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2الشارع السياسي
االفتتاحيةاالفتتاحية

يف  املعتمدة  الديمقراطية  اآلليات  تعجز  حني 
عقدة  حل  أو  األوضاع  حلحلة  عن  سيايس  نظام 
العام  الشأن  يف  الفاعلون  يختار  مستعصية، 
املرجعية  تعليق  اىل  اللجوء  وجمعيات  أحزاب  من 
االنتخابية وموازينها التمثيلية واالحتكام اىل حلول 
املوروث  أو من  رافعات مستحدثة  وتوافقات عرب 
الطيف  ألوسع  الجامع  الحوار  وأبرزها  الوطني 
املجتمعي. اال ان اللجوء اىل الحوار ال يمثل قاعدة 
املسار  يف  نادرة  لحظة  هو  بل  عادية  محطة  أو 
السيايس باعتباره خروجا عن مبدإ التسيري العادي 
لذا،  املؤسساتي.  الحكم  لنواميس  وتعليقا  للدولة 
نادرا جدا ما تنظم الديمقراطيات العريقة حوارات 
وطنية توازي يف مساراتها عمل املؤسسات املنتخبة 

او املمثلة لألجسام املجتمعية.

عن  عجزت  التي  االنظمة  يف  تتعدد  املقابل  يف 
للواقع  حقيقية  بتمثيلية  تحظى  مؤسسات  بناء 
العميقة  وديناميكياته  تنوعه  وترتجم  املجتمعي 
االشكاالت  حل  عن  والعجز  التعّطل  محطات 
وتجميع الغالبية الفعلية حول رؤى وسبل للتجاوز. 
السياسية،  للهندسة  الهيكيل  الفشل  هذا  ازاء 
تتعدد الدعوات اىل عقد الحوارات الوطنية وتتحول 
العادي  السيايس  الفعل  طقوس  من  طقس  اىل 
ويؤرخ بعضها ملراحل االنتقال عوضا عن االختيار 
وتجديد  بناء  آليات  ضمن  والواعي  الحر  الشعبي 

دوري للرشعيات.

ولدت  تونس  يف  وآلياته  املؤسساتي  البناء  وألن 
2014 مشوهة عىل ايدي  بعد مخاض الدستور يف 
أحزاب ال تحمل اي مرشوع مستقبيل يحكمه اطار 
مرجعي متناسق يؤسس لدولة تشبه شعبنا وتعرّب 
وانحيازه  قراره  وسيادة  واستقالليته  تنوعه  عن 
وتحييد  املسؤولية  عىل  السلمي  التداول  ملبدأ 
املرفق العام واعتبار جهاز الحكم تجسيدا لفضاء 
بشكل  الوطنية  الحوارات  مثّلت  املشرتك،  العيش 
مكثف وبتواتر غري طبيعي البديل العميل للتسيري 
املؤسساتي وتعويضا له. فمن قرطاج I اىل قرطاج 
II  اىل دعوات املركزية النقابية تأسيسا عىل تجربة 
2013، كان البحث عن مخارج لألزمات بعيدا عن 
األفق  هو  الدستور  نظريا  ضمنها  التي  اآلليات 
الوحيد امام طبقة سياسية لم يكن الخلق واالبداع 

احدى مزاياها.

وتصفية  النيابي  املجلس  حل  فبعد  اليوم  اما 
الرتكة املؤسساتية للنهضة او بعضها من هيئات 
غربية  دول  الحاح  عىل  وبناء  صورية  دستورية 
فقدت مقومات هيمنتها يف ساحات عاملية عدة ولم 
ملمارسة  شبيهاتها  وبعض  تونس  سوى  لها  يبق 
"الدعوة والتبشري الديمقراطي" وتفاعال مع رغبة 
االنجراف  امام  صمدت  التي  الوطنية  املنظمات 
الرئيس قيس سعيد عقد العزم  الشعبي، يبدو ان 

تتوّضح  لم  بهندسة  وطني  حوار  تنظيم  عىل 
الحزبي ولم  معاملها بعد ولم تحدد حدود مجالها 

يبح بعد بمآالته املرتقبة.

ان اي حدث سيايس ال يحّلل كفعل معزول بل 
يُقرأ ضمن سياقاته والحوار الوطني يندرج ضمن 
 2019 منذ  تونس  يف  انتهجت  التي  املسارات  بنية 
اىل  االرتقاء  يف  سعيد  قيس  نجح  ان  منذ  وخاصة 
مصاف الالعب االبرز يف الساحة واملحرك الحرصي 
25 جويلية  انتفاضة  داخلها عىل وقع  للمبادرات 
وما ترتّب عنها من اعادة رسم الخرائط السياسية.  
من املؤكد ان الرئيس سعيد لن يتنازل عن املساحة 
االلكرتونية  االستشارة  عرب  استحدثها  التي 
التي  األراء  كل  متجاوزا  بنتائجها  وسيتمسك 
حاولت تنسيب تمثيليتها. كما سيعمل عىل حرص 
والدستوري  القانوني  املبحث  داخل  النقاشات 
غريه  دون  واالقتصادي  املعييش  عريض  وبشكل 
مع الضغط للوصول اىل نتائج تدعم السري الرسيع 
سعيد  يعتربها  والتي  االنتخابية  املحطات  نحو 
قبل  ملرحلة  وختما  ملرشوعه  شعبيا  املقال  فصل 

فيها االحتكام لغري الشعب.

والسؤال الذي يتبادر للذهن اليوم هو "ما الذي 
اخفاقات  ويتخطى  ناجحا  الحوار  هذا  سيجعل 
لإلجابة  األوىل  املنهجية  الخطوة  ان  سابقيه؟."  
عن هذا التساؤل ال يكون بإنكار التجارب املاضية 
الضعف  مكامن  بتحليل  بل  مراكماتها  وحجب 
وتحديد االنحرافات من لحظة التأسيس اىل اعالن 
الرئيس  اليه  الذي دعا  الحوار  لن يقطع  النتائج.  
مع محطاته املماثلة يف السابق اال باعتماد املنهج 

والتميش واملبدأ والقيم التالية:

السابقة  الحوارات  كل  انحرصت  لقد   1-
والحقوقي  والنقابي  الحزبي  الفعل  اسوار  داخل 
من  الرأي  واصحاب  الفكري  الفضاء  وأهملت 
النخب املثقفة واالكاديمية وحاميل املشاريع التي 
حلم  وانجاز  واالبداع  التميز  مجتمع  لبناء  تهدف 
قيمة  يعيل  نظام  تصّور  يف  التونسية  العبقرية 
اذا استمر مسار الحوار باستثناء  الذكاء والخلق. 
الفكري،  الحقل  يف  الفاعلة  النخب  استبعاد  او 
الخواء  للحديث عن قطع مع منظومة  فال مجال 
رسكلة  اعادة  املتخاطبني  لقاء  وسيكون  والفراغ 
االبداع محليا  مفاهيم تجاوزتها االحداث وأنساق 

وعامليا.

ان هدف السيايس يف التمثاّلت الشعبية هو   2-
خدمة الناس وتوفري الخدمات ويف وضعنا الحايل، 
تحسني الظروف املعيشية الصعبة ألوسع املكونات 
الشعبية. لذا، لن يحظى الحوار بمتابعة من الناس 
تحفزهم  ولن  االقتصادية  االزمة  تسحقهم  الذين 
يف  الواقع،  ارض  عىل  اقرتنت،  اذا  اال  مخرجاته 
الربيد  ومكاتب  واملستشفيات  واملدارس  االسواق 

بتحّسن  الشعبي  الوجع  فضاءات  من  وغريها 
وانخفاض  للخدمات  نوعية  وطفرة  ملموس 

متواصل لألسعار.

يضمن  لن  الحوار  هذا  ان  املؤكد  من   3-
مشاركة الجميع وانه سيضع جملة من الرشوط 
مع  القطيعة  اختارت  حزبية  ملجاميع  االقصائية 
املسار السيايس الذي اطلقته انتفاضة 25 جويلية 
او التنظيمات التي ال ترى يف الحوار بديال عن حالة 
من  جملة  خلقته  الذي  االبعاد  املتعدد  االنسداد 
الظروف واملواقف. اال ان الحوار بطبيعته ال طائل 
من عقده اذا بني عىل تصور توافقي يلغي الجدل 
قاعدة  تكون  ان  املبدئي  من  والرصاع.  والتناقض 
واالستقالل  الوطنية  بالسيادة  التمسك  الحوار 
بد  ال  ولكن  السابقة  املنظومة  فساد  مع  والقطع 
من تقليص مساحات العزل والتهميش واالقصاء. 
يجب ان يسعى القائمون عىل هذه املبادرة لحشد 
باختالفها  التصورات  حملة  من  تونس  ابناء  كل 

وتناقضاتها دون احكام مسبقة.

ان املطروح عىل مائدة املتحاورين يتجاوز   4-
والحيني  الحايل  للمأزق  مخارج  يف  التفكري  مجرد 
مجمل  بأن  الوعي  لهم  يكون  ان  املأمول  ومن 
مجتمعيا  عنها  يرتتب  وما  السياسية  الحياة 
فال  والتأليف.  والتفاعل  النقاش  مادة  سيكون 
مجال لحرص الحوار داخل دوائر التشابه والتماثل 
والرأي  الخربة  ومجال  واالختصاص  الوظيفة  يف 
السيايس ومركز االهتمام. لن تُزهر شجرة الحوار 
وعلماء  والفنانني  الفالسفة  افكار  سقتها  اذا  اال 
االسرتاتيجيني  وتحاليل  واملؤرخني  االنسانيات 
من  الحقيقيني  الدولة  رجاالت  وتوجيهات 
وممثيل  واألطباء  العلمية  والنخب  األجيال  كل 
القطاعات املهّمشة وكل من يحمل مرشوعا يخدم 

البالد.

االسابيع  خالل  السيايس  الفعل  المس  لقد 
املشاهد  أسوأ  لنا  وقدم  صوره  بكل  القاع  االخرية 
عما آلت اليه األمور داخل ساحة مفّككة تحكمها 
االشاعة واإلثارة والفلكلور الحزبي وغياب الوازع 
تفيش  يف  أسهم  السقوط  هذا  والقيم.  األخالقي 
النفور الجماعي من السياسة وخطاباتها. فعديد 
األحزاب تحّولت اىل اجهزة تؤثث مشهدية مقرفة 
يغرّي  وال  الناس  باهتمام  يستأثر  ال  عبثي  لرصاع 
مسارات األحداث لفراغ املضامني وضحالة املحتوى 

الفكري والبدائل.

هذا الوضع يمكن ان يمثل فرصة اخرتاق امام 
الحوار اذا نجح يف القطع مع بؤس املشهد السيايس 
امُلَحل وأسس لجدلية  للربملان  العبثية  والرصاعات 
الفكر والفعل وقدم منصة تحظى باحرتام الشارع 

النها تعيل قيمة االبداع والتجديد.

د. رافع الطبيب 
استاذ العلوم الجيوسياسية والعالقات الدولية جامعة منوبة

شجرة احلوار لن ُتزهر إال إذا سقتها
إضافات املفكرين !
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زوووووم

المشيشي في قطر

اكد مصدر قريب من رئيس الحكومة السابق هشام 
يف  فرتة  منذ  مقيم  انه  املغاربي"   لـ"الشارع  املشييش 
ُمَعيّنة  الدوحة وانه انطلق يف تجربة  القطرية  العاصمة 
االكاديمي وذات  البحث  املجال  انها يف  املصدر عىل  شّدد 

طبيعة استشارية . 
سابقني  مسؤولني  بقائمة  بذلك  املشييش  ويلتحق 
النشاط  معلوم  الوحيد  يكون  ويكاد  البالد.  غادروا 
حاليا فيما تطرح تساؤالت حول كيفية مواجهة البقية 
كان  بما  مقارنة  املكلفة  الخارج  يف  العيش  مصاريف 
البعض منهم يتقاىض يف تونس عىل غرار املديرة السابقة 
منذ  البالد  غادرت  التي  عكاشة  نادية  الرئايس  للديوان 
شهر جانفي املنقيض والتي كانت محطتها االوىل فرنسا 
قبل ان تنتقل اىل االمارات العربية املتحدة اين تقيم حاليا.
لهم  ممن  السياسيني  الناشطني  جل  ان  واملعلوم 
معاريض  من  وتحديدا  بالخارج  اقامات  او  جنسيات 
مسار 25 جويلة غادروا تونس واستأنفوا حياتهم بشكل 

طبيعي.
املغاربي" ملف خاص يف عدد  "الشارع  لـ  وسيكون 

قادم حول ذلك . 

الصلح الجزائي

رجل  الرياحي  سليم  ان  املغاربي"  "الشارع  علم 
 2019 الرئاسية  لالنتخابات  السابق  واملرتشح  االعمال 
الحر قد يكون  الوطني  االتحاد  السابق لحزب  والرئيس 
لالنتفاع  طلبا  سيقدمون  الذين  االعمال  رجال  بني  من 
بالصلح الجزائي الذي صدر يف الرائد الرسمي منذ شهرين 

تقريبا )يوم 20 مارس 2022(.
الرياحي قد اعلن نهاية االسبوع املنقيض عن  وكان 
اعتزامه العودة اىل تونس ووضع نفسه عىل ذمة القضاء 
البالد  منعته من دخول  كان ضحية مؤامرة  انه  معتربا 
رئيس  له  تدوينة  يف  واتهم   2016 منذ  انطلقت  وانها 
معاونيه  من  وعدد  الشاهد  يوسف  االسبق  الحكومة 

ومستشاريه بتدبريها.

6 مشاريع في 6 سنوات

السيايس  يتزعمها  التي  الوطني  الخالص  جبهة 
املخرضم احمد نجيب الشابي والتي تقدم نفسها كبديل 
لـ" منظومة قيس سعيد" هي سادس مرشوع سيايس 
للشابي منذ فشله يف االنتخابات الرئاسية لسنة  2014 
. البداية كانت مع "مسارات" ثم تأسيس حزب الحركة 
املدني  االتحاد  ثم  قادرون"   " مبادرة  ثم  الديمقراطية 
الذي ضم مجموعة احزاب شاركت يف االنتخابات البلدية 
"امل" سنة  تاسيس حزب  املشاركة يف  ثم   2018 لسنة 
2020 برئاسة ثالثية تضم الشابي بصفته رئيسا للهيئة 
الوطني  للمجلس  رئيسة  اللومي  وسلمى  السياسية 
الهيئة  رئيس  بلحاج  ورضا  للحزب  القانونية  واملمثلة 
التنفيذية او مدير تنفيذي.  ويوم 26 افريل 2022 اعلن 
التي  الوطني"  الخالص  جبهة  تأسيس"  عن  الشابي 

نفتح بداية من هذا العدد ركنا 
جديدا مخصصا للشأن القضائي 
االعالمي  عليه  يرشف  بالدنا  يف 
واجه.  لطفي  األستاذ  واملحامي 
هذا الركن كبقية أركان الجريدة 
فيه  تمتزج  فضاء  بمثابة  هو 

املوضوعية  والتحاليل  والدقيقة  املثبّتة  االخبار 
التيارات  كّل  من  املتعددة  واملواقف  املحايدة 

السياسية والفكرية يف البالد دون استثناء.
عالم  يف  الفاعلني  كل  ندعو  الغرض  هذا  يف 
وأساتذة  ومحامني  قضاة  من  ببالدنا  القضاء 
كنف  يف  الجريدة  أعمدة  عىل  للتفاعل  قانون 
العالقة  املسائل  أهم  حول  واملسؤولية  الحرية 
الفلسفي  مفهومه  يف  العدل  إرساء  درب  عىل 

الشامل ببالدنا.
الرجاء بعث املراسالت عىل العنوان االلكرتوني 

للزميل لطفي واجه : 
ouajahlotfi@gmail.com

»الشارع القضائي«

صورة وحقائق زووم
زووم
زووم
زووم

النهضة  حركة  وبني  بينه  تحالف  اول  وتعترب  يتزعمها 
بعد ان كان يصفها بخصمه االول وكان احد ضحايا ما 

يسمى بذبابها االزرق.
الكرامة  وائتالف  النهضة  احزاب  الجبهة  وتضم هذه 

وقلب تونس وتونس االرادة وحزب االمل.

بجالء  احتفال  أول  بمناسبة  التقطت  الصورة  هذه 
وقد   .1963 سنة  بنزرت  مدينة  عن  الفرنسية  القوات 
من  كل  االحتفاالت-  الصورة  ذلك  تربز  -مثلما  حرض 
جمال عبد النارص عن جمهورية مرص وأحمد بن بلة عن 

جمهورية الجزائر.
استظهر قيس سعيد بهذه الصورة عند لقائه بوزير 
الخارجية عثمان الجرندي قائال: »ربما ال يتذكر الكثريون 
الرؤساء  بني  تجمع  التي  التاريخية  الصورة  هذه  أن 
اتخذت خالل حضورهم  بلة  النارص وبن  بورقيبة وعبد 
مؤتمر باندونغ )انعقد يف أندونيسيا يف 24 أفريل 1955(«.

الجرندي  عثمان  »الطايف«  الوزير  كان  ان  يُعرف  ال 
رأسه  طأطأ  ولعله  رئيسه  خطأ  تصويب  عىل  تجرأ  قد 
أيضا  نفسه  هو  كان  ربما  ومستحسنا،  مؤيدا  كالعادة 

يجهل تاريخ الصورة واملناسبة التي التقطت فيها.
سالم  الشعب  بحركة  القيادي  كتب  أخرى  جهة  من 
األبيض تعليقا عىل الصورة جاء فيه: »إن كال من بورقيبة 
الوقت كانت  ذلك  املؤتمر، ففي  ذلك  لم يحرضا  بّلة  وبن 
تونس والجزائر تحت االستعمار الفرنيس. ومثّل الحركة 
الوطنية التونسية الزعيم صالح بن يوسف وحرض نيابة 
حسني  الزعيمان  الجزائري  الوطني  التحرير  جبهة  عن 
آيت أحمد ومحمد يزيد. أما الصورة التي عرضها الرئيس 
فقد أُخذت عىل هامش االحتفاالت بعيد الجالء ببنزرت يف 

ديسمرب 1963«.
ما نسيه سالم األبيض التذكري بأن بورقيبة كان عند 
انعقاد مؤتمر باندونغ معتقال يف غياهب املنايف والسجون 

من سنة 1952 اىل سنة 1955.
ما رّضه لو ذّكر بذلك؟.قديما قالوا إن الحقد اعمى..
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الحكومة  رئاسة  تعد  لم   117 املنشور  صدور  بعد 
القوة االقوى إذ أصبح يحكم املشهد منطقان : املنطق 
التعبري  هي  الدولة  ان  باعتبار  املؤسساتي  الدستوري 
األمر  ومنطق  ومؤسساتها،  بقوانينها  األعىل  السيايس 
املنطقان  وهذان  الدولة.  رئيس  بإرادة  املرتبط  الواقع 
الدولة  تسيري  يسّهل  بينهما  انسجام  تحقيق  يحاوالن 
السيايس  والنظام  الدستور  صياغة  إعادة  انتظار  يف 
والعالقة بني مؤسسات الدولة: فال يمكن لهذه الشبكة 
التصحيح  "حركة  تحت  املختفية  التناقضات  من 
وهذا  العملية  املمارسة  لحظة  يف  تتجىل  أال  واإلصالح" 
املعطيات  تحليل  وحسب  رأيي  حسب  فعال  حصل  ما 
طبيعة  مع  وانسجاما  الحكومة،  فرئيسة  املتوفرة. 
واملرتبطة  السوق  اقتصاد  يف  كليا  املنخرطة  الدولة 
باالقتصاد الرأسمايل، وربما انسجاما أيضا مع مضامني 
تكليفها،  لحظة  الدولة  رئيس  مع  السيايس  االتفاق 
تمارس إدارة الحكومة بما هي مثال،  رضورة الرتفيع يف 
األسعار بغاية املحافظة عىل التوازنات املالية واالبتعاد 
عن شبح إفالس الدولة، وهي إحدى الوظائف الرئيسية 
لكل حكومة. ويف املقابل يمارس رئيس الدولة السياسة 
انسجاما مع دولة متخيلة اىل درجة يبدو معها وكأنه 
يريد  كمن  فهو  الدولة.  طبيعة  عن  انفصال  حالة  يف 
من النحل إنتاج الحليب. يطلب عدم الرتفيع يف أسعار 
بعض املنتجات "انتصارا للشعب" مع االحتفاظ بآليات 
مما  املجتمع  حاجات  وتوفري  للتنمية  كمحرك  السوق 
يجعل رئيسة الحكومة تعمل يف إطار مفارقة تضطرها 
إىل اإلنسجام مع متناقضني: مقتضيات الدولة الواقعية 

ومقتضيات الرضورة السياسية لرئيس الدولة.
يجد  بالتعارضات  وامليلء  املتشعب  الوضع  هذا  يف 
عرقلة  رضورة  أمام  نفسه  سعيد  قيس  الدولة  رئيس 
رضورة  أمام  رئيستها  يضع  مما  الحكومة  نشاط 
ترى  ما  اتخاذ  عن  التوقف  أو  الدولة  رئيس  معارضة 
مناسبا من القرارات وهي وضعية تستدعي فعال تقديم 

االستقالة.
فهل كانت إشاعة خرب استقالة نجالء بودن رئيسة 
مضادة  سياسية  دعاية  مجرد  أم  حقيقة  الحكومة 

لتميش رئيس الدولة؟
 الواضح أن الخرب كان بمثابة الدخان الذي يؤرش عىل 
وجود نار. صحيح أن نجالء بودن لم تأت إىل القصبة إال 
عىل بساط ثقة رئيس الدولة قيس سعيد وأنها تستمد 
رشعيتها وقوتها من شعبيته االنتخابية ومن "حركته 
التصحيحية ". غري أن هذا االنسجام ال يمكنه أن يصمد 
الدولة من طرف رئيس  اتجاهني مختلفني إلدارة  أمام 
يستحوذ "مرشوعه" السيايس عىل تفكريه وعىل سلوكه 
عىل  الحكومة  رئيسة  تركز  حني  يف  العام  السيايس 
استحقاقات الدولة املتمثلة يف التوازنات املالية وتسديد 
تسيري  عن  فضال  والخارجية  الداخلية  الدولة  ديون 
املرفق العام وغريها من املهام. يبدو أن االتجاهني غري 
منسجمني انسجام املرشفني عليهما. فالرئيس منشغل 
وتنفيذ  خصومه  عىل  والرد  شعبيته  عىل  باملحافظة 
برنامجه فيما تتصدى رئيسة الحكومة إىل ثقل التسيري 

اليومي للبالد. ومسار التسيري يقتيض رضورة اتخاذ 
إجراءات منها ما أعلن عنه وزير التجارة من رضورة 
الرتفيع يف أسعار بعض املواد االساسية،  وهي بال شك 

الحسابية  املعادلة  يف  رضورية  إجراءات 
ولكنها  للدولة  املالية  للتوازنات 

املعادلة  يف  مهلكة  إجراءات 
السياسية  للتوازنات  الحسابية 
واالجتماعية التي يريدها قيس 

سعيد.
التجارة  وزير  أن  شك  ال 
 ، نفسه  تلقاء  من  ينطق  لم 

رئيسة  مع  االتفاق  بعد  بل 
أن  بمعنى  الحكومة. 

النهاية  يف  هو  القرار 
الحكومة.  رئيسة  قرار 
وهو قرار يتعارض مع 
السياسية  املصلحة 
الدولة. ذلك أن  لرئيس 
الدولة  رئيس  إعالن 
عن  تباشري  وإرسال 
الزيادة يف أثمان  عدم 
والحليب  البيض 
األعالف  يف  وبالنتيجة 
سيزيد  الفالحني  إىل 
ويساعده  شعبيته  يف 
تنفيذ  يف  التقدم  عىل 
السياسية  أجندته 
االستفتاء  يف  املتمثلة 
ولكنه  واالنتخابات 
محرج  قرار 
الحكومة  لرئيسة 

الحكومة ولكن  ناحية كونه تعطيال لسري عمل  ال من 
وتأثريا  الحكومة  رئيسة  لصورة  رضبا  أيضا  باعتباره 
سلبيا عليها. ولعل هذا أحد تفسريات خرب إقدام رئيسة 
الحكومة عىل تقديم استقالتها التي لم تتأكد بعد والتي 
تم ربما رفضها يف مرحلة أوىل من قبل رئيس الدولة ثم 
وزير  قبل  من  ثانية  مرحلة  يف  وتكذيبها  عليها  التكتم 

الشؤون االجتماعية وبعض املسؤولني اآلخرين.
وخاطبها  الحكومة  رئيسة  الدولة  رئيس  دعا  وقد 
تونس  عن  الدفاع  مهمة  معا  سيواصالن  بأنهما 
يف  رض  منه  مّسها  قد  الـ"معا"  هذه  أن  إىل  يشري  بما 
عىل  الحكومة  رئيسة  إجبار  تم  وربما  سابقة.  لحظة 
عدم  فكرة  من  مخافة  املسؤولية  تحمل  يف  االستمرار 
الرئيس عىل اختيار معاونيه ومخافة فتح ملف  قدرة 
ثقيل هو إعادة تشكيل حكومة يف ظرف حساس يتميز 
مواعيد  اقرتاب  عن  فضال  للرئيس  املعارضة  بتنامي 
إىل  أنها تحتاج منه  الرئيس  سياسية مهمة ربما يرى 

تركيز إضايف.
إن خرب تقديم رئيسة الحكومة استقالتها هو خرب 
عار عن الصحة واقعيا ولكن كل املؤرشات تدل عىل أنه 

قد حدث فعال. ولعل  يكن  لم  إن  االقرتاب منه هذا  تم 
خطاب رئيسة الحكومة الذي اعتربت فيه أن إنجازات 
والخارجي  الداخيل  الدين  تسديد  يف  تتمثل  حكومتها 
وتحويل مرتبات املوظفني يف وقتها وأحيانا قبل وقتها 
هي إنجازات حري برئيسة حكومة أن تذكرها يف خطاب 
يوحي بطريقة ضمنية بالحرج الذي وجدت فيه نفسها 
بعد تعطل قدرتها عىل معالجة امللفات الكربى واتخاذ 
ما يصلح ، يف نظرها طبعا ، من اإلجراءات يف تضارب 
واجتماعي  سيايس  الستقرار  الرئيس   حاجة  مع 

يساعده عىل امليض يف تنفيذ "مرشوعه".
وكل حرج وكل تعّطل يف مجال السياسة يعرب عنه 
فاالنشقاق   . واحد  الجوهر  ولكن  مختلفة  بأشكال 
السياسية  العبارات  هي  االنسحاب  أو  األحزاب  داخل 
الخصوصية لالستقالة يف مجال تسيري الدولة والسبب 
املسألة  وتطويق  للتجاوز.  القابل  غري  االختالف  هو 
سياسيا وإعالميا ال يعني أنها غري موجودة. فاملعلوم 
بالقوة  الوجود  عن  القديم  منذ  تحدثوا  الفالسفة  أن 
والوجود بالفعل ، واستقالة رئيسة الحكومة هي من 

صنف املوجود بالقوة. 

استقالة رئيسة احلكومة
بقوة األمر الواقع

توفيق السالمي
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سعيّد  قيس  الجمهورية  رئيس  أنصار 
ثبات  لتأكيد  ذاته  األسلوب  انتهاج  اختاروا 
ومعارضو  للدولة  التصحيحي  املسار 
»االنقالب« ساروا عىل نفس الدرب بافرتاش 
قارعة الشارع للحشد ضّد املرشوع الرئايس. 
مع ذلك ورغم دعوات الحشد غري املسبوقة 
ورغم التجييش الكبري الذي مارسه الطرفان 
ورغم ما توّفر من دعم معنوي ولوجيستي 
وفشلت  الشارع  تحريك  يف  الجميع  فشل 
أنظار  لفت  يف  مكوناتها  بكل  املسريتان 
حياتية  مسائل  يف  واملنهمك  املنهك  الشعب 
من  بكثري  أكرب  له  بالنسبة  باتت  ووجودية 
ال  وهمية  شعارات  وراء  االصطفاف  مجّرد 

تسمن وال تغني من جوع.
من  مواطنون  رفعها  التي  الشعارات 
من  قادمون  جويلية   25 حراك  أنصار 
البلدي  املرسح  مقّر  أمام  الجهات  مختلف 
قيس  الجمهورية  رئيس  طالبت  بالعاصمة 
املرور  قبل  الفاسدين  بـ«محاسبة  سعيّد 
وبـ«تطهري  واالنتخابات«  االستفتاء  اىل 
علينا  واحد خرج  بأسبوع  بعدها  القضاء«. 
الخالص  و”جبهة  االنقالب”  ضد  مواطنون 
النهضة  حركة  أنصار  بمشاركة  الوطني” 
باالنقالب  وصفوه  ما  بسقوط  للمناداة 
الشهداء«  لدماء  ”اوفياء  شعارات  رافعني 

و”تونس تونس حرة واالنقالب عىل برة«.
تعكس  تكن  لم  أهميتها  عىل  الشعارات 
الشعبية  واملسرية  الحقيقي  الشارع  نبض 
الرئيس والتي كان من  أنصار  التي دعا لها 
من مختلف مكونات  عددا  تضّم  أن  املنتظر 
املجتمع املدني عرفت فشال  لعّدة اعتبارات 
فيها  جاءت  التي  الزمنية  الظرفية  أهمها 
لغالبية  الهّشة  النفسية  الوضعية  وثانيا 
ملثل  يكرتث  يعد  لم  الذي  التونيس  الشعب 
التي  الصوتية  والفرقعات  التحركات  هذه 
تفقد من يوم آلخر رمزيتها وأسباب نشأتها 
املحتجني  عدد  تواضع  ذلك  عىل  والدليل 
يمكن  بل  التوقعات  سقف  يبلغ  لم  الذين 
يف  للتنّدر  مصدرا  أصبح  األمر  إن  القول 
بالنسبة  السياسيني.  الخصوم  صفوف 
عن  كثريا  يختلف  ال  األمر  فإن  للمعارضة 
الهام والبارز  مسرية »الرئيس« فاالستنتاج 
الذي خلص اليه الجميع هو أّن الفشل كان 
ويف  املايض.  األحد  ملسرية  الرئييس  العنوان 
فشل املسريتني دروس وعرب ويف الخوض يف 
التغيري  تدليل جديد عىل  الفشل  أسباب هذا 
الجذري يف الوعي املجتمعي وكذلك يف السلوك 
السيايس للمواطن التونيس الذي لم يعد يقبل 
أو  انتخابية  معارك  وقود  مجّرد  يكون  أن 
معلومة  غاياتها  سياسية  تجاذبات  ضحية 

ومكشوفة.
واالفكار  املضامني  اختالف  عىل 
أحد  بني  الطرفان  لها  دعا  التي  والشعارات 
من  كبرية  مسافة  تاله  الذي  واألحد  ماي   8
من  طويلة  سنوات  تخترص  مسافة  الزمن. 

والتالعب  والجشع  والطمع  والخداع  الزيف 
نحتاج  سنوات  التونسيني.  وبحياة  بمصري 
لنطوي  الزمن  من  لعقود  يبدو  ما  عىل 
بني  االختالف  ندباتها.  ونخفي  صفحاتها 
التونيس  املنظور  يف  ولكنه  يفّرق  الطائفتني 
يّوحد  بات  األخرية  املسريات  بعد  وتحديدا 
الفشل  وهذا  الفشل.  خّط  عىل  الصفوف 
تبدو  األسباب  وهذه  وأسبابه  دالالته  له 
موضوعية جّدا ان لم نقل أنها الصواب بعينه 
فمن مازال يصّدق وعود الجماعة ونظرتهم 
إّما  فهو  والصالح  لإلصالح  االسترشافية 
واهم أو أحمق أو أجري وعبد ألفكار أسياده.

أّوال من  بّد  ال  أكثر  الصورة  تكتمل  حتى 
الخوض يف مسبّبات هذا الفشل  للتعّرف عىل 
فشلت  املايض  األحد  مسرية  الخلل.  مكامن 
الدمار  بسنوات  يذكرون  حشودها  ألن 
لعرشية  امتداد  هي  املسرية  تلك  والخراب. 
البالد وأعادتها سنوات  التي أنهكت  الخراب 
كثرية اىل الخلف. كيف تبادر اىل ذهن هؤالء 
غدرهم  سيأمنون  مازالوا  التونسيني  أّن 
وزيفهم وكذبهم ونفاقهم وخداعهم؟ كيف 
للتونسيني الذين ذاقوا الويالت من الخيبات 
تلك  كّل  ينسوا  أن   واألزمات  والنكسات 
السنوات العجاف ويأمنوا مجّددا مكر هؤالء 

فقط  العودة  اليوم   يريدون  أنهم  ويصدقوا 
النتشال تونس من براثن الديكتاتورية ونرش 
كيف  والحريّة؟  والتعددية  التسامح  قيم 
تبادر لذهن هؤالء أن الشعب التونيس الكريم 
أن  والتخوين  العمالة  والنقّي من مساحيق 
ينزل للشارع ويهّب لنرصتهم بعد أن خذلوه 
األثمان؟  بأبخس  ووطنيته  كرامته  وباعوا 
هل حّقا دار بخلدهم أنهم سينجون يف بضع 
عىل  أياديهم  هدمته  ما  ترميم  يف  ساعات 

امتداد سنوات؟
يف  الحالية  املعارضة  فشل  كان  وإذا 
ومرتقبا  متوّقعا  وتحريكه  الشارع  حشد 
بالنظر لسوابق الجماعة يف ترصيف شؤون 
يف  الرئيس  أنصار  فشل  فإن  والعباد  البالد 
حدثا  يعترب  الذي  هو  نحوهم  األنظار  لفت 
الرشح  نفس  اىل  يحيلنا  ومهما  مستجدا 
فشلهم  كان  جويلية   25 أنصار  والتفصيل. 
أشّد وقعا ألّن صاحب املرشوع هو من يقف 
يف واجهة األحداث يف الوقت الراهن. فرئيس 
تلك  يستثمر  لم  سعيّد  قيس  الجمهورية 
وانرصف  جويلية   25 ليلة  الفارقة  اللحظة 
الناس  تهّم  ال  جانبية  ومسائل  شواغل  اىل 
يف يشء. الرئيس حاد باملرشوع التصحيحي 
واختار  والجماهريي  الطبيعي  مصاره  عن 
استيعاب  أو  فهمها  يصعب  منزلة  لنفسه 
الحروب  كّل  خاض  سعيّد  مضامينها. 
يوما وجّهز منّصة  يحارب  لم  لكنه  املمكنة 
أنّه  كما  واحد.  يطلق  لم  ولكنه  صواريخه 
غري  وإشارات  غريبة  بلغة  بالحديث  تمّسك 
التأثري  عىل  قدرته  خرس  حتى  مفهومة 
مجّرد  يكفي  اليوم  شعبيته.  وانحرصت 
الرتاجع برهة اىل الوراء اللتقاط كّم الهفوات 
طيلة  سعيد  قيس  ارتكبها  التي  واألغالط 
فرتة حكمه وخاصة منذ تاريخ 25 جويلية. 
كان يمكن أن يكون الوضع أحسن مّما هو 
يكون ضجيج  أن  باإلمكان  وكان  اآلن  عليه 
لو  فقط  يقظة  هلوسات  مجّرد  املعارضة 
يف  به  تعّهد  ما  ونّفذ  بوعوده  سعيّد  أوىف 
عىل  باليسري  ذلك  كان  السابقة.  خطاباته 
برجه  يف  البقاء  اختار  سعيّد  ولكن  الجميع 
العاجي يرمي الجميع الذنوب والعيوب دون 
أن يرشع حّقا يف التعديل والتغيري واالصالح. 
يفقد  »الرجل«  بدأ  االعتبارات  هذه  لكّل 
بريقه الذي أعمى البصرية يف البدايات وبعد 
اىل  الكريم  الشعب  تفّطن  األعني  تفتّحت  ان 
أّن الالحقني تماما كما السابقني ال يبحثون 
البقاء يف  الفناء...  البقاء يف سّدة  سوى عن 
كان  ومهما  التنازالت  كانت  مهما  السلطة 

الغطاء.
لم يتحّرك الشارع ألّن الناس فقدوا ثقتهم 
يف األفكار قبل األشخاص ولكن هذا الشارع 
قد يتحّرك قريبا ولكن طواعية ودون سابق 
إنذار. قد يكون الهدوء الذي يسبق االنفجار 
ألّن الجوع كافر والغالء هالك ونداء املوت ال 

يحتمل االنتظار.

بعد فشل مسيرتي 8 و 15 ماي:

حشود شعبية بال شعب...
العربي الوسالتي

المواطن  بداخل  ألغت  البالد  تعيشها  التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األوضاع  أّن  الماضيين  االسبوعين  امتداد  على  الشارع  حقيقة  كشفت 
التونسي أّي شعور بالغضب أو بالوالء واالنتماء بعد أن تسّلل اليأس واالحباط الى قلوب الناس وحّولهم الى مجّرد أصنام بال مشاعر وال إحساس ما عدى 

بعض »المرتزقة« أو األتباع الذين يرون في هالك البالد صالحا لها ولبعض العباد.

من احتجاج »مواطنون ضد االنقالب«
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ثالوث 25 جويلية:

حمادي الرديسي
أستاذ العلوم السياسية وكاتب

تحّمس لقرارات 25 جويلية  كم هائل من الناس يمكن 
واألنصار  االستئصاليون  حشدهم يف ثالث مجموعات هم 
واملتهافتون. هم مجموعات غري متجانسة تتفق وتختلف، 
تتالقح، تلتقى اىل حد التماثل  بينها  وتتباعد اىل حد التنافر 
خاصة أن القرارات األوىل تلتها أخرى جعلت العديد يرتاجع 
عن املساندة العفوية األوىل.  وهي وجوه نموذجية بمفهوم 
أنها صورة ذهنية ال تعرب  ماكس فيرب )Idéal-type(، أي 
الذي  اليشء  عىل  املفهوم  يتطابق  كما  بعينه  واقع   عن 
يرمز اليه بل إن الوجوه تتقاطع مع الواقع دون اختزاله. 

فالواقع أثرى ولكن الصورة الذهنية أبلغ. 

جويلية   25 يف  االستئصايل  يرى  االستئصاليون:  أوال. 
الثمن  كان  مهما  اإلسالميني  من  للتخلص  جديدة  فرصة 
أو  رشعية  كانت  وسيلة  وبأية  حريته  حساب  عىل  حتى 
غري رشعية، بما يف ذلك اقصاء اإلسالم السيايس من الحياة 
السياسية وسجن زعمائه وربما بالنسبة للبعض أكثر من 
احرتام  لهم هوس  وليس   80 بالفصل  يبالون  ال  ذلك. هم 
االجراءات. واالستئصاليون أنواع. وغضبهم ال ينفد. منهم  
من يحّمل الخوانجية مسؤولية »عرشية الخراب« ومنهم 
لم  من  منهم   هناك  وربما  اطالقا،  بالثورة  يؤمن  ال  من 
يشارك يف أية انتخابات. وفيهم الحداثي. وهم أنواع. منهم 
العلماني الليربايل املدافع عن حق الجميع يف الوجود وفيهم 
االسالميني.  دابر  قطع  يريد  الذي  التسّلطي  االستئصايل 
عمال  إسالميني  دون  ديمقراطية  يف  يعتقد  الذي  وفيهم 
بشعار »ال حرية ألعداء الحرية« ولم يتعظ  بدرس 7 نوفمر 
يعادي  كما  عاديا،  مواطنا  االستئصايل  يكون  وقد   .1987
اإلسالم  الدولة  إسالم  وممثل  واملتصوف  املحافظ   املتدين 
السيايس الذين يرون فيه هرطقة  وتشددا. وهذه األنماط 
أن  رشيطة  جويلية    25 االستئصاليون  يساند  تكفي. 
يخّلصهم  سعيّد من اإلسالميني فقط. ويسحبون املساندة 
ورقة   لإلسالميني  املعاداة  تكون  لذلك  منهم.  اقرتب  كلما 
سياسية مربحة،  تقاس بها الشعبية. تصعد أسهم سعيد 

اإلسالميني  عىل  غري(   )ال  يضيق  ما  بقدر  اآلراء  سرب  يف 
المتصاص نقمة االستئصاليني. 

بإقصاء  املهموس  لالستئصايل  خالفا  األنصار.  ثانيا، 
النهضة ال غري، ينحاز لقيس رأسا وال لغريه. ما يميزه هو 
الرئيس. وهو متقبل لكل قراراته  الرئيس لشخص  نرصة 
وال يشك يف قدراته. خاصيته املميزة الوالء املطلق. ال يلتزم 
بمنظومة 25 اال ألنها من وحي الرئيس. وله أن يستبدلها 
لو شاء. ال يؤمن بنظام  قائم وال بدولة. ال يبايل بالقانون  
ينتقد  بكل من  وينكل  األحزاب  يكره  بسياسيني.  يعبأ  وال 
الرئيس. هو كائن غريب ظهر عىل حني غرة خالل الحملة 
قبل  العنكبوتية  بالشبكة  يتلهى  شاب  ثوب  يف  االنتخابية 
أن يثبّت عوده ليقول لنا: أنا انتسب اىل نواة »أنصار قيس 
فايسبوكية،  ومجموعة  صفحة   30 يقارب  )ما  سعيد« 
و120 أدمني وجمهورا باملاليني( »،  تعمل منذ  2011 تحت 
جنح الظالم ، ترتصد هذه اللحظة التاريخية للتخلص من 
الديمقراطي( إلرساء فوىض عارمة.  )أي  التمثييل  النظام 
بالجمهورية  تنبئ  التي  الرسيالية  الرسدية  هي  هذه 
املشرتك. هنالك  العيش  الجديدة. وهي تشكل خطرا عىل  
درجات يف النرصة. أهمها بعد الكائن الغريب يأتي مستشار 
األمري. ويتجسد الدور يف رجال القانون الذي دخلوا  هكذا 
القاعدي.  البناء  حول   فايسبوك  مراهقي  مع  سجال  يف 
من  يأسا  فايسبوك   عرب  بنصائحه  يديل  منهم  وكثريا 
مقابلة الرئيس. ولم نقرأ  لهؤالء ولو مقالة علمية جدية 
تجّرأ بعضهم  عىل مقارنته  وأيضا مثقفون  املوضوع.  يف 
قالت  ما  بعضهم  وقال  الما.  والداالي  ونابوليون   بديغول 
العامة من إمامة املفضول عىل األفضل )ترجمتها »هو خري 
من غريه«(. ويأتي يف الدرجة األخرية  خلف الخلف. أناس 
عاديون، يغفر لهم. ومنهم الصالح والطالح، وحسب سرب 
اآلراء فيهم الشباب والكهول واملتعلمني، والنسوة وكل من 
لم يفقد الثقة يف شخص  الرئيس  الصدوق ومن لم ير غريه 

لو جرت االنتخابات، ان جرت. 

املوايل رأسا لسعيد،  للمنارص  املتهافتون.  خالفا  ثالثا، 
يناقض املتهافت نفسه باستمرار. ال يستقر عىل أمر. هو 
أو  أو مثقف فضويل  أو متحّمس مغرم،  سيايس محرتف. 
»نفس مومنة«، مواطن صالح غيور. كل منهم غرّي رأيه 
»هّزان  من  جويلية   25 عن  ترتب  ما  يف  أمله  خاب  عندما 
 25 بايع  الذي   السيايس  هو  متهافت  أكرب  ونفضان«. 
النهضة بطريقة غري دستورية  التخلص من  أن  ظنا منه 
له  يكون  قد  بشكل   األوراق  توزيع  إلعادة  الفرصة  يتيح 
فيها نصيب اما عرب انتخابات سابقة ألوانها أو عرب صيغة 
أخرى. اعتقد املتهافت أن سعيد مدير أعمال لصالح الغري أو 
»محلل« زواج املطلقة بثالث.  هذا ما اعتقد الجميع يف قيس 
يرد  أنه  أو   .2019 انتخابات  يف  النهضة  فيهم  بمن  سعيد 
االحسان باإلحسان. فتسارع جلهم  للقول إن 25 هو الحل 
قبل أن تتبخر آمالهم. يبارك املتهافت جويلية 25  ويرفض 
22 سبتمر. يقبل بـ 22 ويرفض رزنامة 13 ديسمرب. يقبل 
بـ13 ويرفض حل الربملان. يقبل بحل الربملان وال يريد الغاء 
الدستور. يقبل بالغائه وال يريد تحوير القانون االنتخابي. 
وفيه أنواع أخرى. مّمن يقبل باملنظومة قطعة لف اىل من 
يطالب بالحوار. ويف الحوار أنواع. من ال يقبله مع جماعة 
عىل  واملتمّسحني  ضمائرهم  وباعة  والخونة   25 قبل  ما 
السفارات واملناوئني والطامعني و«الخّماج«. وفيه  أعتاب 
يقيص  ال  من  الحوار  ويف  فقط.  اإلسالميني  يقيص  من 
فيه  ورد.  أخذ  الحوار  محتوى  ويف  نفسه.  أقىص  من  اال 
القابلون  وفيه  ومخرجاته  محتواه  تحديد  يريدون  الذين 
حوار.  أي  يف  الصوري  بالحضور  أي  بالطلوق  باملشاركة 
وفيه من لم يكن شيئا ويعول عىل الحوار ليصبح شيئا ما 
ومن يرفض ان تكون االستشارة االلكرتونية قاعدة ويلوح 
بمقاطعة االنتخابات وقد يشارك فيها لو نجح االستفتاء. 
لم  ومن  حوارا.   هاتفية  مكاملة  يعترب  من  الجماعة  ويف 

ييأس ومن هو غاضب. كل هذا مدعاة للحزن. 

االستئصاليون، األنصار واملتهافتون

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

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

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

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

الملحق الثقافي :
منير الفاّلح - عواطف البلدي

العربي الوسالتي

لطفي واجه

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

الشارع القضائي  :

التحرير :
أنور الشعافي- منى المساكني - صالح بوزيان - 

أماني الخديمي - خالد النوري -  تميم أوالد سعد - 
كريمة السعداوي - نائلة الشقراوي - 

حازم الشيخاوي - يوسف مارس

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:
 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

موقف
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بقلم : جمال الدين العويديدي
جمعية  نظمتها  التي  الندوة  إثر  الفرنيس  السفري  أعلن 
التونسيني خريجي املعاهد العليا الفرنسية atUGe عن استعداد 

تونس وفرنسا لتأسيس وكالة للترصف يف املديونية التونسية. 

ترصيح السفري الفرنيس يعود بنا مبارشة إىل زيارة »إيمانويل 
موالن« لتونس يف شهر فيفري 2022 التي خّلفت جدالً كبريا ألن 
الرجل يشغل منصب املدير العام للخزينة الفرنسية ويرتأس نادي 
مسؤولني  من  ُمكّونة  رسمية  غري  مجموعة  يُمثّل  الذي  باريس 
يف  اقتصاديا  الدول  أعتى  من  تعد  دولة   19 من  ُممّولني  ماليني 
العالم. وتعنى هذه املجموعة بتقديم خدمات مالية للبلدان امُلثّقلة 
بالُديون خدمات ليست مجانية طبعا، مثل املوافقة إلعادة جدولة 
الديون بدالً من إعالن إفالسها، أو تخفيف عبء الديون بتخفيض 
وبني  بينها  التدخل  بعد  الديون  بعض  بإلغاء  أو  عليها،  الفائدة 

دائنيها. 

والتي  تونس  إىل  موالن«  »إيمانويل  زيارة  يف  لالنتباه  امللفت 
أثارت مخاوف مرشوعة، تم ترسيب الخرب عنها عرب إحدى وسائل 
السلطة والقرار يف  املعروفة بقربها من دوائر  الفرنسية،  اإلعالم 
أن رئيس »نادي  إنتلجينس«  »أفريكا  فرنسا. حيث كشف موقع 
من  بطلب  تونس،  إىل  زيارة  سيؤدي  موالن  إيمانويل  باريس« 

الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، 

 )https://www.afrIcaIntellIGence.fr/afrIqUe-dU-
nord_dIplomatIe/2022/02/02/parIs-envoIe-son-patron-
dU-tresor-emmanUel-moUlIn-en-mIssIon-specIale-a-
tUnIs,109730938-art(( 

مشروع إنشاء وكالة التصرف في 
المديونية التونسية تحت إشراف فرنسي 

تم في مجلس نواب الشعب منذ سنة 
2016 وتهدف إلى التفريط في المؤسسات 

العمومية 
املدير العام للخزينة الفرنسية يُعترب رمزا من رموز انتصاب 
 la« املالية«  »باللجنة  يُذّكر  حيث  تونس  يف  الفرنيس  االستعمار 
هو  املايل  »الكومسيون  فإن  للتذكري   .»commIssIon fInancIère

لجنة مالية دولية تشكلت بتونس عام 1869، تحت ضغط بعض 
التونسية  املالية  األزمة  فيه  اشتدت  ظرف  يف  األوربية،  الدول 
آنذاك  بلغت  التي  الخارجية  ديونها  تسديد  الدولة  عىل  واستحال 
125 مليون فرنك. وقد كانت تضم ممثيل أهم الدول الدائنة، وهي 
مظاهر  أحد  املايل  الكومسيون  فكان  وإنكلرتا.  وإيطاليا  فرنسا 
للبالد  الداخلية  الشؤون  يف  باألخص  والفرنيس  األجنبي  التدخل 
وأن  خاصة  الدولية  للرقابة  ماليتها  إخضاع  خالل  من  التونسية 
املدير العام للخزينة الفرنسية كان يرشف عىل هذه اللجنة نيابة 

عىل األطراف األجنبية. 

رغم هذا التاريخ املؤلم الذي يتشابه مع الوضع التي تعيشه 
وكالة  إنشاء  ملرشوع  التطبيقي  النص  أن  يتبني  اليوم،  البالد 
نواب  مجلس  يف  تم  فرنيس  إرشاف  تحت  املديونية  يف  الترصف 
الشعب منذ سنة 2016 حسب ما رصح به النائب فتحي العيادي 
عن كتلة حزب حركة النهضة الذي أكد دفاعه عن هذا املرشوع 
ُمعلنا »رضورة إنشاء هذه الوكالة للترصف يف املديونية ويف املالية 
الخارجية للبالد تحت ُمسّمى فرنسيا »tUnIsIe trésor » »املالية 
نواب  ملجلس  عامة  جلسة  يف  تدخله  أثناء  بني  كما  التونسية«. 
للتداول يف مرشوع   2020 التأمت يف بداية شهر ديسمرب  الشعب 
الدولة  »أن  االستثمار  ودفع  واملالية  االقتصاد  وزارة  ميزانية 
امليزانية  يف  العجز  تمويل  إىل  تهدف  التي  الوكالة  لهذه  حاجة  يف 
إضافية  موارد  ستُوّفر  حيث  العمومي  الدين  وتمويل  العمومية 

للدولة وتعمل عىل التحكم يف املديونية...«. 

التونسية«  »املالية  »إنشاء وكالة  أن  املالية  أعلنت وزارة  وقد 
سوف   2016 سنة  آلخر  ُمربمجة  كانت  التي   »tUnIsIe trésor«
تُعنى بالترصف يف املالية العمومية للدولة التونسية«. كما أضافت 
يف  الترصف  »ُمّهمة  لها  تكون  سوف  الوكالة  هذه  »أن  الوزارة 

املديونية العمومية املبارشة وغري املبارشة املتعلقة بالقروض التي 
تتحصل عليها املؤسسات العمومية بالعملة األجنبية سواء كانت 
من  وبضمان  التجارية(  البنوك  )من  الداخل  من  أو  الخارج  من 
الدولة التونسية« مع تحميل املؤسسات العمومية مخاطر انهيار 

رصف الدينار. 

شبكات  مع  التواصل  »بمهمة  الوكالة  هذه  تكليف  تم  كما 
املؤسسات  بينها  من  الدولية  املالية  باألسواق  الخاصة  العالقات 
وكذلك  املاليني«.  والوسطاء  واملستثمرين  املالية  والصناديق 
»تنظيم حمالت إعالمية وجدولة لقاءات وزيارات مع الفاعلني يف 
العمومية  املديونية  التحكم يف  إىل  املجال االقتصادي واملايل تهدف 
املالية  السوق  من  لالقرتاض  تونس  خروج  نجاح  ضمان  وإىل 

الدولية...« 

وقد عهد لهذه الوكالة »مهمة القيام بعمليات التدقيق الداخيل 
توفري  أجل  من  املستهدفة(  العمومية  املؤسسات  يف  )التدقيق 

املوارد املالية للدولة...«

 ُمهّمات عديدة ُوّكلت لهذه الوكالة تبدو ذات بعد هام خاصة 
امُلهمات صيغت بطريقة غري شفافة وفضفاضة. غري  وأن هذه 
هي  العمومية  املؤسسات  خصخصة  أن  يبدو  األمر  غاية  يف   أنه 
املستهدفة  نذكر من بينها عىل سبيل الذكر ال الحرص: وكالة التبغ 
لتوزيع  الوطنية  والرشكة  والغاز  للكهرباء  التونسية  والرشكة 
البرتول والرشكة التونسية لتكرير النفط ومصنع الفوالذ والناقلة 

الوطنية تونس الجوية والبنوك العمومية الثالثة املتبقية...    

التدخل الفرنيس املبارش يف الشأن الوطني تكّرس داخل البنك 
التوجيهية  اللجنة   « عرب      2014 سنة  منذ  التونيس  املركزي 

للدراسة اإلسرتاتيجية إلعادة إعمار وتنمية االقتصاد التونيس:

 البرنامج الخماسي 2015-2020 »
 ما حدث يف شهر جويلية 2014 داخل البنك املركزي التونيس 
لجنة  تكونت  حيث  العالم.  يف  السيادية  املعايري  لكل  مخال  يعترب 
للدراسة االسرتاتيجية إلعادة  التوجيهية  »اللجنة  ُسّميت  رسمية 
2015- الخمايس  املخطط  التونيس:  االقتصاد  وتنمية  إعمار 

»2020

 comIté de pIlotaGe de l’etUde stratéGIqUe de«  
 reconstrUctIon et de développement de l’economIe

                         » tUnIsIenne : proGramme qUInqUennal 2015-2020

https://www.bct.Gov.tn/bct/sIteprod/actUalItes.
jsp?Id=74

املركزي  البنك  محافظ  يرتأسها  التي  الرسمية  اللجنة  هذه 
واملالية  االقتصاد  وزير  بينهم  من  رسمي  عضو   16 من  تتكون 
رئاسة  لدى  االقتصادية  بالشؤون  املكلف  والوزير  التونيس 
الحكومة ...وسفري فرنسا بتونس »فرنسوا قويات« واملدير العام 
للخزينة العمومية الفرنيس« ومعهد املتوسط - لتونس« وهو فرع 
»املنتدى  يف  عضوين  وكليهما   « -مرسيليا  املتوسط  »ملعهد  تابع 
 femIse « األورو-متوسطي ملعاهد العلوم االقتصادية« بفرنسا
كما  األوروبي.  االتحاد  من  أساسا  ُممّولة  تفكري  لوبيات  وهي   «

تتكون هذه اللجنة من تمثيلية االتحاد األوروبي بتونس.  

هذه اللجنة تعتبر بمثابة لجنة صياغة 
مخطط خماسي وطني... يتكون  بعضوية 
السفير الفرنسي والمدير العام للخزينة 

العمومية الفرنسي؟ 
أخطر ما تمخض عن هذه اللجنة هو أن الطرف الفرنيس أقنع 
أو باألحرى اتفق مع الطرف التونيس عىل دفع املؤسسات الوطنية 
العمومية االسرتاتيجية ويف مقدمتها الرشكة التونسية للكهرباء 
والغاز بأن تقرتض من الخارج بالعملة األجنبية وبضمان الدولة 
التونسية بدعوى أن رصيد تونس من العملة األجنبية ضعيف، مع 

تحميل املؤسسات العمومية مخاطر انهيار سعر الدينار.  

إذا ما علمنا أن الدينار انهار بنسبة 43% منذ االنطالق بتفعيل 
قرار اللجنة التوجيهية وأن املؤسسات العمومية انهارت توازناتها 
املالية بصفة كارثية نتيجة هذا القرار عىل غرار ما جرى للرشكة 
التونسية للكهرباء والغاز حسب وثائق موازناتها املالية السنوية 

بني سنة 2015 و2018.  

والغاز  للكهرباء  التونسية  الرشكة  قروض   2016 سنة  يف 
باليورو   %73,5 بينها  األجنبية  بالعمالت   %99 بنسبة  أصبحت 
نتيجة   2018 2015 وسنة  املايل تدهور كثريا بني سنة  ووضعها 
أنها  االعتقاد  يمكن  ال  النتائج  املدة. هذه  الدينار يف نفس  انهيار 

عفوية. 

إعالن السفير الفرنسي عن إنشاء وكالة 
التصرف في القروض عبر ندوة جمعية 

ATUGE ليس صدفة
العلوم  يف  دراسة  إليه  أفضت  ما  ذلك  عىل  اضفنا  ما  إذا 
أملانية  خبرية  بها  قامت  واالجتماعية  السياسية  االسرتاتيجية 
أصدرتها سنة 2008 حّددت بمقتضاها الوسائل العملية امُلعتمدة 
مفاصل  من  والتمكني  للضغط  األوروبي  االتحاد  طرف  من 
لنا  تتبني  إفريقيا  لبلدان شمال  السياسية واالقتصادية  القرارات 
مدى أهمية النشاط الدؤوب الرسمي والجمعياتي لبلدان االتحاد 

األوروبي يف وطننا سعيا لتحقيق أهدافهم يف منطقتنا.   

حيث شملت هذه الدراسة مقارنة بني كال من املغرب والجزائر 
وتونس وليبيا ومرص تبنّي من خاللها أن تونس واملغرب يف صدارة 
قراراتها  يف  للتحكم  الضغوط  أقىص  إىل  تتعرض  التي  البلدان 
مفاصل  يف  األوروبي  االتحاد  بلدان  تغلغل  بمقتىض  السيادية 

االقتصاد والسياسة داخلها عرب آليات عديدة.  

األملانية  الخبرية  ذكرت  االسرتاتيجية  اآلليات  هذه  أهم  من 
وكذلك  توريدا  نسبة  أعىل  تمثل  حيث  التجارية  املبادالت  احتكار 
املنتصبة يف كل  تصديرا باحتساب منتوجات الرشكات األوروبية 
من تونس واملغرب يف إطار املناولة. كما ذكرت تواجد املهاجرين 
من تونس ومن املغرب بكثافة يف بلدان االتحاد األوروبي خاصة 
يف فرنسا وأملانيا وإيطاليا حيث أصبحت تحويالتهم تمثل مصدر 
هام لتعزيز رصيد البلدين من العملة األجنبية. وهي تمثل نقطة 
بتم  تمثل نقطة ضعف خطرية  أن  يمكن  الظاهر ولكنها  يف  قوة 
تونس  من  كل  عىل  للضغط  األوروبي  الطرف  من  استعمالها 
واملغرب يف حال عدم االستجابة ملصالحها مثل تحقيق صفقات 
تجارية لصالح رشكات أوروبية )عرب التهديد بتعطيل أو التقليص 

إداريا بدعوى الرضورة لتحويالت املهاجرين إىل بلدانهم(.  

إىل  األوروبي  االتحاد  بلدان  سعي  الدراسة  هذه  ذكرت  كما 
تشجيع النخب املحلية التونسية واملغربية بالدرجة األوىل خاصة 
الفرنسية  والجامعات  العليا  املعاهد  من  تخرجت  التي  منها 
يتجيّل  ما  وهو  وسياساته.  األوروبي  االتحاد  لقيم  لالنحياز 
   atUGe جمعية  بينها  من  الجمعيات  عديد  توظيف  خالل  من 

لخريجي املعاهد العليا الفرنسية.  

يف خاتمة هذا املوضوع الهام ال يسعنا إال أن نؤكد أن مرشوع 
منذ  صياغته  تمت  التونسية  املديونية  يف  الترصف  وكالة  إنشاء 
2016 يف مجلس نواب الشعب من طرف حزب نداء تونس وحزب 
الذي  املرشوع  نفس  تبنى  سعيد  قيس  والرئيس  النهضة  حركة 
غياب  يف  االسرتاتيجية  العمومية  مؤسساتنا  يف  للتفريط  يهدف 
وتنشيط  التوريد  ترشيد  عرب  للمديونية  حد  يضع  وطني  بديل 
االقتصاد املنتج يف قطاع الفالحة والصناعة والصناعات التقليدية 

والخدمات.  

السالح الذي يمكن فرنسا من السطو على تونس

موقف األسبوع
7

المديونية:
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أنس الشابي
بالنصوص  االستشهاد  عىل  الجمهورية  رئيس  دأب 
الدينيّة وبأصحابها إلضفاء رشعيّة إضافيّة عىل خطابه. 
للشيخ  بنّص  استشهد  أنه  األيام  هذه  نظري  لفت  وقد 
استقبل  مّلا  حسني  بالخرض  أشاد  وقبله  النيفر  البشري 
الحرية  أّول من تحّدث عن  أنه  القرآن حيث ذكر  حفظة 
الصادقيّة  قدماء  الشيخ يف جمعيّة  أن محارضة  والحال 
ِلما  استنساخا  سوى  تكن  لم   1906 سنة  ألقاها  التي 
جاء يف كتب الفقه القديمة بخصوص الشورى واألموال 
الذي  الحرية  بمفهوم  لها  عالقة  وال  وغريها  واألعراض 
وما  حقوق  من  للمواطن  ما  به  ويقصد  اليوم  نتداوله 
عليه من واجبات يف مجتمع تحكمه القوانني واالنتخابات 
املعنى  هذا  الحكم.  يف  الشعب  مشاركة  تضمن  التي 
استعمال  عند  والّلبس يحدث  القدامى  لدى  تماما  مغيّب 
املصطلح. فالقدامى يستعملون الحرية مقابل االستعباد، 
السياسيّة  الحقوق  إىل  املعنى  ينرصف  املعارصين  ولدى 
الخرض  الشيخ  مدونة  حصيلة  يف  واملتأّمل  واالجتماعيّة. 
ذلك  عىل  تدّل  التطّرف.  غاية  متطّرف  سلفي  أنه  يلحظ 
معارضته أية محاولة للتجديد الديني أو الثقايف. فقد نرش 
نرش  كما  الجاهيل  الشعر  عن  حسني  طه  كتاب  عىل  رّدا 
رّدا عىل كتاب عيل عبد الرازق عن اإلسالم وأصول الحكم 
صّدره بإهداء للملك فؤاد األّول ملك مرص الذي كان يطمح 
ألن يصبح خليفة بعد إلغاء الخالفة العثمانية جاء فيه: 
"فلم ألبث قليال حتى شهدت من حرضة صاحب الجاللة 
ملك مرص املعظم غرية عىل دين الحق... دعتني إىل أن أقّدم 
إىل خزانته امللكية مؤلفا قمت فيه ببعض حقوق إسالمية 
الحكم(  وأصول  اإلسالم  كتاب  )نقض  وهو  وعلمية 
ملكه  يحرس  والله  بالقبول  عليه  يتفّضل  أن  ورجائي 
املجيد ويثبت دولته عىل دعائم العّز والتأييد". أما تعيينه 
شيخا لألزهر من قبل ثورة 1952 فحصل ألن رجال الثورة 
لم يجدوا يومها شيخا منارصا لهم اذ كان كّلهم من أتباع 
النظام امللكي فلجؤوا إىل أجنبي ورّشحوا سودانيا بجانب 
الخرض ليقع االختيار عىل هذا األخري ألن السودان أيامها 

تابعا ملرص وامللك كان يسمى ملك مرص والسودان  كان 
ولم يطل بقاء الخرض شيخا لألزهر سوى سنة وبضعة 
كانت  التي  اإلصالحات  رفض  ألنه  بعدها  استقال  أشهر 
الثورة تنوي القيام بها فُعّوض بآخر منارص للثورة، ويف 
موقفا  بالخرض  الدولة  رئيس  استشهاد  يحمل  املحصلة 

سلفيا يتم الرتويج له بتؤدة وبطء.
الجمهورية  به رئيس  الذي استشهد  الثاني  الشخص 
النيفر  البشري  الشيخ  هو  صوت  دون  الرشيط  يف  وظهر 
تونس  رابطة  جمعية  رئيس  النيفر  احميدة  لألب  الجّد 
للثقافة و التعّدد التي ينشط ضمنها نوفل شقيق الرئيس، 
واملقال املتحّدث عنه عنوانه "فصل الدين عن الحكومة" 
نرش يف العددين الخامس والسادس من املجّلد التاسع من 
املجلة الزيتونية لسنة 1955 مساهمة يف حوار دار أيامها 
حول العلمانية والالئكيّة شارك فيه الزعيم بورقيبة وعيل 
الغاية  "فتكون  النيفر:  الشيخ  مقال  وخالصة  البلهوان 
التي ينتهى إليها مطمنئ القلب أن ال خطر يهّدد أحدا من 
الناس وال مصلحة من املصالح العاّمة والخاصة أن تبقى 
بزمام  آخذة  الحقيقية  اإلسالمية عىل صبغتها  الحكومة 
السلطتني الدينيّة واملدنيّة بل الخري كل الخري أن تبقى عىل 
جمعها الحميد، وقياسها عىل بعض الحكومات املسيحية 
التي فرقت بني السلطتني قياس ليس له من الحق جامع 
بل الفارق كفلق الصبح". إن االستشهاد بالشيخ ونّصه 
منا  ويحتاج  بريئا  ليس  استفتاء  عىل  مقدمون  ونحن 
النيفر يف كل كتاباته  الشيخ  أن  ذلك  التثبت  إىل يشء من 
أن  يحدث  ولم  تابع  الزيتونيّة  املجلة  يف  منشور  وأغلبها 
خرج عىل املتون أو جاء بفكرة مخالفة ِلما استقّر عليه 
السلف. فال نذكر له اجتهادا واحدا أو رأيا أو مؤلفا تميّز 
احميدة مقاال عنه  فقد نرش حفيده  أبناء جيله.  به عن 
يف مجلة "ليدرز" أجمل ما فيه الصور. أما ما تبقى من 
الذين  اإلسالميني  بعض  عادة  فيه عىل  إضافة  فال  سواد 
بأن  ذكر  أنه  ذلك  من  بالحداثينّي.  أنفسهم  يصفون 
الشيخ بارش الخطابة يف جامع الزيتونة "إىل سنة 1960 

رمضان  دخول  تحديد  يف  الحساب  اعتماد  رفض  عندما 
وشوال... جملة مواقف الشيخ النيفر تعرّب عن استقالله 
مفتي  أحيل  وعندما  كانت...  أيا  السياسية  السلطة  إزاء 
يف  املعاش  عىل  جعيّط  العزيز  الشيخ  التونسية  الديار 
أفريل 1960... بهذه املناسبة دعاه كاتب الدولة للرئاسة 
والدفاع الوطني الباهي األدغم لقبول خطة اإلفتاء برغبة 
القبول لجملة  الشيخ عن  امتنع  الجمهورية،  من رئيس 
وال  للحقيقة  مجانب  الكالم  هذا  بينها...."  من  أسباب 
دليل عليه مّما هو بني أيدينا من وثائق مكتوبة وشفويّة 

ويحتاج إىل تصويب كالتايل:
الشيوخ  اختلف  الحساب  اعتماد  الدولة  قّررت  ملا   )1
صالة  صىّل  البشري  الشيخ  يخّص  ففيما  املسألة.  حول 
أثار  ما  وهو  مرص  يف  بالرؤية  اقتداء   1960 سنة  العيد 

غضب بورقيبة الذي أقاله مبارشة.
إذ يحفظ  البشري  بالشيخ  لبورقيبة عالقة وطيدة   )2
له معروفه مّلا كان الجئا يف مرص. روى لنا األستاذ البشري 
حمادي  املرحوم  عن  نقل  ما  يف  الله  حفظه  البكوش 
الساحيل أن الشيخ البشري كان كثري السفر ألداء فريضة 
الحج وانه كان يف كّل مّرة ينقل األموال للزعيم يف مرص 
األمر الذي يعني أن الشيخ لم يكن مستقال عن السلطة 
مثلما يشيع حفيده بل كان منخرطا فيها وحتى يف فرعها 

الداعي إىل االستقالل وإن بتخّف واحتشام.
3( القول بأن بورقيبة رغب يف أن يتوىّل الشيخ البشري 
اإلفتاء بعد تقاعد الشيخ العزيز جعيط يف غري محّله فال 
يعقل أن يعزل بورقيبة الشيخ سنة 1960 ويقرتح تعيينه 
السنة علما بأن منصب اإلفتاء  أرفع يف نفس  يف منصب 
بقي شاغرا سنتني إىل أن ُعنيِّ فيه الشيخ محمد الفاضل 

ابن عاشور.
والذي تهّمنا اإلشارة إليه هو أن االستشهاد بالسلفينّي 
كّلما سنحت الفرصة يؤكد أن خطابهم املغرق يف الرجعية 
والتكّلس مكّون من مكّونات برنامج رئيس الجمهورية 

الذي لم يرّصح به وال نعلم حقيقته بالتفصيل إىل اآلن.

يف أخطاء قيس سعيد
التارخيية واملعرفية

رأي
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أدخل دوما الجدل املتعّلق بتحديد موقف من الّدولة 
وطبيعة النّظام الّسائد وشكل الّسلطة الّسياسيّة ارتباكا 

معرفيّا انعكس سلبا عىل برامج وخطط األحزاب.
وعاشت »اليسارات« التّونسيّة واليسار العاملي عامة 
املرحليّة  الفكري هذه يف ضبط خططها  االرتباك  حالة 
طبيعة  تحديد  يف  خاطئة  مقاربات  بنت  حني  والبعيدة 
مسألة  »أّن  محّقا  لينني  اعترب  وقد  والّسلطة.  الّدولة 
الّدولة من أكثر املسائل تعقيدا ألنّها تمّس أكثر من أيّة 

مسائل أخرى مصالح الطبقات الّسائدة.«
يف  الفاعلة  للقوى  الّطبقي  التّحليل  يزاح  فحني 
كل  هو  والقانوني  الحقوقي  الشكل  ويصبح  املجتمع 
نفوذ  ومراكز  االقتصاديّة  العالقات  وتهّمش  يشء 
 – )قضاء  وأجهزتها  الّدولة   عىل  املسيطرة  الّطبقات 
إدارة – جيش – بوليس( تتحّول الّدولة إىل مجّرد »ذات 
قّوة  »أّول  وكأنّها  واملشاهد  للمتابع  وتبدو  معنويّة« 

فكريّة فوق اإلنسان«. )أنغلس(
الّدولة  فطبيعة  لذلك.  تماما  مخالف  الواقع  أّن  غري 
وسيطرة  للمجتمع   املتغرّية  الحاجات  إجماال  تحّددها 
هذه الطبقة أو تلك ويف آخر األمر تطّور القوى املنتجة 
ذلك  بمقتىض  يصبح  )أنغلس(.  التّبادل  وعالقات 
العالقات  عىل  املصادقة  والترّشيعات  القوانني  دور 
االقتصاديّة التي تقوم بني األفراد والفئات االجتماعيّة 
لصالح الطبقات الحاكمة الّسائدة واملتحّكمة يف النّظام 

والّسلطة.
نعتقد يف نظرنا أّن هذه املنطلقات األساسيّة يف تحديد 
التّصّورات  مع  نتباين  حتّى  رضوريّة  الّدولة  مفهوم 
والنّظام  للّدولة  علمي  تحديد  من  تتهّرب  التي  املثاليّة 
متجنّبة  الحاكمة  للّسلطة  وتملقها  تزّلفها   تربّر  لكي 
طرح واضح لبديل ثورّي للّدولة القائمة يفسد وّدها مع 

املاسكني بمراكز النّفوذ.
التي  »الدولة  عن  الفوضوي  باكونني  يتحّدث  فحني 
كل  فيها  تذبح  هائلة  مقربة  أو  كبرية  مجزرة  تشابه 
الحيّة« ثّم يرصخ  البالد  الفعليّة وكل قوى  الّطموحات 
عاليا متمّردا »نحن السلطويّون« فإنّه لم يفعل سوى أن 
للبورجوازيّة من سالح نظري وصّوب  املعارضني  جّرد 

سهاما نحو هدف مجهول وغري دقيق.
وحني ترتفع عقرية البعض صياحا »أّن الّدولة هي 
بالتّصّدي  ومتوعّدة  مهّددة  العاّمة«  املصلحة  لخدمة 
ينسون  هؤالء  فإّن  الّدولة«  »هيبة  من  يمّس  من  لكل 
أّن التّجربة التّاريخيّة شهدت قيام وسقوط دول وتغرّي 
»كل  قال  الذي  هيغل  فحتّى  سلطة.  وأشكال  أنظمة 
واقع« مربّرا  ما هو معقول  واقع معقول وكل  ما هو 
املوجودة  والبوليسيّة  املستبّدة  األملانيّة  الّدولة  ظاهريّا 
يف الواقع واملناسبة للعقل بقدر ما هي رضوريّة واصل 
نهجه ولم يتوّقف عند هذا الحّد مؤّكدا »أّن ما كان واقعا 
التّطّور غري واقع ويفقد  يف ما مىض يصبح يف مجرى 

حّقه يف الوجود وصفته املعقولة«)أنغلس(.
لقد عاش اليسار التّونيس رصاعات يف تحديد طبيعة 
منذ  الّسلطة  وشكل  الحكم  ونظام  التّونسيّة  الّدولة 
الحقا  والنّقاش  الجدل  واتّسع  هذا.  يومنا  إىل   1956
ليشمل تجارب عربيّة لها خصوصياتها مقارنة بتونس 
القومية  التوجهات  ذات  األنظمة  تجارب  بذلك  ونعني 

العربية )مرص والعراق وسوريا وليبيا أساسا(.
فقد دافعت حركة »آفاق« عن مقاربة اعتربت دولة 
بسلطة  البورجوازية  الطبقة  تحكمها  دولة   1956
مستبدة ودعت لـ«ثورة اشرتاكية« ولـ«سلطة العمال«. 

»منظمة  يف  ممثال  الديمقراطي،  الوطني  الطرح  لكّن 
أخرى،  مجموعات  ثّم  أوىل  مرحلة  يف  أساسا  الشعلة« 
تحّدث عن دولة كبار البورجوازيني)الكمربادور( وكبار 
كنظام  النظام  وصنّف  العقاريني  واملالكني  الفالحني 
دكتاتورية  يمارس  والشعبي  والديمقراطي  الوطني 
نوفمرب   7 بحدث  املقاربة  هذه  تنخدع  ولم  بوليسية 
1987 واعتربته انقالبا عسكريا داخل السلطة يف إطار 
رصاع أجنحة داخل الّدولة عىل موازين القوى والنّفوذ 

وكان لحزب العمال نفس املوقف.
واالختيارات  التاريخية  الوقائع  إن  القول  بوسعنا 
وخاصة  والسياسية،   واالجتماعية  االقتصادية 
الوطنية  املقاربة  أن  أثبتت  السبعينات  عرشية  منذ 
الديمقراطية أقرب إىل الواقع  وأن حال تونس هو حال 
استقاللها  تحّقق  لم  التي  الثالث  القارات  بلدان  أغلب 

االقتصادي ولم تنجز ثورتها الصناعية والفالحية.
وكان برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية هو البديل 
النضال من أجل استقالل فعيل  الواقع فدافع عن  لهذا 
ديمقراطية  سلطة  إلقامة  ودعا  األصعدة  جميع  عىل 
شعبية من الطراز الجديد تأثرا بتجربة الصني الشعبية 

وبثورات بلدان جنوب رشقي آسيا.
ارتبكوا  الطرح  هذا  عن  املدافعني  بعض  أّن  غري 
وارتكبوا خطأ فادحا حني لم يبرصوا إمكانية حصول 
الشعبية  النضاالت  بفعل  السلطة  شكل  يف  تغريات 
وتفاقم أزمة نظام الحكم  واألجنحة املتصارعة يف صلب 
الدولة وتمّسكوا بطرح اسرتاتيجي بعيد املدى وأهملوا 

املعالجة املرحلية للواقع.
داهمت األحداث املتسارعة منذ 2008 إىل 2011 هذا 
الطرح وكانت انتفاضة 14 جانفي التي أسقطت الجناح 
يف  مكاسب  وحققت  السلطة  يف  والدكتاتوري  املستبد 

مجال الحريات العامة والفردية رغم هشاشتها.
بالنسبة  املتوقعة  وغري  الرسيعة  املداهمة  هذه 
الطبقية  القراءة  تماما  يتناسون  جعلتهم  للبعض 
الوطني  للخط  األساسية  وللمبادئ  والنظام  للدولة 
مفهوم  بني  غريب  خلط  يف  وسقطوا  الديمقراطي. 
عن  يتحدثون  فراحوا  السلطة  وشكل  ككل  النظام 
كليا  املسار  يف  وانخرطوا    «  2011 جانفي   14 »ثورة 
منادين بجمهورية ديمقراطية اجتماعية مراهنني عىل 
الواقع  لتغيري  والترشيعات  الدستور  وعىل  االنتخابات 
متناسني أّن مراكز الطبقات االجتماعية لم تتغري وأن 
تبدل طفيف يف منظومة  ليس سوى مجرد  ما حصل 
السلطة ويف الشكل الذي اتخذته الطبقات الحاكمة يف 

الدفاع عن نفوذها.
التصورات  خطأ  فداحة  تدريجيا  اتضحت  ومّلا 
جانفي   14 حدث  عىل  وُعّلقت  بنيت  التي  واألوهام 
»الدولة  عن  كالحديث  سطحية  لتربيرات  التفتوا 
واملنافية  العلمية  غري  الرباهني  من  وغريها  العميقة« 

للمرجعيات واملبادئ الجوهرية.
فلم يفهم بهذه الصورة الرصاع بني اليمني الديني 
املمثل يف حركة »النهضة« واليمني الليربايل الذي كانت 
داخل  أجنحة  رصاع  مجرد  أنه  تونس«  »نداء  واجهته 
الجناحني  وأّن   ،1956 منذ  القائمة  الدولة  سلطة 
واختياراته  النّظام  عىل  املحافظة  سوى  يفعال  لم 
يسارية  قوى  وانخرطت  واالجتماعية.  االقتصادية 
لعبة  يف  الديمقراطي  الوطني  للطرح  انتمت  وأخرى 
ودعت  اإلنقاذ«  لـ«جبهة  وانضمت  هذه  الرصاع 
للتصويت للباجي قائد السبيس الذي تصالح الحقا مع 

الجناح اآلخر يف إطار ما سمي بسياسية »التّوافق«.
ما  املنظومة  هذه  يف  انخرطوا  الذين  يستوعب  لم 
يف  ينخرطوا  ولم  الدروس  يستخلصوا  ولم  حصل. 
خالل  وتكتيكهم  خططهم  وتقييم  مواقفهم  مراجعة 
يف  جويلية   25 لحظة  يف  وسقطوا  املاضية  العرشية 
نفس الخطأ ثّم تدارك بعضهم واقتنع بأنه »ال مصلحة 

للشعب يف دعم رصاع جناح يف السلطة مع آخر«.
املقال،  مستهل  يف  أرشنا  مثلما  نعود،  أن  بقي 
والنظام  الدولة   إشكالية  فيها  تعالج  أخرى  لتجارب 
والسلطة بنوع من الخصوصيّة ردا عىل الهجمة التي 
قومية  قوى  بلغت  فقد  التجارب.  هذه  لها  تتعرض 
عربيّة السلطة يف عدة أقطار وسقطت أغلبها باستثناء 
االنقالبات  بأسلوب  للسلطة  الوصول  وكان  واحدة. 
وأزاحت  شعبية.  ثورات  بفعل  يكن  ولم  العسكرية 
واتخذت  السلطة  من  الالوطني  الجناح  القوى  هذه 
وشعبية  اقتصاديا   وطني  طابع  ذات  عديدة  قرارات 
يف  املقاومة  نهج  ونارصت  االجتماعي  املستوى  عىل 
فلسطني. لكّن هذا الجناح الوطني يف السلطة لم يغري 
ولم  جوهريا.  واالجتماعي  االقتصادي  النظام  طبيعة 
يدخل تحوالت نوعية عىل مراكز الطبقات االجتماعية. 
وتحكم  وتقيم  لرتاقب  الجماهري  طاقات  يطلق  ولم 
للقوى  والسماح  والفردية  العامة  الحريات  بإقرار 
الوطنية وللمنظمات الجماهريية بممارسة أنشطتها 
دون وصاية مبارشة مع احرتام استقالليتها التنظيمية 

والسياسية. 
والتقدمية  اليسارية  القوى  بعض  يستوعب  لم 
خصوصية هذه التجارب. ولم يفهم أنّه مثلما يمكن أن 
يزاح جناح مستبّد يف السلطة ليستبدل بجناح »ليربايل« 
فإنه من املمكن أن يوجد يف السلطة يف ظرف تاريخي 
يكون  وطني  جناح  محدد  نضايل  وبأسلوب  معنّي 
وجوده مهدد وهّش إذا لم يتقدم يف إنجاز فعيل للثورة 
من  العديد  ساندت  ولذلك  النظام.  يف  نوعي  ولتحول 
النظامني  التي حيكت ضّد  املؤامرات  اليسارية  القوى 
الليبي والسوري ثّم تداركت مّلا اتّضحت فداحة الخطأ 

املقرتف. 
إنّنا نحتاج، وهذا ليس إضاعة للوقت ودون فائدة 
املغاربي عدد  )الشارع  الحمامي  نادر  ذلك  ذكر  مثلما 
309 ( إىل رفع الغشاوة عن مفاهيم جوهرية وأساسية 
مثل الدولة والنظام والسلطة وأال تحرص هذه املفاهيم 
يف صيغ مجردة قانونية وحقوقية أو »فكرة أخالقيّة« 
خارج  للسلطة  تصور  عىل  فيه  مبالغ  تركيز  أو 
النضاالت  من  مضّخم  وخوف  االجتماعية  التناقضات 
 hannah( والهزات االجتماعية طبقا لتصّور حنا أرنت
للسلطة  األمريكي  األنموذج  يف  رأت  التي   )arendt

األنموذج األصلح متناسية أّن أمريكا توّحدت بعد حرب 
أهلية دامية دامت من 1861 إىل 1865.

----------------------
املراجع

1 ( أنغلس، لودفينغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية 
األملانية.

والطبقات  السياسية  السلطة  بوالنتزاس،  (نيكوس   2
االجتماعية.

3 ( ماو تيس تونغ، الديمقراطية الجديدة.
4 ( ميخائيل باكونني ، اإلله والّدولة.

 bernard qUelqUejeU ,la natUre dU poUvoIr selon)5
 hannah arendt,revUe des scIences phIlosophIqUes et

.théoloGIqUes ,mars 2021

د.رضا مقني - باحث في التّاريخ المعاصر

الّدولة، الّنظام والّسلطة
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معز زيّود

تونس تلج أسفل ترتيب مؤرشات احلوكمة اجلّيدة
الصورة في منتهى القتامة، فما الحّل؟  

حازت تونس الرتبة 72 عالمّيا من ضمن 104 دولًة 
عن  مؤخرا  الصادر  الجّيدة"  الحوكمة  "مؤّشر  في 
معهد شندلر للحوكمة بسانغفورة، غير أنّها ترّدت 
إلى حاّفة القاع في مؤشر "جاذبّية السوق المحلّية" 
في  العالية  المصداقّية  ذي  التصنيف  هذا  وفق 
مواجهة  بقرب  تُنبئ  أخرى  قاتمة  صورة  العالم. 

البالد أليّام جدًّا عسيرة...

قبل الثورة لم نكن نأخذ كثريًا بالتصنيفات واملؤرشات الدوليّة 
استقطاب  عىل  والقدرة  الفساد  ومقاومة  الجيّدة  للحوكمة 
السابق  النظام  أّن  إىل  بالنظر  وذلك  الخارجيّة،  االستثمارات 
طبيعته  إخفاء  بهدف  صورته  تلميع  عىل  نهارا  ليال  يعمل  كان 
أمام  تماًما  تعّرت  قد  البالد  أّن  تبنّي  فقد  اليوم  أّما  االستبداديّة. 
ما  انتفاء  درجة  إىل  مؤرّشاتها،  كّل  فتهاوت  الدوليّة  املؤّسسات 
يمكنها أن تُلّمع به صورتها أصال جّراء سياسات متذبذبة وقرارات 

متفاوتة  بدرجات  مسؤوليّتها  تتحّمل  صائبة  غري 
إىل  11 عاما  امتداد  املتعاقبة عىل  الحكومات  كاّفة 

حّد اليوم.
التصنيفات  تلك  تبرّص  االنكباب عىل  وبدال من 
أجل  من  تصاعدي  بشكل  املرتاجعة  واملؤرشات 
األصعدة،  كاّفة  عىل  املتدهورة  األوضاع  معالجة 
الرتاب  التونسيّة يف قرب رأسها يف  السلطات  أوغلت 
عمال بسياسة النعامة. وبلغ األمر يف نهاية املطاف 
التصنيف  مؤّسسات  من  املعلنة  السخرية  حّد 
لها  الجمهوريّة  رئيس  وصف  قبيل  من  الدوليّة 
عىل  نفسها  تونس  تجد  واليوم  صنّافة".  بـ"أّمك 
شفا الهاوية، وربّما تتقّدم خطوة أخرى إىل األمام، 
بن  الشاذي  الراحل  الجزائري  الرئيس  قال  كما 
جديد. ومثلما أجاب األشقاء الجزائريّون رئيسهم 
فقد  الرئيس،  سيادة  شكرا  اليوم:  نقول  يومها، 

أوقعتنا خطوتك يف هول تلك الحفرة!.
أن  رصني  ملراقب  يمكن  ال  ألنّه  بمرارة  املثال  هذا  نسوق 
بمصداقيّتها  معروفة  دوليّة  مؤّسسات  مؤرّشات  يف  يُشّكك 
وبرصامتها العلميّة يف صياغة مؤرّشاتها، عىل غرار معهد شندلر 
للحوكمة  باعتماد "مؤرّش شندلر  املعروف  للحوكمة بسانغفورة 
الجيّدة"chandler Good Governance Index )CGGI( . وهو ما 
الحكومي  العمل  تقييم  اكتماال يف مجال  األكثر  املؤرّش  دوليّا  يُعّد 
عىل أصعدة متعّددة، باعتباره يضّم سبعة مقاييس تُحيل بدورها 
إىل 34 مؤرشا فرعيّا. وتتوّزع أسس التقييم السبعة تلك عىل: -1 
مؤّسسات قويّة، و-2 سياسات وقوانني متينة، -3 القيادة والقدرة 
جاذبية   5- العموميّة،  املاليّة  يف  الترّصف   4- االسترشاف،  عىل 
السوق املحليّة، -6 السمعة والتأثري العاملي، -7 القدرة عىل تعزيز 
أداة عمليّة  الجيّدة عموما  ارتقاء السّكان. ويُعّد مؤرش الحوكمة 
تُتيح للحكومات فهم قدراتها ومدى فعاليّتها ومقارنتها بالبلدان 

األخرى.

ما وراء المؤّشرات العاّمة!
عىل الرغم من أّن تونس التي حازت الرتبة الـ72 جاءت وفق 
هذا املؤرش بعد كّل من املغرب واألردن مثال، فإّن اإلشكال األخطر 
الفرعيّة  املؤرّشات  بعض  يف  وإنّما  العام  الرتتيب  هذا  يف  يكمن  ال 
املرافقة. فلنئ حصلت املغرب عىل ترقيم مرّشف بـ0.62 يف مؤرش 
"جاذبية السوق املحليّة"، فإّن تونس سّجلت ترقيما مرتّديا جّدا لم 
يتجاوز 0.44 مّما جعلها تتهاوى إىل كوكبة الدول العرش األخرية 
يف هذا املؤرش، بالنظر إىل إدراجها يف الرتبة الـ94 من ضمن 104 
أكثر وضوحا،  الرتقيم بشكل تقريبي  دولة. وحتّى نستوعب هذا 
فإّن لبنان التي تشهد حالة إفالس خالل الفرتة األخرية قد حصلت 
عىل ترقيم أفضل من تونس يصل إىل 0.54 وهو ما يجّسد خطورة 
ظّل  يف  تصنيفها  بدليل  الخارج،  يف  تونس  صورة  إليه  آلت  ما 
أوضاعها الحاليّة ضمن الدول األقّل قدرة عىل جذب االستثمارات 

الثاني، فيتعّلق بمؤرش "الترّصف يف  الرديء  أّما املؤرش  األجنبيّة. 
يف  أتت  حني  يف  الـ83،  الرتبة  تونس  حازت  إذ  العموميّة"،  املاليّة 
الرتبة الـ77 بالنسبة إىل مؤرش "السمعة والتأثري العاملي". وهكذا 
باتت  الخارج قد  املتعّلقة بصورة تونس يف  املؤرشات  فإّن معظم 
بالحوكمة  املتعّلقة  املجاالت  يف  العالم  دول  ترتيب  بآخر  متأبّطة 

الرشيدة.
الفساد"  ملحاربة  العاملي  "املركز  رئيس  العيّادي  كمال  يؤّكد 
واملستشار لدى املؤّسسة السنغافورية التي أصدرت هذا التقرير، 
السلبيّة  املؤرشات  "هذه  إّن  املغاربي"،  لـ"الشارع  ترصيح  يف 
الخاّصة بتونس لم تُفاجنئ حقيقة، ولم تتجّن علينا ألنّها تعكس 
األصعدة  مختلف  عىل  تردٍّ  من  تشهده  ما  ظّل  يف  البالد،  واقع 
السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة". كما أّكد أّن لتلك املؤرشات 
تأثريا مبارشا عىل رؤية املستثمرين األجانب وعىل فرص الرشاكة 
الخاص  القطاع  بني  رشاكة  اليوم  هناك  أّن  مبيّنًا  االقتصاديّة، 
ومثل هذه املؤّسسات البحثيّة يف إنتاج املؤرشات ألنّها تشّكل مرآة 

األمر،  ولتبسيط  األصعدة.  مختلف  عىل  الدولة  ألوضاع  حقيقيّة 
للحصول  سفاراتها  إىل  الدول  تلتجئ  مثلما  أنّه  العيّادي  أوضح 
فإّن  تلك،  أو  الدولة  هذه  أوضاع  ملعرفة  وتقارير  معلومات  عىل 
القطاع الخاص املتمثّل يف الرشكات االستثماريّة العامليّة تُعّول عىل 
مثل هذه املؤّسسات املستقّلة يف معرفة األوضاع الحقيقيّة ملناخ 
األعمال يف دولة ما بهدف استرشاف مآل استثماراتها قبل املغامرة 

باالستثمار فيها.

بوصلة لالستثمارات األجنبّية
كمال العيّادي الذي سبق له رئاسة االتّحاد العاملي للمنظمات 
الخاص  القطاع  رشكات  أّن  عىل  أيضا  شّدد   )wfeo( الهندسيّة 
تهتّم  ما  غالبًا  بل  الدول،  وترتيب  العام  املؤرّش  برصد  تكتفي  ال 
بالتفاصيل وتُجري قراءة عميقة لتلك املؤرّشات الفرعيّة وتدرس 
عن  وتفصيال  دّقة  أكثر  تشخيصا  تقّدم  ألنّها  احتسابها  كيفيّة 

حقيقة األوضاع القائمة. 
ويف املقابل، فإنّه من املؤسف أاّل يكون هناك اهتمام بمثل هذه 
املؤّسسات عىل غرار  أّن هذه  الرغم من  تونس، عىل  املؤرّشات يف 
ألنّها  للمراجعة  إمكانيّة  للدول  تُعطي  للحوكمة"  شندلر  "معهد 
تحرص عىل توّخي أقىص ما يمكن من الدّقة العلميّة حتّى تعكس 
هو  كما  معنّي،  بلد  يشهدها  التي  الحقيقيّة  الوضعيّة  مؤرّشاتها 
الحال بالنسبة إىل تونس التي سّجلت ككّل مّرة حضورها بالغياب. 
والحال أنّه كان بإمكان الحكومة التونسيّة الوقوف عىل مسبّبات 
السلبيّة وتبرّص دالالتها واالشتغال عليها من أجل  املؤرّشات  تلك 
يعكس  أنّه  السيما  مستقبال،  البالد  ترتيب  وتحسني  تغيريها 
الخارج ويُؤثّر يف تحديد نصيبها من  التونسيّة يف  الوجهة  صورة 
إجراء  الطرح  هذا  بأهميّة  للوعي  ويكفي  األجنبيّة.  االستثمارات 
مقارنات بسيطة بني حجم االستثمارات األجنبيّة املبارشة املتدّفقة 

عىل املغرب واألردن مثال وتلك التي تتعثّر يف الوصول إىل تونس.

مقاربة دغمائّية
الرئايس  الخطاب  أّن  عىل  اليوم  تونس  يف  إجماع  شبه  هناك 
املشحون بالتهديد والوعيد، دون تسجيل أّي نتائج فعليّة ملموسة 
عىل مستوى الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد، قد أّدى إىل نتائج 
أدّل  وال  أوصالها.  وشّل  البالد  حال  إيقاف  يف  وتسبّب  بل  عكسيّة 
عىل ذلك من الرتاجع السلبي الرهيب لكاّفة التصنيفات واملؤرشات 

الدوليّة الراصدة لالوضاع السياسيّة واالقتصاديّة يف تونس.
املعتمدة  املقاربة  أّن  إىل  العيّادي  يف هذا املضمار، يذهب كمال 
فقد  كثريا.  تونس  بصورة  أرّضت  املسترشي  الفساد  مكافحة  يف 
بتنا نعتمد مقاربة دغمائيّة يف مقاومة الفساد، بل وجعلنا منها 
عقيدة. وأصبحنا نتحّدث عن مكافحة الفساد أكثر مّما يلزم. وهو 
ما يؤثّر يف صورة البالد دون فعل أو تغيري حقيقي. ومن ثّمة بات 
الفساد أكرب بكثري من مقاومة  السيايس حول مقاومة  الخطاب 

الفساد نفسه. 
للوضع  تحاليل وقراءات شخصيّة  بمجّرد  األمر هنا  يتعّلق  ال 
مسحيّة  دراسة  مضامني  يعكس  بل  السائد، 
ملحاربة  العاملي  "املركز  رئيس  أعّدها  قريبا  تصدر 
الفساد"، وتستفتي حوايل 300 إطار سامي للدولة 
مّمن أحيلوا إىل التقاعد، وهم شخصيات من وزراء 
قدامى ورؤساء مديرين عامني مّمن لديهم تجارب 
كربى يف الترّصف العمومي. هذه الدراسة أظهرت 
90 باملائة من هؤالء املستجوبني يُقّرون  أّن قرابة 
أكرب  أصبحت  اليوم  الفساد  محاربة  كلفة  بأّن 
من الفساد يف حّد ذاته. فمن املفارقات أن يصبح 
الفساد  مكافحة  من  بالبالد  رفقا  أكثر  الفساد 
بالشكل الذي يجري به اآلن. ويعود ذلك إىل عوامل 
عّدة يف مقّدمتها تشديد ترسانة القوانني إىل درجة 
التعاطي  أّن طرق  تعطيل الترّصف العمومي. كما 
معنويّات  عىل  تؤثّر  باتت  الفساد  قضايا  مع 
اتّخاذ  تبعات  من  يخشون  وجعلتهم  املسؤولني 

القرار وأّدت إىل شّل قدرتهم عىل املبادرة.
تكبّدت  العموميّة  املؤّسسات  بعض  أّن  املصادر  أحد  وتفيد 
عموميّة  صفقات  تنفيذ  عدم  جّراء  الدينارات  بماليني  خسائر 
العمومي.  بالرشاء  املتعّلقة  األسعار  يف  الزيادات  بسبب  وقتها  يف 
ويرجع ذلك إىل أّن املترّصف العمومي يمتنع عن القيام باجتهادات 
الحرتام اآلجال، خشيَة أن يجد نفسه موّرطا يف قضيّة فساد إداري 
قد  اليوم  املسؤول  أّن  يعني  ما  وهو  جمل.  وال  فيها  له  ناقة  ال 
يُحاسب عىل مخالفة إجراء بسيط وال يُحاسب يف حال تسبّب يف 

خسارة الدولة بمقدار 5 مليون دينار كما حدث فعال. 
يف  السلطات  تسبّب  إىل  اليوم  البالد  يف  السائد  التوّجه  ويُحيل 
مصالح  لضمان  االجتهاد  عىل  تُشّجع  ال  إداريّة  عقليّة  تكريس 
والشفافيّة  النزاهة  عن  بحثا  اإلجراءات  تعقيد  جّراء  الدولة، 
الشكالنيّة الظاهرة. يقول كمال العيّادي، يف ترصيحه لـ"الشارع 
املغاربي" أّن الخطاب الرسمي أضحى مخيفا، إذ ال يستثني أحدا 
وال يُميّز بني شخص ارتكب خطأ أو خالف إجراء بسيطا من باب 
االجتهاد وشخص آخر ضالع يف الفساد. فقد بات الهدف احرتام 
اإلجراءات وليس تحقيق الغاية املنشودة من السياسات العموميّة. 
وهو يستدعي إجراء وقفة تأّمل عميقة من أجل الخروج من هذا 
ملكافحة  الدغمائية  املقاربة  هذه  من  وخاّصة  الحقيقي،  املأزق 
الفساد، وفق تسمية العيّادي. والحال أّن مقاومة الفساد تحتاج 
ورؤية  سياسيّة  ورصانة  اقتصاديّة  مقاربة  إىل  يشء  كّل  قبل 

إسرتاتيجيّة واضحة. 
السلبيّة  يف  مغرق  بخطاب  العام  املناخ  تعقيد  فإّن  ثّمة  ومن 
ومشحون دائما بالتهديد والوعيد، لم يؤّد إاّل إىل مزيد تعكري أوضاع 
املؤّسسات  مؤرشات  تُجّسدها  قاتمة  صورة  لها  ورسم  البالد 
الفعليّة  نتائجها  من  األدنى  الحد  تُحّقق  لم  أنّها  السيما  الدوليّة، 
املشتهاة. كما أّن فرض إجراءات إداريّة متشّعبة وخانقة من أجل 
التسيري  عمليّة  تعقيد  إىل  أّدى  قد  فساد  صفر  نسبة  إىل  الوصول 
والترّصف العمومينّي، فباتت نتائج الحرب عىل الفساد أسوأ بكثري 

من الفساد يف حّد ذاته!..
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منحى السوق 

تموقعه  البنكي  للقطاع  جيّد  توجه  بفضل  السوق  واصل 
املؤرش  وأقفل  الخرضاء.  باملنطقة  التوايل  عىل  الثالث  لألسبوع 
2022 عىل ارتفاع بـ  13 ماي  9 إىل  املرجعّي األسبوع املمتد من 
0,6 ٪ بقيمة 7319,95 نقطة لتبلغ نسبة أدائه السنوي 3,9 ٪. 

حسب تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.
املذكور بإنجاز مبادلة بالكتل شملت سهم  • تميّز األسبوع 
الشبكة التونسية للسيارات والخدمات artes ومثل ذلك ثاني 
عملية مبادلة بالكتل منذ بداية العام. وتعلقت الصفقة بتدفقات 
املبادالت  باعتبار  ارتفعت  دينار  ماليني   7,2 حجمها  بلغ  مالية 

األسبوعية اىل 25,8 مليون دينار.

تحليل تطور األسهم
6 ماي، احتّل سهم رشكة  • مثلما كان شأنه خالل أسبوع 
املغرب الدويل لالشهار mIt طليعة التسعري. ويف ظل حجم ضعيف 
لم يتجاوز 4000 دينار نما السهم بـ 11,1 ٪ بقيمة 0,200 دينار 
بما مكن الرشكة من تدارك كل الخسائر التي عرفتها منذ بداية 

العام.
 hannIbal lease كان أداء سهم رشكة حنبعل لاليجار املايل •
ألف دينار   55 امتداد األسبوع. ووسط مبادالت بلغت  جيّدا عىل 
3,600. وقد شهدت  بقيمة   ٪ بـ9,1  املستقل  املؤجر  قفز سهم 
الرشكة بداية عام طيبة مسجلة يف ختام الثالثي األّول من عام 

2022 نمّوا صافيا بـ 21,4 ٪ بقيمة 7,3 ماليني دينار.
لم  اذ  ترّضرا  األكثر   electrostar إلكرتوستار   كان سهم   •
 0,730 بقيمة   11٪ بـ  تراجعا  وشهد  مالية  تدفقات  أية  يجلب 

دينار.

• أنهى سهم رشكة اسمنت بنزرت بدوره األسبوع يف وضعية 
غري مريحة. ووسط مبادالت لم يتعد حجمها 13 ألف دينار شهد 

السهم تراجعا بـ 8,7 ٪ بقيمة 1,570 دينار.
والخدمات  للسيارات  التونسية  الشبكة  رشكة  سهم  أما   •
 7,3 جمع  من  وتمكن  الطلبات  أكثر  محّل  كان  فقد   artes
ماليني دينار مسجال بذلك ارتفاعا بـ 0,4 ٪ بقيمة 7,130 دينار.

مستجّدات السوق
• الندور : افتتاح االكتتاب يف الرتفيع يف رأسمال الرشكة :

تمويل  مواصلة  اطار  يف   land’or "الندور"  رشكة  تعتزم 
برنامج تطّورها ودعم قاعدتها املالية الرتفيع يف رأسمالها بحوايل 
 17 3408007 أسهم جديدة بواقع  30 مليون دينار عرب إصدار 
 1 من  بداية  باملرابيح  )التمتع  قديم  سهم  كل  عن  جديدا  سهما 

جانفي 2022(.
االكتتاب  عملية  خالل  الجديدة  األسهم  اطالق  وسيتم 
وسريتفع رأسمال الرشكة تبعا لذلك من 11,226376 دينارا اىل 

14634383 دينارا. وقد تم افتتاح عمليات االكتتاب يف رأسمال 
الرشكة يوم 13 ماي 2022 وستتواصل اىل يوم 27 منه.

: sfbt بالغ من رشكة صنع املرشوبات بتونس •
بعد نرش موقع انرتنات مقاال حول العالقة بني رشكة كوكا 
كوال ومجمع كاستال، تعلم رشكة صنع املرشوبات بتونس كافة 
أن  باعتبار  املذكورة  بالقطيعة  أنها غري معنية  فيها  املساهمني 

عقد ملء القوارير يربط مبارشة الرشكة برشكة كوكا كوال.
وسابق  سنة   70 منذ  متواصل  االتفاق  هذا  أن  العلم  مع 
املرشوبات  صنع  رشكة  رأسمال  يف  كاستال  مجمع  ملشاركة 
العالقة  االمتياز. وتمثل  األخرية جّددت مؤخرا عقد  وأن  بتونس 
بني رشكة كوكا كوال ورشكة صنع املرشوبات بتونس للطرفني 

"قصة نجاح".
بتطوير  فتتعلق  الطرفني  بني  حاليا  الجارية  املحادثات   أّما 

آفاق العمل بينهما لتوسيعه اىل منتوجات جديدة.

التونسية لألوراق المالية :

electrostar وتراجع لـ mIt ريمونتادا« لـ«

اشهار

عز الدين سعيدان

من  للعديد  الشاغل  الشغل  أصبح  الغذائي  األمن  تحقيق 
الدول حول العالم. إيجاد اسرتاتيجية لتحقيق األمن الغذائي 
أقرب  األمر  حقيقة  يف  هو  فحسب  الذاتي  االكتفاء  وليس 
االقتصادي  للتفكري  منه  الّداخيل  القومي  األمن  يف  للتفكري 
البحت. األمن الغذائي يقتيض اسرتاتيجية كاملة تمّكن الدولة 
األساسية  الغذائية  املواد  وتحويل  وخزن  وتوفري  انتاج  من 
بكلفة  ذلك  كان  لو  حتى  الطويل  املدى  عىل  كافية  بكميات 

تفوق سعر توريد نفس املواد من السوق العاملية.
عن  بالحديث  اكتفينا  لو  حتى  اننا  فيبدو  تونس  يف  أما 
األمن الغذائي الخاص بقطاع الحبوب إّما ال نحاول تحقيق 
ولكن...  الغذائي  األمن  تحقيق  نحاول  وإما  الغذائي  أمننا 

باملقلوب.
الحبوب  ميدان  يف  تونس  حاجات  ارتفعت   2010 منذ   
بشكل  املحيل  اإلنتاج  املقابل  يف  وتضاءل  ملحوظ  بشكل 

ملحوظ أيضا.
ولكن  االستهالك  ارتفاع  بسبب  ليس  ارتفعت  الحاجات 

بسبب ارتفاع مستوى التبذير والتهريب وتحويل الوجهة.
واإلنتاج املحيل تضاءل بسبب سياسة التسعرية الخاطئة 
جانب  إىل  املناسب  الوقت  يف  واألسمدة  البذور  توفر  وعدم 
مشاكل لوجستية متعددة نذكر منها مشاكل تأمني الصابة 

ومشاكل النقل والخزن.
التونيس  الفالح  من  الحبوب  الدولة  تقتني  أن  يعقل  هل 

غريهما؟  أو  األوكراني  أو  الرويس  للفالح  تدفع  ما  بنصف 
الدولة تحاول التخفيف من عجز ميزانية صندوق التعويض 
عىل حساب الفالح التونيس أي املنتج املحيل الذي يساهم يف 

تحقيق األمن الغذائي.
هذا مثال لألمن الغذائي... باملقلوب.

رشاء  سعر  يف  الرتفيع  الدولة  تقّرر  أن  هو  الثاني  املثال 
ما  وهو  الحصاد.  موسم  عند  التونيس  الفالح  من  الحبوب 
حصل فعال يف تونس منذ أيام قليلة. هدف الرتفيع يف األسعار 
يجب أن يكون تحفيز الفالح التونيس عىل املزيد من اإلنتاج 
وعىل  للحبوب  واملخّصصة  املزروعة  املساحات  بتوسيع 
مزيد االنفاق قصد تحسني املردود بالنسبة للهكتار الواحد. 
أسعار  يف  الزيادات  عن  اإلعالن  املفروض  من  كان  وبالتايل 
رشاء الحبوب من الفالح التونيس قبل انطالق املوسم أي يف 

أشهر أوت  وسبتمرب أو أكتوبر املاضية.
غري  تبقى  الوقت  ذلك  يف  األسعار  يف  الزيادة  حتى  ولكن 
البذور  توفر  عدم  مشاكل  من  يعاني  الفالح  تُرك  إذا  كافية 
أن  نقول  ما  عىل  والدليل  املناسب  الوقت  يف  واألسمدة 
املساحات املخصصة للحبوب تقّلصت من 1,5 مليون هكتار 

سنة 2010 إىل أقل من مليون هكتار اليوم.
املثال الثالث لألمن الغذائي... باملقلوب يخص ما حصل يف 
األيام األخرية من ارتباك يف تحديد أسعار مواد أساسية أخرى 
الرسمي  الناطق  سمعنا  والبيض.  والدجاج  الحليب  مثل 

باسم الحكومة يقول منذ يومني إنه "لن يكون هناك ترفيع 
يف أسعار الحليب والدجاج والبيض بالنسبة للمستهلك وذلك 
الناطق  سيدي  يا  ذلك  كيف  الغذائي".  األمن  عىل  حفاظا 
مستوى  عىل  يتم  الغذائي  األمن  تحقيق  إن  هل  الرسمي.؟ 
اإلنتاج أم عىل مستوى االستهالك؟ كيف يمكن تحقيق األمن 
الغذائي إذا رّفعت الدولة يف سعر العلف ورفضت الرتفيع يف 
األسعار عند االستهالك.؟ سعر العلف يدخل بنسبة 70 إىل 80 
٪ يف كلفة اإلنتاج. ثم أنت تعلم سيدي الناطق الرسمي أن ُجل 

العلف مستورد فأين األمن الغذائي الذي تتحدث عنه؟ 
رشيط  اطار  يف  يعلن  الفالحة  وزير  السيد  سمع  الكل 
الحليب  أسعار  زيادات كبرية يف  الوطنية عن  للتلفزة  األنباء 
والدجاح والبيض عند االستهالك بداية من يوم 12 ماي )عيد 
الجالء الزراعي!!!(. ومن املؤكد أنه لم يعلن عن تلك الزيادات 
إال بعد موافقة مجلس الوزراء أي رئيسة الحكومة ورئيس 
عند  األسعار  يف  الّزيادات  تلك  عن  الرتاجع  تم  ولكن  الدولة. 
االستهالك بعد رّد فعل قوي عىل مستوى املواطنني والخوف 

من دفع ثمن سيايس باهظ لتلك الزيادات.
ولكن يف نفس الوقت يؤكد السيد الناطق الرسمي باسم 
الحكومة أنه لن تكون هناك زيادات يف أسعار الحليب والدجاج 
الغذائي".  والبيض عند االستهالك وذلك "حفاظا عىل األمن 
عن أي أمن غذائي تتحدثون؟ أم هو األمن الغذائي... ولكن 

باملقلوب!

هل ُيعقل أن تقتني الدولة احلبوب من الفالح التونيس
بنصف ما تدفع للفالح الرويس؟
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عبيد البريكي :

يف التناقضات غرقا ويف البهلوانيات سبحا...
منير الفالح

أخرين،  لسياسينّي  أسماء  برشة  وعكس  الحقيقة،  يف 
وهذا  الربيكي  عبيد  يس  عىل  التّعّرف  رشف  حصّليش  ما 
ما  وخاّلني  عليه  الكتابة  يف  "حريّة"  أكثر  يعطيني  باش 
تقّلقتش يارس من حديث عشريي الّروج كيف جاء رشب 

قهوة حذايا يف الّدار...
عىل  معّدل  كان  مّخي  معاكم،  نزيه  نكون  وباش 
األّول...  سعيّد  قيس  لألستاذ-الرئيس  املسائيّة  اإلطالالت 
رشين  الّصحفيّة  للّشهيدة  اإلغتيال  خرب  جاء  لني  حتّى 
أبو عاقلة رحمها الّله وصدقا روحي والّت يف خشمي، لذا 
كيف جاء الّروج وقعدنا يف الفرياندا وجبديل حكاية أخرى 
كنت يف وضع متاع قلق وقرف ونقص إستعدادي ملعارضة 

خطاب الّروج...
إيّل يس عبيد الربيكي وىّل هاأليّامات  الّروج قايل  ...يس 
نجم البالتوات اإلذاعيّة والتّلفزيّة وحسب قراءة "الّروج" 
كاينّو بدأ يجبد يف سفريو يف عالقة بـ25 /7 وما جاء بعدو!

سمعتو لّلخر ومن بعد ما هو رّوح، مشيت عملت دورة 
والفيديوهات  الربيكي(  يس  حزب  )متاع  البيانات  عىل 
...لقيت أنّو يف قرابة الّشهر، يس عبيد دارها شليلة ومليلة 
وفّمة حتّى تكّرر زيارات لنفس الوسيلة اإلعالميّة ومّخي 
الّسؤال:  نفس  يف  عيلّ  يطرح  وقعد  غادي  حبس  النبّار 
عالش؟ عىل خاطر يس الربيكي وحزبو ماهمش التّنظيم 
حزب  زادة  وماهوش  سعيّد  قيس  ملسار  املساند  الوحيد 
يتلّفتو  اإلعالم  لوسائل  ممكن  موش  كبري  "جماهريي" 

لجهة أخرى!
ما لقيت كان تفسري، أو محاولة تفسري، وهو أنّو يس 
عبيد الربيكي هو من نوع "bon pUblIc" يعني وهذا صدقا 
إعرتاف ليس عبيد الربيكي بقدرتو عىل التّأقلم والتحّرك يف 
هامش صغري وهنا طبعا هو مساندة قيس سعيّد وترك 
marche- فتحة صغرية إيّل ينّجم يف أي لحظة يعمل فيها

...arrIère

بيها  يتمتّعوا  فدلكة،  غري  من  ميزة،  طبعا  وهذي 
النّقابينّي املتمّرسني عىل التّفاوض...

أواسط  بني  املمتّدة  املّدة  لبعيد،يف  نرجعو  الزم  موش 
عىل  ناقفو  إنّجمو  فات،  إيّل  واألسبوع  الفارط  أفريل 

هالقدرة !
نهار 13 /4 مثال، رّصح يس عبيد بعد إستقبال بعض 

املنّظمات )ساعات حتّى بعض أعضاء وإاّل عضو برك من 
قيس  الّرئيس  وترصيح  قرطاح  قرص  يف  تنفيذي(  مكتب 
املكتب  لقاء  أّن  الّشغل  إتحاد  ورّد  بدأ  الحوار  أّن  سعيّد 
يس  بالحوار،  عالقة  حتّى  عندو  ما  بالّرئيس  التنفيذي 
عبيد الربيكي نهارتها رّصح أّن "ما جرى لم يكن حوارا" 
)توصيف اإلتّحاد( وباش ما يقطعش تماما مع القرص زاد 

"الحوار لم ينطلق بعد"!
وال  عيّنة  مجّرد  "اإلستشارة  زاد:   fIlonالـ نفس  ويف 
يف  نصنّفوها  اِنّجمو  زادة  وهذي  التّونسينّي"  كّل  تمثّل 
 artIstIqUe بالرّضورة  الـfloU" ومش  "الّلعب عىل  خانة 
وهّكة يكون يف الرّشيط الفاصل بني موقف اإلتّحاد العام 
النّاس  ليوم  إيّل  سعيّد  قيس  وترصيحات  للّشغل  التّونيس 
هذا مازال يعترب اإلستشارة ناجحة ومعرّبة عىل "ما يريده 
الّشعب"لحّد أّن "مخرجاتها" هي قاعدة بناء "الجمهوريّة 

الجديدة"...
سعيّد  قيس  تجاهل  وتواصل  األسابيع  مرور  ومع 
للمشهد الحزبي املساند له وإلجراءاته، يس عبيد الربيكي 
إسقاط  تماما  مقبول  غري  "أخالقيّا  أنّه  عىل  يتحّدث  وىّل 
مسار  يف  الّشهداء  قّدم  من  وأّول  الّسياسيّة  األحزاب 
إيّل  اإلنحراف  مليح:  معايا  ثبّتو  عشناه"...  إيّل  اإلنحراف 

عشناه !
وقتاش  هاإلنحراف  بالّضبط  نفهمو  يلزمنا  أيواه،هنا 
sUper- بدأ؟ ويشمل الفرتة إيّل كان فيها يس عبيد الربيكي

إيّل كان فيها وزير  الستّة أشهر وشويّة  mInIstre وإاّل يف 

التّقييمات  يف  التّناسق  خاطر  عىل  زيت؟  ستّة  األمور 
واملواقف إستحقاق زادة!

يعني عشريي الّروج ما كانش بعيد يارس يف توصيفه 
ملسرية يس عبيد الربيكي وقت قايّل: مالّ "بهلوان"! وكيف 
أّما عندي  اإلعجاب...  نوع من  الّروج فيها  تجي من عند 
أنا هذي جيمناستيك صعيبة شويّة عىل مّخي، الّله غالب! 
محّطات  بعض  ونقرأ  "غوغل"  الّشيخ  عند  ندخل  كيف 

مسرية يس عبيد تلعب عليّا الّدوخة!
يف  كان  ميّل  يساري  لفكر  حامل  نقابي  أستاذ  بداها   
عضو  وصل  لني  النّقابيّة  املسؤوليّات  يف  تدّرج  الجامعة، 
مكتب تنفيذي وبعد قوس قصري يف منّظمة دوليّة، رجع 
وترأّس املؤتمر التّوحيدي لحزب الوطد املوّحد عام 2012... 

أربعة سنني بعد، نلقاو يس عبيد الربيكي وزير يف حكومة 
يوسف الّشاهد )أواخر شهر أوت 2016( ومع أواخر شهر 
نقولو  خلينا  وإستقالة....  بإقالة  سمعنا   2017 فيفري 

"إستقالوه"!
يلزم   "Inn" يكون  الواحد  باش  وقتها  تتفّكرو  وكان 
يف  "دجو"  ويحرص  وكذا  وامللّفات  الفساد  عىل  يحكي 
حرب  كانتش  ما  الفساد  عىل  حربه  أّن  ويبنّي  الرّتكينة 
باملنجّد وطبعا يس عبيد الربيكي وبحكم أهميّة الوزارة إيّل 
كان عىل رأسها، خرج بعد مديدة قصرية وقال أّن إبعاده 
فساد  ملّفات  لوجود  لتفّطنه  نتيجة  هو  الحكومة  من 
كبرية وحّساسة والفتى "دجو"طّفى عليها الّضوء...وهو 

باش يعريها...وهانا لتّوة نستناوا... 
 pIste من  التّنّقل  يف  قوّي  الربيكي  عبيد  يس  أّن  وبما 
ندوة   2017/  10/  14 نهار  ونّظم  ووّخر  قّدم  ألخرى، 
أّن مبادرته  التّونيس وأّكد  وطنيّة من أجل تجميع اليسار 

هذي ماهياش ضّد أحزاب يساريّة أخرى !
وبعد قرابة العامني )2019( لقيناه مرّشح لإلنتخابات 

الّرئاسيّة بإعتباره األمني العام لحركة تونس لألمام .
والحاالت  الوضعيّات  كّل  ويف  الربيكي  عبيد  يس  املهّم، 
تلقاه موجود وطبعا كان من األوائل إيّل ساندوا "الحركة 
ال  وحدو  كانش  ما  ولألمانة  سعيّد"،  لقيس  التّصحيحيّة 
سعيّد  الّرئيس  عىل  عريضة  آمال  تعليق  يف  ال  املساندة  يف 
الوطنيّة  "األحزاب  يسميوه  ما  عىل  للتفتّح  وإستعداده 

املساندة لـ25جويلية".
إيّل  النّوع  من  ماهوش  الربيكي(  عبيد  )يس  أنّو  وبما 
الفارط  األسبوع  يف  هاهو  سّلة،  فرد  الكّل  البيض  يحّط 
مشكل  حتّى  عندو  ما  أنّو  وزاد  مساندتو  أخرى  مّرة  أّكد 
لو كان يصري اإلستفتاء عىل نّص حارض مسبقا ويقينو 
أّن الّرئيس باش يرّشك األحزاب وزادناscoop كيف قال أنّو 

فّمة قنوات تواصل مع الّرئاسة...شنية هي بّرا لّوج...
ما  الّله  شاء  وإن  بسعيّد  عبيد  يهنّي  ربّي  الحاصيلو 
تتلّخصش الحكاية يف خرافة العّمة وولد خوها: هي تقول 
ولد خويا سارحيل بالّشياه بالش وهو يقول عّمتي باش 

تعطيني بنتها ونويّل الكّل يف الكّل.

خزعبالت سياسّية تونسّية 
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سامرسة ومتنّفذون ُيكمون قبضتهم 
عىل تراخيص سيارات التاكيس

محمد الجاللي
ببن  مرورا  وأريانة  منوبة  اىل  قابس  من 
عروس وصفاقس وسيدي بوزيد وسوسة، كانت 
احدى  املصالح  وتضارب  واملحاباة  املحسوبية 
سيارات  تراخيص  إسناد  يف  السياسات  ابرز 

التاكيس عىل مدى سنوات. 
اسناد  يف  املتدخلة  األطراف  تعدد  وبقدر 
الرخص واملعروفة باللجان الجهوية االستشارية 
للنقل تفاقم الفساد وتكالب الدخالء عىل قطاع 
سيارات التاكيس الفردي أو الجماعي أو سيارات 
اللواج. يف االثناء عال صوت سمارسة الرتاخيص 
والباحثني عن تأجريها مقابل معلوم شهري قار 
يف خرق واضح للقانون وحرمان آالف املسجلني 
وهم  املنية  وافتهم  ممن  أو  االنتظار  بقائمات 
عىل  الحصول  من  بإنصافهم  النفس  يمنون 

تراخيص.

والءات ومحاباة
سعد  بن  عيل  توجه   2017 ديسمرب  منذ 
التاكيس  الوطنية لحماية قطاع  رئيس الجمعية 
مختلفة  ادارات  اىل  نفاذ  مطلب   50 من  بأكثر 
منها رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية ملكافحة 
االجتماعي  للضمان  الوطني  والصندوق  الفساد 
الفنية  والوكالة  النقل  ووزارة  املنستري  ومطار 
واملنستري  وسوسة  تونس  وواليات  الربي  للنقل 

والقريوان وصفاقس ومدنني.. 
يقول عيل بن سعد وهو يتصفح ملفا خاصا 
النفاذ  هيئة  اىل  أرسلها  التي  الطعون  بعرشات 
عىل  عمومية  إدارات  ارصت  ان  بعد  املعلومة  اىل 
الرجل  كان  برخص  خاصة  معطيات  حجب 
أي  يل  يكن  "لم  اسنادها:  قانونية  يف  يشتبه 
بطلب  تقدمت  ان  اىل  يحدث يف قطاعنا  بما  علم 
للحصول عىل رخصة من والية سوسة فوقفت 

عىل تجاوزات شتى".
ويتابع: "لقد كنت مجربا عىل التسّلح بحقي 
يف النفاذ اىل املعلومة للتأكد من بعض الشبهات. 
شخصيات  اىل  رخص  اسناد  اكشتفت  وفعال 
بعض  أقارب  أو  عموميني  موظفني  او  نافذة 

أعضاء اللجنة االستشارية للنقل."
يف هذا السياق راسل محدثنا والية صفاقس 
ففوجئ بحصول مواطن عىل قرار من وايل الجهة 
النقل  نشاط  تعاطي  يف  له  بالرتخيص  يقيض 
يف  تاكيس  سيارة  بواسطة  لألشخاص  العمومي 
1994 ثم عىل قرار ثان من وايل سوسة إثر ثورة 

2011 قبل ان يتقدم بطلب إللغاء القرار األول.
اىل  نفاذ  بمطلب   2018 يف  توجه  سعد  بن 
بنفس  عامل  حصول  له  فتأكد  سوسة  بلدية 
بواسطة  األشخاص  لنقل  ترخيص  عىل  البلدية 
الوكالة  من  معطيات  طلب  ثم  تاكيس  سيارة 
مركز  رئيس  ان  له  فثبت  الربي  للنقل  الفنية 
امني يتمتع منذ 2007 برتخيص للنقل العمومي 
املنتظم املعروف ب"لواج" وان نقابيا نافذا  غري 
التاكيس  سيارات  ألصحاب  الجهوية  بالغرفة 
ترخيص  عىل  للحصول  لشقيقه  تدخل  الفردي 

منذ 1999.

مطالب اعتراض
عديد  من  واحدا  سوى  ليس  سعد  بن  عيل 
حسب  املسندة  للرتاخيص  الرافضة  األصوات 
أسبوعية  حصلت  فقد  واملحاباة.  الوالءات 
"الشارع املغاربي" عىل وثائق تثبت تقدم سواق 
سيارات التاكيس يف نوفمرب 2012 لوالية سوسة 

ببعض  عالقة  ال  ان  مؤكدين  اعرتاض  بمطالب 
الحاصلني عىل تراخيص تاكيس فردي بالقطاع.

لسنوات  سعد  بن  عيل  واصل  جانبه  من 
تمسكه بحقه يف الحصول عىل ترخيص من والية 
العمومي  النقل  سوسة ملزاولة نشاطه يف قطاع 
يف  رفضت  الوالية  لكن  لألشخاص  املنتظم  غري 
بان  ذلك  وبررت    2012 اىل  تعود  أوىل  مراسلة 
الجمع  يمنع  املتقاعدين  املتعلق بعمل  "القانون 
بني جراية التقاعد والدخل القار املتأتي من اجر 
2015 كانت إجابة املمثل  او راتب شهري". ويف 
الجهوي للموفق اإلداري بسوسة عن استفسار 
بها ال  يتمتع  التي  االقدمية  ان سنوات  بن سعد 
تخّول له الحصول عىل الرتخيص. ثم عادت والية 
سوسة يف 2018 اىل التأكيد عىل انه يتعذر عليها 
االستجابة لطلب الرجل يف الحصول عىل "رخصة 
تقاعد  جراية  تقاضيه  بسبب  سياحي"  تاكيس 

من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
اإلدارة  غرائب  "من  سعد:  بن  عيل  يقول 
التونسية ان والية سوسة رفضت منحي رخصة 
تاكيس بدعوى اني اتمتع بجراية تقاعد ولكنها 
الرخصة  هذه  من  اخرين  متقاعدين  مّكنت 
نفس  من  ودخالء  عموميني  موظفني  ومتعت 
الرخصة واالغرب من كل ذلك انني حصلت عىل 

هذه الرخصة حني توجهت اىل والية املنستري.
ورغم حصوله عىل ترخيص للعمل يف قطاع 
تصديه  سعد  بن  عيل  واصل  السياحي  التاكيس 
ملا يعتربه فسادا ممنهجا يف والية سوسة فقدم 
من  عددا  متهما  العمومية  النيابة  اىل  شكايتني 
للنقل  االستشارية  الجهوية  اللجنة  أعضاء 
عىل  واالعتماد  حق  وجه  دون  تراخيص  بإسناد 
املحاباة واملحسوبية واالرتشاء خالل أداء عملهم 

كموظفني عموميني.

وفي قابس أيضا..
اىل  تاكيس  سيارات  سائقا  تفطن  قابس  يف 
فحاوال  الرتاخيص  اسناد  يف  تجاوزات  وجود 
مفضوحا.  تالعبا  اسمياه  ما  كشف  جاهدان 
توجه أحدهما اىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
للتبليغ عن حصول بعض السواق عن تراخيص 

دون امتالكهم بطاقات مهنية. 
وبعد اغالق الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف 
سبتمرب 2021 لجأ نفس املبّلغ اىل القضاء لتتبع 
من يعتربهم ضالعني يف "فوىض الرتاخيص" قبل 

ان يجد نفسه موقوفا بتهمتي الثلب والتشهري.
عن  الكشف  عدم  فضل  الذي  املبّلغ  يقول 
هويته: " لم يجد بعض املتنفذين بقطاع التاكيس 
الفردي يف قابس اال مالحقتي قضائيا يف محاولة 
تجاوزاتهم  كشف  عن  واثنائي  السكاتي  منهم 
فاستغلوا ممارسة حقي يف التعبري لتلفيق التهم. 
بعد  رساحي  اطالق  تم  كامال  يوما  ايقايف  وبعد 

الوقوف عىل مجانبتهم الصواب."

الثاني فقد كّلفه وقوفه يف وجه  السائق  اما 
العشوائية  الرتاخيص  مهنديس  اعتربهم  من 

والوثائق املدلسة غاليا.
إضافة   2011 يف  اكتشف  انه  السائق  ويؤّكد 
عىل  الحاصلني  لقائمة  األسماء  من  مهول  عدد 
كان  بعضهم  وان  الفردي  التاكيس  تراخيص 
عدم  يعني  بما  العام  الترشيعي  بالعفو  متمتعا 

استجابتهم لرشطي املهنية والتجربة.
أكثر من  اىل  الرتاخيص  ويتابع: "ارتفع عدد 
كان  فما  العرشات  كان يف حدود  ان  بعد  مائتني 
بقابس  للنقل  االستشارية  الجهوية  اللجنة  من 
ان حجبت محرض جلستها حتى ال ينكشف  اال 
املضيقة.  الجلسات  محارض  تتالت  ثم  امرها 
حينها بلغ اىل علمنا تدّخل احد النقابيني بالغرفة 
الفردي  التاكيس  سيارات  ألصحاب  الجهوية 
واضافة  ترخيص  من  شقيقه  لتمكني  بقابس 
عىل  للحاصلني  النهائية  للقائمة  األسماء  عديد 

الرتاخيص.
"الشارع  جريدة  حاولت  االطار  هذا  يف 
الغرفة  املغاربي" االتصال بمعز السالمي رئيس 
التاكيس  سيارات  ألصحاب  الوطنية  النقابية 
والتجارة  للصناعة  التونيس  باالتحاد  الفردي 
باالتهامات  ملواجهته  التقليدية  والصناعات 
الجهوية  النقابات  رؤساء  بعض  اىل  املنسوبة 

لكنه لم يتسن لها الحصول عليه هاتفيا. 
الغرض  يف  رافعا  القضاء  اىل  السائق  لجأ 
اإلدارية اللغاء قرار  املحكمة  اىل  قضيتني واحدة 
اىل  وأخرى  للنقل  االستشارية  الجهوية  اللجنة 

وكالة الجمهورية لتتبع املشتبه فيهم.
القطب  انه استظهر لدى  السائق عىل  يشّدد 
القضائي واملايل بتونس بما يفيد كل التجاوزات 
التي أشار اليها وانه فوجىء بعد ذلك بتعيني أحد 

املظنون فيهم معتمدا.
الثورة  بان  مقتنعا  كنت  لطاملا   " ويواصل: 
طوت صفحة الفساد واملحسوبية وتغول بعض 
ذلك ال  ان  االسف  اكتشفت مع  لكنني  املتنفذين 
يعدو ان يكون سوى رسابا وكنتيجة لليأس الذي 

الم بي أصبت بمرض خبيث ال يزال يرافقني". 
عام  امني  الخبويش  فوزي  يؤكد  جهته  من 
اتحاد التاكيس الفردي وقوف االتحاد عىل وجود 
إقليم  ان  اىل  الرتاخيص مشريا  اخالالت يف اسناد 
عدة سيارات  يخلو من جوالن  ال  الكربى  تونس 
من  بأكثر  موظفني  او  امنيني  ذمة  عىل  تاكيس 

وزارة او مملوكة من مهاجرين بالخارج.
كراء  يمنع  القانون  ان  "رغم  ويضيف: 
عىل  كثريون  يحصل  "التاكيس"  تراخيص 
تراخيص بطرق ملتوية ثم يعمدون اىل تأجريها 
قائمات  يف  دورهم  اخرون  سواق  ينتظر  بينما 

االنتظار لعرشات السنني".
يف هذا السياق امدنا الخبويش بقائمة تتضمن 

بلدان  يف  اقامتهم  رغم  تراخيص  عىل  حاصلني 
األطراف  بعض  ان  اىل  الفتا  وإيطاليا  املانيا  مثل 
باتت تستغل ضعف الرقابة عىل القطاع لتدليس 
هذا  ان  واىل  التاكيس  بسيارات  الخاصة  األرقام 

فسح املجال لربوز نشاط مواز يف القطاع.
التاكيس  اتحاد  ان  اىل  ايضا  أشار  الخبويش 
الفردي دأب عىل مراسلة الوالة العالمهم بمختلف 
تواطؤ  مرجحا  القطاع  يف  الحاصلة  التجاوزات 

بعضهم مع املتجاوزين.
يذكر ان الفرتة األخرية شهدت فتح تحقيقات 
قضائية تتعلق باسناد تراخيص سيارات تاكيس 

يف اكثر من والية بشكل مخالف للقانون.
قضية منوبة الشهيرة

النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية  وكانت 
يف منوبة قد اذنت يف أكتوبر املنقيض بفتح بحث 
السماوي  احمد  السابق  الوايل  ضد  تحقيقي 
وكل  نقل  برخص  املنتفعني  من  شخص  و100 
البحث يف شبهات فساد مايل  من سيكشف عنه 

وإداري يف ما بني 2011 و2019.
هي  التهم  من  جملة  باملوقوفني  وتعلقت   
ومنافع  هدايا  وقبول  عمومي  موظف  ارتشاء 
لنفسه واستخالص فائدة له أو لغريه ومخالفة 
فائدة  لتحقيق  العمليات  عىل  املنطبقة  الرتاتيب 
مدلس  واستعمال  ومسك  باالدارة  واالرضار 

وافتعال وثائق ادارية.
ويف افريل املايض أكد املحامي أحمد الزعفراني 

اإلفراج عن الوايل املذكور. 
كما سبق للنيابة العمومية بمحكمتي اريانة 
وسيدي بوزيد االذن بتقديم اكثر من 10 اشخاص 
بشبهة فساد يف التعاطي مع ملف إسناد رخص 
تاكيس فردي وجماعي. وكان من بني املوقوفني 
بوزيد  سيدي  بوالية  عام  وكاتب  سابق  وال 
ورئيس نقابة جهوية لسيارات التاكيس الفردي.
الرسمي  الناطق  الجبابيل  حسام  ان  يذكر 
باسم اإلدارة العامة للحرس الوطني كان قد اكد 
محسن  النقيب  ان  املايض  جانفي   17 بتاريخ 
كان  بمنزله  مشنوقا  عليه  عثر  الذي  العدييل 
اسناد  قضية  يف  بشهادته  القضاء  امام  سيديل 
العدل  وزير  قبل  من  إلرهابيني  تاكيس  رخص 
أمر  النهضة.  وحركة  البحريي  نورالدين  سابقا 
كشف  اىل  الداخلية  وزارة  داعية  الحركة  نفته 

مالبسات الوفاة.
وحتى  واملحاباة  املحسوبية  فتحت  هكذا 
عىل  للحصول  الفساد  أبواب  املصالح  تضارب 
عموما  واالجرة  التاكيس  سيارات  تراخيص 
لينضم القطاع اىل عالم النقل العمومي املحكوم 
قبضتهم  ومتنفذون  سمارسة  يُحكم  حيث 
او يمتلك  اكثر  التعامل مع من يدفع  ويفضلون 

نفوذا أكرب.

تحقيق
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من ألطاف هللا على تونس :

التحويالت املالية ألبنائها يف اخلارج...
ان  قاطع  بشكل  املركزي  البنك  ارقام  تربز 
تحويالت الجالية التونسية يف الخارج قد اصبحت 
بالعملة  التونيس  االقتصاد  لتمويل  مصدر  اول 
الخارجي  القطاع  جهد  ضاع  ان  بعد  الخارجية 
استقطاب  تراجع  بسبب  باألساس  وذلك 
الدولية  املبادالت  ارصدة  وتدهور  االستثمار 

والتداين الخارجي.
معطيات  خالل  من  يتبني  السياق،  ذات  يف 
ان هيكلة  تقارير ودراسات محلية ودولية  عدة 
تحويالت التونسيني يف الخارج قد شهدت تطورا 
معياريا واضحا باعتبار تحسن مداخيل مكونات 
وكفاءات  اطارات  تشمل  اصبحت  التي  الجالية 
ان  غري  االدخار،  عىل  كبرية  قدرة  لها  عالية 
عن  عازفني  يزالون  ال  الجالية  افراد  ان  الثابت 
تحويل االموال لغايات استثمارية ألسباب تتعلق 
والتضييقات  االستثمار  مناخ  بتدهور  اساسا 

البريوقراطية.

تطور التدفقات الوافدة إلى 
تونس 

اكد البنك الدويل يوم االربعاء الفارط 11 ماي 
التحويالت  تدفقات  تزيد  أن  يتوقع  إنه   2022
املسجلة رسمياً إىل البلدان منخفضة ومتوسطة 
إىل  لتصل  العام  هذا  باملائة   4.2 بنسبة  الدخل 
تقريبا  قيايس  تعايف  أعقاب  يف  دوالر  مليار   630
بلغ 8.6 باملائة يف عام 2021 وذلك وفقا ملا جاء 
عن  الدولية  املالية  للمؤسسة  موجز  أحدث  يف 

الهجرة والتنمية الصادر يف نفس اليوم.
تكلفة  متوسط  بلغ  العاملي،  الصعيد  وعىل 
إرسال 200 دوالر 6 باملائة يف الربع األخري من عام 
التنمية  أهداف  يف  املستهدف  ضعف  أي   ،2021
لقاعدة  وفقاً  وذلك  باملائة،   3 البالغ  املستدامة 
بيانات البنك الدويل لتكلفة التحويالت يف العالم. 
وتُعد تكاليف إرسال األموال إىل بلدان جنوب آسيا 
تكلفة  كانت  حني  يف  األدنى،  هي  باملائة(   4.3(
اإلرسال إىل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء )7.8 

باملائة( هي األعىل.
اما عىل صعيد االتجاهات اإلقليمية للتحويالت 
البنك  بيانات  قاعدة  حسب  زادت،  فقد  املالية، 
الرشق  يف  النامية  البلدان  إىل  التحويالت  الدويل، 
األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6 باملائة يف عام 
2021 لتصل إىل 61 مليار دوالر، بفضل التحسن 
القوي الذي تحقق يف املغرب )40 باملائة(، ومرص 
لهذه  الداعمة  العوامل  وتمثلت  باملائة(.   6.4(
البلدان  يف  االقتصادي  النمو  ارتفاع  يف  التدفقات 
الهجرة  وكذلك  األوروبي،  االتحاد  يف  املضيفة 
البلدان  إىل  الوافدة  التدفقات  التي عززت  العابرة 

املضيفة املؤقتة مثل مرص واملغرب وتونس. 
تنخفض  أن  املرجح  من   ،2022 عام  ويف 
 6 حدود  يف  وستكون  قليالً  التحويالت  تدفقات 
طويل  وقت  منذ  التحويالت  شكلت  وقد  باملائة. 
للبلدان  الخارجية  املوارد  لتدفقات  مصدر  أكرب 
النامية يف املنطقة - من بني تدفقات املساعدات 
املبارش  األجنبي  واالستثمار  الرسمية  اإلنمائية 
حيث   - والديون  املال  رأس  أسهم  وتدفقات 
شكلت 61 باملائة من إجمايل التدفقات الوافدة يف 
عام 2021. وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 
األخري  الربع  يف  باملائة   6.4 إىل  املنطقة  إىل  دوالر 

من 2021 نزوالً من 6.6 باملائة قبل عام.

تحويالت الجالية اول مصدر 
لتكوين احتياطي النقد في تونس

بالخارج  التونسيون  طوال  عقود  طيلة  شكل 
السياسات  يف  األولوية  ذات  االهتمامات  أحد 
االجتماعية الوطنية باعتبارهم مكونا أساسيا يف 
يف  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الخارطة 
املجتمع. وقامت أبرز ثوابت السياسة االجتماعية 
يف مجال االحاطة بالتونسيني بالخارج عىل حماية 
اإلقامة  ببلدان  التونسيني  ومكتسبات  حقوق 
مع  كرامتهم  وصيانة  مصالحهم  عن  والدفاع 
الفاعل واإليجابي يف مجتمعات  اندماجهم  تيسري 
وتعزيز  هويّتهم  مقومات  عىل  والحفاظ  اإلقامة 
مخاطر  من  الوقاية  جانب  اىل  لوطنهم  انتمائهم 
وتفعيل  السلبي  واالنصهار  والعزلة  التهميش 
مساهمة التونسيني بالخارج يف املسرية التنموية.

غري ان اهم ثوابت هذه السياسة قد عرفت منذ 
القرن املايض تفككا واضحا برزت  الفينات  بداية 
بحكم  االخري  العقد  خالل  الفت،  بشكل  معامله، 
من  الخارج  يف  الجالية  اسناد  هياكل  تعانيه  ما 
ضعف مؤسساتي اضافة اىل التضييقات املتواصلة 
يتصل  فيما  خصوصا  الجالية  افراد  يعانيها  التي 
يف  مدخراتهم  واستثمار  االموال  تحويل  بعمليات 

تونس.
املحينة  االحصائية  املعطيات  اخر  وحسب 
االسبوع  نهاية  الصادرة  التونيس  املركزي  للبنك 
الفارط، فقد ناهزت تحويالت التونسيني بالخارج 
نحو  الجاري  ماي   10 غاية  واىل  العام  بداية  منذ 
مليون   2151.7 مقابل  دينار  مليون   2437.9
مما  السابق  العام  من  الفرتة  نفس  خالل  دينار 
يمثل زيادة قيمتها 286.2 مليون دينار ونسبتها 
اذ  ملحوظا  تطورا  يشكل  ما  وهو  باملائة   13.3
التحويالت  تنخفض هذه  ان  املتوقع  من  كان  انه 
بعد جائحة كورونا. كما مكنت التحويالت، وفقا 
خدمة  تغطية  من  االصدار،  مؤسسة  ملعطيات 
الدين الخارجي املرتاكمة منذ بداية السنة بنسبة 
74.6 باملائة واحتلت املرتبة االوىل يف مكونات زيادة 
املدخرات من العملة االجنبية بنسبة 80.9 باملائة.

ارتفاع  كذلك،  املركزي  البنك  بيانات  وتكشف 
 28 تحويالت التونسيني العاملني بالخارج بنسبة 
باملائة يف 2021 مقارنة بـ 2020 حيث بلغت هذه 
مليار   7.254 قيمته  قيايس  مستوى  التحويالت 
ويأتي  دوالر.  مليار   2.62 يعادل  ما  وهو  دينار 
ذلك يف سياق شح حاد يف املوارد املالية الخارجية 

.2020
بالخارج  التونسيني  تحويالت  بلوغ  ورغم 
مستوى قياسيا ومهّما تبلغه تونس فإن الوضعية 
ال تزال بعيدة عن بعض البلدان األخرى عىل غرار 
مرص التي بلغت فيها تحويالت املقيمني بالخارج 

 9.3 واملغرب  دوالر  مليار   33 حوايل   2021 سنة 
األساسية  املصادر  أن  خصوصا  دوالر  مليارات 
السابقة  السنة  خالل  تراجعت  االجنبية  للعملة 
والسياحة.  والفسفاط  النفط  عىل غرار صادرات 
يف  التونسية  للجالية  كربى  جمعيات  عدة  وتؤكد 
العمل عىل تسهيل عمليات  أنه يجب  الخارج عىل 
من  تمكينهم  عرب  بالخارج  التونسيني  تحويالت 
خدمات  وتقديم  االجنبي  بالنقد  حسابات  فتح 
عىل  والحصول  العملة  ادخار  تخص  جديدة 

تمويالت برشوط تفاضلية.
التونسيني  مساهمة  تأثري  عام  بشكل  وبدا 
املقيمني يف املهجر السنة الفارطة واضحاً أكثر من 
أي وقت مىض يف اقتصاد البالد اذ ترّمم تحويالتهم 
السيايس  الوضع  فيه  يتسبب  ما  مدة  منذ 
التوازنات  يف  ثغرات  من  الصعب  واالقتصادي 
املالية العمومية بعد توجس جل املؤسسات املالية 

الدولية من قدرة تونس عىل االيفاء بالتزاماتها.
التونسية  للجالية  املالية  التحويالت  وشكلت 
 31 حدود  إىل  دينار  مليارات   7.5 بنحو  املقدرة 
ديسمرب 2021 املصدر الرئييس للعملة االجنبية يف 
تونس ما ساعد عىل مواصلة تسيري واردات املواد 
من  دوالر  مليارات   3 من  أكثر  وسداد  األساسية 
القروض الخارجية. وتبني املعطيات ان تحويالت 
حراً  هبوطاً  منعت  بالخارج  املقيمني  التونسيني 
لرصيد العملة الخارجية بما كان يمكن أن يزيد من 
منذ  املتفاقمة  األساسية  املواد  واردات  أزمة  حدة 
أشهر، بسبب نقص العائدات بالنقد االجنبي، وال 
سيما املتأتية من السياحة واالستثمار الخارجي. 
وأصبح بذلك للمهاجرين التونسيني دور محوري 

يف إسناد االقتصاد التونيس ومساعدة عائالتهم.

تغير تركيبة المهاجرين
اعده  الذي  للهجرة  الوطني  للمسح  وفقا 
يمثل   ،2021 للهجرة  يف ديسمرب  الوطني  املرصد 
مليون،   1.3 من  أكثر  املهجر  دول  يف  التونسيون 
يقيم أغلبهم يف دول االتحاد األوروبي وبدرجة أقل 
يف دول الخليج العربي وأمريكا الشمالية. وشهدت 
السنوات التي تلت الثورة تغرياً يف نوعية العاملني 
من  جديد  جيل  بدخول  باملهجر،  التونسيني 
باألساس  وهو  االقتصادية،  الدورة  يف  املهاجرين 
والكفاءات  العالية  العلمية  الشهائد  أصحاب  من 
يف  رسيعاً  واالندماج  االستقرار  يف  نجحوا  ممن 
العرشية  يف  املهاجرين  جيل  ويقدَّر  اإلقامة.  دول 
األخرية بأكثر من 250 ألف تونيس، واظهر هؤالء 
عن  االقتصاد  دعم  عىل  قدرة  الجدد  املهاجرون 
التي  أرسهم  لفائدة  منتظمة  تحويالت  طريق 

تحولت إىل دخل أسايس للبعض منهم.
وحسب دراسة أنجزت من قبل منظمة التنمية 

العالية  الكفاءات  عدد  فإن  االقتصادي،  والتعاون 
التونسية يف أوروبا يفوق 90 ألف شخص. وتكشف 
التونسيني  عودة  أن  السياحة  وزارة  بيانات 
تنشيط  يف  تساهم  البالد  إىل  بالخارج  املقيمني 
التي قّضوها يف  الليايل  القطاع السياحي وأن عدد 
الفنادق زاد عىل 1.5 مليون ليلة يف اوت الفارط . 
لكن تحويالت املهاجرين ال تزال توجه إىل نفقات 
والقتناء  العادي  واالستهالك  والصحة  التعليم 
العقارات، ولم ترتق بعد إىل مستوى االستثمارات 
ذات القيمة املضافة العالية رغم املحاوالت العديدة 
ناشئة  ورشكات  مشاريع  إلحداث  للمهاجرين 

تسّوق للعالمة التونسية يف القطاعات املتجددة.

تضييقات على تحويالت 
المهاجرين

تحويالت  عىل  يفرض  الذي  التضييق  يزيد 
الذين  املهاجرين  تذمر  من  الخارج  يف  العاملني 
رفعوا شكواهم يف مناسبات مختلفة طيلة االعوام 
لفائدتهم  بالتدخل  مطالبني  للمسؤولني  املاضية 
دول  بني  أموالهم  حركة  يف  أكثر  حرية  أجل  من 

املهجر وتونس.
للحواجز  انتقادات  اإلطار،  هذا  يف  ووجهت، 
التي تفرضها بعض الجهات أمام تدفق تحويالت 
بالتدخل  املركزي  البنك  مطالبة  مع  املهاجرين 
لتخفيف رشوط  املالية  التحاليل  لجنة  لدى  سيما 
بديلة  حلول  عن  البحث  أو  التحويل  صعوبة 
خصوصا يف ذروة مواسم عودة املهاجرين لقضاء 
عطلهم السنوية. ورفع ممثلون للجالية التونسية 
يف الخارج عدة مّرات إىل السلطات املالية شكاوى 
بعض  معامالت  من  بالخارج  املقيمني  التونسيني 
الصعوبات  تمنع  أن  تقدير  مع  الرسمية  الهياكل 
تدفقات مهمة من النقد األجنبي إىل البالد أو ذهاب 

جزء كبري منها إىل سوق الرصف السوداء.
وتعترب الجمعيات والهيئات املمثلة للمهاجرين 
أن تواصل صعوبات التحويل والترصف يف املدخرات 
بلدهم  املقيمون خارج  التونسيون  يواجهها  التي 
امر ينم عن تقصري من السلطات تجاه هذه الفئة 
من التونسيني وهي تؤكد انها تسعى لحلحلة هذه 
ملحافظ  شكاوى  رفع  تم  ان  سبق  اذ  الوضعية، 
بشأن  املالية  ووزارة  ومساعديه  املركزي  البنك 
هذا امللف، غري أن تعقد الوضع يتواصل منذ أعوام 

طويلة.
األزمة  أن  إىل  السياق  ذات  يف  االشارة  وتتم 
سنتني  منذ  تعقيدا  زادت  سنوات،  منذ  املتواصلة 
عىل وجه التحديد مع تشديد لجنة التحاليل املالية 
التحويالت  عىل  الرقابة  التونيس  املركزي  صلب 
سيما  املشبوهة  األموال  تتبع  إطار  يف  األجنبية 
إىل  عودتهم  عند  ملهاجرين  تسمح  ال  البنوك  أن 
5 أالف دينار. كما تطلب  تونس بسحب أكثر من 
جلها  أن  رغم  التحويالت  يف  للتثبت  إمهاال  منهم 
علما  معتمدة،  ورشكات  رصف  مكاتب  عرب  يتم 
بشكل  يواجه  الصعوبات  من  الصنف  هذا  أن 
التعاون  مجلس  بدول  املقيمني  املهاجرين  خاص 

الخليجي.
----------------------

املراجع :
موجز البنك الدويل عن الهجرة والتنمية - ماي 2022.

املحينة  التونيس  املركزي  للبنك  والنقدية  املالية  املؤرشات 
بتاريخ 13 ماي 2022.

الوطني  املرصد   - بتونس  الدولية  للهجرة  الوطني  املسح 
للهجرة - وزارة الشؤون االجتماعية - ديسمرب 2021. 

كريمة السعداوي
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قضية الكيالني
 التأجيل للتصريح بالحكم

قررت الدائرة الجنائية باملحكمة االبتدائية 
الخميس  عشية  بتونس  الدائمة  العسكرية 
فيها  يحاكم  التي  القضية  تأجيل  املايض 

هضم  بتهمة  الكيالني  الرزاق  عبد  العميد 
من  عرش  التاسع  جلسة  اىل  موظف  جانب 

وقد  بالحكم.  للترصيح  وذلك  الجاري  الشهر 
من  العديد  حضور  املنعقدة  الجلسة  شهدت 

سابقون  عمداء  يتقدمهم  واملحامني  الحقوقيني 
والبشري  الباهي  الوهاب  عبد  منهم  نذكر 
الصيد وعبد الستار بن مويس وشوقي الطبيب 

والفاضل محفوظ وعامر املحرزي باإلضافة اىل نائب رئيس االتحاد 
وعمداء من هيئات املحامني بفرنسا. واستمرت مرافعات لجنة الدفاع 
اىل حدود الخامسة مساء وانتهت باتخاذ قرار حجز القضية وتأجيل 

الترصيح بالحكم مع إبقاء العميد الكيالني بحالة رساح. 

إحالة غازي الشواشي 
على التحقيق

 اعلن األمني العام لحزب التيار الديمقراطي 
ووزير أمالك الدولة السابق غازي الشوايش ان 
بانه  اعلمه  بتونس  للمحامني  الجهوي  الفرع 
تم فتح تحقيق باملحكمة االبتدائية ببن عروس 
عيل خلفية ترصيح ادىل به مؤخرا وتطرق فيه 
اىل وضعية حكومة بودن وتحديدا حول كالمه 
عن استقالة رئيسة الحكومة وبعض وزرائها.

يف  اعترب  قد  الشوايش  وكان 
ادت  االستقاالت  هذه  ان  ترصيحه 
اىل تعطيل العمل الحكومي  إضافة 
التوقيع  الوزراء  من  عدد  رفض  اىل 

عىل الوثائق اليومية. وحسب الشوايش وجهت له تهمة تعكري صفو 
وارباك  والبرصية  السمعية  االتصال   وسائل  بواسطة  العام  النظام 

عمل الحكومة. 
العام  العدل لييل جفال االذن للوكيل  وتولت يف هذا اإلطار وزيرة 
لدى محكمة االستئناف بتونس بفتح التحقيق املذكور. واثارت هذه 
اإلحالة استنكار العديد من االطراف السياسية عىل غرار حزب التيار 
والناشطني  الحقوقيني   من  وعدد  النهضة   وحركة  الديمقراطي 

السياسيني.

حفظ كل التهم في حق 
الياس الفخفاخ

دائرة  املايض  االسبوع  قررت 
الفساد  قضايا  يف  املختصة  االتهام 

الحكومة  لرئيس  املوجهة  التهم  حفظ 
تضارب  قضية  يف  الفخفاخ  الياس  السابق 

املصالح املثارة ضده وذلك إثر تفحص أوراق 
امللف وتقرير قايض التحقيق بالقطب القضائي 

تكييفه  عيل  اصطلح  ما  بخصوص  واملايل 
بتضارب املصالح وتقديم ترصيح مغلوط 

حول مكاسبه ومكاسب قرينه.
 يذكر ان الفخفاخ كان موضوع تتبع 

تختص  برشكة  حصص  مالك  باعتباره  العمومية  النيابة  طرف  من 
ان  الحكومة قبل  تزامنا مع توليه رئاسة  النفايات  إعادة رسكلة  يف 

يستقيل من منصبه يف شهر جويلية 2020.
وقد انطلقت القضية بشكاية كان قد رفعها النائب ياسني العياري 
وتولت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عرض تقارير يف املوضوع عىل 
القضائي االقتصادي واملايل. وبعد األبحاث صدر قرار  القطب  انظار 

ختم األبحاث تم حفظ كل التهم يف حق الفخفاخ.

سامي الفهري

خطية وسجن 
مع تأجيل التنفيذ

املايل  الفساد  لقضايا  الجنائية  الدائرة  اصدرت 

لدى محكمة االستئناف بتونس حكمها يف قضية 

سامي الفهري املنشورة امامها واملتعلقة بعقود 

التلفزة  اإلشهار بني رشكة كاكتوس ومؤسسة 

تأجيل  مع  عامني  بسجنه  وقضت  الوطنية 

التنفيذ وحفظ بقية التهم يف حقه.

بتخطئة  املحكمة  قضت  كما 

الفهري بـ 16 مليون و600 الف دينار. 

وكان الحكم االبتدائي يقيض بالسجن 

مع النفاذ العاجل لكنه تم خالل الطور االستئنايف االفراج عن الفهري 

مقابل ضمان مايل. 

 6 سنوات سجنا 
لسليم شيبوب

 

الجنائية لقضايا الفساد  الدائرة   اصدت 

املايل حكما بسجن سليم شيبوب 6 سنوات 

يف قضية »مارينا قمرت ». 

قمرت  مارينا  ملف  وقائع  ان  يذكر 

  2007 سنة  امر   صدور  بعد  انه  تفيد 

 10 تمسح  ارض  قطعة  بإدماج 

التفويت  اجل  من  بقمرت  هكتارات 

الوكالة  عرب  الرمزي  باملليم  فيها 

رشكة  لفائدة  للسياحة  العقارية 

االمور  تغريت  باملكان  ترفيهي  ميناء  إقامة  قصد  قمرت«  مارينا   «

سياحي  سكني  مجمع  رخصة  عىل  الحصول  اىل  املرشوع  وتحول 

وترفيهي. ونتيجة الخسائر التي لحقت الدولة جراء ذلك تم رفع امللف 

للقضاء وتوجيه أصابع االتهام لكل من زين العابدين بن عيل ورجل 

انه تم يف الغرض وخالل شهر جويلية  االعمال سليم شيبوب. يذكر 

2020 اصدار بطاقة إيداع ضد هذا األخري.

حمادي الجبالي

فرقة األبحاث االقتصادية 
بالعوينة تتعهد

بشط  العدلية  الرشطة  فرقة  مؤخرا  تولت 

افريقية  أصول  من  شخصني  استنطاق  مريم 

وعم  بتونس  القانونيتني  وضعيتيهما  حول 

ان كان لديهما الرتاخيص املستوجبة للعمل 

بها. وقد أفادا بانهما يعمالن يف ورشة 

عىل  التربيد  أجهزة  مجال  يف  تختص 

انها زوجة  اتضح  تونسية  ملك سيدة 

الحكومة  رئيس  الجبايل  حمادي 

االسبق. وقد تحولت الفرقة اىل الورشة املذكورة الكائنة بجهة أكودة. 

3 قوارير  و بعد االستفسار عن وضعية العملة االفارقة تولت حجز 

من مادة االستيالن  acetylen إضافة ايل بعض املواد األخرى باعتبارها 

مواد رسيعة االلتهاب. وذكرت األبحاث املجراة ان حمادي الجبايل حل 

باملكان وطالب بمرافقة زوجته ايل مقر األبحاث. 

هذه الواقعة اثارت ردود فعل متفاوتة وتكونت يف الغرض لجنة 

دفاع عن حمادي الجبايل. قضية للمتابعة خصوصا بعدما تمت إحالة 

امللف اىل فرقة األبحاث االقتصادية بالعوينة.

 تساؤالت وترددات
بداية  مع  تونس  افاقت 
وقع  عيل  الفارط  األسبوع 
جريمة بشعة غري مألوفة باملرة  
ومن نوع خاص لم يشهد مثيال 
اال يف مرات  التونيس  الشارع  له 
ان  بالهني  ليس  امر  نادرة جدا. 
االعتداء  من  شخص  يتمكن 
النساء تحت  مئات  جنسيا عىل 
السحر  من  معالجتهم  غطاء 
ومداواة العقم وتحفيز االنجاب. 

بني  جميعنا  ليغرق  مؤخرا  خرب  من  به  ُصعقنا  ما  هذا 
تسميتها  عيل  اصطلح  قضية  والذهول.  الحرية  ثنايا 
تضمنت  ما  وفق  وصفها  يمكن  والتي  بلقاسم  بقضية 

من وقائع ومضامني بقضية الالمنطقي والالمعقول. 
له  يندى  بما  وقائعها  كل  جاءت  وقد  ال   كيف 
الجبني. شعوذة وايهام بغري الحقيقة وتالعب باملشاعر 

واغتصاب وخلوات جنسية؟
ان  بعد  املأساة  هذه  األمنية  الفرق  مؤخرا  انهت 
فضحها برنامج "الحقائق االربع" وتمت احالة املشعوذ 
عيل القضاء يف اطار ثالث قضايا اثنان منها يمثل فيها 
السجن  االن يف  إيقاف وواحدة بحالة رساح. هو  بحالة 
وضحاياه  الالتي يعدون باملئات حسب زعمه ايضا. لكن 

يف سجن خاص، سجن النفس املغدورة واالمل املقبور. 
املشعوذ بما قام به ورصح حسب ما توارد  اعرتف 
ضحاياه  وبني  بينه  الذي  العقد  محل  بان  اخبار  من 
والحبيب  البعيد  لتقريب  عنهن  النحس  طرد  يف  يتمثل 
 – حتى  عفتهن  سلب  يف  تكمن  املعتمدة  الوسيلة  وبان 
"العجيب   املرهم  ذلك"  منيه،  من  يسقيهن  للهول-  يا 
"تغيري  عىل  القادر  به  االيهام  يحاول  مثلما  السحري 
يسمى  ما  وصفات  بعض  انها  االفضل".   نحو  الحال 
عربها  يوهم  جهنمية  طريقة  السفيل...  بالسحر 
ضحاياه بانه قادر بفعل مضاجعتهن عىل اخراج الجن 
السفلية   املعالجة   " طريق  عن  اجسادهن  من  العاشق 
ابشع  يف  مقنعة  شعوذة  هي  "نعم  الطاهر  واالغتصاب 
الوصفة  بهذه  يقال  مثلما  بلقاسم  يكتفي  ال  تجلياتها. 
من  الحالة"  "حسب  لتنفيذها  مناسبات  اختلق   التي 
بعض مواعيد اىل ما يفوق 14 "جلسة"..  وفق الحالة... 

والضحية حسب قوله.
تشبع  حتي  اخرى  أشياء  الشخص  هذا  يشرتط 
بتوفري  يطالب  ما  عادة  هو  رغباتهما.  والنفس  البطن 
مكان "الجلسات" العالجية واملؤونة الالزمة من الغذاء 
اللحوم  اىل  إضافة  وغالل  مكرسات  من  واملقويات 

الحمراء. 
رضورة  املهم  ألن   ال،  بالطبع  يشء؟  كل  هذا  هل 
حصوله عىل املال الذي كان يف كل مرة يشرتطه قبل كل 

جلسة. 
انه نفذ  يقول املشعوذ يف تحقيق "الحقائق االربع" 
هذه العمليات معتمدا هذا األسلوب مع قرابة 900 امرأة.

الصعب  الرجل يجعل من  به  اتى  وإذا كان هول ما 
نصوص  وان  السجن  يف  حاليا  انه  املهم  فان  التعليق 
يحال  الفرضيات.  كل  عىل  مفتوحة  زالت  ما  احالته 
االستضعاف  طائلة  تحت  أنثى  اغتصاب  بتهمة  مبدئيا 
العنف  مفعول  تحت  الضحية  عيل  سلطة  له  وممن 
الجنيس والتحرش الجنيس املصحوب بحالة االستضعاف 

والتعذيب  والتطبيب.
السؤال  يبقي  األبحاث  عنه  ستكشف  ما  انتظار  يف 
املطروح أساسا حول النساء الالتي وافقن  عىل اقرتاح 
هذا الكائن الشيطاني. هل كن فعال ضحايا ام مشاركات 
يف جريمته بفعل سذاجتهن وانسياقهن  وراء ما ال تحمد 

عقباه؟

قضية »بلقاسم«

إعداد األستاذ الشارع القضائي
لطفي واجه

ouajahlotfi@gmail.com
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة المتوّسط أو حتّى الحسن... دمتم أهال وسهال في سوقنا...

غازي الشواشي المهندسة أروى الغربي

حزب  رئاسة  توليه  منذ 
غازي  انزلق  "التيار" 
سيايس  مسار  يف  الشوايش 
أخرى  إىل  سقطة  من  تنازيل 
غرابة  تتسابق  ومواقف 
تشويش  أيما  شّوشت 
وأربكت  الحزب  هوية  عىل 

لدى  وحتى  السيايس  العام  الرأي  لدى  صورته 
أنصاره وأخرجته من دائرة السباق السيايس يف 

عمليات سرب اآلراء.
رجل  صورة  صّدعت  ومواقف  ترصيحات 
أمالك  بوزارة  مروره  بعد  اكتسبها  التي  الدولة 
الدولة وأنزلته منزلة السيايس املتذبذب الباحث 
الفكرية  الثوابت  تعزيز  عن  بدال  التموقع  عن 
التيار وجّسمها  بها حزب  ُعرف  التي  واملبدئية 

قبله بنجاح األستاذ محمد عبو.
ولقد مثلت غرابة تحالفه املدهش مع أحزاب 
التونيس  العام  الرأي  انتخابيا  أمرها  يف  حسم 
املتألق  الشوايش  غازي  بني  الفاصلة  النقطة 
البالد  مستقبل  يف  األوىل  األدوار  للعب  واملرّشح 
سبيله،  وضّل  بوصلته  فقد  الذي  والسياسوي 
هوية  تحديد  مالحظ  أي  من  اليوم  طلبنا  ولو 
حزب التيار السياسية لعجزعن ذلك واستسلم.

ولعل خروجه اإلعالمي األخري حول استقالة 
دليل  أحسن  بالتشكيك  ال  بالجزم  بودّن  نجالء 
نوعا من  له  تعيد  ذات سياسية  عىل بحثه عن 
االحداث  أن  إال  االحداث،  حققتها  إذا  الربيق 
ملحو  جديدة  فرصة  عليه  وأضاعت  كّذبته 
أقل  صورة  ونحت  وزالت  أخطاء  من  فات  ما 

شطحات وأكثر معقولية ومسؤولية.

العاملية  التكنولوجيا  سماء  يف  الغربي  أروى  التونسية  الباحثة  نجم  مؤخرا  سطع 
من  الطريان  وهندسة  الحاسوب  علوم  يف  الدكتورا  عىل  الجاري  ماي   10 يوم  بحصولها 
جامعة جورجيا للتكنولوجيات بالواليات املتحدة األمريكية. وبهذا تكون مروى أول عربية 

تنال عن جدارة أعىل الشهائد العلمية يف تكنولوجيا املستقبل.
منوبة  والية  من  بطرببة  تعليمها  زاولت  التونسية  العمومية  املدرسة  ابنة  أروى 
باملعهد  الجامعية  دراساتها  واتمت  بالعاصمة  النموذجي  بورقيبة  بمعهد  التحقت  ثم 
التّحضريي للّدراسات الهندسيّة بنابل فاملدرسة العليا للطريان والتكنولوجيا قبل ان تطري 

إىل أمريكا أين برز نبوغها العلمي والبحثي.
وهي  الحاسوب  تكنولوجيا  يف  الدكتورا  بنيل  االحتفتال  فضلت  األوىل  تونس  مهندسة 
تتبخرت ماسكة بيد ابيها الذي اختار ارتداء الجبة التونسية باعثة برسالة مضمونة الوصول 
النجاح تونسية املنشأ. هو اذن نجاح دويل الحدى "حراير" تونس ال  أنها عاملية  مفادها 
يمكن لنا اال ان نثّمنه ونشد عىل ايدي سفراء تونس وسفرياتها يف مختلف املحافل العلمية 
والتكنولوجية عساها تكون مثاال لألجيال الجديدة يف التمسك بالعلم سبيال لرسم مستقبل 

بلد اثقلته االزمات.

قيس سعيد 

ما  كل  توفري  سيتم 
املستقلة  العليا  للهيئة  يلزم 
تقوم  حتى  لالنتخابات 
الحياد… نطاق  يف  بعملها 

جاؤوا  خرباء  هناك  ان  قالوا 
… الذاتية  بامكاناتنا  الخارج…قادرون  من 
دولة  ناش  …ما  مراقبني  نبعثولكم  تقولولنا 
محتلة..كنتم ترسلون مالحظني ومراقبني يف ما 
مىض وترسلون برقيات التهاني وتعرفون انها 
انتخابات مزيفة وحني نحاول اجراء انتخابات 
عن  يتحدثون  الشعب  ارادة  عن  بالفعل  تعرب 

دكتاتورية....

نور الدين الطبوبي

ستكون  الشغيلة  املنظمة 
الخيارات  ّضد  منيعا  ّسدا 
املتوحشة  النيوليربالية 
التكفريي  الخطاب  وضد 
الشعبوي   الخطاب  وضد 

العنف  دعوات  من  محصن  التونيس  والشعب 
وينبذ  االخر  والرأي  بالرأي  ويؤمن  والتقسيم 
عنها....  يسكت  ولن  والزائفة  الجوفاء  الوعود 
لحظة حسم املعركة الوطنية آتية ال ريب فيها 
االستحقاقات  بني  بالتوازي  سيناضل  واالتحاد 
الشغيلة  فاملنظمة  واالجتماعية  الوطنية 
منظمة وطنية وسياسية بامتياز وال مجال الية 
سلطة للمراهنة عىل تقسيم االتحاد ذي الصف 

املوحد والبوصلة الواضحة.

عبير موسي

نسمح للبحريي والغنويش 
مبارك  وبن  واللطيف  واملكي 
يصولوا  بأن  والعريض 
الحبيب  شارع  يف  ويجولوا 
)النهضة  بالهم  …يف  بورقيبة 

الخالص(  وجبهة  االنقالب  ضد  ومواطنون 
سعيد   قيس  فرتة  النهاء  اسيادهم  مع  برمجو 
سنة  حدث  ما  شاكلة  عىل  سيعودون  وبانهم 
االمر  ويقدم  وتوافق  وطني  حوار   …2013
الحقيقة  يف  واالمر  وتضحيات  تنازالت  وكأنها 
االزمة  تفاقم  مع  سنسمع  النفايات..  رسكلة 
الوطني  الحوار  تنظيم  رضورة  عن  حديثا 
بحضور كل االطراف دون اقصاء اال من اقىص 
نفسه.. انا نقول "نجوم السماء اقرب لكم من 
العودة للحكم .. الدساترة موش باش يخليوكم 
 .. جديد  خراب  بربيع  نسمح  لن   ... ترجعو  
ارضنا..  االرض  هنا  نحن  واملانيا  اقول المريكا 
مجددا..  يحكمونا  ..لن  نرفضوهم  قلنالكم 
قلنهالكم ما حبيتوش تنسقو الدولة التونسية 

الحرة املستقلة ".

راشد الغنوشي

املؤسسات  هذه 
العسكرية  )املؤسستان 
بطبيعتها  واالمنية( 
تأتمر  نظامية  مؤسسات 
القائد  الرئيس بصفته  بأوامر 

تخضع  فإنها  وبالتايل  املسلحة  للقوات  االعىل 
حدود  بال  ليس  شك  دون  ولكن  لألوامر  االن 
تعمل  املؤسسات  هذه  ان  باعتبار  ضوابط  او 
اطاره  يف  للعمل  ومضطرة  الدستور  اطار  يف 
يمكن  ال  كليا  اتجاها  الشعب  ينتهج  وحني 
عىل  تظال  ان  والعسكرية  االمنية  للمؤسستني 

السمع والطاعة.

رديءحسن جدا

قالوا

من هم أكثر 
نظافة هؤالء 

العمال 
الشرفاء 
أم بعض 

السياسيين؟

صورة تتحدث

أروى مع والديها
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هل اهنزمت روسيا يف حرب أوكرانيا؟
جنرال متقاعد يرد على قائد أركان الجيوش الفرنسية

العسكرية  العمليات  مع  تزامنا 
اثر  أشهر   3 منذ  بأوكرانيا  الدائرة 
قراره  عن  الروسي  الرئيس  اعالن 
بغزو هذا البلد تدور ُرحى حرب دعائية - 
اعالمية - نفسية يرّوج عبرها الطرفان 
المتقابالن - روسيا من جهة وأوكرانيا 
ومن ورائها دول الناتو من جهة اخرى 
المواجهات  مسار  عن  معلومات   -
وبحرا  بّرا  القتال،  جبهات  بمختلف 

وجّوا.
معلومات تطرح أكثر من سؤال حول حقيقة 
 : ييل  ما  يف  حرصها  يمكن  العسكري  الوضع 
االنسحاب من  الروسية عىل  القوات  أُجربت  هل 
مثلما  "كييف"  االوكرانية  العاصمة  ضواحي 
تقول روايات عواصم دول الحلف األطليس ومن 
عىل  السحر  انقلب  هل  الغربي؟  االعالم  ورائها 
وهل  روسيا  أمام  الهزيمة  شبح  والح  الساحر 
عىل  مرغمة  نفسها  العسكرية  قيادتها  وجدت 
الحّط من طموحاتها والتكيّف مع حقائق امليدان 
فاجأت  أوكرانية  مقاومة  عن  حديث  ظل  يف 
الروس برشاستها حسب تقارير اعالمية غربية؟ 
التي  الحروب  أوىل  حقا  هي  الحالية  الحرب  هل 
تدور عىل حدود اوروبا الغربية منذ نهاية الحرب 
العاملية الثانية؟ هل سبق لبوتني أن أعلن أن هدف 
هو  أوكرانيا  يف  أطلقها  التي  العسكرية  العملية 
تلويح بعض  القائم بها"؟ هل  النظام  "اسقاط 
القادة الغربيني بدخول الحرب اىل جانب أوكرانيا 
جدي؟ ويف هذه الصورة ملاذا اكتفوا بسلسلة من 
هل  واالقتصادية؟  والنقدية  املالية  العقوبات 
يف  نقص  من  الروسية  القوات  خطوط  تعاني 
وهل  التكتيك  يف  أخطاء  ومن  اللوجستي  الدعم 
بعضهم  عىل  الروس  امليدانيون  القادة  يكذب 
البعض حول انجازات وحداتهم ووضعياتها عىل 

امليدان؟
  domInIqUe delawarde ديالوارد،  دومينيك 
بالواليات  املقيم  املتقاعد،  الفرنيس  الجنرال 
املتحدة االمريكية والذي كان قائد الفيلق االجنبي 
التابع للجيوش الفرنيس نرش يف موقع "الشبكة 
العاملية" تعليقا عىل األمر اليومي عدد 13 املوجه 
شهر  مرور  حوايل  )بعد  املايض  أفريل   22 يوم 
 thIerry bUrkhard عىل بدء غزو أوكرانيا( من
اعرتض  لجنوده  الفرنسية  الجيوش  اركان  قائد 
فيه عىل ما جاء من أوامر ووصايا األخري واضعا 
من  له  غاية  ال  أن  مؤكدا  الحروف  عىل  النقاط 
مداخلته سوى "قول الحقيقة عارية تماما بعيدا 

عن الخوف أو االطراء أو الكسل الفكري".
"توجه    : الشأن  هذا  يف  ديالوارد  وكتب 
اليوم  "مّر   : قائال  والجنود  للضباط   bUrkhard

عىل  الرويس  الهجوم  انطالق  عىل  شهران  نحو 
وجد  أن  وبعد  املايض.  فيفري   24 يوم  أوكرانيا 
نفسه ُمرغما عىل االنسحاب من ضواحي كييف 

يرّكز الجيش الرويس عىل منطقة الدونباس.
املعلن  السياسية  األهداف  من  الحّط  تّم  وقد 
الخاصة  العسكرية  العملية  انطالق  لدى  عنها 
القوات  طرف  من  املقاومة  تتواصل  فيما 

األوكرانية".
إن  القول  "يف   : ديالوارد  تعليق  يف  وجاء 
عىل  مرغمة  نفسها  وجدت  الروسية  القوات 
االنسحاب مغالطة اذ لم يتم اجبار هذه القوات 
لعبت  بعدما  ذلك  وإنما هي فعلت  االندحار  عىل 
بشكل جيّد دورها كقوة استدراج لتثبيت جانب 
من القوات األوكرانية حول كييف وتمكني بقية 
جنوب  مناطق  احتالل  من  الروسية  القوات 
رشقي أوكرانيا والسيطرة عليها بال أية صعوبة.
ومهمة هذه القوات كانت يف ما بعد محارصة 
الدونباس  املنترشة يف منطقة  القوات االوكرانية 
والقضاء عليها. وربّما ما لم ينتبه اليه الكثريون 
هو أن ما بدا انه تهديد رويس بالزحف عىل كييف 
إلجبار  تمويها  سوى  يكن  لم  الحرب  بداية  يف 
العاصمة  حول  قواته  اغلب  حشد  عىل  العدو 
للدفاع عنها من ناحية ومنع الهجوم الذي كانت 
القوات األوكرانية تعّده عىل الدونباس من ناحية 
بفضلها  تمكن  التي  العسكرية  والقاعدة  اخرى 
الروس من خداع عدّوم هي تلك التي تنص عىل 
يكون  عندما  عسكري  عمل  يف  االنطالق  "عدم 
قلب النظام مهددا )يف اشارة اىل العاصمة كييف.(
أهدافهم  من  الروس  "حّط  بـ  يتعلق  يف  أما 
العسكرية" فإن ما حصل هو نقيض ذلك تماما. 
ذلك أن األهداف االقليمية التي أعلن عنها الروس 
الغزو انحرصت يف اعرتاف نظام كييف  بداية  يف 
بضّم روسيا منطقة القرم وباستقالل جمهورتي 
الدونباس ضمن حدودهما السابقة لعام 2014. 
املعلنة  الروسية  األهداف  اليوم فقد توسعت  أّما 
لتشمل كل ساحل البحر األسود اضافة اىل مدينة 
لرتانسنرتيا ومن هنا  املحاذية  واملنطقة  أوديسا 
أهدافهم ولم يحّطوا  الروس رّفعوا يف  أن  يتضح 
منها. أما يف ما يتعلق بصمود القوات األوكرانية 
مرور  مع  تضعف  بأنّها  االعرتاف  من  مفّر  فال 
األيام طاملا أنها ترتاجع عىل طول جبهات القتال 

رغم املساعدات الهائلة التي تمّدها بها 30 دولة 
تابعة للحلف األطليس سواء عىل مستوى الذخرية 
املعلومات بل  أو عىل صعيد  العسكرية  واملعدات 

وحتى عىل مستوى املستشارين واملرتزقة".
ديالوارد  املتقاعد  الجنرال  ذلك  بعد  تعّرض 
الروس  إن  الفرنسية  الجيوش  أركان  لقول قائد 
تغيري  هدفها  قاضية  رضبة  توجيه  عن  "بحثوا 
النظام االوكراني" وأن "حرب العمليات املكثفة 
ألوروبا".  العودة  طريق  يف  النطاق  والواسعة 
أركان  قائد  "ينسب   : تعليقه  يف  ديالوارد  وكتب 
النظام  تغيري  نية  للروس  الفرنسية  الجيوش 
قوله  ليربّر  ذلك  يقول  أنه  شك  وال  األوكراني. 
الهدف"  هذا  بلوغ  من  يتمكنوا  لم  الروس  إن 
متسائال: "من أين لقائد األركان بهذه املعلومة؟" 
مضيفا أنه "يتجاهل أن "املقاومة الرشسة التي 
يتحدث عنها" ال تعود لألوكرانيني وحدهم وإنّما 
ملموس  بشكل  تدعم  للناتو  تابعة  دولة   30 اىل 
دور  بالخصوص  هنا  واذكر  االوكراني  الجيش 
الواليات املتحدة يف ذلك والذي كان وراء نجاحات 
نادرة عىل غرار تدمري الطراد الرويس "موسكو". 
واألكيد أنه لوال االسناد الذي تلقاه من دول الناتو 
لكانت القوات األوكرانية قد انهزمت رّش هزيمة 

رغم إعالنها التعبئة العامة".
وتطرق بعد ذلك ديالوارد اىل قول قائد أركان 
عىل  سنة   77 مرور  "بعد   : الفرنسية  الجيوش 
نهاية الحرب العاملية الثانية يتواجه جيشان بكل 
الطائرات  تشمل  وطاقات  قوة  من  يملكان  ما 
واملدفعية  والصواريخ  والسفن  والدبابات 
هو  الحرب  هذه  يف  والجديد  السيربنية  والحرب 
الروسية  الصواريخ  أن  باعتبار  الجغرايف  القرب 
ال  الذي  أوكرانيا  باتت تطال بشكل منظم غرب 
يبعد عن باريس أكثر من 1500 كلم وهذا يعني 
أقرب  وأنّها  فرنسا  حدود  من  قريبة  الحرب  أن 

اليها مّما عرفنا سابقا".
الحرب  "ان   : ديالوارد  كتب  ذلك  عىل  رّد  ويف 
دولة   13 ضّم  تحالف   1999 عام  شنّها  التي 
تابعة للحلف األطليس عىل رصبيا لفرض تقسيم 
خططت له الواليات املتحدة االمريكية كانت هي 

التحالف  طريان  خاللها  شن  مكثفة  حربا  أيضا 
 78 طيلة  الرصب  خطوط  عىل  طلعة   38000
يوما. وهذه الحرب لم تدر بعيدا عن حدود بالدنا 
ومثلت سابقة يف القرب الجغرايف وهذا يعني أن 
قنابل الناتو وليس قنابل روسيا هي التي كانت 
سباقة يف رضب أراض أوروبية زارعة بذلك بذور 

ثمار ما نجني اليوم يف أوكرانيا".
ورّدا عىل قول قائد أركان الجيوش الفرنسية 
ذلك  فإن  فرنسيني  كعسكريني  لنا  "بالنسبة   :
أن  باعتبار  للحرب  االستعداد  علينا  يوجب 
أصبح  النطاق  واسع  اشتباك  حصول  احتمال 
وأن  االعتبار...  بعني  ذلك  أخذ  وعلينا  جّدا  واردا 
يفرضان  عنه  الناتجة  واملصداقية  استعدادنا 
اذا  وعلينا  بدئها  قبل  الحرب  يف  االنتصار  علينا 
تطلبت الظروف ذلك أن نكون جاهزين للدخول 
يف مواجهة عالية الحّدة" كتب ديالوارد : "أن قائد 
عن  كالمه  يف  محق  الفرنسية  الجيوش  أركان 
يف  خاصة  الحّدة  عالية  حرب  قيام  احتمال  نمّو 
ظل سعي حلف أطليس أصبح عدوانيا منذ عام 
1990 وارصاره عىل فرض هيمنته أو االحتفاظ 
بها اىل زرع الفوىض بأغلب مناطق العالم تحت 
ذرائع كاذبة" قبل أن يضيف : "املشكل أن إعداد 
يتطلب  الحروب  من  النوعية  لهذه  الجيوش 
بوتني  به  قام  ما  وهذا  عقودا  وحتى  بل  أعواما 
منذ 20 سنة. كما يتطلب ذلك ميزانيات وصيانة 
احتياطيني  وجنودا  مناسبة  وتمارين  متواصلة 
األشياء  هذه  كل  اليوم  تفتقد  الغربية  والدول 
نتيجة االستثمار يف عائدات السلم. وال فائدة من 
االنخداع أو محاولة الكذب عىل أنفسنا. ذلك أنه 
اذا لم تدخل دول الناتو الحرب اىل جانب أوكرانيا 
سوى عرب العقوبات االقتصادية فألّن االمريكان 
وضع  يف  ليسوا  انهم  جيّدا  يدركون  الناتو  ودول 
يسمح لهم بكسبها عرب الوسائل العسكرية دون 
لتلك  سيكون  وأنه  يحتملونها  ال  خسائر  تكبّد 
الناتو  الخسائر تأثري عىل جاهزية ومردود دول 

يف مواجهة مع الصني قادمة ال محالة".
أركان  قائد  كالم  عىل  ديالوارد  عّرج  ثم 
قال  "اكتشاف"  أسماه  عما  الفرنسية  الجيوش 
إنه يتعلق باملعنويات العالية التي ابدتها القوات 

األوكرانية.
ورّد ديالوارد عىل ذلك بالقول : "كفانا دجال... 
املقاومة  أظهرته  الذي  الباسل  الصمود  مرّد  إن 
األوكرانية هو الدعم املقدم لها من 30 دولة تابعة 
عمليات  قيادة  االمريكان  تويل  وبفضل  للناتو 
الذي يزّودونه باملعلومات عن  الجيش االوكراني 
تحركات القوات الروسية إضافة اىل الدعاية عىل 
املقاومة  رضبات  بعض  لنجاحات  واسع  نطاق 

طاملا أنها فشلت يف التصّدي للغزو الرويس".
 وحول تعبري قائد أركان الجيوش الفرنسية 
عن انشغاله بمدى لحمة وقدرة الشعب األوكراني 
ضمانهما  عىل  العمل  ووجوب  الصمود  عىل 

 Dominique DelawarDeThierry BurkharD
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نيس  األركان  قائد  أن  "يبدو   : ديالوارد  كتب 
سنوات   8 منذ  أهلية  حرب  حالة  يف  أوكرانيا  أن 
أوكرانيا   : وأوكرانيتني  بالبالد شعبني  وأن هناك 
الغربية املوالية للغرب وأوكرانيا الرشقية املوالية 
لروسيا والحديث بالتايل عن وحدة شعب أوكراني 
واصطفافه وراء قادته خطأ كبري، وكل ما يمكن 
لحمة  حقا  هناك  كانت  انه  هو  فعال  به  االقرار 
يف صفوف سكان أوكرانيا الرشقية الذين رفضوا 
طاملا  )الروسية(  ولغتهم  ثقافتهم  عن  التخيل 
بمراسيم  ملحوها  الغرب  موالية  أنظمة  سعت 
 8 طيلة  فعال  أظهروا  السكان  هؤالء  رئاسية... 
سنوات شجاعة وإرادة نادرتني بالصمود يف وجه 
قنابل حكومتهم ودفعوا ثمن ذلك آالف األرواح... 
الدول  من  جنود  يقبل  أن  يف  أشك  وشخصيا 
الغربية عن طواعية التحّول عىل بعد 2000 كلم 
للقتال ضّد خصم لم يعتد عليهم ولم يهّددهم. أما 
رئيسهم  وراء  متحدون  ذلك  عكس  فهم  الروس 
للعالم  يظهرون  بذلك  وهم   ٪  80 تفوق  بنسبة 
الصمود  عىل  أقدر  انهم  التاريخ  عرب  اخرى  مرة 

امام غرب عدواني يف طريق االنهيار".
بعد  تحدث  الفرنسية  الجيوش  أركان  قائد 
والقادة  والضباط  الجنود  تحيّل  أهمية  عن  ذلك 
امليدانيني بالرصاحة والوالء مؤكدا أنه عىل قناعة 
لبوتني  زيّنوا  الروس  العسكريني  القادة  بأن 
جيشهم  وأن  نزهة  سيكون  أوكرانيا  غزو  أن 
اىل  خالصا  رسيع  انتصار  تحقيق  من  سيتمكن 
يف  فشلهم  اثبتت  العسكرية  العمليات  مجريات 
تحقيق ذلك بدليل ان العمليات العسكرية طالت 

عدة  من  تعاني  الروسية  القوات  ان  اتضح  وأنه 
يف  وضعف  تكتيكية  أخطاء  نتيجة  صعوبات 
الجيش  أغرق  بما  اللوجستي  التنسيق  إحكام 
الظفر  معه  عليه  يصعب  مستنقع  يف  الرويس 

بانتصار.
سماع  "إن   : ذلك  عىل  رّده  يف  ديالوارد  كتب 
أحد جنراالت الناتو يتحدث عن الكذب أمر مذهل 
أن  يتناىس  أو  ينىس  ألنه  للضحك  مدعاة  هو  بل 
الكذب هو ماركة اطلسية مسّجلة يشهد بها كل 
بسفاهة   bUrkhard تذكري  وجب  فهل  العالم. 
اركان  بأول قائد  األمريكي كولن  الجنرال  زميله 
الجيوش االمريكية السابق والكذبة التي اطلقها 
نحو  للدفع  الدويل  االمن  مجلس  أعضاء  أمام 
أزهقت  أرواح  من  عنه  نتج  وما  العراق  غزو 
 racak باطال؟ وهل وجب تذكريه بكذبة مجزرة
التي بّرر بها الحلف األطليس غاراته عىل رصبيا 
طيلة 78 يوما؟ وهل وجب أيضا تذكريه بالكذبة 
الحلف  دول  ورائها  ومن  أمريكا  فربكتها  التي 
محضنة  عىل  عراقية  قوات  باعتداء  األطليس 
رّضع بالكويت )خالل اجتياحه( الختالق ذريعة 

للعدوان عىل العراق عام 1990؟
خارجية  وزير  باعرتاف  تذكريه  وجب  هل 
أمريكا األسبق مايك بومبيو وقوله : "لقد كذبنا 
ومارسنا الخداع ورسقنا تماما كما لو أننا تلقينا 
تكوينا كامال يف ذلك"؟ ان جنراالت وقادة الناتو 
أبعد من ان يكونوا مؤهلني إلعطاء دروس لبقية 
دول العام عامة وخصوصا لروسيا ولذلك فقدوا 
أية مصداقية وعليهم ادراك ذلك ويكفيهم السفر 

الـى دول افريقية أو آسياوية أو جنوب أمريكية 
ليقفوا عىل مدى  الدول  أو مطالعة صحف هذه 
تدخالت  تثريهما  اللذين  والكراهية  االحتقار 
أالحظ  العالم...  بقاع  بمختلف  بلدانهم  وحروب 
أيضا أن الجنرالت الروس يعرفون كيف يضحون 
وضباطهم  لجنودهم  املثل  إلعطاء  بحياتهم 
تماما مثلما فعل جنراالت فرنسا يف عهد نابليون 
األوىل... ومن غري  العاملية  الحرب  أيضا خالل  أو 
الالئق ان يتهم جنرال مسرتخ يف مكتبه الفاخر 
الذين  وهم  بالكذب  الروس  الجنراالت  بباريس 
ساعدنا اسالفهم عىل االنتصار يف الحرب العاملية 
سنة  الكربى  االنزال  عملية  نجاح  يف  ثم  األوىل 
الجبهة  عىل  الفاعلة  مساهمتهم  عرب   1945
الرشقية وهذا ال يجب ان ننساه... اما عن ضعف 
فوحدها  الروسية  العسكرية  القيادة  مستوى 
بّد  ال  بالحكم عليه وحاليا  الحرب جديرة  نتائج 
يف  بالناتو  وحلفاءها  أوكرانيا  بأن  االعرتاف  من 
أو  االقتصادية  العقوبات  ال  وبأن  يسء  وضع 
نتائج العمليات العسكرية تسمح اىل حّد اللحظة 

بأن يميل ميزان القوى لفائدتهم".
الجنرال ديالوارد وّجه يف الختام لقائد أركان 
الجيوش الفرنسية نصيحتني وكتب : "أوال عىل 
يكون  أن  يريد  ناتو  عن  بنفسها  النأي  فرنسا 
رشطّي العالم بينما كان من املفروض أن يختفي 
بعد حّل حلف فرصوفيا.. ناتو أصبح عدوانيا منذ 
وخلفت  قنبلة  مليون  قواته  )ألقت   1990 عام 
وغري  املبارشة  تدخالته  بسبب  القتىل  ماليني 
العالم(... ناتو ترتبط  أنحاء  املبارشة يف مختلف 

كل عملياته العسكرية بمصالح الواليات املتحدة 
وهنا  هيمنتها.  عىل  وللمحافظة  االمريكية 
الفرنسية  الجيوش  أركان  قائد  ديالوارد  نصح 
 jean rené باالطالع عىل مقال للجنرال الفرنيس
 la GUerre en UkraIne" بعنوان   bachelet

عىل  ثانيا   ."et le crépUscUle de l’occIdent

مثلما  تماما  بنفسه  النأي  الفرنيس  الجيش 
اإليطايل عن  الجيش  بذلك بعض جنراالت  طالب 
الناتو باعتبار  حرب ليست حربه وال هي حرب 
عدم انتماء أّي من الطرفني اللذين يخوضانها اىل 
الحلف األطليس. كما يجب تفادي االصطفاف يف 
حرب انفصال بني شقني يف أوكرانيا هما غربها 
ورشقها يبدو أن سكانهما باتا يرفضان التعايش 
مع بعضهما. أّما محاولة حث جنودنا وضباطنا 
للتضحية  االستعداد  وجوب  عىل  وجنراالتنا 
بأرواحهم يف اطار عملية يريدها الناتو من أجل 
مصالح أمريكا ودميتها زيلنسكي فذلك أمر أرى 
املقنعة  والحجج  الجهد  الكثري من  أنه يستدعي 

ستواجهون مصاعب جّمة لالقناع بها".
الجيوش  اركان  رئيس  قول  وبخصوص 
بأوكرانيا  الحرب  ان  اليومي  أمره  يف  الفرنسية 
جديد  اوليات  وُسّلم  جديد  عهد  بروز  تثبت 
وسرتى  "انتظر   : ديالوارد  رد  جديدة  ورهانات 
الرواح  اوسمة  اسناد  مستقبال  يتم  االّ  وأميل 

جنود وضباط وجنراالت سقطوا يف أوكرانيا".
هل   : مطروحا  السؤال  يبقى  ذلك  ومع 

انهزمت روسيا؟.
وحدها األيام كفيلة باالجابة عليه.

“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
k2500 الجنوب كورية بتونس، شاحنتها الخفيفة الجديدة

يف إطار وفاء ماركة “كيا” لقيمها ووعودها، تتمتّع الشاحنة 
k2500 بشهرة الدار املمتازة ونجاحها الغنّي عن التعريف والذي 

أثبت جدواه وصالبة شاحناتها.
k2500 التي طاملا انتظرها مستعملو  ويأتي إطالق شاحنة 
الحريف  وحاجات  النتظارات  استجابة  الخفيفة  الشاحنات 

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

بميدان اللوجستيك ومهن النقل وإيصال السلع بصفة عامة.
ال  وبامتيازات  تقنية  k2500 بخصائص  وتتميّز الشاحنة 
3 مقاعد  ذات  قيادة  بغرفة  نموذج  يف  لها وهي مطروحة  مثيل 

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

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

يف حالة الحمولة الزائدة.
ويبلغ طول الشاحنة k2500ـ 5,125 أمتار وعرضها 1,740 
أّما  مرت.  وقاعدتها2,615  مرت   1,995 علّوها  يبلغ  حني  يف  مرت 
3,110 أمتار طوال و1,630 مرت  قياسات فضاء الحمولة فتبلغ 

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

رّجات الطريق خالل االستعماالت األكثر كثافة.
وعىل صعيد التجهيزات، تحتوي الشاحنة k2500 عىل معّدات 

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

…Usb كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين

المحّرك
 )2497cc( لرت   2,5 سعة  بمحرك  k2500 مجهزة  شاحنة 

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

كلم.

السعر والعرض
شاحنات k2500 متوفرة يف قاعة العرض التابعة لـ “سيتي 
عرض  وبقاعات  بالكرم  الصناعية  باملنطقة  الكائنة  كارز” 

الوكاالت املعتمدة من طرف رشكة “كيا“.
وتُعرض الشاحنة k2500 املجّهزة بصفيحة معدنية جانبية 
لونني:  يف  متوفرة  وهي   )ttc( دينارا   61.990 بسعر  متدلية 

.)marIne blUe( واألزرق )clear whIte( األبيض

جديد “كيا”…

KK25002500 الشاحنة اخلفيفة الشاحنة اخلفيفة

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب: www.kIa.tn – contact@kIa.tn أو عىل أرقام الهواتف التالية: 36406200 و36010701 و36010710



فاينانشيال تايمز:

شبه جزيرة القرم “قد 
تكون نقطة بوتني احلاسمة 
يف لعبة الدجاجة النووية”

تحت  تايمز  فاينانشيال  صحيفة  رّجحت 
القوتني  بني  تصعيد  حصول  العنوان  هذا 
حرب  حافة  عىل  يضعهما  العالم  يف  العظميني 
نووية شاملة قبل التوصل إىل تهدئة تحفظ ماء 

وجه الطرفني.
“لعبة  مصطلح  يشري  الصحيفة  وحسب 
الدجاجة النووية” اىل ما يعرف أيضا بـ”سياسة 
حافة الهاوية” واستشهدت بترصيحات ملديرة 
أفريل  األمريكية،  الوطنية  االستخبارات  وكالة 
احتمال  من  فيها  قّللت  املايض  األسبوع  هينز، 
جانب  من  روسيا  بني  نووي  رصاع  نشوب 
والواليات املتحدة وحلفائها يف الغرب من جانب 
آخر، وقالت فيها إن بوتني لن يلجأ لذلك إال إذا 

شعر بتهديد وجودي للدولة الروسية.
ورأت الصحيفة أن ما يمكن اعتباره تهديدا 
احتمالني:  أحد  هو  الروسية  للدولة  وجوديا 
املسلحة  القوات  املبارش بني  القتال  أولهما هو 
الروسية ونظريتها األمريكية، حيث إنه بمجرد 
أن يندلع الرصاع العسكري املبارش سيكون من 

الصعب تجنب التصعيد.
وأشارت إىل أن ذلك لم يحدث طيلة العقود 
املتبادل  النفس  ضبط  بسبب  املاضية،  السبعة 
تدخالت  حدوث  من  الرغم  عىل  الجانبني  من 
الطرف  خصم  طرف  كل  فيها  دعم  عسكرية 
من  بداية  واسع،  نطاق  عىل  بأسلحة  اآلخر 
الدائرة حاليا يف  الحرب  الكورية وحتى  الحرب 

أوكرانيا.
نووي  رصاع  الندالع  الثاني  االحتمال  أما 
عسكري  تقدم  حصول  فهو  الصحيفة  حسب 
األرايض  يهّدد  بما  املعركة  ساحة  يف  أوكراني 

الروسية.
وكتبت “إذا كان هناك خطر تصعيد، فمن 
خرستها  التي  األرايض  من  يأتي  أن  املرجح 
كييف  تلتزم  والتي   ،2014 عام  يف  أوكرانيا 
بشكل  التمييز  هنا  املهم  من  بتحريرها.  اآلن 
القرم”.  جزيرة  وشبه  الدونباس  بني  واضح 
بالجمهوريتني  موسكو  اعرتفت  الدونباس،  يف 
إىل  اسميًا  ينتميان  أنهما  عىل  االنفصاليتني 
أوكرانيا. القرم يف وضع مختلف وحتى انتقالها 
السوفياتية  االشرتاكية  أوكرانيا  جمهورية  إىل 
اإلمرباطورية  من  جزًءا  كانت   ،1954 عام  يف 
الزمان  من  قرنني  من  يقرب  ملا  الروسية 
البحر  يف  بوتني  أسطول  موطن  وباعتبارها 
يف  الجزيرة  شبه  خسارة  احتمال  فإن  األسود، 
أسايس  تحٍد  أنه  عىل  إليه  يُنظر  سوف  املعركة 
عدم  حالة  يف  ذلك،  ومع  روسيا  أرايض  لوحدة 
القوات  ستكون  النار  إلطالق  وقف  وجود 
األوكرانية حريصة عىل منع شبه جزيرة القرم 
من أن تصبح مالذًا، يمكن للكرملني من خالله 

إعادة إمداد قواته يف بقية أوكرانيا«.
إمدادات  “تفتح  الصحيفة  واضافت 
الغربية  الدول  أنظمة األسلحة بعيدة املدى من 
إمكانيات استهداف جديدة )من جانب الجيش 
جائزة  كريتش  جرس  يكون  قد  األوكراني(. 
الروسية  البحرية  القاعدة  مثل  مثلها  مغرية، 
الهجمات عىل  اعتبار  يف سيفاستوبول وإذا تم 
هذه األهداف بمثابة مقدمة لغزو شامل لشبه 
جزيرة القرم، فقد يزيد ذلك من خطر التصعيد 
النووي. هذا هو أحد أكثر السيناريوهات إثارة 

للقلق”.
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مؤلف كتاب »ماكينة النهب« :

: "لوال افريقيا لكانت  يف مقال حمل عنوان 
مدى  عن  تساءل  أن  وبعد  فقريا"  بلدا  فرنسا 
صواب الفكرة الرائجة التي تصنّف بلدان القارة 
محترضة  وحتى  بل  فقرية  بلدانا  االفريقية 
وتّدعي أن شعوب القارة لن تقدر عىل البقاء عىل 

قيد الحياة إالّ باملساعدات أكد موقع "الشبكة 
أن  اىل  مشريا  ذلك  تفنّد  األرقام  أن  العاملية" 
الحقيقة عكس ما تبّث الدعاية الغربية بدليل 
أن قائمة أكثر البلدان ازدهارا يف العالم تضّم 6 
الخامة  الوطنية  نواتجها  تتميّز  افريقية  دول 

بنمّو متواصل.
بفضل  تستويل  فرنسا  أن  أكد  املوقع 
نعتها  وبطرق  االستعمارية"  "الرضيبة 
نصف  عن  يقل  ال  ما  عىل  واملتحيّلة  بامللتوية 
االفريقية  للدول  املقدمة  املالية  "املساعدات 
تسديد  عىل  اجبارها  مع  قروض  شكل  يف 
ذلك  أن  معتربا  الديون"  أصول  عن  الفوائض 
تساعد  التي  هي  افريقيا  أن  النهاية  يف  يعني 

فرنسا وليس العكس.
وكتب املوقع يف هذا الشأن : "تُلزم فرنسا 
14 بلدا افريقيا عرب معاهدة استعمارية بإيداع 
املركزي  بالبنك  املالية  احتياطياتها  من   ٪  85
الفرنسية.  املالية  وزارة  رقابة  تحت  الفرنيس 

ذلك  يرفضون  الذين  األفارقة  القادة  وكل 
عسكرية.  النقالبات  أو  للقتل  سواء  يتعرضون 
بحياة  فرنسا  فتكافؤهم  يرضخون  الذين  أّما 
رغيدة بينما تعاني شعوبهم من الفقر واليأس. 
وتدير هذه السياسة النقدية الخزينة الفرنسية 

بعيدا عن أنظار مصالح الرضائب املركزية".
املركزي  البنك  رعاه  الذي  االتفاق  وحسب 
للفرنك االفريقي - الفرنيس فإن كل بنك مركزي 
 ٪  65 عن  يقل  ال  بما  باالحتفاظ  ملزم  افريقي 
عمليات"  "حساب  يف  النقدية  احتياطياته  من 
منها   ٪  20 جانب  اىل  الفرنسية  الخزينة  تديره 
الصفة  يجعل  وهذا  املالية  الخصومات  لتغطية 
االفريقية التي تحملها البنوك مجرد اسم ال غري 
خاصة  نقدية  سياسة  أية  تملك  ال  أنها  ويؤكد 
بها. والبلدان االفريقية يف حّد ذاتها تجهل حتى 

مبالغ احتياطياتها من العملة األجنبية".
تتم  أن  املفروض  "من   : املوقع  وأضاف 
الخزينة  صندوق  استثمارات  أرباح  اضافة 
لكن  االفريقية  الدول  الحتياطات  الفرنسية 
البنوك االفريقية ال تتلقى من الخزينة الفرنسية 
أية معلومات عن الحسابات وال أية تفاصيل عن 

جديدها".
املوظفني  من  مضيّق  فريق  "وحده   : وتابع 
السامني العاملني بالخزينة الفرنسية عىل اطالع 
الذي  العمليات  بحساب  املضمنة  املبالغ  عىل 
بوجود  مقّرا  االفريقية"  الدول  ودائع  يتضمن 
املوظفني  عىل  ممنوع  وبأنه  الودائع  عىل  أرباح 
عن  معلومات  أية  كشف  اليهم  املشار  السامني 
ذلك لبنوك الفرنك الفرنيس - االفريقي أو للبنوك 

املركزية االفريقية.
غاري.ك.بوش  الدكتور  عن  املوقع  ونقل 
الفرنسية  الخزينة  أن  تقديره   Gary K. BUsch

من  أورو  مليار   500 حوايل  يف  سنويا  تترصف 
عىل  الضوء  تسليط  وترفض  االفريقية  االموال 
الفرنسية  االمرباطورية  من  املظلم  الجانب  هذا 

حسب تعبريه.
املبلغ  قارنا  "اذا   : العاملية"  "الشبكة  ووفق 

تسندها  التي  أورو  مليارات  بالـ10  املذكور 
االفريقية  للدول  مالية  "مساعدات"  كـ  فرنسا 
اتضح أن باريس شحيحة وأنها تمارس سياسة 
عىل  سطوها  مقابل  قطرة"  قطرة  "االعانات 
تحّول  التي  األموال  يف  تتمثل  ال  طائلة  ثروات 
وإنما  فحسب  مقبولة  ذريعة  أية  بال  وجهتها 
خاصة يف ثروات الدول االفريقية الباطنية التي 
تحصل عليها بأسعار بخسة بحكم "معاهدات 

استعمارية". 
وبعد أن أكد أن دول االتحاد االوروبي تتعامل 
اعترب  فرنسا،  مثل  تماما  االفريقية  البلدان  مع 
استعباد  افريقيا "سجينة يف وضعية  أن  املوقع 
نقدي باعتبار أنها تصبح أغنى قارة يف العالم إذا 
وباتت  النقدي  االستعمار  من  عمالتها  تحررت 

تترّصف بكل حرية يف ثرواتها".
وأضاف املوقع : "ان الدول االفريقية مكبّلة 
ايضا بمعاهدات تمنع عليها القيام بأية مبادالت 
الغربية  الدول  من  أخرض  ضوء  دون  اقتصادية 
 ."tIpp-tafta معاهدة  ذلك  عىل  دليل  وأبرز 
ان  املوقع  قال  فقد  القانونية  الوضعية  عن  أما 
الدول االفريقية تجد نفسها كما لو كانت تحت 

وصاية.
اىل  املوقع  اشار  البلدان  ثروات  وبخصوص 
أن الدول الغربية "تغرف منها بال ضوابط وبكل 

حرية".
االستقصائي  الصحفي  عن  املوقع  نقل  ثم 
مراسال  طويال  عمل  الذي   tom bUrGIs

لصحيفة "فايننشيال تايمز" بافريقيا وصاحب 
 the lootInG machIne النهب"  كتاب "ماكينة 
بشكل  يتم  الطبيعية  افريقيا  ثروات  نهب  ان 
النمو  شؤون  يف  الباحثني  ان  درجة  اىل  ممنهج 
نتيجة  األولية"  املواد  "لعنة  عن  يتحدثون  باتوا 
مالحظا  بها  ثراء  األكثر  بالبلدان  املنترش  الفقر 
أنه حتى اذا تعلق األمر بسوء حوكمة ورصاعات 
فإنه ال يتعلق بحادث عارض وال بإحدى غرائب 

عالم االقتصاد وإنما بمنظومة نهب ممنهج.
بوجود  املشكل  يتعلق   bUrGIs ووفق  

عن  يتورعون  ال  النهب  ماكينة  داخل  موظفني 
ارتكاب تجاوزات لتحقيق مآرب شخصية ذاكرا 
 royal dUtch رشكتي   رشاء  املثال  سبيل  عىل 
shell  و kbrالتابعة ملجمع هاليبورن النفطي 

االمريكي ذمم موظفني سامني لتقويض قوانني 
املوظفني  عمل  وجوب  عىل  تنص  التي  الدولة 
للبالد  العامة  املصلحة  أجل  من  العموميني 
السعي  األوىل  غايته  وفاق  يف  االندماج  ورفض 
تكديس  من  الرأسماليني  من  حفنة  لتمكني 

الثروات عىل حساب رفاهية الشعوب.
دوائر  يتجاوز  االمر  أن   bUrGIs وأوضح  
الحكام االفارقة وأن الداء يكمن يف وجود شبكات 
ويرتبطون  ألوطانهم  بالوالء  أصحابها  يدين  ال 
بالرشكات العاملية التي تضع مصالحها فوق كل 
اعتبار وأن األخرية تتمكن بذلك من الفوز بعقود 
صفقات النفط أو غريه من املعادن عرب رشكات 
تهريب  من  أصحابها  املقابل  يف  تمكن  واجهة 

االموال اىل الخارج.
"ليست   : املؤلف  قال  حديثه  ختام  ويف 
بلطجة  سوى  العاملي  املستوى  عىل  الرأسمالية 
والتقارير  االبحاث  من  العديد  اثبتت  وقد 
من  بالرغم  افريقيا  نهب  يتم  أنه  والشهادات 
مثال  كندا  ان  ثبت  وقد  الدولية  القوانني  كل 
 70 أقامت منظومة متواطئة سمحت بتسجيل 
لديها  العاملية  املعادن  استخراج  رشكات  من   ٪
مقابل  وترشيعية  قانونية  بامتيازات  وتمتيعها 
االفريقية  البلدان  بمصالح  ترّض  قوانني  فرض 
املتأتية منها مختلف املعادن مثل الذهب واملاس 

والحديد والكوبالت والنحاس وغريها".
وخلص bUrGIs اىل القول : "ان الوقائع تثبت 
أن افريقيا هي أغنى القارات وأنها لذلك تتعرض 
هذه  كل  ِلَم  وإالّ  النهب  من  الهائل  الكّم  هذا  اىل 

االطماع فيها اذا كانت حقا قارة فقرية؟
ان الدول الفقرية حقا - عىل مستوى الثروات 
الغربية، فكيف ملن ال يملك  الدول  الباطنية هي 
تحياّل  األمر  ان يف  لغريه؟...  يقدم مساعدات  أن 

صارخا".

لوال افريقيا لكانت فرنسا دولة فقرية
واملساعدات حتّيل

Tom Burgis
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»z« قبل عملية

الناطق باسم البنتاغون )وزارة الدفاع األمريكية(، األمريال 
جون كريبي اعرتف خالل حوار أجرته معه يوم 10 ماي الجاري 
قناة »فوكس نيوز« األمريكية بأن »إدارة بايدن زّودت أوكرانيا 
عن  بوتني  الرويس  الرئيس  اعالن  قبل  االسلحة  أنواع  بمختلف 

اطالق عملية عسكرية خاصة بأراضيها«.
التي  الدوالرات  مليارات  من  األوىل  املبالغ  أن  أوضح  كريبي 
حديثة  بأسلحة  المدادها  خصصت  ألوكرانيا  بايدن  أقرها 
حّد  عىل  حليفة  وبلدان  وأسرتاليا  وكندا  بريطانيا  بمشاركة 

تعبريه.

تجهيزات الكترونية
حجز  الرويس  الجيش  أن  كشف   straGeGIka51 موقع 
يف مدينة مايوبول تجهيزات الكرتونية عسكرية أمريكية يتطلب 

تصديرها ترخيصا مكتوبا من حكومة الواليات املتحدة.
املوقع أشار اىل أن األمر يتعلق بتجهيزات اتصاالت محمولة 
وصفها بعالية التطّور مربزا أن الوثائق التي تم العثور عليها مع 
أي   2010 اىل كييف سنة  ارسالها رّسا  تم  أنه  تثبت  التجهيزات 

قبل حرب الدونباس عام 2014.

الء تركية
عالقتها  »تحيط  تركيا  أن  اعترب  العاملية«  »الشبكة  موقع 
بروسيا بكل العناية املطلوبة مراهنة بذلك عىل انتصار موسكو 

يف الحرب الدائرة بأوكرانيا«.
عنها  عرّب  التي  التحفظات  اىل  الصدد  هذا  يف  أشار  املوقع 
الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان إزاء احتمال انضمام وشيك 
بالتحصيل  أشبه  بات  الذي  األطليس  للحلف  والسويد  لفنلندا 

الحاصل.
أوكرانيا  عىل  روسيّا  انتصارا  ان  الحظ  العاملية«  »الشبكة 
وحلفائها يعني بالنسبة ألنقرة سيطرة موسكو عىل كل البحر 
األسود وأن تركيا ستجد نفسها اذا أخذنا بعني االعتبار النفوذ 

التزام  أن ذلك يفرض عليها  اىل  الرويس بسوريا محارصة الفتا 
الحياد إزاء واشنطن وموسكو.

مفاوضات  تجري  أنقرة  أن  أخرى  جهة  من  كشف  املوقع 
مقابل  السوري  الشمال  من  قواتها  لسحب  دمشق  مع  رسية 
اردوغان  أن  معتربا  الكردي«  »اإلرهاب  ملعضلة  حّل  اىل  التوصل 
االتحاد  اىل  بالده  »انضمام  حلم  عن  التخيل  عىل  مجربا  بات 
العثمانية  الخالفة  امجاد  الستعادة  مطامحه  وعن  األوروبي 
منظمة  ممثيل  من  الرتكية  السلطات  بطلب  ذلك  عىل  مستدالّ 

»حماس« مغادرة البالد.

13 دولة ضد ماكرون
لالتحاد  تابعة  دولة   13 أن  أكد  العاملية«  »الشبكة  موقع 
الرئيس  اقرتاح  فيه  تعارض  مشرتكا  بيانا  أصدرت  األوروبي 

الفرنيس ايمانويل ماكرون الغاء حق الدول يف »الفيتو«.
بلغاريا وكرواتيا والدانمارك   : القائمة  املوقع تضم  وحسب 
وإستونيا وفنلندا وليتونيا وليتوانيا ومالطا وبولونيا وجمهورية 

التشيك ورومانيا وسلوفينيا والسويد.
املوقع اعترب أن يف موقف الدول الثالث عرش إهانة ملاكرون.

في 30 دقيقة
نائب  روغوزين  ديمرتي  عن  نقل  العاملية«  »الشبكة  موقع 
الفضاء  لوكالة  السابق  واملدير  الروسية  الحكومة  رئيس 
لدى  سابقا  موسكو  سفري  أيضا  كان  والذي  روسكسموس 
8 ماي الجاري أنه »يف حالة  منظمة الحلف األطليس قوله يوم 
نشوب حرب نووية، يمكن لروسيا تدمري دول »الناتو« يف نصف 

ساعة« واضافته مستدركا : »لكن يجب الحرص عىل تفادي ذلك 
ألن انعكاسات حرب مماثلة ستطال كل الكرة األرضية«.

»نتيجة   :  - املوقع  حسب   – بالقول  تدخله  ختم  روغوزين 
لذلك يجب علينا االنتصار عىل هذا العدّو اقتصاديا وعسكريا عرب 

وسائل عسكرية تقليدية«.

عرض شروط
سيفن  الجنرال  أّدى  العاملية«  »الشبكة  موقع  ذمة  عىل 
األمريكي  للجيش  املركزية  )القيادة  »أفريكوم«  قائد  تاونساند 
والصومال  جيبوتي  اىل  قادته  جولة  هامش  عىل  بافريقيا( 

وكينيا، زيارة رسية اىل صوماليالند.
سلطات  عىل  عرض  يكون  قد  تاونساند  ان  ذكر  املوقع 
البالد املوافقة عىل استقبل مركز قيادة »أفريكوم« مقابل عمل 
مستقلة  كدولة  بصوماليالند  االعرتاف  فرض  عىل  واشنطن 

وعضوة باألمم املتحدة.
»الشبكة العاملية« ذّكر بأن مقر قيادة »أفريكوم« مازال يف 

املانيا بسبب اعرتاض الدول االفريقية عىل قبوله بأراضيها.

مصائب قوم..
أجرته  حوار  يف  أكد  ماسييس،  موكويتيس  بوتسوانا،  رئيس 
معه وكالة »رويرتز« أن بالده تتلقى من عّدة حرفاء أوروبيني 
المدادها  ومستعجلة  ملّحة  طلبات  خاصة  ورشكات  دول  بني 
عقود  تأمني  اىل  إضافة  شهريا  الفحم  من  طن  الف   50 بنحو 

طويلة األمد تبلغ مليون طن سنويا.
التي تأتي نتيجة مقاطعة الغاز والنفط  الطلبات األوروبية 
الروسيني تمثل تراجعا عن الضغوط التي مارستها طويال عىل 
بوتسوانا عدة عواصم أوروبية الجبارها عىل التخيّل عن استغالل 
مناجم الفحم التي تملكها احرتاما لالتفاقية العاملية حول الحّد 

من انتشار غاز أوكسيد الكربون.
يشار اىل ان سعر طن الفحم ارتفع من 186 دوالرا منذ يوم 

23 فيفري املايض اىل 462 دوالرا يوم 10 مارس.
مصائب قوم عند قوم فوائد.

ايران 

الغالء يشعل االحتجاجات وهتافات 
بـ"املوت لرئييس"

 11 األربعاء  يوم  تجددت 
يف  املظاهرات  الجاري  ماي 
بايران  "خوزستان"  مقاطعة 
يف  الرتفيع  عىل  احتجاجا 
والدجاج  والخبز  الدقيق  أسعار 
والحليب  والزيت  والبيض 

ومشتقاته.
"إيران  موقع  وحسب 
انرتناشيونال" رّدد املحتجون يف 
معادية  شعارات  دزفول  مدينة 
إبراهيم  اإليراني  للرئيس 
منها  السلطة  ولرموز  رئييس 

بالخصوص "املوت لرئييس".
السلطات  قطع  ورغم 
رواد  تمكن  االنرتنات،  اإليرانية 
التواصل االجتماعي من ترسيب 
مداهمة  توثق  فيديوهات 
مواطنني إيرانيني عّدة فضاءات 
العديد  عىل  وسطوهم  تجارية 

من السلع واملواد األساسية.
مواقع  تضمنت  كما 
التواصل االجتماعي فيديوهات 
بني  مواجهات  عن  وصورا 
وقوات  واملحتجني  املتظاهرين 
يف  خصوصا  اإليرانية  األمن 
والخفاجية  دزفول  مناطق 
والحميدية  واألهواز  وإيذة 

وشادكان.

دير شبيغل:

احلظر املفروض عىل النفط الرويس هيّدد رشق أملانيا 
بعواقب اقتصادية

النفط الرويس يمثل  أّن الحظر املفروض عىل  اعتربت مجلة “دير شبيغل” األملانية 
تهديدا اقتصاديا لرشق أملانيا مشرية اىل أّن مصفاة “pck” يمكن أن تصبح الضحية 

األملانية األوىل لألزمة األوكرانية.
االقتصادي واالجتماعي  الصعيد  )األملاني( عىل  الرشق  »إّن مستقبل  املجلة  وكتبت 
والسيايس يتقرر يف شوديت، حيث توجد مصفاة هناك تتلقى النفط الخام حرصياً من 
روسيا عرب خط أنابيب دروجبا املعرض للخطر بسبب خطط فرض حظر عىل واردات 

النفط«.
واضافت: “كان األمر قبل ذلك يدور حول كيفية مساعدة الحكومة األملانية أوكرانيا، 

يف حني أنّه يمكن التحكم نسبيا يف تأثري األزمة عىل الحياة اليومية لألملان”.
لألزمة  تكون  أن  يمكن  حيث  اآلن،  مختلف  الوضع  شويدت،  “يف  املجلة:  وتابعت 
األوكرانية عواقب وجودية عىل املدينة التي يبلغ عدد سكانها 30000 نسمة، وهنا تبدأ 

نقطة تحول أخرى يف الرشق مرة أخرى”.
ولفتت إىل أّن “9 سيارات من بني كل 10 يف برلني وبراندنبورغ تعمل بالبنزين ووقود 
الديزل من مصنع شويدت، الذي يوّفر الوقود أيضا للمطار املحيل”، مربزة أنه “كان من 
أملانيا قراراً مختلفاً حيال فرض الحظر  املناطق الرشقية من  أن يتخذ زعماء  املحتمل 

املحتمل عىل النفط الرويس لو كان األمر بأيديهم”.
عىل  الرشق،  يف  أوكرانيا  تجاه  الحكومة  لخطوات  تأييد  عدم  “هناك  أن  وأوضحت 
عكس الجزء الغربي من البالد تماماً، مؤكدة ان استطالعات الرأي تشري إىل أّن غالبية 

األملان الرشقيني ال يؤيدون تصدير األسلحة إىل كييف”.
األزمة  عن  الناجم  األسعار  بارتفاع  تأثروا  الرشقيني  “السكان  أّن  املجلة  وأكدت 
األوكرانية، ألنّهم يكسبون أقل يف املتوسط ولديهم مدخرات أقل من السكان الغربيني”.

يُشار إىل أّن وزير االقتصاد األملاني كان قد قال يف وقٍت سابق إّن بالده “تأمل يف إيجاد 
أنّه  وسيلة يف غضون أيام إلبدال النفط الرويس بإمدادات من مصادر أخرى”، مضيفاً 

بامكان أملانيا أن تشارك يف حظر أوروبي عىل واردات النفط الرويس”.
وتحت ضغط أمريكي وأوروبي لتقليل اعتمادها عىل الطاقة الروسية عقب العملية 
العسكرية الجارية يف أوكرانيا، قالت برلني سابقاً إنّها “قد تضع حدا لوارداتها من النفط 

الرويس بحلول نهاية العام”، رافضة فكرة فرض حظر فوري عىل الواردات الروسية.
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صفحة

مسرحفن تشكيلي دراما

بقلم : 
أنور الشعافي

بقلم : 
محمد ملص

من »غزوة 
السلفّيين« 
إلى » غزوة 
الِمزوديّين«

المدينة العتيقة 
بصفاقس

خزانة جمال
تدمع لها العين

هل إستطاعت 
الدراما السورية 

التحرر
من القيد
والرقابة

رأي

قلق الجّنة والّنار وإطالقّية 
الحقائق اإليمانّية :

لماذا يتجّنب النّقاد نقد الّشعر 
التّونسّي في الّساحة الثّقافّية 

وفي الجامعة؟

بقلم : د. منية العلمي

غادة بوزقندة الكشو

الصغرّي أوالد احمدنور الدين صمودجعفر ماجدمنّور صمادحأبو القاسم الشابي

شيرين أبو عاقلة 
بين دهس االحتالل 

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

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

وقفة

العدد 310 - الثالثاء 17 ماي 2022

املعّذب،  الكائن  األنطولوجي  أنّنا يف عمقنا  ال ريب 
فالعذاب هو قدرنا عىل األرض، لذلك كان األدب رديف 
األلم، مقاومة وتجاوزا. وألن ال يشء يخيف اإلنسان يف 
وجوده قدر العذاب واأللم، فإّن األنظمة الّشموليّة يف 
سعيها األبدّي إىل الهيمنة عىل  اإلنسان، ويف التجائها 
إىل العنف الّسادي لتحويله إىل كتلة لحم عفنة ، حتّى 
هو  بما  التّعذيب  اتّخذت  والتمّدد،  البقاء  تستطيع 
التكثيف املرعب لأللم ، أداة للتحّكم فيه وتجريده من 
إنسانيّته ومن وعيه العميق. وقد تفنّنت هذه األنظمة 
التّاريخ يف ابتكار آليات التّعذيب، والبحث  عىل امتداد 
العذاب  تكثيف  أجل  من  موت  دون  أملا  األكثر  عن 
إىل  والعودة  املوت  مالمسة  هو  فالتّعذيب  وتجديده. 
الحياة من أجل مالمسة أخرى. إنّه البقاء عىل حدود 
سوى  يأتيه  ال  فعل  وهو  األبدّي،  الّرعب  حيث  املوت، 
اإلنسان / الجاّلد. إنّه الكائن الوحيد عىل األرض الذي 
أشّد  إىل  تدفعنا  فرادة  ذلك،  ويتلّذذ  القتل  يف  يتفنّن 
الرّش  وسؤال  اإلنسان  ماهيّة  حول  رضاوة  األسئلة 
فيه.  هندسة الرّش كانت دوما مرتبطة باإلنسان ومن 
صنعه، وكان التّعذيب من أجىل التعبريات عىل قدرته 
عىل نفي ذاته ونفي اآلخر، من أجل الّسقوط الكيلّ يف 

التوّحش.
وبما أّن » الحياة املبتالة بالعناء هي حياة تروى »  
كما يرى بول ريكور يف حديثه عن الرّسد بما هو إدراك 
لحقيقة العذاب، فإّن التعذيب باعتباره تجربة معاناة 
كان ماّدة خصبة لألدب. لقد وجد األدباء يف التعذيب 
حديثة،  شموليّة  أنظمة  بنشأة  ارتبطت  جديدة  تيمة 
وأداة إلنتاج املعرفة باإلنسان ُمَعذِّبًا وُمَعذَبًا. فتجربة 

العذاب ال تتعّلق فحسب بالضحيّة بل بالجاّلد أيضا.
 فكيف هو اإلنسان الذي يعذِّب؟ هل هو » رّشير« 
بطبعه، أم أّن الرّش يبدأ صغريا خجوال مرتّددا ثّم يكرب 
تدريجيّا مع ممارسة التّعذيب ليصبح هويّة املعذِّب؟ 
أنا  إذن  أعّذب  أنا  تحّققه:  فيها  يجد  جديدة  هويّة 
موجود. هكذا كان التعذيب يف روايتي سوبرنوفا عربيّة 
تعذيب،  دون  العيش  يستطيع  ال  الذي  الجاّلد  هويّة 
وحني وجد نفسه يف الّطريق مع البرش املهّجرين من 
األوطان العربيّة املعذَّبة اختّل توازنه وظّل يبحث عن 
هويّة جديدة له، هويّة استعىص عليه إيجادها بما أنّه 
ما إن بدأ يستعيد إنسانيته من خالل التّجارب العميقة 
يف الّطريق وخاّصة تجربة الحّب، حتّى حدث النّكوص 
يف أّول اختبار له. هنا يمكن الحديث عن » موت قلب« 
به  يمّر  تاريخ  عن  ناتجة  ثانية  طبيعة  الرّش  وعن 
مرتكب التعذيب، وعن بُنى نفسيّة وثقافيّة وسياسيّة 
عن  آرنت  حنة  تُحّدثنا  وهنا  القلب«.  لـ»موت  تهّيء 
تفاهة الرّش، ذلك الرّش الذي يأتي نتيجة غياب التّفكري 
الّشخيّص، ونتيجة الّرغبة األنانية يف نيل االمتياز أو يف 
موقع  احتالل  أجل  من  اإلدارية  البريوقراطية  إرضاء 
حنة  حرضت  الذي  آيخمان  كان  لقد  فيها.  أفضل 
آرندت محاكمته أفضل تجسيد للموّظف الذي تقوده 

حيّة،  برشيّة  جثث  صناعة  إىل  الشخصية  مطامعه 
ولكّن آيخمان كانت تقوده أيضا الثقة العمياء بسلطة 
معصومة، لقد كان مؤمنا بالفوهرر وبفكرة مقّدسة 
التي  املقّدسة  الفكرة  إنّها  األملاني.  العرق  هي عظمة 
تحّول البعض إىل آلة فرم أو طاحونة لجرش األجساد.

ويف األدب كان لكّل املعذِّبني » فوهرر خاّص بهم، 
وفكرة مقّدسة يرتكب باسمها أفظع الجرائم، فكرة 
ثورة  أو  الدين،  أو  الوطن،  أو  األّمة،  تكون  قد  كبرية 
ثقافية، أو تصحيح مسار، وتحت هذه الفكرة الكبرية 
بمقولة  يذّكرنا  ما  وهو  الكبائر،  ترتكب  وباسمها 
شهرية لألديب الرويس غوغول: » ما أكثر الاّلإنسانّي 
األفكار  يرفع  وهو  فحتى  هو،  هكذا  اإلنسان«.  يف 
العظيمة التي توهم باكتمال إنسانيته، يسقط برسعة 
يف خيبة الالإنساني وكأّن الحضارة ال تكتمل إال عىل 

هذا النحو. 
يف روايته »جرس عىل نهر درينا« للروائي اليوغساليف 
ايفو اندريتش التي حصل عىل إثرها عىل جائزة نوبل 
هي  رائجة  شعبية  أسطورة  الكاتب  وظف  لألدب، 
حكاية األم التي دفنت حيّة يف دعامة جرس فوق نهر 
قيل إنّه لن يكتمل بناؤه إال بضحيّة برشية، وتُِرك ثديا 
حليبها  رضع  من  طفالها  يتمّكن  حتى  عاريني  األّم 
الطفالن وكّفا عن  الحياة، وحني كرب  قيد  ليظاّل عىل 
هكذا  نفسيهما.  تلقاء  من  الثديان  جّف  الرضاعة 
يكشف ايفو أوهام حضارة تبحث عن اكتمالها املخاتل 
فوق األجساد املعتقلة واملسيّجة بالحديد واالسمنت. 
فهل نحتاج فعال كّل هذا التعذيب حتّى تكتمل الفكرة 
يف الواقع؟ أم أّن هذا ما توهمنا به األنظمة الّشموليّة 
البرش،  وآالم  الجماجم  ركام  عىل  مجدها  تبني  حني 
مرّوجة العتقاد بأّن تحقيق املجد يمّر حتما عرب جرس 

العنف والتّنكيل، وقناع الفكرة العظيمة؟.
يلّح علينا هنا الّسؤال األخالقي والقيمي حول هذا 
اإلجرام » القانوني« الذي يجّرد املجرم والضحيّة معا 
يطرحه  الذي  الّسؤال  وهو  لإلنسانيّة،  االنتماء  من 
بني  فرياوح  فنيّا،  املعذِّب  الكائن  تشكيل  عرب  األدب 
من  املجرَّد  الوحش  بناء  أجل  من  واملتخيّل  الواقعي 
آدميته ومن ترسانة القيم اإلنسانيّة واألخالقيّة التي 
تفصل اإلنساني عن الاّلإنساني. التعذيب لدى جاّلدي 
منيف،  الّرحمان  لعبد  املتوّسط  رشق  بطل  رجب 
الطويلة  وحيد  للروائي  فيلليني  حذاء  رواية  يف  أو 
ما  لحظة  إىل  والنّكوص  القيمي،  العراء  لهذا  تجسيد 
قبل الكرامة وما قبل الحرية وما قبل اإلنسان. إنّهم 
التجسيد الّروائي لفشل هذه األنظمة يف إقناع الّشعوب 
باملشاريع الكربى التي وعدت بها، والّسقوط الرّسيع 

يف جحيم الخواء.
صورة  خالل  من  أيضا  يتجىّل  األخالقي  الّسؤال 
الكائن املعذَّب، صورة الّسجني أو املعتَقل أو املختَطف 
طرق  تصوير  يف  األدباء  وتفنّن  به،  التّنكيل  يتّم  الذي 
تعذيبه تفنّنا يحيلنا عىل ما يمكن أن نسّميه » بالغة 

تُشكِّل  بالغًة  وغريها،  القبح  بالغة  رديف   « التّعذيب 
الوقائع من  الواقع، وتنقل  التعذيب من سديم  عوالم 
الواقع إىل النّص، وبقّوتها الرّسديّة تستويل عىل مناطق 
تعبرييّة  طاقة  إىل  وتحّولها  الضحيّة،  لدى  االنفعال 
مللمة  ومحاولة  املعذَّب،  لإلنسان  الثّأر  غايتها  هائلة 
رسديّة  ولكنّها  بدورها،  معذِّبة  رسديّة  إنّها  أشالئه، 

مقاومة  بلغة بول ريكور.
هنا تتحّول » بالغة التعذيب« إىل سلطة أدبيّة ترتقي 
بالتّعذيب من حقائق التاريخ إىل حقائق األدب، فتعانق 
، ذلك أّن تجربة التّعذيب تظّل  عرب الرّسد األدبي الكونيَّ
فاقدة للّشكل بكماء وخرساء حتّى تُكتَب، آنذاك فقط 
أخرى  رصخة  إنّها  باملعنى،  ضاّجة  تجربة  تصبح 
للكائن املعذَّب تشبه رصخته داخل القبو، ولكنّها أدبيّا  
رصخة يبلغ مداها التّخوم ويهتّز لها الّضمري العاملي، 
بل إّن بعض الكتابات تساعد عىل محو جزئّي لتجربة 
التعذيب حني تصبح الكتابة تخّلصا من التّاريخ عرب 
النّبش يف قبو الّذات وإخراج املكتوم واملكبوت واملخيف 
منه، واإللقاء به خارجا. إنّها كيمياء األدب التي تحّول 
تجربة العذاب إىل حكمة، تماما كما يتحّول الوحل إىل 

ذهب يف اعتقاد الكيميائيني. 
العفنة  العوالم  لهذه  جمايلّ  بناء  األدبي  الرّسد  إّن 
يعيد  واملحو،  الكتابة  جدل  وعرب  أيضا.  لها  ومحو 
تحرير  فقط  ال  غايته  إنتاجا  التجربة  إنتاج  الكاتب 
ذاته املعتقلة داخل لحظة التّعذيب، وإنّما أيضا تحرير 
اإلنسان / القارئ املعتقل داخل تاريخ التعذيب حتّى 

أنّه غري قادر عىل تصّور وجوده دونه.
يصّدق  ال  ما  كتابة  إذن  هي  أدبيّا،  التعذيب  كتابة 
أنظمة  أنتجته  واجتماعي  سيايس  المعقول  من 
كتابة  وهي  مختلفة،  تاريخية  سياقات  يف  شموليّة 
إىل مراجعة مسّلماتنا وتصديق ما ال يصّدق.  تدعونا 
حكيها  من  بّد  وال  العقل،  تفوق  فظائع  هناك  نعم 
وإعادة إنتاجها أدبيّا حتّى نعيد إدراك ذواتنا ووجودنا 
يف ضوئها، وحتّى نقدر عىل رسم أفق للخالص: بناء 
املمكن اإلنساني املشرتك لحياة نتحّرر فيها من األلم 

عرب براعة الكتابة.
زيجمونت  بلغة  األشياء  سيولة  زمن  ويف  ولكن، 
إعادة  يف  نجحت  الّسائلة   « الحداثة  فإّن  باومان، 
تدوير التعذيب وبيعه للبرش مجّددا يف أشكال جديدة، 
أنّنا  كّل يشء حتّى  الجاّلد وسال، سال مع  تعّدد  لقد 
زمن  أيضا  إنّه  ومواجهته.  تحديده  عىل  نقدر  نعد  لم 
التّقليدي:  شكله  يحمل  يعد  لم  الذي  التّعذيب  سيولة 
أو  أظافرها  يقلع  أو  قدميها  يعّلق ضحيّته من  جاّلد 
يصعقها بالكهرباء، بل هو تعذيب جماعّي يومّي قد 
عبث  أو  ركيك  بخطاب  مجنونة   شعبويّة  يف  يتجّسد 
تعذِّب  أو حمق وتفاهة يوميّة   عارم يقلب كّل يشء 
قطرة قطرة كحنفيّة معّطبة يف سجن قديم، أو خواء 

ممتّد كمعتقل يف صحراء.

بقلم : ليلى حاج عمر

الكائن املعّذب وكتابة املحو
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ملاذا يتجّنب النّقاد نقد الّشعر الّتونيّس
يف الّساحة الّثقافّية ويف اجلامعة؟

عواطف البلدي
تبدو عالقة الساحة الثقافية والجامعية بالمدونة الشعرية التونسية عالقة غريبة، إذ أّن الشعر التونسي بجميع مدارسه وأجياله يكاد يكون خارج الدرس 
النقدي الجامعي باستثناء بعض النصوص لبعض الشعراء ضمن بعض الشهادات. ويخلو الدرس الجامعي أو يكاد من نصوص شعرية تونسية. هل يعود 
ذلك إلى طبيعة النقد التواق إلى االشتغال على المكتمل من المشاريع العربية بقديمها وحديثها؟ أم هل أّن هذا التجّنب عائد إلى عدم نضوج التجارب التونسية 
على امتداد تاريخها وعدم قابليتها للنقد؟ إهمال النقد بمختلف ضروبه للنّص الشعري التونسي خصوصا في الشعر الحديث ومرور تجارب شديدة األهمية 
مثل: محجوب العياري، حافظ محفوظ، عادل معيزي، عبد هللا مالك القاسمي، نصر سامي، مجدي بن عيسى، أوالد أحمد وغيرهم دون أّي نّص نقدي تونسّي 

مهّم يدعونا إلى فتح هذا الملف.

ال أحد يهتّم نقديا بالشعر التونيس بأجياله املختلفة، وعدا 
وبعض  الكتب،  صدور  تيل  التي  البسيطة  املتابعات  بعض 
املقاالت التي تحرّب للملتقيات فإّن أغلب املشاريع الشعرية 
جامعي.  درس  ودون  نقدية  متابعة  دون  مّرت  التونسية 
التونيس  والشعر  خطأ،  “هذا  قائلني:  البعض  يكابر  سوف 
له دارسون”. والحقيقة مجانبة لهذا القول تماما. فالشعر 
من  تام  شبه  إهماال  مهمل  منه  الحديث  وخاصة  التونيس 
الدارسني وأغلبهم ال يهتّم إال بالتجارب العربية املستقرة يف 
التونيس بمختلف  الشعري  النص  أما  نوعها قديما وحديثا. 
أو  غائب  شبه  أو  تماما  غائب  النقدي  تناوله  فإّن  أجياله 
لنقلها برصاحة مستعص عن الدرس الجامعي الذّي يتجنّبه 
ويستبدله بمدونات بديلة. إّن وجود أطروحة واحدة نوقشت 
الكيالني يف  للباحث مصطفى  الصدد عىل حد علمنا  يف هذا 
إطار شهادة الدكتوراه يف موضوع الشعر التونيس تشهد عىل 
الجامعية  للبحوث  أّي حرص علمي  األزمة، ويف غياب  عمق 
التي اعتمدت لنقد الشعر التونيس فإّن هذا القول يبدو مربّرا، 
هجر  اىل  النقاد  يدعو  الذي  ما  والسؤال.  البحث  ويستدعي 
النص الشعري التونيس وإهماله؟ ملاذا يتهيّب الباحثون هذا 
ملشاريع  التصّدي  من  التونسية  املدونة  تخلو  وملاذا  النّص؟ 

وملاذا  مراحلها؟  جميع  يف  النضج  وشديدة  مكتملة  شبه 
مختلف  من  وغريهم  الحضارة  وأساتذة  الفالسفة  يتجنّب 
عنه  سيجيبنا  املشغل  هذا  التونيس؟  الشعر  االختصاصات 

فيما ييل عدد من الشعراء والنقاد. 

الشاعر محّمد بوحوش:
العزوف عن نقد الّشعر التّونسّي

في الوسط الجامعّي توّجه عام

مجّرد  وهو  وجهني.  ذو  الّسؤال 
إثباتها.  فمن  أو  فرضيّة يمكن نفيها 

حيث النّفي، هناك جامعيّون اهتّموا 
بنقد الّشعر التّونيّس منهم عىل سبيل 
بن  الّصالح  محّمد  األساتذة  الّذكر 
النرّصي،  عمر، عمر حفيّظ، فتحي 
وغريهم.  طالب  بن  عثمان  املرحوم 

بنقد  اهتّموا  آخرين  نّقادا  نجد  كما 
املدّونة الّشعريّة التّونسيّة وهم  من غري 

الجامعينّي.
أّما الوجه الثّاني من الفرضيّة، ومن حيث اإلثبات، فليس لدينا 
ببليوغرافيا يف نقد الّشعر التّونيّس وذلك ما يجعل مسألة الحسم 

يف هذه املسألة صعبا.
غري أّن هناك توّجها عاّما يمكن مالحظته، وهو العزوف عن 
نقد الّشعر التّونيّس يف الوسط الجامعّي. ويفرّس ذلك بعّدة أسباب 
لنيل  جعل  الغالب  يف  وظيفّي  نقد  هو  األكاديمّي  النّقد  أّن  منها 
يكون  حيث  الجامعيّة  والّرسائل  والّدكتوراه  املاجستري  شهادات 
االشتغال عادة عىل تجارب شعريّة عربيّة حازت نصيبا من الّشهرة 
واالنتشار. ثّم إّن النّاقد الجامعّي ال يقبل عىل نقد الّشعر التّونيّس 
إىل  إضافة  ومربّراته.  اختياراته  النتقاد  عرضة  يكون  ال  لكي 
ما  االشتغال عىل شعراء عرب مشهورين  إىل  يميل  النّاقد  أّن 
االشتغال  بدل  انتشار عمله وترويجه،  أيضا من  يمّكنه هو 
عىل شعراء تونسينّي غري معروفني. كما يوجد سلوك تونيّس 
يجنح غالبا إىل تثمني اإلبداعات غري التّونسيّة، ويتّضح ذلك 
أعتقد  األجنبيّة.  االستهالكيّة  املنتجات  عىل  اإلقبال  يف  أيضا 
بأّن األمر يحتاج إىل مراجعة تعيد االعتبار للّشعر التّونيّس يف 

الوسط األكاديمّي.

الصغرّي أوالد احمدنور الدين صمودجعفر ماجدمنّور صمادحأبو القاسم الشابي
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الشاعرة راضية شهايبي:
النقاد األكاديميون ال يهتّمون إال بالتجارب 

الذكورية لغيرهم من الجامعيين

التجنب.  إىل  يصل  األمر  ان  اعتقد  ال 
املفكرة  ألن  ربما  وذلك  مقلون  ولعلهم 

تحني  لم  بالجامعة  الشعرية 
واستمرت يف تناول التجارب العربية 
يتفق  التي  او  تميزها  أثبتت  التي 
وهي  النقاد.  اكثر  تجربتها  حول 
تجارب جديرة بكل اهتمام طبعا. مع 
بعض األسماء التونسية. انما تحيني 

تونسية  باسماء  وتطعيمها  املفكرة 
اخرى اصبح رضوريا وأراه لو تم يعترب 

التونسية  الشعرية  للساحة  إنصافا 
ملا عرفته يف العرشينية املنقضية من 

تنوع  وزخم وال اقول تطورا إذ أن النقد وحده هو الذي سيدرس 
هذا التنوع كًما وسيؤكده أو ينفيه كيْفا. وهنا تكمن قيمة النقد. 
ألنه عادة ما تتبع غزارة اإلبداع بحراك نقدي حثيث. ثم اني اخاف 
ان اتهم النقاد االكاديميني باهتمامهم فقط او يف الغالب  بالتجارب 
الشعرية للشعراء الجامعيني اضافة اىل اهتمامهم اكثر بالتجارب 
الرجالية ولو اني ال أميل اىل تصنيف الشعر رجايل ونسائي ولكن 
أحيانا نضطر إىل ذلك حني نرى واقع األمور. أيضا الجامعة اهتمت 
ينعكس  وهذا  اختبارات  لعدة  الشعر  حساب  عىل  أكثر  بالرواية 
عىل محاور الندوات التي تقيمها الجامعات وعىل أهميتها اال انها 
أخذت الكثري من حق الشعر يف االهتمام. هذا التخيل ترك الفرصة 
لغري النقاد ان يكتبوا النقد بل وأصدروا كتبا نقدية لن تعوض ما 
ننتظره من الجامعة التونسية من نقد اكاديمي يفي حق الحركة 

الشعرية التونسية خاصة يف العرشين سنة املنقضية.

الشاعرة فوزية العكرمي:
النّقاد التونسيون شبه غائبين عن المشهد 

الشعري التونسي الحديث
التونيس  الشعر  نقد  النقاد  يتجنّب  ملاذا 

أيضا؟  وبالجامعة  الشعرية  الساحة  يف 
التونسية  النقدية  املدّونة  أّن  أعتقد 

الشعري  الزخم  مواكبة  عن  قارصة 
التي  اليومية  الكتابات  وحجم 
ومواقع  والكتب  الصحف  بها  تعّج 
التواصل االجتماعي مّما شجع من 
هّب ودّب عىل اعتالء املنابر وتصّدر 

التونسيون  فالنّقاد  الشعري  املشهد 
الشعري  املشهد  عن  غائبني  شبه 

التونيس الحديث وإذا كانت هناك دراسة 
أو بحث أو قراءة فأغلبها مناسباتي ال يرقى 

التونسيني  النقاد  عن  نتحّدث  نحن  .ثّم  الشعرية  اللحظة  لتوّهج 
فمن نقصد تحديدا األكادميني أم غريهم أم الهواة الذين يقبلون 
عىل النصوص إقباال سطحيا لغياب األدوات النقدية الحديثة .هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى يفّضل البعض الخوض يف تفاصيل 
شعر  عن  بحوثهم  أّن  العتقادهم  الراحلني  املشهورين  الشعراء 
يحلمون  بحظوة  سيظفرون  وربّما  ما  بريقا  سيمنحهم  هؤالء 
فإنّهم  التونيس  الشعر  عن  مرّكزة  دراسة  من  البّد  كان  وإذا  بها 
يستنجدون بشعر الشابي يعملون أدواتهم ويفتّقون ما خفي يف 
شعره لذلك ضاع الكثري من الشعر يف بالدي وأبيدت مواهب عديدة 
وربّما انسحبت من الواجهة لليأس الذي انتابها يأس من يحرث 
الشعر  الغيورين عن  األكادميني  بعض  ذلك  يف  وأستثني  البحر  يف 
التونيس والحريصني عىل بّث روح جديدة يف دروسهم ويف ابداعهم. 

شاعر المناجم
علي السعيدي:

تم سابقا نقد نصوص 
الشعراء التي ترتقي

الى النقد

وتجنب  والشعر  النقد  حول 
التونيس  الشعر  نقد  التوانسة  النقاد 

الجامعة ألنه  أو يف  الثقافية  الساحة  يف 

الجميع  شعراء.  ومن زمان. ومنذ ظهور شعر فايسبوك اصبح 
فراغا  يعيشون  انهم  اما  النقاد  اصبح  وبالتايل.  والسمني  الغث 
بحكم الساحة الشعرية التي اكتسحها اشباه من الشعراء أو انهم 
ال يريدون التورط يف عملية النقد التي ال تشفع لهم وقد يكون من 
قاموا بنقد نصوصهم من األشباح واألشباه ونفس اليشء ينطبق 
عىل الجامعة. الشعراء الذين لهم نصوص ترتقي اىل النقد وقع 
نقدها ودراستها سابقا. وبالتايل ال فائدة يف التكرار ويف األخري  
مطبوعة  كتب  لهم  تونيس.  شاعر  آالف   3 هناك  أن  لعلمكم 
نعم هي الحقيقة ال اقصد العدد ولكن اقصد. هذا سبب تمنع 

النقاد عن نقد الشعر التونيس وكفى..

الشاعرة مفيدة السياري :
نالحظ غياب مدرسة للنقد وما يوجد

هو مجّرد رؤى انطباعية في أغلبها تعمل 
وفق الوالءات والغايات النفعية

روح  من  قطعة  الحق  الشعر 
توّقف،  بال  صاحبها، هو سيل يجري 

فإن توّقف أصابه الّركود وفسد لونه 
عىل  كالمه  يف  الناقد  و  وطعمه. 
الفيض،  الظفر بهذا  الكالم يحاول 
اإلمساك  يحاول  به،  اللحاق  ينشد 
ال  جامحة  بها  فإذا  بالقصيدة، 

أمام  اليوم  انّنا  ذلك  ملرشطه،  تنقاد 
زخم جيلّ ملنجز ينضوي تحت مظّلة 

األطراف  مرتامي  نتاج   هو  الشعر، 
نطت  األنماط..  مختلف  الرؤى  متشّعب 

الحمامات  وطارت  الساحر  قبّعة  من  األرانب 
وكثر لغطها وماجت الحروف فال عقال يرّدها.. »جادك الغيث أذا 
الغيث همى...”  لقد انفرط العقد وكل يغنْي عىل فنن اإلبداع، قد 
يظفر بصفة الشاعر وقد ال يظفر. فقد اختلط الحابل بالنابل ولم 
تبق فعال غري رشفة نور هي الذائقة الجمالية كي تستسيغ طعم 
أرض  يف  طيّبة  كنبتة  هجينة:  غري  الشعراء  من  لطائفة  العذوبة 

طيبة. .
للحصان  لجام  وضع  تستسغ  لم  لطاملا  جمالية  ذائقة  قلت 
الحّر للمبدع الفنان صاحب الرسالة النبيلة الذي يهفو إىل عوالم 
يجدي  يعد  ولم  للعرين  حدود  وفق  التحّرك  يعد  لم  شفيفة. 
التمّسح عىل أنصاب فئة_ ولوكانت قليلة_ تربّعت عىل عرش 
كنا  لذلك  هواها،  وفق  النص  جمالية  صك  وجعلت  اإلبداع 
ندرك جيدا لعبة الكرات، حيث يسقطون من أرادوا من دائرة 
االهتمام يف الحقل الثقايف ويعلون من أرادوا مّدعني حرصهم 
عىل اإلبداع باسم النقد البنّاء. وهذا طبعا ال ينفي وجود جسور 
صلبة ألسماء مبدعني  من معدن نوراني لرهافة حّسهم وعلّو 

حرفهم ورفعة نتاجهم اإلبداعي. 
إّن املتأّمل يف املشهد الثقايف التونيس وحراك الجامعة التونسية 
يدرك جيّدا غياب مدرسة للنقد قائمة العمدان.. وأننا لم نصل إىل 
رؤى  مجّرد  هي  بل  نقدية،.  مدرسة  تأسيس  مرحلة  إىل  اآلن  حد 
والغايات  الوالءات  تحدده  منبّه  وفق  تعمل  أغلبها  يف  انطباعية 
النأي  أصحابها  يحاول  والتي  الجادة  املحاوالت  وبعض  النفعية 
باإلبداع عن هذا الجرف هي  محاولة تأصيل كيان النقد الهادف. 

التونيس  الشعري  للمنجز  نقدية  وقراءات  بحوث  هناك  نعم 
خشية  ومن  ناحية  من  الوالءات  صولجان   من  تتحّرر  لم  لكنها 
صدى  تتبّعت  إن  أخرى  ناحية  من  العشرية  بني  مكانتها  فقدان 
إما  نجده  جلبابهم  يف  يدخل  لم  ومن  الرسب.  من  ليس  شاعر 
النقد األكاديمي والذي يبقى داخل قاعة املحارضات أو يف  يكتب 
دفتي  بني  النظرية  الفصول  يف  أو  القسم  يف  التعّلمية  التطبيقات 
ليكون قيد  بناء ومحتوى  لم يجد شعرا يرقى  الكتاب. وإما ألنه 
النقد )وال ننكر هذا الزحف الكّمي للكتب املطبوعة كطبول خاوية 
تحّركها غصون ذاوية ورياح عاوية( أو لغياب قناة تواصل جاّدة 
الرؤوس  فيها  تطاولت  ساحة  يف  الحقيقي  املبدع  وبني  بينه 

وأينعت ثمار اصطناعية ال رائحة فيها وال طعم لها.
اإلبداع كسنان الشمس كحفيف األوراق كاملطر، والشعر 
و  نقدي  منهج  وفق  تخرج  ال  وزفرات  حّرة  ذات  تأّوهات 
القصيدة  عنق  يلوي  وال  مناهجه  يسقط  ال  الحق  الناقد 
لتنظر إىل روافده. وال يشّق طني الجّرة  فيندلق املاء هباء. 
تراتيل  الشاعر  مع  ويرتّل  القصيدة  يدخل  أن  الناقد  عىل 

الحرف عىل سّجاد واحد هو اإلبداع.

الشاعر سفيان رجب:
النقاد التونسيون يجتّرون تجارب شعرية 

مسّوسة

مرشوع  يقام  أن  يمكن  ال 
شعرّي حقيقي يف غياب النّقد، 

املطبخ  يف  يحرض  والنقد 
يجب  إذ  أّوال،  للنّص  الداخيل 
عىل الشاعر أن يصغي للناقد 
تكتمل  ثّم  داخله،  الساكن 
بالنّص  النقديّة  االحاطة 

يكون  وهنا  اآلخر،  بقراءة 
النّقد متخّلصا من كّل العوالق 

غياب  ويف  بالنّص.  العاطفيّة 
الحضور النقدي سواء من الشاعر 

مقروئيّته أو من القارئ يختّل النّص الشعرّي وتختّل 
ويفتقد للرؤية الشعرية والتي هي أساس النّص الشعرّي.

يف املشهد الشعري التونيس الّراهن، ثّمة خلل واضح يف 
املجّدد،  النقد  غياب  من  يشتكي  فالشاعر  النقد،  عملية 
والناقد يشتكي من غياب النّص املجّدد. ويف هذه النقطة 

التي يتجاذب فيها الّرأيان يتمّزق النّّص الشعري.
ويتكّلم  هواجسه  من  يتخّلص  أن  اآلن  النّاقد  عىل 
بعيدا  الراهنة،  الشعرية  التجارب  عن  موضوعية  بكّل 
عن التحذلق األكاديمي، وبعيدا عن التأثريات العاطفيّة. 
عىل النّاقد أن يتسّلح بالجرأة التي افتقدها، ويؤّدي دوره 
التّاريخي املهّم، ويدخل حلبة النّص بروح مالكم مقاتل ال 
بعقلية مالكم ماكر يحاول مجاراة املنافس بالنقاط. أشبّه 
رصاع  إنّها  كذلك،  أراها  ألنّي  مالكمة،  بحلبة  النقد  عمليّة 

قاس مع النّص.
ناقد  هناك  كان  الثالثة  األلفية  أوائل  ويف  التسعينات  يف 
يكتب مقاال واحدا يتجّول به يف كّل امللتقيات، مكتفيا بتغيري 
عنوانه، وبتغيري أسماء الشعراء، فقد كان يّطلع عىل قائمة 
يضمن  حتى  مقاله،  يف  ويستعرضها  املدعوين،  الشعراء 
وهذا  معهم.  التشابك  ويتجنّب  بمقالته،  الشعراء  إعجاب 

حال الكثري من املقاالت النقدية مع األسف. 
مشاريع  لبذرات  الجدد  التونسيون  النقاد  ينتبه  لم 
مسّوسة،  شعرية  تجارب  يجرتّون  وظّلوا  جديدة،  شعرية 
تجربة  هنا  وأعني  جاّفة،  تنظريية  لحركات  أقرب  هي  بل 
الّطليعة. وتّم تجاهل األصوات الشعرية الجديدة التي ظهرت 

يف األلفية الثالثة.

أجمع املتدخلون من الشعراء تقريبا عىل أّن هناك مشكلة 
حقيقيّة يف عالقة الساحة النقدية بمدونة الشعر التونيس، 
مّما يؤّكد أّن النّقد تجنّب أو أهمل الشعر التونيس واستبدله 
بمدونات أخرى مكتملة، ولم يساير حركة تغرّيه ومساراته 
وأنساقه، ولم يرتق يف بعض نماذجه املترّسعة إىل طموحه 
وتنوعه واختالفه، وربّما خذلها بتجاهله وتعاليه. وهذا ما 
سيحاول النقاد بمداخالتهم القادمة أن يؤكدوه أو يدحضوه 

أو يعّدلوه.

الناقد د. فتحي النصري:
الشعر التونسي والسّيما

في طوره الراهن يحتاج
إلى مزيد من العناية

هذا السؤال مبنّي عىل مسّلمة ضمنيّة 
الساحة  يف  سواء  النّقاد  أّن  وهي 

الجامعّي  الفضاء  يف  أو  الثقافيّة 
التونيس.  الشعر  نقد  يتجنّبون 
قابل  وهو  به  أسّلم  ال  أمر  وهذا 
يمكن  ال  إذ  للدحض.  بل  للنقاش 
أن ننفي مؤّلفات كثرية وضعت يف 
أن  التونيس وال يمكن  الشعر  نقد 

نتجاهل مجهودات عدد من النّقاد 
املعارصين  عىل  وباالقتصار  ابتداء 

بأمثال أبي القاسم محّمد كّرو ومحّمد 
مصطفى  بأمثال  ومرورا  الجابري  صالح 

الكيالني وأحمد الجّوة وخالد الغريبي وعبد الرزاق القليص وماهر 
دربال ومحمد الغزي ومنصف الوهايبي وعمر حفيّظ وعبد القادر 
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ما  ذكرت  وقد  إسماعيل...  والهادي  بوهّدة  أوالد  وفتحي  العليمي 
حرضني من األسماء وغريهم كثري. وشخصيّا كتبت عن منجز عدد 
العقدين األخريين بصورة  أّن يف  التونسينّي. وأضيف  من الشعراء 
رسائل  من  عديدة  بحوث  التونسيّة  الجامعة  يف  أنجزت  خاّصة 
التونيس.  بالشعر  أصحابها  اشتغل  دكتورا  ورسائل  ماجستري 
والباحثني  النّقاد  لجهود  إنصافا  نصابها  يف  األمور  وضع  ولكّن  
إىل  يحتاج  الراهن  طوره  يف  والسيّما  التونيس  الشعر  أّن  ينفي  ال 
مزيد من العناية. وإذا كان ثّمة تقصري فإنّه يعزى ألسباب عديدة 
منها توزيع الكتاب ومنها قّلة نّقاد الشعر الحديث ومنها حجاب 
املعارصة ومنها صعوبة االشتغال بالجديد من الشعر ألّن مفاتيح 
قراءته قد ال تكون متاحة بعد. وال شّك أنّه ثّمة أسباب أخرى مثل 
ضعف حركة النرش وقّلة الدوريات التي تعنى بالشعر ونقده. وال 
بّد من التنويه أيضا بأّن ليس كّل ما يكتب تحت عنوان الشعر جدير 
باملتابعة. ففي تفيّش الرداء واختالط الحابل بالنابل ما يفيض إىل 
عزوف النّقد والقّراء عن املواكبة الجاّدة ملا ينرش. وال يمكن بأّي 
حال من األحوال أّن نرّد التقصري يف نقد الشعر التونيس إن سّلمنا 

بوجود تقصري إىل كسل النّقاد وعدم اضطالعهم بدورهم. 

الناقد د. سمير السحيمي:
العناية بالشعر التونسي يجب أاّل تكون 

من باب المجامالت واإلخوانيات

أن  عيل  أوال  التأكيد  الواجب  من 
األخرية  السنوات  يف  تغري  املشهد 

النقد  عناية  درجة  إىل  بالنسبة 
إذ توسعت قياسا  التونيس  بالشعر 
يف  ذلك  أكان  سواء  سبق,  ما  إيل 
الجامعات.  يف  أم  الثقافية  الساحة 
الثقافية هذه  امللتقيات  والناظر يف 
املختارة  املحاور  ان  يتبني  األيام 

ذلك،  من  التونيس،  لألدب  مخصصة 
صورة الذات يف األدب النسوي التونيس 

املايض،  األسبوع  الفنون  كاف  ملتقى  يف 
والبناء يف راهن الشعر التونيس يف امللتقى الثامن 

هذا  ببنعروس  املغاربية  الثقافة  بدار  الهمامي  الطاهر  للمرحوم 
التجريب  بملتقى  الحديث  التونيس  األدب  يف  والكلييش  األسبوع، 
املجالت   اىل  العودة  ان  يف  شك  وال  القادم.   األسبوع  بالنفيضة 

الصادرة يف املدة األخرية يجد اشتغاال باألدب والشعر يف تونس.
ملحوظ  تطور  عىل  شاهد  فأنا  الجامعية،  املؤّسسات  يف  أما 
كليا  التونيس  الشعر  تدرس  مباحث  إدراج  نسبة  يف  سنوات  منذ 

أو جزئيا بما يناسب مقتضيات الدرس الجامعي، نضيف إىل ذلك 
توجيه بعض الجامعيني املرشفني عىل رسائل املاجستري طلبتهم 
إىل االشتغال بالشعر التونيس خصوصا واألدب التونيس عموما يف 
املاجستري  بنسب متفاوتة حسب املؤسسات، فهي تكاد  رسائل 
تبلغ النصف أو تزيد، واملتابع ملناقشة رسائل املاجستري يف األشهر 

األخري يلحظ ذلك بجالء.
والثابت أّن العناية بالشعر التونيس خصوصا وباألدب التونيس 
عموما يجب أن ال تكون من باب املجامالت واإلخوانيات، بل تعّمق 
اإلفادة  القراءات  تحّقق  حتى  وتستنطقها  النصوص  يف  النظر  

املرجوة.
نخلص يف نهاية تحقيقنا أّن الشعر التونيس نّص يتيم نقديّا، 
وال نكاد نجد دراسة قيّمة عىل أغلب أعالمه، وحتّى ما كتب عن 
الشابي فإنّه عدا بعض الدراسات املميّزة حجب شعره وأساء إليه، 
والبحوث  الدراسات  إىل  نفتقد  وإننا  الكبري.  املجهول  أصبح  حتّى 
املعّمقة حول أهّم مدارسه وأجياله وحساسياته يف جميع مراحله. 
يف  أصال  التونيس  بالشعر  يعرتف  يكاد  ال  التونيس  النّقد  إّن  بل 
يف  والجامعيني  الفالسفة  ابتعاد  مالحظة  مع  الدكتورة.  رسائل 
ابتعادا تاما وغري  التونيس  اختصاصات أخرى عن دراسة الشعر 
الغياب  بهذا  قويّا  وعيا  هناك  أّن  التحقيق  يف  الجميل  لكّن  مربّر. 
النقدي ومحاولة لرشح أسبابه ورغبة لدى الجميع يف تجاوز تلك 

العوائق من أجل نقد أكثر ارتباطا ببيئته وبأسئلة مجتمعه.

الناقد عمر حفّيظ:
في تونس يشعرك بعض المشرفين
أو المنّظمين للّندوات أنّهم أصحاب

فضل عليك

التّونسيّة  الجامعة  أّن  يبدو 
إىل  بعضها  تحّول  تقاليد  أرست 

التّقاليد،  هذه  ومن  متعاليات. 
عن  الحديث  يُتجنّب  أن  مثال، 
األحياء من الكتّاب. فكأّن من رحل 
ولذلك  تجربته  اكتملت  من  هو 
برصف  رأيا،  فيه  نقّدم  أن  يمكن 
النّظر عن طبيعة هذا الّرأي. ولكن 

تلك  سلطة  من  الحّد  إىل  نزوع  ثّمة 
وقد  األخرية.  الّسنوات  يف  التّقاليد 

أُنجزت بحوث كثرية )يف ما دون الّدكتورا: 
الكفاءة يف البحث، املاجستري...( أفردها 

أصحابها لشعراء تونسينّي. هذا يف ما يتعّلق بالجامعة. 

أّما يف ما يتعّلق بالّساحة الثّقافيّة فغري صحيح أّن النّقاد 
ُعقدت  التي  فالنّدوات  التّونيّس.  الّشعر  يف  الخوض  يتجنّبون 
وامللتقيات التي أُقيمت للّشعر التّونيّس كثرية. مهرجان الّشعر 
بالجريد،  الّشعر  املتلوي-قفصة، مهرجان  يُقام يف  الذي كان 
يرُشف  التي  إرشاق  دار  ندوات  الّشابي،  القاسم  أبي  ذكرى 
عليها األستاذ محّمد صالح بن عمر، املنتدى الذي يديره محّمد 

املي، ندوات اتّحاد الكتّاب... 
ولسنا يف وارد تعديد األسماء والّشواهد، ولكن ال بأس أن 
أنواعه.  التّونيّس يف مختلف  املهتّمني باألدب  أنّي من  لك  أذكر 
الّطاهر  تونسينّي:  شعراء  عن  كثرية  ندوات  يف  تحّدثت  وقد 
محّمد  الوهايبي،  منصف  صالح،  بن  امليداني  الهّمامي، 
سمري  املاجري،  جميلة  شعابنيّة،  عّمار  محّمد  الخالدي، 
جعفر  القاسمي،  مالك  الله  عبد  النرّصي،  فتحي  سحيمي، 
ماجد، عّزوز الجميل، أبو القاسم الّشابي، محّمد الصغرّي أوالد 
أحمد، املهدي بن نصيب، منّور صمادح، عبد الفتّاح بن حّمودة، 
كلمة  أحّب  وال  وشاعرات)  كثريين  لشعراء  أسماء  وهناك 
شعرا(  يكتبن  الّلواتي  النّساء  العرب  بها  تخّص  التي  شواعر 
ونصوصهّن.  نصوصهم  عن  للكتابة  الوقت  أغالب  كثريات 
هناك تجارب مهّمة يف تونس، وأخرى واعدة. ولكّن مساحة 
نرش الخطابات النّقديّة ضيّقة. كم عدد املجالّت النّقديّة التي 
تصدر يف تونس؟ وما حال انتظامها؟ وما حّصة النّدوات من 
ميزانيّة وزارة الثّقافة؟ بل ما ميزانيّة وزارة الثّقافة باملقارنة 
مع وزارات أخرى؟ أال يحتاج النّاقد إىل أن يكافأ عىل جهوده؟ 
هل يعرف املرشفون عىل الثّقافة الوقت الذي تستغرقه كتابة 
مقال نقدّي رصني؟ هل يكتب النّاقد دون مراجع؟ هل تتوّفر 
تلك املراجع يف املكتبات الجهويّة من شمال تونس إىل جنوبها؟ 
غري  بلغات  منها  كان  ما  خاّصة  املراجع،  تلك  تتوّفر  هل  بل 
يشرتي  النّاقد  البالد؟  داخل  العليا  املعاهد  يف  حتّى  العربيّة 
تلك املراجع من قوته اليومّي، فلَم ال يكافأ بما يليق بجهده 
والتّعريف  العاملة  الثّقافة  نرش  عىل  وإرصاره  وطموحه 
باألدب التّونيّس؟ هل تعرفون قيمة املكافأة يف ندوة، وما 
املكافأة؟؟؟  تلك  عىل  للحصول  اإلداريّة  التّعقيدات  هي 

قارنوا ذلك بما يحصل عليه صاحب نشاط آخر؟! 
وماهي  النّقدّي؟  الكتاب  النّارش  يُعامل  وكيف 
العائدات املاليّة من كتاب نقدّي؟ )دعونا من املكابرة. 
وال  أموال.  دون  التّنويريّة  للثّقافة  نرش  وال  ثقافة  ال 
أموال(  دون  للنّقد  سلطة  وال  أموال.  دون  لألدب  سوق 
النّقد يف دول أخرى حرفة يقتات منها أصحابها. ويف تونس 
أصحاب  أنّهم  للنّدوات  املنّظمني  أو  املرشفني  بعض  يشعرك 

فضل عليك.

ملف االسبوع

صورة تتحّدث

يقــع عنــد مدخــل المدينــة تحفــة أغلبيــة تقــع فــي الطرف الشــرقي 
للمدينــة. علــى وجــه التحديــد، بالقــرب مــن الســور ، علــى بعــد حوالــي 
أبــو  األغالبــي  الحاكــم  أقامــه  وقــد  سوســة.  ربــاط  مــن  متــًرا   50
العبــاس األول )841 - 856( فــي 850 - 851، بعــد مــا يقــرب مــن ثالثيــن 
عاًمــا مــن بنــاء ربــاط سوســة فــي األصــل شــارك مســجد سوســة 
الكبيــر مــع الربــاط فــي الدفــاع عــن المدينــة. وهــذا ما يفســر أبراجها 
وســماكة الجــدار الخارجــي، فضــاًل عــن موقعهــا كمــا أن عــدم وجــود 
مئذنــة أمــر غيــر معتاد.فــي ذلــك الوقــت كان يســتخدم البــرج فــي 
الربــاط المجــاور لدعــوة المؤمنيــن للصــالة. هــذا المســجد هــو رمــز 
لمدينــة أصبحــت، بعــد ســنوات قليلــة مــن حكــم زيــادة هللا األول 
)817 - 838(، ثانــي مــدن إفريقيــة والســاحل. بعــد ذلــك تــم توســيع 
المســجد  يتكــون   .)902  -  875( الثانــي  إبراهيــم  فــي عهــد  المبنــى 
ذو التصميــم المســتطيل مــن صحــن بــه أروقــة تفتــح عليــه غرفــة 
الصــالة. يحتــل برجــان، تعلوهمــا قبــاب مقببــة، الزاويــة الشــمالية 
الشــرقية والجنوبيــة الشــرقية للفنــاء؛ يمكــن الوصــول إلــى الجانــب 
الشــمالي الشــرقي عــن طريــق درج مــن الفنــاء. الجــزء العلــوي مــن 
األروقــة مزخــرف بنقــش كتابــي كوفــي بأحــرف مائلــة، منقــوش فــي 
ــة عشــر  شــريط علــى شــكل حــوض تتكــون قاعــة الصــالة مــن ثالث
بالطــة وســتة أســاكيب، وهــي عبــارة عــن خليــج المحــراب والصحــن 
األخــرى  مــن  أعــرض  المضاعفــة  أعمــدةه  تكــون  الــذي  المحــوري 
وتشــكل جهــاًزا علــى شــكل حــرف T. وتوجــد أيًضــا قبتــان، إحداهمــا 

أمــام المحــراب.
المسجد ال توجد به مئذنة، وربما يرجع ذلك إلى وجود برج الحراسة 

للرباط بالقرب من المسجد .
سوسة ايام زمان

الجامع الكبير بالمدينة العتيقة بسوسة
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“خيال املوج” هليام الفرشييش 
جمموعة قصصية جتنح بالقارئ إىل عالـم غريب وساحر

أ. فائزة بن مسعود
خيال املوج مجموعة قصصية مكونة من تسع قصص 
تحمل  واملجموعة  القصرية،  القصة  ملواصفات  تستجيب 
االٔديبة  األستاذة  والكاتبة  املوج(.   قصة)خيال  أول  عنوان 
أقاصيصها بكل نعومة  إىل عالم  الفرشييش سحبتني  هيام 

وسالسة فوجدتني تحت خدر عنفوان اللغة.
 حيث تعزف عىل أوتار الحروف ليكون للكلمات موسيقى 
ولون، كما عشت بكل حوايس التداخل العجيب بني الخيال 

الواقع والواقع الخيال،
ووجدتني أنط عىل  عدة حبال يف نفس الوقت، تتقاذفني 

األمواج فأغوص يف عمق البحر مع رسعة تالطم االٔحداث.
بأفالم  تذكرنا  الواقع  بنكهة  خيال  رحلة  حلم  يف  سفر 

االٓكشن الهليودية
مع  محاولة اختطاف فتاة هي ابنة لرجل أعمال، وتربز 
االٔحداث شهامة وبطولة املنقذ— فنلهث وراء النهاية لنجد 
انفسنا عىل عتبة حلم عابر لحال سبيله مع ارشاقة شمس 

الواقع. 
وما شدني  يف  )خيال املوج (هو  سعة أفق خيال الكاتبة  
وحضور  اللون االٔحمر: )لن تكون اإّل صاحبة لباس البحر 
يف  خاصة  االٔلوان  بدالالت  التالعب  هنا  ونلمس  االٔحمر..(، 
الشغف والرغبة باملقابل  االٔحمر يعني  النفس، فاللون  علم 
والهدوء  والصفاء  النقاء  عن  يعرب  الذي  األبيض  اللون  نجد 

وورد هنا ليخفض قوة اللون االٔحمر النه لون محايد.
أما )طائر السماء(  يف طيات أحداث هذه القصة يمتزج 
االٔسطوري بالواقع  حيث نقارب طيورا تعشش وتعيش يف 
يدنس  ممن  االنتقام  تحسن  أنها  كما  تموت،  وال  ء  السما 

قداسة التاريخ والجغرافيا اي قداسة املكان والزمان.
املوج، فهو  الحلم مجتمعا مسرتسال يف خيال  كان  واذا 
بني  عجيب  تقاطع  وهناك  السماء”،  “طائر  يف  مشتّت 
الذي  الفرنيس  الشخص  وحضور  الرحلة  ذكرى  تفاصيل 
الساف  وطائر  معامله،  وتدنيس  الوطن  خريات  لسلب  جاء 
عليه  أحرس  إنه  الوطن.  لكنوز  األمني  الحارس  بدور  يقوم 
من أبنائه: )ومن مذياع الحافلة يتحدث  قارئ االٔخبار عن 
سقوط  أستاذ تاريخ فرنيس يف ممر صخري فجرا وجدت يف 
حقائبه خرائط عن كنوز باملنطقة كما وجدت عىل جسده 

آثار مخالب طائر الساف(.
هذا الطائر الوطني الذي ينتقم من الخائن ويشبع رغبة 
لغة  —هناك  والخونة  العمالء  من  للوطن  الثأر  يف  الكاتبة 
البحر ولغة املطر ورقصة الحنني وروح انثى تكتب بطالقة 

شاعرة وفصاحة قاّصة...
وأغادر  مع حافلة املغادرين، الٔجد نفيس يف قصة: )غافية 
عىل ركبة الزمن( حيث طالعتني أصداء حلم قديم ممزوجة  
الالمعقول:  الدهشة ومالمسة  بالخرافة واألسطورة. هناك 
)أرواح سجينة بالحياة بعد املوت(، طالبة تتقىّص  ما حدث 
يف هذه القرية املنسية، واالٔحداث تفتح منافذ يلجها الخيال 

بحرية حيث تُفك طالسم الفج.
تهّرب  التي  العصابة  تلك  اىٕل  تفّطن  من  أنا  كنت  )أجل 
السالح عرب منافذ الفج (، وهنا أجد نفيس بني أحضان قصة 
التي  الكوابيس  مع  فأبحر   املطر(،  بماء  مبقعة  )كوابيس 
ما صورت إال واقعا هو تجليات رحلة الذات إىل الذات. وتتم 
اإلشارة إىل الوضع السيايس املرتدي والفساد املايل  واالٕعالمي، 
الوطن.   اليه  آل  ملا  أمانة  وبكل  مبارش  نقل  هو  باختصار 
ومن الحلم إىل رنني الهاتف الذي يعيدنا مع البطلة اىل الواقع 

)أتطّهر من بقايا الحلم(، ورحلة الكوابيس ال تنتهي.
ويف قصة )صاحب العمامة(  يهّل عيل  صاحب العمامة 
التقوى  بعمامة  املتسرتة  الجريمة  عالم  إىل  ليصطحبني  
الدين   تجار  بني   املسترشي  الفساد  صور  والنص  والزهد، 
الحالل  صهوة  وامتطوا  والعيب  االنساني  تنايس  الذين  
وجدت  التي   الِقيم   ملفهوم  الخاطٔي   والتأويل  والحرام، 

قبل  نزول األديان السماوية ، وما العمامة إال رمزا للنفاق 
واالتجار بمشاعر البسطاء ، والعقول الجوفاء  التي سيطر 
يعني  املاء  وحضور  مسكون(.  الخرايف)منزل  الفكر  عليها 

التطهر من دنس الفكر املتحجر.
ذاكرتي  “يف  قديمة(:  قصة  يرسد  )رافائيل  قصة  ومع 
الذاكرة  يف  وسفر  القادح  هي  فالشجرة  رسو”:؟  شجرة 
األساطري،  حوله  نسجت  الذي  املسالم  الخفاش  هذا  مع 
اشارة  يف  الوباء  انتشار  سبب  وهو  الدماء،  مصاص  فهو 
وهان  قرية  نرى  االٔحداث  بني  عجيب  وبتداخل  كورونا.  اىل 
هنريخ  الفنان)يوهان  مع  جنب  إىل  جنبا  تقف  الصينية 
الكوابيس،كما  لوحة  القوطي رسام  الرعب  فنان  فوسييل( 
يتم استعراض الصمت والشلل الذي احدثه الوباء وعودة اىل 

الحلم )كان عيل أن أقص الحلم الٔكثر من طرف. 
يف  رافاييل  يعوضه  قد  الواقع  يف  الرسام  ويوهان 
الحلم)كان رجال من الزمن القديم رزح به الوباء اىل العالم 
والكوابيس وتتنقل يف عالم  االٔحالم  تعايش  فأنت  السفيل(. 
عجائبي فريد من نوعه من نسج خيال كاتبة تطوع االٔحالم 

وتروض الكوابيس.
هي  التي  الغابة  حريق  الغابة(  )شياطني  قصة  ومع 
الحرائق  مفتعيل  حكاية  إنها  الباقي،   متساكنيها  رزق  
واالٕعالمي،  السيايس  منها  يستفيد  التي  واملتزامنة  املدبرة 
والربجوازي تحت عنوان فلسفة ) النار ال تحرق بل تيضء(. 
وتعري الكاتبة حقيقة قائمة أال وهي: إذا  أردت أن تغزو بلدا 
هذا  رأسهم  وعىل  الغابة  شياطني  فعل  هكذا  بأهله،  أدخله 
الذي فتح لهم أبواب الغابة، وكشف رسها لنرى عبدة النار 
يقيمون طقوس النار عىل ملك غريهم حيث يحافظون عىل 
وطنهم ويدمرون أوطان غريهم، ويكفي الوطن عميل واحد 

ليحرتق ويدمر ويقسم  الخ.
الكاتبة  مع  نعيش  جنائزي(    ناي  )أهازيج  قصة  يف 
مهرجان الرعاة وحفالت الرقص  ونرافق الراعي عازف الناي 
الواقع  اىٕل  ونعود  الشهيد،  الراعي  قصة  لإلعالم  يروي  وهو 
يف  االٕرهابيون  ذبحه  الذي  الراعي  مربوك  قصة  باسرتجاع 
مرتفعات جبل مغيلة يف الجنوب التونيس، هذا الجبل الصامد 

الذي عاش مالحم املقاومة  والنضال إبان حقبة االستعمار 
الفرنيس يصبح مأوى ووكرا لإلرهاب، ونقف عند أم الشهيد 
وهي تهزج كلمات جنائزية تعبريا عن حزنها )يشري أحدهم 
ترتنم  خيمة  يف  النسوة  حولها  تحلقت  وقد  الراعي  أم  اىٕل 

بصوت طاعن يف الحزن-يا عني نوحي....(.
وتردد األرض والجبال والسماء صدى حزن أم ثكىل....

الفرشييش  هيام  الكاتبة-  قّص  أسلوب  يف  ما  وأطرف 
املراوغة حيث  تجعل النهاية تخذل كل توقعاتك، وتلقي بك 
يف غياهب جاذبية سحر النهاية الخارقة والعجائبي والفوق 
العادي وال يمّت للمتوقع بأية صلة.... لدرجة أنني حاولت 
النهاية  من  القصصية  املجموعة  هذه  من  قصة  كل  قراءة 
تكون  أن   يمكن  البداية  أن   البداية...فاستنتجت  اىل  الٔعود 

نهاية تتعّدى التوقعات...
وكقارئة صدق يفّ  قول)تزيفتان تودوروف( أن العجائبي 
بالشخصية  يتوحد  الذي  القارٔي  تردد  عىل  أساسا  ينهض 
أو  إدراكه  يمكن  ال  حدث  غرابة  أمام  منفعال  الرئيسية 

تصنيفه نهائيا...
اىل عالم  غريب  القصصية  جنحت بي  املجموعة  وهذه 
وساحر، وال أستغرب االٔمر الٔن )للعجائبي أصول يف املوروث 
االٔدب  يف  كمصطلح  ظهوره  قبل  وكنص  كمفهوم   العربي 
الغربي( وسعة اطالع الكاتبة عىل االٔساليب الرسدية تسمح 

لها بذلك.
يطول  الخفاش  عن  والحديث  الكوابيس  رحلة  وتستمر 
حيث  يف قصة )للخفاش أثر( نجد أنفسنا مع املحقق نقتفي 
أثر الخفاش هذا الكائن املخيف الذي يبث الرعب يف االطفال 
ويعطي الكهول فرصة لنسج حكايات حوله، هذا الخفاش 
الكائن  قديمة(   قصة  يرسد  )رافاييل  قصة  يف  مثل  الذي 
املسالم  املتورع عن االٔذى والذي يحب العزلة   وجدته رشيرا 
يعتنق إلحاق الرضر بغريه بكل  سادية حيث يكتب رسائل  
تهديد بالحرب الرسي املعطر بالليمون  يرسلها لطبقة معينة 
من سكان املدينه: هم ) أصحاب االٔقالم(، وكأننا أمام  رصاع 
الخري والرش أو العلم والجهل ، خفاش يتعقب العقول النرية 
وما أكثر الخفافيش التي تستهدف الطبقة املثقفة الواعية، 

ألنها عدوها اللدود...
شخصيا تابعت االٔحداث،   وأنا ألهث وراء نهاية الخفاش    
الرادار  أجهزة  تشوشت  السماء  أعايل  اىل  بعيدا  الذي)حلق 
التي كانت ترصد حركته رجمته النجوم ورمت به اىل خندق 

العدم(.
لهذه  األدبي   الحج  هذا  أنهيت  أثر(  )للخفاش  وبقصة 
مركبة  يف  بعيدا  بي  سافرت  التي   القصصية  املجموعة 
قراءتي  خالل  ومن  املستحيل،  واملمكن  املمكن  املستحيل 
املتواضعة لقصص هذه املجموعة ملست أن الكاتبة تٔوسس 
للواقع  نقدا  ملست  كما  الجنون،  وأدب  الكوابيس  الٔدب 
الخرايف  العقل  عىل  سافرا  وهجوما  واالجتماعي  السيايس 

العقيم.
كما  عايشت امتزاج الحلم بالواقع ، كما الحظت حضور 
املدينة والبحر واملاء والحلم والكابوس حضورا صارخا مع 
اختالف التوظيف األدبي  بحرفية كاتبة تملك ناصية االٔحداث 

وتسريها يف انسيابية وانسجام. 
أقالم   “ منتدى  يف  النقدية  الورقة  هذه  أُلقيت  مالحظة: 
املوج” ببنزرت احتفاء بالتجربة الرسدية لهيام الفرشييش.

العنوان: خيال املوج
الصنف األدبي: مجموعة قصصية

الكاتبة:األديبة هيام الفرشييش
عدد الصفحات:95

انعكاس  مع  املاء  تداعب  إمرأة   تمثل  الغالف:  صورة 
صورتها عىل سطح املاء.

قراءة في كتاب
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للطيور والحيوانات جذور  ىف تراثنا الشعرى، 
الشاعر  رؤية  بني  واضحة  فروق  وجود  مع 
العربى القديم لها، ورؤية الشاعر العربى الحديث 
مدونة  يف  واسعا  مكانا  احتل  فالطري  واملعارص، 
مناجاتهم  فصوروا  القدامى،  الشعراء  بعض 
ترد  وردود، وعندما  واستجابة  تحدث  معه، من 
لفظة الطري، رسعان ما يتبادر اىل الذهن الكثري 
»الكروان،  والجارحة  األليفة  الحيوانات  من 
الصقر، اليعقوب، الحجل، العقاب، والحمامة«...

مسريته،  الشاعر  شارك  فقد  الحيوان،  أما 
طرفة  بناقة  مرورا   ،، الضليل  امللك  فرس  منذ  
وزهري بن أبي سلمى، ثم  الناقة املرجال لطرفة، 
أدهمه،  لحمحمة  وإنصاته  عنرتة   اىل   وصوال 
وتتسع حديقة  الحيوان يف ديوان الشعر العربي 
وصف  من  يمل  ال  القارئ  أن  حتى  القديم، 
البقاء،  مستودع  »فهي   لناقته  القديم  الشاعر 
هي سيارته الخاصة، وهي سيارة الشحن، وهي 
مطبخه وأهراؤه، هي مصدر جميع املواد الالزمة 
له، ومن وبرها يكتيس، ولله درها! فكل ما فيها 
نافع، حتى زبلها، فإنه كالفحم الحجري.« كما 

يذهب إىل ذلك مارون عبود 
الطري  عن  الحديث  الشاعر   حول   حني  يف 
بعض  يف  فاعل  إىل  به  مفعول  من  الحيوان،  و 
الشعر  ديوان  أن  يف  شك  ثمة  وليس  األحيان، 
لهذه  حضور  من  يخل  لم  الحديث،   التونيس 
الكائنات الحقيقية«، وهو ما سنحاول مالمسته 

يف هذا التمرين النقدي .

باب الحيوان
استخدم  األسد«1  »هجائية  قصيدته  يف 
لم  لكن  »األسد«،  الحاجي  العزيز  عبد  الشاعر 
معناه  بل  املبارش،  والداليل  الحريف  بمستواه  يعن 

اإليحائي والرمزي ، يقول الشاعر : 
“ ازأر 

هل يزأر األسد ؟؟
هل يزأر إال األسد األبخر ؟؟

    هذا املجتزأ، يخفي خالف ما يظهر، فهو 
بمنح الزئري لألسد ،ثم يستبعده عنه والتشكك يف 
لتقبل  القارئ   التحقري، مما يهيء  ثم   ، حدوثه 
األفعال   من  منجز  عرب  املتعارضات،  من  وحدة 
تكثف من املقابلة والتضاد، بني ثنائيتني ضديتني:

 »: البوق  الغابات وزمجر يف  يا ملك  إزأر    “«
أنا األقدر

وجميعكم وظل لظاليل
ظل أشعث أغرب

ال حق أليكمو يف لون أزهى
فأنا واهبكم ماشئت من األلوان”

تفردها، حيث  لها  »االسد«  لفظة  أن  واضح 
تأنسنها وكما لو ان االمر يتعلق بتقنية القناع، 
الشعراء  اليها  يلجأ  التي  التقنيات  »احدى 
اىل  مسعفا  طريقا  يجدون  كيفما  املعارصون 

التعبري الرمزي«2
وهي تقنية طلب حاجي اللجوء إليها، بقصد 
واملسترت  القناع  بني  الجمركية  الحدود  إلغاء 
خلفه، ومن ثم، يذوب الخطاب السيايس كمرجع 
 ، بعضها  يف  كيميائيا   االبداعي  الخطاب  يف 
وهو   إليه،  يهدف  ما  إىل  الذوبان  هذا  ولينتهي 
استخفاف  القصيدة،   بكون  املطلق  االيمان 
وسخرية الذعة، ورصخة ابداعية يف وجه تراتبية 

واهمة ومتسلطة، وتعاني من السادية . 
شعريا  اختار   الذي  رجب،  سفيان  الشاعر 
وقصصيا الخروج  عن النمط املألوف، وال يكاد 

الدوام،    عىل  نصوصه  الن  ذلك  مرفأ،  عىل  يرسو 
هذه  اخراج  يعيد  واملغامرة،  للتجريب  ورشة 
برأسها جزءا  التي تطل  املريرة والرتيبة،  الحياة 

من رصيد الشاعر، نقرأ  قصيدته »كنوز« 3: 
يحاول  كنزا،  راسك  يف  إن  للكلب  “قيل 

اللصوص والغرباء 
نهبه،

لذلك يمأل الليل بالنباح !
وقيل لإلنسان، إن يف حلمك كنزا، لذلك يقيض 

الليل
 نائما !

يظل  لذلك  دعابة،  املسألة  إن  للقرد،  وقيل 
يضحك منهما

فوق شجرة الجوز!
أما الحمري، فإنها لم تفهم املسألة أساسا ،

لذلك فهي تفضل القش عن الذهب !« 
حضورا  يالحظ  أعاله،   القصيدة  يتأمل  من 
مكثفا ملجموعة من أسماء  الحيوانات » الكلب، 
خاللها  من  الشاعر  يحاول   الحمري«،  القرد، 
تركيب مجموعة  الصور يف صورة واحدة قاسمها 
نباح  صورة    : الواهم   الجشع  هو   املشرتك 
القرد  الضاحك  الكلب، صورة اإلنسان، وصورة 
الكلب واإلنسان، ليسفر األمر   الساخر من وهم 
للحمار  مجسمة  صورة  عن  القصيدة  قفلة  يف 
الذي ال يعنيه اللعاب الطامع، وتلك هي مخاطرة 
رؤيا كنز سفيان رجب ، رؤيا السخرية املستفزة  
التي تسكن الذات،  وال تستكني، مادامت اختارت 
املتفرد الصعب ، وهو االختيار الذي اتاح لها هذه 

الحيونة الغرائبية  .
الحيوانات  هذه  داللة  إىل  نخلص  هنا  من 
ولو  حتى  كلب،  فالكلب  للقصيدة،  ترسبت  التي 
يحيل  ،والقرد  يتوقف  ال  ونباح  ذهب  من  كان 
عىل السخرية باعتبار الكنز ليس غري مرسحية 
البالدة،  عىل  الحمار  يحيل  حني  يف  كوميدية، 
حمارا  ليس  فهو  وبذلك  التفكري،  عىل  والعجز 
الوظائف  بتحقيق  قيامه  بمدى  ارتبط  أمريكيا 
دعم  )التعبئة،  به  واملنوطة  العامة  واملهام 

الرشعية، التنمية، التنشئة السياسية(.
الشاعرة سلوى الرابحي، املوسومة يف املدونة 
الشعرية التونسية، بحرصها الدائم عىل التجريب 
وتنويع مدارات قولها الشعري، تخلق يف ديوانها 
4اسطورتها الخاصة  » سرية األلواح املنسية  » 
انسان  من  الخارقون  ابطالها  ينتمي  التي  بها 

ان يفقدوا  عجائبيتهم، من  وحيوان،  من دون 
فنية  وبطريقة  هكذا  سريتها،  تكريس  أجل 
خالقة  وتميض  الواحها،  يف  الشاعرة  تنكتب 
لحوار  بينها والثور، ومن ثم، القبض عىل املعنى  

الكبري الذي تريد أن تقوله :
»سريقص ثورك بعد قليل

أرقص ... أرقص
للموتى آذان ...

أرقص .. ارقص
سرتقص سلرى بي قال الثور

ستنهض سلرى من ألواح مديتنا« 
حضور  عن  األول،  النفس  هذا  يتكشف      
وكلها  واملوت،  والبعث  والرقص  وسلرى   الثور 
الفعل  عىل  قادرة  جديدة  بطاقة  توحي  دوال 

واإلنجاز ،تارة مع الثور وتارة مع األرض :
اآلن، سأعرك طينتها بيدي ،

 ابث النار بهذا املزمار
ستبعث سلرى بعد قليل

دمها ماء 
ولها روح األسالف

لها لون الطني«
للشاعرة  الفلكي  الربج  الثور  يحيل  وعليه، 
أيضا   داللته   ومن  ايار«،  من  الراع  يف  ولدت   «
ويف  وأعماقها،  باألرض  متعلق  ترابي  كائن  أنه 
و«ديموزي«،   »إنانا«  اسطورة   اىل  اشارة  هذا 

العالم السفيل  إىل    « إنانا   « التي نزلت فيها  تلك 
إحالة  ذلك  ويف   . وقالئدها  اثوابها  من  وتجردت 
عىل االسطورة التي  تقول إن هذه االرض قائمة 
رأس ثور، وكما لو أن الشاعرة تحمل هم االرض 

والكون بأكمله .
ومجمل القول، » سلرى اسم علم يحيل عىل 
االنسان  عىل  ايضا  احالة  وهو  الشاعرة،  الّذات 
والرؤيا  السؤال  من  فسلرى  االضداد  عىل  القائم 
ولكننا تمعنا يف االسم بلغة موليري نجد انه يعني 
» الجرذ« املتسخ، الذي أكل أرواحنا وعشش فيها 
االلواح  اىل  .اشارة  وتاريخنا  ألواحنا  أيضا  وأكل 
تقول  مالمحها  وفسخ  هدمها  تم  التي  الطينية 

الشاعرة:
»قصائد روحي قضمتها الجرذان«

وغري خاف أن هذه الصورة تستحرض حلول 
»وللثور  الثور  يف  الثور يف سلرى، وحلول سلرى 
الحرث  يف  فاستخدامه  وشيجة،  عالئق  باألرض 
جعل منه رمزا من رموز الفحولة و الخصوبة.« 
كما يذهب إىل ذلك الناقد التونيس فتحي النرصي.

باب الطير
تنفتح  السؤال«4،  »مرياع  قصيدتها  يف 
ألن  الرحيل،  عىل  حورية  بن  أحالم  الشاعرة  
الوطن ترشد فيه األمل والطري، ثم يرتسم السؤال 

مفجرا حمى القلق، تقول الشاعرة :
» أسالك الرحيل يامن ترشد فيه الطري واألمل

أتدري من ساق إلينا قطيع الغربان؟«
الشاعرة   ،لتعلن  رسيعا  اإلجابة  تنربي  ثم 

إدانتها للغربان  :
»أعلم بأن رسب الجهال من فعلوا «

الحلم  لوطن  تؤسس  حقيقة  عن  بحثا 
والرجال الحقيقيني، وتهب القلب نبض الحياة :

»إن الرحيل الذي حمل الهتافات يف أكياسه
لن يحط إال عىل وطن به نرص وأمل« 

وعليه،  يحرض الطري رمزا  للنزوع إىل الحرية 
واالبتعاد أكثر عن العالم األريض الخايل من األمل، 
ومن فعل الطريان الذي  يعربِّ عن مخالفة ما هو 
عبودية  من  الروح  التخلص  و«  تماًما،  مألوف 
األرض...« يقول عالم األساطري الكبري جوزيف 
كامبل،، اعتمادا عىل ما هو كائن يف هذه املرحلة 
تعيشها  التي  وامللغومة  الحساسة   التاريخية 
أحالم بمسامها وجوارحها، كما يحرض الغراب 
وداوية، بسبب َصوته املميَّز،  رمزا للتشاؤم  والسَّ
ولونه األسود القاتم، ويف اآلن ذاته، تعكس هذه 

باب احليوان .. باب الطري يف ديوان الشعر التونيس املعارص
عبد هللا المتقي



www.acharaa.com العدد 310 - الثالثاء 17 ماي 2022 maghrebstreet@gmail.com

28الشارع الثقافي

»رماد احلياة« رواية التخييل الّذايت
ونة املصباحي للكاتب التونيس حسُّ

نبيل درغوث
يكون  وقد  كاتب  أبرز  املصباحي  ونة  حسُّ الكاتب  يُعترب 
كّل  الذين يمكن محورة  الكتّاب  العربي من  الوطن  يف  االستثناء 
النوع من  الذات« وهذا  بـ»كتابة  مؤلفاتهم يف ما اصطلح عليه 
الذاتية- السرية  التالية:  األدبية  األجناس  تندرج ضمنها  الكتابة 

البورتريه-السرية  أدب  الّذاتي-اليوميات-الرحلة-  التخييل 
الغريية...

مؤلفاته  كل  بامتياز.  الذات  كاتب  هو  املصباحي  ونة  فحسُّ
روزايل«  و»وداعا  و»اآلخرون«  ترشيش«  »هلوسات  الروائية 
و»يتيم  الحياة«  و»رماد  تونسية«  و»حكاية  الدفىل«  و»نوارة 
متاهاته«...  يف  ياسني  و»الفتى  وياسمني«  و»أشواك  الدهر« 
ممزوجة بسريته الذاتية وإن كان ال يرصح بذلك داخل نصوصه 

بميثاق مع القارئ. 
والقديس  بورقيبة  حول  مؤلفات  املصباحي  خّصص  كما 
وسارتر  وبوحاجب  الخامس  وبريم  باشا  الدين  وخري  أغسطني 
وأدب  الغريية  السرية  ضمن  جميعها  تندرج  الخ...  وآرون 

البورتريه. 
إىل  اليوميات »يوميات ميونيخ« و»العودة  أيضا يف  وقد كتب 

ميونيخ« و»يوميات الحمامات« و»يوميات الكورونا«.
الّسرية  التيه« ويف  »كتاب  الرحلة  يف  ذلك كتب  إىل  وباإلضافة 

الروائية »بحثا عن الّسعادة«.

رواية »رماد الحياة«
هو  الرواية  لوجود  الوحيد  املربر  »إن  جيمس:  هنري  يقول 
أنها تحاول بالفعل تصوير الحياة«. والحياة هي التجربة الذاتية 
التي عاشها اإلنسان. فالتجربة الفردية لإلنسان هي الرحم الذي 

تنشئ منه الرواية. وهكذا استفادت الرواية من الّسرية الذاتية.
إّن رواية »رماد الحياة« لحّسونة املصباحي قائمة عىل املعيش 
والتجربة الذاتية. فهي تحيل بشكل أو بآخر عىل تجربة صاحبها 
الشخصية  حياته  تفاصيل  بعض  املصباحي  فيها  أقحم  حيث 

حيث امتزج فيها الذاتي –التجربة الشخصية- بالخيايل.
جاءت العنارص الّسريية متناثرة ومبعثرة عىل كامل الرواية.

كثريا  متصلة  املتخيّلة  الروائية  الشخصية  فـ»ياسني« 
العالم  يف  تاه  كالهما  الحقيقية.  الشخصية  املصباحي  بحّسونة 

واختار حياة الغربة.
»قبل مجيئه ]ياسني[ إىل ميونيخ٬ كان قد تاه أشهرا طويلة 
التي  غربته  يحتضن  أن  يمكن  الذي  املكان  عن  بحثا  أوروبا  يف 

اختارها طواعية« )ص 35(.
»سكن ]ياسني[ شقة صغرية يف حي »شوابينغ« منهيا بذلك 

حياة التيه التي عاشها عىل مدى سنوات طويلة« )ص 38(.
نفس الحي الذي أقام فيه حّسونة املصباحي أزيد من عرشين 

عاما وقد ذكر هذا يف كتاب رحلته »كتاب التيه«:
أزيد من عرشين عاما.  أقمت  »يف حي »شوابينغ« بميونيخ٬ 
يف  بل  وحدها،  ميونيخ  يف  ال  واسعة  بشهرة  الحّي  هذا  ويتمتع 

كامل أنحاء أملانيا« )كتاب التيه ص 185(.
ويمكن ملن يقرأ مؤلفات حّسونة املصباحي ويتابع مقابالته 
الذاتية  الرتجمة  إىل بعض سمات  يتفطن  أن  الصحفية وأخباره 

يف الرواية. 
ياسني كاتب وصحايف أقام طويال يف ميونيخ قبل أن يغادرها 
نهائيا ويعود إىل تونس ليقيم بالحمامات. فالقارئ الويفّ للكاتب 
حّسونة املصباحي يعلم أنه أيضا صحايف وأقام يف أملانيا من سنة 

1985 إىل سنة 2004.
ياسني  بني  تطابق  الحياة« منطوية عىل  »رماد  رواية  أّن  إالّ 
واملصباحي رغم الرّسد بضمري الغائب وتوسط الراوي بني املؤّلف 
ياسني. فطفولتهما هي طفولة لشخص  الرئيسية  والشخصية 

واحد.
فيها  شارك  أدبية  مسابقة  املعهد  يف  نظمت  الشتاء،  »يف 
]ياسني[ بتلك القّصة التي وضع لها عنوان »الرحلة املشؤومة«. 
وكان النجاح حليفه إذ أنه نال الجائزة األوىل٬ وصفق له الجمهور 

طويال« )ص 49(.
فنفس هذه القّصة )الرحلة املشؤومة( بنفس العنوان ذكرها 

املصباحي يف سريته »بحثا عن الّسعادة«:
»يف سنتي الثانية٬ نّظمت مسابقة أدبيّة شاركت فيها بقّصة 
من  موضوعها  استوحيت  املشؤومة«،   »الرحلة  عنوان:  حملت 
تلك  يف  األوىل  الجائزة  القصة  نالت   ]...[ قريتي  يف  النّاس  حياة 
الّسعادة ص  املعهد«« )بحثا عن  »أديب  بلقب  املسابقة فتّوجت 

  .)43 - 42
ول ياسني عّم اسمه »صالح« كان جنديّا يف الجيش الفرنيس 

وخاض أهوال الحرب العاملية األوىل يف خنادق »فاردان«.
»عّمه ]ياسني[ صالح٬ الذي حارب يف »فاردان«، وعاد بجرح 
التي  الطويلة  األشهر  عن  عجيبة  وبحكايات  األيمن٬  الفخذ  يف 

قضاها يف الخنادق« )ص 40(.
عن  »بحثا  سرية  يف  جاء  كامل  بتطابق  الحدث  هذا  نفس 

الّسعادة«)4(:
الذي  صالح  عّمي  حياة  من  مخفيّا  جانبا  يل  كشفت  »كما 
يف  جنديّا  »فاردان«  يف خنادق  األوىل  العامليّة  الحرب  أهوال  عاش 
الجيش الفرنيس. والجميع يف قريتنا يعلمون أن عّمي صالح ينفر 

نفورا شديدا من الخوض يف الحديث عن تلك الحرب التي عاد منها 
بجرح يف فخذه األيمن« )بحثا عن الّسعادة ص 43(. 

»إّن الّروائي بشكل عام ال يمكن أن يتخّلص من ذاته تخّلصا 
املصاحبة  الذات  هذه  إذ  اإلبداعية،  املمارسة  عند  ونهائيا  تاما 
خارج  ليرتكها  نفسه  يجهد  –الذي  املؤّلف  من  غفلة  يف  تتسّلل 
بمناخات  وتطّعمه  اإلبداعي  العمل  داخل  لتترسب  النّص- 

الذاتي«)5(.
بحّسونة  املتصل  الشخيص  الّذاتي  بني  التشابك  هذا  لعّل 
بيننا وما هو خيايل  املصباحي باعتباره شخص حقيقي يعيش 
الخيال.  نسج  من  شخصية  باعتباره  بياسني  املتصل  الرواية  يف 
قد يجعل »رماد الحياة« خارج الرواية الخالصة لينّزلها    ضمن 
اسم  دبروفسكي«  »سارج  الناقد  عليه  أطلق  الذي  األدبي  النوع 
بني  جماع  سليل  خاليس  أدبي  جنس  وهو  الذاتي«  »التخييل 

الرواية والسرية الذاتية.  
----------------------------

وليدوف-  منشورات   – الحياة«  »رماد  املصباحي  حّسونة   -  1
تونس2009.

2 - أنظر حّسونة املصباحي » كتاب التيه« – دار نقوش عربية- ط2 
تونس2019 ص 185.

3 - أنظر حّسونة املصباحي »بحثا عن الّسعادة« – دار نقوش عربية- 
تونس2017 صص 42-43. 

4 - أنظر حّسونة املصباحي »بحثا عن الّسعادة« – دار نقوش عربية- 
تونس2017 ص43.

5 - كمال الرياحي »الكتابة الروائية عند واسيني األعرج«-منشورات 
كارم الرشيف-تونس -2009ص 202.

قراءة في كتاب

الرمزية يف صلب رشطها التاريخي، والتدافعات 
واالحتقانات والرصاعات التي تعيشها الشاعرة 

بجوارحها،
يتفاءلوا،  أن  الناس  الشاعرة  تعلم  وهكذا 
وحب  الحب،  حرارة  إلبراز  األمل،  بتكريس 
االوطان باعتباره ارقى ممارسة للتعلق بالوطن 

.
ومرة أخرى نكون أمام » الشحرور يف قصيدة 

»ضوء« 5 للشاعرة النوعية فضيلة الشابي :
يوقظني الشحرور

يفتح القلب عىل النور
يوقظني الشحرور ألصيل

هو ذلك يتوضأ بدموع الليل
تقرص جمل يل أو تطول

عىل عصن الفجر
عىل غصن الذكر« 

إن القلب والنور والصالة والوضوء  والدموع  

هذه  يف  األوىل   الحركة  تؤطر  دوال   والليل، 
القصيدة ،وتلقي بظاللها مع ظهور الشحرور، 
ألجواء  املجال  فاسحا  يختفي  أن  يلبث  ما  ثم 
تستغرق  والتي  لألوىل،  املكملة  الثانية  الحركة 
استمراية دخول  معلنة  القصيدة،  تبقى من  ما 
الذات لطقوس صوفية ووجدانية ،و املفضية إىل 
خالل  من  الروحي،  واالرتقاء  السماوية  املراقي 
الدوال » الفجر، الذكر ، الوضوء »، وكل ما تحيل 

عليه من يقينية وعرفان . 
واملتخيلة،  الحقيقية  األحوال   جميع  ويف 
إيمانية مرشئبة اىل  اقتناص ذكي للحظة  هناك 
،أيقظها الشحرور كرمز، ويذهب  أنوار السماء 
اىل ذلك التوظيف الرمزي ايضا الكثري من شعراء 
صوب  واندفاع  املعتم  للوجود  »اضاءة  التصوف 

الجوهر 6« .  

على سبيل الختام 
إن  القول  نستطيع  ماسبق،  عىل  تأسيسا 
تجربة  املعارصة  التونسية   الشعرية  املدونة 
أصيلة، ال تكتفي بالقضايا الكربى، بل هي عىل 
وليس  والتجديد،  التجريب  عىل  مفتوحة  الدوام 
غريبا إذن، أن ينتبه الشعراء للطيور والحيوانات،  
وانتقائها، ومن ثم، توظيفها يف قصائدهم بشذا 
الرموز واألقنعة وعمق االستعارات، واألكثر منه، 
نذكر  ،و  الكائنات  بهذه  نوعيني  اسمني  احتفاء 
للشاعر  الحيوان«  فهرست   « املثال  سبيل  عىل 
املنصف الوهايبي، و » ممسكا بريشة عصفور« 

لعبدالفتاح بن حمودة .
------------------------

إحاالت :
بيت   .. الشهيد  بيت  حاجي،  عبدالعزيز   -  1

القصيد »، دار زينب للنرش ط1، 2017

ملونة،  إيقاعات  املساوي،  عبدالسالم  د.    -  2
مابعد  دار  املعارص،  املغربي  الشعر  يف  قراءات 

الحداثة، 2006ص 113
الرشكة  املسيجة،  الحدائق  رجب،  سفيان   -  3
التونسية  للنرش وتنمية فنون الرسم، منشورات 

بيت الشعر، 2013، ص80
املنسية،  األلواح  سرية  الرابحي،  سلوى   -  5
ميسكياني للنرش، املغاربية للنرش، تونس2007، 

ص 
للنرش  زينب  دار  مجادل،  أحالم،  حورية   -  6

والتوزيع، 2020، ص 100
الشعر2،  الكاملة،  األعمال  الشابي،  فضيلة   -  7

دار محمد عيل للنرش، تونس، ص238
تـذوق  شـلبي،  املـنعم  .ينظر:عبـد   -  8  
الجمـال فـي األدب، »دراسـة تطبيقيـة »، ط1 

،القـاهرة، مكتبـة اآلداب، ص 68

ورقات نقدية
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الفاّزا شفيق الطارقي... بني اللعب الروائي...
والعروج إىل أقايص الذات احلكاّءة

البشير الجلجلي
قد يختلف النقاد يف تعريف الرواية وميلها يف أحايني 
الذات والعالم...ولكن  املرجعّي تلغرافا يصل  إىل  كثرية 
األداب  عىل  وانفتاحها  الرواية  إمربيالية  أن  املتأمل 
النصوص  جعلت  قد  املجاورة...  والخطابات  والفنون 
تُدرك...  وال  تُطلب  وقد  تعقيدا...  تزدادا  التخييلية 
كالغيبة... وهو ما يجعل الناقد يستعمل اإلغراء حينا. 
فيصيب  تتعرى  الرواية  عل  كثرية  أحايني  يف  واملعرفة 
تكن   لم  العالم  يف  الضخمة  وطرا...واألعمال  منها 
فك  قارىء  كل  ألستطاع  للتأويل...وإال  سهلة  فريسة 

شفرتها...وهو ما يهوي بالنص إىل االبتذال...
إن الفاّزا هي أرض مستحيلة  قلنا  إن  ولسنا نغايل 
الداخلية  ثيابك  النفس وتجردك من  أقايص  إىل  تاخذك 
وترتكك وحيدا يف فيايف تفسريك الساذج عىل أنها رواية 
للحياة   الناقد  املثقف  الطارقي  عن  تحّدثك  سريية 
بألوانها  والشعر بمذاهبه ونقوده...والحق أن الرواية 

تجيب عن سؤال وجودي: من أنا؟
المعقولية  من  وتسخر  الحياة  لغة  #الفازا  تتهجى 
عىل  وتعليه  للمجرم  تصفق  التي  اإلنسانية  الحضارة 
الحياة  أسوار  خارج  الشاعر  وتطرد  العرش  كريس 
العالم  يحتاج  ...لذلك  اليابسة  الُكسرية  عىل  فيعيش 
من  نفسه  مسكويه...ليعالج  البن  األخالق  تهديب  إىل 

انفصامات قاتلة...

1 - الفاتحة وحسيس الذاكرة

هذا الكون الروائي رسمه السارد وفق إيقاع داخيل 
يقوم عىل ميشونيكية ترشح الجرس القائم يف فاتحة 
)محفوظ... الكربى..  الروايات  شكل  عىل  الرواية 

ساراماغو.. شافاك... كامو وهو يعلن موت أمه:
الوجد  سليل  أحمد  لشخصية  السارد  ترشيح  أ- 
الوجد  أحمد سليل  »أنا  الذي روى قصته  النيسابوري 
يعترب  أنه  رغم  )ص58(  قصتي«  وهذه  النيسابوري« 

وجوده يف العالم »خلال رسديا«)ص12(
بجلسة  القارىٓء  السارُد  يغري  حيث   : اإلغراء  ب- 
رشط  الفاخرة  السجائر  من  علبة  »اقتناء  الفازية 
مرموقا«  حدثا  املقهى  يف  حضورك  ليكون  أسايس 

)ص.13(.
ج-اإلطالق: يف مقهى ّما/يف طاولة ما-

د-التبيئة:اليوم رشبت قهوتي يف مرشب كليتي كلية 
األداب منوبة)ص17( وغريها...

وهي فواتح تحملك إىل غاية رمي الشخصية يف سلة 
الذاكرة...فليس فيها ما يميز فاألنف ال يعجب والطول 
عادي وهو ليس نجما ليكون يف دوائر االهتمام...وهي 
األنت  خاطب  بالُخلف...وقد  تغري  رسدية  مخاتلة 
مآتي  يكتشف  القارىء  جعل  محايدا  خطابا  -األنا 
الوارد  روائية »الفازا« وهي كثرية نقترصعىل بعضها 

يف فاتحتها...

2 - من مآتي الروائية وكتابة القراءة 
والواقع

أ- الالزمة الشعرية : صص13 - 15 - 19  )يف العقد 
السن  يدقق  ثم  ثالثيني-(  من  أكثر  لست  أنا  الثالث. 

)ص24(/أنا  أتزوج(  ولم  والثالثني  الخامسة  )بلغت 
أكتب للخراب)ص.159(.

مظفر  والتونيس:  والعربي  العاملي  ب-األدب 
نريودا....وكويليو  أو  حكمت  ناظم  أو  درويش  أو 
يف  الدوعاجي  نارص...وعيل  وأمجد  وساراماغو 
عىل  العصفور  قذيفة  بعد  األنف«  حمام  »شاطىء 
شاشية السارد وتوعده الشاعر الرومنطيقي )الشابي 
مالك  العصفور  يعترب  الذي  عصفور/(  :مناجاة 
متخلصا بجملة واحدة إىل املذهب الواقعي )العصفور 
محوال  الفازا«  سارد   قاله  ما  عينه  وهو  اللعني(... 
الضمري من أنت إىل أنا« هناك عصفور فعلها يوما ما 

فوق رايس«)ص.14(.
ج-املنزع السيايس والواقعي: بلعيد والرباهمي وابن 

عيل وحاكمة قرطاج...والجدة زينة...
مخالفا  للشاعر  تعريفه  يف  وخاصة  د-النقود... 
يقول  نبّي؛  هو  الشاعر  أن  ترى  التي  للرومنطقية 
واآلتي  العالم  هذا  بني  تصل  حلقة  الشاعر  جربان« 
؛منهل عذب؛غيمة...« ويقول سارد الفازا »الشاعر هو 
الذي يلتقيك بخمسني حضنا وبطعنة مؤجلة؛الشاعر 
مارلبورو....  علبة  تبانه  تحت  يخبىء  الذي  هو 
الشاعر هو الذي ينرش غسيلك مع صديق.... الشاعر 
مثل  ويمارسه  كقديس  الحب  عن  يكتب  الذي  هو 

كركدن...«)ص.166(
وغريها...

 وكأن السارد يطرح سواال طرحه بلزاك  من قبل 
»ملاذا تكتب؟« وأجاب النيسابوري »إلهي أريد أن أصبح 
سقوط  من  خوفا  الوجود  سؤال  وهو  غنيا«)ص18( 

إحدى األثايف: الشعر والحكي )الجدة( والخمر... بحثا 
عن االتراكسيا األبيقورية...

هذه الجديلة الروائية جعلت الرواية تحاكي الخلق 
يف ستة أيام/ فصول.

3 - فصول الرواية ومحاكاة سر الخلق:

أنها  يالحظ  الستة  الرواية   فصول  عىل  املطلع  إن 
تحاكي فصول الخلق يف ستة أيام:

أ-الفصل االول: أشكون قتل شكري بلعيد؟ عودا إىل 
الدم األول بني قابيل وهابيل ...

ب-الفصل الثاني: نسيت أن أحدثكم عن إيزرابيل...
عرب  لكن  وقباىل...  شعوبا  والتعارف  حواء  إىل  عودا 

الفايس...
مؤسس  بايل   املنجي  ساحة  الثالث:  ج-الفصل 
الذي  التجمع  مع  تواصال  تونس  يف  الكشفية  الحركة 
من  الهجرة  يف  االنقراض  من  خوفا  البرشية  حكم 

أفريقيا إىل آسيا...
1976 وهو متوافق مع  أفريل   4 الرابع:  د-الفصل 
رقم الفصل..والعنارص األربعة املكونة للكون...:املولد 
والُهوية والرفض والحياة)املاء والرتاب والهواء النار(

األول  املكون  إىل  أصلها....حنينا  إىل  االشياء  وحنني 
والعراء يف النفس وكيف مأل الكيان باألسئلة ورشائح 
النقد:«يف نقدنا برد ....يف الدستور القادم برد  يف العدم 
تقاطر..«)ص  سويتها  لحم  برد...رشائح  القادم 

...)171
الشهيني؛حديثا  اإلبطني  :ذات  الخامس  الفصل  ه- 
ما  أدراك  وما  باللذة  وصال  والتفاؤل  املرأة  عن 
»البارحة  بالشك  اإلنسان...املقرتنة  حياة  يف  اللذة 
أشياء  يف  أشك  فتاة...رصت  إبطي  يف  قصيدة  كتبت 

متعددة...«)صص206 - 207(
و-الفصل6: هل كان حلما؟  تناصا مع قصيدة هل 
كان حبا  ؟لبدر شاكر السياب عودا إىل الشعر املكون 
وبيان  الكشف  لحظة  بني  املتشظي  للوجود  األسايس 

الحداثة...
كل  يقدرها  ال  الثمن  باهظة  قهوة  الفازا   تكن  لم 
الشعراء يف الشارع الكبري وابن خلدون يرّسح النظر يف 
أفق مقدمته بعد أن رصخ الثوريون أن :العدل أساس 

العمران...
فعاثوا يف األرض فسادا لذلك يرصخ السارد  مرارا: 
لست مناضال ثوريا ولست بطال ولن أكون...«)ص23(

بك  وترمي  تخاتلك  و  تراوغك  الرواية  أن  والحق 
مستحيال  الحلم  كان  الحاملة...ولو  الذات  غياهب  يف 
الذي  هو  املجهول  إىل  »الذاهب  درويش:  يل  يقل  ...ألم 

يبقى...«وكانه يقول :
»ملا أحّبٓ الله قديما 

حلق ذقنه باألنهار
ملا أحب ّ الله قديما

خرج من حبه منهار..

نادي القصة
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إعداد : منير الفالح

سينمائيات

هند صبري تدخل بفيلمين جديدين في سباق 
البرمجة السينمائية الصيفية في مصر

تشارك النجمة التونسية هند صربي يف السباق السينمائي الصيفي بالقاعات املرصية بفيلمني 
جديدين األول بعنوان »فضل ونعمة« ويجمعها  »فضل ونعمة« يف إطار اجتماعي كوميدي حول 
زوجني يمتلكان مطعماً اسمه »فضل ونعمة« ويمّران بالعديد من املواقف خالل األحداث، والعمل 
تأليف  العبد، والقصة من  يشارك يف بطولته كل من محمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا 
أيمن وتار، وإخراج رامي إمام... والفيلم الثاني »كريا والجن«  سيطرح بعد تأجيل استمّر شهوراً 
بسبب ظروف انتشار فريوس كورونا، وتوّقف التصوير كثرياً، ليتقرر أخرياً أن يعرض خالل املوسم 
الصيفي. والعمل يجمع كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز ألول مرة سينمائياً معاً، بعدما اعتاد 
العمل صحبة سيد  تقديم بطوالت مطلقة. تشاركهما  هند صربي  يف هذا  كل منهما عىل حدة 

رجب، وأمينة خليل، وروبي، وأحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد...
والقصة من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كان يمر 
بها الشارع املرصي بالتزامن مع اندالع ثورة 1919، وهو الحدث الكبري الذي يوحد مصريي »أحمد 

عبد الحي كريا« و»عبد القادر الجن« ليشرتكا يف النضال ضد املحتل اإلنقليزي.

درة بوشوشة عرابة مهرجان 
»سينما الجنوب« بمدينة 

ليون الفرنسية

التونسية درة بوشوشة كعرابة  املنتجة  إختيار  تم 
بمدينة  سينعقد  الذي  الجنوب«  »سينما  ملهرجان 
التظاهرة يرشف عىل  وأن هذه  الفرنسية علما  ليون 

تنظيمها l’InstItUt lUmIère  بهذه املدينة. 
يذكر أن درة بوشوشة هي منتجة تونسية، أنتجت، 
األفالم  إنتاج عدٍد من  يف  1994، وشاركت  العام  منذ 
والطويلة  القصرية  واألجنبية،  التونسية  الوثائقية 
عىل حدٍّ سواء، ومن ضمنها سلسلة األفالم األفريقية 
afrIca dreamInG« )أفريقيا تحلم(، و«- »القصرية 
سيساكو،  الرحمن  عبد  للمخرج  )صربية(   »sabrIa

التالتيل،  مفيدة  للمخرجة  الرجال«  و«موسم 
صحراوي،  جميلة  للمخرجة  و«بركات« 
لرجاء  دفينة«  و«أرسار  أحمر«  و«ساتان 
يف  لتعرض  أفالمها  اختريت  وقد  عماري. 
 25 وبرلني.  وكان  البندقية  مهرجانات 
إكريتور« )كتّاب الجنوب( يف العام 1997 
هذا.  يومنا  حتى  بإدارتها  املستمّرة 
يُضاف إىل ذلك أّن بوشوشة منخرطة 
األشخاص  تدريب  يف  نشط  بشكل 
الجنوب«  بلدان  ـ«سينما  إطار  يف 

والرتويج لهم. 

شارلي تشابلن على الشاشة من جديد

 تم اختيار )توبي ماغواير( ليجسد دور »تشاريل تشابلن« يف فيلم  )babylon( للمخرج )دامني 
شازيل(، كما سيلعب )براد بيت( دور النجم السينمائي الصامت »جون جيلربت«، و)مارغو روبي( 

يف دور أيقونة القرن العرشين »كالرا باو«.
 تدور أحداث الفيلم يف لحظة تحول هوليوود عندما تحولت الصناعة من األفالم الصامتة إىل 
األفالم الناطقة. ويشارك يف البطولة كل من )أوليفيا وايلد، سبايك جونز، فيبي تونكني، وسامارا 

وايفينغ(، ومن املقرر عرضه يف دور السينما يف 25 ديسمرب القادم..

إدارة أيام قرطاج السينمائية تعلن عن فتح باب 
الترشح للمشاركة في الدورة القادمة

  أعلنت الهيئة املديرة أليّام قرطاج السينمائية عن فتح باب املشاركة يف الدورة الثالثة والثالثني 
للمهرجان ضمن أقسام املسابقة الرسمية وخارجها.

الرسمية  باملسابقة  املتعّلقة  الرتشيحات  لتقديم  أجل  كآخر  القادم  أوت   15 يوم  وحّددت 
الخاصة  األفالم  إىل  بالنسبة  أوت   31 ويوم  والقصرية،  منها  الطويلة  والوثائقية  الروائية  لألفالم 
بقسم سينما العالم وأيام قرطاج للصناعة السينمائية »تكميل« ومسابقة قرطاج الواعدة وكذلك 

مسابقة أسبوع النقاد.
www.jcctUnIsIe.or وتُقّدم ملفات الرتشح عرب املوقع الرسمي للمهرجان

ويذكر أن الدورة 33 أليام قرطاج السينمائية القادمة ستقام يف الفرتة املمتدة بني 29 أكتوبر 
و5 نوفمرب 2022 تحت إدارة املخرجة واألستاذة الجامعية سنيا الشامخي.

النجمة التونسية عفاف بن محمود ضمن 
ترشيحات جائزة النقاد العرب 

كشف مركز السينما العربية يف بيان له، عن ترشيحات جوائز النقاد لألفالم العربية يف نسخته 
السادسة، التي تستهدف األفالم العربية التي تم انتاجها سنة 2021، ويشارك يف تقييم األفالم لجنة 
 ،festIval scope تحكيم تتكون من 167 ناقداً من 68 دولة، يشاهدون األفالم عرب الرشيك الرقمي

ومن املقرر اإلعالن عن الفائزين بالجوائز، يف حفل يُقام 
ضمن الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي.

ونجد ضمن االسماء املرشحة لجائزة أفضل ممثلة 
دورها  عن  محمود  بن  عفاف  التونسية  نجمتنا  عربية 

املتميز يف فيلم »أطياف« من إخراج مهدي الهمييل...
باإلضافة إىل وجود الفيلم التونيس املرصي »سعاد« 
من إخراج »إيتني أمني ضمن قائمة أفضل فيلم وافضل 

مخرج .  
امللفت  النقاد “من  وتعلق ديبورا يانغ مدير جوائز 
املرصية،  األفالم  غلبة  العام  هذا  ترشيحات  يف  للنظر 
باإلضافة إىل انتشار اإلنتاج املشرتك بني الدول العربية، 
مع تواجد قوي من العراق واألردن ولبنان ودول أخرى، 
لإلهتمام،  مثرية  موضوعات  ناقشت  األفالم  هذه  كل 
طوال  الدولية  املهرجانات  أجندة  عىل  نفسها  فرضت 

العام املايض”.
أما ماهر دياب وعالء كركوتي الرشيكان املؤسسان 
لالهتمام  املثري  “من  يقوالن  العربية  السينما  مركز  يف 

العربية  اإلنتاجات  يف  الكبري  التنوع  حجم  نرى  أن 
والدول  األفالم  موضوعات  حيث  من  العام  لهذا 

النسائي  التواجد  إىل  باإلضافة  هذا  املشاركة، 
امللفت يف اإلخراج والتأليف والوثائقي. ونحب 

جوائز  التحكيم  لجنة  إىل  الشكر  نوجه  أن 
كل  شاهدت  التي  العربية،  لألفالم  النقاد 
لتختار  املايض،  العام  العربية يف  اإلنتاجات 

لنا أفضل األفضل يف كل فئات الجوائز”.
علما وأن جوائز النقاد لألفالم العربية 

هامش  عىل  األوىل  نسختها  يف  انطلقت 
مهرجان  من  الـ70  الدورة  فاعليات 
كان السينمائي، وتمنح الجوائز ألفضل 

يف فئات  العربية سنوياً  السينما  إنجازات 
أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف 

تحكيم  لجنة  وتضم  وممثل،  وممثلة 
النقاد  أبرز  من   167 العام  هذا  الجوائز 
العرب واألجانب ينتمون إىل 68 دولة من 
أنحاء العالم، وهو ما يحدث ألول مرة 

يف تاريخ السينما العربية.
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»العنكبوت« يعيد ظافر العابدين للشاشات التونسية

يعود  »غدوة«   بفيلمه  التونسية  بالقاعات  مشاهدة  األفالم  أكثر  الئحة  ألسابيع  تصدره  بعد 
النجم ظافر العابدين للشاشات التونسية بفيلم من بطولته بعنوان »العنكبوت«.

تدور أحداث الفيلم يف إطار الحركة املمزوجة باإلثارة حول 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.
يشارك يف بطولة فيلم العنكبوت إىل جانب ظافر العابدين نخبة من أبرز وأهم نجوم التمثيل 
اللوزي والراحل زكي فطني عبد  السقا ومنى زكي ويرسا  العربي ومنهم أحمد  يف مرص، والعالم 

الوهاب والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جالل.

فيلم المغربي نبيل عيوش »علي صوتك« 
من جديد في القاعات السينمائية

تدور أحداث فيلم “عيل صوتك” يف منطقة شعبية بمدينة الدار البيضاء، ويحكي قصة “أنس” 
معلمهم  قبل  من  وتشجيعهم  تحفيزهم  وبفضل  بالحي.  ثقايف  مركز  يف  يعمل  سابق  راب  مغني 
الجديد، يجد شباب املركز طريقة جديدة للتعبري عن قضاياهم وواقعهم، وذلك عرب ثقافة الهيب 

هوب.
وكان الفيلم املغربي “عيل صوتك” قد شارك يف املسابقة الرسمية للدورة الـ74 ملهرجان كان .

ويأتي هذا الفيلم أكثر انتقاًدا للمجتمع املغربي، وهذه املرة يستخدم نبيل عيوش لغة املوسيقى 
واألغاني وقوة الحوار الذي يتخذ منحنى جدليا يف مواجهة القضايا التي تواجه الشباب يف مجتمع 
الدار البيضاء وخاصة التشدد الديني وطمس حقوق الفتيات ومعاملة املرأة. إنها مقطوعة تعزف 
عن حالة األمة حيث تصبح املوسيقى وسيلة للهروب لشباب املنطقة من مأزقهم، وحيث يعكس 
للحكاية  السيايس  الدفع  إىل  ستؤدي  املقارنة  هذه  لكن  املكبوتة،  واألحالم  املهزوم  الواقع  الفن 

والصدام ال محالة.
يف أحداث الفيلم يسري الرسد عىل نهج درامي متنامي يبدأ يف أحد أيام عام 2014، بطلب أنس 
بناء برنامج يسمى املدرسة اإليجابية للراب، حيث يصل أنس إىل املدرسة ويعلن أنه ستكون هناك 
دروس، يف الدرس األول، رشح أهمية الهيب هوب يف إحداث التغيري يف أمريكا. يصف كيف أثر ذلك 
يف برونكس، نيويورك يف التعبري عن االستياء السيايس وإعطاء صوت للمحرومني حيث غري املشهد 

املوسيقي الرتكيبة السياسية للبالد، ما أدى إىل انتخاب الرئيس باراك أوباما األسود.
بل ويشجع الطالب عىل البدء ىف الكتابة عن تجاربهم ليحصلوا عىل فرصة للتحرر من ازماتهم 
الحياتية حيث تعيش إحدى الفتيات مع أخ مفرط يف الحماية، وآخر يف دار لأليتام، والصبي األكثر 

غروًرا لديه أب عنيف يف املنزل الراب بالنسبة لهم هو هروب وهوية.

بينما تغوص دراما الفيلم وحبكته الداعمة لفكر املخرج يف توجهه العام يف نقاش حول اإلسالم 
والنمو يف مجتمع بني عاملني، املايض والحارض، وهل يمكن للتقاليد أن تنجو من العوملة واإلنرتنت؟ 

ما هو دور الثقافة يف إحداث التغيري؟

»منهاتن الهروب« فيلم تونسي جديد
في القاعات السينمائية

غامر املوزعون بطرح فيلم تونيس جديد بعنوان » منهاتن الهروب« من إخراج الشاب ميالد 
ڨطاط .

هذا الفيلم أنتج وأنجز خارج النموذج املتعارف عليه عىل الساحة السينمائية وهو إلتقاء بني 
مجموعة من خريجي معاهد السينما واملرسح بصفاقس يحدوهم العزم عىل تقديم صورة جديدة   
مع مجموعة من أساتذتهم درسوهم وغرسوا فيهم بذرة القدرة عىل الخلق واإلبداع... الفيلم عبارة 

عن اإللتقاء بني الخربة والحماس كما رصح به مخرج الفيلم الشاب ميالد ڨطاط.  
يذكر أن ميالد قطاط مولود بمدينة صفاقس سنة 1994 وهو مخرج ومؤلف 

إنضم حديثا إىل عالم السينما بعد التحاقه بالجامعة سنة 2016 .
حيث إكتسب الخربة بعد قيامه باخراج العديد من االغاني املصورة.

أو  ذات طابٍع بسيكولوجي  تعرف أفالمه زخماً كبريا من الحركة واملؤثرات، كما تكون غالباً 
إجتماعي .

قام بكتابة وإخراج أول فيلم روائي طويل له »منهاتن  الهروب« سنة 2021 بامكانيات مادية 
محدودة جدا معوال عىل تفهم زمالئه يف امليدان وتشجيعهم له يف خوض هذه املغامرة.

الفيلم اللبناني »النهر«
في قاعاتنا

يعرض فيلم »النهر » يف القاعات التونسية بداية من هذا الشهر اوهو الفيلم الثالث من ثالثية 
أفالم  قام بها غسان سلهب مع  فيلم الجبل 2010 ومن بعدها فيلم الوادي 2014 واألخري النهر.

يتناول الفيلم  قصة رجل وامرأة يكونان عىل وشك مغادرة مطعم يقع يف قلب الجبال اللبنانية 
ارتفاع منخفض،  الخريف،  فيتفاجأن باصوات طائرات حربية تحلق عىل  ايام فصل  يف يوم من 

يشعران وكأن الحرب تندلع مرة أخرى. 
يف هذه اللحظة تغيب املرأة عن انظار الرجل ، فيبدأ هذا األخري بالبحث عنها ليجدها عىل الجانب 
اآلخر من الجبل. ليغرقان معاً يف عمق الطبيعة ، تماًما مثل الخيط الرفيع الذي يربطهما ببعضهما 

البعض.
مع  عاملي  استحسان  نالت  عدة  بافالم  )شارك  سليمان  عيل  الفلسطيني  تمثيل  من  “النهر” 
مخرجني عامليني وعرب نذكر منهم هاني ابو اسعد وايليا سليمان وزياد دويري ويحيا العبدالله 
وغريهم( ويمنى مروان )شاركت يف افالم كثرية وهي من املمثلني يف فيلم الوادي احد افالم الثالثية(، 
ومن انتاج: khamsIn fIlms )Lebanon( – تانيا خوري، وتسلم التوزيع يف البالد العربية: رشكة أم 

يس للتوزيع، وستقام الدورة الـ 74  ملهرجان لوكارنو السينمائي بني 4 و14 أوت 2021.

إعداد : منير الفالح

في قاعاتنا السينمائية
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الدراما الرمضانية الّسورية : 

هل استطاعت التحرر من القيد والرقابة؟
السينمائي محمد ملص )مراسلة من سوريا(

ترتنح  الراهن؛  حالها  يف  السورية  السينما  كانت  إذا 
وهي بني أيدي عدد محدود يتولون شؤونها؛ ويحققونها 
بصورتها الراهنة ألسباب مختلفة لها عالقة بفهم السينما 
إىل  يقود  مما  أخرى  ألسباب  أو  لديهم.  الثقافة  ومفهوم 
أنها  والقول  اإلختصار  يمكن  فإنه  اإللكرتونية.  املحاكمة 

سينما يف حالة »اإلحتضار«. 
بما  »التلفزيون«  أن  القول  من  اليوم  البد  هنا  من 
للتعويض  هوالفرصة  وفني؛  تقني  تطور  من  إليه؛  وصل 
اليوم يجب عدم  للتلفزيون  السينما. وبالنسبة  عن غياب 
السورية؛أن  التلفزيونية  الدراما  إستطاعت  عما  الصمت؛ 

تقدمه هذا العام.
العام؛  لرمضان هذا  التي قدمتها  األعمال  للحديث عن 
إىل  اإلشارة  هنا  يهمني  عامة؛  ألهميتها  باإلضافة  هناك 
أعمال  تميزت باإلضافة ملوضوعاتها وإخراجها؛ يف  ثالثة 
»كظاهرتني«.  كـ  عليهما؛  التأكيد  أود  رئيسيني  جانبني 
دون الدخول يف هذه القراءة؛ قراءة نقدية )نقدية ال تعني 
االنتقاد( لتطويرهما.وأعرتف بأن هذا يعود لقراءة رسيعة؛ 
يل  بالنسبة  واملستحيلة  املتأنية؛  للمتابعة  اإلمكانية  دون 

شخصياً.
هذه األعمال هي »جوقة عزيزة« و »مع وقف التنفيذ« 
الذي كنت أتمنى عنوانه األصيل«الحياة مع وقف التنفيذ« 

و»كرسعظم«. 
لقد استطاعت هذه األعمال التحرر من القيد والرقابة 
املختفية وراء العرف والقيم االجتماعية؛ دون املساس بها. 
التي كانت تعمل عىل الصياغة املسبقة مراعاة لقوى تسهم 
بشكالنية وقدسية املوضوعات وكيفية تناولها؛ و»إزاحة« 
أو  للدراما  يكتبون  من  أحيانا؛  إليها  يسمو  التي  األفكار 
للسينما او للمرسح. إن مفاهيم حراس القيم االجتماعية؛ 
كثريا ما ساعدت عىل تفريخ الكثري من األعمال؛ التي كانت 
تمسخ صورة مجتمعنا وأسالفنا. فما أتيح يل مشاهدته يف 
األعمال الثالثة؛ ويخص الواقع الحايل والتاريخ؛ قد أستندت 

والتفكري  املميزة؛  الوثائقية  من  بيشء 
بتأن يف إعادة إنتاجه؛ دون خيانته؛ودون 
يعطي  ما  وهذا  لوثائقيته.  حريف  فهم 

دائما للعمل فنيته املطلقة.
الثالثة؛  األعمال  يف  األوىل  الظاهرة 
وليس  )الواسع  الواسع  األفق  هي 
املتسع( للرقابة السياسية؛ التي وجدت 
للتواصل  ووسائط  شارع؛  أمام  نفسها 
أوسع  وبصورة  تتداول  االجتماعي؛ 
دونه  تحول  كانت  مما  للكثري  ومتسعة 
يف األعمال الفنية. فغضت النظر وأتاحت 
لنفسها لقبول الكثري مما كانت ال تقبله. 
تلفزيون  شاشة  عىل  للعرض  حتى  بل 

السوري.
بحرفية  العمل  الثانية   الظاهرة 
توثيقاً  البرصية«  عىل«اللغة  عالية 
واإلضاءة  التصوير؛  ألماكن  وجمالية 
وتصحيح األلوان. وهذا الجانب الجمايل 
والفني؛ الذي لم يكن يويل أهمية أعطى 
من  الكثري  تلغي  جمالية؛  األعمال  هذه 
التوثيق  الثانوية؛وتمنح  التساؤالت 
السؤال حول  تغيب  التاريخي مصداقية 

الدقة التوثيقية؛ وتمنح الوثيقة أبعادا فنية متعددة. والبد 
»البناء  يف  أكرب  بتأن  العمل  نقائص  اىل  اإلشارة  من  هنا 
مع  الصورة.  صعيد  عىل  تمت  التي  بالدرجة  الصوتي« 
التوجه للموسيقى والغناء؛ والكشف عن عالم  أن  التأكيد 
الباب  تاريخ دمشق؛ يفتح  املوسيقية والغنائية يف  الحياة 
من  التاريخ  وقراءة  »الشوراب«  من  بدال  عديدة؛  ألعمال 

ذيله.
للممثلني؛  املتألق  لألداء  أيضا؛  اإلشارة  من  البد  ختاما 

والتألق - الذي كاد أن يكون كبريا- الجميل لسلوم حداد؛ 
الكسل  ذلك  يف  ينغصني  ولم  »للكاراكرت«.  وإتقانه  بدقته 
واضحاً  بدا  كما  الهامة؛  األخرية  املشاهد  يف  والتعب 
عزيزة  بني  األخري  اللقاء  بتحقيقها.كمشهد   اإلستعجال 
وحًميها(. أما نرسين طافش املتألقة؛فكيف لها أن ال تقدم 
كل األشكال املتعددة لطاقتها؛يف دور العمر؛ الذي حط بني 

يديها فاحتضنته كمولود وكأم.
وال بد من عدم تجاهل القيمة الكبرية لألمكنة والديكور.

جوقة  يف  عياش  أبو  لحسان  جديدا  ليس  هذا  والكثريمن 

عزيزة.
سيف  املخرج  فيهم  بمن  جدا  الكثريون  وليعذرني 
جديد  من  أثبت  الذي  وجيه  عيل  والكاتب  السبيعي؛ 
كـ)ناقد(  السينمائي  الفن  ملهمة  للواقع؛وإدراكه  وفاءه 
والتلفزيوني كـ )كاتب( يعيش ويعايش الحياة بتفاصيلها.
وممثلون  مخرجون  جدا؛  كثر  املهنة؛وهم  أصدقاء  أما 
ومصورون؛ تدركون معي أني هنا يف تعليق وليس دراسة؛ 

وجهودكم يف القلب والتقدير.

لقطة من جوقة عزيزة
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أّي دور يلعبه  الفيلسوف يف الحقل 
املرسحي؟ بال ريب، إنّه ذلك االعرتاض 
حيث  السائد،  ضّد  واملتهكم  العنيف 
ال  نقدية  بجعلها  العقول  تربية  إعادة 
حّرة،  عقواًل  تكون  أن  بمعنى  نفعية، 
خصبة  حديقة  دولوز  جيل  يف  تجد 
وإبداعها،  ونحتها  املفاهيم  البتكار 
هكذا يتخّلص املرسحّي من عقم املعنى 
والعالم،  الواقع  تأويل  وعماء  الّسائد 
عىل  واملسكيني،  باجة  ابن  يف  وتجد 
عكس أفالطون، معنى أن تكون عقواًل 
أبعد من  املرسحّي  نابتة. هكذا يصبح 
رساديب الفكر، وفوق عرصه، ليس من 
القضايا  عن  بانزياحه  يقول  منظور 
املوجودة، بل من خالل استيعابه طاقة 
فّذة تخّوله جّر عرصه إىل حقبة جديدة، 

خارج نزاعات الالإنساني.
تقّدمه  أن  الفلسفة  بوسع  ما 
كيف  تعّلمه  أن  هو  اآلن،  للمرسحي 
البرشّي  الوجود  وضاعة  إىل  يتفّطن 
القائم حاليًّا، وكيف يمكن أن يتخّطى 
ما عرّب عنه املسكيني بالقول إّن “كالًّ 
امليتافيزيقّي  حّده  لآلخر  يسّطر  منّا 
املوت”،  عىل  بّوابة  له  ويبني  الفظيع، 
القتل، ومن  ينجو من سياسات  هكذا 
رسديّة النهايات، بوضع أعماله ضمن 
املستحيل،  يحاور  إنساني وكونّي  أفق 
للعالم،  املستقبيلّ  البيت  تأثيث  بمعنى 
ونزعة  الوضعي  العقل  نزعة  خارج 
بوصفهما  املاضوّي،  السلفّي  العقل 
يكاد  أمًرا  الحياة  إمكانية  من  جعال 
يكون مستحياًل، إن لم نقل مجّرد ثرثرة 
ميتافيزيقية، أمام حجم الكوارث التي 
بذور  بتعّدد  حاليّا  شعوبنا  بها  تمّر 

الحروب يف تربة اإلنسانيّة.

الفيلسوف 
والمسرح

أ.حاتم تليلي المحمودي
)ناقد مسرحي(

ما حدث من جدل حول قرار صائب ملدير املرسح البلدي برفض 
يمسك  والذي  النوع  ِحربائي  الّذائقة  شعبوي  لفنان  عرض  برمجة 
أخرى  مرة  يستدعي  مزود   آلة  اليرسى  وبيده  ِسبحًة  اليُمنى  بيده 
تلفزية  قنوات  من  ِبدْعم  املنترشة  الرداءة  للوبي  التصدي  رضورة 
الجهل  درجات  أعىل  يف  منشطني  عرب  العام  الذوق  تدمري  تحرتف 
بتلميعهم  لألشباه وفنّاني الصدفة وسْقط املتاع مما يدفع إىل وجوب 
الرداءة وعىل مستوى  لوباء  باملرصاد  " هايكا ذوقية" تقف  إنشاء 
متوسط وبعيد البد من ِخّطة وطنية ترتقي بالذوق يف كل املجاالت 
تتعاضد فيها القطاعات املهتمة ببناء اإلنسان مثل الثقافة واإلعالم 
والرتبية والشباب والرياضة والطفولة ألن جميعها مسؤول ومتوّرط 
فرياض  غر  الصِّ من  يبدأ  والتعّلم  املزري  الوضع  هذا  يف   complIce

أغاني وموسيقى  تُسمعه ألطفالنا من  بما  اإلبتذال  األطفال تصنع 
ِيكّرس  تجاري  ملنوال  ُمستنِسخ  مرسحي  وتنشيط  السفىل  الدرجة 
يف  األمر  وكذلك  املرأة  عىل  الرجل  كتفّوق  متخّلفة  مجتمعيّة  نماذج 
املؤسسات التعليمية وإذا كان رّب القسم بالذوق هابطا فال تلومّن 
التالميذ عىل التدنّي فوجب إذن مراجعة الربامج التعليمية ومحتوى 
التنشيط الثقايف داخل املؤسسات الرتبوية وكذلك األمر يف دور الشباب 
والجمعيات الرياضية حتى نبني إنسانا سوّي الذوق لينعكس ذلك 

عىل ترصفاته وتعامالته مع محيطه...
وعودًة عىل حادثة الفنان الشعبوي فقد تابعنا دفاعا رشسا عنه 
من أحد املنشطني وهو " زعيم الرداءة" وزميمها ويف حقيقة األمر 
يجدر  املنشط  وهذا  لآلخر  صًدى  كليهما  ألن  نفسه  عن  يدافع  هو 
كتابه  يف  خاصا  فصال  له  يُخّصص  أن   alaIn deneaUlt بالكاتب 
للنفايات  كنموذج  يصلح  ألنه   la médIocratIe التفاهة"  نظام   "
جدال  أثارت  التي  اإليطالية  النفايات  من  تهديدا  أكثر  وهي  الذوقية 

تلويث  من  أخطر  العقول  تسميم  ألن  الفارطة  السنة  يف  واسعا 
البيئة فاملسألة ال تتمثل يف مجرد اإلعالء من شأن أشباه فنانني بل 
يجب  لذلك  اإلستسهال  ثقافة  ونرش  بهم  يُحتذى  نماذج  جعلهم  يف 
وليس  الفضالت  مصب  هو  الطبيعي  مكانهم  ألن  ألمثاله  التصّدي 
ستيديوهات التلفزات وحسنًا فعل الفنان زهري الرايس بقرار املنع 
حتى ال يُدنّس ركح املرسح الذي بناه اإليطاليون سنة 1902 ثم أُعيد 
بناؤه يف  1911 وهو يمثل مرجعا معماريا وتاريخا فنيا ترّسخ خاصة 
عرب مرسحيات عيل بن عياد عند إدارته لفرقة بلدية تونس وتقديمه 
املتاع  تاريخها من سقط  ألعمال كالسيكية مرجعية وجب حماية 
الفني وداعميهم فآلة املزود إرتبطت عندنا بما ُعرف بأدب السجون 
شني ال يمكن أن يحتويها مرسح عريق  كتعبرية فنية ساذجة للُمهمَّ
املزود  آلة  بمثيلتها  اآللة  هذه  قارنّا  إذا  وحتى  البلدي  املرسح  مثل 
ألنه   the Great hIGhland baGpIpe عندهم  ويُسّمى  األسكتلندي 
 the Globe أكرب حجما، لم نره يوما عىل ركح مرسح شكسبري بلندن
مرسحنا  وعراقته   مرجعيته  يف  يُماثل  وهو  مثال   de shakespeare

اإلليزابيتي  املرسح  من  مستوحاة  تراثية  هندسته  أن  رغم  البلدي 
املهندس  منه  إستوحى  الذي  هو   le Globe الكروي  شكله  ولعّل 
لكل  أعالها.  املنتصبة يف  الكرة  الثقافة عندنا فكرة  ملدينة  املعماري 
هذا عىل املنتسبني للمرسح النفيس الوقوف صّفا واحدا ضد الغزو 
الّسلفيني  عن  يختلفون  ال  وداعميهم  أصحابه  ألن  الرديء  الذوقي 
عيدهم  يف  نفسه  البلدي  املرسح  أمام  املرسحيني  عىل  إعتدوا  الذين 
سنة 2012 فجميعهم سلفيّو الفكر، رديئوا الذوق، يمارسون إرهابا 
"حوار"  فال  والتدمري  الهدم  سوى  يعرفون  وال  الراقي  للفن  را  ُمدمِّ
 mosaïqUe معهم تونسيا كان أم ِبلغة أخري ألنّهم يمثّلون فسيفساء

جامعة لكل ذوق وضيع و آسن.

المسرح البلدي :

أ.أنور الشعافي )مسرحي(

من » غزوة السلفّيني« إىل » غزوة املِزودّيني«

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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نقطة ُمعتمة يف الذاكرة الوطنية تلك التي 
تخص ما أقدمت عليه القوات الربيطانية من 
انتهاكات يف حق أبناء الشعب التونيس بتهمة 
الذي  والنسيان  النازية  القوات  مع  التعاون 
سيما  وال  االنتهاكات  تلك  ضحايا  عىل  ران 
النتمائهم  رضيبة  حياتهم  دفعوا  من  منهم 
إىل  بالنسبة  الحال  الوطن مثلما هو  إىل هذا 
شهداء هنشري الصفصافة، الواقع حوايل 20 
كلم شمال رشقي مدينة باجة، عىل الطريق 
الجهوية رقم 52: باجة نفزة باتجاه طربقة، 

عىل مقربة من دار الضيافة بُرج لالّ حاليّا.

1  - مصـادر الشهادة
وثّقنا هذه الشهادة باألساس انطالقا من 
املالحظات امليدانية التي جمعناها من املوقع 
الذي كان مرسحا لهذه املجزرة وهو ضيعة 
ومن  املكان،  ومقربة  الصفصافة  هنشري 
جملة الحوارات التي أجريناها مع عدد من 
املواطنني الذين عايشوا تلك األحداث أو كانوا 
األستاذ  مقدمتهم  ويف  مبارشة  بها  معنيني 
بنعيىس بن يوسف املحامي )ت2003( نجل 
املجزرة  استهدفتها  التي  األوىل  الشخصية 
وظّل اسمها يف الذاكرة الجماعية مقرتنا بها 
نعني الشهيد عبد الكريم بن يوسف )1901 
القسطيّل  الستار  عبد  والسيد   )1943  –
)1930 - 2008(، وهو من أبرز رموز الذاكرة 
الجمعيّة املحّلية بالجهة، والسيد حمادي بن 
عثمان بن يوسف)1924 - 2018( الذي كان 
املجزرة  هذه  عىل  العيان  شهود  من  واحدا 

الرهيبة.

2  - احتكاك بالمعّمرين
من  واحدا  يوسف  بن  الكريم  عبد  كان 
 ،)1( املحلية  املدينية  األرستقراطية  رموز 
عقاري  كمالّك  االجتماعي  موقعه  وبحكم 
كان  املحافظة  التقليدية  ثقافته  عن  فضال 
مرشحا لعرس التالؤم مع ظاهرة االستيطان 
بسهولها  باجة  جهة  كانت  التي  الزراعي 
واحدة  الغنية  الفالحية  ومواردها  الخصبة 
فبقدر  ولذلك  بالبالد،  ثقلها  مراكز  أبرز  من 
ما كانت يده مبذولة للحركة الوطنية كانت 
وممثليها  الحماية  سلطات  مع  عالقاته 
املحليني، عىل عكس بعض الوجاهات املحلية 

األخرى، غري وّدية.
ذا  معها  املضمر  رصاعه  مدار  وكان 
واجهة مزدوجة اجتماعية واقتصادية زيادة 

عىل املضمون السيايس، من ذلك أنّه:
كان يقاطع املآدب التي دأب املقيم العام  
 ،)1936  -  1933( بريوطون   peyroUton

)1940( عىل إقامتها وال يشارك فيها،
املدني  للمراقب  اعتبار  أي  يويل  وال 

،R.Clément  كليمون
وال يعبأ بالقايد ممثل السلطة األهلية،

بل إنه لم يرتدد بتاريخ 6 جويلية 1942 
البلدي، وقد  يف تقديم استقالته من املجلس 
24 جوان  كان مستشارا به عن األهايل منذ 

.1937
بينه  االحتكاك  اشتد  ذلك  مع  وبالتزامن 
وبني املعمرين انطالقا من أواخر العرشينات 

مّلا رّكز نشاطه الفالحي عىل:
للعّمال  بتشغيله  وجوههم  يف  الوقوف   -
الذين كانوا يتعّرضون الضطهاد  التونسيني 

األجانب،
املعّمرين  مزاحمة  عىل  واإلرصار   -
أشهر  كانت  وقد  املزادات،  يف  ومنافستهم 
وهو   lopez لوباز  مع  العقارية  نزاعاته 
معّمر بوادي الزرقاء، ذلك النزاع الذي خرس 
فيه املعّمرون رهانهم ضّده بعد أن نجح يف 
إثر ما  املعّمر املذكور عىل  إقامة دعوى ضد 
أبداه من رغبة يف الرتاجع عن إتمام إجراءات 
بيع ضيعته للفالح التونيس بعد أن كان قد 
الذي  القمع  مناخ  مستغال  فيها،  له  فّوت 
تسليطه  إىل  االستعمارية  السلطات  عمدت 
املاريشال  حكم  خالل  التونيس  الشعب  عىل 
عرّب  ملا  نتيجة   maréchal pétaIn بيتان 
املحور عىل  عنه غالبا من ميول نحو قوات 
النازية  القوات  واجتياح  فرنسا  انهزام  إثر 
ألراضيها، وتمّكن من كسب القضية مّما زاد 

يف تكثيف املشاعر العدائية نحوه.

3  - تحقيق حول المجزرة
الفرتة  يف  املجزرة  مالبسات  تمثلت 

إىل  فجأة  التونسية  البالد  فيها  تحولت  التي 
ميدان مبارش للعمليات الحربية بني املحور 
وتحديدا   1942 نوفمرب  من  بداية  والحلفاء 
يتقدم  األول  الربيطاني  الجيش  كان  حينما 
إرفني  املاريشال  جيوش  محارصة  باتجاه 
جبهة  مستوى  عىل   ervIn rommel رومل 
الشمال الغربي التونيس، وكانت أرايض عبد 
الجبهة  طريف  عىل  واقعة  يوسف  بن  الكريم 
معتمدية  من  بوحزام  عمادة  مستوى  يف 
باجة الشمالية اليوم )املراقبة املدنية بباجة 
بالنظر  الراجعة  العمادات  وإحدى  سابقا( 
هنشري  آنذاك:  بماطر  املدنية  املراقبة  إىل 
الصفصافة كان واقعا يف آخر الواجهة لدى 
القريّات واقعا  األنقليز يف حني كان هنشري 
التي  املناطق  يف  أي  األملان  نفوذ  دائرة  يف 
كانت قوات املحور وجيوش الحلفاء تتنازع 

السيطرة عليها.
أن  يوسف  بن  الكريم  عبد  رفض  وقد 
الريفي  إقامته  مقّر  يغادر  أو  أرضه  يرتك 
يستقر  أن  فّضلوا  الذين  أهله  إلحاح  رغم 
ومّما  باملدينة.  العائلة  منزل  يف  املقام  بهم 
يدير  أن  ينبغي  حيث  املكوث  عىل  شّجعه 
كانوا  عمومته  أبناء  من  أربعة  أّن  أعماله 
املجال  نفس  يف  عائالتهم  بمعيّة  يقيمون 

فرارا  التباعد  قليلة  الجغرايف وعىل مسافات 
املواقع  بعض  استهدفت  التي  الغارات  من 
بن  الله  عبـد  الحاج  نعني  املدينة  بباجة 
من  دستوري  وهو  )ت1950(  يوسف 
األعضاء  أبرز  وأحد  األول  الرعيل  مناضيل 
املؤسسني للجامعة الدستورية باملكان يف 18 
أفريل 1934، وعبد الرحمان بن الصادق بن 
يوسف، والصغري بن الحاج منور بن يوسف 
الذي سيفقد  املناضل رشيد بن يوسف  والد 
يف هذه املجزرة الرهيبة اثنني من أبنائه كما 
أنه سيفقد يف اليوم املوايل لها حياته قـهرا، 
الذي  يوسف  بن  الرحمان  عبد  بن  وعثمان 

سيفقد أيضا أحد أبنائه.
يوسف  بن  الدين  نور  من  كّل  كان  ومّلا 
كارنو  بمعهد  يدرسان  يوسف  بن  وحمادي 
منعتهما  وقد  بالعاصمة،   lycée carnot

إقامة  بمقر  االلتحاق  من  الحرب  ظروف 
أرسل  فقد  القريّات،  بهنشري  عائلتيهما 
عرب  الستقدامهما  وكيله  والدهما  لهما 
وبعد  والّرجال  بالخيل  جّهزه  أن  بعد  ماطر 
أن تّم إعالم املراقب املدني بباجة والحصول 
العبور من  عىل موافقته بخصوص طريقة 

جبهة إىل أخرى.
ويف األثناء كان الجيش الربيطاني يرصد 
هذه التحركات عن بعد، عىل أّن تراجعه عن 
املحور  قوات  تقّدم  بسبب  املذكور  املجال 
وعودته  الرششارة،  هنشري  مستوى  عىل 
إىل السيطرة امليدانية عليه من جديد، ترافق 
االستخبارات  من  ضابطني  حضور  مع 
األملانية  إىل هنشري الصفصافة يوم الثالثاء 
األسبوعية  السوق  يوم  وهو  مارس،   10
بمدينة باجة، وطلبا طعاما لم يكن بإمكان 
العامل الذي صادفاه هناك وهو املسّمى ابن 
الصادق أن يرفضه لهما، وما إن تّمت معاينة 
العملية حتى كانت املكيدة قد استكملت آخر 
حلقاتها، هذه هي رواية األستاذ بنعيىس بن 

يوسف.
عبد  السيد  أّكدها  أخرى  رواية  وتذهب 
الستار القسطيّل )1930 - 2008(، وهو من 
أبرز رموز الذاكرة الجمعيّة املحّلية بالجهة، 
أّن الذريعة كانت عىل ما تواتر وشاية أنهاها 
الخليفة  أسماع  إىل  البدوي  محمد  املسمى 
بمركز العمل آنذاك املسّمى عبد العزيز السـ 
محمد  القايد  من  كّل  إىل  تباعا  لتصل   ...
املدني  العجيمي )1938 – 1943( فاملراقب 

جريمة حرب انقليزية منسية في تونس :

جمزرة 11 مارس 1943 هبنشري الصفصافة
د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

الطالب نور الدين بن يوسف،  أحد ضحايا املجزرةالطاهر بن يوسف،  أحد ضحايا املجزرةعبد الكريم بن يوسف، أبرز ضحايا جريمة الحرب

the IrIsh brIGade صور للقتلة املفرتضني منّفذي مجزرة هنشري الصفصافة، الكتيبة اإليرلندية

https://www.facebook.com/zouheir.benyoussef
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 robert  1943  -  1940 كليمون  روبار 
ألفراي  الجنرال  إىل  وصوال    ،clément

الجيش  قائد   alfrey anderson أندرسون 
من  بتحريض  اتخذ  الذي  األول  الربيطاني 
الفرنسيني قرارا عسكريا تعسفيا بإعدام كّل 
من يكون حارضا بموقع الحادثة املزعومة 
بالرصاص دونما تحقـيق  الذكور رميا  من 

وال محاكمة.

4 - المجزرة: مكيدة مدبّرة أم 
وشاية كيدية؟

عىل   1943 مارس   11 األربعاء   يوم 
كان    )15.00( الزوال  بعد  الثالثة  الساعة 
1500 جندي أنقليزي من الجيش الربيطاني 
وحقده  لألهايل  بكرهه  اشتهر  الذي  األول 
نحوهم  االستفزازية  وسلوكاته  عليهم 
بتمشيط كل  قاموا  املكان حيث  يحارصون 
مزعومة  وخرائط  وثائق  عن  بحثا  املباني 
الحيلة  أعيتهم  ومّلا  أثرا،  لها  يجدوا  لم 
من  بالضيعة  وجد  من  كّل  بإيقاف  بادروا 
الذكور، وعىل شفا حفري كان قد أعّد للغاية 
تنفيذ  تّم  الجوية  الغارات  من  االحتماء 
يف  بالرصاص  رميا  باملوت  األعمى  الحكم 
عرشة أشخاص)3(، تسعة منهم تونسيون 

وعارشهم مغربي، هم كّل من:
عبد الكريم بن محمد بن الحاج منّور بن 

يوسف )42 عاما(، فالّح.
محمد يدعى منّور بن الصغري بن الحاج 

منّور بن يوسف )30 عاما( ابن عم األول.
بن  منّور  الحاج  بن  الصغرّي  بن  الطاهر 

يوسف )25 عاما( شقيق السابق.
الرحمان  عبد  بن  عثمـان  بن  الدين  نور 
بن يوسف )17 عاما(، تلميذ باللييس كارنو.

محمد الكوشادي، رئيس الَعَملة.
منور بن الصغري الجعيدي، عامل.

عامل،  الجعيدي،  الصغري  بن  فرحات 
شقيق األول.

حميدة بن منصور، عامل.
الطبوبي،  أحمد  بن  مربوك  بن  حامد 

عامل.
لم  املّروكي  يدعى  مغربي  لييل  حارس 

نتمّكن من ضبط هويته.
نهبا  الضيعتني  يف  الجنود  أيادي  وجالت 
أن  بعد  إال  ينسحبوا  ولم  وحرقا،  وإتالفا 
العراء  يف  العرشة  الشهداء  ترك  عىل  أرّصوا 
ملّدة يومني بلياليهما، وتهديد كّل من تسّول 
منهم  واحد  أي  جثمان  مواراة  نفسه  له 

الثرى.
2018 عىل  لنا يف غضون سنة  تأكد  وقد 
إثر حضور فريق من اإلعالميني واألكاديميني 
التجاوزات  طبيعة  عىل  للوقوف  اإليرلنديني 
كان  التي  الربيطانية  القوات  ارتكبتها  التي 
يقودها الجنرال أندرسون، وهو حضور يعد 
التجاوزات،  تلك  بوقوع  اعرتافا  ذاته  حد  يف 
أن  املؤيدات،  ومكافحة  القرائن  بتقاطع 
كتيبة  كانت  املجزرة،  ارتكبت  التي  الكتيبة 
 the باسم  املعروفة  الكتيبة  هي  إيرلندية، 
IrIsh brIGade  وهذا مهم يف سبيل الوصول 

إىل كشف الحقيقة. 
يف صبيحة يوم الخميس  12 مارس أسلم 
الروح  يوسف  بن  منور  الحاج  بن  الصغري 
اليوم  يف  له  ابنني  فقد  قد  كان  أن  بعد  قهرا 
السابق لريتفع بذلك عدد ضحايا املجزرة إىل 

أحد عرش شخصا.
عبد  بنت  خديجة  السيّدة  زوجته  وظلت 
النكبة  هذه  تواجه  يوسف  بن  الرحمان 
بمفردها ثمانية وأربعني)48( ساعة بصرب 
الرجال،  أشجع  حتى  عنهما  يعجز  وتجّلد 
اثنني  فقدت دفعة واحدة ويف لحظة واحدة 

من أبنائها فضال عن ابن أخيها وابن عمها، 
إحدى  بني  وحدها  وظلت  زوجها،  ثكلت  ثم 

عرشة )11( جثة.
الجوار  يف  املوجودة  الضيعـات  تنج  ولم 
بالكامل  تمشيطها  تّم  إذ  االنتهاكات  من 
من  نزالئها  كّل  باقتياد  األوامر  وصدرت 
النساء والرجال واألطفال مشيا عىل األقدام 
املراقبة  بمقّر  الفرز  مركز  عىل  لعرضهم 
املدنية بباجة. ولم يسلم من هذه اإلجراءات 
البلد  املهينة والحاّطة بالكرامة حتّى قايض 

محمد األمني السعيد )ت 1946( نفسه.
فهل كانت هذه االنتهاكات التي ارتكبتها 
القوات الربيطانية مختلفة عن تلك التي كان 
النازي قد مارسها يف أوكرانيا أو يف  الجيش 

أورادور بفرنسا؟

5 - ناج من المجزرة!

لم ينج من موت كان محققا إال رشيد بن 
يوسف )1976-1921( الذي سيكون واحدا 
من أبرز رموز قيادات الحركة الوطنية عىل 
أنّه  ذلك  واإلقليمي)5(،  الجهوي  املستويني 
الشيخ  والده  ضيعة  إىل  الواقعة  يوم  تحّول 
الصغري بن يوسف، وقد كان خايل الذهن من 
املجزرة التي ستحّل بها، ولكن حال وصوله 
إىل املوضع املسمى عني بلد حارصه االنتشار 
راجعا  يقفل  أن  إىل  اضطره  مّما  األنقليزي 
إىل مقر سكنى العائلة بباجة- املدينة ولوال 
الذي حال اعتباطا دونه  الحاجز العسكري 
والعبور إىل حيث أراد أن يميض لكان حتما 

يف عداد املوتى.

6 - حفظ الذاكرة وإعادة 
االعتبار  وطنيا ودوليا

الوطن  شهداء  سرية  من  عيّنة  هذه 
القوى  انتهاكات  وضحايا  املنسيني 
األدنى  الوطني  الواجب  ولعل  االستعمارية. 

إزاء ما قدموه يتمثل يف:
يف  أسمائهم  بإدراج  لهم  االعتبار  إعادة 

السجل الوطني لشهداء الوطن.
األجيال  ذاكرة  يف  أسماؤهم  تنقش  وأن 

بحروف من ذهب إجالال واعتبارا.
وأن تقام لهم مساّلت تذكارية عىل غرار 
ملعركة  تخليدا  مزوار  بقرص  تنتصب  تلك 
جيوش  فيها  أوقفت  التي   1943 مارس   1
وفقا  باجة،  و»أنقذت«  النازيني  الحلفاء 

بسيدي  تنتصب  التي  وتلك  نصها،  يقول  ملا 
نسري، قرب تاهنت، عىل طريق ماطر، تخليدا 
لدحر الفرنسيني الهجوم األملاني األول يف 21 

نوفمرب 1942.
وأن يتم إدراج موضع املجزرة أي هنشري 
كشفا  الذاكرة،  أماكن  ضمن  الصفصافة 
اعتبار  وإعادة  للذاكرة  وحفظا  للحقيقة 
ذلك  أّن  وأحسب  االنتهاكات،  هذه  لضحايا 
ممكن بالنفاذ املعّمق إىل األرشيف العسكري 

الربيطاني واألرشيف الرسي الفرنيس.
هذه  عن  الكشف  إىل  بريطانيا  دفع 
وإعادة  وبمثيالتها  بها  واالعرتاف  الجريمة 
باالعتذار  االنتهاكات  هذه  لضحايا  االعتبار 
عنها باعتبار أن ما ينطبق عليها ينطبق عىل 
جرائم الحرب بامتياز، وما ارتكبته الكتيبة 
التي   the IrIsh brIGade باسم  املعروفة 
الربيطانية  القوات  إىل  بالنظر  ترجع  كانت 

جريمة حرب.
-------------------------

الهوامش:
 pellIssIer)P(: DescrIptIon de la)1
réGence de tUnIs, p. 32-34, 229-231 

باملقابل  املحلية  الجمعية  الذاكرة  تحتفظ    )2

بمن  تشنّع  امللحـون  الشعر  من  بملزومات 
“تعاون” أو تخاذل.. باجة بالد الـ... حني،

 عام اليل جاء بريطون املقيم،
 محمد )الّش،،،ي( خطب خطبة ما تسوايش،

 خذا نيشان باليش،
 يجري ويتلفت وراه ...

 moncef bey كتابه  يف  املستريي  سعيد  أشار    )3
 14 كانوا  الشهداء  أّن  ص191  ج1،  باي  املنصف 

جميعهم من عائلة ابن يوسف، وهذا غري دقيق،
مناضل«  »ذاكرة  كتابه  يف  املنّكبي  الحبيب  وذكر   
غري  أيضا  وهذا   ،13 كانوا  الضحايا  أّن   19 ص 

دقيق، واألضبط هو ما ذكرنا.
يوسف،  بن  عثمان  بن  السيد حمادي  أفادني    )4
القدر  أّن  الرهيبة  املجزرة  هذه  شهود  أحد  وهو 
وحده هو الذي قاد شقيقه الشهيد نور الدين بن 
يوسف إىل حيث لقي حتفه. فقد كان مقيما بضيعة 
الربج حيث مقر سكنى والديه، عىل بعد كيلومرت 
واحد من هنشري الصفصافة الذي سيكون مرسحا 
التنقل يوميا  أنه كان يرص عىل  إال  الجريمة  لهذه 
من الربج إىل الصفصافة تشده إىل ذلك شدة تعلقه 

بعمه عبد الكريم بن يوسف.
أشار  بالذات  املشؤوم   1943 مارس   11 يوم  ويف   
إىل  الصفصافة نظرا  إىل  يتحول  بأن ال  والده  عليه 
الجميع  من  غفلة  ويف  أنه،  غري  الحرب.  ظروف 

التحق بهنشري العم . 
حيث  إىل  سيق  وقد  الكريم  عبد  عمه  رأى  ملا 
نفسه،  الفتى  يتمالك  لم  بالرصاص،  سيعدم رميا 
تشبث به، تعلق بثيابه، وهو يبكي، طلب منه العم 
أن يبتعد، طالبه عمه الطاهر أيضا أن يبتعد، وعمه 
محمد يدعى منور كذلك. القوات العنرصية الحاقدة 
اإلنساني،  الحس  فيها  مات  املوقف،  تستوعب  لم 
الجنود يهددون والشاب يرص عىل أن ال يسلم عمه 
 للموت، إىل ان انطلق الرصاص الغادر لريدي الجميع.

5(  عيل البلهوان، تونس الثائرة، ط1. تونس،1957، 
ط1،  مناضل،  ذاكرة  املنكبي،  الحبيب  ص48، 

تونس، 2003، ص ص 64،93.
الكفاح  يف  متقدم  بدور  يوسف  بن  رشيد  أسهم   
املقاتلني  إليواء  مركزا  سكناه  مقر  وكان  املسلح 
قبل  من  مرارا  أوقف  منهم،  الجرحى  ومداواة 
سلطات الحماية وتعرض محل سكناه للمداهمات 
أوت   20 حادثة  ذلك  من  مّرات  سجن  كما  تكرارا 
وبيت  بيته  االحتالل  قوات  دخلت  عندما   1952
عيل  هما  الحزب  جامعة  قادة  من  آخرين  اثنني 
خلفـة  ومصطفى   )2000  –  1915( الزالوي 
)1917 – 2001( وألقت القبض عليهم جميعا 
بعد أن دّست يف منازلهم األسلحة والذخرية وتّم 
)ت  البحري  العزيز  عبد  إيقاف  الوقت  نفس  يف 
املنتجني،  املزارعني  لنقابة  العام  األمني   )1993
االستقالل  مطلع  يف  يوسف  بن  رشيد  انتدب 
للحزب  عاما  مندوبا  ّعني  ثم  باملكنني  معتمدا 

بالكاف، استقال احتجاجا ورفض وساما.
فريقا  استقبلت   2018 مارس   15 بتاريخ   )6(
التقاط  بمهمة  جاء  إيرلنديا  وأكاديميا  إعالميا 
قوات  ارتكبتها  التي  التجاوزات  حول  شهادات 
املحور وقوات الحلفاء يف حق املدنيني العزل خالل 
الحرب العاملية الثانية يف أنحاء مختلفة من البالد 
تم  وقد  معهم،  محادثتي  وتمحورت  التونسية 
توثيقها بالصوت والصورة، ملدة ساعتني، حول 
يف  عنها  املسكوت  الحرب  جرائم  كربيات  إحدى 
الحرب وهي مجزرة هنشري الصفصافة  تاريخ 
 10 حق  يف  الربيطانية  القوات  ارتكبتها  التي 
تحقيق  ودونما  بارد  بدم  األهايل  من  مدنيني 
اومحاكمة وكان مؤدى الحوار التأكيد فقط عىل 
كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة وإعادة االعتبار 
أن  وأحسب  االنتهاكات،  هذه  لضحايا  املعنوي 
ذلك ممكن بالنفاذ املعمق إىل األرشيف العسكري 
أن  وآمل  الفرنيس،  الرسي  واألرشيف  الربيطاني 

أكون قد وفيت الضحايا حقهم.

كاتب املقال يف حوار  مع الوفد اإلعالمي اإليرلندي حول مجزرة هنشري  الصفصافة

 رواية »صفصاف«،  لريم بن زيد، حول مجزرة 
هنشري الصفصافة
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كيف يمكن الحديث عن مدينة املحرس إذا لم يكن ثّمة توافق 
املفهوم  هذا  أصبح  لقد  بها.  التّشكيليّة  الثّقافة  تأّصل  عىل  عاّم 
عالمة معرفيّة وبرصيّة ثابتة يف تاريخ املدينة منذ أكثر من ثالثة 
عقود، كما يؤّكد عىل قيمة الثّقافة كسلوك اجتماعّي لدى املبدعني 
املدينة  هذه  مبدعو  عليه  دأب  ما  هذا  والتّجديد.  بالخلق  املؤمنني 
يف شتّى املجاالت، ويف ذلك تأكيد عىل مدى وعيهم بالفكر الحداثي 

وثقافة االنتماء.
عىل  الّضوء  تثبيت  لكّن  بديهيّة،  التأكيدات  هذه  تبدو  قد 
عىل  مبارشة  يُحيلنا  املحرس  بمدينة  التّشكيلية  الفنون  موضوع 
اّلذين خّلدوا  املؤّسسني  املبدعني  املعرفيّة والّرمزية لبعض  القيمة 
أسماءهم يف تاريخ الفّن التّونيس، بإيمانهم أّن الفكرة املركزيّة اّلتي 
تفرض نفسها تتمثّل يف تذويب الثّقافة صلب املجتمع باعتبارها 
جزءا ال يتجّزأ من حياة األفراد ونشاطاتهم اليوميّة. وهذا ما أقّر 
به الفنّان يوسف الّرقيق يف كّل حوار يجريه حول سبب استمرار 
التّشكيليّة باملحرس، رغم الصعوبات والعراقيل  مهرجان الفنون 

اّلتي تعرتضه منذ تأسيسه سنة 1988 إىل اليوم.
الّرجل  هذا  فكر  يف  مضيئة  معياريّة  قيمة  عىل  هكذا  نَشهد 
فرغم  باملحرس،  التّشكيلية  الفنون  بمهرجان  اسمه  اقرتن  اّلذي 
وفاته  بذكرى  نحتفي  نحن  ها  رحيله،  عىل  سنوات  عرش  مرور 
الحاملة.  وأفكاره  وتلقائيته  نوادره  كّل وقت وحني  يف  ونستحرض 
هكذا كان يوسف الّرقيق، تلقائيّا، يرتجل أفكاره وهو رجل املرسح 
املتمّرس، واملؤمن بقيمة اإلنسان وقدرته عىل التّغيري والتـأسيس. 
يف  ألفكاره  رّوج  عندما   ،1987 سنة  منذ  فعليّا  ذلك  حدث  لقد 
الوسط الثّقايف، داعيا ألهّمية هذا املرشوع وسماته املثاليّة، وهو 
اّلذي يحسن الجمع بني املثّقفني ويدفع نحو التّواصل اإليجابّي من 
أجل التّأسيس. لقد رحل يوسف الّرقيق تاركا وراءه رصيدا معرفيّا 
هاما وقيمة ثقافيّة تشكيليّة يلتقي من حولها مبدعون من كّل 

أنحاء العالم.
واضحا،  الفنّي  النّموذج  هذا  استمرار  عىل  إرصاره  كان  لقد 
فكان املجال مفتوحا أمامه حتّى تنصهر تجّليات اإلبداع يف ثقافة 
األفراد بالجهة وتمتّد إىل ما هو أبعد، بقّوة الفعل واإليمان بالفكرة 

الّرائدة. كّل ذلك جعله يتعّلق بأفكاره ورؤاه إىل أن إلتقت من حوله 
أفكار النّخبة من فنّانني وباحثني ونّقاد... من العالم ونشأ املرشوع 
املبدعني.  ذوات  يف  الكامنة  القيمة  عن  بحثا  التّشاركية،  ظّل  يف 
العمل دون  بالجّدية يف  لطاملا نزعت نفسه نحو األجمل واألرقى، 
إعياء أو كلل، مّما دفعه إل مواصلة املشوار رفقة ثّلة من األصدقاء 
من مدينة املحرس وخارجها، فإذا به يراهن عىل تجارب الّشباب 
دون إقصاء، بإتاحة الفرصة للعصاميني واملحرتفني من الفنّانني 

عىل حّد الّسواء.
لقد بّرر يوسف الّرقيق مواقفه حول هذا املوضوع، بأّن اإلتقان 
املثايلّ يف املمارسة الفنّية جوهره الّذات املبدعة التّائقة إىل األفضل، 
عن طريق التّجديد يف األفكار وليس الخضوع إىل النّموذج الثّقايف 
تتماىش  ال  اّلتي  واإلكراهات  الجاهزة  بالقوالب  املقيّد  التّقليدي 
ومتطّلبات الواقع. فعىل الّرغم من قّلة املوارد املاليّة واألزمات اّلتي 

الّرقيق  يوسف  تمّكن  التّونسيّة،  بالبالد  الثّقافيّة  اإلدارة  بها  تمّر 
تنمو  وهي  انتظرها  جرداء،  بيئة  يف  تشكيليّة  ثقافة  ترسيخ  من 
شيئا فشيئا بالّصرب واملثابرة واإليمان والّدفع نحو األفضل. كانت 
أسلحته أفكاره الّرائدة اّلتي ورثها من بعده أجيال من املؤّسسني 
عىل  بدورهم  راهنوا  اّلذين  للمهرجان،  التّسيرييّة  الهيئة  داخل 

»يوسف  املؤّسس  الفنّان  بها  أتى  اّلتي  واألفكار  املنهج  نفس 
الّرجل إىل مصاف  أّن األقدار شاءت أن يرحل هذا  الّرقيق«. ورغم 
يف  وقيمة  شهرة  من  إليه  وصل  ما  إىل  وصل  اّلذي  وهو  الخالدين 
الوسط الفنّي، فإّن سريورة النّشاط التّشكييل داخل املهرجان، ال 
تزال دائمة بدوام األفكار البنّاءة والتّوافق بني القدرة عىل التّنظيم 

اإلداري والثّقافة اإلبداعيّة الهادفة. 

ولد يوسف الرقيق : سنة 1940 وتويف 13 ماي 2012، )72 سنة(.
- هو فنان تشكييل وممثل تونيس، ولد ببلدة املحرس )والية صفاقس(. يعد من أبرز الرسامني عىل الزجاج وهو مؤسس 

املهرجان الدويل للفنون التشكيلية باملحرس سنة 1988.
- يف أواخر الثمانينات أسّس الرقيق يف مدينته املحرس مهرجانا دوليا للفنون التشكيلية حّقق سمعة عاملية، وكان الرقيق 
هو روح هذا املهرجان الذي أصبحت له تقاليده وموقعه يف الحركة الفنية. واستطاع الرقيق أن يغرّي وجه هذه املدينة الصغرية 
عىل البحر رغم أنّها تفتقر اىل شاطئ صالح للسباحة، إالّ أّن عبقرية الرقيق جعلته ينجح يف أن يجعل من مدينة املحرس قبلة يف 

الصيف لنوع جديد من السياحة.
- كان الرقيق مؤمنا بتونس وبروحها املنفتحة عىل العالم وكان زاهدا يف املناصب محبا للحياة، نجح يف نسج عالقات واسعة 

مع فنانني ومنظمات ثقافية يف الرّشق والغرب.

فنون تشكيلية

د. محّمد الّرقيق

جتّليات اإلبداع يف الّذكرى العارشة
لوفاة الفّنان يوسف الّرقيق

صورة تتحّدث

هــو أحــد أبــواب المدينــة العتيقة بتونــس العاصمة. بني 
فــي عهــد بــاي تونــس حمــودة باشــا علــى الســور الغربــي 
للمدينــة العتيقــة. ويحمــل اســم الولــي الصالــح ســيدي 

عبــد الســالم األســمر )1475 - 1573(.
كانت توجد خارج الباب فسقية باب سيدي عبد السالم 
تجمــع بهــا الميــاه لســقاية أهــل الحاضــرة ويحتــل مكانهــا 
اليــوم الســوق و المســتودع البلدييــن وال يــزال حائــط هــذه 
الفســقية موجــودا وهــو الــذي يفصــل المســتودع البلــدي 
مــن المعهــد العالــي للفنــون الجميلة.ســبيل ســيدي عبــد 

الســالم هــو ســبيل أو حنفيــة مــاء عموميــة.
 وداخــل الســور يوجــد ســبيل ســيدي عبــد الســالم هــو 
ســبيل أو حنفيــة مــاء عموميــة. توجــد هــذه الحنفيــة ضمــن 
بنــاء صغيــر تعلــوه قبــة. وقــد بنــي هــذا الســبيل فــي بدايــة 
القــرن التاســع عشــر فــي فتــرة حكــم الوزير يوســف صاحب 
الطابــع. أصبــح معلمــا مســجال بمقتضــى أمــر مــؤرخ فــي 3 

مــارس 1915. وتــم ترميمــه بيــن 1978 و 1980.
عن تونس المدينة

باب سيدي عبد السالم
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الكشو  بوزقندة  غادة  الفنانة  معرض 
بالمركز الثقافي فندق الحدادين بصفاقس )1(. 
واالعالم  للدعاية  يافطة  تحت  جاء  المعرض 
 In( الموقع  »داخل  موسومة  اإلعالن  وليس 

 .)2(»)Ex situ( وخارج الموقع )situ
المعرض،  تقديم  بطاقة  الى  وبالعودة 
بين  الشخصي  المعرض  هذا  »يجمع  نقرأ: 
سوق  حيز  وهو  الداخلي  الفضاء  فضاءين، 
لمجال  ويتسع  الخارجي  والفضاء  الحدادين، 
بين  المعرض  ويجمع  العتيقة«.  المدينة 
في  ناحية  من  تجسدت،  متنوعة  فنية  تقنيات 
على  معروضة  آسرة  فوتوغرافية  لوحة   21
توثق  رائقة  فيديو  أفالم  و3  مختلفة،  حوامل 
»التنصيبات« الفنية من ناحية أخرى. وشكلت 
تركيبة هذه المعدات المنقولة، بالمركز الثقافي 
الفتا،  ديناميكيا  فنيا  مسلكا  الحدادين  فندق 
فني تشكيلي خصب مع  لعناق  رائقة  وفسحة 

ذاكرة المدينة وأهلها.
  ويهدف المعرض الى:

صفاقس  لمدينة  المعمارية  الهوية  توثيق 
العتيقة التي تحمل قيمة حضارية مميزة.

المرير  البيئي  الواقع  على  الضوء  إلقاء 
للمدينة التاريخية ورصد أحوال أهلها وروادها.

تثمين  الى  تطمح  توعوية  مبادرة  إطالق 
التراث بنوعيه المادي والالمادي أو غير المادي 

عموما والحرفي على وجه الخصوص.
وعندما أردت أن أكّون فكرة عن هذا المعرض 
قبل زيارته، لم أتوان عن قراءة التقديم للفعالية 
قويعة)3(  خليل  د.  ومقال  الفنية،  الثقافية 
معرضها  بخصوص  الفني  كتيبها  ومقدمة 
األستاذ  بقلم   2019 سنة  فرنسا  في  الفردي 
ايفان  الفرنسي  التشكيلي  والفنان  الجامعي 
تولوز )4( وتبين لي أن المعرض« تجربة تعبيرية 
يتواصل  أن  يطمح  وفن  ومختلفة،  جديدة 

1  - فندق ج.فنادق . أصال الخان ويتكون من مدخل )سقيفة( وصحن سماوي حوله 
وللفندق مسجد   ، لإلقامة  به غرف  علوي  للبضاعة، وطابق  عليه مخازن  تفتح  رواق 
صغري وميضاة وبيت راحة. كانت لصفاقس عدة فنادق يف حومة تعرف بهم تمتد من 
باب الجبيل اىل رحبة النعمة بنهج الباي. وبقي لنا منها فندق الحدادين وهو قرب باب 

الجبيل بنهج الحدادين. رمم وتحول اىل مركز ثقايف 
السور،  داخل  أي    )Intra muros(عن هنا  نتحدث  األركيولوجيني  قاموس  ويف   -   2

و)Exra muros(  ومعناه طبعا خارج السور.

 
عنوان:  تحت   2022 جويلية   18 بتاريخ  املغاربي،  الشارع  بجريدة  صدر  مقال   -  3
الفنانة غادة بوزقندة. جولة حارقة بني أوجاع املدينة وصيحة فزع من أجل  معرض 

املستقبل.
4  - »لقاء« بمناسبة املعرض الشخيص الفردي بمدينة ران – واجهة تواصل – باريس 

01 أكتوبر 2019 – ايفان تولوز

وهمومهم  الناس  قضايا  ويعالج  الواقع  مع 
ويتحاور معهم«. وهذا ما أكدته لي الفنانة غادة 
جمعني  الذي  اللقاء  بمناسبة  الكشو  بوزقندة 

بها.
من هي غادة بوزقندة الكشو؟

بصفاقس  والحرف  للفنون  العايل  املعهد  خريجة  هي 
التشكيلية  الفنون  يف  االستاذية  عىل  حاصلة   ،2008 سنة 

دفعتها  واألوىل يف  الرسم، بمالحظة حسن،  اختصاص  يف 
عىل مستوى املعهد. تناولت يف مذكرة بحث املاجستري يف 
الفنون التشكيلية موضوعا عىل غاية من األهمية اتصل 
تشكيلية  مقاربة  الهناء:  فن  يف  اليومية  بـ»األغراض 
سكشيني)6(«  ولوريس  لوفيك)5(  كلود  ألعمال 
مالحظة  أجله  من  ونالت   2011 سنة  ذلك  حدث 
ناقشت   2019 نوفمرب   29 وبتاريخ  جدا.  حسن 

أطروحة الدكتوراه حول »التنصيبة الفنية يف الفضاء 
السياقي« وحصلت  الفن  يف  تجربة شخصية  العمومي، 

 art et( الفنون والوسائط  الدكتوراه يف  بذلك عىل درجة 
يحتوي  والبحث  تشكيلية.  فنون  اختصاص   )médIatIon

عىل جانب نظري وآخر تجريبي ابداعي. واملعرض ينقل هذه 
التجربة امليدانية التي امتدت يف الزمن مثل خيط مشدود عىل 
وأنهجها  بأزقتها  صفاقس  مدينة  أسوار  داخل  سنوات   10
وساحاتها وسباطاتها )7(. ويف رصيد غادة مقاالت علمية 
والتطور  والعلوم  بالفن  عديدة يف مجالت محكمة يف عالقة 
لم  لو  ودفنيش  »بيتاغور  تذكر:  الصدد  وبهذا  التكنولوجي، 
يكونا من العلماء ملا أضافا شيئا للفن، والفن ذاته ال يمكن أن 
يضيف شيئا للعالم، إن لم تكن هناك عالقة جدلية وتواصلية 

بني الفن والعلم«. 
أما رسم »البورتريه« الصورة الشخصية أو »الشخيصة«- 
كما ترجمها د. خليل قويعة- عند غادة بوزقندة الكشو فهو 
كما ورد عىل لسانها »بمثابة خزان تعبريي يجري يف عروقي 
مالمحا  وتحفظ  تحفر  املجتمع  لهوية  ثقافية  وحاضنة 

تحكي وتروي وتحاكي أثر كل سرية شخصية أرسمها«.

5  - كلود لوفيك: فنان تشكييل فرنيس من مواليد 1953اهتم يف عمله الفني بالغور يف 
صميم الواقع املعييش، واستوحى رؤية تشكيلية يراوح فيها بني بضاعة االستعماالت 
اليومية والولوج داخل املناطق السكنية بغية تحويلها عن مساراتها االعتيادية، ولتغدو 
تجربته رحلة متواصلة بني ثنايا ذاكرة موصولة بالحياة اليومية، ولتمثل أعماله رشيانا 
أن املحرك األسايس  الدقيقة. هكذا نفهم  ينبض من قلب املجتمع ويرسي يف تفاصيله 
ألعمال هذا الفنان هو اليومي واألشياء التي تؤثثه هي مصدر إلهامه، وأن أعماله هي 

بمثابة انغماس كيل يف املجتمع الذي ينتمي إليه.
»لوريس  رَشع   1969 مواليد  من  إيطايل  تشكييل  فنان  سكشيني:  لوريس   -   6
القطيعة  أشكال  أي شكل من  فيه  يلغي  لتعبري فني   »  LorIs CECChInI سكشيني«» 
عن الواقع،  ليلتصق باليومي ويريس فيه عمله و يتخذ أشياءه كعنرص أسايس يف بناء 
عمله الفني ككل. أراد الفنان أن يخلق عاملا موازيا للطبيعي يقتفي فيه كل تفاصيله 
من خالل قولبة ألغراضه وإعادة خلقها يف تصميم يحاكي األصل شكليا ويخالفه ماديا، 
 »CELLuLosE»إذ يتعمد صنعها من مواد رخوة ومرنة كالبالستيك والصمغ والسليلوز

.»résInE« والراتنج
تحتها طريق  دارين  بني  الفصيح: سقيفة  يف  وكما  الساباط.  ج. سبّطات  - سبط    7
وعلّوها امتداد آلحد املنازل. وبمدينة صفاقس عّدة سباطات منها سبط »الّرومي« طبيب 
إيطايل أسكنه القايد يف املدينة العتيقة قبل االحتالل الفرنيس وسبط »غاليا » وهو طبيب 

أيضا وسكن املدينة العتيقة يف فرتة االحتالل )1881-1956(

أنت تعتربين نفسك باحثة مختصة يف الفن السياقي، ما 
هو معنى هذا الفن بالنسبة لك؟ 

التزام  أوال  يفرتض  فني،  التزام  برأيي  السياقي  الفن 
الورشة، وااللتحاق بالفضاء  االنسان بالخروج من وظائف 
وااللتزام  وساحاتها،  بأنهجها  للمدينة  الحقيقي  امليداني 
الثاني هو مبارشة الواقع مع االخرين للتعبري عن قضاياهم 
وبيئيا(.  واقتصاديا  )اجتماعيا  املدنية  حياتهم  يهم  فيما 
يملك  السياقي  الفن  حقول  يف  املشتغل  التشكييل  والفنان 
الفنية  التنصيبة  غرار  عىل  ذلك،  عن  للتعبري  الطرق  عديد 
عروض  تُقدم  حيث  األداء  وفن  املوقع  وفن  العرضية 
فرجوية/تشكيلية. وقد اخرتت من جملة التعابري »التنصيبة 
الفنية العرضية » التي ال تكتمل قراءتها إال بثالثة تفاعالت: 
التفاعل الشخيص مع املكان، التفاعل بني عنارص التنصيبة 
واملكان، والتفاعل بني »الناس« والتنصيبة. ورهان هذا الفن 
إىل  الفن  أن يتحول هذا  الواقع، أي  املبارش مع  التواصل  هو 
نشاط اجتماعي ال ينفصل عن األنشطة األخرى. ومعناه أن 
يأتيك الفن وال تذهب إليه. فالفن هنا ال يتطلب اقتناء تذكرة 
 )GalerIe( دخول. فهو ليس بابا مغلقا عىل معرض بغالريي
عاكسة  مرآة  الفنان  اعمال  تكون  حيث  واقعك،  هو  بل 

لتفاصيل مدينتك...
املصطلحات  من  »قاموس«  عىل  معرضك  يشتمل 
واملفاهيم مثل »الستار الفوتوغرايف« و»التملك« و»التنصيبة 
»السياق  أخرى  ومرة  التشكيلية«  »املطية  الفوتوغرافية« 
مختلف  مع  التفاعل  عىل  يساعد  قد  فهمها   ... الوضعي( 
أروقة هذا املعرض، وتبيان اغراضه ومحتوياته، أليس كذلك؟ 
لو اخذنا صور صناديق الربيد مثال )انظر الصورة عدد1(، 
تأّملت  فوتوغرافية مطبوعة عىل ورق،  األصل صور  يف  هي 
املكان فحولتها  الشخيص مع  التفاعل  قراءتها وبحثت عن 
اىل عنرص تشكييل وبذلك لم تعد الصورة فوتوغرافية، ولكن 

املدينة العتيقة بصفاقس
خزانة مجال تدمع هلا العني

فنون تشكيلية

الفنانة التشكيلية غادة بوزقندة الكشو
في تجربة جديدة يمتزج فيها الفن بالحياة :

حاورها : د. رضا القاّلل

جماليات األمس في واقع ينشد التغيير
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ستارا فوتوغرافيا )ورقيا أو بالستيكيا أو قماشيا(. والستار 
للشارع  أخرج  وأن  الواقع  أنطلق من  أن  معناه  الفوتوغرايف 
وأتملك عنارص معمارية وأشياء يومية: بابا يف نهج، جدارا، 
صناديق  تشكيلية.  مفردات  إىل  ...وأحولها  بريد  صندوق 
ثالثة  لها  واستبطنت  لسانية،  دالالت  لها  أصبحت  الربيد 
بالربيد(،  ترسل  كانت  التي  )الرسالة  املايض  زمن  أزمنة: 
عرص  يف  الالمتناهية  )االرساليات  اآلنية  التاريخية  اللحظة 
الزاجل حامل  )الحمام  السحيق  االلكرتوني( واملايض  الربيد 
السياق  هو  وهذا  للجغرافيا(.  املخرتقة  القديمة  للرساالت 

الوضعي أو الوضع السياقي الذي فجر العمل الفني. 
هذا  عدد2(:  الصورة  )انظر  واالبن  /األب  الجد  صورة 
الطفل يف الصورة كأنه يتوارث مهنة والده أو جده ربما ولكن 
يف الحقيقة هي مجرد صورة ورقية /كارتونية ألصقتها عىل 
الجدار حذو دكان والده املزعوم )الدهليز بباب الغربي( )ملئ 
واقع  بني  مفارقة  تكمن  هنا  الفوتوغرايف(.  بالستار  الفراغ 
فيه ايهام برصي أو خيال وكأنه توارث ملهنة »الصبابطية« 
اندثار توارث هذه املهنة  )8( عرب األجيال وواقع يشدد عىل 
 )In sItU( املوقع إذا يف  الصورة كانت  التقليدية. قراءة هذه 
والعمل الفني أيضا ال تتم قراءته إال يف املوقع، وإال ال نرى يف 

ذلك غري تكريس لخيانة املكان. 
يف  و»التملك«  التشكيلية«،  »باملطية  املقصود  هو  وما 

قاموسك الفني؟ 
بخصوص املطيّة التشكيلية، فأنا استعمل ما هو موجود 
كما  وحقيقته  الواقع  أقدم  بل  أزّوق،  ال  العتيقة،  املدينة  يف 
هو بدون تنميق أو فوتوشوب )الصورة املفربكة(. وأحرص 
الواقع كما هو لكي يراه الجميع ويعرف  عىل أن يبقى هذا 
ال  املوقع،  العتيقة.  املدينة  يف  نعيشها  التي  املرة  الحقيقة 
 )sUpport او  )الحامل  التشكيلية  واملطية  له شيئا...  أضيف 
تضاد  أو  والظل  الضوء  ثنائيات  عىل  رحمه...ألعب  من 
الخفي  وثنائية  والبعد  القرب  ثنائية  الواضح/املظلم وكذلك 
بني  تفاعال  أنشأ  أنني  والحصيلة  عدد3(.  )صورة  والظاهر 
هي  هذه  املوقع.  يف  التشكييل  والعنرص  الحقيقي  الفضاء 

»اللعبة- املغامرة« يف نهاية األمر. 
الفن  عليه  ينبني  هام  عنرص  هناك  أخرى  ناحية  من 
تمّلك  أي  للواقع وألغراضه«  املبارش  »التمّلك  السياقي وهو 
فضاء املدينة )l’approprIatIon( فالتملك سالحي، وبدونه ال 
أستطيع أن أنشأ عميل التنصيبي، ومن أهم مقومات التملك: 
االلتزام باختيار الجاهز، واملبارشة التعبريية من خالل إلغاء 
عن  والتخيل  الفني،  والعمل  املتقبل  بني  الفاصلة  املسافة 
التعبريية  التمثيل )représentatIon ( والفورية  وساطة 
التي تتطلب التخيل عن امليتافيزيقي واالهتمام بالفيزيقي، 
إىل  ألحوله  العتيقة  املدينة  يف  موجود  عنرص  أي  وباختيار 
بطريقة  املدينة  تملك  إىل  سعيت  فقد  تشكيلية،  مفردة 
تهدف  الفوتوغرايف.  بالستار  التغطية  يف  تتمثل  شخصية 
مقومات التملك التي اخرتتها اىل الوصول املبارش إىل املتلقي 
إىل  فقد سعيت  الواقع،  بأدوات  الواقع  التعبري عن  أجل  من 
لهذا  والجمالية  املفاهيمية  بالروح  مشبعة  تجربة  خوض 
الرصح املعماري الذي يحتضن طاقات تعبريية تستلهم من 
والعالقات  التفاعالت  كل  وتحول  األولية  مقاييسها  الواقع 
إىل جمالية. تلك هي بعض االحتماالت الجمالية، عىل سبيل 

الذكر ال الحرص، التي سعيت إىل استدراجها.
ونظام  واملكان،  الزمان  عرب  املعرض  هذا  يف  بنا  انتقلت 

األروقة هو اختيارك يف تقديمه، أليس األمر كذلك؟ 
تقول  كما  كلمة«  ألف  من  أفضل  »الصورة   1 الرواق 
املدينة  إغراق  تم  كيف  ونقل  بنّي  فقد  الصينية،  الحكمة 
العتيقة بالنفايات. وهذه اقىص درجات اإلهمال والتهميش 
املخربة  واملباني  بالتصدعات  ينئ  تاريخي  بكنز  والعبث 
واألبواب املهشمة. اما الرواق 2، فننتقل من واقع »مديني« 
املدينة،  ذمة«  »عىل  طائلة  أموال  أرحب.  خيال  إىل  مرير 
ويف  الكنز  هذا  ترميم  يف  وأمال  حلما  جدرانها  عىل  أعلقها 
من  التحول  هذا  عن  تعبري  إنه  ودرره،  معامله  عىل  الحفاظ 
املغلق إىل املفتوح. وكلمة »يف الخدمة« )en servIce( -عنوان 
هذا الرواق- أعطي بها داللة لسانية. فداللة الطمس والفتح 
الرتاث  إلنقاذ  اثرا  لها  نرى  لم  التي  للبنوك  الذع  نقد  هنا 
واملدن التاريخية عىل غرار تجربة اليونان ومكناس املغربية 

وغريها. 
وبالنسبة للرواق 3، فهو مفارقة قد ال تخطر عىل بال، اذ 
يصدمك سور محروق فيصيبك بالحزن: السور الذي سخر 

8  - الصبابطي ج.صبابطية . وهو الحّذاء.

له األهايل تاريخيا الغايل والنفيس... السور الذي يكاد يحتل 
أنهم  حتى  القدامى  املدينة  سكان  أذهان  يف  املقدس  مرتبة 
املخّزن  عائالتهم  زيت  من  األسطورة  تقول  كما  يرّممونه 
عندما يحتاج اىل التدخل األكيد والعاجل. من يتخيل أن نجد 
هذا السور حامي املدينة وأهلها محروقا يف أكثر من مكان 
يحيط  مازال  الذي  خارجها  وربما  بالدنا  يف  الوحيد  وهو 
باملدينة من جهاتها األربع. وهو رهان تسجيل صفاقس يف 
لليونسكو. نحن نعيش حقيقة عرص  العاملي  الرتاث  قائمة 
حياة«)صورة  بـ«إطار  الرواق  هذا  عنونت  وقد  التفاهة!! 

عدد 4(.
ثائرة ال عىل املستوى الفني وحده،  بل وأيضا عىل مستوى 

ثوب املدينة املعماري املمّزق!
تهتم  فوتوغرافية  صور  ففيها  و6  و5   4 األروقة  أما 
وخاصة  للمدينة  والالمادي  املادي  الرتاث  من  اخر  بجانب 
نجارة »الجبوز« وبهذه األروقة حشد من الكوادر أو اإلطارات 
الذهبي  اإلطار  بعدا رمزيا. فنسجل مفارقة بني  تأخذ  التي 
الذي يجب أن نحافظ عليه واإلطار األسود الحارض األكرب يف 

املدينة العتيقة.
ناقدة  بارصة  إىل عني  بالرضورة  التشكييل  الفن  يتحول 
هي  االنتباه  يلفت  وما  املدينة.  يلف  الذي  الحزين  للواقع 
دكاكني  عىل  نثبّتها  أن  يمكن  التي  الفوتوغرافية  الستائر 

الحرفيني فتغري مشهد املدينة وتعطيه عمقا فنيا رائقا.
صدمة  ينقل  األول  أن  فنرى  الثالثة،  الفيديوهات  اما 
قارئا  يصبح  وكيف  الفني  للعمل  واكتشافه  »الصنائعي« 
تنصيب  طريقة  يسجل  الثاني  والفيديو  طارئا.  تشكيليا 
أسلط  الفوتوغرايف  فبالستار   )In sItU  ( املوقع  يف  العمل 
الضوء عىل حرفة محلية بصدد االندثار - نّجار الجبوز)9( 
املارة  وأتقاسم  »الّصبط«،  يف  رشائطيا  ستارا  -فأضع 
تفاعلهم من خالله عبور املكان والتاريخ. أما الفيديو الثالث 
والذي يعود تركيبه اىل سنة 2016 فهو أول رشيط يل بمعنى 
الفيديو التشكييل الذي انتجه، وقد استفدت فيه من أفكار 
وأعرتف  الالمادي.  الرتاث  يف  الباحث  البقلوطي  النارص  د. 
طفولتي  مرتع  صفاقس،  يف  الحرفيني  بخيال  استعنت  أني 
ومدينة إقامتي وعميل، يف انشائه وتركيبه، ألحاكي ابداعهم 

وانقل مشاغلهم.
املدينة  إىل »الصنايعية« وإىل  التي قادتك  البوصلة  ماهي 
اهتماماتك  محور  وصنّاعه  الفضاء  هذا  لتجعل  العتيقة 
وبحوثك وإلهامك، ويف ذات الوقت مصدر قلقك واضطرابك 

وحريتك؟
التقنيات  بني  من  وهي  الطباعة،  يف  »صنايعي«،  والدي 

األدوات  الجبّوز لصالبته يف صنع  املسّن. يستعمل خشب  الزيتون  - جبّوز مطلقا    9
صانع  هو  الجبّوز«  و«نّجار  »الهّروسة«  ومنها  املنزلية  األدوات  وبعض  الفالحية 
أطراف  يف  أصحابها  واستقّر   )1998( قائمة  الصناعة  هذه  التزال  األشياء.  هذه 
الشعبية  والتقاليد  الكلمات  االرشيف،«معجم  يوسف  الزواري-  عيل  الحدادين.  سوق 

بصفاقس«ص.146.  

التي أدرجتها يف صنع الستائر الفوتوغرافية ملعريض وكانت 
مدخال الهتمامي بكل ما هو حريف ابداعي. من جهة أخرى 
احتضنتني  التي  البيئة  فهي  العتيقة  املدينة  جيدا  أعرف 
...املدينة العتيقة بالنسبة يل هي سحر املايض، وهي ملهم 
كبري، لم اكتشف منها إال النذر القليل اذ جمعت مقرتحات 
عديدة إلنجاز مشاريع أخرى، إال أن نواكب املدينة واوجاعها 
كانت أعمق بكثري ...لم أكن أتخيل وجودها يف هذا الفضاء 

التاريخي الذي يعود اىل ما يقارب 1200 سنة.
فكيف  التجربة،  لهذه  باحرتام  نقف  أن  البد  النهاية،  يف 

تمكنت غادة من هذه املغامرة؟
شكرا - هناك يف الحقيقة عدة نقاط ضوء ربما أبدأها من 
الشخصية  تجربتي  يف  االكاديمي  العلمي  مع  الفني  تمازج 
والتي كان لفتح مسار الدراسة يف مرحلة الدكتوراه باملعهد 
العايل الفنون والحرف بصفاقس يف املجاالت البحثية التالية 
فيها.  العميق  األثر  وامليديا(  التصميم،  التشكيلية،  )الفنون 
مديرة  طرف  من  به  حظيت  الذي  األكاديمي  التأطري  ثم 
ألطروحة  اعدادي  فرتة  طيلة  الرشيف  إقبال  االستاذة  البحث 
فنية  قامات  مع  الثرية  العلمية  والنقاشات  الدكتوراه، 
العوي  وحيد  ود.  دحمان  الهادي  محمد  د.  مثل  واكاديمية 
ود. كمال الكشو ود. ألفة نجيمة وغريهم. هذا باإلضافة اىل 
العاملية عىل غرار األستاذ  الفنية  التجارب  االحتكاك ببعض 
ايفان تولوس Ivan toUloUse  )10( والتي كانت محطة 
ران  مدينة  يف  فردي  بمعرض  توجت  رائعة  وتجربة  هامة 
 claIre موجاي   كالر  التشكيليني  والفنانني  الفرنسية، 
 Ilham enveroGlU إنفريوغلو  وإلهام  maUjeaIsمن فرنسا 

يف  العمل  مشاركتهما  رشف  يل  كان  واللذين  تركيا  من 
بانكيس  العاملي  الفنان  بتجربة  بتأثري  وأنتهي  ورشتيهما. 
أطروحة  األساسية يف  )11(التي شكلت مرجعيتي   bansky

أثرا الفتا فيها. لقد بلغت شهرته حدودا  الدكتوراه وحملت 
قصوى وجعل فنه رسالة عاملية، وكشف يف أعماله عن بعد 
الذين  أولئك   « بني  من  الفنان  هذا  ويعترب  رهيب،  إنساني 
عاشوا التجارب اإلنسانية ألزمانهم ونجحوا يف التعبري عنها 
أفكار  من  التجارب  تلك  تتضمنه  ما  مع  متناسب  بشكل 
فنية،  رجة  وأحدث  الواقع  من  انطلق  وتكنولوجيا.«.  وعلم 
بل زلزاال عىل سطح األرض قلب به أدبيات الفن وموازينه. 

الدكتوراه  طلبة  مؤطر  فخري  أستاذ  فرنيس.  تشكييل  فنان  تولوس:  إيفان   -  10
اختصاص فنون تشكيلية تطبيقية بجامعة ران 2 الفرنسية.

املتحدة من مواليد1973. من خالل تعقب  الواليات  الشارع من  فنان  بانكيس:   -  11
يستوحي  املعارص  الفني  أثره  أن  نستشف  أن  يمكن  بانكيس  للفنان  التعبريي  املسار 
من الواقع مقاييسه األولية وينطلق منها لبناء خطابه التشكييل، كما أن مصادر بحثه 
مؤثراته  يف  تبحث  أصبحت  ما  بقدر  الفني  العمل  إىل  مبارشة  تتجه  تعد  فلم  اتسعت 
التكييف  التملك عرب  القول بأنها أعمال فنية سياقية، تعتمد طريقة  ومسبباته ليصح 
بني عنارص املكان والصورة، كما تعتمد عىل تلصيق النسخ السرييغرافية لرسومه عىل 
جدران املدينة ليحقق تملكا ضمن سياق، ذلك أن الفنان يسعى إىل إلغاء املسافة بني 

الفن والواقع املعييش من خالل مواكبته اللصيقة ملستجدات العرص لكي يعرب عنها.

غادة بوزقندة، سيناريو، صورة فوتوغرافية، املركز الثقايف سوق الحدادين، صفاقس، 2022 
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صورة تتحّدث
قــد يكــون األندلسيـّــون هــم الذيــن حملــوا معهــم تقنيــة تقطيــر 
زهــور البرتقــال وهــي عمليــة تتــّم إّمــا في البيــوت أو آلّيــا بالمعامل 

الخاّصة.
فــي  يتــم  “روحــه”  وتقطيــر  الّزهــر  زيــوت  اســتخراج  كان  وإذا 
بدايــة الّربيــع فــإّن مــاء الّزهــر يرافــق ســّكان الوطــن القبلــي علــى 

مــدار الّســنة.
وعمليـّــة التـّــقطير وتحديــد مقاديــره ومــّدة طبخــه وكيفيــة تبريــد 
األوانــي نشــاط يتوارثــه النســوة عــن أمهاتهــن أو جّداتهــن ويتــم 

ذلــك بولــه كبيــر تتداولــه األســرة.
وتحتفظ كل أسرة بأواني التـّقطير وهو األنبيق الذي انسحب 

اسمه العربي على كّل آالت التـّقطير في اللـّغات األوروبية.
يعــاد تركيــب تلــك اآلالت وغســلها وتلميعهــا فــي بدايــة شــهر 
ــة  ــي عــن بقي مــارس مــن كّل ســنة، ويختلــف إنبيــق الوطــن القبل
المناطــق األخــرى فهــو مكــّون مــن قــدر كبيــر يســّمى” قــازان” مــن 
النحــاس بالنســبة لألســر الميســورة وطينــي لباقــي العائــالت، 
وقــد يســتعمل البعــض أنصــاف البراميــل، أّمــا الغطــاء وهــو 
“المكــّب” فمصنــوع مــن الفخـّــار البســيط وينطلــق منــه خرطــوم 
يختــرق  الّزجاجــة  عنــق  حجــم  فــي  بأنبــوب ضّيــق  ينتهــي  طويــل 
قــدرا يســّمى “المحبــس” يمــأل بالمــاء البــارد ويعــاد ملــؤه كّلمــا 

ارتفعــت حــرارة المــاء .
الوحدة األساسية هي “الوزنة” التي تعادل أربع كيلوغرامات، 
ويســتخرج منهــا بعــد التـّــقطير مقــدار زجاجتيــن أّوليتيــن مــن مــاء 

الّزهــر العالــي والمركــز وزجاجتيــن مــن الّســائل العادي.
أّمــا أهــم ســائل يجّمــع بدّقــة وبإبــر خاصــة فهــو زيــت الّزهــر وهــو 
ذلــك الــذي يطفــح فــوق مــاء الزهــر علــى مســتوى عنــق الّزجاجــة، 
ويجمــع قطــرة قطــرة ويســّمى روح الّزهــر الــذي يقتنيــه منتجــو 
العطــور الذيــن يأتــون كّل ســنة إلــى الوطــن القبلــي أثنــاء فتــرة 

تقطيــر الّزهــور وربّمــا يقيمــون طيلــة الموســم.
يحفــظ مــاء الّزهــر فــي قواريــر خاصــة تســّمى “فاشــكا” وهــو 
ــر تنفــرد  ــري الســم القــارورة االســباني، وهــي قواري تعريــب تقدي
مــن  أو  البالســتيك  مــن  سلـّــة  علــى  وتثّبــت  أســفلها  بانتفــاخ 
الســّمار الــذي تصنــع منــه الحصائــر وتتفنـــّن النســاء فــي تزويقهــا 
و تزيينهــا بعنايــة فائقــة ودقــة متناهيــة إذ تصنــع لهــا أغلفــة 
مطــّرزة بخيــوط الفّضــة والعــدس الالمــع تضــاف إلــى الشــبكة 
تلــك  مــن  الــزواج  أثــاث  يخلــو  وال  الفّضــي،  الــورق  أو  الحريريّــة 

الجميلــة. القواريــر 
ومنافــع مــاء الّزهــر عديــدة ومتنوعــة كــدواء للحّمــى والسـّــعال 
ــة أوفــي  ــمس ويدخــل فــي تركيبــة عــّدة أدويــة محليـّ وضربــة الشـّ

الصناعــات الكيميائّيــة وصناعــة الحلويــات.
عن »تونس زمان«

تقطير زهور البرتقال

فالفن بالنسبة له ليس صورة معلقة يف إطار، بقدر ما هو 
شخصية  مواقف  تحمل  التي  املبادئ  من  توليفة  أو  مبدأ 
انسانية. ناهيك ان هذا الفنان قد فتح موقعا عىل االنرتنت 
اعماله، ووضع حصيلة  لبيع بعض  به حساب جاري دويل 
هذا الحساب وكل التربعات عىل ذمة الجمعيات الخريية12. 
األمل شعارا  يُخوت )جمع يخت( تحمل صورة  قام برشاء 
ومرجعية فنية وهي الفتاة التي ترفع بالونة / قلبا )الصور 
عدد 5(. وتحولت هذه اليخوت إىل تنصيبة فنية عرضية ليس 
للسياحة أو عنوانا للثراء، إنما لهدف كان حقيقة عميقا يف 
التزامه اإلنساني وهو إنقاذ املهاجرين العالقني يف البحار«. 
ولقد اعتز الفنانون بفتوحاته الجمالية والفكرية الخالصة 

للفن ال يف بالده فحسب، بل كل ارجاء العالم. 
الفنون  لتاريخ  بالنسبة  مهما  حدثا  املعرض  يحمل  هل 
التشكيلية، أم هو حركة مفتوحة عىل املجهول؟ وهل تضع 
تجربتها »يف املرسح املفتوح« باملدينة العتيقة بصفاقس يف 

سياق عاملي؟ 
ويف ختام هذا الحوار الشيق مع الفنانة والدكتورة غادة 
بوزقندة الكشو، ويف كلمة موجزة، أردت أن ألخص سريتها 
العلمية والعملية عىل طريقة منهجية التفاعالت، بقراءة حلم 
الفنانة، وهي منغمسة بلذائذ تجربتها، وشغف تفاصيلها، 
وال  جديد.  فن  بوالدة  ومبرّشة  االسترشافية  رؤيتها  مؤكدة 
شك أنها بصدد لعب دور تاريخي يف إشاعة مفهوم الجمال 
مستوى  اىل  باملجتمع  االرتقاء  إىل  فتسعى  الكونية  بمعانيه 
يؤهله لفهم الفن يف حالته الصافية من أجل أن يكون سحر 

12 -  الرابط يف الحساب الخاص لبانكيس باإلنستغرام يصور من خالله فيديو لليخت 
الذي اقتناه وكرسه يف سبيل الخدمة اإلنسانية )انقاذ املهاجرين

الغير شرعيين ):
/https://www.Instagram.Com/p/CEEhxqgF7gu

لويس ميشال«، ومن  اليخت«  باسم  الصفحة رابطا ملوقع  بانكيس يف تفس  يقدم  كما 
خالل هذا املوقع يمكن ألي شخص أن يودع املال يف حساب

)اإلعانات  الرشعيني  غري  املهاجرين  ومساندة  إلعانة  نقدية  تربعات  هدفه جمع  جاري 
وصلت يف رضف أقل من شهر لـ 47.876,20 أورو ):

https://mvLouIsEmIChEL.org

املايض ممكنا... وال شك، يبقى السفر طويال.
»حلمي أن أصنع رواقا فنيا عىل خارطة املدينة العتيقة 
فضاء  عرب  العاملي  املستوى  عىل  له  وأروج  بصفاقس، 
سياحي.  مسلك  مع  مرتبطا  يكون  أن  واألفضل  االنرتنات، 
أضع فيه عدة لوحات تشكيلية بطريقة الستار الفوتوغرايف. 
لقد تجولت كثريا بهذا الستار وأوراقي وأدواتي داخل املدينة 
التاريخية، وما أكثر الجدران املطموسة واألبواب املغلقة التي 
تطويرها  يمكن  أو  فكرية،  مقرتحات  اىل  أحّولها  أن  يمكن 
بطرق غري متناهية بالعودة إىل الرتاث. فاملدينة العتيقة لها 

الرمزية املحلية،  التي تؤهلها ألن تكون بحجم  العوامل  كل 
اتجاه صياغة تفكري جمايل  األبواب يف  أمامي  وهو ما فتح 
جديد بخصائص محلية، وقيم متجددة تسمح بنقل الواقع 
يغمره  حيوي  مجال  وأزقتها وصنع  املدينة  أنهج  إىل  الفني 
للمدينة« هكذا كانت نهاية هذا  الرتاثي  املوروث  رس جمال 
اللقاء، حلم يكرب ويتجدد، برؤية احدى الفنانات التشكيليات 
العريقة، تصنع تاريخا  الراقيات من بنات مدينة صفاقس 

جديدا عىل أنغام الفن التشكييل وبروح الشباب املبدع.

غادة بوزقندة، الزمكان، صورة فوتوغرافية توثق تنصيبة فنية، املركز الثقايف سوق الحدادين، صفاقس، 2022 
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وقد  إالّ  االجتماعي ومنّصاته،  التواصل  لوسائل  متابع  ما من 
وقف عىل الجدل الّدائر الثّائر، حول نقاش الّرحمة وجوازها ومدى 
حاشد  بني  ما  وذلك  املسلم،  لغري  والّدعاء  االستغفار  مرشوعيّة 
درجات  أقىص  يف  تفّرق  مؤّسساتيّة  دينيّة  بمعايري  للنّصوص 
تسامحها بني فعل طلب الّرحمة، وفعل الّدعاء باملغفرة للميّت غري 
إمكانيّة  مع  الثاني  دون  األّول  بإمكانية  بالجزم  وتنتهي  املسلم، 
وجود شهادة يف الدنيا دون اآلخرة، ومابني مستنفر للنّصوص ألجل 
الله تعاىل وعدم اعتبار كّل أهل الكتاب مكذبني  بيان سعة رحمة 
بالجنّة من  الفوز  تقدير  أو غري مّوحدين، مفّوضني  بنبوة محمد 

عدمه للّه سبحانه وتعاىل وحده دون سواه.    
ولعّل تلك األيقونة التّي كانت تنقل الخرب فصارت هي الخرب، 
الغاشم  االحتالل  يد  عىل  مغتالة  النّار  صخب  يف  رحلت  واّلتي 
صخب  يف  عاشت  التّي  األيقونة  تلك  الوحشيّة،  والصهيونيّة 

واألرس،  واالعتقال  القمع  وعنف  الهمجيّة،  االقتحامات 
الصحافة  بأمانة  سنة  عرشين  من  ألكثر  فنقلت 

الحّق  صوت  القضيّة،  صاحب  اإلخبارية،وبحرقة 
التي  املجيدة  تلك  وأهله،  الظلم  وصورة  للعالم 

إالّ  أبت  للقضيّة،  نرصة  بالّشهادة  التحمت 
رحيلها  بعد  مماثال  صخبا  وراءها  ترتك  أن 

وجداال  صخبا  األبيّة،  فلسطني  أرض  عىل 
الّراحلة  العتناق  مفاجئ  انتباه  مرجعه 

التعاطف،  فبعد  املسيحيّة،  للديانة 
لحظة  إبّان  العاملي  والغضب  والتأثر 

إىل  »املسلمني«  من  شّق  انتبه  الخرب، 
بهم  فإذا  عيىس،  دين  عىل  كونها 
ينفي  ال  موضوعيّة،  بأكثرهم  أو 
ومسريتها  املهنيّة  الفقيدة  خصال 

النضاليّة، إالّ أنّه يورد حججا دينيّة ألجل االعتذار عن عدم إمكانه 
لحظة  ويف  بهؤالء،  فإذا  لها،  االستغفار  طلب  أو  عليها  الرتّحم 
دمويّة فارقة، يف لحظة نضاليّة حارقة، يف لحظة املصدح واألرض، 
يصبحون عىل درجة عالية من الكفاءة العلميّة العقديّة، واملعرفة 
هؤالء  أّن  ذلك  الكتاب،  وآيات  السنّة  بنصوص  الدقيقة  املفّصلة 
يرتّحمون  وال  املسيحيّة  يتّزوجون  غريبة،   عجيبة  مفارقات  ويف 
عليها، ويرثونها كزوجة وال ترثهم، ويسمحون بزواج القرّص وال 
البنات يف أفغانستان وال يهتّمون، وتُغتال  يهبّون، وتغلق مدارس 
النّساء الكاشفات لوجوههّن وال ينزعجون، ويؤكل حّق اليتيمات 
تطول حول  القائمة  أّن  والواقع  يبالون،  وال  واألّمهات،  واألخوات 
ولالتّباع  العقول،  دون  للنّصوص  هؤالء  استحضار  من  نماذج 
والتّقليد والتمّسك بالترّشيعات البرشيّة املنتهية، دون رشيعة الحّق 
والعدل واإلنصاف الباقية، بل عىل األصّح، فإّن هؤالء يستحرضون 
يف كّل »فرصة« من املمكن أن تكون مفصليّة، نتاج فكر قام عىل 
صارخة  مجانبة  يف  والتّقليد  النّقل  عليه  فغلب  الحرفيّة،  تقديس 
القراءة  تنعدم  إذ  وعامليّته،  الستمراره  الضامنة  اإلسالم  لقيم 
املتبرّصة الواعية لدى غالبيّتهم، مع أّن نصوص القرآن ما انفكت 
العقل، بل  للتأّمل والتّدبر والتفكر وإعمال  القراءة بالّدعوة  تربط 
تربط اإليمان والتّقوى بكّل تلك األفعال العقليّة واملناهج املنطقيّة، 
إذ وردت  ماّدة )عقل( ومشتقاتها تسعا وأربعني مّرة  يف القرآن 
إىل  هذا  منه،  موضعا  عرشة  ثماني  يف  التفّكر  ذُكر  كما  الكريم  
َعىَل  أَْم  الُقْرآََن  يَتََدبَُّروَن  أََفاَل   « تعاىل  قال  والنّظر،  التّدبر،  جانب 
ُقلُوٍب أَْقَفالَُها« محّمد/24 مع مالحظة نربة التّوبيخ يف اآلية،  كذلك 
أُولُو  َوِليَتَذَكََّر  آَيَاِتِه  بَُّروا  ِليَدَّ ُمبَاَرٌك  إَِليَْك  أَنَْزْلنَاُه  تعاىل:« ِكتَاٌب  قوله 
األَْلبَاِب«ص/29 وما بني االستنباط والتفكر يف الّدليل، يدفع القرآن 
متكّررة  مفاهيميّة  تراتيب  إىل  الحاجة  ووعي  املعنى  إبداع  نحو 
متالحقة تحقق مركزيّة اإلنسان يف الكون بغاية تحّمل عبء الهّم 
نمطيّة  عن  بعيدا  املتجّددة،  اإلنسانيّة  سياقاته  وفق  الحضارّي 
وإقصائها  الخاتمة،  الرّسالة  بتهميش  املنذرين  والتقليد  االتّباع 
عن آنها وزمانها، وتحقيق عزلتها،  دون ضمان آلليات ووسائل 
استمرارها، وفعلها يف املنجز الحضاري البرشّي، والتّي نّص عليها 
القرآن وفق نظامه املنطقّي، وتلك هي أمانة االستخالف. كّل ذلك 

يأتيه هؤالء يف قالب من الغرور والعصبيّة املعرفيّة.

للمسألة  األبرز  التّداعيات  من  الواقع  يف  هي  النظريّة  وهذه 
املطروحة يف هذا املقال يف بعدها الفكرّي ويف عمقها األنرتوبولوجّي، 
والتفسرييّة  الفقهيّة  بمؤسساتها  الرتاثيّة  املدّونة  عىل  يحيل  ما 
هذه  إزاء  املدّونة  تلك  توّرط  مدى  عن  وتساؤالت  والحديثيّة، 
اغتيال  خرب  أعقبت  التّي  امللفتة،  اإليمانيّة/العقديّة  االنتفاضة 
وعي  ومدى  عاقلة،  أبو  شريين  املناضلة  الفلسطينيّة  الصحفيّة 
من  اإلسالمّي  الخطاب  تخليص  عىل  الجرأة  برضورة  املّدونة  تلك 
رسديّات القطيعة كما العزلة والكراهية، وذلك عىل خلفية التمسك 
بل  العقيدة  إىل  تُنسب  تمييزيّة،  عنرصيّة  واستنباطات  بدالالت 
تٌعّد ركنها الّركني،يف حني أنّها لم تكن قطعا من أغراض اإلسالم، 
وذلك منذ عهده املبكر فضال عن راهنه. ففي بيان التّأيل عىل الله 
رسول  قال  قال:  إذ  جندب،  حديث  نورد  سبحانه،  عليه  والتحّجر 
لفالن،  الله  يغفر  لن  والله  رجل:  »قال  والّسالم:  الصالة  عيه  الله 
فقال الله:« من ذا الذي يتأىّل عيلّ أن ال أغفر لفالن؟ إني قد غفرت 
له، وأحبطت عملك« رواه مسلم، ويف حديث أبي هريرة: أّن القائل 
وآخرته«،  دنياه  أوبقت  بكلمة  »تكلم  أبو هريرة:  قال  عابد،  رجل 
عىل  نقف  الرشيف،  النبوي  السّمو  وهذا  الّرفعة  هذه  مقابل  ويف 
دعوى اإلجماع لدى اإلمام األلباني والتّي تعود إىل القايض املالكي 
كثريا  النووي  عنه  ينقل  والذي  هـ،  املتوىف544  اليحصبي  عياض 
انعقد  »وقد  النووي قوله:  نقل عنه  إذ  يف رشحه لصحيح مسلم، 
اإلجماع عىل أّن الكفار ال تنفعهم أعمالهم وال يثابون عليها بنعيم 
بحسب  بعض،  من  عذابا  أشدُّ  بعضهم  لكن  عذاب،  تخفيف  وال 
جرائمهم«، وعليه، فإنّه ويف ربط لطلب االستغفار باألعمال، فإّن 
إذا  أعمالهم  مع  نفعا  يُجدي  ال  بل  فقط،  يحّرم  ال  للكفار  الّدعاء 
أبوعاقلة، وبحسب  »الكفر«، ويف سياق حادثة شريين  ماتوا عىل 
الكتاب، فهي ومغتالها سواء،  أهل  وباعتبارها من  اإلجماع،  هذا 
وهي والغاصب املحتل سواء، وهي والقائم بجرائم ضّد اإلنسانيّة 

سواء؟ فمالكم كيف تُجمعون؟؟ 
القول  أّن  الشافعي ت458ه،  البيهقي  املسألة، يعترب  ويف هذه 
بأّن أعمال الكافر الّصالحة ال تنفعه يف اآلخرة، إنّما هو قول »بعض 
نّسب عىل  قد  اإلمام  فهذا  إجماعا،  ليس  فهو  والنّظر«  العلم  أهل 
األقّل، بل ذهب أكثر من ذلك، إذ اعترب أّن اآليات واألحاديث الواردة 
يف بطالن عمل الكافر الخريِّ إذا مات عىل الكفر، يمكن أن تُحمل عىل 
معنى إخراجه من النّار وإدخاله الجنّة،. كما أّن الفقيه املالكي ابن 

الفرس األندليس الذي تويف نهاية القرن الّسادس للهجرة، اكتفى 
بالقول  بوجود قولني يف املسألة ولم يّرجح بينهما، كما إّن الفقيه 
الحنفي أحمد الكوراني -تويف نهاية القرن التاسع- اكتفى بإيراد 
ينتفع  »الكافر«  أّن  رّجحوا  ومّمن  به،  وجزم  وحده  الثاني  القول 
بعمله الصالح يف اآلخرة، الفقيه الحنفي واملحدث محمد أنور شاه 
الخفاجي )1069  الدين  الكشمريي )1353 هـ( والعالمة شهاب 

هـ( والعالّمة شهاب الدين اآللويس )1270 هـ( وغريهم.
لباقة  وعدم  كبري  إحراج  من  ماحدث  مسؤوليّة  فإّن  وعليه، 
عىل  يقع  املسلم،  لغري  واالستغفار  الرتّحم  جدل  بطرح  مزعجة، 
والفهم  القراءة  يف  تجديد  نحو  بالّدفع  الدينيّة،  املؤسسات  عاتق 
عىل  شاهدة  تبقى  ال  حتّى  األصل،  النّص  إىل  بالعودة  واإلستنباط 
ال  استعماريّة  لحظة  يف  املخالف،  مع  والقطع  التّكفري  مواقف 
إنسانية بامتياز، لم تحرتم حتّى موكب الجنازة املهيب، ففيما 
أثبت االحتالل عدم تفرقته ما بني مسلم ومسيحّي يف االنتهاك 
والوحشيّة، عمل جماعتنا مّمن حّولوا القداسة من النص إىل 
ما نُسج حوله من أفكار برشيّة، عىل تأييده وخدمته من حيث 
ال يشعرون، ولو دفع املحتل ماليني الدوالرات ألفضل مؤسسة 
إعالميّة قصد إلهاء الّرأي العام عن صور بشاعته، ملا ُوفقت يف 
الرئيسيّة  القضيّة  عن  والتضليل  التمييع  درجة  بنفس  ذلك 

التي هّب إليها وبرع فيها جماعة الحرفيّات والنّقول.
إىل  مّوجه  وخطابي   – اليوم  الحاجة  تتأكّد  لذلك 
من  االختصاص  أهل  ومن  الجامعينّي،  من  النّخب 
األكاديمينّي،وإىل املجامع الفقهيّة ومراكز،ومخابر 
ويف  الترّشيع  ويف  الرشعيّة  العلوم  يف  البحوث 
وضّم  التّعاون  إىل  وغريها-  االجتماعيّة  العلوم 
الجهود، لحلحلة براديغم الهيمنة، وهّز عرش 
سلطته التّي ما انفكت تحجب وجوه االختالف 
الترّشيعي املتنّوع الذي تجّرأ عليه األوائل، واتّسمت به مناظراتهم، 
املعقولة،عىل  وبالحجج  بالرباهني  ثريّة  مدّونة  وضع  من  ومكّن 
العقل  إىل  حتما  واملنتقلة  ختمه  بعد  الوحي  بوجهة  منهم  وعي 
مدار التّكريم االلهي للبرش، هذا فضال عن القواعد واملناهج التّي 
اإلسالميّة  املجتمعات  فيها  الّزمن،عرفت  من  قرون  عرب  تأّسست 
والعالقات اإلنسانيّة مع غري املسلمني تحّوالت كثرية، تقتيض منّا 
موصول  جديد  فكر  إنتاج  نحو  املعابد  حراسة  عن  تخلينا  اليوم 
فيه،مستثمر  واالجتهاد  الوعي  سبل  مع  قاطع  غري  بسابقه 
الفعل الحضارّي،  لها،منتج لغريها، ناقد، مغربل، متحنّي لفرص 
لفّض  املوروث  يف  التقليب  عىل  منكفئ  وغري  باملبادرة،  سابق 

نزاعات وإشكاالت الّراهن.
أهل  من  أعتربني  إنّني  وبما  املسالة،  بهذه  يتعلق  وفيما 
يف  التوضيحات  بعض  تقديم  واجبي  من  أنّه  أعتقد  االختصاص، 
شأنها، فأقول –والله أعلم- أّن اآلية الكريمة »َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن 
 َ ِكنَي َوَلْو َكانُوا أُويِل ُقْربَٰى ِمْن بَْعِد َما تَبنَيَّ آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمرْشِ
َلُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيِم« التوبة/113 ذكرت املرشكني، ولم تذكر 
قوله  يف  القرآن  يجيب  ؟؟  ملاذا  ذلك،  يف  واضحة  الكتاب وهي  أهل 
َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِٰلَك ِلَمن يََشاُء  تعاىل:« إِنَّ اللََّه اَل يَْغِفُر أَن يرُْشَ
النساء/48، والرّشك  َعِظيًما »  إِثًْما  اْفرَتَٰى  َفَقِد  ِباللَِّه  ْك  يرُْشِ َوَمن   ۚ
-كما هو معلوم-جعل رشيك لله أو أكثر، يف العبادة ويف الخلق ويف 
لكن  ذلك  دون  ما  يغفر  فالله  الله،  عند  الكبائر  أكرب  امللك...وهو 
مّوحدون،  مؤمنون  هم  إذن  الكتاب  فأهل  به،  يرُشك  أن  يغفر  ال 
عليه  بنبّوة محمد  يؤمن منهم  لم  من  إالّ  وليسوا قطعا مرشكني 
نتبع  الرسل لكن ال  الصالة والّسالم، فنحن كمسلمني نؤمن بكّل 
دينهم، وذلك جزء من أركان اإليمان،أّما عن أية سورة البيّنة رقم 
ِكنَي يِف  6 وهي قوله تعاىل : إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمرْشِ
يَِّة » فنالحظ فيها »من«  نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُوَلِئَك ُهْم رَشُّ اْلرَبِ
والتّي هي تبعيضيّة يف رأيي املتواضع  - رغم أّن غالبيّة التفاسري 
اعتربتها بيانيّة- وعليه، فهي تفيد البعض من أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا بما أُنزل عىل محمد -صىل الله عليه وسلم- وهذا االعتبار 
من«  ال«  من  لدّي  تأكّد  هوى،إذ   عن  ينبع  ال  تبعيضيّة  كونها  يف 
التبعيضيّة الثانية والتّي تجيب األوىل، واملذكورة يف قوله تعاىل »َوإِنَّ 
إَِليِْهْم  أُنِْزَل  َوَما  إَِليُْكْم  أُنِْزَل  َوَما  ِباللَِّه  يُْؤِمُن  َلَمْن  اْلِكتَاِب  أَْهِل  ِمْن 

قلق الجّنة والّنار وإطالقّية الحقائق اإليمانّية :

شريين أبو عاقلة بني دهس االحتالل وجدل االستغفار
د. منية العلمي



يوم  الفتاة« عشية  »تونس  نظمت جمعية 
بالذكرى  احتفاال  الجاري  ماي   14 السبت 
اللقاء  افتتاح  تم  وقد  لتأسيسها.  العارشة 
بقيادة  أجراس   لفرقة  موسيقية  بمداخالت 
بألحانه  تجول  الذي  بوعالق  عادل  الفنان 
والشهيد  درويش  ملحمود  بديعة  نصوص  يف 
الجمعية  التزام  اىل  بذلك  مشريا  بلعيد  شكري 
طيلة سنواتها العرش  بقضايا الوطن التونيس 

والعالم العربي عامة.
 استعارت هذه الجمعيّة اسمها من حركة 
القرن  مطلع  يف  تونس  يف  نشطت  وطنية 
الشباب  »حركة  باسم  كذلك  ُعرفت  العرشين 
حانبة  باش  عيل  زعمائها  من  وكان  التونيس« 

وعبد العزيز الثعالبي وغريهما.
حمزة  الجمعية  رئيس  قدم  كلمته  ويف   
كانت  مذ  الجمعية  تاريخ  عن  بسطة  عمر  
بينهم  يتطارحونها  شباب  رؤوس  يف  حلما 
ويفكرون يف إيجاد وسائل لتحقيقها. وانطلقت 
اختارت  الكرتوني  موقع  إنشاء  عرب  الجمعية 
له اسم »تونس الفتاة« قبل ان يتطور املرشوع 
الفكري لتتكون بذلك سنة  2012 وتشتغل عىل 
والرتاثية  والفكرية  البحثية  األصعدة  مختلف 
الثقافة  لخدمة  متطوع  متوقد  شباب  بفضل 
العلمي  والعطاء  اإلبداع  بهاجس  ومسكون 

واملعنوي  املادي   الدعم  وجدوا  ولقد  واألدبي 
من  مؤسسة ›كونراد اديناور« التي اسهمت يف 
إشعاع الجمعية وتواصلها لسنوات عرش طوال 
سياسية  أولوية  الثقافة  فيه  تمثل  ال  يف ظرف 
خدمة  يف  الصمود  فيها  ويعترب  اجتماعية  او 

الثقافة شكال من أشكال النضال.
من  العديد  دور  إىل  عمر  حمزة  وأشار 
حلم  ساندوا  الذين  واملفكرين   الجامعيني 
هؤالء الشباب ورافقوه معربا عن حرسته عىل 
الراحل جان فونتني  من غادر منهم عىل غرار 

والدكتور أحمد الطوييل.
عرشين  من  فيديو  تقديم  الحفل  وتخلل 

العرشية  يف  الجمعية  نشاط  يلخص  دقيقة 
الفائتة تّم فيه عرض مختلف الندوات العلمية 
أن  كما  املفكرين.  كبار  بحضور  نظمها  التي 
جمعية "تونس الفتاة" كانت سبّاقة إىل تنظيم 
مناظرات بأسلوب أكسفورد منذ سنة 2013 . 
كما اهتمت بالشعر عرب تنظيم عّدة تظاهرات 
من أبرزها »أكاديمية الشعراء« يف 2018 والتي 
جانب  إىل  وشاعرة.   شاعرا   16 بتأطري  قامت 
الباحثني الشبان  إىل  البحثية املوجهة  املشاريع 
ومجلة  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  يف 

»حروف حرة » التي أسست يف مارس 2020.
من  الثاني  الجزء  الجمعية  وخصصت 

إنجاح  يف  ساهموا  مّمن   عدد  لتكريم  حفلها 
عامر  بن  توفيق  الدكاترة  غرار  عىل  أنشطتها 
العلمي  ومنية  عيىس  ولطفي  النيفر  وحميدة 
وإقبال الغربي وزينب التوجاني وسهام النجار 
التونسية  الثقافة  لفقيد  تكريم  تقديم  تم  كما 

أحمد الطوييل.
من  للحارضين  بعد  ما  يف  الكلمة  وأعطيت 
أعضاء الجمعية  للحديث عن حارضها وآفاقها 
كما أعرب الكثريون عن فخرهم وتوقهم نحو 
اعرتفت سوسن فري  املشوار يف حني  مواصلة 
التي  بالتحديات  املديرة  الهيئة  أعضاء  إحدى 
إىل  تعيق تحّولها  والتي  الجمعية  تعرتض عمل 
وهي  سيما  ال  األركان  تامة  ثقافية  مؤسسة 
وللتطوع  املتطوعني،  عىل  كيل  بشكل  تعتمد 
بأن  الحارضون  وأجابها  قولها.  حسب  حدود 
من  بكثري  أكرب  الجمعية  تقدمه  الذي  األمل 

السواد املحيط بنا.
أخرى  موسيقية  بفقرة  اللقاء  واختتم   
أغان  عدة  تقديم   فيها  تم  أجراس  ملجموعة 
»إني  مثل  الحارضين  تفاعالت  ألهبت  اخرى 
اخرتتك يا وطني« وقصيد  »قالت سمكة« الذي 
أين  يخربني؟  من  يرشدني؟  من  ب«  ينتهي 

وطني؟ ».. 

احتفاال بذكرى تأسيسها العاشرة:
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41الشارع الثقافي
أَْجُرُهْم  َلُهْم  أُوَلِئَك  َقِلياًل  ثََمنًا  اللَِّه  ِبآيَاِت  يَْشرَتُوَن  اَل  ِللَِّه  َخاِشِعنَي 
اآلية  فهذه   ، عمران/199  آل  اْلِحَساِب«  يُع  رَسِ اللََّه  إِنَّ  َربِِّهْم  ِعنَْد 
بني  الخالف  عن  وباإلستغناء  الكتاب،  أهل  كّل  تكفري  عدم  تؤكد 
الكريم يفرّس  القرآن  أّن  بالنسبة ل »من«، ذلك  التبعيض والبيان 
بعضه بعضا ألجل بلوغ غاياته ومقاصده، فالّرسالة القائمة عىل 
النبّي عليه الصالة والّسالم »  املحبّة ومكارم األخالق، بدليل قول 
إنّما بعثت ألتّمم مكارم االخالق« ، والرسالة القائمة عىل مقصد 
أخرى«  وزر  وازرة  تزر  وال  تعاىل:«  قوله  بدليل  واإلنصاف،  العدل 
عمل  من  كّل  نصوصها  وفق  تجازي  التي  والرسالة   ،18 فاطر/ 
صالحا:« إّن الله ال يظلم مثقال ذّرة وإن تكن حسنة يضاعفها« 
مع  اآليات  بعض  يف  حاسمة  كانت  الرسالة  تلك   ، النّساء/40 
الكتاب، ومع من نقض عهده  أهل  املسلمني من  اعتدى عىل  من 
معهم، ومع من بادرهم باإلساءة، ولكنها باملقابل كانت رحيمة 
منهم:«ال  املساملني  يف  تعاىل  قال  املؤذين،  غري  منهم،  بالصادقني 
من  يخرجوكم  ولم  الدين  يف  يقاتلوكم  لم  الذين  عن  الله  ينهاكم 
املقسطني«  يحّب  الله  إّن  إليهم  وتقسطوا  تربّوهم  أن  ديارهم 
املمتحنة/8 ، وقال كذلك:« وما يفعلوا من خري فلن يُكفروه والله 
أيضا:«  املساملني  النصارى  يف  وقال  باملتّقني«النساء/115،  عليم 
أّن  إنا نصارى ذلك  الذين قالوا  آمنوا  للذين  أقربهم موّدة  ولتجدن 

منهم قّسيسني ورهبانا وأنّهم ال يستكربون وإِذَا َسِمُعوا َما أُنِْزَل 
 ۖ اْلَحقِّ  ِمَن  َعَرُفوا  ا  ِممَّ ْمِع  الدَّ ِمَن  تَِفيُض  أَْعيُنَُهْم  تََرٰى  الرَُّسوِل  إىَِل 
اِهِديَن«املائدة82/83، وهذا عىل  يَُقولُوَن َربَّنَا آَمنَّا َفاْكتُبْنَا َمَع الشَّ
غرار ورقة بن نوفل عّم خديجة ريض الله عنها والتّي تجمع أغلب 

الّروايات أنّه كان نرصانيّا.
ومناسباته، ومنظومة  النّزول  أسباب  راجعنا منظومة  فلو    
من  وغريها  القرآن  علوم  يف  والعاّم  والخاّص  واملنسوخ،  النّاسخ 
مخارج  عىل  لوقفنا  املعنى،  الحاالت  بعض  يف  تقيّد  التّي  اآلليات 
الوضع  يف  أولويّاتنا  ترتيب  إعادة  يف  تفيدنا  دالالت  عىل  تفتح 
الحضاري املتدني ألمتنا، وتفتح ملسالك نحو تواصل مرشوع مع 
املخالف املحرتم لكياننا ولقضايانا العادلة، عوض االحتجاج مثال، 
بأّن الوارد من تلك اآليات انتهت صلوحيّة داللته ألنّها تتحّدث عن 
أهل الكتاب قبل البعثة أو الذين لم تصلهم نبوة محمد عليه الصالة 

والسالم، فهل تلك املنظومات مقّدسة بقدر نصوص القرآن؟؟
خصوصيّة  له  شعب  الفلسطيني  الشعب  إّن  القول،  خالصة 
مميّزة تدخل يف طبائع املجتمعات، وسياقاتها السياسيّة والثقافيّة 
إسالم مواطنيه،  أو  بمسيحيّة  يهتم  ال  واالجتماعيّة وغريها،فهو 
هو شعب يعتنق قضيّة جمعت بني أفراده حّد تمام االنسجام، دون 
بحث يف عرقية أو مذهبية أو أي انتماء، لفرتة ربع قرن وشريين 

ناقلة الخرب صوتا وصورة، واكبت كل مراحل النضال، رابطت يف 
معهم  صامت  وربما  املحتاجني  الصائمني  إفطار  أمنّت  األقىص، 
ولم يسأل أحد عن دياناتها ولم يهتم بذلك برش، ذلك هو الشعب 
أجراس  وتقرع  بالتكبريات،  جوامعه  مآذن  تصدح  الفلسطينّي 
بيت  عجز  عكس  عىل  الّصحيح،  من  عن  الّسؤال  دون  كنائسه 
وقف  األقىص  حصار  ففي  ؟«،  مالصحيح  شعري  »ياليت  املعري 
املسيحي قبل املسلم، ويف حصار كنيسة القيامة، وقف املسلم قبل 
املسيحّي، تلك خصوصيّة ذلك الشعب العظيم التي تنضاف للعديد 
املناسباتّي  والتزامكم  بإيمانكم  تزايدوا  .فال  األخرى  خصاله  من 

الذي يستفيد منه العّدو، عىل مزيد نبش الجرح يف األرض.
عذرا شريين أنّنا أثرنا هذه القضيّة ودماؤك الطاهرة لم تجّف 
وعىل  بعضنا  حماقة  عىل  الحبيبة  فلسطني  يف  إخوتنا  عذرا  بعد، 
الجبانة  االغتيال  حادثة  خلفته  الذي  األلم  لحجم  تقديرهم  سوء 
وحجم غطرسة العّدو، وعذرا ربنّا، يا رّب العاملني، ألنّهم تجاوزوا 
حدودهم يف األدب مع مقامك فتجرؤوا عىل مصادرة رحمتك التي 
وسعت كّل يشء، ذلك أّن جاللك وحدك املفّوض  بالغفران لعبادك 

من عدمه.
العزيز  أنت  فإنّك  لهم  تغفر  وإن  عبادك  فإنّهم  تعّذبهم  »إن 

الحكيم« املائدة/ 118.

متابعات

»تونس الفتاة« تكرم ثّلة من المفكرين واألكاديميين
رانيا العابد

د.منية العلمي ود.اقبال الغربي ود.الطيب الطوييل )ابن الراحل أحمد الطوييل( خالل تكريمهم 
من قبل رئيس الجمعية حمزة عمر
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الثقافة  دار  نظمت  الرتاث،  بشهر  إحتفاال 
بالخليدية  الشباب  دار  مع  بالرشاكة  بالخليدية 
تظاهرة  ومرناق،  بالخليدية  املدني  واملجتمع 
وذلك  لوالدي  و  ليا  أجدادي  تراث  بعنوان  ثقافية 
بداية  األثري  أوذنة  بموقع  14ماي   السبت  يومي 
ماي   األحد15  و  الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  من 
العارشة  الساعة  عىل  بالخليدية  الشباب  بدار 

صباحا.
الفنون  يف  معرض  األول:  اليوم  برنامج  يف 
موسيقي  وعرض  آرت  أوتينا  بعنوان  التشكيلية 
من الرتاث التونيس وعرض ألعاب فروسية وعرض 

ملاجورات أوتينا بالخليدية.
الرسكلة  يف  الثاني:ورشات  اليوم  برنامج  يف 
والقولبة واأللعاب الرتاثية ونسج الفراشية القلعية 
رقمي  ومعرض  الخرجة  بعنوان  فرجوي  وعرض 
ومداخلة  التاريخ  عرب  التونيس  التقليدي  للباس 
حول األزياء التقليدية التونسية يف العصور القديمة 

وعرض للباس الروماني.

دار الثقافة بالخليدية تحتفل بشهر التراث مات من الحمامات« إحتفالية بشهر 
ْ

»رّش
التراث بعنوان »اللباس التقليدي هويّة 

وطنية وخصوصية محلية«

ملتقى فنون الحرف والمعارف التقليدية بباجة

عبق الذاكرة بالمركز الثقافي
بمقرين إحتفاال بشهر التراث

تظاهرة »المحفل« بالزهراء

تزامنا مع احتفاء مؤسسة املركز الثقايف الدويل 
بشهر  والفنون  للثقافة  املتوسط  دار  بالحمامات 
الحمامات  وبالتعاون مع جمعية سفريات  الرتاث 
بني  يجمع  احتفاليا  يوما  املؤسسة  ادارة  تنظم 
العروض الحية ملختلف مراحل التخطيطات الالزمة 
الحمامات  لعرائس  الكبري  الحفل  لتصميم مالبس 
كما سيضم لقاء مع مختلف املتدخلني املحليني يف 
األجزاء  بعض  يصور  فنيا  وعرضا  الصناعة  هذه 
باستعراض  والخاصة  الزواج  حفل  من  الخفية 

املالبس التي ترتديها العروس يوم زفافها. 
املوعد سوف يكون يوم 18 ماي  بدار سيبستيان 
باملركز الثقايف الدويل بالحمامات بداية من الساعة 
عرشات  جهد  تكريم  أجل  من  صباحا  العارشة 
الذي يعترب عالمة  الحيوي  املجال  العامالت يف هذا 
فخر وأصالة لدى املرأة الحمامية  اذا تعترب  مدينة 
الزاخرة  املناطق  من   واحدة  التونسية  الحمامات 
بلباسها باذخ التطريز الذي يربز الخصائص الفنية 
بأنامل تنتقي كل ما هو مبهر  للقطعة املصنوعة 

املستعملة واملطرزة  التي تميّز األقمشة  الخاصة  الرتكيبة  إىل  وجميل يف تصاميمها إضافة 
تحت عادة بخيوط الذهب والفضة واملطعمة بالعقيق بمختلف ألوانه. بالزهراء  الثقافة  بدار  إنتظمت 

إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية 
هّن  جمعية  مع  وبالرشاكة  عروس  ببن 
بلدية  و  الزهراء  ومنتزه  الزهراء  وبلدية 
 13 الزهراء من  الزهراء، تظاهرة املحفل يف 
بشهر  احتفاال  وذلك  الجاري  ماي   15 إىل 

الرتاث.
وكان الربنامج كالتايل:

يوم الجمعة 13 ماي 2022 عىل الساعة 
الثالثة مساء:

املحفل  بعنوان  التقليدي  اللباس  خرجة 
الزهراء  مدينة  شوارع  يف  الكرنفال  مع 
وعرض الفروسية ببطحاء السوق األسبوعي 

لسامي الشعاوري
أيام  طيلة  التقليدية  للصناعات  معرض 

التظاهرة.
من  بداية   :2022 ماي   14 السبت  يوم 

الساعة الثالثة مساء
مسابقة يف أكلة الكسكيس

عرض حكواتي لرابعة قاليد
مداخلة حول اللباس التقليدي

الساعة  عىل   2002 ماي   15 األحد 
منتصف النهار:

عرض حكواتي للحكواتي هشام درويش
تكريم املشاركني

يف إطار اإلحتفال بالدورة 31 لشهر الرتاث تحت شعار : » اللباس التقليدي هوية وطنية 
وخصوصية جهوية«  وبالتعاون مع كل من وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية  واملندوبية 
الجهوية للصناعات التقليدية بباجة واملندوبية الجهوية للسياحة بباجة  ، نظمت املندوبية 
الجهوية للشؤون الثقافية بباجة يومي 13 و 14 ماي  الجاري فعاليات الدورة األوىل  مللتقى 
الجهوية  بالخصوصية  للتعريف  جادة  محاولة  يف  بباجة  التقليدية  واملعارف  الحرف  فنون 
الذي  واملتنوع  الثري  التقليدي  اللباس  ميادين مختلفة وخاصة منها  والتقليدية يف  الرتاثية 
يوم  من  بداية  يومني  مدى  عىل  تواصل  الذي  امللتقى  فعاليات  وإنطلقت  الجهة  به  تتميز 
الرياحي بتستور« معرضا للحرف واملالبس  الثقافة »إبراهيم  13 ماي  حيث إحتضنت دار 
التقليدية وخرجة للعرس التقليدي األندليس وعرض للباس التقليدي املحيل وحصة للتذوق يف 
األكالت الرتاثية أختتمت بعرض موسيقي للفرقة الشيخة للمالوف بتستور . وفضاء معلم 
دڨة األثري إحتصن فعاليات اليوم الثاني من امللتقى أي يوم 14 ماي  والبداية كانت بإفتتاح 
ومن  التقليدية...  لألكالت  تذوق  وعرض  التقليدية  والصناعات  الحرفية  للمنتوجات  سوق 
الفقرات األخرى التنشيطية ، معرض لوحات وورشات حية يف الفنون التشكيلية تحت عنوان 
بموقع  التاريخية  املعالم  ملختلف  تعريفية  وجولة  وخصوصية«  تجذر  التقليدي  »اللباس   :
دڨة األثري وعرض فني لـ»ثالثي النهاوند« وعرض حكواتي للطفل والعائلة ومقهى ثقايف 
وتقديم كتاب األلعاب الشعبية: طفولة يف البال للكاتب والباحث حاتم الرياحي ومن الفقرات 

التنشيطية األخرى عرض أزياء لباس تقليدي وعرض موسيقي تراثي »ننده األسياد«...
يف  بنفزة  معرضا  العزيز«  عبد  بن  »عمر  الثقافة  دار  احتضن فضاء  نفسه  اليوم  ويف   
الصناعات التقليدية« ومعرض لخريات املليكة  وورشات حية يف الحرف التقليدية وعرض 
أزياء للباس التقليدي املحيل ومعرض لألكالت الشعبية وأختتمت التظاهرة بعرض موسيقي 

تراثي بعنوان  » ورا الباليك » لجمعية محمد الحيدري للمرسح بباجة.

مع  بالرشاكة  ماي    17 إىل   13 من 
والطفولة  للشباب  املندمج  املركز 
بمڨرين تنتظم تظاهرة ثقافية بعنوان 
الرتاث  بشهر  إحتفاال  الذاكرة"  "عبق 

باملركز الثقايف بمڨرين.  
 13 الجمعة  يوم  تم  االفتتاح   
والنصف  الثانية  الساعة  عىل  ماي  
مساء  بعرض فرجوي متنوع تنشيط 
حلقة  بعنوان  القاعة  وداخل  خارجي 
لالنتاج  االسكا  لرشكة  وترهويجة 
الفني يتضمن عرض اللباس التقليدي 
الشعبي  والرقص  الرتاثية  وااليقاعات 

واأللعاب...
تنشيطي  عرض  كذلك  الربنامج  يف 
تنشيط  التقليدي  باللباس  لألطفال 
السيدة إيمان الفقيه وورشة يف صناعة 
نورة  السيدة  تأطري  والحيل  الشاشية 

بن فرج والسيدة زينة بن رمضان.
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إنطلقت يوم 12 ماي  بفضاء البازيليك 
ربيع  ملهرجان  االوىل  الدورة  طربقة  يف 
و15   14  ،13 أيام  وتواصلت  جندوبة 
تحت  دراهم  وعني  بطربقة  الحايل  ماي 
شعار”جندوبة عاصمة السياحة الجبلية” 
ونظمتها جمعية “تونس للكل” باإلشرتاك 
الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  مع 
للسياحة  الوطني  والديوان  بجندوبة 
والرياضة  للشباب  الجهوية  واملندوبية 
“دعم  برنامج  مع  وبالتعاون  بجندوبة 
اإلتحاد  من  املمول   ” املستدامة  السياحة 
 ” وجهتنا  “تونس  برنامج  و   األوروبي 
  bmz و    ”GIz tUnIsIe“ من  بدعم 

وعدد من املؤسسات الجهوية واملحلية.
صويف”  عرض  مع  كانت  البداية   
املخازنية حرضوا” للمخرج محمد عيل بن 
جمعة مع عرض أزياء تقليدية للمصممة 
إيمان خليفة يف إطار إحتفال الجهة بشهر 
الذي  التقليدي  باللباس  والتعريف  الرتاث 

تتميز به والية جندوبة.
أيام  إمتداد  عىل  األنشطة  وتنوعت 
دراهم  بعني  املريج  مخيم  يف  املهرجان 
ترفيهية،  رياضية،  أنشطة  يف  وتتمثلت 
بيئية، سياحية وثقافية مثل إرساء مكتبة 
املهرجان  عىل  الوافدين  لكل  مفتوحة 
واملشاركني فيه إىل جانب ورشات يف صنع 

الفخار ومعارض للمنتوجات التقليدية يف 
إطار تشجيع الحرفيات و إتاحة الفرصة 

لهن للتعريف بإبداعاتهن.
حول  مستديرة  مائدة  إلتأمت  كما 
الناشطة  عليها  أرشفت  البيئة  حماية 
مع  املرشقي  رانيا  البيئية  السياحة  يف 
كربى  فنية  وعروض  للحكواتي  عروض 
 dj blackjack و  الجرادي  يارس  للفنانني 
“حلم”  بعرض  سيشارك   dj benjemy و 

dj hamza  والفنان.. البلجيكي
فكرة املهرجان هي باألساس تشجيع 
التفاعلية  والسياحة  البديلة  السياحة 
الطبيعية  جندوبة  مكتسبات  وتثمني 
الدعم  إىل  باإلضافة  والسياحية  والبيئية 
البرشي وتظافر مجهودات عديد األطراف 
إنجاح  يف  والجهوية  املحلية  السلط  مع 
هذه الدورة التأسيسية من مهرجان ربيع 

جندوبة.
مشعة  صورة  تقديم  أهدافه  ومن 
الطبيعي  املكسب  وإبراز  للجهة  وجديدة 
مزيد  عىل  والتشجيع  الهام  والبيئي 
أكدت  و  عليه  واملحافظة  به  التعريف 
تعريف  إىل  السعي  يف  الجمعية  دور  عىل 
التونيس يف كل مكان من الجمهورية أوال 

بمكتسبات بالده.

محمد علي بن جمعة وياسر جرادي في الدورة 
األولى لمهرجان الربيع بجندوبة

مدينة بوسالم تحتضن مهرجان
»عبد الرحمان الكافي« للشعر الشعبي

دروس عن بعد يقدمها 
المعهد العمومي 

للموسيقى والرقص 
بحمام األنف 

سالف وٱية دغنوج ولطفي بوشناق ضيوف مهرجان األصيل للموسيقات المغاربية بصفاقس

وتحت  الرتاث  لشهر   31 الدورة  إطار  يف 
وطنيّة  هويّة  التقليدي  »اللباس  شعار 
الثقافة  دار  تنّظم  جهويّة«،  وخصوصيّة 
الرحمان  »عبد  مهرجان  فعاليات  بوسالم 
 18 اىل   13 الكايف« للشعر الشعبي وذلك من 

ماي الجاري.
بعنوان«  وثائقي  بمعرض  اإلفتتاح 
ومعان«  صور   : التونيس  التقليدي  اللباس 
من انتاج األستاذ منصف كريمي والذي قّدم 
يف اليوم ذاته محارضة بعنوان« خصوصيات 
حسب  التونيس  التقليدي  اللباس  ومميزات 
الفنون  يف  موسيقي  حفل  تاله  الجهات« 
الشعبية من تقديم مجموعة » ديما موزيكا« 

بقيادة الفنان الشعبي مهدي حنايش.
الجاري  ماي   14 ويوم 
املدينة  بشوارع  إنتظم 
والفنون  للفروسية  كرنفال 
الشعبية من تقديم مجموعة 
الفارس  بقيادة  الخليفات 
تقديم  ثم  خليفي  نعيم 
من  شعبية  شعرية  قراءات 
قبل الشعراء صديق القادري 
وعبد  عمدوني  ومنصف 
إثر  لتعرض  بركاني  الحق 
ذلك مرسحية » ظروف« من 
الدرامية  الفنون  مركز  إنتاج 

والركحية بنابل.
ويوم 15 ماي الجاري كان 
مجموعة  عرض  مع  املوعد 

من العروض املرسحية الرتاثية 
املدارس  تالمذة  قبل  من 
األطفال  ورياض  اإلبتدائية 
عرض  تقديم  ثم  ببوسالم 
الحكواتيّة  قبل  من  الحكواتي 
ويختتم  جويني  بسمة 
18 ماي الجاري  املهرجان يوم 
يف  موسيقي  حفل  خالل  من 
تقديم  من  الشعبيّة   الفنون 

الفنان منذر سعيداني.

 أكدت وفاء الزحاف رئيسة مهرجان األصيل خالل كلمتها يف الندوة الصحفية أن هذا 
املهرجان يهدف اىل خلق فرص التالقي وتبادل الخربات والتجارب املوسيقية املغاربية اىل 
العروض املميزة تختلف عن السائد بمشاركة فرق موسيقية من  جانب تقديم باقة من 

داخل وخارج البالد واملختصة يف نمط املالوف والفن الغرناطي.
وسيكون لعشاق املالوف والفن األصيل خالل السهرة األوىل يوم 18 ماي الجاري عرضا 
لفرقة نادي األصيل للموسيقى العربية بصفاقس بمشاركة الفنانة التونسية ٱية دغنوج 

وعرض خاص من فرقة الراشدية رششال من الجزائر .
ويف السهرة الثانية، سيكون عشاق الفن األصيل عىل موعد مع عرض موسيقي تؤمنه 
من  للمالوف  نوى  مجموعة  عرض  جانب  اىل  الليبية  بنغازي  من  املوسيقى  رواد  فرقة 

القريوان، بمشاركة الفنانة القديرة سالف. أما السهرة الختامية، فسوف تؤمنها الجمعية املوصلية للطرب الغرناطي 
بوجدة من املغرب اىل جانب عرض لفرقة الرشيدية من تونس يؤثثه الفنان القدير لطفي بوشناق.

وقد حرصت هيئة املهرجان عىل تكريم ثلة من الفنانني التونسيني والذين أسهموا يف اثراء الساحة الفنية وطنيا 
وعربيا عىل غرار تكريم الفنانة سالف والفنان محمد العش. وللتذكري، تعترب جمعية األصيل للموسيقى املغاربية من 
الجمعيات الناشئة حديثا والتي تأسست سنة 2020، وأستطاعت أن تتميز يف مدة وجيزة من خالل اهتمامها باملالوف 
انفتاحها عىل طاقات شبابية متنوعة ومساهمتها يف تقديم مادة ثقافية ترتقي  التونيس األصيل ومن خالل  والفن 

بالذائقة التونسية.

يف إطار الرشاكة مع معهد »تشايكوفسكي« 
»فورتيسمو  ملهرجان  الثانية  والدورة  اإليطايل 
العمومي  املعهد  ينظم  االيطايل،  كالسيكا« 
عن  دروسا  األنف  بحمام  والرقص  للموسيقى 
بعد لفائدة التالميذ يؤمنها أساتذة موسيقى من 
إيطاليا و بلغاريا  يف اختصاصات مختلفة،وذلك 

من 19 إىل 21 ماي 2022.
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4949فضاء اإلبداع

العدد 310 - الثالثاء 17 ماي 2022

صة
ق

العارشة صباحاً وخمٌس وعرشون دقيقة.. يف هذا 
الـــ آذار الجميْل.

ها أنِت قريبة مني اآلن، يف صدفٍة قد ال تتكرر مرة 
أخرى .

تخرجني من العيادِة بخفة فراشة، تتسللني وأنِت 
تضعني يدك عىل فمِك، وقطعة من القطن تمأل ما بني 

شفتيِك، بعد خلعِك رضسا عىل ما يبدو.
حيث  إىل  رضيس  آالِم  رغم  وأهرع  عيل،  أشفُق 

موطئ قدميك.
أتبعِك ،

من  وأسقط  األلم،  شدِة  من  شفتي  عىل  أضغط 
فوِق جرِس الكرامِة إىل نهر البكاِء السحيق .

أتنفسِك ،
يف  يخفُق  يل  كتبتها  التي  األخرية  الرسالِة  عطُر 

خيالٍء وهو يلّوح لذاكرتي بكلتا يديه.
أعواد  وتستيقظ   ، قليال  الفرح  سنونواُت  تغفو 
املظلم  الُسكوِت  كهِف  يف  عالقة  كانت  التي  الثقاِب 

زمناً .
أتساءل:

هل الشوق عسٌل ُمصفى أم كابوُس نوٍم حقري ؟
وأجري،

ترسعني فأركُض وأنِت تلتفتني وتنظرين إيلّ بعنِي 
الحرية، كمن عرَص روحه ُسمُّ القلق.

تتوقفني، وأصل إليِك ، عارياً إال من قلقي، مضطرباً 
بعدما تعثرت بحجر عىل الطريق.

تسألني:
»ملاذا تالحقني ؟ ألم أقل لك إن ما بيننا انتهى ؟«.

وأجيب:
»لكنه لم ينتِه، أرى هذا يف عينيِك يا مرمر«.

»عيناي تبكيان لبكاء رضيس ، هذا كل ما يف األمر«.
تبتسمني، وتأوين كعادتِك إىل مكائد لغتِك، التي ما 

كنت ألستطيَع مقاومتها وأنِت تردفني:
»قل لذوقَك الفذ أن يصطاَد لك فراشًة أخرى تواكب 

تطلعاتك أيها املغرور«.
أرّد والرسور يمأل جوارحي ألنِك أخريا تكلمِت، بعد 

صمٍت دام سنوات:
»ألم تنيس بعد تلك املزحة ؟ كنت أمزح فقط، لسِت 
الذين  الجامعيني  عرشاِت  من  أفضل  لكنك  جامعية 
ينسون ما درسوا بعد التخرج، أنِت عىل األقل قارئة«.

تتسُع عيناِك وتلمعان بربيٍق خافت:
نّص  بكتابِة  عني  وانشغل  لك،  قلته  ما  »انَس 

جديٍد«.
»لكنِك الوقود الذي يحّرك النص، لم أكتب شيئا منذ 

افرتقنا«.
»هذا يعني أنك لم تعد تتذكرني«.

شّلته  بصاعقٍة  رأيس  أصبِت  أنِك  يعني  »بل 
بالكامل«.

سقط  إصبعِك،  من  أكرب  خاتماَ  لتلتقطي  تنحنني 
من يدِك فجأة وأنِت ترفعني عن رضسِك قطعة القطن 

التي أزعجتك.
ترتفعني كنخلة، وأسقط يف إثر خاتمك كقتيْل.

أسألك:
» هل هذا خاتم خطوبة ؟«

أنا موجة  أركُب  تصمتني، ثم تستقلني سيارتِك و 
رضساً  أقتلَع  كي  العيادِة  إىل  مرسعا  العاتي،  الحزن 

أرهق فمي ورأيس، وأتساءل:
»هل خرستِك حقا يا مرمر ؟«

من مجموعة بكاء القرنفل

لهاث

أسماء رمرام - الجزائر

عريس«  »كريس  ياقوتة،عىل  تربّعت  صدفتها،  يف  درة 
املطرز،  الفاخر  ثوبها  ذيل  جذبت  األغنية،  تلك  تقول  كما 
املوىش باقات ورد وأكاليل ياسمني، حديقة أزهار بيضاء 
الثوب  ذيل  جذبت  مقاسها..  عىل  وضبطتها  ارتدتها، 
بخفة ورشاقة لتفسح املكان لحبيبها، يقتسمان »كريس 
وكل  يغمرهما  الضوء  كنالو..  كفرخي  يتناجيان  عريس« 
ظالل أو عتمة، مؤجلة إىل قادم األيام.. احتضن كفها كأن 
بحر  يف  ليسبحا  بعيدا  وطارا  العيون،  كل  عن  سيخفيها 
أبرق  الذي  والربق  املتلبدة،  الغيوم  عن  غافالن  هيامهما.. 

وزمجرة الرعد يف السماء.. 
عيون املدعوين شاخصة إىل السماء، واآلذان مرهفة.. 

وصدى زغاريد متعالية..
العاتية  الريح  الّسماء،  ثقبت  ثوان،  من  أكثر  ليس 
الطاوالت،  عىل  كانت  التي  الزينة  وكل  الكؤوس  أسقطت 
هرول املوسيقيون يجمعون آالتهم ووجوههم مكرشة، إن 

أصيبت آلة بعطب،فهي الخسارة وكل الخسارةلهم..
عجوز  رددت  هكذا  مّطار«  قطار  عرقوبها  »العروسة 

وهي تنرصف خشيةالتعثر يف عكازها..
الفضاء يف لحظات انقلب إىل مسبح عائم. »من فاتته 
فّراملدعوون  اآلن«..  متاحة  ففرصته  صيفا  السباحة 

انفصال  كأنهما  العروسني  وملحت  بسياراتهم،  يحتمون 
صحبة  الضحك  يف  اسرتسال  والزمان،متيّمان،  املكان  عن 
يرفلن.. الوردية  أثوابهن  يف  العروس  وصيفات  األصدقاء، 

حراس  بعض  غيظ  تثري  العروسني  ضحك  كركرة 
عىل  تترصف  أن  للعروس   ليس  والعادات،  الربوتوكوالت 

سجيتها، رحم الله زمانا كان لوقارالعروس رهان..
بعرسهما  النوادر«  »غسالة  فعلته  ما  يشغلهما  لم 
فقط  واألمطار..  العاصفة  بها  عبثت  التي  واالستعدادات 
يؤرخان  وهما  املصّور  كامريا  إىل  االنتباه  غاية  يف  كانا 
يف  بعضهما  بصيانة  وعهدهما  اقرتانهما  لحظة  اللحظة، 
سعادتهما،  إلفساد  اآلن  لديهما  وقت  ال  والرضاء،  الرساء 
فاملطر ،غسلت الكثري من املساحيق والريح الباردة هدأت 

من االختناق الحراري، وتأفف من خيش التعّرق.. 
الربق أبرق ييضء كونهما... عدوى تفاؤلهما مألتني،

سعدت لسعادتهما، ورسى دفء فرحتهما يف عروقي. 
زال توتري من أن أنزلق، فحذائي لم يصمم ملثل هذا املسبح 
العائم ، والبنّاء الذي بّلط األرضية، فاته أّن الهطل سيكشف 

سوء صنعته..
ملحت  وأنرصف،  أهنئ  حتى  منهما  أقرتب  وأنا  كنت 
يلفهما  واألمل،  الحب  بريق  إنه  ويغذيني،  أملسه  بريقا 
العروس شكل  رأس  األبيض عىل  الوشاح  وذاك  بوشاحه، 

زائف من البهرج، بالضبط مثل هذا الفضاء..
األلسنة  بعض  ولتلُْك  السماء،  ولتثقب  الرعد،  فلريعد 
»يا فرحة ما تمت...« كالمهم يسقط عىل عتبة األبواب..  
مع  موعد  عىل  تعاهدا  شفاف،  العروسني  قلب  أّن  فاتهم 

الفرح الدائم..

نجوى العريبي

من وحي عرس 
غسالة النوادر 

من  الشهرية  الصحف  مكاتب  يف  يشيع  ما  يعوزني  كان 
املهارة  و  بالجرأة  املتحصن  االعالمي  و  الحصيف  الكاتب  بريق 
النوع  من  اكن  لم  و  عدة،  اهداف  اجل  من  الحواجز  اخرتاق  يف 
املتحذلق بالخصوص، لكن ادواتي التحريرية تفوق املألوف بما 
تختزله مقاالتي من نقد ساخر و تهّكم ذهني و اطروحات ذات 

مغزى فلسفي و اتجاهات متنوعة.
منذ اشهر رصت متابعا وفيّا لكاتب بارز يف جريدة ذات رواج 
وانتشار محيل و دويل. و قد ال ابالغ يف االمر شيئا  اذا ما اعتربت 
ان السيد شكيب عبد الالوي احد االسماء االكثر سطوعا و تداوال 

يف مجال التحرير.
يمثل  انه  االلكرتوني.  عنوانه  عىل  حصلت  املعتادة  بحنكتي 
بما  الجادة،  االقالم  اىل  انه متحيز  اعتقد  و  الجريدة  اعمدة  احد 

يدفع للتوقع ان يهتم لشأني.
دّونت سريتي الذاتية مع مقال و صورة مرفقة. هذا كّله يف 
اغلقت  ثم  من  ثقته.  كسب  يف  العارمة  برغبتي  تتخضل  رسالة 
حاسوبي املحمول و طلبت قهوة كابتشينو، مستمتعا بالهدوء 
يف ركني املعتاد و بمعزل عن تمظهرات االنتماء للوسط الثقايف. 

 يا الهول؟! رصخت بذهول. 
مباغتة  رسالة  انها  ساعة.  نصف  غضون  يف  الرّد.  وصلني 
يف رقم قيايس للرّد عىل كاتب مغمور. وحسبي يف هذه العجالة 
اننّي ذو شأن. و لعل املقال ارتقى اىل تطلعات الجريدة و ساير 
منهجها الفكري بما انه استأثر باالهتمام فنلت حّصة األسد يف 

هذا التحديث التحرري. 
ان  اعتقد  لكن   قبل،  من  طوباوية  افكار  حملة  واجهت 

االصالح قائم بذاته ضمن تحوالت تتبنى االنفتاح عىل االخر.
معدتي.  يف  القهوة  من  ركوة  اخر  افرغ  كنت  فيما  فجأة 
انخفض توتّري و انا أقرا الرسالة عىل شاشة هاتفي الذكّي عرب 

الواتساب. 
» مرحبا، تلقيت رسالتك بكل رسور املقال جيد و ساهتم به 

شخصيا للنرش »
جملة مجّففة من عبارات االطراء و الرتحيب، لكنها كانت 

صوب  اتجه  و  املقهى،  من  الربق  برسعة  انسحب  بان  كفيلة 
استثمرت  لدراسة  االخرية  الفصول  من  تبقى  ما  الكمل  البيت 
فيها جّل وقتي يف اآلونة األخرية. يجب ان اتخذ خطوات جريئة 
واعية بذاتها. افكر باالشارة اىل مقاييس االبداع و مفاهيمه يف 

مقاربة مع االدب الرقمّي. 
ٌر بصوت مرتفع و اصفق عىل نحو صبياني. رصت اصفِّ

لقد تحولت تصوراتي من النفي و االقصاء اىل سطوة الكلمة 
النكسة  عىل  املعرتض  انتصاري  انه  الذات.  تحصني  وصنوف 

والخذالن و ال مصادرة الداء مقنع و منفصل عن السائد.
نالت  و  ارشايفّ،  وقع  الالوي  عبد  االستاذ  لرسالة  كان  هكذا 

مني حماسا بارزا، اندلعت من خالله مؤرشات االنصاف.
لم اخّطط لالتصال به حينها و لم اطلق براعتي يف كسب وّده 
برسالة شكر و تقدير، مع أن هذه الحركة قد تبدو مثالية بنحو 
كاٍف للفت انتباهه. ربما سيقلص عينيه و هو يمعن النظر يف 

الرسالة ببالهة، كي يسرتيض كربيائه.
 التقطت بعض املراجع املركونة عىل جنب يف مكتبة قديمة 
بمسائل  القراءة  يف  املتخبطة  أنظمتي  سأزود  ابي.  عن  ورثتها 
افكاري  يف  املشتعلة  املواقد  تفرقع  و  اكلها  تؤتي  قد  فلسفية 

املنحازة لنتشيه و قوة االرادة. رغم انها يف هذه االيام 
غري مستقرة البتة مع شطحات الحداثة و مساربها املتعددة. 
خالل شهرين او اكثر واكبت موقع الجريدة بحماس شديد، 
عن  خارح  بنحو  برأيس  تتحرك  االفكار  صارت  ذلك،  عن  فضال 

السيطرة. لكنني كنت أدعوها اىل الرتيث يف ذهني.
الوقت كان ليال. خطر ببايل ان اتصل بالسيد شكيب لعله يرد 
فيها  انتفخ  مرة  كاول  قيايس  رقم  يف  االلكرتونية  رسالتي  عىل 

صدري بالنشوة و الذهول.
رشوط  مراعاة  مع  االخرية  دراستي  له  انقل  ان  املمكن  من 
النرش. بإستثناء ان املوقع ال ينرش هذا الصنف من املواد. وددت 
طرقت  االمر.  بهذا  اخربه  و  هواجيس  و  ترددي  من  اتخلص  ان 

ايميله برسالة مخترصة مستخدما لباقتي املعهودة.
كان ذلك أشبه بعرض هزيلّ حني وصلني الرّد رسيعا.

»مرحبا
ساكون عىل ذمتك يف اي مقال تريد نرشه لدّي. لقد كسبت 
نسبة عالية من املتابعة يف صفحتي وايضا بمواقع متعددة. لكن 
عليك ان تزودني باملزيد. وانت تستخدم اسمي سيغدو االمر مهم 

وحيوي بالنسبة لك واتوقع لك مستقبل باهر. 
تحياتي«

هدى الهرمي

عرض هزلّي
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اتخذ الفنان زهري الرايس املدير الحايل للمرسح البلدي مؤخرا قرارا بعدم تمكني الفنان الشعبي فوزي بن ڨمرة من اعتالء 
خشبة املرسح لتقديم حفل »ربوخ«..وعّلل زهري الرايس موقفه وقراره بان املرسح البلدي لم ينّظم منذ تأسيسه قبل 120 
سنة سهرة فن شعبي أو باألصح سهرة باستعمال الة املزود »وربوخ وشطيح ورديح«...وأشار الرايس يف ترصيحاته اىل 
أن فكرة تأسيس املرسح البلدي تتمثّل يف احتضان العروض املرسحية واملوسيقية والرقص والبايل واألوركسرتا السيمفوني 
والفرق الوترية والطربية، لكن ال يسمح املرسح البلدي يف تونس باحتضان عروض لفن املزود«)موسيقى شعبية( والراب.
فهل أصاب الرايس يف قراره؟ وهل هو أول من أغلق أبواب املرسح أمام هذا الصنف من الفن؟ وكيف كان رد فعل فوزي 

بن ڨمرة ؟ وما هو رأي أهل الفن من ذلك؟
يف البداية تجدر اإلشارة اىل أن املرسح  البلدي الشهري بإسم »البونبونيار«يتوسط أكرب شوارع العاصمة شارع الحبيب 
بورڨيبة الذي كان يحمل يف عهد الحماية الفرنسية اسم شارع جول فريي. تم افتتاحه يف 20 نوفمرب 1902 وكان يطلق 
عليه كازينو تونس البلدي. تم تصميمه من قبل املعماري جان-اميل رسبلندي، وبناؤه بواسطة مقاوالت إيطالية رغم أن 
األرضية طينية ال تتحمل إقامة منشآت كبرية فوقها، وقد بني حسب الطراز املعماري املعروف بالفن الجديد. كان يتسع 
لـ 856 شخصا. قبل هدمه سنة 1909 للزيادة يف طاقة استيعابه. وأعيد افتتاحه يف 4 جانفي 1911 بطاقة استيعاب تصل 
إىل 1350 شخصا موزعة عىل 4 أقسام: املقاعد األمامية وامليزانني واملقصورة واألروقة. الواجهة الخارجية هي الوحيدة 

التي سلمت من عملية الهدم. ويف عام 2001 تم ترميمه من جديد يف إطار االحتفال بمائويته. 
هذا املعلم األثري العريق أصبح هذه األيام محل جدل ولغط جراء موقف مديره الرافض الحتضان عروض املزود عىل 
ركحه...وهاجت وماجت األقالم للذود عن هذه اآللة الشعبية اإلمتياز رغم أن املسألة ال تتعلق يف الحقيقة بمنع آلة املزود 
املقدسة من دخول املرسح أو منع البندير او الغيطة أو الزكرة ... إذ أن املوضوع يتعلق باألساس بالعروض التي تستدعي 

الرقص يف فضاء املرسح البلدي...
يقول السينمائي املنصف ذويب: »الشطيح هو إيل يطرح مشكل موش االلة يف حد ذاتها.

املرسح البلدي متاع تونس درة ثمينة عندنا منو نسخة وحدة تبنى عام 1902 يعني قريب يبلغ مائة وعرشين سنة 
فيه ركح جميل وواسع فيه ألف مقعد تقريبا بني اوركاسرت وبلكون وميزانني والرواق املوجود الفوق... واملرسح هذا ايل 
نعرفو شكلة شكلة موضوع عىل ذمة عروض مبارشة امام جمهور جالس كل واحد يف بالصته وكل بالصة بنومروها. 
بالزكرة  بالبنادر  باملزود  سواء  العروض  بعض  يف  حاصل  ايل  جالس.  الجمهور  املهم  عليه  تحب  ايل  مرسح  موسيقى... 
بالغيطة بالقصبة موش هذا املشكل نوباتها نْقتها عزقة بنادرها تستدعي الشطيح ويس الجمهور يبقى قاعد هو يسمع 
النوبة متاعو يتهول ويقوم يشطح واذا لزم يتخمر وساعات يتنصب ما يشبه الربوخ و تقوم الساقني تركز وتردك... 
اتخيل الف برش يهزوا يف القدم يف بركون املرسح عندو ازيد من مائة سنة وهو يفيربي يتهسهس ويمكن نهار يربك يطيح 

ردم... املرسح البلدي معلم فني وأثري مزيان عندنا منو كعبة وحدة برجولية ما يتحملش الشطيح... حسب رايي«..
زهري الرايس يساير املنصف ذويب يف رأيه حيث يقول: »ال يمكن فتح الباب لكل أنواع العروض املوسيقية«، وأرجع 
أسباب رفض العروض الصاخبة عموًما إىل أّن الذبذبات القوية تهّدد بانهيار أركان بناية املرسح، خاصة مع ما يرافق هذه 

العروض عادة من رقص وقفز من طرف الجماهري«.
البلدي يف السنوات األخرية، فإن الخطر يبقى  التي شهدها املرسح  وأضاف: »بالرغم من عمليات الرتميم والصيانة 

قائًما«.
ويرد فوزي بن ْقمرة متسائال: »هل املرسح البلدي أكثر عراقة من مرسح قرطاج الذي غنّيت فيه 5 مرات بآلة املزود؟

وكان قد استنكر الفنان فوزي بن قمرة رفض آلة املزود ومنعها من الدخول إىل املرسح البلدي من دون اآلالت املوسيقية 
األخرى...

الفنان الساخر بريم الكيالني بندر مان أدىل بدلوه يف هذا السجال وقال:« السيد مدير املرسح البلدي قال ايل املرسح 
البلدي مجعول للموسيقى الراقية واملالوف، وإيل برشة »بلدية« يف لجنة الثقافة يف بلدية تونس معارضني لحضور آلة املزود 
يف املرسح... معناها العالم يخدم عىل آالتو القديمة، عنا ناس بحثت يف الرتاث هذا، و اال يف الرتاث الصويف وخدمت عليه، 
ناس عملت عليه اطروحات دكتورا وخدمت عروض محرتمة برشة، وانت مازالت يف عقلية االبوية الڤديمة... إيل قالو مدير 
املرسح البلدي يعرّب بالضبط عىل نظرتهم للفن، افالمهم، مسلسالتهم، موسيقتهم...رّكبوهالنا ايل »التونيس« هو املالوف، 

واآلخر متاع الرعاع اسمو البدوي،العروبي، املزود، »الشعبي« وكاينو الشعبي حاجة متاع سقط املتاع.
املزود كروح وكتيبة، هو روح البالد، والشعراء ايل كتبوا فيه خالوه تاريخ المادي بني الناس تحفظو لتو، وكان جينا 
نقارنو كتيبة جرمانة، وقولو الله يرحمهم ، مع الفن الرسمي املمرصن تو نشوفوا الفرق بني روح الناس بالحق وبني 

البالستيك.«
أعتقد أن املسألة ال تتعلق بأحقية برمجة عروض املزود داخل هذا املعلم األثري الفريد من نوعه يف تونس بقدر ما 

تتعلق بخصوصية هذا الفضاء ومحافظته عىل برمجة نوعية خاصة من العروض..  
فاملرسح البلدي منذ تدشينه يوم 20 نوفمرب 1902 كان قبلة مجاالت اإلبداع الفني: أوبرا ، بايل، موسيقى سمفونية ، 
فن الدراما... وعىل ركحه تم تقديم العديد من املرسحيات الشهرية أداها عمالقة املشهد املرسحي يف تونس والعالم العربي 

والعالم ، مما أتاح للتونسيني فرصة اكتشاف كربيات املدارس املرسحية وأهم إبداعات األدب املرسحي.
ومع الفنان واملجدد الكبري عيل بن عياد مدير فرقة مدينة تونس للمرسح يف السنوات الخمسني والستني ، شهد اإلنتاج 
املرسحي إثراء كبريا بحكم ترجمة أشهر أعمال كبار املؤلفني مثل ألبار كامو وشكسبري ليقع تقديمها عىل ركح املرسح 

البلدي.
وزهري الرايس بموقفه لم يأت بالجديد بل هو كرس موقفا توارثه كل من أدار هذا املعلم... أذكر اننا اردنا سنة 1991 
ملا كنت الكاتب العام أليام قرطاج املرسحية التي أدارها الراحل منصف السوييس أردنا افتتاح الدورة بعرض »النوبة« 
اقرتاحنا جملة  الله فرفض  عبد  بن  الراحل محسن  ٱنذاك  البلدي  املرسح  مدير   املسألة عىل  الجزيري وطرحنا  للفاضل 

وتفصيال مستعمال نفس التربيرات التي يستعملها اليوم زهري الرايس وحولنا وجهتنا إىل قرص املؤتمرات.    
وأذكر أيضا أنه يف أواخر السبعينات من القرن املايض تم رفض عرض الهادي حبوبة لفائدة اليانصيب القومي وتمت 

إقامته يف فضاء دار الثقافة ابن رشيق .   
ختاما فاملوقف ليس رفضا لفن معني يف حد ذاته بقدر ما هو دعوة لتخصص فضاءاتنا الثقافية إىل نوعيات مختلفة 

من الفنون.

المسرح البلدي و»ليلة والمزود موش خّدام«

طرائف الّزعيم )ج 205(

بورڤيبة وإرساء لبنات 
الدولة الفتية

اليوم ننقلها عن الصديقة االساتذة فردوس كشيدة من دراستها  بطاقة 
املطولة حول طريقة الزعيم يف إرساء لبنات الدولة الفتية حيث قالت: مما ال 
شك فيه أن شخصية الزعيم الحبيب بورڨيبة الزالت والحقبة التي توىل خاللها 
امللتقيات  يف  النقاشات  من  يحىص  ال  عددا  تثريان   ، هذا  وقتنا  حتى  الحكم، 
السياسية والفكرية والثقافية ، باعتباره رجال استثنائيا كرس حياته لخدمة 
تونس . منذ حداثته كان يقظا لحال بالده الراسفة يف أغالل القهر والرازحة 
من  العديدة  السنوات  فكافح   ، واالنحطاط  التقهقر  من  قرون  عبء  تحت 
والكرامة،  العزة  حياة  نحو  به  والسري  الشعب  قوى  بتعبئة  تحريرها  أجل 
موقظا الضمائر وجاعال االتصال املبارش بالجماهري سالحه وعدته يف كفاحه 
التحريري ضد االستعمار الفرنيس . ومن أجل ذلك دفع ثمنا من حريته وصحته 
اىل  وأبعد  تونس وفرنسا   بني  ونفيا  قرابة عرش سنوات سجنا  بلغ  وشبابه  
أقايص الصحراء حتى أوشك أن يقصيه ، لكنه ظل صامدا ال تزعزعه األعاصري 
وال يثنيه ارهاق أو تعذيب ، وبقي مخلصا لرسالته معلنا ارادة شعبه وتوقه اىل 

الحرية واىل الحياة الكريمة.
وملا بلغ غايته املنشودة وخلص تونس من االحتالل وجاء االستقالل وتوىل 
السلطة ، فآىل عىل نفسه أن يبني هياكل دولة عرصية يطهرها من رواسب 
االستعمار ويخلص شعبه من وصمة الجهل والتخلف . من ثم خاض معركة 
البالد والحاقها ” بركب  تنمية  التخلف ” وعمل عىل  أخرى سماها ” معركة 
الدول املتقدمة “والتزم بالكرامة الوطنية والعدالة االجتماعية ، حيث تجتمع 
التنمية  املعاني  وكل  الوطنية  والوحدة  والسيادة  االستقالل  قيم  كل  فيها 

املستقلة والعمل عىل تكافئ الفرص.
لذا عمل بورڨيبة عىل ارساء لبنات الدولة الفتية ، فركز مؤسساتها األمنية 
التعليم  بنرش  واألمية  الجهل  يحارب  أن  واستطاع   ، والسياسية  والقضائية 
وتعميمه وبناء املدارس يف شتى أنحاء الجمهورية وخاصة بالقرى واألرياف ، 
وحتى باألماكن النائية وبقمم الجبال التى يعرس الوصول اليها . فتكونت بفضل 
البلدان  سياسته املتبرصة اطارات وطنية ذات كفاءات عالية تضاهي اطارات 

الراقية ، وكان لها دور أسايس يف بناء أركان وأجهزة الدولة التونسية الحديثة.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

فيلم »نصف روح« يمثل تونس في مهرجان 
الفيلم القصير بالمغرب

املمثل  الطرابليس  إخراج »مروان  القصري »نصف روح« من  الفيلم  يعد 
ويتناول  باملغرب...  القصري  الفيلم  مهرجان  يف  التونسية  للسينما  الوحيد 
القدر دفعا  اتون عالم الإنساني ودفعه  الظروف يف  الفيلم قصة  أب رمته 
التي تمّلكها ورم رسطاني.  ابنته  لينقذ  األرواح  أغوار عالم تجارة  إىل سرب 
وانطالقا من هذه القصة التي ال تخلو من فلسفة وتراجيديا يعري املخرج 

واقعا آسنا تالشت فيه القيم ونزفت االنسانية كثريا.

فيلم »ْقدحة« ألنيس لسود يتوج في مهرجان 
مالمو السويدي

شامة بن شعبان وأنيس لسود يتحصالن عىل جائزة أحسن سيناريو عن 
فيلم » قدحة« بالدورة 12 ملهرجان ماملو السينمائي بالسويد..

ويحكي الفيلم قصة الطفل  “ڨدحة” )12 عاما( الذي يتعرض لحادث 
سري يدخل عىل إثره للمستشفى، وتتلقى والدته »بركانة« مساعدة »مليكة« 
و»معز« فيغطيان مصاريف املستشفى ويوفران لعائلتها املحتاجة مسكنا.

مهدي الهميلي أحسن مخرج في مهرجان 
»مالمو« بالسويد

تحصل فيلم »أطياف« ملهدي الهمييل عىل جائزة أفضل مخرج  بالدورة 
عديد  إىل  ينضاف  التتويج  هذا  بالسويد...   السينمائي  ماملو  ملهرجان   12
التتويجات التي حصل عليها هذا العمل يف جل املهرجانات التي شارك فيها.
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شّكلت مباراة النادي االفريقي األخرية أمام النادي الصفاقيس والهزيمة بثالثية كاملة صدمة كبرية 
أّن الجميع كان ينتظر ان يواصل االفريقي عىل نفس النسق واملردود  ألحبّاء فريق باب الجديد. ذلك 
اللذين ظهر بهما يف مباراة الدربي أمام الرتجي. مردود االفريقي كان محريا عىل جميع املستويات وهو 
ما أعاد مدّرب الفريق منترص الوحييش اىل واجهة االنتقادات حيث أنه يبقى منذ انطالق املوسم او لنقل 
تجربته عىل رأس فريق باب الجديد محل انتقاد كبري بل محّل شّك نظرا لتواضع سّجله التدريبي يف وقت 
يرّص فيه البعض عىل التأكيد عىل أنه وصل إىل تدريب الفريق بفضل صداقاته وعالقاته املتشابكة مع 

رئيس النادي يوسف العلمي وليس بسبب قيمته الفنية والتدريبية.
الخوض يف مستقبل منترص الوحييش مع اإلفريقي بات سؤاال مهما يطرح بقّوة داخل أوساط النادي 
ولكن الحقيقة تقال فإّن مصري الوحييش محسوم منذ فرتة وحتى قبل مباراتي الدربي والكالسيكو. 
فالوحييش لن يغادر الفريق يف هذا الظرف ويف هذا التوقيت بالذات مهما كانت نتائج الفريق ومهما 
كان الوجه الذي سيظهر به يف كالسيكو النجم الساحيل وهذا القرار تّم اتخاذه من قبل رئيس النادي 

يوسف العلمي الذي قال إن الوحييش سيواصل عمله اىل نهاية املوسم مهما كانت نتائجه مع الفريق.
بأنه  مقّربيه  لبعض  أرّس  حيث  مصريه  تقرير  يخّص  فيما  مماثل  قرار  للوحييش  كان  املقابل  يف 
سيغادر النادي االفريقي مع نهاية سباق البطولة سواء تحّصل عىل اللقب أو سواء حصد املركز االخري. 
الوحييش يعترب انه أنجز املهمة التي جاء من أجلها وهي عىل ما يبدو إنقاذ الفريق من شبح النزول 
يف املوسم الفارط رغم أن الجميع يدرك أنه ال الوحييش وال العلمي وال غريهما أنقذا االفريقي فالفضل 
فقط يعود للجماهري وللضغط الرهيب الذي مارسته عىل كل الهياكل الرياضية يف تونس. ويبدو أن 
التدريبية لذلك فّضل »الهروب«  الفريق قد يكشف بعض مساوئه  أكثر مع  أن بقاءه  الوحييش تيّقن 
مرفوع الرأس قبل ان تالحقه كماشة االقالة هذا ان لم تقع إقالته بعد مباراة النجم يف صورة عدم 
توفقه يف تحقيق االنتصار ألّن جماهري الفريق يف قمة الغضب وصربها لم يعد يحتمل مزيدا من العثرات 

والسقطات.

بات يطرح  األخرية  املباريات  يف  الرتجي  مردود 
أكثر من نقطة استفهام. فالفريق ال يؤّدي بشكل 

إنه  القول  يمكن  بل  يتحسن  ال  ومستواه  جيّد 
لم  الرتتيب  وتصّدر  مستمر  بشكل  يرتاجع 

املساءلة  مربّع  يف  الدخول  من  الجميع  يعف 
واملحاسبة خاصة اإلطار الفنّي للفريق بقيادة 

الذي بات مطالبا باإلجابة عن  رايض الجعايدي 
عديد األسئلة منها متى 

الذي  الرتجي  سيعود 
مستواه  اىل  نعرفه 

املعهود.
يتصّدر  الرتجي 
أمر  وهذا  الرتتيب 

جّدا  ومفهوم  عادي 
منها  اعتبارات  لعدة 

تواضع املنافسني وعدم 
مجاراة  عىل  قدرتهم 

مصّغرة  بطولة  نسق 
دربيات وقمم  تحتوي عىل 

الثاني  االعتبار  بالجملة. 
كيف  جيّدا  يعرف  الرتجي  أن 

يكون  عندما  الهزيمة  يتفادى 
الحقيقي  االشكال  ولكن  سيئا 

هذه املّرة هو أّن الرتجي يّسء جّدا بل 
منذ  للفريق  نسخة  أسوأ  إنها  القول  يمكن 
سنوات طويلة وهذه القناعة يدركها القايص 
والداني يف الرتجي وعىل رأسهم رئيس النادي 

بأّن  راسخ  يقني  عىل  بات  الذي  املّدب  حمدي 
قرار التعويل عىل املدّرب رايض الجعايدي كان 

خاطئا.
السؤال املطروح اآلن هو ملاذا لم يفتح الرتجيون 

األحمر  مسؤولو  يخض  لم  وملاذا  التغيري  صفحة 
الفرضية رغم رضورتها حاليا؟  واالصفر يف هذه 
جزئني  إىل  تنقسم  وهي  وجلية  واضحة  اإلجابة 
االّول هو أّن رئيس الرتجي حمدي املّدب يعترب ان 
إقالة الجعايدي يف هذا الوقت املبّكر اعرتاف ضمني 
يف  املدّرب  يغرّي  ان  يعقل  ال  انه  كما  بالخطأ  منه 
مرحلة حساسة من سباق البطولة. الجزء الثاني 
واألهم هو أّن عقد الجعايدي مع الرتجي يتضمن 
حيث  الطرفني  بني  االرتباط  لفّك  تعجيزيا  بندا 
ألف   900 مبلغ  دفع  عىل  مجربا  الرتجي  سيكون 

االرتباط  لفّك  انقلرتا  يف  الجعايدي  حساب  يف  دينار 
معه وهو مبلغ كبري جّدا قياسا بالفرتة التي قضاها 

رايض مع الرتجي اىل حد اآلن. لهذا يتأّجل الحسم يف 
تقرير م صري املدّرب اىل وقت الحق عىل أمل ان يتحسن 

التي  االنصار  ثقة  كسب  يف  الجعايدي  وينجح  املردود 
خرسها بشكل واضح.

رغم أّن املبلغ لم يكن كبريا جّدا أو قياسيا قياسا باألرقام 
حملة  إن  القول  يمكن  مشابهة  حمالت  يف  تحققت  التي 
أهدافها  حققت  الصفاقيس  النادي  ألحبّاء  الروح«  »رجعت 
وأتت أكلها بما أنها ساهمت يف تجنيب فريق عاصمة الجنوب 
مشاكل اضافية كما انها ساهمت يف تحسني وضعية الالعبني 
يحسب  ما  وهو  األخرية  اآلونة  يف  مردودهم  تحسن  بدليل 
للهيئة التسيريية عىل االقل التي عرفت كيف تتعامل مع كافة 
مكونات للفريق للخروج من الضائقة الحالية. اللجنة املرشفة 
عىل  الحملة كشفت أنه تّم اىل حدود يوم األحد املايض تجميع 
دينار  مليون  بني  توزعت  دينار  مليون   1.819 قدره  مبلغ 

جاءت من طرف رجال االعمال و804 الف دينار تربعات بقية 
دعم  تذاكر  القتناء  بنكية  وصكوك  دعم  تذاكر  من  الجماهري 
الفريق  احباء  مساهمة  اىل  اضافة  مبارشة  بنكية  وتحويالت 

للخارج وكذلك مساهمة من هيكل سوسيوس .
اللجنة  أّن  املغاربي«  لـ«الشارع  كشفت  موثوقة  مصادر 
للحملة  الرتويج  يف  ستواصل  املذكورة  الحملة  عىل  املرشفة 
املذكورة اىل غاية نهاية املوسم الريايض الحايل قبل الرشوع يف 
الرتويج لحملة جديدة يكون عنوانها املوسم الريايض القادم 
وستكون من بني أهدافها سداد كل الديون واملرور اىل مرشوع 

بناء فريق جديد يعود للعب عىل االلقاب محليا وقاريا.

محلة جديدة

رشط تعجيزي

قرار هنائي
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ا ت

أنس جابر

نور ساطع وسط العتمة
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