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لِْلَوَقاَحِة ُعْنَواٌن... 
حركة النهضة وَمْن 

تَِبَعها بِإْحساٍن
بقلم :خالد عبيد

افتتاحية

قيس سعيد وفرص اإلنقاذ املهدورة...

سرديّة مسلسل 
“براءة” غير 
بريئة بالمّرة

أرقام خيالية تغزو األسواق التونسية :

الفلفل والفقوس بسبعة دنانري والتضّخم 7.2 ٪ 
والتوانسة عىل أبواب اجلوع والغضب...

تقرير حكومي فرنسي يحّذر من توتّرات شديدة
)Explosion( بسبب الطاقة والغذاء ترّشح تونس النفجار

وزير الخارجية األسبق أحمد ونّيس لـ »الشارع المغاربي« :

عدم تعيني أمريكا سفري جديد بتونس
مؤرش عىل توتر يف العالقات
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2الشارع السياسي
االفتتاحيةاالفتتاحية 

أّن  السياسية يف تونس  للساحة  املتابعني  َخافيًا عىل  يَُعْد  لْم 
اْستنباط  تقوم عىل  باألْحرى رئيسها،  أو  النهضة،  خّطة حركة 
إىل  الرجوع  إىل  سعيّد  قيس  الرئيس  دْفع  أجل  من  الوسائل  كّل 

َجاّدة الَصواب، صواب الغنويش طبعا!
تَتِْفيِهه  يف  ُجْهًدا  الحركة  تَأُْل  لم  الغرض،  هذا  ولتحقيق 
التي  امُلنَاَكفة  ننىْس  أن  دون  وتَْسِويده  َشيَْطنَِته  كَما  وتَْصِغريه 
يتقنها الغنويش بغاية َجرِّ قيس سعيّد إىل الخطأ، واألهّم من كّل 
ذلك، ُمواصلة الُجْهد امَلْحُموم خارجيًا من أْجل اْستْصدار البيانات 
التي تْشَجُب "انقالب" قيس سعيّد، والدْفع حاليا إىل التْدويل، - 
فْقدان  إمكانية  من  ذلك  يعني  وما  ُمبّكرا-،   ذلك  الحْظنا  مثلما 

تونس ِلِسيَادتها نهائيا إن تَمَّ فعال وبصفة كاملة.
االْسِتْقَواء  مراحل  من  مْرحلة  أْعىل  حاليا  نشهد  نحن  نعم! 
باألجنبي عىل بَِني ِجْلَدِتنَا، بْل والتََلّذذ بذلك، وامُلَجاَهرة فاالْفِتخار 
لسان  نجد  قد  وهنا  تونس،  عىل  التْدِويل  "َلْعنَِة"  يف  َطَمًعا  به، 
! سيُضطّر قيس  النهضة صْبًا  آل  "َصْباً  يقول:  الغنّويش  حال 
سعيّد إىل املجيء إلينا َصاِغًرا ويْعتذر عن كّل ما بدر منه ِتَجاهنا، 

وسنسرتّد الحكم".
إّن هذا الَوْهَم بالذات هو  ُمنْتهى الهروب إىل األمام واإلنْكار، 
النهضة  حركة  زمن  أّن  وهي  لْلِعيَان،  امَلاِثلة  الَحِقيقة  إنْكار 
السيايس َكَما ُمْستقبل رئيسها السيايس قد انتهى، وبصفة باتة 
وتاّمة، ولن ترََتَبّع ثانيًة عىل ُصُدور التونسيني فتَْجثم عليْها حتى 
ية الَخراب، وإِْن  تَْكتُم أنْفاسهم، كما فعلت بهم ذلك طيلة عْشِ
سبٍب  أِلَيِّ  الحكم  يف  سعيّد  قيس  يعد  لم  وإن  حتى  ذلك،  َجّربت 
كان، فستجد غالبية التونسيني يف مواجهتها، إْن عاجالً أو آِجالً.

وقد باتت الدعوات املتكّررة ِلَمْليُونِيَاٍت اْحتجاجية ُمبْتَذلة جّدا 
ومْصدرا للسخرية والتهّكم، وقد باَن واضحا أّن حركة النهضة 
عاجزة يف كّل مّرة عن اْستنفار سوى بْضع مئات رْغم الديكور 
االنقالب"  ضّد  بـ:"مواطنون  ُسّمي  ما  خالل  من  تزيّنه  الذي 
الشارع وواجهة اإلعالم،  الواجهة، واجهة  املستمّر يف  وعْرضهم 
وذلك، حتى يْحصل االنْطباع خاّصة للدوائر الغربية، بأّن حركة 
النهضة ليست ِلَوْحدها يف مواجهة ما تسّميه هي انقالبا، ونتوّقع 
قْولها الَِحًقا لهؤالء امُلَزيّنني: "شكر الله سعيكم"، وذلك يف صورة 
ما إذا تمّكنت ِبتاَلَِبيِب الُسْلطة من جديد، كما فعلت مع بْعضهم 
من قبل ولم يَتَِعظ، بالرغم من الكيْل الهائل من السباب والشتم 

تجاهه من صفحات معروف مصدرها.
املوْعودة،  بامُلراجعات  النهضة  حركة  تُْسع  أن  هنا،  فاألْوىل 
والتي  ظّلت دون تْجسيم، وأن تَنَْكفئ عىل نْفسها وتنَْزوي اتقاًء 
ِلَما هو آٍت، إِْن اْحتدم الوضع االقتصادي واملايل، فـِإْن حدث يْوًما 
وتحديدا  حاليا،  النهضة  حركة  عليه  تعّول  الذي  "االنفجار"  َما 
عىل  سيكون  فإنّه  امَلْحموم،  الجهد  هذا  كّل  خالل  من  رئيسها 
النهضة وعىل كّل ما يُْرمز لها، ويف هذه اللحظة بالذات، لن تجد 
هذه الحركة قيًْسا سعيًدا آخر يحميها مّما كان ينتظرها  يوم 25 
جويلية 2021، ومن الواضح، أنّها لم تستوعب أّن كّل تحّرك تقوم 
به حاليا، إنّما تذّكر به العديد من التونسيني بمسؤوليتها يف كّل 
ما حدث طيلة العشية السابقة، وتذّكرهم خاّصة بمسؤوليتها 

حاليا أمام الرتّدي امُلِريِع ألْوضاعهم املعيشية.
هذه هي الحقيقة الَعاِرية التي لم يقع اْستيعابها بعد، ولن 

ينْفع التَهافت عىل أْعتاب الدوائر الغْربية يف حجبها! 
مّما تقّدم، هل يعني أّن الرئيس قيس سعيّد لم يرتكب أخطاء 
وباألخّص  التقييم  يف  منها  وخاّصة  ارتكب  بالتأكيد  نظرنا؟  يف 
االنهيار  ملخاطر  تقديره  وعدم  وحيدا،  يبقى  أن  يف  إمعانه 
االقتصادي ال قّدر الله، ورغبته الشديدة عىل األرجح يف الذهاب إىل 
مشوعه املعروف بالبناء القاعدي، واألهّم من كّل ذلك هاجسه 
يف اعتبار "التاريخ" بدأ آخر سنة 2010 بينما ما قبله هو ما قبل 
يُوِل  لم  لذلك،  النهضة!  حركة  تعتقد   مثلما  الخراب  أو  التاريخ 
كبري اهتمام باألعياد الوطنية، األعياد الرسمية للدولة التونسية، 

والحال أنّه رمز هذه الدولة!
قام  ما  اعتبار  إىل  سعيّد  لقيس  هنا  انتقادنا  يصل  لْن  لكن، 

امُلزْركشة"،  و"ببّغاواتها  النهضة  حركة  ترّدد  كما  "انقالبا"  به 
الكلمة  هذه  وراء  االْصطفاف  إّن  وهو،  أال  بسيط،  لسبب  وذلك 
خّط  وهذا  النهضة،  حركة  وراء  املوضوعي  االْصطفاف  يعني 
أحمر بالنسبة إلينا! ونحن لْن نْمنح َصكًّا َمّجانيا ِلَمن اْعتََبْنَاهم 

سابًقا، وما زلنا، ُمَخرِّبي األْوطان!
يف األثناء، هناك توّجه آخر لحركة النهضة وَماِكينَتها يْدفع 
تونس  تعيشه  ما  إىل  أّدت  والتي  الثقيلة،  تَِرَكِتها"  تْلبيس"  نحو 
سعيّد  قيس  إىل  حقيقي  ومايل  اقتصادي  انهيار  شبه  من  حاليا 
وذلك عىل إثر اتخاذه إجراءات 25 جويلية 2021 وما بعدها، وهنا 
الذين بات شعارهم: "ال يُْلدغ املؤمن  التونسيني  اْستباْله  منتهى 
من ُجْحٍر مّرتني"! وعليه، لن تُْجِدَي نْفًعا الدغدغة املتكّررة هذه 
األيّام، والتي يقوم بها الغنّويش من أجل تْهِييِج مشاعر التونسيني 
واألحاديث  الكريمة  القرآنية  اآليات  رْسد  من  اإلكثار  َقِبيل  من 

النبوية الشيفة وأداء صالة الرتاويح كّل ليلة يف مسجد.
الوقاحة يف نظرنا  الذي يْرقى إىل حّد  لكن، االْستباله األقىص 
هو الَسْطو امُلَمنْهج عىل األْعياد الوطنية واالْستيالء عليها وعىل 
رْمزيتها بَْحثًا عن "ُطُهوِريَة" لْن تأِْتَي و"ُعذِْرية" مْفقودة أْصالً 

ورْشعية تاريخية ُمنَْعدمة تماًما.
وخاّصة  عقود،  منْذ  الحركة  هذه  أّن  يف  الَوَقاَحة  وتَْكُمن 
العمل  الوطنية ويف  الدولة  يف  التْشكيك  يف  ُجْهًدا  تأُْل  لم  رئيسها، 
عىل استهدافها بكّل الطرق، ووصل األمر بالغنويش إىل توصيف 
ال  ألنّه  وذلك،  االْسِتْعَمار"،  بْعد  ما  "دْولة  بـ:  الوطنية  الدولة 
عبارة  باستعمال  لنفسه  يسمح  وال  تونس،  باستقالل  يعرتف 
دولة االستقالل التي ستذّكره حتما بعدّوه اللدود الرئيس الحبيب 
بورقيبة ودْوره املحوري يف التخّلص من االستعمار، بينما عبارته 
من  َعدّوه  اْستهداف  يف  َغِليله  تْشفي  االستعمار"  بعد  ما  "دولة 
الحبيب  صورة  يف  واإلْفك  البُْهتان  كّل  إظهار  يف  التواتر  خالل 

بورقيبة كالَعَمالة لفرنسا  والتْغريب...
تقوم  التي  األسس  هْدم  نحو  التوّجه  هذا  تجسيم  تّم  وقد 
عليها الدولة الوطنية املعارصة من خالل استهداف أسسها الذي 
الح تباشريه يف آخر سنة 2009 ورُشع يف تطبيقه مع ربيع 2011  
النهضة  حكم  شهدت  التي    2012 مع  فيه  الُخَطى  واْستُِحثت 
َمْحو  الذي يحاول  التوّجه  لهذا  أهّم مظهر  لتونس، وكان  فعليًا 
االستقالل   عيد  بذكرى  االحتفال  عدم  هو  الوطنية  الدولة  إْرث 
وعيد الشهداء...ثّم تّم التعويل الحقا عىل الذراع الُطوىَل للغنويش 
لهم  ُخيّل  َما  يُقنّن  والكرامة كي  الحقيقة  ما سّمي هيئة  وهي 
أال وهو الشْطب النهائي ملْشوعية هذه الدولة! وإْضفاء رشعية 
ِدية امَلْظلومية والَضِحيّة  وْهِمية عىل الحركة، من خالل الدفع ِلَسْ
الحّريات  للِمْحنَة زمن بورقيبة وبن عيل من أجل  التي تعّرضت 

وحقوق اإلنسان والديموقراطية!!
كريس  عىل  الغنويش  يرتبّع  كي  الُخطى  اْستُِحثت  املقابل،  يف 
حكم تونس، كان ذلك واضحا يف مؤتمر الحركة سنة 2016 الذي 
 ،2017 سنة  يف  اإلشارات  بعض  وأعطيت  لذلك،  التمهيد  يف  بدأ 
رئاسة  يف  يطمح  الغنويش  بأّن  وقتها،  وقلنا  تلقفناها،  ومّلا 
الجمهورية استهجن البعض قولنا، وما قبول الغنويش برئاسة 
مجلس النّواب إالّ بعد تأّكده بأنّه لن يتمّكن من أن يحقق أمنيته، 
فعّوضها من خالل محاولة الهيمنة عىل "العصفور النادر" حتى 
يكون َطْوع بَناِنه، وعّوضها أكثر من خالل ترّصفه وهو رئيسا 
ملجلس النّواب عىل أساس أنّه هو الرئيس الفعيل للدولة..والبقيّة 

معروفة تفاصيلها..
يف  حاليا  السلطة  من  خروجها  بعد  أكثر  الوقاحة  وتكمن 
تعرتف  ال  التي  الوطنية  األعياد  هذه  عىل  االْسِتيالء  محاولتها 
تدعو  رئيسها  كما  النهضة  حركة  بيانات  فباتت  أْصال،  بها 
االستقالل  عيد   ،1956 مارس   20 بذكرى  احتفاال  التظاهر  إىل 
وقامت   ! الشهداء  عيد   1938 أفريل   9 ذكرى  وخاّصة  وأيضا   !
بعملية تْوأََمة قيرَْصية بني املناداة ببملان تونيس يف أفريل 1938 
بني  امَلْوُهوم  التْجِسري  عملية  فتّمت   ،  2019 الغنويش  وبرملان 
التنادي بشعار برملان تونيس  تّم  الَحدثنْي، وهكذا وبقدرة قادر، 

تأّسيا بما نادى به "اآلباء واألجداد" وفق   2022 أفريل   10 يوم 
الوقفة  هذه  يف  الديموقراطي  النهضة  ديكور  ُمَزيّني  أحد  قول 
التي لم تكن ببعيدة عن مكان وقفة 8 أفريل 1938 التي رفعت 

باملناسبة صورها هذا األحد!!
وهكذا، توّهمت حركة النهضة أنّها باتت بهذا السلوك اْمِتداٌد 
التكرار  هذا  أّن  وتعتقد  سنة!   80 تجاوز  تونيس  شعبي  لنضال 
تاريخية  ِعية  رَشْ تْخلق  أن  من  سيمّكنها  َمَزاِعم  ِلَهَكذَا  املتتايل 
الوطنية  بالدولة  والِحْكر  الخاّص  الفضاء  هذا  يف  لها  َمْوُهومة 
خاّصة بعد فشل مشوعها الشعياتي املْزعوم املتمثل يف ُخَراَفة 

الجّد املشرتك عبد العزيز الثعالبي.
لكن، ما فات القائمون عىل محاولة عملية االستيالء الخطرية 
إالّ  أن يكون  امَلْحُموم ال يمكن  أّن جهدهم  الوطنية  الذاكرة  عىل 
َعبَِثيًا، وال يقترص هذا العبث عليهم فقط، بل عىل كّل من يعتقد 
عن  بحثا  لصالحه  التاريخية  الوقائع  تحريف  عىل  قادر  بأنّه 

ِعيٍَة َما. رَشْ
حزب  ُصنْع  من  هي  املجيدة   1938 أفريل  أيّام  فإّن  وعليه، 
الدستور الجديد  وتْحديدا قيادته وعىل رأسها الحبيب بورقيبة، 
والشهداء هم شهداء حزب الدستور الجديد، والقمع الذي طال 
الوطنيني التونسيني آنذاك، وكان رهيبا جّدا تواصل لسنوات، إنّما 
طال مناضيل وقيادات حزب الدستور الجديد، أي حزب من يعتبه 
عيد  ذكرى   ،1956 مارس   20 وذكرى  له،  لدودا  عدّوا  الغنويش 
 18 يوم  بدأت  حقيقية  تونسية  ِلَمْلَحَمة  تتْويٌج  هي  االستقالل، 
جانفي 1952، عندما اعتقلت فرنسا من يعتبه الغنويش عدّوه 
اللدود: أي الحبيب بورقيبة، وتواصلت هذه امللحمة حوايل سنتني 
كان  إذ  الجديد  الدستور  حزب  امللحمة  هذه  وقاد  سنة،  ونصف 
أربعينات  منتصف  منذ  خّطط  الذي  وهو  امُلتَقّدم،  ِحْربَِتها  رأْس 
يف  الوحيدة  التونسية  امللحمة  هذه  تتحقق  كي  املايض  القرن 

التاريخ التونيس املعارص.
غريه  إِْرِث  عىل  واالستيالء  التطاول  كان  ألّي  يحّق  ال  لذا، 
أبناء  أي  يُْرَزُقون،  أحياٌء  الورثة  وأّن  واالْحِتيال خاّصة  بامُلَخاتََلة 
وأحفاد هؤالء الوطنيني الذين قارعوا االستعمار وضّحوا بأغىل ما 
لديهم من أجل تحرير الوطن واستقالله، ولم يطالبوا بتعويضات 
والسنوات  األشهر  خالل  لهم  َعُدوًّا  نفسه  يعتب  من  فعل  كما 
األخرية، ولو تََمكَّن بالدولة من جديد، فلن يتوّرع عن ذلك بأكثر 

جشٍع مّما كان عليه من قبل. 
النهضة  حركة  أّن  هو  حقاّ،  االستغراب  عىل  يبعث  والذي 
2011 عن شخصية صالح بن يوسف، بل  دافعت بشاسة منذ 
َوَعّدت نفسها امتدادا له يف نطاق بحثها عن التََمْوقع الشعياتي، 
معاهدة  يف  التشكيك  يف  منذئذ  التوّجه  كان  ملاذا  نفهم  هنا  ومن 
فرنسيا  محتّلة  تونس  واعتبار  بها  االعرتاف  وعدم  االستقالل 
الغنويش  نْرجسية  يغذّي  أن  التوّجه  اآلن؟! ألّن من شأن هذا  إىل 
بورقيبة  الحبيب  لغريمه  إيجابي  هو  ما  كّل  َمْحِو  يف  الراغب 
بمظهر  بلدهم  تاريخ  جّلهم  يجهل  الذين  للتونسيني  وإظهاره 
بن  صالح  إبراز  يف   القرار  والكافر....فكان  والعميل  الخائن 
يوسف ومواقفه واعتماد اغتياله "َقِميص ُعثَْمان" يُنَْهى به كّل 

ِذْكٍر لبورقيبة.
لكن اآلن، نََكَصت الحركة وتَراَجعت عن هذا التوّجه الذي لم 
يهون  يشء  كّل  يقول:  حالها  ولسان  إليها،  بالنسبة  ينفع  يعد 
من أجل محاربة قيس سعيّد بما فيه االعرتاف بعيدْي الشهداء 
بفضل  االعرتاف  ذلك  يْعِني  أن  دون  واعتمادهما،  واالستقالل 
الحبيب بورقيبة وحزب الدستور الجديد يف هذين اليومني بالذات، 
ومن هنا َما لُوِحَظ هذه األيّام يف الخطابات املتتالية عىل أساس 
السْهو املتكّرر والتَْعِتيم امُلتََعّمد عن كّل ما يمّت إىل الحبيب بورقيبة 
ِدية الجديدة التي تعمل حركة النهضة جاهدًة  ِبِصَلٍة يف هذه الَسْ
بتاريخهم  الكثريين  ُمستغّلًة جْهل  التونسيني،  عىل فرضها عىل 

وخاّصة الحْقد امَلَريِض للبعض اآلخر.
لكن...لن يَُمّروا !

لِْلَوَقاَحِة ُعْنَواٌن... حركة النهضة وَمْن َتبَِعها بِإْحساٍن
بقلم : خالد عبيد
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زوووووم

قريبا..
نجيب  املرصي  للملياردير  تكون  ان  املنتظر  من 
ساويرس زيارة قريبا اىل تونس سيتم خاللها االعالن 
املعطلة  الضخمة  املشاريع  أحد  تنشيط  اعادة  عن 
زيارته  خالل  ساويرس  يلتقي  وقد  سنوات.  منذ 
املرتقبة  بكبار املسؤولني ومنهم عىل االرجح رئيس 
الجمهورية قيس سعيد. والزيارة تحمل بني ثناياها 
الذي سيكون يف مشوع سياحي  لالستثمار  اضافة 
تجديد  ما يشبه  العاصمة يف  بأحدى ضواحي  ضخم 
سياسية  رسالة  استثمارية،  كوجهة  البالد  يف  الثقة 
بالنظر اىل ما يعرف عن ساويرس املصنّف يف كوكبة 
أغنى أغنياء العرب من موقف من االسالم السيايس".

الرئيس املرصي  القريب من  وللتذكري لساويرس 
عبد الفتاح السييس مواقف مثرية للجدل من الشأن 
عب  الشهرية  تغريدته  ذلك  من  التونيس.  السيايس 
لفائدة  تونس  قلب  حزب  كتلة  تصويت  يوم  توتري 
البملان  رئاسة  انتخابات  يف  النهضة  حركة  رئيس 
قلب  حزب  "عىل  كاتبا  وغرد  التصويت  فيها  وانتقد 
تونس ان يغري اسمه ... الله يكون مع تونس... باع 

بعض النواب ضمائرهم وباعوا بلدهم للشيطان".

"االحالم المكبلة "
للمنصف السليطي 

 صدر بفرنسا يف االيام االخرية كتاب 
جديد لوزير التجهيز واالسكان األسبق 
"االحالم  بعنوان  السليطي  املنصف 

." Les rêves enchaines" "املكبلة
معاناة  من  جانبا  يروي  الكتاب 
زمن  اإلسالمية  الحركة  مناضيل  أحد 

االستبداد يف تونس من ثمانينات إىل تسعينات القرن 
املايض وكذلك معاناته يف بلد لجأ اليه هربا من القمع 
واالستبداد متطرقا لوضعية طالبي اللجوء السيايس 

وعنرصية  بريوقراطية  من  يواجهون  وما  فرنسا  يف 
وضعية  يف  وهم  االنتظار  من  سنوات  امتداد  عىل 
بالسفر وال  بالعمل وال  ال  لهم  "  ال تسمح  "معلقة 
يف  املرير  بالواقع  احالمهم  لتصطدم   باالستقرار 

الغربة.
الكتاب صدر يف 277 صفحة وهو من فئة "كتاب 
الجيب" الرائجة يف الوقت الراهن بفرنسا وقد اختار 
مؤلفه الشوع يف ترويجه عب موقع "امازون" وهو 

بصدد االعداد لطباعته ونشه يف تونس.

مأزق 
أن  املغاربي"  "الشارع  لـ  أكدوا  نواب  معلمون 
إرضاب  يف  زمالئهم  دخول  استغلت  الرتبية  وزارة 
مفتوح منذ موىف شهر مارس املنقيض إلجبارهم عىل 

سد الشغورات. 
املعلمون النواب افادوا انهم تلقوا اتصاالت متكررة 
حثتهم  وانها  للرتبية  الجهوية  املندوبيات  بعض  من 
شطب  يتم  ال  حتى  عملهم  بمراكز  االلتحاق  عىل 
اسمائهم من قائمات االنتداب املنتظر للسنة القادمة.

املعلمون اشاروا اىل انهم باتوا يف مأزق جراء تنصل 
املوسمني  يف  عملهم  نظري  اجورهم  دفع  من  الوزارة 
انتدابهم  عدم  من  وخشيتهم  الفارطني  الدراسيني 

حسب اتفاق 5 ماي 2015.

مناورات
عن  صادر  بالغ  عن  نقل   ObservaLgerie موقع 
أركان  هيئتي  أن  الرويس  للجيش  الجنوبية  املنطقة 
اجراء  عىل  اتفقتا  والجزائري  الرويس  الّب  جييش 
مناورات مشرتكة يف خريف 2022 بالجنوب الجزائري.

وحسب املوقع املذكور ستجري املناورات يف شهر 
الواقعة  العسكرية  حماغري  بقاعدة  القادم  نوفمب 
بوالية بيشار وستتمثل يف "تدريبات تكتيكية للبحث 
والقضاء  ورصدها  مسلحة  ارهابية  مجموعات  عن 

عليها«.
80 عسكريا روسيا من منطقة  املوقع أضاف ان 
مشريا  املناورات  يف  سيشاركون  العسكرية  الجنوب 
اىل أن االتفاق عىل إجرائها تم خالل الزيارة التي أداها 
يوم 4 أفريل الجاري وزير خارجية الجزائر اىل موسكو 
مجلس  رئيس  خاللها  التقى  والتي  لعمامرة  رمطان 
اللقاء  أن  مؤكدا  باتروشاف  نيكوالي  الرويس  األمن 

"تطّرق ملحاور وآفاق تعزيز التعاون بني البلدين".

وزارتا الداخلية والتجارة وبالغات من كوكب آخر...

عمر صحابو

رديء

لو جمعنا الخطب التي تعرض فيها قيس سعيد للزعيم الحبيب 
يذكره  ولم  البملان  أمام  الدستورية  اليمني  أدى  أن  منذ  بورقيبة 
ولو ضمنيا الكتشفنا هول ما استبطنت هذه الخطب من تقزيم 

للزعيم ومن تجاهل متعمد لخصاله ومناقبه.

ما سمعته يوم الذكرى الثانية والعشين لوفاة الزعيم من مدح 
قيس سعيد له أزعجني وأقلقني ورفضته جملة وتفصيال ملا حمل 
من تنّكر، غري بريء، للكّم املقرف من التحقري والتذليل للمجاهد 
التي  الكلمات  كانت  السنني.  مّر  عىل  خطبه  شحن  الذي  األكب 
ألقاها يف الديار املنستريية ترتاقص بهتانا مع كراهيته السابقة 
لبورقيبة. لم أقتنص منها شخصيا سوى نفسها االنتهازي الرديء 
ونحن يف خضم سنة انتخابية بامتياز. طبعا املخزون االنتخابي 
الكبري املتصل عضويا ببورقيبة حرّي بأن يعنى بكلمات معسولة 
ولو  لعله يكسب  الفلول،  يف  أخذت شعبيته ورشعيته  من رئيس 

جزءا من هذا املخزون ويحرم منه خصومه.

الدستوريني والبورقيبيني لن  أن جموع  فات يس قيس سعيد 
ينسوا تجنّيه عىل بورقيبة واستنقاص انجازاته ولن يغفروها له 
خاصة أن العديد منهم أقرضوه القرض الحسن عند انتخابه وعند 
إقراره إجراءات 25 جويلية. البورقيبية للبورقيبيني وللدستوريني 
ولكل تونيس ال يكّن حقدا دفينا كالذي يكنّه قيس سعيد لبورقيبة.

وّضاحة  تريدها  برمزيات  االستنجاد  يف  قيس  يس  فائدة  وال 
فوق  كتوقيعك  الوهمية  انجازاتك  عىل  تاريخية  رشعية  إلضفاء 
الفالحي  التأميم  قانون  بورقيبة  عليها  التي ختم  الطاولة  نفس 
ومشكوك  رشعية  ألية  فاقدين  مرسومني  مجّرد  عىل  العظيم 
والباني  املجاهد  بني  كالفرق  التوقيعني  بني  الفرق  جدواهما.  يف 
محمد  بن  املنصف  بن  وقيس  بورقيبة  الحبيب  الكبري  واملصلح 

سعيد...

وموجزا  واضحا  تواصال  األزمة  "تتطلب 
التواصل  يحتاج  لذلك  وكنتيجة  ومتّسقا. 
معالجتها  قبل  املطلوبة  املعلومات  جمع  اىل 
التعريف  هذا  األزمات".  ملعالجة  وايصالها 
وزارتي  بالغات  يف  األبرز  الغائب  كان  املوجز 
اآلونة  يف  الصادرات  وتنمية  والتجارة  الداخلية 

األخرية.
واجتماعية  اقتصادية  أوضاع  ظل  ففي 
وأمنية دقيقة تمر بها البالد كان األداء االتصايل 
الصادرات  وتنمية  والتجارة  الداخلية  لوزارتي 
الواقع  عن  احيانا  ومنفصال  ومفرغا  مهزوزا 

اليومي للتونسيني.
النهج االتصايل لوزارة الداخلية كان مؤخرا 
التواصل  مواقع  يف  سخط  وحتى  تندر  محل 
مفرغة  بالغات  نش  بعد  خاصة  االجتماعي 
من أية معلومة وأخرى بال رسالة اتصالية بل 
بلغ بها األمر اىل حد تأثيث موقعها االلكرتوني 
ببالغ عن  "فايسبوك"  أو صفحتها عىل موقع 
مواطن  لدى  دينارا   70 قدره  مايل  مبلغ  حجز 
قالت انه "قادم من الجنوب للمشاركة يف وقفة 
أثار  مما  بورقيبة"  الحبيب  بشارع  احتجاجية 
الجنوب وبالغ آخر  حفيظة بعض سكان مدن 

احتجاجية  وقفة  انتهاء  عن  باإلعالن  اكتفى 
بنفس الشارع. منتهى الحرفية االتصالية !

الداخلية  وزارة  أداء  منتقدي  بعض 
ال  معطيات  نش  عىل  تركيزها  من  استغربوا 
تمت بصلة لالوضاع االمنية يف ظل ارتفاع الفت 

إىل  األحياء  بعض  وتحول  الجريمة  منسوب  يف 
واستحالة  والنشالني  الطريق  لقاطعي  أوكار 
وحتى  االنهج  بعض  يف  امان  بكل  التجول 
الشوارع املتاخمة ملقر الوزارة. ال غرابة اذن ان 
يودي اول أمس "براكاج" بحياة فتاة كانت عىل 

متن قطار بضاحية برئ الباي التابعة لوالية بن 
عروس بينما كان بالغ الوزارة يعلن عن "عودة 
الحبيب  بشارع  نشاطها  سالف  اىل  الحركة 
بورقيبة اثر وقفة احتجاجية" يبدو انها كانت 

ضمن اوىل اولويات الوزارة .
أما وزارة التجارة التي يفرتض أن تلعب دور 
رأس حربة األجهزة الرسمية ملقاومة االحتكار 
املواد  يف  كبري  شح  ظل  يف  باألسعار  والتالعب 
الغذائية فقد لجأت بدورها إىل نش "انجازات" 
التي ال تفّوت فرصة لتعداد ما  الرقابية  فرقها 
حجزت من مواد مدّعمة أو خرضوات أو غالل 
أسعار  حالها:  عىل  األسواق  اغلب  ظلت  فيما 
املحالت  بأغلب  مفقودة  غذائية  ومواد  ملتهبة 

والفضاءات التجارية وبيع مشوط. 
الرتكيز  عىل  أساسا  األزمات  اتصال  ينبني 
والتحيل  املتقبل  مع  الثقة  وبناء  الحقائق  عىل 
املجتمع  مع  والتفاعل  والرصاحة  بالصدق 
تستجيب  فهل  مستمر  بشكل  وإرشاكه 
السياسة االتصالية لوزارتي الداخلية والتجارة 
انهما  ام  املعايري  لهذه  الصادرات  وتنمية 

تخاطباننا من كوكب آخر؟

قيس سعيد في ضريح بورقيبة

زووم
زووم
زووم
زووم
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الفلفل والفقوس بسبعة دنانري والتضّخم 7.2 يف املائة
والتوانسة عىل أبواب اجلوع والغضب...

العربي الوسالتي
بهذا  وقيامه"  صيامه  عىل  أعنّا  "اللهم 
شهر  يستقبلون  التونسيون  كان  الدعاء 
يتقبله  أن  أمانيهم  أقىص  وكانت  رمضان.. 
ميزان  يف  ويضعه  األعمال  صالح  يف  الله 
حسناتهم. كان هذا باألمس القريب عندما 
جناح  حّقا  تساوي  ال  الدنيا  الحياة  كانت 
يتقّلب  ان  قبل  أرخص  ربّما  بل  بعوضة 
الدعاء  نّص  ويتغرّي  األحوال  وتتبّدل  الحال 
الدنيا  نعيم  يف  مريح  مكان  مطاردة  من 
واآلخرة اىل مّد اليد وتسّول دعاء اإلفطار يف 
ملن  اليها  الحّج  أصبح  التي  الرحمان  موائد 

استطاع سبيال.
التونسية  األسواق  يف  عابرة  جولة 
تكفي  الشهية  رمضان  برائحة  املعّطرة 
لتكشف حجم االنفالت الجنوني الذي رضب 
انفالت وانفجار غري  الغذائية.  املواد  أسعار 
تاركة  ومستقيلة  غائبة  والدولة  مسبوق 
الجبهات ويقاتل  شعبها يصارع عىل عديد 
ألجل لقمة العيش وسط طوابري طويلة من 
يقتاتون  الذين  الحروب  وتّجار  املحتكرين 

من األعياد ومن األزمات.
الوطني  املعهد  نشها  دراسة  آخر  يف 
ارتفاع  رمضان  شهر  سّجل  لإلحصاء 
األسعار عند االستهالك بنسبة 0,8 % خالل 
فيفري  بشهر  مقارنة   2022 مارس  شهر 
االستهالك  أسعار  مؤرش  شهد  كما   .2022
شهر  خالل   %  0,8 بنسبة  ارتفاعا  العائيل 
0,3 % يف شهر  مارس بعد االرتفاع بنسبة 
هذا  ويعود  جانفي.  يف   % و0,7  فيفري 
املعهد  نشها  التي  الدراسة  حسب  التطور 
باألساس اىل االرتفاع املسّجل يف أسعار املواد 
املشوبات  وأسعار   %  1,1 بنسبة  الغذائية 

الكحولية والتبغ بنسبة 1,4 % وأسعار املالبس واألحذية بنسبة 
1,3 % وكذلك أسعار النقل بنسبة 1 %..

التغذية  مجموعة  أسعار  مؤرش  شهد  ذاته  السياق  يف 
املنقيض.  بالشهر  مقارنة   %  1,1 بنسبة  ارتفاعا  واملشوبات 
املعدني  املاء  املسجل يف أسعار  االرتفاع  اىل  باألساس  ذلك  ويعود 
واملشوبات الغازية بنسبة 2,7 % وأسعار لحم البقر بنسبة 2,3 
مشتقات  وأسعار   %  2,2 بنسبة  الطازجة  الخرض  وأسعار   %

الحبوب بنسبة 1,3 %..
الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت  السنوي  االنزالق  وباحتساب 
بنسبة 8,7 %. ويعود ذلك اساسا اىل ارتفاع أسعار البيض بنسبة 
الغالل  وأسعار   %  20,6 بنسبة  الزيتون  زيت  وأسعار   %  22,2
الطازجة بنسبة 18,9 % وأسعار الدواجن بنسبة 14,1 %. كما 
ارتفعت أسعار األجبان ومشتقات الحليب بنسبة 8,8 % وأسعار 
الحبوب  مشتقات  وأسعار   %  8,6 بنسبة  الطازجة  األسماك 

بنسبة 7,0 %.
اهتمام  دائرة  خارج  أصبحت  ألنها  اللحوم  عن  نتحّدث  لن 
ربّما  بل  جوع  من  وتغني  تسمن  وحدها  فاألرقام  التونسيني 
تقطع الشهية برمتها حتى ال نقول شيئا آخر. سنتحدث فقط 
الذي كان  املوز  اىل مرتبة  ارتقيا  اللذين  الفلفل و"الفقوس"  عن 
بدوره باألمس القريب يف مرتبة الفلفل عندما كان سعره يالمس 
ويختلط  املجيدة  الثورة  فجر  يطّل  ان  قبل  مليم   1600 سقف 
قلنا سنتحدث عن  األرقام واملفاهيم.  بالنابل وتتغرّي كل  الحابل 
منهما  فالكيلوغرام  الخصوص  وجه  عىل  و"الفقوس"  الفلفل 
الدخل  معّدل  تونس  مثل  بلد  يف  نعم  وأكثر.  دينارات   7 يساوي 
الفردي فيه ال يغادر مربّع الفقراء يباع الفلفل والخيار كأنهما 

أحجار كريمة. والفلفل ليس الحجر املقّدس الوحيد يف تونس بعد 
الثورة فكل املواد الغذائية والسلع تقريبا تشهد أسعارها صعودا 
صاروخيا ال يتماىش مع املقدرة الشائية للتونيس الذي بات اليوم 

يتسّول املاء والدواء والغذاء.
وجود  إذاعية  ترصيحات  يف  أّكد  التجارة  بوزارة  عام  مدير 
داعيا  رمضان  لشهر  األوىل  األيام   خالل  األسعار  يف  انفالت 
املواطنني إىل مقاطعة املواد التي تشهد ارتفاعاً مشطاً. واضاف 
الفلفل  العادي ولكن  الحار  والفلفل  املسكي  الفلفل  “تّم تسعري 
“البقلوطي” مازالت اسعاره مرتفعة ألّن الكميات قليلة وتواجده 
يف السوق قليل هذه الفرتة… لكن تّم تسعري الفلفل املسكي من 
طرف وزارة التجارة وندعو كافة املستهلكني اىل انتهاج سياسة 
يضيف  االسعار".  يف  ارتفاعا  تشهد  التي  املواد  بعض  مقاطعة 
السيّد املدير كحّل للتصّدي لهذه الظواهر "ليس رضوريا ان يأكل 
املواطن الفلفل البقلوطي يف هذا الظرف وهناك انواع أخرى من 
بجميع  الفلفل  عن  االستغناء  يف  الحّل  سيكون  قريبا  الفلفل". 
بالطيب عن  الفالحة االسبق سمري  أنواعه ألنه مثلما قال وزير 

زيت الزيتونة بأنه ليس من عادات التونيس.
بالنسبة للغالل فذلك موضوع آخر وحتى لو أمطرت السماء 
تتعّدل األسعار ألننا دخلنا يف سياق تصاعدي  لن  صباحا مساء 
لن يتوّقف االّ بحدوث االنفجار الذي يبدو قريبا جّدا وأقرب مما 
يتصورون فالبطون الخاوية تقف عىل حّد الهاوية ولن تعود االّ 

بعد حصول الكارثة. 
هذا االرتفاع الفلكي يف أسعار جميع املواد والخدمات يحيلنا 
بالرضورة اىل مؤرش هام وخطري عىل قتامة الوضع االقتصادي 

الذي تعيشه البالد اال وهو ظاهرة التضّخم.

أّن  يتضح جليا  املؤرّش  لهذا  تناولنا  يف 
املجهول  نحو  يسري  االقتصادي  الوضع 
املعهد  بها  قام  دراسة  آخر  يف  أنه  ذلك 
التضخم  نسبة  بلغت  لإلحصاء  الوطني 
7.2 يف املائة وهي نسبة قياسية لم تعرفها 
تداعياتها  ستكون  وحتما  أبدا  تونس 
والنسيج  االقتصاد  عىل  وخطرية  كبرية 
املرتفع  وللتضخم  التونيس.  املجتمعي 
االقتصاد  عىل  خطرية  وتداعيات  عواقب 
منها اتساع عدم املساواة يف توزيع الدخل 
وانخفاض  االقرتاض  تكاليف  وزيادة 
يف  الرغبة  وانخفاض  الحقيقي  الدخل 
وتوقف  االستثمارات  وانخفاض  االدخار 
يعني  مما  التجارية  واملبادالت  األعمال 

شلال تاما يف العجلة االقتصادية.
باستمرار   التضخم  يعّرف  تونس  يف 
املستهلكني  يفرتس  التضخم  غول  )أنظر 
أنه  عىل  عارمة(  باضطرابات  ويهدد 
ألسعار  ومطرد  وعام  شامل  ارتفاع 
عموما  نسبته  وتقاس  والخدمات  السلع 
ملؤرش  السنوي  التطور  عىل  باالعتماد 
وضع  وقد  االستهالك.  عند  األسعار 
معايري  االقتصاد  يف  املختصون  قبل  من 
ومحددات جليّة وواضحة للتقييم، يف هذا 
الصدد. يف صورة وجود نسبة تضخم أقل 
من 2 باملائة فمعنى ذلك أن السياق العام 
للنشاط االقتصادي يتم يف اتجاه استقرار 
لألسعار وعندما تنحرص النسبة بني 2 و4 
باملائة فإن التضّخم يوصف بالزاحف. كما 
وهو  بالكامل  مفتوحا  التضخم  يصبح 
التونسية  بالبالد  الحايل  الظرف  يف  الحال 
 5 بني  األسعار  ارتفاع  نسبة  تراوح  عند 
و10 باملائة سنويا مع مالحظة نقاط تصل فيها النسبة يف بعض 

الحاالت إىل 20 باملائة.
عديد  له  نبّهت  الخطر  وهذا  خطرية  تونس  عىل  التداعيات 
الجهات واألصوات عىل غرار كارمن راينهارت كبرية االقتصاديني 
يف البنك الدويل التي قالت يوم 10 مارس الفارط إن ارتفاع أسعار 
يفاقم  قد  أوكرانيا  عىل  روسيا  حرب  بسبب  والغذاء  الطاقة 
إىل  الغذائي بالشق األوسط وافريقيا، وقد يؤدي  مخاوف األمن 

تنامي االضطرابات االجتماعية.
عىل  مهمة  تداعيات  هناك  ستكون  أنه  راينهارت  وذكرت 
التحديد،  وجه  عىل  افريقيا  وشمال  وافريقيا  األوسط  الشق 
أن  مبزة  الغذائي  األمن  انعدام  من  فعيل  بشكل  تعاني  والتي 
انعدام األمن الغذائي وأحداث الشغب كانا جزءا من قصة الربيع 

العربي الذي كانت تونس رشارته األوىل.
التحذيرات لها ما يبّرها ويدعمها وهي ليست مجّرد   هذه 
االقتصادي  فالوضع  عابرة.  صحفية  تهيؤات  أو  تخمينات 
واالجتماعي الذي تعيشه البالد ينبئ حقا بما هو أسوأ والطوابري 
الطويلة التي تنتظر ساعات أطول لشاء الخبز تلّخص الصورة 
والخراب.  الدمار  عشية  بعد  تونس  اليها  وصلت  التي  البشعة 
االحساس  سيضاعف  عليه  هو  كما  الحال  تواصل  أن  واألكيد 
صفوف  يف  والفقر  الجوع  منسوب  وسينّمي  والقهر  بالنقمة 
ولذويها  لها  خالصا  ترى  ال  والتي  واملهمشة  الفقرية  األوساط 
سوى بإحراق األرض ومن عليها. فالوقوف عىل باب الجوع يّولد 
بالحياة فتفتح  املوت  يتساوى مفهوم  بالغضب عندها  الشعور 
أبواب العدم وحينها "يا نعيشو عيشة فل يا نموتو الناس لكل"...

أرقام قياسية :
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كريمة السعداوي
أدى رئيس نادي باريس إيمانويل موالن 
بداية فيفري الفارط زيارة إىل تونس، بطلب 
ماكرون.  إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  من 
تونس  بزيارة  موالن  ماكرون  تكليف  وجاء 
للخزانة، حيث  األخري مدير عام  أن  باعتبار 
السابق عن دعم فرنسا لإلصالحات  يف  عب 
للحصول  بها  القيام  تونس  عىل  يجب  التي 

عىل قرض جديد من صندوق النقد الدويل.
وزيرة  من  بكل  بتونس  موالن  والتقى 
ومحافظ  نمصية  البوغديري  سهام  املالية 

البنك املركزي مروان العبايس. 
وبخصوص مضمون الزيارة، تم الكشف 
عن انها تمحورت حول محورين أساسيني، 
الوكالة  حول  فنية  مساعدة  تقديم  أولهما 
الخارجية،  الديون  يف  للترصف  التونسية 
ملف  بدعم  يتعلق  سيايس  الثاني  والسبب 

تونس لدى صندوق النقد الدويل.
زيارة  من  شهرين  من  أكثر  مرور  بعد 
املسؤول الفرنيس إيمانويل موالن وهو الذي 
جدولة  يف  املتخصص  باريس  نادي  يرتأس 
عىل  صعوبات  تعرف  التي  الدول  ديون 
مستوى استدامة ديونها الخارجية، أصدرت 
عليها  يشف  التي  الفرنسية  الخزانة  إدارة 
يف  االقتصادي  الوضع  حول  تقريرا  موالن 
تونس وعالقته بارتدادات االزمة االقتصادية 
بني  بالرصاع  عالقاتها  يف  سيما  العالم  يف 

روسيا وأوكرانيا.
الروسية  األزمة  ان  التقرير  وذكر 
بشأن  كبرية  مخاطر  تشكل  األوكرانية 
سياق  يف  وذلك  تونس  يف  والغذاء  الطاقة 
الخطرية  املخاوف  من  يزيد  شديد  تضخمي 
وقدرتها  الدولة  ميزانية  استدامة  بشأن 
املواد  أسعار  دعم  نظام  عىل  الحفاظ  عىل 
بشكل  التقرير  تطرق  كما  األساسية. 
نوردها  محاور  عدة  اىل  ودقيق  مستفيض 
تونس  بتبعية  أساسا  تتعلق  مفصل  بشكل 
وتعرض  والحبوب  الغذاء  مجال  يف  املفرطة 
امدادات  مجال  يف  مهمة  ملخاطر  البالد 
الطاقة مما يهدد سالمة وتماسك التوازنات 
مخاطر  وجود  عىل  عالوة  املالية  الخارجية 
عديدة عىل مستوى زحف التضخم والتمويل.

واردات هائلة من الحبوب
تبني إدارة الخزانة الفرنسية يف تقريرها 
املصدرين  من  تعتبان  وروسيا  أوكرانيا  ان 
واردات  مع  تونس  إىل  لألغذية  الرئيسيني 
بحوايل 500 مليون دوالر أمريكي من روسيا 
من  أمريكي  دوالر  مليون   450 وبزهاء 
الواردات  إجمايل  من  باملائة   4 أي  أوكرانيا، 
هذه  إىل  التونسية  الصادرات  أما  التونسية. 
مليون   35 )حوايل  هامشية  فهي  البلدان 
لديها  تونس  فإّن  وبالتايل  أمريكي(.  دوالر 
مليار   1 يقارب  البلدين  مع  تراكمي  عجز 
العجز  من   1/5 من  يقرب  ما  أي  دوالر، 
من  الواردات  وتتمثل  التونيس.  التجاري 
واملنتجات  والصلب  املحروقات  يف  روسيا 

الكيماوية، وتلك الواردة من أوكرانيا بشكل 
رئييس هي الحبوب.

وفًقا  الحبوب،  مخزونات  أن  ورغم 
للحكومة، ستغطي االحتياجات حتى جوان 
املقبل، إال أن خطر النقص يتعدى ذلك نظًرا 
الدولية  اإلمدادات  عىل  الشديدة  للتوترات 

وقدرة البالد عىل سداد ديونها.
وتستورد تونس يف املتوسط أكثر من ثلثي 
احتياجاتها من الحبوب التي تبلغ حوايل 35 
مليون قنطار سنويًا، وعىل وجه الخصوص 
اللني  القمح  من  تقريبًا  احتياجاتها  جميع 
من  احتياجاتها  نصف  من  وأكثر  والشعري، 
الحبوب  من  وارداتها  وتبلغ  الصلب.  القمح 
القمح  سيما  وال  باملائة،   70 أوكرانيا  من 
اللني، وبدرجة أقل روسيا. ورغم إعالن ديوان 
مسبقة،  رشاء  عمليات  أجرى  انه  الحبوب 
تتجاوز  ال  التخزين  عىل  البالد  قدرة  فإن 
ثالثة أشهر، مما يعني ان القدرة عىل تلبية 

االحتياجات هي اىل حد جوان املقبل فقط.

مخاطر تحوم حول إمدادات 
الطاقة

الوطني  لإلنتاج  األخري  االنتعاش  إن 
عبور  ورسوم  طويل  انخفاض  بعد  للطاقة 
الغاز الجزائري ال يهدئ املخاوف بشأن قدرة 
الطاقة،  إمدادات  عىل  الحصول  عىل  تونس 

وفقا للتقرير الرسمي الفرنيس.
باملائة   93 من  املستمر  االنخفاض  فبعد 
 ،2020 عام  يف  باملائة   43 إىل   2010 عام  يف 
الطاقة  احتياجات  تغطية  معدل  ارتفع 
األولية من حيث الحجم إىل 52 باملائة يف عام 
الجديدة  املواقع  تشغيل  أتاح  وقد   .2021

الخام  النفط  من  الوطني  اإلنتاج  زيادة 
والغاز الطبيعي بأكثر من 20 باملائة يف عام 
2021 ليصل إىل ما يقرب من 4 ماليني قدم 
الزيادة  أن  حني  يف  نفط(،  مكافئ  )أطنان 
اىل  الجزائري  الطبيعي  الغاز  نقل  رسوم  يف 
يعادل  ما  تغطية  املمكن  إيطاليا جعلت من 
مليون طن من الغاز، أي ضعف ما كان عليه 
يف عام 2020، بإجمايل طلب يبلغ 9.7 مليون 

قدم مكعبة )4.6 نفط خام و5.1 غاز(.
ومع ذلك، فإن تونس ال تزال تعتمد عىل 
الغاز  عىل  سيما  وال  الخارجية  اإلمدادات 
البالد  تواجه  ان  املنتظر  ومن  الجزائري، 
الحايل  بالسعر  رشائه  يف  متزايدة  صعوبة 
املايل  والوضع  العامة  املالية  لحالة  نظًرا 
للشكات العامة املسؤولة عن إمداد السوق 
)الشكة التونسية للكهرباء والغاز والشكة 
لصناعات  التونسية  والشكة  التونسية 
أن  أيًضا  املحتمل  من  أنه  كما  التكرير(. 
واملواد  الصلب  منتجات  توريد  يتعطل 
والبذور  األسمدة(  ذلك  يف  )بما  الكيميائية 

الزيتية.

مخاوف على التوازنات
الخارجية للبالد

الخزانة  إدارة  معطيات  حسب  تهدد 
الروسية األوكرانية بشكل  الفرنسية األزمة 
أدى  فقد  للبالد.  الخارجية  التوازنات  عام 
من  الجاري  الحساب  عجز  يف  االنخفاض 
8.3 باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام 
2019 إىل 6.3 باملائة يف عام 2021 إىل إخفاء 
عام  يف  التجاري  العجز  تدهور  استئناف 
مليار   1.1( دينار  مليارات   3.5 من   2021

ماليني   4.9( دينار  مليون   16.2 إىل  أورو( 
دينار تونيس( يف بيئة تجارية دولية متوترة.

سيما  ال  الغذاء،  أسعار  ارتفاع  وساهم 
بنسبة 80 باملائة يف أسعار القمح بني أفريل 
عجز  توسع  يف   ،2021 وديسمب   2020
امليزان الغذائي يف عام 2021 من 860 مليون 
دينار يف عام 2020 إىل مليارْي دينار )260 إىل 
600 مليون دينار(. وباملثل، فإن االنخفاض 
األخري يف االعتماد عىل الطاقة لم يمنع أيًضا 
بنسبة  الزيادة  من  الطاقة  ميزان  يف  العجز 
24 باملائة يف عام 2021 لتصل إىل 5.7 مليار 
إجمايل  ثلث  أي  اورو(،  مليار   1.7( دينار 
العجز التجاري. إىل جانب تأثري ارتفاع أسعار 
العجز  يتفاقم  أن  يمكن  والحبوب،  الطاقة 
التجاري أكثر بسبب انخفاض قيمة الدينار 
باملائة( يف شهر واحد   -3.5( الدوالر  مقابل 

بسعر 3 دينار تونيس / دوالر أمريكي(.
رضبة  بتوجيه  أيًضا  األزمة  تهدد  كما 
للسياحة، التي أعيقت بالفعل يف عام 2021 
إذ  املستمرة،  الصحية  القيود  تأثري  بسبب 
و240  سائح  ألف   630 روسيا  من  يأتي 
مثلت  وقد  اإليرادات،  من  دينار  مليون 
األجانب  السائحني  إليرادات  الثاني  املصدر 
يف عام 2019. ومن املرجح أن يتدهور عجز 
من  باملائة   7.5 إىل   7 من  الجاري  الحساب 
الناتج املحيل اإلجمايل هذا العام بما يؤدي اىل 
تسيع تآكل االحتياطيات، من 162 يوًما من 
يوًما   136 إىل   2020 عام  نهاية  يف  الواردات 
2021 يف  )8 مليار دوالر( يف نهاية ديسمب 
بشكل  املال  رأس  تدفقات  انخفضت  حني 
األجنبية  القروض  انخفاض  بسبب  كبري 

واالستثمار األجنبي املبارش.

تقرير حكومي فرنيس حيّذر من توّترات شديدة
)expLOsiOn( بسبب الطاقة والغذاء ُترّشح تونس النفجار
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التضخم

يتجاوز  أن  املرجح  من  السياق،  هذا  يف 
التضخم بشكل كبري توقعات البنك املركزي 
أن  ويبدو  العام.  لهذا  باملائة   6.8 البالغة 
الغذائية  للمواد  امُلحددة  األسعار  ارتفاع 
منه  مفر  ال  أمر  واملحروقات  األساسية 
يطاق  ال  الذي  الضغط  مع  خاص  بشكل 
نظام  عىل  الدولية  األسعار  ارتفاع  يفرضه 
معدل  أن  متابعون  ويرى  التونيس.  الدعم 
التعديل الشهري ألسعار الوقود )+ 3 باملائة 
شهريًا( الذي قررته الحكومة يف بداية العام 
الدعم قد تعرض للخطر  الستيعاب تكاليف 

بالفعل بسبب ارتفاع األسعار الدولية.

منظومة الدعم مهددة 
من املحتمل أن تتسبب األزمة بني روسيا 
وأوكرانيا يف ارتفاع نفقات الدعم يف امليزانية 
والتعجيل بإصالح النظام حسب تقييم ادارة 
امليزانية  عجز  فخفض  الفرنسية.  الخزانة 

6.7 باملائة  2021 إىل  من 8.3 باملائة يف عام 
هذا العام نص عىل تجنب إصالح نظام دعم 
ولكنه حساس  أمر رضوري  األسعار، وهو 

للغاية.
زادت  التي  الدعم  نفقات  فاقت  فقد 
 5 إىل  لتصل   2011 عام  منذ  مطرد  بشكل 
 .2021 يف  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  باملائة 
 6 من  توفري  ينبغي  املالية،  لقانون  ووفًقا 
 5.4 أي   ،2022 عام  يف  دينار  مليار   7.3 إىل 
وأكثر من  اإلجمايل  املحيل  الناتج  باملائة من 

15 باملائة من نفقات امليزانية.

النظام البنكي
مراقبة  الفرنيس  التقرير  وفق  تجب 
البنكي.  النظام  كاهل  تثقل  التي  املخاطر 
لدى  التعويض  صندوق  من  فاملتأخرات 
مطالبات  عىل  تداعيات  لها  الحبوب  ديوان 
البنك الوطني الفالحي. ومن املتوقع أن تصل 
 1.3( دينار  مليار   4.3 إىل  املستحقات  هذه 

البالغة  االحرتازية  والحدود  يورو(  مليار 
البنك.  ض  قرو  قائم  إجمايل  من  باملائة   25
ويشكل هذا الوضع مخاطر نظمية محتملة 
البنك  حجم  إىل  بالنظر  البنكي  القطاع  عىل 

الوطني الفالحي.

آفاق حلول
ختم التقرير الفرنيس الرسمي تشخيصه 
للوضع االقتصادي واملايل يف تونس بالتأكيد 
يدعم  انه  الدويل  النقد  صندوق  اعالن  عىل 
لتنفيذ  جهودها  يف  التونسية  السلطات 
ومع  واالجتماعية.  االقتصادية  اإلصالحات 
التونيس  العام  االتحاد  إحجام  فإن  ذلك، 
البنامج  تدابري  ببعض  يتعلق  فيما  للشغل 
الدعم  بمنظومة  العمل  تعليق  ذلك  يف  )بما 
له  سيكون  واالنتدابات(  الرواتب  وتجميد 

تأثري عىل إطالق مفاوضات.
خالل  الدويل  النقد  صندوق  وأكد 
مشاركة  إىل  الحاجة  عىل  لتونس  زيارته 

يعلن  ولم  توافقي.  بشكل  اإلصالح  برنامج 
لبدء  الدويل عن موعد رسمي  النقد  صندوق 
يف  تبدأ  أن  املحتمل  من  والتي  املفاوضات، 
"اإلجراءات  تنفيذ  تم  إذا  املقبل  ماي  أوائل 
الدويل.  النقد  صندوق  طلبها  التي  املسبقة" 
مؤلف  تونيس،  وفد  يتوجه  أن  املتوقع  ومن 
ومحافظ  االقتصاد  ووزير  املالية  وزير  من 
البنك املركزي، إىل واشنطن يف الفرتة من 18 
اجتماعات  لحضور  الجاري  أفريل   24 إىل 
الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  لصندوق  الربيع 
للتأكيد  التونسية  للسلطات  مناسبة  وهي 

عىل استعدادها للدخول يف مفاوضات.
h t t p s :// w w w. t r e s O r . e c O n O m i e . g O u v.
fr/articLes/ 1eb7a4b2-443a-
4636-9496-e8c6b3ea90ec/ fiLes 
/ c 8 a f 5 c 8 5 - 2 a 7 b - 4 b 5 0 - b 1 e f -
a6e2bd03592f?fbcLid=iwar3zdnc90-
are6dJ0rYz- aursdYOxkY6zx va-
xLLhvuaYwfhd 0cpdnYY3Qm

منحى السوق

من  ومجموعة   2021 لعام  املالية  البيانات  نش  مثل 
مؤرشات النشاط بعنوان الثالثي األول من سنة 2022 دافعا 
لتصحيح مسار املؤرش املرجعي الذي أنهى االسبوع املمتد 
من 4 إىل 8 أفريل 2022 يف وضعية مريحة محققا ارتفاعا 
بـ0,8 ٪ يف حدود 7149,44 نقطة. وسجل توننداكس بذلك 
العام  بداية  منذ   ٪ بـ1,5  ارتفاع  يف  تمثل  طفيفا  تحسنا 

حسب تحليل الوسيط ببورصة تونس لألوراق املالية.
الصفقات 	  حجم  كان  بالكتل  مبادالت  غياب  يف 

بما  دينار  مليون   19,6 يتجاوز  ولم  متواضعا جدا 
مثل معدال يوميا بـ3,9 ماليني دينار.

تحليل تطّور األسهم
لصناعة 	  التونسية  الشكة  لسهم  أداء  أفضل  عاد 

االطارات املطاطية stip وحقق السهم ارتفاعا بـ 
لم  3550 وسط حجم تدفقات مالية  20,3 بقيمة 

يتعّد ألف دينار.

أفضل 	  servicOm من بني  كان سهم رسفيكوم 
 13,3 بـ  صعودا  حقق  اذ  األسبوع  خالل  الرابحني 
٪ يف حدود 1280 مليما مجتذبا مبادالت بـ 32 ألف 

دينار.
الهبوط تدحرج سهم رشكة اسمنت 	  عىل مستوى 

بنزرت  ciments de bizerte اىل املنطقة الحمراء. 
 ووسط حجم مبادالت بـ5 آالف دينار تراجع السهم اىل 
- 15,2 ٪ عند 1,560 دينار. وتشهد الشكة منذ بداية 

العام انهيارا بـ -  28,4 ٪.
الكيميائية 	  الصناعات  رشكة   icf سهم  خس 

 82.000 عند  قيمته  من   ٪  6,9 للفليور 
ألف   145 بـ  مبادالت  حجم  وسط  دينار 
سنويا  طفيفا  تقّدما  حقق  لكنه   دينار 

بـ + 1,2 ٪.
كان سهم التجاري بنك attiJari bank األكثر 	 

دينامية جامعا تدفقات مالية بـ 7,6 ماليني دينار 
شهدها  التي  املبادالت  حجم  من   ٪  39 مثل  بما 

االسبوع املذكور.

مستجدات السوق 

لعام 	  املالية  بياناته  ينش  لتونس  العربي  البنك 
: 2021

 333,1 بقيمة   ٪  12 حدود  يف  بارتفاع  تميّز  أداء  رغم 
نشاط   atb لتونس  العربي  البنك  أنهى  دينار،  مليون 
 24,4 مقابل  دينار  مليون   40  - بـ  تراجع  عىل   2021
كلفة  تضاعف  بسبب  وذلك   2020 سنة  دينار  مليون 
لذلك  ونتيجة  دينار.  ماليني   150,8 وبلوغها  املخاطر 
 - اىل  دينار  12,4 ماليني  البنك من  نتيجة  تراجع صايف 

61,4 مليون دينار مع نهاية 2021.
خسارة  عن  للبنك  الشخصية  املالية  البيانات  وتكشف 
بـ 68,5 مليون دينار سنة 2021 بسبب ارتفاع كبري يف 

تكاليف املخاطر أيضا.
تلنات القابضة تنش بياناتها املالية لعام 2021 :	 

ضبط مجلس ادارة تلنات القابضة teLnet املجتمع 
يوم 1 أفريل 2022 البيانات املالية الشخصية والخاصة 
أن  البيانات  وكشفت   .2021 بنشاط  املتعلقة  باملجمع 
املجمع حقق سنة 2021 رقم معامالت بـ 48,2 مليون 
دينار مقابل 39,7 مليون دينار خالل العام السابق. أما 
مثل  بما  دينار  مليون   11,2 بلغت  فقد  النشاط  نتيجة 
خسائر  ذلك  مع  تكبّد  املجمع  لكن   .٪  56 بـ  ارتفاعا 
عىل مستوى الرصف عكس عما كانت عليه الحال سنة 
2020. وتظهر البيانات املالية تسجيل املجمع ارباحا بـ 
دينار  7,3 ماليني  2021 مقابل  دينار سنة  9,2 ماليني 
 4,8 2020. أما صايف نتيجة الشكة األّم فقد بلغ  عام 
2020. وقد  4,2 ماليني دينار عام  ماليني دينار مقابل 
قّرر مجلس ادارة املجمع دعوة املساهمني لجلسة عامة 
2022 القرتاح توزيع  16 ماي  عادية تعقد يوم االثنني 

أرباح بـ 0,500 مليم عن كل سهم.
رشكة االيجار العربية لتونس atL : انعقاد الجلسة 	 

العاملة العادية : 
رشكة  عقدتها  التي  العادية  العامة  الجلسة  قررت 
املساهمني  عىل  مرابيح  توزيع  لتونس  العربية  االيجار 
سنة  نشاط  عن  سهم  كل  عن  مليم   0,200 بـ  فيها 
 .2022 28 أفريل  2021. وسيتم دفع املرابيح بدءا من 
وقد حققت الشكة عام 2021 مرابيح بـ 11,3 مليون 
وتتوقع   2020 سنة  دينار  ماليني   5,4 مقابل  دينار 

الشكة مرابيح بـ 13,5 مليون دينار لعام 2022.

التونسية لألوراق المالية :

StiP األفضل، SErViCOM تتاملك وAttijAri BAnk سّيد األسبوع

اشهار
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تشهد تونس منذ شهر اكتوبر الفارط انفالتا 
واالدوية  الغذائية  املواد  أسعار  يف  مسبوق  غري 
السلط  وأرجعت  حساسة.  منتجات  وعدة 
دسائس  وجود  اىل  الظاهرة  استفحال  القائمة 
اطالق  ورغم  الحكم.  نظام  إلرباك  ومؤامرات 
قوانني زجرية  االحتكار وسن  ملكافحة  »حملة« 
جهود  باءت  املستوى  هذا  عىل  مسبوقة  غري 

السلطة بالفشل الذريع.
واملالية  االقتصاد  يف  متخصصني  غياب  يف 
كشف  من  املسؤولني  بعض  وخوف  بالحكومة 
الشامل  التضخم  نحو  تونس  انزالق  اسباب 
اسعار  بلغت  غائب،  شبه  نمو  ظل  يف  واملتنامي 
املعتمدة  االسعار  نفس  حاليا  والغالل  الخرض 
املداخيل  اوروبا تقريبا مع فوارق جسيمة يف  يف 
الكفاءة  وخصوصا  االرادة  غياب  أمام  وذلك 
املرشحة  وهي  الوضعية  هذه  مع  التعاطي  يف 
يف  السنة  من  الثالث  الربع  بداية  مع  للتفاقم 
سياق انتقال تداعيات االزمة االقتصادية الراهنة 
يف اوروبا اىل تونس بما يؤرش عىل امكانية حدوث 

انفجار اجتماعي.  

التضخم يكتسي طابعا جامحا 
في تونس

الوضع  مؤرشات  أهم  احد  التضخم  يعتب 
أو  حالة  كأية  ومثله  فيه،  واملؤثرة  االقتصادي 
ظاهرة اقتصادية فانه ال يعتب بالرضورة حالة 
مرضية إال بعد أن يتجاوز حدوده. واملعروف أن 
تكون  قد  حقائق  خلفه  تكمن  مؤرش  التضخم 
ايجابية وقد تكون سلبية، وبالتايل فإن السيطرة 
الخطورة  مستوى  يبلغ  أن  قبل  التضخم  عليه 
مرتبطة اىل حد بعيد بأسبابه سواء كانت هيكلية 

او ظرفية. 
ويشكل التضخم الذي يتم احتسابه عب عدد 
االصطالحات  أكب  من  االستهالك  مؤرشات  من 
رغم  يوجد  ال  أنه  غري  استعماال  االقتصادية 
تعريفه،  بشأن  االقتصاديني  بني  اتفاق  شيوعه 
تحديد  حول  الرأي  انقسام  إىل  ذلك  ويرجع 
لوصف  االصطالح  هذا  يستخدم  حيث  مفهومه 
عدد من الحاالت املختلفة مثل االرتفاع املفرط يف 
املستوى العام لألسعار وارتفاع املداخيل النقدية 
أو عنرص من عنارص الدخل النقدي مثل األجور 
يف  اإلفراط  وكذلك  التكاليف  وارتفاع  األرباح  أو 

خلق األرصدة النقدية .
وليس من الرضوري أن تتحرك هذه الظواهر 
بمعنى  الوقت،  نفس  يف  واحد  اتجاه  يف  املختلفة 
أنه من املمكن أن يحدث ارتفاع يف األسعار دون 
أن يصحبه ارتفاع يف الدخل النقدي. كما أنه من 
أن  دون  التكاليف  يف  ارتفاع  يحدث  أن  املمكن 
يصحبه ارتفاع يف األرباح، ومن املحتمل أن يحدث 
إفراط يف خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع يف 

األسعار أو املداخيل النقدية.
التي  املختلفة  الظواهر  فإن  أخرى،  وبعبارة 
هي  التضخم  منها  كل  عىل  يطلق  أن  يمكن 
ظواهر مستقلة عن بعضها بعضا اىل حد ما وهذا 
االستقالل هو الذي يثري االرباك يف تحديد مفهوم 
التضخم  ظاهرة  سمات  أبرز  ومن  التضخم. 
تكون  قد  متعددة،  اقتصادية  عوامل  نتاج  أنها 
متعارضة يف ما بينها. فالتضخم ظاهرة معقدة 
ناتجة عن  واحد  آن  يف  األبعاد  ومركبة ومتعددة 

السلع  قيمة  بني  السعرية  العالقات  اختالل 
والخدمات من ناحية، وبني أسعار عنارص اإلنتاج 
)مستوى األرباح واألجور وتكاليف االنتاج( ، من 
العملة  ناحية أخرى، عالوة عىل انخفاض قيمة 
والذي  والخدمات  السلع  أسعار  مقابل  املحلية 

يعب عنه بـ«انخفاض القوة الشائية«.
 

الحالة التونسية
عىل  باستمرار  تونس  يف  التضخم  يعّرف 
السلع  ألسعار  ومطرد  وعام  شامل  ارتفاع  أنه 
والخدمات. وتقاس نسبته عموما باالعتماد عىل 
االستهالك.  عند  األسعار  السنوي ملؤرش  التطور 
معايري  االقتصاد  يف  املختصون  وضع  وقد 
ومحددات جليّة وواضحة للتقييم يف هذا الصدد.

ويف صورة وجود نسبة تضخم أقل من 2 باملائة 
فمعنى ذلك أن السياق العام للنشاط االقتصادي 
يتم يف اتجاه استقرار لألسعار. وعندما تنحرص 
يوصف  التضّخم  فإن  باملائة،  و4   2 بني  النسبة 
بالزاحف. كما يصبح التضخم مفتوحا بالكامل 
وهو الحال يف الظرف الحايل بالبالد التونسية عند 
باملائة  5 و10  بني  األسعار  ارتفاع  نسبة  تراوح 
النسبة يف  سنويا مع مالحظة نقاط تصل فيها 

بعض الحاالت إىل 20 باملائة.
يمكن  باملائة   20 تتجاوز  نسبة  من  انطالقا 
مفتوح  تضخم  أو  جامح  تضّخم  عن  الحديث 
ينشها  التي  التضخم  نسب  أن  غري  بالكامل 
منهجيا  تعكس  ال  لإلحصاء  الوطني  املعهد 
ومعياريا التضخم املحسوس أي ذلك الذي يلمسه 

فإن  الصدد،  هذا  ويف  مبارشة.  بصفة  املستهلك 
نسبة ارتفاع أسعار املواد املستهلكة بشكل عام 
بصفة  أو  يوميا  املجتمع  أطياف  كافة  قبل  من 
واقعيّة  أي  طرديّة  عالقة  أي  لها  ليس  متواترة 
مع املؤرش التأليفي املفصح عنه من قبل املعهد 
نهاية  باملائة   7.2 كان  والذي  لإلحصاء  الوطني 

مارس 2022.
 

نسبة التضّخم المحسوس 
تتجاوز بكثير نسبة التضخم 

الرقمي المعلن عنه
نسبة  أن  إىل  البداية  يف  املالحظة  تجدر 
املعهد  بحسابها  يقوم  التي  العامة  التضّخم 
الوطني لإلحصاء مبنيّة من الناحية الكميّة عىل 
مواد  من  باألساس  تتكّون  رشائية  سّلة  اعتبار 
محددة  أو  منظرة  أسعارها  أغلب  استهالكية 
مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  املدعمة  كالسلع 
مستقّرة  بها  املتصلة  األسعار  فإن  وبالتايل 

إجماال، من فرتة إىل أخرى. 
كما تعود طريقة احتساب مؤرش االستهالك 
الذي يقيس به املعهد تطور التضخم اىل  العائيل 
مرة  اخر  جزئيا  مراجعتها  تمت  عقود،  اربعة 
سنة 2005 وهي ترتكز عىل قياس تغري االسعار 
مستهلك(  الف   14( املستهلكني  من  عينة  لدى 
اقتنائهم  سياق  يف  اشهر  ستة  كل  مرة  تدرس 
 12 ضمن  استهالكية  وخدمة  مادة  الف  نحو 
بندا استهالكيا عىل مستوى 3672 نقطة بيع ال 
تدخل ضمنها االسواق االسبوعية ومواقع ترويج 

االقتصاد املوازي وجل مواقع تسوق التونسيني. 
االحصاء  معهد  قياسات  تتضمن  ال  كما 
خدمات االتصاالت ومواد تصنف »فاخرة« و«غري 
الصابون  )عدا  املالبس  غسل  كمواد  رضورية« 
والعصائر  والبسكويت  والشامبوان  التقليدي( 
للثقافة  واسعة  وخدمات  والكتب  والياغورت 
والتعليم  والنقل  والسياحة  واملطاعم  والرتفيه 
الخاص ومنتجات وخدمات اخرى عديدة كانت 
ال تدخل ضمن العادات االستهالكية للتونسيني، 
لكي  املايض،  القرن  وثمانينات  سبعينات  يف 
منتجات  عىل  االحصائية  الحسابات  تقترص 

بسيطة تصنف كأساسية.
املعهد  دولية  مالية  هيئات  تمكني  ورغم 
بلغت  كبى  تمويالت  من  لالحصاء  الوطني 
مليون دوالر سنة 2012 وضعها عىل ذمته البنك 
االفريقي للتنمية، عىل سبيل الذكر ترفض السلط 
التونسية ألسباب »مجهولة« تغيري مناهجهها يف 

قياس التضخم.
ويتصف مؤرش تطور األسعار عند االستهالك 
الذي يقوم بتحديده واالفصاح عنه دوريا املعهد 
منهجيا  الدّقة  إىل  باالفتقار  لإلحصاء  الوطني 
املعهد  االطار،  هذا  يف  انجزها،  دراسة  حسب 
اعتبارات  لعّدة  وذلك  املؤسسات  لرؤساء  العربي 
الطبقي  التفاوت  مسألة  أخذ  عدم  أهمها 
بمختلف  التضّخم  واقع  عن  وبعده  والجهوي 
تجلياته بعني االعتبار إضافة إىل انعدام املراجعة 
التي يستهلكها  السلع والخدمات  الدورية لسلة 

التونيس لدى مختلف نقاط بيعها بتونس.
ويف هذا الصدد، قدمت توصيات مختلفة لكي 
متكون  واحد  تأليفي  مؤرش  وفق  الحساب  يتم 
بدوره من مؤرشات عّدة ترسم مالمح االستهالك 
ونمطه بدّقة ووثوقية لدى كافة طبقات املجتمع 
عىل  الرتكيز  وتم  التونسية.  الجهات  مختلف  يف 
والسعرية،  االستهالكية  املؤرشات  توزيع  أهميّة 
االستهالك  أنماط  وحسب  الجهات  حسب 
محاولة  وكذلك  االجتماعية  بالشائح  املتعلقة 
صياغة مؤرش يخص طريقة اإلحساس بارتفاع 
األسعار يف عالقة بظاهرة الفقر وتدهور القيمة 

االسمية للمداخيل.
التأكيد عىل رضورة ايالء األهمية  كما جرى 
الالزمة لنمط االستهالك وتغريه ديناميكيا وذلك 
الشائية  املقدرة  تطور  لقياس  مؤرش  بوضع 
بالنسبة  الحياتية  املواد  كلفة  تغري  وقع  عىل 
بيانات  قواعد  إحداث  مع  التونيس،  للمواطن 
من  السيما  االستهالك  نسق  لتسجيل  دقيقة 
املعهد  ودعا  املقتناة.  الكميات  أحجام  ناحية 
كذلك لوضع مؤرش محاكاة ألنساق نمو التضخم 
وتغرّيه بشكل استباقي يكون متاحا للمستهلك 
حد  عىل  والنقدي  املايل  بالشأن  املعنية  وللسلط 
سواء التقييم واتخاذ اإلجراءات املناسبة للتحكم 

يف التضخم من مختلف زواياه. 
والتوصيات  االقرتاحات  هذه  كل  ان  غري 
التي  السلط  لدى  اليوم صدى  اىل  تجد  ال  الفنية، 
تضخم  نسب  ابراز  اىل  الطرق  بشتى  تسعى 
متدنية إلظهار سيطرتها عىل االسعار ومشاكل 
صادمة  مغالطات  سياق  يف  والفقر  االستهالك 
عىل  يرتتب  ان  يمكن  ما  إلخفاء  منها  محاولة 
اضطرابات  يف  التسبب  من  التضخم  زحف 
من  العديد  يف  تونس  عرفتها  عارمة،  اجتماعية 

التضخم يفرتس املستهلكني
كريمة السعداوي

في تزايد غير مرشح لالنخفاض :
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البنك الدولي يحذر من 
اضطرابات بسبب التضخم 

قالت »كارمن راينهارت« كبرية االقتصاديني 
يف البنك الدويل يوم 10 مارس الفارط إن ارتفاع 
روسيا  حرب  بسبب  والغذاء  الطاقة  أسعار 
الغذائي  األمن  مخاوف  يفاقم  قد  أوكرانيا  عىل 
تنامي  إىل  يؤدي  وأفريقيا، وقد  األوسط  بالشق 

االضطرابات االجتماعية.
وذكرت راينهارت أنه ستكون هناك تداعيات 
وأفريقيا  األوسط  الشق  بلدان  عىل  مهمة 
الصحراء  جنوب  وأفريقيا  أفريقيا  وشمال 
بشكل  تعاني  والتي  التحديد،  الكبى، عىل وجه 
انعدام  أن  الغذائي مبزة  األمن  انعدام  فعيل من 
من  جزءا  كانا  الشغب  وأحداث  الغذائي  األمن 
قصة الربيع العربي. وتمثّل تونس بالتأكيد احد 
تؤدي  أن  املمكن  ومن  الربيع.  هذه  بلدان  ابرز 
البنك  - وفق  الغذاء  أسعار  املفاجئة يف  الزيادات 
- إىل اضطرابات اجتماعية مثلما حدث يف 2007 
ارتبطت  عندما   ،2011 يف  مجددا  ثم  و2008 
أحداث شغب يف أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار 

الغذاء العاملية.
فيفري  يف  الدولية  املالية  املؤسسة  وحذرت 
املايض من أن تكون التداعيات قاسية عىل وجه 
وشمال  األوسط  الشق  بلدان  يف  الخصوص 
 80 إىل  يصل  ما  بلدان  تستورد  حيث  أفريقيا، 
أوكرانيا  من  القمح  من  احتياجاتها  من  باملائة 

وروسيا. 
وتعتب تونس ثالث دولة عربية تستورد جل 
يف  تعامالتها،  وناهزت  الحبوب  من  احتياجاتها 
هذا الصدد، مع روسيا واوكرانيا ما يعادل 2881 
املعهد  بيانات  حسب   ،2021 سنة  دينار  مليون 
الوطني لإلحصاء علما ان البالد دخلت هذا العام 
العملة  عجزا غري مسبوق اطاح بمدخراتها من 
اىل 122 يوم توريد  حاليا مقابل 153 يوم توريد 

يف نفس الفرتة من العام السابق.
لتونس  الغذائي  التجاري  امليزان  عجز  وزاد 
عند  تقريبا،  ليتضاعف،  الفارط  العام  نهاية 
بـ  عجز  مقابل  دينار  مليون   1946.4 مستوى 
859.4 مليون دينار يف 2020. ويعود هذا العجز 
بلغت  التي  الحبوب  واردات  ارتفاع  إىل  اساسا 
 2711.9 مقابل  دينار  مليون   3413.3 قيمتها 

مليون دينار قبل عام.
لضمان  الفرنسية  الشكة  واعتبت 

من  )كوفاس(  الخارجية  والتجارة  الصادرات 
11 مارس املايض  جهتها يف تقرير اصدرته يوم 
أن ارتفاع أسعار السلع الناجم عن الحرب التي 
تكثيف  إىل  سيؤدي  أوكرانيا  عىل  روسيا  تشنها 
خطر التضخم املرتفع طويل األمد بما من شأنه 
بالركود  املقرتن  التضخم  مخاطر  من  يزيد  أن 

االقتصادي واالضطرابات االجتماعية.
التي  التقرير بشكل مفصل أن الحرب  وابرز 
فيفري   24 منذ  أوكرانيا  عىل  روسيا  تشنها 
املنقيض تسببت يف اضطرابات يف األسواق املالية، 
تعايف  بشأن  اليقني  عدم  حالة  من  زاد  ذلك  وان 
جائحة  ظهور  من  عامني  بعد  العاملي  االقتصاد 
أكب دولة  ثالث  ان روسيا هي  19 سيما  كوفيد 
للغاز  منتج  أكب  وثاني  العالم  يف  للنفط  منتج 

أكب خمسة منتجني عامليني  بني  الطبيعي ومن 
للصلب والنيكل واألملنيوم .

ورّجحت »كوفاس« يف تقريرها تفاوت تأثري 
مشاكل ارتفاع أسعار السلع األساسية يف إفريقيا 
باعتبار انه يتم تحديدها من خالل وضع كل بلد 
األساسية،  للسلع  صاف  مصدر  أو  كمستورد 
االقتصادات  من  العديد  العتماد  وبالنظر 
األفريقية ال سيما يف شمال إفريقيا عىل روسيا 
الغذاء والسياحة وأبرزها  وأوكرانيا عىل واردات 

تونس ومرص.
»كابيتال  السياق،  ذات  يف  وحّذرت، 
إيكونوميكس« وهي مؤسسة دولية متخصصة 
تحليل  يف  واالقتصادية  املالية  الدراسات  يف 
من  املنقيض  مارس   22 يف  صدر  لها  اقتصادي 

تعرض  مخاطر  جراء  تونس  يف  التخضم  تزايد 
الدينار للرتاجع ألقل من قيمته املتداولة حاليا يف 
سوق الرصف بما يمكن ان يفاقم تردي الوضع 
االجتماعي . وأوضحت املؤسسة أن الضغط عىل 
صندوق  منهجية  عىل  يرتكز  الوطنية  العملة 
النقد الدويل الدافعة إىل تخفيف قبضة السلط عىل 
»كابيتال  وتتوقع  القريب.  املستقبل  يف  العملة 
إيكونوميكس«، أن يؤدي ذلك إىل انخفاض بنسبة 
هذا  نهاية  مع  االورو  مقابل  للدينار  باملائة   10
العام. وتابعت الشكة أن الخطر األكب يتمثل يف 
تجاهل السلطات التونسية للصندوق واالستمرار 
يف إحكام قبضتها عىل الدينار يف محاول للحفاظ 
عليه، وقد يؤدي ذلك ملزيد من التعديل املفاجئ يف 

وقت قريب.

يمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات املالية والنقدية التالية:

السياسة االقتصادية 
تتحدد  وبموجبها  للدولة  املالية  السياسة  املالية  وزارة  تضع  أوال: 
مصادر اإليرادات واستخدامها والفائض يف املوازنة مما يؤدي إىل التقليل 

من حجم معدل التضخم؛
ثانيا: تبيع وزارة املالية الدين العام إىل العموم وبالتايل تسحب النقد 

املتوفر يف السوق ليحد ذلك من النقد املعروض؛
من  القلة  تتداولها  التي  الكمالية  السلع  عىل  الرضائب  زيادة  ثالثا: 

السكان من أصحاب املداخيل املرتفعة؛
إىل  املؤدية  األسباب  أحد  باعتباره  الحكومي  اإلنفاق  خفض  رابعا: 
الحد من هذا اإلنفاق  النقد قي السوق، وبالتايل فإن  املتداول من  زيادة 

وتقليصه سيؤدي إىل خفض النقد املتداول يف األسواق. 

السياسة النقدية
باعتماد  النقدية  السياسات  وتنفيذ  وضع  املركزي  البنك  يتوىل   

مجموعة من األدوات الكمية والنوعية
أوال : األدوات الكمية

زيادة سعر إعادة الخصم، اذ انه من النشاطات االعتيادية التي تقوم 
ويف   escOmpte لألفراد  التجارية  األوراق  خصم  بها  التجارية  البنوك 
الحالة  املركزي ويف هذه  البنك  لدى  بإعادة خصمها  حاالت أخرى تقوم 
القدرة  يف  التأثري  بهدف  الخصم  اعادة  سعر  برفع  املركزي  البنك  يقوم 
االقراضية للبنوك من أجل تقليل حجم السيولة املتداولة يف السوق ويعد 

هذا اإلجراء واحدا من اإلجراءات ملكافحة التضّخم.
 دخول البنك املركزي بشكل مبارش او غري مبارش إىل أسواق السندات 
املالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة املتداولة يف السوق، أو ما 

يسمى بدخول السوق املفتوحة.  
التجارية  البنوك  تحتفظ  حيث  القانوني  االحتياط  نسبة  زيادة 
بجزء من الودائع لدى البنك املركزي للترصف يف مخاطر االقراض كلما 

انخفضت القدرة االقراضية لدى البنوك.
ثانيا: األدوات النوعية 

التجارية  البنوك  ملسؤويل  اإلقناع  بطريقة  النوعية  األدوات  تتلخص 
واملسؤولني فيها عن االقراض البنكي، بسياسة الدولة الهادفة اىل خفض 
تونس  يف  مؤكدا  فعالة  السياسة  وهذه  األسواق،  يف  املتداولة  السيولة 

بشكل أكب مما يف الدول األخرى.
ثالثا: معدالت الفائدة 

سواء  املقرتضة  التمويل  بمصادر  الفائدة  معدالت  تقرتن  ما  غالبا 
كانت هذه املصادر قصرية، متوسطة أو طويلة األجل، إذ يخصص رأس 
هذه  وتتفاوت  الفائدة.  أسعار  خالل  من  املالية  النظرية  إطار  يف  املال 
قصرية  القروض  عىل  فالفوائد  االقرتاض،  آجال  تفاوت  حسب  األسعار 
القروض متوسطة  الفائدة عىل  أقل يف حني تكون أسعار  اآلجال تكون 
عىل  الطلب  تزايد  عند  الفائدة  أسعار  وتزداد  السعرين  بني  تكون  األجل 

رؤوس األموال الناتجة عن الرواج االقتصادي.
املستثمرين عىل استغالل هذه  وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع 
الطلب  زيادة  يف  واضح  أثر  املستثمرين  توقعات  عن  وينجر  الفرص. 
عىل رؤوس األموال إذ تنبئ توقعاتهم بأن الحالة االقتصادية يف تحسن 
أمام  متاحة  استثمارية  فرص  توفر  إىل  سيؤدي  اقتصاديا  رواجا  وأن 
املستثمرين، ولذلك يزداد الطلب عىل رؤوس األموال وعىل شكل قروض 
األجل  القصرية  الفائدة  أسعار  زيادة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  األجل  قصرية 
بشكل يفوق أسعار الفائدة عىل القروض طويلة األجل، خالفاً للقاعدة 

التي تُرجح ارتفاع الفائدة عىل القروض طويلة األجل.

سبل التحكم في ظاهرة التضخم

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 

- رفيق بوجدارية - أحمد بن مصطفى - فوزي البدوي 
- نادر الحمامي - نهلة عنان - أنس الشابي

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

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

الشارع التلفزي واالذاعي  :
منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :
عواطف البلدي - أنور الشعافي- منى المساكني - 

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

نائلة الشقراوي - حازم الشيخاوي - يوسف مارس

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :
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حوار : كوثر زنطور - نقل : أماني الخديمي

عدم تعيني أمريكا سفري جديد بتونس
مؤرش عىل توتر يف العالقات

الضغوطات  ان   القول  يمكن  هل 
الخارجية عىل رئيس الجمهورية تصاعدت 

بعد قرار حّل البملان ؟
يف ما يتمثل االشكال؟... علينا أن نكون 
الصعب  االقتصادي  الوضع  بأّن  واعني 
البالد   به  تمر  الذي  الصعب  من  واألكثر 
تحصل  الذي  لبنان  بحالة  يقارن  ال  والذي 
النقد  صندوق  من  ُموافقة  عىل  ذلك  رغم 
الدويل إلنقاذه عب توقيع اتفاق جديد بأكثر 
املؤسسات  أّن  بحيث  دوالر  مليارات   3 من 
الرئيسيني  األعضاء  وبموافقة  الدولية 
الغربية،  الدول  الذين يؤلفونها ومن بينهم 
تسقط  التي  الدولة  عن  السبيل  تقطع  ال 
مثل  وذاتية  سياسية  مصاعب  يف  ضحية 
التي نعيشها نحن اليوم. وعندما  تقّرر دولة 
الدول  مجموعة  اىل  االنضمام  تونس  مثل 
الخيار  بحكم  تقبل  فإنها  الديمقراطية 
الذاتي الذي اطلقته عىل نفسها بأن يكون 
للدول االعضاء للمجموعة الديمقراطية بما 
الحق يف مواجهتها  االوروبية وغريها  فيها 
يتعلق  ما  يف  تحّفظ  مع  بتقييم  او  بانتقاد 
وهذا  الديمقراطي  املشوع  بتحقيق 
للمجموعة  الحر  انضمامنا  بحكم  مقبول 

الديمقراطية . 
يعني يف تقديرك هذه الضغوطات لها ما 

يبرها ؟
املجموعة  قواعد  من  واحدة  هذه 
الديمقراطية حيث ال نستغرب من أن تُوجه 
لنا فرنسا أو الواليات املتحدة أو ايطاليا أو 
أن  ومن  أسئلة  الدول  من  غريها  أو  املانيا 
تُشري لنا إىل بعض املخاطر واملزالق التي قد 

تُهّدد تحقيق املشوع الديمقراطي .
بما  والتنديد  االنتقاد  بعد  ماذا 
الخيار  عىل  مخاوف  الدول  هذه  تسميه 
حد  اىل  يصل  ان  يمكن  هل  الديمقراطي... 

القطيعة وقطع املساعدات؟
بتوضيح  معنيّة  التونسية  الحكومة 
يف  تنجح  لم  أنّها  وجدت  ومتى  موقفها 
إقناع أعضاء املجموعة الديمقراطية عليها 
غري  قطعتها  التي  الخطوة  بأّن  االقتناع 
تنتسب  التي  املجموعة  بها  لتقنع  ناجحة 
خاطئة  خطوة  تلك  إذن  نهائيا..  اليها 
يحصل  لم  وهذا  عنها  ترتاجع  ان  وعليها 
اىل اآلن .املجال قائم للنقاش وللجدل ولكن 
الدبلوماسية  مساعي  ألّن  تراجع  يوجد  ال 
ال  اليوم  حد  واىل  قائمة  مازالت  التونسية 

توجد قطيعة. 
مع  الرتكيز  خلفيات  رأيك  يف  هي  ما 

مقبول  غري  تدخال  موقفها  واعتبار  تركيا 
ترصيحات  عىل  الرد  يف  الداخيل  الشأن  يف 

اردوغان حول حل البملان ؟
الحكومة  استظهرته  الذي  االستثناء 
التونسية يف ما يخص النقد الصادر عن تركيا 
يختلف عن التعامل مع نفس االحكام التي 
صدرت من طرف الغربيني إذ صّعدنا يف رد 
الفعل مع تركيا، وهذا ألن الحكومة فهمت 
املوقف الرتكي عىل أنّه ال يعتمد عىل مبادئ 
الديمقراطية او الغرية عىل انجاح املشوع 
مع  تضامن  عىل  يعتمد  بل  الديمقراطي 
حزب من األحزاب السياسية التونسية وهو 
حزب حركة النهضة. لم تكن ُمعاملتنا مع 
باحرتام  الرتكي  االّدعاء  أساس  عىل  تركيا 
ألّن  ولكن  الديمقراطية  املنظومة  مبادئ 
تضامن ضيق مع  بسياسة  تركيا سمحت 
حزب النهضة الذي هو ليس »وطن تونس 
ولذلك  االحزاب  من  حزب  ولكنه  كامال« 
استثنينا الدولة الرتكية عىل هذا األساس... 

هذا هو موقفي. 
من  الثاني  اجتماع  عىل  تعليقك  ما 
ووزير  السبع  مجموعة  سفراء  بني  نوعه 
الخارجية الذي ُطرحت خالله مجموعة من 
االسئلة منها مسألة العودة اىل الديمقراطية 

؟
 ...2022 افريل   7 الخميس  يوم  بيان 
هناك اجتهاد من الحكومة املعنية لتوضح 
ضمن  تندرج  تتخذها  التي  الخطوات  أّن 
خطة بعيدة وغري قريبة املدى وغري مرتبطة 
بظرف من الظروف وانها خطة أبعد والغاية 
منها هي انقاذ املشوع الديمقراطي وليس 
القضاء عىل املشوع الديمقراطي ولكن هل 
الخارجية زمالءه من مجموعة  أقنع وزير 
ارص  وهل  الشك  اليهم  ادخل  وهل  السبع 
ممثلوها عىل ان الخطوة االخرية التونسية 
املستقبل  ذلك  عن  سيجيبنا  مخطئة... 
 7 يوم  منذ  اآلن  حّد  إىل  الواضح  القريب. 
وأنه  تختمر  مازالت  االمور  أن  هو  أفريل 
السبع  لم تظهر بعد قرارات عن مجموعة 
اقتنعوا  إّن كانوا قد  او يف مجموعة  فرادى 
والحكومة  وقائم  رشعي  الجدل  ال.  أم 
التونسية تواصل عملها وال أعرف هل هي 
يف  القريب  املستقبل  متعثرة...  أم  ناجحة 
النقد  صندوق  مع  بمشاريعنا  يتعلق  ما 
لنا هل ان  الدويل سيقول  البنك  الدويل ومع 
الدول التي لها القول االخري يف قرارات هذه 

املؤسسات اقتنعت أم ال .
السبع...  مجموعة  عن  نتحدث  ونحن   

األمريكية  املتحدة  الواليات  تعني  لم  ملاذا 
مغادرة  رغم  تونس  يف  لها  جديدا  سفريا 

السفري دونالد بلوم ؟
سنستقبل  هل  نعرف  ال  اآلن  حّد  إىل 
السفري  هذا  ولكن  ال  ام  ينوبه  ترشيح من 
رئيس  من  انتقاد  محّل  كان  بالذات 
توديعه  قبل  سابق  وقت  يف  الجمهورية 
ودعوة  بخروجه  والتهليل  التوسيم  وقبل 
وزير الخارجية إىل السفارة األمريكية كانت 
ضمن مجموعة السبع بحيث ال توجد صلة 
تحفظ او نقد او تنكر نهائي للتعاون بني 
البلدين. مع ذلك يمكن االستنتاج من عدم 
العالقات  يف  ضغوطات  هناك  بأّن  التعيني 

بني تونس والواليات املتحدة األمريكية. 
 ضغوطات بمعنى توتر يف العالقات ؟

يف  توترا  هناك  ان  القول  يمكن  نعم 
الواليات  إّن  القول  كذلك  ويمكن  العالقات 
عىل  الضغط  تُريد  اليوم  األمريكية  املتحدة 
العالم  دول  بقية  من  أكثر  العربية  الدول 
يف  دقيقة  بمرحلة  تمّر  نفسها  هي  ألنّها 
مع  روسيا  هي  عظمى  دولة  مواجهة 
حلفائها مثل الصني والهند وهنا ال ترىض 
امريكا بأّن تعتمد أيّة دولة عربية عىل حجة 
ارسائيل  حليفتها  مع  األمريكي  االستفزاز 
ضد العرب، أي أن تعتمد عىل هذه القضية 
الحالة  يف  ضدها  العربية  الشعوب  لتنفري 
تنفيذ  بصدد  ارسائيل  أّن  خاصة  الراهنة 
الفلسطيني  الشعب  ضّد  خطرية  مشاريع 
لتونس  العربية ككل.  ويُمكن  الدول  وضّد 
اتخاذه  رشعية  ولها  املوقف  هذا  اتخاذ 
ألنها لم تتواطأ ابدا يف القضية الفلسطينية 
بحيث أّن تشديد الضغط عىل تونس يخدم 
يف  األبعاد  كانت  مهما  األمريكية  املصلحة 
املالية  الذاتية  التونسية  باألزمة  يتعلق  ما 
»يلعب  طرف  كل  أّن  يعني   . واالقتصادية 
باآلليات  يستقوى  طرف  وكل  طرح«  يف 
أال  فضل  الخارجية  ووزير  لديه...  املتوفرة 
تكون اللغة يف اجتماعه باألعضاء السبعة، 
مع الواليات املتحدة ثنائية بل أراد تعويمها 
الواليات  اىل  رسالة  لتمرير  السبعة  مع 

املتحدة االمريكية.
الجرندي  عثمان  الخارجية  وزير  زيارة 
اثارت جدال.. ما هي  الجزائر  اىل  عىل عجل 

خلفاياتها؟
تعيشه  الذي  الدقيق  الظرف  هناك 
رضبة  تلقت  ألنّها  نفسها  الجزائر 
التي  اسبانيا  من  قاسية  دبلوماسية 
املغربية  اململكة  بسيادة  العمق  يف  اعرتفت 

ترضب  الخطوة  هذه  الصحراء...  عىل 
الدبلوماسية الجزائرية رضبة قاسية وعبد 
املجيد تبون قال يف حديثه الثنائي مع وزير 
رأسا  بلنكن  أنطوني  األمريكي  الخارجية 
التي  الوحيدة  الدولة  هي  تونس  إّن  لرأس 
يف  الجزائرية  الدولة  مبادئ  مع  تتناسب 
انطالقا  الدول  بعض  زار  بلنكن  محيطها. 
املغرب  الجزائر ويف  من ارسائيل وتوقف يف 
أوضحت  الجزائر  تونس...  يف  يتوقف  ولم 
يخص  ما  يف  تونس  اليها  القريب  للحليف 

 وزير الخارجية األسبق أحمد ونّيس لـ »الشارع المغاربي« :

اعتبر الدبلوماسي ووزير الخارجية االسبق أحمد ونّيس في حواره مع »الشارع المغاربي« أنّه يمكن االستنتاج 
من عدم تعيين سفير جديد للواليات المتحدة االمريكية بتونس خلفا لدونالد بلوم وجود توتر في العالقات بين 
الدولتين وقدم ونيس قراءته لزيارة وزير الخارجية على عجل الى الجزائر والمواقف الدولية األخيرة من قرار حل 

البرلمان.

• نرجو من الدول 
العربية ان تتحرك 

مع ازمة تونس وأاّل 
تتركها وجها لوجه مع 
صندوق النقد الدولي

• أمريكا شّددت 
الضغط على تونس 

خدمة لمصالحها

• زيارة الجرندي على 
عجل للقاء تبون تنم 
عن حيرة لدى الجزائر

• موقف تركيا من حل 
البرلمان هو للتضامن 

مع النهضة
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يف  سعيد  قيس  جويلية   25 اجراءات  وضعت 
الشعب  من  املفوض  االنقاذ"  رجل   " مقام 

النهاء حالة الهوان التي وصلت اليها دولة 
وارتفع  والخارج  الداخل  يف  استبيحت 

يخالف  رئيس  من  االنتظارات   سقف 
السياسية  الحياة  وتقاليد  قواعد  كل 
واالعراف الرئاسية وابجديات العمل 
يف الدولة . كل ذلك صنع منه رئيسا 
استثنائيا  ال يشبه ايا من سابقيه 
وهو حريص عىل املحافظة عىل هذا 
االستثناء وان كان يف املجمل سلبيا .
سعيد  يقدم  ما  يف  االهم  لكن 
مرحلة  ادارة  حصيلة  هو  اليوم 

يثري  بات  وما  جويلية   25 بعد  ما 
االزمة  تفاقم  مزيد  من  مخاوف  من 
عجز  عىل  اجماع  شبه  ضوء  يف 
تقديم  عن  الجديدة  الحكم  منظومة 
تحذيرات  ترافقها  لالنقاذ  حلول 
الفردي  الحكم  نحو  االنحراف  من 
عشية  من  بالخروج  انطلق  الذي 

"اصالحات  نحو  الشكلية  الديمقراطية 
الجديد  البناء  مشوع  لتمرير  شكلية" 

باعتباره االلية االمثل التي ستمكن سعيد من ابعاد كل 
خصومه وحسم معركته عىل السلطة.

الفرص المهدورة
يوم امس االثنني اعلن رئيس الجمهورية قيس 

الحوار   " ان  االوروبيني  البملانيني  من  بعدد  جمعه  لقاء  خالل  سعيد 
جمعته  التي  اللقاءات  اىل  اشارة  يكون  قد  ما  يف  فعال"  انطلق  الوطني 
مؤخرا بممثيل اهم املنظمات الوطنية وهي لقاءات يبدو ان سعيد اعتبها 
بداية الحوار رغم نفي االتحاد العام التونيس للشغل مثال ان يكون اللقاء 
الذي جمع اعضاء مكتبه التنفيذي بالرئيس قد تطرق اصال اىل الحوار بل 

ُووصف االجتماع بالبوتوكويل  لتهنئة املنظمة بنجاح مؤتمرها االخري .
املسافة الجديدة التي اتخذتها املركزية النقابية من سعيد ومسارعتها 
اىل تأطري اللقاء بهدف منع " توريطها" يف  " حوار شكيل" يهدف لتمرير 
االجندة الرئاسية عب استعمال املنظمات  كـ" شهود زور" وفق توصيف 
لسعيد  مهدورة  جديدة  فرصة  هو   ، املغاربي"  لـ"الشارع  منها  مصدر 
ورضب جديد ملصداقيته امام اهم رشيك هو يف امس الحاجة لدعمه من 
منطلق انه بات له بقرار من صندوق النقد الدويل " حق الفيتو" والعب 
مصريي  تمويل  اتفاق  عىل  للحصول  الجارية   املفاوضات  يف  اسايس 

للتمكن من تعبئة موارد للميزانية.
استخفاف سعيد باملنظمة ومحاولة جرها ملربع " الطاعة"  والقبول 
داخل  خطري  كمخطط  اليه  ينظر  الرئايس  املنظور  وفق  اللعبة  بقواعد 
اتحاد الشغل الذي يعود بعد كل محاوالت تقارب مع سعيد خائبا  بسبب 
السيناريوهات  تنزيل مشوعه رغم  يف  وتعنته  الرئيس  تضارب مواقف 
به  املحيط  والفريق  سعيد  يزال  ال  والتي  بالبالد  املحدقة  السوداوية 
يستهينون بخطورتها واالخطر من ذلك ان بعض "منظريه" يعول عىل 

ان يكون االنهيار قاطرة االجهاز عىل " منظومة الخراب والفساد" .
يف  بالفشل  الواضح  استخفافه  يماثل  باالتحاد  سعيد  واستخفاف 
ادارة شؤون البالد والعباد طيلة اشهر ما بعد 25 جويلية . فرتة تراكمت 
للمنظومة  اعادة رسكلة  الرئيس و" جماعته"  بما يشبه  فيها اخطاء 
السابقة بعناوين جديدة . ومن املمكن  حوصلة فرص سعيد املهدورة يف: 
حولها  التي  جويلية   25 لحظة  حقيقة  ادراك  وعدم  فهم  سوء    -
بنسخة مشابهة  ينتهي  اىل مشوع شخيص جعله  من مشوع وطني 
واحتكارها  فيها  البقاء  وهوس  بالسلطة  انتشائه  بسبب  لسابقيه 

بالكامل . 
 " وتعيني  كفاءات  تقودها  انقاذ  حكومة  تشكيل  فرصة  تفويت   -

بـ"الوالءات"  وعينوا  بمهمة  مكلفون  املجمل  يف  نكرات" 
واستنادا اىل موازين قوى يف معادلة كانت تقوم وقتها 
الديوان  مدير  عكاشة  نادية  هم  شقوق  ثالث  عىل 
الرئايس ومجموعة املشوع ) توفيق رشف الدين 

ومالك الزاهي ( والعائلة .
املجال  املحاسبة بما فتح  - تفويت فرصة 
ملن يسميهم بالفاسدين واملتامرين واملجرمني 

العادة تنظيم صفوفهم 
االولويات  ترتيب  حسن  فرصة  تفويت   -
انقاذ  مشوع  يف  واالنخراط  العاجلة  الوطنية 
قادر عىل تعزيز الشعية االنتخابية واملشوعية 
عن  بدال  والسقوط  وظيفية  بشعية  الشعبية 

ذلك يف تغليب الذاتي عىل املوضوعي .
عنف  بخطابات  السيايس  املناخ  تعفني  مزيد   -
لرضب  العام  الفضاء  احتكار  وتوظيف  ووصم 
جعله  بما  جويلية   25 اجراءات  ورافيض  الخصوم 

يخس كبار داعميه .

العودة الى الجادة 
مستعد  سعيد  قيس  ان  يبدو  ال 
عن  انملة  قيد  للتنازل  اليوم 
تفاقم  رغم  السيايس  مشوعه 
الخارجية  الضغوطات 
وارتباطها بـ" فانة 

التمويالت".
ا  هذ و
املشوع يف ملساته االخرية ويبحث له عن " لجنة" كان االمر 117 واضحا 
الجمهورية  رئيس  "يتوىل  يقول  والذي   22 الفصل  يف  تحديد مهامها  يف 
باالستعانة  السياسية  باإلصالحات  املتعلقة  التعديالت  مشاريع  إعداد 

بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئايس"
وتؤكد الكواليس وجود فريق مضيق بصدد اعداد  " توليفات اللجنة" 
التي ستوضع لالستفتاء الشعبي املقرر ليوم 25 جويلية 2022 وان مرد 
التاخر يف االعالن عن تركيبتها  رفض بعض املنظمات الوطنية  املشاركة 
صورية"  ستكون  املشاركة   " ان  باعتبار  مراقبني"   " بصفة  فيها 
القرارات الصادرة  للتسويق ألن االصالحات تمت بتشاركية  عكس كل 

منذ الدخول يف فرتة التدابري االستثنائية .
املنتقدة  الرئيس لن يتوقف مهما علت االصوات  فالواضح ان قطار 
يتجاوز  .ولن  شامل  انهيار  من  به  تنذر  وما  االزمة  تفاقمت  ومهما 
التجاوب الرئايس بعض " الرتميم" عىل شاكلة االنتهاء بالقبول بارشاف 
جويلية   25 استحقاقي  تنظيم  عىل  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة 
و17 ديسمب بعد تغيري يف تركيبتها التي ستنطلق قطعا بابعاد رئيسها 

نبيل بافون .
اسماها  واجهة  عن  سعيد  يبحث   ، الرتميم"  آلية   " اىل  باإلضافة 
ما  وتمرير  الشعبي  االستفتاء  معركة  لحسم  الوطني"  بـ"الحوار 
يسميه باصالحات تتضمن أساسا تعديالت يف الدستور او دستور جديد 
وقانون انتخابي جديد . ويعول سعيد عىل ان يمكنه الحوار من تعزيز " 
رسدية" نجاح االستشارة االلكرتونية وتحصني مخرجاتها بتزكية من 
كبيات املنظمات التي ستجد نفسها امام امتحان حقيقي لتعلب دورا 
25 جويلية وانهاء حالة العبث الشاملة التي  يف تصحيح مسار ما بعد 

سقطت فيها البالد او املشاركة يف " مسحية" اصالحات مغشوشة .
عودة سعيد اىل الجادة مثلما يقول احد من التقاهم مؤخرا بات " امرا 
اتفاق  ان" هناك  املغاربي"  لـ"الشارع  املصدر كاشفا   صعبا" يضيف  
املقابل  املسائل واختالف جذري يف  التشخيص يف جل  الرئيس عىل  مع  
عىل الحلول واليات املعالجة" مرجحا " مواصلة سعيد مساره كلفه ذلك 
ما كلفه"   مشددا عىل ان كل السيناريوهات اصبحت مطروحة يف عالقة 

بالتطورات التي قد تعرفها البالد .

قيس سعيد وفرص اإلنقاذ املهدورة...
جملة من القضايا.. الجزائر وضعت تونس 
التي  املشرتكة  القضايا  حول  الصورة  يف 
سبق الحديث عنها بني البلدين ودافعا عنها 
يف الساحات االفريقية والعربية واألوروبية. 
وأرادوا اعالم تونس بالتطور بخصوص تلك 
امللفات... فضلت الجزائر التحدث مع وزير 
الزمالء  أقرب  الجرندي  عثمان  الخارجية 
أرادوا  سعيد.  قيس  الجمهورية  رئيس  اىل 
الحديث معه بصفة مبارشة وهذا ينّم عن 
لالبقاء  سعي  وعن  للجزائر  بالنسبة  حرية 
حد  وإىل  الدولتني  بني  املتميزة  الصلة  عىل 
عىس  ما  عىل  التونسية  الدولة  طمأنة  ما 
والواليات  الجزائر  بني  الحديث  يف  قيل  أنّه 

املتحدة األمريكية .
يليق  هل  البوتوكولية  الناحية  من 
طائرة  يف  دولة  اىل  التوجه  خارجية  بوزير 

خاصة تابعة لها وكانه دعي يف مهمة؟ 
ال يوجد أّي اشكال يف ذلك.. يف كّل الحاالت 
وتجاوز  وأخّوة  تقارب  اىل  اشارة  هذه 
الشكليات التقليدية بني الدول التي تريد أن 
تستظهر ذاتيا بأبهة اسرتاتيجية وغريها.. 
هذا يدّل عىل أخّوة وعىل عالقات مبارشة ال 
تتوقف عند جزئيات بسيطة مثلما كان عبد 
ويستقبل  طائرة  يُرسل  بوتفليقة  العزيز 
ويستقبل  طائرة  ويُرسل  الغنويش  راشد 
ذلك  يف  اشكال  ال  السبيس..  قائد  الباجي 
تبون  املجيد  الجزائري عبد  الرئيس  ..اليوم 
استقبل الجرندي وبالنسبة لنا هذه املسألة 
بل  األساسيات  من  وليست  الجزئيات  من 
وثيقة  ووداعة  طالقة  عىل  تدّل  بالعكس 
أن  ونأمل  النظامني  بني  تتنامى  وأخوة 

تتّسع إىل دول املغرب الكبري جميعا .
املساعدات  تعطلت  ملاذا  رأيك  حسب 
عنها  تحدث  التي  والسعودية  االماراتية 

مسؤولون مبارشة بعد 25 جويلية ؟ 
إن  معهما...  استحقاق  لدينا  ليس 
لهم  ليست  وأنّه  ُملحة  حاجة  يف  أننا  رأوا 
الذاتية  السياسية  قراراتنا  عىل  مؤاخذات 
يعّد  لكنه  التبع...  فيُمكنهم  السيادية 
أزمتنا مكشوفة  تبعا وليس استحقاقا... 
أكثر  لهم  ومن  الجميع  لدى  ومعروفة 
الغربيني  من  أكثر  العالم  يف  مالية  ثروات 
إىل  العربية وهي  الدول  الشقيني هم  ومن 
اآلن لم تتحرك ونرجو ان تتحرك وأال ترتكنا 
ومع  الدويل  النقد  صندوق  مع  لوجه  وجه 
البنك العاملي. ان كانت هناك التفاتة منهم 
نعيشها فمرحبا  التي  االزمة  وتعاطف مع 
لنحتج  لدينا  حجة  ال  ذلك  وغري  بأخّوتهم 
عليهم ولنطالب بأّي استحقاق كان. تونس 

موش »حبس« عند دول الخليج.
هل يمكن ان تكون هناك طلبات َصُعبت 

تلبيتها عىل رئيس الجمهورية ؟ 
ما أعرفه هو أن لدول الخليج مصاعب 
عظيمة بتنامي الحرب اليمنية ألن الساحة 
اليمن  تراب  يف  محصورة  كانت  الحربية 
لكّن ترابهم أصبح ُمستهدفا وهم أنفسهم 

يُعانون..
 ال حّق لنا يف مواجهة أية دولة يف العالم 
إىل  العضوي  انتسابنا  هو  الوحيد  والحق 
الدويل  النقد  صندوق  وإىل  العاملي  البنك 
اللذين نتوجه لهما مثل كّل الدول التي تجد 
نعيشها..  التي  مثل  مالية  أزمة  يف  نفسها 
هي  جميعا  العرب  قضية  تكون  أن  نرجو 
فيها  نتضامن  ان  ونرجو  فلسطني  قضية 

وأالّ نُخل بواجباتنا ازاءها.

كوثر زنطور
رئيس  يحقق  ان  دون  ينتهي  الفشل"  عشرية  بـ"  يسمى  ما  حكم  منظومة  على  الشعبي  الغضب  مخزون  يكاد 
25 جويلية  الجمهورية قيس سعيد اي انجاز يذكر يُعبد به مسار االنقاذ الذي كان احد العناوين الرئيسية للحظة 

بشكل قد يجعل السحر ينقلب في االخيرعلى الساحر مع تواصل اهدار سعيد الفرصة تلو االخرى.
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أنس الشابي
قبل أيام قليلة ذهب الغنويش إىل جامع املراكيش يف 
ابن  يف  "التوبة"  إىل جامع  بيوم ذهب  وبعدها  املالسني 
باملواطنني  أنه فوجئ  الرتاويح غري  عروس ألداء صالة 
بعد  الجامعني  من  طردة  رّش  ليُطَرد  حوله  يتجّمعون 
أن رفعت يف وجهه نفس الشعارات وهو ما لم يحصل 
سابقا ألية شخصية عامة احتلت أعىل املناصب يف الدولة 
فما  علينا".  البدر  بـ"أقبل  ما  يوما  استُقبلت  أن  بعد 
الذي حدث يف العش سنوات املاضية حتى يصل األمر إىل 
الطرد والكراهية؟ وملاذا يرىض الغنويش بتعريض نفسه 
إىل مثل هذه املواقف املخزية رغم أن مؤرشات سب اآلراء 
البالد  أنه أكثر شخصية سياسية مكروهة يف  تشري إىل 
وكان من األجدر به بالتايل أن يأخذ ذلك بعني االعتبار؟ 
وما الذي يدفع الغنويش إىل التجرؤ عىل الحّس الشعبي 
عن  لإلجابة  تّسه؟  ال  نتائج   من  تيّقنه  رغم  وصدمه 
هذه األسئلة وجب العودة إىل جملة من الحقائق كالتايل:

1( طْرُد املصّلني من الجوامع واملساجد بدعة ابتدعها 
الفرع املحيل للتنظيم الدويل للخوانجية يف تونس. فمنذ 
األيام األوىل لسنة 2011 قام الفرع بحملة أطرد خاللها 
األيمة واملؤذنني وكّل من كانت له عالقة بوزارة الشؤون 

ب فيها أيمة  الدينية يف العهد السابق. وتم احتالل املساجد ونُصِّ
طرد  إىل  تجاوزه  بل  الحّد  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم  التطرف. 
قيادات  كانت  الذي  املاجري  خميس  كالشيخ  للفرع  املخالفني 
الغنويش  لكتابات  الناقدة  مواقفه  ولكن  خلفه  تصيل  الحركة 
وضعته يف موقع املغضوب عليه وُمِنع من اإلمامة قهرا. مّلا عيّنت 
وزارة الشؤون الدينية يف عهد الشيخ عثمان بطيخ إماما جديدا 
يف جامع سيدي اللخمي بصفاقس عوضا عن رضا الجوادي ُمنع 
اإلمام الجديد من اإلمامة وُمنع املصلون من أداء صالة الجمعة 
تونس وال يف  لم يحدث سابقا ال يف  أمر  الشهر وهو  تفوق  ملّدة 
الدينية  الواجبات  أداء  إذ يحُرُم رشعا تعطيل  البلدان  غريها من 
دون أسباب قاهرة. اليوم يُطرد الغنويش من املساجد ويُمنع عن 
أداء الصالة بما صنعت يداه وبما رّوج له وبما وافق فيه البغاة 
الله  ِبِه")1( وقوله  يُْجَز  يَْعَمْل ُسوءاً  تصديقا لقوله تعاىل: "َمْن 

تعاىل: "إِنََّما بَْغيُُكْم َعىَل أَنُْفِسُكْم")2(
2( طْرُد الغنويش لم يكن معّدا له من قبل بل ترّصف املواطنون 
ويف  مختلفني  تاريخني  يف  الجامعني  إىل  متّجها  شاهدوه  حاملا 
حقيقة  بصدق  يرُتجم  عفويًّا  الفعل  رّد  فكان  متباعدين  حينّْي 
موقف التوانسة ليس من الغنويش فقط وانما من عشيّة كاملة 
 25 يوم  سعيد  قيس  التقطه  ما  وهو  حزبه،  وحكم  حكمه  من 
أثار  مّما  نهاياتها  إىل  بالقرارات  لم يصل  ولكنه  املايض  جويلية 

الشكوك والغضب لدى قسم كبري من املواطنني.

الجوامع  بني  من  التوبة  جامع  ومثله  املراكيش  جامع   )3
التي استهدفها املتطّرفون خالل الفرتة األوىل من حكم النهضة 
واحتّلوها بإخراجها من سيطرة الدولة حيث نجد أن النشاطات 
الدينية داخلها أدارتها مجموعة من الخوانجية كاملختار الجبايل 
الخطيب يف مؤتمر تنظيم "أنصار الشيعة" املحظور بالقريوان 
والبشري بن حسن أحد دعاة التطرف الذي أفتى بتحريم العصيدة 
يف املولد النبوي الشيف. غري أن ضغوط الحياة وتدهور األوضاع 
الجوامع غشاوة  نزع عن مرتادي  الشعبية  للفئات  االقتصادية 
"يخافو ربي" وواجهوا املسؤول عن حكم العشية السوداء بما 
يستحّق وهو ما يؤرش عىل أن خطاب املظلومية والتديّن لم يعد 

مؤثرا لدى املصلني وجموع املؤمنني العاديني.
أصبحوا  التونسيني  أن  املتواترة  الطرد  عمليات  تؤكد   )4
الخلط  ويرفضون  الديني  والفعل  السيايس  الفعل  بني  يميّزون 
بينهما. فالغنويش جاء إىل الجامع تحت غطاء ديني ألداء صالة 
عنه  الحديث  بينها  من  سياسية  أهداف  تحقيق  بنيّة  الرتاويح 
بصفته  الخارجية  اإلعالم  وسائل  يف  بها  يقوم  نشاطات  وعن 
ترّضروا من  الذين  املواطنني  طرف  أطرد من  أنه  السابقة، غري 
السياسات التي انتهجها وأّدت إىل التهاب األسعار إىل الحدود التي 
الفلفل بالقطعة ألنه لم يعد قادرا  أصبح فيها التونيس يشرتي 

عىل دفع سعره الباهظ وكذلك الخيار.
5( يعتقد الغنويش أن كراهيته ليست عامة بني الناس وأنها 
محصورة يف الفئات املثّقفة واملسيّسة. لذا ذهب إىل املالسني وإىل 

سبق  التي  الشعبية  األحياء  من  وهي  عروس  بن 
يف  لحركته  ورّوجوا  فيها  صّوتوا  أن  أبنائها  لبعض 
صاعقة  كانت  املفاجأة  أن  إال  السابقة  االنتخابات 

حيث لم يجد نصريا يف الحينّي.
إىل  يدعوه  لن  الدولة  رئيس  أن  يعلم  ألنه   )6
الشهداء  بمقبة  الرسمي  املوكب  ضمن  الحضور 
عيد  ليلة  الذهاب  الغنويش  اختار  السيجومي  يف 
يجعل  حتى  املقبة  من  قريبة  منطقة  إىل  الشهداء 
من حضوره هناك حدثا. فلو تمكن من أداء الصالة 
الغائب وترّحم  إنه: "أّدى صالة  لخرج علينا ليقول 
الشهداء  ملقبة  جامع  أقرب  يف  الوطن  شهداء  عىل 
ألن قيس منعه من الحضور يف مناسبة وطنية كان 
من املفروض أن تجمع الكّل". غري أن ما خّطط له 
ذهب أدراج الرياح ولم يبق منه سوى الطرد، ورغم 
ذلك فإنه يعيد الكّرة يف بن عروس معتقدا أنه سيجد 

ترحيبا يمسح ما تعّرض له من إهانة يف املالسني.
7( إرصار الغنويش عىل الحضور وسط الجموع 
رغم ما تعّرض وسيتعرض له مستقبال يوحي بأنه 
لن يتنازل عن صفته السابقة كرئيس ملجلس نواب 
اآلن  هو  ها  قرن  نصف  ملدة  لحركته  رئيسا  بقي  فكما  ُمحّل. 
يحاول أن يؤبّد بقاءه يف الساحة السياسية عب املتاجرة بالصفة 

املذكورة.
األّول  الطرد  بخصوص  الحركة  عن  صدر  الذي  البيان   )8
وسائل  حرضت  حيث  مسبقا  ومعّدة  مدبّرة  املسألة  أن  اّدعى 
أن  والحال  الشيط  انتشار  بسعة  ذلك  عىل  واستدلت  اإلعالم 
الهواتف الذكية وحتى الغبيّة منها كفيلة بنقل األخبار والصور 
تخضع  التي  اإلعالم  وسائل  عليه  ما  يفوق  بشكل  واملحادثات 
يؤّكد  اإلنكار  يف  املمجوج  األسلوب  هذا  غريها.  أو  ذاتية  لرقابة 
وتجاهل  غيّه  يف  امليّض  الحركة مرّص عىل  رئيس  أن  أخرى  مّرة 

التحّوالت التي عرفتها الساحة السياسية يف غري صالحه.
إن إرصار الغنويش عىل البقاء يف املشهد السيايس رغم الطرد 
املتكّرر ورغم أنه يحتّل املرتبة األوىل يف الشخصيات املكروهة لدى 
القضائية  امللّفات  تفتح  أن  من  بخوفه  إال  يُفسَّ  ال  التونسيني 
املتعّلقة باإلرهاب والتسفري والجرائم االنتخابية وتبييض األموال 
واإلثراء غري املشوع. فبقاؤه يف املشهد متحّمال ما ال يطاق من 

اإلهانات حماية له يف انتظار ما يمكن أن تأتي به األيام.
-------------

الهوامش
1( سورة النساء اآلية 123.

2( سورة يونس اآلية 23.

وأُْطِرد راشد الغنويش من بيوت ُيذكر فيها اسم اهلل!

رفيق بوجدارية
إنها صور قديمة مقدسة جاءت بها  سري األنبياء عن عذاب 
الرسل من ظلم األقربني  فيترضع النبي إىل لله ويسأله التدخل 
اليقاف املحنة وما ناله من ظلم. هذا بالنسبة ألنبياء الله ورسوله 

ومصطفيه وأوليائه من  الصديقني.
يصيل  الذي  الجامع  يغري  سيايس  بزعيم  األمر  تعلق  إذا  أما 
فيه كل ليلة )وهذا حقه  الديني واملدني( وهو يعلم أنه لن يلقى 
الضواحي ويقصد ما  التجوال بني  ذلك عىل  الرتحاب ويرص مع 
يفعل فذلك يوحي بأنه ال يأتي للصالة فقط وانما يأتي من أجل 
يريد  فماذا  الطويلة،  بتجربته  ذلك  يدرك  ويشتم..وهو  يُطرد  أن 

إذن؟ 
ربما أراد تحويل "هزيمة" الزعيم السيايس اىل انتصار الشيخ 
الرتويج لصورة قديمة  يذّكر بها أنصاره  !  ربما يريد   املظلوم 
الصالة  من  "حرمان  من  مىض  ما  يف  عاشوا   ما   واملتعاطفني  
أنصاره ويستحثهم  عىل  أو ربما هو "يستنهض"  املساجد"  يف 

الوقوف والتحرك دفاعا عن حقهم يف الصالة ويعيد ذاكرتهم إىل  
املحنة  حني غادر إىل لندن وبقوا هم يف تونس...

هنا تتقابل صورتان:
صورة دينية قديمة عاشها االنبياء والرسل مع أقوامهم وهي 

ترمز ملقارعة وكفر الجاهلية وغلظته بالصب والصالة.. 
وصورة شيخ يتحمل الظلم ويتنقل به من "مكان اىل مكان" 
يف صب وجلد ال يقدر عليهما اال الصالحون!  راجيا نرصا من الله 

...
يف الحالتني هناك ذكاء محمول عىل تجربة عرفتها بالدنا منذ 

سنة 86  .
 إن الذي يلعب دور الضحية يف  لعبة املحنة واملظلومية والحزن 
والصب عىل البالء  يبحث يف الحقيقة  عن تصدير هذه  الصورة  
اىل الرأي العام غري املوايل له وإىل  من تخىل عنه من جماعته حتى 

يتحركون ويهبّون لنجدته!   

جوامع  بكل  الصالة  يف  الحق  مواطن  لكل  أن  كما  له  إن 
لقاء  الجوالة"  "الصالة  تلك  أصبحت  إذا  ولكن  الجمهورية. 

سياسيا مع األنصار فمن األحرى عقدها يف مقرات حزبية.
إلشعال   " "قارة  مطية  اىل  الجوالة  الصالة  تلك  تحولت  إذا   
الفتنة ومدخل للعنف والتدافع كالذي عرفته الجوامع سنة 2012 
الجوامع  أيمة  لخلع  الجهادية  والسلفية  النهضة  تحالف  عند 
األمن  عىل  الحفاظ  حينها  السلطة  مسؤولية  فمن  وتعويضهم، 
السيايس ومنع عودة ما عرفنا يف  والنأي بجوامعنا عن الرصاع 

صائفة 87...
لكل منا الحق يف أداء الصالة ويف العمل السيايس املدني  . لكن 
ال حق ألحد يف دمج  الصالة بالسياسة وذلك  ملنع  إدخال البالد يف 
أتون العنف والنار.. ومنع ما عىس أن يكون إسرتاتيجية البعض 

وهي صّب الزيت عىل النار....

الغنويش ووهم حتويل هزيمة السيايس إىل مظلومية الشيخ
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الكّل  التّوانسة  نعم  ،إيه  العالم  يُبهروا  قادرين  التّوانسة 
سعيّد  قيس  للّرئيس-األستاذ  بُمواالتهم  برجالهم،  بنساهم، 
الكّل عىل  الّله رّسه، بمعارضتهم بمختلف مشاربهم...  قّدس 

بعضهم !
9 أفريل من كّل عام، نحييو  هيّا سيدي ثبّتو معايا: نهار 
واإليقافات  والجرحى  الّشهداء  عشات  سقوط  ذكرى 
والنّفي بعد املظاهرات العارمة للمطالبة ببملان تونيس زمن 
اإلستعمار الفرنيس،ويف هاك الوقت مقّر سفارة فرنسا الحايل 

بشارع بورْقيبة كان مقّر اإلقامة العاّمة للمستعمر...
بحتة:  رسميّة  مناسبة  هذاكة  النّهار  كان   ،2011 قبل 
الّزهور  إكليل  ويحّط  الّشهداء  ملقبة  الّرئيس  يميش  يعني 
ويقرأ الفاتحة وباملناسبة تتنّظف الثّنيّة وتتحّط نباتات الّزينة 
وتنتش قوات األمن ومنطقة الّسيجومي تويّل دنيا أخرى ويف 
منّا  والبعض  الكّل  هذا  يف  نتفّرجوا  الّليل  متاع  الثمانية  نشة 
كان يقول، بينو وبني روحو، هذا الكّل صار باش النّاس يويّل 
القومي  املجلس  ما،  حّد  إىل  وبخالف،  يمثّلهم  برملان  عندهم 

التّأسييس إيّل كتب دستور1959،
"تونس  صورة  يكّمل   لديكور  أقرب  هو  فيه  نشوفو  إيّل 

دولة مستقّلة وعندها مؤّسسات دستوريّة"...
أّما عند غالبيّة النّاس وخاّصة إيّل تولدوا بعد 1956، نهار 
والّدينيّة  الوطنيّة  األعياد  روزنامة  يف  سطر  هو  الّشهداء  عيد 
يجاور  ما  فّماش  األسبوع  أيّام  بني  بموقعه  يهتّموا  وبرشة 

نهار األحد وتتطوال الّراحة األسبوعيّة!
التّأسييس بهاك  إنتخاب املجلس  الثّورة، وخاّصة بعد  بعد 
النّهضة  برئاسة  الرتويكا  وتسّلم  الكّل  تعرفوها  إيّل  الرّتكيبة 
مناسبة  أفريل   9 نهار  وخاّصة  املناسبات  كّل  والّت  للحكم، 
الجماعة  لتذكري  بورْقيبة  الحبيب  لشارع  النّاس  لخروج 
الّشهداء  دماء  بفضل  غادي  جاوا  أنّهم  باردو  يف  الجالسني 
تلقى حّد ما  الّشعب... وصعيب باش  وعندهم واجبات تجاه 
9/4/2012 والقمع الّشديد إيّل تعّرضولوا  يتفّكرش مظاهرة 
املتظاهرات واملتظاهرين مش فقط عىل يد قوات البوليس لكن 
ميليشيات  من  عالية  "كفاءة"  ذات  بمساعدة  وخاّصة  زادة 

الحزب الحاكم آن ذاك: النّهضة!
وبما أنّنا نحكيوا عىل النّهار هذاكة، خّلينا نزيدو نذّكرو أّن 
للتّعنيف نهارتها: األستاذ جوهر  إيّل تعّرضوا  النّاس  أكثر  من 

بن مبارك!
بالتّمام  ونهار  سنني  زمان،عشة  يا  وإيجا  زمان،  يا  بّرا 
ما  كيف  القناطر،  تحت  ماء  برشة  تعّدى  ما  وبعد  والكمال 

حكم  قيادات  من  وجوه  برشة  نلقاو  الفرنسيس،  يقولوا 
الحبيب  شارع  يف  يتظاهروا  نهضاوينّي،  ومنهم  الرّتويكا 
بورْقيبة جنبا إىل جنب مع أناس طالتهم عصا النّهضة يوما 

ما !
يقول القايل يف "الّسياسة" ال فّمة عداوة نهائيّة ال تحالفات 
أو أحمد نجيب  أبديّة ! ووجود وجوه أمثال جوهر بن مبارك 
بالعاصمة،  البلدي  املسح  أمام  املحتّجني  صدارة  يف  الّشابّي 
عىل  عادي  أمر  الرّتويكا  من  أو  نهضاويّة  بوجوه  محاطني 
 25/7/2021 نهار  إيّل صار  من  املوقف  نفس  عندهم  خاطر 

وما بعدو خاّصة تجميد البملان وبعد حّله واألمر 117 إلخ...
بداية نحّب نذّكركم أنّي أنرتيتي ونبّار بطبعي وزيد الّصيام 
بني  املشرتكة"  املظاهرة"  عالش  أّوال  نفهم  نحّب  عليّا!  كّمل 
"النّهضة" و"مواطنون ضّد اإلنقالب" تعملت نهار 10 موش 9 
أفريل؟ زعمة باش يبعدوا عىل الّصور الّراسخة )الكريموجان 
وتكسري الخاليق( متاع نفس النّهار من عام 2012؟ وإالّ أصال 
يحبّوا  يبنيوا رسديّة جديده ملفهوم الّدفاع عن رضورة وجود 

سلطة تشيعيّة؟
تعّرضوا  "األنصار  خاطر  عىل  قليل  العدد  إسطوانة  ثانيا، 
ُمقلقة شويّة، عىل خاطر وحتّى  تويّل  بدات  واملنع"  للهرسلة 
الّصيام  بسبب  مشاش  ما  شكون  فّمة  النّهضة،  منارصي 
حتّى  يعني  والّلوجستيّة...  املاديّة  اإلمكانيّات  نقص  وزادة 
كنّا  إيّل  للعذر  أقرب  الهدرة  تعطيالت، بشكل عام  فّمة  لوكان 
نسبيوه لألساتذة متاعنا: والّله البارح تقّص علينا الّضوء وما 

نّجمتش نعمل تماريني !
والّله  نظّن  ما  )حسب  خاطر  عىل  زادة  قليل  العدد  ثالثا، 
تشيعيّة  سلطة  وجود  برضورة  املقتنعة  النّاس  حتّى  أعلم( 
عىل قاعدة الفصل بني الّسلطات، ما يشوفوش رواحهم جنب 

إىل جنب مع نّواب من املجلس امُلنحّل!
رحم  من  إاّل  بّدالني،  شّهالني  غالبيّتنا  كتوانسة  أنّنا  وبما 
املوضوع  أصل  بني  والفصل  التّفكري  علينا  يصعب  ربّك، 
وجود  بني  ميكانيكيّا  تربط  ناس  عندنا  متاعو...  والحوايش 
إيّل كنّا نشوفو فيه وعندنا  املزري  باملشهد  الّدستور والبملان 
زادة ناس أخرين ما هم مستعّدين يتحّدثوا كان عىل "رجوع 

البملان" بتشكيلتو هذيكة ومن املنطلق هذاكة،
مستعّدين يرّحبوا بيس أحمد نجيب الّشابي ضمن املنّددين 
يقولوا  خاطر  عىل  مبالغة  شويّة  فيها  )يرحبوا  البملان  بحّل 
بداية  يف  الشابّي  األستاذ  بسملة  عىل  عّلق  شكون  فّمة  أنّو 
كلمته بالقول: هاهو دخل دين اإلسالم ومن بعد والّوا يطالبوا 

متاع  الّسطر  شادد  مادامو  بيه  يرحبوا  يعني  باإليجاز(، 
،الحارضين  إنقاذ  الكالم عىل جبهة  يف  يطنب  النهضة وكيف 

يوّليوا يحبّوه يخترص حديثه...
وتعمل  لألسواق  تخرج  كيف  خاطر  عىل  بّدالني  شّهالني 
بالنّهضة  يشّهدوا  كانوا  ناس  يعرضوك  الحوم،  يف  دورة 
وشيخها واليوم واّلو من أشد منتقديها وعىل رئيسها يقولوا: 
آش مهّززه لجوامع بعيدة عىل داره باش يصيّل ؟ وكانوا قبل 

يرحبوا ويمدحوا .
سعيّد  قيس  يف  تشوف  كانت  إيّل  النّاس  ثانية،  جهة  ومن 
البالد،بداو  فيه  عايشة  كانت  إيّل  الخور  من  "املنقذ"املنتظر 
وألوالدهم  ليهم  بالّضبط  يعمل  ناوي  شنّوة  عىل  يتساءلوا 
كان  يسمعوا  وما  معيشتهم  تدهور  يشوفوا  كيف  خاّصة 
وإنتخابات  وإستفتاء  وإستشارة  كذا  مرسوم  عىل  حديث  يف 

واألسوام شاعلة والخدم ما ثّماش !
خالصة القول، هالّشعب الكريم إيّل كّل طرف يحّب يقنعنا 
وهذا،  الكّل!  النّاس  عاف  وتقريبا  ضايع  الخاص،  ملكه  أنّو 
ربّما، اليّشء إيّل يفّس العدد "املحدود" متاع املتظاهرين نهار 
يف  املشاركني  متاع  املتواضع  العدد  زادة  ويفّس  أفريل   10

إستشارة سعيّد.
"املضايقات"  حكاية  من  فايدة  فّما  ال  الحّد  هذا  وعند 
الّشهداء  ذكرى  إلحياء  الوافدين  جحافل   سبيل"  و"إعرتاض 
من أجل برملان تونيس)versiOn بعد حّل البملان( وال من بالغ 
بالكراء وال زادة من  للمظاهرة  أمني يتحّدث عىل ناس جات 
خطاب الرئيس إيّل يحّب يستفرد بتصنيف البملانات عىل كيفو 

: هذا وطني بالحق واآلخر ال...
اإلخباريّة  القنوات  من  وحدة  تشوف  كيف  األثناء  ويف 
)الجزيرة( تعمل يف بّث مبارش من العاصمة وتعمل يف أحاديث 
صحفيّة مع وجوه بارزة من النّهضة ومواطنون ضّد اإلنقالب، 
يميش يف بالك أّن املحتّجني كانوا باآلالف املؤّلفة وتزيد تسمع 
يواصل  وباش  باٍق  البملان  أّن  يؤّكد  املستجوبني  من  شكون 
العاّمة وأموره ستّة زيت، كيف تشوف وتسمع هذا  جلساته 
اإلنقالب  معارضة  من  األهّم  أّن  إنطباع  عندك  يحصل  الكّل 
يتبّع يف أخبار  )إيّل مازال  الّدويل  العام  الّرأي  إقناع  عندهم هو 
قيس  لسلطة  الحقيقي  البديل  وهم  موجودين  أنّهم  تونس( 

سعيّد...
الحاصيلو، كّل واحد يعمل يف حسبة لروحو واملعني بالحّق، 
قوته  بخالف  بحّد  الهي  ماهو  بإسمو،  يتحّدثوا  إيّل  الّشعب 

اليومي...إن إستطاع إليه سبيال...

النهضة وأتباعها: إيّل حيسب وحدو يفضّلو...
منير الفّلاح

هؤالء املناضلني يريدون عودة برملان فقد رشعيته بعد أن خّرب تونس تخريبا
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محمد الجاللي

تحقيق

كانت الشكة الوطنية للنقل بني املدن خالل 
أخرى  مرة  موعد  عىل  الحالية  السنة  مستهل 
تدليس  حد  بلغت  وإدارية  مالية  تجاوزات  مع 
وثائق واختام وافتعال إمضاءات واختالس أموال 

عمومية.
ولنئ قررت مؤخرا اإلدارة العامة إيقاف عون 
بدورها  تواجه  فإنها  وتتبعه قضائيا  استخالص 
عن  تسرتها  بدعوى  امللف  بنفس  تتعّلق  قضية 
السطو  يف  املؤسسة  داخل  اجرامي  وفاق  ضلوع 
وافتعال  والتدليس  التحيّل  عب  مقدراتها  عىل 

االمضاءات..
ولكن كيف تم االستيالء عىل أموال الشكة؟ 
الوثائق  يدّلس  ان  واحد  عون  بمقدور  وهل 
وصوالت  عىل  ويستويل  االمضاءات  ويفتعل 
أموال  ويختلس  زمالئه  صفة  وينتحل  خالص 
او  زمالئه  من  تواطؤ  او  مساعدة  دون  عمومية 
ادارته؟ أال يعتب صمت اإلدارة العامة عىل تسلم 
مخالفا  نقدا  الدنانري  بآالف  مستحقات  الشكة 

للقانون؟

سلسلة مترابطة
يوم 7 ديسمب 2021 تسلم عون استخالص 
 SNTRI(( املدن  بني  للنقل  الوطنية  بالشكة 
1300 دينارا نقدا من حريف للشكة نظري تأجري 
بنزرت.  والية  من  ماطر  بمحطة  تجاري  محل 
وبعد أسبوع فقط تلقى مدير الصيانة بالشكة 
مراسلة من رئيس وحدة متابعة وثائق الحافالت 
إلعالمه بأنه اكتشف عدم خالص معاليم جوالن 

ثالث حافالت.
أما التقرير املنجز من قبل املدير املايل للشكة 
فأكد ان العون تعود عىل استالم أموال الكراءات 
يف  مبلغا   2022 جانفي   13 يف  تسلم  وانه  نقدا 
حدود 6500 دينار من حريف بمحطة باب عليوة 

بالعاصمة.
ماطر  عملية  عىل  شهر  من  أكثر  مرور  بعد 
املوارد  إدارة  تفطنت   2022 جانفي   21 يوم  أي 
13 وصل خالص من  اقتطاع  تم  انه  اىل  البشية 
وفق  مآلها،  تعرف  ال  انها  واىل  الوصوالت  كنش 

تأكيد نفس التقرير.
عون  الحظ  ان  بعد  التجاوزات  أمر  انكشف 
وافد عىل مصلحة املحاسبة ان خزينة الشكة لم 

تسرتجع مبلغا بقيمة 200 دينار رصف كعنوان 
وجود  رغم  له  زميلة  باسم  استثنائية  تسبقة 

وصل خالص يف ذلك.
من  املعزول  املوظف  البناني  عصام  يقول 
التجاوزات  ان  الفساد  عن  تبليغه  بعد   sntri
واملحاسبة  املالية  إدارات  وجيز  ظرف  يف  مست 

واملوارد البشية والخزينة وصيانة الحافالت.

كيف نُهبت أموال الشركة؟
تؤكد تقارير رقابة حصلت أسبوعية "الشارع 
محاسبة  عون  ان  منها  نسخ  عىل  املغاربي" 
بشكة النقل هو من انتبه اىل عدم إعادة تسبقة 
خزينة  اىل  له  زميلة  باسم  مسّجلة  استثنائية 

املؤسسة.
يف هذا السياق يلفت البناني اىل أنه تم الحاق 
واىل  وجيزة  فرتة  منذ  بالشكة  املحاسبة  عون 
ان االلحاق ساهم بصورة كبرية يف كشف أركان 

جريمة منظمة ومدبّرة من أطراف مختلفة.
املالية  إدارة  وجهته  استجواب  يف  وجاء 
عىل  تسبقة  عىل  حاصلة  ملوظفة  باملؤسسة 

تسبقات  عىل  حصل  استخالص  عون  ان  االجر 
عىل  مشددة  علمها  ودون  باسمها  استثنائية 
انه اعرتف يف وقت سابق بما اقدم عليه متعهدا 

بارجاع ما حصل عليه.
تالعبه  يف  املشتبه  االستخالص  عون  اما 
امضاء  بتزوير  اعرتف  فقد  عمومية  باموال 
تسلمها  وثيقة  وعىل  السلفة  مطلب  زميلته عىل 
وبتدليس امضاء قابض الخزينة واستعمال ختم 
األموال  بإيداع  لإليهام  محله  غري  يف  املالية  إدارة 

بالخزينة حتى تفادي خصما من مرتب زميلته.
عون  عليه  أقدم  ما  ان  البناني  ويؤكد 
ان  وانه يفرتض  فرديا  يعد عمال  ال  االستخالص 
البشية  واملوارد  والخزينة  املالية  إدارات  تنتبه 
عميات  اىل  املوظفني  عديد  اليها  ينتمي  التي 
بالوثائق  والتالعب  االمضاءات  وافتعال  التدليس 

اإلدارية حاملا يحصل التالعب.
وإدارة  املالية  إدارة  تحرك  ان  بنّي  املتحدث 
املوارد البشية ومكتب االذن بالدفع كان محاولة 
يائسة ومتأخرة بعد ان كشف عون املحاسبة عن 
أول خيوط عمليات تحيل مايل واداري، متسائال: 
اىل  البشية  املوارد  إدارة  تنتبه  اال  يعقل  "هل 
إدارة  تراجع  وال  13 وصال غري مستعمل  فقدان 
املالية حسابات الحرفاء اال بعد سقوط واحد من 

املحتالني؟".
يف هذا اإلطار لفت البناني اىل وجود ما أسماه 
اختالس  "تسرت ومشاركة ومساعدة يف عمليات 
أعوان  بعض  اختام" من طرف  وتزوير  وتدليس 

الشكة.

اختفاء معاليم كراء
ملف آخر يف عالقة وثيقة بسلسلة التجاوزات، 
اختفاء  اللثام هو ملف  املالية  إدارة  اماطت عنه 
معاليم كراءات اذ تشري مذكرة وجهها املدير املايل 
اىل الرئيس املدير العام يف 27 جانفي املنقيض اىل أن 
عون االستخالص املتهم باالنتفاع دون وجه حق 
بأموال التسبقات استوىل عىل وصوالت خالص ثم 
استغلها يف عمليات تجميع أموال كراءات الشكة 

من الحرفاء دون ايداعها بالخزينة العمومية.
وجاء يف املذكرة انه "بعد التثبت من الكشوفات 

النقل  ومحطة  االجتماعي  املقر  لخزائن  اليومية 
البي بباب عليوة ومحطة باب سعدون ومحطة 

بنزرت تبني انه لم يتم إيداع مبالغ الكراءات".
من  نقدا  تسلم  العون  ان  املذكرة  وكشفت 
مقابل  الدنانري  بآالف  مبالغ  الشكة  حرفاء 

تمكينهم من وصوالت مختومة.
الالفت ان إدارة املالية ذكرت املعلومة دون أية 
إشارة اىل عدم قانونية طريقة تجميع األموال نقدا 
رغم تنصيص القانون عىل اال تتجاوز املعامالت 

املالية 500 دينار نقدا يف مختلف املجاالت.
"الشارع  صحيفة  حصلت  آخر  سياق  ويف 
املغاربي" عىل مراسلة موجهة اىل مدير الصيانة 
وحدة  رئيس  فيها  ابرز   2021 ديسمب   16 يف 
متابعة وثائق الحافالت انه تفطن اىل عدم خالص 

معاليم جوالن ثالث حافالت.
ويؤكد مصدر بالشكة ان التسيب والفوىض 
جوالن  معاليم  خالص  عدم  يف  تسببا  اإلدارية 
او يف عدم  اكثر من سنة  حافالت مستغلة طيلة 

إيقاف معاليم جوالن حافالت خارج الخدمة.
عون  بإيقاف  العامة  اإلدارة  اكتفت 
والتدقيق  التفقد  إدارة  وتكليف  االستخالص 
الجملية  القيمة  وتحديد  املوضوع  يف  بالتحقيق 

لالختالسات واعالم النيابة العمومية.
منقوصة  البناني  عصام  اعتبها  إجراءات 
اليه اإلدارة  وغري جدية مشددا عىل ان ما ذهبت 
االختالسات  ملف  لغلق  سعيا  يكون  ان  يعدو  ال 
التجاوزات  كل  حرص  ان  وعىل  االرضار  بأخف 
امام احتمالني قائال:  املجال  يف عون واحد يفتح 
"إما اننا إزاء عون خارق وقادر عىل النفاذ اىل كل 
اإلدارات دون ان ينتبه اليه أحد أو ان هناك تسرتا 
إداريا عىل شبكة مرتابطة من الضالعني يف نهب 

مقدرات املؤسسة".
كشف  عدم  فضل  موظف  أشار  جانبه  من 
مساعي  شهدت  األخرية  األسابيع  ان  اىل  هويته 
اطراف داخل الشكة وخارجها يف محاولة إلعادة 
املعزول  العون  إعادة  مقابل  املنهوبة  األموال 
دخول  ان  اىل  الفتا  االستيالءات  ملف  واغالق 

النيابة العمومية عىل الخط احبط املخطط.
جانفي  شهري  بني  وجه  قد  البناني  وكان 
من  كل  اىل  مراسالت  ثالث  املاضيني  وفيفري 
العساس  وهشام  النقل  وزير  املجيدي  ربيع 
رئيس مدير عام الشكة الوطنية للنقل بني املدن 
ملطالبتهما باتخاذ تدابري إدارية وقانونية عاجلة 
املؤسسة  وإدارية صلب  يف شأن تجاوزات مالية 

العمومية.
العامة  باإلدارة  شكاية  البناني  رفع  كما 
من  وكل  املدن  بني  للنقل  الوطنية  للشكة 
أموال  اختالس  أجل  من  البحث  عنه  سيكشف 
عمومية وخيانة مؤتمن ومسك واستعمال مدلس 

وافتعال اختام وانتحال صفة.
 1 منذ  راسلت  املغاربي"  "الشارع  أسبوعية 
اإلجراءات  الشكة الستفسارها عن  إدارة  أفريل 
املتبعة لتجميع معاليم الكراءات وعن قيمة املبالغ 
االستخالص  مجايل  يف  حساباتها  من  املختلسة 
والتسبقات عىل االجر. كما استفسنا اإلدارة عن 
سبب عدم خالص معاليم جوالن بعض الحافالت 
املتخذة  والقانونية  اإلدارية  اإلجراءات  وعن 
نتلق  لم  لكننا  املمنهج  النهب  لعمليات  للتصدي 

أية إجابة اىل حدود نش هذا املقال.

هذه حكاية »العون اخلارق« يف رشكة النقل بني املدن!
يدلّس ويختلس وينفذ الى كل اإلدارات :

وثائق رسمية تؤكد بعض التجاوزات املالية واالدارية بالشكة
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

السوق السياسي إضافة تسعى »الشارع المغاربي« من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان التونسيين 
بشأن سياسييهم وشخصّياتهم العاّمة، بهدف متابعة مدى تطّور أدائهم الملتصق أساسا 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...

هدم منشآت سياحية فالح بني حّسان

نهاية  خالل  توجهت  سوسة  والية  من  بوجعفر  شاطىء  طول  عىل 
ونزل  ومشارب  ومقاه  مسابح  نحو  البلدية  جّرافات  املنقيض  األسبوع 

سياحية محّولة إياها إىل ركام بدعوى إزالة بنايات عشوائية.
املوسم  استقبال  أسابيع  منذ  اختارت  سوسة  بوالية  املحلية  السلطات 
السياحي بمشاهد هدم وتكسري وإزالة متكررة لعشات البنايات السياحية 

املشيدة عىل امللك البحري العمومي. 
لرسائل  مبعثا  والتكسري  الهدم  نحو  السلطات  توجه  كان  ما  وبقدر 
مضاعف  فشل  عن  كشف  فانه  مأزوم   سياحي  واقع  عن  وقاتمة  سلبية 
آالف  يهم  موقوت  ملف  مع  التعامل  طريقة  ويف  التدخل  توقيت  تقدير  يف 

الهكتارات املمتدة عىل الشيط الساحيل وامللك الغابي العمومي. 
فالسلطات التي اختارت استباق املوسم السياحي بمشاهد الهدم هي 
جراء  سنوات  مدى  عىل  العشوائي  التمدد  عمليات  يف  ساهم  من  نفسها 
تقصري واضح يف املراقبة وربما التواطؤ وهي ذاتها من حرم وكالة حماية 
وتهيئة الشيط  الساحيل من تعزيز زادها البشي بما جعلها تواجه مختلف 
التجاوزات عىل طول 1300 كلم من السواحل بـ 30 عونا فقط وهي نفسها 

من تسبب يف إضفاء لخبطة قانونية بسن قانون جديد للجماعات املحلية.
ال شك أننا اليوم يف أمس الحاجة لتطبيق القانون عىل الجميع دون أي 
تمييز أو استثناء ولكن ما يجري اليوم من عمليات جرف جماعي ملنشآت 
سياحية ليس سوى نتاج أداء رسمي اتسم يف ما مىض بالرتاخي والتقصري 
االجدر  من  كان  انه  اذ  جديد  بخطأ  األمس  خطأ  إصالح  سلطة  لتحاول 
مالية  البلدية موارد  تدر عىل  قد  واقعية وتسويات  اكثر  اىل حلول  االهتداء 

حتما هي يف أمس الحاجة اليها دون التفويت يف امللك العمومي.

جينيا  املعّدلة  األجنبية  البذور  تجريب  من  عقود  مرور  بعد 
لدى  تأكد  الزراعية  املنظومات  عىل  لفرضها  اليائسة  واملحاوالت 
الحل  هي  األصلية  التونسية  البذور  إىل  العودة  أن  الفالحني  عديد 

األمثل لتأمني األمن الغذائي. 
محلية  بذور  بزراعة  املتشبثني  الفالحني  احد  كرباعة  حافظ 
أصلية لخرضوات وغالل مثل الفلفل والطماطم واليقطني )القرع( 
والدالع والبطيخ حّول ضيعته بمعتمدية بني حسان التابعة لوالية 
تقاوم  تونسية  ببذور  مجانا  للتبع  مفتوح  منبت  اىل  املنستري 
الجفاف واألمراض عىل السواء لكل من يروم زراعة املشاتل املحلية. 
ورغم حرصه عىل زراعة البذور يف منبت مراقب تعّرض كرباعة 
عن  إلثنائه  الفالحة  وزارة  من  ضغط  إىل  مناسبتني  ويف  مؤخرا 
قابله  رسمي  تحّرك  املصدر.  مجهولة  أنها  بدعوى  مشاتله  توزيع 
تضامن مع كرباعة والتفاف حوله وحتى هبة من عديد الفالحني 
للمساهمة يف إكثار بذوره بأكثر من مزرعة بعد أن ملسوا يف مبادرته 

فرصة الستعادة املشاتل املحلية. 
كرباعة الذي وضع بذوره عىل ذمة البنك التونيس للجينات مبما 
معه يف 6 جويلية 2021 اتفاقية تعاون إلكثار أصناف محلية اعطى 
املثال ملزارعني آخرين من زغوان ومنوبة ونابل يف  بادرة ال يمكن إال 
أن نشجعها عساها تساهم يف التخلص من وصاية أجنبية أو حتى 
من سيطرة رشكات متعددة الجنسيات عىل منظومات زراعية مثل 

الخرضوات والحبوب وحتى األشجار املثمرة.

قيس سعيد 
االستشارة  عىل  بناء 
الوطنية ورغم كل محاوالتهم 
 120 من  اكثر  الفاشلة.... 
مختلف  من  هجوم  الف 
يف  الشباب  كان  العالم   انحاء 

وبالنهار...  بالليل  واالرياف  باملدن  مكان  كل 
تحّدوهم ووصل هذا الرقم اىل ما وصل اليه وهو 
ولكن  الوطني  للحوار  قاعدة  يكون  ُمعب حتى 
االطاحة  ارادوا  من  مع  يكون  لن  الحوار  هذا 
ومن  املجتمع  يقسموا  ان  ارادوا  ومن  بالدولة 
يلجؤون اىل العنف ومن نهبوا مقدرات الدولة.  

سمير سعيد
بني  للمقارنة  مجال  ال 
تونس ولبنان.... تونس ليست 
تخلق  لم  تونس   .... لبنان 
وحافظت  مصطنعا  تضخما 
ولم  الكافية  السيولة  عىل 

تتوسع يف تمويل امليزانية باألوراق املالية مثلما 
الذي  التونيس  املركزي  ...البنك  لبنان  يف  حدث 
التوازنات  عىل  يحافظ  استقاللية  بكل  يعمل 
النقدية ويراقب وضعية الدينار مراقبة مستمرة  
إىل تحسني مناخ االستثمار  والحكومة  تسعى 

لدفع النمو .

نور الدين الطبوبي
ليس لنا يف تونس حكومة 
بامكان  غرب  وحكومة  رشق 
25 جويلية رغم بعض  مسار 
اىل  امليض  والهنات  االخطاء 
ان  اما  تونس  الصالح  االمام 

نزيد الطني بلة فهذا غري ممكن ….وعىل االطراف 
السياسية وكذلك من يحكم عدم الترصف وكأن 
وهناك  مدني  مجتمع  هناك  بل  ملكها  الدولة 
قوى وطنية ويف مقدمتها االتحاد العام التونيس 

للشغل الذي انبنى عىل روح املسؤولية … 

غازي الشواشي
لدي  معلومات مفادها ان 
يوم  ستحصل  كانت  ايقافات 
هناك  وان  االربعاء(   ( امس 
قائمة يف ايقافات كان الرئيس 
ان   يبدو  لكن  تنفيذها   يعتزم 

اقول  نعم   ... مجاراته  رفضت  االمنية  القوات 
لوال  ايقافات  ستقع  كانت  مسؤوليتي  وعىل 
التونسية  املؤسسات  يف  عقالء  هناك  مازال  انه 
هناك  واليوم  ايقافات  هناك  تكون  ان  رفضوا 
سيل من االحاالت عىل قطب مكافحة االرهاب 
حقهم  ومارسوا  جلسوا  النهم  فقط  لنواب 
رئيس  فعل  رد   ... قانونا  واصدروا  الدستوري 
بالدستور  عالقة  له  وليس  انفعايل  الجمهورية 
وانما النه استشعر ان هناك خطرا عىل مشوعه 

الذي اراد فرضه.

الصغير الزكراوي
جاء  البملان  حل  قرار 
لهذا  حد  لوضع  وقته   يف 
مطالب  احد  وهو  املجلس 
جويلية   25 واستحقاقات 
اتحاد  ومنها  اطراف  وعدة 

الشغل وحتى النواب طالبوا بحل البملان وكان 
انه  واعتقد  يحله  ان  الجمهورية  رئيس  عىل 
لكن   ... متاخرة  بصورة  كان  وان  فعل  حسنا 
كان عىل  ما  والدستورية  القانوية  الناحية  من 
الفصل  عىل  القرار  تأسيس  الجمهورية  رئيس 
72 فليس هناك موجب الننا يف حالة االستثناء 
 80 الفصل  هو  االستثناء  حالة  واساس   .…
تم  انه  خاصة   72 الفصل  اىل  العودة  فلماذا 
تقريبا تعليق العمل بالدستور؟ واالمر عدد117 

هو الذي يحكم املرحلة.

رديءحسن

قالوا

سمرية الشوايش : 
كانت يف برملان 7 نوفمب هرب بن عيل... مشات لحزب املبادرة تبّخر كمال مرجان... 

مشات للوطني الحّر هرب سليم الرياحي... مشات للنداء هرب حافظ قائد السبيس... 
مشات لقلب تونس هرب نبيل القروي... شّدت نائبة باملجلس، تجّمد البملان وتحّل... 

وربّي يحسن العاقبة...

ابتسامة

)تدوينة ساخرة من فايسبوك(
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تقرير سّري لمعهد »راند« يكشف:

وصواريخ  قنابل  ولهيب  دخان  ثنايا  بني 
املعارك املحتدمة يف أوكرانيا، وعىل طول جبهات 
الروسية  القوات  بني  الدائر  الشس  القتال 
ترتسم  الثاني  شهره  يدخل  وهو  واألوكرانية 
أزمة  يف  النفخ  خفايا  حول  حقائق  رويدا  رويدا 
والدفع بها نحو االحتكام اىل لغة السالح بعدما 
حقائق  الدبلوماسية.  الحلول  جهود  تعطلت 
يقول الصحفي اإليطايل manLiO dinucci العامل 
حاولت  موسكو  ان   iL manifestO بجريدة 
بوتني  قرار  أن  مؤكدا  تفاديها  جهدها  قصارى 
هجوم  الجهاض  كان  خاصة"  "عملية  شن 
ضمتها  التي  القرم  جزيرة  شبه  عىل  أوكراني 
دونباس  2014 وعىل مقاطعة  اثر حرب  روسيا 
االنفصالية واللذين يمثل الروس نسبة كبرية من 
استعدادات  تكن  لم   dinucci ووفق   سكانهما. 
وإنما  بحتة  أوكرانية  الحرب  لشن  كييف  نظام 
أنه تم االعداد  تندرج يف اطار خطة رسية يقول 
معهد  توصيات  وتضمنتها   2019 سنة  منذ  لها 
التي   rand cOrpOratiOn والتفكري  البحوث 
تندرج  انها  مؤكدا   2019 سبتمب   5 يوم  قّدمت 
طريقة  تتضمن  أمريكية  اسرتاتيجيا  اطار  يف 

"القضاء عىل روسيا".
إىل التفاصيل.

اخبار  تغطية  يف  املتخصص   dinucci يقول 
"الشبكة  موقع  نقله  له  مقال  يف  "الناتو" 
اإليطالية  "املانفستو"  صحيفة  عن  العاملية" 
كان  يشء  كل   : "أوكرانيا   : عنوان  وحمل 
منصوصا عليه يف مخطط "راند"« : أُعّد املخطط 
االسرتاتيجي األمريكي املوجه ضّد روسيا منذ 3 
"راند"  ومعهد  "راند".  معهد  طرف  من  سنوات 
حسب  هو  بواشنطن  املركزي  مقره  الكائن 
تعّد  للبحوث  عاملية  "مؤسسة  باعثيه  تعريف 
يتكون  ولها جيش  السياسية"  للتحديات  حلوال 
تم  آخرين  واختصاصيني  باحث   1800 من 
انتدابهم بـ 50 دولة، يتكلمون 75 لغة وموّزعني 
الشمالية  بأمريكا  أخرى  ومقرات  مكاتب  عىل 
الفاريس.  الخليج  ومنطقة  وأسرتاليا  وأوروبا 
للمعهد  التابعون  االمريكيون  املوظفون  ويعمل 
يف أكثر من 25 دولة. ومعهد "راند" الذي يعّرف 
منحازة  وال  ربحية  غري  مؤسسة  بأنه  نفسه 
جييش  ومن  البنتاغون  قبل  من  رسميا  ممّول 
األمريكي  األمن  ووكاالت  األمريكيني  والجّو  الّب 
ومن  أخرى(  ووكاالت  األمريكية  )املخابرات 
وكاالت مخابرات ومنظمات غري حكومية تابعة 

لدول أخرى".
القائمون  "يفتخر   :  dinucci ويضيف 
اعداد  يف  باملساهمة   rand cOrpOratiOn عىل 
من  املتحدة  الواليات  مكنت  التي  االسرتاتيجيا 
إجبار  الباردة عب  الحرب  من  الخروج منترصة 
االتحاد السوفياتي عىل استنفاد موارده يف سباق 
مخططه  "راند"  استلهم  وقد  منهك.  تسلح 
هذه  من   2019 عام  النور  رأى  الذي  الجديد 

االسرتاتيجيا.

"اجبار   : عنوان  الجديد  املخطط  ويحمل 
الفقادها  طاقتها  من  أكثر  التمّدد  عىل  روسيا 

توازنها والقضاء عليها"
Overextending and unbaLancing russia-

etendre et déséQuiLibrer La russie.
وينص مخطط "راند" الذي يعتب أكثر معاهد 
توجيه  يف  تأثريا  األمريكية  والبحوث  التفكري 
اسرتاتيجيا السياسة الخارجية االمريكية عىل أن 
أال  الهجوم عىل روسيا بخارصتها األضعف  يبدأ 
وهي اقتصادها الذي يعتمد أساسا عىل عائدات 
اىل  اللجوء  سيتم  ولذلك  والغاز.  النفط  تصدير 
العقوبات التجارية واالقتصادية والعمل يف نفس 
الغاز  من  وارداتها  أوروبا  تقليص  عىل  الوقت 
املسيّل.  األمريكي  بالغاز  تعويضه  عب  الرويس 
األيديولوجي واإلعالمي فيويص  الصعيد  أما عىل 
واضعو املخطط بتشجيع االحتجاجات الداخلية 

بروسيا مع تلويث صورته بالخارج.
عىل  املخطط  نص  العسكري  الصعيد  وعىل 
قواتها  عدد  يف  االوروبية  الدول  زيادة  وجوب 
ويشري  روسيا.  ضد  موجه  بشكل  العسكرية 
تنفيذ  أمريكا عب  أن حظوظ نجاح  إىل  املخطط 
هذا املخطط عالية جدا وأن عليها  زيادة تصنيع 
بعيدة  هجومية  وصواريخ  اسرتاتيجية  قاذفات 
املخطط  ويحّذر  روسيا.  نحو  موجهة  املدى 
أمريكية  نووية  صواريخ  نش  كان  اذا  أنه  من 
نحو  موجهة  بأوروبا  جديدة  املدى  متوسطة 
فإنه  اسرتاتيجيا  تفّوقا  واشنطن  يمنح  روسيا 
يتضمن أيضا مخاطر مؤكدا عىل رضورة ضبط 
النتيجة  اىل  للتوصل  خيار  كل  معايري  واشنطن 

املرغوب فيها.
ويخلص املخطط اىل أن األمر سينتهي بدفع 
الواليات  مع  مواجهة  يف  الدخول  ثمن  روسيا 
املتحدة االمريكية واىل ان عىل األخرية وحلفائها 

أموال  وجهة  تحويل  عب  هائلة  موارد  توظيف 
كانت مرصودة لقطاعات أخرى".

ويواصل dinucci : "تضمن املخطط يف اطار 
هذه االسرتاتيجيا تمكني أوكرانيا من مساعدات 
ضعف  نقاط  استغالل  عىل  تعتمد  عسكرية 
نسق  يف  التحكم  وجوب  مع  الخارجية  روسيا 
العسكرية  والتكنولوجيات  باألسلحة  امدادها 
لروسيا  رضبات  توجيه  من  للتمكن  املتطورة 
روسيا  تمتع  لتفادي  كبري  نزاع  يف  التسبب  دون 

بميزة القرب من ساحة املعارك".
وكتب dinucci يف ختام مقاله : "أما الحصار 
فرضته  الذي  والعسكري  واالقتصادي  السيايس 
كان  والذي  روسيا  عىل  والناتو  املتحدة  الواليات 
يضيق رويدا رويدا بعد حرب 2014 وضّم روسيا 
من  تحذيراتها  تجاهل  وأمام  القرم،  منطقة 
لم  للحوار،  اقرتاحاتها  وتجاهل  ذلك  تداعيات 
يكن أمام موسكو سوى التحرك عسكريا وتدمري 
ال  بناؤها  تم  عسكرية  منشأة   2000 من  أكثر 
القيادات  قبل  من  وإنما  كييف  نظام  طرف  من 

العسكرية بأمريكا وبالناتو".
االتهامات  زيف  األزمة  تطّورات  تثبت  اليوم 
تصميم  ويتضح  لروسيا  املوجهة  الغربية 
واشنطن ومن ورائها دول "الناتو" عىل تدمريها 
مستويات:   4 عىل  أساسا  يتحرك  مخطط  طبق 

عسكرية واقتصادية وسياسية وإعالمية.
الدول  قادة  اجتماعات  تتالت  عسكريا   •
انهزام  بمنع  جماعيا  قرارا  واتخذوا  الغربية 
عكسية  قراءة  يف  يعني  بما  االوكراني  الجيش 
ذلك  بعد  لتتتاىل  الرويس  الجيش  انتصار  منع 
من  بأطنان  أوكرانيا  امداد  عن  ترصيحات 

األسلحة الحديثة املختلفة.
عدم  عن  إعالنها  فرغم  املتحدة  الواليات  أما 
التدخل املبارش يف الحرب فقد اتضح أن أقمارها 

ضافية  بمعلومات  أوكرانيا  تمّد  اإلصطناعية 
وأنها  األرض  الروسية عىل  القوات  عن تحركات 
توفر لها أيضا معلومات عن أوقات مرور األقمار 
لتجنب  أراضيها  فوق  الروسية  االصطناعية 

تحريك قواتها يف تلك األوقات.
من  الهائل  الكّم  العالم  تابع  اقتصاديا   •
الروسية  الشكات  عىل  ُفرضت  التي  العقوبات 
وعمليات تجميد األرصدة التي طالت حتى رموز 
النظام الرويس ووصل األمر إىل حّد اخراج روسيا 
الغاز  توريد  مقاطعة  مع   swift نظام  من 
االقتصاد  عصب  باعتبارهما  الروسيني  والنفط 

الرويس.
أوكرانيا  رئيس  تراجع  كشف  سياسيا   •
التي  النقاط  بعض  عن  زيلنسكي  فولوديمري 
الجانب  مع  املفاوضات  خالل  عليها  االتفاق  تم 
الرويس أن من يتحكم يف موقف كييف هي الدول 

الغربية.
واملواقع  الصحف  جوقة  انساقت  إعالميا   •
القديمة  لعادتها  الغربية  التلفزية  والقنوات 
الزائفة  االخبار  وفبكة  األكاذيب  ترويج  يف 
لشيطنة روسيا واتهام جيشها بارتكاب مجازر 
االعتداء  زمن  فعلت  مثلما  تماما  املدنيني  ضّد 
وقد  فسوريا.  فليبيا  العراق  ثم  يوغسالفيا  عىل 
األقل  عىل  ذلك  الرويس  الحربي  االعالم  كشف 
يسمى  ما  بكذبة  وتتعلق  األوىل  مناسبتني:  يف 
أن  ثبت  اذ  األوكرانية  بوتشا  قرية  بمجزرة 
رئيس بلدية القرية كان قد اكد انسحاب القوات 
وأن  مارس  و31   30 يومي  بني  منها  الروسية 
كل يشء بالقرية كان عىل ما يرام بينما خرجت 
الغربية  ورائها  ومن  االوكرانية  االعالم  وسائل 
الجيش  ارتكبها  مجزرة  انها  قالت  عما  بصور 
27 فيفري و31 مارس اليشء الذي  الرويس بني 
يتناقض مع ترصيح رئيس بلدية القرية. يضاف 
طلب  بعدما  زيلنسكي  وغضب  انزعاج  ذلك  اىل 
عن  اثباتات  األوروبية  الدول  احدى  رئيس  منه 
أن  تعدو  القضية ال  ان  "املجزرة" وهو ما يؤكد 

تكون سوى مسحية.
السلطات  ادعاء  كانت  الثاني  املناسبة 
محطة  قصف  الرويس  الجيش  أن  األوكرانية 
لكن  بصاروخ  كراماتورسك  مدينة  قطارات 
األوكرانية  الصحافة  نشتها  التي  الصور 
يف  حملت  الغربية  والتلفزات  الصحف  وتداولتها 
مثلما  اتضح  والذي  الصاروخ  من  جزءا  طياتها 
أكدت ذلك روسيا أن اسمه يثبت انه صاروخ من 
الصواريخ  ترسانة  يتبع  ال  وانه  اوكراني  انتاج 

الروسية.
الرويس  الجيش  قصف  أكاذيب  عن  أما 
رفض  حول  االخبار  تناقض  فهي  املدنيني 
السلطات األوكرانية يف العديد من املرات املوافقة 
الرويس  الجيش  اقرتحها  التي  املمرات  عدد  عىل 
الخالء املدنيني ويؤكد ان الجيش االوكراني يعمد 
مدفعية  لتجنب  بشية  كدروع  بهم  لالحتماء 

وصواريخ روسيا.

خطة امريكا لتدمري روسيا
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بايدن... األضحوكة !
البيت األبيض فرض عىل  العاملية« كشف أن  موقع »الشبكة 
بايدن  جو  للرئيس  موجه  سؤال  بأي  مسبقا  إمداده  الصحفيني 

لتفادي »تحول الرئيس إىل أضحوكة«.
يقرؤها  إجابات  »يصوغ  األبيض  البيت  أن  أضاف  املوقع 
»إخفاء  لـ  وضع  النظام  هذا  أن  مالحظا  قناعة«  بكل  الرئيس 

حالة الرئيس العقلية املرتدية«.
سؤال  عن  بايدن  أجاب  »كلما  بأنه  ذّكر  العاملية«  »الشبكة 
مبارشة إالّ وقال أي يشء آخر« ذاكرا عىل سبيل املثال أن بايدن 
أعلن خالل حملته االنتخابية مرارا عن عودة ابنه »بو« الذي تويف 
بالورقة  التضّخم   2021 جانفي  يف  وصف  وأنه  سنوات   10 منذ 
الرابحة الكبرية رّدا عىل سؤال أحد الصحفيني قبل أن يسّب األخري 

وينعته بابن الـ ....«.

سّر اتصاالت ماكرون الهاتفية ببوتين
أسطول  طيّاري  إرصار  سبب  عن  تساءل   pOLitikus موقع 
الهليكوبرت التابع للجيش األوكراني عىل التحليق يف سماء مدينة 
لحقت  التي  بالفادحة  وصفها  التي  الخسائر  رغم  مايوبول 

بأرساب طائرات الهليكوبرت األوكرانية.
املوقع خلص اىل أن اإلجابة عن السؤال الذي طرحه تستدعي 
الهليكوبرت  طائرات  تحاول  الذين  األشخاص  هم  من  معرفة 

اجالءهم من املدينة وملاذا؟
فيلق  قادة  بإنقاذ  فقط  يتعّلق  ال  األمر  أن  أكد   pOLitikus

»أزوف« azOv الذي تقول موسكو أنه يضّم »نازيني جددا« يكنّون 
 german يدعى  أنه  قال  صحفي  عن  ونقل  للروس  دفينا  حقدا 
 azOvstaL منطقة  عىل  ترتّدد  الطائرات  أن  تأكيده   vLadimirOv

بماريوبول الجالء ضباط من فرنسا وأملانيا وبريطانيا والسويد 
وجدوا أنفسهم محارصين بعد زحف القوات الروسية عىل املدينة 
فيلق  قوات  معارك ضارية خاضتها مع  اثر  منها   ٪  80 وتدمري 

azOv وقضت عىل 90 ٪ منه.

املذكورة  الغربية  الدول  ضباط  فإن  املذكور  الصحفي  ووفق 
بقوا يف املدينة بعد مشاركتهم يف اطار الحلف األطليس يف مناورات 

عسكرية بحرية أجروها مع أوكرانيا خالل الصيف املايض.
طيلة  اليهم  املشار  الضبّاط  كان  الصحفي،  حسب  ودائما 
الروسية  بالقوات  دائم  اتصال  عىل  املدينة  شهدتها  التي  املعارك 
وطلبوا منها املساعدة عىل اجالئهم عب تخصيص ممّر آمن ليهم.

الرئيس  أن أحد أسباب ما أسماه باضطراب  اىل  املوقع أشار 

الرويس  بنظريه  العديدة  واتصاالته  ماكرون  ايمانويل  الفرنيس 
تواجد  فضيحة  تفّجر  من  االيليزي  تخّوف  هو  بوتني  فالديمري 
فرنسا  مشاركة  عن  يكشف  بما  بأوكرانيا  فرنسيني  ضبّاط 
يدفنها  أن  ماكرون  يريد  فضيحة  روسيا.  ضّد  عدائية  أعمال  يف 

باعتبار أنها قد تقيض عىل فرص فوزه بوالية ثانية.

فيلق...
موقع russie pOLitics كشف أن النظام األوكراني جّهز فيلقا 
عىل شاكلة »جيش فالسوف« خالل الحرب العاملية الثانية والذي 

ضّم جنودا روسا انضّموا اىل جيش أملانيا وحاربوا ضّد بالدهم.
لروسيا« ويتكون  »الحرية  اسم  الجديد  املوقع، يحمل  ووفق 
الجيش  أرس  يف  وقعوا  روس  جنود  من  األوكراني  النظام  وفق 
الجيش  ومحاربة  اليه  االنضمام  قّرروا  يكونون  وقد  األوكراني 

الرويس حسب ما ترّوج دعاية كييف.
صور  ارفقت   – املوقع  يضيف   – األوكرانية  الحربية  الدعاية 
فيديو تعرض شعار الفيلق الجديد بفيديو يظهر فيه رجل يحمل 
لبوتني  متوجها  رويس  عسكري  أنه  ويّدعي  وجهه  عىل  قناعا 
بالقول : »أرسلونا لوضع حّد للشيوعية يف أوكرانيا لكن ذلك تم هنا 
منذ أمد بعيد وبغري أيدينا وهو ما لم يحدث يف روسيا التي باتت 
البيسرتويكا..  زمن  السوفياتي  االتحاد  تشبه  األيام  مرور  مع 
احذر يا فالديمري فالديمريوفيتش فقد نأتي لنخّلص روسيا من 

الشيوعية«. 
املوقع أضاف أن الفيلق الذي قال إن قصة ظهوره فجأة غريبة 
»أنرتفاكس«  األوكرانية  األنباء  وكالة  بمقر  صحفية  ندوة  عقد 
روس  جنود  أنهم  عىل  الرؤوس  مقنّعي  رجال  ثالثة  فيها  ظهر 
»الدكتاتور  بـ  أوامر من أسموه  الروس لعصيان  الجنود  يدعون 

بوتني« واالنضمام لفيلق »الحرية لروسيا«.
عن  عجزوا  الثالثة  املتحدثني  أن  اىل  أشار   russie pOLitics

)رتبهم  الرويس  للجيش  انتمائهم  نوعية  حول  تفاصيل  تقديم 
املكلفني  السالح  ونوعية  اليها  املنتمني  والفيالق  العسكرية مثال 
بالعمل به...( مبزا أنهم تعّللوا يف ذلك بما قد يلحق أفراد عائالتهم 

من عقوبات وقصاص.

سجن سّري
موقع »الشبكة العاملية« كشف أن سلطات جمهورية دونيسك 
عثرت عىل سجن رسي قال ان سلطات كييف اقامته باملقاطعة 

املذكورة أيام كانت تابعة ألوكرانيا.
النقائق  إلعداد  معمال  سابقا  كان  السجن  أن  أوضح  املوقع 
محروس  اعتقال  معسكر  اىل   2014 عام  منذ  تحويله  تم  وأنه 

.aïdar »بفضل رشفات عالية تحت قيادة فيلق »عيدر
»الشبكة العاملية« أضاف أن السجناء كانوا معزولني يف غرفة 
والانسانية  مذّلة  معاملة  لنظام  يخضعون  كانوا  وأنهم  ضيقة 
الفتا اىل أن الناجني من املعسكر أدلوا بشهادات ال تصدق واىل أن 
عنارص من الشطة العلمية الروسية بصدد البحث بجوار املعمل 
عن مكان مقبة قال سجناء ناجون أن جالديهم كانوا يدفنون 

فيها األموات.

جنرال أمريكي في قبضة الروس؟
ان   haLL turner اإلخبارية  بوابته  عب  اكد   radiO shOw

بمدينة  خاضتها  التي  املعارك  خالل  أرست  الروسية  القوات 
ماريوبول ضابطا أمريكيا برتبة فريق يدعى روجي.ل.كلوتيي.

واىل  فرنسية  العائلية  الضابط  جذور  ان  اىل  اشارت  اإلذاعة 
يسمى  ملا  تابعني  فرنسيني  مرتزقة  أن  عىل  قوية  دالئل  وجود 
قوات  عنارص  جانب  اىل  مايوبول  يف  يقاتلون  الفرنيس  بالفيلق 
azOv مبزة انهم انهزموا رّش هزيمة وانه تم نقل ما بقي منهم 

العثور عىل مستشارين  أيضا  باملدينة وأنه تم  امليناء  اىل منطقة 
اجنبيني بطائرة هليكوبرت أوكرانية بمنطقة امليناء.

اإلذاعة لفتت اىل أن بوابات اذاعات فرنسية نقلت عن موقع 
ما  موت  تسجيل  تلغرام  تطبيقة  عىل  بصفحته   gaccia daiLY

وأنه  مايوبول  يف معارك  فرنسيني  يقل عن ضابطني ساميني  ال 
صينيون  صحفيون  أكد  ذلك  الفرنسيون  املسؤولون  ينكر  بينما 
متواجدون بمايوبول العثور عىل وثائق فرنسية بحوزة القتيلني 
الخارجي  لألمن  العامة  لإلدارة  عميالن  كانا  وانهما  الفرنسيني 

الفرنيس.

الشارع العالمي والعربي

ذكر تقرير إعالمي نشته وكالة “بلومبغ” 
أوروبا  يف  األكب  النفطية  “شال”  رشكة  أن 
السوق  ومد  الرويس  النفط  رشاء  ستواصل 

األوروبي به بطريقة جديدة.
التقرير: “متى تكون شحنة ديزل  وجاء يف 
حني  يحدث  ذلك  روسيا؟  ديزال  ليست  رويس 
نفط  رشكة  أكب   )sheLL(  ” “شال  تحولها 

أوروبية إىل ما يسميه التجار “مزيج التفيا”.
رشكة  فإن  “بلومبغ”  تقرير  وحسب 
الديزل  فيها  تدعم  بمناورة  ستقوم  “شال” 
البرتولية  املنتجات  من  وغريه  املخلوط  الرويس 

املكررة.
عىل  يحتوي  برميل  تسويق  هي  والفكرة 
حيث  الرويس،  الوقود  من  فقط   49.99%
املتبقية  الكمية  جاءت  طاملا  أنه  “شال”  تعتب 

من عبوة البميل من مصدر آخر فإن الشحنة تقنيا لن تكون 
روسية املصدر.

وتدعم هذه الحيلة سوقا مزدهرة وغامضة للديزل الرويس 
املخلوط وغريه من املنتجات البرتولية املكررة، وهي واحدة من 
حيل عديدة تستخدمها رشكات النفط وتجار السلع األساسية 
للحفاظ عىل تدفق الطاقة الروسية إىل أوروبا، ويف الوقت نفسه 
إرضاء الرأي العام الذي يطالب بإنهاء الدعم الذي تجنيه روسيا 

من النفط، بحسب ما نقل موقع أر تي.
التقرير: “نظرا ألن أوروبا لم تمض إىل حد تطبيق  وأضاف 
الرويس،  الفحم  أو  الغاز  أو  النفط  أو عقوبات عىل رشاء  قيود 
“شال”  اتبعت  إذا  تماما..  قانوني  الجديد  املزيج  بيع  فإن 
وآخرون القواعد األوروبية حرفيا، فيمكنهم رشاء شحنات من 

أصل رويس بنسبة 100%”.
من  التخلص  عن  تعلن  أن  من  الشكات  املزج  هذا  ويمكِّن 

الجزيئات الروسية وتضمر الكثري من تلك الجزيئات.

وأوضحت “بلومبغ” أن التجار يف سوق النفط 
يتهامسون حول “مزيج التفيا”، وهو صنف جديد 
من الديزل يبدو كحل بديل لتسويق املنتج الرويس 

ممزوجا بخالئط أخرى.
وهي  بريمورسك،  من  املنتج  يأتي  ما  وعادة 
منطقة روسية لتصدير النفط قرب بطرسبغ، إىل 
ميناء فنتسبيلز يف التفيا الذي يضم مرفأ نفط كبري 
وسعة تخزينية، وهناك يمكن مزج املنتج، كما أن 
فيها  يحدث  التي  األخرى  املواقع  من  العديد  هناك 
الضخ  أيضا، عب  البحار  وأعايل  منها هولندا  املزج 

بني ناقلتني، حسب "أر تي".
ويعتب كثريون يف السوق مزيج التفيا رمزا ألي 
النظر  بغض  روسية،  جزيئات  عىل  يحتوي  مزيج 

عن مكان مزجه.
ويُعد مزيج التفيا تذكريا بطرق ملتوية مماثلة 
لتجارة بالنفط الخام اإليراني والفنزوييل الخاضعني للعقوبات، 
“مزيج  أنها  عىل  األقىص  الشق  يف  لسنوات  عرضت  حيث 

ماليزي” أو “مزيج سنغافوري”.
املنتجات  من  تدريجيا  “انسحابا  بدأت  إنها  “شال”  وقالت 
الفور عن رشاء  أنها “توقفت عىل  الروسية” وأعلنت  البرتولية 
الخام الرويس يف سوق الصفقات الفورية” مع صدور العقوبات 

ضد موسكو.

“بلومبرغ”: 

رشكة »شال« ستواصل رشاء النفط الرويس ومد السوق األورويب به
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شمال موريتانيا:
قافلة شاحنات جزائرية تتعرض

لقصف بـ»درون« مغربية
يف ثاني هجوم من نوعه خالل خمسة أشهر تعرضت أول امس االحد قافلة شاحنات 
الشمالية  املوريتانية  الحدود  )درون( عىل  بطائرات مسرية  اىل قصف مغربي  جزائرية 

خّلف خسائر مادية وإصابة عدد من املدنيني بجروح.
وقال مصدر عسكري أن القصف جد حوايل السادسة بتوقيت غرينتش “يف منطقة 
عني بنتييل -أقىص شمال موريتانيا عىل بعد مائة مرت فقط من األرايض الصحراوية- 

وأن من بني الجرحى جزائريني وصحراويني”.
العسكري )بن تييل(؛  املركز  أقل من كيلومرت عن  وأوضح أن “مكان القصف يبعد 
وهو مكان عبور لسوائق الشاحنات”، موضحا القصف “وقع أثناء أداء التجار الصالة”.
مدنيني  “ضحايا  أن  ميديا”،  “ازويرات  املوريتانية  الصحيفة  ذكرت  جهتها  من 
الحدود  عىل  حدث  الذي  باملسرّيات  القصف  إثر  سقطوا  امرأة  بينهم  من  موريتانيني 

املوريتانية الصحراوية فجر األحد”.
وأكدت الصحيفة اإللكرتونية أن “الجيش املوريتاني قّدم إسعافات أولية للضحايا 

وقام بنقل بعضهم”.
لحلو  بري  منطقة  جنوب  “وقع  الهجوم  أن  صحراوية  مصادر  تقول  جهتها،  من 
الواقعة يف األرايض الصحراوية”، وهي خاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، بالقرب من 

الحدود مع موريتانيا.
وحسب املصادر ذاتها، “أدى الهجوم إىل تدمري إحدى الشاحنات”.

ويأتي هذا الحادث، بعد مقتل ثالثة مدنيني جزائريني يف األول من نوفمب املايض، فيما 
كانت الجزائر تحتفل بالذكرى67 لبدء حرب االستقالل عن فرنسا، يف قصف استهدف 

قافلة تجارية عىل طريق يف الصحراء الغربية، اتهمت الجزائر املغرب بالضلوع فيه.
عن  السلع  امدادات  قطع  إىل  “يهدف  املغربي  الهجوم  أن  صحراوي  مصدر  وقال 

مخيمات الالجئني الصحراويني«.

صورة تتحدث

لو دامت 
لغريك ملا آلت 

إليك...

الشارع العالمي والعربي

X X X X X

انتخب البملان الباكستاني يوم أمس االثنني شهباز رشيف املعروف بالسيايس األكثر ودا مع الغرب رئيسا 
للوزراء لتكتمل إجراءات اإلطاحة بسلفه عمران خان يف أزمة سياسية أثارت احتجاجات يف الشوارع واستقاالت 

جماعية للنواب.
انتخاب رشيف حدا ألزمة دستورية استمرت أسبوعا وبلغت ذروتها أول أمس األحد عندما خس  ووضع 

خان تصويتا لحجب الثقة. 
وشهباز هو الشقيق األصغر لنواز رشيف رئيس الوزراء السابق الذي شغل هذا املنصب ثالث مرات. ويبلغ 

من العمر 70 عاما واشتهر محليا بمهاراته اإلدارية أكثر من أنه سياسيا.
يسيطر  الذي  الباكستاني  الجيش  مع  ودية  بعالقات  يتمتع  نواز،  عكس  عىل  شهباز،  إن  محللون  ويقول 

تقليديا عىل السياسة الخارجية والدفاعية يف الدولة املسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
عىل  مستوياتها  أدنى  إىل  الروبية  وصول  إىل  أدت  اقتصادية  أزمة  بمعالجة  رشيف  تعهد  التصويت،  وبعد 

اإلطالق وإىل رفع البنك املركزي األسبوع املايض أسعار الفائدة بأكب قدر منذ عقود.
العمل الجاد  الغارق، فكل ما نحتاجه هو  القارب  إنقاذ  وقال يف أول كلمة له أمام البملان “إذا كان علينا 

والوحدة”.
وكان رشيف قد قال يف مقابلة األسبوع املايض إن العالقات الجيدة مع الواليات املتحدة رضورية لباكستان 

يف الساء والرضاء، يف تناقض صارخ مع عالقات خان الشائكة بواشنطن.
وقد تم تداول مقاطع فيديو عن ُخروج ُمظاهرات عارمة يف باكستان رفضاً لتنحية خان، وكان من أبرز 

الهتافات املرفوعة أن باكستان ترفض الُحكومة امُلستوردة، و«كم بيعت باكستان؟«.
وتحت وسم “الحكومة امُلستوردة غري مقبولة” غّرد أكثر من 3 ماليني باكستاني مؤكدين أن حكومة نهباز 
رشيف ُحكومة ُمستوردة وانها جاءت بُمؤامرٍة أمريكيّة بعد رفض خان التهديد األمريكي، واعرتاضه عىل بناء 

قواعد أمريكيّة يف أرايض بالده، واصطفافه إىل الجانب الرويس يف حربه عىل أوكرانيا.
وقد حاول شهباز رشيف التقليل من خطاب خان حول التهديد األمريكي قائالً: “خطاب التهديد األمريكي 

ُمجّرد “مسحيّة” وال أساس له من الصّحة”.
ويف ظل اتّهامه بالتبعيّة ألمريكا والتآمر لتنحية خان أّكد شهباز رشيف أنه ُمستَِعدٌّ لالستقالة لو ثَبَُت ولو 

بنسبة %1 أن امُلعارضة تواطأت مع الواليات املتحدة.

باكستان: من أطاح بعمران خان... وملاذا؟
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““براءةبراءة””  
غري بريئة غري بريئة 

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

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

وقفة

العدد 306 - الثالثاء 12 أفريل 2022

مع  جنب  إىل  جنباً  عاّمة  اإلبداعي  كما  الّروائي  املنتج  يسري 
عنه  يتأّخر  وربّما  أحياناً  يتخطاه  وربّما  االجتماعي،  الحراك 
عنه  ويعّب  الحَراك  ذلك  فلك  يف  يحّلق  دائماً  لكنه  الوقت،  بعض 
أدبيّة تحتاج إىل الوقت حتّى  بطريقة جماليّة، والّرواية ظاهرة 
الخاص  إنتاجها  لها  ويصبح  االجتماعيّة،  الّظواهر  يف  تنخرط 
املرتبط بتلك الّظواهر. لكن ال خالف عىل أّن الثّورة التّونسية قد 
التي كانت سائدة قبل ظهورها،  غرّيت لغة الخطاب والقضايا 
الكتابات  حيث كان االنشغال بالّذات هو املهيمن عىل موضوع 
التّونيس  الّروائي  اكتشف  الثّورة  حدثت  أن  بعد  لكْن  اإلبداعيّة. 
بل  الّذات،  كتابة  عىل  مقترصا  يُعد  فلم  للّرواية،  جديدة  أبعادا 
الحدُث  ذلك  له  أتاح  لقد  فاتته.  قد  كانت  بقضايا  يهتّم  أصبح 
وإعادة  التّغيري  يف  والّرغبة  والتمّرد  بالوعي  الجديد  اإلحساَس 
تشكيل الوقائع والحوادث االجتماعيّة بحيث يستطيع الّسارد، 
واملتناقضات  والّدالالت  النّتائج  يراقب ويفحص  أن  من خاللها 
مسرية  ويف  الّشخصيات  مسرية  يف  املتوّقعة  وغري  املتوّقعة 

األحداث.
بعد  ما  رواية  طرحتها  التّي  الفنيّة  اإلشكاالت  فماهي   
الّسيايس من خاللها؟ وكيف قرئ  املنحى  تجىّل  الثّورة؟ وكيف 

بروز الكتابة النّسائيّة يف هذا الجنس األدبي؟ 

المشكلة الفّنية
يقّر كثري من الّدارسني باألثر الكبري للثورة يف الكتابة الّروائية 
يف تونس، بقطع النظر عن نوع األثر وحجمه. إذ انفتحت اآلفاق 
رواية  أو  »السجينة«  منها  سواء  السياسية«،  »الرواية  أمام 
»االعرتاف« أو رواية »الحراك الثوري«. وهذا الرّتاكم الكّمي كان 
قاِدحا إلثارة سؤال قديم يتعّلق بالجودة الفنيّة. وهو سؤال كما 
ذكرنا كان مْشَغال من مشاغل الّرواية التّونسية من قبُل، وصار 
أكثر إلحاحا يف ظّل تنامي هذا الجنس األدبي بعد أن تحّرر كتّابه 
ظرفيّا من سلطة الّرقابة. واآلراء يف ذلك ـ يف يشء من التّعميم 
التّشكيك يف وجود رواية تونسيّة  بلغ درجة  ـ صنفان: متشّدد 
التونسية  »الرواية  فـ  كبار)2(،  روائينّي  وجود  يف  أو  خالصة 
تتجلَّ  لم  ولكنّها  الخمسينيات  أواسَط  األوىل  نصوصها  ظهرت 
رائد  إّن  نقول  أن  ويمكن  الّستينيات.  يف  إالّ  واضحاً  فنياً  تجلياً 
الّرواية التونسية بدون منازع هو البشري خريف، وتظل روايته 
عىل  تدل  بليغة  عالمة   )1969( عراجينها«  يف  »الّدقلة  الكبرية 

تطور كتابة الرواية الواقعيّة يف تونس.)3(
أّما الّصنف الثّاني ـ وهو األكثر ـ فال يشّكك يف وجود رواية 
تونسيّة، ويوّجه أصابع االتهام إىل الُجهود الّضعيفة يف توزيعها 
وغياب تنظيم ُمحَكم للمدّونة الّروائيّة املوجودة وقّلة القراءات 
النّقديّة املتخّصصة. تقول األستاذة آمنة الّرمييل يف هذا الّسياق: 
»من مشاكل الّرواية التّونسية يف رحلتها اإلنشائيّة عب العقود، 
الّروايات  القارئ، فكم من  إىل  أو بسهولة  ال تصل بسعة  أنّها 
الّرديء  التّونيس  الثّقايف  املشهد  تتمّكن يف ظّل  لم  التي  امَلغُمورة 
فعالً  ونحتاج  القارئ.  الجمهور  وبلوغ  والتوزيع  االنتشار  من 
إىل عمل بحثي واسع لفرز املدّونة الّروائية التّونسية وتنظيمها 
وضبط اتّجاهاتها الّضبَط العلمي املستند إىل شبكة مفاهيميّة 
دقيقة، فقد بقيت تجارب كثري من الّروائيني ضبابيّة إىل حد ما، 
تلك  حدود  يف  تبحث  متخصصة  نقدية  بقراءات  تحظ  لم  ألنّها 
التجارب ويف نقاط التّقاطع واالختالف بينها، كما حصل يف كثري 

من التّجارب الّروائية يف بلدان أخرى«.)4( 
والّرأي الّسابق الذي يتّهم دور النّش التّونسيّة والنّقاد، يؤيّده 
يستثنون  ال  أنّهم  فيه  والّطريف  الّرواية.  كتّاب  من  كبري  عدد 
التّونيس  الكاتب  املسؤوليّة، ومن هؤالء  الكاتب نفسه من هذه 
أبو بكر العيّادي الذي خلُص يف حوار أُجري معه إىل القول: »إن 
إىل  راجع  ولكّن ُضمورها  قّلتها، موجودة،  الجيّدة، عىل  الّرواية 
عّدة عوامل، منها العاّم ومنها الخاّص. فأّما العام، فعجز النّش 

املحليّة،  الحدود  تخّطي  عن  وعجزه  الكتاب  ترويج  عن  عندنا 
درس،  إىل  بحاجة  يعد  لم  من  بدرس  نّقادنا  معظم  وانشغال 
كمن يحاول نفخ طبل منفوخ أصالً. وأما الخاّص، فهو تقصري 
أغلب الكتّاب، وأنا واحد منهم، يف التّعريف بأدبهم خارج الوطن، 

وحتى داخله«.)5(
من  يخلو  ال  الّرمييل  واألستاذة  العايدي  األستاذ  موقف  إّن 
شعور  التّونسيّة  الّرواية  تجاه  بالّذنب  فاإلحساس  وجاهة. 
تتقاسمه املؤّسسات الّرسميّة والكتّاب والقّراء يف آن. فكم عقدت 
ومعارض.  وحوارات  ملتقيات  الثّورة  بعد  الّرواية  ملّف  حول 
أثر  من  الّراننة  ولّلشعارات  للتّوصيّات  كان  هل  أجدت؟  فماذا 
ملموس عىل الّرواية والكتاب التّونيس عاّمة؟ وتظّل هذه األسئلة 
وغريها بال إجابة ما دامت وزارة الثّقافة ودور النّش مكتفيتان  

بتبادل االتّهام بالتّقصري.

المنحى الّسياسي
بأنّها  الّسياسيّة  الّرواية   )irving hOwe(هاو إيرفنج  يعّرف 
الغالب  الّدور  الّسياسيّة  األفكار  فيها  تلعب  التي  "الّرواية  تلك: 
أو التّحكمي، بيد أن توضيح كيفية اّلتحكم تبدو رضورية؛ ألّن 
القول  إىل تحديد، وربّما كان من األفضل  كلمة تحكمي تحتاج 
بأنها الّرواية التي نتحدث عنها لنظهر غلبة أفكار سياسيّة أو 
وسط سيايس. إنّها رواية تظهر هذا االفرتاض دون صعوبة أو 
الّسنة األوىل من عمر  أنّه يف  تحريف.")6(. ولعّلنا مازلنا نتذّكر 
الثّورة وبعد عودة الهدوء إىل البالد استأنفت املكتبات نشاطها، 
وبروز  العناوين  من  العديد  اختفاء  يف  األوىل،  املفاجأة  فكانت 
عناوين جديدة. كانت الّرواية من بينها. ويبدو أنّها كانت كغريها 
مواضيعها،  الثّورة  من  استلهمت  قد  والكتابات  األجناس  من 
فانعتقت الّرواية التّونسيّة يف ذلك الوقت. وأنتجت عددا قياسيا 
تاريخها،  يف  األدبيّة  الّساحة  تعرفه  لم  ربّما  االصدارات،  من 
وخصوصا عىل مستوى اإلنتاج األدبي السنوي. شهدت الساحة 
األدبيّة أيضا، مولد كتّاب جدد، يُصدرون كتبهم ألّول مّرة. لقد 
الثقافية  مستوياتهم  بمختلف  الكتاب  عديد  الثّورة،  حفزت 
واالبداعية، عىل الكتابة اىل درجة أنّه بعد شهرين فقط من الثورة 
املكتبات  واجهات  يف  املحلية،  الكتب  من  املعروضات  عدد  فاق 
حتى  أذهلت  العناوين  عشات  صدرت  إذ  األجنبية،  الكتب  عدد 
الكتاب والنّقاد أنفسهم. واملضمون الّسيايس كان أكثر املضامني 
حضورا يف مؤّلفات تلك الفرتة. ولعل أبرز ما ميّز جّل العناوين 
الصادرة يف غضون ذلك العام، هو عودة ما يعرف باألدب امللتزم 

وأدب الّسجون اللذين ظالّ غائبني طيلة عقود طويلة.
أثناء ذلك نبّه عدد من النّقاد من محاذير الكتابة الّسياسية، 
واالنحياز  التّسجييل  الّطابع  عليها  غلب  األعمال  معظم  ألّن 
رواية  لكّن  منها.  بّد  ال  فنيّة  مقّومات  حساب  عىل  لألفكار 
الّطلياني ذات املنحى الّسيايس، كست تلك املخاوف حني "لفتت 
مزاعم  عليها  الُقّراء  إقبال  وفنّد  صدورها  منذ  إليها  األنظاَر 
الّدوافع املدرسيّة،  أّن املجتمع ال يُقرأُ خارج  النّارشين والُكتّاب 
الّذهبي«  »الكومار  جائزة  الّزمنية  الفرتة  نفس  يف  فحصدت 
للّرواية التُّونسيّة وجائزة اإلبداع األدبّي ملعرض الكتاب الّدويلّ قبل 
أن تفوز بجائزة »البوكر العامليّة للّرواية العربيّة«، فأصبحت أّول 
روايٍة تونسيّة تحظى بتتويج عاملّي من هذا النّوع. وبني كتابات 
ظاهرة  إىل  الّطلياني  روايُة  تحّولت  ُمشّككة  وأخرى  ُمتحّمسة 
ثقافيّة تمتزج فيها أصوات النّقد واإليديولوجيا يف تجاذب ُمتوتّر 
الّسد،  تقنيّات  من  مزيج  فهي   )7( وخارجه."  النّص  داخل 
تجمع بني دّقة الحكاية التّاريخيّة ونبض الّرواية الواقعيّة وفيها 
التّشكيل الّذهنيُّ الذي يوَلُد من تفاعل الّشخصيّات مع سياقها، 
ُل امُلشاّدُة بني الّطلياني وعالّلة اإلمام وهي  وعىل هذا النّحو تُؤوَّ
مفتاح الّسد بوصفها تمثيال رمزيّا للرّصاع القائم بني اليسار 
التّونيّس  الّشارع  عاشه  الذي  الرّصاع  هذا  اإلسالمّي،  واالتّجاه 

1990 وما يزال يُلقي بظالله عىل مناخ التّحوُّالت الّراهنة  سنة 
زمِن  مخاوَف  يبّر  ما  ذلك  نفسها،  عىل  تدور  لولبيّة  حركة  يف 

الكتابة وآماله)8(.
لقد رشع املبخوت يف كتابتها يف نهاية 2012 واعتبها "وليدة 
أن يتطّهر بالكتابة من مخاوفه من  أراد من خاللها"  الثورة"، 
نفي  ولنئ  االنتقالية".  الفرتة  يف  تونس  التي شهدتها  التّحوالت 
عىل  شّدد  فقد  التّونيس،  لليسار  رسالة  أية  توجيهه  الكاتب 
استحالة تحقيق مكسب دون تحرير الفرد، ولعّل ذلك ما جعله 
وشخصيات  مرهقة  "أجساد  عىل  الفنيّة  النّاحية  من  يعتمد 
فالّطلياني  إنسانيته"،   "لليسار  يعيد  مقهورة، يف محاولة ألن 

بإيجاز "أرشيف للوجع اإلنساني".
واالجتماعيّة  السياسيّة  الرؤية  شّكلت  األساس  هذا  وعىل 
ألغلب  الّروائي  عالم  مكّونات  من  رئيسا  مكّونا  معا  والنفسية 
األعمال التي ظهرت بُعيد الثّورة، حيث قّدمت الّرواية التّونسيّة 
ـ بمستويات مختلفة ـ رؤية سياسيّة اجتماعيّة تعّب عن بعض 
قضايا الواقع الّسيايّس االجتماعّي الكائن إيمانا بدور الّسياسة 
إىل  وامتدادها  عالقاتها،  وتشابك  الّسواء،  عىل  والفن  الحياة  يف 
كثري من النّواحي واملجاالت، وقدرة الرواية عىل النهوض بعبء 
التفاعليّة  الجدليّة  للعالقة  وتأكيدا  املعارصة،  والرؤى  املواقف 
حصيلتها  وستكون  "كانت  التي  والّسياسة  الفّن  بني  القائمة 
وبنماذج  جديدة  وموضوعات  بمضامني  الفن  إغناء  األساسيّة 
إبداعية مبتكرة سواء تبّدت بشكل مبارش أو رمزّي أو ضمنّي.« 

)9(
بعض  لّخصها  التي  السياسية  الكتابة  محاذير  ورغم 
للفكرة  االنحياز  الفّن عب  املبارش عىل  الخطاب  غلبة  يف  النّقاد 
الّلغة واألسلوب، فـإّن كثريا من الكتّاب كانوا عىل  عىل حساب 
والفانتازيا،  بالرؤى  تُعني  التّي  الّسياسيّة  الّرواية  بأّن»  اعتقاد 
الجديدة… املجتمعات  والدة  الحروب،  التاريخ،  اإليديولوجيات، 
والّصحافة هي التي تعطي الفرصة الكتشاف أغوار هذه العوالم 
امليادين  يف  الدخول  لك  تُتيح  التي  هي  تفاصيله،  عىل  والوقوف 
املحظورة وتجعلك تسبح يف عصور مختلفة«)10( بل ظّلت هي 
محّرك ثورات العالم، ومتأّكد أن الثورة التونسية رقصت يف جزء 
منها عىل طرقعة أصابع الّرواية.« )11(  فقد استطاع هذا النوع 
من الّرواية يف شكلها ومنحاها املغايرين أن تنهض بعبء رؤية 
املطاردة  زمن  يف  الحّرية  قيمة  عىل  الّضوء  فتسّلط  صاحبها، 
والقهر، وتعّري زيف الواقع الّسلطوي الذي يرى الحّرية ِمنحة 
ال قيمًة، وتكشف أهّمية االنتصار للّذات املسلوبة زمانا ومكانا 

بالخالص املأمول بالثورة والخروج عىل الّصمت.
-----------

)2( هذا الّرأي تبنّاه األستاذ محّمد الباردي حيث قال يف أحد دروسه 
بأنه ال توجد رواية تونسية، ثم عاد ولنيَّ موقفه بالقول إنه ال يوجد يف 

تونس روائيون كبار.
)3( ورد هذا الكالم يف حوار أجرته صحيفة الحياة مع األستاذ محّمد 
جديدة  رواية  أي   « عنوان  تحت  التّونسيني  الكتّاب  وبعض  الباردي 

تُكتب اليوم يف تونس؟«، بتاريخ 18 /11 /2014.
)4( م ن.
)5( م ن.

 the pOLiticaL nOveL السياسية"  الرواية  يف"  بلوتنر  جوزيف   )6(
سنة 1955م.

ا وظاهرة. )7( عامر بوعّزة، الطلياني نصًّ
)8( م ن.

)9( ريابوف، الفن واأليديولوجيا، ص 14.
ببيت  السياسية  الرواية  حول  سعيد  الصايف  الكاتب  مع  لقاء   )10(

الّرواية يف 21 ديسمب 2018.
)11( م ن.
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املسلسل  من  االوىل  الحلقة  بث  منذ 
الدنيا  الفهري "براءة" قامت  الجديد لسامي 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  تقعد  ولم 
بسبب تركيز هذا العمل الفني باألساس عىل 
موضوع "الزواج العريف" ...فهناك من يساند 
الظاهرة  لهذه  تطرقه  يف  الفهري  سامي 
وخاصة  مجتمعنا  يف  متفشيّة  انها  معتبين 
يف  الحكم  عىل  السيايس  اإلسالم  سيطرة  بعد 
الرأي  هذا  أصحاب  ويعتب  األخرية.  العشية 
يُعد  موضوع  عىل  ركز  الفهري  سامي  أن 
فنيا  معالجتها  يجب  التي  التابوهات"  من" 
وفضحها والحديث عنها وتجاوز عتبة النفاق 

السائدة يف املجتمع التونيس.     
أما الفريق الثاني من املشاهدين فقد انتقد 
معاول  أحد  واعتبه  بشدة  الفهري  سامي 

تفكيك املجتمع ورضب مكاسبه الحداثية .
املوضوع  هذا  يف  بدلوي  اديل  ان  وقبل 
مواقف  يف  الواردة  األحكام  بعض  لكم  أبسط 
املدني ونجوم  املجتمع  شخصيات مهمة من 

الساحة الفكرية والفنية.
االتحاد  رئيسة  الجربي  راضية  السيدة 
الوطني للمرأة التونسية قالت يف أحد البامج 
مسلسل  من  جدا  مستاءة  انها  اإلذاعية 
"براءة" النه غري هادف ويقدم صورة رديئة 
لرجل الدين ولرجل القانون ترضب مقومات 

الدولة واملجتمع..
الفهري  سامي  "مسلسالت  ان  واضافت 
متاع البانديا والوشم" تفسد  الناشئة" مبزة 
ان العديد من الشبان انقطعوا عن التعليم وأن 
هذه املسلسالت تقزم املرأة التونسية وتقدمها 
وان  الزانية  او  الخائنة  او  العاهرة  صورة  يف 
انه يطغى عىل  ذلك غري معقول مشددة عىل 
أعمال سامي الفهري كم من العنف باإلضافة 
ورشب  البذيء  والكالم  املخدرات  حضور  اىل 
الخمر... مالحظة ان هذه العنارص ترضب يف 

العمق  القيم املبني عليها املجتمع التونيس 
ستقدم  القادمة  االيام  يف  انها  واعلنت 

موقفا رسميا للمنظمة حول هذه القضية.
االستاذ منري الشيف رئيس املرصد الوطني 
جاء  تدوينة  نش  الدولة  مدنية  عن  للدفاع 
فيها أن مسلسل "براءة" يسعى إىل التطبيع 
مع مبادئ خطرية جدا عىل املجتمع التونيس 
هو  الدين  أن  املسلسل  يف  نرى  اننا  واضاف 
االجتماعية  العالقات  يف  الوحيد  الرابط 
اإلخواني  التوّجه  حسب  وذلك  واألرسية، 
والبيداغوجيا  للعلم  وخالفا  والداعيش، 

والقانون. من ذلك:
رغم  القرآن  نصف  حفظ  الذي  الطفل   -
يف  الفجر  يصيل  والذي  النبوية  االحاديث 

الجامع ولم يتجاوز 5 سنوات .
- تعايف امرأة من مرض نفساني بواسطة 
األطباء  عجز  أن  بعد  والبخور  الشعوذة 

املختّصون عن معالجتها.
مقبوال  باعتباره  العريف  الزواج  تبير   -

دينيّا.
والناهي  اآلمر  مقام  يف  الرجل  تصوير   -
واملرأة يف موقع الكيان الضعيف املفعول به...

للدين  امُلتخّلفة  القراءة  تعّمد  عن  وعالوة 
اإلسالمي يف هذا املسلسل، فإنه يدعو رصاحة 
وخاّصة  املدنية،  الدولة  قوانني  مخالفة  إىل 

مجلة األحوال الشخصية.

ادلت  حسني  بن  مريم  التلفزي  الوجه 
ووصفت  املوضوع  هذا  يف  بدلوها  أيضا  هي 
مسلسل "براءة" بالخطري. فهو حسب رأيها  
ملدنية  ..رضب  والقيم  األعراف  لكل  رضب 
للمجتمع  ..رضب  وللشف  وللحب  الدولة 
بلغة  ... ويف كلمة "كارثة"...وأضافت  املدني 
يف  به  يحتذى  الذي  املثال  تونس  أن  ساخرة 
الشخصية..  األحوال  ومجلة  األرسة  قوانني 
تبني  الجوار  الستينات...ودول  أوائل  منذ 
أوطانها وتساهم يف التقدم واإلزدهار بفضل 
اإلختيار   / حربي  أمل   ( الدرامية..  أعمالها 

وغريهما ( ..
"والباراكاجات  املخدرات  "بعد  وقالت 
والتاتواجات  وكل أنواع املوبقات..ما كفاناش 
ونستعملوا   ... أكثر  نمشيوا   السنا  قلنا 
إىل  ضوئية  سنوات  ونرجعوا  البودورو  للبوز 

الوراء.."
واضافت: "شكرا  "براءة" .. فعال  صّدقت 
تاريخ  يف  مسلسل  أقوى  هو  العمل  هذا  أن 

الدراما التونسية... يف البذاءة ..
سنية  التلفزي  والوجه  الصحفية  أما 
لرفيق  مفتوحة  رسالة  وجهت  الدهماني 
دربها يف الحوار التونيس سامي الفهري قالت 
التلفزيونية  الدراما  بأن  تؤمن  ال  انها  فيها 
مسؤولة عن تربية املواطن وتحديد اختياراته 
يف الحياة، وانها  دراما من وحي الخيال ويجب 

أن تبقى دراما فقط ال غري…
الفهري  :"سامي  الدهماني  وأضافت 
فّضل عب مسلسل "براءة" التطّرق إىل ظاهرة 
ننكر  أن  يمكن  وال  مجتمعنا  يف  موجودة 
بزوجة  العريف  الزواج  ظاهرة  وهي  وجودها 
ثانية، وهي ظاهرة ال تستقيم ونحن يف دولة 

مدنية وتحتاج إىل تسليط الضوء والعالج"…
إىل  تطّرقه  الفهري   سامي  عىل  وعابت 
الظاهرة بطريقة مفضوحة حني جمع  هذه 
وأعلمهم  وأبناءه  عائلته  البطل "يس وناس" 
هذه  أن  معتبة  بيّة،  الفتاة  سيتزوج  بأنه 
الطــريقة كانت بصـراحة "حاجة ركيكة" 
تقنيات  إىل  الفهري  لجوء  واستغربت  جدا… 
الدراما املرصية منذ  استعمالها يف  تم  قديمة 
تعلم  أنها  حني  متويل"…يف  "الحاج  مسلسل 
عىل  عرصية  األكثر  هو  الفهري  سامي  أن 

الساحة التلفزيونية…
"براءة"  اآلراء حول مسلسل  ونختم هذه 
مصطفى  والسيايس  السابق  النائب  بموقف 
املعتادة:"  بسخريته  كتب  حيث  أحمد  بن 
وبكلوا  األيامات  ها   حميدة  أخالق  شبعة 
نكتشفو  خالنا  إيل  الفهري  سامي  بفضل 
وال  املرا  ونحرتمو  مستقيمني  قداش  رواحنا 
نزيغو ال يمني وال يسار قالو زواج عريف وكالم 

فارغ أحنا متاع زواج من أصلو".
اكتفى  االنتقاد  من  الهائل  الكم  هذا  أمام 
فيها:  قال  قصرية  بتدوينة  الفهري  سامي 
والسري  الصمت  النجاح،  أعداء  هم  "كثريون 

إىل أمام هو أفضل جواب ".
هذه  حول  أيضا  أنا  بدلوي  أديل  ان  قبل 
املسالة أهمس يف أذن سامي الفهري انه ليس 
وحيد عرصه وانه ليس أول من تجرأ عىل فتح 
الزواج العريف بل سبقه يف ذلك مسلسل  ملف 
 2013 الذي تم إنجازه سنة  "يوميات إمرأة" 
وكتبت أحداثه خليدة الشيباني جابر وأخرجه 
مراد بن الشيخ... هذا العمل هو أول من طرح 
ظاهرة الزواج العريف بعد الثورة وسًلط الضوء 
رستم(  )هشام  زوج  خالل  من  القضية  عىل 
يهرب من الوحدة ومن عدم اهتمام زوجته به 
اىل حضن  الجندوبي(  حسب تعبريه )وجيهة 
إمرأة أخرى )نادرة مللوم( ويعارشها معارشة 
االزواج ويضطر بعد حملها اىل كتابة عقد عىل 
لكنه  بإسمه  ابنته  وتسجيل  الجاري  العرف 
األمر  االوىل  زوجته  اكتشفت  بعدما  يشعر 
وتبير  اقناعها  يف  ويفشل  الضمري  بتأنيب 

ترصفاته.
طالق  قضية  ترفع  حني  بها  ويتمسك 
ويشعر أنه أخطأ يف حقها ويؤثرها عىل الثانية 
الشعية  الزوجة  وتجد  تموت يف حادث  التي 

نفسها مجبة عىل مسامحته وتربية ابنته.
الزواج  ظاهرة  مسألة  طرح  كان  هكذا 
سلط  فهو  بالشيخ  مراد  عمل  يف  العريف 
بينما  أدانها  ثم  الظاهرة  هذه  عىل  الضوء 
االوىل  حلقاته  يف  "براءة"  مسلسل  إكتفى 
بتمجيد الظاهرة بطرح متشيع لفكر اإلسالم 
السيايس وما روجت له الجماعات منذ عش 
سنوات من أجل تغيري طبيعة املجتمع املدني 
الذي ارىس دعائمه زعماء الحداثة يف تونس...

فالدين يف مسلسل براءة  هو الرابط الوحيد يف 
العالقات االجتماعية واألرسية...

املسلسل بائس ومتخلف من حيث الطرح 
يبدو  التي  قصته  كتابة  يف  السائد  والفكر 
الفهري  سامي  ان  أخبار  من  راج  ما  حسب 
إستنسخها عن سيناريو قدم إليه سابقا من 
طرف السيدة منصوري رباب التي أعلنت ذلك 

وبالوثائق عىل حسابها بفايسبوك.
وسطحيا  ركيكا  جاء  الحوار  ان  كما 
عليه  متعارف  هو  ما  واستعمل  ومبارشا 
هذه  حول  ومسلمات  أقاويل  من  العامة  بني 
بعض  عب  رشعيا  سندا  لها  ويجد  القضايا  
الفهري  سامي  ان  وأعتقد  القرٱنية  اٱليات 
املساجني  بعض  رسديات  من  الحوار  استمد 

باألساس.
الذي  والجدل  السيناريو  عن  بعيدا  لكن 
حيث  من  بائسا  العمل  هذا  يبقى  أحدثه، 
ان  تبني  أخطاء  وفيه  الفنية  املعالجة 
االخراج  أبجديات  يف  يفقه  ال  الفهري  سامي 
التصوير  زوايا  إختيار  يف  سواء  السينمائي 
ذلك  عن  مثاال  واعطي  املمثلني  إدارة  يف  أو 
زهرة  الزوجة  تغضب  الثالثة  الحلقة  ففي 
الزواج من  من ترصف يس وناس ورغبته يف 
الخادمة وتذهب لالقامة عند صديقتها وبعد 
النقاش معها تقتنع برضورة عودتها للعيش 
قالت:"مكسورة  وكما  ألنها  أرستها  مع 
الجناح وما عندهاش شهادة تتعمد عليها " 
تخرج من منزل صديقتها وهي منكسة ويف 
حالة إذالل تام وكان من املنطقي ان تعكس 
الكامريا فنيا هذه الحالة ... لكن املخرج قدم 
لنا املشهد عكس ذلك تماما وعوض ان يصور 
املعروفة  أسفل  إىل  فوق  من  بلقطة  الحالة 
االنكسار  حالة  تصور  انها  السينما  فقه  يف 
والضعف لهذه الزوجة البائسة  قدمها سامي 
الفهري بلقطة من أسفل إىل أعىل التي تفيد يف 

فقه السينما حالة الشموخ واالنفة...
ومثل هذه االخطاء كثرية وتتكرر وأعتقد 
بسكريبت  يستعني  ال  الفهري  سامي  أن 
يفرتض  التي  املشاهد  فبعض  التصوير  أثناء 
أو  ليال  أي  نفسه  الزمن  يف  صورت  تكون  ان 
نهارا  لكننا نفاجأ احيانا بمشهدين يقعان يف 
نفس الزمن األول يقدم لنا داخيل لييل والثاني 

خارجي نهار... )بّرا إفهم...(
وال  فحدث  املمثلني  إدارة  ناحية  عن  أما 
تفوز  ان  استطاعت  التي  والوحيدة  حرج 
تألقت  التي  الرياحي  ريم  هي  بجلدها 
قسمات  وتعبريات  الكامريا  أمام  بحركاتها 

وجهها الجيدة...
فتحي  ذهب  أين  املحري  السؤال  ويبقى 
هو  العمل  هذا  يف  تابعناه  ما  فهل  الهداوي؟ 
للفاضلني  الذي قدمه يف "عرب"  األداء  نفس 
الجعايبي والجزيري ويف "صفائح من ذهب" 
للنوري بوزيد ... ال أعتقد...ويبدو ان الحوار 
الهداوي عن "تفتيق"  أعاق  الذي  الركيك هو 

مواهبه كما يقال.
يف الختام مسلسل "براءة" يقدم لنا رسدية 
مجتمعنا  يف  موجودة  لظاهرة  بريئة  غري 
جاءت بإخراج ال يضاهي حتى التجارب االوىل 

للسينمائيني الهواة.

دراما

رسدّية مسلسل “براءة” غري بريئة باملّرة
منير الفّلاح

من كواليس تصوير مسلسل "براءة"
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الثاني  الوطنية يف جزئه  القناة  تبثه  الذي    مسلسل "حرقة" 
خالل شهر رمضان ينتمي يف رأيي إىل موجة املسلسالت الدرامية 
يبز  الذي  الفن  منطلق  من  املهمشني  قضايا  وتعالج  الجادة، 
األشياء عىل حقيقتها، وتلك األشياء الحقيقية نراها بال مساحيق 
أو خيال يضفي عليها صبغة الحلم. لذلك نجد أنفسنا كمتفرجني 
تنتقل  وهي  هويتها  تضمحل  باألساس  درامية  شخصيات  أمام 
من مكان إىل آخر، تعاني من التهميش وامليز العنرصي وتصارع 
الحياة اليومية. تصور ما تعاني املجتمعات من الفقر واالستغالل 

والجريمة وغياب العدل االجتماعي.
مع  الكبري  التشابه  تبز  نمطية  املسلسل من صور  يخلو  وال 
شخصية  صورة  تغييب  بمعنى  الواقعية  والشخصيات  الصور 
األفراد املهيمنني وفسخ ما يميزها عن غريها. ومع ذلك  فقد كانت 
حيث  بالجينريك  بدءا  املسلسل  هذا  يف  واضحة   الفنية  البصمات 
إشارة حمراء يف واقع مدجج  اإليطايل،  وهو  البوليس  هيمن زي 
البش،  بتهريب  املتاجر  للحراق  مصري  أي  والحرائق..  بالكالب 
وللحارقني عىل حد السواء، ومن ثمة اختزل البوليس االيطايل القمع  
للحاملني بالواقع الجديد. بل حرض ذلك البوليس يف أقبية السجون 
السجون  بناء  يف  عريق  بلد  ايطاليا  بأن  صوته  معليا  االيطالية 
وأن  تربيتهم،  والحارقني مجرمون ومنحرفون يجب  الحراق  وأن 
رأى  بل  إىل منحرفني،  تجويعهم وتحويلهم  بلدانهم مسؤولة عن 
ويلقي  للمهمشني  األوهام  يبيع  ألنه  القتل  الحراق هو  أن مصري 
بهم يف البحر ليواجهوا مصريهم املؤلم. البوليس االيطايل يبز من 
خالل مداهمة شقق املروجني ومالحقة املتسكعني، من جانب آخر 
العرب  املروجني  بعض  حماية  خالل  من  البوليس  تواطئ  نلمس 

مقابل املال وتهديدهم أو قتلهم إن كفوا عن ذلك. 
إىل  أو كل ما يشري  األنيقة  األزياء  البوليس غابت  إضافة لزي 
مظاهر الرتف فمالبس املمثلني عادية أو رثة. بل تبز صورة وجه 
املمثلة القديرة منى نورالدين بكل تجاعيده وتغضناته التي تبز 
خالل  من  تبدأ  املسلسل  قصة  وكأن  البارزة.  الشخصية  هموم 
يف  وهي  باستمرار  وجهها  تفاصيل  الكامريا  تلتقط  أم  أفعالها، 
حالة انتظار ابنها األمني الذي حرق اليطاليا وغابت أخباره هناك 
يف السجون والشوارع، تعد له كل يوم طبق العشاء غري مصدقة 
وتسأل  بإيطاليا،  أخباره  انقطعت  إذ  موته  احتمال  حول  راج  ما 
جارتها نعمة الساكنة الجديدة يف الحي عن ابنها الحارق إليطاليا 
كلما  علو  من  ابنها  تنتظر  وهي  الشخصية  هذه  إنشاء  بدوره. 
أنريت أضواء املدينة يف املساء أشبه باستعارة فنية عبثية. انتظار 
املمثلة  ايضا  ابنها  زوجة  تجسده  مستمر.   ولكنه  وممل  طويل 
نادية بوستة وهي تنتظر زوجها كل يوم مع السابعة مساء آخر 

النهج.
العينني  تحت  زرقة  نرى  الحارقني،  من  ايضا  الكامريا  تقرتب 
مثل  واملطاردة  والتعب  النوم  قلة  من  تعاني  الشخصيات  وبعض 
يحمل  وبعضها  نفسية  جروحا  تحمل  وأخرى   اإليفوارية،  كاال 
تاجر  مثل  الوهم   يبيع  االنحراف  واقع  يف  انضوائها  يبز  وشما 
املخدرات التونيس يف ايطاليا، والجروح عىل صدر  الحراق التونيس  

املتهم باالتجار بالبش واملخدرات..
عىل  الكامريا  تنفتح  أن  وقبل  املسلسل   انطالق  بداية  مع 

فضاءات واقعية فعلية تعيش فيها الشخصيات،  تصور الكامريا 
تنزل  آرسة،  كمدينة  فوق  من  تبدو  التي  االيطالية  املدينة  مشهد 
الكامريا بالتدريج لنرى املباني القديمة القذرة، واألنهج الضيقة، 
واألسوار املحفرة، ونرى كدس الصناديق، واملزابل. هذه هي مدينة 
شأن  كذلك  املهاجرة،  الشخصيات  وأوهام  خيبة  تجسد  الحلم 
الفتى ابن نعمة يتأمل أضواء املدينة الباقة، ثم يبحث عن أشياء 

يفرتشها لينام يف الصقيع. 
التي  الصاخبة  والبحار  الشاقة  بالطبيعة  بدءا  شاق  الواقع 
املجهول.  عىل  املفتوحة  الطبيعية  الطرق  إىل  وصوال  منها  يمرون 
بني ساللم يف دور ضيقة، وأخرى حلزونية يف السجون، وممرات 
ضيقة، وفضاءات واسعة ولكنها تتسع للعقاب عىل غرار املحكمة 
لكنها  التونيس  املخدرات  بائع  يعيش  أين  والحديقة  واملزرعة 

محاطة بالشباب التونيس املنحرف.
للحارقني  األمنية  االقتحامات  املسلسل  يف  األوىل  املشاهد  من 
املتاجرين باملخدرات ثم مالحقة الصبي املتشد الهارب يف األنهج 
الضيقة، مالحقة لم تقترص عىل ايطاليا بل مداهمة سكن والدته 
منزلها  مداهمة  كابوس  عىل  تستيقظ  وهي  تونس  يف  نعمة 
وتفتيشه بعدما ظهرت صورته يف اإلعالم اإليطايل كمشتبه به يف 
نلمس  ثمة  ومن  والدته.  مع  التحقيق  ويستمر  تفجريية،  عملية 
باإلرهابيني.. ثم  املهمشني  السية لوصم  الهجرة  تحويل مشكلة 
بالعمل  التحقت نعمة  الذي  النفايات  إىل مصب  الكامريا  بنا  تعود 
فيه لنرى واقع هؤالء عىل حقيقته…ليس بوصفه واقع جريمة بل 

بوصفه واقع النبش يف الفضالت لتسديد الرمق البسيط .. 
والكف  الواقع  معاينة  نحو  املتلقي  املسلسل  صانعو  يوجه 
التصوير  عن  العني  إغماض  يف  التفكري  مجرد  أو  الطريان،  عن 
هي  بل  املاكياج،  من  تخلو  التي  الوجوه  تلك  من  بدءا  الحقيقي، 
وجوه كالحة يف العتمة ارتسمت عليها خطوط الزمن. إضافة إىل 
تتقيأ  التي  الحسية  بتجاربها  أخرى  شخصيات  ترصح  الصورة 
العفونة، فالطفل الذي يشارك أمه العمل يف مصب النفايات يقر 
أكثر من مرة بعطونة الرائحة وأن هذه الرائحة أضحت شتيمة من 
املعلم الذي قال له أن رائحته مقرفة ومن رفاقه يف املدرسة الذين 

وصفوه بالزبال. 
هذا الوضع ازداد سوءا يف ايطاليا، حيث  يتعرض أحد السجناء 
الحارقني يف سجن ايطاليا األشبه بقلعة سجن قديم للتنكيل ألنه 
املستشفى  ليموت يف  املكان  إخراجه من  البد ويطلب  يعاني من 
ونرى حركته الخائرة وعدم قدرته عىل امليش. أما ابن نعمة الصغري 
الذي ينام يف الشوارع  يف العراء يف ايطاليا ويأكل من املزابل بهيئة 
“منذ  يسأله  التونيس  املخدرات  تاجر  فنرى  وسخ  صغري  متشد 
متى لم تغتسل؟”. هذا إضافة ملا تبدو عليه شخصيات املسلسل 

من قذارة وتعب وتنقل ومطاردة.
وزوارق  شاحنات  وتستمر  الوضع  يستمر  أخرى  جهة  من 
سكان  الوضع  يشمل  ال  حيث  إيطاليا  إىل  الشعية  غري  الهجرة 
تكون  الذين  األفارقة  إىل  يمتد  بل  للمتوسط  الشمالية  الضفة 

وجهتهم تونس ثم ايطاليا.
تناول املسلسل ما يالقي هؤالء من عنرصية مقيتة. فالتونسيون 
تونس  يف  وربما وضعهم  االفارقة،  بينهم  الغرباء ومن  يحبون  ال 

الخادمات  تالقي  وما  االفريقية  سارة  حسب  إيطاليا  من  اصعب 
من تعذيب جسدي .. ويف إيطاليا يقع استغالل الحارقني يف تجارة 
املخدرات والبعض اآلخر وخاصة من النساء يعملن يف مزرعة فالح 
الوسطى، يعشن يف غرفة رثة سقفها  العصور  باقطاعيي  شبيه 
آيل للسقوط، وحني شب حريق يف أكياس التبن رفع عليهن السالح 
ليطفئنه، ثم خصم ما حرق من مرتباتهن. فهن يعشن كالعبيد 

عنده  دون ترخيص قانوني يستغلهن جسديا ومعنويا ....
وكاتب  الوسالتي  لسعد  املخرج  له  يبحث  لم  الواقع  رعب 
الصورة  تلك  عن  أو  مخرج،  عن  الحكيم  الدين  عماد  السيناريو 
ملني  إبن  املوؤودة.  األحالم  تستمر  بل  الهجرة،  حول  الفضفاضة 
عقدة  من  يعاني  الجدار  عىل  حلمه  ويرسم  بالسفر  يحلم  الذي 
نفسية دائمة انعكست عىل لغته املتقطعة، الشاب املتعلم يف مصب 
املصب  يف  الطفل  بنجاح  العمال  من  كغريه  فرح  حني  النفايات 
أصيب  السابقة  نجاحه  لحظات  مستعيدا  الجميع  مع  ورقص 
بحادث سقوط النفايات عليه، ويف املستشفى يقر بأنه تعود عىل 
هذه األشياء السيئة... صور االحباط العديدة تغذيها صور الرعب 

الذي تعيشه املرأة .
خشية  الشاحنة  من  بسعة  “انزلوا   ، رسيع  املطاردة  ونسق 
الشاقة”.. فال مجال  اذهبوا بسعة العمالكم  الشاحنة …  مرور 

للتوقف قليال للحلم …
خالل  من  الرسائل  من  العديد  قدم  إذن  "حرقة"  مسلسل 
شمال  إىل  أفريقيا،   من  يخفى،  ال  مثلث  ضمن  حرقة  موضوع 
أفريقيا إىل إيطاليا، من خالل ثالث أنواع من الحركة، حيث تحررت 
والقريبة،  الطويلة  واللقطات  الزوايا  مختلف  خالل  من  الكامريا 
األضواء الداكنة، املوسيقى النفسية ترصخ كلما صورت تمزقات 
خالل  من  مقنعا  كان  أيضا  فالتمثيل  املمثلني:   حركة  النفس، 
تعبريات الوجه لتعكس الجوانب النفسية الباطنية تختزلها نظرة 
الشخصيات  خالل  من  املادية  بالحركة  االهتمام  مع  الشخصية 
الذي كانت حركته مدروسة من  املحقق  الذكورية مثل شخصية 
مختلف الزوايا،  وشخصية الحراق يف السجن التي جسدها مهذب 
والكلمات  مقتضبا  كان  الحوار  حتى  التشطري،  ذلك  ثم  الرمييل، 

موجهة يف مكانها كطلقات قناص محرتف. 
السينما،  إىل  أقرب  كان  الدرامي  العمل  هذا  أن  يلغي  ال  هذا 
مصاعب  عن  كشفت  التي  الجديدة  الواقعية  سينما  وبالتحديد 
األعمال  النوعية من  يقبل عىل هذه  أن  املشاهد  الحياة، وبإمكان 
يقل  مشاهدتها  عىل  اإلقبال  ولكن  فيلم،  مشاهدة  عند  الدرامية 
حلم  خالل  من  ولو  أنفاسه  اللتقاط  متنفسا  املشاهد  يجد  لم  إذ 
بسيط أو مشاهد إنسانية تروض الوحش الكامن، يف بيئة تعاني 
أو قصة  الفقر والجوع واالضطهاد،  من مشاكل حادة عىل غرار 
النقطة  هذه  إىل  تفطن  املخرج  ولعل  املعالم.   واضحة  محبوكة 
فاستنجد بأسماء المعة يف عالم التمثيل عىل غرار منى نورالدين 
وأحمد الحفيان ووجيهة الجندوبي ونادية بوستة وورياض حمدي 
الفرجاني  ومريم  باآلغا  وآية  بوعبيد  وياسمني  الرمييل  ومهذب 

وقيص العالقي واميمة املحرزي. وغريهم من الطاقات الشابة.

مسلسل »احلرقة« 
عمل درامي جاد 

بتقنيات سينامئية
هيام الفرشيشي

يصور وجع املهّمشني 
وعبثية احللم

دراما

منى نور الدين يف مشهد من املسلسل
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وعدم  الهرطقة  بني  االختيار  اىل  مدفوعني  انفسنا  نجد  "أحيانا 
االيمان" مثلما قال املفكر االمريكي ت.س. إليوت.. بل ومضطرين 
حال  يف  خطري  منعرج  اىل  يؤدي  كالهما  طريقني  بني  االختيار  اىل 
الفهري   لسامي  "براءة"  مسلسل  ولعل   .. والتبرّص  الوعي  فقداننا 
قريب من هذه املقاربة، بعيد عن اية جمالية فنية وابداعية وموغل 

يف املبارشاتية. 
عن  يختلف  حتما  لكنه  ابداعا  األغلبية  لدى  املسلسل  يمثّل  قد 
املصطلح االفالطوني )euresis( الذي يعني اكتشاف املبادئ الخالدة 
ال الهالكة وإنتاج القيم.. عمل مخادع يصّغر ما هو كبري ويكّب ما 
هو صغري وال يدرك من العالم اال وجهة نظر واحدة بتبنيه التناول 
الحيس العاجز. فعندما يُخِضع املخرج عمله للرؤية وليس للقياس 
والنسب ولطرح التساؤالت سيكون مجرد صناعة وهم باستحثاث 
فيه  اللعب  يعطي  حيث   .. للمشاهدين  واالنفعايل  الالعقيل  الجانب 
التمثّل  وْهم  الصوتية...  والتأثريات  واالضاءة  وبالخطاب  بالصورة 
للنسب...يف  دراسة  اية  عىل  يعتمد  ال  الواقع  يف  تركيبها  ان  حني  يف 
الوهم  املبدع بصانع  افالطون  املبدع والفيلسوف شبّه  مقارنته بني 
وقّربه من السفسطائي الذي يحاكي الظن.. وما نشاهده هذه األيام 

هو أقرب اىل السفسطائية.. 
شهر  خالل  للعرض  خّصيصا  املصّور  "براءة"  مسلسل  يجمع 
 . الدينية  للمسألة  طرحه  يف  والديستوبيا  اليوتوبيا  بني  رمضان 
حدثي  محتوى  أي  من  الشخصيات  إفراغ  هنا  باليوتوبيا  ونقصد 
صورة  ذلك  من  ومسقطة.  جاهزة  أفكار  لتسويق  محمال  وعّدها 
الطفل "اسالم" الذي يحرض من حني إىل آخر دون أن يكون له دور 
يتقمصها  شخصية  ال  مطلقة  فكرة  للمشاهد  بدا  األحداث  يف  مهم 
الصدق  اىل  ترمز  الطفولة  ان  باعتبار  سنوات   5 يتجاوز  لم  طفل 
لالسالم  بالنسبة  الشأن  كذلك  وفكريا  عمريا  التطور  واىل  والباءة 
الذي يراه البعض فكرة لم تتطور بعد وتحتاج لزمن معنّي للخالص.

موجودة  ليست  فكرة  عىل  الضوء  الفهري  سّلط  مسلسله  يف 
تشغل  ظاهرة  منها  جعل  وانما  مفزعة  بأرقام  متفشية  كظاهرة 
وارباك  الفزع  وبث  الوهم  بصناعة  عليه  يطلق  ما  وهو  املشاهدين 
املرتبكني وزعزعة من ال قواعد وال ركائز لهم وهذا ليس غريبا عنه 

فقد اشتغل سابقا عىل ظاهرة "الوشم" يف "أوالد مفيدة".
بعض  بتبيان  الديني  الفكر  "براءة"  مخرج  يمقت  ظاهريا 
العريف وفرض  الزواج  السلفية والتعصب عب  أعواره وبنقد ظاهرة 
الحجاب وتعنيف املرأة واللجوء اىل الكذب )التقية( ولكنه يضمر يف 
الطفل  صورة  وهي  ثانية  لصورة  التسويق  عب  ذلك  عكس  باطنه 
يثٌر  لم  مشّفرة  رسائل  الدرامي  العمل  يمرر  خالله  ومن  "اسالم".. 
حولها جمهور الشاشة الصغرية ألن الفهري لم يمّس الدين يف عمقه 
ولم يطرح أسئلة حقيقية.. رسائل مشفرة طغت بدورها عىل الفن 
وقضت عليه الن مبدع هذه االعمال ال يَُحاسب عىل رغبته يف إيصال 
مثل هذه األفكار ولكنّه يرّص عىل طرحها مما يكشف انه يطرحها 

لغايات أخرى بعيدة عن الجمالية وأقرب للدعايات السياسية..
"اليوتوبيا"  مفهومي  بني  "براءته"  يف  الفهري  راوح 
"اسالم"  شخصية  تحرض  )اليوتوبيا(  االوىل  ففي  و"الديستوبيا" 
املتخيّل  مع  بذلك  متماهيا  الدين  قوامه  تربويا  نموذجا  لتمرر 
الجماهريي الشعبوي املناهض للرتبية العرصية وما تكّرسه من قيم 
التي  األسوأ  يف صورته  "براءة"  يبدو مخرج  وهنا  وابداعية.  نقدية 

ترمي به يف مربع اإليديولوجيا وخارج أسوار الفن.
"ونّاس".  شخصية  صورة  يف  )الدستوبيا(  الثانية  تتبدى  بينما 
متدين سطحي تلّقف الدين من أفواه الشيوخ وكيّفه مع شخصيته 
الواقع  إىل  اقرب  وتبدو  رجعية  مواقف  تتبنى  شخصية  االنتهازية. 
الدينية  املؤسسة  هيمنة  إىل  نظرا  التونيس  الواقع  اىل  منها  الشقي 

هناك.
 ورغم أن شخصية "وناس" التي أحسن فتحي الهداوي تقمصها 
واقعنا  عىل  مسقطة  القول،  أسلفنا  كما  مقاسه  عىل  قّدت  وكأنها 
السطحي  الفهم  يفضح  أن  خاللها  من  حاول  الفهري  سامي  فإن 
التي لبست  الفئة  التونسيني ولعله يقصد  للدين عند عدد كبري من 
هذا الجلباب مع صعود نجم اإلسالم السيايس بتونس إثر الثورة. إال 
أن هذا النقد املبارش للتدين االستعرايض والهش لم تكن الغاية منه 
تكريس رؤية متنورة للدين بل رؤية أكثر تعّصبا.  وهذا االستنتاج 
االسالم  يمثل  الذي  "اسالم"  الطفل  صورة  بني  املقابلة  به  تسمح 

النقي وصورة "ونّاس" املتدين املدّلس.

مبارشة  غري  بطريقة  الديني  الفكر  مآزق  يبني  ان  الفهري  أراد 
قراءة  خالل  من  ترصفاته  كل  يبر  الذي  الدين  رجل  يكشف  وأن 
واحدة لإلسالم وهي طريقة متعّصبة وخالية من القيم يطبق فيها 
"ونّاس" الشع لكنه مستعد للكذب )باللجوء إىل التقية إلخفاء أمر 

زواجه العريف(.
وإنما  البعض  يدعي  كما  مفتوحة  أبوابا  إذن  الفهري  يخلع  لم 
قدم مادة قابلة للرتويج يف مجتمع مازال يرى أن خالصنا ال يكون 
إال بالعودة إىل منابع الدين الصافية. ومن "أوالد مفيدة" إىل "براءة" 
يسري الفهري يف طريق مستقيم وهو االشتغال عىل قضايا مغلوطة 
الجسد والدين والسياسة رغم  لم يحسم فيها الشعب بعد )قضايا 
أفول نجم هذه األخرية لدى العوام( وهو يف كل ذلك ال يحتكم إىل الفن 
بل إىل منطق الربح. لكن هذا النقد البقي الذي قّدمنا ملسلسل "براءة" 
ال يعني البتة أن يكون الفن واعظا ومرشدا ومصلحا وال يعني أيضا 
أن يكون مكرسا للواقع أو مشوها له وإنما مرمانا من هذه القراءة 
ولو  املبارشاتية  يف  سقط  "براءة"  مسلسل  أن  التأكيد  الخاطفة 
بطريقة أخرى أي باجرتاح نماذج ليست من صميم مجتمعنا ولكنها 
كامنة فيه مكمن النار يف الحجر. ولتوضيح الصورة أكثر نقول إن 
نادى  مثلما  النقدي  والتفكري  العلمانية  نحو  املجتمع  ذهاب  عدم 
بذلك الراحل هشام جعيّط وغريه، إىل الحد الذي يعصمه من التعصب 
واالنغالق يجعل من النموذج الذي يطرحه الفهري لغايات تسويقية 

واالسالم السيايس لغايات ايديولوجية، ممكنا يف مجتمعنا.
ومهما يكن من أمر فإن الفهري لم يخن توجهاته وهي اللعب 
عىل األوتار الحساسة ملجتمع يف طور التغيري لغايات ربحية. وطبعا 
هذا من حقه رشط اال يتشدق هو وأمثاله بإيهام امُلشاهد أن اشتغاله 
كان عىل الفن أكثر من املضمون أو انه يروم تناول الزوايا املظلمة 
مربع  يف  به  ترمي  التي  األسوأ  صورته  يف  التنوير  بغاية  املجتمع  يف 
اإليديولوجيا أي خارج أسوار الفن. خالصة القول إن الفهري محكوم 
بالفكرة ومدى نجاحها يف جذب أكثر ما يمكن من املشاهدين، وليس 
باملضمون الفني .كما لم تكن لديه أية غايات ال نقدية وال فنية وال 

إنتاج قيم جديدة تقطع مع هذا النكوص واالرتداد.. 

»براءة« الفهري بني اليتوبيا والدستوبيا
عواطف البلدي

دراما
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23الشارع الثقافي سينما

َحَرَكة السِّينَِمائِيِّين الُهَواة

َبْذَرُة الطَّلِيَعة
أ.د.الهادي خليل

)تنويه : أقرتح هذا املقال املقتطف من كتابي 
 60 مرور  بمناسبة  التونسية  السينما  أبجديات 
سنة عىل ميالد أعرق جمعية للسينمائيني الهواة 

يف تونس(. 

يِنَماِئيِّني  ِللسِّ التُّونِِسيَّة  الَجاِمَعة  َلِعبَْت 
ا،  ُمِهمًّ َدْوًرا   ،1962 َسنََة  َسْت  تَأَسَّ الِتي  الُهَواة، 
الِذي  ف  امُلْحرَتِ َغرْي  ِلْلِفيلم  قِليِبيَة  َمْهَرَجان  َعْبَ 
َسنَتنَْي،  ُكّل  َمرَّة   ،1964 َسنَة  نَْشأَِتِه  ُمنْذُ  يَُقام، 
اْستَْقَطبَْت  َوثََقاِفيَّة  ِسيِنَماِئيَّة  َحَرِكيَّة  إِْرَساِء  يِف 
اِئح امُلْجتََمع. َوَما َكاَن  َجَماِهري َغِفريَة ِمْن ُكّل رَشَ
َوتُِشّع  َر  تَتََطوَّ أَْن  َفة  امُلْحرَتِ التُّونِِسيَّة  يِنَما  ِللسِّ
ِبُكلِّ  الَحيَِوي،  امَلْخَب  ِلذَِلَك  الَحاسم  اإِلْسَهام  َلْوالَ 

تََجاٍرِبِه َوُمَحاَوالَِتِه َوتََطلَُّعاِتِه َوإِْحبَاَطاِتِه.
يِنَماِئيِّني  َويُْعتََبُ ُصُمود الَجاِمَعة التُّونِِسيَّة ِللسِّ
أَْكثَر  َعىَل  الِفْعيِل  َوُحُضورها  اليَْوم  َحّد  إىَِل  الُهَواة 
أَِو  األَْفالَم  إِنْتَاج  ُمْستََوى  َعىَل  َواِجَهة، سَواء  ِمْن 
ُمْؤتََمر  َكرَتَؤُِّسَها  َكِبريَة  تََظاُهَرات  َعىَل  اف  اإِلرْشَ
يِنَماِئيِّني الُهَواة الِذي اْحتََضنَتُْه  َويِل ِللسِّ االِتَِّحاد الدُّ
َشْهر جَوان  ُمَوىفَّ  يِف  التُّونِِسيَّة  اَمات  الَحمَّ َمِدينَة 
ُمود  الصُّ امُلْعِجَزات.  َقِبيل  ِمْن   ،2008 َسنَة  ِمْن 
اْستَْلَهَمْت،  ِلَجْمِعيٍَّة  ُمَميَّزتَان  ِسَمتَاِن  َوامُلَواَجَهة 
ِمَن  أَْو  اِخِليَّة  الدَّ تَنَاُقَضاِتَها  ِمْن  َمرَّة،  ُكلِّ  يِف 
َلط  َصات َوالَعَراِقيل الِتي َفَرَضتَْها َعَليَْها السُّ امُلنَغِّ
اًرا  إرِْصَ اْسِتْقالَِليَِّتَها،  ِبَسبَِب  يَاِسيَّة  َوالسِّ اإِلَداِريَّة 

أََشدَّ َوَطاَقًة أَْوىَف.

الُمثَابََرة
َضيَِّقة  الُهَواة  يِنَماِئيِّني  السِّ َحَرَكُة  تَُكْن  َلْم 
اآلَفاق َوالرَُّؤى أَْو ُمتََقْوِقَعة َعىَل ذَاِتَها َكَما يُْعتََقد. 
أَِو الَوثَاِئِقيَّة الِتي أَنَْجَزتَْها،  َفِفي األَْفالَم الرَِّواِئيَّة 
ِبَجيِِّدَها َوَرِديِئَها، أَثْبَتَْت أَنََّها َقاِدَرة َعىَل أَْن تَُكوَن 

االِْجِتَماِعيَّة  التََّحوُّالَت  ِألََهّم  َعاِكَسة  ِمْرآٌة 
َقاِدَرة َعىَل  الِتي َعَرَفتَْها تُونس.  يَاِسيَّة  َوالسِّ
َوَحَساِسيَّات  ُمتَنَوَِّعة  تَْعِبريَات  اْسِتْقَطاب 
َدة. إِنَّ تَْقِييم َمِسريَة الَجاِمَعة التُّونِِسيَّة  ُمتََعدِّ
َزَمِنيٍّ  تََسْلُسٍل  ِبَحَسِب  الُهَواة  يِنَماِئيِّني  ِللسِّ
ٍه إِيديُولُوِجّي ِبَعيِْنِه يَبُْدو أَْمًرا  َصاِرم أَْو تََوجُّ
ُمتََداِخَلة  َحيَاتََها  إِنَّ  اْعِتبَاِطيًّا.  ُمْجِحًفا، 
َل َمَراِحَل  ًفا، ُمَحصَّ ُمتََشاِبَكة، إِنْتَاًجا أَْو ترََصُّ
َوِعنَْدَما  َهِزيَلة.  ُمتََعثَِّرة  َوأُْخَرى  َقة  ُمْشِ
ِسيَاِسيًّا  األَْفالَم  تَْوِظيف  َعْقِليَّة  اْستَْحَوذَْت 
امَلَعاِيري  َعىَل  امُلبَارِش  التَّْحِرييِض  امَلّد  َوتَْغِليب 
يَّة  َوُحرِّ االِْخِتالَف  َفَضاِئل  َوَعىَل  الَجَماِليَّة 
َة تَُصدُّ َهذَا  التَّْعِبري، انَْبَْت نُْخبٌَة ُمتََفتَِّحة، نرَيِّ
ة  وِفيِني امُلتََصلِّب، َوتَُواِجُهُه ِبالُحجَّ التَّيَّار الشُّ

َوالِحَوار.
يِنَماِئيِّني  َلْم تَُكِن الَجاِمَعة التُّونِِسيَّة ِللسِّ
َظْريِفّ  َجْمِعيَّاِتّي  َهيَْكل  ُمَجرََّد  الُهَواة 
تَنَْقِرْض  َلْم  ِلذَِلَك  َوالَقنَاَعات.  امُلَماَرَسات 
يِنَماِئيِّني  السِّ بَْعُض  َغاَدَرَها  ِحنَي  َحتَّى 
َوأَْحَمد  الخِليِفي  عَمار  أَْمثَال  بَاب  الشَّ
الخِشني َوِرَضا البَاِهي َوَسْلَمى بَكَّار ِبَسبَِب 
امُلْخِرِجني  بَْعض  َعوََّضُهْم  َلَقْد  االِْحرِتَاف. 
ِبُكلِّ  الَحَرَكة  َخَدُموا  امُلَحنَِّكني،  ِسني،  امُلتََحمِّ
ذََلِك  الَحيَاة،  ُسنَّة  ِهَي  ِتْلَك  َوتََفاٍن.  ِصْدٍق 
األَْفَراد  َحَماَسة  إِنَّ  التََّعاُقب.  َمنَْطق  ُهَو 
ِمْن  يَْختَِزنُونَُه  َوَما  الَعَمل  َعىَل  َوَطاَقِتِهْم 
تََطلَُّعات َوآَمال، تَبَْقى، يِف النَِّهايَة، أَْقَوى ِمَن 

َعاِئًقا  تَُكوُن  الِتي  َواإلِيديُولُوِجيَا  َوالبُنَى  الَهيَاِكل 
اِئبَة والُقْدَرة َعىَل الِفْعل  إِذَا َلْم تَتَِّسْم ِبالَحَرَكة الدَّ
االِْخِتالَف  َوِبَحتِْميَّة  التَّاِريخ  ِبَمنَْطق  َواإلِيَمان 

َوالتَّبَايُن يِف الرَّأْي.
يَايِسّ  السِّ تُونس  تَاِريخ  ِمْن  ا  َهامًّ ِقسًما  إِنَّ 
أََزَمات  ِمْن  َما يَْحِملُُه  ِبُكلِّ  َوالثََّقايِف،  َواالِْجِتَماِعي 
الَهاِويَة  األَْفالَم  بَْعِض  يِف  ُد  يَتََجسَّ َعاِصَفة، 
يَُكن  َوَلْم  الرَِّواِئي.  أَِو  الَوثَاِئِقي  َشْكِلَها  يِف  َسَواء 
َوِليد  الَجاِمَعة  ِبِه  َقاَمت  الِذي  الطَّالَِئِعي  الدَّور 
بِْعينَات  والسَّ تِّينَات  السِّ َفرْتَة  َفِفي  ْدفة.  الصُّ
الطُّالَِّبيَّة  الَحَرَكة  ِبَقْمِع  تََميََّزْت  الِتي  الَحاِسَمة 
امَلاْركيِس  اليََسار  ُرُموز  أََهّم  َوِبُمَحاَكَمة  امُلنَاِضَلة 
التُّونِِسيِّني  اِل  ِلْلُعمَّ الَعاّم  االِتَِّحاد  َوِبُمَضايََقِة 
َجبَْهة  ُهنَالَك  َكانَْت  اْسِتْقالَِليَِّتِه،  ِمن  َوتَْجِريِدِه 
األَْصِعَدة،  َجِميع  َعىَل  ْت،  تََصدَّ النَِّطاِق  َواِسَعُة 
َعَليَْها  أَْقَدَم  الِتي  َوالَقْهر  االِْضِطَهاَدات  َحْمَلة  إىَِل 

الِحْزب الَحاِكم َوأَْعَوانُُه آنَذَاك.

بَْعُض  اَسة،  الَحسَّ الَفرْتَة  ِتْلَك  يِف  َظَهَرْت، 
األَْكَب«  »امُلَجاِهد  ِنَظام  انْتََقَدْت  الِتي  األَْفالم 
ُمْعتَِمَدًة  ِبالُحْكم،  التََّفرُّد  َمَخاِطر  ِمْن  َوَحذََّرت 
ُكِتبَْت  بََلد  َفِفي  ْخِريَة.  َوالسُّ التََّهكُّم  َعىَل  أََساًسا 
يَايِس  َوالسِّ االِْجِتَماِعي  تَاِريِخِه  ِمْن  ة  ِعدَّ َمَقاِطع 
ِمْن ِقبَل »ُمَؤرِِّخني« تَاِبِعني ِللنَِّظام الَحاِكم َوَرْمِزِه 
ة ِفعل تَْفَضُح امُلَغاَلَطات  األَْوَحد، َكاَن الَ بُدَّ ِمْن َردَّ
األَْحَداث  َعِن  ُمَغاِيَرة  ُصوَرة  َوتُْعِطي  امُلْرتََكبَة 
النَِّضاِليَّة  الَحَماَسة  َهِذِه  تَُكْن  َوَلْم  َوالَوَقاِئع. 
َوإِنََّما  َفَقْط،  َساِخنَة،  ِسيَاِسيَّة  ُظُروف  نَِتيَجة 
أَيًْضا نَِتيَجة ُمِحيط ثََقايِف َوِفْكِري ُمْضَطِرب َرْحب 

اآلَفاق َوالتََّطلَُّعات.
التُّونِِسيَّة  الَجاِمَعة  َفْصُل  يُْمِكُن  َوالَ 
الَجاِمَعة  الَحاِضن،  إَِطاِرَها  َعْن  يِنَماِئيِّني  ِللسِّ
َسنَة  أُنِْشئْت  الِتي  يِنَما  السِّ ِلنََواِدي  التُّونِسيَّة 
ابع  اق الَفّن السَّ 1949. اْحتََضنَْت أَْجيَاالً ِمْن ُعشَّ
ُمنَْفِتَحة  َطالَِئِعيَّة  ِسيِنَماِئيَّة  ثََقاَفة  َخْت  َوَرسَّ
الَعاَلم.  يِف  الِكبَار  امُلبِْدِعني  تََجاِرب  َعىَل 
يِف  الِفيلِميَّة،  الطَّْفَرة  َهِذِه  َرْت  تََصدَّ
َطة  أرَْشِ يِنَما،  السِّ نََواِدي  أَْوَساط 
أيِزنْشتَايْن  َسارِجي  الرُّويِس  امُلْخِرج 
»امُلَدّرَعة  ِمثَْل   )serguei eisenstein(
 )Le cuirassé pOtemkine( بُوتَْمِكني« 
َو»أْكتُوبر«   )La grève( اب«  و»اإلرِْضَ
اإلِيَطاِليَّة  الَواِقِعيّة  َوتَيَّار   )OctObre(
 )Le néO-réaLisame itaLien( الَجِديَدة
 La( الَجِديَدة  الِفَرنِْسيَّة  َوامَلْوَجة 
َكَما   .  )nOuveLLe vague française

ُحُضورا  الالَِّتيِنيَّة  أَْمِريَكا  ِلِسيِنَما  َكاَن 
يِف  الَحاِميَة  َوِنَقاَشاِتَها  نََواِديَها  يِف  بَاِرزا 

بََلد يَْغيِل َكاملِْرَجل.
ِتْلَك  يِف  امُلنَْجَزة،  األَْفالَم  َكانَِت  َلَقْد 
يِنَماِئيِّني  السِّ َحَرَكة  ِمْن  الذََّهِبيَّة  الَفرْتَة 
الُهَواة، َعاِكَسة ِلَهِذِه امَلْرَجِعيَّات الَعاَلِميَّة 
الِتي أَْضَحْت ُجْزًءا الَ يَتََجزَّأُ ِمْن ُهُموِمنَا 
عبد  الَقرْيََواِني  يِنَماِئي  َفالسِّ اليَْوِميَّة. 
ِخالَل  أَْطَلَق  الِذي  َمثاَلً،  بُوِدْن،  اب  الَوهَّ
وع إِْصالَح  َسنََوات 1972 - 1975 َمْشُ
َطالَب ِفيِه ِبِإَعاَدة نََظر ِجذِْريَّة يِف َهيَاِكل 
الُهَواة  يِنَماِئيِّني  ِللسِّ التُّونِِسيَّة  الَجاِمَعة 
يِف  َكِثريًا  ََّر  تَأَث َوتَْوِزيًعا،  َوإِنْتَاًجا  تَْسِيريًا 
أَْن  َعيَلَّ  »َمْحُكوٌم  امُلْمتَاَزيِْن  يَطيِْه  رَشِ
اع«  أَِعيش« )cOndamné à vivre( َو»رِصَ
َو1971   1969 َسنَة  امُلنَْجَزيِْن   )dueL(
أَنُْطونْيُونِي  اإلِيَطايِل  امُلْخِرج  ِبأَْفالَم 

 ،)bLOw-up( آب«  »بلُو  ة  َوَخاصَّ  )antOniOni(
يَاِئَسة  تَُكوُن  تََكاُد  ِبنَْظَرة  تَتَِّسُم  أَْفالَم  َوِهَي 
أَيًْضا  يَتََجىلَّ  الزَّاِئَفة.  َوتَْمِثيلِيَّاِته  الَعاَلم  َحيَاَل 
َدة  امُلتََعدِّ يِنَماِئيَّة  السِّ اَقات  اإِلرْشَ َمَع  التََّفاُعل  َهذَا 
البَاِهي  ِلِرَضا  امَلْمنُوَعة«  »الَعتَبَات  يِف  امَلَصاِدر 
يَطان  و»الَوْهُم الَكِبري« ِلَفتِْحي كِميَشة، َوُهَما رَشِ
1972 يِف إَِطار نَاِدي الَقرْيََوان الَعِتيد  َرا َسنَة  ُصوِّ

يِنَماِئيِّني الُهَواة. ِللسِّ
إِنَّ بَْصَمة الَواِقِعيَّة اإلِيَطاِليَّة الَجِديَدة َواِضَحٌة 
يَتََميََّزان  اللَّذَيِْن  الَخاِلَديْن  الَعَمَلنْيِ  َهذَيِْن  يِف  َجِليَّة 
َكَما  َوِصْدِقه.  االِْجِتَماِعي  ااِلْلِتَزام  ِبَوَجاَهة 
الرَّاِقيَة  يِنَماِئيَّة  السِّ لَُغِتِهَما  َضْوء  َعىَل  يَتَِّضُح، 
ة الَكاِدر َوُسلَّم اللََّقَطات  ُخُصوًصا ِمْن نَاِحيَة ِحدَّ
َمَع  تَنَاصٍّ  يِف  أَنَُّهَما  امُلنْتََقاة،  التََّفاِصيل  َونُتُوء 
ينَات  ُكْبَيَات األَْفالَم الرُّوِسيَّة الِتي بََرَزْت يِف الِعْشِ

َوالثَّالَِثينَات.
أَْلَقِت  الِتي  الَهاِويَة  األَْفالَم  َهِذِه  َكانَْت  َلَقْد 
َكاَن  الِتي  َواألََزَمات  التَّنَاُقَضات  َعىَل  ْوء  الضَّ
ِتْلَقاِئي  تَنَاُغٍم  يِف  التُّونِيِسّ  امُلْجتََمع  ِفيَها  يَتََخبَُّط 
ِقبَل  ِمْن  َرت  ُصوِّ الِتي  األَْفالَم  ِمَن  َمْجُموَعة  َمَع 
النُّور  رأَى   ،1968 َفِفي  ِفني.  امُلْحرَتِ يِنَماِئيِّني  السِّ
َوَضَع  الِذي  َعاِئَشة  ِبْن  ادق  ِللصَّ »ُمْختَار«  ِفيلم 
فَرانُْكُفونِي  َكاِتب  بُوْرتِريه  َعْبَ  األََساس،  َحَجر 
ِلِسيِنَما  ِلَحيَاِته،  َحّد  َوْضَع  يَُقرُِّر  ُمتَأَزِّم  َشاّب 
الِفَرنِْسيَِّة  امَلْوَجِة  ِبأَْفالَم  امَلْطبُوَعة  امُلَؤّلف 
ار،  الَجِديَدة. َويِف 1970، تَنَاَوَل َعبْد الّلِطيف ِبْن َعمَّ
ل »ِحَكايَة بَِسيَطة  يِطِه الطَِّويل األَوَّ ِمْن ِخالَِل رَشِ
ا«، َقِضيَّة َعْوَدة امُلثَّقِفني إىَِل أَْرض الَوَطن بَْعَد  ِجدًّ
َراَسة ِبِفَرنَْسا، ُمْبًِزا  نََوات الِتي َقّضوَها يِف الدِّ السَّ
ُضُهْم  تَْعرَتِ الِتي  َوالذَّاِتيَّة  االِْجِتَماِعيَّة  الَعَراِقيل 
يُمْقَراِطيَّة.  الدِّ يَّات  الُحرِّ َكبْت  ِمْن  يَُعاِني  بََلٍد  يِف 
تَاِريخ  يِف  َساِطَعة  َعالََمة   1972 َسنَة  َوَستَُكون 
يط  ِبِإنَْجاز رَشِ َوذَِلَك  َفة  امُلْحرَتِ التُّونِِسيَّة  يِنَما  السِّ
يِف  أُنِْجَز  ِفيلم،  َوُهَو  بَابَاي،  ِإلِبَْراِهيم  »َوَغًدا...؟« 
ة َقَضايَا تَْشَغُل امُلِجتََمع  ُظُروف َصْعبَة. َكَشَف ِعدَّ
التُّونِيِس، َسَواء يِف األَْريَاف أَْو يِف تُونس الَعاِصَمة، 
َويِف ُمَقّدَمِتَها الِبَطاَلة َوالَفْقر. َلِكنَّ الَحَدث البَاِرز، 
ِفيلم  تَْصِوير  ُهَو  الِخْصبَة،  امَلْرَحَلة  َهِذِه  ِخالََل 
 ،1973 َسنَة  ار،  َعمَّ ِبْن  الّلِطيف  ِلَعبْد  »َسْجنَان« 

َوُهَو َعَمل يُِشيُد
الَجَماِهري  أَْصنَاف  ُمْختََلف  ِبتَْضِحيَّات 
ْعِبيَّة يِف َمْعَرَكة التَّْحِرير الَوَطِنّي. انَْعتََق ِبذَِلَك  الشَّ
ِمْن أََحاِديَّة امُلَقاَربَة َوأَْخَرَجَها ِمْن ُقُمُقِم امَلْرَجِعيَّة 

البُورِقيِبيَّة.
َسَواء  التَّأِْسيِسيَّة،  األَْفالَم  َهِذِه  َقَطَعْت  َلَقْد 
َحَرَكة  َمايِض  َمَع  َهاِويَة،  أَْو  َفة  ُمْحرَتِ َكانَْت 
الخِليِفي  عَمار  َص  تََخصَّ الِتي  الَوَطِنّي  التَّْحِرير 
َعىَل  َوأَكََّدْت  ة  الَخاصَّ ِبَطِريَقِتِه  ِذْكَراَها  تَْخِليِد  يِف 
يِف  النَّاِشئَة  التُّونِسيَّة  يِنَما  ِللسِّ الَفاِعل  ْور  الدَّ
إىَِل  َوالتَّنِْبيه  التُّونيِس  امُلْجتََمع  َراِهن  اْسِتْكَشاِف 

ره. الَعَواِئق الِتي تَُعْرِقُل نُُمّوه َوتََطوُّ

الَعَطاء
الَجاِمَعة  ِبَدايَات  اْسِتْعَراض  ِبَصَدِد  َونَْحُن 
اإِلَشاَدة  ِمَن  بُدَّ  الُهَواة، الَ  يِنَماِئيِّني  ِللسِّ التُّونِسيَّة 
تَأِْصيل  يِف  الرُّوَّاد  بَْعض  َلِعبَُه  الِذي  امُلِهّم  ْور  ِبالدَّ
َهاِتَها َوُطُموَحاِتَها.  َهِذِه الَجْمِعيَّة َوالذَّْوِد َعْن تََوجُّ
فِإىَل َجاِنب إِْسَهام عَمار الخليِفي الثَّاِبت يِف َعَمِليَّة 
َرُجل  بُوزِريبَة،  حسن  َقاَم  الَعِسريَة،  التَّأِْسيس 

عطيات األبنودي تتسلم جائزتها من وزير الثقافة الشاذيل القليبي

دورة تكوينية لكوادر جامعة هواة السينما. الكاف 1969
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24الشارع الثقافي
َف َعىَل َدَواِليب  يِنَما، الِذي أرَْشَ الثََّقافة امُلتَيَّم ِبالسِّ
نََوات األُوىَل ِمن انِْبَعاِثَها، ِبَعَمٍل  الَجاِمَعة ِخالَل السَّ
َجبَّار َقْصَد تَْرِشيد َهذا الَهيَْكل َوَلّم َشْمل ُصُفوف 
األُوىَل  النََّواة   1961 َسنَة  َس  أَسَّ َلَقْد  امُلنَْخِرِطني. 
َعْبَ  الُهَواة،  يِنَماِئيِّني  ِللسِّ التُّونِِسيَّة  ِلْلَجاِمَعة 
التُّونِِسيَّة  يِنَماِئيَّة  السِّ ِبيبَة  الشَّ َجْمِعيَّة  ّإِْحَداث 
األَِديب  امَلَدِني،  عّزالّدين  َصِديقه  ِبُمَعاَضَدة 

َوالَكاتب امَلْعُروف.
يِنَماِئيِّني  ِللسِّ التُّونِسيَّة  الَجاِمَعة  تَُكِن  َلْم 
بَاب  الشَّ ِمَن  َطالَِئع  َكانَْت  بَْل  أَْفالٍَم  الُهَواة مَجرََّد 
ف َعَمَلْت ُكّل َما يِف ِوْسِعَها ِلْلِحَفاِظ  التُّونيِس امُلثَقَّ
تََجاَوبَْت  الِتي  الثََّقاِفيَّة  الِقيَم  ِمَن  َمْجُموَعة  َعىَل 
نَذُْكُر  ال.  َوالُعمَّ َلًبَة  الطَّ ِمَن  َغِفريَة  أَْعَداد  َمَعَها 
ُسوَسة  نَاِدي  ِمْن  وَّايِش،  الشَّ اذيِل  الشَّ ِمنُْهْم 
امُلتََطوِِّعني  َهُؤالَء  ِطينَة  ِمْن  َكاَن  الِذي  النَِّشيط، 
الثََّقاِفيَّة  ِلْلَجّمِعيَّات  الَحيَِويَّة  ة  بامُلِهمَّ امُلْؤِمِنني 
َعىَل  َوَحثِِّهْم  النَّاس  َضَماِئر  تَْوِعيَة  يِف  امُلْستَِقلَّة 

التَّْوق إىَِل الُخُروج ِمَن الطَّْوق.
يِنَماِئيِّني  بَل السِّ َكانَْت أُوىَل األَْفالَم امُلنَْجَزة ِمْن ْقِ
َوَوَجاَهِة  ِبُجْرأَِتَها  الَ  لاِلنِْتبَاه  الَِفتَة  الُهَواة 
ِكتَابَِتَها  ِبَفْضِل  أَيًْضا  َوإِنََّما  َفَقْط  ُمَقاَربَاِتَها 
َعىَل  امُلتََفتَِّحة  األَْفالَم  ِتْلَك  ِمنَْها  امُلتَْقنَة،  امُلْحكَمة 
تََمثُّالً  ِلنَبِْضِه  َوامُلتََمثَِّلة  التُّونيِس  امُلْجتََمع  َواِقع 
ة ِمْن 1967 إىَِل  َصاِئبًا َوُمَؤثًِّرا، ِخالََل الِفرْتَة امُلْمتَدَّ
َوَحَرِكيَّة  إِْشَعاًعا  األَْكثََر  النََّواِدي  ِبَفْضِل   ،1972
ام األَنف ونَاِدي  َواْلِتَزاًما َكنَاِدي تُونس َونَاِدي حمَّ

الَقرْيََوان َونَاِدي ُسوَسة.
أَْخَرَج،  الَولُود،  الَحّي  النََّسق  َهذَا  إَِطار  يِف 
يِنَما  السِّ َعاِشق  وِقي،  امَلْسُ الحِبيب   ،1967 َسنَة 
َسنَة  نُوفمب  َشهر  ِخالَل  انْتََحَر  الِذي  ح  َوامَلْسَ
ِصنف  إىَِل  يَنْتَِمي  »َعاملنَا«  ِبُعنَْوان  ِفيلَما   ،1980
ور امُلتََحرَِّكة َويَُدوم َعْش َدَقاِئق. يَْعتَِمُد النُّْكتَة  الصُّ
َحَرَكة  َمْشَهِد  َعْبَ  ِفيِه،  َويَنْتَِقُد  الَهاِدَفة  الرَّْمِزيَّة 
َول  الدُّ تَْفِرُضَها  الِتي  الَهيَْمنَة  َجاِئر،  السَّ ُعَلب 
الُعْظَمى َعىَل الَعالم. َويِف َسنَة 1969، تََطرََّق عبد 
اب بُودن يِف ِفيلِمِه الرَِّواِئي »َمْحُكوم َعيَلَّ أَْن  الَوهَّ
يَّة أاَلَ َوهَي الَحْرب  أَِعيش« إىَِل َقِضيَّة بَاِلَغة األََهمِّ
َهذَا  يِف  نَُشاِهُد  النَّاس.  نَْفِسيَّات  َعىَل  َوآَثَارَها 
َرُجالً  َدِقيَقة،  َعَشة  يَُدوم خمسة  الِذي  يط  ِ الشَّ
ُمْرتَِديًا بْدَلة َعْسَكِريَّة )الَفاضل الجِزيِري( ِبَصَدِد 
تَْمِرين َمْجُموعة ِمَن األَْطَفال َعىَل أََساِليب الَحْرب 
الِذي  الّضيّق  الَخانق  بَيِْتِه  َفَضاء  يِف  َوِخَدِعَها، 
تَنَْقِلُب  النَِّهايَة  يِف  الُعنْف.  ُصَور  ُجدَرانه  ُح  تَُوشِّ
الَعْسَكِريَّة  ِلْلبُُطوالَت  تَْمِجيِدِه  َفْرط  ِمْن  األُُمور 
ْوَداِوي  السَّ الَعاَلم  َهذَا  َضَحايَا  ل  أَوَّ ُهَو  َويَُكوُن 
الِذي َخَلَقُه ِمْن َحْوله. َلِكنَّ الِفيلم يُْختَتَُم ِبَلْقَطة 
يِف  يَتََظاَهُرون  أَْطَفاالً  ِخالَِلَها  ِمْن  نََرى  تََفاُؤِليّة 
َوالتَّآِخي  الّسلم  إىَِل  تَْدُعو  َراِفِعنَي الَِفتَات  اِرع  الشَّ

ُعوب. بنَْيَ الشُّ
ِمْن  الَعقرِبي،  َخالد  َصّور  يَاق،  السِّ نَْفس  يِف 
يًطا َقِصريًا بعنَوان  نَاِدي تُونس، َسنَة 1973، رَشِ
يّة ملهرَجان قليبية  الَت«، َفاَز ِباملِيَداِليَّة الفضِّ »تَأَمُّ
لنََواِدي  التُّونسيّة  الَجاِمَعة  َوَجاِئَزة  الُهَواة  ِلِفيلم 
بني  يَُراوح  الِذي  يط  ِ الشَّ َهذَا  َويرصد  يِنَما.  السِّ
امَلْوُجود  التََّصدّع  َوالَوثَاِئِقي  الرَِّواِئي  املستَوينَْي 
بنَْيَ بُْلَدان العالم الثّالث يف ِحنَي َكاَن ِمْن َواِجِبَها 
الُعْظَمى  الدُّول  ُعْدَوان  أََمام  َواِحًدا  ا  الُوُقوَف َصفًّ

الَغِنيَّة.
أَْن  َحاَوَلْت  الِتي  األَْفالَم  َهِذِه  َمَع  ِبالتََّواِزي 
ْلِبيَّة امُلتََعلَِّقة  تَتَِّخذَ َمْوِقًفا ِمْن بَْعض الظََّواِهر السَّ
اَحة الَعاَلِميَّة، ُرِكََز التََّميشَِّ الِذي َساَد يِف ِتْلَك  ِبالسَّ
اْجِتَماِعيَّة  ِصبَْغة  ذَات  أَْعَمال  إِنْتَاِج  َعىَل  الَفرْتَة 
ِبالَفنَّ  امُلولع  شِبيل  ِللحِبيب  َوَكاَن  َوُوُجوِديَّة. 
َمنزل  ِبنَاِدي  َكَهاٍو  َمِسريَته  بََدأَ  َوَقْد  التَّْشِكييِل، 
بُورقيبة قبل أَْن يَْلتَِحَق ِبنَاِدي تُونس، َدْوٌر ِريَاِدّي 
»الَقَلق«،  ِبُعنَْوان  ِفيلًما  أَْخَرَج  امَلجال.  َهذَا  يِف 
تَاِريخ  يِف  ِباألَْلَوان  يط  رَشِ ل  أَوَّ َوُهَو   1967 َسنَة 
يَْرِوي  الُهَواة.  يِنَماِئيِّني  ِللسِّ التُّونِسيَّة  الَجامَعة 
ُمتَأَّزم  ام  َرسَّ ُعْزَلَة  الُوُجوِديَّة  الَفْلَسِفيَّة  بنَْزَعِتِه 

ُمْحتَار يَِجُد َخالَصه يِف االِنِْتَحار.
ِمْن  بَكَّار،  َسْلَمى  أَْخَرَجْت  نَة،  السَّ نَْفس  يِف 
َحَرَكة  ُرُموز  أََهّم  ِمْن  َوهَي  األَنْف،  ام  َحمَّ نَاِدي 
يِنَماِئيِّني الُهَواة، ِفيلًما يِف َعش َدَقاِئق ُعنَْوانُه  السِّ
تَُواِجُه  َطاِلبَة  بُورتِريه  َوهَو  »االِْسِتَفاَقة«. 
ِقبَل  ِمْن  َعَليَْها  امُلَسلََّطة  اليَْوِميَّة  ُغوَطات  الضُّ
ا امُلنْصف بن مَراد، امُلنْتَِمي  َواِلَديَْها امُلَحاِفظني. أَمَّ
ِفيلًما   1967 َسنَة  أَنْتََج  َفَقْد  النَّاِدي،  نَْفس  إىَِل 
َر  َصوَّ َدِقيَقة،  عشين  يَُدوم   » ِظلٌّ »َمرَّ  ِبُعنَْوان 
ل  امُلتََجوِّ الوْرد  الِتي ياُلَِقيَها بَائع  ُعوبَات  ِفيِه الصُّ
ِللتََّفاُوت  إَِدانًَة  الَعيْش،  لُْقَمة  َكسب  َسِبيِل  يِف 

الطَّبَِقّي الَفاِحش. بَْعَد ذَِلَك ِبَسنَة، أَبْدََع بن مَراد، 
َقِصري  ِلِفيلم  ِبِإْخَراِجِه  الَفْلَسِفي،  التّكِوين  ذُو 
أَْقنََع َوأَبَْهر آنَذَاك، عنَْوانُُه »امللك«. يَْسَخر ِفيه ِمْن 
الكِليِشيَهات الَكالَِميَّة َوالَحَرَكات البَْهَلَواِنيَّة الِتي 
الَغاِبَرة،  الُعُصور  ِمَن  ُمتََجّب  َحاِكم  َعَليَْها  َدأََب 
ِكنَايًَة ِضْمِنيَّة َعِن الحِبيب بُورِقيبة َواْسرتَاِتيِجيَِّتِه 

يِف الَخَطابَة.
امُلستَغّلة  الطَّبََقات  ِبَقَضايَا  االْلِتَزام  َكاَن  َلَقْد 
بِْعينَات،  َوالسَّ الّستِّينَات  َفرْتَة  الََل  ِخٍ َوامَلْسُحوقة، 
التُّونِسيَّة  الَجاِمَعة  إِنْتَاَجات  يِف  ثَاِبتَة  ِتيَمة 
اِدي  أَْخَرَج َحمَّ  ،1969 الُهَواة. َفِفي  يِنَماِئيِّني  ِللسِّ
اذًا،  ام األَنْف، ِفيلًما ِرَواِئيًّا أَخَّ غالَلة، ِمْن نَاِدي َحمَّ
تََطرََّق   )Les gaLériens( »امُلْرَهُقون«  ِبُعنَْوان 
يَُعاِني  الِتي  امَلأَْساِويَّة  الَعَمل  ُظُروف  إىَِل  ِفيِه 
بُوَقْرِنني  ُمْرتََفَعات  يِف  َمْزُروع  َمنَْجم  ُعّمال  ِمنَْها 
ام األنف. َفانِْطالًَقا ِمْن َحاِدث ُشْغل  ِبَضاِحيَة َحمَّ
امُلْخِرج  ُر  يَُصوِّ بَِسيط،  َعامل  َلُه  تََعرََّض  بَِليغ 
تُْضَطرُّ  الِتي  بَكَّار(  )َسْلَمى  َزْوَجِتِه  َعذَابَات 
ل  التََّسوُّ ِمَن  َعاِئَلِتَها  إِنَْقاِذ  َسِبيل  يِف  ِفَها  ِلبَيْع رَشَ

يَاع. َوالضَّ
ة  امُلِهمَّ األَْعَمال  ُكّل  اْسِتْعَراض  يَُطوُل  َقْد 
َلِكْن  امُلْزَدِهَرة.  الَفرْتَة  َهِذِه  ِخالََل  َقْت  تََحقَّ الِتي 
الَجِليَلة  اإِلْسَهاَمات  ِلُكلِّ  َحْوَصَلٍة  يِف  َمنَاَص،  الَ 
يِف  الُهَواة،  يِنَماِئيِّني  ِللسِّ التُّونِِسيَّة  ِلْلَجاِمَعة 
إىَِل  الرُُّجوع  ِمَن  األُوىَل،  التَّأِْسيِسيَّة  َمْرَحَلِتَها 
َمَكاِسب  ِباْقِتَدار  يَْختَِزالَن  ني  َهامَّ يَطنْي  رَشِ
بنَْيَ  عْضِوّي  تََكاُمل  إِيَجاد  يِف  ِقَها  َوتََوفُّ الَحَرَكة 
َجَماِليًّا،  َرة  ُمتََطوِّ َوأَْشَكال  ِميَّة  تََقدُّ َمَضاِمني 
اب بُوَدن َو»الَوْهم  اع« لعبد الَوهَّ نَْقُصُد ِفيلم »رِصَ

الَكِبري« ِلَفتِْحي كِميَشة«.
يَُدوم  الِذي  الرَِّواِئي  اع«  »رِصَ يط  رَشِ يَْحِكي 
َة ُحبٍّ ُمْستَِحيَلة بنَْيَ َشاّب َعَرِبّي  نصف َساَعة ِقصَّ
يَْرأَُسَها  الِتي  الِفِلْسِطيِنيَّة  »َفتح«  ِلُمنَظََّمة  ُمَوال 
يَُهوِدي  أَصل  من  َوَفتَاة  َعَرَفات  يَارس  الزَِّعيم 
َصِديقها  ُميُوالَت  تَْكتَِشُف  ِعنَْدَما  الِفَرار  تَُقرُِّر 
ع ِمْن ِقبَِل  يط، امُلَوقَّ ِ يَاِسيَّة. َويَتََميَُّز َهذَا الشَّ السِّ
ِبَمَشاِهد  آنَذَاك،  ِبالُفنُون  ُموَلٌع  َجاِمِعّي  َطاِلب 
ِجنِْسيَّة َحِميَمة تَنْأَى َعِن اإلِبَاِحيَّة ِبَفْضِل التَّْعِويل 
َعىَل اإلِيَحاء َوِفْعل اإلِبَطال )L’eLLipse( واالنِزيَاح 
يِنَماِئيَّة.  وَرة السِّ ُرُه لَُغة الصُّ االستَعاِري الِذي تَُوفِّ
ة  ُشقَّ يِف  ِثيَابََها  اليَُهوِديَّة  الَفتَاة  تخلُع  َفِعنَْدَما 
الَعاِري  َجَسَدَها  نَُشاِهُد  الَ  الَعَرِبّي،  َصِديِقَها 
َكأٍس  ِبلَّْور  يِف  َمْعُكوًسا  نَُشاِهُدُه  بَْل  ًة  ُمبَارَشَ
الِتي  الُفْسَحة  َوِخالََل  الطَّاِوَلة.  َعىَل  َمْوُضوٍع 
يَُقوَماِن ِبَها َعىَل َشاِطئ البَْحر َوُهَما يَْلُهَوان، بنَْيَ 
التَّْصِوير  يُذِْكي  الَ  َصِغريَيْن،  َكِطْفَلنْي  َوَجْزر،  َمّد 
الرَّْغبَة يِف اإِلثَاَرة َواإِلْلَغاز، َفَقْط، َوإِنََّما أَيًْضا ِتْلَك 
ِمن  يِف ُمالََمَسة ِعْشق متََحّرر  َوالَعْفِويَّة  الطَّالََقة 

ُكّل الُقيُود.
َساَد  ِفرْتَة  يِف  الَكِبري«  »الَوْهُم  أَْمتََع  َلَقْد 
الَوَطِنيَّة«  »الَخيْبَة  َي  ُسمِّ ِبَما  ُشُعوٌر  ِفيَها 
َوَسْلِبيَّات   )désenchantement natiOnaL(

امَلِريَرة  األََمل  َخيْبَة  يَُقصُّ  امَلْغُشوش.  االِْسِتْقالَل 
ِضّد  َكاَفَح  الُعمر  ُمْقتَبَِل  يِف  َرُجٌل  ِبَها  َشَعَر  الِتي 
امُلْحتَّل الِفَرنيِْس، َوانْتََهى، بَْعَد االِْسِتْقالَل، َحارَس 
يَُمثُِّل  الَقرْيََوان.  أََغاِلبَة  األغالبة  ِبَعاِصَمة  َمْسِجٍد 
تَنَاُزالَت،  َوالَ  ِفيَها  ُهْدنَة  الَ  ُمَحاَكَمة  الِفيلم  َهذَا 
َهذَا  يَْمتَاُز  ِلتَاِريخه.  َوتَنَكََّر  َطِريقه  أََضاَع  ِلبَلد 
تُْضِفي  ُمتَأَنِّيَة  َرِصينَة  ِبِكتَابَة  أَيًْضا  يط  ِ الشَّ
َفْرِديَّة  َعيِّنَة  ِمْن  َفانِْطالًَقا  ُشُمولِيًّا.  بُْعًدا  َعَليِْه 
يَّة َجْمَعاء ُمَمزََّقة بنَْيَ  ُر امُلْخِرج َمأَْزق البََشِ يَُصوِّ
امُلَمثِّل  أَبْدََع  َلَقْد  الَوْهم.  اب  َورَسَ الَواِقع  إِْكَراَهاُت 
ْور  الدَّ َهذَا  ص  تََقمُّ يِف  البَْغَداِدي  حَسن  الَهاِوي 
ِحذْو  َمنُْهوًكا  ُمرَتَنًِّحا،  َدْوًما  تََراُه  ٍلَرُجل  د  املعقَّ
ْخِريَة  أَْعِمَدة امَلْسِجد، تَْعلُو مَحيّاه ِمْسَحة ِمَن السُّ
ُمطِلًقا  َمة،  ُمَهشَّ يِف مرآة  َوْجهه  الً  ُمتَأَمِّ َواليَأْس، 
يَاَدة  َوالسِّ امَلْجد  ِبَلَحَظات  ِلَخيَاِلِه، ُمْستَلذًّا  الِعنَان 
اِرد يِف أَْرِوَقِة  الِتي َكاَن يَْحلُُم ِبَها، ُمَطاِرًدا ِظلَُّه الشَّ
يّاح  السُّ ُجُموع  ِباْزِدَراء  ًصا  ُمتََفحِّ يِني،  الدِّ امَلْعَلم 
ِصَلة  ُكّل  َقَطَع  َوَكأَنَُّه  امَلَكاهن،  َعىَل  الَواِفِدين 
َمَراَرة  امُلْخِرج  اْختََزَل  َلَقِد  األَْحيَاء.  ِبَعاَلم  تَْرِبُطُه 
نََرى  إِذْ  االْخِتتَاِمي،  الِفيلم  َمْشَهد  يِف  الَفَشل  َهذَا 
الَعْسَكِريَّة  ِببدلِتِه  ن  َحصَّ عُمل  َوهَو  الَحاِرس، 
ِمْن  امَلِدينَة  مدَفنَة  يِف  يَنْتَِقُل  ِباألَْوِسَمة،  اة  امُلوشَّ
ُمِديًرا  الالَُّمبَايِل،  الَعاِبث  ِبّي  الصَّ ِمثَْل  َقْب،  إىَِل  َقْبٍ 

َواء. َظْهَره ُكلِّيًّا لألَْحيَاء َواألَْمَوات َعىَل َحّد السَّ

َهِذِه  َمدُّ  الثََّماِنينَات،  َفرْتَة  تََواَصَل، ِخالََل  َلَقْد 
َعىَل  اِهَدة  الشَّ ة،  الَجادَّ امُلْلتَِزَمة  الَهاِويَة  يِنَما  السِِّ
ِمَن  ُمنَاِضِلني  ِبَفْضِل  َعرْصَها،  َوَعىَل  ُمْجتََمِعَها 
ُكّل  ِلتَْمِتني  َطاَقِتِهْم  ُكّل  ُروا  م َسخَّ امُلَخرْضَ الِجيل 
امُلثل َوالِقيَم الِتي َكابََدت ِمْن أَْجِلَها َهِذِه املنَظََّمة 
وُمحّمد  تريمش  َرايِض  بَيِْنِهْم  ِمْن  يِنَماِئيَّة.  السِّ
الَم َوَخالد الَبَْصاِوي َوالطَّاهر بن غديفة  عبد السَّ
الَجاِمَعة  َكانَِت  َلَقْد  َوَغرْيهم.  حليمة  بن  َوِرَضا 
يِنَماِئيِّني الُهَواة، َكَعاَدِتَها، يِف َمْوِعد  التُّونِِسيَّة للسِّ
يِف  الِتي َهزَّت تُونس  اِميَة  الدَّ َمَع األََزَمات  ٍد  ُمتََجدِّ
َشنَُّه  الذي  الَعاّم  اب  اإلرِْضَ ِغَرار  َعىَل  الفرتة  ِتْلَك 
جانفي   26 يَْوم  ْغل  ِللشُّ التُّونيِس  الَعاّم  االِتَِّحاد 
َو»ثَْوَرة   ،1980 َسنَة  َقْفَصة«  َو»أَْحَداث   ،1978
َجانفي  شهر  ُمْستََهّل  يِف  انَْدَلَعْت  الِتي  الُخبْز« 
َر َهِذِه امَلْرَحَلة الَعِصيبَة ِفيلَمان  1984. َوَلَقْد تََصدَّ
عبد  َومحّمد  اِمي  الَهمَّ ِلبلَقاسم  »النََّفق«  ُهَما 
التي  التَّْعِذيب  َظاِهَرة  َعْن   1983 َسنَة  الّسالم 
امُلنَاِضِلني اليََساِريِّني يِف َمَخاِفر  ِمَن  أَْجيَاالً  َطاَلْت 
َعَمل  َوهَو  »أَْحَداث«،  َوِفيلم  ابق.  السَّ الُحْكم 
ُن َشَهاَدات َعْن  َجَماِعّي أَنَْجَزُه نَاِدي تُونس، يَتََضمَّ
يَايِس  عْقٍد َكامل ِمْن تَاِريخ بََلِدنَا االِْجِتَماِعي َوالسِّ

من َسنَة 1978 إىَِل َسنَة 1988.

سينما

حفل توزيع الجوائز يف مهرجان قليبية لسينما الهواة

جانب من املشاركني يف مهرجان قليبية لسنما الهواة سنة 1971
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سينمائيات

المخرج الشاب وسام الداللي
يتوج بجائزة اإلبداع 

اإلبداع  جائزة  السينمائية  الفنون  إتحاد  منظمة  أسندت 
الفني لسنة 2022 للمخرج التونيس الشاب وسام الداليّل الحائز 
عىل عديد الجوائز الدولية والوطنية يف اإلخراج  وتحدد تسليم 
الجائزة يف شهر ماي القادم خالل فعاليات حفل التكريم الذي 

سيقام بمدينة تونس.
الباهر  الداليل مخرج تونيس شاب معروف بالنجاح  وسام 
سنة  انتج  قصري  روائي  فيلم  وهو  نعيش«  »خليني  لفيلمه 

.2020
أصبح  الذي  الحال  عن  الداليل  وسام  املخرج  فيه  ويحكي 
عليها العالم بعد إنتشار فريوس كورونا واأللم الذي تعرض له 
رغم  موجود  يزال  ال  الذي  واألمل  األحبة  فقدان  بسبب  الكثري 
الفيلم من بطولة وجدي عمايدية ووجدان عمايدية  املعاناة.. 

وطه داليّل وعيل فرحات والهادي عميد.
وحصد فيلم »خليني نعيش« الجائزة الذهبية االوىل ضمن 
الدويل  السينمائي  القصرية يف مهرجان واسط  العربية  االفالم 
يف  أقيم  الذي  سالم(  شذى  املتألقة  العراقية  الفنانة  )دورة 

محافظة واسط العراقية .
الفيلم  مهرجان  يف  األوىل  املرتبة  عىل  الفيلم  تحصل  كما 

التعليمي للصحة cOvid 19...واملرتبة األوىل يف مهرجان united cinema arts الدويل وجائزة درع 
امللتقى يف ملتقى كركوك السينمائي الدويل . والجائزة الذهبية الدولية يف مهرجان واسط السينمائي 

الدويل

»السينما التونسية.. باألمس واليوم« 
إصدار جديد للناقد واألستاذ الجامعي 

طارق بن شعبان
جديدا  كتابا  والصورة  للسينما  الوطني  املركز  أصدر 
عن الحياة السينمائية يف تونس بإمضاء الناقد السينمائي 
واألستاذ الجامعي طارق بن شعبان املدير الحايل للمكتبة 
عنوان   يحمل  الكتاب  تونس)سينيماتاك(  يف  السينمائية 
باللغة  الصادر  واليوم«  باألمس  التونسية..  »السينما 
 Le cinéma tunisien… D’hier« عنوان  تحت  الفرنسية 
القطاع  لتاريخ  رصد  عن  عبارة  وهو   »et d’auJOurd’hui

عىل  أثّرت  التي  الفارقة  ولالحداث  التونيس  السينمائي 
مساراته.

أساسية  فكرة  عىل  الكتاب  من  األول  الجزء  وإرتكز 
تعتب  السدية لألفالم التونسية قد بُنيت وفق ثالث أنظمة 

مختلفة وهي أنظمة »الواجب« )بناء الدولة، حمل راية املجموعة والبحث عن خالص املجموعة( 
و»االرادة« )محاولة االنعتاق من سلطة املجموعة من غري االقدام عىل قطيعة راديكالية مما قد 
بتلبية  مهتمة  بل  متأصلة  تعد  لم  )الشخصية  و»الكينونة«  الرتاجيديا(  او  التهميش  يف  يتسبب 

رغباتها الشخصية(.
أما الجزء الثاني فقد خصصه الكاتب للحديث عن الفيلم الوثائقي معتبا أن هذه النوعية من 
األفالم ظّلت مهمشة ولم تعرف انطالقة حقيقية اال مع مجيئ الثورة والتي مثلت بدورها التيمة 
الرئيسية لعدد من االفالم،مستغلة املناخ السيايس الذي عرفته البالد اثر سقوط نظام بن عيل مما 
العام وتقديم صور مغايرة عن  الفضاء  التصوير يف  الواقع من خالل  املخرجني عىل تملك  ساعد 

الصور التي كانت مسيطرة ان لم نقل ُمهيمنة.
الجزء الثالث واألخري للكتاب خصصه طارق بن شعبان للحديث عن دور املؤسسات والجمعيات 
1960 و2016  السينمائية التونسية يف إرساء الحياة السينمائية يف بالدنا يف الفرتة الفاصلة بني 

حيث تطرق للميكانيزمات االجتماعية التي هيكلت حقل االنتاج السينمائي.

  محكمة في طهران )إيران( تدين المخرج 
أصغر فرهادي بتهمة سرقة فكرة فيلم

»A Hero« من تلميذة سابقة له
استدعى القضاء اإليراني املخرج أصغر فرهادي، الفائز بجائزة األوسكار، للمثول أمام املحكمة 

بتهمة “السقة الفنية”.
وكانت آزاده مسيح زاده، طالبة فرهادي السابقة، قد اتهمت املخرج بسقة فكرة فيلمه األخري 

“بطل” من فيلمها الوثائقي “كل الفائزين، كل الخارسين”.

ونفى فرهادي االدعاء وقال إنه توصل 
إىل قصة الفيلم بناء عىل بحث مستقل.

أفضل  أوسكار  بجائزة  فرهادي  وفاز 
فيلم دويل مرتني، عن فيلم »انفصال« عام 

2012، و»البائع« عام 2017.
كما فاز فيلمه »بطل« بالجائزة الكبى 
املايض  العام  السينمائي  كان  مهرجان  يف 
بجائزة  للفوز  الرتشيح  عن  غاب  لكنه 

األوسكار.
يجسد  رحيم،  قصة  الفيلم  ويحكي 
أب  وهو  جديدي،  أمري  املمثل  شخصيته 
يقيض  زوجته  عن  انفصل  صغري  لطفل 
عن  عجزه  بسبب  إيران  يف  السجن  عقوبة 
مؤقت  رساح  إطالق  وخالل  ديون،  سداد 
ووسائل  السلطات  به  أشادت  يومني،  ملدة 
بالعمالت  مليئة  يد  حقيبة  إلعادته  اإلعالم 
الشكوك  أن  بيد  صاحبتها،  إىل  الذهبية 

رسعان ما أثريت حوله.
جانفي  يف  رصح،  قد  فرهادي  وكان 

القصة.  أثار هذه  الذي  الفكرة، وما  أن أحاول تذكر ما هو أصل  بالنسبة يل  املايض »صعب حقاً 
العديد من هذه القصص تتطور يف عقلك دون وعي، وتبدأ بالتشكل تدريجياً، حتى يتنامى الدافع 

لصياغة سيناريو«.
املحلية وأعمل مع  الصحف  أجمع  15 عاماً، عندما كنت  أو   12 إىل  ذلك  يعود  »ربما  وأضاف: 

طالبي للتحقيق يف مثل هذه األنواع من القصص«.
كل  الفائزين،  »كل  الوثائقي  فيلمها  قصة  بسقة  زاده  مسيح  اتهمته  ذلك  من  الرغم  وعىل 
عام  فيها  يحارض  املخرج  كان  وثائقية  عمل  ورشة  خالل  فكرته  عن  بحثت  والتي  الخارسين«، 
2014، وُعرض يف مهرجان سينمائي إيراني عام 2018 ونفى فرهادي ادعاء السقة الفنية ورفع 

دعوى قضائية يتهم فيها مسيح زاده بالتشهري.
وقالت مسيح زاده: »إن محكمة يف طهران رفضت دعوى التشهري، وحكمت بعدم وجود أدلة 

كافية لدعم ادعاء فرهادي.
وأضافت أنها تشعر بـ »ارتياح« للحكم، لكنها قالت: »لست سعيدة ألنني كنت احرتم السيد 
فرهادي كثرياً بصفته أستاذي«، مضيفة: »أعتقد أحياناً أنه ما كان يجب أن أتحدث برصاحة يف 

املقام األول«.
انتهاك  ادعاء  للرد عىل  باستدعاء فرهادي  أمر  أدلة كافية إلصدار  للمحكمة وجود  تبني  كما 

حقوق التأليف والنش.
وقال محامي املخرج، كاوه راد، يف منشور عىل إنستغرام إن القضية ستخضع إلعادة نظر اآلن 

أمام محكمة جنائية، وربما محكمة استئناف.
وشدد عىل أن »هذا االستدعاء ليس الحكم النهائي للمحكمة ولكنه جزء من إجراءات الدعوى 

القضائية«.
وأضاف  أن املحكمة رفضت دعوى مسيح زاده للحصول عىل نسبة من عائدات الفيلم، وكذلك 

دعوى تشهري رفعها سجني سابق قال إن القصة مستوحاة من حياته.

النجم األمريكي توم هانكس
في إفتتاح مهرجان  »كان«

بفيلم عن »الفيس بريسلي«
كشف مهرجان كان السينمائي يف دورته املقبلة، عن 
عرض فيلم »إلفيس« يف عرضه العاملي األول يف املهرجان، 
السيناريو  وكاتب  املخرج  العرض  يحرض  أن  املقرر  ومن 
بتلر وتوم  أوستن  إىل جانب  لورمان  باز  األسرتايل  واملنتج 

هانكس وأوليفيا ديجونج أبطال الفيلم.
بريسيل  إلفيس  وموسيقى  حياة  الفيلم  يستكشف 
ويجسده أوستن بتلر ، ويُرى من منظور عالقته املعقدة 
توم  ويجسده  باركر  توم  الكولونيل  الغامض،  مديره  مع 

هانكس.
الفيلم يتناول قصة بريسيل وباركر عىل مدى 20 عاًما 
، من صعود بريسيل إىل الشهرة إىل نجوميته غري املسبوقة.    
كان  مهرجان  يف  التاريخ  لورمان  باز  املخرج  صنع 
ليلة  يف  روائيني  فيلمني  عرض  الذي  الوحيد  املخرج  كونه 

.the great gatsbYاالفتتاح وهما موالن روج و
الشهري  والفنان  املغني  شخصية  بتلر  أوستن  يلعب   
إلفيس بريسيل، فيما يقدم املمثل توم هانكس دور باركر 
الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عاملي، وأخذ نصف أرباح 

نجاحاته.
يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقي البلوز األسطوري بي بي كينغ امللقب ملك البلوز.



قّدم الثنائي ملني النهدي واملنصف ذويب 
بالعاصمة  البلدي  باملسح  عرضا  مؤخرا 
نوع  من  وهي  عليك«  نموت   « ملسحية 
املونودرام الذي يختلف عن بقية األنواع التي 
مثل  الركح  عىل  وحيدا  املمثل  فيها  يكون 
يقف  نوع    Le stand-up وهو  آب  الستاند 
ُسّمي  لهذا   - جمهوره  أمام  الفنان  فيه 
أو  ُمتفّرقة  مواضيع  يف  متحدثا   - كذلك 
مرتابطة بطريقة ساخرة هدفها اإلضحاك، 
مشاهديه،  مع  يتفاعل  أن  له  يمكن  كما 
مرحة  روحا  النوع  هذا  مؤدي  من  ويتطلب 
اإلرتجال  عىل  فائقة  وقدرة  بديهة  ورسعة 
وإقتناص اللحظة وتوظيفها وأما الوان مان 
متنوع  عرض  فهو   Le One man shOw شو 
 seuL en يقدمه فنان بمفرده ويُسّمى أيضا
عليه  يدل  وكما   spectacLe sOLO أو   scène

فيمكن  فيه  مسح  لكلمة  وجود  ال  إسمه 
الفرجة  أنواع  شتى  يف  النوع  هذا  يكون  أن 
الحية أو هي مجتمعة مع بعضها يف عرض 
فهو   Le mOnOdrame املونودرام  وأماّ  واحد 
قواعد  فيها  يحرتم  واحد  بممثل  مسحية 
أن يلعب فيها  له  الفن املسحي كما يمكن 
شخصيات عديدة فيجّسدها وأما املونولوغ 
Le mOnOLOgue هو نص مطّول يؤديه ممثل 

لوحده يف مسحية متعددة املمثلني فال يمكن 
الذات  إذن كنوع مستقل قائم  الحديث عنه 
املهرجانات  تُسّمى جهال بعض  لوحده كما 

الحاملة لهذا اإلسم.
دارجة  إستعارة  هي  عليك«  نموت   «
للداللة عىل أقىص درجات الحب الذي يمكن 
ويُخفي  نحب  من  ألجل  للموت  يصل  أن 
مرادف  وهو  الحب  بني  تناقضا  العنوان 
للحياة وبني املوت وهو الفناء ، هذا التناقض 
الشخصية  إسم  يف  يتواصل  اإلستعاري 
األساسية »العايش« الذي يريد اإلنتحار وهو 

الذي   Le suJet-pretexteالذريع  - املوضوع 
إنبنت عليه املواقف الدرامية للعرض ويُمعن 
بإختياره  الجميل  التناقض  هذا  يف  املخرج 
تناول موضوع املوت بأسلوب كوميدي وهو 
ولعل  الجاهزة  القوالب  عن  منزاح  تناول 
كوميدي  بأسلوب  جدي  موضوع  تناول 
يجعل من التناول أكثر جدية وهو ما يُطلق 
ويوصف  السوداء  الكوميديا  مسحيا  عليه 

أدبيا بأنه ضحك كالبكاء .
حيث  توليدي  بمنهج  املواقف  تتواىل 
ننتقل بسالسة من موقف إىل آخر فالجميع 
باإلنتحار  العايش  قرار  إستغالل  يريد 
الذين  اإلرهابيني  مثل  ملصالحهم  خدمة 
يفجر  إرهابية  عملية  يف  إلستقطابه  سعوا 
وسائل  ثم  ناسف  بحزام  نفسه  فيها 
ومنها   Le buzz اإلثارة  عن  الباحثة  اإلعالم 
 Les hOmOsexueLs املِثليني  موضوع  إىل 
فساد  ثم  باألعضاء  املتاجرة  تناول  كما 
وقّدم  الوهمية  بمشاريعهم  السياسيني 
نماذج لشخصيات مجتمعية يجمعها فضاء 

املقهى.
متباينة  تبدو  التي  الوضعيات  هذه  كل 
املرور  بسالسة  بينها   ننتقل  ومتنافرة 
تمّكن  عن  كاشفة  أخرى  إىل  وضعية  من 
وقدرة  ساطع  أداء  وحرفية  دراماتورجي 
متوّقع  الغري  وتوظيف  اإلرتجال  عىل 
 Le لفائدة العرض مثل حادثة L›inattendu

أثناء  micrO-cravate ودخول تقني الصوت 

العرض إلصالحه، وهذا يكشف عن موهبة 
 ، فطّوعته  الركح  خِبْت  وتجربة  التُضاَهى 
كان ملني ينتقل من شخصية ألخرى برتكيز 
دون  املشهد  ثنايا  يف  إليها  يعود  وقد  شديد 
املقهى  مثل مشهد  بنائها  يُضيّع مالمح  أن 
بشخصياته املتعّددة وخاصة مشهد املِثليني 
عن  بعيدا  متباينتني  شخصيتني  قّدم  حيث 

يراوح  ألفناها فكان  التي  الجاهزة  القوالب 
وتلك  هذه  تركيبة  بني  خلط  دون  بينها 
الوجه  وإيماءات  الحركات  مستوى  عىل 
وعينا  موهبة  يستدعي  هذا  وكل  والصوت 
بالتفاصيل إستند  هة وعارفة  خارجية موجِّ
يحذقها  التي  السينما  لغة  إىل  املخرج  فيها 
مشهد  بمثابة  هو  التفاصيل  عىل  فالرتكيز 
وأّما  السينمائية  اللغة  يف   grOs pLan ُمكّب 
ملني  به  ُعرف  ملا  وفيا  فكان  األداء  أسلوب 
وموهبة  أداء  بآليات  املوقف  كوميديا   :
عىل  الطاغي  اإلستسهال  عن  بعيدا  خارقة 
فكانت  اإلضاءة  وأما  املسحية  الساحة 
بالخطأ  فهم  البعض  ألن  ومقتِصدة  واعية 
تغيرياتها  تواتر  تعني  ال  فهي  وظيفتها 
 Les  واإلستعمال املكثّف للمرّشحات اللونية
العرض  بمناخات  إلتصاقها  إنما   fiLtres

حيث لعب املخرج عىل قّوة الضوء فيتصاعد 
 Les Lieux الخارجية  الركحية   األمكنة  يف 
األماكن  يف  وينخفض   scéniQues externes

 - إضاءة  إىل  ويتحّول  الداخلية  الركحية 
مع  إنسجاما   Lumière de zOne منطقة 
مساحة املكان وأما امُلرّشحات فقد إستعمل 
ambre Léger 102 وذلك  العنبي الخفيف  
تلطيفا      Les fiLtres Lee حسب مقياس 
يريح  خيار  وهو  البيضاء  اإلضاءة  لحّدة 
الصدارة  موقع  يف  ويضغ  امُلشاِهدة  العني 
 L›espace عمل املمثل داخل الفضاء الركحي
عىل  مدروسا  فكان  اإليقاع  وأما   scéniQue

مستوى الكتابة يف تتابع املواقف وتقديم هذا 
الحنكة  تبز  األداء حيث  يف  ذاك وكذلك  عىل 
أوركسرتا  قائد  مثل  املمثل  جعلت  والتمّكن 
يُعيل  بتصّوٍر  فكانت  املالبس  وأّما   ، للعرض 
حتى  محايدا  فكان  املمثل  أداء  من  بدوره 
التي  املتعددة  الشخصيات  مراكمة  يمكن 
فضاء  إختيار  وكذلك  العرض  طوال  لعبها 
حركة  تأثيثه  ويتطّلب   un espace nu عاٍر 
واعية داخل الفضاء الركحي إلظهار األمكنة 
الركحية امُلختلفة وإستنادا إىل األداء اإليمائي 
موهبة  أخرى  مرة  يبز  وهو   Le mimiQue

ُمبهرة لهذا املمثل.
» نموت عليك« هي جملة إستعارية دالة 
هذه   ، البداية  يف  بيّنا  كما  جارف  حب  عىل 
الجملة تتغرّي وجهتها بعد مشاهدة املسحية 
لتصبح من املتفرج إىل املمثل اإلستثنائي ملني 
الساحرة  موهبته  فعال  أثبت  الذي  النهدي. 
الفرقة  مع  بداياته  منذ  تواصلت  التي 
الجهوية بالكاف  التي تأسست سنة 1967 
أحدا  يشبه  ال  فريد  أسلوبا  لنفسه  وكّون 
ممثل  عند  وجودها  يندر  نوعني  بني  يراوح 
واحد يجمع بني الكوميديا والرتاجيديا وهنا 
فليس  عرب  مسحية  يف  الباهر  دوره  نذكر 
ساطعا  املمثل  هذا  يبقى  أن  الصدفة  من 
تتغرّي  الهادرة  الوادي  أن مياه  لعقود فأثبت 
ملقولة  وإستعارًة  ثابتة  تبقى  أحجاره  لكن 
héracLite برهن ملني النهدي أنّنا » ال نسبح 

يف نهر الكوميديا مّرتني«.
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كثرية هي املهرجانات املسحية العربية واإلفريقية، تلك التي تعكس حاجتنا إىل  تنزيل الفّن 
املسحي يف أفق مجتمعاتنا. علينا يف املقابل عدم التغافل عن وضع هذه املهرجانات تحت مجهر 
النقد ومعاول األسئلة كأن تتحّول مهّمة املنظرين والنقاد من مرحلة توقيع آرائهم الفكرية إزاء 

خطب جمايل وفني إىل مرحلة تساءل هذه املهرجانات عينها والغاية منها إضافة إىل جدواها.
َم يف كّل دورة من دوراته  ِلتَُقدَّ البداهة استمرارية كل مهرجان  أنّه من   طبعا، نحن نعرف 
بأّن كّل دورة  االعتقاد  الندوات والعروض املسحية والفعاليات األخرى، وسوف يستمّر  بعض 
جديدة ستكتب رسدية مخالفة وأهّم من قرينتها يف الدورة السابقة، وهذا يمثّل عالمة جذرية 
إذ ال منزلة له إال من حيث مسايرة الزمن ومصاحبته، وال معنى له  عىل فهم مغلوط للتقّدم؛ 
إال من حيث الوقوع يف ذلك الشاك الذي نسجه قفص الوقت، وال نتيجة له غري شيخوخة هذا 

املهرجان أو ذلك. 
إّن ماهيّة السؤال الذي يتوّجب أن نطرحه يف حالة كهذه، هو كيف نجعل لتلك الشيخوخة 
"هويّة غري فارغة من زمانها" )بعبارة املسكيني(؟ وكيف تتّم عمليّة توطني الفّن املسحي يف 
العالم، بعد أن بات مقترًصا عىل وجود املسحيني دون سواهم؟ وكيف نجّذر إقامته يف الوجود 
بوصفه رشيان املدينة التي نسكنها؟ ما املمكن فعله وقد صارت املهرجانات حدثًا تموت فعالياته 
مهرجان  يخرج  كيف  مواقيته؟  يف  الحدث  ذلك  َل  تنزَّ الذي  الزمن  بموت  وعروضه،  وأنشطته 
أفًقا مستقبليًّا للمسح ومهّماته؟ كيف يمكن تنشيط ذلك  أناه بتدشينه  مسحي من قوقعة 
الحدث بتحريره من أرس الزمن وتهريبه إىل اإلبداع؟ وكيف نهاجر مسحيّا إىل أفق املستقبل دون 

اعرتاض عىل مشاركتنا جميعا يف نسج الغد اإلنساني؟

ضرورة وضع المهرجانات المسرحية
تحت مجهر النقد ومعاول األسئلة

أ.حاتم تليلي المحمودي )ناقد مسرحي(

»نموت عليك« للمين النهدي 
والمنصف ذويب :

ما يبقى يف الواد كان.. 
ملني...

أنور الشعافي )مسرحي(
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يوم 28 مارس من كل سنة هو اليوم الذي 
أقّرته الجامعة العربية ليكون موعدا سنويا 
ويف  األصيلة.  العربية  باملوسيقى  لالحتفاء 
اليوم مع  بهذا  االحتفاء  تزامن  السنة،  هذه 
الذكرى التسعني النعقاد املؤتمر الدويل األّول 
 .1932 سنة  بالقاهرة  العربية  للموسيقى 
بوفد  املؤتمر  هذا  يف  مشاركة  لتونس  كانت 
من  املوسيقيني  من  نخبة  ضم  موسيقى 
بينهم الشيخ خميس ترنان والشيخ محمد 
غانم، وترأس الوفد املؤرخ حسن حسني عبد 
الوهاب، الذي كان حينها عامال )ڤايد( عىل 
ديرالنجي  البارون  عن  نيابة  وذلك  املهدية، 
املرض،  أقعده  الذي  املؤتمر،  رئيس  نائب 

وتويفّ بعد أشهر قليلة من هذا التاريخ.
وإحياء لهذه الذكرى، التأم يوم 28 مارس 
2022 بمركز املوسيقى العربية واملتوسطية-

قرص البارون ديرالنجي بسيدي بوسعيد يوم 
من  عدد  يف  املشاركون  فيه  تباحث  درايس 
والواقع  القاهرة.  بمؤتمر  املتّصلة  املسائل 
أن االحتفال التونيس، ويف هذا املكان بالذات، 
يحمل رمزيّة خاّصة، ألن اإلعداد لهذا املؤتمر 
البارون  عليه  وأرشف  القرص،  هذا   يف  كان 
شخصيا بمعية كاتبه الخاص محمد املنوبي 
احتضنت  التي  املرصيّة،  والجهة  السنويس. 
املساهمة  اليقني  علم  تعلم  املؤتمر،  هذا 
التونسية الفعالة يف مختلف املراحل ، ابتداء 
التقارير  بالفكرة، ثم اإلعداد، وأخريا عرض 
التي أُعّدت يف تونس عن املقامات واإليقاعات 
ملناقشتها  املؤتمر  يف  املختصة  اللجنة  عىل 
واملصادقة عليها. وتبعا لذلك، احتفلت مرص 
وحرصت  املؤتمر،  بتسعينية  اليوم  نفس  يف 
وزارة الثقافة املرصية عىل حضور تونس يف 
االحتفال، وُدعيت إلعداد كلمة مسجلة  هذا 

ُعرضت يف هذا االحتفال.
 -  1866( ديرالنجي  ردولف  والبارون 

املولد  فرنيس  مستشق  هو   )1932
والده  وكان  ثرية،  عائلة  من  ينحدر 
البالد  التي اقرضت  البنوك  صاحب أحد 
 1837( باي  أحمد  عهد  يف  التونسية 
عن  عجزت  طائلة  أمواال   )1855  -
الذي  املايل  الكميسيون  فقام  سدادها، 
الحماية  انتصاب  مداخل  من  كان 
الفرنسية عىل تونس عام 1881. َوَهبت 
فالحية  ضيعات  األب  للبارون  تونس 
شاسعة  ومناطق  مختلفة  وعقارات 
ما عليها من  يف سيدي بوسعيد مقابل 
األمالك  رودولف كل هذه  ديون، فورث 
التي جعلت منه واحدا من أثرى أثرياء 
عىل  الرتّدد  كثري  البارون  كان  تونس. 
تونس، قبل أن يستقر بها نهائيا يف بداية 
اهتمامه  جانب  وإىل  العشين.  القرن 
إرشافه  مع  وبالتوازي  الرسم،  بفن 
عىل بناء قرصه الفخم الواقع بضاحية 
»نجمة  سّماه  والذي  بوسعيد،  سيدي 
العلماء  كبار  من  عددا  جمع  الزُّهَرة«، 
واملشقيني  التونسينّي  واملوسيقيني 
إنجاز  يف  األسايس  مرجعه  كانوا  الذين 
وجمع مادة كتابه الضخم  »املوسيقى 

.)La musiQue arabe(  »العربية
البارون  عن  حديث  كّل  أن  والواقع 

ديرالجي يجّر مبارشة إىل الحديث عن كاتبه 
الذي  السنويس،  املنوبي  محمد  الخاّص 
قىض قرابة األربعني سنة يف خدمة مشوع 
العربية،  املوسيقى  حول  العلمي  البارون 
»املوسيقى  كتاب  بصدور  الجهد  هذا  وتُّوج 
العربية« باللغة الفرنسية يف ستة أجزاء بني 
لدي  اآلراء  وتتباين  و1959.   1930 سنتي 
يف  العربية  املوسيقى  علوم  يف  املتخّصصني 
السنويس  املنوبي  دور  حقيقة  خصوص 
الدعامة  يُعّده  من  بني  البارون،  عمل  يف 
من  وبني  الضخم،  العمل  لهذا  األساسية 
وصاحب  للعمل،  منسق  مجّرد  يعتبه 
اإلرشاف اإلداري عليه فحسب. وسنحاول يف 
هذه البطاقة والتي تليها اإلجابة عن السؤال 
السنويس  املنوبي  اعتبار  يمكن  هل  التايل: 
عاملا موسيقيا باملعنى املوسوعي للكلمة، أم 

مجّرد كاتب للبارون؟

باألحرى  أو  التساؤل،  هذا  عن  لإلجابة 
محاولة اإلجابة عنه، ال بّد لنا أّوال من تتبِّع 
والظروف  الرجل  حياة  يف  املحطات  أهم 
التي ساهمت يف توجيه حياِته الوجهَة التي 

اتَّخذتها.
للمنّوبي  أجريت  التي  الحوارات  أحد  يف 
صدرت  والتي   )1966  -  1901( السنويس 
مجلة  من   127 العدد  يف   1964 سنة  يف 
مواليد  من  أنه  يقول  التونسية،  اإلذاعة 
تونس العاصمة سنة 1901، وتلّقى تعليمه 
باللغة  العلوية  باملدرسة  والثانوي  االبتدائي 
يف  مانعت  والدته  أّن  حتى  فقط،  الفرنسية 
حتى  املعلمني  ترشيح  مدرسة  إىل  دخوله 
باللغة  املسلمني  ألوالد  مدرسا  يُصبح  ال 
آنذاك.  املستعمر  لغة  وهي  الفرنسية، 
ليلتحق  دورها  الصدفة  لعبت  األثناء،  ويف 
خاص.  ككاتب  ديرالنجيه  البارون  بخدمة 
نباهة  إىل  البارون  تفطن  ما  ورسعان 
الكاتب الجديد ودرايته الواسعة باللغة 
الرتجمة  بمراجعة  فكلفه  الفرنسية، 
التي أعدها لعدد من املصنّفات العربية 

يف فّن املوسيقى، وهي :
- كتاب املوسيقى الكبري للفارابي، 
العارش  القرن  إىل  تاريخه  ويعود 

للميالد.
- باب املوسيقى من كتاب الشفاء 
أواخر  إىل  تاريخه  ويعود  سينا،  البن 

القرن العارش للميالد.
الشفية  والرسالة  األدوار  -كتاب 
ويعود  األرموي،  الدين  لصفي 
عش  الثالث  القرن  إىل  تاريخهما 
املعروف باسم  الشح  للميالد، وكذلك 

»رشح مبارك شاه« لكتاب األدوار ؛
الحميد  لعبد  الفتحية  الرسالة 
القرن  إىل  تاريخها  ويعود  الالذقي، 

الخامس عش.
فيما  ]تبنّي  املؤلف  مجهول  كتاب 
تاريخه  يرجع  للشواني[  أنّه  بعد 
القرن  من  الثاني  النصف  أوائل  إىل 

الخامس عش.
قائال  السنويس  املنوبي  ويواصل 
أنّه ملا اطلع عىل ترجمة هذه املؤلفات، 

وجدها ترجمة حرفية جافة وال فائدة تُرجى 
منها، فقّرر إعادة ترجمتها، ولكنّه مّلا رجع 
إىل األصول العربية وجدها تحيل إىل مصادر 
كان يجب الرجوع إليها، فبادر البارون بجلب 
كل مصنّفات أرسطو يف جميع الفنون وتقع 
تُرِجَم عن  40 مجلدا، وكذلك كّل ما  يف نحو 
اليونانية إىل الالتينية والفرنسية واإلنقليزية. 
فيها  أعاد  ثماني سنوات  العمل  به  واستمّر 
والشوح  التعاليق  بعض  وأضاف  الرتجمة 
من  ويتضح  املسائل.  بعض  لشح  الالزمة 
هذا أن املنوبي انتهى من عمله هذا يف حدود 
خدمة  يف  دخل  أنه  اعتبار  عىل   ،1928 سنة 
البارون سنة 1920. ولكن بالعودة إىل السرية 
الذاتية املرقونة التي أعّدها السنويس بنفسه 
وتوقف فيها إىل سنة 1962، نجد أن عمله يف 
ترجمة املصنفات العربية املذكورة والتعليق 
و1939،   1920 سنتي  بني   استمّر  عليها 
الفرتة  يف  ألنه  الفرتتني  بني  واضح  والفرق 
البارون،  حياة  يف  العمل  كل  إنجاز  تّم  األوىل 
بعد  ما  إىل  العمل  استمر  الثانية  الفرتة  ويف 
التفسري  ولعل  كاملة.  سنوات  بسبع  وفاته 
الفرتتني  بني  االختالف  لهذا  الوحيد  املقنع 
 1939 سنة  أثبت  السنويس  املنوبي  أن  هو 
لكونها السنة التي أنهى فيها اإلرشاف عىل 
نش األجزاء األربعة األوىل املتضّمنة للرتجمة 

الفرنسية للمؤلفات القديمة.
عدم  عن  ذلك  بعد  الّسنويس  ويتحّدث 
ذلك  حّد  إىل  إنجازه  تّم  عّما  البارون  رىض 
تحديد  يف  العمل  الوقت، ورغبته يف مواصلة 
بشقيها  الحديثة  العربية  املوسيقى  قواعد 
املغربي واملشقي، وبدأ العمل فعال بتكوين 
تخت من مشاهري املوسيقيني آنذاك، وجْمِع 
أن  واملعلوم  وثائق.  من  جمعه  أمكن  ما 
الوثائق  هذه  إعداد  يف  استعان  قد  البارون 
الوايف  أحمد  بالشيخ  ثم  الفاج  بأنطونان 
والشيخ خميس ترنان يف خصوص املوسيقى 
بالشيخ  ثم  شلفون  وبإسكندر  التونسية، 
عيل الدرويش الحلبي يف خصوص املوسيقى 

املشقية.

موسيقى

المنوبي الّسنوسي:

عالـم املوسيقى الذي جتاهله اجلميع
أ.د. محمد األسعد قريعة

البارون ديرالنجيهاملنوبي السنويس

النجمة الزهراء
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وحول بعض ما قام به من أعمال يف كامل 
يتّصل  فيما  وخصوصا  البارون،  مشوع 
بمؤتمر القاهرة، كان املنوبي السنويس وّجه 
رسالة إىل ليو ديرالنجي، ابن البارون، حوايل 

سنة 1943، جاء فيها بالخصوص: 
]ترجمة  العمل  هذا  مع  وبالتوازي   ...«
عليها[،  والتعليق  القديمة  العربية  املؤلفات 
كنت أقوم بعمل آخر ال يقل صعوبة، يتمثل 
يف كتابة رسالة يف تقنني القواعد التجريبية 
للموسيقى العربية املعارصة. وبالفعل، فإن 
خمسة  من  أكثر  منذ  تعيش  األخرية  هذه 
قرون عىل قواعد غري ُمقنَّنة تتناقلها أجيال 
دون  الشفوي  التقليد  بواسطة  املوسيقيني 

غريه.
منشغال  البارون  السيد  كان  »وبينما 
مختلف  عىل  ويتدرب  التطبيقية،  بالتجارب 
جوقه  بمساعدة  العربية  املوسيقى  أشكال 
التجارب،  برنامج هذه  أضع  التونيس، كنت 
وأقوم  عليها،  امُلتحّصل  املعطيات  وأرتب 

بالتقاطعات التي يفرضها املنهاج العلمي.
»والستكمال هذا العمل املتصل بالتقنني، 
كان يتوّجب علينا الحصول عىل وثائق تهم 
فتقدم  العربي،  املشق  بلدان  موسيقى 
لتزويد  شلفون،  يُدعى  سوري  موسيقي 
ذلك  مقابل  وتحصل  الوثائق،  بهذه  البارون 
الدراسة  مكنتني  وقد  ُمعتََبة.  مبالغ  عىل 
زيفها،  كشف  من  الوثائق  لهذه  املنهجية 
والُخلوِص إىل أن ُمخِبنا كان ُمزيِّفا ماهرا، 
من  أنها  عىل  تلحينه  من  بقطع  يُمدنا 

املوسيقى القديمة.
يف  موجودا  البارون  السيد  كان  »وعندما 
يف   ،]1929 واألصّح  ]كذا،   1930 عام  لندن 
نفس الفرتة التي كان فيها فؤاد ملك مرص 
مقابلة  طلَب  عليه  اقرتحُت  هناك،  مقيما 
مع امللك الستعراض الصعوبات التي نجدها 
لفت  ومحاولة  أصلية،  ماّدة  عىل  للحصول 
موافقته  عىل  والحصول  عملنا،  إىل  انتباهه 
يجتمع  أجلنا،  من  بالقاهرة  مؤتمر  لعقد 
توفري  عىل  القادرين  املوسيقيني  كل  فيه 

املعلومات.
»وقد تحصل السيد البارون عىل مساعدة 
برنامَج  فوضعُت  املشوطة،  غري  فؤاد  امللك 

موسيقى  علماء  بني  مائة  من  ألكثر  العمل 
وراقبت  ورشقيني،  أوروبيني  وموسيقيني 
وسهرت  البنامج،  هذا  تنفيذ  بنفيس 
بالخصوص عىل حماية الوثائق املتجمعة من 
أن يجعل  أّي كان، فيمكن  أن تقع بني يدي 
منها ماّدًة لكتاب. ولم يكن من اليسري بلوغ 
هذه النتيجة، ولكنني توصلت إليها بالكثري 

من املهارة والدبلوماسية «.
السنويس عن حقيقة  يبدو يف حديث  قد 
بعض  البارون  مصنّف  مجمل  يف  دوره 
املبالغة، غري أن الوثائق التي أمكننا االطالع 
عليها تؤيّد كل كلمة قالها يف هذا الشأن، بل 
إن الجزء الخامس املنشور يف سنة 1949، أي 
17 سنة بعد وفاة البارون، يحمل يف طياته 
أدّلة كثرية عىل أن تحرير الجانب األكب منه، 
وكذلك الصيغة النهائية التي ظهر عليها هي 
بالتأكيد للسنويس. من بني هذه األدّلة نذكر 

ما ييل:
هذا  نهاية  يف  واملراجع  املصادر  ثبت  يف 
بعض  عناويُن  توجُد  الخامس،  الجزء 
وفاة  بعد  صدرت  التي  والبحوث  املؤلَّفات 
جورج  هنري  تحقيق  بينها  ومن  البارون، 
قديم«  مغربي  عود  »معلِّم  لرسالة  فارمر 
1933، ومجموعة أخرى من  املنشورة سنة 

 1934 سنتي  بني  املنشورة  فارمر  دراسات 
من  الفرنسية  النسخة  وكذلك  و1940، 
العربية«  للموسيقى  األّول  املؤتمر  »كتاب 

املنشور بالقاهرة سنة 1933. 
ويف  نفس هذا الجزء الخامس، وبالتحديد 
أهم  برتجمات  الخاص  الثالث  امللحق  يف 
الجزأين  توثيق  يف  املعتَمدين  املوسيقيني 
األخريين من امُلصنَّف، نجد أن عيلّ الدرويش، 
عاد إىل تونس يف سنة 1939 إلعطاء دروس 
امللحق،  نفس  ويف  املشـرقية.  املوسيقى  يف 
وعند الحديث عن الشيخ خميّس ترنان، نجد 
ذكرا للرشيديّة التي تأسست بعد سنتني من 

وفاة البارون !
ويف الجزء السادس، وبالتحديد يف الصفحة 
أي   ،1954 بتاريخ  ملرجع  ذكرا  نجد   ،639

صدر بعد 22 سنة من وفاة البارون !  
يتّسع  ال  مّما  وغريها  اإلشارات  هذه 
املجال إلحصائه، والتي فّصلنا القول فيها يف 
ترجمتنا للجزء الخامس من كتاب »املوسيقى 
املوسيقى  مركز  عن  الصادرة  العربية« 
للنش  سوتيميديا  ودار  واملتوّسطية  العربية 
سنة 2018، تميل بنا إىل االعتقاد يف أنه كان 
للمنوبي السنويس دور محوري يف استكمال 
وإخراجه  للبارون  املنسوب  الكتاب  تحرير 

عىل الصورة التي نعرفها. 
للسنويس  العلمي  اإلنتاج  يقترص  ولم 
بل  العربية«،  »املوسيقى  كتاب  يف  دوره  عىل 
عالية  قيمة  وذات  كثرية  أعمال  إىل  تجاوزه 
ظهرت كّلها يف سنة 1961 وما بعدها، وهي 
وسنة  البارون،   أرملة  »بتّينا«  وفاة  سنة 
وهو  ديرالنجي،  آل  لدى  العمل  من  تقاعده 
ما يدعونا إىل التساؤل عن طبيعة العقد الذي 

كان يجمعه بهم.
ااملنشورة  أعماله  استعراض  ويكفي 
واملسجلة حتى نقف عىل قيمة الخدمات التي 
املوسيقي  للبحث  السنويس  املنّوبي  أسداها 
التونيس  املوسيقي  والبحث  عامة،  بصورة 
لو  حتما  سيتدعم  الذي  وهو  بالخصوص، 

ُقدِّرلهذه الدراسات القيمة الظهوُر.
طرحته  الذي  السؤال  عن  أجيب  وحتى 
سبق  ما  بأن  بالقول  أكتفي  البداية،  يف 
إىل  بنا  يميل  معطيات  من  استعراضه 
االعتقاد بأّن املنّوبي السنويس، بما أوتي من 
ذكاء وجّدية، وبما تعلمه من صحبة البارون 
طبيعة  من  وخاصة  كاملة،  سنة   12 طيلة 
أنيط بعهدته، والذي أمىض فيه  الذي  العمل 
ما يقرب من أربعني سنة، أمكنه أن يتجاوز 
وضع الكاتب الخاص إىل وضع العالم املكتمل 
بأن  والجاه  املال  سطوة  عليه  حَكمت  الذي 

يبقى مغمورا وراء الستار.
هذه  تلقى  أن  املفرتض  من  وكان 
تستحقه  ما  املرموقة  العلمية  الشخصيّة 
أعماله من تعميم  من تعريف، وما تستحق 
وتثمني، لكن األجيال املتالحقة من منّظرين 
وإن  أعماله،  وتجاهلت  تجاهلته  وباحثني 
كانت بوادر رّد االعتبار لهذه الشخصيّة بدأت 
تظهر يف بعض األبحاث التي انطلقت يف إطار 

بعض الرسائل الجامعيّة.
هذه  عن  الغبار  لنفض  األوان  آن  لقد 
الذي  املقام  إىل  ورفعها  الفذة  الشخصية 
وأّن  خاصة  بلدنا،  عظماء  ضمن  تستحّقه 
عائلة املنوبي السنويس أودعت جميع الوثائق 
التي تخصه بما يف ذلك املسودات واملراسالت 
واملتوسطية  العربية  املوسيقى  بمركز 

بسيدي أبي سعيد.

صورة تتحّدث

اللي  بوزيان  ومحبوبة  شدلية 
هوما  وعزيزة،  زينة  باسم  تعرفو 
زوز خوات كانو أيقونة لفن الرقص 
الشعبي التونسي في العاصمة في 
من  مسيرتهم  بداو   الخمسينات. 
حومة المالسين ووالو مبعد عنصر 
أساسي في فرقة الفنان اسماعيل 
الحطاب بعد عايشة ومامية وزهرة 
االمبوبة اللي استوحاو منهم برشا 
في شطحاتهم اللي كانو يقدموها 

في بطحة باب سويقة.
"تونس أيام زمان"

زينة وعزيزة

موسيقى

الوفد التونيس املشارك يف املؤتمر الدويل األّول للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932 
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باإلضافة إىل الرصيد الذي تتوفر عليه املكتبة 
الوطنية من تراثنا املخطوط فإّن يف خزائن عدد 
من املكتبات الخاصة، فضال عن خزائن املساجد 
املواد  متعدد  املخطوطات  من  رصيدا  والزوايا، 
أو  الوطنية  الكتب  دار  يداني رصيد  إنه  نقول  ال 
يضاهيه وإنما عىل األقل يكّمله ويثريه، من ذلك 

مثال:
البارونية بالحشان حومة السوق،  - املكتبة 
 1282 الباروني)ت  عيىس  بن  سعيد  أسسها 
ومكتبة  مخطوطا،   1089 وتضم   )1868  /
جامع  ومكتبة  بغيزن  يعقوب  بن  سالم  الشيخ 
وجميعها  مخطوطا،   170 وتضم  بوالغ  البايس 
ويف  بمطماطة  الجمنية  واملكتبة  جربة  بجزيرة 
ومكتبة  النورية  واملكتبة  مجلد،   800 رصيدها 
ابن  آل  ومكتبة  بصفاقس  الكراي  الحسن  أبي 
عاشور باملرىس وبها 1324 مجلدا بني مخطوط 
آل  ومكتبة  ببنزرت  اللّزامية  واملكتبة  ومطبوع، 
منها  قسم  يف  وتتوفر  مخطوط(،   800( النيفر 
القريوانية،  عظوم  آل  مكتبة  مخطوطات  عىل 
ومكتبة  مراد  بن  صالح  محمد  الشيخ  ومكتبة 
دار الجلويل وخزانة الهادي الكوندي وخزانة دار 
شيدة  الكريم  عبد  وخزانة  بالعاصمة،  البناني 
وخزانة حسن بوليفة وخزانة محمد عيل غالب 
دار  وخزانة  يوسف  بن  دار  وخزانة  بالكاف 
القايض واملكتبة القاسمية وخزانة دار الشّوايش 
وإن  مكتبات  وهي  بباجة،  الكايف  دار  وخزانة 
متاحة  فإنها  أصحابها  بمقرات  موجودة  ظّلت 
تمت  قد  معظمها،  يف  أرصدتها،  إّن  بل  للعموم 
الوطنية ومنه ما  املكتبة  بالتعاون مع  فهرسته 
 bigتّم إخضاعه للتقنيات الحديثة: تقنيات الــ
data  وmachine Learning  وإخراجه يف شكل 

fOrmat pdf

I - مخطوطات خزائن
مدينة تستور

***  يف هذه الخزائن ما هو خاص عىل غرار:
من  عشات  بضع  الكوندي،  الهادي  خزانة 
األعىل  للجد  مصنفات   10 منها  املخطوطات 
من   )1708 الكوندي)ت  عيل  الخزانة  لصاحب 
وهي  للبصريي  البدة  قصيدة  رشح  أطرفها 
بخط املؤلف، نسخها عام 1089/1678، وخزانة 
الطريقة  شيخ  الحنفي،  عطية  بن  الهادي 
الرحمانية،) 100 مخطوط(، إرثا يف والده محمد 
الرحمانية،   للطريقة  األسبق  الشيخ  عطية،  بن 
مخطوطا(،   29  ( عطية  بن  مصطفى  وخزانة 
وهي يف األصل من مخّلف والده املناضل الهادي 
الجزيري  أحمد  بن  عيل  وخزانة  عطية،  بن 
َمحّمد  ،وخزانة  مخطوطا(  الحمروني)35 
جهني )8 مخطوطات(، وخزانة محمد األخرض 
القروايش، وخزانة البخاري بن الهادي بن الطيب 
بن  حسني  وخزانة  )مخطوطان(،  الوسالتي 
حمودة مركيكو، وخزانة حسني بن أحمد موىس 
) مخطوطان يف 22 مجلدا(،خزائن محمد بوثلجة 
وعبد الحفيظ الغريبي والهادي بن عيل الغريبي 

والطاهر بن عثمان زعفران ...
***  ومن هذه الخزائن ما يعود إىل املساجد 

عىل غرار خزانة الجامع الكبري بتستور.

أو  الخاصة  إىل ما ملخطوطات تستور  ونظرا 
والتعليمية  الروحية  املنشآت  عىل  املحبّسة  تلك 
فقد  وتاريخية  وحضارية  معرفية  أهمية  من 
فهرستها  عىل  الحمروني  أحمد  الباحث  عكف 
عىل  ونشها   1984 وجانفي   1977 مارس  بني 
مدى عش)10( حلقات بمجلة الهداية الصادرة 
عن وزارة الشؤون الدينية، كما عمل عىل إتاحة 
 )48( وأربعني  ثمانية  يف  الواقعة  الفهارس  هذه 
صفحة عند الطلب من خالل دار الكتب الوطنية 
  ibLaالجميلة العربية  اآلداب  معهد  ومكتبة 
ومكتبة الجامع الكبري بتستور عىل السواء. هذا 
فضال عما اكتشفه الحقا وأصبح يف ملكه زيادة 

عىل الفهرس املنشور.
ومن نفيس هذه املخطوطات ونادرها نذكر:

)السفر  سفرا،   20 يف  البخاري،  صحيح    .1
مكتبة   ،101 رقم  مخطوط  مفقود(،   13
الجامع الكبري، نسخه محمد بن محمد بَلنِسنَيُ 
يبدو  فيما  وهو  التاستوري،  األندليس  التَّغري 
 1067/1656 سنتي  بني  الجامع  مؤسس  ابن 

و1072 /1661.
2.  صحيح البخاري،) السفر 13(، مخطوط 
الكبري، نسخه محمد  الجامع  101، مكتبة  رقم 
التلمساني  الله  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  بن 
تعويضا   1217/1802 األول  ربيع  آخر  بتاريخ 
الصغري  العدل  بإرشاف  املفقود،  األصيل  للسفر 
أحباس  مال  من   « األوقاف  جمعية  وكيل  صاي 

الجامع« وفقا ملا جاء يف نص التحبيس.
3.  صحيح البخاري، يف 20 سفرا، مخطوط 
رقم 401، مكتبة حسني بن موىس، » وبهوامشه 
العدل  نسخه  أتّم   ،« هامة  تاريخية  إشارات 
الصغري بن أحمد صاي )ت 1820(، نائب أوقاف 
جوان   13  /1232 رجب   29 يف  األعظم  الجامع 
أسسه  الذي  النخلة  جامع  عىل  وحبّسه   1817

بتستور  العطارين  بسوق   1227/1812 سنة 
وهواملعروف حاليا بجامع الصغرّي صاي.

 ،)9 أو   8 السفر  البخاري،)  صحيح    .4
مخطوط رقم 101، مكتبة الجامع الكبري، نسخه 
1994( تعويضا للسفر  محمد عبيد زبيس ) ت 
الذي فقد فيما بعد ) ومحمد زبيس هو  األصيل 
 63 بتستور  الكبري  الجامع  سجل  محرر  نفسه 

ص+ 2 ص(
5.  كتاب الشفاء بتعريف حقوق املصطفى 
للقايض عياض، يف السرية النبوية، مخطوط رقم 
102، مكتبة الجامع الكبري، نسخه عيل بن محمد 
 1144 بن عيل بن محمد كمونة القريواني سنة 
محمد  بن  عيل  أبوالحسن  هو  املحبس   .1731/
سبتمب   /1176 صفر  أواخر  األندليس  الكوح 

1762، وبهامشه تعليقات وتصحيحات.
املصطفى،  حديث  يف  األنس  رياض    .6
موىس،  بن  حسني  مكتبة   ،402 رقم  مخطوط 
عىل  األندليس  فّضول  إبراهيم  الحاج  حبّسه 
مّلا   .1759  /1173 سنة  األندلس  رحيبة  جامع 
»كان اإلمام به يس محمد الشيف بن عبد العزيز 

وخلفه يس محمد الرايس«.
من  الرضوري  عىل  املعني  املرشد  رشح    .7  
علوم الدين عىل متن ابن عارش يف الفقه املالكي. 
نسخ حسن بن أحمد الزفزاف الشابي بتاريخ 23 

ذي القعدة 1283/ 28 مارس 1867.
 8.  التشوف إىل معرفة رجال التصوف البن 
عاشور  بن  حميد  الحاج  نسخ  التاديل،  الزيات 
ربيع2   12 بتاريخ  األندليس  طريف  بابن  املكنى 

1067/ 27 جانفي 1657.
واحد  مجلد  يف  الكريم،  للقرآن  9.  مصحف   
أوقفه  مما  مزّوقة«،  مذّهبة  بطوالع  »مؤطر، 
جامع  عىل  خان  محمود  العثماني  السلطان 
 /1221 الحجة  ذي   12 بتاريخ  األندلس  رحيبة 

19 فيفري 1807.
نسخ  الجزويل،  ملحمد  الخريات  دالئل    .10
صفر   15 يف  بتستور  القروايش  محمد  بن  نرص 

1037/ 25 أكتوبر 1627.
املنطق  يف  إيساغوجي  عىل  حاشيتان    .11
ألثري الدين األبهري األوىل ملحمد بن أحمد الخلوتي 
والثانية   1088/1678 بسنة  مؤرخة  املرصي 
مؤرخة  املؤلف  بخط  الجبايل  سليمان  بن  ملحمد 

بسنة 1144/ 1731.
الوثائق ال يقّدر  إزاء رصيد من  إذن  • فنحن 
تراث  من  جزءا  فقط  يشّكل  ال  أنه  ذلك  بثمن 
ذاتها  املدينة  ذاكرة  هو  وإنما  الالمادي  تستور 
وذاكرة العائالت العلمية بها وذاكرة أعالمها مثل: 
 /1119 ت  الكوندي)  عيل  بن  عيل  الحسن  أبي 
1708(، » علم األندلس«، أحد كبار أعالم املذهب 
املصنّفني  مشاهري  وأحد  املتأخرين  املالكي 
املحتمل  النجل  )كذا؟(التغري  بلنِسنَيُ ومحمد 
ملحمد تغارينو مؤسس الجامع الكبري عام 1630، 
صاي)ت1235/1820(  أحمد  بن  والصغرّي 

مؤسس جامع النخلة.
مخطوط   300 من  أزيد  إىل  يصل  رصيد 
أسايس يقوم شاهدا حيّا عىل اإلسهام املحيّل يف 
عىل  واملحافظة  العلمي  البحث  حركة  تنشيط 
زيادة  به،  ينطق  إسهام  وهو  الوطني،  الرتاث 
من  آخرون  أعالم  بها  ييش  التي  املصنفات  عىل 
املتأخرين عىل غرار الشيخ إبراهيم الرياحي) ت 
1850(،  ازدهار حرفة الوراقة بتستور بما يقوم 
دليال عىل وجود حاجة متأكدة بها للكتاب دراسة 
وتدريسا، وقد أعثرنا ما قمنا به من مسح عىل 
يتعاطون  كانوا  ممن  النساخ  من  كثري  أسامي 
هذه الحرفة بهذه الربوع أقدمهم محمد بلنسنُي 
1067/1656 ونرص بن محمد القروايش 1067/ 
بابن  املعروف  عاشور  بن  حميد  والحاج   1656
عطية  وابن   1656  /1067 األندليس  طريف 
1104/1693 ومحمد بن سليمان الجبايل 1144/ 
بن  املختار  ومحمد  املؤلفني،  من  وهو   ،1731
1164/1750، وهو نفسه  الباجي  عيل الشيف 
الرحمان  لعبد  السنيّة  األنوار  مخطوط  ناسخ 
بتونس  الوطنية  الكتب  بدار  املحفوظ  العيايش 
الكوندي  مصطفى  بن  وعيل   ،4036 عدد  تحت 
 1227/1812 البحريني  وأحمد   1208/1793
وحسن بن أحمد الزفزاف الشابي 1283/1866 
وأغزرهم محمد الطيب بن سليمان بن عبد املوىل 

.1278/1861
ووعيا منها بأهميتها سعت األجيال املتالحقة 
منذ سنة 1072 / 1661 عىل األقل إىل ضمان عدم 
التفويت فيها  أو  أو إتالفها أو ضياعها  رسقتها 

بمناسبة يوم المخطوط العربي:

رهانات الكتاب املخطوط:
نامذج من خمطوطات خزائن املدن التارخيية

د. زهير بن يوسف - كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

مصحف خزائني مؤرخ  بسنة 112/ 1711 فرتة السلطان أحمد الثالث

الحلل السندسية يف املقامات األحمدية، ألحمد بن عبد الحي الحلبي، مخطوط مؤرخ بسنة 1094/ 
1686، مخطوط  خاص

تراث وآثار
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:قصيدة  لـ  حدث  مثلما  الوجوه  من  وجه  بأي 
محمد ربضان دي رويدة باألسبانية التي اشرتاها 
التونسية  باإليالة  أنقلرتا  جوزيف مورقن سفري 
بوسسة  حمودة  من   1719 عام  تستور  يف 
مخطوطات  وخزينة  الطبيب  جامع  صاحب 
إمام   ،)1942 الجواد)ت  عبد  بن  محمد  الشيخ 
بن  الهادي  مخطوطات  وخزينة  الكبري  الجامع 
بعض  يف  التفويت  تّم  التي  )ت1957(  عطية 
محتوياتها بالبيع إىل األستاذ “أبو القاسم محمد 
كرو” لتؤول يف النهاية إىل أياد خليجية عىل غرار 
عمر  بن  ملوىس  واملثاالت  الحرب  آالت  مخطوط 
بآخر  مؤرخ  مخطوط  وهو  العلمي،  املصمودي 
ملونة  صور  عىل  يحتوي   ” 1163/1749 صفر 
و»الرسائل  واألشجار  واملنابر  األسلحة  ألنواع 
املتبادلة  األدبية« )أشعار، تراجم، فقه، طب…( 
 1205/1791 الحسيني  املرتىض  محمد  بني 
الباحث  عّب  وقد  السويس  الله  عبد  بن  وأحمد 
فيها  تفريطه  الحمروني عن تحسه عىل  أحمد 
أنه  الحظ  حسن  ومن  كرو  محمد  القاسم  ألبي 
فهرسته  يف  شعرية  قصائد  من  فيها  ما  جّرد 
مخطوطات  غرار  وعىل  والده  مكتبة  ملحتويات 
جامع النخلة وزاوية بن عبد الرحمان التي “أتى 
عليها املطر وأيدي البش”، ومنها نسخة كاملة 
بن  بمكتبة حسني  البخاري ظهرت  من صحيح 
موىس وجزء ظهر بمكتبة محمد جهني،،، عمدت 
ريعها عىل  ليعود  ُمَؤبّدا”  “ُحبًُسا  تحبيسها  عىل 
رحيبة  جامع  شأن  هو  كما  والجوامع  املدارس 

األندلس وجامع محمد تغارينو.

II - مخطوطات خزائن
مدينة باجــــة

ينتمي  تستور  مخطوطات  رصيد  كان  إذا 
البيانية  النقلية  العلوم  حقل  إىل  باألساس 
التأسيسية  الدينية  والنصوص  والعرفانية 
أيضا  البهانية  العلوم  حقل  وإىل  أخص  بشكل 
وناحيتها  باجة  مدينة  خزائن  مخطوطات  فإّن 
بتوكابر  الشيخ  زاوية  مخطوطات  غرار   عىل 
ومخطوطات  مثال،  الباب  مجاز  معتمدية  من 
أبي مدين شعيب  زاوية سيدي سعدون وجامع 
عىل  عمدون،عالوة  معتمدية  من  مدين  بزهرة 
القرن7/13  من  تمتد  زمنية  فرتة  تمسح  أنها 
باملقابل، فضال  تتوزعها  الحديثة  الفرتة  آخر  إىل 
عن العلوم الدينية عىل غرار علم التفسري والفقه 
والتصوف  القراءات  وعلم  الفقه  أصول  وعلم 
ودواوين املديح الديني املعروفة بالسفاين، وهو 
وللعالء  الجّد  رشد  البن  مصنفات  به  تيش  ما 
الباجي ومحمد التواتي ويوسف برتقيز ومحمد 
الشافعي بن القايض ومحمد بن الفخار وأحمد 
غرار  عىل  عديدة  معرفية  حقول  القلشاني،  
والطب  والرتاجم  واللغة  الكالم  وعلم  املنطق 
والتاريخ واألدب: شعرا ونثرا، القصص اإلخباري 
به  تيش  ما  وهو  املقامة،  وفّن  املثال  سبيل  عىل 
املغراوي  ومسعود  التواتي  ملحمد  مصنفات 
القلشاني،  وعمر  القايض  بن  الشافعي  ومحمد 
وابن باديس القسنطيني  وعيل بن عبد الصادق 
الجبايل  وابن مالك والعيايض الباجي وَمحمد بن 
محمد الصغري بن يوسف وألحمد بن عبد الحي 
الحلبي تستوي يف ذلك الخزانات العائلية الخاصة 
املساجد  نعني  الدينية  املؤسسات  ومكتبات 
والريفية عىل حد سواء، هذا  الحرضية  والزوايا 
وأدب  الفرائض  وعلم  الرياضيات  عن  فضال 
 )21( وعشون  واحد  باألساس  ومنها  الرحلة 
القلصادي)ت1486(،  عيل  الحسن  ألبي  مصنفا 
أصيل  عامليا،  الشهري  األندليس  الرياضيات  عالم 
مدينة  ودفني  جيّان  إقليم  من  بسطة  مدينة 
وهي  حياته،  أخريات  يف  بها  استقر  التي  باجة 
وجلها  بتونس  الوطنية  الكتب  بدار  محفوظة 
التحقيق  أعمال  ذلك  من  تستثنى  محقق  غري 
وفيصل  السوييس  محمد  األساتذة  أنجزها  التي 

بولحية ومحمد بواألجفان.

أ. المنطق وعلم الكالم
ملحمد  الطالب  ومنية  الراغب  غنية   .1
التواتي)ت1621/1030(، ” تّم الفراغ من تأليفه 
يف صفر 1023/ 1619 بمدينة باجة حرسها الله 
املساتي  خلف  بن  العزيز  عبد  الناسخ  تعاىل”. 

.1631/1040
األثريية  الرسالة  ملخدورات  اللثام  كشف   .2
ت  املغراوي)  محمد  بن  ملسعود  اإلسالم  وشيخ 
الدين  أثري  رشح  عىل  حاشية  وهو   ،)1756 بعد 
األبهري عىل كتاب إيساغوجي يف املنطق. الناسخ 

محمد الصادق الوهراني 1814/1230.
ملحمد  املخترص  رشح  يف  الفكر  نتائج   .3
الشافعي بن القايض)ت1759(، وهو رشح عىل 

كتاب املخترص يف املنطق البن عرفة.
بن  الشافعي  ملحمد  التوحيد  عقيدة   .4
الكبى  كتاب  عىل  حاشية  وهو  أيضا  القايض 

ملحمد السنويس.
لعمر  العلم  مباحث  يف  الفهم  دقائق   .5
يف  منسوب  وهو  ت1469/863(  القلشاني) 

بعض الرتاجم إىل قاسم بن محمد القلشاني.

ب. الفقه والعقائد
وعلم التفسير

1. غاية السول يف علم األصول لعالء الدين أبي 
اإلفريقي  الباجي  بعيل  املعروف  الباجي  الحسن 

)ت 1314/714(.
األعيان  فروض  معرفة  يف  البيان  عمدة   .2
الرحمان  لعبد  املخترص  رشح  عىل  تعليق  وهو 

األخرضي.
3. رشح الزرقاني عىل مخترص خليل.

التواتي،  ملحمد  الكبري  األخرضي  رشح   .4
وهو رشح عىل متن األخرضي.

الحسن  أبي  القدوري  مخترص  عىل  املنن   .5
ليوسف برتقيز )ت 1735(، وهم من أول املتون 

الفقهية الحنفية بتونس يف الفرتة الحديثة.
ملحمد  نافع  اإلمام  قراءة  يف  منظومة   .6

الشافعي بن القايض يف علم القراءات.
7. تفسري للقرآن الكريم 7/7 مخطوط زاوية 
مجاز  بتوكابر،  العمراني  صالح  محمد  الشيخ 
الباب، نسخ صالح بن عمارة العياري السمريي 

بتاريخ 1852/1268.
مدّونة الخطب املنبية لخطباء الجامع   .1.8
خطبة   400 من  )أكثر  السعيّد  آل  من  الكبري 
خطيب  إمام  خطة  تولوا  قضاة   )8( لــثمانية 
 1856 سنتي  بني  املذكورة  الدينية  باملنشأة 
أحمد  بن  ومحمد  السعيّد،  أحمد  هم  و1948 
بن  ومحمد  السعيّد،  الصّديق  ومحمد  السعيّد، 

محمد السعيّد ومحمد األمني السعيّد.
رشد،  بن  الوليد  ألبي  والتحصيل  البيان   .9

السفر السابع.

ت. التصّوف وأدب المناقب
نسخ  الفخار،  بن  ملحمد  الجنان  روض   .1

صالح بن عمر الجريبي سنة 1874/1291.
الرحمان  عبد  بن  محمد  الشيخ  مناقب   .2
العجيمي  محمد  بن  إبراهيم  نسخ  ورسائله، 
بعض  ويتضمن   1292/1872 سنة  القلعي 

األجزاء منسوخة سنة 1114/1701.
ث. اللغـــــة: نحوا ورصفا وعروضا

يف  التفرس  أراد  ملن  الشعرية  الشواهد   .1
العربية أو شواهد العربية التي يف كتاب سيبويه 
سنة  تأليفه  من  الكاتب  انتهى  التواتي،  ملحمد 

1621/1030 وهو بخط املؤلف نفسه.
البن  الشواهد  رشح  يف  الشوارد  قيد   .2
إىل سنة  القسنطيني، وهي نسخة تعود  باديس 

.1695/1105
أيضا  التواتي  ملحمد  األفعال  المية  رشح   .3
بكتاب  املسماة  مالك  ابن  لالمية  رشح  وهو 

املفتاح يف أبنية األفعال.
4. إرشاد املريدين لفهم معاني املرشد املعني 
لعيل بن عبد الصادق الجبايل، وهو رشح عىل متن 
املرشد  املسمى  األندليس  عارش  بن  الواحد  عبد 
الغربي  العقون  عيل  بن  محمد  نسخ  املعني. 

البنزرتي أواخر جمادى الثانية 1815/1230.
ملحمد  املحركات  خبايا  يف  النكات  إظهار   .5
منظومة  عىل  رشح  وهو  القايض  بن  الشافعي 
السواكن  بمحركات  املسماة  باي  الرشيد  محمد 

إىل أرشف األماكن.
الجياني،  مالك  بن  ملحمد  مالك  ابن  ألفية   .6
سنة  إىل  نسخها  يعود  متأخرة  نسخة  وهي 
1813/1228 عىل يد عمار بن حسن بن حمزة 

البوغانمي.

ج. الطــــــــّب
ملؤلف  املراهم  يف  العارش:  الباب  دون عنوان، 
مجهول تم الفراغ من نسخه سنة 1780/1194 

برياع يوسف بن محمد باي بن عيل باي.
ح. الرتاجم وتاريخ األدب:

العرص  بعلماء  التعريف  يف  النرص  مفاتح   •
ملحمد املختار الشوثري امللقب بالعيايض الباجي 
 23 1740/1153( ويحتوي عىل تراجم  )ت بعد 

شخصية من علماء العهد البايش.
خ. األدب: قصصا إخباريا ومقامات

األحمدية  املقامات  يف  السندسية  الحلل   .1
الفايس،  الحلبي  الحي  عبد  بن  ألحمد 
سنة  حاجي  محمد  الناسخ   .1693/1094

.1695/1111
2. الخب يف عجائب البش ملحمد التواتي.

د. التاريخ
نسخه  مجهول  ملؤلف  إفريقية  فتوح   .1
مصطفى بن محمد البلهوان سنة 1840/1256.

2. “املشع امللكي يف سلطنة أوالد عىل تركي” 
نجباء  و”إنباء  للغليل”  املشفي  و”التكميل 

أفريل  )ت  يوسف  بن  الصغري  ملحمد  األبناء” 
.)1772

III - كيف نحمي تراثنا 
المخطوط؟

إذا كان حفظ الرتاث املخطوط من اختصاص 
الكتب  دار  مثل  العمومية  املؤسسات  بعض 
التونيس  الوطني  األرشيف  ومؤسسة  الوطنية 
ومجمع اآلداب والعلوم والفنون بقرطاج – بيت 
املناسبة  الحفظ  ظروف  عىل  لتوفرها  الحكمة 
ولتوفرها  نوعها  كان  مهما  املخطوطة  للوثيقة 
الطلب  عند  للباحثني  إتاحتها  إمكانات  عىل 
هاتني  بني  رشاكة  قيام  من  يمنع  ال  ذلك  فإّن 
الخاصة  واملكتبات  العموميتني  املؤسستني 
ومكتبات املنشآت الدينية بهدف وضع أرصدتها 
للعموم وذلك  وإتاحتها  العلمي  البحث  ذّمة  عىل 

بـرضورة:
والفهرسة،  للتوثيق  األرصدة  هذا  إخضاع   *
بمعنى  برقمنتها  الحديثة  للتقنيات  إخضاعها 
أخذ نسخ منها لتعزيز األرصدة الوطنية املركزية 
وتجهيز  األصلية،  فضاءاتها  يف  أصولها  وترك 
دار  مقدمتها  ويف  الصلة  ذات  املؤسسات  كل 
داخلية  معلوماتية  بشبكة  الوطنية   الكتب 
املطبقة  التقنية  العمليات  جل  بموجبها  تصبح 
وبموقع  آلية  تتم بصورة  املخطوط  الكتاب  عىل 
التي  باألرصدة  يعّرف  ديناميكي  إلكرتوني 
العامة  والخزانات  املؤسسات  هذه  تحفظها 
والخاصة املتصلة بها ويضع عىل ذمة الباحثني 
تيسريا  األرصدة  بتلك  املتعلقة  البيانات   قواعد 

لعمليات البحث عن بعد.
*  اضطالع وزارة الثقافة دون غريها باالطالع 
عىل وضعية هذه األرصدة من حيث توفر ظروف 
طريق  عن  والصيانة  الرتميم  وإمكانات  الحفظ 
لرتميم  الوطني  واملخب  للرتاث  الوطني  املعهد 
وصيانة الرقوق واملخطوطات بالقريوان باعتبار 
وتنظيَمها  وجمَعها  املخطوطات  متابعة  أّن 
والفنية، واإلرشاف عليها  العلمية  للقواعد  وفقا 
املخّول  أنه هو وحده  باعتبار  من مهامه وحده 
للقيام باإلجـراءات القانونية واإلدارية للنظر يف 

كيفية إنقاذها.
الوطنية  الكتب  دار  بني  رشاكة  إقامة   *
واملكتبة العتيقة بجامع تستور ومثيالتها تقوم 
أراد  ملن  الوسيط  بدور  الكتب  دار  بمقتضاه 

االستفادة من هذا الرصيد عىل عني املكان.
الوطني  املوروث  لهذا  الدولة  اقتناء   *
دور  باعتبار  الخواص،  مكتبات  من  املخطوط 
الوطنية  الثقافية  الذاكرة  حفظ  يف  املوروث  هذا 
ودوره يف إتاحة املدّونة الرضورية إلنجاز البحوث 
وضع  يحتم  بما  وغريها  والتاريخية  العلمية 
إسرتاتيجية عمل جديدة للترصف يف هذا الرصيد 
تتمثل يف العناية به واإلحاطة بمختلف مكوناته 

مخطوط أندليس: البيان والتحصيل« البن ُرشد الجّد

تراث وآثار



www.acharaa.com العدد 306 - الثالثاء 12 أفريل 2022 maghrebstreet@gmail.com

31الشارع الثقافي
العمرية  دورته  مراحل  مختلف  يف  وصيانته 
فيه  للتفويت  الواسعة  لإلمكانيات  وتحسبا 

خارج البالد: سوق البيرتودوالر أساسا.
ملخطوطات  رقمي  أطلس  صياغة   *
ومكتبات  التونسية  بالبالد  الخاصة  الخزانات 
املساجد والزوايا. خاصة إزاء ما تتمتع به الكتب 
قيمة  والكنانيش من  املجاميع  مثل  املخطوطة  
عناوينها  ضاعت  كتب  عىل  التوفر  يف  مرجعية 
لم  أو  مضامينها  من  أقسام  غابت  أة  األصلية 
النوعية من  إال بفضل هذه  تصلنا متونها أصال 

الكتاب املخطوط.
الكتاب  لتحقيق  أكاديميا  االعتبار  إعادة   *
املخطوط،  يف اختصاص اللغة واآلداب والحضارة 
عىل  الحضارة،  اختصاص  يف  سيما  وال  العربية 
غرار ما هو معمول به يف قسم التاريخ، وذلك يف 
بيانيها  ونقليّها،   عقليّها  املعرفة،  حقول  شتى 
وبرهانيها وعرفانيها، وتحليله والسيما  ضمن 
رسائل املاجستري ورسائل التخرج بالتزامن مع 
إطار  يف  املخطوطات  تحقيق  مادة  تأهيل  إعادة 

الشهادات االختيارية.

IV - حادثة وحديث
لقد أعطت تستور لهذا الوطن ما ال يقل عن 
ثالث )3( مكتبات احتوت عىل أعّز ما يطلب من 
مخطوطات هي:مكتبة عىل الكوندي)ت1708(، 
 ،)1850 ت  الرياحي)  إبراهيم  الشيخ  ومكتبة 
 ،)2003 ت  زبيس)  مصطفى  سليمان  ومكتبة 

وهي ما زالت قادرة عىل العطاء.
خزائن  عىل  ينطبق  خزائنها  عىل  ينطبق  وما 
إبراهيم  الشيخ  كتب  كــ:خزينة  باجــة  مدينة 
 )1159/1746 عام  حيا  ُشعيب)كان  عيل  بن 
الثامن  القرن  أواسط  منذ  القاهرة  يف  ظلت  التي 
صالح  محمد  القايض  كتب  وخزينة  عش 
أحفاده  يتمكن  لم  التي  الشّوايش)ت1945؟( 
بأندونيسيا  جاوة  جزيرة  من  استجالبها  من 
التي  القاسمية،  واملكتبة  بها  جدهم  وفاة  عىل 
أبدى لنا صاحبها األستاذ صالح الدين القاسمي 
استعداده إلهدائها إىل دار الكتب الوطنية ومكتبة 
من  بجزء  جرد  عىل  عثرنا  التي  يوسف  بن  آل 
محتوياتها بضبط مخلف واحد من أحفاد املؤرخ 
َمحمد بن محمد الصغري بن يوسف )ت1772(/ 
املشفي  و»التكميل  امُللكي«  »املشع  صاحب 
الرسالتني«، هو صالح بن  للغليل« و»املذيّل عىل 
يوسف ) ت 1884(، كما عثرنا قطع منها عديدة 
بمكتبات متفرقة عب العالم عىل غرار مخطوط 
»لباب التأويل يف معاني التنزيل« للخازن، 1176/ 
1762، نسخ: محمد بن محمد الصغري بن يوسف، 
مكتبة امللك سعود، قسم املخطوطات. ونسختني 
بمركز  إحداهما  امللكي«،  »املشع  مخطوط  من 
ونسخة  ق.ب   5012 رقم  تحمل  فيصل  امللك 
بمكتبة امللك عبد العزيز العامة تحمل رقم 628، 
ونسخة بالخزانة العامة بالرباط باملغرب تحمل 
فريدة  ونسخة  بباريس  ونسختني   1972 رقم 
يف  التواتي  ملحمد  الراغب«  »غنية  مخطوط  من 

علم الكالم بخط يد َمحمد بن محمد الصغري بن 
د  رقم  تحمل  املغربية  الوطنية  باملكتبة  يوسف 
2372. ومكتبة دار القايض، التي عثرنا بها عىل 
 )400( أربعمائة  عّدتها  منبية  لخطب  مدونة 
خطبة ألقاها عىل منب الجامع الكبري بباجة عىل 
امتداد قرابة قرن )1856 - 1948( ثمانية قضاة 

وأيمة خطباء من آل السعيّد.
وعليه فإّن ما حدث منذ مدة غري بعيدة بمدينة 
اليد عىل بعض هذه  إىل وضع  تستور من سعي 
املخطوطات من قبل إحدى الجهات الرسمية غري 
املخّولة، تصدينا له يف اإلبان بالوسائل القانونية 
املتاحة، وما كان ينبغي له أن يحصل وال ينبغي 
إنما  املخطوط  عىل  اّطالع  وكل  يتكرر،  أن  له 
كما  تستور،  ومخطوطات  إليه،  بالسعي  يكون 
التطبيقية  اإلجازة  طلبة  عاينها  وكما  عاينّاها، 
وترميمه  املادي  الثقايف  املوروث  حفظ  يف 
الزيارة  اإلسالمية خالل  للحضارة  العايل  باملعهد 
العتيقة  املكتبة  إىل  أّدوها  التي  االستطالعية 
2016  عىل  نوفمب  الكبريخالل شهر  بالجامع  
حالة غري حسنة من الصيانة، وظروف حفظها 
واإلرشاف  املتابعة  تستدعي  وهي  سليمة،  غري 
عىل الحفاظ، وهذه املهام ليست من مشموالت 
وزارة  وحدها  الثقافة،  وزارة  عدا  ما  وزارة  أيّة 
الرتاث،  عىل  للمحافظة  املحّولة  هي  الثقافة 
يف  بعضها  معالجة  الضـرورة  استدعت  ما  وإذا 
املخابر املختصة، ونسخة الجامع الكبري النادرة 
والنفيسة من صحيح البخاري تستدعي معالجة 

فورية، فيتعني أن يتم ذلك عب التسلسل اإلداري.
سلطة  ال  الدينيـة  الشؤون  وزارة  أّن  علما 
إطاره  أي  البشية  الجامع  موارد  عىل  إال  لديها 
معلما  وبوصفه  ذاته  حّد  يف  الجامع  أّما  الديني 
أنظار  من  وُمقتنياته  ومحتوياته  فهو  مرتّبا، 
الوزارة ذات الصلة باملحافظة عىل الرتاث: وزارة 
الثقافة وال سبيل ألي كان أن يضع يده عىل هذه 
أن  كان  ألي  سبيل  ووال  وغريها  املخطوطات 
نصبوا  الذين  كبعض  باالحتجاز  عليها  يتسلط 
واقع  وهذا  الدين،  يف  أيمة  الناس  عىل  أنفسهم 
حال، أو االحتكار جهال وتعصبا، لريفعوا أيدهم 

عنها فال صفة لهم.
وملا كانت الجهات الرسمية املخولة تفكر يف 
إحداث مخب وطني ثان لصيانة وترميم الرقوق 
واملخطوطات باإلضافة إىل مخب القريوان فلم ال 
تستور  بمدينة  املركز  هذا  بعث  يف  التفكري  يقع 
إبراهيم  الثقافة  لدار  الحايل  باملقر  وتحديدا 
مع  خاصة  سابقا(،  مسيكة  الرياحي)حبيبة 
إىل  لالنتقال  املذكورة  الثقافة  دار  استعداد 
كانت  النية  أّن  علما  الجديد،  االجتماعي  مقرها 
بعث  إىل  بالبعيدة  ليست  مدة  منذ  اتجهت  قد 
تنفيذه  دون  حال  ولكن  بتستور  املشوع  هذا 
عدم توفر الفضاء املناسب وإّما بفضاء الزاوية 
يكفي  الذي  العتيقة   باجة  بمدينة  القادرية 
يسعيد  حتى  الرتميم  أشغال  بإكمال  التسيع 
الثقافية  ووظيفته  األندلسية  الجمالية  مسحته 

املرقوبة.

تراث وآثار

كنا أرشنا يف مقال سابق عىل صفحات الشارع املغاربي إىل التعيينات األخرية يف وزارة الثقافة 
وملحنا إىل دور لوبي  شارع باريس فيها واليوم نعود لنفس املوضوع لنشري إىل انعكاساتها الخطرية 

عىل السري اليومي للمؤسسات املشمولة بهذه التعيينات...
افريل   09 يوم  حدود  إىل  وكانت  املدينة  يف  رمضان  عنوان  تحت  تظاهرة  األوبرا  مسح  برمج 
األوبرا  افريل بمسح   8 الجمعة  يوم  الڨريف  لشادي   22 تابعنا عرض رشق  ناجحة ومتنوعة،وقد 
بمشاركة أسماء بن احمد وثامر عبد الجواد وحسان الدوس والذي كان ناجحا بكل املقاييس من 
اآلالت  كل  ضمت  موسيقية  فرقة  بمرافقة  األغاني  أداء  يف  املشاركون  أبدع  حيث  الفنية  الناحية 
أركسرتالية جديدة  أعمال  تونسية ومشقية بطريقة  العرض  العربية وتناول  اآلالت  الغربية مع 
وإتسم الحفل باالنضباط التام من طرف الجميع وجاء األداء متقنا...وكان الحفل بعيدا جدا عن ما 

هو سائد وتفاعل معه الجمهور الحارض حتى النهاية.
ثم عرض ربوخ لحاتم اللجمي يوم السبت  9 أفريل الذي كان ناجحا فنيا وجماهرييا كذلك.

وكان من املفروض أن يتم تقديم يوم األحد 10 أفريل بمسح األوبرا حفل الناي  تكريما لعازيف 
أننا تفاجأنا بتأجيله وهو ما ورد يف  هذه األلة وتكريما لألستاذ صالح املانع قيدوم هذه اآللة،إال 
أن  العازفني  احد  بلغنا من  األسباب ولكن  األوبرا دون ذكر  الرسمية ملسح  الصفحة  اإلعالن عىل 
تحولت  والتي  العازفني  وبعض  الوطنية  الفرقة  مدير  بني  قامت  التي  املعركة  هو  التأجيل  سبب 
إىل معركة تم تبادل  الشتائم فيها بني الحارضين لدرجة إصابة أحد العازفني باإلغماء... وعمت 

الفوىض قاعة التمارين وتعطل كل يشء يف ذهول تام للموجودين.

وتابع مصدرنا بان سبب هذا الوضع هو عدم قدرة سيد مدير الفرقة عىل فرض االنضباط منذ 
طلبة  وكأنهم  الفرقة  أعضاء  مع  وتعامل  للموسيقى  الوطنية  الفرقة  رأس  لتعيينه عىل  يوم  أول 
مع العلم أن الكثريين منهم يفوقونه يف املستوى املوسيقي وكذلك عدم قدرته عىل تسيري التمارين 
لعدم معرفته بقواعد قيادة االركسرتا فهو كما ذكرنا يف مقال سابق لم يتجاوز اإلرشاف عىل التخت 

العربي للمعهد العايل للموسيقى بتونس وال يملك يف رصيده أي عمل مهم قدم للجمهور العريض.
ثم التحق به السيد املدير ابن عم السيدة الوزيرة  لتهدءة الوضع لكنه لم يقدر عىل ذلك لجهله 
املدير  نفسه  يعتب  أصبح  هذا  الوزيرة  السيدة  عم  ...وإبن  واإلداري  املوسيقي  التسيري  ابجديات 
الفعيل ملسح األوبرا ويجتمع مع الوزيرة مبارشة ومع العاملني يف مسح األوبرا بكل أصنافهم من 
مسح ،رقص وموسيقى إلخ ... يف تجاوز واضح للمدير العام السيد محمد الهادي الجويني...وهذا 
الوضع هو نتيجة طبيعية للتعيينات العشوائية التي قامت بها الوزيرة والتي ارشنا إليها يف مقاالت 
سابقة ولكن لم تحرك أي ساكن لرئاستي الحكومة والجمهورية...وكانت النتيجة  »عركة« شبيهة 

بتلك التي كانت تحصل يف الكاباريهات واملالهي الليلية.
ونختم بان الوزيرة بتعييناتها الفوقية  أربكت الوزارة وإداراتها حيث انها لم تراعي مبدأ الرجل 
عام  مدير  شملت   مناصب  يف  الوقتي  بالتسيري  منها  املقربني  وكلفت  املناسب  املكان  يف  املناسب 
مسح األوبرا وصوال لرئيس ديوانها وجردت املديرين العامني من واجباتهم العملية التي أصبحت 

مرتعا للعائلة املالكة واملقربني منها...
وكل ذلك ألجل….. عيون عمها 

الهادي بن خليفة

ألجل عيون 
عمي

موسيقى
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قرب  عن  عايشته  صديقا  تؤبن  ان  الصعب  من 
فتأبني املقربني قد يراه البعض مبالغة الن التأبني يف 
جوهره ذكر املحاسن والتغايض عّما عاداها. اضافة 
حتما  فذاك  صديقه  عن  الصديق  يكتب  ان  ذلك  اىل 
مدح وذكر خصال ومهما حاولت الكتابات التأبينية 
شخصية  الكتابات  ككل  تبقى  التوليف  عن  البحث 
آراء  الحقيقة  يف  هو  النص  وهذا  ومحدودة  وذاتية 
يف  رافقوه  الذين  واملناضلني  وأصدقائه   زمالئها 

مختلف املحطات النضالية التي خاضها.
حسني بوجرة من مواليد ليلة رأس السنة من سنة 
القلعة  أصيل  وهو  جديد  بعام  محتفال  جاء   1958
اليها  باالنتماء  اعتزازه  أعلن  ما  كثريا  التي  الصغرى 
املعارضة  رموز  من  رمز  فالبلدة 
الحسينية  للسلطة  الباشية 
فكان من خالل افتخاره 
جذور  عن  يبحث 
لفكره الثوري. انتمى 
اىل  شبابه  منذ 
املعارضة  التيارات 
فبعد  اليسارية 
الدراسة  مرحلة 
ئية  ا بتد ال ا
ية  نو لثا ا و
لقلعة  با

الصغرى انتقل يف السادسة ثانوي اىل املعهد العلوي 
سنة  ويف  بوجرة  الطاهر  االستاذ  والده  عمل  بحكم 
ورشع  آداب  الباكالوريا  شهادة  عىل  تحصل   1978
التقدمي  الثوري  بالفكر  آمنوا  ممن  ثلة  صحبة 
اتجاه  تأسيس  اثمرت  رسية  اجتماعات  يف  اليساري 
من  التخلص  آثر  الذي  الطالبي  الديمقراطي  العمل 
سطوة الفكر التحزبي الضيق والدفاع عن استقاللية 
وتجاوز  الجامعة  داخل  الديمقراطي  النقابي  العمل 
املتينة  االسس  بذلك  لتتشكل  الحزبية  الرصاعات 
حاول  فقد  النقابي  وللعمل  للمعارضة  ملفهومه 
الديمقراطي  العمل  اتجاه  بني  التوفيق  املرحوم 
الثورية وارساء  بمبادئه  التمسك  الطالبي من خالل 
والتي  دورية  حصص  يف  الذاتي  والنقد  النقد  مبدأ 
عىل  والقدرة  لديه  النقدي  الحس  تدعيم  يف  ساهمت 
والرصامة  الذاتي  والتقييم  التأمل  وقفات  تحديد 
به.  املحيط  قبل  ذاتها  والعميل مع  الفكري  البناء  يف 
وقد ساهم حسني بوجرة يف تأسيس خاليا للتعريف 
اىل  اضافة  واملنستري  سوسة  من  كل  يف  باالتجاه 
النضالية  الشخصية  بدأت تتشكل  لقد  خلية تونس. 
عىل  ذلك  يثنه  ولم  وجيل  واضح  بشكل  النقابية 
من  فكان  الحزبية  التجربة  يف  الدخول  محاولة 
العنارص املؤسسة للتجمع االشرتاكي التقدمي وكان 
املسؤول عن الحياة الطالبية من خالل كتابة نصوص 

عن االصداء الجامعية بمجلة املوقف يف اعدادها االوىل 
اال ان رفضه ان يكون عنرصا يف حزيب اراد له بعض 
مؤسسه ان يكون مجرد منصة للحوار قد تفرز لبنة 
ونظرته  موقفه  يعكس  ما  وهو  ديمقراطية  جبهة 
ملفهوم املعارضة وكان خروجه من التجربة الحزبية 
حسني  واصل  والنقابي  الحقوقي  لنضاله  ترسيخ 
ولم  التونسية  الجامعة  يف  النقابي  نضاله  بوجرة 
النجاح يف دراسته حيث تحصل عىل  يعيقه ذلك من 
شهادة االستاذية يف التاريخ  سنة 1983 إلتحق عىل 
اثر ذلك للتدريس يف التعليم الثانوي إختصاص تاريخ 
ذلك  تزامن  وقد  بجلمة  الثانوي  باملعهد  وجغرافيا 
السلطة فكان  ازمة نقابية ومواجهة مع  مع وجود 
النقابي املدافع عن استقاللية االتحاد  ضمن الحزام 
العام التونيس الشغل وشارك يف كل التحركات ثم تم 
من  الشبيكة  معهد  إىل  بوزيد  سيدي  جهة  من  نقله 
والية القريوان يف منتصف الثمانينات وتزامن ذلك مع 
دافعوا  الذين  النقابيني  بني  االتحاد وكان من  رضب 
يف  النقابي  بنضاله  حسني  يكتف  لم  الشعية.  عن 
الثانوي بل حرص عىل مواصلة  التعليم  صلب نقابة 
الدراسة فتحصل عىل شهادة الكفاءة يف البحث سنة 
1987 ببحث تحت عنوان "السياسة السجنية بالبالد 
النصف  خالل  الضبطية  وثائق  خالل  من  التونسية 
تمكن  التاسع عش" وبعد سنتني  القرن  الثاني من 
التاريخ  اختصاص  التبيز يف  النجاح يف مناظرة  من 
التحق  حيث  العايل  التعليم  باب  امامه  انفتح  وبذلك 
سنة  بتونس  واالجتماعية  االنسانية  العلوم  بكلية 
1990 التي عمل بها إىل سنة ارتقائه إىل رتبة استاذ 
محارض بعد مناقشته ألطروحة دكتوراه دولة سنة 
2005  وتحوله للعمل بكلية االداب والعلوم االنسانية 
بسوسة حيث عمل ملدة خمس سنوات حيث عمل عىل 
املستويات  مختلف  يف  الطلبة  من  جديد  جيل  تكون 
جديد  من  عودته  قبل  اليوم  اىل  منهم  العديد  واطر 
والدراسة  البحث  مسار  ليواصل  أفريل   9 كلية  إىل 

والتكوين.
التعليم  يف  النقابي  نضاله  بوجرة  حسني  واصل 
افريل   9 لكلية  األساسية  بالنقابة  والتحق  العايل 
يف  وشارك  النقابية  املسؤوليات  تقّلد  حينها  ومن 
واإلرضاب  التوحيد  مثل  والنقاشات  املعارك  عديد 
يف  ومثابرة  بجّد  ساهم  الوقت  نفس  يف  لكن  اإلداري 
الكثري  مواهب  وصقل  املدرسني  من  أجيال  تكوين 
من الباحثني الشبان. بحيث شّكلت دروسه وأبحاثه 
املتعّددة معينا ثّريا فقد تناول العديد من االشكاليات 
"الّظاهرة  منها  عنها،  املسكوت  واملسائل  الدقيقة 
الخمريّة وتطّورها بالبالد التّونسيّة يف العهد الرّتكي،" 
التونسية  للبالد  الدخان  دخول  تاريخ  "يف  ومقاله 

ومصدره". 
تعكس  التي  االعمال  بني  من  اطروحته  وتبقى 
الباحث  عنه  عب  ما  وهو  وتقنياته  البحث  عمق 
بني  "من  بقوله  لها  تقييمه  عند  كوثراني  وجيه 
مؤخرا  علينا  طلعت  التي  الجديد"  "التاريخ  كتب 
التونيس  املؤرخ  كتاب  املغاربي،  الفضاء  من 
الحراك   : الطاعون  وبدع  الطاعون  بوجرة،  حسني 
االجتماعي يف بالد املغرب بني الفقيه والطبيب واألمري 
عن  الحديث  جاز  إذا  أنه  ورأيي   ،)1800  1450-(
موقعا  يحتل  العمل  هذا  فان  عربي،  جديد"  "تاريخ 
العربي،  التاريخي  البحث  مسار  يف  وتجديديّا  ثوريّا 
املنهجي  االشتغال  مستوى  عىل  تجديد  فعال  ففيه 
التاريخي،  املنهج  عىل  بصالبة  املرتكز  واملفاهيمي 
وعلم  واالنثروبولوجيا  التاريخية،  الديمغرافيا  علوم 
النفس االجتماعي، وعلم االجتماع الديني، القائم عىل 

املرحوم حسني بوجرة دكتور التاريخ 
احلديث واملناضل النقايب.. فارس آخر يرتجل

محمد فوزي المستغانمي

رحيل

األستاذ حسين بوجرة : 

مناضل بالفكر والساعد
 د. عفاف الهاللي

فقدت الجامعة التونسية أحد خرية أبنائها األستاذ الدكتور حسني بوجرة الذي 
وافته املنية يوم األربعاء 6 أفريل 2022 عن سن تناهز63 سنة بعدما قىض ردها 
من حياته يف إنارة العقول واملساهمة يف تكوين مؤرخي هذا البلد وباحثيه يف مجال 
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بكلية  واألنثروبولوجيا،  والرتاث  الحديث  التاريخ 

بجامعة تونس ويف  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة 
تدريسه  ومنهجية  عمله  طريقة  يف  مجّدد  أستاذ  هو  بوجرة  حسني  األستاذ 
جديدة  مواضيع  محارضاته  يف  تناول  حيث  وطلبته،  زمالئه  من  العديد  بشهادة 
تختلف عن السائد واعتمد فيها أساليب تدريس  حفزت العديد من  طلبته إلستكمال 

مشوار البحث يف  اختصاص التاريخ الحديث
األستاذ حسني بوجرة هو كذلك أستاذ مجّدد يف بحوثه ودراساته خاصة عىل 
مستوى االطروحة  بشهادة عدد من الباحثني يف تونس وخارجها  إلعتماده مناهج 
جديدة واختصاصات أخرى منها الديموغرافيا التاريخية واالنرتوبولوجيا. اضافة 
التدريس واالرشاف عىل رسائل املاجستري والدكتوراه فقد كان االستاذ حسني  اىل 
االنسانية  العلوم  بكلية  مغاربية"  "دراسات  بحث  مخب  اىل  ينتمي  باحثا  بوجرة 
واالجتماعية 9 افريل وهو مخب متخصص يف التاريخ والدراسات االجتماعية ثم 

تم من  الذي يحتوي عىل  محاور بحث متعددة  املخب  االرشاف عىل هذا  توىل 
خاللها  انجاز مجموعة من  املحارضات وااليام الدراسية والندوات.

باإلضافة اىل املسرية العلمية الزاخرة  كان للفقيد مسرية نضالية نقابية 
للشغل   التونيس  العام  االتحاد  صلب  النقابي  العمل  يف  تدرج  فقد   حافلة، 
انطالقا من مناضل قاعدي فكاتب عام لنقابة اساسية لالساتذة الجامعيني 
بكليته وصوال اىل كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي 

اتسمت بحراك  2016 يف فرتة   ثم يف   2011 انتخابيتني متتاليتني يف  لدورتني 
التونيس  العام  االتحاد  خالل  من  الجامعيون  فيه  انخرط  واجتماعي  سيايس 

للشغل والجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي للرقي بالجامعة التونسية 
والذود عىل الحريات االكاديمية وتحسني اطار وظروف العمل عىل مستوى التدريس 
والبحث.  وكان لالستاذ حسني بوجرة مواقف واضحة يف عدة قضايا مفصلية تهم 
الجامعة التونسية عّب عنها يف عديد االجتماعات داخل املؤسسات الجامعية او كذلك 
من خالل اللقاءات والندوات الوطنية او املجالس القطاعية واالجتماعات املشرتكة 

مع الطرف الوزاري خاصة حول اصالح املنظومة الجامعية  عىل مستوى نظام 
التدريس وهياكل البحث والخارطة الجامعية.

التونسية  الجامعة  تهم   التي  والقضايا  الوطنية   املسائل  اىل  اضافة 
املؤسسات  أغلب  إىل  التنقل  عىل  بوجرة  حسني  االستاذ  حرص  عموما 
األساتذة  ومشاغل  مشاغلها  ومتابعة  الوطن  تراب  كامل  يف  الجامعية 
مع  مقارنة  نسبيا  الحديثة  الجامعية  املؤسسات  بالذكر  ونخص  بها، 
الكليات الكبى وهي املعاهد العليا بمختلف إختصاصاتها  واملعاهد العليا 

للدراسات التكنولوجية .
هذه  تضم  تكن  لم  بها  العمل  وطبيعة  تأسيسها  حداثة  إىل  وبالنظر 

جهود  وبفضل   ،2011 سنة  قبل  الجامعيني  لألساتذة  نقابية  نيابات  املؤسسات 
املعاهد  هذه  إىل  املنتسبون  الجامعيون  نجح  ومكابدته  بوجرة  حسني  األستاذ 
الجامعي  النضال  يف  بزمالئهم  والتحقوا  نقابية  هياكل  بعث  يف  العليا  واملدارس 

وحققوا عديد املكاسب للجامعة التونسية وللبالد عموما.
وهنا نشري عىل سبيل الذكر ال الحرص  مثال املؤسسة التي ننتمي اليها وهي 
حسني  االستاذ  حرص  يف  شهادة  ونقّدم  تونس  بجامعة  الرتاث  ملهن  العايل  املعهد 
بوجرة عىل تأسيس نيابة نقابية، بعد استعدادات استغرقت قرابة السنة إلستيفاء 
للنيابة  التأسييس  املؤتمر  قبل وبعد  باملعهد  املستمر  املطلوبة  وحضوره  الشوط 
النقابية باملؤسسة املذكورة يوم 12 مارس 2013 ملتابعة مشاغلها بإعتبارها اول 
مؤسسة جامعية  منفردة يف اختصاص التكوين يف الرتاث وما يرتتب عن ذلك من 

حاجيات مادية ولوجستية لهذه املؤسسة
وقد حرص الفقيد عىل مساعدتنا يف إيجاد مقر يتناسب وطبيعة الكوين باملعهد  
ومتابعة  كبري  بدعم  واساتذة  نقابية  كنيابة  أجله طويال  ناضلنا من  وهو مطلب 
واالجتماعات  التحركات  كل  يف  وحضوره  بوجرة  حسني  االستاذ  من  مبارشة 
داخل املؤسسة وخارجها، وهو مطلب استجابت له جامعة تونس يف فرتة الحقة 

بتخصيص مقر للمعهد  يف مونفلوري .
هذه شهادة بسيطة حول حرص االستاذ حسني بوجرة يف عمله النقابي عىل 
االهتمام بكل املؤسسات الجامعية دون تمييز بينها، ا  انطلق من البناء القاعدي 
النضال  يف  جديدة  دماء  ضخ  عىل  وحرص  االساسية  النقابات  لعديد  والتأسييس 
ومبزين  مساعدين  من  اليها  املنتمني  كل  بتشيك  التونسية  بالجامعة  النقابي 
وتكنولوجيني وعىل هذا املبدأ إنخرطنا معه يف النضال النقابي وتعلمنا منه الكثري 

وسنواصل عىل خطاه يف سبيل مجد الجامعة والجامعيني وتونس عموما.
حسني بوجرة مناضل صادق  سينصفه التاريخ حتما.
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امللكية الفكرية واإلنصاف بني الترشيع و»األعراف«
آمنة السعيدي

"امللكية الفكرية مضمونة" طبقا ملا ورد يف الفصل 41 من 
دستورنا الشكيل، ولنئ سكت النص الدستوري عن آليات ضمان 
هذه امللكية إال أَن التشيع التونيس كَرس ترسانة قوانني لتأطري 
 24 املؤرخ يف   ،1994 36 لسنة  القانون عدد  الحق أهمها   هذا 
1994، املتعلق بامللكية األدبية والفنية ، املنقح واملتمم  فيفري 
بالقانون عدد 33 لسنة 2009، املؤرخ يف 23 جوان 2009، واألمر 
2013،  املتعلق  01 جويلية  2013، املؤرخ يف  2860 لسنة  عدد 
املجاورة   والحقوق  املؤلف  لحقوق  التونسية  املؤسسة  بإحداث 
كانت  كما  تسيريها.  وطرق  واملايل  اإلداري  تنظيمها  وضبط 
تونس سبَاقة يف إمضاء العديد من االتفاقيات الدولية املتعَلقة 
املصنفات  لحماية  بارن  إتفاقية  ذلك  من  الفكرية،  بامللكية 
األدبية والفنية املؤرخة يف 09 سبتمب 1886 التي صادقت عليها 
اإلنسان  لحقوق  العاملي  واإلعالن   1887 ديسمب   05 يف  تونس 
لسنة 1948 ، الذي تنص املادة  27 منه عىل أنه  " لكل فرد الحق 
العلمي  إنتاجه  عن  املرتتبة  واملالية  األدبية  املصالح  حماية  يف 
باملوقع  الواردة  اإلتفاقيات  من  وغريها  الفني"   أو  األدبي  أو 
الرسمي للمؤسسة التونسية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 
والتي توحي بإهتمام سياستنا بحماية حقوق املؤلف املتمثَلة 
أصحاب  بها  يتمتع  التي  واملادية  األدبية  الحقوق  مجموعة  يف 
والعلمية  والفنية  األدبية  مصنفاتهم  استغالل  عن  الحقوق 
أو يستنسخ مصنفا  أو ينش  بحيث ال يحق ألي كان أن ينقل 
ملؤلف يف أي شكــل أو صيغة أو طريقة فيها إنتهاك للحقوق 

املادية واملعنوية للمؤلف.

فال  ماحالة،  ال  منتهكة  للمؤلف  املادية  الحقوق  اَن  وبما 
داعي للخوض فيها ، اما بالنسبة للحقوق األدبية فإَن ما يؤَكده 
املتعَلقة  القانونية  املنظومة  هذه  هشاشة  عىل  يحيلنا  واقعنا 
الفكرية،  امللكية  حفظ  عن  وقصورها  املؤَلف  حقوق  بحماية 

شأنها شأن كل منظومة تتعَلق بالقطاع الثقايف.

فالسياسات املتبعة يف هذا القطاع تقوم باألساس عىل عقلية 

بالقطاع  االستخفاف  وفني:  ثقايف  هو  ما  بكل  اإلستخفاف 
الثقايف من خالل ميزانية ال تتجاوز 0.7 % من ميزانية الدولة 
تخَصص اكثر من نصفها لخالص اجور املوظفني، واالستخفاف 
باملجهود الفكري للمبدع والباحث واملفَكر، من إباحة استغالل 
عن  وتعجيزه  باجتهاداته  والتنكيل  أفكاره  ورسقة  مجهوده 
إثبات حَقه نظرا لطول إجراءات التقايض وثقل أعبائها املادية 
وصعوبة إثبات السقة الفكرية سواء لنفوذ السارق وشهرته، 

او لدهائه وبراعته يف طمس وسائل اإلثبات االعتداء قانونيا.

هذه  لخدمة  توضيفه  يتم  الذي  العام  بالرأي  واالستخفاف 
هذه  مثل  تكريس  يف  خطريا  دوره  صار  والذي  املمارسات، 
االعتداءات حتى تحول إىل أداة هيمنة يف يد املؤثرين الفاسدين، 
مع  فيتعاطف  ألهوائه،  طبقا  يريد  من  ويجَرم  ينَزه  الذي  فهو 
الحال  ومجهول،و  نكرة  ألنه  عليه  املعتدى  ويتجاهل  املعتدي 
واحتكروها  أفكاره  تسويق  يف  حَقه  سلبوه  القطاع  أرباب  أَن 
قسا أو طوعا عىل حسب استعدادات املؤَلف الذي قد يكون هو 
إما بسكوته خوفا من جور  املمارسات  اآلخر مطبَعا مع هذه 
املعتدي وفساد املؤسسات اإلعالمية والقضائية والثقافية التي 
لن تنصفه، أو عجزا عن إثبات ملكية فكرته التي غالبا ما يتم 
إنسانية  إطار عالقات  الصداقة ويف  رسقتها واستغاللها باسم 
ثقة  يف  غري محَلها، مرَدها شخص بسيط  الثقة،  قائمة عىل 
املريضة  نفسه  تسَول  وفاسد  العلمية  واألمانة  باملبادئ  يؤمن 
عجزه  لتجميل  سعيا  نفسه  إىل  ونسبتها  غريه  أفكار  رسقة 

وجهله وعقله العقيم.

الدستور،  يكفلها  التي  الفكرية  امللكية  ضمان  مسألة  إن 
اهم  عجز  اثبتت  والتي  الدستور  طالت  التي  اإلنتهاكات  وامام 
املؤسسات،  حماية  عن  القانونية  املنظومة  يف  تشيعي  نَص 
من  الحد  عن  مصادرها  بمختلف  القوانني  عجز  عىل  تحيلنا 
التي  العاطفة  هيمنة  حالة  يف  املؤلف  تطال  التي  االنتهاكات 

تنطلق منها وإليها امللكية الفكرية.

عىل  االعتداءات  تكرر  من  املعيشة  التجارب  أثبتته  ما  أمام 
الوضعية  القوانني  عليه  تنَص  وما  تونس،  يف  املؤلف  حقوق 
يستغل  الذي  املعتدي  بها  يستهني  عقوبات  من  بها  املعمول 
والتي وإن  اإلجراءات لصالحه.  القانون وبطء  صعوبة تطبيق 
هو  إليه  ستفيض  ما  كَل  فإن  القضاء  قبل  من  فيها  البَت  تَم 
التعويض املادي الذي يجَرد حق امللكية الفكرية من من قيمته 
بعد  معنوي  رضر  بجب  تسرتجع  ان  يمكن  ال  التي  املعنوية 
سنوات وبعد أن استهلكت الفكرة وشَوهت واستهلكتها ايادي 

العابثني.

ولنئ بدا اجتهاد املؤسسة التونسية لحقوق املؤلف والحقوق 
الحقوق واضحا،  املؤَلف وحماية  العمل عىل نرصة  املجاورة يف 
ومتعهدي  منظمي  إىل  املوجهة  بالغاتها  آخر  اصدرت  حيث 
الحفالت و بتاريخ 11 افريل 2022 ، فإَن صالحيات هذه املؤسسة 
ومسؤولياته  بحقوقه  املؤَلف  وعي  غياب  أمام  محدودة  تظَل 
واستفحال ظاهرة السقات الفكرية. ولعَل هذا ما دفع العديد 
من البلدان كاألردن والسودان وروسيا إىل انشاء هيكل قضائي 
مستقَل يعرف بمحكمة امللكية الفكرية التي تختص بالنظر يف 
والبَت  انواعها  اختالف  الفكرية عىل  بامللكية  املتعَلقة  الدعاوى 
املطالبة  عىل  املترضرين  يشَجع  مما  إستعجالية  بصفة  فيها 
بحقوقهم ويحول دون انتفاع املعتدي باستغالل املصنَف ماديا 

ومعنويا.

ينصف  مشابها  قضائيا  هيكال  تونس  يف  سنشهد  فهل 
ستتم  وهل  واملادية؟؟   املعنوية  حقوقهم  ويحمي  املفكرين 
بأكثر  تطبيقه  ويفَعل  الفكرية  امللكية  قانون  يف  النظر  إعادة 
رصامة وجديَة؟؟  ومتى سنتحَرر من األعراف املستخَفة بالفكر 
كشف  عىل  ونتجرأ  الناشئني  للمبدعني  واملضطهدة  واملفَكرين 
للمشهد  املحتكرين  والفنانني  املثقفني  من  كبرية  نسبة  فساد 

الثقايف والعلمي؟

نظرية  مفاهيم  إىل  ليس  وعميق  واسع  إسناد 
املصادر  يف  فعيل  حفر  إىل  ،بل  فحسب  حديثة 
الحياة  مناحي  شتى  عن  تعّب  أيضا  والوثائق 
البشية التي شهدها املجتمع يف املكان الواسع 
الطب  مصادر   : املدروسني  الطويل  والزمن 
اإلمارة  وأهل  والعامة،  الصوفية  وأهل  والفقه 
)السياسة(. وكل هذا مساعد عىل اإلجابة عن 
الناتج  أن يفعله "املوتان"  : ماذا يمكن  سؤال 
عن الطاعون األسود يف بنى املجتمع، وعقليات 
أن  يمكن  وماذا  فئاتهم،  اختالف  عىل  الناس 
واالقتصاد  السياسة  يف  تغرّيات  من  منه  ينتج 
والسلطات؟  الدول  برامج  يف  أي  واإلدارة، 
املتغري  من  ينتج  أن  يمكن  ماذا  آخر،  بتعبري 
الديمغرايف يف تغيريات بنيوية يف املجتمع وعىل 
التاريخية  البهنة  اىل  إضافة  الطويل؟  املدى 
"جامدة"  تكن  لم  العربية  املجتمعات  أن  عىل 
خطرية  تاريخية  ظواهر  مواجهة  حيال 
حراكا  ثمة  بل  والعزل،  والعدوى  كالطاعون 
باحتماالت  ينبئ  كان  وطبيا  وثقافيا  سياسيا 
)وجيه  األوروبي.."  الكرنتينا  زمن  قبل  حلول 
التأريخ(. كما يعتب تحقيقه  تاريخ  كوثراني، 
يف عمل مشرتك مع لطفي عيىس ألحد أهم آثار 
األدب املناقبي تونسيا، "نور االرماش يف مناقب 
القشاش" تمرينا عىل غاية من  سيدي بلغيث 
وإثراء  ونقدها،  املصادر  تحقيق  يف  األهمية 

للمكتبة التاريخية التونسية واملغاربية يف آن. 
بعد ارتقائه إىل خطة أستاذ تعليم عال انتقل 
للعمل يف كلية اٱلداب بسوسة أين واصل نشاطه 
كاتبا عاما  اصبح   2011 النقابي، ويف صائفة 

للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي 
ويف نوفمب 2016 يبقى مرة أخرى كاتبا عاما 
نوفمب  يف  انتخابه  تم   2021 جوان  حدود  اىل 
2016 امينا عاما للجنة العربية الدولية للرتبية 
مدى  عىل  النقابي  النضال  يف  الفقيد  ليساهم 
كمدافع  خصاله  عن  كشفت  مديدة،  سنوات 
والبحثية  األكاديمية  الحريات  عن  رشس 
الحياة  يف  الفاعلني  حقوق  بصون  وتمّسكه 
وفروعها  مؤسساتها  بمختلف  الجامعية 

املنتشة عىل كامل البالد طوال وعرضا. 
حسني الذي عايشته عن قرب بحكم الزمالة 
"دراسات  بحث  مخب  اىل  االنتماء  وبحكم 
مغاربية" وبحكم التقارب النفيس وجدت فيه 

العامة  بالقضايا  املؤمن  الباحث  خصوصية 
وحرصه عىل ان ال يحيد عن مبادئه ألّي سبب 
الطلبة  تأطري  من  تمنعه  لم  فتقدميته  كان، 
االسالميني بل والدفاع عن كل من كان يحتاجه 
الفكر  يف  االختالف  اىل  النظر  دون  مظلمة  لرد 
منحاز  غري  رصفا  نقابيا  كان  فقد  واملواقف، 
يف  رشسا  الجوهرية،  االشكاليات  طرح  عند 
الدفاع عن مواقفه، صلبا فيما يعتقده صوابا، 
وقد كان خبريا بفّن التفاوض. حققت الجامعة 
العامة للتعليم العايل عند توليه الكتابة العاّمة 
تغلبه  كان  وان  مسبوقة  غري  انجازات  عدة 
 14 بعد  السلطة  مع  تفاوضه  عند  وطنيته 
جانفي 2011، حيث يأخذ دائما بعني االعتبار 

من  يعدل  كان  لذلك  الدولة،  وقدرات  الظرفية، 
عىل  الحفاظ  برضورة  منه  ايمانا  مطالبه 
استقرار الدولة يف ظرفية صعبة. وقد دعاني يف 
الجامعة  اجتماعات  لحضور  املناسبات  بعض 
العامة وعاينت عن كثب النقاش الديمقراطي 
االختالفات  ورغم  الحوارات  يسود  كان  الذي 
والنقد كانت له قدرة عجيبة عىل االنصات كما 
التعايش  الكبرية عىل  القدرة  كانت للمجموعة 

داخل االختالف. 
واسعة  رحمة  بوجرة  حسني  الله  رحم 
جميعا  الله  وألهمنا  جناته  فسيح  واسكنه 
أهله وزمالئه وأصدقائه وطلبته جميل الصب 

والسلوان.

الراحل حسني بوقرة إىل جانب فوزي املستغانمي
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عندما يقول الباحث األكاديمي كلمته في القضايا الشائكة: 

قراءة يف كتاب »بورقيبة والقضّية الفلسطينية« للدكتور عبد اللطيف احلنايش
عمار العربي الزمزمي

الفلسطينية  والقضيّة  »بورقيبة  كتاب  قرأت  ما  آخر  من 
تنّكر  أم  رياديّة  واقعيّة   )1978  -  1938( العربيّة  وامتداداتها 
للقضيّة؟« الصادر سنة 2021 عن الدار التونسية للكتاب بتقديم 
للمؤرخ الهادي التيمومي. وقد أهدانيه مشكورا مؤلفه الصديق 

الباحث الدكتور عبد اللطيف الحنايش. 

مسح سريع لمحتوى الكتاب

يقع الكتاب يف 292 صفحة من الحجم الكبري احتّل املتن 182 
الصفحات فجاءت مقّسمة بني فهارس  بقيّة  أّما  صفحة منها 
جهة  من  واالتفاقيات  واملنظمات  واألحزاب  واملواقع  األعالم 

واملالحق التالية من جهة أخرى:
1 - تقرير ملراسل جريدة هآريتس بتونس الذي أجرى حوارا 

مع الهادي نويرة سنة 1953.
2 - مذكرة إىل اللجنة االنقليزية األمريكية املكلفة بالتحقيق يف 
قضيّة فلسطني قدمها بالقاهرة يف 4 مارس 1946 وفد مغاربي 
بورقيبة  ويتقّدمه  ومغاربة  وجزائريني  وتونسيني  ليبيني  يضم 

الذي أعّد املذكرة.
مؤتمر  إىل  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  وّجهه  الذي  البيان   -  3
سبتمب   13 يف  البيضاء  بالدار  انعقد  الذي  الثالث  العربية  القمة 

.1965
4 - خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة بأريحا يف 3مارس 1965.
5 - قرار مجلس األمن الدويل عدد242 الصادر يف 22 نوفمب 

.1967
6 - قرار مجلس األمن الدويل عدد 338 الصادر يف 22 اكتوبر 

.1973
7 - نبذة عن التجارب الوحدويّة العربية .

أّما متن الكتاب فيتضّمن:
1 - املقدمة العامة.

2 - ثالثة فصول:
القضيّة  من  بورقيبة  موقف  تطّور  األول:  الفصل   -

الفلسطينية.
العربية  الحروب  من  بورقيبة  مواقف  الثاني:  الفصل   -

االرسائيلية واستحقاقاتها.
العربية  الوحدة  لقضيّة  بورقيبة  رؤية  الثالث:  الفصل   -

.1977 1956-
3 - خاتمة مفتوحة: هل يجنح الكيان الصهيوني إىل السالم؟ 

الكيفّية التي تناول بها
الكاتب الموضوع

أثارت جدال  بالدرس قضيّة إشكاليّة طاملا  املؤلف  تناول  لقد 
بني  حتى  وإنما  فحسب  السياسة  ورجال  الناس  عامة  بني  ال 

الدارسني. وعنوان الكتاب نفسه تضّمن إشارة إىل ذلك.
فـ» واقعيّة ريادٍية أم تنّكر للقضيّة ؟« يعيد إىل األذهان الجدل 
الذي لم يتوقف إىل اليوم حول مدى وجاهة موقف بورقيبة من 
القضيّة الفلسطينية بعد مرور أكثر من ثالثة عقود عىل خروج 

الرجل من السلطة وعقدين عىل رحيله.
وقد ابتعد املؤلف يف دراسته لهذا املوقف اإلشكايل عن منطق 
أخرى  جهة  من  املسائل  وتبسيط  جهة  من  والتبير  التخوين 
إىل  االحتكام  رشوطها  من  التي  األكاديميّة  الرصامة  وتوّخى 
الوثائق يف الكبرية والصغرية.وتتبّع موقف بورقيبة يف تاريخيّته 
فبنّي أّن عالقته بقضيّة فلسطني أعقد وأشمل من أن تنحرص يف 
خطابه الشهري الذي ألقاه بأريحا أمام جموع من الفلسطينيني 
يف3 مارس 1965 فأثار موجة من الغضب يف صفوف الجماهري 
كانوا  الذين  فيهم  بمن  عرصه  ساسة  حتى  وصدم  العربية 

يشاطرونه الرأي لكنهم ال يجرؤون عىل املجاهرة بذلك. 
تعود عالقة بورقيبة بقضيّة فلسطني حسب ما جاء بالكتاب 
يوم   1938 اىل سنة  وتحديدا  الصهيوني  الكيان  قيام  قبل  ما  إىل 

التعّرض  عدم  إىل  الدستوريني  نبّه  حيث  محتلة  تونس  كانت 
تعريض  مخافة  بالبالد  الصهيوني  للنشاط  مكشوف  بشكل 
اليهود التونسيني إىل مذابح قد يرّض حصولها بالقضيّة الوطنية 
تمليه  شديد  حذر  من  املوقف  هذا  يف  ما  يخفى  .وال  التونسية 
ذلك  لكن  بورقيبة  عند  مبكرا  ظهرت  التي  الباغماتية  النزعته 
ملا  فلسطني  لقضية  انحيازه  الرصيح عن  التعبري  من  يمنعه  لم 
انتقل إىل القاهرة حيث ترأس سنة1946 وفدا مغاربيا نيابة عن 
مكتب املغرب العربي قّدم إىل اللجنة اإلنجليزية األمريكية مذكرة 
من إعداده تعّب عن تضامن العرب يف املشق واملغرب مع الشعب 
بعد  حاسما  منعرجا  بورقيبة  موقف  وسيعرف   . الفلسطيني 

وصوله إىل السلطة وسوف يثبت حتى إزاحته عنها.

مقاربة بورقيبة لقضية فلسطين
حسب الكاتب

والصهيونية  كدين  اليهودية  بني  يميّز  بورقيبة  كان 
كعقيدة سياسية .وقد أدرك أّن الصهيونية خلقت بفلسطني 
املعهودة  االستعمار  أشكال  عن  يختلف  استعماريا  واقعا 
مستوطنني  وإحالل  أرضه  من  شعب  اقتالع  عىل  يقوم  ألنه 
ُجلبوا من كل أصقاع العالم محّله ال تربط بينهم إال العصبية 
الغربيني  بورقيبة  حّمل  وقد   . الدينية  والحميّة  العنرصية 
اليهود  مسؤولية ما حصل إذ سعوا إىل حّل مشكل اضطهاد 
يف بلدانهم عىل حساب الشعب الفلسطيني الذي أصبح يعيش 

مظلمة تاريخية.
لم تمنع بورقيبة من  ملا حصل  الواضحة  الرؤية  إّن هذه 
تقسيم  قرار  قبول  إىل  عامة  والعرب  الفلسطينيني  دعوة 
فلسطني الصادر عن األمم املتحدة سنة 1947 واالعرتاف بهذا 
يف  يرى  ال  فبورقيبة  أساسه.  عىل  قام  الذي  الغاصب  الكيان 
لحقت  التي  التاريخية  املظلمة  لرفع  إمكانية  املنظور  املدى 
الذي  القوى  موازين  الختالل  كلية  بصفة  بالفلسطينيني 
ويرى  الكيان.  هذا  لصالح  القائمة  الدولية  األوضاع  تفرضه 
بورقيبة أّن هذا االعرتاف يمثل خطوة أوىل عىل الطريق الطويل 
للتعايش بني الفلسطينيني واليهود ألن التعايش الدائم لن يتم 
يف رأيه إال باستئصال العقيدة الصهيونية من أوساط اليهود. 
وبالتوازي مع ذلك دعا بورقيبة الدول الغربية إىل العمل عىل 

إدماج اليهود فيها حتى تتوقف الهجرة إىل فلسطني. 
وكان بورقيبة يدرك أّن الكيان الصهيوني لن يقبل السالم 
يشء  وال  االستئصالية  العنرصية  عقيدته  بحكم  بسهولة 
يجعله يجنح إىل السالم إال الكفاح الطويل الذي يجب أن يتخذ 
يشعر  تجعله  بكيفية  املسّلح  الكفاح  منها  مختلفة  أشكاال 
بأنه مهدد وجوده ولن يتم ذلك بمواجهته عب حروب تقليدية 
عصابات  حرب  عب  وإنما  نظامية  عربية  جيوش  تخوضها 
وينطلق  أنفسهم.  الفلسطيني  الشعب  أبناء  يخوضها 
بورقيبة يف مقاربته من إقراره بتفوق الكيان الصهيوني عىل 
املستوى التكنولوجي ودعمه غري املشوط من الغرب وعجز 
وبينه  بينها  الفجوة  سّد  عن  املنظور  املدى  يف  العربية  الدول 
خصوصا وأّن جهودها مشتتة وقد أثبتت التجارب الوحدويّة 

االندماجيّة املتسعة عدم جدواها.
املحّصلة كان بورقيبة يراهن بمنطق براغماتي عىل التمّسك  
هذه  منحته  الذي  الصهيوني  الكيان  إلحراج  الدولية  بالشعية 
جهة  من  العاملي  العام  الراي  وكسب  ميالده  شهادة  الشعية 
وعىل كفاح الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.   وحاول اقناع 
سياسة  يف  تتمثل  عليه  عزيزة  بمسلكية  والعرب  الفلسطينيني 

املراحل القائمة عىل منطق » خذ وطالب«. 

تقييم الكاتب لموقف بورقيبة

وتجنّب  بدّقة  بورقيبة  مواقف  بعرض  غالبا  املؤلف  اكتفى 
استخالص  القارئ يستطيع  لكن  أحكام قطعيّة حولها  إصدار  
موقفه من خالل ما أسماه » خاتمة مفتوحة: هل يجنح الكيان 
لم يعرتض بشكل رصيح عىل ما  السالم؟«  فهو  إىل  الصهيوني 
البعض واقعية وحكمة وحنكة سياسية وحّسا تاريخيا  يعتبه 
لو أخذ الفلسطينيون والعرب بها لكان وضعهم أفضل بكثري  بل  
الصهيوني  الكيان  لقوة رفض  بورقيبة   تقدير  تحدث عن سوء 
أية عملية سالم بحكم طبيعته العنرصية وتواصل  لالنخراط يف 
بدعوة  ذلك  مع  املؤلف  ونّوه   . له  املشوط  غري  الغربي  الدعم 
بورقيبة الفلسطينيني لالعتماد عىل قواهم الذاتية يف املقام األول 
أشقائهم  عىل  التعويل  وعدم  بأيديهم  الوطنية  قضيتهم  ومسك 

العرب ليحّلوا محّلهم يف مواجهة عدّوهم. 

كشف الكاتب عن أشكال
تطبيع مبكر

ال يفوتنا أن نشري إىل أّن املؤلف تعرض باالستناد إىل الوثائق إىل 
أشكال تطبيع مبكر مارستها أطراف تونسية بعضها ال يتطرق 

إليه الشك. 
جريدة  مراسل  يحاوره  أن   1953 سنة  قبل  نويرة  فالهادي 
الحزب  استعداد  عن  له  وعّب   بتونس  الصهيونية   هآرتس 
الدستوري للعمل عىل جعل املسؤولني العرب يجنحون إىل السالم 
املحافل  يف  التونسية  للقضية  الصهيوني  الكيان  مساندة  مقابل 

الدولية. 
وبورقيبة كانت له عالقة باملؤتمر اليهودي العاملي منذ سنة 
1954 وقد طلب من ممثل الكيان الصهيوني باالمم املتحدة الذي 

التقى به يف نيويورك  دعم املطالبة التونسية باالستقالل .
وما يثري االستغراب أكثر هو ما قام به النقابيون التونسيني 
مع  حشاد  فرحات  حرض  .فقد  بعده  أو  االستقالل  قبل  سواء 
العمالية  النقابات  نظمته  اجتماعا  إيبان  إيبا   الخارجية  وزير 
من  ووفد  بواشنطن  الصهيوني  السفري  بحضور  األمريكية 
حرضت    1957 جويلية  .ويف  الهيستيدروت  الصهيونية  النقابة 
الهيستيدروت مؤتمر الجامعة الدولية للنقابات الحرة )السيزل( 

الذي انعقد بتونس دون رفع العلم الصهيوني.
يف النهاية يمكن القول إن كتاب الدكتور عبد اللطيف الحنايش 
جدير بالقراءة، فعىس أن يدفع هذا التعريف به إىل االطالع عليه.

قراءة في كتاب



www.acharaa.com العدد 306 - الثالثاء 12 أفريل 2022 maghrebstreet@gmail.com

35الشارع الثقافي

»رِهانات الّذات اإلنسانية من سطوة االنغالق إلى قرار االنعتاق« :

قراءة يف املجموعة الشعرية »خلجات«
للشاعرة منرية احلاج يوسف

نجاة نوار 
»ِرهانات الّذات اإلنسانية من سطوة االنغالق إىل 

قرار االنعتاق 
نجونا من الغربة بأعجوبة ..نجونا بقصائدنا« 

إذا كان األدب يحتاج إىل الخيال ليبنًي خطاباته 
لغوي  نسيج  ذات  مرّكبة  كعمليّة  نفسه  ويشّكل 
وذلك  التّخييل  عىل  أساسا  تقوم  سيميائي  وشكل 
حقيقّي  وجود  لها  واقعية  مرجعيات  اعتماد  عب 
غالبا  تتعارض  ال  ُمحتملة  مرجعيات  اختالق  او 
واعية  عملية  تظّل  األدب  كتابة  ..فإّن  الواقع  مع 
لتطويع الفكر والرؤى واألخيلة وتفصيالت الواقع 
لينسج بالكلمات حياة موازية مأمولة لكاتب يحيا 
اغرتابا روحيا يف واقع ال يشبه أحالمه ..واقع خذل 
انتظاراته ..فتفّر خلجات ذاته ذبذبات تردد آهاته 
و حرفا ُمعنّى  ينثر  للمدى صدى  حريته واغرتابه 

وهنا تقول الشاعرة : 

» أفتّش عنها وعنِك وعنّي ..
وقد غاب عني صوابي..

ورشدي تشتت..
فحينا أصّور حزني ..

وحينا أراني أغني..
فال تكرتث لعذابي ..
وال لكالمي ولغوي ..
وال حتى لسهوي..«

قصرية  املتعجل  للقارئ  تبدو  قد  نصوص 
املعنى  تجمع  مرايا  املتأّمل  عند  أنها  غري  بسيطة 
حّس  رهافة  عن  ينبئ  داليل  ..احتشاد  وتنثره 
تكون  هنا  ..ومن  الشعر  بروح  ويطفح  الكاتبة  
تفريغ  عىل  تعمل  فنّية  لعبة  منرية  عند  الكتابة 
الحجرات النفسية من العقد ومن الهو ..و من األنا 
الشعور  وماقبل  الشعور  ومن  األعىل  األنا  من  ..و 
ومابعد الشعور..لتكون انزياحا بالحرف إىل عوالم 
من  الشاعرة  ذات  خاللها  ..تنعتق  رصفة  روحية 
ترفضه..واقع  مأزوم  واقع  إىل  يشّدها  قيد  كل 
تروم ترويضه يؤّرقها فيه القبح واملوت والتّشظي  

فتقول يف احدى قصائدها:

»األجنّة والعذارى..
والحيارى والسكارى..

يف بالد والنساء ..
ليس يحميهم  سوى رب السماء..

يشبون املوت يف الصبح ..
ويبكون إذا جّن املساء ..« 

تناّص بديع مع ماقاله نزار قباني :

»يف بالدي ..
 حيث يبكي الّساذجون 

و يعيشون عىل الضوء..
 الذي اليبرصون ..

يف بالدي حيث يحيا الناس ..
من دون عيون..

حيث يبكي الساذجون ..
ويصلون ويزنون......

*
املاليني التي التلتقي بالخبز اال يف الخيال 

والتي تسكن يف الليل بيوتا من سعال 
ابدا ماعرفت شكل الدواء..

يف بالدي حيث يبكي االغبياء..
ويموتون بكاء......«.

إىل  الحاج يوسف هروبا  الشاعرة منرية  تحقق 
الخيال  سفينها  املعنى  ضّفة  هي  أخرى..  ضفة 
الحّب  غري  يرى  ال  وردّي  حب  ورشاعها  والرؤى 
سبيال لرتق ما تفتّق يف ثوب الحلم واالمل املنشود...

ُطبعت  أغلب النصوص بِمسحة من األلم  فالكاتبة  
تقف عىل حافة »وطن يباع« ترقب »مطرا من الدمع 
ذلك  رغم  والوجع«..  االحزان  من  ممتدا  وساحال 
يفيض  الذي  الحّب  بهذا  نابضة  النصوص  جاءت 
الصديقة،  األّم،  الكون،  نحو  الشاعرة  ذات  من 
حتى  املطلق  يف  االنسان  ونحو   الوطن..  الجزيرة، 
صالة  اجّل  رشعتي   فالحّب   « عبادة  اتخذته  انها 
»وهنا تحيلنا إىل صلوات الشابي«  من هيكل الحّب  
ونستشعر روحه الهائمة املتمّردة  التي لم تجد غري 
الحّب مالذا وغري  الحرف بُراقا به أرست إىل مدائن 

واقع  أدران  من  بالنور  والحلم...تغتسل  الدهشة 
بشع يفتّت مالمح اإلنسان ويهزأ بالقيم ..فتقاوم 
الذين  عىل  احتجاجا  ...وتقول  وبالحلم  بالحرف 

يعيّنون يوما يف السنة لالحتفال بعيد الحب :

» هل يكفي يوم يف العام  اعب عن حبي فيه؟
الحّب خبز يومّي 

ال يوم ينصفه..وال عمر يكفيه..
عش بالحّب وللحّب وال تخشاه..

بل اغرق من كعبك حتى الرأس به..
معا..فلنغرق  فيه..«..

وهو تقريبا  ما عّب عنه نزار قباني يف قوله:

» ملاذا ال يكون الحّب يف الدنيا لكّل الناس..؟
كّل الناس ..ظل أشعة الفجر ..

ملاذا اليكون الحب مثل الخبز والخمر..
ومثل املاء يف النهر 

ومثل الغيم واالمطار 
واالعشاب والزهر ..

أليس الحب لالنسان عمرا داخل العمر؟؟
  بهذه الرومنسية الشفيفة وهذا النفس النزاري 
البسيط العميق يف اآلن ذاته تطرح الشاعرة  حريتها 

وخيبتها آمالها وانتظاراتها ..
خلجات منرية  النابضة وردت  مكتنزة بالتزام 
الجميل،  ورّد  األم  كحّب  ِقيميّة  بثوابت  عميق 
العربية  وباللغة  بالهوية  التمّسك  الّصداقة، 
رافضة  »الخرضاء«  االرض  عن  اساسا..والدفاع 
للظلم والتهميش والفقر فأهدت ألرواح املغدورين 
نساء  الكراذين/  يف  الّرضع  محسن/   / )فرح 
يشّف  ما  وهو  روحها  من  نفثات  الشاحنات..( 
حقوقيا   ومبدأ  وتوجها  حّسا  تحمل  إنسانة  عن 
فتغوص قضايا مجتمعها يف وعيها وال وعيها.. يف 
حلمها ويقظتها  ويف ِحبها ولُغتُها التي »تشّكلها 
»آنية  منرية  عند  اللغة  كانت  هكذا  كالطني«. 
أراها  أني  ..غري  املشتهى  الحلم   للحنني« تحضن  
تتحّول إىل مسارب من ضياء  تّسب املعنى وتعتق 

الروح املعّذبة من أغالل واقع ُمميت.
تقول الكاتبة أحالم مستغانمي »أن تكون كاتبا 
عىل  تعمل  .أنت  أوهامك  إىل  تحتاج  عاشق  برتبة 
وهم األحاسيس. تصف شيئا لم يلمسه احد يوجد 
يف مكان ما من الجسد. مهنتك جعل القارئ يمتلك 
وهم اإلمساك بما اليرى وإلقاء القبض عىل دمعة 
إىل صائد فراشات يف  .أن تحّوله  تنهدات  او حفنة 
بساتني الروح » ..« خلجات« منرية الحاج يوسف 
اشات  فر  صائدي  إىل   وحّولتنا  الوهم  ذاك  أحيتنا 
يف بساتني روحها .. وأعتقتنا لوهلة من قيد املكان 

وأرس الزمان..

قراءة في كتاب
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»حفريات يف جرائم االستعامر الفرنيس بمناجم قفصة« 
لعبد املجيد اجلوادي

صفاء بكير 
بمناجم  الفرنيس  االستعمار  جرائم  يف  »حفريات 
قفصة«، كتاب صدر للكاتب والباحث املهتم بتاريخ تونس 
شهر   يف  للنش  سحر  دار  أصدرته   . الجوادي  املجيد  عبد 
ديسمب 2020 وهو من الحجم املتوسط به 209 صفحات. 
تكمن أهمية هذا الكتاب يف تركيزه عىل حدث محيل تم 
يف منجمي املتلوي واملظيلة لكن تداعياته  ستتجاوز منطقة 
قفصة لتشمل البالد التونسية واالمباطورية االستعمارية 
الفرنسية . كما تكمن  أهمية الكتاب يف عودته  لحدث قد 
أن  الكتاب  خالل  من  نتبني  لكن  ومدروسا  معروف  يبدو 
ضبابية   ال تزال  تحيط بأحداث مارس 1937 حيث سعى 
األرشيفية    املادة  يف  جديد   من  التنقيب  اىل  العمل  صاحب 
بسبب شّح والوثائق يف محاولة إلثراء  الدراسات األكاديمية 

بخصوص هذا املوضوع. 
حصلت  التي  الجغرافية  املنطقة  اىل  الكاتب  انتماء  ان 
بها األحداث وهو مهتم بتاريخ تونس االجتماعي الحديث 
خالل  من  أخرى  تجربة  له  كانت  والذي  املحيّل  والتاريخ 
محك  عىل  اإلصالحي  الفكر  والهمامة:  املحلة  مؤلفه 
 2018 سنة  أوىل  طبعة  يف  صدر  الذي  السلطة  ممارسة 
من  يمكن  االنتماء  ان  صحيح   ،2020 سنة  ثانية  وطبعة 
قد  ولكن  الذاكرة  يف  النبش  عىل  ويساعد  الدقائق  معرفة  
يدفع أحيانا  األحكام العاطفية والدخول اىل منطق التسابق 
االجتماعي  النضال  يف  التونسية  الجهات  مساهمات  بني 

والوطني.
بتقديم  الخالدي  محمد  التونيس  والروائي  الشاعر  قام 
السلطة  تعّمد  اىل   باالشارة  تقديمه  استهّل  حيث  الكتاب 
املناطق  عرفتها  كثرية  ووقائع  أحداث  وطمس  تجاهل 
البعيدة عن املركز وهّمشت املقاومة املسّلحة ضد املستعمر 
مما يجعل دور الباحثني محوري يف عملية تصحيح الحقائق 
وإلغاء »التحريف« الذي قام به التاريخ الرسمي  تجاه هذه 
وخاصة  الجهة  عن  تاريخية  ملحة  كذلك  وأعطى  املناطق. 
باملنطقة والذي كان سببا  الفسفاط  اكتشاف  عن مراحل 
مّد  رافقها    كاملة  مدينة  نواة  وإنشاء  تركيز  يف  مبارشا 
تشييد  كنيسة،  بناء  املستشفى،  إنشاء  الحديدية،  السكك 
البالد  اىل   العمال   أفواج عديدة من  استقدام  أفراح،  قاعة 
التونسية كلما تم العثور أو  اكتشاف مناجم جديدة  مما 
أدى  إىل اتساع رشكة الفسفاط يف ظل ترّدي أوضاع عّمال 
تواجههم  التي  باملخاطر  املستعمر  اكرتاث  وعدم  الدهاليز 

مما أّدى إىل انتفاضة العمال املضطهدين. 

ينقسم الكتاب إلى ثالث
أقسام رئيسية

أوضاع  إىل  الكتاب   من  األول  الجزء  يف  الكاتب  تعّرض 
عمال القرى املنجمية بقفصة يف الثالثينات من »األرخبيل 
إىل  الكاتب  تعّرض  للنقابات.  الالفت  البوز  إىل  املنجمي« 
تاريخ القرى املنجمية االستعمارية بقفصة وتاريخ مدينة 
أيضا  وذكر  تسميتها.  أصل  إىل  العودة  خالل  من  املتلوي 
العمالية وانعكاسها عىل كامل  النقابية  الحركة  اىل جذور 
البالد التونسية. كما  تطرق إىل مالمح التشكيلة االجتماعية 
للقادة  الطبقي  الوعي  تجذر  ذكر  ذلك  من  الثالثينات  يف 
النقابيني والحّس الطبقي للجماهري العمالية ودور القائد  

ثم رّكز عىل الثقافة العمالية وإشكالية الوعي الطبقي.
أما يف الجزء الثاني، فقد درس األوضاع العمالية باملناجم 
بني 1936 و1938 مركزا عىل أهم مطالب العمال متدرجا 
و4   3 يومي  املظيلة«  وأحداث  املتلوي  »مجزرة  ذكر  نحو 
1937 أين حدثت عمليات القتل والتنكيل«. واضعا  مارس 

صعود  مع  تزامنه  وهو  العام  التاريخي  إطاره  يف  الحدث 
حكومة الجبهة الشعبية اليسارية اىل الحكم يف ربيع 1936  
وما رافقه من بروز  ارادة انتقامية من قبل  القوى اليمينية 
واالستعمارية  إلفشال كل محاوالت تحسني أوضاع العمال 

الذي سعت اليه حكومة الجبهة الشعبية . 
الذاكرة  ثنائية  بالتحليل  تناول  تّم  الثالث،  الجزء  ويف 
روايات  باعتماد  وذلك  قفصة  بمناجم  املحليّة  والهوية 
إفالت  فرعي،  عنرص  يف  وذكر  وأزجال.  وأشعار  شفوية 
التي  الجرائم  عىل  مجازاتهم  بل  العقاب  من  املجرمني 
ارتكبوها يف حق عمال عّزل. ثم اختتم العمل بطرح مسألة 
يف غاية األهميّة وهي مسألة فهم التخّلف السيايس وفشل 

مشوع الدولة العقالنية بتونس املستعمرة.
الجانب  وهما:  رئيسيني  جانبني  عىل  العمل  وركز 
النظري واملفاهيمي من ناحية، والجانب التأريخي واملعريف 
جانب  يف  متوازنا  العمل  جعل  ما  وهذا  أخرى.  ناحية  من 

كبري منه.

 في الجانب النظري
والمفاهيمي

الحظنا وجود تركيز كبري عىل التفسري والعودة إىل أصول 
التسميات مثل أصل تسمية مدينة املتلوي. كذلك التعرض 
الطبقي  والحس  الطبقي  الوعي  مثل:   نظرية  ملفاهيم 
وانفصام الوعي إضافة اىل تعريف »ثقافة الفقر« وذلك من 
خالل اعتماد مقارنة بخصوص دور هذه الثقافة يف تنظيم 
باالستئناس  الالتينية  أمريكا  بمدن  الفقرية  املجموعات 
بمقاربة  أوسكار لويس، إذ استخلص الكاتب وجود تشابه 
الفرتة  يف  قفصة  بجهة  واالنتظام  االنتظام  هذا  بني  كبري 
االستعمارية. كذلك قام الكاتب بتحليل عدة مفاهيم أخرى    
مركزية يف عالقة مع خصوصية املنطقة مثل الهوية املحلية 

وغريها.

 الجانب المعرفي

الكتاب مادة معرفية هامة جدا، فهو  دون شك، يقدم 
يعد من الدراسات   التي تعرضت إىل هذه األحداث وسعت 
يف  املعرفية   أهميته  تكمن  كما  وقوعها  أسباب  يف  للبحث 
إعطاء فكرة عن تاريخ القرى االستعمارية املنجمية وطرق 
تفاعل عمال املناجم  مع الواقع الجديد أي مع بداية  تشكل 
بالتعرض  الكاتب  وقام  لديهم.  الطبقي  والحّس  الوعي 
الفرنسية واصفا أيضا  النقابات  الدقيقة التحاد  للوضعية 

واقع الصحافة »املنحازة« بتونس يف الثالثينات. 
ختم الكاتب العمل بطرح مسألة فهم التخلف السيايس 
وفشل مشوع الدولة العقالنية بتونس طارحا عدة أسئلة 
للدولة  »الطابع الشقي«  هامة مثل: هل ورث االستعمار 
التغيري،  عدم  عىل  حرصه  ظل  يف  أنه  وهل  االستبدادية؟ 
تحول هو نفسه إىل مستبّد رشقي؟ يف إشارة اىل أن السلطة 
البريوقراطي« بل حافظت  إىل »الصنف  الفرنسية لم ترتق 
يمثل  اإلدارة  جهاز  يكن  ولم  اإلرثي«  »األبوي  طرازها  عىل 
نواة عقلنة املجتمع وهذا ما أعاق نسبيا بناء كيان الدولة 

الحديثة.
عن  االستعماري  النظام  امتناع  أن  الكاتب  استنتج 
السيايس،  التخّلف  تعميق  يف  ساهم  اإلدارة  جهاز  تحديث 
الذين اعتبوا  الواقع بعض املؤرخني  وهذا املوقف تبناه يف 
انطلق  الذي  بالبالد  التحديثي  املسار  قطع  املستعمر  أن 
االستقالل  عىل  حصولها  وبعد  عش،  التاسع  القرن  منذ 
استأنفت الدولة التونسية مسارها التحديثي مجددا. بينما 
تعتب  إذ  املوقف  هذا  مع  األطروحات  من  العديد  تتعارض 
بنى  أنه  إال  القطاعات،  بتهميش بعض  قام  االستعمار  أّن 
حيوية،  قطاعات  ويف  أخرى  مجاالت  يف  تحديثية  تراكمية 
جديدة  أسس  إرساء  عىل  االستقالل  حكومة  ساعدت 
املحدودة  اإلمكانيات  ظل  يف  الغربي  النمط  عىل  للتحديث 

املتوفرة للدولة.
عموما، يعتب هذا الكتاب كتابا هاما وتكمن أهميته يف 
أهمية الحدث الذي يؤرخ له من ناحية، وإىل ثراء املحتوى 
من ناحية أخرى من خالل اعتماد مصادر أرشيفية متنوعة 
وعدم اقتصاره عىل الجانب السدي باعتباره يدرس حدثا 
تاريخيا عرفته البالد التونسية، ولكن اعتماد املصادر جّرنا 
الشهادات  أن  ذكر  الكاتب  أن  رغم  أنّه  وهي  مالحظة  إىل 
الشفوية مهمة كمصدر لكتابة تاريخ املنسيني، خاصة يف 
ظل غياب النص املكتوب وأمية أغلب هؤالء، إال أنه ذكر أيضا 
أن الشهادة الشفوية يف أحداث 1937 -والتي من الطبيعي 
أن تكون مأخوذة عن األبناء واألحفاد باعتبار مرور مّدة من 
الزمن )84 سنة(- طرح إمكانية وجود عدة مؤاخذات عىل 
هذه الشهادات من ذلك إنتاج »ذاكرة معطوبة« أو موجهة 
أحيانا، مما جعل هناك غيابا لهذا النوع من املصادر ودفع 

الكاتب لالقتصار عىل اعتماد األشعار واألزجال املتوارثة.  
ولقد حاول الكتاب وضع الحدث يف إطاره العام وإعطاء 
خالل  من  وعميقة  ثرية  وبحثية  سوسيولوجية  قراءة 
الحدث  القارئ فهم  التي تسهل عىل  املفاهيم  الرتكيز عىل 
الكتاب يف  بطريقة مختلفة ونقدية. وأخريا  تكمن أهمية 
سعية لتجاوز غياب للمادة املصدرية    وكشفه عىل أحداث 
تعرضت اىل التعتيم   مقارنة بأحداث مشابهة مثل أحداث 9 
أفريل 1938 التي أطنب الباحثون يف دراسة أدق تفاصيلها 
الذاكرة  يف  محفورة  جعلها  مما  سنويا  ذكراها  وإحياء 
الجماعية وتم إدراجها يف الكتب املدرسية رغم أن الخسائر 
البشية للحادثتني كانت متقاربة، إال أن مركزية أحداث 9 

أفريل كان لها دورها الحاسم يف التعريف بها. 

قراءة في كتاب
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بداية ماذا تقول عن حسن ساملي ساردا تونسيّا؟
قريحته  تفتّحت  الجريد.  ببالد  ولد  تونيسٌّ  أديٌب  ساملي  حسن 
يف  تجربته  يراكم  ان  واختار  املايض،  القرن  تسعينات  بدايات  منذ 
قصصيًّة  مجموعة  أصدر  حيث   2014 سنة  ربيع  حدود  إىل  الّظل 
الروايات  من  مجموعة  فأصدر   الغيث  انهمر  ثّم  »التيه«  بعنوان 
واملجاميع القصصية.. وله تحت الّطبع: »أنا وظيّل« قصص قصرية 
جدا تحّصلت عىل جائزة فاطمة بن محمود للقّصة القصرية جّدا 
نّظمتها مجّلة أوراق مبعثرة. ورواية »املحاق« يف جزئني، فضال عن 

مخطوطات أخرى تنتظر الخروج إىل النّور.
من أين تشّكل عاملك القصيّص والّروائّي؟

املوهبة.  األوىل هي  قادحتها  وتكون  إاّل  إبداعيّة  تجربة  ما من 
يشء نجده فينا دون أن نختاره، وقد تسبقه ارهاصات متقاربة أو 
متباعدة تبّش بحالة إبداعيّة قادمة. وشخصيّا حني أعود بالّذاكرة 
وثّابا  الخيال  كان  حيث  األوىل،  الّطفولة  يف  االرهاصات  تلك  أملس 
وميّاال إىل عالم األحالم ، تارة أجده )أي الخيال( يف ما وقع بني يدّي 
من حكايا وكتب وأفالم ونحوها، وتارة أجده ينبع من ذاتي فإذا 
رغباتي الّدفينة تتحّول اىل أحالم يف اليقظة أصنع منها ما أشتهي 
وأشاء. حتّى إذا مّر الوقت ودون الخضوع إىل منهج واضح أو عناية 
ضمن  شكلها  واتّخذت  نفسها  عن  املوهبة  تلك  أفصحت  خاّصة 
عالم السد ومحيطه الواسع، وقبل ذلك وبعده التّجربة الشخصيّة 

مع الحياة ثّم تجارب األقربني ثُّم وثُّم... 
وماذا عم  دور البيئة املحيطة بك يف ذلك ؟

املوهبة.  لتلك  األوىل  الحاضنة  املحيطة هي  البيئة  أّن  ال شّك يف 
وأذهاننا من ذخائر ال سيما يف  فما تشكل يف وجداننا ومشاعرنا 
فرتة التّلّقي األوىل هي التي تطبع الحالة اإلبداعية وتظل النّبع الذي 
نعود اليه سواء وعينا بذلك أم لم نِع. وهذه العمليّة ليس بالرّضورة 
أن تكون خاضعة للقصديّة والخطط املسبقة، إذ البيئات العربيّة يف 
عمومها ال تعتني عناية مبارشة باملواهب وإن ظهرت ارهاصاتها 
يمكن  ما  أقىص  فيها  تفّجر  برامج علميّة  إىل  باكرا، وال تخضعها 
من طاقة. إنّما عمليّة التفاعل تلك تأتي يف سياقات عشوائيّة بغري 
فيكون  ُقِدر  قد  أمر  تلتقي عىل  ولكنّها  الّظاهر،  يف  ناظمة  خيوط 

االبداع بشطآنه البعيدة وأرساره التي ال تنتهي.
فأين  مقالة،  وكاتب  وامض  وقاص  روائي  متعّدد،  كاتب  أنت 

تبني خيمتك وتسرتيح؟ 
وأدب  جّدا،  القصرية  والقّصة  القصرية  والقّصة  الرواية  أعتب 
واحد،  لبيت  متعّددة  غرفا  النقديّة  والّدراسات  واملقالة  الناشئة 
الّسد،  فضاء  هو  واحد  فضاء  ضمن  بعض  اىل  بعضها  تفيض 
ويمكن أن تنفتح كّل غرفة عىل ما يناسبها من العالم الخارجي. 
لكنّها تظّل مرتبطة بأخواتها عىل نحو ما. والذي يحدد اسرتاحتك 
فيها هي حاجتك إليها يف وقت معنّي. وهذه الحاجة تحّددها الفكرة 
والقضيّة والّرسالة التي تشتغل عليها، فتدرك بحدسك اإلبداعي أّن 
وليس  األدبي  الجنس  هذا  بواسطة  حرصا  يكون  عنها  اإلفصاح 
له  يجوز  ال  املحرتف  بالّطاهي  يكون  ما  أشبه  هو  واألديب  بذاك. 
أن يلقي كّل ما يف مطبخه يف ِقدر واحٍد ودفعة واحدة. وإاّل كانت 
والّذوق  الّطعم  مستوى  عىل  للغاية  سيّئة  سيقّدمها  التي  الوجبة 
التي  السديّة  االجناس  تلك  من  جنس  كّل  القول  وملّخص  معا... 

ذكرت، هي محّطات اسرتاحة بالنسبة يل تحّددها الحاجة منها.
تجربتك يف القصة القصرية جدا حققت فرادتها تونسيا وعربيّا. 

كيف استطعت تشييد هذا املختب القصيص؟
بادئ ذي بدء دعني أعرتف بأّن القّصة القصرية جّدا هي أصعب 
جنس ابداعي كتبت فيه. وتبني يل هذا مّلا نزلت من سماوات التّنظري 
اليأس  منها  غِشيني  حني  عيلَّ  أتى  أنّه  حتّى  التّطبيق.  أرض  إىل 
يعود  أزعم  ذلك كما  انفض يدي من كتابتها!  ومرّد  أن  فأوشكت 
القّصة  أّن  أعتقد  زلت  وما  كنت  أنني  ذلك  بها!   الشقّي  وعيي  اىل 
كيف  واملعادلة  قدح.  يف  وبحر  نقطة،  يف  عالم  هي  جّدا  القصرية 

القّصة  نظم  عن  الخروج  دون  النّقيضني  هذين  بني  اجمع  أن  يل 
الّسائد وأصنع بصمة تميّزني يف  ونواميسها؟ وكيف يل أن أخالف 

هذا البحر املتالطم من القصص القصرية جّدا؟
تماه  دون  القّص  هويّة  عىل  املحافظة  حاولت  فلقد  وعليه 
يف  تقع  جّدا  القصرية  القّصة  أّن  ذلك  أخرى.  إبداعيّة  أجناس  مع 
القّصة  عن  فضال  عموما  والّشعر  النّثر  قصيدة  مع  التماس  خّط 
القصرية والُطرفة والنّكتة والخب واللقطة وما إىل ذلك من طرائق 
التّعبري...  القّصة القصرية جّدا تستوعب ذلك كلَّه وتقرتب منه يف 
حذر شديد دون أن تكون أّي أحٍد منها يف النّهاية... لم أعدم املحاولة 
القّصة  كتابة  يف  النّظرّي  الجانب  استيعاب  من  ثانية  جهة  من 
احتماالت كتابة  أّن  أثبت  أحيانا حتّى  القصرية جّدا واختاليف معه 
الّصعب دائما تظّل مفتوحة وهو ال يمكن أن يتجّمد  هذا الجنس 
التي  النظريّة  كانت  مهما  جاهزة  قوالب  يف  أو  معيّنة  أطر  داخل 
تقف وراءه... من جهة ثالثة داومت االشتغال عىل إحداث التنّوع يف 
دوائر مختلفة. مثل دائرة القضايا الحارقة التي تهّم النّاس وتعّب 
والسيايس  االجتماعي  عىل  تتوّزع  القضايا  وهذه  مشاغلهم.  عن 
والقيمي والنّفيس والفلسفي. الخ... الخ... كذلك اشتغايل عىل تنّوع 
الفضاء يف النّصوص كذا الّشخوص واالقرتاب من تناقضات الحياة 
عىل  االشتغال  رضورة  عن  فضال  املختلفة.  بنسبها  مجتمعنا  يف 
تنّوع األساليب ومستويات الّلغة ومحاولة استثمار تقنيات الّرواية 
والقّصة والسيناريو واملسح واستدعائها إىل القّصة القصرية جّدا. 
للتّأويل  ومثرية  مخاتلة  والروائيّة  القصصيّة  عناوينك 

واالحتمال، وميّالة للمواجهة والّصدام. ما القّصة؟
مالحظتك يف محّلها تماما... والّسّ يعود اىل اعتقادي الجازم بأّن 
العنوان ال يقّل أهميّة عىل تخوم النّص. ليس ألنّه العتبة األوىل التي 
تعرتض القارئ وعليها املعّول يف جذبه ، وال ألنّه فقط يمنح هويّة 
مخصوصة لألعمال فتعرف به وتميّزها من غريها، بل ألنّه أيضا 
ومبعث  أهدافه.   من  وهدفا  للفّن  قبلًة  ومازال  كان  جماٍل  حّماُل 
للغموض  املثرية  الّساحرة  املنطقة  تلك  من  يأتي  العنوان  جمال 
والّسؤال واملستفّزة لخيال املتلّقي ومشاعره، والتي تحيله يف نفس 
الوقت عىل زبدة النّص دون تهويل أو مبالغة...  والحّق أّن العنوان 
يأخذ منّي وقتا للتّفكري أكثر األحيان. وأظّل حتّى الّلحظة األخرية 
هو  ما  منها  ألتخرّي  عديدة  بدائل  له  أجعل  وأحيانا  منه،  متهيّبا 
مناسب بعد وقت... يعجبني عنوان ما ثم ال يلبث ان يخبو سحره 

يف نفيس فأبحث عن غريه. وهكذا أظّل عىل قلق...
 ما حكاية هذا التحول من النّزعة الروائيّة الّشاسعة واملتشّعبة، 

إىل النّزعة القصصيّة املوجزة ؟
ألّن النّص املوجز ظهر مؤّخرا يف حياتي اإلبداعية ، وكنت قبل 
القصة  وبحور  الرواية  محيطات  يف  السباحة  أحاول  التاريخ  هذا 
القصرية. تجربتي انطلقت مع الّسد منذ بدايات تسعينات القرن 
املايض، ما أريد قوله أني ابتدأت مع النَّفِس الّطويل يف الّسد أّوال، 
إليها من  القصرية جّدا. مدفوعا  القّصة  كتابة  أجرب  ثّم وجدتني 
أخوض  أن  كسارٍد  وعيلَّ  رسديٌّ  جنٌس  ألنّها  أّوال  ثالثة،  اعتبارات 
غماره وأركب املغامرة فيه بقطع النظر عن النتائج، دون االكتفاء 
االعتبار  كالعيان.  الخب  ليس  قالوا  بعيد. وقديما  اليه من  بالنّظر 
خصوصا  األزرق.  العالم  يف  القارئ  اىل  الوصول  محاولتي  الثّاني، 
بعد أن بدأ الكتاب الورقي يمّر بظروف صعبة حالت دون وصوله 
القارئ من جهة والنكماش طبقة هذا األخري من جهة ثانية.  إىل 
وطبعا أنسب جنس للحضور يف العالم الجديد هو النّص الوامض،. 
ذلك  ذاتها.  يف  جّدا  القصرية  القّصة  إىل  فيعود  الثّالث  االعتبار  أّما 
محرقة  يف  بكاتبها  الزّج  عىل  وقدرتها  مراسها  صعوبة  رغم  أنّها 
األعصاب والّصداع تمنحه خمرًة ما. لّذًة ما. تكشف فيه طاقًة ما 

مختبئة يف أعماق أعماقه...
حصلت عىل جائزتني عربيتني، يف الّرواية والقّصة القصرية جّدا، 

فما الذي منحك هذا االستحقاق؟ وهل التفت إليك النقد؟

وأراه  األول.  جزؤه  خصوصا  االطالق  عىل  أسئلتك  أصعب  هذا 
مخاتال نوعا ما. ذلك أنّه يحيلني عىل تقييم نفيس بنفيس عىل املأل، 
ينزلق  ربما  عنه  اإلجابة  يف  واالسرتسال  األمر.  يف  ما  أصعب  وهذا 
وأتجنبه  أخشاه  مرض  لعمري  وهذا  والغرور  العجب  دائرة  يف  بي 
ما استطعت اىل ذلك سبيال.  وأدنى ما يمكنني قوله أّن الّصدق مع 
وبذل  الجيّد  االعداد  يقتيض  والّصدق  النّجاح.  بّوابات  أّول  النّص 
الجهد. وتوطيد العزم عىل البحث عن الجمال واملختلف واألرض غري 
النقد  بأّن  القول  يمكنني  سؤالك  من  الثّاني  القسم  أّما  املوطوءة. 
التفت ايلّ ربع التفاتة فحسب! وهذا الّربع شّكلتها قراءات عاشقة 
يف الغالب، تلقي الّضوء عىل مواطن الجمال من وجهة نظر ُكتّابها. 
ظال  فيها  ألرى  املرايا  لها  تنصب  وال  ابداعاتي  تشاكس  ال  لكنّها 

غفلُت عنه أو نورا صنعتُه دون االنتباه إليه. 
يرى لويس ماتيو دييس أّن » القّصة القصرية جّدا هي االنطالق 

من نقطة صغرية إىل أخرى جد كبرية.«  ما تعليقك؟
هذه الكلمة عميقة جدا ومخاتلة وحّمالة أوجه. وأّول ما يتبادر 
اىل ذهني منها هو التّايل: رسٌّ ما يربط بني دقائق الّطبيعة والكون 
وهذا  األوىل.  الوهلة  من  متناقضة  متنافرة  لنا  بدت  وإن  والحياة 
الّس ينتقل بشكل أو آخر اىل االنسان وال ينحرص فقط عىل بعده 
املادي، بل يتجاوزه اىل تلك الشطآن التي تقع وراء ضفافه.  وأحد 
الّساحر  هذا  فإّن  النّظر  دّققنا  ولو  االبداع،  شاطئ  الشطآن:  تلك 
الكبري والّلغز املحرّي -وأعني به االبداع-يخضع عىل نحو ما إىل تلك 
القوانني.  من ذلك أّن هذا الكون الشاسع الثّري املدهش وما يحويه 
من عجائب األحجام واألشكال واأللوان والّروائح والطُّعوم وما ال 
يقع تحت حرص، انطلق من نقطة صغرية جّدا كما تقول نظريّة 
االنفجار العظيم. كل تلك االرسار والعجائب تكمن يف نقطة قد ال 
بوعٍي  إنّنا  هذا مدهشا وعجيبا؟  أليس  رؤيتها.   العني عىل  تقوى 
الكون  مثال  عىل  االبداعي  كوننا  تشكيل  نعيد  وعي  دون  من  او 
الذي ولدنا فيه. وقد يتوّهم بعضنا أنّه خالف املألوف مطلقا وخلق 
دائرة  عن  يخرج  لم  حقيقته  يف  وهو  سابق،  مثال  غري  عىل  خلقا 
قّوة  تجّليات  من  أنّه  النّفي  أراد  حيث  من  أثبت  بل  األوىل،  الخلق 
تجّلياتها.  تجّليا من  إليه شيئا من روحها فكان  أكب منه رّسبت 
القابلة  النّقطة  خلق  يجعل  الذي  األول  والّس  األصل  هو  هذا  إذن 
االبداع...  أرقي درجٍة يف سّلم  اتجاه هي  والّذهاب يف كل  لالنفجار 
أليس هذا دليال آخر عىل أّن القّصة القصرية جّدا من أصعب الفنون 
عىل االطالق، باعتبارها النّقطة التي ينبغي أن تحمل يف صميمها 
اإلجابة  انهي  أن  قبل  يفوتني  بينهما. وال  وما  واألرض  الّسماوات 
عن هذا الّسؤال الشيّق أن أنبّه بأّن الحركة التي أشار اليها ماتيو 
يمكن  وال  سواه  دون  جدا  القصرية  القصة  قارئ  تخّص  دييس«. 
املبدع  بها  يقوم  التي  الحركة  أّن  ذلك  عامة.  كقاعدة  تعميمها 
الوامض هي حركة عكسيّة تماما... ينطلق من الكبري املتشّظي إىل 

الّصغري الاّلمتناهي. عالم يف نقطة، وبحر يف قدح!
األخري  الّروائي  نّصك  عن  وباقتضاب  بيضاء  نميمة  من  هل 

غوانتانامو؟
جاءا  الّلذين  والتصدير  االهداء  بني  يدور  عموما  الرواية  مناخ 
العذاب ظلما. إىل كل إنسان حّر.«  فيها: »إىل من ناوشتهم سياط 
أّما التّصدير فلشيخ املناضلني نيلسون منديال: »ليس ُحرًّا من يُهان 
ذلك  يربط  أن  الحوار  ولقارئ  باإلهانة.«  يشعر  وال  انسان  أمامه 

بالعنوان ويرتك خياله يرحل اىل هناك.
كلمة أخرية يس حسن.

أجّدد لك شكري ولـ»الشارع املغاربي«. كان الحوار معك ممتعا 
للغاية. أفسحت يل املجال كي أتنّفس برئة جديدة. ما ال يستطيع 
عن  بعيدا  بقوانينها،  محكوما  باعتباره  نصوصه  يف  قوله  املبدع 
إنّها  الفّن ومراوغاته. أسئلتك كانت ذكيّة جدا ودقيقة.  مساحيق 
لم تخرج عن قوانني األدب الوامض. كلمات موجزة تخفي وراءها 

كثري من املعنى. أحسن الله اليك.

القاص والروائي حسن سالمي لـ »الشارع المغاربي« :

الّصدق مع الّنص أوىل بّوابات الّنجاح
حاوره : عبد هللا المتقي

رواية »البدايات«،  انهمر غيثه فأصدر  ثّم  بـ»التيه«  الجريد. دشن مسيرته اإلبداعية بمجموعة قصصّيًة وسمها  ، من مواليد بالد  أديٌب تونسيٌّ  حسن سالمي 
فـ»زغدة«، مجموعة قصصية، ثّم »اإلشارات«، دراسات نقديّة. و»الدماء ال تنبت القمح«، قصص قصيرة جّدا. »مأدبة للغبار« قصص قصيرة جّدا. ثّم »الّطيف« 
الّطبع: »أنا وظّلي« قصص قصيرة جدا  2022. وله تحت  العربّية. ثم »غوانتانامو« رواية صدرت خالل شهر فيفري  للّرواية  بّكار  رواية متحّصلة على جائزة توفيق 
تحّصلت على جائزة فاطمة بن محمود للقّصة القصيرة جّدا نّظمتها مجّلة أوراق مبعثرة. والبقية تأتي ، واقترابا من عوالم هذا األديب الماطر ، كان لنا معه هذا الحوار :

حوار
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احلداثة وما بعدها... واملعارصة وما قبلها وما بعدها...
حرية النقد بني التسمية واملسمى

أفّكر وأعرص  أبدأ مقايل بحادثة طريفة جعلتني  أن  أريد 
األفكار التي خامرتني ألخرج بعصارة هذه األفكار وأستنتج 
معنى ما لشكل ما ال أزال أبحث فيهما إىل اليوم وتتمثّل هذه 
أراد منّظمها أن  الحادثة زمنيا يف وقت نّظمت فيه تظاهرة 
املعارص يف تونس، تظاهرة تمثّلت يف معرض  بالفّن  نحتفل 
رصفت فيه أمواال طائلة وكانت حدثا شهد إقباال جماهرييّا 
حراسة  تحت  املعرض  إىل  املرور  لتنظيم  األمن  فيه  ووّظف 
وتدقيق مشّددين. كنت كغريي يف الصّف مع أحد املشاركني 
يل  فقّدمها  العمر  مقتبل  يف  فتاة  أتت  وصدفة   - املعرض  يف 
صديقي املشارك وقال يل أقّدم لك فالنة )ال أستحرض إسمها( 
 - أعمالها  أعرف  أكن  ولم  أعرفها  أكن  لم  معارصة.  فنّانة 
تذّكرتها اليوم بمناسبة هذا امللتقى ووددت لو سألتها يف تلك 
الفرتة هل وجدت صعوبة يف املرور من الحداثة إىل املعارصة 
أم أنّها نزلت بمظّلة هوائيّة يف حقل املعارصة مبارشة. ومن 
التي  الصفة؟  هذه  معنى  وما  املعارصة  صفة  عليها  أطلق 
يتّصف بها الكثريون يف هذا العرص اعتمادا عىل إبداعهم أو 

إبداعيّتهم املعارصة.
وتساءلت وأنا الذي قضيت أربعني سنة من عمري أنتج 
وأدّرس  ونظرية  إنشائية  فنّيّة  ممارسة  الفّن  مسائل  يف 
التشكييل  الفني  اإلنتاج  منهجيّة  أمكن"  ما  "حسب  طلبتي 
أنا  اإلنتاج باإلبداع واإلبداعية. هل  أتجّرأ عىل وصف هذا  وال 
إىل  الحداثة  من  مررت  وهل  حديث.  فنّان  أم  معارص  فنّان 

املعارصة؟ وإن كنت مررت فهل كان يف هذا املرور صعوبة؟
ال زلت أبحث عن جواب لهذا اإلشكال الذي أرجو أن تجيب 

هذه املحاولة الطريفة عنه.
أّن  وأعتقد  جديدة  قديمة  أسئلة  نفيس  يف  أثريت  لقد 
الكثريين  عىل  تطرح  زالت  ال  الجديدة  القديمة  األسئلة  هذه 
-تلّف  تلّفها  التي  الغيوم  بقدر  غائمة  عنها  األجوبة  ألّن 
مفاهيم  عن  والجدل  الحوار  بصدد  نحن  أذ  األسئلة-  هذه 
عاّمة ومطلقة لم تكن من صنع الفنّانني املبدعني لألشكال 
واملضامني الحاملة للقيم املعرفية والجمالية عىل مّر العصور 
لهذه  املنّظرين  بل من صنع   - املختلفة  األمكنة  يف  واألزمنة 

األشكال واملضامني - من حقول معرفية مختلفة.
الحداثي  االتّجاه  ومفهوم   mOdernité الحداثة  فمفهوم 
هو  ما  كل  مع  تلتبس   mOderne والحديث   mOdernisme

جديد بالنسبة لقديم أو بالنسبة لسابق. هو كّل ما هو مبدع 

بمعنى اإلبداع - بالنسبة ملا هو متعارف. هو الحارض املنفلت 
دائما إىل مستقبل ما.

واملعاجم املختلفة تلّخص "الحديث" بالحايل أو الحارض 
الحقبة  يميّز  الذي  والجديد  اإليتيمولوجي  املستوى  عىل 

الحارضة أو الحقبة الجديدة.
أّما عىل املستوى الثقايف أو اإلبداعي فنجد أّن هذا املفهوم 
لدى  حتّى  زئبقيّا  جعله  مّما  ومتحّوال  متحّررا  دائما  كان 
لقد  مصدر.  إىل  أّدى  قد  النعت  هذا  أّن  خاّصة  ابتكروه  من 
وصفه  يمكن  ال  الذي  املفهوم  هذا  الحداثة  إىل  الحديث  أّدى 
بالسوسيولوجي وال بالسيايس وال بالتاريخي، بل هو صفة 
إىل  ينتمي  تقليدي  هو  ما  كّل  مع  تتقابل  مّميزة  حضارية 

ثقافة سابقة.
واإلشكال الذي جعل من هذا املفهوم غري دقيق باملّرة أنّه 
يكون  حتّى  األمكنة  كّل  من  بالرضورة  يمّر  ال  نهر  من  نبع 

كونيّا.
ومن  الغرب  من  انطالقا  وعّرفت  عرفت  قد  الحداثة  إذ 
فنون الغرب وكأّن بقيّة العالم كان يعيش يف ظالم ولم تكن 

شعوبه مبدعة.

لذلك بقيت هذه اللفظة التي ترجمناها إىل العربية - حتّى 
يف عقر دارها غامضة. ولن نتحّدث عن امليادين التي اختّصت 
املجاالت  أو  امليادين  للكثري من  إذ أصبحت صفة ونعتا  بها، 
الحديثة،  الدولة  مثل  مفاهيم  األخرى  هي  أصبحت  التي 
املجتمع الحديث، التقنية الحديثة، األفكار الحديثة وبالطبع 

الفنون الحديثة.
ال  فإنّها  للتحليل  يستخدم  مفهوما  ليست  أنّها  وبما 
تحتوي عىل قوانني بل تحتوي سوى عىل سمات، وال تحتوي 

عىل نظريّات بل فقط عىل منطق وإيديولوجيا.
التحليل  يف  عليها  يعتمد  أن  النقد  عىل  الصعب  من  لذلك 

واإلستنتاج واملعرفة الدقيقة.
وال يمكن له إاّل أن يعتبها كشبكة ممثّلة للتغرّي ما جعل 
هارولد روزنبريغ harOLd rOsenberg يصفها بأنّها "التقليد 

يف الجديد" أو تقليد الجديد.
أو  ملتبسا  مفهوما  ذاتها  حّد  يف  الحداثة  كانت  إذا  إذن، 
مشتبها وباعتبارها أيضا حداثات إذا اقترصنا عىل تضمينها 
يف اإلبداع. فالفّن الغربي يف حّد ذاته قد شهد عىل مدى تاريخه 
املنّظم حداثات - ففّن عرص النهضة هو فّن حديث بالنسبة 
بالفنون  تتعالق  التي  الوسيط  العرص  فنون  من  قبله  ملا 
الجماليني  املفكرين  أحد  اعتبها  التي  اإلسالمية،  العربية 
الغربيني فنونا حديثة قد سبقت الفّن الغربي الحديث بسبعة 
الفضاء  مع  تعامل  من  الفّن  هذا  به  يمتاز  ملا  وذلك  قرون 
وبيكاسو  سيزان  مكتشفات  بعيد  حّد  إىل  يشبه  التشكييل 
اعتب  املحدثني وقد  الفنّانني  وماتيس وفازارايل وغريهم من 
بودالر baudeLaire دالكروا أب الرسم الحديث ونحن نعلم أّن 
العربي  املنمنماتي  الفضاء  ماتيس  كما  استلهم  قد  دالكروا 

اإلسالمي.
الرسم  أب  سيزان  اعتب  وإن  أنّه  أيضا  القول  ويمكن 
تجربته  من  انطلقت  التي  الحركات  كانت  فقد  الحديث 
)بيكاسو وبراك وماتيس( مختلفة عنه رغم أبّوته لها )كما 
رّصح ماتيس( حديثة الواحدة بالنسبة لألخرى فمتى تنتهي 
الحداثة وهل انتهت ونحن نشاهد إىل اليوم يف الزمان واملكان 
محافظتها  رغم  باستقاللها  تمتاز  إبداعية  تجارب  املختلف 
األسس  هذه  املفهومي،  باملعنى  الحداثية  األسس  عىل 

املختلفة، أشكاال ومضامني.
فهل  إشكاليا  يصبح  الحداثة،  بعد  عّما  فالحديث  لذلك 

الحداثة حدث تاريخي انتهى حتّى نتحّدث عّما بعدها.
الفّن  يف  املعارصة  مفهوم  أّن  يجد  عندما  النقد  ويحتار 

التشكييل يلتبس هو اآلخر بمفهوم ما بعد الحداثة.
فاملفهومان قد تداخال وهما ال يتوافقان مع حركة أو تيّار 
معيّنني، كما بالنسبة للحركات "الحداثية" التي سميّت كذلك، 

أ.د.حبيب بيدة

harOLd rOsenberg شارل بودالرهارولد روزنبارغ charLes baudeLaire

مجلة مختصة يف الفنون التشكيلية
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صورة تتحّدث

الترك  سوق  في  المرابط  قهوة  تقع 
المدينة  في  الزيتونة  جامع  من  القريب 

العتيقة.
وأطلقت عليها تسمية المرابط النها 
يقال  قبور  مجموعة  على  تحتوي  كانت 
انها لبعض المرابطين الذين دفنوا فيها 
الذين كانوا في السابق يرابطون لحماية 

البالد.
المرابط  مقهى  رواد  بين  من  وكان 
مصطفى صفر الموءرخ الكبير ومدير دار 
جماعة  جانب  إلى  الكعاك  عثمان  الكتب 
المرابط  مقهى  كان  كما  السور.  تحت 
يلعب دورا ثقافيا في ما يعرف بالفداوي 
وقراءة الجرائد وكان للمقهى دور ريادي 

في قيادة الحركة الثقافية.
عن أحلى ذكريات تونس زمان

مقهى المرابط سنة 1889

وتحاليلهم  النقاد  أو  املفّكرين  بعض  البتداع  نتيجة  هما  بل 
للتطّور الفنّي يف النصف الثاني من القرن العشين. فمفهوم 
ما بعد الحداثة يحتوي عىل فكرة القطيعة بالنسبة للمايض 

القريب الذي نعت فيه الفّن بالحديث.
ال  حتّى  البعض  تبنّاه  فقد  املعارص  الفّن  مفهوم  أّما 
يوّرطوه يف نفس القطيعة التي أصبحت بالنسبة للفّن املابعد 

حداثي إيديولوجية.
بعد  كّل  من  متخّلصة  املعارص  الفّن  بداية  كانت  لذلك 
إيديولوجي : الفّن املعارص هو الفّن امُلنتَج اليوم أو يف ماض 
قريب وهنا نرى بوضوح أنّه يتّخذ نفس التعريف الذي اتّخذه 

الفّن الحديث كفّن جديد وفّن الحارض أو املايض القريب.
وقد اتّفق مفّكرو الغرب أّن الفّن املعارص يحمل معنيني 
: فهو "ما يعّب عن زماننا" وما نعيشه. وهذا املعنى املطلق 
فيه،  نشط  الذي  للزمن  بالنسبة  فّن  كّل  عىل  ينطبق  الذي 
واملعنى الثاني هو الزمن التاريخي الذي نسب إليه وهذا الزمن 
الفنّيّة  بالحركات  ربطوه  الذين  للمفّكرين  بالنسبة  مختلف 
والواقعية  آرت  )البوب   1980 إىل   1960 سنة  من  الجديدة 
آرت  املينيمال  مع  حركات  وهي  البرصي(  الفّن  الجديدة، 
والفّن املفهومي والتشخيصيّة الجديدة وغريها التي اعتبت 
الفنون  وجمايل  تشكييل  سؤال  محّل  تضع  طالئعية  فنونا 

التشكيلية السابقة.
سّمي  الذي  للفّن  طبيعي  تواصل  هو  املعارص  الفّن  إذن 
الجديدة  والجمالية  املعرفيّة  القيم  يف  يبحث  دام  ما  حديثا 
يحمالن  داما  ما  الفننّي  بني  للتفريق  داع  أرى  ال  وشخصيّا 
نفس الهموم البحثية وإن تغرّيت الحوامل والصيغ واألدوات 
والفضاءات واملضامني والتقنيات والتكنولوجيات مّما يؤّدي 

إىل قراءات تحليلية تشكيلية جديدة.
أّما الفّن املعارص الذي يصدمنا بعض الفنّانني املحسوبني 
تبقى  البحثيّة فهي  الصفة  ال يحتوي هذه  والذي  الفّن  عىل 
ظواهر ال غري. ظواهر إعالمية ال تحمل معنى وال تحمل حّسا 
وال صدقا، ولألسف أّن هذه الظواهر التي اتّخذ منها النّقاد 
موقفا رافضا وصل ببعضهم إىل الحديث عنها - كمؤامرات 
فنّيّة - حاملة للخدعة والغّش والكذب واملكر والدجل. أجل إّن 
البعض منّا لم يعد يفّرق بفعل دخول الهرطقينّي مجال الفّن 

التشكييل الذي سّمي معارصا بني البدعة واإلبداع.
لكنّه محدود  فالبدعة عىل وزن فعلة وهي فعل مدهش 
يف الزمن وليس له امتداد أي ليس له مواصلة أو تواصل وهو 
فعل مثري وليس بالرضورة هاّما رغم حالته هذه وهو ليس 
بقادر عىل تغيري يف السلوك أو يف املوضوع وله يف العربية لفظ 

يدّل عليه وهو هرطقّي وغري مألوف.
"هل  بقولهم  الفّن  هذا  حول  الغرب  يف  النقاد  ويتساءل 
من املمكن أن يعاد تعريف رشوط فعل التقييم الجمايل تجاه 
هذه الفنون املعارصة؟ وإذا افرتضنا أّن هذه األخرية ال معنى 
لها أو هي أّي يشء هل من املمكن أن نؤّسس حولها خطابا 
نقديّا معّلال؟" وهذا الكالم ملارك جيمناز يف كتابه "عراك الفّن 

املعارص" ص15.
وأعتقد أّن كالم مارك جيمناز ينطبق عىل كثري من البدع 
اليوم  إىل  متواصلة  زالت  وال  العشين  القرن  يف  أنتجت  التي 

باسم الفّن املعارص.
فكيف ننتج خطابا نقديّا معّلال علميّا وفلسفيّا وجماليّا 
حول "بدع" الفنّان مانزوني الذي وضع فضالته البشية أو 
خراءه يف علب مصّبات مغلقة مرّقمة وممضاة ومعّرفة عىل 
أساس أنّها تحتوي عىل هكذا فضالت وبيعت يف سوق الفّن 
)30غ فضالت مانزوني  الذهب  يعادل سعر  بما  اإلحتكاريّة 
اليوم  عنه  يعلن  ما  الذهب(. وحسب  من  30غ  بقيمة سعر 
فسعر العلبة بني 20 و25 ألف دوالر ومن املضحكات املبكيات 
أّن بعض هذه العلب قد نقص وزنها وبعضها اآلخر قد انفجر 

وهناك قضايا عدليّة قائمة يف هذا الشأن.
أّما املبدع اآلخر للـ"بدع" هو الفنان جاك ليزان وهو فنّان 
بلجيكي يرّصح بصوت عال أنّه فنّان الّرداءة ويتبنّى أوصافا 

أذكرها باللغة الفرنسيّة :
artiste de La médiOcrité et de La sans-impOrtance, 

très mauvais, mauvais, art sans taLent, démarche de 
L’inefficacité, stupide.

سنة  يف  جعله  مّما  الصفات  بهذه  يفتخر  ليزان  وكان 
يناضل  وكان  البليد  أو  األحمق  الفّن  معهد  يؤّسس   1970
ضّد إمبيالية املوهبة وضّد إهمال التفاهة. كان ليزان يعتب 

نفسه "علبة ألوان" ولم يرتّدد عن الرسم بخرائه.
ولقد احتار بعض النقاد أمام هذه الظواهر وغريها كثري 
كفنّيّة  تأّسست  والتي   - لذكرها  هنا  واسعا  املجال  وليس 
الفنّي  امليدان  يف  الفاعلني  البعض من  بها  معارصة واعرتف 
نّقادا ومسؤولني ثقافينّي كقيم مّما جعلها تعرض يف أعرق 
أن تكون  األوروبيّة واألمريكيّة وهي ال تعدو  املتاحف  وأهّم 
بدعا تأتي إىل الفكر الذي يرى يف السهولة خالصا ويف الحريّة 
عىل  الحمقى  بعض  يجبون  وبذلك  حاضنا  مالذا  املطلقة 

تبنّي مقرتحاتهم البدعيّة.
ورغم جهود الباحثني الجاّدين والذين لهم دراية بالتاريخ 
أمثال  من  السبعني  السنوات  منذ  والذين  والنقد  والجماليّة 

baudriLLOnt، Céna، MOLinO، Le bOt وغريهم اتّفقوا عىل 

أّن بعض أشكال هذا الفّن مقلقة، غري مثرية للحّس الجمايل، 
وهي نتيجة لحيل ذهنيّة إلخفاء فراغها وتفاهتها وهي دون 
يوجد مقياس جمايل  تشبه ليشء وال  مضمون وعدميّة وال 
نقدي ينطبق عليها وال تطلب أية موهبة فنّيّة وهو فّن منته 
وهو  املاليّة  للسوق  خالص  ابتكار  عن  عبارة  وهو  تاريخيّا 
العاملية  الفّن  شبكات  عالم  يف  الفاعلني  طرف  من  مؤامرة 

األمريكية خاّصة.
إىل  تنتمي  معارصة  فنّيّة  تجارب  فهناك  نعّمم  ال  وطبعا 
مجال البحث عن القيم املعرفيّة والجماليّة الجديدة والجديرة 

باالهتمام.
مسألة أخرى يجب أن نثريها هي مدى توافق هذه املفاهيم 
)الحداثة - ما بعد الحداثة - املعارصة( والتي اختلف حولها 
وحول تعاريفها النّقاد يف الغرب مع الواقع التشكييل العربي. 

الذي قّدم يف تاريخه القديم والحديث إبداعيّة خصوصيّة.
ولم يقع تصنيف هذه اإلبداعيّة ال ألنّه ليس لنا تاريخ أو 
تأريخ لهذا التاريخ، لكن ألنّنا ال ننتمي إىل منظومة تاريخيّة 
الكرونولوجي  التأريخ  يعتمد  الغرب  كان  وإذا   - غربيّة 
العمودي فإّن تجاربنا الفنّيّة تنتظم يف شبكة مفردات أفقيّة، 
حّس  من  انطالقا  مختلفة  قيما  أبدعوا  أفراد  من  وتتكّون 
فرداني ولم ينتظموا يف حركات ذات إيديولوجيّات واضحة، 
ويمكن أن نجد يف هذه التجارب صدى لفنون املايض العربي 
كّل  ووراء  الغربيّة  الفنون  أو  الشعبيّة  الفنون  أو  اإلسالمي 
إبداع متواصل يف مسرية، فكر موّجه ومحاول لرصد إنشائيّة 
هذا اإلبداع هذه اإلنشائيّة يمكن أن تنتظم يف مفهوم أقرتحه 
التي يمكن  الحداثة املعارصة  الحداثة املعارصة - هذه  وهو 
-عىل سبيل املزاح- أن تكون ما بعد املعارصة التي يمكن أن 
تتظّهر يف استفاقة الغرب من الكابوس املزعج والورطة التي 
أّدت إليها املعارصة وما بعد الحداثة، وهي ورطة جمالية غري 

ذات معنى يريد بعض نّقاده تبيرها ألغراض ربحيّة.
فكّل فّن عارف ومؤّد إىل معرفة وإدراك جمالينّي ووراءه 
فكر واع بأهمية ثبات األسس التشكيلية املبنية عىل اإلتقان 
والتشكيل  للتشكيل  الحامل   techné أصله  يف  والفّن  التقني 
تفعيل للشكل ليصبح بدوره فّعاال يف الحّس واإلدراك وبذلك 

يكون حامال لألشكال املعريف والجمايل ومؤّد لهما.
القيم  لهذه  حامال  ويكون  اليوم  يصنع  حقيقي  فّن  كّل 
التي يجب إحياءها وتدريسها بطبيعة الحال هو فّن حديث 
الزمان  يحّددها  التي  املفهومية  باألنساق  مرتبط  ومعارص 

واملكان املتغرّيين دائما ودوما.
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رؤية  فاإلبداع..  لالنتشاء  رؤية  جلنار 
املتناوب..  والتأويل  بالتأمل  البرص  ملتعة 
جلنار، زهرة الّرمان، عنوان مثري، إثارة للفن 
والفن مثري.. إثارة زهرية قد انتش عطرها 
يف األرجاء.. فأزهرت لتتجىل تجلياتها الفنية 
وفقها  لتتمظهر  تتفتح  زهرة  األفق..  يف 
زهرة  فمتناقضة..  متنّوعة  تعبريية  أشكال 
أعماال  أوراقها  خفايا  يف  وتكشف  تتفتح 
إيقاعات  إيقاعاتها..  يف  مرتاسلة  فنية 
خاللها  من  ترتسم  فنية  فانطباعات 
همسات فنبضات لتفاعالت فنية متوالفة.. 
متصلة  متناوبة  بإبداعات  نابضة  همسات 
بمبدعيها الفنانني.. مبدعون قد اجتمعوا يف 
املتعاقب  للفنون  الّسنوي  صالون صفاقس 
وفقه  يتمظهر  فني  صالون  زمنيته..  يف 
وعبه هيام فغرام بالفن وفن الغرام فالتلذذ 
املتجّدد  فاالبتكار  الفنية  العنارص  بتشكيل 
ما  املتجّدد  االبتكار  وهذا  للمألوف.  فاملغاير 

يستدعي لطرح ثلة من التساؤالت: 
يف  املتعاقب  الفني  الّصالون  أهمية  -ما 
حيثياته؟  يف  سنوي  فني  كحدث  زمنيته 
الّصالون  هذا  قراءة  يتسنى  زاوية  اي  من 
الفني نظرا للتنّوعات التشكيلية املرتسمة يف 

فضائه؟ 
واهم  الفنية  الخصوصيات  تتمثل  -فيم 
االبتكارات املغايرة والتي تشمل كّل األشكال 
ما  التعبريية؟  التقنية  بتنّوعاتها  الفنية 
الذي يخّول للمشاهد التمييز بني إبداع فنان 

فإبداع فنان آخر؟
الفنية  اإلشكال  تتواشج كل هذه  -كيف 
يف  لتعكس  التشكيلية  بتنوعاتها  التعبريية 
املتأمل »ميكانيزمات« إنشائية متوالفة رغم 

تناقضها واحتماالت فنية ال متناهية؟
تناغش  إثارة  املتلقي  يف  يثري  الذي  ما 
الشامل  الفني  الّصالون  لزيارة  حواسه 
بخصوصياته فتذّوق هذه االختيارات الفنية 

املشكلة؟
واستفهامات  تطرح  عّدة  تساؤالت 
تتواتر  تشكيلية  فقراءات  ترتّسخ  فنية 
فنية  تأويالت  متناوبة.  تأويالت  عب 
املعروضة  الفنية  األعمال  حيثيات  تسائل 
الّداللية  مضامينها  الستكناه  بالّصالون 
فأبعادها الرمزية. أبعاد رمزية وثيقة الّصلة 
الفنية  وبالخصوصيات  فنان  كّل  بتصّورات 
يف  فاالنغماس  املمارسة  زمنية  يف  املنشاة 

اإلبداع والنشوة املتهافتة.

إيقاع الّصالون الفني: إيقاع 
التنّوعات المشّكلة والشاعرية 

البصرية المتوالفة
صالون فني يتهيكل فانطباعات تشكيلية 
تتشّكل يف زمنها املتعاقب سنويا. ارتسامات 
نسقية  تواترات  حسب  فنانون  يبتدعها 
متنّوعة. تنّوعات مشّكلة لتشمل يف تنّوعاتها: 
رسوم تتلّون بتقنياتها التعبريية تتزاوج بني 
التباين  هذا  فينكشف  تجريدية.  مشهدية 
املزدوج صلب عمل الفنانة التشكيلية نجوى 
عبد املقصود كخصوصية تعبريية تؤثث بها 
يتوالف  تجريدية  مشهدية  الفضائي.  املدى 

فيها اللون والتوليف الشكيل لإليحاء بالواقع 
مما  مفرداته.  استحضار  من  بدال  املعماري 
واقع  من  نابعة  تشكيلية  إرادة  عن  يرتجم 
برصي محيل. يف هذا اإلطار التشكييل، تعرب 
بقولها إثر تفاعلها الفني يف معرض جماعي 
املتأكل  وضعه  يف  املحيل  املعمار  »أستحرض 
الشكلية.  خصوصيته  يف  الزمن  تأثري  تحت 
فأحاول تقديم الجزيئات املعمارية بإيحاءات 
التشكييل  البحث  عب  متناوبة  وانطباعات 
املتواترة«.  والجدليات  اللونية  واالنسيابية 
إذا انطباعات تسعى، من خاللها الفنانة، اىل 
التجديد يف تشكالتها الفنية لالرتقاء أسلوبيا 
التصّور  إبداعية  اىل  الذاكرة  تسجيلية  من 
كإحاالت  ورموز  عالمات  فتستغّل  الجمايل. 
املعماري.  باملشهد  املتلقي  تذكر  فإشارات 
فتبز تفاصيل األشكال حينا وتخفي البعض 
من جزئياتها حينا اخر وفق جدليات ثنائية 
التلميح/ بني  تتمحور  ثنائية  جدليات  عدة. 
فتضفي  الخفي/الظاهر  بني  الترصيح 
الشكل التصويري وباملقابل تطمسه إلخفاء 
بذلك،  فتشّكل،  تفاصيله.  من  البعض 
تخيالتها  عب  املعمار  من  مجزأ  مقتطعا 
فهي  الفني.   عاملها  وخصوصية  التعبريية 
إعادة  تركيبه.  إعادة  ثم تحاول  املعنى  تبني 
تعزز البعد املحيل من جهة وتؤيّد التفاعالت 
اللونية والتقنية والجمالية من جهة أخرى. 
للظواهر  تشكييل  معادل  عن  تبحث  فهي 
البرصية. فتتجاوز ما هو مبرص للولوج إىل 
ما هو كامن فيه. فاملشهد ليس مهما يف حّد 
ذاته بل ما ترسيه الفنانة من أبعاد تصويرية 
اللوحة وتتملكها. فمثلما يردف »بول  تغزو 
كيل« بقوله »إن رضورة الفن ليس يف كونه 
ينسخ صورا للواقع املرئي وإنما يف مقدرته 
قابال  املرئي  العالم  خلف  هو  ما  جعل  عىل 
تصويرية  عالقات  بذلك،  فتنتج،  للّرؤية«. 
بني  تنافرات  أو  متجانسة  تجاذبات  تولد 
املمتّدة  اللونية  واملساحة  الشكلية  الكثافة 

واالمتداد التسطيحي. 
الّصارخة  بألوانها  تتباين  أخرى  ورسوم 
»فإن  أخرى.  أحيانا  والّساكنة  أحيانا 
ويبعث  فيغني  يقول،  يرصخ،  يتكلم،  اللون 
قد  لونية  إيقاعية  الّروح«1.  يف  الّسكينة 

1 - « La couleur parle, La couleur crie, La 
couleur dit, La couleur chante ou rassure… » 
Domino (Christophe) : l’art moderne, centre 
georges pompidou,Ed, scala, Paris, 1991-

تبعث يف الّروح اهتزازات فذبذبات متصاعدة. 
قد  ألشكال  مشّكلة  فتفاعالت  اهتزازات 
ترتاجع وتتقّدم يف تكويناتها الرتكيبية. مما 
قد يحدث تأثري جديل بني دفع وجذب متحّرك 
يحّرك العني ليتغلغل يف أعماق املتأمل. رسوم 
وترتاكب  فتتجاور  الخطوط  فيها  تتكاثر 
بإطاره  املؤطر  الفضائي  املدى  يف  فتتداخل 
متمّوجة.  وذبذبات  متكتلة  تشّعبات  وفق 
خطوط  البرصي.  اإلدراك  تمّوج  ذبذبات 
ترتاقص بتلّوناتها رقصات إيقاعية متناغمة 
بتدّرجاتها  املتلّونة  بخيوطها  وتتشابك 

اللونية. 
الحدث  تسّجل  فوتوغرافية  صور 
أو  املكان  بذاكرة  فتتجذر  لحظته.  يف  الفني 
تبز  فالتصّور. صور  الفكرة  بذاكرة  تنطبع 
مصّورها  تصّور  عن  فترتجم  بإضاءتها 
تعّب  صور  لحظتها.  يف  اقتنصها  قد  الذي 
عن ايديولوجية مبدعها الفنان: ايديولوجية 
الّصورة  يف  املنبعثة  لإلضاءة  اختياراته 
فاإليحاءات والّسياقات التي تعكسها. ولعّل 
من هنا، ترتّسخ أهمية الّصور الفوتوغرافية 
فاألفكار  األحداث  توثيق  يف  تساهم  التي 
بلويناتها  تنطبع  حفريات  املتزاوجة. 
املحفورة  الدقيقة  بجزئياتها  وتتشّكل 
تتشّعب  جزئيات  محملها.  يف  فاملنطبعة 
للفنانة  الفني  العمل  يف  هيكلتها  يف  فتتكتل 
»فاطمة دمق« عب مفردات تزاوج يف تباينها 
تزاوج  األسود/األحمر/األصفر.  بني  اللوني 
لتفّحص  فيجذبه  املشاهد  يستقطب  لوني 
منحوتات  املشّكلة.  املفردات  شكليات 
تتمنحت بموادها املختلفة فبارزة بحضورها 
خزفيات  الفني.  الّصالون  فضاء  يف  املشّكل 
شكل  يف  فمثرية  مختلفة  بنوعيات  تتمظهر 
يف  الخزفية  للشكليات  املستوعب  محملها 
دائري  الشمي«. شكل  الفنانة »مكية  عمل 

تتجّمع وفقه األشكال بأحجام متباينة. 
املشبعة  الفنية  الحيثيات  اذا حسب هذه 
ثابتة  فنية  لغة  تتجذر  الفني،  الصالون  يف 
بهواجس  مرتبطة  فمتحّركة  متحّولة/ 
اإلبداع  زمنية  انتشائه  اثناء  مبدع  فنان  كّل 
وتأثريات  تأثر  بني  تتأرجح  وبخلفيات 
املتغرّيات  يف  متواصل  فني  وببحث  متناوبة 
مسارها  يف  متأّصلة  ثابتة  فنية  لغة  الفنية. 
الفنية  العنارص  تشكيل  يف  ومتغرّية  الفني 
والتزاوج بينها ويف توظيف التقنيات التعبريية 

1994. 

لغة  الديناميكية.  إيقاعيتها  يف  فمتحّركة 
فنية مرتاسلة حسب تراسل الخطاب الفني.  

األعمال الفنية: بين اإلبداع 
ومتعة التلقي فالتأويل 

المتناوب
يضفي هذا املعرض الفني حدثا فنيا تسرتسل 
وتريته سنويا يف حيز فضاء يضم األعمال الفنية 
املختلفة. أعمال قد تكشف عن مغامرة كّل فنان 
التشكيلية والالمتناهية يف امتداداتها. فتستجيل 
لشاعرية  البرص  فمتعة  االدراك  متعة  العني 
فوحدة برصية تتغري من عمل فني اىل عمل فني 
اخر. وفق هذه املتعة ويف مواضع التلقي، ينجيل 
ملبدعها  التشكيل  مرحلة  مرحلتني  بني  تعاقب 
الفنان الباث واملنشئ للمنتج التشكييل فمرحلة 
املعروضة  الفنية  االعمال  تستكمل  قال  التأمل. 
مبارشة  عالقات  يف  باندراجها  إال  بالصالون 
النظر  املتلقي  تستدعي  عالقات  املشاهد.  مع 
الحيس  فالتذوق  التأّملية  واملتابعة  فالتمّعن 
والقراءة التشكيلية. وبالتايل، يتجذر دور الفنان 
يف اإلثارة األسلوبية عب أسلوبه التعبريي الخاّص 
بتصّوراته الفكرية وبمساره الفني. ولعّل يف هذا 
اإلثارة  بالفن فيه من  الشامل واملفعم  الصالون 
فجهد   « املسرتسل.  فاإلدراك  االنتباه  تجذب  ما 
الفنان يرتكز يف عملية جذب انتباه املشاهد نحو 
هذا  يتباين  وقد   . الخاصة«2  بطريقته  حلمه 
متأمل  اىل  متأمل  من  فيختلف  الفني  االنجذاب 
ضمن  متوالية  تفاعالت  حسب  فيتمركز  اخر. 
املرتّسخة  التشكيل  كيفية  بني  متبادلة  مواجهة 
ومدى  املشاهد  ونوعية  الفنية  األعمال  يف 
املشّكلة.  الفنية  الخصوصيات  لهذه  استيعابه 
ومن هنا تظل هذه التصّورات والفن الشامل يف 
هذا الّصالون الفني موضع تساؤل مستمّر وفق 

انفتاحات عىل صفاء رؤى متناقضة.   

إيقاع الّصالون الفني: انفتاح 
على صفاء رؤى متناقضة

التأمالت  يف  الفني  الصالون  يف  االثارة  تكمن 
الفنية  املمارسات  هذه  عن  واملساءلة  املتناوبة 
املتواشجة بني الفنانني. تواشج يختلف يف الرؤية 
الفنية. يف هذه االصداء،  والتصور فالخصوصية 
فتناجي  وترتاسل  تنبعث  التساؤالت  تظل 
املتنّوعة  تشكالته  يف  الفني  الحدث  هذا  افاق 
تتعلق  تساؤالت  الّسنوية.  زمنيتها  يف  واملمتّدة 
تساؤالت  الفنية..  الخيارات  هذه  أهّمية  بمدى 
املتجّددة  الفنية  االبتكارات  تحقيق  بمدى  تتصل 
واملخالفة  الفنية  الثقافية  للّساحة  واملواكبة 
للمعتاد املألوف.. تساؤالت وثيقة الّصلة بالنقاد 
فعىل  متواترة.  تشكيلية  قراءات  حسب  الفنيني 
رنة  النقد   « عامر«  بن  »فاتح  الدكتور  قول  حد 
لإلبداع  رنة  الجمالية«3.  للقيم  ونبض  لإلبداع 
الفني  مجالها  ويف  اطرها  يف  تبحث  فتساؤالت 
لينعكس الصالون كحدث فني ال متناهي حسب 

املستجدات الفنية والقابل للتأويالت املتعّددة.

واألساليب  الفن  تذوق  عطية( :  )محمد  محسن   -  2
والتقنيات واملذاهب، دار املعارف، مرص، 1995، ص 87. 

3 - بن عامر) فاتح( : النقد التشكييل العربي واقعه آفاقه 
طموحه، مجلة عالم الفكر، العدد الثاني، نوفمب ديسمب 

سلسلة  2000 ،أكتوبر 2000، ص 266. 

جلنار : زهرة تتفتح وشاعرية برصية تتجىل لتشكالت فنية
متناقضة يف صالون صفاقس الّسنوي للفنون

فن تشكيلي

أ.م سمية الحمداني

عمل للفنانة نجوى عبد املقصود
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املعظم، ينظم  بمناسبة شهر رمضان 
واملتوسطية  العربية  املوسيقى  مركز 
هذه  وتندرج   « »صوفيات  تظاهرة 
الفنية  االسرتاتيجيات  ضمن  التظاهرة 
الالمادي  الرتاث  تثمني  إىل  الداعية  للمركز 
للجمهور  الفرصة  واعطاء  للجهات 

الكتشافه. 
ويف ما ييل البنامج مفصال:

لجمعية  »الشغل«  عرض   : 12افريل 
سيدي بوسعيد للمالوف واالنشاد الصويف, 

  .21h30 عىل الساعة
ببني  املرابط  عيساوية  13افريل:   -

  .21h30 خيار, عىل الساعة
بقيادة  املهدية  حزب   : 14افريل   -

  .21h30 الفاضل سقا, عىل الساعة
لـ »سينوج«  عرض  افريل:   15  -

21h30 عىل الساعة ،benJemY

»صوفيات« في قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد »ليالي القمر« سهرات إنشاد صوفي 
نسائي بالحمامات

سهرات »ليالي رمضان« بالنادي الثقافي 
الطاهر الحداد بالعاصمة

مدينة الثقافة الشاذلي القليبي 
تحتفي بشهر رمضان المبارك

ليالي رمضان بالمكنين على وقع الخرافة الشعبية

الدويل  الثقايف  املركز  ينظم  رمضان،  لليايل  إحياء 
بالحمامات، دار املتوسط للثقافة والفنون تظاهرة 
نسائي،  صويف  شعار  تحت  القمر«  »ليايل  بعنوان 
تؤمنه مجموعة من خرية األصوات النسائية ببالدنا 
الصويف  واالنشاد  الروحية  املوسيقى  عىل  املشتغلة 
واالبتهاالت والشدو والتسبيح والتهليل، والناهلة من 
املدونة الفنية الروحية العربية والتونسية ..سهرات 
تحملنا اىل نشوة السماع للقصائد واالشعار واالغاني 
شهر  يف  السهر  وليايل  السمر  مجالس  طرزت  التي 
سيبستيان  دار  بفضاء  اللقاء  وسيكون   رمضان، 

انطالقا من 15 اىل 24 أفريل  الحايل.
الفنانة  أفريل   15 الجمعة  يوم  التظاهرة  تفتتح 
عرض  يليه  “وجد”  بعرض  الحمداني  درصاف 
افريل   16 السبت  يوم  دغنوج  آية  للفنانة  “النغار” 
 17 األحد  يوم  هالل  لشهرزاد  “املناجاة”  فعرض 
عبري  الثنائي  مع  املوعد  فسيكون  اإلثنني  أما  أفريل 
دربال ورانيا بنواس يف عرض يحمل عنوان “تجيل”.

األربعاء  ويوم  الهرابي  ألماني  “ترانيم”  عرض  مع  املوعد  يكون  افريل   19 الثالثاء  يوم 
سيكون عشاق املوسيقى الصوفية مع رحاب الصغري يف عرض بعنوان “نسمات رمضانية” 
ويوم الجمعة 22 أفريل تقدم الفنانة ليىل حجيج روحانيتها فيما تختتم التظاهرة الفنانة 

وصال نارص بعرض يحمل عنوان “ميدان”.

“ليايل  تعود  الصياد  شهر  بمناسبة 
الحداد  الطاهر  الثقايف  النادي  يف  رمضان” 
والطرب  املعزوفات  أجمل  معها  حاملة 
التونيس األصيل والغناء امللتزم وذلك إنطالقا 
من يوم 7 إىل 27 أفريل...وقد برمج الساهرون 
عىل هذا الفضاء الثقايف سلسلة من العروض 
إشتملت عىل املالوف واملوشحات والسهرات 
الشعرية وحكايات الزمن الجميل باإلضافة 
إىل ندوة علمية حول اللباس التقليدي تنطلق 

كلها بداية من الساعة العارشة ...
الفارط  الخميس  يوم  السهرات  إنطلقت 
حسب  رمضان  شهر  موىف  إىل  وتتواصل 

البنامج املتبقي التايل:
"حكايات   : أفريل    12 الثالثاء  الليلة 

زمان" لعبد الستار عمامو.
”رقش”  عرض   : أفريل   13 اإلربعاء 

البراهيم بهلول.
املدينة  صالون   : أفريل   14 الخميس 

يستضيف فضيلة الشابي.
موسيقي  عرض   : أفريل   15 الجمعة 

عايدة النياطي.
السينما  عدوى   : أفريل   16 السبت  

“لنادي السينمائيني الهواة”
األحد  17 أفريل :  عرض موسيقي  لبنى 

نعمان.
موسيقي  عرض   : أفريل   20 اإلربعاء 

عفيفة العويني.
موشحات  عرض:   : أفريل   21 الخميس 

الهادي السبعي.
نسمات   عرض:   : أفريل   22 الجمعة 

لسهيل الشارني.
السبت 23 أفريل :  مداخلة حول اللباس 

التقليدي يف عيون الفوتوغرافيني
األحد 24 أفريل : صالون السايا  سليمة 

السايري.
الثالثاء 26 أفريل  : عرض ”يارس محبة” 

ليارس الجرادي.
اإلربعاء 27 أفريل  : عرض: غنائي لنادي 

املوسيقى  نوفل بن عيىس.

انطلقت ليلة االربعاء 06 افريل  أوىل 
رمضان  لتظاهرة  األوىل  الدورة  سهرات 
يف املدينة التي تحتضنها مدينة الثقافة 
بمشاركة العديد من األسماء البارزة يف 
القائمون  راهن  حيث  الفنية  الساحة 
الضخمة  السهرات  عىل  التظاهرة  عىل 
لتنشيط ليايل رمضان يف مدينة الثقافة.

ونسجل هذه الليلة 12 أفريل إفتتاح 
مهرجان مالوف املدينة املغاربي بعرض 
األوبرا  بقاعة  املالوف  لبيت  الشيشرتي 
من  األول  النصف  برنامج  ليتواصل 

رمضان كالتايل:
_ املهرجان ليلة الغد 13أفريل:

السايا  لفرقة  االنشاح  زمان 
للمالوف واملوشحات واملنوعات الغنائية 

)ليبيا(
محمد  لجوق  عثمانية  اندلسيات 

العثماني )املغرب( بقاعة األوبرا
_ليلة 13 أفريل أيضا عرض مسحية 
انتاج  العرفاوي  لشاذيل  كيشوت  دون 

مسح االوبرا بمسح املبدعني الشبان
 mbk الليلة ايضا عرض   ويف نفس 

لعزيز الجبايل انتاج evasiOn بمسح الجهات
للطفي  فني  عرض  14أفريل  ليلة   -

العبديل بقاعة األوبرا
- يف نفس الليلة 14 افريل عرضني ضمن 
املغاربي  املدينة  مالوف  مهرجان  برنامج 
مقام  لجمعية  تغني  قسنطينة  بعنوان 
أوتار  ملجموعة  الطبوع  ومدار  )جزائري( 

املدينة من صفاقس بمسح الجهات
15 أفريل عرض الرشيدية بعنوان  _ليلة 

شارع الحب بقاعة األوبرا
للفرقة  النوالة  عرض  أفريل   16 _ليلة 
معز  الفنان  مع  الشعبية  للفنون  الوطنية 

الطرودي بمسح الجهات
للفاضل  الحرضة  عرض  17أفريل  _ليلة 

الجزيري بقاعة األوبرا
_ليلة 18 أفريل وضمن مهرجان مالوف 

بقاعة  غرسة  زياد  حفل  املغاربي  املدينة 
األوبرا.

تختم الليلة الثالثاء 12 أفريل الجاري فعاليات املهرجان الوطني للخرافة الشعبية يف دورته األوىل، 
الذي تنظمه جمعية روافد للفن املسحي باملكنني بالشاكة مع دار الثقافة باملكنني وبدعم من بلدية 

املكنني، تحت إدارة الحكواتي منترص العمريي.
انطلق املهرجان منذ جانفي 2022 وويتواصل عىل امتداد 5 اشهر ليكون اإلختتام يف ماي 2022.

ومن ضمن أبرز فعالياته ليايل الخرافة الشعبية باملكنني التي تنتظم ايام 10 و11 و12 بفضاءات 
مختلفة بمدينة املكنني عىل غرار دار الثقافة، دار املسنني، املدينة العتيقة ومقام الويل الصالح سيدي 

خليفة.
كما أكد مدير املهرجان الحكواتي منترص العمريي ان الطريف يف ليايل الخرافة الشعبية أنه سيقع 
الذين وقع تكوينهم يف األيام  تخصيص سهرة كاملة بهدف تقديم عروض فداوي من قبل الشباب 
التكونينة يف فن الخرافة الشعبية ضمن فعاليات املهرجان خالل شهر فيفري الفارط وهي سهرة 

ستدور ي تحت شعار »ملة الخرافة«.
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للشؤون  الجهوية  املندوبية  إرشاف  تحت 
بلدية  مع  وبالشاكة  عروس  ببن  الثقافية 
للموسيقى  العمومي  املعهد  ينظم  املحمدية، 
تظاهرة  املحمدية،  فرع  عروس،  ببن  والرقص 
ليايل املحمدية يف دورتها األوىل وذلك من 27 إىل 29 
أفريل  بقاعة العروض بقبّة الباي )املقر الفرعي 

للمعهد(.
الثقافية ثالث عروض  التظاهرة  تتضمن هذه 

موسيقية:
 2022 أفريل   27 يوم  االفتتاح  عرض   •
العمومي  للمعهد  العربية  املوسيقى  فرقة  تحييه 
أنور  األوركسرتا  قيادة  عروس.  ببن  للموسيقى 
الجراية  حمزة  الكورال:  عىل  اإلرشاف  العرفاوي، 

ويسى الزغبي.  
• عرض املالوفجية للفنان ماهر الهمامي يوم 28 أفريل 2022.

وهيام  بالنية  سيف  والكمنجة  العود  لثنائي   2022 أفريل   29 يوم  االختتام  عرض   •
غطاس.

املشري  عهد  يف  شيد  تاريخي  معلم  هو  الباي  حمام  أو  الباي  قبة  بأن  التذكري  يجدر 
أحمد باي عارش البايات الحسينيني )1837  - 1855(، وتمت إعادة تهيئته بفضل تكامل 
االتحاد  وسفارة  التونسية  للبلديات  الوطنية  والجامعة  املحمدية  بلدية  بني  املجهودات 
االوروبي بتونس، ليحتضن مقر املعهد العمومي للموسيقى باملحمدية. وستساهم هذه 
واملدن  املحمدية  منطقة  يف  اإلشعاع  من  املزيد  وإعطائه  املعلم  هذا  تثمني  يف  التظاهرة 

املتاخمة لها.

إنطالق الدورة األولى من مهرجان »ليالي المحمدية« مهرجان المدينة بصفاقس يعود بعد غياب سنتين
غاب مهرجان املدينة ملدة سنتني بسبب فريوس كورونا ليعود هذه السنة عىل ايقاع برمجة تتعدد 
فيها االذواق وتفتح افاق للعروض الشبابية  وتعيد للمدينة اجواء الفرح وتكتسح البمجة فضاءات 

داخل املدينة العتيقة حتى تصنع الحياة ملدينة غابت فيها الثقافة والعروض طيلة الجائحة.
سيعانق عشاق السمر وليايل رمضان، عبق االصالة من جديد، وذلك من خالل سهرات مهرجان 
املدينة بصفاقس يف دورته الخامسة والعشين التي تقام من 10 اىل 28 افريل الجاري، بجملة من 

الثوابت أبرزها االعتماد عىل 95 باملائة من التعبريات الفنية التونسية.
ذلك ما تم الكشف عنه خالل الندوة الصحفية..

أفتتاح املهرجان كان بسهرة من إمضاء القامة الفنية، لطفي بوشناق، واالختتام يوم 28 أفريل 
بعرض “مدار الطبوع ” للدكتور لسعد الزواري بمشاركة الفنانة “شهرزاد هالل”.

بني  الجديدة،  نسخته  يف  بصفاقس  املدينة  مهرجان  عروض  تراوح  واالختتام،  اإلفتتاح  وبني 
صفاقس  الرتبية  مندوبيتا  اعدتهما  فنيتني  سهرتني  خالل  من  الخاص  واالنتاج  الشبابي  الحضور 
1وصفاقس 2 . كما يحرض اإلنتاج العربي من خالل سهرة القدود الحلبية والدبكة السورية وسهرة 
الصايف، ” فضال  “،وديع  الراحل،  العربية  الفنية  القامة  نجل  الصايف،  “انطوان  الفنان  يحييها  فنية 
عن عرض “شوق” للمايسرتو “انيس تمر” وعرض “الوشاحني ” اللذين سيعرضان ألول مرة ضمن 

مهرجان املدينة بصفاقس.
كما سيكون الطابع الصفاقيس حارضا ضمن فعاليات الدورة 25 ملهرجان املدينة بصفاقس، من 

خالل حرضة صفاقس والتخمرية وفرقة مرشد بوليلة.
مسحية  عرض  خالل  من  وذلك  بصفاقس،  املدينة  مهرجان  ضمن  أيضا  نصيب  الرابع  وللفن 

“املهفات ” للهاشمي العاتي وعرض مسحية “املايسرتو ” لبسام الحمراوي.
محمد  الثقايف  املركب  وهي  الفضاءات  عديد  عىل  بصفاقس  املدينة  مهرجان  عروض  وستتوزع 
الجمويس ومركز الفنون الدرامية والركحية ودار املحامي وديار املدينة العتيقة بصفاقس فضال عن 
االنفتاح عىل السجن املدني بصفاقس “من أجل ايالء مسلوبي الحرية حقهم يف الثقافة”، وفق ما أفاد 
به مدير مهرجان املدينة بصفاقس،خالل الندوة الصحفية وعن سبب عدم احتضان املسح البلدي 

بصفاقس العروض املبمجة ضمن فعاليات مهرجان املدينة.

“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
k2500 الجنوب كورية بتونس، شاحنتها الخفيفة الجديدة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…usb كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين

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

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

كلم.

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

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

.)marine bLue( واألزرق )cLear white( األبيض

جديد “كيا”…

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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العدد 306 - الثالثاء 12 أفريل 2022

جلس ينظر إىل حفيده الذي كان يلهو بلعبة عىل شكل طائر 
جميل فناداه قائال:

- تذكّرني بنفيس عندما كنت صغريا كان لدّي طائرا كالذي 
بيدك.. 

قال الصغري:
_هل كنتم تلعبون مثلنا يف زمانكم يا جدي.

ابتسم الجد وقال:
ال يا بنّي لقد كان طريا حقيقيا

اندهش الطفل قائال:
_حّقا!!

_ صحيح. هل احكي لك الحكاية؟
أومأ باإليجاب واقرتب منه يستمع إليه بتمعن.

"عندما كنت يف عمرك يا عزيزي، كان جدي يأمرنا بالدخول 
بالخارج  يتأخر  من  يقول  وكان  الظالم  يحل  عندما  البيت  اىل 

يفرتسه الوحش..".  قال جدي.
خفت مما قال جّدي ومن شدة خويف رسمت له صورة بجناح 
عمالق وعيننْي كبريتني كما كان يصفه يل جدي ....ومّرت األيام. 
القمح يف كيس كبري ويحمله عىل ظهره،  أرى جدي يضع  كنت 

فقلت له: جدي إىل أين أنت  ذاهب ؟
فأجاب: إىل الجبل

قلت: هل ستذهب اىل الوحش
ابتسم وقال: نعم

قلت: وانا ايضا اريد أن اذهب معك ارجوك اريد ان اراه
قال: إنك صغري والجبل بعيد وصعب.. ستتعب.

بيدي  وأرشت  هناك...  انه  بعيدا.  ليس  ال  غاضب:  وأنا  قلت 
عندما  إال  البعد  هذا  كل  بعيد  انه  اعلم  أكن  لم   .. إليه  الصغرية 
ذهبت إليه. غلبني النعاس يف الطريق فحملني جدي بيده األخرى 
صوت  عىل  فيه  استيقظت  جدا.   جميل  مكان  إىل  وصلنا   حتى 
للجبال  صخرية  حواف  عىل  عمالقة..  صخرة  من  يخرج  املاء 
توجد طيور لم أَر مثلها من قبل كانت كبرية وألوانها مختلفة… 
هذا  "هل  املكان:  ذلك  بسحر  انبهاري  الحظ  الذي  لجدي  قلت 
هو الوحش؟ نثر جدي القمح قائال: "نعم هل رأيت وحشا بهذا 
القمح وأنا سعيد بتعريف عىل ذلك  الجمال؟ … ساعدته عىل نثر 
الوحش. عندما هممنا بالعودة إىل القرية قلت لجدي: ملاذا تأخذ 

لهم القمح ؟ 
… يابني  الحقول  هذه  إىل  تنظر  هل  وقال  مبتسما  ايلّ  نظر 

الفرئان  من  مجموعة  علينا  تهجم  الحصاد  موسم  يحني  عندما 
الوحيد، كانت  الطيور كانت منقذنا  املحصول لكن هذه  فتفسد 
هذا  من  بإطعامها  فنجازيها  عليها  للقضاء  الغروب  عند  تأتي 
القمح …. مرت االيام عىل هذا النحو وورث ابي عمل جدي وكنت 
سعيدا جدا كلما ذهبت معهما ملساعدتهما اىل أن ورثت أنا هذه 

املهمة. "
كان حفيده يستمع بانتباه اىل كالم جده ثم قال

هل تأخذني انا ايضا يا جدي ؟
ابتسم الجد واجاب:

لم اعد قادرا عىل الحراك يا بني لكن سأطلب من أبيك .. حسنا
احتضنه وقال: حسنا يا جدي

دخلت زوجة ابنه تقّدم له الغداء
فقال لها ما هذا ؟ أين الخبز؟

لم تستطع أن تتفوه بكلمة واحدة.. دخل ابنه وسأله نفس 
السؤال.

قضت  فقد  جيدا  يكن  لم  السنة  هذه  "موسم  ابنه  له  فقال 
الفرئان عىل قدر كبري من القمح يف األيام القليلة".

سأل  عليها؟  للقضاء  الجبل  اىل  الطيور  تأت  ألم  ذلك  -كيف 
جدي.

-يف الحقيقة ال اعلم. لم نرها منذ السنة املاضية. 
قام من مكانه بصعوبة ثم نظر إىل ابنه وقال: "قيل الحقيقة 

يا بُنّي هل أخذت لها نصيبها من القمح أم ال؟"
كان ابنه مطرقا ولم يبد له أي جواب … خرج األب من بيته 
… جوعا  مات  وقد  االرض  عىل  ملًقى  منها  طائرا  امامه  ووجد 
أمسك الطري بيده وأخذ يربّت عليه وقال: "كان الخري يعمنا عندما 

كنا نشاركه بينما اآلن حل الجشع بنا وانقطعت حبة البكة".

حبة البركة

سهير بن عثمان 

حقييتها  يف  رواية  أو  كتابا  تحمل  لقاءاتنا  كل  يف  كانت 
الصغرية . وما أن تجلس يف املقعد املقابل يل يف املقهى. تخرجه 
من الحقيبة لتضعه عىل الطاولة وهي تقول أنها بدأت يف قراءته 
منذ أسبوع أو بضع أيام . يف لقائنا األول كان عنوان الرواية ال 
ووضعت  جلست  أن  بعد  السمان.  غادة  للكاتبة  بريوت  يف  بحر 
األسبوع  الرواية  هذه  أخذُت  لقد  متلّهفة:  قالت  الرواية  أمامي 
الجامعة وانغمست فيها تماما واآلن أوشك  الفارط من مكتبة 
عىل االنتهاء من قراءتها .. هل تريد ان أحدثك عما شّدني فيها 
؟ القصة األكثر روعة هي قصة األستاذ بّسام الذي أصبح يرى 
الحقيقة مكتوبة عىل جبني من يلتقي بهم مما أدى به إىل مرض 
عنه  يخفون  حياته  يؤثثون  من  كل  أن  اكتشف  أن  بعد  نفيس 
أشياء كثرية بل يقولون عكس مايبطنون .. قبل أن تنهي حديثها 
حول هذا األستاذ وبقية األحداث، قاطعتها كي أخبها أنني ال 
أهتم اآلن بمصري هذا الرجل الورقي وأن هذا لقاءنا األول وليس 
غادة  كتبته  عما  الحديث  يف  اللقاء  هذا  نقيض  أن  املفرتض  من 
السّمان. صمتَْت. قلت لها أيضا أنني أراها تسجن نفسها داخل 
عالم من الورق والكلمات ال يشبه عاملنا أبدا وأّن عليها أن تكون 
قائلة  يل  ابتسمت  ثم  إىل حقيبتها  الكتاب  أرجَعْت  واقعيّة.  أكثر 
»حّدثْني إذا!« أذكر أنها يف لقاءاتنا املوالية لم تعاود الحديث عن 

محتوى أي كتاب. أصبحت تكتفي فقط بأن توريني العنوان .
يف اللقاء الثاني كانت تحمل كتابا بعنوان قصتي مع الشعر 
لنزار قباني. ويف لقاء آخر كان الكتاب لجون جاك روسو عنوانه 
يف الغرفة.و وضعت يف يدي مّرة كتابا أللبري كامو  قبل أن تنهض 
وخصالت  الشفاه  أحمر  لتعّدل  الحمام  إىل  وتذهب  الطاولة  من 
أن  يمكنَك  أضافت:  ثم  دقائق.  لبضع  أعتذر  يل:  قالت  شعرها، 
تقضيهم مع هذا الكتاب كي ال تشعر بالضجر. كم تبدو بسيطة 
طالباتي  إحدى  هي  زينب   . ذاته  اآلن  يف  وغريبة  الفتاة.  هذه 
تحّولت  كيف  أدري  ال  سنة.  عشين  العمر  من  تبلغ  بالجامعة 
حّب..  قصة  إىل  ثم  صداقة  قّصة  إىل  والقصرية  العابرة  لقاءاتنا 
الشقة  الثالثني يعيش وحيدا يف شّقة مأجورة.  أنا رجل تجاوز 
املدينة  هذه  أطراف  عىل  القابعة  العتيقة  العمارة  يف   23 رقم 
هذا  أحّب  وال  للعمل  هنا  .آتي  الفلسفة  أستاذ  الخيّال،  أحمد   .
املكان كثريا، إىل أن ظهرت زينب أمامي وأخذت عالقتي باألشياء 
تتغرّي.. قالت يل يف أول مّرة زارت غرفتي أنها تحّب النوافذ كثريا 
نشاهد  طويال  جانبها  إىل  وقفُت  النوافذ.  عليه  ماتطّل  وتحّب 
الجبال املحاذية للمدينة والتي تظهر من نافذة غرفتي بوضوح 

تام. عندما يهطل املطر كانت تتوّقف عن الكالم لتشعل سيجارة. 
كانت تحّب املطَر كثريا.

النوافذ  خلف  السجائر  تدخني  وأحّب  أحبّه  جعلتني  وربّما 
صامتا عند هطول املطر. بعد أن أقلعُت عن التدخني منذ سنوات 
مضت، جعلتني زينب أشعل سيجارتي األوىل من جديد كمراهق 
التكرار  وهذا  السأم  وهذا  الروتني  هذا  داخل  للمغامرة.  يندفع 
جاءت زينب كي تجلس أمامي وتجعلني أعود سريا إىل الخلف يف 
سنوات العمر. بعد أن أرهقتني الحياة كثريا قالت يل هذه الشابّة 
العشينيّة ذات مساء من ذلك الشتاء: حّدثْني عن األشياء التي 
تحبها. كم كنُت محتاجا لهذا السؤال. عىل وقع صوت املطر يف 
الخارج وصوت فريوز املتصاعد من حاسوبها املحمول، حّدثتها 
آلتي  أن  القديمة.أخبتها  أحالمي  أحبها وعن  التي  األشياء  عن 
العزف عليه  اتعّلم  أن  أريد  وأنني  العود  املفّضلة هي  املوسيقية 
وعناوين  سماعهم  أحّب  الذين  املطربني  أسماء  لها  وذكرت 
األفالم التي نالت إعجابي.وقلت لها أنني أحّب السفر وأنني أحلم 
أن أزور بلدانا كثرية. كانت فقط تسمعني وال أدري من أين تأتي 
مالمحها بهذا الكّم الهائل من الهدوء. أشعر أمامها أنني ال أريد 
نزوره  بلٍد  أّول  هي  ›مرص‹  ستكون  »ربّما   . ينتهي  أن  لحديثنا 
معا.« هكذا أجابتني وهي تمسك يدي كطفلة صغرية تثق كثريا 
بهذه اليد. لم تسألني يوما ماذا سيحدث فيما بعد أو ماذا حدث 

باألمس.
لم تطلب منّي أن أضع أمامها عىل الطاولة الثالثني سنة التي 
أنّه من  تقول  كانت  بل  السيئة  تعاتبني عىل عاداتي  لم  عشت. 
الجيّد أن نرتكب بعض األخطاء كي التقتلنا الحياة ضجًرا. زينب 
لم تكن تعرف أّن لقائي بها هو أحد األخطاء التي أرتكبها خلسة. 
وأنني سأرغم نفيس عىل التوّقف عن الوقوع بهذا الخطأ. اليوم 
مضت خمس سنوات بعد ذلك الشتاء الذي جمعنا يف تلك املدينة. 
كم يبدو بعيدا ذاك الشتاء. شعرُت حني حملُت سّماعة الهاتف 
أن كل املشاهد تحرض أمامي وتمّر رسيعا. كنُت عاجزا عن قول 
واالنتظار.  الوجع  الكثريَ من  أنني منحتها  أعلم جيّدا  أّي كالم. 
الهاتفّي بحوار كتبه  االتصال  يذّكرني هذا  أنني آسف .  وأشعر 
للنسيان  ذاكرة  كتابه  من  األوىل  الصفحة  يف  درويش  محمود 
يقول لحبيبته: متى التقينا؟ تجيبه: التقينا مّرتنْي. يقول: مرة 
تحت املطر ومرة تحت املطر، ثّم نسيتِك. سافرُت ونسيتِك. هذا 
ما حدث فعال بيني وبني زينب. غادرُت املدينَة بعد ذلك الشتاء 
ونسيتها. غنّيت لها يف لقائنا األخري حني كانت تضع رأسها عىل 
صدري »أخاف أن تمطر الدنيا ولسِت معي فمنذ رحِت وعندي 
عقدة املطر..« اآلن أقف خلف النافذة يف الغرفة رقم 23 من هذه 
العمارة امللقاة عىل أطراف املدينة. أدّخن سيجارًة وأشاهد املطر. 
أضع سّماعة الهاتف من يدي بعد أن عجزُت عن الكالم. وأجعل 
صوَت فريوز يرتفع قليال يف الجهاز امللقى عىل السير .. »يا طرْيْ 

ياطايْر عىل أطراف الِدني لو فيك تحكي للحبايب شو بيني«

غفران العابدي

زينب

من  الزينة  ت  أدوا  الحسن«  »أم  استخرجت  مقمرة  ليلة  يف 
زينب«  »أم  الخالة  جدتها  عن  ورثته  الذي  الخشبي  صندوقها 
كما يحلو لنساء حي الكرخ مناداتها به فهي  الطبيبة والواْلدة 

وصاحبة الصوت الطربي يف األعراس واألفراح.
الحناء  فمررت  تتزين  وبدأت  صندوقها  محتويات  أفرغت 
وحواجبها  جفونها  أطراف  صبغت  وبالكحل  أصابعها  عىل 
الجريان  للذهاب لعرس أحد  الحي  وكأنها عىل موعد مع نساء 

أو األقارب.
»بويش«  ووضعت  محتشما  ثوبا  ارتدت  الباكر  الصباح  ويف 
خزامة  أبي  مع  موعد  عىل  فهي  الحصان  شعر  من  املنسوج 
اليدوية شموعا وبخورا. تنقلت بني أزقة  ووضعت يف حقيبتها 

بغداد القديمة تسلم عىل معظم نساء املدينة.
كلما  تتثاقل  أقدامها  بدأت  القلعة  صوب  اتجهت  وبعدها 
اقرتبت والعرق يتصبب من جبينها فتأخذ منديال أبيضا تمسح 
معروفا  صار  إذ  موعدها  يعرفن  املدينة  نساء  فكل  عرقها  به 
الولدان والنسوة وقد  القلعة وجدت كالعادة  ومألوفا لدى زوار 
اجتمعوا حوله هذه تأخذ بيد ابنتها وتقول« أدعي كي يفك حبال 

صوتك املتقطع وتزول التأتأة« وأخرى تقرب رضيعها منه عىس 
أن ال تأخذه الحمى للقبكما دفنت أخته الجميلة ذات شتاء بارد 
واألخرى تفك أرشطتها التي وضعتها منذ يومني عىل السالسل 
النساء  من  تكون  علها  فراشها  عىل  معها  ليكون  به  املحيطة 

الحوامل وملا
جاء دورها  طلبت منه كالعادة أن يلبي طلبها فزوجها نفذ 
صبه وطالبها أن تزوجه بثانية فالعمر يتقدم به وبها ودكان 
العطارة يحتاج رجال آخر يشد أزره ويتحمل معه أعباء تجارته 
القلعة  حول  كتابني  بيده  وسيم  شاب  أمامها  وقف  حينها 
الضيقة والسية وطرق  الخشبية وممراتها  وأبوابها  زخارفها 
كفاك  لها«  وقال  خزامة  أبي  وانتصارات  العدو  ضد  تحصينها 
جوع  من  يسمن  وال  يغني  ال  املدفع  فهذا  سيدتي  يا  خرافات 
باملعارف  تقدمت  كيف  األخرى  األمم  شاهدوا  تخلفا   كفاكم 
والثقافة   والكتابة  للعلوم  مهدا  كانت  األرض  هذه  بل  والعلوم 
زوجي زوجك بثانية وثالثة إذ كانت هذه رغبته أو زوري األطباء 
لعرض حالتك فربما يقدم لك الطب حال  يغنيك عن الخرافات 
بزوجة  يتزوج  أو  يطلقك  قد  الذي  زوجك  وتكسبني  والشعوذة 
كل  يفعل  كما  تعرفينها  زوجة  له  تختاري  أن  فاألفضل  ثانية 

النسوة هنا ببغداد أو هناك باملدن واألقاليم األخرى 
كالسهام   كانت  وكلماته  إليه  تنظر  الحسن  أم  وقفت 
من  لولد  باحتياجه   صارحها  أن  منذ  امليت  جسدها  اخرتقت 
صلبه أسقطت الشمعتني واملنديل األبيض ورحلت يف صمت ولم 

تعد بعد ذلك اليوم لزيارة أبي خزامة وطلب العون منه.

طارق العمراوي

أبو خزامة
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من ذكريات الطفولة والشباب يف شهر رمضان 
يف  يوم  كل  عشية  القدم  كرة  لعب  عىل  إرصارنا 
بطحاء الحي إىل حدود أذان املغرب ...وكنت أشارك 
يف هذه املقابالت صحبة أخي نجيب الذي يكبني 
بسنتني...كنت من الالعبني االساسيني لحذقي فن 
بينما كان  األهداف  املراوغة وقدرتي عىل تسجيل 
وبطء  لسمنته  نظرا  املرمى  حراسة  يتوىل  أخي 

حركته فوق امليدان.   
وكان من بني العبي الفريق الخصم املنجي ولد 
عمارة شاب عنيف »باندي وبونيتو قّدامو« مثلما 
كان ينعت يف الحي وكان يشارك يف املقابالت عنوة 
عىل  والحصول  الربح  أجل  من  يشء  كل  ويفعل 

االموال املرتاهن عليها قبل املقابلة.     
ذات يوم شاركت ضده يف إحدى املقابالت وقمت 
وتسجيل  للمرمى  التوجه  من  ومنعه  بمحارصته 
األهداف،اليشء الذي أثار غضبه وقال يل:«رد بالك 
يا ولد الفالح املّرة الجايّة تفكيل الكرة وتطيحني 
عىل األرض نرضبك« ...فعال وبعد تنبيهه بدقائق 
إلتحمت به وإفتككت منه الكرة وافشلت محاولة 
ال  تقرا  ال  بونيّة  »يخّرج  به  هدف...فإذا  تسجيله 
تكتب مبارشة يف خشمي ونطيح ما يف عيني بّلة 
الكل بوزو ومنذر ولد  وتفجع ولد عمارة واألوالد 
عروسية ولسعد البخباخ ومصطفى الْقرْقة ...« ... 
وترك أخي حراسة املرمى وجاء مسعا الستجالء 
األمر وصاح يف وجه ولد عمارة:« هّكة ترضب خويا 
والّله ااّل ما نوّريك..أنت ما تعرفنيش« فنظر إليه 
ولد عمارة مشهرا »البونيّة متاعو« قائال :«شنّوة 
خوك؟  عىل  تلحق  تحب  البطي..  نجيب  يس  قلت 
نرفوزي  قائال:«شبيك  الخلف  إىل  أخي  »فرتاجع 
وعىل أعصابك جيت نشوف يف خويا الباس واّل ال« 
ثم ساعدني عىل الوقوف وكان أنفي منتفخا جراء 

قوة اللكمة والنزيف الذي أحدثته.
الصغر  منذ  تصاحبني  هذه  اإلغماء  حالة 
كلما تعرض أنفي إىل اللكم وتعود هذه الحالة إىل 
حادثة جمعتني بأخي نجيب ونحن أطفال حيث 
أين  الربض  إىل حي  املدينة  كنا عائدين من وسط 
كنا نقيم وعند وصولنا إىل » قنطرة طريق العني« 
رمى أخي نجيب لعبتي يف الطريق العام فارسعت 
السيارات)رافعا  إحدى  تدوسها  أن  قبل  الخذها 
الخسارة.(  لني  حاالتي  كي  الصفاقسيّة  شعار 
لكن فاجاتني عربة »تاكيس« وسقطت عىل أنفي 

ونزفت كثريا ....
والحريف وحملوني  السائق  أخي مع  وتعاون 
قال  الطبيب  أن  أخي  من  وعلمت  للمستشفى 
االدوية  يستعمل  يلزمو  تكس  خشمو  له:«خوك 
هذه يوميا ملدة أسبوع ويلزمو يتجنب الرضب عىل 

خشمو حتى ال يغمى عليه«...
وأذكر أن أخي نجيب روى يل ما حدث ونحن يف 
التاكيس يف إتجاه املستشفى حيث قال:« وقت إنت 
دايخ كان راكب معانا راجل حط الجريدة متاعو 
قّدام خشمك...تعبّات بالّدم ..قعد ثنيّة كاملة وهو 
يف  ترزيت  حرام  مشا  الجريدة  حق  ويقول  ينْقرز 
عليه  تنرفزت  ...يخي  نقراها  ما  قبل  فلوسها 
جلغتو«  سّكر  باش  وجهو  عىل  حقها  ورميتلو 
والغريب ان أخي نجيب وليوم الناس هذا يطالبني 
أموال  من  الجريدة  لصاحب  أعطى  ما  باسرتجاع 
)لني  السنني  مرور  مع  الحاصلة  الفوائد  مع 

الخسارة يقول الراجل (

لكمة المنجي
ولد عمارة 

أفقدتني الوعي

طرائف الّزعيم )ج 201(

في ذكرى وفاة الزعيم بورڤيبة :كيف شيد مرقده األخير؟
أحيت تونس  يوم 6 أفريل الحايل الذكرى 22  لرحيل الزعيم الحبيب 

بورڨيبة أول رئيس للجمهورية التونسية...
وبهذه املناسبة سنخصص طرفة اليوم للحديث عن موقف بورڨيبة 
واستعنا يف صياغة هذه  باملنستري  األخري  املوت وكيف شيد مرقده  من 

الطرفة بدراسة لألستاذ ماهر جعيدان .
تويف الزعيم يف السادس من أفريل من سنة 2000،وتم دفنه يف الثامن 
من نفس الشهر بمرقده يف املقبة اإلسالمية باملنستري. لم يكن رضيحه 
رؤية  عن  ليعب  شيد  بناء  بل  أهله،  يأوي  قرًصا  أو  يضمه  قب  مجرد 

»زعيم« حكم البالد لثالثة عقود من 1956 إىل 1987.
ورغم اختالف التونسيني والباحثني يف تاريخ تونس حول شخصية 
الحبيب بورڨيبة، فإن مرقده يبوح للباحثني ببعض من أرسار شخصيته 

التي حكم بها البالد. 
»نعم   :1973 سنة  من  أوت  لشهر  يعود  له  خطاب  يف  بورڨيبة  قال 
أفكر يف املوت، أعلم أنكم تدعون يل بطول العمر ولكن مهما طال عمري 
سينتهي باملوت، املهم بالنسبة يل أن تواصلوا من بعدي يف نفس الطريق 
وبنفس املبادئ والرأي.. أما إذا غيّبني املوت فلن أكون بعيًدا عنكم.. كثري 
من الذهب ومع اإلضاءة )يف إشارة إىل أعىل القبة(، يجب تركيز أعمدة 
أهمية  أويل  ألني  ليس  القبة(  حول  )من  الضوء  بدخول  لتسمح  كبى 
للشعب  هذا  يسمح  حتى  ووإنّما  دنيوي،  هو  وملا  األشياء  لهذه  كبى 
التونيس بالقدوم هنا ليس إعجابًا بالحجر ولكن لتذكر حياة هذا الرجل 

وتتبع أثره«.
كان بورڨيبة يشف بنفسه منذ سنة 1963 خالل إجازته السنوية 
من  صغري  موكب  يف  الرضيح  يزور  وكان  البناء،  أشغال  عىل  باملنستري 
مقربيه. وظل عىل تلك الحال حتى تاريخ اإلطاحة به من طرف الرئيس 
سجنه  دخل  حينما   ،1987 نوفمب   7 يف  عيل  بن  العابدين  زين  األسبق 

األخري بمقر إقامته بدار الوايل باملنستري ملدة 13 سنة.
بعد أن اكتمل بناء قرص املرمر بسقانص املنستري يف 3 أوت 1962، 
التفت بورڨيبة إىل تشييد رضيحه يف املقبة اإلسالمية باملدينة التي تعتب 
املدفن الرئييس ألهايل املدينة، وتقع عىل مشارف البحر األبيض املتوسط، 
اإلمام  رضيح  ويتوسطها  املدينة  وسور  املنستري  رباط  بها  ويحيط 

املازري.
الذي  رضيحه  بناء  مشوع  الستينات،  بداية  منذ  بورڨيبة  واستهل 
كّلف   1960 فمنذ سنة  األقربني.  أهله  اجتمع من حوله  وقد  سيضمه، 

 OLivier cLément cacOub املهندس املعماري أوليفيي كليمون كاكوب 
)من مواليد تونس يف 14 أفريل 1920 وتويف يف باريس يف 27 أفريل 2008( 
مهندًسا  باعتباره  كاكوب  عىل  االختيار  وقع  وقد  رضيحه.  بتصميم 

مستشاًرا للدولة التونسية...
ذهبية  قبة  شكل  يف  للناظرين  يرتاءى  وأصبح  الزعيم  مرقد  وشيد 
منارتان  بها  وتحيط  حجًما،  أصغر  خرضاء  قباب  ثالث  تتوسط  كبرية 
ويحيط  مرتًا.   25 الواحدة  طول  تبلغ  األبيض  املرمر  من  متناظرتان 
طابع  ذات  بأشكال  مزركش  ضخم  حديدي  سياج  واملنارتني  بالرضيح 
مغربي زينت بطالء ذهبي المع جلب خصيًصا من فرنسا. ويذكر أن هذا 

املبنى ُشيّد عىل مراحل، وتمت توسعته سنة 1978.
وضم الجزء الرئييس من الرضيح القبة الذهبية الكبرية، ويتوسطه 
ذهبية  نقوش  عليه  ُرسمت  الساج  خشب  من  مصنوع  رئييس  باب 
الساحة  املرأة«. ويتوّسط  الجديدة، محرر  باني تونس  »املجاهد األكب، 
الرئيسية تحت القبة الزرقاء الرضيح الرخامي وقد ُكتب عليه »الحبيب 

بورقيبة«.
وتحيطط بالجزئني، الطابق األريض والطابق األول، رشفات وأقواس 
3.5 أطنان، تضم  وأعمدة من رخام. وتتدىل من فوق ثريا ضخمة تزن 
من  اإلطاللة  وتمكن  السنة.  أيام  عدد  إىل  ترمز  بلورية  جوهرة   365
الشفة من النظر إىل الرضيح الرخامي من جميع الزوايا. وهناك يف أحد 
الرسمية  املناسبات  القرآن يعوده شيخ يف  األركان، تجد مجلًسا لقارئ 

الدينية والوطنية وعند حلول الوفود الزائرة لروضة آل بورڨيبة.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

المخرج أمين بوخريص على رأس 
مهرجان سوسة السينمائي  

إسناد  الفيفاج”  “جمعية  إدارة  قررت 
يف  الدويل  السينمائي  سوسة  مهرجان  إدارة 
السينمائي الشاب  إىل املخرج  القادمة  دورته 
العام   هذا  دورة  أن  بوخريص...علما  أمني 
ستقام من 24 اىل 28 سبتمب القادم...ويذكر 
املرحوم  للوجود  بعثها  التظاهرة  هذه  أن 
الطاهر رشيعة  منصف بن عامر رفيق درب 

املرحوم  إشعاعها  يف  وزاد  تونس  يف  السينمائية  الحركة  بناة  واحد 
يف  العامليني  املهتمني  تستقطب  تظاهرة  أصبحت  حتى  عياد  نجيب 

نوعية سينما الطفولة واليافعني... 
مخرج  هو  بوخريص  أمني  الجديد  املدير  ان  الختام  يف  ويذكر 
45 مهرجان  أكثر من  تونيس، شارك فيلمه األول “الحي يروح” يف 

دويل وحصد عدة جوائز.
الرسمية  املسابقة  يف  الثاني “حالل سينما”  فيلمه  كما شارك   
إدارة  يف  بوخريص  شارك  2021...كما  السينمائية  قرطاج  أليام 
حتى   2017 من  سنوات  لثالث  السينمائية  قرطاج  أيام  مهرجان 

.2019

سنية الشامخي تخلف رضا الباهي 
في إدارة أيام قرطاج السينمائية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن اختيار 
مديرة  الشامخي  ُسنية  واألديبة  املخرجة 
دورته  يف  السينمائية  قرطاج  أيام  ملهرجان 

الـثالثة والثالثني.
ُسنية الشامخى هى مخرجة وسيناريست 
وروائية متحصلة عىل عدة جوائز عاملية منها 

النسائية  لألفالم  الدوىل  املهرجان  من   52 للدورة  الكبى  الجائزة 
مناضالت  الوثائقى  فيلمها  عن  وذلك   persOna برسونا  بفلورنسا 
فيلم  أحسن  جائزة  عىل  حصلت  كما   ،  2015 سنة   »miLitantes«
ضمن   2016 سنة  وذلك  روحو«  »عزيز  فيلمها  عن  طويل،  روائى 
ببوروندى،  السمعية  واملرئيات  للسينما  الدوىل  املهرجان  فعاليات 
وسنة 2018 ىف إطار مهرجان بحريات )des Lacs et Lagunes( الدوىل 

للفيلم بالرأس األخرض .

الممثلة والمغنية التونسية 
»غالية بن علي« على خشبة دار 

االوبرا المصرية
تحيي املطربة التونسية غالية بن عيل يوم 
مسح  عىل  غنائيًا،  حفالً  الحايل،  أفريل   18
النافورة بدار األوبرا املرصية ، وستقدم خالل 
املرصية  الرتاثية  املؤلفات  من  باقة  الحفل 
أعمالها  من  مجموعة  جانب  إىل  والتونسية 
واملعارصة  اإلصالة  تمزج بني  التي  الخاصة  

العربية  باللغة  الغناء  عىل  قدرتها  وأثبتت  بأدائها  تميزت  والتي 
إيقاعية  بحركات  وصاحبتها  املرصية  العامية  واللهجة  الفصحى 
راقية ورشيقة وأصبحت حالة فنية متفردة بأدائها وأسلوبها الذي 

يحمل طابع البساطة واملرح.
يذكر أن غالية بن عيل مطربة تونسية ولدت ىف بلجيكا، تميزت 
األنماط  بني  املزج  عىل  تعتمد  خاصة  بطريقة  العربي  الرتاث  بأداء 
ولُقبت  الغرب  ىف  نالت شهرة كبرية  املتنوعة.  املوسيقية  والثقافات 
بروكسل  يف  الجامعية   دراستها  أتمت  الطربية.  األغنية  سفرية  بـ 
تعمقها  مع  تزامناً  الغرافيك  وفن  التشكيل  درست  كما  )بلجيكا(، 
املوسيقى املرصية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت  يف 

أسلوبها الخاص.

العدد 306 - الثالثاء 12 أفريل 2022
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حكم مشبوهدموع غالية
مّرة أخرى تقف البطلة العاملية أنس جابر عىل حافة املجد 
وال تعب... مّرة أخرى تكاد تقطف ثمرة اجتهادها وتوهجها 
وتألقها ولكنها تتعثّر يف املرت األخري فيفلت من يديها مرضب 
كل  حلم  معه  ويتأجل  حني  اىل  التتويج  حلم  ويتأّجل  املجد 
املفضلة  يتبعون صوالت وجوالت بطلتهم  الذين  التونسيني 

من اسرتاليا اىل الصني.
يف النهائي األخري خست أنس جابر مّرة أخرى أمام الالعبة 
خسارة  األمريكية.  شارلستون  دورة  يف  السويسية 
يؤلم  وما  التتويج  يف  أملنا  بقدر  مؤملة  كانت 
بكت  بطلتنا  أن  الخسارة  هذه  يف  أكثر 
كانت  ألنها  اللقب  لخسارة  بحرقة 
عىل  بقدرتها  ايمانا  الناس  أكثر 
معانقته. أنس ذرفت الدموع بعد 
املباراة ألنها الهزيمة الرابعة من 
لعبتها.  نهائيات  خمسة  جملة 
يف تعليقها عىل الخسارة قالت 
يجب  ال  إنني  لنفيس  »قلت 
صعب  األمر  لكن  أبكي،  أن 
الكثري  خست  لقد  للغاية. 
لكنني  اآلن،  النهائيات  من 
قريبا«.  أعود  أن  آمل 
وصفت  الكلمات  بهذه 
حستها  القلوب  جابرة 
اللقب  ضياع  عىل 
الغالية  الدموع  وبتلك 
التونسية  وعدتنا 
بأنها  األًصيلة  الحّرة 
وألننا  قريبا  ستعود 
وعودها  ويف  أنس  يف  نثق 
دائما  كانت  وألنها 
ومصدر  القلوب  بسمة 
التونسيني  كل  بهجة 
جابر  أنس  ستعود 
رايتنا  لرتفع  قريبا 
التحدي  وترفع  عاليا 
يكون  أن  أمل  عىل  جديد  من 
ويكون  ذهبيا  املّرة  هذه  املرضب 

ساعدها من حديد.

قّررت الجامعة التونسية لكرة القدم استدعاء الحكم نعيم حسني والحكمان املساعدان عمر 
الريايض  واالتحاد  سوسة  بحمام  الريايض  األمل  مباراة  أداروا  الذين  الرياحي  وأيمن  الرياحي 

ببنقردان يوم األحد املايض لحساب الجولة 13 لبطولة الرابطة 
املحرتفة األوىل لكرة القدم.

 11 االثنني  أمس  ليوم  مبمجة  كانت  الجلسة 
أفريل 2022 عىل الساعة 12 بمقر االدارة الوطنية 

للتحكيم حسب ما ورد يف بالغ الجامعة ويأتي 
أعلن  التي  الجزاء  ذلك عىل خلفية رضبة 

عنها الحكم نعيم حسني لفائدة فريق 
البديل  الوقت  يف  قردان  بن  اتحاد 

الجامعة  ان  األكيد  املباراة.  من 
سابقة  مناسبات  يف  وكعادتها 

اليه  االستماع  وبعد  ستقّرر 
عن  املذكور  الحكم  إيقاف 
وبعدها  معيّنة  ملّدة  النشاط 

لم  للتحكيم كأن شيئا  سيعود 
يكن فمثل هذه املمارسات لم تعد 

التحكيم  تاريخ  يف  صادمة  سابقة 
الخوض  عن  بعيدا  ولكن  التونيس. 

بعض  سلوكات  ويف  الهفوة  طبيعة  يف 
الحكام التونسيني وجب االعرتاف علنا وبأعىل 

صوت وعىل خالف الصيغ املتعارف عليها سابقا 
هذا  أن  الحساسة  املواضيع  هذه  مثل  تناول  يف 
الحكم املدعو نعيم حسني هو حكم مشبوه قوال 

وفعال حتى ال نقول شيئا اخر.
من  حسني  عنها  أعلن  التي  الجزاء  رضبة 
الهفوة  بها  صّفر  التي  والطريقة  خياله  محض 
تكشف بال اجتهاد أو عناء أنّه مكّلف بمهمة وأنه 
متوّرط يف التالعب بنتيجة املباراة. نعم هو متالعب 
بنتيجة املباراة ألنه كان يريد منح الفوز للضيوف 
مهما كانت التكاليف والخطأ الذي ارتكبه ال يدخل 
سبق  مع  املتعمدة  بل  العفوية  الهفوات  خانة  يف 
املعنية  السلط  لذلك وجب عىل  االضمار والرتّصد. 
فتح تحقيق جّدي يف هذه الفضيحة وهذا التحقيق 

ألّن  الجامعة  أروقة  عن  بعيدا  يكون  أن  يجب 
يصعب  تهم  هي  التعليمات  تطبيق  أو  »الرشوة« 

كشفها يف مقّر الجامعة وهذا الحكم ان لم يكن 
مرتشيا فهو مكّلف بمهمة.  

صدمة كبرية عاشت عىل وقعها الجماهري الرياضية يف تونس يوم األحد 
املنقيض بوفاة البطلة التونسية الشابة اية قزقز بطلة االرشعة التونسية 
والتي شاركت يف اوملبياد طوكيو كأصغر رياضية تونسية أوملبية بعد غرق 

مركبها خالل التدريبات.
التفاصيل األولية للفاجعة ويف انتظار اكتمال التحقيقات بطبيعة الحال 
تمثلت يف انقالب الزورق الشاعي الذي كانت تتدّرب عليه الفقيدة برفقة 
التمّسك  يف  سارة  نجحت  الذي  الوقت  ويف  الرياح  بسبب  سارة  شقيقتها 
تم  العاتية.  وقد  األمواج  بعد رصاع مع  الحياة  آية  فارقت  النجاة  بطوق 

فتح بحث يف الحادثة وتم نقل جثة الفقيدة اىل املستشفى.
األلعاب  خالل  تونس  مثلتا  وقد  توأم  هما  قزقز  وسارة  آية  ان  يذكر 
ذلك  يف  املشاركني  كأصغر  الفارطة  الصائفة  بطوكيو  األخرية  األوملبية 

املحفل الريايض الكبري عن عمر 16 ربيعا.
بأريانة  النموذجي  املعهد  رياضيات  الثالثة  بالسنة  تلميذة  والفقيدة 
وكانت تحلم بمستقبل أفضل وبتسّلق قّمة املجد ولكن يد املوت اختطفتها 
عائلتها  صفوف  يف  كبرية  لوعة  وراءها  تاركة  الزهور  عمر  يف  وهي 
وأصدقائها وكل العائلة الرياضية التي تنادي اآلن بمحاسبة كل املتسببني 
يف هذا املصاب الجلل وبفتح تحقيق يف مالبساته خاصة أّن الفقيدة كانت 
يف  تلقى حتفها  أن  يعقل  وال  الريايض  اختصاصها  بحكم  ماهرة  سبّاحة 

مكان من املفروض أنه عاملها الخاص.
جامعة  نحو  الرقاب  وأدارت  املغمضة  العيون  بعض  فتحت  الحادثة 
فالجامعة  وتفاصيلها.  خباياها  ببعض  حقيقة  تفاجأنا  التي  األرشعة 

مقومات  لكل  تفتقد  بخرابة  أشبه  هي  مسامعنا  بلغ  ما  وحسب 
الحياة كما ان الجامعة تسرّي بميزانية ال تقدر عىل ترصيف شؤون 
»عطرية« اضافة اىل ذلك يعتمد كل ريايض عىل نفسه سواء تعّلق األمر 
بالتدريبات أو بالرتبصات أو حتى بنفقات السّفر التي عادة ما يلجأ 

الرياضيون ملعارفهم ووسائلهم الخاصة لتوفري مصاريفهم. األكثر 
من ذلك أن الحادثة كشفت عن تقصري فادح من املكتب الجامعي 
أن  صحيح  الشابة.  البطلة  وفاة  يف  كاملة  املسؤولية  يتحّمل  الذي 
االختصاصات  كل  يف  الرياضيني  أّن  وصحيح  وقدر  قضاء  املوت 

التوّقي  من  أدنى  حّد  هناك  ولكن  ولالصابات  للحوادث  عرضة 
لو  أنه  ذلك  مستحيل  شبه  أمرا  الوفاة  من  يجعل  والتأمني 

لوازم  توفرت  لو  أو  الكايف  الوقت  يف  الحماية  توفرت 
النجاة لكان الحادث عابرا واكتفينا بنقل أخبار انقالب 
البحر ولكن  الزورق فقط وهو حادث عريض يف قلب 

البحر  اىل غرق بطلة متعّودة عىل ركوب  األمر  أن يصل 
فهذه جريمة يجب أن يحاسب عليها كل من له صلة من 
مدعوة  الرياضة  ووزارة  املذكور  بالزورق  بعيد  أو  قريب 

للدخول عىل الخط وفتح تحقيق جدي يف الغرض ملعرفة 
مالبسات الحادث والكشف عن املتسببني فيه حتى ال 
أن  بعد  البحر  للموت يف عرض  أبطالنا عرضة  يصبح 

طاردهم الفقر والتهميش والباكاجات يف الّب.

»آية« لعلكم تتعظون
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التونيس للتونيس نقمة
ال  قابس  مستقبل  فريق  وخارج  داخل  األخرية  الفرتة  يف  يحدث  ما 
يّس العدو وال الصديق وما نسمع سواء من بعض املقربني أو املحيطني 
بكواليس الجمعية ينذر بما هو أفظع وأخطر خاصة بعد االعتداء السافر 
املذّلة يف  الهزيمة  املحمودي بعد  السابق خالد  الجمعية  الذي طال رئيس 

بالي اوف الرابطة الثانية.
أصل الحكاية هو أّن بعض األحباء تحولوا مبارشة بعد نهاية مباراة 
املباراة  نهاية  بعد  بفضيحة  انتهت  والتي  بوزيد  سيدي  وأوملبيك  الفريق 
بنتيجة 8 – 1 للبوزيدية تحولوا اىل منزل رئيس رئيس الهيئة التسيريية 
عيل  نائبه  منزل  اىل  منزله  من  اقتادوه  حيث  املحمودي  خالد  للجليزة 
املحمودي  انسحاب  بعد  النادي  رئيس  خطة  اآلن  يشغل  الذي  الحبايس 
وهناك تم االعتداء عليه بالعنف الشديد من طرف محب عالجه 

بلكمة قوية عىل مستوى العني.
سبب الخالف هو أّن املحمودي حاول الحصول عىل 
مبلغ 30 ألف دينار كجزء من مستحقاته من االموال 
أنه أنفق الكثري من  النادي خاصة  التي تركها بذمة 
ماله الخاص عىل الجمعية وهو الوحيد الذي يحق 
له رصف منحة الوزارة املقدرة بـ 60 ألف دينار. 
ولكن حصل خالف بينه وبني الرئيس الحايل عيل 
كامال  املبلغ  عىل  بالحصول  تمسك  الذي  الحبايس 
التدريبات  قاطعوا  الذين  الالعبني  عىل  لتوزيعه 
عىل  بالحصول  مطالبتهم  بسبب  بوزيد  مباراة  قبل 
مستحقاتهم املالية وهو ما حصل فعال بعد ان تمكن 
عىل  الحصول  من  الخاصة  بوسائله  الحبايس 
منحة الوزارة. هذا الكالم بلغ مسامع 
أن  بعضهم  اعتب  الذي  االحباء 
يف  يفّكر  كان  السابق  الرئيس 
مصلحته عىل حساب مصلحة 
املطالبة  خالل  من  الجمعية 
املبلغ  نصف  عىل  بالحصول 
وهذا هو السبب الذي جعله 
لالعتداء  عرضة  يكون 
مقبول  غري  يبقى  الذي 

مهما كانت التبيرات.
خالد  السيّد 
قضية  رفع  املحمودي 
وتمسك  الغرض  يف 
املعتدي  بمالحقة 
أّن  يرى  انه  خاصة 
مدبرة  كانت  الفعلة 
من  مسبق  وبتحريض 

طرف البعض.

املدّرب التونيس محمد املكّش يشف حاليا عىل تدريب فريق العني 
السعودي الذي يصارع ألجل البقاء, وإحقاقا للحق ساهم وصول 
املكّش يف تحسني وضعية الفريق يف الرتتيب العام واستعادة األمل 
أن كان فريق  بعد  السعودية  الثانية  الدرجة  اىل  النزول  تفادي  يف 

العني املوسم املايض ضمن أندية دوري امللك سلمان للمحرتفني.
يف  ما  حد  اىل  توّفق  الريايض  الجانب  عىل  املكش  يكون  قد 
تأكيد السمعة الطيبة التي يحظى بها املدّرب التونيس يف افريقيا 
قائمة  تؤثث  التي  االسماء  هذه  احد  املكّش  يكون  وقد  والخليج 
الجانب  عىل  ولكن  الخارج  يف  املتفوقني  التونسيني  املدربني 

االنساني فالرجل يعمل عكس ما يضمر وعكس ما يظهر. نقول 
هذا الكالم ألّن املدّرب محمد املكّش الذي وصل اىل السعودية 

التونسيني  بعض  من  نصيحة  عىل  بناء  العني  لتدريب 
به  قام  ما  وأّول  الوفاء  من  القدر  بنفس  يكن  لم 

هو تنكره لبعض الكفاءات التونسية التي تعمل 
هناك. املكّش تعّمد طرد املعد البدني الذي يعمل 
يف الفريق وهو معد بدني تونيس بل االكثر من 
االستغناء  واشرتط  بطرده  تمسك  أنه  ذلك 
التدريبية مع  أو فّك وضع حّد لتجربته  عنه 
ليست  باملناسبة  وهي  السعودي.  الفريق 
املّرة االوىل التي يتسبب فيها املكش يف طرد 

سابق  وقت  يف  عمد  فقد  تونسية  كفاءة 
اىل طرد معد بدني تونيس آخر لم يتفق 
يقول  قد  الجزئيات.  بعض  عىل  معه 
املنطق إّن العمل والتدريب ال يخضع 
وقد  واالنتماء  والجنس  الدم  ملنطق 
لتنال  ال يشفع لك ان تكون تونسيا 
أخالقيا  ولكن  التونيس  مدّربك  رضا 
من العيب أن يكون »قاطع رزقك« 
هو ابن بلدتك وجلدتك ومن العيب 
أكثر أن يصبح هذا الكالم موضوع 
يف  الضيقة  والحلقات  الجلسات 

السعودية.

لجنة األخالقيات بجامعة كرة القدم التي تسهر عىل حماية 
وال  قرارات  تصدر  ال  والتي  التونسية  القدم  كرة  يف  االخالق 

مهامها  ممارسة  تواصل  تحقيقاتها  نتائج  عن  تكشف 
معارك  يف  نفسها  تقحم  أن  دون  وصوري  رشيف  بشكل 
والطالحني.  الصالحني  عىل  خاللها  من  نتعّرف  حقيقية 
اللجنة  لهذه  بالنسبة  مغايرا  األمر  يكون  قد  املرة  هذه 
الوهمية فاألمر ال يتعّلق بجمعية صديقة وشقيقة وال 
بمسؤولني موالني ولكن بشخصية رياضية دخيلة عىل 

املشهد الريايض يف تونس وليست لها عالقات وازنة 
يف محيط كرة القدم لذلك يبدو من اليسري جّدا إثبات 

التهمة عليها ولم ال إعدامها رياضيا.
آخر ما جّد يف داخل أروقة اللجنة املذكورة هو 
توجيهها الدعوة مجددا للمدرب املساعد السابق 
بسبب  املحمدي  رفيق  الساحيل  الريايض  للنجم 
الجامعة  من  تدريبية  شهادة  بتدليس  اتهامه 
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أفريل 2022.
لجنة األخالقيات بالجامعة كانت قد راسلت يف وقت سابق النجم 
للمثول  املحمدي  لرفيق  الدعوة  كذلك  وجهت  ثم  الساحيل 
أمامها بطلب من االتحاد االفريقي الذي استجاب بدوره 
للتحقيق الذي فتحه االتحاد االوروبي بسبب شهادة 
التدريب الخاصة باملحمدي ولكن هذا األخري تخلف 

عن الحضور.
وحسب ما أكد مصدر موثوق فيه فإن الجامعة 
رفيق  قدمها  التي  الشهادة  أن  أثبتت  البلجيكية 
الفني للنجم  املحمدي ملبارشة مهامه صلب االطار 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  اعتمدتها  والتي 
والرقم  تدليس  شبهة  فيها  املذكور  املدّرب  لتأهيل 
آخر وهو  بل يخص شخصا  املوجود عليها ال يخصه 
التهمة ثابتة يف  أّن  ما يضع املحمدي يف ورطة خاصة 
حقه وما يصّعب من موقفه أّن الجامعة التونسية لكرة 
القدم تعّد هي األخرى تقريرا خاصا سيزيد يف توريطه 
وهو ما قد يجعله مالحقا من القضاء البلجيكي بتهمة 

تدليس أوراق رسمية.

يف ورطة

اعتداء بالعنف




