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افتتاحية موقف األسبوع

بقلم : د.حمادي بن جاءبالله  بقلم : د. نائلة السليني

"رب مستمع
والقلب يف صمم"

الفصل 5:
" إن هي إالّ نارهم املوقدة"

أياما قبل نهاية "حملة االستفتاء" : 

الدولة التونسية يف خدمة
مرشوع قيس سعّيد

أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

»خبير« جزائري : "تونس والية جزائرية" :

تونس األولى عربيا والثالثة عالميا
في مخاطر العجز عن سداد الديون

لو عكست ألصبت !

رئيس الجمهورية يدعو وزير الداخلية النجاح االستفتاء
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2الشارع السياسي
االفتتاحيةاالفتتاحية

د.حمادي بن جاءبالله 

"رب مستمع والقلب يف صمم"
1 - كيف انتهت تونس اىل  الوضع املأساوي الذي هي اليوم  
فيه ؟وهل من رضورات تاريخها أن يأتي عليها  حني من الدهر 
نفرس  ؟كيف  هزائم  إىل  انتصاراتها  تنقلب  أن  عىل  فيه  ،تكره 
التناقض  بني مد ثوري أراده  شباب مدرسة الجمهورية أن يكون 
انتصارا لدولة االستقالل وارتقاء بها اىل  درجات الدولة الوطنية 
الديمقراطية  ، فإذا هو االنحدار إىل دركات الهلوسة  بفتح تونس 
عىل يدي كبري رهبان الخوانجية فتحا ذّكره بفتح مكة عىل يدي 
رسول الله ؟ وهل مكر بالشعب أمّر من مكر من ارتقي اىل الحكم 
بانتخابات ديمقراطية –ظاهريا يف األقل -  ليعلن  مبارشة قرب 
مرا  خيارا  جويلية    25 كان  ؟-2لذلك  السادسة  الخالفة  قيام  
القائم  العميق  التناقض  .-3 ولكن كيف نفرس  ولكنه رضوري 
فتح  اختيار وطني صحيح ومسار سيايس كسيح    بني  اليوم 
االبواب عىل مرصاعيها لرياح داخلية وخارجية ،ليس لعاقل  أن 
ينتظر منها خريا ، لعل أعتاها ''دستور الجمهورية الجديدة''؟ 
''يف  تحدثه  من  قلب  يكون  حني  حتى  القول  عىل  االرصار  انه 

صمم'' 
     *I  *

لنسم ماوقع يوم 14 جانفي 2011 كما شئنا فال مشاحة يف 
األلفاظ بل . ومما الشك فيه ان القوى االجتماعية التي خرجت 
تنادي ''بالشغل والحرية والكرامة الوطنية ''ويف مقدمتها شباب 
مدرسة الجمهورية ، هي قوى وطنية اندرجت مساعيها  –ولو 
بشكل اليعي حقيقته – يف سريورة ارتقاء الدولة الوطنية ذاتها  
عالية  لطموحات  االستجابة  مستويات  من  ارقي  مستوى  اىل 
كانت هي التي غرستها يف املجتمع التونيس .وكان ذلك يتطلب 
تعد  لم  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية  بنية  نفي  موضوعيا 
،لتحل  تزول  أن  الطبيعي  من  فكان  أنتجت  ما  حمل  قادرة عىل 

محلها بنية أرقى .
غري ان أسبابا عديدة هيأت السطو عىل تلك '' الثورة ''لتدفعها 
يف اتجهات جمعت- يف مجملها-  ظلمة الفكر وظلم الفعل .ففي 
مقابل الحق يف الشغل تنامت البطالة ، وزاد الفقر ، ،وتراكمت 
الحياة االقتصادية جملة  الديون،وزهد فينا  املستثمر، وخملت 
من  ليس  انخراما   االجتماعي  التوازن  أنخرم  حتى  وتفصيال 
اليسري تداركه .ويف مقابل الحرية  شاعت ’االغتياالت السياسية 
وانترشت   ، املواطنني  وأمن  املسلحة  القوات  عىل   ’واالعتداءات 
مكاسب  ونسف  االرهاب  تفريخ  وأوكار   ، الشعوذة   ثقافة 
من  الكثري  ’اصبح  الوطنية  الكرامة  مقابل  ...ويف  الجمهورية 
بالقوة،  او  بالفعل  إرهابيا  التونيس  يف  يرون  االمس   اصدقاء 
وعّز يف الدنيا من مازال يحرتم جواز سفرنا أو يثق يف حكوماتنا 
.وليس يعنينا تدخل األجنبي يف شؤوننا اال عىل قدر ما يكون دليال 
دام  املسار  ان هذا  الداخل.وال ريب  يف  تواطأ ال وطني معه  عىل 
اكثر مما كان يجب ان يدوم حفظا ملسار التحول الديمقراطي  
’مثل صربنا عىل  فيه  ما الخري  املواطن عىل  ومراعاة ملدى صرب 

مذلة مجلس النواب  املقبور 
  **II**

25جويلية  يف  الدولة  رئيس  اتخده  الذي  القرار  كان  لذلك 
الوطن  الحفاظ عىل سالمة  اقتضاه واجب  ا سليما  2021 قرار 
االستعمار  عن  رشاسة  اليقل  داخيل  استعمار  من  ه  ،وانقاذ 
اإلرادة    شل  هي  واحدة  فاعلة  بؤرة  عند  يلتقي  ،اذ  الخارجي 
الجمعية  وتعجيزها عن الفعل واالنجاز  .وما كان  لتلك البادرة 
ان تلتفت إىل  الدستور أو القوانني الجارية ،اذ أن تحرير الوطن 
الذاتية:حق  ملحدداته  إال  ينضبط  ال  ثوري  عمل  االستعمار  من 

الشعب يف تقرير مصريه واسرتجاع سيادته . 
املحاجات  و  الدستورية،   '' ''العكاظيات  جميع  كانت  لذلك 
القانونية  التي تلت تلك البادرة الثورية ،مما ال يحتاج  إليه ، إذ   
أن مضارها كانت أكثر من نفعها، ألنها  ساهمت بقوة يف نرش 
أن تساس  بالنصوص  أن ثورة الشعوب يمكن  املزيف  االعتقاد 
القانونية  ، بدل ان تكون جميع الترشيعات  ماينتهي اليه العمل 
الثوري ،فيكتب ليميض يف حياة الشعوب .وتلك ظاهرة مرضية  
.وقد    ''  JurIdIsme ''بالترشيعوية  عديدة  مناسبات  يف  سميتها 
بدا يل أن االّقوم كان  أن يقوم الجميع ، مجتمعا مدنيا ،ومثقفني 
ومفكرين  ومؤرخني  واقتصاديني   اجتماع  وعلماء  وقانونيني 

عامة بقيادة رئيس الدولة  اىل مرحلة جديدة من مراحل التحول 
ولكن  وراءنا  ''األسوأ  جعلت   أنها  فضيلتها   ، الديمقراطي  

األصعب أمامنا
غري أن األمور جرت عىل منهج غري سليم ، إذ انخرط ''أهل 
برئيس  بدءا   ،   '' الترشيعوية  العكاظيات  تلك  يف  والعقد''  الحل 
الدولة  واملؤيدين لبادرته واملعارضني لهاعىل حد سواء ،يف الداخل 
والخارج ،مجمعني يف  وثوقية مؤسفة عىل رد ''الظاهرة السياسية 
'' اىل مجرد ''عمل قانوني ''،واستبدال  املعالجة  الجمعية املتأنية  
البادرة  التناقض بني  بالتفرد املكابر بالسلطة .ومن ثمة تعمق 

الثورية الصحيحة  واملسار اإلجرائي   الخاطئ .
وهكذا افسد الرئيس عىل نفسه الدخول اىل التاريخ الوطني 
،من ناحية اوىل، وعطل استئناف التحول الديمقراطي ،من ناحية 
ثانية ، وأحيا من ناحية ثالثة  مقبوري 25 جويلية  فعادو ا إىل 
واملؤسسات  القانون  ودولة  الديمقراطية  عىل  والتباكي  التظلم 
القرن  سبعينات  أواخر  منذ  تخريبها   يف  جهدا  يدخروا  لم  التي 
االشرتاكي  الحزب  يف  املندسني  مع  آثم  تحالف  إطار  يف  املايض 
الدستوري ،ثم يف التجمع الدستوري الديمقراطي .وقد استفحل 
رضرهم بالبالد  خاصة منذ ارتقائهم اىل الحكم بأساليب قالت 
يحتاج  مما  .وليس  بشأنها  رأيها  املحاسبات  محكمة  فيها 
يشء  أي  ينجرعنه   لم  االنفرادي  التميش  ذلك  بأن  التذكري  إليه 
،وال  الفساد  ،وال يف مقاومة  القضاء  ،ال يف اصالح  يذكر فيحمد 
الفاحش  الغالء  مقاومة  يف  وال  املنهوبة،  االموال  اسرتجاع  يف 
األوساخ  تراكم  مواجهة  يف   حتى   وال   ، املسترشية  والبطالة 
تراكما حول بعض مدننا اىل مزابل...وأخيش ما نخشاه ان يكون 
رضر الخوانجية بعد''خروجهم من الحكم'' أشد مما كان علية 
من''دستور  يستشف  الذي   النحو  عىل  الحاكمني  كانوا  يوم 

الجمهورية الجديدة'' !!!
***III***

والحق انه يعرس عىل من تعود قراءة كبار فالسفة ''القانون 
وروسو  هوبس  حتى  وارسطو   افالطون  ''من   الدستوري 
ثم  أوغستني  فالقديس  ،مرورابشيشريون  ومونتسكيو  وكانط 
الفارابي وابن رشد والقديس طوما االوكيني  وغريهم –ان يرى 
يف هذا الدستور ماترتاح له النفس ويطمنئ له العقل .فقد طغت 
عىل محرريه الذين استأنس بهم السيد الرئيس نزعة  هي اقرب 
ما تكون اىل الالوعي بذاتها ، تميزت بما يشبه الجحود  والظالمية 

والالوطنية .
أوىل  بدرجة  أخالقيا   إشكاال  فيطرح   الجحود  فأما   -  1/-
يف   يقع  ان  اليد  نظافة  عىل  الحريص  الرئيس  للسيد  كان  وما   ،
يف شبهة منه .فال نظافة  لأليدي إال بطهارة الضمائر وسالمة 
القلوب من الحقد .ولن يبنى مجد عىل نكران حق ووفاء للتاريخ  
.وال خري يف السياسة ان لم تكن عمدتها اخالقية بما تشرتطه- 
الالمرشوط  االنتصار  –من   دقيقا  ومضمونا  غالبة   روحا 
.فجميل  املوضوعية   للحقيقة  للحرية، وما توجبة من إخالص 
من واضعي هذا الدستور أن يذكروا دستور ''امليزان '' املوضوع 
للتونسيني منذ أوائل القرن السابع ،ولولم   يعرفه أحد ، ودون ان 
يكون له تاثري يذكر يف حياة التونسيني ، ،ولكن األجمل أن يذكروا 
دستور 1959 الذي انبنت عليه دولة االستقالل  حتى اليوم .وال 
تثريب عىل اي كان حني يذّكر بوجوب القطع ''مع الظلم والحيف 
بأن  االعرتاف  اىل   الحقيقة تدعو  ، ولكن  والفساد  واالستبداد'' 
تلك  لو كانت   ، أنجزت  ان تنجز ما  لها  دولة االستقالل ما كان 
القانون  يف  هؤالء''املختصني  .ولعلم  التونسيني  يف  سريتها 
الدستوري '' الغرباء عن تاريخ الوطن اسوق بعض الشواهد عىل 
ما اقول .فمن سنة 1960 اىل 2010 مررنا من نسبة75 /00 من 
السكان فقراء اىل اقل من 5 /00 .ولم يكن عدد املعاهد الثانوية 
يتجاوز 15  سنة 1960فصار اكثر من 1403 حاليا ومن 2000 
طبيب   200 الف  ومن حوايل   400 اىل حوايل   1960 سنة  طالب 
 900 12000 اي طبيب لكل  200 الف ساكن اىل  اي طبيب لكل 
ساكن ومن 47 سنة كأمل يف الحياة عن الوالدة اىل اكثر من  من 
30/00 اىل حوايل99     74 سنة حاليا ومن توفر الكهرباء بنسبة 
عىل  يقدر  لن  أخطائه،  تصحيح  عىل  يقدر  لم  اليوم.ومن   00/

''تصحيح مسار التاريخ'' !!!

نكران  عىل  قام  الجديد  الدستور  أن  أسلفنا  مما  ونستبني 
تضحيات اجيال من التونسيني  مثله يف ذلك مثل ذاك الذي سكن 
''تونس  وصاح  التاسييس   زمن  يف  الزمن  من  غفلة  يف  قرطاج 
وجدناها خرابا'' او مثل ''هييئة الحقيقة والكرامة'' التي تاهت 

عن الحقيقة والكرامة..
بني  املشرتك  الثاني  القاسم  فهي  الظالمية   واما   -/-2
واضعي  هذا ''الدستور'' والخوانجية بجميع فصائلهم وكتائبهم 
.فتونس ليست جزءا ءا من اي يشء كان بل هي دولة ذات سيادة 
فضال  و7     و6   5 الفصول  عليه  تنص  ملا  خالفا  بذاتها  قائمة 
عن أنه  ما من معنى قانوني او سيايس  يركز يف األذهان او يف 
بحال تحويل  يمكن  االسالمية''وال  ''االمة  اسمه  األعيان  ليشء 
نريد  اال حني  أمر دستوري  اىل  او شعور وجداني  انتماء عقدي 
ان نجعل حكامنا ايمة وخلفاء اي حني نخطط يف بالهة اىل محو 
الدولة املدنية  .وأضيف اىل ذلك أنه ال وجود منذ ثمانينات القرن 
قادته  قىض  ''حيث  الكبري  العربي  املغرب  ''اسمه  ليشء  املايض 
''االتحاد  املغاربي'' .ولعلم من لم يعلم  من  الخمس بتسميته  
''خرباء القانون الدستوري'' أّن دستوري   دولتني منه  يعتمدان 
لغتني رسميتني العربية واالمازيغية  .ثم ان تونس بلد متوسطي  
وأغلب معامالته  االقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية  
وكذلك  الطويل  تاريخها   عرب   كانت  .كذلك  املتوسط  دول  مع 

ستبقى اىل ان يرث الله االرض وما عليها .
-غري ان أعجوبة هذا الدستور هي  أنه  فرض عىل الدولة يف 
''تعمل وحدها عىل تحقيق مقاصد اإلسالم  ان  الخامس  فصله 
الحنيف ''.وليس يخفى أّن اضافة عبارة ''يف ظل الديمقراطية'' 
التغري من حقيقة ارادة التسلط عىل الضمائر ومصادرة الحق يف 
حرية العقيدة والراي . واي دعّي تجارس يوما عىل تعريف مقاصد 
االسالم ؟ فهي تارة ''الحكمة'' و'العلل' و تارة ''املصالح املرسلة 
او ''االرادة'' او التوجه '' و''العزم '' .وهي تارة اجابة عن سؤال 
لنظرية  وفقا  ذاك،  عند  ويمنع  هذا  عند  باح  وهوسؤال   ؟  ملاذا 
مستطاع الفكر االنساني .وال نعدم من يمكن ان يحرم البحث يف 
املقاصد باعتبار ان سؤال املقاصد هو سؤال  ملاذا اي تفسريي أو 
تربيري  وهوما اليصح يف الله  الّن الله ''اليسأل عما يفعل '' ولذا 
كانت محاولة الوقوف عىل مقاصد الرش ع او االسالم رضبا من  
حني  مقاصده  بفهم  الفوز  بادعاء  الرباني  املقام  عىل  التجارس 

وضع هذه القيمة او تلك .
وقد بدا يل أن خري من كتب يف هذا املوضوع التونيس الطاهر بن 
عاشورو املوريطاني بن بيه  لكن ما ما من واحد منهما تجارس  
عىل وضع  تعريف واضح ومتميز لفكرة ''املقصد" إذ  أن لفظ 
''املقاصد '' لفظ  مشتت املعاني اليمكن بحال من االحوال تقنينه 
والزام الدولة بتحقيقة اال عىل  ذات املعنى الذي يقال عليه الزام 
الدولة بخدمات التحىص وال تقدر عليها كتوفري الشغل والصحة  
والرتبية  مع فارق أسايس ليس اخطر منه عىل مستقبل املجتمع 
التونيس ،حيث انه كلما دار القول عىل ''االسالم '' او "الرشيعة'' 
خبري''  ''والف''  ''عالم  الف  وقام  ’اال  االسالمية''  ''املقاصد  او 

يعيبون عليك طريقتك يف التنفس ويف حمد الله عىل انك تونيس .
3 - والحق ان هذا الدستور مصريه اإلهمال غدا مهما كانت 
نتائج استفتاء 25 جويلية ، لضحالته وألنه جاء عىل غري الصيغ 
ما  اىل  يستجيب  ال  ألنه  وخاصة  الديمقراطية   تقتضيها  التي 
العاملية   الزوابع  زمن  والسيما   ، زمان  كل  يف  الوطنية  تقتضيه 
بما يف ذلك ريح ''الواليات املتحدة االبراهيمية'' ،  التي تميل علينا 
النواب  مجلس  اىل  باإلشارة  اكتفي  .لذلك  بتونس  التعلق  مزيد 
القادم الذي سيقرر امر نظام الحكم وما يراه صالحا يف دساترينا 
قانون  من  االول  الفصل  يف  مليا  ينظر  ان  عليه   .واقرتح  كلها  
التعليم لسنة 1991 و2002 وللقانون األسايس لجامعة الزيتونة 
وديباجة مجلة حقوق الطفل .فهذه القوانني  قامت عىل التمييز 
التونسية'' وهي واحدة وتلزم  الوطنية  ''الهوية  دون فصل بني 
الحضاري   واالنتماء  ناحية  من  وحدها  ولتونس  لتونس  بالوالء 
عاملية  وافريقيا  ومتوسطيا  واسالميا  وعربيا  ومغاربيا  وطنيا 
هل  .ولكن  مفتوح  متكثر  واالنتماء  مستقرة   واحدة  .فالهوية 

من سميع ؟ ام ''رب مستمع والقلب يف صمم ".
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حقائق

الناطق الرسمي  من املنتظر ان تعقد هيئة الدفاع عن 
غدا  العروي  عيل  محمد  الداخلية  وزارة  باسم  السابق 
االربعاء 20 جويلية 2022 ندوة صحفية قال احد اعضائها 
املغاربي"  لـ"الشارع  الصالحي يف ترصيح  االستاذ نضال 
انها ستخصص لـ"تسليط الضوء عىل ظروف ومالبسات 
ايقاف موكله " و"الخروقات القانونية التي شابت عملية 
ايداعه السجن" مربزا انه سيتم خالل نفس الندوة كشف 

"عديد الحقائق يف عالقة بالقضية" .
والعروي موقوف وشقيقه يف قضية "انستالينغو" التي 
ورجال  سياسيون  منهم  متهما   33 فيها  االبحاث  شملت 

اعمال وامنيون ومدونون وصحفيون .

الجرندي

عاد التوتر ليخيم عىل العالقات بني رئيس الجمهورية 
بسبب  الجرندي  عثمان  خارجيته  ووزير  سعيد  قيس 
"اخفاقات دبلوماسية متتالية" لعل اخرها فشل تونس يف 
ضمان احتضان مقر الوكالة االفريقية لألدوية. الجرندي 
االمانة  رأس  عىل  البكوش  الطيب  لخالفة  يطمح  الذي 
العامة التحاد املغرب العربي ، "يجد صعوبات فيالتنسيق 
كشف  ما  حسب   ، بودن"  نجالء  الحكومة  رئيسة  مع 

لـ"الشارع املغاربي" مصدر موثوق به.
الخريف  الجرندي  عىل وشك مغادرة منصبه يف  وكان 
السابقة  الرئايس  الديوان  املايض بسبب خالف مع مديرة 
االنشطة وعدم  تغييبه عن عديد  نادية عكاشة كان وراء 

استقباله يف القرص الرئاسة ملدة تجاوزت الـ100 يوم.

مباحثات مصرية ألمانية
حول األزمة الليبية

الفتاح  عبد  الرئيس  أن  أمس  أكدت  املرصية  الرئاسة 
األملاني  املستشار  مع  برلني  يف  أمس  يوم  ناقش  السييس 

أوالف شولتز األزمة الليبية.
وحسب بيان صادر عن نفس املصدر تناولت املباحثات 
لالتحاد  رائد  كرشيك  مرص  مع  الجهود  تنسيق  "سبل 
ذات  والدولية  اإلقليمية  املسائل  من  عدد  يف  األوروبي 

االهتمام املشرتك، وىف مقدمتها األزمة ىف ليبيا".
وأضافت أن "مرص من أهم دول الجوار لليبيا، وتقوم 
إىل  الليبي"، مشرية  السيايس  املسار  لدعم  بجهود صادقة 
الدور األملاني الهام يف التعامل مع األزمة الليبية من خالل 

مسار برلني.
ولفتت الرئاسة املرصية إىل توافق الجانبني عىل "تضافر 
الجهود املشرتكة سعيا لتسوية األوضاع يف ليبيا عىل نحو 
اإلرهاب،  عىل  القضاء  يف  يسهم  وبما  ومتكامل...  شامل 
ويحد  الوطنية،  ومؤسساتها  الدولة  موارد  عىل  ويحافظ 

من التدخالت الخارجية"

تعاون
بميناء  الجاري  جويلية   17 األحد  أمس  أول  أرست 
تابعتان  روسيتان  حربيتان  سفينتان  العاصمة  الجزائر 

ألسطول البحر األسود.
عن  صادر  بالغ  عن  نقلت  الجزائرية  األنباء  وكالة 
سفينتي  بتوقف  يتعلق  األمر  أن  توضيحها  الدفاع  وزارة 
"كيلني" املتخصصة يف تقيص أعماق البحار وناقلة النفط 
"باروموف" وإشارتها إىل أن الزيارة تدخل يف إطار التعاون 

العسكري بني البلدين.

جابر  أنس  توظيف  عىل  األمل  عقدوا  الذين  كل  لقي 
بمناسبة حصولها املستحق عىل وسام االستحقاق الريايض 

صّدا قاطعا.
أن  أن توضح  اجبار بطلتنا عىل  ذلك يف  وقد نجحوا مع 
بإمكاننا  "نعم،  هو  عنها  صدرت  التي  "نعم"  كلمة  معنى 
فعل ذلك" Yes we can وأنها موجهة حسب قولها للشباب 
األشكال  من  شكل  بأن  تكن  ولم  النجاح  يف  يرغبون  الذين 
عالمة "اصطفاف سيايس" أو دعم ملرشوع الدستور الجديد 

الذي سيعرض عىل االستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.
الرياضة  بني  بالفصل  البدء  األسهل  من  يكن  ألم 
والسياسة مّلا نتظاهر بالتوق اىل الفصل بني الدين والدولة؟.

ومضة

نعم...

● حمادي بن سعيد
)رئيس تحرير جريدة الرأي سابقا(

زووم
زووم
زووم
زووم

خّصصت صحيفة "لو كنار أنشيني"  يف أحد أعدادها 
الصحيفة  واعتربت  بتونس،  العام  للوضع  مقاال  األخرية 
 La faute de L’hYperprésIdent" عنوان  حمل  تحليل  يف 
tunIsIen" أنه "بينما بات اقتصاد البالد مستنزفا والفقر 

اللمسات  وضع  سعيّد  قيس  الرئيس  يفّضل  يستفحل 
عىل  االنكباب  عوض  دستوره  مرشوع  عىل  األخرية 

اإلصالحات".
وكتبت الصحيفة يف هذا الصدد :

عيون  تتطّلع  التونيس  البيت  النريان  تلتهم  "بينما 
تجاهل  سعيد  قيس  فّضل  فقد  أخرى.  وجهة  اىل  الرئيس 
املسار  عىل  للرتكيز  واالجتماعية  االقتصادية  الضائقة 
خطأه  يكمن  وهنا  وتعّرجاته.  تفاصيله  بكل  الدستوري 
األوىل  الذكرى  يوافق  الذي  جويلية   25 فيوم  األسايس. 
يكرس  مرشوع دستور  االستفتاء  سيُعرض عىل  النقالبه 
يفّكك  وهو  عام  فمنذ  لنظامه.  االستبدادي  االنحراف 
2011... عام وهو يهدم السلطات  مؤسسات وليدة ثورة 
أبعد  اىل  يستغّل  وهو  عام  األخرى..  تلو  الواحدة  املضادة 

الحدود اسطورة "رجل العناية االالهية".
يا له من وقت ضائع! فتونس اليوم عىل حافة اإلفالس 
أورو  مليار   35 بـ  عمومي  دين  تسديد  عن  عاجزة  وهي 
تجد  أخرى  ومرة  الخام.  الداخيل  ناتجها  من   ٪  80 يمثل 
نفسها مجربة عىل التسّول. فقد دمرت العمليات اإلرهابية 
أسعار  غالء  وأمام  السياحة  قطاع   19 كوفيد  وجائحة 
بأوكرانيا  الدائرة  الحرب  أّججتها  التي  والحبوب  الطاقة 

بات البلد من أكثر البلدان املهددة باالنهيار.
يف  هامة  مكانة  يحتل  الذي  االفرتايض  االقتصاد  حتى 
دول املغرب العربي أصبح مستنزفا. أّما رقعة الفقر فتزداد 
اللحم  يأكلون  ال  التونسيني  أرباع  ثالثة  أن  ناهيك  توسعا 
هذا  حل  الذي  اإلضحى  عيد  بمناسبة  العام  يف  مرة  سوى 

وكان  جويلية   9 يوم  العام 
 ٪  8 بـ  أغىل  "العلوش"  سعر 
مقارنة بسعر السنة الفارطة 
البطالة  نسبة  بلغت  حني  يف 
42 ٪ يف صفوف الشباب الذين 
الكثريون منهم يفّضلون  بات 
ركوب أهوال البحر مخاطرين 
قوارب  متن  عىل  بأرواحهم 
اىل  للتحّول  عجل  عىل  صنعت 

إيطاليا ومنها اىل فرنسا.
وصندوق  سنوات   10 منذ 
النقد الدويل واالتحاد األوروبي 
أوتيا  ما  بكل  تونس  يدعمان 
ظلت  ذلك  ومع  إمكانات  من 
التي  العميقة  اإلصالحات 
الحاح  بكل  بها  يطالبان 
أننا  والحال  االدراج  حبيسة 
فقد  مستعجلة.  حالة  أمام 
عوض  سعيد،  قيس  عىل  كان 
يده  بخط  املؤسسات  قولبة 

من  األول  الخط  اىل  الصعود  عليه  كان  االقتصاد.  اصالح 
األجنبية  االستثمارات  وجلب  البطالة  ملحاربة  الجبهة 
وإزالة العراقيل من أمام ريادة االعمال وضمان استقاللية 
القضاء وإعادة الروح للخدمات العمومية األساسية والحّد 
مليون   12 تعّد  التي  فتونس  العمومية.  اإلدارة  تغّول  من 
نسمة تحافظ عىل عدد من املوظفني يعادل عدد املوظفني 
وتملك  السكان  عدد  يف  مرات  بسبع  تفوقها  التي  بأملانيا 

خالفا لها اقتصادا أكثر صالبة.
يف بداية السبعينات، كان الناتج الصايف لتونس مساويا 

بعد  لكن  الجنوبية.  كوريا  لناتج 
ناتج  بات  قرن  نصف  انقضاء 

تونس أدنى بـ 10 مرات.
القطع  سعيد  الرئيس  يّدعي 
عليها  سيطر  حكومات  مع 
سنوات   10 طيلة  اإلسالميون 
ولكنه بإهمال التعجيل بمعالجة 
يف  يقوم  ال  االقتصادي  الوضع 
عىل  بالنسج  سوى  الحقيقة 

منوالها.
2011 انحرص  ومنذ انتفاضة 
الجدل السيايس يف معركة يلّ ذراع 
وظل  والالّئكيني  اإلسالميني  بني 
مؤسساتية  مسائل  عىل  مركزا 
وكان تحويل وجهة موارد الدولة 
من  نصيب  من  بها  لالنتفاع 

يحسن تدبّر أمره.
القوية  النقابية  املركزية  أما 
اإلصالحات  تعطيل  يف  فتساهم 
األحزاب  تفضل  حني  يف  املؤملة 

غّض الطرف عنها.
بلد  أول  كان  فقد  طالئعيا.  دورا  تونس  لعبت  لطاملا 
عربي يساوي بني الرجال والنساء )وإن ما زالت مساواة 
ناقصة( وأول بلد يف العالم العربي يتسّلح بدستور مكتوب 

فيما تظل تجربته الديمقراطية اىل اليوم األنجح.
حكم  الذي  السيايس  االرتداد  من  أمّر  هناك  ليس  لذلك 
به عليها قيس سعيد منذ عام لكن ذلك لن يمحو طموح 
مصريه  بزمام  اإلمساك  عىل  قدرته  املايض  يف  أثبت  شعب 

وهي لعمري مصدر الهام قد يحتاج اليه مجددا".

تونس : اخلطر الرئاسوي !
: "Le Canard enchaîné"

ترجمة : الحبيب القيزاني
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بقلم : د. نائلة السليني

كثر الحديث هذه األيّام عن املقاصد.. وافرتق الناس شيعا 
وقبائل من مستنكر إىل حذر.. إىل متحّمس ينادي بخالص هذا 
املجتمع التونيس من براثن الكفر والزيغ..ومهّلل بالعودة إىل 

خيمة املؤمنني بعد تصّحر دام أكثر من نصف قرن...
نفر  من  كم  الخامس:  الفصل  أقرأ  وأنا  نفيس  سألت 
القرن  منذ  األصوليون  ألبسها  التي  التعريفات  جملة  يدرك 
5 هــ وإىل يومنا هذا ملفهوم املقاصد؟؟ وهل توّقف أحدهم 
ليتساءل إن كان هذا املفهوم هو وليد مقاربة مقّدسة فلماذا 
األوىل؟؟ هل نحن  األربعة  القرون  املسلمون يف  بها  يتعبّد  لم 
عىل  تعبّدوا  األوائل  إّن  أم  األوائل؟؟؟  من  وتقوى  إيمانا  أشّد 
الفطرة حتى أّن القارئ لسريتهم يكاد يجزم أنّهم لم يفهموا 

من الدين شيئا؟؟؟
منذ 2011 ونحن يف مواجهة دائمة مع الرشيعة.. ويف كّل 
مّرة نوقف زحفها ، لكنّها ومع ذلك ظّلت قائمة يف وجدان من 
تداول علينا .. هي حيّة تتنامى و باحثة عن موطن للتطبيع 
مع الناس.. إىل أن حانت ساعة فرضها عىل الشعب..ساعة 
حرية يعيشها الشعب بني الرفض ومواجهة عودة الغنويش 
د بذلك أو قبوله وهو يمنّي النفس بمواصلة اليقظة  كما هدِّ

والنضال..
أبنّا لم نجد تفسريا من  اليوم.. ويف جميع ما  هذه حالنا 
قبل من وضع هذا الفضل.. ما عدا تدّخله إلضافة عبارة زادت 

املعنى ضياعا..
وجدنا أنفسنا يف هذه األيام يف منزلة بني املنزلتني.. وهي 
من  لنا  االعتزال..وليس  أهل  يقول  كما  الفسق  منزلة  فعال 
مخرج سوى أن نواجه " ويلّ أمرنا" بجملة من القضايا التي 
أعلم أنّه مّطلع عليها.. ألّن جميع الفقهاء واألصوليني الذين 
استعصت عليهم  املقاصد  نوازل فقهية من منظور  عالجوا 

ولم يتّفقوا البتّة عىل حكم واحد:
وبات ثابتا أّن هذا الفصل باق. ونتيجة لذلك و حتى أكون 
واضحة مع نفيس ومع مجتمعي.. أرى من واجبي أن أنبّه إىل 

مسائل حتى ال يّدعي مدّع أنّه يجهلها. 
يجهله  بدعة"   " مصطلح  املقاصد  أّن  به:  أبدأ  ما  وأّول 
صلب  يف  يندرج  ألنّه  بدعة  أقول  املعارصين..  قبل  القدامى 
بحقيقة  أحكامها  تصطدم  عندما  وخاّصة  الفقهية،  اللعبة 
ثابتة، وهي أنّها أحكام بعيدة عن الطابع القديس الذي سعى 
الفقهاء إىل أن تكون عليه اجتهاداتهم.. فالفكر الديني نشأ 
حديثا  القدامى  له  ووضع  تبسيطها:  أحاول  معادلة  عىل 
رووه عن الرسول ، واعتربوه أصال يف نشأة هذا " العلم" ، " 
، وبينهما ُمشتبهات ال يعلمهنَّ كثريٌ  ٌ ، والحرام بنيِّ ٌ الحالل بنيِّ
الّشبهات فقد استربأ لدينه وِعرضه،  اتَّقى  الناس، فَمن  من 
وَمن وقع يف الّشبهات وقع يف الحرام...". يلّخص هذا الحديث 

مسألتني يف غاية األهّمية:
يرتك  ولم  يشء.  كّل  يف  تحّدث  القرآن  بأّن  التسليم  1ــ 
 ، مسّلمة  فهذه  وحذار  بحكم:  وأوثقها  إالّ  واردة  أو  شاردة 
وكّل من يعمل عىل التشكيك فيها هو من أهل الزيغ والضالل.

2ـــ وظيفة مؤسسة الفقهاء هي البحث عن املشتبهات، 
أو  إن تحريما  الله رصيحا  لم يأت فيها قول من  أي أحكام 
تحليال؛ وبمعنى أوضح لم يتحّدث فيها الله.. أي سكت.. ويف 
أّن النوازل فيها لم تعرتض املسلمني زمن  سكوته دليل عىل 
بحسب  اجتهادية  مسألة  يرتكها  أن  أراد  الله  إّن  أو  الوحي؛ 
الظرف.. وإن وقف الحديث عند" املشتبهات التي ال يعلمهّن 
كثري من الناس" ففي ذلك نزوع إىل وجوب أن ال يبقى يشء 
وليد االجتهاد اإلنساني..وإن سكت الله يف حكم ففي صفوة 
الفقهاء أمان حتى يتحّدثوا بلسان الله ونيابة عنه، وخاّصة 
منهم أولئك الفقهاء الذين يصطفيهم الحاكم ليجلسوا عىل 

يستنبطوا  أن  عندئذ  لهم  فيحّق  والتأويل..  الفهم  منّصة 
أحكاما تندرج فيما أراد الله أن يقول، وكم اعرتضتنا عبارة 
" ما قصده الله ولم يقله رصاحة" ..طبعا مثل هذا املوقف 
الوجود  خلق  كامل  فالله  نظري..  يف  الله  قدرة  من  يُنِقص 
مثلما خلق الكلمة وال يمكن بأّي حال أن تعجزه العبارة حتى 
ينتظر أن يولد ابن من أبناء آدم ليترّسب يف ثنايا مقاصد الله 

و يعرّب نيابة عنه..
ومن هنا يبدأ االنزياح يف تفسري النص القرآني.. ومن هنا 
يبدأ االنزياح يف إنتاج الحكم الفقهي.. إذ من هو املؤّهل لقراءة 

النّص؟ الفقيه.. ومن القادر عىل صناعة الحكم الفقهي ؟ 
يلبسه  سلطانا  ويقيمه  اجتهاده  يتّوج  وحتى  الفقيه.. 
 " أّن  بما  بحتا..  ثقافيا  ليس  املنتوج  وكأّن   .. القداسة  جبّة 

الله أراد أن يقول ذلك".
توّقف..  دون  تشتغل  تظّل  أن  الفقه  ملاكينة  بذلك  أمكن 
املكان.. وأمكن لسلطة  افرتقنا يف  أو  الزمن  ابتعدنا يف  مهما 
مظّلة  قل  أو  خيمة  كأنّها  ب  تُنصَّ أن  دينية  مؤسسة  هي 
الله فيما  الزيغ وخيانة  لتحمي املؤمن من قيظ الخوف من 
يقصد.. وحذار مّرة أخرى.. ال يملك هذا الصّك سوى اإلمام 

ومن يفوضه فقيها مرّشعا.
هذا ببساطة مفهوم املقصد / املقاصد التي احتمى بها 
الفقهاء القدامى منذ بداية القرن 3 هــ ، عندما أدركوا أّن 
النّص القرآنّي أو حتى ما أُِثر من أخبار عن الرسول صارت 
طبيعة  فرضتها  جديدة  نوازل  إىل  االستجابة  عن  قارصة 
ولها  أخرى  مجتمعات  من  خليطا  صار  إسالمي  اجتماع 

عقائد سماوية سابقة له..
وظّلت عبارة مقاصد الرشيعة متالزمة مع املسلمني طيلة 
هذه القرون.. والغريب أن املسلم يتلّذذ بإعالن انتمائه إليها 
، بل ال يجد حرجا يف إعالن الوالء لها واالنضمام إىل رايتها.. 
وكان هذا املسلم كّلما اشتّد فزعه هرع إىل هذه البدعة طلبا 
للحماية...وكم كثر التجاؤه إليها خاّصة بعد ظهور الوهابية 
نشأة  املسلمني...وبعد  وتأخر  الغرب  بتقّدم  االصطدام  وبعد 
الحركات اإلصالحية .. ليقتنصها اإلخوان املسلمون ويجعلوا 
سّميت  دول  قامت  الناس..  أذهان  إىل  الدخول  تأشرية  منها 
إعالن  مع  يتالزم  أن  لزاما  فصار  اإلسالمية..  بالعربية 
الشهادتني أن تؤّدي هذه الدول اليمني أيضا بالتزامها بمنهج 
مقاصد الرشيعة حتى ال تضيع عن الرصاط املستقيم .. وهو 

رصاط يضمن للرعية الُخلد يف جنات النعيم..
تتنّكر  دساتري  اإلسالمية..  الدساتري  طبيعة  هي  وتلك 
تُخرج  دساتري  البداوة..   أحضان  يف  وترتمي  للحداثة 
املجتمعات اإلسالمية من روح الحداثة وتُجلسها عىل الربوة 
العربي بسالسل  العقل  وكبّلت  إىل جمودها  اطمأنت  أن  بعد 

من املحّرمات والتواكل..
أبنّا كان النّص براء من هذا الهلع ..وبراء  ويف جميع ما 
من االحتماء بتفكري اقتضته عصور ماضية وال يحتاج إليها 
واقعنا الراهن..ومع ذلك ظّل املسلم الحاكم واملسلم العامّي 

يتلّذذان بهذه الخدعة التي ابتدعاها.
تعال أيها القارئ نفّكك الصيغة الواردة يف الفصل 5 من 

مرشوع الدستور:

أن  الدولة وحدها  األمة اإلسالمية وعىل  'تونس جزء من 
تعمل، يف ظل نظام ديمقراطي، عىل تحقيق مقاصد اإلسالم 
والدين  واملال  والعرض  النفس  عىل  الحفاظ  يف  الحنيف 

والحرية.'
وأّول ما أبدأ به هي تلك العبارة املضافة يف التنقيح، " يف 
ظّل نظام ديمقراطي".. ألقول لكم إّن الصياغة الواردة من 

الناحية اللغوية تندرج بالنسبة إلينا نحن، أهل االختصاص 
إذ ما   .. الهزيلة والسمجة  التعابري  العربية يف خانة  اللغة  يف 
معنى ظّل نظام...؟ ولو بعث الجاحظ أو الشافعي أو غريهما 
وقرآ هذه العبارة ألُسِقط يف أيديهم.. ولذا فإّن وجودها يثقل 

أكثر مّما يعالج بنية الرتكيب..
الحفاظ  الحنيف يف  " تحقيق مقاصد اإلسالم  أّما عبارة 
مشاكل  فهنا  والحرية"  والدين  واملال  والعرض  النّفس  عىل 

أخرى ألّخصها يف النقاط التالية:
ــــ فاملشهور يف الكتب القديمة هو الحديث عن مقاصد 
يف  العبارة  هذه  توظيف  أّن  وأعرتف  اإلسالم..  ال  الرشيعة 
من  واضعها  يتمّكن  حتى  ُوضع  إنّما  الجديد،  دستورنا 
املراوغة... وكأنّي بمن اختارها يشعر هو أيضا بتململ من 
الصياغة األصلية : الرشيعة" ، بل يبدو متأّكدا أنّه يف وضعها 
لفظ  اإلسالم، وهو  بلفظ  احتمى  لذلك  نارا..  البالد  سيشعل 
عادي يرمز إىل العقيدة ويطمنّئ إليه كّل مؤمن.. لكن، تعّود 
املسلمون الحديث عن أركان اإلسالم الخمسة ..مثلما تعّودوا 
عىل الحديث عن مبادئ الرشيعة الخمسة، وهي : حفظ الدين

)العرض(  النسل  العقل، وحفظ  النفس، وحفظ  وحفظ 
وحفظ املال.

وقد يعثر القارئ عىل محاوالت املعارصين من املتخّرجني 
إىل  نسبوا  أن  يف  جديدة  اجتهادات  عىل  الرشيعة  كّليات  من 
عىل  اّطلعوا  الذين  أولئك  منهم  وخاّصة   ، مبادئ  اإلسالم 
املبادئ الكونية لحقوق اإلنسان.. غري أّن ما يلفت نظرنا هو 
أّن املبادئ املنسوبة إىل اإلسالم غري متّفق عليها، ومجملها 6 
مبادئ فيها ما يلتقي مع مقاصد الرشيعة وفيها املبادئ التي 
تحاور مبادئ حقوق اإلنسان، ومجملها: مبدأ العدالة ومبدأ 
التعاون  ومبدأ  الرضر  منع  املساواة،ومبدأ  ومبدأ  الحرية، 

االجتماعي...
تنبيه ال تفرحوا كثريا لوجود لفظي مساواة أو حرية.... 
تلك  هي  واملساواة  للعبودية  نقيضا  مستعملة  فالحرية 
..وليست  دستورها  يف  النهضة  عنها  دافعت  التي  املساواة 
من  حافظ  أن  أجلها...والنتيجة  من  نناضل  التي  املساواة 
واستبدل  األربعة  الرشيعة  مقاصد  عىل  الفصل  هذا  صاغ 
اجتنابا  العرض..  الفقهي  بمرادفه  والنسل  بالحريّة  العقل 

لردود فعل قد تحّول وجهة الفصل 5..
وأدعوكم يف هذا السياق إىل فسحة موجزة للنظر يف بعض 

من القضايا التي تحيل عليها هذه املقاصد الخمسة  : 
حفظ الدين : ويعترب أصل املقاصد ألّن الهاجس األكرب عند 
أبالغ عندما أقول  الدين.. وال  الفقهاء يكمن يف الخروج عن 
الزركيش:  يقول  الدين.  لحفظ  تكملة  هي  املقاصد  بقية  إّن 
" حفظ الدين برشعية القتل والقتال، فالقتل للردة وغريها 
من موجبات القتل ألجل مصلحة الدين، والقتال يف جهاد أهل 
أنفسنا يف وقت  باب جهنّم نفتحه عىل  إالّ  إن هو  الحرب" . 
يُتّهم فيه املسلمون بأّن دينهم دين دم، وأّن الركيزة يف قيام 
التطّرف واإلرهاب إنّما هو القتل.. فهل إّن مثل هذه املقاربة 
هي التي ستدافع عن مفهوم االعتدال؟؟؟ يا ذنوبي خاّصة 
أّن قتل املرتّد سيتعارض مع فصل حرية املعتقد.. ونكون قد 
رضبنا الفصول ببعضها بعضا. ونكون قد وقعنا يف مأزق مع 
أنفسنا إذ نؤّصل لحكم غري قابل للتطبيق..ويف الوقت نفسه 
تدين  ال  دول  أبواب  نطرق  ونحن  املآخذ  من  ترسانة  نواجه 
أبوابهم  نطرق  اإلنسان..  حقوق  يف  الدولية  بالقوانني  سوى 
اليرسى  بيدنا  أظهرنا  وراء  ونخفي  اليمنى  باليد  متسّولني 
سكيّنا جاهزا للذبح... وال يستطيع أّي كائن أن يمنعني من 
ثابتا  قام  فقهي  معجم  من  ينهل  تأويل  التأويل..ألنّه  هذا 

أصليا ملقصد رئييس من مقاصد الرشيعة.

موقف األسبوع

الفصل 5:
" إن هي إالّ نارهم املوقدة"
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املذكور  القتل  من  حفظها  معناه  فهل  النفس:  حفظ 
آنفا؟؟؟ ال البتة... ألّن ذلك الصنف من القتل يندرج ضمن 
وهذا  للقصاص..  الترشيع  املقصود  وإنّما  بالحق"..  إالّ   "
القصاص؟  أم  الَقَوُد  املقصود  فهل  إشكاال:  يفتح  أيضا 
وسؤايل مرشوع بما أّن السيد الرئيس عقد العزم عىل فتح 
نافذة عىل مقاصد الرشيعة بدل االلتزام بالقوانني...وكيف 
الذكر واألنثى؟ ألّن مقاصد الرشيعة  يكون القصاص بني 
الرجل؟..  دية  نصف  هي  املرأة  وديّة  العدالة،  بمبدإ  تعمل 
املجال...  هذا  يف  تعّد  وال  تحىص  ال  فقهائنا  وإبداعات 

والحديث يطول...
حفظ  معنى  يف  والعرض  )العرض(:  النسل  حفظ   
وأكتفي  وأحكامه.  الزنا  عىل  ينفتح  باب  وهو  النسب، 
الرئيس  ، ألّن الشاهية تحّلت: هل سيطبّق سيادة  بسؤال 
حكم القرآن أم حكم العرف؟؟؟؟ والطريق متشّعبة يف هذا 

املجال وغري معبّدة..
بمسألة  مبارشة  مقرتن  مقصد  وهو  املال:  حفظ   
ترصيفه  طرق  ومراقبة  املال  بها  يحفظ  التي  الكيفيات 
الصدقات  أحكام  ضمنه  ويندرج  رشعي..  منهاج  حسب 
واملغانم  والفيئ  التطّوع..  وصدقات  املفروضة  بفرعيها 
الوقت  يف  التحقيق  بعيدة  أصنافا  كانت  وإن  والسلب.. 
سيظّل  الباب  فإّن  التسّول  مستوى  يف  أنّنا  بما  الحارض، 
مفتوحا أمام صحيفة دستورنا إىل أن تقوى شارة اإلسالم 

يف بلدنا.
العالقة  لطبيعة  تاريخيّاً  تحليالً  خلدون  ابن  يقّدم 
يسميها  فهو  حذار  لكن  املقاصد،  هذه  بني  الجامعة 
فيه  يُنَظر  ما  بذهاب  ذهبت  ما  »منها  يقول:  بالوظائف، 
بطلت  الجهاد  ووظيفة   )...( سلطانيّة،  صارت  وأخرى 
ببطالنه إال يف قليل من الّدول يمارسونه ويدرجون أحكامه 
غالباً يف السلطانيات، وكذا نقابة األنساب التي يُتََوّصل بها 
الخالفة  لدثور  املال قد بطلت  الحّق يف بيت  أو  الخالفة  إىل 
ورسومها. وبالجملة قد اندرجت رسوم الخالفة ووظائفها 
يف رسوم امللك والّسياسة يف سائر الّدول لهذا العهد، والله 
مرّصف األمور كيف يشاء«، املقدمة، ص 226. وكم أتمنّى 
مغزاها  ويدرك  الفقرة  هذه  عند  الرئيس  سيادة  يقف  أن 
سيعري  أنّه  أشّك  ألنّي  خلدون  ابن  إىل  وينصت  التاريخي، 

قويل اهتماما.
ابن خلدون إىل وظائف، وهو  قلت هي مقاصد حّولها 
الرشعية  السياسة  أصحاب  يبّوبه  مقصد  كّل  ألّن  محّق 
5 يهّيء املائدة الرشعية التي  إىل واليات دينية.. و الفصل 

ستبنى عليها املقاصد باعتبارها واليات دينية..
هذه يف إجماال النقاط التي تقوم عليها املقاصد املدرجة 
يف الدستور، ولم توضع تلّهيا أو زركشة، وإنّما هي قائمة 
ويستحّث  بل   ، وضعه  من  ذهن  يف  حارض  مرشوع  عىل 
الوقت حتى يرشع يف إنجازه. وال تقل أيها القارئ : وكيف 

أن يحققه وقد نّص عىل مؤسسات دستورية ال نقف  له 
فيها عىل إشارة إىل مؤسسات دينية؟

وجوابي:
الدولة الحديثة تالشت، وما نعرفه عن الواليات  فبنية 
هذه  يف  نحن  وها  املرشوع..  هذا  يف  صداه  وجدنا  الدينية 
ولن  إمام  حرضة  يف  إنّنا  وأقول  املوضوع..  لّب  يف  املسألة 
فقد  الدينية..  الواليات  هذه  بعث  يف  كبري  جهد  إىل  يحتاج 
له  ، وهيّأ  نيابة عنه  بالعمل  بن عيل  السابق  الرئيس  قام 
هذا  نشاط  ومنعنا   2011 بداية  يف  ناضلنا  الحصرية"    "
املجلس األمر الذي دفع آنذاك بالرتويكا إىل تجميد أعماله.. 
لكن، ها هو اليوم أحد أعضائه يوقظه من سباته الطويل 
عن  وأتحّدث  إمامه..  من  بتوجيه  االشتغال  يف  لينطلق 

املجلس اإلسالمي األعىل الذي أحدث يف 9 جانفي 1989...
الحكومة؟  املجلس حسب رئاسة   فما هي مشموالت 

ورد يف القانون األسايس لهذا املجلس:
ـــ إبداء الرأي يف اتجاه تنفيذ أحكام الفصل األول من 
الدستور الذي ينص عىل أن تونس جمهورية دينها اإلسالم. 
هذا استنادا إىل دستور 59. وطبعا سيتّم تنقيح هذا النّص 

ليستحرض الفصل 5.
االجتماعية  بالنواحي  يتعلق  فيما  الرأي  إبداء  ــــ 
الشخصية  األحوال  يهم  ما  منها  خصوصا  والفقهية، 
واالنغالق  التفسخ  من  عليها  حفاظا  األرسة  وإحكام 
وتمكينا لها من القيام بدورها يف تربية األبناء ورعايتهم 

وحسن إعدادهم عىل أكمل الوجوه.
ــــ ترشيد الخطاب الديني 

يف  التعليم  بربامج  يتعلق  ما  كل  يف  الرأي  إبداء  ــــ 
سائر  يف  الدينية  الرتبية  مادة  وبرامج  الزيتونية  الجامعة 

املعاهد.
جمعها  بعد  الزكاة  صندوق  موارد  يف  الترصف  ــــ 
هيئة  طريق  عن  الرشعية  الضوابط  بحسب  وتوزيعها 
وطنية للتسيري يرأسها رئيس املجلس اإلسالمي األعىل، إىل 
املجلس  فيها  يمثل  التي  للتسيري  الجهوية  الهيئات  جانب 

اإلسالمي األعىل يف خطة نائب رئيس.
أدعوك أيّها القارئ إىل قراءة مشموالت هذا املجلس من 
منظور جميع الفصول التي تتحدث عن الرتبية ومجلسها 
ال  بل  املقدسات....  برعاية  لوحدها  الدولة  قيام  وعن   ،
حرج يف أن تحذف عبارة اآلداب العاّمة بما أّن الحفاظ عىل 
األرسة من التفّسخ واالنغالق مضمون يف القانون األسايس 

للمجلس....
واملصيبة األكرب أّن بن عيل أقّر صندوق الزكاة منذ 89 
اإلرادة  أّن  صحيح  املجلس..  هذا  مشموالت  من  وجعله 
هو  قانون  يف  تأسيسه  لكن  بعثه  إىل  تتجه  لم  السياسية 
بصفة  يشتغل  أن  األوقات  من  وقت  أّي  يف  قادر  جاهز 

طبيعية وترشف عليه والية دينية...

تتحّول  أن  ولننتظر  زكاة..  صناديق  إلحداث  فلنستعّد 
لبعث  ولنتهيأ  أوقاف..  وزارة  إىل  الدينية  الشؤون  وزارة 
األحباس.. فنُلَحق بالقطيع.. ويصري اقتصادنا قائما عىل 
ما  هذا  عليكم..  واجبة  فريضة  ستصري  التي  الصدقات 
الدول  تجارب  يف  ولنا  العربية..  الدول  من  كثري  يف  يحدث 

الفقرية يف هذا املجال األمثلة الكثرية عىل رسقات ...
يمتلكه  الذي  الحّل  هو  هذا  فهل  "يضلع"..  اقتصادنا 
اإلمام؟..بل ستبعث البنوك اإلسالمية مثل الطحالب ، بما 
أنّها تضمن التقوى وتحمي من الربا.... وسيهنأ الغنويش 
اإلسالمية  البنوك  أّن  10 سنوات..بما  بما حرم منه طيلة 

بدعة إخوانية رصف..
وختامها مسك... الواضح أّن حفظ الرشف والنسل هي 
وظائف دينية صنّفها املاوردي ضمن خّطة املحتسب.. وها 
نحن ننتظر لنتابع إن كان اإلمام سيبعث مؤسسة الحسبة 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.... عىل كّل حاول قبله 
الغنويش واجتهد يف بعثه للجان حماية الثورة.. وكان من 

نتائجها استشهاد بلعيد والرباهمي...
الدولة الحديثة تالشت، وما نعرفه عن الواليات  فبنية 
هذه  يف  نحن  وها  املرشوع..  هذا  يف  صداه  وجدنا  الدينية 
املسألة يف لّب املوضوع.. ولعّل أفضل تعليق هو ذاك الذي 
تناغمها مع  يف  الواليات  لّخص هذه  ابن رشد عندما  قّدم 
املقاصد، يقول:"والجنايات التي لها حدود مرشوعة أربع 
جنايات عىل األبدان والنّفوس واألعضاء وهو املسّمى قتالً 
وجرحاً، وجنايات عىل الفروج وهو املسّمى زناً وسفاحاً، 
وجنايات عىل األموال، وهذه ما كان منها مأخوذاً بحرب 
بتأويل سّمي  وإن كان  تأويل،  بغري  إذا كان  سّمي حرابة 
بغياً مأخوذاً عىل وجه املغافصة  من حرز يسّمى رسقة. 
وما كان منها يعلو مرتبة سلطان سّمي غصباً. وجنايات 
بالتّفّدي عىل  املسّمى قذفاً. وجنايات  األعراض، وهو  عىل 

استباحة ما حّرمه الرّشع من املأكول واملرشوب."
إىل  اإلمام  هذا  يحتاج  ولن  إمام  حرضة  يف  إنّنا  وأقول 

كبري عناء يف بعث هذه الواليات الدينية..
ترون كيف أّن ابواب جهنّم يمكن أن تفتح يف أّي وقت 
بفضل هذا الفصل.. فصل يبدو أنّه عزيز عىل اإلمام، لكّن 
دماره آت ال ريب فيه...إذ ال أحد مخّلد.. ويكفي أن يتغرّي 
اإلمام حتى ندخل يف دهليز مظلم...واملؤمن الحق يعلم أّن 
مصريه بيد خالق كريم.. فلم كّل هذا الحرص عىل أن يخلِّد 
السيد الرئيس مصرينا يف رقبته .. لهذا الشعب رّب يحميه.. 

ولهذا البلد شعب يحميه..
حيّة   " ورقة  األعىل  اإلسالمي  املجلس   : أنبّه  أخريا 
يخفيها إمامنا.. فإن كان ملرص أزهرها.. وللسعودية هيئة 
كبار علمائها.. فنحن بجاللة قدرنا لدينا مجلسنا اإلسالمي 

األعىل... ويرحم بن عيل... ومن أنذر فقد أعذر.

موقف األسبوع

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

زهير بن يوسف - فوزية ضيف هللا - أنور الشعافي- 
هيام الفرشيشي - شفيع بالزين - حاتم التليلي -

عالء الدين السعيدي
مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :

معز زّيود - الحبيب القيزاني

الملحق الثقافي :

الفريق الثقافي :

منير الفاّلح - عواطف البلدي

العربي الوسالتي

لطفي واجه

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

الشارع القضائي  :

منى المساكني - صالح بوزيان - 
 - خالد النوري -  تميم أوالد سعد - 

كريمة السعداوي 

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 :

التحرير :
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غلب عىل  حملة االستفتاء  التي تشارف عىل 
التشكيك يف نزاهة   )2022 االنتهاء )23 جويلية 
مع  االنتخابات  هيئة  "استقاللية"  ويف  املسار 
تزايد الغموض حول الجهات املشاركة واملضّمنة 
يف دفاتر الهيئة كداعمة ملرشوع  الدستور الجديد 
واملتكونة من احزاب حديثة التأسيس واشخاص 
تغيب  فيما  الساحة  يف  معروفني  غري  طبيعيني  
"كبار املفرسين" والواجهات املعروفة ملا يسمى 

بـ"تنسيقيات الرئيس".

حملة  قوس  غلق  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
يجمع  التي  بعدها  ما  وانتظار  االستفتاء 
ستكون  انها  عىل  الوطني  للشأن  املتابعون 
ُرفض.  او  الدستور  مرشوع  مّر  سواء  االصعب 
الداعية  الجهة  قانونا  وهو  الجمهورية  رئيس 
بتوظيف  خصومه  قبل  من  متهم  لالستفتاء 
يشبه  ما  اىل  وفقهم  تحولت  التي  الدولة  اجهزة 
بعد  تمرست  التي  الضخمة  االنتخابية  املاكينة 
استشارة الكرتونية كانت بمثابة اختبار تحضريا 

ملوعد 25 جويلية .

من يقف وراء حملة " نعم" ؟ 

رئيس  محيط  يف  املؤثرين  كبار  غاب 
املشاركني   قائمة  عن  سعيد  قيس  الجمهورية 
القائمة  تضم  لم  كما  االستفتاء.  حملة  يف 
الضيافة"  "دار  اجتماعات  يف  "الحارضين" 
ضمن ما سمي بلجنة تأسيس جمهورية جديدة  
اليد  أصابع  عىل  تحسب  تكاد  ال  استثناءات  مع 
الواحدة. الرد عىل "رّس" هذا الغياب يجيب عنه 
احد " املتطوعني" وهي الصفة التي كان يٌقدم بها 
الناشطون ضمن حملة قيس سعيد عندما كان 
2019، من خالل  مرتشحا لالنتخابات الرئاسية 
الرئيس"  "موجودة  ان "جماعة"  التشديد عىل 
عىل االرض تماما مثلما كان الحال يف انتخابات 
2019 ويف فرتة االستشارة االلكرتونية" .  خالل 
تلك الفرتة " اشتكى داعمو قيس سعيد من عدم 
النجاح  الكايف  بالشكل  واملعتمدين  الوالة  تعاون 
سعيد  به  اقر  بفشل  انتهت  التي  االستشارة 
ان  قبل  يسمها  لم  جهات  اىل  وحمله  البداية  يف 
يحول هذا الفشل اىل نجاح  مّكنها من ان تصبح 
صياغة  يف  االساسية  املراجع  كأحد  معتمدة 

دستوره الجديد.
طريق  عن   ، لسعيد  وجهت  التي  الشكايات 
كانت  الزاهي،  مالك  االجتماعية  الشؤون  وزير 
وراء حركة جزئية شملت والة ومعتمدين وكانت  
وراء تعيني" الثقاة"  من " الناشطني السابقني 
واملحلية  الجهوية  املناصب  يف  التنسيقيات"   يف 
اسرتاتيجية.   انها  االستشارة  تجربة  بينت  التي 
منع  قرارات  وراء  الجديدة  املناصب  اصحاب 
مشاركة الداعني للتصويت بـ"ال" او املقاطعني 
ذلك,   من  اكثر  بل  االستفتاء,  حملة  يف  للمسار 
الصفحات  يف  هذه  بقراراتهم  االشادة  تمت 
سعيد  عىل  املحسوبة  او  الداعمة  الفايسبوكية 
عىل غرار ما حدث مؤخرا اثر منع اجتماع للحزب 

الدستوري الحر يف سليانة .
االمر لم يقف عند الوالة واملعتمدين ، اذ شمل 
هيئة االنتخابات التي اسقطت عنها االستقاللية 
اجرائيا عرب تعيني اعضائها ووظيفيا من خالل 
والتغايض  من  التنظيم  من جهة  االرتجالية يف 
و  للقانون  تجاوزت  اخالالت  عن  اخرى  جهة 
سمي  ما  نرشها  غرار  عىل  واسعا  جدال  خلفت 
بـ" الوثيقة التفسريية" ملرشوع الدستور, وثيقة  
بالتصويت  الرئيس  من  رصيحة  دعوة  تضمنت 
بـ"نعم" وصدرت بعد اآلجال القانونية عالوة عىل 
الدستور  مرشوع  عىل  ادخلت  بتعديالت  قبولها 
قال قيس سعيد يف خطابه بمناسبة عيد االضحى 
الهيئة  واعتربتها  للنص"  ترسبت  "اخطاء  إنها 
"اصالحات  بوعسكر  فاروق  رئيسها  لسان  عىل 

ألخطاء شكلية ومادية".
مع ذلك لم تنته تشكيات "مجموعة محيط 
 " تزال  ال  التي  املرشوع"  "نواة  او  سعيد"  
الدولة ". يقول  متململة" من تعطيل  " اجهزة 
ان  املغاربي"   لـ"الشارع  به  موثوق  مصدر 
هذه  من  افرادا  قليلة  ايام  منذ  جمع  اجتماعا 
ضيوف  وان   ، الجمهورية  برئيس  املجموعة  
من  االرض".  عىل  الحظوا   " ما  له  نقلوا  سعيد 
املهيمنة"  هي  السابقة  املنظومة   " ان  ذلك  
الحملة  يف  ناشطني  ايقاف  تواصل  بـ"  مذكرين 
التفسريية" يف ما يشبه الدعوة للتدخل واالفراج 
عنهم وهذه املجموعة تمسكت بمقرها البسيط 
 " نفس  عىل  ايضا  وحافظت  العاصمة  وسط 
 2019 انتخابات  اعتمدتها يف  التي  االسرتاتيجية 
" وهي  العمل امليداني املكثف وسياسة االتصال 
وصول   وراء  كانت  انها  افرادها  يرى  املبارش 

سعيد اىل قرص قرطاج.
وهو  الرئيس  بصورة   عادة  ترفق  رسدية 
املقاهي   مختلف  يف  "الكابوسوان"  يحتيس 
خالل  اجتماعاته  فيها  نظم  التي  الشعبية 
حملته الرئاسية  لسنة 2019 . حملة لم تتجاوز 

محكمة  تقرير  حسب  الجملية  مصاريفها 
املحاسبات 18.965 ألف دينار يف الدور االول بما 
مليما   30 بلغت  الواحد  الصوت  قيمة  ان  يعني 
فيما  االخرين  املتنافسني  كل  بني  األدنى  وهي 
تكلفت مصاريف الدور الثاني من نفس السباق  

الرئايس 26.535 الف دينار.
مقارنة  الزهيدة  بكلفتها  البسيطة  الحملة 
كانت  املقابلة  الضفاف  لدى  املوارد  بضخامة 
باعتبارها   سعيد  فخر  مصادر  من  مصدرا 
فالرجل  املتنافسني.  بقية  مع  تمايز  يف  جعلته 
الذي رفض التمويل العمومي وغابت صوره عن 
الطرقات االساسية لكربيات الواليات ذات الثقل 
االنتخابي كغريه من املرتشحني،  واجه تساؤالت 
فعال  قادت  التي  الجهات  حول  اتهامات  وحتى 
حملته االنتخابية اذ يقول نفس تقرير محكمة 
مواقع  عىل  االضخم  كانت  انها  املحاسبات 
التواصل االجتماعي من خالل تسخري 30 صفحة  
غري رسمية عىل موقع "فايسبوك"  تبخر جلها 
3 ماليني مشرتك   اكثر من  االنتخابات وبها  بعد 
وتضم 120 مرشفا 58 منهم من تونس و25 يف 

فرنسا و2 يف الواليات املتحدة االمريكية .  
املضمنة  الرسمية  املعطيات  تلك  رحم  من 
رسدية  رضبت    ، املحاسبات  محكمة  تقرير  يف 
التفسريية  املقاهي  وجلسات  "الكابوسان" 
طيلة  تجمع  بدنانري  متطوعني  من  املنظمة  
حملة  ان  اذ   النشاط،  نفقات  لتغطية   ايام 
، فإن   الدولة  انه بخالف اجهزة  االستفتاء بينت 
"الذراع الفايسبوكي" لسعيد هو احد املحركات 
االساسية واملحورية يف حملة " التصويت بنعم". 
للتضليل  اضافة  مختصة   اصبحت  صفحات 
قضايا  عن  تفاصيل  نرش  يف  االشاعات   ونرش 
ورسية"  رسمية   " معطيات  تداول  عرب  جارية 
ان  يمكن  ال  مصدرها  ان  البسيط  العقل  يقول 

يكون اال جهات قريبة او من داخل الحكم .

مغامرة
لم  انتخابات  يف  سعيد  قيس  انتصار  كان 
تتكافأ فيها الفرص باعتبارها ضمت منافسني 
رئيس  كرتشح  السلطة    قلب  يف  انذاك  كانوا 
دفاع  ووزير  الشاهد(  يوسف   ( مبارش  حكومة 
مجلس  ورئيس  الزبيدي(  الكريم  عبد   ( مبارش 
النواب بالنيابة ) عبد الفتاح مورو(  بمثابة زلزال 
السيستام".    " لسقوط  سيمهد  انه  وقتها  قيل 
هذا املرتشح القادم من خارج املنظومة بال حزب 
او  له  داعمة  اعالم  وسائل  او  نافذة  لوبيات  وال 
الستار  اليوم من وراء  موارد مالية طائلة يقود 
لفظهم  ممن  االمس  بمنافيس  شبيهة  حملة 
للسلطة يف ما يشبه  الذي أصعده هو  الصندوق 

التصويت العقابي.
فحصيلة الحملة ومسار االستفتاء يضعانه 
ببقية  االطالق مقارنة  بموضوعية كاالسوأ عىل 
الثورة بمساؤئها.  التي تلت  التجارب االنتخابية 
بات واضحا ان الدولة   من 25 جويلية اىل اليوم 
اضحت ُمسخرة لخدمة مرشوع سيايس شخيص  
ايام  غضون  يف  ستصبح  لبالد  مغامرة  وبمثابة 
قليلة مفتوحة عىل كل السيناريوهات بقبول او 

رفض مرشوع الدستور الجديد .
يف الختام ال احد يعلم حقيقة من يقف وراء 
حملة " نعم" الخاصة برئيس الجمهورية الذي 
باخطاء  ومعبدا  مفتوحا  طريقا  امامه  وجد 
حملة  يف   "دستوره"  لتمرير  سابقيه  وجرائم 
بعض  تحركات  باستثناء   امليدان  عىل  باردة 
"رابطات  بعهد  تذكر  التي  املفتولة"  "السواعد 
حماية الثورة" فيما تبدو الحملة حامية الوطيس 
صفحات  بقوة  تنشط  اين  االزرق  الفضاء  يف 
فايسبوكية تؤثث منشوراتها بمعطيات وزارتي 
انتخابات  هيئة  وبمساعدة  والداخلية  العدل 
يف  ومنهمكة  دورها  اداء  عن  ومستقيلة  غائبة 
"رضاء  بإكراهات  ومكبلة  الداخلية  خالفاتها 

الرئيس". . 

أياما قبل نهاية "حملة االستفتاء" : 

الدولة التونسية يف خدمة
مرشوع قيس سعّيد

كوثر زنطور

رئيس الجمهورية يدعو وزير الداخلية النجاح االستفتاء
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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

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

عّز الدين سعيدان

منذ  جنوني.  بشكل  ارتفع   2011 منذ  الدولة  انفاق  نسق 
2011 الدولة التونسية تنفق ما ال تملك.

لكم بعض األرقام الرسمية :
املرجعية(  )السنة   2010 يف  الدولة  مليزانية  الجميل  املبلغ   .1
أن  أي  اإلجمايل  الداخيل  الناتج  أو ٪28 من  دينار  مليار   18 كان 
28 ٪ من حجم  التونيس كانت تمثل  الدولة عىل االقتصاد  كلفة 
ومن  واحدة.  سنة  يف  التونيس  االقتصاد  ينتجها  التي  الثروات 
يخّصص   )٪  25( الّربع  كان  امليزانية  لهذه  اإلجمايل  الحجم 
املدارس  التحتية، يف  البنية  أي االستثمار يف  العمومي  لالستثمار 

واملستشفيات والسدود، وغريها.
التونسية  الدولة  كانت  التي سبقتها  والسنوات   2010 يف  ثم 
وليس  االستثمارية  مشاريعها  لتمويل  الخارج  من  تقرتض 

لتمويل النفقات العامة.
2. يف 2022 املبلغ الجميل الوقتي )يف انتظار امليزانية التكميلية( 
مليزانية الدولة أصبح 57,3 مليار دينار أي أنه تضاعف أكثر من 
ثالثة مّرات منذ 2010 ويمثل قرابة 50 ٪ من الناتج اإلجمايل أي 
 50 قرابة  التونيس  االقتصاد  تكلف  التونسية أصبحت  الدولة  أن 
واحدة.  سنة  يف  التونيس  االقتصاد  يخلقها  التي  الثروات  من   ٪
ميزانية الدولة لسنة 2022، بعد التدقيق يف األرقام، ال تخصص 

إال حوايل 3 ٪ من مبلغ امليزانية لالستثمار العمومي.
3. نفقات الدولة ارتفعت بنسق يفوق 10 ٪ سنويا منذ 2011 
بينما نسبة النمو لالقتصاد التونيس كانت يف حدود صفر باملائة 

كمعدل سنوي بالنسبة لنفس الفرتة.

الدولة  نفقات  يف  الجنوني  االرتفاع  هذا  تمويل  تم  وقد   
باالقرتاض من الخارج ومن الداخل بشكل جنوني أيضا.

4. نتيجة كل هذا هي ارتفاع خطري يف حجم الدين العمومي أي 
دين الدولة التونسية مبارشة أي دون احتساب ضمانات الدولة 
يف القروض املتحّصل عليها من قبل املؤسسات العمومية. الدين 
العمومي ارتفع من 25 مليار دينار أي 40 ٪ من الناتج الداخيل 
 ٪  100 يقارب  ما  أو  دينار   مليار   120 إىل   2010 اإلجمايل سنة 
أن  العلم  مع   .2022 سنة  بداية  يف  اإلجمايل  الداخيل  الناتج  من 
الدولة لم تسدد بل أجلت كل استحقاقات الدين الداخيل )بالدينار 
وبالعمالت األجنبية( منذ بداية السنة الحالية اىل مواعيد الحقة، 

منها مواعيد تصل اىل سنة 2033.
أرقاما  الفارط  األسبوع  طوال  نرشت  الصفحات  من  العديد 
قصد  أخرى  بلدان  ويف  تونس  يف  اإلدارية  السيارات  عدد  تخص 
جدية  بتعاليق  كبريا  جدال  األرقام  هذه  أثارت  وقد  املقارنة. 
سياسة  يف  تندرج  أخرى  تعاليق  األسف  ومع  وبناءة،  ومفيدة 
اإلنكار والهروب إىل األمام بمحاولة إيجاد تربيرات واهية وفيها 
األجور  بمستوى  السيارات  عدد  ربط  قبل  من  كربى  مغالطات 
املوظف.  مرتب  من  يتجزأ  ال  جزءا  اإلدارية  السيارة  واعتبار 

أصحاب هذه التعاليق الواهية نسوا أو تناسوا أن :
يف  سيارة   37710 كان  تونس  يف  اإلدارية  السيارات  عدد   •

2015 وأصبح يفوق 81000 سيارة اآلن.
حدود  يف  كان  العمومية(  )الوظيفة  الدولة  موظفي  عدد   •
400000 موظف سنة 2010 وعددهم يفوق اليوم 650000 دون 

اعتبار املؤسسات العمومية.
• أنظروا اىل تفاصيل ميزانية الدولة لسنة 2022 وستجدون 
أن الدولة تنفق حوايل مليار دينار سنويا بعنوان السيارات اإلدارية 
استهالكها  أو  السيارات  هذه  اقتناء  كلفة  اعتبار  دون  وذلك 
والصيانة  البنزين  نفقات  لتغطية  دينار  مليار  الحساباتي. 
أزمة  تعيش  وتونس  هذا  يعقل  هل  األخرى.  والنفقات  والتأمني 
االستقالل  منذ  تاريخها  يف  مسبوقة  وغري  حادة  عمومية  مالية 

إىل اآلن؟
التغيري الجذري يف نمط انفاق الدولة أصبح رضورة قصوى 
وقد تأخر كثريا. تغيري نمط انفاق الدولة ال يعترب اجراء اصالحيا 
فقط، بل يمثل طريقا سيارة من اإلصالحات التي يمكن أن تنقذ 

تونس. وهذا اىل جانب طرق سيارة أخرى من اإلصالحات مثل :
• اصالح منظومة الدعم )وليس رفع الدعم(.

• إصالح التجارة الخارجية برّمتها.
أي  من  حمراء  خطوط  دون  العمومية  املؤسسات  إصالح   •

نوع.
النقدية  السياسة  املركزي.  للبنك  النقدية  السياسة  • إصالح 
كامل  اهمال  مع  املايل  التضخم  مقاومة  محاولة  عىل  اقترصت 
ملصالح االقتصاد التونيس. ولكن هذه السياسة فشلت يف خدمة 
االقتصادية وعىل مواطن  املؤسسات  الحفاظ عىل  االقتصاد ويف 
فهم  يف  وحتى  املايل  التضخم  مقاومة  يف  أيضا  وفشلت  الشغل 

مصادره األساسية. 
تونس إىل أين؟

يف نمط إنفاق الدولة التونسية...
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أنس الشابي
لم يتوقف  الدستور لغطا  الخامس من مرشوع  الفصل  أثار 
رّحب  أّول  قسم  قسمني:  إىل  الفعل  ردود  وانقسمت  اآلن  لحد 
أبدى  ثان  وقسم  عنه  ودافع  وريشه"  "حشيشه  بـ  بالفصل 
محّرر  أشعر  ما  وهو  دينية  لدولة  يؤّسس  ألنه  عليه  اعرتاضه 
فقام  اإلسالميني  خانة  يف  اصطفافه  من  بالحرج  الدستور 
الفصل  شناعة  من  تخفيفا  الديمقراطية  مصطلح  بإضافة 
الدولة  ليصبح كالتايل: " تونس جزء من األمة اإلسالمية، وعىل 
مقاصد  تحقيق  عىل  ديمقراطي  نظام  ظل  يف  تعمل  أن  وحدها 
والدين  واملال  والعرض  النّفس  عىل  الحفاظ  يف  الحنيف  اإلسالم 
والحرية" .يف تقديريي أن الدفاع عن الفصل يف صيغته القديمة 
أو الجديدة ال يستند إىل معرفة بمؤّدى ونهايات تطبيقه كما أن 
الدينية  الثيوقراطية  صفته  عنه  تنزع  لن  الديمقراطية  إضافة 
عليه  ما سنأتي  املدنية وهو  الدولة  القضاء عىل  التي تستهدف 

يف ما ييل:

الدفاع الباطل عن الفصل الخامس
علينا  خرج  الدستور  مرشوع  من  األوىل  النسخة  صدور  إثر 
مقاصد  أن  إىل  مرّوجا  الخامس  الفصل  عن  مدافعا  البعض 
الرشيعة موجودة يف دستور 1959 يف فصله األول وإىل انها أفضل 
ما أنتج الفكر اإلسالمي املستنري وإىل أنها املدخل إىل الحداثة وإىل 
غطاء  تحت  لتمريره  محاولة  يف  يرفضها  السيايس  اإلسالم  أن 
أي  يحمل  ال  الكالم  هذا  مثل  النهضة.  حركة  ومقاومة  الحداثة 
قدر من الجدية أو الصدق بل هو محاولة لاللتفاف عىل حقيقة 

هذا الفصل وتقديمه يف صورة مغايرة وبيان ذلك:
1( الربط بني الفصل الخامس يف املرشوع والفصل األّول من 
دينها"  "اإلسالم  دولة  تونس  أن  فيه  جاء  الذي   1959 دستور 
ليس  اإلسالم  هو  الدولة  دين  بأن  القول  ألن  ومفتعل  واه  ربط 
وأثناء  االستقالل  إال وصفا لحالة حضارية كانت موجودة قبل 
أسلحتها  أهم  أحد  الدين  استعملت  التي  الوطنية  الحركة  وبعد 
مضمون  أي  الوصف  هذا  يحمل  ال  بحيث  املستعمر  مقاومة  يف 
الخامس  الفصل  أن  نجد  حني  يف  ملزم  دستوري  أو  حقوقي 
مكّونات  من  كمكّون  ويدرجها  التونسية  األّمة  وجود  يلغي 
مهام  حّدد  أنه  كما  اإلسالمية.  األمة  الدستور  محّرر  سّماه  ما 
تفاصيلها يف كتب  نجد  التي  الرشيعة  الدولة يف تحقيق مقاصد 
الفقه وأصوله لينتقل بذلك من الوصف العام إىل قواعد وأحكام 
الجاري  القوانني  عىل  علوية  بذلك  مكتسبة  مدسرتة  وتفاصيل 
عدم  عىل  بها  االحتجاج  إىل  أحدهم  ذهب  فلو  حاليا،  العمل  بها 
ذهب  ولو  مقالته  وفق  القايض  لَحَكم  التبني  قانون  دستورية 
شخص آخر إىل املحكمة وأعلمها بأن أولياء الدم قبلوا الديّة بدل 
ليطلق  طلبه  وفق  له  الحكم  إال  الحاكم  أمام  كان  ملا  القصاص 
نجد  ال  التي  الجنائية  اإلجراءات  مجلة  عن  رغما  القاتل  رساح 
فيها قصاصا وهنا تكمن خطورة هذا الفصل ألن بقاءه يهّدد كل 
أواخر  منذ  التي تحققت  املنجزات  كل  ويدمر  املدنية  املكتسبات 

القرن التاسع عرش إىل ما قبل سنة 2011.
2( القول بأن الفصل الخامس يمنع التنظيمات اإلسالمية من 
استعمال الدين ويحرصه يف الدولة التي أصبحت مهمتها تحقيق 
مقاصد الرشيعة يحمل جملة من املغالطات من أهمها أنه انتقل 
يف  األساسية  مهمتها  تنحرص  التي  الراعية  الدولة  من  بالدولة 
تحقيق املصالح العامة ملواطنيها إىل الدولة الداعية التي تسعى 
ناحية ومن  املواطنني، هذا من  املؤمنني وليس  إىل خلق مجتمع 
ناحية أخرى الربط بني الدولة كمؤّسسة مدنيّة واألحزاب الدينيّة 
من خالل توحيد املهام ممثلة يف أسلمة املجتمع مفسد للعملية 
السياسية برمتها فبدل أن يكون الحق والعدل مقياسا للتعامل 

بني املواطنني يصبح اإليمان هو املحّدد واملعيار يف التعامل.     
اإلسالمي  الفكر  يف  تجديدا  تمثل  املقاصد  بأن  القول   )3
الفكر  أن  ذلك  الرؤية.  ويفسد  املسائل  يخلط  ألنه  ملتبس  كالم 

وال  والحديثية  القرآنية  النصوص  إىل  تستند  ومقاصده  الديني 
تخرج عنها أبدا وكل تجاوز للحدود التي وضعها الفقهاء يوسم 
صاحبه بالرّدة لسبب بسيط هو أن األديان ممتنعة عن أي تطور 
السبب فشلت  من داخلها إال ضمن حدود ال يتم تخطيها. لهذا 
الذين  فكل  داخله.  من  الدين  تثوير  ادعت  التي  املحاوالت  كل 
انتهوا مرّوجني لخطاب ادعوا محاربته يف فرتة من  حاولوا ذلك 
الرازق  حياتهم واألمثلة عىل ذلك ال عّد لها وال حرص كعيل عبد 
وخالد محمد خالد ومحمد عمارة وطارق البرشي وحسن حنفي 
ألفة يوسف ويوسف الصديق ومحمد  واليسار اإلسالمي ولدينا 
الطالبي وغريهم. واملستفاد مّما ذكر أن التجديد الديني ال يمكن 
أن يستند إىل أدوات دينية ألن هذه األدوات غري قادرة إال عىل إعادة 
إنتاج ذاتها، فالقياس رّد لواقعة ال حكم لها إىل أخرى سابقة لها 
حكم بحيث ال تخرج العملية عن استحضار حكم سابق املّرة تلو 
األخرى، واإلجماع الذي هو اتفاق املجتهدين عىل حكم بعد وفاة 
واختالف  ثقافاتها  وتغاير  األمم  لتعّدد  مطلقا  ممتنع  الرسول 
أن  عىل  التدليل  املعارصين  بعض  حاول  وقد  واألمكنة.  األزمنة 
الفقهية  واملجمعات  املؤّسسات  اليوم ممكن من خالل  اإلجماع 
وغريها ولكن ذلك يبقى رهني الخيارات السياسية لهذه الدولة أو 
تلك. فاملقاصد الرشعية تؤدي إىل  وصف واقعة مستجدة بحكم 
القرآن  وهي  عنها  محيد  ال  التي  مصادره  إىل  يستند  الرشعي 
والسنة واإلجماع والقياس األمر الذي يعني أن املقاصد يف نهاية 
قال  الترصف وفق قياسات سابقة.  إجبارا عىل  إال  ليست  األمر 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: "فاملهم يف نظر الرشيعة هو 
والة  عىل  يجب  ولذلك  إجباريا  أم  كان  اختياريا  الديني  الوازع 
أو  إهماله  فإن خيف  اإلهمال  الديني من  الوازع  األمور حراسة 
السلطاني")1(  بالوازع  تنفيذه  عليهم  وجب  استعماله  سوء 
الدين معناه حفظ دين  الدين: "فحفظ  وقال عن مقصد حفظ 
وعمله  اعتقاده  يفسد  ما  عليه  يدخل  أن  املسلمني  من  أحد  كل 
الالحق بالدين وحفظ الدين بالنسبة لعموم األمة أي دفع كل ما 
ٌ مّما ذكر  من شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية")2(، وبنَيِّ
الرشيعة  لتطبيق  املرادف  الرشعية هي يف حقيقتها  املقاصد  أن 
ألنها  الله  منها خلق  نفر   األخرية  أن  بينهما  الوحيد  واالختالف 
واأليادي  واألرجل  للرقاب  قطع  من  الحدود  تطبيق  إىل  تحيل 
والرمي من شاهق أما املقاصد فهي مبحث مستجد يف الخطاب 
تطبيق  ومنتهاه  املصلحة  عن  الحديث  بدايته  املعارص  السيايس 

رشيعة الفقهاء. 
اإلضافة الباطلة للفصل الخامس

خصوصا  املتعلق  الخامس  الفصل  إىل  ُوجه  الذي  النقد  بعد 
ذلك  عىل  االلتفاف  الدستور  محّرر  حاول  الرشعيّة  باملقاصد 
يتّم "يف ظل  املقاصد  تحقيق  أجل  الدولة من  بأن عمل  فأضاف 
يتعلق  ال  األمر  وأن  الدولة  بمدنية  لإلشعار  ديمقراطي"  نظام 
محّرر  أن  عىل  يدّل  أمر  وهو  الفقيه،  والية  أو  الرشيعة  بتطبيق 
الدستور ال يمتلك الحد األدنى من املعرفة باملصطلحني والقدرة 

عىل الفرز بينهما وإال ملا ارتكب هذا الخلط الشنيع وبيان ذلك: 
1( الديمقراطية أسلوب إلدارة الشأن العام يستهدف تحقيق 
أغلب  وبترشيك  العلمية  الوسائل  طريق  عن  العموم  مصلحة 
التي  املحيطة  الظروف  االعتبار  ذلك واضعني يف  املستفيدين من 
تحديد  أما  له.  ِلما خطط  الجزئي  أو  الكامل  التغيري  قد تستلزم 
املصالح ضمن املقاصد الرشعية فيقتيض منا اإلجابة عن سؤال 
مصلحة  هي  املقاصد  يف  املقصودة  املصلحة  أن  هل  هو  مهم 
إىل  الفقهاء  ذهب  ذلك  عن  جوابا  العباد؟  مصلحة  أم  الرشع 
إحاطة املصلحة بجملة من الضوابط كالتايل: "املصلحة التي ال 
يشهد لها دليل خاص تكون نوعا من التلذذ والتشهي.... املصالح 
غري  كانت  وإن  القياس  عموم  يف  تدخل  فإنها  معتربة  كانت  إن 
معتربة فال تدخل فيه وال يصح االدعاء أن هناك مصالح معتربة 

اعتماد  غري  من  باملصلحة  األخذ  قياس...  أو  نص  يف  تدخل  وال 
عىل نص قد يؤدي إىل االنطالق من أحكام الرشيعة.... لو أخذنا 
املصلحة أصال قائما بذاته ألدى ذلك إىل اختالف األحكام باختالف 
املدّونة  يف  املقصودة  املصلحة  أن  يعني  الذي  األمر  البلدان")3( 
لله  الطاعة  إظهار  الخامس هي  الفصل  لذلك يف  الفقهية وتبعا 
بتنفيذ أوامره ونواهيه ولو كان ذلك عىل حساب مصالح العباد. 
مهولة  أمواال  أصال  املفلسة  الدولة  ميزانية  يكلف  اليوم  فالحج 
حتى  أدائه  عن  التوقف  الترصف  وحسن  املصلحة  وتقتيض 
تعتدل املوازين املالية خصوصا ملا نجد أن املرشع نفسه اشرتط 
لوجوبه االستطاعة وهو رشط غري متوفر اليوم ورغم كل ذلك 
الشعب  به محملة  القيام  ترّص عىل  الخامس  الفصل  دولة  فإن 
نتائج اختيارها هذا. واملستفاد مما ذكر أن النظام الديمقراطي 
يتناقض تماما مع املقاصد الرشعية التي تضع حدودا للترصف 
الدين الطويف يف قوله: "أما  الذي صاغه اإلمام نجم  املعنى  وهو 
لهم بحكم  املكلفني يف حقوقهم فهي معلومة  مصلحة سياسة 
العادة والعقل فإذا رأينا دليل الرشع متقاعدا عن إفادتها علمنا 
عابدين  ابن  اإلمام  أما  رعايتها")4(  عىل  تحصيلها  يف  أحلنا  أنا 
الرشع  حق  عىل  أي  العبد  حق  لتقدم  "قوله  القول:  إىل  فيذهب 
أال  الرشع  حاجة  وعدم  العبد  لحاجة  بل  الرشع  بحق  تهاونا  ال 
ترى أنه إذا اجتمعت الحدود وفيها حق العبد يُبدأ بحق العبد ِلما 
الرشع  حق  تقدم  فلو  حق  فيه  ولله  إال  يشء  من  ما  وألنه  قلنا 
عليه  الله  صىل  قوله  وأّما  العباد...  حقوق  بطلت  االجتماع  عند 
ال  التعظيم  أحق من جهة  أنه  فالظاهر  أحق  الله  "فدين  وسلم 
من جهة التقديم")5(. هكذا نجد أن سلف األمة ممن ذكرنا يقف 
موقفا متطورا يخالف ما عليه مواقف محّرر الدستور من جمود 

وتحّجر. 
التصاف  اعتبارا  والواجبات  الحقوق  الديمقراطية  تحّدد   )2
األخرى  املحّددات  عن  النظر  برصف  املواطنة  بصفة  اإلنسان 
فإنها  الرشعية  املقاصد  أما  وغريها.  والدين  والجنس  كاللون 
من  أفضل  فاملسلم  العقيدة.  بحسب  والواجبات  الحقوق  تحّدد 
أن  كما  وهكذا  البوذي  من  أفضل  وهذان  اليهودي  أو  املسيحي 
الذكورة واألنوثة تلعبان دورا أساسيا يف ذلك وكذا وضع اإلنسان 
الحر  حقوق  غري  هي  الذكر  العبد  فحقوق  الحرية  ناحية  من 

الذكر....
التناقضات  بني  الشنيع  الخلط  هذا  أن  إليه  نخلص  والذي 
الخامس  الفصل  يف  الوارد  الرشيعة  ومقاصد  كالديمقراطية 
اإلسالم  تمثل  أنها  ادعت  مّلا  النهضة  حركة  استعملته  أن  سبق 
والسيايس  الدعوي  بني  الفصل  فرية  نرشت  أيام  الديمقراطي 
اليسار اإلسالمي وغريها من  أن أشاعه كذلك ما يسّمى  وسبق 
بُنيت عىل  واندثرت ألنها  إىل فشل محتّم  انتهت  التي  التنويعات 
التلفيق والرتميق الذي ال يقيم بناء وال يشيد رصحا وال يحّقق 

هدفا.
--------------------

الهوامش:
ابن  الطاهر  محمد  الشيخ  اإلسالمية"  الرشيعة  "مقاصد   )1
عىل  طبع  الخوجة،  ابن  الحبيب  محمد  الشيخ  تحقيق  عاشور، 
نفقة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمري دولة قطر 2004، ج3 

ص370.
2( املصدر السابق ج3 ص236.

للنرش  التبليغ  دار  زهرة،  أبو  محمد  الشيخ  الفقه"  "أصول   )3
والتوزيع، تركيا بدون تاريخ، ص282 و283.

4( "املصلحة يف الترشيع اإلسالمي ونجم الدين الطويف" مصطفى 
رسالة  من  ص48  ط1،   ،1954 مرص  العربي،  الفكر  دار  زيد، 

الطويف يف آخر الكتاب.
5( "رّد املحتار عىل الدر املختار" البن عابدين، ج2 ص144.

مقاصد اإلسالم مرادف لتطبيق الرشيعة
والفصل اخلامس هيدد كل املكتسبات املدنية
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نهلة عنان - كاتبة وناشطة بالمجتمع المدني

رأي

هل سيكون استفتاًء بحّق ... ؟!

استثناء(  ليسوا  )والتونسيون  العربية  الشعوب  معظم 
أخرى:  مسائل  أيّة  من  أكثر  الحياة  يف  مسألتان  تعنيهم 
الحرية  ملفاهيم  بالنسبة  أّما  الكريم.  والعيش  الدين  هما 
والديمقراطية وغريها )عىل أهّميّتها( فهي ليست واضحة 
اآلثار بالنسبة لألغلبية الساحقة من املواطنني إذا لم يجدوا 
ما يجّسدها خالل ممارستهم للحياة اليومية... لذلك فمن 
بناصية  أمسك  فقد  اليومي  والخبز  الدين  بعناوين  يتكّلم 
األمور وضِمن )إىل حّد ما( تأييدا شعبيّا. من الطبيعي تشبّث 
الناس بمعتقداتهم وتقديمهم ملقّومات العيش الكريم عىل 
مسائل أخرى، ولكن من سوء التقدير أن نفرح بالعناوين 

دون أن نتبنّي من بينها ما تجّسده األفعال.
سعيّد  قيس  الرئيس  ترصيحات  مختلف  من  فهمنا 
التونسيني  لعقيدة  -أّوال حماية  وأفكاره هي:  توجهه  بأّن 
)كّل بحسب ما يعتقد( وللنسبة األكرب منهم رعاية تعاليم 
اإلسالم من شعائر ومناسك ومقّدسات. -وثانيا دفاع عن 
روح الثورة  يف ضمان عيش كريم للمواطنني حيث العدالة 
القانون...  أمام  للجميع  ومساواة  البالد  ثروات  تقسيم  يف 
الجديد  الدستور  يف  ترجمته  يجد  لو  مقنعا  سيكون  كالم 
أي بما توّفر نصوصه من آليات تحقيق األقوال عىل أرض 

الواقع...
الحكم  )مفهوم  الديني  بقسميه  التوّجه  هذا  سنحلل 
الثورة  روح  )تجسيد  واملدني  األمانة(  ورعاية  الرشيد 
رعاية  قدر مساهمته يف  كّل مواطن عىل  يكون جزاء  بأن 

الوطن(.

 فأّما الديني... 

 فإّن تقوى وورع األفراد ال يكونان بديال عن الخربة وال 
سببا لالنفراد بالرأي وفرضه تحت مضّلة استفتاء يبدو أّن 
أّن ما يُعرض  إذ  النيّة متوّجهة يف عدم االعتداد بنتائجه... 
من الدستور لالستفتاء اليوم ما هو إاّل األفكار الشخصية 
ومجموعته  الرئيس  باألحرى  )أو  سعيّد  قيس  للرئيس 
الخفية التي لم يُطِلع عىل أعضائها الشعب التونيس(. هي 
نسخة شخصية من الدستور ألنّها أنجزت دون الرجوع إىل 
خرباء معروفني أو استشارتهم. وبالتايل فما يُعرض اليوم 
إاّل أفكارا تقع تحت مسؤولية رجل واحد  لالستفتاء ليس 
هو قيس سعيّد، لذلك فإّن حديثه عن األمانة والخوف من 
الله يحّمله مسؤولية النتائج. فإذا كان الحاكم يعرض أمرا 
فال يحّق له أن يقطع بشأنه دون تفويض من املحكومني 
وبالتايل تكون نتائج االستفتاء عىل ما يعرض هي املحدد 
للمواصلة فيه إن كان رأي األغلبية بنعم، أو تغيري الوجهة 

يف الحالة العكسية أي إذا كان جواب األغلبية بال.
األمانة  ورعاية  الله  وخشية  التقوى  يف  األعىل  مثلنا 
القرآن من  الحكيم يف  نّزله ربّنا  الكرام فيما  الله  هم رسل 
أخبارهم. ولن يّدعي أحد أنّه أتقى من األنبياء واملرسلني أو 
بأّن خطابه يضاهي التنزيل يف الحكمة حتّى يدعو الناس 
لالنقياد له دون نقاش للتصحيح أو اعرتاض. يقول الحّق 

تعاىل يف قّصة نوح عليه السالم: 
ِبنٌي  ﴿٢٥﴾  أَن  َوَلَقْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إىَِلٰ َقْوِمِه إِنِّي َلُكْم نَِذيٌر مُّ
الَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ اللََّه ۖ إِنِّي أََخاُف َعَليُْكْم َعذَاَب يَْوٍم أَِليٍم  ﴿٢٦﴾  
ثَْلنَا َوَما  ا مِّ َفَقاَل اْلَمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َقْوِمِه َما نََراَك إاِلَّ برََشً
َلُكْم  نََرٰى  َوَما  الرَّأِْي  بَاِدَي  أََراِذلُنَا  ُهْم  الَِّذيَن  إاِلَّ  اتَّبََعَك  نََراَك 
َعَليْنَا ِمن َفْضٍل بَْل نَُظنُُّكْم َكاِذِبنَي  ﴿٢٧﴾  َقاَل يَا َقْوِم أََرأَيْتُْم 
يَْت  ْن ِعنِدِه َفُعمِّ ن رَّبِّي َوآتَاِني َرْحَمًة مِّ إِن ُكنُت َعىَلٰ بَيِّنٍَة مِّ

َعَليُْكْم أَنُْلِزُمُكُموَها َوأَنتُْم َلَها َكاِرُهوَن  ﴿٢٨﴾  )هود( 
تدبُّرنا لهذا املوقف العظيم يتمثّل يف أّن نوحا وهو نبّي 
الواحد  الله  بعبادة  الناس  ليأمر  الله، جاء  مرسل من عند 

كيف  لننظر  ذلك  ومع  الرحمة.  درجات  أعىل  وهي  األحد 
وأبوا  معه  ومن  وازدروه  استضعفوه  عندما  قومه  أجاب 
طاعته فيما جاء يدعوهم إليه، وهنا أستعيد نّص اآلية: َقاَل 
ْن  ن رَّبِّي َوآتَاِني َرْحَمًة مِّ يَا َقْوِم أََرأَيْتُْم إِن ُكنُت َعىَلٰ بَيِّنٍَة مِّ

يَْت َعَليُْكْم أَنُْلِزُمُكُموَها َوأَنتُْم َلَها َكاِرُهوَن... !!! ِعنِدِه َفُعمِّ
هذه صفات الصادقني املخلصني دينهم لله، يبيّنون وال 
يلزمون إكراها... هذا مع عبادة الله الواحد األحد... فماذا 
عن أفكار زيد أو عمرو الذي ينفرد بالرأي ويعمل عىل تمرير 
... كيف ال  تلك األفكار )وإن كانت نّص دستور( بقّوة ما 
الدستور  مقرتح  إنفاذ  هي  الرئيس  عنها  عرّب  التي  والنيّة 
أّن تكون األغلبية  الجديد دون الرشط الواجب توّفره وهو 
موافقة... تماما كما قال عن االستشارة التي شارك فيها 5 
باملائة من املواطنني بأنّها ناجحة... وأّن املكائد واملؤامرات 
النتائج  كانت  النتائج... فهل  التي خّفضت من نسب  هي 
باملائة...  46 املؤامرات بنسبة   باملائة وخفضتها   51 مثال 
حتّى تنزل إىل 5 ؟؟؟  يعني هل التونسيون ُقرّص عاجزون 
املواطنني  عىل  يُقرتح  ما  أّن  هل  أم  الدرجة...؟؟؟  هذه  إىل 
من الدساتري هو أقدس مّما جاء يدعو له نوح من عبادة 
الله العظيم وهو الفيصل بني الجنة والنار... أم أّن رئيس 
الشعب من  أكثر حرصا عىل صالح  اليوم هو  الجمهورية 
حرص نوح عىل عبادة الله وقد أمره الله باالمتناع عن إلزام 
أن  سعيّد  قيس  صالحيّات  من  بينما  يكرهون،  بما  الناس 

يلزم الناس بما يرى...؟؟؟ 
ليست املسألة لونان أبيض أو أسود، إنّما تدّرج يف التأييد 
من  مختلفة  رؤى  املجتمع  يف  هناك  أّن  بحيث  طرفني  بني 
التميّش  ولكّن  صائبة  جويلية   25 حركة  يرى  من  بينها 
الذي تبعها طغت عليه الهنّات والضبابية أكثر من وضوح 
أّن  اعتبار  بالناس  االستخفاف  من  سيكون  لذلك  املعالم. 
له  مطلق  تفويض  هو  مريحة  بأغلبية  الرئيس  انتخاب 
بالسيادة بدل الشعب... وليس اإلكراه من نهج املصلحني... 
من  الله  ديني...ولينرصّن  هو  ما  إطار  يف  األمانة  عن  هذا 

ينرصه. 

وأّما المدني...

بها  مّرت  الدروس  من  وكثري  بالتجارب  زاخر  فالزمن 
يأتي  اإلنساني  الرشد  وأّن  لتكرارها  حاجة  وال  الشعوب 
لم  الذي  األوحد  الفّذ  املنقذ  أنّه  يترّصف عىل  بالرتاكم ومن 
النبوغ بأفكار مستحدثة فقد  البرشية يف  يسبقه أحد من 
سقط يف فّخ العلّو والغرور الذي يهدم وهو يظّن أنّه يبني. 
الذي  ذلك  هو  الواقع  سرب  يحسن  الذي  الحكيم  أّن  عىل 
املوجود ويزيح اليسء جانبا فال يكون  يأخذ بالحسن من 
حني  باألرض  األرض  سطح  عىل  ما  يسوي  الذي  كالزلزال 

يمّر لإلصالح من وجهة ن نظره. 
ثّم كان ما هو مؤسف أشّد األسف بما يطرح كثريا من 
ما  أّن  حيث  والريبة  بالشّك  اإلصالح  عملية  ويلّف  األسئلة 
بدا  عىل أنّه تشاور بني الرشكاء يف الوطن من شخصيات 
وضع  فيما  مدنية  وجمعيّات  وطنية  ومنظمات  اعتبارية 
مجّرد  بأنّه  اكتشفنا  االستشارية،  اللجان  عنوان  تحت 
تلك  من  به  وثق  من  خذل  الرئيس  أّن  بحيث  واجهة... 
النخب التي دعيت للمشاركة ... ألّن ما كان يعّد بالفعل من 
أفراد  طرف  من  الكواليس  يف  إعداده  تّم  قد  الدستور  نّص 
معلومني لدى الرئيس وغري معلومني لدى الرأي العاّم، أي 
غري معلومني من طرف الشعب... فهل هذا ما تمليه سيادة 

الشعب...؟؟؟
أمر مؤسف غاية األسف ملن استبرش بقرب الخروج من 
النفق بصيغة دستور وضعت بالتشاور بني أطراف عديدة 

ممثلة للمجتمع التونيس. وكان الخذالن ملن وثقوا بالرئيس 
اللجان  يف  املشاركة  أجل  من  لهم  لدعوته  باالستجابة 
االستشارية... فقد صار كّل من وثق بالرئيس محّل ازدراء 
إذ أّن من رفض دعوة الرئيس للمشاركة قال: "ألم أقل لكم 

أنّه مسار ضبابي ليس من الحكمة االنخراط فيه"...
العصابات  املؤامرات وأعمال  ننكر وجود  طبعا نحن ال 
املتواطئة عىل هذا الشعب املنهك وال نغفل عن أالعيب من 
حكمونا يف العرش العجاف من 2011 إىل 2021  ونّكلوا بنا 
كتونسيني أيّما تنكيل تحت عناوين اإلسالم والديمقراطية 
وغري ذلك من الشعارات الرنانة... وقد زرعوا بذورهم "هم" 
عىل مهل وسقوها بأمل التونسيني يف تحقق ما يقال بينما 
كانت عناوين ال مصداق لها )عيش باملنى يا كّمون يجي 

غدوة ونسقيك...( !!! 
حّق  يلغي  كثرت  وإن  املؤامرات  وجود  أّن  هل  ولكن   
الناس يف معرفة ما يجري ووجوب موافقة األغلبية منهم 
عىل الخيارات الكربى كنّص دستور جديد...؟؟؟ اإلجابة هي 
ال واضحة ورصيحة. ألّن املسألة ليست اعتباطية بحيث أّن 
2021 يدخل ضمنيّا تحت  25 جويلية  من يرفض ما قبل 
قيمة  دون  وتفصيال  جملة  سعيّد  الرئيس  أفكار  وصاية 
ملوقفه أو رأيه التعدييل... واألهّم من ذلك أين دليل السيادة 

للشعب الذي يتكّلم الرئيس باسمه...؟؟؟
نعط  لم  فإذا   ... الشعب  رأي  انتظار  يعني  االستفتاء 
فال  االستفتاء  سيفرزها  التي  النسب  حسب  لرأيه  قيمة 

عالقة للقرارات التي ستتخذ بسيادة ذلك الشعب.
ومع ذلك كّله فاملشكل املطروح اآلن هو يف صيغة هذا 
قابلة  فصوله  بعض  أّن  حيث  لالستفتاء  املقرتح  الدستور 
باملسألة  املتعلقة  تلك  خاّصة  التطّرف...  لحّد  بها  للذهاب 
الدينية أو املتعلقة بغياب آليات الرقابة عىل وظيفة رئيس 
الجمهورية أو املرتبطة بهيكلة القواعد التي ستدير الشأن 
العاّم للناس من بلديات ونحوها... ولعّل أخطر ما فيها هو 
شخصنة الدساتري عىل مقاس األفراد بحيث نجّوز للصادق 
الوطني... صالحيات ال نجّوزها للكاذب الخائن... ألّن هذه 
املقابل  الوفاء... و يف  الصالح،  الوطنية،  )الصدق،  األحكام 
الكذب، الخيانة، الفساد، الغدر...(  إذا لم تؤيّد بقرائن وأدلة 
فإنّها تكون انطباعية انفعالية هوائية غري موضوعية وال 
عىل  اعتمادا  الكربى  للمسارات  التخطيط  بالعقالء  يجدر 

االنطباع أو الهوى أو االنفعال.    

الخالصة

األفكار  بالقّوة.  أفكار  تمرير  دينيّا وال مدنيّا يمكن   ال 
ال تمّر إاّل إذا قبل بها أكرب طيف من املجتمع أي أّن نسبة 
املبدأ )وهو ما يرّصح به  أّن  الفيصل. باعتبار  القبول هي 
السيادة للشعب. فهل نقّدم له  أّن  الرئيس باستمرار( هو 
يناسب  بما  أدرى  "الرئيس  له  نقول  عنه  رغما  خدمات 
محكوما  سبحانه  بالله  اإليمان  كان  فإذا  الشعب"...  
بالرضا حيث يقول ربّنا الحّق جّل جالله: ال إكراه يف الدين، 
فمن يجرؤ عىل القول أّن ما يعرض من الدستور أقدس من 
اإليمان بالله العظيم كي ينّفذ مهما كّلف األمر. ويف النهاية 
للقانون رمز  الخضوع  الناس بني وجوب  وحتّى ال يخلط 
القوانني تأتي  الدولة وبني قبول نّص دستور، فإّن  سيادة 
بعد الدستور وتخضع له، بينما العكس غري صحيح. لذلك 
يجب أن يكون دستور البالد موضوع رضا أوسع طيف من 
الشعب وليس عملية استفتاء شكلية... فإن صّح ما يروج 
عن تمرير مقرتح الدستور مهما تكن نسب التصويت بنعم 
نقول: أّي استفتاء هذا... وما قيمته... وملاذا يتّم أساسا... 

وأين سيادة الشعب...؟؟؟ !!!  
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تونس  تعترب  الجزائر  قال سيايس جزائري:"  تلفزي،  يف حوار 
الجزائر". وزاد يف اإلكرام فقال:"  أختا صغرى ووالية من واليات 
لها  قدمت  الجزائر  فقال:"  امَلّن  يف  وزاد  جدا".  مهمة  والية  هي 
مساعدات)...( وتساعدها اليوم بالغاز". وزاد يف التعريف فقال:" 

تونس مهما كانت".
أيام  عىل  اليوم  تونس  هو  القائل  مرجع  أن  يف  جدال  وال 
الرئيس"السعيد" املبنية، ُخواء وتسّوال، عىل أيام السطوة اإلخوانية 
املبارشة. بيد أن الكلمات املفتاحية يف القول تتضّمن إسقاط هذا 
البلدين،  "دايات"  عهد  ففي  ُمحّدد.  ماض  عىل  امُلحّدد  الحارض 
اليد "الكربى" ويَُد دايات تونس هي  يَُد دايات الجزائر هي  كانت 
"الصغرى". كان كال البلدين إيالة أو "جزءا" تابعا لألمرباطورية 

العثمانية.
ذلك  عىل  الكئيب  التونيس  الحارض  لهذا  اإلسقاط  ذاك  وإّن 
الذي  املايض  ذلك  فِمن  رئيسنا.  دستوَر  يُماهي  الحزين  املايض 
تخرّيه مرجعا "أخاذا مجيدا"، استلهم يف دستوره "زماَم" األمور 
استلهاما مستصفى. فقد َضّن فيه عىل تونس ِبَكينُونٍَة لها قائمٍة 
الزائفة  تُثبتها"اللغُة  بذاتها، فأقّرها "ُجزءا" من "كّليات"ثالٍث " 

وتنفيها الحقيقُة الراسخة.
ولعل  بالَده.  واستكرب  بالَدنا  القول  "استصغر"صاحُب  لقد 
بالده  إىل  أداها  زيارة  آخر  تفاصيل  هو  ذلك  يف  املبارش  مرجعه 
رئيُسنا. لكن رئيسنا إنما "يستصغر"بالدنا استصغارا ُمشتّقا من 
عقيدته الراسخة. فهي عنده "جزء"ِمن "املغرب العربي" و"جزء" 
من "األمة العربية" و"جزء" من "األمة اإلسالمية". فكأنها ليست 
"أمة" قائمة بذاتها وإنما هي "فرع" ُمقتََطع ِمن"كياناٍت أصوٍل" 
فأضحت "جزءا" رشيدا باحثا عن"أصوله" التي ال وجود له من 
دونها. ال بل كأنها لم تكن يوما واضحة املعالم والحدود ولم تكن 

حدوُدها أرسَخ  يف التاريخ ِمن حدود كل دول العالم وأدَومها.
ما  وبصيغة  رئيُسنا،  منه  "جزءا"  جعلنا  الذي  الثالوث  إن 
واضح  وجود  أنها  يعلم   وَمن  "هالميات".  هو  القول،  صاحُب 
املعالم والحدود والروابط فليسعفنا باإلثبات. وإن الجامع الضمني 
بني ثالوث هذه "الوحدات الهالمية" الواقرة يف عقيدة رئيسنا هو 
وإسالميَة، خضع  عثمانيًة وعربيًة  إليها،  إذ  الخالفة".   " مفهوم 
الكبري"، ونشأت تحت رايتها السوداء اسباُب ما  العربي  "املغرُب 

اختلَقتها،  عربية"   "أمة  يُسّمي  صار  وما  إسالمية"  ُسمي"أمة 
طموحا طوباويا، عقيدُة سياسية دارسة. عىل ذلك يتّسق، منطًقا 
أو  "إيالة"  أو  "جزءا"  واعتباُرها  تونس  "استصغاُر"  حقيًة،  ال 

"والية".
إن قول السيايس الجزائري يف بالدنا ال يُقبل ابدا، برصف النظر 
عما استبطن أو نوى، وإن الءم ذهنيا رأَي رئيسنا فينا. وما بني 
الشعوب  من  غريهما  بني  ما  يُشبُه  قّلما  والجزائر  تونس  شعبَي 
املتجاورة غالبا ما ال يحكم عالقاِتها  الشعوب  أن  املتجاورة. ذلك 
العالقات،  تلك  ترتّدد  ما  غالبا  إذ  الحال.  ودواُم  االعتداُل  الثنائيَة 
انفعاال غالبا، بني تمام التآخي والتكامل وتمام التصادم والتّجايف.  
والنّكِت  التّنابِز  تبادَل  املتجاورُة  الشعوُب  تَستَمِلُح  التّجايف  ومن 

الساخرة.
لم  التآخي  من  تاريخ  والجزائر  تونس  شعبَي  بني  الذي  لكن 
تَُشبُه شائبة. وأقرب ِحَلق التاريخ إلينا، فضال عن الحارض، عهُد 
ووجدت  الشعبني،  دماُء  فيه  امتزجت  الذي  املستعمر  مقاومة 

املقاومة الجزائرية يف تونس املستقلة املالذَ واألزَر وَدفَع الثمن .
والتقدير.  تونس  حق  يف  التعبري  القول  صاحب  أساء  لقد 
املساحة  بمعياَري  بالجزائر،  قياسا  تونس"صغرى"،  كانت  فإذا 
وسيادة  وريادة  أهمية  معياَري  املعياران  كان  فمتى  والسكان، 

مربع.  كلم   728 من  أقل  سنغفورة  فمساحة  العالم؟  يف  ومنزلة 
وتجارية  تكنولوجية  قوة  وهي  ماليني.  الستة  دون  وسكانها 
وصاحبة امليناء األول عامليا من حيث النشاط، يَِليه ميناء شنغاي 
املليون  ونصف  ماليني  التسعة  تفوق  مساحتها  التي  الصني  يف 
هذا  وييل  املليار،  ونصف  املليار  يقارب  سكانها  وعدد  مربع،  كلم 
وذاك ميناء هونغ كونغ التي مساحتها 1114 كلم مربع وسكانها 

سبعة ماليني ونصف املليون.
وإذا قصد صاحب القول بصفة "الصغرى" معيار الزمن فقد 
السنني.  بآالف  يحتسب  التونسية  الدولة  فُعُمر  التقدير.  أخطأ 
والدولة التونسية، وإن أوهنها اليوم حكاُمها،  هي مسار يف التاريخ 
متصل قرونا . وإذ اعترب صاحُب القول تونس "واليًة جزائرية"، 
تونس  فحارض  التاريخ.  واستنطاَق  الحارض  استقراَء  أساء  فقد 
القومية"  "وحدتها  نسج  و"أمة"  سيادة  ذات  دولة  حارض  هو 
الزعيُم الخالد بورقيبة نسجا متينا وإن انهالت عليه اليوم نصاُل 
تفتيت الُعرى، وأحقاُد َمن تتاىل عبثا مساخُر تأسيسهم الناقضة 

ملا سبق من األسس.
فعهد  القول.  صاحب  اليوم  يراه  ما  ينقض  تونس  ومايض 
حلقًة  كان  إنما  "الَوعيُُه"  أو  وعيُه  استبطنه  ربما  الذي  الدايات 
معزولًة، وكان مركُز نفوذها "الباَب العايلَ"عاصمًة، وليس عنابة 
إىل  عاصمًة،  منا،  امتّدت  قرطاج  امرباطورية  لكّن  قسنطينة.  أو 
كان  األغالبة  عهد  ويف  واملغرب.  بالجزائر  مرورا  إسبانيا  جنوب 
عهد  ويف  القريوان.  عاصمتها  التي  لدولتهم  تابعا  الجزائر  رشق 
عاصمتها  التي  لدولتهم  تابعا  الجزائر  رشق  كان  الفاطميني 
املهدية. فأّي البلدين يَحّق له، عند اقتضاء املماحكة، ان "يعترب" 

اآلخر "والية" من والياته !؟.
بني  تجمع  بلدين  بني  التّجايف  بذور  نزرع  أن  نرتيض  ال  إننا 
شعبيهما مودُة يراها اآلخرون مبعَث إعجاب إىل حّد اإلذهال. وليس 
أجانب وأظهرتها مواقف  بل شهادات سمعناها من  اختالقا  هذا 
البلدين متعاونني متكاملني، ال  نرى  أن  نُحّب  ما  وأحداث. وبقدر 
أمًة تونسية وشعبا سيد  أو مواقف ال تعترب بالدنا  اقواال  نرتيض 
نفسه ودولًة ُحّرة ذات سيادة. ولنئ ألحق بنا اليوم حكاُمنا بعَض 
ونحن  الداخيل.  شأننا  فذاك  هذه،  سنة  عرشة  اإلثنتي  يف  الهوان 

التونسيني قادرون عاجال أو آجال عىل أن نُصّوب َقَدَرنا.

صالح مصباح

خبير جزائري : "تونس والية جزائرية"

لو عكست ألصبت !

صورة تتحدث
أكيد طريقة دخولها لركح مرسح قرطاج  كانت عفوية !  لكنها حاجة تميش يف العروق كيف الدم، 
 ons حاجة فينا احنا التوانسة الراس الفوق واليدين مرفوعة للسماء بعزة وشموخ صورة دخول أنس
JaBeur  عىل ركح قرطاج بالتحديد بهذه الطريقة  فيها رمزية كبرية  متأصلة يف التاريخ وتخليك تبعها 

بكل تفاصيلها.  كيف تشوفها رافعة يديها تشوف معاها صورة التانيت ايل موش غريب عىل التوانسة 
الكل اليل يف عاداتنا وتقاليدنا ...  هذا الرمز اليل  ورثناه عن جدودنا القرطاجيني ودخل يف موروثنا الثقايف 
والحضاري يف لباسنا ويف أعراسنا  ويف طريقة الوشم عىل الجبني ... هذا الرمز اليل يحمل نفس اسم آلهة 

قرطاج  تانييت، 
تانيت الشجرة األم،  رمز قوة الحياة عىل االرض، رمز الخصوبة ... وكل يشء مهم لالستمرار ، للبقاء 

وللكفاح!
 أنس كانت رمز القوة   يف شكل التانيت، يف شكل آلهة قرطاج وعىل  ركح قرطاج ...حيث املولد والنشأة 

والبقاء واالستمرار
ال أحد بإمكانه أن يمثل آلهة قرطاج  

ال أحد يمكنه أن يكون تانيت قرطاج  احسن منها
أنس يف ليلة عشاق الدنيا  كانت أكثر من رمز كانت آلهة  قرطاج دون منازع. 

يف كل يوم وفصل تولد بتونس تانيت قرطاج الجديدة، تانيت التي تقف سدا منيعا للحفاظ عىل أرض 
تونس ممن يريدون املساس بها...يف كل واحدة منا كتونيسيات هناك تانيت التي تنتفض للمحافظة عىل 

مكاسبها وشخصيتها كامرأة تونسية حرة مناضلة مكافحة. 
ال أحد باستطاعته اغتيال تانيت فهي صامدة أبد الدهر 

ان شاء الله املرة الجاية ترجع  عىل نفس الركح وهي يف املرتبة األوىل وتحقق حلمها وتجيب معاها 
.USA Open رمز بطولة

)تدوينة فايسبوكية(

هواري تغرييس
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خزعبالت سياسّية تونسّية

هاني  يحكم،  الكبري  العيد  بأسبوعني  "راحة"  بعد 
شبيهم  تقولوش  ما  الله  شاء  وإن  بتنبرياتي  رجعت 

جمعتني بركة؟
املهم، الجمعتني هاذوكم كانويل فرصة باش نوّسع 
باملائة  مائة  املحليّة  اليوميّة  إهتماماتي  من  شوية 
وتبّعت،عىل قدر فهمي املحدود،آش صاير يف العالم وزدت 
تأّكدت أنّنا أحنا تّوة يف تونس تقريبا يف وضعيّة"الشنقة 
بعضو  داخل  الكّل  العالم  أّن  خالعة"بما  الجماعة  مع 
العابرة  اإلقتصاديّة  واألزمات  والحروبات  بالنّزاعات 

للقاّرات ومعاها املجاعات !
بيني وبينكم وكان زادت "الّراحة" شويّة أخرى راني 
ربّما وّليت فيلسوف أصال! لكن والحمد لّله لكّل حاجة 
ما  وكيف   ! نبّار  فيلسوف  خرس  والعالم  نهاية  باهية 
تقول الوالدة يرحمها ربّي قيّاد يف العفارت...وهنا نحّب 
والفيلسوفات  الفالسفة  وصديقاتي  ألصدقائي  نقول 

C'est pas pour demaIn La veILLe :إطمئنّوا وإرتاحو
 quand Les pouLes auront des: وضوح  بأكثر  وإاّل 

dents

ما  كيف  الوطني  الّشأن  يف  نتبّع  املهّم،رجعت 
نتبّع  أّما  بوكي  الفايس  التنبري  بوابة  من  يقولوا،مش 

ونشوف آش فّمة!
تسارع  عليه مع  كانت  ما  تقريبا عىل  األمور  لقيت 
فويس...شاهق  يا  شاهق  علّو  يا  متأكد  مانيش  نحو 

زادة!
تقريبا  هي  هاملشهد،  يف  البطولة  أدوار  حتّى  زيد، 
ساعة  ساعة  إيّل  الثانويّة  األدوار  بعض  بخالف  نفسها 
زادة(و  مرئيّة  اإلذاعات  الّشاشات)ماهي  عىل  تتعّدى 
troIs petIts tours et puIs s'en vont ولألسف القائمني 

والقائمات بأدوار البطولة قاعدين يتعاملوا مع"الوضع 
هذا  حديثي  مسبوقة...وطبعا  مسبوق"بطرق  الغري 

يتعّلق بالشخصيّات،نساء ورجال،الحزبيّة حرصيّا...
مويس  عبري  األستاذة  عىل  شويّة  اِنرّب  باش  لذا 
وسط  يف  عملتو  إيّل  والفصيّل   honneur aux femmes

سيارة اإلسعاف بعد ما تعّرضتلو هي وإيّل معاها قّدام 
املقّر املركزي لهيئة اإلنتخابات بالبحرية،بالّضبط كيف 
الّداعية  أحزاب  الخمسة  مع  لتايل  أسابيع  حصل  ما 

للمقاطعة...
عالش قلت وسط سيارة اإلسعاف؟عىل خاطر وحتّى 
بعد ما تفّرجت يف الفيديو أكثر من مّرة،قعد عندي نفس 
اإلنطباع وكاينو فّمة سيناريو مكتوب مسبقا لفرضيّة 
الحقيقة فرضيّة واردة جّدا  تدخل قوي للرشطة وهي 
أحزاب  للخمسة  العامني  األمناء  له  تعرضوا  إيّل  بعد 
صحيح  اإلسعاف  سيّارة  يف  للمقاطعة...عاد  الّداعية 
ملا  الّشديد  التّعب  عالمات  مويس  األستاذة  عىل  تظهر 
يارس،لكن  جمهوري  من"تدافع"ماهوش  تعّرضتلو 
إسعاف  سيارة  بيه  تتكّفل  إيّل  أعلم،  والّله  املفروض 
خطاب  ويعمل  مبارش  بّث  يف  يكونش  ما  بفريقها 
يبداش  ما  وزادة  تونس  بعلم  يتغّطى  باش  ويحرص 
اإلسعاف)ِيتسمع  فريق  من  واحد  مع  تفاعل  فّمة 
املسعفني(ويف  بلباس  شخص  ونشوفو  متاعو  الّصوت 
عىل  من  توازنها  تفقد  مويس  األستاذة  نشوفو  األثناء 
الكرهبة  وسط  يف  الحضور  أيادي  ويلتقفوها  برانكار 
ويستويولها الغطاء)إيّل هو علم تونس!(ما نعرفش أنتم 
شنّوة رايكم أّما رأيي أنا من غري حتّى غرام تنبري،ظهريل 

الغطاء  جبدان  وحّب  مبالغة  متاع  غرامات  برشة  فّمة 
الكّل ليها،كاينو موقفها ال قبلو ال بعدو وأنّها الضحية 
الحركة  لقيادة  الوحيدة  املؤّهلة  هي  وبالتّايل  الوحيدة 
إيّل  يف  حلقة  كأحدث  سعيد  قيس  لسياسات  املعارضة 

تسّميه"ربيع الخراب"!
كّل  كيف  مويس  عبري  واضح،األستاذة  نكون  باش 
من  السلطة  آلراء  مخالف  لرأي  والحاملني  الحامالت 
حّقهم/هّن يعربوا عىل رأيهم بكّل حريّة عىل إختالفهم 
ومعارضتهم ومادام التّعبري يكون بطرق سلميّة،ما فّمة 
حتّى موجب لتعّرضهم للمضايقات واملنع من التّظاهر 
بقطع النّظر عىل ال pedIgree متاعهم،هذا كمبدأ يميش 
عىل النّاس الكّل ويف صيفيّتنا الغري مسبوقة هذي يميش 

عىل ال"نعم"وعىل"ال"
الحال،األستاذة  وضعية  يف  هو  وعىل"املقاطعة"! 
مشكل!  مش  زعمة؟بّرة  ِتتصنّف  وين  مويس  عبري 
املشكل أنّو فقط،عىل حّد فهمي املتدنّي يارس للّسياسة 
والوا  واملوقف  والّسياسينّي،الفكرة  والّسياسيّات 
ماعندهم حتّى أهميّة بالنّسبة لحاملة أو حامل الفكرة!
سعيّد  قيس  الّرئيس  لتميش  املعارض  فاملوقف   
واإلستشارة ومن بعدها"دستور الجمهوريّة الجديدة"إيّل 
تدخل  باش  تونس  وبفضلها  قبل  وقعت  وال  صارت  ال 
عرص سعيد عايل عايل لني...ما يشوفو حّد،عبارة نقطة 
يف قّمة جبل ديمة تعوم يف الّسحاب والّضباب وإيّل باش 

يطلعولها مش باش يلقاوا حاجة غري الّصخر...
شخصيّات  برشة  كيف  معارضة  مويس  األستاذة 
من حساسيّات سياسيّة مختلفة لإلستفتاء،ما فّماش 
عالش هي وغريها يمسكيوا عىل املوقف بشخصيّاتهم 
مويس  األستاذة  هاهي  كان  الحديث  ويويّل  املحرتمة 
من  نكتشفو  باش  إسعاف  سيّارة  يف  وهّزوها  داخت 

فهو  الباقي  أما  ديكور  لتغيري  أقرب  الوضعيّة  أّن  بعد 
وملتحفة  خافت  بصوت  تُخطب  مويس  قار:األستاذة 

بعلم تونس...
ويف هالعنارص هذي من املشهد،

مشهد  حتّى  خاطر  عىل  مشكلة  عندي  الحقيقة 
لفيديوهات  يرجع  حّد  أّي  وينّجم  جديد  مش  الّضحيّة 
الجلسات  قاعة  يف  واإلعتصام  الّشعب  نّواب  مجلس 
فوق  متغطية  والنّواب  مقصوص  والّضوء  العاّمة 
والّصدريّة  الخوذة  حلقة  جات  بعدها  ومن  املقاعد 
قّدام  اإلعتصام  تصاور  للّرصاص...عقبتها  املضاّدة 
كيف  وكيف  املسلمني"اإلخوانيّة  فرع"العلماء  مقّر 
والبوليس  والنهضاوينّي  معها  ومن  بينها  وفّر  كّر 
تحت"الفراشيات  الّشارع  يف  البايتة  النّاس  ومشاهد 
صور  ساعة  وساعة  الاّليفات  من  الزم  والكواتات"وما 
لتعّرض األستاذة مويس ومن معها للقمع وطبعا ودائما 
وتعّرضها  مويس  األستاذة  عىل  العادة،الرّتكيز  وكيف 
للقمع ألنّها كيف ما تحّب تقنعنا هي الوحيدة الّرافعة 
لواء  لحمل  حتّى  وتعّدات  املدنيّة  والّدولة  الوطن  لراية 

حملة"التّنوير"!
يعني ومن اآلخر،األستاذة مويس قاعدة تتعامل مع 
السياسة يف تونس 2022 بنفس اآلليّات والطرق إيّل عملت 
بيهم الّسياسة قبل 2011 الكاسكات،اإلشارب،التّصفيق 
والّزغاريد إيّل واّلت هي وجهتها ومش حّد آخر وكّل ما 
الزم تركيز الشخصيّة الوحيدة املنقذة ونسات كيف ما 
معزولة(  ميش  )وتونس  العالم  أّن  أخرين  ناس  نساو 

تبّدلوا...
يتغرّي"وأكثر  ال  بالّطبع  "ما  تعمل  تحّب  آش  لكن 
واحد أو وحدة ينّجم يرّض بفكرة هو/هي إيّل يسخايب 

نفسه يدافع عليها.

عبري مويس: كّثرت عىل ما وّصاوها...
منير الفّلاح
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ما هي أبرز أسباب اإلرضاب الذي تشنّه رشكات تجميع ونقل 
ومعالجة النفايات الخطرية منذ الجمعة املايض؟

الخطرية  النفايات  ومعالجة  ونقل  لتجميع  الوطنية  الغرفة 
أعلنت يوم 30 جوان املنقيض عن موعد االرضاب وذلك بعد أن باءت 
وتراكمت  بالفشل  والبيئة  الصحة  وزارتي  مع  املتكررة  لقاءاتنا 
سنة  من  أكثر  منذ   19 كوفيد  انتشار  سبّبها  التي  اإلشكاالت 
املستشفيات  مع  متعاقدة  صغرى  رشكات   9 إذن  نحن  ونصف. 
املقابل  يف  يوميا.  الخطرية  النفايات  من  طنا   25 لرفع  العمومية 
7 أشهر عىل خالص مستحقاتنا بما  لم تعمل وزارة الصحة منذ 
واكتفى  اخرى  رشكات  ديون  وتراكم  رشكات  إفالس  يف  تسبب 
السيولة  توفر  عدم  عىل  تارة  بالتأكيد  الصحة  وزارة  مسؤولو 
الكافية بخزينة الدولة وبالتشديد تارة أخرى عىل قرب الحصول 
بالرشوط  التزمنا  االثناء  يف  الدويل.  النقد  صندوق  من  قرض  عىل 
املنصوص عليها بالعقود وعملنا بصفة يومية عىل رفع النفايات 
الخطرية. الغريب يف األمر اننا وجدنا أنفسنا امام مفارقة فريدة 
مفادها اننا مجربون عىل تأمني الرفع اليومي للفضالت الخطرية 
ما  أشهر عن خالص   7 الدولة  تأخر  املستشفيات مع تحمل  من 
الدولة  العقد بينما تسارع  تخلد بذمتها وهو يشء مخالف لبنود 
الرفع  عن  واحدا  يوما  تخلفنا  اذا  علينا  مالية  خطايا  تسليط  اىل 
جهة  من  مرات.  عدة  تكرر  التأخري  هذا  ان  العلم  مع  والتجميع 
الدنانري  االف  بعرشات  مالية  بخطايا  البيئة  وزارة  جازتنا  اخرى 
املخّزنة  النفايات  كميات  تجاوزنا  اننا  بدعوى  عديدة  وبقضايا 
اىل  دفعتنا  كورونا  لجائحة  االستثنائية  الظروف  ان  والحال 
تتكدس  الخطرية  النفايات  من  مضاعفة  كميات  مع  التعاطي 
باملستشفيات العمومية وخاصة بمراكز التلقيح يف سعي منا ملنع 
اية كارثة صحية او بيئية. وقد تسبب ذلك يف خزن آالف االطنان 
املعالجة.  عىل  والفنية  اللوجستية  قدراتنا  فاقت  الفضالت  من 
لسحب  الوزارة  تحّرك  برضورة  متشبثون  نحن  لذلك  وكنتيجة 
كل الخطايا واملخالفات املسجلة ضدنا يف ظرف استثنائي حاولنا 
فيه تفادي اي مصدر للعدوى باملستشفيات ومراكز التلقيح التي 
انضافت إىل املشهد مغرقة رشكاتنا بفضالت شتى دون اي فرز. 
ثم إن تردد اداريي وزارة البيئة وخاصة مسؤويل الوكالة الوطنية 
لنا  الرتخيص  تعطيل  اىل  أدى  القرار  اتخاذ  يف  املحيط   لحماية 
للرتفيع يف طاقة معالجة النفايات. برصاحة تامة لسنا مستعدين 
للوقوف مع دولة تماطل يف خالص ديونها وترفض الرتخيص لنا 
الخطرية  الفضالت  تنامي  ملواجهة  االنتاجية  طاقتنا  يف  بالرتفيع 
وتكافئ مجهوداتنا االستثنائية يف التصدي لعدوى فريوس كورونا 
ما  حسب  معها  سنتعامل  املالية.  والخطايا  القضائية  باملالحقة 

يتقيض القانون وما تنص عليه العقود املربمة معها.
بما تفرسون هذا الرتدد اإلداري؟

اعتقد انه عائد باألساس اىل ايقاف أحد املديرين بسبب ملف 
الحاويات االيطالية وإىل تخّوف زمالئه من اتخاذ اي قرار او اصدار 
املماطلة  وتواصلت  القضائية.  للمالحقة  يعرضهم  قد  ترخيص 

حتى بعد اجتماعنا مع وزيري الصحة والبيئة.
التي  واملراحل  الخطرية  النفايات  لنا مفهوم  تحدد  ان  لك  هل 

تمر بها؟
بالدماء  عالقة  لها  فضالت  كل  الخطرية  بالنفايات  نعني 
واألعضاء البرشية املستأصلة من املرىض وبالفضالت الكيميائية 
واملعدات الطبية املستغلة كاالبر والضمادات... يفرتض ان تخضع 
ثم  املستشفيات  داخل  فرز  عمليات  اىل  الخطرية  النفايات  هذه 
توضع يف اكياس صفراء وتنقل اىل مراكز تخزين صلب املؤسسة 
اين يتم تجميعها يف حاويات. يف هذه املرحلة يأتي  االستشفائية 
تتم  ثم  االكياس  فتح  تفادي  مع  لنقلها  تجميع  كرشكات  دورنا 
اىل  عادية  كنفايات  ننقلها  ان  قبل  والرحي  بالتعقيم  معالجتها 

املصبات املراقبة لطمرها.
وما هي الوضعية الحالية للمصبات املراقبة؟

املراقبة. ففي  برأيي يكمن االشكال االسايس يف املصبات غري 
النفايات  قبول  ترفض  املراقبة  املصبات  كل  مثال  صفاقس  والية 
لخطايا  عرضة  نكون  ثم  تخزينها  عىل  يجربنا  مما  ننقلها  التي 
مالية نحن يف غنى عنها ولسنا سببا فيها. املعضلة اننا مازلنا يف 
انتظار من يتخذ قرارا حاسما يمكننا من نقل النفايات اىل والية 

مجاورة.
وما هو مصري آالف االطنان املرفوعة يوميا من مستشفيات 

صفاقس؟
علينا  يغلب  منظومة  يف  االضعف  الحلقة  أصبحنا  أننا  بما 
رفع  نتفادى  بتنا  قرار  اي  اتخاذ  من  والتهرب  الرسمي  التقصري 
وما عىل  املستشفيات  مديرو  يتحمل مسؤوليتها  الفضالت حتى 
املسؤولني سوى تفسري اسباب ازدياد كميات النفايات يف السنتني 
رفعها.  الواجب  الكميات  عىل  دقة  بكل  والتنصيص  االخريتني 
فرز  تفادي  دأبت عىل  املستشفيات  اغلب  ان  أحد  يخفى عىل  وال 
املصبات  اىل  نقلها  يف  البلديات  عىل  واالعتماد  الخطرية  النفايات 
عن  التغايض  يمكن  ال  كما  بها.  كربى  مشاكل  انتج  بما  املراقبة 
وجود إشكاالت جمة يف مصبات غري مراقبة وأخرى مراقبة جزئيا 

وسليانة  والقرصين  وقفصة  املنستري  بواليات  الحال  هو  مثلما 
النفايات  قبول  معايري  تختلف  حيث  وتطاوين  وقبيل  وتوزر 
كل  بني  وموحدة  واضحة  رشوط  وجود  دون  اخر  اىل  مصب  من 

املصبات.
ولكن تكليف اعوان النظافة بالبلديات برفع الفضالت الخطرية 

لم يقترص فقط عىل املؤسسات العمومية؟
تفرز  التي  الهياكل  كل  تلتزم  ان  يفرتض  ولكن  صحيح  هذا 
او  الدم  تصفية  مراكز  او  مصحات  كانت  سواء  خطرية  نفايات 
الصيدليات او األطباء او حتى مراكز التمريض بالتعاقد مع رشكة 
مختصة يف رفع النفايات. وقد انخرطت عديد الهياكل يف منظومة 
تعمل  كانت  أن  بعد  كورونا  جائحة  إثر  النفايات  يف  الترصف 
بطريقة عشوائية. هذا االنخراط أصبح يمثل ضغطا هائال علينا 
كرشكات ويحد من قدرتنا عىل معالجة كل الكميات املهولة بما 
دفع بعض الرشكات اىل رمي الفضالت أو حرقها دون اخضاعها 
مجمعي  بقية  سمعة  تشويه  يف  تسبب  مما  والتعقيم  للمعالجة 

النفايات املنظمني يف غرفة وطنية مهيكلة تعمل طبق القانون.
هذا االمر اشارت اليه دائرة املحاسبات يف تقرير 2016 بتأكيدها 
من  األطنان  آالف  من  التخلص  اىل  تعمد  الرشكات  عديد  ان  عىل 

النفايات الخطرية دون معالجتها؟
يتم  بينما  عملها  العشوائية  الرشكات  هذه  تواصل  لألسف 

اإلقتصاص من رشكاتنا التي تلتزم بتطبيق القانون.
ما هي الخاطر البيئية لتقنية الردم التي تعتمد عليها مصبات 

الفضالت؟ وهل من تقنية بديلة أنجع؟
عزل  عىل  جيدا  العمل  تم  اذ  بيئي  إشكال  الي  وجود  ال  بداية 
تستنزف  التقنية  هذه  ولكن  علمية  بطرق  وردمها  الفضالت 
رصيدنا العقاري بتحويل مساحات شاسعة اىل مقابر للنفايات. 
اعتمادها  عرب  منها  واالستفادة  الفضالت  تثمني  فهو  البديل  اما 
بها  التزود  لها  يمكن  التي  االسمنت  بمصانع  للطاقة  كمصادر 
عوضا عن البرتول. وقد حاولنا تطبيق هذه التقنية فوجدنا رفضا 
ال  انها  بدعوى  املحيط  حماية  ووكالة  البيئة  وزارة  من  مطلقا 
تدخل يف اسرتاتيجية الدولة والحال انها تدخل يف اتفاق ثنائي بني 
رشكات خاصة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة. مرة أخرى تكون 

وكالة حماية املحيط أصل الداء يف كل اإلشكاالت التي تواجهنا.
من االتهامات املوجهة ايل رشكات نقل النفايات الخطرية انها 
يف  يتسبب  بما  ومعالجتها  نقلها  يف  العاملية  املواصفات  تحرتم  ال 

الحاق ارضار جسيمة بالبيئة؟
هنا ال مناص من التوضيح باننا كرشكات منضوية بالغرفة 
نخضع  ومعالجتها  وتجميعها  الخطرية  النفايات  لنقل  الوطنية 
بمنظومة  شاحناتنا  كل  ربط  اىل  باإلضافة  مستقل  خبري  ملراقبة 
تحديد املواقع gps للحد من أي زيغ او تجاوز قد يرتكب يف نقل 
كل  واحيانا  دورية  مراقبة  اىل  رشكاتنا  تخضع  كما  الفضالت. 
البيئة ولكن ما يحز يف النفس ان  أسبوع من قبل مصالح وزارة 
ويكثفون  عشوائية  بصفة  يعمل  من  يستثنون  الدولة  مسؤويل 

وليم المرداسي الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لتجميع 
ونقل ومعالجة النفايات الخطيرة لـ "الشارع المغاربي":

وقفنا مع الدولة فحرمتنا من مستحقاتنا 
وحتّينت الفرص ملقاضاتنا وختطئتنا

حاوره : محمد الجاللي

. لن نرفع إضرابنا إال بعد ايفاء 
الدولة بالتزاماتها المالية

. عديد الهياكل الصحية كانت 
تتعامل بطرق عشوائية مع 

نفاياتها الخطيرة
. مصبات 7 واليات تفتقد 

شروطا واضحة لقبول النفايات

الخطيرة  النفايات  ومعالجة  ونقل  لتجميع  الوطنية  الغرفة  باسم  الرسمي  الناطق  المرداسي  وليم  أكد 
تمسك الشركات المتعاقدة مع المستشفيات العمومية بإضرابها في صورة عدم تحرك السلطة لخالص 
مستحقاتها المالية ومنحها تراخيص الترفيع في طاقة انتاجها لمجابهة تنامي كميات الفضالت وإيقاف ما 

أسماها بـ "القضايا والخطايا الجائرة".
المرداسي أفاد في حوار مع أسبوعية "الشارع المغاربي" بأن الشركات المنضوية تحت لواء الغرفة وقفت 
النفايات  من  إضافية  كميات  ومعالجة  وتجميع  نقل  عناء  وتكبدت  الدولة  جانب  إلى   19 الكوفيد  فترة  خالل 
العدوى وبانه تمت مكافأتها بمزيد من  التلقيح لحماية قاصديها من  الخطيرة من المستشفيات ومراكز 
التضييقات والمالحقات القضائية والخطايا مبرزا ان أغلب المستشفيات والهياكل الصحية كانت تتعامل 

بطرق عشوائية مع ملف النفايات الخطيرة قبل جائحة كورونا.

حوار األسبوع



www.acharaa.com العدد 318 - الثالثاء 19 جويلية 2022 maghrebstreet@gmail.com

13الشارع السياسي
رقابتهم عىل من يلتزم بتطبيق القانون. يا حبذا لو تعاطت معنا 
الترصف  منظومة  يف  رشكاء  واعتربتنا  شفافية  بأكثر  السلطات 
يف النفايات مع فرض رقابة ولو يومية عىل نشاطنا ألنه من غري 
املعقول ان يتم تغريمنا بخطايا مالية متكررة عىل نفس التجاوز 
او تسليط عقوبات بشكل عشوائي.. ولنا ان نتساءل عمن يراقب 
الصحية  واملؤسسات  املستشفيات  صلب  النفايات  فرز  عمليات 
وعمن يراقب تطبيق القانون املنظم لعملية الترصف يف النفايات؟ 
هل يعقل ان تفرض علينا بعض املستشفيات الرتفيع يف كميات 
الفضالت املعالجة من 20 اىل 200 طن دون أي حسيب او رقيب؟ 
نفاياتها  من  تتخلص  التي  املستشفيات  مديري  يحاسب  من 
التي  العقود  محتوى  يراقب  من  البلدية؟  شاحنات  يف  الخطرية 
بني  ويقارن  الفضالت  رفع  رشكات  مع  املستشفيات  تربمها 
ان  يعقل  هل  يوميا؟  املرفوعة  والكميات  عليها  املتفق  الكميات 
تتم معالجة 9 آالف طن فقط من النفايات الخطرية من مجموع 
النفايات؟  بقية  مصري  وما  سنويا؟  انتاجها  يتم  طن  ألف   14
ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ هل يعقل اال تراقب الدولة مآل آالف 
االطنان من النفايات الخطرية التي يتم رميها يف الشارع؟ اال يعد 
عىل  الرقابة  يكثفون  أنهم  الغريب  املواطنني؟  لحياة  تهديدا  ذلك 
مالية  خطايا  بتسليط  ويسارعون  واملعالجة  التجميع  رشكات 
تعجيزية بدعوى عدم معالجة النفايات يف ظرف 24 ساعة بينما 
عىل  امللقاة  الخطرية  النفايات  من  االطنان  آالف  عن  يتغاضون 
بمصبات  املودعة  أو  باملستشفيات  املكدسة  او  الطريق  قارعة 
من  أول  وهم  القانون  تطبيق  يدعون  عشوائية.  وأخرى  مراقبة 

يخرقونه.
سبق لدائرة املحاسبات ان أكدت يف 2017 عدم توفر معطيات 
يف  الترصف  مجال  يف  الناشطة  الرشكات  عن  وشاملة  محينة 

النفايات.. كيف هو الحال اليوم؟
2017 وذلك بفضل مرشوع تم تمويله  الوضع بعد  لقد تغري 
يف  املستشفيات  أغلب  انخراط  يف  وساهم  الدويل  البنك  قبل  من 

منظومة الترصف يف النفايات لكن هذا يبقى غري كاف.
الخطرية  النفايات  ملف  السلطات مع  تعاطي  تقيّمون  كيف 

التي تضاعفت مع استرشاء فرتة جائحة كورونا؟
القوانني  ببعض  تشبثا  هناك  كان  الترشيعي  املستوى  عىل 

القديمة والتي باتت غري مواكبة للظرف االستثنائي الذي فرضه 
فريوس كورونا. الغريب ان السلطة أصدرت مراسيم غرّيت بالدا 
فهل  النفايات.  يف  الترصف  قوانني  تغيري  عىل  تعمل  ولم  كاملة 
يف  التفكري  دون   19 تلقيح ضد كوفيد  مراكز  بعث  يتم  ان  يعقل 
مصري االف االطنان من النفايات التي تفرزها؟ من ناحية أخرى 
النفايات االستشفائية  ال وجود لهيكل واضح يرشف عىل قطاع 
الصحة  وزارة  مع  العقود  وابرام  العمل  بني  ممزقني  جعلنا  بما 

والخضوع لقوانني تعود اىل وزارة البيئة.
هل لك أن تشخص لنا الوضع البيئي ببالدنا اليوم؟

لو كان حل كل قطاع شبيه بحال قطاع الترصف يف النفايات فيا 
خيبة املسعى. صحيح ان الناس ليسوا عىل بيّنة مما يحدث صلب 
القطاع لكنه تتسبب يف مخاطر جسيمة وارضار بيئية وصحية ال 
تحىص وال تعد. عىل أصحاب القرار االستئناس بتجارب مقارنة 
ولم ال اعتماد آليتي الفرز واملعالجة صلب املستشفيات مثلما هو 
معمول به يف بلدان أخرى مثل املغرب واملانيا وكوريا الجنوبية؟ 
وما عىل وزارة البيئة سوى تحيني القوانني التي تنظم القطاع. ويف 
وينص  الخطرية  الصحية  النفايات  نقل  يمنع  مثال  أوروبا  بلدان 
ولو  رفعها.  قبل  باملستشفيات  معالجتها  تتم  ان  عىل  القانون 
واملعالجة  التخزين  مشاكل  لتفادينا  بالدنا  عىل  األمر  هذا  طبقنا 

خارج املستشفيات.  
كيف يمكن تحويل النفايات الخطرية من مصدر تهديد بيئي 

واجتماعي اىل مصدر للثروة؟
علينا رقمنة عمليات تجميع النفايات ونقلها مع اعتماد آليات 
جديدة للرقابة تكون تحت إرشاف هيكل واضح يمكن له مراقبة 
كل مراحل الترصف انطالقا من عملية الفرز باملستشفيات مرورا 
الرقابة  بعد  باملصبات.  وردمها  معالجتها  اىل  ووصوال  بنقلها 
والردع يمكن الحديث عن بداية إصالح للمنظومة ونحن كغرفة 
مستعدون الي نوع من الرقابة. اذكر اننا كنا يف الفرتة السابقة 
محل رقابة من هياكل مختلفة مثل الديوانة ورشطة املرور وإدارة 
املتفجرات والالفت أن كل هيكل يعمد إىل تسليط مخالفات  علينا 

وخطايا مالية.
قد يكون ذلك نتيجة ملف النفايات اإليطالية التي تم تهريبها 

اىل تونس؟
التنسيق  وغياب  اإلدارة  ضعف  مرده  هذا  تماما...  بالعكس 

وعدم اإلملام بالقوانني والتداخل بني الهياكل.
أزمة  تعميق  يف  السيايس  االستقرار  عدم  اثّر  مدى  أي  اىل 

النفايات؟
بغياب  املوسوم  السيايس  املشهد  بني  وثيق  ترابط  هناك   
إداريا  ترددا  تشهد  التي  النفايات  ومنظومة  الجريئة  القرارات 

وغيابا لالستثمار وغموضا يف الرؤية.
نعود لإلرضاب.. اىل متى سيدوم وهل من تحركات مرتقبة يف 

صورة عدم استجابة وزارة الصحة ملطالبكم؟
 لن نعود اىل العمل اال بعد خالص مستحقاتنا واإلمضاء عىل 
تراخيص الرتفيع يف طاقتنا االنتاجية وإيقاف املالحقات القضائية 
والخطايا املالية الجائرة خاصة أننا بتنا عىل حافة اإلفالس دون 
يوم  حتى  انتظرت  بل  بذمتها  تخلد  ما  لدفع  السلطة  تتحرك  ان 
لدعوتنا  االرضاب  شن  من  سويعات  قبل  أي  املايض  الخميس 
وزارة  مسؤويل  بعض  بنا  اتصل  ثم  مطالبنا  ملناقشة  اجتماع  اىل 
فما  املفاوضات  استئناف  ثم  االرضاب  تعليق  مقرتحني  الصحة 
كان منا اال ان تجاهلنا ذلك. ما يدعونا لالسف اننا وقفنا اىل جانب 
الدولة خالل فرتة الكوفيد واشتغلنا بأكثر من طاقاتنا القصوى 
فتمت مجازاتنا بخطايا مالية وحرماننا من مستحقاتنا ورفض 

الرتخيص لنا بتوسيع وحدات املعالجة. 

منحى السوق 

اىل   11 من  املمتد  التوايل  عىل  الثاني  لألسبوع  السوق  واصل 
15 جويلية 2022 منحاه التصاعدي. وبفضل توّجه جيّد ألغلبية 
املؤرشات القطاعية سّجل املؤرش املرجعي قفزة بـ 0,8 ٪ يف حدود 

7581 نقطة ورفع بذلك "توننداكس"  أداءه السنوي إىل 7,6 ٪.
حجم  عىل  بظالله  االلقاء  بالكتل  مبادالت  غياب  واصل   •
طوال  املبادالت  حجم  يتجاوز  لم  ذلك  ونتيجة  السوق  صفقات 
األسبوع املذكور 10,5 ماليني دينار بمعدل يومي بـ 2,1 مليون 

دينار حسب تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطور األسهم

يف  أداء  بأفضل   one Tech HoLdIng تاك   وان  مجمع  فاز   •
األسبوع املذكور. وحقق سهم املصّدر التونيس ارتفاعا بـ 8,6 ٪ 

بقيمة 8,120 دنانري موّلدا رساميل بـ 462 الف دينار.
• كان سهم الرشكة التونسية للورق  sotIpapIer ضمن 
أكرب الرابحني خالل األسبوع. وبفضل حجم مبادالت استقّر عند 
803 آالف دينار حقق سهم منتج ورق "كرافت" و"تاست الينر" 

ارتفاعا بـ 5,5 ٪ بقيمة 6,280 دينارا.
اىل   gIf للمصايف  العامة  الصناعية  الرشكة  سهم  انزلق   •
املنطقة الحمراء لتوننداكس. ووسط مبادالت زهيدة لم تتجاوز 
9 آالف دينار تراجع سهم الرشكة املختصة يف مصايف السيارات بـ 

11,1 ٪ بقيمة 0,560 دينار.
 carthage Cement قرطاج   اسمنت  رشكة  سهم  أنهى   •
بدوره األسبوع يف وضعية قاتمة وعرف سهم الرشكة تراجعا بـ 
قدر من  أكرب  تمكنه من جمع  دينار رغم  بقيمة 1,640   ٪  2,4

حجم املبادالت بلغ 1,2 مليون دينار بما مثّل 11,1 ٪ من املبادالت 
األسبوعية.

مستجدات السوق 

• رشكة بيع املنتوجات الصحية  LILas تكشف عن قائماتها 
املالية املدمجة لسنة 2021 :

LILas أصعب مما كان  بالنسبة لرشكة   2021 كانت سنة 
الصحية  املنتوجات  يف  املختصة  الرشكة  مردود  وترّدى  منتظرا. 

نتيجة بيئة أعمال صعبة وتواصل جائحة كوفيد – 19.
 7,4 بـ  قفزة  الرشكة  معامالت  رقم  حقق   2021 عام  ففي 
الجديدة  التجارية  السياسة  لكن  دينار  مليون   670,5 بقيمة   ٪
املعتمدة من طرف الرشكة األم والتي تشجع الدفع عّدا من أجل 
تأمني عمليات تحصيل املداخيل أثّرت عىل نمّو املبيعات مقارنة 
باألعوام األخرية. وزيادة عىل ذلك كان لرتاجع مبيعات فرع ليبيا 
)- 57 ٪( والجزائر )- 2,4 ٪( نتيجة انهيار قيمة الدينار الليبي 

تأثري  البلدين  بني  الحدود  غلق  اثر  للجزائر  التصدير  وصعوبات 
سلبي عىل نمّو مجمل املداخيل املدمجة.

بقيمة   ٪  0,7  +( األجور  لفاتورة  نسبي  استقرار  ورغم 
68,5 مليون دينار( عرفت الرشكة سنة 2021 تراجعا يف مردود 
ومواد  االستهالك  مشرتيات  حجم  ارتفاع  أن  ذلك  نشاطها. 
التعليب )+ 12,3 ٪ بقيمة 413,9 مليون دينار( وارتفاع نفقات 
ارتفاعا صاروخيا )+ 22,7 ٪ بقيمة 101,8  األخرى  االستغالل 
تراجع  يف  وتسببا  االستغالل  مردودية  من  ناال  دينار(  مليون 
eBItda بـ 28,3 ٪ يف حدود 51 مليون دينار. وعالوة عىل ذلك 
املرصودة  املبالغ  يف  رقمني  اىل  الرتفيع  من  الرشكة  مردود  عانى 

لالستهالك والتزويد )+ 31,4 ٪ بقيمة 51,4 مليون دينار(.
نتيجة  عىل  السنة   SAH LILAS رشكة  أنهت  املحصلة  ويف 
صافية بـ 16,2 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بـ 47 ٪. ولوال 
السيطرة عىل النفقات املالية وحرصها يف حدود 40 مليون دينار 

لكان تراجع نتائج الرشكة أفدح.

التونسية لألوراق المالية :

لـ one tech hoLdIng أفضل أداء وgIf يف املنطقة احلمراء

اشهار

. تضاعف كميات النفايات 
الخطيرة دفع شركات إلى حرق 

الفضالت عوض تعقيمها
. وزارة البيئة رفضت اعتماد 

النفايات مصدرا للطاقة بدعوى 
أنها ال تدخل في استراتيجية 

الدولة

حوار األسبوع
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بجريدة  الصادر  املقال  مضمون  االعتبار  بعني  واخذا  قانونيا،  املكفول  الرد  حق  طبق 
نماء  بـ "جمعية  واملعنون   ،2022 5 جويلية  الثالثاء  ليوم   317 عدد  املغاربي"  "الشارع 
اطلب  للنهضة"  والجمعياتي  واالقتصادي  السيايس  باألخطبوط  عضوي  ارتباط  تونس: 

منكم نرش ردي بما يكفل انارة الرأي العام شكال ومضمونا، وهذا نصه:
عضوي  ارتباط  ضمن  بأنني  عنوانه  يوحي  مقال  يف  باسمي  الزج  الكاتب  تعّمد   -  1
يستند  ال  تخميني  ادعاء  وهو  للنهضة،  والجمعياتي  واالقتصادي  السيايس  باألخطبوط 
لدليل. اذ انني معروف برفيض االنتماء ألي حزب من منطلق مبدئي، رغم ان حق االنتماء 

ألي حزب او جمعية قانونية رشف ووطنية وممارسة للحريات الدستورية املكفولة.
واالقتصادي  السيايس  االخطبوط  سماه  ملا  النتمائي  استبطانا  املقال  تضمن   -  2
انني افتخر باستقالليتي وعميل مع جميع  اذ  والجمعياتي للنهضة، وهو بهتان مردود، 
املدارس الفكرية والسياسية الرشيفة بتونس بال استثناء، واهتماماتي بمجال االعالم بعد 
الثورة كان أساسا من منطلق تجاري، حتى ولو اختلط ذلك بالتزامات وقناعات مبدئية. 
وقد وقع افشال التجربة بعراقيل كثرية أقلها حرماننا من االشهار العمومي الذي يغدق 

فقط عىل البعض دون االخرين، ونعتقد بأننا نلنا رشف املحاولة. 
3 - نعلم الراي العام بأن جمعية مركز بناء املغاربي للدراسات االسرتاتيجية التي وقع 
انشاؤها يف 24 سبتمرب 2013 وكان ضمن النشاط الصحفي لفريق عمل جريدة الضمري، 
وكل مؤسسيه املذكورين الذين نسبوا ملؤسسات وجمعيات اخري كانوا موظفني حينها 
املالية  للمشاكل  الجريدة  صدور  إيقاف  وبعد  الضمري.  جريدة  تصدر  التي  بناء  برشكة 
العالقة وحرماننا من االشهار العمومي، وقع توظيفهم يف مؤسسات مرموقة أخرى، وذلك 
للصيت الحسن واملهنية التي عرفت بها مؤسستنا. واألستاذ سيف الدين بوعالق، لم يلتحق 
بقناة الجزيرة اال بعد انهاء عقد شغله بجريدة الضمري. كما ان الصحفي عيل الاليف زميلكم 
يف املهنة قد أوقف عقد عمله لقلة املوارد. اما الدكتور محمد مفتاح، والذي نسب لجمعية 
نماء، فكان يضطلع حينها بمهمة املدير اإلداري قبل ان يقع ترسيحه. ولنفس األسباب 
املتعلقة بشح املوارد، لم يقع تفعيل الجمعية املنشأة التي اردناها مهنية ومختصة، علما 
انها لم تمارس أي نشاط اطالقا ولم تجتمع هيئاتها ولو ملرة واحدة، وذلك لتوقف املرشوع 

ككل.
تحميل  لغاية  التواريخ  يف  املتعمد  والخلط  واألشخاص  بالصفات  الزج  بأن  ننوه   -  4
السياق املعنى املراد من عنوان املقال يفتقر للمهنية ومشبع بالكيدية املجانبة للصواب، 
األيديولوجيا  يف  معهم  اختلفتم  وان  املهنة،  يف  لكم  زمالء  عىل  هجوما  يشن  وانه  خاصة 
األشخاص  سالمة  من  للمس  تحريضا  ذلك  يف  ان  كما  والسياسية.  الدينية  والقناعات 
بـ  الجميع  الحاق  ومحاولة  نماء  جمعية  حول  الحالية  التحقيقات  سياق  يف  املذكورين 

"اخطبوط" موهوم ال يزيد عىل كونه خياال مريضا مأموال ملن يريد الحاق األذى بالناس.

باألخطبوط  عضوي  ارتباط  تونس:  نماء  "جمعية  عنوان  حمل  الذي  المغاربي"  "الشارع  أسبوعية  تحقيق  بعد 
الرد  5 جويلية الجاري ورد علينا  317 المنشور بتاريخ  السياسي واالقتصادي والجمعياتي للنهضة" ونشر بالعدد 

التالي من رضا العجمي:

عىل خالف ما ذهب اليه صاحب الرد لم نتعمد الزج باسمه وال بأي اسم يف املقال 
ومايل  جمعياتي  اخطبوط  وجود  اثبات  اىل  خلصنا  بل  البتة  ذلك  اىل  حاجة  يف  ولسنا 
تقنية صحفية  اعتماد  بعد  النهضة  بحركة  إعالمي مرتبط عضويا  وسيايس وحتى 
قائمة عىل البحث يف املصادر املفتوحة )من بينها منشورات الرائد الرسمي ومواقع 
التواصل االجتماعي التي حولها بعض املحسوبني عىل اإلسالم السيايس اىل منصات 

للثلب والتشهري واملس من الحياة الخاصة لآلخرين(.
التقنية الصحفية املعتمدة أساسا يف الصحافة االستقصائية لم ترق للسيد  هذه 
والصحافة  والتوزيع  للنرش  البناء  دار  مؤسسة  رأس  عىل  كان  الذي  العجمي  رضا 
واستنباطا  ادعاء وتخمينا  يعقوب  نفس  يف  لغاية  او  تجاهل  او  فاعتربها عن جهل 
وبهتانا والحقيقة اننا كلما توسلنا اكثر بما توفر من املصادر املفتوحة اكتشفنا ما 

يدحض زيف ادعاءاته.
فجريدة الضمري التي ادراها السيد العجمي محافظا مثلما يدعي عىل "استقالليته 
ومنربا  النهضة  لحركة  صوتا  كانت  سيايس"  حزب  الي  االنتمائي  املبدئي  ورفضه 
ان  لله  الذي كان يتصدر غالفها عىل مدى سنوات )والحمد  الغنويش  لرئسيها راشد 
البعض( ومنصة ملمارسة  الوطني النعاش ذاكرة  التوثيق  لنا مؤسسة اسمها مركز 
الدعاية والنيل من اعراض الناس وارتكاب جرائم امليز العنرصي التي طالت حتى زمالء 
الراحلة نجيبة الحمروني  الذي ال يرتقي ملرتبة مقال عن  املهنة )منشور "الضمري" 

النقيبة السابقة للصحفيني التونسيني(.
من  وحرماننا  الضمري  تجربة  "افشال  عن  العجمي  رضا  السيد  حديث  عن  أما 
يوميا  تتمتع  كانت  الجريدة  ان  بما  الصحة  من  له  أساس  فال  العمومي"  االشهار 
بما ال يقل عن صفحتني من اإلشهار العمومي بني 2012 و2016عىل خالف صحف 
أخرى تم القصاص من خطها التحريري املخالف لتوجه حزب النهضة بحرمانها من 
هذا اإلشهار. كما تؤكد منشورات الرائد الرسمي ان مؤسسة البناء للنرش والتوزيع 
والصحافة )املؤسسة الراعية واملنتجة للضمري( قد شهدت بني 2011 تاريخ تأسيسها 
وأواخر 2015 ترفيعا يف رأسمالها من 18 ألف دينار اىل أكثر من 700 ألف دينار. ولنا 

ان نتساءل مع السيد العجمي عمن كان وراء افشال هذه التجربة؟
ختاما اذا كانت صحافة املساءلة والتحقيق واستقاء املعلومة من مصدرها افتقارا 
للمهنية فماذا يسمى من كان يستغل صفحات جريدته لتشويه خصومه السياسيني 

ومعاريض مرشوعه التيوقراطي والنيل من أعراضهم واملس من كرامتهم؟

التعقيب

صورة تتحّدث

قراِصْتقراِصْت
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مجموعة السهل القابضة تتخطى عقدها الستين :

دور رائد يف إعادة إعامر ليبيا

مقال اشهاري

د. عبد املجيد قداد رئيس مجلس االدارة

التجارية  يف  امُلَجموعات  اكرب  القابضة واحدة من  السهل  تُعّد مجموعة 
ليبيا وهي رائدة يف العديد من قطاعات االعمال ضمن مجموعة من الرشكات 

املكونة للمجمع.
عندما  املايض  القرن  من  الخمسينات  أواخر  إىل  املجموعة  جذور  وتعود 
الزيتون والحبوب يف  السيد املهدي قداد كأول رشكة محلية إلنتاج  أسسها 
امليدان الزراعي الحيوي والناشئ حديثًا يف ليبيا بعد الحرب العاملية الثانية 

والتي كانت يف خضم نهضة شاملة وإعادة بناء.
وقال رئيس مجلس االدارة الدكتور عبد املجيد قداد: "تنشط مجموعتنا يف 
مجموعة واسعة ومتنامية من الصناعات الحيوية لليبيا والتنمية اإلقليمية 
املنتجات  وتوزيع  والتسويق  واالسترياد  واإلنتاج  االستثمار  ذلك  يف  بما 
والرعاية  والصناعة  الزراعية  التجارية  األعمال  قطاعات  يف  والخدمات 

الصحية والخدمات االستهالكية والتجارية ".
واضاف "نحن نقدم خدمات لحرفاء B2B و B2g و B2c يف ليبيا وكذلك 

يف بقية انحاء إفريقيا والرشق األوسط".
ابناء  ويملكها  قداد  املجيد  عبد  الدكتور  يرأسها  التي  املجموعة  ويدير 
املؤسس مهدي قداد وهي عائلة متميزة من املثقفني ورواد األعمال يف ليبيا 
اكتسبوا  الذين  املخرضمني  املهنيني  من  الجنسيات  متعدد  فريق  واملنطقة 

عقودا من الخربة يف قطاعات األعمال .
وشّدد الرئيس عىل أن "مجموعة السهل هي واحدة من أكرب رواد اإلعمال 
يف ليبيا" وعىل انها "تشغل اكثر من 3000 عامل" مربزا انه "من املتوقع أن 
ينمو هذا العدد تماشياً مع توسع األعمال اإلسرتاتيجية املحلية واإلقليمية 

للمجموعة".
وتركز املجموعة عىل استثمارات ضخمة ضمن 24 رشكة يف ليبيا فضالً 
عن قيامها بتطوير بعض املجمعات الصناعية األكثر تقدًما واألكثر حداثة 
يف البالد والتي تضم 36 مصنًعا وتدعمها شبكة واسعة من املوردين الدوليني 
الرائدين الذين ينحدرون من ليبيا ومن أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. كما 

اصبحت مجموعة السهل أكرب مستورد / موزع للحبوب يف البالد.
واكد الدكتور قداد ان املجموعة تمثل قوة فاعلة يف ضمان األمن الغذائي 
الرائدين  املوزعني   / املنتجني  من  كواحد  البارز  دورها  بفضل  وذلك  لليبيا 

الدواجن  ومنتجات  برسعة  املتنامي  الحيوانية  األعالف  قطاع  يف  بالبالد 
ليبيا  يف  املطلوبة  االستهالكية  السلع  من  العديد  وتوزيع  واسترياد  وإنتاج 

لتلبية احتياجات الطبقة املتوسطة املتنامية برسعة.
رئيسية  تنافسية  قوة  ذلك  إىل  إضافة  هي  السهل  "مجموعة  واضاف 
الخاصة  واالغذية  الطبية  واملعدات  األدوية  من  واسعة  مجموعة  توفري  يف 
بالرضع مع توفري بنية تحتية صحية واسعة يف ليبيا اىل جانب انها املزود 
املتنوعة  االحتياجات  تلبي  التي  املتميزة  الشخصية  العناية  ملنتجات  الرائد 

لجميع أفراد األرسة."
كما تشمل أعمال الخدمات التجارية للمجموعة التي تتوسع باستمرار 
يف الوقت الحايل توفري أشهر العالمات التجارية الكربى للسيارات واألجهزة 
البنية  B2c  فضالً عن توفري  الكهرومنزلية واإللكرتونية للمستهلكني من 

التحتية لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية والبديلة ومعدات البناء.
لتوفري  تهدف  التي  والخدمات  املنتجات  أيضا  املجموعة  انشطة  وتشمل 
احتياجات الرشكات الناشطة يف القطاع البحري الليبي وقطاع النفط والغاز 
"بيكر  مثل  املوّردين  رشكائها  من  العديد  مع  باالشرتاك  البالد  يف  الواسع 

هيوز" و"بنشمارك" من الواليات املتحدة."
املتزايدة  استثماراتها  مع  السهل  ملجموعة  التجارية  األنشطة  وتتكامل 
وتطورها الالفت يف قطاع العقارات الحيوي للغاية إلعادة إعمار ليبيا ودورها 
املتنامي كواحدة من املنتجني الرائدين يف البالد ملواد البناء واملواد الصناعية.

وتعمل املجموعة بفضل تاريخها الحافل يف بناء عالقات دائمة ومتبادلة 
املنفعة مع الرشكات الدولية الرائدة الناشطة يف مجاالتها التجارية املتنوعة 
والرشكات  األمريكية  الرشكات  مع  اسرتاتيجية  رشاكات  استكشاف  عىل 

الدولية األخرى.
قادرين  رشكاء  عن  نبحث  "نحن  االطار:  هذا  يف  املجموعة  رئيس  وقال 
عىل  ليبيا  وضع  إىل  تهدف  التي  املجموعة  رؤية  تحقيق  يف  املساهمة  عىل 
العمل عىل  املقبلة مع  الخمس  السنوات  الحادي والعرشين يف  القرن  سكة 
تموقعها كبوابة لكبار املستهلكني ومنصة واعدة لالسواق الصناعية املتاحة 

يف إفريقيا والرشق األوسط ".
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تونس االولى عربيا والثالثة عالميا في مخاطر العجز عن سداد الديون:

هيئات  ست  الحايل  العام  بداية  منذ  نرشت 
سيادي  تصنيف  ووكاالت  عاملية  وبنوك  مالية 
االيفاء  عىل  تونس  قدرة  حول  مختلفة  تقارير 
بشكل  ابرزت  الخارجية،  املالية  بالتزاماتها 
املايل وذلك  التعثر  البالد يف مرحلة  مؤكد دخول 
ديون  سداد  يف  فعليا  التعثر  حصول  وقع  عىل 

داخلية منذ شهر ماي املايض.  
وهي  االمريكية  بلومربغ  وكالة  ان  غري 
والتقييمات  الدراسات  يف  متخصصة  وكالة 
نهاية  نرشت  قد  كانت  العالم  يف  االقتصادية 
وعرشين  للخمسة  تصنيفا  الفارط  االسبوع 
التعثر  ملخاطر  العالم  يف  عرضة  االشد  دولة 
املايل اظهر تمركز تونس يف املرتبة الثالثة دوليا 

واالوىل عربيا، عىل هذا املستوى.    

تقييمات سلبية متواترة

االئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  خفضت 
ترقيم تونس السيادي يف 21 اكتوبر الفارط، من 
B3  إىلcaa1 مع نظرة مستقبلية سلبية وهو 
18 مارس  يف  رايتنغ''  ''فيتش  وكالة  اكدته  ما 
 ccc إىل -B املايض بتخفيض ذات الرتقيم من
اول  كان  امريكا  بنك  ان  غري  سلبية.  آفاق  مع 
هيئة مالية دولية مرجعية اعتربت تونس يف 8 
ديسمرب املنقيض بلدا مهدد بالعجز عىل االيفاء 
أهمها  أساسية  مواد  لتوريد  املالية  بالتزاماته 
ان  عىل  التأكيد  مع  والدواء  والحبوب  النفط 
إصالحات  مقابل  النقد  صندوق  من  االقرتاض 

رسيعة وكربى أمر مستحيل.
ومن ثمة تواترت التقييمات املعلنة رصاحة 
عن وجود تونس يف الئحة الدول املعرضة بحدة 
للعجز عن سداد ديونها الخارجية وذلك بسبب 
تفاقم عجز امليزانية، من ناحية وتحول ديونها 

اىل ديون غري قابلة للتحمل، من ناحية اخرى. 
البنوك  اكرب  أحد  اإلطار،  هذا  يف  وحّذر، 
"مورغان  بنك  وهو  العالم  يف  االستثمارية 
ستانيل"، يف 21 مارس 2022 من توجه تونس 
نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور 
البنك "يف سيناريو  وقال  العمومية.  ماليتها  يف 
املالية  لتدهور  الحايل  املعدل  معه  يستمر 
عن  تونس  تتخلف  أن  املحتمل  من  العمومية، 
سداد ديونها" مضيفا أنه من املرجح أن يحدث 
رسيعا  البالد  تتوصل  لم  ما  القادم  العام  ذلك 
وتجري  الدويل  النقد  صندوق  مع  برنامح  إىل 

تخفيضات كبرية يف اإلنفاق.
وبينت من جهتها وكالة التصنيف االئتماني 
"ستاندرد آند بورز غلوبال"، يف تقرير اصدرته 
التونيس  البنكي  النظام  أن   2022 14جوان  يف 
من بني االنظمة األكثر عرضة ملخاطر السيولة 
بشكل  ومكلفة  نادرة  صارت  التي  العاملية 
متزايد. وارجعت الوكالة تقييمها اىل قيام البنك 
املركزي بتشديد سياسته النقدية بشكل أرسع 
كلفة  زيادة  يرجح  ما  وهو  متوقعا،  كان  مما 
الديون يف األسواق املالية الدولية. كما اوضحت 
معرض  التونيس  البنكي  النظام  ان  الوكالة 
للتعثر إما بشكل مبارش بسبب استمرار ارتفاع 
مبارش  غري  بشكل  أو  الخارجية،  الديون  قائم 
من خالل التعرض ملخاطر تراجع قيمة سندات 

االقرتاض املصدرة من قبل الحكومة التونسية 
يف االسواق العاملية او باعتبار مزيد تفاقم ديون 

املؤسسات العمومية.
وخفضت وكالة "فيتش" بدورها يف تقرير 
نرشته يوم 3 جويلية الحايل توقعاتها بخصوص 
تخفيض  جرى  دولة   17 لـ  السيادية  الديون 
ccc ومن بينها تونس،  ترقيم عرشة منها اىل 
بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف االقرتاض 
من  جديدة  موجة  حدوث  واحتمال  العاملية 

حاالت التخلف عن السداد.
وباكستان  تونس  القائمة  وضمت 
وغانا  ولبنان  زامبيا  جانب  اىل  ورسيالنكا 
والسلفادور  وطاجكستان  وأوكرانيا  وإثيوبيا 
واألرجنتني،  وبليز  واإلكوادور  وسورينام 

وروسيا، وبيالروسيا، وفنزويال.
وتشرتك هذه البلدان، املدرجة يف قائمة الدول 
املتخلفة عن سداد ديونها، يف عاملني اساسيني 
يف  القرض  سندات  عائدات  تراجع  يف  يتمثالن 
األسواق املالية إىل مستويات جد متدنية عالوة 
عىل عدم القدرة عىل مجابهة تداعيات الحرب يف 
واضطرابات  التضخم  ارتفاع  واهمها  أوكرانيا 
النمو  وضعف  االساسية  باملواد  التزويد 
تكاليف  يرفع من  بما  الفائدة  وازدياد معدالت 
نهاية  فيتش  ووضعت  العمومي.  الدين  خدمة 
االسبوع الفارط تونس تحت الرقابة يف معايري 
 ccc الرتقيم  مراجعة  امكانية  مع  التصنيف 
الوكالة  ان  علما  القادمة  الست  االشهر  خالل 
البلدان  أكثر  بني  من  واملغرب  تونس  تعترب 
مقابل  األورو  سعر  لرتاجع  عرضة  املغاربية 
الدوالر األمريكي بحكم احتمال تأثري الركود يف 
اوروبا عىل اقتصادهما نظرا الرتباطهما الوثيق 
عىل مستوى الصادرات باألسواق األوروبية، اذ 
توجه تونس 67 باملائة من صادراتها إىل االتحاد 
 61 لوحدها  أوروبا  تستقطب  بينما  األوروبي 

باملائة من مجموع الصادرات املغربية.

تونس الدولة العربية االعلى 
خطرا في سداد ديونها

االسبوع  نهاية  "رويرتز"  وكالة  أعدت 
الفارط تقريرا موجزا حول التعثر املايل الوشيك 
لعدد من البلدان رصدت فيه العالمات املشرتكة 

بينها عىل مستوى التوجه نحو العجز عن سداد 
انهيارات  وضعيات  اىل  استنادا  وذلك  الديون 
وتمركزت  سابقة.  دول  وافالسات  اقتصادية 
يف  عربيا  واالوىل  دوليا  الثالثة  املرتبة  يف  تونس 
أبرزها  ومفلسة  عاجزة  دولة   25 تضم  قائمة 
مرص واألرجنتني وأوكرانيا وإثيوبيا وباكستان.

وتتمثل عالمات االنذار املبكر للعجز، حسب 
مردود  وتراجع  العمالت  انهيار  يف  الوكالة، 
سندات القرض الحكومية يف االسواق املالية بما 
 32.1( القصري  املدى  يف  باملائة   10 عن  يقل  ال 
احتياطيات  وتراجع  لتونس)  بالنسبة  باملائة 

العمالت األجنبية بنسق رسيع.
تخلف  اىل  الصدد  هذا  يف  االشارة  تمت  كما 
وسورينام  وروسيا  ورسيالنكا  لبنان  من  كل 
وزامبيا عن سداد اقساط من ديونها الخارجية، 
حافة  عىل  البيضاء  روسيا  وجود  عىل  عالوة 
الهاوية، وما ال يقل عن 10 دول أخرى أبرزها 
منطقة  يف  مصنفة  وتونس  وغانا  السلفادور 
الخطر يف وضع يتسم بارتفاع تكاليف االقرتاض 
من  املخاوف  يؤجج  بما  والديون  والتضخم 

االنهيار االقتصادي لهذه الدول.
ماليا،  العاجزة  الدول  ديون  قيمة  وتقدر 
 400 بحوايل  عنها،  املفصح  البيانات  حسب 
مليار دوالر، يعود القدر األكرب منها لألرجنتني 
150 مليار دوالر، وتأتي خلفها  وذلك يف حدود 
اإلكوادور ومرص بديون ترتاوح قيمتها بني 40 

و45 مليار دوالر.
ويأمل املتخصصون يف األزمات أن تستطيع 
خاصة  السداد،  عن  التخلف  تجنب  كثرية  دول 
إذا هدأت األسواق العاملية وتدخل صندوق النقد 

الدويل للمساعدة.
رغم  فانه  التونسية،  الحالة  وبخصوص 
قد  التي  اإلفريقية  الدول  من  العديد  وجود 
تتجه إىل صندوق النقد الدويل، فان تونس تبدو 
أكثرها عرضة للخطر حيث يبلغ عجز امليزانية 
10 باملائة من الناتج املحيل االجمايل، وهو أحد 
كما  العالم.  يف  امليزانيات  عجز  مستويات  أعىل 
أنه ووفقا لبنك مورغان ستانيل فإن تونس هي 
يف قائمة الدول املتعثرة ماليا إىل جانب اوكرانيا 

والسلفادور كأوىل الدول املتخلفة عن السداد.

التونسية  املالية  السلط  تبدي  ال  املقابل،  يف 
العجز  حول  الصادرة  التقارير  مع  تفاعل  اي 
مستويات  وبلوغه  فداحته  رغم  لتونس  املايل 
كسابقتها  تصدر  لم  الحكومة  ان  بل  مخيفة 
العمومي يف  الدين  2012 اي تقرير حول  ومنذ 
تفيد  حيث  به  املتعلقة  االرقام  يف  تضارب  ظل 
من  87.3باملائة  ببلوغه   الرسمية  املعطيات 
 11 يف  صادر  تقرير  يربز  حني  يف  املحيل  الناتج 
نوفمرب 2021 عن املؤسسة الدولية للسياسات 
املستدامة "هاينريش بل" تحت عنوان  العامة 
لتونس"،  الخارجية  العامة  الديون  "خارطة 
 100 التونيس  العمومي  الدين  مؤرش  بلوغ 
باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام  2021  
حيث  العمومية  املؤسسات  ديون  اعتبار  دون 
يمكن ان تصل نسبة الدين باحتسابها اىل 130 

باملائة من الناتج املحيل االجمايل.
ويربز التقرير ان االرقام املتعلقة بمديونية 
التونيس  املركزي  البنك  بني  متضاربة  تونس 
وان  الدويل  البنك  ومعطيات  املالية  ووزارة 
هياكل  بمواقع  عدة حاالت  يف  يتعلق  التضارب 
حد  اىل  يصل  االمر  وأن  تونسية  إحصائية 
تناقض يف األرقام تقع مالحظته بمجرد ترجمة 
الهيئات  بمواقع  أخرى  اىل  لغة  من  البيانات 

اإلحصائية واالقتصادية الرسمية التونسية.
وأوضحت مؤسسة "هاينريش بل" ان إدارة 
تطبيقة  باعتماد  تجري  للبالد  الخارجي  الدين 
إعالمية تسمى sIade طورها مركز اإلعالمية 
لوزارة اإلعالمية استنادا اىل برمجة تعود اىل عدة 
عقود خلت علما ان السلط التونسية لم تمتثل 
لتوصيات صندوق النقد الدويل يف ما يهم اعتماد 
الجديدة  الدولية  املحاسبية  اإلفصاح  معايري 
الخاصة باملديونية مما حدا به اىل رفض ترسيح 
بعض أقساط القروض الخارجية دون اعتماد 

هذه املعايري.
الخارجي  الدين  يمثل  املؤسسة،  ووفق 
مقابل  التونيس  العمومي  الدين  أرباع  ثالثة 
الدائنني  نصف  املالية،  وزارة  باملائة حسب   61
النقد  )صندوق  دولية  مالية  مؤسسات  فيه 
للتنمية(  االفريقي  البنك  الدويل،  البنك  الدويل، 
أو مؤسسات ملحقة بالدول الرشيكة )الوكالة 
الفرنسية للتنمية، بنك االئتمان االملاني إلعادة 
املالية  األسواق  من  قروض  تليها   ،) التنمية 

وتتبعها قروض مبارشة بني الدول.
من  باملائة   15 مبارش  بشكل  دول  وتمتلك 
الدين العام الخارجي. وتعد فرنسا والسعودية 
التي يربزها  البيانات  دائني تونس حسب  أكرب 
التقرير عالوة عىل تأكيده انه كان من املفروض 
لالستثمار  جزئيا  ولو  االقرتاض  موارد  توجيه 
والتنمية، وعىل ان الدولة التونسية ال تبذل اي 

جهد يف هذا االتجاه.
اىل  والنقدية  املالية  السلط  املؤسسة  ودعت 
هوامش  لكسب  دائنيها  مع  التفاوض  إحكام 
مناورة حقيقية، يف هذا الصدد، ورصف موارد 
أجل وضع اسرتاتيجية مناسبة  أقل من  مالية 

لتحرير االقتصاد وضمان نضجه.
https://www.vIsuaLcapItaLIst.com/

countrIes-wIth-the-hIghest-defauLt-
rIsk-In-2022/    

كريمة السعداوي

األسباب والتداعيات
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يمثل اليوم أمام التحقيق ;

الجوع االختياري كوسيلة للتعبري عن الرفض. ذلك 
هو الواقع الذي اصبحنا عليه يف بعض األحيان والذي 
ال نملك حياله أية وسيلة للحيلولة دون العيش تحت 
وطأته. بعبارة اخرى الجوع كرد فعل ورفض صارخ 
بالجديدة  ليست  الطريقة  احداث.  من  يدور حولنا  ملا 
لكنها ويف كل مرة تكون موجعة ومؤملة. ماذا يعني ان 
ذلك حياته  كلفه  ان  الوسيلة حتى  ايل هذه  املرء  يلجأ 
للتنديد بما يعتربه مظلمة وحيفا وعدم اكرتاث؟ ماذا 
يعني اال نجد بدا ال يف ركوب غمار االهواء لقول ال او 
السبل  وضياع  االمل  فقدان  هما  هل  ؟  االنتباه  للفت 
اللذان يدفعاننا ايل مثل تعبري مماثل؟ ليس باألمر الهني 
ان نجيب او ان نحاول التفسري فكل فرضيات اإلجابة 
متعثر  اسود،  إحساس  اإلحساس،  ذات  عىل  ملتفة 
وممزق. االستعانة باملوضوعية ال يفيد وال يساعد عيل 
حولهم  ومن  اليوم  القضاة  مناسب.  جواب  أي  إيجاد 
هذه  وقع  عىل  يعيشون  املهتمني  من  والعديد  العديد 

األسئلة واجاباتها املتعثرة.
القوا  بعدما  املوت  قضاة  خمسة  يواجه  اليوم 
انتباه  يلفتون  عساهم  الحرمان  اتون  يف  بأجسامهم 
اعفائهم،  امر  صدور  منذ   عليه  اصبحوا  ملا  السلط 
تقع  ان  دون  زمالئهم  من  الخمسني  يفوق  ما  و  هم 
مواجهتهم بما استوجب هذا القرار حتى يتمكنوا من 
اقتضت  ان  يتمكنوا  وحتى  تجاهه  موقفهم  تحديد 
عن  الدفاع  من  بذلك  ملفاتهم  وسمحت  الحاجة 

انفسهم.
عند  لقيت  االعفاء  قرار  صاحبت  كبرية  عناوين 
البعض قبوال وحتى استحسانا. عناوين فقط  تحوم 
ذلك.  من  اقل  وال  اكثر  ال  فساد  شبهة  حول  اغلبها 
وتجاوز  جانبا   الرباءة  قرينة  دفع  تم  ذلك  خضم   يف 
مبدأ املواجهة املفروض يف مثل هذه الحاالت  وتحديدا 

بمناسبة تهم يف مثل هذه الخطورة...
لرفضهم  كعنوان  انفسهم  مواجهة  يف  اذن  قضاة 
ملا وقع استهدافهم به. خيارهم األخري كان يف خوض 
تجربة االرضاب الوحيش عن الطعام.. تحرك احتجاجي 
اطلقوا  لقد  ملأساتهم.  أخري  كعنوان  عنيف   صامت 
رصختهم هذه بعدما فقدوا االمل يف اسماع صوتهم، 
عن  الدفاع  حق  من  بتمكينهم  يطالب  انفك  ما  الذي 
او  اإلدارية  سواء  ملفاتهم  عيل  واالطالع  انفسهم 
الجزائية التي كانت وراء قرار اعفائهم لكن ال حياة لم 

تنادي مثلما يقال.
صمت  كان  االحتجاجي  تحركهم  صمت  ومثل 

الطرف املقابل. 
تمر األيام عىل هذا النسق الرهيب و االمل الوحيد  
تمثّل  التي  اإلدارية  املحكمة  عىل  معلق  ...واألخري  
والوضع عىل ما هو عليه، املالذ األخري. عرضت عليها 
تم  ممن  قاضيا   54 طعون  املاضية  القليلة  األيام  يف 
اعفاؤهم، طعون يف إيقاف التنفيذ ويف إلغاء القرار عدد 

516 . االنتظار هو سيد املوقف. 
يف األثناء تبقي الوضعية عىل حالتها ويف مقدمتها 
معاناة خمسة قضاة. املؤلم يف ذلك ان مرسوم االعفاء 
نص يف طياته عىل عدم امكانية تقديم الطعون اال بعد  
مخرج  اي  املعفيني.  للقضاة  الجزائية  امللفات  فصل 
املعالجة  ان  نعلم  حينما  خصوصا  الدوامة  هذه  من 

الجزائية للملفات لم تنطلق بعد؟
يف انتظار ما سوف تسوقه لنا األيام يواصل خمسة 

قضاة ارضاب جوعهم...

معركة البطون 
الخاوية

إعداد األستاذ الشارع القضائي
لطفي واجه

ouajahlotfi@gmail.com

لطفي واجه
الغنويش مهّدد بااليقاف
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راشد  في حق  إيداع  بطاقة  إصدار  هل سيتم 
الغنوشي ويعرف هذا األخير طريقه إلى السجن؟  
  2022 جويلية   19 الثالثاء  اليوم  االجابة  سنعرف 
بعد مثوله امام قاضي التحقيق المتعهد بملف 
القضية المتعلقة بجمعية " نماء تونس".  هناك 
جدا   وارد  اإليقاف  بان  االعتقاد   الي  يذهب  من 
سيمثل  ما  وهو  اإلدانة  عناصر  وتظافر  لتوفر 
ضد  المفتوحة  األبحاث  كل  في  جوهريا  منعرجا  
رئيس حركة النهضة بصفته وبشخصه وبين من 
التحقيقي  الموعد  ان هذا  ويعتقد  ذلك  يستبعد 
سيكون مثل سابقيه  مجردا وفاقدا لعناصر تؤكد 
وتدعم التهمة ولن يشهد تغيرا في التعامل مع 

هذا النوع من الملفات ذات العالقة بالغنوشي.

التي  السياسية  والظرفية  مضامينه  ايل  بالنظر  اليوم  موعد 
التي  امللفات  مع  التعامل  يف  جديدا  طريقا  يفتح  فيها  يندرج 
تكون النهضة طرفا فيها. ألول مرة وبشكل جيل توضع فرضية 
اصدار بطاقة إيداع يف حق رئيس الحركة بصفته وبشخصه اكد 
ان  االخرية  الفرتة  هو شخصيا يف ترصيحات صحفية مكثفة يف 
االيقاف وارد فيما اعترب مجلس شورى النهضة ان التحقيق مع 

رئيسها يعترب استهدافا لها" ولـ"التجربة الديمقراطية  ".

"الجهاز السري المالي"
عن  الدفاع  لهيئة  صحفية  ندوة  مع  بداية  انطلقت   القضية 
اسمته  ما  حول  الرباهمي"  ومحمد  بلعيد  شكري   " الشهيدين 
خاللها  قدمت  النهضة"  حركة  لرئيس  املايل  الرسي  بـ"الجهاز 
الضخمة.  املالية  والتدفقات  نماء"  "جمعية  حول  تفاصيل  
مغالطات"    " و  وشاية"   " النهضة  اعتربتها  الهيئة  معطيات 
الذي   املركزي  للبنك  التابعة  املالية  التحاليل  لجنة  تقرير  وتالها  
 2011 سنة  تاسست  التي  جمعية"نماء"   حسابات   ان  كشف 
مبالغ  وأنها  الجاري  بحسابها  هامة   مالية  تدفقات  تضمنت 
مسجلة ال تتمايش  ونشاط الجمعية املرصح به.  امللف أحيل عيل 
فتح  وتم  اإلرهاب  ملكافحة  القضائي  بالقطب  العمومية  النيابة 
الثالثني .  فاق عددها  األطراف  العديد من  الغرض شمل  بحث يف 
عىل اثر ذلك وبعد االستقراءات األولية  وقع  توجيه تهمة  تبييض 
وغسل األموال وتلقي أموال مشبوهة يف ما بات يعرف بقضية " 
االخرين.  املتهمني  من  وملجموعة  الحركة   لرئيس  تونس"  نماء 
ترتبت عن التهمة قرارات تجميد اموال  صدرت يف شأن الغنويش  
وحمادي الجبايل وعدد من افراد عائلتيهما من بينهم ابنة الغنويش 
سمية وصهره رفيق عبد السالم وابنة الجبايل  وزوج ابنته إضافة 

ايل عدد من املتهمني االخرين.  
وتاتي هذه التطورات بعد تساؤالت حول "ثروة الغنويش" يف 
آالف  تضمنت  فايسبوكية"   " عريضة  بتداول   2021 ماي  شهر 
النهضة  حركة  رئيس  ثروة  يف  تحقيق  بفتح  وتطالب  التواقيع 

الذي كان يشغل وقتها ايضا منصب رئيس مجلس نواب الشعب. 
ومواطنون  كـ"مواطنات  انفسهم  قدموا  املبادرة  اصحاب 
وإحداث  الغنويش،  راشد  ثروة  يف  بالتدقيق  يطالبون  تونسيون 
لجنة مستقلة للتدقيق يف الثروات«. واستندوا يف مرشوعية طلبهم 
اىل ان  »الغنويش عاد إىل تونس سنة 2011، ولم يُعرف له نشاط 
قبل هذا التاريخ أو بعده إال يف املجال السيايس،" وانه " رغم عدم 
ممارسته أي عمل اقتصادي أو تجاري أصبح يف ظرف السنوات 

األخرية من أثرى أثرياء تونس".
حني  اىل  متصاعد  بشكل  الغنويش  ثروة  عن  الحديث  ازداد 
انعقاد ندوة هيئة الدفاع عن الشهيدين يوم 9 فيفري 2022 والتي 
قدم خاللها عضو الهيئة االستاذ رضا الرداوي  تفاصيل حول ما 
اسماه بـ"  الجهاز الرسي املايل لرئيس حركة النهضة" وعالقتها 
اللطيف هو من يدير  الحاج  بجمعية "نماء" كاشفا ان"  ناجح 
حسابني  من  تمويالت  يتلقى  يتلقى  انه  مؤكدا  الغنويش  اموال 
مجموع  ان  عىل  مشددا  القطري  االمريي  الديوان  من  احدهما 
مليون دوالر من   15 تتجاوز  اللطيف  الحاج  تلقاها  التي  االموال 
حساب اول  و20 مليون دوالر من حساب ثان  وان تلك االموال 
كانت تنقل اىل تونس نقدا ملا كان عيل العريض يسيطر عىل قاعة 
الترشيفات بمطار تونس قرطاج  مربزا يف سياق متصل ان بعض 

االيداعات بلغت 30 مليون اورو.
وقال  الرداوي "ان تقارير من املخابرات العسكرية كشفت ان 
الخاطر يجري اتصاالت  اوريدو بتونس منصور راشد  مدير عام 
بمبالغ  تمويلهما  "يتوىل  وانه  معاذ"  وابنه  بالغنويش  مبارشة 

وصفها بالكبرية خارج التعامالت البنكية داخل تونس".

 ايقاف  ؟
فرضية إيقاف الغنويش واردة جدا بالنظر اىل ما يدور من اخبار 
يف هذا االطار. ومن املؤكد ان ذلك سينعكس عىل املشهد السيايس 
يف البالد خصوصا وانها تستقبل موعد االستفتاء يف األيام القليلة 
القادمة. استدعاء الغنويش كمتهم  يحدث ألول مرة منذ اكثر من 

عودته اىل تونس ويقدم من منطلقني :
يواجه  سياسية  حصانة  بال  القضاء  امام  الغنويش  وقوف   -
امام  الباب  يفتح  بما  عادي   مواطن  كاي  إليه  املوجهة  التهم 

محاسبة قضائية كانت من بني مطالب 25 جويلية. 
الجديد  الدستور  القضية يف حملة " نعم" ملرشوع  - توظيف 
وهو ما تسميه النهضة استهدافا سياسيا من "خصم" هو رئيس 
الجمهورية قيس سعيد تتهمه ايضا بتوظيف القضاء الذي تقول 

انه لم يعد مستقال .
مثول الغنويش أمام التحقيق اليوم وطرح امكانية ايقافه دليل 
بالنسبة للبعض عىل التغيريات التي حصلت يف البالد منذ يوم 25 
جويلية من الصائفة املنقضية، وتحولت اىل حدث سيايس بالنظر 
اىل الدور الذي لعبه الرجل خالل العرشية السابقة واىل الشبهات 
التي تحوم حول تمويل حزبه وحول النسيج الجمعاتي التابع لها. 
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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...

وزير الشباب والرياضة كمال ْقّديش
ذكورا،  أو  إناثا  تونسيون،  رياضيون  حّقق  كلما 
طيف  وقابلها  إال  كونية  أو  قارية  أو  إقليمية  نجاحات 
ورفع  والفرح  بالرتحاب  التونيس  الشعب  من  واسع 
الوطنية  الرموز  صاحبة أو صاحب اإلنجاز إىل مصاف 
وبوابة ألمل يف غد  للسعادة  فيه مصدرا  أو  فيها  ورأى 

أفضل.
ترك  أن  فبعد  جابر  أنس  مع  مؤخرا  هذا  حدث 
عىل  وتابعوا  مشاكلهم  جانبا  والتونسيات  التونسيون 

بعض  أهمية  من  وقللوا  وإنتصاراتها  مقابالتها  الشاشات 
عثراتها ورغم اخفاقها يف الدور النهائي  ب"ونبلدون" يف الفوز 
باللقب، فرح التونسيون والتونسيات واستقبلوها بأعداد كبرية 
األثري  املرسح  ركح  بورقيبة وكرموها عىل  بشارع  ثّم  باملطار 

بقرطاج يف بداية حفل االفتتاح.
وزراء  إرصار  لكن  وأكثر  بذلك  شك  أدنى  بال  جديرة  أنس 
وتحديدا وزير الشباب والرياضة عىل الظهور معها يف كل هذه 
املحطات وحرصه عىل أال تخلو صورة من تكريمات البطلة من 
حضوره ينم عن سعي للركوب عىل الحدث وانتهازية لتوظيفه 

ارضاء لشخصه.
وزير الشباب والرياضة كمال دْقيش هو باألساس صاحب 
من  العمل  عىل  مبدئيا  يقترص  وحضوره  سياسية  مسؤولية 
أبطال  لربوز  والسعي  والبطالت  األبطال  مساندة  عىل  موقعه 
متعاقبة  أجيال  لصعود  تهيء  برامج  وبوضع  بالتخطيط  جدد 
من األبطال والبطالت، إال أنه يبدو مغرما بحب الظهور وان كان 
ذلك عىل حساب نجاحات حققها رياضيون ورياضيات بفضل 

يف  ممثلة  للدولة  تام  شبه  غياب  يف  واإلجتهاد  العمل 
وزارته.

للدولة  التابعة  الفضاءات  يسّخر  الوقت  نفس  يف 
للحمالت  الشباب  دور  ويفتح  للدستور  الرتويج  يف 
اتهمته  "مراقبون"  شبكة  ان  درجة  اىل  "التفسريية" 
بخرق مبدأ حياد اإلدارة خصوصا بعد ظهوره يف وسائل 
إعالم وهو يتحدث بإطناب عن مسودة الدستور ويفرس 
سعيد  قيس  الرئيس  مرشوع  يف  انخراطه  ويؤكد  منه  فصوال 

وتشديده عىل انه ال يمكن له كوزير للرياضة أن يكون ضد!
القادمة  البطولة اإلفريقية  يف األثناء، خرست تونس تنظيم 
بسبب  مرص  بها  وفازت  القادمة  لألوملبياد  املؤهلة  اليد  لكرة 
ملف  يف  والرياضة  الشباب  وزارة  تصديق  رسالة  وثيقة  نقص 

تونس !
صور  عروس  بن  وايل  صحبة  مؤخرا  دقيش  تصدر  كما 
وقف  حيث  املصارعة  جامعة  نظمتها  تصنيفية  دورة  تظاهرة 

الثنائي أمام الرياضيني املتأهلني وكأنهما أصحاب اإلنجاز!...
وزير الشباب والرياضة هو تحديدا من نوعية وزراء ال يملكون 
مرشوعا وال برنامجا وال يستمد حضوره إال من والئه للرئيس 
وال  التسييس  ال  يحتمل  ال  عليه  يرشف  الذي  القطاع  ان  رغم 
التقسيم وانما يحتاج لتسخري كل مجهوداته ووقته لإلستثمار 
يف الشباب والرياضة وجعل نجاح وتميز الرياضة التونسية فوق 

أي إعتبار وخاصة فوق خدمة أجندته الشخصية.

نور الدين الطبوبي 
املواقع  عن  يبحث  ال  االتحاد 
قول  مهامه   ومن  السياسية 
مكاسب  عن  والدفاع  الحقيقة 
لفائدة  التخندق  عن  بعيدا  الوطن 

أي طرف كان وللمنظمة نضج
البرشية  القدرات  يف  تستثمر  وهي  سيايس   
اكثر قدرة  االتحاد وجعله  تقوية  والنقابية وهدفها 
عىل التفاوض والدفاع عن امللفات .... واملنظمة عىل 
رغم  القادمة  االجتماعية  للملفات  االستعداد  اتم 
وجود املنشور20 يسء الذكر واالتحاد ليس من دعاة 
للعمال  الوضع االجتماعي الصعب  االرضابات  لكن 
يتطلب الدفاع عن الحقوق االجتماعية واالقتصادية  
الحوار والتفاوض لكنه يبقى مع ذلك  واالتحاد مع 

مستعدا لكل السيناريوهات املمكنة.

الصادق بلعيد
)مرشوع  النص  بني  الفرق   
ونص  كتبته  الذي  الدستور( 
السماء  بني  كالفرق  الرئيس 
كاملسافة  بينها  واملسافة  واالرض 
واالرض  السماء  بني  الفاصلة 

..هناك تغيريات حدثت وقال الرئيس انها جاءت اثر 
انك  املحزن  ...من  االوىل  النسخة  طباعة  يف  أخطاء 
كرئيس تستبله التونسيني إىل هذا الحد.. ..ما عادش 

فيها ما يتعالج.

احمد ونيس
لوزارة  بالنسبة  املرجع 
اعرفه  وما  الخارجية  الشؤون 
هو  السنني  عرشات  امتداد  عىل 
يقرر من  الدولة هو من  ان رئيس 
جواز  عىل  الحصول  يف  اهلية  له 

هو  املضمون  ان  بمعنى  ال  ام  الديبلومايس  السفر 
الخارجية  الشؤون  وزارة  يف  الوظيفة  اصحاب  ان 
السفر  جواز  يف  الحق  له  بها  مهمة  له  الذي  اي 
الديبلومايس اي امُلتمهن يف وزارة الشؤون الخارجية 
....الديبلومايس امُلتمّهن هو وزوجته واوالده القرص 
بالنسبة  اما  ديبلومايس  سفر  جواز  عىل  يحصلون 
الوزير نفسه  العضاء الحكومة فحسب ما اعلم ان 
يتمتع بجواز السفر الديبلومايس لكن اذا قرر رئيس 
عليه  الحصول  يف  الحق  واالبناء  للزوجة  ان  الدولة 

فانه بامكانهم التمتع به.

 زهير المغزاوي
التوجه  اىل  التونسيني  ندعو 
االقرتاع  لصناديق  بكثافة 
والتصويت بنعم .. التونسيون امام 
خيارين، إما العبور من دولة املافيا 
او  الشعب،   دولة  اىل  واللوبيات 

الرجوع اىل الوراء واىل منظومة ما قبل 25 جويلية اي 
الدستور  مرشوع  والتجويع.....   التفقري   منظومة 
الجديد يمكن اصالحه وامكانية تعديله واردة اضافة 
السياسية  الديمقراطية  ربط  الرئيس  فان  هذا  اىل 
الحديث عن  يمكن  االجتماعية… وال  بالديمقراطية 
ديمقراطية سياسية دون ديمقراطية اجتماعية واال 

تحولت اىل مفسدة .

 راشد الغنوشي
قيس سعيد برّش بنظام قاعدي 
وسلطة يف مركز واحد وهو نموذج 
السياسية  الغربية  الحداثة  قبل  ما 
السلطات  فصل  عىل  تقوم  التي 
البعض   بعضها  ومراقبة  وتوازنها 

وقيس واع بذلك. وهو أيضاً نموذج يعود حتى ملا قبل 
اإلصالح اإلسالمي ألن اإلسالم ضد الحكم الفرعوني 
وضد حكم الفرد، بل هو نظام يتحدث عن الشورى. 
السالطني  التاريخ هو سلطان من  وقيس يف سياق 
الناس  بني  ويحكم  القضاء  مقعد  يف  يجلس  وباي  
الراشدين،  الخلفاء  بعد  ما  تاريخياً  موقعه  بنفسه 

وما قبل اإلصالح اإلسالمي وما قبل الحداثة.

رديء

قالوا

صورة وحدث

ما توشيح ورقة الـ 50 دينارا النقدية الجديدة بصورة رجل الدولة العظيم األستاذ الهادي نويرة إال 
تضمينا لحقيقة تاريخية ال ينكرها إال من يريد لتونس ولتاريخها شّرا وبهتانا!

الهادي نويرة كان صانع النهضة االقتصادية التونسية في السبعينات والتي بفضل أركانها 
الثابتة ال تزال الدولة التونسية في منأى عن االنهيار بسبب عشرية الفساد والخور والفوضى

التي عرفناها طيلة حكم النهضة وحلفائها...
لعّل هذه الصورة تكون طالع خير لنهضة تونسية جديدة نحن معشر التونسيين في شوق إليها...
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بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  أكد 
خالل جولته الشرق أوسطية تعهد 
في  "شركائها  عن  بالدفاع  بالده 
"عدم  على  وتصميمها  المنطقة" 

ترك فراغ بها للروس والصينيين".
"قمة  إلى  القدس"  "إعالن  ومن 
برئيس  باجتماعاته  مرورا  جدة" 
السعودية  وملك  اسرائيل  وزراء 
أن  واضحا  كان  عهده  وولي 
هيكل  "بناء  على  عازمة  واشنطن 
إسرائيل  عالقات  لتعميق  إقليمي 
لتشمل  السالم  دائرة  وتوسيع 
دوال عربية وإسالمية أخرى عبر دمج 
أخرى  بلغة  فيها".  العبرية  الدولة 
بناء شرق أوسط جديد يمثل ركيزة 
في  أوروبا  لناتو  مواز  عربي"  "ناتو 
أمريكية- ترتيبات  استكمال  اطار 
الروسي  التحدي  لمواجهة  غربية 
حصل  هل  لكن  الصيني.  والصعود 
بايدن على أهم مطلب جره الى زيارة 
المنطقة أم أنه جوبه بـ "الء" لم يكن 

ينتظرها؟

1974 )اثر حرب أكتوبر( وقف وزير  عام 
يف  كيسنجر  هنري  آنذاك  أمريكا  خارجية 
العربي  النفط  فوائض  لتدوير  باريس  مؤتمر 
مارشال  مرشوع  "ان   : أوروبا  لدول  قائال 
انتهى اآلن وانتهى معه تطّوع أمريكا بضمان 
سعر نفط رخيص كان الزما إلنعاش أوروبا".

أمريكي  تربّم  كيسنجر  كالم  وراء  كان 
املانيا  اىل  بالخصوص  موجها  غيضا  يخفي 
دولتيهما  اعتبار  يف  تبجحهما  وفرنسا بسبب 
بالده  مع  املساواة  قدم  عىل  دوليني  قطبني 
زمن  عاشت  أوروبا  دول  كل  أن  ونسيانهما 

الحرب الباردة يف أمان وّفرته لها مظلة نووية 
أمريكية دون أن يكّلفها ذلك شيئا بما مكنها 
وسائل  وتجديد  وتكديسها  الثروة  صنع  من 
إنتاجها عىل حساب ما أنجزت أمريكا وحدها. 
وكان رّد حلفاء واشنطن األوروبيني دائما أن 
أوىل  بدرجة  كانت  األمريكية  النووية  املظلة 
قبول  مع  طلبها  منتهى  وأن  لها  أمن  عنرص 
امالء  وليس  متكافئة  رشاكة  أمريكية  ريادة 

متعاليا.
بعد ميض 42 سنة وصل دونالد ترامب اىل 
البيت األبيض ليعيد كالم كيسنجر بلغة أكثر 
تهّورا بلغت درجة مطالبة األوروبيني بتسديد 
نفقات الحماية االمريكية. واشتدت املنافسة 
التجارية بني الطرفني اىل درجة فرض أمريكا 
األوروبية  الصادرات  عىل  مرتفعة  رضائب 
نظرية  ترامب  سياسة  مرتكز  وكان  اليها. 
زبيغيو بريجنسكي التي تعترب أوروبا خصما 

منافسا يجب التصدي له.
عىل  قبلت  قد  ذلك  قبل  أمريكا  كانت 
يكون  أن  مخافة  املانيا  توحيد  إعادة  مضض 
كمنافس  أوروبا  قوة  لرتسيخ   مقدمة  ذلك 
قادر عىل عرقلة السيطرة االمريكية املطلوبة 
منترصة  خروجها  بعد  خصوصا  العالم  عىل 
الوحدة  أن  أملها  وكان  الباردة.  الحرب  من 
وبريطانيا  فرنسا  أكثر  تزعج  ربما  األملانية 
بما قد يؤدي اىل انقسام أوروبي يعيق ترسيخ 
بالخصوص.  االقتصادية  العجوز  القارة  قوة 
بريطانيا  نأي  سوى  "الربيكسيت"  يكن  ولم 
بنفسها عن الدخول يف منافسة مع حليفتها 
بالحلف  يعرف  ما  اطار  يف  أمريكا  التاريخية 

االنغلوساكسوني.
    اعتمدت السياسة الخارجية االمريكية 
بعد نهاية الحرب العاملية الثانية عىل توجيهني 
الرئيس ترومان عام  : األول يف عهد  رئاسيني 
االسرتاتيجي  "الهدف  أن  عىل  وينص   1950
تدمري  يف  يتحّدد  املتحدة  الواليات  لسياسة 

عسكري  تفوق  وتحقيق  السوفياتي  االتحاد 
الذي  الرئايس  التوجيه  والثاني  عليه"  كامل 
صاغه ريتشار بريل وتبناه املحافظون الجدد 
يف عهد الرئيس بوش األب وينص عىل أنه "عىل 
اقتصادي  بعد تحقيق تفوق  املتحدة  الواليات 
السياسات  وتنفيذ  وضع  غالب  عسكري 
الكفيلة بضمان استمرار قوة أمريكية غالبة 
بحيث تظل ارادتها غري قابلة للتحّدي ودورها 

غري قابل للمنافسة".
البيت  ترميم  بصدد  بوتني  كان  االثناء  يف 
وأولها  األصعدة  جميع  عىل  الرويس  الداخيل 
ظرف  يف  بالده  وتمكنت  العسكري  الصعيد 
اسرتاتيجية  نووية  قوة  بناء  من  سنوات   10
تتفوق حتى عىل الرتسانة االمريكية. وعندما 
وصل ترامب ومن بعده بايدن اىل دفة السلطة 
حتى  بشدة  اقتصاديا  مرهقة  أمريكا  كانت 
انها باتت اليوم اكرب مدين يف العالم من كثرة 
الحمالت العسكرية التي قادتها يف دول العالم 
الثالث وابرزها العراق فليبيا ثم سوريا. وهي 
شامل  ترميم  عملية  اىل  الحاجة  أشد  يف  اآلن 

لقوتها.
لم يكن أمام واشنطن لكسب سباق إعادة 
تفوقها سوى حّلني تعمل عىل التوصل اليهما 

بشكل متواز :
عسكريا  روسيا  استنزاف  محاولة  األّول 
)العقوبات(  واقتصاديا  أوكرانيا(  )حرب 
تكرار  يف  أمال  عليها  شامل  حصار  وفرض 
سيناريو فرقعة منظومة االتحاد السوفياتي. 
)صفقة  الصني  أيضا  يشمل  الحّل  وهذا 
اوكوس للغواصات النووية إضافة اىل املناورة 
بأساطيل  العسكري  والتحرش  تايوان  بورقة 
هذا  يشمل  كما  الهادئ(.  املحيط  يف  بيكني 
الحل أوروبا عرب جّرها اىل دعم أوكرانيا باملال 
عىل  االنفاق  زيادة  عىل  واجبارها  والسالح 
اعتمادات  من  يحرمها  بما  القومي  أمنها 
هائلة كانت موجهة لتثبيت قوتها االقتصادية 

 20 منذ  مّرة  ألّول  الدوالر  رأينا  )وقد  واملالية 
عىل  اجبارها  عىل  عالوة  األورو(  يعادل  سنة 
باب  من  دفاعية  مهمات  يف  أمريكا  مشاركة 
التضامن الذي يفرضه عليها انتماؤها للحلف 

األطليس.
عىل  قبضتها  احكام  هو  الثاني  الحّل 
عىل  السيطرة  عرب  األوسط  الرشق  منطقة 
نفسها  تزويد  لضمان  ليس  النفط  منابع 
وحلفائها به فحسب وانّما للتحكم يف طاقات 
وفق  التخفيض  أو  فيها  الرتفيع  عرب  انتاجه 
ما تتطلب سياساتها املالية والنقدية القائمة 
بال  الدوالرات  من  املليارات  ماليني  طبع  عىل 
ما  كل  توريد  من  تتمكن  حتى  ذهبي  غطاء 
تحتاج من سلع. كما أن غايتها من "احتكار" 
منطقة مماثلة تحويل النفط والغاز اىل سالح 
أي  عن  منعه  يمكن  واسرتاتيجي  بل  سيايس 
بلد "عدّو" أو "منافس" أمال يف تعطيل عجلة 
مزاحمة  عىل  أمامه  الباب  وسّد  اقتصاده 

أمريكا.
بخلق  ذلك  لتحقيق  واشنطن  مهدت  وقد 
هدفها  لكن  روسيا  اللهاء  أوكرانيا  "بؤرة" 
الحرير  "طريق  افساد  هو  األهم  االسرتاتيجي 
فيها  ترى  والتي  الصني  تبنيها  التي  الجديدة" 
االقتصادية.  ريادتها  يهّدد  اخطبوطا  أمريكا 
واذا كان من املسلم به أن هدف اشعال الجبهة 
األوكرانية مجددا )املرة األوىل كانت سنة 2014( 
الذي  "التسخني"  فإن  روسيا  محارصة  هو 
اطار  يف  اآلخر  هو  يندرج  تايوان  ملف  يعرفه 
محاولة استدراج الصني اىل حرب تستنزف جانبا 
بناء  وتعّطل  واملالية  االقتصادية  مواردها  من 
عن  واشنطن  تكف  لم  ولذلك  الحرير".  "طريق 
محاوالت تنظيم ما يعرف بـ "الثورات امللّونة" 
املتاخمة  أوراسيا  منطقة  بلدان  من  العديد  يف 
للصني باعتبارها الركيزة األساسية يف خريطة 
طريق الحرير الجديدة. وهي تدرك أن محاوالت 
ولبكني  ملوسكو  عموما  موالية  أنظمة  قلب 

بايدن عاد من جولته بالشرق األوسط خالي الوفاض:

الحبيب القيزاني

هل متّردت دول اخلليج عىل أمريكا؟

بايدن طار من ارسائيل اىل السعودية يف رحلة مبارشة بني البلدين
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بين موسكو وتل أبيب

كشفت  القدس(  )بريد  بوست"  "جريوزاليم  صحيفة 
بتاريخ 5 جويلية الجاري أن وزارة أن وزارة العدل الروسية 
طالبت الحكومة اإلرسائيلية عرب مراسلة رسمية موجهة 
اليها بوضع حّد فوري لنشاط الوكالة اليهودية باألرايض 

الروسية.
سريغي  الخارجية  وزير  ادانة  سبقته  موسكو  قرار 
الفروف تواصل الغارات الجوية والصاروخية التي تشنّها 
إرسائيل بني زمن وآخر عىل مواقع سورية بدعوى تدمري 
من  مقاتلني  تؤوي  انها  تقول  عسكرية  ومراكز  قواعد 
بإيقاف  أبيب  تل  اإليراني. الفروف طالب  الثوري  الحرس 

الغارات "فورا وبال أية رشوط".

"تفكيك روسيا"..

الرئيس البولوني األسبق الحائز عىل جائزة نوبل للسالم 
التابعة   LcI قناة   معه  أجرته  حوار  يف  أكد  واليزا  ليش 

ملجمع  tf1 عىل وجوب "تفكيك الفيدرالية الروسية".
أنه بإمكان تحقيق ذلك سواء عرب تشجيع  أكد  واليزا 
البالد  تقسيم  أو  روسيا"  "سجينة  انها  قال  قومية   60
 50 اىل   144 بطريقة أخرى عرب خفض عدد سكانها من 

مليون نسمة فقط عىل حّد تعبريه.
رئيس  بمنصب  فوزه  قبل  كان  واليزا  أن  اىل  يشار 
كانت  التي  العمالية  "تضامن"  منظمة  قائد  الجمهورية 
قبل  بولونيا  يف  السوفياتي  االتحاد  لنفوذ  املعارضني  أبرز 

تفككه.

مشروع 

أدام شيف ممثل الديمقراطيني ورئيس لجنة املخابرات 
الربمجة  قانون  لتنقيح  مرشوعا  قّدم  بالكونغرس 
الثالثة  األمريكية  الجيوش  إعفاء  عىل  ينص  العسكرية 

)الطريان – البحر – الرّب( من كل رقابة ترشيعية.
مالحظون دوليون رأوا يف املرشوع خطوة خطرية نحو 
اطالق يد البنتاغون لتنفيذ أجندات ال تخدم سوى مصالح 
حتى  متعارضة  تكون  وقد  العسكرية  الصناعات  لوبي 
مع السياسة الخارجية األمريكية محّذرين من سيناريو 
تمرير مرشوع  تم  أمريكا يف صورة  يف  السلطة  عسكرية 

التنقيح املذكور.

مرفوضة

موقع strategIka51 كشف أن النظام األوكراني 
"القبة  بمنظومة  بالده  المداد  إرسائيلية  مساعي  رفض 
يف  أبيب  تل  ذلك  تروج  ما  حسب  املتخصصة  الحديدية" 

اعرتاض الصواريخ.

منظومة  تعترب  األوكرانية  السلطات  أن  أوضح  املوقع 
"القبة الحديدية" عاجزة عن التصّدي للصواريخ والقذائف 
يدوية  قذائف  ملواجهة  "ُصنعت  وأنها  الروسية  املدفعية 

الصنع يتم اعدادها بمستودعات".
رازنيكوف  ألكساي  عن  أخرى  جهة  من  نقل  املوقع 
وزير الدفاع االوكراني اشارته اىل أن "القبة الحديدية" ال 

تستجيب ملواصفات الدفاع عن تراب البالد.
أن  لالرسائيليني  سبق  بأنه  ذّكر   strategIka51
رفضوا امداد كييف بمنظومة "القبة الحديدية" مربزا أن 
مرّد ذلك تخّوفهم من تدمري املنظومة يف حالة نشوب حرب 
للصواريخ  التصدي  عىل  قدرتها  عدم  اىل  ضمنيا  ملمحا 

الحديثة.

"قّناص الحدود"

 ،the WashIngton Free  Beacon موقع  ذمة  عىل 
باستعراض  وطهران  وموسكو  بيكني  "قيام  املنتظر  من 
عضالتها يف الحديقة الخلفية للواليات املتحدة األمريكية".
مناورات  الجراء  تستعد  الثالثة  البلدان  أن  أكد  املوقع 
عسكرية بحرية بسواحل أمريكا الالتينية وبحر الكاراييب 

بداية أوت املقبل".
خرباء  عن  نقل   the WashIngton Free  Beacon

الحربية  اسرتاتيجيني لم يسّمهم أن مركز تجّمع السفن 
االسم  تحت  ستجري  املناورات  وأن  فنزويال  يف  سيكون 
وأنها "تؤكد   snIper FrontIer الحدود"  الحركي "قنّاص 
الالتينية  أمريكا  من  بلدان  نية  للشك  مجاال  يدع  ال  بما 

تشكيل حلف عسكري موجه ضّد الواليات املتحدة".

من  مزيد  تخصيص  البلدين  عىل  ستفرض 
مع  اشتعلت  أينما  الحرائق  الطفاء  القوات 
ما يتطلب ذلك من الجنود والعتاد إضافة اىل 
تشتيت  يف  مصلحتها  يخدم  وذلك  امليزانيات 
يف  بقائهما  دون  والحيلولة  الدولتني  جهود 
عىل  حتى  تراهن  ولعلها  املنافسة  سباق 
افساد شبكة force de SIBerIe1 التي بنتها 
تحتاج  مما  األخرية  لتمكني  والصني  روسيا 

من نفط.
األوسط  للرشق  بايدن  زيارة  جاءت  لقد 
إلظهار إرادة بالده يف اإلمساك بموارد املنطقة 
عامة  الغربية  الحضارة  عصب  باعتبارها 
ولتأمني ريادة بالده التّواقة اىل ضمان "قرن 
الجديد  أيضا  حملت  لكنها  جديد".  امريكي 
إرسائيل  بني  التطبيع  بمسار  الدفع  هو 
خالل  العربية  الدولة  اثبتت  بعدما  وجريانها 
العقود الفارطة قدرتها عىل حماية املصالح 
االمريكية بأهّم منطقة يف العالم. ولعل اهّم 
مخرجات الزيارة هو تثبيت كتلة ترى أمريكا 
أنه ممنوع عىل أية دولة االقرتاب من منابع 
ذلك  عىل  نص  مثلما  به  تزخر  التي  النفط 
القرن  توجيه رئايس صادر خالل سبعينات 
املايض يؤكد استعداد الواليات املتحدة للدفاع 
عن موارد الطاقة باملنطقة بكل الوسائل بما 

فيها القوة العسكرية.
وقد كان بايدن واضحا عندما قال خالل 
ترتك  "لن  بالده  أن  للمنطقة  االخرية  زيارته 

فراغا يف الرشق األوسط لروسيا والصني".
الزيارة إرسائيل  املنطلق كّرست  من هذا 
أولوية  أن  طاملا  باملنطقة  جديدا"  "رشطيا 

أمريكا باتت منازلة روسيا والصني.
تم ذلك من خالل توقيع بايدن مع رئيس 
القدس"  وزارء إرسائيل ما سمي بـ "اعالن 
الذي ينص عىل "بناء هيكل إقليمي لتعميق 
عالقات الدولة اليهودية ورشكائها وتوسيع 
وإسالمية  عربية  دوال  لتشمل  السالم  دائرة 
نص  كما  فيها".  إرسائيل  دمج  عرب  أخرى 
القدس" عىل "التزام واشنطن بأمن  "اعالن 
العسكري  تفوقها  عىل  والحفاظ  إرسائيل 
السالح  امتالك  من  ايران  ومنع  النوعي 

النووي ومواجهة أنشطتها باملنطقة".
وصوله  لدى  بايدن  ترصيح  الفتا  وكان 
يهوديا  لتكون  بحاجة  "لسَت   : أبيب  تّل  اىل 
رئيس  وصفه  فيما  صهيونيا"  تكون  كي 
وزراء إرسائيل بأنه "صهيوني عظيم وواحد 
الذين عرفتهم إرسائيل  األصدقاء  أفضل  من 
يف  تعليق  اىل  يحتاج  ال  كالم  االطالق".  عىل 
لبناء  معلوم  صهيوني  مرشوع  وجود  ضوء 
اىل  النيل  الكربى" من  امرباطورية "إرسائيل 

الفرات.
غري أن ما يلفت االنتباه هو تمّخض زيارة 
جدة  قمة  عن  للمنطقة  االمريكي  الرئيس 
السعودية  زعماء  جانبه  اىل  حرضها  التي 
واالمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين 

إضافة اىل مرص والعراق واألردن.
بلدان  بقمة  ذّكرت  قد  القمة  كنت  وان 
بمدريد  مؤخرا  املنعقدة  األطليس  الحلف 
والتي كانت مخرجاتها موجهة أساسا ضّد 
الرويس" فألن واشنطن  "التهديد  ما يسمى 
الرشكاء  بأمن  التزامها  خاللها  "جّددت 
عامة  صيغة  وهي  التحديات"  مواجهة  يف 
باالسم  ذكرها  بعدم  ايران  استفزاز  تفادت 
املنطقة  دول  تخندق  ضمنيا  وكّرست 
وإرسائيل يف نفس املعسكر بما يوحي بوجود 
ترتيبات أمنية متفق عليها فيما تفادى بيان 
رصاحة  عليها  التنصيص  الختامي  القمة 
تحت  وجريانها  إرسائيل  ضم  لحساسية 

مظلة واحدة.
ترسب  ما  حسب  عنه  املسكوت  أن  غري 
باملسؤولني  بايدن  اجتماع  كواليس  من 
السعوديني هو رفض دول منظومة الخليج 
النفط  إنتاج  يف  الرتفيع  بايدن  مجاراة طلب 
إلغراق السوق العاملية بكميات تعوض تراجع 
اإلمدادات الروسية بفعل املقاطعة من جهة 
ردا عىل غزو أوكرانيا وتحويل بوتني إىل سالح 
أوروبا  الذهب يف وجه  أغلق بموجبه حنفية 
القارة  دول  وضع  بما  الغاز  أنابيب  ومعها 
واجتماعية  اقتصادية  أزمات  أمام  العجوز 
غري مسبوقة. ويبدو يف هذا السياق أن عرب 
وجه  يف  الطاعة  عصا  شق  تعلموا  النفط 

تفرض  مصالحهم  أن  منطلق  من  أمريكا 
عليهم تجنب إغضاب روسيا باعتبارها قوة 
عظمى أيضا من ناحية ورشيك فاعل فاعل 

يف منظومة "اوبك +".
  weLt صحيفة  كتبت  السياق  هذا  ويف 
األملانية تحت عنوان "ملاذا لم ينجح بايدن يف 
جر السعوديني إىل معاداة روسيا؟": “يف زمن 
واململكة  املتحدة  الواليات  خفضت  مىض، 
االتحاد  يف  النفط  عائدات  السعودية  العربية 
الذهب  من  هائلة  كمية  بطرح  السوفيتي 
األسود يف السوق، ولكن هذه املرة لم يحدث 
احرتامها  روسيا  تُظهر  اليشء.  هذا  مثل 
حياة  ونمط  السعودية  الوطنية  للتقاليد 
الداخلية  الشؤون  يف  تتدخل  وال  السعوديني 
للمملكة العربية السعودية والدول األخرى يف 
عن  قوله  يمكن  ال  ما  وهو  العربي،  الخليج 
الواليات املتحدة التي رتبت الثورات العربية، 
وتدمري  الحاكمة  األنظمة  انهيار  إىل  وأدت 

الدول”.
العربية  اململكة  أن  الصحيفة  وأضاف 
أُسقطت  طيار  "بايدن  أن  ترى  السعودية 
وانه  شعبيته"  وانخفضت  طائرتُه 
السياسة  يف  بتفويض  يحظى  يعد  “لم 
"تستعد  الرياض  ان  الخارجية"معتربة 
بالفعل لحقيقة أن السلطة يف أمريكا سوف 
تتغري يف عام 2024، وأن سياسيا أكثر صداقة 
للسعودية سوف يصبح رئيسا، ومعه سوف 
املستقبلية  العالقات  حول  جديا  حديثا  تبدأ 

بني الدولتني".
أما الغائب األبرز يف القمة فقد كان ملف 
التطرق  يتم  لم  الذي  الفلسطينية  القضية 

إليه إالّ من باب النوايا واآلمال.
وضع  قد  بايدن  كان  ان  املحصلة  ويف 
األوسط  "الرشق  سكة  عىل  املنطقة  دول 
حماية  بتأمني  بالده  تعهد  وجّدد  الجديد" 
التطبيع  لتجسيد  إرسائيل  مطالب  فإن  لها 
عن  نيابة  الطوىل  اليد  صاحبة  منها  تجعل 
أمريكا التي تدعوها التحديات االسرتاتيجية 
قوتني  منازلة  أولوية  اىل  الروسية-الصينية 

عظميني ينازعانها ريادة العالم.

صَدرا  األهميّة  من  كبريٍة  درجٍة  عىل  ترصيحان 
عسكري  والثاني  سيايس  أحدهما  األحد  أمس  أول 
هزم  يمكن  بأنه  القائلة  الغربية  الدعاية  ينسفان 

روسيا.
بريطانيا  وزراء  رئيس  بلري  توني  اعرتاف  األّول: 
األسبق )1997 – 2007( بأّن حرب أوكرانيا أظهرت 
أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها يف ِظل ُصعود صيني 
بلري قال  بالرّشاكة مع روسيا.  ُقوًَّة ُعظمى  لتُصبح 
يف خطاٍب ألقاُه يف ُمنتدى “ديتشيل بارك” غرب لندن 
“نحن نشهد نهاية الهيمنة السياسيّة واالقتصاديّة 
الغربيّة ونقف عىل أبواب عالم ُمتََعدِّد األقطاب، وعىل 

الغرب أال يسمح للصني بالتفّوق العسكري”.
قائد  راداكني  توني  الِجنرال  اسِتبعاد  الثاني: 
محّطة  مع  حديٍث  يف  الربيطانيّة  املسّلحة  القّوات 
“بي بي يس” كل التكّهنات التي راجت حول تدهور 
تعّرضه  إمكانيّة  أو  بوتني،  فالديمري  الرئيس  صّحة 
لالغِتيال. راداكني قال “إن ُكل هذه التوّقعات ُمجّرد 
نظاًما  ُمحرتفني  كعسكريني  ونرى  رغبوي،  تفكري 
روسيًّا ُمْستَِقرًّا وال يُوجد أّي شخص يف هرم السلطة 

بروسيا قادر عىل تحّدي الرئيس بوتني”.

توني بلير:
هيمنة الغرب تشهد هنايتها 

وعليه أال يسمح بتفوق 
عسكري صيني
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توقف من 21 اىل 28 جوان املايض خط أنابيب الغاز 
"السيل الرتكي" عن العمل لإلصالحات الدورية كما 
لإلصالحات  بالكامل  الشمايل1-"  "السيل  إغالق  تم 

الدورية من 21-11 جويلية الجاري.
الشمايل1-"،  "السيل  أصبح  نفسه،  الوقت  يف 
املضخات،  خدمة  "سيمنس"  رشكة  رفض  وبسبب 
جراء العقوبات الغربية املفروضة عىل روسيا، يوفر 
فقط 67 مليون مرت مكعب من الغاز يوميا، بدال من 

167 مليونا.
الغاز  أنابيب  خط  حظر  تم  ذلك  مع  بالتزامن 
بسبب  بولونيا،  عرب  يمر  الذي  "يامال-أوروبا"، 
العقوبات التي فرضتها فرصوفيا ورد الفعل الرويس 

عليها.
محطة  عرب  الغاز  عبور  أوكرانيا  منعت  كذلك 
األنابيب  تمثل ربع قدرة خط  )التي  "سوخرانوفكا" 
بروم" يف  "غاز  ترفع رشكة  ال  وبدورها  األوكراني(، 
كمية الغاز الذي يمر عرب املحطة األوكرانية املتبقية 
42 مليون  املتوسط  يمر عربها يف  والتي  "سودجا"، 
مرت مكعب يوميا، يف الوقت الذي تحذر "غاز بروم" 
من أن جميع محطات ضخ الغاز األخرى يف "السيل 
الشمال1-" و"السيل الرتكي" ستتوقف قريبا، نظرا 
لرفض رشكة "سيمنس" الحفاظ عىل جدول الصيانة 
الدورية. وباإلضافة إىل املسار األوكراني، الذي يمكن 
كفرصة  يتبق  لن  عديدة،  ألسباب  مغلقا  يكون  أن 
الشمايل2-"،  "السيل  سوى  الغاز  إلمدادات  محتملة 

املحظور من قبل أوروبا.
الطبيعي  الغاز  عىل  الطلب  زاد  الوقت  نفس  يف 
املسال يف الصني بسبب الخروج من الحجر الصحي، 
إىل  األمريكي  الغاز  إمدادات  تقليل  فيه  تّم  وقت  يف 
أحد  يف  حدث  انفجار  بسبب  كبري،  بشكل  أوروبا 
مصانع اإلسالة األمريكية الرئيسية "فريبورت" للغاز 
الطبيعي املسال. وسوف يستغرق تجديد املصنع عدة 
أشهر، باإلضافة إىل أن الواليات املتحدة األمريكية قد 
الربيع، ملساعدة  الغاز يف  احتياطياتها من  استنزفت 
أوروبا، وأصبح عليها اآلن ضخ الغاز لفصل الشتاء يف 

مخازنها بدال من تصديره.
يوم الجمعة 24 جوان املايض انخفض ضخ الغاز 
مستوياته  أدنى  إىل  األوروبية  التخزين  منشآت  يف 
املستقبل  يف  الغاز  سحب  أن  وأعتقد  أسبوعني،  يف 
يوم  يتزايد مع كل  أصبح محتمال، حيث  قد  القريب 
يمر احتمال أال تصبح أوروبا قادرة عىل ملء مخزون 

الغاز بالكميات املطلوبة.
ملا  التداعيات  من  املطلق  والحتمي  األدنى  الحد 

سبق ذكره:
وربما  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  عىل  الحفاظ    –  1

مزيد من ارتفاع األسعار.
2 -  يدفع ذلك نحو استمرار وحتى تسارع التضخم 
يف أوروبا، وربما يف جميع أنحاء العالم، حتى يف حال 
تنفيذ كّل الخطط املعلنة من أكرب البنوك املركزية يف 
الغرب، لرفع أسعار الفائدة، وإيقاف طباعة األموال 

غري املغطاة.
3 -  ارتفاع حدة أزمة امليزانيات يف أوروبا بسبب 

ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تعتمد شدة هذه األزمة 
امليزانيات بشكل أسايس عىل ما إذا كان البنك املركزي 
املغطاة  األموال غري  إيقاف طباعة  قرر  قد  األوروبي 
فإذا  األوروبية.  الحكومات  تمويل  يف  واستخدامها 
تقرر ذلك، فستضطر دول جنوب أوروبا، يف غضون 
الذي  األمر  ديونها،  سداد  رفض  إىل  أشهر،  بضعة 
األوروبي،  لالتحاد  النظام املرصيف  انهيار  إىل  سيؤدي 
ذلك،  يحدث  لم  وإذا  العاملي.  االقتصاد  يف  وفوىض 
املركزي  البنك  ولكن  التضخم.  يتسارع  فسوف 
عن  التخلف  بني  خياره  حسم  يبدو  فيما  األوروبي، 
السداد والتضخم املفرط، لصالح األخري، ألنه سيؤجل 

االنهيار ملدة عام آخر...
املذكورة  النقاط  أسباب  وكأحد  كنتيجة،    -  4
أعاله، ال بد من اإلشارة إىل مزيد من انخفاض األورو 
مالية  سياسة  عىل  الحفاظ  حالة  يف  الدوالر،  مقابل 
زيادة  إىل  الدوالر  انخفاض  سيؤدي  بينما  ناعمة، 
أسعار الطاقة يف أوروبا، مع كل ما ينتج عن ذلك من 

تداعيات.
الفئة التالية من العواقب هي الحتمية، ولكن من 

الصعب التنبؤ بمداها وتوقيتاتها الدقيقة:
يف  الديون  أزمة  هي  أهمية  األكثر  النتيجة    -  1
الفائدة،  االتحاد األوروبي. فحتى يف حالة رفع سعر 
و4%،   2 بني  ما  ترتاوح  بنسبة  فقط  ممكن  وهو 
األوروبية  السندات  يف  االستثمار  من  الربح  فسيظل 
الخاص  املال  رأس  يهرب  لذلك  التضخم،  من  أقل 
األمريكية  الغربية:  والرشكات  الحكومات  قيود  من 

واألوروبية معا.
تمويل  عىل  قدرتها  الغربية  الحكومات  تفقد 
عىل  الغربية  الرشكات  من  عدد  أصبح  وقد  إنفاقها، 

وشك اإلفالس.
لهذا لم يعد هناك خيار أمام الغرب، وبعد محاولته 
وإسقاط  الصيف،  هذا  املالية  السياسة  تشديد 
طباعة  استئناف  سوى  النصف،  بمقدار  البورصات 

األموال غري املغطاة.
أن  حقيقة  بسبب  أوروبا  يف  تعقيدا  األمر  ويزداد 
بأموال  مدينة  القارة  جنوب  من  املفلسة  البلدان 
إىل  الديون  أزمة  تؤدي  وقد  القارة،  شمال  يف  للبنوك 

تفكك االتحاد األوروبي.
بسبب  الداخلية  السياسية  األزمات  ستؤدي    -  2
وانهيار  شعبية  انتفاضات  إىل  األسعار  ارتفاع 
وتفاقم  الحكومات،  واستقالة  الحاكمة  للتحالفات 
الحرب األهلية الباردة يف الواليات املتحدة األمريكية، 

وحركة السرتات الصفراء يف أوروبا.
3 -  ستزداد حدة الخالفات داخل االتحاد األوروبي 

حول تقاسم الغاز.
4 -  وكذلك حدة الخالفات داخل االتحاد األوروبي 
حول درجة املشاركة يف الحرب األمريكية ضد روسيا 

)الحرب يف أوكرانيا(.
سيكون شتاء 2023-2022 شتاء باردا يف أوروبا، 
املستوى  عىل  الحرارة  شديد  يكون  سوف  أنه  إال 

السيايس.

أي ر

شاهدوا بجميع دور العرض الخريف المقبل:

 اهنيار االقتصاد ومشاحنات
يف االحتاد األورويب

ألكسندر نازاروف – محّلل سياسي روسي

1000 قتيل في إسبانيا 
والبرتغال:

موجة حّر غري مسبوقة حولت 
أوروبا إىل فرن ُمشتعل 

لقي أكثر من الف شخص مرصعهم يف إسبانيا والربتغال جراء 
موجة حر غري مسبوقة تسببت يف اشتعال حرائق ضخمة يف أنحاء 

اوروبا، وحولت أجزاء واسعة من القارة اىل فرن مستعر.
وقال معهد كارلوس الثالث اإلسباني يوم أمس االثنني، انه تم 
10 و15 جويلية  360 وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة بني  تسجيل 

الجاري.
وإىل حدود يوم أمس ال يزال 20 حريقا مستعرا يف غابات اسبانيا 
وخارج نطاق السيطرة يف أجزاء مختلفة من البالد من الجنوب إىل 
أقىص الشمال الغربي يف غاليسيا حيث دمرت الحرائق حوايل 4400 

هكتار من األرايض حسب السلطات املحلية.
وأجلت السلطات عدة آالف من األشخاص يف مدينة كوستا ديل 
سول اإلسبانية عىل ساحل البحر األبيض املتوسط، يف ظل انتشار 
الحرائق باتجاه مناطق مأهولة بالسكان، وفقا ملا ذكرت صحيفة 

وول سرتيت جورنال األمريكية.
إسبانيا  تشهد  ان  املنتظر  من  الجوي  الرصد  توقعات  وحسب 
حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ يف معظم أنحاء البالد وجزر البليار 
يف البحر املتوسط، قد تبلغ 42 درجة يف مدينة لوغرونو الشمالية، 

و40 درجة يف العاصمة مدريد وبإشبيلية يف الجنوب.
ويف الربتغال، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 659 وفاة بسبب 
املايض، خاصة يف صفوف  الحرارة خالل األسبوع  ارتفاع درجات 

كبار السن.
أن  إىل  الربتغالية  املدنية  الحماية  آخر تقرير صادر عن  وأشار 
 60 وإصابة  شخصني  هالك  يف  تسببت  املايض  األسبوع  حرائق 
للحرائق  الربتغالية تقريبا معرضة  األرايض  آخرين، وعدت جميع 
بناء عىل مخاطر قصوى أو عالية جدا أو عالية، ال سيما املناطق 
الداخلية الوسطى والشمالية. ووفقا آلخر التقديرات، أتت الحرائق 

عىل ما بني 12000 و15000 هكتار من الغابات.
أن  يتوقع  حيث  وبريطانيا  فرنسا  ايضا  طالت  الحر  موجة 
تسجل درجاتها ارتفاعا قياسيا مع ما يحمل ذلك من تهديد لحياة 

اآلالف من الناس.
غرب  جنوب  يف  للحرائق  التصدي  اإلطفاء  عنارص  ويواصل 
ألف   11 حوايل  الدخان  غطى  حيث  جريوند،  يف  خصوصا  فرنسا، 
درجة   40 الحرارة  درجة  ببلوغ  توقعات  مع  الغابات  من  هكتار 
أمس  يوم  وضعت  التي  الفرنسية  الجوية  لألرصاد  وفقا  مئوية، 

اإلثنني 15 منطقة يف غرب البالد يف أعىل درجات التأهب.
ارتفاع  تزايد  اىل  الجوية  لألرصاد  العامة  املؤسسة  ونبهت 
البالد  أنحاء  مختلف  يف  الحر  موجة  تنترش  بينما  الحرارة  درجات 
مشرية إىل أنها قد تصل إىل 40 درجة يف مناطق عدة، بينها بريتاني 

ونورماندي باس وأكيتان وغرب أوكسيتاني.
بوش”،  دو  “تيتست  مقاطعة  يف  املحلية  السلطات  وأعلنت 
و3400   3200 حوايل  بلغت  النريان  عليها  أتت  التي  املساحات  أن 
هكتار، ويف منطقة “النديراس” تراوحت املساحات التي أتت عليها 

النريان بني 7000 و7200 هكتار.
بعض  يف  الحديدية  السكك  شبكة  حذرت  فقد  بريطانيا  يف  أما 
يف  وتأخر  اضطرابات  من  لندن  يف  األنفاق  ومرتو  البالد  مناطق 
التي تشهدها  رحالت القطارات بسبب موجة الحر غري املسبوقة 

البالد، وطلبت من املسافرين إلغاء حجوزاتهم.
من  محذرة  طوارئ  حالة  أعلنت  الصحي  األمن  وكالة  وكانت 
موجة حر من املتوقع أن تبلغ ذورتها اليوم الثالثاء ببلوغها أكثر 
إلغاء  الوطنية  الصحة  أعلنت هيئة  40 درجة مئوية، يف حني  من 
أمراض  تفيش  ملنع  املستشفيات  يف  والحجوزات  املواعيد  بعض 

ولحماية الطاقم الصحي من موجة الحرارة.
اندلع الجمعة  اليونان، سيطر عنارص اإلطفاء عىل حريق  ويف 
بمحافظة  ريفية  منطقة  يف  قرى  سبع  إخالء  يف  وتسبب  املايض 

ريثيمنو يف جزيرة كريت.
أنحاء  جميع  يف  شديدة  حر  موجة  إيطاليا  تواجه  جهتها  من 
ما  أسوأ  ويعد  لشهور  استمر  جفاف  انتشار  إىل  أدى  مما  البالد، 

واجهه النصف الشمايل من البالد منذ 70 عاما عىل األقل.
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تنويه : نظرا لوفرة المادة المرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء،  فإننا نستسمح الجميع في شيء من التأخير في النشر مع الوعد 
بأن جميع المراسالت محفوظة وستنشر في اإلبّان.

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

وقفة

العدد 318 - الثالثاء 19 جويلية 2022

سايس،  بن  سامي  الدكتور  حوار  باهتمام  قرأت 
األسبوع الفارط، فلفت انتباهي قوله: "لم تكن رئاسة 
لم  أوىل،  رئاسة  الصحيفة  بموجب  للمدينة  الرسول 
تستند إىل القرآن ولم يذكر القرآن الصحيفة، هي رئاسة 
تفصل بني الدين والدولة )...( إنّها دولة أو حكومة إن 
شئنا الئكيّة حسب التعبري الفرنيس أو علمانية حسب 

ترجمة املشارقة"
بعض  الرسول  دولة  علمانية  مسألة  طرح  وقد 
غري  طرح  أنّه  شّك  ال  ولكن  قبل،  من  العرب  املفكرين 
أّن  كما  املبّكر،  اإلسالم  بتفاصيل  ملّم  وغري  تاريخّي 
لبعض  يحلو  كما  املدينة  دستور  أو  املدينة  صحيفة 
دراسة،  الباحثون  أشبعها  والتي  تسميتها،  العاطفيني 
غري منفصلة عن القرآن بل تستند إليه وهي صدى له 

ومرآة عاكسة ألحكامه.
الصحيفة  هذه  كتب  الرسول  أّن  السرية  تخربنا 
إليها أي حوايل  املدينة حينما هاجر  التي تنّظم شؤون 
أن توجد  تاريخيّا، ال يمكن  623 ميالدي. لكن  أو   622
6 هجري،  أو  627 ميالي/5  قبل سنة  الصحيفة  هذه 
ولم تكتب إثر وصول النبي إىل املدينة كما هو االعتقاد 
السائد، لسببني بسيطني، السبب األّول هو أّن النبي لم 
سيطرته  فيفرض  واألتباع  القوة  يملك  البداية  يف  يكن 
بهم، ففي غزوة بدر لم يخرج معه إال حوايل 230 رجال 
ويف  اآلالف،  يسكنها  كان  املدينة  أن  رغم  األنصار،  من 
األنصار،  من  رجل  ثالثمائة  حوايل  انسحب  أحد  غزوة 
فلو كانت الصحيفة مكتوبة قبل ذلك لكان يلزمهم أن 
يجاهدوا معه مثلما ينّص البند التاسع والثالثون: "وأّن 
أّما  بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة". 
الكربى  اليهودية  القبائل  ذكر  عدم  فهو  الثاني  السبب 
أنّها  قينقاع والنضري وقريظة يف الصحيفة وهذا يعني 

ُكتبت بعد إجالئهم من املدينة.
ومحّمد"  "الله  أوحدان:  مرجعان  لها  الصحيفة  إّن 
مهما  "وأنّكم  والعرشون:  الرابع  الفصل  يشري  مثلما 
محمد"  وإىل  الله  إىل  مرّده  فإّن  يشء  من  فيه  اختلفتم 
فالله ممثّل يف القرآن وأحكامه كقوله يف سورة املائدة: 
الكافرون"  هم  فأولئك  الله  أنزل  بما  يحكم  لم  "ومن 
فالرسول سيحكم بينهم بما أنزل الله، كقوله يف سورة 
أّما  الله".  أنـزل  بما  بينهم  احكم  "وأن  أيضا:  املائدة 
باسم  املتكّلم  بوصفه  النبّي  فهو  محّمد  الثاني  املرجع 

الله، والقايض والقائد.
لتبنّي  التاريخي  إطارها  يف  الصحيفة  وضعنا  فإذا 
لنا أّن ال عالقة لها بالعلمانية وال ينبغي لها أصال. فال 
يكفي أن نقرأ يف البند  السادس والعرشين: "وأن يهود 
وللمسلمني  دينهم  لليهود  املؤمنني،  أمة مع  بني عوف 
دينهم" حتى نخلص إىل أّن دولة الرسول كانت علمانيّة 
القرآن وذلك قوله يف  البند مستمّد من  فهذا  املدينة.  يف 
هادوا  والذين  آمنوا  الذين  إّن   "  :62 آية  البقرة  سورة 
والنصارى والصابئني من آمن بالله واليوم االخر وعمل 
وال  عليهم  خوف  وال  ربّهم  عند  أجرهم  فلهم  صالحا 

عليهم  اآلية،  يف  واضح  هو  كما  فهؤالء،  يحزنون"  هم 
كرشط   صالحا  ويعملوا  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمنوا  أن 
حتّى ينالوا أجرهم عند ربّهم وال خوف عليهم وال هم 
يؤّكد  ما  وهو  املسلمون،  فسيحاربهم  وإاّل  يحزنون، 
بالله  يؤمنون  ال  الذين  قاتلوا   " قوله:  يف  القرآن  عليه 
وال باليوم اآلخر وال يحّرمون ما حّرم الله ورسوله وال 
الكتاب حتى يعطوا  أوتوا  الذين  الحّق من  يدينون دين 

الجزية عن يد وهم صاغرون". 
وبالتايل فإّن قوله: "ال إكراه يف الدين" يندرج ضمن 
بعضه  يكّمل  واحد  كنّص  يقرأ  فالقرآن  اإلطار،  هذا 
وال  دينه  عىل  يبقى  أن  للمسيحّي  مثال  فيمكن  بعضا، 
يُكره عىل اإلسالم ولكن ينبغي يف هذه الحالة أن يدفع 
الجزية، فإن أبى فتجوز مقاتله، هذا هو مفهوم عدم 
اإلكراه عىل الدين يف اإلسالم املبّكر. وال شّك أّن العلمانيّة 

وحقوق اإلنسان متناقضان تماما مع هذا الطرح.
املدينة،  يف  الطوائف  مختلف  تتعايش  كانت  وفعال 
للسلطة  الدينية  املرجعية  هيمنة  تحت  دائما  ولكن 
الرسول،  دولة  تكن  لم  أوضح  بعبارة  أي  السياسية، 
التنظيم  إن صح تسميتها بالدولة أصال فهي أقرب إىل 
القبيل منها إىل دولة ومؤسسات، قلت لم تكن محايدة 
اإلشارة  وأوّد  خالله.  من  تحكم  بل  الديني  املجال  يف 
املبكر، بني معنى "املؤمنني"  الفرق، يف اإلسالم  إىل  هنا 
و"املسلمني" مثلما جاء يف البند األّول قوله: "هذا كتاب 
قريش  من  بني  املؤمنني  واملسلمني  النبي  محمد  من 
بدينه  آمنوا  الذين  النبي  أتباع  هم  فاملؤمنون  ويثرب" 
أي  حكمه،  تحت  انضووا  الذين  هم  املسلمون  بينما 
به  يؤمنوا  لم  وإن  حتى  قوانينه  وطبّقوا  معه  حاربوا 
ولنا مثال يف سورة الحجرات قوله: "قالت األعراب آمنّا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ومّلا يدخل اإليمان يف 

قلوبكم". 
وقد تواصل هذا الفرق بني اللفظتني عرشات السنني 
كتاب  يف  مذكورين  مثال  فنجدهما  الرسول   وفاة  بعد 
الصلح عىل وقف القتال بني عثمان بن حنيف وعائشة: 
والزبري ومن معهما من  ما اصطلح عليه طلحة  "هذا 
من  معه  ومن  حنيف  بن  وعثمان   املؤمنني  واملسلمني، 
 املؤمنني  واملسلمني" أو مثال يف رسالة عيل بن أبي طالب 
إىل أهل مرص: "بسم الله الرحمن الرحيم، من َعبْد اللَّه 
عيل أَِمري اْلُمْؤِمِننَي إىَِل من بلغه كتابي َهذَا من  اْلُمْؤِمِننَي 
لفظة  الحقا  تعّممت  لكن  َعَليُْكْم"   سالم   واملسلمني 
املسلمني وتغرّي معنى "إّن الدين عند الله اإلسالم" الذي 
كان  لله، مهما  الوجه  تسليم  البداية  يف  به  يُقصد  كان 
دين املرء، إىل معنى الدين اإلسالمي بمنظومته الفقهية 

والترشيعية املتأّخرة.
أو  الئكيّة  كانت  الرسول  "دولة"  بأّن  القول  إّن 
ال  باملقابل  لكن  مغالطات.  عىل  يحتوي  قول  علمانيّة 
يمكن اعتبارها أيضا دولة تيوقراطية عىل غرار الكنيسة 
حيث  من  كهنوت  فال  الوسطى،  القرون  يف  املسيحية 
األمثلة  أنّنا نالحظ بعض  اإلسالمي رغم  الدين  يف  املبدأ 

باحتشام  بدأت  العبايس،  العرص  يف  الكهنوتيّة  للدولة 
مع أبي جعفر املنصور الذي جعل نفسه سلطان الله يف 
أرضه والحاكم بأمره والخازن لفيئه والقاسم بإرادته، 
وصوال إىل اّدعاء األلوهيّة  والحرضة العباسيّة املقّدسة 

يف العهد العبايس الثاني.
فـ"دولة" الرسول كانت تحكمها الظروف السياسية 
والواقع بإكراهاته، لكنّها تحكم بما أنزل الله، فالسارق 
يف  بامرأتني  الرجل  وشهادة  يجلد  والزاني  يده  تقطع 
قّوامون  والرجال  األنثيني،  حّظ  مثل  وللذكر  العقود، 
األحكام  ذلك من  مباحة، وغري  والعبودية  النساء،  عىل 
والحدود التي تتعارض مع العلمانية وحقوق اإلنسان. 
الحديث  بمفهومها  تماما  غائبة  املواطنة  أّن  ناهيك 
مثلما جاء يف البند الرابع عرش: "وال يقتل مؤمن مؤمناً 

يف كافر وال ينرص كافراً عىل مؤمن".
وإّن  األّول،  العلمانية  وعماد  أساس  هي  فاملواطنة 
منها،  فرعا  إاّل  ليس  الدولة  عن  الدين  فصل  مفهوم 
متساوون  املواطنني  فإّن  املواطنة  مفهوم  فحسب 
وطوائفهم  ومذاهبهم  أديانهم  بمختلف  القانون،  أمام 
قدم  عىل  نفسها  بالفرص  ويتمتعون  وأجناسهم، 
شأنا  الدين  يصبح  آليّة،  وبصفة  وبالتايل،  املساواة، 
تحمي  نفسه  الوقت  يف  لكن  محايدة   والدولة  خاصا، 
حرية كّل فرد أو جماعة يف إقامة شعائرهم الدينية ما 

لم تخالف القانون.
الرسول عىل زمننا،  أّن محاولة إسقاط زمن  أعتقد 
والزعم بأنّه كان علمانيّا وأّن صحيفة املدينة هي فتح 
التربيرات  وتوّسل  التأويالت  وانتحال  الدساتري  عالم  يف 
أن  يمكن  ال  عرصنا،  مع  ومتماشيا  متناغما  لجعله 
ومتطّور،  متحّرك  فالتاريخ  مثمرة،  نتائج  يعطينا 
استطاع  متقّدمة  مراحل  بلغ  اإلنساني  والفكر 
بمقتضاها التخيّل عن عادات مقيتة كانت مقبولة حتى 
زمن قريب، كالعبوديّة مثال أو ملك اليمني رغم أنّها ال 

تزال مباحة إىل اليوم يف النص الديني. 
املؤسسات  عىل  القائمة  الحديثة  الدولة  دستور  إّن 
الكونيّة  والقيم  اإلنسان  حقوق  عىل  يُبنى  أن  يجب 
شعبنا  خصوصيّة  االعتبار  بعني  األخذ  مع  املعارصة 
هي  الهويّة  أّن  رغم  وأصوله،  تاريخه  وتنّوع  وثقافته 
إبداع صاحبها ال وراثة ماض كما يقول محمود درويش. 
القيم  بهذه  يؤمنون  شجعان  دولة  رجال  من  بّد  وال 
الوسائل  لها  ويوفرون  املصاعب  لها  ويذّللون  الكونيّة 
يغرّيون  الذين  فهؤالء  القادمة،  األجيال  يف  ويزرعونها 
شعبهم،  وبوعي  بأوطانهم  ويرتقون  فعال  التاريخ 
أنّهم  بدعوى  التغيري  عىل  لديهم  شجاعة  ال  الذين  أّما 
مخطئة،  كانت  وإن  حتى  الجماهري  رغبات  يسايرون 
ويحافظون عىل وعي شعبوّي وجهل مسترش يعينهم 
عىل الحفاظ عىل حكمهم، فهؤالء يمارسون السياسة 
ليسوا  لكنهم  يرتكونها  حني  ذكرهم  وسينطفئ  فقط 

رجال دولة وال مقعد لهم يف ساحة التاريخ.

دولة الرسول لـم تكن علامنّية،
وصحيفة املدينة جمّرد تنظيم قبيل

ال ترقى إىل مفهوم الدستور
بقلم: محّمد النجار
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باحث في علوم وتاريخ األديان والحضارات واألساطير وكاتب مسرحي وشاعر.. تناولت كتبه حقول الحضارات واألديان والمثولوجيا. انصّب تركيزه على 
التاريخ القديم وعلى العلوم التي تناولت هذه الحقول. هو خزعل الماجدي األكاديمي الذي كتب في اإلستشراق وفي تاريخ الفن واألدب الذي احتفل مؤخرا 

بإصدار كتابه المائة..
التقاه “الشارع المغاربي” على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ميزوبوتاميا الثقافي في الهاي بهولندا وأجرينا معه هذا الحوار:

حوار االسبوع

حاوره : عالء الدين السعيدي )هولندا(

الشاعر والباحث في علوم وتاريخ األديان 
والحضارات العراقي خزعل الماجدي 

لـ»الشارع المغاربي«

تونس بالذات جيب
أن تكون علامنية قبل اجلميع

بدأت بالشعر وأردت أن تستثمر االسطورة 
)يف بالد الرافدين( يف الشعر ويف املرسح. وبعد 
هذه الرحلة الشيقة مع األسطورة باعتبارها 
جزء ال يتجزأ من الدين بدأ اهتمامك يتسامق 
باألديان القديمة. نهٌم معريف وبحثي انزلق بك 
لتجد  اكرب  دوائر  إىل  أصغر  دوائر  من  وجذبك 
فأصبحت  الحضارة  من  جزء  أيضا  الدين  أن 
أهم  أدق  بلغة  أو  الشاغل  شغلك  الحضارات 
مشغل معريف وبحثي لديك. انها رحلة القوادح 
األوىل  املعرفة  حىص  رمي  ومسرية  بامتياز 
وتمتعنا  بعيدا  وتأخذك  الدوائر  بك  لتتسع 
حاليا  كتاب  مائة  إىل  وصل  عظيم  بمنجز 
وسيذهب بك بعيدا ان شاء الله. لو تحدثنا عن 

هذه الرحلة الشيقة وامللهمة ؟  
نعم هي رحلة سعادتي التي كانت الثقافة 
والفنون جوهرها، ما كان يل أن أكون سعيداً 
دون هذا الجوهر، واليوم أستغرب كيف يكون 
بحواسهم  هل   . الثقافة  دون  سعداء  الناس 
؟  بطموحاتهم  هل  ؟  بعملهم  هل  ؟  فقط 
هل بالحب فقط ؟  ولكن أال تحتاج كل هذه 

وتتبلور  تنصقل  لكي  الثقافة  إىل  الحقول 
دون  أمر  يف  أخوض  أن  يمكنني  ال  وتتجوهر، 
أني  ترى  الثقافة  عدستي، وهكذا   أن تكون 
قضيت عمري كله، منذ صباي إىل اآلن، وأنا يف 

هذا املخاض الجميل .
العالم،  وثقافات  وآداب  فنون  تذوقت 
وفلسفتهم  العظماء  فكر  بنسيج  وترشبت 
وأبحرت يف تاريخ العلوم والفنون والحضارات 
عىل  أقبض  وأنا  هذا  كل  حصل  واألديان. 
سعادتي  تضاعفت  أن  فكان  الشعر،  برق 
الثقافة  حّولت  لقد  ومرات،  مرات  ومنجزاتي 

إىل حياة وواقع عشتهما بلذة مضاعفة.
األمر معقد عزيزي، لكني سألخصه وأقول 
لك إنها دائرة ضخمة مركزها الشعر  والدائرة 
التي حولها هي املرسح ثم دائرة األساطري ثم 
دائرة األديان ثم دائرة الحضارات. أنت أطلقت 
قبل  ما حصل معي، يف دردشة  عليه، واصفاً 
حيث  البحرية،  يف  الحىص  برمي  هذا،  حوارنا 
تتشكل الدوائر واحدة بعد األخرى، ونصحتني 
تشبيهك  فأفرحني  للحىص  رامياً  أبقى  بأن 

ونصيحتك .
واصطدُت  العميقة  البحور  هذه  يف  دخلت 
صدري،  عىل  وعلقتها  الآللئ،  وأجمل  أعظم 
يمنحني  ال  يل  قدٍح  أو  مدٍح  أي  يل  بدا  حتى 

مقياساً، مادمت قد عرفُت ما حصلت عليه .
رحلة وال أعظم منها سحبتني من مجتمٍع 
جاهٍل وعنيٍف ومعتم ووضعتني يف النور كّله .
قد تعجز عن  رائد وكبري وذاتي  مرشوعك 

تحقيقه مؤسسات كربى ملاذا؟  
كالمك صحيح، لكني عىل ثقة اليوم بأن يف 
كّل إنسان القدرة عىل العمل الدؤوب املنظم إذا 
من  وشيئاً  ودقيقاً،  واضحاً  هدفاً  يمتلك  كان 
كبرياً  جهداً  يبذل  أن  واألهم  يعمل،  بما  الولع 
لتحقيق ما يريد، أن ال يضيّع وقته يف األمور 

اليومية الهامشية . 
الكتابة،  حلم  يراودني  كان  صباي  منذ 
األقدار  وكانت  البسيطة،  بدايتي  وانطلقت 
أعماقي  لكن  هديف،  تحقيق  عن  تبعدني 
ظرف  ويأتي  الحلم  فيتجدد  اليأس،  ترفض 
لفضاء  الصعبة  العقدة  من  أخرج  يجعلني 

جديد، ورسعان ما تقف الحواجز أمام رحلتي 
إرصاري،  بسبب  الطريق  ينفتح  ثم  الثانية، 
كثرية،  ومخاضات  رصاعات  عشُت  وهكذا 
اآلن  التحدي  لكن  وأكثر،  أريد  ما  يل  وتحقق 
هو يف الوقت والعمر، حيث البد من إكمال ما 

عزمت وخططُت له . وسأبذل أقىص جهدي .
عملَك  يف  مشاركتك  لالخرين  يمكن  اال 

ومنهجك ؟
وأسلوباً  طريقة  يل  نحتُّ  لقد   .. أعتقد  ال 
من  هناك  أن  أعتقد  وال  بي،  خاصاً  ومنهجاً 
يستطيع أن يشاركني أو يساعدني فيه . حتى 
بعناية  اختارها  واألشكال  والجداول  الصور 
يتناغم معي يف  أن هناك من  اعتقد  ودقة وال 
الكتابة،  يف  بالتشارك  أؤمن  ال  أني  ثم   .. هذا 
يف  وخصوصاً  باألساس،  فردي،  عمل  فهي 

الجوانب اإلبداعية . 
كيف لك ان تعرف ما يعجز عنه اآلخر حني 

يشاركك الكتابة ؟
بما  ومعرفتي  املالحظة  وقوة  بحديس 
كتب، ربما أحتاج ملحرٍر يقوم بتهذيب كتابتي 

ال مستقبل لإلخوان، ال في تونس
وال في العالمين العربي واإلسالمي
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يف  يساعدني  ملن  احتاج  ربما  و”ترتيشها”، 
الورق، لكني ال  تسجيل كالمي  ووضعه عىل 
أحتاج ملن يؤلف معي . وقد ُعرض األمر عيلّ 

مرات .. ورفضته .
ديدنك املعريف هو الحفر والتحديث هل لك 
ان ترشح لنا مشاريعك املعرفية واالبداعية من 

الفكرة إىل اإلنجاز؟
كتابتي،  بأرسار وطرق  أفيش  أن  يمكن  ال 
وهي سبب غزارتي يف اإلنتاج ونوعيته، لكني 
أقول أن تقنيات النت ووفرة  الكتب الرقمية، 
ورسعة البحث عن املعلومة والحصول عليها 
وتعلمي الحصول عىل بحوث العلماء، ورسعة 
.. كل هذا سّهل عميل   النارشين  التواصل مع 
علوم  يف  البارزين  للعلماء  باّر  تلميذ  أني  ثم 
كله  العالم  يف  واألساطري  واألديان  الحضارات 
أكثر من كوني  ، من خالل كتبهم وبحوثهم، 
األولية   دراستي  يف  فقط  تعلمته  ملا  تلميذاً 

والعليا . 
ضمنها  ومن  كتبي  بمخططات  احتفظ 
الكتب التي سأنجزها وأبوبها بطريقة دقيقة 
وأضع  اإلنجاز،  لكيفية  الخرائط  أضع  جداً، 
ملفات املراجع، أجمع االقتباسات يف ملفات، 
التأليف بعمل يومي ال يقل عن  أبدأ رحلة  ثم 
10 ساعات كتابة متواصلة، وأصرب عىل مرور 
تمّر  وحني  الحال،  بهذا  وأنا  والليايل  األيام 
شهور أجد نفيس عىل وشك النهاية . ثم تبدأ 

مرحلة التنقيح واإلضافات والحذف .
كيف تختار عتبات نصوصك؟

اهتمامي  يف  التطرف  شديد  أكون  ربما 
والعتبات  بحوثي،   أو  كتبي  نصوص  بعتبات 
وفهرس  عنوان  من  النص،  يحيط  ما  هي 
وكلمة  واإلهداء  والغالف  واملباحث   الفصول 
واألشكال  والجداول  الصور  واختيار  الغالف 

وغريها .
هذه األمور تعطي انطباعاً مهماً عن دقة 
واهتمام الكاتب، ولذلك تجدني شديد التدقيق 
ما  وهذا  فيها،  كلمٍة  كل  عىل  وأرشف  فيها، 

يجذب القارئ يف لحظات التصفح األوىل .
املوازية  النصوص  املهمة  العتبات  ومن 
واملصطلحات  االقتباسات،  تتضمن  التي 
منها  البد  أمور  وهي  والتعقيبات،  األجنبية، 
سبب  وأجدها  اهتماماتي،  مقدمة  يف  أضعها 

اقتناع القارئ بمصداقية املؤلف . 
خزعل او خزائيل أي نصيب السمك يف ما 

تكتب؟
اآلرامي لإلسم  بالجذر  أبدأ  الكثري، ودعني 
وهذا  )الرائي(  يعني  والذي   ) خزائيل   ( وهو 
والجمالية  الروحية  تشوقاتي  أساس  نصيب 
والشعرية، ويف العربية تحّول اإلسم واصبح ) 
خزعل ( الذي يعني الحّز أو القطع، فكان منه 
األندليس،  الحب  كتاب  وهو   الحمامة،  طوق 
التي فيها نشوة، ومنه  الخيزىل  ومنه  رقصة 

الضبع الذي يثب بقوة . 
ولعّل عميل الشعري املطّول )خزائيل ( هو 
النصيب من اسمي، فقد  خري مثال، عىل هذا 
وضعته، يف وقت مبكر، من تجربتي الشعرية 

بنقص  وكذلك  والدول،  الجهات  من  الكثري 
العلماء العراقيني يف هذا املجال رغم أن حقول 
قبل  من  وفاعلة  نشطة  كانت  القديم  العراق 

الجميع من عراقيني وأجانب. 
فرعاً  ليس  العراق  علم  أن  األمر  وحقيقة 
جديداً يف الفلسفة، بل هو فرع جديد من فروع 
علم الحضارة وهو أحد العلوم اإلنسانية. ألن 
الشعوب  عن  علٍم  أي  تتضمن  ال  الفلسفة 
لها  عالقة  وال  مفصل  بشكل  وحضاراتها 
نهائياً بهذه املوضوعات، بينما علم الحضارة 

هو من يفعل ذلك بدقة.
بدأت نرش كتبك منذ عام 1980 بمجاميع 
شعرية، ثم  كتبت للمرسح نصوصاً مرسحية 
العراقيني  املرسحيني  كبار  بإخراجها  قام 
هل  عنها.  الجوائز  من  العديد  ونلت  والعرب 
املاجدي  الحدود بني خزعل  أو تتداخل  تتباين 
مبدعا  بدأت  وانك  خاصة  واملبدع  الباحث 
شعريا ومرسحيا ليأتي اختصاصك األكاديمي 
من  استكنت  ضفافه  وعىل  فيه  ابحرت  الذي 
من  ابداعيا  لتكتب  البدايات  لهفة  إىل  جديد 
أجناس  إىل  تقود  قد  وإنسانية  وبعمق  جديد 
أدبية أرحب لهذه الرسدية السائلة لديك، فماذا 

بعد كّل هذا ؟ 
املشحون  النّص  فكرة  تستهويني  مازالت 
وربما  التعابري،  وبسحر  املضمون،  بشعرية 
الجمع  يف  عميل  نتيجة  الكيمياء  هذه  ظهرت 
الحضارات  ونصوص  الشعر  نصوص  بني 
إني  لك  قلت  إذا  تصدق  لن  ربما  واألديان، 
املقدسة  الكتب  قراءة  تفاصيل  وراء  أركض 
وشبه املقدسة ألني أجد فيها شعراً كثرياً  لم 
يكن مقصوداً بل كان وسيلًة راقية يف التعبري 

عن امليتافيزيك الخارجي والداخيل.
ولذا أقول إني يف صدد )نصوص( لن أفصح 
عن هويتها اآلن لكنها ستُنرش دفعة واحدة ، 

كتجربٍة جديدة .

األعماق  يف  يتوغل  خاص  شعرّي  ككتاب 
الخاصة، بتلميحات غنوصية وهرمسية . 

لديك  هل  كثرية  أدبية  أجناس  يف  كتبت 
النية لتجريب أجناس اخرى؟ كالسرية الذاتية 
وأن  خاصة  والرواية  وكالقص  والروائية 
وعميقة  حبىل  واملعرفية  الثقافية  خلفيتك 
ومهدها  للبرشية  األوىل  البدايات  يف  وموغلة 

بالد ميزوبوتاميا؟
الذاتية  سريتي  سأكتب  أني  املؤكد  من 
إىل  اعرف  ال  لكني  وروائية،  عادية  بطريقتني 
ال  املعقدة،  الرسد  عوالم  يف  سأذهب  مدى  أي 
كونه  من  أكثر  فاألمر  ذلك،  معرفة  يمكنني 
الفشل  أتجنب  أني  النفس، خصوصاً  هوًى يف 

يف حقوٍل غري متمرٍس فيها .
ما هي أحب الكتب واملشاريع  لديك؟ تلك 
التي خضتها، أو تريد أن تخوضها يف املستقبل 

القريب؟
هو  خضتها  التي  واملشاريع   الكتب  أحب 
العراق(  دراسة  )علم  عراقولوجي  مرشوع 

والذي أصدرت كتاباً واحداً فيه، وكان يجب أن 
استمر يف تعزيز املرشوع  لكني انشغلت عنه .. 

وسأعمل عىل إكماله . 
سيكون  سأخوضه  الذي  القادم  املرشوع 
العدة  هيأت  وقد  الجديد(  )اإلسترشاق  عن 

األكاديمية لذلك.
وما هو مرشوع ) عراقولوجي ( ؟

)أو  العراق  دراسة  علم  هو  عراقولوجي 
وحضاراته  تأريخه  بكل  العراقيات(  علم 
التاريخ  قبل  ما  عصور  من  ابتداًء  وثقافاته 
ووصوالً لحارضه الحايل، وتعتمد هذه الدراسة 
الحقائق  الدقيق يف تقيّص  العلمي  املنهج  عىل 
والتحليل لعلوم ومعارف تنتمي إجماالً للعلوم 
اإلنسان  وعلم  التاريخ  علم  مثل  اإلنسانية 
اآلثار  وعلم  اإلجتماع  وعلم  )أنثربولوجيا( 
وعلم السياسة وعلم اإلقتصاد وعلم الجغرافيا 
والبيئة ومجمل العلوم التي يمكن أن تتداخل 
وتكشف  العراق  مايض  أو  حارض  أو  واقع  يف 
عن البنى والوظائف الحضارية للعراق. وهو، 

من وجهة نظرنا، أحد علوم الحضارة.
الدراسات  زالت  ما  جديد  علٌم  العلم  هذا 
والبحوث الجادة والرصينة قليلة جداً ويتطلب 
خرباء كل هذه العلوم وغريها للتداخل والبحث 

واالستنتاج والتقيص.
آثاريني  أنه علم أشمل من علمني  وال شك 
هما )علم السومريات أو سومرولوجي( وعلم 
سنتحدث  اللذين  أرسيولوجي(  أو  اآلشوريات 
عنهما. وهو أشمل مما يعرف بتاريخ العراق 
بكل أحقابه، ألنه يتناول كل تراثه وحضاراته 

بمقياس علمي دقيق.
مقاربات  اليوم،  الحضارة،  علم  ضمن 
علمية كثرية للشعوب واألمم العريقة تأسست 
واسعة  علوماً  أصبحت  خاصة  علوم  معها 
االنتشار ولها شخصيتها وعلماؤها وأقسامها 
مثل  البحث  ومراكز  الجامعات  يف  األكاديمية 
الهنديات  وعلم    egYptIoLogY املرصيات  علم 
chaInoLogY وعلم  IndoLogY وعلم الصينيات 

الطبيعي  ومن  IranoLogY...إلخ  اإليرانيات 
العراقيات أو علم دراسة  أن يكون هناك علم 
قليالً  تأخر  العلم  لكن هذا   IraqoLogY العراق 
حديثة  سياسية  ألسباب  والتكون  النشوء  يف 
قبل  من  العراق  من  السلبي  باملوقف  تتعلق 

معجب جداً بقوة 
وشجاعة نساء تونس 
في النقد والمطالبة 

بالحقوق والحرية
***

معجب برفض شعب 
تونس حكم الظالم 

والعبودية والدكتاتورية 
***

 أجد في محمد الغزي 
والمنصف الوهايبي منعطفاً 

مهما للشعر التونسي

 الشاعرة سونيا 
الفرجاني قدمت طريقة 
ناجحة جداً في قصيدة 
النثر أعتبرها األفضل 

بين الجميع 
***

*أي مدٍح أو قدٍح لي ال 
يمنحني مقياساً، ما دمت 
قد عرفُت ما حصلت عليه

***
*رحلة وال أعظم منها 
سحبتني من مجتمٍع 
جاهٍل وعنيٍف ومعتم 
ووضعتني في النور كّله

عالء الدين السعيدي يحاور خزعل املاجدي
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26الشارع الثقافي
اإلنقليزية  للغات  كتٍب  سبعة  لك  ترجمت 
والكردية،  والفارسية  والرومانية  والفرنسية 
العالم  جامعات  من  العديد  يف  وحارضت 
والعالم  ومشيغان  وكندا  أوروبا  يف  خاصة 
العربي يف السنوات العرش األخرية، كيف تقيّم 

هذه التجربة ؟ 
أنتظر  بداياتها،  يف  مازالت  الكتب  ترجمة 
يف  وخصوصاً  فيها،  يحصل  نوعياً  تطوراً 
التي  املحارضات  أما  الفكرية.  الكتب  ترجمة 
وقد  مستمرة  فمازالت  العالم  يف  قدمتها 
بسبب  مسريتي  يف  نوعية  ظاهرة  أصبحت 
أصبح  حيث  اليوتيوب،  عىل  قناتي  يف  نرشها 
هناك الكثري جداً ممن يتابعها ويتفاعل معها 
ويطلب املزيد منها، هناك اآلن ما يناهز 250 
بيوتيوب،  قناتي  عىل  املحارضات  من  فيديو 
وهناك ماليني املشاهدات لها . ورصت اعتربها 
رسعة  يف  الكتب  تسبق  التي  األوىل  الوسيلة 
انتشاري، لكن الكتب تبقى هي األهم، وتأتي 
ثم  ومؤتمراتها،  األكاديمية  البحوث  بعدها 
باملادة  جداً  غنية  وهي  بفايسبوك  صفحتي 

الثقافية الالزمة .
صوتك  إليصال  كافية  انها  تعترب  وهل 
وكلماتك خاصة وأن ما تكتبه معرفة انسانية 
يحتاجها الجميع لفهم هذا اإلنسان املوغل يف 

التعقيد ؟
ذكرتها يف جوابي  التي  الوسائل  أن  أعتقد 
ال  ألني  كافية،  وهي  املتاحة  هي  السابق  
أطلب الشهرة من وراء ذلك، بل أحب أن أقدم 
املعلومة الصحيحة للمتابعني بأسلوب بسيط 
وطريقة واضحة، اكتشفت ان معظم املعرفة 
سوء  بسبب  وفرتها،  رغم  للناس،  تصل  لم 
طريقة التقديم والعرض، فحاولت إصالح هذا 

األمر .
عن  كتابك  يف  استثناءا  عمالً  قدمت 
الصعب  من  كان  التي  اآلشورية(  )الحضارة 
بهذا  وتقديمها  حضارتها  مفردات  رصد 

الشكل، فكيف حصل ذلك؟
لم  اآلشورية  الحضارة  الذي طال  اإلهمال 
يتناسب  ال  كونه  عن  ففضالً  نظري،  له  يكن 
جاء  فإنه  وتأثريها،  وعظمتها  حجمها  مع 
مقصوداً بفعل عوامل تاريخية قديمة وأخرى 

حديثة سنذكرها هنا . 
هذه الحضارة واحدة من أعظم حضارات 
التاريخ القديم، ونكاد نقول أنها األعظم حني 
يكون الحديث عن حضارة إمرباطورية، فهي 
وانتهت  نشأت  التي  الحضارات  عن  تختلف 
يف مكانها املحّدد لها، ألن الحضارة اآلشورية 
صنعتها  إمرباطورية  من  أكثر  ظل  يف  نشأت 
التي  التاريخية  مراحله  كل  يف  بنفسها  هي 
مرت بها وخصوصاً يف مرحلتها الحديثة )911 
قروٍن  لثالثة  استمرت  والتي   ) ق.م   609  –
وكانت أعىل قمم حضارات العرص القديم قوة 
من  رافقها  ما  رغم  حيوية  وأكثرها  وسبقاً 

قسوة وحروٍب وتهجرٍي للشعوب .
ملؤامرة  تعرضت  الحضارة  هذه  أن  نرى 
دفنها  ثم  بإسقاطها  قامت  بشعة  إقليمية 
وقتل شعبها أو تهجريه وأرسه وترشيده وطمر 
الحضارية  الرتاب ونهب منجزاته  مدنه تحت 
ونسبها للدول والشعوب املتآمرة عليها آنذاك، 
السلبية  الدعاية  املؤامرة  هذه  استثمرت  وقد 
اإلمرباطورية  وطغيان  جربوت  ضد  الشائعة 
اآلشورية والتسرّت عىل جريمة اإلبادة والنهب 

التي مارستها هي ضدها  .
بالرمال  الحضارة  هذه  تغّطت  وهكذا 
ونسيانها،  دفنها  البرشي  الضمري  واستساغ 
والقسوة هي  العنف  دون حق، وظّلت دعاية 

السائدة عنها .
قوتها  لها  فيها  الحضارة  عنارص  كان 
والعلوم  واملجتمع  السياسة  يف  الناصعة 

تميزت  فقد  وغريها،  واإلقتصاد  والفنون 
الرافدين  وجمعت فيها خالصات وإرث وادي 
وأعادت تركيبها وفق رؤيا ومتطلبات عرصها 

.
من   ) اآلشورية  )الحضارة  كتابنا  يتكون 
17 فصالً، أولها فصل تمهيدي، وآخرها فصل 
ختامي، وما بينهما 15 فصالً تناولت عنارص 
مجمل  وهي  اآلشورية،  الحضارة  ومظاهر 
يف  وهو  أخرى.  حضارة  أي  ومظاهر  عنارص 

جزئني ضخمني بأكثر من 1000 صفحة . 
الكتاب،   من  الختامي  األخري،  الفصل   يف 
اآلشورية  الحضارة  وتقييم  بمعايرة  قمت  
عىل ضوء ما قدمناه من عنارصها يف الفصول 
السابقة، فوضعت تفصيالً لكيفية قيام هذه 
ناقشت  ثم  عنارصها،  نمو  عرب  الحضارة 
الخلل  عرب  السقوط  هذا  وأسباب  سقوطها 
الذي أصاب مكوناتها واختالل األخالق يف هذه 
املظاهر،  وأخرياً تحريت عن املنجزات املتفردة 
والتي  اآلشورية  للحضارة  املسبوقة  وغري 
قد  أكون  وبذلك  لها.  فارقة  كعالمات  بقيت 

غطينا جميع الجوانب الحضارية ومظاهرها 
وحركتها ونموها وتدهورها .

والفولكلور  باملجتمع  اهتمامك  خالل  من 
العراقي، أريد أن أسمع منك شيئاً نادراً وجديداً 
الشعبي  الرتاث  يف  الحب  عن  التعبري  حول 

العراقي، فما هو ؟
يف  موجودة  غري  معلومة  عن  لك  أتحدث 
الكتب أو املراجع وهي نادرة فعالً، ففي صباي 
وبداية شبابي كنت يف بغداد منتصف الستينات 
من القرن العرشين، كان لنا جريان من أصول 
من  وسمعت  عريقة،  ومصالوية  بغدادية 
سيدتني تعابري عن الحب لم أسمعها إىل يومنا 
ينسد  ما  أنت   : تقول  املصالوية  فكانت  هذا، 
صعب  بك  امرأة  انفراد  أن  بمعنى  باب،  عليك 
يل  تقول  فكانت  البغدادية  أما  يُحتمل،  وال 
دائماً : بوسات داير حبل، أي قبالت ال تنتهي، 
النها تشبه الدائرة التي يكونها الحبل، واليوم 
عندما أتذكر هذه التعابري أشعر بحنني جارف 
لتلك األيام ولهذه التعابري التي أتى بها املخيال 
وكنائية  استعارية  بطريقة  العراقي  الشعبي 
ال نظري لها، فكرت جدياً بتحويل التعبريين اىل 
عنوانني لقصيدتني وكتبتهما فعالً لفرادتهما 

ورنينهما داخل أعماقي .
الدورة  فعاليات  ووجدت  عشت  كيف 
الخامسة للمهرجان الذي احتفى بك  وبصور 

كتبك املائة؟
فقرة  وكانت  وجيداً،  ناجحا  كان  املعرض 
وقتها،  قرص  رغم  معقولة  بي  اإلحتفاء 
يطرحه  أن  يمكن  ما  أتمنى سماع  كنت  ألني 
حول  وحوارات  أسئلة  من  املتلقي  الجمهور 

رحلتي مع كتبي . 
التونسية  التجارب  من  انتباهك  لفت  من 

الشعرية ؟ 
الصديقان  هناك  كان  السابقة  العقود  يف 
الوهايبي،  واملنصف  الغزي  محمد  الشاعران 
للشعر  مهما  منعطفاً  فيهما  أجد  كنت 
أكد  وغزيراً  نوعياً  شعراً  انتجا  وقد  التونيس 
املبدعة  الشاعرة  اآلن  أضيف  أن  وأحب   ، ذلك 
ناجحة  طريقة  قدمت  التي  الفرجاني  سونيا 
جداً يف قصيدة النثر  أعتربها هي األفضل بني 

الجميع .
أي مستقبل لالخوان؟

يف  وال  تونس  يف  ال  لإلخوان،  مستقبل  ال 
العربي واإلسالمي، لقد قاموا بتدمري  العاملني 
بلداننا وكان يحرضون لحكم ظالمي ولعبودية 
قروسطية يسخر منها العرص الحديث. كانت 

تجربة مّرة ويجب أن يتوقفوا إىل األبد .
برأيك  العربي  السيايس  الشأن  تتابع  هل 
هل بإمكان هذه الدول أن تتحول إىل منظومات 

الئكية؟ بما يف ذلك تونس؟
يقيض  الذي  )الالئكي(  العلماني  الحكم 
والدولة،  الحكومة  شؤون  عن  الدين  بفصل 
هو نمط الحكم يف التاريخ الحديث واملعارص، 
ونحن جزء من هذا العرص  ويجب أن نتمثله، 
ملاذا ننادي بأنماط دينية يف مثل هذا العرص، 
من  حتى  اتعجب   ،!! برشاً  لسنا  نحن  هل 
السؤال يف هذا املوضوع، ماذ جنينا من األخوان 

والقاعدة وداعش حتى نسأل هذا السؤال ؟ 
علمانية  تكون  ان  يجب  بالذات  وتونس 
قبل الجميع، ألن لها قاعدة مدنية جيدة كان 
وإذا  بورقيبة .  الراحل  قد صنع أسسها جيل 
علمانية،  بخطوات  بدأت  قد  السعودية  كانت 
العربي  العالم  كل  يف  الشعوب  تنتبه  ال  فلم 

واالسالمي . 
وتنوير   حرية  واحة  يل،  بالنسبة  تونس، 
وال أراها إالّ  كذلك، وشاهدها األكرب ما يحصل  
فيها اآلن، معجب جداً بقوة وشجاعة نسائها 
النقد واملطالبة بالحقوق والحرية، معجب  يف 
املنطقة  يُلهمون  الذين  املتنورين  برجالها 

بثقافتهم السياسية الناضجة، معجب برفض 
شعبها لحكم الظالم والعبودية والدكتاتورية 

مع أيٍّ كان. 
القادمة  كتبك  عن  به  تخربنا  أن  تّود  ماذا 

التي ستُنرش قريباً ؟ 
»الحضارة  كتاب  قريباً  يل  سيصدر 
العام  نهاية  وسيصدر  بجزئني،  اليمنية« 
عن  سيصدران  الصينية«،  »الحضارة  كتاب 
كتاب  وهناك  والتوزيع،  للنرش  الرافدين  دار 
مؤسسة  عن  سيصدر  القديم«  الغربّي  »الفن 
أبجد للنرش والتوزيع، وأنا أعمل اآلن يف كتاب 
) الحضارة املغاربية  القديمة( وسيُنرش  العام 
وهناك  وشامل...  واسع  كتاب  وهو  املقبل 
مجاميع شعرية ومرسحية ورسدية جديدة يف 

الطريق.

وباحث  أكاديمي  املاجدي  خزعل 
والحضارات  األديان  وتاريخ  علوم  يف 

واألساطري، كاتب مرسحي وشاعر.
حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ 
االذاعة  يف  عمل   .  1996 عام  القديم  
العراقية  والصحف  واملجالت  والتلفزيون 
السينما  ودائرة  والكتاب  االدباء  واتحاد 
واملرسح، ثم عمل استاذا جامعياً يف جامعة 
 ، يقيم  حيث  هولندا،  ويف  ليبيا،   يف  درنة 
من  عدد  يف  وعمل  اليدن  جامعة  يف  حارض 
الجامعات العربية املفتوحة يف أوروبا، أصدر 
ونصوٌص  كتب  له   وترجمت  كتاب.   100
واإلسبانية  والفرنسية  اإلنقليزية  باللغات 

والرومانية والفارسية والكردية .
له  صدرت  واملرسح  الشعر  حقل  يف 
كثرية  شعرية  ومجاميع  مرسحية  أعمال 
األعمال  أصدرها يف سبع مجلدات من  ثم 
عن  شامل  نظري  كتاب  وله  الشعرية، 

الشعر بعنوان )العقل الشعرّي(.
فكرية  محارضة  ثمانني  من  أكثر  له 
أوروبا وكندا ومشيغان   وثقافية عامة يف 
والعالم العربي يف السنوات العرش األخرية، 
بعضها مسّجل ومتاح يف قناته الخاصة يف 

اليوتيوب .
العراق  اتحاد االدباء والكتاب يف  عضو 
املرسحيني  واتحاد  العرب  الكتاب  واتحاد 
لحوار  العراقي  واملركز  العراقيني 
واتحاد  بغداد.  يف  واالديان  الحضارات 
رشق  أكاديمية  وعضو  العرب  املؤرخني 
غرب الرومانية، وعضو املجمع الفلسفي 

العربي.

الكتابة عمٌل فردي، 
باألساس، ال أؤمن 

بالتشارك فيها
***

*في كّل انساٍن قدرة
على العمل الدؤوب 

المنظم إذا كان يمتلك 
هدفاً واضحاً ودقيقاً

***
*عراقولوجي هو علم 

دراسة العراق )أو علم 
العراقيات( بكل تأريخه 

وحضاراته وثقافاته
***

*أركض وراء تفاصيل قراءة 
الكتب المقدسة وشبه 
المقدسة الني أجد فيها 

شعراً كثيراً  لم يكن مقصوداً
***

*الحضارة اآلشورية 
تعرضت لمؤامرة 

إقليمية بشعة قامت 
بإسقاطها ثم دفنها 

وقتل شعبها أو تهجيره 
وأسره وتشريده وطمر 
مدنه تحت التراب ونهب 

منجزاته الحضارية

حوار االسبوع

الضيف في سطور
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الدراسات  أستاذ  دأب  التي  املحارضات  من  سلسلة  إطار  يف 
اليهودية د. فوزي البدوي عىل تقديمها يف فضاء جمعية "فواصل" 
نهاية  تحدث  الفارطة  السنة  منذ  واالجتماعية  الفكرية  للدراسات 
األسبوع املنقيض عن "األبعاد الدينية يف اتفاقيات أبراهام: أو كيف 

تالعب أبراهام بإبراهيم؟". 
وأشار د. البدوي يف بداية محارضته إىل راهنية موضوع التطبيع 
الرئيس  عهد  منذ  متسارع  بشكل  عربية  دول  فيه  انخرطت  الذي 
2020 من خالل ما  األمريكي السابق دونالد ترامب وخصوصا منذ 
عرف باتفاقيات ابراهام   التي انطلقت مع اإلمارات العربية املتحدة 
قبل  من  عرف  ما  إىل  لتنضاف  املغرب  تلتها  ثم  البحرين  ومملكة 
القديمة عىل غرار املرصية االرسائيلية واألردنية  السالم  باتفاقيات 
أخرى  عربية  دوال  أن  عديدة  ملؤرشات  وفقا  وتوقع  االرسائيلية.. 
التوقيت  األيام مع اختالف يف  ستسري يف نفس هذا االتجاه يف قادم 
هي  وإرسائيل  العربية  الدول  أغلب  بني  العالقات  وأن  خصوصا 
من  أظهره  ما  هو  منها  ظهر  وما  ومتصلة  وقديمة  رسية  عالقات 
الجيوسرتاتيجية  السياقات  إىل  بالنظر  إعالنها  الجرأة عىل  له  كانت 

يف املنطقة .
ويرى د. البدوي أنه يف خضم هذا التطبيع املتسارع يتم السعي 
الرصاع  تشكيل  إعادة  محاولة  إىل  وعربيا  وإرسائيليا  أمريكيا 
وهندسته يف الرشق األوسط من خالل تقديم رسدية جديدة وخطرية.

بالجوانب  يهتم  لن  انه   البدوي  د.  بني  املوضوع   هذا  ولدراسة 
السياسية واالقتصادية رغم أهميتها الفائقة فالتطبيع االقتصادي  
واألمني )  العلني منه والرسي ( ال يهدأ وقد أمضيت وفّعلت مئات 
االتفاقيات بني هذه الدول العربية وإرسائيل وهو أمر نال حظا كبريا 
من الدراسات واملحارضات التي اهتمت باملوضوع واختار تبعا لذلك 
أن يهتم بجانب لم ينل حظا كافيا  من االهتمام  يف نظره وهو الجانب  
الديني يف هذه االتفاقيات  الذي أريد له أن يلعب دور"الديبلوماسية 
الروحية" هذه املرة والغطاء الذي يربر إعادة تشكيل الرصاع وهويته 
واستجابة سياسية ملا يقدم عىل أنه الخطر اإليراني يف املنطقة الذي 

يعلو عىل الخطر الصهيوني  بل يحرصه فيه .
تسمية  تتم  مرة  ألول  أنه  إىل  البدوي  د.  نبّه  محارضته  ويف 
مدن  بأسماء  عىل  تسمى  أن  العادة  جرت  فقد  بشخص  اتفاقيات 
أو أحداث كربى عىل غرار "واد عربة وسيناء وكامب دايفيد متابعا 
أن هذه االتفاقيات سميت باسم شخصية تاريخية ذات ثقل رمزي 
وميثولوجي كبري  يحرص النص اإلنجليزي عىل تسميته "ابراهام" 
أسوة بالنص التوراتي وبني أن عملية التسويق لهذه االتفاقية تمت 
الروحيني للرئيس األمريكي عىل يد صهر الرئيس األمريكي اليهودي األرثوذكيس جارد كوشنري  إضافة  إىل ما كان لفريق املستشارين 

روبريت  أشهرها  كبري  نفوذ  ذات  شخصيات  من  املكون  ترامب 
جريي  الشهري  القس  وابن  وايت  وباوال  باخمان  وميشال  جيفرس 
فورويل اإلنجييل الشهري وصاحب الحضور الطاغي يف وسائل اإلعالم 
اإلنجيلية األمريكية. ونبّه إىل أن ترامب ينحدر من ثقافة املحافظني 
الوجوه  بعض  من  هو  فرتامب  القوية  اإلنجيلية  والتيارات  الجدد 
سليل األفق الفكري للرئيس األمريكي األسبق رونالد ريغن وكلها ال 
تخفي ميلها للصهيونية املسيحية التي كانت لها اليد الطوىل تاريخيا 
يف بعث املرشوع الصهيوني ودعمه ألسباب الهوتية أوال ثم سياسية 

بدرجة ثانية. 
 the بـ  يعرف  ما  يشكلون  املستشارين  هؤالء  إن  وقال 
للرئيس  النصح  يقدمون  من  وأنهم   evangeLIcaL advIsorY Board

األمريكي يف املسائل الدينية وينتمون إىل الصهيونية املسيحية التي 
منذ  الدينية  الصهيونية  للحركة  الحاضنة  بأنها  تاريخيا  تميزت 
نشأتها يف بريطانيا منذ أيام القس وليام هيشلر الذي كان موجودا 
بالسفارة الربيطانية يف النمسا والذي احتضن تيودور هرتزل وفرش 

له خارطة فلسطني وكان يرى فيه املسيح املنتظر.. 
وبعد هذه املقدمة تطرق د. البدوي إىل اتفاقية أبراهام التي قال 
عنها إنها " امتداد للتحوالت التي أصابت اإلدارة األمريكية منذ ريغن 
وصوال اىل دونالد ترامب".. معتربا إياها وعد بلفور جديد ومنبها إىل 
أنها ال تشري البتة إىل كل املرجعيات التي كانت أساس محاوالت حل 
عىل  تحتوي  ال  إذ  الفلسطينية  والقضية  اإلرسائييل  العربي  الرصاع 
أية إشارات إىل قرارات األمم املتحدة السابقة ذات الصلة بحل قضايا 
القدس والالجئني وغريها وال إىل مسألة حل الدولتني وال إىل املبادرات 

إعادة  إىل  املتعمد  الغياب  بهذا  بل تسعى  الرصاع..  العربية لحل هذا 
تشكيل هوية الرصاع من جديد..

بإبراهيم؟  أبراهام  اختياره عنوان محارضته "هل تالعب  وعن 
املتحدة  الواليات  سفري  كلف  األمريكي  "الرئيس  أن  البدوي  د.  قال 
األمريكية بإرسائيل فريدمان بأن يرشح للعالم ملاذا تم اختيار ابراهام 
السماوية  الديانات  إليها  تعود  تفّرق  وال  تجمع  شخصية  باعتباره 
الثالث.. ولفت اىل أن املشكل الحقيقي ينطلق من هذه املسلمة ألن 
هذه االتفاقيات تريد ومن خالل الرتكيز عىل شخص إبراهيم أن تركز 
املعالجة  وطريقة  التناول  حيث  من  الرصاع  يف  جديدة  جوانب  عىل 

وليس باعتبار أن الدين مكون لهذا الرصاع منذ القدم.. 
املعربة  االتفاقية يف صيغتها  الحضور نص  البدوي عىل  د.  وقرأ 
التطرف  ومقاومة  اإلبراهيمي  الجانب  عىل  ركز  النص  أن  مالحظا 
وعىل الحرية الدينية وحرية العقيدة والتسامح والحوار عرب األديان. 
املزج بني رسديتني مختلفني عرب  تريد  االتفاقية  أن هذه  إىل  وأشار 
اإليهام بوجود جد مشرتك لليهود واملسلمني وهو أخطر ما يف هذه  
االتفاقية  باعتبار التداعيات التي تؤدي إليها وهو ما لم ينتبه إليه 
املؤسسات الدينية الرسمية يف البلدان العربية املوقعة عىل االتفاقيات 
مع  مرص  يف  حدث  مثلما  تماما  ذلك  إىل  االنتباه  تشأ  لم  لعلها  أو 
وإرسائيل  مرص  بني  السالم  اتفاقيات  تربير  حني  األزهر  مؤسسة 
معتربا أن تدخل  املؤسسات الدينية الرسمية يف مجال الرصاع الديني 
أدت وتؤدي يف كل البلدان العربية وليس بلدان الخليج فقط إىل رضب 
مصداقية املؤسسات الدينية الرسمية مما سيؤدي إىل مزيد التطرف 
يف إسالم الهامش الذي يريد أن يثور عىل املؤسسة الدينية الرسمية 

ومن حيث ال يشعر سيتم تغذيته يف املنطقة من جديد.

سرديتان مختلفتان
بهما  تتالعب  التي  واليهودية  اإلسالمية  للرسديتني  تحليله  ويف 
سريته  نجد  التي  التوراتي  ابراهام  أن  إىل  البدوي  د.  ينبه  االتفاقية 
العهد ومتعلقاته من  التكوين مسؤول عن تحويل مفهوم  يف سفر 
االصطفاء والشعب املختار من صيغته الكونية إىل عهد مع شخص 
العهد  لهذا  ونتيجة  إرسائيل  شعب  إىل  ومنه  إسحاق  فرع  إىل  ومنه 
تغري اسمه من "أبرام" إىل ابراهام وهو االسم الذي سيتخذه يف رحلة 
البحث عن الذات وتحقيق الوعد اإللهي بدخول األرض التي لم تكن يف 
البدايات واضحة املعالم ولم تتضح إال الحقا مثلما كان عليه الشأن 
مع إله إرسائيل الغائم يف بداياته وبهذا العهد الذي يسمى بالعربية 
من  عهد  وهو  كنعان  بالد  إلبراهيم  إرسائيل  إله  سيعطي  "بريت". 
يعطي  أبدى  عهد  انه  التوراتية  الوجهة  من  األساسية  خصائصه 
ارض  إبراهيم  أبناء  من  غريه  دون  إسحاق  من  ولنسله  إلبراهيم 
كنعان مرياثا حرصيا وبالتايل فإن هذه الشخصية التي يراد تقديمها 
وإنما  يقال  كما  ليست  االختالفات  لكل  وملغية  جامعة  انهها  عىل 

عكس الرسدية اإلسالمية تماما.
اليهودي  التصور  باألساس  يهودية  شخصية  هو  فإبراهيم 
واإلرسائييل يعكسها القول العربي " أفراهام أفينو" أو أبونا إبراهيم 
وهو املسؤول عن الختان العربي بما هو عالمة العهد بني إله إرسائيل 
أي  كنعان  فبالد  أفراهام"  "غرالت  بمفهوم  يعرف  ما  يف  وشعبه 
فلسطني اليوم وفق هذا التصور هي ارض يهودية تسميها األوساط 
وال  هاشليماه(  يرسائيل  )ارتس  الكاملة  إرسائيل  بأرض  اليهودية 
أبراهام  املنحدر من  إال لشعب إرسائيل  ملكية وترصفا  فيها  مكان 
التي  والقرآنية  اإلسالمية  الرسدية  ترفضه  ما  عني  وهذا  اليهودي 
تنظر إىل املوضوع من زوايا مختلفة حيث يختلف إبراهيم التوراتي 
عن إبراهيم القرآني " فالقرآن واإلسالم بعد حركة تاريخية معقدة 
من االنفصال عن اإلرث املسيهودي قام بها النبي انتهى إىل رفض كل 

الرسدية اليهودية فأنكر: 
َواَل  يَُهوِديًّا  إِبَْراِهيُم  َكاَن  "َما  إلبراهيم  اليهودي  األصل   .1

ِكنَي" . ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمرْشِ اِنيًّا َوَلِٰكن َكاَن َحِنيًفا مُّ نرَْصَ
إسماعيل  دون  إسحاق  ابنه  يف  إبراهيم  مرياث  حرص  رفَض   .2
بل شدد عىل أن إسماعيل هو الوريث الحقيقي ألبيه بمنطق تقاليد 
الرشق إسماعيل األوسط القديم أو ما يعرف بحق البكورة باعتباره 
االبن البكر إلبراهيم وهو ما يسمى بالعربية بـ »البكوراه" معتربة 

أن االبن البكر هو من سريث والده ماديا ويف مرياث النبوة.
3. تبعا لذلك يعيد القرآن النظر يف قضايا األرض والعهد والشعب 

محاضرة د. فوزي البدوي في الدراسات اليهودية واإلسرائيلّية :

األبعاد الدينية يف اتفاقيات أبراهام أو كيف تالعب أبراهام بإبراهيم؟
عواطف البلدي

  نص اتفاقية أبراهام

على من يقود هذه األمة من 
المفكرين والساسة الوطنيين أن 

ينبهوا هؤالء المغامرين إلى التخلي 
عن تلبيس ابليس وأن يفهموهم 

أن »لهم أبراهامهم ولنا إبراهيمنا 
" وهما كمرج البحرين ال يلتقيان 

بينهما برزخ ال يبغيان
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املختار. فاألرض لم تعد مرياثا يهوديا مثلما أشار إىل ذلك بشكل وقح السفري 
اإلرسائييل داني دانون من عىل منرب مجلس األمن ملّوحا بالحقوق التوراتية 
ورافعا نسخة من التوراة يف معقل القانون الدويل وهذه األرض وفق الرسدية 
اِلُحوَن(" كما أن العهد قد نُِقض وتحول إىل  اإلسالمية )" يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ
يثَاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا ُقلُوبَُهْم َقاِسيًَةۖ  يَُحرُِّفوَن  غري اليهود )َفِبَما نَْقِضِهم مِّ
ا ذُكُِّروا ِبِه( وكذلك الشأن بالنسبة إىل  مَّ َواِضِعِه ۖ َونَُسوا َحظًّا مِّ اْلَكِلَم َعن مَّ
الرسدية اإلسالمية وردته بشكل حاسم  االختيار واالصطفاء  فقد رفضته 
)َوَقاَلِت اْليَُهوُد َوالنََّصاَرٰى نَْحُن أَبْنَاُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه ۖ ُقْل َفِلَم يَُعذِّبُُكم ِبذُنُوِبُكم 
ْن َخَلَق ۖ يَْغِفُر ِلَمن يََشاُء َويَُعذُِّب َمن يََشاُء ۖ َوِللَِّه ُمْلُك  مَّ ۖ بَْل أَنتُم برََشٌ مِّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَيْنَُهَما ۖ َوإَِليِْه اْلَمِصريُ(. السَّ
الدول  بعض  يف  اإلفتاء  مجالس  وافقت  "هل  قائال  البدوي  د.  وتساءل 
الخليجية عىل هذه الرسدية اليهودية؟ وهل أبراهام الذي يراد له أن يكون أبا 
أو جدا مشرتكا للجميع هو جدنا حقا أم جد من يريد أن يتالعب بالرسديات 
اإليراني  فيه  يصبح  للرصاع  جديد  تصور  لبناء  االختالف  طمس  أجل  من 
والشيشاني والباكستاني املسلم عدوا للعربي ويصبح فيه اإلرسائييل أقرب 
القبلة  وإياهم  يتقاسم  الذين  اإلماراتي من هؤالء  أو  التونيس  أو  للسعودي 

والتاريخ واملصري؟".
اإلرسائييل  كاخ  حركة  زعيم  به  توجه  ما  السياق  هذا  يف  واستحرض   
اليميني مائري كاهانا عندما توجه ألعضاء الكنيست ليصف خطأ محاوالت 
مستشهدا  الفلسطيني  مع  حل  إيجاد  اإلرسائيلية  السياسية  القيادات 
بأبراهام التوراتي وما ورد يف التوراة من حديث عن إبراهيم الذي ذهب ليذبح 
هل  لهما  وقال  الغالمني  اىل  إبراهام  فنظر  غالمان  معه  وكان  إسحاق  ابنه 
تريان ما أرى؟  يف إشارة إىل املوضع الذي أمره به الله حتى يذبح به إسحاق 
الحمار  امكثا مع هذا  إذن  لهما  الغالمان نحن ال نرى شيئا  فقال  فأجابه 
إبراهيم  اعترب نفسه مثل  إذن زعيم حركة كاخ مائري كاهانا  أعود...  حتى 
يف معرفته بالطريق الذي يجب أن يسلكه الصهاينة مع الفلسطينيني وهو 
القتل أو الرتانسفري بينما شبه أعضاء الكنيست بالحمار والغالمنْي الذين لم 
يروا شيئا وألنهم لم يكتشفوا الخطر املحدق بإرسائيل جراء الوجود املستمر 
للفلسطيني داخل "ارض إرسائيل" التي أعطيت لنسل ابراهام من إسحاق 

دون غريه عهدا أبديا.
االستشهاد  قلب  يمكن  "أال  قبيل:  من  أسئلة  مجددا  البدوي  د.  وطرح   
هذه  مثل  يف  املنخرطني  عىل  والحمار  والغالمني  إبراهيم  قصة  يف  التوراتي 
االتفاقيات التي تمس من املصري العربي وتقوم بعملية تلبيس عىل الشعوب 
العربية وترشع  لقراءة مضللة للتاريخ الديني وخلط بني مرجعيات متناقضة 
واعترب د. البدوي أن نفس هذا الخطاب الذي توجه به زعيم حركة كاخ لنواب 
أو كان عربيا  أن يتوجه به مائري كاهانا   الكنيست اإلرسائييل كان  يمكن 
اىل هؤالء الذين يوقعون عىل مثل هذه االتفاقيات ألنهم ال يقرؤون التاريخ 
الديني وال يفهمون الرسدية اليهودية وهم يشبهون من بعض الوجوه هذين 

الغالمني اللذين أمرهما إبراهيم بالبقاء حيث هما مع الحمار.
وهو  االتفاقية  هذه  يف  ما  اخطر  اعتربه  ما  إىل  األخري  يف  املحارض  ونبه 
األوساط  داخل   التاريخ  تزييف  بإبراهيم ومحاولة  للتالعب  ابراهام   سعي 
اليمينية املحافظة يف الواليات املتحدة والصهيونية املسيحية تتبنى هي أيضا 
بالتيار  يعرف  ما  يف  الشخصيتني  بني  التمايز  يشدد عىل  الذي  الخطاب  هذا 
املسيهودي الجديد الذي يتزعمه أمثال جاك ألول وأالن بيزانسون ولكن يتم 
البدوي وهو محاولة هذا  توظيف ذلك بشكل مغاير ملا يشدد عليه األستاذ 
اليهودية نشأة ومسارا  املسيحية  الحضارة   اإلسالم غريبا عن  التيار جعل 
الرومانية وهذا هو اخطر ما يف هذه  اإلغريقية  الحضارة  أيضا عن  وغريبا 
النصب  عىل  نموذجا  اعتبارها  يمكن  املطلوب  عىل   مصادرة  وهو  الدعوي 
املسيحية  بالحلقة  اإلسالم  صلة  لتغييب  ومحاولة  التاريخي  واالحتيال 
اليهودية املفقودة وهذه االبراهيمية الجديدة ما هي إال الغطاء الذي يصنعه 
اليمني املسيحي األمريكي من أجل إعادة تملك اليهودية بان يقدم لها اإلسالم 
طعما السرتضائها من اجل تمرير جوهر خطابه القائم عىل اسرتداد اليهودية 
إىل االشرتاك يف جبهة مناهضة  لليهودية  لتصفيتها مجددا من خالل دعوة 
من  تملكها  بفعل  اليهودية  فيها  تقبل  مشرتكة  مسيهودية  باسم  لإلسالم 
قبل املسيهودية باعتبارها الشكل املقابل تاريخي للمسيحية الحقيقية وعىل 
اليهودية أن تقبل بهذه الصفقة مقابل اسرتضائها بإخراج اإلسالم من هذه 
للعالم  مدمرة  أفكار  وهي  الوثنية  أشكال  من  شكال  باعتبارها  املسيهودية 

العربي واإلسالمي اذا ترجمت من الوجهة الجغراسياسية.
السياسات  عىل  القائمون  يتحىل  أن  البدوي  د.  دعا  محارضته  ختام  يف 
إدارة الرصاع مع عدو  الدينية حتى يحسنوا  الثقافة  العربي بهذه  العالم  يف 
رشس شبيه بالهيدرا اليونانية مالحظا بكل أسف أن "الصهيونية املسيحية 
املحيطون باإلدارة  الصهاينة  واعية بهذا واالنجيليون واعون كذلك واليهود 
وتوجيهه  الرصاع  هذا  تعليب  يعيدون  ولكنهم  هذا  يعرفون  األمريكية 
وإعادة تشكيله من جديد وفق هذه الرؤية. ولكن عىل من يقود هذه األمة 
أن ينبهوا هؤالء  أن يفهموا جيدا رضورة  الوطنيني  من املفكرين والساسة 
املغامرين إىل التخيل عن تلبيس إبليس وأن يفهموهم أن »لهم أبراهامهم ولنا 

إبراهيمنا " وهما كمرج البحرين ال يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان ..
هذا هو إذن دور النخب الوطنية املثقفة التي عليها أن تكون ممن قيل 

عنهم )َوِليُنِذُروا َقْوَمُهْم إِذَا َرَجُعوا إَِليِْهْم َلَعلَُّهْم يَْحذَُروَن(.

قراءة في كتاب

هشام  الشاعر   إرصار  يتأكد   الجديد  اإلصدار  بهذا 
الورتتاني عىل مواصلة  مرشوعه الشعري  الفريد واملتفرد  
النصوص  من  بطوفان   املتخمة  الثقافية   ساحتنا  يف 
النثرية التي ال تستجيب لجمالية القصيدة سواء بإيقاعها 

املعلن أو إيقاعها الرسي...
واملالية  اإلقتصاد  علوم  درس  الذي  الورتتاني  هشام 
ولكنه درس الفلسفة أيضا وال أدري ما إذا كانت الفلسفة 
اإلقتصاد وعلم  لعله  أو  الشعر  اىل متاهة  التي قادته  هي 
يف  سواء  املبدعني  من  الكثري  أهدانا  الذي  واألعمال  املال 
إعتقادي  يف  األقرب  ولكن  املوسيقى..  أو  الرسم  أو  األدب 
هي التنشئة اإلجتماعية واألرسية التي أٌهلته لنحت مثل 
أو  اإلبداعية  الجمل  هذه  وصياغة  الشعرية  الصور  هذه 
ربما تجربته الحياتية هي التي جعلت قصائده  عىل هذا 
لتقنيات  الكامل  واإلتقان  والشفافية  الرقة  من  املستوى 

اللغة الشعرية املعارصة... 
قصائد  هشام الورتتاني ال تتوسل اإليقاع بل يتوسلها.. 
هي  البساطة.  لدرجة  ومعقدة  التعقيد  لدرجة  بسيطة 
شارع   حانات  يف  معيشا  واقعا  بل  يوحى  وحيا  ليست 
الحبيب بورقيبة وأزقته املاكرة... هي قصائد صيغت عىل 

حانات  بني  جولته  يف  الدوعاجي  طريقة 
هنا  وهشام  املتوسط،   األبيض  البحر 
يتجول بني حانات تونس مقتنصا حاالت 
وموسيقيني  شعراء  من  البوهيميني 
محافظا  حياتهم  يشاركهم  ورسامني.. 
عىل بذخ نصه وشكله وجنونه الذي انتج 
مثال   L›unIvers قصيدة  القصائد.  هذه 
صورا  فيها  رأيت  بصدق..  لبى  خلبت 
الطيف  شخوص  ملختلف  اإلبداع    عالية 
القرن  ستينات  منذ  والثقايف  السيايس 
لنا صورا عن  أنها كشفت  املايض  حيث 

حانة الكون  لم يظفر بها غريه. 
يف  صيغت  الشعرية  املجموعة  هذه 

كتاب من الحجم املتوسط يحتوي عىل 163صفحة موزعة 
يعتمد  الذي  الحر  الشعر  يف خانة  تندرج   عىل33 قصيدة 
عىل التفعيلة... لكن هشام الورتتاني يميض بقوة إىل  أعقد 
أشكال الشعر  وأصعبها، القصيدة العمودية  الكالسيكية  
التي جعلت من الشعر ديوان العرب  وعنوان تميزهم  عىل 
شعوب املنطقة من كلدان ورسيان وآشوريني  وفراعنة..  
الديوان  برصيا  يف شكل نص نثري   تبدو  بعض قصائد 
واملتمرس  املتمكن  القارئ  لكن   قصرية،  قصة  يرسد 
الحقيقة  يف  نثرا  هو  اعتقده   ما  أن  يكتشف  ما  رسعان 
قصيدة رسدية وغنائية تستجيب  لتقنيات  شعر التفعيلة. 
إستعراض له ما يربره كأنما أراد أن يقول لشعراء النثر ال 
أني متأكد  أكتب ما تكتبون  وال أشعر بما تشعرون مع 
تماما بمدى ولع وشغف الشاعر بالنثر وتقنيات وتحدي 
كبري أراد من خالله   صاحب املعرفة  العلمية الصحيحة 
والتكوين الفلسفي العميق يف أعتى الجامعات التونسية، 
واملحظور  السائد  لتجاوز  شعريني  خطني  بني  املزج 
وإرساء منهج جديد للكتابة الشعرية سالكا بذلك طريقا 
من رواده سعد يوسف وسليم بركات  ومحمود درويش و 

منصف الوهايبي... 
التعليم  أستاذ  هو  كبري  تونيس  مبدع  الكتاب  قدم 
رضا  العود  أسطورة  للموسيقى  األعىل  باملعهد  العايل 
الشمك، الحائزة ألحانه عىل أغلب جوائز مهرجان األغنية 
قصائد  يف  واملعلن  الكامن  اإليقاع  أغراه  فقد  التونسية، 
التأليف  نصف  هو  طبعا  الورتتاني،فاإليقاع  هشام 

املوسيقي وعموده الفقري،..

سياق  يف  الشاعر  قصائد  تنساب 
تكاد  حتى  الحياة   بصور  زاخر  موسيقي 
تصل بنا إىل ما وراء البياض األبدي...فحتى 
العوالم السفلية التي يتحدث عنها، ينقلها 
بصورة جمالية عالية تجعلنا نعانق عوالم 
تحيلنا إىل جمالية القبح عىل طريقة بودلري 
يلتقط  اآلسنة   الربك  وريمبو....ففي 
الشاعر أروع الصور  وأجملها، إلتماع  املاء  
وحرارة  العشاق  تنهيدة  الطري،  وتحليق 
العشق  بلذاذة  نشعر  تجعلنا  التي  القبل 

وتلقي بنا يف شبقيته القاتلة... 
ال ثبات للمكان  وال تحديد للزمان يف قصائده ، متحولة 
هي األزمنة واألمكنة  يف تحليق فني بني مواطن الجمال 
بوسعيد  بسيدي  امليناء  مقهى  ...فمن  القبح  ومواطن  
حانة  صخب  إىل  املتوسط  أمواج   عىل  الراقصة  ونوارسه 
وحرشجة  املهمشني  واملبدعني   الفنانني  وهذر  الكون 
الجديد،يهيم  املشهد  قارعة  عىل  املتهالكني  السياسيني 
الشاعر بني األلم والسكينة، بني الحزن والفرح ويحملنا 

إىل عاملني متناقضني. 
يقول هشام :

يف الحانة الحمراء قرب كنيسة القديس سان فانسون 
يجتمع الرفاق وكل من جار الزمان عليه ....

جوره   يف  ومتقلب  بدوره   متحول  هنا  والزمان 
الجمال والقبح  ومكامن   التي تطرق مكامن   كقصائده 

األلم والذة...

لهشام  الثاني  اإلصدار  هو   اإلنتظار   سئمت  عذرا 
الورتتاني بعد ديوانه األول بال ِقبلتني  ...يف تجربة تحافظ  
عىل خصوصيات القصيدة  الحديثة ...وتغامر  باستثارة 
شعري  مرشوع  إطار  يف  جديدة  فنية  عوالم  إىل  القارئ 

متكامل  ...مسرتسل وواعد...
وعذبة  صادقة  شعرية  مجموعة  كرسته  مرشوع 
كمياه الينابيع املتدفقة من أعايل الجبال وروائح الياسمني  

املنسابة يف سفوحها ...

محمد السبوعي

هشام الورتتاني

سرديات شعرية في متاهات باب البحر :

قراءة يف كتاب »عذرا سئمت االنتظار«
هلشام الورتتاين 
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أّي تونس نريد؟
الوطن األخرض أم ُمزاق* املجتمع االنقسامي؟

د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

1. “إيالة السلطان” أم “الوطن 
التونسي”؟

“إيالة تونس” أو “وجق تونس” أو “بايلرباي 
تونس” أو أيضا “والية تونس”: 

يف  العثمانية  املصادر  تسميها  كانت  هكذا 
الحفصية  املصادر  وسّمتها  الحديثة،  العصور 
“عمل  و  السلطان”  “إيالة  الوسيطة:  الفرتة  يف 

السلطان”.
يف  ت1406(  خلدون)  ابن  تفرد  حني  يف 
"تاريخه" باإلشارة إليها بعبارة "ُقطر إفريقية".
يف   )1605 ت  عظوم)  ابن  القايض  كان  وإذا 
عرش  السادس  القرن  خالل  يتحدث  "أجوبته" 
املرابط  بن  املنترص  فإّن  إفريقية”،  “عمالة  عن 
1647( املعارص  أبي لحية)ت بعد  ابن  القفيص، 
له تقريبا يتحدث يف “نور األرماش” عن “عمالة 

تونس”.
1550( الشهري  محمد بن الحسن الوّزان)ت 
يسميها   Léon L' AfrIcaIn اإلفريقي   بليون 

بوضوح "مملكة تونس".
تحدث  فقد   )1737 الرّساج)ت  الوزير  أما 
عنها يف  “ الحلل السندسية يف األخبار التونسية”، 
أبي  ابن  تملك  الذي  للرتدد  نهائيا  حدا  فوضع 
دينار، يف كتابه "املؤنس"،  بني إفريقية، وتونس. 
وهو تردد يبدو أنه لم يحسم يف كتاب “امَلرَشع 
محمد  بن  َمحمد  املؤرخ  يرتدد  حيث  امُللكي” 
“اململكة  بني   )1772 )ت  يوسف  بن  الصغري 

التونسية” و”ُقطر بالد إفريقية”.
وصوال إىل ابن أبي الضياف )ت 1874( الذي 
"الوطن  مصطلح  استعمل  من  أول  أنه  يبدو 
التونيس" منذ أواسط القرن التاسع عرش، بعد أن 
قرن إسم تونس، يف كتابه " اإلتحاف"، وإىل األبد، 
منذ سنة 1857  عىل األقل،  بـ”عهد األمان” أي 

بأول تجربة دستورية يف العالم العربي.
"تونس الخرضاء" هكذا سّوقت لها الكتابات 
التمجيدية واملتداول الشفوي الجمعي، حتى قال 

فيها "الفتى الدمشقي" نزار قباني متيما:
" يا تونس الخرضاء،

 جئتك عاشقا،
 وعىل جبيني وردة وكتاب".

 ،)1934 )ت  الشابي  القاسم  أبو  واختصها 

تونس   “ سماها  بقصيدة  العظيم  شاعرها 
الجميلة ”.

ت  الثعالبي)  العزيز  عبد  الشيخ  واختار 
1947( لكتابه التأسييس للحركة الوطنية عنوانا 

هو “ تونس الشهيدة ”.
من  اتخذ  فقد   )1949 ت  ثامر)  الحبيب  أما 

عبارة “ هنا تونس” عنوانا لبعض مصنفاته.
1957(، " زعيم الشباب"،   عيل البلهوان) ت 

هو اآلخر  ألُف كتاب “ تونس الثائرة ”.
 2003 عام  أخرج  فقد  الجبايل  توفيق  وأما 

مرسحية تحت عنوان “ هنا تونس”.
مع  بدأت  أخرى  عناوين  برزت  باملقابل 
 “  :frédérIc MItterrand ميرتان   فريدريك 
السنوات  يف  ووصلت  وترقص”،  تغني  تونس 

األخرية إىل “ تونس السكرانة”.
 

2. تونس أم إفريقية؟

فيها  سيتحول  التي  البينية  الفرتة  سياق  يف 
األدنى"  "املغرب  أو  "إفريقية"  من  البالد  إسم 
دينار  أبي  ابن  كتب  الرشقية"  الرببر  "بالد  أو 
إفريقية  أخبار  يف  “املؤنس  كتابه   )1690 )ت 

وتونس”.
والطريف هو ما يعطيه عىل غرار اإلخباريني 
رغم  للتسميتني  فيلولوجي  تفسري  من  العرب 

أنهما مجرد تعريب صوتي:

إىل  بالنسبة   ”tunes“ الالتيني  للطوبونيم  ا. 
تونس،

ب.  ويشء ما شبيه بهذا بالنسبة إىل تسمية 
.”afrIca“ البالد ككل أي أفريكا

وهي التسمية التي ستمتد لتصبح دالة عىل 
فضاء القارة السمراء بأكمله.

الفيلولوجية  القراءة  هذه  يف  والطريف 
للتسمية املفارقة بني مداليل:

املجال  أي  امليم(،  عىل  )بضمة  "امُلزاق"،  أ، 
الجغرايف الذي تتمزق فيه السحب.

لقلوب  “امُلفّرقة  بمعنى  و"إفريقية"  ب. 
نُسب  أو  الخطاب،  بن  عمر  قال  ما  عىل  أهلها” 

إليه.
ت. ثم تونس؟

يذكر  ما  عىل  إسمها  اشتق  إنما  التي  تونس 
ابن خلدون من وصف سكانها والوافدين عليها 
الضيافة  وكرم  املعارشة  طيب  من  به  ُعرفوا  ملا 

وحسن الوفادة،
 تونس التي تؤنس من زارها، 

ومن أقام بها، 
ومن اجتاز عليها، 

ومن تثوي رفاته يف ترابها.
 ماذا نريدها نحن التوانسة اليوم؟

3. "تونس الخضراء" أم "تونس 
الفقيرة حسا ومعنى"؟

ما نريد،
* هل هو تونس:

– بمعنى “امٌلزاق”،
 ُمزاق املجتمع االنقسامي و” األوطان الكثرية 
العصائب ”،  وهي أوطان “ قّل أن تستحكم فيها 

دولة ” والعبارة لصاحب "كتاب الِعرَب"؟
ال  أن  “السيما  اللغوي،  إفريقية  وبمعنى   –
املعنى  وهو  اللغة"،  إطار  خارج  لألسماء  وجود 
الذي أشار إليه صاحب “التكميل املشفي للغليل” 

يف قوله:
يف  فهي  إفريقية،  سّماها  من  الله  “رحم   
الِفراق والقهر دايما، وأظّن أن هذا الفراق دايم”.

بن  الصغري  محمد   بن  محمد  من  انتهى 
يوسف.

 L' الربوقنصلية  أفريكا  معنى  عىل  تونس   –
املنبثقة عن التوسع   afrIque  Pro consuLaIre

الروماني وما شابه هذا املعنى؟
قال  كما  خرضاء"،  تعد  "لم  التي  تونس   –

أحمد مطر،
الباجي  بعبارة  األنس”  تونس   “ أم   *
املسعودي)ت 1880( صاحب "الخالصة النقيّة" 
و"عقد الفرائد يف تذييل الخالصة وفوائد الرائد"؟
التي  تونس  ممكنة،  تونس  أخرى،  تونس 
صدر بها بدر شاكر السياب)ت 1964(  قصيدته 

“يوم الطغاة األخري”:
"كل جبّار  بها يُقَصُف"

ما  فيها  جديد  أفق  ألي  قيمة  ال  التي  تونس 
والديمقراطية  الحرية  بقيم  موصوال  يكن  لم 
املفارقة  تونس  للوطن،  والوالء  باآلخر  والقبول 

قطعيا ونهائيا لكل مسعى إلحاقي باآلخر ،
بتعبري  ومعنى”  ا  ِحسًّ الفقرية  “تونس  ال 
صاحب  كتاب "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك 

تونس وعهد األمان"؟
بعبارة   " وأدبيا  ماديا  الفقرية  تونس   " ال 
كتابه  يف   )1950 الورتتاني)ت  املقداد  محمد 

الرحيل "الرُبنُس يف باريس"!

  BYzacene ملصطلح  العربي  املقابل  *هي 
العرب عىل  أطلقه  الذي  الجغرايف  املصطلح  وهو 
شمال  عىل  أطلق  ملا  التونيس  الساحل  منطقة 
واعطوا  الربوقنصلية،،  افريكا  مصطلح  البالد 
بمعنى  لغويا،،،  تفسريا  الصوتية  الرتجمة  هذه 

املجال الذي تتمزق فيه السحب،،

»ال تحزن فإّن األفكار لها اجنحة«، ابن رشد

تونس، جائزة نوبل للسالم، 2015

 أنا يـا تـونس الجميلـُة فـي لـجِّ
الهـوى قــد ســبحت أّي ِسـباحْه  

ي ِشـْرعتي ُحــبُِّك الَعميــُق وإنِـّ
قــد تــذّوْقُت ُمــّره وَقراحــْه  

أبو القاسم الشابي

عهد تونس للحقوق والحرياتعهد األمان: يقظة شعب
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عايشت مراحل ثقافية مهمة يف تاريخ تونس، وخاصة 
الدولة  طرف  من  املبدعة  املرأة  ودعم  املرأة  تحرر  مرحلة 

التونسية، ما هو تأثري ذلك عىل مردودك األدبي؟

لم  تلقائية  بكل  السبعينات  بداية  يف  حياتنا  نعيش  كنا 
وبصفة  متوفرا  ذلك  كان  بل  حريتنا  افتكاك  يف  نفكر  نكن 
وكانت  أوجها  يف  كانت  الشخصية  األحوال  مجّلة  تلقائية.  
املرأة تشق طريقها بكل اعتداد خاصة يف الجامعة  حيث كنا 
عندها  الجنسني.  بني  تفرقة  دون  الّطلبة  كافة  مع  ندرس 
كنت أشق طريقي مع األدباء الشبان) بني فتيات وفتيان(

بالحرج.  أو  بالضغط  نشعر  فال  املرشفني  تشجيعات  مع 
الوطنية  اإلذاعة  يف  قصيص  أوىل  نرش  من  تمكنت  وهكذا 
من خالل حّصة "هواة األدب" التي يديرها األديب املرحوم 
الشاعر أحمد الّلغماني. وكان يدعو كل شهر لتقييم األعمال 
التي يرسلها رواد الحّصة الكتاب واألساتذة أمثال مصطفى 
الفاريس والعرويس املطوي  وفرج الشاذيل وغريهم  فريتّبون 
التي  الكتب  يف  متمثلة  الجوائز  ويمنحونا  الفائزة  األعمال 
يف  قصصنا  ننرش  أصبحنا  الوقت  ذلك  ومنذ  يختارونها. 
هذا  كل  كان  الفكر(   / الثقايف  العمل   ( واملجالت  الجرائد 
يشّجعني عىل الحضور واملثابرة واالنخراط يف نادي القصة 

الذي دفعنا  إىل النرش يف مجّلة "قصص" وغريها.

الفكري  أفقك  أثرت  كيف  فيها،  عشت  التي  البيئة 
واإلبداعي؟

عشت يف بيئة ثقافية. خاصة بالنسبة إىل أبي الذي كان 
مثقفا وهو متخرج من جامع الزيتونة وكان ينظم الشعر 
ويرتّدد عىل  جمعية الرشيدية . كان مرجعي الثقايف يف البيت و 
قامويس اللغوي يشرتي لنا الكتب كما يشرتي لنفسه وكان 
من بني أترابه أبو القاسم الّشابي والطاهر الحداد وكنا نرى 
كتبهما يف بيتنا مع كتب جرجي زيدان واملنفلوطي وغريهما 
ونحن يف سّن صغرية. انضمامي إىل نادي القصة كان بفضل 
الشاعر املرحوم أحمد الّلغماني  الذي قدمني  بعد أن أحرزت 
املطوي  العرويس  يس  إىل  األدب  هواة  حصة  يف  جوائز  عىل 
وحرضت أول حّصة) بالنسبة يل( يوم سبت من شهر أكتوبر  

يف الوردية مع أدباء  كنت أراهم ألول مرة.

فضاءات املدينة وجمالية الفن وعمق الصور، هل أثرت 

كل هذه العنارص عىل أحداث قصصك؟

وهي  العتيقة  املدينة  بفضاءات  أتأثر  أن  طبيعيا  كان 
األمكنة التي ولدت ونشأت فيها وتابعت دراستي االبتدائية 
وأصواتها  هناك  من  تأتيني  كانت  .شخويص  بها  والثانوية 
البيت  وذلك عرب باحة   تأتيني  حتى وإن كنت داخل  كذلك 
بربدها  وسحبها  بشمسها  السماء  نحو  املفتوحة  الدار 
الّزاجل كل  ومطرها وبمرور طيورها وخّطافها وحمامها  

يوم عرب فضاءاتها املتعّددة.

رغم كتاباتك القصصية الواقعية استفدت من تراث ألف 
هذا  حول  ثقافتك  جانب  اىل  الشفوي،  واملوروث  وليلة  ليلة 
الحكي الخيايل العجيب هل من مؤثرات يف البيئة التي عشت 

فيها، هل كان هناك حكاء أو حكاءة يف بيئتك؟ 

منذ الطفولة تمثّل هّمي الوحيد يف االستماع إىل الحكاية، 
وخاّصة االستماع إىل الحكايات التي يرسدها لنا عّمي يف بيت 
يف  أو  العطل  أيام  الّليل  يف  العتيقة(  باملدينة  الكائن   ( جّدي 
ليايل  اآلحاد. وعندما أصبحت أجيد القراءة والكتابة شغفت 
بمطالعة القصص. وكان أبي يشّجعني عىل ذلك ويشرتي لنا 
الكتب وكذلك كانت تفعل  املدّرسات التونسيات والفرنسيات 
عىل   مدمنة  أصبحت  املطالعة.  عىل  يشّجعننا   كن  الاّلئي 
أنهي  مراجعة درويس حتى  أختيل  أن  الكتب . فما  قراءة  
بكتابي ألعيش تسلسل الحكاية يف سكون وصمت متقّمصة 

حياة الشخوص وكأنّني أعايشها . 

وماذا  إليك،  عهدت  التي  الثقافية  املسؤوليات  هي  ما 
أضفت لها، وما هي رؤيتك املجددة؟

بإعداد  كلفت  اإلطار  هذا  ويف  بمهمة  مكلفة  كنت 
النصوص القانونية لوزارة الثقافة ومؤّسساتها مثل املرسح 
ومتابعتها  وغريها  الوطنية  املكتبة  الحكمة،  بيت  الوطني، 
وذلك  الرسمي.  بالرائد  صدورها  حتى  املعنية  الهيئات  مع 
أي  اآلداب"  بـ"إدارة  كّلفت  ثم  الوزير.  السيد  من  بتكليف 

إدارة الكتاب حاليا.

الوزارة  صلب  يف  أدبية  تحكيم  لجان  بعض  يف  عينت 
"الحياة  مجّلتي  تحرير  لجان  يف  عملت  كما  وخارجها  
التسعينات  أوائل  يف  وانتخبت  "قصص"  ومجلة  الثقافية" 

وقتها  إيل  وعهد  التونسيني  الكتاب  التحاد  املديرة  الهيئة  يف 
الرايس  حياة  صديقتي  مع  القصاصني  نادي  بتنشيط 
للفعل  كممارسة  الشخصية  تجربتي  من  لها  ...أضفت 
الثقايف ومتابعته واملشاركة يف إعداد الندوات  واملشاركة فيها 

يف الداخل والخارج.

يستدعي  الحب  وذلك  حبه،  يستدعي  الثقايف  العمل 
الثقايف دون  الثقافة والعمل  التضحية بالوقت فإذا ال نحّب 
حسابات فال فائدة ترجى من هذا العمل.هذا العمل يتطّلب 

الّصرب الكثري والبعد عن الحسابات.

الباشا إىل املرىس، كيف أثرت هذه األمكنة عىل  من نهج 
بناء ذاتك اإلبداعية؟ وما هي خصوصياتها؟

األمكنة  تختارنا  وقد  شخصيتنا  عىل  كبري  تأثري  للبيئة 
ويخيّل إلينا أنّنا نحن الذين نختارها. يف املدينة العتيقة ولدت 
وهي مثل بيتي الكبري فكل زقاق وكل نهج يروي ما عشت 
يف يوم ما وأنا أتخطى فضاءاته الضيّقة يف مظهرها لكنها 
واسعة يف مخيّلتي التي غّذتها طوال حياتي هناك.أحسست 
ألنها  مشاركاتي  إحدى  يف  طليطلة  زرت  يوم  إليها  بحنني 
تنقصها  لكن  تاريخها   عىل  محافظة  جميلة  مدينة  كانت 

أرواح من هجروها...

ما هي املشاكل التي تعاني منها الساحة الثقافية حسب 
تقديرك؟

وتسارع  البعض  تجاهل  من  الثقافية  الّساحة  تعاني 
أقول  بالدنا  مثل  صغرية  بالد  ويف  الظهور  إىل  اآلخر  البعض 
للمتسارعني مهال فالعمل الثقايف يستحّق التّأني حتى يبقى 

أما العمل املترّسع يميض هباء...

رائدات  تظاهرة  ضمن  املكرمات  الرائدات  من  كنت 
األديبات  للمطالعة، وكنت من  العامة  اإلدارة  أطلقتها  التي 
املكرمات ضمن منتدى الفكر التنويري إرشاف محمد املي.. 

ما رأيك يف مثل هذه التظاهرات؟

بعض  يزيل  الحالتني  يف  وهو  التكريم  بهذا  سعدت 
الثقايف  العمل  يف  التفاني  رمز  كانت  أسماء  عن  التشويش 

ودون مقابل أحيانا.

القاصة وكاتبة األطفال نافلة ذهب
لـ"الشارع المغاربي" :

الّساحة الثقافية تعاين من جتاهل البعض 
وهتافت آخرين عىل الظهور
تأثرت بفضاءات المدينة العتيقة

التي ولدت ونشأت فيها
حاورتها: هيام الفرشيشي

نافلة ذهب من قامات السرد التونسي. هي قّصاصة وكاتبة لألطفال. بدأت رحلتها مع الكتابة منذ 
أو  “النسوية”  نبرة  لها  لم نسمع  ذلك  ومع  التونسية،  المرأة  تحرر  مرحلة  وعايشت  الستينات  أواخر 
االحتجاج على الواقع الذكوري عكس كاتبات جيلها الالتي عبرن عن العالقة الصدامية بين الرجل والمرأة 
في كتاباتهن، بل عاشت في بيئة متنورة،  تؤمن بحق المرأة في التعليم والثقافة واإلبداع، و عبدت لها 
مسلك نحت كيانها بأسلوب سلس منفتح، لتقبل على الكتابة بشغف من يروم الفن والجمال و إبداع 
الحكاية في قالب من الصور التي تجذب القارئ وتمنحه لحظات المتعة والسحر، مستفيدة من تقنيات 

الحكي الشعبي ومن آفاق التجديد في القص.
دخان،الشمس  من  أعمدة  وهي  قصصية  مجاميع  وست  لألطفال،  قصة   36 ذهب  نافلة  رصيد  في 

واإلسمنت،الصمت،حكايات الليل، هارون يأخذ المنعطف، وشرفة على البحر…
"الشارع المغاربي" التقى الكاتبة للحديث حول مسيرتها اإلبداعية.  
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يعد أحمد شاكر بن ضية من املوجة الشعرية الجديدة يف تونس 
فالشاعر  الرسيع،  واالنتشار  االستسهال  طريق  تسلك  لم  التي 
عىل  يشتغل  فتئ  ما  بل  اآلن،  حد  إىل  شعري  ديوان  أي  ينرش  لم 
القصيدة  إىل  النثر  قصيدة  من  الكتابة،  أشكال  يجرب  نصوصه، 
قصائده  يف  العضوية  الوحدة  تجلت  الحالتني  ويف  العمودية، 
املتماسكة.  فالشاعر يتعامل مع الشعر كألعاب فنية تحرض  فيها 
روحه يف تجلياتها املختلفة. فإذا بها تكتيس بالرموز واالستعارات 
والتأمالت والتفاصيل املرئية، تستحرض عنارص الحياة بوجهيها، 
وجه يضيفه اإلبداع الذاتي ليعطى لحركة الطبيعة والكون معنى، 
مستسلم  إبداعي  غري  ووجه  اإلنساني،  الوجود  معزوفة  فتتجىل 
للعالم الخارجي هو وجه اإلهمال وغياب املعنى… فالشعر النثري 
هو قصة تبحث عن أحداث مدهشة، والشعر املوزون هو القدرة 

عىل إطراب املتلقي وتحريك أوتار الروح وانتشاء الذهن.

موسيقى الروح في “باب الشعراء”
 

الشاعر هو الذي يحمل املوسيقى يف باطنه ويبثها يف اللغة عرب 
إيقاع الحالة التي يعيشها أثناء الكتابة.  ويصور املعنى عرب رسالة 
بالرقة  املشحونة  واللوحات  واملالمح  واملشاهد  بالصور  مشفرة 

والعاطفة.
ولغة الشاعر غري منفصلة عن ذاته وتجاربه الخاصة يف عملية 
ورعشاتها.  الروح  وذبذبات  اإلحساس  لغة  إنها  املعنى،  تشكيل 
وذلك ما ملسناه خاصة يف قصيدة “باب الشعراء”، فهو باب النشيد. 

وهي معارضة لقصيدة الحرصي “يا ليل الصب متى غده”:
 

ُدُه للباب شفاٌه تُنِشدُه * نَغًما، والّروح تُردِّ
تَدعو الغاوين إىل بلٍد * أنهاُر الشعر تُعّمدُه

من ذا يتتبّع أغنيًة * يف رحلة عشٍق تُجهُدُه؟!
ال نور له إالّ قبٌس * من برق اللَّحن سريشُدُه

يميش يف األمِس عىل وتٍر * مشدوٍد ينقرُه غُدُه
ُدُه لن يعرُبَ ُغنّتها خطٌو * َكرَسَ اإليقاَع تََردُّ

ُدُه لن تفتَح باب الرسِّ له * ما دام الّريُب يُصفَّ
هل يسمع َرجَع مآذنها * وصدى الرتتيل يهدهدُه؟!

ورننَي َخالِخِل ِنسوتَِها * يُشِعْلَن "اآلَه" فتوِقُدُه
هل يسمع آِلهًة َهَمسْت * للطنِي فجّن توّرُدُه

ُدُه  وبَرْت من لحن أنوثتها * سهًما يف القلب تسدِّ
ـ سرتى باب الشعراء غًدا * قالت للصبِّ تواعُدُه

فانصبَّ الليُل عىل غِدِه * "يا ليل الصبُّ متى غُدُه"؟
 

والشعر  الشعراء،  باب  من  منبعث  والنغم  النغم،  تردد  الروح 
يجذب الغاوين ... الشعر هو النشيد وإن لم يولد ملحن فهو مجرد 
القصيدة  بالغد.  األمس  تربط  بعضها،  إىل  تشد  األوتار  هي  نثر. 
واللحن  واألغنية  والنغم  “النشيد  موسيقي:  معجم  عىل  تنضوي 
تردد  باألصوات فهي  املقرتنة  األفعال  أما  والغنة واإليقاع”،  الوتر 
وتدعو وترشد لتتحول إىل طريق الرؤيا، تفتح باب الرس من خالل 
رجع  القدسية  الروحية  الحالة  هذه  تلبس  ثم  والرتاتيل،  املآذن 
للتعبري عن الخصوبة  الروح بالحس  إلباس  إىل  الصدى والهدهدة 
بها  فإذا  املرأة.  خلخال  رنني  خالل  من  للموسيقى  نصغي  حيث 
املتوردة  األنوثة  تعكس  العشق،  نار  يوقد  الدفني  الوجع  أصوات  

كإرشاقة الرغبة يف طني الجسد.

قصيدة النثر : قصة قصيرة
قصيدة  نقتطف  ضية  بن  شاكر  ألحمد  النثر  قصائد  بني  من 
عنونها ب” قصة قصرية” هي قصة الفصول األربعة، أضاف لها 
الفصول  هذه  لكل  السابق  هو  الخامس  والفصل  خامسا.  فصال 
ألنه يعرب من خاللها عن دوافع الكتابة الشعرية… عن عالم داخيل 
فتربز  مكربة  بعدسة  يراه  الخارجي،  العالم  تفاصيل  يتفحص 
فجواته،  عن  يتغاىض  وال  العالم  هذا  يجمل  ال  الخفية،  تفاصيله 
الرغبات  الشعرية،  الكتابة  نزعة  تتحدد  التفاصيل  تلك  ففي 

إطار،  من  الرؤية  العتيقة،  واألوجاع  العميقة  اآلالم  املطموسة، 
الحدث يف حالة انتشاء واضح بلحظة الكتابة وروائح حرب  يوقظ 

املعاني الكامنة… 
ما كنّا برشا أو طريا..

ما كنّا طينا أو خفقة روح شاردة..
ما كنّا شيئا يغرق أو يطفو..

نحن فقط ما يكتب هذا األلم اللغوّي من الرغبات،
ونحن خاليا حروف الشوق تنّئ بها األجساد الورقيّة،
نحن الدورات الحربيّة يف أوردة األبطال القصصيّة...

كان  الكلمات عىل شفتينا،  والتقت  روايتنا  درب  تقاطع  حني 
زمان القّص يقاس بنبض خطاف فزٍع،

ومكان القّص شباك الليل الهّشة،
واألحداث: سنرشب نرشب حتى تفرغ كل دنان أبي نّواٍس من 

رائحة الحرِب..
ونكتب نكتب حتى تجّف قصائده من طعم الخمرْه..

يتقاطع الجانب الرسدي مع شعرية الدهشة فلم يولد النص  
من تأمل العالم الواقعي،  بل تنفذ الصور اىل عوالم النفس،  فال 
الربيع،  نجد رسد الخيال والصور  الربيع، بل عالمات غياب  نجد 
الحدث،   أهمية  القصيص  الرسد  من  يأخذ  قد  فالشعر  املتخيلة،  
لكنه الحدث الغريب عىل غري هيئته العادية: لذلك يميض الشاعر يف 
نسج تفاصيل جديدة للمشهد، هو يحدد مفرداته،  مفردات تتوجه  
لذهن القارئ لتحدث لديه حالة الغرابة. تنبثق من خالل ربيع ثان 
يعيشه الشاعر هو ربيع عاطفي، هو ربيع الحب، التالقي، الوصل 
بني الحبيبني، الربيع هو األنثى الحارضة، االهتمام ، الشغف، فال 

ربيع بغيابها:
األزهار التي أهملتها، ذبلت/ األشجار التي لم تسقها، يبست

األرض التي لم تقذف فيها نطف القمح، تشققت/ العصافري 
عن  كّفت  أعشاشها/  ودفء  قوتها،  لها  تهيّئ  لم  التي  التي 
تحت  أريجَها  وَدَفنَت  ألوانها،/  كتَْمَت  التي  والفراشات  الغناء../ 
الذين  األطفال  الرفرفة../  عىل  تقوى  تعد  لم  الظامئة/  البتالت 
والعصافري  واألشجار  األزهار  يجدوا/  ولم  باكرا/  استيقظوا 
والفراشات../ خبّأوا ضحكاتهم تحت وسائَد من ملح/ وأطفأوا 
أحالمهم الخرضاء/............/ فكيف ظنَنَت -إذن- أنَّ غيابَك../ 

ال يُضري الربيع؟!!

خلقه  يف  اإلنسان  يساهم  الذات،  ربيع  هو  الشاعر  ربيع 
تعكس  فهي  الطبيعة  بخصوبة  بعنايته،  واهتمامه،  بلمساته 
خاللها  من  يزرع  الشعرية،  لغته  عىل  وتأثريها  الروح  خصوبة 
تهيئة  وتشققاتها،  تصدعاتها  وتلملم  لتلتحم  النفس،  يغذي  ما 
أسباب اإلنشاد وقد اقرتنت منذ الزمن القديم بمواسم الحصاد، ان 
استدراج الفراشات عىل الطريان هو نرش كل االلوان املبهجة فال 
طريان يف أرض قاحلة، إنه العالم الخارجي الذي يصنعه اإلنسان 
مع الطبيعة، إنه الفعل، الحضور، الجدوى، فالشعر خلق، يجمل  

الطبيعة  من خالل اقرتاب اإلنسان منها. 
يف فصل الخريف تبدو قصة الشاعر هي قصة الرموز، وليست 
قصة واقعية تذكرنا بمشاهد عشناها مع هذه الفصول، فهي صور 
تتصل لتنفصل، تخلق عالقة جديدة بني الذات والعالم الخارجي. 
وبالتايل يرشع القارئ يف تمثل املشهدية الجديدة. مشهدية اإلهمال، 
االرتواء.  وعدم  واالصفرار،  واليبس،  والبؤس،  والغربة،  والحزن، 
ينتقي الصور التي تجسد الالمباالة وعدم العناية بتفاصيل الحياة 
ورونقها، املقعد املكسور يدل عىل يد عبثية، الوردة املجففة هي 
عدم العناية بسحر العطور، كتاب مقدس يف قرص يدل عىل حكم 
مطلق، حذاء مثقوب يف حفلة رقص يدل عىل الفقر، كلها تعكس 
الشاعر  للخريف… وبذلك يحمل  اآلخر  الوجه  إنه  الكئيبة  املالمح 
الوجه  رؤية  جوانبه،  بكل  الصور  أوجه  تتحمله  ما  طاقة  الشعر 
والقفا، حث الشعر عىل الجهد واملجاهدة واملكابدة للحفر يف لغة 

صماء كي تكشف عن عوالم الحياة املشتهاة… 
وحزينًا،  مهجورٍة/  حديقة  يف  مكسوٍر  مقعد  مثل  ُمهمالً، 
مثل وردٍة مجففة يف كتاب مدريس/وغريبًا، مثل كتاٍب مقّدٍس يف 
قرص/وبائًسا، مثل حذاء مثقوب يف حفلِة رقص/ نظراتُك اليابسة 

تتقاذفها الرياح../
هناك  املوحلة/كنت  الربك  عىل  تتساقط  الصفراء  ومالمحك 

دائًما../
لحوافر سيلها../  وتعبُّد ظهرك  املاء/  لقوافل  الطريق  تكنُس 

لكنَّك أبًدا لم ترشْب
يرى الشاعر الحفر والتجويفات والخربشات والزوايا املتآكلة 
دافئ  آمن  الرغبات يف عالم  توتر، عن عدم تحقق  تنم عن حركة 
.. هو الشتاء فصل العراء ورجفات املرشدين وصقيع األمنيات… 
الشعر حلم بعالم دافئ، موسيقى تعزف ألمل قادم ولكن الشاعر 

يعرب عن خيباته وهو يرى العالم من الزاوية الخلفية. 
ألتقط قمل الذكريات العالق يف كل حرف محفور عىل شجرة

يف كل خربشة عىل جدار خرب
يف كل زاوية متآكلة من رطوبة القمامة

وأفقأه.. بني أصابعي املتصّلبة من "ريح الغربي"..
أصابعي التي كانت توقظ النغمات الناعسة يف عود رشقّي

وتعزف وطنا وثريا للمرّشدين..
املوسيقى يف فصل الصيف، هو فصل االيقاع، زبد املوج ورغوته 
والصاخب  املوشوش  إيقاعها  الليل  يرتك  ابيض،  عسال  يخاله 

ولكنها تحمل إيقاعها الناعم منها يستمد الشاعر ايقاع لغته…. 
يلدغني اآلن صدی أغنية تزحف يف رأيس األجوف..

تخرج من حلقي املبحوح، وتدخل من أذنيَّ النازفتني..
أغنية كانت جدول عسل أبيض

ينبع من شبّاٍك شمعيٍّ يحرسه النحُل..
وكتابة  الصغرية،   التفاصيل  تستدرج  الشعرية  الصور 
ذاكرة  يف  الذهنية  الرتددات  الصدى،  رجع  كتابة  هي  التفاصيل 
الغائبة  الحسية  الخربات  رنني  ذاكرته،  من  صور  إخراج  القارئ، 
أو  الخمس  حواسه  مع  معني،  فضاء  يف  نفسه  يرى  واملشتهاة، 
بعضها: يتذوق مذاقات خاصة،  يصغي إىل أصوات محددة، تنبعث 
بعض الروائح يف فضاءات بعينها، يرى العالم من حوله من خالل 
إىل  إنه ترجعه  أو مقشعرة،   ناعمة  ذاتية، يسرتجع ملسات  زوايا 
الصغرية  تفاصيله  من  الشاعر  ينتقل  وبذلك  الخاص.  وجوده 
عالم  إىل  يحمله  ألنه  االندماج.  تجربة  تحصل  اآلخر،  تفاصيل  إىل 
داخيل ثري بالتجارب الجمالية ويصارع العالم الخارجي املنكرس. 
الغائبة ليشكل من خاللها القارئ صور الجمال  فتحرض املعاني 

املمكنة.

بورتريه

إطاللة على نماذج من قصائد الشاعر أحمد شاكر بن ضية : 

موسيقى الشعر وشعرية احلياة  بني  احلضور والغياب
هيام الفرشيشي
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إن تجنيس العمل األدبي ليس عملية شكلية مجردة، وليس 
هو  وإنما  القارئ،  أو  الكاتب  دون  وحده  الناقد  يهم  مشغال 
عمل رضوري لكل من القارئ والناقد والكاتب. أما القارئ فإن 
ومؤثر  النصوص  فهم  عىل  ومساعد  قراءة  دليل  األدبي  الجنس 
األدبي.  العمل  وتلقي  القراءة  فعل  يف  املعتمدة  الزاوية  تحديد  يف 
فهو رضب من امليثاق األدبي املربم بني الكاتب والقارئ )ميثاق 
روائي، ميثاق سريذاتي...(. ويذهب البعض إىل أن الجنس األدبي 
هو مجموعة من املعايري تخرب القارئ عن الطريقة التي ينبغي 
أن يفهم بواسطتها النص، فهو سلطة تضمن قابلية فهم النص 
األدبي  الجنس  بني  ستالوني  إيف  ويربط  ومحتوى.  صياغة 
والتوقع فالقارئ يندرج يف نظام من التوقعات كتوقع التخييل يف 
الرواية وتوقع الصدق يف السرية الذاتية. وأما الناقد ففضال عن 
كون الجنس األدبي وسيلة رضورية لوصف األعمال وتصنيفها 
فإنه يمثل أحد أوجه خصائص األدبية وبالتايل فإن دوره األسايس 
التمكني من قراءة نقدية أجود وعملية وصفية إنشائية أدق. وقد 
الرسدي  الجنس  لتحديد  "املهيمنة"  مفهوم  جاكبسون  اقرتح 
األخرى  العنارص  يف  يتحكم  الرسدي  العمل  يف  املركزي  فالعنرص 
إىل  البنية. وينتسب نص ما  ويعيّنها ويوجهها ويضمن تماسك 
جنس رسدي بعينه متى كانت مهيمنة فيه هيمنة كافية سمات 
الذاتي  سمة  الرواية-  يف  التخييل  )سمة  الجنس  بذلك  خاصة 

واملرجعي يف السرية الذاتية...(. وأما الكاتب فإن 
مربم  رسدي  وميثاق  كتابة  دليل  األدبي  الجنس 
شك  وال  القارئ.  مع  ضمنيا  أو  رصيحا  إبراما 
الجنس  مقولة  يواجهون  ما  كثريا  الُكتّاب  أن  يف 
اإلنكار  من  بنوع   التجنييس  والعمل  األدبي 
شك  وال  األدبي،  اإلبداع  بحرية  متعللني  والتعايل 
زعزعة  نحو  تنزع  الحديثة  الكتابة  أن  يف  أيضا 
اإلبداع  لحرية  انتصارا  األدبية  األجناس  نظام 
ولنبذ التصنيفات املتصلبة كأن يعمدوا إىل خرق 
بعض مقومات الجنس أو كرس نظامه أو تهجني 
الروائية...(  السرية  السريية-  )الرواية  األجناس 
وال شك كذلك يف أن العمل األدبي يمكن أن يكون 

أن  غري  األجنايس،  التعدد  يف  أو  الالجنسية  يف  أصالته  أو  غناه 
الجنس  ألن  تجاوزه،  أو  األدبي  الجنس  انتفاء  يعني  ال  كله  ذلك 
يدفع  التي  وبالخروق  يفرضها  التي  بالقوانني  يتحدد  الرسدي 
وتؤكده،  الجنس  عىل  أكثر  تدل  التي  هي  الخروق  إن  بل  إليها، 
القراء يستحسنون الخروق األجناسية متى لم تخّل  ولذلك فإن 
الكتابات  أغلب  كانت  وإذا  األويل.  القراءة  بميثاق  شديدا  إخالال 
مع  وتعقد  العتبات  ضمن  األجناسية  بهويتها  ترصح  الرسدية 
القارئ ميثاقا رسديا ال لبس فيه بني الرواية والسرية الذاتية فإن 
لبس  امليثاق وخلق  بهذا  اإلخالل  أصحابها  يتعمد  أخرى  كتابات 
أجنايس سواء بعدم تجنيس الكتابة أو بتجنيس مغالط وملبس 
هذا  الرايس،  لحياة  فيها"  الليل  انتصف  وقد  "بغداد  شأن  وهذا 
العمل الذي صدر يف أربع طبعات مختلفة ومع ذلك مازال إىل اليوم 
يثري إشكالية الهوية الرسدية ويختلف النقاد حول جنسه األدبي. 
األجنايس؟ وما هويته  اللبس  التي سببت هذا  العوامل  فما هي 
مرجعية  ذاتية  كتابة  أم  )رواية(  تخييلية  كتابة  أهو  الرسدية: 

)سرية ذاتية(؟ 
لعل  األجنايس  االلتباس  هذا  خلق  يف  عديدة  عوامل  ساهمت 
أخرى  إىل  طبعة  من  وتغريه  الرسدي  امليثاق  ثبات  عدم  أهمها 
روائية"  "رواية" ويف غريها "سرية  الطبعات  إحدى  يف  فالكتاب 
ويف أخرى "رواية سريية". وال شك يف أن هذه التسميات املتعددة 
رسدية  مواثيق  القارئ  عىل  وتفرض  متباينة  أجناس  إىل  تحيل 
مختلفة رغم أن الكتاب هو نفسه لم تتغري سوى طبعته. وأما 
إنماء  عىل  ترص  إذ  نفسها  الكاتبة  موقف  فهو  الثاني  العامل 
كتابها إىل جنس الرواية دون أن يكون لها من املربرات والدعائم 
والنية وحدها غري  الكاتبة-  نية  يكفي إلسناد موقفها، غري  ما 
التخييل-  الكتاب- وزعِم حضور  كافية وال يعتد بها يف تجنيس 
ولعلها تقصد املتخيل- والحال أن التخييل غري واضح وال حارض 

املتخيل  وأما  والذاتي،  املرجعي  وضوح  بقدر 
أجناس  مختلف  يف  بالرضورة  حارض  فإنه 
وأما  متفاوتة.  بدرجات  ولكن  الرسدية  الكتابة 
العامل الثالث املساهم يف غموض الجنس األدبي 
النقاد  اختالف  فهو  الرسدية  الهوية  والتباس 
غموض  من  تخلو  ال  التي  تجنيساتهم  وتعدد 
تصنيفات  حسب  الكتاب  تراوح  فقد  أحيانا. 
والسرية  الذاتية  والسرية  الرواية  بني  النقاد 
الروائية والرواية السريية ومحكي السفر. بل إن واسيني األعرج 
يف مقدمته للطبعة األخرية يصف الكتاب مرة بأنه "نص يحاذي 
السرية الذاتية" ومرة بأنه "يميل نحو التاريخ الفردي" ومرة بأنه 
"سرية حياة يف تناغمها مع سرية مدينتني عربيتني" وال يخفي 
عنا ما يف هذه التوصيفات من غموض يزيد أمر التجنيس التباسا 
الكتابة  طريقة  فهو  األهم  ولعله  الرابع  العامل  وأما  وتعقيدا. 
أن  تشأ  لم  الرايس  حياة  أن  فالواضح  ومقاصدها.  وأسلوبها 
تكتب نصها السريي/الروائي وفق مقومات جنس رسدي محدد 
أنها قصدت  الروائية إن صح زعمها  الكتابة  ولم تتقيد برشوط 
الرواية كما لم تتقيد برشوط كتابة السرية إن صح زعم  كتابة 
النقاد أنها قصدت كتابة سريتها. فهي كتابة مفتوحة بمصطلح 
األسلوب  بني  وتمزج  بطرف  جنس  كل  من  تأخذ  إيكو  أمربتو 
تقنيات  يف  الروائي  األسلوب  يظهر  السريي.  واألسلوب  الروائي 
خالل  من  الخطي  الرسد  وكرس  وحوارا،  ووصفا  رسدا  الكتابة 
وبغداد  تونس  فرتتي  بني  واملراوحة  فصول  إىل  الكتاب  تقسيم 
ومن خالل مظاهر االرتداد واالستباق والتداخل بني الذات املروية 
)الشخصية( والذات الرواية )الساردة(. كما يظهر هذا األسلوب 
الروائي يف تعدد أبعاد الكتابة كالبعد الذاتي والبعد النسوي والبعد 
التاريخي والبعد الرمزي... أما األسلوب السريي فيظهر يف حضور 
التطابق  التذكر واالسرتجاع، كما يظهر يف  الذاكرة وكثافة فعل 
بني املؤلفة والساردة والشخصية ويف تعلق الرسد كله بفرتة من 
هل  ولكن  للدراسة.  بغداد  إىل  السفر  مرحلة  وهي  املؤلفة  حياة 
يمكن أن يجتمع التخيييل الروائي واملرجعي السريذاتي يف العمل 
نفسه باعتباره جنسا هجينا يمكن أن نسميه مثال رواية سريية 
أو سرية روائية؟ ال يمكن أن يجتمع هذا البعدان- حسب رأينا- يف 
فالرواية  يلتقيان  نص واحد ألنهما يمثالن خطابني متباينني ال 

كتابة تخييلية تعتمد التخييل مقطوعة الصلة بالواقع ال يطلب 
األدبية  واللغة  املحكم  والبناء  الفنية  املتعة  وإنما  الصدق  فيها 
التذكر واالسرتجاع  ذاتية مرجعية تعتمد  الذاتية كتابة  والسرية 
وثيقة الصلة بالواقع يطلب فيها الصدق واالعرتاف وال يؤبه فيها 
الرواية السريية فتظل رواية  الفنية اإلنشائية. أما  كثريا للقيمة 
عىل  الرسدية  مادتها  مستوى  يف  اعتمدت  وإن  تخييليا  عمال  أي 
سرية الكاتب ولكن يشرتط فيها تجنب املطابقة التامة بالترصف 
وإن  ذاتية  سرية  فتظل  الروائية  السرية  وأما  والتخيل،  والتغيري 
هذا  ووفق  وتقنياتها.  أساليبها  بعض  الرواية  من  استعارت 
التمييز ال يمكن لـ"لبغداد وقد انتصف الليل فيها" أن تكون رواية 
سريية لسببني عىل األقل: األول أن الكاتبة لم تترصف يف معطيات 
التاريخية  بكل معطياتها  عليها  بل حافظت  الشخصية  حياتها 
وتفاصيلها الواقعية، والثاني أن الكتاب يفتقد إىل أهم مقوم فني 
يف الرواية وهو الحبكة والبناء املحكم لألحداث ونسيج العالقات 
بني الشخصيات وفق منطق أو نظام تستمد منه الرواية داللتها، 
التذكري االسرتجاعي  البناء  الكتاب فهو  املهيمن عىل  البناء  أما 
ماضيا  عاشته  ما  واسرتجاعا  تذكرا  ترسد  الساردة  فاملؤلفة- 
وكما عاشته دون تغيري أو تخيل أو تحبيك. وهكذا يفيض بنا هذا 
التحليل إىل استبعاد التجنيس الروائي بمختلف أنواعه وأجناسه 
نقر  أن  إال  أمامنا  يبقى  وال  سريية...(  رواية  )رواية،  الفرعية 
بانتماء العمل إىل الكتابة السري ذاتية أي الكتابة الذاتية املرجعية. 
ولكن يبقى علينا أن ندقق أكثر هذا التوصيف ونحدد أي جنس 
فرعي من أجناس الكتابة السريذاتية هو أقرب إىل هذا الكتاب: 
السفر؟  محكي  أم  الروائية  السرية  أم  الرصفة  الذاتية  السرية 
ألن  املعروف  باملعنى  ذاتية  سرية  الكتاب  يكون  أن  أوال  نستبعد 
والساردة  املؤلفة  بني  وطابقت  التذكر  اعتمدت  وإن  الكاتبة 
تتبع  ولم  الشخصية  تاريخ حياتها  تكتب  لم  فإنها  والشخصية 
ذاتية  سري  رسدية  هوية  لتبني  شخصيتها  تطور  مراحل  خطيا 
وتبحث عن معنى حياتها من خالل إعادة كتابتها بل اقترصت 
ولذلك  ببغداد  الدراسة  فرتة  هي  حياتها  من  محدودة  فرتة  عىل 
السفر  محكي  ضمن  الكتاب  هذا  الطريطر  جليلة  إدراج  يبدو 
توصيفا مقبوال وتجنيسا دقيقا. غري أن هذا التوصيف ال يمنع 
كذلك إدراج الكتاب ضمن جنس السرية الروائية، وذلك العتبارين 
الكاتبة لم تقترص عىل رسد تجربة  عىل األقل: االعتبار األول أن 
إىل مراحل  ارتداٌد  املحكيَّ  السفر ومرحلة بغداد وإنما تخلل هذا 
وأطلعتنا  املبكرة  الطفولة  إىل  وصلت  الكاتبة  حياة  من  مختلفة 
أن  الثاني  واالعتبار  السفر.  قبل  حياتها  من  هامة  تجارب  عىل 
وراوحت  فنية  روائية  أساليب  السفر  محكي  يف  وظفت  الكاتبة 
التاريخي  الرسد  وبني  وتونس  بغداد  وبني  والحارض  املايض  بني 
أبعادا  التجارب املرسودة  والتأمالت واستخالص املعاني وحّملت 
رمزية تتجاوز الذاتي إىل النسوي واإلنساني. ونخلص من النظر 
نتيجتني  إىل  األدبي  وجنسه  الكتاب  هذا  بني  العالقة  إشكالية  يف 
اللذين يحفان  االلتباس والغموض  أن  النتيجة األوىل  أساسيتني: 
بهذا الكتاب نتيجة عوامل متعددة نصية أو مناصية قد يحوالن 
دون تقبل النص التقبل املناسب وقراءته القراءة الناجعة املنتجة، 
للتقبل،  وتنوع  للقراءة  إغناء  عامل  كذلك  يكونان  قد  ولكن 
يغتني  التجنيسية  املقاربات  واختالف  الرسدية  املواثيق  فبتعدد 
النص ويظل مفتوحا وقابال لتعدد القراءات، ويبدو أن هذا فعال 
قراءاته.  وكثرة  الطبعات  تعدد  من  عليه  نستدل  كما  حصل  ما 
النصية والخارج نصية تؤكد  املعطيات  أن جل  الثانية  والنتيجة 
الروائي  الرسد  إىل  ال  املرجعي  الذاتي  الرسد  إىل  الكتاب  انتماء 
التخيييل ومع ذلك ال نجد مربرا إلرصار الكاتبة عىل إنماء كتابها 
إىل الجنس الروائي مع ما يمكن أن تغنمه الكاتبة والقارئ معا 
لو اتفقا عىل ميثاق رسدي سريذاتي رصيح والغريب أن الكاتبة 
البوح  وأدب  الذاتية  النسائية  الكتابة  أهمية  عىل  تؤكد  نفسها 
لقلته يف األدب العربي وملا يلعبه من دور أسايس يف إعادة االعتبار 
إىل الكتابة الذاتية النسائية وخلق "مرائي النساء" بعبارة جليلة 

الطريطر. 

 شفيع بالزين

حياة الرايس

إشكاليات جتنيس "بغداد وقد انتصف الليل فيها" 
حلياة الرايس
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سيكون من نافيل القول، اإلملاح إىل أن القصة القصرية 
ملفت  باهتمام  تحظى  التونيس  اإلبداعي  املشهد  يف 
امللتقيات  عىل  عابرة  ونظرة  والقراء،  الكتاب  لدن  من 
والعناوين القصصية تكفي لرتسيخ هذه املكانة الحفية 

بهذا الجنس األدبي عىل توايل األجيال والحساسيات .
تونس   يف  القصرية  القصة  جغرافية  تتسع  وعليه، 
للعديد من األسماء بصيغة املذكر واملؤنث، ومن الصعب 
جدد  كتاب  ثمة  أن  إال  األسماء،  من  الكثرة  هذه  حرص 
الذات واملجتمع،  التقاط أسئلة وهموم  تبقى متميزة يف 
الحساسية  هذه  أسماء  استحضار  يف  أسرتسل  ولن 
الجديدة، ونكتفي عىل سبيل التمثيل بريم القمري التي 
وفدت للقصة القصرية من االعالم والشعر بباقة قصصية 
تحت عنوان " حياة أخرى لعمر مىض " والصادرة ضمن 
منشورات دار الكتاب يف حلة بديعة، و تشتمل املجموعة 

خمسة  عرش نصا قصصيا .
ولعله من املهم قبل البد يف مالمسة الحقول 
إىل  اإلشارة،  املجموعة  قصص  يف  املهيمنة 
غالفها  الذي تشغل حيزه  األكثر لوحة للفنان 
بلطخات  امرأة   تمثل  نعمة،  ستار  العراقي 
حمراء وزرقاء، وإذا كان  األحمر رمزا لإلرشاق 
واألزرق   القوية  واملشاعر  والغضب  واإلثارة  
فهذا  والثقة،  واالستقرار  للسكينة  اشارة 
تعزز  قصص  الستقبال  القارئ  برمجة  يعني 
أحداثها  تأرجح  يف  وتساهم  الغالف  لوحة 
الصخب   : ضديتني  ثنائتني  بني  وشخصياتها 
التشويش والسكينة، . وبذلك تكون  والهدوء، 

لوحة الغالف قد فضحه نية القص .
لعمر  أخرى  "حياة  املجموعة  عنوان  أما   

ما  وهذا  واملايض،  الحارض  بني  الجمع  فيطرح  مىض" 
ترسبت  "الذين   : الصفحة  يف  الوارد  اإلهداء  يعضده 
حكاياتهم إىل روحي كتبتها ألتخفف من أعباء الذكريات" 
النصوص  بني  املشرتك  القاسم  يشكل  وعليه،  ص15 
التي  املرأة  يتقاذفان  متقاطبني  لزمنني  حضورا  جميعا 
وتمردها  رصاعها  يف  املجموعة  نصوص  كل  يف  تحرض 
عىل مجتمع بطريركي  أبييس، ويكون التأنيث القصيص 
بفعل  آنيا  وتحويله   املايض  هذا  من  للتخفيف  وسيلة 
الكتابة إىل كائن خفيف ومحوه حتى، وبذلك يكون عنوان 
هذه الباقة القصصيىة بمثابة رأس الجسد ويمدنا بزاد 

ثمني لتفكيك شفرات النص " يرى محمد مفتاح.
وتبعا ملا سبق، تتماهى الذاكرة القصصية مع هيمنة 
املايض فيما هي ذاكرة للنسيان وترسيخ رؤية تنبني عىل 
االنفصال واملحو بغاية تشكيل وإرساء  ذاكرة مستقبلية 

إذ ال ذاكرة بدون نسيان . 
القصص  تتحرك  التي  الداللية  الحقول  وباستجالء 
حقول  ثالثة  بني  التمييز  يمكن  فإنه  وعربها،  داخلها 
الجسد،  الظالمية،  القوى  هجاء   : كالتايل  هي  مركزية 

الحب.
القاصة  تعري  املاخور"  "الجسد  األوىل  قصتها  يف 
تسميها  ال  امرأة  فثمة  الظالم،  قوى  وسادية  شذوذ 
القاصة تقرتف جريمة قتل يف حق زوج أمها الذي ينهش 
جسدها باستغاللها جنسيا، لتهرب   إىل الجبل ويقودها 
إىل كهف وال يشء بعدها سوى الدخول إىل واقع عىل نحو 
قاس من تجويع  وعبودية واستغالل بشع لجسدها من 
قبل أعضاء الكتيبة،  وأمرائها و انتهاك ألبسط أبجديات 
أكثر من واحد، ويف كل  الحياة " يتداول عيل  اإلنسان يف 
املرأة  تقوم  حمل،  بوادر  هناك  أن  فيها  يشعرون  مرة 

األخرى بإجراءات إسقاط الجنني " ص12.

تتغيا  قمري،  ريم  أن  والظاهر 
الدوائر  تفتح  أن  وقصد  وعي  عن 
وتعري  الرسية،  والتفاصيل  الحمراء 
عن شذوذ وحيونة قوى الظالم، هذا 
رأسا  القيم  به تونس وقلب سلم  ابتليت  الذي  الفريوس 
املعارضني ألفكارها،  آراء  استباحة  إىل درجة  عىل عقب 
وارتكاب فظائع تمت بصلة وثيقة  إىل حظائر الحيوانات 

املتوحشة.
التحديد،  وجه  وعىل  الجسد   من  اآلن،  ولنقرتب 
مواجعه وإيروكيته وبجرأة طليقة قل نظريها، حيث ال 
فرامل للغرائز والشذوذ املريض، ويمكن رصد بعض من 

هذه املشاهد كما ييل :
يف  أولجه  الذي  ذكره،  من  وقربه  رأيس  من  "شدني 

فمي ورشع يدفعه إىل الداخل " ص106.
بارشني  ثم  الخلف،  من  يف  وأولجه  أحدهما  "تمدد 

الثاني من األمام" ص15.
نساء  كل  يلج  وكأنه  عميقا،  يلجها  وهو  "أحس 
يف  ممرن  الالتي  النساء  كل  اختصار  أنها  أحس  الكون، 

حياته" ص 45.
"مثال حني صعدا للغرفة يف الفندق، وتضاجعا بشكل 
سبقي كبري، وبشهوة مجنونة، وقررا تحت وطأة الرغبة 

الحامية أن يتزوجا" ص76.
هاهنا تنبش ريم القمري يف هذه  الرساديب امللتبسة 
السوداء، حيث  البؤر  والشاذة،  تغوص يف مستنقع من 
ممارسة صنوف متعددة من االغتصاب و العنف املادي 
ضد جسد املرأة   بقصد تبخيسه وإقباره، ومن ثم تحويله 

إىل جسد للمتعة واالغتصاب والوقاحة البشعة .
ألن   القصصية  الجرأة  هذه  للقاصة  هنا  ونسجل 
حدا  يمتلك  الذي  هو  نعلم،  كما  واألصيل  الحق  "اإلبداع 
الذات  قبائح  بكشف  له  يسمح  والشجاعة  الجرأة  من 
ومناطط  واملحظورات  التابوهات  واخرتاق  واملجتمع، 
اللجة أي العتمة والظلمة، واإلفصاح عن املسكوت عنه 
يشفع  ما  ولعل  العويف،  نجيب  حسب   " فيه  والالمفكر 

لها هذه الجرأة هو كتابتها لنصوص جيدة وبحساسية 
قصصية عالية وشعرنة رهيفة ملحكيها الرسدي .

يف قصة " هشاشة "  نقرأ نصا لعبيا، باملعنى الجمايل 
النفس   وبتقنية  القاصة  تشخص  حيث  لعب،  لكلمة 
املرسحي  حالة حب يتجاذبها ’ الشد والجذب العاطفي 
الصامت بني رجل وامرأة، حيث تبدو املرأة مكابرة  ومعنة 
يف ذاتيتها، ويف نفس الحني تبتلعها سكرات الهيام : "هي 
ما تزال تحبه كثريا، ولم يحدث أن قالت له : أحبك" ص 
73، نفسه الرجل يتجاذبه الصد والوصال " هو يتساءل 
ذاكرته  إىل  يلجأ  لها،  حبه  حقيقة  عن  كثريا  األيام  هذه 
أنه كان دوما مشغوال بيشء  باألحداث ويفكر  الضاجة 

ما عنها " ص73.
عشق  من  الحب  يمليها  وتحويالت  تقلبات  وبعد 
عن  البحث  يف   مهووسني  واملرأة  الرجل  يظل  وخذالن 
وهكذا  فيهما،  املتوحد  الواحد  مع  تماهيا  فيهما  الشبه 
لتنتهي  الحلول والرتاجع،  القصة يف األخذ والرد،  تميض 
معناها  من  تنفلت  التي  والغرامية  الثنائية  العالق  هذه 
من  محوهما  إىل  يفيض  تراجيدي  بمشهد  الكالسيكي 

الحياة بطلقات من مسدس ناري.
بتحميل  قصتها  القمري  ريم  تقفل  أن  ويحدث 
عن  بعيدا  وكربيائه  وعناده  الحب  لصخب  املسؤولية 
الهشاشة العاطفية ، تقول الكاتبة عىل لسات الساردة 

:" يف النهاية ماذا كان سيحصل لو أنهما بكل بساطة
أحبا بعضهما يف هدوء  دون هشاشة " ص87.

لو  كما  نقرأ قصصا  أننا  القمري،  ريم  ومن مهارات 
منديال مطرزا ينم عن اختيار جمايل واسرتاتيجي يمكن 

رصده كما ييل :
التشغيل املجازي للغة ومن ثم توظيفه قصصيا مما 
وفضاءاتها  املجموعة  قصص  عوالم  تشكيل  يف  يساهم 
وتجسيد الشخصيات وتطوير  األحداث ، ونقرأ بعضا من 

هذه اإلرشاقات:
"توقف الحلم حني غادرت طفولتي عىل عجل" ص21

" وأنا أحرث أرض ذاكرتي " ص 116.
عىل  الوقت  ارتعش  نفسه،  عن  القلق  راوده  "كلما 

ساعد قلبه " ص153.
اللغة  تنتزع  وقزحية  متدفقة  شعرية  لغة  إنها 
الرمزية  األبعاد  ضمن  لتدمجها  اليومية  معانيها  من 

واالستعارية .
بدمه ولحمه، وبخاصة منه قصيدة  الشعر   حضور 
كما نعاين ذلك يف قصة "  حياة أخرى لعمر مىض " ونقرأ  

هذه االفتتاحية :
" ال بدائل يف الحب ،

العشاق مجانني ،
يحتالون عىل الحب بقصيدة " ص47

القصرية،  القصة  لعروض  املجموعة  قصص  اخرتاق 
من  الخروج  حيث  هشاشة"   ": قصة  يف  اللعب   ونقرأ 

القصة والدخول إىل املرسح وعكسه صحيح .
يف  بسيطة  لغوية  لغة  أجوار  ضمن  القصص  تحرك 

معجمها ومعانيها، لكنها منسابة وشفافة .
وأخريا، تبقى "حياة أخرى لعمر مىض" لريم القمري 
،يستحق  آن  يف  وواقعيا  متخيال  وعاملا  قصصيا   عمال 
عن  للكشف  والتقويم  والدراسة  االهتمام  من  الكثري 
طاقته اإلبداعية، ألن من واجب النقد أن يبذل  من الجهد 
ما يكفي ملالمسة مثل هذه األعمال والتعريف بها والتي 

تشكل إضافة نوعية للمشهد القصيص التونيس .

عبد هللا المتقي

ريم القمري

»حياة أخرى لعمر مضى« لريم القمري
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مختلف األزمات الصحية واالقتصادية والسياسية 
املد  وانحسار  العالم،  وعىل  بالدنا  عىل  مّرت  التي 
اإلرهابي الذي اجتاح مختلف املجتمعات منذ سنوات 
الظاهرة من زخم  لهذه  كان  ما  ننىس  قليلة جعلنا 
وعمق وتأثري عىل املجتمعات. فقد نجح اإلرهاب يف 
العسكرية  أذرعه  االمتداد عرب  الفارطة يف  السنوات 
ليختفي  ثم  فظاعات،  لريتكب  امليدانية  والجهادية 
التطرف  ذكريات  خلفه  تاركا  يكن  لم  كأنه  فجأة 
املقّدس"  "الجهل  أتباع  من  واسعا  وطيفا  الدامية، 
يالئم  ما  املقدسة  النصوص  من  ينتقون  الذين 
إنتاج  رغباتهم، وما يجعلهم وقودا مفرتضا إلعادة 
أفعال دامية تكون نهاية لنسق من األفكار املنغلقة 

واالنتماءات املتعصبة.
مع  ارتباط  يف  هي  الظاهرة  هذه  أن  وباعتبار 
والنفسية  التعليمية،  األخرى  الظواهر  مختلف 
حظيت  فلقد  وغريها،  والتاريخية  واإلعالمية 
قد  وكنت  جوانبها،  مختلف  لسرب  عديدة  بدراسات 

اإلرهاب  كتابي "دراسات يف  تناولت يف 
انحدار  بني  السببية  العالقة  والتعليم" 
املستوى التعليمي وغياب الفكر الناقد 
تناول  ولقد  الديني.  التطرف  وتنامي 
اإلرهاب  عكروتي"  أنيس   " الباحث 
كتابه:  خالل  من  اإلعالمي  جانبها  من 
دراسة  امللون،  والقتل  التوحش  "إعالم 
تحليلية يف الخطاب اإلعالمي للحركات 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  الجهادية، 

نموذجا."
وتكمن أهمية الكتاب يف سربه أغوار 

مختلف  عرب  املتطرفة  للحركات  اإلعالمي  الخطاب 
وحتى  املكتوبة  أو  الصوتية  أو  املرئية  الوسائل 

األناشيد الجهادية ومستويات تأثريها.
املقدمة  عدا  فصول  خمسة  إىل  الكتاب  ينقسم 
الحادي  لحظة  من  الباحث  وينطلق  والخاتمة. 
تاريخيّا،  فارقة  اعتربها  التي  سبتمري  من  والعرش 
وما تالها من إعالن بوش للحرب عىل اإلرهاب معلنا 
للتوحش  فيها  كان  جديدة  حقبة  بداية  عن  بذلك 
والدموية أطر فكرية ورشعيات جديدة، حيث أصبح 
وتقنيات  فرجوية  أشكال  وللقتل  جماليته،  للعنف 
أو  ترهيبية  وأبعادا  رسائل  تحّمله  سينمائية 
استقطابية تهدف إىل اخرتاق عقل املتفرج وزعزعة 

مرتكزاته النفسية والفكرية. 
مفاهيمي  تأطري  بمحاولة  الباحث  انطلق 
السيكولوجية  املقاربات  عديد  مستعرضا  للعنف 
عن  اإلجابة  محاوال  والفلسفية  والسوسيولوجيّة 
يف  متجذرا  نفسيا  عامال  العنف  كان  إذا  ما  سؤال 
الرتكيبة النفسية لإلنسان أم أنه عامل دخيل فرضته 
عليه الرصاعات التي تطرأ لتغرّي من الطبيعة البرشية 
النقية؟ وقد تكون األديان حسب رأيه عنرصا مفّعال 
للعنف وللعدوانية عىل اآلخر، حيث استعرض تاريخا 

طويال للحروب الدينية والعقديّة التي 
عن  للحديث  الباحث  إثرها  خلص 
الجهادية وتاريخيتها  النظرية  أدبيات 
املفاهيم  أهم  استعراض  خالل  من 
عىل  مرّكزا  الجهادي  للفكر  املؤسسة 
إلغاء  عىل  إعتمد  الذي  الوهابي  الفكر 
كل مخالف وتكفريه.  ثم عارضا ألبرز 
التنظيمات الجهادية مثل جماعة اإلخوان املسلمني، 
وصوال  القاعدة  وتنظيم  والهجرة  الدعوة  وجماعة 
إىل تنظيم الدولة اإلسالمية، مبينا الخيوط الجامعة 

والفروق بينها.
ومراحل  مسارات  الجهادي  لإلعالم  كان  ولقد 
مختلفة تطورت باختالف الفرتات وتطور الوسائل، 
لدى  اإلعالمي  الخطاب  بدراسة  الباحث  بدأ  ولقد 
كانوا  حيث  الثمانينات،  يف  بدأ  الذي  العرب  األفغان 
يتلقون الدعم من دول عدة أهمها أمريكا والسعودية 
األفغان"  "املجاهدين  دعم  أجل  من  والباكستان 
وكانت  واإلغاثي،  اإلعالمي  والجهد  والسالح  باملال 
مدينة بيشاور املدينة املركزية يف مرشوع دعم هؤالء 
اإلعالمي  العمل  آليات  تطورت  ولقد  املجاهدين، 
عندهم مع وصول استخدامات الفيديو والكامريات 
التي أتاحت إنتاج الصورة واستخدامها بشكل أكرب، 
املجالت  مستوى  عىل  طفرة  بوجود  سمح  ما  وهو 

املتحدثة عىل لسان الجهاد األفغاني. 
الحرب األفغانية الروسية كانت مؤسسة للتيارات 
الدينية املتشددة مثل طالبان والقاعدة، حيث مثلت 
الجهادية  املجموعات  نظرة  يف  كبرية  نقلة  القاعدة 
حان  قد  األوان  أن  الدن  بن  أعلن  عندما  لإلعالم، 

يف  بدوره  ويقوم  الصحيح  مكانه  اإلعالم  يتبوأ  ألن 
مواجهة "الحروب الصليبية" بجميع وسائله املرئية 
القاعدة  إعالم  ارتكز  ولقد  واملقروءة.  واملسموعة 
عىل محاولة الصدمة عرب مشاهد العنف من مظاهر 
دمار وتفجريات دموية وإعدامات علنية، ولقد انتقل 
هذا التنظيم إىل التقنيات السينمائية للصورة، حيث 
األمريكية  للسينما  شبيهة  لسينما  التنظيم  أسس 
العدوة مع اختالف أن األمر يكون واقعيا والضحايا 
حقيقيون، يف إشارة إىل أن أساس ما ترونه من قتل 
ما  وبدون  وبدونها  الرش،  أصل  أمريكا  هي  ودمار 

تقوم به ال يمكن لكل هذا العنف أن يقع.
االسرتاتيجية  املالمح  إىل  الباحث  تطرق  ولقد 
اإلعالمية لتنظيم الدولة اإلسالمية بمختلف أهدافها 
ووسائلها ومؤسساتها، حيث تصل مشهدية العنف 
التي  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مع  أوجها  إىل  والدم 
أصبحت تجعل من عملية القتل أو الحرق فلما قصريا 
دقة  مع  وصوت  إضاءة  وتقنيو  محرتف  مخرج  له 
مشهد  يعاد  أن  ويمكن  التصوير،  أماكن  اختيار  يف 
الفنية  الرشوط  تتوفر  لم  إذا  مرتني  أو  مرة  اإلعدام 
ألداء املمثلني املفرتضني مثل خنوع املذبوح أو صالبة 
القاتل يف مالمحه أو صورته أوالنظرة ونربة الصوت. 
فللمشهد سيميائيته ورسالته، ولم يعد هدف مشهد 
القتل مقترصا عىل إثارة الرعب وإنما ألسباب أعمق 
تهدف إىل مالمسة العمق النفيس للمتفرج، إما إلثارة 
الرهبة عند العدّو أو إلثارة اإلعجاب لدى املتعاطف. 

ورد الكتاب يف 236 صفحة ممتلئا بالصور البيانية 
املشاهد  أو  املجالت  أو  الدعائية  الرسائل  ملختلف 
املقتطعة من فيديوهات التنظيمات الجهادية، وهي 
صور ممثلة لتطور الظاهرة اإلعالمية لدى الحركات 
يف  لتصل  ونرشيات  بمجالت  بدأت  التي  الجهادية 
النهاية إىل استغالل كل الوسائل السمعية البرصية 
االلكرتونية  باأللعاب  حتى  اهتمت  حيث  املتاحة، 
لتنمية  الشباب  اىل  املوجه  الصوارم"  "صليل  مثل 
ومؤثرات  موسيقات  عرب  لديه  العنف  منسوب 
إطار  يف  يدخل  القتل  أن  لتأكيد  بعناية،  مدروسة 
اهتمام  وصل  ولقد  الحماسية.  واأللعاب  الفرجة 

داعش باإلعالم إىل حد تعيني وزارة لإلعالم صلبها.
السياسات اإلعالمية لدى الحركات الجهادية هي 
جديدة  إعالمية  ثقافة  لبناء  آليات  إلرساء  محاولة 
لدى  العنف  غرائز  تنمي  ورسائل  معان  تستبطن 
اإلنسان ونزعته لتدمري الذات أو تدمري اآلخر، وهي 
محاولة إلنتاج جيل جديد من املنتمني إىل الفكر الديني 
الذين يعتمدون الحرب كوسيلة واحدة لنرش الدعوة 
يتحكم  التي  العقائدية  املنظومة  يف  اآلخر  وإدخال 
فيها قادة الحركات األصولية املتطرفة، وسيلتهم يف 
ذلك تحويل مشاهد القتل من مشهد مريع إىل مشهد 
أو  الجميلة  النقاط  البحث عن  مألوف عادي يمكن 

املثرية التي يمكن أن يجدها البعض فيه.

د.الطيب الطويلي

أنيس عكروتي

"إعالم التوحش والقتل امللون" ألنيس عكرويت
بين جماليات الخطاب اإلعالمي للحركات الجهادية وفظاعات الفعل الميداني



www.acharaa.com العدد 318 - الثالثاء 19 جويلية 2022 maghrebstreet@gmail.com

35الشارع الثقافي

"االرهابي غري ربع هو املواطن التونيس املغلوب" بن يغالن
اذا بن يغالن ...ارهابي اال ربع.

اال  الذي  ذاك  كالنا  اي  يغالن  بن  انا...انت...كلنا...رؤوف 
ترى  التحلييل  النفس  علم  مدارس  وكل  بياجييه  جان  ربع.. 
الكائن البرشي او الذات االنسانيه عموما تبحث عن توازن ما...
ليس داخل الوجود فحسب_ الوجود بما هوتحقيق للذات داخل 

منظومة ماقد تكون غري مكتمله او هي ايضا غري متوازنة ...
فكيف يتوازن الفرد يف وجود غري متوازن؟

الذات  السؤال... عن اي خوارق نتحدث لنجعل من  هنا ينط 
تقف عىل ربوة النجاة ...النجاه بذاتها ولذاتها.

بن يغالن جون بياجيه...املرسح...املجتمع...الوجود...لتكون 
توازنا عليك ان تكون دائرة هكذا قال العنوان وهكذا فكر بياجييه 
فاالنسان يعيش خوارزميته الداخلية فان سقط اس تهاوت كل 
االسس ...انت لم تكن قبل الوالدة اال ربع...وانت ايها املرسحي...
ايها الشاعر... ايها الفنان ...ايها السيايس ..ايها الفرد...انت قبل 

البدء لست اال ربع...
او  ينرصانه  او  يهودانه  فابواه  الفطرة  عىل  املرء  "يولد 
يمجسانه" هكذا جاء يف الحديث الرشيف ان الفطرة هي مركز 

توازن الدائرة ومنها يبدا الرسم...
هكذا بوعي الفنان... يرسم بن يغالن ذات الفرد ليس الفرد 
عموما بل الفرد التونيس خصيصا ويف زمن حقيق بدائره الوطن..
سننزاح قليال عن املعنى...نعم...اليست النظرية رمادية اللون 
يا صديقي...قال: ولكن شجرة الحياة خرضاء اىل االبد... اللعنة 
الفطرة... عىل غوته...اللعنة عىل فوست... ها قد عدنا...ب عد 
..من  خلفه  واللهاث  توازنه  برسم  الفرد  يبدأ  النقطة  تلك  من 
سريسمني يا الله وانا خرجت من جنة الرباءة القاتمة اىل ذنوب 

الحياة الناقمة ..من رحم البيولوجيا اىل رحم السوسيولوجيا...
..وهذا  وربع  ارهابيا  يصبح  قد  ربع  اال  ارهابي  يغالن...  بن 
هوخطا  ذلك  كل  من  واكثر  وفلسفي  وريايض  فيزيائي  خطأ 

اجتماعي بمعنى دوستوفسكي يف الجريمة والعقاب.
املجتمع  يف  توازنه  تحقيق  عن  البحث  يف  الفرد  يبدأ  عندما 
من  عنه  يمنع  ما  حيث  من  باالحرى  او  حرمانه  حيث  من  يبدأ 
رصاع  والالذات  الذات  وبني  والالتوازن  التوازن  املجتمع...وبني 
لوايت  واملعنى  النزاع  ظروف  حسب  ويتاخر  يتقدم  مستدام 

شوماخر...
ولكن الفرد يف هذا الرصاع النفس اجتماعي يرتدد بني الدائرة 
والدائرة اال ربع فاالنسان قصبة ولكنه قصبة مفكرة...ترتدد بني 
الوجود حينا والعدم حينا اخر والعبارة لباسكال ...فمن حديث 
محمد الرسول اىل رسول  ديربور رويال اي من مسيحية باسكال 
اىل علم النفس الدائرة لبياجيها وبطل غوته فوست...اىل فلسفة 
مرشوع  ...االنسان  يغالن  لبن  املونودراما  دوستوفسكي...اىل 
املجتمع ولو كره  دائرة  الكربى  الدائرة  امام  الن يكون كل يشء 
لومربوزو...ال وجود ملؤمن بالفطرة ،الوجود لفنان ...فيلسوف...
لطيب  بالفطرة...وال  بالفطرة،الوجودملجرم  شاعر...مرسحي 
حيث  الصغرى  الدواىر  كل  تدهس  الكربى  ...الدائرة  بالفرتة 

تشاء.. انتبهوا لم اقل ال وجود لكافر بالفطرة.
"رد بالك تويل ارهابي بالكامل"

شنوة ايل خليني موش ارهابي بالكامل"
"شفتو يا جمهور هذا سؤال يسألو املؤلف للشخصية متاعو"
احالة مهمةان املرسحية املقدمةيف شكل مونودرامي تستدعي 

جملة من االسئلة والطروحات.
ان كل فردهو ارهابي غري كامل اي يف حالة انتظار .

يف  ارهابي  من  تحوله  من  هي  بالفرد  املحيطة  الظروف  ان 
قاعة انتظاراملجتمع اىل  ارهابي بالكامل خارج املجتمع وداخله 

يف ان واحد.
نصه  يغالن  بن  رؤوف  املرسحي  والفنان  املخرج  يقدم 
املونودرامي يف شكل محاورة بني املؤلف والشخصية املحورية.يف 
ذات الحني يعلن املؤلف ان هذا الفرد من صنيعته ولذا هو خالقه 
انا  يستجمع  املؤلف  ان  اي  الوقت  نفس  يف  وموجهه  ومحاوره 

الضمري الجمعي املخفي واملعلن للمجتمع بارسه...
انتاجها  قبل  املرسحية  ان  سجلنا  اذ  فعليا  صار  الشك  وهذا 
تطلبت من كاتبها االتصال باملهمشني والبؤساء واالحياء الفقرية 
ومحاورتهم حول اوضاعهم وكذا فعل مع ائمة املساجد واملثقفني 
واويل االمر من الساسة ..من هنا كان للمؤلف الحق كل الحق يف 
ان يكون تمثال للمجتمع الصانع وللفرد ...الفرد الذي هو ارهابي 

يف حالة انتظار.
ربع  االرهابي غري  يغالن:  بن  يقول  "راديوماد"  يف حوار مع 
هو املواطن التونيس املغلوب. ثم يضيف : الربع هو حقل الرصاع 

.Le champ de BataILLe ومربط الفرس
اذا الفرق بني االرهاب ومقاومته محدد بذلك الربع.. ليس الربع 
ساعة االخري قبل االنفجار فحسب بل ذلك الربع الرضوري النتاج 
توازن الفرد ...توازن من البطن الخاوي اىل العطالة الشغلية اىل 
من  املرتاكمة  االنكسارات  السيكولوجية،االجتماعيةاىل  الهزائم 
خالل الخيبات املتكررة سواء يف غدر السلطة لتعهداتها او غدر 
القمع  املكلوم بفعل سياط  املحيط  او غدر  التزاماتها  العائلة يف 

والهرسلة والتجويع...
بعملية  قمنا  ...اذا  نصف  اال  ارهابي  يغالن...  بن  رؤوف 
يرتاجع  بدأ  الحاصل  لوجدنا  البطل  بشخص  املؤلف  لشخص 
تاجيل  من  نوع  اقناع  دون  الحوارولو  مجرد  يف  بالحوار...اليس 
االنخراط يف مخاطر الفكرة ...اليس يف صنع االذن واللسان تبديد 

لالغالق والصم والبكم...
ال  النزعة...   ...غراميش  عضوي  مثقف  بذهنية  مونودراما 
املمهورة  الكلبية  الروح  ذات  املتنرجسة  املكيافيلية  بمثقف 

"باللغوولوجيا" الفضفاضة.
رؤوف بن يغالن رسالة املرسح ومرشوع الفنان... يف سابقة 
ألعماله  كمحصلة  وبطله  املونودرامي  عمله  يغالن  بن  يقدم 
يقولولو"  "واش  "مثال"  من  تصاعديا  جاءت  التي  السابقة 
تيش  العناوين  هذه  كل  يتمنى"  "حارڨ  مانعربيش"  واال  "نعرب 
ينم  الذي  التحرش  فمن  املطروحة  واالسئلة  القضايا  من  بكم 
غياب  تعالج  والتي  يقولولو"  "اش  اىل  جله  يف  جنيس  كبت  عن 

الثقافة الجنسيةواعتبارها يف عداد املدنس الذي ال يجب االقرتاب 
هذه  كل   : التعبري  حرية  واساسا  الحرية  اعدام  اىل  اواعالنه  منه 
املكبوتات مؤداها اما املوت يف اعماق البحار او التحول اىل مرشوع 

قاتل مقتول يف احراش الجبال...
ان املرشوع املونودرامي للفنان املرسحي بن يغالن ينبني عىل 
ركائزومقومات فنية متكاملة حيث يكون الحوار بني جملة من 
الشخوص تلتقي يف فرد واحد يعرب به جمعيا عن هموم الوطن 
التونيس ففي هذه الشخصية  املواطن  هو االرهابي غري ربع اي 
تجتمع كل املأيس وامللمات والغبائن)جمع غبن  LItost (والهزائم 

واملكبوتات مما يحولها اىل فتيل لقنبلة تنتظر من يشعلها...
اىل  بالشخصية  ويدفع  املحاور  دور  يلعب  بعدان  املؤلف  لكن 
التداعي واالحتجاج والتشكي مستعمال يف ذلك الكوميديا السوداء 
البطل بالعدول  وهي قلب الحقائق بشكل تهكمي ينتهي باقناع 
عن االلتحاق ببؤر العتمة واالنتماء اىل املؤسسه العسكرية وهو 

بعد رمزيا الدفاع عن الوطن
جدلية الفنان واملثقف:10 جانفي2019 جريدة املغرب :صوت 

املثقف سالحه وصمته ذنب ال يغتفر.
)هذا   post_InteLLo املثقف  مابعد  بل هو  ليس مثقفا  الفنان 
اذا  يكون...  ال  او  فنانا  يكون  قد  واملثقف  يخصني(  املصطلح 
اصال  الوعي  صانع  الفنان  فان  وباثه  وعي  حمال  املثقف  كان 
والفرد  املثقف  بني  اي  والشخصية  املؤلف  ومؤسسه...فبني 
القول  ..اي  والوعي  النص  وبني  ايضا(  جماعة  هو  بما  )والفرد 
املعني "رسالة ما" اومرشوع كما يؤسس لذلك بن يغالن فالفنان 
اذاكان  ...اما  له فيبني عنه ويبتعد  يبان  اىل ماال  املثقف  ينبه  قد 
الفنان ما بعد مثقف فانه يتوىل االمر كله ...هذاا تاسيس جديد 
غري مالوف رغم ماقديبدو للبعض من مبارشة يف الطرح ولكن بن 
يغالن الذي ابتدأ حياته بمرسحية"ڨوڨول " يشء يهبل" وعارش 
التحرري  بمعناه  اليسار  ااى  وانتحى  وفوكو  كفران  فيلسوفا 
املسجد  واىل  الشارع  اىل  مرشوعه  بتحويل  انتهى  االجتماعي 
القرى  اىل  الركح والتحاور معهم والذهاب  االئمة عىل  باستدعاء 
واالرياف واالحياء الشعبيه واستلهام االسئلة والفن من السخط 

والضيق...
الديني  بني  واملصالحة  املحاورة  تلك  يغالن  بن  اسس  لقد 

والثقايف وهو المر عىل غاية من االهمية ...
ألن الفرد التونيس متدين بطبعه ..وهو طيع يف طينته ولكن 
خلدون  أخالقها"ابن  ساءت  احوالها  تدهورت  اذا  "الشعوب 
األخري...يعيد  ساعة  الربع  ذلك  الخوارزمي  املثلث  ذلك  ...ففي 
الفنان الذات االنسانيةاىل دائرة بياجييه املتوازنةقبل ان يفتك بها 

قطرب الخصاصة والبؤس...
يف  لالنخراط  للنخب  رصيحة  دعوة  يغالن  بن  مونودراما  يف 
ملقاومة  الفنون  أشكال  بشتى  ومستمر  يومي  ثقايف  مرشوع 

االفكار الظلماء والقتامة الصماء ....بن يغالن ارهابي اال ربع 
قام الجمهور :بن يغالن انساني وبعد...

بعد... تنته  لم  املعركة  وبعد...الن  البد من طرح سؤال:  كان 
وكان البد مع سالح الفن من اسلحة اخرى.

بوبكر عموري

"إرهايب غري ربع"
لرؤوف بن يغالن .. 

والبحث عن التوازن املفقود

مسرح
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رأي

حني ينحدر املرسح يف مهرجاين قرطاج واحلاّممات
من رابع الفنون إىل فن من الدرجة الرابعة

أ.أنور الشّعافي)مسرحي(

كان املرسح أيقونة املهرجانات الصيفية فقد افتتحت 
دورته  يف  الدويل  قرطاج  مهرجان  تونس  مدينة  فرقة 
األوىل سنة 1964 بمرسحية " مدرسة النساء " ملوليار يف 
اخراج ملحمد الزرقاطي وأفتُتح مرسح الحمامات سنة 
لعيل  اخراج  يف  لشكسبري   " عطيل   " بمرسحية   1964
بن عياد قبل أن يصبح  ذلك تقليدا انطالقا من الدورة 
بالنسبة  الشأن  وكذلك   1966 سنة  للمهرجان  األوىل 
مرسحان  هما  ودڨة  قرطاج  كان  وإن   ، دڨة  ملهرجان 
حديثا  بُني  الذي  الحمامات  مرسح  فإن  رومانيان 
الدائري  فُرْكحه  اليوناني  املرسح  من  هندسته  إستلهم 
L'orchestra اإلغريقية ، وحني شيّد  يشبه األوركسرتا 
كانت  للميالد  الثاني  القرن  يف  قرطاج  مرسح  الرومان 
 térence وكوميديات sénèque تُعرض فيه تراجيديات
قبل أن يخّربه الوندال Les VandaLes يف القرن الخامس 
حتى عاد إليه املرسح من جديد سنة 1964 عند تأسيس 
مهرجان قرطاج الصيفي ليعود يف العقد األخري"وندال 
العرص الحديث" لتخريب تاريخه الفني بسقط املتاع من 
املرسحيات  كانت  الحاالت  أفضل  ويف  الرخيص  املرسح 
الجادة منبوذَة فتُعرض خارج األسوار وحتى حني عاد 
داخل األسوار سنة 2021 مع مديره عماد العليبي أُلغيت 
الدورة بسبب الجائحة كما تمت معاقبته بإنهاء مهامه 
وكوفئ  النبيل  املرسح  أساسها  راقية  برمجة  قّدم  ألنه 

مديره الحايل بتكليفه بقرطاج وهو الذي عادى املرسح 
بعروض  السنة  هذه  فعاد  للحمامات  مديرا  كان  حني 
من  إاّل  جديد  من  املرسح  وْغيّب  تجارية  وندالية"   "
لألطفال  إستعراضية  ومرسحية  مونودراميني  عرضني 
وبقية  برمجة أغلبها من فتات الفن  كما دأب عىل ذلك 
أن صعد عىل  العقدين األخريين فبعد  أغلب مديريه يف  
والهادي  وفريوز  كلثوم  وأم  حافظ  الحليم  عبد  ركحه 
وماجدة  الجزائرية  ووردة  الرياحي  وعيل  الجويني 
  charLe Aznavourو داليدا  و  الصغرية  ونجاة  الرومي 
و  raY CharLesو  LouIs Armstrongو  James Brown

الدرجة  فنّانو  اآلن  دنّس ركحه   ، Joe Cocker وغريهم 

الرابعة الذين إفتّكوا مكان الفن الرابع وساهم إعالم من 
نفس الدرجة يف إفساد الذوق العام ولعّل البعض يتذكر 
وقت  عمر  بن  رؤوف  الكبري  الفنان  برمج  حني  مثال 
2007 يف  43 سنة  كان مديرا فنيا للمهرجان يف دورته 
اإلفتتاح عرضا شاهقا يف مرسح النو الياباني فتعّرض 
إىل هجوم عنيف من إعالم الذوق الرابع وكذلك فعل قبله 
لكننا أصبحنا  املهرجان  أدار  الكبري رجاء فرحات حني 
نرى يف السنوات األخرية كوارث ذوقية ملديرين بعضهم 
برمجتهم  لكن  املوسيقى  يف  دكتوراه  عىل  ُمتحّصل 
بمستوى سنة أوىل إبتدائي، ولم يشّذ عن هذه القاعدة 
الذي خان يف  الدويل  الحمامات  الجديدة كذلك مهرجان 

بعض فقراته تاريخه الناصع لنرى يف هذه الدورة مثال 
عرضا مرسحيا تجاريا عىل ركحه الذي مىش فوقه عند 
الراحالن عيل بن عياد و جميل راتب  إفتتاحه الكبريان 
حني إفتتحاه سنة 1964 بُعطيْل  كما غابت الشفافية 
أُنجزت  أُقِحمت مرسحية  الربمجة حيث  يف  واملصداقية 
كان  وإذا  عديدة.  بأشهر  الرتشحات  قبول  آجال  بعد 
مهرجانا دوليا بالقانون ضاربا فال تلومّن املهرجانات 
قانوني  إطار  ُوضع  حني  وحتى  الرقص  عىل  املحلية 
ينظم املهرجانات عرب إحداث املؤسسة الوطنية لتنمية 
 733 الثقافية وذلك بأمر عدد  املهرجانات والتظاهرات 
وطرق  واملايل  اإلداري  تنظيمها  يضبط   2014 لسنة 
تسيريها ظّلت مؤسسة لم تُضف شيئا يف توجيه نوعية 
مجلس  وأعضاء  عليها  الساهرين  ألن  ربما  الربمجة 

مؤسستها ال يفهمون سوى يف اإلدارة والقانون.
ال بّد إذن من مرشوع  يرتقي بربمجة هذين املهرجانني 
بمرسحية  إفتُتح  الذي  قرطاج  فمهرجان  الدوليني 
"مدرسة  إنشاء  يُحيلنا عىل رضورة  النساء"  "مدرسة 
مهرجان  مع  نفعل  وكذلك  ملديريه  الراقي"  الذوق 
"عطيل"  بمرسحية  مرسحه  إفتٌتتح  الذي  الحمامات 
 Les  "يبدو من الرضوري أن نٌبعد عنه كل " الياغوات
 Les كاسيوات  أركاح  يف  املناديل  يضعون  الذين   Iagos

cassIos املرسحيني الجديرين بالربمجة عىل ركحه.

انقطاع عن طابعه  بعد  الدويل  الحمامات  لركح مهرجان  تأجج شوقه  جمهور غفري 
الدويل لسنتني متتاليتني بسبب جائحة كوفيد، أقبل بلهفة العاشق املغمور بالحنني ليواكب 
عرض افتتاح الدورة 56 ملهرجان الحمامات الدويل. موعد تعانقت فيه األرواح املتعطشة 
للفن مع عرض حرصي واستثنائي بإمضاء أحد قامات املرسح التونيس توفيق الجبايل الذي 

استشعر تعطش جمهوره ألعماله املرسحية ليحضنهم بعبق آخر إبداعاته »عىل هواك«.
وفنيا  واجتماعيا  سياسيا  متنفسا  يكون  أن  صاحبه  أراد  جديد  عمل  هواك«  »عىل 
للجمهور عرب توظيف أسلوب فكاهي ساخر يف قالب تحفة مفعمة بالنقد الالذع ومثقلة 
متكاملة  خاصة  مشهدية  بكتابة  املشاهد  سواكن  تحرك  املبهرة،  واللوحات  بالرموز 
فنانون  نفذها  )موسيقى...رقص...إنشاد...مرسح(  واالستعراضية  الفرجوية  العنارص 
يف  بها  باح  التي  الجبايل  توفيق  فلسفة  يف  املرسح  أن  وبما  التياترو.  مخترب  من  وفنانات 
مختلف أعماله، هو تحليل للحياة املجتمعية بمختلف تناقضاتها ومفارقاتها وتوصيفاتها 
النفس  تعرية  هواك«  »عىل  يف  الجبايل  تعمد  فقد  واملتمردة،  والعابثة  والساخرة  األليمة 
علتها  وتشخيص  األرواح  الستشفاء  منه  محاولة  يف  علنا  الواقع  حدود  ليخرق  البرشية 
ومساعدتها عىل التحرر واإلصالح. وبما أن االختالف يف التفكري ويف طرح القضايا يدل عىل 
مدى الوعي االجتماعي، كذلك كان توفيق الجبايل مختلفا وجريئا يف هذا العمل، فهو ذلك 
املرسحي القايس يف ظاهره ألنه يشخص القضايا اإلنسانية باملنطق السائد الصادم بعيدا 
عن العمليات التجميلية يف الطرح واملواجهة، ويف باطنه هو املرسحي الذي يبحث يف الكيان 
اإلنساني عرب توظيف املوسيقى لدعم الخربة املرسحية وما يتاخمها من مشاعر ولغات 
تتجانس يف وضعياتها. إنه مرسح االتي بالرضورة وليس مرسحا موسيقيا بما يتيح إلغاء 
مفاهيم الرسد والشخصية والتمثيل واآلداء املوسيقي.ويف تصور توفيق الجبايل »املوسيقى 
غاية  أن  ويبدو  وروعته،  وشموليته  كونيته  يف  العالم  عىل  رشفتنا  يكون  أن  يفرتض  فن 
صانع »عىل هواك« هو كرس العالقة القائمة بني املوسيقى واملرسح يف العرض، إذ تصبح 
املوسيقى جزءا من العرض وليست مكمال له من خالل كتابة تستحرض الرتاث املوسيقي 

التونيس وتطرح أسئلة تستفز الذاكرة الجماعية. فاملوسيقى يف هذا العمل ليست مصاحبة 
لآلداء املرسحي بل هي منخرطة فيه وجزء مثل السينوغرافيا والنص وتركيب الشخصيات 
الجبايل  وصف  لذلك  املرسحي،  الفعل  إىل  التقليدي  دورها  من  املوسيقى  خروج  وبالتايل 
عمله املرسحي »عىل هواك« بأنه عمل »مرسح اآلالتي«. وبعد فسحة فنية يف خانة املرسح 
االجتماعي املبارشاتي والضمني، تتواصل نفحات الفن الصيفي يف مهرجانات الحمامات 
الدويل بعروض من شتى الرضوب التعبريية الفنية واملوسيقية. وتتواصل النفحات الفنية 
الحمامات  مهرجان  سهرات  ثاني  يف   2022 جويلية   15 الجمعة  يوم  سهرة  يف  التونسية 

الدويل مع عرض تونيس خالص بعنوان »مزيج« بإمضاء زهري قوجة.

توفيق الجبالي يفتتح الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي

»عىل هواك« متنّفس سيايس واجتامعي وفني بأسلوب فكاهي ساخر

مسرح

عرض "عىل هواك"
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عديد  صّورت  فقد  نشأتها،  منذ  السينما  بالدنا  عرفت 
الباي    (  1896 سنة  منذ  تونس  من  اللقطات  و  املناظر 
وحاشيته – سوق السمك – باب فرنسا – سوق الباي ...( 

عىل أيدي مبعوثي األخوين "لوميار" إىل بالدنا. 
تونس.  يف  سينما  قاعة  أول  أنشئت   1907 جويلية  ويف 
وّصورت عديد األفالم ، وكان السبق "أللبار شمامة شيكيل 
سنة  الغزال"  و"عني   1922 سنة   "زهرة"   أخرج  "الذي 
1924 بطولة أبنته " هايدي" التي كادت أن تلتحق بهوليود 

أيام عّزها لو ال معارضة أبيها ...
ومع ظهور حركة نوادي السينما سنة 1949 وتأسيس 
باإلنتاج  أهتمت  التي   املؤسسة   1957 سنة  الساتباك"   "
الشباب  "جمعية  ميالد  ...ومع  السينمائي  والرتويج 
السينمائي التونيس" سنة 1959 وظهور حركة " السينمائيني 
الهواة سنة 1962 يكتمل النصاب إلرساء تقاليد سينمائية 
تونسية وعّوضت هذه الهياكل واملنظمات والحركات غياب 
االنتاج  ) غياب رشكات  البالد  يف  السينمائية  التحتية  البنى 

-  املخابر املختصة – استوديوهات التصوير...( 
حركة  لوالدة  األوىل  االرهاصات  عىل  نظرة  ألقينا  فلو 
السينمائيني الهواة ودورها يف النهوض بالسينما التونسية، 
وهل كانت لها أيادي بيضاء عىل مخرجني كربوا فيما بعد؟ 

وماذا عن مهرجان قليبية للفلم غري املحرتف؟

سينما الهواة في تونس  

 " ميالد  مع  املحرتفة  غري  للسينما  االنطالقة  كانت 
الخمسينيات  أواخر   " التونيس  السينما  الشباب  جمعية 
)وكانت األهداف املعلنة وقتها : النهوض بالسينما التونسية 
 ) قصرية  أفالم  تصوير  عىل  التدرب   – السينما  دراسة   –
وتكونت للغرض نواٍد ركزت يف تونس العاصمة وضواحيها 
ثم انترشت يف مدن البالد الكربى ) صفاقس ، سوسة ، ڨابس 
،بنزرت ( ووقع التفكري يف بعث مهرجان للفلم غري املحرتف 
أو الهاوي وكان" مهرجان قليبية للفلم غري املحرتف"  الذي 
نشأ سنة 1964 ") وكان عبارة عن تربص قومي جمع كافة 
السينمائيني الهواة لتبادل الخربات والنظر يف حركة السينما 

الهاوية ... وإقترصت املشاركة عىل األفالم التونسية(. 
السينمائي  الشباب  "جمعية  تحصل   1965 سنة  ويف 
السينما"  لهواة  الدويل  "االتحاد  يف  العضوية  عىل  التونيس" 
ذلك  منذ  الدويل  بعده  الهواة  لفيلم  قليبية   مهرجان  وأخذ 
الدورة  يف  أجنبية  دول  عرشة  من  أكثر  )مشاركة  التاريخ 

الثانية 1965( .
وهو   ، الهواة  السينمائيني  قبلة  قليبية  كانت  ومنذئذ 
45 سنة وحافظ  أكثر من  املحرتف منذ  الفلم غري  عاصمة 
املهرجان عىل دورية انعقاده من 1964 إىل 1967 ثّم أصبح 
السنوات  75....( أي يف   -  73  -  71  - يقام كل سنتني )69 

والذي  السينمائي"  "قرطاج  مهرجان  مع  تنسيقا  الفردية 
رأى النور سنة 1966 تلك السنة الحاسمة يف تاريخ السينما..

الهاوية  القصرية  األفالم  من  املحتشمة  االنتاجات  وبعد 
واملتوسطة تقنيا ، وبعد اإلرهاصات األوىل واملخاض العسري 
طال التغيري الجذور وأصبحت املنظمة تحمل اسم الجامعة 

التونسية للسينمائيني الهواة .

الجامعة التونسية للسينمائيين 
الهواة

والوسائل  لسينما  العاملي  باالتحاد  عضو  الجامعة 
عىل  عملت   –  1962 سنة  تأسست   – البرصية  السمعية 
وإتصال  تغيري  كأداة  وتنميته  السينمائي  العمل  تطوير 

جماهريي . 
تقوم الجامعة بتنظيم  تربصات وملتقيات فنية لتكوين 

منخرطيها يف ميدان التصوير الفوتوغرايف والسينمائي .
األفالم  وبعض  قصري  فلم   500 قرابة  الجامعة  أنجزت 

الطويلة .
للسينما  وامللتقيات  املهرجانات  كل  يف  الجامعة  تشارك 
عديد  عىل  أفالمها  وأحرزت   ، العالم  أرجاء  كل  يف  الهاوية 

امليداليات والجوائز. 
قراءة   – التطبيقية  الحصص   : أنشطتها  من 

حول حركة السينمائيين الهواة التونسية وقرينها :

"مهرجان قليبية للفيلم غري املحرتف"

أ.محمد الغريبي

لقاء فكري عىل هامش املهرجاناملخرج السوري محمد ملص يف إحدى الدورات
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السيناريوهات – املساعدة عىل إنتاج األفالم ) تقديم العلب 

الخام – معدات التصوير والرتكيب وتسجيل الصوت...( 
داخل  النقاشات  بعض  تربز  بدأت   1969 سنة  ومنذ 
الهيكيل  الصعيد  عىل  تغيريات  عدة  وحدثت  الجامعة 
نص   : الهام  املنعرج  كان   1971 سبتمرب  ويف  والتنظيمي، 
وأهم  الجامعة  صعيد  عىل  وجدت  مبادرة  )أهم  اإلصالح 
عن  النص  هذا  وتمخض  الهواة(  للسينمائيني  مكسب 
مؤتمر سبتمرب 1971 إثر الدورة السادسة ملهرجان قليبية، 
سائدة  كانت  التي  البريوقراطية  األساليب  مع  القطع  وتم 

وطرحت املبادئ  التالية : 
_من أجل تسيري جماعي .

_من أجل تكوين و انتاج متصاعدين 
_من أجل سينما جيدة و متفتحة عىل املجتمع .

وقد أدى ذلك مبارشة إىل نجاح الدورة السابعة ملهرجان 
قليبية 1973 .

تنظم الجامعة التونسية للسينمائيني الهواة: 
•املهرجان الدويل للفلم غري املحرتف بقليبية .

•املهرجان الوطني للفلم غري املحرتف بقصور الساف.
الثقافة  بدور  و  السينما  بنوادي  الهواة  أفالم  •عرض 

وبالكليات واملعاهد وعروض بالخارج.
ومنذ سنة 1973 )الدورة السابعة للمهرجان الدويل لفيلم 
 – رشيطا   31 بـ  املشاركة   : النوعية  النقلة  كانت  الهواة( 
الجرأة يف الطرح – التمرس يف املعالجة السينمائية. ورفعت 
شعارات : من أجل سينما وطنية ملتزمة بقضايا الجماهري 

– من أجل سينما هادفة.
وقتها  والسياسية   االديولوجية  األطروحات  طغت  وقد 

عىل الحركة دون االنتباه إىل "البعد الفني السينمائي".
املحرتف  غري  للفلم  قليبية  ملهرجان  الثامنة  الدورة 
1975 كادت تعصف باملهرجان وتقرب أحد أهم التظاهرات 
السينمائية يف إفريقيا ويف العالم حتى كان املنعرج الخطري 
 : النابض  وقلبها  الهواة  السينمائيني  حركة  شهدته  الذي 
عندما  الجنوب  دول  مهرجانات  أقدم  قليبية(،  )مهرجان 
تحول تنظيم املهرجان من أيدي جامعة السينمائيني الهواة 
إىل سلطة االرشاف )وزارة الشؤون الثقافية وقتها( كما جاء 
يف الفصل األول من القانون العام للمهرجان )الذي صدر يف 

نفس السنة( :
تنظمها  ثقافية  تظاهرة  الهواة  لفيلم  الدويل  املهرجان 
التونسية  الجامعة  مع  بالتعاون  الثقافية  الشؤون  وزارة 

ومدينة  نابل  والية  سلط  ومساهمة  الهواة  للسينمائيني 
قليبية.         

موكوال  املاضية  الدورات  وطيلة  التنظيم  كان  بعدما 
الثقافة.  وزارة  إرشاف  وتحت  الهواة  السينمائيني  لجامعة 
املهرجان  سري  عىل  سلبيا  انعكاسا  التغيري  لهذا  كان  وقد 
تلك  يف  ختامية  الئحة  صدرت  وقد  تلك،  املذكورة  دورته  يف 
بفتح  الهواة  السينمائيون  فيها  نادى   1975 سنة  الدورة 
باألمر  املعنية  للسلط  تقديمها  وقع  قليبية،  مهرجان  ملف 
متضمنة ألهم مشاكل الدورة )سوء التنظيم – غياب الربمجة 

املحكمة – عدم توفري املعدات املادية الالزمة لعرض األفالم 
– غياب املذكرات الفنية املصاحبة لعرض األفالم التونسية 
املسابقة  الخارجة عن  باألفالم  الخاصة  الحصص  – حذف 
الرسمية – غياب ممثلني عن وزارة اإلرشاف- حضور دخالء 
 – الجامعة  أعضاء  تغييب  الهواة-  السينمائيني  حركة  عىل 
غياب أفالم التحرر وغياب السينما العربية( وأمام فشل هذه 
 ")u.n.I.c.a( الهواة  لسينما  الدويل  "االتحاد  أعلن  الدورة 
جامعة  تشارك  لم  إذا  القادمة  الدورات  يف  مشاركته  عدم 

السينمائيني الهواة يف تنظيم املهرجان. 
التي  الوحيدة  املرة  )وهي   1977 املهرجان سنة  وتوقف 
يتوقف فيها( ليعود سنة 1979 كأحسن ما يكون ويتواصل 
إىل اليوم متجددا و مؤثثا باالنشطة املختلفة دورة بعد أخرى. 
وطنيا  الهاوية  للسينما  منارة  قليبية  مهرجان  ويبقي 

وعربيا وإفريقيا وعامليا. 
مدرسة  الهواة  للسينمائيني  التونسية  الجامعة  وتظل 
السينما(  لنوادي  التونسية  الجامعة  جانب  )إىل  عريقة 
"مقاعدها"  فعىل  التونسيني  السينمائيني  جل  منها  تخرج 
ويف أروقتها تعلموا أبجديات السينما وأصبح للبعض منهم 
شأنا ، نذكر منهم ) أبو بكر العش – فريد بوغدير – املنجي 
الحبيب   – مراد  بن  املنصف   – الخشني  أحمد   – صانشو 
املرسوقي – عبد الحفيظ بوعصيدة -  سلمى بكار – أحمد 
الوهاب بودن – حمادي بوعبيد – رضا بن  حرزالله – عبد 
 _ ذويب  _ منصف  الباهي  _ رضا  كميشة  فتحي   – حليمة 

الطيب الجلويل _خالد الربصاوي.... وغريهم .(
الخليفي  لعمار  الفجر  تونيس  فيلم  أول  ولد  من رحمها 
السينمائي  الشباب  جمعية  مؤسيس  )أحد   1967 سنة 
الهواة(  كما  للسينمائيني  التونسية  الجامعة  نواة  التونيس 
ساهمت يف إثراء تجارب كتاب للسينما أو نقاد سينمائيني 
يف  واملشاركة  قليبية  مهرجان  نقاشات  متابعة  خالل  من 

ملتقياته.
تونس  يف  الهاوية  السينما  تشهدها  التي  الطفرة  وأمام 
)قرابة 500 فلم( والتجارب املتعددة والجريئة أحيانا ال بد من 
االنتباه لهذه "املنارة" والتفكري يف إرساء خزانات سينمائية 
هاوية – نقل محتويات االرشطة "السلليليودية" عىل حامل 
رقمي – تطوير انشطة الجامعة و حركة الهواة وقد يكمن 
هناك مستقبل السينما التونسية ومستقبل سينما الجنوب .

سينما

صورة تتحّدث

البالغجية ليس سوق واحد  سوق 
البالغجية  سوق  أسواق  ثالثة  إنه 
وسوق الشبارلية وسوق الصبابطية 
البشامرية  دكاكين  بعض  فيه  ونجد 
البلغ  حواش  بتطريز  يقومون  وهم 
اعتدنا  لكننا  البشمار  ما يسمى  وهو 
بسوق  السوق  كامل  نسمي  ان 
البالغجية أو البلغاجية كما كانت إلى 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  حدود 
في  مختص  آخر  سوق  أيضا  وهناك 
وهو  األحذية  من  خاص  نوع  صناعة 
خلف  يقع  والذي  البشامقية  سوق 
بنهج  بالقصبة  الحكومة  رئاسة  مقر 
سيدي بن زياد وهناك سوق القباقبية 
الذي كان يوجد في اعلى نهج القصبة 
القصبة  نهج  تجمع  التي  الردحة  في 

مع نهج الغرابلبة.
عن »تونس زمان«

سوق البالغجية
سنة 1897

فوزي النّوي )قفصة( أثناء تقديم فيلمه
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هند صبري مبتهجة بنجاح فيلمها 
"كيرة والجن" في مصر وتونس

تعترب  أنها  صربي  هند  الفنانة  أكدت 
والجن"  "كرية  فيلم  ألن  محظوظة  نفسها 
يجمع بينها وبني املخرج مروان حامد للمرة 
والفيل  يعقوبيان  عمارة  من  بداية  الرابعة 
األزرق الجزء الثاني ثم كرية والجن، موضحة 
أن أي عرض يقدم لها من الكاتب أحمد مراد 
بالطمأنينة  يشعرها  حامد  مروان  واملخرج 
البالغة ألنها تعي جيداً أن كالً من مراد وحامد 
لديهما رؤية ثاقبة ويرغبان يف صناعة يشء 

سينمائي متميز.
خالل  صربي،  هند  الفنانة  وأضافت 
دولت  شخصية  أن  أخرية،  كلمة  برنامج 
جسدتها  التي  والفدائية  البطولية  فهمي 
كونها  من  بالرغم  والجن"  "كرية  فيلم  يف 
شخصية حقيقية لكنها أيضاً تحبها لكونها 
يف  النسوية  الحركة  لبداية  رمزية  شخصية 
الوطن  أنحاء  جميع  يف  انتشارها  قبل  مرص 
يف  نشأت  فهمي  دولت  أن  موضحة  العربي، 

بيئة صعبة ال تجعلها وال تجهزها لتكون دولت فهمي فمن املفرتض أن تكون كبنات خالتها يف 
بيئة محافظة تروح اإلعدادية كحد أقىص وال تكمل تعليمها وال تذهب للعاصمة لكن هي فعلت كل 

ذلك ليس ذلك فقط بل حملت السالح وقاومت اإلنڨليز وقامت بما تؤمن به ودفعت الثمن.
كبرياً  انبهاراً  كشخصية  فهمي  دولت  سببت  األسباب  لهذه  أنه  صربي  هند  الفنانة  وتابعت 
خاصة يف ظل عدم توافر كتب مرجعية تناولت الشخصية البطولية بإسهاب سوى كتاب واحد ذكر 
ذلك للكاتب مصطفى أمني منحه له املخرج مروان حامد لتذاكرها خالل ثالث سنوات، مضيفة: 
وهي  مايعرفوهاش  بنتني  عندي  ألنه  كبري  بشكل  مالمحها  وإبراز  الشخصية  توسعة  "حاولت 
جدتهم وبطلة من أبطال مرص وأحب أن البنات الصغريين يعرفوا الستات دول زي سيزا نرباوي 
وغريها، وأريد أن أعرف بناتي والجيل الصغري أن كان فيه بنات قبلهم مهدوا الطريق ليهم عشان 

يبقوا يف الوضع الحايل إىل وصلوا إليه كرائدات حقيقيات".
فيلم "كرية والجن" مأخوذ عن رواية "1919" ألحمد مراد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، 

هند صربي، سيد رجب، هدى املفتي، أحمد مالك، عيل قاسم، تامر نبيل، وغريهم.
ويجسد الفيلم قصة بطولة حب وتضحية حدثت يف مرحلة مهمة يف تاريخ مرص، يلقي من 
خاللها نظرة جديدة عىل ثورة 1919، ويحكي قصة مجموعة من األشخاص ينتمون إىل خلفيات 

متنوعة، ويتحدون يف مقاومة االحتالل اإلنجليزي ملرص,

درة زروق تعود للشاشات بفيلم "جدران"

الربومو"  درة،"  التونسية  الفنانة  نرشت 
الدعائي األول لفيلم "جدران" املقرر عرضه يف 
عىل  الحايل  جويلية   شهر  من  الثاني  النصف 

منصة شاهد اإللكرتونية.
سيطر  "جدران"،  فيلم  برومو  وأن  علما 

عليه اإلثارة والتشويق...
الرقمية   watch It منصة  طرحت  كما 
األصلية  أفالمها  ألول  الدعائي  البوسرت 
النجمة  العمل  بطلة  تصدرته  الذي  "جدران" 
لعرض  تمهيًدا  وذلك  زروق  درة  التونسية 
الفيلم حرصيًا عىل املنصة خالل شهر جويلية 

الحايل. 
وتدور  الرعب  ألعمال  ينتمي  والفيلم   
تجسد  حيث  رعب،  تشويقي  إطار  يف  أحداثه 
درة فيه شخصية مريضة تعاني من أمراض 

نفسية بسبب مشكلة مرت بها...
ويشارك يف بطولته نيكوال معوض، فراس 
وقصة  بدير،  أحمد  الحليم،  عبد  هند  سعيد، 
وأحمد  هيثم  وحوار  سيناريو  صالح،  يارس 

الدهان، وإخراج محمد بركة.
 watch ويأتي عرض فيلم "جدران" بعد عرض فيلم درة زروق األخري "الكاهن" عىل منصة 
It بشكل حرصي يف عيد الفطر املايض، وشارك درة بطولة "الكاهن" كالً من إياد نصار، حسني 

سليم،  فؤاد  أحمد  سليمان،  حنان  سليمان،  جمال  الوهاب،  عبد  فتحي  حميدة،  محمود  فهمي، 
فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانني، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

10 حلقات واملقرر عرضه  املكون من  الجديد "املتهمة"  وتنتظر درة زروق عرض مسلسلها 
عىل إحدى املنصات الرقمية قريباً، ويشارك يف بطولة العمل دياب، عيل الطيب، عادل كرم، أسامة 
عباس، مها نصار، محمد عبد العظيم، محمود غريب، وتأليف وإخراج تامر نادي، ينتمي لنوعية 

التشويق والرعب واإلثارة.

دعم سعودي لفيلم "أشكال" 
ليوسف الشابي

“أشكال”،  الطويل  الروائي  الفيلم  فاز 
بدعم  الشابي  يوسف  التونيس  للمخرج 
السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  مؤسسة 
الدويل500 ألف دوالر كدعم ملشاريع املخرجني 
من اململكة العربية السعودية والعالم العربي 
لصندوق  الثالثة  املرحلة  يف  وذلك  وأفريقيا 
اختياره  تم  الذي  الفيلم  وهو  األحمر.  البحر 
ضمن  الـ54  الدورة  يف  األول  العاملي  للعرض 
مسابقة “نصف شهر املخرجني” التي اقيمت 
عىل هامش مهرجان كان يف الفرتة من 17 إىل 

28 ماي املايض..
قرطاج،  حدائق  يف  الفيلم  أحداث  تدور   
بناءها  توقف  والتي  تونس  ضواحي  إحدى 

الذي بدأه النظام السابق يف بداية الثورة.
الرشطة،  رجال  من  اثنني  الفيلم  يتتبع 
جثة  عىل  يعثران  اللذان  وبطل،  فاطمة 
استئناف  ومع  األرايض.  إحدى  يف  محرتقة 

بطريقة  األحداث  تتداعى  الحدث،  يتكرر  وعندما  الغامض،  اللغز  بهذا  يصطدمون  ببطء،  البناء 
غريبة يأخذ معها التحقيق منعطًفا مثريًا.

ويذكر أن هذا الدعم الذي تحصل عليه فيلم "أشكال" أعلن عنه صندوق البحر األحمر السعودي 
ضمن الئحة الفائزين العرش للمرحلة األوىل من سنة 2022 الذين تحصلوا عىل ِمنح ماّدية ملا بعد 
اإلنتاج، ألفالم وثائقية وروائية من تونس وفلسطني والعراق ومرص واململكة العربية السعودية 

ولبنان ورواندا والِبنني واليمن.
ومن ضمن األعمال املختارة، قّدم صندوق البحر األحمر دعما للفيلم الروائي الطويل "أشكال" 
للمخرج التونيس يوسف الشابي، وهو الفيلم الذي تم اختياره لتقديم عرضه العاملي األول يف قسم 

"نصف شهر املخرجني" عىل هامش مهرجان "كان" السينمائي من 17 إىل 28 ماي.
مخرج الفيلم  يوسف الشابي هو أيضا فنان متعدد االختصاصات، كاتب وموسيقي ومنتج 

هو املؤسس املشارك ملهرجان saILIng Stones ، الذي يقام كل عام يف مناطق مختلفة من تونس.
ويشجع صندوق البحر األحمر األفكار الجريئة واملبتكرة التي ترسد مجموعة غنية ومتنوعة 
من املواضيع تهدف إىل تعليم وتثقيف وترفيه الجمهور العاملي، حيث يستقبل الصندوق األفالم يف 
إىل  املتقدمني، باإلضافة  املتحركة من جميع  الحلقات والرسوم  الروائية والوثائقية وكذلك  فئتها 

األفالم الروائية القصرية والوثائقية والرسوم املتحركة للمخرجني السعوديني.
ولد يوسف الشابي نجل النارش منصف الشابي صاحب دار نقوش عربية  سنة 1984. يعيش 
ويعمل يف تونس وباريس. أنتج يوسف الشابي أول فيلم قصري له يف عام 2010، بعنوان للشمال، 
وهو فيلم مظلم حول الهجرة غري الرشعية. نجد اهتمامه باملوضوعات املجتمعاتية يف بابل، وهو 
فيلم وثائقي شارك يف تأليفه طوال عامني مع إسماعيل وعالء الدين سليم والـذي يتمثـل موضوعه 

يف حيـاة مخيـم لالجئيـن علـى الحدود بيـن تونس وليبيا.

مصطفى شعبان يعود 
للسينما بعد غياب دام 

12 سنة

أعلن الفنان املرصي مصطفى شعبان بدء 
حاجة  رسق  “اليل  الجديد  فيلمه  تحضريات 
يرجعها” الذي يعود به للسينما بعد غياب 12 
الفيلم مؤقت وهو  إن اسم  عاماً، حيث قال، 
من إخراج مجدي الهواري، ويجري االستعداد 
له واختيار طاقم املمثلني، مشريا إىل أن أحداث 

الفيلم تدور يف إطار كوميدي رومانيس.
تصوير  أن  شعبان  مصطفى  وأضاف 
األوروبية،  الدول  من  عدد  يف  سيتم  الفيلم 
إىل  2023، مشرياً  املقبل  العام  ومقرر عرضه 
أن البطلة أمامه ستكون ممثلة أجنبية حيث 
البطولة  املشاركني يف  الفنانني  اختيار  يجرى 

قبل تحديد موعد انطالق التصوير.
ورحب مصطفى شعبان باملشاركة يف أي 

عمل يعرض عىل املنصات الرقمية برشط وجود القصة املناسبة، مشريا إىل أن املنصات ما زالت 
حديثة العهد، لذلك لم يتأخر كثريا يف الدخول إىل هذا العالم.

وكان أخر أعمال مصطفى شعبان فيلم “الوتر” الذي تم إنتاجه عام 2010، وجسد خالله دور 
ضابط يكشف جريمة قتل غامضة، بطولة غادة عادل وأحمد السعدني وأروي جودة وسوسن بدر 

وإخراج مجدي الهواري.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح



www.acharaa.com العدد 318 - الثالثاء 19 جويلية 2022 maghrebstreet@gmail.com

40الشارع الثقافي

السلطات اإليرانية تعتقل المخرج 
جعفر بناهي

رسول  محمد  املخرَجني  اعتقال  بعد 
“االخالل  بتهمة  أحمد  آل  ومصطفى  آف 
زميلهما  عىل  الدور  جاء  العام”،  بالنظام 
عاملية،  جوائز  عىل  الحائز  بناهي،  جعفر 
برلني  مهرجان  يف  الذهبي  الدب  منها 

السينمائي وجائزة يف مهرجان كان.
القبض  االيرانية  السلطات  القت  فقد 
أبرز  أحد  بناهي،  جعفر  املخرج  عىل 
املعارصة،  اإليرانية  السينما  يف  األسماء 
ليصبح ثالث مخرج يكشف اإلعالم املحيل 

توقيفه خالل أيام. 
يعد بناهي البالغ من العمر 62 عاما، 

من أبرز املخرجني يف إيران.
أهمها  عدة  دولية  جوائز  بناهي  ونال 
يف  فيلم  ألفضل  الذهبي  الدب  جائزة 
 2015 عام  السينمائي  برلني  مهرجان 
سيناريو  وأفضل  طهران”،  “تاكيس  عن 
2018 عن فيلمه “ثالثة  يف مهرجان كان 

وجوه”.
األعمال  إعداد  من  واملنع  بالسجن  عليه  حكم  أن  سبق  الذي  بناهي  اعتقال  ويأتي 
السينمائية يف بالده، بعد الكشف مؤخرا عن توقيف املخرَجني محمد رسول آف ومصطفى 

آل أحمد بتهمة “االخالل بالنظام العام” يف إيران.
وأفادت وكالة “مهر” أنه جرى “اعتقال جعفر بناهي أثناء حضوره إىل النيابة العامة 
يف طهران ملتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسول آف”. وأضافت “ال معلومات عن سبب 

توقيف بناهي وارتباط ذلك بملف رسول آف أو آخرين تم توقيفهم األسبوع املايض”.
ُعرفت عن بناهي مواقفه املعارضة للسلطات يف بالده. وادانه القضاء اإليراني يف العام 
بالسجن  عليه  وحكم  اإلسالمية،  للجمهورية  السيايس  النظام”  ضد  بـ”الدعاية   2010
ستة أعوام واملنع من إخراج األفالم أو كتابتها ملدة 20 عاما، أو السفر والتحدث إىل وسائل 
الرئيس  انتخاب  إعادة  تلت  التي  االحتجاجية  التحركات  تأييده  أعقاب  يف  وذلك  اإلعالم، 

محمود أحمدي نجاد يف العام 2009.
بيانات  وفينيسيا،  وبرلني  كان  مثل  الدولية  السينما  مهرجانات  من  عدد  أصدر  وقد 

تنديد باعتقال املخرجني الثالثة وطالبت باطالق رساحهم.
أن السلطات اإليرانية قد إعتقلت ايضا يف فرتة سابقة املخرج اإليراني الشهري  يذكر 
مواقع  عرب  لهما  منشور  بسبب  األحمد،  مصطفى  املخرج  وزميله  رسولوف،  محمد 

التواصل االجتماعي، ينتقد حملة القمع التي تقوم بها الرشطة ضد املواطنني.
إلطالقهما  املخرجني،  اعتقال  تم  أنه  )إرنا(،  الرسمية  اإليرانية  األنباء  وكالة  وأفادت 
وسم عرب موقع تويرت يحث قوات األمن اإليرانية عىل التوقف عن استخدام األسلحة، وذلك 
يف أعقاب االحتجاجات يف ماي يف مدينة عبادان جنوب غرب البالد، حيث اندلعت اشتباكات 

مع الرشطة. بسبب انهيار مبنى أسفر عن مقتل 41 شخصا.
وفًقا لوكالة أسوشيتيد برس، فإن ما ال يقل عن 70 عضًوا يف مجتمع السينما اإليراني، 
الفوري  باإلفراج  اعتقال رسولوف واألحمد، وطالبوا  احتجاج ضد  قد وقعوا عىل وثيقة 

عنهم.
ويعد رسولوف، واحدا من أبرز صناع السينما العامليني، وفاز قبل عامني بجائزة الدب 
الذهبي بمهرجان برلني السينمائي الدويل عن فيلم “ال يوجد رش”، وانتقد فيه سياسة 

اإلعدامات التي تنتهجها السلطات اإليرانية.

مهرجان البحر االحمر 
السينمائي يعلم عن 
موعد إنعقاد دورته 

الثانية

السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  أعلن 
دورته  يف  املشاركة  لباب  فتحه  عن  الدويل 
ديسمرب   1-10 من  عقدها  واملقرر  الثانية 
لجميع  دعوته  املهرجان  وجه  حيث  املقبل. 
العربي  الوطن  من  األفالم  وصانعي  املبدعني 
من  العالم،  أنحاء  جميع  يف  وأفريقيا  وآسيا 
ابتداًء  وذلك  للمهرجان  أفالمهم  تقديم  أجل 
من الثالث من شهر جويلية الحايل إىل الرابعة 

عرش من شهر اوت القادم.
ثالث  تحت  املشاركات  املهرجان  يستقبل 
فئات وهي: مسابقة البحر األحمر، ومسابقة 
البحر األحمر للفيلم القصري، إضافة إلمكانية 

السعودية  سينما  برنامج  يف  الصاعدة  السعودية  املواهب  مشاركة 
التابعة  االختيار  املشاركات من قبل لجنة  يتم عرض واختيار  الجديدة. 

ملهرجان البحر األحمر السينمائي الدويل.
الثقايف  التبادل  تعزيز  إىل  الدويل  السينمائي  البحر  مهرجان  يهدف 
بتقديم  االلتزام  مع  العربية،  املنطقة  يف  السينما  صناعة  نمو  وتعزيز 
الحدث  باعتباره  الدولية،  السينما  السعودية كوجهة ومساهم رئييس يف صناعة  العربية  اململكة 
إىل  إضافة  الشابة،  املواهب  من  املبدعني  استقطاب  عىل  لحرصه  املنطقة،  يف  األهم  السينمائي 

املخرجني اآلسيويني واإلفريقيني، وبقية اإلبداعات السينمائية العاملية.
ستحتفي الدورة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدويل بعشاق السينما املحلية 
وصناع األفالم وقادة صناعة األفالم من حول العالم، بحيث يشكل املهرجان منصة أساسية لتعزيز 
السينمائية  الروابط اإلبداعية بني السعودية والعالم وذلك من خالل استقطاب أفضل االنتاجات 

العاملية والعربية الكالسيكية واملعارصة.
وبمناسبة اإلعالن عن فتح باب التسجيل فقد كشف مهرجان البحر األحمر السينمائي الدويل 
عن املزيد من التفاصيل حول برنامجه والذي يضم أقساًما تحتضن أعماالً عاملية وعربية معارصة، 
وأفالماً سعودية طويلة وقصرية، وروائع السينما الكالسيكية، إضافة إىل إبداعات مستقبلية من 
أعمال الواقع االفرتايض والواقع املعزز والسينما التفاعلية، وذلك بهدف إثراء املشهد السينمائي 

السعودي والعربي عىل مستوى العالم.
وستتنافس األفالم التي سيتم اختيارها ضمن املسابقة عىل جوائز اليرُس التي تمنحها لجنة 
تحكيم دولية، وتندرج الجوائز تحت جائزة اليرُس الذهبي ألفضل فيلم طويل )100 ألف دوالر(، 
وجائزة أفضل إخراج )30 ألف دوالر(، وجائزة اليرُس الذهبي ألفضل فيلم قصري )25 ألف دوالر(، 
وجائزة اليرُس الفيض ألفضل فيلم قصري )15 ألف دوالر(، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة )20 ألف 
دوالر(، إضافة إىل جوائز أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة سينمائية. 

كما يُقّدم املهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل فيلم سعودي.
سواء  وصاعدة،  مخرضمة  ملواهب  ومبتكرة  جريئة  أعماالً  تعرض  األحمر  البحر  مسابقة 
كانت روائية أو وثائقية، من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة 
التحكيم الدولية التي تضّم مخرجني ومحرتفني سينمائيني؛ باختيار األعمال الجديرة للفوز بجوائز 

املسابقة.

ما هو سبب إنفصال نجمة السينما والموسيقى 
شاكيرا عن العب برشلونة "بيكي"؟

صديق  غارسيا،  روبرتو  كشف 
لوسيال، شقيقة شاكريا، السبب الحقيقي 
وراء انفصال األخرية عن العب كرة القدم 
بيكي، حيث انترشت خالل الفرتة املاضية 
بسبب  انفصالهما  حول  كثرية  أقاويل 

خيانته لها.
وراء  السبب  إن  غارسيا  وقال 
انفصالهما لم يكن بسبب الخيانة، ولكن 
حيث  واقتصادية،  مادية  مشاكل  بسبب 
املال،  من  مبلغا  شاكريا  من  بيكي  طلب 
إال  التجارية،  املشاريع  أحد  يف  الستثماره 
والديها،  من  اعرتاض  بعد  رفضت  أنها 
ماركا  لصحيفة  أوضح  حسبما  وذلك 

اإلسبانية.
مثالية  كانت  عالقتهما  أن  إىل  وأشار 
الخالفات  وأن  املشكلة،  هذه  حدوث  قبل 
فقررا  األزمة،  تلك  بعد  بينهما  تدب 
االنفصال وحرصت شاكريا عىل أن تكون 

قوية من أجل طفليها.
ثروة  وبيكي  شاكريا  الثنائي  ويملك 
شاكريا،  لثروة  فيها  التفوق  ضخمة، 

األيام  يف  الثنائي  بني  كبريا  نزاعا  سيشكل  مما  والرشكات  املشاريع  من  العديد  بينهما  ويجمع 
املقبلة بسبب عائدات بعض اإلعالنات التجارية واألعمال املشرتكة التي ربطت نجمة البوب بنجم 
الكرة اإلسبانية، وهي ترتاوح بني 35 و45 مليون دوالر تحققها شاكريا من سلع تجارية كعطور 

وخطوط أحذية البعض يرتبط بها، والبعض اآلخر باسمهما سويا.
يذكر أن بيكي وشاكريا، أعلنا انفصالهما رسميا بعد عالقة دامت ألكثر من عقد أثمرت طفلني.
وقال الثنائي يف بيان مشرتك "يؤسفنا تأكيد انفصالنا، نطلب احرتام الخصوصية لخري أطفالنا 

الذين هم عىل رأس أولوياتنا".وذلك بعد أيام من تكهنات بشأن توتر العالقة بينهما.
وشاكريا )45 عاًما(، كانت تواعد العب الكرة، البالغ 35 عاًما، منذ 11 عاًما.

ويدافع بيكي )35 عاماً( عن ألوان برشلونة منذ العام 2008 وأحرز يف صفوفه لقب الدوري 
املحيل ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثالث مرات، كما تّوج مع بالده بلقبي كأس العالم عام 

2010 وكأس أوروبا يف 2012.
وقالت صحيفة "ماركا" اإلسبانية" إن االنفصال بني الالعب واملغنية يسري يف إطار ودي، وأن 

فرقهما القانونية يتفاوضان عن كل طرف بحثا عن اتفاقية مرضية لكليهما.
وتشري إىل أن املشكلة بني االثنني، هي حضانة أطفالهما، حيث تريد شاكريا االنتقال إىل بلد آخر 

ومغادرة إسبانيا، وبدء حياة جديدة.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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فضاء مدار يقترح على أحباء 

السينما الفيلم اإليطالي
"إلى كيارا"

يواصل الفضاء السينمائي "مدار قرطاج" 
يف برمجة االفالم العاملية الجيدة والجادة والتي 
تالقت يف عديد التظاهرات السينمائية العاملية 
... هذه املرة يقرتح عىل رواده فيلم "إىل كيارا" 
كاربيجيانو  "جوناس  واخراج   تأليف  من 

وبطولة كل من سوامي روتولو وبيو آماتو .
نشأ مخرج الفيلم جوناس كاربينيانو بني 
فيلمني قصريين حصال  بعد  ونيويورك.  روما 
وأسبوع  فينيسيا  مهرجان  يف  جوائز  عىل 
الطويل  فيلمه  أخرج  كان،  بمهرجان  النقاد 
الذي اختري يف مهرجان  األول، “ميديرتيانيا”، 
كان عام 2015 )أسبوع النقاد(. الفيلم الثاني 
لجوناس “، “إىل شيامربا”، عرض للمرة األوىل 
كان  مهرجان  يف  املخرجني  شهر  نصف  يف 
يعود  الثالث  فيلمه  كيارا”،  “إىل   .2017 عام 
يف  الثالثية  ويكمل  املخرجني  شهر  نصف  يف 
بلدة جويا تاورو يف كاالبريا، إيطاليا حيث تم 

تصوير هذه األفالم الثالثة.
يتميّز املجتمع اإليطايل بخصوصية كبرية، 

خصوصية تمّكنه من التالعب عىل ثيمات معيّنة لها جذور تاريخية ضاربة يف العمق، والجريمة 
املنظَّمة هي واحدة من تلك الثيمات، األمر أشبه بالياكوزا داخل املجتمع الياباني، وسالسل الدم 
أو  أبدي ال يمكن مجانبته  األبناء، مثل عود  إىل  اآلباء  اإلرث من  باستمرار مع تمرير  التي تخفق 

الفرار منه.
يناقش فيلم "كيارا"، وهو الفيلم الثالث من ثالثية املخرج اإليطايل األمريكي جوناس كاربينيانو، 
زالت  ما  املراهقة  فتاة يف سّن  أمام  املشاهد  األصغر، ويضع  الجيل  نظر  النقطة من وجهة  هذه 
تستكشف الحياة، ويأخذنا يف رحلة طويلة يرصُد فيها تفاعل الفتاة مع املجتمع وتعاطيها مع 
املشكلة التي تبدو كيشء معتاد يف البنية االجتماعية اإليطالية، بسبب تدهور األحوال االقتصادية 

يف العديد من املدن.
عرش  الثامن  بالعيد  تحتفل  وهي  العائلة  فيه  تظهر  صاخب،  ميالد  عيد  بمشهد  الفيلم  يبدأ 
ر  يوفِّ الذي  الحظ  رقم  هو   18 الرقم  أن  ويبدو  روتولو(،  جريسيا  )املمثلة  الكربى  جوليا  البنتهم 
لصاحبه فرصة معرفة أرسار العائلة، لقد أصبح ناضًجا بشكل كاٍف لكي يحمل إرثًا عائليًّا، حتى 
أطفااًل، يجب  زالوا  فما  الثامنة عرش،  دون  أما من هم  الشفهية فقط،  املعلومات  لو عىل سبيل 

إبقاءهم يف أمان، بأقل قدر من املعرفة واملعلومات.
للمنزل، وبعدها تنفجر سيارة األب،  تنقلب األحداث عندما يهرب والد كيارا فجأة، وال يعود 
وتبدأ غيمة من الغموض تحيط باألحداث تدفع كيارا )ملمثلة سوامي روتولو( للتساؤل عن مكان 
تاجر  روتولو(  كالوديو  )املمثل  والدها  أن  اإلنرتنت  شبكة  عىل  تقرأ  حتى  يَُعد،  لم  وملاذا  والدها 
مخدرات هارب، وهنا يسيطر عىل الفتاة فضول طفويل، وهوس بالكرب، وتقودها رغبة ال نهائية 

بمعرفة ما يحدث خلف األبواب املغلقة.

 "Thor:love and thunder فيلم " ثور: الحب والرعد
في القاعات التونسية في نفس فترة عرضه عالميا 

طرحت رشكة مارفل فيديو جديدها فيلم 
thor: Love And Thunder املنتظر، تحت اسم  

العرض  دور  من  عدد  epIc Adventure،يف 

حول العالم يوم 6 جويلية الحايل...
العمل يعد الثاني من سلسلة  thor، الذي 
 thor: فيلم  بعد  بإخراجه،  وايتيتى  يقوم 
وقد   ،2017 عام  ُطرح  الذي   ،ragnarok

 ،thor رصح وايتيتى قائال: "الجزء الرابع من
يبدو وكأنه   ،thor: Ragnarok فيلم  سيجعل 
عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد 
من التغيريات، باإلضافة إىل الحبكة التى تزيد 

من إثارته".
املثرية  املغامرة  أفالم  لنوعية  ينتمي  فيلم 
 "thor: Ragnarok" وهو تكملة مبارشة لفيلم
وايتيتي،  تايكا  إخراج  من  وهو   ،2017 عام 
بورتمان،  ناتايل  هيمسوورث،  كريس  بطولة 
كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من 

املرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي...
يذكر أن املشاهدين يف أنڨلرتا هاجموا عالم 

مارفل السينمائي، عىل خلفية طرح فيلم thor: Love and Thunder "ثور: الحب والرعد"، الجديد، 
بسبب تضمنه مشاهد حساسة.

ووفًقا لصحيفة "إندبندنت" الربيطانية، انتقد املشاهدون 
يف  الفيلم  حضور  قبل  املشاهدين  تحذير  بعدم  مارفل  قرار 
رسمي  تحذير  بوضع  وطالبوا  املشاهد،  هذه  من  السينمات 

قبل مشاهدة الفيلم.
وفيلم "ثور: الحب والرعد"، هو الجزء الرابع من سلسلة 
البطل الخارق ثور، وتظهر فيه ناتايل بورتمان يف شخصية جني فوسرت، وهذه الشخصية ظهرت 
أول مرة يف فيلم thor: The Dark WorLd عام 2014، حيث منح املخرج تايكا وايتيتي شخصية 

الدكتورة جني فوسرت دوًرا بارًزا يف هذا الجزء، بعد تحولها إىل بطلة خارقة.
حصل الجزء الرابع من سلسلة أفالم »thor« عىل مراجعات ما بني املتوسط والضعيفة، حيث 
وصف الناقد إريك فرانسيسكو الفيلم بـ"املشتت"، ومنح الفيلم 2 من أصل 5 نجوم، قائاًل: "واحد 
من أكثر القصص املرعبة واألقل أهمية يف تاريخ عالم مارفل السينمائي، جامح وغريب ولكنه يف 
الناقد ديفيد روني: "فوىض مترسعة ومخيبة لآلمال  النهاية مخيب لآلمال ومزعج"، بينما قال 
أنه من إخراج وايتيتي"، بينما أشاد بأداء كريستيان بيل وراسل كرو، وفًقا ملا نرشه  بالنظر إىل 

موقع "هوليوود ريبورتر".
ويذكر أيضا أن مخرج الفيلم تايكا وايتيتي كشف رشطه لتقديم الجزء الخامس من السلسلة 
حيث أنه مستعد لتقديم الجزء الخامس من سلسلة أفالم »thor«، والذي سيكون الفيلم الثالث 
له بالسلسلة، طاملا سيكون كريس هيمسورث بطاًل لها، قائاًل: "ال أعرف ماذا سيكون بعد ذلك، 
ولكن يجب أن يكون شيئًا مفاجئًا وغري متوقع بالنسبة يل ألرغب يف القيام بذلك، أريد شيئًا يبدو 

غري متوقع عندما يتعلق األمر بالقصة"، وفقا ملا نرشه موقع "فارايتي".
الفيلم من إخراج تايكا وايتيتي الذي شارك يف كتابة السيناريو مع جينيفر كايتن روبنسون، 
يضم يف بطولته مجموعة كبرية من نجوم هوليوود من بينهم كريس هيمسورث يف دور "ثور" إىل 

جانب كريستيان بيل، تيسا طومسون، جيمي ألكسندر، راسل كرو، وناتايل بورتمان.

"عصيان" الجيالني السعدي" في ليالي السينما بسوسة" 

إنتظمت يومي الجمعة والسبت 15 و16 جويلية الحايل بمدينة سوسة تظاهرة ليايل السينما 
وتم إهداؤها لروح الناشطة يف الحقل السينمائي بسوسة والعضوة بحركة نوادي السينما السيدة 

"إلهام عصمان القديدي.   
يف برمجة هذه التظاهرة تم عرض جديد املخرج التونيس الجيالني السعدي فيلم "عصيان"...
وتدور أحداث هذا الرشيط يف ليلة تعرف فيها تونس عمليات احتجاج واسعة النطاق حيث أصبحت 
تلتقي ثالث شخصيات برجل  األثناء  املتظاهرين والرشطة، ويف  للمواجهات بني  الشوارع ساحة 
شيخ تخىّل عنه ابناه، بعد أن هرب الجميع من جحيم العنف الذي يالحقهم، فيقّررون االعتناء بهذا 
العجوز املقعد "بابا الحاج". يستهّل الفيلم بمشاهد ملواجهات حامية بني محتجني وعنارص من 

الرشطة، أصوات القنابل الغازية ال تنقطع وهتافات الجماهري تتعاىل.
تميّز  كانت  التي  الساخرة  الهزلية  واملشاهد  املواقف  من  الكثري  عىل  الفيلم  أحداث  وارتكزت 
يف  يرتكانه  بالشيخ  االهتمام  بدل  األمن  من  رجالن  فهذان  املقعد،  بالشيخ  عالقة  يف  الشخصيات 
حاله، وهما يمثاّلن صورة قوية للدولة التي ترتك مواطنيها وال تلتزم بواجباتها تجاههم، وهؤالء 
القيام بذلك من منطلق  شبّان يشاركون يف اعتصام مقابل رشب كميات من قوارير الخمر بدل 

اإليمان بمطالبهم.
ويعمل املخرج يف سخريته هذه عىل املبالغة يف تضخيم املواقف، وتحميلها ما يتجاوز طاقتها 
حتى تكون أكثر وضوحا، لجلب أنظار املتفّرج إىل عيوب املجتمع التونيس، ويجسد ذلك بأسلوب 
هذا  يوّظف  السعدي  لكن  الكاريكاتور.  فنان  يفعل  كما  تماما  تلميح  وال  فيه،  إيحاء  ال  مبارش 
األسلوب عىل نحو خاص، فال يضمنه هزال، وال يجعله مضحكا، وإنما يشيع منه يف النّفس قتامة، 

ويزرع فيها حزنا عميقا.
كما بالغ الجيالني السعدي يف توظيف املواقف الساخرة يف هذا العمل، واملواقف الساخرة أراد 
بها إبراز هول معاناة التونسيني عىل الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقايف، فالعنف استرشى 
يف املجتمع بشكل كبري والفساد عّم جميع القطاعات والهّوة الطبقية زادت عمقا والدولة أصبحت 

شبه منهارة وشبه عاجزة عن الخروج من أزمتها.
تجدر اإلشارة إىل أن الجيالني السعدي سبق له إخراج عدد من األفالم هي "خرمة" )2002( 
لجنة  بجائزة  فاز  الذي  الذيب   )2006(  فيلم عرس  تاله  األّول،  الطويل  الروائي  فيلمه  يمثل  الذي 
بدأ ثالثية "بدون1" بفيلم قصري،  تبعه   ،2012 2006. ويف سنة  السينمائية  أيام قرطاج  تحكيم 

"بدون 2" )2014( و"بدون 3" )2018(. ويعّد "عصيان" الفيلم الطويل الخامس يف رصيده. 

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح



www.acharaa.com العدد 318 - الثالثاء 19 جويلية 2022 maghrebstreet@gmail.com

42الشارع الثقافي جهات

يعود  كورونا،  جائحة  تداعيات  بسبب  توقف  بعد 
ليستضيف جمهوره  الصائفة  الدويل هذه  دڨة  مهرجان 
من جديد مع دورته السادسة واألربعني التي ستقام من 

5 إىل 13 أوت 2022 .
أدق  للمهرجان عن  املديرة  الهيئة  انتظار كشف  ويف 
الفنية  العروض  التي ستجمع بني  الدورة  تفاصيل هذه 
الطربية  واملوسيقى  املرسح  بني  تراوح  التي  املتنوعة 
مدير  أفاد  املوسيقية،  األنماط  من  وغريها  والشبابية 
املهرجان مختار بالعاتق يف ترصيح لوكالة تونس إفريقيا 
لألنباء "وات" أن سهرة االفتتاح ستؤمنها الفنانة لبنى 
الفنانة  تحييها  بسهرة  فسيكون  االختتام  أما  نعمان 

غالية بن عيل ومجموعة الباس.
ويالقي الفنان الكبري لطفي بوشناق مجددا جمهور 
الجمهور عذوبة  يكتشف  العام، كما  دقة هذا  مهرجان 
ستكون  التي  آمنة  أبو  دالل  الفلسطينية  الفنانة  صوت 

عىل ركح دقة األثري يوم 7 أوت رفقة مجموعة موسيقية بقيادة املايسرتو محمد األسود .
يف هذه الدورة نسجل أيضا عرضا موسيقيا شبابيا يؤمنه كل من نوردو وجنجون، عالوة عىل 
مرسحية "الهربة" لعزيز الجبايل ومرسحية "حنبعل" لعماد الوسالتي وهي من إنتاج مشرتك بني 

مهرجان دڨة الدويل ورشكة دروب لإلنتاج.
وأفاد مدير الدورة لـ"وات" أنها املرة األوىل التي يقوم فيها املهرجان بهذه البادرة املتمثلة يف 
إنتاج )مشرتك( لعمل مرسحي، يشارك فيه ممثلون محرتفون وكذلك بمساهمة ممثلني من مدينة 

تربسق مسقط رأس الفنان عماد الوسالتي.
وأضاف أن مدينة تربسق ستشهد قبل أيام من انطالق الدورة تظاهرات ثقافية أخرى تنشيطية 
للمركز  "الهطايا"  عرض  ذلك  من  الدويل،  دڨة  ملهرجان   46 الدورة  انطالق  بقرب  إيذانا  للمدينة 
سيتوىل  كما  أوت،   4 يوم  الهاليل  عدنان  الثقايف  والناشط  الفنان  بإرشاف  بسمامة  الجبيل  الثقايف 
الفنان التشكييل عباس بوخبزة إنجاز جداريات بإحدى املدارس االبتدائية بتربسق. ومن املنتظر أن 
تكون الفرتات التدريبية للفرق املوسيقية والفنانني املشاركني يف الدورة، مناسبة إلضفاء حركية 

تنشيطية عىل املدينة ومالقاة سّكانها، واملساهمة يف الدورة االقتصادية بها.
وأفاد مختار بالعاتق أن هذه الربمجة ستتعزز بعدد من العروض األخرى التي سيقع اإلعالن 
عنها الحقا، مضيفا، باملناسبة، أن االتصاالت جارية حاليا مع عدد من وكاالت األسفار للتنسيق 
بخصوص تنظيم رحالت سياحية وفنية للمنطقة، ملتابعة عروض الدورة والقيام بمسالك سياحية 

الكتشاف جمالية املوقع األثري لدقة وملدينة تربسق عموما الضاربة يف عمق التاريخ.

لطفي بوشناق ودالل أبو ٱمنة في الدورة 46 
لمهرجان دڤة الدولي

مهرجان تستور : زياد غرسة في اإلفتتاح 
ومحرزية الطويل في االختتام

الدورة 29 لمصيف الكتاب بوالية بن عروس 
من 16 إلى 24 جويلية 

للدورة  أمس  ليلة  أفتتحت 
ملهرجان  والخمسون  السادسة 
واملوسيقى  للمالوف  الدويل  تستور 
شعار  تحت  التقليدية   العربية 
الفنان  بعرض  األصالة”  “دورة 

األصيل زياد غرسة. 
بعرض  الربمجة  وتتواصل   
"كورال  بڨابس  الجهوي  املنتخب 
املايسرتو  بقيادة  الثقافة"  مريس 
جويلية،   19 يوم  الكايف  عبد  نزار 
وعرض فرقة خميس ترنان ببنزرت 
وعرض لـ"فرقة الراشيدية سوسة" 
الفنان  وعرض  جويلية،   20 يوم 
يوم  درياسة  وعبدو  لسيق  أيمن 
الشيخة  21 جويلية، وعرض فرقة 
وعرض  جويلية،   22 يوم  بتستور 
يوم  اللجمي  سامي  بقيادة  الزيارة 
بنى  فرقة  وعرض  جويلية   ،23
يوم  للموسيقى"  لينا  "معهد  خيار 
حسن  فرقة  وعرض  جويلية،   26
واملوشحات  للمالوف  العريبي 
وعرض  جويلية   27 يوم  العربية 

فرقة نوى بالقريوان و"فرقة جوق سوسة" يوم 28 جويلية، وعرضا لتستوريات يوم 29 
جويلية، وعرض تحت عنوان"حبيبي األول" لعايدة النياطي وزياد الزواري يوم 30 جويلية، 
وعرض مرسحية A 50 ans للطفي العبديل يوم 31 جويلية، وعرض فرقة الرسايا الليبية يوم 

1 أوت، وعرض فرقة النغم العربي ملحمد عبيد "عرض مطرز مايا" يوم 2 أوت.
 وبالنسبة لالختتام سيكون من نصيب الفنان أحمد الرباعي ومحرزية الطويل بقيادة 

املايسرتو محمد االسود يوم  03 أوت.

لطفي العبدلي و"الزيارة" ووجيهة الجندوبي 
كالعادة بمهرجان بنزرت الدولي

ببنزرت  الدويل  املهرجان  أمس  ليلة  إنطلق 
يوم  إىل  العروض  وستتواصل  اإلفتتاح  بسهرة 

21 اوت القادم.
وتتضمن الربمجة املقرتحة لرواد املهرجان 
الغنائية  العروض  بني  تجمع  عرضا   18
متمثلة  أجنبية  عروض   3 منها  واملرسحية 
صاحب  ميالنو  موح  الجزائري  الراي  نجم  يف 
إضافة  "ماشافوهاش"  الشهرية  األغنية 
والعرض  عياش  رامي  اللبناني  الفنان  لعرض 
الثالث يحييه الثنائي وائل جسار وأدهم مروان.
مرسحيات   7 الربمجة  تضمنت  كما 
خالل  من  التومي  معز  من  كل  سيؤثثها 
مرسحيته "القرهمانة" و"بيڤبوسة" لوجيهة 
للنهضة  املحنونة"  و"العفسة  الجندوبي 
لكريم  "فيزا"  ومرسحية  ببنزرت  التمثيلية 
ملرسحية  إضافة  العبديل  ولطفي  الغربي 

"إيفازيون" لعزيز الجبايل .
ولألطفال نصيب من خالل مرسحية "الكنز 

الثمني" للنهضة التمثيلية ببنزرت.
الربمجة  هذه  يف  سهرتني  الراب  ولعشاق 
األوىل سيحييها النجم "بلطي" و الثانية يؤثثها 

الثنائي "جنجون" و"نوردو".
التي ستأثث هذه  التونسية  العروض  ومن 
و"كازو"  اللجمي  شريين  عرض  الربمجة 
غرسة  وزياد  مصباح  صربي  الفنان  وعرض 

هذا باإلضافة لعرض الزيارة. 
وإضافة لهذا الربنامج تم برمجة 4 عروض 
اإلسباني ثالثة منها  الحصن  خارجية بفضاء 
"يوما"  من  كل  يحييها  الراب  لفن  مخصصة 

 "the moze"و"ستام" و
الزهراء  نادي  يحييه  الرابع  والعرض 

.ahna للموسيقى مع فرقة

عروس  ببن  الكتاب  ملصيف   29 الدورة  تلتئم 
من  السدرية  بربج  الصنوبر  السياحية  بالقرية 
تنظيم املكتبة املغاربية ببن عروس وشبكة املكتبات 
شعار  تحت  عروس،  بن  بوالية  واملتجولة  العمومية 
 2022 جويلية   24 إل   16 من  وذلك  القراءة  نسائم 

بالقرية السياحية الصنوبر بربج السدرية.
أفتتح املصيف يوم السبت 16 جويلية عىل الساعة 
الخامسة مساء بعرض تنشيطي تأطري فرقة عمو 
فداوي  سليم ودمى عمالقة وعرض سّحار وعرض 
ومعرض  املهرجان  بربنامج  والتعريف  ومسابقات 

للكتب.
وتجّدد املوعد مع املصطافني من مختلف األعمار 
صباحا  العارشة   الساعة  من  املصيف  مدة  طيلة 
التي  الورشات  لتقديم  مساء  السادسة  الساعة  إىل 
من  مجموعة  ينشطها  والتي  الرّواد  عليها  دأب 
العمومية بوالية بن عروس وممثيل  املكتبات  أعوان 
املطالعة واملطالعة  الثقافية وهي ورشة  الجمعيات 
وورشة  الكتاب  وصناعة  الرباعة  وورشة  املوجهة 

تلخيص  وورشة  األبعاد  متعدد  الكتاب  صنع  وورشة  الصحي  التثقيف  وورشة  الثقافية  املباريات 
ألعب  وورشة  املطالعة  يوغا  وورشة  والخرافة  الحكاية  وورشة  الرقمية  القصة  وورشة  القصة 

وأتعّلم...
الحماية  وفريق  املحمدية  فوج  التونسية  الكشافة  فوج  بترشيك  كذلك  الحالية  الدورة  وتتميز 

املدنية والهالل األحمر ووكالة حماية البيئة لتقديم فقرات توعوية وتحسيسية.
كما تمت برمجة أنشطة من مختلف الفنون عىل غرار عرض مرسحي لسالم الورغي وأمسية 

شعرية للشاعرين جالل املخ وعماد الدين التونيس.
مسك الختام سيكون يوم األحد 24 جويلية  بداية من الساعة الخامسة مساء مع عرض تنشيطي 
ملجموعة دايل شو وعرض مختلف األعمال خالل املصيف وتكريم املشاركني وتوزيع جوائز تشجيعية.
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كان املكان خاليا إال مني ومن رجٍل كنت أقف 
معه تحت شجرة ضاربة يف أعماق التاريخ، قاتمة 

بالغة الكثافة.
أسود  بطني  مثقلة  تتساقط  األمطار  كانت 
موحش كريه الرائحة، أحسست برغبة يف التقيؤ 

وكاد صربي يفلت مني.
قلت له وأنا أواصل حمل مظلتي املثقوبة: هل 

أنت مثيل؟ تنتظر مجيء الربيع؟
ـ نعم.

ـ أتراه سيتأّخر؟
ـ لن يتأخر.

بالخوف  وأشعر  االنتظار  من  تعبت  لقد   -
والوحشة، وهذه األوحال والرائحة الكريهة!

ـ ال أدري متى سيأتي ولكنه سيأتي حتما.
ـ ولكن أال تالحظ أنّه ليس هناك غرينا ينتظره 

هنا... أنا حقاّ مستغربة من هذا.
ـ وأنا أيضا مستغرب.

ـ أترانا أخطأنا!؟ أليست هذه محّطة الربيع؟
كيف تقولني هذا؟ بل هذه هي املحطة.

فقلت  مظّلتي  معها  فأخذت  قوية  ريح  هبّت 
األوحال  تكفي  أال  هذا،  كل  ما  إلهي  يا  بتذّمر: 
حّل  وقد  هنا  أنا  الّصباح  منذ  علينا؟  املتساقطة 

املساء والربيع لم يأت بعد.
لك  قلت  حديثي:  مّل  أنه  عليه  بان  وقد  قال 

سيأتي
ـ أواثق أنت؟
ـ كل الثقة.

ـ لعلهم غريوا املحطة.
قال بنفاد صرب مبعدا األوحال بيده عن وجهه: 
اصمتي أرجوك وكفّي عن التذّمر واألسئلة. سبق 
وأن قلت لك إني واثق أّن الربيع سيأتي، وأما ما 

تصفينه بالوحل فهو ماء صاف أال ترين؟.
كريهة  برائحة  أمطارا  تصّب  الّسماء  بقيت 
تقاذفتنا  قوية  عاصفة  هبّت  ثم  الّطني  وبلون 
هدأت  وحني  االتجاهات.  كل  يف  وعنف  برشاسة 
ما كنت  أسود،  نفق  يف  ملقاة  العاصفة وجدتني 
بعد  خرجت  لكنّني  منه  سأخرج  أنّي  أتصّور 
صعوبات كبرية، غري أنّي لم أجد أثرا لرفيقي عىل 
اإلطالق. فتّشت عنه وحني يئست من العثور عليه 
مثخنة  بالوحل  ملطخة  الّشجرة  تلك  تحت  عدت 

بالجراح.
عيلّ  يطّل  أن  لله  متوّسلة  بالشجرة  التصقت 
الربيع حتى دون طيور وال أريج وال أزهار. مضت 
ساعات أخرى وأنا وحيدة حائرة، وأخريا جلست 
ونال  واألحزان  الحرية  أثقلتني  وقد  األرض  عىل 
ووجدتني  الكثري،  والجوع  التعب  و  الربد  مني 
أغفو قليال أو هكذا خيّل إيل. وفجأة سمعت صوتا 

يناديني:
سارة، سارة.

فتحت عينّي فإذا بي أرى شيخا يقف أمامي
قلت بحروف متعثّرة:

ـ من أنت؟ وأنى لك أن تعرف اسمي؟
ـ أنا أعرف عنك كل يشء. أنت تنتظرين قادما 

الّرجل  أنّك عمياء جزئيا وأما  لن يأتي إىل هنا ثم 
فأعمى  مثلك  وينتظر  جانبك  إىل  يقف  كان  الذي 

تماما.
تتحدث،  عمى  أي  عن  الّشيخ  أيها  أفهم  لم  ـ 
أية  من  تشكوان  ال  وعيناي  بوضوح،  أراك  فأنا 
عّلة. كما أن الذي كان معي ـ ربما يكون يف عداد 

األموات ـ لم يكن يشكو من العمى عىل اإلطالق.
ـ ُرّب أعمى يبرص ما وراء البحار. وُرّب مبرص 

يرى النور ظالما حالكا.
لم أفهم ماذا قصد الشيخ بل انتظرت أن يُبدي 
يل أنه اقتنع بحديثي أو أن يعلق بأي كالم، ولكنه 

قال يل وبدون لطف:
أنا جائع جّدا .هل معك طعام؟

فحصت محفظتي فوجدت علبة بسكويت. لم 
أنني كنت  أن أهبها له كّلها رغم  أترّدد لحظة يف 
أحّس بالجوع الشديد أيضا لكنه لم يكّلف نفسه 
حتى أن يشكرني وحني انتهى من أكل البسكويت 

قال: أال يوجد معك طعام آخر؟
ـ ال لألسف. لكن لو كنت أعلم أني سأبقى هنا 
زّودت  لكنت  هنا  سائال  سأجد  وأني  وليلة  يوما 

نفيس بغذاء كاف لنا.
لكنه لم يكرتث ألدبي ولطفي بل واصل قائال: 

أريد ماال. اعطيني نقودا!
فتحت محفظي وسّلمته شيئا من نقودي

النقود.  كّل  أخذ  و  بقوة  الحقيبة  جذب  لكنه 
فقلت له وأنا يف غاية االستغراب:

أهذا  اإلحسان؟  إال  اإلحسان  جزاء  وهل  ـ 
جزائي؟

تأثرا لكالمي. فما كان مني  يبُد  لم يجب ولم 
يائسة  الشجرة  تلك  تحت  للجلوس  عدت  أن  إال 
اندهايش  أشد  كان  وما  لله.  أمري  منه،مسّلمة 
بل  نقودي  كّل  وأعاد يل  الشيخ قربي  حني جلس 
وأعطاني رغيفا وتمرا وهو يبتسم يل ثم ما لبث 

أن قال بكّل لطف ومحبة:
آسفا:  متنهدا  وأضاف  صربك.  أخترب  كنت  ـ 
وأنت  نفسك  وعذبت  ياسارة،  عمرِك  أهدرت  لقد 

تنتظرين يف محطة وهمية ال وجود لها.
ـ محطة وهمية؟

هذا املكان ليس إال مرتعا للعفاريت والشياطني. 
. أما وقد أرشق قلبك فقد أرشق الّصباح هناك يف 

ذلك املكان.
الحظت أن النهار قد طلع وأن الشمس أرشقت 
محيت.  قد  املوحشة  واألمطار  األقذار  تلك  وكل 
بي  فإذا  بيديه  العجوز  أشار  رميت برصي حيث 
بسعادة  الناس  يرقص  فيها  غناء  روضة  أرى 

وفيها تطوف الطيور والفراشات بال انقطاع.
انرشح  وقد  هناك  إىل  العجوز  الشيخ  تبعت 
قلبي وأنا أسال نفيس« ملاذا ظللت طويال يف الوهم 

املوحش ولم أتفطن إىل كل ذلك الجمال ؟«
بالتهليل  الكائنات  وكل  النّاس  استقبلني 
من  حالة  وغمرتني  بطريقته.  كّل  والرتحيب 
تحّول  وفجأة  للجميع  أبتسم  بدأت  االنتشاء، 
ذلك الشيخ العجوز إىل شاب وسيم جدا وجذبني 
لرياقصني وعيناه تلمعان وجدا وفرحا. احتضنني 
فأحسست سعادة ال توصف ثم همس يل بصوت 
جميل ساحر » ُرّب يوم متِّ فيه لتحيي بعده، خري 

من ألف توهمِت أنّك عشِت فيها«.

محّطة الربيع

روضة الفارسي 

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  لتوفري ثمن  بالّليل.   يعمل جاهدا  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 
املنيّة  قبل أن  أكثر. وقد رصت أخاف قرب  أعد أقوى عىل االنتظار 

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 
عىل  فتعيش  روحها،  لتهدأ  ثكىل.  أم  روع   يف  ألقاها  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 
بتحقيق  كانوا يحلمون  الّسبعني. شبّان  وعىل ظهره حاتم ورفاقه 
طموحاتهم عىل الّضفة األخرى من املتوّسط. بعد أن سئموا بطالة 
فرضت عليهم، وتكرّست أمنياتهم وهم  يصارعون  زبد بحر  غّدار 
البحث  من  أيّام  بعد  اآلخر  البعض  ويلفظ  بعضهم  يقرب  أن  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.

منى أحمد البريكي

»حرقة«
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قرطاج  ملهرجان  النهائي  الربنامج  عىل  اإلطالع  بعد 
الدويل لهذا العام حصل انطباع عند الكثري من متابعي هذه 
مستوى  يف  تكن  لم  العودة  بأن  تونس  يف  االهم  التظاهرة 
قرسي  غياب  بعد  يعود  مهرجان  من  واملطلوب  املأمول 
لم  املقّدم  كورونا....فالربنامج  جائحة  تفيش  جراء  بعامني 
يخرج عن طاحونة اليشء املعتاد حيث إقرتح عىل متابعيه 
سهرات ألسماء نجوم مّلها الجمهور وتعودت الصعود عىل 
من  تجدد  أن  دون  مناسبة  بغري  أو  بمناسبة  قرطاج  ركح 

رصيدها الفني...  
ويعود عدم الرضا عىل هذا الربنامج حسب رأيي املتواضع 

إىل :
أوال لخلوه من سهرات مبتكرة فيها تصور جديد يساير 
التطّور الذي تعيشه البالد. فحتى حفل اإلفتتاح هو إجرتار 
شاشات  عىل  موسمني  منذ  صاحبه  قّدمه  تلفزي  لعمل 
التلفزيون وهذا العمل هو يف حد ذاته عملية نسخ ميكانيكي 
لعمل ناجح للفاضل الجزيري قّدم يف بداية السنوات التسعني 

عىل ركح قرطاج بالذات... 
ثانيا لتأكد الجميع بأن الساهرين عىل هذه الدورة أثبتوا 
خلق  عىل  قدرتهم  عدم  الحمامات(  مهرجان  )إدارة  سابقا 
وخالقة  مميزة  لربمجة  وجاد  جدي  تصور  وضبط  الحدث 
يطرأ  جديد  لكل  ومتابعة  نوعية  ثقافية  خلفية  الفتقادهم 
عىل الساحة الثقافية يف تونس ويف الوطن العربي ويف العالم  .

والخطأ األصيل حسب رأيي يعود باألساس للتغيري الذي 
أقرته الوزيرة عىل رأس هذه التظاهرة وعزلها املدير السابق 
دون سبب واضح سوى ألنه ال يروق للبعض من املتنفذين 
من األقارب والحاشية يف الوزارة وفرضها مدير جديد عرف 

بتقربه ومسايرته الوامر هؤالء .  
لقد تم إنهاء مهام املدير السابق دون محاسبته وتقييم 
مستقبلية  لربامج  تصورات  من  سنتني   طيلة  به  قام  ما 
وبعثه لشبكة عالقات مع أكرب املهرجانات العربية  والعاملية 
وتسجيله شهادات مصورة ملن سبقوه يف إدارة هذا املهرجان 
إىل  إشارة  أية  غياب  ذلك  يف  ودليلنا  بآرائهم...  لإلستئناس 
تدخل املدير الجديد يوم الندوة الصحفية ملا قام به من سبقه 
شعارها  عدم  من  برمجة  لصياغة  إضطر  بأنه  وتاكيده 
حسب قوله “تونس بلد الفن والجمال”، إال أننا لم نر سوى 
حارضا  يكن  لم  التونيس  والفنان  متواضعة  عاملية  عروض 
مكررة  أسماء  كانت  فقد  العربية  العروض  وحتى  بقوة... 
ملها الجمهور حتى وإن عشقها يوما ما…برمجة باهتة ال 
حياة فيها وليست يف مستوى الحدث، حدث عودة مهرجان 

قرطاج الدويل بعد غيبة طالت نسبيّا.
يف حمامات أنطونيوس، أين أقيمت أوىل دورات مهرجان 
قرطاج الدويل، قدم كمال الفرجاني مدير الدورة 56 ملهرجان 
 33 برمجة  عن  أعلن  حيث  الدورة  برنامج  الدويل،  قرطاج 
عرضا يف 27 سهرة ترتاوح بني املوسيقى واملرسح واأللعاب 
بعرض  الدورة  تفتتح  فيما  لألطفال  وعروض  السحرية 
مع  اإلختتام  ليكون  بوشناق  الحميد  لعبد  الدنيا”  ”عشاق 
الثقافية  بالسنة  احتفاء   وذلك  رشين  املرصية  الفنانة 

التونسية املرصية.
الدورة  التي واجهتها هذه  التحديات  أن  الفرجاني  وقال 
تنظيم  حسن  يف  التحّدي  كسب  أهمها  وأّن  كبرية  كانت 
املهرجان يف حيّز زمني لم يتجاوز مرور 4 اشهر عىل توليه 
ضبط  من  املهرجان  فريق  مع  تمكن  حيث  املهرجان  إدارة 
برمجة يف ظل الظروف اإلستثنائية التي تمر بها البالد خاصة 
العروض  كلفة  وإرتفاع  التونيس  الدينار  قيمة  تدهور  منها 

األجنبية والعاملية.
بأن  يوحي  عليه  تعودنا  خشبي  بريوقراطي  كالم 
بارونات  من  مقرتحة  سهرات  توزيع  عىل  إقترص  دوره 
 fILL In the " و"انربيزاريوات" الساحة الفنية حسب طريقة
BLanks مأل الفراغات" دون اي خيط رابط وال تصور له هدف 

ومعنى نابع من تاريخ وعادات هذه التظاهرة العريقة.

مهرجان قرطاج 
الدولي:

ليس باالمكان 
أحسن مما كان

طرائف الّزعيم )ج 213(

هل عشق الزعيم فتاة مصرية تدعى "عطيات" !؟
بعنوان  كتاباً  عارف  جميل  املرصي  الصحايف  نرش   ،1993 عام 
هيكل  حسنني  محمد  له  مقدمًة  كتب  الصحافة"،  وبارونات  "أنا 
عام  منذ  بدأت  التي  الصحافة  مهنة  يف  ذكرياته  عن  فيه  وتحدث 
1945. ومن بني فصول الكتاب الالفت يتحدث عارف عن قصة حب 
عاشها الحبيب بورْقيبة يف القاهرة تحت عنوان "غراميات بورْقيبة 

عىل ضفاف النيل".
بورْقيبة  لشقة  املقابلة  الشقة  يف  يسكن  "كان  عارف:  يقول 
عازف كمان مغمور اسمه عبد الله، وكان الرجل يتكسب من العمل 
القاهرة وكان أقىص ما  الليلية يف املالهي وعىل مسارح  الفرق  مع 
يتحصل عليه هذا الرجل من دخل يرتاوح بني 20 و 25 جنيهاً كل 
شهر. وأعجب الحبيب بورْقيبة، الذي كان يعيش وحيداً يف شقته، 
بكربى بنات الرجل وكان اسمها عطيات. ويف صباح أحد األيام دق 
املجاهد التونيس الكبري جرس باب جاره ليقول لعازف الكمان: ‘إن 
النبي )صىل الله عليه وسلم( أوىص بسابع جار وأنا أول جار لكم 
الكمان  عازف  ورحب  لشقتكم.  املواجهة  الشقة  يف  وحيداً  وأعيش 
بالحبيب بورْقيبة ودعاه لدخول شقته حيث أكرم وفادته وقدمه إىل 
أفراد أرسته أي إىل زوجته وإىل بناته األربع. وكان حديثاً مثرياً انتهى 
باالتفاق أن يدفع الحبيب بورْقيبة مائة جنيه كل شهر لجاره مقابل 
أن تقوم بناته بتنظيف شقته يف غيابه باإلضافة إىل غسل مالبسه 

وكيّها وأيضاً إعداد وجبات طعامه".
وجاره  بورْقيبة  بني  الصداقة  عرى  "توطدت  الرواية:  ويكمل 
التونيس  الزعيم  بعدها  شوهد  أسابيع  عدة  ومرت  الكمان.  عازف 
الكبري وهو يشرتي يف كل يوم الفول املدمس والخبز، وأيضاً اللحم 
والخرضوات حتى تقوم بنات عازف الكمان بإعداد الطعام له تنفيذاً 
لالتفاق بينه وبني والدهّن. وال يعرف كثريون أن بورْقيبة كان يكتب 
أكثر  القاهرة،  يف  إقامته  أيام  كتب  وأنه  الفرنسية،  باللغة  الشعر 
من مائة قصيدة شعر كان يتغزل فيها بعطيات كربى بنات عازف 
الكمان، وواحدة من هذه القصائد كان مطلعها يقول "عطيات... 

عطيات يا مون آمور" وتعني عطيات... عطيات يا حبيبتي!".
ويتابع القصة بالقول: "كان للحبيب بورْقيبة يف القاهرة صديق 
هو املجاهد الفلسطيني محمد عيل الطاهر، وكشف يل الرجل الذي 
لم يكن الزعيم التونيس الكبري يخفي عنه رساً من أرساره الخاصة 
عن الحقيقة يف قصة العالقة بني الحبيب بورْقيبة وعطيات، قال يل 
إن بورْقيبة كان فعالً متيماً بها وأنه كان يحبها لدرجة الجنون وأن 
التونيس  الزعيم  أسأل  ذلك ألن  حبه كان من طرف واحد. ودفعني 
مرًة عن حقيقة عالقته بجارته عطيات. كانت صداقتي به تسمح يل 
بأن أوجه إليه سؤاالً مبارشاً، فقلت له: "إن كل أصدقائك يتحدثون 

عن أشعار الغزل التي تكتبها باللغة الفرنسية، وتتغزل فيها بحبك 
لفتاة مرصية اسمها عطيات". وأمسك الحبيب بورْقيبة بيدي، ثم 
ضغط عليها بشدة، وهو يقول يل: "يا صديقي إن حبي لها يعصف 
بقلبي". قلت له ملاذا ال تطلب يدها من والدها حتى تتزوجها عىل 
سنة الله ورسوله؟ قال طلبت يدها، ولألسف اعتذرت بحجة فارق 

السن".
تبدو رواية جميل عارف لقصة حب بورْقيبة متماسكة وصلبة 
يف  التدقيق  عند  تظهر  أن  تلبث  ما  هشاشتها  ولكن  األوىل،  للوهلة 
خاللها  من  حاول  والتي  والدرامية،  الرومانسية  شديدة  حبكتها 
عارف أن يُظهر عمق العالقة التي كانت تجمعه بالرئيس التونيس 
األسبق، قبل أن يصبح بورْقيبة رئيساً، رغم أن تراث بورْقيبة نفسه 
يف القاهرة من مذكرات ووثائق ورسائل يكشف بوضوح أن عارف 
لم يكن من الدائرة املقربة من الرئيس التونيس خالل فرتة لجوئه يف 

املرشق.
املقابلة لشقة بورْقيبة يف شارع  الشقة  الذي سكن يف  والفنان 
عىل  كان  الذي   ،)1985  –  1897( شطا  سيد  هو  العجوزة  يف  نوال 
عالقة عميقة بتونس منذ ثالثينات القرن املايض، ومطرباً مفضالً يف 
قصور بايات تونس، واضطرته ظروف الحرب العاملية الثانية للبقاء 
ونجله  زوجته  مع   1946 أفريل  يف  إال  مرص  إىل  يعد  ولم  تونس  يف 
التي توفيت يف مرص عام  الثالث وأكربهن عطيات،  حسني وبناته 

.1998
كانت متزوجة من  الوقت  ذلك  يف  أن عطيات  الكربى  واملفارقة 
وعندما  أبناء.  ولديها  الريان  عيل  بن  حسني  يدعى  تونيس  تاجر 
نعرف أن مصدر رواية عارف الوحيد لهذه العشقة، حسب ما ذكر 
هو بنفسه، هو "العم عبدون"، "بواب" العمارة التي كان بورْقيبة 

يسكنها، ندرك مدى هشاشة مصداقية القصة أكثر

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

تتويجات بالجملة لفيلم 
ڤدحة ولمخرجه أنيس 

لسود
الجديد  السينمائي  العمل  تحّصل 
عدد  "ڨدحة"عىل  لسود  أنيس  للمخرج 
أغلب  يف  الّدولية  التتويجات  من  هام 

املهرجانات التي شارك فيها..
ومن هذه التتويجات نذكر جائزة أحسن 
البحر  لسينما  تطوان  بمهرجان  أّول  عمل 

األبيض املتوسط باملغرب وجائزة أفضل 
القدس  بمهرجان  طويل  روائي  فيلم 

سيناريو  وأحسن  العربية  للسينما 
العربية،  للسينما  ماملو  بمهرجان 
مسابقة  يف  التحكيم  لجنة  وتنويه 
بمهرجان  العربية  السينما  آفاق 

فيلم  ألفضل  التحكيم  لجنة  وسعفة  الّدويل  السينمائي  القاهرة 
بمهرجان طورنتو بكندا وجائزة أفضل رشيط طويل باملهرجان 
للجنة تحكيم  املغربية وتنويه خاص  للفيلم بمدينة فاس  الدويل 

الدورة 25 للمهرجان العاملي للفيلم بزنزيبار.
األب  غياب  يف  الذي   "ڨدحة"  الطفل  حكاية  الفيلم  يتناول 
تصبح حياته فاقدة للطعم واللون ورائحة البيت الذي رسيعا ما 
تتشقق جدرانه إىل غري عودة، ويصبح مصري الطفل "ڨدحة''، 12 
عاما، معلقا يف رقبة صدفة قدرية تمنحه فرصة لحياة ثانية أكثر 

بريقا، لكن يصبح عليه أن يقدم ثمنا لتلك الحياة.

المخرج وسيم القربي يجمع مهذب 
الرميلي ولبنى نعمان في فيلم "حطام"

شهر  بداية  يف  القربي  د.وسيم  السينمائي  املخرج  أنهى   
»حطام«  الجديد  القصري  الروائي  فيلمه  تصوير  الحايل  جويلية 
بجهة الوطن القبيل وتحديدا بجهة دار شيشو ومنطقة الرياض، 

وتواصل التصوير 4 أيام... 
ولبنى  الرمييل  مهّذب  الثنائي  بطولة  من  الفيلم  أن  ويذكر 

نعمان ويحكي فيه املخرج
عن رحلة يف الحياة اإلنسانية من خالل بحث زوجني عن 
تماما  شبيه  املقبلة  األجيال  مصري  أن  إىل  العزلة..ليخلص 

بمصري هذا الزوج املنعزل أي أن نفس 
األجيال...طبعا  عرب  تتكرر  الرحلة 
أن  منها  الرمزيات  عديد  إعتماد  مع 

مجتمعنا مجتمع ذكوري.
"حطام"  فيلم  مخرج  أن  أيضا  يذكر 
االستاذ  القربي  وسيم  الدكتور  هو 

الجامعي باملدرسة العليا للسينما بجهة 
املرىس وزميلنا يف جريدة "الشارع 

بتقاسمه  املغاربي" 
معنا الكتابة يف ملف 

التونسية  السينما 
بية  لعر ا و

والعاملية.
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عن  الحرزي  أيمن  الصفاقيس  الريايض  النادي  ألعاب  صانع  أعلن  متوقعا  كان  مثلما 
نهاية تجربته مع فريق عاصمة الجنوب. الحرزي ورغم محاوالت التمديد له اختار خوض 
تجربة احرتافية جديدة لم يكشف عن عناوينها الرئيسية بعد ولكن مصادر موثوقة كشفت 
لـ"الشارع املغاربي" أّن الحرزي قد يلتحق قريبا ببطل الدوري الجزائري شباب بلوزداد بطلب 

من مدّربه السابق نبيل الكوكي الذي سيكون املوسم القادم مدربا لبطل الجزائر.
 الحرزي الذي انتهى عقده مع النادي الصفاقيس موىف شهر جوان املايض كان قريبا من 
التوقيع لفائدة العربي الكويتي ولكن املقابل املادي لم يكن يستجيب لطلبات هداف النادي 
الصفاقيس الذي فّضل االلتحاق بشباب بلوزداد واللعب من أجل التتويجات خاصة أن الفريق 

الجزائري يعترب مراهنا جديا عىل االلقاب محليا وافريقيا.

احلرزي يلتحق بمدربه

تعقد اللجنة املنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات )تحت 20 سنة( التي تنطلق 
بداية من يوم غد اجتماعا تنسيقيا تحضرييا مع ممثيل املنتخبات اليوم الثالثاء قبل فسح املجال 
املنافسات،  انطالق  االستعدادات قبل  آخر  للحديث عن  املنتخبات،  ملدربي  الصحفية  الندوات  أمام 

حسب ما أفاد به املوقع اإللكرتوني الرسمي لالتحاد العربي لكرة القدم.
وكانت اللجنة املنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم قد عقدت يوم أمس االثنني 18 جويلية 
اجتماعا موسعا  للوقوف عىل التحضريات  النهائية، الخاصة بالبطولة، التي تستمر فعالياتها اىل 

غاية 06 أوت املقبل.

ويشارك منتخبنا الوطني التونيس تحت الـ 20 عاما يف البطولة اىل جانب منتخبات السعودية 
واملغرب ومرص والجزائر واإلمارات والعراق وعمان والبحرين واألردن ولبنان وفلسطني وموريتانيا 
االّول  املنتخب  منوال  عىل  النسج  منتخبنا  ويأمل  والصومال.  وجيبوتي  واليمن  والسودان  وليبيا 
واللعب عىل اللقب خاصة ان كل الظروف مهيّئة أمام املنتخب التونيس لتحقيق نتيجة ايجابية ولم 

ال العودة بالتاج العربي.
نعيم حسني كحكم  التونيس  الحكم  العربية  البطولة  املنتخب يف هذه  اىل جانب  ويمثل تونس 

ساحة إضافة اىل فوزي الجريدي يف خطة حكم مساعد.

كأس العرب يف البال

توانسة عىل اخلّط

بنغازي يف بطولة  أهيل  الجديد  البنزرتي مع فريقه  التونيس فوزي  املدّرب  انطالقة  لم تكن 
االنتصار  تحقيق  يف  القدير  التونيس  املدّرب  فشل  حيث  باملّرة  موفقة  الليبي  للدوري  السدايس 
للجولة الثانية عىل التوايل وانقاد اىل الهزيمة يف دربي بنغازي أمام فريق النرص الليبي الذي يدّربه 

التونيس كريم التواتي.
هزيمة وضعت البنزرتي عىل صفيح ساخن بما ان االنتظارات من وراء التعاقد معه كانت 
عكس  جاءت  البداية  ولكن  السباق  نهاية  يف  التتويج  تأمل  كانت  األهيل  وجماهري  جدا  كبرية 

التوقعات بما يوحي بأن فرضية التتويج باتت مستحيلة.
مصادر موثوق فيها كشفت لـ"الشارع املغاربي" أن الهيئة املديرة لألهيل كانت تتجه إلقالة  
البنزرتي من  مهامه ولكن املدير الريايض للفريق أنيس بوجلبان تمسك ببقاء البنزرتي وأشار 
عىل الهيئة بالرتّقب معتربا ان التغيري الفني يف الوقت الراهن لن يفيد الفريق يف يشء بل سينهي 

عىل حظوظه بتاتا يف املراهنة عىل املراكز األوىل.
يف السياق نفسه تفيد املصادر ذاتها بأن رئيس األهيل كان ينوي التعاقد مع مدّرب تونيس 
جديد خلفا للبنزرتي وكانت النية تتجه للتعاقد إما مع املدّرب السابق للرتجي الريايض التونيس 
معني الشعباني أو مدّرب النجم الساحيل السابق لسعد الدريدي ولكن إرصار بوجلبان عىل تثبيت 

البنزرتي يف موقعه جعل األمر يتأّجل اىل موعد الحق.
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استقبل الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، األحد املايض، يف قرصه الرئايس، باتريس 
موتسيبي، رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم، الذي وصل إىل الجزائر منذ يوم السبت، يف 

زيارة تدوم يومني ألجل تفقد املشاريع الرياضية بالبالد.
وكانت الزيارة التي حظيت بتغطية اعالمية واسعة فرصة لالطالع عىل اخر استعدادات 

الجزائر والوقوف عىل جاهزية املالعب الجديدة يف البالد قبل احتضان شان 2023.
الجزائري  الجانب  ترضية  عن  بحث  الكاف  رئيس  أن  كشفت  فيها  موثوق  مصادر 
بسبب ما حدث من قيل وقال إثر انسحاب املنتخب الجزائري من سباق املونديال واتهام 
التحكيم االفريقي بالتسبب يف الخيبة املونديالية. موتسيبي 
الوازن  السيايس  بثوب  الرئايس  القرص  يف  تجّول  الذي 
منتخبا  الجزائر  بإنصاف  وعد  االفريقية  القارة  داخل 
النور  سرتى  التي  االفريقية  املسابقات  كل  يف  وفرقا 
قريبا كما انه وعد بتقديم هدية قد يكون لها وزن كبري 
لتغيري قناعات الجانب الجزائري حيث تشري املصادر 
منح  إمكانية  عن  تحّدث  الكاف  رئيس  أن  اىل  ذاتها 
افريقيا  امم  كأس  بطولة  استضافة  رشف  الجزائر 
غينيا  من  تنظيمها  سحب  تقّرر  ما  صورة  يف   2025
بسبب وجود تأخر كبري يف إنجاز املالعب وتهيئة البنية 

التحتية التي تسمح بتنظيم العرس القاري.
مع  موعد  عىل  الجزائر  وستكون 
احتضان بطولة أمم افريقيا لالعبني 
جانفي  شهر  "شان"  املحليني 
لتأكيد  فرصة  وهي  القادم 
باحتضان  وأحقيتها  جدارتها 
تم  صورة  يف   2025 "كان" 
غينيا  من  التنظيم  سحب 
وذلك  املقبلة  األسابيع  يف 
املغرب  لدخول  تحسبا 

عىل الخط.

هدية ديبلوماسية

يعيش العبنا الدويل التونيس عيل معلول واحدة من أصعب 
مردوده  تراجع  بسبب  املرصي  األهيل  فريقه  مع  فرتاته 
التي  املفاجئة  الهزيمة  مسؤولية  وتحميله  األخرية  الفرتة  يف 
الهزيمة يوم األحد  إثر  اللقب  القمة عىل  الفريق يف رصاع  تكبدها 
املايض أمام نادي برياميدز املرصي بثنائية نظيفة سجل منها العبنا 

التونيس اآلخر فخر الدين بن يوسف هدف السبق.
املسؤولية  من  كبريا  جانبا  معلول  عيل  األهيل  جماهري  وحّملت 
لفريق  الثاني  الهدف  يف  مبارش  بشكل  تسبب  انه   بما  الهزيمة  يف 
الشناوي.  محمد  حارسه  وبني  بينه  تفاهم  سوء  بعد  برياميدز 
جماهري األهيل شنت هجوما الذعا عىل معلول وانتقدت مردوده 
تراجع  اىل  أدت  التي  الرئيسية  العوامل  بني  من  انه  واعتربت 

مستوى األهيل يف اآلونة األخرية.

انتقادات جماهري األهيل التي تعترب سابقة يف عالقة بني الالعب 
وجمهور ناديه دفعت العبنا الدويل اىل غلق حسابه عىل موقع التواصل 
االجتماعي "انستغرام" تفاديا ملزيد التهجم عليه خاصة أن حسابه 
الشخيص يضم زوجته التي كانت هي األخرى عرضة لبعض السب 

والشتم.
بعض الوجوه االعالمية املعروفة يف مرص ساندت معلول واعتربت 
ان ما تعّرض له ال يليق بما قّدم الالعب منذ وصوله اىل األهيل خاصة ان 
أرقامه تجعله من بني أفضل األجانب الذين مروا بالفريق يف السنوات 
األخرية. من جانبه أرّس عيل معلول لبعض مقربيه بأنه ينتظر لقاء 
القمة أمام الزمالك يوم الخميس القادم لحساب نهائي كأس مرص 
لرّد االعتبار لنفسه من خالل تقديم مردود يليق بإمكاناته الحقيقية 

ينيس به األنصار خيبة السقوط أمام برياميدز.

معلول يتوّعد

تراجع مفهوم
تراجعت البطلة العاملية والتونسية أنس جابر اىل املركز 
الخامس يف تصنيف الالعبات املحرتفات للتنس الصادر يوم 

أمس اإلثنني 18 جويلية 2022.
اىل  ورغم تألقها يف بطولة ويمبلدون األخرية ووصولها 
الرتاجع بثالث  لم يمنع جابر من  ذلك  النهائية فإن  املباراة 

مركز  تحتل  كانت  ان  بعد  الجديد  التصنيف  يف  كاملة  مراتب 
الوصيف يف الشهر املايض.

ويعترب هذا الرتاجع مفهوما ومنطقيا جدا بالنظر للقوانني 
للتنس والقايض  الدويل  االتحاد  اعتمدها  التي  األخرية 

بعدم احتساب تنقيط دورة ويمبلدون بسبب 
بعدم  بريطانيا  أقرته  الذي  القانون 

الروس  والالعبات  لالعبني  السماح 
دخول أراضيها ومنعهم من املشاركة 

بسبب الحرب الدائرة يف أوكرانيا.
إيغا  البولونية  وحافظت 
متقدمة  الصدارة  عىل  شفيونتيك 
كونتافيت  أنيت  اإلستونية  عىل 

واليونانية ماريا ساكاري.
العرشة  املراكز  وشهدت 
بصعود  تمثل  واحدا  تغيريا  األوىل 
مرتبة  بيغوال  جيسيكا  األمريكية 
حساب  عىل  السابعة  إىل  واحدة 

مواطنتها دانيال كولينز.
العرش  ترتيب  ماييل  ويف 

األوليات:

شفيونتيك  إيغا  البولندية   -  1
8336 نقطة

2 - اإلستونية أنيت كونتافيت 4326 
نقطة

3 - اليونانية ماريا سكاري 4190 نقطة
4 - اإلسبانية باوال بادوسا 4030 نقطة

5 - التونسية أُنس جابر 4010 نقطة
 3267 سابالينكا  أرينا  البيالروسية   -  6

نقطة
 3087 بيغوال  جيسيكا  األمريكية   -  7

)1+( نقطة
 3022 دانيال كولينز  األمريكية   -  8

)1-( نقطة
موغوروي  غاربينيي  اإلسبانية   -  9

2886 نقطة
رادوكانو  إيما  الربيطانية   -  10

2717 نقطة




