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»قيس« 
و»عمر«
والفقر

بقلم : ألفة يوسف

االفتتاحيةاالفتتاحية

هل ضاعت اللحظة التارخيية؟هل ضاعت اللحظة التارخيية؟

السفير زياد بوزويتة بريء

7 أشهر بعد 25 جويلية :

سفير تونس ببروكسيل يكشف 
لـ »الشارع المغاربي« حقيقة 

ما حدث في زيارة الرئيس وأسباب 
عقد اجتماعاته في مقهى
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2الشارع السياسي
االفتتاحيةاالفتتاحية 

عّودنا سيادة رئيس الجمهوريّة بأن يبدي أكثر 
الثّاني عمر  الخليفة  من مّرة إعجابه بشخصيّة 
تكّرر  قدوة.  يتّخذه  أنّه  إىل  وأشار  الخّطاب.  بن 
املثال مناسبة  ذلك مّرات، نذكر منها عىل سبيل 
زيارة الّسيّد قيس سعيّد لبعض املناطق الّريفيّة 
يريد  بأنّه  وإقراره   ،2021 أفريل  يف  القريوان  يف 
القضاء عىل الفقر أسوة بعمر بن الخّطاب. وإنّني 
واملواطنات،  املواطنني  أغلب  شأن  ذلك  يف  شأني 
إنّي  بل  الّرئيس  سيادة  تكذيب  إىل  داعيا  أجد  ال 
مدى  أخترب  أن  وأريد  كامال.  تصديقا  أصّدقه 
زهاء  بعد  بتونس  الفقر  عىل  القضاء  يف  نجاحه 

الّسنتني من ترصيحه هذا.
يف  كبريا  خبريا  يكون  أن  إىل  املرء  يحتاج  ال 
املسائل االقتصاديّة حتّى يلمس ما بلغه الوضع 
عن  أتحّدث  لن  تدهور.  من  التّونيّس  االقتصادّي 
انخفاض الّتقيم الّسيادّي من قبل أكثر من وكالة 
تصنيف، وإنّما سأكتفي بمالحظة بسيطة يعرفها 
كّل من يتسّوق يف تونس، وهي االرتفاع الجنونّي 
الّضوريّة  الغذائيّة  املواّد  أسعار  تشهده  اّلذي 
واألساسيّة. ويتضافر عىل هذا االرتفاع الجنونّي 
األساسيّة  املواّد  من  كبري  عدد  فقدان  لألسعار 
من الّسوق أو تحديد كّميات اقتنائها. ونحن عىل 
االستهالك،  فيه  يكثر  اّلذي  رمضان  شهر  أبواب 
ال يلمس املواطن)ة( التّونيّس)ة( أّي استاتيجيا 
املزري  الوضع  لهذا  حّل  إيجاد  أجل  من  واضحة 
إّن  التّونيّس.  للّشعب  الّشائيّة  املقدرة  ولتدهور 
الّسيّد الّرئيس اّلذي يريد القضاء عىل الفقر أسوة 
بعمر بن الخّطاب، ويف ظّل عجز واضح لحكومته 
يشبع  أن  يحاول  بديلة،  تصورات  تقديم  عن 
التّونيّس ترصيحات وخطبا. فهو يف كّل  الّشعب 
مسالك  عىل  غريه،  عىل  املسؤوليّة  يلقي  األحوال 
مساهمة  رضورة  يؤّكد"  إذ  أحيانا  التّوزيع 
الوطني  املجهود  يف  التوزيع  مسالك  أصحاب 
الذي  الظرف  استغالل  وعدم  املسؤولية،  وتحمل 
أخرى  أحيانا  املحتكرين  وعىل  البالد"،  به  تمر 
مشوع،  ربح  يف   "الحّق  للتّّجار  أّن  إىل  مشريا 
املضاربة  أو  االحتكار  يف  الحّق  لهم  ليس  ولكن 
نوافق  إذ  وإنّنا  الغذائية".  املواد  تغييب بعض  أو 
التّوزيع واالحتكار  أّن مسالك  يف  الّرئيس  سيادة 
نوّد  األسعار،  ارتفاع  يف  األساسنّي  العامالن  هما 
الحقائق  هذه  بأّن  نذّكره  أّن  وتقدير  لطف  بكّل 
أمر بديهّي ومعروف، أو لعّلها شبيهة كما يقول 
وحقيقة  باليس"،  "ال  بحقيقة  الفرنيّس  املثل 
"الباليس" هي كّل بديهة يكون اإلقرار بها مثريا 
ولو  تويّف،  فالنا  إّن  مثال  تقول  كأن  للّسخرية، 
من  أليس  مقامنا،  ويف  حيّا.  بعد  لكان  يمت  لم 
االحتكار؟  يف  حّق  لهم  ليس  التّّجار  أّن  البديهّي 
بهذه  ليذّكرهم  رئيسا  التّونسيّون  انتخب  وهل 
البديهة أم ليوجد حلوال عمليّة للمحتكرين؟ هل 

ويتوّعد  ويهّدد  لينّدد  رئيسا  التّونسيّون  انتخب 
فقط؟ هل انتخبوه ليقول: "نحن يف معركة أو يف 
حرب إن شئتم، لكن دون دماء ودون رصاص"؟ 
طرق  عن  الكثري  "أعرف  ليقول:  انتخبوه  هل 
االحتكار وعن املستودعات التي توجد فيها آالف 
صّدقنا  إذا  إنّنا  الغذائية"؟.  املواد  من  األطنان 
أنّه يعرف مسالك االحتكار وال يفعل  الّرئيس يف 
ثبت  إذا  أو  نصّدقه  لم  وإذا  مصيبة،  فهذه  شيئا 
أعظم.  فاملصيبة  االحتكار،  يعرف مسالك  ال  أنّه 
قد يستند مفّسو كالم سيادة الّرئيس، وما أكثر 
مفّسي كالمه، إىل أنّه يهّدد املحتكرين يف مرحلة 
أوىل قبل أن يمّر إىل الفعل. ولكّن هؤالء قد ينسون 
الّرئايّس قد قيل منذ  اإلنذار  أّن هذا  يتناسون  أو 
االحتكار  مجال  يف  تغرّي  اّلذي  فما  الّسنة.  زهاء 
من زمن ذلك القول إىل اليوم؟ نكون جاحدين إذا 
قلنا إّن األمور لم تتغرّي، فهي قد تغرّيت، ولكن إىل 
األسوء. وهذا أمر منطقّي ومتوّقع، فإذا اكتفى 
حلوال  يوجد  أن  دون  والوعيد  بالتّهديد  الّرئيس 
القائمني  والفاسدين  املحتكرين  فإّن  عمليّة، 
عىل مسالك التّوزيع لن يتاجعوا بل سيواصلون 
بقوت  األذى  وإلحاق  التّونيّس  االقتصاد  تخريب 

املواطنني.
الّرئيس  الجوهريّة يف خطاب  املشاكل  إّن من 
قيس سعيّد هي جنوحه يف أغلب األحيان إىل تقديم 
و"فاسدين"  و"مجرمني"  و"أعداء"  "خصوم" 
قد  وإنّنا  جميعها.  البالد  مصائب  يف  الّسبب  هم 
نوافقه يف ذلك، بشط أن يتذّكر أنّه هو املسؤول 
هذه  وأّن  والعباد،  البالد  أوضاع  عن  اليوم  األّول 
 25 منذ  كاملة  مسؤوليّة  تكون  تكاد  املسؤوليّة 
حكومة  هي  نفسها  الحكومة  أّن  بما  جويلية، 
وضمور  النّّواب  مجلس  غياب  ظّل  يف  الّرئيس 
ألنّه  مقبوال  الوضع  هذا  يكون  وقد  األحزاب. 
استثنائّي وعابر، ولكن ما هو ليس عابرا، وما ال 
يختلف فيه اثنان هو أّن كلمة "مسؤول" تعني 
من يتحّمل املسؤوليّة. فإذا تكاثر الفاسدون ولم 
يتّم الّضب عىل أياديهم، فالّرئيس )وحكومته( 
أنشطتهم  املحتكرون  كثّف  وإذا  املسؤول،  هو 
ورشعوا يف تجويع رشيحة كبرية من التّونسينّي 
القانونّي،  الّردع  طائلة  تحت  يقعوا  أن  دون 
إلقاء  إّن  املسؤول.  هو  )وحكومته(  فالّرئيس 
اللوم عىل كائنات هالميّة، وتنويع ألفظ التهديد 
من  التّهّرب  أشكال  من  شكال  إالّ  ليس  والوعيد، 
وإّن  واملواطنات.  املواطنني  أمام  املسؤوليّة 
عىل  متعاقبة  حكومات  من  وأتباعها  النّهضة 
بعد  هذا  التّهّرب  أسلوب  اعتمدت  قد  تونس، 
عيل  بن  نظام  عىل  بالّلوم  تلقي  فكانت   ،2011
وعىل االتّحاد العاّم التّونيّس للّشغل وعىل كّل من 
"يضعون العصا يف العجلة"، مربّرة بذلك عجزها 
التّاّم عن إدارة شؤون البالد والعباد. عىل أّن هذه 

الترّبيرات لم تقنع أحدا، ال الّشعب اّلذي لفظ يف 
عمومه منظومة العشيّة الّسوداء يف تونس، وال 
قيس سعيّد نفسه اّلذي يحاول "تصحيح املسار" 
وهذا ما يعني إيمانه بأّن املسار كان خاطئا وبأّن 

املشفني عليه هم من تجب مساءلتهم. 
يكون  أن  الّرئيس  سيادة  من  نطلب  ال  إنّنا 
مختّصا يف االقتصاد وال نشتط أن يكون متمّكنا 
نفسه  يحيط  بأن  نطالبه  ولكنّنا  آليّاته،  من 
بتونسيني وتونسيات أكفاء يف هذا املجال، يمكن 
دقيقة  عمليّة  حلول  أجل  من  عليهم  االعتماد 
يراجع  أن  إىل  رفق  بكّل  ندعوه  وإنّنا  وواضحة. 
يستعملها  اّلتي  والفضفاضة  العاّمة  العبارات 
برئيس  تليق  ال  واّلتي  االقتصادّي،  املجال  يف 
نذّكره  فقط  إنّنا  التّونسيّة.  الّدولة  يمثّل  هو 
اّلذي  البسيط)ة(  املواطن)ة(  إزاء  بمسؤوليّته 
غدا اليوم يف حال من اليأس تحمل بعض الّشباب 
الهجرة  إطار  البحر يف  يلقوا بنفسهم يف  أن  عىل 
أطبّاء  من  اآلخر  البعض  وتحمل  الالرشعيّة، 
البالد  ومهندسني وكفاءات عليا عىل أن يغادروا 

مغادرة جماعيّة يحتفون بها أحيانا.
بن  عمر  يتّخذ  إنّه  الّرئيس  سيادة  يقول 
يف  الّرئيس  أّن  يبدو  أنه  عىل  له.  قدوة  الخّطاب 
إحدى  له  قدوة  يتّخذ  أن  إىل  أقرب  الحايلّ  الوضع 
الخّطاب.  بن  أخبار عمر  الواردة يف  الّشخصيّات 
الّطعام  تطهو  اّلتي  املرأة  تلك  شخصيّة  ونعني 
لّذ وطاب، يف حني  الجياع، وتمنّيهم بما  ألبنائها 
املرأة  وأّن  حجارة،  عىل  يحتوى  الّطعام  قْدر  أّن 
عىل  ويناموا  أبناؤها  يتعب  أن  فقط  تنتظر 
يمنّي  الّرئيس  السيّد  أّن  الّشبه  وجه  الّطوى. 
عىل  بالقضاء  طوال  أشهر  منذ  التّونيّس  الّشعب 
املحتكرين ويعدهم بإخضاع مسالك التّوزيع إىل 
ارتفاعها  تواصل  األسعار  أّن  والحال  القوانني، 
ومثلما  اختفاءها.  تواصل  األساسيّة  واملواّد 
فإّن  الجوعى،  األطفال  يشبع  ال  املرأة  حىص  أّن 
لن  وتهديدا  تنديدا  للرئيس  الّلفظية  التّهويمات 
تشبع التونسيني والتونسيّات. وإذا كان األطفال 
منقذا  الخرب،  وفق  الخّطاب،  بن  عمر  يف  وجدوا 
من ليلة أخرى يمضونها وبطونهم جائعة، فمن 
متزايد  فقر  من  التّونيّس  الّشعب  سينقذ  اّلذي 
وجوع فاغر فاه يف وقت يتهّرب فيه كّل املاسكني 
ألم يحن  الّسيايّس من املسؤوليّة؟  الّشأن  بزمام 
ومن  والوعيد  التّهديد  من  نخرج  حتّى  الوقت 
أو عىل  االقتصاد  يف  املختّصني  االعتماد عىل غري 
إىل  االقتصادّي  الّشأن  فنسّلم  فيه،  األكفاء  غري 
عىل  والقدرة  والجدارة  الجدوى  متّخذين  أهله 
مقياس  عن  ومعرضني  مقياسا،  الحلول  إيجاد 
الّطاعة  الحالية ومقياس  الحكم  الوالء ملنظومة 

املطلقة للقائمني عليها؟ 

»قيس« و»عمر« والفقر
بقلم :  ألفة يوسف
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زوووووم

كانت لـ»الشارع املغاربي« عودة اىل ملف 
السابق  تونس  سفري  بوزويتة  زياد  السفري 
بالفاالت والذي كان موضوع تتبع من الهيئة 
الفساد والرشوة بناًء عىل  السابقة ملكافحة 
افادة كان تقّدم بها موظف سابق )م.ه.ب.( 
وكانت   2019 سنة  بمالطا  تونس  بسفارة 
امللف  تابعت  قد  املغاربي"  "الشارع  جريدة 
شهر  خالل  الصادر   173 عددها  يف  املذكور 
جويلية 2019 بناًء عىل ما تحصلت عليه من 

معلومات آنذاك من الهيئة املذكورة.
السيد  املغاربي" من  تلقت "الشارع  وقد 
زياد بوزويتة مجموعة من الوثائق الرسمية 
وحفظ  القضاء  قبل  من  بانصافه  تفيد 
رّد  الوحيد  طلبه  وكان  حقه  يف  التتبعات 
من  القراّء  لدى  االمور  وتجلية  له  االعتبار 
خالل تمكينه من حق الرّد عىل املقال الصادر 

بجريدتنا بخصوصه يف جويلية 2019.
آثر  أنّه  بوزويتة  زياد  السفري  أّكد  بداية 
التي  الشسة  االعالمية  الحملة  من  الرغم 
تعّرض لها  بحكم واجب التحّفظ املفروض 
املطلق  االلتزام  الدبلوماسيني  جميع  عىل 
اىل  واالحتكام  وبالصرب  النفس  بضبط 
الذي لم يشّك لوهلة يف انصافه واىل  القضاء 
التي  الخارجية  وزارة  اي  االرشاف  سلطة 

تعرض  التي  االزمة  بداية  منذ  متأّكدة  كانت 
لها من براءته التامة وذلك بموجب عمليتي 
يف  شبهة  كّل  غياب  اثبتتا  معمقتني  تفّقد 
هّو  اآلن  ترصيحه  أن  عىل  أكد  كما  حقه. 
2019 وعىل أنه أرّص عىل ان  األّول منذ سنة 
يكون لجريدة "الشارع املغاربي" من باب رّد 
االعتبار لشخصه الذي تضّر كثريا من حملة 

التشويه التي تعّرض لها.

بداية الحملة على
السفير زياد بوزويتة 

بنّي السيد زياد بوزويتة ان "امللف الوارد 
يف شأنه اىل الهيئة السابقة ملكافحة الفساد 
والرشوة كان يف اطار مشوع كيدي ووفاق 
سابقني  موظفني  قبل  من  ضّده  اجرامي 
بسفارة تونس بمالطا خططوا لالنتقام منه 
ملجّرد انه أتّم واجبه يف تأطريهم بصفته رئيسا 
يف  والجديّة  االنضباط  فرض  وحاول  للبعثة 
العمل". وأضاف محّدثنا اّن "منطلق املسألة 
شبكات  عىل  قادها  مشينة  كيدية  حملة 
)تحفظ  املوظفني  احد  االجتماعي  التواصل 
عىل ذكر اسمه(" مربزا أن الشخص املذكور 
"عمل مّدة سنة واحدة بسفارة تونس بمالطا 
حتى موّف جويلية 2019 تاريخ انهاء مهامه 
من  ضّده  ثبت  ملا  املركزية  اإلدارة  قبل  من 

بالسفارة"  العمل  بسري  واخالالت  تجاوزات 
كيدا  السفري  لشخص  يكيد  "جعله  ذلك  وأن 
مبارشا منتهجا سياسة تلفيق التهم الزائفة 
الحصول  "بغية  وأنه  املغلوطة"  واالدعاءات 
التتبعات  ال غري عىل صفة مبّلغ تحميه من 
التأديبية والقانونية تقّدم اىل الهيئة الوطنية 
السابقة ملكافحة الفساد بوشاية كاذبة ضّد 

السفري". 

كيف تعاملت الهيئة السابقة 
لمكافحة الفساد مع ملف 

السفير زياد بوزويتة؟  
"الهيئة  بأّن  بوزويتة  زياد  السيد  افاد 
وسيما  ملفه  معطيات  كامل  تملك  تكن  لم 
التقرير النهائي للهيئة العامة للرقابة املاليّة 
بوزارة املالية الذي يربؤه تماما" مالحظا أنه 
أعمالها  يف  متسعة  الهيئة  كانت  "لألسف 
تقص  او  بحث  اعمال  اية  اجراء  تتول  ولم 
اىل  عليها  الواردة  الوشاية  بإحالة  واكتفت 
للحّق  :"إحقاقا  وأضاف  هي".  كما  القضاء 
وبمجّرد اطالعها عىل تقرير التفقد الذي يفنّد 
االتهامات فإّن حاولت الهيئة تدارك احالتها 
بتونس  االبتدائية  املحكمة  اىل  مللفه  السابقة 
الغرض  الجمهورية يف  السيد وكيل  وراسلت 
تقرير  اليه  وأحالت   2020 اوت   7 بتاريخ 
التفقد النهائي وما يفيد بعدم صحة جميع 
محّدثنا  وأنهى  ضّده".  املوجهة  االدعاءات 
كان  األكرب  "رضره  أن  إىل  باالشارة  إفادته 
الفساد  تولت نشه هيئة مكافحة  ما  جراء 
من اتهامات لشخصه بالنشية االلكتونية 
"ولنئ  انه  وأضاف  تصدرها".  كانت  التي 
الديبلومايس  العمل  حساسية  يتفّهم  كان 

االرشاف  سلطة  تّسع  من  يستغرب  فإنه 
ضّده  روجت  التي  االشاعات  مع  التعامل  يف 
الفساد  ومع ما ورد بنشية هيئة مكافحة 
القضائية  االبحاث  نتيجة  انتظار  دون 
وقرارها ابعاده مؤقتا عن العمل الديبلومايس 

بالخارج".

القضاء يجزم ببراءة السفير 
زياد بوزويتة   

قرار  عىل  بوزويتة  زياد  السيد  اطلعنا 
بالقطب  التحقيق  قضائي صادر عن قايض 
التهم  جميع  بحفظ  يقيض  املايل  القضائي 
املوجهة اليه. كما افادنا بأنه "كان قد اشتكى 
واألكاذيب  االشاعات  فّجر  الذي  بالشخص 
املروجة ضّده واستصدر حكما جزائيا يدين 
الشخص املذكور من اجل جريمة نسبة امور 
غري صحيحة اىل موظف عمومي دون االدالء 
بما يفيد صحتها ويلزمه بالتعويضات املالية 

للسيد زياد بوزويتة".
وختم السفري زياد بوزويتة بأنه لم يشّك 
لوهلة يف تربئته من كل تهمة أو شبهة وأنه 
يتمنى أال يعيش أحد ما عانى مع افراد عائلته 
يف  السلطات  تتأنى  ان  املستقبل  يف  ويتمنى 
التعامل مع امللفات الحساسة التي تمس من 
وضعيات االفراد وأن يكون امثال من ارّضوا 
عربة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  به 
ملن يعترب وأن تنصفه وزارة الخارجية بجرب 

الضر الذي لحقه ورّد االعتبار لشخصه. 
مفّوض  وزير  هو  بوزويتة  زياد 
وديبلومايس منذ أكثر من 30 سنة ومتحصل 
الوطني  الوسام  من  األول  الصنف  عىل 
لالستحقاق لجمهورية مالطا وقد تمّكن من 
الدبلوماسية من  تحقيق عدد من االنجازات 
ثنائية  اتفاقية  عىل  والتوقيع  االعداد  بينها 

النتداب اليد العاملة التونسية بمالطا.

السفري زياد بوزويتة بريء

اول اجتماع 
بعد غد الخميس 24 فيفري 2022 يعقد املكتب التنفيذي 
منذ  له  اجتماع  اول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الجديد 
صفاقس  يف  ايام  منذ  املنعقد  املؤتمر  يف  اعضائه  انتخاب 
اجتماع  املغاربي".  لـ"الشارع  نقابي  مصدر  اكد  ما  حسب 
االجتماعي  املستوى  عىل  البوصلة  االتحاد  فيه  سيحدد 
الوطني بعد تغيب فرضته اجندة  وخاصة يف عالقة بالشأن 

املؤتمر وحساباته الداخلية.

محاوالت تأجيل
وزارة  ان  املغاربي"  لـ"الشارع  دبلومايس  مصدر  اكد 
الخارجية تقوم بمساع لتأجيل زيارة تفقد اممية اىل تونس 
رضوب  من  وغريه  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  تقودها 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التابعة 
هي  الزيارة  اعمال  جدول  ان  كشف  املصدر  املتحدة.  لالمم 
والحريات  والحقوق  القضاء  الستقاللية  القانونية  االطر 
والقوانني املنظمة لالحتجاز ومنها االقامة الجربية واألماكن 
وقوانني  الطوارئ  حالة  استعمال  وسوء  لالحتجاز  السية 

مكافحة االرهاب واالستعمال املفرط للقوة ضد املعارضني.
التدابري  وضع  ستطرح  التي  امللفات  من  ان  واضاف 
والحريات.  الحقوق  منظمات  عىل  وتأثريها  االستثنائية 

معلنة  تفقد  زيارات  االممية  البعثة  تؤدي  ان  املنتظر  ومن 
شأنها  يف  وردت  التي  االحتجاز  أمكان  ملختلف  معلنة  وغري 
بقبول  ملزمة  تونس  بأن  وذّكر  تظلمات.  املتحدة  االمم  عىل 
الزيارة األممية باعتبار أنها كانت قد انضمت للربوتوكول.. 
مربزا ان اية محاولة لفرض رشوط ال تقبلها اللجنة األممية 
أو محاولة تدخل يف عملها أو تجسس عىل مقابالتها ستؤدي 
مع  حصل  ذلك  أن  عىل  مشددا  اللهجة،  شديد  رسمي  لبالغ 

بعض الدول.
العام  لألمني  السنوي  التقرير  ينتظر  اخرى  جهة  من 
الذي  العالم  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  حول  املتحدة  لألمم 
سيقدم للدورة الرئيسة السنوية ملجلس حقوق اإلنسان التي 
ستنطلق يوم 28 فيفري يف جينيف ملدة أربعة أسابيع.. وقال 

املصدر ان أوضاع حقوق اإلنسان يف تونس ستكون حارضة..

مثل الحرباء...
موقع algeriepatriotique شن هجوما الذعا عىل رئيس 
وزراء فرنسا األسبق مانويل فالس بسبب ترصيحاته األخرية 

يف املغرب حول ملف الصحراء الغربية.
مخالطة  عىل  متعّود  "رجل  بـ  فالس  وصف  املوقع 
الحوانيت السياسية" وبأنه "يتلّون مثل الحرباء وال يستقّر 

له رأي حول القضايا السياسية التي يحش أنفه فيها".
بسبب  اسبانيا  األصيل  بلده  من  بطرده  ذّكر  أن  وبعد 
"فشله يف التويج لسقط متاعه السيايس" اعترب املوقع أن 
مصالحه  عىل  حفاظا  املغربية  للسلطات  ذمته  "باع  فالس 

الشخصية".
وكان فالس قد رصح لوسائل اعالم مغربية بأنه "يتوجب 
وبرصاع  الباردة  بالحرب  املرتبطة  الصحراء  قضية  تجاوز 
عرب  موجود  "الحّل   : قائال  يضيف  أن  قبل  آخر"  عالم  من 
بسيادة  اعتفت  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  موقف 
املغرب عىل الصحراء وكذلك عرب موقف فرنسا ويجب علينا 
مساعدة أصدقاءنا املغربيني يف معركتهم العادلة ألن حركة 
"البوليساريو" االنفصالية ال تالئم البتّة قيم االتحاد األوروبي 

ومصالحه االستاتيجية".

زووم
زووم
زووم
زووم
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7 أشهر بعد 25 جويلية :

كوثر زنطور

هل ضاعت اللحظة التارخيية؟

يعاب عىل رئيس الجمهورية قيس سعيد ممن يساندونه 
خاصة انه انشغل عن االهم بالسفافس وليس حتى باملهم . 
االهم هو االوليات الوطنية العاجلة التي تضم اليوم امللفات 
ترتيب  يف  الفشل  هذا  واالجتماعية.  واملالية  االقتصادية 
بتفاصيل  نفسه  سعيد  قيس  إغراق  اليه  مضاف  االولويات 
انزالق  من  املخاوف  أجج  العام  الشأن  ادارة  يف  التفاصيل 
الدولة نحو الهاوية عىل وقع  تحذيرات من مخاطر االنهيار 
حقيقي  الصالح  ثمينة  فرصة  وإضاعة  والفوىض  الشامل 

يضع البالد عىل سكة النمو واالزدهار.
 7 حصيلة  توصيف  اذن  االحوال  من  حال  بأية  يمكن  ال 
اشهر من الحكم املطلق لقيس سعيد بااليجابية. وال يمكن 
القول ايضا ان مسار 25 جويلية انطلق بخطوات محتشمة 
وبتعثرات مردها "تركة" ثقيلة لعشية فاشلة وأن القادم 
تجميع  يف  نجح  رئيس  حضة  يف  ونحن  افضل  أفقا  يحمل 
وانتهى  بديل  تقديم  دون  الواقع  االمر  بسياسة  السلطات 
تسميه  مما  بعض  رّشع   وان  هدم  معاول  صورة  اىل  بذلك 
املعارضة بـ" مفتيي البالط" بأن اجراءات الرئيس وقراراته 
التدابري االستثنائية "رضورة"  السلطات يف فتة  واحتكاره 
لتحصني الدولة من الداخل وتخليصها من مخلفات عملية 
تدمري ممنهجة رضبت اسسها خالل العش سنوات املاضية.

والتقييم السلبي الدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية وسع 
اصبح  جزء من مكوناتها  التي  املسار  دائرة معاريض هذا 
يتحدث "عما بعد قيس سعيد" وعن السيناريوهات الكفيلة 
بالتسيع بانهاء حكمه تفاديا لكارثة عنوانها افالس الدولة 
البطيء  والنسق  موارد  تعبئة  عن  العجز  تواصل  وقع  عىل 
للمشاورات مع صندوق النقد الدويل واملواقف الدولية الحادة 
واملتتالية منذ االعالن عن حل املجلس االعىل للقضاء والتلويح 

بوقف املساعدات. 

الحصيلة 
التدابري االستثنائية  الـ7 اشهر من  يمكن تلخيص فتة 

يف : 
عن  الجمهورية  رئيس  اعالن   :  2021 جويلية    25  -
تفعيل الفصل 80 من الدستور واقالة هشام املشييش ورفع 
الشعب  نواب  مجلس  اشغال  وتجميد  النواب  عن  الحصانة 
 3 من  اقل  بعد  يتاجع  ان  قبل  العمومية  النيابة  وترؤسه 

ساعات عن صدور هذا القرار يف بيان رسمي. 
- تسييج الربملان بمدرعات الجيش وغلقه بالكامل ومنع 

رئيسه راشد الغنويش وعدد من النواب من دخوله. 
رئاسيا  امرا  يصدر  سعيد  قيس   :  2021 جويلية   26  -
يقيض بتعطيل العمل باالدارات املركزية واملصالح الخارجية 
الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  املحلية  والجماعات 
االدارية ملدة يومني. وال يعلم اىل اليوم يشء عن خفايا هذه 
القرار وعما إن كان قد مكن فعال من "حماية ملفات ووثائق 
هامة من االتالف" عىل غرار ما حدث ابان الثورة مثلما روج 

لذلك مقربون من سعيد. 
- 26 جويلية 2021 : انطالق سلسلة اقاالت شملت اوال 
وزير الدفاع ووزيرة العدل ليبلغ عدد املقالني يف غضون 10 
االقتصاد ووزير تكنولوجيات  30 مسؤوال منهم وزير  ايام 
االتصال ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ورئيس 
الثورة والعمليات االرهابية  العامة لشهداء وجرحى  الهيئة 
وكل  الحكومة  عام  وكاتب  الحكومة  رئيس  ديوان  ومدير 
يف  بمهام  مكلفني   9 اىل  باالضافة   8 وعددهم  مستشاريه 
املصالح  اقالة مدير عام  الحكومة عالوة عىل  رئيس  ديوان 

املختصة وايضا الرئيس املدير العام للتلفزة الوطنية.
- 26 جويلية 2022 : هشام املشييش يعلن يف بيان للراي 
سيختارها  التي  الشخصية  اىل  السلطة  سيسلم  أنه  العام 

الرئيس. 
اىل  أجنبية  وفود  زيارات  انطالق   :  2021 جويلية   27  -

تونس واوىل الزيارة كانت لوزير الخارجية الجزائرية رمطان 
لعمامرة وتلتها زيارات لوزراء خارجية عدد من الدول منها 
مرص واملغرب والسعودية واملانيا ومستشار رئيس االمارات. 
- 9 اوت 2021 : نجاح حملة التلقيح املضاد لكورونا هو 
دقيقة  ظرفية  يف  وجاء  جويلية   25 بعد  لسعيد  نجاح  اهم 
عاشت خاللها البالد اسوأ موجة من الوباء بسبب سوء ادارة 

االزمة. 
عىل  واليا  الالوي  عبد  سمري  تعيني   :  2021 اوت   12  -
لقيس  التفسريية  الحملة  يف  الناشطني  احد  وهو  بنزرت 
سعيد وهو تعيني أعقبته تعيينات عىل رأس عدد من الواليات 

من "جماعة سعيد" وبداية الحديث عن "حزب الرئيس". 
- 13 اوت 2021 : وفد امريكي رفيع املستوى يزور تونس 

ويلتقي قيس سعيد. 
الفساد  مكافحة  هيئة  مقر  غلق    :2021 اوت   20  -
بالقوة العامة ووضع رئيسها قيد االقامة الجربية وهو قرار 
شمل عددا من القضاة ومستشاري رئيس الحكومة االسبق 
هيومن  منظمة  وتقول  النواب  من  وعددا  الشاهد  يوسف 
واتش ان عدد املعنيني بقرار االقامة الجربية بلغ 50 شخصا. 
لم يسمها  اطرافا  يتهم  : قيس سعيد   2021 اوت   21 -

بالتخطيط الغتياله.
بمقر  خطابا  يلقي  سعيد  قيس   :  2021 سبتمرب   20  -
العمل  تعليق  عن  ويعلن  انصاره  امام  بوزيد  سيدي  والية 
بعدد من ابواب الدستور وعن وضع احكام انتقالية ويؤكد 

انه سيتم تغيري القانون االنتخابي. 
او   117 االمر  : قيس سعيد يصدر   2021 - 22 سبتمرب 

الدستور الصغري. 
بودن  نجالء  يكلف  سعيد  قيس   :  2021 سبتمرب   29  -

بتشكيل الحكومة.
- 3 اكتوبر 2021 : خروج مسرية مساندة لقرارات سعيد 

الذي يؤكد مشاركة مليون و800 الف تونيس فيها.

الجمهورية قيس سعيد خاللها نفسه من كل  رئيس  التي مكن  التدابير االستثنائية  فترة  البالد  7 اشهر على دخول  تنقضي   2022 25 فيفري  الجمعة  يوم 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون ان يحقق في المقابل أية انجازات تذكر على مستوى العناوين الكبرى لمسار 25 جويلية ونذكر منها اساسا 
المحاسبة ومحاربة الفساد او تخليص الدولة من "االدران" واالنطالق سريعا في االصالحات ودون أن تلقى خارطة طريقه في اولى استحقاقاتها وهي االستشارة 

االلكترونية مشاركة واسعة تفتح له الباب أمام اضفاء شرعية  تنزيل مشروعه السياسي.
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: رفع قرارات االقامة الجربية دون   2021 - 10 اكتوبر 
اية توضيحات حول اسباب اقرار هذا االجراء وال عن اسباب 

رفعه.
تشكيلة  عن  تعلن  بودن  نجالء   :  2021 اكتوبر   11  -
امام  الدستورية  اليمني  اليوم   التي ادت يف نفس  حكومتها 

رئيس الجمهورية.
- 19 نوفمرب 2021 : احالة 19 من كبار القيادات االمنية 
عىل التقاعد الوجوبي منهم مدير عام االمن الوطني ومحمد 
عيل بن خالد امر الحرس الوطني اللذين ساهما يف انجاح 25 

جويلية وقام قيس سعيد بتقيتهما اىل امري لواء.
رفض  يعلن  الجمهورية  رئيس   :  2021 نوفمرب   19  -
تفعيل القانون عدد 38 القايض بتشغيل من فاقت بطالتهم 
التشغيل  بوزير  جمعه  لقاء  خالل  طارحا  سنوات  العش 
انتدابهم  تم  انه  قال  الالف  الجامعية  الشهائد  تدليس  ملف 
باملحسوبية يف اجهزة الدولة طارحا كبديل الشكات االهلية.

تاريخ  تغيري  يقرر  سعيد  قيس   :2021 ديسمرب   2  -
االحتفال بعيد الثورة من 14 جانفي اىل 17 ديسمرب. 

- 6 ديسمرب 2021: قيس سعيد يدعو اىل ترتيب النتائج 
القانونية لتقرير محكمة املحاسبات حول انتخابات 2019 
للقضاء ورئيسة  االعىل  املجلس  برئيس  ويجتمع يف سابقة 
االدارية  للمحكمة  االول  والرئيس  العديل  القضاء  مجلس 

ورئيس مجلس القضاء العديل. 
سعيد  قيس  من  طمأنة  خطاب   :  2021 ديسمرب   10  -
انتحار  بعد  ساعات  القومي  االمن  مجلس  اجتماع  يف 
الشفاء  النهضة  وتمنيه  داخل مقر حركة  السيفي  سامي 
للمصابني ودعا خالله التونسيني اىل الوحدة وعدم االنجرار 
عكس  انه  واعترب  تساؤالت  اثار  خطاب  االشاعات.  وراء 
تغريا بـ180 درجة يف خطاباته السيما انه جاء بعد اجتماع 
صباحي بعدد من خرباء القانون الدستوري اعلن خالله ان 

دستور 2014 لم يعد صالحا.
تواصل  عن  يعلن  سعيد  قيس   :  2021 ديسمرب   13  -
فتة  النهاء  طريق  خارطة  وعن  الربملان  اشغال  تجميد 
التدابري االستثنائية وتنظيم استشارة الكتونية تنطلق يوم 
غرة جانفي 2022 وتنتهي يوم 20 مارس عىل ان تتوىل لجنة 
شعبيا  استفتاء  تنظيم  يتم  ثم  االقتاحات  مختلف  صياغة 
يوم 25 جويلية وانتخابات تشيعية سابقة الوانها يوم 17 

ديسمرب 2022.
قانون  عىل  يميض  سعيد  قيس   :  2021 ديسمرب   28  -
املالية لسنة 2022 ويعلن عدم اقتناعه بعدد من االجراءات 

املضمنة فيه. 
عىل  البحريي  الدين  نور  احالة   :  2021 ديسمرب   31  -

االقامة الجربية. 
- 11 جانفي 2022 : احالة 6 قيادات امنية عىل التقاعد 
رشف  توفيق  الوزير  عهد  يف  الثاني  هو  اجراء  يف  الوجوبي 

الدين. 
البولييس  انتقادات واسعة للقمع   :  2022 - 14 جانفي 
الذي رافق مسرية 14 جانفي 2022  ولتوظيف ازمة كورونا 
عشية  الجوالن  وحظر  التجمع  منع  اجراءات  اصدار  عرب 
يف  شاركت  التي  االعداد  من  ويسخر  ينفي  وسعيد  املسرية 

املسرية. 
- 15 جانفي 2022 : انطالق االستشارة االلكتونية. 

- 15 جانفي 2022 : لقاء بني رئيس الجمهورية واالمني 

العام لالتحاد العام التونيس للشغل وصفته املنظمة الشغيلة 
وبعد  الطرفني  من  نارية  ترصيحات  بعد  وجاء  باملطول 

قطيعة تواصلت الكثر من 6 اشهر. 
- 19 جانفي 2022 : فتح تحقيق يف وفاة شخص اثناء 

مشاركته يف مظاهرة 14 جانفي. 
- 20 جانفي 2022 : سعيد يصدر مرسوما يقيض بايقاف 

املنح واالمتيازات املسندة العضاء املجلس االعىل للقضاء. 
الرئايس  الديوان  مديرة  استقالة   :2022 جانفي   24  -

نادية عكاشة. 
- 25 جانفي 2022 : صدور قرار اعفاء وليس استقالة 

نادية عكاشة بالرائد الرسمي.
- جانفي 2022 : صعوبات يف رصف األجور. 

خالل  يقدم  الجمهورية  رئيس   :  2022 جانفي   27  -
لالستشارة  االولية  النتائج  الوزراء  مجلس  اجتماع 

االلكتونية. 
- 6 فيفري 2022 : قيس سعيد يدعو من وزارة الداخلية 

الحتجاج امام املجلس االعىل للقضاء ويعلن عن نهايته. 
االعداد  عن  يعلن  سعيد  قيس   :  2022 فيفري   10  -
سيشمل  انه  قال  الجزائي  بالصلح  يتعلق  مرسوم  ملشوع 
من نكلوا بالشعب واختلسوا االموال ما بعد 2011 اىل غاية 

اصدار املرسوم. 
- 13 فيفري 2022 : صدور امر رئايس بتشكيل مجلس 

اعىل مؤقت للقضاء. 
- 17 فيفري 2022 : رئيس الجمهورية يشارك يف القمة 

االوروبية االفريقية وجدل حول سوء االعداد. 
- 18 فيفري 2022 : قيس سعيد يمدد يف حالة الطوارئ 

بـ10 اشهر كاملة .
استحقاقات هامة 

شهدت املعارضة املوجهة لرئيس الجمهورية تغريا نوعيا 
فاملعارضة  أيضا.  مكوناتها  حيث  ومن  الخطاب  حيث  من 
التي كانت تضم اساسا ما يسمى بـ" جرحى 25 جويلية" 
وعىل   80 الفصل  تفعيل  قبل  السلطة  يف  النافذة  واالطراف 
سعيد  مساندي  لتشمل  توسعت  النهضة  حركة  رأسها 
انتقلت  الخطاب،  حيث  من  له.  الداعمة  االحزاب  من  وعدد 
انتقادات حادة  اىل  النقاشات من نقاش دستوري وقانوني 
طرحت خاللها امللف الصحي للرئيس ودور العائلة يف ادارة 
رئيس  قبل  من  اتهامه  حد  اىل  االمر  ووصل  الدولة  شؤون 

حركة النهضة والربملان املجمدة اشغاله بالتشيّع.
من  تبقى  ملا  تطمينات  اليوم  حتى  سعيد  يقدم  ولم 
زمني  وبتسقيف  بضمانات  يطالبون  له  ناقدين  مساندين 
بإدارة  تفرده  ويرفضون  االستثنائية  لإلجراءات  واضح 
االتحاد  غرار  عىل  التشاركية  باعتماد  ويطالبونه  املرحلة 
ثغرات  بتك  خاصة  سعيد  ويُنتقد  للشغل.  التونيس  العام 
االستثنائية  التدابري  اجراءاته كانت سببا يف قصور فتة  يف 
وعجزها عن احتواء املطالب االساسية لـ25 جويلية وفتحت 
بتعليق  حصل  ما  غرار  عىل  بسعيد  شكايات  لتقديم  الباب 

اشغال الربملان دون حله أو مع املجلس االعىل للقضاء.
منذ  العام  للفضاء  املحتكر  سعيد  مسار  اىل  العودة 
هي  قدمها  التي  والعهود  الوعود  اكثر  ان  تبني  جويلية   25
لها  اثر  ال  شعارات  مجرد  بقيت  لكنها  الفاسدين  محاسبة 
واالجهزة  االمكانات  كل  لسعيد  ان  رغم  الواقع  ارض  عىل 
وتغريت  تاخرت.  محاسبة  عملية  الطالق  والصالحيات 

بذلك املعادلة اذ اصبح رئيس الجمهورية يف موضع التنكيل 
من  السيايس  للزمن  تقديره  سوء  مكنهم  الذين  بالخصوم 
باتوا بمقتضاه  "تبييض"  إعادة رص صفوفهم وحتى من 
املحاسبة  ضاعت  الديمقراطية.  عن  ومدافعني  معارضني 
السباب ال تبدو مفهومة ومن سوء حظ الرئيس ان اجراءته 
التي قدمها لتطهري القضاء هي بمثابة هدية للـ"الفاسدين 
واملجرمني والخونة وناهبي املال العام" الذين سيقفون امام 
قضاء بات يسمى بـ"قضاء التعليمات" بعد ان مكن سعيد 
باملجلس  املتعلق  املرسوم  يف  واسعة  صالحيات  من  نفسه 

االعىل املؤقت للقضاء.
ومن  سعيد  يقطع  فلم  االقتصادي،  املستوى  عىل  اما 
قانون  يخرج  ولم  السابقة  املقاربات  مع  الحكومة  ورائه 
املالية لسنة 2022 الذي صدر يف مرسوم عن فلسفة قوانني 
أنه  اقتصاديون  خرباء  واعترب  املنقضية  للسنوات  املالية 
ازمة  تنهي  حلول  نواة  يمثل  ال  وأنه  الفشل  تأصيل  قانون 
تونس العميقة وغري املسبوقة. وينتقد سعيد يف هذا املضمار 
بـعدم معرفة الشأن االقتصادي عالوة عىل تغييبه هذا امللف 
عىل  الخانقة  االزمة  ملواجهة  بالتعويل  وأيضا  أهميته  عىل 
ذلك  عن  وانجر  الدويل.  النقد  صندوق  مع  التفاق  التوصل 
وتنصل  واقتصادية  مالية  انتكاسة  اية  مسؤولية  تحمله 

حكام العشية السابقة من مسؤولية "عشية الخراب" .
تنظيم يسميه معارضوه  لقيس سعيد   سياسيا، اصبح 
نتائج  وتضعه  باالحزاب"  "كافر  لرئيس  معلن  غري  بحزب 
سرب االراء يف املرتبة الثانية وتقوده مجموعة من "املفسين" 
بصفته  حارضا  وبات  االعالمي  املشهد  اكتسح  من  منهم 
كان ناشطا يف الحملة التفسريية لقيس سعيد يف انتخابات 
ويف  ومعتمدين  وعمد  ووالة  وزراء  عينوا  واخرون   2019
الدواوين ومستشارين. والرئيس الذي يعول عىل االستشارة 
بعزوف  اصطدم  السيايس  مشوعه  لتنزيل  االلكتونية 
لم  املشاركني  ان عدد  الرسمية تقول  املشاركة واالرقام  عن 
اعلن سعيد يف مجلس  ذلك  الف مشارك ورغم   200 يتجاوز 
الوزراء عن نتائج اولية لهذه االستشارة نسبتها بني 80 و92 
يف املئة وتصب يف االهداف املرجوة منها وهي حسب معارضيه 
الدولة  اضفاء رشعية عرب عملية تحيل توظف فيها اجهزة 
القاعدي"  البناء   " مشوع  لتفعيل  العام  املال  فيها  ويبدد 
ولتغيري كل املنظومة السياسية واالنتخابية بطريقة احادية.
ما  مسار  "تسويق"  حسن  يف  سعيد  فشل  دبلوماسيا، 
اىل  بالنظر  البداية  يف  تفهما  لقي  وان  الذي  25 جويلية  بعد 
املساندة  الشعبية فإن التفهم تحول اىل تحفظ ثم اىل تهديد 
اية ضمانات بخصوص عدد  بفرض عقوبات يف ظل غياب 
بالسلطة وخاصة رفض  التفرد  من االجراءات ونزوع نحو 
ان يكون 25 جويلية منطلقا لتنفيذ مشوع شخيص تنظر 
اليه عواصم عدة عىل أنه "مشوع قذايف جديد يف املنطقة". 

الذي  سعيد  تنتظر  االهم  واالستحقاقات  اشهر   7 مرت 
سيكون بعد اقل من شهر يف مواجهة جديدة تتعلق بنتائج 
عن  سيعلن  التي  اللجنة  وتركيبة  االلكتونية  االستشارة 
مع  محتملة  ومواجهة  االقتاحات"  لـ"توليف  تشكيلها 
املفاوضات  بملف  عالقة  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
مع صندوق النقد الدويل ومع امكانية احتدام االزمة املالية 
الوضع االجتماعي وهي تحديات  وارتفاع االسعار وتدهور 
"مشوع  يف  ومنخرط  منقسم  بفريق  الرئيس  سيواجهها 

حكم" أجج الطموحات وبال دعم خارجي.

يلوح يف  أو تهديدا  لم يعد اإلفالس مجرد دعاية  »يف تونس 
الوقوف  وجب  مريرا  وواقعا  ملموسة  حالة  أصبح  بل  األفق 

عنده بكل جدية لفهمه ولوضع األدوات الضورية ملجابهته.
وآخرها  الحد  هذا  اىل  وصلت  التي  البلدان  فإن  وللتذكري، 

الحالة اللبنانية بدأت بنفس األعراض :  
- ارتفاع قيايس يف نسبة التداين 

-  إستشاء مفزع للفساد وتغوله عىل الدولة
- رصاعات سياسية بني األحزاب واالطياف السياسية
-  تدهور االستثمار وهروب رؤوس األموال إىل الخارج

تلك هي مقدمات اإلفالس التي يفقد فيها االقتصاد مناعته  
ويغذي   بالخارج  االستنجاد  نزعة  يفرز  ما  وهو  سيادتها،  والبالد 

قابلية لالستعمار وللتدخل االجنبي.« 18 /2 /21
يحكم   املشييش  كان  حينها،  سنة.  منذ  كتبتها  التدوينة  هذه 

والربملان قائما واألغلبية »مغّلبة عيلّ« و املعارضة بال صوت.
كان الفقري يزداد فقرا وكورونا تقتل األرواح وتدفن  املؤسسات. 

كانت تونس تتنح بني الفشل الذريع  واالنهيار 
الفظيع.

»مليانة«.  والقلوب  فارغة  كانت  »الكاسة« 
كان املشهد محزنا إىل حد اإلساءة لنا جميعا. 

اليوم وبعد سنة، ذهب املشييش وُجمد الربملان 
يضحك  ليصبح  األنيقة  كسوته  رئيسه  فخلع 
ويقهقه يف خطبه ربما ليخفي حزنه وهزيمته. 
الكاسة فارغة والقلوب خائفة من  اليوم الزالت 
املستقبل سيما أنه مع غالء األسعار بدأ الشّح يف 

بعض املواد الغذائية األساسية.
البالد..  يعطل  السيايس  وامللف  املوقف  سيد  التشاؤم  الزال  سنة  بعد 

البالد التي تنتظر اليوم مطرة وسياحا...
نحنا هّكاكا بني أخذ و»مخض« طل علينا فريد من جديد...فمرحبا 

مرحبا.

بقلم :
رفيق بوجدارية
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كيف تابعت االنتقادات التي واجهت مشاركة 
رئيس الجمهورية قيس سعيد يف القمة االوروبية 

االفريقية ؟ 
تابعت ما تم تناقله باستغراب كبري بسبب كم 

املغالطات واالخبار الزائفة التي تم التويج لها. 
بفريوس  اصابتك  حقيقة  عن  مثال  تتحدث 
كورونا التي حالت دون مشاركتك يف القمة وتأكيد 
سبب  هو  الخارجية  وزير  مع  خالفك  ان  البعض 

تغيبك عنها ؟ 
 فعال.. كيف يتم تكذيب اصابتي بالفريوس وال 
يتوانى احدهم عن الحديث عن »مرض دبلومايس«. 
بالنسبة ملن تحدث عن مرض ديبلومايس للسفري 
وهو مخطئ يمكنني ان أسكته من خالل منشور 
هذه  ان  يبدو  ولكن  تدوينة  بنش  فعال  قمت  اذ 
تتحدث  ان  معنى  ما  تفقه  وال  تفهم  ال  االطراف 
كل  امام  بكورونا  السفري  مرض  عن  السفارة 
شخص  ويأتي  بالسفارة  املوجودين  املسؤولني 
له  ان  باعتبار  ديبلوماسيا  مريض  عن  ليتحدث 
حسابات مع وزارة الخارجية . ملاذا يتم نش كل 
..ملاذا  بالتوضيح  مطالبا  ..لست  املغالطات؟  هذه 
املقامات  احتام  نتعلم  وال  الدروس  نستوعب  ال 
بهذه  تحديدا  من  رضب  يريدون   … واملناصب؟ 
 10 حوايل  يحتج  ان  يعني  ؟..ماذا  االشاعات 
القمة  مقر  أمام  فرنسا  من  منهم   9 أشخاص 
؟  املعارضة  هذه  كل  لَم   .. االفريقية؟  االوروبية 
ذلك  الهدف من  العكر وما هو  املاء  يف  الصيد  ولَم 
خاصة خالل مشاركة يف مؤتمر دويل ؟ يف البلدان 
املتحضة يفرض املنطق عىل كل االطراف التحدث 
وموقفه  رأيه  طرف  لكل  ..داخليا  واحد  بصوت 
أما خارجيا فوجب عىل كل االطراف ان  السيايس 
تونسيون  يقدم  ان  الغريب  ومن  منسجمة  تكون 

عىل شتم بالدهم .
مشاركة  عىل  شّوش  االحتجاج  ان  تعترب  هل 

الرئيس سعيد ؟
مقر  امام  االشخاص  بعض  ...احتجاج  ابدا 
أحد  عىل  يشّوش  لم  االوروبية  االفريقية  القمة 
هو  ما  ولكن  أرادت  ما  فعلت  االطراف  ..هذه 
فرحوا  تماما  عكسهم  آخرون  ..هناك  تأثريها؟ 
االعالم  رافعني  به  ورحبوا  الدولة  رئيس  بقدوم 
يحدث  ان  اما  تونس  يف  النقد  …يمكننا  التونسية 

ذلك يف الخارج فهذا عيب عىل فاعله.
هل تعتربون ان مشاركة سعيّد كانت موفقة؟

بطبيعة الحال نعترب ان املشاركة كانت موفقة 
تونس  يف  حدث  ما  توضيح  كتونسيني  ..علينا 
ماذا  تعلم  ال  الخارجية  االطراف  ان عديد  باعتبار 
حدث وماذا يحدث وتبني مواقفها عن عدم معرفة 
الحال  وبطبيعة  البالد  شهدتها  التي  بالتطورات 
هناك أطراف اخرى تبني مواقفها بناء عىل أجندات 
وحسابات أخرى ليست تونسية … يجب أال ننىس 
مصالح  همهم   وأن  أجانب  االمر  نهاية  يف  انهم 
بلدانهم ومن املفتض ان يخدم التونيس مصلحة 
بالده وليس مصلحة فالن او عالن او مصلحة دولة 
أجنبية او كتلة اجنبية ..هناك جهل كبري باألوضاع 
سفارة  يف  توضيحه  عىل  نعمل  ما  وهذا  تونس  يف 
تونس بربوكسيل عرب االنشطة السياسية اليومية 
السفارة  صفحة  عىل  وننشها  نعقدها  التي 

يزورن  اوروبيون  مفوضون  ..هناك  بفايسبوك 
مقر السفارة يوميا واستقبلنا اكثر من 35 نائبا. 

بسوء  تعلقت  املشاركة  رافقت  التي  التعاليق 
لرئيس  املهينة  الصور  بعض  يف  جليا  كان  تنظيم 
مقهى  يف  لقاءاته  تنظيم  غرار  عىل  الجمهورية 
وهناك تساؤالت عن اسباب عدم  تخصيص فضاء 

خاص به ؟
رئيس جالس يف مقهى ..هل كان جالسا لوحده 
؟ ألم يكن جالسا مع رئيس الحكومة االسبانية ؟ 
موحد  مكان  عىل  الوفدين  بني  اتفاق  هناك  أليس 
النزل  نفس  يف  الوفدان  يسكن  أال  البلدين  يساعد 
القمة هي ملتقى دويل شارك فيه حوايل نصف  ؟ 
عىل  كبريا  سيكون  الضغط  ان  يعني  بما  العالم 
كل  يف  لغرف  وجود  ال  مثال  املستويات...  جميع 
النزل بربوكسيل خالل تلك الفتة واالماكن املحددة 
جهة  ...من  محدودة  كانت  االجتماعات  وقاعات 
تجرى  لكورونا  سلبية  تحاليل  منا  طلبت  اخرى 
اصابتي  ثبوت  منذ  ودخلت  القمة  قبل  ساعة   48
بالفريوس يف حجر صحي... هناك جهل وسوء نية 
وتعلمت من خالل عميل كسفري لتونس يف بريطانيا 
يف  يصطادون  من  عىل  الرد  عدم  االفضل  من  انه 
بكنغام  قرص  يف  عمل  قاعدة  …هناك  العكر  املاء 
تتمثل يف عدم الرد مهما كان حجم الكالم  املوجه 
يشاؤون  ما  يقولون  الناس  حثالة  امللكة.  ضد 
كل  ….قبل  مطلقا  يرد  ال  والقرص  امللكة  حق  يف 
يشء انا متأسف جدا كتونيس ملا روج وقيل حول 
املشاركة  ..عادة عند حدوث خالف داخل عائلة ال 
يجب االستقواء بشخص من الخارج فكيف الحال 
التي  االطراف  آخر هّم  بالوطن؟…  االمر  تعلق  ان 
وتحرض  غريه  او  االوروبي  الربملان  امام  تتباكى 
أخرى  اجندات  ولها  تونس  بالدها  عىل  سياسيني 
ماذا تريد ؟ ..ملاذا ال تعود هذه االطراف اىل تونس 
وتقنع أنصارها ؟ لَم اللجوء اىل الخارج ؟ أليس لنا 
شهامة وسلوك نبيل؟ هل من املعقول ان يلجأ االخ 
نريد حل  ؟  أخيه  الجار عند حدوث خالف مع  اىل 
مشاكلنا داخليا دون اللجوء اىل االموال والتأثريات 

االجنبية .
عمن تتحدث بالضبط ؟

نسمع كل يوم عن تحركات.. هذه االطراف لم 
تلتق ابدا الوفد التونيس وال أعرف ان كانت حارضة 
بربوكسيل ام ال... هناك من ال يتقنون حتى القاء 
املسؤولني  عديد   … ويزايدون  الوطني  النشيد 
اعلموني بوجود اشخاص يحتجون... من جهتي 
اقول لهؤالء عودوا اىل منازلكم واىل بلدكم واقنعوا 
تُعترب  الذي  باالجنبي  االستقواء  لَم  انصاركم... 
مصلحة  االجنبي  مشكلة  ؟  همومه  آخر  تونس 

بالده ونفوذها يف العالم.
لكن االجانب هم ايضا من يتصلون بناشطني 
يف تونس يف مختلف املجاالت ملعرفة حقيقة الوضع 
برملاني  لوفد  مرتقبة  زيارة  ذلك  عىل  وكمثال  بها 

اوروبي اىل تونس ؟
وان  الوفد  يأتي  ان  ..نرجو  متفتح  بلد  تونس 
ليفهم  االطراف  كل  مع  ويتحدث  الوضع  يعاين 
ماذا يحصل ويفهم ماذا يريد التونيس وماذا يحب 
ومّما تعب وما هي مشاكله وما هي حلولها عوض 
سماع االخبار من اطراف له معها مصالح ..هذه 

االصابع … يعدون عىل  االطراف مجرد اشخاص 
فليأتوا ليسمعوا عامة الشعب .

حول  للخارج  بالنسبة  واضحة  الصورة  هل 
مسار 25 جويلية ؟

رئيس  زيارة  كانت  تحديدا  السبب  لهذا 
االمور  …لتوضيح  جدا  مهمة  الجمهورية 

وتفسري اسباب اتخاذ اجراءات 25 جويلية 
عىل  تعيش  كانت  الذي  الضر  وحجم 
وقعه البالد والذي جعل اتخاذ اجراءات 25 
..يجب  البالد  النقاذ  اساسيا  امرا  جويلية 
املواصلة يف تفسري ما حدث …هناك الكثري 
أخرى  أجندات  وهناك  النية  سوء  من 
وهناك جهل كبري ايضا بحقيقة االوضاع 

االوروبي  الربملان  ان  ان ننىس  ..ال يجب  يف تونس 
يف  جيدا  هذا  نعي  ان  وعلينا  نائب   700 يضم 
القيام به عىل مستوى  تونس…هناك عمل وجب 
السفارات وعىل مستوى الوزارة وحتى يف وسائل 
االعالم …أعيدها مرة أخرى من له مشكل بمنزله 

ال يستقوي باالجنبي ..
هل نجح الرئيس يف هذه املهمة وما هي اصداء 

مشاركته يف القمة ؟
وجود  ..اوال  جدا  إيجابية  االصداء  الحقيقة 
سعيد كان مهما جدا ..الرسائل املوجهة من سعيد 
التعود  الدول  هذه  عىل  ويجب  جدا  مهمة  كانت 
التونسيني  ..أغلبية  وتفهمها  الرسائل  هذه  عىل 
يشء  وهذا  الجمهورية  رئيس  اجراءات  يساندون 
واضح ..ال يوجد شخص ال يريد تطهري البالد من 
الفساد أو تطهري القضاء ..ال يوجد شخص عاقل 
ال يساند هذه االجراءات ..عىل هذه الدول سماع هذا 
الكالم …للمقارنة لم يتم التعامل بنفس الطريقة 
االمور  هذه  عن  الحديث  يتم  ولم  أخرى  دول  مع 
هذه  ؟  البالد  تسيري  يف  مشاركتنا  يريدون  ..هل 
..كتونسيني  كلمته  وقال  خرج  شعب  اختيارات 
البالد… مصلحة  اين  نعلم  أجندة  له  من  عدا  ما 

هذا يشء واضح ..تحدثنا عن تطهري القضاء… لم 
اليوم من قبل.. ملاذا لم تطرح  الجدل الحاصل  نر 
السابقة  العشية  خالل  االن  املوجودة  القوانني 
مع من كانوا يحكمون ويحَضون بأكرب مساندة 
لحكومة تونسية وفشلوا فشال ذريعا ولنا يف كل 
املؤرشات االقتصادية واالجتماعية دليل عىل ذلك. 
هذه  ليجد  سياسية  ألطراف  املواطن  صوت  هل 
النتائج يف 10 سنوات ؟ النتائج كانت كارثية وكان 

البد من ايقاف كل هذا يوم 25 جويلية .
الدبلوماسيني  من  زمالؤك  يتداوله  عما  ماذا 

حول خالفك مع وزير الخارجية ومدير الديوان ؟
لهم ان يقولوا ما يشاؤون وكل طرف مسؤول 
الحديث  تم  ملا  الصحة  من  أساس  ..ال  كالمه  عن 
عنه وبالنسبة يل ال يمكنني الحديث عن مثل هذه 
مشكل  يل  وليس  املقامات  ..احتم  اصال  االمور 
اكون  حتى  أستطيع  ما  بكل  …قمت  أحد  مع 
هو  عميل  لتونس  خدمة  املسؤولية  مستوى  يف 
ايضا  ويل  شخصية  صفحة  ..يل  عني  يتحدث  من 
صفحة مهنية ومن يريد أخذ معلومة فما عليه اال 

الدخول اليهما.
بوريل  جوزيف  ترصيحات  عىل  تعليقك  ما 

حول إمكانية تعليق املساعدات املالية لتونس ؟

ما  بعكس  رصحوا  آخرون  مسؤولون  هناك 
أجل  من  يعملون  انهم  واكدوا  بوريل  به  رصح 
تحويل املبالغ املرصودة لتونس ..ترصيح بوريل 
الحالية  الوضعية  بتوضيح  قمنا  قاطعا.  ليس 
الوضوح  من  كبرية  درجة  عىل  وكنا  تونس  يف 
..وقدمنا خارطة الطريق ويمكن لبوريل ان يغري 
الربملان االوروبي يضم عديد  رأيه وكما تعلمون 
يجب  بما  القيام  تونيس  كل  ..عىل  التوجهات 
القيام به تجاه بلده …ال أفهم رصاحة ما الفائدة 
املشاركة  …صدى  باالجنبي  االستقواء  من 
ايجابي ولم أتأثر بما روج عنها ..أقول ملن روج 
تلك األخبار هل من املعقول ان اكذب عىل رئيس 
ألرد  استفزازات  هذه  كانت  ؟..ان  الجمهورية 
ما قلت من كالم يف  الفعل… كل  أرد  فلن  الفعل 
هو  عمن  الحديث  بصدد  ولست  البالد  مصلحة 
كل  عن  بعيد  ..انا  مخطئ  هو  ومن  حق  عىل 
… تونس  ملساعدة  التونسيني  كل  ..ادعو  هذا 
رغم  تقدم  يف  نحن   .. مدان  باالجنبي  االستقواء 
نش  عدم  املؤسف  …من  املحدودة  االمكانات 
أخبار السفارة يف وسائل االعالم …ليس مؤسفا 
امثل  فأنا  السفارة  رأس  عىل  وجودي  باعتبار 

تونس لكني استغرب تجاهل انشطة السفارة.

نبيل عمار سفير تونس ببروكسيل لــ»الشارع المغاربي« :

• حوار : كوثر زنطور  -  • نقل : تميم أوالد سعد

مشاركة الرئيس يف القمة كانت موفقة وأصداؤها اجيابية
رد سفير تونس في بروكسيل نبيل عمار في حوار لـ« الشارع المغاربي« على مختلف االنتقادات والتساؤالت والجدل التي 
رافقت مشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد في القمة االوروبية االفريقية االسبوع المنقضي. السفير استنكر ما قال 

انها اشاعات صاحبت الزيارة واستغرب التشكيك في نجاحها.

تصريح بوريل ليس قاطعا 
ومسؤولون آخرون قالوا عكسه تماما

ال يوجد شخص عاقل ال يساند 
إجراءات قيس سعيد

انا متأسف جدا كتونسي لما 
ُروج وقيل حول المشاركة  

استغرب تكذيب اصابتي 
بكورونا 

أقول لمن قدموا خصيصا 
لالحتجاج امام مقر القمة عودوا 

الى تونس واقنعوا انصاركم 

هناك جهل كبير بحقيقة 
االوضاع في تونس وهذا ما 

نعمل على توضيحه
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الوطنية األولى :

معز زيود

حني تسقط نرشة األخبار الرئيسّية يف التسّلل!
كانت نشرة األخبار الرئيسّية بالقناة الوطنّية األولى تتصّدر على امتداد سنوات سّلم البرامج اإلخباريّة في تونس. وفي ظّل الظروف الماديّة والسياسّية التي 
عصفت بمنافسيها التقديديّين بعد الثورة، لم يكن متوّقعا أن يتراجع مستواها إلى درجة تمييع عناوينها الرئيسّية وسقوطها في حالة من اإلغماء. كيف ذلك؟!

نشة  العادة،  غري  عىل  األحد،  مساء  تابعت 
سابقا  حافظت  باعتبارها  الثامنة  أخبار 
ولسنوات بعد الثورة عىل حّد أدنى من املصداقيّة 
واملوضوعيّة، وحاولت تجنّب السقوط يف أجندات 
ارتكبته  ما  رغم  ذاك،  أو  السيايس  الطيف  هذا 
من هفوات وأخطاء مهنيّة بلغت أحيانا انتهاك 
أخالقيّات املهنة. هذا الحّد األدنى أو ما قد يُسّميه 
البعض بـ«السميغ« املهني أتاح لنشة األخبار 
عاليًا.  التحليق  الوطنيّة  القناة  يف  الرئيسيّة 
ويكفي اإلشارة هنا إىل أّن نسبة مشاهدة أخبار 
إىل  الثورة  بعيد  هوت  القطريّة  »الجزيرة«  قناة 
ما دون 1 باملائة، باعتبار أّن معظم التونسينّي 
قد  التلفزيّة  األخبار  مشاهدة  عىل  املتعّودين 
وعادوا  عموما  التلفزيّة  قنواتهم  مع  تصالحوا 
خصوصا إىل قناتهم األّم ملتابعة نشة أخبارها 
إتاوة  دفع  عىل  مكرهون  ألنّهم  ال  الرئيسيّة، 
دوريّة لها ضمن فاتورة الكهرباء والغاز، وإنّما 
املكشوف  السيايس  التالعب  رّش  تقيهم  ألنّها 
القنوات  أو  األجنبيّة  القناة  تلك  تتعّمده  الذي 
التونسيّة الخاّصة التي ما انفّكت معظمها عن 
تغليب أجندات أصحابها أو االلتزام بما تُسّطره 

اللوبيات التي تمّولها وتحّدد خّط تحريرها...
عموميّة  سياسة  غياب  من  الرغم  وعىل 
فإّن  الثورة،  بعد  ما  سنوات  مّر  عىل  لإلعالم، 
بالجهود  حاول  العمومي  اإلعالمي  املرفق  هذا 
قسم  يف  العامل  الصحفي  للفريق  املجتمعة 
من  األدنى  الحّد  تأمني  الرئيسيّة  األخبار  نشة 
املضامني  يف  والتعّدديّة  والتنّوع  املوضوعيّة 
اإلعالميّة التي ينتجها. ومن دالالت هذا التفّوق 
اقتاتت بعض  أن  مناسبات عديدة  أنّه حدث يف 
برامج الفرجة التي تبثّها فضائيّات خاّصة من 
فقرات بثّتها ألّول مّرة نشة األخبار الرئيسيّة يف 

القناة الوطنيّة.
نشة  وقوع  عن  بالحديث  إذن  نُغامر  ملاذا 
األخبار الرئيسيّة، خالل هذه الفتة، يف التسّلل؟

نشة  متابعة  شّكلت  شديد،  باختزال 
ملساء  األوىل  الوطنيّة  بالقناة  الرئيسيّة  األخبار 
بالنظر  متوّقعة،  غري  صدمة  األحد  األّول  أمس 
والتبويب  املضامني  مستوى  عىل  هزالتها  إىل 
والتتيب. ويكفي أن نستعيد العناوين الرئيسيّة 

لنقف عىل مالمح ذلك:
بفتح  املتعّلق  الجديد  الشوط  كّراس   -  1
رياض األطفال يثري ردود فعل متباينة، ووزارة 

املرأة توّضح...
وتبسيطها  الجبائيّة  املنظومة  تحيني   -  2
املواطن  بني  الثقة  إلرساء  الخرباء  حيب  آليّة 

والدولة...
طبلبة  ميناء  بّحارة  شكاوى  تصاعد   -  3
وتباطؤ  التحتية  البنية  ترّدي  من  باملنستري 

مشوع توسعة امليناء...
هذه هي بالضبط مجمل العناوين الرئيسيّة 
بداية  يف  التتيب  هذا  األخبار وفق  التي  للنشة 
نشة الثامنة مساء ونهايتها. وهي يف مجملها 
االجتماعي  الجانبان  فيها  يتداخل  مواضيع 

واالقتصادي. ويعني ذلك أّن النشة أهملت كليّا 
الجانب السيايس، يف زمن تشهد فيه البالد أزمة 

سياسيّة حاّدة يكتنفها جمود خانق.
اختيار  عند  أحاول  لم  فإنّني  وللتوضيح 
السهل  من  معلومات،  جمع  املقالة  هذه  كتابة 
الصحفي  الفريق  عن  عليها،  الحصول  جّدا 
حاليّا  يُشف  عّمن  أو  الثامنة  بشيط  العامل 
عىل رئاسة تحرير قسم األخبار ورئيس تحرير 
زمالء  بعضهم  يكون  أن  املرّجح  فمن  النشة. 
دراسة بمعهد الصحافة أو من طلبتي السابقني. 
ولذا فإّن النهج الوحيد الذي اتّبعته هو مشاهدة 
النشة، ثّم محاولة تقويمها مهنيّا، وذلك تجنّبًا 

للتشخيص.

سهو وتمييع أم تجاهل؟
ال ريب طبعا أّن اإلشارة إىل أّن نشة األخبار 
انتزاع  يعني  ال  التسّلل  يف  الرئيسيّة قد سقطت 
إعادة  مثل  الرئيسيّة  مواضيعها  عن  األهميّة 
الحّد  أجل  من  األطفال  رياض  مجال  تنظيم 
الدخيلة  والربامج  الفوضويّة  الفضاءات  من 
إليه  أّدى  ما  أو  الجبائية  املنظومة  تحيني  أو 
املنستري  بوالية  اإلبطاء يف توسعة ميناء طبلبة 
من أرضار بمراكب الصيّادة. ومع ذلك فإّن هذه 
لتصعيدها  ترتقي  ال  استثناء  دون  املواضيع 
كما  وهي  رئيسيّة.  نشة  عناوين  إىل  مجتمعًة 
هو معلوم نشة وطنيّة جامعة وليست نشة 
نشة  أو  جهويّة  أخبار  نشة  أو  الظهر  بعد 
أو نشة  اقتصادي  أو  اجتماعي  برنامج  ضمن 
مختّصة يف مشاكل الطفولة، حتّى يتّم تهميش 

الجوانب السياسيّة وتجاهلها تماما.
النشة  هذه  تضّمنت  فقد  ذلك  من  واألكثر 
باألطفال،  تهتّم  ريبورتاجات  ثالثة  بمفردها 
وموضوع  األطفال،  رياض  موضوع  وهي 
يتعّلق باألنشطة الرياضيّة املوّجهة إىل األطفال، 
تزال  ال  التي  الرياضيّة  األكاديميات  وخصوصا 
مسألة نخبويّة، فضال عن موضوع آخر يتعّلق 
بتغطية عرض مسحي لألطفال قّدمته إحدى 
الجمعيّات. والحال أنّه قد تميض أسابيع وربّما 

إذن  للطفولة.  خاللها  النشة  تتطّرق  ال  أشهر 
يبدو أّن هناك مشكال يتعّلق باختيار املواضيع، 
مواضيع  عىل  االشتغال  قرار  أّن  األرجح  وعىل 
النشة يتّم بشكل متّسع ودون مناقشة مدى 
والتنّوع  بالتوازن  تتسم  أن  ورضورة  أهميّتها 
بني محاورها وتوزيع املواضيع املتشابهة زمنيّا 

عىل نشات مختلفة.
فبرصف  الحّد،  هذا  عند  يقف  ال  املشكل 
النظر عن توّجهات القائمني عن النشة ومدى 
التزامهم بالنزاهة، فإّن إفراغ النشة الرئيسيّة 
أن  يمكن  ال  سيايس  موضوع  أي  من  لألخبار 
يُقرأ إاّل سيميائيّا إاّل لكونه خيارا مدروسا حتّى 
أهّم  أّن  أمرا غري مقصود. فال يخفى  وإن كان 
يُحسب  أن  ينبغي  ال  البالد  يف  إخباري  برنامج 
أن يعكس  بل يجب  لُهواة،  أنّه مجّرد عمل  عىل 
رؤية إعالميّة تتّسم بحّد أدنى من الوضوح. وما 
العمومي  لإلعالم  مرفق  بأهّم  يتعّلق  األمر  دام 
بأن  ملزم  لألخبار  الرئيسيّة  النشة  قسم  فإّن 
تكون له رؤية إعالميّة وطنيّة شاملة، دون أن 

يعني ذلك املّس باستقالليّة خّط تحريرها.
نشة  أّن  إىل  املتحذلقني  بعض  يذهب  وقد 
مساء األحد تكون عادة نشة إخباريّة خفيفة، 
مكثّفة  سياسيّة  أنشطة  هناك  ليس  أنّه  كما 
أنّه  والحقيقة  األسبوع.  نهاية  عطلة  خالل 
الربامج  يف  إاّل  الطرح  هذا  مثل  قبول  يمكن  ال 
املشهديّة املتخّصصة يف ترويج مختلف رضوب 
الفضائيات  معظم  بها  تكتنز  التي  التفاهة 

التونسيّة الخاّصة.

فقدان البوصلة
ما  عادة  املحتف  األخبار  قسم  أّن  واملعلوم 
يكون له بنك للمواضيع التي يمكن إنجازها عىل 
تحرير  مجلس  وجود  أّن  كما  األسبوع.  امتداد 
الضورة  تطّلبت  كّلما  االجتماع  يمكنه  دوري، 
النشة  مضامني  بجودة  يرتقي  بأن  كفيل 
تُهمل  أن  مثال  املعقول  غري  فمن  الرئيسيّة. 
زيارة  »حصيلة«  موضوع  طرح  األخبار  نشة 
بروكسيل  إىل  سعيّد  قيس  الجمهوريّة  رئيس 

بعيدا  وذلك  واقتصاديّا،  ودبلوماسيّا  سياسيّا 
أاّل  النشة  بإمكان  كان  كما  الدعاية.  نهج  عن 
ما  الشغل  اتحاد  توّجهات  عن  الحديث  تؤّجل 
يف  السقوط  تجنّب  بشط  األخري،  املؤتمر  بعد 
يوم  ويف  تعارضها.  التي  أو  الجهة  هذه  تلميع 
غالبا ما يجتمع التونسيّون يف بيوتهم، كان من 
املذكورة  األخبار  نشة  تنقل  أن  أيضا  املمكن 
شهادات  البالد  جهات  بعض  يف  مراسليها  عرب 
من أسواق العديد من املدن التونسيّة عن املواد 
املتداولة  األسعار  عن  أو  املفقودة  االستهالكيّة 
تنقل  أن  فاألهم  الرئيسيّة.  املواد  لبعض  يومها 
التونيس  الشارع  نبض  الرئيسيّة  األخبار  نشة 

يف مجاالت تهّم معيشه اليومي.
عن  تماما  غاب  الذي  األخطر  املوضوع  أّما 
يومها  انتش  ما  تجاهل  يف  فيكمن  النشة، 
بشكل هائل يف امليديا االجتماعيّة ويف الصفحات 
ظرف  يف  تحديدا  »فيسبوك«  بشبكة  التونسيّة 
حركة  رئيس  به  تلّفظ  بما  ويتعّلق  ساعات. 
تأبينه يف تطاوين  أثناء  الغنويش  النهضة راشد 
الحركة  شورى  مجلس  عضو  العبار  فرحات 
واملدير السابق بمكتب قناة »الجزيرة« القطريّة 
بتونس. فقد وصف الغنويش القيادي النهضوي 
حط  ربّنا  الرجل  »هذا  حرفيّا:  بقوله  الراحل 
حاكما  ال  يخىش  ال  أنّه  الشجاعة  من  قلبه  يف 
مصطلح  فإّن  معلوم  هو  وكما  طاغوت«.  وال 
»طاغوت« هذا معروفة دالالته، ويعني تحديدا 
باعتبارها  الجهاديّة  السلفيّة  جماعة  )لدى 
األكثر استخداما له( الحاكم الكافر الذي طغى 
وتجرّب ولم يعد يعمل بما أنزل الله. وبذلك فإّن 
تكفريه  يعني  بـ«الطاغوت«  الحاكم  توصيف 
وهدر دمه والدعوة ضمنيا إىل قتله وقتل أعوانه 
تلّفظ  أّن  والواضح  بأمره.  املؤتمرين  العصاة 
الغنويش بهذه الكلمة الخطرية ليس مجّرد زّلة 
بتالبيب  يختمر  بما  نطق  هو  ما  بقدر  لسان 
الرئيس  اليوم  األوحد  تونس  حاكم  إزاء  ذهنه 
قيس سعيّد. وأمام خطورة هذا الطرح الذي ال 
يمكن اختزاله يف أسطر، كان من األوىل طرحه 
الرئيسيّة لألخبار، ولو من باب عدم  النشة  يف 
التونسيّة  الساحة  يف  قيل  ما  أهّم  يف  التفويت 
يف  مختّص  خبري  استضافة  عرب  وذلك  يومها، 
نقل  األقّل  عىل  أو  السلفيّة  الجماعات  معجم 
يف  كالنار  املنتش  الواقعة  فيديو  وبّث  الخرب 

الهشيم.
بالقناة  لألخبار  الرئيسيّة  النشة  بدت 
رائحة،  أو  طعم  ألّي  فاقدة  إذن  األوىل  الوطنيّة 
 .2011 عام  قبل  عليه  كانت  بما  لتذّكرنا 
يبدو من  إليها  ترّدت  التي  االرتباك  وأمام حالة 
بعد  توازنها  استعادة  عىل  تعمل  أن  الضورة 
توّجهها  أن  يُفتض  التي  البوصلة  فقدت  أن 
ونزيه  تعّددي  مهني  إعالم  طريق  لها  وتُنري 
يحمل رؤية تقّدميّة جديرة بتونس وشعبها، يف 
ظّل استمرار غياب أدنى جهد للدولة يف اعتماد 
تمّس  أن  دون  تسنده  لإلعالم  عموميّة  سياسة 

من حريّته وجوهر مهامه.
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أنس الشابي
شّن الغنويش مؤّخرا حملة شعواء عىل رئيس الجمهورية 
له:  ترصيح  يف  الواحد  بالحرف  قال  بالتشيع.  إياه  متهما 
"الحملة التفسريية تذكرنا بالتشيع... "يف الحقيقة عندهم 
الدعاة يربوا جماعتهم ويقروهم يف الّس وينطلقوا إىل اآلفاق 
أصلها شيعي"  بلغة واحدة حتى كلمة دعاة هي  يتكلمون 
وكالمه هذا موّجه إىل القوى الخارجية محّذرا من أنه يمكن 
أن يكون إليران مستقبال موقع قدم يف تونس إن لم يسارعوا 
قرارات  من  اتخذ  ما  وإلغاء  الجمهورية  رئيس  مواجهة  إىل 
يوم 25 جويلية املايض وما بعده. ويل عىل ما ذكر جملة من 

املالحظات والتصحيحات التاريخية:
التشيّع  بني  الفصل  وجب  الشيعة  عن  الحديث  قبل   )1
املصنّف  والعقدي  الفقهي  املذهب  أي  العام  مفهومه  يف 
إسالميا وبني التشيّع السيايس ممثاّل يف نظام الحكم القائم 
الرؤية  يفسد  بينهما  الخلط  ألن  إيران  يف  الفقيه  والية  عىل 
واتجاهات  مدارس  فالتشيع  ببعضها.  املسائل  ويخلط 
الحالة  الفروع ويسّمى األتباع يف هذه  منها ما يتوقف عند 
انتهى  فيما  املرجع  أو  املجتهد  يتبعون  الذين  أي  املقّلدون 
إليه رأيه ومنهم من يتجاوز ذلك إىل العمل السيايس املبارش 
نجد  مثال  الفقيه  والية  مسألة  ففي  خالف.  محّل  هو  الذي 
الله يف إيران ذاتها من كان معارضا لها كآية  من بني آيات 
الله رشيعة مداري الذي ُسجن وهو يف خريف العمر ودفن يف 
مقربة بجانب املراحيض فضال عن إهانته وإحراق مكتبته 
آلية  بالنسبة  االمر  وكذلك  تقليدا  املراجع  أكثر  من  أنه  رغم 
الله حسني منتظري الذي ُعزل بعد أن كان الرجل الثاني يف 
التي حصلت سنة  اإلعدامات  الخميني النتقاده  بعد  النظام 
فالشيعة  الحرص.  عن  تنّد  كثرية  ذلك  عىل  واألمثلة   1988

ِشيع كما هم أهل السنة والخوارج وغريهما.
لدينا  يظهر  لم  املعارص  السيايس  شكله  يف  التشيّع   )2
إال بظهور حركة االتجاه اإلسالمي. فدعاة التشيّع يف بالدنا 
جميعهم مّروا بالحركة وبزعيمها الذي عرفوه ولكنهم فّروا 
بجلودهم منه طلبا للنجاة، يقول مبارك بعداش أحد دعاتهم 
كان  وأنه  بالغنويش  تربطه  كانت  قوية  عالقة  إن  األوائل 
الشاهد عىل زواجه مضيفا: "ومن ألطاف الله أنه لم يتشيّع 
الدولة ومع  وإال لدخل شيعة تونس يف مواجهة دموية مع 
قطر ومع السعودية والواليات املتحدة األمريكية")1( ورغم 
ذلك فقد صّوت الشيعة يف انتخابات 2011 للنهضة وفق ما 
فالوشائج  الترصيح)2(.  نفس  يف  بعداش  لسان  عىل  جاء 

واالرتباطات موجودة ووثيقة تظهر وقت الحاجة.
نش  يف  كبريا  دورا  اإلسالمي  االتجاه  حركة  لعبت   )3

املذهب الشيعي يف نسخته اإليرانية من خالل:
* مجلة "املعرفة" التي خّصصت أعدادا كاملة لالحتفاء 
بالثورة اإليرانية وبالخميني بالذات حيث أفردت له غالفات 
الحركة  قادة  ضمن  من  اعتربته  منها  واحد  أعداد  ثالثة 
لجائزة  رشحته  كما  واملودودي.  البنا  حسن  بعد  اإلسالمية 
امللك فيصل اإلسالمية. ويف عدد آخر عنونت غالفها بما ييل: 
"الرسول ينتخب إيران للقيادة" فضال عن املقاالت املوّزعة 
إليران  رحلته  عن  كركر  مقاالت  بينها  ومن  املجلة  ثنايا  يف 

والتعريف ببعض الكتب الشيعية السياسية.
* قامت دار نش "الراية" التابعة للحركة ودارا "الجديد" 
بنش  اإلسالمي  اليسار  يسّمى  ِلما  التابعتان  و"الرباق" 
ومنتظري  الصدر  وباقر  رشيعتي  لعيل  اإليرانية  الكتيبات 
توفري  حدود  إىل  األمر  وصل  وقد  وغريهم  خلق  ومجاهدي 
الفقيه  ووالية  للخميني  وترّوج  إيران  يف  تصدر  التي  الكتب 

مصّورة لبيعها يف مكتباتهم.
النيفر  احميدة  يرأسه  الذي  اإلسالمي  اليسار  أما   *
التويج  يف  أساسيا  دورا  لعب  فقد  الجوريش  الدين  وصالح 
عرب  خصوصا  للخميني  السيايس  وللفكر  الفقيه  لوالية 
للتعريف  التي ال يخلو عدد منها من نص   15/21 مجلتهم 
بهذه الشخصية أو تلك من ذلك إجراء الجوريش حديثا مع 

زوجة عيل رشيعتي وتخصيص ملفات كاملة للمسألة.
يف  الخميني  بالشيعي  تسميته  تصّح  الذي  الوحيد   )4
تونس هو يف تقديرنا الغنويش ألنه يؤمن ويطبّق ويلتزم بأهم 
الخمينية  صورتها  يف  الشيعية  العقيدة  أسس  من  أساسني 

بتوّسع منه يالئم عقيدته الوهابية وهما:
* والية الفقيه التي تعني والية ينوب فيها الويل الفقيه 
الحكم اإلسالمي وهي  الغائب يف قيادة األمة وإقامة  اإلمام 
والية عامة والناظر يف املثال اإليراني يلحظ أن الويل الفقيه 
ولكنه  فيها  القرار  صاحب  وأنه  للدولة  الفعيل  الحاكم  هو 
عدنا  فلو  عليها.  يُحاسب  وال  قراراته  نتائج  عن  يُسأل  ال 
فهو  الدور.  نفس  يمارس  الغنويش  أن  لالحظنا  تونس  إىل 
الذي يرأس الحركة منذ نصف قرن ورغم طول املدة ورغم 
الخيبات والهزائم فإنه ال يتحمل أية مسؤولية ولم يحاسب 
عىل ذلك تماما كأنه خميني حركة االتجاه اإلسالمي. ويكفي 
كتابه  يف  املنشور  للحركة  األسايس  القانون  بني  تقارنوا  أن 

عن الحريات يف الدولة اإلسالمية والدستور اإليراني.
التقية وهي أن يُظهر اإلنسان غري ما يُبطن وهو ما   *
فيها  حاز  وقد  الخطاب  يف  باالزدواجية  لدينا  عليه  اصطلح 
فال  السبق  قصب  للخوانجية  الدويل  للتنظيم  املحيل  الفرع 

يف  ثبات  عىل  وقادتها  الِنحلة  لهذه  املنتمني  لدى  تعثر  تكاد 
موقف أو قول واحد يف أية مسألة من املسائل. والذي يجب 
الشيعة حفظ  بالتقية لدى  أنه يُقصد  االعتبار  أن نضعه يف 
النفس ودفع الّض بإخفاء اإليمان وإظهار الكفر وال يُلجأ 
فإنهم  لدينا  الجماعة  أما  الديني.  االضطهاد  وقت  إال  إليها 
توّسعوا يف استعمال التقية التي أصبحت مساوية للنفاق ألن 
القصد منها لديهم ليس دفع الّض بل جلب املصالح بالكذب 

عىل اآلخرين والتحيل عليهم.
"دعاة"  لفظ  إن  الغنويش  فقول  األثايف  خامسة  أما   )5
لفظ شيعي والحال أنه أشاع خالل املؤتمر العارش لحركته 
فرية الفصل بني الدعوي والسيايس. فهل كان قبل ذلك شيعيا 
ألنه يستعمل مصطلح الدعاة؟ هذه األوىل... اما الثانية فقد 
إذن  فهو  آية   210 يف  القرآن  يف  بمشتقاته  "دعا"  فعل  ورد 
لفظ قرآني بحيث يصبح إسناده إىل التشيّع مندرجا ضمن 
املرشد  الهضيبي  كان  هل  ثم  غري.  ال  السياسية  املناكفة 
مّلا كتب كتابه "دعاة  الثاني لإلخوان املسلمني شيعيا  العام 

ال قضاة"؟.
والذي نخلص إليه أن الغنويش بعد أن فشل يف مخّططه 
الرامي إىل إحداث فتنة داخلية مفتعلة بني الكفار واملؤمنني 
انتقل إىل الخطة البديلة وهي إيجاد رصاع مذهبي بني السنّة 
اىل  الغنويش  ألن  الخطورة  من  غاية  عىل  واملسألة  والشيعة 
حّد اليوم يترّصف يف املؤّسسات الدينية للدولة التي تدين له 
الحرب  هذه  نار  إشعال  إىل  مستعّدة  وهي  والطاعة  بالوالء 
مصحوبني  واألشعري  مالك  إسالم  عن  الدفاع  ستار  تحت 
الزيتونة  وجامعة  الدينية  الشؤون  كوزارة  السالك  بالجنيد 
الشيعة  عىل  حملة  صاحبها  شّن  التي  القرضاوي  وبؤرة 
التقارب بني املذاهب. باإلضافة إىل الجمعيات  وعىل مفهوم 
القليلة  الغنويش  املشبوهة تمويال ونشاطا، لم تكن كلمات 
موّجهة إىل الخارج فحسب بل هي موّجهة أساسا إىل الداخل 
كل  فالحذر  التشيّع.  مقاومة  شعار  تحت  األنصار  لحشد 
الحذر واجب ألن الدعوة إىل فصل الدين عن السياسة تقتيض 
خصوصا  املشتك  العام  الفضاء  من  املسيّس  الدين  إخراج 
تناسل  وما  املسلمني  اإلخوان  حركات  يف  ممثال  السني  منه 
هي  التي  وامتداداتها  الفقيه  والية  يف  ممثال  والشيعي  منه 

النسخة الفارسية من اإلسالم.
الهوامش

1( جريدة "حقائق" العدد 185 بتاريخ 2 مارس 2012 
ص6. 

2( نفس الجريدة ص7.

الغنويش يّتهم قيس سعيد بالتشّيع !
نسي أن حركة النهضة لعبت دورا كبيرا في نشر المذهب الشيعي :

نسخ من صحيفة املعرفة التي كانت تصدر باسم االتجاه االسالمي
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ال يمكن ألّي متابع للّشأن العام أن ينكر أّن نشاط 
رئيس حزب حركة النّهضة راشد الغنويش يشهد نسقا 
تصاعديًّا يف الفتة األخرية بعد أن خّفت وترية ظهوره يف 

األيّام التي تلت مبارشة 25/7/2021...
قضيّة  مع   بالخصوص  تزامن  هذا  النّشاط  تزايد 
عنه  الّدفاع  هيئة  نشاط  وتشابك  البحريي  الّدين  نور 
مع أنشطة »مواطنون ضّد اإلنقالب« من ناحية وتزايد 
الوضع اإلقتصادي واملايل واإلجتماعي مع ما يعني ذلك 

من خطر حدوث انفجار إجتماعي.
اآلن  يتالف  أن  إستطاع،  ما  يحاول،  الغنويش  راشد 
عن  الّدفاع  هيئة  إليه  توّصلت  ما  آثار  الّطرق  وبشتّى 
تمويالت  تخّص  معلومات  من  بلعيد  شكري  الّشهيد 
التّنظيم اإلخواني بتونس ومساراتها وأسماء أشخاص 
من محيطه املبارش . ولم يجد أفضل من طريقته امُلعتادة 
)صفحته  الحركة  أبناء  عن  الّدفاع  بني  املراوحة  يف 
إيقاف  أيّام  عدد  يوميّا  تنش  فايسبوك  عىل  الّرسميّة 
البحريي( وتناول مناقب امُلتوّفني منهم كما كان الّشأن 
مع املرحوم فرحات العبار بإرفاق نص تأبينه بخطاِب 
رِصف  إرهابي  قاموس  من  مستمّدة  بمفردات  شحن 
حيث قال عن املرحوم انّه لم يكن يخىش »الّطاغوت«... 
وبني حضور يف »إستضافة« »مواطنون ضّد اإلنقالب« 
ما  بني  فيه  مزج  البحريي  نورالّدين  عن  الّدفاع  هيئة 
يبدو شكال مساملا ومتفتّحا عن املختلفني عنه وخطاب 
)مّرة أخرى( يلّمح فيه لتشيّع الّرئيس وأتباعه ليضيف 

أنّه ال يهّمه أن يكون الّرئيس سنيًّا أو شيعيًّا  !  
راشد الغنويش يتشبّث برئاسة برملاٍن ُمجّمٍد لإلبقاء 
التوّجه  خالله  من  يمكنه  »مؤّسساتي«  عنوان  عىل 
للخارج. ويف هذا الّسياق تندرج عبارات من نوع »رّحبت 
رئاسة الربملان بزيارة هذا الوفد )وفد برملاني أوروبي( 
والذي يندرج يف إطار تعزيز العالقات بني تونس واإلتّحاد 
األوروبي الذي دعم تجربة اإلنتقال الّديمقراطي بتونس 
خالل العش سنوات املاضية، وبكّل الجهود التي تدعم 
عودة تونس إىل مسارها الّديمقراطي بعد التعثّر الخطري 

الذي شهدته خالل األشهر املاضية...«
الذي عاش موجات  ويتشبّث، كذلك، برئاسة حزبه 
»هجرة« متتالية أخذت خارج التّنظيم عددا ال يُستهان 
به من قيادات الصّف األّول والثّاني، سواًء من كانوا من 
اآلن  لحّد  ويتوّصل  الهجرة  رافد  من  أو  الّسجون  رافد 

لذلك بفضل تحكمه يف ملّف تمويل الحركة!
مع كّل عملية سرب آراء يتدّعم توّجه عام طاغ منذ 
سنوات هو إنعدام الثّقة يف شخص راشد الغنّويش، بل 
يثق  ال  التي  الشخصيّات  قائمة  رأس  عىل  مستقّر  هو 
فيها التونسيون والتونسيات. وعندما تتجاذب أطراف 
الحديث مع أناس من غري املنتمني ألّي تنظيم، يؤكدون 
لك ذات اإلنطباع ويعّللون ذلك بإنعدام الّصدق يف خطاب 
البعض بالخطاب املزدوج  »الشيخ« وهو ما يعرّب عنه 
اآلخرين  قياداتها  من  وعدد  خاّصة  النّهضة  لرئيس 

بشكٍل أوسع.
التأّكد من ِصّحِة هذا اإلنطباع  وللحقيقة ال يتطلب 

ومنذ  الغنّويش  فراشد  البحث!  حتّى  وال  للفهم  ُجهدا 
اللندني«  »منفاه  من  عودته  وعند   2011 سنة  بداية 
يريد فقط  وأنه  التّشح ألي منصب  ينوي  أنه ال  كتب 
لكن  الّزيتونة  بجامع  والّصالة  تونس  هواء  استنشاق 
ها إنّنا نلمس مدى إلتزامه بهذا الوعد الذي قطعه عىل 

نفسه وعىل رؤوس املأل !
راشد  يؤّكد  الّساعة،  ولحّد  كاملة  عشيّة  طيلة 
نفس  وقالبا  قلبا  يزال  ال  وانه  يتغرّي  لم  أنّه  الغنّويش 
باملؤّسسات  وال  بالّدولة  ال  يؤمن  ال  الذي  اإلخواني 
الّديمقراطيّة وال بأّي يشء غري ما تربّى عليه وما سعى 
ويسعى إليه يف كّل لحظة: مزيد التّمكني وفرض الّدولة 
الّدينيّة مثلما يراها ويراها تنظيم اإلخوان املسلمني! وال 
أدّل عىل ذلك من العبارات التي »تتّسب« يف كّل مناسبة 
جاء  مثلما  وشيعة   لسنّة  النّاس  كتقسيم  خطبه  من 
 ( وأنصاره  سعيّد  قيس  الّرئيس  عن  مؤّخرا  حديثه  يف 
جاء هذا التّقسيم يف ظّل أنباء عن قرب زيارة ويلّ العهد 
الّطاغوت«  مصطلح«  واستعمال  لتونس(  الّسعودي 
وهو مصطلح ال يعني القوات املسّلحة فحسب يتعّدى 
ذلك لتكفري من يُطيع الّطاغية وأعوانه وإستعمال هذا 
مجلس  أعضاء  أحد  جنازة  حضور  سياق  يف  املصطلح 
بل  للنّهضوينّي  فقط  ال  برسالة  يبعث  النّهضة  شورى 

وأيضا ملعتنقي الفكر اإلسالمي املتطّرف العنيف !
لذلك يبقى راشد الغنّويش، حتّى وإن حاول الّظهور 
القادر عىل الجلوس مع املختلفني  الّدولة  يف ثوب رجل 
بنفس  الّشخص  نفس  جوهريًّا  معهم،  والتّفاعل  عنه 

العقليّة ونفس املمارسات!
الجواب  اآلن؟  بهذا  التّذكري  لَم  يتساءل:  أن  لقائل 
سهل ومؤلم: ألّن الغنّويش يتصّدر اآلن املشهد املعارض 

للّرئيس قيس سعيّد!
عىل  الفارط  األسبوع  خالل  تابعناه  الذي  فاملشهد 
خلفيّة إستضافة »مواطنون ضّد اإلنقالب« هيئة الّدفاع 
البحريي كان الفتا بسبب توّسط راشد  الدين  عن نور 

نذكر  سياسيّة  بشخصيّات  محاطا  املنّصة  الغنويش 
األمني  الّشابي  وعصام  الشابي  نجيب  األخوين   منها 

العام الحايل للحزب الجمهوري!
الجمهوري  للحزب  الحايل  العام  لألمني  بالنّسبة 
عصام الّشابي فّس حضوره بضورة التّنبيه لخطورة 
الوضع الصّحي لنور الّدين البحريي . أّما األستاذ أحمد 
ونادى  مداخلته  يف  بعيدا  ذهب  الشابي،فقد  نجيب 
عن  وعرّب  اإلنقالب  إلسقاط  وطنيّة  جبهة  بتأسيس 
الّدين  لنور  مساندة  جوع  إرضاب  لخوض  إستعداده 

البحريي...
فاألستاذ  هذا؟  يف  الجديد  ما  البعض  يتساءل  قد 
تحت  الّسابق  يف  النّهضة  مع  نّسق  قد  كان  الّشابي 
العام  األمني  يتقاطع  أن  يُعَقل  لكن هل  بن عيل!  حكم 
وعىل  عليه  شنّوا  من  مع  الجمهوري  للحزب  السابق 
املرحومة ميّة الجريبي حربا شعواء؟ هل نيس الّشابي 
تلك الّصفحة األوىل إلحدى«جرائد« اإلخوان التي نعتته 

واملناضلة الّراحلة ميّة وآخرين بـ«حّمايل الحطب«!
اإلخواني  التّصويت  ذاك  والّشابي  الّشابي  نيس  هل 

املنضبّط ضّد ميّة لرئاسة املجلس التّأسييس؟
موقٍف  عن  الّدفاع  يستقيم  هذا،هل  كّل  من  واألهّم 
أمل يف  يزال وال  إىل جنب مع من كان وال  مبدئّي جنبا 
يُّفّوت  ال  من  بل  الّديمقراطيّة  أعداء  صّف  يف  تغرّيه 
فرصة واحدة لتقسيم الّشعب التّونيس والّلهج بخطاب 

تكفريي؟
شيخ  من  الغنّويش  راشد  تغرّي  يف  هؤالء  يأمل  هل 
باملؤّسسات  تؤمن  ديمقراطيّة  شخصيّة  إىل  إخواني 

وبالتّداول الّسلمي عىل الحكم؟
كيف لهم العمل عىل إنقاذ البالد مع من جعلها عىل 

حاّفة اإلفالس ولقمة سائغة لكّل األطماع؟
سياسيّة  بسذاجة  إّما  إاّل  هذا  تفسري  يمكن  ال 
املبادئ ولألسف  أو بحّب تموقع عىل حساب  )ُمجّددا( 

كال األمرين مّر ومعيب ملن كان له يوما رصيد نضايلّ!

سقطت منكام تسعة أعشار !
منير الفّلاح

نجيب وعصام الشابي :
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املؤامرة االخوانية تعيد نفسها بنفس التميش واهلدف:
إسقاط الرئيس واالنقضاض عىل احلكم وسبي الشعب

مبارك عزيزي
عقيد متقاعد من الجيش الوطني )مختص في استراتيجيات االمن والدفاع والعالقات الدولية(

يقول كارل ماركس " ان التاريخ يعيد نفسه مرتني، مرة 
الواقع  عىل شكل مأساة ، ومرة عىل شكل مهزلة "ولكن 
ليست بمهزلة بقدر ما  التي نعيشها  االعادة  ان  اىل  يشري 

هي  شكل من أشكال الدمار الشامل للبالد والعباد. 
ان  املهم  فليس  مرتني  نفسه  يعيد  التاريخ  كان  فاذا 
الوطن  أعداء  رغبة  بقدر  مأساة  او  مهزلة  االعادة  كانت 
وطمعا منهم يف توفر نفس الظروف واألسباب التي تسهل 
مهمتهم للبقاء، سواء ضعف الدولة او انشغاالت املواطن 
والطابع  املنهج  دراسة  هو  واملهم  البعض.  عمالة  او 
العدائي ملنظومة الفساد )ماضيا وحارضا( الذي لم يتغري 
تونس  شهدتها  التي  املتغريات  مع  او  الزمن  مرور  مع 
داخليا و خارجيا . ورغم اظهارها التوبة عن أفعال املايض 
واندماجها يف الحياة الديمقراطية التي فرضها الشعب بعد 
الثورة لم تتوان هذه املنظومة يف اتباع نفس التميش القديم 
- الجديد، وهو الكره الدفني للوطنيني والشفاء، والرغبة 
امللحة يف البقاء بسدة الحكم الستعباد املواطن واستباحة 

الوطن لتحقيق مصالحها الذاتية.
فقد شهدت تونس عىل مر الزمان عدة مؤامرات حيكت 
من  رهط  "ابطالها"  وكان  الداخل  يف  ونُّفذت  الخارج   يف 
الشعب  عىل  السيطرة  يف  منهم  طمعا  الوطن  هذا  ابناء 
جميعا  ونتذكر  له.  الكريمة  الحياة  وتوفري  خدمته  يف  ال 
 .1990 سنة  الساحل"  "براكة  ومؤامرة  قفصة  أحداث 
ولنئ تخلصت تونس من آثار املؤامرة االوىل بسبب طابعها 
الثانية  املؤامرة  جذور  فإن  االيديولوجي،  وغري  السيايس 
بقيت يف حالة سبات اىل حد اليوم وهي تتأهب لالستفاقة 
والظهور بشكل عنيف يمكن ان يض باألمن القومي للدولة 
االحداث  هذه  عىل  الضوء  تسليط  وجب  لذلك  التونسية. 
بحقيقتها  العام  الرأي  ويغالطون  اصحابها  ينكرها  التي 
والربط مع البوادر الحالية التي تعيشها تونس والتي تنبئ 
بإعادة نفس السيناريو ولكن بشكل عنيف ومدمر للدولة 

والشعب.

خفايا مؤامرة براكة الساحل 90
نسخة   1990 سنة   " الساحل  "براكة   مؤامرة  تعترب 
مستلهمة  من مؤامرة االخوان يف مرص لسنة 1981 والتي 
من  تبعها  وما  السادات  انور  الرئيس  اغتيال  عنها  نتج 
والحمد  تمت  بمرص  مناطق  بعدة  مسلحة  تمرد  عمليات 
لله السيطرة عليها حيث اعتمدت الجماعة نفس التميش 
يف تونس وذلك بمحاولة التغلغل يف مفاصل الدولة وتجنيد 
تكون  ان  يمكن  والتي  الحساسة  الوظائف  يف  لها  عمالء 
الحكم  عىل  السيطرة  من  يمكنها  وقويا   حاسما  عامال 
املسلح  للجناح  االوىل  النواة  تأسيس  تم  فقد   . بسهولة 
بالخارج لتتوسع يف ما بعد كبقعة الزيت وبسية مطلقة 
حاملة  "مسلمة"  تشكيالت  تكوين  قصد  البالد  داخل 
للسالح قادرة عىل السيطرة عىل املراكز الحساسة للدولة 
السالح  يف  زمالئهم  مع  مسلحة  مواجهة  يف  الدخول  بعد 
الجماعة  تتمكن  وبذلك  مواتية.  الظروف  تكون  عندما 
من االنقضاض عىل الحكم . ولتحقيق ذلك تم العمل عىل 
االشاعات  وبث  الوقت  ذلك  يف  النظام  ضد  عىل  التحريض 
السلطة  عىل  وتأليبهم  معنوياتهم  لضب  املواطنني  بني 
مثلما حدث سنة  الحاكم  الشعب عىل  ينتفض  ان  يف  امال 

1984. ويف هذه الحالة ستلتجئ السلطة اىل انزال الجيش 
للشارع ملعاضدة قوات االمن  يف ضبط االمور. وبالتايل يتم 
لكانت  النجاح  لها  كتب  لو  التي  الجهنمية  الخطة  تنفيذ 
سببا يف اراقة دماء التونسيني نتيجة املجزرة التي ستحدث 
بني تشكيالت مسلحة "مسلمة" موالية لهم وأخرى غري 
اية صلة  الجماعة  انكار  للنظام. ورغم  "مسلمة" موالية 
الدالئل  فإن  السلطة،  من  تلفيقا  واعتبارها  باملؤامرة  لها 
وجود  حول  التونسية  السلطات  رواية  صحة  اىل  تشري 
جناح مسلح تابع لها كان يتأهب لالنقضاض عىل الحكم 
العالقة  تواصل  هو  ذلك  عىل  دليل  واحسن  الفتة.  تلك  يف 
قامت  حيث  املؤامرة  وافراد  الجماعة  بني  الثورة   بعد 
بمكافأتهم وتعيينهم يف عدة خطط )موظف سام، معتمد، 
رئيس بلدية ....( كعرفان بالجميل "لنضاالتهم" من اجل 

الجماعة ومن اجل "رفع راية االسالم "عاليا بتونس.

مالمح المؤامرة الجديدة: االنتقام
من الشعب إلسقاط الرئيس

بعد قرارات 25 جويلية وما تالها من اجراءات  تهدف 
اىل تحقيق مطالب الشعب وتعزيز مقومات االمن القومي 
املؤامرة  مالمح  بدأت  املجاالت،  جميع  يف  والشعب  للدولة 
الجديدة  ضد الشعب تتشكل . فقد تحالفت الجماعة مع 
جزء من مكونات املشهد السيايس الفاسد  الذي شاركها يف 
الحكم طيلة العشية السوداء  قصد استجاع نفوذها بأية 
تحت  والشعب  الوطن  تدمري  ذلك  كلفها  لو  حتى  طريقة 
وقد  االستبداد.  ومحاربة  الديمقراطية  عىل  الخوف  شعار 
يحّرض  دعائيا  اسلوبا   الفاسدة  املنظومة  هذه  اعتمدت 
عىل تونس يف الخارج، واسلوبا تجويعيا  للشعب  وتخريبيا 
يف  منها  امال  الداخيل،  املستوى  عىل  الوطني  لالقتصاد 

اسقاط الرئيس واستجاع نفوذها.
اسلوب  املنظومة  اعتمدت  الخارجي،  املستوى  فعىل 
املشبوهة  التمويالت  باستغالل  اجنبية  االستقواء بجهات 
االساءة  يف  يساعد  من  لكل  السخي  للدفع  تتلقاها  التي 
للوطن ولرموزه والتحريض عليه وذلك بلعب دور الضحية 
وجب  لذلك  والدولية.  والهيئات  املنظمات  تعاطف  لجلب 
الديبلوماسية  استاتيجية  اعتماد  التونسية  الدولة  عىل 
ألعداء  الكاذبة  الدعايات  ملحاربة  النشيطة  التواصلية 
للسلك  املنتمني  وكل  الوزراء  نشاط  بتكثيف  وذلك  الوطن 
عشية  بعد  ما  لتونس  للتويج  بالخارج  الديبلومايس 
الفساد عن طريق عالقاتهم املتينة بالشخصيات الفاعلة 
بالدول  وحقوقيا  وثقافيا  واعالميا  واقتصاديا  سياسيا 

الشقيقة والصديقة. 
أما عىل املستوى الوطني، فقد عملت املنظومة الفاسدة 
الشعب  وتأليب  الشعية  السلطة  مجهودات  عرقلة  عىل 
عليها بواسطة عمالئها بأجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك 
تخريبيني  مسارين  عرب  لها  املوالية  الحزبية  أذرعتها 
والعصيان.  التمرد  اىل  ودفعه  الشعب  تجويع  اىل  يهدفان 
فاملسار االول يتمثل يف احتكار املواد االساسية والحياتية 
للمواطن وذلك عن طريق التحكم يف مسالك توزيعها وحث 
االخطبوط التابع لها عىل اخفاء السلع وتهريبها لتجويع 
أنه  علما  اسقاطه.  يف  طمعا  الرئيس  عىل  وتأليبه  الشعب 
كان هناك يف السابق نفس املنتوج نتقاسمه مع ما يقارب 

اي نقص.  )07( ماليني سائح يزورون تونس ولم نشهد 
فما هو الس وراء تواتر االزمات التي تمس بقوت املواطن 

ومصالحه؟
والحط  االشاعات  نش  يف  فيتمثل  الثاني  املسار  اما 
الذين  املزعومني  الخرباء  طريق  عن  الشعب  عزائم  من 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  االعالم  وسائل  يف  يظهرون 
لضب معنويات املواطنني عرب رسم مستقبل قاتم للدولة 
ذلك  مع  وبالتوازي  االهلية.  والحرب  واملجاعة  كاإلفالس 
خدمات  من  مستحقاتها  من  الدولة  تمكني  عرقلة  تتم 
الكهرباء واملاء والجباية  وغريها من املوارد املالية عرب حث 
االجراءات   هذه  تعطيل  عىل  الدولة  مفاصل  يف  منظوريها 
بتعلة عدم القدرة عىل تنفيذ القانون. وكذلك حث عمالئها 
وتعطيل  املواطن  استفزاز  عىل  واملؤسسات  االدارة  يف 
البطء الشديد يف  او  مصالحه عرب اعتماد املعاملة السيئة 

اسداء الخدمات له.
وتبقى هذه املخططات الجهنمية ملنظومة الفساد دون 
بقوانني  معهم  تتعامل  بالبالد  الحاكمة  السلطة  الن  رادع 
ابتدعتها منظومة  او باألحرى بقوانني وتشيعات  مكبلة 
الفساد للتهرب من املحاسبة داخليا وخارجيا. لذلك وجب 
عىل الدولة ملواجهة بوادر مؤامرة جهنمية تهدف اىل عودة 
القوانني  مراجعة  عرب  الكارثة  استباق  الفساد  منظومة 
التي تم سنها سابقا والتي تحمي الفساد وتض بالدولة 
والشعب مع رضورة التحري يف جميع املسؤولني ومراقبة 
التي  باملعلومة  الدولة  يحاربون  النهم  املعلومة،  تداول 
الذي  التميش  بنفس  ضدهم   اجراء  اي  ليستبقوا  تصلهم 
تعيني  اىل  باإلضافة  السابق.  يف  االرهابيون  ينتهجه  كان 
من  يمكن  ما  أكثر  االقتاب  يف  مهمتهم  تتمثل  مسؤولني 
املواطن ويتميزون بخصال اتصالية عالية مع القدرة عىل 
استصالحهم  يمكن  الذين  الفاسدين  بقية  مع  التعامل 
ومراقبة  الفساد  ملنظومة  الوالئي  االدمان  من  للتخلص 
عىل  يجب  كما  بهم.  عالقة  له  من  كل  وسكنات  حركات 
مواد  وتوزيع  انتاج  منظومة  عىل  يدها  تضع  ان  الدولة 
القرار  مصداقية  وضمان  املواطن  ثقة  لكسب  االستهالك 
مختلف  تشيك  رضورة  مع  الفساد  بمحاربة  السيايس 
محاربة  يف  الدولة  مشوع  ملساندة  الوطنية  املنظمات 

الفتنة.
ان تطورات االحداث بالبالد يف الفتة االخرية تشري اىل ان 
جميع الظروف مواتية لنجاح املؤامرة ألن منظومة الفساد 
لصحوة  تحسبا  السوداء  العشية  طيلة  نفسها  أمنت 
الشعب والطبقة الواعية بمخططاتها. و قد جهزت نفسها 
لرد الفعل بواسطة جيش رسي متكون من شيعتها ومن 
خزان ارهابي خطري متمثل يف االعداد الهائلة من االفارقة 
الذين ال يحملون أية هوية والتي اجتاحت البالد بطرق غري 
رشعية. واحسن دليل عىل ذلك النتائج امللموسة عىل االرض 
التي سبق ذكرها. بل تجرأت هذه املنظومة عىل مالمسة 
للقوات  العلني  التهديد  يف  واملتمثلة  الحمراء  الخطوط 
الحاملة للسالح التي انحازت إلرادة الشعب وترصفت وفق 
لإلنقاذ  الوطنية   السلطة  تعليمات  ووفق  الدستور  بنود 

وحماية االمن القومي للدولة التونسية.

العزة للوطن واملجد للشعب.
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تحقيق : محمد الجاللي

إجراءات يف قانون مالية 2022
تدعم إقتصاد الريع

انطالقا من بعض فصول قانون المالية لسنة 2022 مرورا بآخر تقرير حول النفقات الجبائية واالمتيازات المالية وباجراءات وزارتي الفالحة والتجارة لدعم توريد 
بضائع أجنبية على حساب منتوجات محلية وصوال الى تمتيع شركات باعفاءات جبائية ومنح وحوافز مالية بماليين الدنانير، أصبحت عديد اإلجراءات والسياسات 
المتخذة من قبل الدولة على مدى عقود في قطاعات صناعية وفالحية وخدماتية بابا مفتوحا على مصراعيه لتمكين عديد الشركات الريعية من تهريب األموال 

الى الخارج أو بعث جنات ضريبية محلية.

تحقيق

تهدد  السياسات  هذه  باتت  املقابل  يف 
األمن الغذائي وتجّفف منابع رشكات صغرى 
بينما  عمومية  مؤسسات  ديمومة  وتهدد 
بقي االستثمار شماعة يتم استغاللها سنويا 
مشاريع  مقابل  الدنانري  ماليني  مئات  الهدار 
رضيبية  جنات  يف  واجهة  ورشكات  وهمية 

بالخارج.

مخطط ممنهج
من  أكثر  ينتظر  التوايل  عىل  الثاني  للشهر 
البذور واملشاتل املمتازة  400 موظف بشكة 
بينما  رواتبهم،  تسّلم  الفالحة  لوزارة  التابعة 
مستحقات  دفع  عن  مؤسستهم  توقفت 
منذ  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
سنتني قبل أن تنفذ ادارة الصندوق عقلة عىل 
انتاجها  ووسائل  وجراراتها  الشكة  سيارات 

وعىل مليارين ونصف من حسابها البنكي.
ملوظف  مستعار  اسم  وهو  عامر  يؤكد 
توقف  ان  هويته  كشف  عدم  فضل  بالشكة 
لفائدة  بتعهداتها  االيفاء  عن  املؤسسة 
للموظفني  جمة  مشاكل  يف  تسبب  الصندوق 
عن  عجزهم  بسبب  بعضهم  وفاة  حد  بلغت 

توفري تكاليف العالج.
هي  املمتازة  واملشاتل  البذور  رشكة 
من  مجموعة  من  متكونة  فالحية  تعاونية 
الفالحني وهي تتكفل بمدهم بالبذور املحلية 
لدى  ثم  الزراعة  موسم  خالل  ومرافقتهم 
باملؤسسة  مصادر  وتشري  املحاصيل.  تجميع 
إىل أنها كانت توفر خالل سبعينات وثمانينات 
تونس  70 % من حاجة  قرابة  املايض  القرن 

من البذور.

وبعد مرور 52 سنة عىل تأسيسها اصبحت 
موظفيها  رواتب  خالص  عن  عاجزة  الشكة 

اىل جانب تراجع دورها الريادي.
مخطط  بوجود  التاجع  عامر  يفّس 
أن  اىل  مشريا  الشكة،  من  للتخلص  ممنهج 
املايض  القرن  تسعينات  منذ  انطلق  املخطط 
عامني  ومديرين  فالحة  وزراء  من  بتنفيذ 
سابقني واىل انه تواصل بعد الثورة مع بعض 
وزراء الفالحة واملديرين املحسوبني عىل حركة 

النهضة.
السيدة  تعيني  تم   2015 "سنة  ويتابع: 
الفالحي  لالنتاج  دولة  كاتبة  النفطي  امال 
فقررت انقاذ الشكة وعينت مديرة عامة عىل 
رأسها. ورسعان ما انطلق اإلصالح ومحاسبة 
الضالعني يف االستيالء عىل اموال املؤسسة لكن 
ذلك لم يدم طويال بعدما تم اعفاء كاتبة الدولة 
وعزل املديرة العامة واعادة موظفني معزولني 
بني  تتاوح  بتهم  القضاء  عىل  احالتهم  رغم 
االستيالء عىل اموال عمومية وتحقيق منفعة 

ال وجه لها واالرضار بمصالح الشكة."
ويضيف: "بعد هذه القرارات التي اوقفت 
مسرية انقاذ الشكة استفحلت ازمتها وباتت 
الكفاءات  عديد  دفع  وتم  باالفالس  مهددة 
عمومية  بمؤسسات  لاللتحاق  مغادرتها  اىل 

أخرى او بشكات خاصة."

شركة خاصة على الخط
اسامة  سابقا  الفالحة  وزير  امضاء  مع 
العمومي  الدعم  تعميم  قرار  عىل  الخريجي 
عىل جميع أصناف الحبوب بما فيها الحبوب 
رشكة  ان  اىل  وزمالؤه  عامر  انتبه  االجنبية 

واىل  الحبوب  تجويد  خط  عىل  دخلت  خاصة 
انها حصلت عىل دعم لتوريد الحبوب االجنبية 
بدفع من مسؤولني ومديرين محسوبني عىل 

حركة النهضة.
من  اخرى  خطوة  عامر  اعتربه  قرار 
الحبوب  الفالحة الفتكاك قطاع تجويد  وزارة 
انه يمس  اىل  وتجميعها من مؤسستهم الفتا 

من أمن تونس الغذائي.
من جهته اعترب عبد الرزاق حواص الناطق 
للشكات  الوطنية  الجمعية  باسم  الرسمي 
منذ  سعت  الدولة  ان  واملتوسطة  الصغرى 
سنوات اىل رضب منظومة الحبوب عرب تعيني 
الفالحية وان  بالتعاضديات  مديرين فاسدين 
تهريب  ذلك  مع  بالتوازي  شهد  القطاع  هذا 
جينيا  عّدلتها  اوروبية  دول  اىل  تونسية  بذور 

ثم اعادتها عرب التوريد.
ويضيف حواص: "البذور املستوردة تعّمق 
تبعية اقتصادنا للخارج بما انه ال يمكن اعادة 
كل  قبل  توريدها  مواصلة  يعني  بما  زراعتها 
تتطلب كميات  انها  اىل  اضافة  موسم فالحي 

كبرية من األدوية املستوردة".
رضب  يف  ان  حواص  بنّي  أخر  سياق  يف 
التعاونيات الفالحية سعيا خفيا من رشكات 
يف  وان  الدولية  األرايض  للسيطرة عىل  خاصة 
ان  عىل  مشددا  الغذائي  االمن  يف  تحكما  ذلك 
يتكّرر يف منظومات  السيناريو ما فتئ  نفس 
واللحوم  والبيض  البيضاء  كاللحوم  اخرى 

الحمراء والحليب.
ويف نفس االطار يشري ليث بن بش العضو 
اىل  للفالحني  التونسية  بالنقابة  املؤسس 
غياب سياسة فالحية شاملة للمحافظة عىل 

ملموسة  بصفة  والتقليص  الغذائية  السيادة 
من التبعية للخارج.

ويقول: "صحيح انه يصعب االستغناء بني 
عشية وضحاها عن توريد الحبوب لكن يمكن 
العمل أكثر عىل دعم منظومة زراعتها محليا 
تقنية  واخرى  مالية  حوافز  توفري  عرب  وذلك 
للفالحني ودعم البحث العلمي الفالحي وعدم 
االقتصار عىل مقاربة محاسبية ضيقة وأخذ 
عىل  واملحافظة  الفالحية  الشكات  ديمومة 
مواطن الشغل ودعم دورة اقتصادية متكونة 
من فالحني وناقلني ويد عاملة وغريهم بعني 

االعتبار.."
عضو  رجايبية  محمد  يربط  جهته  من 
البحري  والصيد  للفالحة  التونيس  االتحاد 
نحو  الدولة  توّجه  الكربى  بالزراعات  املكلف 
األجنبي  الفالح  بتشجيع  الحبوب  توريد 
ديوان  ان  مؤكدا  التونيس  نظريه  حساب  عىل 
بأكثر  اجنبية  حبوبا  يستورد  اصبح  الحبوب 
عن  البحث  عوض  سنويا  دينار  ملياري  من 

اليات ناجعة لتحقيق االكتفاء الذاتي.
رجايبية يشري اىل ان تونس اصبحت وعاء 
تفرضها  باسعار  الخارج  من  غذائها  لتوريد 
الخارج  اىل  اللجوء  يف  ان  واىل  العاملية  السوق 
رضبا ألكثر من منظومة عرب توريد الخروف 
عىل  زيادة  املرصية  والخضوات  الروماني 

تعميق التبعية لدول اخرى.
هكتار  الف   500 زراعة  ان  اىل  ويلفت 
ال  ما  سيوفر  االنتاج  وسائل  مختلف  وتوفري 
يقل عن 20 مليون قنطار اي اكثر من ضعف 

املنتوج السنوي الحايل. 
الفالحي  االنتاج  ان  "الغريب  ويضيف: 

تهّدد األمن الغذائي وديمومة شركات صغرى
ومؤسسات عمومية :
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يساهم بـ %10 من الناتج الداخيل الخام وبـ 
اغلب  تواجه  ذلك  ورغم  الصادرات  من   %  9
انضافت  كبرية  صعوبات  اإلنتاج  منظومات 
لتدمري  البارونات  بعض  محاوالت  إليها 
الف   12 حوايل  مغادرة  يف  تسبب  بما  القطاع 

فالح النشاط خالل العشية االخرية.

استعباد الفالحين
بعض  تدخل  من  يسلم  لم  أخر  قطاع 
الشكات الخاصة للتحكم يف مصري الفالحني 

هو قطاع زراعة الطماطم. 
الجمعية  عن  حواص  الرزاق  عبد  يؤكد 
ان  واملتوسطة  الصغرى  للشكات  التونسية 
الفالحني  "تستعبد"  فتئت  ما  املعامل  عديد 
تواضع  تستغل  اصبحت  انها  اىل  مشريا 
التعامل  عليهم  لتفرض  املالية  امكاناتهم 
معها عرب تمكينهم من البذور واألدوية مقابل 

"كمبياالت".
سياساتها  املعامل  "تواصل  ويتابع: 
باحتكار منتوجات الطماطم باسعار بخسة. 
شاحنات  ترك  اىل  بعضهم  يلجأ  ما  وعادة 
ينخفض  حتى  لساعات  تنتظر  الطماطم 
القتنائها  البضاعة  جودة  وتتاجع  وزنها 
بأثمان زهيدة فضال عن تالعبهم بآالت الوزن. 
فيجد  الفالح  مديونية  تتعمق  لذلك  ونتيجة 

نفسه "خماسا" لدى املعامل.
بقرارات  حواص  يذّكر  متصل  سياق  ويف 
التجارة يف  وزارة  اتخذتها  التي  التصدير  دعم 
اقرت  انها  مالحظا  والحليب  الطماطم  شأن 
طماطم  علبة  كل  عن  مليمات   405 بـ  دعما 
ذات 400 غرام و592 مليما عن كل علبة ذات 
يزن  كيس  كل  عن  مليما  و554  غرام   800
كيلوغراما ودعما ب200 مليم عن كل لت من 
الحليب كامل الدسم و115 مليما عن كل لت 

من الحليب نصف الدسم يتم تصديرها. 
انها  تقول  الوزارة  ان  اىل  املتحدث  ولفت 
مبينا  التصدير  لتشجيع  االجراءات  اتخذت 
انها لم تسع ملراقبته وال تعلم شيئا عن مصري 

العملة الصعبة التي يتم تسلمها.

تدليس وافتعال فواتير
بمنظمة  العضو  سعد  بن  حسام  يشدد 
"alert" عىل ان مركز النهوض بالصادرات 
التابع لوزارة التجارة خصص يف 2020 دعما 
ماليا للشكات املصدرة بـ 100 مليون دينار 
املنتوج  ان يكون  الدعم يشتط  ان هذا  وعىل 

جديدا ويصّدر لسوق جديدة.
املعيار  خالف  املركز  ان  سعد  بن  ويوضح 
نافذ  عضو  ملك  عىل  رشكة  بتمكني  االسايس 
باالتحاد التونيس للصناعة والتجارة من دعم 

منتوجه  ان  رغم  ليبيا  اىل  الطماطم  لتصدير 
جديدة  بسوق  ليست  ليبيا  وأن  بجديد  ليس 

بالنسبة للبضاعة.
ويؤكد املتحدث ان العضو كان حارضا يف 
اللجنة التي اقرت الدعم معتربا ان يقع تحت 

طائلة تضارب املصالح.
ويشري اىل ان الدولة تتعلل بوجود طفرة يف 
بعض املنتوجات مستغربا من توجيه دعمها 

اىل املصنعني عوض الفالحني .
تستغل  الشكات  بعض  ان  يبني  سعد  بن 
من  وفواتري  وثائق  لتدليس  التصدير  عمليات 
بتعمد  مستشهدا  الدعم  عىل  الحصول  اجل 
افتعال  الحلويات  صنع  يف  مختصة  رشكة 
واالستظهار  فرنسا  نحو  بضائع  نقل  فواتري 
أن  قبل  بالصادرات  النهوض  مركز  لدى  بها 
حسب  الديوانة  مصالح  مراجعة  بعد  يتبني 
البضاعة  سّلمت  الشكة  ان  املصدر  نفس 

لطرف آخر يف ميناء رادس توىل نقلها.
ويلفت بن سعد اىل ان احد وزراء التجارة 
يف  النظر  عىل  املشفة  اللجنة  لدى  تدخل 
تجاوزات الشكة طالبا عدم اتخاذ اي اجراء 

يف شأنها.
كما يعّرج عىل مثال آخر الحدى الشكات 
بالقول:  البيضاء مالحظا  اللحوم  املختصة يف 
االمتيازات  استغالل  اعتادت  الشكة  "هذه 
يف  املستثمرة  للشكات  الدولة  تمنحها  التي 
املناطق الفقرية وكانت يف كل مرة تبعث رشكة 
باعفاءات  متمتعة  الجهات  احدى  يف  فرعية 
جبائية بعشات املليارات قبل ان تغلق الفرع 
او تغرّي نشاطه وتبعث رشكة أخرى يف منطقة 

اخرى ليتواصل تمتعها بإعفاء رضيبي".
الدعم  استغلت  الشكة  "نفس  ويتابع: 
ب44  جبائي  إعفاء  عىل  لتحصل  العمومي 
معمل  ببعث  التزامها  مقابل  دينار  مليون 
لكن  الغربي  الشمال  مدن  احدى  يف  لآلجر 
مرور  رغم  االنجاز  حيز  يدخل  لم  املشوع 
بوكالة  دفع  مما  بعثه  عىل  سنوات  خمس 
الشكة  مطالبة  اىل  باالستثمارات  النهوض 
لسنة  املالية  قانون  اتى  ثم  االموال  بإرجاع 
مدة  ان  عىل  ينص  فصال  ليتضمن   2022
انجاز املشاريع املنجزة يف املناطق ذات اولوية 
تقديم  دون  تعد خمس سنوات  لم  االستثمار 

تفاصيل".
اىل  حواص  الرزاق  عبد  يشري  جهته  من 
ان97 % من املشاريع التي حصلت عىل الدعم 
لم تر النور رغم االمتيازات واملنح واالعفاءات 
الكربى  الدولة لبعض الشكات  التي توجهها 

بذريعة االستثمار يف الجهات الفقرية 
الفصل  أن  سعد  بن  يؤكد  اإلطار  هذا  يف 
انجاز  مدة  حول  املالية  بقانون  املضمن 

عىل  الشكة  مقاس  عىل  وضع  املشاريع 
غرار فصول أخرى من بينها فصل ينص عىل 
بينما  الشمسية  الطاقة  ألواح  توريد  اعفاء 
قطع  توريد  معاليم  يف  فقط  التخفيض  يتم 
منها  تستفيد  التي  الشمسية  االلواح  غيار 
رشكات تونسية تنشط يف نفس القطاع. هذه 
اعتربها بن سعد مدّمرة لالقتصاد  االجراءات 

بدعوى التشجيع عىل االستثمار.
مؤخرا  اصدرت  قد  املالية  وزارة  وكانت 
واالمتيازات  الجبائية  النفقات  عن  تقريرا 
الجباية  من  الدولة  موارد  ان  أكد  املالية 
باكثر  نقصا  و2020   2019 سنتي  شهدت 
ومنح  اعفاءات  نتيجة  دينار  مليارات   9 من 
القطاعات.  مختلف  يف  جبائية  وامتيازات 
وجاء النشاط االقتصادي يف صدارة القطاعات 

املتمتعة بحوافز جبائية بنسبة 54%.
وعّرف التقرير النفقات الجبائيـة باالحكام 
للنظـام  املخالفـة  االستثنائية،  القانونيـة 
الجبائي املرجعي والراميـة أساسـا اىل تخفيف 
االعباء الجبائية بالنسـبة لفئـة محـددة مـن 
أو  العمليـات  لبعـض  أو  باألداء  املطالبيـن 
االنشـطة االقتصاديـة التي ينتــج عنهــا يف 

املقابل نقص يف مــوارد خزينــة الدولــة.
يف سياق أخر يؤكد عبد الرزاق حواص ان 
اصحاب رشكات يستغلون التجارة الخارجية 
اغلبهم  ان  مبينا  الصعبة  العملة  لتهريب 
يبعثون رشكات واجهة يف جنات رضيبية مثل 
العذراء  اللوكسمبورغ او جزر  او  جبل طارق 
الصني  من  البضائع  ذلك  بعد  يشتون  وانهم 
او هونغ كونغ عرب الشكة الواجهة لبيعها اىل 
مرتفعة  بأسعار  تونس  يف  املستقرة  الشكة 
من  كبريا  جزءا  يودعون  انهم  مالحظا  جدا 

االموال يف جنات رضيبية.
املتحيلني  هؤالء  يواصل  "كما  ويتابع: 
الدولة  ملطالبة  التصدير  عمليات  استغالل 
بدعمهم حتى تكون اسعار البضاعة تنافسية 

عىل املستوى العاملي.
هذا  تطبيق  تم  لو  انه  اىل  حواص  ويشري 
مصالح  لتفطنت  اخرى  دول  يف  السيناريو 
الديوانة اىل التضخيم الالفت يف فواتري الشاء 
الن أغلب اجهزة الديوانة االجنبية تملك قاعدة 
قطع  لكل  العاملية  االسعار  تتضمن  بيانات 

الغيار.
سعد  بن  حسام  أشار  أخرى  جهة  من 
من  استفادت  الكربى  الشكات  أغلب  ان  اىل 
 %  50 ان  اىل  الفتا  مبارش  وغري  مبارش  دعم 
 2016 سنة  حدود  اىل  كان  املدعم  السكر  من 

يستغل يف انشطة صناعية.
املشوبات  صنع  رشكات  ان  وأوضح 
والشكالطة  والحلويات  والخمور  الغازية 

كانت تشتي السكر املدعم بكميات كبرية من 
الديوان التونيس للتجارة عىل مرأى من أجهزة 

الدولة.
كما بني ان معامل االسمنت كانت تحظى 
يتم  ان  قبل  الكهرباء  استهالك  عىل  بدعم 
2014 الفتا اىل ان هذا االجراء  ايقافه يف سنة 
تسبب يف ارتفاع متكرر السعار االسمنت منذ 

.2015

ضيم في حق زيت الزيتون
تحتل تونس املرتبة الرابعة عامليا يف انتاج 
زيت الزيتون بمعدل انتاج يبلغ 150 ألف طن 
سنويا اي ما يزيد عن 8 % من االنتاج العاملي. 
املستوى  عىل  التونيس  الزيت  مكانة  ورغم 
يف  يذكر.  دعم  بأي  يحظى  ال  فإنه  العاملي 
بدعم  املستورد  النباتي  الزيت  يتمتع  املقابل 
يفوق 480 مليون دينار سنويا فيما تستغله 

بعض الشكات لبيعه باثمان باهظة. 
حواص:  الرزاق  عبد  يقول  السياق  هذا  يف 
" ال يخفى عىل احد ان بعض الشكات تفّرط 
املخصص  املدعم  الزيت  من  كبرية  كميات  يف 
لالستهالك العائيل يف السوق السوداء وباثمان 
بتعليبه  أخرى  رشكات  تقوم  بينما  باهظة، 
وبيعه كزيت غري مدعم عىل غرار ما قامت به 
احدى الشكات يف والية صفاقس قبل ان يتم 
تغريمها بمليون دينار ثم تخفيف الغرامة اىل 

100 الف دينار يف قرار غري مفهوم."
يف نفس االطار يقول ليث بن بش: "حني 
يف  التحكم  من  الشكات  بعض  تمكني  يتم 
مسار الزيت املدعم والزيت غري املدعم يف ذات 
املجال لعدة تجاوزات  الوقت فان ذلك يفسح 
عىل غرار ما تشهد منظومة الحبوب املدعمة".

اىل تعمد  من جهته يشري حسام بن سعد 
يف  املدعم  الزيت  استغالل  اخرى  رشكات 

صناعة الدهن او زيوت املحركات.
دعم  يف  ان  اعترب  فقد  بش  بن  ليث  اما 
الزيت النباتي املورد عىل حساب زيت الزيتون 
ضيما  محليا  املنتجة  النباتية  الزيوت  وبعض 
ضمان  رضورة  اىل  داعيا  املحيل،  للمنتوج 
من  للتقليل  املواد  عديد  يف  الغذائية  السيادة 

التبعية للخارج.
الزيتون ال تزال  وعىل غرار الحبوب وزيت 
غري  منافسة  محل  اخرى  محلية  منتوجات 
مثل  اجنبية  ومنتوجات  بضائع  من  متكافئة 
املالية  يكبد  بما  الجنيسة  واالدوية  السجائر 
العمومية خسائر بماليني الدنانري بينما تشكل 
واالعفاءات  املحسوب  غري  الدعم  سياسات 
والحوافز لشكات بعينها يف غياب االستثمار 
غنى  البعض  فيه  يزداد  ريعي  القتصاد  دعما 

عىل حساب شعب مفقر.

صورة تتحّدث

بودن : في وديعة ربي سيدي الرئيس وإن 
شالله بالتوفيق..

سعيد : ربي يعّيشك... ما نوّصيكش على 
البالد وحتى القصر زادة على عينيك خاصة 

الكوجينة... وّصيهم باش ما يعملوش 
الهرقمة.. هاك النهار عملوها القصر الكّل 

ولّى بريحتها... )في قلبو( : على كل حال 
مديدة أخرى وربّي يعمل دليل...

)حوار من وحي الخيال(
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كريمة السعداوي
التقى مالك الزاهي وزير الشؤون االجتماعية 
بـ "ماركوس  الجاري  فيفري   18 الجمعة  يوم 
كورنارو" سفري ورئيس بعثة االتحاد األوروبي 
بني  املشتكة  املشاريع  تقدم  ملتابعة  بتونس 
املشتك  التعاون  تعزيز  سبل  وبحث  الطرفني 
االجتماعية  الحماية  مسألة  يف  سيما  وتطويره 
والهجرة واالحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودة 

الدخل، وفق بالغ للوزارة.

فيفري   14 االثنني  يوم  التأمت  ذلك،  وقبل 
2022 جلسة عمل جمعت الوزير بفريد بلحاج 
ملتابعة  الدويل  البنك  مجموعة  رئيس  نائب 
ان  االجتماعية"علما  تمويل"الحماية  مشوع 
البنك الدويل كان قد أعلن منح تونس قرضا بـ 
بعد  ذات  "إصالحات  لتنفيذ  دوالر  مليون   400
مليون  إلعانة  فعيل  بشكل  وذلك  اجتماعي" 
عائلة فقرية مثلما حدث يف سبتمرب املايض. وقد 
السلط منذ مدة عىل اعتماد مغالطات يف  دأبت 
اختزاله  عىل  تقوم  االجتماعي  التأمني  مجال 
توزعها  هزيلة  ظرفية  اعانات  تقديم  مجرد  يف 
الحكومات يف الواقع منذ عقود تخفيفا للضغط 
االجتماعي عند اشتداد أزمات الفاقة واالحتياج.

أربع مغالطات كبرى للسلطة 
في مجال التأمين االجتماعي

سياسة  منتدى  جمع  اإلطار،  هذا  ويف 
الشق  ملنطقة  الشامل  االجتماعي  الضمان 
إفريقيا، خالل ندوة افتاضية  األوسط وشمال 
8 فيفري، تحت عنوان "الضمان  انتظمت يوم 
القيود  استكشاف  الشامل:  االجتماعي 

واإلمكانيات االقتصادية واملالية"
بعض  لتفكيك  الباحثني  من  مجموعة 
التي  املغالطات  باألحرى  او  الخاطئة  املفاهيم 

تروجها السلطة حول الحماية االجتماعية.
اىل  الندوة  هذه  خالل  الباحثون  تطّرق  وقد 
أربع مغالطات حول تمويل الحماية االجتماعية 

لتوضيحها وإعطاء البدائل.
 

المغالطة األولى: الدول 
الفقيرة غير قادرة على االنفاق 
على نظام الحماية االجتماعية 

الحيز  الدولية  العمل  منظمة  تعّرف 
نتيجة  املتاحة  املوارد  "جملة  باعتباره  املايل 
مصادر  جميع  واستخدام  النشط  االستكشاف 
ويحيل  الحكومة".  قبل  من  املحتملة  العائدات 
امكانية  اىل  املنتدى،  حسب  التعريف،  هذا 
من  متنوعة  مجموعة  الحكومة  استغالل 
لتمويل  الالزمة  املالية  املوارد  لتعبئة  الخيارات 
مجال  غرارتوسيع  عىل  االجتماعية  الصناديق 
نسبة  وتطوير  االجتماعي  الضمان  تغطية 
النفقات  تخصيص  وإعادة  فيه  املساهمني 
والضغط  الجبائية  املوارد  يف  والتفيع  العامة 
والتحويالت  املساعدات  زيادة  أجل  والتأثري من 

للصناديق االجتماعية.
كما يحيل التعريف الدويل اىل أهمية القضاء 
واستخدام  املشوعة  غري  املالية  التدفقات  عىل 
العملة  من  واالحتياطيات  املالية  االحتياطيات 
عىل  سواء  للديون  املعيارية  واإلدارة  األجنبية 
واعتماد  هيكلتها  إعادة  أو  االقتاض  مستوى 

املثال  سبيل  عىل  مالءمة  أكثر  اقتصادي  إطار 
القبول النسبي بوجود تضخم وعجز مايل.

االوسط  الشق  منطقة  لبلدان  وبالنسبة 
اربعة  عىل  االعتماد  يمكن  افريقيا  وشمال 
اعتماد  وهي  املتاحة  الثمانية  من  خيارات 
املوارد  أكثر مالءمة والزيادة يف  اقتصادي  إطار 
غري  املالية  التدفقات  ومكافحة  الضيبية 
مجال  يف  السليمة  املعايري  واعتماد  املشوعة 

االقتاض أو إعادة هيكلة الديون.

المغالطة الثانية: الحماية 
االجتماعية تتمثل اساسا في 

مساعدة الفقراء 
مجال  يف  املعتمدة  الدولية  املعايري  تربز 
محدودية  ان  الشامل  االجتماعي  التأمني 
االجتماعية  الحماية  لنظام  املعتمدة  امليزانية 
املساعدات.  وبرامج  التدخل  مجاالت  من  تحد 
كما ان التفيع يف امليزانية املعتمدة يؤدي حتميا 
يقترص  ال  اشمل  اجتماعية  حماية  نظام  اىل 
ما  وهو  والهشة.  الضعيفة  الفئات  عىل  فقط 

يؤكده تعريف منظمة العمل الدولية.
كل  فان  يروج  ما  عكس  وعىل  وبالتايل 
نظام  بوضع  معنية  دخلها،  كان  مهما  دولة، 
من  الحد  اجل  من  شامل  اجتماعية  حماية 
الحماية  وتشمل  االجتماعي.  واالقصاء  الفقر 
عائلية،  إعانات  مجاالت:  تسع  االجتماعية 
حماية األمومة، إعانات البطالة، إعانات حوادث 
الصحية  الحماية  املرض،  إعانات  الشغل، 
)الرعاية الصحية(، إعانات الشيخوخة، إعانات 

العّجز وإعانات الورثة.
 

المغالطة الثالثة: الحماية 
االجتماعية عبء على ميزانية 

الدولة
الحماية  نظام  يف  االستثمار  يهدف 
االفراد  عيش  مستوى  تحسني  اىل  االجتماعية 
مما يساهم يف الرفع من مردوديتهم. فالضمان 
من  الصدمات  من  االفراد  يحمي  االجتماعي 
حوادث الشغل واألمراض ويقلل من خسائرهم 

عرب اإلعانات والتعويضات.

االقتصادي  مردودهم  عودة  يضمن  كما 
شأنه  من  هذا  كل  عهده.  لسابق  نسبيا  ولو 
وتعزيز  االقتصادي  النشاط  مستوى  تحسني 
النمو  يكون  وبذلك  االجتماعي.  التماسك 
االقتصادي أكثر شموال واستدامة ويمكن اعادة 
هنا  االجتماعي.ومن  الضمان  يف  استثماره 
االستثمار يف منظومة  فإن  املغالطات،  ومقابل 
عىل  وعبء  كلفة  يعترب  ال  االجتماعي  الضمان 
تحفيز  عىل  قادر  استثمار  هو  بل  الحكومة 
الدورة االقتصادية وخلق نمو اقتصادي يف مناخ 

اجتماعي متوازن.
ويف هذا الصدد، حثّت منظمة العمل الدولية، 
يف تقريرها العاملي للحماية االجتماعية -2020

2022، البلدان عىل زيادة االستثمار يف الحماية 
تمويالت  ضخ  شأن  من  انه  ذلك  االجتماعية. 
من  املنطقة  دول  تمكني  االجتماعية  للحماية 
"تحقيق انتعاشة اقتصادية رغم دّوامة الركود 
اقتصادها حاليًا". كما دعت  التي تسيطر عىل 
منظمة العمل الدولية الجهات املانحة عىل غرار 
البنك العاملي وصندوق النقد الدويل إىل مساعدة 
الدول عىل االستثمار يف الحماية االجتماعية ملا 

يف ذلك من حوافز اقتصادية واجتماعية.  

المغالطة الرابعة: توصيات 
صندوق النقد الدولي فعالة 

وتعّزز في نهاية المطاف نظام 
الحماية االجتماعية

األردن  يف  الدويل  النقد  صندوق  تدخل  أّدى 
اىل  تونس  يف  حصل  ما  غرار  عىل   2012 سنة 
التام اىل ارتفاع نسبة  التشابه  حد بعيد يقارب 
ديونه من 54.5 باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل 
الناتج املحيل  2010 إىل 101.2 باملائة من  سنة 
معظم  مثل  واألردن،   .2020 عام  يف  اإلجمايل 
اآلن يف فخ  تونس عالق  املنطقة، وخاصة  دول 

الديون.
املالية  أوضاع  ضبط  برامج  تنفيذ  ورغم 
الدويل، فقد  النقد  العامة املدعومة من صندوق 
الناتج  من  األردني  الدين  خدمة  نسبة  ارتفعت 
إىل   2010 سنة  باملائة   3.8 من  اإلجمايل  املحيل 
يف  باملائة   9.8 مقابل   2020 سنة  باملائة   9.4

تونس.
وبصفة عامة إىل جانب املديونية، أدت تدابري 
التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدويل إىل 
تعميق التفاوت يف املجتمعات العربية التي تعد 
املتكافئة يف  املجتمعات غري  أكثر  أصال من بني 

العالم.
وال تزال تغطية الضمان االجتماعي الحالية، 
من  التخفيف  يف  أساًسا  دورها  يتمحور  والتي 
املوجهة  االجتماعية  املساعدة  عرب  الفقر  حدة 
ان  والوقود،  الغذاء  ودعم  النقدية  والتحويالت 
توصيات  مع  للتقلص،  معرضة  اصال،  وجد 
"الدعم  يسميه  ما  لتنفيذ  الدويل  النقد  صندوق 
املوجه". وهي السياسة التي يسعى اىل تنفيذها 
يربز  ما  بودن من خالل  بالشاكة مع حكومة 
تسبها  التي  وبرامجها  الحكومة  خطط  من 
واألخر يف ظل صمت  الحني  بني  االعالم  وسائل 

الحكومة وعدم تكذيبها.
االجتماعية  الحماية  توصيات  وتشمل 
وبينما  البطالة.   إعانات  الدويل  النقد  لصندوق 
نصح صندوق النقد الدويل االقتصادات املتقدمة 
عامي  بني  االجتماعية  الحماية  يف  بالتفيع 
2015 و2017، فانه لم يرد ذكر لهذه التوصية 
وشمال  األوسط  الشق  منطقة  لدول  بالنسبة 
إفريقيا عىل مدى السنوات العش املاضية، وذلك 
رغم معدالت البطالة املرتفعة وانتشار العمل يف 

القطاع املوازي.

تدهور أنظمة الصناديق 
االجتماعية واإلهمال المتعمد 

للسلطة
الصناديق  أنظمة  اهمال  بالتأكيد  يعد  ال 
الصدفة.  قبيل  من  تونس  يف  اليوم  االجتماعية 
املسؤولني  قدرة  عدم  ناحية  من  يعكس  فهو 
يربز  ولكنه  إلنقاذها  كفاءتهم  وانعدام 
تدريجيا  تخليها  الحكومة  تعمد  بالخصوص 
توصيات  وفق  للدولة  االجتماعي  الدور  عن 

مقرضيها من ناحية أخرى.
أكثر  منذ  االجتماعية  الصناديق  وتعيش 
مالية  صعوبات  وقع  عىل  سنة  عشين  من 
إسداء  استمرارية  جدية  بصفة  تهدد  أصبحت 
منافع الضمان االجتماعي لفائدة منظوريها يف 
مستوى  عىل  ومتصاعدة  حادة  ضغوطات  ظل 
هذا  من  للحد  اإلصالح  عملية  وتأخر  السيولة 
الخيارات  من  جملة  ساهمت  وقد   . التدهور 
باإلضافة  الديمغرافية  والعوامل  االقتصادية 
ألنظمة  التوزيعي  بالطابع  املتصلة  العوامل  إىل 

التقاعد يف تعميق أزمة الصناديق االجتماعية.
كبريا  تراجعا  الصناديق  مداخيل  وشهدت 
يف  التفيع  إىل  مرات  عدة  اللجوء  رغم  وذلك 
الخيارات  هذه  وتمثلت  املساهمات،  نسب 

وانعكاساتها يف املجاالت التالية:
• تراجع قدرة االقتصاد الوطني عىل إحداث 
مواطن شغل جديدة وتفيش البطالة يف أوساط 
وظهور  الجامعية  الشهائد  حاميل  من  الشباب 
نوع جديد من بطالة العمال من ذوي االلتزامات 
االجتماعية والعائلية وهي فئات كان بإمكانها 
فئات  ألنها  االجتماعي  الضمان  ميزانية  تعزيز 

جديدة وشابة ال تستهلك كثريا. 
تتسم  التشغيل  من  جديدة  أنماط  ظهور   •

مغالطات باجلملة للسلطة
التأمين االجتماعي :
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منحى السوق
واصل السوق انتعاشته منهيا االسبوع املمتد من 14 اىل 
18 فيفري 2022 عىل ارتفاع بـ 0,4 ٪ يف حدود 7150,69 
نقطة. وحافظ مسار املؤرش املرجعي منذ بداية العام عىل 
نفس  يف  سجل  "توننداكس"  ان  العلم  مع   ٪  1,5 بـ  أداء 
2,6 ٪ حسب  العام املايض تراجعا سنويا بـ -  الفتة من 

تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية لتونس.
التي  املبادالت  بركود ملحوظ يف نسق  األسبوع  اتسم   ●

لم تتجاوز 18,7 مليون دينار بما مثل معدال يوميا بـ  3,7 
ماليني دينار. ويذكر أنه لم يتم منذ بداية العام تسجيل أية 

مبادالت بالكتل.

تحليل تطّور األسهم
● حقق سهم اسمنت بنزرت Ciments de bizerte أفضل 

مبادالت  املذكور مسجال يف ظل حجم  االسبوع  أداء خالل 
بـ 7 ماليني دينار ارتفاعا بـ 13,1 ٪ بقيمة 1,810 دنانري. 
وكان رقم معامالت الشكة قد شهد سنة 2021 تحسنا بـ 

17,8 ٪ وبلغ 130,8 مليون دينار.
نتائج   new body line الين  بودي  نيو  رشكة  سجلت   ●

 7,3 بـ  تطورا  سهمها  وحقق  االسبوع  مدى  عىل  طيبة 
واستقر  دينار  مليون   1,5 جامعا  دنانري   7,100 بقيمة   ٪

مردود الشكة مع نهاية االسبوع عند 29,6 ٪.
األكثر   tuninvest "توننفاست"  مجمع  سهم  كان   ●

بقيمة   ٪  16,7 بـ  االسبوع  امتداد  عىل  وتراجع  تضرا 
9,150 دنانري وسط مبادالت زهيدة جدا )4 آالف دينار(.

ويذكر أن  siCar حققت خالل عام 2021 عائدات بـ 
عام  دينار  ماليني   5,9 بـ  مداخيل  مقابل  دينار  ألف   744

.2020
ضمن  بدوره   serviCom "رسفيكوم"  سهم  كان   ●

دينار  ألف   88 تتعد  لم  مبادالت  اطار  الخارسين. ويف  أكرب 
فقد السهم 12,6 ٪ من قيمته عند 1,250 دينار مع العلم 
"رسفيكوم"  وملجمع  األم  للشكة  املالية  البيانات  آخر  أن 

والتي تم التدقيق فيها تعود اىل سنة 2018.
 wiFaK للبنوك  الدويل  الوفاق  سهم  كان   ●

محققا  ديناميكية  األكثر   international banK
تقدما بـ 3,5 ٪ بقيمة 6830 دنانري. وجمع السهم تدفقات 

مالية بـ 3,3 ماليني دينار عىل امتداد االسبوع.

أخبار السوق 
● مؤرشات نشاط الشكة التونسية للصناعات الصيدلية 

sipHat يوم 31 ديسمرب 2021 :
لشكة  بالنسبة  قاسية  سنة   2021 سنة  كانت 
كان  مثلما  تماما  العمومية  التمويالت  ذات   sipHat
شأنها عىل امتداد السنوات االخرية. وسجلت الشكة العام 
 9,5 حدود  يف  معامالتها  رقم  يف   ٪ بـ41  هبوطا  املايض 
الرابع  الثالثي  خالل  الشكة  انتاج  وسجل  دينار.  ماليني 
عام  انتاج  مجمل  سجل  فيما   ٪ بـ71  تراجعا   2021 من 
 2021 2020. ويف  60 ٪ مقارنة بسنة  2021 انخفاضا بـ 
استثمرت الشكة 0,6 مليون دينار واقترص االستثمار عىل 
تعويض تجهيزات واصالح اخرى لضمان ديمومة االنتاج. 
 /  31 حدود  اىل  شهد  فقد  الشكة  تداين  بخصوص  اما 
دينار.  مليون   75,4 بقيمة   ٪  35 بـ  ارتفاعا   2021 /  12
ويشمل هذا الرقم القروض متوسطة وطويلة املدى اضافة 
اىل ديون الشكة الدارة الجبايات والقروض قصرية املدى. 
ديسمرب   31 حدود  اىل  املسجلة  النشاط  مؤرشات  وحسب 

السنوات  خالل  األزمة  تجاوز  الشكة  ادارة  تقدر   ،2021
القادمة بالتفيع يف انتاجها اثر بدء رسيان مفعول قرض  
Fades املخصص لشاء مواد أولية وآالت التكييف واللف 
وكذلك لالستثمار. كما تنوي الشكة االنفتاح عىل االسواق 

االفريقية وخصوصا منها السوق الليبية.
 sotumag وجهت الشكة التونسية ألسواق الجملة  ●

لتمثيل  االدارة  مجلس  لعضوية  التشح  يف  للراغبني  دعوة 
تقديم  وجوب  عىل  الدعوة  ونصت  املساهمني.  صغار 
التشحات يف ظرف مغلق وعليه عبارة : "ال يفتح - ترشح 
عضو بمجلس االدارة يمثل صغار املساهمني". كما نصت 
الدعوة عىل أن توجه التشحات باسم الرئيس املدير العام 
إّما  الضبط  بمكتب  مبارشة  ايداعها  يتم  أن  وعىل  للشكة 
عرب رسالة مضمونة الوصول مع وصل تسليم أو عن طريق 
الصناعية  باملنطقة  الكائن  الشكة  بمقر  السيع  الربيد 
القصعة - بن  2059 - برئ  القصعة - طريق نعسان  ببرئ 
عروس يف أجل ال يتعدى يوم 17 مارس 2022 عند الساعة 

الواحدة ظهرا.

التونسية لألوراق المالية :

»اسمنت بنزرت« حتقق أفضل أداء و»توننفاست« األكثر ترضرا

اشهار

بالهشاشة وعدم االستقرار يف الشغل وضعف األجور مع اإلشارة 
املساهمات بل قد يدفع  تأثريها ال يقترص عىل عدم دفع  أّن  إىل 

ببقية الفئات املنخرطة إىل االنقطاع عن الوفاء بالتزاماتها.
التهرب من الترصيح بكافة األجراء ومن الترصيح بكافة   •

األجور ومن دفع املساهمات يف القطاع الخاص. 
وخاصة  املنظم  غري  لالقتصاد  والسيع  الكبري  االنتشار   •
بعد 2011 الذي أصبح يساهم بنسب مرتفعة يف الناتج الداخيل 
العاملة  اليد  من  املائة  يف   40 يقارب  ما  يشغل  وأضحى  الخام 
الضمان  ألنظمة  املالية  التوازنات  عىل  بالضورة  ينعكس  مما 

االجتماعي بسبب عدم االنخراط وعدم دفع املساهمات. 
وبعض  واألعراف  الدولة  بذمة  املتخلدة  الديون  تراكم   •

املضمونني االجتماعيني وعدم الحزم يف استخالصها.
• استعمال احتياطات األنظمة للقيام بتوظيفات واستثمارات 

غري مجدية من الناحية االقتصادية.
ومقابل تراجع املداخيل لم تنفك املصاريف والنفقات تشهد 

تطورا مستمرا وتجسد ذلك يف:
ألسباب  سواء  املبكر  التقاعد  عىل  املحالني  عدد  ارتفاع   •
ما  وهو  أعاله،  إليها  املشار  املؤسسات  غلق  نتيجة  اقتصادية 
تم  إذا  الصناديق  تتحملها  ألوانها  سابقة  نفقات  عنه  يتتب 
تسيح أعداد كبرية من العمال وإحالتهم عىل التقاعد قبل السن 
القانونية يف القطاعني العمومي والخاص يف إطار برنامج إعادة 

إصالح وتطهري املؤسسات العمومية ولجنة مراقبة الطرد. 
أن  ذلك  الديمغرايف  املؤرش  لتدهور  املالية  االنعكاسات   •

عدد  تطور  نسبة  تجاوز  بنسق  ازداد  بالجرايات  املنتفعني  عدد 
املساهمني.

املرض  عىل  التأمني  نظام  تطبيق  إثر  العالج  كلفة  ارتفاع   •
املتواصل  والنزوح  العمومي  الصحي  القطاع  تأهيل  عدم  بسبب 

للمضمونني االجتماعيني نحو املنظومة العالجية الخاصة.
من  املرض  عىل  للتأمني  الوطني  الصندوق  تمكن  عدم   •
مارسوا  الذين  الخدمات  مسديي  مع  التعاقدية  العالقة  إحكام 
مبالغ  يف  التفيع  املصحات  مطالبة  مثل  الضغوطات  عديد 
بإيقاف  املرات  عديد  الصيادلة  وتهديدات  الدم  تصفية  حصص 
العمل بمنظومة الطرف الدافع وعدم تطبيق أطباء االختصاص 
للتعريفة التعاقدية الخاصة بمعاليم العيادات عالوة عىل ضعف 

هياكل الرقابة اإلدارية والطبية.
وعموما شهدت منظومة الضمان االجتماعي عدة ضغوطات 
خالل  حدتها  تفاقمت  األخرية  العشية  خالل  خصوصا  مالية 
املحققة  باملكاسب  املساس  السنوات األخرية وهو ما من شأنه 

والحيلولة دون تحقيق األهداف املرسومة لهذه املنظومة .
للتقاعد  الوطني  للصندوق  االجمالية  النتائج  سجلت  وقد 
االجتماعي  للضمان  الوطني  والصندوق  االجتماعية  والحيطة 
منذ سنة 2005 اختالال يف التوازنات املالية ادى اىل تفاقم العجز 

الذي تعاني منه.
ويعود هذا االختالل باألساس اىل سلسلة النتائج السلبية التي 
القطاع  أو  العمومي  القطاع  يف  سواء  الجرايات  أنظمة  سجلتها 
الخاص والتي تمثل مواردها ونفقاته حوايل 92 باملائة من املوارد 

الجرايات  أنظمة  سجلت  حيث  للصندوقني  االجمالية  والنفقات 
نتائج سلبية متتالية خالل كامل الفتة 2001-2015 .

املالية  االحتياطيات  تآكل  اىل  الوضعية  هذه  أفضت  وقد 
عىل  حادة  ضغوطات  وبروز  االجتماعي  الضمان  لصندوقي 
الصندوق  وتخلف  السيولة  من  الصناديق  حاجات  مستوى 
الوطني  والصندوق  االجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني 
للصندوق  الراجعة  املستحقات  دفع  عن  االجتماعي  للضمان 

الوطني للتامني عىل املرض بعنوان االشتاكات وتوابعها. 
للتأمني  الوطني  الصندوق  قدرة  عىل  الوضعية  هذه  وأثرت 
والصيدلية  العمومية  املستشفيات  خالص  عىل  املرض  عىل 
وتراكم  املحددة  اآلجال  يف  الصحية  الخدمات  ومسديي  املركزية 
حجم تعهداته غري الخالصة لتصل اىل مستويات غري مسبوقة. 
التوازن  اختالل  يف  الهيكلية  العوامل  من  جملة  ساهمت  كما 
التقاعد بالقطاعني العمومي والخاص سواء منها  املايل ألنظمة 
املتصلة بخصائص األنظمة الحالية للتقاعد التي تتأثر بالعوامل 

الديمغرافية أو تلك املتصلة بالظرف االقتصادي.
-----------

املراجع:
 soCial proteCtion : Four » misConCeptions « and tHeir

 revisal - tHe inClusive soCial seCurity soCial poliCy Forum

 .- February 8tH, 2022
تقرير وزارة املالية حول املؤسسات العمومية. جانفي 2022.
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مجازفة خطيرة :

زيادة رابعة معلنة يف أسعار املحروقات

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

الصادق بلعيد - حمادي بن جاءبالله - عز الدين سعيدان 
- نائلة السليني - ألفة يوسف - خالد عبيد -
جمال الدين العويديدي - رافع الطبيب -

أحمد بن مصطفى - فوزي البدوي - نادر الحمامي - 
نهلة عنان - أنس الشابي - أيمن البوغانمي

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

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

الشارع الثقافي والتلفزي واالذاعي  :
منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :
عواطف البلدي - أنور الشعافي- منى المساكني - 

صالح بوزيان - أماني الخديمي - خالد النوري - 
تميم أوالد سعد - كريمة السعداوي - 

نائلة الشقراوي - حازم الشيخاوي - يوسف مارس

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

رصحت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة نهاية األسبوع 
الكهرباء  أسعار  يف  التفيع  نحو  متجهة  الحكومة  بان  الفارط 
ارتفاع  بحجة  وذلك  الطاقي  امليزان  عجز  لخفض  واملحروقات 
أسعار النفط عاملياً. غري ان هذا التوجه يمثل يف الواقع جزءا من 
الدولية  املالية  الهيئات  بها  تطالب  إلصالحات  متكامل  مخطط 
ذات  يف  الحكومة  وتخطط  تموييل.  إنقاذ  برنامج  مقابل  الدائنة 
السياق لتجميد التفيع يف أجور الوظيفة العمومية ورفع الدعم 
املعنية  املؤسسات  عن  تدريجيا  والتخيل  األساسية  املواد  عن 

باملرافق العامة.
عنه  اإلفصاح  دون  وضعته  برنامج  وفق  الحكومة  وتسعى 
قبل  من  سماته  أبرز  عن  الكشف  تم  و2026   2022 بني  للفتة 
وسائل االعالم اىل إلغاء دعم الطاقة تدريجياً عرب الزيادة يف أسعار 
وذلك  والصناعيني،  للمستهلكني  والغاز،  والكهرباء  املحروقات 
إحداث  البتولية وكذلك  املنتجات  اآليل ألسعار  التعديل  من خالل 
الحكومة  وتقدر  والغاز.  الكهرباء  ألسعار  اآليل  للضبط  لجنة 
دينار  مليار  عن  يزيد  بما  اإلجراءات  هذه  جراء  االنفاق  تقليص 
العام الحايل. كما تخطط لتوفري 204 ماليني دينار عرب الزيادة يف 
تعريفة الكهرباء ذات الضغطني العايل واملتوسط املزودة للمصانع 
تعرفة  تعديل  من  دينار  مليون   212 إىل  باإلضافة  والشكات، 

الكهرباء لالستهالك املنزيل.
وتؤكد عدة منظمات مهنية أبرزها اتحاد الفالحني ان الزيادة 
يف سعر املحروقات ستضيق الخناق عىل املهنيني وستزيد من كلفة 
اإلنتاج، فضال عن تأثر كل املنظومات الفالحية بهذه الزيادة سيما 
تعاني من صعوبات كبرية بسبب غالء  الغذاء  أن كل منظومات 
كلفة اإلنتاج. ومن املرجح بذلك أن يصل جزء من هذه املنظومات 

إىل مرحلة العجز التام عن الصمود بسبب غالء أسعار الطاقة. 
تؤدي  أن  املرتقب  من  أولية  محادثات  يف  الحكومة  وانطلقت 
إىل مفاوضات مع صندوق النقد الدويل الذي تلجأ إليه البالد للمرة 
الثالثة خالل السنوات العش املاضية للحصول عىل برنامج دعم 
مايل. وقبل بدء املحادثات مع الصندوق بأيام قليلة رفعت الحكومة 
يف أسعار املحروقات بنسبة 3 باملائة، مربرة ذلك باالرتفاع القيايس 
لسعر النفط يف السوق العاملية، حيث تكلف كل زيادة بدوالر واحد 
دينار  مليون   140 التونسية  التمويل  منظومة  الربميل  سعر  يف 
رغم ما يحيط بمصداقية هذه األرقام من شكوك بحجة ان الدولة 
تحقق أرباحا طائلة عند توزيع أصناف من املحروقات كالبنزين 

الرفيع )505 مليمات / اللت( والديزل )160 مليما / اللت(.
من جهته أكد اتحاد الشغل أنه لن يقبل أية إصالحات تمس 

التونسيني وتزيد يف تفقريهم مطالبا بخطة إصالحات  من قوت 
يف  مشددا  للبالد  واالجتماعي  االقتصادي  الواقع  مع  تتماىش 
إنعاش اقتصادي  الوقت عىل أن يكون اإلصالح متزامنا مع  ذات 
الكربى  القطاعات  يف  االستثمار  تحريك  الثروة عرب  يخلق  شامل 
التضخم والبطالة. ويشكل  النمو واحتواء  التي ستسمح بزيادة 
توجه الحكومة الذي اعلنت عنه وزيرة الطاقة نحو زيادة رابعة 
2021 مجازفة خطرية اقتصاديا  يف أسعار املحروقات منذ بداية 

واجتماعيا.
أكدوا  قد  كانوا  الطاقة  مجال  يف  املسؤولني  عديد  ان  يذكر 
مؤخرا عىل رضورة تحرير اسعار املحروقات مما يعني بشكل او 
بآخر رفع الدعم عنها كليا او جزئيا باعتبار ان السلط تؤكد ان 
هذه املواد مدعومة من الدولة. وشدد، يف هذا اإلطار، بداية نوفمرب 
الفارط نبيل صميدة الرئيس املدير العام السابق للشكة الوطنية 
الشكات  أداء  وتعصري  تطوير  رضورة  عىل  البتول  لتوزيع 
البتولية وحوكمتها من خالل جملة من اآلليات أهمها التفيع يف 
هامش الربح من 4 باملائة خام اىل حدود ما بني 5 و6 باملائة سعيا، 

وفق تقديره، لتحسني الخدمات للمواطن وترشيدا لالستهالك.
بوزارة  للمحروقات  العام  املدير  السياق،  ذات  يف  أبرز،  كما 
املؤكد تطوير  انه من  دايل،  بن  واملناجم والطاقة رشيد  الصناعة 

هذا  يف  املحددة،  الدولة  استاتيجية  مقتضيات  حسب  القطاع 
بعض  تفرض  وأنها  عاملية  بسوق  مرتبط  انه  خصوصا  املجال، 
الخيارات التي ترهق منظومة الدعم. وبني مدير عام املحروقات، 
أنه وجب إجراء تعديل آيل لألسعار. وأكد ان منظومة الدعم محور 
جدي للتعامل مع صندوق النقد الدويل حيث إنه هناك اقتاحات 
تتمثل يف الرفع التدريجي للدعم، موضحا ان آليات الرفع وكيفية 
الرفع محل نقاش ودراسة ملعرفة كيفية تفعيل الكلفة الحقيقية 
عىل  التأثري  ودون  الهشة  بالطبقات  املس  دون  للمحروقات 

االقتصاد التونيس.
النقابية  الغرفة  رئيس  جهته  من  الصدد،  هذا  يف  وأوضح 
املوازي  القطاع  ان  بورقيبة  محمد  املحروقات  توزيع  لشكات 
السوق  من  باملائة   25 حوايل  عىل  يستحوذ  املحروقات  قطاع  يف 
االجمالية يف تونس مقتحا جملة من الحلول أبرزها توعية الناس 
االقتصاد   عىل  السلبية  وانعكاساتها  املوازية  السوق  بخطورة 
والتصدي للعاملني بها باإلضافة اىل ادماجهم يف مرحلة اخرى يف 
القطاع املهيكل. كما دعا للتخيل عن اعتماد الغاز الطبيعي الذي 
اعتربه مثقال لكاهل الدولة بمبالغ كبرية يف الدعم، من جهة وال 
التشجيع  العاملية، من جهة أخرى مقابل  يستجيب للمواصفات 

عىل اعتماد الطاقات املتجددة.

كريمة السعداوي
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

أهال وسهال في سوقنا...

مشاركة تونس في القّمة 
»األورو- إفرقّية«

مجدي الكرباعي

األورو-إفريقيّة  القّمة  يف  سعيّد  قيس  الّرئيس  معلوم،  هو  كما  شارك، 
عىل  ومتابعة  إهتمام  محّل  املشاركة  هذه  وكانت  بربوكسال  الّسادسة 

الّصعيد الوطني باألساس.
أّما عن حيثيّات هذه املشاركة ومخرجاتها فلم نسمع إاّل ما جاء عىل لسان 

الّرئيس نفسه هناك أو بعد عودته عند استقباله السيّدة رئيسة الحكومة.
عىل  تقريبا  القّمة  هذه  فعاليّات  خالل  الّرئيس  مداخالت  إقترصت  فقد 
إفريقيا وأوروبا عموما ولم  العالقات بني  أن تكون عليه  مقاربته ملا يجب 
نر تركيزا عىل املصالح التّونسيّة مّما يوحي بأّن الّزيارة لربوكسال لم تكن 

مربمجة ولم يتّم اإلعداد لها !
رأينا الّرئيس سعيّد يكّرر تقريبا من بروكسال ما سمعنا مرارا وتكرارا يف 
تونس كتمّسكه بمقاربات جديدة للعالقات الّدوليّة وتشديده عىل أن لجوءه 
للتّدابري اإلستثنائيّة كان إلنقاذ الّدولة وكّرر عىل مسامع الّصحافة بمدخل 
بدأ  إعتزامه  عدم  بخصوص  ديغول  للجنرال  الّشهرية  املقولة  القّمة  مقّر 

مسرية دكتاتور وهو يف هذا العمر!
ويف لقائه برئيسة الحكومة نقل لها وللّشعب التّونيس أنّه طالب بإعادة 
األموال املنهوبة وأنه رّد عىل اإلتهامات املوّجهة إليه بوضع اليد عىل القضاء 

و...
كّل ما قيل وما قال الّرئيس وما نُش من ِقبل رئيسة الربملان األوروبي 
مثال يدّل عىل أّن حضور الّرئيس القّمة لم يتجاوز ما كان يمكن أن تقوم به 
ديبلوماسية فّعالة ليتفّرغ رأس الّدولة يف تنّقالته للّدفاع عن مصالح بالده 
يف عالم بات ال يهتّم كثريا بالكيانات الّصغرية والكّل يسعى لعقد تفاهمات 

وتحالفات مع دول أخرى لتحقيق مكاسب إقتصاديّة باألساس.
الّرئيس قيس سعيّد كما هو معلوم لم يشارك يف القّمة اإلفريقيّة بأديس 
أبيبا التي سبقت القّمة األورو-إفريقيّة والتي تطرق خاللها القادة األفارقة 
ملوضوع الّلقاء مع أوروبا من بني مواضيع أخرى طبعا ويبدو أنّه لم يكن 
مستعّدا للحديث يف مواضيع تخرج عن مجال إهتماماته"املعتادة"كتاريخ 
العالقات بني بلدان الّشمال والجنوب وحرصه عىل ما يسّميه رضورة إرساء 

مقاربات جديدة...
ألمكن  واضحة  ومطالب  ُمحيّنة  وملّفات  جيّد  إستعداد  هناك  كان  لو 
أكثر فاعليّة ووقعا ونتائج الحقا،  األقل خطابا  أن يقّدم عىل  لقيس سعيّد 
خاّصة أن أوروبا )برئاسة فرنسا حاليّا( تستشعر خطر انحسار نفوذها يف 

إفريقيا وتراجع دائرة أصدقائها مع توّسع رقعة تأثري املارد الّصيني.
زيارة غلب عليها اإلرتجال حتّى أنّها اقترصت تقريبا عىل محاولة نفي 

تهمة اإلنقالب والتفرد بالحكم.

مجلس  عضو  الكرباعي  مجدي  كان 
من  أكثر  أشغاله  املجمدة  الشعب  نواب 
وطنه  بقضايا  ملتصق  نائب  مجرد 
هو  شعبه.  بهموم  ملتزم  وسيايس 
السفري الذي مثّل تونس يف الخارج ودافع 
عن حقها يف بيئة نظيفة وخالية من اية 
نفايات وافدة من وراء البحار يف صفقة 

بعد  الحاويات  اغلب  اعادة  تمت  ان  اىل  ومريبة  مشبوهة 
سنتني من توريدها.

ملف  من  الكرباعي  اتخذ  صخب  وال  ضوضاء  بال 
متابعة  عىل  فداوم  األوىل  قضيته  االيطالية  النفايات 
تفاصيلها أوال بأول وعّرف بها يف أكثر من مناسبة وعىل 
والسلطات  املؤسسات  أبواب  وطرق  واجهة.  من  أكثر 
قضية  اخبار  وتعّقب  األوروبي  الربملان  وحتى  االيطالية 
النفايات يف املحاكم االيطالية واستعان ببعض االيطاليني 
وبمنظمات املجتمع املدني للحصول عىل تقارير ومعطيات 

حرصية.
"حسن"  مالحظة  االسبوع  هذا  يستحق  الكرباعي   
النه كان عينا ساهرة القتفاء مستجدات القضية وصوتا 
للتذكري بملف  التونسية  املنابر االعالمية  عاليا يف مختلف 
دوري  بشكل  اعادته  عىل  ارصاره  لوال  النسيان  يلفه  كاد 
اىل الواجهة ومساءلة السلطات التونسية وااليطالية عىل 

حد السواء.
ملف  عينيه  نصب  أيضا  وضع  الكرباعي  مجدي 
ظروف  عىل  تارة  معرجا  بايطاليا  التونسيني  املهاجرين 
اقامتهم بمراكز االحتجاز وكاشفا تجاوزات االمن االيطايل 
يف حق بعضهم تارة أخرى وعمليات التحيل القسي لعدد 

منهم نحو التاب التونيس يف مناسبات أخرى. 
النائب كان ايضا باملرصاد لعديد االنتهاكات التي طالت 
مهاجرين تونسيني يف ايطاليا مسلطا الضوء عىل انتهاكات 
"الحارقني"  بعض  استغالل  وعىل  شبانا  طالت  جنسية 
من قبل عصابات الجريمة املنظمة مؤكدا ان دوره كنائب 
تعليق  بمجرد  ينته  لم  التونسية  للجالية  وممثل  للشعب 
اعمال الربملان وان التزامه بحب الوطن ليس مجرد شعار 

فضفاض وانما عمل يومي من اي موقع كان.

 

قيس سعيد
االوروبية  القمة  يف  املشاركة 
حقيقة  لبيان  فرصة  كانت  االفريقية 
املغالطات  رغم  تونس  يف  االوضاع 
يروجون  التي  واالفتاءات  واالكاذيب 
الداخلية   االوضاع  تونس حول  لها من 

...قلت لبعضهم أعيدوا الينا أموالنا ..نعلم انهم طالبونا 
يف وقت من االوقات باتخاذ بعض االجراءات وتقريبا لم 
يتم اتخاذ اية اجراءات منذ سنة 2015 لذلك تم احداث 
دول  من  طلب  بعضهم  املنهوبة..  باالموال  تعنى  لجنة 
تسليم أشخاص ملحاسبتهم ولكن هذه الدول اشتطت 
القضاء  ان  باعتبار  العادلة  املحاكمة  مقومات  توفري 
انني  الدول  ..قلت ملمثيل عدد من  ليس عادال  يف تونس 
بأن هناك  البالد والقضاء فأجابوا  سأعمل عىل تطهري 

مسا من مبدأ التفريق بني السلط.. ماذا يريدون؟.

نور الدين الطبوبي
هي  الداخلية  الالئحة  يف  التوصية 
املؤتمر  وفوض  االمر  استدعى  اذا  انه 
مجلس  لعقد  للدعوة  التنفيذي  املكتب 
الدعوة  لهذه  وطني استثنائي سيكون 
يف  النظر  هو  واحد  اسايس  محور 

التوجهات العامة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
وال  جدا  متحركة  منها…االمور  االتحاد  وموقف  للبالد 
احد يمكنه التنبؤ بما سيحدث بتونس يف املستقبل او يف 
االشهر القادمة او يف االيام القادمة وال بد ان تعود كل 
عليا  مصلحة  هناك  ان  تعرف  وان  رشدها  اىل  االطراف 
الضيقة  الحزبية  او  الفئوية  املصلحة  وليست  للوطن 
وانا متأكد من أّن لدينا كل مقومات النجاح التي ال بد 

ان نحولها من شعارات اىل ممارسة .

أحمد ونيس
الدولة  اوال نرحب بمشاركة رئيس 
كنا  الننا  االفريقية  االوروبية  القمة  يف 
قد تخلفنا عن قمة كانت مهمة جدا يف 
برلني حول ليبيا يف جانفي 2020 وثانيا 
كانت  فرنكوفونية  قمة  لنا  كانت  النه 

10 االف من الزوار  80 مشاركا وقرابة  ستجمع قرابة 
واليوم رجعنا اىل منطق املساهمة الدولية ولم يعد ذلك 
املشاركة  تعترب  الوزراء..لذلك  احد  ذهاب  عىل  يقترص 
خطوة مهمة ومتميزة جدا... وهذا يمثل خروج الزعامة 
الساحة  واىل  العريضة  االفريقية  الساحة  اىل  التونسية 

االوروبية… 

ابراهيم بودربالة
بالغا  حرروا  الذين  للسفراء  اقول   
مشتكا اين كنتم عندما تقدمنا بطلب 
كنتم  واين  املنهوبة  االموال  استجاع 
الم  املجرمني؟  بتسليم  طالبنا  عندما 
يف  ليس  قضاءنا  ان  قضاؤكم  يقل 

املستوى املطلوب وان محاكمنا ال تطبق املعايري الدولية 
دامت  ما  تونس  عىل  خوف  ....ال  القضاء؟  الستقالل 
قلعة االتحاد صامدة وواقفة وعمادة املحامني يف تفاعل 
هي  التونسية  واملحاماة  الشغيلة  املنظمة  مع  مستمر 

االخ التوأم لالتحاد العام التونيس للشغل .

حسين العباسي
وقلبي  اللحظة  هذه  يف  اماكم  اقف 
للمستقبل  ونظرتي  حائر  وعقيل  دام 
متشائلة ولكني متجه اكثر اىل التشاؤم 
واقف اماكم والوضع تعرفونه ومثلما 
املستوى  عىل  الوضع  ايضا  تعرفون 

الدويل وقد زادته جائحة كورونا تازما وكل املؤسسات 
حائرة االن ولكنها تفكر يف نحت طريقها للمستقبل اال 
نحن يف تونس مازالنا يف ضبابية وامورنا غامضة ولم 
نهتد بعد اىل الطريق الصواب....  الوضع يف تونس اقل 
ما يمكن القول فيه انه محري لكن مازال عندي بصيص 
وهناك  النفق  اخر  يف  شمعة  نرى  دائما  الننا  االمل  من 
اصوات عقالء قدرهم ان يناضلوا ويصدعوا بكلمة الحق 
يصنعوا  وان  املهاترات  هذه  وراه  ينساقوا  اال  وقدرهم 
طريقا سالكة امامهم تقي هذا البلد رش املخاطر التي 

تتهدده عىل جميع املستويات..

رديء جّداحسن جّدا

قالوا

يحسب  من   : قلبه(  )يف  ماكرون 
مسكينة  الشخص؟...  هذا  نفسه 
تونس... عىل كل حال هي تستحق 

أفضل من ذلك...

صورة تتحدث

)حوار من وحي الخيال(

Macron (En son fort intérieur): 
Mais pour qui il se prend ce 
mec...? pauvre Tunisie... 
Elle mérite mieux que cela 
quand-même 
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ماذا وراء "األزمة األوكرانية"؟ هل حقا هناك نوايا 
االمريكية  االتهامات  أن  أم  البلد  لغزو هذا  روسية 
ليست  شيطنة  بحمالت  المصحوبة  البريطانية   –
"وول  بلدي  مطالب  من  غابة  تخفي  شجرة  سوى 
ستريت" )حّي المال بنيويورك( و"سيتي أوف لندن" 
عالقة  وما  البريطانية(؟  بالعاصمة  المال  )مدينة 
ذلك بـ "اله الدوالر"؟ بعبارة أخرى ما مدى جدية تلويح 
االنغلوساكسون باللجوء الى الخيار العسكري ضد 
أي  نووية  الى حرب  ذلك  تحول  وأمام خطر  روسيا؟ 
روسيا؟  "معاقبة"  لـ  ولندن  واشنطن  اعدت  بديل 
والذي  بوتين  ارتكبه  الذي  الذنب  هو  ما  ذلك  وقبل 
لفرض  تلجآن  هل  يغتفر؟  ال  أنه  العاصمتان  ترى 
لتركيع روسيا لمشيئتهما؟  حصار اقتصادي خانق 
في  الهندي   – الصيني   – الروسي  الحلف  عن  ماذا 
التصّدي لغطرسة االمريكان واالنقليز وتصميمهم 
على عدم المّس بنظام مالي عالمي قائم على احتكار 
كعملة  بالدوالر  التعامل  ويفرض  األموال  رؤوس 

مرجعية ال بديل عنها؟
نظرة على خلفيات أزمة ملخصها "ممنوع المّس 

بـ "قلعة الدوالر".

لـ"قلعة الدوالر" قصة.
يف  زّلوم  الحي  عبد  الراحل  الفلسطيني  الباحث  يقول 
 : شامل"  دمار  حروب  هي  العمالت  "حروب  بعنوان  مقال 
"اثناء االجتماعات املسماة )دراسات السلم والحرب( فائقة 
السية اثناء الحرب العاملية الثانية بني الحكومة االمريكية 
وبعض  ستيت  وول  يف  العامليني  املال  رؤوس  واصحاب 
االكاديميني برئاسة آيسايا بومان الذي كان رئيساً لجامعة 
تكون  أن  هو  القرارات  اهم  من  كان  آنذاك  هوبكنز  جونز 
الواليات املتحدة وريثة االمرباطورية الربيطانية، وتم اعتماد 
العوملة كخيار االمرباطورية الجديدة وهي االستعمار باسم 
آخر وأدوات جديدة. جاء يف احدى القرارات أن من متطلبات 
امرباطورية العرص ان تكون عملتها عملة االحتياط العاملية. 
كعملة  االستليني  الجنيه  بدل  الدوالر  اعتماد  تم  لذلك 
الدويل  النقد  صندوق  بإنشاء  التوصية  وتمت  االحتياط، 
التي  الحرة  التجارة  ومنظمة  املتحدة  واالمم  الدويل  والبنك 
لم يوافق عليها الكونغرس آنذاك واستبدلت بمنظمة غات. 
)gatt( تّم اشهار تلك املؤسسات يف بريتن وودز سنة 1944.
االتفاق  تم  العاملية  االحتياط  عملة  الدوالر  يصبح  كي 
نظام  سعر  )bretton woods( عىل  بريتن وودز  يف  ايضاً  
الرصف الثابت للعمالت، بمعنى أن يتم تثبيت سعر العمالت 
بعدم  القيود  ووِضعت  ثابت،  بسعر  الدوالر  مقابل  الوطنية 
السماح للواليات املتحدة اال بطبع مقدار ما لديها من ذهب. 
وتعهدت بأن تدفع ملن يأتي لها بالدوالرات بمبادلة أونصة 

ذهب مقابل 35 دوالرا.
بعد مدة الحظ االوروبيون وخصوصا ديغول أن الدوالرات 

املتداولة اكثر من كميات الذهب التي تملكها الواليات املتحدة 
اي انها كانت تطبع دوالرات ورقية بال غطاء ذهب فطالبوا 
فقرر  فرفضت  الذهب  من  لديها  بما  كشفاً  لهم  تقدم  بأن 
ولم  االطليس  الحلف  من  بالده  قوات  سحب  انذاك  ديغول 
تغفر له امريكا )زعيمة العالم الحر( ذلك وتمت ازاحته من 
السلطة عرب تدبري ما يسمى بـ"ثورة الطلبة يف ماي 1968(. 
 8/  15 ففي  لعبتهم  يف  االستمرار  يستطيعوا  لم  أنهم  اال 
الغت  املتحدة  الواليات  الرئيس نيكسون بان  /1971 رصح 
تعهدها برصف الدوالر بالسعر الثابت فقفز سعر الذهب اىل 

اكثر من 10 اضعاف خالل شهور".
هناك  يكون  لن  انه  الواضح  من  "كان   : زّلوم  ويضيف 
ايران  شاه  وبواسطة  غطاء  بال  دام  ما  الدوالر  عىل  طلب 
طلبت الواليات املتحدة أن يكون رشاء البتول بالدوالر فقط 
ورافقت ذلك زيادة يف سعره بـ 4 مرات وهكذا اصبح العالم 
مضطراً لشاء دوالرات بال غطاء من الذهب لتسديد رشاءات 

البتول وبذلك اصبح البتول هو الغطاء الحقيقي للدوالر. 
النفط  العمالت وكذلك اسعار  التاريخ اصبحت  منذ ذلك 
الواليات  من  افتاضية  بقرارات  وهبوطاً  صعوداً  تتذبذب 
بواسطة  والسياسية  االقتصادية  مصلحتها  حسب  املتحدة 
والنفط  بل  العمالت  واصبحت  نيويورك.  يف  رشكات  بضع 
ادوات يتم استعمالها صعوداً وهبوطاً من طرف مجموعة ال 
يتجاوز عددها عدد اصابع اليدين واصبح االقتصاد العاملي 
رهينة يف كازينو تملكه بنوك وول ستيت يف حاالت الصعود 
والهبوط. ونشأ منذ ذلك الحني نظام مايل امتصايص طفييل 

مضارب يتطفل عىل االقتصاد الحقيقي املنتج وزادت ارباح 
العاملية واصحابها بطريقة خرافية منذ ذلك  املالية  السوق 
"وول  املال  شارع  أصحاب  بدأ  املثال  سبيل  وعىل  التاريخ. 
أدوات  وخلقوا  والسلع  العمالت  عىل  املضاربة  يف  ستيت" 
مالية جديدة كما يف )املراجحة( وهي املتاجرة بالعمالت أو 
البضائع عن طريق رشائها يف بلد وبيعها يف بلد اخر عن طريق 
الكمبيوتر. ولقد اشتت احدى رشكات املال يف "وول ستيت" 
حتى  وذلك  دوالر  مليون   25 عن  يزيد  بما  كمبيوتر  سوبر 
الكمبيوترات  من  ثانية  بنصف  اعىل  نشاطها  رسعة  تكون 
املتواجدة لدى الشكات االخرى. كذلك اختع وول ستيت ما 
اسماه ب junK bonds وهي كإسمها ادوات غري مأمونة كان 
يتم استعمالها بشاء رشكات حقيقية مما تسبب يف انهيار 
سوق االسهم سنة 1987، وبعد إلغاء استعمال تلك االسهم 
 )derivatives( املشتقات  مثل  اخرى  باسماء  اعادتها  تمت 
سنة  سواًء  املال  أسواق  انهيار  يف  رئيسياً  سبباً  كانت  التي 
2008 وقامت الحكومة االمريكية بتعويض  1987 أو سنة 
ومساعدة وانقاذ بيوت املال يف وول ستيت التي تسببت يف 
من  اآلالف  مئات  عددهم  فكان  الضحايا  اما  االزمات.  تلك 
االمريكيني الذين فقدوا منازلهم واخرجوا منها بالقوة وتّم 

ارجاعها اىل نفس البنوك التي سببت نكبتهم".
اقدام روسيا  أمريكا وبريطانيا بسبب  اليوم جّن جنون 
عىل التخلص من كل الدوالرات وسندات الخزينة االمريكية 
بال  انها  اكتشفت  بعدما  سنوات  امتداد  عىل  امتلكتها  التي 
غطاء ذهب ونجحت أساسا مع الصني يف اعداد نظام مايل 

جوهر الرصاع ليس أوكرانيا
وإّنام »اإلله الدوالر«
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جديد أدركت واشنطن ولندن ان عدم التصدي له يعني موت 
الدوالر وبالتايل انهيار اقتصاديهما.

ما قد يجهله الكثريون هو أن غزو العراق وتدمري نظام 
القذايف كانا لنفس السبب. فرّدا عىل برنامج "النفط مقابل 
الغذاء" الذي فرضته واشنطن قاطع العراق التعامل بالدوالر 
ال  جريمة  االمريكان  نظر  يف  ذلك  ومثّل  باألورو  وعوضه 
تغتفر وقرروا غزو العراق لتوجيه رسالة اىل أية دولة تتجرأ 
عىل مهاجمة الدوالر. أّما بالنسبة لليبيا فيتضح من متابعة 
تسلسل االحداث التي قادت اىل إسقاط نظام القذايف ان تدخل 
"الناتو" لم يكن صدفة اذ انه تم بعد شهرين من انعقاد قمة 
منظمة الوحدة االفريقية وقرارها بإيعاز من القذايف إنشاء 
صندوق مايل افريقي وعملة افريقية تزاحم الدوالر واألورو.

أعوام حول  اثبتت وثائق نشها "ويكيليكس" منذ  فقد 
يف  كلينتون  هيالري  االمريكية  الخارجية  وزيرة  مراسالت 
عهد الرئيس باراك أوباما ان الواليات املتحدة وفرنسا اتفقتا 
عىل التخلص من القذايف قبل استغالله احتياطيات بالده من 
الذهب لبعث عملة افريقية بديلة عن الدوالر والفرنك الفرنيس 
– االفريقي )عملة فرضتها باريس عىل 14 من مستعمراتها 
 – األمريكية  البنوك  اقدام  ذلك  يثبت  بها(.  للتعامل  القديمة 
الفرنسية - قبل الهجوم العسكري عىل ليبيا – عىل تجميد 
150 مليار دوالر ليبية كانت مودعة لديها واختفى أغلبها اىل 

يوم الناس هذا.
البحري  االسطول  يف  الخدمة  من  املتقاعد  بايار  إيف 
عسكريا  ملحقا  سابقا  عمل  والذي  الفرنيس  العسكري 
يسمى  ما  بالتحليل  تناول  بروسيا  ثم  السوفياتي  باالتحاد 
يف  مالية  "بربروسا   : عنوان  تحت  وكتب  األوكرانية  األزمة 
األفق" : "ال تصدقوا كلمة مّما يروج حول مفاوضات جارية 
املتحدة وروسيا لحّل "األزمة األوكرانية". فلن  الواليات  بني 
يفيض ذلك سوى اىل توجيه تهمة جديدة لروسيا بـ "رفض 
لعبة ديبلوماسية" مصحوبة بذريعة أمريكية جديدة تخّول 
لواشنطن أن توجه لروسيا رضبة قاسية مثلما تعّودت عىل 

فعل ذلك.
قرن  خّربه  والبؤس  املصائب  بلد  فهي  أوكرانيا  عن  أّما 
من األحداث املهولة : الحرب العاملية األوىل، الثورة البلشفية، 
شعبها،  عىل  ستالني  فرضها  التي  املجاعة  االهلية،  الحرب 

الحرب العاملية الثانية ثم نظام االستبداد السوفياتي.
يف  حتى  وال  أوكرانيا  يف  يستهويهم  ما  لالمريكان  ليس 
لحرب  أداة  إالّ  البلد  هذا  يف  يرون  ال  فهم  دونباس،  منطقة 
يريدون شنّها عىل روسيا سواء قادها بوتني أو أّي شخص 

آخر.
حرب... نعم حرب حقيقية بكل ما تعني الكلمة ال ليشء 
سوى ألن روسيا ارتكبت وما زالت ترتكب جريمة ال تغتفر 
يف نظرهم هي مهاجمة الدوالر، االله الذي يسود العالم منذ 

عقود بال مواربة وبال مربّر اقتصادي أو سيايس أو أخالقي.
 ،1945 النازية سنة  أملانيا  تدمري  باملشاركة يف  مزهوون 
التي اسقطوا  اليابان وبالضبة القاضية  وبانتصارهم عىل 
قوة  عىل  ومعتمدون   1991 عام  السوفياتي  االتحاد  بها 
عسكرية ذات تفوق عاملي ساحق، يغرق االمريكان منذ 75 
سنة العالم بسيل خيايل من الدوالرات... مليارات الدوالرات... 
آالف املليارات من الدوالرات بل عشات اآلالف من املليارات 
الدولة  يف  دوالر  مليار  ألف   30 من  أكثر  منها  الدوالرات  من 
ولكنهم  شيئا  طباعتها  تكّلفهم  ال  مليارات  األمريكية... 
بها  يزرعون  بل  يشء  كل  ويلّوثون  يشء  كل  بها  يشتون 

الفساد والرشاوى أينما حّلوا وينهبون كوكب األرض.
أي  وبال  الذهب  من  تغطية  أية  بال  يطبعونها  دوالرات 
مقابل مثلما نّدد بذلك جاك رواف زمن حكم الجنرال ديغول 
لحماية  الضورية  اإلجراءات  باتخاذ  األخري  أقنع  والذي 

مصالح فرنسا.
مقابل  الدوالرات  من  كوما  تكدس  التي  البلدان  ان 
الخدعة  ضحية  آجال  أم  عاجال  ستكون  ألمريكا  صادراتها 
أمريكا لها ال تساوي شيئا  أن ديون  النهاية  وستكتشف يف 

وأنها ال تعدو أن تكون سوى ديون افتاضية.
ذلك أنه ليس لدى أمريكا ولن يكون لديها أبدا ما تبيع أو 
تنتج لتصفية ما تسميه الدول األخرى ديونا متخلدة بذمتها 
العاملية  أمريكا  زعامة  بفعل  التحرك  عىل  يجرأ  أحد  ال  لكن 
خصوصا منها العسكرية. ان ضخامة ديون أمريكا ال تسمح 

بتصفيتها حتى لو بعنا هذا البلد بالتفصيل.
وقد عرفت يف األعوام األخرية بلدان تجّرأت عىل االعتاض 

عىل هذا الوضع مثل عراق صدام حسني وليبيا القذايف والتي 
الدوالر  إزاء  ونقدي  مايل  استقالل  اكتساب  يف  حكامها  أمل 

مصريا مأساويا ملجّرد أنها حاولت القيام بذلك.
ولكن ما هو "الذنب" التي اقتفته روسيا؟ وملاذا أثارت 

هذا الكّم من حقد أمريكا عليها؟
سنة   15 امتداد  عىل  رويدا  رويدا  تخلصت  روسيا  ألن 
من الدوالرات التي كّدستها بعنوان ديون أمريكية لفائدتها 
والتي تقّدر بـ 100 مليار دوالر وهو مبلغ شبه زهيد مقارنة 
1300 مليار  الصني وبالـ  التي كّدستها  باأللف مليار دوالر 

دوالر املتواجدة يف خزائن اليابان".
يضيف ايف بايار : "عىل تواضعه، يمثل ما أنجزته روسيا 
يف نظر األمريكان ثغرة ال تحتمل يف قلعة الدوالر التي بنوها 
اذا لم تتم "معاقبة"  باعتبار أن ذلك سيمثّل قدوة لآلخرين 
موسكو وحتى ال يؤدي ذلك اىل انهيار تام للدوالر الذي يقوم 
عليه ازدهار أمريكا غري املستحق وهيمنتها األمربيالية عىل 

العالم.
الدوالر  عىل  الهجوم  أن  االمريكية  املتحدة  الواليات  ترى 
هو   - الشعي  حقها  باعتباره  روسيا  به  قامت  ما  وهو   –
هجوم قاتل عليها ألنها تدرك أنها عاجزة عن خالص مجمل 
وطالبتها  روسيا  حذو  البلدان  بقية  حذت  اذا  وأنه  ديونها 

بتسديد ديونها لن يكون لها مفّر من التعرض النهيار مايل.
تترصف أمريكا ترصف شخص مدين عاجز عن تسديد 
ديونه وتنحو منحى انسان مارق عن القوانني ال يرى مخرجا 
من مأزقه سوى اللجوء اىل قتل من يطالب بحقه أو من ينّدد 
الحرب..   : واحد  رّد  سوى  ألمريكا  ليس  مارقة.  دولة  بأنها 

حرب شاملة وهذا ما حدث سابقا وما قد يحدث.
عىل  حرب  اعالن  عىل  تقدر  ال  أنها  أمريكا  مشكلة  لكن 
وجنراالت  سياسيون  يوميا  وهناك  رصيح.  بشكل  روسيا 
واضح  خرق  يف  بالنووي  روسيا  بضب  يطالبون  أمريكان 
منذ  واألمن  السلم  العالم عىل صعيد  يف  بناؤه  أمكن  ما  لكل 
املتحدة.  األمم  بمنظمة  بدءا  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية 
وال أحد يشجب ذلك ولن يجرأ أحد عىل القيام بذلك. وحدها 
منظومة الردع النووي الروسية تحول دون قيامهم وال أحد 
يشكك يف أالّ يرّد بوتني عىل هجوم نووي أمريكي برّد نووي يف 

املستوى دون خشية من أي "تصعيد".
بأوروبا  جندي  أي  فقدان  يف  ترغب  ال  أمريكا  أن  كما 
بذلك. ومن هنا كان عىل  بايدن  ذّكر  أوكرانيا. وقد  أجل  من 
لـ "معاقبة"  آخر  إيجاد يشء  األمريكان ويستوجب عليهم 

روسيا عىل ثورتها عىل الدوالر.
اضافة اىل ذلك هناك حقيقة ال تغيب عّمن يعرف روسيا 
وأوكرانيا وهي وجود وجوه شبه بينهما عىل مستوى الثقافة 

والعادات والديانات.
فهما متشابهان بقدر التشابه بني شمال فرنسا وجنوبها 
والتشابه الذي كان قائما بني أملانيا الغربية وأملانيا الشقية 

قبل توحدهما.

االنتفاع  يف  يأملون  وضعية  وقاحة  بكل  األمريكان  خلق 
اعتقادهم  حسب  يربّر  رويس  رّد  اثارة  محاولة  عرب  منها 
"العقاب" الذي ينوون تسليطه عىل روسيا حتى لو أدى بهم 

األمر اىل ترّصف معارض لطبيعة الشعوب.
قّسموا أوكرانيا واسقطوا نظاما لتعويضه بآخر وطني 
ينحو منحى فاشيا شبه مسنود اقتصاديا بعدما نهبوا أموال 

شعبها الفقري البائس.
وأدى تغيري النظام اىل انتفاض جزء من السكان عىل األمر 
الواقع قبل االلتفات اىل روسيا وطلب مساعدتها وانشق إقليم 
تتكفل  التي  ملوسكو  حليفا  وأصبح  أوكرانيا  عن  دونباس 
بالعملة  املتقاعدين  ومنح  واألجور  املؤسسات  بمصاريف 
أثر لدولة أوكرانيا وال  الروسية، الروبل. ففي هذا اإلقليم ال 
معربين  سوى  الطرفني  بني  اقتصادية  معامالت  ألية  وجود 
الروابط  ألن  العائلية  الزيارات  لتبادل  مخّصصني  حدوديني 
هو  مثلما  تماما  جدا  قوية  أوكرانيا  شطري  بني  العائلية 

الشأن بالنسبة للروابط التي تجمع روسيا بأوكرانيا".

سيناريو الحرب و"العقاب" 
األمريكي – البريطاني

خالفا ملزاعم الدعاية األمريكية ليس لروسيا أية نية لغزو 
أوكرانيا.

عىل  أوكرانيا  لتحريض  جهدا  االنغلوساكسون  يّدخر  ال 
مهاجمة إقليم دونباس وهم بصدد امدادها بكميات هائلة 
اىل  حجمها  يشري  كميات  والذخائر.  واألسلحة  األموال  من 
اجرامي،  عمل  وهذا  األمد  طويلة  حرب  السناد  نية  وجود 

مقصود ومحّدد بسابق اضمار ويحمل بصمات أصحابه.
اقتصادي  وضع  يف  لدولة  مقيت  ابتزاز  ذلك  يصاحب 
عنكم  قطعنا  تهاجموا  لم  "اذا   : مفاده  منه  ميؤوس  ومايل 
ويذّكر  السكان  كل  منه  سيعاني  نُّفذ  اذا  تهديد  املؤن".  كل 
نفطه وتسبّبوا يف  بيع  عليه  مّلا حّجروا  العراق  بفعلتهم مع 
واملاء  واألدوية  الغذاء  فقدان  نتيجة  األطفال  مئات  موت 

الصالح للشب.
أيام  منذ  االمريكية  اإلدارة  لقرار  كذلك  مشابه  ابتزاز 
األمريكية  بالبنوك  املودعة  األفغاني  الشعب  أموال  بتجميد 
سبتمرب   11 تفجريات  لضحايا  نصفها  واقتطاع  والغربية 

.2001
انها جرائم ضد اإلنسانية ترتقي اىل مرتبة جريمة املحرقة 

اليهودية".
باستعادة  االوكرانيني  األمريكان  يعد  "لم   : مايار  وتابع 
إقليم دونباس فحسب وإنّما أيضا شبه جزيرة القرم وهذه 

وعود المسؤولة.
من  فوري  رّد  اىل  سيؤدي  دونباس  عىل  الهجوم  أن  ذلك 
طرف موسكو التي ستحاول مواجهته عسكريا عرب التدخل 
الفرصة  األمريكان  يغتنم  عندئذ  األوكرانية.  األرايض  يف 

حشود عسكرية روسية عىل الحدود االوكرانية
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ويقّدرون  املتحدة  األمم  مليثاق  مخالف  بعدوان  ذلك  لينعتوا 
أن من حقهم "معاقبة روسيا" ورغم أن ال أحد مكنهم من 

"حق العقاب" فإنهم لن يتكوا الفرصة تمّر.
من  أعجز  فهم  عسكريا،  روسيا  األمريكان  يهاجم  لن 
أن يفعلوا ذلك. إنهم يدركون أن رّد موسكو عىل أية رضبة 
يف  نووية  بضبات  سيكون  لروسيا  يوجهونها  نووية 
العسكرية  ومنشآتهم  قواعدهم  كل  ويف  األمريكي  العمق 
وأساطيلهم يف البحار بل وسيشمل منظومة الحلف األطليس 
حرب  يف  معها  يدخلوا  لن  أنهم  كما  عليها.  يعتمدون  التي 
بأسلحة كالسيكية ألنهم ال يتحملون رؤية توابيت قتالهم 
من الجنود. ولكن بإمكانهم إلحاق ارضار بهذا البلد كما لو 
أنهم هاجموه عسكريا. وهذا ما يمكن تسميته "برباروسا 
التلويح به  مالية". فكل يشء عىل هذا املستوى جاهز وتم 
واالعالن عنه وباالمكان االنطالق فيه حاال. سيتم وفق هذا 
املخطط تجميد ومصادرة كل أموال الدولة الروسية وودائع 

رشكاتها أو خواصها املودعة ببنوك أمريكا وانقلتا.
كما أنه من املنتظر أن تمارس واشنطن ولندن ضغوطا 
الودائع  وتصادر  بدورها  تجّمد  حتى  العالم  دول  كل  عىل 
لهما  التي  البنوك  الروسية خصوصا عن طريق  واملمتلكات 
بها مساهمات والتي سيكون بمقدورهما فرض امالءاتهما 
وسيكون  روسيا  مع  تجارة  أية  منع  أيضا  سيتم  عليها. 
أنه كان من  الحصار شامال. وقد سبق لبايدن أن حّذر من 
"نورثستيم  ألوروبا  الغاز  أنابيب  خط  يكون  أن  املفروض 
2" قد اختفى من الوجود دون أن يحّدد ما إن كان ذلك سيتم 

بتدمريه عرب غارات جوية أم ال.
الدفوعات  منظومة  عن  روسيا  فصل  أيضا  سيتم 
فيها  يتحكم  التي  )سويفت(  العاملية  املالية  والتعويضات 

االمريكان واالنقليز.
باختصار ستتعرض روسيا لعملية خنق مايل وستتعرض 
كل دول العالم ملختلف أنواع الضغوط والتهديدات اذا رفضت 
وعدد  الصني  سوى  هناك  يعد  ولم  الحصار.  لهذا  االنضمام 
الصمود  بإمكانها  التي  األصابع  اطراف  يعّد عىل  الدول  من 

أمام هذه الضغوط.
وسيمثل ذلك شيئا فظيعا لروسيا اذ هي بدورها يف حاجة 
ملوارد مالية من صادراتها لتوفر قوت شعبها وستدفع ثمنا 
باهظا نتيجة رغبتها يف التحّرر من عبودية الدوالر رغم أن 

ذلك من أوكد حقوقها".
وكتب بايار يف ختام تحليله: "يأمل االمريكان يف أن تخّر 
روسيا رصيعة تحت حصار اقتصادي خانق وأن يردع ذلك 
الدول  مقدمتها  ويف  الرويس  املثال  انتهاج  عن  أخرى  دوال 

اآلسيوية وهذا هو الهدف من الحصار.
يرى األمريكان أن روسيا لم تعد سوى بلدا صغريا عدد 
سكانه أقل من 150 مليون نسمة وهم ال يكتثون ملصريه 
واألرجح أن يف ذلك خطأ جسيما اذ أنه يبدو أنهم نسوا دروس 
اثر  هتلر  قوات  روسيا صمدت وصّدت  أن  التاريخ وخاصة 

لم  معاكس  هجوم  اىل  جيشها  وتحّول  بل  باربروسا  عملية 
يتوقف إالّ برفع العلم الرويس فوق أعىل بناية بربلني عاصمة 

الرايخ الثالث.
هائلة.  العالم  يف  الجانبية  األرضار  ستكون  لذلك  تبعا 
لكن  بذلك.  املعنيني  طليعة  يف  سنكون  أوروبيني  وباعتبارنا 
استخفاف.  أيّما  بذلك  تستخّف  واألنانية  القوية  أمريكا 
فهدفها قبل كل يشء ومهما كان الثمن الذي سيدفعه العالم 

أجمع انقاذ الدوالر.
وقد احتاطت بريطانيا لهذا السيناريو وغادرت السفينة 

. )brixit( األوروبية يف الوقت املناسب

لحسن الحظ أن األسوأ ليس دائما من 
تحصيل الحاصل

أوال يتضح أن الرئيس االوكراني زيلنسكي ومهما بلغت 
درجة وطنيته متّدد. فالرجل لم يستحسن حملة التضليل 
االمريكية والتي ترّوج اىل انه قد تكون لروسيا نية املبادرة 
بالهجوم ليس فقط يف إقليم دونباس وإنّما يف كل أوكرانيا. 
األملانية  األركان  قيادة  حتى  االمريكية  الحملة  ازعجت  وقد 
التي جرت العادة أالّ تديل بدلوها يف مسائل مماثلة بعيدا عن 
عن  خرجت  ولكنها  بالبالد  السيايس  القرار  مراكز  مواقف 
صمتها باملناسبة القتناعها بوجود حملة تضليل )يف إشارة 
اىل "استقالة" وربما "اقالة" قائد البحرية االملانية منذ أيام 
اثر ترصيح اعترب فيه ان التويج لنية روسية غزو اوكرانيا 

"حماقة" و"تضليل"( .
بقدرته  نفسه  قرارة  يف  مقتنع  غري  انه  زيلنسكي  يدرك 
بادرت  صورة  يف  الرويس  الجيش  عىل  انتصار  تحقيق  عىل 
بالده بالهجوم بُغية استعادة إقليم دونباس حتى لو كانت 
مدعومة عسكريا من طرف االمريكان واالنقليز. ويعلم ان 
الجيش الرويس متمركز بشكل يسمح له باحتواء أي هجوم 
عسكري وأنه جيّد التسليح والتدريب زيادة عىل أنه متحّفز 
أكثر من جيشه ملواجهة مماثلة. واذا كان الجيش االوكراني 
مستعد معنويا للتصدي لهجوم رويس محتمل عىل كل أرايض 
بالده فإن زيلنسكي يعلم أن محاولة قيامه بطرد انفصاليي 
ينطوي عىل مخاطر عالية.  آخر  تمثل شأنا  دونباس  إقليم 
كما أنه يدرك حدود التلويح بـ "بربروسا مالية" ضد روسيا 
واقتناعه بأن موسكو لن ترضخ لالبتزاز الضمني الذي يمثله 
ذلك. ثم ان سفري روسيا بالسويد ذّكر من تخالجهم شكوك 
حول جدية رّد الطرف الرويس بأن رّد بوتني عىل أي هجوم 
لدعم  رحمة  بال  أوكرانيا  جيشه  باجتياح  سيكون  أوكراني 
االنفصاليني. وليس هناك أدنى شك يف ذلك. ولهذا السبب من 
غري الوارد أن يبادر زيلنسكي بالهجوم اذ أنه من املمكن أن 
تكون خسارة بالده نتيجة مغامرة مجنونة مماثلة أكرب من 

أية غنيمة.
واالنقليز  االمريكان  مخطط  فشل  سيتحّقق  حينها 

الشيطاني.

"معاقبة"  عن  االمريكان  ذلك  مع  سيتاجع  هل  لكن 
روسيا؟ لألسف ال. ويف هذه الحالة علينا توقع األسوأ.

أية  عىل  مالية"  "برباروسة  عملية  سيشنّون  أنهم  ذلك 
االمربيايل.  ذلك حسب منطقهم  لهم غري  ال خيار  حال ألنه 
يف  سيمضون  الرويس  الغزو  ذريعة  نجاح  يف  فشلهم  فأمام 
مخططهم دون الحاجة للذريعة التي فشلوا يف تمريرها ولن 
جديدة  أكذوبة  ألية  وال  أخرى  ذريعة  ألية  حاجة  يف  يكونوا 
حتى لو لم يمسكوا عن اختالق افتاءات أخرى. وهو يشء 
ينتظره بوتني والفروف وشوغوي )وزير الدفاع( ويتحسبون 

له.
أما الرئيس ماكرون فتموقعه ازاء االزمة ورغم مساعيه 
يرى  ال  ألنه  للمشكلة  مجانب  األزمة  فتيل  لنزع  الصادقة 
هدفها املستور وكذلك األمر بالنسبة لوزير الخارجية جان 

ايف لودريان وليس لكل مساعيهما أي حظ للنجاح.
ان العاصفة قادمة ال محالة وعىل الجميع ان يحذروا من 

انتفاضة روسيا.
ولكن ماذا لو كان شبح لينني ما زال يحوم خصوصا اذا 
تذكرنا ان رضيحه يلقي بوقاره عىل الساحة الحمراء التي 
يفخر كل سنة من عليائها رجال الكرملني بتسانة جيشهم 
عهد  يف  الشأن  كان  مثلما  تماما  العسكري  العرض  خالل 
سفينة   30 ترابط  ذلك  مع  بالتوازي  السوفياتي؟  االتحاد 
أتم  عىل  األسود  البحر  بمياه  الرويس  الحربي  االسطول  من 
األهبة ملواجهة سفن الحلف األطليس. ويف مكاتبهم يحتفظ  
كل قادة السفن الروسية بمؤلفات لينني التي جاء فيها عىل 
افساد  بورجوازي  نظام  أي  لتدمري  "يكفي   : املثال  سبيل 

عملته".
أما بالنسبة للدوالر فلم يكن الروس يف حاجة الفساده اذ 

نابت عنهم أمريكا يف ذلك بمحض ارادتها".
 – األمريكي  الفيتو  يقود  فهل  األزمة.  لّب  هو  هذا 
ومن  روسيا  وإرصار  الدوالر  معبد  تدمري  عىل  الربيطاني 
ورائها مجموعة دول "الربيكس" )الربازيل وروسيا والهند 
اىل  ترتقي  "غطرسة"  انهاء  عىل  افريقيا(  وجنوب  والصني 
درجة البلطجة اىل حرب عاملية ثالثة؟ ام يحصل اتفاق عىل 
حّل يريض الجميع؟ ولعل السؤال االبرز: هل مازالت للروس 
ثقة يف أية ضمانات أمريكية بعدما أثبت الواقع أن واشنطن 

تترصف دائما عكس ما تقول؟
الشيوعي  الحزب  تأسيس  مأوية  ذكرى  ويف  أشهر  منذ 
اخضاع  "زمن  أن  الصيني  الرئيس  أعلن  الحاكم  الصيني 
الصني وىّل بال رجعة".. بعدها بأشهر جاء الرّد األمريكي – 
الربيطاني عرب صفقة "إيكوس" بتصنيع 12 غواصة نووية 
والهندي  الهادئ  املحيطني  مياه  يف  للمرابطة  ستخصص 
تجارتها  عليها  القائمة  البحرية  الصني  ملمرات  املتاخمني 
العاملية مع ما يعني ذلك من فرض حصار بحري عىل سفنها 
ومحاولة تركيعها لألمر الواقع عرب رضب اقتصادها وخنقه. 

فكيف ستواجه الصني بدورها هذا التحّدي؟ لننتظر ونرى.

سرقة موصوفة

شونيانغ  هوا  عن  نقل   CHine magazine موقع 
تغريدة  يف  تأكيده  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق 
الشعب  أموال  رسقت  األمريكية  املتحدة  »الواليات  أن 
األفغاني«. شونيانغ أضاف أن عىل واشنطن »إعادة األموال 
املسوقة حاال ودفع تعويضات لضحايا الغزوات األمريكية 

يف كل من أفغانستان والعراق وليبيا«.
يوم  بايدن  الرئيس  توقيع  اثر  تغريدة شونيانغ جاءت 
مليارات   7 تقسيم  قرار  عىل  الجاري  فيفري   11 الجمعة 
بالخزينة  مودعة  األفغاني  املركزي  للبنك  تابعة  دوالر 
األمريكية وتخصيص نصفها للمساعدات االنسانية بالبالد 
تعويضات  شكل  يف  لتقديمها  الثاني  بالنصف  واالحتفاظ 

لضحايا تفجريات 11 سبتمرب 2001.
بايدن  أدان قرار  باسم »طالبان«  الناطق  نعيم،  محمد 
االنحطاط  مدى  تعكس  موصوفة  »رسقة«  بـ  إياه  ناعتا 
باسم  الناطق  أما  املتحدة«.  للواليات  واالنساني  األخالقي 
الحكومة األفغانية املؤقتة فقد تساءل : »ما عالقة طالبان 

بتفجريات 11 سبتمرب«.

فبركة..؟

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب اتهم منافسته 
لعام  الرئاسية  االنتخابات  يف  الديمقراطي  الحزب  عن 
2016، هيالري كلينتون بـ »فربكة االتهامات التي وجهت 
اليه بالتواطؤ مع روسيا )روسيا غايت( بما قاد اىل مبارشة 

اجراءات عزله«.
موقع »الشبكة العاملية« الذي ساق الخرب أكد أن املدعي 
سوسمان  ميخائيل  املحامي  »يعترب  دورهام  جون  العام 
التهمة  تلفيق  عن  مسؤوال  الديمقراطي  للحزب  التابع 
لتامب« مضيفا أنه تم يوم 12 فيفري الجاري فتح تحقيق 
والقرصنة  الالرشعية  االعتاضات  »تحديد  بهدف  امللف  يف 

وحواسيب  ملكاملات  كلينتون  هيالري  فريق  بها  قام  التي 
فريق ترامب«.

تفاهم

الصني  توصلت   STRATEGIKA51 موقع  ذمة  عىل 
آيرس  بيونس  بموجبه  تدعم  ديبلومايس  تفاهم  اىل  واألرجنتني 
مبدأ »صني واحدة موّحدة« مقابل دعم بكني مطالب األرجنتني 
حول سيادتها عىل جزر املالوين )فاكالند( التي خاضت بسببها 

عام 1982 حربا ضد انقلرتا وايرلندا الشمالية.
بلدان  عىل  جهودها  تركيز  بصدد  الصني  أن  أوضح  املوقع 
االحتواء  سياسة  عىل  رّدا  الجغراسيايس  فضائها  عن  بعيدة 
أن  مربزا  وحلفاؤها  واشنطن  تقودها  التي  الجغراسرتاتيجي 
روسيا بدورها تدرس نرش صواريخ اسرتاتيجية بكوبا وفنزويال 

وببعض بلدان أمريكا الالتينية.
STRATEGIKA51 اعترب أن تحّرك الصني يأتي رّدا عىل الدور 
عىل  إعالمية  حمالت  عرب  التحريض  يف  مؤخرا  لندن  لعبته  الذي 
الديبلومايس  الهجوم  وعىل  بالصني  األوملبية  األلعاب  مقاطعة 
الشامل الذي شنته تايوان عىل بكني مدعومة يف ذلك من القوى 
الخطأ  »ارتكاب  املوقع  أسماه  ما  عىل  أوكرانيا  تحّرض  التي 

القاتل«.
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اعتف  الدويل  املجتمع  فاجأت  خطوة  يف 
مساء يوم امس الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
االنفصاليتني  األوكرانيتني  املنطقتني  باستقالل 
دونيسك ولوغانسك ووقع عىل مرسوم االعتاف 

وعىل اتفاقيات صداقة ودعم مشتك.
للشعب  بوتني  وجهه  خطاب  بعد  ذلك  وجاء 
الرويس اتهم فيه القوات األوكرانية بقتل املدنيني 

متسائال: »إىل متى يمكن لروسيا تحمل ذلك«؟
إجراءات  اتخاذ  روسيا  حق  من  أن  وأكد 
وقيمها  سيادتها  عن  تتخىل  لن  وأنها  انتقامية 
محالة  ال  سيفرض  الغرب  أن  واعترب  الوطنية. 
عقوبات عىل روسيا وأن ال عالقة لألمر بأوكرانيا.
واتهم بوتني الواليات املتحدة بدعم “املتمردين 
و2014   2013 عامي  خالل  األوكرانيني” 
ومساعدتهم عىل تنفيذ انقالب أطاح بالحكومة.

السبل  دائما  فضلت  روسيا  أن  وأوضح 
األطليس  الحلف  وأن  املشاكل  لحل  الدبلوماسية 
تجاهل مخاوفها تماما مبينا أن مسألة انضمام 

أوكرانيا للحلف األطليس كانت مقررة سلفا.
للحلف  العسكري  التواجد  إن  بوتني   وقال 
»الواليات  وأن  روسيا  أعتاب  عىل  بات  األطليس 
املتحدة والناتو يجهزان أوكرانيا بال خجل لتكون 

ساحة معركة ضد روسيا«.
وأضاف “لقد شاهدنا خمس موجات توسع 
للحلف يف اآلونة األخرية.. تلقينا وعودا بأال يتوسع 

الحلف األطليس لكن ما حدث كان عكس ذلك”.
يمثل  للناتو  أوكرانيا  “انضمام  أن  وأوضح 
“مراكز  أن  روسيا”، وبني  ألمن  مبارشا  تهديدا 
حد  إىل  تصل  أوكرانيا  يف  األطليس  الحلف  تدريب 
القواعد العسكرية للحلف” مشريا اىل ان “دستور 
أوكرانيا ال يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية 
عىل أراضيها« واىل ان »كل ذلك كان غطاء لنش 

رسيع لقوات الحلف األطليس بأراضيها”.
هناك  املسرية  األمريكية  الطائرات  إن  وقال 
تتجسس دائما عىل روسيا. واتهم أمريكا وحلف 
مسحا  خجل  دون  أوكرانيا  بـ»تحويل  األطليس 

للحرب«.
 وأكد أن ألوكرانيا املعرفة النووية السوفياتية 
وأنها تعتزم صنع أسلحة نووية خاصة بها قائال 
“األسلحة النووية تصل إىل حد االستعداد ملهاجمة 
دمار  أسلحة  عىل  أوكرانيا  حصلت  وإذا  روسيا 
جذريا  تغريا  سيتغري  العاملي  الوضع  فإن  شامل 

وال يمكننا تجاهل ذلك”.
مستعمرة  اىل  تحولت  أوكرانيا  أن  واعترب 
أمريكية أن نظامها بات اشبه بدمية يف يد قوات 

خارجية. 
الرويس  الغاز  بسقة  أوكرانيا  بوتني  واتهم 
البتزاز  الطاقة  سالح  وباستخدام  املايض  يف 
بالده  مشددا عىل أن أوكرانيا “جزء ال يتجزأ من 
تاريخ روسيا” وعىل ان روسيا الشيوعية هي من 

أسس أوكرانيا الحديثة.
الرئيسان الفرنيس  أدان  الردود   عىل مستوى 
بايدن  جو  واألمريكي  ماكرون  إيمانويل 
الرئيس  قرار  سولتس  أوالف  األملاني  واملستشار 
التفاقات  واضحاً”  “انتهاكاً  واعتربوه  الرويس 

مينسك.
وقالت املستشارية األملانية يف بيان نش عقب 
ماكرون  إّن  الثالثة  الزعماء  بني  هاتفية  مكاملة 
الخطوة  “هذه  أّن  عىل  اتّفقوا  وبايدن  وشولتس 

لن تمّر دون رّد”.

من جهته أعلن الرئيس األوكراني فولوديمري 
جو  األمريكي  نظريه  مع  ناقش  أنّه  زيلينسكي 
االنفصاليتني  باملنطقتني  روسيا  اعتاف  بايدن 

املواليتني لها يف رشق بالده.
وقال زيلينسكي يف تغريدة إنه “ناقش أحداث 
الساعات األخرية” مع الرئيس األمريكي وأنه عقد 
اجتماعا ملجلس األمن القومي قال انه »ترّكز عىل 
الرد عىل اعتاف بوتني أحادي الجانب باستقالل 

جزء من رشق أوكرانيا«.
بايدن  جو  الرئيس  إن  األبيض  البيت  وقال 
واالستثمار  التجارة  يحظر  تنفيذيا  أمرا  وّقع 
االنفصاليتني  واملنطقتني  األمريكيني  بني 
التنفيذي  األمر  ويحظر  أوكرانيا.  بشق 
أينما  أمريكي  ألي  الجديدة”  “االستثمارات 
أو  خدمات  أو  سلع  أي  و”استرياد  كان، 
الواليات  إىل  املعنيتني،  املنطقتني  من  تكنولوجيا 
مبارش”. غري  أو  مبارش  بشكل   املتحدة 

االتحاد األوروبي سيرّد “بحزم”
باعتاف  األوروبي  االتحاد  نّدد  جهته  من 
واصفاً  االنفصاليتني  املنطقتني  باستقالل  بوتني 
الدويل”  للقانون  صارخ  “انتهاك  بأنّها  الخطوة 

ومتوّعداً الكرملني برّد “حازم”.
ميشال  شارل  األوروبي  املجلس  رئيس  وقال 
فون  أورسوال  األوروبية  املفوضية  ورئيسة 
“االعتاف  إّن  منفصلتني  تغريدتني  يف  اليني  دير 
يشّكل  أوكرانيا  يف  االنفصاليتني  باملنطقتني 
أرايض  ولسالمة  الدويل  للقانون  صارخاً  انتهاكاً 
األوروبي  االتحاد  مينسك.  والتفاقيات  أوكرانيا 
وتصميم  وحزم  بوحدة  سريّدون  ورشكاؤه 

بالتضامن مع أوكرانيا”.
األوروبيان  املسؤوالن  قال  مشتك،  بيان  ويف 
إّن “االتحاد سريّد بفرض عقوبات عىل املتورطني 

يف هذا العمل غري القانوني”.
عقوبات  بفرض  األوروبي  االتحاد  ويهّدد 
غري مسبوقة عىل موسكو يف حال غزت أوكرانيا 

بعدما حشدت روسيا نحو 150 ألف عسكري عند 
الحدود مع الجمهورية السوفياتية السابقة.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الربيطانية 
بوريل  جوزيب  مع  اتفقت  إنها  تروس  ليز 
مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األوروبي 
عىل التنسيق لفرض عقوبات رسيعة عىل روسيا.

بوريل  مع  اتصال  عقب  تويت  عىل  وقالت 
عىل  األوروبي(  و)االتحاد  )بريطانيا(  “اتفقنا 
التنسيق لفرض عقوبات رسيعة عىل نظام بوتني 

والوقوف إىل جانب أوكرانيا”.

الناتو: روسيا تختلق ذريعة 
لغزو أوكرانيا

العام للحلف شمال األطليس ينس  أما األمني 
متهما  الرويس،  باالعتاف  ندد  فقد  ستولتنربغ  

موسكو باختالق ذريعة لغزو جديد.
تأجيج  موسكو  “تواصل  ستولتنربغ  وقال 
املايل  الدعم  تقديم  عرب  أوكرانيا  رشق  يف  الرصاع 
اختالق  تحاول  كما  لالنفصاليني.  والعسكري 

ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى”.
وأضاف “هذا يقّوض سيادة أوكرانيا وسالمة 
الرصاع  لحل  املبذولة  الجهود  ويقّوض  أراضيها 
وينتهك اتفاقيات مينسك، وروسيا طرف فيها”.

جونسون  بوريس  الربيطاني  الوزراء   رئيس 
اجتماع  الثالثاء  اليوم  سيعقد  انه  بدوره  أعلن 
أزمة حول األوضاع يف أوكرانيا التّخاذ قرار بشأن 
فرض “حزمة كبرية من العقوبات” عىل موسكو.

األخري  إن  جونسون  باسم  متحدث  وقال 
السادسة  حدود  يف  أزمة  اجتماع  “سريأس 
التطورات  آخر  يف  للبحث  صباحا  والنصف   
بشأن  املتحدة  اململكة  رد  ولتنسيق  بأوكرانيا 
حزمة كبرية من العقوبات ستفرض عىل الفور”.

الخارجية ميالني جويل  يف كندا أعلنت وزيرة 
اقتصادية  عقوبات  لفرض  تستعد  بالدها  أن 
موسكو  اعتاف  خلفية  عىل  روسيا  عىل  جديدة 

باستقالل دونيتسك ولوغانسك.
عرب  حسابها  عىل  تغريدة  يف  جويل  وقالت 
موسكو  اعتاف  بشدة«  »تدين  كندا  إن  »تويت« 

باستقالل دونيتسك ولوغانسك.
التفاقيات  واضح  انتهاك  »هذا  وأضافت: 
مينسك وميثاق األمم املتحدة وتهديد خطري ألمن 

املنطقة واستقرارها«.
اىل  وفرنسا  وبريطانيا  أمريكا  دعت  ما  ويف 
اجتماع طارئ ملجلس األمن الدويل اكدت املتحدثة 
أن  زاخاروفا  ماريا  الروسية  الخارجية  باسم 
بالدها لم تفاجأ برد الفعل الغربي عىل االعتاف 

باستقالل دونيتسك ولوغانسك.
وقالت زاخاروفا مساء يوم أمس يف ترصيح 
نعود  »دعونا  برافدا«  »كومسومولسكايا  إلذاعة 
ما  هو:  اآلن  الرئييس  السؤال  ألن  الوقت،  لبعض 
هو املنتظر؟ وكيف ستكون ردة فعل الغرب وما 
إىل ذلك؟ اتعتقدون اننا لم نكن نعلم كيف سيكون 
الشهرين  أن  وأعتقد  نعلم.  بالطبع  فعلهم؟  رد 
كذبوا  للغاية.  واضحا  دليال  مثال  املاضيني 

ويكذبون وسوف يكذبون«.
يف االثناء دخلت الدبابات واملدرعات الروسية 
منطقة  اىل  امس  ليلة  من  متأخرة  ساعة  يف 
الدونباس يف مهمة قال بوتني انها تتعلق بحماية 

السلم واالستقرار بها.

بوتين: واشنطن تدعم اإلرهابيين 
بشمال القوقاز

الرئيس األمريكي االسبق بيل  أنه سأل  الرويس، فالديمري بوتني، »ألول مرة«  الرئيس  كشف 
كلينتون عام 2000 حول موقفه من انضمام محتمل لروسيا إىل الناتو.

باستقالل  االعتاف  مسألة  بشأن  أمس  ليلة  ألقاه  الرويس  للشعب  خطاب  يف  بوتني  وقال 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إن العالقات بني روسيا والغرب خالل التسعينات وأوائل القرن 

الـ21 »كانت عىل مستوى عال«.
ذلك سحب  »بما يف  الغرب  االتفاقات مع  التزاماتها« ضمن  أن »روسيا نفذت كل  إىل  وأشار 
إرث  بذلك مساهمة ضخمة يف تجاوز  أوروبا وقدمت  أملانيا ومن دول رشق ووسط  قواتها من 

الحرب الباردة«.
للتعاون بما يف ذلك يف إطار مجلس  وتابع بوتني: »اقتحنا بشكل ممنهج خيارات محتملة 
روسيا الناتو. وأكثر من ذلك، سأقول اآلن ما لم أتحدث عنه بشكل علني أبدا، سأقول ذك ألول 
مرة. يف عام 2000 خالل زيارة الرئيس األمريكي املنتهية واليته آنذاك بيل كلينتون إىل موسكو، 

سألته كيف ستتعامل الواليات املتحدة مع إمكانية قبول انضمام روسيا للناتو«.
بدا  سؤايل  عىل  الرد  لكن  الحديث،  ذلك  تفاصيل  كل  عن  أكشف  »لن  الرويس:  الرئيس  وتابع 
متحفظا بما فيه الكفاية. أما رد األمريكيني عىل هذا االحتمال فيمكن متابعته بخطواتهم العملية 
ازاء بالدنا إنها تشمل دعما سافرا لإلرهابيني يف شمال القوقاز والتعامل بال مباالة مع مباعث 

قلقنا بشأن توسع الناتو واالنسحاب من املعاهدة حول أنظمة الدفاع الجوي وغريه«.

بوتين يعترف باستقالل جمهوريتي دونيسك ولوغانسك:

بايدن حيظر التعامل مع االنفصاليني...
االحتاد األورويب يتوعد والناتو يندد 

بوتني خالل خطابه ليلة أمس
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صفحة

فنون تشكيلية مسرح سينما وقفة

الرئيس قيس سعيد
وفلسفة العدالة

عند مسكويه

بقلم :
أ.د الهادي خليل

تَْدرِيس السينما:
َوْهٌم أَْم َواقع

َمْلُموس؟

الشاعر واألديب المنصف الوهايبي 
لــ»الشارع المغاربي« :

حوار األسبوع

بقلم : 
د.نوفل حنفي

لوحة المهدي غاّلب :
أن يتشّكل العالـم

من جديد في
حالوة الغموض

بقلم : 
د. خليل قويعة

بقلم :
محمد مومن

فن الرشاقة
في المسرح

أنا متفائل
واملستقبل لتونس 

الديمقراطّية
 • لست صوفّيا بل أنا في حياتي رجل

عقالني وعلماني

• النقد عندنا غاب أو يكاد، وقد حّل محّله 
البحث الجامعي األكاديمي وشتّان بينهما

• مشكلة الشعر العربي اليوم أّن الذين »يُعنون« 
به هم من الباحثين الذين تتفاوت بحوثهم من حيث 

القيمة واإلضافة، وليسوا من النّقاد
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الفكرية  الخلفيات  بعض  عىل  يتعرف  أن  املقال  هذا  يحاول 
الجمهورية قيس سعيد نفسه يف  اقرها رئيس  التي  والفلسفية 
اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الخميس 10 جانفى انه 
العدالة  ومنظومة  القضاء  إلصالح  العام  تصوره  يف  إليها  يعود 
للساحة  املتتبعني  اغلب  فيه  يعانى  الذي  الوقت  ففي  تونس.  يف 
بربنامجه  تتعلق  التي  الدقيقة  املعلومات  ندرة  من  السياسية 
هذا  يف  الجمهورية  رئيس  يرصح  الفكرية  وخلفياته  السيايس 
االجتماع انه حينما يفكر يف العدالة ال يعود إىل النظريات الغربية 
إىل  العودة  يفضل  بل  التونسية  الجامعة  نخب  اغلب  تفعل  كما 
الفيلسوف  ذلك  يف  مراجعه  ابرز  ومن  االسالمي  العربي  الفكر 
أبو عيل مسكويه الذى عرض نظريته يف مبحث بعنوان )ماهية 
العدل(1 وذلك يف سياق فكري وفلسفي تليولوجي وغائي يركز 
بشكل اسايس عىل الخري والسعادة ال عىل أولوية العدل وقد تأثر 
مسكويه يف فهمه للمعرفة وللعدالة بكل من افالطون وافلوطني 

وارسطو والرواقيني واإلسالم.
عالقة  مستوى  يف  وخاصة  للنفس  نظريته  يف  ذلك  ويتجىل 
املدينة.  وداخل  النفس  داخل  للعدالة  نظريته  يف  بالكثرة  الوحدة 
فما هي الدالالت التي أعطاها مسكويه للعدالة؟ وما هي حدودها 
اليوم ؟ يعترب محمد أركون  إليها  التي نطمح  يف عالقة بالعدالة 
2 يف فهمه للعدالة عند مسكويه انه ال بد من ربط هذا املفهوم 
الفلسفة األخالقية وهي  التي تقوم عليها كل  املركزية  بالفكرة 
تلك الحكمة التي يمكن تلخيصها يف ذلك الشعور بوحدة اإلنسان 
الشعور  هذا  بناء  إعادة  نظرية مسكويه ضمن  تندرج  والعالم. 
نظريا وعمليا كشعور يثري يف العمق إشكالية فلسفية كالسيكية 
إشكال  وهو  والكثرة  الوحدة  بني  املتوترة  بالعالقة  تتعلق 
اإلمام  ذلك  إىل  كما يشري  اإلسالمية  العربية  الفلسفة  يف  مركزي 
الفلسفية  النظريات  من  االستفادة  مسكويه  حاول   .3 الغزايل 
والعلمية اليونانية باإلضافة إىل اإلسالم وثقافة الشعوب الهندية 
والفارسية من اجل معالجة هذا اإلشكال العويص بحيث يقول  
وكل  القصوى  والرتبة  األعىل  الشف  لها  التي  هي  الوحدة  "أن 
كثرة ال يضبطها معنى يوحدها ، فال قوام لها وال ثبات ، والزيادة 
يكن  لم  اذا  األشياء،  تفسد  التي  هي  والقلة  والكثرة  والنقصان 
بينها مناسبة تحفظ عليها اعتدال بوجه ما، فاالعتدال هو الذي 
الوحدة  الذي يلبسها رشف  الوحدة ومعناها وهو  إليها ظل  يرد 
ويزيل عنها رذيلة الكثرة والتفاوت واإلضطراب الذي ال يحد وال 

يضبط باملساواة التي هي خليفة الوحدة يف جميع الكثرات"4.
وقد تخىل مسكويه عن االختالف والكثرة وانحاز إىل الوحدة 
نظرا لكونها يف نظره مصدر الثبات والنظام واالعتدال بني جميع 
بعنارص  تتعلق  التي  الكثرة  غرار  عىل  وذلك  املتكثرة  األشياء 
الكون وقوى النفس عند اإلنسان وأفراد املجتمع وطبقاته وإن 
يرى  كان  كما  الوجود  بدائرة  ومساوقة  محايثة  وحدة  وراءها 
باعتباره  تعاىل  بالله  الوحدة  فكرة  مسكويه  ويربط  أرسطو. 
عنوانا ملجموعة من أسمائه الحسنى، كما أنه ال يرتاح   للفجوة 
الوحدة  هذه  دون  إذ  تجلياتها  مختلف  يف  والكثرة  الوحدة  بني 
العالم مجرد ذرات وأشياء  كما يقول محمد املصباحي "يصبح 
عن  الكثرة  إبعاد  عىل  الوقت  نفس  يف  يحرص  ولكنه  متناثرة 
الوحدة وذلك حتى نحفظ كمال منبع هذه الوحدة أي )الله( الذي 
ال يحتاج إىل مثل هذه الكثرة" وينطلق مسكويه من الحل الذي 
يقدمه إلشكالية الوحدة والكثرة من أجل بناء مفهومه للعدالة، 
فإذا نظرنا للعدالة يف داللتها اللغوية الخالصة، فهي مشتقة "من  
اإلعتدال: وهو التقسيط بالسوية وهذه السوية هي من املساواة 
وتعطيها  الكثرة  توحد  التي  هي  واملساواة  الكثرية  األشياء  بني 

الوجود وتحفظ عليها النظام" 5.
وهكذا تقوم العدالة وفق هذه الداللة عىل توحيد الكثرة بما 
لهذا  بموجبه  يقدم  توحيدا  اإلختالف  عالمات  من  عالمة  هي 
اإلختالف حقه يف الوجود ولكن يف صورته العقلية املنظمة ال وفق 

العدالة  قواعد  يحيلنا عىل  ما  بالفوىض وهو  تبتسم  التي  حالته 
التي يجب أن يتبعها اإلنسان يف حياته، وتعرب هذه القواعد عىل 
الوحدة  الكامنة فيه وكيفية رعاية هذه  بالوحدة  اإلنسان  وعي 
دعا  لقد  العدالة.  وهي  الفضائل  أم  تحقيق  رشط  باعتبارها 
مسكويه اإلنسان إىل االرتقاء بنفسه إىل مرتبة السلوك الفاضل 
من  تقربه  وعملية  وأخالقية  نفسية  ملكات  من  يفتضه  وما 
يشكل  الذي  الكون  مجاالت  كل  عىل  الفائضة  اإللهية  العدالة 
جزء  عىل  مقدم  النظري  جزء  "ألن  وذلك  منه  جزءا  اإلنسان 

العميل" 6.
بد عىل  املعرفية فال  املرتبة  إىل هذه  الوصول  ونظرا لصعوبة 
يف  مسكويه  يصنفها  العلوم  من  بمجموعة  يتدرج  أن  اإلنسان 
كتاب )الفوز األصغر( إىل علوم أدنى وأوسط وأعىل وهي العلوم 
التي ستمكن اإلنسان من معرفة ذاته من حيث هو كائن مركب 
بني  الوحدة  ترسيخ  يف  اإلنسان  ينجح  عندما  نفس وجسم.  من 
قواه النفسية ينتهي إىل الكشف عن امتالكه لثالث ملكات تؤهله 
العفة  يف  امللكات  هذه  وتتجىل  العادلة  األفعال  عنه  تصدر  كي 
والشجاعة والحكمة ولكل ملكة من هذه امللكات الثالث مبدؤها، 
ففضيلة الحكمة من حيث هي فضيلة للنفس الناطقة مبدؤها 
هو علم املوجودات بما هي موجودة أو علم األمور اإللهية وهي 
تعلمنا ما يجب فعله وما ال يجب أما فضيلة الشجاعة فمبدؤها 
يتجىل يف انقياد اإلنسان إىل النفس العاقلة واستعمال ما يوجبه 
العقل يف املسائل الهائلة واملفزعة أما فضيلة العفة فهي فضيلة 
شهواته  يف  اإلنسان  تحكم  يف  يتجىل  فمبدؤها  الشهواني  للحس 
بشكل يتطابق مع العقل الحصيف حتى ال يصبح عبدا لشهواته.
وإذا ما تواجدت هذه الفضائل الثالث يف اإلنسان نتجت عنها 
فضيلة رابعة هي فضيلة العدالة من حيث هي تعبري عن مساملة 
إنها  الناطقة.  للنفس  لبعض واستسالمها  بعضها  النفس  قوى 
نفسه  من  أبدا  اإلنصاف  بها  يختار  سمة،  بها  يحدث   « فضائل 
عىل نفسه أوال ثم اإلنصاف واالنتصاف مع غريه وله«7. ويحيلنا 
اإلنصاف مع الغري إىل الحديث عن العدالة من حيث هي مجموعة 
اإلنسان  ولفظ  بالفطرة  مدني  فاإلنسان  املدنية.  الفضائل  من 
مشتق من األنس بما هو نزوع فطري يف اإلنسان لالجتماع مع 
الفرقة  التعاون والتضامن واالتحاد ونبذ هذه  أجل  اآلخرين من 
الفرد  الذي يجعل  العدل  السامية نجد  الفضائل  وعىل رأس هذه 
لكن   .8 ولهم«  له  الصالحة  الحياة  ليتم  يعينه  كما  غريه  »يعني 
تحقيق العدالة يف عالقة اإلنسان بغريه ال يخلو من إشكال ويتعلق 
وذلك  عمودي  بشكل  متاتب  مجتمع  يف  تحقيقها  بكيفية  ذلك 
النفس )نفس شهوانية، نفس غضبية، نفس  تراتب قوى  وفق 
عاقلة( مما قد يجعل من نظرية مسكويه مجرد نظرية عمودية 
تراتبية يف العدالة كما هو شأن نظريات ما قبل الحداثة التي تعود 
الطبيعة  عىل  التأكيد  بدل  واملتاتبة  املختلفة  الطبائع  نظرية  إىل 
اإلنسانية الواحدة واملتجانسة. يفضل مسكويه حل هذا اإلشكال 
بعديهما  يف  واإلختالف  الوحدة  مفهومي  عىل  التكيز  خالل  من 
اإلجتماعي لكن رغم هذه املحاوالت التي ميزت نظريته من حيث 
تركيزها عىل تأديب أخالقي ونفيس واجتماعي قوامه اإلعتاف 
يف  يتحرك  مازال  فإنه  اإلنسانية  إىل  االنتماء  يف  الجميع  بتوحد 
العدالة عند  يميز نظرية  الذي  الطبيعي  العمودي  التفاوت  إطار 
القدامى، فقد جعل أفالطون التفاوت أساسا للعدالة بني الناس 
تفاوت  وهو  الجميع  بني  اإلنصاف  عن  التعبري  وجوه  أحد  وهو 
يشكل حسب مسكويه رشطا أساسيا لقيام االجتماع اإلنساني 
فاختالف الناس يف الصنائع وانفراد كل منهم بعمل يتناسب مع 
طبيعته )طبيعة شهوانية، غضبية، عاقلة( هو ما يحدث النظام 
والعدل داخل املدينة والحاكم العادل الذي يملك نفسا عاقلة هو 
الضامن األول لوحدة املجتمع وهو رشط أسايس لتحقيق العدالة 
اإلختالف  مخاطر  عن  بهم  يرتفع  الناس  بني  وسيط  هو  كما 
والفرقة والظلم نحو الوحدة والعدالة وإذا اختلف أفراد املجتمع 

يكون  العادل  الحاكم  هذا  مصدره  واحد  رأي  إىل  يصلوا  ولم 
أن  مسكويه  ويعترب  والظلم  والفساد  للفوىض  معرض  املجتمع 
بمدبر  القرآني  النص  ربطه  كتدبري  الكون  تدبري  عىل  ينطبق  ما 
إىل  أن يعود  الذي يجب  املجتمع  الله ينطبق كذلك عىل  واحد هو 
حاكم واحد يستجمع خصال الفيلسوف والنبي وهذا الجمع هو 
رشط إمكان وجود الحاكم العادل ألنه »يخلف صاحب الشيعة 
يف حفظ املساواة فهو ال يعطي ذاته من الخريات أكثر مما يعطي 
غريه ولذلك قيل يف الخري: إن الخالفة تطهر اإلنسان« 9. فالحاكم 
هو حارس للدين وكل حاكم عجز عن القيام بهذه الوظيفة فهو 
ال يستحق اسم امللك وذلك ألن الدين يقرب الناس باختيارهم من 

السعادة القصوى وامللك هو حارس هذا الوضع اإللهي.
العادل  للحاكم  مسكويه  حددها  التي  الخصائص  هذه  إن 
الفرس  حكيم  أكده  ما  مع  كذلك  بل  النبي  مع  فقط  تنسجم  ال 
وملكهم )آردشري( بالقول " إن الدين وامللك إخوان توأمان ال يتم 
أحدهما إال باآلخر فالدين أس وامللك )بفتح امليم( حارس وكل ما 

ال أس له فهو مهدوم وكل ما ال حارس له فهو ضائع".
وذلك ألن هذا الحارس هو صاحب الحكمة الشاملة وهو ما 
عنوانا  مسكويه  فلسفة  يعترب  أركون  محمد  مثل  البعض  جعل 
لنزعة إنسانية سابقة ألوانها يف التاث الفكري العربي اإلسالمي 
العدالة عند مسكويه قد توحي بشكل ضمني  وذلك ألن نظرية 
الديني  مفهومها  حسب  العدالة  بفكرة  اإلكتفاء  عدم  بأهمية 
يعني  ما  للعدالة وهو  الفلسفي  املفهوم  اإلنفتاح عىل  ورضورة 
داخل  العدالة  نش  مسؤولية  والدين  الفلسفة  من  لكل  تحميله 
العالم. ولكن يبدو أن محمد أركون قد بالغ يف التفاخر بهذا البعد 
نظرا ملحدودية  االسالمي عند مسكويه  العربي  الفكر  يف  اإلنيس 
العمودي  التقسيم  واصلت  التي  والسياسية  األخالقية  فلسفته 
جانب  إىل  للمدينة  املكونة  وللمجموعات  النفس  لقوى  التاتبي 
غياب فكرة الذات العارفة واملستقلة يف مجال األخالق والسياسة. 
للعدالة  تبعيته  عىل  مسكويه  عند  اإلنساني  العقل  حافظ  لقد 
اإلنسان  عالم  عىل  وتطبيقها  تقبلها  عىل  يحرص  التي  املفارقة 
اإلجتماعية  املجاالت  عقل  )أي  العميل  العقل  فهم  فقد  وبالتايل 
والسياسية وعقل الخطابة والجدل والحوار( من حيث هو عقل 
الفالسفة  أغلب  شأن  ذلك  يف  شأنه  النظري  بالعقل  مشوط 
لبعض  للعدالة  نظريتهم  يف  ينحازون  جعلهم  مما  القدامى 
الخلفيات األخالقية وامليتافيزيقية التي قد تتعارض مع التعددية 
الديمقراطي  املجتمع  داخل  قارة  واقعة  هي  حيث  من  املعقولة 
الناحية  من  محايدة  دولة  إىل  إال  يحتاج  ال  الذي  املعارص 

األكسيولوجية وال تنحاز إىل أي مذهب أو نظرية يف العدالة.
----------------------
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23 حوار األسبوع

أنا متفائل واملستقبل
لتونس الديمقراطّية

حاورته: سيدة عشتار بن علي

هو واحد من أجمل األصوات الّشعرية وأكثرهم قدرة على اإلصغاء إلى عالمه الداخلي 
إضافة الى رحابة معجمه الشعري ... اصدر العديد من الدواوين آخرها "بالكأس ما 
قبل األخيرة" الحاصلة على جائزة الشيخ زايد.. هو أيضا أستاذ تعليم عال حاصل على 
عدة شهائد أهمها دكتورا الدولة إضافة الى ابداعه في عالم الّرواية  وأهمها "عشيقة 

آدم" الحاصلة على جائزة الكومار الذهبي..
"الشارع المغاربي" التقت الشاعر والروائي الدكتور المنصف الوهايبي فكان معه 

هذا الحوار عن بعض أعماله وعن واقعي الشعر والرواية  وحال البالد اليوم..

يقال أن الّشاعر هو افضل ناقد وأسوأ ناقد إلنتاجه...لو تركت 
األمر للنّاقد بداخلك كيف تقيّم تجربتك الّشعرية؟

الشاعر قارئ، والقراءة نفسها استئناف إلنشائيّة األثر، واألثر 
الشعري هو يف صميمه ذو طبيعة »قرائيّة«؛ فهو ال ينشأ كتابًة أو 
تشكيال أو تنغيما. ثّم يُقرأ. إنّما هو ينشأ منذ البداية قرائيّا، ينشأ 
يقرؤه  لكنّه  فضائه.  يف  يدور  ما  وكّل  وخاماِته  مواّده  يَْقرأ  وهو 
أساسا حسب ما تميل عليه طبيعة جنسه، وحسب ما يستعري من 

عنارص تراثه، أو من األجناس األخرى، أو املؤثّرات التي أمّلت به.
البحث  محّله  حّل  وقد  يكاد،  أو  غاب  عندنا  النقد  أّن  وأقّدر 
ورؤية  فردّي  عمل  فالنقد  بينهما،  وشتّان  األكاديمي  الجامعي 
أّما  سلطة.  ثّمة  من  وهو  مراس؛  أو  وتمّرس  وخربة  واختيار، 
البحث فعمل يشارك فيه الطالب الباحث واألستاذ املشف؛ وهو 
أّي  للقّراء عاّمة. وبإمكان  أو  يعّد للجنة علميّة، وليس للجمهور 
طالب ان يكون باحثا، لكن ليس بميسوره أن يكون ناقدا باملعنى 
الذين »يُعنون«به  أّن  اليوم،  العربي  الشعر  الذي ذكرته. ومشكلة 
القيمة  حيث  من  بحوثهم  تتفاوت  الذين  الباحثني  من  هم 
واإلضافة، وليسوا من  النّقاد. وأنا باحث ولست ناقدا.  عىل انّي 
خاص.  شعري  مشوع  يل  يكون  أن  وأحاول  باستمرار،  أجّرب 

ولعيّل أفلحت يف بعض ذلك.
من يراجع أعمالك الشعرية االوىل يشعر بأنّها ناضجة خالفا 
ملا نالحظه عادة من أشعار البدايات ألغلبية الشعراء اّلتي يسيطر 
لم  ما  ..هل حذفت  وااليقاعي  والغنائي  العاطفي  الجموح  عليها 

يقنعك من قديمك ؟
الحّق أنا لم أجمع أعمايل الشعريّة األوىل يف كتاب. وإنّما انتقيت 
منها ثالث أو أربع قصائد يف مجموعتي األوىل »ألواح« دار ديميتري 

1982 أي ما يناسب األفق الذي كنت أكتب فيه
هل يف أعمالك ما تتمنى اليوم لو أنّك لم تنشه بمعنى أوضح 

هل أنت راض عن تجربتك الشعرية والّروائية؟
التي  الكتابة  إنّما هي متعة  املسألة ليست ال رىض وال ندما.. 

تجعلنا نضاعف وجودنا باستمرار، ونضفي عليه معنى.
كيف هي اللحظة الشعرية لدى منصف الوهايبي ..هل يسيطر 
فيها الفكر أم الحدس ...هل تأتي هذه الّلحظة من تلقاء نفسها 

ودون موعد أو استدعاء ...هل تصنعها ..هل تخلقها ؟
هي لحظة محفوفة بغموض غري يسري.. قد نصدر فيها عن 
مشهد ما.. أو عن جملة ما.. أو عن قراءة..واملهّم هو التقاطها، 
الكتابة  الفكر حيث تتمىّل  أو  ثّم تعّهدها.  وها هنا مجال الوعي 

نفسها، وتتدبّر أدواتها.
ماذا عّما يسّمى بالّرؤيا يف الّشعر ...هل عشتها ..هل مازلت 

تعيشها ؟
إذا كان املقصود بـ»الرؤيا« الحلم، فالحلم شعر خالص، وهذا 
الشعر ال وجود له. وهل  الشعر غري لغة حتّى وهي مقتَصَدة تقول 
تفاصيل اليومّي؟! تقولها مثلما يقول الحلم ذلك.. ويقوله الّرسم 
ذلك ويقوله الّسُد. وال أحّب بهذا أن أقول إّن القصيدة حلم أو هي 
لوحة تشكيليّة؛ وإنّما فيها من مقتضيات التّشكيل البرصّي وإن 
بتمثّل لغوّي؛ فالّلوحة هي أيضا تكثيف كالحلم، وربّما تكون حتّى 
أكثر تكثيفا من القصيدة فمهما اتّسعت مساحة القماشة فإنّها 
محدودة فال تفلت من الحقل البرصّي، لكنّها جزئيات وتفاصيل، 
اليومّي.  سلوكنا  معهود  يف  إليها  ننتبه  ال  قد  مبتذلة  وأشياء  بل 
ويغنيها، وال  اللغة  يطّعم  الشعر يستجع حلمه، عندما  إّن  ألقل 

يستيض الجمهور أو يمالقه.
يقال إن للشعر عمر ومن يكتب يف العشين ليس كمن يكتب 

وهو يف الستني ؟
والبعض  الشعراء.  باختالف  يختلف  وهو  نسبي،  حكم  هذا 
أو  نفسه  ويكّرر  معينه  ينضب  والبعض  تجربته،  ويغني  يواصل 

هو يعيد إنتاجها.
يقول هيدغري »الّشاعر وسيلة الّلغة وليست اللغة هي وسيلة 

الّشاعر«، فهل تسيطر أنت عىل لغتك أم هي التي تسيطر عليك؟
البش كائنات لغويّة. واللغة تقول بنا مثلما نقول بها.   نحن 
ال  الكاتبة؛ وكأْن  الذات  اليوم، غياب  الشعر  واملشكل يف كثري من 
حياة ملن يكتب، بل ال أثر؛ حتى تشابهت النصوص، وكأّن شعراءنا 
يكتبون بأصابع واحدة. بل ينسون أّن مجال الشعريّة ليس اللغة، 
استجالب  يف  وطريقته  ومنجزه؛  الفرد  عمل  وهو  الكالم  وإنّما 
املعاني الحاّفة هي التي يترّصف املجاز بمقتضاها. وهي التي تحّد 
مقبوليّة النّص من عدمها. وليس أدّل عىل ذلك قديما من عبارتهم 
و»استعارة  حسنة«  و»استعارة  صحيحة«  »استعارة  املأثورة 
رديئة« و»استعارة قبيحة« و»استعارة قريبة املأخذ« و»استعارة 
بعيدة املأخذ«. فالخالف يف هذه األحكام إنّما مرّده إىل هذه املعاني 
والتّجارب  الخاّصة  الفرديّة  التّجارب  من  تْغتذي  التي  الحاّفة 
للكلمة وقع عند بعض، هو غريه  العاّمة، حيث يكون  الجماعيّة 
إىل  أو  به  خاّصة  حاّفة  معان  إىل  الشعر  يرجع  وقد  بعض.  عند 

»فضل معنى«  يف املقول، قد يتقبّله قارئ، وقد يشيح عنه آخر.
املناخ الّصويف مصطلحات وايقاع واضح يف الكثري من قصائدك 
عبد  ونفحات  الصوفية  برائحة  يزخر  لديك  الشعري  والفضاء 
»تمبكتو«  ديوانك  يف  خاصة  الطريقة  وشيوخ  الجيالني  القادر 
قناعا  اتخذت منها  التي  مايل  االسالمية يف جنوب  املدينة  تمبكتو 
صورة  هو  قصيدتك  صوت  بأن  تحس  ...هل  القريوان  ملدينتك 

مطابقة لتجربتك الداخلية؟
من«االلتزام«  نوع  سياق  يف  ولكن  »التوظيف«  من  نوع  هو 
كان  اإلفريقيّة،  الجغرافيا  أو  باملكان  االحتفاء  حيث  بي  الخاّص 
وىّل  مفهوم  األدبي  االلتزام  أّن  للبعض  يتهيّأ  وقد  الشاغل.  شغيل 
زمانه، وأّن األدب عاد إىل عامله الجمايل الخاّص، وأّن مداره اليوم 
الدراسات  يتابع  من  أّن  والحّق  خصائصها.  أخّص  يف  الذات  عىل 
واملباحث الحديثة، يالحظ كيف أّن هذا املفهوم ال يزال مثار جدل 
وسجال كبريين، وأّن األسئلة بشأنه لم تنقطع: فباسم ماذا يلتزم 
الذي  الجمهور  حّقا  الشاعر  يعرف  وهل  من؟  وباسم  الشاعر؟ 

يتوّجه إليه بأدبه، أو الذين يعتربونه لسان حالهم؟ وكيف؟
األدب واجب  إىل  يعزو  الذي  االيديولوجيا، هو  وليس  وااللتزام 
ال  »ما  يف  أي  وحاالته  وأشيائه  العالم  شؤون  يف  املبارش  التدّخل 
يعنيه« بعبارة سارتر، وإلزام الكاتب مغادرة وضع العزلة املريح 
القائم عىل »الصفائيّة« الجماليّة )ولعّلها أدق نسبة إىل الصفاء من 
اللغة  املفرط عىل صفاء  الحرص  أي  الصفوة(  إىل  نسبة  صفويّة 
واألسلوب.  والكاتب أو الشاعر أو املبدع عاّمة »ملتزم« كّلما كان 
واعيا بكونه موّرطا، فينقل من ثّمة االلتزام من العفوّي إىل التبرّص. 
والحّق أنا أميل إىل الكاتب أو الشاعر الذي يختار موقفه أي عرصه، 
بدَل من أن يختاره العرص.  وشتّان بني »االيديولوجيا« وهي وهم، 

وااللتزام وهو  محكوم باملخاطرة واملجهول أو الالمتوّقع.
القريوان  بني  الحلول  بهذا  الوهايبي  منصف  أغرى  الذي  ما 

وتمبكتو وهل يستوعب زمننا الّصاخب الشعر الّصويف ...؟

الشاعر األديب المنصف الوهايبي لــ»الشارع المغاربي« :

• لست صوفّيا بل أنا في حياتي رجل عقالني وعلماني

 لم أذع قّط أنّي روائي..
وإنّما أحاول أن أكتب سردا ما 

يفيض عن الشعر

النقد عندنا غاب أو يكاد، وقد 
حّل محّله البحث الجامعي 
األكاديمي وشتّان بينهما

مشكلة الشعر العربي اليوم 
أّن الذين »يُعنون« به هم من 

الباحثين الذين تتفاوت بحوثهم 
من حيث القيمة واإلضافة، 

وليسوا من النّقاد
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الحّق أنا لست صوفيّا بل أنا يف حياتي رجل عقالني وعلماني.  
العاملي منذ سنوات بعيدة، من خالل  الشعري  املشهد  أواكب  وأنا 
أثق  مّما  العربيّة؛  إىل  متجم  هو  ما  بعض  أو  الفرنسيّة،  اللغة 
عىل  يجري  ال  وحديثا،  قديما  الغربي  والشعر  منه.   وأتعّلم  فيه، 
أكثر،  أعرفه  الذي  الفرنيس  الشعر  بني  مثال  واحد؛ وشتّان  منوال 
أهّم رموزه، خالل  إىل  تعّرفت  الربتغايل وقد   أو  االسباني  والشعر 
السنوات القليلة املاضية؛ إذا جمعتني الصداقة ببعض الشاعرات 
والشعراء مثل روزا أليس برنكو ونونو جوديس عىل سبيل املثال، 
يف  كما  العربيّة،  إىل  غريهما  وشعر  شعرهما  من  نماذج  ونقلت 
كتابي »ما ينقص األخض ليكون شجرة« )تونس 2002( و»نخلة 
القريوان« )بورتو/ الربتغال 2003(. ففي الشعر الفرنيس اليوم، 
تحض أكثر التجربة اللغويّة التي ترقى إىل نوع من اللعب باملعنى 
الجمايل للكلمة، ويف الشعر الربتغايل تحض تجربة الحياة واملعيش 
واألنڤليزي حيث يحض  األملاني  الشعر  ذلك  واليومي. وقس عىل 
العمق امليتافيزيقي، وقضايا االنسان الكربى. وعىل رضورة تنسيب 
الحكم، ألّن األمر يحتاج إىل شواهد وأمثلة دقيقة، ال يتّسع لها هذا 
جميعها  الفنون  فيه  تتعالق  عاّمة  الغربي  الشعر  إّن  الحيّز؛أقول 
ولكّل من  القائل:وكيف؟  يقول  وقد  واملوسيقى.   الرسم  وخاّصة 
الشعر والرسم مثال  لغته، ولكّل عامله املميّز. فكيف لهما إذن أن 
موقعه:  فأين  بإمكانهما،  هذا  أّن  سّوغنا  فإذا  ويندمجا؟  ينضّما 
بني  نعقد حوارا  أن  يمكن  بل هل  الرّسام؟  أم عمل  الشاعر  عمل 
هذين الفننّي أو التعبريين؟  يف هذا السياق، وأنا أحتاج هنا إىل مثال 
دقيق، حتى ال يظّل كالمي فضفاضا؛ أقول قد يصعب أن ال نتذّكر 
الفرنيس روني شار، سواء يف شعره أو يف كتاباته عن الرسم. وهو 
الشاعر الذي يبني الصورة عىل نحو ما يستخدم الّرسام »الّدخلة« 

أي مزج األلوان وتخليطها، ليأخذ منها لونا آخر.
املناخ  هذا  أن  أم  املتصّوف  روح  حقا  بداخلك  تحمل  هل 
لنّصك مثله مثل استلهامك  واملصطلحات هي فقط ترصيع فنّي 

لألسطورة والنص الديني؟
ال اخفيك أنّي ال أحّب الشعر الصويف، وإنّما النثر الصويف مثل 

»املواقف واملخاطبات« للنّفري.
لشعراء  يكذب  ما  )كثريا  زرادتش  نيتشة يف هكذا حدث  كتب 
...وقد كنت واحدا منهم ...نحن الشعراء نكذب كثريا وال بد لنا من 
الكذب مادام ما نجده من العلم قليال ..ومن من الشعراء بيننا لم 

يغش رشابه(.....ما رأيك ..هل يكذب الّشعراء وملاذا ؟
الكذب وجه آخر للحقيقة، وإذا كان هناك يشء اسمه »حقيقة« 

فهي بناء وهدم؛ فـ»الحقيقة« حقائق وال ثبات لها.
يف واحد من حواراتك قلت إّن الكتابة الشعرية الحيّة هي تلك 
الّشيخ  بجائزة  الفائز  كتابك  وأّن  األسالف  رائحة  فيها  نشّم  التي 
زائد يتمثلها أليس غريبا أن يصدر هذا القول عن شاعر معروف 

بانتمائه لليسار ...؟
كالمي عىل أسالفنا من الشعراء الذين أورثونا هذه العربيّة التي 
نكتب فيها وبها.  وأقصد مميّزات الشعريّة الجاهليّة؛ مثل ماديّة 
الصورة واستعمال االسم الجامد ال املشتّق أو »السائل«، واإلقالل 
من الفضلة، وعقد العالقة مع الطبيعة ومع »أنا« ال نحن. وهذه 
الحوار. ولكنّي عىل  لها هذا  يتّسع  القول، ال  إىل بسطة يف  تحتاج 
إقراري بـ»عظمة« الشعر الجاهيل، وهو الذي  يجاذب »اإللياذة« 
التي  وهي  العربيّة،  »أّم«  أنّه  عن  فضل  مكانتهما؛  و»األوديسا« 
تدين له بنحوها ورصفها ومجازاتها وسائر لطائفها؛ ال أحّب  أن 
أجعل منه حجابا عىل أوجه االختالف بني مراحل الشعر العربي يف 
رشق البالد العربيّة وغربها. فحال شعرنا اليوم، ال تدرك يف سياق 
الزمنيّة الخطية؛ وإنّما يف سياق الزمنيّة الشعريّة.  وهذه ال تتوّزع 
أبدّي، وال يحتاج  إىل ماض وحارض ومستقبل، وإنّما هي حارض 
الشعراء بموجبها إىل أن يعيدوا إحياء »املوتى« فهم حارضون يف 

قصائدهم ،وهم يحاورونهم باستمرار.
هل تخّلصت من رومنسياتك الثّورية حني كتبت هذه األبيات ؟

وأنا كنت أحلم أني
سأصنع يوما جناحني من طينه

وأطري ! 
وكربت

برأت من الكلمات طيورا
وريشا وأجنحة

ألدرك يف آخر األمر أني
كطري األساطري

لم أحتفظ من سمائي
بغري جناح كسري ! 

ما يزال يفّ يشء من هذه »الرومنطيقيّة« ألنّها جذر كّل تجربة 
جماليّة؛ ناهيك أنّها هي التي تعيل من شأن الخيال.

ديوانك الكأس ما قبل األخرية الفائز بجائزة الشيخ زائد كتبته 

عىل التفعيلة واملعروف أن قصيدة التفعيلة وقع ابتكارها من جيل 
نازك  جاء  ما  حدود  عند  واالبتكار  التحّرر  يقف  الرواد...هل  من 

والسياب وغريهما؟ 
جّربت مثل غريي »قصيدة البيت« وال أقول القصيدة العموديّة 
عند  الشعر  نظريّة  هو  الشعر  فعمود  دقيقة؛  غري  تسمية  ألنّها 
العرب، وليس شكل القصيدة. ولكنّي أحّب أن أكتب داخل شعريّة 
يتوّهم  كما  خارجيّة  حلية  ليس  الوزن  ألّن  »التفعيلة«  الوزن 
بنية  كنه  من  هو  وإنّما  النثر«،  »قصيدة  شعراء  من  البعض 
العربيّة ونظامها الرصيف. والعربيّة لغة رياضيّة تكاد كّل أوزانها 
ترجع إىل »الجذر التبيعي«، بما يف ذلك األسماء الجامدة التي أدار 
عليها شعراء الجاهليّة األفذاذ قصائدهم، أو األسماء املشتّقة أو 

إذا كان  »السائلة«. وهذا الوزن مشع عىل  كّل إمكانات الشعر، 
إنّما  النثر« يف تقديري،  الشاعر متمّرسا به وبلطائفه. و»قصيدة 
ال  اليوم  البيت«  »قصيدة  أّما  العربي.  الشعر  أوزان  داخل  تكتب 
القديمة، فهي قصيدة »باب بدّفتني« كما قال يل محمود درويش 
مازحا، إذ اللغة فيها تخرب عن نفسها، بذات القدر الذي تخرب به 
عن  تمثّل لحقيقة موجودة سلفا أو ملعنى قائم يف العالم، وشهادة 
رؤية   يعدو  ال  بهذا  واإلقرار  ملموس.  مرتّب  للكون،  ما  لنظام 
سيطرته،  نطاق  خارج  نظام  يف  موجودا  االنسان  تتصّور  مثاليّة 
وإن لم يكن خارج نطاق قدرته عىل تنظيمه. وقد تكون القصيدة 
»العموديّة املعارصة« صورة من هذا »االرتداد« شكال ال مضمونا، 
ورّدا عىل »قصيدة الباب الدّوار« كما أحّب أن اسّمي هذا النمط من 
»الكتابة« السائبة املنساحة التي يرى فيها البعض إحالة وفساد 
معنى، أو إفراطا يف استخدام اللغة واستهانة بقواعدها وأنساقها.
وقّلما تنبّه هذا الطرف أو ذاك إىل أّن »العدول«، إنّما هو القصد. 
ولوال القصد  الستوْت أقاويل الكتّاب والّشعراء، بأغاليط األطفال 
الذين  هم  القّراء  قبل  الشعراء  فلعّل  اللغويّة.  املجانني  وهلوسات 

يتحّملون »تراجع« الذائقة الشعريّة.
لك  تعني  ..ماذا  املألوف  عن  خروج  هي  الّريادة  أن  املفروض 

مقولة الّريادة؟ 
فتح  هو  واالستثناء  »ريادة«.  عىل  »استثناء«  كلمة  أفّضل  أنا 

أفق جديد يف الكتابة، أو روافد ملسالك غري مطروقة.

دول الخليج أصبحت قبلة املبدعني العرب عرب ما أطلقته من 
...هل  الّشيوخ  أسماء  يحمل  أغلبها  وإعالميّا  ماليّا  كربى  جوائز 
تعتقد ان هذه الجوائز جعلت كمحاولة لشاء الوالءات السياسية 

لبعض املثقفني العرب أم لرغبة يف خلق فعل ثقايف حقيقي؟
شخصيّا  حصلت  وقد  وحديثا.  قديما  عامليّة  ظاهرة  الجوائز 
وجائزة  والبابطني  )عكاظ  وعربيّة  تونسيّة  جائزة  من  أكثر  عىل 
الشيخ زايد للكتاب، وكنت أوّل شاعر يفوز بها؛ إذ هي أسندت وال 
تزال للرواية.( والحّق هي جوائز ذات بعد رمزي ال أظنّه يخفى إالّ 
الحّظ؛  يحالفهم  لم  إذا  حتى  الجوائز،  لهذه  يتّشحون  الذين  عن 
انقلبوا يشتمون اللجان، ويشّككون يف مصداقيّة الجائزة. عيار أيّة 
بالعمل  اعتاف  من  عليه  ينطوي  وما  الرمزي،  بعدها  هو  جائزة 
هذه  أّن  علما  ونشه.  قراءته  عىل  التشجيع  ثّمة  ومن  األدبي، 
الجوائز أسندت ملبدعني كبار من أمثال درويش وحجازي وسعدي 
يوسف وجابر عصفور وحّمادي صمود... وغريهم من العرب وغري 
العرب، مّمن ال والء لهم إالّ لإلبداع؛ وليس هناك أّي رشط سيايس.  
وأّما القيمة املاليّة فهي تساعد الشّك املبدعني عىل التحّرر من كثري 
من ضغوط الحياة املاديّة، وتتيح لهم أن يتفّرغوا لإلبداع والكتابة 

وإغناء الحياة الثقافيّة.
أو  الحقيقة   قول  عن  الّصمت  أن  يف  الّرأي  تشاطرني  هل 
االضطرار اىل املجاملة عمالت عصابية تثقل كاهل املبدع وتخنقه 

أن لم تقتله ؟
أنا عىل رأي الشاعر القديم »والصمت إن ضاق الكالم أوسع« 
ولعّل األصوب حتى ال نحمل األمر عىل »سوء الطويّة« أو »النوايا«، 
أيضا؛ يرجع يف جانب  البشي  إّن »املجاملة« نوع من »الضعف« 
كبري منه إىل »اآلداب االجتماعيّة«. ولكنّه عند البعض من »ترّدي« 
النّص »القوّي« والنّص »الضعيف« أو  التمييز بني  الذائقة، وعدم 
»املتهافت«. والذائقة ليست مجّرد انطباعات أو ارتسامات، وإنّما 

هي محّصلة خربة ومراس.
...ازدواج  الشيزوفرانيا  من  يعانون  املبدعني  أغلب  أن  يقال 

الشخصية ..هل تتفق مع هذا الّراي؟ 
اجتماعيّة.  كائنات  أنّنا  بحكم  ما  »انفصام«  من  يعاني  كّلنا 
وهناك عني املجتمع التي تحفر عميقا يف أجسادنا. وهي عني ثالثة 

ترانا وتصحبنا يف نومنا ويقظتنا.
يف قصيدة من قصائد ديوانك ميتافيزيقا وردة الرمل كتبت 

»مىض زمن الكلمات التي تشعل الريح
أو هي تبني لها بيتها

.....
وأتى زمن الكلمات التي تتدافع يف طرق

ليس فيها مكان لخطوتنا ! «
تراجعا  شهدت  التفعيلة  وقصيدة  العمودية  القصيدة  أن  أرى 
أمام الّزحف الهائل لقصيدة النّثر والذي ساهمت يف انتشاره بقّوة 

مواقع التواصل االجتماعي ؟
شخصيّا جّربت قصيدة النثر، ونشت بعضها يف »ميتافيزيقا 
وردة الرمل«.وليس يل اعتاض عليها، ولكن رأيي أنّها شكل صعب، 
وأّن األقدر عليها هم الشعراء املتمّرسون باألوزان واإليقاعات؛ إذ 

يدركون معنى الكتابة خارج ما استتّب من مواثيق أو قوانني.
يرى الكثري أّن قصيدة التفعيلة كان منطلقها تحّرري لكن بدال 
وتسكني  املقاطع  تدوير  منها  ثقيلة  لقيود  خضعت  تحّررها  من 
القوايف وغريها مما يفقد القصيدة الكثري من روحها مع استثناءات 

لقلة من شعرائها ؟
أقول دون اّدعاء  إنّي أحاول ان أكون من هذه االستثناءات. يف 
مقال للشاعر الراحل سعدي يوسف، منشور يف موقعه ويف مجّلة 
»الفيصل« السعوديّة )أوت 2016( وصف عاّم لحال الشعر يف البالد 
العربيّة، لكنّه دقيق إجماال؛ وإن احتاج إىل قدر من تنسيب الحكم. 
باهت...«  بل  مستقّر؛  غري  »مشّوش،  الحايل  املشهد  أّن  وحاصله 
بالرغم من إقراره أّن الشعر ال يزال ديوان العرب. وال أخفيك أنّي 
»الحركة  أّن  وذكر  التونيس،  الشعر  استثنى  فقد  الرأي،  أشاطره 
الشعرّي  املشهد  يف  واألبهى  األعمق  هي  اآلن  تونس  يف  الشعريّة 

العربّي«، وتمثّل بي)وهي شهادة أعتّز بها ال شّك(.
درويش  قباني ومحمود  نزار  الشاعرين  أّن رحيل  أيضا  يقال 
يمثل رضبة قاضية لقصيدة التفعيلة العربية بما أنّهما كانا األكثر 

قدرة عىل استقطاب الجماهري ؟
لم يكن الشعر يف اّي من أطواره جماهرييأ. هو دائما ملن يفهمه 
ويتعامل معه. هناك شعراء استثنائيّون، وسأكون رصيحا، إذ ال 

أحّب أن أضفي أيّة قداسة عىل أّي منهم.
مثال  الجواهري  عند  للعواطف  املثرية  الحماسيّة  فالقصائد 
الغزل  غرض  من  نقلتنا  التي  قصائده  قبّاني)وأستثني  نزار  أو 
بسننه وأعرافه، إىل موضوع الحّب يف عالقته باليومي واملعيش( أو 
سميح القاسم أو حتى محمود درويش يف تجربته األوىل، أي تلك 

ال أحّب الشعر الصوفي، وإنّما 
النثر الصوفي مثل »المواقف 

والمخاطبات« للنّفري

أنا باحث ولست ناقدا على أنّي 
أجّرب باستمرار، وأحاول أن 

يكون لي مشروع شعري خاص. 
ولعّلي أفلحت في بعض ذلك

جّربت قصيدة النثر وليس لي 
اعتراض عليها، ولكن رأيي أنّها 

شكل صعب، وأّن الشعراء 
المتمّرسين باألوزان واإليقاعات 

هم األقدر عليها ؛ إذ يدركون 
معنى الكتابة خارج ما استتّب 

من مواثيق أو قوانين

حوار األسبوع
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التي تسعى إىل إرشاك الشعر يف السجاالت واملناقشات السياسيّة 
واالجتماعيّة، ال يمكن إالّ أن تصدر عن رؤية  قد تنزل بالشعر يف 
نماذج غري قليلة سهل األباطح.  وهذا ال يعني أنّي أسّوغ ما يسّمى 
»االكتفاء الذاتي لألدب« أو حرص الشعر يف مجّرد نشاط شكالنّي.  
والحّق أنا استثني سعدي يوسف وأدونيس وخاّصة درويش، ففي 
تجربته منذ »الجداريّة« نكتشف يف الشعر قدرته عىل تغيري العالم، 

وعىل تحرير نفسه أيضا من اإليديولوجيا.
ما أخلص إليه هو أّن املوقف من هؤالء الشعراء، وأنا ال أحّب 
كّل نصوصهم، والجواهري مثال عىل جالل قدره، إنّما شعريّة نّصه 
من »شعريّة املناوبل«، ومن الوشائج التي تعقدها بالفضاء العاّم، 
يف  و»الداخل«  »الخارج«  يف  تكون  حيث  عنه؛  تنفصل  وهي  حتى 
املتنبّي،  الجواهري نفسه؛ تماما كما يفعل  إذ ال ينىس  اآلن؛  ذات 
أو  االجتماعيّة  اإلكراهات  أو  اإللزامات  من  حّل  يف  يكون  عندما 
يعّوض  أحد  وال  نحن،  سنغيب  كما  هؤالء  غاب  وقد  السياسيّة. 

أحدا؛ أو هو يحّل محّله.
يقال أن محمود درويش سئل عن رأيه يف قصيدة النثر فاعتذر 
الساحات  يف  يوجد  امليليشيات...هل  أخاف  قائال  االجابة  عن 

الثقافية العربية ميليشيات أدبيّة ؟
كّل  يف  عادية  وهذه  الشعريّة.  »العصبيّات«  يقصد  محمود 

املجتمعات والثقافات.
يذهب السيميائي امربتو ايكو اىل أّن أغلب األكاديمينّي يكتبون 
بشكل يّسء ومن الّصعب أن يكونوا مبدعني.. وأن أدراج األساتذة 
...ما  أبدا  ينشوها  لن  اّلتي  الّرديئة  بالروايات  مليئة  الجامعيني 
التّخلص من  الوهايبي  الّرأي وكيف استطاع منصف  رأيك يف هذا 

القيود التي تثقل أجنحة األكاديمي وتعيق ابداعه؟ 
هناك فرق بني الجامعي الذي يكتب عىل هرم أو بعد التحاقه 

بالجامعة، وبني الجامعي الذي كتب منذ مراهقته أو شبابه. ولكن 
قد يفلح هذا مثلما يفلح ذاك، وقد يخيب مثلما يخيب.

اتّجهت إىل كتابة الّرواية منذ ثمان أو تسع سنوات.. رواية هل 
كان بورقيبة يخىش حقا معيوفة بنت الضاوي ثم رواية عشيقة 
آدم الفائزة بالكومار الذهبي وأخريا رواية ليلة االفك ..... فهل أن 
كتابة الّرواية اختيار ناجم عن شغف وولع بالّسد الّروائي أم أّن 
دافعه قناعة خفيّة بأّن الّزمن ليس زمن الّشعر بل زمن الّرواية بما 

أنّها األوسع انتشارا واألكثر طلبا يف الّسوق؟ 
بعضها.  من  وأفيد  منها  وأتعّلم  خاّصة،  العامليّة  الرواية  أقرأ 
وأحاول كتابتها والرواية شأنها شأن الشعر لها من األريحيّة ما 
يمنحنا التواصل الحر املبنّي عىل اإلرادة الواعية، أي التواصل الذي 
نتعّلم منه جميعا أن الثقافات ال تُغتَصب وال يمكن إخضاعها ألي 
فنونه  بكّل  اإلبداع  زمن  هو  والزمن  القسي...  التّلقيح  من  نوع 

وأجناسه.
السابعة  ناهزت  يقول  ايكو  المربتو  وطريف  مثري  اعتاف  يف 
اال سنة  الوردة  اسم  اكتب روايتي  لم  لكني  والسبعني من عمري 
ثمانية  الرواية  لكتابة  ممارستي  عمر  يتجاوز  ال  وبذلك   1980
وعشين سنة ولهذا السبب أعترب نفيس روائيا ناشئا... وفق هذا 
روائي  الوهايبي  منصف  أن  القول  يمكن  هل  الطريف  الترصيح 

ناشئ؟
لم أذع قّط أنّي روائي.. وإنّما احاول أن أكتب رسدا ما يفيض 
عن الشعر؛ أو ما ال أستطيع أن اقوله شعرا.. لكن كّل عمل إبداعي 

هو نشوء.
مأزق  ماالرميه  الفرنيس  الشاعر  عليها  أطلق  التي  األزمة 
أحيان  يف  نفسه  الكاتب  أو  الشاعر  يجد  حيث  البيضاء  الصفحة 
عاجزاً عن الكتابة وقد يستمر هذا العجز فتة قصرية او طويلة....

يمكن  وكيف  بلوك  الرايتز  أو  الورقة  محنة  الكاتب  يواجه  متى 
تجاوزها حسب رأيك ...؟

تقريبا..  أفعله  ما  وهذا  دؤوب.  يومّي  عمل  كالقراءة  الكتابة 
نكتب حتّى عندما ال يكون هناك ما نكتبه.

آتوود  مارغريت  الكنديّة  والناقدة  والشاعرة  الكاتبة  تصف 
الكثريون،  إليها  يُستدعى  املشؤومة،  املهمة  “تلك  بأنها  الكتابة 
ولكن قلة هم املصطفون، ومن بنِي تلك القلة يستشهد البعض...

ما رأيك ..من هم شهداء الكتابة؟
أو  لّذتها  ولها  اللفظ«.  »محنة  العرب  أسماه  ما  تقريبا  هذا 

متعتها.
ومبدع  كأكاديمي  الوهابي  املنصف  بني وضع  فرق  هل هناك 

قبل الثورة وبعدها ...؟
حاولت دائما أن أكون »حّرا« وأن أفتّك نصيبي من الحريّة قبل 

الثورة وبعدها، وأن يكون يل موقفي الرصيح من الشأن العاّم.
حسب رأيك ما حدث يف تونس ..هل هو ثورة ام مجرد انتفاضة 

أم مؤامرة؟ 
هي يف تقديري »ثورة« لها وعليها، ولقد تسّلقها وتسّلق عليها 

»االسالميّون«. 
كيف تقرأ املشهد الّسيايس يف تونس اليوم ...؟ 

الديمقراطيّة.  لتونس  املستقبل  أّن  وأقّدر  متفائل.  بطبعي  أنا 
ذات  شتى  ثقافات  األندلس  يف  تالقت  كما  فيها  تتالقى  أن  وأحلم 
»عامليّة« رحبة  أفق من  يف  إسالمية ومسيحيّة ويهوديّة...  أصول 
قائمة عىل التّنّوع، حتى أن البعض يجد يف األندلس نواة تاريخيّة 
يف  الكونّي  لإلطار  وامتدادا  املستقبل  لثقافة  مكتمال  ونموذجا 
جذوره األقدم يف فينيقيا واليونان ومرص. فعىس أن نتعّلم من هذه 

الثقافة.. عىس..

حوار األسبوع

“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
K2500 الجنوب كورية بتونس، شاحنتها الخفيفة الجديدة

يف إطار وفاء ماركة “كيا” لقيمها ووعودها، تتمتّع الشاحنة 
K2500 بشهرة الدار املمتازة ونجاحها الغنّي عن التعريف والذي 

أثبت جدواه وصالبة شاحناتها.
K2500 التي طاملا انتظرها مستعملو  ويأتي إطالق شاحنة 
الحريف  وحاجات  النتظارات  استجابة  الخفيفة  الشاحنات 

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

بميدان اللوجستيك ومهن النقل وإيصال السلع بصفة عامة.
ال  وبامتيازات  تقنية  K2500 بخصائص  وتتميّز الشاحنة 
3 مقاعد  ذات  قيادة  بغرفة  نموذج  يف  لها وهي مطروحة  مثيل 

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

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

يف حالة الحمولة الزائدة.
ويبلغ طول الشاحنة K2500ـ 5,125 أمتار وعرضها 1,740 
أّما  مت.  وقاعدتها2,615  مت   1,995 علّوها  يبلغ  حني  يف  مت 
3,110 أمتار طوال و1,630 مت  قياسات فضاء الحمولة فتبلغ 

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

رّجات الطريق خالل االستعماالت األكثر كثافة.
وعىل صعيد التجهيزات، تحتوي الشاحنة K2500 عىل معّدات 

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

…usb كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين

المحّرك
 )2497CC( لت   2,5 سعة  بمحرك  K2500 مجهزة  شاحنة 

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

كلم.

السعر والعرض
شاحنات K2500 متوفرة يف قاعة العرض التابعة لـ “سيتي 
عرض  وبقاعات  بالكرم  الصناعية  باملنطقة  الكائنة  كارز” 

الوكاالت املعتمدة من طرف رشكة “كيا“.
وتُعرض الشاحنة K2500 املجّهزة بصفيحة معدنية جانبية 
لونني:  يف  متوفرة  وهي   )ttC( دينارا   61.990 بسعر  متدلية 

.)marine blue( واألزرق )Clear wHite( األبيض

جديد “كيا”…

KK25002500 الشاحنة اخلفيفة الشاحنة اخلفيفة

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب: www.Kia.tn – ContaCt@Kia.tn أو عىل أرقام الهواتف التالية: 36406200 و36010701 و36010710
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قّدمت  املغاربي«،   »الشارع  أسبوعية  من  ]بطلب 
االنجاب  للمساعدة عىل  الطبية  »الرعاية  رأيي يف موضوع 
األسبوعية  نشته  الذي  املتنوع  امللف  وطبيعة   .»)pma(
2022 جعلت وجهة  15 فيفري  الثالثاء  الصادر  يف عددها 
نظري تأتي مخترصة، وقد يشوب الغموض بعض عباراتي 
لدى القارئ بحكم تجزئة خيطها الناظم غري املقصودة عند 
أنش وجهة  أن  األسبوعية، مشكورة،  قبلت  ولذا  عرضها. 
يزيد يف توضيحها  بما  نظري متكاملة ومستقلة وُمبَْلورة 
املقام  هذا  ويف  هنا  املقال  ضيق  رغم  عنها  اللبس  ويرفع 

الصحفي[. 

موضوع  اإلنجاب«  عىل  للمساعدة  الطبية  »الرعاية 
لالختصاصات  العابرة  املعرفية  املعالجة  صعيد  عىل  معقّد 
تعالق  بسبب  أوال،  وذلك،  األخالق،  صعيد  عىل  ومربكة 
ومع  املعتادة،  وسلوكاتهم  الناس  تمثالت  مع  املوضوع 
فيها  يرى  التي  للحياة  رؤاهم  ومع  املتوارثة،  معتقداهم 
املعارف  تعدد  بسبب  وثانيا،  مقدسة؛  هبًة  الكثريون 
والتخالف  »املساعدة«  مسألة  يف  املتدخلة  واالختصاصات 
بينها إن كثريا أو قليال. كما يتصل املوضوع أيضا بمعضلة 
متضادتني:  جهتني  من  املصري  وتقرير  واالختيار  الحرية 
جهة  ومن  أّوال،  الجينات  ومهنديس  األولياء  جهة  من 
»الشخصية« التي سيؤول إليها املسار انطالقا من بدء فيه 
التدخل يف  تبعات  تتوقف  ثانيا. وال  ما فيه من االصطناع، 
الفردية والخاصة فحسب، وإنما تتجاوزها  الدائرة  حدود 
إىل الصعيد الجماعي والكيل، أي إىل النوع اإلنساني ومآله يف 
نهاية املطاف. وتلك التصورات واالختصاصات تتدخل، من 
حيث هي عوامل متباينة ومتفاعلة يف تقييم الناس لتجميد 
أو »الِعْرس« يف املصطلح الطبي(،  »الغامات« )»األمشاج« 
النوع  تناسل  يف  استخدامها  وطرق  ألهداف  تقييمهم  ويف 
عليه  القائمة  »التعقيد«  يأتي  هنا  ومن  ودوامه.  البشي 
الرعاية الطبية للمساعدة عىل االنجاب. سأترك جانبا عددا 
من تلك العوامل احتاما للحدود بني االختصاصات، وأطرق 
تتعلق  وهي  حرصا،  أخالقية  فلسفية  زاوية  من  املوضوع 
العيش  »آداب«  عتيقة،  عربية  بعبارة  أي  الحياة،  بإثيقا 
اإلنساني الطبيعي والكريم. وعىل ما أظّن، فإّن زاوية النظر 
هذه يمكن تصنيفها يف باب »العلمانية«؛ وال أقول هذا إاّل 
ملن تروق يف عينه هذه التسميات والتصنيفات التبسيطية 

واالختزالية. 
وقد تتفق وجهة نظري أو تختلف من حيث النتائج مع 
أفضل عليه  الذي  العلماني  التمثل  بما فيها  أخرى  تمثالت 
والخالف  االتفاق  و»اإلنيس«. ومسألة  »الطبيعي«  التصور 
ثانوية عندي ما لم يتحّول املوقف إىل تعصب وانحياز مسبق 
»آدمية«،  بلغة  أو  »إنسية«  بلغة  أكان  لونه،  كان  ما  كائنا 
اختت  فإني  وهكذا  »املحافظة«.  بلغة  أو  »التقدم«  بلغة 
آليّا  من البداية البديل املعياري / الِقيَمّي الذي قد ال يتفق 
البيولوجي  الكائن  يجّرد  الذي  »التكنوعلمي«   البديل  مع 
باسم  حياته«  »عراء  يف  لنا  ويقدمه  به  املحيط  العالم  من 
إىل  الوسائيل  امليكانيكي  طابُعه  ينقلب  أن  قبل  الواقعية، 
مقياس تتخفى وراءه فكرة املثل األعىل: فكل »ابتكار« — 
للكائن  التقنية  تحققها  عضوية  »زيادة«  أو  »مهارة«  أو 
ممكن  ألنه  إال  ليشء  ال  الواجب  قيمة  الحي — يكتسب 
هذه  يف  يصبح،  املمكن  أن  أحد  عىل  يخفى  وال  التحقيق! 
معنى  من  تماما  حّل  يف   ،)teCHniCiste( التقنويّة  الحالة 
وناظما  موّجها  قبل  من  كان  الواجب  أن  علما  الواجب. 
ووازعا للممكن من حيث املبدإ، سواء يف التقليد الفلسفي أو 
الديني أو األخالقي، وال يخص ثقافة دون أخرى. أّما رهن 
الحياة باملمكن التكنوعلمي فقط، فهو ببساطة نقل للشعار 
الرأسمايل الشهري من اقتصاد السوق إىل البيوأخالق: »دعه 

يعمل، دعه يمر«! وإذا ظّن بعض الناس أنه قد أزاح جانبا 
يد السماء الخفية يف مجال اإلنجاب والنظام السكاني، فإنه 
يغفل عن كونه لم يستعض عنها إال »بيد السوق الخفية«. 
وإذا طبقنا لغة القدامى يف التمييز بني العلل األوىل والثانية، 
قلنا أن يد السوق الخفية، من حيث هي علة ثانية وأقرب 

إلينا، أشّد فعالية يف حياة اإلنسان واملجتمع.
وهي  األمور،  بأسهل  أوال  لنبدأ   ، التوضيح  وملزيد 
التي  تلك  هي  سهولة  وأكثرها   . األمشاج  تجميد  حالة 
القانونية  الصياغة  بسبب  التونيس،  املّشع  عليها  ينص 
بوضع  املخرب  يف  وللتخصيب  للتجميد  واملقيدة  الصارمة 
املجال  هذا  يف  سباقة  وتونس  وواضحة.  محددة  رشوط 
التجميد  أن  يعني  ما  الشمال.  بلدان  ببعض  مقارنة  حتى 
عىل صعيد داللته املفهومية جائز يف تونس بحكم القانون، 
اإلتساعية،  داللته  صعيد  عىل  معينة  بحاالت  مقيد  ولكنه 
املقررة  االستثنائية  أو  الخاصة  الحاالت  حيث  من  أي 
بمبدأين  واملحكوم   2001 سنة  الصادر   93 عدد  بالقانون 
أو  لألزواج  بالنسبة  العقم  مكافحة  هو  أولهما  معقولني: 
هو  وثانيهما  لإلنجاب؛  معيقة  ألمراض  منهم  للمعرضني 
الذي  املتزوج  لغري  بالنسبة  بيّنة  صحية  معّوقات  تجاوز 
يخىش عىل نفسه من مستقبل غري مناسب لإلنجاب عند 
الزواج. ويف كلتا الحالتني فإن االنجاب بمساعدة طبية )أي 
تأمني  بشط  مقيد  عنه(  املسكوت  »املصطنع«  اإلنجاب 
الثاني ال  املبدأ  القانوني )وهذا  العائلية عىل معناها  النواة 
يخلو من نزعة محافظة عىل التكوين "التقليدي-الحديث" 
التونيس  التونسية(. ولكن األهم هو توجه املشع  لألرسة 
بطريقة سالبة إىل استبعاد فكرة التعديل والتالعب الجيني 
التجارية،  األهداف  ومنع   ،)eugénisme( النسل  وتحسني 
من  يمكن  ما  أقرب  االنجاب  يكون  أن  ذلك  من  قاصدا 
التطبيق  يف  دائما  مؤكد  غري  هذا  ولكن  الطبيعي.  االنجاب 
بسبب  محتمال    )épigénétique( الِخْلقي  التعديل  مادام 
االصطناعي،  واإليالج  والنقل  والتخصيب  التجميد  رشوط 
الِخلقي  التعديل  أن  اإلخصائيني  أقوال  والظاهر من  الخ... 
إذا حدث يكون قابال لالنعكاس واإلرتداد. وبهذا املعنى، فإن 
يف  اإلنجاب«  عىل  الطبية  »املساعدة  حدد  التونيس  القانون 
املتزوجني. ولذلك  حدود ضيقة خصوصا فيما يتعلق بغري 
املسار  عىل  ]أي  بـ»املساعدة«  كلها  العملية  ينعت  نراه 

الطبيعي[. 
املمكن  من  أَفليس  بالدنا  يف  قانونا  قائما  املبدأ  ومادام 
تطويره عىل ضوء التطورات املجتمعية والثقافية بما يالئم 
الفتاة التي تقيض طورا من عمرها يف الدراسة ثم يف االنخراط 
يف عالم العمل بما يؤثر يف رشوط الخصوبة  لديها، ويؤخر 
يتطلب  هذا  لكن  حقا؟   األمومة  أليست  ؟  الزواج  سن  يف 
بأكملها.  وسكانية  ورمزية  ونفسية  اجتماعية  ثقافة 
وعادة ما نرى يف بلدان الشمال املنعوتة بـ»املتقدمة« كيف 
أن تلك الثقافة تسبق التشيع وتهّيء له. هذا برصف النظر 
عن دور السوق يف تهيئة الثقافة نفسها ! ولكن األمر ليس 
كذلك يف بلدان الجنوب، ويف تونس كثريا ما يسبق التشيع 
الشط االجتماعي واالقتصادي والثقايف بما يزيد يف التعقيد 
املذكور. إن عملية التجميد والتخصيب واالنجاب بمساعدة 
لها  ومحتاطا  جزئية  تونس،  يف  تزال،  ما  عمليات  طبية، 
تشيعيا بما فيه الكفاية. ولذا فتوسيعها إىل بعض الحاالت 
الخصوصية األخرى ممكن مع االحتياط يف الوقت نفسه. 
بالجواب عن هذا  أن نحتاط؟  سأختتم كالمي  وِمّم يجب 
وسأضعه  مستقبليا،  منظورا  يستدعي  الذي  التساؤل 
أي  التونسية،  الحالة  يتجاوز  مشتك  إنساني  إطار  يف 

»التجميد« لصالح شخصني متزوجني قانونا.
وإن  حتى  اإلنجاب  عىل  للمساعدة  الطبية  الرعاية  إّن 
الطب  عمليات  بعض  عىل  التونسية،  الحالة  يف  اقترصت، 

ويف  — نظريا  تبقى  التخصيب،  أو  التجميد  مثل  الجنيس 
بقضية  بعيد،  ومن  مستتة  ولو  عالقة  ذات  العمق — 
العاملي  الصعيد  عىل  ورهانات  جدل  محور  هي  دقيقة 
النسل،  وبتحسني  املخربي،  الجيني  التالعب  بمبدأ  وتتصل 
مبدأ  وراء  من  أيضا  وبتسويقها  بل  البيضات،  وبـ»َمنح« 
»املساعدة عىل اإلنجاب«. وعلينا املساهمة يف مناقشة هذه 
تونس.  يف  اآلن  واردا  تطبيقها  يكن  لم  وإّن  حتى  القضية 
وفهمها غري ممكن من دون التمييز بوضوح بني نوعني من 
الجيني  والتدخل  السالب،  الجيني  التدخل  الجيني:  التدخل 
املوجب. فأما السالب فيكون بهدف استشفائي كالتعويض 
تدخل  وهو  االنجاب،  يعيق  ملرض  اجتنابا  أو  نقص  عن 
مستحسن ال يناقض مبادئ الطب ووظائفه األصلية. وأما 
املسبق  االنتخاب  صوب  رأسا  موّجه  فهو  املوجب  التدخل 
فكرة  عن  اليوم  نقرأ  رصنا  )مثلما  التكوين  عىل  والزيادة 
l'Homme augmenté( عىل نحو تفاحة   : اَلمزيد«  »اإلنسان 
األبويْن  تدخل  الجيني  التالعب  .ويعني  معدلة جينيا مثال. 
العنرص  يتحدد  بحيث  للجنني  معينة  صفات  اختيار  يف 
الثقايف بعنرص قبل ثقايف )كأن يتهيأ الجنيني ليكون عاملا يف 
الرياضيات مثال(. ما كان يتخيله أفالطون وينسبه إىل دولة 
إّن  اليوم من املمكنات املرغوب فيها.   نخبة األذكياء صار 
الفلسفة ال تبت فيه باسم مؤسسة ّما، وإنما تكتفي بطرح 
السؤال: ما هي الصالحية األخالقية للتالعب الجيني عندما 
يهدف إىل تحقيق نسالة مصطفاة  تركِّب فوارق جديدة عىل 
الفوارق االجتماعية والثقافية القائمة يف الوضع اإلنساني  

وتشحن امليز بمربرات بيولوجية مستحدثة؟ 
تناقض  من  والتعديل  باالصطفاء  التحسني  يخلو  وال 
اإلنجاب وفقا ملقاييس  األبويْن يف  تناقض حرية  جوهري: 
جينية معلومة مع حقوق »َمن« سيصبح شخصا »واعيا« 
و»مسؤوال«، وأعني بها حقوق الوريث يف وراثة جينية غري 
األخالقيات  من  مشوعيتها  تستمد  حقوق  وهي  معدلة، 
اإلنسان  حرية  ارتبطت  فلطاملا  اإلنساني:  للنوع  املشتكة 
بالطابع شبه العشوائي للتزايد السكاني: إننا نعترب أنفسنا 
املصادفة  فيه  تدخلت  قد  العالم  إىل  مجيئنا  دام  ما  أحرارا 
عدم  بمعنى  موجبة  تكون  أن  قبل  سالبة  وحريتنا  أيضا. 
تحديدا.  أبوينا  »الغري«  هذا  كان  وإْن  حتى  للغري  تبعيتنا 
والنشأة  باالحتضان  وللمجتمع  لهما  ندين  أننا  صحيح 
مثل سائر الحيوان تقريبا؛ كما يرتهن وضعنا االجتماعي 
وال  لألبوين  ال  ندين  ال  ولكننا  الخ...  باملؤسسة،  والثقايف 
أو  »املصادفة«  تلك   وعىل  الجيني.  بتكويننا  للمؤسسة 
ومن  الضيقة  حريتنا  من  أسايس  جانب  يتوقف  »الحظ« 
وعينا الدفني بكوننا أفرادا مستقلني، مثلما يذهب إىل ذلك 
هابرماس يف كتاب مستقبل الطبيعة البشية: نحو نسالة 
ليربالية؛ وفيه  يستعيد فلسفة كريكغور )كريكغارد( ليدافع 
جينيا  الاّلمحدد  بالبيولوجي  ارتباطها  يف  الحرية  مبدإ  عن 
ومسبقا، أي بمصرينا الذي انطلق من مصادفة فنسعى إىل 
العالم  بمواجهة  املعنوي  لتحقيق شخصنا  عليه  السيطرة 
يف  تكمن  اإلنسانية  كرامة  إّن  القول  ويمكنني  الخارجي. 
نقصانها ويف َجْهدها لتداركه إىل ما ال نهاية ما دام النوع 
من  يصاحبه  وما  الجيني  التالعب  أما  موجودا.  البشي 
اإلنسانية«  »للطبيعة  الخارق  والتكيب  االصطناع  أشكال 
 : يسأل  أن  ولسائل  اإلنسانية.  الحرية  بنهاية  يؤذن  فقد 
نقبل  أن  أّوال  ذلك، يجب  أردنا  إذا  إنهائها؟   املانع من  وما 
بإلغاء القيم اإلنسية املعهودة. وهذا موضوع آخر ليس هذا 
املقال مناسبا للخوض فيه. ما تدعو إليه الفلسفة إذن هو 
التفكري يف إثيقا الحياة لكي ال نميش يف العتمة. وليكن ما 

يكون. 

»الرعاية الطبية للمساعدة على اإلنجاب«
من منظور أخالق الحياة

عبد العزيز لبيب - أستاذ التعليم العالي للفلسفة بجامعة تونس المنار

رأي
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27الشارع الثقافي سينما

انحراف وإجرام ورسقة وأحكام سجنية واعتقاالت واغتياالت 
وجثث آدمية ومعاقل إرهابية.. ضحايا وأبرياء وأمهات مكلومات 
وطفولة مشّوهة وأحياء مهّمشة... هذه نتفات مبتورة من فيلم 
"معز الطريق األسود" للمخرج محمد عيل النهدي وما يمكن ان 
يهّز روحك ووجدانك وانت تجول يف ثنايا العمل فيبعثر ما استقر 
يف قاع ذاكرتك من مشاهد ألم وخراب وارتداد. ونقصد هنا مشاهد 

االغتياالت والعمليات اإلرهابية التي عصفت بتونس بعد الثورة..
مع كل عرض سينمائي جديد نتساءل عن اإلضافة التي يمكن 
ذاك.. سؤال جال بخاطرنا ونحن نحث  أو  الفيلم  أن يحدثها هذا 
الخطى إىل قاعة "الكوليزي" بالعاصمة ملتابعة فيلم "معز الطريق 
األسود" املعروض حاليا بعدة قاعات.. طرحنا السؤال وكلنا شوق 
ملعرفة أية تجربة خاض النهدي ألول مرة كمخرج فيلم طويل بعد 
الذي  أن عودنا بأفالمه القصرية أهمها فيلم "مشوع" )2008( 
اإلعالمية  بعضترصيحاته  يف   .. الحايل  فيلمه  انطالق  نقطة  مثّل 
جديدة  تقنيات  اعتماد  بفضل  العمل"  تحّدثاملخرجعن"نجاح 
لبيع شقته  التي اضطرته  املادية  رغم صعوبات تصويره خاصة 
وسيارة زوجتهمشريا اىل أنه حاول خلق تجربة فريدة من نوعها 
عىل مستوى الحركة واالثارة.. فهل تمكن النهدي من الوصول اىل 

املبتغى أم تعرقل وانزوى..؟ 

بين الواقع والتخييل
 داخل قاعة مظلمة لم نجد صعوبة يف العثور عىل مقعد بني 
الحضور  عدد  يتجاوز  لم  اذ  الجمهور  تقريبا من  الخالية  املقاعد 
عزوف  سبب  آنذاك  نعلم  ولم  ذلك..  من  أقل  أو  متابعني  عشة 
بعد  السيما  األسود"  الطريق  "معز  فيلم  عن  السابع  الفن  أحباء 
أن تحدث املخرج عرب وسائل اعالمية عن النجاحات التي حققها 
يف  الفيلم  أخذنا  بقليل  أكثر  أو  وربع  ساعة  طيلة  الجديد.  عمله 
حول  انثروبولوجي  ببحث  أشبه  الهوية  ويف  الذات  يف  حفر  رحلة 
واالجتماعي  الثقايف  وتكوينه  وتطوراته  ونواياه  االنسان  جذور 
الثورة  بعد  تفاصيل سنوات  املخرج  فيها  والفكري. رحلة خاض 
بعض  وباغتياالت  وبإرهاصاتها  وبفواجعها  الدموية  بأحداثها 
عىل  النهدي  اتى  تلتها...  التي  االرهابية  وبالعمليات  رموزها 
حدثني موجعني - مثاّل فارقة يف مسار الثورة ويف عملية االنتقال 
 2013 الديمقراطي - هما حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد يف 
املخرج  أفكار  وبدت   .2015 يف  االرهابية  باردو  متحف  وعملية 
مشوشة ومبعثرة وغامضة وجاءت صور فيلمه قاتمة واضاءته 
داكنة وباهتة وموسيقاه حزينة وموجعة يف مشاهد معيّنة تتعلق 
بتونس وباستشهاد بلعيد وبقتل سياحها داخل املتحف.. تشويش 
وبعثرة وقتامة مقصودة كل القصد ربما أراد من خاللها املخرج 
رسم صورة تونس بعد 2011، تونس الجريحة التي عّمها الخراب 
والتخييل.  الواقع  بني  جمعت  مشاهد  عرب  الفوىض  واجتاحتها 
وّظف النهدي يف فيلمه أيضا مشاهد حقيقية ألول مرة من عملية 
مكافحة  فرقة  من  حرصية  بصفة  عليها  حصل  انه  قال  باردو 
وأجنبية  عربية  إعالمية  وسائل  من  مشاهد  اعتمد  كما  االرهاب 

تناقلت تفاصيل اغتيال بلعيد وعملية باردو...
فيلم "معز الطريق األسود".. وثائقي اجتماعي سيايس يحاكي 
تم  الثورة.  إبان  الداخلية  املناطق  لبعض  القاسية  الحياة  مالمح 
أماكن  رادس...  وغابة  ومرناق  وزغوان  االقواس  بباب  تصويره 
الحوار والسيناريو وتواتر االحداث وتسارعها.  اختلفت باختالف 
وتراوحت بني الضيق واالنغالق واالتساع عرب الهروب اىل االمام يف 
طريق كلما اتسع وطال اال وازداد غموضا وإيذانا بالنهاية الحتمية 
التنقل  ارهابي واجرامي.. مناطق وعرة واخرى يسهل  لكل عمل 
املتهالكة  بجدرانها  العربي"  "الحومة  أو  املدينة  غرار  عىل  فيها 
وانهجها التي تضيق بهموم اهلها وبطموحاتهم فتختزل الجانب 
انهج  الثورة.  بعد  ازداد  الذي  التونسيني  وفقر  املزري  االجتماعي 
والفتّوة  "الرُّجلة"  ومفاهيم  املر  والواقع  البساطة  قصص  تروي 
وتسّتت  اال  ضاقت  كلما  احياء   .. والعنف  واالنحراف  والضمار 
والعنف  االجرامية  واالعمال  واالنحرافات  واالفعال  االقوال  عىل 
داخل البيوت )مشهد تعنيف املمثلة ليىل الشابي ام معز وابنتها( 
 .. صداقته(  رفضت  تلميذة  معز  تعنيف  )مشهد  املعاهد  وامام 
الثورة رسعان ما يتسع  بعد  التونسيني  أفق  فضاء ضيق كضيق 
لقطار  حديدية  سكة  من  انطلق  مستقيم"  "طريق  عىل  وينفتح 

مخصص لنقل البضائع... يقول االرهابي حسن يف حواره مع معز 
"انت ظاهر فيك انسان باهي ربي بعثني ليك باش نوّريك الطريق 
بمفهومه  معز  فيجيبه  املجاهدين"  من  تكون  ويمكن  املستقيم 
اال  الله  رضاء  ما  مدخلني..  "أش  قائال  للدين  واملتسامح  املعتدل 
"الباندية  اغلب  لدى  تقريبا  متداول  رّد  وهو  الوالدين"  برضاء 
والفتوات" الذين يخشون آباءهم وامهاتهم اقتداء بشخصية عيل 
شوّرب وغريه ويكفي ان نذكر عبارتهم الشهرية واملتداولة  بينهم 

"براس الحنينة"..   

الخرافة والحبكة
يروي الفيلم قصة معز )املمثل سيف الدين املناعي( شاب يف 
بالعاصمة  شعبي  حي  يف  يعيش  عمره  من  والعشين  الخامسة 
االجتماعية  ظروفه  حولته  والديه  طالق  بعد  واخته.  امه  رفقة 
الصعبة وقسوة والده اىل مجرم منحرف يبيع الخمر والقنب الهندي 
بل ويلجأ أحيانا اىل السقة واالختطاف والنشل باستعمال العنف... 
تبدأ رحلة املجهول بسعة غري متوقعة عندما يتم القبض عىل معز 
يف قضية اختطاف حقيبة يدوية وترحيله اىل السجن مقيدا بنفس 
األصفاد مع حسن، ارهابي خطري )يلعب دوره الفنان أكرم ماغ( 
عائد من بالد اوروبية، قد تكون فرنسا ألن املخرج لم يعلن رصاحة 
الكلمات  ببعض  مكتفيا  عودته،  قبل  االرهابي  اقامة  مكان  عن 
الفرنسية قد يكون املغزى منها فتح باب التأويل لدى املشاهد كأن 
يذهب به الظن إىل وقوف فرنسا وراء التنظيمات اإلرهابية بتونس 
أو إىل عمليات الدمغجة واالستقطاب السهل بفرنسا نظرا الرتفاع 
يف  هناك...  عامة  بصفة  واملغاربة  خاصة  بصفة  التونسيني  عدد 
سيارة  من  اإلرهابي  حسن  مع  الكاحل  مكبّل  معز  يهرب  االثناء 
الشطة اثر مساعدة أمني اقدم عىل قتل صديقه سائق السيارة 
بالسالح الذي عثر عليه بحوزة معز. وقد تكون إشارة من املخرج 
الهروب  اإلرهابيني عىل  الذي يساعد  املوازي  باألمن  إىل ما يسمى 
من العدالة )لقطة تقريبية لوجه األمني تظهر بقعة سوداء عىل 

جبينه(. 
ليجد  منه  اختيار  او  قرار  دون  عنه  رغما  معز  حياة  تنقلب 
عند  معز  يقول  أخرى"  و"معامع  قضايا  عّدة  يف  موّرطا  نفسه 
لقائه بزعيم الحركة اإلرهابية الذي يلعب دوره املمثل ملني النهدي 
"آشمدخلني يف املعامع هذي يا شيخ.. كنت يف حومتي باب االقواس 
يف  روحي  نلقى  وجو....  بنات  والشاب..  الزطلة  يف  نبيع  شايخ 
القتل واإلرهاب؟". تتسارع االحداث ويخضع معز اىل تعليم الصالة 
واستعمال السالح وفنون القتال.. سقط بني براثن تنظيم قوامه 
الدمغجة واألساليب القذرة واإلغواء بالجنة وبالجهاد وبالنكاح.. 
والنظرة  الشيعة  تطبيق  ومنطق  تكفريية  وعبارات  خطب  عرب 
الدونية للمفاهيم الكونية واالنسانية كالحرية واملساواة والقانون 
والديمقراطية وحقوق املرأة )مشاهد مجالس الخطب الدينية(.. 

الفيلم  لقطات  من  لقطة  لكل  املحددة  املدة  عىل  بالوقوف 
وللَمشاهد، حاولنا فهم إيقاع ورسعة الحركات وترتيب املتتاليات 
من خالل تسلسلها املنطقي والالمنطقي أحيانا كأن نرى بالبنط 

االنحراف واإلرهاب وجهان 
لعملة واحدة :

قراءة يف فيلمقراءة يف فيلم
»معز الطريق األسود«»معز الطريق األسود«

للمخرج حممد عيل النهديللمخرج حممد عيل النهدي
عواطف البلدي
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28الشارع الثقافي
املدة  هنا  املخرج  ويقصد  شهرين"  مرور  "بعد  عبارة  العريض 
الزمنية التي قضاها معز بمعاقل التنظيم دون ربط او تسلسل يف 
االحداث بني الحادثتني اللتني مثّلتا جوهر العمل وعماده. ورغم 
مراوحة املخرج بني مشاهد حقيقية وأخرى روائية تخييلية اال 
ان التتيب الزمني بدا مشوشا ومسقطا أحيانا، فمن جهة يعيد 
النهدي رسد احداث اغتيال بلعيد  2013 بتصوير مشهدْي بلعيد 
السوري  املمثل  بلعيد  دور  )لعب  سيارته  داخل  بدمائه  ملطخا 
عيل حسني( ولقطة زوجة الشهيد بسمة الخلفاوي تعانق بنتيها 
باكية )لعبت دورها باقتدار املمثلة فاطمة الفالحي( ومن جهة 
أخرى نرى مشاهد حقيقية من عملية متحف باردو اإلرهابية 
للعملية  كمنّفذين  اخر  وممثل  الفيلم  ببطل  زّج  ان  بعد   2015
والحال ان املدة الفاصلة بني عملية اغتيال بلعيد وعملية باردو 
يراها  وقد  متفرقة  جاءت  مشاهد  والنصف..  السنتني  ناهزت 
البعض مسقطة ألنها لم تحسم يف أمر معز ولم تحدد املدة التي 
قضاها قبل عودته اىل العاصمة لتنفيذ مخططه اإلرهابي. وربما 
عىل  التكيز  عدم  املخرج  خاللها  من  أراد  اخراجية  رؤية  هي 
وانعدام  والعبث  القتل  اال  لهم  تفاصيل  الذين ال  تفاصيل هؤالء 

الوطنية.
دقيقة   20 ناهزت  واقعية  توثيقية  أحداثا  اذن  الفيلم  جمع 
متفاوتة يف الزمن ونقصد هنا حادثتي اغتيال بلعيد سنة 2013 
تخييلية  أخرى  ومشاهد   2015 سنة  باردو  عملية  ومشهد 
اعاده  مشهد  بينها  من  الفيلم  كامل  عىل  ومتفرقة  مقتضبة 
الفالش  تقنية  باعتماد  فيلمه "مشوع"  بحذافريه من  النهدي 
اىل  بالعودة  معز  يخوضه  باطني  حوار  عن  عبارة  وهي  باك 
ذكرياته كمراهق مستعرضا عالقته بوالده وغطرسة زوجة االب 
امام انكسار االم وتعرضها للعنف من شخص لم يفصح النهدي 
االم يف غياب زوج يأويها  عن هويته قصدا يف اشارة اىل ضعف 
من  والعنف  والقهر  التسلط  براثن  يف  لتسقط  يحميها  وابن 
االغراب هي وابنتها رغم طمأنة "أمري التنظيم" )ملني النهدي( 

معز بانهما يف مأمن.. 

أداء الممثلين
يف جانب اخر من الفيلم حاول النهدي فك املظهر الخارجي 
ونربات  الجسدية  ومالمحهم  مالبسهم  خالل  من  للممثلني 
أصواتهم، وطريقة أدائهم ألدوارهم، وتمكنّهم من نسج عالقات 
أشياء  يف  فنجح  والتأثر  التأثري  وتبادلهم  البعض  بعضهم  مع 
فيه  تعلو  متشنجا  مجمله  يف  الحوار  وبدا  أخرى.  يف  وأخفق 
اإلرهابي  )نظرة  بنّدية  النظرات  فيه  وتتالقى  األصوات وتخفت 
والوجوه  الفيلم(  للمتطرف – معّلقة  السارق  للمنحرف ونظرة 
متشابهة عىل اختالفها الطفيف يعلوها الش واالنتقام والعنف 
يف  وموغلة  موحشة  ولنهاية  واحدة  لعملة  وجهان  والتهيب.. 
الذي ال يعمر يف دولة لن تكون "كحلة"  السواد والدم والخراب 

مثلما قال والد اإلرهابي املجهول. 
اما املمثل سيف الدين املناعي )معز( فقد نجح يف لعب دوره 

املرّكب  ودوره  وهناته  اخطائه  ورغم  وانسيابية  عفوية  بكل 
)منحرف وإرهابي يف ما بعد( اال انه كسب تعاطف املشاهد بداية 
الفيلم قبل ان يصبح ارهابيا وقبل ان ينصاع وراء دعوات التنظيم 
ومشاركتهم يف تنفيذ عملية باردو عرب دمج مشاهد تنقله داخل 
املتحف مع الصور واملقاطع الواقعية التي حصل عليها املخرج 
من فرقة مكافحة االرهاب.. ورغم ان االنحراف غري مرغوب فيه 
داخل املجتمع اال انه يبقى اقل وطأة من خطر االرهاب لذلك نرى 
تعاطف املشاهد مع املنحرف ال سيما يف مشهد لقاء معز بوالده 
ومشهد لقائه بأب احد االرهابيني الذي اختق التنظيم بحثا عن 
ابنه وكان هذا األخري بمثابة الواعظ محاوال اقناع معز بالهرب 
بابنه..  ُغّرر  مثلما  به  التغرير  يتم  ال  حتى  التنظيم  معاقل  من 
يقول والد االرهابي املفقود )املمثل عبد القادر بن سعيد( "اسمع 
كالمي يعيش ولدي ما تخليهمش يدمغجوك بكلمتني بودورو.. 
االسالم الحقيقي دين يس ومحبة .. البالد هذي مستحيل تويل 
كحلة..". نجح املناعي )معز( بينما أخفق أكرم ماغ )حسن( ألن 
املتفرج  ويأخذ  الشخصية  تقمص  يجيد  الذي  هو  الجيد  املمثل 
وجهه  وبتعابري  وبتأثّره  بحركته  هذا  ويكون  داخلها  رحلة  يف 
وأحيانا بجنونه وبمشيته وبنظراته وبوقفته ولألسف لم نلحظ 
ذلك يف أداء أكرم ماغ الذي بدا باهتا بال لون وال روح ولكن االهم 
من املمثل هو املخرج سواء كتب السيناريو او شارك يف كتابته 

ان استطاع طبعا االملام بخيوط وتفاصيل عمله كما ينبغي. 
والخيال  الواقع  بني  راوح  فيلم  األسود"  الطريق  "معز 
وموسيقى  ومتقنة  رسيعة  كامريا  وحركة  مالئمة  بإضاءة 
معرّبة ومدروسة وبعض النقائص والهنات التي تحدث عادة يف 
صورة  الفيلم  بدا  التكيب.  مستوى  عىل  خاصة  األوىل  التجارب 
بعد  اليوم  تونس  صورة  األصل  يف  هي  ومشوهة  قاحلة  واحدة 
فوضوية  مشاهد   . التونسيني  كل  طالت  واوجاع  اغتياالت 
ومفككة مشحونة بنظرة متفردة تربك العني يف رؤية إخراجية 
أرادها النهدي خالية من الصور األنيقة واملتماسكة التي تستويف 
رشوط التسلسل الدرامي املحكم فنراه يركز عىل مشاهد تباغت 
الذات بنتوءاتها وتفاصيلها املتخفية ليزّج بها من جديد يف دوامة 
الوثائقي  الفيلم  تفاصيل  إىل  فيلمه  يف  مقتبا  والقبح  اإلرهاب 
مستعرضا كل ما هو متوحش ومفتس وغري مألوف يف مقاربته 

لقسوة الواقع ورضاوته بعد الثورة مبارشة
النهدي ان يبذل جهدا مضاعفا وان يتحمل أعباء  ربما عىل 
اوىل  بداية مغامرة  الطريق األسود"  أن "معز  كثرية ألننا نعتقد 
بمغامرات  تشفع  ان  عىس  والتبرص  التأمل  مسارْي  يف  تُقطع 
السينمائي.ونحن عىل  لبنة جادة يف مجال االخراج  تبني  اخرى 
علم ان تسليط الضوء عىل القضايا االرهابية ومواضيع التطرف 
صعب  عمل  باألساس  هو  فنية  أعمال  عرب  الديني  والتعصب 
العالم  هذا  وجزئيات  بتفاصيل  واسعة  دراية  ويتطلب  ومعقد 
عىل  وجرأته  النهدي  اقدام  نثمن  نحن  واملظلم.لذلك  املجهول 
طرح هذا املوضوع وان كان يشكو من هنات ونقائص نرجو ان 

يتداركها يف اعمال قادمة.

يف إطار وحدة فلسفة األدب يعتزم معهد تونس للفلسفة  تنظيم  
ندوة فكرية، تهدف إىل إنجاز نقاش فلسفي جمايل ونقدي حول 
الثورة، وذلك من أجل املساهمة يف  الفنّية يف تونس بعد  التجارب 
إنتاج خطاب جمايل ممكن حول عش سنوات من الحياة اإلبداعية 
أّن  فيها  نفتض  استكشافية  فكرة  من  انطالقا  وذلك  تونس.  يف 
زخمه  بكّل  الثوري  املسار  رافقت  تونس  يف  إبداعية  طفرة  ثّمة 
وتعّقد مساراته وغموض مآالته معا، يف أفق فكرة فلسفية ناظمة 
الكارثة"..إّن ما  الوجه املشق من  أّن "الفّن هو دوما  تقوم عىل 
نطمح إليه يف هذا النقاش مع الفنّانني هو اكتشاف الكيفيات التي 
يحدث بها اإلبداع وتحّوالت الذائقة الفنية وأنماط القيم الجمالية 
الكبري فهو املساهمة  الرهان  أّما عن  التي توّلدت خالل كّل ذلك. 
واستشاف خطاب جمايل  التونيس  الفّن  من  فلسفيا  االقتاب  يف 
خاص به يف أفق براديغم العالقة بني الجمايل والسيايس، بوصف 
الفّن سياسة كربى للوجود. كيف يكون الفّن ذاكرة للثورة؟ هذا 
سياسة  الفّن  بوصف  الفكرية  التظاهرة  لهذه  الكبري  األفق  هو 

للذاكرة وتنضيد عميق لخرائط الحياة الرمزية لشعب ما..
نريد من هذا اللقاء أن يجيب عن هذه األسئلة :

أّوال : كيف رافق الفنّانون ما حدث يف تونس منذ 2011 أو كيف 
توّرط الفّن ضمن املسار الثوري ملّدة عش سنوات؟

ثانيا: كيف ينظر الفنّانون إىل أعمالهم الفنّية أو كيف يقّصون 
علينا قّصتهم بأنفسهم اليوم؟

ثالثا : ما هي املقاربات الجمالية املمكنة التي يمكن أن تحاور 
هذه التجارب الفنّية؟ 

رابعا: كيف نقيّم الحياة اإلبداعية يف تونس اليوم ؟ وهذه مهّمة 
مفتوحة أمام الفنّانني واملتفلسفة عىل حّد سواء.

ونقدي  فلسفي  نقاش  خلق  هو  اللقاء  هذا  من  الهدف  إّن   
وجمايل يبنّي دور الفّن يف تغيري املجتمع ومرافقة التحّوالت الكربى 
الثورات. مع ما يصاحب ذلك من  إبّان  الناس  ذائقة  التي تصيب 
بني  املتنافسة  لآلفاق  وفتح  الرؤى  بني  ورصاع  للتأويالت  نزاع 

املبدعني . 
إجرائيا نقتح تشيك جملة من الفنّانني من أجل أن يعرضوا 
والشعراء  والرسامني  املسحيني  قبيل  من  بأنفسهم،  تجاربهم 
جمالية  أسئلة  ضوء  عىل  ...وذلك  والسينمائيني  والروائيني 
التي  السياسية  املفاعيل  وترصد  بالثورة  الفّن  عالقة  تستكشف 
تجاه  التزام  الفّن  أّن  عىل  وتوّجهها..بناء  اإلبداع  عمليات  تتخلل 
ترافق  والنقدية  الفلسفية  املمارسة  وأّن  يكون  ال  أو  املجتمع 

املبدعني وتحاورهم..
يهدف هذا اللقاء إىل إنتاج أسئلة جديدة حول أهمية التجارب 
اإلبداعية بوصفها رضوبا من التشابك الرمزي العميق مع املصري 
التاريخي لشعب ما. لكّن األسئلة الجديدة ال يمكن اختاعها دون 
مواجهة إشكالية فلسفية وجمالية ونقدية مع األسئلة القديمة 
من قبيل : ألّي يشء يصلح الفّن ؟ للمتعة وتجميل الواجهة كما 
كان يف بالطات امللوك ومجالسهم، أم هو التزام بقضايا التحّرر يف 
العالم؟ وأّي معنى وأّي شكل لهذا االلتزام؟ هل يمكن الحديث عن 
فّن للفّن؟ وعن فّن محض وعن فّن راديكايل؟ ما الفاصل اليوم بني 
أجل معالجة هذه  الجديدة؟ من  الفنّية  التجارب  الفّن والالفّن يف 
تجربة  معالم  إرساء  إىل  الفكرية  الندوة  هذه  تطمح  اإلحراجات، 
تحديدا  التونسية  الفنّية  األعمال  تضاريس  صلب  ترصد  جمالية 
للحياة  مغاير  مفهوم  اتجاه  يف  عملية  ورهانات  تأويلية  آفاقا 
اإلبداعية التونسية. إّن عشية اإلبداع يف تونس بعد الثورة وتحت 
املتعثّرة  السياسات  رسمته  ما  كّل  من  املشق  الوجه  هي  رايتها 
والتي تحتاج إىل خصوبة الخيال من أجل مستقبل أجمل لتونس 
التي يحلم بها الثّوار واملناضلون والحاملون. ربّما يكون الفّن هو 
الثورة  نعم  الثورة.  عن  أجمل  فكرة  لنمّو  الكبرية  الحلم  فسحة 
فكرة جميلة ألنّها باحة األمل. والفّن هو حقل تربية األمل الكبري 

من أجل وطن أجمل.  

الفن... ذاكرة ثورة

أم الزين بنشيخة

صورة تتحّدث

يمارسو  بالمدينة  اليونانية  الجالية  وكانت   19 القرن  اواخر  في  الكنيسة  تبنات 
عبادتهم فيها. اليونانيين جاو لصفاقس باش يمارسو خاصة مهنة الصيد البحري 
في  صفاقس  غادر  يوناني  آخر  االسفنج.  وخاصة  واالخطبوط  السمك  ويصطادو 

التسعينات من القرن العشرين.
عن زاهر كمون

الكنيسة 
االورثدوكسية 
بصفاقس بعد 

ترميمها

الحياة اإلبداعية 
في تونس
منذ 2011



www.acharaa.com العدد 299 - الثالثاء 22 فيفري 2022 maghrebstreet@gmail.com

29الشارع الثقافي سينما

يِف  َما  ُكّل  يِنَما  ِللسِّ ُمِحبُّون  تُونِِسيُّوَن  ُمَدرُِّسوَن  َعمَل  َلَقْد 
يِنَما يِف بََراِمِج بَْعِض الُكلِّيَّات التُّونِِسيَّة،  ِلَدْمِج تَْعِليم السِّ ِوْسِعِهْم 
ِبْن  َوَكَمال  ويِس  الَجمُّ َواألَْسَعد  يَخاِوي  الشِّ الطَّاِهر  ُمَقّدَمِتهم  َويِف 
اد َونََجاة طنَنِّي، َوُكلُُّهْم يَنْتَُموَن إىَِل ِقْسِم اللَُّغة  َونَّاس َوَفيَْصل رَشَّ
ِمْن  االِْخِتَصاص  َهذَا  ِمثْل  إِْرَساء  إِذَْن  نَبََع  الِفَرنِْسيَّة.  َواآلَداب 

ُمبَاَدَرات َشْخِصيَّة.
يِنَما«  السِّ »تَاِريخ  ِهَي  َشَهاَداٍت  ثاَلَُث  الِبَدايَات،  يِف  أُْحِدثَْت، 
يِنَما«. َوِبَما أَنَّ التَّْدِريس اْقترََصَ  َو»التَّْحِليل الِفيلِمي« َو»األََدب َوالسِّ
َعىَل َسنٍَة َواِحَدة َفَقْط، َوِبُمَعدَّل أَْربَع َساَعات يِف األُْسبُوِع، ُمَوزََّعة 
ط  بنَْيَ َدْرس نََظِرّي َوتَْطِبيِقّي، َكاَن الَ بُدَّ ِمَن االْكِتَفاِء ِبرَبْنَاَمج ُمبَسَّ

ُكّل التَّبِْسيط.
َوِمْن  يِنَما،  السِّ ِلَفْهِم  الالَِّزَمة  امُلْعَطيَات  تََعلُّم  َعىَل  الدَّْرس  ُركَِّز 
َوامَلْشَهد  اللَّْقَطة  ِمثَْل  يِنَماِئي  السِّ يط  ِ ِللشَّ الُكرْبَى  امُلَكوِّنَات  بَيِْنَها 
الخ.  َواإلَِضاَءة  َوامُلوِسيَقى  َوامُلونتَاج  ينَاريُو  َوالسِّ النََّظر  َووْجَهات 
ِلتَاِريِخ  َسة  ُمَؤسِّ نَْوِعيَّة  ِبَمَشاِهد  التَّْطِبيِقيَّة  الِحَصُص  ِت  اْهتَمَّ
يِف  ا«  أُوِديسَّ »َمَداِرج  َمْشَهد  ِمثَْل  الَجَماِليَّة،  َوُفتُوَحاِته  يِنَما  السِّ
يط »إِيِزنْشتَايْن«، »امُلَدرََّعة بُوتَْمِكني«، َوَمْشَهد »الَقتْل يِف بَيْت  رَشِ
َوإِنَُّه  ِلِهيتشُكوك.   )psyCHose( »ذَُهان«  يط  رَشِ يِف  االِْسِتْحَمام« 
االْسِتْشَهاُد،  َعرْبََها  يَِتمُّ  الِتي  يَغ  الصِّ  َ نَتَبنَيَّ أَْن  أَيًْضا،  يِّق،  الشَّ َلِمَن 
أَْحَدثَتَْها  الِتي  األُْسلُوِبيَّة  َواللُّْقيَات  النُّْقالَت  ِبأََهّم  أُْخَرى،  أَْفالَِم  يِف 
امُلْخِرج  أَْعَمال  يِف  ًة  َخاصَّ ذَِلَك  ُد  يَتََجسَّ َكَما  األََواِئل،  امُلبِْدِعني  أَْفالَم 
 les( »َفاء َ األمِريِكي بَرايَاْن ِدي بَاْلَما )brian de palma( َكـ»الشُّ

.)pulsions( »و»نََواِزع )inCorruptibles

ُجّل  أَنَّ  َغرْيَ  ِبِه.  يَُقوُمون  ِللَِّذيَن  ِبالتَّأِْكيد  ُمَحّفز  التَّْعِليم  َهذَا 
َخاِرج  َطة،  امُلبَسَّ َوامَلَداِخل  التَّْقِديَمات  ُكّل  َرْغَم  يََظلُّوَن،  الطََّلبَة 
أَْغَلبُُهْم  ِفيِه  يُبِْدُع  الِذي  الَوِحيد  االِْخِتبَار  إِنَّ  تَاِئِهني.  بَْل  امَلْوُضوع 
ْخيِص َوتَْطِعيم الدَّْرس  ا التَّْفِكريُ الشَّ ُهَو الِحْفُظ َعْن َظْهِر َقْلب. أَمَّ
ْخِصيَّة، َفالَ أَثََر َلُه َسَواًء يِف ُمَداَخالَِتِهْم  ِبالِقَراَءاِت َوامُلَشاَهَدات الشَّ

أَْو يِف اْخِتبَاَراِتِهم.
َوْحَدُه  األُْستَاذُ  يَْمتَِلُك  ِفيلِميَّة  اْخِتيَاَراٍت  إىَِل  ُمْستَِنًدا  تَْعِليًما  إِنَّ 
َرَهاِئن  ُمَجرَّد  الطََّلبَِة  ِمَن  يَْجَعَل  أْن  يُوِشُك  َوَمَخاِرَجَها،  َمَداِخَلَها 
الثََّقاَفة  ِمَن  َحّد  أَْدنَى  َلُهْم  َليَْس  ِبَطَلبٍَة  جُّ  َفالزَّ تََجاُرب.  َوِفرْئَان 
 )le mépris( »َدة َصْعبَة ِمثْل »االِْحِتَقار يِنَماِئيَّة يِف أَْفالٍَم ُمَعقَّ السِّ
ِلُقوَداْر، أَو »ذَُهان« ِلهيتشُكوك، أَِو »امُلَدرََّعة بُوتَْمِكني«ِ إلِيِزنْشتَايْن، 
ِللّسِويِدي   )Cris et CHuCHotements( َوَهْمَهَمات«  »َصيَْحات  أَْو 

األَْفالَم  َرَواِئع  َكانَْت  إِذَا  ُمْسَقًطا.  َفْوِقيًّا  يًا  تََمشِّ يَبُْدو  ِبْرقَمان، 
، َفِمَن األَْجَدى أَْن نُْطِلَعُهْم أَيًْضا َعىَل  الَغْرِبيَّة تَُعزُّ َعَليْنَا إىَِل َهذَا الَحدِّ
»ُروِكي«،  بُونْد«،  »جايمس  ِمثْل  »ِتَجاِريَّة«،  ِبَكْوِنَها  نُِعتَْت  أَْفالَم 
أَْفَضل، َحاِجيَاتهم  أَْفالَم تَْعِكُس، َعىَل نَْحٍو  َوِهَي  »إِنْديَانَا ُجونز«، 

َوَرَغبَاتهم ِباْعِتبَاِرِهْم َما َزالُوا ُمْستَْهِلِكني َعاِديِّني.
نََوات  السَّ ة، ِخالََل  َهامَّ َوأُوُروبِّيَّة  أَْمِريِكيَّة  أَْفالًَما  تَْفِضيُل  َكاَن 
َصَواَب  يَُخصُّ  ِفيَما  َظات  التََّحفُّ َكانَِت  َمْهَما  وِريًّا  رَضُ أَْمًرا  األُوىَل، 
األَْمِثَلة امُلْختَاَرة َوَفاِعِليَّتَها. َلِكْن َعىَل إِثْر اإِلْقبَال الَجَماِهريِي الَكِبري 
الِذي َحِظيْت ِبِه األَْفالَم التُّونِِسيَّة الِتي أَثَار البَْعُض ِمنَْها ِسَجاالٍَت 
َساِخنَة، َوَقَع إِْحَداُث، َسنَة 1993، َشَهاَدة تَْكِميلِيَّة، ِبُكلِّيَّة اآلَداب 
يِنَما: ِمَن  ِبالَقرْيََوان، تَُخصُّ ُكّل أَْقَسام اللَُّغات، ُعنَْوانَُها »األََدب َوالسِّ
الَجاِمِعّي  الرَِّواِئّي  امُلبَاَدَرة،  َواْختَاَر َصاِحب  الِفيلمّي«.  إىَِل  امَلْكتُوب 
التُّونِيِس،  َعِن األََدِب  امُلَداِفِعني  ِكبَاِر  ِمْن  الدِّين بُوَجاْه، َوهَو  صالَح 
الُعنَْوان  ِلنَْفِس  الَحاِمل  يُط  ِ ِلْلبَِشري خَريِّف َوالشَّ »خِليَفة األَْقَرع« 
نَُه  أَمَّ أََدِبّي  ِقْسم   ، ِقْسَمنْيِ ِمْن  ْرُس  الدَّ ُن  يَتََكوَّ ِبْن حِليَمة.  وَدة  ِلَحمُّ
الِفيلِمّي.  التَّْحِليل  يِف  ُمْختَّص  أُْستَاذ  تََوالَُّه  تَْطِبيِقي  َوِقْسم  بُوَجاه 
َهذَا  يِف  الُخُطَوات  أَنَْجِح  ِمْن  ُخْطَوة   ، َشكٍّ ِبالَ  ِهَي،  َهاَدة  الشَّ َهِذِه 
يط، ِمْن ِخالَل ِنَقاط االئِْتالَف  ِ ة َوالشَّ امَلَجال. َفامُلَقاَرنَة بنَْيَ الِقصَّ

ة.  قِّ َواالْخِتالَف بَيْنَُهَما، َكانَت َعىَل َغايَة ِمَن الِحذِْق َوالدَّ
تَْقِليًدا  التُّونِِسيَّة  يِنَما  السِّ تَْدِريس  أَْصبََح  اإِلنَْجاز،  َهذَا  بَْعَد 
ًة يِف ُكلَّيَّة اآلَداب ِبَمنُّوبَة، َوذَِلَك ِبَفْضِل الُجُهود الَكِبريَة  َراِسًخا، َخاصَّ
يَخاِوي  الشِّ الطَّاِهر  يِنَماِئي  السِّ َوالنَّاِقد  الَجاِمِعي  ِبَها  َقاَم  الِتي 
سنة  ِمنَْها.  الَقِديَمة  ًة  َوَخاصَّ التُّونِِسيَّة  األَْفالَم  ِبأََهّم  التَّْعِريف  يِف 
اللَُّغات  ُشَعِب  ِلَطَلبَِة  اْخِتيَاِريَّة  َشَهاَدة  أُْحِدثَْت   ،2001  -   2000

َواآلَداب، ُعنَْوانَُها، ِبُكلِّ اْخِتَصار، »السينما التونسيّة«،
ركيزتها األساسية »ريح السد« للنوري بوزيد،وذلك من خالل 
الَهاشِمي  بنَْيَ  الِجيِنرِييك واللَِّقاء  ِلَمْشَهَدْي  ًة  الدقيق َخاصَّ التخيل 

َوِليِفي.
ا ِبالنِّْسبَة إىَِل َسنَة 2001 - 2002، َمثََّل »الَعتَبَات امَلْمنُوَعة«  أَمَّ
امَلْحَمَلنْي  ار  َعمَّ ِبْن  الّلِطيف  ِلَعبْد  َو»َسْجنَان«  البَاِهي  ِلِرَضا 
امَلأْلُوف  َعِن  ُعُدولِِه  ِبَفْضِل  ل،  األَوَّ الِفيلم  َكاَن  ِللدَّْرس.  األََساِسينَْي 
امُلِهمُّ،  َوَكاَن  ثَِرّي.  ِخاليَِفّ  ِنَقاٍش  ِإِلثَاَرِة  ِمثَاِليًّا  َقاِدًحا  َوُجْرأَِتِه، 

ِخالََل بَْعِض التََّماِرين امُلنَْجَزة، تَْحِسيس الطََّلبَة ِبِقيَمة َهذَا الَعَمل 
يط  ِ وَرة الَوْعي ِبأَنَّ َما يُْعِطي ِللشَّ ج َمَعُهْم إىَِل رَضُ ْكِليَّة َوالتََّدرُّ الشَّ
يِنيَّة  َوالدِّ يَاِسيَّة  السِّ امُلَحرََّمات  تَْقِويض  َليَْس  االِنِْتَهاِكي،  َوْقَعُه 
َمَع  َويَْصُعُب  امُلَقاَربَة.  َوَمتَانَة  التَّنَاُول  ة  ِدقَّ أَيًْضا،  َوَلِكْن،  َفَقْط، 
أَْن  يِنَماِئيَّة،  ِمَن الثََّقاَفة السِّ يَْمِلُك ُجلُُّهْم َوَلْو َقْدًرا َضِئيالً  َطَلبٍَة الَ 

َ َما إِذَا بُلَِّغِت الرَِّساَلُة تَبِْليًغا َحَسنًا أَْم َسيِّئًا. نَتَبنَيَّ
ًصا ِلَطَلبَِة  يِنَما ُمَخصَّ ابِْتَداًء ِمْن َسنَة 2003، َلْم يَُعْد تَْعِليُم السِّ
َوَلْم  امَلاِجْسِتري.  َشَهاَدات  ُمْختََلف  َشِمَل  َوَلِكْن  يًّا  َحرْصِ األُْستَاِذيَّة 
تَُعْد َجاِمَعاُت تُونِس َوُسوَسة َوصَفاُقس َوْحَدَها ِهَي الِتي تَْحَظى 
ْت أَيًْضا يِف الَجاِمَعات الِتي  ب ِمَن الدُُّروس، َوَلِكن انْتََشَ ْ ِبَهذَا الضَّ
، ِمثَْل َقْفَصة َوَقابس  أُنِْشئَت يِف بَْعِض الِجَهات ِمَن الجنوب التُّونِيِسّ
امَلاِجسِتري  ِلَطَلبَة  َكاَن  الَعاَدة،  َوَعْكس  َهِذِه،  امَلرَّة  َوتُوِزر.  وِمْدِنني 
يِنَما َوُفنُون الُفْرَجة َكَمادَّة  ة السِّ َدْور ُمِهّم يِف امُلَطاَلبَة ِبرَبَْمَجِة َمادَّ

أََساِسيَّة.
أَْو  أُوُروبِّيَّة  أَْفالٍَم  َعىَل  الرَبَاِمِج  ِبَتِْكيِز  األَْمُر  أَتََعلََّق  َسَواٌء 
يَبَْقى  التَّْعِليم  َهذَا  َوْضَع  ِبأَنَّ  اإِلْقَراِر  ِمَن  َلنَا  َمنَاَص  َفالَ  تُونِِسيَّة، 
وَرة  الصُّ َعىَل  التُّونِِسيَّة  الَجاِمَعة  انِْفتَاح  أَنَّ  ِباْعِتبَاِر  َغاِمًضا  ا  َهشًّ
َجَماِعي  تَْفِكري  ِمْن  نَاِبًعا  َوَليْس  َشْخِصيَّة  َمْجُهوَداٍت  ثَْمَرة  َكاَن 
يَّة،  برََصِ َسْمِعيَّة  َجَماِليَّة،  ثََقاَفة  َزْرَع  إِنَّ  الَوَطِنّي.  امُلْستََوى  َعىَل 
ُمالَِئَمة.  َوَوَساِئل  َدِقيًقا  َضبًْطا  يَتََطلَُّب  الَجاِمِعيَّة،  َسات  امُلَؤسَّ يِف 
َقاّر  ُمَهيَّأٍَة َوَشاَشات ُمنَاِسبَة َوتَْقِني  َقاَعات ُعُروٍض  َفِفي ِغيَاب 
تَْعِليُم  َسيََضلُّ  ِسيِنَماِئيَّة،  َمْكتَبَات  ِلتَْكِوين  َصة  ُمَخصَّ َوِميَزاِنيَّة 
َهاِمِشيًّا  تَْعِليًما  ة،  امُلْختَصَّ َغرْي  الُكلِّيَّات  يِف  يِنَما،  َوالسِّ وَرة  الصُّ
َوامَلَعاِهد  االِبِْتَداِئيَّة  امَلَداِرس  ِمَن  أََمٍل  بَِصيُص  يَأِْتي  َفْهْل  َظْرِفيًّا. 

الثَّانَِويَّة؟
بَْرنَاَمًجا  َسنَوات،  ُمنْذُ  َوَساق  َقَدٍم  َعىَل  ِْبيَة،  التَّ ِوَزاَرة  َوَضَعْت 
يِنَما يِف امَلَداِرس َوامَلَعاِهد. َوالَبُدَّ  َطُموُحا يَْهِدُف إىَِل إِْحَداِث نََواٍد ِللسِّ
امَلنُْصوبَة  الَحَواِجز  َكانَِت  َمْهَما  َوَدْعِمَها  امُلبَاَدَرة  َهِذِه  ُمتَابََعة  ِمْن 
تُنَْقَش  أَْن  يَِجُب  َوامَلْرِئيَّة  الَجَماِليَّة  ِْبيَة  التَّ إِنَّ  الَقاِئَمة.  َوامَلَصاِعب 
َوانِْدثَاِر  يِنَما  السِّ نََواِدي  انِْقَراض  بَْعَد  َلِكن،  َغِر.  الصِّ ِمَن  م  َوتَُعمَّ
اإلَِطار الَحاِضن َلَها، َهْل يُْمِكُن التَّْشِييد َعىَل أَنَْقاِض َما َوَقَع َهْدُمُه؟

َتْدِريس السينام: َوْهٌم أَْم َواقع َمْلُموس؟
أ.د الهادي خليل

)تنويه: هذا الّنص مقتطف من كتابي أبجديات السينما التونسية(

"العتبات املمنوعة"

"العتبات املمنوعة" ”PsyCHose”
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سنتحّدث عّما يبدو لنا الّسمة الكربى واألوىل لهذه التّحفة 
وهي  أال  الطَّبُّوِبي  لَوَفاء  َمرَّة«  »آِخُر  بـ  املسّماة  الفنيّة 
ُة«. والخّفة ليست االستخفاف أو االستصغار، بل هي  »الِخفَّ
التي  هي  إنها  واالستكبار.  االجالل  من  فيه  ما  فيه  يشء 
بـ  األدبية  تقاليدنا  وتفهمها  البالغية  أعرافنا  يف  تُعرف 
القدامى باسمها هذا سوى كونها  »الرََّشاَقُة«. وما سّماها 
»باألُْسلُوب  ِنيتَْشه  ينعته  ما  يملك  الذي  األثر  صفات  من 
الَكِبري«، ويعني به شيئا مما يمكن أن يكون طريقة ساِمية 
من الصياغة. فهي بهذا رضب من رضوب الفن ومخصوص 
األسلوب  ذلكم  فهو  تسميته،  علينا  كان  ومهما  الصناعة. 
الجليَل، مع ما ينضاف  الجميُل  الذي يُصاحب فيه  العجيب 
إليهما من مزيج غريب فريد يتأّلف من قوى ما فتئت فيه 
تتصارع وتتخاصم، تتنازع وتتشاجر. فمن جهة، فيه »ِقَوى 
شأنها  من  إيجابيّة  طاقات  لها  عنارص  هي  بما  َفاِعَلِة«، 
تغذية الحياة وتقويتها، تُنّميها وتَُعّززها. إنها جانبه النهارّي 
رشوقا  يشق  الذي  النورانّي  وجوده  وجه  هي  والّشميّس. 
»ِقَوى  من  جملة   فيه  توجد  أخرى،  جهة  ومن  ساطعا. 
ُمتََفاِعَلة« تَِرُد َكَردِّ فعل عىل القوى الفاعلة. فهي فيه بمثابة 
قوى مضادة، وبمهابة طاقات سلبية سالبة تُضعف الحياة 
وتعرقلها، تجّففها وتميتها. إنها جانبه اللييل املظلم، وقته 
الغارب ووجهه الغائم، كأننا به مرتع ألشباح املوت ومرقص 
ملالمح العدم. فاألسلوب الكبري، والذي ال قرابة له  بـ »األدب 
توازن  من  يُوَلُد  مجاورة،  وال  املقّفع  ابن  عند  كما  الكبري« 
تتفاعل  قوى  بني  وتنافر  تجاٍف  من  ويتناسل  وتوافق 
فتتقاتل؛ إنه قوى الكينونة والحياة يف تصارعها األبدّي مع 
املوت والفناء. ويتجىّل لنا، حينما يتجىّل، يف أبنَْي آياته صوَر 
بناٍء وتهديم وصيَغ تشييٍد وتخريٍب. فيه نرى توّحد محتًوى 
مع تعبرٍي يف قمة التجانس، ونعاين تعانق مضموٍن مع شكل 
آيات  نادر  من  سام،  أسلوب  إنه  والتالؤم.  التآلف  غاية  يف 
التناغم بني املعاني واملغاني. يبدو لنا هذا التوافق يف الوهلة 
منّا،  أيٍّ  من  قريب  مرمى  عىل  متناولنا،  يف  بسيطا،  األوىل 
يصيبه َمن يشاء ِمن عادي العباد، والحال أنه صعب املنال 
عسري التحصيل، ال يبلغه إال من نجح يف أن يجنح عن العادّي 
ويعلو علّوا بعيدا إىل ما هو غري عادّي. بل إن األسلوب الكبري 
أَِلْكِسري أنجع ألنه يجعل العادي ال عاديا. فله قدرة خيميائية 
العادي. هو  الخارق للعادي من  عىل استخالص واستخراج 
وإنه  والحيوات.  العوالم  أقايص  يف  وغامر  تجّول  َمن  َجنُْي 
َلِقطاف من تّصاعد إىل شاهق اإلبداع. ال أسلوب كبري ملن ال 
إن  واالختاع.  الخلق  ِهيَماالَيَا  شامخ  تسّلق  عىل  يتجارس 
شاهق  فوق  تنّفس  من  إال  بها  ينتيش  ال  َلنَشوٌة  ِلرشاقته 
فتنّسم  سما  من  إال  يحّسها  ال  وسكرٌة  الباسقة  الجبال 
نسمات القمم الّسامقة. إنه شطح شبيه بما عاشه َزَراَدْشت 
ْع! ِلنَقتْل روح الثّقل!  الذي طاملا دعانا إىل أن نَِخفَّ : »ٍلنَتََشجَّ
تَعلَّمُت امليَش. من ذلك الحني، أَْجري من تلقاء نفيس. تََعلَّْمُت 
الطَّرْي«. ثم يردف َزَراَدْشت، َزَراَدْشت وال سواه، منشدا : »اآلن 
أنا خفيُف، اآلن أنا أطريُ، اآلن أراني تحت نفيس؛ اآلن أنا. يِفَّ 
وهكذا  األخري.  الرجل  َزَراَدْشت  يتكلم  هكذا  يَرُقص«.  إلٌه 
فعلت »آِخر َمرَّة« : قتلت روح الثّقل، فخّفت فطارت، فتحّلت 
هاتيك  من  فهي  راقصة.  كتابة  بأسلوب  وركحها  نصها  يف 
التي  الروائع  نوع  أي من  َزراََدْشِتي،  نََفس  لها  التي  البدائع 

هي  نادرة  يشطح.  برح  ما  راقص  إله  يسكنها 
الكتابات املسحية الراقصة التي تمنح مشاهدها 
شعورا بالّشطح. فعىل عكس الطبيعة التي تبقى 
وألنه  الدرامي،  الفن  بسيطة،  ألنها  خفيفة 
مرّكب، تعبري ثقيل. فكيف جْعُل الثقيل خفيفا؟ 
ذلك من أرسار اإلبداع وأسحاره يف مسحيتنا. وال 
عىل  مسحية  تستند  أن  طبعا  يكفي  ال  يكفي، 
التي  اآلثار  وحدها  راقصة.  تكون  حتى  الرقص 
السماء  من  بِهبة  نَِصُفه  كبري  بأسلوب  تمتاز 
وهدية ونعماء. و»آِخر َمرَّة« منساقة يف نوع من 
من  ما  شيئا  تعتربها  يجعلك  الذي  الفيض  هذا 
َمنّة.  املِنن والنعم. نعم، هي نعمة، وهي  فصيل 

هي من املهنة سمت عىل املهنة فحسبتها من هبات وهدايا 
الحرفة  عىل  ترتفع  حينما  وتقنية  حرفة  وهي  السماء. 
والتّقنية إىل ُرتَب عليّة فنخالهما عطيّة من عطايا الطبيعة 
، إنما انبجس  املعطاء. فهذا الذي ُشبِّه إليك فيها فضٌل وَمنٌّ
، وانفلق من َجنِْي َجهد وكدٍّ ؛ هو ثماُر مثابرة.  عن سعي وجدٍّ
وإذا بنا إزاء ذاك الذي يعرف فيه ِنيتَْشه كل سمات األسلوب 
الكبري والذي يعّرفه بُلغاء العرب القدامى بالرََّشاَقِة. وقصدوا 
أناقة  البالغة  أصحاب  عند  فهي  والسالسة.  البساطة  بها 
وطالقة وهي ِلياقة وَلباقة. لطافة. لهذا انساقت »آِخر َمرَّة« 
يف منطق الخّفة واقتبت بصورة ما مّما يشبه اإلعجاز. وما 
اإلعجاز؟ حار فيه العلماء قبل الفقهاء. ما هو بنّي أن فرادة 
أثرنا، وهي كل غرابته، بعيدة عن كل ما هو وحيّش غريب. 
أو  واملوسيقات  الكلمات  بديع  يف  نسمعه  ال  إعجازها 
التصويتات والضوضائيات، وال نراه يف الحركات وال حتّى يف 
الديكورات  عبقريّة  يف  وال  ال،  والنََّفسات،  َكنات  السَّ
والضوئيات، ال! وإنما نحن نستأنسه يف تماسك مجمل تلك 
الُجَمل بما هي مكونات وعنارص العرض ال انفصال لها، ال 
نراها إال يف تواصل واتّصال كم هما حبيبان إىل عيوننا، نعم 
إىل عينّي وعينيك. العرض مأخوذ بمبدأ التناسق والتجانس. 
يغمض عينيه عن جماليات الحداثة املفتونة بجمال فوىض 
التاكيب. هو متأّلف من عنارص متآلفة، عضويا متساندة. 
يتذّكر الفوىض، ملا يتذّكرها، يف صميم العنرص، داخله. عىل 
محاولة  أيّة  تستشعر  ال  املكوِّنة،  وحداته  كربيات  مستوى 
نظاما  َمرَّة«  »آِخر  أتت  لذا  العام.   التّصميم  يف  تشويش 
نفس  ريب  بال  هناك  إلرسائه.  ويجتهد  به  يؤمن  متناسقا 
سنفوني. غري أّن هذا النّفس الّسنفوني ال يفّس إعجازها. 
من  هي  نُبايل!  وال  بها  نَُمّر  مسحية  سنفونيات  من  كم 
توقفنا  ال  ولكنها  ونستحالها  نحبها  التي  الحسنة  األشياء 
نُْفوني هنا تقنيات. ومتى  فال تبقى لنا منها ذكرى. ال، السَّ
نْفونيات؟ ليس كل املوسيقات السنفونيات من  تساوت السَّ
، هناك إنعام وإلهام،  نسغ ُموَزاِرْت. هناك سحٌر، هناك رسٌّ
. كيف لنا  هي أناقة تأتي كوحي يف فلق الفجر. إنها ال تَُفسَّ
َحَة »  آِخر َمرَّة »، كيف التّكّشف عىل جوهرها  أن نُفسِّ َمْسَ
وروحها الحار املتوّهج، شعريتها املشتعلة، إن شئنا؟ نقول 
الّرشاقة، نقول الخّفة والسالسة، وماذا نقول لتفسري ما ال 
 ، يَْقرُصُ العقل  هنا،  ومناهجنا؟  وتقنياتنا  بآلياتنا  نُفّسه 
حتى وإن استعان بالالّعقل بما أن الالّمعقول من املعقول. 
ال، ال تفسري. وكأننا بنا وقف العقل وانحبس الالّعقل. فها 

هي، ههنا، بكل بساطتها، يف هذا املقام. وكأنها 
تتحّدى تفاسرينا. هي يف هذا الذي ال يذهب بعيدا 
يف البحث عن الالّمعهود. هي مسحية َمَسحتُها 
ال تأتي بالخوارق. وإنما هي تكتفي باستكشاف 
ما هو موجود، عىل مقربة منها، عىل ما هو منا 
أّهلها  معروف ومنها مألوف. فيا تُرى، ما الذي 
ما  ولكن  خّفتها،  نقول  العالية؟  الرتبة  هذه 
ُمْعِجزًة  تدريجيّا  لنا  يتهيّأ  وإن هي مما  أدرانا؟ 
فألن اإلبداع الصغري ثقيٌل ثقيل، عادة ما يعجز 
أمر  من  كان  ما  أما  ويقرص.  امُلعِجز  عن 
َحتَُها )ما يجعل املسح  مسحيّتنا فقد أتت َمْسَ
فيها مسحا، يعني جوهرها املسحي( يف وزن 
الّريشة. هناك لحظات دراميّة وركحيّة يف »آِخر َمرَّة« تبدو 
أثناءها وكأنها ارتفعت، طارت يف الهواء ريشة من الريشات. 
: أشهد  بعد جهد واجتهاد، ها هي تجنّبت كل ثقل فخّفت 
الجاذبية  قوانني  غلبت  كأنما  املشاهدين  نحن  شاهدنا  أننا 
طّوعت  الركح،  قوى  هزمت  نعم،  وأفلتت.  منها  فتحّررت 
عليها  للجذب  عاد  ما  تشّدها.  إليه  التي  وقواعده  قوانينه 
ُمونُولُوَغْي  يف  كما  إِْعجاِزيٍَّة،  لحظات  يف  َمْسٌك.  وال  سلطاٌن 
ملناجاة  املوازي  الّزوج  كالم  من  جاء  ما  يف  و»ِهَي»،  »ُهَو« 
الّزوجة، يف ثالث »اسَكاِتْش«، كنا كمن نشاهد، ال كمشاهدين 
بأّم  عىل ما يحدث فوق الخشبة فحسب، ال، وإنما كشّهاد 
أعيننا عىل هاذين الكائنني اللذين انفلتا ِمن َعَليَْها وانطلقا، 
أن  هنا  نعتف  أن  بّد  ال  إذن،  إليها.  يشّدهما يشء  عاد  فما 
َحنْي : مسح خفيف كريِش طائِر النََّعاِم  هناك بال شك َمْسَ
فن  َمرَّة«  »آِخر  راٍس.  وهو  الرَّصاِص،  كجبِل  ثقيل  وآخر 
يضيق وينفر من كل ألوان الثقل، يتالفاها ويتفاداها. إنه ال 
يبتغي غري الخّفة هدفا. منتهى هوى هذا الفن أن يسيح يف 
الهواء، عصفورا غايته التحليق يف الُعال. وليس من الهنّي أن 
يكون مسح  خفيفا طائرا، كريشة يف الهواء أو كعصفور يف 
أن  عىل  دالة  كربى  شارة  املسح  يتطاير  وأن  السماء. 
هو  َهواٍء  حلُم  »الَهَواء«.  حلم   هي  تنّشطه  التي  الديناميّة 
َهًوى يَِقٌظ. إنه حلم األثري بما هو حركية االرتفاع واالرتقاء 
يف تقابل تام مع »ُحْلِم األَْرِض« يف اليقظة الذي هو، حسب 
يتناسب وحركيّة  أي مع ما  اإلرادة،  بَاْشالَْر، حلم  َغاْستُون 
الّراحة واالستاحة ويتوافق مع ديناميّة القرار واالستقرار. 
لقد طّلقت »  آِخر َمرَّة » منطق حلم األرض واحتضنت حلم 
رصاعا  كُشّهاد  وإنما  كمشاهدين  ال  نشاهد  فنحن  الهواء. 
عنيفا، حربا ضارية بني هذين الحلمني ونزاعا بني النزعتني. 
ليس من اليس أن تنترص عىل األرض السماُء. فهي قليال ما 
تنهزم. ال شك أن كل يشء يشّدنا إىل األرض والّصْلِب. قليلة 
ضنا، ما يَُحّطنا أقوى.  األشياء التي ترفعنا. ما يُنزِّلنا ويُخفِّ
صحيح هو أكثر، أكرب، أعمق، ولكن هل هو أهّم؟ قطعا ال.  
باإلشارة  والترّصيح،  بالتّلميح  مسحيتنا،  تقوله  هذا  وكل 
متفّردة  مختلفة  متنوعة  بطرق  باالستعارة،  واألمارة، 
منفردة. فما األرض إال واقع ال يْعِتقنا وسجن يحبسنا، وما 
السماء إال أحالمنا التي تراودنا فتهفو إليها أنفسنا، قلوبنا 
وأرواحنا، ولكن ال نطالها إال ملاما. نعم، هناك لحظات، ِلنَقل 
بني  نعم،  تجليّات  هناك،  وارشاٌق  هنا  ارشاٌق  مُلاٌع،  بروق، 
انكشاف وكشف، تنترص فيها السماوات عىل األرض، بمعنى 

مسرح

ة« »آِخُر َمرَّ
لوفاء الطبويب

• فن الرشاقة يف املرسح

بقلم : 
محمد مومن
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تهيج األشواق واألحالم عىل الوقائع والحقائق، عىل األحداث 
والحوادث : إنها لحظات ثورة وتمّرد. هي أزمنة تبدو عابرة 
زمنيّة  يف  أبديّة  أزليّة  كأنها  دائمة  ولكنها  الُرْكح  زمنيّة  يف 
والسماوات  األعايل  إىل  التّوق  صور   : عجب  وال  الَكيْنُونًَة! 
مدفونة مقبورة يف صميم القلب والروح ال تنتظر إال االنفجار 
واالنفراج؛ وتَنَْفِجُر وتَنَْفِرُج. للحظات، هي ومضات عابرات 
وأن  وآباد.   آزال  و»ِهَي«،  »ُهَو«  لكنها يف عيون شخصيتي 
تنفجر معناه أنك تشتعل وتلتهب نارا وتصري دخانا يّصاعد 
إىل عنان السماء. والدخان يف أحالم اليَِقظة حول الَهَواِء رغبة 
قوية يف االرتفاع واالرتقاء. أجل، هو ليس إال أحالم التّصاعد 
حتى العال وديناميّة التبّخر والتاّليش يف الهواء. إنها ديناميّة 
ودالئل  التحّرر  إىل  شديد  ّشوٍق  شارات  من  شارة  تتنّزل 
واضحة ترمز إىل عطش االنعتاق ال يرتوي. وهي حركيّات، 
وديناميكيات تيش بتوق إىل التخّلص من كل القوى املعروفة 
تكبّل وتغّل. فهذان  األرض،  إىل  تعقل وتشّد  التي  واملجهولة 
الزوجان، رغم حبهما لبعضهما، نراهما يتأّلمان من تصّحر 

واقع حياتهما الذي غدا قفرا غاب فيه العطف.
فافتقدا فيه الحنان والحب. نراهما يتوّجعان من عاملهما 
املعتادة  األشياء  طواحني  جّراء  جرداء  بيداء  بات   الذي 
القاتلة والهالكة ويحلمان، نعم إلهي كم يحلمان  واملعادة، 
بأن يتحّررا يوما ما ويحّلقا يف العال. ها أننا نراهما يحنّان إىل 
زمن حياتهما األّول حينما كانا يف حبّهما يسبحان ويسيحان 
يف سابع سماء. وإذا بهما قد ماتا عن اآلن والهنا. صارا يف 
الزمن املايض يسكنان هناك، أرساؤهما أرسى بهما يف أماكن 
أخر بعيدة، متخيلني عوالم قديمة حبيبة أو ربما تائقني إىل 
ِلَلْوعة الحارض! تبّا ثم تبّا لبؤسه!  حيوات جديدة. وياله، يا 
أننا نراهما كأنهما قد  يا لروعة املايض وبنُْعِمه! ها  وربّاه، 
التقيا هنا يف آن، كما يف برزخ ال تبغيان. بىل، الطريان نشدان 
هنا لالنعتاق من األرضيات إىل السماوات، بما هو حلم العلو 
يف  اآلن،  هنا،  أحوالنا،  يف  الرشاقة  وما  واالرتفاع.  والسمو 
»آِخِر َمّرة« سوى ثمرة شوق إىل املعراج وتوق إىل االرتقاء.   

فن الجزالة
هي  التي  »الَجَزاَلة«  إىل  وتشري  تحيل  والّرشاقة  هذا، 
تحايش الوحيّش دون  َسْقَطٍة يف االبتذال. وإنها آخرا - اآلِخُر 
األّول )بمنطق »آِخر َمرَّة«(- قريبة من الحريّة كّل القرابة. 
ِرَضا  مثل  موسيقاٍر  براعة  نَتأّمل  أن  لنا  أحسَن،  ولِنَْفَهَم 
الَقْلِعي عازف الكمان العبقرّي، وهو يعزف بمنتهى املهارة 
معزوفته الرائعة التي تنزف إبداعا »نَاِري َعىَل ِجْرِجيْس«. ما 
الله! ال يشء يشّده. ال تشبه  سالسته سوى سيولته.  شاء 
نقراته كقطرات مطر، لنقل مطر السيّاب يف »أُنُْشوَدُة امَلَطِر«. 
وكأنه يتغنى كما شدا ناس »البَْحُث امُلوِسيقِي« )قابس( أال 
إىل ملساته؟  نظرنا  َمَطْر!«. وبالله علينا هالّ  يَا  ِهيالَ  »ِهيالَ، 
لنتمّعنها! إنها ليست ملسات : هي أحسن. وما هي بمسح 
ٌح.  عىل أوتار كمان : هي أبهى وأحىل. أنها ملٌس َمْسٌح وتَمسُّ
ويأتي موسيقارنا ما يأتي به بمنتهى السهولة وفائق الخّفة 
واليس، ببساطة، بانبساط ال يشبهه أّي انبساط متأتٍّ من 
ال  تكّلف  ال  بمصنوع.  وليس  مطبوع  بفنه  كأننا  العادي. 
التي صارت، هكذا،  تجّشم يف موسيقاه  ال  تكبّد  ال  تحذلق، 
هو  ذك  الحياة.  أنهار  كجريان  سيالنا  يسيل  رقراقا،  ماء 
َفاْغنَْر  َحاَلُة   « صاحب  ِنيتَْشة  ينشده  الذي  الكبري  األسلوب 
»، وهو ال يقبل عنه يف الفن بديال. هذه البساطة التي تمتنع 
تتجاوز  مهارة،  هي  التي  الجزالة  هذه  العادي،  الفنان  عىل 
نلقاها،  واإلجادة  اإلتقان  تفوق  وأناقة  والكفاءة  الرباعة 
بمسحيتنا  فإذا  َمرَّة«.  »آِخُر  يف  وجاللها،  جمالها  وبكل 
رقصة ِديُونِيِزيَّة، آفاقها رقصة ُزوْربَا اإلغريقي، هاتيك التي 
يحتفي بها األحياء انتشاء بالحياة ناسني كل أشكال البؤس 
والشقاء، ساخرين بصور العجز والفناء. ال موت، لنا الحياة 
كلها! وإذا بنا معها صحبة آثار تنظر إىل سماء »َكاْرَماْن«، 
لحن  بساطتها  يف  إنها  آٍه!  ثم  َكاْرَماْن،  من  وآٍه  ِبيِزي.  أُِوِبَرا 
الوجود. هي الّشمس زارقة يف سماء صافية، حينما تختفي 
ويتصاحب  باملوت،  العشق  ويتجامع  الشموس،  يف  الغيوم 
حّب  الحياة  حيث  بالبّسمة.  الّدمعة  وتتزاوج  بالتح،  املرح 
ال  وسماء  بالشقاء،  تستهزئ  وسعادة  الغرية،  رغم  وغرام 
طِربة  صافية  لتبقى  محالة،  ال  ماّرة  املاّرة،  بالسحب  تعبأ 
شمسها شارقة بَِهَجة. إنها لحظة يتجىّل فيها املوت حركة 
من حركات الحياة الكونية التي أبدا ال تَِقُف، ال تنقطُع، وال 

تَِهُن.   

فن البساطة
ما  بها  يمتاز  ميزة  وهي  البساطُة.  الرشاقَة  يميّز  وما 

جاوز وفاق، مثل »آِخِر َمّرة«، كل التعقيدات. مسحيتنا ال 
تحبّذ ما كان عيّص التكيبات. ما نقف عليه هو أنها تجنح 
كما  األحيان،  غالب  يف  وهي  التعقيد.  من  فتهرب  للبساطة 
ههنا، ال تقف عىل حدوده بل تعربه وتتعّداه. وليس من الّسهل 
أن تأتي صيغ التعبري سهلة. وجب الجهد الجهيد وهو ههنا 
أثرنا ال يشّكل وال يعّقد. نراه يفر فرارا  أن  كبري كبري. وها 
عجيبا من الغريب، ويتك املتوك ويتحاىش الوحيّش ويهجر 
املهجور. وهذا لعمري مما يستلزم السعي، ويستوجب معا 
يف ذات اآلن الهروب مما هو مبتذل مكروه. لهذا قال من قال 
إن البسيط هو آخر صيغ التعقيد، وقصده أن املبنى واملعنى 
وامتحان  كثرية  ملباني  اختبار  بعد  إال  مالئمني  يأتيان  ال 
ِلمعان عديدة. البساطة ال تُمنح. هي ال تتوافر لنا أبدا إال بعد 
معاناتنا  لتجارب كبرية ومقاساتنا ألبحاث كثرية. نعم، هي 
ليست مما يُعطى بل مما يُكتسب. وهي ال تُكتسب إالّ بَحهِد 
والسبب  التمرين.  وتعب  التدريب  وطول  بالتجريب  جهيِد 
الرئيس، كما تقول الحداثة وهي محّقة يف قولها، إن املعنى 
إنهما  الكتابة. ال وجود لهما من قبلها.  واملبْنى ال يسبقان 
ليسا ممنوحني أو موضوعني عىل ذّمتها، يف انتظار ِقطافها 
لهما، وإنما هما ثمرة سعيها، وحصاد كّدها وجّدها، تابعني 
لها، الحقني بها. هما نتاجها وهما َجنْيها. ما كان املعنى وال 
يبدوان  إنهما  وخلق.  إنشاء  هما  وإنما  جاِهَزيْن  أبدا  املبنى 
يف كل مرة كآخر مرة، وما هما بآخر مرة. يَُعادان فيها كل 
مّرة، وكأنها األخرية، وما هي باألخرية. إن ذاك ملن التّخياّلت 
وفاء  مسحية  يف  ومبناه  املعنى  ترى  لهذا  والتهيّئات. 
الطبوبي ال يعرفان نهاية. إنهما ال ينتهيان، مفتوحان عىل 
اإلعادة إىل ما ال نهاية، ال يفتان وال يَِنيان. كيف نُنِْهي، كيف 
نَنْتَهي؟ ال أمل يف اإلنهاء واالنتهاء : ليس هناك مّرة أخرية. 
فالنهايات مؤّقتة ظرفية متحّركة سائرة متغرّية، ال تقف. 
من وجهة النظر هذه، كل نهاية من النهايات وْهم. وأيضا 
ال  النهاية،  تنعدم  حيثما  أنه  يعلم  ال  ومن  أوهام.  البدايات 
أمل يف البداية. »آِخُر َمّرة«، ال تبتدئ ألنها ال تنتهي. هي كما 
هي، كما كانت التمارين والتدريبات التي هيّأت لها. وها هي 
تُعرض عىل الناس ألّول مّرة، ولكن هل هي حّقا أّول مّرة؟ 
ربما تهيّأت لنا أنها اآلن بدأت، ولكن نحن نحدس، إن لم نكن 
بالبداية.  بتاتا  ليس  بداية  لنا  يبدو  ما  أن  اليقني،  نعلم علم 
بال  العرض،  بداية  الّرائي:  وهو  قائل،  قل  ربما  ماذا؟  بداية 
يعّد من  ال  بعدد  العرض لحظة مسبوقة  أليس  ريب. ولكن 

التمارين عليها؟ يف الحقيقة، 
عندما يبدأ العرض املسحي، ال يفعل غري مواصلة ما دأب 
التدّرب عليه من قبل، من زمن سابق، أوقات تكوين املعنى 

بداية  هو  ما  بداية  املتفرج  ويحسبه  يراه  ما  املبنى.  وبناء 
»آِخِر َمّرة«. فهي يف حقيقتها تتنّزل كتمرين من بني العديد 
نستبعد  وملاذا  مستمّرة.  مازالت  التي  األخرى  التمارين  من 
فكرة  كونها عمال مسحيّا ما زال يف طور اإلنشاء؟ ال داعي 
هي  وبما  والتّكوين.  التّأليف  بصدد  حقا  إنها  الستبعادها. 
بال خواتيم، بال مّرة أخرية، ُقّدر علينا إذن أن نبقى معّلقني، 
بني بني، وسط نهاية ال تأتي وبداية ال تبتدئ. وما البساطة 
قد  علينا  يُعَرض  ما  يكون  بعدما  يبقى  الذي  هذا  إال  ههنا 
أن يولد. فما  سار مسرية عسرية هدفه وغاية غايته منها 
نراه نحن املشاهدين ألّول مّرة - وهو آخر مّرة وقتيا، إىل أن 
إنما هو يف تتابع  املّرات-  املّرة مّرة من  يأتي ما يجعل هذه 
وتعاقب مع ما سبق من املّرات أثناء ما نسّميه »التَّماِرين«. 
فما نشاهده ونراه قمة السهولة ويف متناولنا، هو من أعس 
العس ألنه ثمرة كّد التّمارين وتعب » اإلْعَداَدات » ونََصبها. 
لم يأت الَعْرُض َعَرًضا إىل الّدنيا، ولم يجئ إىل الوجود هكذا 
كما اتّفق؛ ال، لم يولد صدفة؛ جاء بعد االجتهاد. وقبل هذا 
وبعده، يحقُّ لنا أن نتساءل إن هو ُوِلد حّقا؟ وهب أنه ُوِلد، 
فهل ِوالدته مستوفاة؟ فإن اتّفق وكانت كذلك، ملاذا تبدو لنا 
كأنها والدة ما فتئت تُولد يف كل مّرة؟ إنها ال تشعرنا إطالقا 
إزاء مّرة بني عّدة  أنّنا  أنّها آخر مّرة، بل إحساسنا الحاسم 
مّرات مضت وأخرى ستأتي. ال يشء يشري إىل أنها ستكون 
وتأتي  بالكامل  ميالده  العرض  فيها  سيستويف  التي  املّرة 
سيُحفظ  َكأَثٍَر  حياتها  وتبدأ  الوجود  إىل  املسحيّة  بالتّايل 
األرض. من هذه  البش عىل وجه  دام  ما  التّاريخ  يف  ويُذكر 
إن  القول  يمكن  توليديّة،  إنشائية   وجهة  وهي  الوجهة، 
مسحية » آِخَر َمرَّةٍ « تحكي قصة والدتها كمسحية.  وككل 
مسحية، والدتها ليس بالّسهلة. هي بالعكس عسرية، بل يف 
غاية العس. وملاذا، يا تُرى؟ ألنها كالحياة، كوالدة الحيوان، 
الكائن   إليه ينتمي  الذي  الحيواني  الكائن  أي ما هو حي يف 
بال  الوجود  إىل  تأتي  ال  التي  هاتيك  الحياة،  نعم  اإلنساني. 
متى  ومتى،  ونصب.  تعب  بال  وأوجاع،  آالم  بدون  صعوبة، 
األكوان حكايا راحة؟  الحيوات وتكّون  كانت قصص نشأة 
واستاحة؟  َسبٍْت  يوم  عطلة،  األيّام  من  يوما  كانت  متى 
ِحّي ملسحيتنا. فمهما حاولت  هكذا ينكشف البعد املِيتَا َمْسَ
التّورية، فإن »  آِخَر َمرَّة ٍ« ال تستطيع أن تَنىَس وال أن تُنيْس 
واهتماماتها  همومها  ومصّب  مصدر  وأن  مسحية،  أنها 
وتفادي  التلميح  حاولت  وعبثا  املسح.  فن  عالم  من  هما 
ِحي ال يمكنه أبدا أن يخفى.  الترصيح فهذا البعد املِيتَا َمْسَ

وكيف له؟
البدايات  عىل  التالعب  هذا  ملاذا  يسأل  أن  منا  ولسائل 

مسحية "آخر مرة"
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شكل  هو  الحقيقي  الطاعون  طاعونا.   19 كوفيد  ليس 
مسحتنا للعالم الذي نعيش،  والطاعون الحقيقي هو عجزنا 
الصحراء  هو  الحقيقي  والطاعون  فيه،  التمعن  عن  املريع 
الفكرية  املنابت  جفاف  هو  الحقيقي  والطاعون  املسحية، 
التغنّي  عدم  هو  الحقيقي  والطاعون  للمسح،  والفلسفية 
كافة  ضّد  العظيم  نشيده  لالنسان  يعيد  نحٍو  عىل  بالكارثة 

أشكال االنهيار وضّد سكونه يف باحة األلم.
الطاعون هو أن ال نسأل يا رفقتي، هو أن ال نسكن املواجهة 
املخيفة واملرعبة، اسمعوا معي زئري إلهنا األجمل ديونيزوس؛ 
العش  السنوات  هذه  طيلة  رصاخه  اسمعوا  اآلن،  غاضب  إنه 
الكارس  احتجاجه  اسمعوا  الصواعق،  مرور  علينا  مّرت  التي 
هذا، اسمعوا وحشية هذا الوجود الذي يتحرك بأقدام من فوالذ 

ودم: 

ماذا بوسع الفن املسحي أن يقّدم لشعوبنا اآلن؟
من إيالن الكردي إىل مليون طفٍل سوريٍّ فَقد أحد والديه أو 
كليهما، ومن حراثة املوت وتخصيب أرضه بالجثث اآلدمية يف 
سوريا، إىل بيع العبيد يف ليبيا، ومن جشع السديات الصحراوية 
وأكلها لحوم البش، إىل طاعوٍن يضب أطفال اليمن ووباٍء يدّمر 
بلًدا بأكمله، ومن أرس اإلله عىل ظهور الصواريخ إىل بيع النساء 
واغتصاب القارصات، ومن صحوة الرببرية والتوحش، إىل رش 
ومن  بشعوبها،  بالتنكيل  تتلذذ  التي  املعارصة  الدكتاتوريات 
السيايس  االبتذال  تصدير  إىل  القيامة،  وتشغيل  العجز  تصدير 
والفكري واإلعالمي، ومن قتل الفالسفة والشعراء واملفكرين 
إىل  باملجان  الشهداء  تبذير  الجنائز، ومن  يف  رثائهم  تفاهة  إىل 
ومن  االنتخابية،  الكرنفاالت  محافل  يف  بأسمائهم  املتاجرة 

تفقري البؤساء إىل ردمهم يف السجون.
ماذا بوسع الفن املسحي أن يقدم لشعوبنا اآلن؟

البش  من  طوابري  الخراب،  يف  وئيًدا  ذهبت  رماد  من  مدن 
األسواق،  يف  العلني  املزاد  يف  فتباع  األفريقية؛  الصحراء  تشق 
مئات من الرجاالت يفتح لهم البحر أشداقه ويبتلعهم بالكامل، 
هويات بال ذاكرة تمخر عباب التاريخ دون جدوى، ُسحب من 
تُْلَقى  شوارع  وشظايا،  رصاص  من  المعة  وبروق  األدخنة 
فوقها أكداس من اللحوم البشية، وذباب أزرق يحوم حولها، 
مستودعات رسية وأخرى علنية لتخزين أكباد وقلوب، وأعضاء 
أخرى آدمية معدة للتصدير، أبراج متداعية تّم لحمها بأمعاء 
الخيل ورشايني األطفال، أحذية عسكرية تمحق رؤوس قتالها، 
لتفع عىل أثرها الحناجر نشيًدا وطنيًا، مصانع للسالح وأخرى 
لتسميم األدوية كي تفرق بعد ذلك باملجان يف حمالت اإلغاثة، 
مخيمات نجت من القصف، فوقعت تحت وابل الصقيع، أنني 
بني  خرائطه  يوزع  عالم  الجبال،  جهة  إىل  الريح  تأخذه  ثكاىل 

أشداق حراس الجحيم.
ماذا بوسع الفن املسحي أن يقدم لشعوبنا اآلن؟

املجزرة،  يزور  هناك  ومسحي  بالسكني”،  يديل  “قاتل 
يتباهى بإشعال الشموع وبذر الورد، قاتل يديل بنهمه إىل الدم، 
له  تقدم  كي  الدم  ذلك  يستثمر  الركح،  عىل  هناك  ومسحي 
الدكتاتوريات دعًما ألعماله، قاتل يمزق أوصال تاريخ بأكمله، 
ومسحي هناك يلطم خديه مثل “َربّاِت الِحداِد البَواِكيا”، خوًفا 
عىل التاريخ، قاتل يوقف الزمن يف صورة طفٍل تدهسه دبابة، 
ومسحي هناك يعلق الصورة ذاتها خلف الركح، قاتل ينتحل 
ينتحل  هناك  ومسحي  اآللهة،  ويحتكر  املقدسة  السديات 
وظالمي  أصويل  قاتل  الغابرين،  أنوار  ليحتكر  الغابرين  أقوال 
هناك،  ومسحي  الحديثة،  التكنولوجيا  إىل  قتله  يف  يحتكم 
حداثي وعلماني، يحتكم يف مسحه إىل شتم وثلب ابن تيمية 
والطربي وغريهما من ثقافة املاضويني، قاتل يتجم عودته إىل 
الحديثة، ومسحي هناك يتجم رشه ضد  الدولة  باسم  الش 

السهروردي والفردويس والغزايل.
ماذا بوسع الفن املسحي أن يقدم لشعوبنا اآلن؟

اآلن هو وقوفه وقفًة رعناء يف  إليه املسحي  يدعو  إن ما 
وجه الثقافة الظالمية، دفاًعا عن مدنية الدولة الحديثة، ولكن 

أي مدنية هذه التي انتقلت -عىل املستوى الفكري والسيايس- 
بعقل  تقول  حقيقة  إىل  التنويري  بالعقل  يقول  وعٍد  من 
املجرمون  باسمها  يتكلم  التي  هذه  مدنية  أية  ونفعي؟  أداتي 
من  رهط  عنها  ويدافع  والقتلة،  واللصوص  والدكتاتوريون 
املتملقني واملتحذلقني من كل صنف؟ أي مدنية هذه التي حني 
لها  أعداء  اختعت  السقوط،  قاب قوسني من  نفسها  وجدت 
من اإلرهابيني والدمويني؟ أي مدنية هذه التي تختع املوت كي 
تحاربه -فيما بعد- وتصّدر نفسها أيقونة للخالص اإلنساني 

ورضورة ملحة؟
الفن  عن  دفاًعا  وقوفه  هو  أيًضا،  املسحي  إليه  يدعو  ما 
يف أزمنة نزاع األصوليات، ولكن أي فن هذا الذي يستثمر ذلك 
النزاع لصالحه؟ أي فن هذا الذي يشغل االنتحال، ويهدف يف كل 
مرة إىل تكريس السائد من الجماليات الكالسيكية؟ أي فن هذا 
الذي يجعلنا ال نفرق بني ما إذا كان ذلك املسحي مسحيًا فعاًل 
أم أنه تاجٌر انتحل تلك الصفة ال غري؟ أي فن هذا الذي ينتسب 
الكارثة  ألحقتها  التي  الجراحات  وينىس  وهمية،  قضايا  إىل 
تفكيك  عن  يعجز  الذي  هذا  فن  أي  كآدميني؟  بخصوصيتنا 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  مستوياته  يف  الراهن 

والفكرية؟ أي فن هذا الذي يخبط يف أودية دهماء؟
ماذا بوسع الفن املسحي أن يقدم لشعوبنا اآلن؟

مقاومة،  ال  مواجهة  وثمة  للكارثة،  استنطاق  سوء  ثمة 
انحطاط  وثمة  أيديولوجي،  تخاذل  وثمة  فكري،  قحط  وثمة 
أخالقي! ثمة أيًضا المباالة وقحة ويف غاية الصفاقة: خضوع 
ملنطق السوق وتبضيع الفن وزجه عند حدوده التجارية، ليسوا 
مسحيني، بقدر ما هم “بروليتاريا” رثة تمتهن املسح، وليس 
ثمة مسح، بقدر ما هي أعمال تّدعي انتسابها إىل هذا الفن، 
تبشريية،  حمالت  هي  ما  بقدر  مسحية،  أعمال  ثمة  وليس 
لفكرة سياسية شاذة وقميئة، يديل بها ممثلون عىل األركاح، 
احتياجات خصوصية،  بقدر ما هم ذوي  ثمة ممثلون  وليس 
همهم الوحيد انتهاء العرض كيفما كان مقابل مبلغ زهيد، ال 

يكفي حتى إليجار رقعة جغرافية لقرب محدود الوقت.
ماذا بوسع املسح أن يقدم لشعوبنا اآلن؟

رضورة  وثمة  التاريخ،  كتابة  إلعادة  ملحة  رضورة  ثمة 
ملحة  ورضورة  والتعقيد،  االلتباس  هذا  كل  لتفكيك  ملحة 
وعي  -أيًضا-  ثمة  املستقبل.  واستنطاق  العالم،  راهن  إلدانة 
مريض يجب أن يكون تجاوزيًا، ورهانات علمية وتقنية وأخرى 
فكرية وفلسفية عليها أن تخرج من حلبة الحياد، ووالء فكري 
فاملسحيون  وثوري.  أنطولوجي  عصيان  إىل  يتحول  أن  يجب 
الذين كتبوا محن  للتاريخ، هم أول الشعراء  أبناء جديون  هم 
جدب  رفضوا  الذين  املحاربني  أول  وهم  األرض،  عىل  البشية 

السماء، وحرضوا عىل الخصب منذ أزمنة الجدب العظيم.
إنهم يختلفون كثريًا عن رجاالت السياسة، ألنهم وحدهم 
يطالب  كي  الزمن،  حافة  عىل  التاريخ  جلوس  يرفض  من 
هم  الجراح.  رتق  يعيد  من  وهم  املستقبل،  بناة  هم  بنهايته، 
الطاقة التميزية األكرب التي يخافها أعداء الحياة، وهم القوة 
التي تشع لنهاية القدر، كي يصنع اإلنسان -بداًل منه- قدره 
الخاص، هم وحدهم من يمثل تلك الرغبة الجامحة يف اقتالع 

حب الحياة من بني مخالب الكارثة.
ماذا بوسع الفن املسحي أن يقدم لشعوبنا اآلن؟

ظهورنا  ندير  أن  فاجعة،  إىل  االنتماء  عدم  يكفي  صار 
للكارثة! يكفي بالهة وجود املسحيني، ويكفي أال يختلط دم 

املسحي بدم امللة، وأال ينتج ذلك االختالط وردة املستحيل.
كل  يجرف  نوح،  طوفان  مثل  كارثي  مسح  ثمة  ليكن 
الرفض، يف حجم هذا  يف  البشية، مسح شاهق  املهزلة  هذه 
البشاعة التي نعيش، وليكن ثمة مسح أكثر رشاسة من تلك 
الحداثيني  ومن  الجدد،  النازيني  من  فاشية  وأكثر  الرببرية، 
كارثة  وقع  تحت  الكارثة،  بدفن  العالم  يجدد  مسح  الجدد، 
الطغاة  يكون  يوم  القارعة،  مثل  مسح  وطأة،  وأكثر  أضخم 

»كالفراش املبثوث«.

ماذا بوسع الفن المسرحي
أن يقدم لشعوبنا اآلن ؟

حاتم تليلي المحمودي )ناقد مسرحي(

لعب.  التالعب  أن  فيه  ريب  ال  فمما  للعب.  والنهايات؟ 
أليست هي  لعبا؟ وثمرة لعب،  لم تكن  لو  َمّرة«  »آِخِر  وما 
لو شئنا  يعني،  تََماثىُِلٌّ،  لعبة طابعها  أوال، وقبل كل يشء، 
يْكِري« )مشتّقة من اليونانية  التكّلم بلغة ُروجي َكيَْوا، »ِممِّ
آفاقه  عمال  تبقى  وتسّتت  تخبّت  فمهما  »ِمّميِزيْس«(. 
َسها مسحّي. وهذا التنّفس  ومراميه درامية. نعم، إن تَنَفُّ
بينهما  يقع  وما  و»ِهَي«.  »ُهَو«  بني  يحدث  فيما  نتتبّعه 
أو  وامرأة،  رجل  يلعبانها  لعبة  سياق  يف  يكون  أن  يحتمل 
وهذا  جنسني.  بني  تُْلَعب   لعبة  حال  كل  عىل  وأخته،  أخ 
يلعب ويمرح  األعداء  الذي هما من فصيلة اإلخوة  الثنائي 
ويمزح، ونحن كمشاهدين شهود عّما يقع َلِفي حرج، بل 
لفي عجز عن القول إنهم حقيقة يتخاصمان ويتصارعان 
وسباق  تنافس  يف  أنهما  واألصدق  واألرجح  يتحاربان.  أو 
من  مانع  ال  يتبارزان  أنهما  وبما  الوصول؛  بأولوية  للفوز 
يسّميه  ما  صنف  من  هو  لعب،  من  يتعاطيانه  ما  اعتبار 
التََّصاُرِع  َوالنَّاُس« ألعاب »امُلَصاَرَعة« أو  َكيَْوا يف » األَْلَعاُب 
أن  وبما  ولكن،  املالكمة(.  أو  القدم  كرة  كمثل  )»أَُغوْن«، 
نوع  من  لعبة  يلعبان  فهما  يتاهنان،  الشخصيتني  هاتني 
يف  كما  َدْف،  الصُّ بمعنى  )»آِليَّا«  والَحظِّ  ْدَفِة«  »الصُّ ألعاب 
حيال  أننا  تماما  متحّققني  لسنا  أننا  وبما  الورق(.  لعبة 
أبدا،  يُرفع  ال  الذي  الشك  فهذا  اللعب،  مجال  يف  وأننا  لعبة 
يبعث فينا الريبة، وهو أمر، وبسبب إلحاحه الشديد، ينتهي 
ويدّوخنا؛ وإذا بنا نستأنس يف مسحيتنا نزعة قوية يف أن 
)ويعني  بـ»اإليلِنِْكْس«  املسّماة  األلعاب  جنس  من  تكون 
َمّرة« تسعى  »آِخِر  أن   يدّوخ«(. هكذا نرى  باليونانية »ما 
بكل الوسائل إىل إشعارنا بأنها لعبة تُلعب، فال حيلة لنا يف 
التغافل عن هذه األبعاد واملكّونات التي تتصل بعوالم اللعب. 
ولقد جمعت هذه اللعبة جميع أصناف األلعاب )وهي، لو 
تتالعب  مسحيتنا  أن  والحق  أشكال(.  أربع  َكيَْوا،  صدق 
بأنواع هذه األلعاب كما يتالعب البهلواني أو العب الجمباز، 
بني  الفاصلة  الحدود  عن  التعرف  يف  محاوالتنا  يُعّس  مما 
اللعب و الالّلعب. والواضح أنها ال ترغب يف أن نفصل بني 
ال مكان ليشء  والحق،  الوضعيتني.  بني  نفّرق  أو  الحالتني 
يشبه عدم اللعب. اللعب يكمن يف كل ما نفعل نحن البش. 
مستحيل! ال سبيل إىل أن نكون غري العبني. اإلنسان حيوان 
العب لعوب، واع بلعبه. نحن دائما العبني. وفاء الطبوبي يف 
أثرها هذا يف توافق تام مع َكيَْوا كوننا نحن كائنات مهما 
َمّرة« لعبة. هي لعبة  أننا  تلعب. »آِخِر  فعلنا ال نفعل غري 
شخوص  فيها  ألن  لعبة،  وهي  مسحية؛  قطع  هي  بما 
يلعبون ألعابا يتعاطاها األطفال. فهي لعبة يف لعبة، لعبة 
ِحي(.  املِيتَاَمْسَ بُعدها  أتى  هنا  )من  وثانية  أوىل  بدرجة 
تعي مسحيتنا وعيا قويا أن ال وجود لحالة أو وضع، ألي 
نشاط بشي مهما كان شكله ونوعه وهدفه، ال لعب فيه. 
منبع الفعل االنساني وأفقه اللعب. نعم، اإلنسان لعب. بل، 
دوامها  وطوال  اإلنسانية.  عناوين  من  عنوان  هو   اللعب 
ما غفلت »آِخِر َمّرة«، ولو للحظة، عن إشعارنا بأنها لعبة 
ن  تُلعب، وأنه علينا األخذ بعني االعتبار عنرص اللعب كمكوَّ
ال  أمر  لعمري  وهو  لعبة،  اعتربناها  وإن  فيها.  أسايس 
أصناف  جمعت  لعبة  تباعا  نعتربها  أن  فعلينا  منه،  مفر 
األلعاب األربعة كّلها. وأن تكون »آِخِر َمّرة« لعبة لها صبغة 
واملصادفة  الّصدفة  طبيعة  إىل  إضافة  والتصارع  التماثل 
يزيد  مما  هذا  أليس  والّدوخان،  والتّدويخ  الّدوخ  وكذلك 
داللية  حقول  نحو  وهروبها  حدود  بال  معانيها  انفتاح  يف 
هو  املعاني  عىل  االنفتاح  هذا  كان  وربما  نهاية؟  تعرف  ال 
عني البساطة. فمتى كانت البساطة تعني السذاجة أو فقر 

املعاني و غياب حزين محزن للداللة؟
كيف لنا أن ال نرى أن » ِهَي » و« ُهَو »، وبما هما من 
لألدوار  وممثل  كممثلة  يتمثالن  ال  يلعبان  العبان  الراجح 
يف  املسحية  طيلة  مشاهدتها  علينا  سيكون  التي  الثالثة 
تؤدي  من  هي   ،« ِهَي   « أن  الواضح  فمن  الثالث.  فصولها 
من  هو  »ُهَو«،  وأن  والزوجة؛  واألم  املدير  كاتبة  أدوار 

يتقّمص املدير واالبن والزوج.  
التشخيص  عىل  القائم  التماثيل  التمثييل  الجانب  هذا 
مالمحها  املسحية  يمنح  الذي  الوجه  وهو  فيه.  ريب  ال 
ِحيَّة بما أننا كمتفرجني يف وضعياِت مسٍح نحن  املِيتَاَمْسَ
كمشاهدين،  بىل،  كمتفرجني؟  تالبيبها.  ويف  صلبها،  يف 

كشّهاد.

مسرح
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قّدمت املديرة املؤسسة للباليه الوطني التونيس امُلندِثر والذي 
لم يتواصل سوى أربع سنوات ) من 92 إىل 96( نوال سكندراني 
آخر إبداعاتها blaCK and wHite CirCus بالقاعة الزرقاء بمدينة 
متعدد  كعرض  املنظمني  قبل  من  ُصنّف  عرض  وهو  الثقافة 

.un speCtaCle multidisCiplinaire اإلختصاصات

1 -  متاهات تصنيف
تصنيفات  بني  اإلصطالحي  التباين  إىل  بداية  ننتبه  أن  بد  ال 
اإلختصاصات  متعدد  فالعرض  مختلفة  لكنها  متشابهة  تبدو 
يختلف   pluridisCiplinaire أيضا  ويسمى   multidisCiplinaire

عما يسمى interdisCiplinaire ويعني العرض الذى يتأسس عىل 
العرض  بنية  داخل  اإلختصاصات  عديد  بني  والتكامل  العالقات 
بينما يعني مصطلح transdisCiplinaire العرض املختق للحدود 

الفاصلة بني مختلف اإلختصاصات املكوِّنة لنفس العرض.

2 - في العرض
نشري إىل أن blaCK & wHite CirCus ليس األول يف نوعه يف مسرية 
وعنوانه  الحياة«  عىل  حّي   « سابقا  قدمت  فقد  سكندراني  نوال 
إختصاصات  لنفس  جامع  عرض  وهو   ré-existenCe الفرنيس  
أّوال إىل أن  عرض »blaCK and wHite CirCus«.  ال بد من اإلشارة 
القرن  بداية  منذ  جذوره  نجد  الشاملة  العروض  من  النوع  هذا 
املايض حني شهدنا بداية تعدد اإلختصاصات داخل نفس العرض 
 le الدادئية  الرويس كما ظهرت  الباليه  يف   serge diagHilev مع 
إىل  دعوا  التخصصات  جميع  من  فنانني  من  وتكونت   dadaïsme

التخّلص من قيود النوع ، كما  احتضنت مدرسة bauHaus  األملانية 
البرصيني  للفنانني  مّهد  مما  األداء  وفنون  املرئية  الفنون  جميع 
والكتاب ومصممي الرقص إىل تصّور أشكال التعايش يف تعبرياتهم 
املختلفة، ثم زادت حركة Fluxus يف الستينيات التي كان وراءها 

george maCiunas من تنافذ الفنون املشهدية.

لتنوع  إعتبارا  الصفة األدق  perFormers وهي  خمس مؤّدين 
مجاالت تدّخلهم ) مسح، رقص، سريك( عن مجموعة تُقّرر إنجاز 
عرض شامل إختاروا فيه اإلستناد إىل حكاية »عنت وعبلة«  مما 
يعطي مؤرشا عن موضوع العرض وهو امليز العنرصي ثم نراه فيما 
بعد يمتد إىل امليز يف النوع الجنيس لكن املتابع للمقاطع الحوارية 
يالحظ إستسهاال يف الكتابة النصية حيث قامت عىل قوالب جاهزة 
اللغوية  واألخطاء  األشعار  ظ  تلْفّ زادتها عوائق   des stéréotypes

متمّكنة  دراماتورجية  بمرافقة  ذلك  تفادي  باإلمكان  وكان  حّدة 
رسكوية   وفنون  عرصي  رقص   ( الحركي  أدائهم  يف  تميّزهم  مع 
 le tissu الهوائي  القماش  تقنيتْي  عرب   )les arts CirCassien

تسمح   des agrès أجهزة  وهي   le trapèze واألرجوحة   aérien

بأداء هوائي تحمل الفرجة إىل العموديّة la vertiCalité مع أُفقيّة 
الذي  والعمق   le prosCenium الربوسكنيوم  طريف  بني  التحّرك 
يخلقه تواصل le mapping vidéo بني الركح والصالة فيؤسس كل 

 .en 3d هذا مشهدية بثالثة أبعاد
املختلفة  بمناخاتها  الشاملة  اإلضاءة  بني  تراوحت  اإلضاءة 
املنطقة    - إضاءة  وأيضا  اللونية  املرّشحات  تغيري  عىل  إعتمادا 
l›éairage de zone املتحركة أحيانا بإستعمال الكشافات الذكية 

فتخلق حركية داخل الفضاء الركحي l›espaCe sCénique تتداخل 
ذكي  إختيار  وهو   les lieux sCéniques الركحية  األمكنة  فيها 
اإلختصاصات  تعدد  عىل  دال  ومعنى  فكرا  اإلضاءة  فيه  تصبح 
الحارة  األلوان  عليها  غلبت  التي  اللونية  املرشحات  كانت  وكذلك 
 rouge الناري  lee Filtres بني األحمر  فتاوحت حسب مقياس 
Feu 019 والعنربي ambre 121 والخزامي lavandre 058 وكذلك 
مناخا  تخلق  ألوان  وكلها   bleu moyen 132 املتوسط   األزرق 
 le mapping vidéo مها  دّعّ العرض  إحتفاليا منسجما مع طبيعة 
 l›espaCe sCénique الركحي   الفضاء  بني  تواصال  صنع  الذي 

.l›espaCe tHéâtral والفضاء املسحي
املالبس إعتمدت يف مجملها عىل تباين األسود واألبيض وهو ما 
معانيها  تختلف  محايدة  سوداء  هي  أو  األسايس  املوضوع  يخدم 

أحمر صانع  بلون  أو  دالة  ملّونة  أو هي  الحركة  بإختالف معنى 
 .animation لحيويّة

املتعدد  للعرض  األساسية  املفردات  من  وهي  املوسيقى 
 ( املرجعيات  مختلفة  قطعة   17 من  تكّونت  اإلختصاصات 
صوتيا  عمقا  وخلقت  ودّعمت  رافقت   )...Classiwue, pop, jazz

الفكرية  امللكية  لحقوق  ُمنتِهكا  كان   أغلبها  لكن  للعرض 
العاملي  املوسيقي  اإلرث  ضمن  مندرجة  قطع  سّت  بإستثناء 
 mbube و   blueberry Hill )Louis armstrong-1944  : وهي 
 rum and salomon linda›s original evening birds-1939 (  و 
 Costa diva ) و كذلك CoCa Cola ) tHe andrews sisters -1944
 maria Callas( D›après l›opera » Norma«-1831 de. VinCenzo

 )les Feux de la rampe ) CHarlie CHaplin -1952 وأيضا bellini

 ,)CHarlie rouse  merCi bon dieu-1965 وأخريا
وأما بقية القطع فال نعرف إن كانت جهة اإلنتاج تملك تنازال 

من مؤّلفيها أو هي إشتت حقوق إستغاللها وهي :
sHimmer ) Essentia sound(2019, Passepied ) punCH 

brotHrrs( 2015, Gallows bird ) trees oF eternity(2016 , 
dream CatCHer )Tom novy-milKwisH(2018, WHat›d i say 
)ray CHarles(1959 mort en 2004 , pablos mood ) Augustus 
pablo(2012, Les Contes d›oFFman ) judie devos- 2019(, 
menulis ) Alina orlova-2008(, Cold song ) Klaus nomi-
danCing -pabloConte-1982 و )1981

عىل   ّ حي   « السابق  عرضها  يف  إعتمدت  قد  إملخرجة  وكانت 
الحياة« عىل موسيقى تأليفية مبارشة للفنان جوهر الباسطي. 

العرض كان هجرًة  أجزاًء طوال  إمتّد  الذي  الوثائقي  الشيط 
 la العرض  طزاجة  فيها  إنتفت  ُمعلَّبة  فرجة  إىل  حيّة  فرجٍة  من 
بث  يُرافق  أن  الضوري  من  وكان   FraîCHeur du speCtaCle

الشيط حركة يف الفضاء الركحي حتى نبقى يف مفهوم العرض 
الحي وقد تّم ذلك يف مناسبة واحدة... الديكور كان متعّدد العنارص 
 la symétrie وإتّسم بالتناظر l›enCombrement إىل حد اإلكتظاظ
وتمثل يف بعض أجهزة رسكوية les agrès CirCassiens والربافانات 
les paravents التى سّطحت بتناظرها الفضاء املسحي وكانت 

منزاحة عن نسيج العرض شكال و مضمونا.
لونا  نوعه  يف  يُضيف    »bKaCK and wHite CirCus  « عرض  
التونيس وكان من املمكن أن يكون  غري سائد  يف املشهد الجمايل 
أفضل لو إستعانت املخرجة بدراماتورج un deamaturge لصياغة 
 ein dramaturg دراماتورڨ  كذلك  املسحية   الحوارية  املقاطع 
النوع  هذا  ألن  للعرض  ونقدي  جمايل  كمرافق  األملاني  بمفهومه 
من العروض املتعددة اإلختصاصات صعب وُمعّقد البناء ويتطّلب 

مختصني ِعّدة إلختصاصاته العديدة.

متعدد اإلختصاصات دون دراماتورج ودراماتورق
عرض Black and white circus لنوال سكندراني :

أ. أنور الشعافي )مسرحي(

مسرح

Black and white circus عرض
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».. واحلياة لـم تضع بعد مساحيقها« آلمال موسى
هيام الفرشيشي )ناقدة(

السادس   الديوان  بعد مساحيقها" هو  لم تضع  والحياة   .."
للشاعرة آمال موىس الصادر عن دار كلمة للنش يف تونس 2017، 
يف 115 صفحة. وكانت آمال موىس قد استهلت تجربتها الشعرية 
محمود  األديب  قدمه   1996 يف  املاء"  "أنثى  ديوان  خالل  من 
 ،2005 مرتني"  "يؤنثني   ،1998 يف  الياقوت"  "خجل  املسعدي، 
"مثيل تتألأل النجوم" 2010، "جسد ممطر" 2010 ، ".. والحياة 
لم تضع بعد مساحيقها" يف  2017 تلته طبعة ثانية يف مرص يف 
2020، وصدر لها مؤخرا ديوان "وحدي يف رشفة النساء" 2021.
وتبدو لنا هذه الدواوين من خالل عناوينها مشوعا شعريا 
لتكوينها  تلمسها  يف  وكيانها،  املتفردة  األنثى  ذات  من  منبثقا 
املائي مصدر الحياة وملعانها. وكأنها تقدم الشعر كنسيج لغوي 
جمايل قد من نور نفيس، متدفق كمجرى املاء يف الكون.. ترى من 
خالله الجانب املشق وامليضء .. وتنأى عن تهويمات السيالية 

وهالمية الشعر امللغز العاتم.
ورد العنوان ".. الحياة لم تضع بعد مساحيقها"  عىل شكل 
النصوص  طيات  بني  يتلمسه  القارئ  جعل  غائب  لحدث  تتمة 
الشعرية..  وتشكل الغالف الخارجي من وجه الشاعرة وهي يف 
منتهى تألقها، يدها عىل ذقنها يف حالة تأمل قصوى ... واستهلت 

الديوان بتصديرين:
 التصدير األول لألديب جربان خليل جربان : قلت مرة للحياة: 
" أود لو أسمع املوت متكلما، فرفعت الحياة صوتها قليال وقالت 

يل: إنك تسمعه اآلن". 
أن  هو  املوت    " درويش:  محمود  للشاعر  الثاني  والتصدير 

ترى املوت". 
وتعد هذه العتبات النصية مهمة لندرك اإلشكال الغائب عن 
والحياة  معها،   يولد  بل  الحياة،  يالزم  الذي  املوت  لم  العنوان، 
واالستمتاع  والتأني  الهدوء  منتهى  يف  تعاش  أن  تستحق 
بتفاصيلها املرئية والحسية..  إن كان املوت فكرة وجودية شغلت 
املبدعني والفالسفة فهو تناول ذهني له وقعه عىل النفس شعريا 
يف  الشعر  براعة   تكمن  إذ  للفكرة.  امللموس  التجسيد  من خالل 
حيوية  يختزل  نص  يف  صياغتها  و  الصور  إنشاء  عىل  القدرة 
األعماق. وذلك انطالقا من لغة الجسد الحي بكل تجاربه الحسية 

التي تأخذ بعدا تصوريا ينتشلها من آلية التكرار.
 فالشاعرة آمال موىس وهي يف حالة تأمل ال تنزع نحو تناول 
هيئة  يف  لنا  تبدو  وال  ملغزة،   تجريدية غامضة  األفكار بصورة 
اإلنسان،  املوت من صميم وجود  أن  لنا  مدركة  عبثية. بل بدت 
و أن الشعر هو الخلق الحقيقي الذي ينتشله من اللغة املتكلسة 

املميتة. 
يف املطارات 

أرى الحياة ناهضة من الغموض للتو
لم تضع مساحيقها بعد
لم تسو تسيحة شعرها

لم تخلع ثوب النوم املخميل الشفاف
لم ترتد الجينز السماوي اللون

لم تلبس حذاءها عايل الكعب
لم تتعطر بعد

لم تضع اكسسوارات الفضة
لم تتشف قهوتها التكية قليلة السكر 

لم تضع اسطوانة املوسيقى بعد
إنني يف املطارات أباغت الحياة يف مضجعها السي

امرأة  الشاعرة تصف  كانت  إن  نتساءل  أن  لنا  النص  يف هذا 
دون  الذات  نحو  سفرا  املطار  كان  وإن  الحياة،  تصف  كانت  أم 
مساحيق وأقنعة اجتماعية، أم أنه سفر رسيع المرأة لم تستقبل 
أشياءها  ترتب  لم  الخارجية،  هيئتها  تشكل  لم  بعد،  النهار 
وتفاصيلها. تعيش الصحوة األوىل كامرأة نهضت للتو لم تتجمل 
اللباس واستقبال  املرآة بعد، و لم ترتب عادتها يف  بعد، لم تلتق 
شعريا  مشهدا  منها  شكلت  الدقيقة  التفاصيل  تلك  الصباح. 
لتجعل من العالم املادي واملحسوس يف صميم التجربة اإلنسانية. 
وإن  املدركة. تستحضها  الحواس  إيقاظ  الحياة   عرب  فتصف 
تلتقط  املوسيقى،  وعزف  والعطور  القهوة  روائح  باعثة  غابت 
التفاصيل األنثوية، وما اللباس السماوي واكسسورات الفضة إال 
إحالة عىل الصباح بزرقته وملعات النور املنعكسة عىل األجسام. 

ومنها تنطلق الحياة لتعاش بطرق جمالية. 
الحياة أسلوب وصورة، واملساحيق ال تشوه 
لتعاش  رونقا  لها  تضيف  وإنما  أصلها 
الصور  الشاعرة  تنتقي  بشغف..لهذا 
التشبيه  عرب  األشياء  تصف  بعناية، 

والتجسيد لتقتب من الروح.
صامتة

كبيت عىل البحر
منيس يف طقس شتائي املزاج

بالفضاء  الذات  عالقة  هو  الصمت 
للحالة  إدراك  والتشبيه  الخارجي. 
الداخلية. فالشاعرة يف حالة إصغاء إىل 
هدير املوج الصاخب يف الشتاء،  والبيت 
الصامت املنيس  غارق يف طقس يمتزج 
السماء  بماء  العذب  السماء  ماء  فيه 
فال  متواترا.  إيقاعا  يتلقى  املالح، 
الصور  عن  املرئية  الصورة  تنفصل 
وامللموسة.  والذوقية  السمعية 
الرؤية تجسد طقسا شعريا غامضا 

وخصبا تفتح عني الشاعرة اللتقاط ألوان 
يفرزه  العمودي واألفقي،  وما  املاء  البحر والسماء وأشكال 

وتعيل  فتحركها  اللغة  تراود  ضاجة  أصوات  من  التقاطع  هذا 
الذات مرصد  تكون  قويا  الخارجي  الصوت  كان  فكلما  صوتها. 
حالة  يف  الخلق،  لحظة  بايقاع  املثخنة  الكينونة  كبيت  استقبال 
إصغاء وتأمل. فهناك ارتباط بني الذات الشاعرة والدار إذ يتحول 
متصل  واحد  كيان  إىل  وتحولهما  رمزية،  استعارة  إىل  به  املشبه 

ببعضه يف عرض فني رائع. 
بصور  الفكرة  ربط  يف  تفننت  موىس  آمال  أن  القول  ويمكن 
االرتباط  غياب  ورغم  بخفة،   مستسلة  بطالقة،  متدفقة 
فإن  املنيس   والبيت  أبدا  معها  الحارضة  الذات  بني  الظاهري 
يسهل  التي  بالرموز  مرصع  متجانس  كحلم  تركض  الفكرة 
الكتابة  لحظة  وأن  مفاتيحها.  وإدراك  إقفالها  حل  القارئ  عىل 
للتعبري عن فكرة مجردة من خالل  الخلق  توازي لحظة  عندها 
صور حسية مريحة. إن رسم هذه التفاصيل املرئية ليس مجرد 
اللغوية  الريشة  املألوفة، بل تكمن براعة  لها ومعانيها  محاكاة 
يف ذلك التصميم الهنديس الداخيل أو تلك الهياكل التي يشد إليها 
أنها  الرغم  اللغوي يف وحدة فنية منسجمة متآلفة عىل  الكساء 

تبدو يف هيئتها الواقعية متباعدة.
وتثري الشاعرة آمال موىس تجارب الحواس لتستجع خربات 
فكرتها  املثال  سبيل  وعىل  الغائبة،  اللحظات  واستجاع  قديمة 
بها  تحتفظ  متنوعة  وأشكاال  هيئات   يتخذ  إذ  البياض  عن 
الذاكرة، تنتشل املعنى من التجريد وتقدمه يف فضاء مرئي زاخر 
يعيش  و  القارئ  ذاكرة  تالمس  الحميمية  الرهيفة  بالتفاصيل 
وقعها يف نسيج لغوي شعري، وكأنه أمام لوحة تشكيلية تجسد 
الهيئة  عن  خارجة  لكنها  متناغمة،  جزئية  مشاهد  يف  ما  فكرة 

العادية املألوفة.
لغة جديدة تشكلت للتو

رأيت الكلمات
بيضاء كالصدفة

بيضاء كوجه قمري يعلوه شعر فاحم
كاللقاءات الخجولة

كاألسنان األوىل
الشاعرة  تجعلنا  الوالدة،  حديث  كائن  هو  الشعري  النص 
نعيش معه اإلحساس بمتعة الدهشة ورونق الصور.. فمنذ بداية 
اللحظة  وقع  وحداثة  الحيوي  الخلق  لعوالم  تدخلنا  القصيدة 
الرؤية  يف  استغراق  حالة  يف  أنها  لنا   تس  وكأنها  الحادسة. 
الشعرية. وأنها يف حالة سعادة تتنفس الشعر، وتتقاسم غبطة 

والدة النص مع القارئ: 
طعم  بينها  ويجمع  التشبيه  عىل  الشعرية  الصور  تقوم 
البدايات املتفتحة كمعادن نفيسة تخرج من كمونها. هي روح 
و  الصدفة  يف  الكامن  اللؤلؤ  بلمعان  شبيهة  وطاقتها  الحياة 

استدارة القمر املكتمل، ييضء الظالم 

العتمة.  يف  الخجول  النور  بريق 
التي  الحليبية  كاملرحلة  بكر  بيضاء 

تختزن ماء الوجود.
بيضاء كأول الحب

بيضاء كأول حب
كثوب زفايف األبيض

النوم يف  بيضاء كمفروشات غرف 
أول الليل

كأول ليلة حب.. بيضاء
كعاشقني يتداركان ركوب الجفاء

من  الجسد  األبيض  اللون  يرافق 
وهو  الناصع.  النقي  الحب  خالل 
إحساس للعبور إىل الوصال. واإلحساس 

بالجسد ككيان عاطفي.  
بيضاء كقطنة لم يمسسها دواء
بيضاء كسير مغطى بالياسمني

كسير لم تنم فوقه امرأة بعد
بيضاء كشفاه الصائم

كاألطفال..
بيضاء كعطش رجال الحرب للنساء

كحنني العجوز للصبا
والبعيد لسكان قلبه

واملرأة الوحيدة للحبيب..
تصور بياض الجسد حني يفقد الطرف اآلخر، الحبيب الغائب 
برائحته  الياسمني  يعوضه  روحي.  عالج  أي  غياب  يف  املفقود، 
التي  الرائحة  تعوضه  الجسدي  فاالنفصال  عليه،  يدل  الشذية 
حالة  يف  فالشاعرة  الحي.  والجسد  العنفوان  كذكريات  تندثر  ال 
تعفف بريء طفويل، وظمأ يف آن، تعرب عن شوق يرتقي ملصاف 

الروحانية.
بيضاء كما الكفن..

بيضاء كظمأ العطش آلذان املغرب
أتذكر ذاك السؤال يف "أنثى املاء"

لم يأتينا املاء
متلظيا من شدة العطش

الكفن ثوب نقيض ثوب الزفاف، والظمأ شوق حارق لالرتواء. 
والحنني لجسد زائل لكن الرغبة نابضة بالحياة. فطعم املاء من 
الوصال  ثنائية  تجسد  وبذلك  اآلذان.  وصوت  الياسمني  رائحة 
والفراق، االرتواء والظمأ، اإلشباع والصوم، الفرح والحزن. ولكن 
فسحة  تمنحها  عميقة  روحية  كوشائج  الشعرية  اللغة  تبدو 

تحتضن الروح املتأملة.
وبذلك  تنسج  آمال موىس سلسلة من الصور املرئية تحيي يف 
القارئ تجاربه الحسية، وتحيي فيه دهشة األسئلة حول دالالت 
اللون األبيض الثقافية فهو لون االحتفاء بالحياة واملرور للموت. 
النمو والتفتح ومراسم  يرافق اإلنسان من التكوين الجنيني إىل 
املعاني  خالل  من  الحالة  هذه  عن  تعرب  ولم  والرحيل.  الفرح 

املجردة بل من خالل تفاصيل حسية تحيل القارئ إىل ذاته. 

على سبيل الخاتمة

آلمال  مساحيقها"  بعد  تضع  لم  والحياة   .." نصوص  قدت 
أصداء  من  املتلقي  ذهن  يف  تتكه  وما  ذهنية  صور  من  موىس 
وترددات ورنني ، تلك الغبطة التي تلتقط الخيط الشفاف الرابط 
بني الصور املتدافعة كما لو أنه وتر للحن باطني أو ما عرب عنه 
بروكسون بأنه "نغمة الحياة"  حني تنبثق اللغة الشعرية وتلتقط 
الصور الكامنة يف دهاليز الذاكرة العاتمة و تخلق فيها الحياة من 
جديد وتشكلها بمنتهى الحرية ...كما الحظنا االعتماد الواضح 
عىل التشبيه التمثييل باستعمال آداة التشبيه حرف الكاف. يتعدد 
بمثابة  الشبه..وهي  الصفات وأوجه  به، فاملشبه متعدد  املشبه 
التصورات عرب "إنشاء عالم من الصور ..ينتج عنه خيال العالم 

كمعطى صحيح" *

قراءة في كتاب
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اخلطاب العجائبي يف »احلّطاب والساحرة« لنجيبة بوغندة نموذجا
عبدهللا المتقي

تعترب العجائبية تقنية من تقنيات الحكي أو القص، وحدوث 
أحداث طبيعية وظهور  ظواهر خارقة، كما أنها ابتكار ما هو 
العجائبية  املألوف، ويتداخل مفهوم  جديد وغريب وخارج عن 
والخوارقي،  والفانتاستيكي  كالغرائبي  أخرى  مفاهيم  مع 
فإن  واحد  مصطلح  عن  للتعبري  التسميات  اختلفت  ومهما 
املعنى، ال يختل، فكلها تدور يف فلك الواقع والالواقع، واملعقول 

والالمعقول.
إىل  طريقا  لنفسه  يجد  أن  العجائبي  النص  استطاع  ولقد 
موروثنا الحكائي القديم، كما يف ألف ليلة وليلة، وكذا إىل لرواية 
والقصة، بل ويغلف حتى القصص املوجهة لألطفال بالعجيب 
والغريب،  مما يجعل منه نصا إبداعيا والطفل فضوليا لتلقيه، 
والتدهيش،  التعجيب  خاصيتي  عرب  الواقع  لتجاوزه  وذلك  
»إقبال  أن  كما  بالسحر،  والحقيقة  بالخيال  الواقع  فيمتزج 
ومرد  الواقعي،  عىل  إقباله  من  أكرب  منه  العجيب  عىل  الطفل 
ذلك أن القصص العجيب قد تعهدته األجيال املتعاقبة بالتعديل 

والزيادة والنقصان« بتعبري التونيس أحمد السماوي.
ومساهمة منا يف االقتاب من تجليات العجائبية يف القصة 
الطفلية يف تونس، ارتأينا االشتغال عىل  »الحطاب والساحرة« 
والصادرة  الطفولة،  أرايض  يف  ماطرة  قاصة  بوغندة  لنجيبة 
ضمن سلسلة خري جليس، وقبل االنتقال إىل القراءة التفسريية 
والتحليلية، يمكن مالمسة عتبات القصة الداللية التي يعكسها 
القارئ  فضول  يثري  من  أول   هي  الكتاب  واجهة  ألن  الغالف، 
املشهية  التداولية  الوظيفة  ترسيخ  إل  أيضا   وتهدف  الصغري، 

واملحاور ألفق انتظاره .
للعتبات ضمن  املجال سنلقي يف مالمستنا السيعة  يف هذا 
مقاربتنا لقصة »الحطاب والساحرة« عىل العنارص اإلشهارية 

التالية :
- العنوان

- صورة الغالف

1 - العنوان
مدارات  تلخص  دالة  وعالمة  للكتاب،  اسما  العنوان  يعترب 

التجربة، فهو يمثل تلخيصا للنص وإفشاء لسه ونيته.
بارز  القصة من لفظتني كتبتا بخط  يتكون عنوان  وعليه، 

عريض،وبلون أحمر مثري لالنتباه:
» الحطاب » : يحيل عىل َجاِمع الَحَطِب أَْو بَاِئعه

ْحَر َويتزاِوُل الخداع  » الساحرة » : تحيل عىل  َمْن تْعَمُل السِّ
وسلب العقول

بعالقة  »الساحرة«  ولفظة  »الحطاب«  لفظة  ارتبطت  وقد 
عطفية تفيد الصحبة واملعية، مما يعني أن الحطاب والساحرة 

سيربمان  عالقة رشاكة تجمع بينهما  ,

2 - صورة الغالف
للكتاب،   األوىل  للدفة  اإلخراجي  الجانب  بضورة  الوعي  إن 
فهي  مساحته،  يف  األكرب  الحيز  تؤثث  أن  الغالف  لصورة  أتاح 
تجسد غابة مورقة وخضاء، ثم الحطاب الذي  يبدو يف حالة 
شكل  وعىل   ، ومخيفة  بشعة  صورة  ففي   الساحرة  أما  هلع، 

ريح عاصفة، وخلفها قرص بقبب وجوامري حمراء .
وعليه، تصبح صورة الغالف  نصا موازيا يتعالق مع العنوان 
التوضيح والتفسري  من خالل رصده برصيا، اعتمادا عىل مبدإ 
إىل  الدخول  خالل  من  عليه  سنتعرف  الذي  االشتاك،  هذا  ملآل 

عوالم القصة.
عىل  للطفل  إشارة  الغالف،   وصورة  العنوان  يعطي   هكذا 
أنه مقبل للدخول إىل عوالم عجائبية ومدهشة، وهذا من شأنه 
فتح شهيته السدية أكثر للتفاعل مع األحداث التي تحبل بها 

هذه القصة .
الكاتبة  لها  رشحت  التي  القصة  هذه  لنا  تقول  فماذا  

»الحطاب والساحر عنوانا« ؟
الصقيل   الورق  من  صفحة   12 يف  القصة  جاءت  بداءة، 
07 صور  118سطرا، تساوقا مع  وبحجم كبري، عدد أسطرها 
إىل  تقسيمها  يمكن  تخلو من تشويق  ال  ملونة، وتحكي قصة 

األنفاس التالية :
تمهيد :تبدأ القصة باستهالل يحدد للقارئ الصغري وضعية 
حطاب  رجل  »عاش  والبيئي:  األرسي  محيطه  داخل  الحطاب 

عىل اطراف القرية مع سبعة من بنات وأمهن الحامل باملولود 
الثامن، كان يخرج كل يوم مع إطاللة الصبح إىل الغابة القريبة 
ليجمع ما تيس له من الحطب ليبيعه ويرصف ثمنه عىل أرسة 

وفرية العدد« ص2,
داخل  الحطاب   – البطل  وضعية  التمهيد  يحدد  لهذا  تبعا 
يلفت  مما  وبناته،  زوجته  وبمعية  والسكني،  العائيل  محيطه 
أحداث  يف  دورها  لها  سيكون  الشخصيات  هذه  أن  إىل  االنتباه 
يستمر  لن  الذي  الهدوء  االستهالل  هذا  عىل  يرين  كما  القصة، 

طويال.
 النفس األول : يجسده توقيف   الحطاب بتودد من قبل امرأة 
متفة، وادعاؤها أنها خالته وأنها غادرت القرية قبل والدته، ثم 
إشفاقها عىل حالته املزرية، مع تصديقه وتكذيبه يف نفس اآلن.
أمك،  تلدك  أن  قبل  القرية  غادرت  فقد  أختي،  ابن  لكنك   -«
واآلن أعود بعد أن مللت حياة التحال والوحدة بعيدا عن األهل .
شكلها  له  يتك  ولم  ومكذب،  مصدق  بني  الحطاب  بقي 

ومظهرها مجاال للتكذيب« ص 3.
الشخصية  باعتباره  الحطاب  شخصية  النفس  هذا  يضم 
املحورية يف القصة، إضافة إىل شخصية جديدة، هي الساحرة 
- الخالة بصفة تنكرية وزائفة، ويتساوق هذا النفس وصورة 
بحجم كبري، والتي تعطينا وصفا نتعرف من خالله عىل صورة 
الحطاب والساحرة - الخالة  الحسناء، والفضاء الذي يتواجدان 

فيه.
الفاتنة  للمرأة  الحطاب  تصديق  يف  يتجىل   : الثالث  النفس 
وإسالة لعابه  بإخراجه  من خصاصته، رشط أن يبعث لها بنته 
وعىل  عليه  االنفاق  مقابل  يف  قرصها  شؤون  لتسييري  الكربى 
أرسته : »بداية من اليوم، ستبعث يل كربى بناتك لتكون املشفة 
عبى تسيري شؤون القرص، فقد رصت عاجزة عن إدارة أموره 

بمفردي« ص 3.
هاهنا تبدو الساحرة  املتنكرة فاعلة مؤثرة ومقررة، فيما 

يبدو الحطاب وقد انطلت عليه الحيلة ومفعول الطمع .
أما النفس الثالث فيبدو من خالل استغراب زوجة الحطاب، 
بل  جدوى،  دون  الحطاب  زوجها  صد  اليائسة  ومحاولتها 
ورفضها   امتناعها  أخريا  ثم  الحلم،  وإحباط  بالشك  واتهامها 
تسليم بنتها الصغرى،  ومغادرتها للكوخ بمعية كلب الحراسة 
رغم توسالت زوجها ومنعها حينا آخر، كما يرفق هذا النفس 
خالل  من  الحطاب  بهجات  عىل  خاللها  من  نتعرف  بصورة 
مالمحها،  خالل  من  الزوجة  واستغراب  وحرية  ابتسامته، 

وحركة يديها ,
- يف حني يجسد النفس الرابع غضب الساحرة، وامتساخها 

يف  نقرأ   ، مرعبة  وأنياب  حمراوين  بعينني  بشعة  امرأة  إىل 
عىل  وظهرت  عادتها  غري  عىل  غضبا  »فاستشاطت  الصفحة: 
غري مظهرها«، بل وامتساخها ثانية إىل عاصفة :« اشتد هوله 
أكثر ملا رآها تتحول إىل عاصفة تأخذ يف طريها كل يشء » ص 
لتعود  بالزوجة،  اللحاق  تحاول  وهي  الكلب  من  خوفها  ثم   ،9
وبعدهخروج  الحطاب،  من  االنتقام  بنية  أشباحها  قرص  اىل 
الحطاب من ورطته ومحبسه  بفضل قطعان الذئاب والثعالب 

والضباع، وهروب الساحرة  الشيرة وانهزامها.
يف حني تفيض الخاتمة إىل ذهاب مفعول السحر عن البنات 
بعد ابتعاد الساحرة وااللتحاق بأمهن، وندم الخطاب عما صدر 
منه قي حق أرسته الصغرية بسبب رشاهته، وقراره البذل الكثري 

من الجهد من أجل حياة كريمة .
حالته  إىل  القصة   خاتمة  يف  السدي  اإليقاع  يعود  وبذلك 
الهادئة كما هو يف االستهالل، وذلك بعد توتر الحطاب وزوجته 
الذي  الساحرة  وبني  بينه  الحاد  التوتر  ثم  للكوخ،  ومغادرتها 
بلغ ذروته حد االنتقام : »تريد اللحاق بزوجته ومن بقي معها، 
لكن الكلب أخافها فعادت أدراجها إىل قرص األشباح لتنتقم من 

الزوج عىل طريقتها« ص9.
تجليات العجائبي

يتجسد عىل أشكال عدة وبطرق مختلفة، منها املسخ الذي 
يعني » تحويل صورة إىل صورة أقبح منها« كما جاء يف لسان 
العرب، مما يجعله يتسم بطابعه العجائبي، ألنه تحويل  الكائن 
الحطاب   « قصة  يف  املسخ  صور  هي  فما  أخرى.  إىل  حالة  من 
والساحرة ؟ الذي ينحرص يف تحول الخالة من حسناء إىل بشعة، 
عادتها  غري  عىل  غضبا  »فاستشاطت  رشيرة:  إىل  وديعة  ومن 
صارتا  حتى  عيناها  فاحمرت  مظهرها،  غري  عىل  وظهرت 
كجمرتني تتقدان رشرا، وبرزت لها أنياب مخيفة تكرب وتطول 

كلما زاد الغضب وبانت لها مخالب معقوفة مخيفة« ص 8.
،حيث  تماما  مختلف  ولكنه  املسخ  من  آخر  مشهدا  ونجد 
له عالقة بالطبيعة ورداءة أحوال الطقس  حيث نقرأ : »اشتد 
يف  تأخذ  عاصفة  إىل  البرص  ملح  يف  تتحول  رآها  ملا  أكثر  ذهوله 

طريقها كل يشء، تقتلع األشجار وتحطم الصخر«9.
بصورة  يرفق   ـ  املمسوخان  املشهدان  هذان  يكتمل  وكي 
تجسد برصيا مالمح الخالة الساحرة بأنيابها الطويلة وعينيها 
الحمراوين . والحطاب يف حالة هلع وخوف من هذا التحول الذي 

لم يكن ينتظره .
وبذلك تكون الصورة قصا برصيا، يعضد الشكل العجائبي ، 
مما يجعل القارئ الصغرية  أمام مشهد سينمائي غري متحرك، 
كما يجعله يف حرية ودهشة، وهذا من شأنه فتح شهيته ملتابعة 
القراءة بشغف ولذة روالن بارت، ملا للنص العجيب والخارق من 

إمتاع  يف نفسية األطفال .
وعليه، نستنتج أن املسخ قيمة أساسية يف قصة »الحطاب 
والساحرة«، كما أنه لعب دورا ملفتا فيخلق العجيب من خالل 
أخرى  إىل  هيئة  من  الساحرة  صاحب  الذي  واملسخ  التحول 

مخالفة تماما لهيئتها التي ظهرت بها يف البداية تمويها.
تربوية  ابعاد  من  والساحر«  »الحطاب  قصة  تخلو  وال 
بالخطإ   واالعتاف  بالذنب  والشعور  الطمع  كعاقبة  وقيمية، 
الوفاء  قيم  ثم  الرصيح،  وبمعناهما  الحطاب،  يجسدها  التي 

لألمومة والتضحية واملروءة التي تشخصها الزوجة.
كبري،  وبحجم  باأللوان  عديدة  برسومات  النص  يزخر  كما 
وهذا من شأنه أن يلعب دورا يف  تأثيث فضاء النص، وكذا دور  
األساسية،  الوقائع  تشخيص  طريق  عن  والتفسري  التوضيح 
الكتابة عىل مرجعيات  انفتاح  نوع من  إىل خلق  باإلضافة  هذا 
مختلفة باستيحاء القصة للفانطاستيكي، يف محاولة  لتنويع 
الواقعية  الكتابة  حدود  يف  الرسو  بدل  الكتابة،  مستويات 

الصارمة بمالمحها الشائعة يف الكثري من التجارب .
ومجمل القول، » الحطاب والساحر« » نص عجيب، امتاز 
رسوم  جميلة،   ورسوما  حكيا،  املدهش  والخيال  بالتشويق 
األيقونية  املرافقة  وهذه   ، القصة  ألحداث  ومرافقة  معربة 
شهيته  وفتح  الطفل،  ذهن  يف  املعنى  ترسيخ  تتغيا  للمكتوب 
السدية الستقبال اللغة البرصية، ألن الرسم أحد أشكال التعبري 

التي تساهم يف تحبيب التلقي وجماليته«.

قراءة في كتاب
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قراءة يف ثالثية »جهاد ناعم« و»محام الذهب« 
و»حذاء إسباين« ملحمد عيسى املؤدب

شفيع بالزين

قراءة في كتاب

الرواية "الحضارية" بين الجمالي واإلنساني :

تصدير:
"إن المصالحة عند الشعوب المتحضرة ال 

تتم إال عبر الحفر في التاريخ المنسي"  
)حذاء إسباني(

العربية منذ نشأتها ويف مراحل مختلفة من  الرواية  ُشغلت 
تطورها بقضية العالقة الحضارية والثقافية بني الشق والغرب 
وتراوح الكتّاب يف رؤيتهم لهذه العالقة بني التواصل أو التعايش 
التصادم  أو  والقطيعة  أنموذجا(  للحكيم  الشق  من  )عصفور 
)موسم الهجرة إىل الشمال للطيب صالح أنموذجا(. وقد اعتقدنا 
أن هذه القضية لم تعد مطروحة بعد أن دخلنا يف عرص العوملة 
الجغرافية  الحدود  فيها  زالت  التي  الكونية  الرقمية  والحضارة 
والثقافية. غري أن للروائيني املعارصين عىل ما يبدو رأيا مخالفا 

لهذا االعتقاد ورؤية مغايرة 
الثقافية  العالقات  ملسألة 
الشعوب.  بني  والدينية 
عن  يعرب  من  أبرز  ولعل 
هذه الرؤية الكاتب التونيس 
يف  املؤدب  عيىس  محمد 
"جهاد  الروائية  ثالثيته 
الذهب"  و"حمام  ناعم" 
فهي  إسباني".  و"حذاء 
روايات ثالث متكاملة تمثل 
يدعو  حضاريا  مشوعا 
إنسانية  عالقات  بناء  إىل 
والثقافات  الحضارات  بني 
املختلفة  واألديان 
الحوار  قيم  عىل  تتأسس 
الديني  والتسامح  الثقايف 
حيث  السلمي.  والتعايش 
ديانة من  رواية  كل  تتناول 
تستقطبها  الثالث  الديانات 
ويحتضنها  التونسية  البالد 

مجتمع منفتح وقابل للتعايش والتسامح: ففي "جهاد ناعم" 
إلسالم  دعوة  ويضمنها  العنيف  الجهادي  اإلسالم  املؤلف  ينتقد 
الكاتب  يحفر  الذهب"  "حمام  ويف  ومتسامح.  ومتفتح  سلمي 
لبناء  تاريخيا  حفرا  التونسية  اليهودية  الجماعية  الذاكرة  يف 
مرجعية رسدية جديدة قادرة عىل ترميم الذاكرة املتصدعة من 
يف  ومسلميها  تونس  يهود  بني  السلمي  التعايش  إمكان  أجل 
عن  بعيدا  واإلنساني  والحضاري  الثقايف  االنتماء  مفهوم  إطار 
التعصب والكراهية واألدلجة. ويف "حذاء إسباني" يحفر الكاتب 
من جديد يف الذاكرة التونسية-اإلسبانية املشتكة ليبني رسدية 
أخرى تؤسس إلمكان التعايش بني املسلمني واملسيحيني انطالقا 
التسامح  إىل  الذاكرة املشتكة ويف إطار قيم إنسانية داعية  من 

والتعايش السلمي.
من  أهميته  يستمد  ال  الثالثي  الروائي  املشوع  هذا  أن  غري 
وإنما  فحسب  إليها  يدعو  التي  واإلنسانية  الحضارية  القيم 
يكتسب أهميته كذلك يف نظرنا من خصوصيات الطرح الروائي-

الحضاري لفكرة التسامح والتعايش بني األديان. ومن أبرز ما 
إىل  لم ينظر  أنه  الروائي  الحضارية يف هذا املشوع  يميز رؤيته 
مسألة العالقة بني الثقافات واألديان يف املجتمع التونيس- كما 
اآلخر  إىل  األنا  أو  الذات  منظور  من  الرواية-  كتاب  أغلب  فعل 
املختلف والغريب أو العدو بل عالجها من زاوية نظر اآلخر إىل األنا 
أو الذات املختلفة لكنها ليست غريبة أو مصادمة أو معادية بل 
هي مشتكة معها يف عالقات وروابط مختلفة ويف النهاية تلتقي 
واالختالفات   للتناقضات  املستوعب  العميق  اإلنساني  األفق  يف 

تكون  أن  السابقة  الروايات  يف  املألوف  كان  ولنئ  والرصاعات. 
الرحلة أو التجربة متجهة من الداخل إىل الخارج أو من الشق 
إىل الغرب أو من الجنوب إىل الشمال فإن الوجهة يف روايات محمد 
عيىس املؤدب معكوسة من الخارج إىل الداخل ومن هناك إىل هنا 
ومن الشمال إىل الجنوب. فهي هجرة مضادة أو معكوسة ليست 
رحلة  هي  بل  واالنتقام  واالنبتات  واالستالب  االغتاب  اتجاه  يف 
للتاريخ  جديدة  وقراءة  للعالقات  بناء  وإعادة  واكتشاف  كشف 
وتجذر يف الهوية املشتكة وإعادة بناء للذاكرة املتصدعة. وفضال 
عن هذه الرؤية الجديدة واملختلفة عن الرؤية الحضارية السائدة 
عىل  الكاتب  قدرة  عن  الثالثية  هذه  تكشف  العربية،  الرواية  يف 
أصيلني  حقيقيقني  "أبطال"  أو  شخصيات  وبناء  اآلخر  تمثل 
بعيدين عن اإلسقاط والنمذجة والتنميط. كما تكشف عن قدرة 
عىل إبداع نماذج واقعية تاريخية بل إنسانية بأبعادها التاريخية 

مقنعة  نماذج  والثقافية،  والحضارية  والنفسية  واالجتماعية 
ومؤثرة بل محببة ومثرية للتعاطف واإلعجاب وقادرة عىل تغيري 
املجتمعات  هذه  إىل  الغربي  بل  والعربي  التونيس  القارئ  نظرة 
وموروثنا  وقناعتها  مسلماتنا  ومراجعة  واألديان  والجنسيات 
روايات  الثالثية  هذه  كانت  ولنئ  الراسخة.  وتمثالتنا  الثقايف 
بناء  وإتقان  عواملها  وتماسك  وحبكتها  بلغتها  وتشوق  تمتع 
الشخصيات وتثري الخيال وتدفع القارئ إىل االندماج والتعاطف، 
فإنها فضال عن ذلك روايات مكتظة بالتاريخ وممتلئة باملراجع 
باملراجع  الصلة  وقوية  املضمنة  بالنصوص  وغنية  والوثائق 
التاريخية والحضارية، إىل حد يصعب فيه التمييز بني التاريخي 
وتثقف  تعّلم  روايات  فهي  التخيييل.  أو  واملتخيل  املرجعي  أو 
وتحرض عىل التفكري وتحث عىل االطالع وقراءة التاريخ أو إعادة 
روايات  أو  تاريخية  روايات  كونها  عن  النظر  وبغض  قراءته. 
متخيلة فإنها يف الحالتني تنبئ بالبحث الشاق واملجهود الضخم 
الوثائق  عىل  واالطالع  املعلومات  جمع  يف  الروائي  بذله  الذي 
واملراجع ومعاينة األماكن واملواقع التي جعلها مسحا لألحداث. 
ولعل ما يشدنا أكثر إىل هذه الثالثية- زيادة عىل ما ذكرنا- أنها 
إىل أخرى  املعالجة من رواية  الفني يف طريقة  التطور  تنبئ عن 
تقنيات  أو  الحبكة  إتقان  أو  اللغوي  االشتغال  حيث  من  سواء 
السد املعارص من كس الخطية الزمنية واملراوحة بني املحكيات. 
يف  الكاتب  اعتمد  السدي  املنظور  عىل  االشتغال  مستوى  ففي 
أو  الحكاية  داخل  الشخصية  الراوي  عىل  ناعم"  "جهاد  رواية 
السري ذاتية وهو راو واحد يعرب عن وجهة نظر واحدة، ويف رواية 

وأما  األصوات.  أو  النظر  ووجهات  الرواة  تعدد  الذهب"  "حمام 
رواية "حذاء إسباني" فحافظ الكاتب فيها عىل راو داخيل واحد 
مركزي لكنه أتاح املجال لروايات أخرى ورواة آخرين من درجة 
بينما  الشخصية  بناء  عىل  االشتغال  مستوى  ويف  وثالثة.  ثانية 
الرواية األوىل مستهلكة ومفتعلة، ظهرت يف  تبدو الشخصية يف 
لكنها  نضجا  وأكثر  ومختلفة  جديدة  شخصية  الثانية  الرواية 
شخصية  من  أكثر  هناك  ألن  جيدا  تتطور  لم  أو  مكتملة  غري 
الذي أدى  الرواة والروايات األمر  الرواية إضافة إىل تعدد  تتنازع 
ناضج  لبناء  فاتسعت  األخرية  الرواية  وأما  الخطاب.  تشتت  إىل 
ومتماسك لشخصية مغايرة للمألوف الروائي وذات بعد تاريخي 
القارئ.  إىل  وأقرب  وتماسكا  إقناعا  أكثر  يـجعلها  وإنساني 
وحتى النظرة إىل األنا واآلخر قد تطورت من رواية إىل أخرى نحو 
مزيد من النضج واالعتدال والتوازن. فبينما غّلبت الرواية األوىل 
واملتسامحة  اإليجابية  النظرة 
الشخصيات  مع  واملتعاطفة 
التي تمثل اآلخر )الحب- القيم- 
والتاريخي-  الثقايف  العمق 
السلبية  النظرة  عىل  العائلة( 
الشخصيات  إىل  واملشوهة 
وسلوكيا  دينيا  األنا  تمثل  التي 
الروايتان  قامت  واجتماعيا، 
متوازنة  نظرة  عىل  األخريتان 
األنا  من  كل  إىل  وإنسانية 
املشتك  عن  وبحثت  واآلخر، 
والتاريخي  اإلنساني  والجامع 
أديان  إىل  املنتمني  بني  والرمزي 
وثقافات مختلفة من شأنه أن 
والتعايش  التواصل  لهم  يتيح 
يفرق  ما  عىل  ركزت  مما  أكثر 
الكراهية  ويسبب  بينهم 
املشوع  هذا  ولكن  والعداء. 
مستواه  يف  املهم  السدي 
أهميته  من  جانبا  يفقد  قد  والحضاري  والتاريخي  الفكري 
الترصيح  يف  وقع  إن  والروائي  والجمايل  التخيييل  املستوى  يف 
عيىس  محمد  أن  يف  شك  وال  املسقط.  اإليديولوجي  والخطاب 
يكون  أن  قبل  حداثي  روائي  مشوع  صاحب  باعتباره  املؤدب 
األكرب  الرهان  أن  يدرك جيدا  إنساني  صاحب مشوع حضاري 
روائية  كتابة  الثالثية  تكون  كيف  هو  املشوع  هذا  تحقيق  يف 
الحداثية  السدية  ورهاناتها  الجمالية  لـ"رشوطها"  محققة 
بني  والتعايش  التسامح  إىل  حضارية  دعوة  تكون  أن  قبل 
الصعبة بني  املعادلة  أجل تحقيق هذه  واألديان. ومن  الثقافات 
الجمايل واإليديولوجي أو بني التخيييل واملرجعي، حرص املؤلف 
يف  املرجعي  فيها  يدمج  وجاذبة  مقنعة  رسدية  عوالم  بناء  عىل 
التخيييل والواقعي يف العجائبي، واإليديولوجي يف الرمزي، ويخلق 
الذاكرة  إىل  استنادا  تشكيلها  يعيد  وزمنية  مكانية  فضاءات 
التاريخية واملراجع التوثيقية من جهة واستعانة باملتخيل الذاتي 
والجماعي من جهة أخرى. وما ذكرناه بخصوص تطور الكتابة 
السدي  املنظور  إىل أخرى سواء يف مستوى  السدية من رواية 
وطرائق التبئري أو يف مستوى بناء الشخصيات ورؤاها وخطابها 
العناية  قبل  الروائية  الكتابة  بجماليات  الكاتب  عناية  عىل  يدل 
املراجع  إىل  التخييل  تتجاوز  وخطابات  رسائل  من  تبلغه  بما 
عن  وفضال  عنها.  تصدر  التي  والحضارية  الفكرية  والخلفيات 
الجزأين األخريين خاصة مشغول  الروائي يف  الخطاب  ذلك فإن 
بإخفاء اإليديولوجي وراء أقنعة املرجعي والرمزي واألسطوري 

والعجائبي.
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بفرنسا  املقيم  التّونيس  والكاتب  الفنّان  يستعّد 
القليلة  األيام  يف  معرضني  لتقديم  غالّب  املهدي 
بباريس  الفرح  األّول بفضاء مكتبة ساحة  القادمة، 
مؤّسسة  بفضاء  والثاني  »كافايني«  بعنوان   ،19
بعنوان  املغربيّة،  الّرباط  بمدينة  الثقافيّة  »أليكا« 
»طبيعة صامتة«. يضّم املعرضان باكورة متنّوعة من 
واأللوان  الزيتي  بالّدهن  مؤّخرا  أنجزها  غالّب  أعمال 
املائيّة وكذلك بخامات طبيعيّة من أصل نباتي مثل بّن 
عرفناها  كما  غالّب،  املهدي  تجربة  تطالعنا  القهوة. 
ومشاركاته  معارضه  خالل  من  األخرية  الّسنوات  يف 
ببن  الفنون  وبرواق  واملحرس  وصفاقس  بقفصة 
ترصد  للعالم،  ضبابيّة  برؤية  وبباريس،  عروس 
إذ  الغموض.  َحالوة  يف  ترتّج  وهي  وتُجليها  األشياء 
تتاءى لنا يف بعض أعماله شخوص ُهالميّة وملغزة، 
زيتّي  القادم،  قّصة  )لوحة :  بعد  مالمحها  تتحّدد  لم 
عىل قماش(. فيما تلوح لنا يف البعض اآلخر من األعمال 
عمارة طوباويّة، هي عبارة عن كتابة تكوينيّة لبنية 
)وقفة،  بعينه  مكان  مع  التّكيّف  تقبل  ال  العمران، 
زيتيّة عىل قماش(، حيث تهيم الفرشاة بصاحبها إىل 
آفاق رحبة، خارج قوانني الهندسة ونواميس العمران 
بما  اإليقاع،  بحركة  ثريّة  ولكنّها  املألوف،  والفضاء 
يجعلها تنبض بحّس موسيقّي- برصّي. هل من شأن 
الّلوحة، هاهنا، أن تكون دليل الفنّان الكتشاف العالم 
امللغز وطريقته ملقاربة األشياء يف طورها  يف ملمحه 
إىل  الفنّان  الفنّي يتطّلع  الفعل  الباكر؟ هل من خالل 
تتجاذبه  الفهم،  عيّص  مهزوز  عالم  يف  سعيد  سكن 
هل  سكن؟  مشوع  الفّن  يصبح  متى  الرّصاعات؟ 
الّلوحة هروب من العالم أم سكن فيه؟ وكيف يسكن 
الفنّان عاملا يف طور التشّكل، لم ولن تحسم الفرشاة 

أمر ترتيبه النّهائي؟
وأرضيّته،  الشكل  بني  غالّب  املهدي  يفصل  ال 
عامر  األبعاد،  ثنائّي  سطح  يف  معا  يصهرهما  بل 
باملفردات. وهو ما يجعل الفضاء متامي األطراف ال 
يقبل التّحديد النّهائي، حيث تبدو األقواس متجاورة، 
متداخلة، متنافذة، وتبدو النّوافذ موّزعة، هنا وهناك، 
مناطق  عىل  تنفتح  التّصويرّي،  الفضاء  امتداد  عىل 
الذات الحاملة )قطعة القلب،  المغزّوة داخل متاهات 
الذاكرة  العالمات تغادر مرجعيّتها يف  زيتيّة(... فيما 

اليوميّة لتصبح مرتكزات لبنية الفضاء. 
ومن ثّمة، ال تستعرض الّلوحة مشهدا تاريخيّا بل 
الفنّي.  الفعل  أتون  يف  وهي  إنجازها  قّصة  لنا  تقّدم 
إنّها مجموعة تمفصالت تعتمد عىل التّحويل واإلنتاج 
املستمّر باتّجاه استعادة لحظة الفعل املبدع يف مظاهر 
شتّى. فليست الّلوحة رسما ملوضوع جاهز، بل هي 
مباحثة مستمّرة ِلما يمكن لّلمسات الّلونيّة »الحّرة« 
التّشكييل  الذهني-  اإلدراك  بنية  داخل  تحيله  أن 
لعالم يف طور التّكّون املستمّر. إنّها حالة من حاالت 
الذات التي تُباحث نفسها عىل نحٍو ُمطَِّرٍد من خالل 
مباحثتها ملا يجري ويحدث عىل القماشة من أفعال 
شيئا  الّلونيّة،  الّلمسات  تتفاعل  وهكذا،  وإحاالت... 
تتدّخل  أن  إىل  الواقعّي  امُلدَرك  قاموس  فشيئا، خارج 
التّشكييل  املسار  فتوّجه  فشيئا،  شيئا  الخطوط، 
قبل  لوحته  يُلّون  الفنّان  إذ  املشهد.  إنشائيّة  باتّجاه 

أن يرسمها. ومن ثّمة، تراه يداعب أثر الحياة يف الّلون 
الفضاء  تذهني  قبل  الوجدانيّة،  شحنته  ويستنطق 
التّصويري من خالل الخطوط )لوحة: وئام، زيتيّة(.

 . الخطَّ الّلوُن  فيها  يسبق  فنيّة  تجربة  بإزاء  نحن 
فتى الفنّان يبث معالم الحياة يف الفضاء الفنّي قبل 
تحديد عنارصه املكّونة وتحويلها إىل كيانات تشكيليّة 
وسيميولوجيّة ذات معنى. فإذا كان »الّرسم هو ما 
يمنح الشكل للكائنات، فيما الّلون هو ما يبث فيها 

الحياة« كما يف نصوص دنيس ديدرو، حيث تأّسست 
الخطوط  أسبقيّة  عىل  األكاديميّة  الفنيّة  الحداثة 
وطابعها الذهني والعقالنّي، بوصفها طريقة لتناول 
التّجربة  هذه  يف  فإنّنا  وتقسيمه،  هندسيّا  الفضاء 
يف  الحياة  مالمح  يستدرج  معكوس  فنّي  فعل  بإزاء 
عالقة اللون بالحيّز، قبل أن يبحث الفنّان من خالل 
الخطوط عن مالمح لكيانات تعتمل أمامه فيمنحها 
أشكاال أو، عىل األقل، يدعم فيها تعيّناتها الّطيـفيّة 
العالُم  يولد  النّحو،  )Fantasmagorique(... وعىل هذا 
تدريجيّا  يتشّكل  ثّم  تكوينّي  سديم  يف  حياًة  وينبض 

عىل مدى اإلنشاء.
من  جعل  للتّجربة،  الخام  العفوّي  الّطابع  لكّن 
حوار الفنّان مع الخامة الّزيتيّة مستِندا إىل معارشٍة 
املهدي  يكتفي  إذ  املدى،  لحظويٍّة خالصٍة، مخترصة 
مداعبة  القماشة،  بمداعبة  الباكورة  هذه  يف  غالّب 
حنونة وخفيفة باستعمال خامة شفيفة، مزيّتة عىل 
الفرشاة  تُجرب  وقد  بالّضوء...  مشبعة  ِبكٍر  قماشٍة 
صاحبها عىل تكثيف الخامة واستعمال ألوان َكِمَدة، 
الّضوئيّة  الِقيم  يف  التّضارب  إىل حّدة  تاق نظره  كّلما 
كّلما  القدر،  وبنفس  بعضها،  عن  العنارص  وتمييز 
انساق نظره إىل تدريج الكثافة االّضوئيّة لّلون الواحد 
يف  إذ  ملدينتي«.  »كسوة  لوحة  يف  كما   ،)Camaïeu(
هذا النّموذج، يتدبّر الفنّان إكساء الفضاء من خالل 
األكريليك، بعيدا عن خامة الّزيت. بل ويف هذا املستوى، 
تفرض الخامة بمنطقها وكيميائها عىل الفعل الفنّي 
الّلحظة  لخصوصيّة  ـِـنان  العـ يتك  بالفنّان  وكأنّنا 
ويضع مسار اإلنشاء عىل محّك معارشته للخامة... 
وماء،  زيت  بني  ما  تتـقـّلب  الّلون  بمالمح  كأنّنا  أو 
مواد نباتيّة وأخرى صناعيّة، خامات شفيفة وأخرى 
َكِمدة. هكذا، تتاءى لنا تجربة املهدي غالّب منفتحة 
عىل خصوصيّة الخامة، سواء بمعارضه التّونسيّة أو 
بباريس أو بالّرباط، فهي ليست نتاج فكر متعّسف 
ديناميّة  عىل  بها  يفرض  حاسمة،  منطلقات  ذي 
الفعل الفنّي يف تشكيالته التّجريديّة املستوحات من 
»طبيعة  تشكيالته  يف  كما  املنسيّة،  املعماريّة  البنى 
عىل  خصوصيّته  معرض  لكل  وتبقى  صامتة«... 

مستوى التّقنية واملوضوع. 
هذا  اإلعتبار  بعني  أخذنا  ما  إذا  القول،  وصفوة 
الجنوح إىل اإلنفتاح عىل خصوصيّات الخامة والّلحظة 
الفنيّة املعيشة، فسنكون عىل يقني من أّن مسارات 
بطبيعتها  َولوَدة  غالّب  املهدي  لدى  الفنّي  الفعل 
التّجربة،  ويمكن أن تُخصب تحّوالت جديدة يف قادم 
تحّوالت كفيلة بطرق مزيد من األبواب غري متوّقعة. 
الذات  لرؤية  متواصل  تأسيس  الفنّي  املِراس  إذ 
لشخوص  مغرية  مالمح  لرصد  مستمّرة  ومحاولة 
طيفيّة وأشياء زلوقة وهي ترتّج ما بني ضوء وعتمة، 
يف عالم متغرّي انزاح عن معقوليّة الفهم وغدا عصيّا 
كيانات  بمثابة  هي  خامات  املبارش...  اإلدراك  عىل 
وتلك  واألسئلة  الّلمسات  مهّب  يف  إشكاليّة  هـيُوليّة 
املهدي  قصائد  من  هاجرت  التي  الفيّاضة  الّشعريّة 
عىل  ملفت«  »بيلسان  األخري  )ديوانه  الشاعر  غالّب 
سبيل املثال( إىل لوحات املهدي غالّب الّرسام ! والفعل 

مستمر... 

أن يتشّكل العالـم من جديد في حالوة الغموض
د. خليل قويعة

الفنان التشكييل املهدي غالّب يستعد ملعرض يف باريس



www.acharaa.com العدد 299 - الثالثاء 22 فيفري 2022 maghrebstreet@gmail.com

38الشارع الثقافي

حدثت املفاجأة، بعد مرور احدى عشة دورة من مسابقة 
الطيب صالح العاملية لإلبداع الكتابي، تّوجت الّرواية التّونسيّة 
أّن  ألّول مّرة. تّوجت عىل يد كاتب ال يحّس بحرج حني يرّصح 
من  كثري  بإنتاجات  ُقورنت  متى  محدودة  الكتابة  يف  مسريته 
ربع  الّسديّة  تجربته  ناهزت  منهم  فكثري  التّونسيني,  الكتّاب 
النّص  كتابة  يف  رصيدهم  خمس  يملك  ال  أنّه  أي  أكثر،  أو  قرن 
حظيت  مسريته  يف  املحدودة  الفتة  هذه  رغم  لكن  القصيص، 
الوطنيّة  األدبيّة  املسابقات  باهتمام ظاهر السيّما يف  نصوصه 

والعربيّة.
عىل  كتبه  روائي  نّص  أّول  املعتوه  سرية  حازت   2016 يف   
الجائزة التّقديريّة )الكومار الّذهبي للواية العربيّة(، ويف 2019 
القصرية  القائمة  إىل  الّشمال«  يف  عارهم  أو  »سارتر  رّشحت 
لجائزة راشد لإلبداع، ويف هذه الّسنة تحصد »ثرثرة عىل ضفاف 
الكتابي. سيعتقد  العاملية لإلبداع  املانش« جائزة الطيب صالح 
يعتقد  بل  جّدا،  محظوظ  كاتب  أنّه  اإلفادة  هذه  سمع  من  كّل 
التّتويجات بسور وابتهاج  أنّه كان يستقبل هذه  النّاس  أغلب 

ال نظري لهما.
    ال أنكر أّن اعتقاهم هذا له ما يربّره، لكنّه ظّن ليس صحيحا 
الكفاية، لذلك عنونت مقايل بسؤال غريب »هل يمكن  بما فيه 
أن يبتهج كاتب تونيس بالتّتويج؟«. ومحاولة اإلجابة عنه ربّما 
تكشف بعض الخفايا وتزيح غموضه. من قرأ عمال واحدا من 
أنّها كتابة منغرسة  أعمايل الّسدية ـ يا سادتي ـ يعرف جيّدا 
الّسياسيّة  الثّورة وبعدها، قضاياه  قبل  البلد،  أعماق قضايا  يف 
واالقتصاديّة والثّقافيّة. اختت هذا الخّط يف كتاباتي بوعي تاّم، 

أن تونس وبلدان املغرب العربي أولويّة  يف رسالة قلمي.
مواقع  عىل  أنشات  التونسية  ثقافتنا  عىل  غريتي  ومن     
التونسية  بالكتابات  للتّعريف  روابط  االجتماعي  التّواصل 
الرابطة  مثل  ثقافيّة  صفحات  ادير  وأنا   2014 فمنذ  وكتّابها، 
الكتاب  ورابطة  التّونسيني  األدباء  ورابطة  التونسية  القلمية 
والباحثني التونسيني. ألزمت نفيس بثقافة بلدي وقضاياه منذ 
اعوام ، وكان إعتقادي  يف بداية املشوار أّن هناك من يشاركني 
هذا الهدف، ليس أصدقائي وزمالئي أصحاب األقالم فحسب، بل 
كّل من يدير مسؤوليّة ثقافيّة بتونس، لكن مع مرور الّسنوات 
تبنّي يل ـ كما تبنّي لكثري من الكتّاب التّونسيني ـ أنّني كنت أغّرد 
وحيدا يف هذا االتّجاه، أجل اكتشفت  بأسف ومرارة أّن أغلب من 
توىّل مسؤوليّة ثقافية بالبلد كبرية أو صغرية ال يؤمن برؤيتي، 

وال قيمة لها عنده. 
أنا وكثري من الكتّاب التّونسيني ال نحسن اختيار خّطة      
لدينا  ليست  الوطنيّة،  بثقافتنا  التّعريف  نحسن  وال  الكتابة  يف 

قدرة عىل  التّأثري وال نحن من صنّاع املحتوى وال عندنا اهتمام  
بالتّجميل  العالقة  ذات  املسائل  من  وغريها  »التيت«  بمواضيع 
أنا وكثري من كتّاب تونس رصنا  املثال.  وبالعاطفة عىل سبيل 
حفاظا  التونيس  للكتاب  الوطني  املعرض  إىل  الّذهاب  نتجنّب 
عىل ماء وجوهنا، لن يستقبلنا  مدير املعرض يف تلك التّظاهرة 
الصور   بالعناق  األحزاب  أحد  رئيس  يستقبل  كما  الثّقافيّة 

الكثرية أو يكّرمنا كما كّرمه بتلك الّطريقة الحاتميّة.
    لدينا ـ يا سادة ـ يف تونس مرفق عمومي مكّلف بإدارة 
أخرى  مرافق  لدينا  الثّقافة،  وزارة  عليه  يطلق  الثّقايف  الّشأن 
املختصة  الثقافية  تونس  وإذاعة  الوطنيّة  كاإلذاعة  إعالميّة  
الّدولة  وزارات  أغلب  يف  ثقافيّة  أقسام  لدينا  الثقايف،  املجال  يف 
التّونسيّة. هذه املؤّسسات واملرافق الثّقافيّة جميعها تمّول من 
رضائب املجموعة الوطنيّة، من قوت املواطن التّونيس. يوم 16 
فيفري أعلنت نتائج املسابقة، ولم يرد فيها جميعا خرب واحد 
الثّقافة  وزارة  صفحة  تتويج.  عىل  التونيس  األدب  حصول  عن 
التونسية كما اإلذاعة الوطنيّة عىل حالها، تلفازنا الوطني 1 و2 
ممثّليها.  أغلب  مات  التي  املسلسالت  روبافيكيا  يعرض  مازال 
هذه املرافق الثّقافيّة أتحّداها كّلها إن كانت أجرت معي يف يوم 
االيّام مجّرد لقاء عابر أتحّدث فيه عن تجربتي الّروائيّة أو عن 
أتحّدى وزارة  التونسية،  التّعريف باألدب والثقافة  مجهودي يف 
الثّقافة بـــ)معارضها وملتقياتها الوطنيّة أو الجهويّة، ببيت 
روايتها( أن تكون راسلتني مجاملة ألحض أو أشارك يف نشاط 

من أنشطتها.
   حتّى الّلقاءات املحدودة مع بعض اإلذاعات الجهويّة قليل 
وأكثرها  األدب،   محبّي  من  منّشطني  من  باجتهاد  كان  منها 
أو  يل  شيئا  يقرأوا   لم  لصحفينّي  املشبعة  الّرغبات  ملء  مجّرد 
استدعاءاتهم  أتجنّب  أن  نظر  بعد  فاختت  الكتّاب.  لغريي من 

التي ال طائل من ورائها.
    التّجربة التّي أحّدثكم عنها، ليست فريدة من نوعها إنّها 
حال أغلب كتّاب تونس قبل الثّورة وبعدها. هي أشبه بوضعيّة 
مزمنة مقّدرة عىل أصحاب القلم عاّمة. وقد تطرح هنا سؤال 
تونس؟  يف  ولكاتبه  للكتاب  املزمن  التّهميش  هذا  تفسري  ما   :
تأّمالت  أو  إىل فلسفة  أبسط ما يكون، ال تحتاج  واإلجابة عنه 
التي  بالّطريقة  تدار  بلدي  يف  وأجهزته  الثّقايف  الّشأن  عميقة: 
يدار بها كّل يشء يف كّل يشء. تخضع للوصفة السحريّة، وقد 
عن  بها  أبخل  لن  وأنا  الوصفة؟  هذه  ما  القارئ:  أيّها  تتساءل 
أحد، وال أنصح بها أحدا إالّ من أراد أن يبيع نفسه، فهو حّر. إنّها 
املعاناة وحالة  الكتّاب  التّي تجنّب كثريا من  الّسحريّة  الوصفة 
املجّربون،  جّربها  التّي  النّاجحة  املعادلة  إليك  األبديّة؟  التّجميد 

فآتت أكلها أضعافا:
االقتصاديّة  خياراته  عن  دافع   ، سيايس  حزب  إىل  اِنْتَِم 
والثّقافية وعن زعيمه املفّدى ، تقّلْب معهم  كحرباء ، و» بَْرِوْق 
ومْخِرق وكل وأطرق، وارسق وطلبق ملن تزوُر«. كن كاتبا أعمى 

عن نقائص الحزب وسّد الثّغور بالحشو والفشار.
اِنْتَِم إىل احدى القبائل الثّقافية التّونسيّة، فإن لم تقدر فانتِم 
إىل بطن من بطونها، يف هذه الحالة التزم بتوجيهات موىل القبيلة 
فإن  واإليديولوجيّة،  والفنيّة  الثّقافيّة  توّجهاته  كّل  وسيّدها يف 
شّن غارة أو قّرر غزوة عىل عدّو من األعداء أو مارق عن مذهبه، 
جّرد قلمك يف الحال وارضب نيابة عنه، حتّى تشفي كمد الّسيد. 
وليكن شعارك يف هذه املعمعة: »وَما أَنَا إاِلَّ ِمْن َغِزيََّة إِْن َغَوْت... 

َغَويُْت َوإِْن تَْرُشْد َغِزيَُّة أَْرُشِد«.
وما  الثّقافيّة  أجهزتنا  يف  والنّفوذ  املناصب  لذوي  تزّلْف 
أعياد  الحمقاء،  الّسنويّة  مناسباتهم  يف  حارضا  كْن  جاورها، 
القّطة »جوجو«  أبنائهم، بارك لهم أيضا والدة  زواجهم، ميالد 
وزواج الكلبة »نانيس« إن كان لهم يف املنزل قطط أو كالب. إىل 
هذا كّله ال تنىس الوشاية بغريك من الكتّاب املارقني، فللوشاية 

وقع يف آذانهم ليس كمثله.
   قد تجدون يف هذه الوصفة سخريّة، لكنّها يف كّل األحوال 
من  الثّقافية  حياتنا  يف  يحدث  ملا  الحقيقيّة  الّدرجة  تبلغ  لم 
مهازل خالل هذه األعوام العجاف. تفاصيل أخرى كثرية مخزية 
وصلتني وأترّفع عن ذكرها. غري أّن هذا الذي ذكرت وشبهه مّما 
لم أذكر فيه كفاية، كفاية ألن ال يبتهج كثريا أّي كاتب تونيس 
هذي  حالتنا  مادامت  كثريا  وال  قليال  منه  يأمل  ال  وأن  بتتويج 

الحال وإدارتنا الثّقافيّة هذي اإلدارة.
   خالصة الكالم، لقد ثّمنت لجنة الجائزة عميل الفائز لسبب 
العالم،  يف  يحدث  ملا  أصيلة  تونسيّة  رؤية  عرّب عن  أنّه  أسايس، 
رؤية لها بعدها العربي واإلنساني، عزائي عن هذا كّله أنّي أّول 
احدى عشة  بعد  األدبيّة  الجائزة  بالده يف هذه  اسم  من سّجل 
كتّاب  الكريم ألصدقاء من  الحضور  عزائي  دوراتها،  دورة من 
تونس ومواطنيها الذين باركوا التّتويج عىل صفحتي، سأواصل 
الله  ورحم  نفيس،  به  ألزمت  الذي  بالهدف  الكتابة  يف  نهجي 

الّشابي الذي عّلمنا النّشيد والغناء:

َسأَظلُّ أميش رغَم ذلـك عازفـاً 
مـاً بغنـائـي  قيثارتـي متنِـّ

ـٍج  أَمشـي بـروٍح حالـٍم متََوهِّ
 فــي ُظلـمـِة اآلالِم واألَدواِء

هل مازال هناك كاتب تونسي يبتهج بالتّتويج؟
المولدي ضو )كاتب(

صورة تتحّدث

األيالة  *في تونس حاضرة  بارك هللا فيك  الكلى *سيادتك  رائد طب  الدكتور صويلح  هو 
التونسية في ثالثينات القرن الماضي إنسان حداثي يحارب المعتقدات البالية لشعب يرزح 

تحت براثن الجهل واالستعمار..
..هو  تناقضاتها  بمختلف  الدكتور  شخصية  تقمص  في  إبداع  أيما  أبدع  الدزيري  لطفي 
طاقة إبداعية لألسف إكتشفها المشاهد التونسي بصفة متأخرة نوعا ما ...كان من أفضل 
عديد  خالل  من  الجمهور  وأسعد  األخيرة  السنوات  طيلة  نجمهم  سطع  الذين  الممثلين 
االعمال التلفزية كسيتكوم شوفلي حل، ودار الخالعة وغيرها... وسينمائيا حيث شارك في 

أكثر من 39 عمال أجنبّيا و8 أفالم تونسية إلى جانب عدة مسرحيات.  
رحل  في صمت ذات يوم من أيام شهر ماي 2013 بعد معاناة طويلة مع المرض ..بغيابه 
تعودوا على ظهوره  الذين  المشاهدين  لدى  تركت فراغا  ثابتة  الساحة قيمة فنية  فقدت 

خصوصا في شهر رمضان..
رحمك هللا أيها الفنان المبدع وطيب ثراك وأثابك عما قدمته لنا جميل الثواب..

عن زبير ساسي "ذكريات تونس زمان"

المرحوم لطفي الدزيري... مبدع رحل في صمت

https://www.facebook.com/ALRABITALKQALAMIYAATTUNISIYA/?__cft__%5b0%5d=AZWgmdXPmpESzE3guQX-mZcbo1kQjxswyK1rk9PY4wXTcBArcvrwFFxzn6ZzsB1jbsl2x-dasEGtP9LFRdTt1QQteOsJ8KhDr6VbW5wf86uNarvPOJLjeaaXbYFeYycGR7BcWCPYHgMN4G9bZH-17NnEAO0kNLPC6F23GwCt1ywr4Q&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/RABITATUALKUTTABATTUNISIYIN/?__cft__%5b0%5d=AZXqkkF0XHQyDZPPwSapo9XSJen80tj5VkUjLNn9NjreJ9lIsDkF8l6_e5I-NmNwqTl_nxyRoJ7_U8D1LcQAGtBYMZku23mivVP9V-Lpw6Zhprd8nrE2EmMvrJX71VRw5zUUjyzVNJodSnYqL7XKXE582D90JKYQiKRhFo09zGQOGx5rIx-D1TvIunqYoQ5_RvM&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ALRABITALKQALAMIYAATTUNISIYA/?__cft__%5b0%5d=AZWgmdXPmpESzE3guQX-mZcbo1kQjxswyK1rk9PY4wXTcBArcvrwFFxzn6ZzsB1jbsl2x-dasEGtP9LFRdTt1QQteOsJ8KhDr6VbW5wf86uNarvPOJLjeaaXbYFeYycGR7BcWCPYHgMN4G9bZH-17NnEAO0kNLPC6F23GwCt1ywr4Q&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/RABITATUALKUTTABATTUNISIYIN/?__cft__%5b0%5d=AZXqkkF0XHQyDZPPwSapo9XSJen80tj5VkUjLNn9NjreJ9lIsDkF8l6_e5I-NmNwqTl_nxyRoJ7_U8D1LcQAGtBYMZku23mivVP9V-Lpw6Zhprd8nrE2EmMvrJX71VRw5zUUjyzVNJodSnYqL7XKXE582D90JKYQiKRhFo09zGQOGx5rIx-D1TvIunqYoQ5_RvM&__tn__=-UC%2CP-R
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القيروان تكّرم إبنها
الشاعر محّمد الغّزي

الفنان التشكيلي محمد البعطي يعرض 
لوحاته برواق الفنون ببن عروس 

معرض مريم قارة علي حدوسة بدار سيباستيان 
الحمامات

عرض “ودعة” لعائدة النياطي 
بمسرح األوبرا بمدينة الثقافة 

الشاذلي القليبي 

فيفري  و27   26 يومي  تنتظم 
ندوة  القليبي  الشاذيل  الثقافة  بمدينة 
ذاكرة  “الفن  عنوان  تحمل  فكرية 
بعد  تونس  يف  االبداعية  الحياة  الثورة: 
ببادرة من جمعية “فواصل”   “ 2011
واإلجتماعية  الفكرية  للدراسات 
للفلسفة  تونس  معهد  مع  باإلشتاك 
وإدارة  الرواية  وبيت  األوبرا  ومسح 
وإدارة  الركحية  والفنون  املسح 

املوسيقى...
وجاء يف ورقة عمل هذه الندوة أنها 
نقاش فلسفي جمايل  إنجاز  إىل  تهدف 
ونقدي حول التجارب الفنّية يف تونس 
بعد الثورة، وذلك من أجل املساهمة يف 
إنتاج خطاب جمايل ممكن حول عش 
سنوات من الحياة اإلبداعية يف تونس. 
إستكشافية  فكرة  من  إنطالقا  وذلك 
ثّمة  أّن  الندوة  منظمو  فيها  يفتض 

زخمه  بكّل  الثوري  املسار  رافقت  تونس  يف  إبداعية  طفرة 
وتعّقد مساراته وغموض مآالته معا، يف أفق فكرة فلسفية 
من  املشق  الوجه  دوما  هو  “الفّن  أّن  عىل  تقوم  ناظمة 

الكارثة”..
ويفتض منظمو الندوة انها ستحاول اإلجابة عن أسئلة 
منذ  تونس  يف  حدث  ما  الفنّانون  رافق  كيف  وهي:  عديدة 
الثوري ملّدة عش  املسار  الفّن ضمن  أو كيف توّرط   2011
كيف  أو  الفنّية  أعمالهم  إىل  الفنّانون  ينظر  كيف  سنوات؟ 
املقاربات  هي  ما  اليوم؟  بأنفسهم  قّصتهم  علينا  يقّصون 
الجمالية املمكنة التي يمكن أن تحاور هذه التجارب الفنّية؟ 
اليوم ؟ وهذه  اإلبداعية يف تونس  الحياة  وأخريا كيف نقيّم 

مهّمة مفتوحة أمام الفنّانني واملتفلسفة عىل حّد سواء.
علما أن جمعية “فواصل” سعت إىل تشيك جملة من 
الفنّانني من أجل أن يعرضوا تجاربهم بأنفسهم، من قبيل 
والسينمائيني  والروائيني  والشعراء  والرسامني  املسحيني 
الفّن  عالقة  تستكشف  جمالية  أسئلة  ضوء  يف  …وذلك 
عمليات  تتخلل  التي  السياسية  املفاعيل  وترصد  بالثورة 
اإلبداع وتوّجهها..بناء عىل أّن الفّن التزام تجاه املجتمع أو 
املبدعني  ترافق  والنقدية  الفلسفية  املمارسة  وأّن  يكون  ال 

وتحاورهم..
وستشهد الجلسة العلمية االوىل ليوم السبت 26 فيفري 
من  كل  مشاركة  الحّمامي  نادر  األستاذ  سريأسها  التي 
األستاذة أم الزين بن شيخة بمداخلة عنوانها : الفّن ذاكرة 

ثورة: يف الّدالالت واإلحراجات ...
 : عنوانها  بمداخلة  املسعودي  الحليم  عبد  واألستاذ   

يف  والتنبّؤ  والفوريّة  االستبطان 
املسح التونيس..

حسني  بن  األسعد  واألستاذ 
النهوض  سبل  عنوانها:  بمداخلة 

بالكتابة الّدراميّة يف تونس..
الثانية  العلمية  الجلسة  أما 
الرياحي  نعيمة  األستاذة  فستاسها 
العرڨي  منري  االستاذ  فيها  وسيقدم 
يف  وبعد،  “الثورة   : بعنوان  مداخلة 
السؤال عن حريّة التعبري”...واألستاذ 
محمد عيىس املؤدب مداخلة بعنوان : 
الذاكرة واملقاومة يف  “حواريّة حفظ 

التوثيق الروائي”..
إبراهيم  بن  ناظم  واألستاذ 
سيميولوجيا  بعنوان:  مداخلة 
“عيون  تجربة  يف  الفنّي  االلتزام 

الكالم”.
العلمية  الجلسة  وستشتمل 
املداخالت  عىل  العرڨي  منري  األستاذ  برئاسة  الثالثة 
تقديم  “من  السينما  يف  التونسيّة  الثورة  تجليّات  التالية:” 
األستاذة ليىل بن رحومة و” تبديد الاّلعودة” لألستاذ عمر 
محمود  بن  فاطمة  لألستاذة  والكتابة”  و”الجرُح  العلوي 
الفنيّة”  ممارساتي  يف  واإلعراض  العرض  بني  و”السيايّس 

لألستاذ سليمان الكامل.
اليوم األول بعرض مسحيّة “الروبة”  وتختم فعاليات 

من إخراج حمادي الوهايبي.
املنظمة  الهيئة  خصصته  فقد  للندوة  الثاني  اليوم  أما 
بن  ناظم  األستاذ  سريأسها  التي  الرابعة  العلميّة  للجلسة 
الثورة  بعد  تونسيّة  مداخلة”أفالم  عىل  وسشتمل  إبراهيم 
 “ معّلقة  “مسارات  الزغبي..ومداخلة:  سمري  لألستاذ   “
يفّكر  عندما  والفن:  و”السد  غضبان.  مفيدة  لألستاذة 

الحكي بالتجسيد التشكييل” لألستاذ نور الدين الخبثاني.
و”الفيلم الوثائقي ظّل الواقع” لألستاذ رضا التلييل.

أم  األستاذة  ستأسها  الخامسة  العلمية  الجلسة  أما 
“الرواية  مداخلة  تقديم  فيها  وسيتم  شيخة  بن  الزين 
وتعرية الواقع” لألستاذ محّمد الحباشة...والثورة والتعبري 
الفنّي من النظرّي إىل املمارسة لألستاذة نعيمة الرياحي...

وشهادة حول مسلسل “الحرقة”لعماد الّدين الحكيم.
موسيقّي  مداخلة  بعرض  الندوة  فعاليات  وستختتم 
بمداخالت  .مشفوعا  البحري..  وخميّس  الحمروني  ألمال 

شعريّة 
وبسمة  الجاليص  وجمال  الزاير  وأمامة  فتحي  آلدم 

املرواني وصابر العبيس.

“الفن ذاكرة الثورة “ بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي

النياطي  للفنانة عايدة  بعنوان “ودعة”  أسبوع حفال موسيقيا   منذ  الثقافة  اوبرا مدينة  احتضن مسح 
بادارة فنية للفنان  زياد الزواري. 

“ودعة” هو مشوع موسيقى سمفوني جديد وهو حوار فني بني املوسيقى السيمفونية والجاز والنغمات 
35 فنانا  األصيلة التونسية بألحان وكلمات كتبت خصيصا لهذا املشوع بمقاييس عاملية. يضم هذا العرض 

فوق الركح من عازفني ومجموعة صوتية  تجمعوا حول مشوع مستلهم من تأثريات موسيقية متنوعة.
»ودعة« يغوص يف الخصوصيات الفنية للبالد التونسية مع اإلنفتاح عىل اإليقاعات واملوسيقات العاملية.

تسمية العرض مستلهمة من التطريز التونيس املنفتح  بألوانه املتعددة  عىل  العالم من هذا املنطلق إستقبل 
هذا املشوع 4 عازفني من االوركست الفيالرموني الرصبي وعازف الباتري الكندي” كارل جانوسكا”.

أسد  الثقايف  املركب  سيشهد 
 25 يومي  بالقريوان  الفرات  ابن 
إبن  الشاعر  تكريم  فيفري  و26 
الجهة محّمد الغّزي ... ويشف عىل 
الفكر  منتدى  امللتقى  هذا  تنظيم 
التنويري الذي دأب عىل تكريم اعالم 
املرة  وهذه  التونسية...  الثقافة 
بمشاركة  الفكرية  الندوة  ستكون 
 : وهم  التونسيني  املثقفني  من  ثلة 
محجوب  ومحمد  الوهايبي  حمادي 
حفيظ  وعمر  الوهايبي  ومنصف 
التّوي  والسيّد  الغانمي  ومحمود 
الشلغومي  وبسمة  النرصي  وفتحي 
وحاتم  البوعمراني  الصالح  ومحمد 

الفطنايس 
رصيد  ليتعزز  الندوة  يوم  وسيوزع  الندوة  اشعال  عن  كتاب  وسيصدر 

املكتبة التونسية يف التعريف بأعالم الثقافة يف تونس.
تجدر اإلشارة أن  محمد الغزي أصيل والية القريوان، ومولود بها يف 24 
فيفري 1949 وهو شاعر وكاتب وناقد تونيس معروف بشعره ذي الصبغة 

الصوفية والثري بالصور املستمدة من عالم الطفولة...

يف  عروس  ببن  الفنون  رواق  ينّظم 
18 فيفري و2 مارس    الفتة الفاصلة بني 
املعرض الشخيص للفنان التشكييل محمد 
 5 الحرية  أجنحة  عنوان”  تحت  البعتي 
التشكيليني  الفنانني  إتحاد  بمساهمة   ”
التونسيني وتحت إرشاف املندوبية الجهوية 

للشؤون الثقافية بوالية بن عروس .
محمد  الفنان  يستلهم  رسومه  يف 
البعتي من عنارص عامله اإلبداعي لحظات 
وهو  أحيانا.  السيالية  حد  تصل  تعبريية 
صلب  املتاكبة  الطبقات  أسلوب  يعتمد 
الشفافية،  أو  التشاّف  وبتقنيات  األلوان 
عنرص  من  أكثر  رصد  للرائي  يمكن  حيث 
أخرى  أو عنارص  أجزاء  أو جزء من خالل 
منها  ليتشكل  بعض،  إىل  بعضها  يفيض 
التقنية  وهذه  الفني.  عامله  وفيها  وعربها 
تنأى عن السهولة وتتوسل باملجهول بحثا 

عن حاالت إبداعية مختلفة.

يف الفتة الفاصلة بني 20 فيفري و4 مارس ينتظم معرض لوحات الرسامة مريم قار عيل حدوسة...
هي رسامة وشاعرة لديها عدة سهام يف قوسها وتستخدمها بأناقة وابتكار. تستدعي أعمالها الفنية العديد 

من األفكار والهواجس النسوية واإلنتماء الكبري ملنطقة الوطن القبيل ونابل املدينة  .
 تحظى مجموعاتها الشعرية بتقدير كبري. باإلضافة إىل ذلك، هي ملتزمة تماًما بالعمل النقابي والجمعياتي  

وتقود العديد من مبادرات املجتمع املدني يف والية نابل  وخاصة بإرشافها عىل جمعية صوت املرأة بنابل .
 مع وجود أكثر من إطاللة يف مسريتها ، فإن هذه الفنانة تبتكر باستمرار وقد قامت بإنشاء مجموعة الفتة 
للنظر من اإلشارات املرجعية  باالعتماد عىل الظروف التي مرت بها الحركة الثقافية يف تونس بعد الكورونا  مريم 
قارة عيل حدوسة تعاود الحضور مرة أخرى بعد نجاح كتابها الشعري من خالل معرض تشكييل لتجربة جديدة 

تبتكر فيها إمكانات أخرى للنور يف الظلمة وذلك  برواق دار سيبستيان باملركز الثقايف الدويل بالحمامات...
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4040فضاء اإلبداع شعر

العدد 299 - الثالثاء 22 فيفري 2022

أنت تعلمني أن التفكري يف الشتاء
مكلف للغاية..وخطري أيضا..

مثل العدو عىل حبل بني غمامتني.
أو الدخول من خرم االبرة عىل حصان بالغ األناقة..

أنت تعلمني أن ساقي مخيلتي مصابتان بعرج 
عابر..

وأن ضيوفا كثرا انتحروا فوق صخرة كتفي..
وآخر سيارة اسعاف مجنونة فرت من ثقوب رئتي 

اىل رأيس ..
حيث تنئ زيزان امليتافيزيق..

وينهال النسيان عىل رهائن األمس.
أنت تعلمني أن التمثال األشقر الذي قطع شحمة 

أذنيك..
الذي جر قاربك اىل ربوة الهذيان.

الذي اختلس صفارة انذار  الشمس.
سأحاول سحبه اىل شقتي 

العدامه ورمي جثته من رشفتي
املتلعثمة.

أنت تسبحني يف دورتي الدموية
تسقني الفضة من كيس خالياي.
تقرصني الفهد النائم تحت شجرية

قلبي .
ليالحق غزالن ذكرياتي الجريحة.

أنت تعلمني أن ناسا من درب التبانة سيحتفلون 
برأيس املقطوع

سيكرمني موسيقار قبل حلول العتمة..
وذهاب نيزك العائلة اىل املستشفى.

سيحلق هنود حمر فوق رؤوس األشجار..
وتغني حتحور لشجرة الجميز.

املجد لزهرة اللبؤة.
لقمح املخيلة الذهبي.

المجد لجميزة 
حتحور

فتحي مهذب

الحمد لله رب العاملني
اللهم صل و سلم عىل سيدنا محمد 

هو خري خلق الله 
و أفصح العرب لسانا

ال تحزن 
إذا اشتدت العواصف 

للفرح أبواب و نوافذ تقرع
و أيام الفرح يأت بها الله

ال تحزن 
ربنا الله الذي كفل رزق الطري 

بإرض تغطي الثلوج كل معاملها 
قد كفل تأمني سعادتك

ال تحزن
إصرب و استعن بالله 

و إمش بقلب يحمل الحب
زمانا طويال

ال تحزن
حتى و لو ضاقت عليك
و تغلفت بالسحاب 

البد و أن يبرص قلبك الفرح

ال تحزن 
حتى و لو الغرباء 

غطتها الثلوج 
البد و أن تبرص 

مشاعر الفرح و الحب
 بقلبك النور

ال تحزن 
إذا خاب الظن فيهم

فلوال سقوطهم كالدمع 
ملا كانت هنالك ابتسامة 
و ال ضحكت يف يوم عيون

ال تفرح 
إذا أذيت مشاعر إنسان

األيام حالها 
كحال أوراق الشجر
و مهما غرتك األيام

 سوف تشق شمس يوم
تساق فيها إىل األذى

 كما سوقت أنت

 إن ربح كل فرص الدنيا خسارة 
إذا خست فرصتك يف دخول جنة 

أعدها الرحمن للمتقني

ال خري يف الدنيا و مستقبلها 
إذا ضاع مستقبلك  يف
دخول جنات تجري 

من تحتها األنهار

الحب بكلمتني 
إترك الدنيا كلها و ال تخس قلبك

الحب بكلمتين
عبد الباسط الصمدي 
أبوأميمه - اليمن

لعنة ذكراك جميلة
تالحقني

واالرواح تحملني الميال 
غري مكتث

اعباء الصور مكتضة
تمأل كل الفضاآت

اال الطريق الذي التقيك 

ارسمه بالقدر,
ينتفي فيه العالم
طقس هكذا....

اكون فرعون وانت املاشطة
هذا الساب ادركه

شيدته من الكلمات
تركض متداعية

تؤثث الوحدة.....
بناء تحكمني مفاتيحه

وتكسين االغالل.
معبودتي

من بني العوالم
عاملك لعنة جميلة

......
ِِ
تربكنِي

معبودتي:
الزمن فناء االعضاء

جنة االرواح
برزخ التقيك

وكل العشاق ,
فأمشط الرسم القديم
و تمشطني الربزخ.....

سؤال ألجوبة كثرية !
حرية الحرية

ألف، الم، حاء ، باء 
أحرف متبوعة تتاقص دون عناء

ألف  األلفة واألنس  
الم اللوعة واللوم

حاء  الحياة والحنان 
باء البهاء والبوح 

أحرف وكلمات مرادفة 
تسمو به ذرى الحس 
وتكتبه شعرا ونثرا 
شهدا يقطر عسال 

الحب 
 معني ال ينضب 

به نكون أقوى وأنقى
أصدق من أي وقت مىض
به تسقط كل مخاوفنا
 قد يرقد او يغفو قليال 

ليهب اكثر ألقا
الحب

 طائر الفينيق  
ينهض من رماده
ليبعث من جديد.
جذوة من نار  
و باقة من ورد 
تزهر القلوب به 

و تصح األنفس العليلة 
الحب هو األول و اآلخر 

البداية وما يليها 
النهاية وما يسبقها 

الحب 
زائر خفيف الظل 

 يميش الهوينا  ويأتي عىل عجل 
 كيف وأنى يشاء 

 ال يستأذان وهو يطرق باب القلب  
الحاكم بأمره

تأخذه سكرات املوت وال يموت 
رسمدي وأبدي وأزيل 
حي فينا ما حيينا 

 باق ما بقيت الحياة  
 هو الزاد  لرحلة ماتعة 

فتزودوا به
ليكون مروركم استثنائيا 

التفوتوا الفرصة 
لبثه ألحبتكم كل وقت وحني 

اعلنوه و اجهروا به 
ال تسوه 

ازرعوه  سيزهر وسيثمر يف كل الفصول 
فصال خامسا 

ربيع ال ِقبل لكم به
ربيع قبل الوقت وبعده 

الحب 
خبز يومي 

طقس نهاري ولييل
هواء نقي

زخات ماطرة 
تنعش الروح

قهوة الصباح واملساء اللذيذة
لقاء األحبة 
كتاب نقراه

لقاء الطبيعة يف أبهى حللها 
اشياء اخرى 

ال يتسنى يل ان اذكرها 
الحب يسع كل يشء 

قول وفعل وفصل
 حصن وحضن دايفء ...

الحب، 
ما الحب؟

عالء الدين سعيدي

لعنة ذكراك 
جميلة

ياسين الزعبي

الَعَصافريُ 
والوْرُد

 والشْمُس 
والّريُح 

يف البْدء َجاُؤوا َجميًعا
 يًدا بيٍد 

َجلُسوا القْرُفَصاَء ُقبالَة مْدفأتي
حْوَل مائدتي الخشبيّة واْقتَسُموا 

الخبْز، والتبَْغ، 
        والخْمر، والربْتقالَة،  

واْحتفلُوا راقصنَي إىلَ مطلع الفْجِر 
واْفتُقوا فاْختُفوا 

فالَ الورُد عاَد إىلَ حْقلِه 
والَ الشْمُس َعادْت إىَل أْفِقها 
والَ الّريُح عادْت إىَل ُكوِخها 

والَ هَي كّل العصافرِي عادْت إىل شْدوَها 
ولْم يبَْق يِل 

مْن طفوالتهم غرْيُ طيٍْف 
.....
.....
.....

بُعيَْد هبوٍب يٍد غريَ مرئْيٍّة 
طالعتْني الجراَدُة، 

والجْرذُ، 
والُغوُل، 
والضبُْع، 

واألْفعواُن املرّقط 
جاؤوا َجميًعا 

يًدا بيٍد كُسوا الباَب 

وانْدفُعوا ُدوَن إذٍْن 

يًدا بيٍد 

أَكلُوا يف البدايِة ثالَّجتي 

ثمَّ مائدتي الخشبيَّة واملْدفأَْه 

أَكلُوا نَفيس مْلبَة الضْوِء، 

 ، والنّاَي واألبْجديَّة والرفِّ

واْحتفلُوا َصامتنَي إىَل مطلع الفْجِر 

الذُوا بكّل الّزوايا من البيْت 

َما غادُروا 

هْمَهُموا هازئنَي: 

إذا شئَْت فْلتبَق 

إْن لْم تشأْ دْمَدُموا عاليًا 

هذِه أْرُضنا بيتنا 

ما الذي جئَْت تْفعلُه 

ههنا بيننا أيّها الضيُف ؟

مقتلعا مْن مخيّلتي، مْن َدمي، 

دوَن ذاكرٍة هكذا قْد طردُت 

فألفيْتني خارَج الجنِّة امُلْشتهاِة 

إىل التّيِه يف الكْهِف حْويل ألّف

عثرُت عيلَّ، 

عىَل الّساحِل النابيلّ، 

َعثْرُت عىَل الوْرد يِف البْحر مْغتصبًا، 

والَعَصافري مْن ُدوِن أْجنحٍة أْو مناقري 

والشْمِس مقطوعَة الرأِْس، 

والريح مْصلوبًة، 

صاَح بي َعابٌر َضاحًكا 

تْلك لْعنتًه، 

لْعنُة الِجنرال عليْك 

من كتاب الجنرال الذي أسقطت عرشه عربة

لعنة الجنرال 
عليك

صابر العبسي
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األول  العرض  لحضور  ذويب  املنصف  العمر  صديق  من  دعوة  تلقيت  أسبوعني  منذ 
التي تجمع من جديد ذويب  املسحية  الرابع...هذه  الفن  بقاعة  ملسحية »نموت عليك« 

بلمني النهدي بعد غياب دام سنوات...
وبما أني مازلت ملتزما بمبدأ اإلحتياط من رش عدوى ميكروب الكوفيد اللعني لم أتجرأ 

عىل الحضور لتغطية هذا الحدث ...
بلباقة  فإعتذر  للعمل  نقدية  قراءة  لتامني  الشعايف  أنور  واملسحي  بالناقد  فإتصلت 
 Ce n›est pas ma قائال:«صديقي منري مثل هذه األعمال ال تغريني وكيف ما يقول الڨاوري
النهدي واملنصف ذويب عىل  tasse de tHé بالرغم من أني من أشد املعجبني بقدرة المني 

رسم البسمة عىل الشفاه يف هذا الزمن األغرب الذي نمر به«.
والفيزياء  الرياضيات  عالم  صاح  كما  صحت  البسمة«  »رسم  لكلمة  سماعي  عند 
اليوناني الشهري أرخيمدس »وجدتها وجدتها«... أي وجدت عنوان فكرة بطاقة األنتيتي 

نبار لهذا العدد »املنصف ذويب راسم البسمة«.
عرفت املنصف ذويب يف نادي السينما بصفاقس يف بداية السبعينات من القرن املايض 
وكان يتاس الهيئة املديرة وكنت من بني أعضاء الحزام الناشط مع الهيئة وكان يوكل يل  
بعض املهام يف الدعاية والتنشيط واعداد الورقات الفنية للعروض املربمجة...كانت لذويب 
كان  واملحفز...حيث  السهل  بخطابه  الحماس  فينا  يبعث  وكان  عجيبة  إستقطاب  قدرة 
دائم النكتة واإلبتسامة ال تغادر شفتيه...كان يسخر من كل يشء حتى من نفسه...وكان 
يتقن فن الحكي ويروي لنا بطريقته املرحة العديد من املواقف التي عاشها أو سمع عنها 

لريفه عنا...
أين  فرنسا  من  عودته  بعد  الثمانينات  منتصف  يف  ذويب  باملنصف  عالقتي  وتجددت 
درس املسح والسينما وتابعت عن قرب تجربته مع السينمائي النارص خمري يف تنشيط 
منطقة باب الخضاء ليال ذات رمضان بواسطة دمى عمالقة قاما بصناعتها...هذه الدمى 
استخدمها أيضا ذويب يف تظاهرة »أمك طنڨو« بحلق الوادي وأيضا يف ومضات إشهارية 
الدمى  بواسطة  التنشيط  لعملية  إنطالق  نقطة  التجربة  هذه  التلقيح...وكانت  لحمالت 

العمالقة رسعان ما إنتشت يف كافة أنحاء الجمهورية ... 
بفيلم متوسط  السينمائي  اإلخراج  عالم  إنطالقته يف  أيضا  ذويب  الفتة عرف  تلك  يف 
الطول »عش النسور« من بطولة االمني النهدي ... وشاءت الصدفة ان أكون أحد أعضاء 
اللجنة التي أسندت له منحة دعم إنتاج هذا الفيلم رشيطة أن يستعني بمخرج سينمائي 
له بطاقة إحتاف ألن املنصف ذويب قادم من عالم املسح وليست له تجارب سينمائية 
لجنة  وترأست  السينمائي  دمشق  مهرجان  أحض  أن  أيضا  الصدفة  سابقة...وشاءت 
تحكيم نوادي السينما العربية التي أسندت لفيلمه »عش النسور« جائزة السيف الذهبي 
 ... التونيس الرسمي لكنها لم تصل ليومنا هذا لصاحبها  التي تسلمها أحد أعضاء الوفد 

وأصبحت  هذه الجائزة مصدر تندر بيننا يطالبني بها ذويب كلما إلتقينا.  
من نقاط قوة ذويب اإلقتباس فيكفي أن يستمع أو يقرأ إحدى النوادر حتى يحولها 
أني رويت له واقعة حصلت ملا كنت عىل رأس  أذكر  ملشهد سينمائي أو مسحي ضاحك 
القومية  الثقافية  للجنة  العام  الكاتب  السخريي  عمارة  يس  مع  خلدون  إبن  الثقافة  دار 
بأمر من وزير  الشبعان  األفاضل يس  املربني  أحد  أربعينية  تمويل تظاهرة  ملا طلبت منه 
الثقافة الراحل يس منرص الروييس ...اليشء الذي لم يستسغه يس عمارة فأجابني غاضبا 
:« يس منري الخدمة ما تجيش هكة راهو تمويل أي تظاهرة يلزم نعلم بيه قبل ثالثة أشهر 
عىل األقل« فضحكت وقلت له: »والله يس عمارة أنا ما نفهمش يف علم الغيب ويس الشبعان 

ما كانش يعلم إيل هو باش يموت ها األيامات والّ راهو علمنا حسب األجال«...
هذه الحادثة الطريفة إستغلها ذويب يف فيلمه التلفزة جاية واسند الشخصية للممثل 

شوقي بوڨلية...وجاء املشهد مضحكا جدا...
نفس التميش يسلكه ذويب يف إستغالل النوادر املوجودة عىل فايسبوك ويعيد صياغتها 

بأسلوبه الخاص ويستقطب بها رضاء املتابعني باالالف... 
وأختم البطاقة بالتعاون الذي تم بيننا عند تصويره لفيلم »التلفزة جاية«بفضاء دار 
الثقافة دوار هيش التي كنت اديرها يف تلك الفتة للتشابه الهنديس بينها وبني دار الثقافة 

بالسند...وكان له ذلك ومكث بيننا ما يقارب عن الشهر...
أثناء مرحلة التصوير الحظ املنصف ذويب الحركيّة الشبابيّة بنوادي املسح والّرقص 
واإلعالميّة  فقّرر إهداءهم ثالثة حواسيب مرفوقة بآلة طابعة لشباب نادي اإلعالميّة وآلة 
تسجيل ومرآة كبرية لناديي الّرقص واملسح...ويوم تقديم هذه الهدايا كان احد صحفّي 
الشوق موجودا بدار الثقافة لتغطيّة تصوير فيلم التلفزة جاية فبارك الحركة النّبيلة التي 

قام بها املنصف ذويب تجاه شباب الجهة فتحّدث عنها بإطناب يف جريدته....
االملنصف  دعوة  وتّمت  الّديوان  رئيس  من  بإيعاز  الثقافة  وزارة  يف  القيامة«  و»قامت 
بحث  مبارشة،وتّم  غري  بصفة  لفيلمه  بالّدعاية  وإتهموه  العمليّة  عن  إلستفساره  ذويب 
إداري للتثبت من وجود هذه الهبة بالنّوادي فعال أم ال...كانت عمليّة حسب ذويب »فيها 

برشة قّلة حياء وسوء نيّة«...
وليت  مزيّة  يف  نعمل  »جيتيش   : يل  وقال  الوزارة  ترّصف  عىل  واالملنصف  انا  وضحكنا 

مطلوب«...
مّجانا  فيلمه  عرض  ذويب  االملنصف  وقتها  قّرر  الوزارة  إداريّي  من  السخرية  وملزيد 

لجمهور دّوار هيش نكاية فيهم.

المنصف ذويب راسم 
البسمة

طرائف الّزعيم )ج 194(

من أشهر مقوالت الزعيم
الوطني ويف  الكفاح  تحدث بورڨيبة خالل فتة 
تهم  التي  املواضيع  من  العديد  يف  الدولة  بناء  فتة 
التونيس  للمواطن  واإلجتماعية  السياسية  الحياة 
املقوالت  هذه  بعض  سنستجع  البطاقة  هذه  ويف 

التي بقت راسخة باالذهان..
 »: املرأة  حول  الزعيم  قال 
وحقوقها  املرأة  حرية  سأفرض 
أنتظر  لن   .. القانون  بقوة 
ديمقراطية شعب من املنخدعني 
الدين«  باسم  الذكورية  بالثقافة 
 »: ويف نفس اإلطار قال بورڨيبة 
تبنى  والرجل  املرأة  بني  العالقة 
املتبادل  اإلحتام  أساس  عىل 
تدفن  أن  مطالبة  غري  املرأة   ..
غري  الرجل  ألن  الحياة  يف  نفسها 
التحكم يف غرائزه مثل  قادر عىل 
وجه  يثريها  املرأة   .. الحيوانات 
وعرضه  وطوله  وشعره  الرجل 
ورائحته وحتى خشن صوته لكن 

املرأة تعلمت أن تتحكم يف غرائزها .. الرجل مطالب 
أيضاً بأن يرتقي ملستوى املرأة...«

قال  الديمقراطية  ومسألة  السياسة  مجال  ويف 
عن  للحديث  مالئم  الوقت  إن  اعتقد  ال   »: بورڨيبة 
فاملجتمعات  املطلق،  مفهومها  يف  الديمقراطية 
الحداثيني  وعلمائها  مفكريها  همشت  العربية 
عش  اربعة  قبل  بهم  الزمن  توقف  شيوخ  لحساب 
قرناً، وهو الفارق بيننا وبينهم.. لذا وجب العمل عىل 
نش ثقافة أكثر واقعية، يكون فيها للعلوم الحديثة 

الشعب  من  طلبنا  لو  مثالً،  فخذ   .. أوفر  مكاناً 
التونيس إجراء استفتاء عن موقفه من تعليم املرأة، 

فسأجزم إن 99.99 % سريفضون تعليمها.«
األيادي  لقطع  يناضلون  »هم  الزعيم:  ويضيف 
شامخة  الرؤوس  لتبقى  نناضل  ونحن  والرؤوس 

واأليادي مرفوعة...«
السياسة  مجال  يف  اما 
الردود  هذه  إختنا  الخارجية 
عليه  طرحت  أسئلة  عن  للزعيم 
حيث  فرنيس  صحفي  من  أوال 
»لم   : لبورْقيبة  السؤال  وجه 
عىل  ارصاركم  فرنسا  يف  نفهم 
اخالء بنزرت من الفرنسيني ، ويف 
وافقت  الجزائر  ان  نرى  املقابل 
الفرنسية  الجيوش  بقاء  عىل 
سنة   15 ملدة  الكبري  املرىس  يف 
لست  :«انا  بورْقيبة  فأجاب 
الجزائريني،  مكان  للكالم  مؤهال 
ان  منكم  تطلب  املستقلة  تونس  أن  اقول  ولكني 
تحتموا هذا اإلستقالل، يعني خروج جميع القوات 

األجنبية عن التاب التونيس..«
ثانيا يف حوار بينه وبني القذايف قال الزعيم: »ملاذا 

تستثمر كل اموالك يف السالح بدل التعليم؟ 
من  يوم  يف  شعبي  عيل  يثور  أن  أخاف  القذايف: 

األيام !
بورْقيبة: أن يثور عليك شعب مثقف أفضل من 

أن يثور عليك شعب جاهل«.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

عائشة بن أحمد أنهت 
تصوير مشاهدها
في »لون أحمر«

األيام  يف  أحمد  بن  عائشة  انتهت 
مسلسل  تصوير  من  املاضية  القليلة 

بـخالد  يجمعها  الذي  البحر،  لون 
كبري  وعدد  الشناوي،  وعمر  النبوي 
املسلسل  ويتكون  النجوم...  من 
عرضه  املقرر  ومن  حلقة   15 من 

قريبًا عىل إحدى املنصات اإللكتونية، وهو العمل 
التجربة األوىل للمخرج أمري رمسيس  الذي يشهد 

يف الدراما املرصية.
عائشة بن أحمد تظهر يف هذا العمل بشخصية 
يف  يعيشان  زوجان  وهما  الشناوي،  عمر  زوجة 
األحداث  وتتصاعد  الجونة،  يف  ويعمالن  الغردقة 

بشكل درامي فتنقلب حياتهما رأسا عىل عقب.
كتابة  ورشة  تأليف  من  البحر  لون  مسلسل 
أمري  إخراج  ومن  الشباب،  املؤلفني  من  لعدد 

رمسيس...

هند صبري في »فضل ونعمة« 
تعاقدها  عن  صربي  هند  املمثلة  كشفت 
ونعمة«  »فضل  بعنوان  جديد  فيلم  بطولة  عىل 
ماجد  البطولة  ويشاركها  وتار،  أيمن  تأليف  من 
تعاون  أول  يف  إمام  رامي  ويخرجه  الكدواني، 

بينهما، وإنتاج أحمد الجنايني يف ثاني تعاون 
بينهما بعد مسلسل »عايزة أتجوز«، الذي 

سنوات...وتدور  عدة  قبل  قدمته 
أحداث فيلم »فضل ونعمة« يف إطار 

كوميدي تشويقي..
هند  النجمة  أن  يذكر 

الفتة  صربي فازت خالل 
جوائز  بعدة  املاضية 
أفضل  جائزة  أهمها 

عن  للسينما  الفرانكوفوني  جوائز  يف  ممثلة 
دورها يف الفيلم التونيس »نورا تحلم« والتي 

تم إعالنها يف رواندا.

فيلم »سلوى« إليناس بن 
عثمان ممنوع من العرض 
في مهرجان اإلسكندرية

بن  إيناس  تحدثت 
فيلم  مخرجة  عثمان، 

املشارك  »سلوى« 
للفيلم  اإلسكندرية  مهرجان  يف 
منع  تفاصيل  عن  القصري، 

قائلة:  العرض،  من  فيلمها 
العرض  موعد  »قبل 
إيميل  وصلني  بيومني 
الفيلم  أن  يفيد  اعتذار  
الجمهور،  عن  سيحجب 

للمسابقة  التحكيم  لجنة  عىل  يعرض  وسوف 
الدولية.«

وأشارت أنها استاءت يف البداية وحاولت فهم 
اإلسكندرية،  إىل  سفرها  ستلغي  وكانت  األمر، 
مؤكدة  فيلمها،  عن  لتدافع  املجيء  قررت  ولكنها 
أنه ال توجد أية مشكلة بينها وبني إدارة املهرجان.
املهرجان،  يف  تشارك  أال  قررت  أنها  وأضافت 
الفيلم،  الجمهور  يشاهد  أن  هو  األهم  أن  حيث 
الفتة إىل أن إدارة املهرجان لم تعلن عن سبب منع 

عرض الفيلم أمام الجمهور.
يف  قبل  من  عرض  الفيلم  أن  إىل  ولفتت 
أن  منوهة  السينمائي،  قرطاج  مهرجان 
»ليلة  قصة  عن  اقتباس  »سلوى«  فيلم 
حاصلة  والقصة  معروف،  لكاتب  حب« 
مرص،  منها  دول  عدة  من  جوائز  عىل 
وقوانني  لثقافة  تقديرها  عن  معربة 

أي بلد تعرض بها أعمالها.
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التونسية تكاد  القدم  التوتّر يف كرة  حّدة 
تبلغ ذروتها واألمر ليس مقترصا عىل بطوالت 
الفوىض  عدوى  تّسبت  بل  فقط  الواجهة 
بطوالت  اىل  والعنف  والتالعب  والتحيّل 
األقسام السفىل. وبعد األحداث التي عرفتها 
حجرات مالبس ملعب املطوية الذي احتضن 
مباراة مستقبل قابس واوملبيك سيدي بوزيد 
وما حصل قبل وبعد املباراة وما قيل من كالم 
يمّس من سمعة ومصداقية كرة  واتهامات 
يوم  الجديدة  ملعب  شهد  التونسية  القدم 
السبت املنقيض احداثا مأساوية أثناء وعقب 
نهاية مباراة اتحاد الجديدة واملوج الريايض 
بمنزل عبد الرحمان ضمن منافسات الجولة 
لكرة  الهواة  رابطة  بطولة  من  األخرية  قبل 
بفوز  انتهت  التي  األول-  -املستوى  القدم 

منزل عبد الرحمان بنتيجة هدف لصفر.
غري  ظروف  يف  وانتهت  دارت  املباراة 
طبيعية ولكن ما حصل مبارشة بعد صّفارة 
املستوى  عىل  الدليل  يقيم  املواجهة  نهاية 
الذي بلغه املشهد الريايض يف تونس وتحديدا 
التي  التونسية  البطوالت  ويف  القدم  كرة  يف 
نهاية  والوعيد.  التهديد  تحت  تلعب  باتت 
الحقيقة  يف  غريبة  صورا  عرفت  اللقاء 
ولكنها صارت مألوفة يف تونس حيث عمدت 
اجتياح  اىل  املدراج  يف  الحارضة  الجماهري 
عىل  االعتداء  تّم  ذلك  من  األكثر  بل  امليدان 
بطريقة  املنافس  الفريق  من  الالعبني  عديد 
تسّلق  اىل  بعضهم  دفع  ما  وهو  وحشية 
بطش  من  للفرار  محاولة  يف  امللعب  أسوار 
الجماهري الغاضبة وحتى من العبي الفريق 

وهم  الشارع  يف  أنفسهم  ليجدوا  الخصم 
بأزيائهم الرياضية.

املغاربي"  "الشارع  رصد  ما  وحسب 
اىل  العبني   4 تعّرض  فقد  عيان  شهود  من 
اعتداء مادي  مع تسجيل إصابات متفاوتة 
إىل  نقلهم  استوجب  الذي  األمر  الخطورة 

املستشفى املحيل بطرببة.
لـ»الشارع  أكدت  موثوقة  مصادر 
وبمعية  املذكور  الرباعي  أّن  املغاربي« 
قضية  سريفعون  للفريق  املديرة  الهيئة 
عدلية يف الغرض ضّد املعتدين الذين سيثبت 
توّرطهم خاصة أّن العبي ومسؤويل الجديدة 
الجماهري  تعقيل  أو  حمايتهم  يحاولوا  لم 
امليدان  القتحام  التسهيالت  كّل  وجدت  التي 

واالعتداء عىل الفريق الخصم.

املّدب غاضبماذا حيدث يف النجم؟
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عاد التجي الريايض التونيس من رحلة الجزائر بنقطة مهّمة يف سباق 
التعادل مع  بعد  االفريقية  األبطال  رابطة  نهائي كأس  ربع  اىل  التّشح 
فريق شباب بلوزداد. تعادل مّكن التجي من االنفراد بصدارة مجموعته 
وأّكد رغم كّل ما يقال أّن شيخ األندية التونسية يبقى دائما ثابتا متوازنا 
التي  املسابقات  كّل  يف  االوىل  األدوار  لعب  عىل  جّديا  مراهنا  وخاصة 

يخوضها.
ولكن بعيدا عن حسابات املستطيل 
األخض جّدت حادثة غريبة تسببت يف 
خلق مناخ من التوتر يف محيط الفريق 
حمدي  النادي  رئيس  عنوانها  وكان 
حدث  ما  تفاصيل  اىل  وبالعودة  املّدب. 
فقد كان رئيس التجي يستعد للتحّول 
مع الفريق اىل الجزائر بمناسبة مباراة 
ساعات  ذلك  عن  عدل  ولكنه  بلوزداد 
ما  بسبب  الرحلة  انطالق  قبل  قليلة 
تعّرض له من طرف األحباء املحسوبني 

عىل احدى مجموعات التجي. قبيل التحّول 
أحباء  من  مجموعة  تحّولت  املطار  اىل 

التجي ملالقاة رئيس النادي وعرّبت له 
عن استيائها من تواصل ايقاف بعض 
خالل  جّد  ما  خلفية  عىل  الجماهري 
كرة  فريق  نجم  ميالد  بعيد  االحتفال 
التجي  البوغانمي. هيئة  أسامة  اليد 
املحامني  بعض  كّلفت  قد  كانت 
بالتافع عن األحباء الذين تّم ايقافهم 
ذلك  رغم  ولكن  شغب  أعمال  بسبب 
الجماهري  من  القليل  العدد  فإّن 
لم  املّدب  التي تحّولت ملقابلة حمدي 
بها  تعاملت  التي  الطريقة  تعجبها 
املّدب  وحملت  الحادثة  مع  الهيئة 
مثلما  االنتهاكات  تواصل  مسؤولية 
الفريق  جماهري  بحّق  وصفوها 
املّدب  هؤالء  ذّكر  ذلك  من  األكثر  بل 
إثناء  الحازمة  شيبوب  سليم  بوقفة 
كان  وكيف  للتجي  رئاسته  فتة 
ما  وهذا  النادي  لجماهري  حاميا 
استشاط  الذي  املّدب  أغضب حمدي 
غضبا من االستقبال الذي وجده يف 
الطريق اىل املطار لذلك قّرر العدول 
بعد  منزله  اىل  وعاد  السفر  عن 
وأشعر  الجوال  هاتفه  اقفل  أن 
مرافقيه بأنه لن يقود وفد الفريق 

اىل الجزائر.

يرام. فالفريق يعيش عىل وقع تقلبات كبرية منها  الساحيل ليست عىل أحسن ما  الريايض  النجم  االوضاع داخل 
ما هو مرتبط بالجانب الريايض الفني والتكتيكي ومنها ما هو مرتبط بالجانب املادي والضائقة املالية الشديدة التي 
يعيش عىل وقعها النادي. وهذه االوضاع بدأت تدق ناقوس الخطر يف محيط النادي األمر الذي جعل الجماهري تتساءل 

عن مستقبل النادي يف ظّل األحاديث املتزايدة عن بداية الهروب الجماعي ألعضاء الهيئة الحالية.
مخاوف جماهري النجم لها ما يربرها فالتعادل األخري للفريق يف سباق كأس رابطة االبطال االفريقية أمام منافس 
متواضع جدا كشف عن وجود أزمة حقيقية داخل الجمعية واألمر ال يتعلق بالفريق االّول فحسب بل 
الفزع  القروي يف إحداث حالة من  التي تسبب رئيسها ماهر  للنادي  املديرة  الهيئة  يشمل كذلك 
والهلع بسبب تدوينة عىل صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أعلن فيها عن استقالته يف وقت 
الباكر عىل طريق الهواة أو العاشقني  متأخر من ليلة األحد قبل ان يقوم بحذفها يف الصباح 

املراهقني الذين ال يتحكمون يف مشاعرهم وال يف أحاسيسهم.
ماهر القروي لم ينتظر كثريا حتى يدخل مربّع الشك فبعد مرور 4 أشهر فقط عىل تسلمه 
مقاليد الرئاسة خلفا لرضا رشف الدين لم يتحّرج من رمي املنديل واالعالن عن االستقالة 
والتي تزامنت هي األخرى مع استقالة شفاهية مشابهة ملدّرب الفريق الفرنيس روجي لومار 

قبل ان يعود القروي اىل رشده ويحاول مللمة األمور ويؤّجل األمر اىل حني العودة اىل تونس.
والحقيقة أّن رئيس النجم الساحيل ماهر القروي أرّس منذ فتة لبعض مقربيه بأنه لن يستمر 
كثريا يف مهامه عىل رأس النادي النه يشعر بالتعب واالرهاق وبأنه لم يعد قادرا عىل تحمل 
القروي  ويعترب  للنادي.  الدقيقة  الوضعية  مسايرة  عن  عجزه  بحكم  املسؤولية 
انه وجد نفسه وحيدا يف مجابهة االزمات املتاكمة داخل النادي وهو يحّمل 
االحباء أوال مسؤولية ذلك ألنهم تخلفوا عن مّد يد العون للنادي يف الوقت 
النادي االفريقي يف  الذي احتاجهم فيه عىل غرار ما حصل مع جماهري 
سندا  وقفت  التي  الصفاقيس  النادي  جماهري  مع  وحتى  سابق  وقت 
وداعما لناديها. كما يعترب القروي أنه وقع خداعه من كبارات النادي 
له  وتعهدوا  االنتخابية  الجلسة  غمار  اقتحام  عىل  شجعوه  الذين 
بتوفري الدعم املادي قبل ان يتنصلوا من وعودهم ويتكوه يف التسلل 

يجابه مصريه وحيدا.
هناك من يرى ان التهديد باالستقالة من طرف ماهر القروي 
هو محاولة مكشوفة للضغط عىل الجماهري وامليسورين للوقوف 
أن  خاصة  والدقيق  الصعب  الظرف  هذا  يف  النادي  جانب  اىل 
الفريق  تدخل  قد  الصعب  الوقت  هذا  يف  النادي  رئيس  استقالة 
يف نفق مظلم يصعب الخروج منه مع تواصل عزوف الكبار عن 
بكواليس  العارفني  آخر من  يرى شّق  املسؤولية. يف حني  تحّمل 
النجم أّن السيناريو الذي يعيشه الفريق يف الوقت الراهن كان متوقعا 
ومنتظرا بل إنه كان مخططا له بدقة كبرية. هذا الطرح يعترب اّن ماهر القروي كان 
مجّرد ورقة رئيسية إلحراق ورقة رضا رشف الدين والدفع به خارج أسوار النادي 
وأن الوعود التي سّوقت له كانت مجّرد غطاء وهمي لتشجيعه عىل تحمل املسؤولية 
الثاني من هذه  الدين انتخابيا وهو ما حصل فعال. والنصف  ومنازلة رضا رشف 
املسحية يتمثّل يف إجبار القروي عىل االنسحاب بسبب الضغوط التي ستواجهه ثّم 
يأتي املنقذ املتخّفي الذي سيجد الكريس فارغا بل سيكون مطلب األنصار إلنقاذ 
الغرف  مخططات  ضحية  كان  القروي  ماهر  أّن  هل  حقيقة  يعرف  وال  النادي. 
يف  النادي وتحديدا  يف  الذي حصل  املفتعل  التغيري  أنه رشيك يف عملية  أم  املغلقة 
محاوالت  كّل  اآلن  يرفض  الذي  الدين  رشف  رضا  »حكم«  من  األخرية  الساعات 
االستنجاد به النه لم ينس بعد الطريقة التي غادر بها النجم رغم كّل ما أنفقه 

للفريق. 

قضية عدلية
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عودة البطولة كانت موفقة جّدا بالنسبة للنادي االفريقي فالبداية تزامنت مع 
انتصار هام من ملعب صعب عىل حساب مستقبل الرجيش. وأهم من نقاط الفوز 
واالرتياح  الثقة  من  اضافية  جرعة  من  استفاد  الوحييش  منترص  املدّرب  اّن  هو 
التي لحقته يف الفتة األخرية. الوحييش كان  النقد املتواصلة  خاصة بعد حمالت 
يدرك أّن العثرة يف مباراة الرجيش قد تكّلفه الكثري بما يف ذلك مستقبله عىل رأس 
الفريق واألمر حقيقة ليس مرتبطا بوضعية الفريق يف التتيب العام بقدر ارتباطه 
بما يحاك يف الغرف املغلقة داخل النادي والسبب يف ذلك حالة الفتور وشبه القطيعة 

بني املدّرب ورئيسه يوسف العلمي.
أّن  املغاربي«  لـ»الشارع  كشفت  موثوقة  مصادر 
ويلّفها  والعلمي شبه مقطوعة  الوحييش  بني  العالقة 

اختالف يف وجهات  ذلك  والتجاهل والسبب يف  الربود 
فاالّول  املايض  املريكاتو  خالل  الرجلني  بني  النظر 
طاولة  عىل  موجودة  اسمية  قائمة  له  كانت 
اهتماماته والثاني لم يكن متحمسا لها والسبب 
الذي  مقّربيه  ألحد  يعود  ذاتها  املصادر  حسب 
االفريقي. هذا  كّل صفقات  انفه يف  يحاول حش 

يف  الطاوالت  فتات  من  األكل  عىل  املتعّود  الشخص 
وصغرية  كبرية  كل  يف  نفسه  يقحم  االفريقي  حديقة 

يف النادي وهو »سمسار« متخّفي تارة ومكشوف 
حالة  يف  تسبب  الذي  وهو  أخرى  تارة 

الشخ الحاصلة بني العلمي والوحييش 
خاصة أن بعض الصفحات التابعة له 
تخصصت يف الفتة األخرية يف شيطنة 
اآلخر  يعرف هو  الذي  الفريق  مدّرب 
مثل هذه املمارسات وكيف يقع جّر 
النقد  مربّع  اىل  واملسؤولني  املدّربني 

والتشكيك و«التشليك«.
بني  األجواء  توتري  يف  ومازاد 
الصفحات  بعض  أن  هو  الرجلني 
محسوبة  الوحييش  تهاجم  التي 
يفّس  ما  وهذا  النادي  رئيس  عىل 
ربّما تعّمد املدّرب مواصلة التعنت 

ذلك  مع  وخياراته.  بأفكاره 
االخري  االنتصار  يسهم  قد 

حساب  عىل  تحّقق  الذي 
الخواطر  تهدئة  يف  الرجيش 
الخالف  جليد  إذابة  ويف 
ما  أن  خاصة  بينهما 
يجمع بينهما هو مصلحة 

االفريقي.

الجديد  املدّرب  بدأ  املايل  املنتخب  أمام  قطر  مونديال  إىل  للعبور  الباراج  مباراتي  يف  الحسم  موعد  اقتاب  مع 
للمنتخب جالل القادري وضع اهم اللمسات للمرحلة القادمة قبل الدخول رسميا يف الجديات خاصة أّن الوقت ال 

يلعب كثريا لصالحه بما أّن تجّمع الالعبني سيكون أسبوعا واحدا فقط قبل موعد 25 مارس املرتقب.
جالل القادري اجتمع وسط االسبوع املنقيض بمساعديه عيل بومنيجل وسليم بن عاشور وقد تمحور االجتماع 
حول كيفية متابعة الالعبني الذين سيكونون يف القائمة الرسمية للمنتخب كما تّم التحاور حول جاهزية بعض 
االسماء من عدمها خاصة أّن بومنيجل حاول االدالء بدلوه يف مسألة حراسة املرمى بما أنه كان حارسا دوليا 

سابقا ويعترب مؤهال أكثر من غريه لتقييم الحّراس الدوليني.
جالل القادري يضع ضمن حساباته 90 باملائة تقريبا من العناوين االساسية التي ستكون حارضة يف قائمة 

ملنتخب  والتغيري لن يتعدى أسماء كثرية بحكم ضيق الوقت وعدم استعداد القادري للمجازفة يف هذا الوقت ا
الذي ال يحتمل أّي خطأ. بالنسبة ملوضوع حّراس املرمى الذي تحدثنا عنه وبما أّن اإلطار 
مثلما   4 عن  عوضا  فقط  حّراس  بثالثة  االستنجاد  عىل  مجربا  سيكون  الجديد  الفنّي 
كان عليه الحال يف نهائيات كأس امم افريقيا سيشهد تحويرا طفيفا ال يخّص باملّرة 
الحارس األّول واالسايس والحديث هنا عن بشري بن سعيد الذي سيحافظ عىل موقعه 
النادي  حارس  تأكيد  بكّل  سيكون  الثاني  الحارس  املنتخب.  يف  واحد  رقم  كحارس 
الصفاقيس أيمن دحمان الذي كان متواجدا مع املجموعة يف الكامريون أما الحارس 
الذي سيأخذ مكان  بن رشيفية  التجي معز  األرجح حارس  الثالث فسيكون عىل 
املدّرب  حصانة  ولوال  فتة  منذ  كروية  بطالة  من  يعاني  الذي  مصطفى  بن  فاروق 
الوطني السابق املنذر الكبري لكان خارج قائمة املنتخب منذ فتة طويلة وتحديدا منذ 

خس مكانه االسايس يف تشكيلة التجي.
  هذا املوضوع سيعمل املدير الفني للمنتخب التونيس، جالل القادري، يف موقف 
ال يحسد عليه عند اختيار قائمة حّراس املرمى، خالل مواجهة مايل يف 25 
و29 مارس املقبل، ضمن ملحق التصفيات املؤهلة لكأس العالم لكرة 

القدم 2022، التي ستقام يف قطر.
التونيس  للمنتخب  الفني  الجهاز  من  مقرب  مصدر  وكشف 
أّن  املايض  السبت  يوم  الجديد«،  »العربي  بها  خص  ترصيحات  يف 
يف  سعيد  بن  بشري  الحارس  عىل  االعتماد  سيواصل  القادري 
أفريقيا  أمم  كأس  خالل  الجيّد  ملستواه  نظرا  مايل،  مواجهتي 

األخرية يف الكامريون.
ولنئ بات التعويل عىل بن سعيد يف التشكيل األسايس، أمراً 
حول  يحوم  الغموض  فإّن  القادري،  إىل  بالنسبة  محسوما 
3 حّراس  القائمة ستضم  هوية الحارسني اآلخرين، بما أن 

مرمى وليس 4 كما حدث يف مسابقة »كان«.
الصفاقيس  النادي  حارس  أّن  نفسه،  املصدر  ويضيف 
أيمن دحمان، سيكون دون أي شك يف الئحة الالعبني ملواجهة 
مايل، فيما سينحرص املقعد الثالث بني 3 أو 4 حّراس، وسيكون املستوى 
الذي سيظهر به كل منهم خالل مباريات فريقه يف الفتة املقبلة، حاسما 

الختيار أحدهما.
ما  ناديه،  مع  األسايس  الحارس  استدعاء  بمبدأ  القادري  ويسري 
سينتج عنه بعض التعديالت، خصوصا أن بن مصطفى ال يلعب للتجي 
حالياً مقابل مشاركة بن رشيفية بشكل دائم، وخس الجمل مكانه يف 
النجم الساحيل ملصلحة املخضم أيمن البلبويل، كما يبقى معز حسن 

أحد الخيارات املطروحة عىل طاولة القادري.

املشهد  عىل  بغيومها  تلقي  مازالت  تونس  يف  الرياضية  التحتية  البنية  أزمة 
الريايض وخاصة كرة القدم التونسية. فبعد أن صار ملعب رادس عنوانا 
للتنّدر يف دول الجوار بسبب احتضانه لكّل مباريات األندية التونسية 
يف املسابقات القارية يبدو أّن هذا العنوان سيكون مصدر إزعاج 
جديد عىل املستوى املحيّل بعد القرار األخري الذي اتخذته سلطة 
أعلنت يف وقت  الشباب والرياضة  أن وزارة  االرشاف. ومعلوم 
سابق وخالل اجتماع رسمي تّم تصديره لكل وسائل االعالم 
رسميا  ستضمن  التي  الالزمة  التدابري  كل  أخذ  تم  انه 
العقربي  حمادي  األوملبي  امللعب  أرضية  جاهزية 
يوم  املقررة  ومايل  تونس  مباراة  الحتضان  برادس 
29 مارس املقبل لحساب إياب الدور الحاسم من 
تصفيات كأس العالم اضافة اىل مقابالت األندية 

التونسية يف املسابقتني القاريتني.
املدير  بحضور  دقيش  كمال  الوزير  وشّدد 
الفرجاوي  طارق  الريايض  الوطني  للحي  العام 

وعدد من إطارات الوزارة وإدارة الحّي األوملبي عىل أن ملعب حمادي العقربي برادس 
لن يحتضن مباريات فريقي العاصمة يف البطولة التونسية. ورغم أن هذا القرار لم 
يكد يميض عىل تصديره بضعة أيّام االّ أن »تكسريه« بات من تحصيل الحاصل حيث 
تشري األخبار التي بحوزتنا اىل أّن النادي االفريقي سيستقبل النجم الساحيل لحساب 

الجولة الثانية اياب من املجموعة الثانية للبطولة بملعب رادس وبحضور جماهريه.
وكانت الصفحات املحسوبة عىل أحباء األحمر واالبيض شنت هجوما الذعا عىل 
عىل  مبارياته  خوض  من  الفريق  حرمان  قرار  بسبب  االفريقي  هيئة  وعىل  الوزارة 
ملعب رادس وبالتايل حرمان الجمهور من حضور املباريات باعتبار أن ملعب املنزه 
يحتضن فقط املباريات التي تلعب بال جماهري. وأمام هذا الضغط الكبري الذي مورس 
عىل هيئة يوسف العلمي تّم التواصل مع مدير الحي األوملبي ومع مسؤولني بالوزارة 
النجم  الهيئة تحصلت عىل موافقة مبدئية لتمكني االفريقي من استقبال  أن  ويبدو 
تحرم  بأن  يرىض  لن  الذي  التجي  عىل  مستقبال  ينطبق  قد  ما  وهو  رادس  بملعب 
جماهريه هي االخرى من مواكبة مباريات فريقها وهو ما يعني أّن قرار السيّد الوزير 
تتهاوى  الدولة خاصة عندما  أقوى من سلطة  الجمهور  لن يقع تفعيله ألّن سلطة 

الدولة.

ختّبط وتضارب




