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بقلم : رفيق بوجدارية

أرغب في دستور
روحه تونسية

افتتاحية

تونس والجزائر مهّددتان
بتوترات اجتماعية جاّدة

دراسة عالمية :

كان من مؤسسي جمعية "نماء تونس" :

صهر محادي اجلبايل والتغيريات 
املسرتابة يف رشكاته اخلمس

جـّد اجلـّد !

صندوق النقد والتباين بين سعيد وبودن والطبوبي:
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افتتاحية

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 :

املرسوم  صدور  تاريخ   2021 سبتمرب   22 يوم  بعد 
الرئايس عدد 117 بات من الواضح دخول البالد يف مسار 
تأسييس جديد اثر تعليق العمل بالدستور باستثناء التوطئة 
وبابني اثنني...ثم تم اإلقرار بعدم صلوحية دستور 2014 
االحتفال  ليلة  الطريق  خارطة  عن  االعالن  عند  رسميا 
بعيد الثورة الجديد يوم 17 ديسمرب.. وكأن السلطة أرادت 
تمرير "حربوشة " إعادة التأسيس عىل جرعات.. ثم أتى 
املرسوم 30 لسنة 2022  ليكلف لجنة استشارية لصياغة 
دستور لجمهورية جديدة . جاء هذا املرسوم بعد استشارة 
رقمية لم تعرف هبة كبرية و عقب حل الربملان الذي طال 

تعليق أعماله ..

املرشوع  مسودة  االستشارية  اللجنة  رئيس  وسّلم 
بداية  عىل  أسابيع  ثالثة  مرور  بعد  الجمهورية  لرئيس 
الترصيحات  وتفسري  الترسيبات  بانطالق  إيذانا  أشغالها 
والتعليق عىل التعاليق أمال من الجميع، معارض ومساند، 
يف معرفة الخطوط العريضة للدستور الجديد . وتحولنا من  
نقد مسار الصياغة إىل أتون  الخوض يف املضامني الخالفية. 
وتصدر صاحب الشهرة  الفصل االول من الدستور أطال 
التخوفات  فكثرت   الهووية  الخالفات  قائمة  عمره   الله 
من  الرشيعة  مقاصد  ومن  الخطاب  يف  األمة  معنى  من 
حيث  أصولها ومن سحب الوكالة إىل غري ذلك من مفاهيم  
ألصقت ب"الجمهورية الجديدة" عن حسن نية تارة وعن 

سوء نية  أيضا..

وبعد  الجمهورية  رئيس  فإن  أمر  من  يكن  ومهما 
عليها  يطلع  لم  والتي  االستشارية  اللجنة  نسخة  تسّلمه 
املرشوع  عن  وحيدا  مسؤوال  أصبح  املحظوظون  إال 
وبطريقة غري مبارشة  مسؤوال  أيضا عىل كثرة التكهنات 
أعضاء  أن  حتى  السيايس  الطالع  قراءة  و  والتخمينات 
نص  بنرش  باملسارعة  الرئاسة  يطالبون  أصبحوا  اللجنة 
عىل  قلوبهم  تطمنئ  لكي  اإلنتظار  إطالة  وعدم  املرشوع 
نتاج عملهم الرسيع حيث لم يخف بعضهم حريته لكثرة 
واألفكار  الغامضة  والتفاسري  املتضاربة  الترصيحات 
ومجاالت  الحكم  نظام  حول  املعلنة  واملفاهيم   املرسبة 
االقتصادية  الحياة  تنشيط  يف  الدستور  ودور  االستفتاء 

وتعويض السلط بالوظائف وتحييد الرصاع عن الهوية يف 
إطار االنتماء ألمة دينية ..

عليه   ويغلب  الشك  يكتنفه  الذي  املشهد  هذا  أمام 
االنتظار ويسوده الغموض وتتكاثر فيه  التخمينات وتنمو  
االشاعات يصبح من باب الواجب بل  فرض علينا  التذكري 
أحد   مقاس  عىل  دستورا  ال  لتونس  دستورا  ننتظر  بأننا 

كائنا من كان .

ننتظر دستورا يمّكن من املرور من تشتيت السلطة إىل 
الالمركزية  إىل  الدولة  تفكيك  ومن  السلطات  بني  التوازن 
وجدا  برأسني  تنفيذية  سلطة  ومن  الدولة  مربع  داخل 
ليتحاربا إىل سلطة تنفيذية يقودها رئيس منتخب وليس 

عاهال رئاسيا كما يف الدستور االول.

ينتخب  برملان   يف  ترشيعية  سلطة  من  يمكن  دستور 
للقوانني  ليرّشع  برملان  مبارشا..  حرا  انتخابا  أعضاؤه  

ويراقب الحكومة .

دستور يوفر  للقضاء كل ضمانات االستقاللية ويحّمله 
كل واجبات النزاهة .

و بينهم جميعا محكمة دستورية تفصل بينهم وتسهر 
بقوانني  تقييدها  دون  للحريات  الكامل  االحرتام  عىل 

معيقة.

متطورة   عرصية  ملواطنة  يؤسس  دستورا  ننتظر 
الثورة  تتيح  وما  العرص  بمفهوم  تشاركية  وديمقراطية 
وترذيل   األحزاب  تقزيم  بمفهوم  ال  إمكانات  من  الرقمية 

التمثيلية النيابية.  

التونيس  الثقايف  النتمائنا  ينترص  دستورا  ننتظر 
الخصومات  من  البالد  يقي  جمهوري  عقد  عرب  ويعززه 
يكرس  ودستور  االستبدادية  واالنحرافات  العقائدية 
عقد  عرب  للتونسيني  واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق 
ويجعل  تونيس  لكل  الكريم  العيش  معنى  يحدد   للكرامة 
من املساواة الكاملة بني التونسيني مسطرة ال رجوع عنها 

مهما إختلفت املقاصد  والتسميات ....  

 ننتظر دستورا يعيد الحياة ملجلس إقتصادي واجتماعي 
وبيئي يكون بمثابة منتدى للجمهورية مع فروع إقليمية 
عوض  تشاركيا  مضمونا  للتنمية  الجهوي  للبعد  تعطي 

غشاء األدلجة وهراء الشعبوية.

ننتظر دستورا يجعل من الحكم املحيل توسيعا لدائرة 
الديمقراطية وليس تأسيسا لكانتونات تهدد وحدة البالد 

وتماسك دولتها  . 

ننتظر دستورا يفتح آفاقا جديدة أمام التضامن كمنوال 
إقتصادي ناجح وناجع وكآلية مثىل لتحقيق املواطنة عىل 

أساس التنمية الشاملة ال عىل وقع شعارات جوفاء. 

عىل  الكاملة   السيادة  للشعب  يعطي  دستورا  ننتظر 
أرضه وعىل مقدراته وعىل ثرواته الطبيعية.

مركزية  مسألة  الديمقراطية  من  يجعل  دستور 
مطية  تكون  لكي  ال  والتقدم  التنمية  أجل  من  ومتطورة 
لطموحات فئوية أو وسيلة لتأبيد حكم أو رسدية كاذبة 

تقود إىل الخيبات.

تقوم  حقيقية  مدنية  لدولة  يؤسس  دستورا  ننتظر 
الضمري  حرية  واحرتام  الدين  عن  السياسة  فصل  عىل 
واملعتقد وتمنع إقحام القوات الحاملة للسالح يف النزاعات 
السياسية وترفض كل مفاهيم ما قبل الدولة التي تقوم 
عىل الوالءات املحلية والعروشية والقبلية. ثقافة مدنية  ال 
تقدس أي مسؤول بل تحرتمه إحرتاما يليق بالجمهورية 

وبفكرها املتجدد. 

حصن  بأنها  للمدنية  يعرتف  لبالدي  دستور  يف  أرغب 
أركانه الجمهورية والديمقراطية والعدل واملساواة.

 حصن يحتمي به  كل أفراد املجتمع بغض النظر عن 
إنتماءاتهم العقائدية والفكرية واالجتماعية والجنسية.

أرغب يف  دستور روحه تونسية وفلسفته مدنية وآلياته 
وحياته  قليلة  فصوله   , سهلة  لغته  دستور  ديمقراطية. 
طويلة...  دستور نكتب يف توطئته أن تونس وطن جميل  

نعيش فيه ويعيش فينا.

رفيق بوجدارية

أرغب يف دستور روحه تونسية
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ارهاق

أن  بها  موثوق  مصادر  من  املغاربي"  "الشارع  علم 
الوطنية  للهيئة  املنسق  الرئيس  بلعيد  الصادق  العميد 
أمس  يوم  دخل  جديدة  جمهورية  أجل  من  االستشارية 
الالزمة  للفحوصات  للخضوع  املصحات  احدى  االثنني 
التي  املنقضية  االيام  بإرهاق  عالقة  عىل  يكون  قد  بسبب 
كانت أجندتها ثقيلة وتخللتها عديد االجتماعات واللقاءات 
الصحفية حول صياغة دستور جديد تمت حسب اآلجال 

املضبوطة يف املرسوم عدد 30 يف ظرف زمني ضيّق جدا.
من جهته أرّس العميد محمد صالح بن عيىس ملقربني 
منه بأنه لن يديل بدلوه حول مسار صياغة الدستور الجديد 
إىل حني تنظيم استفتاء 25 جويلية ومغادرة منصبه الحايل 
العربية يف  الدول  كأمني عام مساعد رئيس مركز جامعة 

تونس. 
وكان أمني محفوظ أستاذ القانون الدستوري قد كشف 
أنه والعميدين الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيىس هم 

من صاغوا الدستور الجديد.

اليوم في جنيف 
 من املنتظر ان يشهد قرص االمم املتحدة بجنيف اليوم 
الثالثاء اجتماعات مبارشة بني رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد املرشي بحضور 
ستيفاني  ليبيا  بشأن  العام  لألمني  الخاصة  املستشارة 

وليامز. اجتماعات تستمر حتى غد األربعاء.
ووفق بيان للمكتب اإلعالمي لألمم املتحدة، ستتواصل 
عقيلة  اتفق  بعدما  االربعاء  غد  يوم  حتى  االجتماعات 
واملرشي عىل مناقشة مسودة اإلطار الدستوري لالنتخابات 
اللجنة املشرتكة بني املجلسني،  مع أخذ نتائج اجتماعات 

بعني  بالقاهرة  الجاري  جوان   20 إىل   12 من  املنعقدة 
االعتبار.

وقد سبق لوليامز ان أكدت ان إحراز توافق يف الكثري من 
امللفات، اثر اجتماعات القاهرة واستدراكها بأن الخالفات 
االنتقالية  للمرحلة  املنظمة  التدابري  بشأن  قائمة  ظلت 

املؤدية إىل االنتخابات مما حتم عقد اجتماعات جنيف.

ممّر اقتصادي

بالعاصمة  الجاري  جوان   27 االثنني  أمس  انطلقت 
العابرة  الطريق  أجزاء  بني  الربط  لجنة  أشغال  الجزائرية 
للصحراء اإلفريقية بانعقاد اجتماعات بني وزراء األشغال 
العامة والتجهيز من كل من الجزائر وتونس ومايل والنيجر 

والتشاد ونيجرييا. 
ووفق بالغ صادر عن وزارة األشغال العامة الجزائرية 
تتواصل االجتماعات اليوم الثالثاء للنظر يف تحويل الطريق 
املذكورة إىل ممر اقتصادي بحضور ممثلني عن املؤسسات 
مد  يف  املشاركة  الدول  وسفراء  والدولية  الوطنية  املالية 

الطريق.

زووم
زووم
زووم
زووم

متقاعد  بحار  مرزوق  الدين  شمس 
من منطقة جرجيس سّخر حياته لخدمة 
قضية إنسانية عظيمة هي التقاط جثث 
ودفنها  جرجيس  شواطئ  عىل  الحارقني 
بنفسه وسماها "مقربة  بناها  يف مقربة 

الغرباء". 
هو متطوع دعاه واجبه اإلنساني إىل 
عن  فضال  وهو  لهم.  إكراما  املوتى  دفن 
الدولية عىل  املنظمات  ذلك يساعد يوميا 
لسنوات  وظل  وإيوائهم.  الناجني  إنقاذ 
أجرة  أية  زاهدا يف  طويلة يعمل متطوعا 
اإلنساني  شعاره  مصلحة  أو  شهرة  أو 
وشعاره  اإلنسانية"  يف  إخوة  "نحن 
وشمس  دفنه".  امليت  "إكرام  الديني 
روائي  بطل  كذلك  هو  مرزوق  الدين 
املبدعة  التونسية  الكاتبة  ألهم  عظيم 
آمنة الرمييل كتابة روايتها الرائعة "شط 
األرواح" مستلهمة منه شخصية بطلها 
من  ومستوحية  املنيس"  الدين  "خري 
حكايتها  املجيد  اإلنساني  وعمله  سريته 
الدين  وشمس  املدهشة.  العجائبية 
العالم بإنسانيته  مرزوق هو من أدهش 
به  فاحتفت  السامية،  باملعاني  املفعمة 
وسائل اإلعالم العاملية واملنظمات الدولية 
وكرمته. ولكن كيف كّرمت بالدنا شمس 

الدين مرزوق؟ 
مرزوق  الدين  شمس  بالدنا  كّرمت 
باإلهمال  تكّرمه  ومازالت  سنوات  منذ 
يجد  ولم  املعاملة.  وسوء  واالحتقار 
واملنظمات  واملؤسسات  السلطات  من 
والجمعيات أي دعم يذكر وال من وسائل 
وبقضيته  به  يليق  الذي  االهتمام  اإلعالم 
اإلخبارية  اللقطات  بعض  عدا  ما 
املعاملة  بسوء  بالدنا  وكرمته  الرسيعة. 
قضيته  وانتهت  باإلهانة.  بل  واالحتقار 
"مسخرة"  بـ  العظيمة  اإلنسانية 

نفسه.  هو  عباراته  حسب  و"مهزلة" 
أحواله  عن  ألسأل  أيام  منذ  به  اتصلُت 
وأخبار مقربته وجثثه، وألعزيه يف فقدان 
حفيدته من ابنته وأهنئه بوالدة حفيدته 
من ابنه، فأعلمني بأنه تعرض ملضايقات 
عديدة وبأنه اضطر إىل التخيل عن مقربته 
عىل  مقصورا  صار  عمله  وبأن  وجثثه 
الحارقني.  الناجني من  إنقاذ  املساعدة يف 
توسيع  يف  فكر  يوم  مأساته  بدأت  وقد 
جديدة  مقربة  بناء  أو  القديمة  املقربة 
تتسع للعدد املتزايد من جثث "الحارقني" 
فاستعان  يوميا،  البحر  بها  يلقي  التي 
مشكورا  تطوع  الجهة  من  بشخص 
فأنشأ جمعية وبنى مقربة جديدة اقرتح 
يسميها  أن  مرزوق  الدين  شمس  عليه 
 Les jardins d’afrique "حدائق إفريقيا"
ومقاومة  واملستقبل  بالحياة  تفاؤال 
املقربة  بناء  بعد  ولكن  والخراب،  للموت 
وتجاهله  بإقصائه  أوال  كوفئ  الجديدة 
عند تدشني املقربة فلم توجه إليه الدعوة. 

ثم الحظ شمس الدين مرزوق أن املقربة 
عن  حادت  إفريقيا"  "حدائق  الجديدة 
هدفها اإلنساني العظيم لتتحول تدريجيا 
مرشوع  أي  "واجهة"  أو  "ديكور"  إىل 
النهاية  يف  وصارت  "سياحي"  "تجاري" 
لجلب  "متحفا"  أو  سياحيا  منتوجا 
السياح والفنانني أكثر منها مقربة إليواء 
جثث الضحايا وهكذا صارت بالدنا تتاجر 
أحياء  واملقهورين  واملهمشني  بالبؤساء 
شمس  أصبح  بأن  األمر  وانتهى  وأمواتا. 
الغرباء بل  الدين مرزوق غريبا يف مقربة 
فقد  فيه.  مرغوب  وغري  مزعجا  طرفا 
تلقى أكثر من مرة تنبيها عن طريق عدل 
"حداق  جمعية  يف  التدخل  بعدم  تنفيذ 
املقربة.  دخول  من  منعه  وأريد  إفريقيا" 
إنسانا  يكون  أن  أراد  من  مصري  هذا 
تطوع  من  جزاء  هذا  بالدنا.  يف  وإنسانيا 

واملساعدة  الغرقى  جثث  لدفن  بالدنا  يف 
عىل إنقاذ الناجني. هكذا نكافئ يف بالدنا 
من يبني مقربة للغرباء لتواري سوءاتهم 
يف  وعارنا  سوءاتنا  يواري  الواقع  يف  وهو 
بالدنا  يف  يكافأ  هكذا  والجنوب.  الشمال 
ويسّخر  لألموات  حيا  نفسه  يهب  من 
أخرى  ومرة  اإلنسانية.  لخدمة  حياته 
صدق الحدس الروائي آلمنة الرمييل حني 
جعلت بطلها "خري الدين املنيس" ينتهي 
دون  غامضة  ظروف  يف  ويختفي  منسيا 
الصحفي  التحقيق  لوال  أحد  به  يعلم  أن 
الحقائق.  كشف  من  الباهية  مكن  الذي 
يف  يتكرر  الروائي  السيناريو  أن  وها 
الواقع، فال نجد غري الصحافة منربا نبلغ 
مرزوق  الدين  شمس  صوت  خالله  من 
الدين  أن يكون شمس  األجدر  ولعله من 

املنيس.

صاحب "مقربة الغرباء" يكافأ يف بالدنا
باإلمهال واإلهانة!

شفيع بالزين

شمس الدين مرزوق



www.acharaa.com العدد 316 - الثالثاء 28 جوان 2022 maghrebstreet@gmail.com

4الشارع السياسي

كوثر زنطور

اعالن اتحاد الشغل الدخول يف ارضاب عام 
جديد كان مرفوقا هذه املرة باقرار املشاركة 
يف حملة االستفتاء يف  انتظار صدور الدستور 
موقف  وهو  "ال"   أم  بـ"نعم"  اإلجابة  قبل 
يمكن اعتباره رسالة سياسية وّجهت لرئيس 
الجمهورية قيس سعيد رأسا . فالرئيس الذي 
يواجه تشكيكا يف مسار تنظيم استفتاء 25 
الثمني  "االعرتاف"  هذا  اىل  حاجة  يف  جويلية 
من اتحاد يبحث من جهته عن منافذ تحول 
دون  دخوله يف مواجهة مع السلطة وتمكنه 
سيكون  اتفاق  نصف  اىل  حتى  التوصل  من 

أشبه بجرعة اوكسجني لقيادة للمنظمة.
لكن هذا " التنازل" التكتيكي من االتحاد 
ان  اىل  بالنظر  املعادلة  يف  الكثري  يمثل  لن 
نسف  يعني  الحكومة  مع  التفاق  التوصل 
الدويل  النقد  صندوق  مع  املفاوضات  مسار 
رصاحة  الحكومة  وتقول  كثريا  تأخرت  التي 
ازدادت  حادة  ازمة  ظل  يف  عنها  بديل  ال  انه 
 , االوكرانية  الروسية  الحرب  بفعل  حدتها 
يف  قدما  ماضية  بودن   حكومة  ان  واضح 
االصالحات"  "برنامج  بـ  يسمى  ما  تطبيق 
اغلقت  ان  بعد  مخرّية  وليست  مسرّية 
يصف  الذي  االتحاد  االقرتاض.  منافذ  كل 
تفقري  وبعملية  بـ"االمالءات"  االصالحات 
للشعب سيتصدى لها وسيُّحمل "مسؤولية" 
افشال االتفاق تماما مثلما قالت ذلك رئيسة 
الحكومة رصاحة يف اتصالها الهاتفي بأمني 

عام املنظمة.

الحاكم الفعلي 
تنزيل  يف  لالنطالق  الحكومة  تستعد 
مع  للجدل   املثري  االصالحات"  "برنامج 
النقد  صندوق  مع  املفاوضات  بدء  اقرتاب 
برشوط  واملقرتنة  املوعد  ُمحّددة  غري  الدويل 
بعيدة عن "مرونة الحكومات املتعاقبة. اول 
الرشوط كانت الحصول عىل التزام واضح من 
البالد  يف  الوحيد  االنتخابية  الرشعية  صاحب 
رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استقبل 
الرشق  ادارة  مدير  ازعور  جهاد  ايام  منذ 
النقد  صندوق  يف  الوسطى  واسيا  االوسط 
الدويل. واملعلوم ان سعيد لم يتطرق البتة مللف 
اي مجلس وزاري  ولم يرتأس  "االصالحات" 

حول هذا امللف.
دبلوماسية  بعبارات  اكده  سعيد  التزام 
الرباط  ازعور خالل ندوة صحفية عقدت يف 
اسماه  ما  وجود  عن  فيها  كشف  باملغرب 
بـ"التوافق التام مع رئيس الجمهورية  حول 
ازعور حرفيا" كان هناك  الدعم. وقال  ملف 
عىل  الجمهورية(  رئيس  مع   ( تام  توافق 
الدخل  اصحاب  اىل  الدعم  يذهب  ان  رضورة 
تحويل  عرب  فقرا  االكثر  والفئات  املحدود 
الدعم ) تحويالت مالية مبارشة( الذي يشّكل 
الناتج  من  املائة  يف   8 بحوايل  عبئا  حاليا 
االنفاق  قيمة  ونصف  ضعف  ويمثل  املحيل 
هذا  تصحيح  "يجب  واضاف  االستثماري". 
اتفاق  هناك  الدعم  الصحابه..  ليذهب  االمر 
عىل ان تكون عدالة رضيبية وعىل ان تساهم 

فيها  كل االطراف كل حسب موقعه.
طبعا ال عالقة ملا جاء عىل لسان املسؤول 
رئاسة  عن  الصادر  والبيان  بالصندوق 
"النقل  يف  حافل  سجل  لها  التي  الجمهورية 
اللقاءات  او  االتصاالت  لفحوى  االمني  غري 
ذلك  ان  متناسية  االجانب"  املسؤولني  مع 
يمس من مصداقيتها. مصدر موثوق به اكد 
لـ" الشارع املغاربي"  ان ترصيحات ازعور 
الصادر عن  البيان  واصفا   " مدروسة  كانت 
الصندوق اثر زيارته اىل تونس بحر االسبوع 
املنقيض بـ" غري املسبوق"  ملا " تضمن من 
املالية  املؤسسة  تعتمدها  عبارات مبارشة ال 
يف عالقتها  بدول يف مسار مفاوضات معها" 
وانتقاء  التحفظ  بواجب  ملتزم  والصندوق   .
سياسة  ضمن  ترصيحاتهم  يف  االلفاظ 
دبلوماسية  تقاليد    " عىل  تقوم  اتصالية 
الدكتاتوريات  يف  اصبحت   " راسخة 
السلطات  كالديمقراطيات ورقة تستخدمها 
تونس  غرار حال  االزمة عىل  إنكار  يف مسار 

اليوم .
فاالخبار القادمة من الدوائر القريبة من 
ملف  من   خاصة  والقريبة   القرار  سلطة 
ناقوس  دق  الصندوق  ان  تؤكد  املفاوضات، 
الخطر وان مسؤوليه كانوا  "رصحاء"  مع  
حول  سعيد  قيس  الرئيس  ومع  الحكومة 
"انتظار  وعدم  التحرك"  رسعة  "وجوبية 
فالوقت  االصالحات".  لبدء  التفاق  التوصل 
والتطورات يف العالم تستوجب تنفيذ  "حزمة 

سيناريو  من  البالد  تقي  رسيعة"   اجراءات 
تطرحها  التي  الفرضيات  من  بات  انهيار 
التأكيد  مع  املعتمدة  التفكري  مراكز  كربيات 
تخاذل  باي  يسمح  ال  الوقت  عامل  ان  عىل 
عىل  سياسية  انتخابية  اجندات  تسبيق  أو 
يجعل  بما  االقتصادية  االصالحية  االجندة 
يف  الخطاب  ازدواجية  الرئاسة  اعتماد 
االصالحات  بربنامج  ما يسمى  تعاطيها مع 
الذي  التكذيب  يشبه  ما  ان  اذ  العبث،  عني 
جاء عىل لسان ازعور خالل الندوة الصحفية 
املنعقدة مؤخرا يف املغرب يمثل مؤرشا سلبيا 
من  صندوق يطالب رصاحة بـ"  االفصاح"  
االنكار  يف  موغل  رئايس  بخطاب  ليفاجأ 
وااليهام بمعطيات ال عالقة لها بالواقع وفيه 
التي  الالشعبية  االجراءات  من  ضمني  تربأ 
ستنطلق الحكومة يف تنزيلها تباعا بطلب من 

الصندوق .
ويقول مسؤولون من الصندوق ان "الكرة 
اليوم يف ملعب املاسكني بالسلطة يف تونس" 
وان "بدء االصالحات برسعة واالفصاح عنها 
بشكل تفصييل ضمن حوار داخيل" هو الحل 
هو  اتفاق  البرام  التوصل  يف  للنجاح  الوحيد 
الثالث منذ الثورة  وسيكون حسب الصندوق 
ان  اال  اذن  للحكومة  لالنجاز.آلخيار  "قابال 
لكن   االصالحات"  "برنامج  يف  قدما  تميض 
ستضبط  اصالحات  املهموتة".  يف  كالعادة" 
وتنرش بأوامر ومراسيم يف  غياب اية نقاشات 
اجتماعي   وتوتر  سيايس  احتقان  مناخ  ويف 

جّد اجلّد

منذ 3 أشهر وتحديدا يوم 28 مارس 2022 كشف نور الدين الطبوبي األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل خالل اجتماع نقابي في 
والية المنستير عن فحوى اتصال هاتفي جمعه برئيسة الحكومة نجالء بودن  قال انها كانت خالله في "حالة غضب شديدة " وانها حّملت 
"االتحاد مسؤولية فشل التوصل التفاق مع صندوق النقد الدولي .  منذ ذلك التاريخ حتى اليوم واصل الطبوبي ومختلف المسؤولين 
النقابيين لهجة التصعيد واقرت المنظمة الشغيلة إضرابا عاما اوال تم شنه يوم 16 جوان الجاري واعقبته يوم أمس بإقرار إضراب عام 
ثان سيشمل هذه المرة الوظيفة العمومية ومختلف منشآت ومؤسسات القطاع العمومي رفضا لـ" تحول الصندوق للحاكم الفعلي في 

البالد" ، حسب ما أسّر به مصدر موثوق به من االتحاد لـ "الشارع المغاربي".

صندوق النقد.. قيس سعيد.. نجالء بودن واتحاد الشغل :
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ارضاب القضاة املتواصل لألسبوع الرابع عيل التوايل 
حال دون التئام الجلسة االستعجالية من ساعة ايل 
اخرى املنعقدة يوم امس للنظر يف الدعوي املرفوعة  
املحامني  من  مجموعة  من  بودربالة  العميد  عىل 

العادية  العامة  الجلسة  يف بخصوص تأجيل موعد 
ومن  لليوم  اجلت  الجلسة  للعمادة.  واالنتخابية  

ليكون  السبب  لنفس  ايضا  تؤجل  ان  املرجح 
االرضاب  من  املستفيدين  اكرب  بودربالة  بذلك 

رغم موقفه الرافض له واملوصوف من قبل عدد 
من املحامني بـ"العار عىل املحاماة". 

يتجه العميد بودربالة نحو تثبيت موعد انتخابات 
القادم  سبتمرب  و11   10 ليومي  املقررة  العمادة 

بسبب ارضاب القضاة الذي قد يكون سببا يف 
االستعجالية  الجلسة  ملوعد  تاجيل جديد 
اكدوا  محاميا   27 قبل  من  املرفوعة 
اعتربوه  الذي  العميد"  قرار   " رفضهم 

قرارا غري مسبوقا يف تاريخ املحاماة. . 
تلتئم  ان  املفروض  من  كان 

اليوم الجلسة التي شهدت نسقا تصاعديا يف ردود الفعل بني محامني 
بتعلة  لها  رافضني  وأخرين  بودربالة  عىل  املرفوعة  الدعوى  يساندون 
العمادة"  داخل  الخالفات  يف  للبت  خارجي  تدخل  الي  مبدئي  "رفض 
ليتسبب االرضاب يف  أغلب الدوائر املدنية باملحكمة االبتدائية بتونس يف 

تاجيل ليوم غد الثالثاء .
كان صباح يوم أمس االثنني وقبل اتخاذ القرار املذكور موعدا مع 
املحامي  بدار  تحديدا  وخارجها  املحكمة  بهو  يف  معهودة  غري  حركية 
وامام املقاهي املجاورة ملقر املحكمة حيث تجّمع العديد من املحامني 
جماعات  الحقوقي.  و  القضائي  للشأن  واملتابعني  االعالم  ورجال 
تكونت للخوض يف موضوع الساعة وملتابعة هذه املواجهة بني رجال 
املحاماة والسترشاف الواقع املهني الحايل، لعله األبرز يف اآلونة األخرية  
ابرز دليل  التي يفرزها. لعل  الهيكلية  من حيث موضوعه والتداعيات 
املحامي  بدار  الصباح  منذ  بودربالة  إبراهيم  العميد  حضور  ذلك  عىل 
الهيئة  أعضاء  بعض  فيه  التقى  هناك  مربمج  غري  اجتماع  وانعقاد 
يرتأسهم العميد بنفسه بجمع من املحامني ووقع التعبري من خالله عن 
الرفض القاطع لطرح املشاكل املهنية عيل القضاء مثلما جاء بعريضة 
االستدعاء للجلسة االستعجالية باألمس. وعرّب الداعمون لهذا التميش 
عن امتعاضهم مما آلت اليه األمور وتحديدا ما وصفوه بالنيل من قلعة 
املحاماة عرب القيام بمحاوالت قضائية للمس من هيبة العميد ومجلس 

الهيئة  وذلك بالسماح للتدخل الخارجي يف شؤون املهنة وشواغلها.

رفض قاطع لتاريخ 
الجلسة العامة االنتخابية

 للتذكري فان مجموعة من املحامني يقدر عددهم بنحو 27 محاميا 
تولت تعيني وتوجيه استدعاء للعميد بصفته وملجلس الهيئة الوطنية 
املنتصب  بتونس  االبتدائية  املحكمة  رئيس  امام  للمثول  للمحامني 
استعجاليا" من ساعة ايل اخرى" وذلك يوم امس االثنني قصد تسمية 
العادية  العامتني  الجلستني  عىل  لألرشاف  عدليني  مؤتمنني  لجنة 
واالنتخابية للهيئة الوطنية للمحامني وفروعها. ويأتي ذلك عيل خلفية 
الجلسة  موعد  تعيني  بمقتضاه  تويل  املحامني  عميد  عن  قرار  صدور 
العامة املذكورة ليومي 10 و 11 سبتمرب املقبل وهو امر جوبه بالرفض 
باعتباره  الحال  بدعوي  القائمني  املحامني  من  مجموعة  طرف  من 
االستدعاء  بعريضة  جاء  مثلما  حددها  التي  القانونية  املدة  يتجاوز 
طبقا للفصل 57  الفقرة االويل من املرسوم املنظم ملهنة املحاماة والذي 
ينص عىل انه "ينتخب العميد ورئيس الفرع وأعضاء مجلس كل من 
بثالثة  محددة  نيابية  ملدة  الجهوي  والفرع  للمحامني  الوطنية  الهيئة 
تم نرش قضية متزامنة  انه  اىل  الصدد  اإلشارة يف هذا  أعوام". وتجدر 
مع القيام استعجاليا وذلك امام محكمة االستئناف بتونس باعتبارها 

املذكور  العميد  قرار  ابطال  موضوعها  املختصة  املحكمة 
وعينت  جلستها االويل ليوم 27 سبتمرب املقبل. واملالحظ 
التنفيذ حسب ما جاء  الطعن يوقف  ان  يف هذا االطار 
بالفقرة الثانية من الفصل 75 من مرسوم املحاماة.

االستعجالية  القضية  يف  املّدعون  يؤكد  كما  
وفق  تنتهي  للمحامني  الحايل  العميد  عهدة  ان 
االمر  بقاء  وامام  املقبل.  جويلية   6 يوم  منظورهم 
عيل حاله وعدم تغيري املوعد املقرر للجلستني العامة 
واالنتخابية تولوا توجيه تنبيه بواسطة عدل تنفيذ 
يف  "الترصف   يقع  ال  حتى  الهيئة  وأعضاء  للعميد 
جويلية   6 تاريخ  بعد  وتمثيلها  الهيئة  موارد 
لكون ذلك خرق للنصوص الجزائية وال فقط 
ملرسوم املهنة..". كما شدد الطالبون يف 
التأكد   رشط  توفر  عىل   عريضتهم 
اجل  يعتربونه  ما  ايل  بالنظر 
انتهاء عهدة العميد املوافق 
وعىل  جويلية   6 لتاريخ 
الدعوة  احرتام  وجوب 
االجل   العامة  للجلسة 
النظام  من   45 بالفصل  ورد  مثلما  يوما  بعرشين  املقدر  القانوني 
الدعوى  أصحاب  األساس  هذا  عىل  ويطالب  املحاماة.   ملهنة  الداخيل 
بني  من  العدليني  املؤتمنني  من  لجنة  بتسمية  االستعجايل  القايض 
واالنتخابية  العادية  العامة  الجلستني  لتحديد  السابقني وذلك  العمداء 
و قبول  وإداريا  لها لوجستيا  االعداد  لها واالرشاف عىل  الدعوة  وتوىل 
رئيس  انتخاب  عيل  واالرشاف  املرتشحني  قائمة  ونرش  الرتشحات 
وأعضاء مكتب االنتخاب بالنسبة للجلسة العامة االنتخابية واالرشاف 
عىل كل مقتضيات عقد الجلسات العامة العادية واالنتخابية للفروع 

الجهوية.
اعتربه  الذي  القضاة  لبودربالة موقف رافض الرضاب  أن  واملعلوم 
اكرب خطأ وقال إن تبعاته ستكون سلبية عىل مستقبل البالد مضيفا 
املشاكل  كل  حل  يمكن  انه  اعتقد   : ام”  اف  “شمس  بإذاعة  حوار  يف 
لحياة  هام  رشيان  ايقاف  اىل  اللجوء  دون  القضائية  االرسة  اطار  يف 
املواطنني وبالتايل اؤكد ان القرار خاطىء واتمنى ان يديل القضاة غري 
الراضني عىل هذا الترصف بارائهم الن يف هذا املوقف تدمريا للمؤسسة 

القضائية… “
وعن الشكاية املرفوعة عليه عىل خلفية قراره تاخري الجلسة العامة 
ترؤسه  بسبب  سياسية  خلفيتها  أن  أكد  سبتمرب  شهر  اىل  االعتيادية 

اللجنة االستشارية االقتصادية واالجتماعية.
 51 الفصل  القانون الن  انهم لم يطلعوا عىل  وعلق بالقول ” يبدو 
وعند  يعني  العميد  ان  عىل  ينص  املحاماة  ملهنة  املنظم  املرسوم  من 
التعذر الكاتب العام الجلسة العامة االعتيادية يف موىف السنة القضائية 
عّرف  للقضاة  االسايس  القانون  من   38 الفصل  من  الثانية  والفقرة 
السنة القضائية والتي تبدأ يوم 16 سبتمرب وتنتهي يف 15 سبتمرب من 

السنة املوالية …”
بانها  يجيبون  القضائية  السنة  تنتهي  متى  اسأل  ملا   ” واضاف 
تنتهي يوم 15 جويلية يعني مع بداية العطلة القضائية بينما العطلة 
الهيئات  ان  جدال  فرض  عىل  وبالتايل  القضائية  السنة  يف  مندمجة 
السابقة كانت ترتكب اخطاء عن حسن نية.. اليوم بالتمعن يف النص 
والتدقيق فيه ثبت انه من الناحية القانونية يتم تنظيم الجلسة العامة 
االعتيادية يف نهاية السنة القضائية ولذلك نحن طبقا النص القانوني 

ال اكثر وال اقل “.
وتابع ” من ارسل التنبيه …عنارص من املحامني منهم من تربص 
يف مكتبي عىل غرار عبد الرؤوف العيادي… تربص يف مكتبي ملا رفضته 
ان هناك هرولة من طرف من حرر  واعتقد  االخرى  املحامني  مكاتب 
التنبيه وبالنسبة ملحمد ناجم الغرسيل يبدو ان هناك خطا يف االسم هو 
زميل يف القرصين وليس محمد ناجم الغرسيل وزير الداخلية السابق 

ومنذ قرأت التنبيه فهمت انهم اناس يهرولون”.

هل يكون بودربالة أكرب املستفيدين
من ارضاب القضاة؟

لطفي واجه

وبنرش  بالتعتيم  متهمة   حكومة  سببه 
املغالطات وعرض وثيقة يف ندوة شارك فيها 
محل  الوثيقة  مع  متطابقة  غري  وزيرا   13

النقاشات مع  النقد الدويل .
هو  الدويل  النقد  صندوق  سيكون  لذلك 
واملحدد  التونسية  للحكومة   الفعيل  الرئيس 
فيه  دخلت  الذي  الالعودة  فطريق  لقرارتها. 
التونيس  العام  االتحاد  مع  بودن  حكومة 
ليس  واملفاوضات  الحوار  باب  بغلق   للشغل 
تناغما  او  سياسية  خصومة  خلفية  عىل 
يسمى  ملا  الرافضة  سعيد  قيس  سياسة  مع 
باالجسام الوسيطة. فأي اتفاق مع املنظمة 
مع  للمفاوضات  نسفا  يعني  الشغيلة 
ومالية  اقتصادية  بكارثة  وااليذان  الصندوق 
الحكومة  يف  املستوى  رفيع  مصدر  يقول 
لـ"الشارع املغاربي" انه "واقع يعلمه االتحاد 
املصلحة  وتسبيق  تفهمه  به  حريا  وكان 
الوطنية عىل اية اعتبارات اخرى مهما كانت 
تقتيض حسب  الوطنية  واملصلحة  اهميتها" 
والتفاف  االولويات  ترتيب  "اعادة  املصدر 
االفق  بمثابة  هو  االصالحات  برنامج  حول 

الوحيد لالنقاذ".

تصعيد 
التونيس يعترب "تشتت  الرسمي  الخطاب 
 25 قبل  ما  منظومة  يف  التنفيذية  السلطة 
سبب  الشغل"  "اتحاد  دور  وتعاظم  جويلية 
كما  السابقني.  االتفاقني  فشل  اسباب  من 
يعترب ايضا ان "استفتاء 25 جويلية سيفرز 
سلطة قوية لها رشعية ومرشوعية شعبية" 
االصالحات  تنزيل  يف  التقدم  من  تمكنها 
تتطلب  ال  الشعب  من  بـ"ثقة  وتنفيذها 
للشغل".  التونيس  العام  االتحاد  عرب  املرور 
هذا الطرح يجد نوعا من القبول لدى صندوق 
بـ"رئيسة  فيه  مسؤولون  يشيد  الذي  
الحكومة نجالء بودن وفريقها" ملا "يتميز به 

من واقعية".
اشادة تفهم من رد فعل بودن يف اتصالها 
حدثته  التي  الغاضبة  واللهجة  الطبوبي  مع 
قدمه  الذي  املنظمة  بها عىل خلفية "موقف 
وعرب  التقاه  الصندوق  من  لوفد  العام  امينه 
وتربئه  االصالحات  برنامج  رفضه  عن  له 
االرجح  عىل  اتصلوا  الصندوق  منها".ممثلو 
ببودن ربما لتذكريها بأن االتحاد الذي كانت 
برنامج  يف  "رشيك  كـ  تقدمه  الحكومة 
يف  املقابلة  الضفة  يف  يتموقع  االصالحات"  
حني يطالب الصندوق باتفاق داخيل واساسا 
بموافقة املنظمتني االهم اي املنظمة الشغيلة 
من  القريبة  فبودن  االعراف.  ومنظمة 
املؤسسات املالية باعتبارها كانت ترشف عىل 
خطة تنفيذ برامج البنك الدويل بوزارة التعليم 
منصبها  توليها  قبل  العلمي  والبحث  العايل 
الداخيل  التحليل  بمفهوم  تكون  قد  الحايل 
تماما  الصندوق  برنامج  لتمرير  طيعة  اداة 
رئيس  اجندة  تنفيذها  مع  الحال  هو  مثلما 

الجمهورية السياسية.
يجد  وقد  التصعيد  نحو  سيتجه  االتحاد 
مع  مواجهة  يف  للدخول  مضطرا  نفسه 
اي  مصلحة  يف  طبعا  تكون  لن  السلطة 
مّر:  احالهما  خيارين  امام  الحكومة  طرف. 
برنامج  وتنفيذ  نجيب  تلميذ  دور  لعب  إما  
او  الباهظة  االجتماعية  بكلفته  االصالحات 
حسابات  تفرضه  كبري  ضغط  تحت  التنازل 
وجود  عدم  يعني  بما  الجمهورية  رئيس 
اتفاق مع صندوق النقد الدويل واملرور وقتها 
اىل السيناريو االسوأ واالخطر. وبينهما يبقى 
دور قيس سعيد يف تحمل مسؤوليته والبحث 
االولويات  تحددها  واقعية  انقاذ  حلول  عن 

الوطنية حتى ال ينهار السقف عىل الجميع.
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شّكلت أنشطة جمعية "نماء تونس" خالل 
أخر  يف  األبرز  الحدث  املنقيض  األسبوع  نهاية 
فيها  كشفت  الداخلية  لوزارة  صحفية  ندوة 
الرسمية  الناطقة  الخليفي  فضيلة  لسان  عىل 
باسمها عن "وجود عمليات مسرتابة وتدفقات 

مالية ال تتماىش ونشاطها املرصح به".
الشخصيات  بني  من  ان  أكدت  الخليفي 
واحد  سابقا  سياسية  مسؤولية  صاحب 
مؤسيس حزب سيايس مربزة انه بتقدم األبحاث 
أفضت التتبعات إىل تعلق شبهة جديّة بمسؤويل 

الجمعية يف تبييض األموال. 
اذنت  العمومية  النيابة  ان  اىل  ولفتت 
الشبهات  ثبتت يف شأنه جدية  باالحتفاظ بمن 
شبهة  ان  مؤكدة  التفتيش  يف  اخرين  وبادراج 
من  عدد  يف  األخرى  الشخصيات  عديد  ضلوع 

التهم تبقى مرّجحة.
يشار اىل انه تم االعالن يوم الخميس املايض 
الحكومة  رئيس  الجبايل  حمادي  ايقاف  عن 
فرقة  طرف  من  الرتويكا  حكومة  يف  االسبق 
الجوال  هاتفه  وحجز  سوسة  بوالية  أمنية 
اطالق  عن  االعالن  يتم  أن  قبل  زوجته  وهاتف 

رساحه.
عىل  عادت  املغاربي"  "الشارع  أسبوعية 
أنشطة جمعية نماء تونس وبحثت يف االعالنات 
القانونية والرشعية والعدلية التي نرشها الرائد 
واعضائها  مؤسسيها  أنشطة  عن  الرسمي 

فكان هذا التحقيق.

ابنة حمادي الجبالي وصهره
جوان   23 يف  الصادر  الرسمي  الرائد  يؤكد 
2011 تكوين جمعية "نماء تونس" بعد حصول 
مؤسسيها عىل وصل ايداع من والية تونس يف 15 
"استقطاب  اىل  تهدف  انها  2011 مربزا  مارس 
املستثمرين والخرباء من الداخل والخارج لبعث 
املشاريع املحدثة ملواطن الشغل مع التأكيد عىل 
املناطق ذات األولوية ومساعدة وتأطري أصحاب 
وربط  االقتصادية  املشاريع  بعث  عىل  الشهائد 
العالقات والصالت مع الجمعيات ذات العالقة".
الهيئة  ان  القانوني  االعالن  نفس  وذكر 
رئيسا وعبد  تتكون من محمد خشالف  املديرة 
ومحمد  رئيس  ونائب  عاما  كاتبا  حسن  املجيد 
عبد  هم  اعضاءها  وان  مال  امني  الحشفي 
وكمال  لطيف  الحاج  وناجح  سليمان  الكريم 
وعمر  مفتاح  ومحمد  الجبايل  وسمية  دايئحي 

بالخريية.
اسمني  تضم  انها  األسماء  قائمة  يف  الالفت 
صهره  هما  الجبايل  بحمادي  متينة  عالقة  عىل 
وابن اخته محمد الحشفي وابنته سمية الجبايل.
الرسمي  الرائد  إعالنات  يف  التدقيق  واصلنا 
الجبايل  ابنة  الحشفي زوج  ان محمد  لنكتشف 
2011 وكالة أسفار تحمل  29 سبتمرب  بعث يف 
اسم "سلوتس" برأسمال مال قّدر ب 150 ألف 
دينار وذلك بعد مرور 6 أشهر عىل مشاركته يف 

تأسيس "نماء تونس".

تغييرات جذرية
اسفار  وكالة  شهدت   2013 جانفي   11 يف 
محمد الحشفي جلسة خارقة للعادة خلصت اىل 
بـ "كنوز  التجاري "سلوتس"  استبدال اسمها 

للسياحة" واىل تغيري مقرها االجتماعي وتعيني 
وكيل جديد عوضا عن الحشفي وإحالة جميع 
حصصه وحصص سمية الجبايل إىل مالك جديد 

يدعى برهان بن يعقوب.
يوم  إىل  الرسمي  الرائد  إعالنات  بنا  وتعود 
بن  برهان  تأسيس  تاريخ   2012 جانفي   2
يعقوب رشكة مختصة يف اإلعالمية تحمل اسما 
 sLots soLution" شبيها برشكة "سلوتس" هو
فخر  تعيني  تم  فقط  أيام   10 بعد   ."tunisia

خلفا  الحشفي  محمد  قريب  الحشفي  الدين 
للرشكة  القانونية  الصفة  وتغيري  يعقوب  لبن 
بعد  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  لتصبح 
مسؤولية  ذات  واحد  شخص  رشكة  كانت  ان 
بن  برهان  عاد   2013 ماي   9 ويف  محدودة. 

يعقوب وكيال ثانيا للرشكة.
"كنوز  وكالة  شهدت  االسبوع  نفس  يف 
بتعيني  انتهت  للعادة  للسياحة" جلسة خارقة 
بن يعقوب وكيال ثانيا للرشكة وصادق مجلس 
 ButterfLy"اسم تحمل  اخرى  رشكة  ادارة 
ثانيا  وكيال  يعقوب  بن  تعيني  عىل   "soLution

 square" اىل  التجاري  اسمها  تغيري  عىل  ثم 
soLution" بعد أربعة ايام فقط.

انها  الرسمي  الرائد  اعالنات  يف  الالفت 
تضمنت عدة اخطاء يف كتابة اسماء الرشكات 
لـ"ّكنوز  الفرنيس  االسم  كإدراج  واالشخاص 
 "KonoZ torisM" للسياحة" تارة تحت اسم
ثالثة  KonooZ toriZMوتارة   " باسم  واخرى 
ابنة  وتسجيل   "  KonouZ tourisM" باسم 
حمادي الجبايل باسم "سمية الجباتيل" عوض 

"سمية الجبايل".
كما يوثق الرائد الرسمي ان كال من برهان 
جوان   20 يف  احاال  املردايس  وعادل  يعقوب  بن 
"كنوز  اسفار  وكالة  يف  حصصهما  كل   2014
للسياحة" اىل مالك جديد هو محفوظ الصيادي 
وكالة  يف  حصصهما  ذلك  قبل  أحاال  وانهما 
إىل  املنّورة"  "مناسك  اسم  تحمل  أخرى  أسفار 

مالك جديد يدعى طارق التونيس.
يذكر انه تم تأسيس رشكة "مناسك املنورة" 

يف 19 جويلية 2011 برأسمال قّدر بـ 100 ألف 
 27 يف  الرسمي  بالرائد  اعالن صادر  دينار وفق 

سبتمرب 2011.
وتشري اعالنات الرائد الرسمي اىل ان كال من 
صفا الجبايل ابنة حمادي الجبايل وصهره محمد 
حصصهما   2013 ماي   6 يوم  احاال  الحفيش 
الفالحية  املنتوجات  برشكة مختصة يف تخزين 
ان  قبل  البدوي  رياض  يدعى  اخر  رشيك  إىل 
رشكة   2014 جانفي   6 يف  الحشفي  يؤسس 
أخرى مختصة يف الدراسات وسرب اآلراء ويحيل 
2014 كل حصصه يف رشكة  أفريل   10 بتاريخ 
بعث  الفرتة  نفس  ويف  أقاربه.  احد  إىل  أخرى 
جديدة  رشكة   2015 سبتمرب   21 يف  الحشفي 

مختصة يف التجارة الدولية.

مضاعفة رأس المال
سنوات   5 مرور  بعد  أي   2016 جوان   7 يف 
فقط عىل تأسيس وكالة اسفار كنوز للسياحة 
قفز رأسمالها من 150 ألف دينار اىل 700 ألف 
دينار. حينها عاد املؤسس محمد الحشفي بعد 

ان تمت تسميته وكيال عليها مرة اخرى.
عودة صهر الجبايل إىل وكالة األسفار تزامنت 
الحكومة  "رئيس  أن  اكدت  اخبار  تواتر  مع 
واجهة  يكون  حتى  الحشفي  اختار  األسبق 
باالشرتاك  استثماراته  وإدارة   األموال  لتبييض 

مع بنتيه سمية وصفاء الجبايل".
استغالل  عن  اعالمية  تقارير  تحدثت  كما 
يف  للسمرسة  للسياحة"  "كنوز  اسفار  وكالة 
مناسك الحج والعمرة الفتة إىل أن ظروف اقامة 
بسبب  جدا  سيئة  كانت  السعودة  يف  الحجيج 

اختيار اقامات بخسة يف سنة 2012.
رشكة  واطارات  اعوان  نقابة  وكانت 
نوفمرب   21 يف  وجهت  قد  واإلقامات  الخدمات 
منبهة  الجمهورية  رئاسة  إىل  مراسلة   2012
متعهدي  من  وعدد  الجبايل  صهر  محاوالت  اىل 
االسفار رضب املؤسسة العمومية للتمعش من 
وزارة  ابعاد  برضورة  ومطالبة  الحج  مناسك 
إقامة  عقود  إبرام  مجال  عن  الدينية  الشؤون 

االقامات  رشكة  تسيري  يف  والتدخل  الحجيج 
العائدة بالنظر ملؤسسة رئاسة الجمهورية. 

 عىل املستوى الجمعياتي تؤكد اعالنات الرائد 
الرسمي ان محمد الحفيش لم يكتف باملساهمة 
يف تأسيس جمعية نماء تونس يف 2011 وبتقلد 
منصب أول امني مال لها وانه ترأس عالوة عىل 
ذلك جمعية املدينة العتيقة بسوسة للمحافظة 
عىل الرتاث التي تهدف اىل "رعاية ضعاف الحال 
والعناية  والعادات  الرتاث  واحياء  ومساندتهم 

بالبيئة. 
الناطقة  الخليفي  فضيلة  أكدت  ولنئ 
يف  الحفيش  ان  الداخلية  وزارة  باسم  الرسمية 
حالة فرار فان محامي حمادي الجبايل قد نفى 
يتم  لم  "ملاذا  اعالمي:  ترصيح  يف  متسائال  ذلك 
توجيه استدعاء رسمي ملحمد الحفيش اذا كان 
مدرجا بالتفتيش؟". من جانبها أشارت وحيدة 
الحكومة  رئيس  زوجة  الجبايل  الطرابليس 
االسبق اىل ان صهرها وابنتها لم يعمدا اىل الفرار 

مؤكدة انهما بصدد قضاء عطلة يف تركيا.
يوم  مساء  اوقفت  قد  أمنية  فرقة  وكانت 
مستوى  عىل  الجبايل  حمادي  املايض  الخميس 
سوسة  والية  من  الرشقية  خزامة  عمادة 

وحجزت هاتفه الجوال وهاتف زوجته.
وذكرت مصادر اعالمية أن النيابة العمومية 
أذنت  اإلرهاب  ملكافحة  القضائي  بالقطب 
ملكافحة  املركزية  الوحدة  ألعوان  عشيتها 
عىل  بالجبايل  باالحتفاظ  ببوشوشة   اإلرهاب 
أموال  تبييض  بشبهات  تتعلق  أبحاث  ذمة 

منسوبة ألعضاء من جمعية "نماء تونس".
هكذا اذن تشري انشطة صهر الجبايل وبعض 
القانونية  الصبغة  تغيري  تعمدهم  اىل  رشكائه 
يف  للغري  حصصهم  واحالة  رشكة  من  ألكثر 
اكثر من مناسبة بما يفتح املجال للتساؤل عن 
الغاية من هذه اإلجراءات وعالقتها بما تحدثت 
عنه الناطقة الرسمية باسم الداخلية بخصوص 
تبييض األموال ووجود عمليات مالية مسرتابة 
صهر  كان  التي  تونس"  "نماء  جمعية  صلب 

الجبايل وابنته ضمن مؤسسيها. 

كان من مؤسسي جمعية "نماء تونس" :

صهر محادي اجلبايل والتغيريات املسرتابة يف رشكاته اخلمس
محمد الجاللي

محمد الحشفي وصهره حمادي الجبايل
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ملفات قضائية مفتوحة :

اخلناق يضيق عىل النهضة واالسالم السيايس
منير الفالح

العربيّة،  الثّورات  موجة  بعد 
انتخابات  تونس  يف  جرت 

التّأسييس  الوطني  املجلس 
لوضع   2011/  10/  23 يف 

دستور جديد للبالد...
النّهضة  حزب  فاز   

املقاعد  من  األوفر  بالنصيب 
أحزاب  من  الرّتويكا  وبتشّكل 

أجل  من  واملؤتمر  النّهضة 
بات  التكتّل  وحزب  الجمهوريّة 

تناهز  أغلبيّة  عىل  يحتكم 
من  مقعد  املائة 

وهو  جملة217 
الجميل  العدد 
ونائبات  لنّواب 

املجلس الوطني التّأسييس.
من  تونس  عاشتها  التي  األجواء  تلك  يذكر  الكّل 
تشنّج للخطاب تاله العنف الّلفيض ضّد كّل من يعارض 
أفكار  عن  تعبري  مجّرد  يعرّب  أو  الّسيايس  اإلسالم 
النّهضة  لطروحات  مغايرة  مجتمعيّة  مشاريع  أو 
رسيعا  األوضاع  .تطّورت  وخارجيّا  داخليّا  وحلفاءها 
حكومات  أجهزة  بوضوح  تقاسمته  ماّدي  لعنف 
بسليانة  الرّش  كأحداث  اإلرهابيّة  واملجاميع  النّهضة 
املركزي  املقّر  عىل  واإلعتداء  أفريل   9 ومظاهرة  
الّسياسيّة  واإلغتياالت  للّشغل  التّونيس  العام  لإلتّحاد 
نتيجة  البالد  لتدخل  الجنود  املتكّررة عىل  والهجومات 
يف  بالّدخول  واملنذرة  الخطورة  شديدة  ملرحلة  لذلك 

التّناحر...
عدد  لسان  عىل  النّهضة  الّسنوات،دأبت  تلك  طوال 
ال يُستهان به من قياداتها،عىل  خطاب يتأرجح بني 
إىل  التّنبيهات  جديّة  من  والتّقليل  والتّهّكم  اإلنكار 
خطورة األوضاع .بني هذا وذاك وكّلما أراد هذا القيادي 
وبالقانون  باملؤّسسات  املؤمن  بجبّة  الّظهور  ذاك  أو 
وكذا،يخرج للّرأي العام لرتديد عبارات ومنظومة عىل 
حاجة  عندو  يخدم،وإيّل  القضاء  يتغرّي:"خيّل  ال  نحٍو 
يميش يشكي ومن هنا فصاعدا كّل من يتّهمنا بيشء 
يتوىّل  جملة  تضاف  األحيان  بعض  ويف  سنقاضيه 

محامونا اآلن تجميع املؤيّدات لرفع قضايا !"
مع تشكل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد 
ومحمد الرباهمي وتحملها مسؤولية البحث يف خبايا 
السعي  طريق  أن  تبني  أن  بعد  بها  حف  وما  القضية 
بل  سالك  غري  فقط  يكن  لم  الحقائق  عن  للكشف 
بالتالعب  املسار  لتعطيل  بالعقبات  وهناك من يزرعه 
يعرف  بات  الذي  الفصل  ذاك  يذكر  ،والكل  باألدلة 
الداخلية  وزراء  أحد  إنكار  السوداء"و  "الغرفة  ب 
لوجودها من منرب مجلس نواب الشعب ولوال إرصار 
املحامني وضغط الرأي العام وشجاعة قايض تحقيق 

لبقي الغموض يلف ذاك الجزء ولو إىل حني.
هيئة  به  قامت  الذي   الجبّار  العمل  ذاك  تقّدم  مع 
الّدفاع وتواتر األدّلة الجديّة عىل ضلوع حزب النّهضة 
وأعوانها يف مختلف أجهزة الّدولة وحتّى داخل الّسلطة 

الّسياسيّة والكشف  القضائيّة وعن طريق تحالفاتها 
تواصل  هذا  كّل  األخطبوطي،مع  الرّسي  جهازها  عن 
اإلنكار النّهضاوي املسنود بحلفاءها يف الربملان وداخل 
محاوالت  رأينا  أخرى  جهة  من  التّنفيذيّة  الّسلطة 
عىل  للحصول  الحلفاء  بني  للّضغط  الّرامي  التوظيف 
سبيل  الحاكم)عىل  التّحالف  إطار  يف  التّنازالت  مزيد 
التّذكري إستقبال الّرئيس الّراحل املرحوم الباجي قائد 
الّسبيس لوفد من هيئة الّدفاع وعقده إلجتماع ملجلس 
وتابعنا  ذالك  كّل  الّصدد...(،تابعنا  يف  القومي  األمن 
أيضا ندوات صحفيّة متتالية تعقدها النّهضة إلتّهام 
الهيئة بالتذيّل للجبهة الّشعبيّة ولحزب الوطد املوّحد 

والتوّعد برفع قضايا ضّد الهيئة.
لكن وكما كل مّرة نسمع الكثري من التهديد باللجوء 
الفكرة  ترسيخ  يريد  النهضة  حزب  للقضاء،وكأن 
العامة املوجودة بأن القضاء تحت"إمرة"البحريي حتى 
بعد مغادرته لوزارة العدل وبأن حزب النهضة فوق أي 
عىل  من"يجرؤون"  ووحدهم  املحاسبة  قبل  مساءلة 

إتهام التنظيم اإلخواني معرضون للتتبع!
التعايل  يف  املوغلة  وطريقةالتعامل  املمارسات  هذه 
مجتمعية  ومشاريع  ألفكار  الحاملة  القوى  كل  عىل 
ألنهم  التسويق  بل  السيايس  لإلسالم  نقيضة 
بالنتيجة  وسيكونون  عدة  لعرشيات  سيحكمون 
خارج طائلة القانون دفعت مثال بالقيادي النهضاوي 
السابق ورئيس أول حكومة نهضاوية حمادي الجبايل 
ليعرتف عىل رؤوس املأل بمسؤولية تنظيمه يف جرائم 
عدة منها باب سويقة وتفجريات املنستري بل وتباهى 
الشنيعة  اإلرهابية  العملية  تلك  مقرتيف  أحد  بتهريب 
عدى  املساءلة  من  نوع  ألي  يتعرض  ولم  ،إعرتف 

تنديدات الرأي العام...
والتناقص  النهضة  تدني شعبية حزب  بعد  وحتى 
اإلنتخابية  املحطات  بتتايل  ناخبيها  لعدد  الجيل 
ال  يغريوا  ،لم  النواب  بمجلس  نوابها  عدد  وبالنتيجة 
خطابهم وال تعاملهم مع واقع مجتمعي بات رافضا 
تصعيد  حتى  شعبيتهم  تدهور  من  ينقذهم  ولم  لهم 
التحالفات  لكل  ولجوءهم  النيابي  للمجلس  رأسهم 

الالزمة ليحتل موقع رئاسة الربملان!
ركبوا   25/7/2021 بعد  وحتى  ذلك  من  أكثر 

اإلنقالب"وجعلوا  موجة"مناهضة 
تسببوا  ما  كل  إلنكار  تعلة  منها  
فكلما  وبعدها  الثورة  قبل  فيه 
تعرض أحدهم ملساءلة إال وطلعت 
شبهة  أي  عنه  لتنفي  النهضة 
و...هيئة  لإلنقالب  األمر  وتعزو 
مجددا  الشهيدين  عن  الدفاع 
القضاء  أمام  بالتشكي  وتهدد 
الدفاع  بينما يحق لكل متهم 
يحق  كما  نفسه  عن 
الوقوف  ملحاميه 
مساس  أي  ضد 
بدء  بحقوقه 
ظروف  من 
ف  يقا إل ا
عىل  األمر  يصبح  أن  له...أما  املوجهة  للتهم  وصوال 
تلك الشاكلة املتكررة بنفس العبارات وخاصة بنفس 
التهديدات برفع شكاوي دون أن يحصل ذلك فيصبح 
اإليقاف  حيثيات  تلقاه  ما  يف  إستثمار  مجرد  األمر 
عن  واملدافعني  املدافعات  لدى  تنديد  من  وظروفه 
حقوق الجميع أيا كانت إنتماءاتهم وتوجهاتهم وحتى 
وللتذكري  إقرتفوها!  يكونوا  قد  التي  األفعال  طبيعة 
فقط ،هؤالء املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان 
كانوا يف ما مىض،تحت حكم النهضة ،عرضة للتشهري 

واإلعتداء.
عن  الدفاع  هيئة  لعمل  أساسا  ونتيجة  اآلن 
وتأكيدها   الرباهمي  ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين 
عزمها عىل امليض بعملها ملنتهاه وكشف كل الحقيقة 
وكذلك تواصل دعم طيف واسع ثابت عىل دعم الهيئة 
وإنحسار تأثري النهضة داخل الدوائر القضائية ترص 
تكشفت  وكلما  واإلنكار  التميش  نفس  عىل  النهضة 
خيوط إحدى القضايا وضاق هامش اإلنكار حول عدد 

من قياداتها !
قضية  خلفية  عىل  مؤخرا  هذا  كل  تابعنا 
الرقمية  املحتويات  بصناعة  املختصة  الرشكة 
وجود  أو  وفرار  املتهمني  بعض  "انستلينڨو"وإيقاف 
وبني  بينها  عالقة  شبهة  ووجود  بالخارج  آخرين 
وكذلك  منها  معروفة  وأسماء  النهضة  حزب  أجهزة 
الخريية  تونس  نماء  بجمعية  تتعلق  قضايا  شبهات 
وتلقيها تمويالت من الخارج ال تتناسب مع نشاطها 

الجمعياتي...وحال
الجبايل  حمادي  األسبق  الحكومة  إيقاف"رئيس   
مجددا  سمعنا  ،حتى  بالتفتيش  صهره  إسم  وإدراج 
يف  النهضة  عقدتها  صحفية  ندوة  يف  الخطاب  نفس 

نفس يوم النقطة اإلعالمية لوزارة الداخلية...
األكيد أن الخناق يضيق يوما بعد يوم عىل النهضة 
املدعومة  الشبهات  لتزايد  عموما  السيايس  واإلسالم 
عن  الدفاع  هيئة  إليها  توصلت  التي  والوثائق  باألدلة 
الدولة  ورئيس  النهضة  بني  الهوة  وتوسع  الشهيدين 
إضافة إلنشغال الدول الحليفة للنهضة بإعادة هندسة 

خريطة تحالفاتها اإلقليمية.

رفيق بوشالكةراشد الغنويشتوفيق الجبايل
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أنس الشابي
لحّد كتابة هذه األسطر انحرصت النقاشات 
يف  الجديدة  الجمهورية  دستور  مرشوع  حول 
املسودة  ألن  ذاك  أو  الطرف  هذا  من  ترسيبات 
بقيت يف طي الكتمان ولم تنرش. غري أن رئيس 
الجمهورية يف كلمته التي ألقاها صبيحة يوم 
التونسينّي  للحجيج  توديعه  أثناء  جوان   21
العامة للدستور  التوجهات  كشف عن حقيقة 
بالدولة  وعالقته  الديني  الشأن  يخّص  ما  يف 
وهو ما يرّصح به ألّول مرة  رغم أن مؤرشات 
عديدة تدّل عىل أن اإلطار الفكري واإليديولوجي 
السلفي  اإلطار  يتحّرك ضمنه سعيد هو  الذي 
للمزيد  التحرير.   حزب  معتقدات  من  القريب 
الرئيس حرفيا  بنقل حديث  التحري قمت  من 
أتّهم  ال  حتى  املصاحب  اإلطار  يف  ووضعته 
من  نستنتج  أن  يمكن  الذي  فما  باالجتزاء. 
هي  وما  إليه؟  أرشنا  الذي  الرئيس  ترصيح 
السلفية  الحركات  إليه  تدعو  ما  بني  الفوارق 
بدءا بالنهضة إىل حزب التحرير وما بينهما من 
يسار إسالمي وإسالمي مستقل وسلفي علمي 
الفقيه  بوالية  مؤمن  وشيعي  جهادي  وسلفي 
التسميات  وآخر غري مؤمن بها وغري ذلك من 

ومحاولة  وقيمه  للعرص  العداء  خانة  يف  جميعها  تصّب  التي 
اسرتداد عرص مىض وشبع موتا وبني ما دعا إليه الرئيس ذات 
صباح يف مطار قرطاج؟ يف تقديري أن الرئيس كشف يف مطار 

قرطاج عن عقيدته من خالل:

مقاصد الشريعة
الرشيعة  تطبيق  أن  درجاتهم  بمختلف  السلفيون  يعتقد 
املناورة  طريق  عن  ذلك  كان  ولو  تحقيقه  يتعنّي  عني  فرض 
خطاب  يف  قار  بند  هي  التي  الخالفة  كإقامة  تماما  واملداورة 
املدنية  بادعائه  ظاهرا  ينكرها  بعضهم  أن  رغم  اإلسالميني 
وهو ما رصح به الغنويش قائال إن الخالفة: »الثمرة الطبيعية 
لعقيدة التوحيد اإلسالمية تبقى هدفا لجهاد األمة ال يحّل وال 
يصلح لها التنازل عنه بل ينبغي السعي إليه بتدّرج عرب أشكال 
مرنة من الوحدة«)1(. يعلم كّل متابع ِلما طرأ عىل البالد من 
تغيريات بعد سنة 2011 أن مصطلح تطبيق الرشيعة  مرفوض 
يف  إدراجه  النهضة  حركة  تستطع  ولم  املواطنني  عموم  من 
جميعها  فشلت  التي  محاوالتها  رغم   2014 لسنة  دستورها 
وهو ما دفع بالغنويش إىل التنازل عنه ُمكرها قائال إن الوقت 
الدولة  أن رئيس  الدستور)2(. ويبدو  لم يحن بعد إلدراجه يف 
حّدة  أقل  آخر  بمصطلح  اإلتيان  إىل  فسعى  الدرس  استوعب 
كقطع  فظائع  من  الرشيعة  تطبيق  يحمل  بما  محّمل  وغري 
وغري  شاهق  من  والرمي  والرجم  خالف  من  واألرجل  األيدي 
ذلك من الجرائم التي ارتكبتها األنظمة اإلسالمية يف السودان 
وأفغانستان وإيران. هذا األسلوب يف تغيري املصطلحات املنّفرة 
وتقديمها يف ثوب جديد مع اإلبقاء عىل مضامينها ذاتها حازت 
أنها  اّدعت  حيث  السبق  قصب  اإلسالمي  اليسار  حركة  فيه 
تخلصت من التكفري يف خطابها ولكنها يف نفس الوقت ابتدعت 
ما هو أسوأ بادعائها وجود فسطاطني فسطاط سمته الداخل 
الثقايف الذي يشمل املؤمنني وفق توصيفها وفسطاط الخارج 
الثقايف الذي يشري إىل من هم خارج امللة أي الكفرة)3(، تأّسيا 
الرشيعة  مقاصد  عن  الحديث  إىل  الرئيس  ذهب  املنهج   بهذا 
الرشيعة  تطبيق  عن  بدال  الجديد  الدستور  يف  أساسيّة  قاعدة 
بّد أن يحّقق مقاصده، أهّم يشء هو  قال: »واإلسالم أيضا ال 
تحقيق مقاصد اإلسالم، مقاصد الرشيعة اإلسالمية وهذا ما 
سنعمل عليه إن شاء الله يف الدستور القادم« وهو ما يعني أن 
ترشيع القوانني يف تونس وتنفيذها لن يخضع ملصلحة الوطن 

واملحافظة عىل وحدته وسالمة أراضيه بل ستكون هنالك قواعد 
أخرى لها األولويّة هي التي سّماها الرئيس باملقاصد. والذي 
يجب أن ننتبه إليه أن ما سّمي املقاصد الرشعية مثلما وضعها 
الشاطبي كان استجابة منه ألوضاع وظروف زمانه: »عندما 
الحظ عجز الفقه عن معالجة التغيري االجتماعي االقتصادي 
يف القرن الثامن/الرابع عرش يف األندلس، حاول يف نظريّته أن 
يستجيب إىل الحاجات الخاصة بزمنه عرب إظهار كيف يمكن 
تكييف الرشع مع الظروف االجتماعية الجديدة«)4( ورتّب عىل 
ذلك جملة املقاصد التي أتى الرشع للمحافظة عليها ورّصفها 
بحسب األهمية وأعالها رتبة الدين الذي رّشع أحكام الجهاد 
القاعدة  هذه  طبّقنا  فلو  العدوان)5(.  من  ولحمايته  لحفظه 
يسّمى  ما  نرُصة  أن  لوجدنا  الجمهورية  رئيس  يرى  ما  وفق 
»املجاهدين يف سوريا« تصبح محافظة عىل املقصد األّول من 
مقاصد الترشيع الذي هو املحافظة عىل الدين  وهو ما يفرّس 
العالقات  إعادة  عن  السعيدي  الحكم  تمنّع  منه  جانب  يف  لنا 
مع النظام السوري رغم املطالبة الشعبيّة بذلك، ويفرس كذلك 
اإلرصار عىل املحافظة عىل بؤرة القرضاوي ألن حمايتها وفق 
القلوب  يف  وتثبيته  الدين  »إقامة  تؤّمن:  إليها  املشار  القاعدة 
باتباع األحكام التي ال يصلح الناس إال بها وأوجب الدعوة إليه 
وتأمني الدعوة إليه من االعتداء عليها وعىل القائمني بها ومن 
وضع عقبات يف سبيلها«)6(، ولو عدنا إىل موقف الرئيس من 
املساواة يف املرياث بني الذكر واألنثى لوجدناه متماهيا مع ما 
الجزئي  التطبيق  الرئيس رشع يف  أن  آنفا وهكذا نالحظ  ذكر 

ملعتقده قبل أن تتم صياغته يف دستور الجمهورية الجديدة.

الحرية 
حّدد القدامى املقاصد الرضورية يف الحفاظ 
عىل الدين والنفس والعقل والعرض واملال، وألن 
املذكور  التصنيف  ضمن  لها  وجود  ال  الحرية 
عمل الرئيس عىل إدراجها قال: »هذا إىل جانب 
الخرض  محمد  الشيخ  أضافه  الذي  املقصد 
بمدينة  الوقت  ذلك  يف  قاضيا  وكان  حسني 
بنزرت وألقى محارضة عن الحرية يف اإلسالم 
وصارت الحرية مقصدا من مقاصد الرشيعة«. 
أن مصطلح  أن نضعه يف االعتبار  والذي يجب 
الحرية لدى القدامي هو املقابل لالسرتقاق وال 
يحمل أيّا من املعاني التي قد تتبادر إىل الذهن 
الخوجة  ابن  الحبيب  الشيخ محمد  اليوم. قال 
»ما  عىل:  تطلق  بأنها  الحرية  عن  حديثه  عند 
يضاّد العبودية... وأن يترصف الشخص العاقل 
يف شؤونه باألصالة«)7(.  أما محارضة الخرض 
كحديثه  ذكر  عما  تخرج  لم  فإنها  حسني 
األموال  يف  والحرية  واملشورة  املساواة  عن 
والدماء.  األعراض  وصون  بها  واالستمتاع 
ويف الفصل الذي خّصصه للحديث عن الحرية 
قال:  املرتد  الذمة وأحكام  أهل  الحديث عن  أطنب يف  الدين  يف 
أن لبس  الدين بعد  ارتّد عن  العقوبة عىل من  »وشّدد اإلسالم 
وإال  رجع  فإن  والتوبة  اإلنابة  إىل  بدعوته  فأمر  القويم  هديه 
رضب بالسيف عىل عنقه«)8( ، بعد كل هذا هل يصّح اعتماد 
الخرض  الشيخ  مدّونة  إّن  الحريات؟،  باب  يف  حسني  الخرض 
املنشورة وعالقاته بالتنظيمات والقرص يف مرص هي النقيض 
له  أراد  للحرية مثلما  داعية  يكون  أن  فيه  يُفرتض  ملن  تماما 
إىل  الرازق  أنه أهدى رّده عىل عيل عبد  الدولة، من ذلك  رئيس 
امللك فؤاد األّول الذي كان يطمح إىل تنصيبه خليفة للمسلمني 
أحضان  يف  فج  ارتماء  ذلك  ويف  العثمانية  الخالفة  إلغاء  بعد 
الخالفة  بأن  قال  من  عىل  العدوان  عىل  وتحريض  السلطة 
منصب سيايس وليس دينيا. كما ساهم الشيخ مع األزهر يف 
حملة اإلساءة إىل طه حسني وتكفريه من خالل كتابه »نقض 
الرحمان قراعة  له عبد  الذي قّدمه  الجاهيل«  الشعر  كتاب يف 
مفتي مرص ملّدة سبع سنوات يف عهد امللك فؤاد األّول، والذي 
ولم  متشّدد  سلفي  حسني  الخرض  أن  الباحثون  عليه  يُجمع 
يُعرف عنه تسامح أو قبول لآلخر بل كان إىل التخشب أقرب. 
قادة  فألن  مرص  يف  الثورة  قبل  من  لألزهر  شيخا  تعيينه  أما 
الثورة أيامها كانوا يف حاجة إىل شيخ غري منخرط مبارشة يف 
أفضل من  الحزبية املرصية ولم يكن هنالك  السياسة  الحياة 
تونيس، غري أنه حاملا ابتدأت الثورة يف تنفيذ إصالحاتها الثورية 

بعد إبعاد اللواء محمد نجيب استقال الخرض حسني. 

األمة
غري أن أخطر ما جاء عىل لسان الرئيس ورد ملا تحدث عن 
األمة قال: »وإن شاء الله يف الدستور القادم لتونس لن نتحدث 
عن دولة دينها اإلسالم نتحدث عن األمة دينها اإلسالم واألمة 
الدولة  األمة مختلفة عن  أن  الدولة....« صحيح  مختلفة عن 
ولكن األّمة اإلسالمية بالتحديد مفهوم هالمي رجراج ال حدود 
فالدين كأية فكرة  اإليمان ويضيق بضيقه  باتساع  يتسع  له 
والوالء  الوطن  حدود  خارج  وينترش  ينتقل  أن  يمكن  متحّرك 
مرص  يف  املحامني  شيخ  يقول  كما  متطاير  متناثر  والء  له 
مصطفى مرعي يف حديث له يف مجلة املصور،  أما الوطن فإنه 
الوالء له أي  الوطنيّة ليسبق  ثابت ومن ثباته تتبلور املشاعر 
والء آخر  ألنه جامع يجمع كل من هم منا ويبعد كل من هو 
اإلسالمية  الحركات  عملت  بالذات  السبب  ولهذا  عنا،  خارج 

خطاب قيس  سعيد سلفي قريب من حزب التحرير
حول عالقة الدين بالدولة :

رأي

يعتقد السلفيون بمختلف 
درجاتهم أن تطبيق الشريعة 

فرض عين يتعّين تحقيقه
ولو كان ذلك عن طريق 

المناورة والمداورة تماما 
كإقامة الخالفة.
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9الشارع السياسي
باإلسالم  اإليمان  الوطني مقابل  الشعور  جميعها عىل وضع 
الكفر  بعد جهل  اإلسالم  لدعوة  أكرب عدو  »إن  املودودي:  قال 
أما سيّد قطب  والوطنية«)9(  العصبية  والرشك هو شيطان 
الطريق"  املنهج حيث جاء يف "معالم يف  فقد واصل يف نفس 
ما ييل: »بهذا الجزم القاطع جاء اإلسالم.. جاء لريفع اإلنسان 
إال  للمسلم  والطني... فال وطن  األرض  ويخّلصه من وشائج 
الذي تقام فيه رشيعة الله... فال جنسيّة للمسلم إال عقيدته 
التي تجعله عضوا يف األمة املسلمة يف دار اإلسالم.... واألرض 
التي ال يهيمن فيها اإلسالم وال تحكم فيها رشيعته هي دار 
حرب بالقياس إىل املسلم وإىل الذمي املعاهد كذلك... يحاربها 
املسلم ولو كان فيها مولده وفيها قرابته من النسب وصهره 
للوطن  املعادي  التوّجه  هذا  ومنافعه«)10(  أمواله  وفيها 
الذي  القرضاوي  يوسف  طرف  من  له  والتقعيد  التنظري  يجد 
يحرض بكثافة يف بالدنا من خالل بؤره املنترشة قال: »يف حالة 
التعارض بني الدين والوطن فإن الدين هو املقّدم ألن الوطن 
األمة  إدراج  فإن  هنا  له«)11(، ومن  بديل  ال  والدين  بديل  له 

اإلسالمية يف دستور الجمهورية الجديدة يحمل تحّوال خطريا 
يف النظام السيايس من شأنه أن يفتح الباب مرشعا للتيارات 
لها منها تنطلق وفيها  اإلرهابيّة وأن يجعل من بالدنا قاعدة 
ما  وهو  حاليا  وإيران  سابقا  السودان  حال  كان  كما  تتدّرب 
النظام  عن  حديثه  يف  قال  الغنويش  راشد  تحقيقه  إىل  يسعى 
أن  اإلسالمية  الدولة  عىل  »إن  الفارسيّة:  إيران  يف  اإلسالمي 
تبذل أقىص الجهد إلزالة الحواجز بني البرش باعتبارهم أرسة 
يف  تجتهد  وأن  املسلم  وأخيه  املسلم  بني  وبالخصوص  واحدة 
عمل  وورشة  مّلة  كل  من  للمظلومني  وعْونا  ملجأ  تكون  أن 
وفضاء مفتوحا للكفاءات اإلسالمية من حيث أتت... ويحسن 
أن  املؤقتة  القطرية  األوضاع  يف  وحتى  لإلسالم  تنتسب  بدولة 
التوظيف  سلم  أعىل  يف  ولو  الحكم  أجهزة  إدارة  يف  تستعني 
بالكفاءات اإلسالمية برصف النظر عن الجنسيّة..... ونحسب 
أن يف الدستور اإليراني بهذا الصدد تشّددا يف التأكيد عىل إيرانية 
الدولة وكذا يف ميثاق العمل السيايس ثورة اإلنقاذ يف السودان 
العّزة  من  حاّد  بشعور  طافحة  دستورية  وثائق  من  تاله  وما 
الوطنية نأمل أن يشهد تليينا« مضيفا إىل ذلك قوله: »لكن ال 
ال  حتى  الجنسية  إجراءات  تيسري  رضورة  إىل  التنبيه  يفوتنا 
بما  البالد غري اإلسالمية منها يف بالد إسالمية  أيرس يف  تكون 
يف يذلك املنتسبة للحركة اإلسالمية يف إيران والسودان«)12(، 

فلننتبه مليّا ِلما يحاك.

عن تونس
الفقرة  البتّة يف  يذكر تونس  لم  الرئيس  أن  للنظر  والالفت 
التي تحدث فيها عن الدستور املزمع إنجازه والنظام السيايس 
أّن دستوره موجه لألّمة اإلسالميّة وفق ما رّصح  ألنه يضمر 
والعربيّة  اإلسالميّة  للدائرة  الحضاري  تونس  انتماء  إن  بذلك. 
ال ينفي أنها ذات شخصيّة مغايرة لبقية الدول املنتمية لهاتني 
الدائرتني. فبواكري الشعور باالنتماء إىل إفريقية وهي التسمية 
اإلسالميّة  البقاع  من  غريها  عن  وتميّزها  لتونس  التاريخيّة 
ظهرت منذ القرن الرابع للهجرة والعارش ميالدي عندما خّص 
بالتأريخ  املدينة  القطر وتونس  إفريقية  القريواني  العرب  أبو 
إفريقية وتونس« عىل غري  لعلمائها يف كتابه »طبقات علماء 
مثل  ككّل  اإلسالميّة  للدول  يؤّرخون  الذين  املؤّرخني  عادة 
مؤرّشا  اإلحساس  هذا  ليظهر  وغريهما،  واملسعودي  الطربي 
والتطّور  التشكل  يف  آخذة  متميّزة  بذاتيّة  الشعور  بداية  عىل 
خصوصا يف القرن السابع عرش عندما يخّصص ابن أبي دينار 
يف كتابه » املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس« أبوابا للحديث عن 
إفريقية األرض حدودها ومدنها... أو للحديث عّما: »تميّزت به 
الديار التونسية وما تفتخر به بني أحبابها« من عادات وتقاليد 
ليصل األمر به إىل حدود التمييز بني التونيس والجزائري)13(، 
كانت  تونس  أن  يلحظ  التونسيّة  الفكريّة  املدّونة  يف  واملتأّمل 
األخبار  يف  السندسيّة  كـ"الحلل  الكتب  من  العديد  يف  حارضة 
عجائب  يف  األنظار  "نزهة  أو  الرساج  للوزير  التونسيّة" 
التواريخ واألمصار" ملحمود مقديش الذي خّصص ثلث كتابه 
للحديث عن تونس املدينة األمر الذي يعني أن الذاتيّة التونسيّة 
والشعور باالنتماء إىل أرض لها حدود ومجموعة برشية وّحد 
بني أفرادها التاريخ والعادات إنما هي عطاء ظروف تاريخية 
معّقدة املضامني ومتشابكة األحداث بُذرت بذورها عىل امتداد 
التاريخ  تاريخ الوطن. فالشخصيّة التونسيّة متفّردة صاغها 

وعركتها الجغرافية فصنع منها كل ذلك كائنا أكسبه ثباته عىل 
هذه األرض مضامني ثقافيّة وعقائديّة وعادات وتقاليد وآمال 
يختلفون  جعلهم  بما  التونسينّي  مشاعر  َدت  َوحَّ مستقبلية 
مثال  تونس  يف  االجتماعي  فالحراك  جريانهم.  أقرب  عن  حتى 
لدينا  ومؤثرة  قديمة  نقابية  حركة  لوجود  مرص  يف  غريه  هو 
فال  ودينا،  ولغة  عرقا  التونسيني  لتوّحد  لبنان  يف  غريه  وهو 
الثعالبي يقول بعد حديثه عن تاريخ  غرابة إن وجدنا الشيخ 
ذلك  عن  نشأ  »وقد  عليه:  تعاقبت  التي  والحضارات  الوطن 
املزيج املتعاقب جنس ذو طابع خاص ومثل أعىل خاص رفض 
وابتالعه،  إدماجه  إىل  ترمي  محاولة  كّل  بكراهية  قرون  منذ 
خيالية  محاولة  هي  وابتالعه  التونيس  إدماج  يف  الرغبة  إن 
الياباني مثال«)14(  الفرنيس من طرف  إدماج  تشبه محاولة 

فالتونيس تونيس قبل األمة اإلسالمية وبعدها.

التجنيس
كلمة  »وحتى  الرئيس:  قال  التجنيس  عن  حديثه  يف 
ناتوراليزاسيون مطورن قبل جايا من جبل طوران من الحركة 
املّلة  االتحاد والرتقي فالن مطورن خرج من  الطورانية متاع 
ألنهم وقتها حبوا الفصل بني الدين والدولة وغري ذلك وظهرت 
الحركة الطورانية« وهذه أّول مرة أسمع فيها هذه التخريجة 
التحرير  حزب  خزعبالت  من  واحدة  تكون  أن  تعدو  ال  التي 
ساهم  من  وكل  الطورانية  الحركة  عىل  ضغينة  يحمل  الذي 
فرنيس  أصلها  مطورن  أن  ذلك  العثمانية،  الخالفة  إسقاط  يف 
لدى  متداول  هو  ما  وفق   se faire naturaLiser هو 
اللسان  يف  الدخيل  »جيش  معجم  يف  ورد  ما  ووفق  التونسيني 
الفرنسيّة  الّلغتني  ناصيتي  مالك  الثبت  للمؤرخ  الفرنيس« 
أن  منذ  الرائج  املعنى  وهو  الخوجة)15(  ابن  محّمد  والعربيّة 
الناس  الناس هذا يستعمل  التجنيس، وإىل يوم  وقعت أحداث 
لفظ مطورن للداللة عىل من تحصل عىل الجنسية الفرنسية 
فخرج بذلك عن املّلة وأصبح يف حكم املرتد وهو اللفظ نفسه 
املتجنس  بن حبيلس  الرشيف  ذكر  فقد  الجزائر.  يف  املستعمل 
أن  واملستعِمر  املستعَمر  بني  والتقارب  االندماج  دعاة  وأحد 
األبد عن  إىل  أن يفصلهم  »قرار من شأنه  الجزائريني:  تجنس 
مطورني  تسمية  تصبح  حني  الجزائرية...  املسلمة  العائلة 
)M’tourni( ثمرة هذا الحكم«)16(، كما ورد يف دراسة لكريمة 
بن حسني أن املطورن هو الذي بّدل جنسيته)17( والذي تهمنا 
اإلشارة إليه أن أصحاب العقول الراجحة واألنفس السليمة لن 
يستسيغوا إدراج املفاهيم الفاسدة والالعلمية لحزب التحرير 

يف الخطاب السيايس وهم لها باملرصاد ألن هذا الحزب ال عالقة 
تنظيم  من  فرع  فهو  برموزه  وال  بتاريخه  وال  بالوطن  ال  له 
يستهدف األمة التي تحدث عنها رئيس الدولة هذه األمة التي 

ال حدود لها وال شعب وال ثبات.
الدستور يف  انتظار نرش مرشوع  يف  نتوقف  الحّد  هذا  عند 

قادم األيام إن حدث ذلك. 
-------------------------------

الهوامش 
الغنويش،  الدولة اإلسالمية« راشد  العامة يف  1( »الحريات 
 ،2011 األوىل  تونس  طبعة  والتوزيع،  للنرش  املجتهد  دار 

ص364.
2( https://www.faceBooK.coM/anas.cheBBi.9/

videos/2754766571245978
احميدة  الصفر«  التاريخي واالختيار  الوفاء  3( مقال«بني 

النيفر، مجلة 15/21 العدد الثالث، فيفري 1983 ص15.
4( »تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسالم، مقدمة يف أصول 
ومراجعة  موصليل  أحمد  ترجمة  حالّق،  لوائل  السني«  الفقه 
بريوت  اإلسالمي،  املدار  دار  الحمودي،  الرحمان  عبد  بن  فهد 

2007،ص218.
القلم  دار  خالف،  الوهاب  عبد  الفقه«  أصول  »علم   )5

الكويت، الطبعة العارشة 1972، ص201.                
6( املصدر السابق ص200 و201.

الرشيعة  مقاصد  وكتابه  عاشور  ابن  الطاهر  »محمد   )7
أمري  نفقة  الخوجة، طبع عىل  ابن  الحبيب  اإلسالمية« محمد 

دولة قطر سنة 2004، ج2 ص130. 
الحسني، طبع  بن  الخرض  اإلسالم« محمد  يف  »الحرية   )8

باملطبعة التونسية بنهج سوق البالط تونس 1909، ص54. 
األعىل  اإلسالمية« ألبي  والرابطة  القومية  الدعوة  »بني   )9

املودودي، دار العربية للطبع والنرش بريوت 1967، ص36.
مرص  الرشوق  دار  قطب،  سيد  الطريق«  يف  »معالم   )10

1980، ط8 ص151 و157.
11( »الوطن واملواطنة يف ضوء األصول العقدية واملقاصد 

الرشعية« يوسف القرضاوي، دار الرشوق مرص، ص34.
الغنويش،  الدولة اإلسالمية لراشد  العامة يف  الحريات   )12

ص155.    
دينار،  أبي  البن  وتونس«  إفريقية  أخبار  يف  »املؤنس   )13

مطبعة الدولة التونسيّة 1286هـ، ط1 ص287.
بريوت  اإلسالمي  الغرب  دار  نرش  الشهيدة«  »تونس   )14

لبنان 1984، ص284.              
عن  عاشور  ابن  العزيز  محمد  األستاذ  دراسة  انظر   )15
التأويل«  ومستويات  النص  واللسانيات  »التاريخ  يف  املعجم 
الرتاث  ندوات من  السبتي، سلسلة  األحد  تنسيق وتقديم عبد 
الرباط  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات   ،20 رقم 

1992، ص99.             
آراؤه واهتماماته الفكرية«  حبيلس :  »الرشيف بن   )16
نفيسة دويدة، يف »إنسانيات« املجلة الجزائرية يف األنثوبولوجيا 
والعلوم اإلجتماعية، املجلد 20 عدد مزدوج 72 و73، أفريل - 

سبتمرب 2016، ص77. 
17( »املتجنسون، مواقفهم أفكارهم وطموحاتهم« مجلة 
العلوم اإلنسانية بجامعة قسنطينة، العدد30 ديسمرب 2008، 

ص131 و142.

رأي

»واإلسالم أيضا ال بد أن يحقق مقاصده أهم يشء هو تحقيق مقاصد اإلسالم مقاصد الرشيعة اإلسالمية وهذا ما سنعمل عليه إن شاء الله 
يف الدستور القادم..... هذي كلمة دينها اإلسالم..... ربي قال سبحانه وتعاىل وهو أصدق القائلني كنتم خري أمة أخرجت للناس ما قالش كنتم 
خري دولة أخرجت للناس والدولة هي ذات معنوية كيما تقول رشكة أو تقول مؤّسسة عمومية هي ما هياش باش تتعدى الرشكة عىل الرصاط 
.... الرشكة وإال البنك وإال املؤّسسة اإلدارية ما هياش باش تدخل لجهنم وإال باش تدخل للجنة األمر يتعلق باإلنسان وكم من دولة دينها اإلسالم 
لها تاريخ طويل منذ القرن التاسع عرش يعني الدولة تسعى إىل تحقيق مقاصد اإلسالم وحتى مقاصد الرشيعة أّول ما طبع للشاطبي طبع يف 
تونس يف 1882 كان مخطوطا  ثم الطبعة األوىل يف 1882 يف تونس هذا إىل جانب املقصد الذي أضافه الشيخ محمد الخرض حسني وكان قاضيا 
يف ذلك الوقت بمدينة بنزرت وألقى محارضة عن الحرية يف اإلسالم وصارت الحرية مقصدا من مقاصد الرشيعة اإلضافة بدأت من تونس وهذا 
دليل عىل أن القاعدة القانونية بمقاصدها.... العبادات أيضا بمقاصدها موش الهدف الصالة والصيام والحج ولكن املقصد من الصالة ومن 
الصيام ومن الحج ومن الزكاة هذا فضال عن الشهادتني أهم يشء أن ال نرشك بالله أحدا..... اإلسالم بمقاصده بأهدافه اإلسالم منظومة كاملة 
وإن شاء الله يف الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها اإلسالم نتحدث عن األمة دينها اإلسالم واألمة مختلفة عن الدولة.... وحتى 
التاريخية وماناش قاعدين فاطنني بيها فالن خذا الجنسيّة يف الدول  معنى األمة مختلف تماما عن معنى األمة يف الغرب من بني املغالطات 
الغربيّة خذا الناسيوناليتي الناسيوناليتي تحيل إىل ناسيون األمة آش معناها أنت تاخذ يف الجنسية جنس معناها هي نفسها مغالطة... عالش 
هو عندو ناسيون ناسيوناليتي ونحنا جنس باش فكرة األمة تغيب وحتى كلمة ناتوراليزاسيون مطورن قبل جايا من جبل طوران من الحركة 
الطورانية متاع االتحاد والرتقي فالن مطورن خرج من امللة ألنهم وقتها حبوا الفصل بني الدين والدولة وغري ذلك وظهرت الحركة الطورانية«  

األّمة اإلسالمية مفهوم 
هالمي رجراج ال حدود له يتسع 

باتساع اإليمان ويضيق 
بضيقه أما الوطن فثابت ومن 
ثباته تتبلور المشاعر الوطنّية 
ليسبق الوالء له أي والء آخر.

https://www.facebook.com/anas.chebbi.9/videos/2754766571245978
https://www.facebook.com/anas.chebbi.9/videos/2754766571245978
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اتهامات بالجملة تالحق شيخة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم 
يف اآلونة األخرية ؟

اتهامات من أّي نوع تحديدا وتخّص ماذا؟
النقابة األساسية ملوظفي بلدية تونس رفعت شكاية جزائية 
رئيسة  ضّد  بتونس  االبتدائية  باملحكمة  الجمهورية  وكيل  لدى 
بعدم  تتعّلق  تجاوزات  ارتكاب  والتهم  الرحيم  عبد  سعاد  البلدية 

احرتام إجراءات قانونية؟
مزاعم  هي  الشكاية  هذه  بخصوص  اتهامات  من  ورد  ما 
مغلوطة تماما... االتفاقية التي يتحدث عنها الشخص الذي رفع 
و   2015 يف  تجددت  األوىل  املرة  يف  مناسبتني,  يف  تجددت  القضيّة 
تّم تجديدها مرة ثانية يف 2019 بنفس املحتوى وبنفس الرشوط 
تغيريات  أيّة  الجديدة  االتفاقية  تتضمن  ولم  املستحقني  ونفس 
مقارنة باالتفاقيات السابقة وما يقال كالم مغلوط ال أساس له 

من الصّحة ومجّرد حمالت تشويش ملحاولة إرباك عمل البلدية.
صفحات  هناك  ّضدكم  رفعت  التي  القضية  مع  بالتوازي 
األخرية وتتحدث عن فساد  اآلونة  فايسبوكية متعددة نشطت يف 
شخصية  منافع  لتحقيق  نفوذ  واستغالل  البلدية  داخل  مايل 
لفائدتكم واستشهاد ببعض الوثائق الرسمية والخاصة. هل من 

توضيح؟
الذي  والتشويش  التشويه  إطار  اإلطار...  نفس  يف  يدخل  هذا 
حدثتك عنه... وللتوضيح نحن تقدمنا بقضية يف الغرض منذ شهر 
تجاوزات  بارتكاب  اتهمنا  الذي  الشخص  نفس  ضّد  املايض  أوت 
رفعنا  أننا  يقال  ال  وحتى  أكثر  وللتوضيح  الجديدة.  االتفاقية  يف 
أننا  أوّضح  شكاية ضّد هذا الشخص ألنه اشتكانا للقضاء فإني 
رفعنا شكاية ضّده منذ شهر أوت 2021 أّي قبل ان يقاضينا باسم 

النقابة األساسية ملوظفي بلدية تونس. 
ومن يكون هذا الشخص؟

الشخص كّون  بالبلدية... هذا  املوظفني  هو كاتب عام نقابة 
وفاقا لرضب البلدية.

وفاق لرضب البلدية ولكن ملصلحة ولفائدة من؟
نسمح  لم  أننا  وبما  التموقع  أراد  الشخص  هذا  أعلم...  الله 
الشخصية  ومآربه  ملصالحه  خدمة  النقابية  صفته  باستغالل  له 
الوفاق  هذا  تكوين  خالل  من  وتشويهنا  علينا  التشويش  حاول 

الذي يعمل عىل رضب صورة وسمعة البلدية وسمعة رئيستها.
هل هناك رائحة سياسية وراء هذه التحّركات؟

التفاصيل  هذه  مثل  يف  أدخل  ال  بطبعي  وأنا  حقيقة  أعلم  ال 

هذا  يكون  قد  أحد.  مع  سياسية  خصومة  يف  لست  والجزئيات... 
مخططه  لتمرير  الحالية  السياسية  الظروف  يستغل  الشخص 
يريد  فقط  هو  سياسية...  رائحة  أو  أبعادا  يحمل  ال  هدفه  ولكن 
لم  ولكن  النقابية  استغالل صفته  البلدية محاوال  داخل  التموقع 
الجميع... قد يكون  املسافة مع  أتخذ نفس  له بذلك ألني  نسمح 
والله  حقيقة  أدري  ال  ولكن  لرضبنا  استغالله  يحاول  من  هناك 
منذ  شّكله  الذي  وللوفاق  ملخططه  تفطنت  أني  هو  املهم  أعلم... 
شهر أوت 2021 وتقدمت بقضيتني ضده واحدة يف العوينة وأخرى 
ثانية  التشويه وقضية  الحرس ببن عروس "قضية يف  لدى فرقة 

تخّص استعمال صفحات فايسبوك لتشويه رئيسة البلدية"...
االتهامات لرئيسة البلدية بصفتها رئيسة الجمعية التعاونية 
يف  تسببت  تجاوزاتها  بأن  تفيد  للبلدية  القارين  والعملة  ألعوان 
أكثر من مليار ونصف  بلغت  التي  بالديون  الجمعية  إثقال كاهل 

مليار حسب نّص الشكاية؟
"قّداش"؟؟؟

يف حدود مليار ونصف؟
وأكثر...  مليار   220 البلدية  ميزانية  شنوة"؟  ونّص  "مليار 
قد يصادف أن نمّر ببعض الصعوبات ولكن الحمد لله "الخدامة 
بعض  واجهنا  تنجز"...  واملشاريع  تترصف  واملصاريف  تخلص 
عامنا  عدينا  لله  "الحمد  ولكن  الكوفيد  فرتة  خالل  املتاعب 

سالمات".
التشويش الحاصل حاليا سواء داخل البلدية أو افرتاضيا عىل 
مواقع التواصل االجتماعي ال عالقة له بالخالف القائم بينكم وبني 

وايل تونس كمال الفقي؟
قلت لك أن الوفاق يعود اىل شهر أوت 2021  وبالتايل ال عالقة 

له بما يحصل راهنا...
والقرارات  تونس  ووايل  تونس  بلدية  بني  الخالف  عن  وماذا 
األخرية التي اتخذها بخصوص قرارات الهدم الصادرة عن البلدية 
وصفها  التي  القرارات  بخصوص  قاله  وما  للتأشرية  واخضاعها 

بأنها ال تراعي مصلحة املواطنني؟
قرارات الهدم تعرض عىل الوالية للتأشري وهذا جاري به العمل 
نرسل  هدم  قرار  كل  لإلعالم.  ولكن  للتأشري  ليس  الحقيقة  ويف 
نسخة منه اىل الوالية ألن القرار يتطلب تنفيذه تعزيزا أمنيا وهذا 
التعزيز ال توّفره سوى الوالية وبالتايل فإن ما قاله الوايل جاري به 
العمل وليس بدعة جديدة ومثلما قلت كل قرار هدم نرسل نسخة 

منه للرشطة البلدية ونسخة للوالية وهذا األمر إجراء روتيني.

الوايل  كالم  ولكن  العمل  به  وجاري  عاديا  اإلجراء  يكون  قد 
يحتمل عديد التأويالت والقراءات وخاصة السياسية منها عندما 
امام  عائقا  محلية  سلطة  تصبح  ان  املقبول  غري  من  أنه  يقول 

السلطة الجهوية وبالتايل عائقا امام السلطة املركزية؟
حق  يضمن  القانون  وهذا  ومؤسسات  قانون  دولة  يف  نحن 
عىل  يطبّق  والقانون  اإلدراية  املحكمة  طريق  عن  االعرتاض 

الجميع...
حتى يكون السؤال أوضح وبصفة مبارشة هل هناك مشكل 

بينكم وبني وايل تونس؟
"والله ال"... عالوة عىل ذلك يف آخر مّرة تقابلت فيها مع الوايل 
أّكد يل بأنه ال توجد أيّة مشكلة مع شخيص وقال يل حرفيا "انتي 
أقول  أن  يمكنني  الذي  ما  وووو"...  وقدرك  قيمتك  وعندك  أختنا 

أكثر مّما قلت؟
هناك من يقول ان اتساع جبهة املعارضني لرئيسة بلدية تونس 
لكونها ربما ال تنتمي للمرشوع السيايس لرئيس الجمهورية قيس 

سعيد؟
الجدل  لنا  بالنسبة  سياسية...  معركة  أيّة  يف  طرفا  لست  أنا 
مع الوالية قانوني و"ان شاء الله نلقاولو حل" ونحن عىل تواصل 
اجتماع...  لنا  سيكون  واليوم  دورية  اجتماعات  وتجمعنا  يوميا 
العمل متواصل ملصلحة املواطنني عىل املستوى الجهوي واملستوى 
املحيل واملستوى املركزي وليس لنا خالف بتاتا مع الوالية... نحن 
جهاز تنفيذي وأنا رئيس اإلدارة ورئيس اإلدارة له مشاريع عليه 

تنفيذها وأنا أحرتم شغيل وأحرتم املكان الذي أتواجد فيه.
وحتى نُنهي تقييكم للوضع البلدي يف تونس بحكم منصبكم 

كرئيسة لبلدية تونس؟
تكون  عندما  جّدا...  صعب  عمل  البلدي  العمل  أن  أّوال  لنتفق 
ان تخلق  إدارة عليك  الوقت رئيس  بلدي ويف نفس  رئيس مجلس 
نوعا من التوازن بني املجلس وبني اإلدارة والحمد لله يمكن القول 
إننا توفقنا يف ذلك رغم وجود بعض املعارضني ألن الكمال حاجة 
ال تدرك... كل قراراتنا نتخذها بالتصويت وباألغلبية ومثلما سبق 
وأرشت العمل البلدي صعب وانعكاسات كورونا كانت لها تأثريها 
للمواطنني  الخدمات الرضورية  لتقديم  الكبري ولكن نحن نسعى 
وأن نوّفق يف تنفيذ مشاريعنا عىل أرض الواقع. "قاعدين نخدمو 
ونحاول  عمل  وسائل  ومن  قّوة  ومن  إمكانات  من  لدينا  ما  بكل 
العاصمة  لسّكان  خدمة   نطورها  وأن  مجهوداتنا  يف  الرتفيع 

وزّوارها".

حاورها : العربي الوسالتي

رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم
لـ"الشارع المغاربي":

أن  النقابية مشددة على  لتشويهها محاوال استغالل صفته  رفعت قضيتين ضّد شخص شّكل وفاقا  أنها  تونس  بلدية  رئيسة  الرحيم  عبد  أّكدت سعاد 
االتهامات التي تالحقها بخصوص وجود تجاوزات مالية وإجرائية تندرج في نفس اإلطار.

وأوضحت شيخة مدينة تونس في حوار مع "الشارع المغاربي" أنها ليست طرفا في أيّة معركة سياسية معتبرة أن خالفها مع والي تونس مجّرد خالف قانوني 
في طريقه الى الحّل.

حوار األسبوع

ما قام به وايل تونس قانوين
وليس ببدعة

• وايل تونس قايل إنت أختنا وعندك قيمة وقدر

• كاتب  عام نقابة املوظفني
كّون وفاقا لرضب البلدية
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تونس و اجلزائر مهّددتان بتوترات اجتامعية جاّدة
حول  والتقارير  الدراسات  اصدار  يتواتر 
عىل  الغذاء  اسعار  ارتفاع  وطأة  اشتداد 
تورد   دول  لعدة  العمومية  املالية  توازنات 
املواد الحيوية. وتربز اغلب الدراسات ان دول 
افريقيا هي  منطقة الرشق االوسط وشمال 
االقتصادية  التوترات  ملخاطر  تعرضا  االكثر 
سيما  االسعار  ارتفاع  بسبب  واالجتماعية 
الدول املوردة للنفط منها وتلك التي لم تنجح 
الغذائي،  توازنها  ضمان  يف  عقود  مر  عىل 

جزئيا او كليا.
جوان   14 يف  يوم  نرشت  اإلطار،  هذا  يف 
الجاري مؤسسة "اليانز ترايد" للتامني وهي 
احدى اكرب مؤسسات التامني يف العالم دراسة 
تحت عنوان "11 دولة معرضة ملخاطر عالية 
بسبب ازمة الغذاء" ابرزت تعرض مجموعة 
االوسط  الرشق  يف  دول  ابرزها  الدول  من 
اىل  والجزائر  تونس  منها  افريقيا  وشمال 
عنيفة  اجتماعية  توترات  انفجار  مخاطر 
مشرية  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  بسبب 
االزمات  أسوأ  "تشهد  الدول  هذه  ان  اىل 

االقتصادية واملالية".

تونس والجزائر بلدان 
مهددان بالتوتر االجتماعي 

نتيجة ارتفاع االسعار
األسعار  "صدمة  أن  الدراسة  بينت 
الدول  يف  كبرياً  قلقاً  تشّكل  الدولية  الغذائية 
التي تستورد املواد الغذائية أو بعضها والتي  
أصبحت نادرة بسبب الحرب يف أوكرانيا، مثل 
الحبوب مضيفة ان الصدمة الغذائية الراهنة 
النفاذ إىل املوارد وقد تؤدي  تحّد من إمكانية 
إىل "إسقاط بعض الحكومات"، مثلما حدث 
معظمها  نجم  التي  العربي  الربيع  ثورات  يف 
عن احتجاجات عىل البؤس االجتماعي، وفق 
تقدير املؤسسة التأمينية الدولية مذّكرة بأن 
أسعار السلع الغذائية كانت قد ارتفعت خالل 
الربيع العربي بنسبة 50 باملائة، غري أن سعر 
يف  عليه  كان  مّما  أكثر  مرتفع  حالياً  القمح 

العام 2012 خالل الثورات العربية.
التي  دراستها  يف  ترايد"  "اليانز  وتطرقت 
تحليل  اىل  الكمي  التقييمي  بطابعها  اتسمت 
والتي  الدول  من  بعدد  املتعلقة  البيانات 
الحتمال  خاص،  بشكل  معّرضة،  اعتربتها 
الجزائر  وهي  اجتماعية،  رصاعات  نشوب 
واألردن  ومرص  والهرسك  والبوسنة  وتونس 
والفيليبني  وباكستان  ونيجرييا  ولبنان 

ورسيالنكا.
دوال  للتامني  الدولية  املؤسسة  وصنفت 
لخطر  ومعرضة  للغذاء،  مستوردة  أخرى 
رصاعات اجتماعية فيها لكن بأقّل خطورة، 
وكازاخستان.  والبحرين  رومانيا  غرار  عىل 
هذه  يف  أيضاً  والصني  السعودية  وُصنّفت 
الفئة مستدركة بأن  مخاطر نشوب رصاعات 
لصالبة  نظراً  أكثر  ضئيلة  الدولتني  هاتني  يف 

دعائمها املالية.
حركات  بأن  الدراسة  ذكرت  كما 
سنة  اندلعت  قد  كانت  عنيفة  احتجاجية 

السينغال  منها  دولة  ثالثني  نحو  يف   ،2008
العربي  املغرب  إىل  باإلضافة  والكامريون، 
يف  الحاد  االرتفاع  بسبب  الكارييب  ومنطقة 

أسعار املواد الغذائية األساسية.

ستاندرد آند بورز :
تونس من أكثر دول الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 

عرضة لخطر ارتفاع أسعار 
الغذاء والطاقة 

السيادي  التصنيف  وكالة  اكدت 
يف  اصدرته  تقرير  يف  بورز"  آند  "ستاندرد 
الغذاء  أسعار  صدمات  ان  الفارط،  ماي   26
الرويس  الرصاع  عن  انجرت  التي  والطاقة 
يف  املساواة  عدم  تفاقم  أن  يمكن  األوكراني 
الديناميكيات  عىل  مخاطر  وتشكل  الدخل 
بعض  يف  القائمة  والسياسية  االجتماعية 

بلدان الرشق األوسط وشمال إفريقيا.
واألردن  مرص  أّن  الوكالة  تقرير  وابرز 
ولبنان واملغرب وتونس من بني البلدان األكثر 
االقتصادية للرصاع يف  التداعيات  من  ترضراً 
بشكل  اقتصاداتها  اعتماد  باعتبار  اوكرانيا، 
كبري عىل واردات الغذاء أو الطاقة أو كالهما. 
بعنوان،  نرش  الذي  التقرير  يف  وجاء 
"صدمة أسعار الغذاء تنعكس عىل اقتصادات 
إفريقيا"،  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة 
الرويس  الرصاع  يستمر  أن  املرجح  من  أنه 
الغذاء  أسواق  عىل  الضغط  يف  األوكراني 
يف  لروسيا  املحوري  للدور  نظًرا  والطاقة 
للبلدين  الكبرية  واملساهمة  الطاقة  إمدادات 
أن  باعتبار  العاملية.  الزراعية  الصادرات  يف 
 25 من  أكثر  معا  تمثالن  وأوكرانيا  روسيا 
وحوايل  العاملية  القمح  صادرات  من  باملائة 
15 باملائة من الذرة. وأن روسيا وبيالروسيا 

تعدان من كبار منتجي األسمدة.
وافادت الوكالة بأن مرص واألردن ولبنان 
واملغرب وتونس ستكون من بني األكثر ترضراً 
من التداعيات االقتصادية للرصاع حيث تمثل 
وارداتها الصافية من الغذاء والطاقة ما بني 
اإلجمايل  املحيل  ناتجها  من  باملائة  و17    40
طال  إذا  الرصاع  شأن  "من  أن  اىل  مشرية 

املواد  أسعار  يبقي  أن  وأوكرانيا  روسيا  بني 
ويهدد  املتوسط  املدى  عىل  مرتفعة  الغذائية 
بتفاقم الديناميكيات املالية ملستوردي السلع 
األساسية يف منطقة الرشق األوسط وشمال 

إفريقيا".

هل تصمد تونس امام صدمة 
غذاء تستمر الى 2024؟

الفارط  افريل   26 يف  الدويل  البنك  قال   
عىل هامش اصداره أحدث نرشة حول"آفاق 
أوكرانيا  الحرب يف  إن  األولية"  السلع  أسواق 
األولية،  السلع  ألسواق  كبرية  صدمة  أحدثت 
واإلنتاج  التجارة  أنماط  تغيري  إىل  أدت  وأنها 
تُبقي  أن  يمكن  بطرق  العاملية  واالستهالك 
تاريخياً  مرتفعة  مستويات  عند  األسعار 

حتى نهاية عام 2024. 
ترتفع  أن  املتوقع  "من  النرشة  وحسب 
 2022 يف  باملائة   50 من  أكثر  الطاقة  أسعار 
قبل أن ترتاجع قليالً يف عامي 2023 و2024، 
وأن ترتفع أسعار السلع األولية غري املتصلة 
بالطاقة، بما يف ذلك السلع الزراعية واملعادن، 
 ،2022 عام  يف  تقريباً  باملائة   20 بنسبة 
التالية.  السنوات  يف  أيضاً  سترتاجع  لكنها 
ومع ذلك، من املتوقع أن تظل أسعار السلع 
األولية أعىل بكثري من متوسطها خالل فرتة 
الخمس سنوات األخرية. ويف حالة طول أمد 
إضافية  عقوبات  فرض  أو  الدائرة،  الحرب 
أن تواصل األسعار  املمكن  عىل روسيا، فمن 
هو  مما  تقلباً  أكثر  تكون  وأن  ارتفاعها 

متوقع يف الوقت الحايل".
عجز  ارتفع  فقد  تونس،  يهم  ما  يف  اما 
مويف  مع  للبالد،  الغذائي  التجاري  امليزان 
اىل 4.1386 ماليني  ليصل   ،2022 شهر ماي 
دينار مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار واردات 
 3.688 بنحو  قدر  العجز  أن  علما  الحبوب 
.2021 من  الفرتة  نفس  خالل  دينار  ماليني 
وأكد املرصد الوطني للفالحة، يف نرشيته حول 
موىف  مع  لتونس،  الغذائي  التجاري  امليزان 
تونس  صادرات  قيمة  أن   ،2022 ماي  شهر 
من املواد الغذائية زادت بنسبة 27 باملائة، مع 

ارتفاع حجم  2022، مقابل  مويف شهر ماي 
املواد املوردة بنسبة قاربت 7.44 باملائة.

التجاري  امليزان  عجز  أن  املرصد  والحظ 
الحبوب  توريد  وترية  زيادة  اىل  يعود  الغذائي 
بنسبة  والسكر  باملائة   8.41 قاربت  بنسبة 
 9.78 بنسبة  النباتي  والزيت  باملائة   7.233
باملائة. وسجلت أسعار توريد القمح ارتفاعا 
املايض  بالعام  مقارنة  باملائة   9.91 بنسبة 
اللني  القمح  توريد  أسعار  سجلت  حني  يف 
و   38 بني  تراوحت  زيادات  والذرة  والشعري 
الحرب  انعكاسات  بفعل  وذلك  باملائة   56

الروسية األوكرانية.
وبينما تتفاقم الفجوة يف امليزان التجاري 
سابقتها  غرار  عىل  الحكومة  تقدم  الغذائي، 
املنظومة  اوضاع  "تحسني"  لـ  وعودا 
االصالحات  بربنامج  ضمنتها  الزراعية 
وذلك  الدويل  النقد  لصندوق  مؤخرا  املقدم 
يف  الغذائي  االمن  تحقيق  عىل  عزمها  بتأكيد 
ظاهرة  تجذر  رغم  القادمة  السنة  غضون 
أية  البالد وغياب  املستوى يف  العجز عىل هذا 
اسرتاتيجية لتالفيه بل ومن الغريب ان وزارة 
اقرتاح  عن  مؤخرا  اعلنت  قد  كانت  الفالحة 
يف  االستثمار  وتنشيط  'إنعاش  بتعلة  قدمته 
بإلغاء سقف نسبة  الفالحي"يقيض  القطاع 
الرشكات  مال  راس  يف  األجنبية  املساهمة 
األرايض  كراء  امكانية  عىل  عالوة  الفالحية 
املرور  دون  أي  باملراكنة  الفالحية  الدولية 
لإلدارة  وتبقى  العروض  طلبات  بإجراءات 
وفق وزارة الفالحة السلطة التقديرية لقبول 

او رفض العروض املقرتحة.
من  لالقتصاد  التونيس  املرصد  اعترب  كما 
ملا يسمى  الباب  يفتح  التوجه  أن هذا  جهته 
األرايض"،  عىل  "االستيالء  بظاهرة  عامليا 
أو  الكراء  وجه  عىل  بالتفويت  تعرف  وهي 
رؤوس  لصالح  شاسعة  مساحات  يف  البيع 
أموال كربى، عادة ما تكون أجنبية وهو ما  
من شانه ان يزيد يف التبعية الغذائية لتونس 
ويلغي أي هامش مناورة لتحقيق امن زراعي 

للبالد.
-----------------------

 روابط 
https://www.aLLianZ-trade.coM/

content/daM/oneMarKeting/aZtrade/
a L L i a n Z - t r a d e _ c o M / e n _ g L / e r d /
puBLications/the-watch/2022_06_14_
foodprices_AZT.pdf

https://www.spgLoBaL.coM/ratings/
e n / r e s e a r c h / a r t i c L e s /220526-
e c o n o M i c - r e s e a r c h - f o o d - p r i c e -
shocK-reverBerates-through-Mena-
econoMies-12388162

h t t p s : / / o p e n K n o w L e d g e .
w o r L d B a n K . o r g / B i t s t r e a M /
h a n d L e / 1 0 9 8 6 / 3 7 2 2 3 / c M o -
apriL-2022.pdf

http://www.onagri.nat.tn/upLoads/
BaLance/BCA-05-22.pdf

كريمة السعداوي

دراسة عالمية :
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“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 
قياسات فضاء الحمولة فتبلغ 3,110 أمتار طوال و1,630 مرت 

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.
عىل   K2500 الشاحنة  تحتوي  التجهيزات،   صعيد  وعىل 

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
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عّز الدين سعيدان

إّن دور كل اقتصاد هو خلق الثروة ومضاعفتها. 
اقتصاد يسري بشكل طبيعي  كل  واجب  أنه من  ذلك 
توليد النمّو وخلق مواطن الشغل والثروة. ويبدو أن 
اقتصادنا تخىّل عن األدوار الثالثة هذه. فنسبة النمّو 
االقتصادي الفعيل املتوسط املحققة منذ 2021 تناهز 
الصفر. وقد التهبت نسبة البطالة لتمّر من نحو 13 
٪ يف 2010 إىل أكثر من 16 ٪ حاليا. ومعنى ذلك أننا لم 
نخلق مواطن شغل جديدة وأنّنا دمرنا مواطن شغل 
وأننا لم نخلق ثروات جديدة وإنما دّمرنا ثروات. ولكن 
نفس  يف  ارتفع  العمومية  بالوظيفة  املتوسط  األجر 
2011 و2021  8 ٪ سنويا بني  الوقت بمعدل تجاوز 
بمعدل  الخاص  بالقطاع  املتوسط  األجر  ارتفع  فيما 

تجاوز 6 ٪ سنويا خالل نفس الفرتة.
من أين جاءت هذه الزيادات؟ وكيف تم تمويلها؟

ال توجد اجابات متعّددة عىل السؤالني املطروحني. 
لم تأت الزيادات يف األجور والتي تم اقرارها والحصول 
عليها من عملية خلق ثروات جديدة. وبالتايل ال يمكن 
أن يكون مصدرها سوى تقسيم ثروات موجودة وهو 
يمكن  ال  أنه  ذلك  عامة.  افقار  حالة  يف  يتمظهر  ما 

لهذه الزيادات يف االجور أن تتأتى سوى من مصدرين 
ممكنني :

تعود  أو  خلقها  تم  ثروات  من  املبالغ  اقتطاع   -
ملتدخلني آخرين يف الدورة االقتصادية. وهنا يمكن أن 
يتعلق األمر بالدولة أو باملؤسسات أو بأناس آخرين 
يجب عىل  أنه  قائمة عىل  معادلة  أمام  نكون  وهكذا 
شخص  يحصل  حتى  مقابل  دون  العمل  ما  شخص 
آخر عىل مقابل دون أن يكون قد قّدم مقابله عمال. 
يشء  أي  اعطاء  يمكنها  ال  حكومة  أمام  هنا  ونحن 

ألحد قبل أن تأخذه من شخص آخر.
الدين  عىل  اعتمادا  األجور  يف  الزيادات  تمويل   -
يف  الزيادات  تتم  أيضا  وهنا  الخارجي.  أو  الداخيل 
األجور عرب تقسيم الثروات املتوفرة أو املمكنة وليس 

عرب خلق الثروات وبالتايل مضاعفتها.
ولألسف يرُتجم ذلك برتاكم ديون اضافية.

بد  وال  تقسيمها.  عرب  الثروة  مضاعفة  يمكن  ال 
بها  يتعلل  التي  املعروفة  بالكذبة  التذكري  من  هنا 
يرتدد  وال  والنقابيني  السياسيني  املسؤولني  بعض 
بعض الصحفيني غالبا يف التذكري بها وهي أنه "يجب 

األكذوبة  هذه  كّلفت  فقد  االجتماعية".  السلم  رشاء 
السلم االجتماعية ال تُشرتى وال  أن  بلدنا غاليا. ذلك 
تباع. السلم االجتماعية تُبنى عرب سياسات مدروسة 
وحسنة التطبيق هدفها مضاعفة الثروة عرب خلقها 
وليس عرب تقسيمها. فاالكتفاء بتقسيم الثروة يُفرز 
مظالم اجتماعية ويتسبب يف التضخم وتراكم الديون 
االقتصادية  التوازنات  اختالل  من  سلسلة  وبروز 

واملالية.
عندما تسود لدى نصف الناس فكرة عدم حاجته 
للعمل ألن النصف االخر سيتكّفل بهم وعندما يتيقن 
النصف االخر بأنه ال فائدة من العمل طاملا أن آخرين 
يعني  فذلك  هو  يعلم  أجله  من  ما  عىل  سيحصلون 

بداية نهاية كل األّمة.
النمّو وتركيز  بتغيري نموذج  اذن من االرساع  البد 
مواصلة  بدل  الرضورية  االصالحات  عىل  جهودنا 
االستجداء واللهث وراء كل أشكال القروض الداخلية 
الثروة  تقسيم  زيادة  شأنها  من  التي  والخارجية 

عوض تطوير مضاعفتها.

ال يمكن مضاعفة الثروة بتقسيمها
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منحى السوق 
جوان   24 إىل   20 من  املمتد  األسبوع  املرجعي  املؤرش  أنهى 
2022 عىل ارتفاع مسجال تقّدما بـ 1,1 ٪ عند النقطة 7541,63 

ومحققا بذلك نمّوا بـ 7 ٪ منذ بداية العام.
• يف غياب مبادالت بالكتل، كان حجم التبادالت خالل األسبوع 
املذكور متواضعا ولم يتجاوز 13,4  مليون دينار وكان سهم بنك 
حسب  األسبوع  طيلة  تداوال  األكثر   Biat الدويل  العربي  تونس 

تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطّور األسهم
• احتل سهم حنّبعل لاليجار hanniBaL Lease صدارة الرتتيب 
حجم  اطار  يف  دينار   4,300 بقيمة   ٪  29,1 بـ  ارتفاعا  محققا 

أموال بلغ 82 ألف دينار.
• كان سهم الرشكة التونسية للبّلور sotuver ضمن أكرب 
دينار   8,800 بقيمة   ٪  8,5 بـ  ارتفاعا  سعره  وسجل  الرابحني 

جاذبا مبادالت بحجم 624 ألف دينار.
الدويل  املغرب  انساق سهم رشكة  الرتاجعات  • عىل مستوى 
بقيمة   ٪  16  – اىل  مرتاجعا  الحمراء  املنطقة  اىل   Mip لالشهار 
0,210 دينار بعدما لم ينجح يف جمع أكثر من ألف دينار رغم أن 

الرشكة تشهد صعودا بـ 5 ٪ منذ بداية العام.
 ELECTROSTAR 10,8 الكرتوستار  رشكة  سهم  خرس   •
٪ بقيمة 0,740 دينار وسط حجم مبادالت شبه غائب وسجل 

السهم ترجعا سنويا بـ - 10,8 ٪.
• كان سهم بنك تونس العربي الدويل األكثر ديناميكية جامعا 

حجم  من   ٪  12,7 مثل  بما  دينار  مليون   1,7 بـ  أموال  حجم 
مبادالت األسبوع.

مستجدات السوق
:cereaLis رشاء كتلة أسهم من رأسمال رسياليس •

رسياليس  رشكة  يف  املساهمني  املايل  السوق  مجلس  يعلم 
 eKuity والعموم أنه وافق عىل بيع أفراد عائلة قحبيش ورشكة
رشكة  لفائدة  رسياليس  رشكة  يف  أسهمهم  من  جزء   capitaL

أسهم   3622208 يشمل  البيع  وأن   power Brands hoLding

)تمثل 74,09 ٪ من رأسمال الرشكة املذكورة من مجموع 78,98 
٪ من األسهم التي بحوزتهم( بسعر 13,295 دينارا عن كل سهم، 

 power Brands hoLding أنه تم بعث رشكة  اىل  وتجدر اإلشارة 
)املدير  قحبيش  كريم  فيه  يمتلك  دينار   10000 يبلغ  برأسمال 
التوايل  عىل   Kuity capitaL ورشكة  رسياليس(  لرشكة  العام 

.power Brands hoLding  51,00 ٪ و48,50 ٪ من رأسمال
• بالغ اعالمي من رشكة اسمنت قرطاج :

 22 يوم   carthage ceMent قرطاج  اسمنت  رشكة  عقدت 
إنجازات  اىل  التطرق  خاللها  تم  إعالمية  نقطة   2022 جوان 
الرشكة سنة 2021 وعرض مخطط عملها الذي يمتد من 2022 
اىل 2026. ويتوقع املخطط تطور رقم معامالت الرشكة بـ 7,7 ٪ 

عىل امتداد املدة املذكورة. 

التونسية لألوراق المالية :

BIAT ال صوت يعلو عىل صوت الـ

اشهار

وفقا ملصادر موثوقة، اتخذ مجلس إدارة البنك العربي لتونس 
املنعقد الجمعة 24 جوان الجاري قرارا يقيض بعزل احمد رجيبة 
بعد تسجيل  للبنك وهو قرار منتظر منذ مدة  العام  املدير  موقع 
الفارط. وقد  العام  البنك نزيف مايل كبري وخسائر غري مسبوقة 
الدبابي  لطفي  غرار  عىل  أسماء  بعدة  بتعويضه  اخبار  راجت 
صندوق  عام  مدير  ختاش  وجعفر  الوطني  قطر  بنك  عام  مدير 
اإلدارة  مجلس  ان  اال  اخرين  واشخاص  البنكية  الودائع  ضمان 
البنك  مجموعة  مساهمو  األهم  التصويت  حصة  فيه  يملك  الذي 
العربي األردنية اختار عىل األرجح تجنب تسمية أطراف محسوبة 
عىل جهات سياسية، وعرفت هي األخرى بتسجيل الخسائر رغم 
ارتفاع اجورها ليستقر الراي عىل تكليف أحد إطارات البنك وهو 
رياض الحجاج املدير املركزي للتدقيق والتفقد بمهام املدير العام 

الجديد.
ولإلشارة فقد أتى تغيري املدير العام احمد رجيبة بعد تسجيل 
ملؤرشات  عام  وتراجع  قياسية  خسائر  لتونس  العربي  البنك 

النشاط عالوة عىل تصنيف البنك يف اعىل درجات املخاطرة.
نتائج  من  بالبورصة  املدرجة  البنوك  قطاع  حقق  ما  فرغم 
ايجابية  شهد البنك العربي لتونس أكرب النتائج السلبية يف القطاع 
سياق  يف  خسائره  وتدارك  إنقاذه  عاجل  بشكل  طرح  ما  وهو 

تطوير نشاط االستغالل ودعم ركائزه املالية.
ويف هذا االطار ووفقا للبيانات املفصح عنها، فقد سجل البنك 
العربي لتونس وهو الذي يساهم يف راس ماله البنك العربي بنسبة 
 68.5 بـ  تقدر   2021 سنة  سلبية  صافية  نتيجة  باملائة   64.24
مليون دينار مقابل ارباح ناهزت 8.2 مليون دينار يف 31 ديسمرب  

. 2021
وتكشف معطيات القائمات املالية للبنك ومؤرشاته املنشورة 
املالية تراجع  السوق  2021 بموقع هيئة  الترصف لسنة  بتقرير 
دينار  مليون   5902 اىل   5970 من  الحرفاء  واموال  ودائع  قائم 
2021 مما يعادل نقصا  2020 -  ديسمرب  خالل الفرتة ديسمرب 

قيمته 68 مليون دينار تعلق اساسا بالودائع ألجل )- 188 مليون 
دينار(.  مليون   10  -( الطلب  عند  بالودائع  اقل  وبدرجة  دينار( 
بشكل  الذاتية  االموال  عىل  العائد  مؤرش  تراجع  اخر،  جانب  يف 
الفت اىل 12.33 باملائة سلبي رغم الرتفيع فيها يف سنة 2021 بـ 
الفرتة  طيلة  االصول  مردود  مؤرش  كذلك  ونزل  دينار  مليون   70
2020  -2021من0.11 باملائة اىل 0.89 سلبي. كما هبط مؤرش 
السيولة بصفة ملحوظة يف حني ناهز مؤرش املالءة املالية 12.25 
باملائة وذلك بالتوازي مع تسجيل ارتفاع نسبة الديون املشكوك يف 
استخالصها والتي هي محل نزاع مقارنة بإجمايل قائم محفظة 

الديون. 

الفارط  افريل   10 يف  أكدته  ما  وقع  عىل  النتائج  هذه  وأتت 
وكالة فيتش للتصنيف االئتماني من وضع التصنيف طويل املدى 
للبنك العربي لتونس عند "ب سلبي" مع افاق مستقبلية سلبية. 
وصنفت فيتش، يف ذات السياق، البنك من حيث الجدوى يف خانة 
أصدرته  تقرير  يف  مبينة  عالية(  مخاطر  )وضعية  س"  س  "س 
للغرض ان هذا الرتقيم الذي يعترب من بني االضعف عىل مستوى 
الخسائر  ارتفاع  مستوى  يعكس  التونسية،  للبنوك  تصنيفاتها 
واعتبار قيمة الديون املشكوك يف اسرتدادها وحجم األموال الذاتية 
تصنيفها  الوكالة  وفرست  فيها.  للرتفيع  املتاحة  والهوامش 
االم  الرشكة  دعم  ان  أوضحت  انها  غري  للبنك  التشغييل  بالظرف 
واسرتاتيًجيا  مهما  يبقى  األردن  يف  ومقرها  العربي  البنك  وهي 

للبنك بحكم وزنها يف راس مال البنك كمساهم مرجعي.
العربي  للبنك  قد عني مديرا عاما  احمد رجيبة كان  ان  يذكر 
2019 وهو مساعد رئيس فرع ورئيس فرع  30 ماي  لتونس يف 
سابق بذات البنك بعد ان كان مديرا عاما لبنك اإلسكان من نوفمرب 
2013 اىل ماي 2019 وهي فرتة اتسمت برسملة البنك العمومي 
وتحسني  الذاتية  األموال  نقص  لتدارك  دينار  مليون   110 بقيمة 

مؤرشات البنك وتاليف خسائره املقدرة بنحو 250 مليون دينار.
غري ان نسق تطور مؤرشات بنك اإلسكان بدا يف الرتاجع منذ 
2017 سيما عىل مستوى مجموع املوازنة والناتج البنكي الصايف 
الذي هبط نسق نموه من 18 باملائة بني 2017 و2018 اىل 8 باملائة 
بني 2018 و2019. وتراجع نسق نمو الودائع كذلك من 10 اىل 5 
باملائة فضال عن انحسار نسق ازدياد األرباح من 18 اىل 4 باملائة 
ولم يحقق بنك اإلسكان اهداف رسملته حيث لم تتجاوز مردودية 

األصول 1.16 باملائة يف 2019 مقابل 1.01 باملائة يف 2015.
لبنك  عام  كمدير  رجيبة  احمد  تواجد  فرتة  طيلة  وبقيت 
اإلسكان الديون املصنفة يف مستوى عال )12.5 باملائة يف 2019( 
بقيت  كما  باملائة.   76.4 تتجاوز  ال  باملدخرات  تغطية  نسبة  مع 

املالءة املالية ضعيفة ولم تتجاوز 10.97 باملائة.

تداركا للخسائر القياسية

جملس إدارة البنك العريب لتونس يعزل املدير العام أمحد رجيبة
كريمة السعداوي
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سنوات  منذ  تصيب  التي  والضياع  التشتّت  حالة  رغم 
التونسية  الذاكرة  انشغال  ورغم  التونيس  املجتمعي  النسيج 
الحديثة بالتحّوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 
وتقاوم  نفسها  عىل  تتحامل  تونس  مازالت  البالد  تعيشها 
حالة التيه التي تالحقها من خالل محاولة الذود عن موروثها 
الوطني واملجتمعي والتمّسك ببعض ثوابتها وطقوسها التي 
الفرحة  صيحات  علت  املنقيض  األسبوع  خالل  أبدا.  تبىل  ال 
نتائج  عن  االعالن  بمناسبة  التونسية  الربوع  كل  والزغاريد 
امتحان الباكالوريا يف دورتها الرئيسية. النتائج كعادتها كانت 
وجوهرها  ظاهرها  يف  واألرقام  الخوايل  السنوات  لرتكة  وفيّة 
املنظومة  ثبات  يعكس  بما  سابقاتها  عن  كثريا  تختلف  لم 
التعليمية عىل نفس النهج والرسم البياني الذي اختارته منذ 

سنوات وربما منذ االستقالل.
األخرية  النتائج  واستنتاجات  دالالت  يف  أكثر  الغوص  قبل 
التي كشفت عنها وزارة الرتبية وجب التأكيد أّوال أن امتحان 
أصابت  التي  والهّزات  االخفاقات  كل  رغم  تبقى  الباكالوريا 
البالد مؤرّشا صحيّا عىل جودة الحياة يف هذه الرقعة الجغرافية 
يف  رضر  وال  حرج  ال  لذلك  واالختالفات...  باملفارقات  املليئة 
بحلوها  ذاتها  حّد  يف  تعترب  الباكالوريا  امتحان  بأن  االعرتاف 
ومّرها عيدا وطنيا يستعيد فيه التونسيون أو لنقل غالبيتهم 
لّذة الحياة والرغبة يف بناء جمهورية الغد التي يتلذذ البعض 
بطمس مالمحها وعناوينها ولهذه األسباب كذلك يمكن القول 
أيضا أنه رغم االخفاق والفشل نجح الجميع ولم يرسب أحد. 
الجهات  عنها  كشفت  التي  الرسمية  األرقام  عىل  عودة 
الرسمية وجب التذكري بأن نسبة النجاح  يف الدورة الرئيسية 
 37.97 بلغت  األصناف  لكل   2022 الباكالوريا  المتحان 
التالميذ  عدد  بلغ  .وقد  وتلميذة  تلميذا   48178 أي   ، باملائة 
يف  اليوم  سينطلقون   30.32% بنسبة  أي   38463 املؤّجلني 
إجراء اختبارات دورة املراقبة يف حني بلغت نسبة املرفوضني 
نسب  أعىل  العمومية  املعاهد  سّجلت  وكعادتها   ..30.71%
باملائة   10.8 النسبة  بلغت  فيما  باملائة،   44.38 بـ  النجاح 
من  فردية  بصفة  مرتشحا   84 وتمكن  الخاصة،  باملعاهد 

اجتياز الدورة بنجاح.
يف السياق ذاته تحّصل 20.48 باملائة من مجموع الناجحني 
عىل مالحظتي حسن وحسن جدا، وقد بلغ عمر أكرب مرتشحة 

بمعهد  اآلداب  شعبة  عن  سنة   54 االمتحان  هذا  يف  نجحت 
 17 سنا  املرتّشحني  أصغر  بلغ  فيما  الخامس  باملنزه  ثانوي 

عاما و10 أشهر.
املرتبة   ،1 صفاقس  للرتبية  الجهوية  املندوبية  واحتلت 
 2 النجاح بـ60.95 باملائة ثم صفاقس  األوىل يف أفضل نسب 
والية  ثم  باملائة  بـ55.15  املنستري  والية  ثم  باملائة  بـ60.92 
الجهوية  املندوبية  حّلت  حني  يف  باملائة  بـ53.29  سوسة 

للرتبية بالقرصين يف آخر الرتتيب بـ 23.79 باملائة.
ما يميّز امتحان الباكالوريا هذا العام عن سابقاتها ليس 
الرسمي  بشقيه  اإلعالمي  والتعاطي  التناول  طريقة  فقط 
التواصل  شبكات  عىل  الحظناه  الذي  االفرتايض  وخاصة 
االجتماعي. فعادة ما كانت أرقام املتفّوقني هي التي تستأثر 
يبحث  كان  والجميع  والتدليل.  والتفصيل  الرشح  بعناوين 
خطواتهم  ويرتّصد  املتألقني  التالميذ  هويّات  يف  ويُفتّش 
املستقبلية كيف ال وهم الذين من املفروض ان يحملوا مشعل 
بسيط.  بتعديل  ولو  املّرة  هذه  اختلف  الحال  ولكن  الغد. 
فاالهتمام ناله أبطال املناطق الداخلية املهمشة الذين تعاقدوا 
مع الصعوبات والتضييقات ولكنهم صنعوا من الضعف قّوة 
خارقة قهروا بها كل املطبات والعراقيل. قصة التلميذة املتألقة 
لتعبيد  التحّدي واملثابرة  النرصي هي أحسن مثال عىل  هدير 
طريق النجاح. ابنة حايس الفريد تلك القرية الريفية القابعة 
يف قاع القرصين آخر الواليات امللتحقة بركب الناجحني تقطع 
 30 بمعّدل  اىل معهدها.  للوصول  الكيلومرتات  يوميا عرشات 
املقابلة  الضّفة  نحو  وطريقها  يومها  هدير  تشق  يوميا  كلم 
املتاعب ورغم  الحياة. ورغم كل  العثور عىل وصفة  أمل  عىل 
من  تكون  أن  يف  نجحت  الحال  وضيق  والخصاصة  الفقر 
املتفّوقني بعد ان تحصلت عىل معّدل وطني بلغ 16.17  دون 

دروس خصوصية وال مساعدة خارجية.
الوحيد  الجميل  االستثناء  ليست  التونسية  البطلة  هذه 
يف  ولكن  متباينة  بدرجات  ولو  كثر  فمثلها  النجاح  قصة  يف 
قصتها رائحة عطرة لتلك البطوالت واملالمح التونسية الخالدة 
البطوالت  تلك  األخرية.  السنوات  يف  افتقدناها  التي  واألصيلة 
أمام  عالية  برأس  والوقوف  والتحدي  الصمود  عىل  القائمة 
الفقر وأمام الصعاب والقهر العذاب. وما زاد يف جمالية القّصة 
هو التفاعل العفوي من التونسيني معها ومع نجاح وبطوالت 

التونيس  الدكتور  عنه  أعلن  ما  ذلك  من  وأعظم  صاحبتها. 
حاتم الغزال الذي قال انه سيتكفل بالدراسة الجامعية لهذه 
التلميذة املتفّوقة  وذلك عرب تخصيص منحة دراسة شهرية 

لها طول مدة الدراسة الجامعية.
الدكتور الغزال املختص يف علم األجنة ورئيس قسم أمراض 
الوراثة باملستشفى العسكري بالرياض سابقا، أكد أن “املنحة 
املرصودة لهدير ليست صدقة و ال هي تقبل الّصدقة، بل هي 
منح  رصد  “سيقع  انه  مضيفا  خاصة”  درايس  تفّوق  منحة 
إن  سنة  كل  و  السنة  هذه  أمثالها  مجتهدين  لتالميذ  أخرى  

شاء الله”.
الدول  كل  يف  به  معمول  املنح  من  النوع  هذا  أن  وأوضح 
املتقّدمة وأنه يسند من طرف أشخاص طبيعيني أو مؤسسات 
عىل  تحّصل  عندما  مماثلة  منحة  عىل  حصل  ايضا  هو  وانه 
الغاية  ان  وقال  باريس.  يف  للوراثة  باستور  معهد  شهادة 
التمّسك  عىل  األرياف  تالميذ  تحفيز  هي  العمليّة  إشهار  من 
عىل  تعميمها  عىل  العمل  وكذلك  فيها  والتفّوق  بالدراسة 
لنتائجهم  التكريم  يستحقون  الذين  التالميذ  من  أكرب  عدد 

االستثنائية.
الرتبية  وزارة  تنرشها  التي  الجداول  كانت  العادة  يف 
تنّدر  مصدر  النجاح  نسب  حسب  الواليات  ترتيب  بخصوص 
أخرى. وعادة ما  أحيان  أو فتيل جهويات يف  أحيان كثرية  يف 
كان التصنيف يعكس حجم الظلم املسّلط عىل بعض الواليات 
املنكوبة الغارقة يف الفقر والجهل والظالم. وكنا جميعا نلتمس 
العذر ألبنائنا الذين خالفهم الحظ ولم تبتسم لهم الجغرافيا 
هي  الربوع  تلك  يف  الدراسة  أن  ذلك  الفشل.  رشاك  يف  فوقعوا 
ملن استطاع اليها سبيال ولكن قّصة هدير غرّيت لدينا بعض 
املفاهيم وبعض القوالب الجامدة ألّن العزيمة واالرصار أقوى 

من كّل الحواجز واألعذار. 
درس  هي  الغزال  حاتم  والدكتور  النرصي  هدير  قّصة 
أن  الوطن ال يمكن  أن هذا  يعّلمنا  الخابية"  تونيس من "قاع 
وطاملا  أبناءه  تسكن  واالرصار  التحّدي  بذرة  أن  طاملا  يفنى 
مازالت هذه األرض العامرة مليئة باألرواح النقيّة والطاهرة. 
الخري  وحدود  الجغرافيا  تقسو  وقد  علينا  التاريخ  يقسو  قد 
والرّش عىل بعض البرش ولكن من يملك بني ضلوعه قلبا حيّا 

مليئا بالّقوة والعّزة ال يخىش أبدا لعنة القدر...

باكالوريا 2022.. نجح اجلميع ولـم يرسب أحد

العربي الوسالتي

التلميذة هدير النرصي ابنة حايس الفريد بالقرصين 
املتفوقة يف امتحان الباكالوريا
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15الشارع السياسي

الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

أذهان  تُخامر  التي  الصور  في  الخوض  إلى  خاللها  من  المغاربي«  »الشارع  تسعى  إضافة  السياسي  السوق 
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...

األستاذان الصادق بلعيد وأمين محفوظالدكتور حاتم الغزال
العلمية  القيمة  يف  إثنان  يختلف  ال 
لألستاذين بلعيد ومحفوظ. كما ال يمكن 
التشكيك يف كفاءتهما وأهليتهما لكتابة 
يف  درجته  عن  النظر  بقطع  قانون  نص 
سلم القوانني فضال عن مناقشته وإبداء 
غري  عن  خفى  ما  وتوضيح  فيه  الرأي 

املختصني.
أين املشكل إذن ؟ املشكل أنهما يف وضع يمتزج فيه دور مستشار بدوركاتب 
نص ينظم حياة شعب بأكمله دون أن يكون لديهما أي تفويض لذلك اىل جانب 
بواجب  مقيدان  جهة  من  فهما  اإلعالم.  وسائل  مع  املعالم  واضح  غري  تعامل 
التحفظ مبدئيا بخصوص أشغال "الهيئة" لكنهما لم يرتددا يف املقابل عن الظهور 
اإلعالمي للحديث يف مواضيع اتضح جليا أنها تثري الرأي العام بل وتقسمه كشأن 
التطبيع مع ارسائيل تماما مثلما  الدولة أو تجريم  الفصل األول املتعلق بهوية 

هو الشأن بالنسبة لحق اإلرضاب والحد منه بمنعه يف بعض القطاعات واملهن.
جمهورية  لرئيس  الدستور  مسودة  بلعيد  الصادق  العميد  تسليم  وبعد  ثم 
قيس سعيد وإرساع الرئاسة باإلعالن عىل صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" 
العليا  اليد  أن  تأكيد عىل  ذلك من  يعني  والتغيري وما  للتحوير  قابلة  الوثيقة  أن 
والكلمة الفصل تعود للرئيس دون سواه انربى األستاذان للدفاع عما كتبا ليؤكدا 
ستؤسس  نصوص  من  تحوي  ملا  مسبوقة"  "غري  ستكون  املسّلمة  الوثيقة  أن 
لجمهورية تالمس املثالية عىل األقل يف مستوى النص! أما عندما يُسأل األستاذ 
محفوظ مثال عن التفاصيل بخصوص املهمة ذاتها يف ما يتعلق بطريقة العمل 
ووتريته فإنه يسارع للحديث عن الصعوبات وضيق اآلجال وتضحياته وهو بعيد 
الدولة نرش"نسخة  بالنتيجة ويناشد رئيس  للتنويه  عن عائلته ليعود بعد ذلك 

"اللجنة اإلستشارية!
هذه املنزلة غري املريحة بني منتج نص وانعدام إمكانية الحديث والدفاع عنه 
منزلة  من  ومحفوظ  بلعيد  باألستاذين  املحصلة  يف  ينزل  بخصوصه  والتفاعل 
العالم صاحب املرشوع واملنجز إىل درجة أدنى: مكلف بعمل وال يمكنه التمسك 

بأبوته اللهم إال إذا كانا مستعدين ألية تضحية يف سبيل إرضاء الحاكم.

نور الدين الطبوبي 

قّررت  السيايس  املستوى  عىل 
الهيئة االدارية التسجيل يف الحملة 
أن  عىل  لالستفتاء  االنتخابية 
املشاركة  قرار  اتخاذ  إرجاء  يتم 
بـ”نعم” أو “ال” إىل ما بعد االطالع 

إدارية  هيئة  هناك  الجديد….  الدستور  مسوّدة  عىل 
الدستور  عىل  اإلطالع  إثر  جويلية   2 يوم  ستنعقد 
رئيس  من  بتكليف  خرباء  لجنة  أعدته  الذي  الجديد 

الجمهورية قيس سعيد إلبداء الرأي فيه.

عبير موسي

 ال توجد مسودة دستور ُكتبت 
ال  و  وكتبت  اجتمعت  لجان  وال 
لسعيد  ٌقدمت  التي  للوثيقة  عالقة 
وال  قانونية  بهيئة  جوان   20 يوم 
حوار  بلجنة  وال  استشارية  بهيئة 

وال حتى بلجنة العميد بودربالة .... العميد الصادق 
يوم  الرسمي  بالرائد  املسودة  تحدث عن نرش  بلعيد 
يعلم  باعتباره  نرشها  يستطيع  ال  وهو  جوان    30
قذرة   أجندة  لتنفيذ  استعملت  دمية  انه مجرد  جيدا 
والناخبني  يعدون تصاريح املشاركة يف حملة دستور 
لم يروه وسيجيبون بـ”نعم” أو “ال” عىل دستور لم 

يروه .

انس الحمادي

عالقة  اية  لالعفاءات  ليس 
باصالح القضاء وبمقاومة الفساد 
وبكل الشعارات التي يرفعها رئيس 
واضحة  عملية  وهي  الجمهورية 
اليد  وضع  اىل  تهدف  ومفضوحة 

حق  نعرفهم  قضاة  هناك  الن  القضاء  عىل  بالكامل 
بالنفاذ  جزائية  احكام  شانهم  يف  صادرة  املعرفة 
العاجل من اجل قضايا فساد لم يتم عزلهم ولم يتم 
بكل  النهم  الداخلية  وزارة  قبل  من  عليهم  التنفيذ 
بساطة يخدموا مع رئيس الجمهورية ومع صفحات 
من  متجردون  اخرين  ...وقضاة  الجمهورية  رئيس 
قلب  يف  وكانوا  الرئيس  حملة  يف  ويخدموا  حياتهم 
سلطة وزارة الداخلية قبل 25 جويلية لم يتم عزلهم 

النهم يدينون بالوالء للرئيس .. 

غازي الشواشي

الدستور  ان  يعتقد  من  واهم 
دستور  هو  نرشه  سيتم  الذي 
محفوظ...  امني  او  بلعيد  الصادق 
هو دستور قيس سعيد وهو جاهز 
“يريدها  سعيد  قيس   ... مدة  منذ 

مبايعة وتفويضا شعبيا للجلوس عىل الكريس مدى 
املربمج  واالستفتاء  فسادا   البالد  يف  ليعيث  الحياة  
تحيّل  عمليّة  أكرب  هو  املقبل  جويلية   25 ليوم 
اسقاطه  يجب  لذلك  االستقالل   منذ  تونس  عىل 

ومقاطعته.

زهير المغزاوي

مخرجات  تقييم  يمكن  ال 
فيه  شاركنا  الذي  الوطني  الحوار 
الذي سيتم  الدستور  قراءة  بعد  اال 
الجاري   جوان   30 يوم  قبل  نرشه 
اننا  ومشاركتنا جاءت من منطلق 

فرصة  جويلية   25 مسار  اعتربنا  مثلما  ذلك  نعترب 
حقيقية لبناء تونس ديمقراطية اجتماعية ال تظلم 
احدا وبها مرفق عمومي يف املستوى املامول. والجدل 
حول الهوية الذي رافق جلسات الحوار الوطني  كان 
واستاذ  بلعيد  الصادق  العميد  من  كل  افتعال  من 
القانون امني محفوظ بسبب ترصيحاتهما لالعالم. 

رديء حسن جدا

قالوا

لم يعلمني الزعيم 
بورقيبة كيف أقتل 

وانتحر... لم يعلمني 
كيف أكّفر وأنفجر... 
علمني كيف أحيا حرا 

وبوطني أفتخر..
علمني أنه بحب 

الوطن والتضحية 
والصبر ننتصر.

علمني أن الشهداء 
أكرم من في الدنيا 
وأنبل بني البشر...

صورة وتعليق

)تدوينة لسليم سالم الزروق 
من فايسبوك(

بادر  فريدة  انسانية  لفتة  يف 
منح  باسناد  الغزال  حاتم  الدكتور 
نرصي  هدير  من  لكل  دراسية 
النفاتي  وعواطف  العرفاوي  وبسام 
الباكالوريا  امتحانات  يف  املتفوقني 
تعليمهم  خوض  من  يتمكنوا  حتى 

الجامعي املنتظر يف أفضل الظروف.
اإلعالم قصة  أن كشفت وسائل  بعد  انطلقت  البادرة 
نجاح التلميذة هدير نرصي ابنة حايس الفريد من والية 
القرصين الحاصلة عىل معدل 16.7 رغم ضيق الحال. فقد 
الدراسة.  بمقاعد  لاللتحاق  كلم   14 يوميا  تقطع  كانت 
الباكالوريا  امتحان  يف  القرصين  تلميذة  تفّوق  تفاصيل 
دفعت بالدكتور الغزال إىل التواصل معها والتعهد بالتكفل 
بكافة نفقات دراستها الجامعية مثلها مثل التلميذ بسام 
العرفاوي ابن معتمدية عني دراهم التابعة لوالية جندوبة 
آخر  متطوع  اليه  ينضم  أن  قبل   )  17.9 بمعدل  )نجح 
أصيلة  النفاتي  عواطف  للتلميذة  دراسية  منحة  إلسناد 

معتمدية الفحص من والية زغوان.
بموقع  صفحته  عىل  تدوينة  نرش  الغزال  الدكتور 
ليست  لهدير  املرصودة  املنحة  أن  فيها  اكد   " "فايسبوك 
صدقة وانما هي منحة تفّوق درايس مشريا اىل انه سيتم 
رصد منح ثانية لتالميذ مجتهدين أمثالها هذه السنة وكل 

سنة."
التالميذ  من  بعدد  الغزال  حاتم  الدكتور  احتفاء 
بادرة  هو  االجتماعية  ظروفهم  قساوة  رغم  املتفوقني 
يف  دور  من  لها  ملا  تشجيعها  اال  لنا  يمكن  ال  انسانية 
الفئات  أبناء  التالميذ من  ايجابية يف نفوس  بعث رسائل 
طلب  يف  واالجتهاد  الدراسة  يف  التفاني  بأن  املسحوقة 
املتفوقني  ان يثمرا يوما ما وبأن  اال  العلم ال يمكن لهما 

واملجتهدين مبّجلون ولو كانت بهم خصاصة. 
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كل مؤرشات األحداث التي شهدتها منطقة 
الرشق األوسط وال تزال منذ عام 2001 تقود 
إىل نتيجة واحدة هي سعي غربي جاد بزعامة 
جديدة"  "يالطا  اعتباره  يمكن  ملا  أمريكا 
تقّسم العالم إىل نصفني: الغرب ومن معه من 
جهة وروسيا والصني )طاملا أنهما الخصمان 
يف  املتحدة  الواليات  رؤساء  حّددهما  اللذان 

خطاباتهم( من جهة أخرى.
الرشق  مفهوم  يندرج  السياق  هذا  يف 
يسعى  الذي  الكبري(  )وليس  الجديد  األوسط 
الغرب ومعه إرسائيل لتثبيت دعائمه يف إطار 
الذراع  األطليس  الحلف  وتوّجهات  سياسات 
العسكرية التي بنتها اساسا واشنطن ولندن 
العالم  دول  معظم  عىل  هيمنتهما  لبسط 
عددي  وزن  من  يمكن  ما  أكثر  الكتساب 
نجاح  فرص  اكرب  لهما  يوّفر  جغرايف  وفضاء 
مرشوعهما الجغراسرتاتيجي ملواصلة التحّكم 

يف العالم.
األوسط  "الرشق  فكرة  نشأت  كيف  لكن 
األوسط  الرشق  محل  حل  وملاذا  الجديد"؟ 
الكبري"؟ واىل اين وصلت مراحل بنائه؟ وضد 
من هو موّجه؟ ثم هل ستكون احدى نتائجه 
إصدار شهادة وفاة جامعة الدول العربية التي 
ترفض ارسائيل اىل اليوم وجودها وترى فيها 
عزلها"؟  هدفه  لها  معاديا  اقليميا  "تنظيما 
عالم  يف  املنطقة  تتجه  اين  اىل  اخرى  بعبارة 
يُنذر  يعيش مجددا اجواء حرب باردة جديدة 
عىل  والتصميم  النفوذ  مناطق  عىل  الرصاع 
املشتعلة  بامتداد فتيل نريانها  "تدمري اآلخر" 

بأوكرانيا اىل بقية دول العالم؟
االمن  مستشار  بريجنسكي  زبيغنيو  كان 
جيمي  االسبق  االمريكي  للرئيس  القومي 
الشطرنج  "رقعة  كتابه  يف  املح  قد  كارتر 
ورضوراته  االمريكي  التفّوق  الكربى: 
االوسط  الرشق  اىل  االسرتاتيجية"  الجغرافية 
التي  املنطقة  عىل  سيطرة  كأداة  الجديد 

اسماها "البلقان االسيو-أوروبية".
القوقاز  من  املنطقة  هذه  وتتكّون 
واسيا  وجورجيا(  وارمينيا  )اذرابيجان 
واوزباكستان  )كازاخستان  الوسطى 
وتركمانستان  وطاجاكستان  وغريغريزستان 
وافغانستان( واىل حد ما ايران وتركيا. وتشّكل 
من  الشمالية  الطبقات  االخريتان  الدولتان 
القوقاز( وتكّونان  الرشق االوسط )باستثناء 
التالمس الحدودي مع اوروبا ومنطقة االتحاد 
خريطة  كانت  ذلك  بعد  السابق.  السوفياتي 
يف  رئيسيا  عنرصا  الجديد"  االوسط  "الرشق 
االمريكي  الجيش  من  املتقاعد  العقيد  كتاب 
رالف بيرتز الذي يحمل عنوان "ال توقف القتال 
االوسط  الرشق  خريطة  نرشت  وقد  ابدا" 
الجديد )املعاد تشكيله( تحت عنوان : "حدود 
الدم: كيف سيبدو الرشق االوسط االفضل" يف 

مجلة القوات املسلحة االمريكية.

لم  الدولية  الحدود  فان  بيرتز  وحسب 
من  هم  االوروبيني  وان  اآلن  حتى  تكتمل 
يف  وتشويها  اعتباطية  االكثر  الحدود  رسموا 
اشارة  )يف  االوسط  والرشق  بافريقيا  العالم 
 - سايكس  اتفاق  أقره  الذي  التقسيم  اىل 
بيكو( وان معظم حدود دول الرشق األوسط 
ان  دون  تشكيلها  اعادة  ووجب  اصطناعية 
اتجاه وملصلحة  يُفصح علنا - طبعا – يف اي 

من.
من  الحقيقة  يف  افكاره  استوحى  بيرتز 
كتاب بريجنسكي "بني جيلني" الذي دعا فيه 
وطمس  العربي  االقليمي  النظام  "تفكيك  اىل 
كانتونات  اىل  دوله  تحويل  اىل  داعيا  عروبته 
اقليمي  اطار  يجمعها  وعرقية  طائفية 
ذلك  "ان  القول  اىل  خالصا  )كونفدرايل(" 
يف  يعيش  بأن  االرسائييل  للكانتون  سيسمح 

املنطقة بعد تصفية فكرة القومية".
فكرة  تتحقق  لن  بريجنسكي  ووفق 
الكونفدرالية قبل حدوث مواجهات عسكرية 
عاملية  أزمات  جانب  إىل  وإيران  إرسائيل  بني 
اليوم  العالم  يرصد  عالمات  وهي  الطاقة  يف 
إرهاصاتها االوىل وسط دق طبول إعادة ترتيب 
ما  مظلة  تحت  به  والدفع  األوسط  الرشق 
يسمى ناتو عربي ليس له من الثقل والوجود 
عىل  الرتكيز  باعتبار  االسم  سوى  الحقيقي 
صفقات  تتعدى  لن  العسكرية  ترسانته  ان 
اسلحة ومطارات وحضورا لوجستيا أمريكيا 

- غربيا - إرسائيليا باألساس.

حراك امريكي - اسرائيلي - عربي
 يف مارس 2022، انعقدت بصحراء النقب 
خارجية  وزراء  جمعت  وزارية  قمة  بسيناء 
واإلمارات  واملغرب  ومرص  وارسائيل  امريكا 
والبحرين اتفقوا خاللها عىل "تشكيل تحالف 
يف  املنطقة"  يف  التحديات  ملواجهة  مشرتك 
االثنني  أمس  يوم  تالها  قمة  ايران.  اىل  إشارة 

لجنة  "اجتماع  املنامة  البحرينية  بالعاصمة 
إرسائيل  بني  التعاون  أطر  لبحث  التوجيه 
وقد  أساسا".  الخليجية  الدول  من  وجاراتها 
ما  حسب  أمس  يوم  اجتماع  يف  إرسائيل  مثّل 
ذكرت قناة "كان" العربية ألون أوشبيز مدير 
يوسف  وعيديد  اإلرسائيلية  الخارجية  عام 
نائب املدير العام للرشق األوسط ونقلت القناة 
عن أوشبيز إعراب وزارته عن أملها يف انضمام 

السعودية لالجتماعات مستقبال.
جورنال"  سرتيت  "وول  صحيفة  وكانت 
أن  الجاري  9 جوان  الخميس  قد كشفت يوم 
عربية  ودول  إرسائيل  مع  ستعمل  "واشنطن 
عىل دمج الدفاعات الجوية إلحباط التهديدات 
اإليرانية" بموجب قانون قالت انه تم اقرتاحه 
والجمهوري  الديمقراطي  الحزبني  طرف  من 
حيز  ليدخل  الكونغرس  عىل  عرضه  وسيتم 
املصادقة  عىل  يوما   180 مرور  بعد  النفاذ 

عليه.
واذا كانت القاهرة قد أكدت ان مشاركتها 
تحالف  اي  إلنشاء  تكن  لم  النقب  قمة  يف 
فإن  طرف  أي  ضد  موجهة  القمة  تكون  وان 
املنامة  اجتماع  االمارات سارعت عىل هامش 
االمريكي  الرئيس  زيارة  ضوء  ويف  أمس  يوم 
فيه  أكدت  بيان  إصدار  إىل  للمنطقة  املرتقبة 
 – عسكري  تحالف  أي  يف  طرفا  "ليست  أنها 
اقليمي او تعاون يستهدف اية دولة بعينها". 
لكن وزير الجيش االرسائييل بيني غانتس اكد 
عن  سيعلن  انه  تايمز"  "نيويورك  لصحيفة 
التفاصيل خالل زيارة بايدن مضيفا ان بالدها 
بصدد بناء ما أسماه تحالف الدفاع الجوي يف 

الرشق األوسط بقيادة امريكا.
تعيش  األوسط  الرشق  دول  أن  الواضح 
عىل وقع تعبئة عامة تفرضها أجندة إدماجها 
حضورا  تعكس  واحدة  عسكرية  منظومة  يف 
إطار  يف  األطليس  الحلف  لقوات  مكشوفا 
مواجهة  قصد  إيران  لتحييد  استعدادات 

ذلك  فرض  وقد  الصيني.   – الرويس  الصعود 
 – والعربية  العربية   – العربية  األجواء  تنقية 
الرتكية اذ طار أمري قطر إىل القاهرة لتكريس 
التي فرضت  إثر األزمة  البلدين  املصالحة بني 
حصارا رباعيا عىل بالده قبل توجهه إىل الجزائر 
بن  محمد  السعودي  العهد  ويل  ادى  حني  يف 
سلمان زيارة اىل تركيا سمحت بإذابة الجليد 
الذي تراكم يف سماء العالقات بني الدولتني منذ 

اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
فيبدو  ايران  ضد  يحاك  ملا  بالنسبة  أما 
تعتمد  األمريكية   – االرسائيلية  الخطة  ان 
باألساس عىل توجيه رضبة قاسية لـ "حزب 
الله" بلبنان كخطوة أوىل لبرت ذراعها املتاخم 

إلرسائيل قبل االختالء بإيران.
ويف هذا الصدد نقلت صحيفة "هآريتس" 
ان  األمنية  للشؤون  محللها  عن  العربية 
الجيشني االرسائييل واالمريكي اجريا منذ أيام 
إرسائيل  داخل  مشرتكة  عسكرية  تدريبات 
عند  عسكري  لتصعيد  االستعداد  لتقييم 
تّم  أنّه  مضيفة  لبنان  مع  الشمالية  الحدود 
اجتماٍع جرى  السيناريوهات خالل  يف  البحث 
املستوى  رفيعي  ضباطاً  جمع  إرسائيل  يف 
وكبار  األمريكّي  للجيش  املركزية  القيادة  يف 

ضباط الجيش اإلرسائييلّ.
ونقالً عن مصادر أمنيٍّة واسعة االطالع يف 
تل أبيب كشفت الصحيفة النقاب أّن اجتماًعا 
عقد يف إرسائيل بني كبار الضباط يف “القيادة 
اإلرسائييل،  والجيش  الوسطى”  األمريكية 
مشرتكة  عمل  “خطط  تنسيق  خالله  تم 
واملساعدة  الجوي  والدفاع  لالستخبارات 
تقديم  احتمال  ومناقشة   اللوجستية”، 
“تعاون طارئ” عند اندالع أي تصعيد. وذّكرت 
مستودعات  األمريكيني  لدى  بأن  الصحيفة 
يُسمح  إرسائيل  داخل  للطوارئ  ضخمة 
منها،  املعدات  “باستعارة  اإلرسائييل  للجيش 

بموافقة الواليات املتحدة، يف حالة الحرب”.

الشرق األوسط الجديد :

الحبيب القيزاني

لعبة استخراج شهادة وفاة النظام اإلقليمي العريب

جانب من قمة النقب
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الرويس  والسيايس  املتقاعد  الجنرال  قال 
الرئيس الرويس  أندري غوروليوف، املقرب من 
لندن  الربيطانية  العاصمة  إّن  بوتني،  فالديمري 
“ستكون أّول مدينة تتعرض للقصف” يف حال 

اندلعت حرب عاملية ثالثة.
لقائد  السابق  النائب  غوروليوف،  ورّصح 
املنطقة العسكرية الجنوبية يف الجيش الرويس 
الرويس  الدوما  بمجلس  الدفاع  لجنة  وعضو 
حالياً، بأّن موسكو “لن تستهدف فرصوفيا أو 
الصواريخ  ستطلق  بل  بدايًة،  برلني  أو  باريس 

عىل لندن بدالً من ذلك”.
بثت عىل  مقابلة  يف  الرويس،  الجنرال  وقال 
املايض،  الجمعة  يوم  الروسية  األوىل  القناة 
مقاطعة  محارصة  ملنع  الوحيد  الحّل  إّن 
من  روسيا  عن  وعزلها  الروسية  كالينينغراد 
رويس  “غزو  هو  األوروبي  االتحاد  دول  قبل 
التابعة لحلف شمال األطليس”،  البلطيق  لدول 
مضيفاً: “ال توجد طريقة أخرى ملنع الغرب من 

محارصة املقاطعة الروسية كالينينغراد”.
تبعات  تبيان  يف  غوروليوف  واستطرد 
"من شأن  قائالً  البلطيق،  دول  بالده  مهاجمة 
هذه الخطوة أن تؤدي إىل تطبيق البند الخامس 
وستؤدي  األطليس،  شمال  حلف  ميثاق  من 

بالتايل إىل ما يشبه الحرب العاملية الثالثة”.
مجموعة  بتدمري  سنقوم  “أوالً،  وتابع: 
خالل  للعدو  الفضائية  الصناعية  األقمار 
كانت  إذا  أحد  يهتم  لن  األوىل.  الجوية  العملية 
جميعها  أّن  نرى  نحن  بريطانية،  أو  أمريكية 
تابعة لحلف شمايل األطليس. وثانياً، سنرضب 
)الخاص  للصواريخ  املضاد  الدفاع  منظومات 
بالناتو( بأكمله، يف كّل مكان وبنسبة 100%”.

وأردف: “ثالثاً، بالتأكيد لن نبدأ بفرصوفيا 
أو باريس أو برلني، ستكون لندن أّول من يتّم 
أّن التهديد للعالم  رضبها، فمن الواضح تماماً 
البحرية  القوة  ومن  األنغلوسكسون  من  يأتي 

الربيطانية”.
املواقع  تدمري  عملية  من  “كجزء  وأضاف: 
إمدادات  قطع  سيتّم  والحساسة،  الحيوية 
حركتها،  وإيقاف  الغربية  أوروبا  عن  الطاقة 

الطاقة.  إمدادات  مواقع  كل  تدمري  وسيتّم 
املتحدة  الواليات  ستقول  ما  سنرى  والحقاً، 
ألوروبا الغربية بشأن مواصلة قتالهم يف الربد، 

من دون طعام وكهرباء”.
ستنجح  “هل  الرويس:  الجنرال  وتساءل 
أنّه  مؤكداً  جانباً؟”،  البقاء  يف  املتحدة  الواليات 
أوروبا  يف  وخصوصاً  للغرب  "ليس  أنه  يرى 

القارية، استعداد لخوض حرب حقيقية”.
التقريبية،  الخطة  هي  “هذه  واستخلص: 
وأتجاهل عن عمد لحظات معينة ألنه ال يجب 

مناقشتها عىل التلفزيون”.

سيناريو العملية البرية

إليها  دعا  التي  الخطط  غوروليوف  وحّلل 
ليتوانيا  عرب  ممّر  لتأمني  آخرون  روس  خرباء 
بحر  عىل  الواقعة  كالينينجراد  منطقة  لتزويد 
وليتوانيا،  بولونيا  الناتو  دولتي  بني  البلطيق 
سوفالكوفسكي”  “ممر  بـ  يسمى  ما  وهو 

الذي يربط بني بيالروسيا وليتوانيا.
بمنزلة  االسرتاتيجية  هذه  مثل  أّن  ورأى 
“ستحارصه  روسيا  جيش  ألّن  غربي”،  “فّخ 
أّن  موضحاً  الجانبني”،  من  الناتو  قوات 

ممر  عىل  نسيطر  أن  هي  الغربيني  “رغبة 
ليتوانيا  إىل  بيالروسيا  من  سوفالكوفسكي 
نظرت  “إذا  متابعاً:  كالينينغراد”،  إىل  وصوالً 
من  الكبري  الخطأ  من  فسيكون  الخريطة،  إىل 
جانبنا جعل املمر ينتهي بقوات الناتو إىل اليمني 

واليسار”.
عملية  يف  سنكون  بهدوء  “نحن  وقال: 
الليتوانية من فيلنيوس  العاصمة  إلعادة اسم  
إىل فيلنو )االسم السوفياتي(، ونسرتجع ريفال 
إستونيا(،  )عاصمة  لتالني  القيرصي  االسم 
ونحّرر الجانب األيمن من بحر البلطيق. لذلك، 
للرضب  تعرضنا  إمكانية  من  بالقلق  نشعر  ال 

من الخلف”.
وأشار إىل أنّه “من وجهة النظر العسكرية، 
عرب  واضح  ممر  عىل  الحصول  املستحيل  من 
منطقة  عزل  الغرب  قّرر  إذا  ولكن  ليتوانيا، 
بتنفيذ  قرار  اتخاذ  فسيتّم  كالينينغراد، 
مضيفاً:  حظرها”،  إللغاء  اسرتاتيجية  عملية 
ملجرد  قيمة  ال  أنّه  بوضوح  أفهم  “كجندي، 
بشكل  فسنعمل  العمل  بدأنا  وإذا  ملمر،  فتحنا 

صحيح”.
كالمه  غوروليوف  الرويس  الجنرال  وختم 
مع  قواته  تعامل  كيفية  حول  قوي  بتهديد 
جيوش هذه البلدان، وقال: “كّل يشء سيُمحى، 

فلماذا ترتك األعداء خلف ظهرك؟”.
غوروليوف  أندريه  جنرال  اللفتنانت  ويعدُّ 
قائداً روسيّاً بارزاً، وهو يمثل اآلن حزب "روسيا 
املؤيد  الرئييس  السيايس  الحزب  املوحدة"، 
غوروليوف  ويشغل  بوتني.  فالديمري  للرئيس 
الثامن،  الدوما  مجلس  يف  نائب  منصب  اليوم 
قائداً  وكان  الوطنية،  الدفاع  لجنة  وعضو 
املنطقة  يف   58 الـ  املشرتكة  األسلحة  لجيش 

العسكرية الجنوبية يف عام 2012.
العمليات  يف  قواته  مع  الجنرال  وشارك 
الحكومية  القوات  دعم  يف  الروسية  العسكرية 
أحد  وهو  املسلحة،  الجماعات  ضّد  السورية 
عليهم  فرضت  الذين  الدوما  مجلس  أعضاء 
وزارة الخزانة األمريكية عقوبات يف 24 مارس 

املايض.

جنرال روسي سابق يعرض سيناريو
حرب عالمية ثالثة :

“سنقصف لندن أوالً”

تهديد

األمن  مجلس  نائب  ميدفيديف،  ديمرتي 
مؤخرا  حصلت  التي  مولدافيا  هّدد  الرويس 
عىل صفة مرتشح لعضوية االتحاد األوروبي 

برّد رسيع من بالده.
ميدفيديف كتب بقناة تلغرام التابعة له 
عرّب  الجدد  أسيادهم  الرضاء  محاولة  "يف   :
النضمام  استعدادهم  عن  مولدافيا  قادة 
بلدهم اىل العقوبات األوروبية املفروضة عىل 
روسيا طمعا يف عضوية باالتحاد األوروبي. 
يتأكدوا  أن  عليهم  ولكن  يفعلون  دعهم 
عىل  ذلك  بعد  منّا  يحصلوا  لن  أنهم   ٪  100
مكلفة  وموارد  الطاقة  ذلك  يف  بما  يشء  أي 
)...( سيكتشفون بعد فوات األوان أن عليهم 
مضاعفة  بأسعار  الطاقة  رشاء  ذلك  بعد 
الروسية  السوق  نهائيا  بالدهم  فقدان  مع 

لتسويق خرضواتهم وغاللهم وخمورهم".

رفض

وزارة  أن  أكد  العاملية"  "الشبكة  موقع 
األمريكية  والوكالة  األمريكية  الخارجية 
محادثات  أية  تنظيم  رفضتا  الدويل  للتعاون 
بني موظفيهما وجون سوبكو املتفقد العام 

املكّلف بإعادة اعمار أفغانستان.
ووكالة  الخارجية  أن  أوضح  املوقع 
التعاون تعّللتا يف رفضهما بأن والية سوبكو 

ال تشمل "عمليتاتهما اإلنسانية".
لنشاطات  عام  متفقد  هو  سوبكو 
اإلدارات االمريكية وعمل لصالح املؤسستني 
الترشيعية والتنفيذية منذ أن عيّنه يف املنصب 
الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما سنة 
االحداث  مالبسات  يف  اليوم  ويحقق   2012
التي قادت اىل سقوط كابول خالل شهر أوت 

.2021

في أجواء عصبية

الشؤون  مستشار  بلويتنار  جانس 
أملانيا أولف شولتز  الخارجية لدى مستشار 
أثار غضب أنصار الحلف األطليس ببالده اثر 
ترصيحه بأن "النقاشات حول الدعم األملاني 
تتغاىض يف  أجواء عصبيّة  يف  تدور  ألوكرانيا 

معظم الحاالت عن املسائل األهّم".
بلويتنار عرّب عن "أسفه ملناقشة مسألة 
الدعم بأفكار مسبّقة وإهمال اجراء نقاش 

معمق حول روسيا والصني".
االتحاد  يف  أوكرانيا  انخراط  وحول 
يجب  "ال  أنه  عىل  بلويتنار  شّدد  األوروبي، 
تعرضها  ملجّرد  امتياز  عىل  أوكرانيا  حصول 
االتحاد  أعضاء  احرتام  و"عدم  لهجوم" 
التي  واملؤسساتية  الديمقراطية  الرضورات 

ينص عليها ميثاق االتحاد األوروبي". 

أندري غوروليوف

الترشيعية  االنتخابات  نتائج  عىل  تعليق  يف 
تايمز"  "فايننشيال  صحيفة  اعتربت  بفرنسا 
عدم  من  استثنائية  مرحلة  إىل  تتجه  فرنسا  أن 
الرئيس  خسارة  بعد  السيايس،  االستقرار 
الوطنية  الجمعية  يف  املطلقة  األغلبية  الفرنيس 
 19 )الربملان( يف التصويت الذي أجري يوم األحد 

جوان الجاري.
بـ”النكسة  النتائج  الصحيفة  ووصفت 
شهرين  منذ  انتخابه  أعيد  لرئيس  الصادمة” 

فقط.
دعم  إىل  بحاجة  سيكون  ماكرون  إن  وقالت 
“خطته  تنفيذ  يف  االستمرار  أراد  إن  خصومه، 

اإلصالحية”.
يأخذ  قد  مطلقة  أغلبية  بال  برملانا  أن  ورأت 

االئتالفية  “السياسات  من  قريب  باتجاه  البالد 
إىل  السائدة” مذّكرة بأن فرنسا تفتقد  األوروبية 

هذه التقاليد.
واعتربت الصحيفة أن الربملان الجديد سيكون 
إحباط  عىل  املصممني  الدؤوبني  “بالنقاد  مليئا 

ماكرون عند كل منعطف”.
وتابعت "الفايننشيال تايمز": إن الجمهوريني 
من يمني الوسط، الذين حازوا عىل 61 مقعدا هم 
بشدة  منقسمون  لكنهم  املحتمل،  الدعم  خزان 

بشأن مزايا التعاون مع حكومته.
ماكرون هو  آمال  أفضل  أن  الصحيفة  ورأت 

حشد الدعم يف كل قضية عىل حدة.
أيضا  بحاجة  الفرنيس  الرئيس  إن  وقالت 
رفض  هي  االنتخابات  نتيجة  وإن  التغيري،  إىل 

لطريقته يف الحكم يف دولة شديدة املركزية.
يكونا  لم  والرشاكة  التواضع  أن  وأضافت 
ظاهرين يف واليته األوىل وأنه لن يكون هناك غنى 

عنهما يف الثانية.
الرئيس  صالحيات  عىل  أنه  الصحيفة  ورأت 
الواسعة يف ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع 
ولالتحاد  للغرب  املؤيد  فرنسا  توجه  ضمان 

األوروبي.
إىل  ماكرون  رسالة  إن  بالقول  وتابعت 
الناخبني كانت حول الخيار بينه وبني املتطرفني.

االنتخابات  يف  نجح  األمر  هذا  إن  وقالت 
الرئاسية، لكنه أتى بنتائج عكسية يف االنتخابات 
سيايس  أسلوب  إىل  بحاجة  فرنسا  وإن  الربملانية 

جديد )بي بي يس(.

"فايننشيال تايمز":

ماكرون يدفع الثمن
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ال أعتقد أن أحدا ما زال بحاجة إلقناعه بأن الحرب 
متعددة،  جبهات  من  جبهة  مجرد  هي  أوكرانيا  يف 
روسيا  بني  للمواجهة  الرئيسية  الجبهة  وليست 

والواليات املتحدة األمريكية.
االستقرار  هي  الرئيسية  املعركة  ساحة  لكن 
اللتني  النوويتني،  القوتني  من  لكل  الداخيل  السيايس 
وكذلك  مبارشة  مواجهة  يف  الدخول  تستطيعان  ال 
بعضهما  مواقف  لتفجري  املتاحة  األدوات  تستخدمان 

البعض من الداخل.
وتلك األدوات مختلفة.

البداية  منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات  تخف  لم 
عمالقة  أفغانستان  دور  أوكرانيا  تلعب  أن  يف  رغبتها 
بالنسبة لروسيا، حيث تحاول واشنطن السيطرة عىل 
زيادة  إىل  تسعى  ناحية،  فمن  ونطاقه.  الرصاع  شدة 
الغرب، حتى ال تسمح  الرصاع من  املشاركني يف  عدد 
مواردهم وقوتهم العسكرية لروسيا بتحقيق النرص. 
قريبا  النرص  ذلك  يبدو  أن  يجب  أخرى،  ناحية  ومن 
استفزاز  كل  عىل  الرد  تخىش  ال  حتى  موسكو،  من 
آخر: أذربيجان يف قرة باغ، ورومانيا يف ترانسنيسرتيا، 
البولونية  الحدود  عىل  أو  أوكرانيا،  غرب  يف  وبولونيا 

البيالروسية )أزمة الالجئني مثاال(.
عدم  املتحدة  الواليات  تحاول  نفسه،  الوقت  يف   
تكون  ال  حتى  موسكو،  عىل  كبرية  ضغوط  ممارسة 
بمساعدة  املشكلة  الروسية رغبة يف حل  القيادة  لدى 

األسلحة النووية.
عام  بشكل  للغاية  املحدود  النطاق  يفرس  ما  وهذا 
للمساعدات االقتصادية والعسكرية الغربية ألوكرانيا. 
لكن  الحرب،  ملواصلة  فقط  األسلحة  تكفي  حيث 
ال  جندي،  مليون  قوامه  يبلغ  الذي  األوكراني  الجيش 
املساواة مع عدد  القتال عىل قدم  قادر عىل  يزال غري 

محدود جدا من الوحدات الروسية.
ويستنزف  هادئة،  نار  عىل  الرصاع  يجري  أن  البد 
القوة واملوارد والدم من روسيا ببطء، ولكن عىل نحو 
متزايد. وال ينبغي أن تكون روسيا قادرة عىل التحكم 

يف شدة واتجاه النزاع املسلح يف أوكرانيا.
وتأمل واشنطن يف أن يؤدي إهدار املوارد ومصاعب 
الحرب والعقوبات االقتصادية املفروضة عىل روسيا إىل 
زعزعة استقرار البالد، فاالنقالب أو الثورة، والفوىض 

الالحقة.
يف روسيا، املهمة بالعكس.

كارثة  نحو  يتجه  الغرب  يف  االقتصادي  فالوضع 
أدت  حيث  روسيا،  جانب  من  تدخل  دون  بنفسه 
أزمة  منذ  الغرب  قبل  من  املغطاة  غري  النقود  طباعة 
عام 2008، بطبيعة الحال، إىل زيادة التضخم يف العالم 
بأرسه، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل انهيار اقتصاد 
وعندما  املقبلني.  العامني  أو  العام  غضون  يف  الغرب 
املتحدة األمريكية هي  الواليات  الغبار، لن تكون  يهدأ 

القوة املهيمنة يف العالم.
الصمود  هو  فقط  بوتني  يحتاجه  ما  فإن  بالتايل، 
بطريقة ما لعدة سنوات، وعدم السماح للغرب بتفجري 

الوضع السيايس الداخيل يف بالده.

تذكرني ترصفات بوتني يف أوكرانيا بطريقة املنوم 
ناموا..."،  "ناموا،  للجميع:  يقول  الذي  املغناطييس 
العامة  التعبئة  قاطع  بشكل  موسكو  ترفض  حيث 
للحرب، وال تزال وحداتها العسكرية أصغر عدة مرات 
الروسية  القوات  من الجيش األوكراني، بينما قسمت 
رغم  الجبهة،  من  صغرية  أقسام  عىل  أنشطتها 
املسارات  جميع  عىل  ومبادرتها  بتفوقها  احتفاظها 

املهمة.
وأوكرانيا  روسيا  من  كّل  لدى  أنه  رغم  ذلك  يحدث 
لتوقع  يدفع  ما  األسباب  من  الخصوص  وجه  عىل 
إال  النطاق،  واسعة  جديدة  هجمات  شن  محاوالت 
 8 تشبه  وأصبحت  عام،  بشكل  استقرت  الجبهة  أن 
أوكرانيا  تلعب  فقط  دونباس،  يف  الحرب  من  سنوات 
دور دونباس هذه املرة. تشن القوات املسلحة الروسية 
الداخيل  هجوما بطيئا، بينما تزعزع استقرار الوضع 
يف أوكرانيا، وتشل اقتصادها، وتجرب الغرب عىل إنفاق 

املوارد للحفاظ عىل أوكرانيا.
عىل هذا الوضع، بإمكان بوتني أن يشن حربا ملدة 
عام أو عامني أو حتى عرشة أعوام وهي مّدة لن يعاني 
املجتمع الرويس خاللها من اإلجهاد، وسيكون الوضع 

السيايس الداخيل مستقرا.
هل هذا ما تقوله استطالعات الرأي؟

وفقا ملؤسسة "الرأي العام"، يبلغ املستوى الحايل 
مما  بكثري  أعىل  وهو   ،52% االجتماعي  الهدوء  من 
كان عليه يف الـ 12 شهرا املاضية، بينما يبلغ مستوى 

القلق 41%.
املايض،  فيفري  نهاية  املؤسسة،  خرباء  سجل  لقد 
بعد بدء العملية الخاصة يف أوكرانيا %55 من حاالت 
ذلك،  الهدوء، ومع  أمام %39 فقط من حاالت  القلق 
فقد كان الوضع يتجه بثبات نحو الهدوء خالل الشهر 

ونصف الشهر املاضيني.
وبعض  الربيع،  يف  التضخم  ارتفاع  من  ورغم 
الصعوبات االقتصادية بسبب العقوبات، إال أنه لم يكن 

هناك تدهور حاد يف نوعية الحياة باملجتمع الرويس.
الرأي  اهتمام  أن  كذلك  الرأي  استطالعات  تظهر 
منتصف  منذ  باطراد  يرتاجع  العسكري  بالعمل  العام 
مارس، بينما تتم مراقبة األحداث يف أوكرانيا من قبل 

غالبية السكان عىل خلفية ما عداها من أحداث.
بـ  الوضع  يقلب  أن  يف  بوتني  نجح  الطريقة  بهذه 
تستنزف  أوكرانيا  يف  الحرب  وأصبحت  درجة،   180
استقراره، وليس روسيا مثلما  الغرب وتزعزع  موارد 

كانت تأمل واشنطن.
والنطاق  الداخيل،  السيايس  االستقرار  فإن  كذلك 
املحدود للحرب يف أوكرانيا، يسمحان ملوسكو باالنتقال 
إىل املرحلة التالية، وربما املرحلة الرئيسية من املواجهة 
مع الواليات املتحدة األمريكية: املعركة االقتصادية من 

أجل أوروبا.
صوت  بالفعل  األوروبية  الخرفان  سمعت  إن  فما 
وأملانيا  فرنسا  قادة  هرع  حتى  السكاكني  شحذ 
وإيطاليا إىل كييف، حيث حاولوا إقناع زيلينسكي بعقد 
أقرب وقت ممكن. قال ماكرون،  سالم مع روسيا يف 

لن  األوروبيني  إن  زيلينسكي،  مع  حنون  عناق  بعد 
السالم  مقابل  أوكرانيا  أرايض  عن  بتنازالت  يطالبوا 
)يجب أن يتخذ زيلينسكي هذا القرار بنفسه، ويتحمل 
فإن  ذلك،  ومع  أيضا(.  بنفسه  ذلك  عن  املسؤولية 
سالم  معاهدة  موضوع  إثارة  عىل  األوروبيني  إرصار 

عىل خلفية بوتني الصامت، ييش بالكثري.
العظيم  الجلد  موسم  فإن  بأخرى،  أو  بطريقة   
عددا  األوروبي  االتحاد  اتخذ  حيث  قادم،  أوروبا  يف 
لدى  يعد  لم  أنه  درجة  اىل  به  ترض  التي  القرارات  من 
موسكو الكثري مما يمكنها أن تفعل إلغراق أوروبا يف 

أزمة طاقة وأزمة اقتصادية عمالقة هذا الخريف.
األكثر فاعلية من بني اإلجراءات، والتي  أن  ال شك 
سترض كذلك بروسيا نفسها، سيكون التوقف املفاجئ 
عن استرياد الغرب جميع املواد املهمة من روسيا من 
النيكل والبالديوم والتيتانيوم وغاز النيون املستخدم يف 

صناعة أشباه املوصالت، إىل الفحم والنفط والغاز.
لكن بوتني فيما يبدو اختار مسارا سلسا، ال يمكن 
تحميل روسيا فيه مسؤولية األزمة يف أوروبا. ويف ما 
خطوط  عىل  الغرب  يفرضها  التي  بالعقوبات  يتعلق 
إىل  الغاز  ضخ  محطات  تفقد  الروسية،  الغاز  أنابيب 
إمدادات  تخفيض  بالفعل  تم  كما  وظائفها.  أوروبا 
الغاز إىل أوروبا عرب "السيل الشمايل1-" بنسبة 60%. 
ويجب توقع أن يتم إيقاف جميع املضخات مع مرور 
"السيل  يف  املوجودة  املضخات  ذلك  يف  بما  الوقت، 
الرتكي". وبينما تحافظ رشكة "غازبروم" كذلك عىل 
العبور عرب أوكرانيا عند مستوى 42 مليون مرت مكعب 
يف اليوم، فإنني أعتقد أن هذا العبور سيتوقف بحلول 

الشتاء، بدال من أن يزداد.
فقد بدأت املعركة من أجل أوروبا، وكفة امليزان اآلن 

يف صف روسيا.
األمريكية  املتحدة  الواليات  استنزفت  جانبها،  من 
الغاز والنفط منذ بداية الحرب، من  احتياطياتها من 
أجل خفض أسعار الطاقة وإظهار الدعم ألوروبا، عىل 
أمل أن تنهار روسيا أو تستسلم قبل نفاد االحتياطيات. 
ومّلا لم يحدث ذلك، لم تصبح الواليات املتحدة مضطرة 
والتخيل  جديد،  من  احتياطياتها  ملء  إعادة  يف  للبدء 
عن أوروبا، وترك األسعار لرتتفع فحسب، بل وجدت 

نفسها عالوة عىل ذلك هي األخرى معرضة للخطر.
الواليات  لدى  تبق  لم  االقتصادي،  الصعيد  عىل 
يف  تمتلكها  لكنها  تقريبا،  رابحة  أوراق  أية  املتحدة 
املجال العسكري. لذلك يمكن لواشنطن توسيع نطاق 
خاصة  حلفائها،  بمساعدة  العسكرية  العمليات 
رومانيا )يف ترانسنيسرتيا(، وبولونيا )يف غرب أوكرانيا 
ليتوانيا،  األخرية،  األيام  يف  اتضح  وكما  وبيالروس(، 
الحديدية يف  السكك  حيث فرضت األخرية حصارا عىل 
مع  يتعارض  ما  وهو  الروسية،  كالينينغراد  منطقة 
التزاماتها والقانون الدويل، ويعد سببا مرشوعا للحرب.

ومع هذا، وبالنظر إىل كل ما سبق، أعتقد أن روسيا 
حل  يتم  ولن  عسكريا،  االستفزاز  هذا  عىل  ترد  لن 
القضية مع ليتوانيا بشكل منفصل، ولكن كجزء من 

"املعركة االقتصادية من أجل أوروبا".

أي ر

زمام املبادرة يف احلرب األمريكية الروسية 
بأوكرانيا ينتقل إىل موسكو

ألكسندر نازاروف - محلل سياسي روسي

الشارع العالمي والعربي
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الشارع الثقافي

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 316 - الثالثاء 28 جوان 2022

للبكالوريا  الرئيسية  الدورة  امتحانات  انتهت  وقد  اليوم 
اآلثمة،اخرتت  لأليادي  ومرج  هرج  من  رافقها  ما  ينته  ولم 

الحديث عن »تشكيل اإلنسان وتكوينه«. 
مضجع  تقّض  صورا  الذاكرة  مرايا  عىل  أعيد  وأنا  اليوم 
جميعا  مازلنا  ألحداث  خاطفة  ،كربوق  الحق  اإلنسان 
األسود   الصندوق  هي  بل  العاصفة،  كعني  أراها  تتذّكرها، 
جروح  هي  جروحنا،  نقّطب  أن  أردنا  إذا  فتحه  وجب  الذي 

تتّسع يف املجتمع تنخر كيانه وتزعزع أركانه.
إنه اإلنسان ياسادتي، أين هو؟ لقد ُهّدمت أركانه كحي 
بائس قديم تآكلت أبوابه ومابقى فيه غري عواء الّريح ودبيب 
بنخل  يغوينا  كالتيه  عنا،  غريبة  هجينة  لكائنات  األشباح 
مقاسنا،  عىل  ُقّد  حتف  صوب  فنميش  ونمارق  وماء  باسق 
نعم لقد كشطوا جلودهم وماجوا يف أمواه  زرعنا وغرسنا.. 
باتت مياهنا  آسنة وثمارها  التُْستاغ والجذع تآكل من رضب 

الفؤوس. 
تفقهون  عساكم  وتبيّنوا  للحظة  الرشيط  أعيدوا 
:سواطري وسكاكني وعيص داخل املؤسسات الرتبوية، رضب 
حارقة  بأنفاِس  الدروس  بنهاية  واحتفال  للمربي،  ولكم 
والتدمري  للكراسات  والتقطيع   للكتب  للكاهنة،الحرق 
تربّى  التي  والغش   االرتشاء  وظاهرة  للكرايس،  والتهشيم 
بالتي هي  ادفع  للنجاح،  الطرق متاحة  التلميذ، فكل  عليها 
»أشنع«. فاملال زعزع الصورة، اسقط اإلطار وتكرّس الزجاج 
يف  النقل،  وسائل  يف  الشارع،  يف  البيت،  يف  القيم   فتشّظت 
شفريها  عىل  نقف  هاوية  أي  مفّككة.  األوارص  كل  العمل، 
مهول؟  ارتفاع  يف  الجريمة  ومستوى  للنجاة  السبيل  وكيف 
جميع  يف  وتجاوزات  واعتداءات  األرسة  داخل  قتل  جرائم 
املؤسسات ويف الشارع ويف املدينة والريف ، واملدرسة ليست 
بمنآى عن ذلك بل هي  مرآة تعكس ماظهر يف مجتمعنا وما 

خفي!!
هنا تلّح  عيلّ بعض  كلمات ألحد املفكرين  حني تحّدث 
هذا   القدامى  الصينيون  بنى  فقد  العظيم.  الصني  سور  عن 
السور  بحثا عن األمان واعتقدوا بأنه ال يوجد من يستطيع 
تسلقه، غري أنهم بعد فرتة من  بنائه  تعّرضوا  للغزو  وملرات 
عديدة. ويف كّل مّرة لم يكن األعداء يتسّلقون السور، بل كانوا  
بنى  الرئيسية.   البّوابة  من   فيدخلون   الحارس    يرشون 
الصينيون  السور ونسوا بناء الحارس عىل حد قول الدكتور 
مهدي املنجرة ذلك أّن. »بناء اإلنسان«  يأتي قبل تشييد املباني 
تالميذنا  يحتاجه  ما  وهذا  واألسوار،  والحصون  والجسور 
قبل التفكري يف النجاح، هم البّوابة الرئيسة التي دخل منها 
األعداء، أعداء هذا الوطن فال لوم عليهم إذن مادام الحارس لم 
يصن األمانة يف املنزل بالرتبية السليمة ويف الشارع واملجتمع 
بالقدوة الصالحة والنموذج ويف املؤسسات الرتبوية باملربّي 
املتمّرس بيداغوجيا وتربويا. وهذا مايحتاجه املجتمع :بناء 
الغابة  وحارس  والفالح  والسيايس  والويل  املربّي  اإلنسان 

واملؤسسة والعامل يف مصنعه والتلميذ يف مدرسته. 
والسلوك  القيم  عىل  ذواتهم  نبني  أن  إىل  التالميذ  يحتاج 
بالبيت  أسوياء  ليكونوا  والنظام  والقانون  والعدل  القويم 

واملدرسة واملجتمع. 
ألم يقولوا إذا أردت أن تهدم حضارة أّمة فعليك أن تهدم  

األرسة والتعليم والقدوة؟ 
فإذا اختفت األم الواعية واختفى املربّي األمني وسقطت 

القدوة، فمن يربي الناشئة عىل القيم؟
نعم، نحتاج إىل »تكوين اإلنسان« ،نعم نحتاج إىل خّزاف 
إىل  غيمة  نحتاج  كيانه.  اإلنسان ونحت  يعيد تشكيل  بارع 
فتسقط  غادرة  مساحيق  من  األدران  هذه  تغسل  ماطرة 
دفء  إىل  نحتاج  الغنيمة  وفكرة  واألنانية  واملصالح  األقنعة 

األرسة ألبنائنا وتوازنا نفسيا يحّصنهم ويحمي املجتمع، 
أب  قصًة  كويلو«  »باولو  الربازييل  الروائي  مّرة   نرش 
ازعجه إبنه الصغري حني كان يقرأ جريدة، فأخذ ورقة منها  
َمها  كانت تحتوي عىل خريطة العالم، ومزَّقها إىل قطع  وقدَّ
البنه، وطلب منه إعادة تجميع الخريطة. واصل األب القراءة 
معتقدا أن الطفل سيبقى مشغواًل لفرتة طويلة، إالّ أن االبن 
األب  فتساءل  الخريطة.  ترتيب  أعاد  وقد  عاد  ما  رسعان 
مندهشا إن كان قد تعّلم  الجغرافيا من أمه. ردَّ الطفل قائاًل: 
من  اآلخر  الوجه  عىل  إنسان  صورة  هناك  كانت  لكن  »ال، 

الورقة، وعندما أعْدُت بناء اإلنسان، أعْدُت بناء العالم!«
كانت عبارة عفوية من الطفل لكنها ذات معنى عميق: 

عندما أعْدُت بناء اإلنسان أعْدُت بناء العالم!! 
تشكيله  إعادة  أو  وبناؤه  اإلنسان  تكوين  هو  فاألهمُّ 
ونواميسها  املجموعة  قانون  وفق  واألنقى  األصلح  بالطرق 

وضوابطها. فتسلم املجموعة  حني يسلم الفرد. 
تجاوزت  لدولة  الجميع  يعرفه  ذلك  عىل  مثاال  ولنأخذ 
األساس  العنرص  وأنه  اإلنسان،  بقيمة  أقرَّت  حني  محنها   
التي  فنلندا  وهي   العالم  بناء  وبالتايل  مجتمع،  أي  بناء  يف 
تعترب كما تعرفون  دولة رفاهية اجتماعية اليوم ، واعتربت 
أفضل بلد يف العالم سنة 2010 يف الصحة واالقتصاد والتعليم 
ببناء  اهتمامهم  بسبب  إال  كله  ذلك  وما  الحياة،  وجودة  

اإلنسان. وبالتايل إعادة بناء الخريطة. 
مكاسبها  من  جّردها  باألم،  فعليك  األرسة  تهدم  لكي 
واإلسهام  الحضاري  البناء  يف  للرجل  وكنّد  فاعلة   كامرأة 
الحق يف الرتبية السوية واجعلها تفهم معنى الحرية بمعنى 
، قدوتها يف ذلك اإلعالم  امليوعة وإسقاط كل ماهو أخالقي 
الفاسد  واألفالم التجارية، لكي تهدم التعليم  فعليك بالتقليل 
نظر  يف  يسقط  حتى  هيبته  من  والسخرية  املربّي  دور  من 
تالميذه ونظر املجتمع… ولكي تسقط القدوة واملثل األعىل، 
بالعلماء، شّكك يف مصداقيتهم وأفكارهم وشّوه كل  فعليك 
ومشاهدا  قارئا  للملتقي  يبدون  واجعلهم  حياتهم  جوانب 

ومستمعا مصدر إضحاك وتسليه وتهريج. 
 اهتم الصينيون ببناء السور ونسوا بناء اإلنسان وصيانة 
جوهره. واهتممنا بالربامج ونسبة النجاح والعطل واألعياد 
اإلطار  وعداء  الكراس  وسعر  الوزراء  وأسماء  واألحزاب 
الجريان«... ونسينا بناء  ابني مقارنة بابن  الرتبوي و»رتبة 
التلميذ. لذلك  الغرابة ان نجده نحتا خاليا من الجمال، نحتا 
نحن  عملة  قفا  لكنه   ، النقي  الرائي  يستسيغه  ال  مشّوها 

وجهها! 
 محور بناء اإلنسان يبدأ منّا، من الرتبية منذ الصغر يف 
التعليم  ثم  واألخالق،  املبادئ  بغرس   ، األرسة  داخل  البيت 
األفضل   نحو  وتطويرها   منظومته  وتحسني  املدرسة  يف 
التعليم ليتّم استيعاب الفكرة واملعلومة …  وإصالح طرائق 
البضاعة إىل صاحبها  أوإعادة  الحفظ  الفهم ال  والعمل عىل 
نظام  فبناء  املتقدمة،  الدول  كأغلب  املواهب  وإبراز  البائع. 

تعليمي سليم سينتج لنا إنسانا سويا. 
إيجابيا  إعالماً  ليكون  إصالحه  اإلعالم…  دور  يأتي  ثم 
توعويا ينرش حب الحياة وحب الوطن  وينرش الحقيقة.. يربز 
الكّد والجهد واإلرصار واملثابرة  الناجحة بفضل  النماذج  لنا 
والهجرة  والرهانات  والرسقة  بالنهب  ال  النجاح  لتحقيق 
غري النظامية. وال بأبطال مسلسالت يتخذونهم قدوة وهم 
إعالم  تسهر  لصوص ورؤساء عصابات و»قطاع طرق«... 
عليه كفاءات هي قدوة حسنة للشباب يف سلوكهم وفكرهم 
وحياتهم... نحتاج إىل إعالم هادف بعيدا عن التهريج وتشيئ 

املرأة واعتبارها بضاعة تباع وتشرتى. 
نحتاج إىل إعالم يخلق حوارات  هادفة  بدال من الحوارات 

القيم،  وتعليمه  ُخلقه،  وتهذيب  اإلنسان  إلصالح  الجوفاء 
باآلخر.  واإلحساس  والرحمة  والحق  والنظافة  والنظام 
ليكون امتدادا ملا يتلّقاه التلميذ يف املدرسة. هذا التلميذ الذي   
املرتابطة  األرسة  ومحور  الجميلة«  »تونس  محور  ادّرسه 
ضّفة  يف  وهو  ضّفة  يف  أنا  الّرحم....  وصلة  التعاون  بفضل 

بعيدة عني.
أحّدثه عن أخطار اإلدمان عىل املخّدرات والتدخني والقمار 
وعن الضمري املهني فأبدو له من عالم آخر . بعيدة جدا عن 
واقعه اليومي يف وسائل النقل وأمام املدارس ويف حيّه ومنزله 
ونحن  السحري  املزمار  صاحب  يقودهم  أبناؤنا  وغرفته... 
نصّفق. ابناؤنا يف غرفهم  مع عالم يغلب عليه الدنس أمام 
الحاسوب أو مدمنا عىل  هاتفه يف قطيعة مع األرسة   مادمنا 
لصحوة  نحتاج  حالنا...  وتعب  يومنا  شقاء  من  النراقبهم 
لنا ولهم بإعادة تنظيم حياتنا تكون فيها األولوية للجانب 
نحتاج  خاصة.  واأللفة  والحب  بالرعاية  ألبنائنا  النفيس 
الشباب الحتضانهم وحمايتهم  الثقافة ومراكز  دور  لعودة 
االستدراج  سبل  كل  باتت   وقد  أواستغالل  توظيف  أي  من 
بال رقيب قريب منهم يرشدهم  أمامهم  والغواية  مفتوحة 
نحتاج  ويضء...  فجر  إىل  املعتمة  الدروب  من  ويأخذهم 
وبالطاقات  بالنرش  املعنية  الثقافية  املؤسسات  إصالح  إىل 
فتصلح  مواهبهم.  الكتشاف  الشباب  ودفع  اإلبداعية، 
ويسقي  اإلنسان  يبني   فاألدب  قيمهم،  وتبنى  أحوالهم، 
روحه ويكّون شخصيته، خصوصاً أدب الطفل  والذي تتدّخل 

به التكنولوجيا وتؤثّر فيه. 
نحتاج إىل إعادة االهتمام بالفن الهادف بكافة أنواعه من 
الشعوب،نحتاج  فالفن مرآة  سينما ومرسح ودراما وغناء، 
إىل االرتقاء  بالذوق العام  بأعمال درامية هادفة تقوم عىل 
الواقعية...  بدعوى  واملفاسد  املجون  عىل  ال  السامية  القيم 
الواقع  تاريخ حقيقي يالمس  تحّدثنا  عن  دراما  إىل  نحتاج 

وأحداثه. 
إذا فقدنا السيطرة عىل تربية اإلنسان منذ الصغر فإننا 
الحياة  ومفاهيم  النبيلة  للقيم  سقوطا  سنشهد  حتما 

وستستباح كرامة اإلنسان  أكثر، ويُهَدُم املجتمع.
الرتبية  هي  بنائهم  أجل  من  تتخذ  طريقة  أهمُّ  إذن، 
الجسمية  الوظائف  بتنمية  تُعنى  التي  والرتبية  السليمة، 
دوُر  يربز  هنا  ومن   ، كمالها  تبلغ  كي  والُخلقية  والعقلية 
خالل  من  وذلك  الحيوية،  البنائية  العملية  هذه  يف  الدولة  
الفرد كالصحة والتعليم والثقافة  املتفاعلة مع  مؤسساتها 
تسّمى  تعليمية  مادة  إىل  نحتاج  والرياضة...  واإلعالم 
الرتبية األخالقية لينهل الطفل من األخالق والقيم  ويتشبّع 
متى  ويفهم  والرش  والخري  والجمال  القبح  بني  بها،فيميّز 
األخالقي  االلتزام  معنى  ويدرك  تبدأ.  ومتى  حريته  تنتهي 

ومعنى الضمري واملسؤولية األخالقية.
وعليه  نتاجنا  هو  املؤسسة  حرمة  عىل  املعتدي  التلميذ 
ابنه  إىل  ينصت  لم  الذي  الويل  نحن  أنفسنا،  نراجع  أن  يجب 
ولم  ورعاية.  وحبّا  اهتماما  يشبعه  ولم  معه  يتحاور  ولم 
يكن له أسوة حسنة. ونحن املربّي الذي لم يصن األمانة ولم 
يكن جرسا صلبا ينقلهم إىل ضّفة اكثر أمنا وصدقا. ونحن 
كل راع لم يكن مسؤوال عن رعيته يف املنزل ويف الشارع ويف 
املؤّسسات حني يغيب الضمري املهني ويحوم التواكل والغش 
واالستغالل.. نحن اإلنسان الذي عليه أن يستعيد إنسانيته. 
أمامنا عالمة »قف«فاملنعرج خطري جدا !!. قف أيها اإلنسان  
ومعناها...  الحياة  نكهة  ستفقدك  العيش  نسق  فرسعة 
فنزهر..  نينع..  كي  بناء  إعادة  إىل  يحتاج  داخلنا  اإلنسان 

فيكون الثمر طيّبا..... 
طيّب الله ثمرك أيها اإلنسان.

مفيدة السياري )كاتبة(

تشكيل اإلنسان

20
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قال عنه الفلسطيني جبرا ابراهيم جبرا »رهيب ومتميز« بينما يرى نفسه كاتبا عالميا. نَشرت له كبرى الدور الفرنسية على غرار »آكت سود« و«بانيبال 
بوكس« وتًرجمت رواياته إلى الفرنسية واالنقليزية وااليطالية .. في رواياته نجده كثير الحل والترحال من مسقط الرأس العال إلى العاصمة إلى باجة أين 

دّرس اللغة العربية وأخيرا استقّر بباريس..
 مراوغ ذكي وديبلوماسي رصين يرفض الحديث عن زمالئه  خاصة التونسيين درءا لـ«اختالق المشاكل«.. 

»الشارع المغاربي« حاور الروائي الحبيب السالمي إثر زيارة خاطفة لتونس.. فكان حوار األدب واالغتراب والحنين والسياسة..

حوار االسبوع

حاورته : عواطف البلدي

الروائي الحبيب السالمي
الفائز بجائزة "كتارا" 2022

لـ»الشارع المغاربي«:

قال الناقد مصطفى الكيالني يف تقديم روايتك »حفر دافئة« 
إن »الجمال بداية الرعب والسفر موت جميل« ماذا يعني مفهوما 

الجمال و السفر للروائي الحبيب الساملي؟
يف الحقيقة يمكن أن نقسم هذه الجملة إىل قسمني :«الجمال 
ريلكه  األملاني  الشاعر  عن  مأخوذة  فكرة  هي  الرعب«  بداية 
جميل«  موت  »السفر  إليها  أضيف  ثم   rainer Maria riLKe

ألنه بالفعل عندما نسافر نحن نغتني بما نشاهد وما نرى وما 
نفكر فيه أثناء السفر إذ أن السفر هو مغامرة وجدانية ونفسية 
وعقلية يف آن واحد ولكن يف اآلن ذاته نفقد أيضا شيئا من ذواتنا، 
تدور حول  الرواية  أن  بما  كلها هي عطاء وفقدان..  الحياة  ألن 
موضوع االغرتاب وكل ما يشبه هذه الثيمة الواسعة ذكر الكيالني 
هذه الفكرة عن السفر . الرواية تتحدث عن  شخص سافر ليس 
وبالتايل  الفكر  الثقافة ويف  أيضا سافر يف  وإنما  األرض فقط  يف 
هي نوع من املتاهة ولكنها متاهة جميلة ومثرية لإلنسان ألن 

الثبات هو املوت  لكن الحراك هو إثراء وانفتاح عىل الحياة..
والفلسفة  االنوار  فلسفة  بالد  باريس  االغرتاب،  ذكر  عىل 
الوجودية وفلسفة العبث، لكنك أبرزت صورها الداكنة وفضاءاتها 

املعتّمة يف كتاباتك هل شعرت باالغرتاب هناك؟
ذلك  كان  باريس  من  املعتم  الجانب  هذا  عن  تحدثت  عندما 
لسببني اوال ألن الحضور العربي يف باريس يعنيني فهو مهم جدا 
. هو ليس حضورا عماليا فقط وإنما هو أيضا حضور ثقايف منذ 
عهد الطهطاوي .. هناك أجيال كثرية عاشت بباريس .وباريس 
وللمدن  للندن  خالفا  العربية  الثقافة  وعي  يف  بقوة  حارضة 
الغربية األخرى . الجانب اآلخر وهو األنوار والفلسفة.. هو جانب 
فبالتايل  أكاديمية  بطريقة  األساتذة  بعض  عنه  كتب  مستهلك 
أردت أن أيضء الجانب اآلخر لها الذي يعنينا نحن كعرب. طبعا 
العربية ولكن أيضا  باريس األنوار تعنينا ألنها جزء من ذاكرتنا 
لنذكر   .. أيضا  الضوء عىل جانب آخر وهو مهم  أن أسلط  أردت 
إىل  نفاه ملك مرص  الذي  التونيس  الشاعر بريم  املثال  عىل سبيل 
رائعة جدا يف مرسيليا  باريس وعاش تجربة  إىل  ثم رحل  تونس 

ويتحدث  تونس  يف  كتاب طبع  يف  الجميلة  وتحدث عن جوانبها 
فيها عن هذا الجانب الجميل أيضا. 

هل خدمتك إقامتك يف باريس؟
طبعا .. صدرت مؤخرا ترجمة إىل الفرنسية لروايتي »االشتياق 
بعدها   .»La voisine du cinquièMe« عنوان  تحت  الجارة«  إىل 
مبارشة أجرى معي املنشط ماتياس إينار Mathias enard الذي 
 france« إذاعة  عىل  الرواية  حول  حوارا  غونكور  بجائزة  فاز 

مات  من  منهم  بكتّاب  كثرية  عالقات  طبعا  ولدّي   .»cuLture

ومنهم ما يزال عىل قيد الحياة مّمن التقيت يف مناسبات عديدة 
من الفرنسيني وغريهم منذ أن ترجمت يل رواياتي إىل الفرنسية 
التي  السابعة  الرواية  الجارة« هي  إىل  »االشتياق  فإن  .وللتذكري 
ترجمت يل إىل اللغة الفرنسية وهذا ينُدر لدى الكتاب التونسيني 
بل ال يوجد أصال.. بالتايل أستطيع أن أقول إنني محظوظ إىل حد 
 »actes sud« دار  هي  السبع  رواياتي  نرشت  التي  الدار  ألن  ما 
وهي أكرب دار تهتم باألدب العربي يف باريس وهذه يف رأيي هي 
التي  اللغة  يتكلم  الذي  البلد  يف  ترتجم  التي  الحقيقية  الرتجمة 
ترجمت إليها.. فالرتجمات ليست مهمة يف أمكنة أخرى كتونس 
بل يجب  تونس  الفرنسية يف  إىل  أن ترتجم  ليس مهما  رأيي..  يف 
أن ترتجم إىل االنقليزية يف انقلرتا وإىل الفرنسية يف فرنسا وتنرش 
يف الدور الكربى .برصاحة كنت محظوظا جدا أوال ألن تلك الدار 
كبرية نرشت لبول أوسرت ولنجيب محفوظ .. وثانيا عندما ُكتب 
4 مرات وهي جريدة مهمة جدا  أو   3 »لوموند«  عني يف جريدة 
غرار  عىل  كثرية  مرات  تلفزية  برامج  إىل  دعيت  كما  ومحرتمة. 
  france  inter غرار  عىل  إذاعات  عدة  هناك  وأيضا   tv5 قناة 
rfi . يمكن القول إنني وجدت شيئا من االهتمام .لكن كما  و 
تسلط  وان  الكاتب  يربز  أن  جدا  الصعب  من  باريس  يف  تعرفني 
عليه كثريا األضواء. ألن باريس تعج بالكتاب الكبار من كل دول 
العالم. ولكي تتخذ لك مكانا يجب أن تبذل مجهودا كبريا وتكون 

متميزا حقا لكي تلفت االنتباه..
الحضور  هذا  ورغم  أجنبية  لغات  إىل  رواياتك  ترجمة  رغم 
االعالمي االجنبي لم تتّوج اال عربيا.. هل يعني ذلك ان رواياتك لم 

تبلغ بعد العاملية وكيف السبيل إىل بلوغها ؟ 
معان  هناك  الكلمة .  هذه  استعمل  عندما  حذرا  أكون  دائما 
كثرية ل« العاملية« .هناك من يرى أن الكاتب يصبح عامليا عندما 
.بهذا  وااليطالية  واالنقليزية  كالفرنسية  كربى  لغات  إىل  يرتجم 
إنني كاتب عاملي لكن هناك  أقول  أن  تردد استطيع  املعنى وبال 
رواياته  أن ترتجم  يكفي  ال  الذي  العاملي هو  للكاتب  آخر  معنى 

أنا كاتب عاملي..
البشري خريف روائي 

حقيقي وكتابات املسعدي
ال تستهويني

أتفهم ما يقوم به قيس 
سعّيد وأتمنى له النجاح 
لكن ال ادري هل ما فعل 

دستوري حقا أم ال؟
***

الوسط األدبي التونسي 
حساس وفيه الكثير من 

التنافس غير النظيف
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أيضا  ولكن  والفرنسية  االنقليزية  وتحديدا  الكربى  اللغات  إىل 
األسواني .  وقد  يُقرأ عىل نطاق واسع عىل غرار عالء  أن  يجب 
النص. ربما لسبب ما يشتهر  بالرضورة قيمة  السبب  ال يكون 
يش  النص  وقيمة  يشء  الشهرة  ألن  كويلو  باولو  مثل  ما  كاتب 
.وأحيانا يجتمعان لدى كاتب واحد مثل غابريل غارسيا ماركيز 
معنى  وهناك   .. مهم  كاتب  بأنه  اشتهر  الذي  محفوظ  ونجيب 
آخر للعاملية بنيل جائزة كربى مثل جائزة نوبل التي أسندت إىل 
نجيب محفوظ.. ثم الجوائز التي تُمنح لكتاب عرب عادة ال تمنح 
إال للكتّاب الذين يكتبون باللغة الفرنسية. ولدينا كتّاب كثريون 
كتبوا أو يكتبون بالفرنسية عىل غرار عبد الوهاب املؤدب وكاتب 
داوود ومحمد ديب والطاهر بن جلون.. عرشات  ياسني وكمال 
الكتاب خاصة املغاربيون يكتبون باللغة الفرنسية .وهؤالء طبعا 
هم محظوظون الن نصوصهم متاحة بسهولة للقارئ وللصحافة 
الفرنسيتني . ثم إنهم يعتمون إىل حد ما عىل الذين يكتبون باللغة 
او  بالعربية فقط  يكتب  كاتب عربي  أن حاز  اذكر  ال  العربية... 
ترجمت نصوصه إىل الفرنسية عىل جائزة فرنسية كربى .هناك 
فقط جائزة صغرية يسندها معهد العالم العربي للنصوص التي 
الجوائز   .. جدا  كبرية  جائزة  ليست  لكنها  العربية  من  ترتجم 
بن  الطاهر  مثل  بالفرنسية  يكتبون  عرب  لكتّاب  تمنح  الكربى 

جلون وأمني معلوف اللذين فازا بجائزة غونكور  فقط ..
حسب رأيك ملاذا لم يعد لدينا كتّاب يف حجم وقيمة أولئك الذين 

ذكرت ممن نجحوا يف ربط عالقات قوية مع القّراء ؟
دعيني اختلف معك يف هذه النقطة .. اآلن يبدو لنا أن هؤالء 
الكتّاب كبار وهم كبار  فعال . دائما لدينا ميل يف الوعينا إىل القديم 
ونتصور أن القديم أجمل وان الجديد غري ناضج.. ليس صحيحا 
هذا الرأي .نفس اليشء بالنسبة للفن ودائما نتحدث عن أم كلثوم 
ومحمد عبد الوهاب و عيل الرياحي وصليحة بينما هناك أصوات 
جميلة جدا يف مستوى هؤالء الفنانني .. ويف ما يخص األدب نفس 
اليشء. يف الرواية العربية اليوم الكتاب الذين هم من جييل واصغر 

مني يكتبون روايات ممتازة..
لو تذكر لنا بعض األسماء؟

ذكر األسماء يسبب دائما املشاكل.. أنا متأكد أنه ثمة روايات 
تنل حظها ولم  لم  لكنها  العربية  البلدان  جميلة ورائعة من كل 
الكاتب  جدا.  طبيعي  وهذا  محفوظ  نجيب  روايات  مثل  تشتهر 
اليوم يحتاج إىل قليل من الوقت حتى يفرض نفسه.. عندها فقط 
سيتحدثون عنه بعد 20 سنة مثلما يتحدثون عن محفوظ اليوم..
نراك  ال  السبب  ألهذا  املشاكل..  يسبب  األسماء  ذكر  إن  قلَت 

تستشهد بكتّاب تونسيني يف حواراتك؟
يف الكثري من الحوارات التي أجرتها معي صحف عربية كربى 
ذكرت أسماء كتاب تونسيني مثل البشري خريف وعيل الدوعاجي.. 
أدافع دائما عن األدب التونيس. قبل أعوام انتقدت الناقد املعروف 
بسبب  اللندنية  »الحياة«  جريدة  يف  نرشه  مقال  يف  برادة  محمد 
تجاهله األدب التونيس يف واحد من مقاالته عن الرواية العربية. 

اآلن أتحاىش ذكر األسماء ألنني جزء من املشهد. كيف أكون 
السؤال يف رأيي يخلق نوعا من  آن واحد. هذا  حكما وخصما يف 
الحساسيات خاصة يف وسط أدبي تونيس حساس وفيه كثري من 

التنافس غري النظيف احيانا.. 
هذه  من  أي  لديهم  تكن  لم  حاورُت  ممن  كتاب  ثّمة 
عديدة  مرات  الثقايف  ملحقنا  يف  اسمك  ذُكر  وقد  الحساسيات.. 
 50 آخرها بملفنا »محمود املسعدي مادة تالزم الباكالوريا منذ 
يعود  األسماء هل  تتهرب من ذكر  أنت  لنقلها رصاحة   .. سنة« 

ذلك إىل غياب كتابات رائدة مثال؟
يعني  ال  اآلخرين  الكتّاب  يف  رأيي  أن  أعتقد  تهربا .  ليس  ال . 
يف  الجيّدون  الكتاب  معروفون  شيئا..  تعني  ال  يفّ  وآرائهم  شيئا 
تونس وأيضا الكتّاب األقل جودة.. أؤمن أنه ثمة أصوات روائية 
الذي  الجيل  ومن  جييل  من  ممتازة  رأيي  يف  أقالم  وهناك  جيدة 
جاء بعدي.. كتّاب عرب كثريون من جييل يهملون الكتّاب الذين 
َكتب.. ال.. هذا ليس  أهّم من  أنفسهم  ظهروا بعدهم ويعتربون 
األجيال نجد كتّابا  الكتّاب. يف كل  أنا لست من هؤالء  صحيحا.. 

مهّمني.
ولكننا نرّص عىل ذكرك بعض األسماء.. 

قارئ  أنا  ثم  ناقدا.  ولست  الكفاية  فيه  بما  مطلعا  لست 
مزاجي .. ال أقرأ إال األدب التونيس . اقرأ لكتّاب من العالم العربي 
ومن أمريكا وأمريكا الالتينية ومن اليابان. ولست مؤهال حقيقة 
أظلم أسماء  أن  .أخىش يف ذكر بعض األسماء  أذكر أسماء  لكي 
أخرى.. ليست مسألة هروب من ذكر األسماء. لكن ما هو مؤكد 
أنه ثمة روايات جيّدة يف تونس ألبناء جييل والجيلني اللذين جاءا 

بعدي وقبيل باستثناء محمود املسعدي..
ملاذا تستثني املسعدي؟

منذ  زوبعة  حوله  تُثار  الذي  املسعدي  محمود  رأيي  حسب 
فرتة طويلة هو كاتب مهم لكنه ليس روائيا.. الروائي الحقيقي 
هو البشري خريف.. أنا مثال أحب الكثري من كتابات حسن نرص 
وصالح الجابري واستفدت منها عندما كنت يف بداياتي.. محمود 
املسعدي كاتب كبري ال شك فيه. لكن ال استسيغ ما يكتبه اوال 
الن فكره هو خليط غري متجانس من آراء اللبري كامو ونيتشه 
واملعري وأبو العتاهية. وثانيا ألنه اختار »الخرب« كجنس أدبي. 
ما.  حد  إىل  وجافة  تراثية  لغة  ولكنها  قويّة  لغته  أن  صحيح 
يحبّون  إنهم  اللغة.  بهذه  كثريا  معجبون  التونسيني  أن  الحظت 
جمال من نوع »وهبّت ريح رصرص«.. شخصيّا ال أرى أّي جماليّة 

يف هذه الجملة. 
الكتابة  من  وتهرب  التقشف  إىل  تميل  نراك  كتاباتك  يف 
االنشائية وال توظف »الرتاث« .. هل هي رؤية خاصة بالحبيب 

الساملي أم ماذا ؟
أرفض  لكنني  الرتاث  أحب  أنا  فكرة  وعىل  مني  موقفا  ليس 
مصطلح »تراث« ألننا عندما نقول تراث فكأننا نبعد عنا كل ما 
كتب الجاحظ والتوحيدي وهي كتابات عظيمة جدا.  يف حني أن 
هذه الكتابات تغذينا إىل حد اآلن. أؤمن بأن هناك تواصال يف الثقافة 

العربية مثلما يقرأ الفرنسيون لرابيل ولفيكتور هيغو نحن أيضا 
وبني  بيني  تواصال  ثمة  أنه  أشعر  املتنبي.  ونقرأ  الجاحظ  نقرأ 
الجاحظ .. حيث أن نجيب محفوظ امتداد للجاحظ وأنا امتداد 
ملحفوظ وهكذا دواليك هذه هي نظريتي. بالتايل اقرأ كثريا األدب 
القديم أقرؤه باستمرار.. فعندما نقول تراث نشعر وكأنه ينتمي 
هو  بينما  تماما.  عنه  مقطوعون  وكأننا  عنا  وبعيد  املايض  إىل 
أقرأ للجاحظ  يعيش فينا ويستمر من خاللنا نحن، فأنا عندما 
ومضيئة  نرضة  جملة  .لديه  اآلن  »البخالء«  كتب  وكأنه  أشعر 
جدا .وللعلم فأنا أحب الجاحظ جدا وأفضله عىل التوحيدي من 
حيث الدقة .النقد العربي الحديث همش شيئا أساسيا وهو ما 
يسمى بالدقة يف اللغة وهذا ما الحظته يف فرنسا فالكلمات لديهم 
تختار اختيارا عميقا لكي تؤدي املعنى الذي نريد أن نقول بينما 
لها  نستسلم  بالتايل  شعرية  وفيها  جميلة  لدينا  العربية  اللغة 
كثريا وعندما نستسلم لها نذهب إىل  حيث ال نريد .تكون  الجملة 
جميلة جدا لكن املعنى ضعيف من الداخل او مهتز اوغامض... 
وخطرة  مخاتلة  لغة  العربية  اللغة  ألن  هنا...  النثر  عن  نتحدث 
ويجب أن يكون الكاتب حذرا جدا حتى يعرف كيف يختار كلماته 
تعنيني  التي  النقطة  تلك  العربي  النقد  إىل  نعود  وهنا  بدقة.. 

إن لغته شعرية..  النقاد عن كتابة احد ما يقول  عندما يتحدث 
ما معنى لغته شعرية؟ .. الروائي مطالب بأن يكون دقيقا جدا 
يف ما يقول .اللغة الشعرية نجدها يف الشعر .وأنا أفرق كثريا بني 
الرواية  القصيدة..  يف  الشعرية  واللغة  الرواية  يف  الشعرية  اللغة 
لها شعريتها الخاصة وإذا كانت اللغة الشعرية يف القصيدة تأتي 
من تراكم الصور واالستعارات والتشابيه فإن شعرية النثر تأتي 
التقاء  للرواية ومن تطور شخصياتها ومن  الداخيل  اإليقاع  من 
املواقف الدرامية وخاصة من املناخ العام الذي يستطيع الروائي 
العرب  ولكن  جدا  كبري  فرق  هناك  ككل...  النص  يف  يشيعه  أن 

يخلطون بني هذا وذاك لألسف..
كثريا ما نلحظ طيفك يف األمكنة والشخصيات وغريها.. هل 

من حد فاصل بني املبدع وأثره الفني؟
ال اعتقد ان هناك حدا فاصال، لسبب بسيط هو انه حتى وان 
خياله  وبني  الشخصية  حياته  بني  حاجزا  يقيم  أن  الكاتب  أراد 
وكتاباته فإنه ال يستطيع ألن الكتابة ليست فعال واعيا فقط بل 
هي فعل الواع أيضا.. أحيانا تترسب الذاكرة إىل النص من حيث ال 
ندري فبالتايل هناك أشياء من حياتنا تنتقل إىل هذا النص كالهواء 
وال نستطيع التحكم فيها. أحيانا نكون نقصد ذلك يف ما يسمى 
نستطيع  ال  التخييلية.  الرواية  يف  يختلف  األمر  الذاتية.  بالسرية 
أن نقيص أنفسنا تماما ألن الذات الكاتبة هي ذات الواعية أيضا. 
وعملية الكتابة هي عملية غامضة أصال ألننا نحن ال نكتب كل ما 
نفكر فيه فقط وإنما نكتب ما ال نفكر فيه دون ان نشعر. أحيانا 
أقرأ هكذا لسبب ما مقطعا قديما من رواية يل قديمة.. وعىل فكرة 
ال احب ان اعود  إىل نصويص القديمة.. ال أقرؤها أصال.. وعندما 
ما  أمرا  اوأراجع  للرتجمة مثال  ما  الروايات لسبب  إىل هذه  أعود 
صدقيني انتبه إىل أشياء أقول كيف وصلت إىل هذا؟.. اإلجابة هو 
انه أثناء عملية الكتابة التي هي عملية غامضة نوعا ما تترسب

أشياء دون أن ندري .كثريون ال يستطيعون اإلجابة عن سؤال 
ملاذا نكتب؟ وما هي عملية الكتابة؟.. هناك أشياء تترسب دون 
أن ننتبه إليها ومن حسن الحظ ان تظل عملية الكتابة غامضة.. 
100 % ألصبح  ألننا لو كنا نعرف بالضبط ماذا يجب ان نفعل 

الجميع كتّابا.
تناوبت يف روايتك »بكارة« مفاهيم بكر كالثورة والديمقراطية 
ولكن أرشت أيضا إىل ما يسمى بالنفاق االجتماعي يف ما يتعلق 
عقدة  من  التخلص  لنا  آن  أما  ولرشفها  للمرأة  املجتمع  بنظرة 

»رشف املرأة يف بكارتها«؟
التي  الدونية  النظرة  تلك  ان نتخلص من  امنيتي  أتمنى وكل 
تربط رشف العائلة باملرأة ورشف املرأة بعذريتها املرأة  قبل كل 
يش هي إنسان  وهي عقل وإحساس وآراء وهي ذكاء.. اجتماعيا 
أرى أن املرأة أذكى من الرجل النه لديها فهم خاص للمجتمع قد 

ال يصل اليه الذكر ..
كيف؟

ليس ألني أفّضل املرأة صدفة أو أنني منحاز إليها بل ألن املرأة 
ُقمعت كثريا عىل مر التاريخ وألنها قمعت استطاعت أن تدافع عن 
نفسها.. أوال ألنها راجعت نفسها كثريا وكانت قاسية عىل نفسها 
أكثر من الرجل ألن الرجل كان مدلال يف العائلة ويف املجتمع فكانت 
مضطرة أن تعيد النظر يف كثري من األشياء ثم أيضا طورت من 
الرجل وطورت من وسائل  أفكارا ال يجدها  أنها تجد  ثم  نفسها 
الدفاع عن نفسها وهذا يشء طبيعي الن العائلة ضدها والشارع 
ضدها والدين ضدها والسياسة ضدها وبالتايل من الطبيعي جدا 
أن تكون أذكى وأكثر فهما لحركة املجتمع وهذا نالحظه يف كل 
اعتربها متقدمة جدا..  التي  العربية  املرأة  املجتمعات بما يف ذلك 
حقيقة  أردت  »البكارة«  موضوع  إىل  وبالعودة  جدا.  واحرتمها 
العربي..  العالم  يف  إال  موجودا  يزال  ال  ألنه  املوضوع  هذا  أثري  أن 
لقائل يقول طيب املوضوع بسيط .. ال ليس بسيطا ألنه مرتبط 
باملرأة  نتزوج   ان  يجب  بأنه  نفكر  ظللنا  ..اذا  للحب  بمفهومنا 
اال اذا كانت عذراء تصبح عالقتنا بها مشوهة فعوضا أن نذهب 
الحياة  يف  وطريقتها  قيمها  هي  التي  املرأة  يف  جميل  هو  ما  إىل 
جدا  بدائي  برصاحة  موضوع  وهو  للعذرية  نذهب  وأفكارها 
الكثري  حوله  تحوم  وبالتايل  العرب  اال  املجتمعات  كل  تجاوزته 
ضحيتها  املرأة  تذهب  وبالتايل  املرأة  عن  املغلوطة  األفكار  من 
الذي تحدثت عنه يف  االجتماعي  النفاق  إىل  أيضا تؤدي  ألنها هي 
رواية »بكارة«  أقول لك ملاذا؟.. ألننا نعلم جميعا ان املرأة تصبح 
ناضجة منذ تقريبا سن 15 لكنها ال تتزوج يف مجتمعاتنا لظروف 
املرأة  ان  ... هل يعقل  اكثر  الثالثني واحيانا  اقتصادية اال يف سن 
تمارس  ال   15 سن  منذ  ونضجت  جسدا  الطبيعة  اعطتها  التي 
تمارس حقها  الحيوانات  الزواج؟ حتى  بعد  اال  الجنس  حقها يف 
ملاذا ال تفعل املرأة.. من حقها ذلك وانا أساندها .. ماذا يحدث يف ما 
بعد ؟ املرأة هنا تمارس حياتها الجنسية رسا ثم تذهب يف ما بعد 

 ليس مهما أن تترجم
إلى الفرنسية في تونس بل 
يجب أن تترجم إلى االنقليزية 

في انقلترا وإلى الفرنسية 
في فرنسا وتنشر هذه 

الترجمات في الدور الكبرى
***

عشرات الكتاب خاصة 
المغاربيون يكتبون باللغة 
الفرنسية وهؤالء طبعا هم 
محظوظون الن نصوصهم 

متاحة بسهولة للقارئ 
وللصحافة الفرنسيين
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الدار  تحمل  بلحسن«  »دار 
العائالت  أشهر  إحدى  اسم 
التي كانت مرابطة في مدينة 

تونس. 
ملك  على  هو  المبنى  هذا 
الصالح  والولي  الشيخ  ذرية 
حاليا  الشاذلي.  الحسن  أبو 
المنزل مهجور. و لكم التعليق 
التي  التام  على حالة اإلهمال 
عليها هذا المعلم التاريخي!!!

عن »تونس المدينة«

دار بلحسن

الرجل يعرف ان لديها تجربة وهي  إىل الطبيب يعني املشكلة ان 
تعرف ولكن يعيشان نفاقا امام املجتمع وليلة الزفاف يخرجون 
كل  من  نتخلص  ان  يجب  بحيث   .. عذراء  انها  ويقولون  قميصا 
هذه الخرافات التافهة .. كل ما يهمنا هو ان تلتقي بامرأة تحبها 
وتحبك وانتهى حياتها وماضيها يهمها وحدها ..تماما كالرجل 

الذي يعيش حياته.. فلماذا ال تعيش هي حياتها؟.. 
ثمة  التافه ألنه  النفاق  عندما نتخلص من هذا نتخلص من 

أناس يموتون بسبب هذه املسألة..
كيف أثرت قرية »العال« يف تجربتك الروائية؟

نرشت 11 رواية واذا كان هناك مكان حارض يف كل رواياتي 
هو العال ألنني عشت 17 عاما األوىل فيها . كل طفولتي تشكلت 
العال واأللوان األوىل  الذي استنشقته كان يف  هناك والهواء األول 
التي شاهدتها كانت هناك... العال تظل باستمرار موجودة بشكل 
اوبآخر بينما القريوان  شبه غائبة النني ال اعرفها فقد انتقلت 
من العال إىل تونس العاصمة مبارشة واليوم أقيم بباريس .. هناك 

حركة ذهاب واياب بني باريس والعال دائما..
بالعودة إىل موضوع الجوائز.. لم نرك يوما تتذمر من مسابقة 
الذين  املبدعني  من  لكثري  خالفا  بجائزة  تفز  ولم  فيها  شاركت 
فيذمون  مشابهة  حاالت  يف  يقعدوها  ان  دون  الدنيا  يقيمون 
لجان  يف  ويشككون  شأنها   من  ويقللون  بالجوائز  الفائزين 

التحكيم.. ما رأيك يف هذا السلوك؟
فقط  تونسيا  وليس  مغاربي  أول  انني  انبّه  ان  اريد  أوال 
الدورة  العربية منذ  البوكر  القصرية لجائزة  القائمة  إىل  وصل 
2009 و«نساء  »روائح ماري كلري«  التوايل:  الثانية وهي عىل 
أول  الجارة« وكنت  إىل  2012 ثم مؤخرا »االشتياق  البساتني« 
مغاربي يصل إىل القائمة القصرية والوحيد الذي وصل 3 مرات 
إىل القائمة القصرية ولم أتذمر ولم اقل كلمة واحدة يف البوكر 
العالم  انحاء  كل  من  الصحفيون  بي  يتصل  تتصورين  ولو   .
العربي ملعرفة السبب وال اجيب..  ألنه عندما أشارك يف جائزة 
اعتقد انه من االخالق ومن الرتفع االدبي أال اشتم الجائزة التي 
شاركت بها.. انت شاركت يف جائزة لم تفز بها فيجب ان تحرتم 
التحكيم.  لجنة  لذوق  تخضع  الجوائز  النهاية  يف  ألنه  نفسك 
أي كيف تفرض  ان ترى ما يعجبها  التحكيم  ومن حق لجنة 
عىل الناس وتقول لهم ان روايتك افضل. من قال ذلك هل قرأت 
انت مشارك.. ال  برأيك؟  الروايات؟ فرضا قرأتها هل يعتد  كل 
اخفي عليك أني ال أعري هذا اللغط أي اهتمام. اعتقد أن العرب 
يولون الجوائز اهتماما أكرب بكثري مما تستحق. من النادر أن 

ترى الفرنسيني يتحدثون عن الجوائز بهذه الطريقة. 
مرات   3 القصرية  القائمة  إىل  ووصلت  كتارا  بجائزة  فزت 
ونرشت رواياتك بدور نرش مهمة ومع ذلك لم تفز.. هل تتدخل 

دور النرش يف نيل الجوائز ام ماذا تحديدا؟
يدور  ما  اعرف  ال  ألنني  النقاش  هذا  يف  ادخل  ان  اريد  ال 

بالكواليس ولم اكن عضوا بلجنة التحكيم يوما كما ال اريد ان 
يكون خطأ.  وقد  يكون صحيحا  قد  االخرون.  يقول  ما  اصدق 
صدقيني لست معنيا بهذا املوضوع .. الن الكاتب الحقيقي اذا 
شارك يف جائزة فإنه يعرتف بقيمتها واال ملاذا يشارك بها.. انا 
مثال هناك جوائز ال أشارك بها الني اعتقد انها غري مهمة.. يف 
اغلب ملفاتي االدبية التي تناولتها عن الرواية التونسية يذكرك 
النقاد باالسم ويشيدون بتجربتك ومع ذلك لم نقرأ لهم اولغريهم 

دراسات نقدية جادة لكتاباتك. حسب رأيك ما السبب يف ذلك؟
 5 بني  عني  كتب  مثال  الكيالني  مصطفى  دراسات..  ثمة 
و6 دراسات مهمة جدا وأيضا محمد البدوي كتب عني عديد 
عني  كتب  أيضا  بكار  وتوفيق  كتاب  يف  ونرشها  الدراسات 

دراسة طويلة جدا..
 ال اقصد مقاالت اودراسات بل اقصد كتب نقدية مختصة 

تتناول رواياتك بالدرس والتحليل؟
ولكنها  كافية  ليست  ربما  دراسات..  ثمة   .. أدري  ال 
كمقدمة  نرشت  األخرية  بكار  توفيق  دراسة  مثل  موجودة.. 
التي صدرت  التونسية  العنز« يف طبعتها  لروايتى األوىل »جبل 
يف سلسلة »عيون املعارصة« عن دار الجنوب. أعتربها دراسة 

مهمة جدا. توفيق بكار كما تعلمني ناقد كبري. ولم يكتب كثريا 
عن الكتاب التونسيني الذين هم من جييل . 

هل انصفك النقد التونيس ؟
تجربتي  عن  تكتب  ولم  تنصفني  لم  التونسية  الصحافة 

كثريا مقارنة بما كتب عني يف كربى الصحف العربية ..
ملاذا؟

الكتّاب  من  كثري  عن  أيضا  تكتب  لم  النها  .ربما  ادري  ال 
اوالنه ليس لدينا تقاليد صفحات ثقافية قوية اعطيك مثاال: 
جريدة »السفري« مثال كان يرشف عىل ملحقها الثقايف عباس 
عليها  يرشف  كان  »الحياة«  وأيضا  كبري  شاعر  وهو  بيضون 
كان يرشف عىل صفحاتها  التي  »االهرام«  وأيضا  وازن  عبده 
الثقافية كتاب كبار .نفس اليش يف »القدس« التي كان يرشف 
عني  كتبت  الصحف  هذه  كل  نارص..  امجد  املرحوم  عليها 
تقاليد  لدينا  ليست  برصاحة  تونس  يف   . جدا  كثرية  مقاالت 

صحفية قوية..
إرسائيلية  نرش  بدار  رواياتك  احدى  نرش  عليك  عرض  لو 

مرتجمة إىل العربية.. هل توافق ؟ .. 
أرفض و ال أوافق . 

إىل  تنظر  لك وكيف  التونيس  الكتاب  اتحاد  برأيك ماذا قدم 
هذا الهيكل اليوم؟

الكاتب  دور  رأيي  .يف  املؤسسات  بهذه  اطالقا  يل  عالقة  ال 
جمعية..  او  اتحاد  إىل  ينتمي  ان  وليس  الكتابة  هو  الحقيقي 
باالبداع  لها  لها اطالقا وال عالقة  أشياء شكلية ال قيمة  هذه 
انتم  لم  شخصيا  االداب..  بسوسيولوجية  عالقة  لها  ما  بقدر 
ألي اتحاد كتاب وال ألية جمعية وال ألي حزب .الكاتب ال ينتمي 
اال ألدبه..لكن هذا ال يعني انه ال تكون له مواقف كمواطن و 

كمثقف.
كيف تتفاعل مع ما يحدث يف الساحة السياسية التونسية؟

أتابع باهتمام شديد ما يحدث وبرصاحة انأ يف حرية مما 
به قيس سعيد هو  يقوم  ما  أن  أرى  ألنني من جهة  يحدث.. 
مخالف بمعنى ما للدستور .ولكن من جهة أخرى أرى أنه لو 
لم يفعل ذلك ربما استمر الوضع إىل ما ال نهاية له.. اتفهم ما 
يقوم به وأتمنى له النجاح لكن ال ادري هل ما فعل دستوري 

حقا ام ال؟.. أتمنى ان ينجح وان تصبح تونس أفضل... 
هناك دعوة لتغيري الفصل األول من الدستور بحذف اإلسالم 
تحتاج  هل  الئكية  دولة  يف  تقيم  وانت  رأيك  حسب  دينها... 

تونس إىل ان تتحول إىل منظومة علمانية؟
انا ضد عبارة »اإلسالم دينها« يجب حذفها من الفصل األول 
للدستور. تونس دولة حرة مستقلة .. عبارة »اإلسالم دينها« 
تخلق مشاكل وليس هناك يشء يخلق مشاكل لهذه الدول التي 
العبارة النها خطرية ويمكن  ان تنمو وتتطور مثل هذه  تريد 

تأويلها مثلما نريد.

حوار االسبوع

ال عالقة لي إطالقا باتحاد 
الكتاب التونسي

***
أتحاشى ذكر األسماء ألنني 

جزء من المشهد.. كيف أكون 
حكما وخصما في آن واحد؟

***
أتمنى أن نتخلص من تلك 
النظرة الدونية التي تربط 

شرف العائلة بالمرأة 
وشرف المرأة بعذريتها

صورة تتحّدث
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املخزن والزاوية بمنطقة بجاوة :
 أية عالقة؟

فريد الزّمالي - محافظ مستشار بالمعهد الوطني للتراث

منهم  وخصوًصا  للغرابة  موطنًا  بكونها  بجاوة  ناحية  ُعرفت 
اعتمد  هاّمة  عسكرية  طائفة  العروش  تلك  شّكلت  وقد  زواوة. 
عليها البايات بشكل كبري. لكّن تلك املجموعات التي تمتلك القوة 
إىل  بحاجة  كانت  والسالح  الخيل  من  العسكري  والعتاد  البرشية 
التأطري واملراقبة املستمّرة حتّى »ال تحيد عن الجادة«. ولذلك سعى 
مثل  جلدتهم  بني  من  بالّصلحاء  االستعانة  إىل  الحسيني  املخزن 
سيدي الونيّس وسيدي عبد الرحمان أقطال،  وراهن عىل مؤّسسة 
الزاوية للقيام بهذه املهّمة. وهو ما خلق نوعا من االئتالف املبني 
عىل املصالح املشرتكة، فاملخزن يتفادى »الفتن« وحركات التمّرد  
ومع  والعقائدي.  املايل  نفوذهم  تقوية  إىل  يطمحون  والصلحاء 
ذلك، فإّن ديمومة هذا االئتالف تظّل مرتبطة بالتزام كّل طرف بما 

يتوّجب عليه.

الظرفية التاريخية لنشأة الزاويتين
ذكره  ما  عىل  الونيّس  سيدي  شخصية  إىل  اإلشارات  اقترصت 
ابن أبي الضياف )ت 1874( الذي أشاد بشهرة »مقامه يف الجالز«. 
الوطني خالل سنة  األرشيف  بوثائق  مّرة  زاويته ألّول  ذُكرت  وقد 
أبناء  فيها  التي عاد  السنة  أي يف  م    1757 -  1756  / 1170 هـ 
حسني بن عيل إىل حارضة تونس. وكان ذلك بمناسبة الحديث عن 
البجاوي  سعيد  بن  إبراهيم  ولد  »عىل  توظيفها  تّم  مالية  عقوبة 

الذي تجارس عىل الزاوية عىل يد الشيخ إسماعيل: ألف ريال«. 
ولنئ أّكدت هذه اإلشارة أّن الزاوية مازلت »غّضة« وربّما حديثة 
العهد، فإّن تدّخل املخزن وأهمية العقوبة املالية تحيلنا عىل ما كان 
يربط سيدي الونيّس بأبناء حسني بن عيل من عالقات بقيت يف طي 
الكتمان حسب ما أّكده األستاذ حّمادي دايل يف مقاله املوسوم بـ 
» زوايا بنزرت ملاذا لم تنتج وجاهات محّلية يف الفرتة الحديثة؟«، 
تنّقالته بني جبل زواوة  واإليالة  الويل »باعتبار  أّن هذا  حيث ذكر 
عن  عيل  بن  حسني  أبناء  إخبار  يف  هاًما  دوًرا  لعب  قد  التونسية، 
الوضع  باإليالة يف أواخر عهد عيل باشا )1735 - 1756( ورشع 

زاوية  لتأسيس  اإلعداد  يف  الحني  ذلك  منذ 
له ببجاوة«.

ومن جهتها لم تكن زاوية سيدي عبد 
حيث  سابقتها،  من  حًظا  أوفر  الرحمان 
تقترص اإلشارات الواردة بالوثائق املتاحة 
»الشيخ  وهو  مؤّسسها  إىل  نسبتها  عىل 
الربكة املزار الصالح والزناد القادح سيدي 
عبد الرحمان أقطال« أصيل جبال األوراس 
الجزائرية واملتوىف عىل األرجح خالل سنة 

1178 هـ / 1764 م.
الزاوتني  إنشاء  أّن  إذن  الواضح  من 
قد كان يف فرتة صعبة تزامنت مع خروج 
الباشية« التي »  شاب  البالد من »الفتنة 
منها الوليد » كما جاء يف عجز بيت الشاعر 
وأُضعف   )1776 )ت  الورغي  محمد 
خاللها العرش الحسيني  وسادت الُفرقة 

البجاوي عىل  إبراهيم بن سعيد  لعّل يف تجارس ولد  األهايل. و  بني 
الزاوية صورة مصّغرة لهذا االنقسام  ومثاال عن التمّرد  وهذا ما 
يفرّس رصامة تدّخل املخزن يف التعامل مع املسألة. و مع ذلك، فإّن 
الوضع لم يهدأ باملنطقة عىل األقل يف فرتة حكم محّمد الرشيد باي 
الصغرّي بن  1759م(. فقد ذكر  1756 – 12 فيفري  )02 سبتمرب 
الغرابة،  تحّركوا  النار  هذه  شعول  عند   « أنّه:   )1772 )ت  يوسف 
غرابة عيل بن سعيد الذين يقال ]لهم[ بجاية، وظلموا الناس ...«. 
االجتماعي وحالة  الحراك  نوع من  الشهادات وجود  تؤّكد هذه  و 
من االحتقان تغّذيه النعرات القبلية  وتفيّش ظاهرة امتالك السالح 
يف  الوضعية  تلك  وكانت  و»الغرابة«.  »زواوة«  صفوف  يف  السيما 
حاجة إىل االحتواء، ولذلك اعتمد الباي سياسة » فّرق تسد«، فنقل 
من  إاّل  بالناحية  يرتك  ولم  بنزرت  جزيرة  إىل  قرًسا  الفتنة  رؤوس 

َحُسَن سلوكه و التزم بالقواعد. 

الزاوية في خدمة المخزن
سيدي الونّيس نموذًجا

تبدو عالقة املخزن بالزاوية يف ظاهرها عالقة تكاملية، لكنّها 
يف الحقيقة عالقة مبنية عىل املصلحة. فاملخزن يحتاج إىل الزاوية 
المتصاص الغليان االجتماعي ومعرفة أخبار العروش وتحّركاتهم 
والزاوية يف املقابل بحاجة إىل تقوية رأس مالها املادي والرمزي من 

خالل بنائها لعالقات متينة مع البايليك. 
وهذا ما تؤّكده اإلشارات الواردة بدفاتر األرشيف مثل:

* تقديم 05 رياالت » إحسان للذي جاب ورقة يس الونيس يف 
شعبان 1170 هـ/ -1756 1757م »،

وأتباعه  ليوّزعها عىل مريديه  الويلّ  التي تسّلمها  األموال  أو   *
من »بجاوة« و«زواوة« حتى يثنيهم عن املشاركة يف ثورة إسماعيل 

بن يونس والعمل عىل إخمادها. 
يف  البدو  هرج  أيام  لهم  »الخارج  عنوان  تحت  جاء  فقد   -
1759م[ يف قبض الشيخ سيدي الونيس  1172 هـ/]جوان  قعدة 
ليعطيهم إحسان عىل يده ألف ريال واحدة«.
- كما ُمنح » مائة شاشية ليوّزعها عىل 
برانس  وزوج  بجاوة،  إىل  توّجه  مّلا  الطلبة 
 / هـ   1175 سنة  وذلك  سبحة  ومائتي 

]1761 – 1762 م[.
أداء  عىل  مساعدته  إىل  إضافة  هذا   -
 1764  / هـ   1178 سنة  يف  الحج  مناسك 
وإمداده  الركوب  معلوم  بدفع  م   1765  –

بلوازم السفر من مؤونة وملبس. 
الونيّس حمل املشعل  وإثر وفاة سيدي 
عبد  بن  البشري  الله  عبد  أخيه  ابن  عنه 
الرحمان السعدي الونييس )ت. شوال سنة 
1242 هـ /12 ماي 1827م( وزادت أهمية 
بالبشريية   تعرف  أصبحت  التي  الزاوية 
الجنان  البايليك هنارش عني  عليها  وحبّس 
موايش/حوايل   8( بنزرت  بوطن  واملنارة 

والنمرة  ماطر  بوطن  والوردة  وشفان  بني  وكاف  هكتاًرا(    120
والتغانم بوطن بجاوة. كما تّم تعيني محمد العربي البشريي) كان 
حيا عام 1868( نقيبًا لألرشاف بعد وفاة محمد الطاهر بن عاشور 

األّول) ت 1868(.

المخزن والزاوية بين االحتواء ونزاع 
المصالح

مرتبطة  نشأتها  منذ  كانت  التي  الونيّس  لزاوية سيدي  خالًفا 
تاريخ  حتى  أقطال  الرحمان  عبد  سيدي  زاوية  كانت  بالبايليك، 
وفاة صاحبها تمتلك ثروة طائلة. فقد جاء بإحدى الوثائق املتعّلقة 
بتصفية تركته: أّن » جميع مرتوكه املوروث عنه من عقار وحيوان 
وحبوب وعبيد وغري ذلك من سائر مشموالته الكائنة بعمل الغربي 
ببني  التي  األرايض  جملة  من  وذلك  القّل،  وبعمل  إفريقية  وبعمل 
بها من تني وعنب وجوز وزيتون وغري  املشّجرة  والبساتني  خالد 
ذلك من األشجار املثمرة ومن جملة األرايض البيضاء التي بأرايض 
وغنم  بقر  من  الحيوان  غريب  جملة  ومن  عجاب  وعني  مرصنت 
وخيل الكائنة يف بلد القل ومن جملة األمالك التي بإفريقية، فمن 
وهنشري  السمان  هنشري  وهي  ماطر  بوطن  التي  الهنارش  ذلك 
الزروتني وهنشري بجر وهنشري الخلوة وهنشري جياسة والحمرية 
يف  التي  الزيتون  وسواني  بها  التي  والربج  املشجرة  والسواني 
طرببة والدار واملخزن اإلضايف باملحروسة تونس وسواني الزيتون 
بالعالية ومن الدار التي ببلد بني زرت وغري ذلك من الخيل واملراكب 
والدراهم والحيل والفالحة والبغال والسالح مّما هو منقول مخلف 
الحاج محمد غربي  إىل شقيقه  آل  املذكور« قد  املورث  الشيخ  عن 

وأخته سعدية. 
أّن  إاّل  بالبايليك قد كانت متينة،  الزاوية  أّن عالقة هذه  ويبدو 
أحد أبنائها قد أساء تقدير تلك النعمة، فتمّلكه الغرور وأغار عىل 
الضياع  وقطع السبل ودخل يف نزاعات مع كبار موظفي الدولة. 
هـ/   1253 محرم   28 يوم  أحداث  يف  الضياف  أبي  ابن  ذكر  فقد 
 « خرج  قد  الطابع  صاحب  شاكري  الوزير  أّن  1837م  ماي   04
بمحلة من عسكر النام واملخازنية وبعض املزارقية إىل جبل ماطر 
وبجاوة وسببها أّن الشيخ الحسني من أوالد الشيخ عبد الرحمان 
الدولة  مع  له  كانت  بجاوة،  يف  الشهرية  الزاوية  صاحب  أقوطال 
بن قاجي محمد صهر حسني  الحسن عاللة  بأبي  والتحم  خلطة 
باي وربيبه وحصل بتلك الخلطة جاًها زائًدا عىل أمثاله من أبناء 
وتغريمهم  الفتنة  بالقضاء عىل رؤوس  األمر  انتهى  وقد  الزوايا«. 
الثاني/  أوائل ربيع  املحّلة يف  بقر ورجعت  بـألف )1.000(  رأس 

أواخر جويلية 1837م.

خاتمة
بني  العالقة  لطبيعة  واضحة  صورة  النموذج  هذا  لنا  كشف 
املخزن والزاوية. وهي عالقة مبنية أساًسا عىل املصلحة، فاملخزن 
ال يرى يف الزاوية سوى أداة للحفاظ عىل السلم االجتماعي.  وقد 
لّخص ابن أبي الضياف ذلك يف قوله: » و حصل بتلك الخلطة جاًها 

زائًدا عىل أمثاله ]الشيخ الحسني أقوطال[ من أبناء الزوايا«.

زاوية سيدي البشري بباب الجزيرة، تونس العاصمة

مقتطف من اإلتحاف حول مآل أحد أبناء زاوية 
سيدي عبد الرحمان أقوطال

زاوية سيدي عبد الرحمان أقوطال بالعالية )بنزرت( زاوية سيدي البشري ببجاوة
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ببيت  السور”  “تحت  نادي  أنشطة  ضمن 
راضية  والروائية  الشاعرة  استضيفت   الرواية 
قدمتها  وقد  “شنقرارا”  روايتها  عن  الشهايبي 
الروائية والناقدة هيام الفرشييش. وأدار الجلسة 
بيت  مديرة  بحضور  الحباشة  محمد  الروائي 
الرواية الروائية آمال مختار ووسط حضور مهم 

من أهل الفكر والثقافة واإلبداع يف تونس. 
وقد بينت هيام الفرشييش أن رواية “شنقرارا 
هذه  بتحليل  قامت  وقد  الشخصية  رواية  هي   “
الشخصية يف الرواية، منطلقة من عتبات الرواية 
فكان   . شنقرارا  رواية  كتابة  تقنيات  إىل  وصوال 
تحمله من دالالت،  ملا  الغالف  لوحة  الرتكيز عىل 
ورمزية  الخارج  إىل  الداخل  من  الرؤية  وتجسيد 
املشهد الخارجي بكل تفاصيله واقرتانه بتجارب 
مثل  عىل  الصورة  خالل  من  تستحرض  حسية 
وارتباط  الضيق  عىل  وإحالته   الغبار  روائح 
صورة الغرفة املرتوكة املهملة اىل املخيال الشعبي 
والهالوس واالستهيمات والالوعي ...فكان املكان 
يرمز لسبب معاناة الشخصية وصدماتها يف بيئة 
ولكنها  للجنون  أوصلها  مما  متشددة  محافظة 
انفتاح  خالل  من  عميقة  روحية  رؤية  تتشوف 

املشهد عىل السماء املوشحة بالزرقة والبياض.
 وقد حللت هيام الفرشييش هذه الشخصية 
ولكنها  معتوهة  شخصية  املركبة،  االشكالية 
وتكتب  الصويف،  الربزخ  يف  لالندماج  تتشوف 
الواقع  من  لتتحرر  املتفرقة  النصوص  بعض 
ورغبات  أفكار  وعبثية  عطبه  تسرتجع  وهي 
بتحديد  قامت  ثم  معها.  عالقتهم  يف  شخصياته 
أبعاد الشخصية االجتماعية والنفسية والروحية 
شخصيات  وهي  بها،  الشخصيات  وعالقة 
والقيم  والعنف  العقاب  أوجه  تمثل  معيقة 
تلمست  التي  املساعدة  والشخصيات  املتسلطة، 
روايتها  تحرير  يف  وساهمت  الباطنية  عواملها 
كما  فراغاتها،  وقراءة  ورموزها  احجياتها  وفك 
تعرضت هيام الفرشييش إىل اعتماد الرسد الذاتي 
الخارجي وبعض  الباطني والتصوير  الخطاب  و 
التقنيات األخرى عىل غرار االسرتجاع  واالستباق 
وعمق املعنى واملضمون الفكري والتخييل املركب 

وتقاطعه مع   اللغة الشعرية يف بعض األحيان. 
عن  الشهايبي  راضية  عربت  جهتها  من 
من  تنشئ  لم  فهي  روايتها  بشخصية  عالقتها 
من  مجنون  شخصية  من  انطلقت  ألنها  عدم 
القريوان  التي نشأت فيها وهي  البيئة  الواقع يف 
من  رصدت  املهابيل”   “ مدينة  اعتربتها  التي 

خالل هذه الرواية تعاطفها العميق مع شخصية 
املجنون إذ كانت تصيبها نوبة بكاء كلما شاهدت 
مشهد رضبه بالحجارة أو تعنيفه، عىل الرغم من 
ان الشخصية التي أثرت بها اصيبت بالجنون رغم 
انها من عائلة معروفة وتتميز بامكانيات فكرية 
ونبوغ قبل وصولها اىل مرحلة االنهيار العصبي، 
هو  املختلة  الشخصية  عن  الرواية  كتابة  فكان 
شخصية  يف  املرتوك  املهمل  الجانب  يف  تعمق 
املجنون التي تخفي حكايات ودموع و اثار عنف 
امتالك  فوبيا  الشخصية  لهذه  وجعلت  وجروح، 
الحقيقية  فالشخصية  باملعنى  يشعرها  يشء 
فكانت  اللباس  فوبيا  تعيش  منها  انطلقت  التي 
تتنقل بعدد كبري من املالبس واحيانا تلبسها فوق 
بعضها او تكدسها امامها وال ترد سلبيا اىل حني 
يحاول البعض افتكاك البعض منها بينما هوس 
شخصية شنقرارا هو كنشها الذي تحمله تحت 
سريتها  مقاطع  بعض  خالله  من  لتدون  ابطها 
وخياالتها والوعيها لتصل درجة الصفاء املطلق..

يف  استغرقت  انها  الشهايبي  راضية  وبينت 
 2008 منذ  اي  ثماني سنوات  الرواية مدة  كتابة 
عرفت  اماراتية  نرش  دار  يف   2016 يف  لتنرشها 
تشجيع  ارتأت  لكنها  األطفال  بكتب  باهتمامها 
احتكرت  أنها  غري  النرش،  عىل  األدبية  األعمال 
نرش العمل ملدة ثماني سنوات ووزعتها خارجيا 
يف  وتوزيعها  الرواية  وصول  دون  حال  مما 
من  ظلمت  قد  روايتها  أن  بينت  وبهذا  تونس. 
خالل احتكار نرشها وعدم توفر النسخ الكافية 
لرتويجها لدى القراء والنقاد يف تونس وعدم نيلها 
تحكيم  لجان  من  وتواطؤ  لتقصري  نظرا  لجائزة 
ال تتفاعل مع التجديد والتجريب بل مع الروايات 

الجائزة  الن  الضمري  تحكيم  وغياب  التقليدية 
تذهب للمقربني من الهيئات التحكيمية. 

النقاط  من  العديد  الجلسة  أثارت  وقد 
الفنانة  تطرقت  فقد  ونقاشها،  اإلشكالية 
املرسحية نجوى ميالد إىل عالقة شخصية الرواية 
يف  الذاتي  حضورها  ومدى  الشهايبي  براضية 
كبري  جانب  بأن  رأيها  الشهايبي  وأيدت  الرواية، 
منها عكس معاناة املرأة وظلمها يف املجتمع كما 
وعيها،  ال  وتمثالت  االنثى  مالمح  بعض  عكست 
بالجانب  الحوايش  زهرة  الشاعرة  وأشادت 
منفذا  ووجدته  شنقرارا  لشخصية  النفيس 
املجتمع  يف  املتفاقمة  الجنون  ظاهرة  ملعالجة 
مما يدعو لدراستها من طرف املختصني يف علم 
النفس واالجتماع، وحاولت الثريا رمضان النبش 
باملجتمع،  وارتباطها  الالسوية  الحالة  هذه  يف 
الرتكيز  إىل  دعا  فقد  عزونة  جلول  الدكتور  أما 
عىل  الرتكيز  يف  والفلسفي  الفني  الجانب  عىل 
أن عالقة  العائلة واملجتمع والسلطة،  وبني  نقد 
هي  فيها  عاش  التي  البيئة  يف  باملجنون  الناس 
عالقة إنصات وتربك وطرافة ال عالقة عنف وعزل 
وتسلط، ونوه يف مداخلته عىل رضورة التجرد من 
وعوامله  بفلوبري  مستشهدا  الكتابة  أثناء  الذات 
خالل  ومن  البكري  نجاة  القاصة  أما  التخييلية. 
تستمتع  كانت  أنها  بينت  املتعددة،  قراءاتها  
بالنصوص الرسدية )رواية او قصة( التي يكون 
حبك  عىل  قدرة  فلهم  أيضا،  شعراء  أصحابها 
خاصة،  بجمالية  نصوصهم  ترافق  التي  الصور 
تهب  التي  الروح  تلك  بث  عىل  القدرة  لهم  كما 
وترافقك  للتفاعل معها  تدعوك  للمشهدية روحا 

لفرتة طويلة.

نبيل قديش بعالقة  الروائي  وتعلقت مداخلة 
الكاتب ودور النرش مستعرضا مالمح الرواية من 
خالل القراءة والتقديم وشهادة الشهايبي، وبني 
الرواية  نرش  ظروف  الدامرجي  هشام  الشاعر 
سماح  اإلذاعية  وأشادت  ذلك،  عىل  وارشافه 
الفرشييش  لهيام  النقدية  باملداخلة  قصدالله 
وتعمقت  األدبية  األعمال  عرض  يف  وطريقتها 
و  والتشظي  والرسد  الشعر  اشكالية  إثارة  يف 
الناقد  واعترب  الرواية.  داخل  واالندماج  التكامل 
والشاعر والروائي نرص سامي أن رواية شنقرارا 
النصوص  عىل  تنضوي  وهي  الحياة،  رواية  هي 
والذكريات واملكاشفات. يف مداخلته النقدية نوه 
الباحث البشري الجلجيل بمستوى مداخلة الناقدة 
هيام الفرشييش وبني أن عالم الجنون هو عالم 
اليوم، عالم التعقيد والخيبات واألزمات الفكرية، 
النقطة الثانية هي اإلطار الروائي، الرواية داخل 
الثالثة  النقطة  الرواية،  روائية  بناء  أي  الرواية 

شعرية العمل أو ما يعرب عنه بامليتا روائي. 
أحداث  رسد  يف  التناوب  سياق  حلل  كما 
مامي  رضا  والشاعر  األكاديمي  الرواية…وحلل 
إيالء  بالذات يف كل عمل روائي مع  املعني  الجزء 
خرية  األديبة  وناقشت  األدبي.  للخيال  األهمية 
بالجانب  وعالقتها  الجنون  اشكالية  الشيباني 
وتقاطع  والواقع.  اإلنسانية  النفس  يف  املركب 

الجنون املريض مع الجنون اإلبداعي.
املبدعني  اللقاء عدد مهم من  هذا وقد حرض 
عىل غرار عازف الكمان البشري الساملي واالعالمية 
عزالدين  نجاح  والباحثة  الفرشييش  فاطمة 
فايقة  والروائية  الهمامي  نجيبة  والقاصة 
والروائية  الراشدي  سلوى  والقاصة  القنفايل 
الضاوي  سامية  الخطاطة  و  الرشيف  فاطمة 

وعدد مهم من املبدعني و رواد بيت الرواية…
ودارت الجلسة يف أجواء من التحليل والنقاش 
أدب  وتحليل  الرواية  بناء  يف  الفكري  والغوص 
الشهايبي  راضية  الروائية  وختمت  الجنون.. 
بقولها إنها تتفاعل ذاتيا مع معاناة شخصياتها 
اإلبداع  وشبهت  املتفردة  عواملها  تصنع  لكنها 
يتذوق  طفل صغري،  واملبدع  الحلوى   من  بقرص 
التقاط  هو  واالبداع  يشتهيها  قطعة  مرة  كل 
اآلخرين،  هموم  يف  وانغماسها  الكاتب  ألوجاع 
الصيد دون  والكتابة كالصنارة كل مرة تقتنص 
تحديد حجم ذلك الصيد ان كان ومضة او قصيدة 

أو رواية.

رواية “شنقرارا” تصنع احلدث يف بيت الرواية...
هدى بن محمد 

متابعات

لقاء تقديم ""شنقرارا" لراضية الشهايبي

صورة تتحّدث

إلي ما يعرفوش: هاذا هو باب منارة.و هاذاكا هو 
فوقو(  اللي  االمبوبة  هاك  معناها  )قنديل  قنديلو 
يضربو  هاذا  القنديل   : زادة  يعرفش  ما  للي  .و 
باب  قنديل  كي  فالن  يقلك  تونس:  في  المثل  بيه 
منارة.يضوي ع البراني.و السبب بسيط.و هو كونو 
المدينة  اهل  على  يضوي  عوض  في  هاذا  القنديل 
فما  اذا  ما  صورة  في  الباب  يسكرو  و  يدخلو  اللي 

خطر فانو يضوي على الخطر. ..
عن تونس زمان

قنديل باب منارة...
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ملتقى المبدعات العصاميات بالمنستير :

أ.صالح السويسي

متابعات

اكتشافات ومفاجآت يف ضيافة الزعيم
املصدر  هو  اإلحساس  أن  ربما  نتّفق  قد 
نتّفق  وقد  كان،  أيًّا  الفني  للعمل  األسايس 
أيضا أّن العمل الفنّي وليد لحظة تتدافع فيها 
يف  جامحة  رغبة  مع  اختالفها  عىل  املشاعر 
إطالق العنان للقلم، أو الريشة أو الكامريا أو 
الحسيّة عىل  الشحنات  الجسد كي يفرغ تلك 

محمل من املحامل الفنية وما أكثرها.
امللتقى  يف  املشاركات  أعمال  نتأمل  وحني 
التعبري  يف  العصاميات  للمبدعات  الوطني 
أّن  حقيقة  عند  نقف  باملنستري،  التشكييل 
الفعل اإلبداعي ِفْطري باألساس وما يأتي بعد 
مع  تختلف  وتقنيّة  نوعيّة  إضافة  يمثّل  ذلك 
الفنانة وثقافتها وسعيها  اختالف مرجعيات 
نحو تطوير أدواتها ومفرداتها التشكيلية بما 
آفاق  نحو  والتدرج  االستمرارية  لها  يضمن 
أرحب وأبعد وبالتايل نحِت بصمة خاصة بها 

يف عالم متغرّي ومتحّرك بشكل كبري.

اكتشافات جميلة 

ملتقى  من  عرشة  التاسعة  الدورة  حملت 
الذي  التشكييل  التعبري  يف  العصاميات 
والعرشين  الثاني  بني  املنستري  احتضنته 
والخامس والعرشين من شهر جوان الجاري، 

مفاجآت عديدة واكتشافات أيضا ككل دورة 
للمشهد  أهدى  الذي  امللتقى  هذا  دورات  من 
رسخت  جديدة  أسماء  التونيس  التشكييل 
أقدامها وأصبحت لها بصمتها الخاصة، وهي 
والناقد  املتلّقي  تقدير من  باتت محّل  تجارب 

عىل حد السواء يف تونس وخارجها.
املبدعات  شمل  َلّم  يف  امللتقى  نجح 
وتمكينهّن  التشكييل،  التعبري  يف  العصاميات 
من االلتقاء مع بعضهّن وأيضا مع فنانني كبار 
من ذوي التجارب الهامة وأكاديميني ونّقاد ما 
وّفر ُفَرَص اللقاء واالستفادة يف آن من خالل 
عديد الورشات التي يرُشف عليها مختّصون يف 
مجاالت مختلفة يف الفنون التشكيلية تنتظم 
املبدعات  وتشارك  امللتقى  أيام  امتداد  عىل 
إعداد  ثمَّ  ومن  والتنفيذ،  واإلنجاز  التصّور  يف 

أعمال خاصة بامللتقى.
باستقبال  دورة  ككل  امللتقى  انطلق 
والتعّرف  للتعارف  سهرة  وتنظيم  املشاركات 
وتحاليل  بقراءة  املختلفة  تجاربهّن  عىل 
انطلقت  املوايل  اليوم  ويف  الفنية،  األعمال 
الفني  الخزف  ورشة  وهي  صباحا  الورشات 
قالقة،  سحنون  األستاذ  عليها  أرشف  وقد 
واملعادن  وقولبة  وتشكيل  لصهر  فنية  ورشة 
ورشة  وحدو،  جا  وليد  األستاذ  عليها  أرشف 

الفنان  عليها  أرشف  مختلفة  محامل  عىل 
عيل الربڨاوي، وورشة تطويع املعادن أرشف 

عليها الفنان يونس العجمي.
تنافست  املتنوعة  الورشات  هذه  يف 
من  يمكن  ما  بأكثر  الظفر  عىل  املشاركات 
خالل  من  تنافسن  كما  والتقنيات،  املعارف 
فنيّا  عمال   60 ضّم  الذي  الجماعي  املعرض 

بمعّدل عمل واحد لكل مشاركة.
الجهة  وايل  افتتح  األول  اليوم  مساء  يف 
املنظمني  صحبة  وتجول  الجماعي  املعرض 
بني أروقته مّطلعا عىل كل اللوحات املعروضة 

ودالالتها من خالل الحديث مع كل فنانة.
ولعل أكثر ما ميّز الدورة الجديدة للملتقى 
خروج  هو  سنتني،  غياب  بعد  يعود  الذي 
املرمرة  إىل قرص  الثقايف  املركب  الورشات من 
بصقانس(  بورڨيبة  الحبيب  الزعيم  )متحف 
ساهم  حيث  جمالية  نقلة  شّكل  ما  وهو 
الفضاء يف تحفيز املشاركات عىل إنجاز أعمال 
تشكيلية تنوعت من حيث املحامل والتقنيات 
لكنها اتفقت جميعها تقريبا يف االستلهام من 
القرص الذي يُعّد تحفة معمارية وخاصة عىل 
الذي تزّوقه لوحات عمالقة  مستوى محيطه 
للفنانني الراحلني عبد العزيز الڨرجي وسوش 

شملة.

وفضال عن خروج امللتقى لفضاء مفتوح 
كانت  فقد  مبارشة،  البحر  شاطئ  عىل 
أيضا،  وإضافتها  وقعها  العلمية  للجلسات 
وهالة  بشري  سامي  محمد  األساتذة  ونجح 
ورجاء  الحاجي  الزهراء  وفاطمة  الهذييل 

العكازي يف تنشيطها.
نوعها  من  الفريدة  التظاهرة  واختتمت 
عناد  الفنان  أحياه  بحفل موسيقي  تونس  يف 
وتّم  املوسيقية،  مجموعته  صحبة  مسعود 
باإلضافة  املشاركة،  شهادات  توزيع  خالله 
لصاحبة  العصامية  اللمسة  شارة  تسليم  اىل 
املرتبة  وصاحبتْي  امللتقى  خالل  عمل  أفضل 
األوىل والثانية وتكريم عدد من الضيوف، وقد 
الدورة  هذه  خالل  العصامية  باللمسة  فازت 
الثانية  املرتبة  آلت  فيما  مصباح،  بن  هاجر 
الغزي،  لسنية  الثالثة  واملرتبة  الغنويش  ملهى 
من  فكانت  العصاميات  قيدومة  جائزة  أما 

نصيب عفاف نويرة عالّق.
للمبدعات  الوطني  امللتقى  أن  يُذكر 
باملنستري  التشكييل  التعبري  يف  العصاميات 
املندوبية  إرشاف  تحت  الثقايف  املركب  ينظمه 
مع  وبالتعاون  الثقافية  للشؤون  الجهوية 
وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية واملعهد 

الوطني للرتاث.

جانب من الورشات
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للدراسات  التونسية  الجمعية  أصدرت يف اآلونة األخرية 
الصوفيّة التي يرأسها األستاذ الدكتور توفيق بن عامر كتابا 
مهّما، يف دراسة التصّوف وعالقته بقضايا اإلنسان املعارص، 
حمل عنوان »األبعاد اإلنسانية يف التجربة الصوفية«، ضّم 
يف  ُقّدم  ما  منها  والّدراسات  البحوث  من  مهّمة  مجموعة 
ندوة الجمعية عىل منرب بيت الحكمة - قرطاج يف ديسمرب 
2014، من قبل باحثني تونسيني وباحثني من دول عربية 
التجربة  قراءة  أغلبها حول  يف  أخرى، تمحورت  وإسالمية 
واالجتماعية  والوجودية  الخلقية  أبعادها  يف  الصوفية 
عالقة  دراسة  جهة  من  العاّمة،  واإلنسانية  والجمالية 
التصّوف بالقيم واتصاله بقضايا وجود اإلنسان املعارص: 
الفرد بالسلطة وبالدين   الحياة االجتماعية والقيم، عالقة 

وباآلخر املختلف. 
وقد وضع االستاذ توفيق بن عامر كلمة قّدم بها لهذا 
الدراسات  ملجمل  به  أّطر  علمي  بحث  نّص  مع  الكتاب، 
الكتاب، وسمه بـ: »اإلنسان الصويف«،  املدرجة ضمن هذا 
هذا  يف  الطرح  تقتيض  التي  األسئلة  »من  أنّه  اعترب  حيث 
السياق: هل للصوفيّة رؤية إنسانية، أم اكتفوا باهتمامهم 
بالكائن األعىل واقترص هّمهم عىل رعاية حقوق الله؟ وهل 
اإلنسان عندهم كائن ثابت أم متطّور؟« وما هو تصّورهم 
للكماالت اإلنسانية؟ ليخلص إىل نتيجة مهّمة مفادها أنّه 
فكّل  الوجود،  عّلة  هو  الصوفيّة  نظر  يف  اإلنسان  كان  إذا 
الكائنات من عالم الطبيعة وعالم الحيوان قد خلفت ألجله 
وتّم تسخريها لفائدته ألنّه املقصود من الخلق يف النهاية. 
وهكذا يستنتج األستاذ بن عامر كيف أّن اإلنسان الصويف 
يرنو  يف معراجه نحو تلك الحقيقة الكّلية الكامنة وراء عالم 
الحّس يرتّقى بذاته، يبحث عّما وراء الظاهر وعدم االكتفاء 
بإدراك األشكال املختلفة الطافية عىل السطح،  فرتاه باحثا 
عن املعرفة والسّمو بالّذات حكيما دائم التأّمل بعيد النظر 
الحّق  باحثا عن صفات  والتأّمل،  واالعتبار  التفكري  عميق 
والجمال والخري،  يحدوه السعي إىل التحّقق بتلك الصفات 
يف ذاتها، ويف املجتمع ولدى اإلنسانية قاطبة، دون إكراه عىل 
بذاتها،  إديولوجيا  نرصة  إىل  الدعوة  أو  معنّي  مذهب  تبنّي 
والرحمة«،  الوجود  بصفتي  »التحّقق  هو  الصويف  هّم  إذ 

كّل  يف  متجّل  جميل  املطلق  الحّق  إذ  بالجمال،  واالهتمام 
األنهار واألطيار. وكّل  األزهار ويف  »يف  اإلنسان  الوجود؛ يف 
الجمال  من  قبس  هو  إنّما  الدنيا،  هذه  يف  يُعشق  جمال 
الحقيقة  اإللهي، والله عىل هذا االعتبار هو املعشوق عىل 
يف كّل جميل«. وهكذا عرّب مفهوم »اإلنسان الكامل« الذي 

والبسطامي  الحالج  من  به  واشتغلوا  الصوفية،  ابتكره 
اإلنسان  أبرز تصّور عرّب عن معنى  والجيل،  ابن عربي  إىل 
األرقى الباحث عن الحق والخلق الرفيع والجمال يف الفكر 
الرأي امخالف  أو نزعة إىل إقصاء  واإلحساس، دون تشّدد 
أو ممارسة العنف باسم امتالك الحقيقة الدينية أو التأويل 

الصحيح لإلسالم.
توّزعت  الكتاب  هذا  يف  املدرجة  املحاور  ضمن  وهكذا 

البحوث والدراسات املدرجة يف الغرض، وهي كاآلتي: 
بن  األستاذ  بحث  نقرأ  اإلنسان«،  »التصّوف  محور  يف 
السالم  عبد  األستاذ  وبحث  الصويف«.  »اإلنسان  عامر 
االعتقادي  الرأي  بني  الصوفيّة  عند  »اإلرادة  حمدي: 
واملسلك الروحي«، وبحث سعاد الجويني؛ »منزلة اإلنسان 
يف التصّور الصويف للتسرتي«، ويف باب التصّوف والكونية، 
االجتماعي  »البعد  الطيّب  بن  محّمد  األستاذ  بحث  نرش 
»آداب  صالح؛  بن  عواطف  وبحث  الصوفيّة«،  التجربة  يف 
الخنقي  املنصف  محّمد  واشتغل  السلمي«،  عند  الصحبة 
صادق  واشتغل  التصّوف«،  يف  األخالقي  »البعد  عىل؛ 
رمضاني عىل البعد اإلنساني يف التصّوف بالسودان. ودرس 
األستاذ مقداد منسية التجربة والرؤية امليتافيزيقيتني يف 
التلمساني«، واهتّمت ساّرة جويني حفيز  العفيف  شعر 
بحث  ووسم  الصوفية«،  التجربة  يف  »الكونية  يف  بالبحث 
صابر السويس بـ »الربانية يف جوشن التجربة الصوفيّة«، 
»ما حاجتنا  قالب سؤال  دراسة لطفي عيىس يف  وجاءت 
عىل  بالله  جاء  مريم  واشتغلت  حارض؟«،  التصّوف  إىل 
األعمال  يف  والصوفيّة  »العقالنية  بني  العالقة  إشكالية 
البّطي  صفاء  ودرست  الجابري«،  عابد  ملحمد  النقدية 
خليل  واشتغل  اإلنسان«.  التيجاني  أحمد  »الشيخ  تجربة 
برويني عىل معرفة اإلنسان عند الشاعر املولوي واشتغل 
عادل بالكحلة عىل ممارسة الحّب لدى العرفانيني: نموذج 
زاكور  بن  عزيز  محّمد  بحث  وتعّلق  عربي،  ابن  تجربة 
بدراسة األبعاد الفنيّة يف التصّوف الطرقي من خالل نماذج 

املوسيقى والرقص«.
إنّها أبحاث طريفة ومتنّوعة جديرة باالطالع والقراءة.

محمد الكحالوي

جديد الجمعية التونسية للدراسات الصوفّية :

األبعاد اإلنسانية يف التجربة الصوفّية

صورة تتحّدث

الذين  أولئك  من  بإفريقية  التصوف  أقطاب  أبرز  أحد  هو   
ظهروا في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميالدي وأّول 
أصحاب أبي الحسن الشاذلي األربعين. كان أبو الحسن علي 
األبرقي الملّقب بالحطاب يقطن في مبتدإ حياته منطقة شاذلة 
بقرب المرناقية )مقامه حاليا( وكان يبيع الحطب لتأمين حاجته 
وحاجة عائلته من الغذاء. وقد تعّرف إلى أبي الحسن الشاذلي 
عند قدومه إلى تونس سنة 621هـ/1223م، . وكان لقاؤهما في 

مصّلى العيدين بالقرجاني.
كل  بمقامه  تقام  التي   الحطاب  علي  سيدي  خرجة  تُنظم   
الخرجة  هذه  إقامة  على  ويسهر  الربيع،  فصل  آخر  من  سنة 
مريدو الطريقة الشاذلية. وبعدها تبدأ أسابيع الذكر واالنشاد 
يوم  كل  بتونس  الزالج  بجبل  الشاذلي  مقام  بأعلى  والتالوة 

خميس ليال، وعلى امتداد 14 أسبوعا.
عن تونس زمان

مقام أو زاوية سيدي علي الحطاب
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28الشارع الثقافي قراءة في كتاب

“يحدث أن تتعثر يف ظلك” مجموعة شعرية لسمري السحيمي 
صادرة عن دار زينب للنرش يف 92 صفحة يف 2019. وقد صدر له:

- نوافذ الشوق، 1998. 
- حبّات الرمل، 2011.

- اإليقاع يف شعر نزار قباني، 2011
- en Moi pour tes yeux,  شعر مرتجم

- غسق الورد أفئدة الطني، 2015 
- أجراس الشعر وإيقاع الذات، 2018

-إنشائية السيايس يف الشعر العربي الحديث2021.
-تنسيق كتاب ندوة علمية )كتاب جماعي(، 
بالقريوان  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  نرش 

ودار زينب 2018
بعنوان  علمية  ندوة  كتاب  عىل  -إرشاف 
والعلوم  اآلداب  كلية  نرش  والخطاب،  'اإليقاع 

اإلنسانية بالقريوان، 2020.

العنوان
جاء العنوان عىل شكل جملة فعلية، الحدث 
فيها يكتيس حالة من الدهشة والغرابة، فالظل 
يتبع اإلنسان وال يقابله.  الظل هنا يشء داخيل، 
ويبدو  فيجد من خالله عمقه.  الشاعر  يصادف 
هو  املقصود  الظل  أن  الديوان  قراءة  خالل  من 

لم  الذي  الكامن  هو  املتنفس،  هو  بل  الداكن  ال  امليضء  الظل 
ظل  والشاعر  الشابي،  حسب  اإلله  ظل  فاإلنسان  بعد،  يتشكل 

نفسه  طاملا أنه يستظل بالبصرية..

صورة الغالف 
يتوسط  املساء  عند  للسماء  رأسه  يرفع  رجل  الغالف  صورة 
أشباح القرية فيتساقط بياض الحلم كشظايا الثلج و قطع املطر 
الحياة  بماء  اللغة  وتتضمخ  العتمة،  من  املشهد  يتحرر  البلورية، 
او  الضوء،  من  ينهل  الذي  العاتم  الظل  انه  املعنى.  فيها  فيرسي 
الرؤية يف الظالم، فهل يتبع الشاعر،  أم هو يتبعه؟ أم يلتقي به  دون 
أن ينتبه ؟ ام إنه الخفي الذي يتعثر به أثناء الكتابة  عند االتصال 
الواعية،  الباطن األثريي؟ هل هو تلك األجزاء والصور غري  بالعقل 
ولكنها تطفو  كرغوة  بيضاء ألقى بها املوج املندفع عىل الشاطئ. 

الظل الداكن 
التي  العاطفية  الشحنة  يتوقف  هذا  الشاعر؟  يقصد  ظل  أي 
الواقع  تبلورت من خالل قصائده،  فهو يمج لغة ترشح بصور 
ويستجيل لغة شعرية مختلفة،  لهذا يراه ظل الالوعي الجماعي، 
الرواسب، العوائق التي ترتك املشاعر السلبية تمتص طاقة اإلنسان 
لعبة  العنكبوت،  خيوط  محركة،  )دمى   : قصائد  يف  تناولها  وقد 
ورق، كيمياء الصدأ، مقصلة، خيوط الغبار(. وكل هذه القصائد 
تصور القوى الكاتمة لحرية اإلبداع، وتتناغم مع التصديرات التي 
افتتح بها الكتاب وهي ل محمد املاغوط: “لو كانت الحرية ثلجا 
لنمت يف العراء”، كما ورد من خالل بيت ألبي الطيب املتنبي: ) إذا 

غامرت يف رشف مروم/ فال تقنع بما دون النجوم(. 
إن الواقع الذي يحاول تقويض الشعري هو الواقع السيايس 
يميل فيه الساسة خطابات خالية من روح الدهشة وأوتار اإليقاع 
التي تبهج الروح وجمال العبارة. وقد أشار الشاعر ترصيحا إىل 
افتتح كتابه بتناول تيمة  الوقت  الساسة دون غريهم، ويف ذات 
األب، فالسياسة الخالية من قيم األبوة تتحول إىل تسلط وتعسف 

يف قصيد  “مقصلة”:
خيوط الغبار

الساسة...
والتجاعيد  القديمة  األلوان  الشاعر  حسب  يمثلون  هم 
املختفية وراء كلمات سيئة. فالخطاب السيايس مرتهل يخلو من 

التجديد، يكرر نفسه كشبح قديم يقتات من رساديب الظالم..

ظالل مضيئة 
الواقع  صور  نرتك  تجعلنا  النصوص  لهذه  املتمعنة  والقراءة 
قصيد  يف  اإليقاع   إنه  الواقع،  عن  الغائب  ونستخرج  الخانقة 

“لعبة ورق” :
توجد أنسجة مرتبكة

نحتاج إىل إيقاع يحييها
فإذا دبت فيها الروح

تجارست األنسجة
عىل االيقاع

 فعادت مرتبكة
األنسجة املرتبكة هي إيقاع غري آيل ألنها تضبط ذبذبات الروح 
التي ال تستقر عىل وترية واحدة،  وذلك من خالل تفاعل اللغة مع 
أوتار ترسل أصواتها يف حالة  إىل  االيقاع، فإذا باألنسجة تتحول 
إىل  الذهنية  الشعرية  الصورة  هذه  أفضت  وقد  الشعري،  الخلق 
خلق  أجل  من  املرتبكة  الحاالت  مع  التناغم  هو  اإليقاع  الفكرة. 
الجمال. اإليقاع هنا يمزج بني الجسد ) األنسجة ( ودبيب الروح 
) الحياة(. فهو يف كمونه ويف تمظهره  يرصد النغمات الحائرة، 
املنفلتة. وقد يخضع للوزن املنتظم يف  بعض القصائد، أو يضبط 
إيقاع النص  من خالل الشكل الداخيل، من  الداخل إىل الخارج ألن 

الروح هي شكل الجسد.
ويف قصيد “كيمياء الصدأ” فقد أقر بأهمية الحركة يف وجه 

الجمود والتيشء …
فالعالم تمتلكه الحركة / ويخرسه الثابتون يف صدئهم

يف قصيد   “دمى محركة” يبلغ الشاعر الغاية القصوى للشعر 
وهي البصرية التي ترى بواطن األشياء وتحدس الصور الشعرية 

يف حاالت الوحي الخاصة كإرشاقات الوجد الصويف: 
كم نحتاج من بصرية

كي نرى بقعة الضوء هناك 
يف بداية التاريخ
الطريق طويلة

 والقلب نبض مرجل
الصور  نقيض  خالل  من  القصيدة  يف  تتبلور  والبصرية 
املرآة  عكس  بالنور  الساطعة  الناصعة  املرآة  فهي  املتصدعة 
القلب  يف  الكامنة  العاطفة   حرارة  وهي  املكسورة،  العاكسة 
طاقة  هي  بل  والرش  بالحقد  املستعرة   النفس  أفران  عكس 

الجمال تلتحم بطاقة الروح الكربى. 
يف خيوط العناكب يؤكد حاجة اإلنسان للبصرية كي ال تنطيل 

عليه أوهام الواقع وأوهام من يروجون سعادة خادعة، فالبصرية 
وتستجيل  حقيقي  غري  صناعي  هو  ما  كل  تناهض  ألنها  خلق 
كل ما هو خالق صاف. ويعدد صور طمس الحقيقة : مسحوق 
الوجه،  ترطيب  مسحوق  املتأكسد،  الشفاه  أحمر  مستورد، 
الوطنية الكاذبة، القناع الشفاف وقلب الحقائق، بل يتدخل صوت 
الشاعر وهو يخاطب القارئ بخصوص الصور املبارشة والخطاب 

املبارش يف النص، فالنص مبارش ألن الواقع موبوء ومخاتل.
أي معنى ببيع الريح؟

ينطيل عىل أعمى البصرية 
 لكن الشاعر يعرب من خالل صور الواقع إىل  نفسه: فال ألم 
فالشعر  رشوخ،  اىل  تتحول  جروح  وال  مميت،  حزن  وال  عقيم 
يستجيل تلك الصور ويجمعها ويتحرر منها. ألنه يحرر الذات من 
الوجع، من صخرة الظل الناتئة كما تحرر أبو القاسم الشابي من 
ورفض  املستعمر،  وغطرسة  الشيوخ،  وفكر  واألعداء  الداء  ثقل 
الظل الداكن هو رفض االنضواء ضمن الدمى املحركة  أو فريسة 
يف شباك العناكب: هو لحظة االنتصار الحقيقية من خالل الشعر.

لعبة المعنى
الروح  الزائف املاسخ لجوهر  الواقع  إن كان الشعر يناهض 
فهذا ال يعني أن الشاعر يرتب األشياء الحقيقية الواعية بل هو 
ينسج عوامله التي تنزاح عن الواقع لتصور حقيقة الروح، ففي 
قصيدة  “سمك الحقيقة أو كذبة أفريل” مهداة اىل الشاعر محمد 

الهادي الجزيري:
حلم رشبنا منه فيض النور يف روح النبيذ

وانكرست كؤوس األرض
لكن القداسة يف النبيذ

ويف الشعور
ويف الكذب

فالشعر حلم له سحر خاص ووقع قديس بل هو ولوج نحو 
حالة الالوعي الخالق يف حالة الفيض الروحي. فهو يضع كلمة 
املختلفة  األخرى  الشعور  حقيقة  ليلج  روحاني  إطار  يف  النبيذ 
عن العقل، حتى الكذب فهو املعنى الضمني للصدق وكل ما هو 
مدنس اجتماعيا ودينيا يتحول إىل مقدس شعريا كالتعويذة التي 

تبعث يف القارئ حالة من الخدر فهو روحاني لذيذ …
كي نقول بعض الوهم

ونكتب بالفراغ
ونرتب االشياءعكس منطق البرش

الجمل  بالتنفس من خالل  الروحانية مصحوبة  الحالة  هذه 
الحالم، فال  البطيء  وااليقاع  املتقطعة،  والعبارات غري  الكاملة، 

يتوقف يف كلمة أو منتصف عبارة… 
هل غادر الشعراء قدر املجاز

نحتاج مرايا باطنية موغلة يف الطني البرشي
عىل الرغم من األسطر الطويلة املكتملة املعنى، فإن الرتكيز 
البرصي يتم من خالل تغيري مزاج القارئ والتعمق به إىل املناخات 
والطني  الباطنية  واملرايا  املجاز،  حرضة  يف  نحن  إذ   ، الباطنية 
البرشي الذي نفخ فيه االاله… فكما لم يغادر امرئ القيس الطلل 
اللغة  من  باللغة  يرتقي  الذي  املجاز  عىل  قائم  فالشعر  القديم، 
الواقعية العادية ويحملها معان أخرى،  فلغة الشعر عادة تكون 

مجازية عىل سبيل االستعارة أو عدم املشابهة :
قمران يف ليل املجاز

وطني  القتيل/  السحر  وفراشة  الحفيف/  يف  يرشق  الطري 
طرف للحياة/ وفيض بوح للجدائل والسحر

هذي أنامل الليايل..تستحيل بها الحياة
أن يرس القمران بعضا من مجاز

الخاتمة
“يحدث أن تتعثر يف ظلك” للشاعر سمري السحيمي نصوص 
شعرية تترسب  من بني صورها أفكار الشاعر عن الشعر، فهو 
هو  بل  والحركة.  وااليقاع  النشوة  وقدسية  والحلم  املجاز  أرض 
رحلة  القارئ  ليعيش  السابقة  الجاهزة  املعاني  عن  ينأى  الذي 

اكتشاف وانفتاح عىل عوالم متعددة.

هيام الفرشيشي

سمري السحيمي

“حيدث أن تتعثر يف ظلك” للشاعر سمري السحيمي
ازدواجية الظل وشعريته
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"تجّرعت مرارة الحنظل يف ما سمعته وما شاهدته"
حنظليات – ص 73

مدخل أّول 
• حنظلة الّرسم حنظلة الوشم

من  األوىل  الّطبعة  صدرت  والتّوزيع،  للنرّش  الثقافيّة  دار  عن 
الّصويدي وقد وسمه صاحبه  للكاتب منري  األّول  النّثرّي  اإلصدار 
بـ"حنظليات"، وهو عبارة عن لوحات قصصيّة، ناهزت الثاّلثني 
لوحة، بدأها صاحبهابـ" املقامة الّطفوليّة"، وأنهاها بـ"املقامة 
سلك  يف  الّصويدي  اجتهد  وأخراها،  الّلوحات  أوىل  وبني  الّليليّة"، 
ترتيٍب خّطيٍّ زمنيٍّ لنعلم أّن النّصوص كتبت ما بني سنتْي )2016 
و2020 (، مع هذا الخّط الّزمنّي اّلذي ينتظم األثر، ال تخلو الّلوحات 
من خّط آخر هو التّأريخ الّذاتي - وال نقصد هنا الّسرية الّذاتيّة أو 
الرّتجمة لها– اّلذي اصطفى له الكاتب شخصيّة "حنظلة" لتكون 
عينه إىل )تَــِقــيٍّة رسديّة(، يربأ بنفسه فيها أن يكون معول هدم 
وبناء. وقد حرص منري الّصويدي من خالل هذا " التّقميص"عىل 
الّسند  ثنائيّة  وهي  القديم،  القّص  خصائص  أعلق  من  واحدة 
واملتن واّلتي كان من أدوارها كفالة قدر من الحياديّة بني الّسارد 
واملرسود عرب لعبة )املتاهة املضّللة( اّلتي يستمرؤها القّص القديم 

واتّباعا  بالواقعيّة  وإيهاما  واالبتداع،  الخلق  لتهمة  درءا 
إىل  بالكاتب  دفع  ما  ليس  ذلك  أّن  إالّ  املشافهة،  ملراسم 
انتهاج هذا امَلْرَقى الّشكيل، بل لعّل أقرب مقانص التّأويل 
العيل،  ناجي  "حنظلة"  مع  الّصويدي  "حنظلة"  اشرتاك 
اّلذي  اّلذي يويل املشاهد ظهره ليكون الّشاهد  ذاك الّطفل 
الّصاخب،  الّصمت  يدمن  لكنّه  الحنظل،  مرارة  يتجّرع 
فالجامع بني امَلْحَمَلنْيِ أّن ناجي العيل جعل من "حنظلة" 
طفل الّصمت اّلذي يلهج بكّل لسان، فيكون أبلغ من كّل 
رسم. أّما "حنظلة" الّصويدي فهو يرسم بالكلمات أجزل 

ما يمكن أن تفيض به لوحة الفنّان.      

مدخل ثان
• وشم على صفيح الّذاكرة 

من نتوئاٍت متخرقٍة يف املآىس يرُسم صاحُب "ّحنظليات 
" لوحاته فهو الّرائي واملرئي.. تتحّلل الّشخصيّة يف كيمياء األمكنة 
الّدمع  مواقد  وتستعري  الجمع.  بصيغة  مفردة  بعضها،  لتكون 
الّشخوُص  تتناسل  املعنى  َسَغِب  من  لصداها...  رجًعا  لتكون 
وعليه...  له  الّشهادة  بمزية  افردها  الذي  املكان  بذاكرة  لتحّدث 
"حنظلة" لم يعد كما كان مع ناجي العيل، ذاك الّطفل الغارق يف 
وحل املاساة ، ويف شهقة املوت البطيء... مع "حنظليات" تنشأ 
الّذابلة  النّشوة  َسْوأَة  وتعّري  التّفاصيل  تالحق  سوداء،  كوميديا 
النّزف  لوعة  بالّدّهاقني واملرائني وباختالج  الّصويدي  حني ينسف 
لدى العاشقني، يَنِْسُف بهم الّلغة حتّى لكأنّها ما تهّدَل من شيْب 

األرض عىل مفرقيها. 
تبدأ لوحات الّصويدي من ريٍف قروّي مشبع بإلحاِح الكينونة 
ويف  الّصدور،  عىل  الجاثم  الغبن  بلون  كالحٍة  مسارَب  يف  املتأبّية، 
إحدى وثالثني لوحة اختّصها صاحبها بتوصيف "مقامة"، يكرب 
الّراوي واملروّي وتشتّد معه بشارة التّوجس ولعنة التلبّس، يتخلل 
اإلبر  نقر  وبني  املسنونة،  الّذاكرة  يف  الوشم  بني  ما  حنظلة  فيها 
بعضا  لتكون  املكان  يحتويك  حنظلة  مع  اليومّي..  صفيح  عىل 
الّدروب وحسكها، وشابّا ينبش  منه، طفال قرويّا ينتعل حصباء 
يف التّفاصيل كشهد الّشمع يتقي بالنّار برد الّسكينة، وكهال يرتّل 

خفق الواقع بالحيلة حينا وحينا يكتيس بردة املخدوعني...
يف  يتهّجى  أم  املكان  ذاكرة  يكتب  الّصويدي  منري  كان  فهل 

األمكنة رُموسها الّدارسة ورسومها البالية؟. 

مدخل ثالث
• حنظلة الّشاهد والّشهيد أو حين يستاك 

الجرح بالمرارة:
يُدمى حياؤك  أن  الّصويدي  وأنت تطرق وجس منري  ال تخَش 
صلدة  ذاكرة  تعاريش  ومن  املزمن  اليومّي  تفاصيل  من  الرّشقّي، 

أوصاب  األنبياء،تصوغ  كوحشة 
حسك  من  لتفيّلَ  امُلْضَمر  املسكوت 
يكوَن.... أن  إاّل  يتأبّى  كيانا  النّسيان 

حّد  الوجع،  حّد  شّفاٌف  الّصويدي  نّص 
ارتعاش  حّد  املقل،  يف  الّدمع  انكسار 
تجاويفه  امللح  يمأل  حني  الجرح 
ُمرْشب  طفويلّ  بأسلوب  البكماء.. 
بدماثة الّلغة الحييّة تستضيفك الـ"حنظليات" إىل رحلة يف التّخوم 
برائحة املوت الجميل، والبؤس األنيق، واملحظور الحالل. وكيفما 
أن  يجب  ال  َمْن  وقار  ببعض  فتحّل  املنظور،  من  وقوفك  كان 
يَطَمَس التّأويُل بحرضته عمق التّفاصيل... يأخذك منري الّصويدي 
من  تقُف  والّدمع،  الّطني  لظى  من  قّداٍس  إىل  تُْحِرم  لم  حيث  من 
النّصوص يف اختالجها كما لو كنت تقف مع "حنظلة العيل" عىل 
مشهد داٍم يلّفه الحزن املرتّل يف التّقاسيم... يرشف  بك "حنظلة" 
عىل نفوق األحالم ويتجّشأ مع قارئه مرارة مزمنة، باللغة ينسج 
بنت  آمال  التّأبني، سعاد،  أوجاع  قارئه  أكفان شخوصه ويقاسم 
أحبّت  اّلتي  الغنيّة  ياسني،  محّمد  عزيز،  محّمد  صالح،  الحاج 
زميلها، املثقف املنبوذ، جميعهم حبّات ملسبحة املرارة، تعبرية عن 
نّص  يغفل  وال  املتوّهجة...  اآلمال  رشيان  وانقصاف  األحالم  وأد 
الّصويدي عن توريطك يف سخرية، يلبسها بردة ورع عاله الّصدأ. 
تقف  مع "ناجي أبو عيل" و"سعيد األعور" وبائع الخضار وعبد 
"أبي  مع  تتشاكل  نماذج  عند  املستعملة،  األحذية  بائع  الستّار 
الفتح اإلسكندري" ولكنّها تتقاطع معه حني تتحّول "الكدية" من 
خرق املنوال إىل تقديس االحتيال.   تعاىل الّصويدي فلم يوافق ولم 

ينافق. فريَض حنظلُة أن يكون شاهد حقٍّ شهيَد حقائَق.

مدخل رابع
• حين تتجّشأ الّنصوص أشكالها

توهم عناوين الّلوحات أنّها من جنس املقامات إالّ أنّها رسعان 
ما تخاتل قارئها لتزّف أوهامه يف التّجنيس،فنّص "حنظليات" ال 
يخضع إىل سلطة املقاربات األجناسيّة، هو نّص هالمي، هو بعض 
نصوص  أنفاس  تهّدج  اآلخر  وبعضه  الغائب  الحارض  سرية  من 
تسكن املخيال وتعّرش فيه دون وصاية عليه، يحرضك الحريري 
وطه حسني وقد تصادفك ظالل من محّمد شكري وحنّا مينه وعبد 

تذْر إىل عسف  الّظنون بمنسأتك، وال  إىل  تَْرِم  الّرحمان منيف، فال 
األثر  صاحب  حرص  واملقروء...  القارئ  فيخيب  أرشعتك  التّأويل 
أن يكون نّصه سليل مدّونة رسديّة أصيلة، جمعت بني أشكال من 
القّص القديم أثيلة، فحوى النّّص ثنايات ضمر حضورها يف القّص 
املعارص )الّسند واملتن / النّثر الفنّي والّشعر / الخفاء والتّجيّل...( 
أهّم  لعّل  القص؛  سنن  يف  التّجريب  من  مساحة  يغفل  لم  أنّه  إالّ 
مياسمها تداخل األصوات ولعبة التّقامص اّلتي يتقنها... إنّه نّص 
ولم  املنوال  يجامل  لم  نّص  لوحة،  كّل  مع  مساره  ينحت  متمّرد 
يناوئه، نّص مسكون بجرأة الوشم اّلذي يحفر يف الّذاكرة أخاديد. 
األجناسيّة  املقوالت  نُُفوَق  يعلن  حنظليات  نّص  إّن  القول  يكفي 
ويبرّش بــــ"الّشكل امُلْشِكِل" اّلذي تتهاوى بحرضته التّصنيفات 

التّبويبيّة التّقليديّة.
فإذا كان رشف النّصوص يف ما تفتحه من مساحات مغفلة، 
ومراوغة  املنوال  تقويض  يف  الّسبق  عصا  "حنظليات"  فلنّص 

َرة. املقوالت األجناسيّة امُلَسوَّ

• القّص والتّحوير الجينّي للوقائع
يرتك نص الّصويدي يف قارئه ما يجد املوصوب من أثر الحقن، 
يجمع عليه من األلم مربحه ومن اللّذة أنشاها، فعل الخدر ال تدري 
أَْهَو من جّر الّلغة عىل حسك الواقع أم لتربّؤ الّدوال من مدلوالتها، 
فال األشياء وال األسماء تهدهد أنس إحاالتها، بل لعّلها تتواطأ عىل 
القارئ لتتشّفى به منه، وتوّرطه بحسن ظنّه... يناوئُ النّّص ِبْكَر 
والنّاجي"  بـ"آمال"  األمنيات  تخسف  حني  املسّميات  يف  اإلحالة 
و"سعيد".. كّلها رموز تتهاوى أمام جّرافة اإلحباط ومعاول واقع 
يتفنّن يف إذالل رماد األحالم... واملسجد ينزع بردة املقّدس ليصبح 
فضاَء املسكوت عنه فينا؛ رياًء وسمعًة ونفاقا واسرتزاقا. كما أّن 
عًصا  املضاِف،  تفاصيِل  يف  املعنى  كذبوِل  اّمحاٌل  يعرتيها  املدرسة 
غليظة وصوتا كالّسوط واحتقارا كأنّه الفناُء ينسج من األنفِس 
أكفانًا. ولم تكن األرسة بمنأى عن هذا االنزياح حني زرعت مرارة 
الحنظل يف القلوب، وصادرت حّب املحبنّي وأُنَْس املستأنسني، فكان 
صدى  إال  يكن  لم  اّلذي  والكيان  يتمَّ  لم  اّلذي  املعنى  نافلَة  املوُت 
برت  قاعدة  عن  املؤسسة  تشّذ  لم  بها  وأُْسَوة  صداه.  يجرّت  لجوع 
األحالم ووأدها، فاستثمرت يف الخدالن كّل اقتداراتها ومقّدراتها... 
ال يستبكَي  الّصويدي حتّى  يرتّفق منري  واحد.   لوجه  عّدة  وجوه 
واالنتحار، عن  املوت  يحّدثك عن  فيه،  الهموم  يستنبح  قارئه وال 
والتاّليش..  االنكسار  عن  والتّشّظي،  الغربة  عن  والخذالن،  اليأس 
فيفيّل شعث الّدامي من هّمك اّلذي تصادره حرجا أوكربياء أوقهرا، 
هذا  كّل  الّصويدي  يأتي  عليك...  ليثوروا  أرساك  فيك  يحّرر  فكمن 
دون كبري تكّلف أوعناء، بأسلوب يستمرئ الحكي الطفويلّ، تشّدك 
إليه عفويّة رسديّة أقرب يف توصيفها إىل" الّرسم العفوّي"، يمتح 
وليلة"  ليلة  "ألف  ومن  ومراسمه،  الّشعبي  الحكي  من  أسلوبه 
فيه  األصوات  فوىض  الحديث  القّص  ومن  وإبطاءها،  إرجاءها 
وُحّماها، ومن الرّسديّة العربيّة القديمة شكلها ومنوالها.. يتحّول 
القّصاص بمرسوده مّما هو ذاتّي حينا أقرب إىل الّسرية الّذاتيّة إىل 
الواقعي فالتّسجييل واالستقصائي، لكّن ذلك لم يُنِْه زخم الّشكل 
وثراءه، فيقف القارئ يف نصوٍص عىل بعض إرشاقات هي أقرب إىل 
نصوص الترّبيزي وجالل الّدين الّرومي أو لعّلها بعض ما نام عنه 
هذيان ألتور ريمبو أو تهويمات لويس أراغون.. هكذا حاول منري 
فال  الواقع  جمرة  كّفه  يف  يرّوض  وأن  اآلهة  يلتقط  أن  الّصويدي 
تؤذيه وال تحرق قارئ مجموِع نصوصه، تزّوَد إىل مرارة الحنظل 
الـ"حنظليات"  يف  املسترشي  املوت  رائحة  األساليب،وإىل  بعذب 
النّّص من  أوفر حّظ  املرجعي... فكان  التنّنويع  بإغناء مساحات 

ذاته تجميل القبيح أو التّحوير الجينّي للواقع.
قد يكون منري الّصويدي كتب نصوصه لذاته، إال أّن له يف كّل 

نفس صدى وله من قارئه يف كّل جرح ألم.

الّصحبي الّسالمي

منري الصويدي

حنظلة الّشاهد والّشهيد أو حني يستاك اجلرح باملرارة 
يف »حنظليات« ملنري الصويدي
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رواية  عىل  مقترصة  القراءة  تكون  أن  العادة  جرت 
واحدة ولكّن اطالعنا عىل روايتْي "غالية" لهند الزيادي 
رغم  متقارب  وقت  يف  القاسمي  لشادية  و"الفرناڨ" 
اختالف تاريخ صدورهما )...( وتقديمهما معا يف لقاء 
افرتايض جمع بني الكاتبتني نبهنا إىل أوجه التقاطع بني 
االئتالف واالختالف  النظر يف أوجه  إىل  الروايتني ودفعنا 
كل  لدى  الكتابة  خصوصية  عىل  للوقوف  الروايتني  بني 
يف  املشرتكة  السمات  بعض  وعىل  جهة،  من  روائية 

الرواية التونسية النسائية من جهة أخرى. 
العنوان  أهمية  يف  الروايتان  تشرتك  العنوان:    -
"غالية"  رواية  يف  ومضمونها.  الرواية  بنية  يف  وأثره 
ويحدد  الرئيسية  بالشخصية  يتعلق  علم  اسم  العنوان 
رواية  أو  الشخصية  رواية  باعتبارها  الرواية  نوع 
الحنني  يف  تظهر  رومنسية  نزعة  ذات  نسائية  سريية 
الطفولة  بعالم  التعلق  أو  البسيطة  الريفية  الحياة  إىل 

والرباءة واسرتجاع الذكريات الجميلة. وأما رواية 
"الفرناڨ" فإن العنوان يتعلق بموضع هو موقد 
ومحدد  لألحداث  الرئييس  املكان  وهو  الحمام 
أو  الرئيسية  الشخصية  به  تقوم  الذي  العمل 
هنا  ومن  )فرانڨي(  تميزها  التي  املهنية  الصفة 
ورواية  الشخصية  رواية  ال  املكان  رواية  كانت 
يعني  ما  وهو  سريية،  رواية  منها  أكثر  رمزية 
النار  )رمزية  الرمزي  التخيييل  البعد  طغيان 
أساسا( عىل الرواية بينما يطغى البعد التاريخي 
العنوان  يميز  إذن  "غالية".  رواية  يف  واملرجعي 
النزعة  الكتابة:  يف  بنزعة  كاتبة  وكل  رواية  كل 

لدى  الشخصية  عىل  الرسد  وتمركز  التاريخية  املرجعية  السريية 
هند الزيادي يف "غالية" والنزعة التخييلية الرمزية وتمركز الرسد 
عىل املكان لدى شادية القاسمي يف "الفرناڨ". دون أن ينفي هذا 
أن رواية "غالية" ال تخلو من أبعاد رمزية وأن رواية "الفرناڨ" ال 

تخلو من أبعاد تاريخية مرجعية كما سنرى.
- البناء الروائي: تختلف الروايتان من جهة املعمار الفني. 
فرواية غالية غري مقسمة إىل فصول سواء كانت مرقمة أو معنونة 
مخصصة  الرجل(  )غالية/  حكايتني  بني  املراوحة  اعتمدت  بل 
بينهما  ومميزة  )الرسد/الرتسل(  الخطاب  من  نمطا  حكاية  لكل 
للعتبات  كبرية  أهمية  تويل  ال  أنها  يعني  ما  وهو  الخط.  بنوع 
أما  وتأويله.  القارئ  فهم  وعىل  املتن  عىل  أكثر  وتعول  )الفصول( 
من  يتكون  فصل  كل   )9( فصول  إىل  فمقسمة  "الفرناڨ"  رواية 
خمس مقاطع رسدية مرقمة )5-1( إضافة إىل كون الفصول كلها 
5 يف  إىل   1 الفصول من  ذلك جعلت  أكثر من  بل  مرقمة ومعنونة، 
الجمع بما يدل عىل  9 يف صيغة  إىل   6 املفرد والفصول من  صيغة 
عناية بالعتبات واهتمام بالشكل وهندسة املعمار الفني عىل نحو 

متماسك ومنظم. 
الكاتبة  اعتمدت  "غالية"  رواية  يف  السردي:  المنظور   -
الفصول  يف  الحكايتني:  باختالف  الرسد  يف  مختلفتني  طريقتني 
املتعلقة بحكاية غالية اعتمدت األسلوب الرسدي املألوف وراوحت 
الحكاية،  خارج  عليم  راو  إىل  مسندا  الغائب  بضمري  الرسد  بني 
والرسد بضمري املتكلم مسندا إىل غالية باعتبارها ساردة-شخصية 
معرفة  تملك  ال  طفلة  باعتبارها  املعرفة  محدودة  بل  عليمة  غري 
كافية بالعالم، وهو ما يطبع الرسد بطابع الرسد السريذاتي. ويف 
الفصول املتعلقة بحكاية الرجل الذي سكن الربج اعتمدت أسلوبا 
"الفرناڨ"  رواية  أما  الرتسيل.  األسلوب  هو  الرسد  يف  مخصوصا 
يرسد  الحكاية  خارج  املعرفة  كيل  عليم  سارد  عىل  كلها  فتعتمد 
عن  تخلت  القاسمي  شادية  أن  هنا  واملالحظ  الغائب.  بضمري 
منظور الرسد الذاتي وتعدد األصوات والرؤى الذي اعتمدته يف رواية 
"رايات سود" فهل وجدت يف الراوي العليم املهيمن صوته ورؤيته 
ما يريحها من عناء االنتقال من منظور إىل آخر وصعوبة الرواية 

متعددة األصوات؟
- لغة السرد: تتميز رواية "غالية" بالتعدد اللغوي والتهجني 

بل  التونسية  والدارجة  الفصحى  بني  زاوجت  حيث 
تاكلسة يف  بجهة  الخاصة  املحلية  الشعبية  الدارجة 
رشح  منها  اقتىض  ما  وهو  معينة،  تاريخية  فرتة 
العديد من املفردات والعبارات الدارجة يف الهوامش. 
أما رواية "الفرناڨ" فتكاد تخلو من التعدد اللغوي 
لغة  الرواية  كامل  يف  هيمنت  إذ  واألسلبة  والتهجني 
واحدة هي لغة السارد بل الكاتبة واختارت أن تكون 
لغة  وحوارا،  رسدا  البليغة  الفصحى  باللغة  الرواية 

السارد وجميع الشخصيات تتكلم اللغة نفسها بالفصاحة والبالغة 
نفسها بغض النظر عن اختالف مستوياتها الثقافية وانتماءاتها 

االجتماعية وأحوالها النفسية. 
- الحكاية زمانا ومكانا وأحداثا: تجري حكاية "غالية" 
زمانا يف فرتة االستعمار الفرنيس بينما تجري حكاية الرجل الذي 
سكن الربج يف فرتة االستقالل. وتجري الحكايتان مكانا يف املكان 
نفسه تقريبا وهو الربج الكائن يف ريف من أرياف تاكلسة بالوطن 
القبيل. وهو ما يجعل الرواية وإن دارت أحداثها يف الربج تدور يف 
يف  أحداثها  فتدور  "الفرناڨ"  رواية  أما  املفتوح.  الريفي  الفضاء 
أواخر الحكم البورقيبي وبداية حكم بن عيل، أي مرحلة التسعينات 
التي اتسمت بالتأزم وتزايد العنف والقمع السيايس. وأما مكانها 
املغلقة،  وبالفضاءات  العاصمة(  )الزهراء-  املدينة  بعالم  فاقرتن 
اختلف  ولنئ  الزنزانة(.  أو  السجن  الحمام-  أو  )املوقد  والرسية 
خاصة:  أجواء  روائي  عالم  كل  عىل  وأضفيا  املكانيان  الفضاءان 
أجواء ريفية رومنسية ملؤها االنفتاح والحرية واالنسجام وأجواء 
فإن  واملعاناة،  والعداء  والعنف  االنغالق  ملؤها  كابوسية  مدينية 
وإعادة  املايض  إىل  العودة  يف  ومرجعيا،  زمانيا  تشرتكان  الروايتني 
كتابة التاريخ، لكن ليس التاريخ الرسمي أو تاريخ السلطة، وإنما 
تاريخ املهمشني واملقموعني وتصوير حياة عامة الناس البسطاء 
من فقراء ومستغلني وكادحني وما يسودها من معاناة واضطهاد 
الرمزية يف  الرومنسية يف "غالية" واملسحة  وحرمان رغم املسحة 

"الفرناڨ".
"غالية"  عالم  تتحرك يف  التي  الشخصيات  الشخصيات:   -
بني  غالية  جمع  إىل  وإضافة  نسائية،  شخصيات  أغلبها  الروائي 
الساردة والشخصية الرئيسية، تنتمي أغلب الشخصيات األخرى إىل 
عالم النساء وبقي الرجل حضوره ثانويا وهامشيا وغري فاعل ومع 
ذلك كانت صورته يف الغالب إيجابية خالفا للمرأة التي رسمت لها 
صورة سلبية فبدت متسلطة أو مضطِهدة أو مهملة لبناتها )والدة 
الروائي  "الفرناڨ"  عالم  يف  تتحرك  التي  الشخصيات  أما  غالية(. 
"بطل"  كون  إىل  وإضافة  ذكورية  رجالية  شخصيات  فأغلبها 
الرواية شخصية رجالية ذكورية )صفوان( فإن أغلب الشخصيات 
األخرى من الرجال ويف املقابل بقيت الشخصيات النسائية ثانوية 
وكونها  )األم(  للبطل  أذى  مصدر  كونها  بني  ترتاوح  وهامشية 

موضوع متعة أو عنف أو استغالل. وال شك يف أن 
انعكس عىل طبيعة  قد  الروائيني  العاملني  اختالف 
وسلوكها  والذهني  النفيس  وتكوينها  الشخصية 
وأفعالها. فرغم تعرض كل من غالية وصفوان إىل 
العنف واالضطهاد وسوء املعاملة من قبل الوالدة 
النفسية  واالنعكاسات  األفعال  ردود  فإن  وغريها 
واجهت  فغالية  تماما.  مختلفة  كانت  والسلوكية 
وبحثت  والكفاح  والتحدي  باإلرادة  الوضع  هذا 
والقراءة  والتعلم  العمل  طريق  عن  الخالص  عن 
صفوان  أما  كذلك.  والحب  الحلم  طريق  وعن 
تركت  صغريا  لها  تعرض  التي  املعاملة  سوء  فإن 
بداخله عقدة نفسية ومركب نقص وهو ما زرع 
يف نفسه الشعور بالنقمة عىل اآلخر والكره وحب 
االنتقام فكان رد فعله عدوانيا وعنيفا عرب القتل 
أفرز  ما  وهو  والتعذيب.  واالغتصاب 
قبلت  وسلبية  متأزمة  معقدة  شخصية 
يف  وانخرطت  السائد  وسايرت  الواقع 
ونظامه  املتعفن  االجتماعي  نظامه 
حد  بلغ  األمر  إن  بل  القمعي  السيايس 
إنكار هويته وماضيه وتقمص شخصية 

أخرى اسما ودورا وسلوكا. 
تتقاطع  والدالالت:  القضايا   -
والدالالت  القضايا  بعض  يف  الروايتان 
وتختلف يف أخرى. فكالهما تطرح قضية 
املرتتبة  واالجتماعية  النفسية  اآلثار 
يف  املعاملة  تلك  تخلف  يكربون  فعندما  األطفال  معاملة  سوء  عن 
وتكون  حياتهم  عىل  تنعكس  نفسية  واضطرابات  عقدا  دواخلهم 
الشخصية ناقمة عىل املجتمع وعدوانية تنقلب من دور الضحية إىل 
دور الجالد املتوحش شأن صفوان يف "الفرناڨ"، أو تكون شخصية 
متحدية وحاملة ولكنها تبقى شخصية هشة غري قادرة عىل تغيري 
الروايتان  تقاطعت  ولنئ  غالية.  شأن  ماضيها  ونسيان  واقعها 
كذلك يف تناول سرية شخصية تتعرض ماضيا إىل أشكال من العنف 
وتعيش ظروفا اجتماعية صعبة وتعمل عىل مواجهتها وتغيريها، 
والقيم  شخصية  كل  اتخذته  الذي  املسار  يف  تختلفان  فإنهما 
واألفكار التي تحملها والنموذج الذي تمثله. فغالية تجسم مسارا 
إيجابيا وتمثل قيما بناءة )املعرفة والعلم- اإلرادة والعزيمة- الحب 
والتضحية( وترمز إىل نموذج املرأة املتحدية الحاملة بتغيري واقعها 
وبمستقبل أفضل. أما صفوان فيجسم مسارا سلبيا ويمثل "قيما" 
هدامة مدمرة )الكراهية- النقمة- العنف( ويرمز إىل أنموذج الرجل 
لكل  املتنكر  الواقع  مع  سلبيا  املتأقلم  الهوية  مضطرب  املأزوم 
الذات  تحقيق  إىل  الطرق  بكل  الساعي  واإلنسانية  األخالقية  القيم 
وتجاوز املايض. ولنئ كانت الروايتان تتقاطعان كذلك يف اإلحالة إىل 
فرتة معينة من تاريخ البالد التونسية موسومة بالبؤس واملعاناة 
من  مظاهر  عن  وتكشف  عيل(  بن  )االستعمار/حكم  واالضطهاد 
عىل  خاصة  الضوء  مسلطة  االجتماعية  الطبقات  بعض  حياة 
البعد  يف  تتقاطعان  كما  واملضطهدة،  واملقموعة  املهمشة  الفئات 
تشتغل  رواية  كل  فإن  التخييلية،  أو  املرجعية  لألحداث  الرمزي 
والسريي  التاريخي  يغلب  فبينما  مختلفا.  ورمزيا  دالليا  اشتغاال 
عىل رواية "غالية" ويبقى البعد الرمزي ثانويا وضمنيا- إذ ترمز 
الرواية عرب سرية غالية إىل الحلم والحرية واألخوة والتعليم والقراءة 
الرواية تحتاج  أبعاد رمزية مشتتة ومبثوثة يف  وكفاح املرأة وهي 
"الفرناڨ"  رواية  عىل  الرمزي  يغلب  وتأويل-  تدبّر  إىل  القارئ  من 
ويرتاجع السريي والتاريخي إىل الوراء ليكون مجرد خلفية أو إطار 
للحكاية. والرواية فضال عن ذلك تشتغل عىل رمزية النار باعتبارها 
رمزية مركزية وبالغة كربى مساهمة يف تحقيق االنسجام الروائي 
بنية وداللة وهو ما يكشف لنا عن شعرية خاصة بالكتابة الروائية 
القائمة  الرواية  القاسمي هي شعرية الرتميز وبالغة  لدى شادية 
"رايات  يف  كذلك  اشتغلت  إذ  املوسعة،  أو  الكربى  االستعارة  عىل 
سود" عىل رمزية السواد باعتبارها داللة كربى واستعارة موسعة.

شفيع بالزين 

هند الزيادي
شادية القاسمي

الرواية النسائية التونسية بني االئتالف واالختالف  
"غالية" هلند الزيادي و"الفرناق" لشادية القاسمي أنموذجا



www.acharaa.com العدد 316 - الثالثاء 28 جوان 2022 maghrebstreet@gmail.com

31الشارع الثقافي مسرح

مونودرام  أول  قبل  ما  عرض  يف  هويسة  خالد  املمثل  قّدم 
"السلطة الرابعة " مع عبد القادر بن سعيد يف اإلخراج والنص 

الذي ساهم فيه خالد وناجي الزعريي.
يُحيلنا العنوان إىل رابع السلطات  وهي سلطة إستعاريّة وقد 
 thoMas carLyLe إستعِمل املصطلح ألول مرة الكاتب الربيطاني
يف مؤّلفه Le cuLte des héros ويقصد به قوة تأثري الصحافة 
ويذكر التاريخ كيف دفعت صحيفة "واشنطن بوست" الرئيس 
ُعرف  فيما  اإلستقالة  إىل   richard nixon األسبق  األمريكي 

.watergate بفضيحة
من خالل عنوان هذا العرض إذن  نسترشف أفق موضوعه 
عيل  الوحيدة  شخصيته  حياة  مسار  عرب  دالالته  وحقول 
يف  حقيقي  كمونودرام  العرض  هذا  تصنيف  ويمكن  الشامخي 
الوان  وبني  بينه  معريف  بجهل  التعريفات  فيها  إختلطت  ساحة 
إىل  العرض  هذا  ويحملنا  واملونولوغ.  آب  والستاند  شو  مان 
 ses enjeux رحلة شخصيته امٌلتَعبة مع مهنة املتاعب ورهاناتها
الزعيم(  رحيل  بعد  سنوات  خمس   ( النصيّة  اإلشارات  وحسب 
مع  تقريبا   2011 إىل   وتمتد   1992 سنة  تنطلق  األحداث  فإن 
إشارة صوتية ) أغنية "كلمتي حرة" آلمال املثلوثي( وقد ُكتب 
إال  يعرفها  ال  تفاصيل  يف  موضوعه  من  وتمّكن  بحرفية  النص 
صاحب  الزعريي  ناجي  دور  يربز  وهنا  فعال  امليدان  خرب  من 
الخربة الطويلة إىل جانب إضافات منطلقة من إرتجاالت ممثل 
ا  كبري ومعرفة  بارزة من مخرج قادم من رحم الركح كتب نصَّ
بتوتّر درامي وأّما بُنْيته فقد إستندت إىل تقنية الومضة املاورائية 
خالد  أداء  مثّل  وقد  بينها  اإلنتقال  سالسة  مع   Le fLashBacK

العريض  الجمهور  يعرفه  الذي  وهو  ومفاجأة  إضافة  هويسة 
ممثاّل متميّزا يف الشاشتني الكبرية والصغرية لنكتشف أنه متألق 
أيضا عىل الركح الكبري وهو إمتحان صعب نجح فيه خالد أّوال 
السينمائي وهذا  األداء  أداًء مرسحيا وهو يختلف عن  بتقديمه 
يمتلك  املخرج  وأن  خاصة  واعية  خارجية  عني  حضور  يؤكد 
تجربة أدائية يف النوعني.وثانيا كان أداء هويسة عارفا بمفهوم 
الطاقة متحكِّما فيها عىل إمتداد العرض إىل جانب أناقة الحركة 
املونودرامي  العرض  يف  هيّنة  ليست  مسائل  وهذه  والتحّرك 

بالخصوص.
جهد  عن  كاشفا  أدواته  من  متمكِّنا  فكان  اإلخراج  وأما 
وجديّة يف ساحة يعرض فيها البعض مرسحيات جاهزة مسبقا 
أياّم معدودة وكان اإلنتقال بني املواقف  préfaBriquée تُنجز يف 

 L'espace scénique الركحي  الفضاء  كامل  عىل  ُمشتِغال  سلسا 
وواعيّا باألمكنة الركحية Les Lieux scéniques ) املنزل ،املكتب، 
املطبعة، الشارع..( وإستغّل بذكاء عىل تباينها بواسطة اإلضاءة 
وأما الديكور فكان مقتِصدا حيث نرى ِمشجبًا عىل يسار املتفرج 
منفردا  وكرسيا-أريكة  العرض  أثناء  الشخصية  مالبس  لتغيري 
 pLurifonctionneL اإلستعماالت  اللون متعدد  أحمر  عىل يساره 
جلس عليه املمثل ، وقف فوقه، وراءه ، بجانبه وإستلقى تحته 
تبًعا  مختلفة  جسدية  وضعيات  تخلق  إخراجية  إشارات  وهي 
الركحي  الفضاء  خلفية  يف  الوسط  ويف  الدرامية  اوضعية  لتغرّي 
الجمهور  مواجهة  يف   Baroque باروكي  بإطار  مرآة  فتوجد 
ا إىل الركح ليصبح جزءا منه كما أن املرآة تصنع  فتعكسه ُمرتدًّ
ُعْمقا une profondeur يظهر عند تحرك املمثل وتجعل حضوره 

الركح  يمني  عىل   aBat-jour األباجور  .وأّما  ُمسطَّح  غري 
بالغ   un éLéMent عنرص  فهي  اإلنارة  يف  لوظيفتها  فباإلضافة 
الفيلسوف  مصباح  إىل  ويحيلنا  املرسحية  موضوع  يف  الداللة 
شوارع  يف  نهاًرا  مصباحه  يحمل  كان  الذي   diogène اإلغريقي 
أثينا وعندما ُسئل عن رس حمله املصباح نهارا أجاب بأنه يبحث 
عن الحقيقة وهو تماما ما تبحث عنه الصحافة وغايتها فكانت  

قطعة الديكور هذه إشارة ديوجينية بالغة الداللة.
 ( LuMière de source  اإلضاءة تراوحت بني إضاءة مصدر 
 LuMière à point الركحي   الفضاء  إضاءة خارج  إىل  االباجور( 
 079 املتوسط  واألزرق   204 الشفاف  عىل  خاصة  إقترصت 
إضاءة  العمل عىل خلق مناطق  تم  ملناخ مشهدي وقد  تأسيسا 
ُمحّددة حسب األمكنة الركحية. املوسيقى إعتمدت عىل فواصل 
بآلة البيانو بني املشاهد عند تغيري املالبس ومجموعة من األغاني 
املرجعية مثل ) حلوة يا بلدي لداليدا ، ces gens-Là لجاك برال 

وكلمتي ُحّرة آلمال املثلوثي ( .
كاشفا  عمال  إعتبارها  يمكن  الرابعة"  السلطة  مونودرام" 
الصحافة  عالم  خالل  من  تونس  تاريخ  من  هامة  مرحلة  عن 
ويمكن مقارنتها بمرسحية " غسالة النوادر" للمرسح الجديد 
مواضيعها  بني  من  بدورها  وتناولت   1980 سنة  ظهرت  التي 
النوع  إختالف  مع  طبعا  ورهاناتها  بالصحافة  السلطة  عالقة 

والجمالية واألدوات والسياق التاريخي.
عىل  مشهدية  سلطة  الرابعة"  السلطة   " فرضت  لقد 
اإلستسهال  مع  قاطعة  وصوتية  برصية  ومتعة  متفّرجيها 

املنترش يف الساحة املرسحية.

أ.أنور الشعافي )مسرحي(

"السلطة الرابعة"
لخالد هويسة وعبد القادر بن سعيد : 

مونودرام سيذكره التاريخ

املمثل خالد هويسة 
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ُقّدم العرض ما قبل األول ملرسحية »تائهون« مساء األربعاء 17 
ماي 2022 يف قاعة الفن الرابع، أما العرض األول فكان بالقاعة 

نفسها، مساء السبت 25 جوان 2022، أمام جمهور متنوع . 
»تائهون« مرسحية من إخراج نزار السعدي
نص: عبد الحليم املسعودي ونزار السعيدي

دراماتورج: عبد الحليم املسعودي.
أداء: رمزي عزيز، جمال سايس، انتصار العيساوي، تومارض 

الزريل، محمد شعبان، عيل بن سعيد، صادق الطرابليس.

السينمائية.  الطريقة  رآه غريي ربما، مرسحا عىل  رأيته كما 
والصمت  الفراغ  بني  مزج  الجديدة،  املشهدية  بالتقنيات  استنجد 
الشخوص  تطوف  الحر  التفكري  من  سحابة  الضوئي،  والضباب 
الفرجة  فتصبح  وتتخّفى  الركح  عىل  تتلون  جريمة  والفضاء، 

مقلقة وكلنا متهمون بقتل أم إرشاق.
هذه  وتُحدث  بها،  تنكل  أّمها،  تقتل  مراهقة،  فتاة  »ارشاق« 
الجريمة رجة يف االعالم، والشارع والوسط الرتبوي واالجتماعي. 
متشعبة،  متوترة،  األقوال  كل  والتحريات،  التحقيقات  تتحرك 
من  املساءلة،  تتعقد  الحكاية،  عىل  الغموض  يهيمن  متداخلة. 
ارشاق،  منه  جاءت  لظالم  قتل  هو  هنا  القتل  هل  من؟  يسائل 
البشعة  الجريمة  يف  ساهم  من  نفسها؟  نظر  يف  مظلمة  فجعلها 
؟ من صنع من »ارشاق« مرشوع قاتلة؟ املدرسة، األستاذ، األب، 

األّم؟ أم كلهم مجرمون؟ 
وحده األستاذ، من كان قادرا عىل لوم نفسه، من كان قادرا 
عىل االعرتاف بأنه متوّرط يف جعل »ارشاق« ظالما. ينفلت العنف 
من املحيل إىل العاملي، كما تنفلت دماء الجريمة وتنسكب يف تخثر 

مقلق. 
ارشاق لم ترشق عىل الركح، بل اغرتبت وسط خطابات اإلعالم 
استعملتها وسائل اإلعالم خبأتها السلط القضائية، كانت غريبة 
حتى عن أبيها »املزاودي« الذي استغل هو اآلخر لحظة ظهوره يف 
االعالم ليتحدث عن مأساة »فن املزود« والبسيط والعامل اليومي، 
ليصبح  األصل.  العراقية  إرشاق  بأم  الهشة  عالقته  عن  ليتحدث 

منظورا إليه عىل أنه بريء،..
ويف مكان آخر يظهر استاذها الذي نسب لنفسه تهما أذنبته. 

يُوّرط العرض املدرسة واألنظمة الرتبوية واألم يف جملة االخالالت 
التي جعلت ارشاق مجرمة تقتل أمها ثم استاذها.

التعليم  مؤسسة  األرسة،  مؤسسة  انفالت  العمل  يفضح 
مؤسسة القضاء، مؤسسة اإلعالم والشارع أيضا، ولكن ال تظهر 
هذا  وضع  كان  لألستاذ. ربما  ُوّجهت  التي  التهمة  إال  الصورة  يف 
مشحون  مختل،  عالم  وسط  يعيش  كان  مخصوصا ألنّه  االستاذ 
بالعنف والفوىض والدمار، كل الصور مختلة. إنه واقع تائه، لذلك 
نحن تائهون فعال أمام الفرجة كما تاه املمثلون عىل الركح وسط 
أوجاع قاتلة وصور متناحرة وأصوات متداخلة وموسيقى مرعبة، 
وسط فراغ فيه كريس أحمر، يحرض أحيانا فقط، ليتحدث عليه 

املتهمون أو املعرتفون..
هو كريس وثري لكن لونه موجع، مفزع كالدماء التي انسكبت 
بالوجع  مملوء  كريس  شعبان،  محمد  املمثل  وراء  الشاشة  عىل 
ارشاق  بالجريمة.  واالعرتافات  املساءالت  كريس  هو  بالقسوة، 
هربت وصارت عىل ساحة العنف املدوي...ماتت ارشاق أشد موتة 

ألن الحياة ماتت يف ضلوعها عىل أرض وطن خائن.

تُفكك، تعري واقعا مريضا، استحوذ عليه  تفضح املرسحية، 
بالدة  تفضح  الخفّي،  وغري  الخفي  العنف  عنه،  املسكوت  العنف 
وسائل االعالم وتحولها اىل تهريج ركيك، تفضح مماطلة الجميع 
كلنا  األستاذ..  الفقري،  للعبد  االتهام  أصابع  وتوجه  الحق   أمام 
نتهم األستاذ واملؤسسة الرتبوية ولكن ال نقر فعال من جعل من 
إىل خراب، من دمغج  الرتبوية  املؤسسة  األستاذ عنيفا، من حول 
ذاكرة األجيال، من تالعب، من كان يحرك الخيوط خفية يف الظالم.
النتائج لكن علينا أن نتتبّع الخلفيات، ونحفر يف  نحن ال نرى إال 

املسارات الخفية للعنف. 
ولكن كنا ننتظر رواية إرشاق، عىل لسانها، لم أصدق كل من 
تكلم وروى حكايتها، ألن ما ستقوله ارشاق مختلف تماما..ليت 
لكنها  الغائبتني،  فهما  وأمها.  ارشاق  لنا  أحرض  السعيدي.  نزار 
وليت  وجسدها  بلسانها  تكلمت  ارشاق  ليت  لألحداث،  املحركتان 
أمها كانت بلحمها لتدافع عن التهم التي لصقت بها. هل يمكن 

ألم أن تخون حليبها باطال؟ 

العرض األول  لمسرحية تائهون )Dark Side( لنزار السعيدي :

من لعنة الظالم األول إىل لعنة الغفران املستحيل

»وتونس يف القلب، أجمل عاشقة ال تخون«
)الشاعر ضو ضيف الله(

»الشاذيل  الثقافة  بمدينة  األوبرا  مرسح  قّدم   
من  والعرشين  الثالث  الخميس  مساء  القليبي«، 
شهر جوان الجاري، عرض »ودوني«، لعماد عمارة 
وزياد الزواري. »ودوني » عرض جمع بني مرسح 
األوبرا، قطب البايل والفنون الكوريغرافية، الفرقة 
األوركسرت  بمشاركة  الشعبية،  للفنون  الوطنية 
دمق  راسم  املايسرتو  بقيادة  التونيس  السمفوني 

وعازف الكمان زياد الزواري. 
قرقنة  جزيرة  عىل  تحكي  أغنية  هي  »ودوني« 
زياد  الفنان  أّداها  الصحي،  الحجر  فرتة  خالل 
عمارة  عماد  نفس  يف  األغنية  هذه  تركت  زواري. 
عنارص  إليها  وأضاف  فاستعملها،  عظيما،  أثرا 
كوريغرافية وعنارص تراثية أخرى،  فكانت بمثابة 
فسحة استكشافية تقوم بها الفتاة »شوق«  داخل 

وبرتتيل  الراقصة،  اللوحات  يف  باملشاركة   ، التونسية  البالد 
قصائد مغناة جادت بها  قريحة الشاعرة جميلة الجاليص.  

الوترية  اآلالت  بني  جمع  جامع،  عرض  »ودوني« 
بني  جمع  القصبة...(،  املزود  )الزكرة  الشعبية  واآلالت 
مختلفة   أنماط  بني  الشعبي،  والرقص  الكوريغرايف  الرقص 
وبالحركة  بالصورة  والرسد  الشعر  بني  الرتاثية،  األغاني 
الكمان  وبني  والغناء،  املرسح  بني  جمع  وباألكسسوارات، 

والزكرة.

لروح  والعاشقة  املغامرة  الفتاة  »شوق«  رحلة  تمثلت 

الجهات  من  جهة  كل  ورقصات  نغمات  تتبع  يف  االكتشاف، 

التونسية )قرقنة، الكاف، جربة، املهدية....( نجحت »شوق« 

عىل مدى ساعة كاملة يف بث روح مرحة، مشتاقة لتونس،فلم 

تفارق البسمة محياها، وال هدأت عن الحركة. 

تضمن العرض لوحات كوريغرافية متناغمة، ممتلئة فرحا 

يذكر »ودوني«  للوطن.  والتميز  بالخري  وتفاؤال، ومبرشة 
بخريات البالد، وبجهد العباد، ويثمن قيمة العمل والعطاء 
ألجل أرض معطاء. يزرع يف املتقبل »حب الوطن«، يذكره يف 
كل مشهد من املشاهد الراقصة، بالثراء الروحي والفكري 
املنبعث من النغمات والكلمات والرقصات واألكسسوارات. 
ويعلو  تونس  لتنهض  والعطاء،  البذل  قيم  عىل  يحيله 
الزراعة  مشاهد  راقصة  لوحات  يف  يصّور  دوما.  مقامها 
وسط  بالصابة  واالحتفال  املحصول  جني  ثم  والفالحة، 

زغاريد النسوة ورقصات الفرح العاطر. 
عن  الشباب  ردع  يف  »حرقة«  مسلسل  يفلح   لم  ربما 
الهجرة غري الرشعية، ولكن لو شاهدوا هذا العرض ألثار 
فيهم نخوة االنتماء لتونس، وربما يعدلون عن مغادرتها، 
كيان  تهز  فقراته،  مجمل  يف  تنطق  الوطن  محبة  ألن 
املشاهد، لتجعله يفكر ألف مرة قبل أن يعزم عىل الرحيل 
التي تجلت عىل مالمح  الشوق  عنها.  ولذلك فإن رسائل 
من  انبعثت  التي  الفرح  ومالمح  والراقصات،  الراقصني، 
دندنات العازفني واملؤدين الفرديني، كلها حركت هواجس حب 
العرض يهتز شوقا من  للوطن، جعلت كل من يف قاعة  قديم 
جديد ألرض عزيزة، لرتاب يكتنز الخريات، لسواعد تنتج وتجني 
ثمارا، فال تكل وال تمل، تمسح عرقا تصبب من الجبني، وتنظر 
وتغنت  جهاتها،  تراقصت  الوالدة  فتونس  اليقني،  بعني  للغد 
معزوفاتها، ألجل أن تظل شامخة، شموخ الجبال، زاهية زهو 

اليافعني.  

رسائل »عشق وشوق« لتونس  يف عرض »ودوين« لعامد عامرة وزياد الزواري

إعداد : د. فوزية ضيف هللا

صورة من مرسحية "تائهون"

عرض "ودوني"

متابعات



www.acharaa.com العدد 316 - الثالثاء 28 جوان 2022 maghrebstreet@gmail.com

33الشارع ا لثقافي

حسيبة رشدي والسينام
أ.محمد الغريبي

سينما

الفنان  تجربة  عن  سابقة  بطاقة  يف  تحدثنا 
السابع  الفن  عالم  يف  الجمويس  محمد  الراحل 
الخزينة  وأثرى  املرصية  السينما  اقتحم  وكيف 
األغنية  أقحم  وكيف  املغاربية،  السينمائية 

التونسية يف عديد األفالم  فحرضت وتميزت.
يف  للجمويس  والسبق  الريادة  كانت  وإذا 
املطربني الرجال فالريادة النسوية واالمتياز يعود 
 : الحقيقي  وأسمها   ، رشدي  حسيبة  للرقيقة: 
زهرة بنت الحاج محمد عبد النبي ولدت يف بلدة 
الفذة  الفنانة  هذه   .1918 سنة  بماطر  جومني 
كتبت لها كلمات األغنيات خّصيصا، ) من أجلها 
وعىل قياسها( يف األربعينيات: ) تحت الياسمينة 
يف الليل – الموني اليل غاروا مني -  يا اليل عيونك 
الطربي  حضورها  جانب  وإىل  الّسماء...(  يف 
الشاشة  اكتساح  يف  السبق  لها  كان  والغنائي 
لعبد  التارڨي":   " بفيلم  كانت  والبداية  الكبرية 
قصة  عن  ويحكي   1935 سنة  حسني  العزيز 
حّب تدور أحداثها يف قبائل التوارڨ.. صّور الفيلم 
الرائدات  من  رشدي  حسيبة  يعرض..وتعد  ولم 
بإعتبار أن أول مطربة عربية تظهر عىل الشاشة 

هي نادرة يف فيلم أنشودة الفؤاد سنة 1932...
كما شاركت يف فيلم "قلوب حائرة" بمشاركة 
جوزيفني  فرنيس  اصل  من  االمريكية  الفنانة 
فيلم فرسان  ثم مثلت حسيبة رشدي يف  باكار، 

السماء 1940..
وتركت  املرصية  السينما  فنانتنا  وغزت 

بصمة وأثاًرا زمن الكبار بأفالم نذكر منها:
•قلوب محّطمة: مع محسن رسحان وفريد 

شوقي 1946.

•"حّب": إخراج وقصة وسيناريو وحوار عبد 
وبطولة  الشيخ  كمال  ومونتاج  حسني  العزيز 
محسن رسحان  وسميحة أيوب  وفريد شوقي 
قصة  1948...ويحكي  سنة  الفيلم  هذا  وانجز 
مديره  يفشلها  ومغنية  بنكي  موظف  بني  حّب 
ويرغمه عىل الزواج من ابنته ...  وتضّحي املغنية 

من أجل حبيبها وتهّون كّل يشء...
•دماء يف الصحراء : قصة وسيناريو واخراج 
أدوار  يف  وشارك   1950 سنة  عرض  فرينتشو 

البطولة فيه عماد حمدي  وصالح نظمي..
واملغامرات  الحّب  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
واإلنتقام يف الصحراء من خالل قصة جازية التي 
شاقة  رحلة  بعد  أرستها  أفراد  قتلة  من  تنتقم 

ومعاناة.
صدقي   حسني  إخراج  من  الشوك:  •طريق 
ومحمود  صدقي  حسني  وبطولة   1950 سنة 

شوكوكو وزكي إبراهيم..، 
يحكي عن حملة يقوم بها البوليس  ملداهمة 
يف  وتساهم  املخّدرات...  متاجرة  تمتهن  قبيلة 
نجاح هذه الحملة فتاة بدوية وتتوصل إىل إنقاذ 

أفراد البوليس من محاولة اغتيالهم أيضا.
وقام   )1951  ( سنة  أنتج  الحبيب  •إنتقام 
بإخراجه "فرينتشو" وجسد فيه أدوار البطولة 

كل من  سامية جمال ويحي شاهني..
راقصة  تستخدم  عصابة  قصة  ويحكي 

إلصطياد األثرياء، ولكن الحّب يرّوض الجميع.
بعد تجربتها الناجحة يف مرص عادت حسيبة 
األرشطة  من  عدد  بطولة  لتتوىل  لتونس  رشدي 

املهمة نذكر منها:

 jacques Baratier(( باراتياي  •جحا: لجاك 
تونس  بني  مشرتك  انتاج  أّول  وهو   1958
الفرنكفونية  األفالم  ورشكة  حديثا  املستقلة 
الفرنسية عن سيناريو لجورج  السينما  ومركز 
شحادة... قام بطولة الفيلم عمر الرشيف وزينة 
بداياتها... يف  كاردينال  وكلوديا  فايزة   والزهرة 
السنمائي  كان  مهرجان  يف  الفيلم  توج  وقد 

)جائزة لجنة التحكيم (
قامت  سنة1968  الخليفي  لعمار  •املتمرد: 
املمثلة  الفيلم  بطولة  شاركها  وردة  األم  بدور 
الشعري  والحبيب  احمد  سمرية  املرصية 

والحطاب الذيب ورمضان شطا ورشيد قارة....
 1969 الخشني  الخريف: ألحمد  •تحت مطر 

قامت بدور األم فاطمة..
•خليفة لڨرع من إخراج حمودة بن حليمة 
سنة 1969 وقامت بدور زوجة النجار...وشارك 
نور  ومنى  سالم  وفاء  من  كل  الفيلم  بطولة  يف 

الّدين ومحمد كوكة......
 tina عبد الكريم الخطابي : سنة1975 مع•

.auMont

بن  الصادق  إخراج  من  االزياء  •عارضة 
لبناني  صحفي  حكاية  ويروي   1977 عائشة 
عىل  يعمل  شميط(  وليد  بالدور  )يقوم  منري 

تحقيق صحفي حول وضعية املرأة التونسية (.
• يا سلطان املدينة من إخراج منصف ذويب 

سنة 1992.
يعيش  قديمة،  وكالة  يف  الفيلم  أحداث  تدور 
تسيطر  متشابكة  عالقات  يف  األرس  من  عدد 
العذراء  ورملة  عتيقة،  وتقاليد  طقوس  عليها 

انتظار  يف  صغرية  غرفة  حبيسة  تعيش  الشابة 
عودة خطيبها باب من السجن، فرج شقيق باب 
السحرية،  بقدراته  النساء  تؤمن  الذي  املعتوه 
يقنع رملة بالهرب معه خارج سجنها، لكنهما 
املرسومة  الحدود  النهاية عن تجاوز  يعجزان يف 

التي فرضت عليهما.
فيلم  يف  الرشيف  حضورها  أدوارها  آخر  ومن 

"بنت فاميليا " 1997 للنوري بوزيد .
تونيس  )تعبري  فاميليا"  "بنت  فيلم  يحكي 
يعني ابنة االصول( قصة تتحدث عن ثالث نساء 
من أوساط اجتماعية مختلفة، يلتقني بعد غيبة 
طويلة ويجتمعن بعد أن شّقت كل واحدة منهن 

طريقها يف الحياة وتتواىل األحداث.
السينما  آثارها يف  لقد تركت حسيبة رشدي 
التونسية وإقتحمت الشاشات املرصية ونافست 

نجومها باقتدار.
كما نلحظ حضور بعض مطربينا ومطرباتنا 

يف عديد األعمال السينمائية:
القصري  الخليفي  عمار  فيلم  يف   : _علية 
1961 الفيلم الذي  "صفحة من تاريخنا " سنة 
لفيلم  سيناريو  ليصبح  أثراه  و  الخليفي  طوره 

الفجر.
 ،1969 و"أم عباس" لعيل عبد الوهاب سنة 
وحطاب  الدراجي   ومحمد  فائزة  زهرة  مع 

الذيب...
فيلم  يف  الهادي  بدور  قام   : حمزة  _أحمد 
من  صفحة  يروي  الذي   1967 سنة  "الفجر" 
تاريخ الحركة الوطنية: أحداث 1954 قدم أغنية 

"أم عيون كحيلة"..
 La daMe du الحنطور    امرأة  يف  _نعمة 
fiacre يف "الفانوس املظلم" لحمودة بن حليمة 

لعيل  قصة  عن  الطررني"  "بالد  يف  ثالثية  من 
الدوعاجي.

_لطيفة العرفاوي : غنت ومثلت يف "سكوت 
حنصور" ليوسف شاهني. 

_لطفي بو شناق: يف "صندوق عجب" لرضا 
الباهي .

_محمد الجبايل : يف "دار الناس" ملحمد دمق.
وحتى املطربة صفوة ) التي تعترب الجمويس 
صفية  ومع  معه  وشاركت  لها،  روحيا  أبا 
الشامية يف أوبرات "فاطمة وحمادة " قد يكون 
ولوجها الفن تم من بوابة "السينما" فهي كانت 
أواخر  يف  بصفاقس  الهالل"  "سينما  مضيفة 

الخمسينات.
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مهرجان تطوان السينمائي يتوج فيلم 
"ڤدحة" ألنيس لسود وأفالم أخرى من 
بلدان ضفتي المتوسط بجوائز دورته 27

بتطوان،  إسبانيول  بسينما  مؤخرا  الستار،  اسدل 
للمهرجان  والعرشين  السابعة  الدورة  فعاليات  عىل 
بتتويج  املتوسط  األبيض  البحر  بلدان  لسينما  الدويل 
صغري”  الفرنيس”جسد  /اإليطايل/  السلوفيني  الفيلم 
“تمودة”،  الكربى  بالجائزة  الساماني  لورا  للمخرجة 
الخاصة  املسناوي  مصطفى  )جائزة  النقاد  وجائزة 

بلجنة التحكيم(.
كما أحرز الفيلم الفلسطيني/املرصي/ الهولندي/ 
أسعد  أبو  هاني  ملخرجه  هدى”  “صالون  القطري 
الدين  عز  جائزة  عادت  بينما  الركاب،  محمد  جائزة 

مدور للعمل الفني األول للفيلم التونيس “ڨدحة” ملخرجه أنيس األسود.
جائزة  طرابي،  جاك  االيفواري  املخرج  ترأسها  التي  الطويل،  الفيلم  لجنة  ومنحت 
أحسن ممثلة يف املهرجان للممثلة الرومانية لونا شيتو عن دورها يف فيلم “قمر أزرق” 
للمخرجة ألينا كريكوري، فيما فاز املمثل السوري بجائزة التشخيص يف صنف الذكور عن 

دوره يف فيلم  “الغريب “.
الفرنسية  املخرجة  ترأستها  التي  التحكيم،  لجنة  الوثائقية منحت  األفالم  ويف صنف 
القطري “يف زاوية  املغربي/  للفيلم  الكربى “تمودة”  ، جائزة تطوان  ماريون ستالينس 
أمي” ملخرجته املغربية أسماء املدير، فيما عادت جائزة العمل الفني األول للفيلم املغربي 
“رصة الصيف” ملخرجه بالل سالم، بينما منحت للفيلم الفرنيس “نحن” ،ملخرجته أليس 

ديوب ، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

الموت يغيب الفنان الفرنسي جان لوي ترانتينيان 
عن سن 92 سنة  

تويف املمثل الفرنيس جان لوي ترانتينيان بعد مسرية فنية 
حافلة أشهرها فيلمه مع بريجيت باردو يف عام 1956 “وخلق 

الله املرأة”. 
ونال ترانتينيان جائزة أحسن ممثل يف مهرجان كان عام 
1969 عن دوره يف فيلم )زاد( للمخرج كوستا غافراس، كما 
“الحب”  فيلم  يف  دوره  عن  ممثل  ألحسن  سيزار  جائزة  نال 

ملايكل هانيكه يف عام 2013.
“املوجة  حركة  يف  الرواد  املمثلني  أحد  ترانتينيان  وكان 
لو وجان  بيري  إىل جانب جان  الفرنسية  السينما  الجديدة” يف 

بول بلموندو.
جائزة  نال  الذي  وامرأة  رجل  فيلم  بينها  من  فيلماً   130 من  أكثر  يف  بالتمثيل  شارك 

السعفة الذهبية يف مهرجان كان عام 1966.
ابنته  أن تعرضت  ، بعد   2003 النجم تعاطًفا جماهرييًا كبريًا يف فرنسا عام  اكتسب 

ماري للرضب حتى املوت عىل يد صديقها نجم موسيقى الروك.
وتم  الثانية  العاملية  الحرب  ، ونشأ خالل محنة   1930 ديسمرب   11 يف  ترينتنيان  ولد 
السنوات األوىل  أن  ، ثم مستعمرة فرنسية. كان يُعتقد  الجزائر  إىل  إرساله كمجنّد شاب 
، بما يف ذلك  الصعبة  األدوار  للنجاح يف  ترانتنيان تفرس استعداده  التي واجهها  الصعبة 

البلطجية واملجرمني ، من خالل مهنة امتدت ألكثر من ستة عقود.
كان أول ظهور رئييس له عىل الشاشة أمام بريجيت باردو ، التي قيل إنه كانت تربطه 
بها عالقة قصرية وتحدث كثريًا عنها أثناء تصوير فيلم عام 1956 و”هكذا خلق الله املرأة 

” لروجيه فاديم..
كان ترانتينان بشكل عام يتجنب األضواء ، وقد أخرب صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية 
يف إحدى مقابالته األخرية أن الشهرة “لم تهمه”. ومع ذلك ، كان قادًرا عىل إظهار شغفه 
بسباق السيارات – ال سيما الظهور كسائق يف فيلمه الشهري “رجل وامرأة” لكلود لولوش 

عام 1966.
ظهر   ، اإلخراج  يف  جهوًدا  تضمنت  والتي   ، عقود  ستة  من  ألكثر  امتدت  مسرية  بعد 

ترانتنيان املصاب بالرسطان للمرة األخرية يف مهرجان كان السينمائي يف عام 2019.

براد بيت يعلن أنه في نهاية 
مسيرته الفنية 

أعلن املمثل الهوليوودي براد بيت Brad pitt يف ترصيحات 
صادمة إلحدى املجالت املختصة يف أخبار نجوم هوليوود قائال: 
السينمائية،  املرحلة األخرية من مسريتي  أعترب نفيس يف  "أنا 

وهذا الفصل الدرايس أو الثلث األخري منها.
 BuLLet" هما  بيت  للممثل  عملني  العام  هذا  ويعرض 
 ،david Leitch يف 8 اوت القادم وهو من إنجاز  املخرج "train

وفيلم "BaByLon" من إخراج األوسكاري daMien chaZeLLe يوم 
 Margot املمثلة  البطولة  أدوار  يف  ترافقه  ديسمرب   25 امليالد  عيد 

.roBBie

 pLan B رشكة  مع  األفالم  إنتاج  مسار  يف  حالياً  براد  يعمل 
 ana األصل  الكوبية  بطولة   "BLonde" لفيلم  واملنتجة  له  التابعة 
de arMas الذي يتناول سرية حياة الراحلة مارلني مونرو واملقرر عرضه يف 23 سبتمرب  

 rooney Mara,CLaire foy, Jessie املمثالت  بطولة   "woMen taLKing" وفيلم  املقبل، 
BucKLey يركز عىل مجموعة من نساء يتحدن ضد مغتصبيهن.

كانت أيضاً لرباد بيت مسرية ناجحة بعد أن حقق 7 ترشيحات لجائزة األوسكار نالها 
يف مناسبتني، و4 ترشيحات لجوائز اإليمي نالها يف مناسبة وحيدة و118 جائزة أخرى.

مني زكي تستكمل تصوير مشاهدها في فيلم 
"القاهرة مكة"

 أنهت النجمة املرصية منى زكي تصوير مشاهدها يف فيلم 
"القاهرة مكة" الذي بدأ تصويره يف شهر سبتمر املايض بني 
مرص والسعودية وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني 

خليفة.
مكة،  إىل  القاهرة  من  رحلة  أثناء  العمل  هذا  أحداث  تدور 
حيث تقرر منى زكي الذهاب إىل مكة ألداء مناسك الحج مع 
والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغري مجرى 
حياتها، وتصبح يف حرية من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة ويف 

نيتها الخري أو تتجه إىل طريق آخر.
محمد  العقارات  سمسار  مع  قديمة  عالقة  تجمعها  كما 

العمل،  نجوم  باقي  مع  منى  تتقابل  الرحلة  وخالل  األحداث،  سياق  يف  يؤثر  الذي  عالء، 
وتدخل يف العديد من الرصاعات يف إطار اجتماعي تشويقي مثري.

القاهرة مكة من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد عالء،  فيلم 
وخالد الصاوي، ويشارك يف العمل العديد من ضيوف الرشف، ومن إخراج هاني خليفة.

ٱيما ستون في فيلم جديد من 
إخراج يورڤوص النتيموس 

ستنطلق املمثلة إيما ستون يف تصوير مشاهدتها 
بطولتها  من   "poor things" بعنوان  جديد  فيلم  يف 
إخراج  ومن   wiLLeM dafoeو   MarK ruffaLoو

...yorgos LanthiMos

إبداعية  ألسباب  العام  هذا  يعرض  لن  الفيلم  هذا 
وسيعرض يف عام 2023.

 حكاية الفيلم تدور أحداثها يف العرص الفيكتوري، 
والجرأة  واالكتشاف  الحب  قصة  بأنها  وتوصف 

العلمية، وتركز عىل امرأة شابة تدعى بيل باكسرت )إيما ستون( أعادها إىل الحياة شخص 
غريب األطوار ولكنه عالم المع.

السيرة الذاتية لـ مارلين مونرو
في فيلم ينتجه براد بيت

 
فيلم  عرض  عن  العاملية  نتفليكس  منصة  أعلنت 
الذاتية لنجمة هوليوود  السرية  يتناول  الذي   BLonde

الراحلة مارلني مونرو، يوم 23 سبتمرب املقبل، حيث 
يحمل الفيلم العديد من املفاجآت والكواليس التي ال 

يعرفها الكثريون عن مونرو...
إىل  استنادا  مارلني  حياة   BLonde فيلم  ويتناول 
سنة  صدر  أوتس  كارول  جويس  لألمريكية  كتاب 
املأساوي  الجانب  تفاصيل  الكتاب  ويروي   ،2000
التي واجهتها مونرو يف حياتها، وقصة  والصعوبات 
النجومية،  وتحقيق  والشهرة  املجد  إىل  صعودها 
والعديد من األمور الشخصية لنورما جني بايكر وهو 

االسم الحقيقي لنجمة هوليوود الراحلة.
الرغم من رحيل مارلني مونرو يف ستينيات  وعىل 

كانت  أنها  خاصة  الالحقة،  األجيال  واهتمام  فضول  تثري  حياتها  أن  إال  املايض،  القرن 
يف  الراهن تحاكي مونرو  الوقت  يف  أنجح نجمات جيلها، ومازالت نجمات هوليوود  من 

مالبسها وتصفيف شعرها، وحتى طريقتها ىف التعامل مع األخرين.
وفيلم BLonde من بطولة آنا دي أرماس يف دور مارلني مونرو، والنجوم أدريان برودي 
أندرو دومينيك،  تأليف وإخراج  بوبي كانفال، جوليان نيكلسون، وسارا باكستون، من 

وإنتاج براد بيت، جرييمي كالينر، وديدي جاردنري.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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منتصر التبان من "المايسترو" 
إلى  "الثمانية" 

املمثل   ، املايسرتو  مسلسل  يف  دوره  نجاح  بعد 
منترص التبان يشارك يف املسلسل العربي" الثمانية" 

الذي يعرض حاليا عىل إحدى املنصات العربية..
مسلسل "الثمانية"، تكشف أحداثه ما الذي يحدث 
يف  منه  والتخلص  نارص  تصفية  املنظمة  تقرر  حني 
عملية مرّوعة يسقط فيها عدد من الضحايا األبرياء 
ومنهم األغىل عىل قلبه؟، وهل يمكن ملن خرس كل من 
االنتقام؟  سبيل  يف  يملك  ما  كل  عن  يتخىّل  أن  يحّب 
وكيف يخطط نارص للنيل من أعضاء املنظمة، وهل 
يستطيع كشف أرسارها وفضح ارتباطاتها واإليقاع 
بكل من يتعامل معها من رجال أعمال وأهل سلطة 

ونفوذ؟.
مسلسل "الثمانية" مكون من 8 حلقات، ويسجل 
التأليف  التجربة األوىل للمستشار تركي آل الشيخ يف 
واملغرب  مرص  بني  ما  العمل  تصوير  وتم  الدرامي، 

وفرنسا بطولة آرس ياسني، خالد الصاوي، ريم مصطفى، محمد عالء، محمود البزاوي...
 كما يشارك يف بطولة املسلسل عدد من النجوم العرب وهم منترص التبان، جهاد سعد، 

منذر رياحنة، محمد مفتاح، وضاح سوار، فاطمة نارص ...

مهرجان قونيا الدولي لألفالم 
الصوفية بتركيا يكرم المخرج 

التونسي الناصر خمير

السينمائي  "قونيا"  مهرجان  عىل  القائمون  كّرم   
الدويل املخرج التونيس النارص خمري .

ملهرجان  الجديدة  الدورة  هذه  فعاليات  واقيمت 
والشاعر  الصويف  العالم  مولد  ذكرى  بمناسبة  "قونيا" 
املهرجان  الرومي...ويستضيف  الدين  جالل  اإلسالمي 
انحاء  مختلف  من  صوفية،  مضامني  ذات  افالماً 
العالم،حيث يتم قبول األفالم التي تتمتع بصبغة معنوية 

وصوفية يختارها مخرجون مرموقون من تركيا.
يذكر أن النارص خمري املحتفى به يف هذه الدورة هو 
قربة.  مدينة  يف   1948 سنة  ولد  تونيس  ومخرج  أديب 

تحصل عىل منحة من اليونسكو لدراسة السينما يف فرنسا. يقوم بالرسم وبالخط العربي. يشتغل 
اآلن يف مركز جورج بمبيدو الوطني للفن والثقافة.

ولد بقربة، وتربى منذ طفولته عىل الحكاية وثقافتها الخارجة من ألف ليلة وليلة. ليهيم بعدها 
بالتصّوف الذي كان مادة ألفالمه التي أثارت انتباه النّقاد إليه.

تعّلم كيف يرسد الحكاية وكيف يطّورها من خياله الخاص بطريقة ساحرة جعلت "أنطوان 
فيتز" يدعوه عام 1982 لريوي قصص "ألف ليلة وليلة" عىل خشبة مرسح شايلو الوطني، حيث 

كان يحكي أمام النظارة املشدودين إليه طوال ساعة ونصف من ذاكرته وخياله. 
اخرج أول فيلم للسينما يف تونس عام 1975 "حكاية بالد ملك ربي" عن هجرة الشباب العربي 
الذين ال يجدون لهم مستقبال. ثم اخرج بعده بعام فيلم "الغولة" عن مجمعة خرافات يف قريته، 

وهما رشيطان تسجيليان. 
ويف ثمانينات القرن املايض، أخرج نارص خمري فيلم "الهائمون" الذي ظهر عام 1984، وهو 
لوحة تشكيلية فائقة الجمال والتناسق والحرفيّة يف الرغبة بالطلوع خارج قيد املكان، بحثا عن 
فلم  رجالها  غادرها  الصحراء  يف  معزولة  قرية صغرية  عن  يحكي  و"الهائمون"  مفقود..  ماض 
يعودوا وضاعت آثارهم ، بل تحولوا إىل أشباح هائمة يف الصحراء تمر مرة يف العام يف القرية لتأخذ 

معها من بقي يف القرية.
 ،1984 عام  قرطاج  يف  مخرج  أفضل  )جائزة  كثرية  وجوائز  عاملي  تقدير  عىل  الفيلم  حصل 

الجائزة الذهبية يف مهرجان فالنسيا بأسبانيا عام 1985(. 
مىض النارص خمري خطوات أبعد باتجاه الفانتازيا يف فيلمه الثاني "طوق الحمامة املفقود" 

عام 1990 الذي تضمن شخصيات خيالية تُجّسد تراث وأساطري املايض.
الفني  التصميم  إىل  تستند  أسطورية،  مشاهد  تصوير  إىل  الفيلم  هذا  يف  املخرج  لجأ  وقد 
واملؤثرات  الخدع  إىل  اللجوء  بدون  ولكن  املبهرة..  الغرائبية  والتشكيالت  البرصية  والجماليات 

البرصية التي تحتاج إىل تقنيات معقدة.
من أفالمه أيضا »بابا عزيز، األمري السابح يف روحه«...ويحكي من خالل مجموعة متداخلة 
من القصص والحكايات بأسلوب ألف ليلة وليلة، قصة تنشأ من داخل قصة اخرى حتى يتشكل 
النص الرسدي . فكرة املايض وعالقته بالحارض، كما يناقش مغزى الوجود من خالل الدين باملعنى 

الفلسفي الروحي حتى التصوف. 
الحب  وأسماء  و"ياسمينة   2012 سنة  الدين"  محي  الشيخ  عن  البحث    : أفالمه  آخر  من 

الستون" سنة 2013 و"من أين نبدأ؟" سنة 2015. وقد "همس الرمال" سنة 2018. 
سنة  شخيص  بمعرض  بدأت  واملشاريع  املعارض  بعديد  خمري  النارص  قام  الرسم  ميدان  ويف 
1973 يف مدينة تونس .وقام يف سنة 1974 برسم عديد اللوحات إلعادة إصدار ديوان الشاعر األملاني 

 Le chaMps de L’aMour et de" بعنوان "rainer Maria" RiLKe الكبري
La Mort" كما قام برسم لوحات ضخمة سنة 1975 يف مدينة طربقة مع 

مجموعة من األطفال وتبعت هذه املعارض عديد املعارض األخرى أذكر 
منها معرض حول "ألف ليلة وليلة" يف مركز جورج بمبيدو الشهري يف 
باريس سنة 1980 ومعرض "60 اسم للحب" سنة 1992 والذي تجول 

يف عديد املدن األوروبية. 
واىل جانب الرسم والفنون التشكيلية خاض نارص خمري تجربة الكتابة الروائية وأصدر عديد 
الروايات والكتب اذكر منها "Le conte des conteurs" سنة 1984 عن دار "La découverte" يف 
باريس و"chahraZed" عن دار "Mascaret" سنة 1987 يف فرنسا و"paroLes d'IsLaM" وغريها...

عرض فيلم "طبرقيني البحر 
الذي يجمعنا" 

لحبيب المستيري في 
القاعات اإليطالية 

الفيلم  األيام  هذه  اإليطالية  القاعات  تعرض 
الوثائقي "طربقيني، البحر الذي يجمعنا " الذي قام 
بإنجازه املخرج حبيب املستريي... عرض هذا الفيلم 
سيتم يف جزيرة رسدينيا وبأماكن تواجد مجموعات 
الطربقيني وهم سكان الجزيرة  الوافدين من مدينة 
طربقة التونسية والتي عاشوا فيها مدة مئتي سنة 
مع  البضائع  وتبادل  املرجان  بصيد  خاللها  قاموا 

اهايل املناطق  املجاورة لطربقة .
منهم  البعض  استقر  طربقة  من  رحيلهم  وعند 

يف منطقة "كالزتا" و البعض األخر يف" كارلوفورتي" و هما مدينتان  متقابلتان يفصل بينهما 
البحر، و يتميزان بتمسك سكانهم بأصولهم الطربقية وسعيهم عىل املحافظة عىل لغتهم األصلية 
وتقاليدهم العريقة بما يف ذلك فنون الطبخ التي تشمل بعض األطباق ذات األصل الطربقي التونيس 

مثل الكسكيس .
ايطايل  إنتاج مشرتك تونيس  الذي يجمعنا " هو  البحر  الوثائقي" طربقيني ,  الفيلم  ان  يذكر 
اشرتك يف انتاجه  كل من رشكة "ميند شيفت"  من تونس و" سفن ارت " من ايطاليا و ارشف 
عىل اإلنتاج املنتج االيطايل " انيو بونتس"  و هو من تأليف و اخراج السينمائي التونيس "حبيب 

املستريي"
و  بتونس   الثقايف  االيطايل  املركز  من  دعم  بفضل  أنتج  الوثائقي  الفيلم  هذا  أن  أيضا  ويذكر 
وزارة الشؤون الثقافية والديوان الوطني للسياحة وصندوق تطوير اإلنتاج السينمائي املشرتك بني 

تونس وإيطاليا ولجنة الفيلم ملقاطعة رسدينا  وسفارة تونس بايطاليا.

والي تونس يقرر منع عرض 
 "light year " فيلم الكارتون

في القاعات 

تحدثنا يف ركن "يف قاعاتنا السينمائية" لعدد األسبوع 
وأرشنا   "Light year" الكارتون  فيلم  طرح  عن  الفارط 
الجدل، بعد منع عرضه يف  أثار  الفيلم  املقدمة ان هذا  يف 
عدد من الدول العربية والصني وغريها من بلدان العالم، 
شخصية  تناوله  رغم  مثلية،  مشاهد  عىل  الحتوائه 
سلسلة  يف  العربي  الجمهور  بها  ارتبط  شهرية  كرتونية 

."toy story" الرسوم املتحركة
بقاعات  عرضه،  إيقاف  تونس  وايل  قّرر  الفيلم  هذا 
عرضه  واملزمع  والزفري،  والقورا  والباالص  الكوليزي 
لسعد  لصاحبها   cineMa 7éMe art رشكة  قبل  من 

الڨوبنطيني، وفق بالغ صادر عن والية تونس.
الشؤون  وزيرة  بمكتوب من  القرار عمال  هذا  ويأتي 

عليها  املنصوص  االستغالل  تأشرية  عىل  السينمائي  الرشيط  حصول  عدم  عىل  ينص  الثقافية 
بالفصل 5 من القانون عدد 19 لسنة 1960 املتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية. 

وذكر البالغ أن كل من يخالف التدابري املتخذة يف اطار ايقاف العرض يتعرض إىل املقتضيات 
الزجرية املنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 1960، بما يف ذلك حجز الرشيط 
الصناعات  ميدان  يف  نشاط  أي  ممارسة  من  دائمة  بصفة  او  مؤقتا  املخالف  وحرمان  اداريا 

السينمائية واستغالل قاعات العرض اضافة اىل القضايا املالية.
يذكر أن أحداث فيلم" BuZZ Lightyear" تأتي بعد األحداث السابقة لألجزاء األربعة من فيلم 
أن  االكتشاف  تم  الطفلة “بوني”، حتى  ألعاب  أن أصبح وودي وفريقه ضمن  “باز يطري” وبعد 
هناك لعبة جديدة بينهم وهي الشوكة “فوركي”، والتي تهرب من كونها لعبه لكنها هربت وحاول 

وودي وزمالئة إرجاعها للمنزل ولصاحب األلعاب.
السابق  الجزء  يف  ُفقدت  أيضاً،  لعبة  وهو  “بو”  يقابل  للمنزل  فوركي  استعادة  رحلة  وخالل 
والرابع من الفيلم املعروف toy story ، لتبدأ عملية اإلقناع لوودي بالذهاب معها إىل مدينة األلعاب 

“املالهي”، وهو ما جعل وودي يفكر بجدية يف العرض.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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36الشارع الثقافي
فيلم ألفيس Elvis في 

قاعاتنا في نفس فترة عرضه 
عالميا 

والعالم  تونس    يف  للسينما  املحب  الجمهور  يشاهد  
هذه األيام عرض فيلم “إلفيس - eLvis” بطولة النجم توم 

هانكس ومن تأليف وإخراج  "باز لورمان"...
حيث  الدراما،  من  إطار  يف   eLvis  - إلفيس  قصة  تدور 
الشهري  والرول  الروك  ملغني  الذاتية  السرية  العمل  يتناول 
إلفيس بريسيل، من خالل رحلة صعوده للشهرة وعالقته 

بمكتشف املواهب الشهري توم باركر.
الراحل  النجم  وموسيقى  حياة  عن  الفيلم  يتحّدث 
إلفيس بريسيل من منظور عالقته املعقّدة مع مدير أعماله 
الغامض، الكولونيل توم باركر. حيث يسّلط الفيلم الضوء 
عىل تركيبة العالقة املعّقدة هذه بني بريسيل وباركر، والتي 
تمتّد ألكثر من عرشين عاماً، بدءاً من سطوع نجم بريسيل 

وفقدان  املتغرّي  الثقايف  املشهد  خلفية  عىل  مسبوقتني،  غري  ونجومية  لشهرة  وتحقيقه 
الرباءة يف أمريكا. ويف خضّم الرحلة املشّوقة تلك، يستعرض الفيلم أيضاً الدور البارز الذي 

لعبته بريسيال بريسيل وتأثريها الكبري يف حياة إلفيس.
وارنر  رشكة  وإنتاج  لورمان،  باز  األوسكار  لجائزة  املرّشح  املخرج  إبداع  من  الفيلم 
براذرز بكترشز، يف حني يتصّدر بطولته كّل من أوستن بتلر بدور إلفيس والنجم الحائز 
عىل األوسكار توم هانكس بدور الكولونيل توم باركر، بينما تلعب أوليفيا ديجونج دور 
بريسيال بريسيل.يُذكر أّن العرض العاملي األّول للفيلم كان يف مهرجان كان السينمائّي، 

وقد حظي بإشادة كبرية حيث استمّر الحضور بالتصفيق ملّدة 12 دقيقة.
كان  ملهرجان  الحمراء  السجادة  عىل  ظهر  هانكس  توم  األمريكي  النجم  أن  يذكر 

السينمائي يف دورته الـ 75، لحضور عرض فيلمه الجديد eLvis يف املهرجان.
أن  البعض  توقع  حني  املحبوب،يف  النجم  هانكس  توم  صحة  حول  األسئلة  وتكاثرت 
يكون وراء املظهر النحيف دور سينمائي جديد للنجم الذي عمل عىل تغيري مظهره وشكل 

جسده أكثر من مرة، ليكون مالئًما للشخصية التي يقدمها.
وحرض العرض نجوم عامليون، منهم شارون ستون، واملطربة شاكريا التي

كتبت بعد مشاهدتها الفيلم يف كان "يا له من فيلم غري عادي ألحد الفنانني املفضلني 
لدي يف كل العصور".

ظافر العابدين يواصل نجاحه بفيلم "العنكبوت" 
في إستقطاب الجمهور في قاعاتنا السينمائية

شد  يف  العابدين  ظافر  نجح 
السينمائية  القاعات  جمهور  
التونسية عىل مدى أسابيع متتالية 
الذي يتقاسم فيه  العنكبوت  بفيلم 
السقا  أحمد  مع  البطولة  أدوار 

ومنى زكي .
"العنكبوت"  فيلم  أحداث  تدور 
واإلثارة  األكشن  من  قالب  يف 
الرومانيس،  الطابع  إىل  باإلضافة 
مع  رصاًعا  السقا  يواجه  حيث 
شقيقه  أفعال  بسبب  املافيا  رجال 

صورة  تقديم  ويحاولون  السابقة  أدوارهم  عىل  العمل  صنَّاع  ويتمرد  املرشوعة،  غري 
شكل  عىل  تاتو  ويرسم  املشاهد،  من  كبري  عدد  يف  القناع  يرتدي  السقا  فتجد  مختلفة، 

عنكبوت عىل رقبته.
يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة،  تاجر مخدرات خطري،  الفيلم قصة  يحكي 
ويبيعها، ويقع يف العديد من املشاكل واملطاردات من قبل الرشطة، إضافة إىل دخوله يف 

رصاعات مع عالم املافيا بسبب أخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.
اللوزي،  يرسا  العابدين،  ظافر  زكى،  منى  السقا،  أحمد  بطولة  "العنكبوت"  فيلم 
أكرم  عبدالوهاب،  فطني  زكي  الراحل  سليم،  فؤاد  أحمد  لطفي،  محمد  مصطفى،  ريم 
محمد  الرشف  ضيوف  إىل  إضافة  الفنانني،  من  آخر  وعدد  غريب،  محمود  الرشقاوي، 

ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جالل.
بعد مشاهدة الفيلم نخرج بإنطباع أنه طويل نسبيا، حيث يقرتب وقته من الساعتني 
"العنكبوت"،  تأثري...ويف كل مشهد من  الساعة من زمنه دون  ويمكن اختصار نصف 
يمكننا أن نتذكر مشهدا مماثال يف السينما املرصية أو العاملية، فحتى البطلة ليىل )منى 
زكي( تتورط مع البطل حسن )أحمد السقا( يف رصاعه بالصدفة، مثلما تورطت منى 
إىل  نفسه،  جالل  أحمد  للمخرج  عيل"  "أبو  فيلم  يف  العزيز  عبد  كريم  مع  نفسها  زكي 
مشاهد الحركة، والعصابة التي تتحدث كأنها عصابة "املافيا"، وحواراتها عن الوريث 

الرشعي للقيادة عقب مقتل زعيمها، كل يشء يضعنا يف أجواء أفالم الحركة األمريكية.
بها  التي نجح  األكشن  أفالم  بعيدا عن  الفيلم  نادر جالل يف هذا  أحمد  املخرج  يبدو 
نجاحا جماهرييا، وهو صاحب كثري من العالمات التجارية املميزة خالل سينما األلفية، 
مثل أفالمه التي تميز فيها السيناريو كثريا عىل غرار "واحد من الناس" و"فاصل ونعود" 

مع كريم عبد العزيز أو "ألف مربوك" مع أحمد حلمي، 
فيلما  ليقدم  ضعيف  سيناريو  عىل  يعتمد  هنا  لكنه 
استهالكيا لجمهور عيد الفطر، وهو ما نجح فيه إىل حد 

كبري.

"فيكتوريا" للمخرج األلماني  سيباستيان 
شيبر في قاعاتنا من جديد 

قدمتها  التي  األرشطة  أهم  من  "فيكتوريا"  فيلم  يعد 
العرشية األخرية...وعرض عىل هامش  األملانية يف  السينما 
من  ويعرض   ...  2015 دورة  يف  السينمائية  قرطاج  أيام 
جديد يف إطار برمجة " سينما الجنينة" من تنظيم املركز 

الثقايف األملاني بتونس. 
يذكر أن  فيلم "victoria"  فاز  بجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة يف مهرجان برلني 2015، لتفرده يف عملية اإلنجاز 
هنا  امُلستخدم  الالفت  التجريب  وعنرص  املتقن  البرصي 
138 دقيقة هي مدة عرض الفيلم تحولت  بعناية، ذلك أن 

إىل لقطة واحدة متصلة بال انقطاع.
لعالم  بكامريته  ينتقل  شيرب"  "سيباستيان  املخرج 
املجموع،  يف  ذائب  ورأيهم  لهم  صوت  ال  والذين  املهمشني 

وينقل صورة األفراد وما يرتبط بذلك من تقدير وتحقق الذات وما يمكن أن يسهم به كل 
شخص عىل حدة كي يشعر بقيمته يف املجتمع ومعه تتجدد الطموحات واآلمال، فيغيب 

عن معاناته النفسية ولو دقيقة، حتى لو شعر بها الحًقا.
فيكتوريا )املمثلة لوال كوستا( فتاة إسبانية جاءت إىل برلني للعمل، وحيدة تدير مقهى 
 ،)anti-hero( ما، وبال أصدقاء أو مواهب خاصة أو أي يشء مميز، نموذج لنقيض البطل
ورسعان ما نرى بقية أبطال الفيلم بنفس الكيفية، أشخاص عاديون ال يرمزون ألي يشء 

وال يمكن إسقاط أي قيمة عليهم، لكنهم موجودون بكثرة. إنهم بيننا، إنهم أنا وأنت.
تدور أحداث الفيلم حول فيكتوريا شابة إسبانية، تلتقي بأربعة زمالء خارج النادي 
يبدأون  ما  رسعان  وفوس(.  بلينكر،  بوكرس،  )سوني،  أنهم  عىل  أنفسهم  قدموا  الذين 
البعض، وينسلون بعيًدا عن املجموعة  الدردشة، ينجذب سوني وفيكتوريا إىل بعضهما 
يف أول فرصة، ولكن يتم مقاطعة حديثهم بوقاحة من قبل اآلخرين؛ ألن -طبًقا للزمالء- 
الليلة لم تنته بعد، وألن معظمهم يف حالة سكر ُمزرية، فقرروا أن تتوىل فيكتوريا القيادة 

تلك الليلة، وإذا باللعبة تصبح فجأة خطرية، وقاتلة.

بداية من اليوم فيلم "دفاتر 
مايا" بقاعاتنا السينمائية

فيلم »دفاتر مايا«، عرض ألول مرة يف املسابقة الدولية 
سعد  بجائزة  يفوز  أن  قبل  السينمائي،  برلني  ملهرجان 
الدين وهبة ألحسن فيلم يف مسابقة آفاق السينما العربية، 
السينمائي  القاهرة  ملهرجان   43 الدورة  فعاليات  ضمن 

الدويل.
االفتتاحية  الدورة  فعاليات  ضمن  أيضا  عرض  كما 
ملهرجان البحر األحمر السينمائي، الذي أقيم يف مدينة جدة 

ديسمرب املايض، وذلك من خالل قسم "روائع عربية".
أحداثه  وتستند  كندي،  فرنيس  لبناني  إنتاج  الفيلم 
وأرشطة  رسائل  مجموعة  اكتشاف  عن  حقيقية  لقصة 
صديقتها  إىل  أرسلتها  "حاجي"  املخرجة  كانت  كاسيت 

خالل سنوات املراهقة يف ثمانينات القرن املايض إبان الحرب اللبنانية.
تعيش  عزباء  أم  وهي  مايا،  والدتها  عالم  أليكس  دخول  مع  مايا"  "دفاتر  أحداث  وتبدأ 
دفاتر  عن  عبارة  متوقعة  غري  شحنة  وابنتها  األم  تتلقى  امليالد  عيد  ليلة  ففي  مونرتيال،  يف 
وأرشطة وصور أرسلتها مايا إىل صديقتها املقربة من بريوت يف الثمانينات، وترفض مايا فتح 

الصندوق، لكن أليكس تبدأ رساً يف الغوص فيه.
يف  26 ماي  يوم  مايا"  "دفاتر  لفيلم  األول  العرض  بعد  أقيمت  التي  االفرتاضية  الندوة  يف 
فعاليات أيام القاهرة السينمائية، قالت املخرجة جوانا حاجي توما إن الفيلم مبني عىل دفاتر 
حقيقية كتبتْها بني سنة 1982 إىل 1988 لصديقتها التي ذهبت إىل فرنسا أيام الحرب األهلية 
50 صفحة  نحو  تكتب  فكانت  يومي،  لبعضهما بشكل  تكتبا  أن  بينهما  اللبنانية، عىل وعد 

يوميا.
وزوجها  توما  حاجي  جوانا  للمخرجة  وعامة  ذاتية  لسرية  بالفعل  مايا"  "دفاتر  يستند 
خليل جريج، إذ جمع كل منهما أرشيفه املكون من أرشطة وصور وغريهما، عىل مدار سنوات 
شبابهما، إىل قصة حقيقية عن اكتشاف مجموعة رسائل وأرشطة كاسيت كانت "حاجي" 
أرسلتها إىل صديقتها خالل سنوات املراهقة يف ثمانينيات القرن املايض وقت الحرب اللبنانية 

املدمرة آنذاك.
يف سياق درامي نعيش بني الخيال الكثري والواقع األقل عندما تدخل املراهقة أليكس -االبنة 
الوحيدة لـ"مايا"- عالم مراهقة والدتها الصاخب والشغوف خالل الحرب األهلية اللبنانية، 

فتحاول أن تستكشف ألغازا من هذا املايض من خالل خياالتها املبنية عىل الرسائل.

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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"العودة إىل الجم" هو شعار الدورة التي قال مديرها الفني مربوك العيوني إن مالمحها تشكلت 
يف ظرف وجيز والتي تشمل عروضا تونسية وعاملية تنتظم يف الفرتة املرتواحة بني الثاني عرش من 

جويلية والثالث عرش من شهر أوت.
تُستهل الدورة الخامسة والثالثون لهذا املهرجان يوم 12 جويلية بحفل لألوركسرت السمفوني 

التونيس الذي يعود الفتتاح هذا املهرجان بعد 15 سنة.
"آندريا  اإليطايل  الفلوت  بعازف  جويلية   16 يوم  الكالسيكية  املوسيقى  جمهور  ويلتقي 
غريمينايل" يف حفل سيتم خالله تكريم الفنان املوسيقي اإليطايل "انيو موريكوني" )10 نوفمرب 
 octa" 1928 - 6 جويلية 2020(، وسيكون "آندريا غريمينايل" مرفقا خالل هذا الحفل بمجموعة

jaZZ quartet"، إذ سيقّدم لجمهوره أشهر أعمال املوسيقى التصويرية التي ألفها "موريكوني".

السمفوني "Les soListes" من تونس. وتحيي  23 جويلية مع األوركسرت  املوعد يوم  ويكون 
أوركسرتا أكاديمية مرسح أوبرا تونس سهرة يوم 28 جويلية. ثم يلتقي الجمهور بالفنان حسان 

الدوس يوم 30 جويلية.
وتتواصل عروض هذه الدورة مع املجموعة املوسيقية النمساوية "شايك ستيو" يوم 4 أوت، ثم 
يليها يوم 6 أوت عرض أوركسرت بال أوبرا فيينا الذي يسّجل حضوره يف املهرجان منذ سنة 1998.

املوافق  أوت   13 يوم  الدورة  هذه  وتُختتم  أوت.   10 يوم  اإليطالية  األوبرا  مع  املوعد  ويتجّدد 
املوسيقية  انغام  مجموعة  االختتام  سهرة  وستحيي  التونسية،  للمرأة  الوطني  باليوم  لالحتفال 

بقيادة رحاب الصغري، إىل جانب مجموعة "رفلكتور" األملانية بالتعاون مع جمعية تونس 88.
وتحّدث مدير الدورة مربوك العيوني، خالل الندوة الصحفية، عن سعي جمعية مهرجان الجم 
خالل  الرسمي  موعده  خارج  املهرجان  إحياء  مواصلة  عىل  للعمل  السمفونية  للموسيقى  الدويل 
فصل الصيف، مضيفا أن هناك مقرتح لتنظيم عروض موسيقية إيطالية يف مرسح الجم أيام 23 

و24 و25 سبتمرب القادم.

برنامج إستثنائي للدورة 35 من المهرجان الدولي 
للموسيقى السمفونية بالجم

مدينة الكاف تحتفي بالفن الرابع
تحت شعار " المسرح طوق للنجاة"

من 13 جويلية إلى 19 أوت مدينة :
الحمامات تستعيد مهرجانها الدولي

والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  ينظم 
بالكاف يومي 28 و29 جوان الحايل تظاهرة 
أعمال مخترباته  باكورة  فيها  يقدم  ثقافية 
منتصف  من  بداية  إنطلقت  التي  املختلفة 
ورود   ” بعنوان  عرض  مع   2021 أكتوبر 
الصحراء ” كنتاج لإلقامة الفنية التي تنتظم 
 astragaLi بالرشاكة مع “مرسح أسرتاڨايل
فقرات  إىل  باإلضافة  اإليطايل    ”teatro

أخرى.
موجهة  التكوينيّة  املختربات  هذه 
“جمعيّة  مع  بالرشاكة  والشباب،  لألطفال 
املرأة والتقدم عرب إحداث مخترب ” مبدعات 
من أجل حياة أفضل”  و”مخترب املوسيقى 
املّوجه للطفل ” ) éveiL MusicaL( بالتعاون 
مع جمعيّة ” أدوار من أجل دمقرطة الفّن”.    

وسيتوّزع برنامج التظاهرة كالتّايل:
اليوم الثالثاء 28 جوان :

  )déMonstration( عرض فرجة بيانية •
ملخترب مرسح الشباب تأطري املرسحي رجب 

املقري بقاعة بن عزيزة
الدكتور  إدارة  تحت  فكري  لقاء   •
 ” مـمثيل  وبحضور  ادريس  مسعود  محمد 
ثلة من ممثيل  مرسح أسرتاقايل” بمشاركة 
برواق  املدني  املجتمع  يف  الفاعلة  الجمعيات 

الحبيب شبيل.
 éveiL ملخترب   بيانية  فرجة  عرض   •
أدوار جمعية  مع   بالرشاكة   MusicaL

adw’art   بقاعة املنصف السوييس.

 )déMonstration( بيانية  فرجة   •
افضل”   حياة  أجل  من  “مبدعات  ملخترب 
مع  بالرشاكة  عالق  بو  عادل  تأطريالدكتور 

جمعية املرأة والتقدم بقاعة عزيزة
اخراج  من  إيكس”  مرسحية ”  عرض   •
مركز  انتاج  من  خريات  الطاهر  محمد 
بقاعة  بالكاف  والركحية  الدرامية  الفنون 

املنصف السوييس.

يوم الغد األربعاء 29 جوان:
األطفال  مرسح  ملخترب  بيانية  فرجة   •
بن  بقاعة  قاطري  أمرية  األستاذة  تأطري 

عزيزة
يف  املرسحي  التكوين   ” حول  لقاء   •
العام : واقع ورهانات ” بمساهمة  القطاع 
الحبيب  برواق  املاجري  محمود  الدكتور 

شبيل.
للفنان   ” أجراس   ” موسيقي  عرض   •
عرض  ثم  عزيزة  بن  بقاعة  بوعالق  عادل 
الفنية بالرشاكة مع ” مرسح  نتاج اإلقامة 

أسرتاقايل” بقاعة املنصف السوييس.
ثم تتواصل أشغال مخترب مرسح الشباب 
جمعية  مع  بالرشاكة  الصيفية  الفرتة  يف 
نفسها  الفرتة  يف  سيتم  كما   ،MusuM LaB

مع  بالرشاكة  الكوريغرافيا  يف  مخترب  بعث 
املركز الثقايف الفرنيس.

عن  الدويل  الحمامات  ملهرجان  املديرة  الهيئة  أعلنت 
تنظيم الدورة الدورة 56 لهذه التظاهرة من 13 جويلية إىل 

19 أوت القادم...
السنتنْي  حجبه  بعد  الدويل  الحمامات  مهرجان  يعود 
ومتنوعة  ثرية  بربمجة  كورونا،  جائحة  بسبب  املاضيتنْي 
مختلفة.  فنية  أذواقا  تخاطب  عديدة  أنماط  بني  تجمع 
وموسيقى  مرسح  من  حية  عروض  بني  الربمجة  وتتوزع 
كبار  تكريم  بني  كذلك  الربنامج  ويراوح  وكوريغرافيا. 
يف  سطعت  نجوم  واستضافة  والعرب  التونسيني  الفنانني 
سماء املوسيقى التونسية والعاملية وكذلك تقديم اكتشافات 

تميزت بإبداعاتها املوسيقية املعارصة.
الفنية  التعددية  إطار  يف  األجيال  لتواصل  وتجسيدا 
نفسه  الوقت  يف  الدورة  هذه  معلقة  تعكس  والثقافية، 
الحمامات  ركح  لذاكرة  والوفاء  والتجديد  االنفتاح  معاني 
الفنانني. وتظهر  العروض وصعود أشهر  أرقى  الذي شهد 
بيجار"  الفرنيس "موريس  للفنان  نادرة  املعلقة صورة  يف 
سنة  للمهرجان  دورة  ثاني  يف  عرضه  تحضريات  خالل 

وما  الحمامات  ملدينة  الصيفية  األجواء  إىل  نقيا،  أبيضا  و  سماويا  أزرقا  األلوان،  تحيل  كما   .1965
يميزها كِقبلة لكل الجنسيات.

ندوة  املديرة  الهيئة  تعقد  للمهرجان،  والخمسني  السادسة  الدورة  هذه  برنامج  عن  وللكشف 
صحفية يوم الثالثاء 5 جويلية القادم، باملركز الثقايف الدويل بالحمامات )دار سيباستيان(.

عودة الحياة للمهرجان الدولي للفنون بالقيروان

جائحة  بسبب  لفرتة  إنشطته  تعطل  بعد 
بالقريوان  للفنون  الدويل  املهرجان  يعود  كورونا 

ملعانقة مريديه وأحبائه من جديد...
اإلنطالقة كانت يوم 24جوان من الشهر الحايل 
تحت شعار "كيف نصنع املستقبل ؟" ليتواصل إىل 

غاية 29 من نفس الشهر .
دورة جديدة وبتصور جديد وبحضور ضيوف  
فني  حفل  برمجة  تم  وقد  عربية  بلدان  عدة  من 
ساهر بملعب حمدة العواني يف االفتتاح  يوم أحيته 

الفنانة امينة فاخت.
برمجة  نسجل  املرسحية  العروض  عن  أما 
ڨنون  لسريين  وقت"  "ربع  مرسحية  عرض 
إضافة ملرسحية "حديقة الوئام" من إنتاج مركز 
احباء  أما  بالقريوان  والركحية  الدرامية  الفنون 
الفن السابع كان لهم موعد مع عدد من االرشطة 
القصرية إضافة لعرض فيلم"عرايس  السينمائية 
"الكاهن"  رشيط  وكذلك  بوزيد  للنوري  الخوف" 

لجمال سليمان ودرة زروق .
املجلس  برمجة  تم  الفكري  الجانب  عن  أما 
اليحياوي  انصاف  االعالمية  تنشيط  من  الفكري 
غرار  عىل  السينمائية  الوجوه  من  ثلة  وبحضور 
جمال سليمان وريم الرياحي ودرة زروق واسامة 
الصورة  لورشة  باإلضافة  بوزيد  والنوري  رزق 

والتي إمتدت عىل أيام املهرجان .
والحباء االدب والشعر نسجل برمجة امسية شعرية من تأثيث  عدد من الشعراء العرب الحارضين خالل 
هذه الدورة إىل جانب االديب والشاعر املنصف الوهايبي . أما حفل االختتام فسيكون من خالل حضور املمثل 

ملني النهدي بمرسحيته الجديدة "انموت عليك " .
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تحت ارشاف املندوبية الجهوية للشؤون 
امليدة  االثقافة  دار  تنظم  بنابل  الثقافية 
لألدباء  الوطني  "للملتقى  األوىل  الدورة 

الشبان" 
التميتنا  حتى  األدب  لنا   " شعار  تحت 
الحقيقة" أيام 27،26 و 28 جويلية القادم.

ويف هذا االطار سيتم فتح مسابقة يف الشعر 
والقصة القصرية،فعىل الراغبني يف املشاركة 
االلكرتوني  العنوان  عىل  نصوصهم  ارسال 

التايل:
MaisondecuLtureeLMida@gMaiL.coM

رشوط املسابقة:
-أن اليتجاوز سن املشارك 40 سنة.

-أن اليكون املشارك من أصحاب الكتب 
املنشورة.

قد حاز  به  املشارك  النص  يكون  ال  -أن 
عىل جائزة أدبية أخرى.

 20 يوم  املشاركات  لقبول  أجل  *اخر 
جويلية 2022.

بامليدة  الثقافة  دار  تتكفل  مالحظة: 
باقامة املشاركني يف امللتقى.

دار الثقافة بالميدة بوالية نابل تستعد إلحتضان 
الدورة األولى ألدب الشبان

"ودوني" لعماد عمارة وزياد الزواري  
و"ترهويجة" لشهاب الدالي بمسرح األوبرا

بمدينة  األوبرا  بمرسح  "ترهويجة"  عرض  مع  املوعد  سيكون  جوان   28 الثالثاء  اليوم 
الرتاث ومن  أعماق  نابع من  الدايل  للفنان  شهاب  الثقافة...ترهويجة عمل موسيقي فرجوي 
املخزون الشفوي "الشعبي" ...عرض ثري بفقراته الغنائية البدوية "الشعبية" املوزعة بطريقة 
غربية حديثة مصدره األسايس أرياف وقرى الوطن العزيز ... تتخلل هذه األغاني "نوبة" رقص 
كالسيكي عىل أنغام شعبية يف مزيج متناغم رائع بني النغم البدوي الجميل والتوزيع املوسيقي 
أزياء املشاركون يف  الحديثة من تجدد وإبداع يف تناسق تام مع  الحديث وما اضافته له اآلالت 

العمل الذين يلبسون أزياء مختلفة أضفت رونقا وبهجت عىل الركح.
كما قّدم مرسح األوبرا تونس يوم الخميس 23 جوان  عرض "وّدوني" لعماد عمارة وزياد 
الوطنية  الفرقة  آداء  الكوريغرافية   والفنون  البايل  وقطب  تونس  األوبرا  مرسح  انتاج  الزواري 

للفنون الشعبية، بمشاركة األوركسرت السمفوني التونيس بقيادة  راسم دمق .
بحضور جمهور كبري انطلق العرض الفرجوي "وّدوني " وهو عرض مستوحى من الرتاث 
الفني التقليدي التونيس بكل عنارصه من رقص وموسيقى وأغاني وشعر ولباس واكسسوارات 
غاص يف تفاصيل الحياة اليومية للتونيس ويوثق للرتاث والهوية من خالل  لوحات راقصة حيث 
رافقت "شوق" بطلة العرض عىل مدى اكثر من ساعة ونصف جمهور مرسح الجهات يف جولة 
استكشافية  يف ربوع البالد التونسية من باب سويقة اىل جربة مرورا بأغلب جهات البالد من 
خالل األغاني والرقصات املستوحاة من تراث الجهات التونسية حيث ابدع زياد الزواري رفقة 
التونيس  الرتاث  أعماق  من  واملقطوعات   األغاني  اجمل  عزف  يف  التونيس  السمفوني  االركسرت 

بأسلوب عرصي ومتجدد أّداها كل من زبيدة بن محمود ، وليد السعداوي و أيمن بن شيخة.

المركب الثقافي 
بحمام اإلنف يحتضن 

معرضا جماعيا 
للفنون التشكيلية 

"فسحة لألمل " هو عنوان املعرض الجماعي 
خنساء  الفنانة   من  لكّل  التشكيلية  للفنون 
األحمدي،  طارق  التشكييل  الفنان  و  منرصي 
بحمام  عياد  بن  عيل  الثقايف  املركب  تنظيم  من 
للشؤون  الجهوية  املندوبية  إرشاف  تحت  األنف 

الثقافية ببن عروس.
 2022 ماي   25 السبت  يوم  املعرض  أفتتح 

ومازال يتواصل ملوىف شهر جوان الحايل.

الدورة 19 من الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بالمنستير
من جديد، تفتح املنستري أبوابها الستقبال املبدعات العصاميات يف التعبري التشكييل، وتستقبل 
60 فنانة أثّثن فقرات الدورة الجديد من امللتقى الوطني للمبدعات العصاميات يف  ما يقرب من 
الجهوية للشؤون  املندوبية  الثقايف باملنستري تحت إرشاف  املركب  الذي ينظمه  التشكييل  التعبري 

الثقافية أيام 22 - 23 - 24 - 25 جوان الحايل.
باستقبال  الزوال  بعد  الثانية  الساعة  حدود  يف  جوان   22 األربعاء  يوم  الفعاليات  وانطلقت 
الفنية  األدبية  امللكية  حول  ندوة  انتظمت  ليال  التاسعة  الساعة  ويف  الثقايف،  باملركب  املشاركات 
املؤلف  لحقوق  التونسية  للمؤسسة  العام  املدير  القروايش  رمزي  أدارها  التشكيلية  والفنون 

والحقوق املجاورة.
يف  الجماعية  الورشات  بانطالق  صباحا،  التاسعة  يف  األنشطة  بدأت  جوان   23 الخميس  يوم 
قرص املرمر )قرص الزعيم الحبيب بورقيبة( وهي ورشة الخزف الفني إرشاف األستاذ سحنون 
املعادن إرشاف األستاذ وليد جا وحدو، ورشة عىل  قالقة، ورشة فنية لتشكيل وقولبة وتصهري 

املحامل إرشاف الفنان عىل الربقاوي وورشة تطويع املعادن: إرشاف الفنان يونس العجمي.
يف الخامسة مساء كان االفتتاح الرسمي بقرص املرمر بعرض تنشيطي ملاجورات قرصهالل، 
جمالية  "رؤى  بعنوان  الجماعي  املعرض  افتتاح  تاله   ،saxophonisteبعنوان موسيقي  وعرض 

الفن".
يف التاسعة ليال التأم لقاء املبدعات "تنوع اآلفاق التشكيلية/ قراءات وتحاليل األعمال الفنية".
برنامج يوم الجمعة 24 جوان انطلق يف التاسعة صباحا بمواصلة نشاط الورشات الجماعية 

بقرص املرمر، ويف الخامسة رحلة بحرية يف خليج روسبينا.
يف التاسعة ليال برمج املنظمون مائدة مستديرة حول "إنشائية جماليات الفنون املرئية" تليها 

مداخلة لهالة الهذيل وفاطمة الزهراء.
الرابعة  ويف  الجماعية،  الورشات  تواصلت  صباحا  التاسعة  من  بداية  جوان   25 السبت  يوم 
"أيها  بعنوان  العربي  الطرب  لنادي  عرضا موسيقيا  تضّمن  والذي  االختتام،  انتظم حفل  مساء 
ميدالية  وتوزيع  امللتقى  يف  املشاركات  تكريم  تخلله  خليفة،  بن  حسام  األستاذ  بقيادة  املولع" 

اللمسة العصامية وهي خاصة باملعرض الجماعي ثم تكريم قيدومة العصاميات.
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املطر يروي األرض بدمع سكيب. يرقص له أديمها جذالن. وتتفتح  
والسماء  استحياء.  عىل  تترّشبه  رذاذ  بلقاء  منتشية  مساماتها  له 
فيالمس  يهمي  منضود  كريستايل   زجاج  مثل  املاء  بمرايا  تتهّدل 
الحيطان والّطرقات بمواويل وأهازيج الغيوم الحبىل. ليحيل الطني 
وزّخات  الّسامعني.  يروق  منفرد  عزف  يف  املنحدرات  يسابق  طميا 
متواصلة ترتاشق بوح النّوء  يف نهار هادىء، يركن فيه الجميع إىل 
الّراحة يف انتظار الّصحو، حتّى يستأنف العّمال أشغالهم بالّضيعة. 

وتنترش األغنام يف املراعي . وتصدح العنادل والنّوارس بالغناء.
يف هذا الّطقس املاطر،  يخرج العّم محمود من بيته خلسة قبل أن 
تستفيق  زوجته. ليعود محّمال بهدايا أرسلها حاتم  أصغر أبنائهما 
من بالد الغربة. عندها فقط تلمع عيون األّم املريضة. وتهتف قائلة:
صربا  يستطيع  كيف  أيضا؟  املّرة  هذه  رسالة  ابني  يرسل  "ألم 
عىل فراقنا  وأخواته الثاّلث ينتظرن رجوعه عىل أحّر من الجمر ؟ألم 
تكتب له يف آخر رسالة عن شوقنا لعودته لنقيم زفاف علياء املؤّجل 

منذ سنتني؟ "
عبثا  يحاول  وهو  العربات؛  خنقته  متهّدج  بصوت  الّشيخ  يرد 

مداراة وجعه بالقول:
"كيف له أن يعود وهو لم يتحّصل بعد عىل ورق اإلقامة الدائمة 
الّسيارة  بالّليل.   يعمل جاهدا لتوفري ثمن  النّهار  إنّه يصل  هناك؟ 
الفارهة اّلتي وعدك بها، بعد أن سّدد كّل الّديون التي تكبّدناها عند 

سفره." 
فتجيبه؛ والّسخط يعلو محياها:

املدينة  اىل  تذهب  عندما  معك  تصطحبني  ال  ملاذا  أعرف  "ال 
لتهاتفه؟ يجب أن يعرف أنّني أستعيض به عن كّل رفاهيات الّدنيا.  
وقد حرمت لّذة الكرى منذ رحيله. ها أنا قد   استبّد بي الّشوق..  لم 
أعد أقوى عىل االنتظار أكثر. وقد رصت أخاف قرب املنيّة  قبل أن 

أكّحل  جفوني بمرآه."
ودون أن يجيبها؛ وبال اكرتاث متعّمد؛ وهو يحاول لفت انتباهها 
عىل  يرّش  شاحبة..  ابتسامة  يبتسم  ؛  الفاخر  الفرنيّس  العطر  إىل 

عنقها رذاذه الفّواح ويهمس بحّب :
"حاتم ابن أبيه وذوقه راق مثيل . انا اخرتتك أنت  أجمل النّساء، 

وهو اختار لك أفضل العطور."
طمأنينة  ابتسامة  رسم  يحاول  هو  و  بتحنان؛  زوجته  يتأّمل 
عساها تنفذ إىل نياط قلبها املطعون.  اّلذي تمّزق يومها تحت وطأة 
خرب تلّقته معه كرشق نبال حاّدة. ينظر إليها فيجدها قد عادت إىل 
حالة توهان  رافقت فجيعة استوطنت صدرها لتسبح يف فراغ مؤبّد.. 
فتستسلم  املصعوقة.   ذاكرتها  وتتالىش  حولها  العالم  عن  تغيب 
صاغرة لصمت مطبق يدوم ألشهر أحيانا. تتحّرر من حزنها وحنينها 
لترتكه يجابه ألم الفقد وحيدا بعد أن  اختار االستقرار معها ببيتهما 
املشفقة  الجريان  نظرات  عن  بها  لينأى  املدينة  عن  البعيد  الّريفي 
تزيد  ذكريات   مع  ويقطع  جنونها،  حالة  عن  الخفيّة  وهمساتهم 
عطب وجع مسترت بحناياه ما انفك يتشظى له مخبوء فؤاده.  أطلق 
زفرات محمومة؛ وهو يمّرر أصابعه عىل جبينها املتغّضن بتجاعيد 
تركت رسم جمال آفل. و يحسدها عىل نعمة فقدان جزئي للّذاكرة. 
ويعّض عىل قلبه  كمدا كمن يقبض جمرا. إنّه يلوم نفسه عىل كّل 
فتعيش عىل  لتهدأ روحها،  ثكىل.  أم  ألقاها يف روع   التي  األكاذيب 
أمل رجوع فلذة كبدها، بعد أن سّلمت كّل أسلحة جسمها الدفاعية 
خريف  رياح  بها  تتالعب  ورقة  لتصبح  النّسيان  ملارد  واستسلمت 

عمرها املكلوم.
واصل العم محمود رشوده مع بكاء الّسماء يهمي بال ضوضاء 
مثل أمواج حزنه املتالطم بني ضلوعه. ويعود بذاكرته إىل  تفاصيل  
خلسة؛  أبحر  اّلذي  املركب  غرق  حني  مضجعه   أقّضت  فاجعة 
الّسبعني. شبّان كانوا يحلمون بتحقيق  وعىل ظهره حاتم ورفاقه 
طموحاتهم عىل الّضفة األخرى من املتوّسط. بعد أن سئموا بطالة 
فرضت عليهم، وتكرّست أمنياتهم وهم  يصارعون  زبد بحر  غّدار 
البحث  أيّام من  بعد  اآلخر  البعض  أن يقرب بعضهم ويلفظ  إاّل  أبى 
ومجهولة  املالمح  مطموسة  أوصال  بال  متعفنة  جثثا  ؛  املضني 
تحاليل  أولياؤهم  ويجري   مريرة،  معاناة  أرسهم  لتشهد  الهويّة 
مخربية تثبت انتسابهم وتقطع الشك باليقني، قبل أن يدفنوا معهم 

آمالهم وأفراحهم إىل األبد.

"حرقة "

منى أحمد البريكي

تؤدة  الّدهر يف  الّصخريّة ملحكمة  املدارج  ارتقى   
التّاريخ  سمفونيّة  تعزف  الّرياح  تيّارات  بينما 
 . العميقة  الّصلوات  تراتيل  ترّدد  واألودية  الرّسمدّي 
البعيد  األفق  تغيب يف  بدأت  قد  آنذاك  الّشمس  كانت 
التفت   . النّهار  لضوء  ارتجاف  آخر  معها  حاملة 
العتمة  تهاجمها  كأشباح  الجبال  رأى  الخلف  إىل 
انتصبت قممها كألسنة صخرية لحيوانات خرافيّة. 
البّوابة  يلج  كآبة عميقة وهو  ارتسمت عىل محيّاه 
عالية  منّصة  إىل  وصل  أن  إىل  خطاه  ،قادته  الكبرية 
اعتالها رجل ضخم جهم الوجه بلغ من العمر عتيّا 
تلتمع من بني تجاعيد وجهه عينان غائرتان  لحيته 
البيضاء الطويلة منسدلة عىل صدره  و شعر رأسه 
من  انبعثت  كتفيه..حينها  عىل  مسرتسل  الرمادي 
املشاعل  عديد  وبدت  جنائزية  أصوات  وهناك  هنا 

تلّوح بنورها..
رأى قسمات الوجه الذي أمامه تحثّه عىل البوح 
يزعزع  يكاد  الذي  الجهوري  صوته  فأرسل  والكالم 

املكان قائال :
خصمي  أشكوك  الّدهر  حرضة  يا  إليك  -جئت 

الّزمن الحارض ..
الطويل  األبيض  بشعره  أمامه  منتصبا  كان 
املنسدل عىل كتفيه يف التواءات لّفتها األيّام ،بأثوابه 
يف  تسنده  خيزرانيّة  بعصا  أمسك  قد  الفضفاضة  

مشيته البطيئة ..
فجأة انبعثت قهقهات من زوايا املكان الشاسع 
قد  جهنّم  أبواب  كأنّما  دخان  من  أعمدة  وارتسمت 
فتحت لتّوها.. أحّس أنّه وحيد يف حلكة ذلك الضباب 
هل  خياله.  له  يرسمها  عديدة  صور  إليه  ترشئّب 
عندما  خصمه  هزم  ينوي  كان  وقد  خارسا  سيعود 

فّكر يف زيارته؟
سمع صوت الّزمن الحارض وقد تجّسم أمامه يف 
صورة شاّب بهّي الّطلعة ينبثق منه نور وّهاج وهو 

يقول ساخرا :
قد  الّرهبة  أّن  يبدو  البعيد  الّزمان  حرضة  يا   -

رّجتك وسجنتك وراء قضبانها..
أمسك الّدهر بمطرقته الخشبيّة الّضخمة،رضب 
بها رضبات متتالية بينما يده األخرى تعيل صولجانا 

مذّهبا منقوشا وزمجر قائال : 
-فيم تتمثّل شكواك أيّها الّزمن البعيد؟

أجابه بعد أن أرسل زفرة مريرة :
-أتيت إىل هذا الزمن الحديث فاجتاحتني الخيبة 
،لم  عجزي  بقايا  مللم  أحد  ال  لكن  متهالكا  ،هويت 

تصادفني إاّل نظرات األنانية والاّلمباالة..
ثّم أكمل بنظرات حارقة :

أن  يل  ..خري  أجدها  فلم  الحضارة  عن  -سمعت 
أعود إىل تابوتي..

أجابه الّدهر وبسمة خفيفة مطمئنة تترّسب إىل 
تجاعيد وجهه :

تتلّون  الفاني  العجوز  أيّها  الحياة  سنّة  -إنّها 
يبهرك يشء  ألم  النّفوس بمستجّدات عرصها..لكن 

يف هذا الّزمن الحديث؟
يكادون  وال  يسريون  ألناس  فعال  -اندهشت 
لوحات صغرية  أقدامهم تشغلهم  يبرصون مواضع 
االنسان  من  رسقت  التي  الرّسعة  ..رأيت  بأيديهم 
حينا  حمراء  بأردية  امللتحفة  واألرض  االطمئنان 

قاسية  اللون  باهتة  ورأيتها  آخر  حينا  وسوداء 
املالمح يف ربوع أخرى ..هالني الجوع والّدمار وحّزت 
يف نفيس بحار تبتلع نفوسا تائقة اىل ما ورائها بعد 

أن جّوعها حّكام بلدانها.
حينها  قال الّزمن الحارض :

ألم  الحروب؟  تعرفوا  ألم  القديم  زمننا  يا  -مالك 
تستعبدوا األجساد واألرواح؟ ألم تعانوا من غطرسة 

امللوك والسالطني؟
توّجهت عينا الدهر اىل الّزمن املايض حاثّا إيّاه عىل 
الّرّد فانربى صوته يدمدم كأنّها األرض قد انشّقت :

يستعبدنا  لم  ،لكن  ذلك  كّل  من  عانينا  -نعم  
الجماد ،لقد سلب ألبابكم ما صنعتموه بأنفسكم..

إنكم تعيشون يف سجن كبري وإن خفقت عىل أسواره 
رايات الحّريّة ..وجدت الحروب تندلع من أجل إثبات 
غطرسة القوّي فتشقى الّشعوب جّراءها .. حروبنا 
والحّق وكانت  الخري  ،لنرش  الّدين  راية  كانت إلعالء 

مضبوطة بنواميس عادلة ..
قاطعه الّزمن الحارض مستهزئا :

-لقد تبعثرت جميع آمالك ..كنت تظنّنا سنبقى 
البرشيّة  أن  أمجادك ونسيت  نلهج بذكرك ونستعيد 
..اصح  األمام  اىل  أبدا  تخطو  ال  الخلف  اىل  املشدودة 
من غفلتك . يكفيك القيام بدور الضحية املخذولة..

انظر حواليك سرتى ما أسبغناه عىل الكون من جمال 
وحينها سيتوارى امتعاضك من كل ما لم تألفه...

للجمال  أثرا  أجد  فلم  حياتكم  أروقة  يف  -جلت 
فلم  وجهي   أوليت  أينما  الّزيف  الّطبيعّي..وجدت 
يعد جمال نسائكم عىل طبيعته و تماهت فصولكم 
حّورتموها  مزروعاتكم  ..حتى  البعض  ببعضها 
الكيف  حساب  الكّم عىل  اىل  ،سعيتم  هجينة  فنبتت 

فويل لكم .
كان الّدهر يقّلب النّظر بني هذا وذاك وقد اكفهّرت 
الحارض بنظرات متّهمة  الزمن  سحنته ثم تفّحص 

منتظرا رّدا مفحما فانربى يقول:
-ملاذا لم تذكر العلم الذي طّور حياتنا واألوبئة التي 
قضينا عليها ؟ هل جال بخيالكم ان تصبح السماء 
يف يوم ما مجاال نغزوه بالطائرات والصواريخ؟ كان 
الوصول اىل القمر من قبيل الجنون الذي ال تصّدقه 

عقولكم..
حينذاك زمجر الزمن املايض منفعال:

..عن  وآفاتها  املخرتعات  بقية  أيضاعن  -حّدثنا 
القنابل بأنواعها..عن استنزاف الطبيعة وما الرباكني 
والّزالزل االّ ثورتها التي تنّفس بها عن غيظها ..وآخر 
ستكون   . الفريوسية  الحروب  تلك  اليه  وصلتم  ما 
..أين  ويل  وألف  لكم  ..ويل  أيديكم  عىل  نهايتكم 
قدرتك يا زمن الحارض عىل إيقاف هذا الّدمار الذي 
تسريون اليه؟ يبدو أنك مغلوب عىل أمرك ..انسقت 

تساير جنون البرش و تباركه .
الهمسات  بعض  وهناك  هنا  من  انطلقت 
ُسمع  قويّة  هوائية  تيّارات  وترّسبت  والهمهمات 
عويلها وأطفأت بعض املشاعل فعّمت املكان رهبة 
قاتلة ،ثم انفلتت من أذرع الّصمت أصوات صارخة 
لفظها  ،أصوات  ضاحكة  مقهقهة  وأخرى  باكية 

مرفأ الحياة . .
يف  قدميه  يجّر  أعقابه  عىل  القديم  الزمان  انثنى 
املشاعر  من  نوبات  تغمره  الرأس  مطأطئ  وهن 
البّوابة واتخذ طريقه عائدا يف  املتناقضة ..وصل اىل 

تؤدة اىل عامله البعيد ..
بارتياح  يستعيد  ،إنه  غيظه  جذوة  انطفأت  لقد 
حيثيّات الحكم الذي أصدره الّدهر ..كان فعال حكما 

عادال أثلج صدره .

فردوس المذبوح

بين زمنين

صة
ق
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املهرجان  هو  بالجم  السمفونية  للموسيقى  الدويل  املهرجان 
السمفوني املوسيقي الذي يعقد كل صيف يف مدينة الجم التونسية منذ 
الثالث ، مع القدرة  1985. يقام يف مدرج الجم الذي بني يف القرن  عام 
عىل إستيعاب بني 27 و30،000 متفرج. منذ إنشائه ، اجتذب املهرجان 
العديد من الفرق املوسيقية التي تأتي إىل تونس لتقديم عروضها العاملية 
، بما يف ذلك األوركسرت السيمفوني الوطني الجزائري  وأوركسرت روما 
بودابست  وأوركسرت  التونيس   السيمفوني  واألوركسرت  الفيلهارموني 
الغجر السيمفوني ألول مرة يف أفريقيا ، وأوركسرتا سينفونيكا دي روما 

بقيادة فرانشيسكو ال فيكيا.
تم تحويل الكولوزيوم إىل مكان رائع مضاء ملهرجان موسيقى الجم 
الدويل السيمفوني السنوي،تقام فيه جميع العروض يف الساعة 10 مساء 
مع إمكانية  رشاء التذاكر والعثور عىل الربنامج يف كشك بيع التذاكر يف 
والعاصمة مع تمكني  الكولوزيوم وكذلك يف مواقع بصفاقس وسوسة 

املتفرجني من سفرات خاصة للجم ملواكبة هذه العروض .
عن  مسؤوال  كنت  ملا   1990 سنة  املهرجان  هذا  عوالم  من  إقرتبت 
7 زمن إدارتها من الصديق مختار الرصاع الذي كلفني  الثقافة يف قناة 
الدولية...وكان  التظاهرة  وهذه  القناة  بني  التعاون  بروتوكول  بمتابعة 
الصديق  للمهرجان  باإلعالم  املكلف  وبني  بيني  يجري  عامها  التنسيق 
اإلشهارية  الومضة  إلعداد  يوميا  نلتقي  الحنايش"...وكنا  "حمة 
للمهرجان ..وملا أصبحت الومضة جاهزة قمنا بعرضها عىل أنظار األب 
الربملان  ورئيس  الوزير  النارص  محمد  األستاذ  التظاهرة  لهذه  الروحي 

والجمهورية السابق بعد إنتخابات 2014.
مع  التعامل  يف  ولطفه  الرجل  هذا  تواضع  مدى  إكتشفت  يومها 
املحيطني به ومدى سعة ثقافته وإملامه بعالم املوسيقى السمفونية ... 

اللصيقة  متابعتي  خالل  من  أيضا   كان  املهرجان  هذا  مع  تعاوني 
أرشف  ملا  بنيس  أحمد  التصوير  ومدير  السينمائي  الدرب  رفيق  قدم  ملا 
أساسيا  منها عنرصا  التظاهرة وكيف جعل  لهذه  اإلضاءة  برنامج  عىل 
لجمالية العروض وكيف أدخل مصادر ضوء جديدة مستوحاة من تراثنا 
...وأذكر أنني واملخرج البشري الدرييس إقتبسنا هذه الطريقة يف اإلضاءة 
سنة 1995 ملا نظمنا عرض ليلة الشعر يف دورة مهرجان قرطاج الدويل 

لذلك العام.
الذي  الساخن  الحوار  ذلك  أيضا  الجم  مهرجان  مع  ذكرياتي  ومن 
دار بني لجنة املهرجانات الدولية برئاسة الراحل الطاهر ڨيقة ومربوك 
الشعبية  العروض  بعض  إضافة  إقرتح  مّلا  املهرجان  مدير  العيوني 
والفكاهية لربنامج املهرجان بطلب من سكان املدينة...فكانت ردة فعل 
الخصوصية  عىل  باملحافظة  وطالب  وحاسمة  قوية  ڨيڨة  الطاهر  يس 
التي عرف بها املهرجان محليا وعامليا والتفكري يف تقديم النوعية األخرى 
من العروض يف تظاهرة منفصلة زمانا ومكانا عن مهرجان الجم للفن 

السمفوني.  
يذكر يف الختام أن الدورة 35 لهذا العام ستقام تحت شعار "العودة 

إىل الجم".
وتأتي هذه الدورة بعد غياب دام سنتني بسبب جائحة كورونا التي 

أثرت سلبا يف قطاعات الفنون والثقافة.
وتشمل الربمجة عىل 9 عروض عاملية وتونسية تمتد من 12 جويلية 

إىل 13 أوت. 
وتحرض تونس يف مهرجان الجم ب5 عروض موسيقية هي االركسرت 
السمفوني التونيس )12 جويلية( واالركسرت السمفوني للصوليست )23 
جويلية( واكسرتا أكاديمية مرسح األوبرا)28 جويلية(  وحسان الدوس 

وأصدقاؤه )30 جويلية( وتكريم املرأة التونسية يف عيدها )13 اوت(. 
املشهد  تطور  عن  تكشف  التي  التونسية  العروض  جانب  وإىل 
هما  املهرجان  يف  مهمني  بتاريخني  حظيت  والتي  تونس  يف  السمفوني 
العروض  تحرض  املرأة،  عيد  مع  يتزامن  الذي  واالحرتام  االفتتاح  تاريخ 
مع  الثقايف  التعاون  خالل  من  وذلك  جمهوره  الجم  عود  كما  العاملية 

سفارتي النمسا وإيطاليا يف تونس. 
مع  أوت(  و06   04( موسيقيني  عرضني  خالل  من  النمسا  وتحرض 
مجموعة " شاك ستيو" و" أوركسرت أوبرا فيينا"، وتحرض إيطاليا التي 
يحتفي  بعريض  تأسيسه  منذ  املهرجان  فعاليات  املشاركة يف  دأبت عىل 
"أندريا  مع  جويلية(   16( اإليطالية  والسينما  ب"موريكيني"  األول 

غريمينايل" و"رباعي اوكتا جاز" وعرض لالوبرا اإليطالية )10أوت(.

مهرجان الجم الدولي 
للموسيقى السمفونية 

وأحلى الذكريات

طرائف الّزعيم )ج 211(

هل كانت تدخالت وسيلة بورڤيبة وراء نهاية الزعيم سياسيا ؟
بطاقة اليوم أردتها تحية لروح وسيلة بورڨيبة الزوجة الثانية 
23 عاما عىل وفاتها... علما أنها  للزعيم بورڨيبة بمناسبة مرور 

غادرتنا ولألبد يوم 22 جوان 1999. 
الحبيب  األسبق  الرئيس  زوجات  ثاني  عّمار،  بن  وسيلة  تُعد 
بورڨيبة، الذي حكم تونس منذ استقاللها حتى نوفمرب 1987 هي 

واحدة من أكثر عقيالت الرؤساء قّوة وتأثريا.
1962، ودام زواجهما إىل عام  تزوج بورڨيبة من وسيلة عام 

1986، حيث هاجرت إىل العاصمة الفرنسية باريس.
يُعرف عن وسيلة أنها كانت كثرية التّدخل يف الشأن السيايس 

التونيس، خاصة مع تقّدم زوجها يف السن.
وحول مدى تدخلها يف الحياة السياسية للبالد وتأثريها املبارش 
الذي  كتابه  يف  الدڨي  نورالدين  الدكتور  يقول  الزعيم  قرارات  عىل 
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  إن الظروف التي حفت بحياة  الرئيس بورڨيبة   مع السيدة 
وسيلة بن عمار منذ ماي 1943 وعالقة املحبة التي  قامت بينهما  
افريل  والتي توجت بطالق كل منهما   لريتبطا بعالقة زوجية يف 
يف  بالتدخل  لها  سمحت  الخفية  العالقة  من  عاما   19 بعد   1962
الحياة السياسية للبالد اليشء الذي أدى إىل نهاية الزعيم واإلطاحة 

بحكمه.
اسلوبا  املؤلف  اتبع  وقد  باالحداث  ثرّي  الدڨي   الدكتور  كتاب 
راعى فيه خصوصيات الحياة  الشخصية  لبورڨيبة وزوجته ولكنه   
كتاب يطرح اكثر من سؤال اهمها  موقف رفقاء بورڨيبة من هذه 
املراة التي كان لها دور بارز يف الحركة الوطنية.  فقد كان بعض 
العالقة   الوطنية غري راضني عىل هذه  الحركة   بورڨيبة  يف  رفاق 
لها   كان   الخالدي وربما  والشاذيل  بن يوسف   بينهم صالح  ومن 
تعزيز عالقة  امللكي  كما كانت وراء   النظام  تنحية  حتى دور يف 
وحافظ  الخليج   كملوك  االجنبية   الشخصيات   ببعض  بورڨيبة 
االسد  والحسن الثاني وبوتفليقة وحتى ترويض القذايف  باعتبار 
ان لها قدرة عىل تقوية عالقتها بعائالتهم.  كما عملت عىل اعطاء 
هالة  لرئاسة الجمهورية  وتولت خاصة بعد ان اصطحبت الرئيس 
يف زيارات ملرص و لبلدان الخليج  ولرتكيا وايران واليونان يف  1965 
اقتباس عديد التقاليد التي  سجلتها  اثناء هذه الزيارات  فارست  
بروتوكوال رئاسيا بقرص قرطاج  يف املٱدب و االستقباالت  وسهرت 
عىل بناء قرص قرطاج وتاثيثه منتدبة  كليمون كاكوب الذي كان 

ينتمي لعائلة يهودية  سكنت بجوار  عائلة بن عمار يف املرىس ...
كانوا   املسؤولني   من  كبريا  عددا  أن  كتابه  يف  الدڨي  يقول 
مقربني منها   كالطيب املهريي والحبيب عاشور والطاهر بلخوجة 
وحسان  بلخوجة وادريس ڨيڨة  وأن البعض االخر  كان يف عالقات  
متوترة معها وخاصة الهادي نويرة ومحمد مزايل ولو ان هذا االخري 
كان لها دور يف تسميته  كوزير اول حتى تسد الطريق  عىل محمد 

الصياح  غريمها األول. كما تعرض اىل ظروف اعادة رشاء ضيعة 
مرناق التي كانت عىل ملك والد وسيلة  وباعتها بعد ان تويف  والدها  
بمرسيليا   الحقوق  يف  دراسته  متابعة   من  املنذر  شقيقها  لتمكن 
وطلبت من بورڨيبة  بعد زواجهما ان يعيد رشاءها  باسمها وهو 
فوق هذه  ليقام  التونسية  الدولة  باسم  تم  الرشاء  لكن  ما حصل 

القطعة قرص مرناڨ.   
اعرتى عالقة الرئيس بزوجته  منذ  الثمانينات نوع من الفتور 
وسيلة  السيدة  وقيام  الرئيس  حياة  يف  شابة  امراة  تدخل  نتيجة 
بالتنصت  عىل مكاملات  املقربني منها  بن عمار عن طريق بعض 
بورڨيبة  الهاتفية وربما اختيارها   حسب ما اكده الدكتور عمر 
يف حالة  باستمرار  الزعيم  يبقى  بروتوكوال عالجيا  حتى  الشاذيل 
غيبوبة  وهو ما لم يقبله بورڨيبة اطالقا  وعندما علم بذلك  اختار 
لتقيم  تونس  غادرت  كانت  التي   زوجته  يطلق  ان   1986 اوت  يف 
بباريس منذ ماي 1986 عندما تاكدت ان االمور لم تعد لصالحها  
خاصة وقد نقح محمد مزايل الفصل 96 من املجلة الحزائية ورشع 
نائلة  ابنتها  زوج  ترجمان   كتوفيق  منها   املقربني  محاكمة  يف 

ومحمد بالحاج  املدير بالخطوط التونسية...   
الذي  الرئيس  الرحمة ضد   بمثابة رصاصة  الطالق كان   هذا 
فقد كل سند له  فاختلطت السبل   امامه لتقدمه يف السن واصبح 
يرتاجع حتى يف تعيينات الوزراء واعضاء الحكومة   ووصل به االمر 
الخاص  انهى مهام كاتبه  ابنه من كل مسؤولية  كما  اعفاء   اىل 
منصور  بمعية  سايس  سعيدة  به  فاستفردت   العويتي  عاللة 
الصخريي اللذين كانا  غري قادرين عىل تقديم اي نصح  حقيقي 
قرارت  يتخذ  وجعاله   حسابات  تصفية  يف  ورطاه  بل  لبورڨيبة 
عيل  بن  سمي  ان  اىل  الدولة  اجهزة  عىل  االرتباك  ادخلت  مرتجلة  
وزيرا اوال يف اكتوبر 1987  الذي تمكن بعد وقت قصري  ان يستغل 
هذا االرتباك  وينهي فرتة بورڨيبة من خالل تطبيق للفصل 57 من 
الدستور   وقد نصح البعض مسبقا مزايل العتماده ولكنه  رفض 
ذلك  العتقاده ان  عزل بورڨيبة  رغم شيخوخته  وعجزه هو عمل  

لن يغفره له التاريخ.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

ظافر العابدين األفضل في روتردام

فاز ظافر العابدين بجائزة 
مهرجان  يف  ممثل  أفضل 
روتردام للفيلم العربي بهولندا

فيلم  يف  "حبيب"  بدور 
روائي  عمل  وهو  "غدوة" 
وكتابته  إخراجه  من  طويل 

وإنتاجه .
وتدور أحداث فيلم "غدوة" 
حول حبيب املحامي الذي يؤثر 
ماضيه السيايس خالل سنوات 

األدوار ويجرب  فتنقلب  الدكتاتورية يف تونس عىل حارضه. 
العناية والحفاظ  15 سنة عىل  العمر  البالغ من  ابنه أحمد 
عن  خارج  موقف  يف  نفسيهما  فيجدان   ، سالمته  عىل 

السيطرة لم يكن يف الحسبان.
ويتطّرق الفيلم إىل موضوع العدالة االنتقالية يف تونس 
بانتهاكات  املتعّلقة  الحقائق  لكشف  ويدعو  الثورة  بعد 

حقوق اإلنسان، ثّم الذهاب إىل املصالحة بعد املحاسبة.
اتحاد  جائزة  هما  سابقا  جائزتنْي  عىل  الفيلم  وتحصل 
 43 ال  دورته  يف  السينمائي  القاهرة  مهرجان  يف  النقاد 
األحمر  البحر  ملهرجان  األوىل  الدورة  يف  النقاد  وجائزة 

باململكة العربية السعودية.

المخرجة إيناس بن عثمان األولى
في مهرجان جنيف بسويسرا 

الفيلم  تحصل  
"سلوى"  التونيس 
عثمان  بن  اليناس 
عىل  البنا   ريم  وبطولة 
 fifog األوىل  الجائزة 
االفالم  ملسابقة    D'OR
بالدورة  القصرية 
الدويل  للمهرجان   17
بجنيف  الرشقي  للفيلم 

...fifog
وقررت لجنة تحكيم 
منح  الرسمية  املسابقة 

هذه الجائزة لفيلم "سلوى" لـ "جرأة املحتوى الذي يسّلط 
الضوء عىل موضوع دقيق يعّد من املحظور التطّرق له يف 

املجتمعات املحافظة".
ويحكي فيلم "سلوى" ،املقتبس عن قصة "وهم ليلة 

حب" للسعد بن حسني،
قصة بائعة هواء شابة يف الثالثينات من عمرها ، تأخذ 
إجازة من عملها وتذهب بحثًا عن ليلة حب ، عىل أمل أن 

تجد الطفلة املفككة بداخلها.

العدد 316 - الثالثاء 28 جوان 2022
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تصّر بطلتنا العالمية أنس جابر على احتكار ابتسامتنا وفرحتنا وتحّوز كّل عناوين 
التونسية  البطلة  األخيرة.  الفترة  المتكّررة في  نجاحاتها  والثناء بفضل  االشادة 
والعالمية خاضت يوم أمس أولى مبارياتها في دورة ويمبلدون إحدى دورات الغراند 
سالم أمام السويدية ميريام بيوركلوند المصنفة 125 عالميا ولم تحتج أنس سوى 

لـ 54 دقيقة فقط لتحقيق العبور الى الدور القادم.
المثير في ظهور أنس جابر يوم أمس هو أنها خاضت البطولة وهي تحتّل المركز 
الثاني في التصنيف العالمي لالعبات التنس المحترفات. وهو تصنيف لم يسبق 
اليه أي العب أو العبة عربية أو افريقية. تصنيف يعكس المكانة المرموقة التي 
دورة  تكون  هللا  شاء  وان  والعرب  األفارقة  كل  وفخر  تونس  فخر  اليها  وصلت 
نحو  السعادة  لوزيرة  العبور  طريق  والموفقة  القوية  االنطالقة  وهذه  ويمبلدون 

البوديوم لتحصيل أّول لقب في دروات الغراند سالم.

وزيرة 
السعادة 
تقف على 

القّمة
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اجلامعة تستفيق
أّكد مصدر جامعي موثوق فيه أّن الجامعة التونسية لكرة القدم وبعد التشاور مع اإلدارة الفنية قّررت تعديل بعض قوانينها الخاصة بالنصاب القانوني 

لألجانب يف تونس بما يف ذلك قانون العبي شمال افريقيا.
املصدر أوضح يف دردشة خاطفة مع "الشارع املغاربي" أّن الجميع داخل الجامعة وخاصة رئيس املكتب الجامعي وديع الجريء خلص اىل قناعة واضحة 
مفادها ان قانونه الذي وضعه لالستحواذ عىل رئاسة اتحاد شمال افريقيا أرّض كثريا بكرة القدم التونسية وبمستوى الالعبني خاصة يف ظّل اعتماد كبار البطولة 

عىل تشكيالت بمعدل 7و8 العبني أجانب يف كل مباراة. 
القانون الجديد سيلغي اعتماد العبي شمال افريقيا كالعبني محليني وبالتايل سنعود اىل الوضع الطبيعي وكل العب غري تونيس هو أجنبي مهما كانت جنسيته. 
ثانيا قّرر املكتب الجامعي الذي لم ينعقد بعد ونقول قّرر ألّن القرار جاهز فعال يف ذهن وديع الجريء أن يكون الحّد األقىص لالعبني األجانب يف كل تشكيلة هو 4 

العبني يف حني سيكون هناك العب إضايف أجنبي مسّجل عىل ورقة املباراة.

علم "الشارع املغاربي" من مصادر موثوق فيها 
غيالن  التونيس  الريايض  الرتجي  ميدان  متوّسط  أن 
تجربة  خوض  من  جدا  قريبا  بات  الشعاليل 
عربية  املّرة  هذه  ستكون  جديدة  احرتافية 

وتحديدا من بّوابة الدوري القطري.
األهيل  فريق  أّن  كشفت  املصادر 
القطري الذي يدّربه املونتنيغري نيبوشا 
بخدمات  الفوز  يف  بقّوة  يرغب 
وبأنه  التونيس  الدويل  الالعب 
تواصل فعال عرب مكتوب رسمي 
أجل  من  سويقة  باب  فريق  مع 

ز  لفو بتوقيعه. الفريق القطري تقّدم بعرضه ا
األّول حيث اقرتح مبلغ 900 ألف دوالر للرتجي ألجل 
حصول  العرض  يتضمن  حني  يف  العبه  يف  التفريط 
600 ألف دوالر سنويا يف عقد يمتد  غيالن عىل مبلغ 

عىل ثالث سنوات.
اىل  تناهى  ما  وحسب  التونيس  الريايض  الرتجي 
ان  ويعترب  العبه  يف  التفريط  يف  يمانع  ال  مسامعنا 
محرتما  يعترب  تقريبا  مليون   2.7 يعادل  الذي  املبلغ 
الشعاليل  فيه  يسري  الذي  التوجه  نفس  وهو  جّدا 
وبنفس  مماثل  عرض  عىل  يحصل  ال  قد  الذي 
االتفاق شبه حاصل فإن  ان  املالية. ومع  االمتيازات 
إتمام هذه  الصغرية قد تحول دون  التفاصيل  بعض 
عن  يبحث  القطري  الفريق  ألّن  أّوال  الصفقة 
األمر  وهو  دفعات   3 عىل  املبلغ  تقسيط 
الذي يرفضه الرتجي اىل حد اآلن وثانيا 
ألّن غيالن الشعاليل نفسه عىل يقني 
بأنه سيكون مع املنتخب التونيس 
يف املونديال وهو يعتقد بأنه قادر 
جدا  محرتم  مستوى  تقديم  عىل 
يخّول له الظفر بعرض أفضل ماديا 

واحرتافيا.

الشعاليل يف قطر
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انتهى املوسم الريايض يف تونس مع إسدال الستار عىل بطولة الرابطة املحرتفة 
مازالت  التي  الفرق  لبعض  بالنسبة  املوسم  ينته  لم  ذلك  لكن مع  القدم  لكرة  األوىل 

ستخوض رهان كأس تونس عىل غرار النادي االفريقي املرتشح اىل املربّع الذهبي.
فريق باب الجديد لم يكن مميزا مثلما توقعت الجماهري ولم ينجح يف بلوغ سقف 
الفريق يف املقابل لم يكن سيئا كذلك ألنه نجح يف  الطموحات لعدة اعتبارات ولكن 
الختام يف إنهاء املوسم يف املركز الرابع وبات قريبا جدا من حجز مقعده يف املسابقات 
القارية املوسم القادم كما ان التتويج بكأس تونس قد يجعل املوسم ناجحا رياضيا.
وبالتوازي مع االعداد ملا تبقى يف هذا املوسم الكروي واستعدادا لرتتيب البيت من 
جديد تمهيدا للتحضري ملنافسات املوسم القادم بدأت الهيئة املديرة للنادي االفريقي 
يف وضع حجر االساس للفرتة القادمة ومنها فتح ملف تجديد العقود ومراقبة بعض 

االسماء التي تدخل ضمن دائرة االهتمام للمريكاتو الصيفي القادم.
يتعّلق  ما  ومنها  العوامل  لبعض  يعود  االفريقي  حققه  الذي  النسبي  النجاح   
األخرية  الفرتة  يف  خاصة  تألقوا  الذين  الالعبني  بعض  وبمستوى  الفني  بالجانب 

وتحديدا منذ وصول املدّرب عادل السليمي. من بني هذه األسماء نجد جناح 
االفريقي آدم قرب الذي يعترب أفضل العب يف فريق باب الجديد نظرا ملا قّدمه 
من مستويات بدنية وفنية محرتمة جدا جعلته يكون محل اهتمام بعض الفرق 

األوروبية.
قّرب مازال مرتبطا بعقد طويل األمد مع فريق باب الجديد ومن املفروض ان 

عقده يتواصل اىل حدود موىف جوان 2025 مع ذلك فّكرت الهيئة املديرة لالفريقي 
سنوات  بثالث  جديد  عرض  تقديم  خالل  من  الصاعدة  موهبته  تحصني  يف 

إضافية وبامتيازات مالية تليق بالعب يعترب هو األفضل حاليا يف الفريق.
الذي  من جانبه طلب الالعب مهلة للتفكري والعودة لوكيل أعماله 

سيحصل  األفق  يف  جديدا  اتفاقا  ان  ويبدو  والده  الحقيقة  يف  هو 
بني الطرفني ألّن العقد الجديد سيغرّي من الوضعية املادية الحالية 
لنجم االفريقي ذلك أن عقده السابق متواضع جدا ماديا قياسا 

بما يتقاىض بعض زمالئه يف الفريق.

عرض جديد

املّدب يعتذر

لم ينتظر مدّرب الرتجي الريايض التونيس العائد حديثا اىل أجواء البطولة التونسية 
كثريا ليعيد اسمه اىل صدارة األحداث فالرجل نجح يف ظرف وجيز يف إعادة الرتجي اىل 
باأللقاب.  الحافلة  الذاتية  سريته  يف  جديد  لقب  حصد  يف  توّفق  كما  الطبيعي  وضعه 
العناوين نهاية األسبوع  الذي جعل اسم معلول يتصّدر  الوحيد  نجاح لم يكن اليشء 
املنقيض فما بدر عنه مبارشة عقب نهاية مباراة الرتجي واتحاد بن قردان أثار جدال 
كبريا خاصة بعد ترصيحات حكيم عون الذي اتهم معلول بسب جهة بن قردان وسّب 

وديع الجريء رئيس الجامعة وأصيل تلك الجهة.
مصدر موثوق كشف أن معلول توّجه مبارشة بعد نهاية املباراة اىل بنك بن قردان 
وشتم بن قردان ورئيس الجامعة وهو ما أغضب بنك االتحاديني الذين ردوا الفعل من 
خالل رمي معلول ببعض املقذوفات ولوال تدّخل األمن لتطورت األمور اىل ما ال يحمد 

عقباه. املصدر ذاته أفاد بأن رئيس الرتجي حمدي املّدب ذهب 
بعد نهاية املباراة اىل حجرة مالبس اتحاد بن قردان واعتذر 
بنفسه من رئيس االتحاد ربيع الوحييش وبّرر فعلة معلول 

بالضغط الكبري الذي كان مسّلطا عليه أثناء املباراة.




