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بد منه
مما ال رجعة فيه إىل ما ال ّ
ّ
حمادي بن جاء بالله
**I
لم يتوحّ د الشعب التونيس منذ أيام االستقالل األوىل
قدر ما توحّ د اليوم يف مواجهة عدوان ''اإلسالم السيايس''
عليه ،دولة وثقافة وتربية وهوية وانتماء واقتصادا
وتاريخا ولم يع حقيقية دولة االستقالل إال يوم أدرك
بعني اليقني أن ''الغزاة الجدد''ما تمكنوا منها إال للقضاء
عليها انتصارا لـ''الخالفة السادسة'' واقتداء بـ''فتح
مكة عىل يدي رسول الله" لـ'' إقامة حد الحرابة '' عىل
شباب مدرسة الجمهورية وقد ثار مطالبا ''بالشغل
والحرية والكرامة الوطنية''.
وما من يشء أثلج صدر الشعب التونيس قدر ما أثلجته
بادرة  25جويلية  ، 2021بادرة ثورية ما كان لها ان تخضع
ألي قانون او دستور ،فسالمة الوطن مسبّقة عىل جميع
املراجع ،ويكفي يف االضطالع بها احرتام املواثيق الدولية
التي ارتضتها تونس لنفسها من ّزلة يف العقالنية الكونية
بما هي ''روح القوانني'' جميعها ،لذلك ما كان لتلك البادرة
الوطنية أن تعبأ اال بتحرير البالد من االستعمار الداخيل
بعد عرشية مألى بظلم الفعل وظلمة الفكر.
وما كان ألحد غري رئيس الجمهورية أن يتخذ تلك
البادرة باعتباره – وفقا ملا يقتضيه الحس السليم يف الشأن
السيايس  -من ناحية ،وباعتباره القائد األعىل للقوات
املسلحة من ناحية أخرى .وبديهي انه ما كان له أن يقدم
عىل ما أقدم عليه -وإن بعد تردد طال أمده -لو لم يهيئ
له الوطنيون األرضية الصلبة لتكون له منطلقا سواء من
داخل برملان النكبة أو من دائرة العمل الصحايف املستنري
أو من صميم اجتهادات املثقف الوطني .ولنئ كان
املجال ال يتسع لتفصيل القول يف ذلك كله  ،فإن الواجب
يقيض خاصة بتحية جميع القوى التي ثابرت – من
داخل الربملان امللغى  -عىل فضح أالعيب اإلسالم السيايس
بجميع كتائبه ويف مقدمة هؤالء الكرام مناضالت و
مناضلو الحزب الدستوري الحر بزعامة السيدة عبري
مويس  .فقد شهد التونسيون جميعا أن اإلسالم السيايس
اختزل العمل الربملاني يف خدعة املحتال ،وما كان للخداع
أن يتواصل أكثر .
ويلزم عىل ما سلف ان ادعاء انقسام التونسيني بعد
 25جويلية ادعاء زائف ال يعوّل عليه  ،إذ ال مطلب لهم
اليوم إال استكمال عملية التحرر الوطني .وبالتايل فان
جميع النداءات التي رفعت  ،واملجموعات التي بعثت او
ستبعث ،ال مستقبل لها ما لم تنخرط يف النضال الوطني
الشامل  ،بل ان فيها من أسباب الضالل عىل قدر قربها
ممن خربوا الوطن خالل العرشية املنرصمة  .ذلك مما ال
رجعة فيه
****ii
ولنئ حق لنا أن نعيد تأكيد'' أن األسوأ وراءنا ولكن
األصعب وراءنا '' قياسا صحيحا عىل لحظة االنتصار
عىل االستعمار الخارجي  ،واألخذ بإيمان الصادقني يف
بناء الدولة الوطنية بقيادة املجاهد األكرب الزعيم الحبيب
بورقيبة  ،يف مجرى االنتقال من ''الجهاد األصغر '' اىل
''الجهاد األكرب'' فان الواقع الوطني –وقد بلغ تحتا ال تحت
له -يفرض أن نضيف ان أصعب ما يف صعب حارضنا ان
نفهم رئيسنا فضال عن أن ندافع عنه ضد ما ينهال عليه
داخليا وخارجيا-من نقد وتهم ليس ألحد ان يتجاهلهاوال ان يعتربها من ''مؤامرات الغرف املغلقة'' حتى حني
نهمل –محقني – أباطيل ''اإلسالم السيايس''والدائرين
كاملرسنمني يف فلكه  .ولنعرتف اختصارا ّ
أن جميع

املوضوعات التي أثارها الرئيس صحيحة ال غبار عليها
وهي ذات املوضوعات التي سبقه إليها الشعب التونيس
من خالل معاناته اليومية املمتدة حتى اليوم .ولكنا
نقدّر -متواضعني كل التواضع  -ما من منهج سليم
سلكه يف معالجتها ،بل انه ما مس شيئا جعله –بشكل
ما  -ضحية .فال ريب إن يف املجلس األعىل للقضاء أو يف
هيئة االنتخابات أو يف هيئة مقاومة الفساد أو يف غريها
ما يعرف وما ينكر ،وما يؤخذ وما يرد .ولكن لإلصالح
أبواب تطرق ،وسنن تتبع ،لم ير السيد الرئيس ما يدعو اىل
احرتامها فكانت النتيجة عىل غري ما فيه صالح الوطن .
وليس أدل عىل ذلك من أن االسالم السيايس الذي طرده
الشعب التونيس فأصبح يف عداد املوتى يوم  25جويلية
 2021اسرتد قوته عىل''التظلم'' و''التباكي" وادعاء
البحث عن ''خالص وطن'' كان عمل فيه معاول الهدم
طيلة العرشية املنرصمة .ذلك ما أتاح امكانية اعتبار
الرئيس –موضوعيا أي برصف النظر عن املقاصد التي
يف الصدور –الذراع الخفية لالسالم السيايس  ،اذ م ّ
كن له
بربكة شبه إلهية من أسباب العود إىل الحياة السياسية
بعدما اقصاه منها الشعب يف انتظار ان يكرمه بدفن
نهائي يف االنتخابات القادمة  .ومما يضفي عىل هذا
املوقف وجاهة يصعب تجاهلها ان الرئيس الغى بجرة
قلم مؤسسات كربى يف الحياة الوطنية بتهمة ما فيها
من فساد حقيقي أو مفرتض  ،ولكنه لم يقو عىل غلق
وكر القرضاويات  ،وهو وكر تعليم االرهاب واقفال
العقول ،وإيغال القلوب عىل األوطان  ،كما لم يتجارس
عىل محاسبة ''منظمات دعوية'' مكلفة بارباك العقول
وافساد الوجدان بنرش ثقافة ترتاوح بني التبشري ''بجهاد
النكاح'' وتعداد مآثر ''بول البعري'' وبركة ''الرقية
الرشعية' من ناحية وفضائل "نظام الخالفة" سياسيا
و''تسطيح االرض علميا'' خالفا لغالييل وانشتاين من
ناحية أخرى  .ومن املؤسف حقا ان الرد عىل جعل الرئيس
املتهم االول يف تعطيل حركة التحرر الوطني باعتبارها
الرشط االسايس الستئناف مسرية االنتقال الديمقراطي ،
بل انه أتاح الفرصة لشكوك وشبهات ال تنحسم يف الراهن
السيايس .
******III
ومما البد منه لحسم تلك الشبهات اال بمراجعة كلية
ملنهج التفرد بالحكم مهما كانت مواعيده ووعوده ،فهو
حكم الرعايا والعبيد ال خيار املواطنني األحرار .والعاقل
يرتفع اليوم حتى عن تسمية منهج االنفراد بالحكم  .ولكن
مما ال ريب فيه أن عالمات ظهور الحكم االستبدادي بيننا
كثرية لعل أهمها محاوالت تقزيم دور األحزاب السياسية،
وإنكار وظيفة منظمات املجتمع املدني ،وإهمال مواقف
املثقفني ،والسعي اىل توريط بعض الجامعيني يف عمل
ال مستقبل له ،وادعاء التعامل مبارشة مع الشعب دون
وسائط اقتداء بالعالقة بني االنسان وربه ...
نعم تلك -يف مجملها  -مؤرشات عىل قرب ظهور
االستبداد بيننا بديال عن الديمقراطية التمثيلية .وما
انتشار أحفاد لكع بن لكع وأحفاد رويبضة وهم جميعا
من ورثة ''لجان حماية الثورة'' العاملة أمس فقط تحت
إمرة اإلسالم السيايس ومن املبرشين ''بالبناء القاعدي''
الذي ستقوم عليه أوهام ''الجمهورية الجديدة '' التي
يبدو انه أريد لها أن تكون بديال عن الجمهورية التونسية.
وما من سبيل إىل إنقاذ الوطن –بعد استبعاد األحزاب التي
أجرمت يف حق الوطن خالل العرشية املنرصمة بكاملها
–إال أيرس السبل وأشدها تأصال يف التاريخ الوطني .وهو

ما ال بد منه ...
/-1بعث تحالف اجتماعي يضم خاصة االتحاد العام
التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية واالتحاد التونيس الفالحة والصيد
البحري واالتحاد الوطني للمراة التونسية واملنظمات
املهنية والحقوقية القائمة ،واألحزاب السياسية التي لم
تتورط مع االسالم السيايس يف تخريب الوطن خالل
العرشية املنرصمة .وهو منهج مستنبط من التاريخ
الوطني ايام النضال من اجل التحرر من االستعمار
الخارجي بقياد ة املجاهد األكرب الزعيم الحبيب بورقيبة
والزعيم الخالد فرحات حشاد وقد كنت صغت وثيقة يف
هذا املعنى بتعاون وثيق مع زمالء جامعيني ونقابيني يف
منزل الزعيم الوطني النقابي احمد التلييل وقدمتها منذ
أربع سنوات تقريبا اىل االخ نور الدين الطبوبي الذي رحب
بها ونرشها يف جريدة الشعب...
واملعوّل عليه أن يكون هذا التحالف االطار 1-املرجعي
الذي تعالج فيه مختلف املسائل السياسية واالقتصادية
والصحية العاجلة التي تطرح عىل الحياة االجتماعية و2
 تعد القوانني العاجلة التي يقتضيها تنظيم انتخاباتترشيعية ورئاسية يف حدود زمانية معقولة ال تتجاوز
ثالثة اشهر  .وبمجرد انتصاب الربملان الجديد يتم يف اطاره
النظر يف جميع املسائل الجوهرية التي تشغل التونسيني
اليوم بما يف ذلك نظام الحكم ومنوال التنمية ومآيس
مدرسة الجمهورية ...
 /2واملقرتح يف اتجاه معاضدة هذا االختيار ان
تبعث هيئة مصغرة يمكن ان تسمى ''مجمع حكماء
الجمهورية'' فليس لتونس يف زمن املخاطر اال أبناءها
الخ ّلص الذين ال والء لهم اال لها ولها وحدها ،فهم
عىل قلب واحد ،ومنهج واحد ،وطنيو الهوية والهوى .
ويحسن ان يكون'' مجمع حكماء الجمهورية'' هيئة
مستقلة ال ''سياسية'' وال ''حزبية '' وال ''ربحية'' ،
تساهم من موقع املواطنة وحدها يف ترشيد العمل الوطني
 .واملقرتح أن يرتكب املجمع يف انطالقته من الرجال الذين
ساهموا يف بناء دولة االستقالل ويف مقدمتهم –عىل حد
خربتي املتواضعة -السادة **محمد النارص**و**
فؤاد املبزع** و**رشيد صفر** و**منصور معىل
**و**الحبيب بن يحي ** وجميع من يراه هؤالء
الكرام صالحا لالنضمام إليهم .ويقيني ان السيد رئيس
الجمهورية سيدعم مبادرتهم ،ويمدهم بالعون الكايف
لالضطالع برسالتهم املعنوية النبيلة.
 /3ويف انتظار بعث'' االئتالف االجتماعي'' ومجمع
حكماء الجمهورية''  ،رجائي ان يبادر رئيس الجمهورية
بتنظيم ملتقى للطب النفيس وعلم النفس االجتماعي ،
للنظر يف سبل تخفيف ما لحق املزاج التونيس من رضر
فادح  ،خالل العرشية املنرصمة التي رأى فيها ما ال
عني رأت ،وال خطر عىل قلب تونيس قبل اعتداء اإلسالم
السيايس عىل نفسيته مستعينا بفضائيات البرتودوالر
ودعاة الفتنة وخرباء تحجيب بنت األربع سنوات الخ يف
مجرى االعتداء عىل التونيس هوية وانتماء وشخصية
شهد لها الزمن بالقدرة عىل رضب املواعيد مع التاريخ .
وعىل قدر توفقنا اىل املرور ،مما ال رجعة فيه إىل ما ال
بد منه يكون توفقنا اىل استعادة مسرية االنتقال بالدولة
الوطنية  ،دولة االستقالل إىل مصاف الدولة الوطنية
الديمقراطية بتحقيق أمال شعبنا عامة وشباب مدرسة
الجمهورية خاصة ،يف اكتساب حقه كامال يف ''الشغل
والحرية والكرامة الوطنية''
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الشارع السياسي
مشاورات

انطلق العميد الصادق بلعيد الرئيس املنسق للهيئة
االستشارية من اجل جمهورية جديدة منذ يوم امس يف
مشاورات ضمن املهام املوكولة اليه من قبل رئيس الجمهورية
قيس سعيد .بلعيد الذي رفض االدالء بأي ترصيح منذ تعيينه
عىل رأس هذه الهيئة سيعقد خالل االيام القليلة القادمة ندوة
صحفية سيقدم فيها مالمح عمل الهيئة وصالحياتها وسريد
فيها حسب ما اكد لـ"الشارع املغاربي" مصدر مقرب منه عىل
مختلف االنتقادات املوجهة اىل شخصه واىل الهيئة واملرسوم 30
املنظم العمالها .وقد يكون للعميد بلعيد مكتب خاص يف قرص
الرئاسة بقرطاج يرشف فيه عىل القيام بمهامه الجديدة.
وعلمت أسبوعية "الشارع املغاربي" ان دعوات وجهت
للعميد تحثه عىل االنسحاب واالعتذار عن هذه املهمة بصيغتها
الحالية حتى " ال يكون رشيكا يف عملية اخراج سيايس لتنزيل
املرشوع الشخيص لرئيس الجمهورية" .

من الخارج

أكد مصدر مطلع ألسبوعية "الشارع املغاربي" أن التوقف
شبه الكيل لنشاط الرشكة التونسية املستوردة للسيارات
الصينية "بايك" دفع بعض أصحاب السيارات إىل التزوّد بقطع
غيار مه ّربة من الخارج.
املصدر قال إن املئات من املترضرين من نفاد قطع الغيار

ز
و
و

م

راسلوا مؤخرا وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حمزة ملوحني
بشن اعتصام مفتوح بمقر الوزارة وان سبب ما اسماه
بالتصعيد مماطلة الوزارة يف تسوية وضعية الرشكة الحاصلة
عىل ترخيص توريد السيارة الصينية رغم الوعود الرسمية
املتكررة بايجاد حل جذري لهذا اإلشكال.

تهديد مقنع...

موقع  algeriepatriotiqueوجه انتقادات الذعة لوزير الفالحة
الفرنيس الجديد ،مارك فاسنو ،متهما اياه بمحاولة تحويل وجهة
سؤال حول مدى مصداقية ما يروج عن خطر تواجهه بالده يف
تأمني مخزونها من الحبوب نحو الجزائر بسبب حظر موسكو
امداداتها منها عىل دول انحازت ألوامر الرئيس االمريكي بايدن يف
الحرب التي تشنّها عىل روسيا بالوكالة يف أوكرانيا.
املوقع نقل عن الوزير املذكور قوله لصحيفة :Ouest France

"املشكل غري مطروح بالنسبة لفرنسا وإنّما يف الجزائر التي
عليها التساؤل عمّ ا ان كان سيكون بمقدورها إطعام شعبها".
وأضاف املوقع يف ر ّد عىل كالم فاسنو " :هذا تهديد شبه مقنع
للجزائر بسبب رفضها االصطفاف وراء سياسة التوسع رشقا
التي ينتهجها الحلف االطليس وتبنّيها موقفا محايدا يف النزاع
الرويس-االمريكي بأوكرانيا" مؤكدا ان كالم الوزير املذكور
"دفع مصدرا جزائريا (لم يسمه) اىل اعتبار ذلك تحذيرا يف شكل
نصيحة ودية يندرج يف اطار حرب معلنة عىل الجزائر تأججت
مجددا مع الحكومة الفرنسية الجديدة".
 algeriepatriotiqueنقل ايضا عن املصدر تذكريه بأن روسيا
قررت تخصيص صادراتها من القمح للبلدان الصديقة وتأكيده
ان لدى الجزائر مخزونا كافيا من القمح بقطع النظر عن الصابة
الجديدة التي تبرش بكل خري.
املوقع لفت اىل أنه سبق لصحيفة  La Tribuneالفرنسية
املتخصصة يف الشأن االقتصادي ان نبهت اىل انعكاسات قرار
الجزائر االعتماد عىل صادرات القمح الرويس دون غريه عىل
الصادرات الفرنسية اليها.
وكشف املوقع ان قرار الجزائر بـ "مقاطعة القمح الفرنيس
كان ر ّد فعل عىل ضغوطات باريس خصوصا يف ما يتعلق بملف
الهجرة وحرية تنقل االشخاص" ،ملف قال املوقع ان فرنسا
تستعمله كسالح لالبتزاز واملساومة وأن الجزائر ردت عليه
بإجراءات مضادة صارمة.

عز الدين سعيدان لـ "الشارع المغاربي":

هذا هو اهلدف االسايس من مشاركة بودن
يف منتدى دافوس

محمد الجاللي

أكد سعيدان أن األهم من حضور البعثة
التونسية املمثلة برئيسة الحكومة نجالء
بودن ووزيرة املالية سهام البوغديري
نمصية يف منتدى دافوس مضمون
الخطاب الذي ستتوجه به بودن للمقرضني
الدوليني.
وتساءل سعيدان " تزامنا مع ترصيح
مسؤول بصندوق النقد الدويل وصف فيه
االقتصاد التونيس بالكارثي والقى باللوم
عىل الحكومة بسعيها إىل االقرتاض دون
الرشوع يف اإلصالحات الرضورية
ماذا يمكن لرئيسة الحكومة أن
تقدم يف دافوس وملاذا تأخرت
الدولة عن انجاز اإلصالحات
املتفق عليها منذ 2013؟"
وأضاف يف ترصيح ألسبوعية
"الشارع املغاربي" " :رئيسة الحكومة تواجه إحراجا كبريا
يف إقناع املانحني الدوليني بإقراض تونس بالنظر للسياق
السيايس غري املالئم لفرض إصالحات وتزامنا مع مطالبة
االتحاد العام التونيس للشغل بالزيادة يف األجور وتهديده
باإلرضاب يف القطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وهذا
يؤكد أن هناك رفضا لربنامج اإلصالحات الذي تقدمت به
الحكومة".
وأبرز الخبري االقتصادي ان رئيسة الحكومة اكتفت يف
الكلمة التي ألقتها بدافوس بالحديث عن النظام التعليمي
وأنها اعرتفت بأن الدولة تستثمر يف تكوين كفاءات ثم تفرط
فيها بأعداد مهولة لفائدة دول أخرى عوض االستفادة منها
مشددا عىل أن ذلك يمثّل خسارة مالية فادحة.
وقال سعيدان أن رئيسة الحكومة لم تصارح الشعب
بتفاصيل الكلمة التي القتها يف منتدى دافوس وانها لم تعلن
عن األهداف التي تسعى لتحقيقها من وراء املشاركة فيه
مرجّ حا ان يكون الهدف األسايس من املشاركة اقناع بعض

املانحني ملواصلة اقراض تونس مشددا عىل أن
الدين التونيس بالعملة الصعبة نزل إىل مستوى
غري مسبوق يف السوق الثانوية.
وتابع" :عىل سبيل املثال سندات بقيمة
 100دوالر تباع اليوم بمبلغ مايل ال يتجاوز
 60دوالرا مع اضافة الفوائد وذلك ناتج عن
انعدام الثقة يف تونس".
ّ
وبي سعيدان ان دخول تونس إىل السوق
املالية الدولية أصبح مستحيال سواء
توصلت الحكومة إىل اتفاق مع صندوق
النقد الدويل أم ال الفتا إىل أن هذا االتفاق لم
يعد كافيا مؤكدا أن البالد فقدت
جزءا كبريا من مصداقيتها أمام
املقرضني الدوليني وأنه لم يعد
هناك مفر من أن يكون الحل
تونسيا – تونسيا.
وعاد املتحدث عىل الجولة الدولية التي قام بها سمري
سعيّد وزير االقتصاد والتخطيط مؤخرا الفتا إىل انه لن ّ
يوفق
يف جلب أية استثمارات أجنبية مربزا بالقول "هناك قواعد
ذهبية معتمدة عىل املستوى الدويل مفادها أنه إذا لم تبادر
الدولة باالستثمار فلن يكون هناك أي استثمار خاص أو
استثمار أجنبي مبارش".
وأبرز سعيدان أن ما اسماه بسياستي اإلنكار والهروب
إىل اإلمام تشكالن خطرا كبريا عىل البالد مشريا إىل أن الوزير
يستعمل لغة خشبية.
يذكر أن رئيسة الحكومة نجالء بودن سافرت أول أمس
األحد إىل سويرسا مصحوبة بوزيرة املالية سهام بوغديري
نمصية للمشاركة يف االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي
العاملي "دافوس" امللتئم تحت شعار "العمل معا من اجل
استعادة الثقة" والذي تتواصل أشغاله إىل غاية يوم  26ماي
الحايل بمشاركة نحو  2500من القادة والخرباء من جميع
أنحاء العالم.

ومضة

سعيد
والليل
● حمادي بن سعيد
(رئيس تحرير جريدة الرأي سابقا)

ّ
أقض مضجعي
السؤال الذي طاملا
هو معرفة سبب تحويل الرئيس سعيد
خصوصا ليال وزارة الداخلية اىل مكانه
ّ
املفضل لالدالء بترصيحات تقطر
حقدا وحدّة عىل كل من ال يشاركونه
رؤاه.
خشية من التع ّرض لغضبه أو
النتقام قضاة متحمسني ،لن أجازف
بالقول مثل الكثري من املعارضني إن
"الرئيس يشعر بأكثر اطمئنان ليال"
عندما يخلد الناس للنوم وخصوصا
عندما يكون محاطا بأفراد من قوات
األمن الوطنية.
لن أتبنّى بامل ّرة كذلك ادعاء صحايف
أن "سعيّد يعتقد أن بإمكانه عرب
صبّ جام غضبه عىل معارضيه من
أه ّم بناية بشارع الحبيب بورقيبة
تخويفهم وبث الذعر يف نفوسهم".
أمّ ا أنا فأقول بكل تروّ أن رئيس
الدولة يسعى لتجنّب خرجات سياسية
حادة ومثرية للجدل من قرص قرطاج
الذي تحوّل اىل شبه مجمع كنائيس
وطني وتخصيصها للموقع األسمى
الوحيد الذي يذ ّ
كر الجميع بممارسة
ّ
ويجسد قدرتها عىل
سلطة الدولة
االرغام يف كنف الرشعية إضافة اىل
فرض النظام العام بشكل قوي.
لقد لجأت بكل ما أمكن يل إىل
التلميح والتورية حتى ال أخدش
مشاعر أحد ولكن إذا لم يرق ذلك
للبعض فلن يبقى يل إال ّ أن أقول " :الله
غالب".

maghrebstreet@gmail.com
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المرسوم عدد  30المنظم للهيئة االستشارية
من أجل جمهورية جديدة :

كوثر زنطور

التصدي
االحتاد يمتنع وجبهة
ّ
ملرشوع قيس سعيد تتّسع

ال شك أن الموقف الصادر عن الهيئة االدارية لالتحاد العام التونسي
للشغل حول صيغة الحوار المضمّ نة في المرسوم  30سيشكل المنعرج في
مسار ما بعد  25جويلية وسيفتح الباب أمام تشكل جبهة قوية معارضة لرئيس
الجمهورية قيس سعيد قبل شهرين من موعد استفتاء حاسم بالنسبة
لساكن قصر قرطاج.
لم يرتك اتحاد الشغل للرئيس سعيد اكثر
من خيارين احالهما م ّر  :االول املرور بقوة
وتنظيم حوار حول "منظومة الجمهورية
الجديدة" دون ترشيك املنظمة وفتح الباب
بالتايل امام تشكل جبهة تقودها املركزية
النقابية والثاني القبول بتنازالت ال تعني
شيئا سوى تغيري عميق وجوهري للمسار
برمته بما يعني االجهاز عىل مرشوع "البناء
الجديد" او الديمقراطية القاعدية .

اجتماع فاشل

االجتماع الذي عقد يوم اول امس االحد
يف قرص قرطاج لم يدم اكثر من  40دقيقة
كشفت اختالفات جوهرية يف وجهات النظر
بني سعيد وضيفه الطبوبي  .األول ماض
يف خارطة طريقه غري مستعد للقبول ياية
تسويات تمثل بالنسبة اليه " عودة اىل الوراء"
والثاني رافض الي دور شكيل يعترب انه ال يليق
بأعرق املنظمات الوطنية ورافض خاصة
لتوريطها يف مغامرة محفوفة باملخاطر ومن
تبعاتها إنهاء تام لدور األجسام الوسيطة
وعىل رأسها االتحاد. .
يقول نقابيون ان االتحاد يخوض منذ
بداية مرحلة "التدابري االستثنائية" معركة
قديمة جديدة عنوانها " استقاللية املنظمة"
وهذا االمر طرح بوضوح خالل اشغال
مؤتمره االخري املثري للجدل .خالله وجهت
اصابع االتهام لوزير الشؤون االجتماعية
مالك الزاهي بدعم ودفع مجموعة مساندة
اىل درجة املواالة ملسار  25جويلية وكونت
انذاك ما يشبه التيار املعارض الرافض
للتمديد للقيادة املتخلية تمهيدا لخالفة تخدم
اجندة تطويع االتحاد وجره للخنوع والقبول
بدور شكيل عرب قيادة نقابية عىل شاكلة "
التيجاني عبيد".
فشلت االجندة واسدل الستار عىل مؤتمر
ّ
املس إجماال بوحدة صفه
االتحاد دون
ودون اصطفاف نهائي يف املعسكر املعارض
للرئاسة .عالوة عىل ذلك تجاوبت املنظمة مع
كل الدعوات املوجهة اليها من قرطاج رغم
شحها ورغم حدة الترصيحات من الجانبني
بني الفينة واالخرى .وكانت الحصيلة خالل
االشهر الـ 10التالية ملا بعد  25جويلية
بعض املكاملات الهاتفية بني سعيد وامني عام
االتحاد ولقاءات ال تكاد تعد حتى عىل اصابع
اليد الواحدة (االول يوم  26جويلية 2021
والثاني يوم  15جانفي  2022والثالث يوم 22
ماي  2022ولقاء مع املكتب التنفيذي يوم 1

افريل .)2022
وبالعودة اىل اجتماع يوم أول امس،
تؤكد األصداء انه ساده "برود من الجانبني"
وان قيس سعيد مثله مثل الطبوبي كان
حاسما يف رؤيته حول كيفية وآليات ادارة
املرحلة القادمة عنوانها بالنسبة لالتحاد
االنقاذ واالصالح املؤسساتي بـ "رشاكة"
وتالزم يف املسارات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وتقوم حسب فلسفة سعيد عىل
"مرشوعية" واحدة هي لحظة  25جويلية
التي تختزل لديه يف القطع التام مع املايض
واملرور نحو " جمهورية جديدة" .
انتهى اللقاء وانطلق اخر بعده بأقل بـ24
ساعة يف الحمامات اين قدم الطبوبي ألعضاء
الهيئة الوطنية تفاصيل اجتماعه الذي
تجاهلته الرئاسة ولم تمنحه اي طابع رسمي
ولم ترش اليه بأية اشارة كانت .الهيئة اقرت
رفض املشاركة يف الحوار يف صيغته املقدمة
مرسوم الهيئة االستشارية لبناء الجمهورية
الجديدة مرفوقا برسالة من الطبوبي تدعو
سعيد للتنازل الذي قال انه من شيم الكبار
وطالبه بمراجعات من اجل مصلحة الوطن.
املراجعات تتلخص يف القبول بحوار
شامل ال تكون مخرجاته مسبقة ومسقطة
وبمثابة تنزيل ملرشوع البناء القاعدي الذي
كان االتحاد قد اعلن رصاحة عن رفضه
القاطع له .ويرفض االتحاد اقصاء االحزاب
من املشاركة يف هذا الحوار ويتمسك يف اآلن
ذاته بموقف واضح ايضا وبات من منظومة
ما قبل  25جويلية التي يحملها مسؤولية ما
الت اليه االوضاع يف البالد من تدهور خطري .

مواجهة ؟

موقف االتحاد الرافض للمشاركة يف"
الحوار بشكله الحايل "يعترب بمثابة اعالن
نهاية ووأد للحوار يف املهد .فرغم ان بقية
املنظمات الوطنية التي كانت رشيكة لالتحاد
يف حوار  2013والذي نالت بفضله جائزة
نوبل للسالم (منظمة االعراف وعمادة
املحامني ورابطة حقوق االنسان) تبدو اليوم
غري متماهية معه وقد تشارك يف الحوار ،فان
ذلك ال يبدو كافيا باملرة إلكساب هذا الحوار
" الرشعية" التي يبحث عنها سعيّد النهاء
اتهامه بالتفرد يف ادارة املرحلة وإلضفاء
صبغة تشاركية عىل مسار بناء ما يسميه
بالجمهورية الجديدة.
األمر ال يتعلق فقط بالنسبة لالتحاد
برفض تهميشه وانكار دوره وبإعداد العدة

واالستباق للتصدي ملرشوع شخيص للرئيس
ستكون املنظمة كبقية االجسام الوسيطة
أحد أهم ضحاياه اذ ان املركزية النقابية
عىل اطالع عرب مختلف هياكلها عىل دقة
الوضع وخطورته وامينها العام يعد احد اكثر
املطلعني من خالل لقاءاته بمختلف الفاعلني
الداخليني والخارجيني عىل املخاطر املحدقة
بالبالد والتي ّ
يلخصها البعض بـ "مجاعة"
ولن يستوي الحال اال بحل جماعي يقول
الطبوبي انه لن يكون اال "تونسيا تونسيا" يف
رد ضمني عىل من يعملون عىل تدويل االزمة .
تطورات الـ 24ساعة االخرية بعثرت
أوراق قيس سعيد والسؤال املطروح اليوم
ماذا تراه فاعال وكيف سيكون رده عىل رفض
االتحاد الحوار املنتظر املعد عىل املقاس؟ هل
سيواصل سياسة االمر الواقع مثلما فعل
ويفعل ؟ ام ان ثقل االتحاد  ،خصمه الجديد
الذي ال يشبه خصومه السابقني سيفرض
عليه مراجعات مثلما دعاه اىل ذلك الطبوبي
بلهجة هادئة ؟  .املراجعات هي انتحار
سيايس بالنسبة لسعيّد يرى نفسه عىل بعد
امتار قليلة من قرب الجمهورية الثانية واملرور
إلرساء منظومة جديدة يعتربها الحل االمثل
والوحيد للبالد وربما للعالم اجمع .
طبيعة الرجل ال تيش بأنه قد يقبل بالتنازل
حتى وان كان هذا التنازل يف الواقع عملية
انقاذ له السيما ان احتكاره كل السلطات
جعله مسؤوال اول عن مزيد تدهور االوضاع
عىل جميع املستويات االقتصادية واملالية
واالجتماعية .والفشل يفرض عليه بالتايل
البحث عن صيغ للتوصل اىل قاعدة اتفاق
عىل اصالحات تمثل قاطرة انقاذ بعيدا عن
حسابات "قيسية" لتأبيد الحكم والسلطة
وبعيدة ايضا عن تسويات عىل شاكلة
ما حصل سابقا وبيّنت النتائج قصورها
وفشلها.
االرجح ان قيس سعيد لن يتنازل

وسيواصل غري آبه بموقف االتحاد وال
باالنتقادات املوجهة اليه من قبل طيف واسع
من الفاعلني اتسعت رقعته لتشمل ما تبقى له
من مؤيدين بعد ان وجدوا انفسهم مقصيّني
بدورهم من حوار بناء الجمهورية الجديدة.
واتسعت بذلك جبهة التصدي ملرشوع قيس
سعيد وبات لها ثقلها مع انضمام اتحاد
الشغل لها وان كان بدوره متهما باملشاركة
يف حصيلة العرشية السابقة التي كان من بني
اهم الفاعلني فيها ونجح يف توسيع امتيازاته
واملحافظة يف نفس الوقت عىل موقع بارز
يف املعارضة دون القيام اية مراجعات لدوره
الخفي يف املنظومة السابقة .
رد سعيد عىل موقف االتحاد سيتبني قريبا
وتبينت قبلها اتساع جبهة التصدي ملرشوعه
الشخيص التي وان كانت مكوناتها تتنافر
يف جلها فانها تلتقي موضوعيا يف معارضة
سعيد واتسعت لتشمل ألول مرة بشكل
رصيح اكاديميني طالبوا يف عريضة حملت
توقيع  72من عمداء واساتذة جامعيني
وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية
برفض االنخراط يف لجنة الحوار وهي لجنة
فرعية عن الهيئة االستشارية من اجل
جمهورية جديدة وطالبوا بالنأي بالجامعة
عن "املشاريع السياسية" .وهو موقف
سيضع العمداء املعينون بالصفة يف اللجنة
دون استشارتهم يف حرج حقيقي .
وتضم الجبهة جل األحزاب واهمها جهة
الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبري مويس
التي تتحرك عىل االرض ويف وسائل االتصال
االجتماعي وعرب شكايات يف الداخل والخارج
ملواجهة ما تسميه عملية اختطاف الدولة
ومحاولة تمرير "ربيع الخراب  "2والنسخة
الجديدة من "االسالم السيايس" التي تقول
ان سعيّد يمثله تقابلها النهضة وفروعها
اي جبهة الخالص الوطني و" مواطنون ضد
االنقالب" .
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معز ز يّود

برفضه مشاركة األحزاب يف احلوار
يمهد إلقصائها من االنتخابات
سعيد ّ
ّ

ال يخفى ّ
أن رئيس الجمهور يّة قيس سعيّد كان
وال يزال يمقت األحزاب السياسيّة ويستعديها .أمّ ا
اليوم فقد باشر خطوة حاسمة في اتّجاه التخ ّلص
منها نهائيّا .هذا ما يستبطنه إقصاء األحزاب من
"هيئة سعيّد االستشار يّة" المك ّلفة بالحوار وإعداد
دستور جديد بمقتضى المرسوم الرئاسي عدد .30
ولم يعد تفصل الرئيس إلّا خطوة واحدة لحرمان
األحزاب من المشاركة في االنتخابات المقبلة...
بتنا نواج ُه صعوبة جمّ ة يف العثور عىل فئة واحدة من الفاعلني
يف مختلف املجاالت لم ينزع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إىل
استعدائها وتهميشها وإقصائها بج ّرة قلم من أجل امليضّ يف
مرشوعه السيايس .إنشاء "الهيئة الوطنيّة االستشاريّة من أجل
جمهوريّة جديدة" جاء ليُثبت كم بات النظام التونيس بعيدًا عن
روح العرص .فاملمارسة الديمقراطيّة ال سبيل إليها يف العالم
بأرسه اليوم ّإل بمشاركة فعليّة وفاعلة لألحزاب السياسيّة يف إدارة
الشأن العام ،باستثناء بعض دول الخليج التي استخدمت ثرواتها
النفطيّة يف مصادرة ّ
حق شعوبها يف الحريّة واالنفتاح السيايس.
قراءة "املرسوم عدد  30لسنة  2022املؤ ّرخ يف  19ماي 2022
واملتع ّلق بإحداث الهيئة الوطنية االستشارية من أجل جمهورية
جديدة" تكفي للداللة عىل استهداف األحزاب ً
رأسا ،ولن نحتاج
للوقوف طويال عند ردود فعل األحزاب التونسيّة الكربى بهذا
الشأن .فبالتوازي مع شبه الصمت املحتشم لألحزاب التي كانت
تسري يف ركاب منظومة  25جويليّة ،تصارخ خصوم سعيّد مُمثلني
بحركة النهضة والحزب الدستوري الح ّر وبعض األحزاب الوسطيّة
مثل التيّار والجمهوري والتكتّل ،مندّدين بمرسوم "مهزلة"
وبهيئة فاقدة كليّا للرشعيّة ودولة مصادرة أصال.

هيئة صور يّة

أسند الرئيس قيس سعيّد لهذه الهيئة االستشاريّة صفة
"الوطنيّة" ،وهي أبعد ما يكون عن ذلك .وليس املقصود هنا
السقوط يف التوصيفات السياسيّة املريضة املتّصلة بـ"التخوين"،
وإنّما املقصود ّ
أن صياغة الشأن الوطني األكثر أهميّة واملتمثّل يف
الحوار الوطني وإعداد دستور جديد ال يمكن تُجرى يف ظ ّل تغييب
متعمّ د لألحزاب السياسيّة .وبالعودة إىل املرسوم عدد  30نجد انّها
تتكوّن ،وفق الفصل الرابع منه ،من "اللجنة االستشارية للشؤون
االقتصادية واالجتماعية" و"اللجنة االستشارية القانونيّة"
و"لجنة الحوار الوطني".
ويف حني تتكوّن اللجنة األوىل من ممثّيل عدد من املنظمات
ّ
فإن اللجنة
الوطنيّة ،وفق الفصل السابع من هذا املرسوم،
القانونية تتكوّن من عمداء كليّات الحقوق والعلوم القانونية
والسياسية ،حسب الفصل  .12أمّ ا "لجنة الحوار الوطني"
فتتش ّكل من مجموع أعضاء اللجنتني املذكورتني سلفا ،بمقتىض
الفصل  .19وبذلك فرض الرئيس سعيّد أن يت ّم صياغة مستقبل
البالد ودستورها عىل أيدي عرشة أشخاص تقريبًا ،باعتباره قد
حدّد عضويّة خمس منظمات وطنيّة ،إىل جانب عضوية العمداء
الخمس لكليّات الحقوق املوجودة يف البالد ،علمً ا ّ
بأن عريضة
تض ّم توقيعات عرشات األساتذة من منتسبي تلك الكليات كانت
قد رفضت "ال ّزج بالجامعة يف املشاريع السياسيّة إلضفاء رشعيّة
وهميّة" وأدانت "األسلوب املسقط يف اختيار أعضاء اللجنة ،بعيدًا
عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي".
أمّ ا االختبار الحقيقي األوّل الذي قصف هيئة الرئيس سعيّد
وسلبها ما تدعيه من رشعيّة ومرشوعيّة ،فيتمثّل يف إعالن االتّحاد
العام التونيس للشغل عن قرار هيئته اإلداريّة ،املنعقدة يوم أمس
 23ماي  ،2022برفض املشاركة يف الحوار بصيغته الحاليّة .هذا
القرار الذي جاء بإجماع القيادات النقابيّة وجّ ه رسالة واضحة
إىل الرئيس سعيّد مفادها أنّه ال سبيل إىل اعتبار االتّحاد مج ّرد
دمية وتوظيفه يف مرشوع سيايس شخيص مسقط وخارج عن
ك ّل السياقات ،السيما ّ
أن قيادة املركزيّة النقابيّة سبق لها التأكيد
عىل رفضها إقصاء األحزاب عن الحوار الوطني وعدم قبولها
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ّ
وكأن دستور  2014قد أتاح إقصاء األحزاب ،ومن ث ّم
هذه الهيئة،
ّ
ّ
تمزيقه إربا وإلقاءه يف سلة مهمالت التاريخ ،السيما أنه ال يمكن
أصال إعداد دستور جديد خالل فرتة استثنائيّة ال صوت فيها يعلو
عىل صوت الرئيس .وطبعا ّ
فإن هذه الهيئة ال عالقة لها إطالقا
بفعل "االستقالليّة" كما وسمها الرئيس سعيّد يف مرسومه ألنّها
هيئة مرسومة بتفاصيل تفاصيلها عىل مقاس الرئيس ومرشوعه
السيايس.

تبشير بإنهاء األحزاب

بنتائج "حوار" جاهزة سلفا .وكان أمني عام اتّحاد الشغل نور
الدين الطبّوبي قد أجاب قيس سعيّد بمنتهى الوضوح ،قائال يف
نهاية األسبوع املنقيض ّ
إن "االتّحاد ال يمكن أن يكون يف حوار
ّ
نتائجه معلومة مسبقا" ،وإنه "ال يقبل بأن يكون شاهد زور...
وال يمكنه بثقله أن يخدم أجندة أيّ طرف" .واضح إذن ّ
أن الرئيس
قيس سعيّد لم يُدرك حتّى اآلن صعوبة أن يميض يف تدجني منظمة
وطنيّة كربى لم تولد اليوم ،وسبق لها أن انخرطت خالل مراحل
تاريخيّة عدّة ،بما يف ذلك بعد الثورة ،يف رصاعات وأزمات معلنة
مع السلطة وخرجت منها منترصة.

مشروع شخصي

جاءت هذه الهيئة إذن اسمً ا عىل مسمّ ى ،فهي قبل ك ّل يشء
هيئة "استشاريّة" ،بمعنى ّ
أن املطلوب منها هو تقديم املشورة
لصاحب السلطة األوحد ،وال صالحيّات لها ّإل ما يُحدّده لها هذا
التكليف االستشاري .يعني ذلك ّ
أن الرئيس سعيّد بإمكانه أن يُعدّل
ّ
ونص الدستور الذي ستقوم بإعداده
مقرتحات هيئته االستشاريّة
ّ
بالشكل الذي يريد ،وقبل كل يشء وفق املرشوع السيايس الذي
أخذ "يُن ّ
ظر" له منذ سنوات .وهو كما هو معلوم مرشوع يقوم
أساسا عىل إقصاء األحزاب السياسيّة .فقد ّ
نص الفصل الثاني من
املرسوم عدد  30عىل أن "تحرتم الهيئة الوطنيّة االستشاريّة من
أجل جمهوريّة جديدة عند إعداد املرشوع املذكور املبادئ واألهداف
املنصوص عليها بالفصل  22من األمر الرئايس عدد  ...117ونتائج
االستشارة الوطنية" .والحال ّ
أن الفصل  22من املرسوم عدد
ّ
ينص عىل ّ
ّ 117
يتول إعداد مشاريع
أن رئيس الجمهوريّة هو من
التعديالت املتعلقة باإلصالحات السياسية باالستعانة بلجنة
ّ
فإن "االستشارة
يتم تنظيمها بأمر رئايس .ومن ناحية ثانية
الوطنيّة" التي فرض الرئيس سعيّد اعتماد نتائجها ،عرب املرسوم
عدد  ،30كانت قد ش ّكلت فشال منقطع النظري بشهادة الجميع
ّإل يف مخيّلة رئيس الدولة وخطابه املناقض ك ّليا ملا حدث واقعيّا،
برصف النظر عن حديثه املتواتر حول العراقيل التي واجهتها
االستشارة املذكورة.
واملثري للطرافة والغرابة يف آن واحد ّ
أن املرسوم عدد  30ينطلق
حرفيّا من التنصيص عىل حيثيّة "االطالع عىل الدستور" إلحداث

ومثلما ذكرنا يف مقاالت سابقة ،فإنّه سبق لقيس سعيّد أن
أعلن ،يف حوار نرشته صحيفة "الشارع املغاربي" ،أنّه سيعمل
وفق هذا الطرح إىل إلغاء االنتخابات الترشيعيّة بصيغتها الراهنة
يف حال أصبح رئيسا للجمهوريّة .وقال حرفيّا يف الحوار نفسه ّ
إن
"عهد األحزاب انتهى" ،باعتبار ّ
أن "الشعب صار ينتظم بطريقة
ّ
جديدة" ،وفق تعبريه .وهو طبعا ما يُذ ّكر حتى أصحاب الذاكرة
القصرية بأبرز مفاهيم "الكتاب األخرض" الذي يعترب ّ
أن "ك ّل من
تح ّزب خان".
والحقيقة ّ
أن سعيّد لم يرتدّد يف التفعيل التدريجي لوعوده
"القانونيّة" يف اتّجاه ما يخدم مرشوعه السيايس .فمن املنتظر
مثال أن ينزع إىل تغيري طريقة االقرتاع من التصويت عىل القائمات
إىل التصويت عىل األفراد .وهو طبعا ما يندرج ضمن سياسته
إلضعاف األحزاب السياسيّة .وال يخفى ّ
أن مرشوع سعيّد بات
معروفا ،وهو نفسه من رشحه يف بعض الحوارات النادرة التي
أدىل بها قبل انتخابه رئيسا للجمهوريّة ،دون أن يُؤخذ كالمه
آنذاك عىل محمل الجدّ .فهو يسعى إىل أن يكون البناء السيايس
ّ
املحل إىل املركز مرو ًرا بالجهوي ،عىل أن يت ّم إنشاء
قاعديّا ،من
مجالس محليّة من بني أفراد يحظون بالتزكية بك ّل معتمدية من
ّ
املحل ممثّال عىل
معتمديّات الجمهوريّة .ومن ث ّم يُصبح املجلس
مستوى الوالية باالختيار عن طريق القرعة ملدّة معيّنة .ومجموع
هؤالء يف كامل الجمهوريّة يصعدون إىل املركز املمثل يف الربملان
بباردو ،هذا إن حافظ سعيّد عىل اسمه ومكانه.
وبالنتيجة يُنهي أيّ وجود لألحزاب ،تحت شعار "تمثيل اإلرادة
الشعبيّة" ،كما يريدها أن تكون .وهذا دون اعتبار اإلشكاليّات
الواقعيّة العديدة املطروحة سواء عىل مستوى جمع التزكيات
ووسائل التأثري املاليّة والعائليّة والقبليّة املمكنة واللجوء إىل
ّ
تؤهل الجاهل عىل حساب
طريقة القرعة غري العادلة التي قد
صاحب الكفاءة ...وهو نموذج بدائي يف املمارسة الديمقراطيّة
يعود إىل ما يسمّ ى "ديمقراطيّة أثينا" زمن اإلغريق التي تقوم عىل
التمثيل الشعبي املبارش أو تقريبا ما سمّ اه الزعيم الليبي الراحل
العقيد معمّ ر القذايف بـ"النظام الجماهريي" الذي تسبّب يف تفريغ
ّ
مؤسسات الدولة الليبيّة وأدّى إىل سقوطها يف دائرة جهنّميّة من
االحرتاب الداخيل ال تزال مستم ّرة منذ عام .2011
أمّ ا طريقة إقصاء األحزاب من االنتخابات املقبلة ،فقد يجد لها
ّ
بالتمش الديمقراطي
رئيس الدولة سبال عديدة ،ال عالقة لها طبعا
السليم .فيمكن أن يميض يف اتّجاه استصدار قرارات بمنع األحزاب
الكربى التي تنافسه من املشاركة ،وفقا ملا جاء يف تقرير محكمة
املحاسبات أو بأيّة طريقة أخرى .كما قد يُعوّل عىل تفتيت أعمق
لألحزاب تدريجيّا عرب التضييق عليها من خالل تح ّركات تلك
التنسيقيات الجهويّة املتحدّثة باسمه ،فضال عن تغيري القانون
االنتخابي بمرسوم جديد يُلغي التصويت عىل القائمات الحزبية
واملستقلة ويعوّضها باالقرتاع عىل األفراد .وهو ما يُش ّكل يف
السياق التونيس الراهن رضبة قاصمة لألحزاب السياسيّة.
هذه إذن بعض مالمح "جمهوريّة قيس سعيّد الجديدة" التي
تُقيص األحزاب فال تشبه الجمهوريّات .ويف األثناء قد تدفع البالد
برمّ تها ثمنا باهظا لسنوات من السقوط والتدمري والفوىض،
توّجها الرئيس سعيّد بمحاولة إضفاء رشعيّة وهميّة عىل مرشوع
مسقط ال أحد يدري إىل أين سيحمل البالد وشعبها ...وعندها
ال يبقى من أمل سوى تصديق ذلك البيت الشعري الشهري البن
ً
أزمة تنفرجي ،قد آذَ َن َليلُكِ
النحوي التوزري القائل "اشتدّي
ِبالبَ َل ِج"...
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أحمد ادريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية
والدولية لـ «الشارع المغاربي» :

سعيد يعمل عىل متطيط الوقت وفرض
قيس
ّ
أجندته إلرغام اجلميع عىل القبول هبا

حاوره  :محمد الجاللي

أكد احمد ادريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة ان بإمكان
مشروع اإلصالحات السياسية الذي قدّمه المركز مؤخرا ضمان االستقرار السياسي بالبالد ..احمد
ادريس اعتبر أيضا في حواره مع «الشارع المغاربي» أن رئيس الجمهورية يُماطل لفرض أجندته مؤكدا
ان مفسري مشروعه ثالثة أصناف أخطرهم االنتهازيون غير مستبعد حصول عزوف وصفه بالكبير عن
المشاركة في االنتخابات واالستفتاء.
ّ
تشخصون يف مركز الدراسات املتوسطية
بداية كيف
والدولية االزمة التي تشهدها تونس؟
ما تعيش عىل وقعه بالدنا من ركود اقتصادي وتأزم
اجتماعي مرتبط أساسا باألزمة السياسية أو عىل األقل بعدم
قدرة الفاعلني السياسيني عىل استنباط تصورات للخروج
بحلول دائمة وجذرية .فقد كانت الحكومات املتعاقبة منذ
 2011تحت ضغط اجتماعي متواصل أدى اىل اتخاذ قرارات
يف شكل ردود فعل عىل مطلبية اجتماعية قوية كانت مجرد
حلول ترقيعية رسعان ما افرزت نتائج عكسية .ثم ان عدم
االستقرار السيايس وغياب األغلبية الربملانية الداعمة للعمل
الحكومي ونقص االنسجام بني أعضاء الحكومة ساهمت يف
وجود حكومات ضعيفة وعاجزة عن مجابهة تعطل اإلنتاج
يف عدة قطاعات وتوقف االستثمار لفرتة طويلة.
وملاذا تواصلت االزمة حتى بعد قرارات  25جويلية رغم
تراجع املطلبية االجتماعية وتمركز القرار السيايس يف يد
رئيس الجمهورية؟
طبيعي جدا ان تستمر االزمة الن إجراءات  25جويلية
لم تكن نابعة من رؤية اقتصادية واضحة وناجعة بل أدت
اىل تغيري سيايس دون أي تصور اقتصادي .وحتى الحكومة
التي شكلها الرئيس قيس سعيد لم تجد اية حلول وهي غري
قادرة عىل توفريها بما انها ال تملك الشجاعة الكافية لفرض
اصالحات اقتصادية مح ّركة لالستثمار وتعمل تحت ضغط
سيايس هو باألساس مرشوع رئيس الجمهورية .رصاحة
أغلب الوزراء يخشون اتخاذ قرارات قد تضعهم يف التسلسل
اذا لم تحظ بمساندة رئيس الجمهورية او لم ترق للشارع.
وما هي أبرز الخطوط العريضة ملرشوع اإلصالحات
السياسية الذي قدمتموه مؤخرا وترونه سبيال للخروج من
األزمة؟
اود يف البداية التذكري باننا كنا قد طرحنا منذ أواخر سنة
 2014عىل أغلب األحزاب مسألة تعديل الدستور ليقيننا بانه
يتضمن ثغرات ستقود البالد اىل أزمات متعاقبة لكننا لم نجد
آذانا صاغية .ومع مرور الوقت تأكد للجميع صحة ما كنا قد
نبهنا اليه .فقد الحظنا من جهة ان تفاعل السلطة التنفيذية
برأسيها والسلطة الترشيعية شوّه النص الدستوري ومن
جهة أخرى انتبهنا لوجود ثغرات وأقفال عديدة يف طيات
الدستور .يف هذا السياق أتت رؤيتنا اإلصالحية التي تقرتح
تعديل  33فصال من مجموع  149فصال .ويتعلق التعديل
بالدستور املؤسساتي الذي ينظم العالقة بني رئاسة
الحكومة ورئاسة الجمهورية وبني السلطتني التنفيذية
والترشيعية وبرتكيبة املحكمة الدستورية .عدا ذلك يبقى
دستور  2014مكسبا كبريا ملا تضمن يف باب الحقوق
والحريات من فصول متقدمة او يف باب الهيئات املستقلة
التي تعترب سلطة تعديلية او يف باب السلطة املحلية الذي
حافظنا عليه مع تقديم اقرتاح تعدييل يتعلق بمسألة
األقاليم نظرا لعدم حاجة بالدنا اىل هذا التقسيم املعقد
وغري املجدي .اجماال تأتي رؤيتنا اإلصالحية يف إطارضمان

استقرار سيايس وحكومي مفقود ألنه ال يمكن يف ظل غياب
هذا االستقرار إجراء اصالحات متوسطة او طويلة املدى.
عمليا كيف يمكن توفري هذا االستقرار الحكومي؟
علينا أوال وضع حد للرصاع بني رأيس السلطة التنفيذية
أي بني رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومنع
تدخل رئيس الدولة يف مسار تعيني الحكومات ويف ضبط
السياسات العامة التي يفرتض ان تكون من مشموالت
رئيس الحكومة .يف املقابل يتم تمكني الرئيس من أدوات
دستورية لحل الربملان ولاللتجاء لالستفتاء .وطبقا لرؤية
مركزنا يلعب رئيس الجمهورية دور الحكم القوي ويستند
عىل مرشوعيته االنتخابية ليحسم يف األزمات الكربى
التي تواجه النظام السيايس ويحفظ استقرار الدولة .اما
بالنسبة لرئيس الحكومة فاقرتحنا ان يتحمل مسؤولية
ضبط السياسات العامة مثلما أكدت سابقا .ولتفادي
التشتت وعدم االستقرار املتسببني يف تع ّ
طل عمل الربملان
اقرتحنا منع الرتحال الحزبي والربملاني وإلغاء فكرة
اعتصام النائب بالحصانة ضد التتبع الجزائي إذا لم يرتبط
التتبع بعمله الترشيعي .كما نرى انه من الرضوري منع
السلطة الترشيعية من سحب الثقة من أي وزير وربطها
بكل الحكومة عىل ان يبقى التحوير الحكومي من مشموالت
رئيس الحكومة دون العودة اىل الربملان طبعا.
وكيف يمكن تجاوز معضلة تعيني أعضاء املحكمة
الدستورية؟
ارتأينا االستئناس بالتجربة الناجحة يف تكوين الهيئة
الوقتية ملراقبة دستورية القوانني وتقديم اقرتاح ينص عىل
التخفيض يف عدد أعضائها ليكون فرديا ويف حدود  9أعضاء
فقط حتى يتم الحسم يف كل الحاالت يف الطعون املوجهة
اليها.
وما هو النظام االنتخابي الذي ترونه أجدى لتفادي
التشتت الحزبي الذي وسم املرحلة السابقة؟
سعيا منا لضمان حكومة متضامنة وقوية اقرتحنا
تشكيل ائتالف حزبي قوي قبل االنتخابات مع اشرتاط تويل
رئيس الحزب او االئتالف الفائز رئاسة الحكومة حتى ال
يفاجأ الناخب بتوافقات او ائتالفات حزبية وسياسية ضد
ادارته وحتى يتحمل كل حزب مسؤوليته امام الناخبني
بدل تحميل مسؤولية أي فشل لرئيس حكومة ال عالقة له
باألحزاب .اما بالنسبة لطريقة االقرتاع فاقرتحنا ان تكون
عىل القائمات باحتساب أكرب املتوسطات وبعتبة يف حدود 5
 %عن الدائرة الوطنية .وباعتماد الدائرة الوطنية مع أكرب
املتوسطات سينخفض عدد األحزاب املمثلة يف املجلس بعد
تجمّ عها يف تيارات سياسية قوية ومتحدة مع التقليص من
النعرات الجهوية التي كانت تحدد عالقة النائب بناخبيه حتى
يكون ممثال عن دائرة وطنية واسعة ال محلية ضيقة .مع
العلم ان هذا املنوال االنتخابي سيحد من صعود مرتشحني
بقاعدة انتخابية ضعيفة ويخلق أحزاب قوية ومسؤولة ولو
عىل حساب املستقلني.

ال نعرف عن مشروع الرئيس
إال عبارات مقتضبة أفصح عنها
في بعض المناسبات
لهذه األسباب قد يشهد موعدا
االستفتاء واالنتخابات عزوفا كبيرا
من الناخبين وقد يتم التشكيك
في نتائجهما
اكتشفت انني ال أعرف سعيّد رغم
سنوات الزمالة بالجامعة وتجربتنا
المشتركة بالمجتمع المدني
مُ ّ
فسرو مشروع الرئيس ثالثة أصناف
اخطرهم االنتهازيون
حكومة بودن تعمل تحت ضغط
سياسي وال تملك الشجاعة الكافية
لفرض اصالحات اقتصادية ناجعة
اغلب الوزراء يخشون اتخاذ قرارات
قد ال تحظى بمساندة الرئيس أو ال
تروق للشارع
اقترحنا تعديل  33فصال من دستور
 2014لتوفير استقرار سياسي مفقود
واجراء اإلصالحات الضرورية
ال نرى مانعا من تبنى مضامين
مشروعنا عن اإلصالحات السياسية
في أي حوار مع رئاسة الجمهورية
وما هي الجهات التي اتصلتم بها لتقديم هذا االقرتاح
اإلصالحي سواء كانت منظمات أو أحزابا وخاصة رئاسة
الجمهورية التي باتت مركز أي قرار منذ  25جويلية 2021؟
برصاحة لم نقدم املرشوع بطريقة رسمية اىل رئيس
الجمهورية ولكنني اعتقد ان كل ما افصحنا عنه من
إصالحات سياسية بلغ اىل علمه .يف املقابل س ّلمنا وثيقة
اإلصالحات اىل جل األحزاب بما فيها األحزاب القريبة من
الرئيس واىل االتحاد العام التونيس للشغل .ما يهمنا ان
مرشوعنا بات عىل ذمة الجميع وانه باإلمكان االستئناس
بمضامينه التي تمت صياغتها يف شكل فصول قانونية
جاهزة وواضحة وصالحة لالستغالل الفوري..
وهل سبق لرئاسة الجمهورية ان اتصلت بمركزكم
الستشارتكم او االستئناس باقرتاحاتكم؟
لم نتلق أي اتصال من الرئاسة ولكننا نواصل التفاعل مع
ما يجري وقد دأبنا عىل نرش ورقات للتعبري عن مواقفنا مما
يحصل او للتنبيه مما قد يرتتب عن القرارات واإلجراءات
املتخذة.
وكيف تفرسون عدم اهتمام رئيس الجمهورية بما
ينرش مركزكم من دراسات وابحاث قد تتضمن حلوال عملية

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

حوار العدد
لالزمات السياسية واالقتصادية وغريها؟
لألسف ليس لدينا ثقافة االستماع اىل األكاديميني واهل
والفكر والبحث .وهذا ال يقترص عىل حكام اليوم بل يعود اىل
عهود سابقة .عىل كل اعتمدت األنظمة التي حكمت تونس
قبل الثورة عىل خرباء معينني من داخل املنظومة ثم اختفت
هذه اآللية إثر ثورة  .2011ويف ظل هذا التجاهل الرسمي
علينا كأكاديميني ومرشفني عىل مراكز الفكر مواصلة
نشاطنا وإنتاج ابحاثنا لتكون عىل ذمة الجميع.
ماذا عن لقائكم بقيادة االتحاد العام التونيس للشغل؟
كان لنا لقاء بعدد من أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد
سلمناهم خالله نسخة من املرشوع .وقد ّ
عبنا لهم رصاحة
عن عدم ممانعتنا تبنى مضامينه او االعتماد عليها يف أي
حوار مع رئاسة الجمهورية.
ولكن اإلصالحات السياسية التي تقرتحونها بعيدة كل
البعد عن املرشوع السيايس للرئيس قيس سعيد؟
رصاحة ال نعرف عن مرشوع الرئيس اال عبارات
مقتضبة او كلمات كان قد أفصح عنها يف بعض املناسبات
عىل غرار النظام الرئايس او الجمهورية الجديدة او االقرتاع
عىل االفراد .خالف ذلك لم تصدر رئاسة الجمهورية أي
وثيقة مكتوبة للتداول حولها .ولسائل ان يسأل عن جاهزية
مرشوع الرئيس .قد يكون هذا املرشوع واضحا ومتبلورا
يف ذهن الرئيس وقد يكون موثّقا يف نص قديم من تحريره
ولكن ال وجود له عىل أرض الواقع .اعتقد ان هناك اجماعا
اآلن بني اغلب متابعي الشأن العام عىل ان زمن الرئيس

مخالف لكل األزمنة األخرى ألنه يعمل عىل تمطيط الوقت
مثلما يريد ثم يفرض اجندته عىل الجميع وما عىل بقية
التونسيني اال قبول ما يأتي به .هناك محطتان يف هذا الزمن
البطيء ارادهما الرئيس قيس سعيد مختلفتني تماما عن
بقية املواعيد االنتخابية السابقة التي مرت بها تونس عىل
مدى تاريخها الحديث هما االستفتاء الذي يوافق يوم االثنني
 25جويلية القادم واالنتخابات الترشيعية املوافقة ليوم
السبت  17ديسمرب  2022بينما دأبنا عىل تنظيم املواعيد
االنتخابية يوم االحد وهو يوم عطلة ويف فصل معتدل عادة.
وبهذا قد يشهد موعدا االستفتاء واالنتخابات عزوفا كبريا
من قبل املواطنني .وكأن الرئيس لم يأخذ بعني االعتبار هذه
املعطيات او انه أراد ذلك عن قصد حتى ال تكون مشاركة
الناخبني مرتفعة وحتى يمر مرشوعه مهما كان عدد
املشاركني .وهنا تكمن الكارثة ألنه من املفرتض ان يكون
عدد املقرتعني مرتفعا حتى يصبغ ذلك مرشوعية عىل
نتيجة االنتخابات او االستفتاء .عدا ذلك قد يتم التشكيك يف
مصداقية النتائج.
ّ
مفسي مرشوع الرئيس الذي
وكيف تقرؤون ظاهرة
يعترب كثريون ان ال وجود له اال يف خياله؟
يمكن تقسيم هؤالء املفرسين اىل ثالثة أصناف :هناك
صنف يعترب نفسه عقل الرئيس ويعتقد ان صوته سيكون
مسموعا ومفهوما لدى الرئيس أكثر من غريه وان بإمكانه
التأثري يف مرشوعه عرب الدفع به نحو توجه مُ ّ
عي .وصنف
ّ
ثان يعتقد انه يفهم جيدا ما يريد الرئيس وهو لذلك ال يدخر
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جهدا يف تفسري ما يرى انه يجول يف ذهنه لعامة الناس.
وصنف ثالث انتهازي ال يهمه البتة مرشوع الرئيس وهمه
الوحيد هو الركوب عىل الحدث واالنتساب اليه يف سعي
منه لتحقيق مصالح ومنافع شخصية .هذا الصنف يضم
عديد املفرسين الذين لم يساهموا ولم يكونوا فاعلني يف
حملة الرئيس قبل انتخابات  2019بل يريدون االنتساب اىل
مرشوعه باستعمال كلمات مفاتيح مثل إجراءات  25جويلية
او الجمهورية الجديدة وهم األخطر حسب اعتقادي.
وانت الزميل السابق لقيس سعيّد بالجامعة كيف تلقيت
توجهاته وادائه ومرشوعه؟ وهل كانت امتدادا لقناعاته
السابقة؟
رغم سنوات الزمالة التي جمعتنا بالجامعة وخالل
نشاطنا باملجتمع املدني اكتشف انني ال أعرفه .بل اعرتف
بانني لم اتوصل اىل فهم خبايا أفكاره .وبحكم متابعتي
ظهوره يف اعتصام القصبة ومروره اإلعالمي املتكرر بعد
الثورة ثم بعد صعوده اول مرة يف استطالعات الرأي بدأت
اهتم بما يقول وبما ينوي القيام به فأيقنت انه يملك
مرشوعا ال يقترص عىل تنظيم السلط بل وانما يتعلق بإعادة
النظر يف كيفية صياغة العالقات داخل املجتمع .وملا اطلعت
عىل نتائج الدور االول لالنتخابات الرئاسية ازددت اقتناعا
بانه لن يتخىل عن مرشوعه وبأنه لن ينضبط للدستور او
لقواعد الحكم وانه سيحاول تغيريها بكل ما اوتي من قوة
وهذا ما تم فعال.

أقوال ،لعلّهم يفقهون...

لماذا رفضت
مصافحة
مخلوف؟
رافع الطبيب
شاءت الصدف ان أكون مدعوا يف أحد الربامج
الحوارية للحديث يف الشأن االنتخابي و لم اكن عىل
علم بحضور سيف الدين مخلوف.
تقدم نحوي ومد يده للمصافحة .رفضت
مصافحته وغادرت القاعة العتذر للصديق سمري
الوايف عن املشاركة.
انفجر سيف الدين مخلوف غضبا وشتم كل
من له عالقة بي ،انطالقا من شكري بلعيد وصوال
اىل جامعات فرنسا.
لم ارد واشرتطت عدم حضوره يف املساحة
املخصصة ملداخلتي حفاظا عن املستوى الذهني
للمشاهدة.
وحني سئلت عن سبب رفيض ملصافحته
اجبت:
 /1املصافحة موقف ،املصافحة اعرتاف،
املصافحة تسليم بالوضع  ...ليست فقط مسألة
اخالق أو ممارسة اجتماعية .وشخصيا ،اعترب
ظاهرة روابط حماية الثورة وتقرحاتها عىل
شاكلة مخلوف جزءا من السقوط الذي أصاب
وطننا جراء الجهل والجريمة واالنحطاط.
 /2ال يمكنني تلويث كفي التي قدمت
العزاء يف عرشات الشهداء من الزعماء واالمنيني
والعسكريني .كما ان والئي للدولة وحماتها
يمنعني ان أطبع مع املجرمني ودعاة االرهاب.
 /3اني عىل قناعة أننا عىل موعد مع لحظة
تاريخية تعيد تونس ،وريثة قرطاج ،اىل تألقها
وريادتها ورفعة ذكاء ابنائها .لذا ،ال فائدة يف
معاملة الشوائب عىل انها جزء من املشهد.
لكل هذا ،رفضت ان اصافح من ال مستقبل له.

الكراهية
الالمشروطة
ألفة يوسف
هناك مفهوم جوهريّ يف ال ّروحانيّات هو مفهوم :الحبّ الالمرشوط...
مفاده أن تحبّ الغري كما هو مهما تكن سلبيّاته...والحبّ هنا يعني أن
تقبل الغري وترجو له الخري من قلبك( ...وهذا ال يؤثّر يف األدوار البرشيّة
القانونيّة القائمة عىل الحساب "العادل".)...
منذ مدّة ،اكتشف يف تونس مفهوما جديدا هو مفهوم :الكره
الالمرشوط...مفاده ّ
أن بعض الناس يجدون يف ك ّل تدوينة أو تعليق
مجاال ليصبّوا جام كرههم عىل شخص أو مجموعة أشخاص سالحهم
يف ذلك ك ّل ما ابتدعت البرشيّة من عنف شتما وتشهريا واختالقا وتقوّال...
لن "تقوم لتونس قائمة" إال ّ إذا انترش الحبّ الالمرشوط يف القلوب...
يمتص ك ّل يشء...مثل النّور ا ّلذي يبتلع ال ّ
ّ
ظالم...
فهو
ج ّربنا الكره والحقد والعنف...فلماذا ال نج ّرب بعض سالم؟ وإن
كان سالما صامتا نحياه مع أنفسنا؟

أصبحتم
عائقا
محمد محجوب
عميد كلية اآلداب والعلوم األنسانية بالقريوان سابقا ومدير املعهد
العايل للعلوم األنسانية و املدير العام ملركز الرتجمة الدكتور محمد
محجوب:
“السيد قيس سعيد كفى إيهاما بأن لكم تاريخا .ليس لكم أي تاريخ.
أنتم مساعد جامعي دون دكتوراه رغم تمتعكم طيلة حياتكم الجامعية
بمنحة بحث من أجل استكمال شهاداتكم ويف مقدمتها رسالة الدكتوراه.
 1-ليس لكم أي مرشوعية ال سياسية وال نضالية وال علمية وال

تونس
الخالدة
رفيق بوجدارية
مهما كانت النقائص واملشاكل واإلخفاقات  ...تونس هي
النسخة األصلية اليل ماتموتش،
الوطن اليل ماعندنا يف الدنيا كان هو ..وتونس ماعندها يف الدنيا
كان بناتها و أوالدها ..يتغششو ويعيطو
ويسبو(إختصاصهم)
..لكن يبكيو عليها و يحطوها يف عينيهم ...ألنو املماليك
واالنكشارية كلهم يهربو وقت الدد و يذوبو كي امللحة  ...يعبيو من
مالها و يخليوها لحالها و ما تلقى كان نساها و رجالها ..يشيلوها
و يكرموها  ...فكرة الوطن قديمة يف تونس  ...الله يرحم اليل غرسها
يف وعينا و ال وعينا ...
ولينا نعرفو معنى الوطن يف املحن ...
يحيا الوطن تحيا تونس
غدوة خري غدوة خري
برنامج لكم ..وتاريخكم فارغ من كل نفس ثوري أو حتى
احتجاجي  ..وكفى تعلال بأن صالحياتكم ال تسمح .لقد ترشحتم
وأنتم عىل علم بذلك .وكان عليكم التحرك يف حدود تلك الصالحيات
يف انتظار أي تحوير للدّستور قد يأتي وقد ال يأتي
 2لذلك أعترب أن ما كنتم تتدللون به من أرقام مرتفعةمعربة عن اإلقبال الشعبي عىل برنامجكم أو عىل أخالقكم أو عىل
نظافتكم لم يعد له أي وجود ذو داللة .وقد أخذتم الوقت الكايف
ألكل هذا الرصيد مثلما أكل الحمار الدستور
 3أتحداكم أن تضعوا اليوم يف ميزان أي استفتاء مواصلةحكمكم من عدمها .وإني جاد يف هذا التحدي.
 4ويف األخري أرجو أن تضعوا يف اعتباركم أن الكثري منالتونسيني أصبحوا يخجلون من وجودكم عىل رأس دولتهم ،ويف
مقدمة أولئك التونسيون املثقفون الذين تحاشيتم دائما محاورتهم
أمام الشعب.
 5-أرجو تنبيهكم إىل بداهة بسيطة :لقد أصبحتم عائقا“ .
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هل يمكن املراهنة عىل الشارع التونيس يف احلسم السيايس؟
عمار العربي الزمزمي
منذ أشهر وأنصار قيس سعيّد ومعارضوه ين ّ
ظمون
بالتداول وقفات املساندة ووقفات االحتجاج وكال
الطرفني يتحدث عن الحسم الوشيك وهو يردّد منتشيا:
"نحن الذين نملك الشارع" .فهل ثمّ ة من يملك فعال
الشارع التونيس اليوم؟ وهل يمكن االحتكام للشارع
لحسم الرصاع لصالح هذا الطرف أو ذاك؟

مدى قدرة الطرفين
على تعبئة الشارع
ّ
إن حراك  25جويلية املساند إلجراءات قيس سعيّد فقد
زخمه األوّل نتيجة ما يشق مكوّناته من خالفات ونأي
بعض األطراف بنفسها عنه ألنها لم تعد تجد نفسها فيه.
فما كان يجمع بني من ساندوا قيس سعيّد عىل اختالف
توجهاتهم السياسية ومرجعياتهم الفكرية هو الرغبة يف
طي صفحة العرشية املاضية التي ينعتونها بالسوداء عرب
إجراءات عملية يف مقدمتها:
 محاسبة كل من أجرم يف حق التونسيني ووضعحد لإلفالت من العقاب وذلك بفتح ملفات االغتياالت
السياسية والتسفري إىل بؤر التوتر وتكوين هياكل موازية
لهياكل الدولة .
 محاربة الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة دونانتقاء ودون إبطاء .
 التدقيق يف مصادر تمويل األحزاب والجمعيات وأوجهإنفاقها.
 الضغط عىل األسعار بمراقبة مسالك التوزيعومحاربة االحتكار.
 تحقيق التوازنات املالية وتحريك االستثمار. تشغيل دفعة من الذين طالت بطالتهم. تحوير النظام االنتخابي وقانوني األحزابوالجمعيات.
 الذهاب إىل انتخابات ترشيعية مبكرة (علما ّأن
ّ
للبت يف
البعض كان يرى أن هذا املجلس هو املخوّل وحده
تغيري النظام السيايس وتحوير الدستور أو تغيريه وإجراء
إصالحات كربى تشمل كل مناحي الحياة ).
وكل هذه الخطوات تحتاج اىل توافق ينبع من ترشيك
األحزاب السياسية ومكونات املجتمع املدني الساعية
إىل القطع مع منظومة ما قبل  25جويلية ويتك ّرس يف
خارطة طريق واضحة غري ّ
أن قيس سعيّد لم يمض بحزم
يف املحاسبة ولم يستطع مقاومة غالء األسعار التي زادت
التهابا وواصل االنصياع إلمالءات صندوق النقد الدويل
وإصالحاته املوجعة للفئات الشعبية دون سواها وأظهر
نزوعا للتف ّرد بالرأي واستعاض عن التحاور مع األطراف
الراغبة فيه باستشارة إلكرتونية و أرصّ بشكل منفرد
عىل بعث لجنتني تقومان بصياغة قانون جديد لالنتخاب
وتحوير الدستور القديم أو تحرير دستور جديد يعرض
عىل االستفتاء .وهذا ما جعل قسما من الذين كانوا
يساندونه يصابون بخيبة أمل ويعربون عن خشيتهم من
تكريس مرشوعه الخاص املتمثل يف البناء القاعدي.
أمّ ا معاريض قيس سعيّد الذين ينعتونه باالنقالبي
ويعتربون كل إجراءاته باطلة النها تنتهك الدستور
وترضب الرشعية فقد استطاعوا تدريجيا أن يتجاوزوا
حالة االرتباك التي وصلت إىل درجة الشلل التام يف الفرتة
األوىل التي أعقبت  25جويلية واستعادوا القدرة عىل
الحركة واملناورة السياسية يف الداخل والخارج عىل ح ّد
سواء فتكوّنت جماعة " مواطنون ضد االنقالب" التي

تضم عنارص مختلفة بعضها ذات خلفية حقوقية وهي
يف الواقع واجهة تختبئ وراءها حركة النهضة وائتالف
الكرامة وقلب تونس وفلول حراك تونس اإلرادة ونداء
تونس .ثم أصبح هذا الجمع يعرف بجبهة اإلنقاذ قبل
أن يلتف حول أحمد نجيب الشابي الذي حوّله إىل جبهة
خالص وطني .وأصبح بعضهم يتحدث بنخوة من يرى
النرص قاب قوسني أو أدنى وال ينقصه إال أن ينادي:
"اركب ال تمنّك".
يحق بالطبع أليّ مواطن أن يبدي مخاوفه من تف ّرد
قيس سعيّد بالرأي وإقامته حكم فردي قد يسعى إىل
الحد من الحريات لكن الشعب الذي ثار عىل دكتاتورية
بن عيل لن يف ّرط يف حريته أليّ كان ومن الخطإ استعمال
املصطلحات يف غري ما جعلت له .فال يُعقل أن يتحدث
من يتجوّل بني املنابر اإلذاعية والتلفزيونية املحلية
والخارجية ويحتج ويتظاهر بحرية وربما يتمتع بحماية
أمنية عن وجود دكتاتورية قائمة اليوم وأن ينعت السلطة
بالفاشية .ليقرأ هؤالء التاريخ ليعرفوا ما كانت النظم
الفاشية والنازية تفعل باملعارضني الذين حرشت ماليني
منهم يف املحتشدات واملعتقالت ولم يكتب إال لقلة قليلة
منهم البقاء عىل قيد الحياة .عىل الذين يشبّهون قيس
سعيد بهتلر أن يتخيلوا األجواء التي كان يعيش فيها
األملان الذين كانت أجهزة األمن النازية تحيص عليهم
أنفاسهم وتجعل األب يرتاب يف ابنه والزوج يف زوجته فال
يتكلم يف حضوره وحضورها .وليتذكروا الدكتاتوريات
الدموية التي عرفتها بلدان أمريكا الالتينية وإفريقيا
وآسيا برعاية الديمقراطيات الغربية التي يستنجدون بها
اليوم للتخلص من قيس سعيد ونظامه.
وقد أجمعت هذه املعارضة عىل رفض املواعيد التي
ضبطها قيس سعيد (استفتاء  25جويلية واالنتخابات
الترشيعية يف  17ديسمرب) واعتربت كل الهياكل املؤقتة
التي بعثها باطلة (املجلس األعىل للقضاء والهيئة العليا
لالنتخابات ولجنتا صياغة الدستور والقانون االنتخابي)
ونادت بانتخابات مبكرة عىل أساس الهيئات القديمة التي
يتمسكون برشعيتها لكنها انقسمت حول الحوار الذي
تنادي به للخروج من األزمة .فنجيب الشابي ال يمانع يف
أن يكون قيس سعيد طرفا فيه يف حني يرفض جماعة"
مواطنون ضد االنقالب" ذلك ويتوعدون قيس سعيد
باإلقالة واملحاكمة .
إذا كان هؤالء يراهنون عىل تحويل املشاركني يف
الوقفات االحتجاجية بشارع بورقيبة إىل قوة ضاغطة
عىل قيس سعيد قادرة عىل جعله يرتاجع عن إجراءاته
أو عىل اإلطاحة به فهم واهمون  .لن يكون الشارع قوة
تغيري إال اذا تحرك يف كل مكان من البالد مثلما حصل
يف انتفاضتي ديسمرب  2010وجانفي  2011وما تاله أو
عل األقل مثلما حصل يف  25جويلية حيث امتد الحراك إىل
مناطق عديدة من البالدّ .
إن استقدام مئات وربما بضعة
آالف من مختلف جهات البالد بواسطة حافالت وسيارات
خاصة ال يع ّد امتالكا للشارعّ .
إن هذه الوقفات ترمي
باألساس إىل التأثري يف قرار القوى الخارجية التي راهن
معارضو قيس سعيد عىل تدخلها للضغط عليه ليرتاجع
عن إجراءاته أو لتنحيته .فهم لم يرتكوا هيئة أجنبية أو
سلطة لم يستنجدوا بها ولم يحثوها عىل حجب االعانات
والتمويالت عن البالد ما دام قيس سعيد يحكمها.
ولم يتورع بعضهم عن الدعوة إىل التدخل بالقوة
إلرجاع األوضاع إىل ما كانت عليه قبل  25جويلية لكن كل
جهودهم باءت بالفشل ّ
ألن للقوى الخارجيّة حساباتها
ورهاناتها.

هل من بديل لالستقطاب
الثنائي؟
من الصعب أن تستقطب جبهة الخالص الوطني أكثر
مما استقطبت من معارضني .فكثريون من الذين خيب
قيس سعيد انتظاراتهم غري مستعدين أن ينضمّ وا إىل
معارضة تضم رموز العرشية السابقة الذين فقدوا كل
رصيد شعبي ويرصون عىل إعادة عجلة التاريخ إىل الوراء.
ويف مواجهة هذا االستقطاب الثنائي ال توجد قوة
ثالثة قادرة عىل تشكيل بديل حقيقي .فنحن إزاء أحزاب
تختلف من حيث الوزن وبني بعضها تناقضات ال يمكن
تجاوزها .فللحزب الدستوري الحر قاعدته االجتماعية
ويرفض لحد اآلن عىل األقل التحالف مع النهضة رغم
التقائه معها يف رفض توجهات قيس سعيد لكن أكثر
من حزب يرفض التحالف معه .وحزب العمال يعترب
الحزب الدستوري والنهضة وحلفاءهما وقيس سعيد من
املنظومة القديمة التي يجب اإلطاحة بها برمتها .والتيار
الديمقراطي تراجع عن تأييد إجراءات  25جويلية لكنه
لم يلتحق بجبهة الخالص الوطني .وحركة الشعب والتيار
الشعبي وقاعدة حركة تونس إىل األمام وحزب الوطنيني
الديمقراطيني املوحد ومجموعات يسارية أخرى محدودة
ومعادية كلها ملنظومة ما قبل  25جويلية وترفض
التعامل مع الحزب الدستوري وتقف من اجراءات قيس
سعيد موقف املساندة النقدية لكنها ال تملك القدرة عىل
حمله عىل التحاور معها بالكيفية التي تريد وترشيكها يف
رسم مالمح املرحلة االنتقالية .
ويبقى االتحاد العام التونيس للشغل القوة الوحيدة
الوازنة القادرة عىل ترجيح هذا الطرف أو ذاك خصوصا
ّ
أن بيده تزكية أو رفض اإلصالحات التي يضعها صندوق
النقد الدويل كرشط لدعم سياسة السلطة وتمويل
ميزانيتها ومشاريعها.

هل يحسم الصندوق الجدل؟
قيس سعيد ماض يف خططه وال أحد يستطيع اليوم
حمله عىل الرتاجع عنها .فال معارضوه يملكون القوة
لفرض رشوطهم عليه وال القوى الخارجية التي يراهنون
عىل دعمها مستعدة لتجاوز حدود معينة يف الضغط عليه.
وال يفصلنا عن أول موعد انتخابي ( استفتاء  25جويلية)
اال شهران واملعارضة التي تتحدث عن عدم االعرتاف به
لم تحدد يف الواقع موقفا رسميا منه .وسواء شاركت
أو قاطعت فإن هذا املوعد سوف يكون اختبارا ملختلف
األطراف إذ سيكشف عن مدى شعبيتها وقدرتها عىل جعل
التونسيني يقبلون عىل صناديق االقرتاع أو مقاطعتها
ويف حالة املشاركة جعلهم يجيبون بنعم أو ال ولو ّ
ان
املعارضة التي ال تعرتف اليوم بكل الهيئات املؤقتة ومنها
هيئة االنتخابات ستطعن يف نتائج االقرتاع إذا كانت يف غري
صالحها .وهذا من شأنه أن يجعل األزمة تتواصل.
ويف كل الحاالت يبقى املستقبل مفتوحا عىل كل
االحتماالت خصوصا إذا شهدت األوضاع االقتصادية
واالجتماعية مزيدا من التأزم.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 311الثالثاء  24ماي 2022

www.acharaa.com

الشارع السياسي

9

يف غرائب وخماطر حزب احلشد الشعبي (التونيس)
توفيق السالمي
الحقيقة أن حصول حزب سياسي في
تونس باسم الحشد الشعبي على الترخيص
القانوني كان أمرا مفاجئا غريبا بل ومفزعا.
فاالسم يستدعي كل المتخيل العراقي
المرتبط بهذه التسمية وكذلك المتخيل
األفغاني بل والمتخيل األلماني في عشرينات
وثالثينات القرن الماضي وكل سياقاتها
الفكرية والسياسية والجغراسياسية.
وحتى نفهم أسباب الغرابة والمفاجأة علينا
وضع خصائص الحشد الشعبي العراقي
أمام القار ئ في تونس لتطابق التسميتين
وبناء المقارنة بين طالبان األفغانية وكتائب
العاصفة الهتلرية الحقا ثم ربط التسمية
بالرؤية السياسية للسلطة السياسية
الجديدة في تونس بعد  25جويلية أي سلطة
قيس سعيد.
أول خصائص هذا الحشد يف العراق أنه إطار نشأ عىل
قاعدة فتوى صدرت يف النجف وكربالء هي فتوى الجهاد
الكفائي التي أصدرها املرجع الشيعي عيل السيستاني يف
مواجهة تنظيم داعش .لقد كان تربير الفتوى وغايتها
هو حماية العراق من أن يضيع لصالح داعش.
السمة الثانية للحشد الشعبي العراقي أنه تنظيم
شعبي مسلح يعمل تحت إمرة الحكومة العراقية .فإذا
كان للحكومة جيشها وأمنها املسلح واملدرب واملنظم
فإن هذا التنظيم هو يف الواقع ذراعها السيايس الذي
يمارس السياسة بوسائل غري سياسية.
وما يؤكد قولنا السابق أن مكونات الحشد الشعبي
العراقي األساسية هي كتائب حزب الله وعصائب أهل
الحق ومنظمة بدر وقوات الشهيد الصدر ...فهي كتائب
دينية سياسية وتم تسليحها لغايات قتالية خصوصية
عىل ما يبدو.
السمة الثالثة لهذا الحشد أنه بعد مصادقة الحكومة
والربملان صار جزءا من املنتمني للقوات املسلحة يحصل
عىل رواتب من الدولة بلغت حد مساواتها برواتب
األمنيني.
فهذا التنظيم املسمى حشدا شعبيا هو إنتاج عراقي
ناتج عن الرصاع املركب يف العراق والفسيفياء السياسية
والعرقية فيه .فالشيعة يصارعون عىل أكثر من واجهة:
السنة واألكراد والسعودية واألتراك والعلمانيني  ...ولذلك
لجؤوا إىل الفتوى وأموال الدولة للدفاع عن سلطاتهم
ومواقعهم يف العراق وهي مواقع إيرانية أساسا .فهذا
التنظيم سيايس بجوهر غري سيايس هو الدين من جهة
والدولة من جهة أخرى.
فما الذي يدعو إىل تأسيس حزب باسم الحشد الشعبي
يف تونس ؟ وهل يمكن الحديث عن هذا الحزب النسخة
دون تذ ّ
كر األصل؟
السلطة السياسية الجديدة يف تونس ليست بال شك
تلك التي يف العراق ولكن املشرتك بينهما غري قليل فهي
عىل األقل يف مواجهة مركبة هي األخرى.
تحدّث قيس سعيد منذ ظهوره عن نهاية عرص
الوسيط أي نهاية األحزاب .وقد عمل منذ زمان عىل
تبخيس األحزاب وإبعاد رموزها عن املشهد السيايس
ورفض محاورتها واالقرتاب منها .واملعلوم بداهة أن
العمل السيايس ال يكون بغري األحزاب .فلم تخرتع
البرشية بعد صيغة جديدة بدل صيغ الدولة والحزب
سوى الصيغ الفاشية العنيفة .وتُبنى األحزاب عادة عىل
مشاريع مجتمعية فكرية وسياسية واقتصادية .ويبدو

أنيس قعدان رئيس الحشد الشعبي
أن السلطة السياسية الجديدة تحتاج إىل سند شعبي
دون أن تتورط يف تصور مجتمعي معني أو ربما هي
تخفي مرشوعها الحقيقي وهو ما قد يفرس هذا املوقف
الغريب من رئيس دولة هو يف األصل أستاذ جامعي .فهل
ينبئ الحشد الشعبي بحقيبة مرشوع السلطة الجديدة
يف تونس؟
إن تأسيس حشد شعبي مع ما قد يحمل من انتظارات
داخل املجتمع التونيس يجعل األمر مثريا ومخيفا حقا.
فالتونيس الذي يعاني اجتماعيا يجد نفسه أمام إمكان
أن يكون مسلحا وصاحب مرتّب وسلطة فعلية لن يرتدد
يف االنخراط يف هذا الحشد .فاستعمال تسمية الحشد
الشعبي يستدعي بالرضورة خصائص النسخة األصلية
العراقية وإن بنسبة .ولذلك فإن إيهام التونسيني بإمكان
الحصول عىل سالح ومرتّب داخل هذا الحزب سيجعله
الحزب األكثر شعبية يف البالد والحزب األقوى حتى وإن
لم يحصل كل منخرط فيه عىل سالح أو مال أو جاه.
كما أن هذه التسمية ستعيد الشيعة الذين غادروا
تونس منذ قرون إليها .فهذا الحشد شيعي وصدريّ
بفتوى شيعية .وال شك أن وحدة تونس االجتماعية
وغياب الطائفية أمران مقلقان ومتعبان للمفكرين
االسرتاتيجني الغربيبن الذين يريدون دوما انقسامات
مذهبية ودينية تسهل عىل مجتمعاتهم السيطرة عىل
مجتمعاتنا .ولذلك فإن هذا التنظيم سيحمل بالرضورة
املتخيل الشيعي بما يقسم املجتمع يف تونس عىل أساس
عقائدي لعله يخفي الرصاعات الحقيقية.
فهل تحتاج السلطة السياسية الجديدة يف تونس إىل
حزب من هذا النوع؟
ال شك أن السلطة الجديدة يف تونس ستعلن أن ال
عالقة لها بهذا الحزب وأن مؤسسيه هم املسؤولون عن
توجهاته وأفكاره .ولكن أي إنكار من هذا النوع لن يفيد
كثريا ألن حاجة السلطة الجديدة إىل حزب أمر ال شك
فيه .تماما كحاجتها لجيش وقوة أمنية ومنظومة بنكية
وتجارية وغريها .ووجود رابط بني السلطة الجديدة
وهذا النوع من التنظيمات يثري القلق .إن رابطا ما بني
الطبيعيتني قائم .طبيعة السلطة الجديدة يف تونس
وطبيعة الحشد الشعبي .سلطة ال تحب األحزاب ولكنها
تحتاجها وتنظيم يشبه األحزاب ولكنه ليس حزبا.
وما يشاع عن أن قيس سعيد يرفض األحزاب تأسيسا
وعمال وما تؤكده الوقائع يثبت فعال أن جدارا عاليا
يفصل بني الحزب كآلية سياسية إلدارة الشأن العام
وبني رئيس الدولة .ونظرا للرضورة امللحة اآلن وخاصة
يف املستقبل إن اشتد الرصاع بني السلطة والشعب لكيان
سيايس شعبي ولكنه ليس حزبا يم ّرر سياسة الدولة
والرئيس بني الناس ويدافع عنها فإن ذلك يجعل تنظيما

مثل الحشد الشعبي سواء هذا الذي تحصل عىل التأشرية
أو غريه أمرا رضوريا .ومن هنا يصبح الحديث عن
هذا الحزب ذا مرشوعية ويصبح التنبيه إىل خطورته
واجبا .وبعيدا عن منطق االتهامات املجانية لقيس
سعيد بالوالء الخفي إليران التي ال حجة يل عليها فإن
الرضورة السياسية هي التي قد تدفع نحو هذا الخيار
حسب ما هو متوفر من معطيات آنية ربما تغريت بعد
حني .وإذا اندفعت البالد نحو سياسة الفتاوى ونحو
عسكرة السياسة بواسطة الفيالق والعصائب املنظمة
سواء حصلت عىل مرتبات أم لم تحصل فإننا قد نجد
أنفسنا أمام مشهد مريع يعيد إىل األذهان ال الحشد
الشعبي العراقي فقط بل و"كتائب العاصفة" الجناح
شبه العسكري للحزب النازي الهتلري ( )SAأصحاب
القمصان البنية والتي ساهمت يف صعود هتلر والنازية
والتي تخصصت يف مهاجمة األعداء السياسيني لهتلر
وخاصة اليهود والشيوعيني والرأسماليني .وحتى إن
افرتضنا وهو ما أرجحه شخصيا غياب هذه النهايات
املأساوية يف ذهن من يفكر سياسيا داخل السلطة
الجديدة فإن منطق الواقع املوضوعي سيدفع بالبالد نحو
هذه النهايات .فالتحكم يف كل حركة مهما بدت ضعيفة
يف البداية يصبح أمرا عصيبا بعدما تستقل بذاتها وتنشئ
يف داخلها هياكلها الداخلية وترتبط باملحيط الذي توجد
فيه بقوانني التأثري والتأثر .فاإلرهاب مثال الذي ُ
خلق
ذات يوم ملواجهة الشيوعية يف أفغانستان امتلك نفسه
وبنى برامجه وتصوراته وخرج من عقاله ورضب برجي
منهاتن يف نيويورك يف النهاية.
إن فكرة الحشد الشعبي فكرة خطرية قد يستسهل
أمرها من يريد أن يزرعها يف تونس الستغاللها سياسيا
ألنها ستكون مفيدة عىل املدى القصري ولكنها ستكون
مدمرة ال للبالد اآلن فقط بل وألجيال عديدة يف املستقبل
تماما مثلما تم التالعب ذات يوم بالربامج التعليمية
ألسباب سياسية فإذا الكارثة تمتد من السبعينات
إىل اليوم وإذا التالميذ الذين كانوا يحسنون العربية
والفرنسية والرياضيات وسائر املعارف ال يحسنون
حتى الكالم اآلن .إن ذهاب الرئيس قيس سعيد قريبا أو
بعد حني آت بال شك .فالرجل لن يستمر رئيسا طوال
الدهر .ولكن تنظيما مثل هذا قد ال يرتدد عن االلتفاف
عىل السلطة حتى بقوة السالح ..وال أحد يستطيع أن
ينكر أن طالبان األفغانية نشأت ضمن سياقات مشابهة
وذهب الذين خططوا واستفادوا يف ذلك وماتوا وشبعوا
موتا واستمرت طالبان وشبعت أفغانستان حروبا
وتخلفا .ولكل ذلك أجدني متحمسا كل الحماس لكي
أطلب سحب ترخيص هذا الحزب فورا وإسكات كل
الغربان التي قد ال ترى حتى أبعد من أعينها.

maghrebstreet@gmail.com
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عبير موسي والحزب الدستوري الحر :

ستمر ملؤامرات تزييف
م
إجهاض
ُ
ّ
تاريخ الدولة الوطنية

أنس الشابي

يمثل اليوم الحزب الدستوري الح ّر وزعيمته رقما عصيّا
ال يمكن تجاوزه يف أية معادلة سياسيّة مستقبليّة نظرا
النتشاره الذي يلحظه كل متابع ،األمر الذي حدَا بسفراء
عدد من الدول األجنبية إىل التحوّل إىل مقر الحزب للتعرف
عىل مواقفه مبارشة .هذا الحضور الالفت للنظر وُوجه
بعداوة بدائيّة من طرف بقية األطراف السياسية  -إال ّ من
رحم ربك  -ويف تقديري أن سبب ذلك يعود إىل إرصار رئيسة
الحزب عبري مويس عىل إعالن انتمائها إىل الحزب الدستوري
منذ تأسيسه سنة  1920إىل يوم الناس هذا مرورا بمختلف
املراحل والتسميات والقيادات التي م ّر بها .فهو إرث وإن
مثل جزءا من تاريخ البالد ومن الذاكرة الجماعيّة فإن
عبري تتبناه وتدافع عنه جميعه يف إطار نشاطها السيايس،
وكما تعرتف بأخطائه فإنها تشيد بمنجزاته خصوصا بعد
الهجمة التي أدّت إىل منعه إثر سنة  .2011هذا املوقف من
عبري يُبطل رسديّة الذين يذهبون إىل محاولة إلغاء تاريخ
الحركة الوطنية وما نتج عنها معتربين أن تونس لم تحصل
عىل االستقالل وأن املرحلة التي بُنيت فيها الدولة الجديدة
ّ
ومؤسساتها هي" :دولة ما بعد االستعمار"( )1مثلما دأب
عىل ترديد ذلك الغنويش ،ويذهب البعض اآلخر إىل القول
إن بداية تاريخ تونس هو  17ديسمرب  2010و 14جانفي
 2011غري أن رئيس الجمهورية أفسد قولهم هذا باعتماد
التاريخ األول مهمال البدايات ّملا أُحرقت الربويطة ذات يوم
يف سيدي بوزيد .ترجمة لهذا قام الجماعة الذين انتصبوا
للحكم بعد سنة  2011بإنشاء هيئة سمّ وها هيئة الحقيقة
والكرامة لتزوير التاريخ وتدليسه وقلب الحقائق واالفرتاء
عىل األموات ووصل بهم األمر إىل حدود التشكيك يف وثائق
االستقالل واملطالبة بإعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنيّة
وهو ما دفع أكثر من ستني مؤرخا من تيارات سياسيّة
مختلفة مثلوا ضمري األمة ومعدن الصدق فيها وخمرية
النقاء الفكري والعلمي يف أجىل مظاهره إىل إصدار بيان من
بني ما جاء فيه التساؤل عن الشهادات التي دأبت الهيئة
عىل عرضها يف جلسات تنقل مبارشة عىل التلفزة الوطنيّة
بحضور حشد من منظوري أحزاب وحكام ما بعد :2011
"ولسنا ندري ما هي املعايري التي اعتمدتها هيئة الحقيقة
والكرامة يف انتخاب الضحايا وجمع الشهادات ومن نهض
بهذه املهمة الدقيقة والحساسة ولكن ال مناص من القول
إنه تم انتقاء املتحدثني خالل حصة االستماع األخرية انتقاء
مدروسا وتوجيه شهاداتهم من أجل قول أشياء محدّدة.
ك ّل ذلك يف إطار تصفية حسابات سياسويّة ومن هنا
جاز القول إن تلك الشهادات لم تكن بمنأى عن التوظيف
السيايس .....ال مريّة يف أن التاريخ يكتبه املؤرخون ولكن
هناك حقيقة أخرى يجب أن تكون حارضة يف األذهان
أيضا قوامها أن التاريخ ال يكتب وفق منطق الطلبيّة .فال
يمكن ملؤ ّرخ يحرتم مهنته ويبتغي املعرفة دون سواها أن
يقبل بأية وصاية عىل قناعاته ،ومن باب األمانة فإنه لم
تصدر خالل الستني سنة املاضية أوامر أو توجيهات بكتابة
التاريخ أو بتدريسه بالجامعة التونسية يف هذا االتجاه أو
ذاك أو بالرتكيز عىل هذه الشخصية أو تلك أو عىل فرتة دون
أخرى"( .)2هذه الجريمة النكراء تواطأت عىل ارتكابها
أغلب التنظيمات اليساريّة والقوميّة وبطبيعة الحال

قادتها حركة النهضة سواء بالحضور أو بكتابة املقاالت
والرتويج ألكاذيب الهيئة وافرتاءاتها ك ّل من موقعه.
فالعروبيون يعتربون دولة االستقالل دولة معادية
للقوميّة العربيّة بمختلف مظاهرها التنظيميّة ألنها تؤمن
باألمة التونسيّة واختلقوا ألنفسهم كذبة صالح بن يوسف
ونرشوا يف ذلك جملة من املقاالت التي تشيد بالرجل وتقدّمه
يف صورة العروبي يف جريدة "الحصاد" والحال أن الرجل
كان األمني العام لحزب رئيسه الحبيب بورقيبة ولم يظهر
الخالف بينهما إال يف مراحل متأخرة حول من يحكم ،وألن
هذا الصنف من القوميّني يفتقد إىل ن َ َ
س ٍب أو امتداد تاريخي
له يف الوطن عمل عىل اختالق أسماء يستشهد بها ولكنها
من النوع الخفيف الوزن إذ ليس لديهم شخصيات ذات
مساهمات معتربة يف الحركة الوطنيّة ،لذا لم يكن أمامهم
إال االدعاء بأن "صالح بن يوسف عروبي ضد بورقيبة
التغريبي" فنفخوا يف هذه الكذبة وجلبوا بقايا الحاقدين
عىل دولة االستقالل إىل جلسات هيئة الحقيقة ووصل األمر
بأحدهم إىل القول إن صالح بن يوسف لم يعد دستوريا
بعد سنة  1955وملا ّ
عي عيل العريض رئيس حكومة أبدى
نفس الشخص فرحته ألن رئاسة الحكومة خرجت من
السواحلية إىل أهل الجنوب .هكذا يتعامل دعاة الوحدة
العربية مع الوطن بإحياء النعرة الجهوية بني أفراده.
أما حمّ ة الهمامي الزعيم األبدي لِما يسمّ ى "حزب
العمال" فإنه يرى أن اإلخوانجية وطنيّون يجب التنسيق
معهم .قال محمد الكيالني" :بمناسبة زيارة حمّ ة الهمامي
ومحمد الفتاتي إىل ألبانيا حيث كنت قرأت كتاب أنور
خوجا (االمربيالية والثورة) وجدت فيه أنه يعترب الحركات
اإلسالميّة يف البلدان العربية حركات وطنيّة ديمقراطيّة
شعبيّة فأكدت للرفيقني أنه ال ب ّد أن نقدم نقدنا لهذا املوقف
باعتباره يخفض اليقظة تجاه الحركات اإلسالميّة ....بدأنا
نالحظ تليّنا يف خطاب حزب العمال تجاه حركة النهضة
بحيث أنه بعودتنا إىل صوت الشعب ومنشوراته الحظنا
غياب كل نقد أو إشارة ملرشوعها االستبدادي باسم الدين
وال نجد إال التشهري بنظام الحكم ...لقد ظهر الخالف حول
املوقف من حركة النهضة بصورة واضحة بعد  1996حيث
ابتدع حزب العمال نظرية تدعو إىل توحيد كل املترضرين
من نظام الحكم بما يف ذلك حركة النهضة ملناهضته"(،)3
ورغم كل الدعم الذي وجدته هيئة الحقيقة والكرامة من
السلطة التي قامت بعد  2011ومن مختلف األحزاب التي
تحمل عداوة لدولة االستقالل فإن مخططاتها جميعها
سقطت يف املاء وال أد ّل عىل ذلك من االنتشار الجماهريي
الذي يعرفه الحزب الدستوري الح ّر فضال عن تسفيهها من
طرف نخبة من املؤ ّرخني الثقاة.
وألن عبري والحزب الدستوري يدركان جيّدا أن العداوة
التي تحملها تجاههما األحزاب الدينيّة والقوميّة واليساريّة
ليست إال عداوة لدولة االستقالل وبُناتها وللحركة الوطنيّة
ألنهم لم يساهموا يف املعارك التي خاضها الشعب بقيادة
الحزب الدستوري يف مختلف مراحله ،لكل ذلك ناصبوا
الحزب الدستوري الح ّر منذ نشأته عداوة جاهليّة جهالء
عرفت تصاعدا وحدّة ال نظري لهما وصال إىل حدود تعنيف
زعيمته يف الربملان عىل الهواء مبارشة والتنكيل بمناضليه

وهو أمر شارك فيه من ذكر وكذلك حكم  25جويلية الذي
يحمي بؤرة القرضاوي وما شابهها ،وألن هذه العداوة ال
تستهدف بث الرعب والخوف يف قيادة الحزب فقط وانما
تدمريه عمل هذا األخري عىل حماية نفسه وتحصني هياكله
فلم تفتح قيادته باب االشرتاك فيه لك ّل من هبّ ودبّ وانما
وضعت لذلك مقاييس حتى ال يحدث له ما حدث لبقية
األحزاب التي فجرها اإلخوانجية بزرع املندسني فيها .هذا
الحذر الحزبي املحمود يف قبول املنتسبني الجدد أغلق باب
االندساس تماما رغم املحاوالت الكثرية كإنشاء أحزاب
رديفة والرتويج لها تحت شعار محاربة الدكتاتورية يف
العائلة الدستورية .ويف ما ييل شهادة أحد قادة التنظيم
الرسي املرصي يف املسألة وهي ال تختلف عمّ ا حدث ويحدث
ّ
تدس بعض أفرادها يف
لدينا قال" :علمنا أن الجماعة
التنظيمات األخرى واملعادية بغية معرفة أرسارها ...وأحد
النماذج عىل ّ
دس بعض اإلخوان داخل األحزاب األخرى ما
حدث مع األخ أسعد السيّد الذي أمره اإلخوان بدخول حزب
"مرص الفتاة" حيث كان أحد العاملني يف الحزب والقريبني
من أحمد حسني إال أنه أصابه امللل من تلك اللعبة فاقرتح
عىل أحمد حسني أن يدخل اإلخوان ليكون عينا له عليهم
ووافق أحمد حسني ،وهكذا عاد أسعد السيّد إىل الرتدّد عىل
نشاط اإلخوان يف الوقت الذي لم يفقد صلته بأحمد حسني.
و ّملا اعتقل أسعد يف حادث السيارة الجيب – وكان معه فيها
عدد ال بأس به من قادة النظام (التنظيم الرسي) – تطوّ ع
أحمد حسني للدفاع عنه وكان همّ ه أن يعلم هل كان أسعد
من اإلخوان واندس بني صفوف حزب "مرص الفتاة" أم أنه
ّ
واندس عىل اإلخوان"(.)4
كان من الحزب املذكور
منذ سنة  2011يم ّر الوطن بمرحلة تميّزت بمحاولة
تدمري الذاكرة الجماعيّة واالنتماء اليه باستهداف تاريخ
البالد ورموزها وشخوصها بالتشويه ا ُملمنهج لخلق جيل
منبت وهو ما تف ّ
ّ
طن اليه الحزب الدستوري الح ّر ونخبة
من خرية مثقفي الوطن وأبنائه ممّ ن لم ينخرطوا يف الحزب
ولكنهم يخوضون املعركة نفسها ك ّل من موقعه .هذا
من ناحية ومن ناحية أخرى يدرك الحزب أنه مستهدف
ولذلك كان حذرا فحرص االنتساب إليه يف من ثبت صدقه
بعد تجربته إعماال لقاعدة "سوء النيّة من حسن التدبري"،
فمعركتنا من أجل حماية دولة االستقالل ومنجزاتها هي
معركة كرس عظام ال مجال فيها للرتاخي أو التغافل أو
الرتدّد.
----------------------الهوامش
" )1تجربة نضال" راشد الغنويش ،مركز الناقد الثقايف،
دمشق  2011ص.44
 )2جريدة "الشارع املغاربي" بتاريخ  9أفريل 2017
ص.8
" )3التاريخ املنيس ،مذكرات مناضل" محمد الكيالني،
نرش كلمات عابرة  ،2021ص 297و ص.300
" )4التاريخ الرسي لجماعة اإلخوان املسلمني" عيل
عشماوي أحد قادة النظام الخاص ،مركز ابن خلدون
للدراسات اإلنمائية ص.96

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 311الثالثاء  24ماي 2022

11

الشارع السياسي

خزعبالت سياس ّية تونس ّية

منير الفالح

www.acharaa.com

الرب والبحر وفالحة القرص
فالحة ّ
واملبات يف سيدي اهلاين...

أه ّم إمتياز يتمتّع بيه النبّار هو"حريّة اإلنطالق"
يف ك ّل اإلتّجاهات ( حتّى لو كان ساعات يدخل يف حيط
ّ
وإل يدخل يف روحو) وامل ّرة هذي يف غياب أيّ جديد يذكر
أو قديم يُعاد ِعجبتني دُعابة واحد من معارف الحومة ّ
إل
قايل وأحنا ال ّزوز واقفني عىل الدجّ اج باش نرشيو طروف
ألن الدّجاجة الكاملة ّ
دجاج ّ
ولت من أركان اإلحتفال برأس
ّ
السنة":يس الفالح ياخي آش ثمّ ة يف إتّحادكم؟" والحقيقة
ّ
ّ
ّ
ّ
بالسؤال عىل خاطر كيف ح ّد يقل إتحادكم مخي
غدرني
يميش طول إلتّحاد ّ
الشغل ألسباب تاريخيّة يطول رشحها
توّة وبعد ما فهمت أنّو يقصد إتّحاد الفالحة ضحكت
ّ
والصيد البحري ما
وقلتلو يا صاحبي عالقتي بالفالحة
تفوتش وقفتنا هاذي باش نرشيو طروف دجاج وإال ّ
املاكلة ...وال ّلقب متاعي هذا هو مج ّرد لقب بدأ بتلقيمة
للتفريق بني برشة أفراد من نفس الجيل ومن نفس
العرش ونفس اإلسم وبما ّ
أن جدّي كان مزارعا عيّاشا
ّ
ُ
ّ
يحبّ التّباهي بمحصول "جنانه" فقد لقب بالفالح...
ّ
والصيد البحري وبما
عا ْد بالعودة إلتّحاد الفالحة
أنّي مواطن يف هالبالد ّ
إل ك ّل يشء فيها يميش بفايسبوك
مشيت نشوف يف ّ
الصفحة ال ّرسميّة متاع إتّحاد الفالحني
ّ
ياخي لقيت زوز بنفس الشعار :وحدة تلقى فيها قرابة
 130ألف مشرتك وأخبار وبيانات فيها إسم يس عبد املجيد
ال ّزار والثّانية وحتّى لنهار األحد الفارط عندها أق ّل من
( 150من غري ألف) مُ تابع وفيها بطبيعة الحال أخبار
وبيانات قيادة "األوفياء والنّظاف" وهي كيف ما تقول
ّ
"الشفاء" ّ
إل هاك العام من القرن الفارط
عىل شاكلة
ّ
ّ
ّ
إل صنعها النظام بعد هجمته عىل قيادة اإلتحاد العام
ّ
للشغل ّ
التّونيس ّ
كلمة"الشفاء"
الشعيّة ...ومن وقتها
والت أقرب للسبّة...
ويف إنتظار أنّو بعد جيل وإال ّ جيلني تطوال الئحة كلمات
تد ّل مبدئيّا عىل أشياء جميلة تكتسب معاني مغايرة بل
معاكسة ها هو توّة وصلنا لـ:رشفاء نظاف أوفياء...
نحبّ نحكيلكم "طرفة" :هاك العام الوالد يرحمو كان من
رفاق القيادات التّاريخيّة لإلتّحاد العام التّونيس ّ
للشغل
ومنهم املرحوم الحبيب عاشور وبما أنّو كان كاتب عام
نقابة عمّ ال ال ّرصيف بصفاقس إتّصلو بيه وطلبوا منّو
ّ
ّ
ووخر وقاللهم ما معناه :ال...
ب"الشفاء"عاد قدّم
يلتحق
ّ
كة ْ
نحبّ نقعد ه ّ
بالشف متاعكم !
زقلعي وما حاجتيش
ّ
والصيد البحري هو واحد من
املهم إتّحاد الفالحة
املن ّ
ظمات الوطنيّة املوجودة من أواسط القرن املايض .يف
ّ
تأسس تحت تسمية اإلتّحاد
البداية وأواخر األربعينات
العام للفالحني التونسيّني( )UGATونهار الجلسة
التّأسيسيّة (بعد مرور قرابة عامني عىل اإلعالن عن الهيئة
املؤقتة) حرضوا فيها أسماء بارزة من الحركة الوطنيّة
واإلجتماعيّة منها صالح بن يوسف وعيل البلهوان
والباهي األدغم والهادي شاكر وبشرية بن مراد وفرجاني
بالحاج عمّ ار ...وعام  1955وبطلب من ال ّزعيم ال ّراحل
ْ
بورقيبة وعىل خلفيّة إصطفاف عدد كبري من
الحبيب

عبد املجيد الزار
قيادات اإلتّحاد هذاكة إىل جانب ال ّزعيم صالح بن يوسف
ْ
ّ
تأسس اإلتّحاد الوطني
بورقيبة
يف خالفه مع ال ّزعيم
ّ
ّ
للفلحني( ... )UNATالنسخة هذي ته ّرات بال ّزمن وفقدت
خاصة ّ
ّ
أن برشة فالحني عابوا عليه عدم التصدّي
قوّتها
بما يكفي لتجربة التّعاضد التي قادها املرحوم أحمد بن
تغي م ّرة أخرى إسم من ّ
ّ
ظمة
صالح ...ويف عام 1995
ّ
وول  UTAPوتزادوا البحّ ارة للفالحني وقعدت
الفالحني
ّ
العالقة املتينة جدّا مع النظام الحاكم والحزب الحاكم ويف
ك ّل "إنتخابات" ياخذوا الكوتا متاعهم يف قائمات الحزب-
الدّولة...
يف ماي  2013وقع إنتخاب عضو مجلس شورى حركة
ّ
والصيد البحري
النّهضة رئيسا لإلتّحاد التّونيس للفالحة
ّ
تحصل عىل عدد كبري
يف مؤتمر خارق للعادة .ولألمانة
من األصوات قرابة املائة يف حني ما وصلش منافسه حتّى
ّ
"تخل" عبد
لعتبة العرشين صوت...يعني وحتّى بإعتبار
ّ
املجيد ال ّزار عن مقعده يف قيادة النّهضة كل يشء مايش
كيف العادة :ك ّل منظومة حكم تسعى باش تح ّ
ط يدّها
عىل املن ّ
ظمات والنّهضة ما خالفتش القاعدة وها هو توّة
قيس سعيّد مواصل يف نفس الثنيّة :أنا نحكم إذا أنا نش ّ
كل
املشهد املن ّ
ظماتي عىل كيفي وبطبيعة الحال كان لقيت
ّ
معارضني يل ّ هاو عندي يف كتب التاريخ والجغرافيا ما
يفيدني...
ّ
وبما أنو السيّد األستاذ -ال ّرئيس قيس سعيّد األوّل
املعدّل أوتاره عىل ما كان يتنرش ويتعمل زمان ال ّزعيم
ْ
بورقيبة وما قبله حبّ يبدأ بإتّحاد الفالحني وبطبيعة الحال
دخل يف ّ
مع "تحديث صغري" ملسوّغات التّ ّ
الشأن الدّاخيل
للمن ّ
ظمة يكون متناسق مع الخطاب العام لسيادته:
ّ
والصدق ورفض مجالسة األثرياء ومن هذا
النظافة
املنطلق عيّط لعضو من املكتب التّنفيذي إلتحاد الفالحة
ّ
(إل يظهر أنّو ضامن نظافته وواحد من املق ّربني من
ّ
ِ
ال ّرئيس) وقالو راني ما انجمش نجلس مع رئيسك خاطر
وماذابي تطهّ روا قيادتكم ...السيّد
تحوم حوله شبهات"
ّ

نور الدين بن عياد
املك ّلف من حينو عمل مجلس مركزي وتحمّ ل "مسؤوليتو
ّ
ّ
وعي نفسو رئيس
وخاصة قدّام ال ّرئيس
أمام التّاريخ"
وبما أنّو زيادة الخري خريين خرج لإلعالم وقال ال ّرئيس
ّ
وخاصة وقت ال ّزعيم
سعيّد قايل كذا وكذا...يف أزمان أخرى
ْ
بورقيبة وحتّى وقت بن عيل األمور هذي ما تخرجش
كاكة بحشيشها وريشها وراهي اِ ّ
ه ّ
طبخت وخرجت كيف
ّ
ّ
خاصة وقتها ال ثمّ ة إعالم
بالضبط
ما يحبّها ال ّرئيس
مشاكس ال ثمّ ة فايسبوك وال ثمّ ة اليف من إجتماعات بال
ْ
كرايس...
امله ّم أحنا توّة كمواطنات ومواطنني قاعدين نشوفو يف
مشهد كيف ال ّزوز صفحات فايسبوك كل وحدة تقول إنّها
صفحة رسميّة وتنرش يف بيانات ونداءات لل ّ
طرف اآلخر
ّ
باش يق ّر بصحّ ة نتائج املجلس املركزي متاعو! إنما كان
الواحد يش ّد شويّة  freinويخدّم عقلو توّة يلقى الحكاية
تتع ّلق بمبدأ إستقالليّة من ّ
ظمات كبرية ووازنة وإختيار
سعيّد عىل الـ UTAPما هوش فقط عىل خاطر رئيسها
نهضوي أمّ ا عىل خاطر يعتقد أنّو تاريخيّا صارت مع
الفالحني من غري ه ّزات كبرية عكس ما صار مع إتّحاد
ّ
الشغل ّ
إل يصعب تطويعه تماما ومن غري ثمن باهظ
والتّاريخ م ّرة أخرى يد ّل عىل هذا.
أما كنبّار ونحكي عىل روحي عىل خاطر النبّارة كل ح ّد
منهم رئيس روحو توّة كيفاش باش نعمل ونسمّ ي :إتحاد
الفالحة والصيد البحري  secوإتّحاد الفالحني النّظاف
ّ
ّ
والصادقني
والصادقني وإال كيفاش؟ وزعمة ها النّظاف
باش يبيعولنا خرض وغالل وأسماك ولحوم وألبان عندها
خاصة وسعر مختلف ّ
ّ
وإل إذا كان ثمّ ة حاجة توّة
نكهة
تظهر بعد "الحوار مع املراية" واإلستفتاء وتأسيس
الجمهوريّة الجديدة؟
عىل ك ّل حال ويف اإلنتظار هانا نرشيو يف طروف دجاج
ّ
والفلحة أحرار
وشويّة حوت أزرق كيف تتصبّ الشهرية
ّ
ّ
والصادقني وإل يقعدوا يف
باش ينخرطو مع النّظاف
من ّ
ّ
ويغيوا قيادتهم إذا كان يحبّوا من الدّاخل.
ظمتهم

موقع الشارع املغاريب
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إحياء أربعينية الراحل حسين بوجرة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

شهادة للمبدأ وللتاريخ ...هكذا عرفت حسني بوجرة

عبد القادر حمدوني
الكاتب العام المساعد السابق للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
يف بداية ثمانينات القرن املايض مع اشتداد القمع وانخراطي
يف الحركة التلمذيّة كان هناك تنسيق مع أساتذة جهة سيدي
بوزيد من النقابيني والتقدميني والديمقراطيني سواء يف عدد
من التحركات الشعبية ،أو يف محاكمة النقابيني والتالميذ ،أو يف
مجالس التأديب أو خالل أنشطة نواديالفكر والسينما وأحباء
املكتبة والكتاب ،وكلما تحدثنا عن جلمة ومعهدها الثانوي يتم
ذكر اسم حسني بوجرة أستاذا تقدميا وديمقراطيا ونقابيا له
مواقفه.
وعند التحاقي بالجامعة التونسية ومع تحميل مسؤوليات
قيادية يف االتحاد العام لطلبة تونس بعد املؤتمرات  19و 20و21
وأثناء التع ّرض لتاريخ الحركة الطالبية يقع الحديث عن حسني
ّ
املوقعني عىل البيان النقابي واملجموعة املوقعة التي
بوجرة أحد
حملت فيما بعد اسم البيان النقابي ،وقد تضمّ ن خطابا جديدا
عن االتحاد العام لطلبة تونس لم تألفه الحركة الطالبية وقتها.
ويف بداية التسعينات أصبح اسم حسني بوجرة يرتدد يف
األوساط الطالبيةأستاذا يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
بتونس ،له عالقة طيبة مع الطلبة ،وله مواقف متجذرة يف الدفاع
عن الحريات يف الجامعة ورافضة لوجود البوليس الجامعي.
وتميض األيام وأجد نفيس مع األستاذ واملناضل والرفيق
حسني بوجرة منذ  2012يف املجلس القطاعي للتعليم العايل
والبحث العلمي ،ثم يف املكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم
العايل والبحث العلمي.

حسين اإلنسان

لقاؤك األول مع حسني بوجرة قد يجعلك تخطئ يف تحديد
شخصيته وطباعه .فقد تعتقد أنه صعب املراس ،وحاد الطباع،
وشديد ،ومتصلب ،ولكنك عندما تعرفه عن قرب تتغري هذه
الصورة تماما وتدرك حقيقته اإلنسانية اللطيفة والبشوشة
واملتسامحة واملتسامية والباحثة عن الحل قبل املشكل.
الراحل حسني بوجرة يشعرك أنك مع شخصية غامضة أو
كتومة ،ولكن بالعرشة تكتشف طبيعته ،فهو ورقة مفتوحة
مع رفاقه وأصدقائه عند حديثه عن نفسه وطفولته ودراسته
وحياته وأحالمه.
الفقيد حسني بوجرة شخصية حساسة جدا ،ويتأثر إىل
درجة كبرية حتى وإن أظهر عكس ذلك ،والذين يعرفونه عن
قرب يشهدون عىل مدى تأثره عند وفاة سعاد موىس وسليمة
بوغديري وسامي الرياحي والعاصمي والطاهر اللبايس ولينا بن
مهني وأحمد إبراهيم وحرص عىل تكريمهم جميعا.
كما لم يخف حسني يوما تأثّره لعدم تمكنه من توديع ابنه
عند سفره للخارج ملواصلة دراسته بسبب عدم قدرته عىل
الوجود باملطار اللتزامات نقابية.

حسين بوجرة المثقف الشامل

عند التحول إىل الجهات يف مختلف األنشطة النقابية أو
عند السفر للخارج مع بوجرة يكون هناك متّسع من الوقت
للحديث والنقاش يف أكثر من موضوع ،وتجد نفسك مع إنسان
مثقف ومطلع بعمق عىل أكثر من مجال بعيدا عن اختصاصه
األكاديمي ،و اإلنسان امللم الجيد بعقلية الباحث بالتطورات
والتفاصيل الدقيقة.
كانت هذه الرفقة فرصة للنقاش واالستفادة والتشجيع عىل
مزيد االطالع والسؤال ،وبأسلوبه الخاص يدفعك حسني نحو
النقاش واالنتصار لهذه الفكرة أو تلك.
ساهم حسني بوجرة يف عديد الندوات وامللتقيات الفكرية
والثقافية بتقديم مداخالت أو النقاش أو الحضور واملتابعة
فقط ،كما كان حريصا عىل االطالع عىل ما يقدمه له الزمالء
من إنتاجات وخاصة يف األدب والعلوم اإلنسانية ويوافيهم
بمالحظاته وآرائه فيها.

ندوة أرشف عليها الرفيق حسني هي ندوة الجندرة والحريات
األكاديمية بمناسبة اليوم العاملي للمرأة يف مارس .2020

حسين بوجرة ومكاسب ال تحصى

حسين بوجرة األكاديمي

يف الحديث عن حسني بوجرة األكاديمي البد من التذكري بأن
الفقيد بدأ رحلته مع التدريس أستاذَ تعليم ثانوي ،ولكن تعلقه
بالعلم والبحث دفعاه إىل مواصلة دراسته رغم عمله بمعهدي
جلمة والشبيكة ،وتمكن من الحصول عىل التربيز بتفوق وتميّز؛
مما مكنه من االلتحاق بالتعليم العايل للتدريس ومواصلة
الدراسة والبحث إىل أن تحصل عىل دكتورا الدولة.
اختار الباحث األكاديمي حسني بوجرة أن يكون مجدِّدا يف
اختيار مواضيع بحثه ،وجريئا يف دخول مناطق أراد البعض أن
تبقى مغلقة سواء يف أبحاث قام بها بنفسه أو أرشف عليها.
ومن معرفتي بالراحل فبقدر حرصه عىل مستوى األعمال
التي أطرها أو قيمها أو ناقشها كان استعداده ملساعدة الطلبة
وزمالئه سواء بالتوجيه أوبالتدخل لفائدتهم من أجل تذليل
الصعوبات التي تعرتضهم.
ومع إدارته ملخرب دراسات مغاربية واصل اإلبحار البحثي
يف عدد من مواضيع أراد الغوص يف أعماقها بحثا عن حقائق
تاريخية منسيّة أو تغافل عنها املؤرخون.

حسين بوجرة والمرأة

خالل تحمله ملسؤولية الجامعة العامة للتعليم العايل حرص
الراحل بوجرة مع رفيقاته ورفاقه عىل الدفاع عناستحقاق
وجود املرأة عموما والجامعيّة خصوصا يف مواقع القرار ،وتشبّث
بحقها املرشوع يف املواقع القيادية والبيداغوجية.وبالفعل تقدّم
ّ
يتوفر
الفقيد سنة  2016يف مؤتمر الجامعة العامة ضمن قائمة
فيها رشط التناصف وتمكن من الحصول عىل عضوية املكتب
التنفيذي.
ويف نفس الفرتة وبمساندة من النقابيني ويف مقدمتهم
الراحل تمكنت جامعيتان وألول مرة عن طريق االنتخابات من
ترؤس جامعتني وهما قرطاج ومنوبة.
ّ
كما شجع الفقيد العديد من الجامعيات عىل أن يكن داخل
وهن الالتي ّ
ّ
كن يف
الهياكل النقابية والهيئات البيداغوجية،
املقدمة يف كل التحركات ،وساهمن يف إنجاحها وخاصة يف
اإلرضابات العامة ويف اعتصام الصمود.
وعرف الراحل بمشاركته يف كل األنشطة والتحركات املهتمة
بقضايا املرأة ،وقدم عديد املساهمات .ومن الصدف أن تكون آخر

جاء يف كلمة األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
لتأبني فقيد الجامعة التونسيّة ،أنّنا "...نُودّع مناضال نقابيّا
صلبًا يف املفاوضات عَ َر َف ْ
ف ّذا أصيال ُ
ت معه الجامعة العامة التي
ٍ
سنوات ،مكاسبَ عديد ًة وجديد ًة
لعرش
تحمّ ل مسؤوليّتها األوىل
ِ
َعر ُفها ويُقِ ُّر بها ك ّل الجامعيني والنقابيني ُ
صلب االتحاد العام
ي ِ
ٍ
ِ
ممّ
التونيس للشغل وال يُنك ُرها أح ٌد ن عايشوا معه أيَّ مرحلة من
النضال."...
مراحل
ِ
ِ
إذن حققت الجامعة العامة خالل الفرتة التي قادها الرفيق
حسني بوجرة العديد من املكاسب واإلتيان عليها يتطلب تقريرا
مطوال إال أنه من الرضوري ذكر بعضها:
 التوصل إىل وثيقة تأليفية حول إصالح منظومة التعليمالعايل والبحث العلمي سنة  2015بعد سلسلة من الندوات
املشرتكة بني الوزارة والجامعة العامة والهيئات البيداغوجية؛
 تنقيحات جذرية عىل القانون االنتخابي للهيئاتالبيداغوجية من أجل مزيد ديمقرطة التسيري واحرتام الهيئات
البيداغوجية؛
 تمكني الزمالء يف مراكز البحث من اختيار املدير العامعرب آلية تقديم امللفات تنظر فيها لجنة مشرتكة بني الوزارة
واملجلس العلمي للمركز؛
 الحصول عىل زيادتني خصوصيتني سنتي  2013و2019؛ إحداث لجنة مشرتكة بني الوزارة والجامعة العامة للنظريف النقل االستثنائية وفق رشوط ومعايري؛
 فرض منحة التحفيز عىل اإلرشاف عىل مشاريع التخرجومذكرات املاجستري املهني؛
 إحداث منحة العودة الجامعية ومنحة خاصة بالطلبة منأبناء الجامعيني؛
 إحداث منحة اإلنتاج العلمي ومنحة التنسيق البيداغوجي؛ املصادقة عىل القانون األسايس لتعاونية املدرسنيالجامعيني؛
 إبرام اتفاق بني الوزارة والجامعة العامة وممثلني عنالدكاترة حول مناظرات االنتداب وتوفري كل رشوط الشفافية
واملساواة وغريها من املكاسب.

ختاما

ليس من السهل أن نكتب عن عزيز فارقنا.
أق ّر أنني لست قادرا عىل إيفائه كل حقه.
تجنبت الخوض يف عديد الجوانب األخرى التي عرفت فيها
حسني متعمدا حتى ال أسقط يف تكرار ما قد يذكره اآلخرون يف
شهاداتهم.
ما كتبته يشاطرني فيه العديد من النقابيات والنقابيني
الذين عايشوا حسني بوجرة وقد يختلف معه آخرون وهذا من
حقهم.
الرفيق حسني بوجرة ساهم معنا يف تأسيس خط نقابي
تقدمي ديمقراطي مناضل متمسك باالتحاد منظمة ديمقراطية
مناضلة ،يدافع عن الجامعة الشعبية والتعليم الديمقراطي
والثقافة الوطنية.

وداعا حسين
حسني اإلنسان الحر؛
حسني املناضل الصادق؛
حسني النقابي الصلب.

maghrebstreet@gmail.com
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الرتفيع يف سعر الفائدة املديرية يولّد مشهدا
ومسارا يف منتهى الغموض
كريمة السعداوي
رفع البنك المركزي التونسي
يوم  17ماي الجاري نسبة الفائدة
المديرية بنحو  75نقطة أساس دفعة
واحدة الى  7بالمائة وذلك بحجة الحد
من القروض خصوصا االستهالكية
منها للتحكم في تضخم االسعار.
ولئن ال يعد هذا التمشي جديدا سيما
منذ اقرار قانون استقاللية مؤسسة
االصدار في  ،2016فانه اثار هذه المرة
موجة واستنكار عامة باعتبار انه يأتي
في ظرف ركود اقتصادي شامل ،من
جهة والنه ال طابع نقدي للتضخم
بتونس في الظرف الراهن بقدر
ما يعود الى االعتماد المفرط على
الواردات في ظل تراجع سعر صرف
الدينار ،من جهة اخرى.
يف جانب اخر ،تؤكد الهيئات املالية الدولية
وعىل رأسها صندوق النقد الدويل ان الزيادة يف
نسبة الفائدة النقدية ال تحد بشكل فعيل من
حجم القروض يف تونس ،وهو ما يعني أن أثر
قرار الرتفيع يف نسبة الفائدة اىل مستوى جد
عال سيقترص عىل مزيد خنق املؤسسات سيما
الصغرى واملتوسطة والعائالت واالفراد عىل
مستوى تسديد اقساط قروضهم وهم الذين
يعانون اصال من صعوبات كربى يف النفاذ
للتمويل .وتدعو عدة منظمات وطنية واطراف
اقتصادية فاعلة منذ مدة وبشكل ملح اىل إعادة
النظر يف مهام البنك املركزي التونيس لتكييفها
مع احتياجات االقتصاد التونيس امللحة ملجابهة
البطالة ودعم النمو واالستثمار بدال من اتباع
أيديولوجيات نقدية غري مجدية.

جذور التضخم في تونس

أعلن البنك املركزي يف بالغ له يوم الثالثاء
 17ماي ّ
أن مجلس إدارة البنك ق ّرر الرتفيع يف
نسبة الفائدة املديرية للبنك املركزي التونيس
بـ  75نقطة أساس لتصبح يف مستوى 7.0
باملائة ،وهو ما سيؤدي إىل ارتفاع نسبتي
تسهيالت اإليداع والقرض الهاميش عىل التوايل
إىل  6.0و 8.0باملائة ،وذلك إثر تقييم املخاطر

الفائدة إىل خنق األرس والرشكات ماليا يف تونس
وهو ما يدعو بشكل مؤكد اىل رضورة إعادة
النظر يف صالحيات البنك املركزي التونيس
ومهامه من خالل مالئمتها الحتياجات
االقتصاد التونيس واملتمحورة اساسا حول
مكافحة البطالة ودفع النمو واالستثمار
عوضا عن تطبيق أيديولوجيات ال تتماىش مع
خصوصيات الواقع التموييل يف البالد.

الترفيع في نسبة الفائدة
ودوامة الركود االقتصادي

املحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع
الخارجي خالل الفرتة القادمة .وحسب البالغ
فان املجلس ،يهدف من خالل هذا اإلجراء إىل
التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح يف أفق
التوقعات وإىل تجنب أي انزالق للتضخم وأي
تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
وذكر املرصد التونيس لالقتصاد يف مذكرة
اصدرها اواخر االسبوع الفارط بما ورد يف بيان
لصندوق النقد الدويل اصدره يف  30ماي 2018
ابرز يف سياقه أن "هناك حاجة لتدابري حاسمة
هذا العام ملكافحة التضخم" حيث بلغ التضخم
 7.7باملائة يف ماي من نفس السنة  ،2018وهو
مستوى لم يصل إليه منذ عام  ،1991عندما
كانت تونس بصدد االمتثال لربنامج "اصالح
هيكيل" بموجب خطة اقراض امتدت طيلة
الفرتة ()1988-1992
وتربز البيانات االحصائية انه تم تسجيل
اول قفزة يف التضخم يف شهر افريل من عام
 2016وذلك غداة فرض صندوق النقد الدويل
عىل تونس تمرير قانون استقاللية البنك
املركزي التونيس وجعل مهمته الرئيسية تتمثل،
عىل هذا االساس ،يف مكافحة التضخم مع
تحرير الدينار .وقد تجسد هذا التغيري الهيكيل،
حسب مذكرة املرصد التونيس لالقتصاد ،من
خالل املنشور الصادر يف  10مارس ،2017
وهو الشهر الذي عانى فيه الدينار من أكرب
انخفاض له ،يف اطار التأسيس للسياسة
النقدية الجديدة ملؤسسة االصدار املستوحاة

مبارشة من أيديولوجية صندوق النقد الدويل.
ووفقا إليديولوجية صندوق النقد الدويل
فان جذور التضخم موجودة باستمرار وهي
حرصا ذات أصل نقدي ،أي أنه ال يمكن أن
يتأتّى إال من توزيع كبري للقروض وملكافحة
هذا التضخم النقدي ،يتعني رفع أسعار الفائدة
للحد منه .ولكن مع ذلك ،فإن الواقع يف تونس
مختلف تماما ،حسب تقدير املرصد.
ويف هذا االطار ،تبني املعطيات االحصائية
ان التضخم ارتفع يف تونس بشكل رئييس مع
تحرير الدينار يف أفريل  2016ثم تسارع بشكل
خاص بعد تسجيل الهبوط الحاد لسعر رصف
العملة الوطنية يف مارس  .2017هذا وتربز
ذات املعطيات ان ضارب العالقة بني التضخم
وسعر رصف الدينار مقابل االورو بني جانفي
 2013ومارس  ،2016كان منخفضا ()0.25
بينما أصبح قويا جدا بني أفريل  2016وماي
 .)-0.91( 2018وبالتايل فإن هذه األرقام تدعم
التفسري القائم عىل أن التضخم يرجع أساسا
إىل تحرير الدينار ومن ثم إىل انخفاض قيمته
مما يزيد من أسعار السلع املستوردة.
هذا وتوضح االحصائيات الرسمية انه لم
يكن للزيادة التي اقرها البنك املركزي التونيس
يف نسبة الفائدة املديرية يف أفريل وماي 2017
أي تأثري عىل التضخم .وبصفة فعلية فان
التضخم ،لم يبلغ اعىل مستوياته اال انطالقا
من الفرتة التي أجرب فيها صندوق النقد الدويل
البنك املركزي التونيس عىل الرتكيز فقط يف
مهامه عىل مكافحة التضخم .وبالتايل فإن
نموذج السياسة النقدية التي يروج لها صندوق
النقد الدويل هو نموذج فشل تطبيقه يف تونس
بالكامل اذ ان جذور التضخم ليست نقدية
فحسب ،بل ان الظاهرة هي نتيجة مبارشة
للسياسات التي يفرضها صندوق النقد الدويل
عىل غرار تحرير الدينار ،وزيادة االداء عىل
القيمة املضافة وأسعار البنزين.
وعالوة عىل ذلك ،يسلم صندوق النقد الدويل،
يف احدى مراجعاته لربنامج اقراضه السلط
التونسية  2.8مليار دوالر والذي انطلق يف 15
افريل  ،2016بأنه ليس الرتفاع أسعار الفائدة
أي تأثري عىل الطلب عىل القروض يف تونس .ويف
الوقت نفسه ،يؤدي التضخم وارتفاع أسعار

كان املعهد العربي لرؤساء املؤسسات وهو
منظمة بحثية اقتصادية مستقلة قد أوضح يف
العديد من تقاريره أن الزيادة يف نسبة الفائدة
باستمرار تشكل إجراء منقوصا فيما يتعلق
بالحد من التضخم وارتفاع األسعار سواء عند
اإلنتاج أو االستهالك مما يعطي نتائج عكسية
يف عالقة بكساد النشاط التجاري ودخول
االقتصاد الوطني وضع الركود التضخمي
وهو ما يؤثر عىل النمو يف سياق تدابري بسيطة
لرتميم وضعية االدخار الذي نزل إىل نحو 4
باملائة من الدخل الوطني املتاح نهاية .2020
ويحيل التحليل اىل ان العملية ال يمكن ان
تؤدي اال اىل مزيد تشديد السياسة النقدية بما
يعني الزيادة يف نسبة الفائدة عىل نحو متواصل
ومزيد املرونة يف سعر الرصف وهو ما يطلبه
صندوق النقد والهيئات املالية بشكل ملح اىل
حد اعتبار ان ما يحصل اليوم عىل مستوى
البنك املركزي هو إدارة عملية انزالق الدينار ،ال
غري.
أما عن تبعات الزيادة فهي تقيم الدليل عىل
أنها يف ارتباط بما يمكن أن يتم تسجيله من
زيادة يف كلفة تمويل النشاط االقتصادي وهذا
يعني ارتفاع كلفة اإلنتاج مما يؤدي آليا إىل
ارتفاع األسعار األمر الذي يغذي بدوره التضخم
املايل وهو ما يحيل إىل دوامة من التضخم.
كما أن كلفة االستثمار سرتتفع بحكم أن
السبب الرئييس للتضخم ليس نقديا وانما هو
اقتصادي باألساس لتبقى بذلك إجراءات البنك
املركزي معزولة عن واقع االختالل بني العرض
والطلب ما دامت لم تصاحبها إصالحات
اقتصادية عميقة.
والسؤال الذي يبقى مطروحا وفقا لتقييم
انجزه معهد االقتصاد الكمي سنة  2018هو
كيف كان تأثري الزيادات السابقة لنسبة الفائدة
عىل نسب التضخم؟ األمر الذي يستوجب
دراسات تقييمية للوقوف عند نتائج اإلجراءات
التي وقع اتخاذها .الخطر الذي يمكن أن ينجر
عن هذا اإلجراء هو أن املستثمر سيقيم املردود
حسب نسبة الفائدة ولن يقدم عىل مغامرة قد
يكون فيها الفارق بني األرباح والكلفة سلبيا.
أما بالنسبة للمواطن فان كلفة تسديد
الدين ستتسع وسيكون هناك ضغط عىل
املقدرة الرشائية .كما أن هناك احتمال لتوجه
أصحاب املؤسسات إىل الضغط عىل كتلة األجور
أو ّ
التفيع يف األسعار والخيار الثاني مطروح
أكثر لدى املؤسسات املوجهة إىل السوق املحلية
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وليس املؤسسات املصدرة كليا.
وأكدت املنظمات املهنية بدورها وأبرزها
اتحاد األعراف واملنظمة الشغيلة يف عدة
مناسبات أن الرتفيع يف نسب الفائدة يف سياق
متأزم مجانب للصواب ألنه يأتي يف وقت
تحتاج البالد إىل دفع االستثمار والتصدير
ملعالجة اختالل التوازنات املالية واالقتصادية
واالستجابة للحاجات املتأكدة لدفع التشغيل
من خالل خلق فرص عمل جديدة بما ال
يمكن إال أن يزيد من تعميق األزمة الحالية.
واعتربت املنظمات أن الحل وإن كان هذا
اإلجراء يستجيب العتبارات مكافحة تفاقم
التضخم يكمن يف امليض يف اإلصالحات
الكربى واالسرتاتيجية الفعلية لتحسني
مناخ االستثمار ومقاومة االقتصاد املوازي

باإلضافة إىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من
تقهقر الدينار والرتفيع يف القدرة اإلنتاجية
والتنافسية للمؤسسات التونسية.
يذكر ان النائب األول للمديرة العامة
لصندوق النقد الدويل ديفيد ليبتون كان قد
الحظ عند تقييمه تقدم السلطات التونسية
يف مسار اإلصالحات الهيكلية يف جوان 2019
أن نمو االقتصاد التونيس ما يزال محدودا
وأن مواطن الضعف االقتصادية الكلية ما
تزال قائمة ،ليوضح من جهة أخرى أن جهود
السلطات التونسية املتعلقة بتجميد األجور
ورفع الدعم عن املحروقات بدأت تؤتي ثمارها
حسب رأيه يف مستوى تراجع عجز ميزانية
الدولة داعيا يف هذا السياق اىل مواصلة تركيز
السياسات عىل اإلصالحات املؤدية اىل خفض

الدين والتضخم لينوه يف هذا املجال بنجاعة
السياسة النقدية املتشددة التي تبناها البنك
املركزي الستهداف التضخم من خالل الرتفيع
الدوري يف نسبة الفائدة املديرية للبنك املركزي.
كما اعترب ،يف جانب اخر ،أن سعر رصف
الدينار أضحى أقرب اىل التعبري عن واقع
مؤرشات االقتصاد التونيس بفضل تخيل البنك
املركزي عن حماية العملة الوطنية بمقتىض
قانون النظام األسايس الجديد للبنك ليتخذ
منحى تنازليا متواصال .وبناء عىل هذا التقييم
حدد النائب األول للمديرة العامة لصندوق
النقد الدويل طبيعة التحرك القادم للسلطة
النقدية يف تونس ممثلة يف البنك املركزي حيث
قال" :يمكن أن يكون احداث زيادات إضافية
يف سعر الفائدة األسايس أمرا مربرا إذا تجاوزت
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توقعات التضخم الهدف املحدد ،مضيفا أن
النجاح يف ابطاء معدل التضخم سيتوقف
عىل تقليص عمليات إعادة التمويل لدى البنك
املركزي".
ولنئ جاء تقييم صندوق النقد الدويل
للوضع االقتصادي يف البالد مشابها للتحاليل
القارصة التي تتماىش مع اقتصاد يعتمد كليا
عىل نظام اقتصاد السوق وحرية األسعار
واملنافسة لتنخرط توصياته مع مقتضيات
هذا التميش ،فانه من الحري التساؤل عن
نزاهة ومصداقية السلط التونسية يف التعاطي
مع توصيات يسوق لها كحلول لوضع صعب
ومعقد يف حني أنها واصلت يف تعميق األزمة
املالية الخانقة التي يمر بها االقتصاد الوطني.

التونسية لألوراق المالية :

قفزة لـ  MIPو ARTESوتراجع جديد لـ SERVICOM
منحى السوق

بعد تموقعه  3أسابيع متتالية يف املنطقة الخرضاء ،أنهى
السوق األسبوع املمتد من  20اىل  22ماي  2022يف وضع شبه
مستق ّر مصحوب برتاجع بـ  ٪ 0,05يف حدود  7316,41نقطة
مع العلم أن أداء املؤرش املرجعي كان منذ بداية العام إيجابيا بـ
 ٪ 3,8حسب تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.
• تميّز األسبوع بإنجاز مبادلة كتل شملت سهم الرشكة
الدولية لاليجار املايل  CILبمبلغ  3,6ماليني دينار وتعلقت املبادلة
بـ  215222سهما سعر الواحد منها  16,600دينارا بما جعل
حجم املبادالت األسبوعي يرتفع اىل  16,2مليون دينار.

تحليل تطور األسهم

• تصدّر سهم رشكة املغرب الدويل لالشهار  MIPنتائج
األسبوع وسجل بفضل إقبال كثيف عليه قفزة بـ  ٪ 30بقيمة
 0,260دينار يف اطار حجم مبادالت لم يتجاوز  3آالف دينار.
• حقق سهم الرشكة التونسية للسيارات والخدمات ARTES
مسارا جيّدا عىل امتداد األسبوع .وقفز السهم بـ  ٪ 8,3بقيمة
 7,720دنانري جاذبا رؤوس أموال بـ  623الف دينار.
• عىل مستوى االنخفاضات كان سهم رسفيكوم
 SERVICOMاألكثر ترضّ را خالل األسبوع املذكور .وسجل
السهم يف اطار مبادالت بـ  44ألف دينار تراجعا بـ  ٪ 14بقيمة
 0,920دينار ليتدحرج أداؤه بنسبة – .٪ 6,1
يسء انخفض سهم الخطوط التونسية
• يف اطار توجّ ه ّ
 TUNISAIRبـ  ٪ 7,3بقيمة  0,510دنانري جامعا حجم أموال
لم يتع ّد  16ألف دينار.
• كان سهم الرشكة الدولية لاليجار املايل CILاألكثر تداوال
خالل األسبوع املذكور محققا نسبة ربح بـ  ٪ 1,7بقيمة
 18,200دينار وجامعا حجم أموال بـ  3,6ماليني دينار.

مستجدات السوق

بيان مجلس إدارة البنك املركزي يف اجتماعه بتاريخ  17ماي
2022
استعرض مجلس اإلدارة لدى اجتماعه املنعقد بتاريخ 17
ماي  2022آخر التطورات االقتصادية واملالية وقرر الرتفيع
يف نسبة الفائدة الرئيسية للبنك املركزي بـ  75نقطة أساسية
لتبلغ  ٪ 7,0وهو ما سيؤدي إىل ارتفاع نسبتي تسهيالت اإليداع
والقرض الهاميش إىل  ٪ 6,0و ،٪ 8,0عىل التوايل .ويدخل هذا
القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ  18ماي .2022
عقد مجلس إدارة البنك املركزي التونيس اجتماعه بتاريخ
 17ماي  2022واستعرض التطورات األخرية عىل الصعيدين
االقتصادي واملايل.
فعىل الصعيد الدويل ،تشري آخر املعطيات املتاحة إىل ارتفاع
رسيع ومعمّ م للتضخم يف جميع أنحاء العالم وهو ما يتباين مع

االنتعاشة الهشة للنمو العاملي الذي أضعفته تداعيات األزمة
الروسية األوكرانية .وعىل الرغم من مراجعة النشاط العاملي نحو
االنخفاض ،استمرت األسعار يف االزدياد وفقا لتطورات األزمة
املذكورة وذلك من منطلق أن التصاعد شبه املعمم لألسعار
الدولية للمواد األساسية واالضطرابات املستمرة عىل مستوى
سالسل التزويد قد زادت حدتها مما أدى إىل تأجيج الضغوط
التضخمية عىل مستوى سلسلة األسعار بأكملها .ويمكن لهذه
الضغوط أن تكتيس طابعا أكثر استدامة من املتوقع.
ويف هذا السياق ،توجهت العديد من البنوك املركزية حول
العالم نحو تشديد سياساتها النقدية.
أما عىل الصعيد الوطني ،فإن النشاط االقتصادي املدعوم
أساسا من القطاع الصناعي قد واصل خالل الربع األول من سنة
 2022تدعمه التدريجي ليبلغ  ٪ 2,4بحساب االنزالق السنوي
مقابل  ٪ 1,6يف الثالثي السابق .وقد ساهم القطاع الصناعي
بقدر هام يف انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت بـ٪ 14
بحساب االنزالق السنوي مقابل  ٪ 4,4يف الربع األخري من
 .2021ومن شأن االرتفاع املستمر لواردات املواد األولية ونصف
املصنعة خالل الفرتة قيد الدرس أن ييرس تواصل انتعاشة اإلنتاج
الصناعي يف األشهر القادمة .ومن املنتظر أن يعزز تحسن الوضع
الوبائي ورفع القيود الصحية انتعاشة الخدمات ،السيما تلك
املرتبطة بالقطاع السياحي.
وفيما يتعلق باألسعار عند االستهالك ،الحظ املجلس تواصل
تسارع التضخم الذي بلغ  ٪ 7,5يف شهر أفريل ( 2022بحساب
االنزالق السنوي) ،بعد تسجيل  ٪ 7,2يف الشهر السابق و ٪ 5يف
شهر أفريل  ،2021أي أعىل مستوى يتم تسجيله منذ موىف سنة
 .2018ويعود تصاعد التضخم إىل تسارع أسعار كل من املواد
املصنعة التي ازدادت بـ  ٪ 9,3بحساب االنزالق السنوي (مقابل
 ٪ 5,1قبل سنة) وأسعار املواد الغذائية التي ارتفعت بـ ٪ 8,7
(مقابل  ٪ 4,9يف شهر أفريل .)2021
وعىل صعيد آخر ،أشار املجلس إىل أن املنحى التصاعدي
التدريجي الذي اتبعه التضخم األسايس "دون اعتبار املواد
الغذائية الطازجة واملواد ذات األسعار املؤطرة" منذ سنة ،2021

تسارع ليتجاوز عتبة  ٪ 7يف شهر أفريل  2022بعد تسجيل 6,6
 ٪يف الشهر السابق ومقابل  ٪ 5قبل سنة.
ويعترب املجلس أن انتقال الضغوط التضخمية املتأتية من
الخارج إىل األسعار املحلية ،من جهة ،وتداعيات التعديالت
املنتظرة عىل األسعار املؤطرة يف إطار إصالح منظومة الدعم ،من
جهة أخرى ،من شأنها اإلبقاء عىل التضخم يف مستويات عالية
تاريخية ،سواء خالل سنة  2022أو سنة .2023
وعىل مستوى القطاع الخارجي ،سجل املجلس اتساع العجز
الجاري الذي بلغ  ٪ -2,7من الناتج املحيل اإلجمايل خالل األربعة
أشهر األوىل من سنة  2022مقابل  ٪ -1,7يف سنة  2021وذلك
جراء تدهور الحاصل التجاري .ويف جانب آخر ،بلغ مستوى
احتياطيات الرصف  23.655مليون دينار أي ما يعادل  124يوما
من التوريد بتاريخ  16ماي  2022مقابل  23.313مليون دينار
و 133يوما من التوريد يف موىف سنة .2021
وقد أعرب املجلس عن عميق انشغاله إزاء املخاطر التصاعدية
التي تحيط بآفاق تطور التضخم ،مؤكدا عىل أهمية تنسيق
السياسات االقتصادية لتجنب أي انزالق تضخمي قد يزيد من
حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط االقتصادي.
وأكد املجلس عىل إيمانه برضورة الرشوع بأرسع ما
يمكن يف اإلصالحات الهيكلية الالزمة التي من شأنها إعادة
النمو االقتصادي إىل مسار تصاعدي بهدف ضمان االستقرار
االقتصادي الكيل واستدامة الدين العمومي.
وعىل إثر تقييم املخاطر املحيطة بديناميكية التضخم وتوازن
القطاع الخارجي خالل الفرتة القادمة ،قرر املجلس الرتفيع
يف نسبة الفائدة الرئيسية للبنك املركزي التونيس بـ  75نقطة
أساسية لتصبح يف مستوى  ٪ 7,0وهو ما سيؤدي إىل ارتفاع
نسبتي تسهيالت اإليداع والقرض الهاميش إىل  ٪ 6,0و،٪ 8,0
عىل التوايل .ويهدف املجلس من خالل هذا اإلجراء إىل التصدي
للضغوط التضخمية التي تلوح يف أفق التوقعات وإىل تجنب أي
انزالق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
ومن ناحية أخرى ،تقرر الرتفيع يف النسبة الدنيا لتأجري
االدخار بـ  100نقطة أساسية لتبلغ مستوى .٪ 6

اشهار
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حادثة المطار

لطفي واجه

إحساس يكاد يكون مشرتكا بالرضورة.
احباط جماعي امام ما وصلت اليه األمور يف
واقعنا السيايس واالقتصادي ووجوبا االجتماعي.
كم هو ثقيل هذا الوقت الذي يمر وال يمر .نعيش
بالكاد عيل وقع املجهول .وعود وكالم ومواعيد
وانتظار قديم يتجدد .ثقيل هذا اإلحساس .كل
األيام تصطبغ بألوانه القاتمة التي تجرف من
امامنا جميعا االبتسامة التي تمنينا لو بقيت منذ
طفولتنا لتسافر معنا يف هذا الزمن الذي ال تعرف
فرحته الينا طريقا ..ومن نكد الدنيا علينا ان
نعيش مرة اخرى غرباء .حلمنا وسعينا منذ زمن
إلعادة صياغة الحارض وبناء املستقبل برباءة
األطفال .قدمنا بعرينا وخلنا اننا ال نظل الطريق.
يوم وطأت اقدامنا شارع الحبيب بورقيبة خلنا
ان الحال القادم سيكون مغايرا ورؤوف بنا .لم
نكن ندرك آنذاك ان السفر يف الواقع سيكون بهذا
اللون وبهذه الصعوبة .خلنا ان زمن التيه قد وىل
دون رجعة وان االمل اصبح عيل مقربة من
الحلم ومن االمكان.
مرت األيام واالعوام عىل تلك اللحظات
الفارقة ولم يبق بني أيدينا اال عنوان وأسماء.
الوضع الثقيل يراوح مكانه واألشياء مع تقدم
الزمن اخذت يف التأزم واالنسداد .تتالت خيبات
االمل وال زلنا كما نحن ننتظر ونتحسس
ونعيش عىل وقع انتظارات جديدة رغم االزمات
واالنكسارات  .واقع اقتصادي مترشذم ومرتدد،
واقع سيايس ال يهتدي وان وعد وال يبتسم وان
انعطف .اطار اجتماعي مرتدد بني ثقل الواقع
وتناقض املشارب.
هناك حقيقة ال يختلف عليها اثنان .لسنا
يف حالة جيدة واالمر يف ازدياد من حيث هواجس
الواقع وشح اإلمكانات وغياب التصورات
املمكنة .نجد انفسنا عىل أبواب شهر جويلة
موعد االستفتاء يف ضيق من حالنا وكما يقال
يف مثل هذا الواقع ..عىل قلق كان الريح تحتنا....
الوقت ضيق للغاية والرزنامة شحيحة يف
اإلمكانيات واالقرتاحات .هل ما نصبو اليه هو
ذاك الذي تسعي اليه جميع مكونات الشارع
السيايس والحقوقي؟ الجواب ليس بالهني
خصوصا وعىل سبيل الذكر ال الحرص عندما نعلم
ان مجلس الهيئة الجديدة لالنتخابات لم يصادق
لحد هذا التاريخ ونحن عىل مرمى أيام معدودة
من موعد االستفتاء عىل أية رزنامة انتخابية وانه
تم االكتفاء بتفحص الجوانب الفنية والتقنية
لهذه العملية.
ما عدا ذلك األمور عىل شاكلتها .ال جديد وال
حتى قديم يذكر .تصدعات تمأل الرحب...
ان املتأمل يف هذا الواقع يدرك ان بعض ما
تم تسجيله من التزامات واستعدادات اىل حد
االن ال يعدو ان يكون اال تعبريا عن النوايا ملا
تريد النفس وتكاد ان تستعيص عىل تحقيقه
اإلمكانات .يرتنح يف ظل كل ذلك االمل الجمعي
الذي طاملا نادينا بمختلف افاقنا ورشائحنا
بتثبيته عىل ارض الواقع.
نحن يف مفرتق طرق ال محالة .فما عىس
االيام القادمة تخبّئ لنا ؟

سيف الدين خملوف ونواب ائتالف الكرامة
الثالثاء  24ماي أمام القضاء

مع اصدار القضاء العسكري بداية األسبوع
املنرصم احكاما باإلدانة والسجن يف حق سيف الدين
مخلوف وعدد من نواب ائتالف الكرامة بخصوص
ما يعرف تداوال بقضية املطار ينفتح سجال قضائي
ذو ابعاد سياسية .سجال لم يبح اىل حد اللحظة
بكل مفاتيحه وانعكاساته وهو الذي نال اهتماما
ملحوظا من كل املتابعني من حيث مح ّركاته
ومعانيه .قراءة يف احكام ال يزال رجع صداها مرتددا
من حيث اثارتها واألسئلة التي تطرحها خصوصا ان
القضية يف " صبغتها العدلية" موضوع نظر اليوم
استئنافيا.
يف اطار هذه القضية والتي لم تكشف مثلما الحظ
العديد من املتابعني عن كل خفاياها تويل مؤخرا
القضاء العسكري اصدار أحكام بالسجن ترتاوح بني
ثالثة وستة أشهر عىل عدد من نواب ائتالف الكرامة
يتقدمهم سيف الدين مخلوف بناء عىل ما شهد مطار تونس قرطاج
من أحداث خالل مارس  . 2021احكام وصفت ابان صدورها من
طرف العديد من رجال القانون بانها مثرية للجدل خصوصا اذا اعتربنا
ان منتقديها اسسوا مرافعاتهم عىل نقطتني جوهريتني تتعلق االوىل
بمسألة تنازع االختصاص من حيث التعهد ،والثانية بعالقتها باملبدإ
القانوني املعروف والذي ينص عىل انه يمنع معاقبة شخص مرتني من
اجل نفس الفعلة .
البداية كانت بتويل نقابة "األمن الجمهوري" اىل جانب "موظفي
مصلحة األبحاث" بمطار تونس قرطاج ،التقدم إثر هذه الحادثة
بشكايتني قضائيتني يف الغرض معتربين انه تم اقتحام املطار من طرف
املظنون فيهم يف محاولة منهم التصدي لقرار منع امرأة من السفر
عىل خلفية شبهات إرهاب .وجاء يف الشكايتني أن سيف الدين مخلوف
حرض للمطار بمعية نواب االئتالف وأنهم نددوا بمنع املرأة من السفر
وأن املطار شهد اثر ذلك التحاما بني الطرفني ومشادات كالمية ودفعا
وتدافعا وجهت بخصوصها تهم وتمت اإلحالة عىل املحكمة.
يف الواقع ومثلما هو وارد باملعلومات املتوفرة فإن نفس ذات االفعال
تعلقت بها شكايتني ،قدمت االوىل اىل وكالة الجمهورية باملحكمة
االبتدائية بتونس والتي نتج عنها قرار النيابة العمومية فتح بحث
تحقيقي يف املوضوع .انتهت هذه الشكاية باإلحالة عىل محكمة ناحية
تونس وقضاء الحكم فيها حضوريا عىل بعض املحالني وغيابيا يف حق
اخرين بأحكام ابتدائية بالسجن ملدة أقصاها ثالثة اشهر وتم استئناف
هذا الحكم وعينت جلسة للترصيح بالحكم ليوم  24ماي.

إحالة على المحكمة ونقاش
نفس هذه الوقائع تعلقت بها شكاية ثانية من طرف النقابات
األمنية اودعت لدى وكالة الجمهورية لدى املحكمة العسكرية بتونس
واحيل امللف بعد التحقيق عىل الدائرة الجناحية بمحكمة املكان وتم
القضاء فيها مؤخرا باألحكام املذكورة والتي كانت منطلق للجدال
القانوني الحايل بخصوص تعهد املحكمة ذات النظر ومبدإ عدم املعاقبة
مرتني عيل نفس األفعال ان ثبتت وهو االمر الذي ستجيب عنه املحاكم
سواء العسكرية او االستئنافية عند تعهدّها بالطعون املقدمة اليها يف
الغرض.

بين القضائين العدلي والعسكري

ان الجواب عن كل هذه اإلشكاليات القانونية واإلجرائية الرصفة
امر جوهري وال بد ان يتم الخوض فيها بموضوعية وتحليل قانوني
منهجي مالئم .فموضوع محاكمة األشخاص املدنيني امام املحاكم
العسكرية تعهدا وقضاء امر دقيق ويحتاج لجواب مناسب من لدن
الجهات القضائية ذات النظر .نفس السؤال يتعلق تحديدا بمبدإ عدم
جواز محاكمة شخص مرتني من اجل فعل واحد وأيضا ما من شانه
ان ينتج ال محالة من إمكانية صدور احكام متضاربة بني القضاء
العسكري والقضاء العديل.
القضية يف مفرتق العديد من التساؤالت البالغة األهمية ومحاكمة
اليوم يمكن ان تقدم بعض األجوبة.

ندوة علمية للمحامين

التحكيم والعقود الدولية

احتضنت مدينة الحمامات من  19ايل  22من الشهر الحايل ندوة علمية حول موضوع التحكيم والعقود الدولية من تنظيم االتحاد املغاربي
للمحامني الشباب تحت ارشاف الهيئة الوطنية للمحامني وبالتعاون مع الفروع الجهوية بنابل وسوسة واملنستري والقرصين وباالشرتاك مع
املركز التونيس للتحكيم والوساطة .
شهد افتتاح الندوة حضورا غفريا من ممثلني عن املحامني من الجزائر إضافة اىل مشاركني من مختلف فروع املحامني بتونس .واكد الكاتب
العام للهيئة يف جلسة االفتتاح عىل أهمية املوضوع املطروح للنقاش والبحث باعتباره احد أه ّم املواضيع التي يتم تداولها منذ تأسيس االتحاد
املغاربي منذ ستة سنوات وأن الهدف من الندوة توطيد العالقات بني املهنيني يف الدول املغاربية ورفع التحدي املفروض جراء تصاعد هيمنة
املكاتب الدولية االستشارية للمحامني يف مادة التحكيم .
وقد خصصت الحصة األوىل من الندوة للتطرق لثالثة مواضيع تعلق أولها بالتحكيم الدويل يف العقود البحرية لألستاذ إبراهيم األطرش يف حني
اهتم الثاني بالتحقيق الدويل وعقود االستثمار من تقديم األستاذة فاتن باألمني .اما املوضوع الثالث فنظر يف خصوصية التحكيم والرهانات
القانونية واالقتصادية من تقديم ممثل عن املركز التونيس للتحكيم والوساطة.
وخصصت الحصص املسائية لتنظيم أربعة ورشات تطبيقية .ورشة حول قضية البنك الفرنيس التونيس وورشة حول قضية مصفاة
السامري املغربية وورشة حول قضية دجيزي الجزائرية وورشة حول قضية الخرايف الليبية.
كما تم تنظيم مسابقة بني املحامني يف احسن مرافعة حول قضية التحكيم.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

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

حسن جدا

رديء

اتحاد الشغل

وزير الداخل ّية

بعد مرور ثالثة أيام عىل نرش مرسوم
إحداث "هيئة وطنية استشارية من أجل
جمهورية جديدة" بالرائد الرسمي
جاء رد االتحاد العام التونيس للشغل
عرب قرار هيئته اإلدارية املنعقدة يوم
أمس االثنني ليؤكد ان املنظمة الشغلية
لن تشارك يف الحوار الوطني الذي دعا
اليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بصيغته
الواردة باملرسوم.
االتحاد كان واضحا وحاسما يف موقفه معتربا ان الهيئة
االستشارية لم تنبثق عن تشاور أو نتيجة اتفاق مسبق
مجدّدا رفضه أي "حوار شكيل تحدد فيه األدوار من جانب
واحد" .وذهب اىل حد اإلفصاح رصاحة عن مقاطعة "الحوار
االستشاري" باعتبار انه سيعمق ازمة تونس ويطيل أمدها
ويف ّكك أوصال البالد.
مرة أخرى يديل االتحاد بدلوه حول أزمة الوضع السيايس
ّ
معبا عن موقف ال غبار عليه يرفض أي استفراد
بالبالد
بالحكم بات معه رئيس الجمهورية الصوت األوحد لرسم
معالم "جمهورية جديدة" ال يعرف مالمحها سواه.
وبقدر ما دقت املنظمة الشغلية ناقوس الخطر بتأكيدها
النأي بنفسها عن املشاركة يف حوار "معدة نتائجه سلفا"
ك ّررت رفضها االصطفاف وراء دعاة العودة اىل ما قبل 25
جويلية مؤكدة انتهاجها طريقا ثالثا بعيدا عن لعب دور
استشاري يف قضايا مصريية أو االنضمام إىل جوقة االستقواء
باألجنبي بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.
االتحاد الذي اعلن عن بقاء هيئته اإلدارية يف حالة انعقاد
دائم كشف مرة أخرى انه صمام امان وحصن منيع امام أية
محاولة للسلطة لفرض اجندات او اتخاذ قرارات مصريية دون
املرور بحوار وطني واسع تشارك فيه كل القوى الحية بالبالد.

أصدرت مؤخرا وزارة الداخلية بالغا حول تعيينات
بحوايل  50معتمدية ،علما أن عدد املعتمديات يناهز
 264أي ان التعيينات شملت قرابة ُ
خمس املعتمديات
 .تبدو الحركة واسعة وتأتي بعد إنتهاء اإلستشارة
اإللكرتونيّة وقبل اإلستفتاء املنتظر واإلنتخابات
املربمجة لديسمرب .2022
يف البلدان الديمقراطية تحظى مثل هذه املناصب
الجهوية بيشء من اإلستقرار وال تخضع إال للتقييم اإلداري ويتم إختيار
أشخاص نساء كانوا أو رجاال لهم من الكفاءة والتكوين ما يسمح باالعتماد
عليهم يف مجايل التسيري اإلداري واملايل .وعىل سبيل الذكر ال الحرص سبق
لرئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة املعروفة بقربها من اإلشرتاكيني أن
تحملت مسؤولية توازي منصب الوايل يف تونس طيلة نحو  10سنوات
عملت خاللها حتى يف ظل حكومات من اليمني.
اما يف تونس فنشهد اآلن تعيينات يف الواليات واملعتمديات وكأن االمر
يتعلق بمجرد مواطن شغل عادية واالدهي من ذلك ان انصار الرئيس
يقدمون املعينني الجدد عىل أنهم من أبناء املرشوع األوفياء .والن االختيار
ال يخضع ألية مقاييس موضوعية نشهد تخبطا مثل حالة الشاب الذي
تم تعيينه عىل رأس معتمدية قبل "التفطن" الحقا اىل أنه مارس سابقا
السياحة الحزبية ليتم العدول عن تكليفه!
خطة وال أو معتمد تتطلب عدا نظافة اليد والنزاهة الكفاءة وتقتيض
التعامل مع املواطنات واملواطنني وفق القوانني وبكل حياد خاصة خالل
اإلنتخابات أو اإلستفتاءات .أن يجري وزير الداخلية حركة بهذا الحجم
(شملت حتى أشخاصا عينوا حديثا) يف هذا الظرف بالذات يطرح تساؤالت
عن العالقة املمكنة مع اإلستفتاء واإلنتخابات ا ُملراد إجراؤهما قريبا ويثري
الريبة بعد ما شهدت بعض مناطق البالد من إنخراط تام للوالة واملعتمدين
يف حملة التحفيز عىل املشاركة يف اإلستشارة اإللكرتونية .الوالة واملعتمدون
هم باألساس مسؤولون عن حسن تسيري الشؤون الجهوية مع ما يتطلب
ذلك من نباهة وكفاءة ومعرفة مناطقهم ومتطلباتها .لكن يبدو أن السيد
وزير الداخلية ال يبحث إال عمن يتقنون الصمت والطاعة.

صورة تتحدث

www.acharaa.com
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قالوا

قيس سعيد

بدأ اإلعداد لهذا املرسوم
عن طريق االستشارة الوطنية
التي نجحت رغم ك ّل العقبات
التي وضعوها…ستأتي اللجنة
االستشارية التي سيتم التداول يف تركيبتها
واختصاصاتها ثم بعد ذلك سيتم اعداد املرشوع
وعرضه من قبل رئيس الجمهورية عىل الشعب حتى
يقول كلمته الفصل  ...سيتم املرور من دستور كان
سيؤدي اىل تفجري الدولة من الداخل اىل دستور يعرب
حقيقة عن ارادة الشعب…ستكون هناك جمهورية
جديدة تقوم عىل أُسس متينة تضمن وحدة الدولة
واستمرارها وتضمن حقوق التونسيني والتونسيات
يف حياة كريمة .

عبير موسي

املرسوم الجديد يؤكد ان الحاكم
بأمره ال يعطي اية قيمة للشعب
وال يعتربه موجودا أصال ..من يقرأ
املرسوم واملراسيم السابقة يقول ان سعيّد لم يدرس
ابدا القانون …يجب التحقيق والتحقق من الشهادة
التي تحصل عليها سعيّد والشهائد التي منحها للطلبة
…حصل براكاج للدولة التونسية ..اليوم هناك معركة
قانونية وهناك افتكاك للدولة ومن املفرتض عىل كل
من درس القانون ان ينتفض ويثور وخالف ذلك هو
تخل عن الدولة وعن واجب املواطنة وسنرفع شكاية
جزائية عىل العميد الصادق بلعيد بعد تعيينه من
طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيسا منسقا
للهيئة الوطنية االستشارية من أجل جمهورية جديدة
والفصالن  57و 64من مرسوم املحاماة يمنعان
عميد املحامني من ترؤس لجنة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية وانا اطالبه باالستقالة.

ابراهيم بودربالة

...بالنسبة يل أتبنى وال أستحي
وال اخىش لومة الئم يف مساندة
رئيس الجمهورية عندما يقول
انه سيحاول القضاء عىل الفساد
الذي استرشى يف البالد وهذا موقف مبدئي وموقف
من هيئة املحامني وأغلب املحامني…نعلم جميعا
ان الفساد استرشى يف البالد االن وإن رفع رئيس
الجمهورية هذه املسألة فإننا نسانده دون قواعد او
رشط ....

عمر صحابو

بعد املعاينة والتعمق خلصت إىل
قناعة نهائية وال رجعة فيها هي أن
وجود قيس سعيد عىل رأس الدولة
يشكل خطرا عىل بالدنا وشعبنا
ودولتنا ،اعتذر ألنصار قيس سعيد الذين ال يزالون
يؤمنون به ،كنت من بني املدافعني عن  25جويلية
لكن الرجوع للحق فضيلة .ما هكذا تساس الدول
واألمم ،لقيس سعيد محاسن شخصية ال جدال فيها
إال أنه بعيد كل البعد عن الح ّد األدنى الذي يؤهله
لرئاسة دولة.

احمد صواب

 4شخصيات من بينهم والي بن عروس لقص شريط تدشين منشأة اقتصادية جديدة…
يدل على القيمة النسبية لالنجاز… الحاصيلو عيطة
وغياب وزير في حفل التدشين
ّ
وشهود على ذبيحة قنفوذ…

املرسوم الرئايس املتعلق باحداث
الهيئة الوطنية االستشارية من
اجل جمهورية جديدة خالف االمر
 117الذي هو دستور قيس سعيد
الصغري ومضمون الدستور الجديد سيكون موجها
وغري نزيها وانا ادعو العمداء الـ 5لكليات الحقوق
والعلوم القانونية والسياسية بتونس إىل النأي
بأنفسهم عن املشاركة يف هذه العملية السياسية..
ودستور قيس سعيد املنتظر سيكون بمثابة اقتباس
لدستور نابليون الثالث بعد انقالبه عىل الجمهورية
الفرنسية الثانية يف  ... 1851ومن الدالالت عىل ذلك
انه تم وضع مبدأ التشاركية والشفافية يف االقامة
الجربية وذلك عرب فرض واجب التحفظ وحفض رس
املداوالت عىل كامل اعضاء اللجان الثالث..
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خلفيات الصراع بين "ناتوستان" وموسكو:

حرب إلغاء الدوالر ضد حرب إلغاء روسيا
الحبيب القيزاني
بعيدا عن تطورات الحرب الدائرة بأوكرانيا ،تُثبت التداعيات التي خ ّلفتها وجود صراع جغراستراتيجي عالمي بين روسيا وما بات خبراء استراتيجيون يسمونه
"امبراطورية ناتوستان".
صراع تؤكد الوقائع التي شهدها العالم منذ انهيار معسكر االتحاد السوفياتي تصميم الحلف األطلسي بقيادة أمريكا على تضييق الخناق على روسيا عبر
ضمّ أقصى ما يمكن من دول أوروبا الشرقية العضوة سابقا في حلف فرصوفيا الشيء الذي دفع بوتين لـ "التصرف" على طريقته والتلويح باللجوء الى السالح
النووي اذا تط ّلب منه األمر ذلك دفاعا عما تسميه القيادة العسكرية الروسية "فضاء حيويا تابعا لنفوذ بالدها وال يمكن السماح ألي دخيل باالقتراب منه".

بني بوتني وبايدن ،ملن ستؤول الكلمة األخرية؟
رصاع ال يدور عىل جبهات القتال فحسب
وإنّما أساسا يف كواليس الدوائر االقتصادية
واملالية واتّخذ عنوانا بارزا حسب توصيف
عدد من الصحف الغربية هو "إلغاء روسيا
من الوجود" ردّا عىل تجرىء قيادتها
شن حرب اللغاء الدوالر األمريكي .وبني
ّ
كف عفريت
املعسكرين تقف أوروبا عىل
أمام مخاطر تدمري اقتصادات بلدانها يف
ظ ّل تداعيات عقوبات مالية واقتصادية ال
مثيل لها مفروضة عىل روسيا إضافة اىل
مخاوف من انفالت األوضاع واندالع حرب
واسعة النطاق ال أحد يضمن غياب السالح
النووي عنها أمام رفض الطرفني املتواجهني
الهزيمة رفضا تاما بفعل أن األمر يتع ّلق
بقضية وجودية.
بعد حزمة العقوبات االقتصادية واملالية
التي أقرتها دول "الناتو" كعقاب عىل غزو
روسيا أوكرانيا وأمام عجز هذه الدول عن
شن حرب عليها غري مضمونة العواقب
بسبب تهديد موسكو باستعدادها الستعمال

السالح النووي لم يجد الحلف األطليس من
ر ّد آخر سوى ض ّم فنلندا والسويد اليه تعبريا
عن إرصاره عىل توسيع حدوده يف اتجاه
إحكام حصاره عىل روسيا.
الكرملني الذي سبق له أن نعت "الناتو"
خصوصا بعد الحرب الروسية-األوكرانية
لعام  2014بالعدوانية ر ّد عىل الخطوة
األطلسية الجديدة باإلعالن عن بناء 12
قاعدة عسكرية غربي البالد بما حوّل
املنطقة عموما اىل خاليا عسكرية مع ما
يعني ذلك من احتماالت وقوع حوادث
استفزاز أو أخطاء وما قد ينج ّر عنها من
أخطار ال تُعرف عقباها.
كشفت الهبّة األوروبية لـ "نجدة"
أوكرانيا أن دول القارة العجوز مجتمعة
تحوّلت اىل شبه مستوطنة أمريكية تُميل
عليها واشنطن السياسات االقتصادية
والعسكرية بما يخدم مصالح الحلف
االنغلوساكسوني (أمريكا وبريطانيا)
ال غري .ورغم تحذير جاك أتايل مستشار

الرئيس الفرنيس الراحل فرانسوا ميرتان منذ
حوايل  30سنة من أن يؤدي خضوع أوروبا
ألمريكا اىل "تقطيع أوصالها واغتيالها"
فقد اتضح انها ماضية – تحت الضغوط
االمريكية – يف طريق "التحوّل اىل فريسة"
وفق كالمه.
هذا الوضع تُعارضه روسيا من منطلق
أن أراضيها تش ّ
كل يف النهاية امتدادا
للقارة األوروبية .ولذلك نراها ترفض ربط
مستقبلها بمصري أوروبا.
يعترب بوتني أن انهيار االتحاد السوفياتي
كان حادثا عرضيا  accidentأسبابه داخلية
أكثر منها خارجية .ولذلك هادن االمريكان
طيلة العرشين سنة املاضية حتى أعاد
بناء قوة عسكرية روسية جديرة بقوة
عظمى مع الرتكيز عىل الصواريخ النووية
الفرطصوتية طويلة املدى وهو ما سمح له
اثر اطالق غزو أوكرانيا بتحذير أي كان من
ّ
التدخل يف الحرب.
مغبة
ّ
رغم تجندها للرتويج ألطروحات

"الناتوستان" التي ترصّ واشنطن عىل
فرضها عىل دول الحلف ،لم تخل بعض
وسائل االعالم الغربية من تحذيرات
اطلقتها شخصيات سياسية من اطالق
العنان الستفزاز روسيا ومحاولة الدفع نحو
االحتكاك بها عسكريا بالنظر ملا يمكن أن
يكون لذلك من تداعيات قد تصعب السيطرة
عليها واقتناعا منها بأن ال ه ّم للقيادة
االنغلوساكسونية املتح ّ
كمة يف "الناتو"
سوى خدمة مصالح بلديهما ولو كان ذلك
بتعريض أوروبا ما بعد "الربيكسيت" اىل
خطر حرب كالسيكية ربّما تعيدها عقودا
اىل الوراء ،هذا ان لم ينفلت الشيطان النووي
من عُ قاله.
اضف اىل ذلك انه اتضح ان الدول األوروبية
باتت عىل قناعة بعجزها عن االستغناء
عن الغاز والنفط الروسيني عىل األقل عىل
املدى املتوسط وبأن عكس ذلك يعني موت
حضارتها .وقد كشفت العديد من وسائل
اعالم ما يسمى بـ "االعالم البديل" يف الغرب
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ان معظم الرشكات األوروبية بل وحتى
االمريكية اهتدت اىل حيل ملواصلة رشاء
الغاز والنفط الروسيني عرب دول وسيطة ال
تنتمي للحلف األطليس وغري مُ لزمة بالتايل
بالخضوع للعقوبات املفروضة عليها يف
حال خرقها.
وال يمكن اليوم فهم دوافع تح ّرك
بوتني اال ّ بالعودة اىل الوراء .فتاريخيا لم
تكن أوكرانيا ابدا دولة بأت ّم معنى الكلمة
اذ كانت دائما ما يمكن اعتباره ذيال تابعا
لالمرباطوريات التي عرفتها أوروبا الواسعة
(من انقلرتا اىل أقىص حدود روسيا الرشقية)
سواء كانت اإلمرباطورية البولونية او
امرباطورية النمسا-املجر او امرباطورية
تركيا وخصوصا اإلمرباطورية الروسية.
وتاريخيا تعني كلمة "أوكرانيا" باللغة
الروسية "املنطقة املتاخمة" وتض ّم املناطق
الغربية التابعة المرباطورية القيارصة.
و ّملا توسعت اإلمرباطورية الروسية نحو
الجنوب اطلقت عىل املناطق التي تم ضمّ ها
خصوصا بعد الحرب الرتكية – الروسية
اسم "نوفوروسيا" (روسيا الجديدة) .أما

املناطق التي تم االستيالء عليها بالشمال
ُ
فسميت "مالوروسيا" (روسيا
الرشقي
الصغرى).
بعد استعادة روسياعافيتها لم تهضم
الواليات املتحدة االمريكية التي أصبحت
آنذاك القطب األوحد الحاكم يف العالم
إعادة "نوفوروسيا" (اوكرانيا) ومالورسيا
منطقة الدونباس اىل دائرة نفوذ فيدرالية
روسيا .وما يحدث اليوم هو أن بوتني ق ّرر
بعد ارتخاء نفوذ بالده بأوكرانيا وثبوت
سعي واشنطن لضمها اىل الحلف األطليس
وضع النقاط عىل الحروف عىل الطريقة
الروسية أي إعادة ادماج أوكرانيا يف الحديقة
الخلفية لبالده ورفع فيتو يف وجه زحف
الناتو نحو حدودها.
ميخائيل هدسون أستاذ االقتصاد
بجامعة ميسوري االمريكية كتب يف تحليل
جديد له " :بات الدوالر األمريكي يلتهم
األورو التهاما" مضيفا بلهجة ممزوجة
بنربة هزلية " :يمكن ألوروبا اليوم التخيل
عن عملتها ومواصلة العيش كنسخة
موسعة من بورتو ريكو" قبل أن يتابع :

"لم تعد اوروبا مستقلة بل تحوّلت اىل شبه
باناما او ليبرييا البلدين اللذين ليسا يف
النهاية سوى مركزين للبنوك غري املقيمة
املتهربة من دفع الرضائب واللذين يتعامالن
بالدوالر األمريكي لعدم امتالكهما عملة
وطنية".
وحسب هدسون " :من شأن الحرب
الدائرة بأوكرانيا باعتبارها نسخة معدلة
من الحرب الباردة ان تدوم ما ال يقل عن
عقد أو عقدين بسبب إرصار الواليات
املتحدة عىل توسيع دائرة الرصاع بني
الرأسمالية الجديدة واالشرتاكية وتحويله
اىل نزاع عاملي" قبل ان يستدرك قائال " :لكن
ما هو غري مؤكد وال واضح هو معرفة ان
كانت الواليات املتحدة ستقدر بعدما ك ّرست
غزوها الوروبا اقتصاديا عىل احكام قبضتها
عىل بلدان قارتي افريقيا وامريكا الجنوبية
يف وقت يتواصل بناء رشاكة روسية – صينية
يف طريقها لتشمل معظم دول آسيا".
عادت اذن الحرب الباردة أكثر سخونة
واألكيد أن نطاقها مرشح للتوسع يف ظ ّل
التوتر القائم من جهة أخرى بني أمريكا
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والصني خصوصا بعد صفقة "أوكوس"
التي خلقت ناتو جديدا ملنطقة املحيط
الهادئ يض ّم أساسا أمريكا وبريطانيا
وأسرتاليا اىل جانب كندا ونيوزلندا .ناتو
اعرتفت واشنطن بأن هدفه التصدّي لصعود
الصني كقوة عظمى جديدة بما يفرض
وجود عالم متعدّد األقطاب ترفضه الواليات
املتحدة وترصّ عىل ضمان قرن أمريكي
جديد ال سيادة عىل العالم فيه إال ّ لها .لكن
ّ
شن حربا عىل أوكرانيا ال ينظر
بوتني الذي
اىل املسألة بنفس العيون ومثله القيادة
الصينية التي لم ترتدّد منذ  3أيام عن ارسال
اسطول حربي بقيادة حاملة الطائرات
الوحيدة التي تملكها الستعراض عضالتها
يف بحر الصني املتنازع عليه مع أمريكا
وبعض دول املنطقة يف رسالة مضمونة
الوصول لواشنطن التي ردّت بارسال حاملة
الطائرات "يو.اس .رونالد ريغن" للتذكري
بأنها ال تنوي التخيل عن نفوذها الذي بنته
يف املنطقة منذ استسالم اليابان اثر رضبه
بقنبلتني ذريتني.

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

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

المح ّرك

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

السعر والعرض

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

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب www.kia.tn – contact@kia.tn :أو عىل أرقام الهواتف التالية 36406200 :و 36010701و36010710
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من ينهار أوال :الواليات املتحدة األمريكية
أم أوروبا أم روسيا أم الدول العربية؟
بقلم  :ألكسندر نازاروف
تقوم اإلمرباطورية األمريكية عىل أساس استنزاف رؤوس
األموال من جميع دول العالم.
هو نظام معقد متعدد املراحل ،يستفيد فيه أصحاب
االمتياز يف الهرم الغذائي الذي بنته الواليات املتحدة األمريكية
(يف إطار منظمة التجارة العاملية) من تجارة البضائع إىل
جميع دول العالم األخرى ،ثم بعد ذلك يرسلون جزءا من
األموال املستلمة مرة أخرى إىل الواليات املتحدة.
اآللية بسيطة :تصدر الواليات املتحدة األمريكية سندات
لتمويل عجز ميزانيتها الحكومية املتضخمة .بينما تشرتي
أوروبا واليابان والصني ،التي تتمتع بميزان تجاري إيجابي
(بمعنى أنها تصدر أكثر مما تستورد) ،تلك السندات من
ناتج أموالها الفائضة .عالوة عىل ذلك ،تحتفظ دول أخرى
باحتياطياتها عىل شكل سندات أمريكية ،إال أن املساهمني
الثالثة الرئيسيني ،حتى وقت قريب ،هي الدول املذكورة،
وكانت أوروبا حتى وقت قريب تشرتي ما يصل إىل  80%من
األوراق املالية األمريكية.
وهكذا ،فإن العالم بأرسه يموّل املستوى املعييش املبالغ فيه
للمواطنني األمريكيني ،وكذلك اإلنفاق العسكري األمريكي.
لكن ،وبحلول عام  ،2008لم يعد ذلك كافيا ،ومع اندالع
األزمة املالية العاملية يف ذلك العام ،اضطرت واشنطن إىل إضافة
مصدر ثان لتمويل عجز امليزانية ،أال وهو طباعة األموال غري
املغطاة.
اآلن ،توقفت كل مصادر التمويل عن العمل ،ووصل هذا
النظام إىل مرحلة الشلل والتفكك.
فأصبح التضخم الخارج عن السيطرة يجرب االحتياطي
الفيدرايل األمريكي عىل التخيل عن “التيسري الكمّ ي” ،أي
طباعة األموال غري املغطاة ،والتي كانت تستخدم أيضا لرشاء
سندات الخزانة .عالوة عىل ذلك ،يخطط االحتياطي الفيدرايل
لسحب  47.5مليار دوالر من التداول يف جوان ،وزيادة حجم
املسحوبات تدريجيا إىل  95مليارات دوالر يف سبتمرب.
يتزامن ذلك مع انهيار نظام الرضائب االستعماري.
وأصبح ارتفاع أسعار السلع األساسية يدفع نحو القضاء
عىل الفوائض التجارية ألوروبا واليابان وغريهما من املانحني

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

املاليني األمريكيني ،حيث بلغ العجز التجاري لليابان  6.5مليار
دوالر يف أفريل ،بينما بلغ العجز التجاري ألوروبا يف الربع
األول من عام  65.4 ،2022مليار أورو .نتيجة لذلك ،بدأت
أوروبا واليابان يف سحب رأس املال من ديون الواليات املتحدة
األمريكية.
ال زالت الصني تحافظ عىل ميزان تجاري إيجابي ،ولكن
عىل خلفية تجميد األصول الروسية ،بدأت الصني يف التخلص
من السندات األمريكية مقدما.
كنتيجة لذلك ّ
خفض يف مارس املايض حائزو االستثمارات
يف الديون األمريكية من األجانب استثماراتهم يف الديون
األمريكية بمقدار  97مليار دوالر!
بهذه الطريقة ،فقدت الواليات املتحدة األمريكية مصادر
تمويل ميزانيتها العامة ،بينما يعني رفع الرضائب اإلجهاز
عىل الصناعة املحلية.
إنه طريق مسدود ،حالة “تسوغتسفانغ” Zugzwang
يف الشطرنج ،حينما تؤدي جميع خطواتك املقبلة إىل تدهور
الوضع.
إال أن الوضع يف أوروبا أسوأ من ذلك .فباإلضافة إىل كل هذه
املشاكل بسبب هرم الديون والطباعة غري املحدودة لألموال
غري املغطاة ،تضطر أوروبا كذلك إىل دفع ثمن محاولة خنق
روسيا بالعقوبات ،وبالتايل ارتفاع أسعار املواد الخام .عالوة
عىل أن الحفاظ عىل سعر فائدة سلبي ،عىل خلفية ارتفاعه يف
الواليات املتحدة األمريكية ،يؤدي إىل تدفق رأس املال األوروبي
إىل هناك ،األمر الذي يضعف األورو ،وبالتايل يزيد من رسعة
التضخم يف أوروبا.
لكن ،ومع ذلك ،فاملرشح األول إىل االنتقال إىل عالم آخر
ليس أوروبا ،وإنما البلدان النامية ،التي تعتمد بشكل كبري عىل
رأس املال األجنبي واملواد الخام واألغذية املستوردة ،ولديها
ميزان تجاري ودفع سلبي.
ويف حالة النقص الحاد يف األموال لتمويل ميزانية الدولة،
سوف تضغط الواليات املتحدة األمريكية للحصول عىل األموال
من كل مكان.
وسوف يكون من بني الضحايا سوق األسهم األمريكية،

التي شهدت بالفعل ترجعا بنسبة  18%من ذروتها يف ديسمرب
املايض ،وسيستمر السقوط.
عالوة عىل ذلك ،ستندفع أوروبا نحو مزيد من زعزعة
االستقرار ،ومن املحتمل أن يتم تكليف بولونيا أو أية دولة
أخرى يف “الناتو” بالتحريض عىل رصاع أكرب مع روسيا ،بحيث
يتدفق رأس املال األوروبي إىل الواليات املتحدة األمريكية.
وأخريا وليس آخرا ،بدأ املستثمرون األمريكيون والعامليون
يف سحب رؤوس أموالهم من األسواق النامية ،ما يزيد بشكل
كبري من ُكلفة االقرتاض بالنسبة للدول العربية.
وكانت سرييالنكا أول من انسحب من الحلبة ،لكن إذا
قارننا املناطق ،فإن منطقتي الرشق األوسط وشمال إفريقيا
هما األكثر عرضة للخطر .ولسوء الحظ ،فإن املخاطر كبرية
للغاية بالنسبة ملرص ،التي تحتفظ بأكرب معدل إيجابي يف
العالم عىل سنداتها ،من يشري إىل مجاعة مالية حادة.
ستكون املنطقة العربية أول من يصل إىل املرحلة النهائية،
أي مرحلة األزمة الحادة ،ثم أوروبا ،أما الواليات املتحدة
األمريكية ،فستكون ،كما يليق بمركز هذا النظام ،آخر
املترضرين.
تبدو روسيا ،عىل هذه الخلفية ،وكأنها جزيرة من التفاؤل
املايل .فرغم من العقوبات ،تتعزز العملة الوطنية ،الروبل،
وأصبحت أقوى عملة عىل هذا الكوكب ،كما حصلت البالد عىل
ميزان تجارة خارجية إيجابي ضخم ،بينما يستمر التضخم يف
االنخفاض.
بالطبع ،ويف ضوء ذلك ،ال تبدو محاوالت الواليات املتحدة
األمريكية إعالن إفالس روسيا أكثر من مزحة.
مع ذلك ،فمن الواضح أن ذروة املشاكل االقتصادية لروسيا
ال تزال يف الطريق ،ربما يف الخريف .إال أن مشاكلها ليست
نظامية ،ويمكن التغلب عليها بمرور الوقت .ويف املواجهة بني
روسيا والغرب ،يكفي أن تصمد روسيا للعام املقبل ،وال أرى
أي عوائق أمام ذلك.

مستشارو التحرير :

مراسل قار بأوروبا :

المنصف السليطي  -مسعود رمضاني -
أنس الشابي  -أسعد جمعة  -كريم الميساوي -
السيدة السالمية  -عامر الجريدي

جمال بن جميع

الملحق الثقافي :

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :

معز زيّود  -الحبيب القيزاني
ّ
كتاب افتتاحيات :

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

ّ
الفالح  -عواطف البلدي
منير

االستشارات التاريخية :

د.محمد لطفي الشايبي
ّ
الفني :
المدير

فيصل بن البشير

رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي

الشارع القضائي :

لطفي واجه

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء بن محمد

الريبورتاجات :

العنوان :

محمد الجاللي
التحرير :

أنور الشعافي -منى المساكني  -صالح بوزيان -
أماني الخديمي  -خالد النوري  -تميم أوالد سعد -
كريمة السعداوي  -نائلة الشقراوي -
حازم الشيخاوي  -يوسف مارس
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كانت من أبرز دعاة الحرب على روسيا :

تغي خطاهبا
«نيويورك تايمز» ّ
وتتحدث عن فشل أمريكي بأوكرانيا

بقلم  :جون .في .والش أستاذ العلوم االجتماعية بجامعة ماساشوتس األمريكية
تحت هذا العنوان نقل موقع "الشبكة
العاملية" مقاال نرشه جون.يف.والش
 John V.Walshأستاذ العلوم االجتماعية
والفيزيولوجيا بجامعة ماساشوتس
االمريكية بموقع ( Antiwarضد الحرب)
جاء فيه " :أوعزت صحيفة "نيويورك
تايمز" للحكومة االمريكية بوضع ح ّد
للحرب التي تشنها بالوكالة عىل روسيا.
و"نيويورك تايمز" مك ّلفة بمهمة أدّتها
بشكل مذهل خالل األشهر األخرية وكانت
سبّاقة يف إعداد الرواية األمريكية عن الحرب
بأوكرانيا ،رواية معدّة لرفع معنويات
ّ
ضخ مليارات ال
الطرف االوكراني وتربير
تُعد من جيوب دافعي الرضائب االمريكان يف
حرب جو بايدن التي تخوضها أوكرانيا ض ّد
روسيا بالوكالة عن بالدهم ...يوما بعد يوم
وصفحة بصفحة حرصت "نيويورك تايمز"
بالكلمات والصور عىل تلقني الجميع بما يف
ذلك السياسيني وقادة الرأي العام األفكار
واملواقف التي عليهم تبنيها من الحرب.
وهكذا عندما تكتب الصحيفة أن
األوضاع ليست عىل ما يرام بالنسبة
للواليات املتحدة ورجلها بكييف ،فولوديمري
زيلنسكي فمعنى ذلك أن ما حدث عكس ما
كان منتظرا ونراها تلجأ اىل صيغ وتراكيب
من نوع أنه "أصبح من الصعب التغايض
عن بعض الحقائق" بعدما كانت تشري اىل أن
نفس الحقائق لم تكن مطمئنة مثلما كان
الحال مع مقال لها نرشته بصفحتها االوىل
يوم  11ماي الجاري تحت عنوان "رغم
خسائرهم ،الروس يسيطرون عىل جزء

كبري من رشق أوكرانيا" بما يعترب تعبريا
ملتويا للته ّرب من االعرتاف بانتصار رويس
وهزيمة أوكرانيا ومن يقف وراءها".
وحتى العنوان املذكور الذي يجانب
الحقائق عىل أرض املعركة فإنه ال يعدو أن
يكون سوى محاولة لتهدئة الخواطر أمام
مرارة الحقيقة .وأوّل دليل عىل ذلك قول
الصحيفة يف الفقرة االوىل " :لقد اتضح أن
دخان املعارك اليومية غطى عىل حقيقة
جغرافية تق ّر بأن القوات الروسية حققت
تقدّما وليس "سيطرت عىل مناطق" .ثم
جاء يف مقال "نيويورك تايمز" " :أعلنت
وزارة الدفاع الروسية أن قواتها يف رشق
أوكرانيا حققت تقدّما بلغت معه الحدود
الواقعة بني دونسك ولوغانسك املقاطعتني
الروسيتني اللتني يحارب االنفصاليون
فيهما بدعم رويس الجيش االوكراني منذ 8
سنوات...
وبذلك تذ ّ
كرنا الصحيفة دون أن تنتبه
اىل ذلك بأن رصاصات الحرب الدائرة اآلن
لم تنطلق يوم  24فيفري املايض مثلما
روّ ج لذلك القائمون عىل الصحيفة من قبل
وإنّما قبل  8سنوات يف الدونباس وهذا تذكري
مفحم لكل الذين يبنون مساندتهم للحرب
عىل منطق من أطلق الرصاصة االوىل ودليل
عىل أن رؤيتهم األخالقية للمشكلة قائمة
عىل وجهة نظر ميتة .وتضيف الصحيفة :
"ان االستيالء عىل منطقة الدونباس اضافة
اىل نجاح باهر يف غزو مناطق جنوب أوكرانيا
املتاخمة لشبه جزيرة القرم يمنحان
الكرملني امتيازا هائال يف أية مفاوضات

لوضع ح ّد للنزاع" .وتواصل "يتمتع الروس
بامتياز آخر يتمثل يف سيطرة مطلقة عىل
البحر األسود الذي يمثل مم ّرا للتجارة
األوكرانية التي ش ّلوها عرب حظر قد يؤدي
اىل خنق أوكرانيا اقتصاديا بعدما تسبب يف
أزمة حبوب عاملية وليس هذا آخر األخبار
السيّئة".
وتابع كاتب املقال نقال عن نيويورك
تايمز قولها " :حققت روسيا بالفعل أحد
أهدافها الرئيسية  :االستيالء عىل جرس
يربط األرايض الروسية بشبه جزيرة القرم"
و"تحوّل مصنع الفوالذ "أزوفستال" بمدينة
ماريوبول والذي يع ّد آخر معاقل املقاومة
األوكرانية اىل مج ّرد جيب محدود يتحصن
بداخله مئات من الجنود الجوعى يختبئ
أغلبهم داخل مالجئ".
وختاما كتبت الصحيفة عن الوضع
االقتصادي بأوكرانيا يف خض ّم الغزو الرويس
" :فرضت الحرب عىل االقتصاد األوكراني
ضغطا شديدا نتيجة تدمري واسع النطاق
لحق بنياها التحتية وقدرات االنتاج لديها".
والش كتب يف ختام تعليقه " :عرضت
الصحيفة قصة فشل حزينة تفوح منها
رائحة املوت تخ ّللتها بعض الطرائف التي
شهدتها جبهات القتال اىل جانب شهادة أفريل
هاينز مديرة وكاالت املخابرات االمريكية
التي جاءت حذرة ولكنها متشائمة .ولكن
املتمعن يف ما بني كلمات املقال وسطوره
يالحظ أن العملية التي دبّرتها أمريكا
وحلفاؤها ضد روسيا باءت بفشل ذريع.
ورغم ذلك وبفعل الهلع واالرتباك اللذين

مليارات الم ّر ات يوميا
املجلس االيرلندي للحريات املدنية اتهم مؤسسة «غوغل»
بانتهاك حرمة الحياة الخاصة بمليارات الناس واالف الرشكات
واإلدارات عرب م ّد رشكات أخرى باملعطيات التي تسجلها اثر
الزيارات وعمليات تحديد هويات روّاد االنرتنات التي تقوم بها
مصالحها.
املجلس كشف أن «غوغل» تمكن يوميّا ما ال يقل عن 4698
رشكة عاملية من معطيات خاصة مربزا أن ذلك يعني أنها تقوم
بذلك  294مليار م ّرة يف الواليات املتحدة االمريكية و 197مليار
م ّرة يف أوروبا.

ّ
فك الحصار عن فنزويال ؟
دليس رودريغيز ،نائبة الرئيس الفنزوييل نيكوال مادورو
أكدت أن الواليات املتحدة رخصت لرشكات النفط االمريكية
واألوروبية بالدخول يف مفاوضات مع بالدها واستنئناف
نشاطها بها بعد حزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن عىل
كاراكاس منذ ما ال يقل عن  10سنوات.
دليس أوضحت يف تغريدة لها أن حكومة بالده تطمح لرؤية
القرار األمريكي يفتح الباب أمام رفع تام لـ «العقوبات الظاملة
التي تطال كل فئات شعبناا».
وكالة سوشياتد براس تحدثت عن إشارة مسؤولني
بالحكومة االمريكية لم تذكرهم اىل ّ
تغي موقف واشنطن إزاء
العقوبات التي تفرضها عىل فنزويال وتأكيدهم أن حكومة

اصاباها تواصل تواصل واشنطن بذل جبال
من االموال بتحريض من الشق الجمهوري
يف الكونغرس بما يزيح الستار عن قصة
اخرى تتعلق باختفاء دعاة الحرب يف صفوف
الديمقراطيني ...ولكن ملاذا غريت نيويورك
تايمز فجأة خطابها؟ هل كان ذلك نتيجة
مراقبة فرضها خط التحرير؟ ال يبدو األمر
كذلك اذ أن صفحات الجريدة تضمنت يف
نفس العدد مقال رأي آخر حمل عنوان :
"أمريكا وحلفاؤها يريدون استنزاف روسيا
وما كان عليهم فعل ذلك" .مقال يوحي بني
سطوره بأن الوقت حان لرتفع أمريكا الراية
البيضاء ...لذلك الب ّد من تبنّي اسرتاتيجية
جديدة لحل االزمة االوكرانية تعتمد
اساسا عىل "الجهود الديبلوماسية ولكن
بدل ذلك هناك ارصار عىل اظهار الحرب
الدائرة كرصاع بني الديمقراطية والتسلط
والدونباس كحدود للديمقراطية وال يتم
ذلك يف اطار مج ّرد حماسة عمياء وانما
نتيجة النعدام االحساس بمخاطر لم تعد يف
حاجة لالثبات .ويبدو ان بعض اعضاء نخبة
السياسة الخارجية االمريكية وبعض دوائر
الدولة العميقة استشعروا كارثة الحرب
التي فرضت زمرة من املحافظني الجدد
املتآمرين بمن فيهم بايدن ونوالند وبلنكن
عىل أوكرانيا خوضها بالوكالة عن أمريكا
وحلفائها يف الناتو .واليوم يبدو أنهم يسعون
اليقاف القطار الذي أطلقوه قبل أن يسقط يف
الهاوية لكن نجاحهم يف ذلك غري مؤ ّ
كد .لذلك
بات واضحا أن علينا التخلص من املتسبّبني
يف هذه النكسة قبل فوات األوان".

وهذا يشء حسن لفنزويال وللواليات املتحدة وللعالم».

«دعم»

بايدن ق ّررت السماح لرشكة  Chevron Corpبالتفاوض حول
رخصتها مع الرشكة الوطنية بفنزويال   Petroleos de Venee
 zuelaدون ذكر ان كان األمر يتعلق بالتنقيب عن النفط بالبالد
أو تصديره.
وكالة االنباء االسبانية  EFEنقلت عن مسؤول سام
بالحكومة االمريكية توضيحه ان خطوة بالده تأتي اثر الحوارات
التي حصلت مؤخرا بني نظام مادورو والحكومة املؤقتة التي
اعرتفت بها أمريكا وعىل رأسها املعارض خوان غايدو.
اما صحيفة «وول سرتيت جورنال» فقد تحدثت تحت
عنوان «بايدن يرقص مع دكتاتور» عن «وجود تطورات تشجع
الواليات املتحدة والدول الديمقراطية عىل إعادة العالقات
مع فنزويال والرئيس نيكوال مادورو» دون ان توضح ان كان
املقصود بالتطورات السعي لضمان التزود بنفط فنزويال
استعدادا ملقاطعة النفط الرويس بسبب الحرب الدائرة بأوكرانيا.
واستشهدت الصحيفة بقول رئيس املكسيك األسبوع الفارط
خالل ندوة صحفية « :حصل اتفاق مع فنزويال عىل تمكني
رشكة أمريكية من استخراج مليون برميل من النفط يوميا

الجنرال تياري بوخارت ،قائد أركان الجيوش الفرنسية أكد
يف تغريدة له يوم  18ماي الجاري تقديم الجيوش الفرنسية ب ّرا
وجوّا وبحرا «دعما» للقوات األوكرانية.
املتعارف عليه يف لغة الجيوش أن كلمة «دعم» تعني املشاركة
يف العمليات القتالية .وممّ ا ع ّزز هذه الفرضية ان الجنرال
الفرنيس كشف يف تغريدته أن مكاملة هاتفية جمعته بنظريه
االوكراني الجنرال فالريي زالوزنيي الذي اتخذ له كمستشار أوّل
قائد فوج «ازوف»  AZOVالذي تتهمه موسكو بالنازية وشنت
العملية العسكرية للقضاء عليه.

عقاب

موقع «الشبكة العاملية» كشف أن حكومة املستشار األملاني
الجديد شولدز حذفت االمتيازات التي كان يتمتع بها املستشار
األسبق جرهار رشودر عقابا له عىل مساندة روسيا.
املوقع أوضح أنه كان عىل ذمة شولدز مكتب واسع غري
بعيد عن مقر السفارة الروسية وأنه كان يتقاىض منحة شهرية
مربزا أن كلفة املكتب واملنحة تبلغ سنويا  407االف أورو.
وحسب املوقع املذكور لن يتلقى رشودز مستقبال أية
مكافأة إال ّ مقابل الدور الذي يقبل بلعبه يف السياسة األملانية
وليس باعتباره مستشار سابق.
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موقع : SV Pressa

مقتل  20ألف جندي أوكراين يف معركة مايوبول
وعنارص كتيبة "أزوف" سيحاكمون يف روسيا

بعد مرور نحو  3أشهر عىل بدء الغزو
الرويس ألوكرانيا ورغم االمدادات الهائلة
من األسلحة التي وجهتها مختلف دول
الحلف األطليس وعىل رأسها الواليات املتحدة
األمريكية وبريطانيا وبولونيا وأملانيا وكندا
وأسرتاليا وفرنسا سقطت يوم الجمعة املايض
مدينة ماريوبول االسرتاتيجية يف أيدي القوات
الروسية .وأعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع
الروسية إيغور كوناشنكوف عن استسالم
مجموعة أخرية من جنود كتيبة "أزوف" تض ّم
 531مقاتال لريتفع بذلك عدد املستسلمني من
الكتيبة اىل " 2439نازيا" حسب تعبريه.
وقد حاولت عنارص الكتيبة املذكورة
ّ
التحصن يف
الصمود يف وجه الغزو الرويس عرب
مالجئ وخنادق بمجمع الفوالذ بماريوبول لكن
الحصار الذي فرضته عليهم القوات الروسية
مع القصف املكثف الذي شنّته طيلة أكثر من
شهر عىل املصنع أجرباهم عىل الخروج من
معقلهم رافعني الراية البيضاء.
وقد نرش التلفزيون الرويس صورا
الستسالمهم جابت قنوات كل وسائل االعالم
بالعالم تظهر رجاال يرتدون زيّا قتاليا بعضهم
مضمد الجراح وآخرون يمشون مستندين
لعكاكيز فيما تطلب األمر االستعانة بنقاالت
وسيارات اسعاف لحمل جرحى منهم
إصاباتهم خطرية اىل املستشفيات وما ال يقل
عن  500جثة كانت محفوظة يف ثالجات
خاصة بدهاليز املجمع الصناعي.
وقبل استسالمه ،أكد قائد الكتيبة بمجمع
"أزوفستال" الصناعي ،دنيس بروكوبينكو
يف فيديو عرب تلغرام من مكان يبدو أنه ملجأ
تحت األرض أن "القيادة العسكرية العليا
أصدرت أمرا بانقاذ حياة الجنود والتوقف
عن الدفاع عن املدينة" وهو كالم يتناسق مع
رفض االعرتاف بالهزيمة ويتماىش تماما مع
السياسة اإلعالمية للنظام األوكراني الذي
تحدث عن "إنقاذ األبطال" ويفضل يف بالغاته
كلمة "إجالء" جنود املجمع الصناعي عىل
كلمة استسالم".
وفيما ّ
عبت كييف عن رغبتها يف "تبادل
أرسى" ردّت موسكو بأنها تعترب قسما من
املستسلمني نازيني جددا" وليس جنودا وأنه
ستتم محاكمتهم عىل جرائم حرب ارتكبوها

نقل أحد جرحى كتيبة "أزوف" اىل سيارة اسعاف
ضد سكان روس بالدونباس منذ حرب 2014
إضافة اىل جرائم قتل جنود روس وقعوا يف
األرس.

مقتل  20ألف جندي أوكراني
بماريوبول؟
موقع  SV Pressaنقل عن قيادة أركان
القوات املسلحة األوكرانية تنبيهها ما أسماه بـ
"كومندوس زي"  Ze-Commendoيف إشارة اىل
الرئيس االوكراني زيلنسكي وزمرته اىل مخاطر
خمس بؤر عىل الجنود االوكرانيني مالحظا أن
دعاية النظام االوكراني ال تهتم بحياة الجنود
وأن همّ ها الوحيد محاولة الرتويج لوجود
مقاومة .وأكد املوقع أن عناد النظام االوكراني
تسبّب يف مقتل  500جندي اوكراني إضايف
بمجمع "أزوفستال" رغم علمها بأن السبيل
الوحيد لنجاتهم كان االستسالم.
ونقل املوقع عما قال انها أخبار قادمة
من كييف أن قيادة األركان األوكرانية ح ّذرت
الرئاسة من كارثة تتمثل يف استسالم ما ال
يقل عن  2500مقاتل متحصنني بمجمع
"أزوفستال" ونقلهم اىل موسكو للتحقيق
معهم ومحاكمتهم إضافة اىل استحالة حصول

أقاربهم وعائالتهم من وزارة الدفاع عىل ردود
هاتفية حول مصريهم مربزا أن الكثريين من
هؤالء ال يصدّقون رواية الوزارة حول وقوع
"تبادل لألرسى عىل مراحل".
وأضاف املوقع " :اذا أخذنا بعني االعتبار
وجود نحو  25الف مقاتل اوكراني تجنّدوا
للدفاع عن مدينة ماريوبول قبل سقوطها
بما يف ذلك جنود من القوات املسلحة وحرس
الحدود ووحدات مقاومة اإلرهاب وأن ما بني 5
و 7أالف فقط استسلموا فهم الجميع بأوكرانيا
ان البقية لقوا حتفهم وأنهم ليسوا مفقودين
مثلما يُروج لذلك قادة الوحدات األوكرانية".
وتابع املوقع " :عمّ ت الحرية واالرتباك بيوت
الكثري من العائالت اثر اعرتاف النائبة األوكرانية
كريا روديك التي شاركت يف وفد التفاوض مع
الروس حول "انقاذ جنود محارصين بمجمع
"أزوفستال" لصحيفة "نيويورك تايمز" بـ
"غياب آليات ملبادلة املحارصين بأرسى روس"
وإقرارها بأن "كييف ال تملك بنك مبادالت
إلتمام العملية" اليشء الذي أثار ضجّ ة لدى
زمرة زيلنسكي".
مرسبة من
انها
قال
أخبار
عن
ونقل املوقع
ّ
مكتب زيلنسكي أن أوكرانيا ال تملك ما يكفي
من األرسى الروس ملقايضتهم حتى بـ ٪ 20
فقط من املقاتلني الذين كانوا محارصين يف
املجمع الصناعي املذكور .وذ ّكر بأن قنوات
تلغرام األوكرانية كانت قد نبّهت اىل نرش
مقاتيل كتيبة "أزوف" صورا إلعدام أرسى
روس وتأكيدهم انهم لن يحتفظوا بأي أسري
رويس حيّا َق َ
ض عىل أي أمل يف الحصول عىل
تنازالت من طرف القوات الروسية.

تعتيم ودعاية كاذبة

جندي رويس يفتّش أحد مقاتيل مجمع أزوفستال

وواصل املوقع " :انتبهت كييف إىل أن صور
الخروج املخزي ألنصار االستقالل تجسد رؤية
انهزامية تدعو للتساؤل عما يمكن انتظاره
من بقية الجنود اذا كان الوطنيون التابعون
لكتيبة أزوف والذين تلقوا  24ساعة عىل 24
و 7أيام عىل  7طيلة  8سنوات تدريبات عىل يد

ضباط من الناتو قد راموا االستسالم".
واعتمادا عىل مصدر قال انه مقرب ممّ ا
أسماه ( Ze teamفريق زيلنسكي) نقل موقع
 SV Pressaأن املرشفني عىل مكتب االتصال به
وجهوا لوسائل االعالم األوكرانية ولقادة الرأي
العام أوامر بالتزام الصمت أطول وقت ممكن
حول استسالم مقاتيل كتيبة آزوف طبقا ملا
كشفت قناة تلغرام @.legitimniy
وواصل املوقع " :عجّ ت الجرائد االوكرانية
بصفحات يؤكد فيها املعهد األمريكي لدراسة
الحروب اقتناعه بأن مدن دونباس ال تواجه
اخطارا داهمة وتلميحه بذلك اىل انه لن يكون
بمقدور الجيش الرويس حشد العدد الكايف
من الجنود واآلليات للهجوم عليها" .وأشار
املوقع اىل أن تدوينات وتغريدات الجنود
االوكرانيني تؤكد عكس ذلك واىل أنهم يتحدثون
عن تكتيك االلتفاف الرويس الخانق Le
 rouleau compresseurعرب تدمري دفاعاتهم
برضبات متتالية من املدفعية الثقيلة وقاذفات
الصواريخ والغارات الجوية.
وأضاف املوقع " :تركز القوات الروسية
جهودها عىل احكام الحصار عىل  5مدن
صغرية هي  :زيفريو دوناتسك التي يتواجد
بها حوايل  2000جندي اوكراني وليسيشانسك
( 10آالف جندي) وأفدايفكا ( 4آالف جندي)
وسفتلودار ( 2000جندي) وغورسكي (حوايل
 3000جندي).
واضافة اىل كارثة مجمع "أزوفستال"
فوجئ فريق زيلنسكي بمصيبة جديدة  :ذلك
أن قائد الفوج  115التابع للكتيبة الثالثة من
قوات الدفاع األوكرانية نرش فيديو أكد فيه
أن قواته ترفض تنفيذ أوامر مهمات القتال
للدفاع عن مدينة زيفريودوناتسك مربرا ذلك
بعدم اكرتاث قيادة األركان بأرواح جنوده
ومواصلة ارساله مدنيني ومتطوعني انضمّ وا
للقوات األوكرانية تحت تأثري الدعاية اإلعالمية
ليسحقهم يف النهاية الزحف الرويس املدعوم
ب ّرا وجوّا وبحرا بينما ينعم زيلنسكي بالدفء
يف مكتبه عرب عابئ بعدد األرواح التي سقطت
الرضاء أنانيته".
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الرتبية الديمقراطية
بقلم  :د.نوفل حنفي
تبدو الديمقراطية التونسية يف حاجة ملحة خالل
هذه السنوات إىل الرتبية خاصة أنها مثل غريها من
الديمقراطيات الراهنة تعاني من أزمات التمثيل التي
تتلخص أساسا يف انخفاض نسبة املشاركة يف الشأن
العمومي بما يف ذلك تراجع نسب التصويت واالستشارة
والغياب الكيل للثقة يف رجال السياسة ،وذلك الن
الديمقراطية التونسية قد اقترصت منذ نشأتها عىل
مقاربات إجرائية وقانونية خالصة يف غياب تصور
فلسفي ديمقراطي يركز عىل الرتبية ال من حيث هي
طاعة وخضوع بل من حيث أنها حرية ومساواة بني
األطفال فيما بينهم وبني املعلم والطفل ،إذ تجعل
الرتبية يف هذا السياق من الديمقراطية مركز اهتمامها
وتهدف إىل تعميم الديمقراطية عىل األفراد خالل كل
فرتات التعلم ،وهو ما يعني أن الرتبية تنشد توزيع
القيم الديمقراطية داخل املسار الرتبوي منذ السنوات
األوىل لرتبية الطفل التونيس الذي يعاني من الجماعتية
 Communautarismeالتي تعمل عىل تهميش بعده
الفردي الحر واعتباره مجرد "رجل صغري" ،ويف ذلك
تعارض مع الرتبية الديمقراطية التي تحاول تأصيل
الحرية والتحديد الذاتي يف صميم جماعة األتراب إىل
جانب قيم العدالة واالحرتام والثقة ،فثمة دعوى لكل
املربني من اجل التحرر التدريجي من املبالغة يف االستعالء
عىل اآلخرين واستغالل ضعف مستوى الجيل الصاعد
من اجل احتقاره والحط من شانه خاصة وان الرتبية
الديمقراطية تنطلق من املساواة بني التلميذ واملعلم (.)1
ورغم أن تاريخ الرتبية الديمقراطية يعود إىل القرن
السابع عرش فإنها مازالت لم تجد العناية الكافية يف
اغلب التجارب الرتبوية يف تونس والعالم العربي( .)2لقد
نرش جون لوك سنة  1693كتابا بعنوان Pensées sur :
« » l’éducationحاول فيه رشح طريقة تدريس املعرفة
( )3وقد بني فيه بشكل واضح انه ال ينبغي أن تبدو املواد
التي يجب تعلمها بمثابة العبء وان ال يتم فرضها عىل
املتعلمني وهنا تصبح الدراسة كما هو الشأن يف تونس
تجربة مؤملة يشعر املتعلم بالنفور منها  .أما كتاب
«  » Emile ou de l’éducationالذي نرشه جان جاك
روسو سنة  1762فقد بني أن التلميذ ال يجب أن يتعلم
إال ما يراه نافعا له ( )4ومن املهم أن يقبل بكل شغف
عىل املدرسة وان يحب دروسه وان يتدرب عىل العودة
إىل ذاته وان يعتمد عىل أحكامه وتجاربه الخاصة(.)5
فال يجب عىل املعلم أن يفرض نموذجا للقيم بل عليه
أن يرتك الفرصة للمتعلم حتى يكتشف قيمه بكل
حرية( .)6يحث روسو عىل عدم تلقني العلم " إلميل" بل
ترك الفرصة له من اجل اكتشافه وانه ال ينبغي استبدال
الكتب بالتجربة الشخصية ألنها ال تدربنا عىل التفكري
بل تعلمنا التعويل عىل تفكري اآلخرين بحيث نرجح كفة
االعتقاد عىل حساب املعرفة الحقيقية.
ولنئ اهتم لوك وروسو برتبية األطفال املحظوظني
فقد أسس " ليون تلستوي"  Léon Tolstoïمدرسة
يف سنة  1859خصصها لتعليم أطفال املزارعني يف احد
ممتلكاته الخاصة بروسيا ورغم ذلك فقد تركها تشتغل
بشكل حر  ،صحيح أن املعلم يحافظ عىل مكانته املركزية
داخل املدرسة  ،ولكن للطالب حرية االختيار يف الذهاب

إليها ،وحتى وان حرض داخل القسم فله الحق يف اختيار
عدم االستماع إىل املعلم وإذا أراد الدخول إىل القسم فليس
للمعلم الحق يف منعه من ذلك بل عليه أن يحرص عىل
رعايته وتسخري قدراته البيداغوجية من اجل لفت انتباه
األطفال داخل مؤسسة ديمقراطية تقوم عىل احرتام
األغلبية " التالميذ والطلبة " .يشعر العديد من املربني يف
تونس ويف الخارج بقلق كبري إزاء تراجع شغف التالميذ
والطلبة باملواد األساسية وانبهارهم السحري باأللعاب
وخاصة األلعاب االلكرتونية والرقمية ،إذ ال يجد املربون
اي حرج يف استنكار هذه الظاهرة دون محاولة حقيقية
لفهم طريقة تفكري الجيل الجديد.
يجب أن يعرف املربي أن الخاصية األساسية للرتبية
الديمقراطية هي تعميم األلعاب  L’ubiquité du jeuيف
كل األمكنة والفضاءات .يقيض كل الشباب وخاصة
صغار السن معظم أوقاتهم إما يف اللعب بكل حرية
أو يف اإلقبال عىل بعض األلعاب الرقمية ..وان كان يف
ذلك حرج عند بعض األولياء الذين يفضلون االنكباب
الكيل عىل تعلم املواد األساسية ويعتربون أن ثمة فجوة
سحيقة بني التعلم والنشاط اللعبي ،فان ضبط ومراقبة
األلعاب ال يمكن أن يكون إال بطريقة ديمقراطية ()7
خاصة وانه للعب نفس منزلة املواد األساسية مثل
اللغات والرياضيات إن لم يكن أعظمها شأنا داخل
مسار الرتبية الديمقراطية .يحتل اللعب مكانة مركزية
يف مجال التعلم وشحذ الطاقات املبدعة للجيل القادم
ويف هذا اإلطار يمكنا العودة إىل جون بياجي Jean
 Piagetالذي حاول تصنيف األلعاب عند األطفال (1945
: )1957.
.1لعبة التمرين Jeu d’exercice
وتعتمد هذه اللعبة عىل الحركات الحسية مثل
الرقص واستخدام األصابع يف تحويل الرمل والطني...
()8
.2اللعبة الرمزية Jeu symbolique
ويعني بها تقمص دور شخص ما  ،ويمكن إضافة
هذه اللعبة التي تبدأ يف املرحلة السابقة للعمليات
الحسية إىل لعبة التمارين.
.3لعبة القواعد Jeu des règles
وتتضمن القواعد الطقوسية والرقصات الشعبية
والعاب الطاولة ....ويظهر هذا الصنف من األلعاب يف
مرحلة العمليات املحسوسة.
أما االهتمام بالقراءة فيظهر يف أعمار مختلفة حيث
يحاول املربي الديمقراطي أن يرتك الفرصة لألطفال
من اجل اختيار نصوص املطالعة ( )9واملوضوعات
التي يفضلونها من اجل الكتابة والنقاش ،ويف هذا
اإلطار يؤكد بعض املختصني يف الرتبية الديمقراطية
مثل "ستيفان كرشن  )Stephane Krashen (10عىل
دور املكتبات من اجل تطوير الرتبية الديمقراطية،
أما " جودي بلوم"  Judy Blumeفقد عرف برفضه
لرقابة األطفال والشباب واعتربها متعارضة مع الرتبية
الديمقراطية يف الوقت الذي تؤكد فيه بعض مشاريع
اإلصالح املدريس عىل الرقابة الكبرية للربامج املدرسية.
ما نالحظه داخل املجتمعات الديمقراطية هو تراجع
التصورات االرستقراطية للرتبية والتأكيد عىل احرتام

حرية األطفال داخل فضاء التعليم والرتبية حيث اشتغل
"ماتيو ارنولد "  Matthew Arnoldعىل بعض امللفات
التي تتعلق بالرتبية الشعبية يف فرنسا ويف دول أخرى
من اجل اختيار نموذج الرتبية الذي يتطابق مع العرص
الديمقراطي ،وقد بني أن الفكر الديمقراطي هو جزء
من الطبيعة اإلنسانية التي تنخرط داخل كل مجهود
من اجل تأكيد وجودها بشكل حر ،وقد حاول " جون
دوي"  John Deweyان يبني انه ال يمكن أن نعمم نفس
الربنامج عىل كل األطفال .ففي كتاب " الديمقراطية
والرتبية" ( )2010يدافع هذا الفيلسوف عىل فلسفة
ديمقراطية تقوم عىل قيم الحرية واملشاركة .يجب
أن نرتك لألطفال وللشباب الفرصة من اجل املشاركة
الفاعلة يف خلق تصورهم للرتبية إذ ال يمكن أن نتعلم
الديمقراطية إال من خالل ممارستها داخل املؤسسات
الرتبوية وان كان األطفال يف حاجة إىل املربني فليس من
اجل فرض اختياراتهم عىل الجيل الصاعد بل من اجل
توجيههم وتطوير ملكاتهم الذهنية والنفسية وهو
ما يعني رضورة انفتاح الديمقراطية التمثيلية عىل
الديمقراطية التشاركية والديمقراطية النقدية من
اجل ترشيك جميع األطراف املتدخلة يف مسار اإلصالح
الرتبوي .تحاول الديمقراطية التشاركية أن تتخىل عن
النظرة العمودية التي تعامل الطفل أو الشاب كما لو
انه كائن غري متساوي مع غريه من الراشدين ،وهو ما
يتعارض مع املواطنة الديمقراطية التي تجعل الطفل
يتساوى يف املواطنة مع الكهول ومع اإلطارات العليا
للمؤسسات الرتبوية ومن حقه أن يشارك مثل غريه
من الفاعلني يف التصور املستقبيل للرتبية ،باعتبار أن
مشاركته هي حق اسايس من حقوق املواطنة  ،وهي
حقوق متعارضة مع النظرة التقليدية للطفل ومع
التصور العمودي القديم ملكانة الطفل داخل األرسة
واملجتمع واملؤسسات الرتبوية.
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سعيد ...الرجل املناسب
قيس ّ
يف املكان املناسب ؟
عواطف البلدي

ّ
مثقفون يتفاعلون...

يتّصف الزعماء والرؤساء عادة بــ«الذكاء أو بالدهاء أو بالحنكة أو بالخطابة أو بقوّة التأثير أو بالمراوغة» إلى غير ذلك ...صفات وخصال معنويّة وأخالقية لم
ّ
يؤهله لمنصبه ذاك لعدة
نجد بينها يوما صفة «الكفاءة» كما لم يُطرح سؤال ما إذا كان رئيس دولة ما أو حاكم أو ملك أو زعيم يملك من هذه «الكفاءة» ما
اعتبارات ،أهمها أن مثل هذا السؤال ال يطرح في الديمقراطيات الحقيقية وثانيا ألنه يمكن ألي فرد من أفراد الوطن أن يكون رئيسا اذا استجاب للشروط
المضبوطة في الدستور بعيدا عن سؤال الكفاءة من عدمه..
اليوم وفي تونس ،هنا واالن ومن ملحق «الشارع المغاربي» الثقافي نطرح أسئلة على مثقفين حول ما إذا كان قيس سعيّد الرجل المناسب في المكان
المناسب؟ وما مدى «كفاءته»؟ وهل يمكنه االستغناء عن خدمات الكفاءات (الحقيقية) ليحكم بمفرده في عالم العلم والتكنولوجيا الرقمية؟ ...فجاءت هذه
التقييمات موضوعية بعيدة عن أي تحامل أو استهداف لشخص الرئيس...

قد يعيب علينا البعض طرح هذا السؤال وقد يتّهمنا البعض
االخر بـ»التجييش اإلعالمي» وقد يتبنى آخرون هذه التقييمات
 ..كل هذا وارد ..وال نستغرب مثل هذه االنقسامات التي عادة
ما تتشكل عرب أنظمة مبنية عىل «الشعبوية بصفتها أيديولوجيا
«النقي»
تقسم املجتمع إىل معسك َرين متخاصمَ ني ،هما الشعب
ّ
مقابل النخبة «الفاسدة» ،وتضع اإلرادة العامة للشعب فوق أي
اعتبار» .مثلما يشري اىل ذلك كل من َك ْ
اس مُودّي Cas Mudde
وكريستوبل روفريا كالتوارس ،Cristóbal Rovira Kaltwasser
يف كتابهما « ..»Populism: A Very Short Introductionوهي
معادلة تقطع مع كل أشكال الديمقراطية التمثيلية وتفسح
املجال للحكم الواحد تحت غطاء «ارادة الشعب» وبغض النظر
عن مسألة التعاطي مع مدى نجاح هذه الشعبوية من عدمها
نتساءل هنا فقط عن كفاءة ممثليها ومدى قدرتهم عىل حسن
ادارة وتسيري شؤون البالد والعباد..
اذن ان القصد من طرح ملفنا هذا ال هو تجييش وال هو
اصطفاف وانما هو ايمان منا برضورة طرح السؤال يف فرتة
«صعبة» تكاد تعصف بالبالد ان لم ننتبه ونعدّل جميعا بوصلتها
وبوصلة من يقودها..
«الشارع املغاربي» طرح عىل مثقفني سؤال« :قيس

سعيّد هل هو كفء إلدارة شؤون الدولة؟» فكانت اإلجابات
والتفاعالت كالتايل:

رئيس جمعية «فواصل»
الباحث نادر الحمّ امي :

سياسة الدولة ليست مهنة أو
حرفة أو وظيفة بل هي ّ
فن وفكر
كل حساب
وإيديولوجيا قبل ّ
يحيل مفهوم «الكفاءة» ( )compétenceإىل مجال
تقني ،ويرتبط بمهارات عمليّة معيّنة ألداء وظيفة ما،
ّ
والغالب ّ
أن الكفاءة تكتسب بالدربة وعىل التدريج وعن
ّ
ّ
طريق التعلم أيضا .وربّما ،نظرا إىل ذلك ال أرى ،أن املطلوب
لقيادة دولة ما سياسيّا ّ
توفر ما يسمّ ى «الكفاءة» بهذا
املعنى التقني ،إذ قيادة البالد ليست مج ّرد
وظيفة ،كما تُقدّم يف األطر القانونيّة
والدستوريّة يقابلها أجر آخر ك ّل شهر
ألداء مها ّم بعينها .لو راجعنا عن

طريق االستحضار الرسيع سري الرؤساء والزعماء وقادة
الدول الكبار وا ّلذين تركوا أثرا ما ،بقطع النظر عن إيجابيّته
أو سلبيّته ،لن نجد مطلقا ّ
أن أحدا منهم يوصف بأنّه كفء أو
نقيض ذلك ،بل سنجد صفات أخرى من قبيل الذكاء أو الدهاء
أو الحنكة وأحيانا الخطابة وقوّة التأثري أو املراوغة إىل غري
ذلك من الصفات أو الخصال املعنويّة واألخالقيّة ا ّلتي يوصف
بها الزعماء والقادة الكبار ا ّلذين لم نعد نسمع بوجودهم يف
العالم منذ عقود اآلن .ولع ّل األمر مرتبط بسياقات عامليّة يف
الحقيقة شهد فيه العمل السيايس تحوّالت كبرية اقرتب فيها
ذلك العمل من التقنويّة املفرطة ممّ ا غيّب الفكر
االسرتاتيجي والنظر واإليديولوجيا تحت رايات
«الرباغماتيّة» أحيانا أو «الفاعليّة اآلنيّة»
ومقولة «النجاعة» يف بعدها املادّي الرصف
اللصيق بالجانب االقتصادي البحت ،دون
أيّ نوع من أنواع األبعاد ذات العالقة بالرؤية
االجتماعيّة والسياسيّة أو ما يسمّ ى «املرشوع
املجتمعي» ،وهو وضع مرتبط بهيمنة
النيوليرباليّة .فمنذ بداية القرن
العرشين بالخصوص نسمع عن
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قادة ينتمون فكريّا إىل تيّارات إيديولوجيّة مختلفة قوميّة
أو شيوعيّة أو اشرتاكيّة أو ليرباليّة أو دينيّة أو غريها ،وهذا
التصنيف بدأ يف الغياب منذ أواخر الثمانينات بالخصوص واندثر
تقريبا مع األلفيّة الثالثة ممّ ا فسح املجال أمام ما يسمّ ى
«نهاية اإليديولوجيا» وهي من أخطر املقوالت ا ّلتي بُلينا بها ،إذ
أنّها ال تؤدّي إال ّ إىل ما نشهد من تصاعد الشعبويّات ا ّلتي ليست
يف نهاية املطاف شيئا آخر غري غياب الفكر والتصوّر وبعد
النظر ممّ ا يجعلنا ،عن وعي أو بدونه ،ننساق وراء الحديث عن
«كفاءة» الرؤساء التقنيّة ونغفل عن منصب رئاسة دولة ما
ليس أمرا تقنيّا بل هو قيادة ( )Leadershipقبل ك ّل يشءّ ،
وأن
سياسة الدولة ليست مهنة أو حرفة أو وظيفة بل هي ّ
فن وفكر
وإيديولوجيا قبل ك ّل حساب.

أستاذ التاريخ د .عميرة عليّه الصغيّر

قيس سعيّد الرجل غير المناسب
في المنصب المناسب ...ولن يذكره
التاريخ باإليجاب وال حتى رئيسا
قيس سعيّد الرجل غري املناسب
يف املنصب املناسب ...ال نش ّكك يف
رشعية الرجل اإلنتخابية وال يف
نزاهته وال يف صدق نيّته لخدمة
وطنه فقط نظافة العرض
وصدق الرسيرة ومخاطبة الناس
بالفصحى ال تصنع من اي كان رجال
سياسيا ناجحا وليست كذلك مطلقا
ضمانا لتحقيق نجاح ما ،فما
بالك يف اعىل منصب يف الدولة.
قيس سعيّد مد ّرس جامعي
رسا وال
دون ماض نضايل ال ّ
علنا ولم يكن له نشاطا يف
أي اطار سيايس أو نقابي أو حقوقي وال حتى يف الدفاع عن
العصافري املهاجرة ،هو رجل صنعت منه شاشات التلفزة
وخاصة جموع الشباب الحاملة ومن هم وراء شبكات التواصل
اإلجتماعي مرشحا للرئاسة ثم رئيسا .ارتقى االستاذ سعيّد
للرئاسة مدعوما من حزب اإلخوان ومشتقاتهم واملؤلفة
قلوبهم وكانت تونس والتونسيون يأملون اصالح ما أفسده
حكم االئتالف اإلخوان منذ  2011ورفع الرئيس شعار محاربة
الفساد والفاسدين فكانت نتيجة حكمه طيلة الثالث سنوات
هذه سلبية عىل جميع املستويات وكل املؤرشات زادت احمرارا
وحتى ما استبرش به الناس من تجميد املجلس النيابي ثم ح ّله
وتكوين حكومة جديدة واعادة تشكيل املجلس األعىل للقضاء
ّ
تبخر وتحوّل لشبه يأس .الرئيس ليس وحده مسؤوال عىل ما
صارت اليه تونس لكنه يبقى املسؤول األول ألنه بتعنّته وص ّم
أذنيه عن األصوات الوطنيّة واملفيدة واإلصغاء للعجزة والحاملني
ولخلل يف بناء شخصيته لن يذكره التاريخ باإليجاب وال حتى
رئيسا.

أستاذة الحضارة العربية د .سماح حمدي:

من ّ
حق قيس سعيّد أن يطمح إلى
البقاء في الحكم ،لكن ليس من ّ
حقه
تعميق أزمات تونس وإحباط
شعبها
ّ
إن طرحكم ّ
السؤال :هل هو كفء إلدارة
شؤون الدّولة؟ يتضمّ ن إقرارا بتشكيك يف كفاءة
قيس سعيّد يف تسيري شؤون البالد ،واملتأمّ ل يف
واقع تونس بعد  25جويلية يدرك فورا االنحدار
الذي تشهده يف جميع القطاعات .هل قدّم
الرئيس شيئا لشعبنا املرهق ولوطننا
املستنزف غري خطابات طوباويّة واهتمام
يكاد يكون مرضيّا باالنفراد بالحكم؟
قيس سعيد قبل  25جويلية وبعده.
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الشارع الثقافي
قبل اإلعالن عن تجميد الربملان ،كان ال ّرئيس منشغال برتاشق
ّ
املشفرة التي
التّهم مع القصبة وباردو ،ال ينف ّك يوجّ ه رسائله
تستهدف معارضيه وتثلب كل من ال يوافقه ال ّرأي ،وتحمّ ل
األحزاب مسؤوليّة تردّي األوضاع االقتصاديّة واالجتماعية..
خطابات لم نستشعر فيها روح الزعيم الذي يوحّ د أبناء شعبه
ويجمّ ع املختلفني.
استبرشنا ليلة اإلعالن عن تجميد الربملان الذي كان ساحة
لرصاعات النوّاب ،وطرفا من األطراف املسؤولة عن األزمة
التونسيّة ،وانتظرنا إجراءات فوريّة تطرح البدائل الكفيلة
أن الوترية كانت ج ّد بطيئة ،فشعرنا ّ
باإلنقاذّ ،إل ّ
بأن تجميد
الربملان لم يكن الوسيلة التي ستوصلنا إىل الحلول الجديدة
وإنّما كان الهدف الرئييس لرئيس الدولة ،كأننا به قد أراد إزاحة
من ينافسه يف الحكم ويشاركه فيه وحسب .وهذا ما أثبتته
الشهور املوالية لقرار التجميد .لقد أحبط الرئيس الشعب،
وخيّب انتظاراته ،فمقاومة الفساد التي رفع شعارها لم تكن
غري عبارة أثبتت األيام زيفها ،واالصطفاف إىل جانب الشعب ،لم
ّ
يتجسد واقعا ،فاملواطن قد ازداد فقرا وبؤسا وشقاء ،ورئيس
البالد ال ه ّم له إال الحديث عن تغيري دستور يضمن له البقاء
يف الحكم وإزاحة معارضيه ،وإنتاج خطاب أخالقويّ يغازل
االنتخابي لألحزاب املحافظة ،خطاب يك ّرس االنقسام
الخزان
ّ
بني أبناء الشعب الواحد ويك ّرس انفراد الرئيس بالحكم دون
إصغاء لألصوات التي تنبّه إىل خطورة الوضع االقتصادي  ،وإىل
تردّي الوضع االجتماعي يف تونس.
قيس سعيد...من ّ
حقك أن تطمح إىل البقاء يف الحكم ،لكن
ليس من ّ
حقك ابدا مزيد تعميق أزمات تونس وإحباط شعبها.
سؤايل إىل الرئيس قيس سعيّد  :الهيئة العليا املستق ّلة
لالنتخابات يمكن أن تكون قد د ّلست االنتخابات ،ولكن ،هل
اقترص تدليسها عىل االنتخابات الترشيعيّة دون الرئاسيّة؟؟

د .عفيف البوني:

قيس سعيّد ال يعي معنى السياسة
ومتزمّ ت دينيا ال يفقه من اإلسالم
إال ما حفظ من الخرافات
للرئيس قيس سعيد انجاز كبري
مجليس
ويتيم هو  25جويلية وحل
ْ
النواب والقضاء األعىل بال دماء وبال
فلسفة رجال القانون الدستوري
الغارقون يف محيط أكاديمي يؤخر
وال يقدم.
قيس سعيّد وقع يف الخطأ الجسيم
كمن سبقه ،أكيد أنه قرأ كتاب «األمري»
ومقولة «أنا من أبدع علم السياسة
الحديث» مليكيافيل ،وأكيد أنه
نسيه بالكامل ،بينما الغنويش
يحفظ ميكيافلية ميكيافيل أكثر ألف مرة من القرآن ومن
خرافات البخاري .ان قيس سعيّد يعوّل عىل نظافته النقاذ
تونس لكنه بصدد اغراقها يف كارثة كربى ألنه يرفض اعتماد
العلم ،ويرفض االستعانة بالخرباء وبالوطنيني أحزابا وأفرادا...
هو يقود تونس اىل مجهول يسء مثل ما كان من فساد وافساد
يف عهد حكم الظالمي الغنويش االخواني ...أرى ان ه ّم سعيّد -
الذي نجح بحوايل  600ألف صوت يف الدور األول وهي نسبة
ضعيفة جدا قياسا لعدد التونسيني  ،ودعك من الزرقوني
ومن فساد قانون االنتخابات -الوحيد هو عزل منافسه
الغنويش ،وهو رجل محافظ جدا جدا يؤمن بزمن
البغلة ...بينما الغنويش ال يؤمن اال بشيئني بنرجسيته
وبالعم سام وباملخابرات الربيطانية التي طوّرت ما
تعلمه عن االخوان.
هناك قاعدة يعرفها الجميع تقول «من ال يستعني
من السياسيني بالخرباء وبالعلم أو ال يستشريهم...
وأي سيايس يف زمننا يرفض الكل ويدعي أنه وحده
يملك الحقيقة املطلقة...كما يفعل سعيّد...فهو
ال يعي معنى السياسة ،وسعيّد املتزمّ ت دينيا ال
يفقه من االسالم اال ما حفظ من الخرافات ،بينما
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الغنويش ال يفقه من االسالم اال الخزعبالت والدهاءات...
والتضليالت طبعا مع الدوالرات.

الكاتبة والناشطة الحقوقية نهلة عنان:

إصرار قيس سعيّد على تنفيذ أفكاره
كل هذه األشهر
الشخصية ومرور ّ
في الغموض جعله غير كفء
لمواصلة االنفراد
بإدارة شؤون الدولة
نق ّر للرئيس قيس سعيّد
بالصدق والوطنية ولكن هل
هذان الرشطان كافيان لتسيري
دولة خاصة يف ظرف دقيق كالذي
تعيشه بالدنا...؟
اإلجابة من وجهة نظري هي
الّ .
ألن الصادق والوطني قد ييسء
ّ
يظن أنّه يحسن
حيث
عندما يرصّ عىل أفكاره
رغم أنّها ال تستجيب
السواد
النتظارات
األعظم من املواطنني.
مسألة انتخاب قيس سعيّد كرئيس للدولة لم تفوّضه إىل
زعامة بقدر ما فوّضته إىل قيادة .وحيث ّ
أن الفرق شاسع
بني القيادة والزعامة فكذلك األعمال املرتتبة عن ك ّل منهما.
وإذا كان القائد هو املؤ ّ
طر نحو صالح املجتمع ،والزعيم
هو الذي يجعل الناس يتبعونه ملا يرون يف أفكاره الفذةّ
من مفاتيح لح ّل املعضالت ،وحيث نرى الحال تزداد سوءا
ّ
ينفضون
واملعضالت تزيد استحكاما ما جعل املواطنني
من حول الرئيس بعد أن كانوا ملتفني حوله ...فذلك
دليل عىل ّ
أن قيس سعيّد لم يحسن القيادة وال الزعامة.
فإن قيل إنّه صار زعيما بعد  25جويلية قلنا :لقد كاد ،لو
استمع إىل العقالء وتشاور معهم ،فجمع أوسع ما يمكن من
ّ
ولكن إرصاره عىل تنفيذ
التأييد حول مسار واضح املعالم.
ّ
أفكاره الشخصية ومرور ك ّل هذه األشهر يف الغموض والتوغل
يف نفق يزداد ظلمة جعله من وجهة نظري غري كفء ملواصلة
االنفراد بإدارة شؤون الدولة.

الكاتب إبراهيم درغوثي:

سعيد غير كفء لقيادة تونس في
هذه المرحلة من تاريخها المأزوم ..
تونس يلزمها رجل يحكمها كما حكم
الماليزي مهاتير محمد بالده
بما أن هذه دولة تسكنها نسبة
كبرية من املارقني عن القانون
خاصة بعد «ثورة الربويطة»
وخالل العرشية السوداء
التي حكمت فيها النهضة
وتوابعها من األحزاب واملنظمات
واملليشيات .وبما أننا نعيش اآلن
يف تونس تمردا غري معلن عنه
رسميا .وبما أن الشعب كل
الشعب ،إال املستفادين
من هذه الفوىض العامة،
يتوقون إىل تغيري ما يُعيد
الحياة لهذه البالد التي نكبها أهلها ،من خالل سطوة القانون
فإنني شخصيا ال أرى األستاذ قيس سعيد كفئا لقيادة تونس يف
هذه املرحلة من تاريخها املأزوم  ،فالرجل قانوني ال يتحرك إال
بما يقوله القانون وتونس يف هذا الظرف يلزمها رجل يحكمها
كما حكم املاليزي مهاتري محمد بالده حتى يضعها عىل سكة
التقدم والديموقراطية بعدما ضاع دليلها خالل ما سمي بثورة

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي
الياسمني.
الرئيس قيس سعيد شديد الرتدد يف أخذ املواقف الحاسمة
التي ال تتطلب تردد ثانية واحدة .وهو أيضا ولوع بالكالم دون
الفعل وال يتخذ املواقف الحاسمة إال بعد فوات األوان لذلك ال
أعتقد أنه الرجل املناسب لتونس اآلن.

د .محمد الخراط :

قيس سعيّد كفء للحكم لكنه يف ّكر
في الحكم بطريقة سقراطية :احترام
المدينة وتقديم الفضيلة على منطق
الربح والخسارة
حني ُ
طرح عيل ّ سؤال :هل
الرئيس قيس سعيّد كفء
إلدارة شؤون الدولة؟ دارت
بخلدي أسئلة أخرى .منها:
ما الذي يستدعي هذا السؤال
يف رئيس منتخب بطريقة
رشعية والحال أن هذا السؤال
لم يُطرح عىل كثري
من الرؤساء الذين
م ّروا ببالدنا وكان
بعضهم مستبدا
اغتصب السلطة
بطريقة ملتوية،
وبعضهم اآلخر كان سمسارا أو كان والؤه ملن يستبقيه
يف الحكم؟
ُ
السؤال الثاني هو استفهام بالخلف :ما الذي يجعل
قيس سعيّد غري قادر عىل إدارة الشأن العام؟
أال تستبطن األسئلة الرغبة يف إزاحة الرجل بطريقة
التجييش اإلعالمي؟
ّ
لنا عىل إدارة املرحلة الكثري من التحفظات .لكن
الرئيس املنتخب ديمقراطيا يجتهد جديّا يف إصالح
ّ
تخيها أن
األوضاع وكان يمكن لحكومة الفخفاخ التي
تقود البالد إىل ُ
ّ
شطآن السالم .والذين يندبون حظنا اليوم
هم يف معظمهم من ثقبوا سفينتنا حني أوشكت عىل
اإلبحار .ما يعوز قيس سعيّد – يف تقديري – هو توسيع
دوائر الحوار وتقريب الكفاءات العلمية الذين ال والء لهم
إال ّ للوطن .أرى قيس سعيّد كفءا للحكم لكنه يف ّ
كر يف
الحكم بطريقة سقراطية :احرتام املدينة وتقديم الفضيلة
عىل منطق الربح والخسارة.

الكاتب حسن بن عثمان:

ال بديل عن قيس سعيد في مثل هذه
األوقات الخطيرة وكثرة المؤامرات
والتخريبات
قيس سعيّد مناسب وزيادة
إلدارة شؤون الدولة التي وقع
نهبها والتعامل معها كغنيمة،
فله رشعية شعبية وله مرشوع
بصدد تطبيقه ،وله مواعيد
سياسية كبرية حدّدها ،وعليه
االلتزام بها ،يف آجالها...
ندرك جيّدا وضع البالد
التونسية وسياقها واملحيط
الدويل املضطرب ونعرف ما
ورثه قيس سعيّد من ورثة
«ثورية» كأنها الخراب،
وهو يحاول أن يشيد بناء
جديدا ...وكل عملية بناء هي عملية صعبة جدّا ويشرتك فيها
الجميع ،وعىل كل حال فإن قيس سعيّد يتّبع األسلوب القانوني
والدستوري يف إدارة شؤون الدولة ،يف ظرف استثنائي ،وقد

رأى أن يح ّكم الشعب التونيس يف مصريه عرب االستفتاء ،وهي
ديمقراطية مبارشة تحدث عند الرضورات القصوى ،والشعب
التونيس عىل موعد مع مصريه يوم  25جويلية ...2022
أما املعارضة فعليها أن تعارض ذلك وتحشد حشودها
للتعبري عن رفضها يف صناديق االقرتاع بصورة سلمية تليق
بمثل هذه األوقات...
ولذلك فال بديل عن قيس سعيد يف مثل هذه األوقات الخطرية
وكثرة املؤامرات والتخريبات.
ولقد انتخبه الشعب التونيس لخمس سنوات وعليه
االضطالع باألمانة ،وال يك ّلف الله نفسا إال وسعها.

د.أنس الطريقي:

ّ
مؤهل إلدارة الدولة
قيس سعيّد
وهذا ال يمنع قيمة الضغوط
الممارسة عليه من القوى المعارضة
املطلوب منّا حكم تقييمي .وما
دامت ك ّل أحكامنا تقريبيّة ،فيجب
تحديد معيار التقييم ...معياريّ
يتكوّن من مبدأين .املبدأ األوّل
مؤدّاه أنّنا ال نوجد إال ّ يف سياق،
ومن الخطأ التفكري يف مبدئيّة
غري سياقيّة .ولهذا فتقييم الرئيس
سياسيّا مرتبط بالسياق .املبدأ الثاني:
ّ
أن الدولة ال يكفي أن تكون
رشعيّة ،الدولة يجب أن تكون
أيضا ناجعة.
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حسب املبدأ األوّل ما أهت ّم به يف السياق الذي جاء فيه قيس
سعيّد ،هو وضع الدولة ،بسبب نوعيّة الربملان الذي كان يدير
رشعي ،ولكنّه صار
أمورها .هو برملان قانوني إجرائيّا أي
ّ
خطرا عىل وجود الدولة نفسها .وما فعله الرئيس كان رضوريّا.
حسب املبدأ الثاني أعتقد ّ
أن التنصيص املتك ّرر للرئيس عىل
مسألة املرشوعيّة ،عالمة عىل معرفة عميقة بالدولة ،ال سيما
وهو أستاذ قانون دستوريّ  .ولهذا يع ّد إيقاف الربملان باسم
ّ
تمسك
الدستور ،والحرب عىل الفساد بالقضاء ال غري ،دليل
برشوط الرشعيّة ،هو أيضا تصحيح ملسار الدولة القانونيّة
الرصف.
ّ
ّ
لهذا ،أعتقد أن الرئيس مؤهل إلدارة الدولة .وهذا ال يمنع
قيمة الضغوط املمارسة عليه من القوى املعارضة ،فهي
ّ
حي سياسيّا ،وتمثّل رقابة مواكبة للسلوك
تعب عن مجتمع ّ
السيايس للرئيس.
ّ
تراوحت تقييمات وتفاعالت عدد من املثقفني حول أداء
سعيّد وتعاطيه مع امللفات الحارقة يف تونس بني السلب
ّ
مصغرة
وااليجاب .تقييمات لم ولن تقف عندنا بل هي عينة
جدا من تقييمات وانتقادات لعمل الرئيس عىل رأس السلطة
ال سيما بعد ان باتت الحاجة ملحّ ة إلجراءات أكثر َ
رشدا
وقوة ابرزها تعميق ثقافة الحوار واجراء تعديالت قانونية
تمس العملية االنتخابية يف العمق وتحول دون اية اتهامات
بالتزوير (ونحن عىل أبواب استفتاء ومن بعده انتخابات
ترشيعية) ،واالبتعاد عن لغة الحوار الخشنة والتخوين
وتبادل االتهامات بال ادلة ..باختصار استعادة الديمقراطية
روحا ومؤسسات..

صورة تتح ّدث

الشيخ محمد الشاذلي
النيفر
امام وخطيب جامع التبانين (باب األقواس)
من سنة  1946الى اوائل التسعينات .ولد
بالعاصمة سنة  1911وبدأ مراحل التعليم
بالكتاب ثم جامع الزيتونة وتحصل على شهادة
ختم الدروس الثانوية ،ثم التحق بالدراسات
العليا وقضى فيها ثالث سنوات أنهاها
بحصوله على اإلجازة؛ وفي سنة  1934انضم إلى
مدرسي جامعة الزيتونة برتبة مدرس معاون،
ثم أصبح مدرسا من الطبقة الثالثة في عام
 ،1935ثم مدرسا من الطبقة الثانية في عام
 ،1943ثم مدرسا من الطبقة األولى سنة ،1953
وإلى جانب دروسه بالجامع األعظم ،كان يدرس
مادة التربية االسالمية والتي كانت تسمى
العلوم االسالمية في المدرسة الصادقية
ً
مدرسا
ومعهد كارنو .وفي سنة  1968عين
بالكلية الزيتونية كأستاذ مساعد ثم أستاذ
محاضر سنة  1975ثم استاذ الى  1990وخالل تلك
الفترة انتخب عميدا للكلية الزيتونية للشريعة
وأصول الدين لدورتين .له عدة مؤلفات أدبية
وقصائد شعرية....وحقق بعض الكتب منها
موطأ مالك برواية علي ابن زياد جزء االضاحي
و المعلم بفواىد مسلم للمازري وكانت وفاته
سنة  .1997رحمه هللا ورحم جميع مشائخنا ومن
علمنا وكل من له فضل علينا .ٱمين.
عن "أحلى ذكريات تونس"
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الشاعر والسارد األمجد بن أحمد إيالهي
لـ«الشارع المغاربي» :

تونس اآلن حتارب أعداءها،
ومن الطبيعي أن يردوا الفعل بتعميم الظالم
حاوره  :عبد هللا المتقي
األمجد بن أحمد  ،شاعر وسارد تونسي  ،يقيم حاليا بسلطنة عمان .أستاذ فنون تشكيلية  ،خرج من المنجل والمطرقة
شاعرا وأصدر ديوانين (مسافات دمويقراطية) و(يساري الهوى قلبي)؟ ،ثم بعدها لبس معطف السرد وأصدر «رسائل
كارال» ساردا ممتعا  ،صدر من الدواوين الشعرية ،وسردا كتب رسائل ل«كارال» ،و«كرسي على الشاطئ» ،اقترابا من
عوالمه وطقوسه كان لنا معه هذا الحوار.

من أنت يا إيالهي يف خضم هذا االختالط
يف األوراق والرصاع عىل الوجود ؟
ُ
بدأت
أحاو ُل اإلجابة عن هذا السؤال منذ
الكتابة ،وإن لم تجدني يف كتبي الخمس
ٍ
تائه ككل شعراء العالم.
فأعتق ُد أني مج ّرد
فهي مج ّرد
األوراق
الختالط
أما بالنسبة
َ
األدب يُصدرها املزيفون
إشاعة يف حق
ِ
للتعتيم عىل الحقيقة .وفيما يخص رصاع
الوجود فهو قائم منذ لعنة سيزيف إىل يومنا
هذا ،لذلك سئمت الرصاعات ومللت التواجد
مع الجمع وإن كان البد من العبثية ،فإني
سأتصارع مع حجري منفردا.
من أين أتيت الكتابة  ،وهل فتحت لك
بابها رسيعا؟
لم تكن لديّ بداية محددة ،لكني أعترب
أن الشارع اليساري يف بالدي كان بدايتي
الفعلية ،لم أرتد نوادي األدب وال كان يل
ُ
كتبت
خط سري واضح .كل ما يف األمر أني
وأعليت الصوت حتى سمعني الناس.
ٌ
مدين للوقت الذي جعلني أعرف
وأنا
كتابا كبارا ،تعلمت من مسريتهم مواطن
العثرات ألتجنبها باكرا .أما باب الكتابة
فهو متاهة ،إذ خلف كل باب بابٌ آخر وال
أحد يعرف كيف الخروج ،وها إني أتوغل
يف املجهول مادام باب الرجوع أصبح
مستحيال.
من أية ورشة سياسية جئت بهذين
دمويقراطية)
(مسافات
العنوانني
و(يساري الهوى قلبي )؟
عنوان مجموعتي الشعرية األوىل  ،كان
وليد انخراطي الطوعي يف البحث عن سبل
للحرية والديمقراطية خارج مسارب املوت
والقتل والتعذيب الذي تمارس ُه القوى
االمربيالية العاملية والداخلية عىل كل
الشعوب املضطهدة إىل اليوم  ،فإن كلمة
ديموس-كراتوس (الحكم للشعب) لم يعد
ُ
تالعبت بالرتمينولوجيا
لها أي معنى .لذلك
وغريت الحكم بالدّم لتستقيم املسافات
عىل حالها املعلوم؛ دموي-قراطية.
“يساري الهوى قلبي» هو عنوان
قصيدة يل ،قصرية ولكنها معروفة ،هي
اآلن أغنية ملتزمة تؤديها فرقة عيون
الكالم التونسية.
يساريُّ الهوى قل ِبي
صدى البارد أُغ ِنيَتي
فضيعي اليو َم واغرتبي

ون فوق قافيَتي
ك َل ٍ
ذراعي ك ّلما ب ُِتت
نَمَ ْ
ت أخرى لِغاليتي
ّ
وكفي النرص يورقه
رشاع فوق َ
صاريتي
خذيه العمر مجدافاً
ِ
وسريي نحو أمنيتي
يساري الهوى قلبي
صدى البارود أغنيتي
قصائدك انخراط عنيف يف االنصات
لعواملك املشبعة بالجرح والحلم؛ ما هو
تعليقك؟
أنا أكتبُ األشياء التي تقبع يف داخيل،
أحاول أن أجعل الوجع مسموعا ومرئيا
أحيانًا دون أن أتخىل عن جمالية َ
القول
يف الصورة ،وطبعا هذا حسب تقديري
الشخيص ورؤيتي الذاتية للفن ،وتبقى كل
العوالم الشعرية نسبية ما دامت خاضعة
الختالف الذائقة من متقبل إىل آخر .مقتن ٌع
تماما بأن الشعر الذي ال ينبع من عميق
الذات ال يسافر بعيدا أبدا وإنما يطفو قليال
كالجثة ثم يغرق يف النسيان.
ما الذي يمكن أن نرى من طقوس
ونحن نطل عليك من نافذة محرابك تكتب
وتنكتب؟
بال أي طقوس مصطنعة ،سرتى كوب
قهوة سوداء وسجائر كثرية؛ وتراني جالسا
إىل طاولة قرب نافذة تطل عىل واحة نخيل.
مع ّلقا يف الطابق الثاني أكتب وأنكتب.
هل تؤمن بان الشعر قادر عىل تغيري
العالم إىل ما هو أنقى ،بعيدا عن رحى
الحروب الصغرية والكبرية ؟
املشكلة ّ
حقا ،أننا نحمّ ل الشعر ما ال
يطيق .إذ أن الشاعر غري قادر عىل تغيري
ِ
واقعه الشخيص فكيف سيغري العالم؟.
مهمة الشاعر ليست تغيري العالم فهذا
العالم محكوم بالتوحش والغرور .مهمة
الشاعر هي إنتاج عالم مواز لهذا العالم،
عالم بال حروب صغرية وال كبرية؛ هو عالم
داخل النص فقط.
هل من تنزيل لثقافتك التشكيلية  ،وانت
تنرش أحالمك عىل البياض ؟
بال أدنى شك ممكن ،إذ الرتكيز عىل
الجزئيات الصغرية والدقيقة يف الوصف
يعترب تشكيال بالكلمات ،حيث أحاول
تقريب الصورة للقارئ حتى يتمثلها تماما

ِ
خياله ،وهذا يمكن اعتباره تصوي ًرا لكن
يف
بطريقة مختلفة عن السائد .أحاول مزج
معاريف كلها ألكتب ما أريد ومن بني امللكات
املساعدة هناك الفنون التشكيلية طبعا.
القصيدة امرأة خائنة ملواعيدها  ،فهل
لسعتك يوما ما بخيانتها؟
ُ
تخون بال رحمة ،لكنّي لواقعيّة سيئة
ربما ،أسمي خيانتها تلك بـ«الرغبة» فال
أقول خانت القصيدة وإنما أتهم نفيس
بفقدان الرغبة يف الكتابة أو التعبري ،إذ أنها
أحيانًا تفي بوعودها وتحقق يل ما أصبو
ِ
إليه حني تُقبل بأرسها.
رسائل كارال .أهي استقالة من
القصيدة ،أم مجرد اسرتاحة محارب
شعري ؟
“رسائل إىل كارال» كتاب لم يخل من
الشعر أبدا ،هناك فقرات بأكملها تنضح
بالشعرية ولكن منثورة كما لم أكتب
ً
سابقا .فالشعر ليس شيئا زائدا نتخىل عنه
يف مواضع دون أخرى ،الشعر روح ،والروح
سارية يف كل ما نقول وما نكتب وما نفعل
ُ
أيضا .لكني
تواجدت يف ظروف حتمت عيل ّ
كتابة الرسائل تلك حتى أمأل فراغات كبرية
داخل روحي أوال ،ومنها إىل أرواح قرائي
أينما كانوا.
كيف تتجىل صورة كارال يف الرسائل؟
تتجىل بوصفها املرأة املنشودة ألمثايل،
وهي ليست حبيبة تقليدية وأنما مزيج
من كل الصفات وخلطة عجيبة من كل ما
تصبو اليه الروح  ،هي فعال كما قال عنها
الشاعر نرص سامي «خالصة كل النساء”
الكتابة لعنة جميلة  ،ورسالة مفتوحة
للعالم  ،وانت تكتب هل تفكر يف املتلقي ؟
أنا أكتبُ ألني لم أجد طريقة أخرى أقول
فيها للعالم بأنه يسء جدا وال يطاق .أكتبُ
دون التفكري يف يشء وال أحد ،إذ يكون
تركيزي كله عىل كوامني .أبحث يف خبايا
روحي عن أي جرح أو فرح أو رصاخ أو
ابتسام وأكتب ُه ليخرج لهذا العالم ومنه إىل
من يشاء القراءة .ويجدر بي القول بأن
قرائي الحقيقيني ،ال أعرفهم شخصيا.
إنهم يقرأون وال أظنهم ينتظرون مني
كتابة حذرة وخائفة ومهادنة ..أبدا.
هل من نميمة بيضاء حول إصدارك
األخري «كريس عىل الشاطئ» ؟
هذا الكتاب ،هو بيان شديد اللهجة

أكتب ألني لـم أجد طريقة
ُ
أخرى أقول فيها للعالـم أنه
سيء جدا وال يطاق
الشاعر غير قادر على تغيير
واقعه الشخصي فكيف
ِ
سيغير العالم؟
سئمت الصراعات ومللت
التواجد مع الجمع وإن
كان البد من العبثية ،فإني
سأتصارع مع حجري منفردا
«يساري الهوى قلبي» هو
عنوان قصيدة لي ،وهي
اآلن أغنية ملتزمة تؤديها
فرقة «عيون الكالم»
يصلح لآلباء واألبناء .خالصة سنوات
ثالث من الحداد املميت والجلوس منفردا
عىل شاطئ الخابورة (سلطنة عمان) أين
كنت أحاول تذ ّ
ُ
جميل حدث بيني
كر كل
ٍ
وبني والدي رحمه الله ،والبقية تقرأها يف
الكتاب إن شئت.
وختاما  ،إىل أين تسري تونس بعد هذا
االحرتاق لحقول القمح ؟
منذ آالف السنني ،حرق الرومان قرطاج
وحرثوا أرضها بامللح ،ولكنها عادت
جميلة كعاداتها كلها .تونس اآلن تحارب
أعداءها ،ومن الطبيعي أن يردوا الفعل
بتعميم الظالم ماداموا ال يعرفون الضوء.
أقول كما كنت أقول دائما «غدا أفضل».
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السينام والتلفزيون :
أية عالقة؟

أ .محمد الغريبي (ناقد سينمائي)

ساد اعتقاد ولوقت طويل بان السينما والتلفزيون ميدانان
متنافران ومتنافسان .وظن الكثري أن نهاية السينما ستكون عىل
يدي التلفزيون بعد استحواذه عىل جمهورها ويل أعناقهم.
فبعد انتشار التلفاز ثم الفيديو كربت املخاوف عىل مستقبل
صناعة السينما (فاملتلقي سيجد متعة يف املشاهدة املنزلية،
سيكون جالسا أو مستلقيا ...والتي تكون يف الغالب جماعية مع
إمكانية التواصل مع الغري ومتعة األكل والرشب أحيانا ...هذا
إىل جانب فسح املجال أمامه بتغيري القنوات ،متخليا عن مشقة
الذهاب إىل دور السينما )
إمكانيات التلفزة متعددة فهي تعرض مشاهد مصورة
مبارشة (يف نفس وقت املشاهدة) وأخرى صورت سلفا ...فعىل
مستوى الوثيقة الخام ()document brutكانت الغلبة للتلفزيون
(نقل األحداث الرياضية الحية ،األحداث السياسية املبارشة،
الحروب واملعارك الساخنة .)...الم تكن شبكة  C N Nاألمريكية
مستحوذة عىل صور حربي الخليج ومتحكمة فيها ؟ وقد تكون
الحرب قد حسمت إعالميا قبل امليدان .واملعلومة والصورة أصبحت
اليوم طاقة وهي محل رصاع بني الدول ( .أصبحنا نسمع بحرب
معلوماتية...تجسس معلوماتي ..تشويش ..فريوسات )...فإنسان
اليوم أصبح قابعا بني دفتي السمعي البرصي .وقد استعمل
السياسيون التلفزيون ( ويواصلون ذلك) استعانة بالسينما لقضاء
مآربهم ( أثناء الحرب الباردة  :تلك اللقطات الضبابية واملهزوزة
التي نقلتها شاشات العالم لخطوات أول إنسان عىل سطح القمر(
يف منطقة سماها العلماء :بحر السكينة) والتي مثلت نقطة تحول
حاسمة علمية وسياسية وإيديولوجية .هل كانت تلك القصة
مزورة للحقائق؟ وهل هي مجرد خدعة سينمائية؟ (و هل مثل
ذلك أول تواطؤ هام للسينما مع التلفزيون؟)..رصح الرئيس
األمريكي وقتها جون كينيدي سنة  1961يف خطاب له ويف إطار
منافسة خصم الواليات املتحدة األمريكية ،االتحاد السوفياتي الذي
توصل إىل غزو الفضاء (أول خروج يف الغالف الجوي لألرض) ...بأن
يصل االمريكان إىل القمر سنة ( 1969وقد وقع استغالل املخرج
العبقري ستانيل كوبريك بعد نجاح فيلمه أالسترشايف أوديسة
الفضاء )2001لرتكيب تلك اللقطات .وقد انتبه نقاد السينما إىل
جزئيات وأدلة اظهرت زيف الوقائع ( العلم األمريكي يرفرف فوق
سطح القمر رغم انعدام الهواء ،الظالل ،النور،اثر األقدام )...ثم
أفلم يكن أول ناقد سينمائي يف التاريخ هو ذلك الذي انتبه إىل حركة

أغصان الشجرة يف مشهد أو فلم غذاء الرضيع لألخوين لوميار مع
فجر السينما ؟
نشأ التلفزيون عقب الحرب العاملية الثانية وشيئا فشيئا
احتل املرتبة الثانية بعد الصحافة وقد يفوق اليوم وسائل االتصال
مجتمعة ،مساهمته يف التعلم االجتماعي كبرية ،هو موسوعة
معرفية ال حدود لها ،يقدم للمراهقني توضيحات تتالءم مع
نفسياتهم ويمثل اقرص الطرق للوصول إىل عالم الكبار وهو الباب
الخلفي للولوج إليه بالنسبة لألطفال.
أما عىل مستوى األعمال الدرامية واملحكية فاألمر مختلف (أثار
كتبها مؤلف وجسدها ممثلون ونسقها مخرج )...فإمكانيات
السينما رهيبة ( الديكورات ال تحىص وال تعد ،اللقطات المتناهية،
الحركة تنتقل برسعة من الصالون إىل الشارع ،ومن البحر إىل
الجبل ،من إفريقيا إىل آسيا ...مع إمكانيات الحذف والزيادة
واإلعادة يف كل املشاهد مع تغيري تتابعها بما يتيحه املونتاج.)...
وقد أظهرت اإلحصائيات العاملية أن مشاهدي التلفزيون
يفضلون األفالم السينمائية التي يبثها هذا األخري عىل املنوعات
واألفالم املنتجة خصيصا له.

التلفزيون يتغذى من السينما،
لكن هل هي مدينة له بوجودها ؟

التلفزة تلك الحنفية التي تضخ صورا أصبحت تقتات من
السينما :جزء كبري من الربامج مادته أفالم السينما .وقد تخصصت
قنوات لبث األفالم ( تاريخية ،درامية ،كوميدية )...وهذه القنوات
باستحواذها عىل اإلنتاج السينمائي هل أفادت السينما ؟ أم هل
أرضت بها واغتالتها ؟ أم داهنتها فقد بدأنا نشاهد تحالفات بني
القطاعني اللدودين :قنوات عمومية وأخرى خاصة أصبحت تنتج
السينما ،تصنعها وتقتات منها فقناة  Canal+مثال هي أكثر
القنوات ربحا يف العالم ( تغنم املاليني وتنتعش بالسينما ).
الترشيعات الفرنسية مثال أجربت القنوات العمومية والخاصة
عىل اعتماد  % 20من رقم معامالتها يف اإلنتاج السينمائي ( إنتاج
أفالم وتمويلها وإقتناء أفالم قصد بثها )...مع بث  % 40من
اإلنتاج السينمائي الفرنيس.
الترشيعات االسبانية وبعد قوانني  1998تجرب قنوات التلفزيون
عىل استثمار  % 5من أرباحها يف اإلنتاج السينمائي (فتصالحت

السينما االسبانية مع جمهورها وعاد للثقافة االسبانية وللسينما
بريقها وإشعاعها العاملي ).
وحيث غابت الترشيعات هيمنت السينما األمريكية ( يف أملانيا
مثال تجتاح االنتاجات السينمائية األمريكية أسواقها من  90إىل
 % 95والـ  % 10املتبقية لبقية انتاجات العالم) .ويتفاقم األمر يف
البلدان النامية ( ما عدا الهند التي تعترب حالة خاصة فصناعتها
السينمائية مزدهرة ولها سوقها الواسعة وجمهورها الكبري وال
حديث عن أزمة سينما).
ومع بروز نظامي االنرتنات والرقمي يكون التحالف بني السينما
والتلفزيون الوطني رضوريا وحيويا يف كل بالد ( شبكة القنوات
الفضائية املتاحة والقنوات الخارجية بربامجها األجنبية والهائلة
كما والرهيبة كيفا يف اتساع مطرد واإلنتاج املحيل يداهمه خطر
النسيان واالضمحالل والتلف ) فالتضامن والتحالف بني السينما
والتلفزيون سيمثل سدا منيعا أمام زحف التطور التكنولوجي.
ثم ومع األلفية الثالثة وبداية عرص السينما الرقمية بتقنياتها
وإمكانياتها الجديدة كيف سيكون تأثري ذلك عىل املشهد السينمائي؟
وهل لنا أن نجزع عىل اإلرث السينمائي اإلنساني الذي شيدته أيادي
مبدعة ألكثر من قرن من الزمن ؟ هل إن النقلة من التناظري إىل
الرقمي كان لها وقعها املدوي والخطري ؟ وهل ستتأقلم السينما
مع هذه املتغريات كما فعلتها مع كل املحن قديما؟
فكل ما حققته السينما طيلة الـ  30سنة األوىل من ميالدها
(السنوات املشبعة باالخرتاعات واالكتشافات املذهلة ) كان
سيندثر ويمحى الن صوتا خرج من مضخم الصوت عندما فتح Al
 Jolsonفاه ( 26أكتوبر) العرض األول ملغني الجاز عندما واجه Al
 Jolsonالجمهور صائحا :ترقبوا ..ترقبوا ..انتم لم تسمعوا شيئا
بعد ) عندها وثب الحارضون يف القاعة من أماكنهم كأنما مغنطوا.
(لقد نطقت السينما) وجزع النقاد وأهل السينما عىل هذه األخرية
واعتقد الكثري أن “الناطق” سيقيض عىل السينما لكن العكس هو
الذي حصل ،فإضافات الصوت للسينما كانت بال حدود.
اكتشاف السينراما «  » cineramaسنة  ( 1952أمام منافسة
التليفزيون) ومع  Abel Ganceتظهر “الصورة العمالقة” عىل
الشاشة بفيلم نابليون :ثالث صور متوازية تعرض بثالث آالت
من ثالث غرف مختلفة ( بعد ما كان مقاس الفيلم  standardمنذ
 35 – 1907مم.
سنة  1953اكتشاف عمق املجال أو البعد الثالث مع فيلم :
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سينما
“الجريمة كانت تقريبا متقنة" « »le crime était presque parfait
لـ ألفريد هتشكوك ،ويف نفس السنة ظهر السينما سكوب (اإلبقاء
عىل مقاس  35مم مع التحكم يف آلة العرض حتى تظهر الصورة
أكرب عىل الشاشة) .وتتواصل املبتكرات والحيل مع السينما:
 التصوير يف غرف مضببة ببخار الزيت لإليحاء بعمق املسافة. ربط الكامريا بالحاسوب ( إتاحة إعادة التصوير والرتكيب إىلما ال نهاية له).
 السينراود (إضافة صوت قوي داخل القاعة) مع فيلم الزلزالسنة .1975
 الدولبي سرتيو (حرب النجوم لجورج لوكاش)تقديم عمل سينمائي كامل يمزج بني شخصيات حقيقية
وأخرى من الرسوم املتحركة ( فلم من خدع األرنب روجر وجند
أكثر من  300رسام طيلة سنتني النجاز ذلك العمل ) يف منتصف
الثمانينات وقد حطم الفيلم كل األرقام القياسية يف اإليرادات
(تجاوزت أكثر من  10أضعاف تكلفة الفيلم  45 :مليون دوالر
وقيمتها) (أنتجت الفيلم” والت ديزني باالشرتاك مع رشكة
“ستيفن سبيلربغ”) .الكريس الهزاز واملتفاعل مع العرض.
األيماكس أو دور العرض املقببة.

Federico Fellini
وتتواىل الخدع واملؤثرات والحيل وال تنتهي .ومع كل محنة
تنهض السينما وتنتفض وتغري حالها النتزاع املتفرج من أمام
“التلفاز” والظفر به.

ما هي الحال عربيّا؟

تستورد البلدان العربية ما بني  40و % 70من برامجها
التلفزية من مصادر أجنبية أهمها الواليات املتحدة االمريكية ( ثم
بريطانيا – فرنسا – أملانيا )...وهي يف الغالب برامج ترفيهية .وقد
خصصت بعض الدّول قنوات خاصة لهذه الربامج يف حني ابقت عىل
القنوات “ األوىل” أو “الرسمية” للربامج العربية واملحلية .وأغلب
ما تستورده التلفزات العربية من أفالم سينمائية قصد بثها هي
وافدة من مرص.
لكن السينما املرصية ذاتها انحرست وتراجعت يف السنوات
األخرية ( بعد رحيل املخرجني األفذاذ  :حسن اإلمام  -صالح أبو
سيف – كمال الشيخ – هنري بركات – وقبلهم حسني كمال
وأرشف فهمي ،ثم ومن املوجة التالية لهم نجد ممدوح شكري
– عاطف الطيب – رضوان الكاشف  ...وآخر العمالقة الراحلني:
يوسف شاهني).
السينما املرصية التي هيمنت طيلة عقود طويلة وشهدت زمن
عزها ألكثر من أربعة عقود وغذت الشاشات العربية ( كبريها
وصغريها) بأفالم ال تنىس.
صناعة السينما يف مرص كانت تأتي يف املرتبة الثانية بعد صناعة
القطن من حيث ضخامة اإلنتاج وحجم العمالة واإليراد املايل من
الثالثينات إىل الستينات ،ومازالت لقطات ومشاهد سينمائية
قديمة حية وراسخة يف مخيلة أجيال من املشاهدين (إعتماد
عديد الكليبات عىل املشاهد السينمائية مثل كليب الدلوعة نانيس
عجرم الذي تحاكي فيه الرائعة هند رستم ( إحدى هامات السينما
املرصية والعربية) يف لقطة من فيلم باب الحديد ليوسف شاهني
 ،1958تبدو فيه هند رستم منفرجة األرجل وكاشفتها أمام جفنة
الغسيل ( ملمحة غري فاضحة) .يقع استغاللها بعد أكثر من 50
سنة ،وقد سمح شاهني لذلك معتربا باب الحديد إرثا ثقافيا عربيا.

وكما هو الشأن يف بقية بلدان املعمورة تنامى الوعي العربي
برضورة إيجاد األطر التنظيمية والترشيعات الخاصة بالسمعي
البرصي .وقد يكمن الحل يف التحالف بني السينما والتلفزيون:
يف املغرب األقىص صدر قانون ينص عىل وجوب مساهمة
التلفزيون بنسبة  % 5من املداخيل اإلشهارية لصندوق دعم اإلنتاج
السينمائي.
يف مرص خفضت الدولة األداءات من  % 20إىل  % 5يف القطاع
السينمائي ( بعد نجاح الرشاكة بني التليفزيون املرصي ورشكة
مرص العاملية الخاصة لصاحبها يوسف شاهني بإنتاج فيلم
اآلخر لشاهني الذي حطمت إيراداته كل األرقام القياسية يف مرص
والوطن العربي إىل جانب تمثيل مرص يف مهرجان كان العاملي يف
بداية األلفية الثالثة.
يف تونس تساهم التلفزة بإحتشام أحيانا ( تقديم أموال وتوفري
تقنيات وخدمات لعديد املخرجني ) لكن مساعدة الدولة قد تعوض
ذلك النقص فكل األفالم السينمائية التونسية ( قصريها وطويلها )
مدعمة من قبل الدولة .إىل جانب أن التليفزيون وفر فرص تصوير
أفالم تلفزية ملخرجني سينمائيني (طالق إنشاء ملنصف ذويب –
رباعية خطى فوق السحاب لعبد اللطيف بن عمار مثال) .حتى

Roberto Rossellini

حسنات التليفزيون...وآثامه!

كما أستخدم امليكرفون والراديو والسينما ،مثل التليفزيون
أحسن الوسائل لالتصال بالجماهري وأحدث التغريات االقتصادية
والثقافية والسياسية ،لكنه وسيلة اتصال من جانب واحد
ويف إتجاه واحد ( املشاهد ال يستطيع التفاعل مع الباث أو
مناقشته) .وقد أُتُّ ِهم التليفزيون بإثارة نوازع العنف والعدوانية
يف نفوس مشاهديه نتيجة ذلك السيل الجارف من الصور واألفالم
واملسلسالت املعبأة عنفا وعدوانية ورشا.
التليفزيون حنفية صور (  )un robinet d’imagesوهو يؤمن
الوفرة البرصية ببثه عدة أفالم يف سهرة واحدة  ،الرضر كبري وفادح
فهو قد ضيع عن الصورة السينمائية سطوتها ووقارها ،رسها
وغموضها ( يقول فيدريكو فيللني :إن القصف املتواصل للصور
هو طبيعة التليفزيون) ،لقد أفسد الصورة وإنتهك قدسيتها
وأنهكها ،قوضها وأهانها بشتى الطرق ( تسارعت – ضخمت –
تمددت  -تباطأت  )...لقد تهشمت الصورة السينمائية وتناثرت
عىل شاشة التليفزيون امللساء .تقزمت الصور :فاملشاهد يجد
نفسه أكرب من الشخصيات التي هي وقورة ومهابة عىل الشاشة
السينمائية ،هي ضخمة وتشعرك بأنك أمام معالم وهامات
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مهيبة.
التليفزيون مخاتل للسينما حتى عىل مستوى األسلوب (يقول
فيلليني :التليفزيون جرح السينما جرحا غائرا عىل مستوى
الصورة واألسلوب التصويري وعىل مستوى إيقاع الحكي) .إذا
أضفنا إىل ذلك إمكانية تغري القنوات بيرس وهذا من شأنه إيجاد
نمط من املشاهدين عاجزين عن متابعة وصفة أو االحساس
بمناخ معني أو التمعن يف صورة ساكنة وصامتة لربهة من الزمن
بروية وخشوع .فللزمن معناه يف السينما واللغة السينمائية هي
لغة الحلم وكل يشء يف الحلم له مقصده ومعناه حتى أتفهها ،كل
يشء يصلح ليشء ما (كل زمن – كل صمت – كل كتلة – كل ظل
– كل نور – كل حركة.)...
فالسينما تقول لنا  :إننا نستطيع العيش بطريقة مغايرة
ومشاهد السينما عليه الفهم برسعة.
التليفزيون يجهل كل هذا تماما  :املشاهد يشغل جهازه
ويطفئه ،يغري القنوات املتعددة باستمرار ،هو عرضة لقصف
عنيف ومتواصل من الصور يعصف به يف كل اتجاه.
هذا إىل جانب تلك العادة “ املقيتة” ملشاهدي التلفزيون فهم

Abel Gance

يخرجوا من البطالة الفنية ،فاملخرج السينمائي يف تونس ينتظر
طويال قبل تصوير فيلمه ( 20 – 10سنة أحيانا ) .أو إتاحة فرصة
ملخرج شاب (فيلم بنت الكيوسك لخالد الربصاوي ) كان بروفة
هامة قبل تصوير عمله األول ( بني الوديان).
لكن ما هي اآلثار التي تركها التليفزيون يف املشاهد العربي
وضمريه ووجدانه؟ اتجاهاته وميوله ومشاعره ؟ وقد يتفاقم األمر
مع الطفل العربي الذي يعاني من اإلدمان التليفزيوني ،فأطفالنا
يقبعون الساعات الطوال أمام ذلك الصندوق العجيب الذي يتحفهم
بشالل من الصور الوافدة.
وهل سلب التلفيزيون أطفالنا خربات وميوالت أخرى مثل
القراءة واملطالعة ؟ أو النشاط البدني ؟ ثم كيف الفكاك والخالص
من براثينه.

www.acharaa.com

Jean-Luc Godard

يتفرجون وهم يتخاطبون ويتواصلون فيما بينهم ،يحللون
ويبدون ال ّرأي مع أتفه األشياء.
وقد تتباين آراء السينمائيني حول العالقة بني السينما
والتليفزيون :
فجون لوك قودار  :يقول يف السينما والتلفيزيون لألوىل يجب
أن نرفع األبصار وللثانية نخفضها (مع ك ّل ما يحتمل ذلك من
تأويل ).
املخرج اإليطايل الكبري “ روبرتو روسيلليني” يقول  :السينما
ليست مهددة من التليفزيون ...بل من السينما نفسها”
لكن ما العمل حتى يعود “ الجمهور الضا ّل” إىل السينما ؟
يعود إىل “ السينما الصافية”؟
ما العمل حتى تعود للسينما “ ارستقراطيتها “ وبعودها
الوحيد؟ رضورتها وحاجتنا إليها ؟ هل سيكون ذلك بتقوقعها
عىل نفسها وإنتظار املشاهد الذي قد ال يأتي؟
هل إن تقلص عدد قاعات العرض عالمة صحية للسينما أم
العكس؟
هل إن وفرة أنتاج األفالم يرض بالسينما أكثر مما ينفع؟
هل من رضورة إلعادة الحياة “ لنوادي السينما “ التي ما
الرسي ،وإرساء تقاليد قراءة األفالم
زال يربطنا بها ذلك الحبل
ّ
ومناقشتها واالجتماع حولها ؟
أم عىل أهل الذكر البحث عن تلك الرتكيبة السحرية التي تريض
الكبار والصغار بصنع أفالم تحقق املتعة والبهجة والجاذبية ،أفالم
تلبي ال ّرغبات وتشبع العني وتغازل الوجدان (مداعبة روح الرباءة
والدهشة األوىل – العودة إىل سنديانة الطفولة وزمن االنرشاح! )
ّ
بالرتقب واالنبهار والفضول!.
والعزف عىل وتر اإلحساس الطبيعي
أم نرتقب مع “فيلليني” الذي قال ذات م ّرة (:قد يأتي يوم
يكون فيه التليفزيون قد أنهك ولوّث وسمّ م أعيننا بما فيه الكفاية
“ بعجيج” من الصور يخرج فيه الناس فجأة من ديارهم هاتفني:
“ السينما “ -اعطونا سينما “  .قد نشهد يوما جموعا غفرية
تنزل للشوارع وتتدافع عىل” دور السينما “ القتحامها!).
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إنبعاث أول
مهرجان سينمائي
دولي بمدينة
الحمامات
انتظمت يوم اإلثنني  16ماي الحايل
بمدينة الحمامات ،الندوة الصحفية
ّ
الخاصة باملهرجان السينمائي الدويل
ياسمني الحمامات يف دورته األوىل والذي
سينتظم من  4إىل  11جوان القادم ،وت ّم
خاللها طرح مختلف أقسام املهرجان والخطوط العريضة لهذه
الدورة التأسيسية ستستقبل  76فيلما يمثلون  21بلدا منها
لبنان ،مرص ،الجزائر ،العراق ،إيران ،الصني  ،تركيا ،سوريا،
مقدونيا ،فنزويال ،روسيا وبولونيا ويتنافس يف خانة املسابقات
الرسمية للمهرجان  30فيلما من بينهم  12فيلما روائيا طويال،
 6أفالم وثائقية طويلة و 12فيلما روائيا قصريا.
ستحتفي هذه الدورة بأفضل األفالم العاملية من القارات
الخمس” فكرة جديدة يقوم عليها هذا املهرجان الوليد تساهم يف
اإلنفتاح عىل املهرجانات العاملية الكربى وتجعل األفالم املشاركة بالرضورة ذات جودة فنية عالية
واملنافسة بينها عىل أشدها ما يخلق الحماس يف الجمهور املواكب للمهرجان ولباقي املهرجانات
العاملية األخرى فكأننا هنا نتحدث عن مفهوم “نخبة النخب”… يف دورة أوىل ،يأمل املرشفون عىل
هذه التظاهرة تحقيق مرادهم يف الجمع بني السينما والسياحة يف آن واحد .
وخالل كلمته ،أكد مختار العجيمي املدير العام للمهرجان أن اإلشتغال عىل فكرة تنظيم
مهرجان سينمائي دويل بياسمني الحمامات أخد سنتني معلنا يف ذات السياق عن جانب كبري من
خيارات املهرجان دون أن يتخىل عىل عنرص املفاجأة واإلحتفاظ بأسماء بعض الضيوف املشاركني
يف فعاليات الدورة األوىل للمهرجان السينمائي الحمامات .
وأعلن أن “الرشاع الذهبي ” سيكون جائزة للفائزين يف مسابقاتها الثالث (الروائي الطويل
والوثائقي الطويل الفيلم الروائي القصري) ،وهو خيار له مرجعيته الحضارية ،فالتصميم يحيلنا
للرشاع القرطاجي وروح املغامرة واإلكتشاف.
“الرشاع” سيكون ذهبيا ورشفيا للمكرمني من صناع السينما التونسية والدولية فيما تيضء
ألوان الحمامات املعلقة الرسمية للمهرجان واملستلهمة من لوحة الفنان التشكييل األملاني بول
كييل.
يذكر أن الفنان الرصبي الكبري أمري كوستوريكا الحاصل عىل عديد الجوائز العاملية يف أهم
املهرجانات العاملية سيكون من أبرز ضيوف الدورة التأسيسية للمهرجان السينمائي الدويل
ياسمني الحمامات فيما يعتيل الفنان التونيس القدير رؤوف بن عمر منصة التكريم عن مشواره
الفني يف إفتتاح هذه الدورة األوىل.
ويذكر أيضا أن ميزانية املهرجان ،حسب ما رصح به مختار العجيمي ترتاوح بني 800
ألف و 900ألف دينار يف الدورة التأسيسية عىل أمل أن يتواصل لسنوات ألهمية دعمه لالمركزية
وخدمته السياحة والثقافة يف تونس.
وتحدّث مدير املهرجان عن لجان التحكيم يف مختلف األقسام وذكر بعض األسماء بن بينها
محمود بن محمود ومحمد املغراوي ونجوى نجار وأمرية الشماخي.

«أسطورة زينب ونوح» جديد
المخرج يسري نصر هللا
أعلن املخرج يرسي نرص الله تفاصيل فيلمه املقبل «أسطورة زينب
ونوح» ،للسيناريست الشاب أحمد الزغبي .وقال نرص الله ،يف ترصيحات
تليفزيونية« :تدور أحداث الفيلم حول طفلني ،ولد وبنت ،يف الصعيد ،يف
ليلة ممطرة جدا وسيول جارفة...يهربا بتابوت أم البنت ،ملنع دفنها يوم
اإلربعاء ليدفناها يوم الجمعة العتقادهما ان ذلك يجنبها عذاب القرب.
وأضاف« :التصوير سيكون يف الخريف والشتاء يف شهر نوفمرب
أو ديسمرب ،ألنه يحتاج جو به غمام مش شمس زي الصيف ،وفريق
التمثيل يضم أطفال» ،رافضا الكشف عن أسماء املمثلني قائال« :خلوها
مفاجأة».
ويتوىل املخرج الكبري يرسي نرص الله رئاسة لجنة تحكيم األفالم
القصرية بالدورة  75من مهرجان كان السينمائي الدويل ،الذي انطلق
منذ أسبوع ويتواصل إىل يوم  28ماي الجاري.

فيلم «الهربة» لغازي الزغباني في القاعات الفرنسية
بالتوازي مع مهرجان كان السينمائي يسجل فيلم الهربة لغازي الزغباني بداية عروضه يف
القاعات الفرنسية بالعاصمة باريس أيام  19و 20ماي الجاري.
الفيلم مستوحى من رواية الكاتب حسن املييل الناطقة باللغة الفرنسية «العاهرة املثقفة».
وتدور أحداث هذا العمل السينمائي يف فضاء ضيق مغلق ،إال أنه جعل املتفرج ال ينزعج من
تكرار املشاهد ،نظرا الختالف الزوايا وكثافة املعاني داخل السيناريو وتنوع األضواء واعتماده عىل
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موسيقى تصويرية حية وشيقة.
فيلم الهربة من بطولة نادية بوستة ومحمد ڨربع وغازي
الزغباني هو يف األصل عمل مرسحي ت ّم تقديمه سنة  ،2018واجتهد
غازي الزغباني ليُحوّله إىل عمل سينمائي بعد أن أدخل عليه بعض
التعديالت يف الكتابة ،محافظا عىل املمثلني يف شخصيات املرسحية.
ارتكز الفيلم أساسا عىل جملة من املفارقات أهمها أن هذا املتشدّد
الديني يف الفيلم ،يهرب من قبضة األمن ،لكنه يف املقابل يجد نفسه
أمام واقع آخر مناف ملبادئه وأفكاره وميوالته التكفريية.
وهذا الواقع الجديد الذي التجأ إليه الشاب املتشدّد ،هو منزل
متواضع لـ «مومس» ،ويفرتض أن يكون املتشدّد رافضا لهذا الواقع،
لكنه يستسلم ألمره بدافع «القدر» الذي ساقه إىل هذا املكان لينجو
من قبضة األمن.
وفيلم «الهربة هو مرآة لثالث نماذج مختلفة من املجتمع
التونيس ،هي «املتشدد ديني» و«املومس» واملواطن العادي الذي ال
يحمل أية أفكار ايديولوجية.

نظرات حول الوثائقي بمدينة الثقافة بالعاصمة
تعقد الدورة الثانية من Point Doc
بمدينة الثقافة بتونس من  26إىل  28ماي
الجاري .نظرات حول الوثائق ملتقى يجمع
املهنيني واملهنيات واملنظمات واملؤسسات
والطالب والطالبات ومؤسسات الدعم
واإلعالم املهتمني بالسينما والفيلم
الوثائقي حول محاور متعلقة بخصوصية
الفيلم الوثائقي.
«نظرات عىل الوثائقيات» أو «Point
 ،»Docهي تظاهرة سينمائية من تنظيم « ،»DOC HOUSEتظاهرة تلقي الضوء عىل األفالم
الوثائقية من عدّة جوانب عرب عرض عدد من األفالم وتنظيم لقاءات بني مهنيي السينما من
تونس وخارجها.
يذكر أن دوك هاوس  -تونس املرشفة عىل تنظيم هذه التظاهرة هي منظمة مستق ّلة غري
ربحيّة تم تأسيسها عام  2018من قبل مجموعة من الفنانني والعاملني يف الحقل الثقايف .تعمل عىل
الرتويج لإلنتاج والتوزيع والتشبيك املهني املرتبط بالسينما الوثائقيّة يف تونس وشمال إفريقيا.
وخلق تغيري اجتماعي إيجابي ونقل املبادئ الكونيّة لحقوق اإلنسان باستعمال الفيلم الوثائقي
أداة للتواصل والصحوة.
ودفع مهنّيو قطاع الوثائقي نحو مزيد من اإلستقالليّة عرب تطوير قدراتهم الفنيّة ،التسيريية
والتقنيّة وذلك من خالل برامج تكوين ومرافقة.
وتطوير شبكة السينمائيني بتعزيزها من خالل اإلنفتاح عىل مختلفات األطراف الحكوميّة
منها والغري حكوميّة.

وفاة السينمائي البرازيلي برينو
سيلفيرا أثناء تصوير ٱخر أفالمه
تويف املخرج الربازييل برينو سيلفريا البالغ  58عاما والذي شارك
بانتظام يف املهرجانات الدولية ،جراء تعرضه لنوبة قلبية خالل
تصوير أحدث أفالمه ،عىل ما أعلنت رشكة اإلنتاج التي يتعامل معها
ووسائل إعالم محلية.
وقالت دار «كونسبرياساو فيلميس» املنتجة ألعماله ،يف بيان
إن برينو سيلفريا ،املعروف خصوصا بفيلمي «دويس فيليوس دي
فرانسيسكو» ( )2005و«غونزاغا» ( ،)2012كان «رمزا للثقافة
والفن».
وأفادت وسائل إعالم برازيلية أن املخرج أصيب بنوبة قلبية أثناء تصوير فيلمه الجديد «دونا
فيتوريا» مع املمثلة فرناندا مونتينيغرو التي اشتُهرت يف الخارج بدورها يف فيلم «سنرتال دو
برازيل» للمخرج والرت ساليس.
ويتمحور فيلم «دونا فيتوريا» املستند إىل قصة حقيقية ،حول سيدة عجوز بدأت يف تصوير
مهربي مخدرات عرب نافذة منزلها ما قادها إىل كشف فضيحة فساد واسعة النطاق .وكان التصوير
جاريا يف والية برينامبوكو شمال رشق الربازيل.
وتلقى برينو سيلفريا تدريبا مهنيا يف مدرسة لويس لوميري للسينما يف فرنسا .وبدأ عمله مديرا ً
للتصوير ال سيما يف فيلم «يو ،تو ،إيليس» الذي عُ رض يف مهرجان كان السينمائي ضمن فئة
«نظرة ما» سنة .2000
وخاض مجال اإلخراج عام  2005بفيلم «دويس فيليوس دي فرانسيسكو» الذي حقق نجاحا
كبريا يف الربازيل حيث فاز بأربع جوائز .وتم ترشيح الفيلم لجائزة األوسكار عن فئة أفضل فيلم
بلغة أجنبية.
كما ُقدمت أعماله يف مهرجانات يف تورنتو وهافانا ومونت كارلو .وكان برينو سيلفريا معروفا
أيضا بإخراجه ألعمال تلفزيونية.

maghrebstreet@gmail.com
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في قاعاتنا السينمائية

الشارع الثقافي

فيلم إفتتاح مهرجان كان في قاعاتنا السينمائية
يف البداية ال بد من توجيه كلمة شكر
للموزعني التونسيني عىل سعيهم يف تقديم جديد
السينما العاملية يف قاعاتنا السينمائية يف نفس
زمن عرضها دوليا .
وبرمجة فيلم إفتتاح مهرجان كان   couu
 pezيف نفس يوم إنطالق هذه التظاهرة العاملية
الهامة يدخل يف نفس هذا التوجه وسيمكن
املتفرج التونيس من متابعة الحدث بنفس شعور
الحارضين هناك يف مدينة «كان».
فيلم  ،coupezيتناول كوميديا الزومبي،
ويروي الفيلم حكاية مخرج يريد صنع فيلم
زومبي بامكانيات بسيطة ويف لقطة واحدة
طويلة ويف ذات الوقت تهاجمهم كائنات زومبي
حقيقية .يلعب بطولة الفيلم النجم الفرنيس
رومان دوريس والنجمة الفرنسية األرجنتينية برينيس بيجو.
كوميديا ذكية وساخرة قدمت يف الفيلم بيشء من التالعب يف املشاهد وترتيبها  ،وبالفعل نال
هذا الفيلم احتفاء جماهرييا ً من خالل التفاعل معه وتحيته بعد الفيلم.
الفيلم إعادة إنتاج ،أو نسخة فرنسية من دون تحريف أو تعديل ،لحبكةّ /
قصة الفيلم الياباني،
«قطع واحد للموتى» ( ،)2017لشني إتشريو أويدا ( ،)1984الذي أُنتج بميزانية محدودة ( 25ألف
دوالر أمريكي) ،مع ممثلني مغمورين .كما أنّه لم يُعرض يف أيّ مهرجان دويل معروف ،وال يف اليابان
نجاح يُذكر.
نفسها .فقط ،عروض محلية صغرية ،من دون
ٍ
يف جديده ،حاول أزانافيسيوس تقديم كوميديا رعب ،تمتزج فيها البشاعة بقدر من اإلنسانية.
ّ
لكن الفيلم لم يبلغ درجة الرعب الخالص وال البشاعة املميّزتني لهذا النوع من األفالم .بالكاد المس
الفكاهة ،من دون ْ
أن يصل إىل الكوميديا الراقية ،املليئة بالعمق ،وا ُملحمّ لة باإلنسانية ،أو عىل األقل
بيش ٍء من الفكر والفلسفة.
ّ
منصة يابانية مشهورة،
تدور أحداثه يف كواليس تصوير فيل ٍم عن مصايص الدماء ،لحساب
رشط ْ
أن يلتزم املخرج بالسيناريو األصيل ،من دون تغيري األسماء اليابانية للشخصيات .األصعب
ً
لقطة واحدة ،تُ ّ
بث عىل املنصة ملدة  31دقيقة .التكلفة يجب ْ
من ذلك كام ٌن يف ْ
أن
أن يكون التصوي ُر
أن يكون العمل تجاريا ً استهالكيا ً بحتاً.
تكون متواضعة ،واملمثلون عاديني ،أي ْ
الناقد اللبناني حاباشيان حرض عرض االفتتاح يف كان وقال  »:الفيلم مزعج برصاخه املتواصل
ّ
يتنفس السخافة واالفتعال .هذا األمر ال يفلت
ومم ٌّل بحركته املستمرة ومتعبٌ بطوله .ك ّل يشء
اطالقا ً من يد أزانافيسيوس .بل يقصده بشدّة وارصار ،فنراه يسخر من الفيلم الرديء بلغة الفيلم
الرديء .ال يرتقي بالرداءة ،بل يجاريها أو يتفاهم معها ،ألنه معجب بها ،بل يك ّرمها ويرد إليها
االعتبار.
ّ
ما يثري االستغراب ان أزانافيسيوس نفسه لم يتوقع من جمهور ّ
كان ان يحب فيلمه .لقد قال
ملوقع أمريكي انه سيكون سعيدا ً جدا ً اذا سمع الـ»هووووووو» عند نهاية الفيلم .هذا االستفزاز ال
نجده يف فيلمه الذي ،عىل الرغم من الروح الفوضوية التي تطل برأسها ،يبقى عمالً لطيفا ً ال يحمل
أية فكرة ،وال يجد وسيلة ترفيه اال يف الدم الذي ي َ
ُسفك مجاناً ،عىل طريقة تارانتينو لكن من دون
براعة يد تارانتينو وال طرافته او موهبته يف صوغ الحوارات».

توم كروز على الشاشات
التونسية بفيلم
Top Gun
يعرض هذه األيام فيلم Top Gun: Maverick
للنجم العاملي توم كروز عىل الشاشات التونسية،
يف نفس الفرتة الذي يعرض فيها ضمن فعاليات
مهرجان كان السينمائي ،يف دورته الـ...75
الفيلم تدورأحداثه بعد قضائه ألكثر من
ثالثني عاما ً يف القوات الجوية حيث كان مافريك
ضمن أفضل الطيارين ،ولكنه يتفادى التقدم
يف الرتبة التي ستضعه يف مكانة مختلفة كما
يستمر يف تطوير إمكانياته ،يجد مافريك نفسه
مكلفا ً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun
للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.
وباإلضافة لتوم كروز ،يشارك يف بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر،
جنيفر كونيليل ،جون هام ،مونيكا باربارو ،إد هاريس وفال كيلمر ،وهو من تأليف جيم كاش،
جاك إيبس جونيور ،إريك وانر سينجر ،كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر ،وإخراج جوزيف
كويزينيسكي.
يقدم  Top Gun: Maverickوقتا ً ممتعا ً للغاية ميلء بدخان الطائرات واالرتفاعات املثرية التي
سرتيض املشاهدين الذين يبحثون عن فيلم صيفي ضخم كالسيكي .ال يتخىل املخرج جوزيف
كوسينسكي عن الحنني إىل أفالم الثمانينيات التي كانت ال تركز كثريا ً عىل املنطق بل عىل البطوالت
الكربى .جميع الوجوه الجديدة رائعة ،كما أن تصاميم مواجهات الطائرات النفاثة استثنائية
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للغاية ،والسعي وراء اإلثارة يصل ملستويات عالية .إنه ليس فيلما ً مدروسا ً عن طيارين دفعتهم
القيادة إىل حافة الهاوية ،ولكن ليس عليه أن يكون كذلك عندما تؤدي إثارة الرسعة العالية إىل
مشاهد آكشن بارزة .يحمل  Top Gun: Maverickعنارص املرح الكالسيكية ،والبطولة الرتفيهية
املبالغ بها مع الكثري من الحماس ،وهو تذكري مرحب به بحقبة أقدم من األوقات السينمائية
األبسط.

«زومبي» نسخة مصرية
تسخر من أفالم الرعب
الفيلم املرصي «زومبي» الذي يجري عرضه
حاليا ً يف دور العرض السينمائية ببالدنا حوّل
تلك الثيمة املرعبة ،إىل مفارقات كوميدية بنكهة
مرصية.
ثمة طبيب يجري يف إحدى املحافظات
بجنوب البالد تجارب مريبة عىل البرش لهدف
غامض ،فتفشل ويتحول عرشات األشخاص
الذين خضعوا للتجارب إىل نسخة محلية من
املوتى األحياء .هذه هي الحيلة الدرامية التي
اختارها مؤلفا العمل أمني جمال ووليد أبو املجد،
لتربير وجود هؤالء الشخصيات ،يف الوقت نفسه
يستعد أفراد فرقة أغاني مهرجانات إلحياء أوىل
حفالتهم الكبرية بنفس املحافظة .يصلون ليالً
ويجدون القرية خاوية عىل عروشها .وبينما
هم يف إحدى محطات البنزين ،يتعرضون لهجوم شامل من هؤالء الزومبي ،فتبدأ رحلة الهروب
ومحاوالت النجاة.
اعتمد الفيلم عىل كوميديا املوقف ،ال سيما املفارقات الناتجة عن تناقضات الفتة ،بني رئيس
الفرقة الغنائية (جسد شخصيته الفنان عيل ربيع) فهو يف الفيلم شاب جبان يرتعب  -بحسب
التعبري الشعبي  -من خياله ،ويتوجس من كل تجربة جديدة يف حني أن الفتاة التي تحبه وتسعى
لالرتباط به (جسدت شخصيتها هاجر أحمد) شجاعة ومنطقية يف تفكريها .وبينما تميل شخصية
الشاعر الذي يكتب الكلمات ألغاني الفرقة (جسد شخصيته الفنان حمدي املريغني) إىل رفض أي
مغامرة ،يتظاهر «مرجان» الذي لعب شخصيته كريم عفيفي بالقوة والثبات عىل نحو ساخر.

«المدينة المفقودة
«النجمة ساندرا بولوك
في القاعات
تقوم ببطولة الفيلم نجمة هوليوود
ساندرا بولوك ،وتلعب يف الفيلم شخصية
“لوريتا سيج” ،وهي كاتبة سلسلة
من الروايات الرومنسية الشهرية ذات
الخلفيات التاريخية القوية ،ويعود ذلك
إىل كونها باحثة جادة يف األساس ،وتعترب
الكتابة مصدر رزقها ،لكن “لوريتا”  -التي
ما زالت حزينة بعد وفاة زوجها  -فقدت
اإلرادة والطاقة لكتابة كتبها والرتويج لها،
األمر الذي أثار استياء صاحبة دار النرش
التي كسبت من ورائها الكثري ،ومن أجل
ارضاء النارشة تضطر “لوريتا” إىل الظهور
عىل مضض يف حفل أدبي ،وارتداء فستان
وردي مطرز ،لم تكن تتخيل ارتداء مثله يوما ما ،ويف الحفل تلتقي بـ”آالن” ،وهو موديل وسيم
يظهر عىل أغلفة جميع رواياتها ،والذي تتهافت عليه النساء الحارضات بسبب جاذبيته ووسامته،
ويلعب دوره يف الفيلم النجم شانينج تاتوم.
تقع الكارثة عندما يتم اختطاف “لوريتا” عىل يد امللياردير غريب األطوار “أبيجيل فريفاكس”
 ويلعب دوره النجم الشاب دانيال رادكليف  -الذي يأمل يف استخدام خربتها األنثروبولوجيةإلستعادة كنز مدفون قديما يف جزيرة أدغال بعيدة ،لنشاهد “آالن”  -الذي يجد نفسه منجذبا إىل
“لوريتا” لكنه غري قادر عىل التعامل مع غموضها ،يحاول إنقاذها ومساعدتها يف تلك الورطة
العصيبة ،وتستمر باقي أحداث الفيلم ما بني الصعود والهبوط يف تلك املغامرة السخيفة ،لتدرك
“لوريتا” يف النهاية أن إغالق حياتها عليها فقط ،إىل جانب لسانها الحاد يف التعامل مع اآلخرين،
ليس باليشء الذي سيصلح حياتها ،وأن “آالن” قد يستحق قلبها وحبها.
يحمل الفيلم توقيع املخرجني األخوين آرون ني وآدم ني  -اللذين بدآ مسريتهما اإلخراجية عام
 2006بالفيلم املستقل “ ،”The Last Romanticويف أحدث أفالمهما “ ”The Lost Cityنجحا سويا
يف تقديم جرعة مكثفة من املشاعر الرومنسية املرحة ،والتي تلني القلوب املتحجرة ،وبالطبع يعد
كل من تاتوم وبولوك من أفضل النجوم يف ذلك اللون السينمائي...
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الشارع الثقافي

يف فقدان أخالقيات املهنة املرسحية

أ.أنور الشعافي (مسرحي)

لك ّل مهنة أخالقياتها فالطبيب ال
يصبح طبيبا ّ
إل إذا أدّى قسم أبقراط
ّ
ينص
 Le serment d'Hippocrateالذي
عىل إلتزامه بمعايري أخالقية محدّدة
وكذلك يفعل القايض يف نص أداء اليمني
الوارد يف الفصل  11من القانون األسايس
للقضاة وذلك عند تعيينه ألول مرة وقبل
تنصيبه وقد ش ّ
كلت القيم األخالقية مَ بحَ ثا
أساسيا يف تاريخ الفكر اإلنساني ومن هذا
املنطلق فإن غيابها أو تدهورها يؤدي
بالرضورة إىل تصدع املجتمع فاألخالق
هي منظومة من القيم واملعايري تُوجّ ه
األفراد إىل واجباتهم ولو إستعرضنا املفهوم
تعرتضنا مصطلحات عديدة تبدو مختلفة
أولها كلمة  Moraleوتعني نسق املعايري
واملبادئ والقواعد األخالقية ،وأمّ ا كلمة
 Ethiqueفتحتوي عىل بعد تأمّ يل يتمثل
يف تمكني الفرد من تقييم الفعل األخالقي
وتحديد مساراته بشكل نقدي ويميّز
املن ّ
ظر يف البيداغوجيا Philippe Meirieu
يف هذا الصدد بني الكلمتني ،فريى أن كلمة
 Ethiqueتعني دراسة السلوك األخالقي عند
األفراد  ،أما كلمة  Moraleفتعني نظاما
من املعايري والقيم واملبادئ األخالقية التي
تن ّ
ظم سلوك األفراد وأما كلمة Déontologie
فتستند إىل علم الواجبات La science des
 devoirsوهي قريبة يف معناها من كلمة
 Ethiqueوأما مفهوم “األكسيولوجيا”
 Axiologieفيعني علم نظرية القيم La
 science et théorie des valeursوقد بدأ
استخدامه مع بدايات الفلسفة اإلغريقية
وهي مبحث نظرية القيم وكان الفيلسوف
 Eduard von Hartmannأول من استخدم
هذا املفهوم يف كتابه املعروف L’Axiologie
.et ses divisions
وأخريا يمكن القول بأن هذه املفاهيم
تتباين يف سياق االستخدام لكنها تتجانس
يف مفهومها العام.
وأما املرسح فهو وإن كان ممارسة
فنية ح ّرة ال تقبل القيود لكنها تخضع
بدورها لألخالق بمفهومها الفلسفي
وغيابها يعني الفويض وتاليش ماهية

صورة تتح ّدث
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في ّ
أي قرن
يعيش
مسرحنا اآلن؟
أ.حاتم تليلي
المحمودي
(ناقد
مسرحي)

Eduard von Hartmann

الفن ونُبله وهذا حال مرسحنا اليوم
وعلينا أن نق ّر بهذا أوّال ونتعاهد عىل
ميثاق رشف للممارسة املرسحية قبل أن
ٍ
ألزمة
نسعى إىل تشخيص يعلمه الجميع
تتعلق بالترشيعات والهيكلة ونظام الدعم
والتوزيع فال يجوز وال يمكن اإلصالح وج ّل
ُ
صنّاع املرسح عندنا من كل االجيال فاقدون
ألخالقيات املمارسة املرسحية واالمر يشمل
ّ
املتدخلني يف العملية املرسحية بداية
كل
بهياكل اإلنتاج وا ُملربمجني وخاصة املمثلني
والتقنيني وغياب أخالقيات املهنة هو غياب
معريف باألسايس يتع ّلق بعدم الوعي بجوهر
املمارسة الفنية يف مفهومها الفلسفي
فتنحدر من فعل راق إىل مج ّرد وسيلة عيش
وهو ما يدفع إىل الرصاع والتدافع عىل مالليم
قِ طاع مُ عدَم أو البحث عن تموقع وج ّلهم
لم يفهم معنى الجدية واإللتزام فيصعب
العثور مثال عىل ممثل أو تقني يُمكن الثقة
بإلتزامه فبعضهم يُراكم مشاركاته يف
عروض فيستنسخ نفسه يف أعمال متعدّدة
يف نفس الوقت ال يستطيع بديهيا اإللتزام
بها ويكرر نفسه فنيا بطريقة copier
 collerويستهني بأخالقيات املهنة وكانت
يل تجربة شخصية مع ممثّل يجدر إدراجه
يف كتاب  Guinnessلألرقام القياسية يف عدد

Philippe Meirieu
املرسحيات التي يعمل فيها يف نفس الوقت
وأتذ ّ
كر قام بلعب ثالث شخصيات يف ثالث
مرسحيات مختلفة عُ رضت يف يوم واحد
يف ثالث قاعات مختلفة قريبة من بعضها
وكم من جهة إنتاج أو مهرجان إض ُ
ط ّر إىل
إلغاء عرض يف آخر لحظة ألن أحد املمثّلني
لم يتم ّ
كن من التواجد يف مكانني مختلفني
يف نفس الوقت فهل يجب عىل هياكل
اإلنتاج عندنا أن تسعى إىل تحقيق نسخا
ّ
متعددة لكل ممثل ونسميه املمثل
الدول Le
 comédien - Dollyإسوة بالنعجة الشهرية
الحاملة لهذا اإلسم والتي تم إستنساخها
سنة  1996من خلية جسمية؟ فال معنى
ملرسح عمره  113سنة يستهني بأخالقيات
هذا الفن منذ مرسحية " صدق اإلخاء" يوم
 26ماي  1909إىل حد اليوم وما أحوجنا إىل
الصدق فال معنى للتبجّ ح بريادة مرسحية
ملرسح تطغى عليه سلفيّة جمالية وغياب
ألخالقياته وهذه املسألة تشمل أيضا
إحرتام حقوق امللكية الفكرية ا ُملنتهَ كة يف
بلد يمتلك مؤسسة رسمية تُعنى بحقوق
املؤ ّلف والحقوق املجاورة فينسحب غياب
أخالقيات املهنة بمفهومها الفلسفي إىل
مفهومها اإلجتماعي.

حانوت الجربي...

عشورية زيت ونصف وقية سمن و 100غرام طماطم
معجونة عشرة غرام تاي و 100غرام سكر ربع خبزة طليان
وزيدني إبرة بابور وشمليرة وجلدة وربع ليترة ڤاز وطابع
زينة أزرق وحكاكة حبل ودورو سبيريتو والباقي تعطيني
بيهم فوشيكة بني بني نضرب ع الحيط تقوم تغني وزربوط
وقيطن وبيسة وأنت اش قضيت من عند حانوت الجربي في
الستينات...
عن تونس زمان

ليس كل ما هو معارص يتوفر
بالرضورة عىل حساسية ابداعية.
نعم ،نحن نحيا الوصولية املرسحية
بشكل عنيف وحادّ ،نتجاهل ذلك ألننا
تحوّلنا إىل نخاسني وتجار ونقابيني
وقصابني يع ّلقون أوصال هذا الفن
أمام الدكاكني املرسحية وأسواق
املهرجانات.
ّ
تكف مهامنا كنقاد
لهذا يجب أن
مرسحيني عن تحليل تلك العروض التي
نراها؛ إنها مهام ج ّد مقرفة ستورطنا
ال محالة يف صناعة الزيف والرياء
االجتماعي بيننا واملرسحيني ،لنرتك
هذا االمر إىل اإلعالميني فهم يعيشون
بوجوه مسلوخة عن جلدها.
ّ
نكف حاال وفورا
ولهذا يجب أن
عن النظر إىل راهن هذا املرسح وقد
أصبحت تفوح منه «رائحة الصديد».
ّ
نكف عن
ولهذا أيضا يجب أن
رضاعة تلك املفاهيم املرسحية السائدة
وتكرار األجوبة املوجودة سلفا يف
الكتب ثم استعراضها فيما بعد عىل ك ّل
جلد أو لحم مرسحي.
نعم ،صار يجب تغيري مداراتنا
بشكل مطلق .ال يحتاج املرسحيون
أو املرسح إىل نقاد ،إنهم يف حاجة إىل
فالسفة وأنبياء ،هؤالء وحدهم من
سيفتح الطريق إىل املستقبل ،هؤالء
وحدهم يمكنهم التنبؤ بعودة الدم،
بعودة ديونيزوس.
ّ
عشاقا للبشاعة
نعم ،لقد رصنا
والتوحش!!!!
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مهرجان مرسح التجريب يف دورته اخلامسة والعرشين...
تقييمية
قراءة
ّ
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ضو سليم (كاتب)

اُسدل الستار يوم الجمعة  13ماي الجاري عن الدورة
الخامسة والعرشين للمهرجان الوطني ملرسح التجريب
بمدنني ،عاشت خاللها املدينة وكافة املهتمني بالشأن الثقايف
ملدّة ثمانية أيّا ٍم عىل ْ
ّ
الفن ،وقد وجد فيه
وقع املرسح وبهْ جة
ّ
ْ
سنتي من العطالة
متنفسا ومساحة للرتفيه بعد
الكثريون
ِ
الوبائي يف مدينة
الوضع
بسبب
ّة
ي
والفن
ّة
ي
والفكر
الثقافيّة
ِّ
ُ
يطغى عليها طابع الجمود والشحِّ الثقايف ِّ عدا مناسبات
ُ
ُمكن ْ
أن تُع َّد عىل أصابع اليد الواحدة.
قليلة ي
ّ
يف هذه املدينة القصيّة ق ّرر بعض املثقفني مُ فتتح
التسعينات أن يبثّوا يف أرجائها الحياة وينثروا بذور األمل
ُ
ْ
يحسن تكوين جيل من
وعب أيِّ املسالك
فتباحثوا يف األمر
ّ
أمر،
بكذا
النهوض
عىل
ر
يقد
املرسح
ري
غ
املثقفني ،وهل
ُ
ُ
ٍ
ِ
فوُلد «مهرجان مرسح التجريب» مرشوعا ناضجا مكتمال
مستويف الرشوط واألسباب ،فكرة من بنات أفكار املبدع
املرسحي أنور الشعايف ساهم يف إخراجه إىل النور وتوطينه
ضمن الساحة الثقافية الوطنيّة رجل الفكر والثقافة محمد
عيادي العوني رحمه الله ،واستم ّر املرشوع لثالث عرشيات
متتالية عرف خاللها املهرجان أجياال من املرسحيني
والشغوفني بالفن الرابع من نقاد ومشاهدين عاديني
وتحوّلت مدينة مدنني محجّ ة للمرسحيني يف أواخر شهر
أفريل من ك ّل سنة ،مئات العروض وأملع األسماء الوطنيّة
والعربيّة ،ضيوف من ك ّل األفاق وأجيال من الشباب تتكوّن
يف رحاب هذه املدرسة الفنيّة.
يُمكن اعتبار الدورة الحاليّة من املهرجان من أنجح
ّ
حققت خاللها الهيئة املديرة تميّزا
الدورات التي واكبنا،
يُربهن عىل حسن استعدادها لدورة استثنائيّة تحمل اسم
ّ
مؤسسها وهو ال يزال عىل قيد الحياة يف محاولة قطع مع
ُ
ُمكن أن نُحيل إىل مواطن التمي ِّز
ثقافة تكريم األموات ،وي
والفرادة يف هذه الدورة يف جملة من النقاط ،أوّلها املادة
املربمجة والتي راوحت بني العروض ال ّرسمية بمعدّل عرض
ك ّل ليلة تليه حلقة نقاش بحضور املخرج وفريق املمثلني
ّ
مؤسس املهرجان وحافظ عليها من
وهي عادة دأب عليها
ُّ
ّ
املسيين ،وهي عروض ينتمي جُ لها إىل املرسح
تاله من
الذهني عىل غرار «كابوس أنشتاين» ألنور الشعايف و«منطق
الطري» لنوفل عزارة ويف «مديح املوت» لعيل اليحياوي و«18
أكتوبر» لعبد الواحد مربوك ،عرب ما طرحته من مسائل
فلسفية ووجودية أو سياسية بطرح فلسفي ،وعروض
الشارع ،وعرض موسيقي ملجموعة أوتار للموسيقى
العربيّة ،إضافة إىل الندوات الفكرية التي كان موضوعها
خالل هذه الدورة مسألة املصطلح املرسحي وأثره عىل
املنجز املرسحي وركن التكريمات وفيه تم تكريم مبدعني
من املدينة ،الناقد «محمد الباشا» واحتفاء بكتابة الجديد
«مأساة استعارة ،دراسة يف مولد النسيان ملحمود املسعدي»

والروائي هادي القاسمي وروايته البكر «رطبا جنيًّا» وتقديم
ْ
العملي وذلك يف سياق توطيد العالقة بني
قراءات نقدية يف
ِ
بمثابة البوتقة التي تتّسع
األدب واملرسح باعتبار هذا األخري
لكافة الفنون ،إىل جانب ترب ٍّص تكويني استم َّر أربعة أيّام
بإرشاف املرسحيّة وفاء الطبّوبي .وكان دخول جميع هذه
العروض مجانيا إيمانا بشعار «املرسح للجميع» إضافة إىل
نقل كافة الفعاليات نقال مبارشا عرب صفحة «مركز الفنون
الركحية والدرامية بمدنني» يسهر عىل تأمني ذلك فريق من
التقنيني .ويف إطار سعيها إلنجاح هذه الدورة عملت الهيئة
املديرة للمهرجان عىل االنفتاح عىل كافة مكونات املجتمع
املدني بالجهة والسلط املحلية واملنشآت العمومية وعقد
إتفاقات رشاكة آتت أُكلها وثمارها وقد ترجم ذلك سهرة
االفتتاح التي كان حارضا فيها ممثلني عن كافة الهيئات
الرشيكة لدعم املهرجان وتكريم مؤسس التظاهرة أنور
الشعايف.
لقد نجحت هيئة اإلرشاف عىل هذه الدورة يف خلق
ديناميكية فكريّة وفنيّة من طراز رفيع ناهيك عن
نجاحها الالفت يف جمع شتات أجيال من املثقفني عىل

اختالف حساسيتهم وانتماءاتهم ،وخلق رضب من اللحمة
والحميمية ،وإن تضاربت وجهات النظر يف أحيان كثرية
نعني بذيك حلقات نقاش بعض العروض خاصة عرض «18
أكتوبر» وعرض «آخر مرة» نظرا لطبيعة القضايا املطروحة
التي تُع ّد مح ّل خالف إيديولوجي.
لكن ورغم نجاح هذه الدورة وتفوقها عىل سابقاتها،
فالزلنا نتط ّلع نحو املزيد من قبيل الحفاظ عىل خصوصية
املهرجان الذي ينتمي ملدرسة مخصوصة «التجريب»،
وتخصيص ثيمة لكل دورة ضمانا الستمرارية رسالة
اآلباء املؤسسني إضافة إىل التفكري يف بعث ورشات للكتابة
املرسحية وتنظيم جائزة ألفضل مخطوط ّ
نص مرسحي
وبعث مجلة سنوية تض ّم منجزات وأشغال الندوة أو
التنسيق مع إحدى املجالت كمج ّلة الحياة الثقافية التي
تُفرد عددا خاصا بمهرجان مرسح التجريب بمدنني حتى
يظ ّل األثر مدونا محفوظا عصيًّا عىل الطمس والتغييب ،مع
التفكري جدّيا يف تحويل املهرجان من وطني إىل دويل وهو ما
يتيح للمشاهد الفرصة ملزيد االطالع عىل التجارب العربية
ولم ال حتى الدولية املقارنة يف مرسح التجريب.

موقع الشارع املغاريب

www.acharaa.com

أخبار صحيحة ودقيقة وآنية

maghrebstreet@gmail.com
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فاخر بن سعيد

أبدأ مقايل بكلمات جميلة نظمها الشاعر الف ّذ أبو الطيب
املتنبي :والتي قال فيها ” أعز مكان يف الدُنى رسج سابح /وخري
جليس يف الزمان كتاب”  ،هنا نقف عند العجز من البيت ونتساءل
 ..هل ال زال الكتاب خري جليس لنا ؟ دون ش ّك أن ك َّل التظاهرات
الثقافية املوجهة للكتاب هي بالرضورة يف صالح املجتمع فبهذا
–الكتاب -ترتقي األمم وتتقدم األجيا ُل وتزدهر العقول وتتجه
صوبَ األفضل ،وليست هذه التظاهرات الثقافية إال َّ دليال ال يقبل
الدحض عن رقي املجتمعات ،تندرج هذه املسابقة ضمن مرشوع
وطني تسعى إليه وزارة الشؤون الثقافية ومن خاللها إدارة
املطالعة العمومية ،هو عودة قيمة املطالعة وقيمة الكتاب يف
ثقافة العائلة التونسية مستهدفة جميع ّ
الشائح العمريّة القادرة
عىل القراءة دعما ملا تعتربه اإلدارة أساسيّا يف تنمية ما يسمّ يه
علماء ّ
اتي” الذي يساعد عىل صقل الذات
التبية ” بالتّثقيف ال ّذ ّ
القارئة
إىل جانب الوسائل السابقة التي اعتمدتها إدارة املطالعة
للرتغيب يف املطالعة ،أسست تظاهرة البطولة الوطنية للمطالعة
الستقطاب أكثر عدد من القراء وتقريب الكتاب منه باعتبار وأن
الكتاب هو املصدر الرئيس للمعلومات معتمدة يف ذلك عىل أسلوب
املنافسة والتصفيات ،وهذه املنافسة ستحفز املشاركني عىل قراءة
أكثر ما يمكن من الكتب ويف ذلك فائدة فكرية لهم ألن عندما يقرأ
اإلنسان الكثري من املفاهيم والكلمات التي قد تكون جديدة ك ّلما
قرأ كتابا ً جديداً،
و تسهر عىل فعاليات هذه التظاهرة املكتبات العمومية بكامل
تراب الجمهورية وتمتد عىل مراحل من املحيل إىل الوطني وهي
منافسة فكرية كربى بني جميع املشاركني يتوج فيها الفائزون
بجوائز مالية .
أهداف تظاهرة البطولة الوطنيّة للمطالعة  :لعل من أهمها
ترسيخ تقاليد املطالعة يف املجتمع التونيس وتصالح القارئ مع
املكتبة واالستفادة من رصيدها وتشجيعه عىل املطالعة فضال عن
ّ
وحث املكتبات العموميّة
مزيد تمتني العالقة بني القارئ والكتاب
التونيس
عىل تنظيم تظاهرة وطنيّة كبرية تعريفا بالكتاب
ّ
وتشجيعا عىل قراءته.
ولتجسيد هذا اإليمان كانت هذه املسابقة كأفضل ما يكون
حي ّ
للتغيب يف هذا ّ
االجتماعي وترسيخ
السلوك الثّقايف ّ
ّ
من مثال ّ
ّ
الشائح العمريّة والفئات
قواعده لدى الروّاد من مختلف
االجتماعيّة بتنظيم البطولة الوطنيّة للمطالعة ك ّرهان عىل قيمة
املدخل الثقايف ّ يف رسم مالمح األجيال القادمة وتحصني النّاشئة
من ك ّل األخطار التي تتهدّدها ،
نرص ُد يف هذا املقال رأي مدير املطالعة العمومية و مجموعة
من أمناء املكاتب الجهوية والعمومية .
قال إلياس الرابحي مدير «إدارة املطالعة العمومية» ،إن هذه
الفعالية الوطنية «تظاهرة مبتكرة ألنها الوحيدة يف العالم التي
تجمع كل الرشائح العمرية» ،معتربا ً أن «العائلة هي السند األسايس
لتحفيز وتشجيع أبنائهم عىل املطالعة من أجل خلق ثقافة القراءة
يف كل بيت» .وأضاف« :تسعى هذه البطولة إلرشاك كل الفئات من
ّ
الخاصة من
دور املسنني واملؤسسات السجنية وذوي االحتياجات
كل الرشائح العمرية ،ألن الهدف األسايس منها هو نرش ثقافة
املطالعة يف كل ربوع الجمهورية».
كما تحدثنا عن استعدادات املكتبة الجهوية بأريانة فقالت

عائلة الرياحي عن املكتبة االجهوية زغوان

مدير ادارة املطالعة العمومية

مديرة املكتبة الجهوية متعددة
الوسائط أريانة

السيدة سنية حنيش مديرة املكتبة بأن استعداداتنا تتمثل يف العمل
امليداني الذي انطلق منذ منتصف فيفري أي بعد االعالن الرسمي
من طرف ادارة املطالعة العموممية عن انطالق البطولة يف دورتها
الثانية وقد قمنا بعديد الزيارات امليدانية وخاصة املعاهد العليا
والجامعات ..هذه الفضاءات
التي تضم فىات عمرية مختلفة
واغلبها غري متصالح مع الكتاب
الورقي .كما انطلقت اللجان
املحلية بجميع املكتبات العمومية
بأريانة وقد أوصيت الجميع
برضورة الحرص عىل لجانهم
املحلية يف االنطالق يف تدريب
القراء عىل «ال ُكسيام» منذ البداية
وتكثيفه .كما التجأت هذه السنة
اىل السيدة رجاء الفقيه أخصاىية
نفسية لتتواجد يف اللجنة الجهوية
باملكتبة الجهوية بأريانة نظرا
الهمية االحاطة النفسية لجميع
املشاركني .وعن اإلستثناء قالت:
كما قلت تواجد اخصائية نفسية
الخالة حبيبة عن املكتبة
منذ انطالق جلسات التقييم
العمومية سيدي مدين
تتواجد عديد العائالت يف املسابقة
النجاح يف استقطاب جميع
الرشائح العمرية وهدفنا املساهمة يف ترفيع نسب القراءة جهويّا
ووطنيّا والعمل عىل تأسيس عالقات تواصل وانسجام مع قرائنا
ليكونوا عنارص فاعلة يف مكتبتهم ال مجرد قارئ باملكتبة فحسب
 ..وأن عدد املشاركني يف هذه الدورة أكثر من  400مشاركة.
يف حني قالت أمينة املكتبة العمومية بأريانة  1السيدة غصن
بن نرص  :أفرزت البطولة الوطنية للمطالعة بعض املتميزين
والنوابغ ولكن عزت املستوى الدرايس الضعيف لدى بعض تالميذ
األسايس واالعدادي والثانوي لظاهرة العزوف عن املطالعة رغم
املجهودات الجبارة التي تبذلها ادارة املطالعة العمومية للرتغيب
يف املطالعة من خالل إقامة العديد من التظاهرات عىل مدار السنة

أمينة املكتبة العمومية الدندان والطفلة إخالص بن حسن

مديرة املكتبة الجهوية زغوان

أصغر مشاركة عن املكتبة
العمومية أريانة : 1مرام املنرصي

وملعاضدة مجهود ادارة املطالعة العمومية ومصالحة القارئ مع
الكتاب البد لوزارة الرتبية ان تدرج مادة املطالعة كمادة أساسية
مثل الرياضيات واللغات ...وتشارك معنا الطفلة مرام املنرصي
وهي طفلة متميزة نأم ُل أن تفوز يف هذه الدورة.
تقول السيدة مديرة املكتبة
الجهوية بزغوان فاطمة الصخري
سعينا للتعريف بالبطولة لكل
الرشائح العمرية واملستويات العلمية
وحث األرس والعائالت عىل املشاركة..
هدفنا أن يكون األب واألم قدوة
لالبناء لدينا عديد األرس املشاركة
بكامل أفرادها وقمنا بتصوير ومضة
اشهارية خاصة بالبطولة فضال عن
خروج املكتبات املتنقلة التعريف
بالبطولة يف املناطق الريفية .نأمل
لهذه التظاهرة واملسابقة التواصل
والديمومة فبمثل هذه التظاهرات
يرتقي الفرد وترتقي الجماعة
وتشارك معنا عائلة الرياحي وهي
عائلة من  5أفراد شاركوا يف الدورة
األوىل ويشاركون يف هذه الدورة.
وقالت أمينة املكتبة العمومية
سيدي مدين السيدة نجاة عيداني:
تشارك معنا متحدية الحرف الخالة حبيبة من منظوري املركز
النموذجي لتعليم الكبار بالحفصية عمرها 70سنة ومستوى
تعليم ثانية إبتدائي وشاركت يف مسابقة البطولة الوطنية
للمطالعة يف دورتيها األوىل والثانية لغاية املطالعة فالدورة األوىل
كانت لها الحافز الكتشاف عالم القصص والتعود عىل إرتياد
املكتبات
تقول السيدة مديرة املكتبة الجهوية سوسة فاطمة بن عبد
الله :
إن هناك لجنة تنعقد كل نصف شهر بمختلف املكتبات املحلية
لتقييم التالخيص املنجزة من قبل القراء عىل اختالف أعمارهم
والوقوف عىل مدى تفاعلهم وفهمهم لالثار املقروءة وتحديد
نوعية القراءة «سطحية ،معمقة ،نقدية  »..إىل جانب طرح أسئلة
شفوية عىل املشاركني وتحميسهم .تشار ُك معنا ميساء بن ميم
مشاركة يف الدورة الثانية هذه الفتاة االستثنائية الكفيفة كما
يشارك معنا أخويني هما حمدي ووائل ملني وهما نموذج من
الشباب التونيس املثقف الذي يقتدى به.
كما أكدت لنا السيدة أمينة املكتبة العمومية الدندان عزيزة
غدري :
أن هذه التظاهرة تكتيس بعدا تربويا باألساس ،فتزايد عدد
ً
مقارنة بالدورة األوىل هو دلي ٌل قاط ٌع أن هذه التظاهرة
املشاركني
ناجحة ،تشارك معنا إخالص بن حسن  7سنوات عمرها يف الدورة
االوىل وهي تلميذة يف السنة الثانية إبتدائي وهي فائزة يف الدورة
األوىل وشاركت أيضا سجينات من سجن النساء بمنوبة.
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“جدير باحلياة” للشاعرة فوزية العكرمي...

مراوحة بين حرفية الواقع وحقيقية الروح..
هيام الفرشيشي
“جدير بالحياة” إصدار شعري للشاعرة فوزية العكرمي،
ومن مؤلفاتها األخرى :
وجوه أخرى للشجن()2005ذات زمن خجول()2011كان القمر يل ()2014صدر بلندنكما صدرت قصائدها يف أكثر من ديوان شعري مشرتك
تونيس وعربي
ترجمت أشعارها اىل لغات عديدة ...الفرنسية –األنقليزية–االسبانية-الفارسية-الكردية-األندونيسية.
ُكتب حول تجربتها الشعرية العديد من املقاالت أبرزها (كتاب
ظ ّل حلم الذي صدر يف ايران للدكتور جمال نصاري) ،وقريبا
سيصدر ديوان شعري مشرتك يف كردستان بينها وبني الشاعر
الكردي «فرمان هدايت « .وت ّم تكريمها يف أكثر من ملتقى وطني
وعربي (الجزائر –العراق  -املغرب –مرص –ايران ).
املتصفح لهذا الديوان الشعري ،واملتمعن يف قراءته ،يجد
قصائدا حديثة ترتاوح بني الومضة ،وقصيد النثر ،والقصيد
الحر ،وتتميز كل هذه النصوص بالتكثيف واقتصاد اللغة،
واختيار الكلمات بعناية ودقة واإليجاز والوضوح ،
وترتيبها بعناية ،وكما قال جونوثان سويفت بأن “الشعر
هو أفضل الكلمات يف افضل ترتيب” ،ومن تلك الكلمات
تعلو األصوات وتقدح الصور باألفكار الوامضة ،تبدو
بسيطة لكنها تتجاوز العادي إىل الغامض.

نماذج من قصيد الومضة
قصائد الومضة لفوزية العكرمي ،تختلف وتتقاطع،
فمنها ما يجمع بني التخييل والواقع ،ومنها ما يربز وجها
جديدا للمعنى يف وجوهه املتعددة.
حديث املرآة
كلما رأتني املرآة
أدارت ظهرها
كانت تريد أن تريني
حجم الطعنات
إن لغة هذه القصيدة هي لغة غري عادية لغة الروح التي
تحل يف األشكال وتمنحها الحياة ،هي انعكاس الوعي الباطني.
وتحمل شعريتها عن طريق الصورة البسيطة .كما الحظنا أن
املعنى لم يكتمل يف كل سطر بل وقع تقسيم الجمل الفعلية إىل
نصفني وهذا التشطري هدفه إحداث حالة من ترسيع اإليقاع.
القصيدة تعكس تشظيات الحلم ،من خالل استلهام عنرص
موجود يف العالم الحقيقي .وهي بذلك تحاكي املدرسة الفرنسية
التي تحول من عنارص الواقع الحسية إىل مواضيع ذات بعد
خيايل ،إذ تنفث فيها الحياة لتعرب عن هموم اإلنسان ،وتتحول إىل
رموز للعالم الحقيقي ،من ذلك مكنسة رامبو ،وساعة بودلري،
وما تستحوذ عليه العنارص الجامدة من روح كما تساءل المرتني
يف دهشة ،فهل املرآة ذات الشاعرة أم ذات القارئ ،أم تجسيد
النكسار الرؤى أم بشاعة الواقع؟ وما بني كل هذه األسئلة ترسم
القصيدة مشهديتها كمقطع من لحظة مكاشفة عابرة.
الكلمات ال تعرب عن مرجعية واقعية ،بل ترتبط بسلسلة من
اإليحاءات انطالقا من األفعال وإيقاع الحركة ،وأنسنة األشياء
لتبعث فيها الحركة ..فهل تحولت املرآة إىل امرأة ؟ وهل تحولت
الطعنات إىل تشققات؟ وهل هي لعبة تبادل املعنى انطالقا من
الرمز؟ وهل العالقة بني طعنات الظهر وتشققات املرآة هي
تعبري عن تصدعات الحياة؟
من جهة أخرى تكشف الشاعرة األقنعة عن الصور العادية
املألوفة وترسم صور الذات ،ذلك أن العالقة بني الذات والواقع

تنفصم كلما التحمت الذات بلغتها الخاصة
وعثرت عىل كينونتها ،وهي ذات محملة
بالسخرية واملفارقة ،وتبدو واعية وهي
تتوجه لآلخرين وتشكل الجمل الفعلية
فوزية العكرمي املكتملة املعنى دون تقطيع يذكر:
ال تصدقوا الصور/
تلك الصور حقيقة غرينا/
مالمحنا بعد عمليات التجميل
صورنا ما تزال يف عرينها متنمرة/
اإليقاع واقعي عقيل ،يكتيس بسمات النثر ،ويكتمل املعنى
يف كل سطر باستثناء مالمحنا بعد عمليات التجميل .الذات
تعلن حضورها الواعي املتفلسف ،يف بحثها عن املعاني العميقة
تبحث عن الحقيقة األسمى يف الفن من خالل الصور الشعرية
الدينامكية املتنمرة..
ولسائل أن يتساءل إن كانت تعرب عن رؤية افالطونية تجاه
عالم مميت للروح ،فكل ما يقع رؤيته هو مجرد ظالل ويجب
تذكر الروح للتخلص من وهم املادة ،والصور تنتمي إىل عالم
األرواح ،وال بد من تخيلها عرب الوحي واإللهام والشاعر شخص
ملهم يحمل داخله اإلله ،كذلك كان شأن هومريوس و.pendare
أم هي صور شعرية تتعمق باالحساس .وتنجيل قيمتها االبداعية
باالنزياح واالستعارة ،واالبتعاد عن املألوف ،والشحنات التي
تتدفق من الذات وتصل إىل القارئ.

نماذج من قصائد النثر
يف قصائد النثر تمر بنا الشاعرة من الصور املرئية إىل الصور
الالمرئية عىل غرار قصيد “ املدينة ليال” ،فهي تمر من الصور
الواقعية التي تشاهد :فاملدينة تبدو أجمل عىل ضوء القهقهات
الجانبية
وسعال املرىض وحديثي التدخني ونكت السكارى ومواء
القطط ..إال أنها ترى نبوءة الجسد ،وترى الوجه يرشق وتستبدل
الرؤية بالرؤيا..لعلها ترى انعكاس الروح يف وجه القمر واالرتقاء
إىل مصاف اإللهام العلوي كلما ارتفع اإلنسان عن الواقع واختىل

بنفسه ليال وشاهد وجهه اآلخر .ففي هذه القصيدة النثرية
تتغري اللغة التي لم تعد عقلية عىل غرار بعض قصائد الومضة
وإنما تعرب عن حقيقة املخيلة وعواملها املنظورة.
يف قصيدة “ ليلة عريس” تخلع الذات الشاعرة كل ما هو
تجمييل مركب وترتكه ينام يف خزانة امرأة أخرى ،فهي بمثابة
أقنعة صناعية مزيفة تستجيب لحاالت التقمص االجتماعي،
وإن نفثت فيها الروح وجعلتها تتنقل وتنام عند كل امرأة ،فهي
تعطي شعرية ما لألشياء املوجودة حولها وحولنا ،ويف املقابل
تستخرج صورة شعرية عن طريقها تفصل بني ما هو حقيقي
عن ما هو مزيف اصطناعي ،ألن صناعة القصيدة غري منفصل
عن خلق املعنى من خالل اإليحاءات والحاالت الشعرية الحدسية
التي توجه املخيلة من التفاصيل اليومية.
تميل فوزية العكرمي يف قصائد النثر إىل االيقاع الداخيل
القائم عىل التكرار  ،بدءا من تكرار العنوان يف طيات القصيدة،
كنوع من الرتجيع والصدى ،تكرار الفعل يف قصيد “سأنام”،
تكرار االسم املركب يف قصيد “شارع الحبيب بورقيبة” ،تكرار
الجملة االسمية يف قصيد “ماذا لو قلت؟” ،تكرار الجملة الفعلية
يف قصيد “لم أكن أحفل بالعشق” ،وذلك إلبقاء البنية الصوتية
حارضة خاصة وهي تقطع الجمل الكاملة وال تحذف منها أي
مفردة ،وال ترتك فراغات واضحة بني األسطر .بل يسترت الصمت
من خالل شكل القصيدة البرصي وينكشف من خالل الصور
املجازية املنفتحة عىل فخاخ التأويل .هذا إىل جانب اعتمادها من
حني إىل آخر عىل قواف متداخلة أو متتابعة يف اسرتسال لنغمية
تريح الروح وتبث املوسيقى يف الكلمات.

على سبيل الخاتمة
“جدير بالحياة” للشاعرة فوزية العكرمي قصائد تتوزع
فيها الضمائر بني الذاتي (األنا) يف صيغة املتكلم وبني الضمري
الغائب وهو عبارة عىل عنرص من عنارص األشياء أو تسمية
ملعنى معني ،مما يصبغ نصوصها بخاصيات اإلدراك للذات يف
عالقتها بالعالم من حولها بكل تفاصيله املدروسة املنتقاة ،هذا
إضافة لجمعها لهذه التفاصيل بحرفية واقعية ورؤية فلسفية
واضحة لنقد زيف صور الواقع فهي ال تبدو حقيقية بل تكشف
لنا تصدعها وأقنعتها.
وتنطوي هذه النصوص عىل ميزة النص الشعري الحديث
الذي تخلص من الزوائد والرتهالت وأحسن ترتيب أدق الكلمات
لبناء املعنى وتشتيته يف الكثري من األحيان ،غري أن أهمية املفردات
لم يحجب اإليقاع الشعري الداخيل .فهي ال تقدم املعنى من
خالل لغة بيانية تستحوذ عىل األفكار وتستند ملرجعية واقعية
وذهنية بل تجعل للدال مرجعية ذهنية توجه القارئ للتفكري
الذي ال ينتهي عند حدود الفهم،
وتخرج القارئ من عالم ضيق هو عالم املدركات الحسية إىل
عالم الرؤيا الشعرية.
والصورة الشعرية وإن كانت واقعية فلم تكن ابدا محاكاة،
وإن عربت عن العالم الخارجي ،بل هي بحث عن الروح الكامنة
يف ذاتها ويف األشياء من حولها ،وهذه الروح ال ترشق إال ضمن
عالم خارجي يرى رؤية العني ويعرب إىل الرؤيا فالصور الخارجية
ليست ظالل تحجب الحقيقة واملوضوع الذي تتحدث عنه يجب
ان يبقى ابدا حيا ويحمل كتلة من األحاسيس واملدركات الحسية.
ولكن الذات تتشظى وتتقنع وتأخذ أكثر من صورة يف تخلص
واضح من أعباء الذاتية املطلقة.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 311الثالثاء  24ماي 2022

الشارع الثقافي

قراءة في كتاب

www.acharaa.com

36

في مراجعة التاريخ التونسي روائيا :

قراءة يف رواية «اليوم ُخلع عني املُلك» حلافظ حمفوظ

هنيدة بن ضيف هللا

يروق يل أن أقرأ كل صنوف الكتابة ،لكن للرواية مكانة
خاصة ،أبحث عن الروايات وأجد متعة يف متابعة أحداثها
واإلطالع عىل نمط القص فيها .حكايات لشخصيات وأماكن
وشعوب تؤنسنا وتقول لنا أشياء ال يقولها لنا اآلخرون .إال أنني
ال أستمر يف قراءة أي رواية إال متى شدتني أحداثها وانسجمت
مع شخوصها.
وهذا ما وجدته بامتياز يف رواية “اليوم خلع عني امللك”
للشاعر والروائي حافظ محفوظ .رواية يف 170صفحة من
اإلمتاع والحياكة الجمالية واإلبداعية.
تبدأ الرواية بمشهد حوى حدثا بسيطا :الراوي يف رشفة بيته
يراقب طفلني يلعبان الكرة ،افتك أحدهما الكرة من اآلخر .يعتقد
الراوي أن من افتك الكرة وهرول بعيدا هو صاحبها وهو من
تعاطف معه الكاتب وشجعه يف نفسه عىل املقاومة ،لكن بعد
التحاقه بالطفل الذي بقي يتلوى يف الشارع إلسعافه يكشف
زيف أحكامه :لم يكن ذلك الذي فر الضحية بل كان الجاني ،رغم
براءة مالمحه ،لقد إفتك الكرة من صاحبها وهرول بعيدا تاركا
صديقه يف حالة يرثى لها .يعود الراوي “شمس الدين غانمي”
املوظف بالوكالة الوطنية للرتاث إىل رشفة بيته ،كم كان نادما
عىل أحكامه الزائفة ،أحكام صورها له عقله املخدوع ،حتى أنه
الم نفسه عىل هذه األحكام وأوصاها بعدم اإلهتمام باآلخرين
والتدخل يف شؤونهم ،لعل ذلك هو حالنا يف لعبة أوسع سيكشف
عنها الكاتب :إنها لعبة السياسة حيث يرتدي السيايس املاكر
ثوب الصالح واملصلحة العامة وتنطيل الحيلة عىل العامة.
يف الصفحتني الرابعة والخامسة يحدثنا “شمس” عن
البناية التي يسكنها .عمارة ب”الفيات” تلك املنطقة بالعاصمة
تونس سكنها أوال اليهود ويف رشفة شقته املوجودة بالطابق
الثالث وجد نفسه مجربا عىل الجلوس يف كرسيه لساعات يتابع
حركة املارة يف نهج “مرص” أول نهج يف منطقة “الفيات”،
جارته يف الطابق السفيل يهودية تعترب أن تونس هي أرض
امليعاد بالنسبة لها وأنها لن تغادرها مهما حصل ،زوجها جزار
“كشري” أي حالل .هذه املرأة جزء من الذاكرة الوطنية تطبخ
األكالت التونسية وتحفظ تاريخ البالد ووالؤها لهذا الوطن
فقط ،هذا ما تعلنه هي عىل األقل .يواصل الراوي إعطاءنا
صورة عن تبوغرافيا “الفيات” التي تفتح عىل شارع بورقيبة
وفيه الكنيست اليهودي.
“إلياهو” صاحب محل الجزارة يقول للراوي “التونسيون
أذكى عباد الله ولكنهم من أكثر عباد الله كسال” و”شمس”
عىل شاكلة كل التونسيني غارق يف كسله يجلس بعد جلسته
األوىل يف الرشفة جلسة أخرى يف أريكته يتابع برامج التلفزة
أو يقرأ كتبا معادة دون أن يتمها كعادته أو يرسح يف السقف
يبحث بخياله عن رسوم .املعيش اليومي ،التكرار والرتابة ،ذلك
هو نسق حياته إنه السكون يف الزمن .يمر الزمن أما هو فعىل
حاله مخدوع يعتقد أنه عىل قيد الوجود ،أنه يحتل مكانا يف
الفضاء الذي ينتمي إليه والحال أنه كائن هالمي عىل هامش
الوجود ،رجل ترك قدره لزوجة حرمته أن يكتشف معنى الحياة
وقيمتها ،زوجة لجوج تجمع ماال وتعدده لتضمن مستقبل
أبناء لم يأتوا أصال .بعد اإلنفصال عنها ما تغري وهل يتغري فارغ
اللب والكيان؟ حتى ملا وهبه الزمن تلك التي تعطي للحياة رونقا
وجماال وتمأل حياته عشقا وفرحا ،سمح للقروش بافرتاسها،
ما استطاع الحفاظ عليها أو حتى التعلم منها معنى أن يكون
للحياة معنى .إنها صديقته “عزة” وهي من العزة كما يرتاءى
لنا .لقد ترك الخوف واملجهول يأكالنها يف سفارة حالها مفزع
مريب لم يكلف نفسه يوما أن يسألها“ :أي سفارة تلك التي
تعملني بها؟”
يصور لنا الكاتب برباعة هذا الكائن الهالمي :إنه “شمس
الدين غانمي” املختص يف التاريخ القديم والذي يعمل ب”الوكالة
الوطنية للرتاث” عمل روتيني به يميض وقته ووقته يمضيه
ويفنيه .صورة هو لإلنسان املعارص امللتف برشنقة ،ذات نواتية
وحيدة تكاد تكون دون جذور واألكيد أنها دون فروع وال أوراق.
هل تراه صورة إلنسان غافل عن تاريخه مع أنه املختص يف

ملكه وبإمكانية قتله كما فعلوا بويل عهده “عز الدين” يف 1
جويلية  .1953لقد إغتاله “الهادي جاب الله” بأمر من الحزب
الدستوري الجديد.
يف رحاب قرص قرطاج عاشت عائلة الباي وهو يف األصل
قرص “ألبار بسيس” اليهودي منه اشرتاه الباي ب 400ألف
فرنك سنة “ 1922قرص البحر والنسمة”
أيام الرخاء والدفء قضوا أوقات ال تنىس ،صورة جديدة
لعائلة مالكة ،الكتابة هنا علها نفض الغبار أو إيضاح لصورة
كانت غري واضحة أو رافقتها أوهام الشعب وتأويالته.
هكذا رسم “الشاذيل باي” صورة العائلة يف حنني وشوق
ملاض لن يعود.
أشباح املايض التي تعيش مع األمري “الشاذيل” :وجه أمه،
حركاتها ،خصالها ،أخته “زكية” وحكايتها مع الشاعر “عبد
الرزاق كرباكة” ،إخوته ومميزاتهم واحدا واحدا .أحداث تخص
تويل السلطة من قبل “األمني باي” عن مقاومة “الفالقة”
للمستعمر وعن التدخل الفرنيس والظلم القادم معه.
لقد شدت رسائل “الشاذيل باي” “شمس” ما عادت له القدرة
عىل تركها كما غريت عاداته ،األمر أقوى من منعه وصده ،كذا
هذه الرواية كم تشبه رسائل “الشاذيل باي” إىل “ليليان” مليئة
بالحنني بالزمن الذي يسكننا .رسم املايض يف حب وحرية بشأن
الحارض واملستقبل .يتالعب بنا الكاتب فإذا نحن
شموس تشبه شمسه بطل الرواية وتستبد بنا فال
قدرة لنا عىل تركها إال بعد الوصول إىل نهايتها.
لكن الكاتب ال يحب النهايات لكن هل هو الكاتب
أم بطله الذي ال يحب النهايات؟
التاريخ؟ وهل التاريخ مجرد مادة للدراسة أم
زميله “الدكتور خياط” لم يسلمه كل
التاريخ هو محض تشكل وعي الذات بذاتها؟
الرسائل أخربه أن بقيتها سيسلمها له “منصف
هكذا شاء لها محركو الواقع أن تكون ذاتا
الحسيني” .يسلمه هذا الضخم بقية الرسائل يف
معزولة وهي يف هذا الحصار ضيعت مقومات
موعد بأحد املقاهي القريبة من عمل “شمس”
ذاتيتها لتدخل ضمن الدائرة املفرغة :ذات تقوم
حافظ محفوظ سيعلم فيما بعد أن هذا الضخم هو أحد أحفاد
بمهامها وتلزم مكانها .هكذا يدقق “حافظ
“محمد األمني باي” يدعوه إىل بيته وهنا نقطة
محفوظ” مالمح شخصيته الرئيسية يف روايته.
تحول جديدة يف حياة الراوي عند ذهابه للمأدبة
بعد فشل زواجه وطالقه ليس مستعدا لإللتزام وال للتضحية ضيفا زوجة “منصف الحسيني” “نبوية” الجميلة املشاكسة.
براحته الشخصية يدخل يف عالقات عابرة للتسلية ربما أو إلفراغ
يف األثناء يطلبان منه تأليف كتاب عن “األمني باي” والعائلة
خزان التوتر يف نفسه .لقد فقد التزامه بعد أن كان الباحث الحاكمة .إنها الورطة بالنسبة إليه .أنى له أن يكتب سرية الباي
املتميز يف مجاله يف الجامعة يقول عن نفسه يف الصفحة  66من وعائلته؟ بعد االستقالل يجرد الباي العاجز من كل ممتلكاته
الرواية“ :الحق أني أضعت التاريخ واملستقبل معا”
ومع ذلك مازالت السلطة الحاكمة ترص عىل أن للعائلة كنزا ال
ما الذي سيحدث ويغري مسار حياته ،بل سيغريه من بد من البحث عنه لكن التحقيق مع زوجة الباي “لال جنينة”.
الداخل؟
وتعذيبها باء بالفشل ال كنز للعائلة إال “جنينة” ذاتها التي
مجموعة من الرسائل يلقيها بني يديه صديقه “الدكتور أهينت ونكل بها وبكرامتها ألن الباي مشلول وال يمكن التحقيق
خياط” زميل العمل يف الجامعة :رسائل “الشاذيل باي” إبن معه .عذاب هذه املرأة ملا تجىل للباي قال “اليوم خلع عني امللك”
“األمني باي” آخر البايات الحسينيني إىل أخته األمرية “ليليا” إنما امللك كرامة وعزة متى أهينا انتفى وضاع.
املهاجرة إىل فرنسا .رسائل مكتوبة بقلم حرب أسود عىل أوراق
يقبل تأليف الكتاب عىل مضض ،إنها مهمة ال عهد له
بيضاء فيفتح لنا دروب التأويل ألجل الفهم ،عىل أطراف بها .نظرات “نبوية” وداللها يحفزانه عىل امليض قدما .لقد
الصفحات رسومات بال داللة (ورود ،عصافري ،سفينة رشاعية ،عشقها من اللقاء األول من النظرة األوىل .هي الحياة التي متى
وجه فتاة مبتسمة…) إنها تلك اإليحاءات فخلف كل ما يكتب عشقناها حثثنا الخطى وراءها ،بان لنا جمالها ،ألقها فال
يشء ما ال تقوله ولكنه مع ذلك يعلن عن نفسه ملن يمتلك حسا نفرط فيها ،تالعبنا وتباغتنا ولكننا نحبها حب عاشق ألغى
وعقال.
عقله ولكنه أسس لوجوده معنى ،شيئا ما له قيمة يف حياته
“الشاذيل باي” ويل العهد يكتب من بيت منوبة هذا البيت يجعله يغامر من أجله ويغمره سعادة .عىل أني بتأوييل هذا
الذي أخفاه “األمني باي” عن عيون املتطفلني ،أراده مالذا يف أخىش أن أكون بصدد مقاطعة الكاتب فيهجره “الجني األسود”
أوقات الشدة والخطر وسماه عىل اسم زوجته إنه بيت “جنينة” ،قاص الحكايات ،ذاك الذي يزور “عزيزة الكحلة” يف حكاياتها.
تكريما لها ،امرأة من عامة الشعب بينهما حب ومودة ورحمة
حيث يؤكد حافظ محفوظ يف بداية الرواية أنها من وحي
تنطق بها كلماتها له وكلماته لها وعنها.
الخيال ،ال حرمنا الله من جني الحكايات األسود أو األبيض أو
يف األثناء وعند إقامته يف هذا البيت يبرص “الشاذيل” خياالت أيا كان لونه ،فما عسانا نصنع دون حكي وقص ،دون دروب
الجميع وكأنهم أمامه ،إنه التاريخ الحارض معنا ،إنه ال يموت خيال تتأصل يف الواقع وتحلق بعيدا يف مسارات اإلبداع .فهل
أبدا يبقى مؤثرا فينا .يراهم جميعا :عائشة وخديجة وصوفية كانت لهذه الرواية نهاية؟
وزكية وزليخة وفاطمة وكبورة وهادية وليليا ومحمد وصالح
ال فالراوي يعلن ما أضمره الكاتب :إنه ال يحب النهايات وهل
الدين وعز الدين.
لهذه اللعبة نهاية؟ لعبة الخادع واملخدوع ،الالعب واملتالعب
“األمني باي” أخفى يف هذا البيت املخفي عن العيون به ،الظاهر والباطن ،هكذا هي لعبة السياسة والحياة تغوينا،
أشياءه الثمينة والتي تعز عليه ،لقد تنبأ هو نفسه بزوال نظن أننا نفهمها ،ندرك تفاصيلها ولكن هيهات يتاح لنا ذلك،
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إن اللعبة أكرب منا بكثري ونستحيل جراءها قطع شطرنج
عىل الرقعة .مع ذلك نأمل يف الحياة متسعا وفرصة وبهجة،
عاشق يرتك عاداته القديمة لكي يبني له عادات جديدة علها
تكون بوابته لإلبداع وتجاوز واقع أغلق السبل أمام برش
غرقوا يف عاداتهم ونسوا أن لهم القدرة عىل رفع رؤوسهم
لرؤية الحقيقة .هذا الكالم عن الكالم مهمة صعبة لعلها
كتلك التي أوكلت ل”شمس”.
“شمس” الذي يعد نفسه ويضعها ضمن خانة الفاشلني:
إحدى عرش فشال يذكرها واحدا واحدا عرب االسرتجاع:
– الفشل يف اسرتجاع الطفل الذي كان منطلقا أبدا ال
توقفه عقوبات الجدة
– الفشل يف نسيان أحداث املايض
– الفشل يف فهم الرياضيات
– الفشل يف قول كلمة “ال”
– الفشل يف إكمال قراءة رواية أو مشاهدة مرسحية أو
فيلم.
وغريها .كائن يتلذذ الفشل ويبقى فيه ،تراه ينجح اليوم
يف تجاوزه عرب فعل الكتابة :كتابة عن العائلة الحسينية؟
أليس “الوعي أوال الذاكرة” بعبارة “برغسون” .ال مجال
للتقدم قيد أنملة دون تكثيف للمايض يف الحارض استرشافا
ملستقبل ممكن.
هنا نستدعي من جديد عبارة “برغستون”“ :إن وعيا ال
يحتفظ بيشء من ماضيه وال ينفك ينىس نفسه سيتالىش
وسينبعث يف كل لحظة”.
إنه الزمن ذاك الذي يسكننا ويرتك آثاره فينا عىل
مالمح وجوهنا تجاعيده ندوباته حينا ووهننا وعذاباتنا
وأمراضنا حينا آخر أو كالهما معا .إنه يف الرواية تجىل يف
صيغة الحارض “اآلن” ولكنه مخاتل هذا الحارض يجري
دون هوادة إىل ما يليه إىل املستقبل ،إنه لحظة التوثب إىل
التجاوز .شمس كان حارضه ساكنا هادئا كبحرية ال تتجدد
مياهها متى عاد إىل املايض إىل ذكرياته (الزمن الذاتي) كثر
سخطه واستياؤه :طفولته وغياب والده ،شبابه والزوجة
التي ما استطاع أن يتواءم معها أو ينسجم ،فشله املتكرر
الذي تحدثنا عنه .عزة وتفريطه فيها دون أن يحرك ساكنا.
ماض ال مجال ألن يفرز حارضا خصبا بل الجدب ال غري،
جدب ال يرجى منه
توثب للحظة قادمة تكون أفضل لكن شيئا ما يف الحارض
غري مجرى حياته :إنها رسائل “الشاذيل باي” وحب “نبوية”
ومرشوع كتاب عن املايض عن العائلة الحسينية .وهنا ما
عاد الزمن زمنا بالذات ،لنسمه إذن “زمنا موضوعيا” وهنا
يحفر الكاتب عميقا يف الذاكرة التونسية بعيدا عن األحكام
املسبقة والتاريخ املكتوب والتاريخ امللقن ،إنه حفر باملعنى
النيتشوي نفض الغبار عن املايض ،البحث يف األصل .وهنا
تتجىل لنا صورة عن هذه العائلة الحاكمة غري متوقعة
النية للكاتب ترتك لذة اكتشافها واالستمتاع بتفاصيلها.
ومن زمن الدولة الحسينية يمر الكاتب لييضء مالمح زمن
النضال ضد املستعمر وانتقال الحكم لبورقيبة بعد أن كان
رئيس آخر حكومة للباي “محمد األمني” وتوىل بورقيبة
هذا املنصب يف  9أفريل سنة  1956وعملت هذه الحكومة
لسنة واحدة .عله اإلنقالب عىل ويل نعمته أو انقالب عىل
نمط الحكم امللكي ،لكن هل مات امللك وامللوكية أم تحولت
لتلبس ثوب الرئاسة مدى الحياة .هل يحيلنا هذا الزمن
املوضوعي عىل لعبة القدر الزمن الذي يعيد نفسه لكن دوما
وفق معطيات جديدة فبورقيبة الذي انقلب عىل األمني باي
سيالقي تقريبا املصري ذاته يف  7نوفمرب  1987من قبل “بن
عيل” وزيره الذي تربى يف حضنه ولكن لحب السلطة الكلمة
الفصل دوما
إنها الحتمية التاريخية التي تجعل السلطة رصاع قوى
يفوز فيها األقوى دون شك هكذا يرصح الكاتب يف ص109
“إنها حتمية تاريخية ،ال مناص من جريانها عىل كل األمم
والعصور”.
فإن كان “شمس” قد قرر أن يقطع صلته بمايض
الفشل فعىل الشعب ربما أن يقطع مع مايض الخيانة
لريسم زمنا جديدا ،زمنا يرى فيه املايض كما هو ال كما أريد
له أن يراه .زمنا يتحدى الحتمية ليؤكد أن التاريخ تصنعه
الشعوب عن وعي وإرادة وتصميم وتخطيط ولكن اليتم ذلك
إال بأخذ العربة من املايض.
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مجال الرسد وشعرية اليومي يف «سفر يف قبضة
اليد» للقاصة ملياء نويرة بوكيل
ساسي حمام
مح ّ
طم يائس ،يرتمي يف البحر مجازفا بنفسه
بحثا عن العيش الكريم يف بالد ما وراء البحار،
أغلب شعبه فقري يأكل من الحاويات ،عاداته
سيئة اليحرتم الطبيعة واملحيط.

تعرف القصة القصرية يف السنوات األخرية
يف تونس ويف غريها من البلدان العربية انحسارا
شديدا وأصبحت املجموعات القصصية
املنشورة نادرة ألن أغلب كتاب القصة القصرية
صمتوا أو تحولوا إىل كتابة الرواية.
وقد وصلتني منذ أيام عن طريق الربيد
البدايات والنهايات
مجموعة قصصية أنيقة املظهر جميلة
للبداية يف أي عمل فني وخاصة العمل
االخراج حسنة الطباعة تغري بالقراءة وفعال
ملياء نويرة بوكيل القصيص أهمية كبرية ،فهي الباب الذي يدخل
ّ
أتحس عىل
لن أندم عىل قراءتها ولم
منه القارئ اىل عوالم النص
الزمن الذي قضيته بصحبتها.
القصيص الرحب ويمكن أن
املجموعة بعنوان « سفر يف قبضة
تصبح الحاجز أو الجدار الذي
اليد» للقاصة التونسية ملياء نويرة
يصدّه عن الدخول اىل هذه العوالم.
بوكيل ونرش دار «زينب» للنرش
وهي تهئ القارئ للتفاعل مع
والتوزيع.
أحداث القصة وتتبع منعرجاتها
تتكون املجموعة من مائة وست
وتساهم يف تشكيل القصة.
وتسعني صفحة وتحتوي عىل تسعة
وقد اعتنت القاصة أيما اعتناء
وثالثني قصة قصرية.
ببدايات قصصها صياغة ولغة
وقد وزعتها القاصة عىل خمسة
وايحاء فتخلت عن االطناب والطول
محاور أو خمس رحالت كما أرادت
وتميزت بشاعرية فائقة وبالتشويق
القاصة:
واالثارة فضمنت استمرار القارئ يف
1ـ الرحلة األوىل  :بني الحب
قراءة قصصها وعدم التخيل عنها.
والخيبة.
فنوعت بدابات قصصها وغريت
2ـ الرحلة الثانية  :السوق
وضعيات االستفتاح من قصة اىل
3ـ الرحلة الثالثة  :يف العائلة
اخرى فانتقلت من البدايات الفضائية
4ـ الرحلة الرابعة  :البلد السعيد
اىل الرسدية والوصفية ةالحوارية.
 5ـ الرحلة الخامسة :
الكريستال
إن نهاية القصة القصرية ال تقل
عىل
تعرفنا
الرحالت
هذه
يف
أهمية عن بدايتها .فإذا كانت البداية
نماذج برشية عديدة ،نساء ورجاال وأطفاال
هي الباب الذي يلج منه القارئ اىل عالم
عارشناهم وعشنا معهم فرتات من الزمن مختلفة،
ّ
فإن
القصة وتتبع أحداثها وتشعباتها
وشاركناهم أفراحهم وأتراحهم وآمالهم وأحالمهم الخاتمة هي تتويج ملجريات األحداث وهي االنطباع االخري
وتطلعاتهم وخيباتهم ويأسهم.
للقارئ لذلك أولت القاصة اهتماما بالغا بنهايات قصصها
وطافت بنا القاصة يف رحالتها أماكن مغلقة ومفتوحة فكانت أغلب القصص تنتهي بعكس توقعات القارئ وهي
فزرنا منازل وبيوتا وأسواقا يملؤها صياح الباعة وحركة ما يعرب عنه بالفرنسية  La nouvelle à chuteوتعددت
الزبائن ومساوماتهم ،واملدارس ودخلنا فصولها ،وسلكنا النهايات وتعددت يف القصص األخرى فكانت نهاية بعضها
شوارع جميلة وأخرى متسخة كلها حفر وبالوعات.
رسدية أو وصفية أو حوارية أو سعيدة أو مفتوحة تاركة
هو
الوقت
«سفر يف كف اليد» هو عنوان قصة ويف نفس
املجال للقارئ أن ينهي القارئ القصة حسب ما يراه
عنوان املجموعة ويظهر أنها القصة األقرب إىل نفسها.
مناسبا ويشارك يف كتابة القصة.
العنوان مثري ومستفز وموحي فالسفر دائما يثري يف
قصص هذه املجموعة تنبض حياة وجماال وعذوبة
النفس مشاعر عديدة وأحاسيس متنوعة ترتاوح بني
صاغتها القاصة بأسلوب متدفق شعرا وبلغة شفافة
الفرح والحزن واألمل واليأس وعذابات وآالم ،أليس السفر
كثيفة تعتمد عىل اختزال التفاصيل واجتناب الجمل الطويلة
قطعة من عذاب؟ وما فيه من حبّ اطالع ومغامرات
ورغبة صادقة يف تصوير حياة شخوصها اليومية وتحويل
ّ
الكف فيمكن أن يكون
واقتحام للمجهول أمّ ا إذا كان يف
تنقل يف معارج الحياة ويف محطاتها املفرحة واملحزنة اليومي املعيش ولحظات حية من واقع الناس يف املدرسة
وقراءة املستقبل القريب والبعيد وبحث عن أمل منشود ويف املنازل واألسواق والشوارع إىل قطع فنية ولوحات
تعبريية مرسومة بالكلمات املنتقاة املوحية غاية يف الجمال
وأحالم مفقودة.
العناوين الفرعية وهي عناوين اضمامات تشتمل كل وهذا ليس غريبا عن القاصة التي تجيد الرسم بالريشة
اضمامة عىل عدد من القصص يجمعها رابط أو روابط واأللوان كذلك .وقد ساعدها يف ذلك قربها من نبض الشارع
مشرتكة بني الحب والكره والحقد والنجاح والخيبة وما وإملامها بأحوال الناس ومعاناتهم ومن حياتها املهنية فقد
يدور يف العائلة واملشاكل التي تقع بني أفرادها وتوادهم نسقت قصصها حسب محاور اهتمام وأتحفتنا بقصص
رائعة من تجربتها مع تالميذها يف القسم.
وتحاببهم والسوق والشارع.
ان القاصة ملياء نويرة بوكيل تبدو يف هذه املجموعة
اضمامتان فقط اختلفتا عن بقية االضمامات وهما:
ابتسم انه البلد السعيد وهو عنوان مخاتل ألننا عندما نقرأ موهوبة توفرت يف مجموعتها القصصية كل أسباب النجاح
قصص االضمامة وعددها سبعة تجد بلدا يسوده الفساد نهنئها بنجاح هذا العمل ونرتقب منها اعماال اخرى بنفس
السيايس واملايل والتظاهر والنفاق يغرق يف بالوعة ،شبابه النجاح والقيمة.
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عندما تعي المرأة الترابط بين بؤس منزلتها وبؤس واقع مجتمعها

تص ّفح لرواية عفيفة سعودي «غالالت بني أنامل غليظة»

()1

عمار العربي الزمزمي
سبق أن د ُ
ُعيت للمشاركة يف تكريم الكاتبة بمناسبة صدور
روايتها األوىل « هبني أجنحة» ولكن حالت الظروف دون حضوري
فأرسلت نصا لم يُقرأ ولم يُرجع إيل ّ  .وها أنا أدعى لتقديم روايتها
الثالثة  .وأعرتف بأنه ليس من ّ
الهي أن نتحدث عمّ ا يكتبه شخص
نعرفه .وما ّ
يعقد األمر أكثر أن نُدعى للحديث عىل عجل دون أن
نكون قد استعددنا لذلك جيّدا وقرأنا النص عىل مهل .أنا مظلوم
من هذه الناحية وأخىش أن أظلم عفيفة سعودي عند تقديمي
لروايتها «غالالت بني أصابع غليظة» .
ّ
سأحاول أن أنىس وأدعوكم أن تنسوا أن عفيفة ابنتنا  ،ابنة
الحامة وأن نتعامل معها ككاتبة مبدعة .دعونا نبعدها  ،نرتك
بيننا وبينها مسافة ال لكي ننبذها ونقصيها ونفردعا إفراد البعري
املعبّد ولكن لكي نستطيع تقديرها حق قدرها .
وتحرضني يف هذا املجال طرفة :أخذ أحدهم أمه املريضة إىل
الطبيب وملا وصلت إىل العيادة ة اكتشفت ّ
أن صاحبها ابن جارتها
فقالت له  :لو كنت أعلم أنك ستأتي بي إىل «ولد فالنة» ما كنت
ألطاوعك وآتي معك .فقد بقي ذلك الطبيب يف ذهنها الطفل الصغري
الذي كان يلعب مع أبنائها يف الحي .
بعضنا يتذكر عفيفة يوم كانت تلميذة وبعضنا يقول « :إنها
بنت بالد تستحق التشجيع» .طفلة األمس شبّت عن الطوق ويف
رصيدها ثالث روايات مطبوعة حصلت أوالها(« هبني
أجنحة») عىل جائزة كومار التقديرية لسنة  2009وأكدت
ثانيها (« صدأ التيجان») حضورها عىل الساحة األدبية
كروائيّة ونالت جائزة لجنة تحكيم كومار لسنة 2011
وثالثها موضوع حديثنا (« غالالت بني أصابع غليظة»)
نافست مرة أخرى كتابا كبارا عىل جائزة كومار التي فاز
بها هذه املرة أي سنة  2014الكاتب املعروف محمد الباردي
بروايته» ديوان املواجع».
ّ
إن ما لفت انتباهي وأنا أقرأ رواية عفيفة سعودي
ّ
تتحل بها رغم كونها نشأت
األوىل الجرأة غري املعهودة التي
يف بيئة محافظة وتعيش يف جهة محافظة .ولكن الجرأة عىل
أهميتها وقدرتها يف انتزاع اإلعجاب بصاحبها ال تصنع وحدها
أدبا .فعفيفة سعودي ليست مجرد رقم يف القائمة الطويلة لالتي
يكتبن ما يسمى أدبا نسائيا أو حتى نسويّا والفرق بني هذا وذاك
موجود.
صدرت رواية «غالالت بني أنامل غليظة» عن دار البدوي للنرش
والتوزيع  ،مطبعة الرباق ،بنبلة  ،املنستري سنة  . 2014وتقع
يف خمسمائة وخمس صفحات من الحجم املتوسط وهي مكتوبة
بخط واضح ألنه غليظ نسبيا .وتنقسم إىل خمسة عرش فصال
مرقمة متفاوتة من حيث الطول والقرص وغري معنونة .
ّ
إن ضيق الوقت الذي أتيح يل ألطلع فيه عىل الرواية ( أقل من
ّ
يومني) ال يسمح يل حتى بتصفحها معكم تصفحا حقيقيا رغم
أنّي قرأتها .فليكن ما سننجزه مج ّرد مصافحة أوىل لها أرجو أن
ّ
أتوخى الطريقة األكاديمية
تكون حافزا لكم عىل قراءتها .ولن
ّ
سأبسط األمور إىل أبعد الحدود مراعاة لطبيعة
يف التناول بل
الحضور.
العنوان الفت لالنتباه بما قام عليه من تقابل بني الغالالت التي
هي جزئيّة أنثويّة تحيلنا عىل ما اتصل بالجسد من رقيق املالبس
وشفيفها من جهة واألنامل الغليظة  -التي كم وددت لو عوضتها
الكاتبة باألصابع ألن األنامل رقيقة واألصابع هي الغليظة -من
جهة أخرى.والعالقة بني طريف ْ الثنائيّة ال تقوم عىل مج ّرد التجاور
أو اللمس الخفيف وإنما عىل االحتواء املوحي بالعنف .فالغلظة
تسحق ّ
الرقة بوحشيّة .وقد استعملت الكاتبة هذه الكلمة أكثر من
م ّرة يف متن النص .والعنوان يختزل الرواية بشكل جيّد عىل نحو
ما ويجعلنا ننتظر تصوير ما تتع ّرض له املرأة من قهر ذكوري .
وقد يرى البعض أن الكاتبة أخطأت الهدف والتوقيت .فهل ه ّم
الناس يف بلد قامت فيه ثورة هو طرح قضيّة القهر النسائي؟ !
ّ
إن هذا املوقف يذ ّكرني بما قاله الكاتب الجزائري العظيم مالك
حداد يف روايته الرائعة « سأهبك غزالة» حيث ر ّد عىل من انتقد

ولع بطله الذي هو كاتب بتصوير الغزالن
تعدو واألطفال يعزفون عىل آلة الهارمونيكا
يف بلد يخوض حرب تحرير وطني .لقد قال
عفيفة سعودي ببساطة ما معناه :وما قيمة ثورة ال تضع
عىل جدول أعمالها ركض الغزالن وعزف
األطفال عىل الهارمونيكا أي تحقيق حياة
أفضل من سماتها الحرية واإلبداع؟!
وإذا ولجنا عالم النص فسنجد أنفسنا متورطني يف ما عاشته
البالد التونسية يف السنوات األخرية ومازالت تعيشه .فالرواية التي
انتهى تحريرها يف فيفري  2014تدور أهم أحداثها يف سنة 2011
وربما يف  2012و (. 2013يفهم هذا من السياق دون تحديد دقيق
واضح لذلك) أي بعد ما يعتربه البعض ثورة وينكر عليه البعض
اآلخر ومنهم الكاتبة هذا التوصيف «(.بعد األحداث التي ه ّزت
املدينة ياعمر  ،بعد سقوط الدولة القديمة» ) ولكن وددت لو قالت
الكاتبة السلطة بدل الدولة ألن الدولة لم تسقط.
وعرب االسرتجاع تعود بنا الكاتبة إىل ماض قريب (سنة )2010
وماض أبعد ( نفهم من السياق أنها تتحدث عن الثمانينات
والتسعينات وما بعدها ولو أنها لم تحدد تواريخ دقيقة).
والذين لم ي ّ
طلعوا عىل الرواية سأحاول أعطاهم ومضات
رسيعة ولو أنه ال يمكن اختزال هذا النص الكثيف الذي يصعب
هضمه  -ال لرداءته وإنما لدسامته  -يف األحداث والشخوص
واملواقف.
ملخص الحكاية وقد أعيد ترتيب أحداثها حسب تسلسلها
الزمني ّ
أن سحر الفتاة الذي اختري لها اسم عرصي يتطابق مع ما
فيها من توق إىل الحياة املتحررة تعيش مع عبد الله صاحب االسم
الرتاثي املوغل يف القدم والرجل الغني الذي يملك بيتا كبريا عايل
األسوار كالقرص ويسافر إىل مختلف بلدان العالم تعيش معه قصة
حب عنيفة للجسد فيه حظ كبري.وال نعرف عىل وجه الدقة إن كان
ذلك يف اطار الزواج أو خارجه.وفجأة يتم إيقاف عبد الله ويقاد
مغلوال إىل محالت البوليس لكن أصحابه ينجحون يف مساعدته
عىل الفرار بعد مطاردة قاسية .وتكتشف سحر حقيقة مرعبة
أخفاها عنها عبد الله وهي انتماؤه إىل تنظيم إسالمي متشدّد.
(« وترتجف وهي تتذ ّكر كيف ّ
أن غرابا يضع ريشا أبيض ويزقزق
ّ
مق ّلدا العصافري أغواها ذات يوم وحلقت معه يف سماءات املدينة ثم
طار بها فوق القمم والجبال واجتاز بها البحار واملحيطات وعرب

بها القارات والحدود وحملها إىل الكواكب والنجوم ورقص معها
فوق القمر وغنّى لها كل أغاني العشق بشغف مجنون .وفجأة
وملا كان ّ
يلفها بجناحيه األبيضني ويستع ّد لإلقالع بها إىل كوكب
منري واعدا إياها برحلة إىل جنة كالخيال هبّ إعصار عنيف وسقط
مطر غزير وتجمّ دت حدقتاها فقد كان كل الريش أسود»).
ترك عبد الله سحر ويف رحمها جنينا ال علم له بوجوده
وسيصبح فيما بعد عمر الطفل الرضير الفاقد لألب .ويعيش عبد
الله يف الرسيّة عىل مشارف املدينة التي لم تحدد الكاتبة اسمها
ولكن يفهم من السيلق العام أنها تونس العاصمة التي تختزل بلدا
بأكمله .وتشق سحر طريقها يف الحياة دون أن تهتم بمآل عبد الله
أو أن تبحث عنه موزعة بني عملها يف امليدان اإلعالمي والعناية
بطفلها الرضير.
وتحصل الثورة أو ما أسمته الكاتبة األحداث التي ه ّزت املدينة
.ويخرج املساجني من سجونهم ويعود املغرتبون من منافيهم
وتنهار السلطة القديمة ويحصل انفالت أمني كامل صوّرته
الكاتبة من خالل ما حصل يف مباريات كرة قدم ذهبت لتغطيتها
.فقد آلت األمور إىل فوىض عارمة وعنف أوصل سحر ومرافقها إىل
املستشفى .
وساد البالد جو من الخوف(« لم تعد املدينة تمارس السهر
والسمر ولم تعد املقاهي تم ّد كراسيها وتوقد نارجيالتها الساخنة
وتضحك ملء شدقيها.املقاهي أصبحت مثل العواجيز تتدثر
بأبواب مغلقة وتنام عند الغروب»).فال فرحة بما يعتربه البعض
ثورة إذ خيّم عىل البالد كابوس ثقيل ّ
مس الجميع ولكن وطأته
كانت أشد عىل النساء .ومن األمثلة عىل ذلك ّ
أن سحر احتمت
من عنف السلفيني يف الشارع بمسجد فاصطدمت بعنفهم يف هذا
الفضاء الذي من املفروض أن يكون آمنا «( .كيف تجرئني عىل
دخول بيت الله وأنت بكل هذا السفور ؟ أ ّم سافرة وطفل وقح
.ماذا تنتظر من أطفال تربيهن نساء سافرات؟ «).
ويف هذه األجواء املشحونة بالعنف تحصل الحملة االنتخابية(«
املدينة تتأهب لبحر من الحرب تماما كما تتأهب كل املدن املحطمة
لقيد الحديد») .وما يطغى عىل املشهد هو استعداد العائدين من
املنفى والخارجني من السجون الستالم السلطة (« يقول الحكماء:
هم اآلن يعودون ويف قلوبهم ثأر لذلك هم اآلن أوىل من غريهم يف
ّ
تول األمر كما ّ
أن املدن التي ف ّروا إليها صقلتهم ود ّربتهم وهيّأتهم
ليكونوا أويل األمر هذه املرة [ ]...غزل كبري ووعد بالحب»).
لم يظهر عبد الله يف الصورة رغم أنه كان من أبرز وجوه
التنظيم ألنه من الذين راجعوا أثناء عزلتهم تجربتهم وأدانوا
تجربتهم السابقة  «(.عبد الله يتوقف عند إحدى الصور املؤهلة
لشغل املكان ويضحك بمرارة .يذكر ّ
أن بناء كامال نُسف عىل يده
وعىل يد صاحب الصورة .وسقط صاحب الصورة بني القضبان
يف حني ف ّر هو إىل الجبل وأتته أخباره[]...واآلن يضعه أصحابه يف
الصدارة مكافأة له ويسقطون العقاب عىل املدينة «) .ولم تفلح
جهود عمران الذي بقي وفيا للتنظيم رغم بعض خالفاته معه يف
جعل عبد الله يرتاجع عن إدانة التجربة بل وجد نفسه قريبا من
زيد الذي يعترب هو أيضا ما حصل جريمة  -«(.وأنت يا عبد الله
أال تزال تعترب ما حدث كان جهادا؟  -بل ما حدث كان جريمة يا
زيد -.إذن أنت ترت ّد يا عبد الله  -.إذا كنت تعترب ذلك ردّة فأنا ارت ّد
 -.إذن صدق طلحة فقد جعلتك سحر ترت ّد عن إيمانك وجهادك
 - .بل أعادتني سحر إىل اإليمان يا زيد)».
لقد أدرك عبد الله بشاعة أعماله وأعمال تنظيمه اإلرهابية
وممارستهم للقتل بدم بارد وضمري مرتاح  «( .كان األمر من
قبل يحدث بسالسة يف ذهنه فينجز بنفسه كل عمليات القتل
املروّعة دون أن يرتطم بندم أو جزع أو شفقة وينتيش بذلك.فقد
كان األمر يتم بطقوس مقدسة ينجزها بخشوع ويبعث فيه ذلك
اإلنجاز النشوة والرىض والصفاء ويدهش اآلن لذاك الصفاء الذي
كان يعمر روحه دون ان تشوبه شائبة ويدرك ّ
أن الفهم عندما
ينحرف تج ّر معه الرؤية إىل الرذيلة .والطقوس مهما تبشع فهي
بذلك االنحراف يف الفهم تظ ّل دوما مقدسة وجليلة»).

maghrebstreet@gmail.com
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قراءة في كتاب
ويربز طلحة الذي خرج عن التنظيم كسلفي
متشدّد يتوعّ د كل من يعتربهم كفارا بالقتل بمن
فيهم أعضاء التنظيم الذين يعتربهم مرتدّين ويف
مقدمتهم زيد وعبد الله .كان يعقد االجتماعات
ويح ّرض عىل الجهاد وتصفية الخصوم والتنظيم
ال يتّخذ منه موقفا واضحا حازما بل يدعو إىل
مواصلة الحوار معه .
وقد بقي عبد الله مختفيا وهو يراقب يف
األثناء تحركات سحر دون ان يجرؤ عىل الظهور
الرصيح يف عاملها من جديد ألنه كان يخىش أن
ال تغفر له رغم مراجعته لتجربته وبقائه عىل
حبه لها .وتغرق هي يف عملها الصحفي وتركز
كتاباتها عىل محاربة من تسميهم الغربان .وقد
وثّق عملها صلتها بزميلها آدم( اسمه الذي فيه
إطالقية يدل عىل الجزء املذكر من اإلنسان ) وتجد
منه الرعاية ويصارحها بحبّه لها لكنها تقف
عاجزة عن مبادلته حبا بحب .فقد كانت تجربتها
مع عبد الله مدمّ رة «( .ال يدرك ( تقصد آدم )
أنها كانت تضاجع غرابا وتقيم له طقوس الحب
كاملة وأنها مختنقة ألنها مازالت تشتاق جسده
وتقرف من قلبها الذي عجز عن لفظه وجزعة ّ
ألن
الوطن يف أوج تفجّ ره يمتلئ بغربان تشبهه»).
ويتعرض آدم لالغتيال برصاص طلحة وتهب
هي لنجدته فيصيبها الرصاص دون أن يقتلها
.ويظهر عبد الله ويحاول أن يظفر بغفران سحر
وهذا ما يحصل بصعوبة وعن طريق عمر الذي
وثّق به عبد الله صلته ورعاه حني كانت هي
باملستشفى (.هو« :لقد روّضت كل الخراب».
هي« :الخراب داخيل لن يروّضه سوى املوت []...
أنا اآلن أمسك رمحا مغموسا يف الحرب وأطعن به
الغربان وأصيب منها مقتال»).
ويف اللحظة التي يعتقد فيها القارئ ّ
بأن
الرواية انتهت نهاية سعيدة عىل طريقة
األفالم املرصية التي تصلح فيها حوادث السري
واملستشفيات كل عطب ومشكل يطلق عبد الله
النار من مسدسه عىل طلحة الذي يبدو أنه جاء
الغتياله هو أو سحر معتقدا أنه بذلك أراح سمر
وعمر وكل اناس من رش اإلرهاب.
نهاية ملتبسة توحي باالنفراج من خالل
تصاعد الدخان الكثيف من األهرام املوجودة
بأعايل املآذن وخروج الغربان املؤذن بعودتها إىل
ما جُ علت له من تحقيق للصفاء الروحي .ولنا

صورة تتح ّدث

الشارع الثقافي
ان نتساءل ونسائل الكاتبة :أال يج ّر قتل عبد الله
لطلحة خارج إطار القانون وانتصافه كضحيّة
منه بيده إىل استفحال دوّامة العنف الذي ال
استقرار وال امن وال صفاء معه؟!
مثلما ترون من خالل هذه املصافحة
الرسيعة للنص استطيع القول ّ
بأن رواية عفيفة
سعودي هي رواية األوجاع ( أوجاع الفكر
والروح والجسد) والهواجس( هواجس املواطن
غري املطمنئ عىل يومه وغده وهواجس املرأة التي
ترى قوى الردّة والظالم تكتسح الساحة وتحاول
إرجاع املجتمع قرونا إىل الوراء ).وهي ايضا
رواية التق ّزز والغضب لكنها أيضا رواية التوق إىل
التح ّرر واإلرصار عىل اامواجهة .إنها قصة سحر
املفرد بصيغة الجمع ،سحر املو ّزعة بني املواطنة
التي يشغلها الشأن العام واملرأة التي يؤرقها
وضعها كإمرأة .واملرأة يف الواقع إمرأتان  :هي
أوال أم تفيض عطفا وحنانا عىل ابنها الرضير
.وهي ثانيا أنثى يعوي داخلها حيوان الجسد
لكنها ترفض أن تكون مجرد جسد يقدّم وليمة
للغربان املكشوفني أو املقنّعني يف رسير داخل
مقاصري الحريم .هي إمرأة ترفض ما يُعَ ّد للبالد
من قيود وترصخ بأعىل صوتها بل تزأر كلبؤة
جريحة وال تعوي عواء كلب ذليل ّ .
إن عفيفة
سعودي التي عوّدتنا بثورتها عىل واقع يكبّل
املرأة ويضع العراقيل يف طريق تحررها كإنسانة
تحت ّد لهجتها ويعلو صوتها أكثر هذه املرة
ليصبح أكثر من صيحة ،ليصبح رصخة يف وجه
من يحاولون سلبها ما تحقق لها ممّ ا لم يكن
يرضيها ويعيدونها هي واملجتمع برمّ ته قرونا
إىل الوراء  ،إىل مقاصري الحريم ومنطق القفل
واملفتاح .من هنا جاء نعتهم بالغربان التي هي
نذير شؤم وال تحوم إال حول الجثث والجيف.إنها
ثورة عىل منزلة األنثى يف مجتمع ذكوري تبعث
معاملته للمرأة عىل التق ّزز وتو ّلد شعورا بالقهر
ورسا
(« كان ( املقصود عبد الله) ذكرا متعجرفا
ّ
.كان يرفع األسوار حتى ال ينظر إليها أحد.كانت
تضحك كالغريرة وهي بني األسوار مسيّجة
وتركض بني أشجار الصنوبر كالطفلة وخلفها
كان يغريها بالركض حتى ال تنتبه لألرس .وكلما
أوشكت عىل االقرتاب من الباب الكبري إال وأرشع
لها صدره واحتضنها بلهفة .وككل انثى يفعمها
الض ّم تعود للركض بني الشجر املسيّج [ ]...قدر

األنثى الرحم وقدر الرحم الذكر وقدر الحب أن
يظل الذكر يحتجز األنثى حتى يظل رحمها يسع
وطأه املتعجرف.األمر خانق[]...هي اآلن تقف
خارج األسوار لبؤة جريحة شوقا للعودة إىل
دغلها لكن الوحش داخلها يمأله الرفض ويرغب
يف الثأر .وقالت وهي تقف أمام قرص عبد الله
الذي تخرج منه سيارة بلورها تغطيه الستائر
وبها نساء :لم يبق لهن أمام عجرفة الذكور
سوى الرضوخ للحب بطريقتهم أو القضاء
ّ
ترهبا .هي ال تغري( والصواب تغار) من نسائه
العائدات .هي تشفق عليهن فاألمر ال يخلو من
سحق)».
ولنئ طغى عىل هذه الرواية التي هي حكاية
أقوال قبل أن تكون حكاية أفعال الخطابان
السيايس والنسوي فإن حضور الصبي الرضير
عمر ( ابن سحر وعبد الله) قد أضفى عليها
مسحة إنسانية .فعاهته تتيح للمحيطني به
(أمه -والده  -حارس املدرسة  -سكان الحي)
إظهار املشاعر اإلنسانية النبيلة تجاهه كما
تفتح الباب أمام طرح اسئلة محرجة من قبيل
ِل َم ُ
خلق عمر رضيرا؟ ما الحكمة يف ذلك؟ لكن
األمور ال تصل إىل ح ّد التجديف يف وجه السماء
والسخط عىل الخالق وهذا منسجم مع الروح
العامة للرواية .فالكاتبة ال تضع بطلتها الرئيسية
رغم تحررها خارج إطار الرؤية الدينية للكون
.فهي ال ترفض الدين من حيث هو دين وإنما
تعرتض عىل توظيفه يف السياسة واالنحراف به
نحو نزعات متطرفة تمارس الخداع واإلرهاب.
ومن املؤرشات الصغرية لكن ذات الداللة ّ
أن اسم
ابنها الذي اختارته بنفسهاريف غياب عبد الله
الذي كفرت بمواقفه هو اسم من اشهر األسماء
اإلسالمية القديمة .
أريد ان اشري أيضا إىل اللغة املستعملة .بعض
الصفويني قد يؤاخذون الكاتبة عىل بعض
الهفوات .وله نقول ّ
بأن بالغة القص غري بالغة
أجناس أخرى من الكتابة وما قد يتطرق إىل
النص من هنات ال يخل جوهريا بما فيه من
إبداع يف مستوى جنسه .واذ ّكر هنا بمهاجمة
بعضهم لقصيدة جربان املشهورة «املواكب» ال
ليشء إال ألنه استعمل كلمة تحمّ م بدل استح ّم
ّ
(يف قوله :هل تحمّ َ
وتنشفت بنور)
مت بعطر
.ودفاع نعيمة عنه يف غرباله معروف.

نور الدين الخياشي

رسام تونسى ولد وسط عائلة فنية موهوبة بالفن التشكيلى ،هو الفنان نور
الدين الخياشى ،الذي ولد يوم  14ديسمبر  ،1918بتونس العاصمة وهو إبن الرسام
الهادي الخياشي .استطاع نور الدين الخياشي أن يتلقى تعليما فنيا جيدًا ،حيث
اتجه إلى روما في عام 1937م ،لينخرط في األكاديمية اإليطالية للفنون الجميلة
وتعلم على يد رسامين كبار ،وهذا ما مهد له الطريق لينشئ مدرسته الكالسيكية
التي يعتبر أحد روادها في تونس .استطاع نور الدين الخياشي أن يرسم عددا
من اللوحات الفنية الجميلة منها «لوحة تونس الجديدة ولوحة الحمام ولوحة
العازفة» ،وكان أحد أبرز أسباب شهرته هو طبع عدد من لوحاته على الطابع
البريدي التونسي ،مثل لوحته «الحناء» التي رسمها في فترة السبعينيات،
طبعت عام  ،1996ولوحة «العازفة» التي طبعت عام  ،1998كما القت أعمال
الفنان التشكيلي نور الدين الخياشى نجاحً ا باه ًر ا في معارضه ،إلى جانب إبداعه
برسم عدة محاور مثل الطبيعة ومشاهد الحياة التقليدية بمدينة تونس .وفي
عام  1983اتجه إلى المملكة العربية السعودية حيث ترك بصماته بتكوين العديد
من الرسامين ،كما كانت للفنان التشكيلي تجربة في معالجة اللوحات القديمة
وترميمها ،رحل الفنان المبدع نور الدين الخياشي عن عالمنا في يوم  4ماي عام
1987م ،عن عمر ناهر الـ 68عاما بتونس.
عن تونس زمان
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ثمّ ة من قد يؤاخذ الكاتبة عىل كثرة اللجوء
إىل القاموس الجنيس حتى غدت لغتها مب ّ
طنة
بالجنس .اعتقد ّ
بأن ذلك مرتبط بالتوجه النسوي
للنص وما يتعلق به من طرح للمسائل املحرجة.
فلو أخذنا فاتحة الرواية فسنتبني ّ
أن الكاتبة
ربطت بني ما يف الطبيعة واملرأة من أنوثة.
وقد تؤاخذ الكاتبة عىل رؤيتها الفكرية يف
املستوى السيايس .فهي ال تعرتف ّ
بأن البالد
عاشت ثورة .مرة قالت« :بعد األحداث التي ه ّزت
املدينة يا عمر وبعد سقوط الدولة القديمة»
ومرة أخرى قالت« :أتوا ( تقصد قدماء السجناء
ّ
ليغي
واملنفيني) مع إعصار مشبوه شنّه الغول
جغرافية األشياء ،تلك األشياء القديمة التي
ش ّكلها يف األول ولم تعد اآلن تناسبه فق ّرر
تعويضها بإعصار مفتعل»ّ .
إن رفضها ملا آلت
إليه األوضاع برسعة هو الذي جعلها تتحدث عمّ ا
حصل بمنطق مأساوي .فهي لم تبدأ بالحديث
عن اإلطاحة بالسلطة ولم تصوّره من منظور
ملحمي وإنما جاءت الصورة باهتة بل قاتمة
وت ّم الرتكيز عىل ما أعقب اإلطاحة بالسلطة
القديمة من بروز لقوى ال تنسبها الكاتبة للثورة
بل ترى فيها قوى ردّة .عىل كل هي رؤية من
الرؤى املوجودة عىل الساحة اليوم وال مجال
ملناقشتها يف هذا اإلطار.
ّ
ختاما أرجو أن أكون قد وفقت يف جعلكم
تصافحون معي رواية عفيفة سعودي.
واسمحوا يل بأن أهديها وأهدي عربها كل حرائر
تونس قصيدة بعنوان « إىل حرائر تونس» (.)2
_________________________________
()1هذا نص مداخلة قدمتها باملكتبة العمومية
بالحامة يوم  2نوفمرب  2014احتفاء بصدور
الرواية وأدرجتها يف كتابي «يف أدب السجون
وأشياء أخرى» الذي طبع بنسخ محدودة ولم
ينترش بما فيه الكفاية .ورواية عفيفة سعودي
تثري قضايا لم تفقد راهنيتها فال بأس من
التذكري بها وسط الكم الهائل من النصوص
الرديئة التي تنرش كل يوم.
( )2القصيدة منشورة بمجموعتي الشعرية
«الشعر ال يموت».
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كنوز أثرية تونسية :

املقابر البونية « ،اخلالوي» ،مدينة األموات،
حوانيت اخللود ...تاريخ وذاكرة

نعيمة الحمٌامي التوايتي  -باحثة
كان البونيّون يعتقدون يف حياة ما
بعد املوت فأتت قبورهم محفورة يف
الجبال عىل شكل بيوت مكعّ بة الشكل
ممّ ا أطلق عليها اسم “الحوانيت” (جمع
حانوت ويسمى اىل حد اليوم املختص
بتكفني املوتى يف مرص بالحانوتي) وهي
قبور إمّ ا تحفر عموديّا عىل جنبات جبال
صخرية  أو تحفر أفقيا عىل هضبة
صخريّة .ويعترب الوطن القبيل بالبالد
التونسية من اه ٌم املناطق التي عثر
فيها عىل هذا الصنف من القبور البونية
بعد منطقة جبال خمري جبال مقعد
بالشمال الغربي التونيس .وتشهد تلك
املقابر عىل ّ
أن الوطن القبيل كان وجهة
ّ
املتوسطية
ومعربا ألوىل الحضارات
القديمة.
تتناثر تلك املقابر يف مختلف أنحاء
الوطن القبيل وأهمّ ها ما يوجد بجبل
املنقوب يف منطقة سيدي األطرش ويف
مدينة منزل تميم تحت زاوية سيدي
سالم وإىل جانب مدينتيقليبية وكركوان
والهوارية.
وقد كانت تلك القبور ،أثناء فرتة
الحماية الفرنسية ،وجهة لرسقة اآلثار
واستعملت مالجئ للعائالت ض ٌد القصف
يف الحرب العاملية الثانية حتّى أفرغت
ٌ
وتغي جانب من معمارها
محتوياتها
فاكتسبت وظائف جديدة (وظيفة ملجأ
مثال) غري ّ
أن بعضها تمّ ت دراسته،
ُ
إذ عُ ثر فيها عىل بعض اللقى االثرية
املهمٌ ة لدراسة تلك العصور :قطع من
الفخار واملعادن عىل شكل تحف خزفية
وبرنزبةوحيل ذهبية وقطع نقدية .
مثٌلت اثاث جنائزي مكن من دراسة
املوقع.
يأتي كل حانوت عىل شكل مكعب
به مرقد عبارة عىل مسطبة ومخدّة
ّ
وكأن البونيّني يرفضون
نحتا يف الصخر
مفهوم املوت ويعتربونه سباتا أزليّا
يف انتظار البعث الجديد ،وقد وشـّحت
جدران البعض من تلك الحوانيت برسوم
هندسية مازالت قائمة إىل اآلن.
يف  25افريل  2022صدر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية قرار من
وزارة الشؤون الثقافية يتعلق بحماية
 58معلما تاريخيا وأثريا من ضمنها
املقربة البونية ورضيح سيدي سالم
بمعتمدية منزل تميم واعتبارها محمية
تاريخية
القبور البونية او الحوانيت (الخالوي
وهو اإلسم املتداول بني التميمية) يُنزل
إليها بمدرج منحوت يف الصخر يتكوٌن

من  8أو  9او  10درجات.
تحتوي املقربة البونية عىل حوايل
 100حانوت او خلوية.
تعود إىل العهد القرطاجي .وحسب
املختصني يف دراسة التاريخ البوني
وأساسا الدكتور محمٌ د حسني فنطر
الذي قاد حفريات استهدفت هذه املواقع
األثرية يف ثمانينات القرن املايض ،يقول
ان تاريخ هذه القبور يرقى إىل القرنني 4
و 3قبل امليالد.
خالل الحفريات التي قادها تم ٌ
كن
من اكتشاف عددا من «الحوانيت» كانت
مُ ْغلقة ولم يعبث بها سارقو اآلثار،
فعُ ثر بداخلها عىل عظام للموتى واثاث
جنائزي يتكوٌن من لُقى اثرية متنوٌعة:
اواني فخارية وحُ يل من الذهب األصفر،
وقع نقلها إىل متحف باردو وكذلك إىل
متحف كركوان.
تضمنت اللُقى األثرية عىل خاتم من

الذهب االصفر عىل شكل Bouclier
ُرسم عليه راعي يعزف عىل آلة الشبابة
( َ
الق ْ
صبة).
إذا مدينة األموات اي املقربة تيش
بوجود مدينة لألحياء .لكن اين يوجد
مكان هذه املدينة؟ إىل اآلن غري محدٌد
ٌ
بدقة نظرا لشحٌ الوثائق ،رغم أن الدكتور
فنْطر وضع فرضيتني المكانية وجودها:
  )1قد يكون موقع مدينة األحياءيتقاطع مع منطقة تافخسيت نسبة
إلسم الهنشري املوجود يف مخرج مدينة
منزل تميم الحالية الذي ينعرج يسارا
عندما تكون يف طريقك إىل مدينة قليبية،
املتميز بخصب اراضيه ووفرة مياهه
و»تافخسيت» كلمة امازيغية تعني
الزهرة املتفتحة.
ومن الشائع أن حرف « التاء» هو
عالمة التعريف ( األلف واالم) يف اللغة
األمازيغية نجدها يف تازغران ،تامزراط،

تافلون ...القري االمازيغية االصل.
 ( 2قد يكون موقع مدينة األحياءمتقاطعا ايضا مع منطقة حي
اإلزدهار(الخربة) حيث عُ ثر عىل بعض
ٌ
الفخارية يف حضائر بناء املنازل.
القطع
وُجدت ايضا احواضا لالستحمام عىل
شاكلة الحمامات املنزلية باملوقع
األثري بكركوان املدينة املحمية االثرية
التاريخية القرطاجية الوحيدة التي
خلدتها الحفريات.
هذه اللٌُقى قد تكون بقايا مدينة
األحياء البونية اي منزل تميم التي
أتى عليها سنة يف  309ق.م ،.الطاغية
اغاتوكالس حاكم مدينة رساقوسة
اإلغريقية بصقلية ،يف حربه االوىل
عىل قرطاج بعد ان م ٌر عىل كركوان
واحدث بها الخراب .يف هذه الحرب رافق
اغاتوكالس عسكري شاب اصبح بعد
ٌ
الصقلٌيل،
ذلك مؤ ٌرخا هو « تيودور س
الذي ا ٌرخ لحروب اغاتوكالس عىل
قرطاج ووصف يف طريقه اإلزدهار
الفالحي والعمراني بمنطقة تافخسيت
كما تحدٌث عن استقرارها وسلمها
اإلجتماعي.
ولنا يف الحفريات حياة.
قالوا يل عالشهلة تغني
وإال بحب الغنجة تهيم
قلت لهم غرامي وفني
عىل بالدي منزل تميم
نغني عىل الرتبة الذهبية
ما أكرمها بالخري تجود
يف ثراها كنوز مخبية
ناشيها عارف مقدود
غابة وسواني مروية
ورياقة والخري عميم
يف بالدي منزل تميم
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قصة ريمة الباجية واألربعني عاشقة

تدوين :جول مونتال* Jules Montel
تعريب :د .زهير بن يوسف ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

يف ّ
السهل الكبري ،عند سفح جبل ا ُملنشار ،كان مُ بارك
بن عيل ،وهو رجل حمل معه السنني ،قد أقام خيامه وشيّد
دياره ،وصارت « له الدنيا ومن أضحى عليها».
كان الشيخ مبارك قد أنجب غابة من األوالد فقدهم
جميعا ،لم تبق له األقدار إال وحيدة :بنتا تُدعى ريمة.
كانت ريمة صبيّة الستة عرش ربيعا ،سمراء فاتنة ،يف
طرفها حوَ ٌر قاتل ،شابة تتوقد جماال « ،ذات د ٍّل كأن البدر
صورتُها»،
ال نظري لها بني بنات جنسها يدانيها وال شبيه لها
يضاهيها.
***
كثريون هم الذين تقدموا طالبني يدها ،إال ّ
أن ُ
هيام األب
َّ
وتعلقه الشديد بها حاال دونه واملوافقة عىل زواجها:
بابنته
كيف يوافق عىل فراقها وهي كل ما بقي يشدّه إىل
الحياة.
***
كان لريمة ابن خال أحبته من أعماقها ،وعشقها،
فهامت به وهام بها أيّما ُ
هيام ،وكان الفتى املتيّم يُسمّ ى
جالال.
ّ
رغم كل املوانع التي كانت تحول دونها ودونه والعواذل،
ورغم رصامة أبيها وشدته ،كان هيا ُم ريمة بالحبيب أقوى
الصبو ُة ،وكان ّ
والهوى أعتى ،وكانت ّ
الشوق ،فكان اللقاء
يف كل وقت وحني:
 بالحقول ،حينما كانت ترعى األغنام، أو بالعني ،ملتقى األحبّة يف تقاليد البوادي حيث كانتتذهب لرتد املاء،
 أو يف مواعيد كانا يرضبانها معا.***
كان األب ينظر بعني ّ
السخط والفزع إىل ما يحدث،
ّ
متوجسا من أن يسلبه هذا القادم الجديد أعز ما كان يشده
إىل الحياة :وحيدته ريمة التي أحبّ إىل حد الجنون.
ولكن حبه الجنوني البنته قد حال دونه وإنزال أدنى
عقاب بها.
***
وصادف أن التقى الشيخ مبارك بقريبه ،فارس أحالم
ابنته جالل يف مساء ذات يوم ،فمنع عليه اللقاء بريمة،
وتوعّ ده:
«من هنا فصاعدا ،إياك ،إياك أن تفكر بها».
فما كان من جالل إال أن ر ّد صائحا:
«تريدني أن ال أفكر أبدا يف ريمة ،املوت أهون عيل ّ من
التفكري يف التنازل عن حبّها».
وهنا ارتفع صوت مبارك:
ّ
تخي املوت عىل التخيل عن حبّ ريمة فليكن
«إذا كنت
ما أردت».
وعىل الفور وجّ ه فوهة بندقية له ّ
صدئة إىل صدر جالل
وانطلقت يف صمت الليل ووحشته املطبقة رصاصة أصابت
من الفتى العاشق مقتال ،فخ ّر رصيعا.
سقط جالل بأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج
بهيج،
فترضج بساط العشب األخرض بالدماء الساخنة.
***
ّ
ّ
أحس بأن ساعة ال ّرحيل قد حانت،
كان جالل يهذي ،وقد
ّ
ولكن قبل أن يُسلم ال ّروح إىل بارئها ،كان قلبه معلقا بشأن
واحد :أن يلتقي ريمة ،ريمة حبيبته:
«ريمة! ريمة! أين أنت يا ريمة؟»

كان جالل ينزف دما ّملا اقرتب منه ابن آوى ،وقد جذبته
رائحة الدم ،فخاطبه العاشق الجريح:
 «ارشب ،ارشب يا ابن آوى من دمي، ارتو من دمي املسفوح كما يسفح املاء من عني مائناالجارية،
اشف غليلك ،عىل أن ترسع يف التوّ إىل ريمة هناك يفسفح جبل املنشار حيث ديار الشيخ مبارك ولتبلغ ريمة،
حبيبتي الجميلة ّ
أن حبيب قلبها قد قتله أبوها.
 لتبلغها أني أموت، لتبلغها أن ترسع إيل ّ لع ّل الروح ،عىل القرب ،تعود إيل ّ. لتكن ،يا ابن آوى ،سفريا،ّ
ولتبث الحبيبة أشواقي وكلفي وجوايا.
***
ّ
ما إن ارتوى ابن آوى من دم جالل حتى انسل عرب
األحراش وانطلق إىل ريمة كما السهم ال يلوي عىل يشء،
وقد مأل األرجاء عُ واءً :أُوُووووووو.
حال اقرتابه من ديار الحبيبة انطلق نباح الكالب وكأنها
تمنع ابن آوى من التقدم يف طريقه إىل ريمة ،ولكن فطنة
ابن آوى التي ال تغيب أبدا دفعته إىل اإللحاح يف العُ واء:
أُوُووووووو.
كانت ريمة قد افرتشت بساطا ونامت بع ُد حينما
تناهى إىل سمعها عُ واء ابن آوى وقد تخللته ُ
غنّة ترشح
نشيجا ،فنادت وصيفتها ،وقد كانت امرأة زنجية من بالد
السودان ضخمة وقوية:
 فاطمة ،يا فاطمة ،انهيض ،أما سمعت عويل ابنآوى؟
ُ
 لتبعدي الكالب حتى يعرب إيل ّ ،إنه رسول غرام.***
َ
َ
انسلت الوصيفة السودانية يف غل ِس الليل من الحُ جرة
التي كانت تقيم بها مع ريمة ،وأخذت يف االقرتاب من
الكالب رويدا رويدا ،فأوثقتها إىل وتد ،الواحد تلو اآلخر.
اقتفى ابن آوى آثار الوصيفة لينفذ إىل حيث كانت ريمة
ّ
يكف عن االهتزاز،
تمكث ،وذنبه ال
و ّملا تفطنت ريمة إىل بقايا الدّم املتجمّ د حديثا بفروته،
لثمته وقالت له:
 اذهب يا رسو َل الحبّ  ،وأبلغ عزيز قلبي جالل أنيسأكون قربه بعد برهة ،أطيّب خاطره ،وأخفف خطبه.
فهم ابن آوى الخِ طاب فك ّر راجعا عىل عقبيه.
وقبيل وصوله إىل املوضع الذي كان جالل به يلفظ
أنفاسه األخرية أطلق العنان لعقريته بالعُ واء :أُوُووووووو.
***
كان جالل يف النّزع األخري ّملا تناهى إىل سمعه العُ واء،
تحامل عىل نفسه وانتصب عىل ركبتيه وهو يتطلع إىل
األفق ورصخ:
«إنه ابن آوى ،وقد عاد إيل ّ برسالة،
أو لعله جَ ديٌ تاه عن أمّ ه؟
إيل ّ إيل ّ إذا كنت تحمل رسالة حبّ من ريمة الرقيقة،
ريمة الجميلة».
ويف هذه اللحظة بالذات اقرتب منه ابن آوى ،وهو
وأرس إليه يف همس:
ينشج،
ّ
وجدت ريمة قرب وصيفتها ،كانت تبكيُ ،
ُ
طفت
«لقد
بالبيت ثالثا ،لم يكن معها أي كان ،لقد لثمتني ،وهذا ما
تقول لك:
ّ
إن الجسد منها هناك ،بعيدا ،أمّ ا الروح منها فهنا معك».
ويف هذه اللحظة وصلت ريمة.

***
جثت ريمة ،احتضنت حبيبها الجريح ،عانقته طويال،
مألت ثغره لثما ،قبّلت عينيه ثم قالت ،وقد تملكها الهلع:
 «حدّثني ،أخربني ،من هذا الذي أصابك؟ « إنه أبوك».لم يستطع جالل ،وقد رسى املوت يف جسده ا ُملمدّد عىل
األرض ،إال أن ينبس بهاتني الكلمتني ،ثم أسلم الروح،
وعيناه إىل ريمة شاخصتان ،ولسان حاله يقول:
« أيحدث بعدي للخليل خليل»؟
« أيُعرض عن ذكري وتُنىس مودّتي»؟
 هل تظلني عىل عهدك يل إىل آخر رمق؟أهو الوفاء أم هي خيبة الرجاء؟
***
أدركت ريمة بفراستها آخر ما كان يجول بخاطر
حبيبها عند النزع وقد تملكتها رغبة جامحة يف الثار
لحبيبها ،فأخذت ِمشبكا من بني ثنايا حائكها وأنفذته يف
قلبها:
 ليمت أبي ،هو اآلخر ،كمدا.تلك كان كلماتها األخرية.
***
كان جوا ُد جالل األبلق يم ّر قرب ذلك املكان ،و ّملا رأى
الجسدين وقد فارقا الحياة أطلق عقريته بالصهيل وخ ّر
رصيعا.
***
ّ
السلوقي ،كلب جالل الويف ّ باسطا ذراعيه عىل
كان
مرمى حجر من صاحبه ،حانت منه التفاتة راعه فيها
مشهد الجسدين املمدّدين بال حراكّ ،
فول مُ نحدرا إىل نحبه.
***
من الغد أشاع ال ُّرعاة الخرب املشؤوم وأذاعوه يف التالل
واألودية حتى بلغ والد ريمة ،فصعق ملا حدث وخ ّر رصيعا.
***
وماتت تسع وثالثون من صبايا «بالد باجة» و»
الوطن»ّ :
كن جميعا يتعشقن «جالل» ،مُ تن كمدا وحرسة.
***
وكانت هناك واحدة ظلت عىل قيد الحياة بعد وقوع
الحادثة ،وذات يوم كاشفت والدها يف سعادة وعُ جب:
 انظر كم أنا محظوظة ،يا أبي ،لم يبق عىل قيد الحياةسواي ،لقد ماتت كل اللواتي كن يتعشقن «جالل».
فصاح األب بها:
 آه لم تموتي بعد ،أال تستحني أن تكوني عىل هذهالسعادة وتسعا وثالثني من صويحباتك قد متن كمدا وغما.
لتموتي إذن أنت أيضا وليكتمل النصاب أربعني عاشقا.
وأنفذ الخنجر يف صدرها.
***
ومنذ هذه الواقعة املشؤومة صارت نساء باجة يمتنعن
عن نصب الفخاخ البن آوى رغم شهوته الدائمة إىل افرتاس
ّ
دواجنهن ،أوليس ابن آدم رسول الحب؟
***
املصدر:
*Jules Montel( 1843- 1916), Excursions en
Tunisie, in Revue Tunisienne, Revue de l’institut de
Carthage, Organe de l’Association Tunisienne des
Lettres, Sciences et Arts, Première année, n° 1, du
1/1/ 1894, Tunis, Imprimerie La Rapide, 1894, p.p.
98- 100.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 311الثالثاء  24ماي 2022

www.acharaa.com

الشارع الثقافي

«ك ّلما نظرت إلى األمام ،انقشع الظالم» :

42

«مستقبل وردي» معرض فردي ألحالم بوصندل
د .فوزية ضيف هللا (جامعة تونس المنار)
ت ّم مساء الجمعة  20ماي الجاري تدشني املعرض الفردي
الرابع يف مسرية الفنانة التشكيلية أحالم بوصندل ،برواق كونسبت
ستور ،قاعة املرحومة سماح الحبايش بالبهو السفيل ملدينة
الثقافة (التابع لدار الفنون بالبلفدير) .وقد حرض حفل التدشني
فنانون تشكيليون وبعض أساتذة املعاهد العليا للفنون بتونس
ّ
وعشاق الصورة والرسم.
وبنابل
تضمّ ن املعرض  29لوحة من بينها لوحتني ثالثيتا األبعاد،
اختارت لها بوصندل من العناوين «املرتنحات ،الوردة الحمراء،
أفق ،تجاه التفاحة ،يف اتجاه خط األفق ،تع ّرف ،حشد من طريق
األشواك ،الزهرة السوداء ،شمس وردية ،انفصال ،انعكاس ،مسار
وأضواء.»....

ّ
الفن ضرب من التوقع المسبق،1
ألجل ما سيكون فعال»
ال يمكن للمستقبل إال أن يكون ورديا ،ألن الفنانة أحالم
بوصندل أرادت له ذلك ،ونحن نعلم أن الفن يتوقع الحدث قبل
وقوعه من خالل ما يرسم ومن خالل ما تش ّكل فرشاته عىل
اللوحة البيضاء.
تطأ أحالم أرض اللوحة بكل تؤدة ،ترسد قصة حلم سوف يأتي،
أبطاله أجساد أنثوية ،يغ ّ
طيها اللون املتموّ ج ،ترتاكم الطبقات
اللونية الفاتحة ،معلنة تبدد العتمة ،فيزهر الوردي وما جاوره،
وأحيانا يهيمن الرمادي بتدرجاته معلنا حالة من الحياد ،وبداية يف
نشدان سالم للشخوص التي اختارت أن تدير ظهرها لنا.
ربما تنطلق أحالم من واقع ضبابي ،معتم ،يشوبه الضباب،
هو واقع ما بعد الثورة ،ولكنها من موقعها كفنانة تتحسس
بقوة املرأة حلما ورديا يتحقق عىل اللوحة شيئا فشيئا ،فينقشع
الضباب وإن ظلت عالماته موجودة ،قصدا من الرسامة وكأنها
تريد أن تظل اللوحة شاهدة عىل مسارات الرصاع ،مسارات الحلم
املنحوت يف بوتقة الظالم.
تكون النساء فاتحات ملسار هذا املستقبل الوردي ،وكأن
ّ
معهن عىل تصوّر اجتماعي ،يؤ ّكد أن املرأة
أحالم بوصندل ،تستند
كانت دوما يف دور القيادة ،وكانت فاتحة للمستقبل ،تدير ظهرها
للظالم ،وتميش بكل فخر واعتداد بالنفس.
تواجه أحالم صحبة شخصيات لوحاتها ،ظالما دامسا ،وموجا
عاتيا ،تحته طبقات من اللوم املجتمعيّ ،
تعب عنه بتهاطل أللوان
غامقة متأتية من كل صوب ،بخربشات سوداء ،تفسد صفاء
الرؤية .كل هذه العالمات تؤكد أن بوصندل كانت بصدد نحت
رسدية ثائرة ،لكنها رسدية مرت يف صمت ناعم ،عىل أنغام الزهر
والبنفسج ،وتركت وراءها عطر الورد الساحر.

 - 2المستقبل الوردي أمام المرأة القوية
تنفرد تركيبة اللوحة يف كل مرة بسيادة املرأة القوية ،وسط
فضاء متش ّ
ظي لونيا وتركيبيا .تنجح األنثى لوحدها ،أو صحبة
ُ
من رافقوها يف اكتساح الفضاء الرتكيبي للوحة ،ويف جعل املشاهد
متسائال كل مرة ،ملاذا تدير ظهرها لنا؟ هل ترانا بطرق أخرى؟
هل تريد أن تقول بقفاها ما ال يمكنها أن تقوله بوجهها؟ من
اختار لهذه املرأة املتلونة واملتحولة أن تقف لنا هكذا؟ هل هي
رغبة الرسامة أم رغبة اآلخر؟ من يرى من؟ هل تُرتجم الفنانة
ّ
فيلخصها يف مفاتن
الرؤية السطحية التي يحملها املجتمع للمرأة،
معينة يتم التمعن فيها يف غيابها ،كلما أدارت لنا ظهرها؟ هل
ّ
تلخص حال واقع تشكييل لم نعد نراه ولم يعد يراه الفنان بل أدار
له ظهره ،وانغمس يلوّن فضاءه ،ويركب فيه ما يحلو له؟
تقول الفنانة التشكيلية أحالم بوصندل يف سياق حديثنا معها
عن تجربتها التشكيلية« :رسالتي هي تصوير ما يمكن أن تطمح
إليه املرأة من تط ّلع نحو أفق متجدّد ،لذلك نرى قفاها».
لطاملا كتمت أحالم أرسار تصويرها للقفا ،وكأنها تريد ارباك
املشهد التشكييل ،تريد رفع البداهة عن جسد أدار ظهره للعيان،

الرسامة د.أحالم بوصندل:
«رسالتي هي تصوير ما يمكن أن
تطمح إليه المرأة من تط ّلع نحو أفق
متج ّدد ،لذلك رسمت قفاها»
استمسك بهدي املستقبل الوردي ،وأغىش برصه عمّ ا كان خلفه.
وحده الناجح ال ينظر خلفه ،وحده الجريء من ال يلتفت خلفه،
ألن أهدافه مازالت أمامه.

ترقب خطاها ،وحولها كان الورد يطري يف كل صوب يح ّرك رتابة
الفضاء املراوح بني الرمادي واألبيض ،وكأنّه يف حياده يُشيّع
الظالم إىل مثواه األخري.

 - 3جمالية القفا ،والتساؤل عن الوجه

 - 4تأويلية القفا ،مراوحة بين المواراة
والتكثيف

نحن ال نرى من األجساد والشخوص غري القفا ،فيتلوّن القفا،
يتمرد عىل كل األلوان املألوفة ،ال هو عار وال هو البس ،كامن بني
الوضوح والتخفي ،تتقاطعه خربشات الفحم ،تضبب املشهد،
وتتكدس عليه طبقات األلوان املتوهجة حينا والباردة حينا آخر.
تعتني أحالم بهذا القفا أيما اعتناء وكأنها تقول كفاكم تمعنا
ورسا ،حاولوا أن
رسا ،اليكم القفا علنا
ّ
يف الوجه علنا ويف القفا ّ
تدركوا أن للقفا فلسفته يف الحياة .تشع األلوان من األجساد ،بال
استئذان أصفر ليموني ،وردي زهري ،أحمر قان ،تحته رمادي
خافت ،وسط وجهة حمراء ،مسطرة الجانبني ،خفية الوجهة.
ينسدل الشعر عىل الكتفني ،متمردا غري مبال بأحدث الترسيحات،
تتقاسم األيدي مهمة السري اىل األمام ،بخطوات واثقة.
وعندما تلتقي النساء يف الطريق نفسه ،يظل السري متماسكا،
الجسم متأهب للميض قدما ،وسط شموع خافتة ،ينقشع
الضباب كلما تقدمن أكثر ،تنترش حولهن الفراشات والزهور،
ويصبح الوردي متمرسا أمام العتمة ،فيشع النور من هنا وهناك،
يقدم املشهد متحركا رغم سكونه ومتلونا يف أعيننا رغم ثبات
األلوان عىل ما هي عليه يف اللوحة.
بعض النساءّ ،
كن يف وضعية الجلوس املتأمل ،تنثر أجسادهن
زرقة متموجة أمام وردي متقطع ،أو تتلوّن بلون القهوة الزكية،
وسط الربتقايل الباعث عىل الطاقة والحب ،تستند عىل يدها
اليمنى ،تبحث عن منفذ للخالص من األزمات .داخل االطار الذي
تملؤه ويملؤها ،تدافع عن مكانة أخرى ،تتأمل ناعورة الزمن
الثائر ،تحاول االستنجاد بالورد وتتأهب لالقالع شيئا فشيئا.
فكلما اقرتبت من املستقبل ،صار بنيانها أقوى ،عزيمتها أشد،
اشتعل جسمها فتوّة وصالبة دون أن تتخىل عن نقاط أنوثتها،
يغزل لحمها من النور مسارا تميش فيه وحدها ،ونُصب عينيها
تفاحة شهية تعانقت أطرافها وألوانها ،وخلفها كانت األعني

تستدعي الرتكيبة الجمالية للوحة لدى أحالم بوصندل،
مراوحة بني وضع أويل لإلطار ،تنفلت منه الصورة ،ثم الصور،
وتتعدد فيه سياقات اللون ،وسياقات الفكرة التشكيلية ،فتتكدس
املعاني ،مواراة وتلميحا ،وتتجاوب األلوان رغم غضبها الصارخ
والفاجع أحيانا ،ثم ترسو أمام ملحة من ملحات الورد املتعطش
للحياة ،فيعرب الزهري والوردي مفاصل املكان ،وفضاء اللوحة
بشكل مباغت ،لتتنفس الفرشاة والشخوص املبهمة وتبعث فيها
الروح رغم الرماد الذي تَ ّ
خفى تحت األلوان الصامتة والبعيدة.
تزين الغالل والورود ،أجساد النساء ،يف حمرة متموّجة
ومتوهجة ،تواجه املرأة عراء الواقع املتشظي ،بعرائها الالمرئي،
هو عراء الفكر والروح واللون ،فتفكك مفاهيم اجتماعية،
ونفسية ،وتحرر منظورية االدراك اليومية لتستبدلها بمنظورية
ترنو اىل السالم مع النفس ومع اآلخر .وقد يحدث أن تنكمش
الشخوص عىل نفسها ،وتنهمك يف رسد انهمامها وفق هيئة
جانبية ،تجعلها توغل يف التفكري ،بينما يبدأ عمقها يف مجابهة
السواد الحالك ،فتظهر األلوان يف جوف اللوحة تحاول تحرير
الشخوص من تهمة االنهمام بالتفكري ،فتسحبها من عاملها
الباطني املظلم نحو حركة أخرى هي حركة األلوان الصانعة
للحياة .تصنع أحالم الحياة داخل اللوحة وكأنها تبني بيوتا خفية،
عىل هيئة عوالم متفرقة يجمع بينها فضاء اللوحة ،ولكنها تحرك
املنظورية الجمالية وتنعش الحركة البرصية ،كما تضيف ألوانا
مشعة زهرية ،كأنها عالمات هادية ،تلمح إىل رضورة االنتقال
من وضعية اىل أخرى ،وتوجّ ه املشاهد نحو زمان أجمل.
ان الوجهة التي تالحقها ريشة الفنانة أحالم بوصندل ،وتراها
هي فقط صحبة شخوصها وألوانها ،هي وجهة لم تأت بعد ،لذلك
نراها من الخلف ،فإن أردنا التمعن يف هذا املستقبل الوردي الذي
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تعد به ،علينا أن نضع أنفسنا محل الشخوص نفسها لنجرب،
ادراكيتها ،حضورها ،تمثالتها ،ونعايش تجربة السري نحو
«الوردي» دون أن نلتفت قيد أنملة اىل الوراء.

 - 5مستقبل وردي،
صار على األزمات االيتيقية
ال شك أن الرسام هو ابن بيئته وابن عرصه ،وأحالم بوصندل
التي تعرض أعمالها منذ  ،1998اكتسبت مخزونا برصيا ،ووعيا
تشكيليا ظ ّل مرتسخا يف ذاكرة املمارسة عىل ح ّد قولها ،وهنا
تشري أحالم اىل تأثراتها بمسرية والدها املرحوم منوبي بوصندل
الذي حف ّز لديها طاقة االبداع وجعلها تعي مبكرا معالم املمارسة
التشكيلية.
تفرز التجارب املرتاكمة يف تجربة الفنان التشكييل ،وعيا
تشكيليل مختلفا يف كل مرة ،يتطور ،وينمو ،ويصبح أكثر نضجا،
وتقول أحالم ّ
أن «هذا املعرض هو نتاج مخاض سنوات من الجهد
والتفكري وهو من املواضيع التي تثريني يف العالقة بما نمر به
حاليا يف السنوات األخرية من أزمات ايتيقية يف جوهرها» .وتضيف
يف سياق حديثها عن املراحل التي مر بها معرضها قائلة « :لقد
كانت مراحل املعرض متعددة ،أولها االنغماس يف الرسم والتعامل

مع الفكرة شكالنيا ،وليس التعامل الشكالني كافيا إلعداد
مجموعة أعمال متناسقة ومتكاملة ،أي قادرة عىل إنتاج فكرة
فنية .وهذا ما يميّز الفنان حقيقةّ ،
ألن تحويل املفهوم املتناول
والفكرة املطروحة إىل مفهوم جمايل يُشاهد وي َ
ُبص هو أمر
ورس
يستحق جهدا كبريا ،وذلك هو جوهر نقل القضية الفنية،
ّ
من أرسار ترويجها».
تعترب الفنانة التشكيلية أحالم بوصندل ّ
أن تجربتها يف هذا
املعرض قد نجحت ،فالنجاح لديها هو «االكتمال والتكامل
البرصي» ،وكل تجربة تشكيلية تع ّد ناجحة يف نظرها حني تنضج
املمارسة الفنية وتصري عىل ح ّد قولها قابلة للعرض وللتلقي.
وتعرف النجاح بأنّه «قدرة الفنان عىل املرور اىل مرحلة العرض،
وهو كذلك قدرته عىل إثارة تفاعالت اآلخر مع منجزه وهذا ما تراه
قد حصل مع معرضها «مستقبل وردي».

« - 6كل لوحة من اللوحات المعروضة
تمثلني»
عندما حاولنا أن نبحث عن أحالم داخل لوحاتها،سألناها:
«ماهي اللوحة التي ّ
تعب عنك أكثر؟»
فأجابت« :أحالم موجودة داخل ك ّل اللوحات ،إن اللوحة
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معي يف ك ّل لحظة ،هي فكرتي يف الزمان ،وكل لوحة هي
عبارة عن مولود جديد .فضال عن أن اللوحة هي حالة من
حاالت التقاء الذات مع ذاتها ،هي حالة تصارح حقيقية.
ويف هذا املعرض لم تكن األعمال الفنية لوحات منفصلة،
بل كانت تجتمع أحيانا من خالل ما قدمته من لوحات يف
أحجام صغرية ،لتكون يف التئامها اللوحة الواحدة .إن ك ّل
لوحة من اللوحات املعروضة تمثلني وهذا ما يجعل من
االختالف تكامال».
لقد روت لنا أحالم قصتها مع لوحاتها ،وتشدّد من
جهتها عىل عدم التهاون بمفهوم االبداع ،فالعمل يكون عىل
مراحل ،وأحيانا عىل مراحل متقطعة جدّا ،الن العمل االبداعي
ال ينبغي أن نخوضه بمجازفة ،بل يتط ّلب التأمل والحذر.
ترى أحالم االبداع رضبا من االلتزام تجاه القضية التشكيلية
والجمالية ،وتح ّذر من خطر الوقوع يف االنسياق السهل ،ذلك
أنه حتى اللطخات التي تبدو يف اعمالها ،أو االسلوب الفني
املنح ّل ليس نتيجة مترسعة ولم تأت من فراغ بل سبقتها
مراحل وسنوات من املمارسة والتقييم واالشتغال .قد
يغرت املشاهد بلزوجة األلوان وانحالل األسلوب الفني ،لكن
املتعمّ ق يف األمر هو وحده من يفهم املسارات املستعصية
التي مررت بها للوصول إىل هذه املرحلة.

صورة تتح ّدث

أسطورة جامع لحلق
صورة زمنية ونادرة لـ « جامع الحلق»:
يقــع هــذا الجامــع الــذي بنــي خــال
القــرن  8هـــ 14/م بســوق الســاح قــرب
بــاب الجديــد ونهــج المــر .
وتقــول األســطورة إن أرملــة باعــت
حليهــا لبنــاء هــذا الجامــع ومــن هنــا جــاءت
تســمية «الحلــق» أي القــرط ،ويشــير
المرحــوم ســليمان مصطفــى زبيــس
فــي كتابــه «معالــم تونــس» الصــادر
ســنة  1971إلــى أن قبــة ذات ثمانيــة زوايــا
كانــت تعلــو المحــراب ذات طابــع مغربــي
أندلســي .
شــهد هــذا الجامــع عمليــة ترميــم خــال القــرن  11هـــ 18/م
الــذي شــهد كذلــك تشــييد المئذنــة المربعــة علــى الطابــع
الحفصــي  ،وكان شــيخ اإلســام محمــد العزيــز جعيــط أحــد
األئمــة لهــذا الجامــع .

كان الجامــع مشــهورا بأبوابــه ذو الحلــق للنــاس المرضــى
ســواء كبيــرا أو صغيــرا مــن يعانــون مــن اضطرابــات عنــد
النــوم فيأتــون ويقضمــون حلقــة مــن حلــق أبــواب الجامــع
ســبعة مــرات ويكــون الشــفاء بــإذن هللا .
وهللا اعلم.
عن (أحلى ذكريات مدينة تونس)
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«تمنحت» اليمان طهاري

د .زينات بوحاجب

البم
بناء اهلدم ومطاوعة َْ

ال تختار الفنانة التشكيلية ايمان
طهاري عناوين أعمالها ّإل بعد حوار بني
العمل وعنوانه ،فهي ال تضمّ ن عناوين
أعمالها أجزاء من منجزاتها الفنية،
كما أنها ال تسند عناوين ألعمال جاهزة
تامّ ة ،بل هي تش ّكل العناوين كما تشكل
ّ
فيتجل املعرض كسمفونية
أعمالها
تعابريها منسجمة يف لحن متناسق لكل
عنرص فيها صوته الخاص املكتمل يف ذاته
واملتكامل املتناغم مع املجموعة.
ومعرض «تمنحت» هو املعرض األول
للفنانة إيمان طهاري -املتحصلة عىل
الدكتورا يف علوم وتقنيات الفنون -رغم
غزارة منتوجاتها النسيجية والتي ال
تخفي من خالل عنارصها التشكيلية
وتقنيات انجازها صعوبة املمارسة
الفنية سيما وأن دقة البناء التشكييل
يفرزها تناوب الفعل املرفوق دائما بالهدم
والنسج املحفوف باملحو .فالنسيج من
األنواع الفية التي تقوم عىل ثنائيتي امللء
والفراغ وهو بناء جوهره إضافة وهدم
ويف شكله حضور وغياب ويف تعبريه والدة
ّ
وتخف.
ولنئ زادت املواد املستعملة لدى عملية
البناء النسيجي مهمة الفنانة صعوبة،
ّإل أن الفنانة أبت إال أن تزيد عمليّة
ّ
ودقة و ّ
ظفت يف
الوالدة الفنيّة صعوبة
سبيل تحقيقها عنرصي «الصدفة»
و»املطاوعة».
لكي نكون أمناء يف ولوجنا رسديّة
اإلنشاء الفنّي ألعمال الفنّانة إيمان
طهّ اري ،نريد أو نقف عند ما وضحته يف
مقالها املوسوم بـ»عندما تتحول التقنية
إىل وسيط قادر عىل االبداع النسيجي»:

عمل « :تأكلم»3

عمل «تأكلم»

«ارتأيت استغالل حركة الدوران املميزة
لتقنية الربم وتوظيفها يف تكوينيّة خيوط
السدوة مع الحفاظ عىل طرق توزيعها
املعتادة ونظامها وتموقعها يف املنوال».1
وهي يف هذا االطار تناولت مفهوم
«الربم» كآلية ذات تحكم مزدوج  :تح ّكم
َّ
مذهن تمارسه الفنانة فتختار عدد
الربمات بقدر رغبتها يف التشكيل ومن
ثمّ ة العوْد عىل األعقاب ،وهذا العوْد يمثّل
ّ
املذهن والذي تكتشفه
تحديدا التح ّكم غري
الفنانة إثر تقطيعها خيوط السدوة معلنة
عن جهوزية العمل وآذنة له بالتح ّرر من
 - 1من مقال الفنانة إيمان طهاري الخاص بمعرضها «
عندما تتحول التقنية إىل وسيط قادر عىل االبداع النسيجي
« الصادر بجريدة الشارع املغاربي  18جانفي 2022

عمل« :كائن غرائبي»

ايمان طهاري

سطوة حضورها املبارش نحو حضور آخر
ال تتدخل فيه ّال عرب اختيار املادة وعدد
الربمات.
أما الشكل األخري الذي سيكون عليه
العمل الفنّي فتلتقي به الفنانة وتطلق له
العنان ليتطور ويتغري وينمو ككائن حي
يتبدّل مع الوقت فيهدم الشك ُل املتج ّد ُد
الشك َل السابق ،ويطاوع الشك ُل الضغ َ
ط
ُ
ْ
الفنانة عم َلها أو باألحرى
شحنت به
الذي
خيوطها املربومة وهكذا «يتمنحت»
العمل وهكذا ولد حسب اعتقادنا مفهوم
«تمنحت».
ّ
وتطاوع الفنانة بدورها التشكيل
وتكتفي به يف ذاته ولذاته وال تطوّر لقيّاتها
املنبثقة عن الوالدة الفنية إال يف إطار عمل

عمل »:امرأة مسرتخية»

« عمل»Figure enroulée

آخر ،فتستثمر تجاربها كعاملة يف مخرب
تزيد تارة وتنقض طورا من درجات
الربم أو تغري طبيعة املادّة املكونة للحبال
بحسب قدرتها عىل التشكل من عدمها.
مكنت هذه املراوحة بني التحكم
َ
الفنانة
واالنسياب ،التطويع والتلقائية
ايمان طهاري من خوض نوعني من
التجارب التشكيلية :فأمّ ا النوع األول
من التشكيل فتستحرضه الفنانة من
خالل تخفيف عملية الربم من حيث الكم
والكيْف .إذ تح ّد من مساحة الخيوط
ّ
وتخفض من عدد الربمات
املربومة
وتو ّزع هذه الحبال املربومة بطريقة تنتج
منجزات ثنائية األبعاد.
وأما النّوع الثاني من التشكيل فيفرزه
تكثيف الربم كمّ ا وكيفا إذ تزيد الفنانة من
مساحة الخيوط املربومة وعدد الربمات
وهي مدركة أن عملها سيولد ثالثي
األبعاد ،إال أنها تجهل شكله النهائي ويف
ذلك ل ّذة ال تحرم الفنانة نفسها منها
كأنّها تنتظر مولودا تدرك جنسه لكنها ال
تعرف كل تفاصيله.
لذة االنشاء واالكتشاف لدى الفنانة
ّ
مشقة
إيمان طهّ اري جاوزت خوفها من
ممارسة شكل فني عزف عن ارتياده
عديد املختصني واقترص عىل ث ّلة من
فنانني راهنوا عىل أصالة هذا النوع الفني
وامكاناته الهائلة .أما إيمان طهاري
فقط ضاعفت تحدياتها وجرفها شغف
ممارستها بل وفكرها ،فجاءت أعمالها
معلنة مقاومة ارتداد هذا الشكل الفني
ومرصّ ة عىل البناء بالربم ومعاندة الهدم
يف معرضها «تمنحت» ...معرض سيلقى
مستقبال وحسب اعتقادنا حظا وافرا من
االهتمام والتحليل والتأويل...
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“تصويراميك” محمد اليانقي :

عودة إىل الزمن اجلميل

أ.د حبيب بيدة
سعدنا هذه االيام بعودة جميلة للفنان الباحث محمد
اليانڨي،عودته إىل العرض،ألننا مقتنعون بأنه لم ينقطع
عن العمل واإلبداع منذ رجوعه ورفيق دربه الهاشمي
الجمل من أسبانيا ونتذكر ان اليانڨي قد أقام صحبة رفيقه
معرضا ثنائيا قدما فيه اعمالهما الخزفيه،كتبت عنه انذاك
يف جريدة الصباح يف  25ماي”1983معرض بحث امتاز
بتجاوبه ومادة الخزف كمادة خصوصية لها قوانينها
وقوانني تلوينها ودراستها الكيميائية والفيزيائية".
واليوم ،ويف مدينة الثقافة ،ابهرنا اليانڨي بلحظة تٱلف
وألفة بني التصوير/الرسم والخزف وسماها بالفرنسية
 peinturamiqueوهي كلمة مركبة ومبتكرة صدرت عن
فنان جمع بني امللكتني،ملكة الرسم او التصوير وملكة
التشكيل الخزيف،وهما ملكتان كانتا نتيجة للحس املفعل
بالخيال واملنجزتان نتيجة الحكمة التقنيةالصارمة التي
كانت اصل الفن عند أجدادنا االغريق،فالتقنية تبقى دائما
عند املحافظني عىل اسس االبداع حاملة للتشكيل الذي
بدوره يبقى حامال لألسئلة االشكالية التي بدونها ال يمكن
الحديث عن هذا اإلبداع حديثا مولدا للمعرفة وما تولده من
لذة إدراكية،فالتقنية او التقانة يف حد ذاتها تفكري ابداعي،
وهنا نلتقي مع الفالسفة األوائل عندما اعتربوها فنا
وعرفوا الفن بها.
عندما ننظر إىل أعمال الرسام الخزاف محمد اليانڨي
نتذكر (والتذكر معرفة ) األسس التي بدأنا نفتقدها يف هذا
العرص وكأنها من الخطايا التي ارتكبناها ويجب التخيل
عنها بدعوى املعارصة حسب بعض من يريد اقناعنا بأن
الفن أو اإلبداع ليس يف حاجة إىل حكمة صنائعية وليس
يف حاجة ايظا إىل معاناة جسدية وفكرية لبلوغ وقع
إدراكي/جمايل ومعريف ،وال حق للمدرك ان يتأمل ليعرف
ويلتذ وينبهر بالوقع وااليقاع.
يذكرنا اليانڨي بأن الفنون وتقنياتها تتعانق
وتتعالق ويف بعض األحيان تقرب القرابة بينها لكي
تتطابق تطابقا رهيفا متشافا.لذلك طرح علينا يف هذا
العرض”املوسيقاني”احتفاال بمادتي التصوير الصمغي

والطالء املخضب ملادة الطني املتحولة إىل بريق متاللئ
بفعل هذا الطالء اللوني...وال يبحث اليانڨي عن الشكل
املولد للمضمون بقدر بحثه عن املضمون املولد للشكل،هذا
الشكل/املضمون الذي يستقل بذاته ليصبح يف حد ذاته
شكال يفعل بالتشكيل ليصبح تشكيال ولنجد انفسنا أمام
صور صوروية وتشكيالت من العنارصاملتحركة واملتألألة
ألقا وملعانا وبريقا...وال نندهش ألننا نعرف ان اليانڨي
سبق أن أنجز مذكرة علمية يف إطار دراسته الجامعية يف
موضوع الطالء الخزيف ونعرف انه يعرف ان اللون قبل أن
يكون مادة حسية هو نور ينبعث ويشع من هذه املادة
ويعرف ايضا انه بقدر ما يستقل عن املوضوع ذي املرجع
ال”واقعي” ويسمو عن هذا الواقع وبتجرده عنه،يزداد
نوره ويصبح نورا عىل نور بفعل إزاحة املوضوع الذي
يمكن ان يحول وجهة هذا النور ويجعله يف خدمته.
كان نور محمد اليانڨي يف خدمة فضاءاته التي إحتوت
عىل عنارص خطية عالماتية لطخية ويف بعض األحيان
منهجية من عالمات الخط العربي الذي نعرفه مختصا
فيه.وتندمج هذه العنارصالتي كانت أصل التشكييل كل
الفنون وكان يف لحظات ما من التاريخ الفني ان اصبح
لها حضور مستقل بذاته بتجردها ونزع لكل ما كان
يشوبها ويحول النظر عنها.اصبح هذا الحضور منظما
للفضاءات املساحية والحجميةالبارزة،حضورا تصويريا
وحضورا خزفيا .والتقى الحضوران وكأننا باألول ينساب
نحو الثاني والثاني يلتحف باألول يف عالقات الفة واإئتالف
فيتظهر التصوير “ تخزيفا”و”التخزيف “ تصويرا...
ومن هنا جاء مفهوم اليانڨي املبتكر “بنتوراميك”ولعل
الفنان يقرتح عىل طلبة الدكتوراه يف اختصاص علوم
الفن وممارساته موضوعا طريفا وعميقا يتطلب حوارات
مع الذات يف ممارسة انشائية،حوار مع الفضاء وحوار
مع املادة/الشكل/اللون/الضوء.ويستنتج كما استنتج
الفنان من هذه الحوارات معرفة فيزيائية كيميائية علمية
جمالية وفلسفية.
وأعتقد أن محمد اليانڨي العالم الذي يقدم فنا

“عاملا”قد كتب هذه الرسالة ممارسة بلغة تشكيلية
يدفعنا صدقها إىل توليد “كلم”جميل .ويدفعنا كل عمل
يف معرضه إىل قراءة خاصة ومخصوصةبفعل ما نجده يف
هذه االعمال من تحاور “لعبي” تارة ومنظم تارة اخرى.
ونشعر ونحن بصدد القراءة والتأمل ان عنارصه تتموج يف
طالءاتها اللونية وتنساب بسالسةحينا ورصامة حينا آخر
“فتتصاخب”مرة و”تتخافت”مرة اخرى...إنها تحدث
برصنا بتبايناتها وتقارباتها وتقول لنا إنني حية رغم ما
يظهر من جمودي،أحرك وهم أبصاركم،هذه امللكة التي ال
تشعرون بها رغم أنها تلتقي والهيام والهيام تهاني فضاء
العشق ويف أعىل مراتبه.
اجل،لقد جعلنا الفنان نتيجة توهانا جميال يف أعىل
مراتب عشقه الذي أصبح عشقنا بفعل الق تشكيالته
وتلويناته التصويرية/الخزفية وبفعل “تصويراميكه”
البديع.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 311الثالثاء  24ماي 2022

الشارع الثقافي

جهات
ضمن احتفاليات شهر التراث:

معرض «وشم وتجاعيد»
لعمر حرز هللا برواق
الفنون ببن عروس

www.acharaa.com
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 4جلسات علمية حول “البناء في الراهن الشعري”
بالمكتبة المغاربية ببن عروس

الدورة الثامنة مللتقى الطاهر الهمامي لإلبداع األدبي باملكتبة املغاربية ببن عروس

هيفاء قنومة

إنطلق يوم  18ماي الحايل ويواصل إىل
موىف هذا الشهر املعرض الشخيص للفنان
الفوتوغرايف عمر عبادة حرز الله تحت
عنوان ” وشم وتجاعيد”.
ينتظم هذا املعرض يف إطار اإلحتفال
بشهر الرتاث ومن تنظيم رواق الفنون ببن
عروس وتحت إرشاف املندوبية الجهوية
للشؤون الثقافية ببن عروس وبمساهمة
ورعاية إتحاد الفنانني التشكيليني
التونسيني.
“عمر عبادة حرز الله” مصور فوتوغرايف
يف عديد الصحف واملجالت التونسية وذلك
بعد مسرية مهنية طويلة يف وكالة تونس
إفريقيا لألنباء .وبعد تقاعده أقام متحفا
خاصا به “متحف حرز الله للتصوير” وهو
أيضا مركز بحوث لتاريخ الصورة متاح
مجانا للطلبة والباحثني.
لالشارة فقد شارك حرزالله يف
العديد من املعارض الشخصية يف تونس
وخارجها ،كان أولها عام  1976يف بلجيكا
خصصه لتونس ،ث ّم نظم معرضا ً آخر يف
برلني تحت عنوان « 60يوما ً يف أملانيا» ليقدم
بعد ذلك معارضه يف تونس ،ومنها "املنستري
يف الذاكرة" و"القريوان يف الذاكرة" و"من
وحي الثورة" ،والذي سافر إىل أملانيا أيضاً،
وقبله أقام معرضا ً هامّ ا ً أيضا ً عن البقاع
املقدسة بعد رحلة الحج.

يف إطار االحتفال بالدورة الثامنة مللتقى الطاهر الهمامي لإلبداع
األدبي والفكري ،نظمت جمعية أحباء املكتبة والكتاب واملكتبة
املغاربية ببن عروس وتحت إرشاف كل من إدارة املطالعة ووزارة
الشؤون الثقافية ندوة علمية أيام 12و  13و 14ماي الجاري تحت
عنوان “البناء يف الراهن الشعري” ،وقد كانت فعاليات هذه الندوة
مهداة لروح فقيد األدب التونيس عاللة الحوايش والذي وافته املنية
يوم  29أوت .2021
وقد ضمت هذه الندوة أربع جلسات علمية ،انطلقت من مساء
الخميس  12ماي لتنتهي صباح يوم السبت  14ماي .2022
افتتحت الندوة بعرض الهم منجزات الفقيد من خالل معرض
وثائقي يضم مدوناته بني شعر ونقد ورواية ،باإلضافة إىل معرض
وثائقي فوتوغرايف يؤرخ لفعاليات الدورات السابقة.
وقد افتتحت الجلسة األوىل بكلمات الرتحيب من لدن املديرة
واملنظمة للملتقى "فتحية شعبان" والتي أشادت باإلرهاصات
األوىل لتأسيس هذا امللتقى بعد وفاة الشاعر الطاهر الهمامي
ليكون مواصلة ملا بدأه الشاعر يف حياته من بحث يف رهانات األدب
املعارص يف تونس وسعيا ملد جسور التواصل بني الشاعر ومتلقيه.
وقد حرض كل من معتمد والية بن عروس والذي أشاد بدور
املكتبة املغاربية واإلضافة التي ساهمت يف تغري صورة املنطقة من
منطقة صناعية إىل منطقة ذات بعد ثقايف ،وقد كان لتدخل مدير
إدارة املطالعة "إلياس الرابحي" إسهام يف تبيان مسؤولية املكتبة
العمومية أمام روادها يف الدفع بروح الثقافة إىل أقىص ما يمكن
فلم تعد املكتبات اليوم تلك الزاوية البعيدة الصامتة،وإنما تسعى
جاهدة إىل مزيد الدعم واملساندة للمشهد الثقايف يف تونس ويف العالم
العربي ،وقد نوه "إلياس" بأسبقية املكتبة املغاربية وعىل رأسها
فتحية بإجرتاح هذه الطريق الوعرة ،وتكون النرباس الذي يهتدي
به بقية الزمالء يف القطاع الثقايف بصفة عامة والقطاع املكتبي
بصفة خاصة.
كما ترأس الجلسة العلمية االوىل من هذا اللقاء األستاذ
األكاديمي صالح رمضان والذي أهدى الدورة لروح الشاعر "عاللة
الحوايش" ،مانحا الحضور ملحة عن رهانات امللتقى وأبعاده
موضحا للحضور أن البناء ليس سوى تصور ذهني إدراكي
خادم للذات وللحظة التاريخية وأن العمل عىل مثل هذا املفهوم
وما يضارعه يعد اشتغاال محكوم باالستمرارية .وقد انبنت هذه
الجلسة عىل ثالث مداخالت وشهادتان .فكان عنوان املداخلة االوىل
لألستاذ "حسني العوري" الشاعر عاللة الحوايش رؤاه وقراءته من
خالل كتابه 'هذه الكتابة هؤالء الكتاب' وهي مجموعة من املقاالت
نرشت يف عدة صحف تونسية يف الفرتة ما بني  1985-2014وهي
مقاالت تنترص للكتابة امللتزمة وليس االلتزام بمفهومه الواسع
ولم يكن عاللة الحوايش بحسب رأي األستاذ حسني العوري منحازا
لطرف عىل حساب اآلخر أي لم يكن ناقدا للشاعر ،ورافعا ملستوى
الناقد وإنما أرجع ضعف وتهافت املنتوج الشعري واإلبداعي بشكل
عام لضآلة املخزون املعريف للشاعر ولسمة املجاملة التي أصبحت
لصيقة باآللة النقدية ،وقد نوه األستاذ حسني عىل أحدى مقاالت
الحوايش الحاملة ملفهوم البناء ،والذي رأه الفقيد أس هام يف كل من
الشعر والنقد.
ويف مداخلة ثانية بعنوان "الشاعر عاللة الحوايش بني التصوف
والواقعية" لألستاذ والشاعر 'بوبكر العموري' وقد جاءت قراءته
ملدونة حالج البالد للشاعر عاللة الحوايش مبينا النفس الصويف
بدء بالعنوان مربزا العموري االختالف مميز الذي جاء به الحوايش
فلم يعهد إىل الصوفية حتى يصنع واقعا أخر أو القول بالحلول يف
الذات اإللهية رغم احرتامه الشديد ألرباب هذا املضمار ،وإنما أراد
اشتباكا صوفيا واقعيا تتفجر له الروح الشعرية لتجدّل ضفائر بني
الواقع والصوفية ولتجادله من منظور روحاني بامتياز.

ويف مداخلة ثالثة لألستاذ واألكاديمي فاروق العمراني والتي
ارتأى فيها أن يخوض يف األدب السريي لهذا الشاعر من خالل
مدونته “دارنا ودوّارنا” ،وقد عرف األستاذ ماهية السرية بما أنها
حكاية األنا عىل مدى فرتة من الزمن لريصد االختالف والتجاوز لدى
الحوايش من خالل احتفائه باآلخر والغري إما يف عالقته الدموية
كالعائلة أو الفكرية كاألصدقاء ،ولعل العنوان الوارد يف صيغة
الجمع عالمة عىل أن هذه املدونة وإن كانت لعاللة فليس سوى
جزء منها وأنه هو الجماعة إذ تقول والجماعة هو إذ يفكر.
وقد انتهت فعاليات اليوم األول بشهادة كل من الشاعرة زهرة
الحوايش أخت الفقيد والشاعر ،جلول عزونة صديقه وهما يرثيان
عاللة اإلنسان والشاعر واملربي واملناضل.
وقد انفتحت الجلسة الصباحية الثانية من اليوم الثاني من
اللقاء والتي يرأسها األستاذ حسني العوري عىل مداخالت أربعة ،
األوىل كانت لألستاذ فتحي أوالد بوهدة والتي وردت بعنوان "التالزم
بني البناءات والجمالية والحجاجية يف الخطاب الشعري دراسة
أمثلة ،وهي دراسة رأى من خاللها األستاذ فتحي أن النص يفرض
قرأته وهذا ما يجعلنا نتوخى الحذر حتى ال نقع يف فخ املغالطة بني
الجمايل والحجاجي رغم أن بعض النصوص يمكن أن تكون معلقة
بأحابيل الجمالية والحجاج يف اآلن نفسه ،ويف مداخلة ثانية لألستاذ
عمر حفيظ والتي وردت بعنوان يف مفهوم البناء وروافده قراءة يف
نماذج من الشعر التونيس وقد اختار قراءة يف شعر فرح الجبايل
ومن خالل هذا النموذج تبني أن البناء مصطلح عيص عن التنميط
كما أنه متعدد املداخل ،ويف مداخلة ثالثة لألستاذ بالقاسم بن جابر
والتي جاءت تحت عنوان تعدد األصوات يف البناء الشعري عند
مختار اللغماني لتكون مداخلته بحث يف قاع قصيد المحا صوتا
مظفر النواب وغريه ممن شغف بهم شعراء الطليعة ،ويف الجلسة
العلمية املسائية والتي يرتأسها األستاذ فاروق العمراني جاءت
املداخلة االوىل بعنوان رسوم عىل برزخ الحكاية يف شعر حسني
العوري للألستاذ صالح رمضان لنكون أمام خطاب حامل لسمة
الغبار مترسبل بالرساب وهي التيمة التي رصدها صالح رمضان يف
شعر حسني العوري ،ويف املداخلة الثانية لألستاذ سمري الحسيمي
والتي كانت بعنوان اإليقاع يف نماذج من الشعر التونيس لريصد لنا
تنوعا وتعددا إيقاعيا يف عدة أمثلة منها الخلييل واألسطوري خاصة
يف الشعر الحر والصويف ،ويف مداخلة ثالثة لألستاذ فتحي النرصي
بعنوان الرسد األليغوري يف نماذج من الشعر التونيس الحديث
يرصد الباحث هنا إمكانية الشعر املعارص عىل االنفتاح عىل الرسد
والحكاية معددا بذلك انواع األليغوريا لتختتم فعاليات اليوم الثاني
بقراءات شعرية لكل من فتحي النرصي وسمري السحيمي.
ليفتتح اليوم الثالث واألخري من امللتقى بالجلسة الرابعة
برئاسة األستاذ فتحي النرصي لنكون مع مداخلة أوىل لألستاذ
الهادي سماعيل بعنوان ظالل أوالد أحمد "مالحظات حول البنية
" فنرصد معه تعدد املداخل لظاهرة البناء منها املنهج البنيوي
والداليل والرتكيبي واإليقاعي لنكون مع مداخلة ثانية مع األستاذة
هيام الفرشييش والتي اقرتحت عنوان الشعرية وتنوع األشكال يف
القصيدة التونسية الحديثة لتكون مداخلتها بحثا يف كيفيات تكون
الشعرية يف النص الحديث انطالقا من الرتاث الشعري اإلنساني
من اليونان القديمة ،إىل الشعر الجاهيل ،اىل عرص النهضة والشعر
الرومنيس بانجلرتا مرورا بقصيدة النثر والشعر الحر والقصيدة
الومضة ،ويف مداخلة أخرية لألستاذة منية العبيدي الواردة بعنوان
بناء الذات بناء االخر نماذج يف الشعر التونيس دراسة االستعارة
ارتأت األستاذة منية ان تدرس شعر كل من حسني العوري وسمري
الحسيمي راصدة تكون االستعارة العرفانية يف متنيهما لرتى
التحام األشياء بالذات لتنتهي فعاليات امللتقى بقراءات شعرية
ملنية العبيدي.
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تختتم اليوم الثالثاء  24ماي تظاهرة تكريم املفكر
التونيس عبد املجيد الرشيف من طرف املجمع التونيس
للعلوم واآلداب والفنون “بيت الحكمة”.
هذه التظاهرة نظمت عىل مدى يومني تحت عنوان
«يف رهانات التحديث»شارك فيها مجمعيون وباحثون
وكتّاب ومهتمون بقضايا التحديث تونسيون ومن دول
مختلفة .وقد أع ّد املجمع بهذه املناسبة رشيطا وثائقيّا
حول املسرية الفكريّة لعبد املجيد الرشيف كما تضمّ نت
الفعاليات عديد األعمال املهداة من إعداد باحثني وكتّاب
ستنرش قريبا ضمن سلسلة منشورات املجمع.
ويذكر أن “عبد املجيد الرشيف” حارب الجهل والظالمية
منذ نشأته من خالل فكر جديد وتحمل تهمة التكفري
حتى من زمالئه ،قارع الحجة بالحجة ولم يلجأ إىل العنف
وهدم ،فكريا وثقافيا ،عديد “األصنام” الدينية املتوارثة واملغلوطة التي مازالت حتى عهد
قريب نعتقد أنها الحقيقة املطلقة..
ولد عبد املجيد الرشيف لعائلة برجوازية قديمة تعود أصولها لألندلس ،كانت قد إستقرت
يف صفاقس منذ القرن الرابع عرش ،ساهمت يف تخريج العديد من العلماء والقضاة واألئمة
واملفتني .تحصل عىل دكتوراه يف اآلداب من جامعة تونس يف .1982

بن عروس تحتفي بمسرح دور الشباب والثقافة
تنظم املندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية ببن عروس ،املهرجان
الجهوي لنوادي املرسح بدور الثقافة
ودور الشباب بوالية بن عروس وذلك
من  27إىل  29ماي الجاري بدار الثقافة
النموذجية ببن عروس.
ويتضمن برنامج املهرجان سبعة
عرش عرضا ضمن خمس مسابقات
هي مسابقة االعمال الجماعية للشباب
والكهول (ستة عروض) ومسابقة
االعمال الجماعية أطفال (عرض
واحد) ومسابقة مرسح الشارع
(ثالثة عروض) ومسابقة املونولوغ
(ستة عروض) ومسابقة مرسح العرائس(عرض واحد).وسيتبارى ك ّل من دار الشباب باملحمدية
ودار الشباب بفوشانة ودور الثقافة بالزهراء والخليدية واملروج ومقرين وحمام االنف وبن عروس
وحمام الشط ،للرتشح للتصفيات االقليمية.
وتتكوّن لجنة التحكيم من أساتذة املرسح هناء شعشوع والطاهر بن عيىس العربي وصامد
امليعادي.
كما ستعرض عىل هامش املهرجان ،مرسحية جميلة والوحش لرشكة برود إخراج سناء االيوبي
يوم السبت  21ماي بدار الثقافة النموذجية ببن عروس عىل الساعة الرابعة مساء.

أحبّاء املالوف التونيس واملوسيقى األندلسيّة
املغاربية سيتجدّد لقاءهم يوم الجمعة  27ماي
الساعة ّ
الجاري عىل ّ
السابعة مساء باملر ّكب
الثّقايف بسوسة .بموسيقى املالوف من خالل
عرض«عطور أندلسيّة» ...هذا العرض تشارك
يف إحيائه جمعيّة الثّقافة نسيم ّ
الصباح بمدينة
رششال الجزائريّة بقيادة األستاذ عبد الهادي
بوكورة  .ويشتمل العرض عىل مقتطفات من
املالوف التونيس والرتاث املوسيقي الجزائري
واملغربي .
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بيت الحكمة يك ّرم المفكر عبد المجيد الشرفي

عطور أندلسية
بمدينة سوسة
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أيام فنون المقاومة والتحرير تنطلق من مدينة
الثقافة تونس في إتجاه بقية المدن التونسية
ستنطلق أيام فنون املقاومة والتحرير يف نسختها
الثالثة من مدينة الثقافة تونس لتصل إىل غريها من
املدن التونسية وستنتظم هذه التظاهرة هذه املرة بعد
أيام قليلة عن إستشهاد الصحفية رشين أبو عاقلة
يف تأكيد جديد عىل أهمية النضال بالفكر والقلم
والفن والسبل املتاحة واملؤثرة يف وجدان اإلنسانية…
تنطلق التظاهرة يوم  26ماي لتتواصل إىل يوم  29من
الشهر نفسه من تنظيم جمعية وفاء للثقافة والفنون
باإلشرتاك مع جمعية رساالت فرع تونس.
وينتظم خالل التظاهرة عروض ألفالم سينمائية
من لبنان وسوريا وفلسطني وإيران ،أمسية شعرية
لشعراء من تونس والجزائر والعراق ،أمسية موسيقية
تراثية مع عازفني من إيران ،معرض فنون برصية حول فلسطني يف الصحافة التونسية
باإلضافة إىل ندوات فكرية وثقافية…

القيروان..تحتفي بالمسرح
ينتظم بمدينة األغالبة القريوان يف الفرتة الفاصلة
بني  22و 29ماي الجاري مهرجان املرسح الحديث
يف دورته  27ويشتمل املهرجان عىل عديد العروض
املرسحية من مختلف الجهات التونسية باإلضافة إىل
ورشات مختصة.
ففي برنامج العروض نسجل:
_عرض مرسحية "ٱخر مرة" لوفاء الطبوبي يوم
 22ماي.
_عرض "كابوس أنشتاين" ألنور الشعايف يوم 23
ماي
_ عرض "ليلة معومة" لجمال املداني يوم 24ماي.
_عرض" 18أكتوبر " لعبد الواحد مربوك يوم 25
ماي.
_عرض"كلون.ٱت" ليوسف مارس يوم  26ماي.
_عرض "عايشة "13لسامي النرصي يوم  27ماي.
_عرض"الصندوق األسود" ملحمد السايح
عويشاوي .يوم  28ماي
_عرض مرسحية لألطفال"راعي الصحراء"لعايدة الجابيل .يوم  29ماي.
كما نسجل إقامة تربصا يف فن املمثل بعنوان"عمل املمثل بني االلقاء واالخراج" أيام
 25,26,27ماي بمركز الفنون الركحية والدرامية بالقريوان ،تحت إرشاف الدكتور "مقداد
مسلم"

مدينة لمطة تحتفي بأكلة «البسيسة»
كك ّل سنة ،تحتضن مدينة ملطة بوالية املنستري
مهرجان الرتاث الغذائي يف إطار االحتفال بشهر
الرتاث لتعيش بذلك مدينة ملطة ووالية املنستري
أجواء احتفالية تسجل يف كل دورة ارتفاعا ملحوظا
يف عدد الزوار من أبناء الجهة ومن خارجها الذين
حلوا بساحة الرباط األغلبي بلمطة لتذوق ورشاء
البسيسة وبقية األكالت الرتاثية وزيارة املعارض
التي أقيمت باملناسبة.
واقيمت هذه التظاهرة يف نسختها  21يف اطار
االحتفال بالدورة  31لشهر الرتاث تحت شعار
”اللباس التقليدي هوية وطنية وخصوصية
جهوية» بإرشاف الهيئة املديرة لجمعية صيانة
مدينة ملطة.يف الفرتة الفاصلة بني  15و 22ماي
الحايل.
يشار اىل أن معرض األكالت الرتاثية واملنتوجات
التقليدية شمل العديد من العارضني التونسيني
من عدّة واليات للمنتوجات الغذائية التقليدية من
بينها مختصني يف «البسيسة» بمختلف أنواعها
أي «بسيسة القمح» و»الشعري» و»الخروب»
و»الحلبة» و»الجلجالن» و»زريعة الكتان إلخ...

عرض «كلمات»
بالمسرح البلدي
بصفاقس

"كلمات" هو عرض موسيقي ستحييه
مجموعة حلم يوم  27ماي باملرسح البلدي
بصفاقس ابتداءا من الساعة  7مساءا .العرض
هو عبارة عن مجموعة من الكوكتاالت العربية،
موزعة بطريقة عرصية ،يروي كل واحد فيها
قصة محددة.
ستخصص مداخيل الحفل لجمعية رحمة
لالحاطة بمرىض الدم بالجنوب التونيس.
رشاء تذكرة للعرض سيساهم يف انقاذ حياة
شخص

maghrebstreet@gmail.com
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ّ
محمد الداهي بجائزة "الشيخ زايد" للكتاب
فوز الناقد المغربي

أضواء عىل ريادة مرشوع معريف يف النقد وحتليل اخلطاب

د .محمّ د الكحالوي

بعد طول انتظار ،وبعد مرور من القائمة الطويلة إىل
القائمة القصرية يف مجال الفنون والدراسات النقدية".
منحت للجامعي والناقد املغربي محمّ د الدّاهي جائزة الشيخ
زايد للكتاب يف دورتها السادسة عرش ،عن كتابه يف النقد
تحليل الخطاب األدبي؛ "السارد وتوأم الروح ..من التمثيل
إىل االصطناع" ،الصادر عن املركز الثقايف للكتاب والنرش
والتوزيع عام  .2021حيث سينتظم حفل ثقايف عىل هامش
معرض أبو ظبي الدويل للكتاب ،باإلمارات العربية املتحدة،
وستمنح له الجائزة مع درع ذهبي ،إضافة إىل بقية الفائزين
يف الفروع األخرى ،ومن ضمنهم الباحث التونيس الدكتور
محمد املزطوري الذي نال بدوره جائزة فرع "املؤلف الشاب"،
عن كتابه "البداوة يف الشعر العربي القديم" الصادر عن كلية
اآلداب والفنون واإلنسانيات جامعة منوبة ،ومؤسسة GLD
(مجمع األطرش للكتاب املختص) ،عام  2021الكائن مق ّره
بتونس العاصمة.
ّ
وكما هو ّ
بي فإنه يمكن أن نلحظ مدى الحظوة التي باتت
للنقد األكاديمي املغاربي وللبحث يف األدب والفنون واإلنسانيات
الذي تنتجه أقالم الجامعيني املغاربيني من املتخصصني نقد
االدب ودراسة الفنون ومسائل الفكر والتاريخ والحضارة،
عىل نطاق عربي واسع ،وعىل مستوى عاملي ،إذ توجّ ت وقدّرت
تقديرا مرشّ فا كثري من اإلبداعات ومشاريع الرتجمة والفكر
والنقد؛ العربية عموما ،واملغاربية خصوصا ،عىل مستوى دويل
ويف أكثر من مناسبة..
يف هذه الورقة ،وعىل نحو مختزل ،وانطالقا من اهتمامي
بدراسة مشاريع النقد وتحليل الخطاب وقراءة الرتاث يف
ّ
(خاصة؛ تونس ،والجزائر،
الفضاء األكاديمي املغاربي
واملغرب) ،أردت أن ّ
أوضح أهم مميّزات املنجز النقدي ومسار
تحليل الخطاب يف أعمال الناقد محمّ د الدّاهي ،من خالل
إشارات عامّ ة إىل نماذج من أبرز مؤلفاته وما تضمّ نتها من
رؤى واسرتاتيجيات قراءة ،مثّلت لبنات شيّدت رصح مرشوعه
النقدي يف الدراسة والتحليل ضمن نسق قراءة ينفتح ويمتح
ّ
لكأن هذا الفوز بجائزة الشيخ زايد
من أكثر من حقل معريف،
للكتاب ،جاء بالنسبة إىل الدّاهي ،تتويجا ملسار يف البحث ونقد
األدب ،ال سيّما منه الرسد الروائي ،وعىل وجه التدقيق الرسد
السري ذاتي ،يف بعده التخيييل أو التخيّيل ومار يرتبط به من
أشكال كتابة ،بدءا من السرية الذاتية إىل الرواية السري ذاتيّة
إىل تخييل ال ّذات أو كتابة ال ّذات يف شكل مذكرات أو يوميات
او راية غريية او مدونات توثيقية أو رحلة تسرتجع مسارا
معينا ،وغري ذلك من محكي الحياة وتمثّالت نمو الوعي ال ّذاتي
وتش ّكالت الفكر حني تُكتب رسدا وتُ ّ
قص حكاية ،أي عندما
تتّخذ شكل بناء فنيّا يف خطاب ذي مقوّمات محدّدة يف انتظام
ّ
النص.
عنارصها وتماسك معمارية هيكلها
لع ّله من هذا املنطلق بال ّذات تظهر طرافة مرشوع الناقد
الدّاهي ،الذي خ ّ
ط نهجا متف ّردا يف دراسة خطاب السرية
الذهنية ،وهو صاحب الكتاب الشهري "شعرية السرية
الذهنية" ،أو األدب الذهني الذاتي ،الشامل لكتابة سرية تطوّر
الوعي ونمو الفكر ،ومسار تكوّن رؤى العالم بالنسبة للذات
مركز الحكاية والخطاب ،حيث تتنوّ ع سبل رصد الكيفية
التي تستعيد بها ذات الكاتب وتعيد من خاللها تشييدها
خطاب الحكاية (رواية السرية الذاتية أو سرية ال ّذات) عمال
فنيّا متف ّردا ذاشعرية مخصوصة تتخذ منوال كتابة وشكل
ظهور متف ّرد يف مستوى بناء الخطاب وأسلوب اللغة الرسدية،
فتستأثر بفرادة خطاب ،تمنحه قيمة جمالية عالية تجعل
ّ
التلقي والتأويل.
منه فنّا حريّا بالقراءة وبتتعدّد مستويات
لقد استفاد األستاذ الداهي من تجربة أستاذيه محمد ب ّرادة
ومحمد مفتاح صاحب املرشوع الرائد يف تأصيل السيميائيات
ّ
ليؤسس ملعالم
واملنهاجية الشمولية يف القراءة والتأويل،
اسرتاتيجيته يف النقد والقراءة وبحث قضايا التأويل والتحليل،

فكان أن بأّر بحوثه حول مسألة كتابة ال ّذات رسديا من منظور
سيميائي تأوييل ينفتح عىل الشعرية (نظرية األدب الحديث)،
ويمتح منها مفاهيم محورية تتع ّلق بتحديد املقوّمات التي
تمنح للعمل األدبي فرادته ،تلك التي بها تتقوّم جماليته ،كذلك
و ّ
ظف مفهوم التخييل بوصفه أفق كتابة فنيّة جمالية تصنع
إبداع األثر األدبي ،إذ التخييل وفق منظور جريارا جنيت يقع
بإزاء القول ،منجهة كونه اتصاال ذو أغراض تداولية ،هدفه
ّ
معي بذاته ،عىل عكس تخييل الكالم من جهة
إبالع معنى
كونه فنّا يرنو إضافة إىل توليد املعنى إىل إنتاج اإلبداع وخلق
ّ
واملتلقي .ومن ث ّم يكون الدخول يف لعبة
املتعة لدى القارئ
التح ّكم يف رشوط والدة األثر الفنّي ،تلك الرشوط التي تصبح
املعرفة بها من مدرات اهتمام النقد والقراءة..

يف السياق نفسه كان االنفتاح مب ّكرا لدى األستاذ الدّاهي
عىل الفلسفة وعلم النفس املعريف وعىل علوم امليديولوجيا
والصورلوجيا ،حيث استدعى مفاهيم "الذاكرة" ،و"الخيال"،
والكتابة" ،و"املعنى" ،وال ّذات" ،و"الصورة" ،يف أبعادها
الفلسفية والوجودية ونظر يف ما طرأ عىل تلك املفاهيم من
تحوالت وإعادة تركيب لبنية املفهوم يف بعدها الفكري الداليل
والوظيفي االتصايل ..فغدا مرشوعه املعريف النقدي بمثابة
مغامرة بحث وتفكري واسرتاتيجية قراءة وتأويل تشتغل
ّ
النص املقروء عرب
بمنوال مركب يف تحليل الخطاب ونقد املتن
مستويات متباينة من الفهم والتأويل ،السيّما ّ
وأن املتون التي
طرحها األستاذ الدّاهي مدار إلنتاج أعماله النقدية وتشييد
قراءاته ،عميقة فكريّا ومتميّزة أدبيّا ،ش ّكلت ومازالت مدار
اهتمام النّقاد والباحثني ،لكن قراءة األستاذ الداهي تريد
الحفر يف مناطق وآفاق معنى ودروب ّ
فن لم تُرتاد من قبل
ّ
أو لم تتمم قراءتها بصفة أعمق وأبعد يف املحاولة .ولعل من
أبرز تلك اآلثار التي اشتغال عليه رحلة ابن خلدون وتعريفه
بنفسه ،حيث قام – ابن خلدون  -بتدوين نموّ تجربته يف الفكر
الحياة ،كذلك آثار الغزايل (املنقذ) وابن طفيل ،و"األيّام" لطه
حسني ،و"أنا"العقاد ،وصوال إىل كتابات إدوارد سعيد ،ومن
أبرزها "خارج املكان" ،ث ّم كتابات عبد الله العروي الرسدية،
ممثلة يف رواياته الشهرية مثل "الغربة" ،و"الفريق" ،و"أوراق

إدريس" ،التي مثّلت كتابة سري ذاتيّة لتحوالت أنا الكاتب امل ّكر
رائد مرشوع حداثة الفكر عرب تحديث نقد الرتاث وقراءة
التاريخ .حيث تتطابق يف روايته "أوراق" رهانات الشخصية
املركزية إدريس البطل وت ّ
طلعه إىل تحقيق التقدّم وتحرير
الفكر العربي عرب نقد الرتاث نقدا علميّا عقالنيّا برؤية عبد
ا ّلله العروي املف ّكر واملؤرخ صاحب مرشوع تحديث الفكر
العربي ونقد الرتاث وتأسيس ثقافة املفهوم..
ذلك ما مثّل مدار اهتمام محوري يف كتاب األستاذ الدّاهي
"السارد وتوأم ال ّروح" الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب ،هذا
الكتاب الذي جاء بمثابة حفر تحلييل وقراءة تأويلية سيمائية
تتموقع ضمن "املنطقة البينيّة" لتداخل االختصاصات ،حيث
تتضافر مجموعة من األدوات واملناهج وآليات تحليل الخطاب
الرسدي وكتابة ال ّذات يف تركيب منوال النقد والتحليل .يعترب
أن كتابات من ّ
الدّاهي ّ
ظرين وباحثني غربيني من ضمنهم
فيليب لوجون ،وفيليب كاصربيني ،وأرنو شميت ،وفيليب
فوريست ،إضافة إىل فلسفة ريكور يف مفهوم "الذاكرة"
والرسد والتاريخ..قد حفزته عىل البحث يف كتابة ال ّذات بوصفه
وتمثّل خصوصية املنطقة البينيَّة العربية بأدوات ومفاهيم
جديدة ومختلفة ،ليستنتج كيف ّ
أن الفكر العربي يف مجال
ّ
النقد وتحليل الخطاب خطا خطوات هامّ ة ،ال تقل شأنا عمّ ا
تكوّن يف الغرب ،ويمكن أن يكون لها مستقبال ولألثر األدبي
واإلبداعي العربي مكانة يف املسار الكوني للثقافة الإنسانية.
وهو ما يعني ّ
أن كتاب الداهي "السارد وتوأم ال ّروح" ،مثّل
مواصلة ،نهضت عىل استثمار ما جاء يف كتاب":شعرية السرية
الذهنية :محاولة تأصيل" ،)1994( ،حيث انعقد مدار التحليل
عىل وجوه التباين بني الواقع واملتخيّل وعىل مستويات املفارقة
الشعرية التخييلية ،فيما تكتبه ال ّذات عن نفسها ،وما يفرتض
أنّه الواقع وما تشري إليه وتقوله لغة الرسد ..وهو ما قد بدا
مغريا يف بحث عن وجوه التداخل والتباين التطابق والتضا ّد
بني سرية العروي املف ّكر واملؤ ّرخ وسرية العروي األديب الحالم.
هنا تجدر الغشارة إىل كتاب آخر غاية يل األهمية صدر من قبل
للداهي ّ
يفس بعدا آخر لع ّله ظ ّل معتّما يف هذه املفارقة ،ونعني:
"العروي من التاريخ إىل الحبّ " ،وهو ما سيعرف مستوى
آخر لع ّله أكثر جمالية وتشويق ،ضمن كتاب الداهي الصادر
مؤخرا" :متعة اإلخفاق يف املرشوع التخيييل لعبد الله العروي".
لقد قام كتاب "السارد توأم الروح" عىل محورين
متقاطعني مدار األوّل عىل رصد تحوّل كتابة ال ّذات أو األدب
الشخيص ممثال يف ال ّرهان عىل التمثيل بالتطابق بني ال ّذات
الكاتبة وما يحال إليها ،مع االعرتاف بانزياحات اللغة
الرسدية ،إىل نموذج آخر ،يكون فيه ا ُملحال إليه القول والحدث
والرؤى متعدّدا ،يظهر يف صور ومرايا وأشكال مختلفة،
ّ
فيتجل خطاب الحكاية عندها يف أصوات متعددة .ولع ّل
منها ما يمثل املؤلف الواقعي ،أو يتجاوزه إىل دائرة التخييل
ّ
ينفك رباط املطابقة هنا يظهر البعد األفقي،
السريذاتي ،حيث
ويظهر محكيالحياة متعدّد املرايا والوجوه من خالل تعدّد
الوظائف التي منها قول"الحقيقة التاريخية"عرب االسرتجاع
والتذ ّكر ،و"الحقيقة الذاتية" ،حيث يطلب الصدق الذي ال
يعني بالرضورة املوضوعية ،إذ مرجعه ال ّذات والصورة التي
ترى بها ذاتها والحياة وواقع األحداث واألشياء ،إذ هي قد
تستمع بالصورة التي تنتجها ،كما اشتغل الداهي أيضاعىل
"الحقيقة املصطنعة" ،التي تظهر حينما يتوهم الكاتب ّ
أن
ّ
النص امتداد لذاته ،ويعكس حقيقة العالم الخارجي ..وهكذا
عرب تلك اإلشكال الثالثة يف الكتابة والظهور يتكوّن متن النص
ويُسبك نسيجه وتشيّد معالم متعته يف مستوى الشك وأسلوب
ّ
القص وبنية الخطاب ولغة الرسد ،التي تجيء القراءة
ّ
السيمائية التأويلية لتفك إيحاءات شفراتها الداللية وتغوص
يف أكوانها النصيّة ومستويات وتصويرها للمعنى واإلنسان
ّ
وللفن والوجود..
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فضاء اإلبداع
صور سائبة
نورة عبيد
تلك الدهشة أدركتها
يوم تركني حذائي حافية القدمني
كانت األرض طريّة كأجسام األطفال
وجزعي اخرض كالحقول
والطريق واملا ّرة عيون من تعب وضجر
لم تكن نيّتي أن أميش عارية القدمني

ّ
األسمر
ْ
النهرُ
فاطمة بالل
ُ
األرض مبل ّلة بالشوق..
املط ُر نثيث
وال ّريحُ تبعث ُر أفئــدة األشيا ْء
وتع ّري شجر الذكرى
من أحالم األمس
ُ
....وتنفث يف املعتا ْد
ُ
الوقت مسـاء
يتعثر يف درب الفجر
وغريبٌ يبحث عن وجه مــألوف
ومالمحُ شتى ال تتــالىش ...
ُ
يدلف بـاب املقهى ..
يف املقهى ..
يتأرجح قلب العاشق
ْ
والنكهات
بني الذكرى
ولكل مذاق ّ
قصة..
يركن يف زاوية قرب النافذة املعتادة
الكريس املعتا ْد
يتقاعس فوق
ّ
يطلبُ قهوته املعتادة
ويظ ّل يراقبُ
رس النادل
ّ
سيّ ُد هذا القرص املفعم باإلتقان:
ْ
الفنجان
دلق النادل بنا مطحونا ساخنا يف
القهوة
نه ٌر أسم ُر
شالّل يرسي من عدن اىل نجد اىل مرص اىل كل

ُّ
ِ
حلك
خط ُك
رزيقة بوسواليم /
الجزائر
ذاك الرمش املنغرس بقلبي طريق أمشيه بال
عودة.
ما الذِّي يتوارى خلف االبتسامة؟
 دمعة ساذجةتظن الحياة بتلك ُّ
السهولة الفائقة.
تحلمني دائما أيَّتها َّ
الشجرة برحم ولود وأغصان
بارة بك.
الفصول وهي ِّ
تقش جلدها تحت
ماذا عن
ِ
َّ
الشمس وتعي ُد النبات من جديد.
َّ
الش ُ
مس تلك الكبَّة التي ال ينقط ُع خيطها الحرير

حذائي اللعني انتحر عند أخمص القدمني
كان كئيبا وغريبا إذ أهملته طيلة هذه السنني
كان جثّة يف خزانتي
وكنت تابوته ا ُملنتَظر
لم يكن وضيعا
كان عايل الكعب
لم يكن اسود
كان بلون برتقالة
لم يكن ح ّرا
كان مشدودا إىل كاحيل ّ
كنت جنّته
وكان مطيعا ككلب
أذ ّكره بالحريّة
العالم
صبّ حليبا حان مثل الصفح
ّ
نقط قطرات " االسربيسو" فوق بياض
الوجد
فتش ّكل وجه امراة فاتنة سمراء
حني رآها غريبُ املقهى
أجهش عشقا
أل َ
ِف الوجه..
أل َ
ِف الرائحة املسكونة باألشواق
همس  :مالمحُ ال تتالىش
ق ّرب فمه من فمها
يستلهم طعم الدفء املألوف
حني ّ
ترشف
كان ف ُم السيدة السمراء املكتنز
يميل قليال..
يذوى ..
ّ
يتغي
يسق ُ
ط  ..يف فمه
ينثـا ُل األنف ..
الع ُ
ني ..
الحاجبُ
كل الوجه تكدّس
فوق مالمحه
وتالشت
سيدة القهوة
وتالىش ...
وج ٌه اخر كاملعتا ْد

الحارق.
ٌ
صيف مجهول الهوية مر عىل الغابة فرسق
خرضة قلبها.
يأتي الربيع فيفتح حقائب اليد ويخرج مناديل
الورد املعطرة.
وأنت الذِّي بنيت عُ َّشك أعىل َّ
الشجرة فال تكتم
غناءك.
الحبُّ ينمو ريش ُه جيدا إذا وجد َّ
عش ُه الحاضن
بأمان.
ليس أقوى من ال َّ
طبيعة سوى قلبُ امرأة تذهب
يف العشق مذهبها الخاص.
ال َّ
طبيعة تلك األُنثى الودود.
َّ
ال ِّلقاء يف الحبِّ يرتك النهر يأخذ مجراه الطبيعي .
رسه العميق يف
كذا القلبُ بح ٌر ال يهدأ ويبقى َّ
عمقه ال يُرى.
ُ
وضعت عيني بعني سمكة خارجة لتوها من املاء
ُ
؛ تخفي أرسا ًرا عجيبة.
ُ
ومسحت عن
ذات ريح ق َّلمت أظافر األشجار

عر
ش

الشارع الثقافي

awatefbeldi@gmail.com

ويعدني أن ال يلعق حذاء أحد
فقط تن ّكر لفرحتي ورشاقتي
وقدرتي عىل غزو العالم
ال حذاء يربطني باألرض
واألرض إسفلت ساخر
والحذاء صار قبّعة وحشيّة
وك ّل أعضائي قلوب بريّة
تركل وجه السماء
و الحقائق األزليّة
اللعني يلعق حذاء فان جوخ
ويرتكني
فريسة مخارف األشجار
وصداها يف العظام أبديّة

ذات مرة
سأكتب
جمال جالصي
ذات مرة سأكتب
عن يشء نادر وجميل ،عن يشء عذب
رقيق مع حزن
غري محسوس...
حني تمتلئ السماء باملوسيقى
وتستعيد أشجاري الصفراء خرضتها،
حينها ،ربما ،تحت املطر
بني الشوارع املظلمة املبللة
سأهذي بمملكة الخبز
وحلويات الذرة...
بشمعة أضاءت كنجمة
خلف الضباب...
ذات م ّرة سأرسم ّ
الصمت
سأرسم الضوء دون ظ ّل،
ورائحة تفاح حديقتها،
واملطر يطلع من بني أغصانها
من تحت أوراقها
مطر حلو رقيق
وستنبت من جذعها أزهار متأخرة...
ذات م ّرة سأغني ضحكتها
وسيصعد الغناء إىل املنازل إىل األشجار
ثم ينزل من جديد بجمال
مع حزن غري محسوس
وسوف أفهم أنّه
من اآلن فصاعدًا سيكون خريفا دائمً ا...
جبينها عرق الوالدة.
الطبيعة أن أعيش فيك حتى ال نفرتق وال
تفرقني عنك اتجاهات ال ُّ
طرق املتعاكسة.
وأنت النَّاظرة يف مرآة َّ
ِ
الشمس ؛ تتورد خدودها
خجال من صورتك ا ُملثىل.
وأنت يف الحبِّ تتفوقني؛ قلبك املؤنث ُّ
ِ
أحن وألطف
من قلبي الطائر الجارح.
ابتسامتك حبىل دائما باملطر ؛ أنتظ ُر السماء أن
تضحك يل ك َّلما رأيتها.
متى ما عشقت ؛ تدفق نهر بداخيل وتحوَّلت
سمكة.
إذا وضعت يدي بيدك  ،ابتسم الرب وتهامست
املالئكة.
يربط العشق عقدته الواثقة؛ حتَّى املوت ال
يستطيع فكها وإن حاول.
وأعو ُد إىل الحياة ك َّل مرة تقول فيها أحبُّك عارية
من كل ورقة تسرت نقصاني منك.
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«صبابة»
محمد حبيب
اليعقوبي
فلو أن الروح ما سكنت
 فصل الصب بأذكاروهلمي حبيبتي نصبو
 نناجي الله استغفارافاستغفري الله واستغفر
 ولنقر الحب إقراراوبصوم نكره أثرا
 بريق الثغر إفطاروهلمي نعلنه نسكا
 نطبقه الليل النهار...فلقد باءت رسائرنا
 وان باعدتنا االقدارأيهيم العشق بنا وصال
 ولم تجمع لنا دار ؟أيبوء السهد بنا قربا
 والبعد باء اكدار؟لهيب الشوق أحرقنا
 ولم تربد لنا نار...نهيب بحبنا وصال
 والبعد منا انكسارأيكون لبعدنا قرب
 ولو شاقتنا األسفارعدمنا نرتجي شمال
 ضحاه طول انتظارأيهفو لصربنا الصرب
 يضاجعنا بإبصار؟ليفنى ما كان من هجر
 يوايش درك األحبارفيا لأليام وكم جارت
 وكم جال منها انكسارفهلمي حبيبتي نصبو
 نناجي الله استغفارفلو تعلقت بالقرب همتنا
 -فتستجيب األقدار....

اقرعوا
األجراس
محمد ناصر
المولهي
صوت خطواتي عىل املياه التي ترشبها الرياح
يشبه العشب وهو ينمو
ولكنني بال أزهار
واملاء الذي يترسب مني دموع طائر صغري
كيف أشري إىل الشمس
وأصابعي بعيدة عني
كيف أصل والطريق أنا؟
كيف أنظر والليل حجر طويل؟
*
إن كلمة واحدة
قد تحجب كل يشء
وكلمة واحدة قد تنجبنا كلنا
وتمنحنا وجوها تتحرك كاملاء تحت املاء
وجوها أكرب من أسمائنا
*
يرقد جرس يف رؤوسنا
ال أحد يقرعه
ال أحد يطال لسانه
ال أحد يحركه
غري الحب
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الثقافي
الشارع
والتلفزي
اإلذاعي
الشارع
أنتريتي نبّ ار

مغامرات أستاذ
في التاريخ والجغرافيا
يف الحقيقة تجربة تدرييس مادتي التاريخ والجغرافيا كانت
قصرية جدا ويف معهد خاص بوسط العاصمة يديره يس بن يوسف
رحمه الله أحد جرياني يف منطقة باب العسل .
يف تلك الفرتة كنت يف السنة الرابعة بشعبة التاريخ بكلية اٱلداب
والعلوم اإلنسانية  9أفريل عندما دعاني صديقي رحمه ألله ألدرس
يف معهده ..كانت تجربة صعبة جمعتني بتالميذ مطرودين من
املعاهد العمومية وغري متحمسني للدراسة أصال.
وكان من بني التالميذ شاب أسمر من عائلة املالكم السابق
لطفي بلخري وكان مفتونا بعضالته املفتولة ويسيطر عىل جل
التالميذ يف القسم ...ذات يوم أطنب يف التشويش ومضايقة زمالئه
فقمت بطرده.
ومع نهاية الحصة أشعرني أحد التالميذ (مختص يف الصبّة)
بأن بلخري ينتظر خروجي من املعهد والرش يتطاير من عينيه...
ساعتها أحسست بالذعر ولسان حايل يقول ":اليوم نهارك يا ولد
الفالح باش تأكل ما كىل الطبل نهار العيد..وكان تأخذ لكمة عىل
خشمك تطيح ما يف عينك ب ّلة " ...وفعال وجدته وجمع من أترابه
يف انتظاري فبادرته بالقول  ":القلب عىل القلب أنا بيدي كنت نلوج
عليك باش ترشب معايا قهوة ونحكي معاك رجل لرجل حول وضعك
يف املعهد" ...أحسست بوقع املفاجأة عليه وإبتسم وقال  ":ماال
خليها صحني تونيس عند عم مسعود".
وكان اللقاء فاتحة لعهد جديد يل باملعهد يلعب فيه ولد بالخري
دور الحارس الشخيص يل .
ّ
يف العام الثّاني يل باملعهد كلفني املدير يس بن يوسف ب تدريس
للسنوات ّ
مادة التاريخ والجغرافيا ّ
السابعة فقبلت عىل مضض ألن
برنامج" الباك معبّي والدّقيقة بحسابها"...
وذات يوم كنت أستعد اللقاء درس عن الثورة البلشفيّة فإذا
بتلميذة من أجمل فتيات املعهد تتسلل اىل الطاولة االوىل مبارشة
أمامي وكانت ترتدي فستانا قصريا مثريا جدا وإمعانا يف اإلثارة
"زادت ح ّ
طت ساق عىل ساق" ...فتوجهت إليها وهمست لها يف أذنها
":إنت بال ّذات تقوم فورا وتميش تقعد لتايل يف ٱخر طاولة يف القسم"
فقالت يل بدلع":وه سيدي ،عاله شنوّة ّ
إل عملت؟" فإبتسمت وقلت
لها":ما عملت حتّى يشء ،اما كان تقعد يف بالصتك قدّامي بحالتك
هذه سيدك يضيّع البوصلة وما بقاش يدل ويق ّري" فضحكت
وضحك بقية التالميذ وإمتثلت لقراري والقيت الدرس يف سالم.
إىل جانب التدريس بعثت يف املعهد ناديا فكريا تلبية إلقرتاح
بعض التالميذ املجتهدين حيث س ّلطنا فيه الضوء عىل بعض
املواضيع الحارقة وكان االقبال عىل النادي كثيفا شمل عديد التالميذ
من أقسام أخرى وكنت أبدأ حلقات النقاش ببث فيلم يتحدث عن
املوضوع ويكون منطلقا للنقاش..
وأختم هذه البطاقة بمواقف مؤثرة حدثت يل مع البعض من
تالميذي بعد سنوات عديدة من تدريسهم .ففي بداية التسعينات ملا
كنت مديرا لدار الثقافة إبن خلدون تقدم مني أحد الرواد قائال ":ما
عرفتنيش سيدي...أنا تلميذك محمد القبالوي يف املعهد الحر وكنت
نحرض حلقات النقاش متاع السينما وكانت وراء غرامي بالفن
السابع وهاني ما نفلت حتى فيلم يتعرض يف دار الثقافة" رسرت
يومها بما سمعت خاصة ملا أعلمني بأنه درس يف املعهد العايل
للتوثيق وبأنه أصبح بعد تخرجه حافظ مكتبة عمومية..
املوقف الثاني عشته يف صفاقس ملا كنت مندوبا ثقافيا
وأرشفت ذات يوم عىل إفتتاح تظاهرة حول الرواية يف تونس واذا
بإحدى املشاركات تتقدم مني مبتسمة قائلة  ":أنا فرحانة سيدي
إيل ريتك بعد  25سنة تقريبا  ...أنا تلميذتك فاطمة بن محمود ...
مدعوة كروائية للمشاركة يف هذه الندوة" ساعتها شعرت بالفخر
وإحتضنتها فرحا .
وأختم بلقاء صدفة " فايسبوكية" ملا أعلمني صديق افرتايض
يدعى منري الغربي بأنه أحد تالميذي يف املعهد الحر وأنه واصل
دراسته يف كلية الحقوق وأصبح محاميا.
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صفحة من إعداد  :منير الفالح

طرائف ّ
الزعيم (ج )206
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هل أرسى بورقيبة أسس تلفزة السلطة!؟
كثر الجدل هذه األيام عن سعي السلطة إىل تدجني التلفزة
العمومية لخدمة توجهاتها الجديدة والتحكم يف خطها
التحريري...هذا الجدل جعلني أتساءل هل لهذا املسعى جذوره
التاريخية؟ وعدت إىل دراسة للدكتور الصادق الحمامي تحدث
فيها بالفعل عن نظرة الزعيم لهذه الوسيلة اإلعالمية الخطرية
وكيف جعلها تخدم تصوراته وافكاره.
كان الرئيس الراحل الحبيب بورڨيبة مدر ًكا بأن التلفزيون
سيوفر له موارد جديدة وهائلة لبسط نفوذه الرمزي عىل
املجتمع وتعزيز سلطته كزعيم
تأسس التلفزيون التونيس بعد  10سنوات من االستقالل
يف سياق تاريخي وسيايس مخصوص جدًا كانت فيه النخب
السياسية التي يقودها الحبيب بورڨيبة ال تزال تحظى برشعية
قوية ألنها كانت حاملة ملرشوع "التنمية الشاملة" وبناء
مؤسسات الدولة الوطنية الجديدة .كان بورڨيبة مدر ًكا بأن
التلفزيون سيوفر له موارد جديدة وهائلة لبسط نفوذه الرمزي
عىل املجتمع وتعزيز سلطته كزعيم ،وقد قال عند تدشني مقر
التلفزة التونسية يف  31ماي " :1966ها هي أجهزة التلفزة
أتاحت الفرصة لجميع املواطنني كي يستمعوا إيل ّ ويروني يف وقت
واحد وكأنما أنا يف بيوتهم أتدارس معهم شؤونهم ومشاكلهم.
وأتحقق أنهم ما زالوا يف حاجة إىل مواصلة الحوار واإلنصات
إىل كالمي الذي تعودوا به وعرفوا أسلوبه ولهجته .وبواسطة
أجهزة التلفزة ،سوف ال يتعبون يف املستقبل إن شاء الله وال
يتجشمون مشقة الوقوف تحت لهيب الشمس يف االجتماعات،
ً
عوضا عن ذلك بينهم يف بيوتهم بقاعة االستقبال
بل سيجدونني
ْ
أو الطعام أو يف غرفة النوم" (خطاب بورقيبة ،التلفزة نقطة
تحول يف مجال التوعية ،تونس يف  31ماي .)1966

وهكذا ساهم التلفزيون كوسيط عىل نحو ما يف إقامة عالقة
سياسية ذات طبيعة سلطوية عتيقة وعمودية أبوية أي زعيم
يخطب يف جمهور من املستمعني ،إذ ينظر بورڨيبة إىل تحديث
املجتمع التونيس عىل أنه عملية يقودها بنفسه وبإرشافه
باعتباره مع ّلم التونسيني بفضل توجيهاته املتلفزة يوميًا .هكذا
يمكن أن نقول إن بورڨيبة كان "كرونيكور" الحياة السياسية
واالجتماعية يخاطب التونسيني يوميًا ليعلمهم كيف يفكرون
ويترصفون .وتضمن التلفزيون كما أراده بورڨيبة بعض
مالمح التلفزيون الغابر والقديم ( )Paléo Télévisionكما
يسميه أمربتو أيكو ،تلفزيون مؤسساتي يف خدمة السياسيني
ودعايتهم .واستمر هذا التلفزيون لعقود طويلة حتى بدأت
تتشكل مالمح تلفزيون جديد يمزج بني البعد السلطوي والبعد
الرتفيهي.

ّ
ّ
وفنانون
فن

لمين النهدي وبية الزردي
في عمل مشترك

رصح نجم الكوميديا
ملني النهدي مؤخرا أنه يعد
لعمل مرسحي جديد يجمعه
بالوجه التلفزي بية الزردي
يحمل عنوان "مجنون بية"
وحدد شهر سبتمرب
القادم لبداية التمارين .
وقال ملني النهدي ان هذا
املرشوع كان من املفروض
ان ينطلق منذ عام لكن
إنشغاله بتقديم مرسحية
"نموت عليك" من إخراج
منصف ذويب ونجاحها جماهرييا أجربته عىل تأجيل مرسحية
"مجنون بية"
وأضاف ملني النهدي  ":تساءل البعض ملاذا إخرتت بية
الزردي بالذات لتشاطرني دور البطولة أجيبهم ببساطة برشا
ناس عالش موش بية!؟ فهي حلوة ومشهورة كوجه تلفزي
ولها خاصية نادرة هي "القبول"..

ظافر العابدين ال يمانع في دخول إبنته
ياسمين عالم التمثيل

عرب النجم ظافر العابدين عن سعادته بنجاح فيلمه
"العنكبوت" يف إستقطاب الجماهري يف القاعات السينمائية
املرصية والتونسية خاصة وانه يظهر وألول مرة يف مسريته
الفنية يف دور الرشير ..
ويف معرض حديثه إلحدى الصحف املختصة عن
سماحه البنته ياسمني دخول عالم التمثيل قال:
"ال أعلم ما إذا كان لديها الشغف تجاه التمثيل أم
ال ،لكنها تملك ميوال ً فنية ناحية التصوير وكتابة
كل فهي لها مطلق الحرية
الشعر وما إىل ذلك ،وعىل ٍ
يف أن تختار ما تحب أن تفعله ،ودوري
هو أن أساندها وأدعمها يف تحقيق
أحالمها ،ويف أن تنفذ أي قرار
اتخذته هي عن قناعة كاملة".
ويذكر أن ياسمني لفتت

األنظار عند ظهورها عىل السجادة الحمراء رفقة والديها
يف تونس ،وتحديدا ً خالل العرض الخاص لفيلم "غدوة" الذي
يقوم ظافر ببطولته وإخراجه وتأليفه.

سارة الحناشي في فيلم "عائشة"

تستعد املمثلة التونسية سارة حنايش الوقوف
من جديد أمام الكامريا لبداية تصوير مشاهدها
يف فيلم “عائشة” وهو بطولة مطلقة ،من إخراج
مهدي بن عطية ،والذي تشاركها بطولته واحدة
Ag n è s
من أهم املمثالت الفرنسيات هي
 ،Jaouiواملمثل واملخرج
الجزائري إلياس سالم..
يذكر أن سارة
الحنايش هي ممثلة
تونسية من مواليد  30أوت
1985
وأول أعمالها مسلسل
"يوميات علولو" عام ،2013
وقدّمت خالل العمل دور
"ريم".
كما حقق لها فيلم "طفل
الشمس" للراحل الطيب
الوحييش عام  2014نقلة يف
مشوارها الفني.
كانت قد بدأت رحلتها يف الدراما املرصية عرب منصة شاهد
ودور ريما يف مسلسل “خارج السيطرة” الذي تعتربه بداية
قوية لها بمرص..
وقد شاركت سارة من قبل يف مهرجان روتردام
وبرلني وتورنتو بفيلم “جسد غريب” للمخرجة رجاء
العماري وهو انتاج تونيس-فرنيس مشرتك بني التونسية
درة بوشوشة والفرنيس “دومينيك بسنهار” ومهرجان
القاهرة السينمائي الدويل بفيلم “زيزو” الذي فاز بجائزة
أفضل فيلم عربي وفيلم “فتوة” الذي حصل عىل الجائزة
نفسها.
وفيلمها القصري “بالك مامبا” الذي فازت عنه
بخمسة جوائز مختلفة يف التمثيل.
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الدريدي حيزم حقائبه

بات املد ّرب السابق للنادي الصفاقيس والنادي االفريقي
والنجم الساحيل لسعد الدريدي قريبا جدّا من العودة اىل
ّ
املفضل عىل البنك .الدريدي وبعد راحة اختيارية بحكم
مكانه
املاراطون الكبري من االستحقاقات واملباريات ّ
خي أخذ قسط
مطوّل من الراحة قبل استئناف مغامرته التدريبية التي
ستكون خارجية عىل األرجح حسب ما أكدت بعض
املصادر املق ّربة منه.
آخر األخبار التي وصلتنا تفيد بأن
الدريدي التقى رئيس احد الفرق
السعودية التي ستنشط املوسم
القادم يف دوري الدرجة االوىل
السعودية والتي سيكون من
بني أهم أهدافها اللعب من
أجل الصعود .األخبار ذاتها
تفيد ّ
بأن العرض املايل املقدّم
مغر جدّا بل يسيل لعاب أيّ
مد ّرب مهما كان اسمه
وقيمته ومع ذلك لم
يحسم الدريدي موقفه
النهائي من العرض
املقدّم خاصة أنه يملك
بعض العروض األخرى
التي قد ال تقل أهمية بل
يمكن القول إنها أهم من الناحية
الفنية بحكم اسم وعراقة الفريق.
الوجهة القادمة للدريدي لن تخرج عن
احتمالني اثنني أوّلهما العرض السعودي
والذي تبقى عىل انتهاء مهلته بعض
األيّام وقد يكون األقرب يف صورة
اختار املد ّرب السابق للملعب التونيس
والنادي البنزرتي املال قبل املرشوع
الريايض أما الوجهة الثانية ستكون
جزائرية ومن بوابة فريق كبري له
اسمه وتاريخه محليا وافريقيا
وهذه العوامل هي التي تجعل
الدريدي قد يميل للعرض الجزائري.
ومهما يكن من أمر ستتضح الوجهة
قريبا حيث من املنتظر ان يجلس
لسعد الدريدي خالل الساعات القليلة
القادمة اىل موفد الفريق الجزائري
لحسم األمر يف صورة االتفاق حول
بعض الجزئيات.
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بدران يغادر الرتجي
رسميا
تحدثنا يف أعداد سابقة عن اقرتاب مدافع
الرتجي الريايض التونيس عبد القادر بدران
الذي ينتهي عقده موىف شهر جوان القادم
من مغادرة الرتجّ ي .وكنا قد كشفنا
عن وجود اتصاالت متقدّمة بني الالعب
الدويل الجزائري وفريق الوصل االماراتي
حيث كانت لبدران زيارة خاطفة اىل
ّ
تحدث فيها مع مسؤويل
االمارات
الفريق االماراتي عن كل تفاصيل
الصفقة املرتقبة.
رحيل بدران بات مؤكدا وبصفة
رسمية لكن الجديد يف املوضوع
هو أن الوجهة لن تكون إماراتية
حيث علم "الشارع املغاربي"
من مصادر موثوق فيها ّ
أن
بدران حوّل وجهته نحو الدوري
ّ
ووقع بصفة رسمية
السعودي
عىل عقد انتقاله اىل احدى الفرق
التي تنشط يف دوري املحرتفني.
الرسية
العملية تمت يف كنف
ّ
والالعب حاول التعتيم عىل األمر
حتى ال يدخل يف أزمة مع فريقه
الحايل خصوصا أن الرتجي مقبل عىل مباريات صعبة
يف الفرتة القادمة كما ان مسؤويل فريق باب سويقة
ّ
بالتوصل اىل صيغة تفاهم تضمن
كانوا يمنون النفس
بقاء بدران مع الفريق ملوسمني اضافيني عىل االقل .ورغم
تطمينات بدران وتعهده ملسؤويل الرتجي بالبقاء ومواصلة
الرحلة اال ّ أن الفوارق املالية الكبرية يف العرض املقدم من
ّ
تحصل عليه من الفريق السعودي
الرتجي ونظريه الذي
فضال عن الحادثة التي حصلت له مع بعض جماهري الرتجي
عقب الفشل القاري جعلت بدران يسارع بالتوقيع للفريق
السعودي حتى يغلق نهائيا هذا املوضوع وبالتايل يمكن القول
ان خسارة الرتجي ستكون مضاعفة فالفريق سيخرس العبا
بإمكانات بدنية وفنية محرتمة جدا كما انه سيغادر النادي
مجانا.

ماذا حصل يف الكالسيكو؟
ككل م ّرة يكون فيها الرتجي الريايض التونيس ضيفا عىل
النادي الصفاقيس تعيش املدينة عىل وقع الكالسيكو قبل وبعد
املباراة ويكون الحشد الجماهريي منقطع النظري وتكون بالتايل
املواجهة عىل أشدها سواء داخل امليدان أو خارجه .املباراة
األخرية التي جمعت الفريقني لحساب الجولة السادسة للبالي
أوف أوفت بوعودها فنيا وكذلك تنافسيا وكانت يف مستوى
انتظارات جماهري الفريقني ولو بنسبة متفاوتة ولكن النقطة
السوداء الوحيدة والتي ع ّكرت صفو هذه القمّ ة الكروية كانت
كالعادة يف املدارج حيث جدّت مناوشة بني بعض األفراد ومحب
من النادي الصفاقيس كادت تتسبب يف كارثة حقيقية وتعيد
سيناريو الشهيد عمر العبيدي اىل األذهان.
تفاصيل الواقعة وحسب ما رواها لنا بعض شهود عيان
اتصلوا بـ"الشارع املغاربي" تفيد أن املترضر دخل يف مناوشة
كالمية مع  5أنفار منهم أمني كان بزيه املدني وكان خارج
أوقات العمل وحسب الشهود فإن األنفار الخمسة لم يكونوا

من محبي النادي الصفاقيس وهذا ما تسبب يف اندالع املناوشة
ّ
املتضر .وتضيف الرواية
مع بعض الجماهري ومنهم الشخص
أن الخالف تم تطويقه بعد تدخل قوات األمن الحارضة يف
املدرج لتعود األمور اىل نصابها قبل ان تتجدّد املعركة ولكن
بشكل وحيش هذه املرة بعد أن قام األنفار الخمسة بانتظار
املحب وهو يف طريقه ملغادرة امللعب وتحديدا أمام مقهى امللويل
ليقوموا باالعتداء عليه بالعنف الشديد وهو ما استوجب نقله
اىل املستشفى عىل جناح الرسعة حيث كانت حالته حرجة جدا
جراء العنف الذي تع ّرض له.
الشهود أفادوا كذلك بأن التعزيز األمني للمباراة كان غري
مربّر وبصفة ملحوظة كما أنّه وحسب ما قيل لنا فقد ت ّم
االستنجاد بأمنيني من داخل الجمهورية دخل بعضهم يف
حركات استفزازية مجانية مع بعض الجماهري وهو ما ع ّكر
األجواء وزاد يف شحنها حسب ما نقله لنا بعض أحباء
النادي الصفاقيس.
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املوهلي يرتدي قبعته املفضلة
مع اقرتاب انتهاء املوسم الريايض ودخول الفرق يف مرحلة االستعداد
االداري والفني للموسم القادم يكثر الحديث عن مريكاتو املد ّربني الذي تكون
عناوينه أهم يف كثري من االوقات من عناوين مريكاتو
الالعبني .يف هذا السياق علم "الشارع املغاربي"
أن املد ّرب والالعب السابق للرتجي الريايض
والنادي االفريقي خالد املولهي الذي ارتبط
اسمه يف الفرتة األخرية بالتحليل الريايض سواء
من خالل اطالالته اإلذاعية أو كذلك التلفزية
كان أهمها بال أدنى شك من بوابة برنامج
األحد الريايض بدأ يع ّد العدّة للعودة مجددا اىل
امليادين لخوض تجربة تدريبية جديدة.
مصادر موثوقة كشفت لـ"الشارع املغاربي"
ّ
أن خالد املولهي الذي كانت له تجارب تدريبية
عابرة يف وقت سابق مع أوملبيك سيدي
بوزيد والشبيبة القريوانية اضافة اىل
تجربة لم تعمر طويال يف بنك الرتجي
يف خطة مد ّرب مساعد قد يكون
املد ّرب الجديد للملعب القابيس
الباحث عن ترتيب البيت عىل
أمل العودة مجددا اىل الرابطة
االوىل يف املوسم القادم.
املولهي كثريا ما تردّد يف
خوض تجربة التدريب يف
الرابطة املحرتفة الثانية
بما انه يرى يف نفسه
والكفاءة
املقدرة
لتدريب فرق الرابطة
األوىل قد يعدل هذه
املرة عن مواقفه
السابقة ويقبل
تحدي
خوض
الصعود مع فريق
"الستيدة" الذي
يعترب من كبار
القوم يف كرة
القدم التونسية.

إقالة أو استقالة؟

كشفت مصادر صحفية مرصية أن حالة من الرتقب الشديد
تسود بني جماهري النادي املرصي بخصوص تحديد مصري
الجهاز الفني للفريق بقيادة املد ّرب التونيس معني الشعباني
الذى أبلغ اإلدارة برغبته يف الرحيل عن النادي بعد تراجع نتائج
املرصي ،وآخرها الهزيمة من فيوترش أمس األوّل بهدف لصفر
لحساب الجولة  20من البطولة.
االعالم املرصي تناول القطيعة املرتقبة بني الطرفني
بعدة عناوين منها من يقول ّ
أن إدارة الفريق قررت إقالة
الشعباني بسبب سوء النتائج ومنها من يؤ ّ
كد أن القرار
جاء برغبة شخصية من املد ّرب السابق للرتجي التونيس
بسبب األزمة املادية الخانقة التي يعيشها النادي والتي
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انتظار وتر ّقب

سيكون الجمهور الريايض يف تونس عىل فصول جديدة من فصول املسلسل القانوني املطوّل بني الجامعة
التونسية لكرة القدم والهالل الريايض الشابي حيث من املنتظر أن تنعقد اليوم الثالثاء  24ماي  2022جلسة
اللجنة الوطنية لالستئناف للنظر يف االستئناف املقدّم من هالل الشابة ضد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم
املحرتفة عدد  509بتاريخ  21أفريل  2022وللنظر كذلك يف استئناف النادي اإلفريقي ضد قرار الرابطة عدد 513
الذي يهم نفس املباراة والصادر يف نفس التاريخ و الذي كانت إدارة الهالل قد طعنت فيه بالتدليس.
الهالل كان قد قال يف بالغ نرشه يف وقت سابق عىل صفحته الرسمية بموقع
فايسبوك  ”:الحمد لله وحده بعد طول انتظار و بعد أن شارف املوسم الريايض
عىل االنتهاء ّ
تلقت الكتابة العامة لهالل الشابة أخريا بتاريخ اليوم  20ماي
 2022دعوتني لحضور جلسة اللجنة الوطنية لإلستئناف التي تقرر عقدها
يوم الثالثاء  24ماي  2022للنظر يف اإلستئناف املقدّم من هالل الشابة ضد
قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة عدد  509بتاريخ  21أفريل 2022
وللنظر يف نفس املناسبة يف إستئناف النادي اإلفريقي ضد قرار الرابطة
عدد  513الذي يهم نفس املباراة والصادر يف نفس التاريخ و الذي كانت
إدارة الهالل قد طعنت فيه بالتدليس يف واقعة أصبحت اليوم موضوع
بحث إداري ”..
الترسيبات االوّلية تفيد بأنه ال جديد يف التوجه القانوني للجامعة
وألذرعها وبالتايل فإن لجنة االستئناف لن تحيد بقرارها عن مسار قرار
الرابطة وبالتايل سيتم تثبيت القرار األوّل ورفض الطعن لالعتبارات ذاتها
التي تم بموجبها إبطال الطعن يف الجلسة االوىل .هذا القرار املرتقب لن يكون
مفاجئا بأيّ حال من لجنة الدفاع عن الهالل التي اختارت هذا املسار
القانوني فقط لتدعيم ملفها القانوني قبل التوجّ ه رسميا اىل
محكمة التحكيم الريايض نسجا عىل منوال ما حصل يف
القضية الشهرية بني الفريق والجامعة والخاصة بقضية
التجميد.ويبدو أننا سنكون عىل موعد جديد مع فصل
من الرصاع املعلن بني رئيس
متج ّد د
الجامعة وديع الجريء
ورئيس الهالل توفيق
ّ
املكش.

أدت إىل تأخر تسليم مستحقات الالعبني وأعضاء الجهاز
الفني وكذلك العاملني بالنادي ،وهو ما أثر بشكل ملحوظ
عىل تراجع املستوى الفني والنتائج.
من جهة ثانية تضيف املصادر ذاتها أنه من بني
العوامل التي مهدت لحصول القطيعة املرتقبة هو
ارتفاع سعر الدوالر وهو ما تسبب يف زيادة قيمة عقد
معني الشعباني إىل  180ألف جنيه ،وهو ما بات يشكل
عبئا ً إضافيا ً عىل كاهل مجلس املرصي الذى يبحث عن
حلول ملواجهة األزمة املالية.
هذا ومن املنتظر أن يكون مجلس إدارة الفريق املرصي
قد عقد يف وقت متأخر من يوم أمس اجتماعا ً ملناقشة
مصري الشعباني سواء بتقرير االستمرار مع الفريق أو الرحيل.
ويتواجد فريق املرصي البورسعيدي يف املركز الثاني عرش برصيد
 20نقطة.

