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ضرب الدولة
ُ
أخط ُر من
طعن سع ّيد:

عكاشة وترسيبات سقط املتاع !

فاضل عبد الكافي لـ "الشارع المغاربي" :

الحل
 25جويلية كان
ّ
وقيس سعيد بأدائه أصبح المشكل
• تطبيق االتفاق مع صندوق النقد الدولي مستحيل
• باب االقتراض من السوق المالية العالمية اغلق
• االحزاب ستبقى أحب من أحب وكره من كره

تونسيات متفوقات عالميا يثأرن لبورقيبة !

maghrebstreet@gmail.com
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هل الدولة ”إشاعة”؟

بقلم  :نادر الحمامي
أستاذ الحضارة بالجامعة التونسيّة ورئيس جمعيّة "فواصل"

ينتابني شعور غريب بأنّني أضعت وقتا طويال
جدّا ودون فائدة يف قراءة نظريّات الدولة ومحاولة
ّ
وفك رموزها الفلسفيّة والقانونيّة
فهمها
واالجتماعيّة والسياسيّة املعقدّة واملتشابكة ك ّلما
مررت مثال أمام مركز الربيد يف الفرتات ا ّلتي
ترصف فيها جرايات املتقاعدين بالخصوص ،وأرى
ّ
السن وأغلبهم رصف سنني
ازدحام املتقدّمني يف
عمره يف عمل ما حاول من خالله ،عن وعي أو عن
غري وعي ،املساهمة يف بناء فكرة لم يرها يومً ا وقد
يكون لم يسمع بها مطلقا هي تلك الفكرة املج ّردة
ا ّلتي نطلق عليها اسم "الدولة" .والحقيقة ّ
أن
املثال ا ّلذي أرشت إليه ،ويبدو بسيطا جدّا بالنسبة
ّ
كافة مناحي
إىل الكثريين ،يمكن تعميمه عىل
الحياة اليوميّة ممّ ا يؤدّي بشكل ما إىل حديث
عن متك ّرر عن "غياب الدولة"ّ .
إن هذا الغياب ال
يستقيم منطقيّا ،إذ األفكار موجودة دائما بالقوّة
ولكنّها تصبح يف األذهان غائبة أو غري موجودة
إذا لم تتع ّد إىل مستوى الفعل الوظيفي ،أي املهمّ ة
ا ّلتي تضطلع بها الفكرة يف الوجود االجتماعي.
ّ
ّ
تحقق وجودها
فإن أيّ فكرة إذا لم
وبناء عىل ذلك
بني النّاس تكون يف نهاية املطاف مج ّرد إشاعة.
وبمناسبة "اإلشاعة" ،يف هذا املقام تذ ّ
كرت
ّ
نصا قديما كتبه رشدي معلوف ،وابنه أمني أشهر
منه ،سنة  1954عنوانه "دولتنا إشاعة" ،وطبعا
كان يتحدّث عن لبنان يف تلك الفرتة فيقول يف
مطلع ّ
نصه" :أنا ”أتحدّى“ من يستطيع أن يذكر
يل شيئا ً يف لبنان يدل عىل وجود دولة ما عدا كثرة
املو ّ
ظفني طبعً ا" .وبعد أن عدّد مظاهر حضور
الدولة يف بلدان أخرى يقول ساخرا" :عىل ّ
أن هذا
ال يعني أنّنا ال نتذ ّ
كرها كما تتذكر سائر الشعوب
كرها يف مناسبات عدّة :نتذ ّ
دولها! فنحن نتذ ّ
كرها
ك ّلما وقعنا يف حفرة ،وك ّلما وصلنا إىل مكان ليس
فيه ماء ،وك ّلما رأينا كهرباء ليس فيها ضياء…
ونتذ ّ
كرها ك ّلما دفعنا أقساط أوالدنا املدرسيّة،
وك ّلما اشرتينا دواء ،وكلما هاجر فوج منّا ،وك ّلما
رأينا جبال ً أقرع ،وك ّلما ركبنا تاكيس ،وك ّلما طلبنا
مخابرة ،وك ّلما سمعنا إطالق النار يف حفلة…
ولكنّنا نتذكرها ال لنشكر الله عىل كونها موجودة،
بل لنرتكب أمام الله ”خطيئة جديدة“" .ويمكن
تعديد األمثلة عىل مناسبات "حضور الدولة" عىل
هذه الشاكلة األخرية إىل ك ّل ما يمكن تصوّره إىل
الح ّد ا ّلذي يتمنّى فيه املرء أن تمّ حي معه "فكرة
الدولة" أصال وتكون نسيّا منسيّا.
ّ
لنتوقف قليال ،هل الدولة فعال هي عىل
ولكن
الشاكلة ا ّلتي أصبحت عليها عندنا منذ عقود
اآلن؟ أم هي تشويه لفكرة إنسانيّة يف التنظيم
االجتماعي حاكينا بها ك ّل أشكال التشويه ا ّلتي
دأبنا عليها؟

لن أسعى إىل اإلجابة املبارشة عىل الرغم من
وضوحها ،ولكن لننظر حولنا وبعيدا عمّ ا يُعترب
من "القضايا الكربى" كالتخطيط االسرتاتيجي
والعالقات الدوليّة واالقتصاد واالنتخابات والنظام
السيايس والقوانني والدساتري وغري ذلك من
القضايا ا ّلتي أصبحت مح ّل تحليل ونقاش من
أيّ كان ويف ك ّل اتّجاه ،لننظر مثال يف مجاالت من
قبيل الرياضة يف تونس وما يرتبط بها من تغطية
إعالميّة وبرامج تلفزية وغريها سنالحظ بيرس
ّ
أن ما نشاهده ال عالقة له بالرياضة إذ ال حديث
إال ّ عن مشاكل التحكيم والقضايا املرفوعة أمام
القضاء والخصومات بني املسؤولني يف الجمعيّات
الرياضيّة وهذا أمر نعيشه منذ سنوات طويلة.
وكذا األمر مع املجال الفنّي والثقايف ا ّلذي احتكرته
الشتائم التافهة بني أشخاص ينتجون الرداءة،
وأخبار زواج وطالق الفنّانني والفنّانات وصنّاع
املحتوى ا ّلذي ال قيمة له .ولننظر أيضا يف الربامج
الرتفيهيّة واملنوّعات ا ّلتي تبثّها القنوات التونسيّة
ا ّلتي أصبح شغلها الشاغل البحث املحموم عن
الفضائحيّة وإشعال الخصومات بني هذا وذاك
والقدرة العجيبة عىل ّ
لف أكرب املواضيع االجتماعيّة
أو غريها بقماش السطحيّة والتفاهة واالنغالق
أيضا .ويمكن أن نقيس العديد من املجاالت األخرى
عىل ذلك ،فما الدّاعي أن نستثني املجال السيايس
ممّ ا ت ّم االنحدار إليه؟ وهل يمكن أن تكون تلك
املجاالت ا ّلتي أرشنا إىل بعضها يف وضع أفضل إذا
كانت السياسة والسياسيّون بمثل هذا املستوى
ا ّلذي نتابعه اليوم وأصبح بدوره فرجة فضائحيّة؟
ّ
فإن املواطنني واملواطنات ال
بصورة عامّ ة
يف ّ
كرون يف الدولة نظريّا بل بما تنجزه لهم
ّ
مؤسساتها وأجهزتها ،وبمن يمثّلها من أصحاب
ّ
فإن الصورة ا ّلتي
القرار واملسؤولني .وبالتايل
ستنطبع يف األذهان عن الدولة ستكون عىل شاكلة
ّ
املؤسسات املنتسبة إليها.
من يمثّلها وعىل صورة
ولكن ،ويف اآلن نفسه ،سيسقط املجتمع أشكال
عالقاته وذهنيّته عىل الدولة أيضا ،إذ العالقة بني
املجتمع والدولة طرديّة ومتداخلة يف مستوى ك ّل
منهما لآلخر إىل الح ّد ا ّلذي يصعب معه تمييز
املتسبّب يف االنحدار واالنحالل والرتدّي .واألمر
أشبه بذلك الجدل العقائدي املرتبط بحديث "خلق
الله آدم عىل صورته" ،وهو جدل دار حول الضمري
عىل من يعود إىل الله أم إىل آدم .وباملنطق نفسه
نستمع أحيانا إىل من يلوم املتذمّ رين من الساسة
مستنك ًرا فيقول" :ومن انتخبهم؟" ،والبعض
اآلخر يستحرض تلك املقولة "كما تكونون ي ّ
ُول
ّ
ينصب نفسه مدافعً ا
عليكم" .ويف املقابل نجد من
عن املجتمع معتربًا ّ
أن سلوكه يف وجه من وجوهه
يمثّل انعكاسا طبيعيّا للسياساتّ ،
وأن املجتمع هو

يف النهاية ضحيّة من جعلتهم الصدفة أو األقدار
ح ّ
كاما "يسوسون الناس بغري عقل ويقولون
ساسة".
كال التفسريين للوضع ا ّلذي نعيشه له وجاهته،
ولكن النتيجة يف ك ّل حاالت واحدة ،إذ التفسري
قد يعني عىل الفهم ولكنّه ال يمثّل حالّ .ستكون
النتيجة كارثيّة حني تصبح الدولة فرجة ،وهو أمر
ملسته فعال يف األيّام األخرية بعد مسألة الترسيبات
األخرية املنسوبة إىل مديرة الديوان الرئايس سابقا
يف انتظار استكمال التحقيقات املفتوحة اآلن.
والحقيقة لم تعنيني صحّ ة تلك الترسيبات بقدر
ما لفت انتباهي التفاعل معها لدى عموم النّاس.
ّ
إن الالفت للنظر أنّنا منذ مدّة طويلة نسمع أخبارا
خطرية جدّا يف مستوى شبح اإلفالس والتصنيفات
الدولية واملؤسسات املانحة وغريها ،لم أر النّاس
تلتفت إىل ذلك ،ولكن ما أثار انتباههم هو مثل
هذه الترسيبات ال من جهة خطرها عىل الدولة بل
رأيتهم يتعاملون معها تماما كما يعاملون خرب
خصومة عىل انستغرام بني شخصني أثّث بهما
مقدّم برامج الرتفيه فقرة من فقرات برنامجه
جلبا لنسب املشاهدة وبالتايل للمستشهرين ،وهو
أمر لم يأت من فراغ بل من أمرين متالزمني:
أوّال :شكل الترسيبات وطريقة إخراجها وقد
غلبت عليها القهقهات وهي املنسوبة إىل امرأة
شغلت منصبا كبريا يف رئاسة الجمهوريّة .لم
تخل الساحة السياسيّة التونسيّة منذ عقود من
ترسيبات يعلمها القايص والداني ولكنّها كانت
بشكل يتّسم بـ "الج ّديّة" إن جاز القول ،ولكنّها يف
هذه امل ّرة اقرتبت من "برامج الفرقعة اإلعالميّة"
املتداولة اليوم ،ممّ ا يجعل السؤال حائرا :كيف
يمكن ملن كان يف ذلك املنصب أن يتحدّث بذلك
الشكل ولو كان يف مكاملة شخصيّة؟ اإلجابة
الوحيدة املمكنة هي أنّنا يف مجتمع يحبّ مثل
هذه األجواء عىل الرغم ممّ ا يبديه أحيانا من تذمّ ر
من اإلسفاف ،أو ليست برامج الرداءة هي األعىل
مشاهدة؟
ثانياّ :
ّ
مؤسساتها
إن الدولة وما يدور داخل
ودواليبها منذ مدّة ليست بالقصرية أصبح
"عىل قارعة الطريق" وعىل صفحات التواصل
االجتماعي ويف املقاهي واملطاعم ،وأصبحت
فكرتها النظريّة األوىل املرتبطة بتسيري شؤون
املجتمع وإدارة الشأن العام والتخطيط ملصلحتها
ثانويّة جدّا بل مغيّبة تماما مع طبقة سياسيّة لم
تنجح إال ّ يف جعل أعمدة الدولة الضعيفة يف مهبّ
الرياح العاتية ،وال ندري ّ
حقا هل ستنحني للريح
انحاء القصبة أم ستنكرس.
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صواريخ
موقع  algeriepatriotiqueنقل عن موقع Shephard
 Mediaاالنقليزي املتخصص يف الشؤون العسكرية تأكيده
"امضاء اتفاقية جديدة بني الرباط وتل أبيب لتعزير
ترسانة الجيش املغربي بصواريخ بعيدة املدى من نوع
"دليلة" ومن انتاج مصنّع األسلحة اإلرسائييل Elbit
."Systems
وحسب املوقع االنقليزي يبلغ مدى الصواريخ
املشار اليها  250كلم وباالمكان اطالقها من طائرات أو
هيليكوبرت حربية.
 Algeriepatriotiqueأشار اىل أن "الخطر املحدق
بالجزائر يتضح مع مرور األيام" مضيفا أن "إرسائيل
تستعد النشاء مصنعني باملغرب لرتكيب قطع غيار
ّ
ّ
لشن عمليات
مسية عن بعد مخصصة
طائرات انتحارية
عسكرية اىل جانب جمع املعلومات".
املوقع الجزائري نقل من جهة أخرى عن منصة
 Shephard Defense Insightتأكيدها ان "الرباط اشرتت
ّ
مسية متعدّدة املهام من نوع
يف عام  2021أربع طائرات

ز
و
و

م

امتألت الدنيا أسابيع قبل حلول يوم  8ماي املنتظر
ببشارات النفري العام انتصارا لقيس سعيد ولم يبخل
علينا دعاته ومنشطيه ومنظريه بوابل من الوعيد وبزخم
من القرارات الحاسمة يُفصل بها بني من أجرم وأفسد يف
حق البالد ومن بقي عىل العهد ،أي عىل عهد قيس سعيد
أساسا.
وح ّل يوم  8ماي وَ ُو ِلد ُ
"ف َ
ئيا ُ
ص َغ ّيا" شبيها كالتوأم
بما سبقه من حشود جماعة "ضد االنقالب" وكل إناء

L'Agora
بيّة المالحة

 "MALE ELBIT Hermes 900وأن تسليمها لم يتم بعد
مرجّ حا أن "يكون حرص إرسائيل عىل عرصنة القوات
امللكية املغربية اعدادها لنزاع مسلح باملنطقة باعتبار ان
هديف الدولتني مر ّ
كزان عىل الجزائر التي تبحث إرسائيل عن
استفزازها عرب شن حرب عليها بالوكالة".

أزمة لن تنته

إذاعة فرنسا الدولية  RFIنقلت عن الصحافة االسبانية
ان الجزائر "خفضت بنحو الربع يف كميات الغاز الذي
توجهه السبانيا عرب أنبوب ."Medgaz
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وحسب " RFIلم يهدأ غضب الجزائر منذ أن قررت
مدريد أواسط شهر مارس املايض دعم خطة املغرب
للحكم الذاتي يف الصحراء الغربية".
اإلذاعة الفرنسية نقلت أيضا عن مصادر غري رسمية
أن "التقارير االسبانية اليومية عن حجم كميات الغاز
التي توجهها مدريد للمغرب يف أدنى مستوياته منذ بداية
العام".
 RFIأضافت أن الجزائر "قد تكون وضعت عراقيل
بريوقراطية عىل توريد املوايش االسبانية" وأن ذلك "تسبّب
للمربّني االسبان يف خسائر بماليني األوروات قبل غلق
سوقها يف وجه املنتوجات االسبانية".
وكانت الحكومة االسبانية خضوعا منها لتهديدات
الجزائر بقطع الغاز عنها يف صورة وجهت جزءا منه اىل
املغرب قد طلبت من رشكة  Enagasوضع منظومة ترسيم
لتحديد مصدر الغاز الذي تبيعه البالد للمغرب .وحسب
الدورية األسبوعية  EL-Periodico de la Energieيعمل
املسؤولون االسبان منذ عدة أيام عىل اآللية الجديدة إرضاء
للجزائر.

وفشل حشد  8ماي...

بما فيه يرشح!
العربة األوىل من هذه الحشود الفاشلة والسقيمة
تُختزل يف تعبرية تونسية بليغة " :الشعب يف واد والطبقة
السياسية بحكامها ومعارضيها يف واد" .أما العربة
الثانية وال تقل أهمية عن األوىل فتتعلق بالشعبية املفتعلة
لقيس سعيد .أين هم أنصاره املفرتضون يف ظرف هو يف
أشد الحاجة إليهم وقد ّ
حفت به من كل الجهات مكامن
الخيبة والفشل وحتى السقوط ؟.

يورينا...
ال ّ

ال يس الغنويش يقول ّ
إل قاعد صاير يف البالد؟ بعد ّ
والله ما نموت كان بالغبينة ! توّا موش غبينة ّ
ال النهضة يف قلب
كل تونيس ...ما زاليش؟ ...معناها أنا بية بنت الهادي الدبريزي ويا من دارك ّ
ال قلبي عطيتو لتونس من هاك العام،
قلبي هذا ويف وسطو النهضة ...ب ّرا يكبّ سعدك وسعد النهضة معاك ...الله ال يعطينا ما يغلبنا وأكاهو واعطف عىل
سيدي الخر نجيب الشابي ...قيّم القيامة ..آش قالك وآش قال عليك قيس سعيد باش يح ّ
طو يف الحبس هو وجماعتو
وينحّ ي األحزاب ...ياخي طلعت الحكاية موش صحيحة! حكومة الخالص وال آش من عزاها ...والله لتوّا مانيش فاهمة
آش معناها حكومة الخالص؟ يا وخيتي ...اللطف ال يو ّرينا وال يعاود عليها بالء ...وشوف شكون فيها عاد حكومة
الخالص ...حكومة الهانة ورقود الجبّانة...

ال ننىس أن عدد املقرتعني املؤمنني بشخص قيس
سعيد يف الدورة األوىل النتخابات  2019لم يتجاوز 600
ألف ناخب وأن عدد األصوات املرتفعة يف الدور الثاني
يعود إىل رفض لخصمه وليس ايمانا به.
ّ
يتجل لنا حشد  8ماي بحقيقة
يف نهاية األمر
معاكسة النتظارات مدبّريه  :ال شعبية حقيقية لقيس
سعيد إال التي تُسندها له عمليات سرب اآلراء .أما حقيقة
األمر ،فمريرة وقد تثبتها األيام القادمة.
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ضرب الدولة أخط ُر من طعن سع ّيد:
ُ

معز زيود

عكاشة وترسيبات سقط املتاع !

من الطبيعي أن يتردّد من يستشعر
المسؤوليّة إزاء وطنه في الكتابة
عن موضوع كالتسريبات الصوتيّة
المنسوبة إلى نادية عكاشة ،غير ّ
أن
اعتماد منوال القردة الثالثة الصمّ اء
البكماء العمياء يبدو في هذه الحالة
أخطر من الخوض في موضوع يعكس
ّ
التعفن القصوى التي بلغها
درجة
المشهد السياسي في البالد .هذه
محاولة للتشخيص...
حني عَ ّي رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد
نادية عكاشة ،بتاريخ  28جانفي  ،2020مديرة
للديوان الرئايس خلفا لطارق بالطيبُ ،قدّمت
للتونسيّني عىل أنّها مستشارة أوىل لدى رئيس
الجمهوريّة مسؤولة عن الشؤون القانونيّة ،وحائزة عىل شهادة
دكتوراه يف القانون العام لم يتم ّكن الرئيس نفسه عىل امتداد
مساره املهني من الحصول عىل مثلها ،بل وهي أستاذة مساعدة
سابقا بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة باملنار .قيل للتونسيّني
أيضا ّ
إن عكاشة باحثة يف معهد "ماكس بالنك" للقانون العام
والقانون الدويل املقارن يف "هايدلربغ" األملانيّة ،إىل آخر اإلسطوانة
التي تتغنّى بكفاءاتها وخرباتها يف مجاالت "القانون الدستوري
ّ
كأن
والعدالة الدستوريّة والقانون الدستوري الدويل" ...اليوم
التاريخ يسري بشكل عكيس لتنكشف الخديعة الكربى وترسي تلك
الفضيحة غري املسبوقة ،منذ استقالل البالد ،املتمثّلة يف ترسيبات
صوتيّة مشينة بطلتها املفرتضة نادية عكاشة ،تُمعن فيها ته ّكمً ا
عىل رئيس الجمهوريّة وتُلقي بأرساره العائليّة وبخصوصيّات
تبي إذن ّ
دوائر القرص الرئايس عىل قارعة الطريقّ ...
أن ك ّل تلك
الخصال والتوصيفات الرتويجيّة كانت أشبه بثغاء أغنامّ ،
وأن تلك
الشهادات العلميّة العليا بمثابة ورق مقوّى بال مضمون أسوة
بالكثري من حاميل شهادات مثلها...
ّ
ملفقة نسبيّا أو
قد تكون بعض تلك الترسيبات الصوتيّة
تتضمّ ن شيئا من الزيادة أو التعديل بما يُناسب نارشي تلك
الترسيبات أو من يقف وراءهم ووراءها ،كمثل من محا أصوات
مخاطبي عكاشة .ورغم أنّها قامت بإيداع شكوى قضائيّة
استشعارا منها لفداحة ما حدث ولو بعد فوات األوان ،ورغم تعهّ د
"الوحدة الوطنية للبحث يف جرائم اإلرهاب" بالبحث والتحقيق
بشأن محتوى تلك التسجيالت املتداولةّ ،
فإن ما يبدو جليّا اليوم
هو ّ
أن "الفأس قد وقعت عىل الرأس" .ومن أوكد الواجبات بهذا
الشأن املساءلة واملحاسبة بعد التشخيص وتحديد املسؤوليّات
السياسيّة والجنائيّة املتصلة باإلرضار باملصالح العليا للدولة
التونسيّة قبل األشخاص أيّا كانوا...

س ّر "بوليشينال"!

مج ّرد قياس أرسطي يف غاية البساطة ينبئنا بتحمّ ل رئيس
الجمهوريّة قيس سعيّد للمسؤوليّة السياسيّة ملا ج ّد من تجاوزات
تتجاوز مج ّرد شخصه .نادية عكاشة لم يفرضها أيّ كان عىل
سعيّد بعد انتخابه رئيسا .هو من أدخلها إىل القرص ،فعرفت
كيف تستحوذ عىل ثقته ،وكانت عىل امتداد عامني مالزمة له كما
ظ ّله ،تُرافقه يف ك ّل أنشطته وتحرض مختلف لقاءاته واجتماعاته
واستقباالته ...أدرك الجميع مب ّك ًرا مدى تأثريها عليه وكذلك
رسه بل وربّما املؤتمنة
تأثّرها بطباعه ،حتّى وُصفت بأمينة ّ
أيضا عىل "مرشوعه" .وعمال بأسلوبه وربّما بتعليماته أيضا،
كانت مق ّلة جدّا يف الظهور اإلعالمي من دونه .طاملا تجنّبت
اإلدالء بترصيحات إعماال ملنواله واستيعابًا ملوقفه غري املنفتح
عىل اإلعالم والصحافة الوطنيّة ،دون أن يخفى دورها يف تغييب
مستشار إعالمي أو ناطق باسم رئاسة الجمهوريّة قد يُنافسها
يف مهامها أو يح ّد من سطوتها عىل إدارة تفاصيل القرص .ومن
أجل ك ّل تلك السمات الظاهرة ،عىل األق ّل ،كانت يف مرمى خصوم

سعيّد الذين فقدوا سلطتهم وامتيازاتهم الطائلة يوم  25جويلية
 .2021وعىل األرجح لم يحظ أيّ مدير لديوان رئيس الجمهوريّة
التونسيّة سواء قبل الثورة أو بعدها بحجم سلطة الفعل السيايس
التي منحها لها رئيس الدولة أو است ّلتها منه.
ّ
تغيت معادلة القوى النافذة يف القرص الرئايس شيئا
فشيئا بعد أن أصبح رئيس الجمهوريّة يحتكم إىل ك ّل السلطات
وصالحيّات الحكم يف البالد .وهكذا كان لألزمة العامّ ة يف تونس
نظريها الرشس داخل فرقاء القرص نفسه ،لتنتهي بإزاحة
عكاشة يف شكل استقالة أواخر شهر جانفي  ،2022ومن ث ّم
لتتحوّل الطالبة "املجتهدة" سابقا إىل عدوّ لدود ال فقط لقيس
سعيّد وعائلته وأعضاده وإنّما خصوصا لرمزيّة منصب رئيس
الجمهوريّة ،برصف النظر عن شخصه أصال.
ال معنى طبعا للتذكري بالترسيبات الصوتيّة لنادية عكاشة،
فذلك يبدو بمثابة إفشاء
رس "بوليشينال" (Secret de
ّ
ّ
 )Polichinelleالذي يُحيل إىل إحدى الشخصيّات املقنعة يف املرسح
"رس" يُدرك
الشعبي اإليطايل .املقصود هنا هو أنّه ال معنى إلفشاء
ٍّ
الجميع تفاصيله من فرط تعميم بثّه يف شتّى املحامل املوازية
لوسائل اإلعالم التقليديّة .وال يخفى ّ
أن تلك الترسيبات من املرجّ ح
أنّها وصلت إىل أجهزة مخابرات بعض الدول األجنبيّة الكربى قبل
بثّها أصال ،هذا يف حال لم تكن بعضها هي التي دفعت يف اتّجاه
ترسيبها من أجل إرباك الوضع يف تونس أكثر ممّ ا هو عليه .فهل
ننىس مثال ّ
أن املخابرات الفرنسيّة مثال كانت عىل صلة بترسيب
فيديو للرئيس الفرنيس السابق "فرونسوا هوالند" وهو يضع عىل
رأسه خوذة تن ّكريّة ويقود د ّراجة ناريّة للسري يف اتجاه بيت امرأ ٍة
له عالقة بها .وهل تجهل عكاشة بدورها ّ
أن مكاملاتها واتّصاالتها
املختلفة غالبا ما تكون تحت طائلة التصنّت من أكثر من جهاز
استعالمي؟!

ّ
مبطنة
رسائل

معلوم ّ
أن عكاشة كانت قد قطعت شعرة معاوية مع الرئيس
قيس سعيّد قبل ترسيب تلك املعلومات .واألرجح أنّها كانت عىل
يقني من نقل مواقفها إىل ويل ّ نعمتها السابق وتحذيره "بشكل
طن" بكشف ما هو مستور بما فيه من ّ
مب ّ
حق وباطل ،لكنّها
يف اآلن ذاته أخطأت العنوان ولم تد ِْر من فرط سطحيّة تكوينها
وتفكريها إىل أيّ منقلب ستؤول إليه األمور...
لن نقف عند مضامني الترسيب الصوتي الذي تتحدّث فيه عن
صميم الخصوصيّات األرسيّة لرئيس الجمهوريّة وعن قرينته
وأختها التي لم يكن التونسيّون ،يف معظمهم األعمّ ،يعرفون
ّ
تضخمها الذي ال حدود
حتى اسمها .نكتفي هنا باإلشارة إىل
ُ
ّ
لفحشه ،كالقول يف أحد تلك الترسيبات" :أنا كي نتكلم يصري
زلزال يف تونس" ،فضال عن تشكيكها يف الصحّ ة النفسيّة لرئيس
الجمهوريّة ،والقول يف ترسيب وضيع آخر "كي خ ّرجتلو الستاتو
هذاكا هبل" ،يف إشارة إىل تدوينتها املتع ّلقة باستهداف وزير
الداخليّة توفيق رشف الدين والته ّكم عليه واتّهامه بـ"االستيالء"
عىل مسار  25جويلية .واألخطر من ك ّل ذلك ما جاء يف تدوينة

بذيئة يف ّ
حق الدولة التونسيّة برمّ تها ،عند الزعم
بارتماء رئيس البالد (دون أن تسمّ يه) يف أحضان
الرئيس الفرنيس ،والقول حرفيّا" :أنا ما بُست
ح ْد يف الخارج ،موش كيفو هو شاف ماكرون
ً
ّ
مضيفة بمزيد من
ول يرعش والله العظيم"،
السخرية والته ّكم أنّه حاول االتّصال بها انطالقا
من رقم منزله الخاص ثالث م ّرات ،دون أن تقبل
املكاملة.
رصاحة ،لن نويف مديرة الديوان الرئايس
ّ
حقها كامال إن اكتفينا بالقول ّ
إن مستواها
فاق ك ّل درجات االنحطاط األخالقي والسيايس.
فأكثر األشخاص غباء وحمقا يمكن أن يدرك ّ
أن
توصيفات كتلك ستو ّ
ظفها بعض الدول األجنبيّة
يف ممارسة ما تبتغيه من ضغوط عىل تونس
ومعاملتها بغري ما يليق من عالقات بني الدول.
ألم تقل يف إحدى ترسيباتها بأسلوب ركيك "الخارج يجري يف
جُ ّرتي" .واضح أنّها تحوّلت أو ستتحوّل إىل محظيّة لبعض أجهزة
املخابرات األجنبيّة .فما أقدمت عليه ال يمكن تفسريه بغري ذلك،
فهو لنئ أرضّ بصورة تونس فإنّه يصبّ يف مصلحة بعض الدول
والقوى األجنبيّة.

مسؤوليّة صاحب القرار

عكاشة لم تكتف فقط باإلساءة لصورة تونس ولم توغل فقط
يف تشويهها ،بل أرضّ ت بمصالح حيويّة لهذه الدولة الجريحة
بأبنائها .يستوجب ذلك طبعا أن تكون عرب ًة لك ّل من يستهني بهذه
البالد .ومن أوجب واجبات السلطة القضائيّة التي تُدرك معنى
علويّة مصالح الدولة أن تُسارع بإجراء التحقيقات الالزمة تمهيدا
ّ
بحقها
ملحاكمتها ،ولو يف غيابها ،يف انتظار إصدار بطاقة جلب
ّ
تستحق ،سواء اليوم أو حتّى بعد رحيل قيس
لتنال الجزاء الذي
ّ
ّ
سعيّد .فهذه القضيّة أكرب كثريا من الرئيس الحايل ،إنها تتعلق
ً
رأسا باستباحة مكشوفة لرمزيّة الدولة التونسيّة بأرسها...
من هو املتسبّب األوّل يف هذه التجاوزات الجسيمة إذن إن لم
يكن خطأ رئيس الجمهوريّة نفسه .معلوم طبعا ّ
أن الرئيس قيس
سعيّد يتحمّ ل املسؤوليّة األخالقيّة والسياسيّة واإلداريّة ملا آلت إليه
األمور .فمن كان ليسمع باسم نادية عكاشة أصال ،لوال إقدام
رئيس الجمهوريّة نفسه عىل فرضها يف أحد املواقع السياسيّة
الرسميّة األكثر خطورة وحساسيّة يف جسد الدولة .مؤسف أن
نضط ّر للقول ّ
إن تعيني شخص غري ذي خربة وضئيل التجربة
ومنعدم الصفات الدبلوماسيّة يف مثل ذلك املنصب الدقيق يعكس
غياب الح ّد األدنى من السلوك القويم لرجل الدولة .ولسائل أن
يسأل كيف ُ
سمحَ لنادية عكاشة بمغادرة البالد أصال بعد عزلها،
مع أنّها تحمل يف جرابها أرسار الدولة خالل العامني املنقضيني؟!.
ويف نهاية املطاف ّ
فإن عكاشة سقطت ،قبل ك ّل يشء ،يف فضح
نفسها وكشف مدى خور اختيارها وإدخالها إىل قرص الرئاسة
وإسنادها مهاما أكرب بكثري من حجمها الفكري والسيايس
واملهني الضئيل .وكشفت بذلك مجدّدا كيف تُدار شؤون الدولة يف
دوائر البالط واملتح ّكمني يف قراره.
ّ
مؤسسات الدولة يف
هكذا يسقط بعض املنتسبني إىل أعتى
عمليّة تصفية حسابات تعكس قد ًرا غري مسبوق من الغباء
ّ
"التحفظ" لدى كبار مسؤويل
والالمسؤوليّة ملن ال يُدرك أهميّة
الدولة السابقني .فاألمر ال يقف عند مج ّرد رغبة محمومة يف
ّ
التشفي من
االنتقام من ويل ّ النعمة السابق ،وإنّما يصل إىل درجة
ّ
وكأن تلك املسؤولة السابقة قد تحوّلت إىل ما يشبه
الدولة نفسها،
فريوس كورونا الذي أخذ يفتك بالبرش دون أن يكون له دماغ أو
عقل.
هكذا بدت إذن محاوالت إرباك رئيس الجمهوريّة واضحة
للعيان ،غري ّ
أن اإلمعان يف رضب الدولة التونسيّة أكثر خطورة
ّ
من طعن الرئيس الحايل وجماعته .فاألمر ال يتعلق بشخص قيس
سعيّد نفسه الذي سيميض يوما ما مثل ك ّل سابقيها والحقيه.
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رفيق بوجدارية

تونسيات متفوقات عامليا
يثأرن لبورقيبة !

أستيقظ التونسيون يوم األحد الفارط عىل كم كبري من
الفرح والرسور بعد الفوز الباهر الذي حققته العبة التنس
أنس جابر يف مدريد.
ُ
ليست هذه املرة األوىل التي تسعد فيها أنس جابر قلوب
التونسيني يف أيام شحّ ت الفرحة عنهم ..
يوم األحد تبادل التونسيون التحايا عىل شبكة التواصل
االجتماعي بـ»صباحكم أنس» ونرش صور البطلة التي
لقبوها بـ»سفرية السعادة» .وهم محقون يف ذلك ألنها
تكاد تكون الوحيدة بعد الغيث النافع ،التي تجلب الفرح
والرسور ملاليني التونسيني الذين جفتهم األفراح لكثرة
خوفهم عىل بالدهم مما تخفي لهم األيام...
ويف نفس األسبوع تتألق أربع تونسيات أخريات:
الباحثة التونسية ندى الرداوي تتحصل عىل جائزة
مونتي كارلو المرأة العام عن بحوثها يف علم الكيمياء
الحيوية .
ُ
الطالبة خولة امليهوبي تحرز لقب أفضل طالب أجنبي يف
الكلية الجوية امللكية بربيطانيا .
الطبيبة مريم الودرني التي تحصلت عىل جائزة أفضل
بحث طبي للجمعية الفرنسية لطب العيون .
رائدة أعمال تونسية وهي فاطمة بن سلطان.

ندى الرداوي

أنس جابر

أنس جابر ابنة قرص هالل التي لم تنس يوما تونسها
ورايتها ارتقت إىل بطلة عاملية قبل انتصارها ليلة األحد عىل
العبة أمريكية عىل أرض إيزابيل ملكة قشتالة..
البطلة أنس جابر هي أيقونة نجاح املرأة يف تونس بعديد
املجاالت .املرأة التي قال فيها شاعر تونس الكبري محمد
الصغري اوالد احمد «نساء بالدي نساء ونصف» .املرأة
التي دخلت كل مجاالت العمل والتفوق يف املعهد والجامعة
واملستشفى واملحكمة واملصانع وورشات البحث والرشطة
والجيش .
هذه املرأة لم يكن لها أن تدخل إىل فضاءات النجاح لوال
الثورة املجتمعية العظيمة التي عرفتها تونس  .الثورة التي
حررت املرأة من براثن الرجعية التي حرمتها من التعليم
وسجنتها داخل أسوار ذكورية زادها التخلف واالرهاصات
الحضارية علوا وارتفاعا.
مجلة األحوال الشخصية وإلزامية تعليم البنات تماما
مثل الذكور وبقية النصوص الترشيعية التي توفر للمرأة
التونسية دعما وحماية أصبحت كلها من ركائز الهوية
التونسية الجديدة التي طبعت الشخصية التونسية الحديثة
ودعمتها يف صمودها أمام كل التهديدات ومحاوالت
الرتاجع التي عرفتها تونس خاصة خالل العرشية األخرية .

مريم الودرني

انا املرا التونسية  ..انا علجية وساسية وفتحية  ،انا الح ّره املقديّه  ،انا
ّ
نخل الكبيده
الغنيّه والزوّاليّه  ،انا الحاذقة املسميّه  ..انا تراكي و دوجه ،
ممروجه  ،وشقالبه كيف املوجه  ..انا بنت رجال  ،صياحي يه ّد جبال  ،ما
يغرني جاه وال مال  ،و نومرو واحد يف الدالل
العسول  ،والخرنانة اليل تركب الغ ّزول  ،واليل يشوف زيني ّ
ّ
يول بيا
انا
مهبول  ..انا الحنينه ،البنينه  ،العاقلة  ،الرصينه  ..انا الشهلوله  ،الد ّلوله و
املهبوله  ..انا الزعبانه  ،الرهدانه ،السكبانه املزيانه ّ
كل فيانه
...
ّ
والسمرا واليل خزرتي تكوي كيف الجّ مره
اناالبيضا والقمحيه ،الكحلة
 ...اناصباحْ و ْربَاحْ ،عطر فوّاح  ،وصدر كيف تت ّ
كا عليه ترتاح  ..انا الباهيه
مش الدّونيّه  ,ومعايا تتح ّل قدّامك الف ثنيّه  ،وكل يش باهي تلقاه فيّا  ..انا
زينة البالد ،ام االوالد  ،وجدّة االحفاد
انا ورقة وقلم  ،بالدي نفديها بالدم ، ،ومنحملش يف ولد الع ّم  ..انا ريحة
القهوة العربي اليل تفوح ،انا التّفاح ّ
ال ير ّد ال ُّروح  ،نداوي ونربّد الج ُروح ..

هذه الثورة الحضارية التونسية تحمل أسماء مؤسسيها
انطالقا من الشهيد العظيم الطاهر الحداد الذي حرك املياه
الراكدة بكتابه «امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع» وبفضل
املناضالت التونسيات داخل الحركة الوطنية أو الحركة
النقابية وبفضل جرأة وشجاعة رجل تحمل املسؤولية
التاريخية يف ذلك وأعني الحبيب بورقيبة الزعيم واملصلح
وباني تونس الحديثة محرر املرأة مثلما أراد أن يخلد اسمه
عىل باب قربه يف املنستري.
لكن فرحتنا بأنس جابر وبغريها من املتفوقات يف شتى
ّ
وهن يف
الحقول لن تنسينا آالم مئات آالف النساء يف تونس
ّ
وهن أوىل
الصف األول لضحايا االنقطاع املبكر عن الدراسة.
ضحايا الفقر وأوىل ضحايا العنف واكرب ضحايا التعسف
االقتصادي والحيف الذكوري ...
هذه االنتصارات لن تحجب عنا ما عجزنا عن فعله
كتونسيني إىل حد اآلن الكمال رشوط تحرر املرأة التونسية
وتحقيق املساواة الكاملة عرب توفري التمكني االقتصادي
لها وإقرار املساواة يف اإلرث ...وليس ذلك بعسري يف أرض
الكاهنة وأم مالل وعزيزة عثمانة وراضية الحداد ومية
الجريبي ونجيبة الحمروني  ...وأنس جابر.
عاشت تونس وعشنا لها.

خولة امليهوبي

فاطمة بن سلطان

انا ريحة ّ
التابْ  ،مضيافه ونفرح باالغرابْ ،
الشمال والجنوبْ انا رشوق ّ
انا بنت ّ
الشميسه والغروبْ  ،انا املكتوب ا ًليل
ما منّوش هروبْ
انا ّ
السفساري والخلخال ،انا موالت البوسة خال  ..انا امللية والخالل ،
رسي ،و د ّم بالدي يف عروقي احمر
وبزيني مذوّبه ال ّرجال  ..انا ريحة الن ّ ِ
يرسي  ..انا حفيدة ع ّليسه  ،كي تفد و تضيق بيك تلقاني وْن َ
ِيسه
ِ
ّ
ّ
ّ
انا الشامخه ّ
السمرا  ،ال نتمثل بالشمس وال بالقمرة  ..انا بني النسا قدري
عايل  ،مرا عظيمه  ،عندي الوهره والقيمه  ..انا التونسيّه الكادحه  ،نصون
ّ
الحفاله الزغراطه
العرض و بذراعي نخدم االرض  ..انا النسناسه الربباشه
ّ
املغياره الحلوّه ّ
موشمة اماره ،اَنَا ،اَنِي ،نَايْ ،
السحاره  ،انا يف صلب ك ّل راجل
هومَ ا و ُ
هيُ ،
ه ّن  ..انا تونسيّه ساحليّه كافيّه جندوبيّه قابسيّه قرصينيّه
ّ
ّ
ْ
صفاقسيّه نابليّه بنزرتيّه زغوانيّه قرويّه  ..اشهد يا زمان عليّا  ،يف كل والية
انا هيّا تونسيّه مطبوعة عربيّه ح ّره اصليّه

خولة العياري

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

www.acharaa.com
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فاضل عبد الكافي لـ "الشارع المغاربي" :

احلل
 25جويلية كان ّ
وقيس سعيد بأدائه أصبح املشكل
• تطبيق االتفاق مع صندوق النقد الدولي مستحيل
• باب االقتراض من السوق المالية العالمية اغلق
• األحزاب ستبقى أحب من أحب وكره من كره

كوثر زنطور
قادم من عالم االعمال ومن تجربة وزارية ناجحة ...يترأس اليوم حزب
آفاق تونس ويطرح نفسه كبديل جدي .يقول ان له برنامجا ومشروعا
لتونس وأن له ثقة في النجاح والتغيير .فاضل عبد الكافي يتحدث في
حواره لـ"الشارع المغاربي" عن رؤيته للتغيير وعن مقومات النجاح
الممكنة وعن موقفه من مشروع البناء القاعدي ومن مسار  25جويلية.
وجهّ ت مؤخرا انتقادات الذعة لرئيسة الحكومة نجالء
بودن ..ما هي تحفظاتك عليها؟
اذ ّ
كر اوال بأن تعيني امرأة عىل رأس الحكومة يعد رشفا
كبريا ومستحقا للمراة التونسية وليس بغريب عليها بالنظر
اىل املوقع الذي تحظى به .ثانيا ومن جهة اخرى شخصيا
كان تعيني السيدة بودن مفاجاة يل مثلما كان مفاجأة لكل
التونسيني باعتبار انه لم يكن معروفا عنها اي نشاط سيايس
أو وزاري ...ما يمكن ان أعيبه او الومه عىل الحكومة وعىل
نجالء بودن بالذات هو الصمت يف وضع كارثي تعيشه املالية
العمومية وهو وضع سبق ان تحدثت عنه منذ  2017خالل
سي البالد وكأننا "ع ّ
جلسة يف الربملان قلت فيها اننا ن ُ ّ
طارة"
والوضع لم يكن وقتها بمثل هذا التأزم ونبهت ايضا يف نفس
الجلسة اىل ان تونس قد تجد نفسها امام مصيبة كبرية ان
واصلنا عىل نفس منوال زيد املاء زيد الدقيق اي زيد املديونية
زيد االداءات وهذا ما حصل فعال ...اتحدث منذ اشهر عن
انخرام املالية العمومية وعن امكانية عدم تسديد االجور يف
بعض املؤسسات العمومية وهذا ما حدث فعال يف الرشكة
الوطنية للسكك الحديدية .كما حذرت من امكانية عدم خالص
املزودين وهذا حصل مع سفينة كانت تُق ّل القمح دخلت ميناء
صفاقس ثم غادرته ..اضعف االيمان من السيدة بودن ونحن
يف ازمة اقتصادية خانقة هو الخروج وتقديم مرشوعها
وبرامجها التي اكتشفناها يف شكل ترسيبات عن امللف املوجه
لصندوق النقد الدويل وما تضمنت من اجراءات ال يمكن
الي طرف يف تونس تمريرها 4 ..نقاط اساسية هي تجميد
االجور وتجميد االنتدابات واعادة هيكلة املؤسسات العمومية
وربما التفويت فيها واخريا اعادة النظر يف منظومة الدعم..
يف وضعنا االجتماعي الحايل ال يمكن الي رئيس حكومة او
رئيس جمهورية تطبيق هذه النقاط وكنت ّ
افضل لو تفاوضت
السيدة بودن مع صندوق النقد الدويل بشكل مغاير تماما
وكانت واضحة يف تأكيد استحالة تطبيق هذه النقاط وان االوىل
هو خلق الثروة.
ما تعيبه عىل نجالء بودن قامت به حكومة الشاهد يف
مفاوضاتها مع صندوق النقد الدويل التي لم يعلم بتفاصيلها
ّ
املوقعة من قبل
الراي العام اال بعد ترسيب الرسالة الشهرية
يوسف الشاهد ومحافظ البنك املركزي ؟
هذا غري صحيح ..من جهة اخرى القرارات التي اتخذتها
الحكومة او االصالحات كانت قابلة للتطبيق يف تلك الفرتة.
نتحدث عن طرح مضمون النقاشات للنقاش العام...
رسبت
هذا لم يحدث تماما مثلما حصل مع حكومة بودنّ ..
الرسالة وبالترسيب تم اكتشاف مضمون االتفاق ؟
ابدا ..مضمون الرسالة كان محل نقاش ارشفت عليه
شخصيا مع املنظمات الوطنية ومع االحزاب وطرحته ايضا يف

منتدى  20/20ويف ندوات صحفية ..وما تضمنت من اجراءات
لم يكن يف اتجاه ارتهان البالد ..خالل تلك الفرتة ويف اكثر
من مناسبة كنت اطرح سؤاال اعتربه اساسيا ..وين ماشية
البالد؟ ..وقتها كانت مضامني االصالحات قابلة للتطبيق.
يمكن القول اذن ان الوضع الكارثي لالقتصاد الوطني
اليوم هو نتيجة فشل تتحمله الحكومات املتعاقبة وعىل
راسها حكومة الشاهد التي كانت تتحرك بمطامح رئيسها
السياسية؟
لن ادافع عىل حصيلة حكومة الشاهد او فرتة الشاهد...
هو املخول للقيام بذلك ..اتحدث عن فرتة الـ  13شهرا التي
كنت خاللها وزيرا للمالية بالنيابة طيلة  4اشهر ووزيرا
للتعاون الدويل نجحنا خاللها يف وضع مخطط خمايس ويف
تمرير مجلة االستثمار ويف اطالق مسار الغاء اكثر من 400
رخصة وتمكنت بمعية الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس
من تجميع  34مليار دينار استثمارات وللرتويج سويا للوجهة
االستثمارية التونسية ..سافرنا معا اىل امريكا وفرنسا
وايطاليا ...روجنا لتونس وتمكنا من تعبئة تمويالت منها
تمويالت لتجديد قنطرة بنزرت والنشاء محطات لتحلية املياه
ولتشييد مستشفيات من صنف "ب".
ملاذا بقيت هذه االستثمارات الضخمة حربا عل ورق ومجرد
وعود ولم تتحول اىل مشاريع؟
بسبب الحدود االدارية ..لالسف هذا متواصل اىل اليوم..
تراتيب ادارية تمثل عنرص تعطيل حتى عند الحصول عىل
هبة عىل غرار الهبة السعودية املوجهة لبناء مستشفى
جامعي بالقريوان ...مرت  6سنوات دون تفعيل بسبب مشكل
يتعلق باالرض التي سيشيد عليها املستشفى ..سمعت رئيس
الدولة يتحدث عن مرشوع طبي يف القريوان دون ان تكون له
تمويالت يف وقت ان للدولة هبة سعودية قيمتها اكثر من 100
مليون دوالر لرتميم جامع عقبة ابن نافع وجامع الزيتونة
وبناء مستشفى ..مازلنا نعمل بقوانني تعود لزمن العثمانيني
والفرنسيني ينضاف اىل ذلك املناخ العام ..االدارة اصبحت
خائفة النها تواجه خطابا عنيفا ..محرك االستثمار العمومي
متوقف ..الفلوس موجودة واملشاريع واقفة  ..الحكومة بال
برامج ولم تلتفت حتى اىل املوجود لرفع التعطيالت ..ما اعيبه
عىل بودن وحكومتها هو انها حكومة بال برنامج.
هل كانت للحكومات السابقة برامج ؟
يجب ان تكون لكل حكومة برامج ..كم شهدنا من حكومة
يف  10سنوات؟ اكثر من  11حكومة ويمكن القول ان من كانت
له فرصة تاريخية لتغيري تونس هو يوسف الشاهد الذي بقي
عىل رأس السلطة اكثر من  3سنوات ..اعود لنفس الجلسة
يف الربملان وخاللها كنا نناقش الحصول عىل قرض عىل 40
سنة فيها  10سنوات امهال وبنسبة فائض اقل من  1يف املئة..

اليوم املديونة التونسية تباع وتشرتى باكثر من  25يف املئة..
لم يعد بامكان احد يف االسواق املالية العاملية اقراض تونس..
باب االسواق العاملية اغلق ...لم يبق لنا اال الدول الصديقة
والشقيقة واتفاق مع صندوق النقد الدويل حتى يمنح الضوء
االخرض لبنوك اخرى عاملية لتمكيننا من قروض ..
هل يمكن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية ذلك ...اال
ترى ان هذا من باب املزايدات ؟
ليس من اخالقي املزايدات ..رئيسة الحكومة كمديرة عامة
مركزية عند تعيينها يف املنصب الم تكن تعلم انه ترشيف
وايضا تكليف؟ لم تكن تعلم بحقيقة الوضع ؟ ليس لها علم
؟ هي موش داخلة عىل رشكة مربحة او بالد غنية لها ثرواتها
ومخزون من الدوالرات ..تسلمت السلطة يف ازمة مالية
واقتصادية واجتماعية غري مسبوقة منذ االستقالل ..اخطر
من ازمة  87واخطر من ازمة ما بعد احمد بن صالح  .ازمة
ستكون تداعياتها قاسية ..اين هي من كل هذا ؟ ..ال اتجنى
عليها  ..وقت االزمات رؤساء الدول او الحكومات يتوجهون اىل
شعوبهم  3و 4مرات يف الشهر..
يف تقديرك ما هي مشاكل تونس ؟
الفقر املدقع والبطالة والحالة البيئة الكارثية ..انا كيل امل
البالد تتبدل فعال بجرة قلم  ..الطاقات مكبلة بسبب الرتسانة
القانونية الحالية ..كبّلنا ارواحنا ..رئيس البلدية يحكم بأمر
عيلّ ..هذي موش مزحة ..قانون الرصف من عام  .. 74قانون
االرايض االشرتاكية يعود لعام  ..1909صار تنقيح خالل
الستينات واخر عام  .. 2006كان واحد يدخل ويثني الركبة
ويخدم ويتلهى باالموراالقتصادية واالجتماعية حالنا يتبدّل
..نحن يف حاجة اىل رئيس الحكومة يف الظاهر ويف الباطن وزير
دولة لالقتصاد واملالية ..العمل من الصباح لليل العادة تشغيل
ما اعتربه  3محركات اساسية لالقتصاد الوطني.
ما هي هذه املحركات ؟
املحرك االول هو االستثمار العمومي او ما يسمى بالباب
الثاني من ميزانية الدولة ترصد فيه االموال دون ان يتم رصفها
وسبب من اسباب ذلك هي الرتاتيب االدارية واملحرك الثاني هو
القطاع الخاص واملحرك الثالث هو االستثمار االجنبي ..يمكن
ملجموعة ان تجتمع وتغري وجهة تونس.
ما هي مكونات هذه املجموعة؟ من تضم ؟
حلمي ايصري اجتماع فيه  400سيدة ورجل ..هاذم ايل
باش يدخلو الفلوس ...شكونهم هالعباد؟ الحكومة التي
ال يجب ان يتجاوز اعضائها الـ 15وزيرا والوالة واملديرون
العامون املركزيون واملديرون العامون الجهويون والسفراء
وتقود هذه املجموعة شخصية قادرة عىل حمايتهم ومتابعة
امللفات بشكل دوري ..مثال ملف الرشكة التونسية لصناعات
التكرير ( ستري) يجب غلق هذه الرشكة لـ 3سنوات ونبدلوها
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حوار العدد
تويل تدخل ذهب للدولة  ..غلق واصالح دون التفويت فيها..
ملن يصفني بالليربايل املتوحش لست مع التفويت  ..اليوم
"الستري" يف جرزونة تمثل كارثة بيئية وهي تمثل تهديدا
للجهة يف وضعها الحايل ..الله ال يقدر ايصري فيها مشكل تنجم
تتطرشق جرزونة ...عمال الرشكة سيتقاضون طبعا اجورهم
طيلة  3سنوات الغلق ..املحرك االول يتطلب عزيمة وصدقا
وحماسا  ..املحرك الثاني هو القطاع الخاص الذي اثبت ان له
القدرة عىل الصمود امام االزمات ..القطاع الخاص يف حاجة
للثقة التي تقلصت بشكل كبري بسبب خطاب عنيف والتعميم
ووصم الجميع بالفساد والتخوين ..لنا فرصة تاريخية مع
التغيريات التي يعيشها العالم  ..مثال ما بعد جائحة كوفيد
واالرتفاع الكبري لكلفة النقل الجوي التي تضاعفت بـ 4و5
وحتى  7مرات ..الرشكات االوروبية فهمت ان االفضل هو
االنتصاب يف وجهات قريبة من حدودها  ..بكل محبة للمغرب
وملرص تبقى تونس هي االفضل وهنا نصل اىل املحرك الثالث
وهو املستثمرون االجانب الذين يبحثون عن الثقة وعن مناخ
عمل مريح ..من املهم اليوم منح الثقة للموجود ...ماذا فعلت
الحكومة ؟ ّ
رفعت يف االداء عىل القيمة املضافة بـ 10باملئة.
اال يتطلب ذلك الكثري من الوقت والعمل بالنسبة لهذه
الحكومة التي تستعد لتنظيم مؤتمر لالستثمار يف شهر جوان؟
ال يكفي ...الرتويج لتونس كوجهة استثمار يتم عىل اعىل
مستوى بخطاب واضح ورصيح موجهة للدول التي تقول انها
تؤمن بالديمقراطية وباحرتام حقوق االنسان وحرية التعبري
 ..لهذه الدول نقول نحن اليوم الديمقراطية العربية الوحيدة..
أال يستحق هذا " بريم" ( منحة)؟
اال ترى ان تونس استوفت هذه الفرصة او "الربيم" مثلما
تقول؟
اتحدث عن ترويج لالستثمار يف تونس ...هذا يحدث عىل
اعىل مستوى يف الدول الكربى حيث يكون املسؤول االول مرفوقا
يف زياراته بما بني  50/60رجل اعمال ..تونس بالد صغرية
ليست لها حاجات كبرية ..تونس اليوم مخرب عاملي لرتسيخ
الديمقراطية وهي الوحيدة يف العالم العربي واالسالمي.
استنفدنا هذه الرشعية االدبية ؟
لم نعرف الرتويج لها.
تونس تحصلت عىل  100مليار دينار يف  10سنوات ؟
اتحدث عن االستثمار الخارجي.
هذا حصل يف منتدى  20/20بتجميع  34مليار دينار ثم
فشل يف تحويلها من وعود اىل مشاريع؟
مازالت لنا الفرصة ...يمكن اعادة تشغيل املحرك الثالث
او االستثمار االجنبي واستقطاب رشكات عمالقة ..علمت
ان نجالء بودن اجتمعت باالدارة حول مخرجات منتدى
 .. 20/20هذا جيد ..اتمنى نجاح قيس سعيد ونجالء بودن..
توا نروح نشد داري ..لو لم يكن هذا هو الوضع راني شادد
داري ...اقولها واعيدها تونس يمكن ان تتغري بجرة قلم وان
كان البعض يسخر من ذلك ..لكن سامحني اسمع رئيس
الدولة يخطأ حتى عند التطرق اىل مسائل تعترب من البديهيات
عىل غرار حديثه عن صابة تحقق االكتفاء الذاتي ..يف بالد
ديمقراطية صغرية باوروبا لو اخطأ وزير يف نسبة التضخم
بـ  0.1الدنيا تقوم وما تقعدش.
جرة قلم يف الوضع الحايل قد تحيل اما اىل عدم معرفة بالبالد
او اىل استهانة باملعوقات التي تعطل اي تغيري مثل الءات اتحاد
الشغل؟
حتى حد ما يقيل ما تعرفش بالدك ..ال انتظر شهادة يف
الوطنية او يف معرفة بالدي من اي طرف وال اقبل املزايدات..
عندي عالقة طيبة باالتحاد ودخلت معاه يف معارك ايضا
وأقول ملن يقدم االتحاد كطرف قوي جدا موش االتحاد قوي...
الحكومات ضعيفة  ..االتحاد يدافع عىل منظوريه ..االتحاد
أدخل القطاع الخاص يف رشكة التأمني التابعة له  ..خواص
قاموا بضخ اموال يف رشكة الـتامني لعلمهم بأنه ال يمكن
للرشكة ان تواصل اال بضخ اموال واالموال جاتهم من القطاع
الخاص ويعطيه الصحة واالتحاد قام بكراء النزل الذي يملكه
يف أحد ضواحي العاصمة كما قام بكراء مقره االجتماعي وقام
ايضا بتخفيض االجور.
قام بتخفيض االجور ؟
نور الدين الطبوبي امني عام االتحاد هو من قدم يل هذه
املعلومة  ..قايل لقى اشياء غري معقولة منها مشكل اجور
فقام برتشيدها ..ترشيد االجور التي يطبقها االتحاد داخله
ماو الباس ما ي ّ
طبقش عىل الدولة ؟ انا كيف انجي نقول 180
 ..البالد كلها تتبدل بفكرة وحيدة نقعدو مع االتحاد واالدارة

الشارع السياسي
واالحزاب حول سؤال واحد فقط :ما هو الدور االقتصادي
للدولة سنة 2022؟ وهو دور ال يمكن ان يكون نفس الدور
الذي لعبته سنة  1957الن الناس كانوا عندما تسلم االباء
املؤسسون الدولة حفاة عراة ...الدولة يجب ان تكون اليوم
قوية يف الرتبية والتعليم والبحث العلمي والصحة والجيش
واالمن والنقل ..كيف يكون للدولة  10بنوك وال يكون لها
بنك فالحي؟ البنك القومي الفالحي ليس له من الفالحة اال
االسم وهو الذي لم يمنح اال  % 6فقط من قروضه للفالحة ..
من جهة اخرى محاربة الفقر ..تحب تحارب الفقر يف العالم
تعطي امللكية العقارية السكنية وامللكية
العقارية الفالحية.
اال ترى ان العرض الذي تقدمه وكأنه
تحويل البالد اىل رشكة كبرية ؟
غري صحيح طبعا ..الحس
االجتماعي ليس حكرا عىل احد ورؤيتي
لتونس مختلفة تماما عن هذا الطرح..
كيف سنحارب الفقر املدقع؟ يجب
انشاء صندوق نقدي

"عنا مشروع وبرنامج لتونس
وانجموا انطيروا بيهم طيران"
افاق تونس غير معني بمبادرة
الخالص الوطني
"نتمنى قيس سعيد ونجالء بودن
ينجحوا و نر وّح نش ّد داري"
مشروع البناء القاعدي والشركات
االهلية كارثة على تونس
اتحاد الشغل ّ
خفض في أجور عماله...
ماو الباس الدولة ما تعملش كيفو ؟
لست قادما من منظومة االمتيازات...
نجحت وافتخر بنجاحي
البالد على شفا االنقسام
ومهدّدة بفتنة
احترم نجيب الشابي واحترم تاريخه
النضالي
على من يريد ترشيح نفسه
لرئاسة الجمهورية تقديم بيانات
حول وضعه الصحي
الهادي نويرة كان يقول
"السياسة سوم الفلفل
والطماطم وحديثنا قياس"
ويجب االنطالق اوال بتقديم اعانات مالية ..اليوم ثمة ناس
تاكل يف الحجر ..وانا رئيس حكومة يمكن مثال ان اتخذ يف
الساعة الثامنة صباحا قرارا قد يبدو قرارا شيوعيا ...بعدها
بساعتني قد اوقع عىل قرار يبدو قرار ليرباليا عىل غرار الغاء
الرتاخيص ...ماذا يعني ليربايل ؟ يعني خلق املنافسة بما
يرضب االقتصاد الريعي ..كيف سنحارب االقتصاد الريعي؟
بالغاء الرخص..
هل يمكن ان تكون لخطابك املقبولية واالقناع وانت القادم
من منظومة االمتيازات ؟
انا ال انتمي اىل منظومة االمتيازات ..كنت دائما يف مزاحمة
ومنافسة ...انا وسيط يف البورصة من بني  25وسيط اخر...
كيف ستقنع التونيس بخطاب بالد الفرص وليس الرخص
واملصعد االجتماعي وانت الناجح بفضل ارضية جاهزة وقادم
من منظومة االمتياز ؟
االرضية بنيناها حجرة حجرة من سنة  .. 1991كنا يف
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منافسة ولم انتم ابدا ملنظومة ريعيّة ...عشت حياتي كاملة يف
منظومة منافسة ...نجحت وموش حاشم بنجاحي بالعكس
النجاح سيصبح شتيمة؟ امي كانت استاذة فلسفة ووالدي
كان موظف سام يف الدولة وكان رئيس ديوان احمد بن صالح
يف سن  24سنة ووالدي هو من اسس رشكة سوسة السياحة
او القنطاوي الذي يمثل اليوم اكرب مرشوع سياحي ..يف مرحلة
ثانية غادر تونس نحو االمارات العربية املتحدة سنة 1978
ثم عاد اىل تونس واسس رشكات ناجحة ومبتكرة عىل غرار
رشكة االيجار املايل التي مولت الرشكات الصغرى واملتوسطة
واليوم هناك  15او  16رشكة ايجار مايل ..عشت يف عائلة اغلب
افرادها موظفون يف الدولة ...الحالة الوحيدة هو والدي الذي
دخل القطاع الخاص وكان النجاح نسبيا واكثر ما يفرحنا يف
الرشكة وهي من افكاري أن كل موظفيها وعمالها مساهمني
فيها ..هذا االنموذج هو من الحلول التي اراها النهاء مشكل
الفسفاط بفتح راس مال الرشكة للعاملني فيها ووقتها تتغري
العقلية ...ليربايل متوحش ال يحمل هذه االفكار وخاصة ال
يطبقها يف رشكاته.
ما هو تعليقك عىل الترسيبات املنسوبة للمديرة السابقة
للديوان الرئايس نادية عكاشة ؟
اوال لم نتاكد بعد ان كانت الترسيبات فعال لنادية عكاشة...
يعني ان التعاطي معها يتم بعد التثبت من صحتها وفيها
ايضا ترسيب ملكاملة خاصة بما يمثل بالنسبة يل تعديا عىل
الحياة الخاصة ..والزلنا ال نعلم ان كان االمر يتعلق بشخص
قام بتسجيل املكاملة او هو عمل استخباراتي ..الله اعلم  ..يف
حال كانت صحيحة فان ذلك خطري جدا النه اعادنا ملمارسات
ّ
تدخل العائلة ورصاع اجنحة وايضا
خلنا ان البالد تجاوزتها..
الحالة النفسية للرئيس.
هل انت مع التعاطي مع امللف الصحي للرئيس ؟
يف دول اخرى هناك من تعهدوا يف حمالتهم االنتخابية بنرش
بيانات حول وضعهم الصحي كل  6اشهر .
اال يمثل امللف الصحي مسألة شخصية ؟
ال ،ألن الرئيس لم يعد ملكا لنفسه وانما يصبح بمجرد
تقلد املنصب رمزا للدولة ...انا ارى اوال ان هذه املسألة يجب ان
تقنّن وعىل من يريد ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية تقديم
بيانات حول وضعه الصحي ..يف مهن اخرى اقل اهمية يفرض
تقديم كشف صحي دوري ...اليوم قائد طائرة مثال يطلب منه
كشف كل  6اشهر ..هذا هازز  200شخص معاه والثاني يقود
 12مليون تونيس..
يف تقديرك هل قيس سعيد مطالب بعد ما جاء يف ترسيبات
نادية عكاشة بتقديم كشف عن وضعه الصحي ؟
اوال الترسيبات ال زالت غري مؤكدة وثانيا مسألة امللف
الصحي غري مقننة  ..لكن إن رأى رئيس الجمهورية ان يقوم
بذلك فهذا قرار يعود له وليس هناك قانون يجربه عىل ذلك.
هل انت معني بمبادرة " جبهة الخالص" ؟
حزب افاق تونس غري معني بهذه املبادرة.
ملاذا خاصة ان الحزب يتقاسم تقريبا نفس الطرح مع هذه
الجبهة ...ام ان هناك مشكل زعامة مع نجيب الشابي؟
ليس يل اي مشكل زعامة واحرتم نجيب الشابي وتاريخه
النضايل واعتربه صديقا لكني لست معنيا بهذه الجبهة الن يف
مكوناتها اطراف تتسببت يف ازمة تونس.
من هي هذه االطراف ؟
النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة وهذا الثالثي يرفض
 25جويلية ..افاق تونس مر بـ 4مراحل ..مرحلة اوىل اعتربنا
خاللها  25جويلية صدمة ايجابية واذكر ان الحزب طالب
قبلها باستقالة رئييس الربملان والحكومة ويوم  22سبتمرب
تموقعنا يف املعارضة بعد اصدار االمر  117واستحواذ قيس
سعيد عىل كل السلطات ..
اخذت مسافة من النهضة ؟
طالبت قبل  25جويلية بتنحي الغنويش.
والغنويش يف موقع ضعف يواجه معارضة داخلية
وخارجية؟
ضعيف وهو رئيس الربملان ؟
لم يكن لك موقف منه عندما كان احد اهم صناع القرار
الوطني وبيده مفتاح كل التعيينات؟
لم تكن يل اية عالقة باالحزاب قبل التحزب يف افاق تونس
وعيّنت يف الحكومة ضمن مجموعة الكفاءات وعند ترشحي
لرئاسة الحكومة كان الرتشيح من احزاب وشخصيات
اعتبارية وليس من قبل طرف بعينه ..وكان يل برنامج وحكومة
جاهزة تضم  15وزيرا من اهم الكفاءات وأسماء كبرية كانت
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ستكون اىل جانبي وجهّ زت  3سيناريوهات..
عند قبويل بالرتشيح كانت عندي قناعة بانني
سأحاسب عىل تشكيلة الحكومة وبرنامجها..
الياس الفخفاخ مثال اختار حكومته وفرضها
عىل الجميع وبعد صار ايل صار ...يف تلك
الفرتة كنت بيني وبني نفيس اتحرك بقناعة
واحدة اقدم ما اراه صالحا او االنسحاب ..ما
انخافش نكون مع ناس اذكى مني ..بورقيبة
عي الهادي نويرة ايل ّ
ّ
عي بدوره منصور معىل
وعزوز االرصم ولسعد بن عصمان.
متأثر بالهادي نويرة ؟
الهادي نويرة رجل خدم تونس ...خذاها يف
حالة افالس ..حدثني ابنه شكيب عن محادثة
جمعته بمحمد الصياح عندما دعاه لدخول
غمار السياسة جاوبو :يا يس محمد السياسة
يف تونس سوم الطماطم والفلفل وكالمنا
قياس ..هذه هي السياسة ..موش قضاء
ساعات يف قراءة التقارير االمنية والسياسة...
بالنسبة يل دخول بأمان وخروج بأمان
انت من رافيض مرشوع البناء القاعدي،
ملاذا ؟
هذا املرشوع سيزيد يف تعميق االزمة وانا
ارفضه تماما ..هناك تجارب مقارنة ...ليبيا
وفنزويال مثال ووضعهما اليوم رغم ما تملكان
من ثروات ...البناء القاعدي والرشكات االهلية
سيكون كارثة عىل البالد ..من سيقبل ايكون
يف جهتو مصب زبلة ؟ لكن مصب زبلة الزمو.
واالصالحات السياسية املطروحة التي
سيطرحها سعيد لالستفتاء ؟
مبدئيا ارى تميش الرئيس غري سليم ..هو
رئيس الجمهورية ورئيس حكومة ورئيس
برملان ورئيس القضاء وهيئة االنتخابات
اصبحت هيئة قيس سعيد  ..ومع ذلك
سننتظر االعالن عن تركيبة اللجنة وكيف
سيقدم االستفتاء واالصالحات املقرتحة.
ماذا عن الحوار الوطني؟
عن اي حوار يتحدث ؟ اتحاد الشغل
يرفض املشاركة ان تم تغييب االحزاب..
االحزاب ستبقى أحب من أحب وكره من كره
ال ديمقراطية بال احزاب ..اليوم يف افاق تونس
نحن نرتقب الدستور الجديد وسنتخذ موقفنا
استنادا اىل مضمونه .
قيس سعيد هل هو الحل ام مشكل ؟
 25جويلية كان حال وقيس سعيد بأدائه
اصبح مشكال ..يعترب من ليس معه ضده..
هو رئيس جزء من التوانسة ورافض للحوار
والتشاركية ..حتى يف الحروب هناك حوار..
تونس عىل شفا انقسام وتنجم تصري فتنة..
قيس سعيد سيندم ندما كبيار عىل تمشيه
االحادي الفردي ...يجب ان يفهم ان هناك
الكثري من التونسيني منشغلون مثله عىل
وضعية البالد وقادرون عىل تقديم االضافة..
قيس سعيد غالط يف برشة ناس ..تونس
قادرة عىل النجاح  ..لنا حلول عملية بعيدا
عن الغوغاء والشعارات الفضفافة ..حلولنا
ليست بناء قاعدي ..تونس لها كل مقومات
النجاح لو تم الرتكيز عليها ..برنامجنا
موش يف  600صفحة ..لنا برنامج متكامل
والقرارات التي يجب اتخاذها خالل الـ 20
يوما االوىل ثم خالل الـ  60يوما العادة تشغيل
محركات االقتصاد ...البالد تنجح ونطريو
بيهم طريان ...من املمكن تحسني املزاج العام
وهو مهم يف  6اشهر والواقع سيتغري بني
سنتني و 4سنوات ...هذا مرشوعي لتونس.
هل الحزب جاهز لالنتخابات الترشيعية ؟
نستعد للمحطة الترشيعية ..نحرضو فيها
يف كل املناطق.
هل سترتشح؟
لم اقرر بعد.

www.acharaa.com

الشارع السياسي

عبري مويس يف مواجهة قيس سعيد

8

معركة جديدة بأسلحة قديمة

توفيق السالمي
عقدت عبري مويس رئيسة الحزب الدستوري الحر ندوة صحفية يوم
 4ماي  2022كانت يف الظاهر ندوة عادية تحاول بها كرس الحصار
اإلعالمي املرضوب عليها حسب ادعائها ،اال أن الندوة جاءت بوضوح
غري مسبوق لتحديد أسس معركتها السياسية يف املرحلة الحالية.
انتقلت عبري مويس من مصادمة النهضة إىل مقارعة قيس سعيد .كان
هذا واضحا من خالل املنهجية التي اتبعتها يف ندوتها التي دامت زهاء
ساعة من الزمن .ويمكن أن نالحظ أن أسس املعركة وأصولها مع قيس
سعيد توزعت كما ييل:
 - 1اإلفراغ األخالقي :حاولت عبري مويس إفراغ قيس سعيد من
محتواه األخالقي الذي يعترب رصيده األهم بافتتاح ندوتها بتعييب
حديث قيس سعيد ليلة عيد الفطر واعتربت أنه ال يليق برئيس دولة أن
ين ّكد عىل التونسيني بكالم يسء ال يليق .ثم واصلت فعل اإلفراغ األخالقي
لقيس سعيد بتذكري مستمعيها بأنه يمارس املغالطة والتزييف ،وأن ما
يفعله ال يناسب ما يريد أن يرسمه لنفسه من صور أخالقية أخاذة.
فقيس سعيد يمارس التعتيم واإلخفاء وسمتهما عبري "الغمة" (بفتح
الغني) .كما أن قيس سعيد يف نظرها ظالمي رجعي ال يختلف عن حزب
التحرير .واإلفراغ األخالقي ،أو الشحن التشويهي ،يف املعارك السياسية
آلية تقليدية كانت عبري نفسها احدى ضحاياه ،فهي "الزغراطة" (التي
تزغرد يف لهجة التونسيني) وهي ("الرصفاقة (التي تصفق يف العامية
التونسية).
 - 2الحرش األيديولوجي :قيس سعيد عند عبري يخفي هويته
السياسية واأليديولوجية .وهي تحاول تعريته وكشفه لتسهيل
االنقضاض عليه وافرتاسه سياسيا .وقد حرشت عبري مويس قيس سعيد
يف ثالثة خنادق تبدو يف الظاهر منسجمة ولكنها يف الحقيقة مختلفة إذ
ربطت بني قيس سعيد وحركة النهضة واعتربت أنه يعيد رسكلتها من
أجل إعادتها إىل السلطة .والدليل عندها أنه لم تتم محاسبة قيادييها
إجماال وتفصيال .كما اعتربت أن مرشوع قيس سعيد مستوحى من
النظام اإليراني ذي املرجعية اإلسالمية الشيعية .ثم انتهت إىل ربط
قيس سعيد بحزب التحرير عند مطابقته مع هذا الحزب يف ظالميته
ورجعيته.
 - 3املساءلة القانونية :املستوى الثالث من أسس املعركة "العبريية
 القيسية" الجديدة هي املساءلة القانونية .أنشأت عبري مويس هيئةدفاع قارة يبدو أنها أيضا هيئة هجوم قارة .ستتابع هذه الهيئة القضايا
السابقة املرفوعة عىل النهضة أساسا ،وستتوىل متابعة القضايا املحتمل
رفعها عىل قيس سعيد ،وخاصة ما سيتصل بالطعن اآليل يف املسارين
الدستوري واالنتخابي اللذين يقرتحهما .كما ستتابع هذه الهيئة
مشاركة كل أعضاء الهيئة االنتخابية ومقاضاتهم.
 - 4اإلحراج الدعائي :ويف هذا املستوى تتنزل مطالبة عبري بحقها يف
املشاركة اإلعالمية وتقزيمها مشاركة مفرسي قيس سعيد وتبخيسهم.
ويتنزل أيضا يف هذا اإلطار اإلرصار عىل تنظيم مسرية  15ماي 2022
التي برمجتها ،وتحدي رفض وزارة الداخلية تنظيمها .كما تلوّ ح
عبري بااللتجاء إىل القضاء واملؤسسات الدولية بما يعني املحارصة

الدبلوماسية الناعمة والضاغطة .
املهم يف ما تقدم أن عبري لم تغري أسلحتها وال أسلوبها رغم تغري
الخصم .فمحاربة النهضة ليست محاربة قيس سعيد .بدأت املعركة مع
النهضة بعد فشل دام عرشية كاملة يف حني أن قيس سعيد لم يبلغ
فشله ما بلغت النهضة بعد .فمن الصعب أن تتحقق محاولة افراغه
اخالقيا ألن قيس سعيد ال يزال يستحلب فشل النهضة ،بل فشل
املنظومة السياسية كاملة .أما الحرش األيديولوجي ذي األبعاد الثالثية
(النهضة  ،إيران ،حزب التحرير ) فقد يمنح املتعاطفني مع عبري مجال
تداوليا أوسع يف وصم قيس سعيد ،ولكنه سريبكهم ويضعف حجتهم.
فاستلهام النموذج اإليراني ودولة الخالفة يف نفس الوقت سيجعل
الخطاب رخوا ضعيفا .وسيزيده إقحام اإلسالم السيايس يف توصيف
قيس سعيد ضعفا ورخاوة.
ولم يبق لعبري من األسس املتينة سوى اإلحراج اإلعالمي املبارش
وغري املبارش.
يبدو أن لعبة الحشد الشعبي ستكون مح ّكا مهمّ ا يف هذه املعركة.
كما أن التحضري ملقاطعة االستفتاء واالنتخابات هي موقعة مهمة من
هذه املعركة .أما التلويح بالقضاء واملؤسسات الدولية فهو استقواء
بالقانون الدويل .وال أظن أن أثره مهم يف سياسات الدول إال يف الحدود
الدنيا .فـ"السيادة الوطنية" والتوازن االجتماعي داخل الدول مقدمان
دوما عىل رضورة االنسجام مع القوانني الدولية إال حني يتعلق األمر
بمصالح القوى الكربى.
واستنتاجا مما تقدم ال بد من االشارة اىل أن عبري مويس تجنبت
امللفات االقتصادية واالجتماعية يف معركتها مع قيس سعيد  ،وحتى
حديثها عن االتحاد فقد كان يف خاتمة الندوة واخترص عىل دعوة االتحاد
إىل عدم املشاركة يف الحوار الذي يقرتحه قيس سعيد.
وقد يُفهم من عدم فتح امللفني االقتصادي واالجتماعي عدم احراج
الفئات األكثر ثراء يف البالد وقد يكون سببا يف تقلص كتلتها االجتماعية
نحو معسكر قيس سعيد الذي قد يلتقط املعطى ويستغله .كما تبدو
عبري من الناحية األيديولوجية أمام خواء يف زادها األيديولوجي أكثر
مما كانت عليه أمام النهضة .فقيس سعيد نصري القانون والدولة وغري
املنغمس يف الخطاب الديني ال تاريخيا وال واقعيا يبدو أقرب إىل عبري
ممن يصعب التمييز بينها تمييزا فعليا ما يجعل املعركة بينهما مفتعلة
وذات أبعاد ذاتية ،وهو ما قد يؤرش عىل إمكان حدوث تفاهمات يف
النهاية ستحكمها املصالح املخفية.
الخالصة أن  25جويلية الشعبي عرى الجميع ! فهذا الحدث الذي
توّ ج مسرية نضال شعبي ضد التسلط اإلخواني ،والذي اختطفه قيس
سعيد بمساعدة أجهزة الدولة ،ال يمكن اللعب به مهما طالت األالعيب
وتنوعت .وهو بصدد كشف الجميع رئيسا ومعارضة .فقد دفع 25
جويلية بالجميع نحو املربع القانوني والدستوري والرشعي وأصبحت
املعركة السياسية بعيدا عن املطلب الشعبي الحقيقي يف التنمية والعمل،
وهو ما قد يعمق مأزق املنظومة.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 309الثالثاء  10ماي 2022

رأي
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هل جيوز السالمي راديكايل ومن املسؤولني البارزين
عن عرشية اخلراب أن يتقدم بمرشوع حزب جديد؟
عبد اللطيف المكي أنموذجا

أنس الشابي
راج منذ مدّة خرب سعي عبد اللطيف املكي إلنشاء حزب جديد
بعد أن أشاع مغادرته حركة النهضة واستقالته منها .وخالل
األيام الفارطة نرش عىل صفحته أن أشغال اللجان التي أ ّلفها
لبلورة مرشوع حزب سيايس جديد قاربت عىل نهايتها وأنه سيتم
عقد جلسة تأسيسيّة يف األيام القادمة .مثل هذا اإلعالن يثري الكثري
من التساؤالت والشكوك ألسباب متعدّدة من بني أهمها التكتّم
ّ
املؤسسني واملشاركني
عىل الربنامج وتعمّ د إخفاء أسماء وصفات
يف اللجان املتحدّث عنها .وهو أمر يثري الريبة ألن األحزاب تنشأ
عرب النقاش الح ّر عىل صفحات الجرائد واملجالت بوجوه مكشوفة
ويف الفضاءات العامة التي يشارك فيها املهتمون بالشأن السيايس
والثقايف .ويف تقديري أن الرسية التي اعتمدها املكي مقصودة
ومخطط لها حتى ال تثار أهم قضية قد تكون حاسمة وهي طبيعة
العالقة التي تربط هذا الحزب بحركة النهضة وما هي حدودها؟
وهل يمثل هذا الحزب معطى جديدا يف الساحة السياسيّة أو أنه
ّ
مؤسسه وبعض من
تربى فيها
نسخة معدّلة من الحركة التي
ّ
شاهدناهم يف الصور املنشورة عىل صفحته؟
لم يكن إنشاء أحزاب قريبة من التنظيم األ ّم باملسألة الغريبة
عن حركة اإلخوان املسلمني ألنها تعتمدها كلما ضاق الخناق
عليها وحورصت من طرف القوى املدنيّة .ففي مرص لجأت إىل
تكوين حزبي "الوسط" ثم "الوسط الجديد" بعد سنة 2011
لتجميع شباب الجامعات وغريهم ممّ ن رفضوا استئثار شيوخ
التنظيم الخاص بالقيادة :هذان الحزبان ّ
أسسهما أبو العالء
مايض القيادي الطالبي اإلخواني .ضمن هذا األسلوب يندرج
تأسيس حزب املكي وإن ادّعى خالف ذلك ألننا نجده من خالل
متابعة ترصيحاته وبياناته باقيا عىل حاله كما هو منذ أن أدّى
البيعة .وما يشيع من خالفات له مع النهضة ال يخرج عن إطار
تشويش الرؤية لدى الجمهور وأدلتنا عىل ذلك كثرية نورد منها
البعض ممّ ا يؤكد بقاءه عىل العهد اإلخواني .ففي الفرتة التي
انخرط فيها املكي يف االتجاه اإلسالمي بني سنتي  1982و1983
وفق ما رصح هو نفسه بذلك( )1كانت هناك رشوط يجب أن
تتوفر يف املرتشح حتى يؤدّي البيعة ويصبح بعدها أخا ملتزما.
رشوط تحدّث عنها لطفي زيتون الذي أدى البيعة يف نفس الفرتة
التي أدّاها املكي وقال" :هناك رشوط مثال أنك تحفظ ستّة أحزاب،
أال ّ
تدخن وأن تكون قضيت فرتة تجربة يف األرسة املفتوحة ،أنا
كنت من سنة  1981إىل  ،1984فرتة ثالث سنوات يف أرسة
مفتوحة :متابعة وتكوين أسايس إلخ .....وهناك من بقي حتى
عرش سنوات يف األرسة املفتوحة دون أن يتحوّل إىل األرسة امللتزمة،
ترشحهم ،كل منطقة ّ
القيادة هي التي تختار من ّ
ترشح مجموعة
من األعضاء ويف ما بعد تقع الغربلة عىل املستوى املركزي وتختار
ّ
مرشحون ألداء
مجموعة تطرح عىل أفرادها املسألة وهي أنهم
البيعة وااللتزام وملن يرفض أن يرفض منذئذ"( ،)2وهي الرشوط
نفسها التي م ّر بها املهدي مربوك ّملا أدى البيعة يف السنة الجامعية
 1982و ،)3(1983يقول يف شهادته بنفس الصفحة إن "عبد
اللطيف املكي كان معروفا بأنه إسالمي مندفع وله قدرة رهيبة
عىل البناء التنظيمي للهياكل" وهو ما يعني حسب القرائن الثابتة
أن املكي وإن لم يتحدث عن أداء البيعة أدّاها قبل املهدي وحتى قبل
لطفي زيتون وفق شهادتهما .والسؤال الذي يطرح نفسه :هل
نقض املكي بيعته لالتجاه اإلسالمي أو أنه ما زال متمسكا بها؟
وهل يمكن أن نأمن لِمن لم يتخل عن فكرة االستعالء باإليمان
وتكفري املخالف والدعوة إىل الفريضة الغائبة أي الجهاد يف سوريا
مثال وهي كلها من مستلزمات البيعة؟ لإلجابة عن ذلك أورد يف ما
ييل جملة من املواقف املكية التي تثبت أن صاحبنا ما زال مرصّ ا
بالنواجذ عىل الربنامج اإللهي للفرع املحيل وأن القصد مما يروّ ج
من ترهات كاالستقالة وتكوين حزب هو تلويث الفضاء السيايس
وتشويش الرؤية لدى قصار النظر كالتايل:
 )1يف جواب له عن سؤال حول "الحمائم

والصقور" داخل الفرع املحيل للتنظيم الدويل لإلخوان قال" :هذا
جزء من مخطط استهداف الحركة والرغبة يف تقسيمها وتشتيتها
وإضعافها وتشويه وحدتها واملفروض أن يكون الجميع داخل
الحركة واعني بخطورة هذا املخطط"( .)4وبعد ذلك بسنة
"استبعد خروجه من الحركة"( )5وهو بذلك يقصد نقض البيعة.
أما االنتقال ببيعته إىل فضاءات أخرى فمسألة واردة ومحبّذة
ولنا يف ذلك أمثلة متعددة كحمادي الجبايل وجماعة اليسار
اإلسالمي الذين غادروا الحركة ولكنهم لم ينقضوا البيعة فبقوا
عىل العهد يؤدّون للحركة الخدمات كلما ضاقت بها السبل .ويف
تقديري أن الحزب املكي يندرج ضمن إطار تخفيف الضغط عن
الحركة األ ّم واسرتجاع الغاضبني من املستجدين الذين لم يؤدوا
البيعة واستقطاب من يعتقدون أن الحركات الدينيّة يمكن أن
ّ
وتتغي والحال أن "الرؤية الفكريّة واملنهج األصويل لحركة
تتطور
االتجاه اإلسالمي" املعتمدان لح ّد اآلن كقاعدة انتماء ليسا إال
وثيقة عقائدية إما أن يقبال جميعهما أو يُرفض جميعهما .عىل
ّ
ويتفص
املكي إن كان صادقا يف ما يشيع أن ينقض بيعته أوّال
من الرؤية الفكريّة ثانيا وعندها فقط يمكن أن نحمل عىل محمل
الج ّد أنه ّ
أسس حزبا جديدا وليس مشتقا من مشتقات الفرع.
 )2يف مسألة العالقة بني الدين والسياسة وتحييد املساجد
لم يخرج املكي قيد أنملة عن سياسة الفرع القائمة عىل احتالل
املساجد وتجنيد إطاراتها لصالحها .فلمّ ا ق ّرر وزير الشؤون
الدينيّة الشيخ عثمان بطيخ تنحية أيمة التطرف كالخادمي إمام
التسفري والجوادي والبشري بن حسن األمر الذي أدى إىل تعطيل
شعرية الجمعة مدة شهرين كاملني انخرط املكي يف جوقة
معارضة الوزير وقال ..." :والحال أن الثقافة اإلسالميّة تفرض
عىل عالم الدين أن يمارس واجبه وفق ضوابط دينيّة وثقافيّة وما
يميل عليه ضمريه ،األيمة املعزولون هم من أفضل األيمة الذين
نمتلكهم ...كما أنهم روّجوا إبّان الثورة إىل ما جاء به الدستور من
ديمقراطية وحرية ....كما علمنا أن عددا من اليساريّني يرتدّدون
عىل وزارة الشؤون الدينيّة ويتدخلون يف عدد من القرارات ونحن
ّ
الكف عن ذلك"( .)6ويقصد باليساريني آمال القرامي
ندعوهم إىل
التي شاركت أيامها يف ندوة عن اإلعالم الديني نظمتها الوزارة.
ويقول يف دفاعه عن نور الدين الخادمي إمام التسفري" :وإال
فكيف يمكن أن نصدّق أن إماما بحجم الخادمي سواء يف مكانته
األكاديميّة أو عالقاته الدوليّة أو بصفته وزيرا سابقا ،كيف للوزير
بطيخ أن يصدر قرارا كهذا إذا لم يكن مسنودا من جهة ما؟"()7
مضيفا لذلك قوله " :ال بد أن تكون لرجل الدين االستقالليّة املاليّة
والسياسيّة"( )8وهو املعنى الذي صاغه مع ّلمه وشيخه وزعيمه

الغنويش يف قوله" :فالعلماء الذين كانوا رشكاء يف السلطة ممثلني
للشعب هؤالء تحوّلوا يف الدولة الحديثة – دولة ما بعد االستعمار-
إىل مج ّرد موظفني عند الدولة فهي التي تعيّنهم وتتح ّكم يف
أرزاقهم بينما كان للعلماء قديما استقالل مايل من خالل أموال
الوقف التي كانت تمويال شعبيّا لسلطة العلماء واملثقفني ...دولة
ما بعد االستعمار وضعت يدها عىل هذا الوقف ووضعت يدها عىل
نظام التعليم وعىل املجتمع وعىل العلماء فتحوّل الجميع إىل خدم
للدولة التي أرادت أن تح ّل مح ّل الله بغري حق ،)9("....بعد كل هذا
ال يعدو حزب املكي أن يكون سوى مشتقا من املشتقات الكثرية
لإلخوانجية التي ال اختالف بينها إال يف الجزئيّات والتفاصيل .لذا
تجدها يف كربى املعارك السياسية تتجمع كما حدث مع بؤرة
القرضاوي التي تجمع فيها الغاضبون واملستقيلون من حركة
ّ
صفا واحدا يف مواجهة الحزب الدستوري الح ّر الذي
النهضة
يناضل منذ مدّة من أجل إغالق هذه البؤرة وغريها من البؤر
املسماة جمعيات دينيّة.
 )3بعد وفاة مريس العياط وبعد أن صدر الحكم بإدانته
بالتخابر مع قطر خرج اإلخوانجية لدينا يندبون عىل الرجل.
وقد شارك يف هذه املندبة املكي باعتباره واحدا منهم ونرش عىل
صفحته ما ييل" :ال يه ّم كم عشت من السنوات بل كيف ومن أجل
ماذا عشت ،ال يه ّم متى وال أين توفيت بل امله ّم عىل أي موقف
توفيت ،عشت من أجل شعبك ومت من أجل شعبك ،وسيحمل
شعبك الرسالة من بعدك ،موتك ليس هو النهاية بل هو بداية
ومكمّ لني ،إىل الله يف الخالدين يا دكتور مريس" .هكذا يكشف
املكي عن حقيقة انتمائه فهو إخواني منتم للتنظيم الدويل معتربا
نفسه من شعب مريس العياط وأنه سيحمل رسالته بعده والحزب
الجديد الذي يزمع تكوينه إحدى أدواتها.
لو أردنا املواصلة يف ذكر العالقة التي ال تنفصم بني املكي
والفرع ملا انتهى بنا األمر إىل حدّ .بقي أن أشري إىل أن املكي من
الداعني إىل تمكني مجرمي ماء الفرق من التعويضات إذ سبق
أن ساندهم بحضور اعتصاماتهم يف القصبة والخطابة فيها.
والغريب يف األمر أن املكي يدّعي أن جريمة باب سويقة التي أحرق
فيها الحارس إنما ارتكبها "جالوزة بن عيل" ويدعو إىل إعادة
املحاكمة حتى بعد اعرتاف حركته بمسؤوليتها عن الجريمة يف
بيان لها نرشته يف الذكرى  15لتأسيسها .ولع ّل أفضل ما نختتم
به هذا املقال هو جمع املكي إطارات وزارة الصحة من أطباء
وإداريني ودعوتهم إىل أداء القسم ملواجهة كورونا يف حادثة لم
تعرف لها تونس شبيها طوال تاريخها ،وهو يف ذلك يستنسخ
بيعته التي لم ينقضها اىل ح ّد الساعة.
خالصة القول :هل يجوز إلسالمي راديكايل عىل هذا النمط،
ومسؤول بارز عن عرشية الخراب بعد أن تحمّ لت النهضة
مسؤولية حكم البالد أخالقيا ووطنيا وسياسيا أن يتقدّم بمطلب
الرتخيص له يف حزب وكأن شيئا لم يكن ؟
السؤال مطروح وقابل للنقاش..

-----------------------الهوامش
" )1االتحاد العام التونيس للطلبة :خلفيات التأسيس ومآالت املسارات"
لعادل الثابتي ،مكتبة تونس للنرش ،2017ص.304
" )2سرية ابن نقابي عاشوري أصبح نهضويا" للطفي زيتون ،دار آفاق
برسبكتيف للنرش تونس  ،2017ص.89
" )3االتحاد" لعادل الثابتي ص.296
 )4جريدة "الضمري" بتاريخ  18أوت .2015
 )5جريدة "آخر خرب" بتاريخ  01نوفمرب .2016
 )6جريدة "التونسية" بتاريخ  22سبتمرب .2015
 )7جريدة "الضمري"  18أوت .2015
 )8جريدة "الشارع املغاربي" بتاريخ  15فيفري .2016
" )9تجربة نضال" لراشد الغنويش عن مؤسسة زين املعاني ومركز
الناقد الثقايف ،دمشق  ،2011ص.44
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رشيدة ّ
النيفر:

نتوجع...
بغصتي ّ
ّإل تع ّدى وفات زعمة يرجع ...والّ نعيش ّ

منير الفالح

عادة نبدى عامل جوّ وكيف كي نجيء باش اِ ّ
نب
عىل حدّ،حتّى كيف تتع ّلق الهدرة بشخيص املتواضع،
أمّ ا فمّ ة بعض الحاالت ّ
إل لوال القوّة الخارقة لرتكيبتي
التّنبرييّة راني ما نجّ متش نكتب حتّى حرف! الحالة
ّ
ّ
وإل
الشخص ،إمرأة
هذي تنتابني وقت نبدأ نعرف
ّ
متوقعو
رجل ،ويبدأ قادح التّنبرية يشء ما كنتش
ولوال أنّي نكون سامع بوذني أو شايف بعيني-وهنا
ّ
متوفرين-راني ما صدّقتش أصال!
ال ّزوز
ّ
من غري تطويل ،املوضوع يتعلق باألستاذة املحرتمة
حصل ّ
ّ
رشيدة النّيفر ّ
الشف وعرفتها منذ عرشات
إل
ّ
ّ
السنني ،من وقت  L'AJTإل من بعد تحوّلت لنقابة
ّ
الصحافيّني التونسيّني ،وعرفتها يف إطار إهتماماتها
الثّقافيّة والنّسويّة ،وكانت وقتها أيضا رئيسة
نادي سينما الصحافيني وقت كنت أنا رئيس حركة
نوادي السينما جمعاء ووقتها الحقيقة ما كانش
الرتيسيتي يميش بالباهي ما بيناتنا وكنت ّ
نسق
مبارشة مع الكاتب العام األستاذ مختار الطريفي..
رشيدة النّيفر وبعد الثّورة ويف إطار إرساء
هياكل تعديليّة ،كانت عضو يف الهايكا وإستقالت
منها يوم  2015/ 4/ 27تنديدا بطرق إسناد
تراخيص رخص للقنواة.
ونهار  30أكتوبر  2019تعيِّنت رشيدة النّيفر
يف مهمة املكلفة باالعالم واالتصال يف ديوان رئيس
ّ
(إل كان فيها فراس قفراش) بعد ما
الجمهورية
كان الحديث عىل أن
تكون رشيدة النّيفر
واحدة من األربعة إلّ
يعيّنهم ال ّرئيس
املحكمة
يف
الدّستوريّة...
إستقالت
أكتوبر2021
ويف
رشيدة النّيفر من منصبها ،مستشارة
أوىل برئاسة الجمهوريّة ،لتؤ ّ
كد يف ك ّل
مناسبة أنّها مازالت وفيّة "للمرشوع" وما تف ّلت
حتّى فرصة باش تقول وتكتب هاك الجملة-املفتاح:
عىل العهد باقون!
ومن وقتها ،قليل وين سمعنا بشكون يحكي عىل
ّ
خاصة
رشيدة النّيفر وقليل وين وقعت إستضافتها،
وأنّها ما كانتش " "bonne clienteوما عملتش buzz
بأسباب خروجها من قرص ال ّرئاسة وأقىص جملة
ّ
وإل
قالتها" :ما كنتش راضية عىل طرق العمل"
حاجة تشبّه له ّ
كة ...لني جاء "مسلسل" الوزيرة
مديرة الدّيوان ال ّرئايس ّ
السابقة السيّدة نادية عكاشة
ّ
الصوتيّة املنسوبة ليها !
وما يُسمّ ى التّرسيبات
مش بركة ترسيبات صوتيّة مفرتضة لكن زادة
حديث عىل أسماء رؤساء وسفراء وشخصيّات من
محيط رئيس الدّولة ومنهم ،طبعا ،رشيدة النّيفر !
فكانت أوّال تدوينة عىل صفحتها الفايس بوكيّة
ومن بعد حضور يف برنامج "حواري" تلفزي وبعدو
زيارة لقرص قرطاج...
وبني تأكيدها ّ
ّ
الصوتيّة املفرتضة
أن الترسيبات
هي "إدّعاءات وإفرتاءات وتشويه لشخص رئيس
الدولة ومؤسسةالرئاسة تدخل تحت طائلة القانون
وشخصيا أضع نفيس عىل ذمة النيابة العمومية
لإلدالء بشهادتي عند االقتضاء.
ربي يحفظ تونس العزيزة من كيد الكائدين وال

ّ
(نص تدوينة األستاذة النّيفر)
عودة إىل الوراء".
ّ
ّ
وحضورها يف الحوار التلفزي وما "تفضلت به" من
معلومات غاية يف اإلبداع :ال ّرئيس يخدم عرشين ساعة
عىل أربعة وعرشين ،الواحد تلعب عليه الدّوخة ويميش
يغسل وجهو باملاء البارد ويرجع يعاود يسمع...
ّ
ينقزوا ويقولوا :نفس هالكالم
نعرف برشة باش
قالوه عىل رئيس فرنسا ،أمّ ا أنتم ما تحبّوا كان
األجانب! وأنا هاني باش نجاوب هالجّ ماعة هاذم
ّ
الشبيّب
بالحارض :حتّى كيف قالوها جماعة عىل
ماكرون ،قلت هاذا ه ّزان ونفضان ،عىل خاطر واقعيّا،
ّ
وإل إنرباطور هو قبل وبعد ك ّل يشء إنسان
رئيس
يلزمو يأكل ويرشب ويدوّش ويبدّل دبشو وحاجات
ّ
وإل
أخرين ال فايدة يف ذكرها ...ولهذا قيس سعيّد
ّ
إيمانويل ماكرون هما برش ،ينجّ موا يف ظرف معي
(حرب ،كارثةّ )...
ينقص من ساعات النّوم لكن يف ك ّل
الحاالت الزم يحافظ عىل ح ّد أدنى يم ّ
ّ
الصفاء
كنه من
ال ّذهني والقدرة عىل القرار...
توّة كيف األستاذة رشيدة النّيفر تكتب هاك
التّدوينة ،اِنجّ م نعمل  passeونقول ب ّرة ،ربّما ّ
إل
سمعته يف هاك التّرسيبات املفرتضة "مُ ستف ّز" (ومن
عندي نزيد :مُ قرف) ،وأنّها تعلن عن إستعدادها إلنارة
القضاء :معقول! وتذ ّ
كر يف نهاية التّدوينة أنّو ما
فمّ اش عودة للوراء ،هذا زادة يتعدّى ،رغم أنّها تدخل

يف فتح األبواب املفتوحة عىل خاطر يستحيل يرجع
ّ
ّ
بالضبط! ونقول الدكتورة
الشكل
املايض بنفس
رشيدة النّيفر ما تبدّلتش وقاعدة كيف ما هي ،وقت
إختارت باش تكون مع سعيّد ،ماهياش ناوية تسيّبو
توّة...
أمّ ا الخرجة متاعها يف الوطنيّة األوىل وترصيحها
"ا ُمل َر ّقم" عىل قدرة قيس سعيّد يف العمل املسرتسل،
ّ
ّ
حفظنا جملة
خاصة أنّو هو بيدو ،مشكور،
زايدة!
ّ
"آناء الليل وأطراف النهار" (وإل هي يف الحقيقة
جزء من آية كريمة ،ما تل ّزونيش باش نذكرلكم إسم
ّ
ّ
وخاصة رئيسة
السورة) وفهمنا أنّو هو وحكومتو
الحكومة يخدموا ليل ونهار والنّتائج هاهي باينة
ّ
الشهاري
وجليّة ما يتجاهلها كان متآمر:
ّ
واملؤسسات
مازالت تتصبّ والجرايات
اإلسرتاتيجيّة مازالت تخدم والدّولة محافظة
عليها ...أكثريش من ه ّ
كة خدمة ونتائج؟؟
La cerise sur le gâteau
كانت إستقبال ال ّرئيس قيس سعيّد
ّ
السابقة ورفيقة دربه يف
ملستشارته األوىل
مرشوعه التّأسييس وحديثه عىل حريّة
الصحافة والتعبري والتّفكري وبالغ ال ّرئاسة
ّ
الصفحة ال ّرسميّة عىل الفايس
هانو عىل
ّ
بالصوت...
بوك،أمّ ا الحديث وتبادل األفكار
ما سمعنا منّو يشء!
عالش الـcerise؟ عىل خاطر ،كان
ما خانتنيش التّوارخ ،نهارتها بال ّذات
ّ
ّ
ّ
الشارع
والصحافيّني يف
الصحافيّات
وأصواتهم باحّ ة عىل وضع البالد واإلعالم!
والسيّد ال ّرئيس األستاذ قيس سعيّد األوّل
رسه ،يف عوض يقبل الهياكل
قدّس ال ّله
ّ
ّ
للصحافيّني ويسمعهم ويعطي
ا ُملمثّلة
صورة أق ّل قتامة للعالم عىل البالد،يستقبل
ّ
السابقة املك ّلفة باإلتصال
مستشارته األوىل
واإلعالم ويحكي معاها! عىل شنوّة؟ ب ّرة أقرأ
فايس بوك ال ّرئاسة!
يقول القايل وشنيّة مشكلتك إنت؟ نقول هنا راني
يف بايل مواطن وحريّة التّفكري والتّعبري ّ
إل يحكي
كر ّ
عليهم ال ّرئيس املفدّى تشملني وهنا نحبّ نذ ّ
أن
األستاذة رشيدة النّيفر وقت كانت يف قرطاج وشادّة
" "départementاإلتّصال ،كانت أوّل من بدأ يح ّ
ط يف
حواجز بني ال ّرئيس واإلعالميّات واإلعالميّني ،مثال
ّ
يلزمهن/هم يطلبوا ال ّرئاسة عىل التّليفون الـ""fixe
ّ
(بالنّتيجة األوقات تول محدودة)وترك األسئلة أو
املواضيع ّ
إل يحبّوا يسألوا عليها...
ربّما يكون هذا داخل يف املقاربة الجديدة للمرشوع
الجديد الغري مسبوق وكذا ...لكن هاملرشوع الجديد
زادة ما يلزمش تكون فيه شوائب متاع لغة خشبيّة
متاع ُ
القدُم ...يعني يخدم عرشين ساعة ّ
وإل ما يفيق
ّ
ّ
الصوت
الصباح (كيف ما قال
كان بعد الحداش متاع
متاع التّرسيب) ما تهمّ ناش يارس ،امله ّم بالنّسبة
لربشة ناس ومنهم عبدكم الفقري لربّه ،شنيّة الخِ دمة؟
شنيّة النّتائج؟ وين ناوي يميش بالبالد؟
يف ما عدا هذا،أنا اِن ّزهك يا أستاذة من اليشء إلّ
برشة يخمّ موا فيه:تحِ بّ عىل بليّصة وربّما بالصة
نادية عكاشة ...خاطر إنت تعرف أنّو ّ
إل فات عمرو
ّ
ّ
الصفاء...
خاصة بنفس
ما يرجع
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البنك املركزي قد يستعد للرتفيع يف نسبة الفائدة املديرية

قرار كارثي على القدرة الشرائية للمواطن وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية
جمال الدين العويديدي
بعد «لقاءات الربيع» « Spring Meetingsالتي نظمها البنك
الدويل وصندوق النقد الدويل يف واشنطن يف األسبوع بني  18و24
أفريل  2022والتي حرضها ممثلني عن الحكومة التونسية تحت
إرشاف ومسؤولية محافظ البنك املركزي حيث كان يحدوهم أمال
يف نيل موافقة من صندوق النقد الدويل ليتم زفها للشعب التونيس،
غري أن الحصيلة تبدو سلبية حسب ما أجمع عليه العديد من
الخرباء الذين واكبوا فعاليات هذه الندوة.
وقد كان حريّا بمحافظ البنك املركزي والوفد الوزاري الذي
اختاره ملرافقته ،عقد ندوة صحفية لتوضيح النتائج التي أفضت
إليها هذه املشاركة .غري أنه مع األسف تمسك بالصمت وقد
ساعده عىل ذلك ما طغى عىل الساحة السياسية من تصعيد خطري
ناهيك عن الترسيبات التي زادت الوضع السيايس تعكريا كانت
البالد يف غنى عنه .حيث أصبح الوضع االقتصادي واالجتماعي يف
واد والسلطة يف واد آخر .وكأننا نستشعر يف سياسة الهروب من
الواقع عرب التبشري بنجاحات تبدو غري مربرة كما سنبينه الحقا
زيادة عىل اإلعالن عن إنتاج فالحي مازال عىل سوقه نسأل الله له
السالمة إن كتبه الله لنا.
من هذا املنطلق نريد أن نذكر بما كتبناه يف افتتاحية الشارع
املغاربي بتاريخ  27جويلية  2021أي بعد يومني من اإلعالن عن
«مسار  25جويلية  .»2021حيث تساءلنا يف خاتمة تلك االفتتاحية
التي كانت تحمل عنوان «ووقع ما كان يجب أن يقع »...عما
إذا كان هذا املسار الذي تجاوبت معه رشائح كبرية من الشعب
التونيس «سوف تكون له ركائز وطنية ثابتة تُبنى عىل أساس
ترشيعات جريئة ،مفصلية ورسيعة كسحب قانون البنك املركزي
الظالم الصادر يف سنة  2016ومراجعة مضمون االتفاقيات
غري املتكافئة التي أرضت باملسرية التنموية يف البالد ووضع حد
للتدخل األجنبي وترشيد التوريد للتحكم يف العجز التجاري الذي
دفع العملة الوطنية إىل الحضيض وكبّل الدولة بديون خارجية
خطرية تمثل ما ال يقل عن  %70من الدين العمومي .كما أكدنا
أنه «يف غياب بداية تحقيق هذه املضامني املصريية واملفصلية يف
األسبوع القادم (أي مع بداية شهر أوت  )2021نعتقد أنه ال يمكن
أن يتحقق نفعا للشعب التونيس حقيقة».
رئيس الجمهورية «يشيد بالعالقة االسرتاتيجية مع االتحاد
األوروبي» بدون تقييم رسمي لنتائجها يف الوقت الذي يعلن فيه
«ماكرون» «تأييده ملراجعة معاهدات االتحاد األوروبي» اعرتافا
باإلخالالت التي تشوبها؟
اليوم وبعد ميض تسعة أشهر ونصف من تاريخ  25جويلية
 2021ال يشء يذكر من هذه املضامني تم فتحها أو حتى التعرض
لها .بل العكس حيث نالحظ أن رئيس الجمهورية وبمناسبة
تقديمه التهاني للرئيس الفرنيس إثر إعادة انتخابه مؤخرا «يشيد
باستغراب بالعالقة االسرتاتيجية لتونس مع االتحاد األوروبي يف
غياب كامل لتقييم رسمي لنتائج هذه الرشاكة .خاصة وأن هذه
اإلشادة جاءت يف نفس الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنيس
«تأييده ملراجعة مُعاهدات االتحاد األوروبي» نظرا للتصدع الذي
أصبح عليه الوضع داخل هذا االتحاد منذ عدة سنوات خاصة
بعد أزمة الدين اليوناني وكذلك اإلسباني واإليطايل والربتغايل
وبعد خروج بريطانيا عرب «الربيكسيت» .وحاليا نتيجة تأزم
الوضع االقتصادي واملايل إثر تداعيات الحرب الروسية-األطلسية
يف أوكرانيا حيث ترضرت عديد البلدان األوروبية التي يعتمد
اقتصادها عىل الغاز الطبيعي والنفط الرويس (معدل عام  %45يف
كامل بلدان االتحاد) وبنسبة  %65يف املجر مثال وكذلك يف النمسا
وأملانيا وغريها.
حيث إثر نجاح الحكومة بتاريخ  4ماي  2022لسداد سندات
الخزينة عىل املدى القصري  BTCبمبلغ مليار دينار عرب إصدار
سندات جديدة يف نفس التاريخ وبنفس املبلغ عىل مدى قصري
بتسعة أسابيع أي يف أجل محدود ليوم  6جويلية  ،2022الخزينة
العمومية مطالبة من جديد للقيام بنفس العميلة يوم االثنني 9
ماي بمبلغ يف حدود  810,6مليون دينار وبآجال طويلة حُ دّدت

لشهر ديسمرب  2028وشهر نوفمرب  2030وشهر مارس .2033
غري أن البنوك املعنية رفضت تقديم عروض لتمويل هذه السندات
ألسباب تتعلق بامتناع هذه االخرية لالستثمار يف سندات الدولة
عىل املدى الطويل وتقترص عىل تمويل السندات عىل املدى القصري
بالنظر إىل تقلص قدرتها عىل تمويل ديون الدولة.
وبالنظر لهذا العزوف أصبحت الدولة مطالبة بسداد مبلغ
 810,6مليون دينار نقدا زيادة عىل ذلك تجد الحكومة نفسها
مطالبة بسداد دين مماثل بعد يومني أي يوم  11ماي  2022بمبلغ
 946,8مليون دينار لخطني من سندات الخزينة قصرية املدى؟
مع املالحظ أن عزوف البنوك عن تمويل السندات طويلة املدى
يبدو يف عالقة برتصدها لقرار الرتفيع يف نسبة الفائدة املديرية التي
يطبخ له البنك املركزي يف هذه األيام لذلك تخري اختصار االستثمار
يف السندات قصرية املدى فقط يف الوقت الحارض.
يف هذا السياق يجب التأكيد أن الدولة اعتادت اللجوء لهذه
الطريقة لتجاوز التعثر يف سداد ديونها الداخلية منذ مدة .من ذلك
قامت يف شهر فيفري  2022املايض بسداد ثالثة أقساط لسندات
قصرية املدى  BTC (13أسبوع) يوم  02فيفري  2022بمبلغ 651
مليون دينار ويوم  09فيفري ( 2022عىل  13أسبوع أيضا) بمبلغ
 909,8مليون دينار ويوم  15فيفري ( 2022عىل  52أسبوع)
بمبلغ  47مليون دينار .هذا عالوة عىل سندات الخزينة املعادلة
 BTA %6بتاريخ  11فيفري  2022بمبلغ  909,8مليون دينار.
كما ال يخفى أن الخزينة مطالبة بسداد سندات بداية من يوم
 9ماي  2022إىل آخر هذه السنة بمبلغ  6مليار دينار من بينها 1,7
مليار سندات الخزينة املعادلة ( )BTAو 4,3مليار دينار سندات
قصرية املدى ( )BTCمنها  4,1مليار يف الشهرين القادمني.
بمعنى واضح يبدو جليا أن الدين العمومي التونيس الداخيل
والخارجي لم يعد قابال للتحمل بما ال يدعو ألي شك عالوة عىل
أنه أصبح مكلفا جدا .وهو ما يتطلب إعادة النظر يف طريقة
معالجة هذه املعضلة الوطنية الكارثية وأن التمادي يف هذا املنزلق
ال يمكن أن يؤدي إال ملزيد من تعكري الوضع املايل للبالد .خاصة وأن
هذا التميش العبثي يغلق الباب أمام أي إمكانية لدفع االستثمار
الداخيل لخلق الثروة ومواطن شغل بوصفه السبيل الوحيد إلخراج
البالد من هذا املنزلق الخطري الذي ينذر بانفجار اجتماعي خطري.
كما أن البنك املركزي مدعو بكل جدية وبكل قوة أن يعيد النظر
يف التميش الليربايل الدغمائي املزعوم العتبار السياسة النقدية التي

تعتمد الرتفيع يف نسبة الفائدة املديرية هي السبيل الوحيد ملقاومة
التضخم والحال أن التجربة التي توخاها أثبتت أن هذه الطريقة
ليس لها عالقة يف واقع الحال يف تونس لسببني أساسيني:
 األول أن التضخم يف تونس سببه األسايس هو انهيار قيمةالدينار سواء مقابل اليورو أو مقابل الدوالر األمريكي بوصفها
العمالت األساسية للمبادالت للتجارية الخارجية يف تونس وهو
ما يعرف «بالتضخم املستورد» .وبما أن البنك املركزي يتسرت
عىل فظاعة العجز التجاري يف البالد لعدة اعتبارات داخلية
وخارجية فهو يلتجئ نحو الرتفيع يف نسبة الفائدة املديرية التي
ستدمر القدرة الرشائية للمواطن كما ستدمر القدرة التنافسية
للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والحال انها تعاني من
مشاكل جمة هي يف غنى عنها.
 ثانيا أن التضخم يف تونس سببه أيضا التهرب والتهريبواالقتصاد املوازي الذي يمثل يف أدنى تقدير  %25ويمكن أن يناهز
 %50من الناتج الداخيل اإلجمايل يف بلد يشتغل تحت قانون حرية
مطلقة لألسعار .حيث تعيش تونس هيسترييا غري مسبوقة
من الزيادات العشوائية واملفرطة يف األسعار بدون أي رقيب وال
حسيب .يف هذا الوضع يصبح الحديث عن سياسة نقدية ملقاومة
التضخم مسألة ال تستقيم وخطوة غري مسؤولة يف حق الشعب
ويف حق اقتصاد البالد.
تأكيدا عىل ما نقوله وأمام تفاقم العجز التجاري يف النظام
العام املقيم املعتمد عامليا منذ سنة  2010والذي وعد محافظ
البنك املركزي عىل صفحات جريدة «الشارع املغاربي» باعتماده
هذه السنة ولكن لليوم لم يتبني شيئا من وعده .والحال أن معدل
العجز التجاري يف الثالثة أشهر األوىل من سنة  2022بلغ  2,5مليار
دينار شهريا مما سيفيض لعجز سنوي فظيع يف حدود  30مليار
عىل مدى سنة  2022يتم تغطيته بالعملة األجنبية وبالقروض
الخارجية ،إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لرتشيد التوريد
طبقا للفصل  57من قانون املالية لسنة .2022
إذا أقدم مجلس إدارة البنك املركزي برئاسة املحافظ عىل الرتفيع
يف نسبة الفائدة املديرية سعيا لضمان نسبة فائدة إيجابية خدمة
ملصالح البنوك ورضبا للقدرة الرشائية للمواطن التونيس والقدرة
التنافسية للمؤسسات الوطنية سوف يقرتف خطئا جسيما يف حق
البالد والحال أنها يف وضع اجتماعي وسيايس واقتصادي متفجرا
سوف يتحمل مسؤولية عظمى يف تداعياته عىل البالد.

maghrebstreet@gmail.com
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القطاع البنكي يطور دعائمه المالية :
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بنك تونس العريب الدويل ( )BIATيف الصدارة
والبنك العريب لتونس ( )ATBنتائجه سلبية ويف أسفل الرتتيب

كريمة السعداوي

نرشت البنوك املدرجة يف بورصة تونس لألوراق املالية
وهي  12بنكا شموليا مقيما ،يف الفرتة االخرية ،قائماتها
املالية بعنوان السنة املالية  2021وذلك غداة مصادقة
مجالس اداراتها عليها وانعقاد الجلسات العامة السنوية
للمساهمني فيها .وابرزت القائمات املالية اجماال مواصلة
القطاع البنكي تطوير مؤرشات نتائجه وتماسك دعائمه
املالية باعتبار تحسن مستوى املوارد واالموال الذاتية بما
مكن من الزيادة يف قائم القروض املمنوحة للحرفاء يف سياق
ظرف اقتصادي اتسم بانتعاشة طفيفة وبتحديات عديدة
يجابهها املتعاملون االقتصاديون تبعا لتداعيات الجائحة
واالزمة االقتصادية يف البالد.
وبالتزامن مع نرش البنوك قائماتها املالية ،اصدر البنك
املركزي التونيس بدوره قائماته املالية وتقرير مراقبي
الحسابات حولها بما ابرز مستوى تدخل مؤسسة االصدار
لدعم القطاع البنكي سيما يف ما يتعلق بضخ السيولة وتعديل
املنظومة املالية ككل .وتباينت مستويات النتائج واملؤرشات
الهيكلية املحققة من قبل البنوك ومستويات تماسكها مع
تقيد اغلبها باملعايري التنظيمية النافذة يف مجال املالءة املالية
ومالئمة الودائع للمستحقات عىل الحرفاء.

بنك تونس العربي الدولي في الصدارة
والبنك العربي لتونس في أسفل الترتيب
ارتفع اجمايل اصول القطاع البنكي نهاية  2021اىل
 109388مليون دينار مقابل  101858مليون دينار اواخر
 2020مما يعني تسجيل زيادة مهمة قيمتها  7530مليون
دينار ونسبتها  7.4باملائة .وازداد ،يف هذا االطار ،قائم
محفظة السندات التجارية واالستثمارية بني ديسمرب2020
وديسمرب 2021بنحو  3099مليون دينار وهو ما يعادل
تطورا مطردا نسبته  26باملائة وذلك عالوة عىل نمو قائم
املستحقات عىل الحرفاء من  73606مليون دينار اىل 76828
مليون دينار وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بـ  3222مليون
دينار او بـ  4باملائة.
ويرجع تحقيق هذا التطور اىل زيادة ودائع الحرفاء
واموالهم من  71938مليون دينار اواخر  2020اىل 77347
مليون دينار موىف العام الفارط بنمو قيمته  5409مليون
دينار ونسبته  7.5باملائة .كما ارتفعت
االقرتاضات واملوارد الخاصة بـ  40مليون دينار
اىل  5798مليون دينار فضال عما شهدت االموال
الذاتية من تحسن بنسبة  5.8باملائة اىل حدود
 16648مليون دينار وهو ما يؤكد تماسكها
رغم انكشاف القطاع بحدة عىل مخاطر القطاع
العام.
يف جانب اخر ،عرفت أرصدة املردودية تقدما
واضحا حيث ارتفع الناتج البنكي الصايف للقطاع
بنسبة  10.8باملائة اىل  5550مليون دينار موىف
العام الفارط ،يف حني سجلت نتيجة االستغالل
نموا بنسبة  4.6باملائة اىل حدود  1756مليون
دينار وناهزت النتيجة الصافية االجمالية
1098مليون دينار وهو ما يوافق نموا نسبته
جد عالية وذلك بواقع  14.1باملائة .وتراجعت
تكلفة املخاطر بـ 7.4باملائة اىل  1033مليون
دينار علما ان البنوك واصلت يف معظمها التقيد
بالقواعد التنظيمية التي يضبطها البنك املركزي،
عىل هذا املستوى.
وتميز ،عىل هذا الصعيد ،بنك تونس العربي

الدويل حيث احتل صدارة الرتتيب يف كافة مؤرشات وارصدة
الهيكلة املالية واملردودية اذ بلغ الناتج البنكي الصايف
 1.015.5مليون دينار وهو اعىل رصيد يف القطاع عىل غرار
قائم الودائع الذي ارتفع اىل  16.220.1مليون دينار .أما
املستحقات عىل الحرفاء فقد بلغت مستوى قياسيا بواقع
 12.138مليون دينار باعتبار منح ما يقارب الـ 46500
قرض لألفراد وأكثر من  2300قرض لدعم استثمارات
املؤسسات .باإلضافة إىل ذلك ،تحسنت جودة مخاطر
القروض مع انخفاض معدل القروض املصنفة والتي هي
محل نزاع إىل  5.5باملائة.
وبالنظر لهذه االنجازات ،استقرت النتيجة الصافية
للبنك عند  266.8مليون دينار وهو ما مكن من مزيد تدعيم
مؤرشات املردودية وجعلها يف مستويات عالية بواقع 5.3
باملائة ملؤرش الناتج البنكي الصايف  /مجمع االصول و14.5
باملائة للعائد عىل االموال الذاتية.
كما عرفت مؤرشات البنوك العمومية نموا ملحوظا اذ
بلغ الناتج البنكي الصايف لبنك االسكان  569مليون دينار
اواخر  2021وذلك باعتبار تطور االصول اىل  12092مليون
دينار وهوامش الوساطة والعموالت .وحقق البنك الوطني
الفالحي ارتفاعا يف نتيجته الصافية بنسبة  59.5باملائة

عند  163مليون دينار .ويف ذات السياق ،شهد مستوى
ودائع البنوك الخاصة بشكل عام تحسنا اذ بلغت موىف العام
الفارط يف ما يخص البنك التجاري  8545مليون دينار بزيادة
نسبتها  7.18باملائة مقارنة بسنة  2020وسجل االتحاد
البنكي للصناعة والتجارة نموا مهما لهامش الوساطة
نسبته  5.20باملائة ليناهز هذا الرصيد العام الفارط زهاء
151مليون دينار.
واحتل البنك العربي لتونس اسفل الرتتيب عىل جميع
املستويات تقريبا سيما يف ما يتعلق باملردودية والعائد
عىل االصول واالموال الذاتية والنتائج املحاسبية ومؤرشات
الهيكلة واملالءة املالية .وتربز القائمات املالية للبنك لسنة
 2021تسجيله خسائر كربى بقيمة  68.5مليون دينار تعود
باألساس اىل تراجع عائدات االستغالل اىل  602.7دينار مع
ارتفاع تكلفة املخاطر بنسبة  79.04باملائة لتبلغ 107.7
مليون دينار.
يف جانب اخر ،ارتفعت أجور موظفي البنك اىل 115.9
مليون علما ان العبء السنوي الخام املرتتب عىل تأجري املدير
العام ناهز سنة  2021زهاء  1.245مليون دينار بما يعني
ان معدل االجر الشهري للمدير العام يساوي  103.75ألف
دينار .كما بلغت األعباء املتعلقة بمنح أعضاء مجلس اإلدارة
ورئيسه  375ألف دينار .وناهزت ودائع
الحرفاء نهاية السنة املنقضية 5902.3
مليون دينار يف حني ال تتجاوز قيمة
املستحقات عىل الحرفاء  5155.9مليون
دينار .وتراجع رصيد السيولة اىل 372.183
مليون دينار .وكانت وكالة فيتش للتصنيف
االئتماني ،قد خفضت نهاية مارس الفارط
تصنيف البنك العربي لتونس من -Bاىل
. CCC

البنك المركزي يطور أداءه

نرش نهاية افريل الفارط البنك املركزي
التونيس قائماته املالية وتقرير مراقبي
الحسابات حوله وااليضاحات املتعلقة بها.
وبينت القائمات تسجيل قائم تدخل البنك
يف السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك،
ارتفاعا قدره  224.1مليون دينار ،أي
بنسبة  3.6باملائة ،ليبلغ  6534.1مليون
دينار يف موىف سنة  ،2021مقابل 6.310
مليون دينار سنة  2020وذلك نتيجة
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لالرتفاع الطفيف يف حاجات البنوك للسيولة.
وكانت هذه التدخالت أساسا يف شكل طلبات عروض ملدة
 7أيام حيث مثلت نسبة  79.6باملائة من قائمها اإلجمايل
وبلغت  5.200مليون دينار مقارنة بـ  3.600مليون دينار
سنة  2020وهو ما يعادل زيادة قيمتها  1.600مليون
دينار ونسبتها  44.4باملائة ،وقد تدعم هذا التطور حسب
املعطيات التي افصح عنها البنك املركزي ،بلجوء البنوك
بصفة أكرب لعمليات إعادة التمويل ملدة شهر واحد والتي
ارتفع قائمها من  557مليون دينار يف نهاية سنة  2020إىل
 939مليون دينار يف نهاية سنة  2021أي بزيادة تقدربـ
 382مليون دينار وما يعادل  68.6باملائة.
وكانت مؤسسة االصدار قد احدثت هذه االلية يف أفريل
 ،2020بهدف دعم البنوك واملؤسسات املالية ملضاعفة
جهودها من أجل مواجهة تداعيات األزمة الصحية كوفيد
 .-19وبحساب املعدالت السنوية ،ارتفع قائم كل من عمليات
إعادة التمويل طويلة االجل ملدة شهر واحد وتسهيالت
القروض ملدة  24ساعة بـ 699.8مليون دينار و 142مليون
دينار لينتقال عىل التوايل بني ديسمرب  2020وديسمرب 2021
من  163.2مليون دينار إىل  863مليون دينار ومن 464.1
مليون دينار إىل  606.1مليون دينار.
من ناحية أخرى ،بلغ الحجم الوسطي لعمليات مقايضة
الرصف اواخر  2021نحو  452.3مليون دينار مقارنة بـ

 192.3مليون دينار يف سنة  ،2020مما يعني تسجيل زيادة
بـ  260مليون دينار.

افاق تطور نشاط البنوك التونسية

رغم التحديات التي تواجهها البنوك التونسية سيما يف
ما يتعلق بتعرضها ملخاطر اقراض املؤسسات العمومية
وللدولة ،فإنه من الرضوري تطوير القطاع البنكي عىل
املستويني الترشيعي والتقني بما يتيح للبنوك االنخراط
يف منظومات املعايري املحاسبية الحديثة واالستفادة من
الخدمات والتكنولوجيات املالية الجديدة املتوفرة يف الساحة
العاملية عىل غرار انشطة "فينتاك" .ويشري مصطلح
التكنولوجيا املالية أو "فينتاك" إىل صناعة مكونة من رشكات
تعمل عىل تسخري التكنولوجيا لخدمة قطاع املدفوعات،
ورشكات التكنولوجيا املالية وهي رشكات ناشئة تراهن
عموما بقوة عىل استخدام الربمجيات االعالمية الحديثة.
وتشهد منذ مدة حاجات حرفاء البنوك تطورا مطردا
مما يفرض االستجابة لها عرب تحديث النواتج البنكية
والخدمات املقدمة وتوطيد دعائمها كخدمات مستجدة
وذات مواصفات عالية السالمة واالمان والجودة ،وفقا
للمعايري الدولية.
وقامت ،يف هذا الصدد ،عدة بلدان عرب العالم بتطوير
مجاالت البنوك املفتوحة "اوبن بانكينغ" كمجاالت وانظمة
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تمكن الحرفاء ،عىل اختالف اصنافهم ،من افراد ورشكات
من النفاذ اىل بيانات مختلفة تتعلق بموجوداتهم وعملياتهم
عرب وسائط عن بعد تتّسم بدرجة عالية من االمان.
وال يزال القطاع البنكي يف تونس يسعى لالندماج يف هذا
الواقع التقني والتسويقي الجديد عىل وقع تجسيم محاوالت
وبرامج ناجحة لعدة مؤسسات بنكية لتاليف التأخر يف هذا
املجال علما ان عددا مهما منها سواء يف القطاعني الخاص
أو العمومي يبذل جهودا كربى يف مسارات التحول الرقمي
والخدماتي مما مكنه من فرض نفسه اقليميا وحتى دوليا.
وتعرف البنوك بشكل عام تحوال هائال عىل مستوى الدور
املوكول اليها .ولكن الترشيعات يف تونس تبقى محتاجة
اىل بعض التطوير امام التطور التكنولوجي والتسويقي
ألنشطتها سيما ان هذه الترشيعات غري واضحة احيانا
وتدفع نحو الرقابة الذاتية تجاه التجديد.
يذكر ان البنك املركزي التونيس كان قد اطلق خالل شهر
جوان  2020موقع واب للتكنولوجيا املالية "فينتاك" يف
وقت افتتح البنك عمليات التسجيل عىل الخط لالستفادة
من حقيبته الترشيعية .وعمل البنك املركزي التونيس
خالل السنوات األخرية عىل نحو خاص عىل تطوير قدراته
التكنولوجية عرب ادخال التكنولوجيا يف مجال الخدمات
املالية وتوفري االطر الترشيعية ملساعدة رشكات التكنولوجيا
املالية عىل تطوير برامج تنميتها.

التونسية لألوراق المالية :

منحى السوق

قفزة لـ  MIPوتراجع لـ Tawasol

واصل املؤرش املرجعي لألسبوع الثاني عىل التوايل منحاه
اإليجابي مستفيدا يف ذلك من تواصل نرش مؤرشات النشاط
ونتائج عام  2021التي تبعث عىل االرتياح .وسجل "توننداكس"
ارتفاعا بـ  0,2يف حدود  7273,53نقطة رافعا بذلك أداءه السنوي
اىل .٪ 3,2
• ظل حجم املبادالت ضعيفا نتيجة غياب تبادالت بالكتل .ويف
ظل أسبوع اقترص نشاطه عىل  3أيام بسبب عطلة عيد الفطر
لم تتعد كتلة األموال املتبادلة  12,5مليون دينار بما مثّل معدّال
يوميا بـ  4,2ماليني دينار حسب تحليل الوسيط ببورصة تونس
لألوراق املالية.

تحليل تطور األسهم

• تصدر سهم رشكة املغرب الدويل لالشهار  MIPقائمة
التسعري وتمكن رغم عدم تداوله من تحقيق قفزة بـ ٪ 12,5
بقيمة  0,180دينار ماحيا بذلك جزءا من خسائره السنوية

بالبورصة والح ّد منها اىل – .٪ 10
• كان سهم مجموعة بولينا القابضة Poulina Group
 Holdingضمن أكرب الرابحني خالل األسبوع املذكور وسجل
وسط تدفقات مالية بـ  18ألف دينار تقدّما بـ  ٪ 5,8بقيمة
 10,580دينارا.
• سجل سهم رشكة  SOTEMAILأضعف أداء خالل األسبوع
املذكور ووسط مبادالت لم تتعد ألف دينار تراجع بـ  ٪ 8,4ولم
يتجاوز سعره  2,380دينار .وعرفت الرشكة املختصة يف صنع
األرضيات الخزفية املربّعة بداية صعبة يف عام  2022اذ تراجعت
مبيعاتها بـ  ٪ 24,8اىل  10,8ماليني دينار خالل الثالثي األول من
العام الجاري.
• شهد سهم مجمع تواصل القابضة Tawasol Group
 Holdingاملتواجد بدوره يف املنطقة الحمراء تراجعا بـ ٪ 4,1
بقيمة  0,700دينار ولم يجمع سوى  42ألف دينار عىل امتداد
األسبوع املذكور.

• كان سهم البنك التونيس  Banque de Tunisieاألكثر اقباال
عليه وتمكن من جمع  2,4مليون دينار وحقق بذلك قفزة بـ 0,5
 ٪بقيمة  6,060دينارا.

مستجدات السوق
• جلسة عامة عادية للرشكة التونسية إلعادة التأمني Tunis
: RE
تعقد الرشكة التونسية إلعادة التأمني يوم  3جوان 2022
جلسة عامة عادية انطالقا من الساعة العارشة صباحا وذلك
بنزل ماريوت بتونس العاصمة (الكائن باملركز العمراني
الشمايل) .وستخصص الجلسة للمصادقة عىل حسابات نشاط
 .2021وحسب مرشوع قرارات الجلسة ،حققت الرشكة سنة
 2021مرابيح صافية بـ  16,7مليون دينار وتنوي توزيع مربوح
بـ  0,350دينار عن كل سهم .وستكون املرابيح جاهزة بداية من
يوم  16جوان .2022
• رشكة "أدوية"  Adwyaتنرش قائماتها املالية املحددة يف 31
ديسمرب : 2021
نرشت الرشكة الصيدالنية "أدوية" قائماتها املالية الخاصة
بنشاط  .2021وكشفت القائمات عن تراجع يف رقم معامالت
الرشكة بـ  95( ٪ 2,8مليون دينار) وانخفاض يف مرابيحها
الصافية بـ  1,5( ٪ 4,6مليون دينار).
• رشكة النقل بواسطة األنابيب  SOTRAPILتنرش قائماتها
املالية عن نشاط : 2021
أظهرت القائمات املالية التي نرشتها رشكة النقل بواسطة
األنابيب عن نشاطها خالل عام  2021تحقيق نتائج طيبة اذ نما
رقم معامالتها بـ  ٪ 11,6بقيمة  18,1مليون دينار فيما ارتفعت
مرابيحها الصافية بـ  ٪ 6,7يف حدود  7,6ماليني دينار.
ومن املنتظر ان تعقد الرشكة جلستها العامة العادية يوم
الخميس  16جوان  2022انطالقا من الساعة العارشة صباحا
وذلك بنزل اليكو  LAICOبتونس العاصمة للمصادقة عىل
حسابات نشاط  2021والنظر يف اقرتاح توزيع أرباح بـ 1050
دينار عن كل سهم.

اشهار
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بسبب إدارة عاجزة ومنظومة فاسدة واختالسات متكررة :

تتحول إىل خطر داهم !
السكك احلديدية ّ

محمد الجاللي
تظافرت كل األسباب والعوامل يف الرشكة
الوطنية للسكك الحديدية لتحوّل القطار اىل
خطر عىل سالمة املسافرين ومستعميل الطريق
عىل حد السواء .وفضال عن الوضعية السيئة
ّ
وترهل حالة
لشبكة السكك الحديدية بتونس
القطارات وضعف الصيانة تنضاف اىل القائمة
عوامل أخرى ال تقل خطرا عن سابقاتها.
نتحدث عن فساد استرشى منذ سنوات
باملؤسسة العمومية املذكورة فأنتج منظومة
إعالمية واتصالية مشلولة كان يفرتض ان تسهر
عىل تنظيم سري القطارات .كما أدى الفساد اىل
نهب مقدرات الرشكة سواء من أطراف خارجية
أو حتى من بعض أبنائها وساهم يف تعمد
بعض االعوان مزاولة أعمال دقيقة وحساسة
وهم تحت تأثري مواد مخدرة واألخطر من كل
ذلك عجز إدارات متعاقبة عن التصدي للتسيب
واالستالءات والتالعب بامللفات يف ظل استرشاء
سياسة قائمة عىل االفالت من العقاب وتغول
بعض النقابات.

اخالالت وتراخ

"انا ابن سكة الحديد ولكني كنت دوما
انصح عائلتي واقاربي بعدم السفر عرب القطار
او تفادي املكوث يف اوىل او اخر عرباته تفاديا ألي
مكروه يف صورة حدوث اصطدام ".هكذا ّ
لخص
مدير بالرشكة الوطنية للسكك الحديدية رأيه يف
مدى توفر إجراءات السالمة عىل متن قطارات
الرشكة.
املوظف الذي ّ
فضل عدم كشف هويته أكد ان
موضوع سالمة سري القطارات مرتبط أساسا
بما نتج عن مرشوع كهربة الضاحية الجنوبية
وإرساء منظومة تشوير ( )signalisationيف
 2008مربزا ان امللف آل اىل القطب القضائي املايل
واالقتصادي بسبب ما اعتربها اخالالت خطرية
تهدد سالمة املواطنني.
وأشار اىل ان رشكة فرنسية تكفلت بكهربة
خط االحواز الجنوبية واىل ان رشكة إيطالية

زودت السكة بمنظومة خاصة بالتشوير الفتا
اىل ان هذا املرشوع دخل حيز االستغالل يف 2012
رغم عدم اجراء االستالم النهائي للصفقة بسبب
وجود قرابة  100إخالل.
موظف اخر بنفس الرشكة استغرب مما
اسماه تراخ مريب من الرشكة يف اللجوء للقضاء
مبينا ان املجمع األجنبي استغل هذا الرتدد
ليتوجه اىل التحكيم الدويل.
يف هذا السياق يؤكد تقرير منجز من قبل إدارة
الرشكة يف  2020حصلت "الشارع املغاربي" عىل
نسخة منه ان الرشكة الوطنية للسكك الحديدية
ابرمت يف  7فيفري  2008صفقة مع مجمع
متكون من رشكتي "الستوم" و"انصالدو"
لكهربة وارساء منظومة تشوير لخط الضاحية
الجنوبية بمبلغ جميل ناهز  100مليون دينار.
والحظ التقرير ان انجاز الصفقة شهد تأخريا
بسنتني وان مرشوع الخط املكهرب دخل حيز
االستغالل يوم  6أفريل  2012مؤكدا ان املجمع
توقف عن مواصلة اشغال رفع التحفظات عىل
االخالالف الفنية حاملا خصمت رشكة سكك
الحديد  5.4ماليني دينار من حساباته تعلقت
بخطايا تأخري.
ّ
وبي التقرير ان املجمع األجنبي لجأ يف 2013
اىل التحكيم الدويل بباريس وان التحكيم أصدر
قرارا يف  2016يقيض بتغريم املؤسسة العمومية
بـ  10ماليني أورو اضافة اىل خطايا بدعوى
تحملها مسؤولية التأخري يف تنفيذ الصفقة.
نفس التقرير ذكر ان رشكة سكك الحديد
اودعت يف  2016شكاية جزائية باملجمع األجنبي
من أجل افتعال وثائق وتغيري متعمد للحقيقة
عند االدالء باملؤيدات لدى هيئة التحكيم الدولية.
وأشار اىل ان املجمع استنجد بسفارتي
فرنسا وإيطاليا لفتح قنوات التفاوض مع
الرشكة البرام تسوية يف امللف واىل ان جلستني
عقدتا بوزارة النقل دون التوصل اىل أي تفاهم.
اما عن تداعيات عدم رفع االخالالت املسجلة
يف مرشوع كهربة وتشوير الخط الحديدي

للضاحية الجنوبية للعاصمة فقد أكد التقرير انه
ال يمكن اصالح االعطاب املوجودة عىل السكة
من قبل أي مصنع آخر غري الرشكة اإليطالية
التي تملك حقوق امللكية الفكرية للتجهيزات.
وجاء يف التقرير" :يف حالة تواصل رفض
مجمع  ALSTOM-ANSALDOرفع التحفظات
الفنية العالقة واصالح العيب الذي يهدد سالمة
سري القطارات واملسافرين وتواصل رفضه
التعاون مع الرشكة لتوفري املساعدة الفنية و
قطع الغيار الرضورية فهذا يجعل كافة منشآت
التشوير مهددة بالتوقف عن العمل يف أية لحظة
علما ان الكلفة التقديرية لتجديد كامل منظومة
التشوير عىل خط الضاحية الجنوبية هي 100
مليون دينار".
بني شهري سبتمرب واكتوبر من سنة 2021
بعث سليم الزويبي املدير السابق لسالمة سري
القطارات ومحمد املهدي قطاط رئيس قسم
الرتاتيب ما ال يقل عن أربع مراسالت اىل املدير
العام املساعد للرشكة ومدير استغالل الشبكة
الحديدية تمحورت حول ما أسماها "الحالة
الكارثية للتشوير باإلدارة املركزية الستغالل
الشبكة الحديدية".
وأكد املديران يف مراسلة تعود اىل  16سبتمرب
 2021انه ينتج عن تواتر االعطاب وكثرتها وعدم
إصالحها يف االبان تدخل برشي وان ذلك يهيء
أرضية خصبة للحوادث الناجمة عن االعتياد
والتهاون باإلجراءات.
وأشارا اىل ان "الوضعية الحالية للتشوير
بالشبكة الحديدية بأحواز تونس واملنطقة
الرشقية وبخط تونس-غار الدماء كارثية وتنذر
بوقوع أخطاء برشية" واىل انها "ستؤدي حتما
اىل حوادث خطرية وارضار جسيمة بالعباد
والعتاد".
املديران طالبا بالتدخل بصفة استعجالية
إلصالح االعطاب وضمان سري القطارات يف كنف
السالمة التامة.
وذ ّكر املديران يف مراسلة اىل اإلدارة املركزية

الستغالل الشبكة الحديدية ان "تعطل العمل
العادي ملنشآت التشوير تسبب سابقا يف حادث
جسيم وخطري تمثل يف اصطدام القطار بحافلة
يف نابل" وان من أسباب الحادث طول مدة تعطل
التقاطع.
ويف مراسلة تعود ليوم  4أكتوبر  2021وجهها
اىل املدير العام املساعد للرشكة أبرز سليم الزويبي
ان اإلدارة املركزية الستغالل الشبكة الحديدية لم
تتفاعل إيجابيا مع ملف املخاطر الناجمة عن
االعطاب املسجلة بمنظومة التشوير.
بعد ثالثة أيام فقط وتحديدا يوم  7أكتوبر
 2021شهدت سكة الحديد اصطدام قطارين يف
محطة مقرين الرياض بتونس .وذكرت وزارة
النقل ان الحادث أسفر عن إصابة  33مسافرا.

لصوص النحاس

مصدر مسؤول بالرشكة طلب عدم ذكر
اسمه بني ان اغلب حوادث القطارات ومن بينها
حادث  7أكتوبر املايض كان بسبب أخطاء برشية
نافيا ان تكون منظومة التشوير سببا مبارشا
فيها.
يف املقابل لم ينف املصدر وجود اخالالت يف
منظومة التشوير الفتا اىل ان تكرر رسقة املعدات
وكوابل النحاس ادى اىل ترضر املنظومة.
املصدر قال" :معدات الرشكة تتعرض يف
اآلونة األخرية اىل تخريب متعمد من قبل بارونات
وبلغ االمر حد تهديد امن الدولة .لقد سجلنا
قرابة  200عملية رسقة ألسالك نحاسية وأجهزة
ومعدات باهظة يف أربع سنوات فقط".
يف املقابل رجّ حت موظفة سابقة بالرشكة
ضلوع بعض أبناء الرشكة يف رسقة معداتها
مشرية اىل ان بعض القطارات الراسية باملستودع
تعرضت لعمليات نهب كوابل النحاس رغم توفر
الحراسة واىل انه تم االستيالء عىل كوابل أخرى
يف محطات بالضاحية الجنوبية للعاصمة رغم
اكتظاظ حركة املرور بها.
ولنئ خلص مسح أجرته "الشارع املغاربي"
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الشارع السياسي
عىل منشورات الرشكة العمومية بموقع
فايسبوك اىل حصول  54حادث بشبكة سكة
الحديد بالجمهورية منذ  2019بما معدله 18
حادثا يف السنة فقد اوضحت مديرة باملؤسسة
انه تم تسجيل  28جنوحا عن السكة و10
حوادث بني اول جانفي ومنتصف مارس .2022
من جهته استغرب مو ّ
ظف فضل عدم
اإلفصاح عن هويته من إرصار إدارة الرشكة
عىل تحميل العنرص البرشي مسؤولية الحوادث
املتكررة.
املوظف عاد عىل حادث  7أكتوبر مؤكدا انه
كان نتيجة عدة اخالالت فنية وبرشية سجلت
قبله وبعده مشددا عىل اول اخالل كان عدم
اتخاذ إدارة الرشكة أي اجراء زجري وحازم ضد
التسيب.
وبني ان سائق القطار القادم من االحواز
الجنوبية س ّلم وسيلة النقل التي عىل ذمته اىل
سائق اخر يف محطة الزهراء مؤكدا ان ذلك تم
دون اعالم اإلدارة.
يف هذا السياق ابرز املتحدث ان القانون
يسمح باستبدال سواق القطارات اثناء
سفراتهم رشيطة اعالم اإلدارة والحماية املدنية
وتدوين ذلك يف كنش القيادة واالتصال بكل من
برج املراقبة وإدارة الرتاتيب املختصني يف مراقبة
سري القطارات مشددا عىل ان السائق الذي تسلم
القطار لم يطبق هذه اإلجراءات.
ولفت املوظف اىل ان سائق قطار االحواز لم
يكتف بخرق القانون واىل انه ّ
فضل الفرار حاملا
جد الحادث مشريا اىل ان سائق قطار قابس
توىل حاملا تفطن اىل الحادث االتصال بمختلف
األطراف لإلعالم عنه.
اما بعد الحادث فيؤكد نفس املوظف ان
السائق تملص من الخضوع لتحاليل طبية
ونفسية للتاكد من سالمة مداركه النفسية
والعقلية وخاصة من تأثري أي مواد مخدرة أو
كحولية عليه.
املوظف استغرب ايضا من عدم اتخاذ اإلدارة
أي اجراء لفرض وجوبية التحاليل الطبية إثر
الحادث مؤكدا ان عددا من االعوان والسواق ال
يرتددون يف االلتحاق بمراكز عملهم وهم تحت
تأثري مواد مخدرة او كحولية.
يف هذا اإلطار طالب املتحدث اإلدارة برضورة
إيقاف كل عون يرفض الخضوع لتحاليل طبية
ايقافا فوريا وباالقتصار عىل التعامل مع
املستشفى العسكري او مستشفى قوات االمن
الداخيل باملرىس عوضا عن مؤسسات عمومية
أخرى.
ولفت اىل ان بعض النقابيني كانوا ال يتوانون
عن االتصال بزمالء لهم يف مستشفيات عمومية
معروفة لتغيري نتائج تحاليل طبية خاصة
بتعاطي املخدرات او يتدخلون لدى إدارة الرشكة
الثنائها عن معاقبة املتخ ّلفني عن التحاليل
بدعوى تعرضهم لنزلة برد او أي طارئ صحي.
املصدر ذاته ع ّرج عىل حادثة خطرية شهدتها
الرشكة قبل سنوات مشريا اىل ان انها عزلت
طبيبة عن العمل بعد ان دونت يف تقريرها الطبي
ان ابن كاتب عام سابق باملؤسسة غري قادر عىل
قيادة القطار بسبب ضعف برصه ومعاناته من
مرض عصبي.
واكد ان السائق ما زال يعمل بالرشكة رغم
املخاطر التي قد يلحقها بالعباد والعتاد.

التالعب بالملفات

يف افريل املنقيض احيل سائقا قطار الضاحية
الجنوبية الذي اصطدم بالقطار القادم من
مدينة قابس عىل انظار مجلس التأديب ليشهد
امللف تالعبا.
يقول موظف بالرشكة" :يف البداية حاول
البعض اقناع املدير الذي انجز تقريرا عن
الحادث بتغيري محتواه والتخفيف من مسؤولية

الضالعني فيه ثم توجهوا اىل مجلس التأديب
وطعنوا يف التقرير أكثر من مرة واستمالوا بعض
أعضائه لالكتفاء بمعاقبة السائقني بطرد ال
تتجاوز مدته شهرا عوض العزل .كما لجؤوا
اىل االتحاد الجهوي للشغل بتونس للضغط
عىل اإلدارة العامة واوقفوا العمل ملدة ساعة يف
محاولة الغالق امللف قبل استكمال تحقيقات
إضافية حول الخسائر املادية ورفضوا إعادة
انعقاد مجلس التأديب بدعوى انه غري قانوني".
وأوضح ان الرئيس املدير العام طلب إعادة
عقد مجلس التأديب للنظر يف ملف السائقني
بعد انجاز تقرير عن االرضار املادية التي لحقت
القطارين والتي بلغت اكثر من  5ماليني دينار
مشددا عىل ان اإلدارة لم تنفذ العقوبات األوىل
التي تم التنصيص عليها بما يتيح لها إعادة
النظر يف امللف.

فشل على اكثر من صعيد

عرج املوظف عىل اصطدام شهر مارس
املنقيض بني قطارين بضاحية جبل الجلود
مشريا اىل انه يعترب تجسيما لفشل اإلدارة عىل
أكثر من صعيد.
وأوضح ان الرشكة تخ ّلت عن استغالل قاعة
عمليات تعتمد عىل منظومة هاتفية متطورة
للتواصل مع املحطات والقطارات بعد سنة فقط
من انطالقها وان منظومة التاشري باتت شبه
متوقفة بسبب وجود اخالالت خطرية.
وأضاف " اثر ذلك تم تزويد االعوان والسواق
بهواتف جوالة فتم تحويل وجهتها الستعماالت
شخصية عوض استغاللها للتواصل مع برج
املراقبة واملحطات وبني االعوان .حينها تم
التخيل عنها واالستعانة برشائح ذات أربعة أرقام
للتواصل الحرصي بني االعوان والسواق وبرج
املراقبة".
وتابع" :يف غياب منظومتي التأشري
واالتصاالت الهاتفية املتطورة أصبحت مراقبة
سري القطارات تمر عرب االتصال املتكرر
باملحطات والقطارات مع التعويل اكثر عىل
العنرص البرشي يف تنظيم حركة املرور عىل
السكة".
املوظف اكد انه سبق االصطدام بني القطارين
تغيري السائقني اثناء السفرة دون االلتزام
بمقتضيات القانون.
وأشار اىل انه كان يفرتض ان تتوىل احدى
السائقات قيادة القطار املتجه من ساحة
برشلونة بتونس اىل مستودع القطارات بجبل
الجلود واىل انها تخلت عن دورها ليعوضها
زميلها مشددا عىل ان نفس االخالل تكرر مع

مراسلة داخلية بالرشكة تنبه من مخاطر
استمرار االعطاب يف سكة الحديد عىل التونسيني
قطار االحواز بتخيل السائق عن قيادة القطار يف
محطة الزهراء وترك املهمة لزميله الذي سمح
لثالثة أعوان باملكوث يف قمرة القيادة من بينهم
نقابي نافذ بالرشكة.
ّ
وبي املوظف ان القانون يمنع وجود أي
مرافق للسائق باستثناء حاالت معينة عىل خالف
ما شهد قطار الضاحية.
وتابع" :سائق قطار الضاحية لم يعلم برج
املراقبة بالتحاقه بالقطار ولم يحرتم الرسعة
املسموح بها ثم انضاف اىل ذلك اخالل عون
برج املراقبة الذي سمح لسائق قطار قادم
من محطة برشلونة باملرور دون اعالم زميله
القادم من الجهة األخرى بينما لم تقم منظومة
التشوير بدورها الرئييس يف منع إعطاء االذن
بسبب العطب الفني الذي تعاني منه فضال عن
قلة خربة بعض أعوان املحطات".
ولفت اىل ان سوء الترصف يف املوارد البرشية
وتدخل بعض األطراف النقابية لزرع أعوان
موالني لهم يف مراكز حساسة باتا يمثالن تهديدا
كبريا لسالمة سري القطارات.
املوظف أشار ايضا اىل انه حاملا حصل
الحادث اختفى كل االعوان املوجودين يف قمرة
القيادة بمن فيهم سائق القطار رغم اصابته
بساقه مالحظا ان السائق األول للقطار رسعان
ما التحق بمكان الحادث.
وأعرب عن استغرابه من تلكىء اإلدارة يف
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اصدار تقرير الحادث او عقد مجلس التأديب
متسائال عن اإلجراءات التي ستتخذها اليقاف
نزيف اإلفالت من العقاب وعن مضمون
التقرير وعمن يتحمل مسؤولية االرضار املادية
التي بلغت  3ماليني دينار والتعويضات التي
ستتحملها الرشكات لفائدة املسافرين املصابني
وعن رس عدم اصدار اإلدارة أية مذكرة ملنع
تسليم القطارات اثناء الرحالت رغم تكرر ذلك.
يف سنة  2020كان ملف السالمة عىل سكة
الحديد تحت انظار رئاسة الجمهورية ورئاسة
الحكومة ووزارة النقل وإدارة املكلف العام
بنزاعات الدولة .ولنئ تعالت أصوات بعض
مديري وأبناء الرشكة الوطنية للسكك الحديدية
للمطالبة بإيقاف سري القطارات ملا يمثل ذلك من
خطر عىل سالمة املسافرين ومستعميل الطريق
فقد استقر رأي السلطة عىل مواصلة تأمني
سفراتها مع تكوين لجنة للمتابعة واسداء
تعليمات وجوبية بالتخفيض يف رسعة القطارات
والتقليل من الرحالت واتخاذ اقىص درجات
الحيطة واليقظة وفق تأكيد مصدر مسؤول
بالرشكة.
يف هذا السياق حصلت "الشارع املغاربي"
عىل وثائق تتضمن احصائيات عن النشاط
اليومي للقطارات.
وتفيد الوثائق ان يوم  30أفريل املنقيض شهد
تخيل الرشكة عن استغالل  35قطارا بسبب عدم
جاهزيتها.
كما أصدرت الرشكة يف نفس اليوم قرارا
يقيض بتحديد الرسعة بـ  30كلم يف الساعة
يف  252نقطة سوداء بسبب رداءة السكة يف
مختلف الخطوط.
ويف نفس اليوم لم تتمكن الرشكة من
استغالل  698عربة معدة لنقل الفسفاط
والكربيت من مجموع  1199عربة اليشء الذي
تسبب يف خسارة مالية بـ  700مليون دينار
كانت ستنضاف اىل خزينة الرشكة.
هكذا تشابكت األسباب وتعددت العوامل
الداخلية والخارجية لتحوّل القطار اىل خطر
داهم يهدد األرواح عىل مرأى ومسمع من
مسؤويل رشكة "الشيمينو" والسلطة اللتني
ّ
فضلتا مواصلة استغالله عوض البحث عن حلول
جذرية الصالح االعطاب وإرساء منظومات
متطورة للمراقبة والتواصل وحتى االستباق
لتكون السكة دعامة للتنمية عوضا عن مصدر
الستنزاف موارد الدولة وتهديد حياة املواطنني.

maghrebstreet@gmail.com
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على هامش هدم البنايات الفوضوية لبعض النزل :

كل يشء وارد خلرق القانون
ّ

جمال بن جميع
يبدو أن قرار هدم بنايات فوضوية شيّدها أصحاب نزل
بسوسة يف خرق لقانون حماية الرشيط الساحيل ال يحظى
بإجماع.
فوفق روني الطرابليس ،وزير السياحة سابقا تم بعث
وكالة حماية وتهيئة الرشيط الساحيل سنة  1995وأن
أغلب النزل شيّدت قبل ذلك التاريخ وأنه كان بالتايل من
املفروض تسوية وضعياتها حالة بحالة بدل التعجيل
دون أي تروّ بهدم البنايات التي ألحقت بها يف اطار التمدّد
والتوسعة.
عمّ
وبقطع النظر ا حدث فإن الدرس املفيد الذي يجب
استخالصه من عمليات الهدم هو أن ال أحد فوق القانون.
مواطننا "ل" مندهش من تسليط عقوبات قاسية عىل
أصحاب نزل طاملا كانوا يف املايض صانعي وزراء .وهكذا اذا
تمّ ت اليوم معاقبة هؤالء الذين كانوا سابقا فوق القانون
ّ
فإن املثل الشعبي يفرض عىل مواطننا "ل" االحتياط.
لكن ال تنخدعوا اذ أن نفس التقصري والخروقات
موجودة يف ديمقراطيات غربية.
فيوم  25مارس  2019أمرت محكمة االستئناف بأكس
أون بروفانس يف فرنسا بهدم قرص بناه رجل أعمال بال
ترخيص عىل هضاب منطقة "غراس".
يف فرنسا تستنجد رشكات عاملية ()Multinationales
بحجج زائفة للتهرب من مسؤولياتها ومن االمتثال
للقانون .فمثال يتم بيع أصل تجاري طبقا لبنود قانون
"هامون" الذي تم تعويضه بقانون ماكرون .ويف الواقع
يمكن لكل أجري ممارسة حق الشفعة لكن الرشكات
العمالقة تلجأ للحيل ولتعالّت فارغة للتهرب من احرتام
القانون .ويف بعض الحاالت تتم ممارسة ضغوط عىل
األجراء لردعهم عن اقرتاح عروض ال تعرتف بأخالقيات
املهنة وال بآداب السلوك مع العلم أن التصدّي لتجاوزات
مراكز مسيطرة هو حق وليس عائقا اذ أنه "يجب
التفاوض عىل العقود وصياغتها وتجسيمها بإخالص"
ّ
ينص عىل ذلك القانون املدني الفرنيس ولحسن
حسب ما
الحظ ان القضاء االستعجايل ،حارس الحقوق والحريات،
ال يرتدّد ك ّلما ُرفعت إليه قضية يف تسليط أشد العقوبات.
نفس اليشء ينطبق عىل بيع شقة يف االيجار اذ أنه
بإمكان املكرتي ممارسة حق الشفعة ويمكن للمحكمة
اسقاط دعوى املالّك إذا رفض االمتثال للقانون.

تكليف جائر

ضمن "الدُرر" التي كشف عنها أشخاص من الوزن
الثقيل ،حكاية مدير قانوني برشكة عمالقة ذات صيت

عاملي ابتكر بدعة التكليف الجائر.
صاحبنا وجه تكليفا جائرا (اجباريا) اىل رشكة ترصّ ف
للتنفيذ يف نفس اليوم غافال يف األثناء عن أن القانون يفرض
عليه إمهال أصحاب رشكة الترصّ ف مُهلة ترتاوح بني 7
و 15يوما (وهذه النقطة تُد ّرس يف السنة أوىل حقوق)
ّ
مسخرين لالستجابة
باعتبار أن االشخاص ليسوا عبيدا
لرغبات اآلخرين بعيدا عن أية ضوابط.
إن تجاوز نفوذ املركز املسيطر شأن متواتر بشكل كبري
يف الرشكات األوروبية الكربى باستثناء أن االحصائيات
تثبت أن املفوضية االوروبية ال تعاقب إال ّ الرشكات
األمريكية.

المصالح العليا
يد ّل التفاف بعض املدراء العامني عىل القوانني عرب
ُمحاججات شبه منطقية عىل إصابتهم بمرض معنوي
وأخالقي .أحدهم يتذ ّرع باملصالح العليا لتربير خرق
القوانني الجاري بها العمل ...كل يشء وارد لتربير ما يتع ّذر
ّ
مفخخة
تربيره .بعض الردود تكشف عن بهلوانيات لغوية
بذرائع ضبابية بما يطرح التساؤل عمّ ا ان لم يكن بعض
املدراء يعتربون أنفسهم بوتني يف ادارة األعمال.
مدير عام آخر أخذت به الجرأة ليقول خالل جلسة
ببعض املعفيني من رسوم الديوانة "إن القوانني وُضعت
لخرقها".
هكذا تتحول املواثيق األخالقية التي يُنتظر منها التعبري
عن ثقافة املؤسسة اىل مجرد لوحات معروضة يف أبهية
املقرات االجتماعية للرشكات العاملية .هي موجودة فقد
العطاء انطباع حسن.
ان األمر يتعلق بذ ّر الرماد عىل العيون أو بذ ّر "مسحوق
بارملبانيان" حسب تعبري ماكرون.

حكومة الرداءة أو الكاكستوقراطية

الكاكستوقراطية (من الاللتينية "كاكستوس"
ومعناها األسوأ و"كرايس" ومعناها حكومة) أو حكومة
الرداءة هي رسطان ينخر الرشكات العمالقة .وهذا النوع
من الحكم يتكاثر يف اطار منظومة فوضوية قائمة عىل
عصبية الجماعة الضيّقة.
ّ
وكان الصحفي اإليطايل دييغو غامبتا سبّاقا يف رسم
مالمح هذه الظاهرة يف أوساط املافيا قائال يف هذا الصدد :
"ب ُمجازاة انسان غري كفؤ يخلق املرء دينا لفائدته ويحتفظ
املعني".
بذلك بنفوذ بسيكولوجي عىل الشخص
ّ

وحسب نظرية برونو مازور حول الشخص املدعوم فإن
"كل شخص يتمتع بحماية اإلدارة داخل املؤسسة يخضع
لعملية دفع من األسفل اىل األعىل تعادل عىل أقل تقدير
حجم غياب الكفاءة الذي ت ّم تحريكه" .إنها رأسمالية
"الرفقاء واألنذال" ،ويف هذا السياق يقول عثمان داودي :
"طاملا ساد عدم الكفاءة ظ ّلت الفوىض سيدة املوقف".

الهرسلة المعنوية
تُعد الهرسلة شكال آخر خبيثا من أشكال سوء املعاملة
النفسية الذي يستهدف األشخاص.
وتع ّرف مج ّلة الشغل الفرنسية الهرسلة املعنوية عىل
أنها "ترصّ فات سيئة متكررة الهدف والنتيجة املرجوان
منها إحداث تدهور يف ظروف العمل من شأنه النيل من
حقوق وكرامة األجري واالرضار بصحته البدنية أو العقلية
أو تعريض مستقبله املهني للخطر".
يف عام  2019قضت محكمة االستئناف بباريس
بتخطئة مشغل هواتف فرنيس معروف بـ  75ألف أورو
وحكمت بعام سجنا عىل مديريه السابقني الثالثة منها
 8أشهر مع تأجيل التنفيذ إضافة اىل تخطئة كل منهم بـ
 150ألف أورو .وحسب ترصيح وكيل الجمهورية "كان
األجراء ضحايا هرسلة إدارية".

صمت وسائل االعالم
نادرا ما انصبّ اهتمام وسائل االعالم عىل الرشكات
العمالقة إال ّ يف حالة كان للقضية صدى قضائيا مدوّيا
يتعذر معه التعتيم عليها.
ففي فرنسا تهتم صحافة الفضائح بنفقات النوّاب
ّ
التجسس اإلرسائييل
أكثر من اهتماماتها بفضيحة برنامج
"بيغاسوس" .ذلك أن الجميع يعرف هوية الرشكات
العمالقة املتورطة يف هذه الفضيحة ولكن ،مثلما أكد يل
ذلك صحفي مُحنّك متقاعد " :الجميع يعرف تلك الرشكات
ولكن حجم انعكاسات كشف الحقيقة عىل االشهار كبري
بشكل يجعل كل الوسائل مجنّدة لتحويل انظار الرأي العام
نحو قضايا أخرى".
ومع ذلك توجد استثناءات .وقديما قال فيكتور هيغو :
"هناك شجعان عنيدون ومجهولون يدافعون عن أنفسهم
يف الظل دفاع الن ّد للن ّد ويقاومون برشاسة السقوط يف
عالم الحاجة والفاقة تماما بنفس الروح والعزيمة اللتني
يتصدون بهما للدناءة والخساسة".

موقع الشارع املغاريب
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أية بدائل للعقوبات القضائية السالبة للحرية
ظل التحديات الراهنة؟
يف ّ
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• سجون مكتظة وقضاء منهك وملفات باآلالف
ّ
ملح بسلبياته وآفاقه أيضا
• تحديات مستمرة لقانون العقوبات في تونس وواقع

صورة جماعية للمشاركني يف الندوة العلمية

لطفي واجه
منذ زمن والسؤال حول موضوع العقوبات البديلة
تحديدا يطرح نفسه بإلحاح خصوصا امام تنامي مسالة
العقوبات السالبة للحرية والواقع السجنى وما يفرض ذلك
من إشكاليات .
إشكاليات أفرزها الواقع القضائي اليومي التطبيقي يف
جدليته الحتمية مع منظومة حقوق االنسان وحاجة الدولة
لالستقرار واالستمرار والنفاذ.
هذا السؤال تم طرحه منذ يومني بأحد نزل ضواحي
العاصمة بمبادرة من جمعية القضاة وذلك لتوصيف وجرد
مكونات الواقع املتعلق به وتكفل كل املشاركني يف هذه
التظاهرة من مختلف املشارب والجنسيات بإيجاد أجوبة
له .تظاهرة حملت عنوان "العقوبات البديلة واقعا وتطبيقا
من خالل التجارب املقارنة".
خمس مداخالت هامة اثثت هذا الربنامج خصصت
األوىل والثانية منها تباعا للقاضيني عادل الهاليل وفوزي
املصمودي لعرض دراستني علميتني انجزتهما جمعية
القضاة حول موضوع "العقوبات البديلة بني املقتضيات
القانونية واإلشكاليات التطبيقية" وموضوع "االحتفاظ
وااليقاف التحفظي" .وتناولت املداخلتان الثالثة والرابعة
"بدائل السجن من خالل التجارب املقارنة" من تقديم
ممثلني عن ست دول افريقية وهي الكوت ديفوار وليبرييا
والبنني والغابون وغينيا وافريقيا الجنوبية فيما تطرقت
املداخلة األخرية اىل قراءة تحليلية ومفصلة الماكن االحتفاظ
بتونس من تقديم املحامي وعضو الهيئة الوطنية ملناهضة
التعذيب.
اختتمت الندوة بعرض فيلم "من سجن اىل آخر" تم
انتاجه كجزء من مرشوع العقوبات البديلة واستعرض
من خالل صور ورسديات لسجناء سابقني ،حاالت حزينة
تطرح ألف سؤال.

بين القانون والتطبيق

افتتح عادل الهاليل العضو باملكتب التنفيذي بجمعية
القضاة ومساعد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية
بأريانة الندوة بعرض مفصل لدراسة موضوع العقوبات
البديلة انجزتها جمعية القضاة وتم اعدادها بمعية منية
النفوطي قاضية تنفيذ العقوبات باملحكمة االبتدائية بتونس.
ابرزت هذه املداخلة األهمية البالغة التي يكتسيها املوضوع
خصوصا ان هناك اجماعا لدى الفقهاء واملتابعني للشأن
القضائي عىل املساوئ العديدة للعقوبة السجنية يف ما يتعلق
تحديدا باملدد القصرية للعقاب .ولعل واقع اكتظاظ السجون
وظروف السجناء املادية واملعنوية املتزايدة الخطورة أحسن
دليال عىل ذلك .من هنا تربز الحاجة امللحة لتكريس مفهوم
ومنظومة العقوبات البديلة يف السياسة العقابية املعتمدة
وهو امر انطلق املرشع منذ مدة يف اعتماده عرب مؤسستي
عقوبة العمل للمصلحة العامة بموجب القانون املؤرخ يف
 2اوت  1999وعقوبة التعويض الجزائي بمقتيض القانون
املؤرخ يف  12اوت  .2009وتعترب العقوبة بحكم التطبيق
من اهم املبادرات الترشيعية يف هذا املجال ولقيت رغم
بعض الهنات التطبيقية املسجلة رواجا نسبيا يف املحاكم.
وهي الية تعتمد برشوط تتمثل أساسا يف اللجوء اليها اال
يف مادتي املخالفات والجوانح فحسب وفق ما نص عليه
الفصل  15مكرر من املجلة الجزائية الذي يؤكد انه يتم
استبدال العقوبة السجنية التي ال تتجاوز مدتها" عاما واحدا
بـ"عمل للمصلحة العامة ملدة" ستمائة ساعة عمل بحساب
ساعتني عن كل يوم سجن" .كما ان املرشع حدد يف الفصل
 15مكرر املذكور عىل وجه الحرص الحاالت التي يسمح فيها
باعتماد العقوبة البديلة بمعنى انها ليست مفتوحة عىل كل
أنواع املخالفات والجنح .كما يشرتط القانون إضافة ايل ذلك
ان يكون سن املتهم بني  18و 70سنة مما يقيص األطفال
الجانحني من مجالها.

النظام القانوني لعقوبة التعويض
الجزائي

تحتل هذه العقوبة املرتبة السادسة يف سلم العقوبات
الجزائية االصلية املكرسة ترشيعيا وتتمثل يف استبدال عقوبة
السجن بتعويض مايل يلتزم املحكوم عليه بتسديده للمترضر.
ويشرتط لذلك ان يكون الحكم حضوريا وجوبا وان تتجاوز
مدة العقاب ستة أشهر واال يقل مبلغ التعويض عن 20
دينارا واال تتجاوز خمسة االف دينار .وال يجوز اعتماد هذه
الطريقة يف كل الحاالت اذ هناك جرائم مستثنات ورد حرصها
يف القانون كجرائم االرشاء واالرتشاء وجرائم تجاوز السلطة
وجريمة االعتداء عيل األشخاص وجرائم الشيك بال رصيد
وغريها من األفعال الذي ذكرها املرشع يف مواقع مختلفة من
القانون .وما تجدر اإلشارة اليه هو ان الية عقوبة التعويض
الجزائي خيار متاح للقايض الجزائي الذي له سلطة تقديرية
يف اعتمادها من عدمه .ويف صورة تنفيذ هذه العقوبة البديلة
فان عقوبة السجن املحكوم بها تسقط ويقع اإلفراج عن
املتهم .هذا باإلضافة اىل عدم ادراج الحكم الصادر بعقوبة
التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد .3

تقييم التجربة التونسية في تطبيق
العقوبات البديلة

اكد عادل هاليل انه رغم انطالق تطبيق مؤسستي البدائل
العقابية من طرف القضاء فإن ذلك لم يكن يف املستوى
املطلوب بدليل ان العقوبات السالبة للحرية الزالت هي األكثر
شيوعا يف املحاكم .ويرجع السبب يف ذلك حسب املحارض
للصعوبة امللحوظة أحيانا عىل مستوى التطبيق وللخيارات
املحدودة املمنوحة للقايض يف هذا املجال .وعليه كان ال بد من
ان يتوىل املرشع تبني أنواع جديدة من العقوبات البديلة مثلما
هو معمول به يف بعض التشاريع املقارنة كاإلقامة الجربية
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وسحب رخص الصيد والسياقة او حمل االسلحة وغريها.
اما يف مجال التنفيذ فوجب التأكيد عىل ضيق مجال تطبيق
العقوبات البديلة تأسيسا عىل الحاالت املحدودة املتاحة فضال
عن تعدد فرضيات العوائق العملية املسجلة.
لقد اثبتت اإلحصائيات مثلما جاء يف الدراسة ان عمل
املحاكم بالعقوبات البديلة "ال يزال متواضعا" عىل الصعيد
الكمي مقارنة بحجم القضايا املعروضة اذ تبدو االحكام
الصادرة بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة نادرة العدد.
وتفيد اإلحصائيات املتوفرة بالدراسة بانه تم يف سنة 2002
الترصيح" بـ  24عقوبة حكم بالعمل للمصلحة العامة
وبأنه تم يف  2003تسجيل  55حكما ليصل العدد سنة 2004
اىل  222حكما قبل ان يرتاجع سنة  2005اىل  111حكما .اما
بالنسبة لعامي  2014و 2015فانه لم يرد أي ملف يخص
العمل للمصلحة العامة يف حني لم يتجاوز عدد امللفات سنتي
 2015و 2016الخمسة .وبالنسبة للسنة القضائية 2017
و 2018كان العدد تسعة.
تكمن أسباب ذلك يف عدم كفاية االليات واإلمكانات لتفعيل
منظومة العقوبات البديلة مما يستوجب رضورة تطويرها
وتشجيعها عرب التطوير اللوجستي لتشجيع القضاة عىل
اعتماد هذه املنظومة.

االحتفاظ وااليقاف التحفظي

تناول القايض فوزي املصمودي وكيل الجمهورية
باملحكمة االبتدائية بصفاقس عرب دراسة منجزة سنة 2021

موضوع "االحتفاظ واإليقاف التحفظي من حيث مضامني
هذه املؤسسات ومددها وتطورها واإلشكاليات التي تثريها
يف الواقع التطبيقي الحايل" .ويثري بادئ ذي بدء موضوع
االحتفاظ العديد من املالحظات تتعلق أساسا حسب املحارض
بالقانون املنظم يف هذا االطار من حيث تحديد احتساب
مدته واألثر الكتابي لقرار االحتفاظ والعديد من الفرضيات
الواقعية املتعلقة به.
اما بخصوص اإلشكاليات املطروحة بالنسبة ملنظومة
اإليقاف التحفظي فقد تم التطرق أساسا اىل ظاهرة
موضوعي مؤسسة قايض
االكتظاظ يف السجون وكذلك اىل
ْ
تنفيذ العقوبات وأنواع التدابري املتخذة .
يف اطار رغبة املرشع لتفادي تأخري فصل القضايا
وتقليص عدد االحكام الغيابية وتفادي اللجوء لالحتفاظ
ما عدا يف صورة التلبس تم منذ  2016بعث عدد من املحاكم
االبتدائية عىل مستوى خاليا الفصل الرسيع للقضايا
الجزائية .وانطالقا من جوان  2018تم سحب املوضوع عىل
جميع املحاكم وعددها  .28هذا املجهود امللحوظ اعرتضته
عدة عوائق تطبيقية االمر الذي ادى اىل عدم تقليص الية
االحتفاظ.

وضعية السجون

املالحظة التي تفرض نفسها يف هذا الصدد تتعلق
بإشكالية االكتظاظ بالسجون التونسية إضافة اىل عدم
توفري هذه األخرية الظروف الجوهرية املشرتطة عىل مستوى
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للتجهيزات واملعامالت .وقد اكد املحارض يف تناوله للموضوع
عىل ان الظروف الحالية لم تعد مالئمة فضال عن ان "عديد
السجون ومراكز اإلصالح غري مستغلة وغري قابلة لالستغالل
او ان حالتها متدهورة".

مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات

تم احداث هذه الخطة بموجب القانون الصادر يف
 31جويلة  2000والتي تم تدعيم صالحياتها يف  9أكتوبر
 2002ويعترب ذلك خطوة هامة إلرساء دعامة هامة لتنفيذ
العقوبات .ومثلما عرب عن ذلك املحارض فهي بمثابة "الشباك
الخارجي" للسجني بما يمكنها من ان توفر له ضمانات
وصالحيات كان محروما منها يف السابق .وتتمثل هذه
اإلضافات يف مراقبة تنفيذ العقوبات وزيارة السجن لالطالع
عيل وضعية السجناء ومراقبة أوضاع أطفال السجينات
املرافقني لهن باإلضافة اىل مقابلة املساجني واالطالع عىل
الدفرت الخاص بالتأديب ومطالبة اإلدارة بتوفري بعض اعمال
الرعاية االجتماعية واملراقبة الطبية للسجني.
اكد املحارض ان املتأمل يف القانون التونيس يالحظ انه تم
تبني سياسة جزائية تهدف اىل إرساء فكرة املصالحة وبدائل
عن اإليقاف والسجن تزامنا مع اعتماد تدابري سواء يف طور
التتبع (الصلح بالوساطة وتحجري السفر اثناء التتبع واملراقبة
االلكرتونية عىل مستوي التتبع) او يف طور املحاكمة وتنفيذ
االحكام (العمل لفائدة املصلحة العامة والتعويض الجزائي).

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

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

قالوا

ّ
السوق السياسي
✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدا

رديء

هي ليست مجرد العبة
تنس محرتفة وانما هي وزيرة
للسعادة بامتياز يف بلد بات يف
ّ
أمس الحاجة ملا يبدّد مخلفات
أزمات متالحقة .انس جابر
التي عوّدت الشعب بانتصاراتها
املتواصلة منذ انضمامها يف سنة
 2017اىل قائمة أفضل  100العبة تنس يف العالم بعد
بلوغها الدور الثالث من بطولة روالن غاروس غالبا
ما اجربت منافساتها عىل االنحناء لها يف كل دورة
تشارك فيها.
وانطالقا من دورة موسكو املفتوحة مرورا
بدورات اسرتاليا وفرنسا وروما فأمريكا وكندا ثم
أخريا دورة اسبانيا حازت العبة تونس االوىل عىل
املرتبة السابعة عامليا بحصولها عىل بطولة مدريد
من فئة  1000نقطة عىل أمل استكمال مسريتها
الواعدة بمزيد التتويجات الدولية.
بدأ مشوار انس جابر مع الكرة الصفراء منذ
نعومة أظافرها بمعتمدية قرص هالل التابعة
ملدينة املنستري قبل ان تستقر بتونس العاصمة التي
مكنتها من صقل موهبتها ثم ح ّلقت بعيدا لتجوب
اغلب عواصم العالم ممثلة املرأة التونسية والعربية
واالفريقية احسن تمثيل وراسمة تفاصيل مسرية
رياضية استثنائية قد ال تتكرر يف تونس.
العبة تونس االوىل نافست بامكانات مادية
متواضعة وبفريق فني تونيس شاب اعتى العبات
كرة املرضب وتحدت اكرب منظومات صنع نجوم
التنس ،لتصبح عالمة مضيئة ونجمة متأللئة يف
سماء أكرب املحافل الرياضية للكرة الصفراء وفخرا
للتونسيني يف وقت عزت الفرحة وتتالت الخيبات.

ْ
بورقيبة
يوم األحد الفارط كانت األنظار منصبة عىل شارع الحبيب
بتونس العاصمة حيث إنتظمت وقفة لحراك  25جويلية املساند لرئيس
الدّولة كان من امله ّم مالحظة املستجدّات ّ
بالشارع ال ّرئييس بالعاصمة
خاصة ّ
ّ
أن الدّعوات لحضور"يوم الغضب" إمتدّت عىل أكثر من أسبوع
وان الدعوات تواترت عىل ألسنة "متطوّعي الحملة" لفائدة مرشوع
ال ّرئيس الذين جابوا سائر وسائل اإلعالم املسموعة واملرئيّة للحشد
للوقفة .كما كان من امله ّم اإلنتباه لكيفيّة التّعامل اإلداري واألمني
مع انصار ال ّرئيس والك ّل يعرف انخراط ك ّل من وايل تونس كمال الفقي وتوفيق رشف
الدّين وزير الدّاخليّة يف مرشوع قيس سعيّد .اإلهتمام ّ
والتكيز عىل ردود فعل ك ّل من وزير
الدّاخليّة ووايل تونس ال ينبعان من فراغ وانما بسبب ما لقيت مسريات املعارضة من ص ٍّد
ْ
بورقيبة للتّظاهرات
بولييس وأيضا جراء منشور وايل تونس القايض بحرص فتح شارع
"الثّقافيّة" و"التّنشيطيّة" وغلقه يف وجه كل التّظاهرات ّ
السياسيّة .لكن املكاييل تغريت
ّ
لتفقد الوحدات األمنيّة املتمركزة بالشارع ال ّرئييس وليذ ّكر
يوم األحد الفارط وحرض الوزير
باملناسبة بعلويّة األمن عىل الحقوق! أمّ ا كمال الفقي وايل تونس فقد اعترب ّ
أن وقفة انصار
مرشوع قيس سعيّد تمثّل رسالة طمأنة ّ
للشعب وتعبرية عن القيم الدّيمقراطيّة ّ
السامية!
يبدو ّ
أن الوايل يمارس سياسة املكيالني يف نطاق عمله كرأس ّ
للسلطة اإلداريّة الجهويّة
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
املخصص للنشاط الفني والثقايف،حسب منشور
بل ويمعن يف ذلك! اذ ان شارع بورقيبة
الوايل الصادر يف شهر مارس الفارط يحتضن خيام الدّعاية لإلستشارة اإللكرتونيّة .وحسب
الوايل نشاط املعارضة السياسية ممنوع لكن مظاهرات املواالة مُرحّ ب بها وتدخل يف باب
رسائل الطمأنة وتمثل تعبرية نبيلة عن الدّيمقراطيّة! أمّ ا بخصوص إعتصام قياديي
وانصار الحزب الدّستوري الح ّر فيُن ّكل بهم بل يذهب الوايل اىل ح ّد التّذكري ّ
بأن رئيسة هذا
الحزب انتمت سابقا للحزب الحاكم قبل الثّورة ولم تكن تحرتم حقوق تعبري املعارضة!
هل يدرك الوايل كمال الفقي ما يقول؟ هل يعي أنّه وبوصفه واليا يف عهد قيس سعيّد
بصدد إستنساخ ما كانت تقوم به منظومة بن عيل ؟ هل يعي ّ
أن منصبه اآلن يف عام 2022
يتط ّلب منه الفصل بني قناعاته كمساند ملرشوع قيس سعيّد ووظيفته التي تفرتض
احرتام القوانني وتطبيقها بنفس الحرص عىل الجميع دون النّظر لإلنتماءات الحزبيّة أو
االيديولوجية أو الفكريّة؟
أن وقفة األحد الفارط لم تكن فقط ّ
الواضح ّ
للضغط من أجل التّرسيع يف تطبيق
الصفوف داخل ّ
خاصة مناسبة لفرز ّ
ّ
السلطة ذاتها ولذلك خرج
برنامج سعيّد وانها كانت
وزير الدّاخليّة ووايل تونس يف ما يشبه إىل حد بعيد املساندة والدّعم.

صورة تتحدث

بال
تعليق
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قيس سعيد

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

أنس جابر

www.acharaa.com

كمال الفقي والي تونس

تتناغم وتتناسق هذه
الحرائق مع بعض ترصيحات
جبهة الخالص الوطني..
تونس تريد التخلص منهم
فأيّ خالص وطني من هؤالء؟ باالضافة
اىل ّ
بث االشاعات الكاذبة وهتك األعراض…
جئنا هنا للحفاظ عىل الوطن من هؤالء الذين
يريدون حرق البالد ولن نرتكهم  ..يبثون اخبارا
زائفة الدخال البلبلة يف نفوس التونسيني ....
اتوجه عربكم اىل التونسيني ّ
ألن تونس بقواتها
العسكرية وقواتها الوطنية والشعب ستتصدى
لهؤالء الذي يريدون العبث بقوتها والذين أيضا
يروجون أخبارا زائفة ويتحدثون عن اعتقاالت
مقبلة ..ليس من عاداتنا االعتقال من اجل
الفكر.

نور الدين الطبوبي

ال خيار امام التونسيني
للحفاظ عىل مكاسب الوطن
وتدعيمها وترسيخ اسس
استقراره ودفع عجلة التقدم
والعدالة والحرية بتونس سوى بتوافق حول
الخيارات الوطنية الكربى وبما انه ال يمكن ان
يكون هناك توافق مفروض بالقوة او من خالل
التسليم باالمر الواقع يتحتم ان ينبع من الحوار
الصادق والنزيه دون امالءات من الداخل او
الخارج ومن القناعة الراسخة برضورة وضع
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

سمير ماجول

...بلغ االمر يف سابقة
تاريخية خطرية حد طباعة
الكتاب املدريس التونيس لدى
منافسينا الذين ينتهجون
كل أشكال اإلغراق وخاصة االجتماعي واملايل
والجبائي يف الوقت الذي نجتهد فيه يوميا
لتدعيم تواجدنا باألسواق الخارجية لتحسني
امليزان التجاري وجلب العملة الصعبة دعما
مليزان املدفوعات.

عبير موسي

ملك
قرطاج
قرص
للتونسيني واملنطقة التي
اخرتناها بعيدة عن األماكن
ذات الخصوصية االمنية …
سجلت عىل قيس سعيد اليوم انه خاف من هبة
شعبية مليونية ستضع كل قراراته يف امليزان
وليست له مرشوعية اقامة جمهورية جديدة
لوحده ..تحديته وربحت الرهان ألنّه خاف
وانسحب وربحت بالغياب .

هيكل المكي

ما سمعناه يف اخر
الترسيبات املنسوبة لنادية
عكاشة املديرة السابقة
لديوان رئيس الجمهورية
عيب كبري واعراض الناس ليست لعبة خاصة ملا
يتعلق االمر برمز الدولة و ما ورد يف الترسيبات
سقطة اخالقية ما بعدها سقطة وعىل النيابة
العمومية ان تضطلع بدورها مثلما ينبغي ....

الصغير الزكراوي

فكرة تأسيس جمهورية
جديدة التي اعلن عنها رئيس
الجمهورية قيس سعيد قد
تكون خطرية الن ذلك يعني
ّ
وكأن قيس
نسف كل الرتاكمات والتاريخ
سعيد جاء برسالة ربانية ....اعتقد ان لسعيد
جانبا خفيا يف شخصيته وأن له بعض االفكار
التي لم يصارح بها الشعب وهو ينتهج نهج
املخاتلة واملغالطة وينبغي االنتباه الن تونس
يف منعطف" نكون او ال نكون".
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الشارع العالمي والعربي
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جنرال فرنسي يكشف س ّر غزو أوكرانيا :

حترر روسيا من الدوالر إعالن حرب؟
يف
أمريكا
ترى
ملاذا
ّ

الحبيب القيزاني

مقال هذا األسبوع ليس تحليليا
وإنما سرديا نسوق فيه معلومات
يكشف عبرها جنرال متقاعد من
الفرنسية
العسكرية
البحرية
السبب الحقيقي والمكتوم على ح ّد
تعبيره الندالع الحرب بأوكرانيا ودور
األمريكان ومن ورائهم دول الحلف
األطلسي في استدراج الرئيس
ّ
فخا
الروسي بوتين لما يعتبرونه
أمال في تدمير روسيا ومنعا لسقوط
الدوالر الذي يؤكد العسكري الفرنسي
أن اندثاره يعني انهيار هيمنة أمريكا
على العالم.
انهيار بات شبحه يؤرق واشنطن
ولندن حليفتها في السراء والضراء
وجعلهما يدخالن في صراع وجودي
مع روسيا عنوانه "نكون أو ال يكون
أحد".
لدى تط ّرقه للعمليات العسكرية الدائرة
بأوكرانيا ،اعترب العقيد إيف مايار القائد السابق
الحدى بوارج االسطول الفرنيس والذي كان
ملحقا بحريا بموسكو أن مسار الحرب يتجه
نحو مواجهة مبارشة بني روسيا والواليات
املتحدة بالنظر اىل الرهانات الكبرية بينهما مؤكدا
أن األمر يتعلق خالفا لك ّل ما يقال عن أسباب
الحرب برصاع وجودي بني أمريكا وروسيا.
وكتب مايار يف موقع "الشبكة العاملية" :
"من الواضح أن واشنطن عملت منذ سنوات عىل
تسليح الجيش األوكراني وتكوين جنوده ومدّه
بكل املعلومات التي حصلت عليها املخابرات
االمريكية وخصوصا منها تلك املستقاة من
ّ
تنصتات وكالة األمن القومي" .وتساءل الرجل
" :ملاذا ال نكشف بكل وضوح كل الحقيقة والتي
تؤكد أن أمريكا هي التي كانت تستعد لشن
حرب عىل روسيا؟ ...ماذا فعل الروس لألمريكان
حتى يحقدوا عليهم اىل درجة السعي لقتلهم اذ
أن األمر يتعلق يف النهاية بذلك؟ ان االمريكان ال
يعريون أي اهتمام ملصرياألوكرانينيّ ...
ان همّ هم
الوحيد هو مصالحهم ...انهم ال يبغون لروسيا
اال ّ املوت سواء كانت روسيا بوتني أو روسيا
رئيس آخر يف صورة تم اعفاؤه من منصبه ألن
هذا البلد رشع منذ  20سنة يف التخ ّلص من ديون
أمريكا بالدوالر لتعويضه بالذهب أو بعمالت
أخرى تعترب أكثر صالبة وألنه أيضا ق ّرر التح ّرر
من طغيان القوانني األمريكية العابرة للقارات
التي ترصّ واشنطن عىل تطبيقها عىل كل بلد
يملك كميات من الدوالرات".
وأضاف مايار " :لروسيا كل الحق للقيام
بذلك .ففي عام  ،1960قام الجنرال ديغول عمال
بنصيحة جاك رواف بنفس اليشء عندما طالب

االمريكان بمقابل من الذهب لقاء الدوالرات التي
تملكها بالده.
لقد فعلت روسيا ذلك ألن لديها من املؤرشات
الشكوك ما جعلها ترتاب يف متانة دين أمريكا
السيادي الذي فاق حجمه  30ألف مليار دوالر
ّ
يكف عن التنامي (معدل بـ  5مليارات دوالر
وال
يوميا) وهو دين لم يعد ممكنا فعليا تسديده.
وأمام هذه الوضعية سينتهي األمر بدائني
أمريكا اىل قناعة بأن تسديد ديونها محل شك ان
لم يعد من املستحيل اسرتجاعها".
وتابع " :ال ترى أمريكا يف عزم روسيا عىل
التح ّرر من عملتها مبادرة عدائية فحسب وإنّما
اعالن حرب حقيقي ألن األمر يتعلق بمنازعة

الهيمنة التي تفرضها تعسفيا عىل العالم عرب
طباعة كميات مهولة من الدوالرات تغرق بها
بلدان الكرة األرضية بال مقابل مستندة يف ذلك
عىل قوة عسكرية ساحقة ال يقدر أحد عىل
مواجهتها .ثم ان لالستقالل املايل الرويس كل
الحظوظ ليرسي كالنار يف الهشيم عرب الدول
وهذا أمر غري مقبول بامل ّرة بالنسبة ألمريكا اذ
أنها ستخرس معه الكثري بعدما يكتشف العالم
ّ
والتعسف والرسقة
انه كان ضحية الخداع
ّ
نتيجة اعتماده عىل دوالرات ال تكلف واشنطن
شيئا وتسمح لها برشاء أي يشء وزرع الفساد
والعفن حيثما شاءت ومن هنا بات قتل روسيا
أمرا مفروضا عليها.

وقد نادت بذلك بكل إلحاح منذ عدة سنوات
عدّة شخصيات أمريكية بما يف ذلك أعضاء من
الكونغرس وحكام واليات وجنراالت من الجيش.
وال يتعلق األمر بالتخلص من روسيا بأية طريقة
وإنما كانت هناك دعوات رصيحة لقصفها
اذا لزم األمر بأسلحة نووية وقد عربت هذه
الشخصيات عن ذلك عرب وسائل اعالم امريكية
ولم يح ّرك ذلك ساكنا ألحد يف العالم مع ان هذه
الدعوات حدثت قبل الحرب الدائرة بأوكرانيا
بسنوات وهذا يثبت أن األمريكان هم من يريدون
الحرب عن وعي وادراك تامني ".
وواصل مايار " :خالل العقود املاضية حاولت
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ديون أمريكا لنفس السبب ورغبت يف تعويض
عائدات صادراتها النفطية ألمريكا بالذهب.
وقد تم سحق البلدان الثالثة بك ّل وحشية تماما
مثلما كان الشأن مع هنود أمريكا الشمالية .ولم
يكن بمقدور هذه البلدان الدفاع عن نفسها أمام
اآللة العسكرية األمريكية الرهيبة .لكن األمر
يختلف مع روسيا اذ أن لها القدرة عىل الدفاع
عن نفسها .ومشكلة واشنطن أنه ال يمكنها
مهاجمة روسيا بشكل مبارش مثلما يتمنى
بعض املجانني ذلك ليس ألن الروس يملكون
قنابل نووية أقوى وبعدد أكرب محملة عىل
صواريخ أرسع ،وليس ألن االمريكان سيظهرون
أمام العالم كمعتدين ولكن ألنهم سيخاطرون
بالكشف عن سبب عداوتهم الحقيقي والذي هو
سبب مايل ونقدي وبترسيع عملية تخلص بقية
دول العالم من الدوالر باعتبار أن التعامل به ال
يزيد عن كونه خدعة ومغالطة .من هنا كان
عىل أمريكا إيجاد وسيلة ملحاربة روسيا دون أن
تظهر يف مظهر املعتدي وهي تعتقد أنها عثرت
عىل هذه الوسيلة عرب تدبري االزمة األوكرانية.
لقد وقع بوتني يف الفخ الذي نصبته له أمريكا
بشن حرب سببها الحقيقي ليس سوء املعاملة
التي كان يتعرض لها سكان روس برشق أوكرانيا
فحسب وإنما الحشد العسكري االوكراني عىل
حدود مناطق هؤالء السكان والذي كان ينبئ
باالستعداد لشن حرب عليهم.
من هنا ال تتجه تطورات الوضع "نحو
مواجهة مبارشة بني روسيا وأمريكا" اذ أننا
"نعيش هذه املواجهة حقا منذ البداية وهذا هو
املغزى الحقيقي للحرب الدائرة حاليا بأوكرانيا".
وخلص مايار اىل القول " :إن حرص
مسؤولية هذه الحرب يف شخص الرئيس بوتني
أمر عبثي ومثري للسخرية .ذلك أنه اذا كان

الرئيس األمريكي جو بايدن قد ق ّرر عىل عجل
رصد مبالغ مالية ضخمة من مليارات الدوالرات
لتخوض أوكرانيا حربا بالوكالة عن بالده فألنه
يدافع عن يشء آخر مكتوم ال عالقة له بمصري
هؤالء األوكرانيني املساكني.
ويف الواقع ليس امله ّم أن تغزو روسيا
"الجمهوريتني االنفصاليتني" وتعلن استقاللهما
فذلك أمر ثانوي بالنظر للذريعة الحقيقية
للحرب .وهدف هذه الذريعة هو رضورة سحق
روسيا وتدمريها بتهمة التجرؤ عىل مهاجمة
سيادة الدوالر ونفوذه املطلق يف فرض الهيمنة
األمريكية عىل العالم.
و ّملا كان تحجيم القدرات العسكرية الروسية
غري ممكن قررت أمريكا تحجيم قدراتها املالية
عرب موجة عقوبات نقدية ومالية مذهلة
وتعسفية وال حدود لها والتي لم تكن الحرب
الدائرة بأوكرانيا سوى ذريعة مختلقة العالن
هذه الحرب عليها.
وهذه الحرب املالية ليست نتيجة العدوان
الرويس وانما كانت هدفا سعى اليه االمريكان
عرب كل السبل لدفع بوتني لشن عدوان عىل
أوكرانيا تماما مثلما كان يفعل دايف كروكيت –
بطل أفالم رعاة البقر خالل القرن  – 19عندما
كان يستف ّز الهنود الحمر لج ّرهم الرتكاب
تجاوزات يف حق البيض حتى تت ّم "معاقبتهم"
بمجازر ضدّهم.
والسؤال هو  :كيف ستواجه روسيا هذه
الحرب املالية؟
ال غرو انها تملك أوراقا رابحة ملجابهتها
مثلما كان شأنها مع نابليون عندما رفضت
الركوع للحصار االقتصادي الذي حاول االنقليز
أيامها فرضه عليها وتماما مثلما تصدّت
لهجومات جيوش هتلر ودفعت ثمن ذلك ماليني

القتىل بني عسكريني ومدنيني.
ان معركة الدونباس ليست سوى الجانب
الخفي منها
الظاهر من جبل الثلج ...أمّ ا الجانب
ّ
فهي الرصاع الذي اندلع والذي يشمل تقريبا كل
بلدان العالم .واعتقد أن االمريكان أساؤوا تقدير
قدرة الروس عىل الصمود يف هذه الحرب التي
ستكون طويلة وعنيفة للجميع بما يف ذلك نحن
األوروبيون .وال يقني بأن األمريكان سريبحونها
رغم أنهم األقوى عىل كل املستويات .ذلك أن
لروسيا مالية عمومية سليمة إضافة اىل أن
ديونها ضئيلة وال تشكو من عجز يف امليزانية بل
ان لها فائضا يف ميزانها التجاري عكس كل الدول
التي تدور اقتصاداتها يف فلك هيمنة الدوالر.
لروسيا قدرات ذاتية تقريبا يف كل املجاالت لتكون
مستقلة .قدرات تع ّزز االعتماد عليها بعد سلسلة
العقوبات التي فرضتها عليها اإلدارات االمريكية
املتعاقبة بتعالّت مختلفة.
ومن هنا فإن "مقاطعة" روسيا التي تسعى
واشنطن لفرضها عىل دول العالم تشمل أساسا
الدول الغربية التي هي بدورها "عبيدة" الدوالر.
أمّ ا العمالقني الصيني والهندي فهما يعارضان
العمل بالعقوبات االمريكية واألكيد أن تعامل
وتواصل روسيا مع بقية بلدان العالم سيكونان
وسيتواصالن عربهما .وأملنا الوحيد أال ّ يستسلم
بوتني وال بايدن لغواية اللجوء للسالح النووي".
وبعيدا عن مايار ،اعترب موقع "الشبكة
العاملية" أن واشنطن "تأمل عرب استدراج روسيا
اىل حرب يف أوكرانيا يف استعادة هيمنتها املطلقة
عىل العالم" عرب إضعاف كل من روسيا ودول
االتحاد األوروبي.
وبعد أن أشار اىل أن انتصار أوكرانيا سيمثل
رضبة قاضية لروسيا خلص املوقع اىل أن انتصار
األخرية يعني يف نهاية املطاف "موت الحلف
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األطليس" مرجحا أن يطول أمد الحرب وربّما
يتوسع مجالها باعتبار أنه بات مفروضا عىل كل
من موسكو وواشنطن عدم الرتاجع أو التنازل
عن أي من أهدافهما يف رصاع مميت باتت كل
الرضبات فيه واردة بما يف ذلك اللجوء للسالح
النووي اذا انفلتت األمور من عقالها.
وحسب املوقع املذكور ال يمكن السرتاتيجية
األمريكان أن تؤتي أكلها إال اذا توسعت جبهات
القتال نحو الغرب بمزيد اغراق دول االتحاد
األوروبي يف التضامن مع أوكرانيا وتسخري
ميزانيات طائلة لتسليحها.
وأشار املوقع اىل أن موسكو تعترب أن
املعسكر الغربي بقيادة أمريكا يرفض القبول
بواقع جغراسرتاتيجي عاملي جديد قائم عىل
تعدّد األقطاب وأنه تبعا لذلك غري مستعد لتغيري
موقفه اال ّ إذا ذاق مرارة الهزيمة.
موقع  Strategic Culture Fondationكشف
يف مقال مزج بني الهزل والج ّد تحت عنوان :
"امرباطورية األكاذيب (يف إشارة اىل الواليات
املتحدة االمريكية) تتشوّق لزيارة "السيد
سارمات (أخطر الصواريخ النووية الروسية)
كشف أن روسيا لم تستعمل بعد مرور شهرين
عىل اطالق عملية "زاد" ( )Zيف أوكرانيا سوى
 ٪ 12من جنودها و 10٪من طائراتها و ٪ 7من
دباباتها و 5٪من صواريخها و 4٪من مدفعيتها.
املوقع ذ ّكر قبل ذلك باالنذار الرصيح والعلني
الذي وجهه بوتني لواشنطن وحلفائها والذي
ح ّذر فيه من مغبّة التدخل مبارشة يف الحرب
الدائرة بأوكرانيا وقوله أمام نواب الربملان
الرويس يف مدينة بطرسبورغ " :أو ّد التشديد مرة
أخرى عىل أنه اذا خطرت عىل بال أيّ كان نية
التدخل يف االحداث التي تجري بأوكرانيا فإن ردّنا
سيكون قاسيا وخاطفا مثل الربق".

عسكريون إيطاليون متقاعدون :

حد التّباع هوى أمريكا
حرب أوكرانيا ليست حربنا وعلينا وضع ّ

يف خض ّم التحريض األمريكي املقنّع عىل رضورة وقوف دول
الحلف األطليس وأساسا منها األوروبية كرجل واحد ضد روسيا
وحتى االستعداد ملا هو أسوأ يف إشارة اىل احتمال تدخل عسكري
«دفاعا عن الديمقراطية» ،انتفض جنراالت ايطاليون سابقون
عىل الدعاية التي تشق طريقها عرب بعض وسائل االعالم والدافعة
نحو استعداد إيطاليا للمشاركة من أي تحرك أوروبي تحت
يافطة البند الخامس من ميثاق الحلف األطليس الذي ينص عىل
تدخل كل دوله ملؤازرة أية دولة تابعة له تتعرض لعدوان رويس
مطالبني بالنأي ببالدهم عن حرب تحمل بني طياتها مخاطر
استعمال السالح النووي.
الجنرال ليوناردو تريكاريكو املتقاعد من الخدمة كرئيس
أركان سابق لسالح الجو اإليطايل والرئيس الحايل للجنة األمن
الجوي دخل عىل خط النزاع املسلح يف أوكرانيا متسائال :
«الحياد...؟ أنا موافق موافقة تامة عىل االلتزام به واعتقد أن
علينا قبل تنفيذ التهديدات بتوسع الرصاع ليشمل الناتو سواء
كان ذلك من طرف دوله أو من قبل روسيا العمل عىل وضع ح ّد
لهذه الحرب ومن هذه الزاوية ال أرى أحدا ملتزما بذلك بل بالعكس
أرى طابورا من املهووسني بإشعال الحرائق الذين يدفعون تماما
يف االتجاه املعاكس».
تريكاريكو أضاف « :أوال عىل بلدنا عدم ادخار أي جهد ،وال
أراه يفعل ذلك ،إلنهاء هذه الحرب .وعندما أقول «عدم ادخار
أي جهد» فذلك يعني أن علينا االتفاق مع دول أوروبية أخرى
وخصوصا فرنسا وأملانيا عىل موقف موحّ د من دول تقودها
الواليات املتحدة االمريكية واستنفرت قواتها العسكرية وتعمل
بكل الطرق عىل امداد أوكرانيا بمختلف األسلحة حتى تضع حدّا
ملناوراتها وتدفع نحو وقف اطالق النار ومفاوضات حتى لو أدى
ذلك اىل تعكري عالقاتنا بواشنطن».
وختم تريكاريكو قائال « :وحتى اذا تم تفعيل البند الخامس
من معاهدة الحلف األطليس الذي ينص عىل وجوب التضامن

الجنرال املتقاعد ليوناردو تريكاريكو
سيكون بإمكاننا عندئذ التحاور حول املحافظة عىل املبادئ التي
قام عليها الناتو والتي تركت املجال مفتوحا للتطوّ ع وعندئذ
سيكون بإمكان إيطاليا اإلعالن عمّ ا ان كانت تريد املساهمة
كداعمة أو البقاء يف النافذة وبمقدورها فعل ذلك بعد نقاش
واسع يشارك فيه الرأي العام ومؤسسات الدولة ألن األمر ال
يتعلق بقرار سهل يتم اتخاذه بطريقة غريزية».
أمّ ا ماركو بارتوليني العقيد-الجنرال املتقاعد فقد قال :
«بدأت الحرب بتدخل روسيا التي ال تنتمي للحلف األطليس وهي
تدور يف أوكرانيا التي بدورها ليست عضوا بالناتو ...انها مواجهة
بني بلدين أوروبيني ال عالقة لهما بالحلف األطليس وال بايطاليا
ومن هذه الزاوية ال أعتقد أن بإمكاننا الحديث عن حياد أو أي
يشء آخر».

العقيد الجنرال املتقاعد  :ماركو بارتوليني
وتعليقا عىل كالم أليسندرو أورسيني مدير مرصد األمن
الدويل بجامعة لويس الذي رصّ ح بأن عىل إيطاليا مالزمة الحياد
اذا هاجمت روسيا بلدا تابعا للناتو قال بارتوليني « :ال ش ّك أنه
اذا تعلق األمر بدولة عضو يف الحلف األطليس سيتم تفعيل البند
الخامس الذي ينص عىل تدخل دول الحلف» مستدركا بأنه «إىل
ح ّد اآلن لم تهاجم روسيا أي بلد تابع للناتو بما أن أوكرانيا ليست
عضوا به وحتى إثارة إمكانية حدوث ذلك فهي ال تساعد عىل
تهدئة الخواطر بل وتحتّم فرض املصالحة التي أراها رضورية...
أك ّرر  :رضورية».
وحول ما إن كان يرى أن الحرب الدائرة هي حرب عادلة قال
بارتوليني « :أعتقد أنه ال يمكن اعتبار أية حرب عادلة إال ّ اذا
كانت حربنا ...أمّ ا هذه الدائرة بأوكرانيا فال عالقة لنا بها».

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 309الثالثاء  10ماي 2022

www.acharaa.com

22

الشارع العالمي والعربي

برنامج روسي :

رأي اليوم :

صاروخ «سارمات» كاف ملحو بريطانيا
من اخلريطة

هدد مقدم أخبار رويس مخرضم ،بـ”محو”
بريطانيا من الوجود باألسلحة النووية ،خالل
برنامج حواري معروف يف روسيا.
واستخدم دميرتي كسيليوف برنامجه
الحواري ليطالب بشن هجوم نووي عىل
بريطانيا ،باستخدام “درون” بوسيديون ،التي
تعمل تحت املاء ،وتستطيع التسبب يف موجة
إشعاعية تغرق بريطانيا يف قاع املحيط ،حسب
ما أشارت صحيفة “دييل ميل”.
ّ
فإن للطائرة املذكورة
وحسب الرجل
«قدرة رأس نووية تصل إىل  100ميغا طن ”،
وأنها تساوي آالف املرات من قوة القنبلة التي
أسقطت عىل هريوشيما ،ومن شأنها أن “تثري
موجة تسونامي ،يصل ارتفاعها إىل  500مرت”،
وفق “سكاي نيوز عربية”.

هذه خفايا عزل الرئيس اليمني

وأضاف كسيليوف ،متحدثا أمام رسم
خلفي يُظهر مسح بريطانيا من خريطة
العالم“ :موجة املد والجزر هذه تحمل أيضا
جرعات عالية جدا من اإلشعاع .باالندفاع فوق
بريطانيا ،ستحول ما تبقى منها إىل صحراء
مشعة ،غري صالحة لالستعمال ألي يشء .ما
رأيكم يف هذا االحتمال؟”.
كما هدد كسيليوف بريطانيا بهجوم
لصاروخ “سارمات  ،"2وهو أحدث صاروخ
نووي رويس ،اختربه الرئيس الرويس فالديمري
بوتني قبل  3أسابيع ،وادعى أنه يمكن أيضا أن
يدمر البالد تماما برضبة واحدة.
وقال املذيع املخرضم“ :جزيرتهم صغرية
للغاية لدرجة أن صاروخ سارمات يكفي
إلغراقها مرة واحدة وإىل األبد”.

نقلت صحيفة «رأي اليوم» عن مصدر يمني وصفته بواسع
االطالع تأكيده أن من األسباب التي عجّ لت بعزل الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي اجتماعه املغلق بجيك سوليفان ،مستشار االمن
القومي األمريكي ،ملدة ساعتني اثناء زيارة األخري للرياض ،ودون
حضور أي مسؤول سعودي.
وقال املصدر نفسه إن األمري محمد بن سلمان
ويل العهد السعودي والحاكم الفعيل ،غضب غضبا
شديدا من هذا االجتماع وعرب عن غضبه بإتخاذ
قرار عزل الرئيس هادي ،وتشكيل مجلس رئايس
يمني بديل بقيادة رشاد محمد العليمي وقادة الفرق اليمنية املسلحة املعادية لحركة “انصار الله”
الحوثية.
وأشار املصدر إىل أن ابني الرئيس هادي «نارص» و»جالل» رهينا اإلقامة الجربية بسبب تضخم
ثرواتهما املالية وإىل أن مكان احتجازهما مجهول.
ويذكر أن هدنة الشهرين لوقف إطالق النار يف اليمن دخلت شهرها الثاني مع اكتمال شهر
رمضان ،وتشري أوساط حركة “انصار الله” اليمنية اىل ان تجديدها يبدو صعبا ،بسبب عدم االلتزام
بأهم بنودها وهي فتح مطار صنعاء ،ورفع الحظر عن دخول جميع ناقالت النفط املحتجزة قبالة
ميناء الحديدة ،وتعذر االتصال بأي مصدر رسمي سعودي لتأكيد او نفي هذه املعلومات.
ويف السابع من أفريل املايض ،نقل الرئيس اليمني ،عبدربه منصور هادي ،سلطته إىل مجلس رئايس
يقوده العليمي ،وسبعة نواب آخرين ،بعد أيام من إعالن األمم املتحدة عن هدنة إنسانية يف البالد ملدة
شهرين قابلة للتمديد.
ّ
وكانت صحيفة “وول سرتيت جورنال” قد أكدت أن ويل العهد السعودي وضع الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي رهن االقامة الجربية ،وقيّد قدرته عىل التواصل.
وقالت الصحيفةّ ،
إن محمد بن سلمان أجرب عبد ربه منصور هادي عىل التنحّ ي بعد أن قدم له
مرسومً ا كتابيًا يفوض صالحياته إىل املجلس .وقال ان عليه ان يوقعه بعد ان توافق القادة اليمينني
عىل ان الوقت قد حان لهادي للرحيل عن السلطة.
وذكرت الصحيفةّ ،
أن السعوديني هددوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنرش ادلة عىل
فساده ان لم يوقع عىل مرسوم تنحيه عن الحكم ملصلحة مجلس مكون من ثمانية اعضاء.

البعض اعتبرها إسقاطا على ما يحدث في مصر :

«أنا مش شغلتي أدبح الناس» ..مقولة مبارك وحواره املثري
مع مسؤويل صندوق النقد الدويل الذي ذكّر به حفيده

أثار عمر عالء مبارك (حفيد الرئيس املرصي الراحل حسني
مبارك) جدال هائال عىل مواقع التواصل االجتماعي بعد نرشه
حديثا لجده ،اعتربه الكثريون إسقاطا عىل ما يحدث يف مرص اآلن
من تخفيض لقيمة الجنيه.
مبارك قال يف الحديث ما نصه“ :صندوق النقد كان مزرجن
معايا زرجنة رهيبة ،وعاوز يخفض الجنيه  30يف املائة ،قلت له
مش هعملها ،وأعيّش الناس إزاي؟
يقويل الاااا
أقوله :الا..انت مسؤول؟
تديني الفرق؟
قال يل :ال ال مش هيحصل حاجة.
مش هيحصل حاجة!!!
راجل عايز يغرقك بأي طريقة ،علشان يفضل شغال معاك
عىل طول..
اعمل بقى إصالحات..اعمل إصالحااات
كان يف انتخابات مجلس شعب ،يقوم يقويل إيه:
اسمع بقي..استنى بعد االنتخابات.
كنت يف أمريكا ،ومرة واحدة كده ،خفض  30يف املائة من غري
ما تقول لحد.
قلت له :أنا ما بضحكش عىل حد ،إيه خفض  30يف املائة دي؟
خفض  30يف املائة معناها األسعار تزيد من ستني لسبعني
يف املية ،معناها مرتبات املوظفني ،معناها افرض رضائب ،يا
اطبع ورق ،التضخم يزيد،تيجي تقول يل تعال بقى نعمل برنامج
اقتصادي تاني ،مفيش مجانية تعليم ،مفيش جيش ،مفيش
مفيش مفيش.
وال يهمه الناس الغالبة وال حاجة.

أقول له يا اخي انت ما بتهتمش بالناس املحدودة؟
قال يل :إزاي؟!!
دول زي االتفاق اليل انت بتطلبو دلوقتي ،كأني أنا بدبحهم.
أنا مش شغلتي أدبحهم“ .

جدل

الفيديو (القديم) الذي بثه حفيد مبارك شاركه كثريون ،منهم
املهندس االستشاري د .ممدوح حمزة ،وأثار عرشات الردود التي
انقسم أصحابها إىل فريقني :أحدهما متعاطف مع مبارك ،وآخر
ناقم عليه.

وطني

املتعاطفون مع مبارك أكدوا أنه رجل وطني تم ظلمه وآن
وقت إنصافه.
أمل عالم قالت إن املرصيني كانوا ينتظرون خطاب مبارك
وخصوصا ً يف عيد العمال.
وأضافت“ :كنا بنحس بفرحة وطريقتك يف القاء الخطاب
كانت ليها هيبه وحديثه كان مريح للقلب ربنا يرحمه ويغفر له
ويجعل قربه روضة من رياض الجنة”.

أمك ومراة أبوك!

أحد النشطاء (رمضان عبد الله) ذ ّكر باملقولة الشهرية“ :ما
تعرف قيمة امك اال ملا تشوف مراة ابوك”.
وأضاف“ :عامة النظام غري املدنى نظام جاهل ال يفهم ادارة
وال نزاهة وال تداول سلمى للسلطة… وعيب مبارك الكبري أنه
بقى ىف الحكم أكثر من مدتني ثماني سنوات فلم حوله الفساد
… ولو كان انسان ذكى لسلم السلطة ىف آخر انتخابات… كان

عمل انتخابات نزيهة وكان الشعب اختار مدتني وممكن كان
عالء ترشح والشعب اختاره وأصبح لدينا نظام مدنى منتخب ..
رئيس … برملان … محليات ملن يصلح …وأرجع الجيش لسكناته
وعمله”.
أرشف العرشي علق عىل فيديو مبارك بقوله“ :يعني دلوقتي
مبارك بقى حلو ومنحاز ملحدودي الدخل ،مش ده اليل طلعتوا
ضده ثورة وتعاونتم مع اإلخوان وكل أجهزة املخابرات األجنبية
علشان تسقطوه .سبحان الله اليل خالكم تعرفوا قيمة مبارك
اآلن وترتحموا عىل أيامه وتستشهدوا بأحاديثه”.

حلو ولو وحش؟

قال ِقائل منهم :يعني مبارك حلو
نشطاء عربوا عن حريتهمِ ،
و ال وحش… صالح وال فاسد حريتونا معكم؟
نظام فاسد
عيل حماد تساءل :مبارك عام  1980استلم مرص كان الدوالر
كم جنيه وعام  2010الدوالر كم جنيه؟
وخلص إىل أن الجنيه يف عهد مبارك انخفضت قيمته .500%

إسقاط

البعض اعترب إعادة نرش حديث مبارك إسقاطا عىل واقع
مرص اآلن ،السيما بعد تخفيض قيمة الجنيه الذي تسبب يف غالء
غري مسبوق يف األسعار.

صندوق النكد

الغالبية العظمى أجمعت عىل أن صندوق النقد خراب ،
مؤكدين أن مسؤويل هذا الصندوق إذا دخلوا دولة ،جعلوا أعزة
أهلها أذلة.
عن "رأي اليوم"
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أوراسيا ديلي

وجدوا لـ«غاز بروم»
حال ذهبيا يف أوروبا:
أقل ومال أكثر
غاز ّ

واألسلحة فحسب وانما أيضا بالغذاء مؤكدا أن مجموع امدادا
واشنطن بني عامي  1941و 1945بلغ  50مليار دوالر.

 3 394 053أمريكيا! ...

الصينيون والهنود يخلفون الغربيين
بوّابة  Yahoo News Japanكشفت أن الحكومة الهندية
وجهت لرشكاتها العمومية العاملة يف قطاع الطاقة تعليمات
بالرشوع يف االستثمار بحقل الغاز الرويس «ساخالني  »1اثر
انسحاب رشكات غربية تحت ضغط العقوبات املفروضة عىل
روسيا بسبب عمليتها العسكرية يف أوكرانيا.
ّ
حصة رشكة
وحسب نفس املصدر تخطط الهند لرشاء
 Exxon Mobileبالحقل املذكور وحصص بريطانية تابعة
لرشكة ( BPبريتش برتوليوم) لدى رشكة النفط الروسية
العمالقة «روزنات».
يذكر أن مجلس إدارة  BPكان قد أعلن يف فيفري املايض
عن سحب أسهم الرشكة من رشكة «روزنات» والتي تبلغ منذ
عام  2013ما يعادل  ٪ 19,75إضافة اىل وضع ح ّد لرشاكتها
مع رشكة تابعة للدولة الروسية .وتعتزم  BPالتخفيض بـ 4
مليارات دوالر يف أسهمها.
وقبل ذلك كانت رشكة  Shellالهولندية والتي أعلنت
بدورها عن إيقاف نشاطها بروسيا قد رشعت يف مفاوضات
مع رشكة صينية لبيع أسهمها يف مرشوع حقل الغاز الرويس
«ساخالني »2الذي يع ّد األضخم يف امليدان .وأكدت مصادر
متطابقة أن الرشكة الصينية هي املشرتي الوحيد الذي يمكن
لرشكة  Shellالتعويل عليه.

«البتكون» على الخط

تحت العنوان أعاله ،نرشت "أوراسيا دييل" مقاال حول الفوائد
التي تجنيها رشكة "غاز بروم" من األزمة التي سببتها عقوبات
االتحاد األوروبي لألوروبيني أنفسهم.
وجاء يف املقال :وفقا ملنصة مشغيل نظام نقل الغاز يف االتحاد
األوروبي  ،ENTSOGانخفضت ،منذ بداية العام ،إمدادات الغاز
الرويس إىل االتحاد األوروبي بنسبة  30٪تقريبا مقارنة بأرقام
العام املايض.
وتبني أن االنخفاض يف إمدادات الغاز الرويس ظاهرة سوقية
بحتة .فمعظم عقود غازبروم طويلة األجل ترتبط بعروض أسعار
الرصف للتسليم بعد شهر ،والتي يتم تضمينها يف سعر الشهر
التايل .وعىل سبيل املثال ،يف جانفي وأفريل ،كان الغاز الرويس
أغىل من الغاز الطبيعي املسال املتعاقد عليه ،ومنه يف السوق
الفورية .لذلك ،اقترص االنخفاض يف تصدير الرشكة الروسية،
يف الواقع ،عىل االلتزامات التعاقدية مع الحرفاء بموجب رشط
"استلم أو سدد".
إذا لم يفرض االتحاد األوروبي حظرا ً عىل الغاز الرويس،
وتحول أكرب حرفاء "غاز بروم" إىل آلية التسديد الجديدة ،فعندئ ٍذ
ستكون عوامل السوق فقط هي التي تؤثر يف الواقع يف نتائج
التوقعات وأهمها سعر الغاز الرويس.
عىل خلفية العديد من الشكوك ،يتزامن االنخفاض يف إمدادات
"غاز بروم" مع أقىص دخل تحققه الرشكة حتى من بيع ما ال
يتجاوز  110مليارات مرت مكعب إىل االتحاد األوروبي.
ومع أن صادرات "غاز بروم" ،انخفضت يف جانفي إىل أدنى
مستوى لها هذا العام ،عند  250مليون مرت مكعب يف اليوم .حقق
إجمايل الصادرات للرشكة الروسية يف هذا الشهر وحده رقما
قياسيا قدره  9.5مليارات دوالر ،وفقا لدائرة القمارك الفدرالية
الروسية .ومنذ ذلك الحني ،لم يتغري متوسط سعر اإلمدادات إىل
االتحاد األوروبي كثريا .وال تتوقع السوق انخفاض األسعار حتى
نهاية العام.
وهكذا ،فقد تبلغ عائدات "غاز بروم" من بيع الغاز يف الخارج
أكثر من  110مليار دوالر بنهاية العام .وهذا الرقم اإلجمايل يقل
بمقدار  10مليارات دوالر فقط عن ك ّل عائدات رشكة غازبروم
من صادرات الغاز عىل مدى السنوات الثالث املاضية مجتمعة.

يبدو أن التعامل بالـ «بتكون» بدأ يشق طريقه لدى العديد
من الدول رغم تحفظات العديد منها عىل ذلك ألسباب عىل
عالقة بالنظام النقدي واملايل العاملي.
آخر املنخرطني يف نادي هذا النوع من العملة هي جمهورية
افريقيا الوسطى التي أقر نظام الحكم بها يوم  27أفريل
املنقيض الـ «البتكون» عملة رشعية يمكن التعامل بها اىل
جانب الفرنك الفرنيس االفريقي وغري خاضعة للرضيبة.
وكانت السلفادور اول دولة يف العالم تتبنّي البتكون يوم 7
سبتمرب  2021كعملة قانونية ممّ ا أثار غضب صندوق النقد
الدويل.
وقد تبعتها يف ذلك جزر مادير (التابعة للربتغال) ورواتان
(الهندوراس).

قبل انطالق العملية العسكرية
الروسية
موقع  Rupostersالرويس نقل عن املوقع الرسمي
للكونغرس األمريكي مصادقة األخري عىل مرشوع قانون حول
برنامج عقد ايجار مع أوكرانيا يف انتظار توقيع الرئيس جو
بايدن عليه.
املوقع كشف أن ذريعة بعث الربنامج املذكور هي
«حماية الديمقراطية بأوكرانيا وأن جوهرة تسهيل تزويدها
بالتجهيزات واملعدّات العسكرية.
املوقع أشار اىل أن عرض مرشوع عقد االيجار املذكور عىل
الكونغرس لم يتم بعد انطالق العملية العسكرية الروسية
بأوكرانيا وانما شهرا قبل ذلك أي يوم  19جانفي الفارط.
وخلص  Rupostersاىل أن ذلك يؤكد بشكل غري مبارش
اهتمام واشنطن بعسكرة أوكرانيا بكثافة مالحظا أن سيكون
عىل أوكرانيا يف صورة طال أمد الحرب تسديد ديونها عىل
امتداد عقود.
وأضاف املوقع أن صاحب فكرة عقد االيجار هو السيناتور
الجمهوري جون كورنني وأنه ينص عىل امداد النظام االوكراني
بأسلحة ثقيلة وخصوصا الدبابات والطائرات.
املوقع ذ ّكر بأن مرشوع عقد االيجار يندرج يف اطار برنامج
خاص يعود اىل زمن الحرب العاملية الثانية وقامت بموجبه
الواليات املتحدة االمريكية بامداد الحلفاء ليس بالتجهيزات

موقع «الشبكة العاملية» نقل عن أفريل هاينس مديرة
وكاالت املخابرات الوطنية االمريكية اعرتافها أمام أعضاء
الكونغرس بأن مكتب التحقيقات الفيدرايل يتجسس عىل 053
 3 394أمريكيا دون الحصول عىل اذن قضائي يف ذلك.
املوقع ذ ّكر بأن عضوين من لجنة املخابرات بالكونغرس
هما السيناتور رون وايدن (ديمقراطي عن والية أورجون)
ومارتن هاينربش (ديمقراطي عن والية نيو مكسيكو)
كانا قد كشفا عن وجود برنامج رسي غري قانون لدى
وكالة املخابرات االمريكية (يس.أي.ايه) يسمح بجمع
املعلومات عن كل مواطني البالد.
يذكر أن ادوارد سنودن صاحب ترسيبات «ويكيليكس»
الشهرية كان قد كشف بدوره منذ عام  2013عن وجود برنامج
يسمح لوكالة األمن القومي األمريكي بمراقبة اتصاالت أكثر
من  ٪ 90من األمريكيني.

تكذيب

موقع «الشبكة العاملية» نقل عن تقرير قال إنه صادر عن
مجموعة من خرباء دوليني حققوا يف ما يسمى مجزرة بوتشا
بأوكرانيا أن ترشيح جثث الضحايا أثبت أنها تحمل كلها
نبيالت.
املوقع أشار اىل أن النبيالت هي نوع من الذخرية تم
استعماله عىل نطاق واسع خالل الحرب العاملية األوىل وأيضا
خالل القصف الذي كان يتعرض له الفيتناميون الشماليني من
طرف القوات االمريكية خالل حرب فيتنام.
وذ ّكر املوقع بأن سالح املدفعية األوكراني كان قد استعمل
نفس الذخرية ض ّد انفصاليي الدونباس املوالني لروسيا يف
حرب 2014مالحظا أن محتوى التقرير يكذب مزاعم الحكومة
األوكرانية القائلة بأن الضحايا تعرضوا الطالق نار من أسلحة
جنود روس.

في قبضة الروس
عىل ذمة موقع ( The National Pulseالنبض الوطني)
االمريكي ،أوقفت القوات الروسية خالل الليلة الفاصلة بني
يومي  2و 3ماي الجاري الجنرال الكندي تريفور كاديو بمدينة
مايولول.
املوقع وبعد أن رجّ ح أال ّ يكون الجنرال مك ّلفا بمهمة من
حكومة بالده أشار اىل أنه كان املسؤول عن املخرب البيولوجي
رقم  1بأوكرانيا اين يعمل  18شخصا تحت إمرته.
 The National Pulseكشف أن هانرت بايدن ابن الرئيس
االمريكي وكريستوفر هاينس ربيب وزير الخارجية االمريكي
األسبق جون كريي كانا قد ن ّ
ظما عن طريق ماولة نفذتها
رشكتهما  Rosemont Capitalتركيز مخابر االبحاث العسكرية
بأوكرانيا لحساب Defense Threat Reduction Agency
(وكالة الح ّد من مخاطر تهدّد وزارة الدفاع األمريكية) التابعة
للبنتاغون.
يذكر أن وزارة الدفاع الكندية اعرتفت بوجود الجنرال
كاديو بأوكرانيا مشرية اىل أنه ترك رسالة قدم فيها استقالته
وأعلم بأنه سيتحول اىل أوكرانيا حسب روايتها .لكن مصادر
رس محارصة مصنع الفوالذ
عسكرية روسية أكدت أن ّ
بماريوبول وجود عدة ضباط كبار من دول «الناتو» بما يف ذلك
جنراالت.
رس
وكان موقع «الشبكة العاملية» قد كشف مؤخرا ان ّ
االتصاالت املكثفة التي أجراها الرئيس الفرنيس ايمانويل
ماكرون منذ أسابيع بالرئيس الرويس فالديمري بوتني هو
الحاحه عىل السماح باالفراج عن  50ضابطا فرنسيا ساميني
محارصين يف مصنع ««أزوفستال» للفوالذ بماريوبول مشريا
اىل أن بوتني رفض االستجابة لطلب ماكرون واىل أن مالجئ
املصنع املذكور تحت االرض تعجّ بمقاتلني من النازيني الجدد
واىل أن هؤالء استدرجوا معهم املئات من املدنيني الستعمالهم
كدروع برشية يف محاولة ملنع أي هجوم رويس عليهم .لكن آخر
االخبار تفيد بأنه تم االفراج عن املدنيني.
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منتصف شهر ماي هو املوعد املحتمل
لبدء احلرب بني روسيا والناتو

بقلم  :ألكسندر نازاروف

ربما يؤدي تفاقم الوضع يف بريدنيسرتوفيه
(ترانسنيسرتيا) إىل دفع رومانيا نحو الحرب.
يف النصف األول من شهر ماي ،تتضافر مجموعة من
العمليات ،يؤدي كل منها عىل حدة إىل تصعيد كبري للحرب
غري املعلنة التي يشنها الغرب عىل روسيا ،وتجعل من دخول
أوروبا طرفا يف األعمال العدائية بأوكرانيا أمرا ال مفر منه
تقريبا.
لقد وصل الغرب أخريا إىل مرحلة انهيار اقتصاده ،والتي
قد تبدأ قبل نهاية العام الحايل ،ربما يف الخريف ،ممّ ا يحتم
عليه هزم روسيا بأرسع وقت ممكن.
من جانبها ،تحاول الواليات املتحدة األمريكية محاربة
التضخم ،الذي تسارع إىل مستويات قياسية منذ  40عاما.
وللقيام بذلك ،توقف االحتياطي الفيدرايل عن طباعة النقود
الورقية غري املغطاة منذ مطلع ماي ،ورفع سعر الفائدة ،ما
يجعل انهيار سوق األسهم خالل األشهر القليلة املقبلة أمرا
حتميا .لكن ذلك أمر ال يمكن السماح به ،ألن سوق األوراق
املالية هو قلب االقتصاد األمريكي ،وإلنقاذه من الرضوري
ضمان تدفق رأس املال إىل الواليات املتحدة األمريكية من
جميع أنحاء العالم .ويف ظل الظروف الحالية ،هناك طريقة
واحدة فقط لتحقيق ذلك أال وهي زعزعة استقرار العالم
بأرسه ،من تايوان إىل أوكرانيا .ويشري نمو الدوالر وضعف
اليوان والني واألورو إىل أن هذه العملية قد بدأت بالفعل.
باإلضافة إىل ذلك ،تحتاج إدارة الرئيس األمريكي ،جو
بايدن ،إىل تصعيد الرصاع مع روسيا إليجاد شماعة تتحمل
املسؤولية عن االنهيار القادم لهرم الديون يف الواليات
املتحدة األمريكية ،ومن ثم انهيار النظام املايل العاملي
وتفيش الجوع يف العالم .وقد رأينا بالفعل محاوالت بايدن
صياغة مصطلحات عىل غرار “تضخم بوتني” وغريها.
أما أوروبا ،فقد خلقت لنفسها أعمق أزمة اقتصادية
من خالل تدمري العالقات االقتصادية مع روسيا ،يف محاولة
لخلق انهيار اقتصادي بروسيا .ولن يكون أمام األزمة
االقتصادية يف أوروبا خالل األشهر املقبلة سوى أن تتدهور،
وصوال إىل كارثة واسعة النطاق خريف وشتاء هذا العام.
يف الوقت نفسه ،أظهر االقتصاد الرويس مرونة أكرب
بكثري مما توقع الغرب .وإذا استمرت التوجهات الراهنة،
فال يوجد سبب لتوقع انهيار االقتصاد الرويس عىل األقل يف
السنوات القليلة املقبلة ،أو دعنا نقول ،طوال الفرتة الالزمة
النهيار النظام املايل األمريكي /العاملي.
أصبح الوضع بالنسبة ألوروبا ال يطاق ،ولم يعد باإلمكان
تحمل مواجهة اقتصادية طويلة األمد مع روسيا ،وأصبحت
أوروبا مضطرة للذهاب إىل أقىص درجات التصعيد ،عىل أمل
أن تستسلم روسيا أو تنهار أوال خالل األشهر املقبلة.
بالتزامن ،أدت اإلخفاقات الروسية يف الفرتة األوىل من
الحرب ،وال سيما انسحاب القوات الروسية من محيط
كييف ،إىل ظهور وهم لدى أوكرانيا والغرب باحتمال تحقيق
نرص عسكري عىل روسيا .كذلك ال يؤمن األوروبيون
بإمكانية استخدام روسيا األسلحة النووية ،ولم يعودوا
يخشون الدخول يف الحرب ،ويشعرون بدعم “الناتو”
والواليات املتحدة األمريكية من خلفهم.
يف هذا السياق أعلن رئيس الدبلوماسية األوروبية،
جوزيب بوريل ،عن الرأي السائد يف الغرب بقوله إن روسيا
“يجب أن تهزم يف ساحة املعركة” .بمعنى أنه ببساطة
لم يعد للغرب الوقت لتحقيق أي نرص آخر بخالف تلك
الطريقة ،وأن ما تبقى من الوقت لدى أوروبا أقرص بكثري

مما تبقى لدى الواليات املتحدة األمريكية.
وهذا ما يفرس التطرف األوروبي تجاه روسيا األش ّد من
نظريه األمريكي ،املتمثل بما يف ذلك يف رفض فنلندا والسويد
وحتى سويرسا التزام الحياد .وهو ما يفرس كذلك املفاجأة
يف الرسعة والنطاق املتزايد لنمو استعداد الدول األوروبية
لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.
وإذا كان الغرب قد حدد هدفا النتصاره العسكري عىل
روسيا ،فهذا يعني أنه قد قرر املشاركة يف األعمال العدائية
إذا لم تستطع أوكرانيا ضمان هذا النرص .أخريا ،ستجني
أوروبا الغربية فائدة من املتسولني من دول أوروبا الرشقية،
ممن دأبت عىل تقديم املعونات والدعم لهم منذ تأسيس
االتحاد األوروبي…
ولكن ،ملاذا إذن النصف األول من ماي ،وليس جوان
مثال؟
أوال ،إن كل شهر أصبح مهما بالنسبة ألوروبا ،فقد
أعلنت روسيا اعتزامها تحويل ك ّل صادراتها إىل الروبل
الرويس ،وقد بدأت بالفعل يف قطع إمدادات الغاز عن الدول
التي ترفض ذلك .وأعتقد أنه ببداية الصيف ستتحول روسيا
إىل تصدير النفط واألسمدة املعدنية والحبوب وغريها من
السلع الحيوية إىل التجارة بالروبل ،وسيتدهور الوضع
االقتصادي يف أوروبا بشكل حاد.
ثانيا ،يؤمن الغرب بدعايته الخاصة ،فقد أقنع نفسه
بأن فالديمري بوتني يريد إنهاء الحرب بحلول التاسع من
ماي ،العيد الرئييس لروسيا الحديثة ،ويوم االستعراض
العسكري التقليدي يف روسيا عىل رشف انتصار االتحاد
السوفياتي عىل أملانيا النازية يف الحرب العاملية الثانية.
وأعتقد أن أوكرانيا والغرب يريدان توجيه رضبة إىل بوتني
بحلول هذا التاريخ ،عىل األقل إللحاق هزيمة موضعية
بروسيا ،والتي ينبغي أن ترض بصورة بوتني بشدة وتقوض
إرادة روسيا للقتال.
ثالثا ،يتدهور الوضع يف إقليم الدونباس يوما بعد يوم،
حيث تقاتل أفضل قوات نظام زيلينسكي يف مواقع محصنة
تحصينا جيدا .وإذا لم يرتكوا مواقعهم ،فسيتم االنتهاء من
تطويق املجموعة األوكرانية وسيتم تدمريهم يف منتصف
شهر ماي تقريبا ،وما يتبع ذلك من عواقب وخيمة عىل
أوكرانيا والغرب .كذلك فإن انسحاب هذه القوات أيضا
بمثابة انتحار ،حيث سيتم تدمري طوابري القوافل األوكرانية
من الجو .لهذا فإن فتح جبهة ثانية يف مكان آخر يمكن أن
يكون حبل اإلنقاذ لهم.
رابعا ،أصبح النقص يف األسلحة والوقود لدى أوكرانيا
أكثر حدة ،وشل االقتصاد ،وال يتعجل الغرب لتعويض
الخسائر املفقودة .بل إن التصعيد بإرشاك الغرب يف األعمال
العدائية سوف يكون أفضل بكثري ألوكرانيا من حرب طويلة
تخوضها منفردة ضده روسيا.
هنا تجدر إضافة أنه يف الرابع من ماي الجاري من
املنتظر عندما تنتهي مهلة السماح الشهرية ملدفوعات
روسيا املنتظمة خدمة ديونها ،والتي ترفض سدادها
بالدوالر أو األورو بسبب تجميد الغرب لحتياطيات النقد
األجنبي الرويس أن يتم استخدام هذا التخلف املصطنع عن
السداد لشن حملة واسعة من قبل الغرب ملصادرة األصول
الروسية يف الخارج ،والذي يعني ببساطة رسقة مفتوحة،
ستحرق معها آخر الجسور لتطبيع العالقات ،وترسع
التصعيد العام.
وهكذا فإن الواليات املتحدة األمريكية تحتاج إىل

ومستعدة إىل تصعيد الرصاع مع روسيا ،بينما تستعد
أوروبا الرشقية طواعية للعب دور “األبله املفيد” ووقود
حرب الواليات املتحدة مع روسيا.
واملرشحان الرئيسيان لهذا الدور اثنان :بولونيا
ورومانيا.
بالنسبة لبولونيا ،من الصعب عليها تقنيا دخول الحرب،
حيث يدور القتال بعيدا عن حدودها ،وقد انتهى الرصاع مع
بيالروس بشأن الالجئني .لذلك فمن الرضوري حتى تدخل
بولونيا الحرب بمستوى التصعيد الحايل أن تحاول القوات
الروسية تطويق كييف وتبدأ تقدمها نحو الغرب حيث
الحدود مع بولونيا.
يف الوقت نفسه شهدنا يف األيام األخرية تفاقما حادا
للوضع يف جمهورية بريدنيسرتوفيه (ترانسنيسرتيا) غري
املعرتف بها ،والواقعة عىل الضفة اليرسى لنهر دنيسرت بني
مولدوفا وأوكرانيا.
وتوجد يف هذه الجمهورية قاعدة لقوات حفظ السالم
الروسية (حوايل ألف شخص) ،باإلضافة إىل أكرب مستودع
ذخرية يف أوروبا ،الذي عاد إىل ملكية االتحاد السوفياتي
مرة واحدة أثناء انسحاب القوات السوفياتية من أوروبا
الرشقية.
فإذا وضعنا هشاشة هذه املستودعات جنبا إىل جنب
مع نقص األسلحة والذخرية يف أوكرانيا يصبح هجوم
األخرية عىل ترانسنيسرتيا منطقيا ،وقد رصحت إدارة
زيلينسكي بذلك عالنية .ومع ذلك ،فهذا مستحيل دون
مساعدة مولدوفا ،وستجذب محاولة روسيا الدفاع عن
ترانسنيسرتيا حتما مولدوفا إىل الرصاع ،وبالتايل رومانيا،
التي تقف وراءها ،وستحصل بذلك عىل ذريعة إلرسال قوات
إىل ترانسنيسرتيا وربما إىل األرايض األوكرانية املجاورة.
وقد رأينا خالل األيام القليلة املاضية هجمات عىل
مؤسسات الدولة يف جمهورية ترانسنيسرتيا ،بما يف ذلك
عىل برج التلفزيون املحيل واملستودعات العسكرية هناك.
حينها لن تكون القوات الروسية املوجودة بعيدا عن
هذه املنطقة قادرة عىل اإلنقاذ برسعة ،ومن غري املرجح أن
تتمكن القاعدة الروسية والتشكيالت العسكرية الخاصة
برتانسنيسرتيا من الصمود طويال ضد اللواءين الذين
تحتفظ بهما أوكرانيا عىل الحدود مع الجمهورية.
أجرب الوضع الراهن الرئيس بوتني عىل إعادة التأكيد
عىل التهديد باستخدام القوة ضد أولئك الذين يتدخلون
يف الوضع بأوكرانيا .ومع ذلك ،فلم يكن الرئيس محددا
هذه املرة ،بل قال إن روسيا سوف ترد حال ظهور “تهديد
اسرتاتيجي غري مقبول” بالنسبة لها ،وهي عبارة تسمح
بتفسري فضفاض ،وال تضمن استجابة روسيا ألي تدخل
مبارش ،حتى ولو كان صغريا .باإلضافة إىل ذلك قال بوتني:
“لدينا أدوات للرد ال يمكن ألحد أن يحلم بها اآلن” .بالتايل،
نحن ال نتحدث عن األسلحة النووية ،التي يمتلكها كثريون.
وعىل خلفية التفوق املتعدد للغرب عىل روسيا يف مجال
األسلحة التقليدية ،فربما قد يميل إىل اعتبار هذا التهديد
سفسطة فارغة ،وبالتايل أخىش أال يكون من املرجح أن
يردع البيان الصادر عن بوتني الغرب ،ويثنيه عن التصعيد
الذي يخطط له.
لذلك فنحن ننتظر التاسع من ماي .إال أنني أظن أن
مزيدا من التصعيد ال مفر منه ،حتى لو لم يحدث يشء يف
التاسع من ماي.
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عن الكتابة وال ّنقد وال ّنقود
ّ
الشابي /شاعر وروائي
بقلم  :لطفي
فانوس أوّل:
" ـ وما ال ّذي تحبّه إذن أيّها الغريبُ ؟
السحبَ ّ .
ـ أحبّ ّ
السحبَ ال ّرائعة".

(شارل بودالر)

ّ
"إن الدمعة التي يرسلها األلم ألبد ُ
ع عند الحياة من
ابتسامة الفجر.
ّ
ّ
ُ
وإن ّ
ألقدس عند الفنان من
السكينة التي تبعثها األحزان
أغاني الحياة".
ّ
(أبو القاسم الشابي)
ثان:
فانوس ٍ
يسء"
"اطمنئ ،ك ّل يشء يسري بشكل ّ

ّ
روسيه)
(كليمون

()1
ك ّل يشء مكتوب سلفا ..ك ّل يشء كتبَه من سبقونا ،أو
ّ
يخص اإلنسان ،أو ينبئ
أعني،
قالوه ..ك ّل يشء جوهريّ
ّ
عنه.
ّ
ُ
ُ
ُ
يحق له
أدركت أنّه ما من أحد
ارتحت.
أيقنت بذلك،
حني
ّ
أن يفتخر بأنه يبتكر شيئا جديدا ،أو يبتدع معنى لم يسبقه
إليه أحدٌ .املغرورون واملتباهون بما ليس فيهم ،والغافلون
ّ
(وخاصة هذه الفئة من املصابني بلوثة الوعي
واملرىض
بأهميّة وجودهم يف العالم ومحوريّة دورهم فيه) ك ّلهم
صاروا يُثريون شفقتي.
ُ
كنت أزهد يف الكتابة وأكتفي بالقراءة؟
لهذا
ّ
رسخت يف ّ هذا اليق ُ
القراءة ّ
توغلت يف تجارب
ني .ك ّلما
ُ
الكتّاب ِ
أيقنت
وس َيهم ورحيق حيواتهم وعصارة تجاربهم،
بهذا :ال أحد له دورفعّ ال يف هذا العالم ،نحن مج ّرد كائنات
ّ
تتوهم.
ّ
بالتوهم املغرور..
واهمون ،وسعداء منتشون
ّ
من أدرك ذلك مثيل فقد اطمأن..وارتاح .ال مجال للقلق
بعد اآلن.
يسء".
"ك ّل يشء يسري عىل نحو ّ
()2
ُ
من أجل هذا الوعي تحديدا،ويا للمفارقة ،أقبلت عىل
ُ
كنت
الكتابة .بال غاية وبال مقصد وبال مزاعم مغرورة،
أميض إىل الكتابة ألقول هذا تحديدا :ك ّل يشء يسري عىل نحو
يغي من هذا املسار ّ
يسء ..وال أحد بإمكانه أن ّ
اجعي ،أو
الت
ّ
ّ
االنحداريّ شيئا ..يا له من مرشوع كتابة فريد.
من أجل أن أجعل صورة اإلنسان الحقيقيّة واضحة،
بال غبش وبال ضباب وبال تزيني أو تزوير ..من أجل معاينة
االرتعاب الذي تحدّث عنه كارل غوستاف يونغ ،وهو يصف
ما هو البد يف أعماق اإلنسان من طاقة عىل ّ
الش واألذى
ّ
املتحفز ،من أجل أن أعاين مسار الحياة املنحدر بنسق
بطيء متسارع ،إىل هوّة عميقة بال قرار ،ومن أجل أن أع ّزي
نفيس وأنا أصغي إىل ذلك ّ
الصوت الخافت املكتوم الذي أهدتْه
إيل ّ قراءاتي وخيباتي.
خيباتي هي منبع الكتابة عندي .عن حياتي أكتب إذن.
ّ
تستحق ال ّذكر .هكذا قال ك ّل الكتّاب ال ّذين
وحياتي تافهة ال
كتبوا حياتهم وكانوا عىل وعي ّ
بأن حياتهم تافهة ،وأنّهم
ّ
يتخففوا من هذا العبء املرهق
ال يكتبون إال ّ من أجل أن
الذي يج ّرونه وراءهم أو يحملونه عىل كواهلهم .من نجح

منهم يف البقاء عىل قيد الحياة ،لم يجرؤ عىل نرش ما كتب.
ومن باغتته املنيّة أوىص بأن تُحرق أوراقه التي نقش عليها
خيباته وأوجاعه.
ّ
هذا هو معنى أن تكتبَ وأنت عىل تمام الوعي بأنك ال
ّ
تكتب إال ّ
لتتخفف من وطأة حياتك ،ومن لذع املرارة الباقي
يف روحك من تلك الخيبات ال ّراسخة .الكتابة حني تكون
هروبا وطلبا للنّسيان ،تبلغ ،ربّما ،أقىص درجات ّ
الصدق.
وإن لم َ
تلق صدى ،فاعل ْم ّ
أن النّاس ال يرغبون يف أن ينتبهوا
إىل نبع ال ّ
يسء.
طمأنينة الحقيقيّة :ك ّل يشء يسري عىل نحو ّ
()3
ّ
ما ال أفهمه ،أحياناّ ،
أن الكثري من الكتاب يكتبون وهم
مدفعون إىل الكتابة بمقاصد هي أبعد ما تكون عن روح
الكتابة.
يكتبون بعد أن يحدّدوا املسار الذي يوصلهم إىل "املجد"
ّ
يتوهمون أنّه قدرهم ،بعد أن "اختارتهم الكتابة"
الذي
ُ
القريحة عصارة األفكار
و"كتبتْهم القصيدة" وأهدتْهم
واألشكال .واملسار شبكة من املسالك املتقاطعة تعمل عىل
نحو محكم التّنسيق بحيث يُفيض بعضها إىل بعض عىل
ّ
التتيب :دار النّرش التّي ...والنّاقد الذي ..والجوائز التي...
ّ
اطمأن
من وقع عىل املفتاح الذي يفتح املسلك األوّل فقد
عىل باقي املسالك .والكتابة عرب هذه املسالك تابعة مطواع.
ّ
ّ
والشوط تتحوّل واملحاذير مقدّر ٌة واملباح
تتغي،
القواعد
امللحاح يكون عىل حسب ما تقتضينه املوازين االيديولوجيّة
والسياسيّة واألهواء وامليول وال ّرغبات التّي ال تُقال يف
ّ
ّ
الرتشح للجوائز.
الشوط املعلنة يف مقاييس
ْ
َ
أردت أن تكون كاتبا
تكن رئيّا ،أو نبيّا أو مرشّ عا إذا
ال
ناجحا ذا حظوة..
ّ
ال تكن مستحرض أرواح وال تجعل تلك األرواح املشتتة يف
أرجاء التّاريخ والجغرافيا ناطقة بما ْ
رأت يف زمنها املايض
البعيد ما سيكون يف زمن َك أنت الحارض .ال تجمّ ع تلك ال ّرؤى
ّ
املنيس أو املهمل يف
املعبة عن جوهر هذا اإلنسان املشتّت
ّ
ّ
واقع متشظ .ال تكن صورة من ُ
صور الحياة املنبوذة عىل
ما فيها من صدق ومصداقيّة وواقعيّة .ال تكن فنّانا ال يبايل
بغري الجمال يناوئ به ،وهو يف هامش الحياة ،ك ّل ذلك القبح
الذي تتزيّن به الحياة وترى فيه صميم الحياة.
ّ
الكتابة التي تنترص لروحها وترى ما وراء الظواهر
ّ
والفن الذي يقت ُل
العابرة وتسمّ يها تبقى غريبة مجهولة.
صاحبَه ،يبعثُه من بعد موته حيّا.
ولكن ما جدوى ذلك؟
الجدوى الوحيدة هي أنّها تبقى دليال آخر عىل ّ
أن ك ّل
يسء.
يشء كان دوما يسري عىل نحو ّ
()4
َ
وقف عىل ينبوعها املحجوب عن أعني
الكتابة ،عند من
رض أو عاهة أو غي ٌ
العابرين ،مَ ٌ
ْبة.
ّ
ّ
الكتابة رضبٌ من التيه ،أو املسري عىل غري الطرق املألوفة
اآلمنة .هي كاملخدّر الذي يحت ّل عقل ا ُملدمن وجسده .ولم أ َر
مُدمنا يحبّ املخدّر الذي يُدمنُه ،ولكنّي مع ذلك يُقبل عليه
ّ
ويجن وال يهدأ
بشغف .يشقى إذا فقدَه أو حُ رم منه ويأل ُم
ّ
إال ّ حني يحظى بجرعته اليوميّة منه .ولكنه أيضا يموت،
حتما ،أذا تناول فوق ما يقوى عليه عقله منه.
الكتابة بهذا إذن ،ليست قدرا .ولكنّها تُصبح كذلك حني
نختارها بوعي ونألف صحبتَها ومعارشتها.
عندئذ تصبح قدرا .ولم أ َر يف حياتي قدرا محمودا .القدر

عدوّ منذ انتبه إليه النّاس ودوّن سريته فيهم ّ
الشعراء
والحكماء .والكتابة قدر الكاتب ،أي آفتُه التّي ال يربأ منها
ْ
أخنت عليه وأهلكتْه .إنّها الكائ ُن الوحيد الذي يُكره
إال ّ إذا
ّ
ّ
والصرب.
الكاتب عىل التسليم بحُ كمه املقدور :الفناء
ّ
وال عزاء للكاتب عىل امتداد هذه ال ّ
طريق الطويلة غري
ترديد منبع طمأنينته ال ّراسخة :ك ّل يشء يسري عىل نحو
يسء.
ّ
()5
ّ
الصامت.
الكتابة ابنة الحزن .الكتابة ربيبة الوجع
الكتابة ثمرة الخيبات املتالحقة التّي تع ّلم وتُميل.
الخفي الذي يدبّ بال
والكتابة نافذة ،من وراء هذا الهوْل
ّ
أثر ،نافذة مفتوحة عىل ما يهبُها بهجة ما أو نشوة خفيفة
شفيفة حتّى لكأنّها طيف خيال .ذلك ال ّ
طيف يكفي ليمنح
الكتابة بعض بهائها وفتنتها ورونقها.
ّ
من وراء النّافذة يمكن أن ترى حُ لما يقظان ال يكف عن
الخفقان يف عمق ال ّليل الثّقيل ّ
الساكن .وقد ترى داخل ذلك
َ
رغبة تنتظ ُر جوعا وظمأ فاغرة فاها..
الحلم
الكتابة سريٌ حثيث ،عىل ما فيه من بطء ،إىل آخر الجرس،
إىل أقىص ّ
الضوء ال ّراقص يف أقىص مدار تقودك إليه ال ّروح.
ذلك ّ
الضوء له أكثر من صورة :قد يكون يديْن ممدودتني
ُ
من وراء جدار من ضباب متني ،أو عينني ب ّراقتني تطالّن من
أفق غائم أو ليل مدلهمّ ،أو قلبًا نديّا أخرض يقودك إىل ّ
ضفة
مشتهاة.
ُ
الكتابة وَط ٌن ،يهبُك الكرامة قبل الخبز ،والفرحَ قبل
ال ّ
طعام .الكتابة وط ٌن تحبّه ألنّه يحبّك ويدعوك إىل أن تغنّي
ِ
املوت والفناء.
للحياة ال أن تردّد ك ّل صباح نشيد
()6
الكتابة فوق التّاريخ ،وأبعد من اإلنسان وأكرب من املوت
وال ّزمن.
َ
شئت أيّها النّاق ُد وأنت ترشّ ح النّص وتضعه تحت
ُقل ما
ّ
َ
شئت عن رشوط
مجهرك ذي املقاييس املحنطة .قل ك ّل ما
ّ
الكتابة وقوانينها وضوابطها ،وصنّف ما شاء لك التصنيف
ورتّبْ كما تقول لك مقاييسك أو مآربُك .ولكن اعلم ّ
أن
َ
الكتابة التّي تصدر عن كاتب فنّان ال يمكن أن يفهمها
ويكتشف أرساها إال ّ ناقد فنّان .كالهما كائ ٌن فريدٌ ،كالهما
رس الكتابة املكنون :القدرة عىل اإلحساس بالكوْن
أدرك ّ
وباإلنسان خارج مدار القوانني املحكومة بأحكام الواقع
املشغول عن جوهر الحياة.
ُ
لكي يجعلها تفصح
الكتابة رؤيا ،تحتاج إىل من يعربُها
ْ
عمّ ا تريد .الكاتب الذي يرى القوانني الخفيّة التي ستحكم
العالم يف املستقبل من خالل القوانني الخفيّة التي تحكمُه
لكي تكتمل عمليّة
رئي أيضا،
يف الحارض ،يحتاج إىل ناقد
ّ
ْ
ُّ
اإلبالغ .بيان وتبي ٌ
التبي يسريا مُتاحا.
ني ،ومن بعدهما يكون
()7
ص ُ
ّ
ّ
ّ
يف معاجم ال ّلغة ِ
لة بني النقد والنقود .فنق َد الطائ ُر
الحبّ التقطه حبّة حبّة .ونقد النّاقد الكالم أو القولَ ّ ،
تبي
جيّده من رديئه .ونقد ال ّرجل الدّره َم ّ
تبي ِ
صدْق مَ عدنِه
وصحّ ته.
ّ
أنّها رجع صدى ّ
الصلة املشهورة األخرى بني الشعر
ّ
هب؟
والسعر ،أو األدب وال ّذ ِ
وبهذا نختم هذا ال ّرأي الخارج (ربّما) عن ّ
الس ِب ،ونردّد
يسء.
مع الحكيم :اطمئنّوا ،ك ّل يشء يسريُ عىل نحو ّ

الوعد
معالوعد
النشرمع
فيالنشر
التأخيرفي
منالتأخير
شيءمن
فيشيء
الجميعفي
نستسمحالجميع
فإننانستسمح
والقراء،فإننا
والشعراءوالقراء،
الكتابوالشعراء
منالكتاب
العديدمن
منالعديد
إلينامن
المرسلةإلينا
المادةالمرسلة
لوفرةالمادة
نظرالوفرة
تنويه: :نظرا
تنويه
ّان.
اإلبّان.
فياإلب
وستنشرفي
محفوظةوستنشر
المراسالتمحفوظة
جميعالمراسالت
بأنجميع
بأن
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المف ّكرة د .زه ّية جويرو لــ«الشارع المغاربي» :

السياسية ما تزال مريضة
الطبقة ّ
بالشخصنة وال تعرف
كيف تبني دولة…

عواطف البلدي

هي باحثة ومختصة في تفكيك نصوص التّراث الشائكة والحفر فيها ...تثير كتاباتها الجدل بين
االوساط الفكرية والسياسية ...وتُعرف بتجديدها وباضافاتها ِ وبانتقادها الشديد لمؤسسة
اإلفتاء وبانصافها لـ «اإلسالم الشعبي» .في كتابها «الوأد الجديد :مقاالت في الفتوى وفقه
النساء» ( )2014قارعت حجج الفقهاء بحجج تاريخيّة -سوسيولوجيّة ..هي الدكتورة
ّ
توخت
زهية جويرو األكاديمية بجامعة منوبة ومديرة معهد تونس للترجمة التي
ّ
خاص ًا.
منهج ًا تاريخ ّي ًا نقديّ ًا
«الشارع المغاربي» التقى الباحثة جويرو للخوض معها في مسائل فكرية
هامة كقضايا التراث والمرأة ومؤسسة الفتيا ..والبحث في سبل حل
االشكال الديني والحديث عن واقع الجامعة وعن الوضع السياسي اليوم.

كيف كانت البدايات مع الدين؟ (اهتماماتك
باملسألة الدينية)
ساهمت عوامل عديدة يف توجيه اهتمامي
نحو دراسة الدين والظاهرة الدينية ،فالسياق
الذي بدأت فيه دراستي الجامعية يف مطلع
الثمانينات من القرن املايض واحتداد الرصاع
بني تيارات اليسار وجماعة االتجاه اإلسالمي
نقلني من «إسالم» نشأت عليه كنت أراه يف
سلوك والديّ وأهيل وجرياننا لم يكن يثري أية
مشكلة إىل «إسالم» آخر فيه الكثري من العنف
والتطرف واالنغالق مما ساهم يف إشعاري بأن
املسألة الدينية مازالت تطرح من األسئلة ما
لم تصغ له أجوبة تطوّر الوعي العام يف االتجاه
الذي يضع الدين يف املوقع الذي يجب أن يكون
له بالنسبة إىل األفراد وإىل املجتمع معا ويجعل
منه عامل انسجام وتعايش ،ذلك أن الجواب
«اليساري» ،إن صحّ التوصيف ،يجنح عامة نحو
إنكار الدين والتقليل من شأنه ونحو السعي
إىل رصف النظر عنه وإقصائه تماما متجاهال
الحقائق املوضوعية ومنها أن املعطى الديني ما
زال فاعال يف تشكيل وعي عامة الناس ويف ترتيب
اجتماعهم ،وكان من األجدى بدل اإلنكار لو تم
إخضاع الدين ووظائفه وموقعه من تنظيم
املجتمع وعالقاته للبحث العلمي واملوضوعي من
أجل صناعة ثقافة دينية بديلة للثقافة التقليدية
املتوارثة ولتلك التي اختلطت بإيديولوجيا
اإلسالم السيايس ،أما جواب «االتجاه اإلسالمي»
فإنه مثل مشكلة أخرى إضافية كنت أستشعر
أنها ستزيد الوضع تعقيدا وستعيدنا إىل مربع
كنا نعتقد أن الدولة الوطنية قد تجاوزته هو
مربع االستبداد املرشعن بالدين ،لذلك كنت
أعتقد دائما أننا يف حاجة إىل ثقافة دينية جديدة
تساهم يف بناء معرفة موضوعية باملايض وتراثه
بعيدا عن املواقف املتطرفة رفضا مطلقا أو أخذا
بالتقليد والتسليم  ،ويف بناء عالقة بالدين يكون
فيها عامل تنمية لشخصية الفرد وعامل تعميق
لالنسجام ولقيم العيش املشرتك ومقتضياته
داخل املجتمع ،ثقافة تضع الدين يف موقعه

األصيل وهو الضمري الفردي وتستثمر ما فيه
من قيم يف تثبيت أخالقيات عليا كم يحتاجها
مجتمعنا اليوم .
كيف السبيل إلصالح عالقتنا بماضينا
وتحويله إىل موضوع معرفة ال موضوع تجاذب
ورصاع بني أطراف متعددة؟
العالقة السوية باملايض والرتاث هي تلك
العالقة التي ال نكون فيها مملوكني للمايض
وتراثه فنعجز عن التفاعل مع عرصنا
ومكتسباته وقضاياه ،بل نكون مالكني ملاضينا
وتراثنا باملفهوم املعريف ،وذلك ال يتحقق إال بإنشاء
عالقة مبنية عىل أساس معرفة موضوعية
نقدية ،تميز يف ذلك املايض وتراثه بني ما هو
قابل ألن يستمر فينا ومعنا وألن يمنحنا القدرة
عىل أن نعيش عرصنا وعىل أن نواجه مشكالته
ونبتكر لها حلوال نتطور بها ونساهم يف بناء
الحضارة اإلنسانية ،وما هو خاص بعرصه
ولحظته املاضية مما يجعله فاقدا للصالحية
وغري قابل ألن نبني عليه حارضنا ومستقبلنا،
فهل ينفعنا عىل سبيل املثال األخذ بكثري من
األحكام الفقهية التي فقدت صالحيتها لعرصنا
وملجتمعاتنا بدعوى أنها «أحكام رشعية»
والحال أنها يف الحقيقة أحكام اقتضتها تلك
العصور املاضية ومجتمعاتها وأنتجها برش
اجتهدوا لتوفري حلول تخص مشاكلهم هم
وال صلة لها بطبيعة مشكالتنا وال بأنظمة
اجتماعنا وبخصائص نظمنا ،هذه العالقة
النقدية الخالقة باملايض تقتيض أن نحوله إىل
موضوع معرفة حتى نعيد ترتيب عالقتنا به
عىل أسس سليمة وأن نكف عن التعامل معه
باعتباره إما هدف تملك واستعادة مستمرة
أو هدف إنكار ورفض قاطع ،فهذان الوجهان
لنمط واحد محكوم باملوقف اإليديولوجي
وباالنفعال .وتحويل املايض وتراثه إىل موضوع
معرفة رشط ملا أسميه بتصفية الحساب
معهما ،أي رشط لنتعامل معهما بموضوعية
ولنخضعهما للموقف النقدي الفاحص بعيدا
عن التسليم الكامل وعن اإلنكار املطلق يف آن ،

تصفية الحساب هذه هي التي تحولهما إىل قوة
تساهم يف بناء الحارض واملستقبل ،والشعوب
ذات الحضارات العريقة التي عرفت كيف تصفي
حسابها مع ماضيها تعيش يف عالقتها مع ذلك
املايض حالة إبداعية تستثمر عراقة حضارتها
وأمجادها املاضية يف بناء حارضها ومستقبلها
وتقطع مع ما يف ذلك املايض من عنارص لم يعد
لها محل يف الحارض.
هل حوّل التمثل الثقايف لإلسالم الدين إىل
عامل يُلجم العقل ويح ّد من إمكانات املعرفة؟
ما حوّل اإلسالم إىل عامل يلجم العقل ويحد
من إمكانيات املعرفة ليس التمثل الثقايف ،ألنه
يف الحقيقة ال وجود ألي دين خارج حدود تمثله
ثقافيا ،فنحن عندما نتحدث عن اإلسالم عىل
سبيل املثال ال نتحدث عن متصور نظري ال
وجود له إال عىل سبيل االفرتاض ،إنما نتحدث
عن تجسد اإلسالم يف التاريخ من خالل الظواهر
الدينية املعيشة ومن خالل األنظمة السياسية
والقانونية واالجتماعية التي استندت إىل الدين
أو استمدت منه أو اتخذ الدين مرجعا يف إقامتها
ويف رشعنتها ،النص الديني نفسه ،أي القرآن يف
املثال اإلسالمي ،ال وجود له عمليا إال من خالل
فهم املسلمني له عرب العصور كما تجلت يف
التفاسري والتأويالت والقراءات واالستنباطات
املستندة إليه.
ما حوّل اإلسالم إىل سلطة تلجم العقل بدل
أن تح ّرره وتحد من آفاق املعرفة بدل أن يفتحها
إنما هو يف نظري التوظيف السيايس الدنيوي
له وإقحامه يف دائرة الرصاع عىل السلطة وعىل
املصالح ،إن األديان عندما تتحول من موضوع
إيمان واعتقاد ح ّر ال احتكام فيه إال إىل الضمري
الحر وإىل القناعات الفردية إىل أداة من أدوات
ممارسة السلطة والتحكم يف األجساد والعقول
تصبح قابلة ألن تستخدم للجم العقول وملنعها
حقها يف حرية التفكري ويف إخضاع كل املواضيع
للنظر الحر ،لذلك ظل اإلسالم بفعل إقحامه يف
السياسة ،بمفهومها الشامل ،يستخدم عرب
العصور إىل اليوم لتصفية الخصوم السياسيني

لم نعد اليوم في حاجة
إلى مؤسسة ُ
الف ْتيَا وال
دخل للمفتي في مسائل
المعامالت التي يحتكم
فيها إلى القوانين
المعمول بها
حل المشكلة الدينية يكون
بإرساء العلمنة في كل
المستويات وبنقل الدرس
الديني من المجال العقائدي-
اإليديولوجي إلى مجال الدراسة
العلمية والنقدية
راتب الجامعي في تونس
أقل راتب يحصل عليه
جامعي في أغلب بلدان
العالم ،وهو من العوامل
ّ
المنفرة والدافعة إلى
البحث عن آفاق أخرى
وكان سالح التكفري األمىض واألكثر استخداما
يف هذه التصفية.
متى يبلغ العقل العربي مرتبة العقل
الالئكي؟
عندما تكون كل السياقات التي يفكر يف
نطاقها العقل والتي تصنع الوعي واملعارف
معلمنة ،فال يمكن أن نتحدث عن عقل الئكي
يف سياق أنظمة سياسية موزعة بني استبداد
يرشعن بالدين وأنظمة طائفية وعشائرية
تنتمي إىل ما قبل الدولة يحتكم فيها إىل مقاالت
مذهبية عفا عليها الزمن وال موقع فيها إلرادة

maghrebstreet@gmail.com
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حوار العدد
الشعوب الحرة وال إىل قوانني صادرة عن هيئات
ممثلة لتلك اإلرادة  ،كما ال يمكن أن نخلق اإلطار
املوضوعي املناسب لتشكل العقل الالئكي يف ظل
أنظمة تعليمية تروج لثقافة العقالنية يختلط
فيها الديني بالخرايف واألسطوري والعلمي،
وقل اليشء نفسه بالنسبة إىل إعالم ما زال
يروج للشعوذة بكل أصنافها ،العلمنة منظومة
متكاملة مرشوطة بالدولة الديمقراطية
وبمجتمع املواطنة واملساواة وبقانون الحقوق
والحريات وبثقافة االبتكار واإلبداع الحر .
كيف يمكن للمعرفة االثنولوجية
واالنثروبولوجية أن تطرح قضايا الرتاث وأن
تساهم يف حلها؟
عرفت املعرفة اإلنسانية مع استقامة
األنثربولوجيا وفروعها املتعددة علوما قائمة
بذاتها منعرجا ّ
أسس لجملة من املبادئ التي
ساهمت يف ترسيخ الوعي اإلنسوي ،مبادئ
التعدد والتنوع واالختالف بعيدا عن كل
أشكال التصنيفات التفاضلية ،فأن يكون لكل
الثقافات الحق يف أن تعيش تعددها واختالفها
وخصوصياتها دون أن يعني ذلك أفضلية ثقافة
عىل أخرى ،وأن يعرتف لرأس املال الرمزي
باألهمية التي لرأس املال املادي ،وأن يكون لكل
ثقافة حق االعرتاف ،وأن يكون لإلنسان وعي
بأنه كائن يعيش بالرموز ومنها يستمد املعنى
الذي يضفيه عىل وجوده ومصريه وعىل أعماله
وسلوكه وعىل العالم من حوله ،أن يتشكل لدينا
الوعي بأن الرتاث ليس كائنا موجودا خارجنا
نتملكه ونخلعه عنّا حينما نريد وإنما هو
كائن يف ذواتنا من خالل الرموز التي نحيا بها
ونستمد منها املعنى ..هذا بعض من فتوحات
األنثربولوجيا التي ما زالت لم تأخذ بعد حظها
كامال يف نُظمنا التعليمية لذلك ما زالت ثقافتنا
العامة لم تبلغ بعد يف نظري ذلك املنعرج
األنثربولوحي طاملا مازلنا ال نعرتف بالحق يف
االختالف وال بحقيقة التعدد الثقايف والديني وال
نقدر ذلك حق قدره وال نحرتمه.
هل أخطأنا فهم القرآن أو البعض منه؟
أفضل يف هذا السياق أال أتحدث عن الخطأ،
فالقرآن نص عايل الرمزية وقابل لتعدد املفهوم
والتفاسري والتأويالت والقراءات وقد تراكمت
حوله عرب العصور والثقافات نصوص ثوان
يدعي كل منها التعبري عن معناه وامتالك
دالالته والكشف عن مقاصده ،كل يبحث يف
ذلك النص عما يعتقد أنه فهمه وكل يجد فيه
ما يبحث عنه ،وهذه هي ميزة النصوص
اإلنسانية الكربى ومن أهمها النصوص الدينية
التأسيسية ،ما أذهب إليه يف هذا الشأن هو أننا
مازلنا  ،أو مازالت األغلبية منا ،لم تقرأ بعد
القرآن اليوم باألدوات الجديدة التي يمكننا ،أو
يجب علينا ،أن نعيد قراءته بواسطتها حتى
ننتج فهمنا الخاص له وتأويالتنا املعربة عن
نظام معرفتنا الراهن وال نقترص عىل األخذ بما
فهمه منه األسالف ،وأخطر ما يتجىل من خالل
هذا القصور الفهم الفقهي للقرآن ،فالكثريون
مازالوا يقرؤون ما يعرف بآيات األحكام يف
القرآن بالوسائل واألدوات نفسها التي قرأه
بها الفقهاء منذ قرون طويلة ،وهؤالء هم
الذين يرفضون رفضا قاطعا النظر يف األحكام
الفقهية ومراجعتها بقدر ما يرفضون مجرد
فرضية فهم آخر مختلف لتلك األحكام يأخذ
بعني االعتبار مستجدات األوضاع الراهنة ،مازال
من هؤالء من يتمسك بأحكام ترشع التمييز
والعنف والنيل من الحرمة الجسدية باسم
أحكام الحدود أو األحكام الرشعية والحال أنها
أحكام تحرج الضمري الحديث ألنها تتعارض
تماما مع منظومة حقوق اإلنسان التي أصبحت
محل إجماع من الوعي اإلنساني الحديث.
تثري كتاباتك دائما ضجة وجدال واسعا عىل

الشارع الثقافي
غرار كتابك «االفتاء بني سياج املذهب وإكراهات
التاريخ» الذي اعتربت فيه أن مؤسسات اإلفتاء
تنتعش من وضعية األزمات وأنها ربما تمثل
خطرا عىل مؤسسات الدولة الوطنية لو ترشحني
لنا ذلك؟
مأتى الضجة عادة هو مخالفة النتائج التي
يصل إليها بحث ما ملا هو مستقر من األحكام
ومن املسلمات التي يركن إليها عادة عموم
الناس ،يف هذا الكتاب ،ويف عموم بحوثي حول
مؤسسة ُ
الفتيا وإنتاجها النوازيل ،حاولت أن
أبني أن مؤسسة اإلفتاء يف املايض ،ويف سياق
كان فيه الترشيع من وظائف الفقهاء واملفتني،
لعبت دورا مهما يف تطوير املنظومة
الفقهية الترشيعية ،خاصة أن مجال
االجتهاد يف ُ
الفتيا كان أوسع وأكثر
انفتاحا منه يف الفقه .ولكن هذا
ال يعني باملرة وال يرشع استمرار
تلك املؤسسة عىل هيئتها العتيقة
اليوم  ،بل إن ذلك االستمرار
يشكل خطرا عىل الدولة ألنه
ينافسها يف ما هو من
اختصاصها ويف ما

اندراج الدين يف حقل املمارسة االجتماعية،
والرباديغم األنثربولوجي الذي يبحث يف أصول
االعتقادات والشعائر الثقافية ويف وظائفها ويف
ما تتسم به من تنوع واختالف حينا وائتالف
حينا آخر بعيدا عن الرتتيبات التفاضلية،
انطالقا من هذه املقدمات املنهجية وتطبيقا لها
وجدت أن التدين العام الذي كان شائعا بتونس
يتسم بنسبة عالية من االنفتاح والتسامح
والقدرة عىل تثبيت االنسجام بني أفراد املجتمع،
بخالف نمط التدين املتأدلج واملسيّس الذي بدأ
يف الظهور مع ظهور اإلسالم السيايس والذي
يتسم باالنغالق ورفض املختلف واملسارعة
بتكفريه .اليوم نستطيع الحديث عن بروز
نمط من التدين الشكالني االستعرايض
الذي تمتلئ به الفضاءات العامة بينما
األرواح خاوية مما يمنحه اإليمان
عادة من سكينة وسالم ومن قابلية
لتوجيه السلوك وفقا لقيم سامية
عىل رأسها قيمة العيش املشرتك وقبول
االختالف.
كيف السبيل اىل تبسيط
الفكر الديني وتقريبه اىل

ثمة استقالة عامة من الشأن السياسي تجعل الشعب
طرفا مسؤوال عن الوضع الذي نعيشه
إبعاد تنظيمات اإلسالم السياسي عن الحكم أو
استبعادها ال يعني أنها فقدت السلطة التي بسطتها
سواء على بعض العقول أو على مؤسسات الدولة حتى
تواصل التحكم فيها من «وراء ستار»
ال يمكن أن نتحدث عن عقل الئكي في سياق أنظمة
سياسية موزعة بين استبداد يشرعن بالدين وأنظمة
طائفية وعشائرية تنتمي إلى ما قبل الدولة
كان من األجدى إخضاع الدين ووظائفه للبحث العلمي
والموضوعي من أجل صناعة ثقافة دينية بديلة للثقافة
التقليدية المتوارثة ولتلك التي اختلطت بإيديولوجيا
اإلسالم السياسي
تنفرد به وهو سلطة الترشيع التي ينهض
بها عادة هيئة منتخبة وممثلة إلرادة الشعب
هي هيئة السلطة الترشيعية ،خاصة عندما
تكون مرجعيات الترشيع والتقنني مختلفة بني
الطرفني كما هو الشأن يف تونس حيت أغلب
قوانني الدولة الوطنية وضعية .لذلك أقول دائما
إننا لم نعد اليوم يف حاجة إىل مؤسسة الفتيا وأن
دور املفتي إن وجد يجب أن ينحرص يف تعريف
املستفتني بأحكام العبادات وال دخل له يف
مسائل املعامالت التي يحتكم فيها إىل القوانني
املعمول بها.
يف كتابك «االسالم الشعبي» دافعت عن فكرة
أساسية وهي أن التمثل الشعبي للدين تمثل
منفتح عىل خالف التمثل املؤدلج والسيايس
كيف ذلك وأي إسالم منهما نعيش اليوم؟
إن توصيف نمط التدين الذي كان منترشا
بتونس يجب أن يكون متحررا من التوصيف
الفقهي والعقائدي املحكوم بثنائية الحالل
والحرام ،أو الرشعي وغري الرشعي ،ولن يتحرر
من ذلك التوصيف إال عندما يستند إىل الرباديغم
السوسيولوجي الذي يميز بني الدين منظومة
من االعتقادات والشعائر والطقوس املضبوطة
نظريا يف املصادر أو تلك التي يدعي الدين العالم
أنه يمثلها ،والتدين باعتباره التعبري العميل عن

الناس اليوم؟
ال سبيل إىل ذلك إال باسرتاتيجية يتضافر
فيها التعليم واإلعالم واملؤسسة الثقافية،
تحديث الدراسات الدينية يف الجامعة وبعث
أقسام لعلوم الدين مطلب حيوي لتحقيق هذه
الغاية.
دعا املفكر فوزي البدوي يف حواره
لـ»الشارع املغاربي» اىل حل املشكلة الدينية
بطريقة راديكالية .ما رأيك يف هذه الدعوة؟
أتفق معه تماما يف ذلك ،مع توضيح
يخص طبيعة هذا الحل الجذري ومضمونه،
الحل الجذري عمليا يف نظري يكون بإرساء
العلمنة يف كل املستويات وبكل أبعادها ،وهو
علميا يكون بنقل الدرس الديني من املجال
العقائدي-اإليديولوجي إىل مجال الدراسة
العلمية والنقدية ،لذلك وبدال من تدريس الرتبية
اإلسالمية يف املدارس أرى من الرضوري دراسة
تاريخ األديان واملقارنة بينها ووظائفها ،عندها
نكون قد وضعنا اللبنة األوىل يف الطريق الصعب
واملحفوف باملخاطر نحو حل املشكلة الدينية.
هل تعاني املرأة من التوظيف السيايس للدين
وهل يعرضها ذلك اىل اشكال من «الوأد الجديد»؟
يف الحقيقة كل فئات املجتمع يمكن أن
تعاني من التوظيف السيايس للدين وإن اختلفت
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األشكال والدرجات ،والنساء هن األشد معاناة
 ،ففي مستوى القوانني عىل سبيل املثال أغلب
الدول العربية واإلسالمية استحدثت قوانني
وضعية بينما النواة الوحيدة التي «تتذكر» فيها
هذه الدول اإلسالم والرشيعة اإلسالمية هي تلك
الخاصة بقوانني األحوال الشخصية واألرسة
حيث مازالت النساء تعاني من أحكام الطالق
وتعدد الزوجات والحرمان من حضانة األبناء يف
حال الزواج ومازلن يعانني من رضوب التمييز
يف الحقوق املادية-االقتصادية.
كيف نحرر مفهوم «الرشف» وكيف نخلصه
من فكرة اقرتانه بجسد املرأة؟
أؤمن إيمانا عميقا بأن املعرفة العلمية
والحديثة هي الكفيلة بتحرير العقول من
التوظيف السيايس للدين بقدر ما هي كفيلة
بتحرير األجساد من املمارسات الخاطئة
املستندة إىل فهم غري علمي وإىل مفاهيم وتمثالت
ال أصل لها يف األخالقيات الدينية ال يف قيمها .
تناولت دراما رمضان هذه السنة مواضيع
ما تزال شائكة اىل اليوم كالزواج العريف ومسألة
العذرية وغريها من املواضيع التي اعتربها
البعض مسيئة لصورة املرأة ما رأيك يف ذلك؟
وكيف يمكن للفن ان يخدم حقوق املرأة؟
يف ما يخص هذا املوضوع أقترص عىل التنبيه
من املغالطة الخطرية حول مسألة «الزواج
العريف» حيث قدم ذلك «الزواج عىل غري الصيغ
القانونية» بني «السيد» و«خادمته» عىل أنه
«زواج رشعي» وهذا يف الحقيقة ال أصل له
يف الرشع ،فالرشع قنن الزواج بحيث يحفظ
للنساء حقوقهن كاملة ويمنحهن وضعا
اجتماعيا معروفا يستند إىل إشهار ذلك الزواج،
ووضعا قانونيا منظما يحميهن يف حاالت
تعرضن للطالق أو للرتمل ويحفظ لهن حقوقهن
يف النفقة واملرياث وغري ذلك  ،كما يحفظ لألبناء
وضعهم بوصفهم أبناء رشعيني لهم كامل
الحقوق يف النسب واالسم واملرياث وغري ذلك،
فأين هذا من «زواج» هو يف واقع األمر «عالقة
حرة» بني شخصني ال تستجيب ألي رشط من
رشوط الزواج القانونية وال الرشعية وليست
سوى تغطية عىل عالقات مضطربة ومرضية،
وانتشار هذا الرضب من العالقات يف الرس أو
العلن ،بتونس أو يف غريها من البلدان العربية ال
يمكن أن يكون دليال عىل رشعيتها وال مربرا لها،
فغري القانوني وغري الرشعي يظل كذلك يف كل
األحوال ويف كل السياقات.
ّ
هل استحالت الجامعة اىل فضاء منفر اليوم
للطالب ولألستاذ معا؟ وكيف السبيل لإلصالح
للحد من هجرة الكفاءات الجامعية والعلمية؟
يمكن أن يكون يف واقع الجامعة اليوم،
وخاصة يف اختصاصات اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،بعض العوامل املنفرة للطرفني
مع ّلمني ومتعلمني ،أهمها بالنسبة إىل املتعلمني
هو انسداد أفق التشغيل مما يقتيض إعادة
التفكري يف رضورة فك االرتباط اآليل بني التعليم
والتشغيل أو يف إيجاد حلول بديلة لهذه املعضلة،
أما بالنسبة إىل املدرسني ،وفضال عن تضييق أفق
الرتقيات املهنية بسبب ربطها اآليل بالشهادات
وبعدد الوظائف املتاحة ،يظل راتب الجامعي يف
تونس أقل راتب يحصل عليه جامعي يف أغلب
بلدان العالم ،وهو من العوامل املنفرة والدافعة
إىل البحث عن آفاق أخرى يحصل فيها الجامعي
عىل أجر مكافئ ملا له من كفاءات وشهادات وملا
يبذل من جهد ويضمن له حدا من كرامة العيش.
حسب رأيك كيف تكفل الدولة الحريات
للمفكرين من اجل ممارسة وظيفتهم عىل أكمل
وجه؟
حماية الحريات األكاديمية وحرية التفكري
والتعبري وحرية الضمري هذه مسؤوليات مشرتكة
بني كل مؤسسات الدولة والجامعي نفسه الذي
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الشارع الثقافي

حوار العدد
عليه أن يدافع عن هذه الحريات ويتصدّى لكل
عمليات التدجني للجامعة وألدوارها.
لننتقل اىل مجال الرتجمة واىل بعض تفاصيل
إدارتك ملعهدها ..برأيك ملاذا ال تُقبل خ ّريجات
اختصاص الرتجمة عىل هذا املجال بالتساوي
مع املرتجمني؟
بعيدا عن معهد تونس للرتجمة وبصفة عامة
املسألة تحتاج إىل دراسة وإىل اإلجابة الرصيحة
عن سؤال :هل إن املرتجمات ال يُق ِبلن أم إنهن
ال يُقبَلن بالتساوي مع املرتجمني؟ يف ما يخص
املعهد الطريقة املنظمة لعملية إسناد الكتب إىل
املرتجمات واملرتجمني اليوم تسمح يل بأن أنفي
االحتمال الثاني
لو تحدثينا عن موقع قضايا الجندر من
االعمال التي تُرجمت يف املعهد ؟ وأي دور
للرتجمة يف مقاومة الهيمنة الذكورية؟
ترجم املعهد عددا من األعمال ذات الصلة
ولكن ما ترجم إىل ح ّد اآلن يظل غري كاف ليكون
له دور فاعل يف مقاومة الهيمنة الذكورية التي
لها مقتضيات كثرية تتجاوز حدود نرش الكتب.
يلوم عليكم البعض»انحيازكم» لالكاديميني
يف ما يتعلق باالعمال املرتجمة لديكم باملعهد..
كيف تردين عىل ذلك؟
ال أنفي هذا الذي تسمينه «انحيازا» وأسميه
التزاما باألهداف املضبوطة يف أمر إحداث املعهد،
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية أنا شخصيا
مازلت لم أرشع بعد إال قليال جدا يف تنفيذ
برنامجي باملعهد ،أنا مازلت يف طور «تصفية»
الرتكة التي وجدتها مربمجة ولم يكتمل تنفيذها
بعد ،مرشوعي يقوم  ،من بني ما يقوم عليه،
عىل أخذ مسألة إيصال الكتاب املرتجم إىل عامة
القراء بعني االعتبار حتى ال يظل حبيس املخازن
والرفوف أو منحرصا يف عدد قليل من املختصني
واألكاديميني وهذا يحتاج إىل إعادة ضبط معايري
االختيار وإدراج املعيار «التجاري-الرتويجي» يف
ما يربمج من الكتب للرتجمة.
يرى البعض أن الرتجمة تحوّلت من فعل

صورة تتح ّدث

إبداعي إىل حرفة يقتات منها املرتجم والكاتب
واالكاديمي يف تونس؟
هي هذا وذاك يف الوقت نفسه ،وال ينفي
أحدهما اآلخر ،وليس أحدهما أخالقيا واآلخر
ليس كذلك ،الرتجمة مهنة كغريها من املهن،
فيها جانب إبداعي وال شك ،مثلها مثل التعليم
يف نظري ،إذ املعلم غري املبدع هو معلم غري
ّ
ناجح ،فالرجاء
الكف عن هذه النظرة
األخالقوية لعمل يتعاطاه أشخاص تلقوا
تكوينا وحصلوا فيه عىل شهادات ولهم من
الكفاءات ما يؤهلهم لتعاطيه ولهم كذلك من
الحقوق ما يكفل لهم الحصول عىل أجر
مقابله.
هل تخلصنا من فكر

رغم الطابع املركزي وشبه العسكري وأساليب
العمل الجامعة بني العلني والرسي املعروفة لدى
هذه التنظيمات والتي تختلف فيها عن األحزاب
السياسية املدنية .وإبعاد هذه التنظيمات عن
الحكم أو استبعادها حتى ديمقراطيا ال يعني
أنها فقدت السلطة التي بسطتها
سواء عىل بعض العقول أو عىل
مؤسسات الدولة وزرعتها
يف مفاصلها حتى تواصل
التحكم فيها من «وراء
ستار»  ،وهي تواصل الهيمنة
عىل العقول البسيطة وغري
املسلحة باملعرفة النقدية
عن طريق االستمرار

الشعوب ذات الحضارات العريقة التي عرفت كيف تصفي
حسابها مع ماضيها تعيش في عالقتها مع ذلك الماضي
حالة إبداعية تستثمر عراقة حضارتها في بناء حاضرها
ومستقبلها
ثقافتنا العامة لم تبلغ بعد ذلك المنعرج األنثربولوحي
طالما مازلنا ال نعترف بالحق في االختالف وال بحقيقة
التعدد الثقافي والديني
لم أشرع بعد إال قليال جدا في تنفيذ برنامجي بمعهد تونس
للترجمة ألنني مازلت في طور «تصفية» التركة...
االسالم السيايس بإبعاد النهضة من الحكم؟
أنا أميز بني وضع تنظيمات اإلسالم السيايس
ووضع «الفكر» أو اإليديولوجيا التي يروجها،
فهذه التنظيمات يمكن أن تتعرض ملا تتعرض له
سائر التنظيمات السياسية من طلوع أو هبوط
ومن قبول أو رفض ومن استمرار أو انحالل،

يف ترويج خطاب يستثمر املعطى الديني
ويقتات من عقائد بسطاء الناس حتى إن هذه
ٌ
رفض
التنظيمات تعمل عىل اإليهام بأن رفضها
لإلسالم وأن نقدَها والجرأة عليها تجر ٌؤ عىل
الدين .الخالص من هذا ال يكون إال بنرش ثقافة
دينية بديلة تصنع وعيا دينيا يرفض أن يرتك
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املعتقد واإليمان فريسة لالستثمار والتوظيف
السياسيني .
ما رأيك يف الوضع السيايس الراهن بتونس؟
هو النتيجة الطبيعية لرتاكمات منها ما هو
سابق عىل الثورة ،تراكمات جعلت الوعي السيايس
العام محدودا جدا والتنظيمات السياسية
القادرة عىل خوض العملية الديمقراطية
محدودة بدورها وذلك بفعل االستبداد  ،ومنها
ما هو نتاج عرش سنوات من حكم فاشل بأتم
معنى الكلمة وعىل كل املستويات ،بل هو حكم
جعل من تدمري مؤسسات الدولة من أجل
الهيمنة عليها وإعادة تشكيلها وفق برنامج
املمسكني بالسلطة اسرتاتيجية نجني نتائجها
الكارثية اليوم ،يضاف إىل هذا أن الطبقة
السياسية بتونس يف الغالب األعم منها ما تزال
مريضة بالشخصنة ،فال تميز بني الشخص
واملؤسسة ،وال تعرف كيف تبني دولة املؤسسات
منفصلة عن األشخاص الذين يقتيض النظام
الديمقراطي أن يكون وجودهم السيايس يف
املناصب واملسؤوليات وجودا مؤقتا يحكمه مبدأ
التداول ،لذلك فإن من يجد نفسه خارج دائرة
السلطة لسبب أو آلخر وخارج دائرة امتيازاتها
يشن حربا عىل املؤسسة مما أدى إىل إضعافها
وإصابتها بنوع من العجز عن القيام بوظائفها،
يجب أن نتخىل عن تفسري كل يشء باألشخاص،
هناك عوامل موضوعية ،هناك اسرتاتيجية إما
أن تبني أو تهدم ،هناك اعتباطية يف إدارة الدولة
رغم وجود الدستور والقوانني ،هناك انفعالية
طاغية إىل درجة العنف املمنهج يف التعامل مع
قضايا سياسية بدل التعامل العقالني النقدي،
هناك عوامل خارجية وإكراهات مازلنا ال نملك
رؤية مبنية عىل تخطيط اسرتاتيجي يف التعامل
معها ،هناك استقالة عامة من الشأن السيايس
تجعل الشعب طرفا مسؤوال عن الوضع الذي
نعيش ...هذه بعض العوامل الفاعلة يف رفع
درجة خطورة املرحلة التي تمر بها بالدنا.

«الص ّباط»

«الصبّاط»….في تونس فما  1000صبّاط ومن أشهرهم «صباط
العروسة»…… الي حكايتو حكاية في المخيال الشعبي التونسي :
«ما إن تطأ قدما الزائر المدينة القديمة بالعاصمة التونسية حتى تتراءى
تطل بنوافذها على أجزاء من المدينة.
له طرقات مسقوفة تعلوها غرف
ّ
غرف علوية صغيرة يطلق عليها التونسيون اسم “األصبطة” ،وهي كلمة
أندلسية ،وتش ّكل هذه الغرف إحدى خصوصيات المدينة ،وتجذب السياح
ممن يتوافدون عليها ،مدفوعين بفضول سبر أسرارها وخفاياها.
ولهذه “األصبطة” أسرار وتاريخ ضارب في القدم ،فكل واحد منها
يستعرض حقيقة تاريخية أو يروي حكاية طريفة أو يوثّق ألسطورة تناقلتها
األجيال حتى غدت راسخة بالذاكرة الشعبية واالجتماعية ،وعالقة بتاريخ
المكان.
الباحث التونسي في التراث عبدالستار عمامو عرّف “األصبطة” بأنها
عبارة عن غرف تعتلي طريقا مسقوفة ،كان الهدف منها باألساس توسعة
المنازل وبناء غرف إضافية فيها ،مضيفا أن تونس تضم نحو ألف صباط.
وبخصوص التّوسعة ،أشار الباحث إلى أن العملية لم تكن عشوائية ،بل
كانت تخضع لقوانين ،وتتطلب الحصول على ترخيص البناء من الموظفين
المسؤولين عن ذلك في تلك الفترة ،والذين كان يصطلح على تسميتهم
بـ”قاضي الحسبة ” أو”الدوالتلي”.
كما يتعيّن على العائلة الراغبة في القيام بتوسعة منزلها ،دفع ضريبة
مقابل استعمال الجزء الهوائي من الطريق أو الزقاق.

حكاية صباط العروسة

«صبّاط العروسة” هو أحد ّ
أزقة المدينة العتيقة في العاصمة التونسيّة
وهو من أكثر األماكن التي تدور حولها قصص مرعبة وحكايا مخيفة جعلت
الكثير من الناس إلى يومنا هذا يمتنعون عن المرور من هذا الزقاق أو حتّى
المرور بجانبه .حيث تروي الحكاية الشعبيّة ّ
أن فتاة ُأجبرت على الزواج برجل
ال تحبّه وفي يوم الزفاف وهي في طريق العودة من “الحمّ ام” ركبت العروس

ّ
انشقت األرض
عربة يجرّها حصان ،وعند مرورها من الزقاق المذكور
وكل من كان معها…ولم يبقى من العروس
وتحوّلت إلى بئر عميق ابتلعها هي
ّ
سوى حذاءها أو “صبّاطها” .وقد تناقل الناس حينها أنه قد سمع صراخ
العروس المختفية في هذا المكان كما ينتشر بينهم ّ
أن من يضحك هناك
سيتعرّض النتقام العروس ويبتلعه الظالم ،وهكذا أصبح الزقاق يسمى
بـ”صبّاط العروسة” وتحوّل في المخيال الشعبي إلى مكان “ملعون” يبتلع
كل من يم ّر منه.
ّ

عن إيمان بالريس (تونس زمان)
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حبيبة محرزي

www.acharaa.com

حياة البوساملي التموزي

تقول مارغريت ديوراس يف «الكتابة»« :عندما يرشع الكاتب
يف الكاتبة يشعر بنفسه وحيدا تماما يف قاع حفرة ويكتشف أن
الكتابة وحدها سبيل اإلنقاذ ...حني تصبح بصدد كتاب تجد
نفسك أمام فراغ شاسع االمتداد وترى أمامك شيئا غري محدد
املعالم ،شيئا كالحياة ،كتابة عارية وكأنك أمام يشء مرعب ال
يسعك التغلب عليه» .يتعلق هذا القول يف الكتابة وطقوسها أو
«الحالة الشعرية» و»لحظة املكاشفة» بنوع مخصوص من الكالم
عىل الكالم اصطلح عليه بالشهادة األدبية وهي تتصل هنا بتجربة
أو حالة رغم كثرة ما قيل عنها أو كتب فيها مازالت غري مفهومة
ومحفوفة بالغموض ومحاطة باألرسار واألسئلة املحرية ،فضال
عما يسمها من ذاتية وخصوصية وحميمية تجعلها مستعصية
عىل التوصيف املوضوعي.

في إشكالية الشهادة األدبية

وسواء عُ دّت الشهادة األدبية «نقدا انعكاسيا» تكون فيه الذات
املبدعة ناقدة لذاتها أو «نوعا من اإلبداع املخرضم» تتشكل فيه
إبداعيا الرؤي النقدية التي تفرس عالم املبدع اإلبداعي» أو «نصا
ذا منزلتني متالزمتني :نقد اإلبداع وإبداع النقد» (جليلة الطريطر:
مرائي النساء ،)345 ،فإننا سنحاول انطالقا من شهادات
مجموعة من الكاتبات التونسيات وإجاباتهن عن سؤال« :بم
تشعر الكاتبة وهي ترشع يف الكتابة؟» استجال َء بعض مالمح
تجربة الكتابة واستخالص السمات املشرتكة واملتكررة .وفيما ييل
نماذج من شهاداتهن وتوصيفهن للحالة اإلبداعية التي تنتابهن
عند الرشوع يف الكتابة.

 .2نماذج من الشهادات األدبية
 حبيبة محرزي« :حني أبدأ يف الكتابة أشعر أن األشياء مشتتةمبعثرة حويل .تتجاذبني أفكار مشوشة لكن بعضا منها تعيش
يف ركن ما قريب مني .بعض شخوص يعيشون يف ركن ما أعرفه
وتستطيع وصفه وقد يتفق مع واقع ما أو حدث ما يكون بمحض
الصدفة ليكون املنطلق أو البداية والتي قد تتغري عدة مرات...
الكتابة تفريغ وتخلص من أحمال مربكة لتستمر الحياة بنسق
أسلم وأرحم».
 إيمان السايف« :أنا ال أختار الوقت للكتابة بل يختارني.أنسحب فجأة من جمهرة البيت واألصدقاء والطريق دون مربر
فأغوص يف «حديث النفس للنفس» .أكاد أجزم أنني «متوحّ دة» فأنا
حني تسحبني عواملي أصبح صماء خرساء عمياء .أحيانا تهزني
ابنتي الصغرية وتدير وجهي برفق قائلة« :ماما ،فيقيل يعيشك»
أنتبه .هي تعرف الز ّر املناسب إليقاظي ...أمومتي وضمريي النائح
بأنّني أ ّم سيئة جدا».
 سنيا الفرجاني« :ال أستطيع تحديد مواعيد الكتابة .األمر اليرضخ للرغبة .هو حركة عجيبة تحدث داخل الجسد وبالتوازي
تحدث جلبة داخل أركان اللغة .يف أوج الضجيج وضوضاء كل

ريم القمري

سلوى البحري

أمينة زريق

يشء حويل أجدني مندفعة نحو مكان ما هاربة من أخطبوط كبري
يرتبص بي ...مجسات الشعر تقبض عيل وتركلني يف مسافة يبدو
أنها تبدأ من األزل وتنتهي إليه ...هذه الحالة عسرية والخروج
منها دوار ضخم».
 منية الفرجاني « :أنا اآلخ ُر حني أكتب .واآلخر هنا ليسبالرضورة بطل النص أو أحد شخوصه إنما الصوت الداخيل للنص.
وهو صوت يشبه طقس الكتابة وأعاصريه .أثناء الكتابة أتجاهل
األصوات الخارجية تماما .البد من وجود باب مغلق يف الفضاء
الذي أكتب فيه .الباب املغلق هو الطريقة املثىل لجعيل أقتنع تماما
أن الوحدة كامنة .التوحد مع اللغة أوىل خطوات الكتابة عندي.
إنها لحظة انتماء».
 فردوس مذبوح« :عندما أرشع يف الكتابة أفقد اإلحساس بماحويل وأعيش مع شخويص ،أتقمص أدوارهم ،أغوص يف أعماق
أحاسيسهم ...أجد ما قد عشته من مواقف مماثلة يترسب اىل قلمي
ويحمل معه أدق مشاعري ...عندها ربما أفقد السيطرة عىل القلم
فينساب يغمس من روحي ويخط كل ما تختزنه نفيس ...وكلما
توغلت يف الكتابة ازدادت متانة الصلة بيني وبني شخصياتي اىل
درجة أنني ألوم نفيس عىل قسوتي عىل بعضها حسب مقتضيات
األحداث ...الكتابة متعة ترتقي بالكاتب فيحس أنه مبتكر لعالم
هو املتحكم فيه ...هو الذي يوزع األدوار ويعلم خبايا النفوس».
 كريمة الحسيني« :الكتابة ليس لها موعد محدد .يمكن أنتباغتك حتى يف محطة امليرتو أو داخل كل الفوىض التي تحيط بك
ولكن شعوري ال يوصف عندما أكتب ...أشعر أني أولد من جديد
وأني أمتلك العالم وأسبح يف الفضاء ،ال عالقة يل باألرض ،أعيش
كل الجمال كما أشعر باالنتصار والحرية والقوة».
 فوزية البوبكري« :هل نكتب ألن الكتابة م ُّتنفس ومهرب
لنا من الواقع أم نكتب ألننا نرى أن الكتابة هي طريقتنا للتغيري،
لتغيري ما حولنا وإيصال أفكارنا وأحالمنا؟ عن نفيس أشعر دائما
أن بداخيل امرأة ليست كاتبة محرتفة ولكنها تدفعني دائما إىل
الكتابة ...الكتابة عن كل يشء ،أشياء أشعر بها وأعيشها وأخرى
أتمنى أن أعيشها ...هي تكتب عن أشياء أحبها ...وأخرى أحب
أن تكون ...تكتب عن فوىض طفلة الزالت يف داخيل ...وعن وقار
عجوز تحاول نفيس االعرتاف بها ...تكتب عن أنثى ال ترى الواقع
إال حلما وال تنجب من األحالم إال ما يتحول إىل واقع».
ّ
 نجوى العريبي« :أسرتجع ّكل عندما أكتب ،فكأني قبل
الكتابة فاقدة لجزء منّي .حني تنتابني حالة الكتابة أنقطع عمن
حويل وأنغمس مع أفكاري وقلمي ،تنقاد يل شخصياتي أحيانا
وتتمرد عيل ّ أحيانا أخرى ،تتملكني ،أهرب منها ألعود إليها،
والغريب أني حني أفرغ منها ،بدل أن أفرح ،تنتابني حالة من
الفراغ وكأني فقدت عزيزا .فالكتابة امتالء ،ملكة ودربة أيضا».
 هند الزيادي« :أضيق بالعالم حويل وتنقطع عالئقي معهتقريبا ألدخل عالم شخصياتي وأبدأ يف نسج حكاياتهم وأصادقهم
وأسمع نربات أصواتهم وأشعر بهم وبطاقتهم وقد خرجوا من
ذهني .كل هذه الحميمية معهم تنقطع بمجرد االنتهاء من كتابة

زينب بوخريص

سنيا الفرجاني

الرواية .يصيبني منهم ملل وال أعود أطيقهم وال أطيق قراءة ما
كتبت».
 ريم القمري« :أشعر يف البداية أن هناك أفكارا ورغبات وأحزاناداخيل تتصارع فيما بينها وتعيش حربا رضوسا وتعلن عن رغبتها
الرصيحة والقوية يف الخروج من األعماق نحو السطح ،وتظل
تتسابق فيما بينها من أجل الخروج اىل نور ،هي لحظة مخاض
مؤملة غالبا ولكنها رضورية ،وخالل هذا املسار يمكن أن أصبح
شديدة العصبية والتوتر ويحدث أن أبكي لكني غالبا أشعر بألم
نفيس كبري ومثل اللحظات األخرية يف الوالدة جل ما أتمناه قذف ما
يف داخل أرحامي عىل الورق و بعدها يعود هدوئي تدريجيا ،وأنظر
إىل الوليد نظرة مختلفة وأبدأ بلمسه وإعادة تشكيله حتى يشبه
قليال ذاك الذي كان قبل قليل داخيل يصارع ألجل والدته و تحرره».
 حياة البوساملي التموزي« :عالم الكتابة عالم التناقضات بمايعني مصطلح التناقض من تصادم ورصاع ،حلبة لتالقي األلم
باألمل .حني أدخل هذا العالم أشعر بتفرد واختالف عن العالم
الخارجي الذي كنت فيه أو الذي أجد نفيس ملزمة باالنتماء إليه.
حني أهم بالكتابة التي تأتيني دون موعد ...زمانها متمرد عىل
قانون زماننا اليومي ينتابني شعور بالتفرد والجنون ...عالم
أنفث فيه قلقا يسكنني وال يربحني إال بعد معانقة عالم الحروف.
يف النهاية الكتابة عندي اغتسال صويف يشبه اغتسال األنبياء...
أحيانا أراها تشبه الوحي فأحتاج إىل الحرف ليدثرني ألنها وجع
عيص عىل الوصف».
 حسناء وفاء الجاليص« :الكتابة أن تنسلخ عن العالموتعيش اللحظة التي يولد بها العمل .لحظة الكتابة تفرغ بها
جعبتك وتتحرر من كبت داخيل حارصك لزمن ما ولحظة الكتابة
هي االنفراج من كل هذا ليخرج العمل للنور كما الوليد تماما».
 نجاح عز الدين« :الكتابة نهر يطفئ لهيب أحزاني ونبعيحتطب منه خيايل فيصنع فرحي .حني أكتب أشعر بأني ألد
ّ
تتعس الوالدة،
الحروف فأعيش لحظات املخاض وآالمها .وقد
فأزداد إرصارا وتعنتا حتّى أسمع صدى كلماتي تناجيني ث ّم
تخاطبني فتخرج حدائق وجنانا تارة أو غابات متشابكة األشجار
حينا آخر أو تولد الكلمات صامتة جافة صحراء قاحلة ال ماء فيها،
فأدوسها وال ألتفت إليها .الكتابة ليست باألمر ّ
الهي .أكتب بحذر
فأشعر بأن دربها مزروع باأللغام ومع ذلك تغويني بسحرها .فأنا
الباحثة عن تلك املتعة الغامضة يف ّ ،يأرسني شيطان ال أقدر عىل
مقاومته وال فهمه .حني أكتب أقف عىل تخوم الحلم .وأتقدم نحو
الفعل واألمل فيرتاجع املستحيل ويتهدم البحر املتجمد يف ّ ،فتتدفق
أمواجه الصارخة تعانق سماء الحرية والحب والجمال».
 زينب بوخريص« :أكتب ألشعر بل ّذة الوجود ،يأخذني قلميبعيدا حيث الحلم الهزج ،حني يعانق حرب قلمي الورقة تولد
مشاعر ال قِ بل يل بوصفها خاصة عندما يثمر ذلك ّ
نصا مكتمال،
عندها أشعر ّ
بأن أفكاري نضجت وأينعت وحان قطافها .الكتابة
تمثّل عندي ترياقا لعالّتي تشفي جروحا وتطمر أحزانا وتسمو
بروحي إىل كون حيث الالوجع سوى وجع املخاض الجميل لبنات
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هن نسيل وأثر وجودي».
 أمينة زريق« :وأنا أكتب أشعر كأني أطل عىل العالم منفوّهة ما وأطل عىل نفيس أيضا .ويف تلك اللحظات بالذات
يحاول عالم آخر أو كون آخر سحبي إىل الداخل لكني أتمسك
بأعىل الورقة كي أحافظ عىل حيادي وهدوئي وكي أقنع نفيس
أني أكتب أحداث رواياتي دون أن أتلبس بها .بصدق كبري
أحس حني الكتابة أن الحقيقة الوحيدة الجديرة باالهتمام
هي عواملي يف تلك اللحظات أما ما دونها فهو محض خيال».
 سلوى البحري :عندما يرشع الكاتب يف الكتابة يتوحّ دبه ويتناىس العالم .فجأة يبعث الواقع فيه فيدبّ حيا أحداثا
وأشخاصا يمتزج بالخيال ويسريان بالكاتب يف درب مخاض
موجع يعرف بدايته لكنه ال يعرف موعد النهاية وشكلها.

 .3كيف تصف الشهادات
الحالة اإلبداعية؟
لنئ جاءت اإلجابات عن سؤال الكتابة اإلبداعية يف شكل
شهادات متنوعة شكال ومضمونا فإن هناك قواسم مشرتكة
بينها تمثل سمات ومالمح متواترة ومميزة للحاالت والطقوس
املقرتنة بالعملية اإلبداعية شعرا ورسدا من شأنها أن تكشف
بعض خصائص عالم الكتابة وهو يتشكل يف حرضة املبدعة
وما يطرأ عىل ذات الكاتبة أثناء الكتابة من تحوالت عميقة
نتيجة االنغماس يف العملية اإلبداعية واالنخراط يف زمن اإلبداع
واإلطاللة عىل «مدار الرعب» و«لحظة املكاشفة الشعرية»
وفق عبارات محمد لطفي اليوسفي وهو ما يؤهل هذه
اإلجابات ألن تكون شهادات مهمة عىل عملية اإلبداع وطقوس
الكتابة .وبغض النظر عن خصوصيات التجارب اإلبداعية
واختالف طقوس الكتابة من مبدعة إىل أخرى ،فإنه من املمكن
أن نستخلص منها بعض الثوابت والسمات املتواتر واملشرتكة
بينها لعل أبرزها:
 صعوبة العملية اإلبداعية والتحول الهائل الذي يطرأ عىلالذات الكاتبة والوعي بخطورة اللحظة وأهمية فعل الكتابة ال
باعتباره فعال إبداعيا فحسب بل باعتباره كذلك فعال وجوديا
ينقلها من الشعور بالخواء إىل امتالء الكيان.
 هيمنة الجانب الذاتي واالنفعايل حيث تدخل املبدعة عندالرشوع يف الكتابة يف حالة من الذهول عن العالم واالنقطاع عن
الواقع وتعيش تجربة تعمق فيها الشعور بالوحدة والعزلة.
 ال إرادية الحالة اإلبداعية فهي ليست عملية مدبرةوواعية ومخططا لها بل تأتي فجأة ومباغتة وتجتاح الذات
الكاتبة وتدخلها يف حالة من الدهشة والذهول واالنغماس
واالندماج والتقمص الوجداني والفكري.
 غموض الحالة اإلبداعية وتعذر وصفها فتتواتر العباراتالغامضة واللجوء إىل اللغة الشعرية واالستعارية .غري أن
غموض العالم وضبابية النص أو الكون الشعري يتحوالن
تدريجيا إىل الوضوح واستعادة الوعي والتحكم يف عملية
الكتابة سواء أثناء الحالة اإلبداعية أو بعدها باملراجعة
والتنقيح.
نخلص من هذه القراءة إىل أهمية الشهادات األدبية يف
املستويني النقدي واإلبداعي ،ودورها يف الكشف عن بعض
مالمح التجربة اإلبداعية والحاالت التي تكون عليها املبدعات
وهن يرشعن يف الكتابة ويعشن لحظة املكاشفة وينخرطن
يف زمن اإلبداع ،فهن املؤهالت وحدهن باعتبارهن مبدعات
لتقديم شهادة عليها والقادرات دون غريهن عىل استكناه
عواملها وشعريتها ،وسواء توخني األسلوب الشعري أو الرسدي
أو التقريري ،وسواء توسعن وفصلن أو أوجزن و ّملحن ،فإن
شهاداتهن األدبية تبقى نصوصا موازية  paratextesمهمة
تشتغل بوصفها عتبات ومتناصات تيضء الكتابات اإلبداعية
وتفرس بعض ما غمض منها أو التبس عىل النقاد .ولكن
قيمتها ال تقف عند هذا املستوى اإلنشائي ،وإنما تتجاوزه
إىل املستوى املرجعي والذاتي ،وهو ما توصلت إليه جليلة
الطريطر من دراسة شهادات عروسية النالوتي ،حيث
تذهب إىل أن «الشهادة األدبية نص ذاتي بامتياز» ألنها من
جهة «فعل كالمي يأتيه املبدع بذاته عن ذاته الكاتبة» وألنها
من جهة أخرى «تكشف عن خصوصيات عوامله ومناخاته
اإلبداعية يف صيغتها الفردية الحميمة» و»هو ما يجعل من
الشهادة األدبية رضبا من املكاشفة وحديثا حميما يف تجربة
إبداعية يتم توصيفها من داخل مقامات التجريب الكتابية»
(مرائي النساء.)360 - 359 ،
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صورة املكان ودالالته
يف رواية «توجان» آلمنة الرمييل

نجاة وسالتي خوالدي

"ال ش ّك ّ
أن املكان يمثّل محورا أساسيّا
من املحاور ا ّلتي تدور حولها نظريّة األدب
غري ّ
أن املكان يف اآلونة األخرية لم يعد يعترب
مج ّرد خلفيّة تقع فيها األحداث الدّراميّة
ولكن أصبح ينظر إليه عىل أنّه عنرص
شكيل ّ وتشكييل ّ من عنارص العمل الفن ّ ّي".
انطالقا من هذا التّعريف ا ّلذي ورد يف كتاب
"جماليّات املكان" ليوري لوتمان وآخرين
القصيص إذ
نكتشف أهمّ يّة املكان يف العمل
ّ
قد يتحوّل كما يقول شاكر النّابليس يف كتابه
جماليّات املكان يف ال ّرواية العربيّة "من
مج ّرد إطار أو أرضيّة إىل عنرص مشارك يف
األدبي وإىل واحد من أبطاله بل إنّه
العمل
ّ
قد يصبح البطل األوّل واألساس" .وتوجان
املكان يقتلع دور البطولة يف ال ّرواية منذ
عتباتها الن ّ ّ
صيّة تلك ا ّلتي ع ّرفها جريار
جينات بأنّها "ك ّل التّفاصيل ال ّ
طباعيّة ا ّلتي
األدبي" .أوىل العتبات عنوان
ترافق العمل
ّ
الن ّ ّ
ص وهو حسب جينات "بطاقة تعريف
ّ
الن ّ ّ
ص وهويّته التي تش ّكل وجوده" والكاتبة
اختارت اسم مكان كعنوان لروايتها
فتوجان اسم لقرية بربريّة مع ّلقة يف إحدى جبال مطماطة
وقد أق ّرت الكاتبة أنّها نسبت الن ّ ّ
ص إىل هذه القرية وإن لم تطأ
وألن جينات يعترب ّ
قدماها املكانّ .
أن من وظائف العنوان الوظيفة
اإلغوائيّة ّ
فإن طريقة تدوين العنوان"توجان" عىل صفحة الغالف
ّ
بخ ّ
ط أبيض بارز غليظ مثل رضبا من اإلغواء والغواية للقارئ
حتّى يقرأ الكتاب ويكتشف املكان أليس العنوان لغزا ح ّله بني
صفحات الكتاب وح ّل لغز توجان املكان كامن يف فضاء توجان
ّ
والصورة كما
ال ّرواية .صورة الغالف كانت بدورها صورة للمكان
وصفها جينات يف عتباته "دائما تقرأ املكتوب أو املكتوب يقرؤها
ّ
والصورة هنا رؤية برصيّة لتوجان املكان كما
أو هما يتقارآن"
وصفها سلطان لحبيبته" :األرض الهامدة العطىش التواءات
األودية حول البيوت الحجريّة ...وأنت مرصوفة إىل األفق تنظرين
وال تنظرين تقفني عىل رأس ّ
الصخرة وتستقبلني الجبل".
أمّ ا إذا تجاوزنا العتبات وولجنا ال ّرواية نجد املكان يلقي بكلكله
وائي فهو كما يقول ّ
الصادق قسومة يف طرائق
عىل ك ّل الفضاء ال ّر ّ
ّ
ّ
القصة والفاعل يف شخصيّاتها
القصة "املتح ّكم يف حركة
تحليل
ويف جماع عالقاتها وأحاسيسها وأفكارها أيضا" فلنئ كان املكان
يف ال ّرواية عموما عونا من باقي األعوان ّ
السديّة األخرى وإطارا
تجري فيه األحداث وتتح ّرك ّ
الشخصيّات ّ
فإن توجان املكان كان
يف رواية "توجان" قطب العمليّة ّ
السديّة فاألحداث تتش ّكل
ّ
والشخصيّات تتطبّع بطباعه أمّ ا العالقات بينها
وفق خصائصه
فتتح ّكم فيها تضاريسه .تبدأ األحداث بأوبة سلطان ال ّراوي
ّ
الشخصيّة إىل "أرض توجان ّ
السارحة فينا منذ البدايات القديمة"
كما قال هذا العائد بعد عرشين سنة من الغياب ويق ّر ّ
أن الغياب
عن املكان ما أنساه املكان " لم ترتكني توجان لحظة" .توجان
كانت ملهمة سلطان زمن الغربة تصدّرت دواوينه ّ
الشعريّة ا ّلتي
تساوى عددها عدد سنني غربته" :توجان يا توجان ..يا امرأة
تحرق ّ
عشاقها بصنوف من الحبّ شتّى تحرق قلوبهم وأكبادهم
ّ
وأصابعهم ..تأكل من قحف رؤوسهم كذئب الثلوج وترشب ماء
عيونهم فال ترتوي" .إذن لم تكن توجان تلك املدينة الفاتنة ا ّلتي
تعيش أنوارها العيون وينتحر ال ّ
ظالم عىل عتباتها لم تكن تشبه
ّ
ّ
تلك الكندا ا ّلتي عاش فيها سنوات غربته بل إنها لم تكن حتى
تلك القرية الهادئة ا ّلتي تترسبل باالخرضار وتتمنطق بالجداول
والوديان الجارية كتلك ا ّلتي حدّثنا عنها ناسك ّ
الشخروب يف
ّ
ّ
بالصهد الذائبة
"سبعون" بل كانت "مدينة األحجار املحم ّرة
تحت إبر العطش" فتوجان قرية جبليّة زارها العطش فاستطاب
املقام فيها وع ّرش فيها تعريشا وع ّلم العروش أن يتقاتلوا واألحبّة

أن يغدروا عىل قحطها وجفافها وتقاتل
عشائرها من أجل املاء "صفوا كان أو كدرا
وطينا".
بقيت توجان حارضة يف ذهن سلطان
وهو يلوك غربته .وكندا املدينة العامرة لم
تفلح يف أن تنسيه توجان "فغابة صغرية أو
شجرة وحيدة أو قمّ ة جبل سابحة يف الخرضة
أو غصن ملتو يف الفضاء" كفيلة بأن تذ ّكره
بتوجان .وسلطان أق ّر أنّه كان يكذب إذ رصخ
مستهزئا ذات غربة وهو يرسح يف ّ
الشوارع
الكنديّة األنيقة "توجان ارتحت منك أيّتها
املدينة الع ّلة" فسلطان مازال يحبّ توجان
ومواعظ صديقه ّ
السوريّ لم تكبح جماح
عواطفه ها هو يسمعه يقول" :الغربة كذبة
ُ
فعلت" .ها هو
كبرية أقتل الوطن فيك كما
يراه ّ
ينشن مليّا بسبّابته وإبهامه املعقوفة
ويردّد "طاف ..طاف ..مات الوطن طلقه
يف رأسه وطلقة يف قلبه ...خلصنا ذهب
ّ
ولكن توجان سلطان ال
الوطن إىل الجحيم"
"تخلص" وال يخمد شوقه إليها فهي الوطن.
وتوجان سلطان ال تذهب إىل الجحيم وإن
كانت الجحيم عينه بالنّسبة إليه ألم يغادرها مطاردا ملعونا
بعد أن "طعن غزال توجان املرصهد" ومازال سليلها يص ّم أذنيه
"غدرت بي يا سلطان" فاملرأة ا ّلتي أعطته روحها ونور عينيها
صارت لخيانته تهيم يف الخالء "ساهمة مقلوبة العني" .هرب
سلطان من توجان املكان حيث األرض كانت والزالت مقسومة
قسمني "من هنا أرض أوالد الغزال ومن هنالك أرض أوالد األحمر
وما بينهما ّ
الضحضاح...يمت ّد متف ّردا يف عنفه وعريه" فيزيد يف
التّرشذم والقطيعة فإذا القبيلة قبيلتان وإذا ال ّرجال "يهبّون يف
وجوه بعضهم بعضا ّ
كأن دمهم خليط هجني من دماء متباعدة
ّ
متنافرة يح ّل لبعضهم أن يلغ فيه بدبّوس أو سكني أو طلقة
بارود".
ّ
يعود سلطان إىل املكان "متسلحا بمرشوع املاء يف توجان
وخرائطه ومتط ّلباته" يه ّزه الحنني ويحدوه األمل أن يقلب الحفرة
العميقة عينا دافقة بعد أن نضبت ولم يبق يف قاعها "غري ال ّ
طني
والغرم ورؤوس األحجار ّ
السوداء" عاد يأمل أن يردم حفرة
ّ
ّ
ّ
األحقاد "ا ّلتي تفصل بني العرشني يف كل احتكاك وتذكر كل منهما
ّ
بأن ماء توجان قد خالطته الدّماء" وإن كان قد سقط من عرشين
سنة يف هذه الحفرة يف جملة من سقط .يعود سلطان إىل املكان
رغم معارضة التّوجانيّني لعودته "رجعتك زايده يا سلطان..
ّ
تتغي" .يرجع إىل املكان فيجده
توجان هي توجان ال تتبدّل وال
"مملوءا بالعتاب متجهّ ما تن ّز كهوفه بالدّمع وتنحني أحجاره"
ويبكي سلطان حرسة وقهرا "لم تكن دموعا كانت سيوال تفيض
قيص" ال يدريه .يعود سلطان إىل توجان بعد فوات
من مكان
ّ
ّ
ّ
األوان "فنبع الليل قد نضب وردمه التاب" وتوجان صارت "حدأة
بغيضة الجبل جناحاها وصخرة النّرس رأسها والبيوت املحم ّرة
ّ
بالصهد والحكايات القديمة مخالبها" .تلك كانت توجان حكاية
ّ
ّ
فتشققت وأجدبت وصار
وجفت ٱبارها
أرض نضبت عيونها
طينها حجرا قاسيا يروي حكاية رصاع اإلنسان مع ال ّ
طبيعة ومع
أخيه اإلنسان .حكاية توجان قد تكون حكاية وطن ضاق عىل
أبنائه بما رحب فترشذموا ترشذما عجيبا وتقاتلوا قتاال شديدا
من أجل االستئثار بخرياته هي أيضا حكاية وطن هجره أبناؤه
قي واملعرفة ثم عادوا إليه غزاة فاتحني متس ّلحني
طلبا للعلم وال ّر ّ
بأفكار كثرية تصوّروا أنّهم سيقلبون بها واقع هذا الوطن ولكنّهم
خابوا إذ ماعرفوا من أين تؤكل الكتف فأفكارهم متعالية غريبة.
توجان هي حكاية نرجسيّتنا وغرورنا وحبّنا لذواتنا وجحودنا
ونكراننا لجميل هذا الوطن الذي قسونا عليه نحن أبناؤه وما أشد
أن يقسو األبناء عىل الوطن.

maghrebstreet@gmail.com
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م واحد...
اختلفت اللغة واهل ّ
قراءة يف روايتني لتوفيق الب ّبة

عمار العربي الزمزمي

ّ
تلقيت عن طريق الربيد هديّة لطيفة من الصديق توفيق
الببّة تمثلت يف روايتني له األوىل مكتوبة بالفرنسية وعنوانها
«  ( »a detresse vaincueالتغلب عىل املحنة) والثانية مكتوبة
بالعربية وعنوانها « يف مكان ما »...وكلتاهما صادرة عن دار
ابن عربي للنرش.
جاءت الروايتان واقعيتني اجتماعيتني يف نوعهما
وكالسيكيتني يف بنيتهما ألن هاجس املؤلف عىل ما يبدو هو
معالجة قضايا الواقع .ورغم أنه لم يُحدّد فيهما ال الزمان وال
املكان فإن القارئ يستطيع أن يدرك بيرس من خالل بعض
السياقات والقرائن والتفاصيل بأننا يف تونس يف ماض قريب
ّ
يخصص وإذ يبعّ د يق ّرب وإذ
ممتد يف الحارض .فهو إذ يعمّ م
ّ
يوضح .وبني الروايتني نوع من التكامل  .ولنئ صدرت
يعمّ ي
«  »La detresse vaincueسنة 2020و» يف مكان ما »...سنة
 2018فإن األوىل تصور جوانب من واقع تونس قبيل اندالع
انتفاضة ديسمرب  2010أمّ ا الثانية فتصور جوانب مما ج ّد
بعدها .
تدور أحداث «  »La detresse vaincueيف مدينة ساحلية
تذ ّ
كر باملنستري وسوسة لكن ما يعيشه الشخوص يجعلها
صورة مصغرة ملا كانت تعيشه البالد وال تزال تعيشه من
أوضاع مأزومة وانسداد لألفق عىل جميع األصعدة .فالبؤس
يدفع الريفيني الفقراء للنزوح إىل املدن بحثا عن فرص عمل
ويجعل بعضهم يرسل ابنته القارصة لالشتغال عند األثرياء
كمعينة منزلية فتكون عرضة لالستغالل املادي والجنيس
مثلما حصل ِلت َّ
ِف(ه) ( ترخيم تفاحة) التي اغتصبها ابن
مشغلها .وأصحاب الشهادات العليا قد يقبلون اذا كانوا
مضطرين لالنفاق عىل أنفسهم وعىل عائالتهم بالتشغيل
الهش ومزاولة أعمال بعيدة كل البعد عن اختصاصاتهم
كالحراسة والعناية بحدائق البيوت مثلما حصل لع ّ
طاف
.ومن الشباب من يرى يف الحرقة ّ
حل ويوفر املبلغ الذي يطلبه
امله ّرب حتى بالوسائل غري الرشيفة كالرسقة واالحتيال
.وهذا ما حصل لنسناس صديق ع ّ
طاف .
وحتى من كان يف مأمن من غائلة الفقر يجد نفسه عرضة
لالبتزاز من قبل عنارص «مافيوزية» تذ ّ
كر ممارساتها
بممارسات أصهار بن عيل الذين كانوا يفرضون عىل رجال
األعمال رشاكات دون أن يساهموا يف رأس املال .ويف صورة
عدم االنصياع لالبتزاز يتم التنكيل بهم مثلما حصل لحكيم
الذي ورث ثروة عن والده لكنه اضطر إىل تصفية ممتلكاته
والهجرة إىل فرنسا لينجو بجلده وتحوّل إىل معارض للسلطة
بعد أن كان ال يهتم بالسياسة .
ويواجه أبناء الطبقة الوسطى كاملدرسني املضايقات
وتكميم األفواه .ومن تج ّرأ منهم عىل مج ّرد التفكري يف
التصدّي للفساد تُ ّ
لفق له تهمة كيديّة مُخ ّلة بالرشف مثلما
حصل ملدرس الرياضيات رشيد الذي دبّر له مدير جهوي
ّ
يجسد الفساد بتواطؤ مع أحد األولياء مكيدة
للتعليم
وألصقت به تهمة محاولة اغتصاب تلميذة كان يقدم لها
دروسا خصوصية يف منزلها فوجد نفسه بني الجدران.
ولم يسلم حتى من كان يدرس بالخارج .فهذا أمني ّ
حبت
فيه القنصلية بباريس تقارير أمنيّة وعند عودته أوقفته
الرشطة وبحثته ولم ينج من السجن إال ألن لوالده أشخاصا
نافذين توسطوا له.
ويف هذا الجو املوبوء الذي يتعطل فيه تطبيق القانون عىل
الجميع قد يلجأ بعض من ت ّم االعتداء عليهم إىل االنتصاف
بأنفسهم خارج نطاق القانون .فهذه تفاحة تنتقم من
مغتصبها فتؤجّ ر منحرفني يقومان باختطافه واالعتداء
عليه جنسيا قبل أن تحصل عىل فدية من عائلته مقابل
اإلفراج عنه.

لكن وسط هذا الغاب الكبري الذي تلفه القتامة ال نعدم
نقطا ضوئية يجسدها أمثال عمر املعطل عن العمل الذي
تعيله زوجته املدرسة ألنه معارض  .فقد حافظ عىل مبادئه
وقيمه لذلك ساعد ع ّ
طاف عىل الحصول عىل عمل قبل أن
يقف إىل جانبه ليبعث مع تفاحة التي تزوجها مرشوعا
صغريا يخرجه من وضعه الهش .ورشيد عنرص آخر لم
يفقد الثقة يف املستقبل وقدرة الناس عىل أن يثوروا يوما
عىل أوضاعهم البائسة وأن يتمردوا عىل السلطة القامعة
للحرية.
وفعال تنتهي الرواية باندالع رشارة انتفاضة شبابيّة
بإحدى املناطق الداخلية نتيجة وصول خرب اغتيال ح ّراق
ّ
وتوقع الجماعة أن تصيب عدواها بقية جهات
بإيطاليا
البالد .وهذا يذ ّ
كر بما وقع بسيدي بوزيد يف ديسمرب .2010
أمّ ا رواية « يف مكان ما  »...فتصوّر ما طرأ عىل البالد
من استفحال للفساد ولظاهرة التهريب واالقتصاد املوازي
من جهة واكتساح االسالم السيايس للساحة وما رافقه من
إرهاب من جهة أخرى.
تبدأ الحكاية بإحساس رؤوف الشخصية الرئيسية
باملوت يف الحياة .فقد تعطلت كل حواسه تباعا وفقد الصلة
بكل ما يحيط به نتيجة انغماسه يف أبشع املمارسات التي
ج ّره إليها املتشددون الذين استغلوا جهله ووضعه الهاميش
ليسيطروا عليه ويسلبوه إرادته .ولكي يختربوا مدى طاعته
لهم دفعوه إىل إهانة والديه العجوزين والبصاق عليهما
فماتا كمدا  .حصل لرؤوف يف النهاية قرف من الذات نتيجة
نبذ املجتمع له فتولدت لديه الرغبة يف الخ .األرجح سوف
يقيض بقية حياته مشلوال مقعدا .
وبني البداية والنهاية استطاع رؤوف خالل األسابيع
التي استغرقتها الحكاية أن يربط عالقات مع نماذج برشية
مختلفة تجسد واقع املجتمع .فقد وجد مالذا عند الشيخ
رابح صديق والده الذي آواه واحتضنه هو وابنه صالح
املهندس .وقد اضطر رؤوف أن يسكت ّ
حفة السمسار املكنّى
بماشطة والذي ال يكف عن النبش يف ماضيه بتهديده بعد أن

ّ
وحفة شخصية تجسد الفساد ولها عالقات واسعة
رشاه.
مشبوهة حتى مع املهربني الذين استأجرت مجموعة منهم
بيت عائلة رؤوف املنزوي البعيد عن األنظار.كما انتحل رؤوف
هوية شقيقه رمضان الذي تويف صغريا ولم يقع التبليغ عن
وفاته مستعينا يف الحصول عىل مضمون والدة بموظف
فاسد يف البلدية يتلقى الرشوة .وربط عالقة بفتاة وعدها
بالزواج وبعث معها باملال الذي حصل عليه من االرهابيني
الذين عاش معهم فرتة يف الجبال مرشوعا صغريا يتمثل يف
فضاء للعائالت وذلك بمساعدة الشيخ رابح وابنه صالح
وصديقهما التاجر يونس قريب الفتاة التي ينوي الزواج بها
ّ
وكأن يف ذلك تأكيدا
 .لكن الكارثة حصلت ليلة حفل االفتتاح
عىل ّ
أن املتشددين ال يسمحون ملن انضم اليهم باالنفصال
عنهم وبأن الخالص ال يكون بتوظيف مالهم الفاسد.
وقد تحققت نبوءة زمّ ارة املعتوه الشخصية الطريفة
التي اضطلعت يف الرواية بما يشبه وظيفة الجوقة يف
املرسح اإلغريقي أي اإلنذار املبكر باملصري املحتوم الذي
ينتظر البطل عالوة عىل اإلصداع بما ال يستطيع األسوياء
املسكونني بالخوف من االصداع به من مواقف خصوصا يف
األمور السياسية .اختلفت لغة الكتابة يف األثرين لكن الروح
واحدة والهم واحد .وقد جاءت» »La detresse Vaincue
بلغة فصيحة متينة حتى يف الحوار دون أن يذهب ذلك
بسالستها .فالكاتب الذي يمتلك الفرنسية بالقدر الذي
يمتلك به العربية لم يقع يف التفاصح الذي يقع فيه بعض
كتاب غري فرنسيني يحاولون إثبات تفوقهم عىل أصحاب
اللغة األصليني.أما رواية « يف مكان ما »...فقد اعتمد الكاتب
يف رسد وقائعها الذي جاء بضمري املخاطب املفرد لغة عربية
فصحى خالية من التكلف والتعقيد وراوح يف الحوار بني
الفصحى -خصوصا يف املواضع التي يفصح فيها الحوار
الباطني عن خواطر رؤوف وأفكاره  -والدارجة التونسية
 خصوصا حني يرد الحوار عىل ألسنة شخصيات مثل ّحفة
وزمّ ارة -وهذا من القرائن الدالة عىل ّ
أن الحكاية تدور يف
تونس.
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شعرية احلياة يف ديوان “ القابعون خلف الشبابيك”
للشاعر جالل باباي

هيام الفرشيشي

“القابعون خلف الشبابيك” ديوان شعري للشاعر جالل
باباي صدر مؤخرا عن دار الوطن العربي للنرش والتوزيع
يف  78صفحة .ويف رصيد جالل باباي العديد من اإلصدارات
الشعرية ،بدءا ب “شطحات عىل إيقاع العشق” الصادر عام
 ،2000ثم “ركض خلف صهيل الريح” يف “ ،2003مرسات
وحصار” صادر يف “ ،2006األصوات تنفذ إىل مآقي املاء”
سنة  2009ترجم للفرنسية واألنقليزية“ ،املتأللئة برحيق
الخزامى” يف “ ،2013عيد خرايف...خريف الغياب” يف ،2017
“ عزلة” يف .2019
هذا الزخم الشعري يرتبط بإرشاقات اإلبداع بما يحمله
من اقرتاب من ينابيع الحياة كاملاء ،واألصوات السيكولوجية
لعنارص الطبيعة ،والخربات الحسية وخاصة من خالل
عطور الزهور ،إىل جانب طاقة القلب عىل العشق واالندماج
يف عنارص الكون ،والعزلة الشعرية املحببة للتواصل مع
الذات.
وحني تصل إىل أيدينا قصائد كتبت “خلف الشبابيك” فنحن
ندرك كقراء بعض الصور املسبقة التي تجمعنا مع الشاعر
عىل غرار األغصان املتفرعة عىل النوافذ ،مشاهدة انسياب
املطر ،تأمل السماء ليال ويف الفجر ،ويف األثناء وإن كنا انغمسنا
يف مصدر الصور ،فإن املرور إىل إنشاء الصورة يرتبط بالحالة
الذهنية واالنفعالية للشاعر ،وتلك اللحظات التي تعكس ما
يشغله من الهموم ،ولكنها ترتبط برؤيته الخاصة لألشياء،
وبإمكان نصوصه الشعرية أخذنا إىل اللحظات العميقة،
لنتبني أن الشاعر جالل باباي اختار إطار الرؤية من الشبابيك
ألنه قادر عىل تمثل عنارص الحياة املمكنة يف واقع ال يخلو من
األوبئة ومن تأثري الزمن عىل الجسد…

شعرية العنوان
“القابعون حول الشبابيك” عنوان شعري بامتياز،
يندمج فيه الشاعر مع املتلقي ،الشبابيك تحملنا إىل ذواتنا،
إىل عزلتنا ،إىل رؤية األشياء من حولنا من خالل اإلطار
يجعل توجيه النظر نحو األشياء ..فاإلطار الذي اقرتن بفن
السينما بصفة خاصة يضع حدودا للصورة ،ويختار زاوية
الرؤية ،فهي تقرتن بتنظيم العنارص التي تظهر يف اإلطار
وحركات املمثلني لتشكل املشهد ،يف حني أن اإلطار يف الشعر
يرتبط بالروح ال صناعة املشهد .فكل ما هو مرئي يرتبط
بحالة وعي الروح وهي تشكل صورتها الشعرية ،بل يأخذنا
الشاعر إىل الصور التي تريح الروح وتحدث حالة من خدر
االسرتخاء.

لوحة الغالف
لنئ أشار العنوان ضمنيا إىل فن السينما فقد تشكلت
لوحة الغالف من الفن التشكييل ،وقد طغى عليها اللون
األزرق املنفتح عىل السماء والبحر واألفق ،وقد تشكل
إطار اللوحة من خالل حضور طاغ لألزرق الداكن ،كما
فصل املشهد إىل مشهدين متناظرين يتشابكان ويختلفان،
فاملشهد األول مكون من دوائر خرضاء ،منها دائرة مؤطرة
باألزرق ،ودائرة زرقاء مؤطرة باألخرض ،تتشكل الفراغات
من اللون السماوي وخطوط بيضاء عمودية متموجة كتبت
عليها رموز وحروف ،ويف املشهد السفيل تطغى الدوائر
الزرقاء عىل الخرضاء ويكرب حجم التموجات البيضاء وتطل
منها عيون تنظر للمتلقي لتحمله إىل مرايا ال مرئية...املشهد
املنقسم هو مرايا لعالم الروح السماوي يف حالة صفاء
وإرشاقات الخطوط البيضاء تشق السماء لينترش النور
بكثافة .إذن اختار الشاعر األزرق السماوي املفتوح عىل

الدم الذي يواصل دورته يحاكي حركة الكون :إذن يحاكي
الشعر تلك الروح القدسية ،ويمنح الجسد إمكانات متجددة
للحياة:
أعاهدك باإليمان السبعة
أن جسدي البلوري سيظل صامدا
لن ..لن ينكرس
يف قصيد “القابعون خلف الشبابيك” والتي كتبت يف زمن
الوباء “كورونا” وما عاينه الشاعر من مخلفات كارثية
عىل البرشية شبهها بخريف العمر وحريق غابة اللوتس
الغناء ،وما تحيل إليه من رمزية النقاء والنماء ،كان الشاعر
يلوذ بالشبابيك حيث تمتد األغصان أو ما تبقى منها يراها
يتشبث بالجذع الذي يشده إىل جذور البقاء كزهرة اللوتس
الخالدة التي ال تموت لتشبثها باملاء ،تستحيل لغته إىل نقيشة
الخالص التي ال تتفسخ:
أتوسد غصنها األخرض الباقي
أحاكيه ..حتى نسرتجع ربيع عمرنا
نطوي سهول املدينة
ننادي أهالينا القابعني خلف الشبابيك
نسمو نواعري هواء
نطردها كوابيس الوباء

االمتداد ،واملنفتح عىل عوالم ال متناهية وتنافذ مع النور
األصفر فشكل اللون األخرض كلون رئييس صاف .وبذلك
تمثل رسالة الغالف دعوة إىل االنفتاح عىل الحياة الخصبة
واملثمرة من خالل لغة الشاعر.

صور تفاعل عناصر الحياة
مهما كانت فلسفة الشاعر تجاه الحياة ،فهو ال يبلغها
من خالل األفكار املجردة ،بل من خالل الصور املغلفة
باإلحساس وخربات الحواس .لذلك يرتبط إدراكنا لها من
خالل التمعن يف رموزها ،والصور التي تمنحها الشبابيك
صور حية تبدأ بذلك املاء النازل نحو الرتاب يخصبه ويمنحه
حيوات وحيوات لهذا يستهل الشاعر ديوانه بمشهد املطر:
أريد املزيد من املطر
حتى يمتص هذا الرتاب ألم العمر
أعشق أول غيمات الخريف
هي حمالة النجوم البعيدة
تطوي السماء
ال تخىش الرياح النذر
قريبا يأتي الربيع
فالشاعر هنا يرى من النافذة بوارق أمل ،صمود الجسد
البلوري كحبات املاء ،والزجاج الذي ال ينكرس بل يزيده املطر
نصاعة .تلك الغيوم يراها الشاعر ظالل النجوم البعيدة حبىل
باملاء تشق املسافات لتنقذ األرض وتمنحها طاقات الحياة
الدائمة:
حتى تزهر شجرة الرمان
وتكرب سنابل القمر
خذ بيدي أيها املستحيل ال تغرت
هو رمز للتحول ،فحني تستدير الغيوم تعكس القمر
املكتمل كالسنابل الناضجة ،وتزهر شجرة الرمان لتنضج
بدورها ،وتستدير وتحمر ،وتحمل حباتها املتوهجة بلون

يف حالة السمو يمر الشاعر إىل نضارة اللحظة الشعرية
كطائر يحرك أجنحته ليحلق من جديد مع رسب الطيور
املتسمة بقوة الحركة كلما اقرتبت منها الكائنات الكابوسية.
يف قصيد “ حب صباحي املزاج”:
سأكون فرحا بيشء ما خفي
هي خطاي…هي رؤاي
ستكتبني مثل قصيدة حب زرقاء
ترتجل بي حبا وعنادا
ينقل لنا الشاعر حالة الغبطة بيشء خفي يحمله بني
طياته ،وهو شعور ايجابي يرى بالصورة الديناميكية
واللون األزرق املنفتح عىل املطلق .فسبب الفرح غائب عن
الفهم حارض يف لغة الشعر .هو رؤى رائية ،خفي كمعنى
مخاتل مراوغ ،يقتنصه الخيال الشعري ليجعله ظاهريا
مرئيا إنسانيا يثري املتلقي.
يف قصيد “ الشذى يقتحم بالط الشبابيك”
ينبعث ضياء النوافذ
نقيا من أوكسيد الزمن املتقلب
ينتفض عىل صمت العتمة
هو عنب الدالية
العالقة بالشبابيك ال تقترص عىل شعرية التأمل
واإلحساس بجمال الكون والطبيعة ،بل هي اإلحساس بحالة
الثمالة واالنتشاء حد السكر جراء استنشاق نقاء الهواء
العطر ،أليس العطر هو الضوء كما ذكر فيكتور هيقو؟

على سبيل الخاتمة
إن هذه النصوص تخلق أصداءها عىل املتلقي ألنها تدخله
خانة التذكر لسلسلة من الصور املشرتكة ،ولكنها تتجاوز
ذلك إىل مالمسة عمق الشاعر ،إىل اإلحالة عىل الخلق الشعري،
إىل ذواتنا ،إىل عزلتنا ،إىل اإلنصات إىل نغمات الوجود ،إىل أنغام
الطيور الغائبة الحارضة.
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كامئن احلكي يف قصة « أريد أن أكون إنسانا» لعيسى جابيل

عبدهللا المتقي

عيىس جابيل ،قلم قصيص ومسار إبداعي مرموق،
عرفته عن قرب إنسانا موغال يف وده ،وعاشقا كلفا
بالقصة القصرية واالستماع إليها ،ونحن نؤثث قراءات
قصصية يف إحدى دورات املعرض الدويل للكتاب بتونس
وبتنسيق القاصة نجيبة همامي ،ومنذ هذا اللقاء
النفيس وأنا دؤوب عىل متابعة قصصه التي تباغتني كل
مرة بالجديد والطريف ،وآخرها كتابه القصيص "أرى
أصواتا يف الزوبعة " الصادرة عن الدار التونسية للكتاب
مؤخرا ،ضمن سلسلة أحسن القصص التي يديرها
الدكتور العادل خرض ،لتنضاف إىل تجاربه القصصية
السابقة واملائزة" ،أزياء لقصائد السيدة سني" عن دار
زينب للنرش – تونس ،و" كأن أميض خلف جثتي" عن
نفس الدار ،و" وقائع الذي لم يحدث " عن فضاءات
للنرش – عمان .
واحتفاء بهذه املجموعة األنيقة والنرضة ،نالمس يف
هذا التمرين النقدي قصته " أريد أن أكون إنسانا " ،وهي
القصة الحادية والعرشون يف كتابه القصيص املوسوم ب
"أرى أصواتا يف الزوبعة" ،والقصة التي نحاول مقاربتها
هنا ،والتي تحمل هذا العنوان املثري لالنتباه " أريد أن
أكون إنسانا " ،لها طابع خاص فيه كثري من الرتميز
والتلغيز ،وربما يتميز عيىس جابيل بهذه السمة املذهلة
والرامزة يف جل قصصه.
بدأت القصة بداية غريبة  ":فوجئت أمس برجل عليه
آثار سفر ،يجر وراءه نعامة ،ويف يده ضفدع ،طرق الباب،
فتحت ،قال :
 أنا ابن املقفع " ص 171وال ندرك معنى هذه البداية إال بعد قراءة القصة التي
تتناول مفاجأة السارد الشخصية بابن املقفع يطرق باب
شقته ،وهو يجر خلفه نعامة ،ويف يده ضفدع ،ليخربه
أن هناك من أخربه يف عامله اآلخر أن سفيان بن معاوية
نيس أن يرمي رأسه يف التنور بعد تقطيع ألطرافه ،وأنه
جاء بحثا عنه ،وبعد العشاء طلب قلما وقرطاسا وجعل
يميل عليه حكاية السيد الرئيس الذي رغب يف التحول من
حمار إىل إنسان.
وعليه ،يحوله السحرة وجراء أخطاء يف التعاويذ إىل
نعامة ،ثم إىل ضفدع مرة ثانية ،وأخريا إىل إنسان ،لكن
أنسنته كانت إيذانا بنهايته  ":وقف الرئيس ،نفض عنه
الغبار ،وقف أمام املرآة ،وآن رأى هيئته الحلم لم يصدق
أنه أخريا أصبح إنسانا .
سقط ميتا "
وتقفل القصة بفتح السارد الشخصية لعينيه عىل
القصة مكتوبة ،وحني يتساءل عن ابن املقفع نعامته
وضفدعه ،يأتيه ما يشبه صدى بعيدا :
" – إنها جميعا يف قصتك يا مغفل  ..مغفل  ..فل  ..فل
" ص .181
يبدو أننا أمام شخصيتني مختلفتني الختالف
زمنيهما ،السارد الشخصية ،الشخصية الرئيسية األوىل
التي تنتمي للحارض ،وال يعرف عنها القارئ سوى أنها
تنتمي لورشة الكتابة ولعنتها الجميلة ،ثم ابن املقفع
الشخصية الرئيسية الثانية الذي ينتمي للزمن السابق،
فهما شخصيتان ساردتان ،يقدمان األحداث ويتفاعالن
مع بعضهما ،كما يتقاطعان يف كونهما يعيشان زمنني
متكرسين ومتداخلني ،فكل منهما يمتطي الوضعية
التاريخية والسياسية التي عاشها ،ومن ثم ،ممارسة
التلميح والترصيح يف كتاباتهما.
وليس استدعاء القاص لشخصية ابن املقفع مجرد
إخبار عنه ،بل استحضارا عن معرفة ووعي بأبعاده

الداللية ،ويستخدمها تعبرييا لحمل بعد من أبعاد تجربة
القاص ،واملقابلة بينها والقضايا التي يعيشها السارد يف
واقعه ،والتعبري عن هذا الواقع من خاللها واالبتعاد كثريا
عن مجرد ذكر هذه الشخصية الرتاثية الشخصية أو رسد
أحداثها ،وضمن هذه السريورة يستقي الرتميز جماليته
وطرافته .
فالنعامة والضفدع والرأس املقطوع ،كلها ترميز
لتحوالت الواقع االجتماعي وتلميز للممارسات
السياسية ،وكشف عن واقع الحال واملآل كشفا ساخرا
متهكما عىل قدر هام من العمق يف التجريح والتبصري
باملثالب .
وعطفا عىل ذلك ،نعرف أن من الداللة الرمزية
املمنوحة للنعامة ،ال تختلف كثريا ً عن معنى التعبري
الفرنيس (سياسة النعامة ) ،التي تغطي رأسها بالرتاب
ّ
وتطلع ،وهو أسوأ ما لديها لكي تراه الناس وهي الترى
ص ُّم ِمن نَعامة ،ويقولون "أَمْ ُ
شيئا ،والعرب تقول "أ َ َ
وَق
نعامة ويقولون "أَجبن من ن َ
ٍ
ٍ
عامة" و"أَعْ دى
[أحْ مَ ق] من
من ن َ
ٍ
عامة" ،وهو ما ينطبق عىل الحاكم ،وكل من
يحيطون به سحرة ودهاقنة ،إنه قانون الذي تؤطره
ثقافة االمتساخ والحيونة املنبعتة من الحاكم وكل يشء
محيط به من سحرة  .ويف نقس السياق ،تشري خرافات
كثرية بني شعوب الهند والصني ولدى املرصيني القدامى
إىل أن الضفدع يقوم بابتالع املاء كل املاء رمز الحياة
والخصوبة ،وهناك خرافة ال تزال شائعة حتى يومنا
هذا تقول" :إذا قتلت ضفدعة سيهطل املطر" ،وكل
هذه الصفات تنطبق عىل الحاكم وحاشيته من السحرة
والدهاقنة
هكذا يتبني لنا أن عيىس جابيل يهدف إىل صياغة كتابة
تعتمد الرتميز والسخرية من واقع سيايس متعفن كآلية
دفاعية يلتجئ اليها السارد كوسيلة للتخفيف من كارثية
املشهد ،ومواجهه بالهجاء والتهكم من خيباته وعوراته

السياسية واالجتماعية من جهة ،وبالتمرد عىل الرسد
الخطي ،وتبني رسد قصيص محكوم بالتشتت والتقطيع
من جهة أخرى
وعليه ،يزاوج السارد بني تشخيص الراهن بمفارقاته،
وبني اسرتجاعات مرتبطة باملايض التي تمثلها حكاية
ابن املقفع ،حيث نفس الطموحات واألحوال والتحوالت
من اليسء اىل األسوأ ،والتي تتناسل يوما عن يوم ،وتخفي
رعودا وزالزل.
تحاول قصة " أريد أن أكون إنسانا ّ السباحة ضد التيار
القصة التقليدية ،ومن ثم ،الغوص يف اللعب القصيص،
بدليل عزفها عىل وتر العجائبية ،وهو الالفت للنظر ،نقرأ
يف الصفحة  ": 172أيها السحرة لقد مللت كوني حمارا،
لقد قطعت كل هذا العمر بأذنني طويلتني وذيل مرعب
وحوافر صار صوتها يزعجني كثريا ،حتى وأنا أتجول يف
بهو القرص".
ونقرأ أيضا يف الصفحة  ":177كان الرئيس يف هيئة
النعامة مغطى بمالءة عمالقة يف غرفة واسعة كظلمة
من غرف القرص " ،وال معدى لنا استهالكا ،من أن نسجل
تحول السيد الرئيس إىل ما يشبه ورشة للتجارب ،وسريكا
المتساخه وتحوالته ولحظاته املتوترة والدفينة ،ومن ثم،
الضحك عىل ذقنه .
وعليه ،يتجاوز املحكي القصيص الحدود الجمركية
للواقعية إىل الالواقعي والالمألوف ،من خالل تقنيات
العجيب والغريب مستعينا باملسخ واالمتساخ ،و" الخروج
عن الحضور والتطابق والهوية نحو ما هو مخالف ،نحو
الغريب الذي ال هوية تحده وتحدده " حسب عبد الفتاح
كليطو ،ألداء وظائف رمزية بعيدة عن االستنساخ والنقل
الواقعي ،بغاية خلخلة العالقة املنطقية والواقعية بني
األشياء .
إن كان األمر كذلك ،فالقصة تستجيب للتجريب ،ذلك
أن القصة التجريبية ترفض االتكاء إىل قواعد متآكلة
مسبقة وتبتغي التحرر من قيود السائد سعيا ً إىل التجاوز
واملغايرة اإلبداعية.
وتقدم قصة "أريد أن أكون إنسانا" هذه املشاهد
واالحداث العجائبية الدالة يف تبنني جمايل يتكئ عىل
تقنيات جمالية متنوعة ،من قبيل تعدد الخطابات ،فنقرأ
الحكاية العجائبية التي تمسخ البرش كما أرشنا إىل ذلك
آنفا ،ونجذ أيضا الخطاب السيايس من خالل معجمه
الذي يرسي يف دماء املحكي القصيص " :السيد الرئيس،
بهو القرص ،الحزب الحاكم ،العيد الوطني ،طاقم الرئيس
،مستشار األمن القومي حركة معارضة " ،وضمن هذا
السياق الجمايل واللعبي ،تتخىل القصة عن تجانس النص
من خالل توزيعه إىل مقاطع تفصل بينها نجيمات ،إذ
عمد عيىس جابيل إىل تدمري الربط بني مقاطع القصة،
وهذا التشذير ال ينفي الوحدة العضوية والباطنية للنص،
هذا من شأنه تنشيط فعل القراءة والخروج باملتلقي من
رتابته املستهلكة ،ويف سياق تقوية هذا املسار اللعبي
يف املجموعة يعمد القاص مرة أخرى إىل تقطيع الكلمة
وبعثرة أصواتها كما يف النموذج التايل  – " :إنها جميعا يف
قصتك يا مغفل  ..مغفل  ..فل  ..فل " ص.171
وصفوة القول ،إن القاص عيىس جابيل يف هذه الفصة
التي رشح لها "أريد أن أكون إنسانا" ،يكتب سخرية
الذعة وجارحة لهذا الواقع السيايس املتعفن من املحيط
إىل الخليج ،ويف رأيي هي التيمة املركزية والساخنة ،ولن
أضيف مزيدا من النبش يف تجاويف هذه القصة ،وأكتفي
بالقول تغمد الله أجمل األمهات "شهدودة" ،وشكرا
لرحمك الذي أتحفنا بهذا القاص املسمى عيىس جابيل.

maghrebstreet@gmail.com
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حين تصير ّ
الذات المؤ ّرخة وثيقة إبداع ّية

أ .فاتح بن عامر
حوماني عبد الحميد الفهري ،أو "الحوماني سندور" عنوان
ال ّرواية واسم بطلها ،هو عمل روائي يحمل يف طيّاته تأريخا
دون أن تكون تاريخيّة ،ويتضمّ ن سرية مركزيّة وسري أخرى
لشخصيّات واقعيّة وبأحداث تمزج بني الواقعي والتّخييل .هي
رواية األحداث عىل فصول ومح ّ
طات ويف تواريخ مختلفة تسرتسل
طورا وتتق ّ
طع أطوارا .شكل آخر من الكتابة ال ّروايّة ا ّلتي تحتوي
مونوغرافيات وبيوغرافيّات متعدّدة تختزل تاريخا مسترتا تقديره
مجتمع متحوّل عىل ح ّد تعبري املؤلف يف تصدير ال ّرواية.
عن دار محمّ د عيل للنّرش صدرت هذه ال ّرواية بتقديم لألستاذ
محمّ د الخبو" ،الحوماني سندور" وتفيد ولد الحومة ،أمّ ا سندور
فهو االسم ا ّلذي أطلقه ال ّراوي عىل بطل ال ّرواية استنادا إىل الطبيب
ّ
مشغليه من األجانب ساعة وصوله نازحا من
سندور ،أوّل
"البالد" ،واملقصود بها أرخبيل جزر قرقنة ،إىل "املحروسة" وهي
مدينة صفاقس ،بحسب اختيار املؤ ّلف وهي كذلك ،إذ ت ّم تأسيس
وبناء املحرس جنوبا وال ّلوزة شماال من أجل حراسة املدينة
يف مواقع استطالعيّة متقدّمة عىل ّ
الشواطئ .بني جزر قرقنة
بقراها املفصولة بالبحر ومدينة صفاقس املنتصبة عىل شاطئ
القا ّرة عالقات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة ونقابيّة هامّ ة،
ّ
متأصلة يف التّاريخ منذ العرص البوني فال ّروماني وصوال إىل
وهي
الحكم العربي اإلسالمي ،فالحكم العثماني واالستعمار الفرنيس
ودولة االستقالل .وتتّخذ ال ّرواية من سرية هذا الفتى النّازح من
جزر قرقنة إىل صفاقس يف بدايات القرن العرشين .سرية مليئة
باألحدث والحكايات واألعمال واملواقف والعالقات االجتماعية
العائليّة الدّمويّة و املهنيّة واإلداريّة أيضا.
جعل عبد الحميد الفهري من سندور بطال يجوب املواقع
من مدن وحومات وموانئ ومساكن وعائالت .وهو بذلك محور
العالقات املتف ّرعة بني عالقات أفقيّة :مع ّ
الشبيه يف املنزلة
االجتماعية ويف الحالة املادّية ويف الوضع املهني (خدّامة وعمال
وزنوج ومهمّ شني وبانديّة وصعاليك) وعالقات عموديّة مع املعمّ ر
واملستعمر وبعض عنارص الجاليات األجنبيّة من طليان ومالطيني
ويهود ونصارى (أرباب العمل وأصحاب رؤوس املال واألعراف
عموما) .وعليه ،أصبح سندور يف ال ّرواية صنوّ املركز وقلب ال ّرحى
كما أصبح عنوان الحومة ،نواة التجمّ ع السكني الشعبي ،ا ّلذي
يموّل ّ
الشكات واملشاريع الكربى بالعمّ ال .وتحمل سرية هذا
ّ
البطل الواقعي -التاجيدي للقارئ عديد املفاجآت واالنعراجات ملا
تتخ ّلل حياته من أحداث سارة وأخرى فاجعة .كما تؤ ّرخ سرية هذا
ّ
وتوسع نطاقها من أسوارها
البطل (سندور) مسار حداثة املدينة
واملدينة الحديثة إضافة إىل حومة الربض(املشيخة الربانيّة)
ووصوال إىل مركز بويش (مركز شاكر حاليّا) ،إذ بهذه التّ ّ
وسعات
ّ
حققت املحروسة بعدها الكوسموبوليتاني .ويف
واالمتدادات
ّ
ّ
ارتباط سرية سندور بامللحات يف قرية العبّاسيّة وبامليناء التجاري
بصفاقس نوع من ال ّربط بني البحر واملدينة والجزيرة والعلم
الخارجي .وهذا ما منح العمل ال ّروائي بعد لوحات التّثاقف
ّ
ّ
ّ
املحل بحسب إفادة املؤلف يف تصدير ال ّرواية.
املتوسطي والتّواصل
إذا عبد الحميد الفهري يناظر بني املدينة والحومة والجزيرة،
ال بوصفها عوالم مختلفة ،بل بوصفها نسيج عالقات تضع
اإلنسان عىل مح ّك الحداثة الفعليّة ا ّلتي سمحت بتقارب الفئات
االجتماعية واألعراق والجنسيّات والدّيانات .وهو ما كشفه ّ
نص
ّ
والسلوكات مع تعاليق تأخذ
ال ّرواية يف الوصف الدّقيق للمواقف
الج ّد عنوانا يف أوقات الهزل عناوين يف أوقات أخرى من ردهات
مسار األحداث .وهو ما يؤ ّكد بعد ّ
الشهادة عىل املشهد الحرضي
للمدينة املحروسة وعىل مقابل آخر هو البعد الريفي والفالحي
لقرى جزر قرقنة .وقد استفاض املؤ ّلف يف إيراد مدوّنة من األلفاظ
بالعاميّة (الدارجة التونسيّة واملحليّة) واأللفاظ املستخرجة من
ّ
تخص
تحريف ملفردات التينيّة هي فرنسيّة باألساس .مدوّنة
مشغوالت وأدوات وأسماء أغراض وكنيات ومالبس وتسميات
بدأت تنقرض اآلن .مدوّنة ّ
املتحفي
تبي حرص املؤ ّرخ واستفاضىة
ّ
علميّا وانرتوبولوجيا من جهة انطروبولوجيا الثّقافات وتد ّلل عىل
التّ ّ
مسك بأصالة الجزيرة واملحافظة عىل نماء عيشها من جهة
العاشق ا ّلذي به حنني إىل األصل وفيه اعتزاز به .وتشري األلفاظ

عبد الحميد الفهري
العامّ ية الكثيفة والحوارات املصاغة بال ّلهجة الدّارجة إىل الفضاء
وال ّزمان يف نفس الوقت .كما تكشف نمط االقتصاد وأسسه ،وهو
الفالحي املرتبط بالبحر وبالنخل ح ّد ّ
السواء بجزر قرقنة،
النّمط
ّ
وكذلك املبني أساسا عىل الزيتونة باملحروسة ،هذا طبعا قبل
االحتالل الفرنيس وحصول التّحوّالت ّ
السيعة والنقالت الكربى يف
نمط االقتصاد والتّشغيل باملوقعني وبالبالد التّونسيّة .لقد ّ
ول عهد
الخمّ اسة كما انتهت وبصفة كليّة صيغ املعمالت املبنيّة عىل تبادل
منتوج البحر والنّخيل بجزر قرقنة.
ّ
لقد كانت حركة سندور يف األمكنة دالالت للمتغيات يف حياته
ّ
ويف حياة املجتمع .كما ّ
الخاصة
أسست حركته يف الفضاءات ،من
والعامّ ة ،ألصناف جديدة من العالقات ،بينه وبني األهل (عالقات
ّ
مشغليه األو ّل (عالقات مع
قرابة وعالقات بدائيّة) وبينه وبني
الجاليات) وبينه وبني األعراف(عالقات عمل وصيغ تشغيل)
وبينه وبني األحبّة وأوالد الحومة بما فيها عالقاته مع النّساء من
ّ
والصديقات .شبكة من العالقات ا ّلتي تكشف البنية
الحبيبات
ّ
خاصة يف تقارب الفئات املستضعفة
املجتمعيّة ورسعة تحوّالتها،
واملهمّ شة واملهضومة سواء سلطويّا (سلطة أبوية-سلطة تشغيل
–سلطة سياسيّة )...وهذا ما جعل هويّة املؤ ّلف ترفل روحا
شفيفة يف انحيازه لهذه الفئات ،ا ّلتي غادر سندور املدرسة ليلتحق
بها منبهرا بحياة األجانب وما قدّموه من جليل التّثقيف يف الحقوق
واملثل وغريها من املجاالت كال ّ
طب والبناء والتّشييد .وبهذا يكون
ّ
محققا ملعادلة العصاميّة املمكنة ساعة التّ ّ
خل
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عن املدرسة س ّلما ّ
للت ّقي االجتماعي ،فسندور غادر املدرسة ،لكنهّ
جاهد من أجل أن يكون التّعويض يف شخصيّات أبنائه ومن بينهم
حميد .ههنا يتجاوز املؤ ّلف بعد ال ّراوئي من الخلف (حسب نظرية
قريماس) ليقيم يف التبئري ،حني تلتحم عواطفه وذاتيّته بشخصيّة
سندور ،فيذهب إىل بعض من تمجيدها كي ال نقول تأليههاّ .
وإن
لبعض من املثاليّة والتّعاطف يف مواقع عديدة من ال ّرواية تدليل
عىل النّزوع إىل إشاعة الحبّ بني النّاس وكذلك عىل االنتصار للحبّ
ّ
مؤسسة ملرشوع مجتمعي متآخ وممكن .حبّ تقاسمه
قيمة
سندور مع سندور الطبيب ومع املاتر عزريّة ومع حليمة وخديجة
واحمد وام الخري والربكوس وخديجة اليزابيت وترباقا والقرعا من
ّ
الشخصيّات ا ّلتي تعيش معه وحوله يف الحومات عىل تعدّدها من
زنقة الشيشما وأريانة والتّفاحا ومركز بويش والقصبة وبورة
خماخم وشخصيات أخرى من يس عبد السالم األب إىل عم خميّس
زليلة و يس الحبيب عاشور ،فيس فرحات حّ شاد  ،هي شخصيّات
ذات بعد وطني هام للغاية.
تتعد ّد مستويات اإلعالن يف ال ّرواية ،إعالن ميالد املدينة

(صفاقس) الحديثة (الكوسموبوليتانيّة) وإعالن ميالد شخصيّة
ف ّذة هي شخصيّة سندور وإعالن والدة اتحاد الشغل عىل يدي
فرحات ّ
حشاد والحبيب عاشور وكذلك ميالد الدّولة الحديثة دولة
االستقالل تونس وأخريا إعالن ميالد ال ّراوي وال ّرواية معا .إنّها
مراجعة لتواريخ فيها عديد املعاني والعرب وهي تحتاج إىل توثيق
إبداعي يراعي فيه املؤلف (املتّهم بالتاريخ) قيمة شطب املسافة
بينه وبني الواقع يف التحام حبّي مع العالم ّ
الساكن يف وجدانه.
لذلك تلمسنا هذا الحنوّ يف شخصيّة ال ّراوي -املؤ ّلف عبد الحميد
الفهري ،املعروف برصامته ورصامة مواقفه وصالبة رأيه سواء
يف الجامعة أو يف املجتمع أو يف العمل النّقابي ،حنوّ عىل سندور
وعىل جزر قرقنة وعىل املحروسة ومنه عىل البالد التّونسيّة .ويف
هذا ّ
الصدد رأينا كيف تج ّلت بعض عالمات ال ّروحنة يف عالقة
املؤلف -ال ّراوي بشخصيّاته وعىل رأسها سندور ويس عبد السالم
وخديجة ويف عالقته بقرقنة األ ّم امللهمة وبصفاقس األم الحاضنة
وبتونس طبعا الوطن األمّ .وهو نوع من األسطرة أو التّماهي
مع األبطال ال ّرواية .وبهذا تكون ال ّذات ال ّرواية ملتحمة بأحداث
ال ّرواية ومتو ّرطة يف التّعاطف ا ّلذي برهن عىل سالسة تمرير
ّ
الصورة وتعميد الوثيقة املرويّة .وبالفعل تحوّل الكاتب إىل وثيقة
حيّة تؤ ّرخ إبداعا إبداعيّا لنفسها كما تؤ ّرخ لجيل يسبقها وتؤ ّرخ
ملدينة منسيّة رغم قيمتها النّضاليّة وتأثريها املبارش وغري املبارش
عىل واقع البالد ماض وحارضا ومستقبال .ههنا ّ
يبي عبد الحميد
الفهري ومن خالل وقائع ال ّرواية وارتباطها باألحداث الوطنيّة
تاريخ فئات شعبيّة ساهمت يف بناء ملحمة وطنيّة هي ملحمة
ّ
املؤسسة النّقابيّة ا ّلتي أضحت أقوى
االستقالل وملحمة بناء
ّ
ّ
مؤسسات البالد وأعتاها وأكثرها ضمانة للتوازن االجتماعي
املفقود .وبهذه الوقائع بنى املؤ ّلف رؤيته ومواقفه من األحداث
واألشخاص ومن املجتمع املتحوّل رسيعا من فالحته اليديويّة
البطيئة إىل مجتمع صناعي بدء بامللحات وصوال إىل امليناء
ّ
فالشكات ّ
الضخمة .يسوق لنا عبد الحميد الفهري قراءة ذاتيّة
وخمرية سنني من التّسجيل والجمع ،ال بوصفه مؤ ّرخا ،بل
بوصفه متأمّ ال يف الحياة ،فيتفنّن يف الوصف ويف وضع طبوغرافيا
األحياء ّ
الشعبيّة .تلك األحياء ا ّلتي جمّ عت وو ّلدت تلك ّ
السواعد
ّ
وتلك الجباه ذات العرق الذي ما زال طريّا يف ذواتنا ،فتقاسمه معنا
ودلقه يف ال ّلغة ا ّلتي وإن خانت ،فهي ليست تخون ّ
تنفس صاحبها
ّ
حي يعبق بالحبّ  ،حبّ تونس
وتوهج انتصاره لتاريخ اجتماعي ّ
ّ
ّ
وحب املحروسة وحبّ قرقنة وحبّ
واملؤسس.
السلف املناضل
وبهذا تنغلق دائرة من ال ّذاتي إىل الجمعي لتنفتح دائرة يف االتّجاه
العكيس من الجمعي إىل ال ّذاتي ،وهما حركتان انترص فيهما الحبّ ،
بعم الحبّ باعتباره القيمة األكثر نقاء يف وجدان البرش وال ّلحظة
األكثر عراء لل ّذوات.
ّ
تحملنا رواية الحوماني سندور للفهري عىل التثبّت يف هذه
العالقات ،بيننا وبني املدينة وبيننا وبني ساكنيها وبناتها من ا
ّ
والسود من
اإليطاليني واملالطيني من اليهود والنّصارى من البيض
البلديّة واآلفاقيني ،هؤالء ا ّلذين بنوا نسيجا اجتماعيّا ال يتعاىل فيه
دين عىل آخر وال تسمو فيه انتماءات عىل حساب األخرى .نسيج
اجتماعي عكس الحياة بما فيها من جوهريّ يتقاسمه الكائن مع
الكائن ويتقاسمه البرش مع البرش يف مطلب واحد هو بناء الوطن.
لذا تع ّد ال ّرواية إنصاف ألجيال كاملة ساهمت يف صياغة شكل
املدينة ومستقبلها ،وإنصاف للمدينة ذاتها ،املدينة اإلسمنتيّة
املناضلة واملنسيّة .كما أنصف ال ّراوي جزر قرقنة والبالد كما يرد
يف ال ّرواية وأنصف عبقريّة العاميّة يف مستوى خلقها للتّسميات
ولأللفاظ وللفكاهة والنّباهة والبداهة .وسعى الفهري إىل إنصاف
العصاميّة كمبدإ عظيم يف بناء ال ّذات.
هي رواية الحميميّة املتأمّ لة والتّأريخ املتم ّلص من التاريخ
ّ
والسد املنفصل عن التّدوين والذات املنرصفة عن العالم من أجل
الخاص ،حتّى غدت رواية سندو ر ّ
ّ
السنادير (بتعبرية محمّ د
عاملها
الخبو) القابع فينا جميعا حبّا لألمكنة بوصفها مجال الحركة
والوقائع وبوصفها الحنني ا أبدي إىل املنابت واألصول .هكذا
شعرت ّ
بأن عبد الحميد الفهري كمن ير ّد دينا ملن سبق أبا وأمّ ا
وجدّا وجدّة وأهال ومواقع كان لزاما عليه أن يستعيدها أبا لها.
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الرسديات والصورة يف الثقافتني األمريكية والروسية

لقطة من فيلم ويستارن

د.جالل الرداوي (مراسلة من أمريكا)
سنحاول من خالل هذه الورقة النقدية
ان نقرتح منهجا تحليليا لبعض التجارب
السينمائية املختلفة االمريكية والروسية
يعتمد مساءلة األسس التي قامت عليها
الرسديات املشهدية لالفالم وتفكيك بناها
الجمالية وعالقتهما ببعضهما من تداخل
وتقاطع.

 -)1في السينما األمريكية :
الجمالي دون السردي
لم تشهد البنية الرسدية لالفالم االمريكية
املختلفة من ويسرتن اىل افالم الحروب
والفانتازيا تغيريا كبريا يذكر.
فقد دأبت عىل تمجيد دور االمريكي
االبيض ذي االصول االنغلوسكسونية
يف مغامراته عند اجتياحه لرشق القارة
االمريكية ورصاعه من أجل ما اعتربه
انتصارا وتثمينا لقيم الحضارة ضد الرببرية
وإقصاء االخر من هنود حمر والسود
والالتينيني والفيتناميني الحقا.
لقد كان مخرجو األفالم االمريكية
شديدي الحرص عىل تأسيس مرئيات
بسيطة وتقليدية يف بناها من شأنها التلويح
اىل الفرادة والتميز األمريكيني والتاكيد
عىل صالبة املنجز الحضاري األمريكي
والرتويج مللحمته من خالل حضور مبالغ
فيه لالمريكي األبيض وإقصاء متعمد لآلخر
املختلف من فضاء الفيلم.
فلقد تكرر هذا األمر عند إنتاج أفالم عن
الحرب االمريكية الفيتنامية إذ ال نكاد نجد
اثرا يذكر للفيتناميني يف فضاءاتها .انظر
افالم سيلفسرت ستالون وأوليفر ستون
وآالن باركر...
يمكن القول مما سبق ان السينما

االمريكية يف محاوالتها التسويق لصورة
نمطية للذات مبالغ فيها وقع إخراجها يف
شكل فرجوي احتفايل مدهش.
وقد نتساءل عن السبب الذي يجعل
هذه الرسدية البسيطة والتقليدية يف بناها
واالنتقائية يف تشكلها واملحلية يف تصورها
عن الذات عابرة للقارات والثقافات؟
إن ما جعل هذه الرسدية تنترش عامليا
وتخرتق الثقافات يف مرونة متناهية هو
املفعول السحري للطريقة التي اخرجت بها
هذه الصورة جماليا...
انه ايضا االستثمار يف التكنولوجيا من
أجل تطوير لغة سينمائية متفردة و تجديد
الخطاب السينمائي وإستنباط أنساق
جديدة لتفعيل حركة الكامريا املتسمة
باملرونة وهي تبني اللقطة وتؤطر لكادر
جيد ملم باألشياء والشخصيات عند تأثيث
املشهديات املرئية.
فمن من املشاهدين لم تصبه الدهشة
جراء
عند مشاهدة أفالم الويسرتن
التوظيف الجمايل السليم للكامريا وادارة
حركتها عند بناء اللقطة الكبرية والعميقة
منها بالخصوص..
ومن من احباء الفن السينمائي لم
ينبهر بافالم الحرب او الفنتازيا االمريكية
الهوليودية منها بالخصوص.
يمكن القول مما سبق ان االستعمال
املوفق لتقنيات السينما يف بناء اللقطة
وتاثيث فضاءاتها هو ما سبب دهشتنا وما
جعل انبهارنا ممكنا.
وليس من املبالغة يف يشء ان نعترب ان
الويسرتن يستمد صالبته من ضبط جيد
ملختلف حركات الكامريا من GROS PLAN
و PLAN D'ENSEMBLE PANORAMA
بينما تعتمد افالم الحرب والفانتازيا عىل

تقنيات مغايرة من مثل الTRAVELLING
وال PLONGEEوالCONTRE PLONGEE
واملؤثرات الخاصة ولها نفس التأثري تقريبا
لقد أتينا عىل اهمية التناقض الذي ما زال
قائما إىل اآلن مع بعض االستثناءات ما بني
بساطة وتقليدية بنية الرسد و بني حداثية
وتقدمية بنية التشكيل الجمايل يف انتاج
االفالم االمريكية.
فالخلل الظاهر ما بني بنية الرسد
ومرجعيته االستطيقية لم يمثل عائقا أمام
منتجي الصورة يف أمريكا لجعلها تنصهر
يف مناخات فرجوية وتندمج يف أنساق
احتفالية جعلت من املمكن االنتقال من بناء
اللقطة وبالتايل الصورة إىل تأسيس املشهد
املرئي الشمويل .SPECTACLE
يقول الناقد الفرنيس JEAN LUC
 VERNIERان امريكا هي السينما والسينما
هي امريكا قد يكون ذلك صحيحا نسبيا
ولكننا نعتقد جازمني ان أمريكا أكرب من
ذلك بكثري فهي يف العمق رسد أقل وبناء أكثر
للذات واآلخر والعالم من خالل املشهديات
املرئية ذي الطابع االحتفايل والفرجوي
الشامل.
تستوقفني لحظتان مهمتان لبناء
املشهد الفرجوي االحتفايل عند االمريكان
االوىل يف عالقة بالذات واالخرى باآلخر.
يف اللحظة االوىل ويف عالقة بالذات عرفت
أمريكا والول مرة يف تاريخها انتخاب رئيس
من أصول افريقية هو اوباما مما اعطى
انطباعا ايجابيا للرأي العام االمريكي
والعاملي ان أمريكا نجحت يف تجديد صورتها
ووفقت يف اعادة تشكيل صورتها ...
ويبقى السؤال املركزي عند بعض النخبة
الليربالية االمريكية :هل ستطال رياح
التغيري املشهد االحتفايل والفرجوي الشامل

أم أنها ستكتفي بإعادة ترتيب مكونات
داخل إطار الصورة.
أما اللحظة الثانية ويف عالقة باالخر
املختلف اثناء حرب الخليج الثانية صادف
ان رافق صحفي بريطاني الجيش االمريكي
لتغطية عملياته العسكرية فاصابته
الدهشة جراء انبعاث الضوء من القنابل
املضيئة يف سماء العاصمة العراقية بغداد
قائال  :يا إالهي ما أجمل الحرب!
ان الجزم بجمالية الحرب تحيلنا اىل
حقيقة االكتفاء ببناء املشهديات املرئية
دون رضورة التأسيس لرسدية متماسكة أو
الصياغة ملرجعية جمالية متجانسة..

 -)2السينما الروسية :السرد
والتشكيل الجمالي أو عالقة
صراع وبحث دائمين
سنعتمد يف تحليلنا لواقع وطبيعة
السينما الروسية عىل مقاربة نظرية مقارنة
تحاول ان تمسك بمقدمات ومقوالت أهم
مدرستني سينمائيتني يخترصان لوحدهما
تاريخ السينما الروسية يف عالقة بالنجاحات
واإلخفاقات يف إنتاج رسديات ومرجعيات
استطيقية.
فاملدرسة الواقعية استفادت من األعمال
النظرية للمهتمني بالشأن السينمائي
األوائل من مثل  DZIGA VERTOVمنظر
سينما العني أو العمل النظري الجبار املتعلق
بمفاهيم ومقوالت اإلبداع السينمائي
للمخرج االستثنائي سريجي ايزنشتاين
وهو احد املؤسسني الهامني لهذا التيار ان
لم يكن اهمهم.
ولعل دراسة منجز ايزنشتاين النظري
واإلبداعي قد يساعدنا عىل الوقوف عند
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DZIGA VERTOV
أهم الخصائص للعملية االبداعية عنده من
تاسيسه للرسديات املرئية وبنائه اللقطة
السينمائية...
كان ايزنشتاين يعتمد عىل مفاهيم
التناقض والرصاع ومبادئ الجدلية املادية
عند اخرتاقه للواقع ومسكه بحركته الغري
مرئية لتجديد مضامني رسدياته.
أما عىل صعيد بناء مرجعياته
االستطيقية فلقد كان من أولوياته تفعيل
تقنية املونتاج املتشظي MONTAGE A
.HYPOTHESES CONFLICTUELLES
واعتمد أيضا عىل مفهومي االيزبرجينيا
.OBRAZ
واالوبرز
IZOBRAJENIA
املفهوم األول يحيل اىل تمثل متواصل
لالشياء والشخوص يف الكادر يف ابعادها
املرئية والصوتية.
أما املفهوم الثاني لالوبرز يتأسس
عىل تواجد او تتابع او تداخل او تقاطع
الوزيرباجنيتني.
يمكن القول مما سبق ان التقنيات
واألدوات الفنية الجمالية املوظفة يف أفالمه
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رسغي ايزنشتاين

االوىل خاصة أقامت بعض التوازن ما بني
الرسد وبنيته التعبريية والجمالية .ففي
فيلم املدرعة بوتمكني تراءت بنية الرسد
متماسكة ومنسجمة مع الصياغة الجمالية
لها ...ومع ذلك يذهب بعض النقاد اىل التاكيد
عىل ان أيزنشتاين قام بمراجعات ملقدماته
النظرية وإن كان ذاك يف شكل محتشم
وغري رصيح يف افالمه االخرية مثل رشيطي
ايفان الرهيب ولتحيا مكسيكو إذ بدا وكأن
اهتمام املخرج بالجانب االستطيقي عند بناء
اللقطة وتأسيس املضامني هو يف الحقيقة
إقرار ضمني بالعجز النسبي للمنهجية
املادية يف تحديث بنى الرسد ومضامينه أو
يف تجديد مرجعياته الجمالية..
ولعله من املفيد التأكيد عىل ان املراجعات
النقدية للمقدمات النظرية ألسس الرسد
ومباني املرجعيات االستطيقية لم تعد شأنا
روسيا بل كونيا بامتياز ..يف هذا السياق
اعترب الكاتب والسيناريست العبقري
غابرييل غارسيا ماركيز أنه عىل الكاتب ان
يكتب جيدا ليكون ثوريا ..

الوزف

اما املدرسة الفنية االخرى فهي
املدرسة املحافظة والتي تشبثت بالتقليد
االورتوذكيس يف كتابة ما اصطلح عىل
تسميته بالروح الروسية االبدية من منطلق
فكري وجمايل تقليدي والتي كان من
مؤسسيها ومنظريها أندريه تاركوفسكي
املخرج السينمائي املبدع.
لم يرتدد تاركوفسكي ابدا يف استدعاء
زمن الذاكرة العادة صياغته جماليا مع
ما يتالءم مع طبيعة رسدياته حول روسيا
املقدسة والحياة والطبيعة.
ولقد الحظت الناقدة ماشا اوفتشينيكوفا
ان
MACHA
OVCHINNIKOVA
تاركوفسكي اعتمد عىل دقة املالحظة للعالم
والحياة يف حركتهما عند التأسيس لرسدياته
وكان يف ذلك حريصا عىل ترك هامش كبري
من الحرية النسياب الزمن يف بنى الرسد
وعند بناء الكادر املتناهي للقطة املصورة.
من هذا املنطلق اعتربت اوفتشنكوفا
ان ما يحسب لتاركوفسكي هو توفقه يف
جعل عملية بناء الرسديات او تاثيث الجمايل

تضع أسماك السردين بيضها عادة في موسم الربيع بشكل
جماعي..
يطفو هذا البيض فوق مياه البحر..
تاكل الطيور ماتاكل ومايبقى منه ينمو ويصبح في شكل اسراب
كبيرة خالل شهري ديسمبر وجانفي ..
يبدا وقتها في جهة ڤابس موسم صيده
باستعمال شباك كبيرة الحجم .
ويسحب ليوضع فوق اسطح صلبة للتجفيف بطريقة طبيعية مع
مراعاة التقليب من حين آلخر..
يباع في االسواق االسبوعية او عند بائعي البقول..
في برنا يطبخ غالبا في الكسكسي او المقرونة او المرڤة
ويكون لذيذ خاصة اذا كان مصحوبا بالحلبة والفرماس
وهو وجبة فيها قدر من المنفعة..
بالنسبة للڤوابسية :
قبل مايطيبوه يجمروه في ڤالي قديم ،وباش مايلصقش يخلوه على
نار هادية وبعد في صحفة ماء يحكوا الڤشرة البرانية بش يتنحى التراب
الي لصق فيه من التجفيف واال وقت البيع وينحوا الراس ويغسلوه
ويطيبوه ..
اشهر األكالت المعروفة بالوزف هي لمحكك او كسكسي بالبسباس
او الشربة وهريسة لوزف والمرفوسة الحارة..
عن سعد العيدودي

للكادر/اللقطة تتم بشكل تلقائي وطبيعي
وأكدت عىل ان رفضه اللجوء اىل املونتاج
وتركه للزمن يحدد إيقاع اللقطات وتتاليها
يف انسياب مبدع يمثل يف واقع األمر توظيفا
صائبا ملقولة الكينو ابرز KINOBRAZ
التي تعنى بعملية بناء التمثل الفني LA
.REPRESENTATION
فهو عىل عكس ايزنشتاين يرفض
التميش الرمزي و املقاربة العقالنية لتأسيس
الرسديات وتأثيث اللقطة عند بنائها.
ويف النهاية ومن خالل محاولتنا الوقوف
عند أهم ما يميز التجارب االبداعية لهذين
املدرستني الفنيتني وعند أهم نقاط االختالف
بينهما يهمنا ان نؤكد عىل ان املراجعات
املتواصلة للمقدمات الفكرية والعمل املضني
عىل تجاوز العوائق النظرية والعملية هي
يف املحصلة دعوة للعقل الجمايل الرويس
عىل اعادة بناء مقوالته ومفاهيمه من أجل
التأسيس ملشهديات مرئية متماسكة البناء
رسدا وصياغة جمالية.
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جائزة بإسم الراحل نجيب عياد
بمهرجان «خريبكة» بالمغرب

أعلنت ال ّلجنة املديرة للمهرجان الدويل للسينما اإلفريقية
خريبكة،عىل تخصيص جائزة كربى للفيلم الوثائقي بإسم الناقد
واملنتج السينمائي التونيس ال ّراحل نجيب عيّاد...وسيتم إسناد هذه
الجائزة يف حفل إختتام الدورة الثانية والعرشين للمهرجان الذي
سينعقد يف الفرتة املمتدة من  28ماي إىل  04جوان...
وستعرف هذه الدورة مسابقتني:
 +مسابقة خاصة بالفيلم الطويل الروائي ،يتبارى فيها 13
فيلما إفريقيا عىل ستة جوائز تحمل أسماء قدمت الكثري للسينما
األفريقية :الجائزة الكربى «عصمان سامبني»( (Ousmane Sembee
 ،)neوجائزة لجنة التحكيم «نورالدين الصايل» (Nour-Eddine
 ،)Saïlوجائزة اإلخراج «إدريسا وودراوغو» ( ،)Idrissa Ouédraogoوجائزة السيناريو «سمري
فريد» ( ،)Samir Faridوجائزة أحسن دور نسائي «أمينة رشيد» ( ،)Amina Rachidوجائزة
أحسن دور رجايل «محمد بسطاوي» (.)Mohamed Bastaoui
 +مسابقة خاصة بالفيلم الوثائقي يتبارى فيها ثمانية أفالم إفريقية عىل جائزتني :الجائزة
الكربى «نجيب عياد»( ( ،)Najib Ayyedوجائزة لجنة التحكيم «بوالن سومانو فيريا» (Paulin Souu
.)manou Vieyra
يذكر أن نجيب عياد حاصل عىل درجة املاجستري يف األدب الفرنيس  ،عمل ناقدًا سينمائيًا يف
 Le Tempsبني  1975و 1977ومسؤوال ً عن قسم الثقافة لـ  Réalitésبني عامي  1978و.1980
ً
رئيسا للجامعة التونسية لنوادي السينما ثم مدي ًرا
وبني عامي  1973و ،1979كان أمينًا عامً ا ثم
للرشكة التونسية لإلنتاج والتوزيع السينمائي من  1980إىل  1988مسؤول عن اإلنتاج ومن ثم
الرتويج الدويل  ،وبالتايل إىل إنتاج عدة أفالم تونسية .يف عام  ، 1991توىل مسؤولية مهرجان سوسة
السينمائي الدويل لألطفال والشباب .يف عا م  ، 1999أسس وكالة اإلنتاج الخاصة به Rives proo ،
 .ductionsيف عام  ، 2017أصبح املدير التنفيذي أليام قرطاج السينمائية ً ،
خلفا إلبراهيم لطيف...
وتويف يوم  16اوت من سنة  2019عن سن  66سنة.

ظافر العابدين يدخل منافسة
أنجح أفالم عيد الفطر في مصر
بفيلم « العنكبوت»

جرت العادة يف مرص أن يتم طرح أهم األفالم السينمائية يف
القاعات خالل أيام عيد الفطر ملا تعرفه هذه املناسبة من إستقطاب
أكرب عدد من املتفرجني الراغبني يف القطع مع اإلنتاجات الدرامية
الرمضانية ومعانقة الشاشات الفضية من جديد.
ينافس نجمنا املتالق ظافر العابدين يف هذا السوق املفتوح
بفيلم العنكبوت الذي شارك يف بطولته وسيواجه أفالما مرصية
أخرى من بطولة كبار نجوم السينما يف بالد النيل.
فيلم «العنكبوت» ،الذي تأجل عرضه أكثر من عامني يعود به
ظافر العابدين للقاعات السينمائية صحبة «الدويتو السينمائي»
أحمد السقا ومنى زكي...
فيلم «العنكبوت» من نوعية أفالم الحركة واإلثارة ،مع ملحة كوميدية ورومانسية ،وهي خلطة
سينمائية رائجة يف السينما املرصية يف املدة األخرية.
تدور أحداث الفيلم حول شخصية «العنكبوت» الذي يقوم بها «السقا» وهو تاجر مخدرات
خطري ،يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها ،ويقع يف العديد من املشاكل واملطاردات من
قبل الرشطة ،إضافة إىل دخوله يف رصاعات مع عالم املافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته
النجم ظافر العابدين ،وخالل الفيلم يقابل العنكبوت مرشدة سياحية تتورط معه يف األحداث
وتقوم بدورها الفنانة منى زكي ،ويتوقع النقاد أن ينافس الفيلم عىل املركز األول يف إيرادات شباك
التذاكر ...علما أن فيلم العنكبوت من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جالل.

المخرج المصري يسري نصر هللا يترأس
إحدى لجان تحكيم مهرجان «كان»

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى الدوىل ،تويل املخرج الكبري
يرسي نرص الله رئاسة لجنة تحكيم األفالم القصرية بالدورة 75
من املهرجان ،واملقرر إقامتها يوم  17من شهر ماي الحايل وحتى
يوم  28من الشهر نفسه.
وقال يرسي نرص الله إنه سعيد باختياره رئيسا للجنة تحكيم
األفالم القصرية ىف مهرجان كان ،مؤكدًا أن السينما املرصية
موجودة ىف املهرجانات واملحافل الدولية يف السنوات األخرية ،وعدد
من األفالم املرصية نالت جوائز عدة يف تلك املهرجانات.
ّ
وعب يرسي نرص الله عن احتياج السينما املرصية لقوانني
تدفعها لألمام لتحافظ عىل استمرار وجودها يف املهرجانات الدولية
وحصدها لكربى الجوائز العاملية.
يذكر ان يرسي نرص الله هو كاتب ومخرج مرصي ،ولد يف الجيزة عام  ،1952وتلقى تعليمه
يف املدارس اﻷملانية ،ثم التحق باملعهد العايل للسينما سنة  1973لكنه لم يستمر يف الدراسة به

سوى أربعة أشهر فقط ،فقرر اﻹتجاه لدراسة االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاهرة.
عمل كناقد سينمائي ىف صحيفة (السفيـر) اللبنانية ملدة أربع سنوات خالل فرتة الحرب األهلية
اللبنانية ،كما عمل مساعد مخرج يف بريوت مع املخرج اﻷملاني فولكر شلوندورف يف فيلم (املزيف)
واملخرج السوري عمر أمرياالي يف الفيلم الوثائقي (مصائب قوم) ،وعاد إىل مرص ليعمل مساعد
مخرج مع يوسف شاهني يف فيلمي (وداعا يا بونابرت) و(حدوتة مرصية)  .1981وشارك ً
أيضا
يوسف شاهني يف كتابة سيناريو (إسكندرية كمان وكمان)  1990ثم خاض التجربة اإلخراجية يف
نفس العام حيث أخرج فيلمه الروائي الطويل األول (رسقات صيفية) والثاني (مرسيدس) سنة
 ،1993وبعدها (صبيان و بنات) ( ،1995املدينــة)  1999ثم فيلم (باب الشمس)  2004إىل جانب
فيلمه املميز (جنينة األسماك) .2008

مهرجان كان يكرم النجم األمريكي
«فورست ويتيكير»
أعلن مهرجان كان السينمائي أنه سيمنح املمثل األمريكي
فورست ويتيكر الحائز عىل جائزة األوسكار ،جائزة السعفة
الذهبية الرشفية تكريما له يف افتتاح الدورة الـ 75من املهرجان
يوم  17من الشهر الجاري.
وسيلحق ويتيكر بصف طويل من السينمائيني سبق وأن حاز
تكريما مماثال من مهرجان كان مثل جودي فوسرت  ،وجني مورو ،
وبرناردو بريتولوتيش  ،ومانويل دي أوليفريا  ،وجني فوندا  ،وأنييس
فاردا .
ومن املقرر أيضا أن ينظم املهرجان بهذه املناسبة عرضا خاصا
لفيلم “من أجل السالم  ،الذي أخرجه كريستوف كاستاني وتوماس ساميتني من إنتاج ويتيكر،
يوم  18ماي.
وكان أول ظهور للممثل الهوليوودي يف مهرجان كان عام  1988وحصل يف تلك الدورة عىل
جائزة أفضل ممثل عن دوره يف فيلم “بريد” من إخراج كلينت ايستوودز ،حيث لعب دور عازف
الساكسفون تشاريل “بريد” باركر ” .قبل أربعة وثالثني عامً ا .
وقال ويتيكر :لقد ّ
غي حضوري بمهرجان كان للمرة األوىل حياتي  ،وأكد يل أنني اتخذت القرار
الصحيح لتكريس نفيس إليجاد التواصل يف اإلنسانية من خالل الفيلم.

ما يحدث غدا جديد «ميغ رايان»
«ماذا لو يف وقت متأخر من إحدى الليايل الثلجية التقيت وجهً ا
لوجه مع شخص ما تعرفه منذ زمن بعيد؟ شخص احتفظ بأرسارك
ذات مرة  ،ألنه ذات مرة  ،ومنذ زمن بعيد  ،كان يملك قلبك بيده .
ً
«ما يحدث
الحقا» «»What Happens Later
عنوان الفيلم الذي ستعود به الفنانة الرومنسية ميغ رايان إىل
جذورها الكوميدية الرومنسية وستقوم ببطولة وإخراج الفيلم...
والذي سيشارك يف البطولة فيه . David Duchovny
ً
فيلم «ما يحدث
الحقا» مأخوذ عن مرسحية تسمى «Shooting
ً
 »Starلستيفن ديتز  ،الذي شارك أيضا يف كتابة سيناريو الفيلم مع
الكاتب املرسحي والروائي كريك لني  .ميغ رايان هي ً
أيضا كاتبة
مشاركة يف السيناريو .

هيفاء وهبي وأشباح أوروبا
وأخريا فيلم أشباح أروبا من بطولة هيفاء وهبي يرى النور ويتم عرضه يف عديد القاعات
السينمائية بدول الخليج بعد أن تم رفضه من العرض يف مرص يف فرتة عيد الفطر.
فيلم «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة
وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الرشف عىل رأسهم باسم سمرة ،وقد تم تغيري اسم الفيلم
أكثر من مرة ،حيث كان البداية مع «عقدة الخواجة» ثم تغري إىل «حجر اإلسكندر» وأخريا استقر
فريق العمل عىل اسم «أشباح أوروبا».
تدور أحداث الفيلم حول سيدة تنجب ستة توائم ،مما يضطر الزوج لبيع ثالثة من أبنائهما
بسبب الفقر ،وعندما تكتشف الزوجة ،تقرر ترك زوجها والسفر
للخارج لتنشأ العديد من الرصاعات بني األشقاء يف املستقبل يف إطار
«أكشن «مثري.
يذكر أن الفيلم تعرض ألزمات عدة تسببت يف تأجيل عرضه
أكثر من مرة ،عىل الرغم من انتهاء تصويره منذ عا ٍم كامل ،بعد
وقوع خالفات بني هيفاء وهبي ،وا ُملنتج محمد وزيري ،والتي انتهت
بسجنه...وكانت اللجنة الثالثية بغرفة صناعة السينما ،والتي تضم
ممثلني عن الهيئات الفنية فحصت الشكوى املقدمة من هيفاء
وهبي ،والتي طالبت فيها بوقف عرض الفيلم حتى يدفع املنتج
محمد وزيري إليها مليوني جنيه ،وجرى تعليق االتفاق بعد تطور
النزاع القضائي بينهما ،حتى تم سجن وزيري ملدة  5سنوات بتهمة
التبديد والنصب عىل هيفاء بمبلغ  63مليون جنيه.
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أفالم عاملية جديدة يف قاعات السينام التونسية

بمناسبة أيام عيد الفطر قام املوزعون السينمائيون يف تونس بطرح أفالم جديدة
تعرض الول مرة يف تونس يف نفس وقت عرضها عامليا..
حيث نسجل إنطالق عرص فيلم االثارة والحركة  un talent en or massiveوهو
فيلم كوميدي أمريكي من بطولة نيكوالس كيج،بيدرو باسكال،شارون هورجان،آيك
بارينهولتز،نيل باتريك هاريس وتيفاني هاديش ومن اخراج توم جورميكان.
وتدور أحداث فيلم نيكوالس انه بني الكوميديا والحركة ،حيث يحكي الفيلم عن
شخص يحاول إعادة عالقته املتقطعة مع ابنته ،ويف نفس الوقت يجد نفسه يعاني
من مشكالت مع عصابات مكسيكية ومع وكالة املخابرات املركزية ،والفيلم من
بطولة نيكوالس كيج وبيدر باسكال ،ومن إخراج توم جور مكيان.
ويعد الفيلم بمثابة عودة مثالية لنيكوالس كيج ،بعد اختفائه عن األضواء لفرتة
ليست بقليلة ،وهذا يعود إىل اختيارات نيكوالس كيج الخاطئة لعدد من األفالم...
وإنطلق أيضا يوم  4ماي الحايل عرض الفيلم الجديد  Doctor Strangeيف قاعات
السينما التونسية وذلك بالتزامن مع طرح العمل يف قاعات السينما العاملية .دكتور
سرتينج هو فيلم حركة ،مغامرة وفانتازيا أمريكي  ،يستند إىل إحدى قصص مارفل
كومكس الكرتونية ا ُملصورة التي تحمل نفس االسم ،من إخراج سكوت ديركسون.
الفيلم من إنتاج استوديوهات مارفل ،ومن توزيع استوديوهات أفالم والت
ديزني ،وأخرج الفيلم سكوت ديريكسون من سيناريو كتبه مع جون سبايهتس
ويس ،وبطولة بنديكت كومربباتش يف دور الجراح ستيفن سرتينج جنبًا إىل جنب مع
تشيويتل إيجيوفور ،وراشيل ماك آدامز ،وبنديكت وونغ ،ومايكل
ستولبارغ ،وبنجامني برات ،وسكوت آدكنز ،ومادس .ميكيلسن
وتيلدا سوينتون .يف الفيلم ،يتعلم سرتينج الفنون الصوفية بعد
حادث سيارة أنهى حياته املهنية.
يف نفس الفرتة نسجل أيضا عرض الفيلم املغربي الجديد “زنقة
كونتاكت” ملخرجه إسماعيل العراقي ،يف القاعات السينمائية.
ويصنف “زنقة كونتاكت” كفيلم رومنيس ،ويحكي قصة
عازف سابق يف موسيقى الروك يعود إىل مدينته األصلية الدار
البيضاء ،حيث يلتقي مع شابة التي تمتلك صوتا ذهبيا،
فتجمعهما عالقة عاطفية يف محاولة للهروب من واقعهما.
فيحاول هو اإلقالع عن تعاطي املخدرات ،بينما تسعى هي
للهرب من حياة الشارع وال يجد كالهما سوى املوسيقى التي
ستحتضنهما وتجعلهما يتخطيان املصاعب التي تواجههما
معا يف الحياة.
وقام بتشخيص أدوار هذا الفيلم ،كل من خنساء باطما،
وأحمد حمود ،وسعيد باي ،ومراد الزاوي ،وفاطمة عاطف،
وعبد الرحمان أوبيهام ،وأخرجه إسماعيل العراقي.
وفاز فيلم “زنقة كونتاكت” بجائزة أفضل فيلم يف
مهرجان األقرص للسينما اإلفريقية بمرص ،وجائزة أفضل
ممثلة لخنساء باطما يف فقرة آفاق للدورة  77من مهرجان
البندقية بإيطاليا.
كما نسجل أيضا برمجة فيلم “قبل األيام” للسينمائي
الجزائري كريم موساوي ويع ّد هذا العمل ثالث فيلم قصري
ينجزه موساوي ،باإلضافة إىل الفيلم الروائي الطويل

األول “يف انتظار السنونوات” والذي حقق عديد
الجوائز داخل وخارج الجزائر منها الجائزة الكربى
بمهرجان وهران للفيلم العربي “الوهر الذهبي».
يروي فيلم “قبل األيام” الذي رشح لجوائز
“سيزار” ألفضل فيلم قصري ،قصة مراهقني من
الجزائر العاصمة ،ياسمينة ،قامت بالدور سهيلة
معلم ،وجابر ،قام بالدور مهدي رمضاني ،تدور
أطوارها يف تسعينيات القرن املايض حيث يحاوالن
التوفيق بني طموحاتهما والقواعد االجتماعية التي
فرضها املجتمع الذي يعيشان فيه.
ويرسد هذا العمل بضعة أيام من حياة الشابني
اللذين يقطنان بمنطقة كانت جد ساخنة خالل
التسعينيات ،تقع عىل بعد نحو  10كلم عن الجزائر
العاصمة ،ويتعلق األمر بنظرة متقاطعة حول أحداث
وقعت يف ظرف أيام بمنطقة سيدي موىس.
ومواصلة للحضور السينمائي الجزائري يف بالدنا
برمج أصحاب القاعات فيلم le médecin imaginaire
ملحمد حميدي وهو من إنتاج فرنيس ومن بطولة األمرية
والفنانة الفرنسية“ “ ”Clotlide courauومن كتابة” Fatt
 ”sah Bouyahmedوإخراج أحمد حميدي الذي سبق له
أن قام بإخراج العديد من األفالم الكوميدية منها فيلم”
 ”la vacheالذي صورت أحداثه بالجزائر وعرف مشاركة
العديد من نجوم الشاشة الجزائرية .
ويحكي الفيلم عن األزمة الصحية التي أملت بأحد نجوم
املوسيقى عىل إثر سقوطه عىل الركح وركونه لراحة مطولة
حبيس رسيره ويلتقي بعون صحة يحلم بأن يكون طبيبا
وتحدث العديد من املواقف املضحكة بني الطرفني ...
تجدر االشارة أن مخرج فيلم “، ”le médecin imaginaireالجزائري
الفرنيس محمد حميدي ،هو املدير الفني ألعمال الفنان الكوميدي املغربي
الفرنيس جمال الدبوز ،و كاتب بعض أعماله الكوميدية ،وهو باملناسبة
كان أستاذا جامعيا ملدة أكثر من  12سنة قبل أن يعمل مع جمال الدبوز.
ونختم بالفيلم املرصي «واحد تانى» بطولة أحمد حلمي ،روبي،
نرسين أمني ،عمرو عبد الجليل ،سيد رجب ،أحمد مالك ،نور إيهاب وعدد
آخر من الفنانني ،ومشاركة عدد من ضيوف الرشف منهم عمرو وهبة
من تأليف هيثم دبور ،محمد شاكر خضري ،وإنتاج رشكات سينرجي
فيلمز ،وماجيك بني وأفالم مرص العاملية وأوسكار.
وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي يف مصلحة
السجون ،حيث يجري مقابالت مع املساجني ويكتب تقارير عن حالتهم
النفسية ،ويف السجن يقابل أحد زمالء دراسته القدامي ويكتشف أنه
أصبح رجل أعمال ناجح ،وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زمالءهم
القدامى ليكتشف املوظف أنه أفشل زمالء جيله ويعيد التفكري يف حياته
مجددا.
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الشارع الثقافي

مدينة الثقافة :

من َم ْل َمح قرية إىل مرشوع مدينة

أ.أنور الشعافي (مسرحي)

ظهرت أول مؤسسة ثقافية متعددة االختصاصات  pluridisciplinaireسنة  1961بمدينة Le
 havreشمال غرب فرنسا ومنها إستنسخنا مفهوم دار الثقافة التي كانت تسمى يف بداياتها دار
الشعب لدورها يف التعبئة السياسية وقد جاءت فكرة إنشاء مدينة الثقافة عىل شاكلة بعض املراكز
الثقافية يف العالم مثل مدينة الثقافة  Galiceاإلسبانية و southbank centreبلندن الذي يمتد عىل
مساحة  8هكتارات ونصف وكذلك املركز الوطني للفن والثقافة جورج بومبيدو بباريس Le centre
)national d’art et de culture Georges-Pompidou (CNAC
الذي بدأت فكرة انجازه سنة  1970عىل مساحة  10هكتارات وتم تدشينه سنة  1977وتبلغ
ميزانيته السنوية  120مليون أورو وأما إطارها القانوني فهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية
، )Un établissement public à caractère administratif (EPAوأما آخر املدن الثقافية يف العالم
فهي آملركز الوطني للفنون بتايوان الذي إفتُتتح سنة  2019ويمتد عىل مساحة  3هكتارات وقد بُني
عىل أنقاض قاعدة عسكرية ويف ذلك معنى وداللة  ،وأمّ ا مدينة الثقافة عندنا فتمت ّد عىل مساحة 10
هكتارات وقد بدأ بناؤها سنة  1992وأفتُتحت يف مارس  2018لكنها كانت أشبه بمركب ثقايف ضخم
فلم تستطع أن ترتقي إىل مفهوم املدينة لغياب مرشوع لتنشيطها وسند قانوني إلستغاللها وظ ّلت
بناية ستالينية كما وصفها البعض بتسميات سياسية لبعض فضاءاتها مثل «مرسح الجهات»
الذي هو مجرد إسم المركزي ملرسح مركزي وقد توحي هذه التسمية بمنعه عىل فرق العاصمة
ً
تجربة ؟ وكان من األجدر اإلحتفاظ بتسميتها
وكذلك قاعة املبدعني الشبّان ،هل هم كذلك عمرا أم
األوىل وهي قاعة املرسح التجريبي نظرا ملواصفاتها الفنية القادرة عىل إستقبال مختلف التجارب
غري الكالسيكية  ،هذه املدينة هل هي قادرة عىل تمويل نفسها بنفسها وإجتذاب زوار بحجم زوار
مركز بومبيدو مثال والتي زارها يف حدود  8ماليني زائر سنة  2013وأكثر من  3ماليني سنة 2019
ولع ّل األمل يف « سلطان املدينة» الحايل محمد الهادي الجويني مع اإلعتذار للفنان املنصف ذويب عىل
إستعارة عنوان أحد أفالمه فقد ملسنا لديه رؤية واضحة ومرشوعا واعيا ينقل مدينة األشباح هذه
ّ
ّ
ومحلت تجارية إىل جانب بعض ما تحقق من متحف
تتوفر عىل مقاهي ومطاعم
إىل مدينة فعلية
للفن الحديث واملعارص ومكتبة وبيتا للرواية وللرتجمة وللسينما ومن أقطاب للمرسح واملوسيقى
والرقص ومقارنة بنظريات املدينة يف العالم كان من املمكن -وهي هيكل يف أعىل درجات اإلحرتاف  -أن
تُ ّ
خصص فضاءات ملختربات حقيقية يرشف عليها محرتفون حقيقيون ذوي تجربة راسخة ومُؤ َّكدة
 confirméesيف مختلف املجاالت الفنية تتنافذ فيما بينها فتنتج أعماال ذات طابع بحثي بعيد عن
طاحونة اإلنتاج املعتاد إىل جانب الورشات الحالية املوجّ هة للمبتدئني مع رضورة تطويرها حتى ال
تبقى مج ّرد نوادي يف دار ثقافة .أمّ ا الربمجة فال ب ّد من ّ
توفر الحد األدنى من املستوى الفني للعروض
ّ
تتحقق فيها
يف فضاءاتها حفاظا عىل دالالتها املرجعية عىس أن تتحوّل إىل « مدينة فاضلة» ثقافيّا
السعادة كما دعا إىل ذلك الفارابي يف مدينته الفاضلة وقبله أفالطون وقد وصفها باملدينة التي يجد
فيها املقيم والزائر أرقى أنواع الخدمات...
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في تكالب اآلراء حول الدراما:

جمالي ّ
للنقد
نحو تأبين
ّ

أ.حاتم تليلي المحمودي
(ناقد مسرحي)

ثمّ ة ثرثرة مضحكة وتافهة ومنحطة وبالغة السذاجة ،تلك التي تدعو إىل تكميم أفواه عموم
أن هذا األمر يعود إىل ّ
الجمهور ومنعه من تقييم األعمال الدرامية ونقدها .إنّها تدّعي ّ
النقاد
ّ
واملختصني وحدهم ،أمّ ا ما يجري اآلن فمحض هسترييا من اآلراء التي عجّ ت بها املحيطات
األقيانوسية يف شبكات التواصل االجتماعي من قبل املشاهدين واملتلقني .طبعا ،ليس من شأننا
اآلن خوض معركة فكرية أو جماليّة تكنس مواقف العابرين غري املختصني ،ألنّه يستحيل اليوم
النجاح يف ذلك ،كما أصبح مستحيال توجيه مستهلكي تلك األعمال إىل عمل بعينهّ .
إن ما يثري
االنتباه هنا هو ذلك االدعاء الذي يبحث عن سلطة ّ
النقاد مجدّدا ،وهو ادّعاء ساذج باطالق،
فاملرحلة السلطوية غري الديمقراطية التي ينتمي إليها هؤالء ّ
النقاد انتهت ،أمّ ا دورهم اليوم
فشبيه بإقامة باردة يف جوف القبور ،وما يجري اآلن من لغط فعالمة مضيئة ومروّعة عىل
تأبينهم ،أمّ ا تلك اآلراء التي يطلقها الجمهور الواسع فغري محتاجة «إىل االنحناء ملن يدعى خبريا».
ّ
إن هذا العواء الجماهريي  -الذي يسعى بشكل هستريي إىل تقييم تلك «الخردة الفنّية»
ّ
بدائي عىل قبور النقاد املختصني وتوقيع
املسمّ اة دراما تلفزيونية ،-لهو أشبه بحفلة رقص
ّ
ّ
نهايتهم عىل نحو فظيع وبشع .لقد شاءت «قوى الدمقرطة» توجيه حرابها إىل صدور النقاد
أيضا ،ويذكر (رونان ماكدونالد) يف كتابه (موت الناقد) ّ
أن هذا األمر شهد ترسيده منذ حركة
 1968وأحداث انهيار الرسديات الكربى برمّ تها.
سوف نتّفق اآلن ّ
أن ك ّل شخص تحوّل إىل ناقد ،يستهلك ما يريده من املنتوج الثقايف ّ ويقيّمه
َ
ُ
ّ
خاصة به .وهنا سوف يُعْ تَض علينا بالقول :كيف يمكن
يف اآلن نفسه ،أو يرفضه ألسباب ذوقيّة
ّ
ّ
منحه صفة النّاقد؟ ربّ مكر يف هذا السؤال سيجعلنا نتخطاه بسؤال مضادّ :ومن نحن حتى نهب
صفة النّاقد أو ننكرها عىل األشخاص؟ أيّها السادة ،نحن ليس من حقنا لعب دور الكهّ ان ! ّ
إن
السؤال املطروح ما كان يجدر بكم طرحه أساسا ،فبموت ّ
ّ
سيحق لك ّل
النقاد أو تراجع دورهم
ّ
مختص ،وال يأبه ألسالفه
فرد تنصيب نفسه كناقد ،ولكنّه ناقد استهالكي عىل نحو مريع ،وغري
القدامى من ّ
النقاد الذين يق ّررون بدال عنه الخربة الجمالية وربما يوجّ هه بعضهم إىل عمل دون
سواه.
ّ
نحن ال نصدّق موت النقاد :هكذا تأتي رصخة البعض من املحتجّ ني عىل األعمال الدرامية
وهي محض غثيان جمايل ،وعىل آراء الجمهور العريض وهي محض هسترييا استهالكية !
ّ
النقاد بتق ّلص النقد األكاديمي وانهيار «املؤسسات ذات الطابع الرتاتبي
بىل ،لقد مات
ّ
تعجّ
بآراء
الهرمي» ،ولقد مات النقاد بانفجار املحيط األقيانويس فأصبح بمثابة السوق التي
الجمهور واالعالميني والكتاب غري املختصني ،وبمثل ذلك سقط موقعهم وسط ذلك الغبار النقدي
ّ
الكالمي ،ولقد مات ّ
«متطفل
النقاد ألنّهم اليوم وأمام توحّ ش السوق أصبحوا مج ّرد
والضجيج
ّ
يعتاش عىل حساب الفنان املبدع»  ،ولقد مات النقاد ألنّهم لن يقدّموا خدمات ربحية للمنتوج
الثقايف أو الدرامي وبدال منهم ح ّل االعالميون عىل نحو متكالب يف طقوس الدعاية والخضوع
ملتطلبات السوق؛ إن مشهد موتهم اآلن لهو مشهد مُذ ّل وبالغ الرضاوة يف االنتقام من سلطتهم
القديمة!
ّ
ّ
هل يحتاج املشهد الدرامي اآلن إىل نقاد كأولئك الذين كنا نتحدّث عن موتهم؟ طبعا ال ،وربما
نرجّ ح األمر إىل سببني :األول هو أن تلك األعمال الدرامية ال ترتقي حتّى اىل مرتبة النّقد ،إنّها
مج ّرد بضاعة يت ّم سلعنتها ثقافيّا يف سياق هذا الفراغ الجمايل املرعب ،وحتّى وإن ظهرت الجدّية
عىل بعضها فهي لن ترتك أثرا جماليا عىل االطالق ،ألن مستهلكها سينساها بمج ّرد نهايتها،
إنّها وجبات رسيعة وربّما لذيذة الطعم يف ظ ّل هذا النسق الرسيع من توحّ ش السوق .أما الثاني
فهو مرتبط تمام االرتباط بمنتجي تلك األعمال ،إذ يرون يف النقاد مجرد «خصيان وسط الحريم،
إنهم يعرفون كيف تجري العملية وهم يشهدون ممارستها كل يوم ،لكنهم ال يستطيعون أن
يفعلوها بأنفسهم» ،ولذلك هم يف حاجة إىل عمالء من اعالميني ومدونني يجعلون من أعمالهم
توصف بالظاهرة.
عىل هذا النّحو من الفظاعات املقرفة ،سنرى ّ
ّ
يمت بصلة إىل اجرتاح أفق
أن ما يجري اآلن ال
معريف/نقدي ،بقدر ما هو رضب من الدعاية القائمة عىل التنافس واالستثمار يف اآلن نفسه ،إذ
تجري بطريقة ال مرئية عملية تحطيم بعض األعمال عىل أن ترجّ ح الكفة إىل قرينتها األخرى،
وهذا نتيجة طبيعية ملنطق السوق أين تدور رحى املال واإلعالم ،وأين يجد امللتقي نفسه مجربا
عىل اختيار هذا أو ذاك دون أدنى قدرة عىل نفي الك ّل بوصفه ذلك الكائن االستهالكي الذي يرى
يف العمل الفني مج ّرد وجبة تحقق لذة مّ ا ،أو يرى يف بعض املشاهري نوعا من االنعكاس الذاتي
له ولنقصانه .عىل النحو نفسه ،يتورط الفنانون يف ذلك ،وهذا سلوك منبته الرعب والخوف،
ومحركه الرغبة يف التموقع مع هذا املخرج أو ذلك أو ذلك املنتج وغريه.
إن ما يجري اآلن ،لهو رضب من شموخ السوق وهيجانه إىل أقىص حدّ ،فيتحول كل يشء
إىل بضاعة مسلعنة ،ال قيمة لها غري تشغيل القيمة يف ما يمكن أن يسمى بالخردة الفنية؛ أين
يستحرض كل يشء مهما كانت فرادته بغاية تدمريه واإللقاء به يف بورصات الثقافة لهذا العرص
الذي «يعرص فيه اإلنسان عرصا إىل أن يخرج من بطنه الدقيق».
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الموقع األثري بيالليس مايور:

منتزه أثريا وطني مهدور ؟

د .زهير بن يوسف ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
 - 1سهل المعالم والمواقـع:

يف اليوم الوطني للثّقافة (.)1991

بيالليس مايور  Bélalis Maiorأوهنشري الفوّار واحد ممّ ا يزيد
عىل مائة ()100موقع أثري يتناثر معظمها يف األحواز القريبة
ملدينة باجة يف حيّز مكاني ال يتجاوز شعاعه  10كلم أمىس ج ّلها
ّ
نخص بالذكر منها
مع ّرضا للتّاليش واالضمحالل والنّهب أيضا،
مقربة جبل بوعنبة البونيّة ،Nécropole Phénicienneحمّ ام سيّالة
( )Aquae Trajanaeكاف ُرشقة أوهنشري املالح ،هنشري ال ّروماني
( )Novis Aquilanisهنشري الحمري (  )Picusقرص مزوار ،عني
شالو ،عني املعبد ( ،)Thunigabaالن ّ ّقاشيّة ،سيدي مهيمش ،سيدي
ّ
بالشوك ،منزل ُقريش ،منزل كوزيّة،
ال ّرايس ،بو د ّكـو ،هنشري
هنشري املِهران ،القوسة ،جرس تراجان ،عني صبّاح فضال عن
عني قرص حديد واملغرييّة ال ّلذين يد ّل ما بقي عىل وجه األرض من
أن أعمال االستكشاف بهما قد تزيح ّ
معاملهما ّ
التاب عن مدينتني
ّ
أثريّتني رومانيّة وإسالميّة ال تقالن أهمّ يّة عن بيالليس مايور
 Bélalis Maiorأوهنشري الفوّار.

 – 3بيالليس مايور منتزها أثر يّا وطنيّا

 - 2بيالليس مايور مدار أطروحة
ومدعاة تقدير

ينتصب هذا املوقع عىل بعد  10كلم من باجة يف نقطة متعامدة
مع ال ّ
طريق ال ّرئيسيّة رقم  11باجة – بنزرت مرشفا عىل ّ
السهل
الكبري ا ّلذي تقع عىل بعض تالله حارضة اإلقليم :فاقة ال ّرومانيّة
( ) Vagaأو سبتيميا ( )Septimiaأو تيودورياس البيزنطيّة
( ) Theodoriasأو باجة القمح العربيّة ( باجة الحاليّة) ،باجة
الفاخرة كما كان يحلو لحاميها الرمزي يف العصور الحديثة
الفقيه املتصوّف سيدي صالح الزالوي أن يسميها.
والظاهر أن بيالليس مايور قد كانت بالتأسيس قرية نوميدية
فالحية صغرية ،قبل أن ترتقي إىل نوع من البلدية الصغرية Pagus
مع تو ّ
طن جالية من املعمّ رين الرومان بها وصوال إىل بلوغها مرتبة
املستوطنة الرومانية الرشفية  Colonieيف القرن الرابع للميالد أي
خالل فرتة حكم األرسة السيفريية ممّ ا ييش بثراء هذه املدينة
وحجم االزدهار الذي بلغته.
وإذا كان اكتشاف هذا املوقع يرجع إىل النقيب فانصون (
 )Vincent Capitaineرئيس مكتب املخابرات بجيش اإلحتالل
الفرنيس سنة  1884عالوة عىل لفته انتباه عالم اآلثار رونيه كانيا
(ّ ) René Cagnatملا زاره سنة ّ 1886
فإن أعمال التّنقيب وإجراء
األسبار والحفريّات ومن ثمّ ة استكشاف املوقع ودراسته تعود

زهري بن يوسف متأمال قطعة أثرية
ابتداء وانتهاء وبشكل حاسم إىل عالم اآلثار التونيس د /عمّ ار
املحجوبي .وقد م ّكنته األشغال ا ّلتي أنجزها بتوجيه من األستاذ
بيكار ( ) Picardبني  1960و  1971من إزاحة ّ
التاب عن مدينة
ّ
يتحصل عليها
أثريّة معتربة ستكون موضوع أوّل أطروحة دُكتورا
ّ
باحث عربي يف التّاريخ الروماني القديم من جامعة السبون
بباريس:
Recherches d’histoire et d’archéologie à Henchir elFaouar ( Tunisie), La Cité des Belalitani Maiores
أبحاث يف التّاريخ وعلم اآلثار بهنشري الفوّار  /بيالليس مايور
(منشورات جامعة تونس  )1978وهي األطروحة ا ّلتي نال بها
األستاذ عمّ ار املحجوبي جائزة ّ
التاث واآلثار التّقديريّة الرئاسية

تحتوي هذه املدينة األثريّة الهامّ ة ا ّلتي ال تق ّل قيمة عن هنشري
القصبات (تيبورماجوس  )Thuburbo Majusأو حيدرة أو شمتو
عىل معالم تتو ّزعها  14هكتارا منها:
أ – بنايات عموميّة رومانيّة أدخلت عليها تغيريات خالل
القرنني  4و  5للميالد كالديوان الروماني ،La ، Curieمحور الحياة
السياسية للمدينة وإطار حياتها االجتماعية ،وحمّ ام الفوروم
 ،Les Thermes du Forumوحمّ امات تيزي ومتاهة املينوطورLes ،
 Thermes de Thésée et du Minautoreوالساحة العامّ ة املب ّلطة
 /الفوروم  ) ... Le Forumوهي بنايات تتخللها أنهج مبلطة
بالكامل تقوم فوق قنوات مضمنة للرصف الصحي.
ب  -معالم دينيّة مسيحيّة وقع تجديد بنائها وإعادة تهيئتها
من قبل البيزنطيني ( كنيسة كربى La Grande Basilique
مع متع ّلقاتها وأثاثها ال ّ
طقويس مثل أحواض التّعميد Cuves
 ، Baptismalesكنيسة صغرى  )... La Petite Basiliqueتوابيت
حجريّة Sarcophagesأنيقة ...
ّ
ُ
حمّ
ت -باإلضافة إىل نقائش دالة عىل عبادة بعل ون أو زحل
( ّ ) Saturneوأبولون  Appolonأجملها نَر ٌد مرمريّ نقش عليه
طائر العنقاء ( )Griffon Leوغراب اليُمن :بشري الخري يف أساطري
القدامى بما يؤ ّكد ،عالوة عىل معبد الكابتول ببيالليس مايور،
وجود معبد ألبولون بها كان هذا النرد من متعلقاته.
ث – منشآت عسكريّة ذات تحصينات خارجيّة تنتمي إىل العهد
الفاطمي ( ) 972 – 909والطور ال ّزيري ( :)1049 – 972حصن
فاطمي  Fortinتحديدا تذ ّكر بقاياه بحصن الن ّ ّقاشيّة وقلعة عني
املعبد ( )Thunigabaوحصن زاقة وقلعة عني طونقة ،وأطالل
ّ
مصل الحصن ،ودار للجند.
مسجد إسالمي يبدو أنه كان
ج – لوحات فسيفسائيّة نادرة وبديعة أكثرها جاذبيّة
فسيفساء املتاهة واملينوطور  Minautore Leبحمّ امات تيزي
 Théséeوال ّلوحات الفسيفسائيّة التي كانت محفوظة بمخزن
الودائع األثريّة باملوقع إىل حدود  2002وهي ال ّلوحات الفسيفسائيّة
التي تقبع اليوم بمخزن الودائع األثريّة بقصبة باجة.
ح – منشآت مائيّة :آبار ،خ ّزان مياه ،آثار حنايا ...
د -منشآت ذات عالقة بالنشط الفالحي :معرصة زيتون
بأرحيتها وأحواضها.
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ر -عرشات األعمدة وأنصاف األعمدة والتيجان الكورانثية
واإليونية وقواعد التيجان املنحوتة بأشكال وزخارف وأحجام
مختلفة من مواد محليّة.
ز -العديد من الن ُّ ُ
صب النذرية الوثنية والنقائش التخليدية
الالتينية بما فيها تلك التي تحمل إسم املوقع وتلك املهداة إىل
اإلمرباطور هادريان  Hadrienواإلمرباطور مارك أورال Marc
 Aureleوإىل ابنته  Vibia Aurelia Sabinaوأخرى مهداة إىل عدد
من األعيان املحليني والشخصيات السياسية الرسمية.
ونظرا إىل ما يتمتّع به هذا املوقع من ثراء أثري ومعماري فلقد
نادينا منذ ما يزيد عىل عرشين عاما برضورة استثماره اقتصاديّا
وعلميّا بل والتمسنا لفتة رسميّة تعلنه ول َم ال منتزها أثريّا وطنيّا
يدمج ويو ّ
ظف يف املرشوع التّنموي و يثبت يف املسلك السياحي
لوالية باجة.

 – 4بيالليس مايور أو مذبحة اآلثار
في هنشير الفوار

بال ّرغم من حرص الدّولة عرب ما سنّته من ترشيعات وما
اتّخذته من إجراءات عىل الدّعم األدبي للبحث واإلبداع يف شتّى
مجاالت املعرفة وحظوة ّ
التاث األثري واإلتنوغرايف باألولوية يف
هذا اإلطار لعمق داللته عىل الهويّة الثّقافيّة الوطنيّة مما يجعل
العناية ّ
بالتاث مسؤوليّة كبرية تتط ّلب تظافر ك ّل الجهود ووعيا
فإن الوعي بأهمّ يّة هذا ّ
مدنيّا متطوّرا ّ
ّ
خاصة ظ ّل
التاث األثري
ّ
مفقودا عند العديد من الجهات إمّ ا جهال بأهمّ ية هذا التاث وإمّ ا
جهال بالقوانني ا ّلتي تحميه.
ّ
من ذلك ّ
أن هذا املوقع األثري ،وبعد  42عاما من رجوعه بالنظر
إىل وزارة الثّقافة ممثّلة يف املعهد الوطني ّ
للتاث حراسة وصيانة
ّ
يتوفر عليه من معالم هامّ ة وما تحويه املخازن
وترصّ فا ،ورغم ما
املوجودة به من ودائع أثريّة ذات قيمة ،قد أمىس عىل إثر صدور
حكم استئنايف يف شأنه بتاريخ  2001 /12/04لفائدة بعض
ّ
الخواص مرسحا لتجاوزات حقيقيّة تستهدف واحدا من معالم
ّ
التاث الوطني هي إىل اليوم مح ّل استنكار الخاص والعام ،إذ يبدو
ّ
أن االنتزاع لفائدة الدّولة لم يستكمل إجراءاته القانونيّة بحيث لم
ّ
ّ
تمت تسوية
يت ّم التّعويض لفائدة أصحاب العقار األصليني وال
وضعيّة العقار قانونيّا إذ ظ ّل مسجّ ال باسم ُمالّكه األصليني إىل
حدود تاريخ االنتزاع ؟
فلم يرتك امللك الخاص يف املوقع شربا واحدا من هكتاراته الــ
 14يمكن أن يدخله املحراث إال ودخله وأمعن يف قضم ك ّل مساحة
يمكن أن تقضم عىل حساب املعالم األثريّة البارزة:
ا -حتّى ّ
أن بعضها قد بعثرت مكوّناته تماما كالبازليك أو
الكنيسة ّ
الصغرى،
ب -وحُ ورص بعضها اآلخر محارصة لصيقة جدّا ويمكن
للمحراث أن يأتي عليه يف أيّة لحظة وبك ّل سهولة وهذا حال
فسيفساء املتاهة واملينوطور.
ت -وامتدّت أيادي التّخريب إىل فضاءات مختلفة من املوقع
بعثرة وتحطيما:
* لقد ح ّ
طم اثنان من أعمدة البازليك أو الكنيسة الكربى
املرمرية،
* ُ
وشطر إىل نصفني واحد من الن ُّ ُ
صب النّذريّة املهداة إىل اإلله
بعل حمّ ون جوار الفوروم وأُلقي بالنصبني النذريني الثانيني أرضا
بعد تحويلهما من موضعهما،
* وألحقت أرضار طفيفة بنرد معبد أبولون املرمري الحامل
لنقيشتي العنقاء وغراب اليُمن وزحزح من مكانه داخل الحصن
ّ
وكأن األيادي العابثة كانت تستع ّد
إىل موضع قريب من ا ُملعبّد
لل ّ
طواف عليه ليال وهو ما حدث بالفعل يف وقت الحق رغم إشعارنا
الجهات ذات الصلة بمذبحة اآلثار يف هنشري الفوار يف اإلبان
مبارشة وبمكاتيب مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ نحتفظ
بوصوالتها وأصولها يف أرشيفنا الخاص.
* و ُرفعت النّقيشة املهداة من قبل البيليليطانيني س ّكان
بيالليس مايور إىل  Elagobalمن مكانها رغم ضخامتها إىل حيث
ال نعلم.
*أمّ ا التّابوت ّ
الصخرى (  ) Sarcophageالضخم واألنيق فقد
رفع هو اآلخر من موضعه حيث أجريت حفريات عشوائية وأعمال
نبش ليلقى بعيدا بعد أن أُتلف غطاؤه وألحقت به أرضار جزئيّة.
لقد ظلت أيادي االنتهاب تحفـر وبال جدال ليال نهارا وبكثافة
ّ
وتحققنا ذلك
بحثا عن كنوز موهومة ،استمعنا يف ذلك إىل شهادات
باملعاينات يف ثالثة مواضع عىل األق ّل :داخل حمامات الفـوروم
وداخل حمامات تيزي ومواضع مختلفة من البازيليك الكربى
وسط الحصن اإلسالمي حيث:
ّ
ّ
الفخاريّة إىل
وحولت جوانبها
* ت ّم نهب القبور ك ّلها تقريبا

موقع بيالليس مايور
رميم،
ّ
ُبق منها إال عىل
* وامت ّد العبث إىل فسيفساء األرضحة فلم ي ِ
شظايا،
ّ
* كما طال التيجان وقواعد األعمدة وعددا من األحجار
ّ
الصقيلة.
كان هذا قبل التحوالت السياسية التي عرفتها البالد مطلع
سنة  ،2011أمّ ا بعد ذلك فقد الحظنا أن الحفريات العشوائية قد
غدت حفريات ممنهجة ،حفريات عشوائية متواصلة عىل قدم
وساق ،عميقة وسطحية ،الحظنا أنها تجاوزت النبش إىل التحطيم
وصوال إىل اقتالع البالط ورسقة النقائش وما يزال األمر عىل ما
هو عليه إىل اليوم ،والخشية ك ّل الخشية أن يلتقي الجهل شعوذة
الش انتهابا فيفقـد املوقع الذي بات سائبا ،الحسيب فيه وال
مع ّ ّ
ّ
خاص لوحاته الفسيفسائيّة املوثقة لدينا بالصور
رقيب ،بشكل
الثابتة والصور الحية ون ُ ُ
صبه النّذرية ونقائشه النّادرة ،والظاهر
أنه قد قيض األمر بالنسبة إىل عدد منها غري قليل.

 – 5حتّى متى وإلى متى تتواصل محرقة
اآلثار بموقع هنشير الفوّار؟

لقد صدر عن إدارة املعهد الوطني ّ
للتاث التماس إىل الجهات
ّ
املختصة بقصد تأجيل القرار االستئنايف ريثما يقع النظر يف
ّ
تسوية وضعيّة املوقع واتخاذ اإلجراءات القانونيّة الالزمة
لحمايته .كان ذلك منذ  2001 /14/09ولكن بال طائل إذ
تمسكت امللكية الزراعية الخاصة بمصالحها وفعلت ما حال لها.
وظل امللف يراوح مكانه سنوات طويلة حتى عام  2015تاريخ
صدور األمر الحكومي عدد  1342لسنة  2015املؤرخ يف 14
سبتمرب  2015املتعلق باالنتزاع للمصلحة العمومية لقطعة ارض
اثرية كائنة بهنشري الفوار بمعتمدية باجة الشمالية من والية
باجة ،تم انتزاع مساحة (  19هك 134 ،آر  76ص ) لفائدة هنشري
الفوار نهائيا لتصبح املساحة الجملية للعقار(  26هك  19الر 30
ص).
ولكن ليظل األمر عىل ما هو عليه ،فسلطة اإلرشاف ال موقع
حمت ،وال حارسا للموقع رتّبت ،و ال املعالم من االنتهاك واالنتهاب
أُمّ نت ،وال املعهد تم ّكن فعليا من بسط سلطته عىل العقار بالحوز
والترصّ ف.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد كل هذا ،وبك ّل إلحاح ،والسيما:
* بعد تشديد املعهد الوطني للرتاث ،عىل صفحته الرسمية،
يف جوان  ،2021بعد إشعارنا إياه باالنتهاكات التي يتعرض لها
املوقع وإعادة تركيز مصالحه الجهوية لبعض األعمدة اإلسمنتية
الحاملة لسياجه ،عىل ّ
أن «مختلف مصالح املعهد ،والعبارة له،
تسعى إىل إعادة تسييج املوقع األثري املذكور بالكامل بهدف
حمايته من املعتدين واملخربني»،
* وبعد الزيارة التي أدّتها السيدة حياة قطاط القرمازي،
وزيرة الثقافة الحالية ،إىل هذه املدينة األثرية ،خالل شهر نوفمرب
املايض(  )2021ومعاينتها امليدانية للوضعية املزرية التي أمىس
عليها املوقع ،والدعوة العاجلة التي أطلقتها لوايل الجهة ولكل
اإلدارات الجهوية ولكافة مكوّنات املجتمع املدني التخاذ التدابري
الفورية الالزمة لحماية موقع هنشري الفوّار وكل املواقع األثرية
بالجهة مما يلحقها من انتهاكات وانتهابات،
إىل أيّ ح ّد وقع التقدّم يف تسوية هذه الوضعيّة املؤسفة وواقع

الحال عىل ما نعاين من تمادٍ يف التجاوزات؟
 أين هو إيفاء املعهد الوطني للرتاث بما تعهد به من إعادةتسييج بالكامل للموقع بهدف حمايته؟ وما الذي ينتظر إلعادة
ترتيب حارس للموقع مع إحالله يف املنزل املعـ ّد للغرض ،وإن
تع ّذر االنتداب فما الذي يمنع من النّقل ،إذ ال يعقل أن يرتك موقع
أثري بمثل هذه األهمّ يّة سائبا؟
 أين هو صدى نداء السيدة الوزيرة لدى وايل الجهة ولدىاإلدارات الجهوية وخاصة منها اإلدارات ذات الصلة وعىل رأسها
املندوبية الجهوية للثقافة واملندوبية الجهوية للسياحة؟ وما هي
إجراءات الحماية التي اتخذتها العاجلة منها واملرقوبة وأدناها
اإلسهام يف تسييج املوقع ول َم ال ترتيب ح ّراس له اعتمادا عىل
إحدى اآلليات ومنها آلية عمال الحضائر؟ وتأمني املوارد البرشية
التي يحتاجها املوقع إلعادة ترتيب ما تبعثر من محتوياته وما
يمكن أن تقع تهيئته من مسالكه ومعامله ،والرشوع يف توظيف
مساحات منه ويف مقدّمتها الفوروم للعروض الثقافية سواء يف
إطار ثقافة القرب بالنسبة إىل التجمع السكني املجاور للموقع
أو يف إطار املدينة عىل محيطها ،ولسنا ندري هل البلدية بدورها
معنية باعتبار دخول املوقع يف مجال اختصاصها الرتابي أم أنّها
بذات الالمباالة التي تتعاطى بها مع أزمة أماكن الذاكرة داخل
املدينة؟
 أين هي منظمّ ات املجتمع املدني وجمعياته من منزلقاإلهدار الذي بات يهدد ليس معالم الذاكرة الوطنية فقط وإنّما
مواقع هذه الذاكرة؟ أين هي من االستثمار الثقايف والتنموي يف
هذا الفضاء املتحفي والطبيعي املفتوح الذي بإمكانه أن يتحوّل،
متى تضافرت اإلرادات ،إىل منتزه أثري وطني عىل غرار املنتزه
األثري الوطني بدقة( تربسق) خاصة ّ
أن فضاء الفوروم ببيالليس
مايور وحده قادر عىل احتضان مختلف العروض الثقافية والفنية
وبطاقة استيعاب ال يستهان بها وال سيما يف فصل الربيع؟
ّ
إن املطلوب ،زيادة عىل هذا ،وبشكل استعجايل:
 - 1املسارعة إىل ترتيب املوقع بكامله وتسجيله حتى يغلق
ّ
ملف حمايته بال رجعة.
 - 2توظيف هياكل االستقبال املتمركزة عىل مسافات متفاوتة
قربا وبعدا من املوقع إلدراج املنتزه األثري الوطني املرقوب
ببيالليس مايور ضمن املسلك السياحى البيئي واألثري ملدينة
باجة وناحيتها.
 - 3إعادة تأهيل مخزن الودائع األثرية بما يتالءم مع وظيفته
يف حفظ الودائع األثرية التابعة للموقع وعرضها ( اللوحات
الفسيفسائية ،النقائش التخليدية ،التماثيل املرمرية ،النصب
النذرية )...وتعزيز رصيده بالودائع األثرية التي ُرحّ لت منه تباعا
إىل متحف باردو وحديقة مركز الوالية ومخزن القصبة.
 .4تأسيس مركز تقديمي باملوقع لكل اللقى األثرية التي تم
العثور عليها بهذه املدينة األثرية ( النقائش التخليدية ،النقائش
الجنائزية ،القطع النقدية و الخزفية اإلسالمية :الفاطمية
والزيرية ،اللوحات الفسيفسائية ،إلخ) وكل ما من شأنه أن
يكون نواة ملتحف بهذا املوقع عىل غرار مختلف املتاحف التاريخية
واألثرية الوطنية بالبالد ( شمتو ،بالريجيا ،مكثر ،سبيطلة ،أوتيك،
كركوان ،نابل ،النفيضة ،سوسة ،املنستري ،ملطة ،س ّلقطة ،الجم،
صفاقس ،قفصة ،جرجيس).
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نسيج الذاكرة يف جتربة الفنانة التشكيلية فاطمة بلغيث

د .مراد الزارعي (مراسلة من باريس)
يقام حاليا بدار الثقافة «عيل الدوعاجي» بمدينة حمام
سوسة معرض الفنانة التشكيلية الباحثة «فاطمة بلغيث» ،والذي
يتواصل حتى الثامن والعرشين من هذا الشهر .حيث تتسم فكرة
هذا املعرض «نشيج» بأنها لم تكن قط عرضية بل كانت نتيجة
عملية تمخض فكري وثقايف وأكاديمي واألهم شخيص.
تجربة أقل ما يقال عنها ثرية ومغرية تنفتح عىل عوالم شتى
من األفكار الروحية واألحاسيس الشخصية التي تتصل مبارشة
بعوالم الفنانة الباحثة يف منطقها التعبريي ومنطلقها التصوري
لألحداث الواقعية والتخييلية ومدى استيعابها لهذا الكم الهائل
من الرموز واالستعارات التي حدت باللوحة أن تتسع وتتحول
لرتكيبة جمالية متكاملة ،يمكن لها أن تستوعب هذا التظافر
شكال ومضمونا.
فضاء نسيجي أضحت فيه الرموز املنطق الجمايل الذي لم
يفصل التجربة التشكيلية والبرصية عن واقعها اليومي وذاكرتها
الجمعية ،وإنما مهد لصياغة أسلوبية ومفهومية تحيلنا معاجمها
عىل الحلم الذي يستظل بحواف الواقع والتحول من أثر الصدمة
الصورية إىل صدام الفكرة باملفهوم .وقد تعددت أشكال هذا
ّ
الحس/املادي يف هذه التجربة التشكيلية بصورة خيالية
الصدام
من خالل تحويل صورة ووظيفة احدى الرموز الشعبية وهي
«صورة العبانة التقليدية» من غطاء صويف متوارث منذ القدم اىل
تركيبة فنية نسيجية معارصة تنفتح عىل سياقات ممكنة وأخرى
ال ممكنة.
حيث أنتج هذا التحويل القصدي لوظيفة العبانة يف تجربة
الباحثة بلغيث فضاءات للتجريب والتشكيل الحر تحت ما نطلق
عليه يف مصطلحنا الفني العام بالتثاقف او املثاقفة يف النسيج
التشكييل العام ويف الفنون املعارصة بشكل خاص .وما يقتضيه
هذا املصطلح الهام من تحديث لرتكيبة املفاهيم املتداولة يف
حقل الفنون ومن مفاهيم شخصية تمتلكها الفنانة فتنطلق
من مكونات وأرسار بحثها عن عوالم تفردها وخروجها عن
دأب القطيع .والفنان وحده القادر عىل خلق مثل هذه املفاهيم
وتسويقها فنيا وجماليا سواء يف تونس أو خارجها.
“ نشيج” هو احدى هذه الصور و املفاهيم املستحدثة التي
ارتأتها الفنانة الباحثة يف قطاع الفنون التشكيلية ،الدكتورة
فاطمة بلغيث لتنفض غبار التبعية
واالجرتار ،وتتحرر بمنجزها التشكييل ،
وتكسبه من روحها التي تهوى املغامرة
واإلبحار عكس التيار .وهو ما يفرس مدى
تأني هذه الفنانة يف اختيار موضوعاتها
والتعبري عنها بصدق وعنف وشبق.
عىل حافة نهر السان بمدينة
باريس الفرنسية ،أجلس متأمال بعمق
منسوجات فاطمة الصوفية ،فتشعرني
بدفء تلك األرض الطيبة الحبيبة،
إىل رائحة أمي ،إىل أيام جميلة كانت
ومضت ،وأستذكر تلك اللحظات الرائعة
التي جمعتني مصادفة وبتنسيق مع
هذه الفنانة واإلنسانة فاطمة بلغيث،
صديقة صامدة عرفتها عن قرب منذ
سنني ،أحببت روحها وعشقت بريقا يف
عينها يشبه الحلم وشيئا ما بني التوسل
واإلرصار عىل تحقيقه ،تلهمني بأفكارها
املختلفة وتمردها األنثوي يف خطابها
وكالمها وحتى كتاباتها الشبقية عن
الجسد والرغبة والجنس ...ففي عينيها
الجميلتني يستقر زمن الحلم ويبدأ وطن
التحقق املشبع بغرائز األنثى املسكونة
بالفعل واالبداع والتحرر .الذي طبع أوىل
معارضها الفنية “نشيج”.
ترشم فاطمة عرب فضاء لوحاتها
النسيجية نقطة مضيئة تنري عربها

فاطمة بلغيث (عىل اليسار)
قنوات التواصل املرئي بيننا وبينها ،فنحاول أن نتتبع اثار هذه
الرشمة لنالمس جذورها وما يكسوها من عقد وخيوط صوفية
وقد تم تطعيمها بمواد أخرى غري طبيعية .فكل ملسة من ملساتها
الدافئة ترسو بنا داخل عواملها املتشعبة واملتصلة دائما وأبدا
بذاتها ،بروح التمرد فيها ،وبصوتها املرتدد بني البوح والتحفظ.
اما بني النشيج والنسيج يكمن الفارق ،فارق ثالث نقاط،
ثالث محطات فاصلة يف حياة املبدعة .األوىل يفجعها األلم ،والثانية
يداعبها الحلم والثالثة يبدأ عربها تحقق ذلك الفعل عىل أعقاب
تجارب شخصية عاشتها املبدعة يف وقت مىض ،فأبى أن يفارق
مخيلتها ليتحول بفعل الزمن إىل ميكانيزم حقيقي للخلق واالبداع.

وبني منسوجة وأخرى يتجىل موضع األلم بارزا ليشكل وضعا
حياديا داخل فضاء الرتكيبة وحياة الفنانة ،التي تحولت بفضله
إىل مرحلة التكامل باإلبداع ،كسالح ضد األلم وكدافع لتغيري الفرد
لوجوده عىل حد تعبري “ديفيد لوبرتون”.
ترتسم معالم األلم النشيجي يف هذا الفضاء التشكييل من
خالل حرشجة صوت السنني املثقل يف الذاكرة التي تحلم وتتذكر
وتلتفت بالتفاف الخيوط وتراكمها ،تراكم الذكريات والسنني.
صور العائلة يف املنزل الكبري ،دفئ األم وهي تتوسد بطانتها
الناصعة ،نصاعة ونقاء أحالم صبا فاطمة ...تتكدس كل هذه
الصور بفعل الزمن وتطفو عىل السطح لكنها رسعان ما تندثر
وتتحول إىل حفنة من غبار بفعل املقاومة والتصدي ،فأي جسد
فني هذا الذي يتحمل ويقاوم بالفن ،ليحيا بأحالمه وآماله من
أجل الفن...
تواصل الفنانة مراوغاتها لأللم وسخرية القدر عرب ما تنتجه
يداها وأناها من عالمات رمزية ودالالت مفاهيمية متشعبة.
فتسريهما وفق حدسها األنثوي ،فتستحرض ما بقي يف الذاكرة
من صور العائلة ،االخوة واألحبة والحنني للحي القديم .يف
محاوالت رثائية مفعمة باالنفعال والشجن املمتزج بالرضا.
فتنزع عن العبانة ردائها الصويف القديم وهالتها القدسية البيضاء
فتزينها بخطوط الفرح واألمل يف مشهدية معارصة ترتاقص يف
األلوان واألشكال وترتاكم فيها املواد الخيطية يف تركيبة تشكيلية
برصية واحدة .تضفي عىل املشهد ثقال مفهوميا وثراء أسلوبيا
عىل مستوى اختيار الخامة والتقنية املعتمدة يف أغلب التشكيالت
النسيجية .أمال يف إيجاد رابطا حقيقيا بني ما تبحث عنه نظريا
وما تحاول ان تطبقه يف منسوجاتها املعارصة بعالمات ثقافية
محلية ووفق مرجعيات غربية وعاملية.
تتظافر الخيوط والخطوط النسيجية يف أغلب األعمال اليدوية
للفنانة وفق محاور دائرية وهندسية مختلفة ،لرتسم آفاق تجربة
مختلفة االبعاد تعكس رغبة الفنانة يف تجريب لعبة التشكيل الحر
املنفتح عىل العديد من املفردات والعالمات واألشكال الهندسية
عىل غرار الخط والدائرة وما تحيلنا عليه من فلسفات وجودية
وروحية ،جمالية معارصة وشعور مختلف باالنتماء واالنتشاء
حد التخمر .وهو ما تصفه الفنانة بقولها
يف هذا السياق:
” .وكم كنت أهوى الدخول يف ورطة
بخيوط منحنية دائريّة” ح ّد التكتّل.
والدائرة بالنسبة يل يف النسيج التشكييل
هي ليست شكالً كما يراه اآلخر بل إنّها
قلب الرحى الذي يصنع يل دليالً برصيّا
يتك ّرر بدون ملل”
وهو ما يفرس يف الواقع اجتياح الشكل
الكروي الدائري أغلب تكوينات فاطمة ،ما
يمنح الدائرة أيضا حضورا مرتبطا بالقدر
واملصري وحتى املوروث الجمعي يف رموزه
ّ
والحسية كاملوت والحياة ،الخري
املادية
والرش ،وصوال للعيب واملسكوت عنه...
هي حقا رمز األرض ،والقمر والشمس،
فهي األبدية التي ال تحتوي عىل بداية
أو نهاية ،هي بناء رباني كوني يشعرنا
جميعنا بالراحة ويجعلنا نبحث عن
كينونتنا وأرسار وجودنا العبثي ،يف حركة
تستمر برصيا ،وتستفز وعينا الخاص
وماهية إدراكنا لألشياء من حولنا.
فنشيج ليس مجرد صوت حرشجي
رثائي لبقايا ذاكرة إنسانية أو تركيبة
نسيجية جميلة معلقة عىل حائط يف
معرض فني ،بل هو أعمق بكثري ،هو
صوت ذواتنا األبدي ،هو صوت الخالص
اإلنساني املتعلق بني السماء واألرض...
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احلفر الفني والرسم اخلطي والتصوير اللوين عند الفنان التونيس كامل عبد اهلل

بشار نومي (فنان تشكيلي عراقي)

أعمال الفنان تعرب عن املواقف واألحداث التي مرت عليه أو عىل
املجتمع الذي يعيش فيه حيث يعرب عن املواضيع بأفكار تجسد
األحداث ويقدمها للمشاهد من خالل خطاب يتسم بالشمولية
والتعبري والعالقة بني الفنان واملجتمع عرب تواصل اإلرث الفكري
وعن طريق مستويني املادي والروحي  ،والبعد النفيس واالجتماعي.
وحرص الفنان بدمج أكثر من مشهد يف لوحاته ،حيث أن املتلقي
يف مواجهة األعمال يقف بني اختبارات األول ،أن يميل بالنص إىل
الواقع الخارجي مللء الفرغات بعنارص واقعية فيتحول إىل مرآة
الواقع  ،والثاني يعتمد عىل مقاومة املحاكاة وبهذا يتأسس نص
جديد منافس للعالم الخارجي ،وهذا ما امتازوا به فنانو ما بعد
الحداثة  ،الذين يرتكون وسط متغيب دائما للمتلقي.
يؤكد الفنان يف أعماله عىل الخط  ،وهو موسوم بالرسعة
والتنافر وسيطرة التقنية االدائية  ،ويعترب الفيصل املهم يف العمل
الفني وهو األثر الناتج من تحرك النقطة من خالل الخط  ،حيث
أعطى للمشاهد إيحاءات بااليقاع واالستمرار والوحدة والتوازن.
ومن هنا يتبني لنا أن أعمال الفنان ليست تقليدية أو نقال للعالم

صورة تتح ّدث

املرئي وأيضا ليست تجريدا محضاً ،بل أنه إدراك قانوني الذي يُحدد
التجانس واإلبداع يف العالقات التجريدية من خالل احتواء األعمال
عىل خطوط ومساحات جاءت من أجل توطيد العالقة بني اإلنسان
والحياة يف الظروف التي يمر بها العالم البرشي ،وهذه املواضيع
تخضع لنفس التحليل النفيس ،سعى الفنان جاهدا ً بربط التأمل
بالتذوق الجمايل ،من خالل تصور ريايض بني األشكال والحركات
ناتجة عن فعل النفس املتناغمة بفعل رصاع االضداد اإليجابي
الذي يولد هورمني ذو عدد توافقي أساسها الدماغ الذي يؤدي
لإلبداع الفني والذي من خالله يثري مشاعرنا ويصور لنا أناسا ً
يعيشون خلف هذه األعمال.
إذ عمد الفنان عىل الحوار املستمر بني األشياء داخل أعماله
وبصورة متناغمة وكأنه يبعث رسائل ومعلومات كثرية بأقل
مجهود  ،فهو يشري إىل دائرة الحياة اإلنسانية التي تتصارع
فيها املتناقضات  ،مثل الوهم والحقيقه،الحارض واملستقبل،
الوعي والالوعي ،هكذا يضعنا أمام حقل واسع من التاويالت،
والخيال الذي يمكن أن يثريه اإلدراك الحيس ملظاهر الحياة ،وهو

البالماريوم

معلمنا اليوم هو من اجمل معالم مدينة تونس ايل كانت موجودة يف الحي االوروبي ...اليوم باش نحكيو عىل
الباملاريوم.
يف بداية القرن العرشين ظهر يف تونس تيار معماري جديد املعروف بإسم الفن الجديد ( )art nouveauساهم يف
دخوله املعماري جون إميل رسبالندي ايل خطط عدة مباني أشهرها مركب يتكون من مرسح ،نزل تحت إسم tunisia
 palaceو كازينو بلدي .شيد هذا املركب مابني سنتي  1901و  1904واول ما تم افتتاحه هو املرسح عام  1902اما
النزل والكازينو فإنو كملت االشغال فيهم عام  .1904الكازينو كان أيقونة يف الجمال تقام فيه عروض موسيقية
ساهمت يف إستقطاب مختلف الفئات ألهمية العروض ايل تم تقديمها ومن املعروف انو الكازينو كان فيه شجر النخيل
وهذا ما يفرس تسميته بالباملاريوم إشارة لتلك األشجار.
خالل الحرب العاملية األوىل ( )1918 - 1914استعمل الكازينو البلدي كمستوصف إليواء الجرحى الفرنسيني عىل
غرار كازينو البلفيدير ايل تحول اىل مستشفى عسكري تحت ارشاف الطبيب بشري الدنقزيل .بعد انتهاء الحرب اسرتجع
املبنى وظيفته الرئيسية واستأنفت الحفالت من جديد وتزايد االقبال اكثر من الفرتة االوىل لكن خالل فرتة الثالثينات،
عرف نجم السينما صعود كبري واقبلت الناس اكثر عىل قاعات السينما لذلك تحول الكازينو اىل قاعة سينما تحت اسم
الباملاريوم مع اضفاء تعديالت عىل الرصح للتأقلم مع الوظيفة الجديدة .عرفت قاعة الباملاريوم حركية كبرية وتمكنت
من افتكاك مكانتها واصبحت من أبرز دور السينما ايل كانت موجودة يف الحي االوروبي بتونس.
اثناء الفرتة املمتدة ما بني  1942و  ،1943أصبحت تونس حلبة نزاع بني قوات الحلفاء (فرنسا ،بريطانيا ،و.م.أ)
واملحور (أملانيا ،إيطاليا ،اليابان) حيث تعرض املركب اىل القصف الجوي وبذلك تدمر كل من الباملاريوم ونزل tunisia
 palaceوما نجا كان املرسح ايل توقف نشاطه خالل هذه الفرتة .بعد انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء ،استأنفت تونس
أنشطتها افتتحت املباني من جديد وتقرر اعادة بناء قاعة الباملاريوم عىل هيئة مختلفة وفق النمط الحديث ايل كان
سائد وقتها ورجعت من جديد عروض السينما ايل تواصلت حتى بعد االستقالل ومن اشهر االحداث ايل صارت يف
الباملاريوم هو خطاب الرئيس الليبي مع مر الق ذايف خالل سنة  1972حيث ألقى محارضة عىل القومية ورضورة
اعتماد الوحدة حتى لني جا الرئيس الحبيب بورقيبة وقاطع خطابه وألقى حوار مرتجل كان رد عىل ايل قاله القذ ايف.
استمر نشاط قاعة الباملاريوم اىل ان تم اغالق القاعة عام  1976ثم تقرر هدم املعلم وتعويضه بمركب تجاري ايل مزال
قائم ليومنا هذا.
محمد أمني شوشان

أيضا موهبة خاصة للفنان  ،الذي يعمل عىل اإلدراك الحيس
واإلدراك الخيايل معا ً بعني مبدعة لربط املتناقضات التي تحيط به
واملوجودات من حوله وهي تظهر القيمة الجمالية والفنية ،وهذا
يأتي من خالل تمحور األفكار إىل أشياء معتدة  ،ربما تحمل يف
رصاعاتها وتحوالتها وتفاعالتها حياة الفنان كلها،بغض النظر
من بساطة املوضوع او تعقيده ومدى اقرتاب األعمال الفنية من
الواقع ،إذ نرى يف بعض من أعمال الفنان (كمال عبد الله) نقال
للواقع يف لوحاته محملة بأبعاد إنسانية عميقة ويضفي عليها
محاكاة بنوع من الغموض  ،إذ يعيش املتلقي يف غربة وحالة من
ترقب واستغراب للحرية الظاهرة عىل شخوصه بالرغم من واقعية
األشكال  ،وهذا هو املعنى الرمزي والهدف األسايس الذي يواجهه
املتلقي يف أعمال الفنان ،إذ توجد مسافة يتعذر عبورها بني الفنان
واملتلقي ،وهذه هي اللحظة الهاربة التي تجعل املتلقي يبحر يف
قراءة هذه املنتجات الفنية حتى يصل إىل حدس إبداع الفنان وهنا
يكمن الجمال.
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في رواق موزاييك :

أ.د.حبيب بيدة

حسا وفكرا
مجيلة عروس ،فنانة شاملة ّ

جرت العادة عندما نتحدث عن معرض فني تشكييل ،ان نوجه
اهتمامنا إىل ما يحتويه من أعمال نتأمل فيها ونحاول فهمها
عرب تحليلها واستنتاج ما رشح منها .لكننا يف هذا املعرض نجد
انفسنا يف حرضة فنانة شاملة ومتكاملة،فنانة عاملة تقدم فنا
«عاملا» كان نتيجة،إضافة إىل الحس املرهف والعميق وعشق
التعبري واالبداع،لتجربة علمية دامت حوايل النصف قرن .وعندما
نقول علمية ربما نواجه بمن ال يعترب الفن علما ويصبو إىل
تجارب نوجه عن حس خام وتعبري مبارشاتي غريزي ،ويعجب
بهذا التعبري «الطبيعي»الذي اختلفت تسميته من الساذج إىل
العفوي إىل الخام ،وهي تسميات أتى بها مؤرخو الفن ومنظروه
واسسوا له مناهج وثبتوا اسماء فنانيه،وهذا معقول ومرشوع.
لكن ال يجب أن يحول هذا االعجاب وجهة الفن بما هو تاريخ
إدراك فلسفي وبحث جمايل جهد الفنانون منذ البدايات تأسيسه
ليكون علما ينظاف إىل العلوم األخرى وربما يحتضنها ويطورها.
ألم يقل دافنيش أن الرسم علم وامر ذهني؟
تتموقع فنانتنا «العاملة»جميلة عروس وهي ارملة املفكر
الراحل عبد الرحمان ايوب،يف هذه الشبكة الفنية،فهي دكتورة
يف علوم الفن وجمالياته ومفكرة لها اسهامات يف تاريخ الفن
وقراءته والنقد ومسالكه،وسبق ان قامت بعرض اقرتاحاتها
التشكيلية سنة 1997و.2000واىل جانب التجارب اإلبداعية
خصصت الجزء االكرب من نشاطها للتدريس والتاطري الجامعي يف
اختصاصها نظرا وممارسة .فهي أستاذة محارضة للتعليم العايل.
إذا لم تفاجئنا األستاذة جميلة عروس،إذ عرفناها ملتحمة
بامليدان االبداعي فكرا وممارسة،لكن يف هذا املعرض فاجأتنا بعد
غياب دام اثنني وعرشين سنه بمعرض يمتاز بالشمول،إذ تنوعت
االقرتاحات فيه من الحفر الفني إىل الرسم املائي إىل النسيج

صورة تتح ّدث

الحائطي وهي تعبريات تكاملت رغم اختالفها عىل املستوى التقني
وما أدى اليه هذا االختالف من تنوع تشكييل وطروحات اشكالية.
وما يثري االهتمام يف هذه االقرتاحات انها انجزت بحكمة العالم
ورصامته وانسيابية الحس املرهف واطالقه الجمايل األمر الذي
ادى إىل خلق قيم معرفية وجمالية خصوصية وخاصة بها.
لقد وجدنا يف حفرها فهما لطبيعة الخامة وغوصا يف مادتها
واخرتاقا ملمكنات هذه املادة حتى إذا انتقلت من ممارسة التعالق
معها حفرا إىل الطباعة ،انتجت عوالم نسيجية،محتوية عىل
خصائص برصية لونت حربا موافقا مللمسها .
لقد كان تحاور جميلة مع الحفر  ،إختصاصها االسايس،تحاورا
غلبت عليه التجربة املولدة للقيمة البرصية،تجربة امتزجت فيها
املعرفة والحكمة التقنية باملغامرة التواقة إىل االكتشاف املبهر.
أما الرسوم املائية لجميلة فقد كانت فضاءات احتفلت فيها
بالطبيعة «الفواحة» عىل طريقة الصينيني الذين يعتربونها
ضمن «ٱلهتهم» .لكن تجربة الفنانة مع الطبيعة كانت معها
«كعالم صغري» حكمته الزهور بأنواعها ملتحفة باوراقها يف نهر
لوني،نهر من املاء املصبوغ الوانا قزحية مختلفة ،تعاملت معها
بحكمة ايضا ،ألن تقنية االكورال ال تحتمل الخطأ،فكل ملسة أو
لطخة أو خط ال تهب الفنان فرصة اإلعادة واإلصالح .وما هو
مبهر يف فضاءات جميلة انها تحمل مفارقة تتمثل يف اعتمادها
املتباينات اللونية العنيفةعىل طريقة الوحوشيني ولكنها تظهر
للحس أطيافا لطيفة رهيفة.يتعالق العنف ويتزاوج مع اللطف
واللني،وال ندري كيف وقعت هذه االلفةالتي اليمكن تفسريها اال
شعورا واحساسا بعد التامل وااللتحام الكيل بها كونها حاملة
لخصائص جمالية تجد مرجعيتها يف عالم الفن الرحب وارساره
املطلقة.

البرمقلي

لالك حليمة مالبرمقلي تطل علينا ! هكذا تغنى بها
المرحوم والفنان القدير الطاهر غرسة .والبرمقلي هو
تشبيك في النوافذ والبناءات يحمي من الشمس وبهوي
البيت كما أنه يسمح لمن هو داخل البيت بأن يرى وال
يمكن ألحد ان يراه من الشارع  .وكلمة برمقلي من التركية
العثمانية بارمقلق  parmaqlyqاو  pamakبمعنى تشبيك
اليد او الرجل .

عن تونس زمان

فهي تثبت وتتحرك وترتعش وتسكن يف نفس اآلن .جنان تتحرك
فيها طيور وتصبح فيها الطيور طريان والزهور زهرانا وننساها
لنلتحم بنور اللون املتالىلء وامللتمع ،وننىس اللون ايظا لنلتحم
باملكان الذي يدغدغ ابصارنا لننتيش به انتشاء املتصوفة بارشاق
األرسار الكونية وننتقل مع جميلة إىل الصوف وما فعل بادراكها.
لقد تصورته حامال لتاليف يتفاعل مع مكوناته النسيجية،خيوط
عمودية تتقاطع مع خيوط افقيةلتنتج سكونا مساحيا تتخلله
نتوءات حجمية خفيفة تحركه لرتسم أزهارا وأوراقا ومقاطع
من ذكريات ورؤى وحتى من اقرتاحات الفنانة كريستني بن سالم
التي تربطها بها عالقة انشائية،ادمجتها جميلة ادماجا ذكيا.
كما اندمجت تطريزا صورا صورية حميمية وتعبريات
إستوحتها من ذكرى فسيفساء رومانيه لتكون الفصول األربعة
متوجة باحتفاالت الفرح اإلنساني.
لقد ملسنا يف منسوجات جميلة ابداعا خصوصيا،إذ كان
تعاملها تصورا،مع النسيج متنوعا وهو ليس بالنسيج املساحي
البسيط،بل هو متنوع املعالجات ويدعو العني البارصة إىل الحوار
الجميل مع مكوناته التي يف بعض األحيان ال تظهر بل تدعو إىل
استظهارها وبذل الجهد الكتشافها .وهي كبقية االقرتاحات التي
متعتنا بها الفنانة العاملة»جميلة يف الحفر ويف الرسوم املائية
تدعو إىل التأمل العميق وإىل العشق،عشق االكتشاف واملعرفة
الجمالية،هذه املعرفة التي اذا قدرناها حق قدرها تشعرنا بأدراك
اللذة الحسية وسرب أرسارها.
اخريا،هنيئا لجميلة عروس ايوب بعشقها للحياة عرب هذا
املعرض االكتشاف الذي اسعدنا واسعد ابصارنا وجميع حواسنا
وفكرنا الطموح إىل كل جديد مولد لكل ما هو جميل وجليل.
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تحت عنوان« :والدات وإبداعات»

مجعية «أبواب» بصفاقس حتتفل باألسبوع العاملي لإلبداع

د .وسيم السالمي

سعيا منها إىل إثراء املشهد الثقايف الجهوي بتظاهرات ثقافية
نوعية تستبطن مكامن اإلبداع يف ذاكرتنا الجماعية وتعيد إنتاجها
يف قراءة متجددة ،نظمت جمعية «أبواب» احتفاال باألسبوع العاملي
لإلبداع يف منتصف شهر أفريل املايض تظاهرة ثقافية بعنوان
«والدات وإبداعات» ،واشتملت عىل محطات عديدة للتعريف
بمختلف مظاهر اإلبداع يف الوالدات بكل أبعادها ودالالتها ,للنظر
يف املألوف بطريقة ابتكارية تبحث عن االبداع يف اقرتانه بالوالدة
واأللم والحياة ,والستجالء تداعياتها يف واقعنا املعارص
من علوم وفنون وحرف ومشاريع اقتصادية ابتكارية,
بما يسهم يف استنهاض الهمم وشحذ الفكر وحفزه عىل
اإلبداع الذاتي والجماعي.
_ إلتأم اليوم األول للتظاهرة بمركز الفنون الدرامية
والركحية بقرمدة ،برشاكة مع نادي السينما الطاهر
رشيعة ،إذ تم عرض رشيط سينمائي فرنيس ‹›مغنيي
الجوقة›› ‘‘ ،’’Les choristesتاله حوار حول الوالدة
الجديدة للمراهق ،بإرشاف األستاذ العميد نعمان الرقيق
واألستاذ الهادي مقديش.
وفتح النقاش ليبدي الحارضون جملة من
املالحظات حول الجوانب الفنية واملضمونية للرشيط،
ثم بادر بعض الحارضين إىل تقديم شهاداتهم يف تجارب
ذاتية مع مراهقني عاشوا معاناة وصعوبات استطاعوا
تجاوزها بفضل ممارسة فنون متعددة وبإحاطة
تربوية بيداغوجية وفنية (عالج بالفن).
_السهرة الثانية جاءت دراسية طبية اجتماعية ،وإنتظمت
بمركب محمد الجمويس ،وتخللتها محارضات من تقديم:
الدكتور حبيب امليدايس ‹›الوالدة بني املايض والحارض
وأحاسيس الطبيب››,
الباحث باسم املكي ،تقديم كتاب الوالدة يف تونس الطقوس
والرموز لسهام الدبابي امليساوي ،تاله حوار بإرشاف الدكاترة عبد
الحميد العموص وإيناس الفقي.
وقد تناول الدكتور امليدايس واقع ممارسة طب التوليد يف
سياق املستجدات التقنية الجديدة مستحرضا األثر البليغ ملنظومة
الضمان االجتماعي ،ومشريا إىل تطور الذهنيات العامة يف استقبال
حدث الوالدة ومشددا كذلك بالخصوص عىل تداعيات هذه العقلية
السائدة يف تحديد طبيعة العالقة بني الطبيب والوالدين.
ويف فقرة أخرى من السمر توىل األكاديمي باسم املكي تقديم
كتاب الباحثة سهام الدبابي امليساوي وكيف قامت باستقصاء
وتفكيك رموز مختلف العادات والتقاليد الخاصة بالوالدة والحمل
وما تبعهم يف ربوع البالد.
 السمر الثالث إلتام بمركب محمد الجمويس ،برشاكة معكلية اآلداب بصفاقس ،والدة أثر إبداعي ،بإرشاف األستاذ نور

الدين الفالح...تم بالدرس كتاب «حوماني سندور» مع الكاتب الحظها أثناء بناء الطيور ألعشاشها 30000 ,قطرة تم تجميعها
عبد الحميد الفهري ،لوحة فنية مع الفنان التشكييل سامي بن بدقة لتشكيل جذع الشجرة!)
عامر( ،صاحب املستجد معجم مصطلحات الفنون البرصية).
وزاد يف الطرافة ما قدمته املصممة مريم الربيربي من أزياء
قام األستاذ نور الدين الفالح ،منسق السمر ،بتأطري املوضوع ابتكرتها واستلهمتها نماذج وإبداعات من روحها وموروثها
فأشار إىل العالقة الوثيقة بني مفهوم الوالدة املجازية لألثر الفني الثقايف األمازيغي ،مما أضفى روعة وسحرا عىل هذه األزياء ،وقد
وبني املنجز الفني كما يستقبله املتلقي.
اختارت السري يف طريق مغايرة للسائد.
ويف هذا الصدد توىل األستاذ عبد الحميد الفهري تقديم روايته
 السمر السادس إلتأم بمركب محمد الجمويس ،بسهرةاالبتكار لباعثي االستثمار الشبان ,Start-up ،نشطها
طلبة معهد الدراسات العليا يف التجارة..
تناوب فيها باعثان عىل تقديم أطوار والدة
مرشوعيهما ،ومن املفيد أن نذكر هنا أن الباعثني انحدروا
من مجال تكوين أصيل مختلف تماما عما اختاروه من
مسار مهني جديد.
افتتحت الباعثة بسمة كريم املداخلة بالحديث
عن والدة ثانية جعلتها تعتنق املجال املكتبي برغم
اختصاصها األصيل ،وركزت عىل تأسيسها ملرشوع
يعنى ببيع الكتب عن بعد ،وتطور هذا املرشوع برسعة
مذهلة جعلته ينترش يف كافة أنحاء الوطن.
أما التجربة الثانية فقد تداول عىل تقديمها
املهندسان سناء وأمني املهريي ،وتشتمل عىل مرشوع
عبد الحميد الفهري رفقة د .نور الدين الفالح
سمياه  ,Secret Sucréويتمثل يف مكونات لصنع
مرطبات يتدرب عىل إنتاجها األطفال رفقة أوليائهم،
ويهدف إىل تربية األطفال عىل ملكة الخلق واالبتكار
‹›الحوماني سندور›› باعتبارها رسدية ذاتية اعتلجت يف كيانه
وترسبت يف ذكريات طفولته ،مستحرضا الظروف التاريخية التي والعمل التشاركي.
 السهرة السابعة إنتظمت باملركز الجامعي الثقايف والريايض،حفت بنشأة وتطور الشخصيات املركزية للرواية ،فجاءت الرواية
حيث تم تنظيم مجلسا جامعا من تنشيط الفنانة الشاملة نبيلة
وكأنها والدة للدولة الوطنية انطالقا من التجربة املحلية.
فيما يخص اللوحة الفنية «انجراف» فقد اتخذها الفنان التومي ،ضمت فقرة موسيقية وفرقة التخت للرتاث املوسيقي
التشكييل واألكاديمي األستاذ سامي بن عامر منطلقا للحديث بقيادة املايسرتو أمني ادريس ،والحكاية مع الحكواتي عبد الرزاق
عن األطوار التي عاشها كفنان يف مختلف مراحل تكونها ونموها كمون ،واملرسح مع نادي املرسح بإعدادية بوعصيدة وتأطري من
وصريورتها ،مربزا استنباطه لوسائل تقنية مستحدثة باملناسبة ،األستاذة نبيلة التومي ،كما قدمت املختصة يف التغذية نائلة شاكر
عبيد مداخلة قيمة حول ‹›الغذاء املفيد للحامل والنافس›› وتذوق
متناغمة مع تجربته الوجدانية وقناعاته الشخصية.
 اللقاء الخامس انتظم بمركب محمد الجمويس ،اشتمل عىل الحارضون باملناسبة عينة مأكوالت من ‹›الزرير›› ،ومنوعاتشهادات حرفيني مبدعني بإرشاف األساتذة فاطمة دريرة وألفة مختلفة وبرؤية فكرية وإبداعية حديثة.
ويف الختام انطلقت الجمعية يف عملية تقييم دقيق للتظاهرة
اللوز ،والصائغ واملصمم الفني يف املصوغ الفنان كمال بلغيث
واملصممة يف اللباس مريم بريربي ،ولعل هذا السمر كان من ومختلف جوانب التنظيم ،لكن ما يمكننا أن نسوقه استباقيا هو
أطرف األسمار يف برنامج هذا تابع الحارضون الفنان املبدع التفاعل اإليجابي من طرف املحارضين ومقدمي الشهادات وكذلك
والعصامي كمال بلغيث ،الذي وصف بسخاء تجربته ،من تحف الجمهور الذي سجل تفرد وطرافة ما قدم من جهة ،ونجاح
ومجسمات ملعالم أثرية مختلفة ،مصنوعة من الذهب والفضة مر الرشاكات التي ربطت مع جمعيات ومؤسسات جامعية ودور
فيها بفرتات من البحث واالجتهاد وتوظيف ألدوات تقليدية أفضت الثقافة الوطنية ،مما يشجع الجمعية عىل امليض قدما يف بلورة
إىل قطع فنية بديعة أبهرت الحارضين( .وقد كانت مثال شجرة واسترشاف النسخ القادمة بكثري من االلتزام والرغبة يف االبتكار
الزيتون املشهورة الخاصة به واملستوحاة من الطريقة التي والتفاؤل حول تلقي مرشوع جمعية أبواب وتطوير مقرتحاتها.
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منطقة بلخير بقفصة تعيش
على وقع مهرجان النجع الدولي

إنطلقت يوم  7ماي الجاري بمنطقة بلخري بڨفصة الدورة الخامسة لـ” مهرجان النجع
الدويل” ليختتم اليوم  10ماي الحايل..
أفتتح املهرجان بساحة النجع بإستقبال الضيوف وتدشني املعرض الدويل للصناعات
ّ
الرغاطة من
التقليدية ومعرض الصالون الدويل للصور الفوتوغرافية ثم تم تنظيم فقرة
خالل ورشات حيّة للصناعات التقليدية داخل الخيام يف مجاالت الفخار البدائي ،املنسج،
الحلفاء ،تحويل الصوف والسخاب و الحيل التقليدي ...إثر ذلك تم عرض “خرجة الزيارة”
عرب مشاركات عمالقة تمأل ساحة النجع بعزف الطبول وعزف البندير والذ ّ
كارة فعرض املرا
املڤدية للباس التقليدي ثم عرض الع ّراسة الخاص باأللعاب الرتاثية فعروض الفروسية ألكثر
من ثالثني فارس لتكون السهرة مع”هجيع النجع” وهو عرض خاص بالشعر والڤوّالة.
يوم  8ماي وبساحة النجع إنتظمت فقرة تنشيط ثقايف لألطفال بعنوان La Fête
فمسابقة يف لعبة الخربڤة ثم ورشة الجز التقليدي ويف املساء وبمركض ساحة النجع تم
تقديم عروض فروسية ثم إنتظمت ندوة فكرية حول التصوير الفوتوغرايف بعنوان “بورتريه”
من تقديم إحسان الجيزاني تلتها ندوة فكرية أخرى حول تجربة الفوتوغراف الرتكي من
تقديم الفنانة الرتكية داريا يازار لتكون السهرة شبابية تحت عنوان .Rap Night
يوم  9ماي وبساحة النجع إنتظم سباق للخيول ثم ورشة الرماية بالقوس ثم مسابقة
الرماية يف الصيد الربي ويف املساء تواصلت عروض الفروسية بمركض النجع ثم إنتظمت
ندوة فكرية بعنوان “التصوير الصحفي :الفن التضامني” من تقديم الفنان األمريكي
ميشاييل نلسون وسهرة فنيّة من الرتاث الشعبي القفيص .Mezzouid Gafsois
ويختتم املهرجان اليوم  10ماي بعروض فروسية بمركض النجع ثم تنتظم سهرة
“النجع ييضء”وهي سهرة فنيّة للفنانة  MAYAيتخللها إطالق فوانيس طائرة وتوزيع
الجوائز عىل الفائزين يف مختلف مسابقات هذا املهرجان الذي ينتظم حسب ما رصحت به
مديرته األستاذة بثينة ونيس إحتفاء بالدورة  31لشهر الرتاث وتثمينا للمنتوج السياحي
الصحراوي وتسويقا للسياحة الثقافية املميزة لجهة قفصة.

معرض الفنان التشكيلي محمد اليانڤي بالمركز
الوطني للخزف الفني بسيدي قاسم الجليزي
ينتظم من يوم  7ماي الحايل إىل يوم  15جوان
القادم باملركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم
الجليزي بالرشاكة مع املتحف الوطني للفن الحديث
واملعارص ودار الفنون بالبلفدير معرض الفنان
التشكييل والخ ّزاف محمد اليانڨي بعنوان "لوح
ولوحة ..." "Peinturamiqueويزور هذا املعرض الذي
يتواصل إىل غاية  15جوان القادم ثالث فضاءات وهي
رواق "خزفيات" وكونسابت ستور "سماح حبايش"
إىل جانب رواق "مقام".
الفنان محمد اليانڨي من مواليد  20أوت 1943
بصفاقس تحصل يف جوان  1971عىل دبلوم الفنون
الجميلة بتونس يف إختصاص الخزف ،كما درس
بمدرسة الفنون الجميلة بربشلونة Massana
باسبانيا ،وقد شارك يف العديد من املعارض الجماعية
بتونس وخارجها نذكر من بينها القاهرة وأبو ظبي
والرباط ومرسيليا واسبانيا.
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القصرين تحتفي بالمسرح المعاصر
نظمت جمعية “مبدعون من أجل الحياة”
متمثلة يف رئيسها وليد الخرضاوي ندوة صحفية
بقاعة سينما الشعانبي للكشف عن تفاصيل
برمجة الدورة العارشة من املهرجان الذي ينتظم
من يوم  6ماي الجاري ليتواصل إىل يوم  12من
الشهر نفسه.
الخرضاوي لم يخف خيبة أمله من الجهات
الرسمية التي خذلته ورفضت رصاحة دعم
املهرجان الذي يقام بتكفلة  40ألف دينار فقط
ورغم ذلك فإن املهرجان سيقام يف موعده بمشاركة
 200فنان بني تونسيني وأجانب وبحضور عديد
العروض التونسية واألجنبية.
ويتضمن برنامج املهرجان 15عرضا تونسيا
من تأثيث عدد من املرسحيني الهواة واملحرتفني،
و 12عرضا دوليا من كل من الجزائر ،املغرب،
العراق ،السودان ،األردن ،سلطنة عمان واململكة
العربية السعودية باإلضافة إىل  3عروض رشفية
و 21عرضا ملرسح الشارع .هذا مع تنظيم ورشتني تختص األوىل يف مرسح الشارع
والثانية يف إدارة املمثل تحت إرشاف مختصني أكاديميني مع تكريم  6فنانني تونسيني
باإلضافة إىل تنظيم عرض ومناقشة رشيط سينمائي قصري يحمل عنوان “مريض”
إللياس رحموني وأمسية شعرية وعروض موسيقية ومعرض للفنون والحرف
والصناعات التقليدية وعروض تنشيطية لألطفال مع توقيع بروتوكوالت رشاكة بني
املركز الدويل للفنون املعارصة ومراكز ثقافية من الدول األجنبية املشاركة.

مدنين تحتضن المهرجان الوطني لمسرح التجريب
بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنني الدورة
 25من املهرجان الوطني ملرسح التجريب بمدنني وذلك من  7إىل  13ماي الحايل ،حيث يقرتح
املهرجان عىل متتبعيه جملة من العروض املرسحية وتربصا تكوينيا ومعرضا للفنان
التشكييل رؤوف ليسري إىل جانب ندوة فكرية بعنوان "مساءلة املصطلح املرسحي وأثره
عىل املنجز الفني".
وتنعقد هذه الندوة الفكرية بالرشاكة مع املعهد العايل للفن املرسحي بتونس يومي 8
و  9ماي وتطرح عدة محاور من بينها كيفية إختيار املصطلح املرسحي وبيان الفرق بني
اإلخراج والكتابة الركحية وبني املمثل واملؤدي واليشء واألداة وكذلك الفضاء واملكان.
برنامج العروض:
 يوم  7ماي تم عرض مرسحية" قافلة تسري" من اخراج كيالني زقروبة وتكريم الفنانأنور الشعايف ثم عرض مرسحيته "كابوس انشتاين"
  8ماي إنطلقت الندوة الفكرية املصطلح املرسحي وأثره عىل املنجز الفني ثم عرضمرسحية "هيدقة" اخراج ضحى الحجام بدار الثقافة أجيم وعرض "منطق الطري" إخراج
نوفل عزارة.
  9ماي بداية من التاسعة صباحا انطلق الرتبص الفني تحت تأطري وفاء الطبوبي معمواصلة أشغال الندوة الفكرية املصطلح املرسحي وأثره عىل املنجز الفني ثم تم عرض
فني ملجموعة أوتار للموسيقى العربية وعرض مرسحية "عائشة  " 13من اخراج سامي
النرصي
 اليوم  10ماي بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال• عرض الدمى العمالقة بشارع الحبيب بورقيبة
• عرض مرسحية  18أكتوبر إخراج عبد الواحد مربوك
  11ماي  2022بداية من الرابعة بعدالزوال
• حفل توقيع كتاب االستاذ محمد الباشا
"مأساة استعارة "
• عرض مرسحية "آخر مرة" اخراج
وفاء الطبوبي
  12ماي  2022بداية من الرابعة بعدالزوال
• حفل توقيع كتاب االستاذ الهادي
القاسمي"رطبا جنيا"
• عرض مرسحية "يف مديح املوت" من
إخراج عيل اليحياوي
  13ماي  2022بداية من الخامسة بعدالزوال
• عرض مرسحية "مريض" من إخراج
وليد خرضاوي
• عرض مرسحية "ذاكرة" من إخراج
سليم الصنهاجي.
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شهر التراث
بالمكتبة المغاربية
ببن عروس

احتفاال بالدّورة  31لشهر الرتاث تحت شعار
ال ّلباس التقليدي هويّـة وطنيّـة وخصوصيّــة
جهويّة،تنظم املكتبة املغاربية ببن عروس
مجموعة من األنشطة الثقافية تتضمن عرض
األزياء وعرض الفداوي ومعرض عرض وبيع
املالبس التقليدية بالتعاون مع االتحاد الوطني
للمرأة التونسية فرع بن عروس وندوة فكرية
وورشات تنشيطية لألطفال وذلك من  5إىل 18
ماي  2022وفقا للربنامج التايل:
 الخميس  05ماي  2022عىل الساعة 15.00تنظيم عرض أزيـــاء للباس التقليدي
لألطفال
عرض فداوي بعنوان « :حكاياتنا عىل لبساتنا
وغناياتنا » تقديم األستاذة هدى بن عمر
 الجمعة  06ماي  2022عىل الساعة 14.00تنظيم معرض لبيع وعرض ال ّلباس التقليدي
 الجمعة  06ماي  2022عىل الساعة 15.00ندوة فكريّة حول  :ال ّلباس التقليدي التونيس:
الواقع اآلفاق.
املداخلة األوىل لألستاذ العيد غزال بعنوان:
واقع ال ّلباس التقليدي التونيس
املداخلة الثانية لألستاذة سامية بن طالب
بعنوان  :حماية االبتكار يف الصناعات التقليديّة
املداخلة الثالثــة ملمثّل عن وزارة األرسة
واملرأة والطفولة وكبار بعنوان حول :
الربنامج الوطني لريادة األعمال النسائيّة
املداخلة الرابعة لألستاذة سلمى الجاليص
بعنوان  :ال ّلباس التقليدي النسائي من خالل
كتاب «أغاني تونسيات»
النّقــــاش
 األربعاء  18ماي  2022كامل اليومورشات ونوادي تنشيطيّة بقسم األطفال
موضوعهـا ال ّلباس التقليدي
 األربعاء  18ماي  2022عىل الساعة 14.00إختتام شهر الرتاث
تظاهرة وللكفيف نصيب :يوم تنشيطـي
بمدرسة املكفوفيـن ببرئ القصعة.
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سوسة تحتضن الملتقى اإلقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة
تحت شعار «التّجارب العربية في مجال الحوكمة الثقافية»
يوم الخميس  12ماي سيتم إفتتاح أشغال امللتقى اإلقليمي حول الحوكمة يف مجال الثقافة تحت
شعار «التجارب العربية يف مجال الحوكمة الثقافية» الذي تتواصل فعالياته إىل غاية  14ماي الجاري.
ويشارك يف هذا امللتقى ،الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية بالرشاكة مع املن ّ
ظمة العربية للرتبية
والثّقافة والعلوم (االلكسو) ،عدد من الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العربي
ومجموعة من مديري ورؤساء املنظمات الدولية واإلقليمية والخرباء ممثيل الدول املشاركة باإلضافة
إىل عدد من ممثيل السلك الدبلومايس املعتمدين لدى الجمهورية التونسية.
ّ
املؤسسات الثقافية يف الدّول
ويهدف هذا امللتقى إىل بحث سبل تعزيز ثقافة الحوكمة يف إدارة
العربية والتعريف بأدوات الحوكمة وآلياتها واألطر القانونية لتفعيل مبادئها يف الشأن الثقايف ودورها
ّ
املؤسسات الثقافية يف تحقيق أهداف التنمية.
يف تعزيز إسهام
ويتضمن برنامج امللتقى مجموعة من الجلسات العلمية لدراسة واقع الحوكمة الثقافية يف الدّول
العربية من خالل طرح لجملة من التجارب الناجحة الخاصة بهذا املجال والتي تم تنفيذها عىل
أرض الواقع الخاصة يف مختلف الدّول العربية ولتقديم دورها املهم يف تحقيق أهداف التنمية وإدارة
املشاريع الثقافية وحماية ّ
التاث وتثمينه.

نسمات الجبل بزغوان
نسمات الجبل ،مولود ثقايف جديد ومحطة ثقافية جديدة
ستؤثث املشهد الثقايف الجهوي بوالية زغوان تكريسا للحق
يف الثقافة للجميع ولكل الفئات العمرية وتكريسا لالمركزية
الثقافية ،يف إنتظار تنزيل الربنامج الخاص بالتظاهرة.
نسمات الجبل هو مهرجان تراثي ثقايف جماهريي من
تنظيم املركب الثقايف بزغوان وتحت إرشاف املندوبية الجهوية
للشؤون الثقافية بزغوان وبمساهمة املدرسة اإلعدادية
بوسليم ومجمع ماجيس للتنمية الفالحية بالفحص موجه
لكل الفئات العمرية ويجمع جملة من الفنون املتنوعة من
أجل إضافة مشهدية ثقافية وفنية لدى املتقبل...
ينتظم هذا املهرجان أيام  14و 15ماي الحايل.

باجة تحتفي بالحرف والمعارف التقليدية
يف إطار اإلحتفال بالدورة  31لشهر الرتاث تحت شعار  « :اللباس التقليدي هوية وطنية وخصوصية
جهوية « تنتظم أيام  14 ، 13و  15ماي الحايل فعاليات ملتقى الحرف واملعارف التقليدية بباجة
يف محاولة جادة للتعريف بالخصوصية الجهوية الرتاثية والتقليدية يف ميادين مختلفة وخاصة منها
اللباس التقليدي الثري واملتنوع الذي تتميز به الجهة وتنطلق فعاليات امللتقى الذي يمتد لثالثة أيام
إبتداء من يوم  13ماي حيث ستحتضن دار الثقافة « إبراهيم الرياحي بتستور « معرضا للحرف
واملالبس التقليدية وخرجة للعرس التقليدي األندليس وعرض للباس التقليدي املحيل وحصة للتذوق
يف األكالت الرتاثية تختتم بعرض موسيقي للفرقة الشيخة للمالوف بتستور  .فضاء معلم دقة األثري
سيحتصن فعاليات اليوم الثاني من امللتقى أي يوم  14ماي الحايل والبداية ستكون بإفتتاح سوق
للمنتوجات الحرفية والصناعات التقليدية وعرض تذوق لألكالت التقليدية  ،من الفقرات األخرى
التنشيطية  ،معرض لوحات وورشات حية يف الفنون التشكيلية تحت عنوان  « :اللباس التقليدي تجذر
وخصوصية «  ،جولة تعريفية ملختلف املعالم التاريخية بموقع دقة األثري  ،عرض حكواتي للطفل
والعائلة  ،مقهى ثقايف وتقديم كتاب األلعاب الشعبية  ،طفولة يف البال للكاتب والباحث حاتم الرياحي
و من الفقرات التنشيطية األخرى عرض أزياء لباس تقليدي وعرض موسيقي تراثي « ننده األسياد
« أما يوم  15ماي الحايل فسيحتضنه فضاء دار الثقافة « عمر بن عبد العزيز « بنفزة حيث سينتظم
معرض يف الصناعات التقليدية «معرض لخريات املليكة» ،ورشات حية يف الحرف التقليدية  ،عرض
أزياء للباس التقليدي املحيل  ،معرض لألكالت الشعبية يختتم بعرض موسيقي تراثي بعنوان «بشاير».

بن عروس تكرم الراحل عاللة الحواشي
تن ّ
ظم جمعيّة أحباء املكتبة
والكتاب واملكتبة املغاربيّة ببن
عروس الدورة الثامنة مللتقــى
الطاهر الهمامي لإلبداع األدبـــي
والفكري تحت عنوان :
«البنـــاء يف راهن الشعر
التونيس»
دورة مهداة لروح األديب عاللة
الحوايش
أيام  12-13-14ماي بفضاء
املكتبة املغاربيّة ببن عروس

الذاكرة والخيال في التجارب اإلبداعية المعاصرة
يتواصل عىل امتداد أيّام الثالثاء واألربعاء
والخميس من  10إىل  12ماي الجاري ،باملعهد العايل
للفنون الجميلة بنابل  -جامعة قرطاج مسار تنظيم
الندوات وامللتقيات العلمية التي تجمع بني أكثر من
ًّ
تخص علمي معريف ،يف مجال دراسة الفن واإلبداع
والثقافة ،وهذه امل ّرة يكون املوعد مع ملتقى «الذاكرة
والخيال يف التجا ب اإلبداعية» ،وستعلن ضمن أشغاله
بحضور رئيسة جامعة قرطاج أ.د نادية املزوغي عن
ّ
التخصص املعريف الدقيق لفضاء معهد الفنون
هويّة
الجميلة بنابل جامع قرطاج ،وسينتظم ضمن
أشغال هذا امللتقى أيضا حفل توقيع لكتاب «معجم
مصطلحات الفنون» للصديق الجامعي والفنون
سامي بن عامر ..
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فضاء اإلبداع
العروبة
المفقودة
سهير بن عثمان
زاد صوتي عىل صوتك أيها البطل
بقوة خاف منها كل البرش
بعزة انحنت لها جبال األرض احرتاما
وركعت عند قدميك السماوات السبع تكرما
فالرجولة رجالها
وللعزة أهلها
وأنت بكل كلمة قلتها ،لك اإلجالل
فاني رأيت طفال يف عمر الطفولة
بصوت تسمع فيه صدى الرجولة
فاعلم أيها البطل أنك يف أمة
نسيت أن العزة ولدت من رحمها
وأن الكرم ابن لها
وأن النخوة أم يغار عليها كل أبنائها

فيا أمة نسيت أصلها
ومات من كان يحمل رايتها
أبرشهم بصوت سيزلزل األرض زلزالها
وينزل ماء صديد يشعل أعدائها
وتجوب خيولها املسومة كالريح العقيم
مشارق األرض ومغاربها
إنما جعلت العزة ألهلها
ولله العزة جميعا
***
ألم نتعلم منكم
أن الوطن عرض
والعلم جهاد
والعمل حياة
وأنالوصول إىل القمم ليس سهل
و أن قضيتنا الكربى فلسطني
و أن العرب أمة واحدة من املحيط اىل الخليج
و أن عروبتنا رشف نرفع به عزنا يف التاريخ
فلماذا يجمعنا عزاء الغرباء
و تفرقنا قضيتنا
***

شفريٌ ّ
أفصله للوادي
ُ
وأعمّ ق جروحا ً أحدثتها يف األرض
ٌ
ضوئي
كائن
حبيبتي
ٌّ
بفأس يف فمي
ٍ
يستحيل هاويةً
حيّان انطوان الغربي  -سوريا
أتمدّد يف ثغرها حاملا ً
هل أرمي نفيس وينتهي األمر؟
إذاً ،أنا لست أعزال ً تماما ً
ُ
ارتميت ال أهوي
لكنّي مهما
وإن ألقيت قلبي
ُ
ارتقيت ال أعلو
ومهما
ٍ
هزيمة
عند أو ّل
لع ّلها صعدت إيل ّ أخريا ً
واحتفظت باأللم
لذلك ،أنا لست مع ّلقا ً يف الهواء ال ّ
طلق
ألصنع غمدا ً لسيفي
وال عالقا ً يف الخواء املطلق
أنا ،ال ّرجل الذي ُق ِت َل
كما كنت ّ
أظن
أربع وأربعني حرباً،
هامش
عىل
ٍ
إذاً ،فألقف كذلك النّرس املغرق يف العزلة
لم أجرؤ يوما ً أن أحارب خويف
منتظرا ً أن تح ّلق فوقي
بفارس مثيل،
كما يليق
ٍ
معاني أخرى للفراغ امللوّن
أقطع ّ
السهوب بطيئاً ،كسوالً،
ٍّ
مسن،
نرس
مثل ٍ
أنا النّهر الذي ال يروي إال سري ًة وحيد ًة للجريان
جناحي بالفضاء
نعم ،سأغسل
َّ
األزيل ّ
وأحتفظ بهما تحت فرايش
أنا النّهر الذي ال يروي إال زهرة نرجسه
بمهابة عىل ّ
ٍ
رف التذكارات
أو سأضعهما
الوحيدة
أنا النّهر ،يقتلني ال ّ
ظمأ
ُ
مشتاق ملاء ما برح يخلف وعده بالتوبة!
كم أنا
قدمي
لو كنت أستطيع امليش عىل
ّ
ٍ
قديمة
لكنت طويت مجراي مثل سجّ اد ٍة
وحملته تحت إبطي
ثم ذهبت إىل البحر
نئ عىل مائي ّ
ّ
لعل أطم ّ
الضال
مهالً ،مهالً،
تانك سحابتان ال تفارقاني

س
دَ ْر ٌ
ِفي ُ
الم ُلوحَ ةِ
ذو يزن

سا ُة ا َملو ُ
سغِ كِ
ْشومَ ِة عَ َل ُر ْ
امل ِ ْر َ
َكتِفِ كِ َ
..غ ْيُ م ُِه ٍّم

سمعت ّ
الشعراء يتآمرون عىل ذبحي
وحجر بني
جهّ زت عنقي وبحثت عن س ّكني
ٍ
أنقاض ال ّلغة،
لع ّل ذبحي يت ّم يف سال ٍم
مع يش ٍء من اإليقاع الهادئ
كان أبي يقف بجانبي ،إىل الخلف قليالً،
عىل ّ
الشفري ،حائراً ،أيدفعني ويخ ّلصني؟
أم يمسك بي ويخ ّلصني

ن َ َشبَت أ َ َ
ظافِ َر َها ِف أ َ ْر ِض!
ص ُم ُك ُ
سيَ ُ
ار ِبكِ
َ
طو ُل أ َ ْو ي َْق ُ ْ
وث َق ِ
تَحَ يَّنِي ُف ْر َ
وب..
ص َة الهُ ُر ِ
تَتَبَّعِ ي حَ بْ َل الو َِري ِد  /امل ِ ْر َ
سا ِة
ت وَاحِ َد ٍة
حَ َر َك ُة ن َ ْ ٍ
َل تَجْ َرحِ ي ِرمَ ا َل البَحْ ِر
ض ِم ُ
َصعُ بُ تَ ْ
سي ْ
َ
يخ األ ُ ْر ِض!

عر
ش

الشارع الثقافي

اهتزت أرايض الشام هزا
بجيوش شقت السماء شقا
و خرت جبال لها هدا
لصوت امرأة نادت املعتصم خوفا
و اليوم ما من معتصم منكم لبا
نداء طفل يف سودان جوعا
ونساء تغتصب يف سوريا جهرا
فبكت دما حتى بللت به الثراء قهرا
و فاضت يمناها ذال
***
تقتلون أنفسكم بال سبب
تقولون سني و شيعي و مذاهب و مذهب
ألسنا من أصل واحد ومن تراب
فلماذا هذا التكرب بينكم و االغرتاب؟
فرغما اختالفنا نظل ندعوا اىل واحد أحد
فالربيع ال يصنع من لون أوحد
هكذا هو االسالم يا أمة محمد
***
فهذه هي العروبة املفقودة تناديكم تناجيكم
ترفع يدها إليكم فمدوا أياديكم
إن وقعت؟
بني ،هل سأقف
وتساءلت أنا بدوري :يا ّ
يوما ً
بجانبك ،إىل الخلف قليالً؟
هل سأقف حائراً؟
ضوئي
حبيبتي كائ ٌن
ُّ
ّ
أتيقن ك ّلما تزورني ّ
أن هذا املجاز لن ينتهي
ذراع ألتأبّط؟
أسألها :أال تد ّليني عىل
ٍ
ّ
ألتوسد؟
أو نه ٍد
تذ ّكرنيّ :
الضوء يخىش تلوّث أنوثته بعرق
املحاربني
إذاً ،حبيبتي ال تحبّني،
أحيص الكواكب التي جمعتها يف يدي
أنظر يديّ يف ند ٍم،
ماذا اقرتفتما أيّتها الشقيّتان؟
من بني أصابعي تنهمر بالزما ضحاياي
وتفضحني ،يفضحني ما صنعت يداي
ك ّلما ق ّررت أن أخرج إىل العالم،
كما أراد يل أبي ذات يوم،
وجدتني أسقط يف نفيس
أرض ال جافة وال طريّة
أسقط منتصبا ً عىل ٍ
ٌ
عتمة وال ضو ٌء
وما يحيط بي ال
ّ
إذ أرى فِ رقا ً من النساء يخِ طن
الجّ روح التي أحدثتها يف األرض
يف مطلع هذي القصيدة،
وأحياناً ،عندما يسرتحن،
يرتشفن قهو ًة أذكر أنّني أعددتها ّ
لهن
ً
واضحة،
ويثرثرن ،كلماتهن ليست
ّ
حديثهن!
لكن ،آه ما أجمل
ّ
أصواتهن
أشتهي أن آكل
ثمّ ة رجا ُل كث ُر أيضا ً
جميعهم يشبهونني
مطارق صغريةٌ
ُ
بأيديهم
ً
يرمّ مون أفقا م ّزقته الحرب ربّما
ال لون له ،وإن لم يكن شفيفا ً
ّ
منهن
لكن أحدا ً منهم/
لم ينتبه لحضوري

awatefbeldi@gmail.com
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في حديقة
القلب
محمد بن رجب
 .... .قلبي مراهق
من ذا الذي يقدر عىل ضبط نبضاته التائهة
من ينذره بوجوب تقاعده اللعني
فهو يصول بني وردة تفوح
وعطر ألمواج الروح
ويصهل غاضبا من زمن الرحيل
ويجول يف حدائق العمر
ويسبح يف بحار املذنبني.
كم يحب املذنبني..
يف مساراته مس من جنون..
يطغى عىل الرياح العاتيات
فهو بالرياح مفتون...
تعجبه رصخة الحالج يف وادي السفهاء
إذ ذاب يف جبة ليس فيها اال الله
فاندهش الكبار من زندقته
وغابوا يف زحام وباء التاريخ
وبعد ألف من السنني
ينبع الحالج كل حني
هل تعلم أوباش االستبداد ؟!
أم يجب حالجا جديدا يتحدى غباوتهم
يكذب رؤاهم الوضيعة لالنسان..
قلبي صاخب يحيا صادقا
مرة هو فيلسوف...
ومرات يتقد كفنان..
قلبي مراهق
إرصاره عىل حرية البوح حق
ال يحسب للدهر الحزن اآلتي
وال يقرأ حساب الخارسين
ال ..وال يعنيه فرح الناس باألرقام
فهمه للحياة بسيط....
ابتسامة طفل ترفعه إىل االفق الشاهقات
والرغيف يف يد الفقري يعيد للدنيا توازنها
ال يهدأ أبدا.
يرصعه العقل فال ينهزم
فالخسارات ال يسجلها يف طواياه
وال يف سحر الذبذبات
ويطل من وراء أوتاره بأغنية الحياة
قد يرصخ بأوجاع ال يعرفها الطبيب
ويف كل حني يكتب تاريخه
ويسعد لغد قد ال يكون..
لحظاته منفلتة أبدا..
مراهق يف غلواء الروح
ال يتناسق مع السكون.
ثائر كالبحر
اذا غضب ال يلني
ال نظام يف عوالم أحاسيسه
ويف تالفيف الرشايني..
مراهق يريد أن يكون
فال تزعجوه باملحاذير
ها أن دقاته تعالت اىل املستحيل.
صادقا يف عشقه ليوم الجميل.
......... ........
املنزه التاسع أفريل 2022
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الثقافي
الشارع
والتلفزي
اإلذاعي
الشارع
أنتريتي نبّ ار

وداعا أستاذي وقدوتي وداعا
المنصف شرف الدين
افتقدت تونس يف االيام األخرية احد ابنائها الربرة االستاذ املنصف رشف الدين
الكاتب والصحفي يف تاريخ املرسح والسينما كنا نلتقي صباحات أيام األحد
مع نخبة من اصدقاء وزمالء جيل الزمن الجميل ادباء ومفكرين وسينمائيني
ومرسحيني وموسيقيني وصحفيني بمقهى الفلورانس بنهج قرطاج بالعاصمة
أذكر منهم عمار الخليفي وإبراهيم باباي وسمري العيادي وحسن بوزريبة
وحمادي بن عثمان ومحمد السنويس ومحمد بن عيل ومحمد ْقمش ومحمد ْ
القريف
وعيل بن سعيدان وغريهم.
كان مرجع الجميع يف كل ما يتعلق بتاريخ السينما واملرسح يف تونس ال يبخل
علينا باملعلومة وبالوثيقة النادرة .
تقلد عديد الخطط بوزارة الثقافة مما خول له أن يكون عىل بينة من املمارسة
الفنية.
كان مخزنا للمعطيات حول هذه الفنون بحكم توليه إدارة املرسح فهو مطلع
عىل خبايا املمارسة الثقافية سواء من وجهة النظر الرسمية أو من وجهة نظر
املمارسة املهنية .كان إذا لم يكن يدير املؤسسة ينتمي إىل اللجان املهتمة بتنظيم
املهنة.
كان كاتبا و ناقدا و منشطا ألف عديد الكتب حول املرسح انطالقا من إطالعه
عىل معلومات لم تكن متوفرة لغريه فقدمها لتكون وثائق مرجعية ذات أهمية
تاريخية.
الطريف أنه كان يحمل معه دائما مقصا ومسطرة صغريين املقص يستعمله يف
قص أي مقال أو خاطرة أو صورة تدخل يف مجال أبحاثه واملسطرة كان يستعملها
إلضافة سطر يختم به إمضاءه ألية وثيقة وكان له خط جميل باللغتني العربية
والفرنسية.
ٱخر لقاء مطول يل معه كان بمقر الجامعة التونسية لنوادي السينما بمناسبة
تصوير املشاهد االخرية لفيلم تسجييل طويل عن حركة نوادي السينما من اعداد
منرية يعقوب ابنة الحركة وأول امراة ترتاس جامعة نوادي السينما ومن اخراج
مروان املدب ابن حركتي نوادي السينما والسنمائيني الهواة ومن انتاج لطفي
العيوني صديق الحركة واملناضل يف قطاع السينما منذ  50عاما...
كان اللقاء مع االب والصديق املنصف رشف الدين فهو أول رئيس لحركة نوادي
السينما يف شكلها الفيدرايل وافادنا يومها وبالوثيقة الدّالة ان حركة نوادي السينما
قد تحصلت عىل رخصة القانون االسايس باسمه يف شهر مارس من سنة ...1965
ويقول رشف الدين« :بعد صدور قانون الجمعيات سنة  1959حاولنا صحبة
الطاهر رشيعة الحصول عىل القانون االسايس حسب الصيغ الجديدة لكن يف كل
مرة تتجاهل وزارة الداخلية طلبنا بتعلة ان رئيس الحركة الطاهر رشيعة شيوعي
امليوالت ...فطلب يس الطاهر مني ترؤس الحركة للحصول عىل التاشرية لعدم
وجود احرتاز عىل شخيص ففعلت وتحصلنا عىل التاشرية سنة »...1965
الطريف يومها أن املنصف رشف الدين دخل للمقر الجديد لحركة نوادي السينما
بشارع باريس الول مرة يف حياته فكان كالطفل يتنقل من مكتب اىل اخر يتصفح
احد الكتب مرة ويحكي مع الشبيبة الجديدة ويروي بعض الحكايات التي عاشها
يف بدايات حركة نوادي السينما ...
كان املنصف رشف الدّين من أعز األصدقاء منذ نهاية السبعينات جمعنا الشأن
ّ
الثقايف داخل نوادي ّ
املؤسسات الثقافيّة التي ارشفت عىل تسيريها...
السينما ويف ج ّل
وجدت فيه األخ األكرب حيث كان ينصحني ويرشدني ويساهم يف صياغة الربامج
ويف تنظيم وإنجاح وتأطري العديد من التّظاهرات لعل أهمها مهرجان عبدالعزيز
العڨربي للمرسح الذي كان ينتظم سنويا بجهة منوبة...
كانت له ّ
حصة تلفزيّة صحبة رفيق دربه الراحل مصطفى نڨبو تحمل عنوان
«نادي السينما» دعاني للمشاركة فيها أكثر من مرة صحبة السينمائي عيل
العبيدي...وهنا أذكر حادثة طريفة حصلت أثناء تسجيل إحداها وكان قد برمج
لنا فيلم عن الثّورة الفرنسيّة بعنوان»دانتون»...
املخصصة ملشاهدة الفيلم صحبة املدعوّين ّ
ّ
عبت له عن تربمي
ّملا دخلت القاعة
ّ
ّ
من وجود يس ال ّ
طاهر املليجي قائال له« :يا يس املنصف هذا ما عندو حتى عالقة
الحصة ...وزيد أنا عندي مشكل مع عم ال ّ
ّ
طاهر
بالنّقد السينمائي وباش يميّعلنا
ّ
(الصباح) وكان قايم عيل ّ بحملة باش يقصيني
ألنّنا نكتب يف نفس الجريدة
بإعتبار أنّي نكتب عىل سينما ما عندها حتّى عالقة بالجمهور العريض...وال أنىس
ما قام به ّملا ت ّم حبس العديد من مثقفي وفنّاني اليسار يف مرص وقتها دخل لقاعة
التحرير منرشحا وقال ليس أحمد عامر رحمه الله صاحبك ساياي ما بقاش باش
السينما املرصيّة جماعتو الك ّل تشدّو ّ
يكتب عىل ّ
وإل مازال منهم اهو يف الطريق
للحبس »...فضحك يس املنصف وقال يل« :أنا متاكد أن اإلختالف يف املواقف باش
ّ
الحصة».
ينجّ ح
رحم الله يس املنصف رشف الدين وأسكنه فسيح جناته وستبقى آثاره معينا
ال ينضب بالنسبة للباحثني .

www.acharaa.com

صفحة من إعداد  :منير الفالح

طرائف ّ
الزعيم (ج )204
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بورڤيبة كان مهووسا بحسن هندام
وثقافة وطريقة حديث معاونيه
باإلضافة إىل تركيز الزعيم بورڨيبة عىل التعليم
والصحة كان يعطي أهمية قصوى لحسن هندام الفرد
وخلفيته الثقافية وقدرته عىل التعبري بلغة عربية أو
فرنسية سليمة وجيدة ومفهومة.
كان بورڨيبة عند قيامه بزيارة إلحدى الجهات
وإستقباله ألفراد من املجتمع ينظر نظرة فاحصة
وثاقبة إىل هندام ولباس الشخص املاثل امامه وينصت
بإهتمام لطريقة كالمه ...
يف أوائل الستينات ويف احدى زياراته اىل احدى واليات
الجمهورية الفتية استقبل الزعيم كما جرت به العادة
يف مثل هذه الزيارات امليدانية املوظفني ورجاالت الجهة
بمقر الوالية وتفحصهم بنظرته الثاقبة وقبل أن يبادلهم
التحية صاح فيهم  »:شنوة هالهندام ..؟ ..وشنية
هاللبسة ..؟ ..انتم موظفني  !.يعني وجه الدولة .!.
ويعني زادة يلزمكم تكونو قدوة لعامة الشعب ..
هنداما  ..ونظافة  ..وسلوكا »!..
فإقرتب منه يس عمر شاشية ( الله يرحمه)  ..وقال
له « :سيدي الرئيس  ،هذاكة حد امكانياتهم  ..والشهرية
ماتكفيهمش حتى باش يعيّشو عايالتهم ...»! ..
فإلتفت إليه الزعيم حانقا وقال له:
«النظافة والهندام مايتكلفوش برشة فلوس  ..يكفي
انك تنظم روحك  !..وتكون لبسة متناسقة ونظيفة «
ثم إلتفت ألحمد بن صالح (الله يرحمه)  ..وقال له :
«شوف مع الحكومة  ..ومن اليوم تويل تعطيهم منحة
لباس الشغل  ..ومعادش نحب نرى حتى لباس غري الئق
يف االدارة التونسية »!.

النقطة الثانية التي كانت تزعج الرئيس أن يقف
أمامه أي مسؤول وال يقدر عىل التعبري بطالقة بلغة
عربية أو فرنسية سليمة ..وذات مرة كانت هناك قضية
عالقة بني احد املعمرين والدولة التونسية  ..فاستدعى
الزعيم الوزير املكلف بالتفاوض  ..وسأله عن تفاصيل
القضية..فكانت اجابة الوزير :
«سيدي الرئيس القضية  ».. très difficileفقاطعه
الزعيم برسعة قائال « :إنت تفاوض باسم الدولة
التونسية  ..!..وهاك ..ماكش فالح ال يف عربية ..وال
فرنساوية !..وظاهر فيك موش فاهم الحكاية أصال»
وامر بعزله.

ّ
ّ
وفنانون
فن

تتويح جديد لفيلم «أطياف»
لمهدي الهميلي بكالكوتا

تحصل فيلم أطياف» ملهدي الهمييل عىل تنويه
خاص من لجنة تحكيم مهرجان كالكوتا السينمائي
بالهند.
و»أطياف» من تأليف وإخراج مهدي الهمييل
وموسيقى تصويرية ألمني بوحافة ،وتوزيع رشكة
« »MAD Solutionsيف العالم العربي ،وهو إنتاج مشرتك
بني يول فيلم هاوس (تونس) وتارانتوال (لوكسمبورغ)
وأم بي أم فيلم (فرنسا) ،وكالندستينو لإلنتاج (تونس)
وعالّم فيلم (الواليات املتحدة األمريكية) ،وتم يف الورشة
الكندية املرموقة (.)Grand Nord
يف هذا الفيلم ،كان مهدي همييل وفيا لتوجهه
السينمائي ،إذ ما انفك يالحق القضايا الكامنة
واملشاكل الراكدة يح ّركها ويثري بها التغيري يف دواخل
ّ
املتلقي ،وهذه امل ّرة كان الفيلم مليئا بالثنائيات.
ومن نظرة االمومة إىل نظرة البنوة ،ومن نظرة
األرسة إىل نظرة املجتمع ،تسافر بك كامريا املخرج يف
رحلة من املشاعر املتناقضة بني األرسي واالجتماعي
دون تجاهل الجانب السيايس وما ّ
يلف ذلك من احكام
«أخالقوية».

إيناس بن عثمان تتألق في مهرجان
هوليوود السينمائي

فيلم «سلوى» إليناس بن عثمان انتاج املركز
الوطني للسينما والصورة يتحصل عىل تنويه خاص
من لجنة تحكيم مهرجان هوليوود للفيلم العربي يف
لوس أنجلوس .
الفيلم القصري “سلوى” الذي سبق عرضه يف الدورة
املاضية أليام قرطاج السينمائية مقتبس عن قصة
“وهم ليلة حب” للكاتب والروائي التونيس لسعد بن
حسني وبطولة املمثلة ريم البنا.
ويعد الفيلم جريئا من حيث الطرح حيث يصور

حكاية فتاة “بائعة هوى” تحاول التحرر من قيد
بيع الجسد قرسا والبحث عن الحب الصادق لتصطدم
بواقع مر ،حيث يغوص الفيلم يف عالم الدعارة ويعري
جوانب خفية مأساوية من حياة بائعات الهوى.

عائشة بن أحمد تعود إلى الشاشة
الصغيرة بمسلسل «نزوة»

النجمة التونسية
نافست
عائشة بن أحمد بقوة يف موسم
رمضان  2022بمسلسل “ملف
رسي” ،الذي تدور أحداثه يف إطار
من اإلثارة والتشويق ،ليناقش
العديد من القضايا الحياتية مليئة
بالغموض واألرسار.
وشاركها يف بطولته النجوم
هاني سالمة ،ماجد املرصي ،نضال
الشافعي ،أحمد سعيد عبد الغني،
وهو إنتاج رشكة مجموعة فنون مرص ،تأليف محمود
حجاج ،ومن إخراج حسني الباليس.
بعد هذه املنافسة القوية والناجحة تعانق عائشة
بن أحمد محبيها من جديد بمسلسل «نزوة» حيث
طرحت منصة شاهد «البوسرت» الرسمي لهذا العمل
الذي يشاركها بطولته الفنان خالد النبوي...
ويجسد الفنان خالد النبوي ،يف املسلسل ،شخصية
عمر شاهني ،وتجسد شخصية أحالم الفنانة سلوى
محمد عيل وتجسد الفنانة عائشة بن أحمد شخصية
هالة زوجة ابنها الفنان عمر الشناوي.
وتم تصوير أحداث املسلسل بني القاهرة والجونة
والغردقة.
مسلسل «النزوة» بطولة خالد النبوي وعائشة بن
أحمد ومراد مكرم وسايل شاهني وعمر الشناوي وعمرو
صالح ورمزي العدل وزياد خالد النبوي ومخرج منفذ
أحمد صالح سوني وإخراج أمري رمسيس.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

الشارع الرياضي

خطأ صحيح

الحديث كله خالل الساعات وااليام القليلة املاضية تر ّكز عىل بطلتنا الجميلة والرائعة
والفريدة واملميزة أنس جابر التي كتبت اسمها بأحرف من ذهب يف سماء رياضة التنس العاملي
بعد تتويجها باللقب األكرب يف مسريتها االحرتافية اىل حد االن دورة مدريد
(فئة  1000نقطة) إثر فوزها يف النهائي عىل األمريكية جيسيكا
بيغوال الرابعة عرشة  ،7-5صفر.6-2 ،-6
ويعترب هذا اللقب الثاني للبطلة التونسية العاملية أنس جابر يف
مسريتها االحرتافية بعد فوزها بدورة برمنغهام اإلنقليزية العام
املايض عىل املالعب العشبية عندما أصبحت أول العبة عربية
تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة املحرتفات.
تتويج م ّكن بطلتنا من تحقيق قفزة جديدة يف التصنيف
العاملي لالعبات املحرتفات للتنس حيث ارتقت أنس جابر من
املركز العارش إىل املركز السابع عامليا وهو أفضل تصنيف يف
مسريتها اىل حد االن ولم يسبقها اليه أي العب عربي أو افريقي.
الحديث عن جابر مأل الدنيا وشغل الناس واالشادة
بالبطلة التونسية كانت ذات بعد عاملي نظرا
لقيمة االنجاز الباهر ولكن األمر لم
يقترص عىل الجانب الريايض فقط بل
طال مداه بعض الجوانب االخرى
يف عالقة الالعبة باملنظمني
واملستشهرين وذلك بعد رفضها
تس ّلم «قارورة شامبانيا» خالل
مراسم تسليم رمز البطولة
مثلما هو معمول به يف مثل
هذه الدورات والبطوالت.
ّ
أن قارورات
ومعروف
النبيذ هذه تابعة عادة
لرشكات رعاة ملثل هذه
ورفض
املسابقات
استالمها أو التقاط
صورة معها يثري
جدال كبريا عىل غرار
ما حصل مع رونالدو
عندما قام بإزاحة علبة
«كوكا كوال» من أمامه
خالل مؤتمر صحفي.
من جانبها قالت أنس
عن ترصفها إنها
رفضت ذلك أوال
النها مسلمة وثانيا
احرتاما لبلدها ولكل
العرب الذي يتابعون الحدث
وهو كالم معقول ومقبول جدا
ويحسب لها ولكنه يصنّف ضمن
االعراف الرياضية كخطإ قد يكلفها
بعض الخسائر لكن ذلك ال يهم طاملا
أن ساعدها يضمن لها النجاح فال
خوف من عزوف املستشهرين الذين لم
يكونوا يؤمنون بها منذ البداية.
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معلول
ّ
يسخن

مع اقرتاب أيّ استحقاق ريايض مهم سيواء تع ّلق األمر بالفرق أو باملنتخبات يتم تداول اسم
املد ّرب التونيس نبيل معلول ليكون رجل املرحلة يف الفرتة القادمة .األمر ال يقترص عىل السوق
ّ
جس نبض «الحاج»
املحلية فقط وإنما يشمل كذلك عدة دوريات ومنتخبات عربية تعوّدت عىل
الذي يعرف جيّدا كيف يسوّق اسمه.
نبيل معلول الذي توّ ج مؤخرا بلقب الدوري الكويتي مع فريق الكويت لم يجدد عقده اىل حد
اآلن ورغم ّ
أن البعض ربط األمر برتدّد املسؤولني الكويتيني بعد ضياع لقبني من بني يدي معلول
ّ
ّ
ّ
خالل تجربته األخرية فإن الحقيقة تبدو أبعد من ذلك بكثري بما أن معلول يرتصد كرسيا آخر قد
يصبح شاغرا يف وقت قريب.
ّ
مصادر صحفية عراقية كشفت أن لجنة الخرباء باالتحاد العراقي لكرة القدم رشحت نبيل
معلول لتويل املقاليد الفنية ألسود الرافدين وأبطال الٌقارة اآلسيوية ( )2007خلفا للرصبي
زيلكو برتوفيتش الذي أخفق يف العبور باملنتخب العراقي إىل مونديال قطر .اسم املنتخب
العراقي يبقى مسيال للعاب باعتبار مكانته أسيويا وكذلك نظرا للحوافز املادية الكبرية التي
ّ
يوفرها االتحاد العراقي ولكن مصادر موثوقة كشفت لـ»الشارع املغاربي» أن معلول لن يحدّد
قيمة
مصريه يف الوقت الراهن ألنه يريد الفوز بمهمة تدريبية جديدة تبدو أرفع
واستحقاقا .الحديث هنا وأوّال يدور عن املنتخب التونيس .فمعلول
يعتقد كثريا أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع
الجريء لن يغامر بلعب املونديال بالناخب الوطني الحايل جالل
القادري لذلك هو ينتظر الفرصة السانحة للقبض عىل «فرصته أو
فريسته» .وهذا الكالم يتداول بقوّة داخل كواليس املنتخب والفكرة
موجودة بطبعها يف رأس الجريء .الوجهة الثانية التي يضعها
معلول نصب عينيه هي تدريب الرتجي إذ أن الوضعية الحالية التي
يم ّر بها الفريق تجعل التغيري واردا وبقوّة وجماهري الرتجي قد ترحّ ب
ّ
فإن الفرتة
بعودة مدربها السابق يف صورة اختار املدّب ذلك .وعليه
القادمة قد تشهد عديد التطورات املثرية يف عالقة معلول باملنتخب
وبشيخ االندية التونسية فمن سيكون الضحية رايض الجعايدي أم
جالل القادري؟

هناية الرحلة
علم «الشارع املغاربي» من مصادر موثوقة ّ
أن الالعب الدويل الجزائري عبد
القادر بدران املدافع املحوري للرتجي الريايض التونيس حسم مستقبله رسميا
بعد أن منح توقيعه لنادي «الوصل» االماراتي.
املصادر ذاتها كشفت ّ
أن الفرتة املاضية التي سبقت مباراة الرتجي ووفاق
سطيف الجزائري شهدت تحوّل الالعب اىل االمارات يف زيارة خاطفة كان الهدف
منها الجلوس اىل مسؤويل «الوصل» للتباحث حول صيغة العقد الجديد .عقد
الالعب مع الرتجي ينتهي موىف شهر جوان القادم ولم تعد له الرغبة يف البقاء
لعدّة اعتبارات منها املادي بسبب عجز الرتجي عن مسايرة رغباته املادية وثانيا
خالفاته املتك ّررة مع مد ّرب الفريق رايض الجعايدي فضال عن توتّر عالقته
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بالجماهري بعد تسببه يف انسحاب الرتجي من مسابقة دوري االبطال
إثر الهفوة الفادحة التي ارتكبها يف مباراة العودة أمام سطيف.
تحوّل بدران اىل الدوري االماراتي يبقى وحسب املصادر
ذاتها مرشوطا فالالعب بإمكانه تغيري وجهته متى شاء ذلك
خاصة أنه يدرس بعض العروض الجانبية االخرى التي تبدو
مهمة كذلك عىل غرار عرض الفيصيل السعودي .أما االهم
من ذلك فهو ان الالعب يمني النفس بالحصول عىل عرض
محرتم من كبريي كرة القدم املرصية اللذين وصلها ملف
بدران وهما االن بصدد دراسته.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

الشارع الرياضي

مترد داخيل
ّ

قدّم الرتجي الريايض التونيس واحدة من
أسوأ مبارياته يف الفرتة األخرية وواحدة من
أسوأ املباريات يف تاريخ الدربيات بعدما
اكتفى طيلة  90دقيقة بالدفاع يف
مواجهة االفريقي رافضا اللعب
خاصة خالل الشوط الثاني.
ولوال حارسه الجديد الصدقي
الدبيش لكانت الهزيمة مستحقة
لفريق باب سويقة الذي لم
نتعوّد منه مثل هذا املستوى
خاصة عىل املستوى املحيل.
االستياء يف صفوف الجماهري
كان واضحا بصفة كبرية
والجميع صبّ جام غضبه عىل
مد ّرب الفريق رايض الجعايدي الذي
يبدو أنه يتميّز يف الكالم أكثر من تميّزه
عىل امليدان عىل االقل اىل حد اآلن.
االستياء من رايض الجعايدي ليس
حكرا عىل الجماهري وقدماء الالعبني
فقط بل شمل أيضا عددا كبريا من العبي
الفريق الذين يرفضون بعض املمارسات
التي يأتيها الجعايدي يف طريقة إرشافه
عىل تدريب الفريق .مصادر موثوقة كشفت
لـ«الشارع املغاربي» أن طريقة الجعايدي يف
تدريب وتحفيز العبيه تثري حفيظتهم بسبب
منسوب التعايل الكبري يف طريقة كالمه إضافة
اىل ّ
أن الرجل يحاول الترصّ ف وكأنه انقليزي لحما
ودما ويحاول فرض بعض الطقوس الغريبة عىل
الالعبني منها االجتماع بهم يف ثالث مناسبات
ّ
يوميا كما انه يقوم
بتفقد غرفهم ليال وكأنه ويل ّ
ّ
ويص عليهم مقتحما خلوتهم وماسا
أمرهم أو
ّ
حتى بكرامتهم .هذه املمارسات جعلت شقا كبريا
من العبي الفريق يف حالة غضب شديدة ومنهم
من أعلم رئيس النادي بذلك وهناك من املقربني
من هيئة الرتجي من ّ
فس تراجع مردود الفريق
بتقاعس بعض الالعبني الذين يحاولون سحب
البساط من تحت قدمي الجعايدي من خالل
الدخول علنا يف تم ّرد داخيل.

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :
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نجح النادي االفريقي يف تجاوز عقبة مباراة الدربي ض ّد الغريم األزيل
الرتجي الريايض التونيس بسالم رغم تفويته يف نقاط االنتصار بعد إهداره
أكثر من فرصة كانت قادرة عىل حسم اللقاء عىل غرار رضبة الجزاء التي
أهدرها شهاب العبيدي .تعادل لم يرض االنصار كثريا بحكم وضعية الفريق
يف الرتتيب العام لكنه كان كافيا ملنح االطار الفني بعض الثقة والطمأنينة بعد
ّ
الشك كادت تدخل الفريق يف أزمة هو يف االصل يف غنى عنها.
فرتة من
ويمكن القول إن النادي االفريقي بنسخته الحالية قادر عىل إنقاذ
موسمه بضمان مشاركة افريقية يف املوسم القادم يف صورة
تجاوز منافسيه يف املباريات القادمة ويبقى أمل
التتويج بالبطولة قائم الذات يف صورة تعثّر
املتصدّر .بالتوازي مع ذلك لم يخف بعض املؤثرين
يف الفريق غضبهم من سياسات مد ّرب الفريق
منترص الوحييش الذي يرفض رغم النصائح
التعويل عىل أبناء النادي ممن اثبتوا علوّ
ّ
التمسك باالستنجاد بمنتدبيه
كعبهم مقابل
الجدد والذين لم يقدموا شيئا باستثناء اسم
او اثنني.
مباراة الدربي بدأها االفريقي بـ11
العبا محليا ومن دون أي العب أجنبي
وهو ما يعني فشال ذريعا ملريكاتو
االجانب الذي هندسه الوحييش خاصة
يف ما يتع ّلق بالجالية الجزائرية التي
لم تقدّم شيئا منذ وصولها اىل مركب
االفريقي بدءا بالثنائي العمارة
وبالحسيني وصوال اىل زردوم.
هذه النقطة جعلت رئيس
ّ
يتدخل
االفريقي يوسف العلمي
ويشعر مدربه برضورة مراجعة
حساباته وخاصة عدم التعويل
الجزائريني
الالعبني
عىل
لتواضع
نظرا
مستقبال
امكاناتهم وارتفاع مهرهم
ويبدو ان منترص الوحييش بدأ
يعمل بهذه النصحية بدليل
التشكيلة التي خاض بها مباراة
الدربي.

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

المؤسسة والمديرة المسؤولة
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الرئيس واجلالية
اجلزائرية

مستشارو التحرير :

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية
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ّ
الفالح
منير

مراسل قار بأوروبا :

جمال بن جميع
ّ
الفني :
المدير

فيصل بن البشير
المستشار الرقمي:

بهاء الباهي

رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي

االستشارات التاريخية :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

معز زيّود  -الحبيب القيزاني

د.محمد لطفي الشايبي

هيفاء بن محمد

ّ
كتاب افتتاحيات :

الريبورتاجات :

العنوان :

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

محمد الجاللي
التحرير :

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

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

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة BETA:
i@beta.com.tn

