاخستان "عدوان كان من الرضوري الر ّد عليه دون تأخري"
فيما وصف رئيس كازاخستان ما حدث بـ "محاولة انقالبية
وهجوم إرهابي تم بمؤامرة خارجية".
ومهما يكن تمثل الهزة التي شهدتها كازاخستان امتحانا
جديا ملدى قدرة موسكو وبكني عىل اجهاض أية مخططات
خارجية لتفكيك منظومة الدفاع الجماعي التي تعترب يف نظر
العاصمتني آخر سياج ض ّد أطماع الحلف الغربي يف رؤية املحور
الرويس الصيني يتفكك حتى تبقى سيادة العالم حكرا عليه.
من هذا املنطلق ال يمكن فهم الرصامة والرسية اللتني تدخلت
بهما موسكو وبكني إال ّ كإشارة عىل أن االقرتاب من حدود أمنهما
القومي خط أحمر.

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

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

المح ّرك

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

السعر والعرض

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

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

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع العالمي والعربي

يحدث في مصر :

معلمة ترقص أمام تالميذها والفيديو ينترش انتشار النار
يف اهلشيم وزوجها يطلّقها وأرسهتا تتربأ منها..

ه ّز فيديو تناقلته مواقع التواصل االجتماعي
الرأي العام املرصي ويف بعض البلدان العربية بسبب
الجدل الذي أحدثه.
الفيديو الذي انترش انتشار النار يف الهشيم
تضمن صورا ملعلمة من منطقة الدقهلية املرصية
وهي ترقص طربا أمام تالميذها ومع بعض زمالئها
خالل رحلة مدرسية قبل أن يكتشف الجميع أن
زوج املعلمة طلقها فيما توعدت املعلمة بمقاضاة من
صوّرها معتربة أنه خ ّرب بيتها.
املعلمة واسمها آية يوسف أكدت أنها لم ترتكب
جريمة وأن كل اليل حصل انها فرحت مع زمالئها.
وتابعت يف ترصيحات إعالمية« :أنا معملتش
حاجة وكنت يف الرحلة مع معلمني ونقابة معلمني
أول املنصورة ،وأرسهم وكان معي أبنائي الثالثة ألن
الرحلة كانت عائالت وكل شخص كان موجود كان
معه أرسته حتى إن زوجي كان سيحرض معنا الرحلة
لكن حصل له ظرف يف آخر لحظة فذهبت أنا واألوالد
فقط لكن بعد انتشار الفيديوهات كل حاجة اتقلبت
وزوجى طلقنى وأصبحت متهمة بإيه؟ مش عارفة».
وأضافت« :أنا معملتش حاجة ..كل الىل بعمله
انى فرحت ولعبت زي أي حد كان موجود يف الرحلة
لكن الناس دبحتنى وكأني ارتكبت جريمة ملا ضحكت
ولعبت مع زماييل أنا وظيفتي كمعلمة تنتهي عىل باب
املدرسة أنا مثل كل الناس من حقى أعيش حياتى،

وأفرح وألعب وأرقص ،حتى املحامي بيقلع روب
املحاماة خارج قاعة املحكمة وبيعيش حياته عادى
وال املفروض إني أميش طول الوقت ماسكة كراسة
وقلم وأقول أنا معلمة واملعلمة مش من حقها تفرح
وال تضحك وال ترقص مع أخواتها وزمايلها».
وتابعت« :أنا مغلطتش غري يف حاجة واحدة بس
إنى خرجت وفرحت يف رحلة كان فيها ناس عديمة
الرشف واألمانة وهي اليل نرشت الفيديو علشان
تشهر بي وبأرستي وبأوالدي الثالثة وكل الناس كانت
برتقص هل معنى كده إني أنرش لهم الفيديوهات دي
أكيد مش هيحصل ألني أحرتم نفيس وزماييل».

مش هسيب حقي!

وأضافت« :أنا هاتخذ اإلجراءات القانونية ومش
هأسيب حقى ؛ألن الىل حصل كثري ومش طبيعي
ونفىس أسأل الناس الىل ذبحتنى دى مفيش حد قريب
منك بريقص يف الرحالت ومع أصحابهم وىف األفراح
وال ده حالل عندكم وحرام عيل ّ أنا؟ حسبي الله ونعم
الوكيل يف كل واحد جرح يف وأساء لسمعتي».

جدل صاخب

الواقعة أثارت بدورها جدل بني نشطاء مواقع
التواصل الذين انقسموا إزاءها إىل قوم يدافعون عنها
وآخرين يسخطون عليها.
الشاعر عزت الطريي قال إن هذه نتيجة الترسع
..ولن يقف بجانبها احد ..ولن يلوم زوجها احد.

وأضاف :لم يرقص احد سواها رغم وجود زميالت
لها ىف الباخرة واكتفوا بالفرجة عليها.

اشتغالة

األديب عباس منصور (مدرس) علق قائال“ :إذا
كانت معلمة املنصورة التي رقصت تم طالقها ..فهي
تستأهل ألن زوجها رفض وكان عليها أن تسوي األمر
معه من زمان”.
وأضاف :أعتقد أنها اشتغالة جديدة عىل اشتغالة
قديمة.

كوميديا سوداء

الكاتب األديب أبو الحسن الجمال وصف ما حدث
بأنه كوميديا سوداء!

طبيعي جدا

برأي نادر عبد الخالق فإن ما حدث طبيعى
جدا ؛ألننا نواجه املشكلة بمشكلة أكرب منها ومازالت
الحلول اإلصالحية بعيدة مهجورة حسب قوله.

سالح الميديا

وائل عمر قال إن “امليديا” أصبحت سالحا حادا
ال يرحم.

لم تجرم

عىل الجانب اآلخر أكد نشطاء كثريون أن املعلمة
لم تخطئ ،مشريين إىل أن املجتمع يعاني من
شيزوفرينيا.
وتساءل أحدهم :هل للرقص عقوبة؟ ووصم

ّ
يحذر
شنقريحة
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة أكد
وجود «محاوالت من طرف أعداء الشعوب لتقسيم دول املنطقة
ونهب واستغالل ثرواتها الطبيعية بصورة مبارشة أو تحت غطاء
منظمات غري حكومية ورشكات متعددة الجنسيات تستخدم
االبتزاز والضغط عىل الدول للتدخل يف شؤونها الداخلية»
شنقريحة أشار خالل أشغال الدورة الـ 15للمجلس
التوجيهي للمدرسة العليا الحربية بالجزائر ،إىل حرص القيادة
العليا للجيش والرئيس عبد املجيد تبون ،عىل منح الرعاية
الكاملة للمنظومة التكوينية عىل وجه العموم واملدرسة العليا
الحربية عىل وجه الخصوص” يف ظل السياقات الدولية واإلقليمية
الخاصة التي تشهدها املنطقة مؤخرا ومحاوالت أعداء الشعوب
خلق بؤر توتر يف منطقتنا اإلقليمية”.

الجليد بينهما بأن ح ّل عقدة ملف حرب اليمن ليس بأيديها وانّما
بأيدي حزب الله اليشء الذي أثار حنق السعوديني ودفعهم اىل
قطع جلسات الحوار مع االيرانيني.
وكان حسن نرص الله أمني عام حزب الله قد ر ّد قبل أيام
عىل امللك السعودي بأن «مشكلة السعودية يف لبنان هي مع
الذين هزموا مرشوعها يف املنطقة ومنعوا تحويل لبنان اىل امارة
سعودية».

من يطرق الباب..

تعزيز

بيان صادر عن ادارة العالقات االعالمية التابعة لحزب الله
نقل عن عيل دعموش نائب رئيس املجلس التنفيذي للحزب قوله
«مواقف السعودية من الحزب تتماهى مع املواقف االرسائيلية
منه» و«سياسة التم ّلق للنظام السعودي مسيئة للبنان
ولشعبه».
دعموش أضاف وفق البيان « :من اآلن وصاعدا لن نسكت عن
االساءات السعودية ومن يطرق الباب سيسمع الجواب» .وذ ّكر
بأن السعودية «هي من بادر بإشهار العداء للمقاومة ولحزب
الله يف لبنان» وبأنها «أدرجت الحزب عىل ما يسمى بقائمات
االرهاب حتى قبل العدوان عىل اليمن وهي تمعن يف اظهار هذا
العداء بمناسبة وبغري مناسبة».
كالم دعموش جاء بعد دعوة العاهل السعودي امللك سلمان
قبل ايام الحكومة اللبنانية لـ «ايقاف هيمنة حزب الله االرهابي
عىل مفاصل الدولة» .كما يأتي بعد مفاجأة طهران الرياض
خالل االجتماعات التي ضمت مؤخرا وفدين عن الطرفني الذابة

موقع  Topwar.ruالرويس نقل عن ديمرتي روغوزين قائد
القاعدة الفضائية الروسية «بايخونور» املتواجدة بجمهورية
كازاخستان أنه تم تعزيز الحراسة العسكرية حول القاعدة اثر
االحداث الدامية التي تشهدها الجمهورية املذكورة.
املوقع الذي ذ ّكر باألهمية االسرتاتيجية التي تكتسيها
القاعدة بالنسبة ملوسكو قال إنها تمتد عىل مساحة  6717كلم
وأنها مكرتات من طرف روسيا حتى عام .2050

تجميد

موقع  opex360كشف أن قائد طائرة من نوع «أف »35تابعة
لقوات الدفاع الجوّي اليابانية وجد نفسه مجربا يوم  8ديسمرب
الفارط عىل قطع رحلة تدريب والحط بطائرته عىل عجل بمطار
«هوكادات» الواقع يف جزيرة هوكايدو بسبب «خلل غري محدد».
املوقع أشار إىل أنه لم تصدر عن السلطات العسكرية اليابانية

املجتمع بالتخلف.

القدوة

أكد أن املعلمة أخطأت برقصها  ،وذ ّكر بعضهم
بقصيدة شوقي:
ُقم لِلمُعَ ِّل ِم و َِّف ِه التبجيال
كا َد ا ُملعَ ِّل ُم أَن ي َ
َكون َرسوال

ِمت أ َ َ
أَعَ ل َ
رشَف أَو أَجَ َّل ِم َن ا َّلذي
ُنشئ ُ أ َ ُ
يَبني َوي ِ
نفسا ً وَعُ قوال
ُسبحان َ َك ال َلهُ َّم َخريَ مُعَ ِّل ٍم
الق َل ِم ُ
مت ِب َ
الق َ
عَ َّل َ
رون األوىل
جت َهذا العَ ق َل ِمن ُ
أَخ َر َ
ظلُمات ِِه

أية توضيحات عن الخلل مذ ّكرا بأنه سبق لطائرة من نفس النوع
أن تعرضت منذ أشهر لحادث مماثل وبأن قناة  NHKأرجعت
آنذاك سببه اىل «عطب يف قطعة باملح ّرك».
كما ذ ّكر املوقع بتحطم طائرة من نفس النوع قبل عامني
يف بحر اليابان مالحظا أن نتائج التحقيق يف الحادث ألقت
آنذاك مسؤوليته عىل الطيّار بحجّ ة فقدانه السيطرة عىل جهاز
التوجيه.
وعاد املوقع كذلك عىل حادث نجاة طيّار من كوريا الجنوبية
يوم  4جانفي الجاري من الهالك بعدما نجح يف الح ّ
ط بطائرته
عىل بطنها بعدما عجز عن اخراج عجالت الهبوط بسبب «عطب
كبري» يف قاعدة عسكرية تبعد  150كلم عن العاصمة سيول.
ونقل املوقع عن الجنرال شني أوك شول مساعد قائد أركان
سالح الجوّ أن الطائرة كانت تطري عىل ارتفاع منخفض عندما
فوجئ الطيار بدويّ انفجارات بما قاده اىل التثبت من أنظمة
قيادة الطائرة ليكتشف أنها توقفت عن االشتغال باستثناء
أجهزة املالحة باملحرك مضيفا أن الطيار عزف عن القفز بمظلته
وق ّرر الحط بالطائرة عىل بطنها.
املوقع لفت أيضا اىل أن قيادة سالح الجوّ قررت تجميد كل
طلعات طائرات «أف »35حتى ظهور نتائج التحقيق يف الحادث
األخري.

كرم!...
موقع «الشبكة العاملية» أكد أن السلطات النيجريية أتلفت
يوم  22ديسمرب املنقيض مليون و 6آالف جرعة من تلقيح
اسرتازينيكا قال أنها كانت «مهداة» من طرف دول غربية عرب
برنامج «كوفاكس».
املوقع كشف أن الدول املانحة «جادت عىل نيجرييا بكل كرم
بجرعات انتهت صلوحيتها» وأن سلطات البالد ق ّررت التخلص
منها حاملا اكتشفت ذلك تجنّبا لتعريض املصابني بكورونا لخطر
املوت.
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حوار العدد

المفكر يوسف الصديق
لـ«الشارع المغاربي»:

سعيد
قيس
ّ
يعترب نفسه
أذكى من اجلميع
● ألوم هالة الوردي على استسالمها
لهتاف وتصفيق الغرب على ما تكتب
● النهضة ضحية غرورها
ولم تتوقع تلك الضربة
● عمليتا التالوة والتلقين تك ّبالن القرآن وهذا
العجز جعل العالم اإلسالمي متأخرا
● نحن ننزلق نحو االنهيار و 25جويلية مثل
لحظة منعطف إليقاف النزيف
لكنه لم يوقف األزمة
وقفة

اإلبداع لعب طفولي
يولّد دوائر
المعنى
بقلم  :هيام
فرشيشي

سينما

مهدي
الهميلي
في مهرجان
«كالكوتا»
السينمائي

مسرح
المسرح
وروحنة
العالـم:
أو في
االختراق بدل
المواجهة
بقلم  :حاتم التليلي المحمودي

فن تشكيلي
استطيقا االلتزام

قراءة
في تجارب فن ّية
عرب ّية معاصرة
بقلم  :د .ياسمين الحضري
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اإلبداع لعب طفويل يولّد دوائر املعنى
هيام فرشيشي  -كاتبة وناقدة
لطاملا تساءلنا عن تركيبة املبدع الذي لم يلعب بالشكل
الكايف يف طفولته ،ولم يعرب عن تفكريه األنوي وتشكيالته
الخيالية وتقمصه لوضعيات شتى .فما يعيشه كحقيقة
وجودية يكون داخل ذاته ال خارجها .ذلك املبدع الذي لم
يجلس فوق ربوة ولم يلق بحجارة يف بركة ماء راكدة،
ولم يمسك بعصا ولم يشعل طرفها ،ولم يشكل دائرة
من الضوء يف أقل من ثانية ،ذلك الطفل الذي لم يدر
حول نفسه حد االنتشاء ،ولم يطلب من أقاربه الكبار أن
يمسكوا بيديه كي يحلقوا به يف حركات دائرية ..هل من
املمكن أن يلتف بذاته يف لحظات اإلبداع ويشكل دوائره
الالمتناهية؟
إن األشياء من حوله مجرد تعبريات عن ذاته ،يحركها
لريى نفسه مركز الدائرة ،وينخرط يف الحراك الدائري
كما األرض التي تدور حول الشمس ،والفراشة التي
تدور حول الفانوس دون أن يقرتب منه مثلها .إن تمثله
ملسافة البعد عن األشياء تجعله يراها رؤيا العني ثم يثمل
بها جسديا..إن مكامن اإلبداع يف النفس والجسد وال
أفكار توجه تعبرياته غري التحفيز الداخيل.فهو يستجيب
لنداء باطني يف تحريك األشياء بشغف ليشكل الدوائر
املمكنة .هي ردة فعل تلقائية حيوية تستبطن لحظة
إبداع قصوى ،وحساسية مفرطة ومشاعر غري مفرسة
فكل الكيانات الخارجية جزء منه.
الكتابة اإلبداعية تستجيب لحالة عاشها املبدع منذ
طفولته ،حني يمسك القلم يكون كمن يستمتع بمشهد
دوائر املاء .تعكس دواخله التي يستفزه سكونها ،فينبش
عن القلق الكامن يف العمق منذ سن مبكر .تلك الربكة
هي مرآة صامتة يستنطق من خاللها التموجات الكامنة
لتنعكس عىل السطح.
لحظة إمساك القلم هي لحظة التوتر املاتعة
الحقيقية ،بالقلم يعكس كتابة مغامرة ،كتابة لن تكون
مسرتيحة وساكنة أبدا .كتابة تحرك األفكار الحبيسة
لتطفو بعنفوان تحررها ،فتستحيل إىل مشهد متحرك
تعكس تلك الدوائر ضمن جمالية الرؤية والتخيل..
فالقلم ينبش ما ترسب يف األعماق ضمن جمالية
لحظة القلق اإلبداعي ،تلك الرواسب لن تتحجر إال عند
األشخاص العاديني الذين يعيشون عىل هامش ذواتهم.
والقلم يعيش سعادته االيروسية وهو يراها أمامه رؤيا
العني.
قد يرى البعض أن تلك الحركة الواعية ،ولكنها تكشف
عن املخزون يف الذهن بالدرجة األوىل ،عن األسئلة املدهشة
واألحالم الكامنة ،والرغبة يف بلورتها وبناء تصور عنها،
من خالل طاقة القلم عىل تحريرها وتحريكها ..فاملبدع
ال تستهويه الربك الساكنة بل هو أقرب لحركة املوج
الهادر.
إن تلك الدوائر التي تستهوي املبدع مركزها الذات
القادرة عىل تشكيل عدد ال متناه من الدوائر يتنافذ معها
داخليا من خالل تشكيل تركيبته الداخلية برموزها
وارتساماتها ،بعبثيتها ،وجدواها...
ال يشكل املبدع دوائره عىل املاء فحسب ،بل متعته

املضاعفة يف تشكيل دوائره من الضوء ،تلك العصا التي
يشعل الطفل طرفها ثم يديرها بيده عديد املرات لتشكل
أقواسا مضيئة هي بمثابة لحظات ساحرة .القوس
يف يده ،وخياله يقفز من الداخل للخارج ،وهي لحظة
االفتتان الحقيقي بأنه يضفي دوائر الضوء كما لو أنه
يحيط األرض بهاالت النور أو يرسم يف الفضاء الشاسع
قوس قزح .ولكن األهم من ذلك قدرته عىل تشكيل دوائر
الضوء يف أقل من الثانية كما لو أنه يحتفظ بتشكيل
الحدس للصورة ،يف هذا اإلطار كتب الدكتور محمد سيد
محمد « :ظل اإلنسان آالف السنني يشاهد قوس النريان
عندما يشعل صبي طرف عصا فتتقد لتصبح جمرة
مشتعلة ،ويحركها دائريا برسعة .هذا القوس الذي
مازال يلعبه الصبية يف الليايل املظلمة عىل وجه الخصوص
لم يشغل بال أجدادنا منذ آالف السنني ،لكنه عندما شغل
آباءنا يف القرن التاسع عرش ميالدي تبني لهم أن هذا
القوس من النريان هو تتابع تحرك الجمرة املشتعلة يف
طرف العصا ،وأن عني اإلنسان عندما تلتقط الصورة ،
فإنها تحتفظ بها ملدة جزء صغري من الثانية.
إن السعي لتشكيل دوائر املاء والنار يعيد الطفل لتمثل
تلك الحركة الدائرية من خالل جسده ،فهو يسعد حني
يمسكه أحد أفراد عائلته الكبار من يديه ويديره ويحلق
بجسده الصغري دائريا ،أو يدور يدور إىل أن يشعر بحالة
انتشاء وذهول كما الصويف وهو يعانق العوالم الروحية
االيجابية ويتخلص من السلبية والظالم ،فقد جبل عىل
الدوران حول النور كما تدور األرض حول الشمس .إن
رقصة طريان الجسد وانتشائه رقصة دائرية ممتعة
يصفو فيها ويجلو ويجدد طاقة الجسد عىل الحياة .وهي
الطريقة التي اهتدت إليها الطائفة الصوفية املولوية مع
الفيلسوف الشاعر جالل الدين الرومي.
إن تلك الدوائر التي يراها ويعيشها الطفل ثم تنضج
مع الزمن ال تنخرط يف أي تفكري الهوتي هو أبعد عن
دائرة فهمه لألشياء أو التنافذ الروحي مع اإلله .بل يفكر
يف أشياء أعمق من الصور الراهنة يف تلك الدوائر التي
تحرك األشياء وتمنحها رونقا وجماال :الشمس والقمر
والرؤوس و الورود والثمار كلها دوائر تمنح املعنى...
هذه الدوائر كالوجوه التي يريد أن يشكلها يف لحظات
مقتضبة من الزمن ،ولكنها تأخذ صورتها كما لو كان
خالقها .إن الذات الطفولية قادرة عىل تمثل هذه الدوائر
وإعادة خلقها فهي مولدة الحياة ،وهو الذي يدركها
بحساسية طفولية مفرطة.
اإلبداع الحقيقي امللتصق بالذات يقوم عىل توليد هذه
الدوائر من خالل عنارص الكون .إنها صور يف الذهن
والخيال قادرة عىل التجدد واالنبثاق..
إن الطاقة الحقيقية والفعلية يف خلق تلك الدوائر
إذ تمثل لحظة السعادة القصوى ،ايروسية التشكيل
واإلبداع.
عرب تلك الدوائر الالمتناهية يحول العوالم واألشياء
من حوله إىل استعارات دائرية ذات خطوط منحنية
تدل عىل التحول والنمو الروحي ،تعكس دهشة طفولية

تتمثل الكون املغاير ،تحمل املتلقي يف رحلة خرب دروبها،
كشفت له ما اقتنصته من لوحات وصور جمالية
كالوردة املتفتحة عىل املاء تحولت إىل كون شعري ،تنفتح
الرؤية البرصية التشكيلية عىل الجوانب الجوانية حيث
تردد الصدى ملا يبعث يف لغة الذات النشوة كلما عثرت عىل
أوتارها الضائعة.
يف مرايا روحه يرى قدرة مخيلته عىل مزيد التشكيل
كلما المست ايقاعه .وقد تحول رصيد املايض إىل لهب
يبعث فيه ايروسية معنى جديد ،أو طاقة أخرى ،تنبثق
منها والدة جديدة ألشخاص يحملون بني ضلوعهم
دهشة االنبعاث من جديد يف صور أخرى ،بصماتهم ال
تتشابه ،تقاطيعهم هي شخوص مرآته ،وقد مسح منها
تلك الوجوه التي تالحقه  ..مالمح أخرى تتخلق  ..هو
صدى نفسه التي تروم الدوران بحثا عن لحظة تحول
مشبعة بغموض جديد يحمل فيها رسه الخفي ،كلما
ألقى حجارة عىل بركة املاء الساكنة يبحث عن ايقاع
جديد داخله .عند ارتطام الحجر عىل املاء يسمع تلك
األصوات الراسخة يف ذاكرته يف ترسبات املخيلة البرشية
املتشابكة .يصغي إىل أصوات ترحل يف سادية لذيذة تنبثق
منها كائنات أخرى..
كلما هم بالكتابة تحول القلم إىل قوس ميضء،
إىل شعلة املعنى ،إىل اكتمال الفكرة ،إىل التحام حلقات
األحداث ،دائرة جديدة تربط شعلة اللهب ال تعرض دفعة
واحدة بل تواصل دورانها ومشهديتها .فالدائرة لم تعد
إطارا أسود للصورة بل صارت تشكل سحرية الصورة.
لم تعد دوائرها الداخلية هي مركز النظر كما يف اللوحة
التشكيلية بل صار ذلك اإلطار يزداد بريقا كلما أرسعت
حركة اليد نحو تكبري القوس .إنها لحظة االستمتاع
باإلطار الخارجي الذي ييضء الداخل.
أليست الكتابة بروق وملعات وإرشاقات ورؤى
نورانية؟ أليست الكتابة من تنقذه من عتمة الظالم؟
فكلما أغمض الظالم العني ،ظلت الصور تحرره من
الجمود ،وظل الحلم يحمل رموزه وخطوطه وحكايته
املتصدعة ال ترىض بالحكايات الساكنة .تنسج قصة
رسيعة أو مشهدا خاطفا لثوان أو دقائق.
عندها تصري الكتابة بالجسد حلما محلقا .يتحول
النص إىل كائن رخو يستدعي خربات العوالم الداخلية
والحركة الجسدية املثخنة بالفرح .يوقظ القلم تلك
البهجة القديمة يشحنها يف جسد يتكلس ويتهرم مع
مرور الزمن كما لو أنه يعيش بهجة الجسد من خالل
الكتابة أو يدخل ردهات الحلم من خالل تجاويف الذاكرة.
أو أنه يعايش تفاصيله الحية أو يسرتجع رنني الروح...
الكتابة خارج دوائر الطفولة تعوزها هالة الضوء الذي
يرسم دوائره الذهبية املتوهجة ...الكتابة تبدع يف جسد
مثخن بينابيع الطفولة ..أو كما قال جالل الدين الرومي:
أنتصب والواحد الذي أنا
يستحيل إىل مئة مني
يقولون إني أطوف حواليك
هراء  .أطوف حويل
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المفكر يوسف الصديق لـ«الشارع المغاربي» :

سعيد يعترب نفسه
قيس
ّ
أذكى من اجلميع

حاورته  :عواطف البلدي

ّ
يستفزك بمواقفه أو إن كنت من شيعته في
أن تختلف في الرأي معه أو أن
الفكر تناصره حيثما ولى وجهه فإنك وفي المقامين المتضادين ستحجب عمق
الفكرة وحالوة العبارة وموسوعية االطالع على التراث وعلى الراهن لدى يوسف
الصديق.
«الشارع المغاربي» حاول عبر الحوار ان يسحب المفكر يوسف
الصديق من ساحة االشتباك والتوتر األيديولوجي الضيق حول أدائه في
الفضاء العام الى رحابة النقاش الحر ،ألننا نعتقد أن الحوار الرصين
هو سبيلنا للخالص.
بداية كيف تنظر اىل عالقة املسلمني بالقرآن
اليوم ؟
ّ
لدي موقف اتمنى ال يغضب الشعب التونيس
ألنه يف اعتقادي ال اقصد االستفزاز اعتقد ان يكون
للطفل سن معينة لتعلم القرآن ..و ليس من املعقول
ان يتلقى الطفل اىل حد سن  15او  16او  17سنة
يف الكتاتيب او يف تعليم القران املبارش باملدرسة نصا
قرآنيا حفظا دون ان يفهمه ،الن الكم الهائل من
املعارف التي تحتّمها جملة بسيطة مثل «ويل لكل
همزة ملزة» او يف اية مثل «قل اعوذ برب الفلق» مثال ..
هذا الكم الهائل من التاريخ ومن التفسري ومن معاني
زمن لطف اللغة ال يمكن ان يكون يف متناول طفل
الست سنوات او العرش سنوات او الخامسة عرش
سنة لذلك اعتقد ان نص القران نفسه وما يحيط
به رضورة من تاريخ وتفسري وبالغة اىل اخره ال
يمكن ان يتحصل علية الطفل اال بعد قدر كبري من
النضج ..ملاذا تد ّرس الفلسفة التي هي اسهل بكثري
من النصوص الدينية يف االقسام النهائية بينما نعطي
لتلميذ االربع سنوات او العرش او  17غذاء ال يمكن
هضمه فكريا وانما استيعابه .وكأنك تقوم بحشو ال
معنى له الفكار االطفال دون ان يكون لهم القدرة
عىل االستيعاب والهضم .لذلك انا مع تدريس القرآن
وبكل نجاعة ألنه نص مهم جدا ولكن ايضا انا مع
تدريس النصوص االخرى فمن العيب عىل الحضارة
العربية االسالمية ان يأتيها االمر بأن تعترب التوراة
تنزيال هناك اية تقول «انّا انزلنا التوراة فيها هدى
ونور» وان تعترب االنجيل تنزيال «انا انزلنا االنجيل
فيه هدى ونور» (سورة املائدة) ونحن ال نعرف
عنهما شيئا يف مدارسنا الن مشايخنا القدامى وحتى
املحدثون يقولون ان القرآن يجبّ ما قبله وال فائدة
لنا ملعرفة النصوص املنزلة االخرى النها نسخت من
طرف القرآن والن اهلها ح ّرفوها ..طيب درسونا كيف
تم تحريفها ملاذا ال يتم ذلك؟.
هل تقصد ان عمليتي التالوة والتلقني تكبّالن
القرآن؟
نعم هذا هو العجز الذي جعل العالم االسالمي
متأخرا نحن نجد اليوم استاذ يدرس العربية
بالجامعة وال يستطيع ان يفرس لك اية من آيات
القرآن من الناحية اللغوية ..ما الذي فهمه مثال من
اية «واذا البحار سجرت» ال يقدر عىل الفهم طبعا
عالوة عىل االحاطة بهذه االية وآليات تفسريها ال
يعرف تفسريها ابدا وهو استاذ عربية ..هذه هي
الفضيحة الكربى التي تمتد من اندونيسيا اىل

السنغال طبعا مرورا بتونس لكن عىل االقل تونس
وصلت اىل وعي كبري باهمية هذا النص وقبل كل
يشء بأهمية فهمه وحتى تجاوز ما فرس لنا من قبل
ال اقول تجاوز النص وانما بديهيا النص تعريفا
بالنسبة يل هو النص الذي يجاوز ذاته يعني عندما
كان علم الفيزياء يف القرن السابع ملا نزل القرآن
يعتقد ان املجموعة الشمسية هي الوحيدة املوجودة
يف عالم الفلك جاءت اية «والشمس تجري ملستقر لها
وكل يف فلك يسبحون» فكانت االية التي نستنفد بها
معرفة الفلك لكن عندما علمنا ان هناك مليارات من
املجرات ويف كل مجرة مليارات من املنظومات الفلكية
اصبحت هذه االية قابلة للتجاوز وانما ايضا تدعوني
اىل التجاوز اعطيك مثال يف قضايا اجتماعية عندما
قرأ الطاهر الحداد الزيتوني ان وضع املرأة كان يف
القبائل العربية التي نزل فيها القران يسري بمقولة
«الرجال قوامون عىل النساء» .وعندما الحظ الحداد
اننا لم نعد قبائل ولم نعد بطون بل اصبحنا شعوبا
وطرقات امتدت وطبائع وتغريت تماما صدر عنه ما
جلب له التكفري وان املرأة ال يمكن أن تكون خاضعة
لهذه التشاريع التي استمدها االنسان من هذه االيات
وانما ذهب اىل حقيقة اعتقد انها ثرية جدا وأن القران
ليس مصدر الترشيع وانما هو مصدر الحث عىل اتباع
املعروف كل االيات التي تقنن عالقات الناس ببعضها
تستند ايجابيا للمعروف وسلبيا للمنكر اعطيك مثل
اخر اكثر من الطاهر الحداد طرحت يف سنوات مضت
بكليات العلوم السياسية يف فرنسا مسألة االعدام مع
عدد من املفكرين عىل غرار محمد اركون وعياض بن
عاشور وبعض املهتمني بهذه املسألة من املسلمني
واالجانب وخضنا فيها يف الربملان ومع ذلك لم ننجح
يف الغاء عقوبة االعدام بينما اعتقد ان القرآن الغى
حكم االعدام عندما قال « يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين آمَ نُوا ُكتِبَ
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اص ِف ا ْل َقتْ َل ۖ ا ْلحُ ُّر ِبا ْلحُ ِّر وَا ْلعَ بْ ُد ِبا ْلعَ بْ ِد
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ش ٌء فاتبَا ٌع
و َْالُنث َ ٰى ِب ْالنث ٰى ۚ فمَ ْن عُ فِ َي ل ُه ِم ْن أخِ ِيه ْ
ِبا ْلمَ عْ ُر ِ َ
ان ۗ ٰذَ ِل َك تَ ْخفِ ٌ
يف مِّ ن َّربِّ ُك ْم
وف وَأدَا ٌء إ ِ َلي ِْه ِب ِإحْ َس ٍ
َو َرحْ مَ ٌة ۗ َفمَ ِن اعْ تَدَىٰ بَعْ َد ٰذَ ِل َك َف َل ُه عَ ذَابٌ أَلِي ٌم (البقرة
 »)178يعني ان القانون الذي نتبع ُكتب رصاحة عن
بني ارسائيل.
ما هي عوائق التعامل مع النص القرآني؟
هو اعتبار انني انا الذي اتلقاه الن االهم هو
املتلقي سواء الرسول محمد او انا املؤمن ولهذا االهم
كل مكونات البرش وال بد له ان يتعامل معه كبرش
وان يقدسه طبعا وان يعتقد انه قول إلهي وهذا من
باب االعتقاد ومن باب االيمان الذي ال يمكن ان ابرهن

ألوم هالة الوردي
على استسالمها
لهتاف وتصفيق
الغرب على ما تكتب
القران ليس مصدر
التشريع وانما هو مصدر
الحث على اتباع المعروف
عمليتا التالوة والتلقين
تك ّبالن القرآن وهذا
العجز جعل العالم
اإلسالمي متأخرا
النهضة ضحية
غرورها ولم تتوقع
تلك الضربة
عليه ولكن عندما اعتقد ذلك اعتقد ايضا انه وجه
ملسامعي ال ملسامع النمل وجّ ه لنظري وليس لنظر
الفيل فكل مرة اصقل فيها قدرتي عىل التلقي اتجاوز
هذا النص وما كنت اعتقد انه هو الن النص متحول
اىل يوم يبعثون ويف اعتقادي ان كالم الله متحول اال
اذا نظرت إليه نظرة متحولة.
افهم من كالمك اننا لم نقرأ القران بعد؟
طبعا البد ان نقرأه بما لنا اوال من احاسيس ثانيا
من قدرات فكرية ثالثا من الواقع الذي حولنا وهو
ما يجعل من االسالم افضل دين توحيدي بالنسبة يل
فقط ألنه اعلن لنا أن النبوة والرسالة قد انتهيا بعد
محمد وقد ذكرت ذلك يف كتاب يل باللغة العربية عن
الفالسفة ما قبل سقراط قلت فيه اذا كان محمد قد
ختم النبوة اي قفلها فقد قفلها وهو خارجها وبذلك
اصبح يف مساحة كونية مساحة الفكر املشرتك بني
كل االنسانية وهذا يدفعنا اىل ان نعتقد ان املسلم
الحق هو الذي اتبع مراحل مختلفة .مرحلة البرش

الذي يسفك الدماء انسان الغاب واالنسان القديم
الذي ذُكر يف القران يف االية «أوَتجعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء» ثم نجد مرحلة املجتمع سواء
لدي ديانة او وثني ثم مرحلة املؤمن ثم مرحلة املسلم
واملرحلة االخرية هذه هي التي يجب عىل مسلم اليوم
ان يفكر فيها وهي موجودة يف القران بكثرة وبزخم
كبري وهي مرحلة االنسان التي تجعل اي شيخ من
شيوخنا اللوز او غريه او اي متطرف يجيب عن
هذا السؤال :ان انت ذهبت اىل الغابون او اىل تنزانيا
وتحادثت مع وزير خارجية يتعاون مع تونس او جاء
اىل تونس وهو وثني اتطبق عليه آيات قتل املرشك ؟
طبعا ال النك ستتفاعل معه ال النه مخالف لدينك او
النه يعتنق دينا آخر وانما النه انسان يتعامل معك
كانسان ..عبارة انسان يف القرآن كلها ايجابية أو
سلبية تؤكد لنا اننا يف تناقض مثلما ورد بآية «يا ايها
االنسان ما غرك بربك الكريم» او اية «ان االنسان
لفي خرس» لكن اشياء اخرى تظهر االنسان تقريبا
وهو يالمس منطقة االلوهية عندما يكون قد استوعب
االمانة التي لم تقبلها الجبال وال االرض وال السماء
فتقبلها االنسان وكان ظلوما جهوال النه يريد الخروج
من حدوده لذلك نحن االن يف مرحلة االنسان ولسنا يف
مرحلة الخصم املرشك او املسيحي او اليهودي البوذي
او الوثني.
هل نحن اليوم يف حاجة اىل اعادة كتابة
الرتاث بما يتالءم مع هذه القيم الكونية؟
خاصة تعليم الشباب ال يمكن ان نعلم الشباب
بنفس الطريقة التي كان يتعلم بها الناس يف القرون
الوسطى وحتى ابن خلدون يف القرن الرابع عرش
وبداية القرن الخامس عرش كان قد استنفد تلك
الطريقة يف استيعاب القران عىل انه غري متحول..
القران متحول ألنني انا متحول والن مسامعي
تحولت ومعاريف تحولت ومشاغيل تحولت وعالقتي
مع الفضاء الجغرايف والتاريخ قد تحولت ايضا.
كيف تنظر اىل الكتابات التي تخوض اليوم يف
مسألة االسالم املبكر وتوصف بالجريئة جدا عىل
غرار كتابات هالة الوردي؟
انا ال اتحدث عن زمالئي الذين نجحوا يف النرش
واعتقد انه لكل انسان الحق يف ان ينرش وان يرتك
للقارئ اثرا وللتاريخ مهمة ان يبقى هذا الكتاب او ان
يزول .اعتقد انه كل ما قامت به هالة الوردي وكل من
اعرف وال اعرف من الكتاب هو يثري املكتبة العربية
ملدة أو لحني او الخر الدهر.

maghrebstreet@gmail.com
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حوار العدد
لكن هناك من يرى يف بعض هذه الكتابات
مس من قداسة الرسول كيف تعلق؟
اعتقد اننا تعودنا مع كاتبني مشهورين هما
جورجي زيدان وملحم كرم عىل صنف من اصناف
هذه الكتابة يف التاريخ.
لكن هذه الكتابات تندرج ضمن الروايات
التاريخية بينما تكتب الوردي بحوثا تاريخية..
كانا يعتمدان عىل وقائع تاريخية وهي ايضا
فيها ما يجعل من الكتاب ان يُقرأ ..وهالة الوردي
لم تقل يوما انها مؤرخة بل قالت انها موثّقة تعتمد
عىل وثائق تشري اليها بطريقة واضحة لكن ألوم هالة
عىل استسالمها لهتاف وتصفيق الغرب عىل ما تقول
وتكتب وخاصة اوروبا وقد اخربتها بذلك رصاحة بأن
تجعل لها درعا ضد من يصفق بسهولة عىل ما تكتب
وكأنهم يريدون ان يقولوا لنا انظروا هذه شاهدة
من اهلها تقول ان االسالم دين قتل اذ البد لها ان
تقوم بص ّد هذه التهمة التي تأخذ شكال احتفال يف
النرش الغربي وال بد لها ان تكون يف املجتمع العربي
التونيس.
مثل هذه التهم صدرت عن مثقفني تونسيني
ومن بينهم من قال ان كتاباتها موجهة للغرب
وانها تكتب تحت الطلب؟
قرأت ملف «الشارع املغاربي» حول هالة الوردي
وكتاباتها واحرتاما لصداقتنا انا لست مع هذه التهم.
وهذا النوع من التهجم عىل هالة ومن خالل منربكم
ادعوها ان تعصم نفسها من هذه االتهامات وان تُ ِري
الناس انها ال تخدم انتظارات الغرب حول االسالم
الن انتظارات الغرب حول االسالم ظاهرة ومعروفة
للعيان من ايريك زينور وولباك والسياسيني والبد
لها ان تتد ّرع وان تقيم لها درعا ضد هذه االتهامات
التي ان لم تحم نفسها منها فللناس الحق يف ان
يعتقدوا انها صحيحة .بالنسبة يل هالة الوردي تتبع
قراءة نقدية صحيحة تريد ان تدفع نحو قراءة معينة
ومختلفة لحوادث االسالم لكن كل ما قيل من نقد يف
ملفكم سيعتربه البعض صحيحا ان بقيت هي صامتة
انا الوم عليها عدم ردها وليس بالرضورة عىل شخص
معني.
يف خروجك اإلعالمي األخري قمت ّ
بدق ناقوس
الخطر وقلت إن شعبويّة قيس سعيد خطر عىل
الديمقراطية وعىل الدولة  ..فيم يتمثل الخطر؟
يتمثل الخطر يف استفراد قيس سعيّد بالسلطة
وبسن القوانني وبتحديد مستقبل البالد  ..ليس هذا
فقط وانما ايضا ألنه يعترب نفسه اذكى وأقدر وأصدق
وأنجع من جميع التونسيني إضافة إىل انه ليس لديه
من املراجع ومن السندين الفكري والتاريخي ما
يخوله لذلك واظن انه ال عيب يف ذلك ..كلنا محدودون
ولكن علينا أن نختار يف طيات التاريخ من يمثل
الشعب التونيس ومن يمثل الفكر التونيس ومن نثق
به ومن نعتقد انه يساندنا ..قيس سعيد وجد من
السند ومن الرتحيب ما يكفي الن يشتغل مع الناس
وان يستشريهم وان يستمع إليهم وهذا مع األسف
لم يحدث وقد يجعلنا غري قادرين عىل ان نتطلع او
نسترشف اآلفاق يف تونس..
ما الحل حسب رأيك للخروج من هذا املأزق؟
يف مجتمعات اخرى يفكر البعض يف الحل العنيف
بكل الطرق ،لكن من حظ تونس انها ليست عنيفة
وانها ال تذهب اىل العنف اال يف الحاالت القصوى ..
نتمنى ّال نكون يف الحاالت القصوى وأن يأتي الفرج
عن قريب حتى ال يضطر التونيس والتونسية اىل
التعبري عن يأسه باللجوء اىل العنف.
عن أي عنف تتحدث؟
أقصد العنف االجتماعي أو كأن نلجأ إىل االقتتال
يف ما بيننا أو إىل التطاول عىل الدولة وهو يف تقديري
أكرب عنف وال بد لها حينها ان تدافع عن نفسها وعن
جودها وعن مؤسساتها وال بد لهذا الوضع أقصد
التطاول عىل الدولة والدفاع عن نفسها ان يتم باللجوء
اىل العنف .
هل يمكن الحديث هنا عن حرب أهلية؟
طبعا هذا ممكن ولكن نتمنى أال يحدث ذلك
 ..لكن كل الشعوب وحتى الصديقة والشقيقة

الشارع الثقافي
واملجاورة عرفت هذه األوضاع ألن الدولة ال تستمع
لنبض الشعب ولشكواه وخاصة لحريته ألن املو ّلد
االكرب للعنف االجتماعي يتمثل يف عدم قدرة الشارع
او الشعب عىل االجابة عن بعض االسئلة الحياتية
والفورية وهذا ما نحن عليه اآلن..
ّ
عبت بعض النخب بعد  25جويلية عن
مخاوفها من امكانية االنزالق من جديد يف طريق
االستبداد ..ما تعليقك؟
لحد االن لم تتوفر مظاهر االستبداد نحن نتحدث
ونستمع آلراء مضادة عما يمارس رئيس الدولة او
ما تمارس الدولة من اشياء غامضة وال نرى ان
الدولة اضط ّرت اىل االستبداد باملعنى الفايش او
باملعنى الدكتاتوري او باملعنى االستبدادي لكن
السؤال املطروح :إىل متى؟..
ولكن الشعبوية تؤدي أحيانا إىل الفاشية؟
الشعبوية أصناف عىل األقل صنفني .هناك
شعبوية يستسيغها الشعب ويستطيع ان ينتظر
بها االتي وان يصرب عىل ما يرى وهناك شعبوية
تقود الشعب اىل ان يندرج يف برنامج املستبد ..كأن
نفكر مثال يف مآل نابليون الذي اعتمد الشعبوية
معتربا ان فرنسا دولة قوية وقادرة عىل ان تحكم
العالم ..وهذا ال نراه اليوم من قيس سعيد النه يريد
ان يستفرد بالحكم يف ذهنه ولصالح تونس وملقاومة
الفساد وكل االدبيات التي نسمعها منه االن والزال
متشبثا بحريات التونسيني وبحقهم يف الكلمة ويف
النقاش وبحقهم يف أن ينقدوه نقدا الذعا مثلما
نفعل االن وكثري من الناس وحتى الحركات التي
تنادي بواقع «االنقالب» اىل آخره فهي تتمتع إىل حد
االن بحرية الكلمة وبحريّة التح ّرك وبحرية التنقل
وبحرية االنتظام.
عىل مستوى وطني تتعقد املسألة اليوم
أكثر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،هل نحن
مقبلون أيضا عىل انهيارات اخرى؟
طبعا نحن يف االنهيار باعرتاف رئيس الدولة الذي
نظر مؤخرا يف مرشوع امليزانية وع ّلق وكأنه يتربأ من
ذلك وع ّلق وكأنه مكره عىل ذلك وطبعا يف ذلك يشء
من الحقيقة فهو يرث عىل االقل عرشية كاملة من
االنهيار ومن االنخراط يف اللحظات االوىل مما سميناه
وسميته شخصيا ثورة  ..نحن ننزلق نحو االنهيار
و 25جويلية مثل لحظة منعطف اليقاف هذا النزيف
لكنه لم يوقف االزمة بل العكس عمّ قها وجعلها
خانقة ونحن االن يف االنهيار االقتصادي واالجتماعي
الن فيهما انهيار املؤسسات واالنهيار السيايس بصفة
عامة.
يف حوار سابق معنا وصفت االسالم السيايس
بالكوميديا السوداء ودعوت اىل رضورة التخلص
منه ..فهل تخلصنا منه اليوم؟
ربما تخلصنا منه من الناحية السياسية وبدأ هذا
التحرر من االسالم السيايس منذ ثالث او اربع سنوات
عىل االقل اي منذ عزوف الناخب عن انتخابها هي
وتوابعها حتى اضطرت حركة النهضة اىل خلق توابع
لها عىل غرار ائتالف الكرامة ولكن اعتقد ان هذه
املسألة فكرية اكثر من سياسية ال يمكن ان تكون
السياسة مرتبطة باملسألة الدينية وبالدعاية الدينية
 ..هذا يرض اوال بواقع الدين ويرض ايضا بالسياسة
وباملجتمع .منذ بداية رحلة «طلع البدر علينا» وانا
يف حالة فزع دامت عرشة سنوات عىل ان يتأخر
الذهن التونيس اىل ما صارت عليه الشقيقة الجزائر
منذ سنوات او مرص عندما استحوذ االسالميون عىل
الحكم.
انا مستبرش الن التونيس عرف ان شعار الخوف
من الله واقامة الدين عىل االخالق اىل اخره خدعة
واعتقد ان اخالق املجتمعات قبل الدين كانت حول
املبادئ االخالقية ولو لم تكن املبادئ االخالقية يف
االنسانية قبل الديانات ملا تكونت الديانات وملا
تطورت ...تطورت من ديانات وثنية ملموسة وقبلية
مثلما تعيش عليها بعض الدول االن يف افريقيا اىل
اخره ..واصبحت شبه فلسفية مع التوحيد وهذا ناتج
عن تعمق االنسانية يف القيم االخالقية قبل الدينية.
ثم جاء االسالم السيايس وقلب املعادلة واصبح الدين

● نحن ننزلق نحو
االنهيار و 25جويلية
مثل لحظة منعطف
إليقاف النزيف
لكنه لم يوقف األزمة
نتمنى الّا نكون في
الحاالت القصوى وأن
يأتي الفرج عن قريب
حتى ال يضطر التونسي
للجوء الى العنف
القرآن ألغى حكم
اإلعدام في اآلية  178من
سورة البقرة والقانون
الذي نتبعه ُكتب صراحة
عن بني اسرائيل
نحن اآلن في مرحلة
االنسان ولسنا في
مرحلة الخصم المشرك
او المسيحي او اليهودي
البوذي او الوثني
مولدا للقيم .اعتقد ان القيم هي التي تولد الدين
لذلك البد من تعميق امكانات املجتمعات يف التعايش
وان يتطور الدين اىل عمودية مطلقة اي ان يساهم
يف مولد الفرد يف املجتمع الن الفرد ليس موجودا يف
مجتمعاتنا.
هل تخلصنا اذن من «كوميديا اإلسالم
السيايس» أم ليس بعد؟ وما هي لون الكوميديا
التي نعيش اليوم؟
ال طبعا نحن ال زلنا مهددين اىل اليوم .نحن
نعيش كوميديا متعددة األلوان .كوميديا تبحث عن
نفسها  .تبحث عن شكلها عن طريقها ،خاصة وذا
وجدت طريقها فالبد لها ان تكف عن ان تكون
مهزلة وان ترتقي اىل العمل والجدية .ألن ما يحد من
الكوميديا ومن املهزلة وما يحد من املهزلة املأساوية
هو العمل ونحن ال نعمل..
وانت املختص يف انثروبولوجيا الدين كيف
تقرأ سقوط حركة النهضة بعد  25جويلية؟
النهضة ضحية غرورها ولم تتوقع تلك الرضبة.
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كانت تستبعدها تماما النها تعتقد انها امسكت
بمفاصل الحكم وان فعلت الكثري لكي ال يفلت منها
الحكم وقد فعلت الكثري لتوظيف بعض الناس
وبعض القوانني فهي تعتمد عىل كل هذا ولذلك كانت
ضحية نفسها عندما اقرت بأن دستورها هو االحسن
يف العالم بينما كنت انا من االوائل الذي انتقدت ذلك
يف كتابي «الثورة املنقوصة» الصادر باللغة الفرنسية
عن دار نرش «الفجر» يف فرنسا منذ االيام االوىل
وعندما كان منجي الرحوي والشيخ اللوز يتعانقان
لتهنئة بعضهما البعض بالتوقيع عىل هذا الدستور...
كنت من االوائل عندما قلت ان هذا الدستور ال يصلح
أبدا واالن كل الناس يرون انه ال يصلح ومنهم من
اعلن الغاءه عىل غرار الرئيس قيس سعيد وال بد من
تجديده وحتى القانونيني واملختصني يف القانون
الدستوري ممن صاروا يرون ان هذا الدستور ال
يصلح ليشء وان كله مطبات وتناقض وال يصلح
ابدا .وحتى الفصل الذي اعتز به الكثريون وهو
الفصل السادس كنت من االوائل الذين قالوا ان
هذا الفصل ال يمكن تطبيقه قبل حتى قيس سعيد
بسنوات وهذا ما دونته يف الصفحات االوىل يف كتابي
«الثورة املنقوصة» وهذا لم يكن ممكنا الن النهضة
لم تحدد تعريفا حتى يف كلمة واحدة لهذه املقدسات.
الدولة راعية للمقدسات .اذا كان من املفروض ان
تكون كل املقدسات مثل ما جاء يف نص القرآن الكريم
عندما قال «وعلم ادم االسماء كلها »..لكنه لو اكتفى
بعبارة االسماء من دون «كلها» لجاء املعنى منقوصا
 ..اذن خلقت اللغة يف نفس الوقت مع االنسان أي مع
ادم ولذلك كلما اعتمدنا هذا املفهوم يجب ان نضيف
عبارة «كلها» ونتذكر انه بعد مرور ايام عىل صدور
الدستور بفصله السادس عن حرية الضمري تم
القبض عىل بعض شبان ّ
تمسحوا وتمت قيادتهم اىل
مركز الرشطة والتحقيق معهم ولو ذكرنا ان الدستور
يحرتم ويحفظ ويضمن كل املقدسات ألصبح مثال
كتاب عن «االلحاد» يف تونس كتاب مقبول يف تونس
وال بد من احرتام املعتقدات الن االلحاد اعتقادا ايضا
وهو من املعتقدات التي البد من احرتامها .ما اقول
االن اصبح امرا عاديا وبديهيا يف البلدان الديمقراطية
ما املشكل يف انني لم اصل بفكري اىل ان اعتقد انه
ثمة خلق وثمة مبدع وثمة اخرة؟ او اني وصلت اىل
هذه النتيجة وهذا هو االلحاد او التحول اىل البوذية
او اىل دين اخر توحيدي او غري توحيدي؟ بالنسبة يل
البد من احرتام املقدسات الفردية لذلك اعتقد انه البد
من الغاء الفصل األول.
دعوت سابقا اىل جمهورية ثالثة رشط
ان يتنحى الغنويش عن الربملان؟ اليوم وبعد
االطاحة به هل نحن امام جمهورية ثالثة وما
مالمحها ان وجدت ؟
مسألة عدد الجمهورية تحدد بدستور مختلف
جذريا عن الدستور االول اي اختيار طريقة الحكم
وممن تستمد السلطة وممن يستمد الترشيع وممن
ينفذ هذا الترشيع فلو صار تحوال جذريا يف هذا االمر
الصبحنا نتحدث عن جمهورية أخرى .شخصيا ال
اعرف ما هي الجمهورية الثانية التي جاءت بعد
نظام بن عيل ..وال اهتم بعدد رتب الجمهوريات
اعتقد انها مسألة ثانوية واعتقد انه البد ان يكون
لنا جمهورية فعلية تؤلف بني املجتمع ومكوناته
الفردية وتعتقد اننا ننتمي اىل عصور واىل مفاهيم
قبلية ويف نفس الوقت نحن نتطلع اىل ما بعد الحداثة
وان ينظم املجتمع نفسه وعالقاته مع الفرد وعالقاته
مع املؤسسات ..املسألة يف اعتقادي اهم من ترتيب
الجمهوريات االوىل او الثانية او الثالثة.
أخريا ماذا تقول لقيس سعيد؟
أقول له يجب عليك أن تعتربنا من لبنات تونس
مثلك تماما .هو لديه مقام معني نحرتمه طبعا .هو
سيفنى ومقامه سيبقى ..مقام رئيس تونس ورئيس
الجمهورية وخارج هذا املقام الذي سيبقى وهو
سيفنى فهو لبنة يف بناء البالد مثلما نحن لبنات يف
بناء البالد ولذلك يجب ان يدركنا كلبنات واال فهو
ليس رئيسا وانما رئيس جمهورية هالمي ومجرد
وبال حضور.
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السينامئية
عيوش يف قاعاتنا
ّ
ّ
«عل صوتك» لنبيل ّ

برمج أصحاب القاعات مع انطالق العام الجديد فيلم ّ
«عل صوتك»
للمخرج املغربي نبيل عيّوش« ..عيل صوتك» هو فيلم دراما مغربي إنتاج
عام  2021ت ّم اختياره للمنافسة عىل السعفة الذهبية يف مهرجان «كان»
السينمائي  ،2021ويعترب أول فيلم مغربي يتم اختياره للمنافسة عىل
السعفة الذهبية منذ عام  .1962تم تصوير الفيلم يف حي سيدي مومن
وبالضبط يف مركز ثقايف شارك املخرج نبيل عيوش يف تأسيسه .تم أيضا
ترشيح الفيلم من طرف املغرب للمنافسة عىل جائزة األوسكار ألفضل
فيلم بلغة أجنبية يف حفل توزيع جوائز األوسكار الرابع والتسعني.
يكشف هذا العمل السينمائي ،عن جانب من مظاهر التهميش
الذي تعيشه فئة من الشباب الذين ينحدرون من أوساط متدنية ،حيث
جعلوا من فن «الهيب هوب» و«الراب» ،أداة لنقل معاناتهم يف محاولة
لجلب اهتمام الجهات املعنية من أجل إيجاد حلول جذرية تتناسب مع
تطلعاتهم املستقبلية.
وتحكي مشاهد هذا الفيلم الطويل ،رحلة أحد األبطال ،وهو
األستاذ أنس بسبويس الذي قام ،بدافع استعمال املوسيقى يف التهذيب
والتغيري نحو األحسن ،بجولة عرب املعمورة قبل أن يحط الرحال من
جديد بموطنه األصيل ،حيث عاد لنقل تجاربه الفنية إىل عدد من الشباب
املراهقني املهووسني بفن الهيب هوب والراب جاعلني من املركز الثقايف
سيدي مومن بالدار البيضاء معقال لهم...
يف أحداث الفيلم يسري الرسد عىل نهج درامي متنام يبدأ يف أحد أيام
عام  ،2014بطلب أنس بناء برنامج يسمى املدرسة اإليجابية للراب،
حيث يصل أنس إىل املدرسة ويعلن أنه ستكون هناك دروس ،يف الدرس
األول ،رشح أهمية الهيب هوب يف إحداث التغيري يف أمريكا .يصف كيف
أثر ذلك يف برونكس ،نيويورك يف التعبري عن االستياء السياىس وإعطاء
صوت للمحرومني حيث غري املشهد املوسيقى الرتكيبة السياسية للبالد،
مما أدى إىل انتخاب الرئيس باراك أوباما األسود.
بل ويشجع الطلبة عىل البدء عىل الكتابة عن تجاربهم ليحصلوا عىل
فرصة للتحرر من ازماتهم الحياتية حيث تعيش إحدى الفتيات مع أخ
مفرط يف الحماية ،وآخر يف دار لأليتام ،والصبي األكثر غرو ًرا لديه أب
عنيف يف املنزل الراب بالنسبة لهم هو هروب وهوية.
بينما تغوص دراما الفيلم وحبكته الداعمة لفكر املخرج يف توجهه
العام يف نقاش حول اإلسالم والنمو يف مجتمع بني عاملني ،املاىض
والحارض ،وهل يمكن للتقاليد أن تنجو من العوملة واإلنرتنت؟ ما هو

دور الثقافة يف إحداث التغيري؟ يقول نبيل عيوش عن فيلمه« :إقدامي
عىل إخراج هذا املولود الجديدى «عيل صوتك» ،نابع من قناعتي بأن حي
سيدي مومن ،عىل غرار بقية األحياء الهامشية ،يزخر بطاقات شابة
تبحث عمن يحسن احتضانها ،لتأكيد وجودها ولتفتيق ملكتها االبداعية،
التي يمكن تسخريها يف بناء مالمح مستقبل جيد».
وأضاف أن هذا الفيلم يعكس رغم أنه من وحي الخيال صورة
حقيقية مستوحاة من صميم الواقع ،مربزا أن هذا العمل الفني يعود
به إىل بدايته الفنية ،حيث اكتسب الفنون بأحد املراكز بضواحي باريس

«مقرونة عربي» لريم التميمي
في جولة بقاعات السينما
إنطلقت جولة الفيلم الوثائقي الجديد لريم التميمي
«مقرونة عربي» يف قاعات السينما بالعاصمة وداخل
الجمهورية  ...بداية عروض الفيلم شهدتها قاعة سينما
مدار قرطاج يوم  4جانفي الحايل بحضور املخرجة وطاقم
العمل...
هذا الفيلم الوثائقي يروي حياة صقليني إيطاليني
استقروا يف تونس أواخر القرن  19وبداية القرن  ،20بني
صعوبة العيش والحنني إىل املايض ،إختارت املخرجة أن
يمزج فيلمها بني الضحك والحرسة.
تقول ريم التميمي عن دوافع إخراجها فيلم مقرونة
ُ
«ولدت يف تونس من أب جزائري وأم صقلية
عربي :
وترعرعت يف كنف هذه الحضارات الثالث .هذه األرض
التي ولد فيها أجدادي الجزائريني منذ أن كانت تدعى
إفريقيا والتي كانت قبلة لهجرة أجدادي الصقليني منذ
بداية القرن املايض هي مسقط رأيس .مجموعة من األيدي
العاملة الصقلية تهاجر باآلالف نحو هذه «األرض املوعودة
«بعد ميض مائة عام ،أذهب يف رحلة بحث وإعادة اكتشاف
لعائلتي الصقلية يف املهجر منذ  60عاما واملشتتة بني
إيطاليا وفرنسا»...
تبحث املخرجة يف الفيلم يف أصل والديها عن طريق تصوير مشاهد من املقابالت وأخرى من الصور.
املوضوع يلفت االهتمام لنحو نصف ساعة ثم يفرت هذا االهتمام ألن التاريخ الشخيص ال يتضمن نقاطا ً
يمكن لها أن تثري العمل ألكثر من تلك املدة .هذا ال يعني أن الفيلم يخلو فيما تبقى منه من وقفات تكشف
جديداً ،لكن منوال رسده ال يفتأ عن رسد مواقف وأحداث ال صدى لها خارج الدائرة األرسوية التي تدور
يف رحاها.
يذكر أن املخرجة ريم التميمي هي مصوّرة فوتوغرافيّة ،باحثة وأمينة أرشيف يف تاريخ تونس وفنونها
وثقافتها .شاركت يف عديد من املعارض الفوتوغرافية« ...مقرونة عربي» هي أول تجربة لها يف عالم السينما.
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الفرنسية ،الشبيهة باملركز الثقايف سيدي مومن ،مربزا أن ذلك أهله
لالنفتاح عن العالم ومزاولة مهنة الصناعة السينمائية ،حتى أصبح
مخرجا.
ّ
يذكر يف الختام أن فيلم «عل صوتك» تحصل عىل جائزة أفضل
موسيقى ،الخاصة بالدورة  32أليام قرطاج السينمائية ....وسيدخل
سباق الرتشح للقائمة القصرية يف فئة أفضل فيلم أجنبي ملسابقة جائزة
األوسكار يف دورتها الـ 94وذلك بعد أن حصل ،عىل ترشيح من جهة
املركز السينمائي املغربي.

تتويج جديد للسينما التونسية
بعد حصوله عىل جائزة الجمهور بجنيف توّ ج الفيلم
الروائي القصري «حياة» للمخرجة مريفت مديني كمون
بجائزتني باملهرجان الدويل للفيلم بتازة باملغرب :الجائزة
الكربى للمهرجان وجائزة أحسن ممثل فيما عادت الجائزة
الكربى عن األفالم الوثائقية القصرية ،لفيلم “عىل عتبة
الطفولة” ملخرجه باسم حمدي عيل من سوريا.
وقد اشتملت املشاركة يف الدورة السادسة للمهرجان
يف النسخة الرقمية الثانية  15فيلما روائيا قصريا ،و10
افالم وثائقية قصرية ،تصب كلها يف تيمة الدورة ” السينما
والتجديد”.
فيلم «حياة» أو  Poussières d›étoilesيتناول
املستقبل القريب ،حيث يصبح التواصل مع املوتى ممكنًا
بفضل التكنولوجيا املتقدمة مما يدفع ارمال حزينا إىل
الرغبة يف االتصال بزوجته الراحلة ،لكن لقاء غامض يغري
مجرى االحداث ..
يذكر أن مخرجة الفيلم مرفت مديني كمون حاصلة
عىل درجة الدكتورا يف الفنون وعلوم الفنون من جامعة
السوربون يف باريس ،وهي مخرجة ومؤلفة  ،تشارك يف
العديد من املؤتمرات يف تونس وفرنسا والواليات املتحدة
األمريكية وتدرس جماليات الصورة السينمائية يف املدرسة
العليا للسمعيات والبرصية والسينما ْ
بقمرت بتونس  ،ويف
عام  ، 2010أصدرت أول كتاب لها «يوسف شاهني  ،كامريا جميع املعارك».
يف عام  ،2014أنتجت وأخرجت أول فيلم قصري ،الذي عرض يف عدة مهرجانات منها املهرجان السينمائي
الدويل مومباي ومهرجان وجدة و يف عام  ،2017صدر لها ثاني فيلم قصري «عرس الشوك» الذي عرض
يف عدة مهرجانات دولية منها مهرجان أسوان السينمائي ألفالم املرأة  2018واملهرجان السينمائي الدويل
بمكناس  2018واملهرجان الدويل للفيلم الرشقي يف جنيف  .FIFOG2018وحصل الفيلم عىل الجائزة
الكربى يف املسابقة الدولية لألفالم القصرية بورندي .FESTICAB 2018
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مهدي اهلمييل يف مهرجان «كالكوتا» السينامئي

بعد مشاركته يف الدورة األخرية ملهرجان القاهرة السينمائي
الدويل ،ويف الدورة األوىل ملهرجان البحر األحمر السينمائي الدويل
بالسعودية ،يحط املخرج التونيس الشاب مهدي الهمييل الرحال
بمهرجان «كالكوتا» السينمائي بآخر أفالمه «أطياف»..
مهرجان كالكوتا السينمائي الدويل ( )KIFFهو مهرجان
سنوي لألفالم يقام يف «كالكوتا»بالهند  .تأسس يف عام 1995
 ،وهو ثالث أقدم مهرجان سينمائي دويل يف الهند .يتم تنظيم
املهرجان من قبل مركز غرب البنغال السينمائي تحت حكومة
البنغال الغربية .
وسيعقد املهرجان يف دورته السابع والعرشين يف الفرتة من
 7إىل  14جانفي  ...2022يذكر أن العام املايض ،فازت املخرجة
اإليرانية منيجة حكمت بجائزة «التمثال الذهبي للنمر البنغايل»
عن فيلمها «فرقة بندر».
املشاركة التونسية يف املسابقة الرسمية لألفالم الروائية الطويلة
ستكون بفيلم أطياف من إخراج مهدي الهمييل ومن بطولة عفاف
بن محمود وإيهاب بويحيى وزازا وسارة الحنايش وسليم بكار.
تدور أحداث الفيلم 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 ،وسط غياب الزوج ،حيث
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...
يذكر أن املخرج مهدي همييل هو كاتب ومنتج تونيس ،درس
اإلخراج السينمائي يف باريس ،وأخرج ثالثة أفالم قصرية يف
باريس عام  ،2016وأخرج فيلمه الطويل األول «تالة مون آمور»،
وهو قصة حب تدور أحداثها خالل الثورة التونسية.
أسس يف تونس رشكة «يول فيلم هاوس» رفقة مفيدة فضيلة،
وأنتج العديد من األفالم الروائية والوثائقية الحائزة عىل جوائز.
شارك عام  2019يف قسم ال فابريك بمهرجان كان السينمائي
بالفيلم الوثائقي الطويل فوالذ ،كما شارك فيلمه الطويل الثاني
«أطياف» يف االختيار الرسمي وعرض ألول مرة عامليا يف مهرجان
لوكارنو السينمائي.

صورة تتحدث

الحومة
بين الماضي ( 11أفريل )1931
والحاضر ()2021
 نهج محسن (في اتجاهبطحة الجنرال)
 حومة حمّ ام الدوالتلي  -بابمنارة  -المدينة العتيقة تونس
تونس أيام زمان

املهدي الهمييل وظافر العابدين
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مسرحية
«منطق
الطير»
لنوفل عزارة :

املرسح وروحنة العالـم :أو يف االخرتاق بدل املواجهة
حاتم التليلي المحمودي
 - 1مدخل من خارج العرض
ثمّ ة شبح مصطلحي خيّم بوجوده طيلة هذه السنوات ،حرش نفسه
يف ّ
كافة امليادين ،ضاربا ً بسكنه يف الك ّل .أمّ ا إذا أردنا معرفته فهو هذه
اللفظة اللغوية التي نقرأها كالتايل« :اإلرهاب» .نعم ،لقد أصبح التعبرية
الوحيدة عن املقدّس بعد أن استطاع احتكاره ،ولهذا فهو مقدّس له
قدرة بركانية عىل تشغيل القرابني اآلدمية ،وهو مقدّس بعنوان واحد ألنه
تحت وصاية املؤسسات الدينية ومصانعها التي تزدرد اللحم نيّئا .هذا
حالنا نحن س ّكان جنوب املاء ومرشقه الذين لم يؤ ّرخوا لفكرة املقدّس
أو تحريره من املتكلمني باسمه .أمام الـتوقيع الذي أجرته الباحثة أم
الزين بنشيخة نكتشف أنّه م ّر بتعريفني ،املقدس الديني واملقدّس خارج
حدود الدين ،صار يجب التساؤل معها «عن أيّ شكل من املقدّس يناسبنا
يف أوطان ال تزال تحيا أحيانا عىل إيقاع الذبيحة والطقوس القربانية»؟
(بنشيخة أم الزين :الفن واملقدّس ،نحو انتماء جمايل إىل العالم)ُ .ربَّ
تَ ْسآل فلسفي نح ّركه اآلن مرسحيا ً كي نبحث عن كيفية تمثّل املرسحيني
كلمة املقدّس يف أعمالهم املرسحية وهم الذين يحنّون اآلن إىل روحنة
العالم ،بعد أن خيّمت عليه وحشية التقنية والفراغ األنطولوجي والتصحّ ر
الروحي بالتوازي مع القرابني اآلدمية التي يشهدها مجتمعنا؟ وإذا كان
يجب القطع النهائي والشامل مع الالهوت نظ ًرا إىل حيف دمويته اآلن،
فهل سندرك مع املرسحيني رضورة تحرير املقدّس من أكلته ،أم أننا
ً
سنكتشف ً
ذريع يف وضع الحد الفاصل
فشل
مضاعفا له ،نتيجة
قتل
ٍ
ٍ
بينه وبني أولئك الدمويني؟ ما شكل مرسحتنا للمقدّس؟

 - 2المقدّس في رحم المسرح:
حتّى ال يموت الجنين
يمكن القول ،أن صورة املقدس يف معظم األعمال الفنية التي راجت
خالل السنوات الفارطة ،لم تخرج عن تلك الصورة املرسومة له ً
سلفا
من قبل املقاتلني باسمه؛ إذ هي قائمة عىل االزدراء واملتاجرة واالستثمار
والوحشية ونفي كل خصوبة روحية ،من شأنها أن تسكن عوالم الخراب
التي نعيشها ،ومثلما يمكن يف حالة كهذه عدم االستغراب من القتلة
آكيل لحم البرشّ ،
ألن أقىص ما يمكن أن تتوّ ج به أفعالهم هو تشويه تلك
الصورة ،يمكن –كذلك -عدم االطمئنان ملثل هذه التجارب املرسحية،
ألنها عىل غرار محاكاتها الواقع بشكل سطحي ،لم تستطع تجاوز حالة
الراهن أو تخطيه ،مما يعكس ً
خلل جذريًا كبريًا ،من حيث خلفياتها
وكيفية مرسحتها يف ما بعد.
وعلينا أن ننتبه ،فألنّنا  -يف املرسح ،-لم نعد إىل بنوك املايض إال
ّ
ملؤسسات املقدّس ال ّرسميّةّ ،
متوقفا ً عند الحدود ال ّرسمية ّ
فإن
بوصفه
عودتنا تلك ظ ّلت مج ّرد ترسيد
قومجي ال يخلو من تصدّع هوويّ
ّ

وإيديولوجي .يف املقابل نحن عىل يقني جا ّد ّ
بأن تلك املسافة تتق ّلص يف
ّ
املرسح بني قديم الرسديات وعرصنا ال ّراهن وبأننا نعثر يف املرسح أيضا ً
عىل ما يمنع لحم الزمن القديم من املوت ،ألنّه بذلك يحمي نفسه ويحمي
ذواتنا من السقوط يف الالمعنىّ .
إن القديم عىل هذا النّحو يفصح عن
إمكانية نذر مستقبيل من خالله يتأجج حارضنا بسؤال االنتماء إىل
العالم كما قد ّ
يوفر خصوبة روحية لحارضنا منها نتخ ّلص من اغرتابنا
يف الزمان واملكانّ .
إن املهمّ ة الحقيقية للمرسح تكمن يف التصدي للموت،
سواء كان موتنا نحن أو موت القديم من رسدياتنا ،ويف ذلك تحصني
للمستقبل ،ورضب من اخرتاع طمأنينة تزلزل مخاوفنا املستم ّرة .ولكن،
عن أيّة رسدية سنتحدث هنا؟ اإلجابة نقرتحها يف ما بعد .نعم ،إنه لخطأ
عظيم أن نُمَ ْسح املقدس من زاوية التصدي للمؤسسة الدينية ،ألنّها
فكرة مبنية عىل املواجهة ،وتنطلق من نظرة تقول ّ
بأن للمقدّس عنوانا
واحدا ،ولكنّه يف الحقيقة مقدّس يمكن له أن يرضب سكنا جديدا خارج
األطر ال ّرسمية له .ونعم م ّرة ثانية ،لقد صار يجب يف لحظة استخدامنا
للمايض تحريره من قرشته الخارجية ،عىل أن يت ّم اإلفراج عن خصوبة

روحيّة ما تتن ّزل يف أغواره ،وهي خصوبة منها يمكن إحداث توقيع جمايل ّ
ومرسحي يف الحارض.
ّ
ّ
إن املقدّس الذي نرمي إليه هنا ،ليس ذلك الهيجان اإلسالمي الذي
ّ
وقعه املتك ّلمون ال ّرسميون باسم محمّ د ال ّزاحف من الصحراء ،وال هو
تلك النصوص الثابتة التي يلوكها أبناء جلدته ومن ث ّم استفراغها عىل
وجه الحارض .نحن نرنو إىل مقدّس آخر ،يمكن توصيفه بالهاميشّ  ،ذلك
الذي ظ ّل عىل قارعة املركز ،وذلك الذي من خالله يمكن اخرتاق رسديات
العنف والقتل ودحض اإلرهاب :إنّه تلك العالمات الفارقة التي ّ
وقعها
املسكيني من خالل اإليمان الح ّر بوصفه «ورشة تأويلية ،وليس عقيدة
رسي
جاهزة .ذلك أنّه ال تخلو ثقافة من عنارص اإليمان الح ّر .يوجد تراث ّ
وأسالف صامتون لفكرة اإليمان الح ّر» (املسكيني فتحي :اإليمان الح ّر
أو ما بعد امل ّلة).
املخفي فقط ،وإنما يقدّم الظروف
قال بيرت بروك« :املرسح ال يقدّم
ّ
التي تجعل استيعابه أمرا ممكنا» ،وقال أيضا « :يف املرسح نحن ننفر
من املقدّس ألننا ال نعرف ما يكون ،ألننا نعرف فقط ما يسمّ ى شاعريا
قد خذلناّ ،
ألن الشاعريّ قد خذلنا» (بيرت بروك ،الشيطان هو الضجر).
ولكن ماذا لو قدّم لنا املرسح معرفة حقيقية باملقدّس الذي نجهله عىل
عكس ما ت ّم تشويهه؟ ماذا لو جعل أعيننا تنفتح من جديد عىل ذلك
املخفي يف املقدّس؟ نعمّ ،
إن هذا ما نبحث عنه ونجده اآلن -عىل سبيل
ّ
املثال ال الحرص ،-يف العرض املرسحي «منطق الطري» للمخرج نوفل
عزارة من إنتاج التياترو ،إذ هو عرض يت ّم تهريبه من ظلمات املايض إىل
صالونات الحارض بعد أن جعل رسدية فريد الدين الع ّ
طار القديمة تخيّم
عىل وجودنا اآلن بشكل جمايل ّ :عرض جعل من الطري شخصيات فرجوية
عىل غري ما كانت عليه ورقيّةُ .ربَّ عرض قفز من الرسد إىل الفرجة لهو
اآلن اختبار عظيم ملصادر ذواتنا املهت ّزة.

 - 3في الحكمة من االشتغال
على منطق الطير
لقد تج ّرأ النيسابوريّ فريد الدين الع ّ
طار عىل عقد ترسيد مغاير
لإليمان عىل عكس ما أمرت به املؤسسة الدينية ورشّ عت ،فالله اآلن يحرض
يف صورة طائر يدعى (السيمورغ) ،أما الطيور فمجموعة من املؤمنني
به .هؤالء املؤمنون هم املتصوفة .تجري وقائع هذه الرسدية من خالل
اجتماع الطيور وبحثهم عن دليل أو قائد ،ويكون الهدهد مرشدهم إىل
الله بوصفه هو (السيمورغ) ،بعد عناء مدمّ ر ،مرعب ،صاخب ،مخيف
ومرعب ،تصل تلك الطيور إىل هدفها ،فإذا النتيجة غري متوقعة بإطالق:
ّ
إن (السيمورغ) ال وجود له ،إنه مج ّرد انعكاس لصورهم ،إنّه ذواتهم
امللتاعة بحثا عنه ،إنّه يسكن قلوبهم ،إنه مراياهم ،إنه حقيقتهم التي
حجبت عنهمّ .
إن املقدّس عىل هذا النّحو يكمن فينا وال يحتاج توجيها
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أو إرشادا من مؤسسة خارجية ،وهو أيضا مقدّس يتسامى عن احتكاره
من أيّة جهة .وعلينا أن ننتبه اآلن ،إن هذه الرسدية تجربة تُعاش أكثر
من أنّها تجربة تقال ،فالصوفية تمثّل «مسارا فكريّا –روحيا»( أدونيس:
ديني،
«الصوفية والسوريالية») ،وهي أبعد من أن تكون مج ّرد معتقد
ّ
إنها رضب من السفر إىل األغوار من حيث نقضها العالم املكشوف ،ومن
حيث نهوضها مع الله /الغيب :الباطن وما ال يرى ،وهي أيضا رصاع ض ّد
املوروث واألنظمة الثقافية واالجتماعية والدينية املؤسساتية ،إنها هجرة
ال ّذات إىل ذاتها سواء كان ذلك عرب االنخطاف أو اإلرشاق ،كما أنّها ّ
توضح
ّ
«أن حياة اإلنسان مغامرة سفر بني حياته ال ّزائفة الحارضة ،وحياته
الحقيقيّة الغائبة»( أدونيس« :الصوفية والسوريالية»).
هل ثمّ ة حاجة اآلن إىل مثل هذه التجربة؟ ّ
إن أعظم إجابة عن هذا
السؤال هي تلك التي نختزلها يف لفظة «نعم» ،فنحن اآلن نعيش عىل
شفا نهر من الدم تقدمه أحزاب متكلمة باسم املقدس وتخ ّ
ط رسدياتها
السياسية بمعاجم القتل ورائحة الرصاص وسياسات الخراب والقتل
الجماعي املعمّ م ،ونحن اآلن نتن ّكر بشكل مرعب لرتاثنا برمّ ته بعد أن
سادت بيارق الغيب وتسيّدت علينا خفافيشه وغربانه :هكذا أصبح ارثنا
االنرتوبولوجي والثقايف والديني عبئا علينا ،ورصنا نتّهم به ،ونخجل
منه ،ونتربّأ منه .ونحن اآلن مقابل ذلك نل ّ
طخ أنفسنا برسديات مغايرة
كالحداثة والحال أن الغربي نفسه تفطن إىل أن هذه الرسدية يف ح ّد
ذاتها شاخت بعد أن تنكر العقل التنويري لوعود السعادة التي ّ
بش
مرسحي رضبه
نفعي .ونحن اآلن أيضا أمام مشهد
بها وتحوّل إىل عقل
ّ
ّ
الصديد االيديولوجي بعد أن تحوّل إىل تقنية رصاع ض ّد الكل فسقط يف
العدمية هو اآلخر ،وصار ال يق ّل رجعية عن تلك السكاكني املس ّلطة علينا.
لكن ها هي الفلسفة عىل لسان املسكيني يف كتابه «اإليمان الح ّر أو ما بعد
امل ّلة» تع ّلمنا ما معنى أن نعود إىل مصادر أنفسنا ،وما معنى أن نجيد
استخدام املايض ،وما معنى أن نشارك يف بناء املستقبل .ثمّ ة إذن ورشة
فكرية وجمالية عمالقة يمكننا كمرسحيني االنطالق منها ،ونحن نضع يف
اعتبارنا هدفا بعينه ،ذلك الذي يبحث يف هشاشة وجودنا وذواتنا املغرتبة.
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 - 4تشغيل العرض:
تحرير المقدّس
للوهلة األوىل سنرصخ :كيف يمكن قذف حوايل  4500بيت شعريّ
يف جسد فرجوي؟ طبعا ،نحن دائما –كنقاد أو باحثني أو إعالميني أو
مشاهدين -يسكننا هاجس التدمري ،إنه مرض نحاول الشفاء منه ،لذلك
نعمد دائما عىل اقتناص فرصة كي نق ّلل من العروض املرسحية أو
نستهجنها ،وها أننا نطرح ذلك السؤال عن كيف ستت ّم مرسحة «منطق
الطري لفريد العطار» .لقد انتبه نوفل عزارة إىل هذه املكيدة الجمالية
التي قد تقع .انتبه أيضا إىل ذلك العقم الفكري الذي قد يتسبّب فيه
جهل الجمهور بتلك الرسدية التي اشتغل عليها ،وهذا ما دفعه إىل ذلك
املكر الدراماتورجي الذي من خالله كانت مشاهد العرض ّ
مقسمة بعدد
سفرات الطيور ووقعها عليها (األعذار /وادي التوحيد /وادي الحرية...
إلخ).
ّ
النص.
عىل هذا النّحو ،عقد املخرج انقالبا فرجويّا عىل «قداسة»
لقد جعل منه وقودا لتشغيل الفرجة كك ّل ،لينتقل يف ما بعد من عرض
قصة الطيور إىل اللعب األدائي .أما الكلمات فمصائرها االلتحام بأجساد
املمثّلني واملؤدين .يأتي هذا النّزع االختياري من خالل التعويل عىل مهارة
املمثل وسلطة األداء ال االستعراض النيص ،وهذا ما نالحظه أثناء الهيجان
الجسدي الراقص ،ذلك الذي يذكرنا بـ«الشطح الصويف» .إن الجسد هنا
«حدث ال دنيوي» بامتياز ،يعقد رضبا من السكن يف الزمن اآلخروي،
ويتحرر من «الخجل األخالقي» ومن ث ّم يستند عىل كتف الهالكّ .
وإن
الجسد هنا ما هو إال رضب من االستعداد االنفجاري قبل أن يحدث
الحلول يف جسد الله ،إنّه «وعي مخاتل» ،بقدر ما ينفصل عن هذا العالم
يكون يف أعماقه .هل كان ال ّرقص هنا عشوائيا /اعتباطيّا /دون مرجعية
تذكر؟ عىل العكس من ذلكّ ،
إن املتتبع لحركات املؤدين سوف يعثر
ّ
بالتأكيد عىل ذلك
التوهج الصويف املدهش .فالرقص هنا رقص دائريّ
حول مركز الدائرة ،أشبه بطواف عىل حدود الله ،أو لنقل إنه رضب من
اشتعال النور يف الجسد وهو يلتقي بالح ّد الذي يفصله عن النّور اإللهي،

مسرحية «ر ّوح» لفاطمة الفالحي
ْ
بالرقاب
في يوم الشهيد
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إنّه بالكاد مناجاة للخالق .ويف الرقص هنا كما نشاهد رضب من رفع اليد
اليمنى إىل أعىل مع خفض لليرسى ويف ذلك تدليل صويف عىل رغبة الجسد
يف الوصول إىل ال ّذات اإللهية أيضا .إنّه رضب من التسبيح .والرقص هنا
صاحبته املوسيقى دون ش ّك ،تلك التي كان عمادها النّاي .ماذا أيضا
عن أزياء املمثلني وهم يحوّلون شخصيات الطري الورقية إىل شخصيات
فرجوية؟ نعم ،لقد كانوا عراة من فوق أو شبه ذلك .لم يقع ذلك املخرج
يف طريدة التسطيح الجمايل ،بل قدّم لنا مؤدّين يقدّون شخصيات الطري
دون عناء البحث عن مالبس تحيل إىل ذلك ،فاملمثل هنا وحده سيّد العرض
الذي يجعلنا نقتنع بأن تلك الشخصية هي شخصية ببغاء أو هدهد أو
نرس .وماذا أيضا عن الديكور والسينوغرافيا؟ نعم ،لقد نجح املخرج
م ّرة أخرى يف النجاة من «العصائد» السينوغرافية و«العلف» الضوئي
الذي يقدمه لنا البعض من املرسحيني عىل أنه تقنية بديلة .وعىل العكس،
سكن العرض برمّ ته مناخات «منطق الطري» الذي قدّه النيسابوري ولكن
يف ثوب فرجوي معارص .نعم ،يا لطمأنينة تلك الحقيقة التي نبحث عنها
يف العالم الخارجي والحال أنّها تسكن ذواتنا ! ويا لتلك الطيور التي
ّ
تحن إىل ربّها فكان الربّ يسكنها ،ويا لهذا اإلنسان املعارص
هي نحن
الذي طرد الله من قلبه والحال ّ
أن الله يح ّل فينا ! ويا لهذا الله الذي نراه
باستهجان وخوف وكره والحال أنه جزء من «مصادرنا الروحية»!
لم نتخ ّلص بعد من ذلك الشبح املصطلحي الذي علق ببيوتنا
ومدننا ومرسحنا ،فكثرية هي األعمال املرسحية التي لم تضع نفسها
أمام ورشات فلسفية وفكرية ،ولذلك فهي تنغلق عىل ذاتها ،وتقدّم
فكرا سطحيّا وساذجا بعد أن تحوّلت إىل تقنية مواجهة ال تقنية عبور
واخرتاق ،وهي مازالت اىل ح ّد اآلن تك ّرر األجوبة املوجودة سلفا يف الكتب
إذا استثنينا ق ّلة منها .أمّ ا تقديمنا لعرض "منطق الطري" للمخرج نوفل
عزارة ،فما هو إال إضاءة أو هو عالمة عىل رسم طريق مغاير منه قد
يستم ّد املرسح طاقة روحية خالقة ومنعطفات جمالية مغايرة تنقذه من
تفاهة السطحي ومن التو ّرط يف دوائر الرصاع بوصفها ال تك ّرس غري
نزعات القتل واالستئصال.

«ايقونة المسرح» تظاهرة
لتكريم قدماء الفن الرابع ببنزرت
نظم مركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت يف نهاية شهر ديسمرب  2021بفضاء دار
سيدي جلول ببنزرت املدينة الدورة التاسيسية لتظاهرة «ايقونة املرسح» ...
وتم يف هذا االطار استعراض ومناقشة ثالثة تجارب مرسحية عريقة لكل من املمثلة
املرسحية القديرة حليمة داود ورجيل املرسح البشري خمومة ورشيد البكاي  ،استمع خاللها
الحارضون اىل مجموعة قراءات معمقة حول املنجز املرسحي لهؤالء الرواد الذي ناهز نصف
قرن...
وبينت مديرة مركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت جميلة التلييل يف مستهل الحفل  ،ان
الغاية من وراء هذه البادرة هي باالساس االحتفاء باملرسح وبرواده ومحاولة تنشيط الذاكرة
وتوثيقها اىل جانب توفري فرص متجددة للحوار والتواصل بني االجيال..
يذكر أنه تخ ّلل التظاهرة عرض رشيط وثائقي تناول املسرية املرسحية للمحتفى بهم..اىل
جانب معرض وثائقي حول اعمالهم املرسحية تمثيال واخراجا  ،عالوة عىل تكريم املحتفى
بهم وسط أجواء فنية رائقة وارسية ممتعة  ،تقديرا لجهودهم يف ترسيخ دعائم الفن الرابع
يف والية بنزرت.

ْ
بالرقاب ت ّم تنظيم تظاهرة ثقافية يومي 8و9
بمناسبة إحياء الذكرى الحادية عرش ليوم الشهيد
جانفي الحايل وإشتمل الربنامج عىل معارض حول الحراك الثوري بالرقاب من  17ديسمرب  2010اىل
غاية  9جانفي  2011ذكرى سقوط خمسة شهداء باملدينة تالها عرض ملقاطع فيديو حول ملخص
الثورة من انطالقها يف  17ديسمرب إىل يوم هروب بن عيل يوم  14جانفي .2011
كما تم تنظيم ندوة أثثها عدد من االساتذة من ابناء الرڨاب بمقر البلدية...ويبقى العرض الحدث هو
مرسحية مونولوغ بعنوان «روّ ح» للفنانة ابنة الجهة فاطمة الفالحي.
وتطرح مرسحية ” روّ ح“ ،التي كتبتها يرس القلعي ،حكاية عائلة من منطقة سيدي بوزيد بالوسط
التونيس ،ناضلت وتحدت الصعاب لتثبت ذاتها وسط ضجيج السياسة وتناقضاتها.
واملرسحية ،التي تقوم بدور البطولة فيها املمثلة فاطمة الفالحي ،تتمحور حول شخصية بطلتها،
وتنطلق من مكاملة هاتفية من عائلة فاطمة التي تقطن بالعاصمة تونس ،تبلغها فيها برضورة العودة إىل
مسقط رأسها بإحدى قرى محافظة سيدي بوزيد ،وعىل امتداد الطريق تروي فاطمة حكايتها وعالقتها
بالعائلة....
وتواصلت فعاليات مهرجان ذكرى يوم الشهيد بالرڨاب بندوة فكرية بعنوان الثقافة والوعي الجماعي
يف بناء الذات واملستقبل بقاعة املؤتمرات بمقر بلدية الرڨاب تالها عرض موسيقي ملتزم ملجموعة أوالد
املناجم .
وللتذكري فان مدينة الرقاب التابعة لوالية سيدي بوزيد شهدت يوم  9جانفي  2011مواجهات عنيفة
بني عدد من املتظاهرين وقوات األمن ،أسفرت عن سقوط  5شهداء هم منال بوعالقي ومحمد جباييل
ونزار السليمي ورؤوف بوكدوس ومعاذ الخليفي وجرح عدد آخر.
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جتارب مرسح اهلواة يف ملتقى مرسح اهلواية

ملتقى مرسح الهواية هو تظاهرة تحتفي بتجارب املرسح
الهاوي ،وهو فضاء للتعبري الحر يجمع محبي وهواة املرسح
وينظمه قطب املرسح والفنون الركحية بمرسح األوبرا-تونس.
وتنتظم دورته الثانية هذه من  11إىل  14جانفي 2022
تحت عنوان «هواة_نواة» وستكون تكريما للمرحوم الفنان مكرم
نصيب.
ملتقى مرسح الهواية هو فرصة لتوفري الدعم املادي واملعنوي
للتجارب املرسحية الجديدة املتوجة عىل نطاق وطني والكتشاف
تصورات مختلفة ومواهب جديدة.
وسيكون الربنامج عىل النحو التايل:
 مرسح املبدعني الشبانالثالثاء  11جانفي « : 2022أجراس» لعمر بن سلطانة
األربعاء  12جانفي « : 2022صناديد» ملروان الرزقي
(جمعية محمد الزرقاطي للمرسح وفنون الفرجة بسوسة)
الخميس  13جانفي « : 2022عطش» ملنصور الصغري
(فرقة بلدية دوز للتمثيل)
الجمعة  14جانفي  : 2022عروض من مشاريع الورشات
التكوينية يف املرسح لقطب املرسح
ثورة مراهق لنبيه دالعي كوميديا ليحي يعقوبي – «داموس
الروح» لعبد القادر بن سعيد
 ساحة املسارحصبابة لطالل أيوب (جمعية ابولون للثقافة والفنون بقرص
هالل).
ّ
يذكر أن الراحل مكرم نصيب املحتفى به هو ممثل ومخرج
ومنتج أصيل والية قفصة وصاحب رشكة فرقة قفصة للمرسح،
وقدّم عددا هاما من األعمال املرسحية كمخرج وممثّل ومنتج ،نذكر
منها «عدم سماع الدعوى» و«حكاية حب» و«ولد الربني و«بنت
العطراء» و«هلواس» و«السنافر» و«فلة» و«األقزام» و«السور»
وغريها من األعمال ،وهو عضو بلجنة الدعم املرسحي ،وكذلك
الهيئة املديرة أليام قرطاج املرسحية.

صورة تتح ّدث

وقد كانت للراحل مشاركات باألعمال التلفزية
املحلية عىل غرار «ويبقى الحب» و«اضحك للدنيا»
و«عند عزيز» و«دروب املواجهة« وفوازير «يف رمشة
عني»( )1996واملسلسل التاريخي «تغريبة بني
هالل» ،وغريها.
وشارك فقيد الساحة الثقافية مكرم نصيب يف
عدد من األعمال السينمائية التونسية والعاملية ،منها
«األوديسة» البراهيم باباي و»التلفزة جاية» للمنصف
ذويب ،باالضافة إىل األفالم األجنبية مع مشاهري
هوليود مثل «ميل غيبسون» و«عمر الرشيف».
وهو الذي أخرج للتلفزة يف الفرتة الفاصلة بني
 2006و 2010عددا هاما من حفالت مهرجان
قفصة الدويل منها حفالت أمينة فاخت وصوفية
صادق وصابر الرباعي ولطيفة ونجوى
كرم وثامر حسني وإليسا وكارول
سماحة وغريهم.
تلقى مكرم نصيب ،تكوينا
يف الحقوق والسينما ،كما
كانت له العديد من املشاركات
يف األفالم السينمائية املحلية
والدولية واملسلسالت التلفزية
كما كانت له تجربة مهمة يف
اإلخراج ،التمثيل واإلنتاج
املرسحي تركت أثرا مهما يف
الساحة الثقافية التونسية.
تق ّلد فقيد املرسح
املرحوم مكرم نصيب
التونيس العديد من املهام
مهرجان
منها إدارة
كأمني عام مساعد وعضوية الهيئة املديرة أليام قرطاج املرسحية.
قفصة الدويل للمرسح ،و
عضوية النقابة الوطنية املستقلة ملحرتيف مهن الفنون الدرامية

محمود بن عياد

نشرت جريدة  Le Petit Parisienفي عددها
الصادر يوم  21جوان  1884عددا من العقارات التي
اشترها محمود بن عياد في فرنسا بعد هروبه
من تونس وتتمثل في عمارتين في باريس Rue
 Basse-du-Rempartو Rue Blancheعمارة Rue
 Saint-Georgesمبنى سفارة اسبانيا السابق
نزل في شارع الشانزليزيه ونزل hotel du quai
 d'orsayو Passage du Saumonقدرت الصحيفة
ثروة بن عياد التي تركها بعد موته سنة 1880
ب  300مليون فرنك فرنسي عدا قصرين في
اسطمبول واحد في منطقة تشامليجه في
ّ
الطرف اآلسيوي من استانبول فيه  46غرفة
وبركة سباحة واالخر قرب مسجد السلطان
احمد يحتوي على  60غرفة مقام على مساحة
واسعة جدا ومنتجع على البحر في Çengelköy
توفي بن عياد يوم سنة  1880ودفن في مقبرة
 Karacaahmet Mezarlııفي أسكدار باسطمبول
تونس أيام زمان

أبو يوسف
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االرجتال سمة احلفل السمفوين لدار األوبرا يف مفتتح العام

كما هي العادة استقبلنا السنة الجديدة بحفل فيينا للموسيقى
السمفونية للعام الجديد أو حفلة رأس السنة املوسيقية.
ويرجع تنظيم هذا الحفل لسنة  1838ويقام يف "القاعة
من أجْ مل ما ترى ْ ُ
ال ّذهبيّة " ،وهي ْ
العي فخامة و ُز ْخرفا بمعْ مارها
ا ُملميّز وهندستها البديعة وال ُّزهور الجميلة التي تُغ ّ
طي ك ّل جدرانها
وأْركانها.
ّ
وهذا العام وقع اإلختيار عىل املايسرتو الشهري دانيال بارانبوام
(80عاما) لقيادة الفرقة والذي سبق له أن أدار األوركسرت
السيمفوني بفيينا بنفس املناسبة عامي  2009و.2014
إستمتعنا بالربنامج املتداول منذ بدايته حيث عزف األوركسرت
مقطوعات شرتاوس ورقصات الفالز إىل جانب سري رادتسكي
 marche de radetzkyلشرتاوس األب الذي تعودنا عليه مع نهاية
كل حفل مع ترشيك الجمهور بالتصفيق.
وقد دأبت منذ سنوات بعض البلدان عىل إقامة حفل السنة
الجديدة مع يشء من التغيري يف الربنامج دون املساس بالقواعد
العامة لحفل فيينا وهي فالز الدانوب األزرق وسري رادتسكي.
بدأت تونس يف إقامة هذا الحفل منذ حوايل  6سنوات ويؤمنه
األوركسرت السيمفوني التونيس إىل جانب أوركسرتا قرطاج
السينفوني وأوركسرتا تونس الفيلهارموني لكن بسبب جائحة
كورونا احتجب هذا الحفل ليعود سنة  2021لكن عن طريق
أوركسرت قرطاج السيمفوني بقيادة حافظ مقني باملرسح البلدي
بتونس وأوركسرت تونس الفيلهارموني بقيادة شادي القريف يف
اكروبوليوم قرطاج.
عند عودتنا للصفحة الرسمية لألوركسرت السيمفوني وموقع
 musiciens.tnوموقع إذاعة شمس آف آم اتضح ّ
أن آخر حفل
العام الجديد لألوركسرت السيمفوني التونيس يعود ليوم  1جانفي
 2020بقيادة شادي ْ
القريف الذي تابعه جمهور غفري سواء يف
القاعة أو عرب الشاشة الصغرية حيث تزامن وقتها مع اإلعالن عن
حكومة الحبيب الجميل.

عاد األوركسرت السيمفوني التونيس هذه السنة (1
جانفي )2022لتقديم الحفل يف مرسح األوبرا بمدينة الثقافة
الشاذيل القليبي وكانت انتظاراتنا كبرية من هذا الحفل بعد
االنقطاع لكن وجدنا برنامجا رتيبا لم يراع األسس العامة للحفل
السنوي ،واقترص عىل بعض مقطوعات موزار وفيبري وبيزيه وفالز
الورود لشرتاوس ومقطع من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن مع
مرافقة بسيطة للكورال الذي بدا يف مستوى هاو ألبعد الحدود.
حفل هذه السنة افتتح بالنشيد الرسمي وال نعرف ما محله
من اإلعراب ثم افتتاحية ملوزارت و"كنرستو فلوت " ملوزارت
فـ"كنرستو اللة الكالرينيت" لفيبري،الخ……
بدا الرتدد واضحا عىل العازفني وقائد األوركسرت واتضح ذلك
جليا يف" كنرستو الفلوت" ملوزار الذي ّ
بي عدم راحة العازف
املنفرد عصام ْ
القريف بالرغم من أنه ابهرنا بحرفيته العالية وبراعته
يف األداء لنعتربه منقذ الحفل من الفشل الذريع .كما الحظنا عدم
تناسق بني مختلف اآلالت اذ أن آالت النفخ كانت خارج املوضوع
من خالل العزف القوي إىل جانب اآلالت اإليقاعية مقابل ضعف
اآلالت الوترية.
أما بالنسبة لعازف الكالرينيت املنفرد فقد كان عاديا مقارنة
بعازف الفلوت املنفرد حيث أدى مقطوعة رتيبة ومملة كان
يف بعض مراحلها النشاز واضحا أما املغنيني املنفردين فكانا
مسقطني ويبدو وجودهم كان لتكملة الربنامج...
واألدهى واألمر هو إعالن الصفحة الرسمية ملرسح األوبرا
وصفحة االوركسرت السيمفوني التونيس عن مشاركة مغني
األوبرا "هيثم الحذيري" إال انه تغيب عن الحفل اللتزامه بحفل
آخر بمدينة داخل الجمهورية بعيدة عن العاصمة مما حال دون
قدومه للمشاركة يف حفل االوركسرت السيمفوني التونيس مع العلم
أن هذا األخري هو املدير الفني ملا يسمى بكورال األوبرا ...هذه
الحادثة أحالتني ألمر مشابه حصل ذات ليلة بمهرجان قرطاج
الدويل عندما قدم "مطرب نجم" متأخرا ربع ساعة قبل بداية

الحفل فقام املوسيقار محمد ْ
القريف بإلغاء مشاركته وحذف
أغانيه من الربنامج مما اثار دهشة الجميع وأيقنا بعدها ان العمل
الفني يستلزم الجدية واالنضباط واتخاذ املواقف الالزمة لوقف
االستهتار.
يحيلنا هذا لعدم جدية اإلدارة ومن يقوم عليها يف التعاطي مع
األمور والعجز عىل فرض االنضباط داخل املجموعة.
كما أن ارتجال برمجة الحفل والرتابة يعودان إىل النقص
الفادح يف التمارين الالزمة لعروض مماثلة حيث كان التعب واضحا
عىل مالمح العازفني .فقد علمنا من عازف بالفرقة أنهم انشغلوا
بعدد كبري من العروض يف شهر ديسمرب وهي عىل التوايل حفل
موسيقى األلعاب اليابانية ثم حفل اليس  aliceلحسام الساحيل
والذي تلته مبارشة أوبرا شهرزاد بمشاركة جاهدة وهبي...
كل هذه املعطيات كانت كافية ألن ال يتم هذا العرض إال انه
برمج يف أخر لحظة فأنهك العازفني بالتمارين الليلية والصباحية
واملوسيقات املختلفة األنماط مما اثر عىل تركيزهم.
ونتساءل هنا كيف تسمح اإلدارة بمثل هذا الرتاكم غري املفيد
والذي وصل إىل حد إنهاك الفنانني وملاذا برمج هذا الحفل بإدارة
أوركسرت عريق وتم نقله تلفزيا وهو يف هذه الحالة من الرتابة
واالرتجال والنسق البطيء؟ أما كان من األجدى تمكني العازفني
من راحة ليسرتجعوا أنفاسهم فاملوسم ال يزال طويال؟
ويبقى السؤال من يختار برنامج الحفالت لتكون بمثل هذه
الرتابة؟
يف األثناء قدم أوركسرت قرطاج حفلني يف نفس اليوم باملرسح
البلدي بربنامجني مختلفني كانا متوازنني عموما.
وختاما سالما للسيدة الوزيرة وتهانينا بالعام الجديد والبداية
املرتجلة… يف انتظار النهاية.

أبو يوسف
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مدرسة اإلنشاد الديني بالقيروان :

تواصل بني املايض واحلارض

لعبت مدينة القريوان منذ تأسيسها سنة 50هـ  670 /م دورا هاما
وكبريا عىل الصعيدين الحضاري والثقايف إذ بوّأها مركزها السيايس
كعاصمة إسالميّة وسياسية إلفريقيّة عن جدارة مكانة هامة وكان لها
السبق يف تأسيس عدّة مدارس متعددة اإلختصاصات جمعت بني الفقه
واألدب والطب ،ومن ضمنها مدرسة اإلنشاد الديني.
لقد بدأ اإلنشاد الديني يف الظهور بالتزامن مع تبلور حركة التصوف
باملرشق والتي وصل صداها إىل أرجاء إفريقية منذ بداية القرن الثاني
هجري  /الثامن ميالدي .ففي الوقت الذي كان الحسن البرصي (ت :
 110هـ) وهو الذي يع ّد رائد التّصوف املرشقي ينزع إىل حياة روحيّة
خالصة عرفت القريوان املذهب ّ
الصويف وهو ال يزال يف مرحلته األُوىل
وتجىل ذلك يف العديد من ال ّرجاالت أمثال عبد ال ّرحمن بن زياد بن أنعم
(ت 121 :هـ) وأبو خالد بن عمران التجيبي (ت  127 :هـ) ورباح بن
يزيد (ت 172 :هـ) والبُهلول بن راشد (ت  183 :هـ) .ورسعان ما
أثر التصوف املغربي يف أهل املرشق ويكفي أن نذكر عىل سبيل املثال
الصويف الكبري ذي النون املرصي الذي وفد عىل القريوان من املرشق ليأخذ
الطريقة من قطب زمانه وأوانه الرجل الصالح أبو عيل شقران (ت 186
هـ) وكان لشقران كالم جليل مع ذي النون يشتمل عىل معارف جمّ ة
وحكم رائقة ومواعظ ووصايا ال يتسع لذكرها املجال هنا ...
يف ظل هذه البيئة الصالحة نشأ اإلنشاد الديني أو (مالوف الجد
كما يصطلح عليه حاليا ضمن إطار املوسيقى الدينيّة) وترعرع يف كنف
الدولة األغلبيّة .كما ساهم وجود مؤسسات دينيّة عىل ترسيخه يف الوسط
اإلجتماعي القريواني ويعترب مسجدا الخميس والسبت أوىل مراكز السماع
التي ذكرتها لنا كتب الرتاجم والطبقات وكانت تنعقد بمسجد السبت
املنسوب إىل الزاهد أبي محمّ د األنصاري الدمني الرضير مجالس السماع
والذكر وقراءة الرقائق والتحبري والقراءة باأللحان ويحرضه القوّالون
والصالحون والعلماء ...
ومن األسماء التي ملعت يف تلك الفرتة نذكر أبا القاسم بن أخت الغساني
وهو من املنشدين الكبار وكذلك غلبون بن الحسن (ت  291:هـ 904 /
ّ
املحب من
م) شاعر ال ّزهد وال ّرقائق واملواعظ بالقريوان وإبن القصطليّة
املنشدين الذي كان مالزما يف مسجد السبت يقرأ الرقائق ويجاهر بها
بصوته .وجاء يف كتاب "معالم اإليمان يف معرفة أهل القريوان" وصف
ملجلس من مجالس اإلنشاد بمسجد السبت  :قال أبو الحسن الزعفراني
حرضت مسجد السبت ومعنا فيه أبو بكر بن اللبّاد الفقيه وأبو بكر بن
سعدون فقال بعض القوّالة :
ّ
ال يشغلنّك عن حبيبك شاغل فإذا فعلت فإن حبك باطل
الصويف وكان ّ
فتحرك محمّ د بن أبي سهل ّ
خيًا واستغرقه الحال فما
بقي أحد باملسجد إال ّ بكى لصدقه يف حركته ونظرت إىل أبي بكر بن اللبّاد
ّ
وإن دمُوعه لتنحدر من لحيته ...
ّ
بعد الفراغ الثقايف الكبري الذي خلفه الزحف الهاليل عىل املدينة
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زاوية سيدي عبد القادر الجيالني القريوان

( 449هـ  1057 /م) والتهجري
القرسي ألغلب سكان مدينة
القريوان وإنتشارهم يف األصقاع
البعيدة (األندلس وصقليّة)
عادت اإلنتعاشة بقوة مع تركيز
الحفصيني دولتهم يف تونس ثم مع
العثمانيني األتراك أخذت القريوان
من جديد مشعل التصوف الذي
املقرىء واملنشد الشيخ عيل الربّاق
عرف انتشارا كبريا يف تلك الفرتة
وأطلت بوجه مختلف هذه امل ّرة من
خالل التصوف الطرقي ويمكن أن تعطينا الزوايا وقبابها التي تعجّ بها
املدينة العربي مثل ( :زاوية سيدي عبد القادر الجيالني وزاوية سيدي
عبد السالم وغريهما من الزوايا األخرى) صورة واضحة املعالم عن
انتشار ظاهرة اإلنشاد الديني باملدينة يف تلك األيام الخوايل.
قصارى القول ان مدرسة اإلنشاد الديني بالقريوان ساهمت يف
ترسيخ قيم أخالقيّة وروحيّة عالية يتجىل من خاللها موروثنا الثقايف

وهويتنا اإلسالميّة  ...كما أنها
ال تزال محافظة عىل تقاليدها
رغم ميض ما يقرب من 14
قرنا هذا التواصل بكل تأكيد
ساهم فيه إثرائه ودعمه بال
شك العديد من شيوخ اإلنشاد
الديني الذين يعود لهم الفضل
يف الحفاظ عىل مقومات هذه
املنشد عبد املجيد بن سعد
املدرسة العريقة ويف تطوير
أساليب األداء ألجْ يَال ُمتَعَ اقبة.
أسماء كبرية حلقت يف سماء اإلنشاد الطرقي يف وقتنا الحارض بقيت
يف ذاكرة ووجدان املدينة وتؤكد عىل تواصل واستمرارية هذه املدرسة
العريقة ويكفي أن نذكر مقرىء املغرب العربي األول الشيخ عيل الرباق
صاحب األذان الشهري وهو تلميذ محمود الورتاني شيخ الطريقة
السالميّة بمدينة القريوان وكذلك الشيخ عيل البلييل واملنشد عبد املجيد
بن سعد وشيخ مالوف الجد والهزل حمودة الزرقا وغريهم...

الفنان المحبوب مراد كروت

األستاذ والمخرج والناقد المسرحي مراد كروت ابن ضاحية حمام االنف التي رأى فيها
النور سنة ..1943
صاحب مسيرة فنية انطلقت في بداية ستينات القرن الماضي لتمتد على مدى خمسين
سنة تراوحت بين التمثيل واإلخراج ..امتعنا خاللها باحلى االدوار من خالل المسرح أو
التلفزيون..ولعلكم تذكرونه في دور مدير معهد التراث في الخطاب عالباب..أو مدير
النزل في مسلسل عودة المنيار..ودوره كصديق لسي بكار المحروس في مسلسل ڤمرة
سيدي محروس ..وكذلك حين تقمص دور الوزير في إحدى حكايات المرحوم عبد العزيز
العروي :حكاية محمد ولد السلطان وتاج االقمار على ما اذكره..
وال ننسى كذلك دوره كمدير لمخابر «ڤروباك» في مسلسل حسابات وعقابات..
ومشاركته في السلسلة الهزلية نسيبتي العزيزة..
روحه المرحة واخالقه العالية جعلت من سي مراد انسانا محبوبا من القاصي والداني
يحظى بتقدير جمهوره العريض الذي يكن له كل التقدير واالحترام..
حفظك هللا وادام عليك الصحة والعافية..
(زبير ساسي)
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الظالل البائنات يف جمموعة «العب الظل» لعواطف حمجوب
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أحمد بن زايد

«العب الظل» مجموعة قصص قصرية للكاتبة عواطف
محجوبي صدرت يف لندن عن دار «مومنت» ( )Momentسنة
 .2021تحتوي املجموعة عىل خمسة وعرشين نصا قصصيا
قصريا جمعت النصوص بني املشهديّة الواقعيّة والبعد الخيايل
األسطوري او الخرايف فجاءت ظال للواقع يف إطار من هالة
اسطورية ليكون عالم الرسد عند صاحبة املجموعة تالعبا باللغة
بني مستوى الخرب الصحفي الواقعي ومستوى التخييل الرسديّ
لعنارص املرويّ بعيدا عن لوثة الرتميز املبتذلة أو رغبة الغموض
الخانقة للنص.
ّ
والقصيص منه تالعب بالقارئ
اإلبداعي لعب بالكلمات
النص
ّ
ّ
تشويقا أو إغرابا .ونصوص عواطف محجوبي يف مجموعتها
«العب الظل» ال تسلم من هذين الفنني  :فن التشويق وفن
ّالغراب .نصوص تتالعب بالقارئ وتلعب لعبة الرسد االثرية
عند اهل القص بكل انواعه .فالسارد يتالعب باملرسود شخوصا
وأحداثا ،وهو العب يختفي خلف ظالله الرسديّة ليضلل القارئ
فيشكل الوقائع مازجا الخرب بالقصة والواقع بالبائن عنه املفارق
له .ففي النص لكون الحدث متصال بالوقائع .يخرب ويؤكد
اإلعالمي أمّ ا القص فمداعبات
الحدث كما هو الخرب الصحفي
ّ
َّ
املوسعة واملجازات املسرتسلة التي تحتوي
لغويّة باالستعارات
مهجة الخرب .يف ّ
نص عواطف محجوب يرتبط الحارض الوقائعي
باملايض الخرايف أو االسطوري ويمتزج القريب يف الزمن بالبعيد
املوغل يف القدامة .
الشخوص يف نص عواطف محجوب بائنة عن عاملها منغرسة
يف إطار رسديّ خرايف ّ او أسطوريّ فتتحول من كائن برشي
سويّ املالمح إىل كينونة نفسية تضاهي الغول فتكا والغولة
حيلة ومكرا .كائنات غريبة تشبه دراكوال مصاص الدماء أو
برومثيوس العايص وباندورا املتآمرة .كما تتحول من كائنات
برشية صانعة ألقدارها إىل ( دمى)»ماريونات» تح ّركها يد خفيّة
املخب بالحدث ولكن تدركها عني السارد .فتنغمس
ال تدركها عني
ِ
يف عوالم العجيب والغريب.
العبث والتالعب باللغة ينكشف بجعل الغريب مألوفا والبعيد
قريبا .فربومثيوس يتجول يف املدينة ولوسيفر(ص )7يعيش بني
الناس يؤمّ هم ويجهز لطقوس صالتهم ويعتني بمقدساتهم.
ّ
يتعشقه الح ّراقة يتم ّرد عىل املالّح وقوانني
حتى البحر الذي
الفيزياء ويصبح بني يدي كائنني أسطوريني( ص.)68كذلك
الحياة يف نص عواطف ،نسج آلهة ْ
تق َ
طعُ ه أخرى ،يعيشها
االنسان الهيا وينتهي منها خارسا وترقبها اآللهة هازئة .
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ّ
ّ
النصَ ،
رس َم
املتخفي بظالله واملتغلغل يف
ذلك هو لعب الالّعب
ظالل الواقع بعني من ال يرى األشياء يف مظاهرها الخادعة بل
يكتنه حقائقها البعيدة فريسمها عابثا باألخبار متالعبا باألقدار
و ِبوعْ ي القارئ يف إطاللته عىل العالم الحديث وأسطورته التي
ّ
ونصه.
يبنيها وعيه وعلمه وعقله
أدبي
الظل يف القصص ليس مجرد عبث لغوي أو فنتازم
ّ
تشكيل لوعي الواقع بمالمح تجمع بني الواقعيّة
إنّه إعادة
ٍ
واألسطوريّة هي شبه محاكاة ساخرة تجعل الجد يف قالب
«الهزل» كما تحول الواقعي اىل مزيج من األحداث والشخوص
اىل بائنات .فالواقع بكل قسوته وفجاجته ينقلب إىل ظالل
لألسطورة القديمة يف لعبة الخيال .فالشيطان حارض يف صور
متعددة (لوسيفر ص 7وشارون ص )12واملوت بفظاعته منترش
يف أرجاء القصص جريمة محَ جَّ بَة برداء الدين مرة وباألخالق

نجوى إكرام

إذاعية تونسية أصيلة الجزائر وبالتحديد من منطقة سيدي
عقبة بوالية قسنطينة.
كان والدها تاجر تمور ينتقل باستمرار بين الجزائر وتونس.
ولما توفي قررت والدتها اإلقامة بالعاصمة ،فقطنت في البداية
عند عائلة جزائرية األصل في نهج الباشا ،ثم انتقلت للسكن
نهائيا إلى ضاحية الزهراء.
اشتهرت في اإلذاعة الوطنية طيلة سنوات الستينات
ٌ
الساحر وهي التي كانت تقدٌم الومضة
والسبعينات بصوتها
الشهيرة :
«العاشرة احترام الجار ،العاشرة إحترام النائم ،ومن احترم
غيره فقد احترم نفسه» ...والتي تدعو المستمعين إلى التخفيض
من صوت المذياع احتراما للنائمين ...وقد تر ب ٌت أجيال عن هذه
الومضة...
أحلى ذكريات تونس زمان

أخرى.
املخلوقات الغريبة هي عماد القصص ومح ّرك الحدث فيها
عاطفي رقيق إىل قاتل متوحش
فمنها األنثى متحولة من كائن
ّ
تكون معه املرأة قاتلة ومقتولة متحيّلة وصاحبة حيلة .أما بقية
ّ
فإن ظاهرها كثريا ما ال ينبئ بباطنها فالطفل
الشخصيّات
السائل عن الوجود ينقلب فجأة إىل قاتل معتوه (شارون ص )12
ّ
والش ليكون شيطانا يف
واملؤمن الديّن ينتقل اىل عالم الخديعة
لباس إنسان (لوسيفر  /ال يحمل أقنوما ص .)101ولع ّل جوهر
التحول واالنقالب ما يظهر عىل الجسد ومالمحه فيتحول الكائن
بني نوعي الجنس ليبقى مع ّلقا يف برزخ ال يفيض به إىل خانة
من التصنيف املوضوع طبيعيّا وامل َك ّرس اجتماعيا .ففي قصة
الحس
«التحول»(ص )74نقف أمام مأساة اإلنسان يف واقعه
ّ ّ
جسدا ماديّا وصورة اجتماعية اذ يواجه قيم االجتماع البرشي
أمام خلل الطبيعة .يف نص التّحوّل رصد ملأساة هذا الكائن مرتدّدا
بني «أوديب والكرتا» بني األب واأل ّم بني الذكورة واألنوثة وبني
الطبيعة واملجتمع .وينتهي مادة هالمية بال شكل وال هويّة.
الواقع كذلك ارتسام لظالل الرسد .فالقصص تمسك بأزمات
اإلنسان كينونة وجودية تتساءل عن الحياة واملوت واملصري أو
كينونة اجتماعية تتلبسها قضايا الفقر والتهميش والحاجة.
فقصص مثل «القونة» أو «الربزخ» منشدة اىل الواقع متجذرة
يف صميم معاناة اإلنسان يف محيط الكاتب .ولكن السارد ال
يرتك الواقع بتفاصيل الفوتوغرافيا بل يتالعب به وبظالله من
تس ٍبه داخل الحدث ويف ثنايا الشخصيات .لم تش ّذ قصة
خالل َ ُّ
«ماريونيت»(ص  )54عن هذا األسلوب يف التالعب بظالل القصة.
فالبطلة فيها مرتاوحة بني التحقق االجتماعي (الحدث االعالمي
بتفجري الفتاة نفسها يف شارع الثورة  )2018وبني النص الرسدي
الذي تالعب به السارد فحملنا إىل عوالم ال يدركها املتقبّل للخرب
واملتابع للحدث ،حملنا إىل ظله البعيد الغامض وقد تحولت الفتاة
إىل دمية تحركها أياد ماهرة رشيرة قادرة .
«العب الظل» هو الفاعل يف الرسد وهو الذي يتحكم يف سري
األحداث وحركة الشخوص ولكنه كائن خبيث مراوغ ال يرتك
األشياء عىل حالها ليكون النص مجرد خرب صحفي وال يغرقها يف
عوالم الرمز فتفقد صلتها بالواقع بل يحمل من الواقع والخيال
ظالال يموه بها الواحد عىل اآلخر مراوحا بني
الواقعي والتخيييل ّ
ّ
ّ
النص برزخا بني ما نعيش
خالقا لعوالم قصصيّة رسدية تجعل
وما ال نراه.
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عبدهللا المتقي

“عىل أنفها ..تحملنا الدنيا” ،هو اسم املجموعة
القصصية الصادرة مؤخرا عن دار الكتاب ،للقاصني
جميلة الرشيف وفتحي بن معمر .وباملناسبة ،ال يسع
املتتبع للمشهد اإلبداعي التونيس إال أن يثمن هذه
الرشاكة ،ويحتفي بهذا الزواج القصيص األبيض ،ومرة
أخرى نقول ،مرحبا باملبدعني ،ومرحى برشاكتهما
القصصية ،وإنها عىل كل حال ،منجز رسدي قصري ال
يقيمه سوى املهووسون بشفافية وجمالية الحكي.
تقع املجموعة يف  104صفحات من الحجم املتوسط،
وتشتمل عىل قصة قصرية ترتاوح بني الطول والقرص،
فيما تفاوتت عناوينها بني املفردة والجملة ،وبني
العربية الفصحى واألمازيغية “تث نلربعاء – رضبة
األربعاء ،تفدالس – الطاف“ ،أما موضوعاتها فتأطرت
بني ما هو ذاتي وغريي .
فما موضوعات ومضامني هذه الرشاكة القصصية؟
وكيف تم التعبري عن هذه املادة الحكائية لغة وأسلوبا
وتركيبا ؟
إن عالم هذه القصص ،هو عالم املوت ،واملوت
يف الحياة ،هو عالم الفقر و الحرمان من كل انتباه
واهتمام ،هو تشغيل األطفال ،هو اإلخفاق واالغرتاب
الذي يعاني منه اإلنسان ،ذكرا وانثى.
وقبل أن ننصت لدبيب هذا املتن القصيص ،تجدر
اإلشارة إىل أن كل القصص تتصدرها مناصصات
ثقافية متنوعة ،ملجموعة من األدباء والسياسيني
“واسيني األعرج ،محمود درويش ،دوستوفسكي،
هارون هاشم الرشيد ،أحمد شوقي ،تيش غيفارا،”..
وهي مناصات تشري إىل أن جميلة وفتحي لم يأتيا من
فراغ ،وليس قاصان مظليان سقطا من عل يف أرايض
القصة ،بل وفدا ويف جبتهما تجربة روائية ،وخلفية
ثقافية ومرجعية ،ومقروءات متنوعة ،وتلك هي
الكتابة الرفيعة التي ال تخرس الرهان.
ويف نفس السياق ،ثمة إشارة لفعل الكتابة عنوانا
للقصة األوىل “ وأجهشت بالكتابة “ ،وثمة نص بعنوان
“والقلم  ”..يحتفي من خالله السارد بالقلم والكتابة،
والدافع لكل هذا وعي حاد بخفايا الكتابة.
يف أول قصص املجموعة ” :وأجهشت بالكتابة“
لجميلة الرشيف ،تحرض سكرات املوت عند األب :
”اجهد نفسه ليبتسم ،ليسلم ،ليشاكس زوجي ،ليلفني
بحنانه ،لكنه انهزم ،واكتفى بتحريك شفتيه“ ص،19
سكرات انتهت بأنفاسه األخرية ،حيث ال سبيل لصده
وإغالق الباب يف وجهه حني يصل موعده.
هكذا هو املوت ،هذا الكائن املارد ،تخوضه القاصة
كتابة وقلقا ال خوفا منه ،ولحظة قصصية مأساوية
ألنه موت ليس يشبه موت أحد ” :ووجدتني داخل
السيارة أخفيه عندي ،أخبئه عن عيون املوت وأتوسل
إىل زوجي أن يفع رسعة الحديد ،لكن هيهات“ ص ،19
وال يشء سوى انرصاف كينونة األب نحو النهاية ،وتلك
سنة البرش يف الوجود.
يف قصته “موت افرتايض“ يرصد فتحي بن معمر
ظاهرة املحمول التي غزت مشارق األرض ومغاربها،
وأصبحت أفيونها الجديد ،لنقرأ ” :ظل يراقب الناس
يجلسون مجموعات ويتواصلون فرادى ،ال تكاد
تسمع لهم حسيسا ،يعكف كل واحد منهم عىل آلة

عجيبة بني يديه تعالجها أصابعه بحركات رسية” ،إال
ّ
أن االستخدام املفرط للهواتف الذكية يؤدي يف القصة
إىل مشاكل يف العالقات الزوجية كتحويلها إىل ما يشبه
الجثة و برودة الدهاليز ” :وهو يؤوب إىل كل ليلة إىل
فراشه البارد املفتقر إىل دفء املشاعر ولهيب األنفاس،
يتذكر املعركة التي نشبت بينهما بسبب الهاتف
اللعني“ ،وهذا من شأنه التقليل من الثقة بني األزواج
والشعور باإلهمال مما يؤدي إىل قلة التواصل وانغالق
العالقة الزوجية.
وبما أن القاصني يعيشان مرحلتهما التاريخية
ويسرتقان السمع لتناقضاتها ورحاها التي تدور فوق
العباد والبالد ،نقرأ لجميلة يف قصتها ”عفوا خذلتني
الحاويات“ ،وليكن رصدا لرجل كادح ومهمش مهنته
النبش يف قمامات األزبال التي تؤمن له وجبته الصباحية
” :فغادر كوخه كعادته واتجه إىل القمامة ،تعود عىل
تناول فطوره الصباحي وجبة مكتملة دسمة“ ص
 ،58وتنبش القاصة يف رماد املرحلة لينتكس الرجل
بعد ،ولالقرتاب عن كثب من جوع الرجل نقرأ ” :يذبحه
الجوع من قفاه ويمزق بطنه تمزيقا” ص .58
ويف قصته ”سفر أيوب “ نفس دوران الرحى ،يحرض
املوت بكل أثقاله عىل صدر طفل بريء يف عمر الزهور،
أمام أعني ومتابعة األم واألب اللذين يعانيان من ضيق
اليد” :ارتفعت حرارة الطفل ،املرتب زهيد ،والسلفة قد
استلمها يوم أمس ،ونفقت كحمار أجرب يف لحظات“
ص  ،22ويختار الطفل املوت الذي يصفعه األب يف
منظر مؤثر مجسدا تحديه ومنترصا للحياة  ”:”:ربت
عىل كتف الصبي وقبل رأسه ثم أخرج قالدة ووضعها
يف رقبته قائال  ”:عيدك عيده ،هذه قالدة اشرتيتها لعيد
ميالده األخري” ص 26
ويف جميع األحوال ،هناك انحياز القاصني ابداعيا
وإنسانيا ملهميش هذا الوطن الذين يكابدون من أوضاع

ملغومة يتحكم يف خيوطها الراكبون صهوة االستغالل
واستنزاف الخريات دون حسيب أو رقيب .
وبخصوص األمكنة داخل هذا املرسود القصيص
التشاركي ،فثمة أمكنة متعددة ومتنوعة ،ثابتة
ومتحركة ،ويكفي أن نمثل لها بـ  “ :القرية ،الحوش،
سيارة األجرة ،املعهد ،املبيت ،الحافلة ،مكتب املدير،
صهوة ،املقربة ،الحاويات  ،”...وهي إما أمكنة
حميمية ”:الكنتينة “ ،أو مسكنة بالقلق والحرية
“سيارة األجرة ،املشفى“.
واملالحظ أن الرتاكيب يف “عىل أنفها ...تحملنا الدنيا“
تميل إىل البساطة العميقة يف مجملها ،مساهمة يف
رسد األحداث وتحقيق التداول عن طريق إثارة انتباه
القارئ ،لكن هذه الرتاكيب قد تجنح إىل التداخل ،حني
تتساوق وحاالت التوتر والتأزم ،فتتزاحم العبارات دخل
نفسيات الشخوص ،وتتسارع لتطفو عىل السطح
معربة عن حاالت نفسية متشابكة ،كما يف قصتي “
وأجهشت بالبكاء “ ،و”سفر أيوب “ نقرأ يف الصفحة
 ”: 19خذلني هذه املرة ذبحني من الوريد إىل الوريد،
احرتق خدي بدمع ساخن طفر من عينيه الساخنتني“،
ونقرأ أيضا يف الصفحة  ”:25انحنى ،قبل رأس أيوب،
وبكى ،ورسعان ما رست عدوى البكاء يف القسم،
فنشج الجميع “ ،إنها الرغبة املتأججة للتعبري عما
يجول يف نفسيات الشخوص من تمزقات واشتباكات .
وينهض التعدد اللغوي يف املجموعة بامتصاص
نصوص دينية وأدبية ،تستضيفها أبعاد املحكي
التخيييل ،متجازوة الرتصيع والتزويق يف اتجاه ايقاع
دال ،ويمكن التمثيل لهذه االستضافات بالخطاب
الديني الذي جاء وفق مستويني ،األول يحافظ عىل
النصوص يف صيغتها األصلية :
 “هيت لك” “ كلما نضجت جلودهم أمهلناهم”اما املستوى الثاني ففيه يحدث االنزياح والحوار
مع النصوص الدينية ونمثل لذلك بما ييل :
 “ وفيها بعثت وإليها أحرش مرة أخرى كماتحرشون”.
وعطفا عىل ما سبق ،نكون أمام كتابة تستجيب
للجديد واملغايرة وفق لعبة تداخل تعتمد النسخ ثم
الحوار الذي ينتج فعل السخرية موقفا واختيارا .
ويف افق ترصيع قصص “عىل أنفها  ..تحملنا
الدنيا“ ،يعمد املحكي القصيص إىل استضافة النصوص
الشعرية الغنائية كتحفيز رسدي ،نقرأ يف قصة
“تفدالس  -الخطاف “ مطلع األهزوجة األمازيغية
التالية :
“ من كان يف قلبه خطاب  ...إىل عشه سيعود ويأتي“
ومجمل القول ،تنترص مجموعة “ عىل أنفها تحملنا
الدنيا “ لجميلة وفتحي لإلنسان ،من خالل استقرائها
لحاله وأحواله بني أحضان مجتمع يعاني من كثري من
املفارقات واألعطاب ،ومن ثمة ،لفت االنتباه ملا يعانيه
هذا اإلنسان من قهر ومعاناة وتمزقات ،واملراهنة عىل
ما لفعل الكتابة من دور يف اسقاط أقنعة الواقع ولو
برشاكة قصصية .
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المسرح بين التسييس والجمالية:

قراءة يف كتاب «الضد اجلميل :دراسة جلامليات االلتزام
يف مغامرة رأس اململوك جابر» لفتحي فارس

شفيع بالزين

تعالج هذه الدراسة قضية أدبية من أكثر القضايا تعقيدا
والتباسا هي العالقة بني االلتزام واإلبداع أو بني اإليديولوجي
والجمايل وقد صيغت عىل النحو التايل :كيف يمكن أن يوفق
الكاتب بني االلتزام الفكري واإلبداع الجمايل؟ وقد عالج الباحث
فتحي فارس هذه القضية باالشتغال عىل مرسحية «مغامرة
رأس اململوك جابر» لسعد الله ونوس ألنها تندرج ضمن اتجاه يف
الكتابة املرسحية يقوم عىل مفهوم التسييس أو االلتزام ولكن
الذي يشغله أكثر يف هذه الدراسة هو السؤال الجمايل فكان
اشتغاله عىل «جماليات االلتزام» أكثر من االنشغال ب»التزام
الجماليات» ومن هنا تأتي قيمة الدراسة وفرادتها .تضمنت
الدراسة خمسة فصول خصص الفصل األول منها لضبط
املصطلحات (االلتزام -الجمالية -التسييس )...وخالصتها
أن املرسح عند ونوس بتأثري من بريشت هو مرسح عضوي
ملتزم يركز عىل الوظيفة االجتماعية ويعرب عن شواغل الشعب
ّ
فيسخر مختلف مكونات املرسح
ويهدف إىل التغيري والتسييس
نصا وعرضا وجمالياته لبث الوعي يف املتلقي وحثه عىل اتخاذ
موقف من الواقع .ولنئ كان هذا املرسح باعتباره مرسح االلتزام
يحمل مضمونا سياسيا تقدميا فإنه باعتباره مرسح التسييس
يبحث عن أشكال فنية وفرجوية جديدة مستلهمة من واقع
الجمهور نفسه وقادرة عىل التأثري فيه وكفيلة بوجود مقومات
جمالية تجعل املرسح فنا راقيا وجميال ال خطابا سياسيا
وإيديولوجيا فجا .وانطالقا من هذه املفاهيم ُ
خصصت بقية
الفصول لتجليات جماليات االلتزام يف مرسحية «رأس اململوك
جابر» فتناول الفصل الثاني جماليات االلتزام والفصل الثالث
جماليات اإلقناع والفصل الرابع جماليات التلقي املرسحي
والفصل الخامس جماليات القيم األدبية .أما جماليات االلتزام
يف الفصل الثاني فقسمها إىل جماليتني :االنفتاح والتعدد.
وتتجىل جمالية االنفتاح يف انفتاح الفضاء واألزمنة والحدث.
يف مستوى الفضاء يبدو االنفتاح يف ازدواجه فهناك الفضاء
املرجعي التاريخي (بغداد) وهو فضاء مغلق ألنه يدور بني
السجن والقرص ،وهناك الفضاء الفني الذي يقوم عليه العرض
املرسحي (املقهى) وهو فضاء منفتح يرمز إىل الحرية والتواصل.
ويف مستوى األزمنة يبدو االنفتاح يف كرس وحدة الزمان وانفتاح
الحارض عىل التاريخ ويف ازدواج الزمن كذلك فهناك من جهة
الزمن املرجعي الذي يتسم باالنغالق واالختناق واقرتانه باملنع
والتحريم وهو زمن الرعب والخوف والرتاجع والهزيمة،
وهناك من جهة أخرى الزمن الفني وهو زمن السمر والحكي
الذي يتسم باالنفتاح عىل الحارض واملستقبل .وبهذا االزدواج
تم إدماج املرسح داخل املرسح لتحفيز املتفرج عىل االنخراط
يف املشهد املرسحي واملشاركة فيه .ويف مستوى الحدث يبدو
االنفتاح يف تركيبه من أحداث واقعية وأحداث تاريخية األمر
الذي أتاح للكاتب معالجة الحدث الرتاثي معالجة جديدة بتأمله
يف عالقة بالواقع العربي .كما يظهر االنفتاح يف ازدواج املتلفظ
واملتلقي فالحكواتي والرجل الرابع وزمرد ال يخاطبون الجمهور
الحقيقي للمرسحية بل يخاطبون الزبائن يف املقهى وهو ما
يؤدي إىل كرس الوهم إمعانا يف الفهم واملشاركة وكشف األقنعة
وفضح اللعبة الفنية .وهذا االزدواج نشأ عنه عرض مزدوج أو
عرض داخل عرض فاملقهى ركح كبري يحوي ركحا وصالة .ففي
العرض األول يُبعَ ث املمثلون من التاريخ ليمثلوا أمام الزبائن مثل
الوزير واململوك جابر وزمردة ،ويف العرض الثاني يمثّل الزبائن
والحكواتي والنادل وغريهم عرضا يقدم لجمهور مفرتض ال
يعيش أحداث التاريخ مبارشة بل بواسطة جمهور الزبائن وذلك
قصد التخفيف من حدة التأثر املبارش باملايض واالنفعال به
وإمكان تأمله ووعيه وفهمه واتخاذ موقف منه .ووفق هذا البناء
الجمايل يجد القارئ/املتفرج نفسه إزاء عرض مكشوف مرتبط
بوظيفة املرسح التعليمية مثلما يراها ونوس وهي التوعية
والتسييس والتنوير بالتخيل عن الحيل الفنية املخادعة للجمهور

ومنع الوهم ودعم الفهم حني يبقي املتفرج واعيا بحقيقة
ّ
أن ما يقدم ليس إال عمال فنيا فرجويا وهذا التبعيد مثلما هو
مسافة جمالية وطريقة فنية يف التلقي هو كذلك مسافة فكرية
للتوعية والتبصري .وبانفتاح الركح عىل القاعة ينتهي تهميش
املتفرج وسلبيته باعتباره مستهلكا ال غري ليُدعَ ى إىل املشاركة
والتفاعل والتفكري واتخاذ موقف من األحداث والشخصيات.
أضف إىل ذلك كله جمالية الزهد يف املؤثرات واالعتماد عىل
بساطة العرض والديكور وقلة املؤثرات حتى ال يذهب العرض
بتأمل املتفرج وبهذا يمنعه من التماهي مع املمثلني ويحد من
اغرتابه .وأما جماليات التعدد فميز فيها بني التعدد النيص سواء
يف الجمع بني النص الدرامي والنص القصيص أو يف التداخل
والتفاعل بني الرسد والحوار أو بني الحكاية والدراما ،وبني تعدد
الخطابات وتعدد األصوات .يف املستوى الخطابي ميز الباحث
بني الخطاب الواصف أي خطاب املؤلف من خالل اإلشارات
الركحية والعنوان واالستهالل ،والخطاب السارد أي خطاب
الحكواتي باعتباره تقنية فرضتها حاجة التغريب ورضورة
كرس اإليهام التي يتطلبها مرسح التسييس والتعبري عن األحداث
غري القابلة للتمثيل والتجسيد عىل الركح ،والخطاب الحواري
أي خطاب الشخصيات ممثلني ومتفرجني وهو يف نظره
نوعان :حوار مألوف يدور بني شخصيات الركح فقط وحوار
غري مألوف يدور بني شخصيات الركح وشخصيات الصالة أي
بني املمثلني واملتفرجني .وهذا الشكل ينسجم مع رؤية النص
املفتوح الذي يقتيض من املتفرج املشاركة يف الحوار .وأما تعدد
األصوات فيظهر يف اختالف وجهات نظر وتعدد أشكال الوعي
إىل حد التناقض وهو ما يَمنع الجمهور من تصنيف الشخصية
والحكم عليها ويف ذلك تجنب التعسف عىل وعي الجمهور وترك
مساحة لحرية الحكم والرأي بما أن الوعي ُ
ص ِّو َر من زوايا
ومنظورات متعددة .وأما الفصل الثالث الذي وسمه بتسييس
الجمالية فخص به جماليات اإلقناع التي درسها من خالل ثالثة
مظاهر أو سياسات جمالية هي التجريب والتغريب والتقريب.
أما جمالية التجريب فتتعلق بسياسة األشكال أو بالتجريب
الشكيل الذي يظهر أساسا يف املزج بني القص والدراما بحثا عن

أشكال قريبة من الجمهور تكرس اإليهام وتمنع التماهي ،ويف
استلهام فن املرسح لدى بريشت وتطويعه ليتناسب مع بيئة
املتفرج العربي ،ويف استلهام التاريخ خلفية يحلل بواسطتها
قضية االستبداد والهزيمة ،ويف توظيف الحكواتي الذي تغريت
وظيفته من التسلية والتلهية إىل التوعية والتنوير .وأما جمالية
التغريب فتكمن يف سياسة العرض عن طريق إزالة الستارة
وتغيري الديكور عىل مرأى من الجمهور وقيام املمثل الواحد
بأكثر من دور واملراوحة بني التاريخ والواقع .وهي تقنيات
وظفها لكرس اإليهام وإبقاء املتفرج عىل مسافة مما يعرض
أمامه فيظل مدركا أنه مجرد تمثيل .ووفق هذه السياسة يؤكد
الباحث عىل رضورة التمييز بني مرسح التسييس واملرسح
السيايس ويخلص إىل أن نوع املعالجة املرسحية وشكلها هما
اللذان يحددان تقدمية املرسحية والتزامها باعتبارها فرجة
واعية ومشاركة إيـجابية .وأما جمالية التقريب فتتحقق
من خالل لغة الحوار التي لنئ التزم فيها بالعربية الفصحى
فإنها دارجة مفصحة أو فصحى مد ّرجة تتناسب مع طبقات
املتحاورين ومستوياتهم .ويف الفصل الرابع اهتم بجماليات
االلتزام يف مستوى التلقي املرسحي ووصلها بحداثة التلقي
باعتباره تلقيا تفاعليا يقتيض متفرجا إيـجابيا وفاعال .فمن
جهة تُستخدم اسرتاتيجية التغريب لتُ َزا ُل األقنعة املرسحية
من أجل التفاعل مع املحتوى املرسحي ومناقشة األفكار
واملواقف املختلفة ،ومن جهة أخرى يُختار الجمهور من عامة
الناس وتُهجر الخشبة املرسحية املغلقة ويُبحث عن الفضاءات
املفتوحة كاملقاهي والساحات العامة ،ويُقصد إىل تغيري عادات
املتفرج بتعميق املسافة الجمالية بينه وبني العمل املقروء أو
املعروض إلقالق طمأنينته وإخراجه من سكونه وسلبيته .ولنئ
وفق فتحي فارس يف الفصول السابقة يف إجالء جماليات االلتزام
وبيان أوجه التقاطع والتفاعل بني اإليديولوجي والجمايل أو
بني االلتزام واإلبداع من خالل االشتغال عىل مفهومني أساسني
هما التسييس والتغريب يف مختلف تجلياتهما ،فإننا ال نجد يف
الفصل الخامس الذي تحدث فيه عن «جمالية القيم األدبية»
و»جمالية القيم الحياتية» ما يضيف إىل ما سبق تناوله ،فضال
عن كون العنوان ال يخلو من لبس وتنافر .فما معنى القيم
األدبية؟ وكيف يمكن الحديث عن جمالية القيم سواء كانت
أدبية أو حياتية؟ ولعل ما يؤكد وجاهة تساؤالتنا أنه من جهة
أوىل يتناول مفاهيم وقيما عامة ال تخلو من التباس بني ما هو
جمايل أدبي (الواقعية) وما هو داليل ال أدبي (الحرية -الجماعة-
اإلرادة والفعل )...ومن جهة ثانية ال نجده حريصا -مثلما كان
يف الفصول السابقة -عىل ربط الفكري بالجمايل وبيان كيف
تتحول «القيم الحياتية» يف املرسحية إىل «قيم أدبية» أو جمالية.
ومع أهمية هذه الدراسة التي ال تنكر يف تناول مبحث من أعرس
املباحث وأكثرها تعقيدا وهو التقاطع بني الجمايل والفكري
الذي تلخصه عبارة جماليات االلتزام ،فإن املأخذ األكرب عليها
هو غياب الجانب النقدي الذي يربز حدود هذه الجماليات وينبه
إىل مأزق تسييس املرسح أو فرض االلتزام واإليديولوجيا عىل
الكتابة املرسحية .ولعل هذا املأخذ يجد له مستندا يف كون الوعي
الجماعي يف الرصاع بينه وبني والوعي الفردي يف املرسحية كما يف
الواقع بقي مهيمنا ومكرسا لغربة صوت الوعي وجعله ضعيفا
ال يكاد يسمع .ولذلك فإن تقنيات التغريب وخطاب التسييس لم
يُخرجا القارئ/املتفرج من سلبيته ولم يخففا من حدة التأثر
املبارش باملايض واالنفعال به ولم يحوال دون وقوعه يف شكل
من أشكال التقمص الذاتي والوهم املرجعي .فليس يف متناول
قارئ غري مثقف أو متسيّس أو متشبع بمرسح بريشت أن يدرك
جماليات التغريب والتسييس ولذلك يظل غالبا خارج اللعبة وهو
الذي أراده ونّوس جزءا أساسيا من سياسة املرسحية وطرفا ال
غنى عنه يف جماليات االلتزام.
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الشارع الثقافي

فن تشكيلي

د .ياسمين الحضري

www.acharaa.com

استطيقا االلتزام

عربية معارصة
فنية
ّ
قراءة يف جتارب ّ

عزيمة ،إرصار وتحدّ ،لع ّل هذه العبارات كفيلة بأن تعطي ملحة
عن ّ
الشاب العربي اليافع الذي تحدوه عزيمة ال تعرف الكلل وامللل
ساهمت بدورها يف إنشاء عالم تشكييل ّ أنتج ممارسات فنيّة عربيّة
التزم فيها باألبعاد ّ
السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة وحتّى االنسانيّة...
إذ يبدأ الوعي لدى الفنّان بوعيه بحارضه وماضيه فن ّزل ّ
التاث املنزلة
ّ
يستحقها وتاق للمعارصة ليبني رصحه لبنة لبنة فكان ملتزما
التي
بواقعه وما يدور حوله األمر ال ّذي أدّى إىل تعدّد التّجارب وتنوّعها
فحتّى إن سافر فنيّا وفكريّا إىل عالم الحلم والخيال يبقى تشبّثه
بأمّ ته وأرضه أمر ال مناص منه .فكيف استطاع الفنّان العربي إرساء
رؤى فنيّة جديدة معارصة تراوح بني االلتزام بالواقع والتوق نحو
عالم فنّي معارص مكت ّ
ظا بالعالمات؟ وكيف سيكون الواقع مح ّركا
للفعل اإلبداعي من ناحية ومنطلقا للتوثيق ومؤ ّرخا للحدث من ناحية
أخرى؟
نسته ّل حديثنا عن «مجموعة الواقعيّة الجديدة» التي تميّزت
وحس مفرط بواقعها ّ
ّ
السيايس والذي تبلور يف ج ّل أعمالها ومن
بوعي
ّ
بني روّادها نذكر الفنان الجزائري محمّ د إسياخم الذي تعدّى األصباغ
واأللوان واألشكال والخطوط نحو مسؤولية نقل واقعه فكان فعل
ال ّرسم نابعا من األلم أين كان يجد نفسه يف مواجهة ذاته وذاكرته
ال ّزاخرة بالفاجعة واملوت فتكون بيئته هنا واملستوى االجتماعي
ّ
والسيايس آنذاك مصدرا لنتاجاته الفنيّة.
يظهر التزام إسياخم من خالل نقله لقضايا عرصه وأمّ ته يف
تعبرياته ّ
الصادقة واألصيلة من خالل نقله لواقع ما بعد االستقالل
بالجزائر لتحمل موضوعات رسومه «األمومة ،ال ّ
طفولة واملرأة بما
تجمعه من ألم وجمال» ولع ّلها رسالة مبارشة من الفنّان لإلشادة
بدور املرأة الجزائريّة ومكانتها وتضحياتها الجسام بعد أن فقدت
معظم العائالت أولياء أمورها ج ّراء االحتالل ،فلطاملا استم ّد هذا
الفنّان جماليته من ال ّرعب ،فكأنّنا نراه يتغنّى باملوت لفرط ّ
حسه
وشعوره بأرسار الحياة فتجده تارة يحتفل بال ّلون األزرق وما يحمل
ّ
كالصفاء والنّقاء وال ّرحابة وتارة أخرى يتعمّ ق يف ال ّلون
من رمزيّة
ّ
البنّي فيكرس به تكوينات اللوحة إىل كتل ومساحات لها دالالت نفسيّة
وفلسفيّة عميقة وهو ما يظهر جليّا يف «التّضادات» الفنيّة والفكريّة إذ
نجده يدافع عن «الكره» اعتقادا منه بأنّه يع ّزز مكانة الحبّ ويصنع
العدالة ويفرض توازنا عاطفيّا .إذن قد تبدو تجربته ورؤاه غريبة
لكنّها وبال ّ
شك تستند إىل مربّرات موضوعيّة وإىل حاالت بسيكولوجيّة
يشوبها التأ ّلم واملعاناة ،نجده متق ّلبا يف آرائه ومزاجه وحاالته لفرط
ّ
التغيات التي تدور حوله فينعكس ذلك مبارشة يف ج ّل أعماله.

محمّ د إسياخم «أمومة»

ّ
نستشف من خالل معظم لوحات الفنّان شناعة التّعذيب ومرارة
األلم من خالل ما كان يس ّلط املستعمر علـى ّ
الشعب الجزائري والتي
غالبا ما تكون واضحة من خالل األلوان األحاديّة من ال ّرماديات مع
يشء من القتامة باستعمال األسود الذي يعكس املآيس والحزن والحداد
فتكون مختفية تارة ومتج ّلية تارة أخرى وراء الخطوط واأللوان التي

لوحة "أمومة"

لوحة "الشهداء"
ت ّ
ّ
ّ
ورسام ممّ ا يجعلنا نعيش ونتقاسم
فتعب بذاتها عن أنني وطن
نئ
ّ
محنة الشخصيات وألم اللحظة املنقولة فور مشاهدتها.

لوحة "فلسطني"

ّ
«الشهداء»
محمّ د إسياخم

يبدو ّ
الصاع واضحا يف هذه ال ّلوحة «لوحة الشهداء» وجليّا
من خالل ال ّلون األحمر الذي يرمز اىل دم ّ
الضحايا ،شظايا أجسام
وأعناق مرشئبّة مقاومة ،أياد تلوّ ح وأخرى ساكنة ،هامدة ،جامدة،
ّ
مقسمة ،خطوط متنوّعة بانحناءاتها واستقاماتها وكتل
مساحات
ّ
لونيّة ثائرة صاخبة (األصفر) تنقل صخب اللحظة وواقعا بتفاصيله
املؤملة صوّرت الحزن واأللم الجزائري من خالل براعة يف التقنيات
وجماليات تعبرييّة مرهفة وواقعيّة مستنبطة من إيمان عميق مفاده
أن ّ
ّ
الفن هو التزام بقضايا العرص واألمّ ة ترتجمه ألوان وخطى وأنساق

لوحة "خطوط عىل جدار"

ورؤى.
ّ
إسياخم الجزائري ليس الفنان الوحيد الذي التزم بقضايا وطنه
إذ تعدّدت التّجارب الفنيّة يف هذا السياق .وعىل سبيل املثال نذكر
تجربة الفلسطيني مصطفى الحالّج هذا الفنّان الذي حملنا معه إىل
عوالم غامضة تنقل بؤس الواقع ومرارة الحياة املعيشة فيتماهى
يف رسوماته بني األسلوب الرسيايل من جهة واألسلوب الواقعي من
جهة أخرى لنجد مزيجا رائعا وخلطة سحريّة حبىل بصور ومشاهد
تعبرييّة وتكون»فلسطني» حارضة تقريبا يف معظم أعماله لكن بعيدا
ّ
عن تلك ّ
لتتخفى وراء
الصورة النّمطيّة التي تنقل أحداث املقاومة
ّ
ال ّرموز ضمن مؤشات لونيّة تعكس بدورها هول األحداث.
ّ
خاصا به يف خلق تعابري فنيّة برصيّة
سلك الحالّج طريقا ومنحى
ّ
وتقنيّة تجمع بني تباينات «األسود» و«األبيض» وبني «غلظة» و«رقة»
الخطوط فتجعل املشاهد أمام عمل يبعث فيه روح االكتشاف ّ
وفك
ّ
املتلقي قائما ولع ّل هذا يعترب
شفرات معانيه ليكون الحوار بينه وبني
خاصة عىل مستوى ّ
ّ
الشبكة
من أه ّم ما نجح الحالّج يف البلوغ إليه
التفاعليّة العالئقيّة.

ّ
الحالج «فلسطين»
مصطفى

ترتاقص أعماله بني ثنائيات عدّة فتتناغم عىل إيقاع التناقض بني
«األبيض» و«األسود»ّ ،
«الساكن» واملتح ّرك»« ،الوجود» و«العدم» أيضا
وهو ما يظهر جليّا يف العمل املعروض املعنون «بفلسطني» فنجد امرأة
قد ولدت للتّوّ لع ّلها صورة فيها رمز للخصوبة والوالدة ودوران عجلة
الحياة لكن الغريب يف األمر يكمن يف قيادة ال ّرضيع للحصان الحامل
لل ّرمح وهي يف الحقيقة صورة فيها رسالة مبارشة ّ
بأن «املقاومة»
و»الث ّ ّ
ورية» والدّفاع عن الوطن أمر يولد مع ال ّرضيع إنّه ألمر فطريّ ،
أمر يكون محفور يف جيناته تنتقل عرب الدّم وتتواصل الحياة عىل هذا
ّ
نستشفه
املنوال ويصبح األمر وراثيا متعاقبا عرب األجيال وك ّل هذا
من خالل ما يحمله العمل من دالالت وطاقات تعبرييّة تكون يف آخر
املطاف معجما برصيّا بامتياز وفضاء سياسيّا فنيّا باألساس.
تميّزت مجموعة الواقعيّة الجديدة بوعي عميق بواقعها ّ
السيايس

لوحة "تأمالت موضوعية"

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 293الثالثاء  11جانفي 2022

فن تشكيلي
ظهرت يف ج ّل أعمالها فكان هدف أعالمها باألساس االلتزام بقضايا الحياة
من ناحية وركوب القطار ملسايرة الحركة التشكيليّة من ناحية أخرى حتّى ال
يفوتها ال ّركب .وإن كان االلتزام باألبعاد ّ
السياسيّة جيل ّ يف األعمال املعروضة
أعاله ّ
فإن التشبّث بالهويّة واألصل وااللتزام بهما جيل ّ يف أعمال أخرى إذ
ّ
تفك
تعدّدت املمارسات التشكيليّة والتي كان هدفها بناء رؤية معارصة
القيود وتطلق الخيال والعنان نحو عالم ميلء بال ّرموز والدّالالت كان التّذبذب
فيه واضحا بني اإلبقاء عىل الهويّة كمرجعيّة وبني التوق للمعارصة من جهة
أخرى باعتماد أساليب جديدة ال تحدّها ال روابط مكانيّة وال زمانيّة دون تهوّر
واجتثاث بل بتؤدة وحذر .لع ّل القاسم املشرتك الذي يربط هؤالء الفنّانني هو
الحرف حتّى وإن كانت بداية شذراته متف ّرقة يف مختلف البلدان العربيّة بدءا
مع مديحة عمر العراقيّة وصوال إىل التّونيس نجا املهداوي .وقد التزمت هذه
الجماعة «جماعة البعد الواحد» برؤية فنيّة محدّدة كان فيها الحرف مرساهم
ومربضهم ونذكر بالتّحديد أعمال الفنّان شاكر حسن آل سعيد التي يغمرها
عالم من التّصوّف فكانت فضاء تغشاه ّ
ّ
بالسحاب وكأنّنا
الضبابيّة أشبه
بجدران قديمة تسيل من بني شقوقها وأخاديدها كلمات ،حروف بل نغمات
وإيقاعات برع هذا الفنّان يف إرسائها.

شاكر حسن آل سعيد

ظ ّل آل سعيد متشبّثا يف أعماله بتمرير ال ّ
ظواهر االجتماعيّة وربّما يرجع
الجامعي يف العلوم االجتماعيّة فكان مؤمنا ّ
بأن العمل الفنّي
ذلك لتكوينه
ّ
هو مج ّرد انعكاس للوجود املادّي املادي لذلك نجده يسعى جاهدا إىل إيجاد
حلول فنيّة تجعل من عمليّة ربط الحضارة املوروثة بالحضارة االجتماعيّة عىل
وجه الخصوص موثوقة فيتجاوز ك ّل الحدود والقيود من أجل إرساء التزام
إنساني بحت حتّى يتم ّكن من إعادة االعتبار ملوروثه لكن برؤية حداثيّة فيها
من التجديد والتغيري الكثري.
ّ
شق شاكر حسن آل سعيد طريقه نحو الحرف العربي فكان يرى يف
«غري املكتمل» والجمل الناقصة عىل الجدران جمالية غريبة إذ اعترب الحرف
منبعا للمشاعر نظرا لطواعيته وقابليته للتّشكيل فنجده يف انسيابيّة دائمة
تظهر وتختفي مع الخطوط واآلثار والنقاط وكأنّنا إزاء أعمال «ملغزة» نظرا
لالمقروئيّة الكلمات من ّ
ظرا بذلك للثقافة اإلشاريّة مغ ّذيا ال ّلوحة سيميائيّا
ّ
ّ
وهو ما يضفي صعوبة يف ّ
فك رموز العمل لذلك يسعى املتلقي يف ح ّل اللغز
واستكشاف ما يف خبايا وباطن ال ّلوحة.
رأينا من جملة األمثال املعروضة سعيا حثيثا من طرف الفنّان العربي يف
ّ
خاصة به حتّى وإن سار بخطى بطيئة ،حذرة إال ّ أنّه تم ّكن من
إرساء لغة
عاجي من
الخروج من بوتقة التقليد بني تشبّثه برتاثه من ناحية وبناء برج
ّ
ّ
ّ
خاصة يف تفكريه واشتغاله
الفن
ناحية أخرى تحمله إىل دنيا املعارصة يف
عىل تنويع التقنيات والخامات والتحوير يف األساليب ليم ّكنه ذلك من الولوج
ألرحب اآلفاق وأجملها وأوسعها.

صورة تتحدث
أقدم صورة رأيتها لشارع الحبيب
بورڤيبة ربما أخذت في منتصف
القرن التاسع عشر من حساب
األستاذ عبد الرؤوف الدهماني.
هذه الصورة مأخودة على االرجح
بين  1870و 1880ونرى على اليمين
الكنيسة الصغيرة التي تحمل اسم
القديس انطوان والتي بنيت على
ارض وهبها احمد باي سنه 1840
للجالية الفرنسية ونرى مكان مغطى
باالشجار وهو مكان القنصلية
الفرنسية التي بنيت بين 1859
و 1863على أرض وهبها الصادق باي
للفرنسيين (هي اليوم سفارة فرنسا
الحالية) وتري العلم الفرنسي فوقها
اما المبنى المقابل فهو ال يزال قائم
الذات الى يوم الناس هذا وهو حاليا
مقر الشركة التونسية للبنك بعد
أن كان وقت االستعمار مقر نادي
ضباط الجندرمة الفرنسية».

www.acharaa.com

الشارع الثقافي

34

«عارية جالسة» لوحة للمبدع التونيس عامرة دبش
الذي ال نعرف عنه كثريا

أ.د .سامي بن عامر

ولد عمارة دبش عام  1918يف الكاف .وأو ُل معرض له أنجزه
يف عام  1935بالصالون التونيس .عاش يف قرية سيدي بوسعيد.
وإثر الحرب العاملية الثانية رحل اىل فرنسا .وقد أنتج عدي َد االعمال
ٌ
الفنية واختص يف مجال الرسم .يف عام  1967ن ُ ِّ
معرض
ظم له
استعادي كبري يف تونس يف قاعة البلدية للفنون ،جمع أكثر من
مائتي عمل فني أنجزها طيلة ثالثني سنة .بعد إقامة يف تونس لم
يلق فيها املكانة التي كان ينتظرها والتي تليق بقدرته اإلبداعية،
عاد عمارة دبش اىل فرنسا صحبة زوجته وابنته .إال انه وبعد ثالث
سنوات من هذا التاريخ ،ق ّرر ان يعطي حدا لحياته إثر أزمة نفسية
حادة انتابته.
ٌ
لوحته
عارية جالسة  ،Nu assisهي زيت عىل خشب ،وهي ملك
للدولة التونسية.
يف هذه اللوحة ،نشاهد امرأة جالسة تحتل قرابة نصف مساحة
اللوحة .وإن يُحيلنا العنوان اىل امرأة عارية ،فإن ما نتبيَّنُه مرئيا ال
يؤكد ذلك بطريقة جلية.
يبني عمارة دبش جسد شخصيته باالعتماد عىل ملسات كبرية
يراكمُها .وتكون متقابلة ومتناضدة أو متجاورة .وبنفس الطريقة،
َ
خلفية اللوحة ،ليفيض إىل فضاء تصويري تعبريي انفعايل،
يرسم
وذلك ملا ترتجم هذه اللمسات من أحاسيس تنطلق من ذات الفنان
عرب حركاته الرسيعة يف اتجاه اللوحة مما يمكنه من اختزال أشكاله
مع الرتكيز عىل طابعها الشعوري.
وما يضيف للوحاته مزيدا من التعبريية ،اعتماده عىل كامل
مساحة اللوحة سلسلة من األلوان املتكاملة املرتاوحة بني األخرض
واألحمر ،مرورا بعديد ال ّلوينات .يفيض ذلك اىل نسيج لوني تصبح
فيه اللمسة ذات الحجم املستطيل ،مفردة تشكيلية تحدد إيقاع
اللوحة وتفرز ذبذباتها البرصية.
ٌ
«عارية جالسة» مجردة من العري .وال ندرك فيها
لوحته
سوى مالمح الجسد الجالس يف فضائه امللتحم فيه .ينطلق عمارة
دبش من املرئي ليفيض اىل فضاء تصويري ،ليس انعكاسا للواقع،

بل نتيجة تداخل رؤيته وذاتيته مع عنارصه املادية واملوضوعية
املساهمة يف بناء يف اللوحة.
أعماله تُفصح عن فنان مبدع ذي حس مُرهف وتم ُّكن عال
من تقنياته وحرية متناهية يف التعامل مع أدواته وألوانه وأشكاله.
رغم ثراء ما أنتج عمارة دبش من أعمال فنية متنوعة ،فإننا
نبقى عىل غري معرفة بها ،فهي ليست موثقة ووزارة الثقافة
ال تملك اال القليل منها ،مثلما نبقى عىل غري علم بأطوار حياته
وبتفاصيلها.
نرجو أن تُن ّ
ظم له وزارة الثقافة بالتعاون مع افراد أرسته،
معرضا استعاديا ملزيد التعريف بفنه الذي يُمثل دون أي شك جزءا
هاما من الرتاث الوطني.

maghrebstreet@gmail.com
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غادة الدريدي  -باحثة في الفنون التّشكيليّة
إستضافت مدينة صفاقس البهيّة ،مدينة
الجمال والفنون واألجواء الثّقافيّة ،يف ح ّلة من
ّ
التحاب والحفاوة ّ
الصفاقسيّة ،منارة متف ّردة من
املنارات اإلبداعيّة ،عىل ساحة الفنون التّشكيليّة
يف تونس والوطن العربي ،رجال حمل اإلبداع يف
ّ
راحتيه،
وتدفق الجمال سخيّا من يديه ،فأضاء بفنّه
ك ّل مكان ،وتميّزت لوحاته ّ
بالسحر واإلتقان ،لتعلن
عن ّ
توهج فنّان ،فهامت ال ّريشة ورقصت األلوان،
إنّه املبدع ا ّلذي أتانا فح ّرك ّ
السواكن فينا وأنار
ّ
ّ
بفوانيس األصالة فضاء املكان ،إنه األستاذ والفنان
التّشكييل التّونيس عيل الزنايدي ا ّلذي ح ّل بيننا
يوم اإلثنني  15نوفمرب  2021ضمن تظاهرة فنّيّة
ين ّ
ظمها ويحتضنها املعهد العايل للفنون والحرف
بصفاقس بالتّنسيق مع املندوبيّة الجهويّة للثّقافة.
وقد انطلقت هذه التّظاهرة الفنّية بتنظيم ورشة
رسم مفتوحة بساحة املعهد العايل للفنون والحرف
عىل ّ
الساعة العارشة صباحا ،تحت إرشاف الفنّان
عيل الزنايدي ،تهدف إىل التّفاعل بشكل أكرب وأوسع
بني الفنّان والحضور ا ّلذي كان يتكوّن من نخبة
طالئعيّة وافرة العدد من ال ّ
طلبة ا ّلذين يتط ّلعون إىل
اكتشافات فنّيّة ،واكتساب مهارات ثريّة ،وخربات
إبداعيّة ،ومن أساتذة وفنّانني تشكيليّني حنّكتهم
األيّام ،وتزوّدوا من ينابيع مختلفة اإلختصاصات
عىل مدى األعوام ،فكانت فرصة احتكاك وتعارف
وتبادل خربات إلثراء الفن التّشكييل.
كما تضمّ نت هذه التّظاهرة الفنّيّة معرضا
شخصيّا للفنّان عيل الزنايدي يحمل عنوان «عدنيّات

خلجات صدره ونبضات قلبه ،مرتبطة بأنطولوجيا
ال ّذات ،بنظرة املبدع للوجود ،وبارتباطه الوثيق
ببيئته ومجتمعه ومحيطه ،من حيث ّ
أن الفكر
اإلنساني يح ّركه اإلحساس الدّائم باإلهتمام والتّأثّر
ظواهر املحيطة بهّ ،
بك ّل ال ّ
الشء ا ّلذي يرتك يف
ذاكرة املبدع رواسب إيجابيّة تستلهم منها مخيّلته
وتصوّره اإلبداعي ...فنجد يف لوحاته التّصويريّة
تأويال للبيئة التّونسيّة ...ما بني تفاصيل الحياة
اليوميّة وما احتواه تراثنا من مخزون ثريّ  ،من
حيث التّقاليد والعادات ،وحضور متنوّ ع لعديد
ّ
الشخصيّات ،نساء ورجال وأطفال وزهرات ،من
ّ
مجتمعنا األصيل ومن ك ّل الشائح والفئات ،يرتدون
لباسنا التّقليدي ا ّلذي يميّزنا عن بقيّة املجتمعات،
يالها من لوحات ،تحتوي عديد املناسبات ،أعادتنا
إىل زمن مىض وفات ،زمن أصبحنا نشتاق إليه ...من
أثاث وأواني ولباس ومأكوالت وخيول ...تبعث فينا
الحنني إىل أجمل ال ّذكريات...
ّ
تتجل فيها مشاغل التّونسيّني
لوحات
واهتماماتهم يف حياتهم الوديعة ،وهم يف بيوتهم
أو يف شوارع املدن والقرى واألحياء املتنوّعة ،أو
ّ
واألزقة ومعاملها ّ
الشاهدة
بني أحضان األنهج
عىل وجودهم وتفاعلهم مع الحياة كاملساجد،
والحمّ ام ،ودكاكني أصحاب الحرف املختلفة كتاجر
الخرضوات وبائع الفطائر واملقاهي وغريها...
ذلك املناخ اإلجتماعي واإلقتصادي ّ
الشعبي قوامه
التّضامن والتّآلف والتّآخي والنّشاط واملرح الربيء...
هاته املقوّمات ا ّلتي ترتكز عليها حياة النّاس وا ّلتي

الفنّان التّشكييل عيل الزنايدي
إىل ك ّل األماكن والفضاءات ا ّلتي مشت عىل أديمها
رجاله ،وتشبّعت بنور جمالها عيناه ،وتع ّلقت بها
روحه ،فغدا متلهّ فا إليها يف ك ّل األوقات...
وقد مثّلت نشأة هذا الفنّان يف أحياء مدينة
تونس العتيقة مدارا هامّ ا ورئيسيّا تش ّكل حوله
ّ
وحسه الفنّي ،فاستم ّد من تلك النّشأة تصوّره
وعيه
ّ
للوحاته التي قدّمها بلغة تحاكي العرص ،مستوحيا
ّ
خاصيّتها
من الحياة اليوميّة ومن األجواء ا ّلتي تشكل
ما ساعده عىل التّميّز يف معالجته التّشكيليّة ،فرتجم
ذلك عرب تكوينات صنّفت يف ما مىض بالتّجريديّة،

من أعمال الفنان عيل الزنايدي

تونسيّة» ،أثّثته لوحات فنيّة بأفكار ثريّة وبألوان
زهيّة ،افتتح يوم الثّالثاء  16نوفمرب  2021انطالقا
من ّ
الساعة ال ّرابعة مساء ،ويتواصل إىل غاية 26
ّ
من نفس الشهر برواق  5أوت باملعهد العايل للفنون
والحرف بصفاقس.
بدأنا ال ّلقاء مع أروع لوحات ،تحمل لنا أجمل
ّ
بأرق ال ّلمسات ،فتحفل العني
اإلبداعات ،مرسومة
ّ
فترس القلوب،
قة،
متدف
املشاعر
بما ترى ،وتتح ّرك
ّ
وتسعد املهج بما جادت به خواطر هذا الفنّان ،من
إبداع يحاورنا ،وإمتاع إليه يشدّنا ،وتج ّليات يتناثر
منها ّ
السحر فتتناغم معه عواطفنا ،وإيضاءات
ّ
ترسل عىل مكامن ماضينا الذي يعبق برائحة
أصالتنا ،فنصبح قيد األرس يف عالم هذا املبدع ،من
لوحة إىل لوحة ،ونحن نميش عىل رصاط اإلعجاب
والفرحة ،وال يشء يأخذنا أو يستدرجنا غري هذا
املنحى.
لوحات تعرض لنا مشهديّات تزخر بأمكنة
كثرية إستوحاها فنّاننا من ذكرياته ا ّلتي علقت
بخياله ،هذه ال ّذكريات ا ّلتي كان لها دور ها ّم يف
تحفيز همّ ته ودفعه لرتسيخها بأسلوب تشكييل
مميّز وبإحساس مرهف ،فتظهر لنا وكأنّها تحمل

ّ
املتوهجة طيبة وبساطة وا ّلتي
ترتسم عىل وجوههم
تتمثّل يف حركتهم اليوميّة املفعمة بحبّ العمل والك ّد
والبذل من أجل حياة هادئة ومستق ّرة ،يزيدها بهاء
وجود النّمط املعماري التّونيس ا ّلذي أضفت عليه
األلوان جماال وأناقة ...هاته ال ّلوحة اإلجتماعيّة
ال ّرائعة ألهمت مبدعنا مواضيعه ،وح ّركت ما بداخله
من مشاعر ترتبط بالبيئة والهويّة ،وتتناغم مع
ما يف ذاكرته من مخزون مشحون بعشقه للحياة
ّ
الشعبيّة الحلوة ا ّلتي أط ّل علينا منها ،وبوفائه
لذكرياته وحنينه ملاضيه الجميل ،فتنتابك نفس تلك
املشاعر ،وتسيطر عليك تلك العواطف ألنّها وبك ّل
بساطة ولدت من رحم ّ
الصدق والوفاء.
يؤ ّكد الفنّان من خالل العناوين املطروحة
عىل عشقه ألجواء البيئة التّونسيّة ...فلوحة تحمل
عنوان»مشهد سوق» وأخرى «التّيجاني الفطايري»
كذلك «لعبة الورق» كما نجد «باعة البطيخ» وأيضا
«ال ّ
طيّاب يف الحمّ ام» وغريها ،فهناك ترابط جديل بني
الواقع التّونيس املعيش والفني بأبعاده التّعبرييّة
والجماليّة ،كما نجد عنوان «حنني املدينة» فال ّذاكرة
عند هذا الفنّان هي مصدر إلهامه والينبوع ا ّلذي
ينهل منه خواطره ،فخياله مغ ّذى بشوقه وحنينه

ث ّم أصبحت تشبيهيّة بحيث ظ ّل يستوحي من
أجواء املدينة ومناخها اإلجتماعي ا ّلذي يميّزها،
ّ
يتوقف عند أبرز
فهو ال يقدّمها لنا بأكملها ،وإنّما
النّقاط املضيئة فيها ،فيعيد صياغتها مستعينا بما
استوطن يف قلبه من عشق لها.
يستخدم فنّاننا يف لوحاته تقنيات مختلفة مثل
األكريليك ،الباستيل ،الحرب وأيضا الكوالج ...يو ّ
ظفها
منفردة أو تراه يجمع بينها فتتمازج يف إنشائيّة
إبداعيّة تقوم عىل أساس اإلختالف ال تجانس املواد،
وهو حريص عىل إيجاد نوع من التّناغم ا ّلذي
يحدثه ذلك اإلختالف يف املواد ،وقد أبدع يف عمليّة
توظيفها وأحكم التّأليف بينها ،حيث لم يت ّم الدّمج
ّ
متبص
بسطحيّة ودون تعمّ ق بل استنادا ملوقف
يدعّ م صلتها التّفاعليّة بعنارص التّكوين املختلفة...
وهو املبدع ا ّلذي يعترب الحامل للفعل اإلبداعي
مساحة للبحث والتّجريب ،فبعيدا عن النّمطيّة
يغامر فنّاننا ويتّخذ من أسلوب البحث املستم ّر عن
صياغات جديدة والتّجريب ملواد مختلفة منطلقا
لفنّه ،وباستخدام أدوات متعدّدة ومحامل متنوّعة
كالقماش والخشب والورق ...ولع ّل األساس يف هذا
الفعل تحقيق ثراء تشكييل والتّأسيس لجملة من

ال ّروابط العالئقيّة ا ّلتي تفتح آفاقا جديدة للممارسة
التّشكيليّة باستكشاف معالجات جديدة تفتح عىل
نتاجات مغايرة وطريفة ،متف ّردة ومثرية ...مطبوعة
ّ
الخاص ،نابعة من ذاته ،من عمق
بأسلوب الفنّان
أحاسيسه ،لتكون بصمة من شخصيّته ...ال تدعو
ّ
املتلقي إىل مج ّرد النّظر إليها بل إىل تجوال البرص
داخلها وإىل التفكري فيها وإىل التفاعل معها...
لم ّ
يتوقف النّهم الفنّي لدى مبدعنا عند استعمال
األلوان فقط ،بل تعمّ ق أكثر يف إبراز الخصائص
ّ
الشكليّة باستعمال خطوط تتف ّرع يف اتّجاهات
مختلفة ،وبك ّم هائل ومتنوّ ع ،بني األلوان القاتمة
من جهة ّ
والساطعة املضيئة من جهة أخرى ،فتظهر
ّ
تا ّرة وتتوارى أخرى ،خطوط تضفي الحركة التي
تعترب من أه ّم ال ّركائز ا ّلتي ترمز إىل إمكانات الفنّان
الكبرية والوازنة لرسم أسلوب تشكييل مميّز تعامل
فيه مع الخ ّ
ط بنسبة كبرية من الحساسيّة ليجعل
أعماله ثريّة بالحيويّة والديناميّة.
وقد اختتمت التّظاهرة بتقديم الفنّان ملحارضة
حول تجربته الفنّيّة أدارها ك ّل من األستاذين فاتح
بن عامر وخليل قويعة وذلك يوم الخميس 25
نوفمرب  2021بمدرج املعهد العايل للفنون والحرف
بصفاقس ،بداية من ّ
الساعة الثّانية والنّصف بعد
ال ّزوال.
ّ
ّ
ّ
ّ
لقد كلل هذا اللقاء الفكري والفني الذي كان
قيّما وثريّا ثراء الفكر ا ّلذي أبدع بناء أركانه
تظاهرة فنّيّة شدّت إليها عددا هامّ ا من روّاد هذا
ّ
الفن وأسعدته وروت ظمأه إىل مثل هذه التّظاهرات
املمتعة واملفيدة ،وقد أتيحت الفرصة لك ّل الحضور
للتّع ّرف عىل حقبات من التّاريخ ّ
الشخيص للمبدع
التّشكييل عيل الزنايديّ ،
والسفر يف مدار فنّه املشوّق
والتّ ّ
نقل عرب املح ّ
طات املرشقة بإيضاءاته الفنّيّة ا ّلتي
تالمس ال ّروعة ،فقد أزاح ّ
الستار أثناء هذا ال ّلقاء
يف حديثه عن مسريته من زمن ال ّ
طفولة إىل عهد
ّ
الصبا وصوال إىل مرحلة الكهولة وأخذ الحارضين
عىل بساط ّ
الشوق وهم يستمعون إليه يف رحلة إىل
بفن ال ّرسم ،حيث أوضح ّ
بداية تع ّلقه وهيامه ّ
أن
ال ّرسم يع ّد واحدا من أه ّم مقوّمات حياته ،فيقول:
ّ
«الفن يبقى سبب سعادتي»ّ .
وبي أنّه ال يستطيع
ّ
العيش خارج تونس التي يعشقها عشقه لبيئتها
ّ
مجسما يف
الثّريّة واملتنوّعة ،وعشقه هذا نالحظه
ّ
أدق تفاصيل أعماله ا ّلتي تحمل املزاج واإلنطباع
التّونيس .إنّها املالمح البارزة يف لوحات الفنّان
التّشكييل التّونيس عيل الزنايدي ا ّلتي ّ
أسس من
ّ
تخصه وتنفتح عىل ما وراء
خاللها مسرية تشكيليّة
املسافات...
ّ
رسا إذا قلت ّ
إن هذه التظاهرة لقيت
ال أذيع ّ
صدى طيّبا لدى اآلخر وقد برز ذلك جليّا يف النّقاش
اإليجابي ا ّلذي دار بني الحارضين املواكبني من
ّ
ونقاد ومف ّكرين وطلبة ...ويف
أساتذة وفنّانني
تفاعلهم التّلقائي مع ج ّل ال ّلوحات وتحاورهم
الثّري مع الفنّان التّشكييل عيل الزنايدي ا ّلذي غمرنا
بسعة ورحابة صدره ،بتواضعه الكبري ونبل أخالقه
وسموّهاّ ...
إن هذه التّظاهرة وغريها ونشري هنا إىل
عدد من املبادرات الثّقافيّة املهمّ ة يف الفرتة ال ّراهنة
ا ّلتي تحسب ّ
ملؤسسة املعهد العايل للفنون والحرف
ّ
ّ
بصفاقس بإرشاف املدير والفنان والناقد الدّكتور
فاتح بن عامر قد وجدت تقديرا كبريا من املنتمني
ّ
للساحة التّشكيليّة ملا لها من دور هام يف إثراء
املشهد الثّقايف والفنّي ...فنحن اليوم يف حاجة ّ
ماسة
إىل الفنون وتعميم ثقافة الفن ال ّراقي يف املجتمع
أكثر من أيّ مرحلة مضت ،وهو ما ّ
عب عنه أغلب
الحضور.
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مهرجان حلمة يحتفي بالكاتبة
الراحلة جليلة عمامي
يختتم اليوم الثالثاء  11جانفي الجاري مهرجان حلمة املهدى لروح الكاتبة
الراحلة جليلة عمامي..
مهرجان حلمة من تنظيم جمعية دار املتوسط للثقافات باإلشرتاك مع دار
الثقافة املغاربية ابن خلدون ودار الثقافة الشاذيل خزندار بحلق الوادي وهذه الدورة
التأسيسية إحتفت بذكرى الكاتبة جليلة عمامي املديرة السابقة لدار الثقافة حلق
الوادي.
إنطلق املهرجان يوم الجمعة  7جانفي بإفتتاح رسمي يف دار الثقافة املغاربية
ابن خلدون بمعرض صور فوتوغرافية توثق مسرية الكاتبة الراحلة جليلة عمامي
مع معرض تشكييل ومقاالت مصورة وجداريات ألهم مقوالت الكاتبة باإلضافة
إىل كتاب لدار ميار للنرش
والتوزيع مع دار نحن ودار
التونسية للكتاب يليه عرض
فيلم وثائقي حول مسرية
الراحلة...
ثم تم تكريم ثلة من
املثقفني التونسيني وهم
عىل التوايل فضيلة الشابي،
منصف الوهايبي ،جلول
عزونة ،حاتم بوريال،
فتحي املسكيني وسليم
دولة وبعد التكريم انطلقت
أمسية شعرية أثثتها فضيلة
الشابي باإلشرتاك مع منصف
الوهايبي وسليم دولة وأختتم
اليوم األول بحفل موسيقي
للفنانة بديعة بوحريزي.
يف اليوم الثاني إنطلقت
بدار الثقافة ابن خلدون
ورشة الفنون التشكيلية
والرسم عىل املحامل من تأطري خولة بن فرحات وهند جبنون ،وورشة يف فن املمثل
وتركيب الشخصية املرسحية ،وورشة يف صنع وتحريك العرائس ،وورشة تقنيات
الكتابة الشعرية والقصصية ،وورشة يف الصور الفوتوغرافية والغرافيتي ،وورشة
كتابة السيناريو.
ثم فتح املجال للمقهى الثقايف بإرشاف الباحثة خديجة املسعودي حيث تم
الحديث عن “تأثري املرجعيات القرامشية يف كتابات جليلة عمامي” من تقديم
خديجة املسعودي ثم مداخلة أخرى بعنوان “دور السيايس واإليديولوجي يف
ماركسية غراميش” من توقيع الدكتور غريب ب ّكار ثم مداخلة األستاذ بالل املزوغي
الحاملة لعنوان “اليسار الثقايف يف كتابات جليلة عمامي” وأختتم اللقاء بمداخلة
الدكتورة حياة حمدي بعنوان “جليلة عمامي مثقفة عضوية عىل خطى غراميش”.
ثم أقيمت أمسية شعرية من تأثيث كل من الشعراء أمامة الزاير ،محمد العربي،
خالد الهداجي ،نزار الحميدي وسامي الذيبي وأختتم اليوم الثاني بحفل موسيقي
“أنخاب” لعمر ونجم.
يف اليوم الثالث إنتظمت ورشات الخط العربي وركزت عىل أهم مقوالت الراحلة
جليلة عمامي الفلسفية واألدبية ...ثم إنطلقت فقرة “نادي توفيق بكار يستضيف
جليلة عمامي الروائية” تحت إرشاف الدكتور مصطفى املدائني وقدم فيها األستاذ
رحيم بن عامر مداخلة بعنوان “جليلة عمامي سرية األمكنة من خالل عمل أبناء
الترب” ثم مداخلة األستاذة نجيبة الهمامي التي تحمل عنوان “املثقف العضوي
ومعنى اإللتزام يف الرواية التونسية املعارصة جليلة عمامي أنموذجا من خالل
رواية أبناء الترب” ثم قدم الدكتور مصطفى مدائني مداخلة بعنوان “الكاتبة جليلة
عمامي بني اإلبداع والتنشيط” وقدمت األستاذة فوزية الصفار مداخلة أخرية بعنوان
“الكتاب بني القارئ واملبدع مدخل لقراءة األعمال الروائية لجليلة عمامي”.
وتواصلت التظاهرة بعرض مرسحي ثم عرض فني راقص.
يف اليوم الثالث إنطلقت فعاليات املهرجان بدار الثقافة الشاذيل خزندار حلق
الوادي بورشات الفنون التشكيلية والرسم عىل املحامل من تأطري ماهر الطرابليس...
ويف املساء قدم أصدقاء الراحلة جليلة عمامي شهاداتهم حول الراحلة ثم أقيمت
أمسية شعرية أثثها كل من الشعراء أنور اليزيدي ،معز ماجد ،صابر العبيس ،صربي
الرحموني وجهاد جالل وأختتم اليوم بعرض “طروق” إلبراهيم بهلول.
أما اليوم الختامي للمهرجان وهو يوم الثالثاء  11جانفي فسينطلق عىل الساعة
العارشة صباحا بعرض منجزات الورشات وتقديمها ويقام خاللها حلقات نقاش
وموسيقى الشارع ومرسح الشارع .ويف املساء تقام أمسية شعرية موسيقية من
تأثيث أحمد شاكر بن ضية ،رضوان العجرودي ،سفيان رجب ،ارشف القرقني
ومحمود العبيس ويف اإلختتام سيتم تقديم توصيات امللتقى وتقديم الشهائد وأخريا
يقام عرض فرقة أجراس لعادل بوعالق.
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«مذيع يتفلسف» بدار الثقافة السليمانية

تشهد دار الثقافة السليمانية بتونس املدينة زخما ثقافيا وأنشطة فكرية وفنية متنوعة يحرضها ويواكبها جمهور
غفري من الرواد األوفياء لنوادي وانشطة هذا املعلم التاريخي والثقايف...
ومن هذه األنشطة نذكر نشاط املقهى الثقايف الذي سيلتئم يوم السبت القادم 8جانفي 2022بعنوان "مذيع يتفلسف"
بمشاركة األساتذة عبد اللطیف العثماني ومحمّ د ال ّزمزاري
وجمال ّ
الجامعي عبد الجلیل سالم ..
الشیف وبحضور ضيف املنتدى الدکتور
ّ
وتتخلل اللقاء فواصل فنّية وفكرية تحت شعار ولألدب مقام من إعداد وتقدیم األستاذة سامیة سالِم رمّ ان.

تقديم كتاب «الشيخ إمام بعيون تونسية»
يف دار سيباستيان احلاممات

انتظم مساء االحد  2جانفي  2022لقاء ثقايف بدار سيبستيان احتفى فيه جمهوره بأيقونة النضال والفن امللتزم الشيخ إمام .
وذلك عرب استقبال الشاعر املقيم بكندا كريم السمعيل لتقديم كتابه « الشيخ إمام بعيون تونسية «والذي يقوم بجولة يف ربوع
الوطن من أجل التعريف بالكتاب وبهذه التجربة ،وقد قدم األمسية وأدار الحوار االستاذ محمد طاهر العجرودي.
سن الثانية عرشة ،ويشري إىل ّ
سن مبكرة تقريبا يف ّ
أن اهتمامه بالشيخ إمام كان منذ ّ
ويف هذه األمسية أكد السمعيل ّ
أن هذا الكتاب
هو نهاية مشوار طويل قرابة األربعني سنة من التدوين والتأريخ واألرشفة والتوثيق لكل ما يتعلق بالشيخ إمام بأغانيه وبفنه وبكل ما
كتب حوله ،وخاصة توثيق عالقة هذا الفنان بتونس وعالقة التونسيني به والذي يؤكد متانتها ّ
أن الشيخ إمام هو أكثر شهرة يف تونس
والجزائر وسوريا وفلسطني منه يف مرص ،ومما يربهن عىل هذا ّ
أن أول من حرص عىل تسجيل أسطوانة بشكل محرتف للشيخ إمام هو
التونيس الهاشمي بن فرج بعنوان «عيون الكالم» .وأكد السمعيل كذلك عىل مساهمة العديد من اإلعالميني من أبرزهم املذيع باإلذاعة
الدولية الحبيب بلعيد يف نرش أغاني الشيخ إمام يف اإلذاعة الدولية رغم صعوبة الظروف السياسية آنذاك .
إىل جانب ذلك عرف السمعيل بالحلقة األوىل من الشخصيات التونسية التي ساهمت يف رفع الحصار عىل الشيخ يف مرص ومحاولة
إخراجه اىل باريس يف عهد السادات ومن أبرزهم الصادق بو زيان الذي كان حارضا بشهادته يف الكتاب وكان حارضا يف اللقاء وقدم
شهادته مبارشة حول عالقته بالشيخ إمام وخاصة حول الصعوبات الجمة التي لقيها من أجل استدعائه إىل باريس ولكن بعد محاوالت
تنجح هذه املجموعة وكان اغلبهم من التونسيني يف هذه املهمة وإقامة ثالث حفالت كربى يف فرنسا يف مرسح  les Amandiersثم
محاوالتهم الستدعائه من باريس اىل تونس سنة  1984والذي نجحوا فيها أيضا بعد صعوبات كبرية واقام الشيخ عديد الحفالت يف
ارجاء البالد التونسية وكانت جولة وطدت العالقة بينه وبني الجمهور التونيس الذي كان يحفظ عن ظهر قلب أغلب أغاني الشيخ إمام.
وينتهي اللقاء بتأكيد السمعيل ّ
أن هذا الكتاب هو رد فعل جميل إىل هذا الفنان الذي رافق وعيه السيايس واالجتماعي وما أحدثه هذا
الوعي من نقلة نوعية يف حياته .ويختم بالقول بأن عالقة الشيخ امام بمرص هي عالقة أبوة وعالقته بتونس هي عالقة األب الروحي
بأبنائه هؤالء األبناء الذين حملوا مشعل هذا الفن ليس برتديد أغاني الشيخ إمام فقط وإنما بتأصيل األغنية امللتزمة واالبداع فيها فكانت
مجموعة البحث املوسيقي الذي رافق بعض أعضائها الشيخ يف الغناء يف جولته يف تونس إىل جانب الشاعر آدم فتحي الذي غنى له
الشيخ اكثر من سبع أغنيات ثم نستمع اىل محمد بحر والزين الصايف وغريهم من املجموعات الشبابية التي رددت خاصة يف الثورة
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ّ
والنصارى (ج )1
خالصة عن «الكتاب المُ ق ّدس»  LA BIBLEلليهود

تاريخ تأليف ولغات نصوص «الكتاب املق ّدس» ومؤلّفيه

د .عفيف البوني

«خالصة عن «الكتاب ا ُملقدّس”  LA BIBLEلليهود والنّصارى» هي
دراسة موثقة من مصادر بحوث معتمدة أكاديميا بالعربية والفرنسية
عن «الكتاب املقدس» (بعهديه القديم ،لليهود أو للموسويني ،والجديد،
للنصارى أو املسيحيني) وقد جمعت فيها كما هائال من املعلومات عن
النصوص املقدسة األساسية ذات الصلة ،وعن مؤلفيها وهم كثريون،
ومن عصور مختلفة ،وعن تدوينات وترجمات تلك النصوص اىل لغات
عدة ،وبينها تباين أو اختالف بسبب الروايات املتعددة أو الرتجمات غري
املتخصصة واالضافات التي أدمجت يف التقديس ...وللعلم جاء يف القرآن
ان نصوص كتب اليهود والنصارى املقدسة واملنزلة من الله تم تحريفها
من قبلهم ...وانه لم يقع ذكر النصوص االصلية ونصوص التحريفات..
ونعلم أيضا ان التونسيني والعرب واملسلمني ،من غري اليهود والنصارى،
ومن غري املختصني وهم قليل جدا ،يجهلون بالكامل النصوص املقدسة
من طرف اليهود والنصارى ،كما يجهلون التاريخ الحقيقي لألحداث
وللنصوص ،بل أن البعض يبالغ عن جهل لكل األديان ،يف تكفري اتباع
هذا الدين أو ذاك ،والقاعدة يف منطق داريس الديانات متى هدم أتباع دين
معني األديان األخرى فقد هدموا دينهم أيضاً.
ّ
أوردنا يف مادّة كتاب بهذه األنسيكلوبيديا أن القرآن ك ّرر أكثر من
مائتي م ّرة اسم (الكتاب) وحسب السياق قد يعني القرآن وقد يعني
التوراة .كما أورد القرآن قصص األنبياء والتوراة واإلنجيل وال ّزبر
والنّصارى واليهود ومعتقداتهم ...والغالبية ّ
الساحقة من املسلمني بما
يف ذلك حاملو ألقاب «العلماء» والفقهاء والدّعاة واألئمّ ة يجهلون عدد
ونصوص ال ُكتب املقدّسة والتي تش ّكل معً ا ما ورد يف «الكتاب املقدّس»
ّ
الخاص به ملن هو يف حاجة للمعرفة به.
ولهذا أدرجنا هذا امللحق
وهذا امللحق خالصة أمينة عن الرتاث املوساوي والنرصاني كما دوّنته
املراجع األساسية للديانتني ،بغض الطرف عما يف ذلك من خلط بني
التاريخ واألساطري والوضع أو التحريف.

أو ً
ّال :األنبياء ،المؤلّفون ،التّدوينات،
العصور ،ال ّلغات ،الترجمات

الكتاب املقدّس عنوان وتسمية ومُصطلح يف ال ّلغة العربية حول
الكتابات أو الكتب التي تمثّل الوحي ا ُملقدّس أو املرجع للدِّيانتني املوساويّة
اليهوديّة بالنِّسبة لليهود واملسيحيّة بالنِّسبة للمسيحيني .وهناك البعض
من هذه ال ُكتب مشرتك يف مرجعيته وقداسته عند أتباع هاتني الدِّيانتني،
وبعض ال ُكتب أو بعض الكِتابات ليست معتمدة من طرف البعض اآلخر
وعدد كتابات أو ُكتب الكتاب ا ُملقدّس بالعرشات كما سنرى ذلك.
ّ
ً
أساسا،
الخاص باليهود
والكتاب ا ُملقدّس يشم ُل ُكتب «العهد القديم»
ّ
الخاصة باملسيحيني مع إيمان هؤالء ببعض
و ُكتب «العهد الجديد» وهي
ُ
ُكتب «العهد القديم» إضافة ِلكتب «العهد الجديد».
الرتجمة العربية الحديثة لـ«الكتاب ا ُملقدّس» الجامع للعهدين
وللدِّيانتني اختارت تسمية «الكتاب ا ُملقدّس» كمقابل بالعربية للمصطلح
اليوناني ta bibliaوتُرجم إىل الالّتينية بـ  Bilbliaوإىل الفرنسيّة La
 Bibleوإىل االنڤليزيّة  Babelالخ
 )1تعدّد املؤ ّلفني وتعدّد عصور التأليف للكتاب املقدّس:
و ُكتب «الكتاب ا ُملقدّس» نصوص من أزمان متعاقبة كتبها مؤ ّلفون
عمّ ا نقل إليهم وما فهموا من األفكار واألقوال والتجارب والعِ َب التي
نسبها املؤلفون ،أو مَ ْن نقل املؤلفون عنهم ونسبوه إىل موىس أو عيىس
يف أزمان الحقة.
ُ
ُ
ِّ
ومُؤ ِّل ُفو «الكتاب املقدّس» بكل نصوصه لم يُؤلفوه وهم مُحايدون أو
دون تفاعل مع شخصيتي موىس وعيىس بإعجاب وتأثّر.
َ
ْ
ْ
لقد كوّن موىس لليهود هويّة جامعة وطائفة مرتابطة إِنبَنت عىل
مجموعة من القيم اإليجابيّة والسلبيّة وتمحورت حول تعاليم أو قانون
أو رشيعة الدِّيانة املوساويّة اليهوديّة املقترصة عىل املولودين من أمّ هات
يهوديّة دون غريهم فجعل منهم طائفة دينيّة وإثنية ،وإذن «الكتاب
املقدّس» هو تجميع نصوص من أزمان متباعدة ملؤلفني من بيئات
وأزمان مختلفة.
ّ
ّ
يف هذا الكتاب املقدّس ،موىس نبي ،والنبي يف الرتاث واللغة العربية
ليس من يتنبّأ باملستقبل بل النّبي هو من يتك ّلم بإسم (ياهفي) املوجود
يف (العليني) (العُ ىل) (يف العربية هذه الكلمة تعني االرتفاع إىل السماء)
أي الله والنّبي هو ً
أيضا يف العربية من يَتَكهّ ن ويَحدِس أو ي َْستَ ْشعِ ر.
النّبي موىس بإسم (هواه) (ياهفي) دَعَ ا لفكرة التوحيد يف االعتقاد يف

(هواه) و(ياهفي) ك ّلم موىس وموىس يُسمّ ى مَ ْن َك ّلمه وهو يف ّ
السماء أو
يف العِ ّليني ،م ّرة يُناديه بإسم (ياهفي) وم ّرة بإسم (السيد) ...Seigneur
يف كالم (ياهفي) ا ُملقدّس رشح أو إخبار عن الخلق للعالم واإلنسان.
وحسب (التوراة) بدأ التاريخ ،التاريخ العربي و(العاملي) قبل التاريخ
الجريغوري بـ 3761سنة ،فإن أضفنَا إىل هذا العدد من السنوات (ونحن
اآلن نكتُب هذه املادّة يف سنة 2017م) نُضيف  2014سنة تصبح عملية
الجمع كما ييل:
3761سنة +2017سنة= 5778سنة وهذا ال ّرقم هو مجموع
سنوات كل التاريخ حسب التوراة املنسوبة إىل موىس ،وحيث عاش
موىس يف القرن 13ق.م .فيكون كالم موىس املنقول عن (هواه) (ياهفي)
ّ
بأن خلق العالم قد ت ّم قبل اآلن بـ 5778سنة( ،ومن هذا نستخلص لو
صحّ ت رواية «التوراة» ّ
أن العالم ُخلق قبل موىس بـ2476سنة) (أي
3760سنة-1300سنة=2476سنة).
ويف كتاب (التكوين) أو (الخلق) وهو جزء من «التوراة» هناك كالم
منسوب إىل (ياهفي) (الله عند املوساويني) تضمّ ن ذكرا ألَحداث وقعت
يف زمن اخرتاع الكتابة يف الرشق األوسط مثل الحياة البدوية واالرتحال
ّ
والسبي البابيل ونمط الحُ كم والسياسة يف مرص
والهروب Exode
الفرعونيّة...
ِّ
وي َِر ُد يف «التوراة» ذِ كر للنداء اإلالهي أي نداء أو دعوة (هواه)
الخاصة باليهودّ ،
ّ
وأن التوراة منسوبة ملوىس ،وأحيانًا منسوبة
(ياهفي)
بشكل ضمني إىل (ياهفي) فهل التوراة من الله؟ أو من موىس؟ حتّى
ّ
أن سبينوزا  Spinozaالالّهوتي والفيلسوف اليهودي الهولندي (1670م)
ّ
حني قرأ «الكتاب ا ُملقدّس» وتوقف عند املح ّ
طات التي تُثري عقله ،قال ّ
أن
ّ
«التوراة» مقاالت سياسيّة من أجل دولة أو سلطة لليهود ،وأن «التوراة»
ليست وحيًا حصل يف التاريخ ،ورأى دارسون آخرون ّ
أن «التوراة» ُكتب
حول قواعد تسيري وتنظيم الحياة الجماعيّة لل ّ
طائفة اليهوديّة ،ورأى
ّ
S.R.أن «التوراة» ليست مادّة من مواد وتراث علوم
س.ر .هريش Hirah
ّ
خاصة من حياة
اإلنسان ،ولكنّها تراث أدبي استوحاه مؤلفوه من أشكال
وتاريخ وفلسفة جماعة برشية هي الجماعة أو الطائفة اليهوديّة.
ُ :2كتب «التحالف األوّل» أو ُكتب «العهد القديم»:
*»Livres de «Ancien Testament »/ «Première Alliance
ً
أساسا عند اليهود (وبعضها عند املسيحيني)
هي ال ُكتب ا ُملقدّسة
ُ
وهي ال ُكتب األقدم يف التّاريخ اليهودي أي قبل ميالد املسيح وأ ِ
سمي َْت
يف الرتجمة العربيّة ب ُكتب «العهد القديم» كتعريب للمصطلح اليوناني
يف األصل ،ومنه املصطلح الفرنيس  Ancien Testamentوا ُملرتّجم يف
األصل عن الكلمة العربية (بالحروف الالّتينيّة  )Berithوتعني «العَ هْ د»،
اهدَة»« ،الحِ ْلف»« ،ا ُملحَ ا َل َفة»« ،املِيث َ ْ
«ا ُملعَ َ
اق» الخ ويف سياق الدِّيانة وال ّلغة
ُ
العربية ،ق ِص َد بالعَ هْ د ما يَعتقدُه اليهود من ّ
أن الله ((إسمه ياهفي
 )Yahvéأو (إلوهيم) (هواه) (( )HWHأو يهواه) يف العربية) قد أعطى
عهده لليهود عرب إبراهيم (أبرام  Abramيف العربية) أوّل م ّرة ،واختارهم
( ِليَتَحِ َّد معهم) وأنّه أي الله طلب منهم توحيده وتقديسه (أن تسمعوا
صوتي وأن تحفظوا عهدي معكمَ ،ستُصبحُ ون «الشعب املختار» عندي
بني كل الشعوب يف األرض ّ
ألن كل األرض من خلقي وهي وما عليها
ملكي ...إن فعلتم ذلك تُصبحون عندي مملكة من األحبار ومن اليهود أمّ ة
مُقدّسة ّ
وأن (هواه) (يهواه) أو (ياهفي) واحد خلق ّ
السماوات واألرض
وآدم وحواء ووجب توحيده وعبادته).
هذا الكالم ا ُملقدّس الذي أبلغه موىس لليهود وأرجع مصدره إىل
(هواه)( /ياهفي) (الله) (القرن 13ق.م ).هو عبارة عن النّصوص
املوساويّة نسبة إىل النّبي موىس ،وهي النّصوص ا ُملقدّسة املؤسسة للدِّيانة
املوساويّة أو اليهوديّة.
وسميت هذه ال ُكتب أو الكتابات األوىل (يف الدِّيانة املوساويّة) أيضاً
ُ
ب ُكتب (تاناكه) ( )Tanakhوهذه ال ّلفظة (واملصطلح ً
أيضا) كتسمية
عبارة عن كلمة عربية مر ّكبة من الحروف األوىل للكلمات التاليّة:
أ)التوراة (أو قانون  Loiأو رشيعة أو تعاليم موىس).
ب)النّبي .)nébhim ) prophète
ج)كلمة كتاب بالعربية .Kétubhim
ّ
ومُجمل الحروف األوىل لتلك الكلمات يف اللغة العربية تعني :قانون
أو تعاليم أو رشيعة النّبي ،واملقصود به النّبي موىس وكلمة (تاناكه) إذن
باملعنى املذكور يستعملها بشكل خاص اليهود األرثوذكس دون غريهم

من اليهود.
وتعني ُكتب «العهد القديم» ً
ً
وأساسا ما يُعرف بكتاب أو كتابات
أيضا
أو ُكتب «التوراة» وهي لفظة وتسمية عربية يف األصل وتُن ْ َ
ط ُق يف هذه ال ّلغة
عند اليهود حسب الحروف الالّتينية هكذا  Torahأو  Toraأو .Thora
ويض ّم كتاب «التوراة» (ا ُملقدّس) عند اليهود الكتب أو األجزاء التّالية
واملنسوبة إىل موىس والذي نسبها ِب َدو ِْره إىل ياهفي (أي بالعربية الله)
(وقد دوّنت يف زمن متأخر بقرون عديدة بعد وفاة النّبي موىس) هذه
الكتب التوراتية (أي ُكتب العهد القديم األساسيّة) هي:
أ)كتاب التكوين (أو كتاب الخلق) Genèse........................
ب) كتاب الخروج (أو الهروب أو الرحيل) (من مرص) Exode .......
ج) سفر الالّويني ...............ـــــــــــــL’evitique ...........
د) كتاب العدد (أو األعداد) ...............ــــــNombres...........
هـ) سفر التثنية.............ــــــــــDeutéronome .............
والكتاب الخامس من «العهد القديم»( ،التوراة) ()Deutéronome
(املنسوبة إىل موىس) بها قوانني وتعاليم دينيّة موساويّة ،ومؤ ّرخو الرتاث
الديني اليهودي ،ذكروا ،أنّه تم تدوين الكتاب الخامس ،قد وقع تدوينه
حوايل سنة  622ق.م .أي بعد حوايل ستة قرون من حياة وموت موىس
(قبل ستة قرون).
ومن بني كتب «العهد القديم» كتاب «التلمود» ،وهذه الكلمة العربية
تعني ما يقابل (التّلمذة) يف العربية ،وهو عبارة عن أحاديث موضوعة
ومنسوبة ملوىس كأخبار شفوية وأحكام ووصايا اعتربها اليهود «وحيا
ربّانيا مقد ًّسا» ،ويُوجد تلمودان ،أحدهما (مقديس) أو (أورشليمي) نسبة
للقدس بفلسطني،واآلخر تلمود (بابيل) نسبة ملدينة وحضارة (بابل)
بالعراق القديم ،وبه ستة وثالثون ( )36مبحثًا باللغة اآلرامية ،وبعض
الرشوح بالعربية ،وذلك يف النص األقدم من هذا التلمود.
وأدّت ظالمية الكنيسة بالبابوات إىل األمر بحرق «كتاب التلمود» سنة
1320م و1415م و1553م ،ويَشهد ،بأوامر الحرق ،أرشيف الكنيسة
وسجالّت التفتيش.Index/
ومن بني ما يعني إسم «التوراة» يف األدب الديني اليهودي ويف الثقافة
ّ
والخاص
الحديثة أنّه الرتاث الدِّيني والقانوني واألدبي املنسوب ملوىس
ّ
الخاص بعيىس النّبي وباملسيحيني،
بطائفة اليهود أي غري الرتاث الدِّيني
وإن و ُِجد ْ
َت مُشرتكات دينيّة بني الدِّيانتني.
و ُكتب التوراة أو ُكتب (التّاناكه) أو ُكتب «العهد القديم» أو ُكتب
«التّحالف األوّل» (بني (هواه) ياهفي /الله وبني اليهود) ّ
السابق ذكرها،
لم يُدوّنها موىس بنفسه ولم تُدَوّن يف عهده فقد كانت أقواال ً شفويّة أبلغها
النّبي موىس لقومه من اليهود فهي التوراة الشفويّة أو كما يُسمّ يها اليهود
التوراة يف الفم ( )Torah Chébealpéالقانون أو التعاليم...
وبمرور ال ّزمن دوّن األحبار من اليهود ما كان من أقوال موىس
الشفويّة فكانت «التوراة» املكتوبة ...Torah Chébikatav
وكل من التوراة الشفويّة واملكتوبة ترويان حياة وتحدّيات اليهود
كقوم وكطائفة كما عاشوها وباألحرى كما عاشها وشهد عليها النّبي
ً
ّ
وخاصة كما رواها ال ّرواة مدّة أجيال بشكل شفوي وحر،
وأيضا
موىس،
وكما دوّنها بعد زمن طويل يهود آخرون يف عرص آخر ،وذلك يف وثائق
خ ِّ
طية مكتوبة ترصّ فت يف ال ّروايات الشفويّة ...ونحن نتخيّل معنى
وتعقيد تعدّد وتنوّ ع وتحريف ال ّروايات الشفويّة ،مهما تكن أمينة،
ّ
خاصة حني تنتقل عرب األجيال والبيئات ،ونتخيّل ما تبنّى ا ُملدوّنون أو
اختاروا ،وما تجاهلوا تدوينه من بني ال ّروايات ،وكل ما ُروي شفويًّا أو
ما دوّن كتابيًّا ،ونُسب إىل موىس ممّ ا نسبه هذا النّبي إىل (هواه) ياهفي
(الله) ،هو ما يعتقده اليهود من أنّه كالم مُقدّس إالهي.
هذه ال ُكتب ا ُملقدّسة للموساويّة ،ومهما تنوّعت تسمياتها وتعاقبت
تواريخ تدوينها ،هي التي ّ
أسست فكرة «التوحيد» لذات الله ولذلك
ُسمّ يت املوساويّة بالدّيانة التوحيديّة األوىل ،مع العلم ّ
أن (هواه) ياهفي أو
هواه هو إاله واحد ،ولليهود فقط ،حيث فكرة التوحيد املوساويّة الدينيّة
ّ
خاصة باليهود وليست مفتوحة لغريهم.
هي
وتسمية هذه ال ُكتب بكتب «العهد القديم» هي تسمية الحقة وتعود
إىل زمن ظهور املسيحيّة كدين تجديد للموساويّة ،واعترب عهدًا جديدًا
للموساويّة ،التي اعتربت بعد نبوّة عيىس« ،عهدًا قديمً ا» ،مقابل اعتبار ما
جاء به النّبي عيىس« ،عهدًا جديدًا».
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الشارع الثقافي

فضاء اإلبداع
إيروتيك

غواية

رحيم بن عامر

فوزية العلوي

يد تشابكها يد
تتوتر يف روحيكما الصبوات
تنثال يف جسديكما الرغبات .
تمسح الشعر اليدان
تلثم فمك الشفتان
شفة تراقصها شفة
فتعبق باالنني
عرق « العني» عسال مصفى
يسيل من الجبني اىل الكمني.
يد تشابكها يد
يدك يدي
فمك فمي
شددت ايل بجذعك
فأساقط ثمره يف دمي.
قبلت بعيني وجهك فتجلل
تجلل ثم بكى و ما ارتويت و ال ارتوى.
اسائلك لست ادري ايتها البهية
ادحلت غياهبك القصية
ام تراني مازلت اناور
لست ادري ايتها الندية
افتضضت ما يفتض فيك
ام تراني مازلت اداور
لست أدرى ايتها الحيية
ااقنعت روحك باالضطرام
ام تراني عبثا احاور.
ايهذي الجميلة..
يا امراة ارضا سماء
ايها الخرضاء انت يل
مهما تسلطت القبيلة.
ايهذي املهاة
يا امراة بحرا فالة
هال عرفت ما الذي يحمل جرحك
من اطاييب الحياة
هي ومضة هذي الحياة
فتح واغماض و هوووب
ينطفي شمع الحياة.
فأفصحي عن رسك
افتحي مغاليق لغزك املتبتل
املتدن بمياه طهرك
هيتي له
اجهري صوتا فلربما لم ينتبه
ملا همس به نهداك من شوق
اىل الطفل الرضيع.
قويل له =
انت الذي اشعلت يف الصبوات
ويف عز الشتاء صنعت يل الربيع
انت اول العشاق ..اخرهم
وليد طاعن يف الهوى
ادم الحباب ..وابن الوالهني القادمني.
يد تشتبك بيد
أمس يلتبس بغد
غامت مالمحه الزمن
وتفتحت كالزهرة اكمامه هذا الجسد.

شعر

awatefbeldi@gmail.com

احتفال القرنفل
عبد الرؤوف بوفتح

الخريف وانا توامان

انا والخريف كاتبان

بنفس العيون ونفس االنف ونفس الشجن

هو مشغول بالحديقة يذرذر

نحب امليش يف غلل الغمام

اوراقها

ونطيل الجلوس فوق السطح

ويلبس االرض ثوبا االستطيقا امليتة

نرقب الصفصاف وهو يتعرى للساقية

وانا مشغولة بالشعر واعداد

واملراة التي لها شعر الكستناء

مربى السفرجل

وهي تلمع نافذتها

وظفر قالئد الفلفل االحمر

وتغري الستارة من خرضاء اىل ارجوانية

التي تزين جيد الجدار

انا والخريف عاشقان

انا والخريف ناسكان

اسميه احمد ويسميني زينب

نتامل معا غروب الشمس

والقط الرمادي الذي ينام بيننا فوق االريكة

ودم الشفق املراق

نسميه مهران
هو ليس ماهرا يف اصطياد الفرئان
ولكنه ماهر يف غواية القطة املرقطة

كنا صغارا نسمي تلك شمس املوتى
التي تطلع عليهم من الجهة املقابلة لدنيانا

التي تنام عىل الرشفة املقابلة
الخريف فصل ارستقراطي

ننصت يف خشوع لحفيف الريح
وانتحاب القصب

بقبعة من قش وغليون من شجر األرز

ونشبك اصابعنا حتى اذا جرحني غصن

واقداح بها نقيع الزعرور

همس:

واالفئدة التي ب ّرح بها الحنني

انتظري ستطلع وردة يف كل جرح
طفحت به !
رشحت به !

فان جوخ
[]Van Gogh
بثينة هرماسي
ال تقطع أذن الضجيج !
«الشعر هو أُذن فان جوخ
تدوّي
بك ّل دم العالم»
لورانس فرلنجتي
Lawrence Ferlinghetti
---ياليايل أشتية باريس !
يا ليايل الكآبة يف باريس !
ضجيج ..
ضجيج ..
تعبت الضجيج !!
سئمت الضجيج !!
للفوىض عجيج..
ّ
للصمت هزيز ..
يف الفوىض ضوضاء
يف ّ
الصمت ضوضاء
من حويل ضوضاء
و يف صدري ضوضاء
صباحا مساء
دويّ يف ال ّروح
ولغط يف العظم
ويف الجمجمة ..

ضجيج يبكي ..
ضجيج يحكي ..
ضجيج يضحك ..
ضجيج يرصخ..
ضجيج يكتب ..
ضجيج يرسم ..
ضجيج ينحت ..
ضجيج يعربد ..
ضجيج جميل
ضجيج وسيم
ضجيج قبيح ..
ضجيج أحدب ..
ضجيج يرشق ..
ضجيج يق ّ
طب ..
ضجيج عقيم ..
ضجيج يُخصب ..
ضجيح يشيّد ..
ضجيج ينسف ..
امتألت به !

38

38
31
21

غوغان !
Paul Gauguin
«من اين أتينا؟
من نحن ؟
إىل أين نذهب؟»
بهذا الضجيج
? 1)[ D’où venons-nous
? Que sommes-nous
? Où allons-nous
Oeuvre de Paul Gau]]guin
من أين يأتي
ذاك الضجيج ؟
وأين يرسو ..
هذا التعب !؟
أ يف العاصفة ؟
أم بعدها ؟
يرسو التعب ؟
كيف تميض عواصف
ال ّروح
دون ضجيج ؟
ودون غضب ؟ ..
فان جوخ !!
تمهّ ل !! ..
ال تقطع أذن ّ
الضجيج !!
تعال

 ..غاب نهار آخر..
غربتنا  ..زادت نهار..
الربد قارس..
أنظ ُر من خلف نافذتي
قلبي كانّه ق ّ
ط يرتبّص ،
يتظاهر بالياس..
قد تاتي ..
 انهض اآلن .أنت الذي تغربل املاء
 آسمعني :َ
إقرتفت الحبّ  ،والضحك  ،والتفاهة ،
ـ
والنسيان .
ـ تحدث ْ َ
ت يف حرائق النساء ،
 تحدّثت لألحزانالحالم ردئية  ..تفوت
غنّيت لقوافل امللح
لبيارق اصنام األوطان ..
َ
أنت الثوب الباقي  ،،وال خيط عندي ..
دع الغربة تزهى يف عينيها ،،،
التني اليابس يف شفتيها ،
وحُ قول اللوز ا ُملر .
أخربها..
ّ
املتبقي
 انها الغصن االخرضيف غابة هذا النص.؟!

لندخل خيط ّ
الضجيج
يف خرم االبرة ..
وندرز به شفاه ّ
الصخب !!
ونفغر فم العتمة
وننثر فيه بزر ال ّلياح
فان جوخ !!
تريّث !! ..
ال تقطع أذن ّ
الضجيج !!
 )2ف «الليلة املضيئة
بالنجوم»
 )3و»حقل القمح ذو
الغربان
 )4و»شجرة اللوز
املزهرة»
 )5و»زهرة ّ
السوسن»
 )6و «نوّار دوار ّ
الشمس»
لن يزهروا يف صمت مدقع
ّ
للضفتك
ولن تعرب
دون مشقة ..
و دون َ
نصب ..
فك ّل عبور
عراك ..
مع أذنك االخرى

والحرب التي ك ّل يوم
تعجّ يف رأس الضجيج
وتثقله
تتوق انبجاسا
تراها تم ّر يف سكن
دون ألم ..
دون أنني مخاض
ووجع والدة ؟
تراها تم ّر دون عثر
وضنك اكتئاب ..
وقربان د ّم ؟!
فان جوخ ت ّريث !
ال تقطع أذن ّ
الضجيج ! ...
دعني أم ّر من اذنه
الصغي اليه ،،
ينسلني
من صدعه
بذرة ..
ع ّلني م ّرة أولد
يف سكن ..
وسط الضجيج
دون هشاشة ،،،
17/12/2019
 - 1لوحة غوغان -2-3-
-6 4-5
أسماء للوحات فان جوخ
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الثقافي
الشارع
والتلفزي
اإلذاعي
الشارع

صباح بوزويتة
ّ
السينما
نجمة
والمسرح
يف بطاقة اليوم ساتحدث عن الصديقة الفنانة صباح بوزويتة
التي عادت اىل خشبات املرسح بعد عرش سنوات من الغياب
من خالل عملها الجديد «ذاكرة» الذي اقتبسته عن نص الرييل
دورفمان بعنوان« :العذراء واملوت» ،وتلعب بطولته مع رضا
بوقديدة وعالء الدين ايوب ،يف انتاج تعاونت فيه وزارة الثقافة مع
مرسح دار االوبرا ورشكة ارتيس لالنتاج.
صباح بوزويتة ممثلة تونسية من مواليد تونس العاصمة
تخرجت من املعهد العايل للفنون املرسحية عام  1985بعد
العديد من الرتبصات يف الخارج ،بدات العمل يف املرسح كمؤلفة
وممثلة وشاركت ايضا كممثلة يف العديد من االفالم منها« :صمت
القصور» ملفيدة التالتيل ( )1994و«ميل فوي» للمخرج نوري
بوزيد ( )2013و«انحبك يا هادي» ملحمد بن عطية ( .)2015
وعادت اىل خشبة املرسح يف املدة االخرية بعمل جديد القى
استحسان املتابعني واستقطب احباء الفن ال ّرابع اينما حل يف
ربوع البالد.
عرض «ذاكرة» يتناول موضوع ممارسات االنظمة القمعية
ورشعية املطالبة بالحق يف العدالة ور ّد االعتبار« ...ذاكرة» تتحدث
ايضا عن الدور الذي لعبه بعض االطباء واملحامني الذين باعوا
ضمائرهم للسلط الحاكمة...
يف هذا العمل قدّم الثنائي سليم الصنهاجي وصباح بوزويتة
اقتباسا مرسحيا ح ّرا لنص «العذراء واملوت» للكاتب اربيل
دورفان تتواجه فيه حقائق الذاكرة االليمة مع حجج من فقدوا
سلطة االمس ...تماهت صباح بوزويتة متقمصة دور كنزة زوجة
املحامي املعارض مرتىض (عالء الدين ايوب) الذي يهادن النظام
ويصبح مقربا منه والتي تتعرض لالغتصاب من قبل احد اطباء
النظام «الدكتور الرتيل» (رضا بوقديدة) ،هذا الطبيب الذي يُرشّ ع
للتعذيب يف اقبية الداخلية.
يجتمع الثالوث بعد مرور حقبة من الزمن ،بعد ان نزلت
السنوات بثقلها عل كاهل االجساد واالرواح ،فتسعى كنزة اىل
اسرتجاع حقها املسكوت عنه قائلة« :سامحت اما ما نسيتش،
سهيت أما ما نسيتش ،كل يشء مدفون لهنا ...ما نحبش ننىس
وما يلزمنيش ننىس ...يلزمني اعرتاف يف حجم ايل عشتو ،يلزمني
اعرتاف».
عرفت صباح بوزويتة يف البداية من خالل ادوارها يف املرسح
والسينما والتقيت بها اوّل م ّرة يف بداية التسعينات بدار الثّقافة
ابن خلدون وكانت استاذة مك ّلفة بالتنشيط املرسحي ت ّم تعيينها
للعمل معي بدار الثقافة مكلفة بالنشاط املرسحي ...كانت صباح
بوزويتة يف تلك الفرتة حديثة الزواج من صديقي سليم الصنهاجي
وقدمت لدار الثقافة لتسلم مهامها...والطريف يف املسالة اني
قبلت منها امر التعيني وطلبت منها العودة من حيث اتت النّها
كانت يف اخر مراحل الحمل قائال « :يا مرحبا بيك زميلة معنا لكن
كيفاش باش تنشط وانت كرشك عىل قلبك وعىل وشك الوالدة»
فضحكت وقالت « :اكهو يلزمني نخدم ونبدا النشاط مع وليدات
نادي املرسح» وكان حارضا معنا الفنان الراحل احمد السوييس
املنشط هو ايضا يف نادي املرسح فقال لها« :اسمعي الكالم وشد
دارك وجيبلنا شنتي صغري ياخذ املشعل علينا» فانخرطنا يف
ضحكة جماعية ثم قلت لها « :يعيّش اختي صحّ تك قبل كل يشء
ومنخرطي النّادي متاعك توّة نضمّ وهم لنادي سيد احمد ّ
السنويس
ّ
يحرضوا معاه مرسحيّة « عروس القش» ّ
ال عندها عامني ولتوّة
ما حرضت» ...وعادت فعال ادراجها وبعد بضعة ايام جاء زوجها
سليم الصنهاجي واعلمنا بانّها وضعت مولودها قائال « :راهي
صباح تس ّلم عليك وقالت اوّل م ّرة يف حياتي نشوف مدير يترصّ ف
ه ّكة» فقاطعه سيد احمد ّ
السنويس قائال« :ما عندو حتى مزية
ّ
راهو اداري موجود يف هاك البريو يف خدمة الفنانني  ...بالش بينا
يقعد يدوّر يف صوابعو».
حيثيات هذا اللقاء بقيت راسخة يف ذهننا نتذكرها كلما التقينا
وكانت صباح بوزويتة تحرص دائما عىل السؤال اين وصلت
مرسحيّة «عروس القش ّ
ال من املفروض باش يعملها سيد احمد
لكن عمرها ما شافت النّور».

صفحة من إعداد  :منير الفالح

طرائف ّ
الزعيم (ج )188

أنتريتي نبّ ار
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يوم قال الزعيم «نرجعو وين كنا»

ْ
بورقيبة من ّ
السياسيني القالئل
الذين فهموا مدى تاثري ّ
الصورة عىل
ّ
املشاهد ّ
وان حسن استغاللها يمكن من
التاثري عليه.
وكان يحرص ان تكون الكامريا
حارضة يف ك ّل انشطته وخطاباته...
وكان يحرص ايضا عىل استخـدام
لُغـة عـامـّيـة سهـلـة يف خـطبـه
حتـّى يُبلِـغ افكـاره لعـامـّة الشـّعب
حيث كـان يجـلبُ الـيـه انـظار
ا ُملشـاهـديـن بمـن فيـهم البـعـض
مـن مُـعـارضيـه ،بشـدّة.
وطبّق هذا التميش عند مخاطبته
الشعب بعد االنتفاضة والفوىض التي
عمت انحاء البالد ما بني 3و 6جانفي  1984وروى النقابي الطيب البكوش
ْ
يف كتابه كيف كان لكلمات
بورقيبة بعد ثالث ايام من الفوىض وقع سحريّ
عىل املواطنني حولتهم من الرفض املطلق اىل املؤيد للرئيس ولسياسته....
حيث قال الطيّب الب ّكوش التأمت يوم  6جانفي هيئة ادارية ،استمعنا فيها
ْ
بورقيبة الذي اعلن فيه عن قراره بالرتاجع عن حذف
اىل خطاب الرئيس
الدعم قائال« :نرجع وين كنّا».
فتغري املوقف واصبح نقد مزايل شديدا وكذلك شقري ،وكأن الرئيس
استجاب لطلب االتحاد ،بينما الواقع ان االنتفاضة هي التي دفعت اىل
الرتاجع ،يف حني كان مزايل يعلن يف خطاباته أن ال تراجع عن القرار،
وانتقدني يف ترصيحاته التلفزية دون الترصيح باسمي ،واصفا موقفي
بانه» نذير شؤم» الني ذ ّكرت باالنتفاضات التي عرفتها البلدان التي
اتخذت قرارا مماثال يف السابق .ويف اعقاب الهيئة االدارية ،طلب الحبيب
ْ
بورقيبة».
عاشور عن طريق وسيلة زوجة الزعيم ،مقابلة الرئيس

هدى بن عمر في مسلسل
«اوالد الهاللية»

واضاف يس الطيب البكوش يف شهادته
قائال:عندما دخلنا القرص جاء الكعيل
للتسليم عليناّ ،
معبا بطريقة غري مبارشة
عن تقديره لالتحاد الذي لم يشارك يف
االحتجاجات واملظاهرات بصفة رسمية.
ثم جاءت وسيلة للتسليم علينا ،فاراد
احد االعضاء التقرب اليها قائال « :انت لك
فضل كبري يف قرار الرئيس» .فقالت« :ال
فضل يل ،املهم مصلحة تونس» .وعندما
ْ
ذهبت قال« :انها مناضلة كبرية» فلم يجبه
احد .وعندما دخل الرئيس ،ارتمى عليه
نفس العضو مع عاشور ،ولم يرتكوا له
املجال للتسليم عىل الجميع .فقال الرئيس
... il a suffi de trois phrasesثالث جمل
كانت كافية العادة االمور اىل نصابها ...و«انا ال باس عيلّ ،يف صحة جيدة،
ال حدبة ،ال بكيتة (عكاز) ،مازلت اواصل لعرش سنني».
ثم ملحني بني رؤوس الجماعة ،فتوجه نحوي مازحا« :اين تختبئ؟
عرفتك» وس ّلم عيل ّ بحرارة بالتقبيل ،ثم دعاني اىل مكتبه ،ويف الطريق
توقف طويال عند صورته يف البهو يف طريقه اىل املنفى بجزيرة Groix
مع الحارس ،ووضع يده عىل كتفي وهو يحدثني طويال عن التاريخ.
وهي الصورة التي نرشتها البراس  la presseوديالوڤ  dialogue.وكان
اليسء لكالمه معي يوم 5
واضحا ان الرئيس اراد برتحيبه بي ،فسخ االثر ّ
ديسمرب  1983أمام رضيح حشاد.
وعندما خرجنا من مكتبه تساءل« :اين نحن؟» وكانه لم يعرف من
اين يخرج.
وقال له الحبيب عاشور عن وسيلة« :انها وفية لك ،وال احد اكثر منها
وفاء».

ّ
ّ
وفنانون
فن

انضمت املمثلة التونسية املستقرة بالقاهرة
هدى بن عمر ،اىل فريق عمل مسلسل «اوالد
الهاللية» ،والذي سيتم عرضه يف رمضان املقبل
عىل شاشات التلفزة والذي يجمع ألوّل مرة
النجمان حسني فهمى ومصطفى فهمى يف
عمل واحد.
املسلسل من تاليف سليمان دياب واخراج فتحي عبد العزيز ،وهو
عبارة عن دراما اجتماعية صعيدية بثالثني حلقة ،وسيبدا تصويره يف
منتصف الشهر الحايل استعدادا للسباق الدرامي الرمضاني القادم.
ويشارك يف ادوار البطولة كل من الفنانة عفاف شعيب واحمد سعيد
عبد الغني ونجالء بدر وشريي عادل وبسام رجب ومادلني طرب وحمدي
الوزير وفتوح احمد ورشيف خري الله.

هند صبري في «مهب الريح»

تعاقدت هند صربي عىل مسلسل جديد بعنوان يف
«مهب الريح» ،اخراج عصام عبد الحميد ومن انتاج
محمد مشيش ،وتدور احداثه يف  45حلقة.
«يف مهب الريح» املقرر عرضه خارج سباق دراما
رمضان ،تجدد فيه هند صربي لقاءها الفني مع
املنتج السوري محمد مشيش بعد تالقهما يف مسلسل
“حالوة الدنيا” الذي حقق نجاحا اثناء عرضه يف
املوسم الرمضاني  ...2017وتبدا هند صربي تصوير
اوىل مشاهد دورها يف هذ االعمل الدرامي بعد شهر رمضان املبارك حتى
يكون «الكاستينغ» الذي يختاره حاليا مخرج العمل عصام عبد الحميد
مكتمال،حيث تم التعاقد مؤخرا مع الفنان محمد عالء ومن املرتقب ان
تتوضح مالمح ارسة املسلسل بعد فرتة...

لطفي عاشور في مهرجان
«كالرمون فيران»

يشارك الفيلم التونيس القصري «نقطة عمياء» من اخراج لطفي
عاشور ىف املسابقة الرسمية ملهرجان «كاليرمون فريان» لالفالم القصرية
بفرنسا ،الذى تقام دورته الـ 44من  28جانفي اىل  6فيفري .2022
فيلم «نقطة عمياء « هو فيلم وثائقي تونيس ،عرض دوليا الول مرة
ضمن فعاليات مهرجان القاهرة وحصل عىل جائزة يوسف شاهني ،وهو

من اخراج لطفي عاشور ،وانتاج تونس ،وفرنسا ،ومدته
 14دقيقة.
تدور احداث الفيلم تحت الحكم الدكتاتوري لبن
عيل ،يف السابع من اكتوبر  ،1991حيث تم اختطاف
رجل يف حمام احدى الرشكات العامة .تعرض
للتعذيب والقتل ثم اختفى دون ان يتم
العثور عليه .بعد ما يقرب من ثالثني
عاما ،عاد للتحدث الينا من خالل هذا
العمل.

تتويج عالمي جديد للسينما التونسية

فيلم «الرجل الذي اصبح متحفا» ملروان الطرابليس
رفع راية تونس عاليا وتحصل عىل جائزة االركانة
الربونزية يف املسابقة الرسمية لالفالم الوثائقية
يف املهرجان السينمائي الدويل للفيلم عن
الفن،وهي خامس مشاركة عاملية للفيلم
وخامس جائزة دولية ،واهدي مروان
الطرابليس هذا التتويج اىل روح
الفنان الراحل عيل عيىس الذي
كان محراب الفن محور هذا
الفيلم.
ويحكي فيلم «الرجل الذي اصبح متحفا» ،قصة فنان
منعزل عن العالم ،هو الفنان عيل عيىس الذي يعيش يف عامله
الخاص واالستثنائي .وير ّكز مروان الطرابليس ،ملدة نحو
ساعة ،ج ّل اهتمامه عىل املنزل-املتحف الذي كان يعيش فيه الفنان
متعدد املهارات عيل عيىس« ،الرجل الذي اصبح متحفا» وهو الشخصية
الرئيسية للوثائقي الذي قدمه املخرج يف صورة الفنان املدمن عىل جمع
االشياء التي تساعده عىل تكوين تحفه الفنية ومراكمتها شيئا فشيئا يف
منزله».
ُ
وكان الفيلم قد توّ ج سابقا بجائزة افضل رشيط وثائقي يف مهرجان
مينا السينمائي بالهاي الذي اقيمت دورته الثالثة عرب االنرتنت...كما
سبق لهذا الفيلم التتويج بثالث جوائز يف اختتام الدورة الحادية عرشة
للمهرجان الدويل للفيلم الوثائقي بخريبقة املغربية وهي «افضل اخراج»
و«جائزة النقد» وكذلك جائزة «الغرفة املغربية للفيلم الوثائقي» كما
شارك يف عديد التظاهرات السينمائية الدولية االخرى ابرزها مهرجان
االقرص للسينما االفريقية يف دورته التاسعة.
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ورطة وحتقيق
ملف الخالف القانوني بني الجامعة التونسية لكرة القدم وسلطة االرشاف ممثلة يف وزارتي الشباب والرياضة واملالية من
جهة والديوانة من جهة ثانية بخصوص أزياء املنتخب الوطني وما رافق ذلك من تراشق بالتهم وبالبيانات والبالغات احتل
حيّزا كبريا من اهتمام الشارع الريايض يف تونس بل غ ّ
طى يف جانب كبري منه عىل تحضريات املنتخب الذي يستعد لخوض
غمار نهائيات كأس امم افريقيا انطالقا من يوم غد األربعاء أمام منتخب مايل.
ّ
املتشعب خاصة يف ظل إرصار كل طرف عىل روايته
ودون العودة للخوض يف الجوانب القانونية لهذا النزاع القانوني
ّ
املترسبة حول الخالف بأن األمر ال يتعلق بعناد الوزير الحايل كمال دقيش فقط وأنه يعود اىل
القانونية تيش بعض املعلومات
ّ
ّ
نص قانوني واضح يمنع عىل أيّ وزير للرياضة أن يساير رغبة الجامعة التي يبدو أنها تبحث فقط عن حماية مصالحها
ومواردها.
العقد املثري للجدل والذي يربط الجامعة بالرشكة الفرنسية ّ
يوفر عائدات سنوية للجامعة بقمية  500ألف أورو عىل
امتداد اربع سنوات وهو مبلغ كبري جدّا ومن املفروض ان تنال خزينة الدولة منه نصيبها عىل غرار ما هو معمول به يف بقيّة
الجامعات والقطاعات خاصة ّ
أن الخالف ليس وليد اللحظة وغري مرتبط فقط بالوزير الحايل كمال دقيش .فحتى سهام
العيادي الوزيرة السابقة بالنيابة والتي تعترب الساعد االيمن لوديع الجريء رفضت خالل ارشافها عىل الوزارة التوقيع عىل
ترخيص استثنائي يبيح للجامعة الحصول عىل عفو جبائي والعيادي ليس الوحيدة فحتى ماجدولني الشارني نسجت عىل
نفس املنوال ورفضت التوقيع .والرتخيص الذي حصلت بموجبه الجامعة عىل عفو جبائي ج ّر صاحبه اىل التحقيق حسب ما
كشفت مصادر موثوقة لـ»الشارع املغاربي».

جراية بـ 30ألف دوالر
بعد  15سنة بالتمام والكمال قضاها يف
أحضان النادي االفريقي اختار االبن الويف ّ
لفريق باب الجديد تغيري األلوان وخوض تجربة
احرتافية هي االوىل يف مسريته الرياضية خاصة
ّ
أن العرض الذي تلقاه قد ال يتك ّرر م ّرة أخرى
ّ
سن .33
والالعب عىل أعتاب
بالل العيفة وبعد مشاركة
ّ
موفقة يف البطولة العربية رفقة
املنتخب الوطني ّ
رفع من جديد
يف أسهمه وأعاد اكتشاف
نفسه مجددا ليدير نحوه
رقاب عديد الفرق الخليجية
التي حاولت استمالته والفوز
بتوقيعه.
وبعد مفاوضات مع فريق
العربي الكويتي الذي اقرتح عىل
االفريقي مبلغ  200ألف دوالر وهو
العرض الذي لم يلب الطموحات املادية لالعب
ولفريقه ّ
فضل قائد األحمر واالبيض االلتحاق
بفريق ابها السعودي الذي يعترب وجهة مفضلة
لالعبني التونسيني ومن الفرق املحرتمة يف
السعودية فضال عىل ّ
أن دوري املحرتفني
السعودي يعترب االفضل عربيا وآسياويا وليس
متاحا أليّ العب االنتقال اليه واللعب فيه.
التجربة الجديدة لقيدوم االفريقي ستكون
مفيدة بكل املقاييس بالنظر اىل طبيعة
املنافسة يف الدوري السعودي .كما ّ
أن
العرض املادي املقدّم يعترب طوق نجاة
وجرب رضر لبالل العيفة الذي أفنى
مسريته يف النادي االفريقي دون ان يغنم
ما يليق بمستواه وبما قدّم عىل امتداد
سنوات.
من جانبها لم تعلن هيئة يوسف العلمي
عن التفاصيل املالية للصفقة ولكن مصادر
موثوقة كشفت لـ»الشارع املغاربي» أن العيفة
ّ
وقع عىل عقد يمتد لعامني ونصف سيحصل
مقابله النادي اإلفريقي عىل  800ألف دوالر
وستكون جراية العيفة يف حدود  30ألف دوالر
شهريا دون احتساب املِنح واملكافآت األخرى
التي قد تفوق يف بعض االحيان سقف الجراية
وهو مقابل مادي محرتم ومحرتم جدّا ويليق
بالعب دويل عىل اعتاب خوض مغامرة افريقية
مع املنتخب التونيس يف «كان» الكامريون.

وجهة جديدة
يعترب الالعب الدويل التونيس
أنيس بن سليمان من أفضل
األسماء املتواجدة يف قائمة
ّ
كبي بسبب
الناخب الوطني املنذر
املستويات الكبرية التي يقدمها مع
فريقه بروندبي الدنماركي وهو ما
ّ
أهله ليكون الالعب العربي الوحيد
يف التشكيلة املثالية لالعبني األفارقة
الصاعدين لسنة .2021
تأ ّلق بن سليمان جعله محلّ
اهتمام عديد الفرق األوروبية التي
تبحث عن الفوز بخدماته خاصة
ّ
أن الالعب يعترب واعدا وقابال
للتسويق .بن سليمان الذي
سيكون ضمن خيارات املد ّرب
الوطني يف نهائيات كأس
امم افريقيا التي تحتضنها
الكامريون يبدو قريبا جدّا من
االلتحاق بالبطولة األملانية حيث
كشفت بعض املصادر املق ّربة من
كواليس الالعب أن فريق كولن
األملاني الذي يض ّم يف صفوفه كذلك
العبنا املتأ ّلق إلياس السخريي
مهت ّم بالتعاقد مع بن سليمان الذي
يبحث هو اآلخر عن فريق وبطولة
يستجيبان لتطلعاته الكروية
ويكونان قادران عىل تقديمه أفضل
يف الساحة األوروبية .واألكيد ّ
أن
مشوار املنتخب يف الكأس االفريقية
قد يُسهم يف الرتفيع من أسهم
الالعب يف السوق األوروبية.
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 90مليون مهر طالق
بعض
ذكرت
املصادر املوثوق بها ّ
أن
الالعب السابق التحاد
بن قردان هيثم
املحمّ دي بات قريبا
من خوض تجربة
سيكون
احرتافية
عنوانها عىل األرجح
دوري الدرجة الثانية
السعودي وتحديدا
فريق «الصفاء»
قدّم
الذي
عرضا يعترب
عىل تواضعه
مهما لفريق
يف
ينشط
الدوري الثاني
السعودي اي ما
بطولة
يعادل
الرابطة الثالثة
يف تونس.
ا ملحمد ي
سيحصل عىل
مبلغ  50ألف
نظري
دوالر
تو قيعه
عىل
عقد
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نصيحة اجلعايدي

الحديث عن تعاقد الرتجي الريايض التونيس مع الالعب البلجيكي ذي األصول املغربية
صابر بوغرين كان مج ّرد تخمينات وترسيبات قبل ان يكشف الالعب نفسه عن اقرتابه
من تعزيز صفوف شيخ االندية التونسية من خالل صورة نرشها عىل صفحته الرسمية
بموقع انستغرام.
الالعب الناشط يف صفوف فريق نيفتيش باكو األذربيجاني سيكون عىل االرجح
ثالث صفقات الرتجي خالل فرتة االنتقاالت الشتوية الحالية بعد استقدام املهاجم
العائد محمد عيل بن حمودة واملدافع الدويل السابق هاني عمامو.
مصادر موثوق فيها كشفت لـ»الشارع املغاربي» ّ
أن صابر بوغرين صاحب
الـ 25ربيعا متواجد منذ أيام بتونس وأنه يجري بعض الرتتيبات األخرية قبل
التوقيع رسميا عىل عقده مع الرتجي.
ويبدو من خالل بعض األخبار ّ
أن مد ّرب الرتجي رايض الجعايدي الذي
كان له مرور خاطف بالبطولة البلجيكية هو الذي أًرصّ عىل انتداب بوغرين
بناء عىل نصيحة من أحد أصدقائه املد ّربني الذين يعرفون جيدا خصال الالعب
خاصة ّ
أن بو غرين مثّل املنتخب البلجيكي للشباب يف  2014قبل أن يختار
تمثيل منتخب املغرب وخاض مبارتني مع منتخب أسود األطلس األوملبي.
وحسب املصادر ذاتها من املنتظر أن يحصل الفريق األذربدجاني عىل 250
ألف دوالر مقابل التفويت يف العبه الذي سيميض للرتجي اىل غاية موىف
جوان .2024

يمتد
موىف
اىل
جوان
شهر
القادم وهو مبلغ
محرتم جدّا لالعب لم
ّ
يتحصل عىل أموال
منذ فرتة طويلة بحكم
عدم حصوله عىل
جراياته الشهرية مع
فريق اتحاد بن قردان.
بل االكثر من ذلك لم
يستطع الالعب الحصول
عىل حريته وفسخ عقده
مع االتحاد اال ّ قبل توفري
مبلغ  90ألف دينار كمهر طالق
دفعها الالعب للحصول عىل
حريته والهروب من جحيم بعض
املسؤولني هناك.

احلمدوين
ُيراوغ

مثلما هو معلوم أعلن النادي الريايض الصفاقيس عن
فسخ عقد العبه جاسم الحمدوني بالرتايض بني الطرفني.
وحسب ما كشف النادي اختار الحمدوني الذي ينتهي عقده
موىف شهر جوان القادم التنازل عن مستحقاته املالية والتي تقدّر
بحوايل  200ألف دينار وهي الخطوة التي ّ
فسها البعض وربطها
بوجود عرض مغر عىل طاولة الحمدوني الباحث عن اكتشاف
نفسه من جديد خاصة أن مروره بفريق عاصمة الجنوب لم يكن
موفقا باملرة رغم االجماع عىل سعة امكاناته الفنية والبدنية.
بعض املصادر تحدّثت بإطناب عن وجود عرض من النادي
االفريقي الذي يرصّ مد ّربه منترص الوحييش عىل استقدامه يف
املريكاتو الحايل القتناعه بقدرته عىل تقديم االضافة لفريق
باب الجديد .وحسب املصادر ذاتها جمعت جلسة خاصة
بني الوحييش والحمدوني ويبدو أنها تمخضت عن اتفاق

مبدئي بني الطرفني يف انتظار
االتفاق عىل بقية التفاصيل املالية
مع هيئة العلمي.
األمور تسري عىل هذا النحو والحمدوني قد
يكون كلوبيست خالل الساعات القليلة القادمة
بعض التطورات الطارئة قد تسقط الصفقة يف
لكن
و
الحمدوني يف ّ
كر بالتوازي مع االنتقال لالفريقي يف
املاء بما أن
خوض تجربة احرتافية يف صورة ّ
توفر العرض املناسب .الالعب ربط
قنوات اتصال مع أكثر من وكيل أعمال العبني وعرض نفسه عىل أكثر
ّ
جس النبض وانتظار ردود الفعل ويف صورة وصول
من فريق وهو بصدد
عرض مناسب قد يجرب عىل مراوغة النادي االفريقي وهو ما قد يكون
ّ
االقرب بما ّ
بأن جاسم الحمدوني بات قريبا جدا من
أن مصادرنا تفيد
االلتحاق بدوري الدرجة االوىل السعودي.
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