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توفيق رشف الدين

مالك الزاهي

نوفل سعيد

مع اقتراب تعديالت جذرية في دوائر الحكم :

متاعب قيس سعيد من حرب الشقوق
بني رشف الدين والزاهي وأخيه نوفل حتت ّد
االستفتاء وما بعده ؟

اختفى صوت
االتحاد...
مؤقتا !

هللا أكبر :

اسم بوعسكر سيقرتن بنهاية الهيئة

وفاة الهيئة
العليا المستق ّلة
لإلنتخابات
التونسية !

موقف األسبوع

األرقام تكشف
مناورات صندوق
النقد والبنك الدولي
واالتحاد األوروبي
لتركيع البالد وفرض
التطبيع
بقلم  :جمال الدين العويديدي
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الشارع السياسي

االفتتاحية

االنتخابية
الالّمباالة
ّ

نادر الحمامي  -أستاذ جامعي ورئيس جمعية فواصل

" % 75من املسجّ لني لم يشاركوا يف االستفتاء".
يبدو مثل هذا القول موضوعيّا جدّا للوهلة األوىل
بحكم أنّه بالفعل لم يشارك يف استفتاء  25جويلية 2022
يف تونس إال ّ ربع من يمكنهم ذلك .ولكن عىل الرغم من
هذه املوضوعيّة الظاهرة فإنّه ال مناص من مالحظة ّ
أن
نسبة املشاركة هذه ،وا ّلتي ال يمكن بأيّ حال املناقشة
خاصة ّ
وأن األمر ال يتع ّلق بأمر ّ
ّ
هي أو بقرار
يف ضعفها
ما أو بتعديل دستوريّ بل بدستور جديد بأكمله ،كانت
إعالمي مستفيض ،وتربيرات
مح ّل تأويالت كثرية تحليل
ّ
يقدّمها منارصو الرئيس والدستور الجديد ردّا عىل
توظيف ضعف نسبة املشاركة من الجهة املقابلة أي
معارضو الرئيس ومرشوعه ومن عارض منعرج 25
جويلية  2021منذ بدايته واعتربه انقالبًا عىل الرشعيّة أو
ّ
ً
والتمش الالحق لذلك التاريخ.
معارضا للمسار
من كان
ّ
ّ
ربّما علينا االنتباه أوّال أن الرصاع الكبري فيما يتعلق
باالستفتاء منذ اإلعالن عنه والحقا بعد تشكيل اللجنة
االستشاريّة ا ّلتي ترأّسها العميد الصادق بلعيد ث ّم إثر
نرش مرشوع الدستور يف الرائد الرسمي وتعديله أيضا
بدوره ،كان رصاعً ا يدور حول نسبة املشاركة قبل ك ّل
ّ
يفس إىل ح ّد بعيد عدم وضع عتبة من
حساب ،وربّما ذلك
جهة أوىل والدعوة إىل املقاطعة يف الجهة املقابلة عوض
الدعوة إىل التصويت بـ "ال" ،فكال الخصمني ال ثقة له
ّ
يف ّ
وأن املشاركة
أن ما سيطرحه سيلقى دعمً ا شعبيّا،
يف االتّجاهني ستكون ضعيفة .لهذا السبب كان الرهان
عىل نسبة املشاركة بتقويتها من ناحية أو إضعافها من
ناحية أخرى ،وليس حول حصول الدستور عىل موافقة
من سيشارك من عدمها ،إذ كان من الواضح تمامً ا ّ
أن
مرشوع الدستور سيم ّر ولم تكن يف الحقيقة توجد أيّ
فرصة أو احتمال لسقوطه يف االستفتاء ،وذلك يعود يف
تقديري إىل أمر جوهريّ بعيد عمّ ا سمعناه من اتّهامات
بمواالة هيئة االنتخابات وعدم تكافؤ الفرص وشبهات
التزوير والخروقات إىل غري ذلك ممّ ا تتجادل فيه النخب
السياسيّة واإلعالميّة والفكريّة ،فمثل تلك القضايا
يتخاصم فيها النخبة وهي أقليّة ضعيفة جدّا يف املجتمع،
ّ
يحق لها
أمّ ا األغلبيّة الساحقة من الشعب التونيس وا ّلتي
االستفتاء لها مشغل آخر مختلف وعىل أساسه ذهبت

إىل صناديق االقرتاع لتقول "نعم" لدستور لم ت ّ
طلع عليه
يف الغالب حتّى نتجنّب التعميم ،وإن كان األمر أقرب ما
ّ
يتلخص يف أمرين مرتابطني
يكون إىل العموم .هذا املشغل
يمكن ملن أراد التغافل عنهما ولكنّهما عني الواقع امللموس
يف الشارع التونيس وهما "قرف" عموم الناس من املشهد
الربملاني الرديء جدّا والطاغي منذ  2011إىل  25جويلية
 2021تاريخ تجميده وا ّلذي عدّته الغالبيّة الكربى من
املواطنات واملواطنني "جالء للغمّ ة" الرازحة عليهم .أمّ ا
ّ
العاديي
األمر الثاني فنسمعه هنا وهناك من الناس
ّ
ويتلخص بالنسبة إليهم يف "رضورة أن
وبإلحاح شديد
يكون هناك من يحكم" ممّ ا يجعل النظام الرئايس مطلبا
ّ
ومحققا يف اآلن نفسه مطلب الفراغ
أساسيّا يف ح ّد ذاته
من ذلك الربملان.
ربّما عيل ّ التأكيد ّ
أن ما تراه النخب من عدم توازن بني
السلطات أو التفريق بينها ممّ ا يؤدّي إىل االستبداد والتف ّرد
بالحكم وبالتايل فساده والسري نحو الديكتاتوريّة إىل غري
ذلك ال يمثّل مطلقا عنرص خوف أو تخويف لدى أغلب
فئات الشعب التونيس ،وكذا األمر بالنسبة إىل النقاشات
الطويلة حول الفصل الخامس املتضمّ ن لعبارة "مقاصد
اإلسالم" .هذا ال يعني أبدا ّ
أن هناك مطالبة باالستبداد
ّ
والتف ّرد بالحكم وجمع السلطات بيد واحدة ،أو أن هناك
مطالبة بدولة "دينيّة" ،ولكن ما جرى سياسيّا منذ 2011
ّ
املؤسسات وتشتّت
يف مستوى السلوك السيايس تتح ّلل
السلطة جعل الرأي العام يعاين فعليّا تردّي األوضاع
نتيجة سلوك السياسيّني سواء الذين حكموا أو ا ّلذين
كانوا يف املعارضة فجعلهم يف س ّلة واحدة ،وال ينبغي
أن ننىس ّ
أن نسبة الثقة يف األحزاب لدى عموم الشعب
التونيس شبه معدومة.
لقد كانت نسبة املقاطعة عن وعي وعن موقف قريبة
نسبيّا من نسبة املوافقني عىل الدستور الجديد واملؤيّدين
للرئيس ،أمّ ا النسبة األكرب واأله ّم فهي نسبة "الالمباالة".
وعلينا أن نعي تماما ّ
أن "الالمباالة" ال تعني العزوف بل
هي درجة أخرى أكاد أقول الدرجة القصوى من اليأس من
ك ّل فعل سيايس يهدف إىل التأثري إيجابيّا يف حياة النّاس.
ّ
إن "الالمباالة" ،وعىل عكس ما قد يفهم للوهلة األوىل،
نفيس
ليس موقفا مستكينًا أو مستسلما ،بل هو شعور
ّ

عميق جدّا بعدم االهتمام بما تفعله ك ّل الطبقة السياسيّة
وما تتجادل يف شأنه النخب بجميع أنواعها ،ولكنّه ال يعني
مطلقا الرضوخ لألمر الواقع ،إذ األمر ال يتع ّلق بالمباالة
النّاس تجاه ظروف عيشهم بل األمر موجّ ه إىل السياسيني
مهما كان اتّجاههم ومواقفهم ممّ ا يعني ردّة فعل قد
تكون عنيفة ضدّهم مع بعض تأجيل التنفيذ .والحقيقة
ّ
أن تاريخ تونس القريب جدّا يحمل العديد من األمثلة
ّ
توهم أصحاب القرار يف السنوات األخرية
عىل ذلك .فلقد
مثال ّ
أن الشباب التونيس ال يهت ّم مطلقا بالشأن السيايس
ّ
التوهم مبنيّا عىل أحكام مسبقة حول
وربّما كان هذا
ذلك الشباب ووعيه ،وعمّ ق ذلك عدم مشاركته يف املحافل
االنتخابيّة الكثرية واملتتابعة ،ولكن ذلك الشباب نفسه
ّ
بي خالل الثلث األوّل من السنة الفارطة بالخصوص
ّ
أن مشاركته السياسية قد تأخذ طابعا غري تقليديّ وال
قبل للسياسيّني به وقد ّ
تبي ذلك ن خالل االحتجاجات
وأشكالها املختلفة ا ّلتي كان لها وقع كبري يف تونس
أثناء حكومة هشام املشييش .ذلك الشباب نفسه عامل
االستفتاء بالمباالة كبرية هذه امل ّرة حسب ما تكشفه
نسب املشاركة وفق األعمار ،وهذا ال يعني عدم اهتمامه
بمستقبله وحياته .ليبقى املشكل الحقيقي املاثل أمامنا
هم أولئك الساسة املتخاصمني حول نسب املشاركة لبناء
رشعيّة هنا ودحضها هناك يف غفلة تامّ ة عمّ ن صمتوا ال
مبالني بخصوماتهم ،وأرى أنّه صمت لن يدوم طويال.
ّ
إن الخطر الحقيقي اآلن ا ّلذي قد تواجهه تونس ،طبعا
باإلضافة إىل املسألة االقتصاديّة امللحّ ة ،ما يمكن أن
نشهده من تواصل ملا يمكن تسميته "تنازع الرشعيّة"،
وهو تنازع ينبغي أن يوضع له ح ّد يف أرسع وقت وال
أرى سبيال لذلك غري الترسيع بوضع القانون االنتخابي
ا ّلذي ال يجب أن يكون بشكل فرديّ استدرا ً
كا لك ّل ما
ّ
بالنص الدستوري ،إضافة إىل تنظيم
حصل فيما يرتبط
انتخابات ترشيعيّة ورئاسيّة يف اآلن نفسه وفق القانون
الجديد وعدم االقتصار عىل االنتخابات الترشيعيّة تجديدا
للمرشوعيّة وهي من أه ّم مقوّمات االستقرار السيايس
ا ّلذي ال يمكن أليّ دولة أن تلتفت إىل مشاغل الناس يف
حياتهم بدونها ،وك ّل ذلك لتفادي أخطار "الالمباالة"
وهي غري محسوبة العواقب.
التحرير :

مستشارو التحرير :

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

صالح مصباح  -المنصف السليطي  -مسعود رمضاني
 أنس الشابي  -أسعد جمعة  -كريم الميساوي -السيدة السالمية  -عامر الجريدي
الملحق الثقافي :

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

ّ
الفالح  -عواطف البلدي
منير
الفريق الثقافي :

مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :

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

ّ
كتاب افتتاحيات :

رئيس قسم الرياضة :

معز زيّود  -الحبيب القيزاني

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

العربي الوسالتي
الشارع القضائي :

لطفي واجه
الريبورتاجات :

محمد الجاللي

منى المساكني  -صالح بوزيان -
 خالد النوري  -تميم أوالد سعد -كريمة السعداوي
مراسل قار بأوروبا :

االستشارات التاريخية :

د.محمد لطفي الشايبي

جمال بن جميع
ّ
الفني :
المدير

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي

فيصل بن البشير

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء بن محمد
العنوان :

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

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة i@beta.com.tn BETA:

maghrebstreet@gmail.com
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تراجع

تربز بيانات البنك املركزي املنشورة يوم أمس االثنني
عىل موقعه الرسمي بلوغ عائدات القطاع السياحي اىل
غاية  20جويلية املنقيض  1781.8مليون دينار مقابل
 1072.8يف نفس الفرتة من السنة السابقة وهو
مستوى بعيد للغاية عن املتوسط السنوي إليرادات
األعوام السابقة علما ان املعطيات الرسمية تبني أنه
زار تونس ،من غرة جانفي من هذا العام وإىل حدود
يوم  20جويلية املايض ،مليونان و 626ألف سائح
بزيادة بنسبة  113باملائة مقارنة بالفرتة نفسها
من سنة  2021مما يشكل تراجعا بنسبة  42باملائة
مقارنة بسنة  2019كسنة مرجعية لحساب االيرادات
قبل جائحة كورونا.
والتعويل الكبري عىل قدوم السياح الجزائريني يرجع

ز
و
و

م

محمد الجاللي

يف الواقع اىل خسارة تونس اسواقا تقليدية مهمة
كالسوق االملانية واالنقليزية وااليطالية وذلك ألسباب
عديدة اهمها تردي خدمات النقل والفنادق فضال عن
تدهور اوضاع املحيط والبيئة بسبب اضطراب تسيري
البلديات يف جل املناطق السياحية.
ويبقى املردود املايل للسياح الجزائريني محدودا بشكل
عام بحكم اقامة اغلبهم خارج الفنادق يف الشقق املؤثثة
للمصيف سيما بجهتي نابل وسوسة لفرتات قصرية
وقيامهم بعمليات رصف العملة كذلك خارج النظام
البنكي باعتبار قدومهم يف أغلب الحاالت يف سياراتهم
الخاصة دون املرور بوكاالت اسفار معتمدة.

حذاري

خطر داهم ينتظر الصادرات التونسية اذا لم تُتخذ
عاجال االجراءات الرضورية لتجنبه .كما هو معلوم
ويف نطاق برامجها العاملية لحماية املحيط والبيئة
قررت األمم املتحدة إخضاع جميع البضائع املعدة
للتصدير يف كل بلدان العالم لجملة من املواصفات ذات
الطابع البيئي يف طريقة صنعها وذلك ابتداء من سنة
 .2025والتخلف عن هذه املعايري يكلف الجهة املصدرة
خطية بـ  75أورو عىل كل طن من البضاعة املصدرة.
لم يسجل اىل ح ّد اآلن اهتمام استباقي من قبل السلط
التونسية بهذا املوعد الخطري وال استعداد جدي له.
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ومضة

مه ّرج حزين
● حمادي بن سعيد
(رئيس تحرير جريدة الرأي سابقا)

يحدث أن يخطئ املرء – مثلما حصل مع الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات خالل تقديم نتائج االستفتاء – عند عرض نتائج تتضمّ ن
العديد من األرقام .وليس ذلك بجريمة وال بشتيمة بل دعنا نذ ّكر بكل
بساطة بأن االنسان خ ّ
طاء.
لكن املؤلم ان األمر يتعلق تحديدا بهيئة االنتخابات بما أن املرشفني
عليها يخطئون بكل حماقة ويتخاصمون بكل ما أوتوا من غطرسة.
واألتعس يف األمر أنهم يستهينون بالجهات ويخلطون بني األرقام
والجداول ويصبّون جام غضبهم عىل كل من يشككون يف شفافية
ونزاهة عملهم وال يرتددون عن التلويح بمقاضاتهم بتهمة الثلب.
الغريب أنهم ليسوا باملرة عىل استعداد لالعتذار وال لإلقرار بذنبهم.
ولسوء الحظّ ،ملا كان رشّ البلية ما يضحك وال يقتل فإن كل يشء
يويش بأن بوعسكر رئيس الهيئة يعتقد أنه يحمل اسما حبته به األقدار
هو روح كوكب "املشرتي" التي يتميز بها أفراد عشرية مسلحة بينما
هو ليس سوى الرقيب (رسجان) "غارسيا" ذلك القزم البدين الذي
كان يعمل مه ّرجا لدى "زورو".

التونسيون بني العطش واملياه امللوثة !

يبدو أن الحق يف املاء لم يعد مضمونا رغم التنصيص عليه
يف دستور  25جويلية وقبل ذلك يف دستور  .2014ولم تعد نسبة
تمتع  % 98من التونسيني باملاء الصالح للرشب التي يرص
الخطاب الرسمي عىل اعتمادها كرمز لتونس الحديثة مبعثا
للفخر بعد ان اضحت للعطش خارطة تمتد من شمال البالد اىل
جنوبها .خارطة تكشف ان كل املدن التونسية دون استثناء ما
فتئت تعيش تحت وطاة انقطاعات متكررة للمياه .فال عجب
اذن ان يتلقى املرصد التونيس للمياه  -وهو جمعية تعنى بالدفاع
عن حق املواطن يف املاء -يف ظرف  6اشهر اكثر من  1400نداء
استغاثة من مواطنني من مختلف املدن والجهات للتبليغ عن
انقطاع او ترسب مياه الرشب او اكتشاف مياه ملوثة.
تزامنا مع موجة حر غري مسبوقة اصبح املاء عملة نادرة يف
اكثر من والية .يف حي اوالد بويحيى بمدينة الرديف دخل بعض
االهايل امس االثنني يف اعتصام مفتوح احتجاجا عىل حرمانهم
من املاء طبلة  40يوما .ويف منطقتي عني الصفصاف وخنيقة
مقرة بوالية زغوان اضطر بعض السكان اىل قطع الطريق
احتجاجا عىل توقف "الصوناد عن امدادهم باملاء .ويف قبيل
وتطاوين وبنزرت والقريوان وسيدي بوزيد والكاف وسليانة
وزغوان وقفصة وجندوبة قفزت اىل واجهة االحداث مناطق
قصية مثل الساليمية وحي سيدي الرديف وحي االرسال االذاعي
وعني البطرية وحي اوالد مهلهل لتتصدر االخبار والسبب لم يكن
تمتع السكان بمشاريع تنموية طال انتظارها وانما معاناتهم
جميعا ويف نفس الوقت من غياب أغىل مصدر للحياة :املاء !
ويقول رامي بن عيل الباحث يف اإلشكاليات املائية باملرصد
التونيس للمياه  ":بات العطش سمة مشرتكة بني اغلب الواليات
ومظاهره تتعمق بواليات الجنوب الغربي وخاصة بمناطق
الحوض املنجمي التي تأتي يف صدارة مناطق العطش فيما تعد
والية القريوان ثاني اكثر املناطق العطىش".
وبني محدثنا ان قطاع املياه لم يخل بدوره من تسلل الفساد
اليه مالحظا ان مواطني بعض الواليات كالقريوان وسيدي
بوزيد وزغوان باتوا يشعرون بالغبن االجتماعي وانهم يعانون
من العطش او من تزويدهم من مياه آسنة وغري صحية بينما
تستغل عديد الرشكات مخزوناتهم املائية العذبة لالتجار بها.
بن عيل ابرز ان قطاع املياه يعاني من إشكاالت مختلفة
تفاقمت يف السنوات االخرية بشكل كبري مشريا اىل وجود عدة
أسباب ساهمت يف ما اعتربه "تعطيشا للتونسيني".
ولفت اىل ان بالدنا تفتقد لسياسات وطنية للترصف يف املوارد
املائية والسرتاتيجية واضحة لتعبئتها.

واوضح ان تونس تشهد سنويا هطول امطار بمعدل 20
مليار مرت مكعب وان الكمية كافية لينعم كل التونسيني بمياه
الرشب عىل مدار السنة مشددا عىل ان أغلب مياه االمطار تذهب
سدى وعىل ان كمية املياه املستغلة ال تتعدى  4.5مليارات مرت
مكعب قال انه يتم تخزينها بالسدود.
وأشاراىل ان السدود تجاوزت عمرها االفرتايض بسنوات
مالحظا ان ذلك عائد اىل نسبة الطمي والرتسبات التي بلغت اكثر
من  50باملائة بما يعني انها اصبحت غري قادرة عىل تخزين ما
يكفي من املياه.
وحسب اخر تحيني ملوقع البيانات املفتوحة التابع لوزارة
الفالحة نرش يوم امس االثنني ال تتجاوز نسبة امتالء السدود 39
باملائة أي ما يعادل  900مليون مرت مكعب.
سبب اخر تطرق اليه الباحث يف اإلشكاالت املائية هو ضعف
االطار املؤسساتي لقطاع املياه مبينا ان منظومة مياه الرشب
تعرف تمييزا بني سكان املناطق الحرضية الذين يتزودون بمياه
"الصوناد" وسكان االرياف الحاصلني عىل املياه من مجامع
ريفية وان حرفاء رشكة توزيع املياه يعانون من انقطاع
متواصل للمياه او من مياه ملوثة بينما يعاني حرفاء املجامع

من نقص كبري يف التزود ومن تكبد متاعب يومية يف الوصول اىل
منابع املياه يف ظل مشاكل كبرية يف تسيري املجامع.
وأضاف رامي بن عيل "لم تسلم اية والية او منطقة من
معضلة العطش ومن انقطاعات متكررة للمياه .كل الواليات
تشهد ما ال يقل عن  10انقطاعات يف الشهر .كما رصدنا تلوثا
للمياه يف مدن كالقريوان والرديف واملناطق املحاذية للسدود مثل
سد وادي مجردة".
وقال "تستأثر وزارة الفالحة بأغلب مخزون املياه بما انه
يتم استغالل  80باملائة من مياهنا يف النشاط الزراعي الذي ال
يحتكم اىل طرق ري عرصية ومقتصدة .ويف هذا الصدد طالبنا
مرار بابعادها عن الترصف يف قطاع املياه وتكليف هيكل اخر عىل
ان يتعامل بطريقة افقية مع كل القطاعات الصناعية والفالحية
والخدماتية اضافة اىل اعادة هيكلة الصوناد وتدعيمها".
وختم بالقول" الحق يف املاء هو من الحقوق االساسية
املرتبطة بكرامة االنسان ومن يفقد املاء يفقد الكرامة ويبدو ان
تجاهل السلطة هذا الحق قبل  25جويلية  2021وبعده دليل عىل
ان كرامة املواطن ال تعني حكامنا.

maghrebstreet@gmail.com
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األرقام تكشف مناورات صندوق النقد والبنك الدولي
واالتحاد األوروبي لتركيع البالد وفرض التطبيع
بقلم  :جمال الدين العويديدي  -مختص في االقتصاد والتنمية
بين عجز الميزانية ( 25مليار دينار) وعجز الميزان التجاري
في النظام العام يفوق  18مليار دينار
التطورات التي يشهدها العالم والتي تزامنت مع اندالع جائحة كوفيد -19يف أواخر
سنة  2019وتفاقمت بعد اندالع الحرب بالوكالة يف أوكرانيا يف بداية سنة  2022بني روسيا
وبلدان حلف الناتو ،تحمل يف فعالياتها بعدا اسرتاتيجيا هاما يتلخص يف سعي القوى
الدولية واإلقليمية الصاعدة (الصني وروسيا والهند وإيران) لتقويض سيطرة القطب
األحادي الغربي الذي يُهيمن عىل العالم منذ بداية السبعينات سياسيا واقتصاديا وماليا
وعسكريا .هذه الرصاع بدأت تتجىل تداعياته عرب تراجع ظاهرة العوملة التي استفادت
منها اقتصاديا بعض البلدان ذات القدرة اإلنتاجية املتميزة ويف مقدمتها الصني وأملانيا
واليابان وكوريا الجنوبية بينما تراجع املردود االقتصادي لعديد البلدان األخرى من بينها
بريطانيا والواليات املتحدة وفرنسا.
لقد بينت جائحة كوفيد -19مدى محدودية التعويل عىل املناولة يف البلدان الخارجية
التي تعتمدها البلدان الغربية خاصة لتعزيز قدراتها التنافسية .حيث اكتشفت خطورة
هذه التوجه الذي هدد سلسلة اإلنتاج يف عديد البلدان الصناعية الكربى يف مقدمتها
الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا وفرنسا بالتعطيل نتيجة توقف االمدادات الخارجية
من قطاع الغيار واملواد النصف مصنعة الرضورية التي تُستعمل يف الصناعات الكربى
مثل صناعة السيارات والطائرات وصناعة األدوية وصناعة األسلحة وغريها .مما دفع
هذه البلدان املترضرة إىل مراجعات رسيعة أهمها قرار تشجيع إعادة تمركز الرشكات
التابعة لها داخل عرب سن قوانني تمنح تشجيعات مالية وجبائية هامة لكل رشكة تنشط
يف الخارج من أجل إعادة التمركز يف الداخل .وهذه الظاهرة سوف تقلص االستثمار
الخارجي الذي ما زالت تنتظره الحكومات التونسية بصفته طوق نجاة.
كما شكلت األزمة الروسية-األطلسية الغربية صدمة كبرية لبلدان االتحاد األوروبي
الذي بدأ يتصدع من الداخل نتيجة الضغط األمريكي لالصطفاف حول موقفها الداعي
لفرض عقوبات عىل روسيا بدون مراعاة أهمية االمدادات بالطاقة التي تتحصل عليها
من روسيا والتي تُمثّل تقريبا  %45من حاجياتها السنوية من الغاز الطبيعي بل وتصل
إىل حدود  %65يف بعض البلدان مثل املجر وأملانيا والنمسا.
تضارب املصالح بني بلدان االتحاد األوروبي أفضت إىل خالفات عميقة خاصة بعد
تفاقم األزمة االقتصادية حيث تراجعت نسبة النمو وارتفعت نسبة التضخم يف البلدان
الغربية بلغت  %9,1مؤخرا يف البلدان األوروبية مما قوّض القدرة الرشائية للمواطنني
نتيجة ارتفاع ألسعار وأجج الوضع االجتماعي .كما أدى هذا الوضع إىل الرتفيع يف نسبة
الفائدة املديرية من طرف البنك املركزي األوروبي تزامن مع تراجع تاريخي لقيمة اليورو
امام الدوالر األمريكي مما سيُعمّ ق االزمة حيث تتزود البلدان األوروبية بالنفط بالدوالر
األمريكي.
لقد تم الرتكيز عىل الوضع داخل بلدان االتحاد األوروبي ملا له من عالقة مبارشة عىل
الوضع االقتصادي واالجتماعي يف تونس .حيث يُمثّل االتحاد األوروبي وصندوق النقد
الدويل والبنك الدويل الرتويكا الرهيبة التي تتحكم يف الوضع الداخيل التونيس منذ ثالثة
عقود عرب مناورات وصلت إىل حد االستخفاف بالشعب التونيس وبنخبه مثل االدعاء
الباطل بأن املبادالت التجارية مع هذه البلدان يفيض إىل فائض تجاري لصالح تونس.
والحال أن مبادالتنا التجارية مع االتحاد األوروبي تمثل تقريبا  %50من العجز اإلجمايل
للبالد؟

الترويكا الدولية تتستر
على خطورة الوضع االقتصادي
في تونس
عندما يتم التسرت من طرف االتحاد األوروبي والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل
بتواطئ مع األسف من طرف السلط التونسية وخاصة منها البنك املركزي التونيس
ووزارة التجارة عىل هذا الوضع الذي يؤدي إىل التأكيد بأن ميزان الدفوعات يف تونس غري
سليم وغري دقيق ألنه غري مطابق للمعايري املعتمدة عامليا منذ صدور النرشية السادسة
لدليل ميزان الدفوعات التي أصبحت نافذة املفعول منذ سنة .2010
مع التذكري باملناسبة أن البنك املركزي اعرتف بمخالفته للمعايري الدولية عرب رده يف
جريدة الشارع املغاربي عدد  276الصادر بتاريخ الثالثاء  07سبتمرب عىل ما طرحناه من
اختالل للمحاسبة العمومية ورصح للتونسيني أنه شكل بمعية املعهد الوطني لإلحصاء
فريقا خاصة لتدارك األمر وتصحيح املسار .غري أن هذا الوعد بقي حربا عىل ورق إىل اليوم
رغم خطورة املوضوع الذي يمس باألمن القومي االقتصادي للبالد.

الغريب أن كل الحكومات التي تداولت عىل السلطة بما فيها الحكومة الحالية تبدو
فاقدة ألي رؤيا لهذا التحول االسرتاتيجي الذي يجري يف العالم خاصة يف املنطقة األوروبية
والذي من املفروض أن يُم ّ
كن تونس من تعديل مواقفها سعيا لفك الحصار املرضوب عىل
البالد من طرف هذه الرتويكا.
إن عدم االعرتاف بثقل املديونية التي أصبحت غري قابلة للتحمل سواء كان من طرف
الدائنني ويف مقدمتهم بلدان االتحاد األوروبي واملؤسسات املالية الدولية أو من طرف
السلط التونسية يعترب مؤرشا لدفع ممنهج نحو توريط البالد يف وضع يُسهّ ل عليهم
عمليات االبتزاز للسيطرة عىل مقدرات الوطن وهو ما يجري عرب اللزمات التي تحصلت
عليها البلدان األوروبية يف الطاقات املتجددة ويف مقدمتهم أملانيا عالوة عىل جرها للتطبيع
مع الكيان املحتل .وهو ما رصح به السفري األمريكي ا ُمل ّ
عي حديثا علنا يف مداخلته أمام
الكونغرس.
لقد شكل تدخل صندوق النقد الدويل يف العديد من الدول يف العالم منذ أكثر من ثالثة
عقود محور جدل كبري كثريا ما أدى إىل هزات اجتماعية وسياسية عنيفة يف عالقة
باإلمالءات التي دأب عىل فرضها مقابل تقديم السيولة املطلوبة للتغطية الجزئية عىل
عجز ميزان الدفوعات لديها.
من خالل االطالع عىل القانون األسايس لصندوق النقد الدويل يتبني من الفصل األول
أن من أوكد مهامه تتلخص يف "منح الثقة للبلدان األعضاء عرب وضع املوارد العامة
للصندوق عىل ذمتهم مقابل تقديم الضمانات املناسبة ،لتمكينهم من فرصة إصالح
اختالل التوازنات يف ميزان الدفوعات التابعة لهذه البلدان من دون اللجوء إىل اتخاذ
إجراءات من شأنها أن ترض بازدهار االقتصاد الوطني والدويل" ويعني بذلك من دون
اللجوء إىل ترشيد التوريد الذي يعتربه مس بازدهار االقتصاد الوطني والدويل.
كما ينص فب خاتمة هذا الفصل " طبقا ملا سبق املطلوب اإلرساع بتخفيض اإلخالل
يف توازنات ميزان الدفوعات للبلدان األعضاء" ويؤكد عىل " أنه يف جميع سياساته وقرارته
يعتمد صندوق النقد الدويل عىل األهداف املنصوص عليها يف هذا الفصل األول".
خالصة القول أن مهمة صندوق النقد الدويل األساسية هي املحافظة عىل التوازنات
املالية لجميع البلدان األعضاء والتي تتجىل من خالل ميزان الدفوعات الذي تصدره البنوك
املركزية لكل بلد عضو.
غري أنه يف الحالة التونسية يتبني ان صندوق النقد الدويل بتواطئ مع أطراف محلية
وقوى إقليمية (بلدان االتحاد األوروبي) يتسرت عىل اإلخالل الخطري الذي يشوب ميزان
الدفوعات حيث نسبة تغطية الواردات بالصادرات ال تتجاوز  %30وهي حالة نادرة يف
العالم وشديدة الخطورة عىل البالد وعىل مستقبل أجياله.
وقد أصدعنا بهذه الحقيقة ملمثيل صندوق النقد الدويل سواء عرب الرسالة املبارشة التي
صدرت بجريدة الشارع املغاربي عدد  252بتاريخ الثالثاء  16مارس  2021أو مبارشة
إثر لقاء تم مؤخرا مع ممثيل الصندوق .ونحن يف انتظار رد رسمي حول هذا املوضوع
الخطري.
كما يتبني من خالل القانون األسايس لصندوق النقد الدويل أنه ال يوجد أي نص يُم ّ
كن
هذه املؤسسة املالية الدولية من فرض رشوط ليل ّ الذراع من قبيل توقيع املنظمة الشغيلة
مع الحكومة عىل برنامج تقشفي يعتمد تجميد األجور وعدم االنتداب يف الوظيفة
العمومية ورفع الدعم والتفريط يف املؤسسات العمومية بدعوى "إصالحات كربى".
والدليل عىل ذلك أنه بمجرد ردة الفعل الصادرة عن املنظمة الشغيلة والرافضة لهذا
الرشط املذل تراجعت الرتويكا الدولية برسعة خوفا من اندالع بؤرة اضطرابات اجتماعية
كبرية هي يف غنى عنها يف الوضع الراهن الذي تعيشه بلدان االتحاد األوروبي .مما يؤكد
وجود مناورات كربى تُدار عىل حساب تنمية البالد وعىل حساب حق الشعب التونيس يف
تقرير مصريه.

في السداسي األول لسنة 2022
ارتفع العجز اإلجمالي
إلى  43مليار دينار من بينه  18مليار عجز تجاري
اثر املصادقة عىل قانون املالية لسنة  2022يف شهر ديسمرب  2021تبني أن العجز
اإلجمايل مليزانية الدولة تم تحديده بمبلغ  18,76مليار دينار الذي يستوجب اقرتاض
خارجي يف حدود  12,65مليار دينار وقروض داخلية يف حدود  7,33مليار دينار كما يتبني
من الجدول التايل الصادر بالرائد الرسمي حول قانون املالية املذكور
الفصل  7ـ يرخص بالنسبـة لسنة  2022أن يف يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره
 18 673 000 000دينار

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 320الثالثاء  2أوت 2022

www.acharaa.com

الشارع السياسي

موقف األسبوع

5

صحيح ولكن...
رفيق بوجدارية
صحيح أن أمريكا دولة إمربيالية ،تحافظ عىل مصالحها بل تفرضها عىل
العالم ...وصحيح أن أمريكا هي التي تحمي وتفرض الكيان الصهيوني يف
املنطقة  ...وصحيح ان أمريكا كانت طرفا يف كل الحروب التي شهدتها املنطقة
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة .
وقد تم تحديد هذا العجز عىل فرضية سعر النفط ب 75دوالر أمريكي للربميل
ولم يتم التعرض ملستوى سعر الدينار مقابل اليورو والدوالر .بالنظر لالرتفاع الكبري
الذي وصل إليه سعر برميل النفط منذ بداية السنة تزامنا مع اندالع الحرب الروسية-
األطلسية يف أوكرانيا وزيادة عىل ارتفاع سعر النقل البحري وسعر الحبوب تقلص
قيمة الدينار أمام الدوالر األمريكي يمكن تقدير العجز بما يفوق  25مليار دينار يف
السدايس األول لسنة .2022
ُ
كما عرفت البالد ارتفاعا خطريا يف العجز التجاري يف النظام العام املعتمد عامليا
يف حدود  18,2مليار دينار يف مُ ّ
وف شهر جوان  2022كما يتبني حسب الجدول التايل
الصادر عن املعهد الوطني لإلحصاء:

30,3%

6 mois 2022

6 mois 2021

6 mois 2020

-11776,1

-7536,5

-6602,8

- 10 995,7 - 13 979,2 - 18 220,4
6444,3

6442,7

4392,9

70,7%

75,2%

73,4%

33,2%

30,5%

34,5%

149,8%

162,8%

154,8%

Solde commercial

régime général

régime off shore
Taux de couverture

régime général

régime off shore

ليبلغ العجز اإلجمايل إىل حدود  43,2مليار دينار يف السدايس األول لسنة 2022
والحال أن الترسيبات حول املفاوضات بني الحكومة وصندوق النقد الدويل تتمحور
حول منح  4مليار دوالر أمريكي ترصف عىل مدى أربع سنوات بمعدل مليار دوالر لكل
سنة أي ما يعادل تقريبا  3,2مليار دينار لسنة  .2022لسائل أن يسأل ماذا يمكن
أن يسدد هذا املبلغ الذي ال يمثل إال  %7من العجز اإلجمايل للسدايس األول من سنة
2022؟
وجوابا عىل من يدعي أن موافقة صندوق النقد الدويل سوف تمكن تونس من
الحصول عل قروض خارجية من جهات أخرى نجد اإلجابة يف نص التقرير الصادر
مؤخرا عن وكالة "فيتش رايتني" والذي ذكر أن صندوق النقد الدويل تخىل عن رشط
توقيع املنظمة الشغيلة بمربرات هزيلة من نوع أن تمرير الدستور الجديد رغم
ضعف نسبة املشاركة" ومن نوع " أن الدائنني األساسيني ويقصد بهم بلدان االتحاد
األوروبي يبدون استعدادا (الذي طال منذ أكثر من سنة) ملؤازرة البالد خاصة أنهم
يعتقدون أن هذه املساندة سوف تعزز االستقرار يف املنطقة لتتمكن من السيطرة عىل
تفاقم الهجرة الرسية عرب قوارب املوت" .تعلة سطحية تعتمد التغطية عىل تخوف
الطرف األوروبي من اندالع انتفاضة شعبية تهدد مصالحهم املبارشة خاصة يف وضع
اجتماعي متأزم داخل البلدان األوروبية التي تزداد يوميا كما عربت عىل ذلك األزمات
السياسية داخل فرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا واملجر وغريها.
كل هذه املعطيات الجيو-اسرتاتيجية الهامة تبني أن الطرف األوروبي وحلفائه
من املؤسسات املالية الدولية يف وضع ضعيف جدا نتيجة تورطهم يف التسرت عىل أهم
املؤرشات املالية يف تونس مما دفع البالد إىل مديونية مدمرة تحتوي عل عدة قروض
كريهة ومخافة للمعايري الدولية وهو موضوع يتحتم عىل الدولة التونسية كرحه
بقوة حفاظا عن مصالح الشعب التونيس ودفاعا عل مستقبل أجيالنا .مما يتطلب
أيضا القطع النهائي مع هذه السياسة املدمرة والرجوع إىل التعويل عىل مقدرات البالد
وهي محرتمة إذا تم وضع حد للتوريد الفوضوي ولظاهرة تهريب رؤوس األموال
إىل الخارج التي بلغت مستوى خطري يف حدود  60مليار دوالر امريكي يمثل ضعف
املديونية الخارجية للبالد .وهو موضوع تتسرت عليه الجهات املعنية يف البالد ويتطلب
املتابعة والكشف عل خفاياه لوضع حد لهذه الظاهرة املدمرة.

صحيح كذلك أن مسألة الديمقراطية والحريات واملؤسسات الدستورية
تقسم الرأي العام الوطني التونيس .وصحيح ايضا أن مجموعة السبع تدفع
كذلك يف نفس االتجاه "األمريكي".
صحيح أن التعدي عىل استقاللية القرار الوطني أمر مرفوض و أن تونس
ليست والية تابعة ألية دولة قريبة او بعيدة ..بل إن تونس دولة مستقلة ذات
سيادة .لكن ما يجب معرفته أن أحسن صور للسيادة الوطنية هي التنمية
والنمو والعدل والكرامة وأن احسن حصن لالستقالل هو توسيع االلتزام
بالثوابت الوطنية عرب الرشاكة والديمقراطية والحرية.
وأحسن حصن للسيادة هو كذلك ديبلوماسية متشبثة بثوابت استقالل
القرار بعيدا عن األحالف ،متمسكة بالصداقات التاريخية لتونس يف املنطقة ويف
اإلقليم ويف العالم .
امريكا كانت والزالت صديقة لتونس ولم تتعامل معها بتاتا بعنجهية حتى
خالل أيام الفقر ألنها تعرف جيدا مرشوع الدولة التونسية.
لكن منذ  11سبتمرب  2001فتحت مراكز التفكري األمريكية قنوات اتصال
باألحزاب اإلخوانية يف عديد البلدان ومنها تونس ..وأصبح األمر واضحا وجليا
منذ خطاب اوباما يف اإلسكندرية سنة  ...2008والكل يعرف البقية من زيارات
مكوكية ومحارضات يف مقرات االيباد ودخول ملتقى دافوس وزيارة ماما ألربايت
ملقرات األحزاب وكذلك عديد التمويالت واملقاالت يف ابرز الصحف واالستثمار يف
شبكة عالقات املركز اإلسالمي األمريكي و تعرفون االسماء...
واالنخراط النشيط للنظام التونيس يف اسرتاتيجية الرشق األوسط الجديد
عرب البوابتني الليبية والسورية منذ سنة  2012وكذلك عرب االمتثال ألوامر
وتوجيهات انقرة وهي رأس حربة الناتو يف املنطقة .
عىل مستوى آخر إن األحزاب التي اتخذت من املديونية الخارجية سياستها
املالية الوحيدة هي املسؤولة أخالقيا وسياسيا عن إرتهان البالد بالكامل للدائنني
اليشء الذي جعل تونس تعيش عىل قروض صندوق النقد الدويل بضمانات ...
أمريكية منذ .2015
السيادة الوطنية ليست شعارات بل هي مرشوع وطني وليست تخمرية
أحزاب وانما هي نتاج لسياسات تنموية لحوكمة تشاركية وديمقراطية .
إن صوت القيادات اإلخوانية بات خافتا أكثر بعد ترصيح هود السفري
األمريكي املعني أمام الكونغرس  .فلم نسمع من رئيس النهضة إدانة واضحة
لهذا الخطاب املرفوض بينما هو ال يتهاون يف إعطاء األحاديث الصحفية لوسائل
اإلعالم األمريكية ليدين االنقالب عىل الربملان وتراجع الديمقراطية يف تونس
وليقدم نفسه كحام طبيعي للديمقراطية يف تونس !!
يف األثناء  ،سريتفع ثمن الكراس املدريس مرة أخرى وسرتتفع معه نسبة
التضخم وتضعف أكثر املقدرة الرشائية للمواطن الذي يحلم بغد افضل  ..يف حني
أن رئيس حركة النهضة نادم ليس عىل الفوىض التي كان سببها وهو رئيس
حزب أو مسؤول يف الدولة بل نادم النه لم ينجح يف إسقاط االنقالب عىل الربملان
مثلما أسقط االنقالب عىل اردوغان ...وهو كالم لو تعلمون خطري.
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مع اقتراب تعديالت جذرية في دوائر الحكم :

متاعب قيس سعيد من حرب الشقوق بني رشف الدين
حتتد
والزاهي وأخيه نوفل
ّ

كوثر زنطور

تعديالت مرتقبة ستطرأ عىل "اجندة مرحلة ما بعد تمرير
مرشوع الدستور" فرضها طور جديد من" حرب الشقوق"
داخل الدائرة املؤثرة لرئيس الجمهورية .االجندة كانت تضم
تعديال وزاريا واسعا وعملية "تطهري" لـ" بقايا عرشية
الخراب" مرفوقة بتعيينات هامة ستشمل مختلف اجهزة
الدولة تمهيدا لرتكيز منظومة الحكم الجديدة .
رئيس الجمهورية الباحث اليوم عن مقبولية لدستوره
الجديد لدى العواصم االجنبية ،يعتزم اقرار تعديل وزاري كان
قد اضطر اىل تأجيله يف مناسبتني خوفا من رضب استقرار
هش لحكومة يقول زوار القرص الدائمني ان للرئيس تحفظات
عىل جل أعضائها .التعديل لن يمس رئيسة الحكومة نجالء
بودن رغم دفع بعض املقربني "الطامحني" البعادها بتعلة
البحث عن خلق ديناميكية جديدة يف القصبة نحو ذلك.
التغيريات القادمة والتي تفرض نفسها بالنسبة لسعيد
مع بداية عهد الجمهورية الجديدة ،تأتي بعد تمرير دستور
مكنه من سلطات واسعة ستمنحه حكما مطلقا وتضعه ايضا
امام وجوبية تحقيق " انجازات" أكد يف خطاب "االنتصار"
من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يف ساعة متأخرة
من ليلة  25جويلية  ،انها قادمة تحت عنوان "رفع التحديات
" و" املستحيل ليس تونسيا" وجدد معها وعود التطهري
واملحاسبة.
اال ان برنامج سعيد قد يشهد بدوره تغيريات مردها
تصدع " جبهته الداخلية" التي عادت أطرافها بعد هدنة
"االستفتاء" اىل تبادل االتهامات هذه املرة بنربة اكتست
حدة اكثر من سابقاتها .اما منطلق هذا التصدع الجديد فقد
انطلق بـ" خصومة" حول وايل سليانة املعني يف شهر جوان
املنقيض ضمن حركة جزئية يف الوالة شملت  13والية رسعان
ما تطور ليصل اىل حديث عن "اخرتاق" من حركة النهضة
انضافت اليه " شهادات" حول "محسوبية واستغالل نفوذ
وفساد " تحوم حول اطراف قريبة من قيس سعيد ممن
تُ ّ
لقب نفسها بـ"اصحاب الباتيندة" .

تساؤالت

شهدت الفرتة االخرية تتايل اقاالت شملت رؤساء دواوين
وزراء وقيادات امنية ومديرين عامني والالفت فيها انها شملت
معينني من املفروض ان يكونوا قد خضعوا لـ " سكانار" عايل
الدقة عىل االقل لتجنب اخطاء املايض القريب التي اتسمت
بسوء تقدير كبري يف ادارة ملف التعيينات و التي كان من
نتائجها فشل يف اختيار " االفضل واالقدر" والجدير/ة بالثقة
رغم تأكيد سعيد يف بداية مرحلة مسار  25جويلية عندما
سئل عن اسباب تاخر تشكيل الحكومة عىل ان االختيار يتم
بعد تمحيص شديد للمرشحني للمناصب قال انه يتم بإرشاف
شخيص منه .
املالحظ ان متاعب سعيد مع " فريقه" لم تنته قط .
فكلما تخمد نريان معركة تندلع اخرى .اليوم تتوجه ألسنة
"النريان الصديقة" صوب شق وزير الشؤون االجتماعية مالك
الزاهي وشقيق الرئيس نوفل سعيد وسنية الرشبطي  .الثالثي
مستهدف بحملة من "انصار املرشوع" بسبب وايل سليانة.
رواية " الغاضبني" تقول ان الوايل وليد العبايس عُ ني يف املنصب
بعد ان شارك يف ارضاب جوع احتجاجا عىل تعيينات اقرها
وزير الداخلية ملعتمدين وعمد من "محسوبني عىل النهضة
وائتالف الكرامة".
ارضاب الجوع قادته ما سمي بـ" نواة الحملة التفسريية
للمشاركني يف انتخابات  2019الرئاسية" واحتضنه مقر
الحملة القديم الكائن باحد االحياء وسط العاصمة وتواصل

 ،يف مصلحة وزير الداخلية الذي اصبح متساويا مع الشق
املقابل يف ميزان االخطاء عىل االقل .كما انها نفت عنه بشكل
او بآخر تهم االخرتاق التي وجهت اليه سابقا بسبب تعيني
محسوبني عىل النهضة وائتالف الكرامة عالوة عىل عنرص
اخر جديد قديم يتمثل يف تسليط الضوء عىل الجزء اآلخر
من "العائلة" وهو "آل سعيد" مثلما يلقبونهم ويتصدرهم
شقيق الرئيس نوفل سعيد الذي اصبح  ،حسب انتقادات
االنصار ،محاميا ذي صيت  .واملعلوم ان الرتكيز كان مسلطا
عىل "عائلة شبيل" وواجهتها شقيقة حرم الرئيس املحامية
عاتكة اشبيل .

التطهير من الداخل

صورة لوايل سليانة منشورة يف صفحات ناشطني
يف حملة قيس سعيد للتدليل عىل انتمائه للنهضة.
اليام عديدة ونجح يف تحقيق اهدافه التي تمثلت يف اقالة
"املعتمدين املعينني واملحسوبني عىل منظومة العرشية
السوداء" وانتهى باضعاف وزير الداخلية صاحب االختيارات
فيما ربح وزير الشؤون االجتماعية نقاطا سياسية عىل
حساب منافسه "الوزير رشف دين" .
يف تلك االزمة كلف سعيد مالك الزاهي بالتفاوض مع
املرضبني عن الطعام ونجح يف املهمة " التي وضعته اليوم
يف امتحان "اعادة الكرة" من خالل الوقوف بنفس "املبدئية"
التي اظهرها يوم اصطف مع املطالبني باقالة "املعتمدين".
وايل سليانة الذي شارك يف االرضاب وعُ ني بعدها واليا  ،تبني
انه كان يف قائمة حركة النهضة يف االنتخابات البلدية لسنة
 2018بما يفرتض اقالته استنادا اىل نفس الحجج التي قدمت
عند اقالة املعتمدين املعينني من قبل رشف الدين .
دعوات االقالة جاءت عىل لسان ناشطني يف حملة قيس
سعيد نرشوا صورا للوايل يظهر فيها يف قائمة لحركة النهضة
يف االنتخابات البلدية باملركز  ، 18مستهزئني من دفاع "
نافذين" عنه ومن سكوتهم عىل شبهات تالحق عددا من
الوزراء واملعينني الجدد تمحورت حول انتمائهم السيايس
"املشبوه" وشبهات حول " نظافة يدهم " والسياسات
املعتمدة التي يروا انها ال تتقاطع مع خط الرئيس ومع
متطلبات " تصحيح املسار" .عدد من " الغاضبني" اكدوا لـ
"الشارع املغاربي" ان " معركتهم تتجاوز معركة الشقوق"
التي قالوا انهم " غري معنيني بها" وانهم " يرفضون سياسة
الكيل بمكيالني" .
الواضح ان الحملة تصب ،وان رفض البعض االقرار بذلك

رافقت دعوات اقالة وايل سليانة مطالب " التطهري من
الداخل" الهادفة حسب اصحابها لقطع نزيف "املحسوبية
والوالءات" ونفوذ اطراف تتحدث باسم الرئيس وتتعسف
بتعلة انهم " اصحاب الباتيندة"  .مطالب التطهري من الداخل
والشهادات املتناثرة يف الجلسات واملقاهي وعىل هامش
ايام حملة االستفتاء تحولت مؤخرا اىل حملة يف صفحات
فايسبوك  ،تبدو غريبة من منظومة تجمعت حول موقف
عدائي للمنظومة القديمة وممارستها و التي باتت تنسب
اليوم القرب املقربني من الرئيس.
االشكال ان سعيد نفسه الذي كان من اكرب املنتقدين
للتعيينات بالوالءات واملحسوبية سقط يف نفس املطب وهو
يتحمل بانخراطه يف نفس هذه السياسة مسؤولية خلق "
زبونية" اججت الرصاعات داخل " جماعاته" .كما انها لم
تكن حال النهاء " تجارب فاشلة" يف التعيينات من خارج
فريق حملته وانصاره كان سعيد صاحب فضل يف تعيينهم
وانقلبوا عليه عىل غرار رئيس الحكومة السابق هشام
املشييش او مديرة الديوان الرئايس السابقة نادية عكاشة. .
الرئيس الذي يقول انه ال عودة اىل الوراء مطالب بالتحري
يف ما تنقل "جماعته "وتنرش عىل املإل من شهادات حول
"انحرافات" اليوم يربؤنه منها ويدعونه للتدخل العاجل
النهائها .فالجمهورية الجديدة التي يتحدث عنها سعيد
ويقول انها ستقوم عىل سياسة الحكم الرشيد ،تواجه
تشكيكا من الخارج وتصدعا يف الداخل واهتزازا يف منسوب
الثقة قريبا ان تواصلت نفس السياسات مع غياب اي منجز .
بعض "االنصار" الحاملني بمناصب عىل شاكلة من حظي
بها قبلهم رغم عدم توفر اية مؤهالت ،ينظرون اىل "كعكعة
التعيينات" كغنيمة ال ينازعهم فيها احد ،ضخمتها االخبار
الزائفة واالشاعات التي استُعملت لرضب الخصوم ولتبيني
"فساد عرشية الخراب" اال ان السحر قد ينقلب عىل الساحر
اثر استنفاد اية امكانيات للتشغيل يف الدولة وعند انكشاف
زيف عدة اخبار كانت تتداول عىل غرار الكشف عن االف
الشهائد العلمية املزورة يف عدد من الوزارات وعىل رأسها
وزارة الرتبية ووضع الوزير فتحي السالوتي عىل راس قائمة
الوزراء املغضوب عليهم بتهمة "التسرت عىل الفساد" .
ال يزال قيس سعيد يف نظر داعميه بديال للمنظومة السابقة
وقادرا عىل النجاح رغم العثرات والخيبات واالخطاء العديدة
التي تنصل منها كلها ووجد يف كل مرة شماعة يعلق عليها
الفشل او سوء التقدير .اال ان مرحلة "اعادة البناء" التي
انطلقت بعد نجاحه يف تخطي عقبة تمرير مرشوع الدستور
ستكون صعبة عليه ليس عىل خلفية اتساع رافيض مرشوعه
بل ربما بسبب طموحات املقربني منه وانفالت " الشقوق"
والتعاطي مع الحكم كغنيمة لن يصدق احد ان تواصلت بان
ال علم لسعيد بها.
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قراءة في نتائج االستفتاء :

صوتوا للدستور أقل من عدد ناخبي
عدد من ّ
قيس سعيد يف الدورة الثانية لرئاسية 2019
حظي مرشوع الدستور الذي عرض
عىل إستفتاء  25جويلية  2022مثلما
كان متوقعا بقبول األغلبية الساحقة
للمشاركني يف العملية وعددهم 2830450
أي  2.607.884بما يمثل  % 94,60صوتوا
بنعم و 148.723أي  % 5,40صوتوا بال)
.ورأى من صوتوا لفائدته بنعم وخصوصا
أنصار قيس سعيد يف ذلك نرصا عظيما عىل
منظومة الخراب التي سيطرت عىل الحياة
السياسية خالل العرشية السوداء وطيّا
لصفحة اإلسالم السيايس واستعادة لوحدة
الدولة التي تم تفكيكها يف حني رأى من
قاطعوا االستفتاء يف ما حصل نجاحا كبريا
للمقاطعة وانتكاسة كبرية لقيس سعيد
وأنصاره مما يجعلهم يتمسكون أكثر من
أي وقت مىض بدستور  2014معتربين ّ
أن ما
بني عىل باطل (انقالب  25جويلية) باطل .
وبعيدا عن اللهجة االنتصارية ألنصار
قيس سعيد وتشكيك خصومه الذي ال
يخلو من مغالطات دعونا نقرا النتائج
ونستقرئها.
 - 1كان مقاطعو االستفتاء وخصوصا
ّ
تدن
جبهة اإلنقاذ يراهنون عىل حصول
قيايس يف عدد املشاركني بناء عىل عدم تجاوز
عدد املشاركني يف االستشارة اإللكرتونية
نصف مليون شخص لكن النتيجة جاءت
أبعد ما تكون عن توقعاتهم إذ تضاعف
العدد أكثر من خمس مرات .
 - 2شارك يف االقرتاع  2830450من
 9.278.541مسجلني بالقائمات االنتخابية
أي بنسبة . 30,5وقد اعترب املعارضون أن
البقية مقاطعون للعملية ويف هذا مغالطة
متعمدة ممّ ن يعرفون لعبة االنتخابات
.فالعزوف عن املشاركة يف املحطات
االنتخابية السابقة الفت لالنتباه وما فتئ
يتفاقم منذ سنة 2011التي بلغت فيها
املشاركة ذروتها ألن التونسيني مازالوا
يومها متفائلني بإمكانية تغيري أوضاعهم
عرب من يفرزهم صندوق االقرتاع .فقد شارك
يف انتخابات املجلس التأسييس905 053.
 4لكن لم يتمكن منه سوى 3.228.813
من ايصال ممثلني عنهم وضاعت بقية
األصوات.
ويف سنة  2014شارك يف االنتخابات
الترشيعية  3.579.256ويف االنتخابات
الرئاسية  3.189.382ويف سنة  2019شارك
يف الترشيعية  2.946.628ويف الرئاسية
. 3.465.184
ونستنتج من هذا أن الكتلة الكبرية التي

لم تشارك يف االقرتاع هذه املرة ال تضم فقط
املقاطعني وإنما تضم أيضا وبالخصوص
العازفني عن املشاركة بطبعهم .وال ننىس
أنّه تم تسجيل مئات اآلالف بصفة آلية
وأن نسبة كبرية منهم قد ال تكون معنية
باملشاركة ما دامت لم تحرص عىل التسجيل
التلقائي وقد ال يكون لصغار السن منهم
حتى بطاقات تعريف .
 - 3ال بأس من التذكري بأعداد الذين
انتخبوا من حكموا البالد سواء عرب مؤسسة
رئاسة الجمهورية أو عرب مجلس النواب :
أ -إثر انتخابات املجلس التأسييس سنة
 2011حكمت الرتويكا البالد ب 2.137.160
صوتا (  905 .1.488للنهضة و352.825
للمؤتمر من أجل الجمهورية و285.530
للتكتل من أجل العمل والحريات) وانتخب
املجلس التأسييس املنصف املرزوقي رئيسا
مؤقتا وهو النائب الفائز بأفضل البقايا
(حوايل  7000صوت) .
ب -يف انتخابات  2014اعتىل الباجي
قائد السبيس كريس الرئاسة بـ 1.731.529
صوتا وسيطر نداء تونس وحركة النهضة
عىل مجلس النواب بعد التوافق بني الشيخني
ب  206.955 .2صوتا ( 1.279.941للنداء
و  947.014للنهضة).
ج -لم يتجاوز عدد أصوات الذين

انتخبوا النواة الصلبة للتحالف الذي سيطر
عىل مجلس النواب إثر انتخابات 2019
 561.132( 1.146.787للنهضة و416.004
لقلب تونس و 169.651الئتالف الكرامة )
واذا أضفنا تحيا تونس والتيار الديمقراطي
والقائمات الصغرية مثل أمل وعمل فإن
العدد ال يتجاوز . 1.800.000
 - 4بلغ عدد الذين صوتوا ملرشوع
الدستور بنعم  2.607.848وهو أقل من عدد
الذين انتخبوا قيس سعيد يف الدورة الثانية يف
انتخابات . 2019وإذا اعتربنا االستفتاء عىل
الدستور هو من بعض الوجوه استفتاء عىل
شخص قيس سعيد ألن املرشوع مرشوعه
فقد حصل تراجع يف شعبيته لكن عدد
الناخبني الذي زكوا مرشوعه ما زال مع ذلك
أرفع من ذلك الذي حكم به الباجي قائد
السبيس ومختلف التشكيالت التي سيطرت
سواء عىل املجلس التأسييس أو عىل مجلس
النواب.
 - 5هل معنى ذلك أننا يف أحسن العوالم
وأنه ليس يف اإلمكان أفضل مما كان ؟ بالطبع
ال .ودون تشكيك يف رشعية النتائج ورغم
أن قيس سعيد مازال يتمتع بنسبة قبول لم
يبلغها أحد قبله منذ  2011علينا أن ندرك أن
نسبة التصويت بنعم املطلوبة يف االستفتاء
عىل دستور ليست ما يطلب يف انتخابات

رئاسية أو ترشيعية عادية وأن االستفتاء
عىل دستور البالد ليس االستفتاء عىل قضية
خالفية محددة .ذلك انه من املفروض ان
تلتف حول وثيقة الدستور نسبة هامة من
املواطنني ال أن تحدث انقساما حادا بينهم
.كان من املمكن أن يقبل عىل التصويت عدد
أكرب وأن تكون النسبة أرفع لو نظم قيس
سعيد حوارا حقيقيا بني كل الذين ساندوا
حركة  25جويلية وأخضع مسودة الدستور
للنقاش والتحوير.
 - 6أصبح قيس سعيد بعد املصادقة
عىل الدستور من قبل جزء من التونسيني
مسؤوال عما ينتهج من سياسات وما يتخذ
من قرارات يف ظل أوضاع بالغة الصعوبة
تمر بها البالد .وسوف يتم الحكم عليه من
خالل ما يفعل ال من خالل ما يقول .فالذين
صوتوا بنعم لكي يضع سعيد حدا لإلفالت
من العقاب ويفتح امللفات الحارقة مثل
ملف االغتياالت السياسية وملفات الفساد
عىل سبيل املثال لن يصربوا عليه طويال
والذين اكتووا بنار ارتفاع األسعار والذين
طالت بطالتهم ينتظرون حلوال ملشاكلهم
واملالية العمومية بدورها تنتظر حلوال
جذرية واالنتظارات كثرية.

عمار العربي

موقع الشارع املغاريب
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انتهت ذريعة العشرية السوداء :

من هنا فصاعدا قيس سعيد مسؤول
لوحده أمام التونسيني !
صالح مصباح
قبل  25جويلية َ 2021ق َّ
زمجر للحكم ولسلطة
ض الرئيس سعيد سنتني من التعطش ا ُمل ِ
ُ
الحيلة
القرار .حاول أن يستثمر ما يف الدستور من الثغرات للفوز بالصالحيات .حني أعيته
بعد أن ازو ّر عنه املشييش رئيسا للحكومة إىل شيخ اإلخوان ،مارس صالحية كبح صالحيات
الخصوم .ع ّ
طل إنشاء املحكمة الدستورية وفوّت عىل وزراء مكلفني أدا َء اليمني لديه وامتنع
عن ختم بعض مشاريع القوانني.
وكان ك ّلما طال صمتُه َق َ
طعه حانقا بتُهم ثقيلة يوجّ هها إىل الضمائر املبهَ مَ ة .ومن
فرط ترديده رصنا نعرف عىل من تعود تلك الضمائر وال يعرف القانو ُ
ن .كانت التهم جنائية
وسياسية ومالية .وكانت يف خطابه االتهامي نربة قهر .من كان يحسن به الظن ،كان يقول
إنه قهر مَ ن يرى ظلما وال يستطيع تغيريه بيده .ومن كان ال يُحسنه به ،كان يقول إنه قهر
الظامئ إىل الحكم الذي لم يستطع إىل مائه سبيال.
َ
وبعد  25جويلية  2021صار مريدوه يُع ِذ ُرون ُه حني اتخذ التدابري االستثنائية اتخاذا لم
ّ
يغي به منهاجَ االتهام والقعود عن الفعل .كانوا يقولون إن التدابري االستثنائية ،وإن حاز
ُ
بها كل السلط ،ال تطلق يده كل اإلطالق .ويزيدون يف إعذاره بأن القضاء متقاعس ويف صف
خصومه .باستثناء هؤالء ،واصل معارضوه اإلرصا َر عىل أنه ظاهرة خطابية ال سواعد لها وال
فكر.
لطور قادم َ
وصفا
إعدادا
كان
سبتمرب.2021
22
يف
املؤرخ
117
عدد
الرئايس
األمر
جاء
و
ِ
لالستثناء إىل منهج حكم ،واستكماال لِمَ ا بقي من السلطات يف غري متناول يده .فقد حل كل
الهياكل واملؤسسات التي يالئم ح ُّلها وقو َ
ع كافة عنارص الحكم بيده .ال بل صار طليق اليد ال
يف أركان السلطة فحسب و إنما كذلك يف عقد الدولة الذي أتى عليه الحقا.
واستبرش مريدوه خريا .قالوا إن القانون سيأخذ مجراه يف تتبّع املجرمني والفاسدين تتبعا
يستثني ِعلية الرؤوس اإلخوانية .وزاد استبشارهم توهجا بعد"غربلة" القضاء وتعيني
لن
َ
"مجلسه األعىل" الجديد .قالوا سينقطع دابر الفساد وسيتحسن أدا ُء اإلدارة و سيسود العد ُل
ّ
وسيتول املها َّم يف الجهات األصفيا ُء األكفيا ُء وستربق الشوارع نقا ًء وسنستغني
وسيع ّم الرخاء
عن التداين وسيفوز بالشغل العاطلون وسيستتبّ األمن....
لكن قيس سعيد خيّب مجددا آمال ُمريديه وأ ّ
كد وجاهة مَ ن لم يرتجوا منه خريا .فقد
الصدامي ،مجددا الوعيد بالتنكيل بمن "نكلوا
التقسيمي
االتهامي
واصل االكتفاء بالخطاب
ّ
ّ
َّ
بالشعب ونهبوا ثرواته" ،وواصل االتكاء عىل مرشوعية كونه بصدد اإلزاحة عن مقود الحكم
مُنازعِيه فيه اإلخوان .وواصل تحميلهم أوزا َر ما لحق البالد من التجريف تحميال قوليا وجيها
وال فعل فوق ذلك .وتع ّلل مريدوه بأن الحيز الزمني غري كاف إلصالح ما أفسد اإلخوا ُ
ن وأنه
سيتم تنظيم "االستشارة"و إعداد" دستور الجمهورية الجديدة" واستفتاء الشعب فيه.
و جاء استفتاء  25جويلية  2022وتأسس بمقتضاه دستور" الجمهورية الجديدة"
َ
مطلق الصالحيات وكل السلط .وإثر غلق مكاتب االقرتاع استأنف سعيد
الذي يُخوّل للرئيس
خطابه الذي فيه أن تونس"ستعود إىل ما كانت عليه" بعبارته  ،عمال بمنهج " ال رجوع إىل
ُ
الغريبة .إنها معان توحي بأنه
الوراء" بعبارته أيضا .ثم إنه خطاب استم ّرت فيه تلك املعاني
يرى نفسه تَجَ ِّليًا مُنتَدَبا من الغيب "لِتغيري مجرى التاريخ التونيس و االنساني" و"العبور به
ِ
إىل الضفة األخرى" التي ال نعرف تُخومَ ها .ال بل إنها معان مَ صب ٍ
روحية
ُوغة ِب ُروحية مخيفة؛
من ال يرى نفسه أبدا رجل سياسة يخطئ ويصيب و إنما يرى نفسه زعي َم نحلة أو شيخَ
َ
برسالة ْ
ِ
األرض عدال وسالما بعد أن امتألت ظلما وجورا.
أن يمأل
مذهب مُلهَ ما
لن نخوض يف أحكام الدستور الغريبة وال يف صياغته العجيبة وال يف نسبة االقرتاع وال
يف فوىض األرقام الصادرة عن هيئة االنتخابات وال يف الفجوات يف أحكام الدستور االنتقالية.
إننا نساير واقع الحال عىل الجملة والذي بيانه أن لسعيد اليوم كل السلط املسنودة بدستور
نال الرشعية "القانونية" ما لم يصدر خالف ذلك .وإن بني يديه كل خيوط القرار .وإن
بعض التونسيني صاروا ُمريدين له ُ
خ ّلصا .فحتى بعض اليساريني األفراد ألفوا رسيعا صفة
املريدين وأوغلوا فيها .ولنئ لم يتضمّ ن الدستور الجديد أي مقدار من املسؤولية القانونية
مقابل كل الصالحيات فإن ذلك ال يُعفي الرئيس من املسؤولية السياسية.
إن قضايا البالد ومآزقها "معلومة" بعبارته .وسبل اإلصالح واضحة ِمن وضوح
املسالك اإلصالحية املعلومة أو قابلة لالستيضاح من ابتداع جدي ِد املسالكِ مُبتَ َ
ك ِرها .ال عذر
للرئيس اليوم يف التّعلل بأي عائق ،وال عذر له يف عدم إنجاز ما عليه إنجا ُزه .أال أيها الرئيس لقد
ِ
رصت مَ جمَ َع السلطِ ،
أرنا ما أنت فاعل  .إننا  ،مواطنون ،سنبدأ
رأسها
وجسمها واطرافِ ها َ ،ف ِ
الع ّد التنازيل و التقاعدي .ال فكاك لك منا.
من هنا فصاعدا حرضتك مسؤول لوحدك أمام التونسيني وال ذريعة لك بعد اليوم تتعلل
بها.
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هللا أكبر :

وفاة اهليئة العليا املستقلّة لالنتخابات التونسية !

منير الف ّلاح
قبل الثورة كانت وزارة الدّاخليّة ترشف عىل اإلنتخابات
وال فائدة هنا من التّذكري بحيثيّات ونتائج تلك اإلنتخابات
ّ
وخاصة ما ش ّكلت
واإلستفتاء إذ عاين الجميع مآالت ما أنتجت
من فرص مهدورة لعرصنة الحياة السياسية ودمقرطتها .فعىل
سبيل املثال يمكن التذكري بنسبة التّصويت بنعم يف إستفتاء
( 2002أكثر من تسعني باملائة) ليلفظ نفس ذلك الشعب وبعد
أقل من حيّز زمني يعادل الجيل ذاك النّظام ورأسه وأدواته.
ّ
بعد الثّورة ومن رحِ م الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلنتقال الدّيمقراطي إنبثقت هيئة مستق ّلة لإلرشاف عىل
إنتخابات املجلس الوطني التّأسييس وهو دور إضطلعت به
الهيئة رغم ك ّل الصعوبات ...فكانت إنتخابات أكتوبر2011
ّ
الصندوق ما أفرز! ويف ديسمرب 2012وبعد نقاشات
وأفرز
صاخبة تبنّى املجلس الوطني التّأسييس مرشوع قانون أسايس
ينص عىل وجوبيّة ّ
ينص يف ما ّ
للهيئة ّ
توفر رشط التناصف بني
النّساء وال ّرجال وعىل أن يكون األعضاء منتخبني من املجلس...
صحيح ّ
أن ال مسرية التّأسيس بدءًا بالرتشيحات وصوال
ّ
خاصة يف الفرتات
لإلنتخاب وال حتّى بعض املمارسات
اإلنتخابيّة كانت خالية من أيّة شوائب ولم يسد التّفاهم
ّ
درجة ّ
أن عددا من
والتّناغم بني أعضاء الهيئة املذكورة اىل
أعضائها إستقالوا ...لكن لم يكن هناك تشكيك يف نتائج
الصندوق وطال النّقد فقط املناخات التي أحاطت باملح ّ
ّ
طات
اإلنتخابيّة والتي ولألمانة لم تكن من مسؤوليّة الهيئة بل نتيجة
تل ّكىء السلطات الترشيعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة يف تحصينها
ُعبة ّ
حتّى تكون العمليّة اإلنتخابيّة م ّ
حقا عن إرادة النّاخبات

والنّاخبني.
لكن بعد  25جويلية  2021وما تاله وصوال لتاريخ 25
جويلية  2022وما بينهما من األمر عدد  117وتغيري بل تنصيب
هيئة جديدة لإلرشاف عىل اإلستفتاء عىل دستور قيس سعيّد
ّ
جديدة...وخاصة
أو ما يُرا ُد تقديمه عىل أنّه دستور لجمهوريّة
بعد اإلعالن عن"النّتائج"األوّلية لعمليّة اإلقرتاع تر ّكزت األضواء
عىل هيئة اإلنتخابات وتصاعدت نربة التّشكيك يف إستقالليّتها
عن ّ
السلطة التّنفيذيّة (رئاسة الدولة تحديدا) وجاء الدّعم
ملعسكر املش ّككني من ممارسات الهيئة نفسها!
ّ
بالشأن العام
فعىل مدى أسابيع تابع املهتمّ ون واملهتمّ ات
إجتماعات مجلس الهيئة عن طريق النّقل الفايسبوكي املبارش
ووقف الجميع عىل تجاذبات وخالفات حادّة ذ ّكرت إىل ح ّد ما
بمداوالت مجلس النوّاب ،تالها تش ّكي الهيئة من تدوينات
عضوها سامي بن سالمة والعضو السابق بالهيئة األوىل زاكي
ال ّرحموني بل وعمدت ملعاينتها عن طريق عدل تنفيذ ورفع
ّ
الشكوى ّ
للسلطة صاحبة القرار :ال ّرئيس سعيّد الذي لم يحسم
(كالعادة) وترك الوضع عىل ما هو عليه ليصل األمر الحقا ملنع
العضو سامي بن سالمة من دخول قرص املؤتمرات وحضور
إجتماعات الهيئة بخصوص تلقي نتائج"اإلستفتاء" الواردة
من مختلف الدّوائر...
إزداد ال ّ
طني ب ّلة بسحب جداول النتائج األوليّة ونرش اعتذار
ُ
وتواتر منشورات من جهات تظهر إختالفات بني النتائج
املرصّ ح بها مركزيّا وما ت ّم إحصاؤه جهويّا ونزوع الهيئة
إلتهام منتقديها وتهديدهم بالقضاء وعىل رأسهم طبعا سامي

بن سالمة وزاكي ال ّرحموني...
إذن تدحرج النّقاش وبصورة متسارعة من مستواه
ّ
السيايس وطبيعة الهيئة ذاتها إىل ما يشبه امللهاة عن خالفات
بني رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ومن معه وحوله والعضو
املجمّ د سامي بن سالمة ومن ينارصه !
أق ّل ما يمكن قوله يف الهيئة الحاليّة هو إفتقارها إلستقالليّة
القرار فهي أشبه ما تكون بلجنة تعمل تحت اإلرشاف املبارش
بل بتعليمات من رئيس الدّولة وال يمكن لعاقل أن يقتنع ّ
بأن
ال ّرئيس قيس سعيّد يقبل بتقاسم ذرة واحدة من صالحيّاته
ّ
الصمت
فهو مثال رضب بالتقاليد عرض الحائط وخرق
اإلنتخابي صبيحة اإلقرتاع يف كلمة تعدّت مدّتها الربع ساعة
وخرج مساء لشارع الحبيب بورقيبة وكأنه أقر بأن النّتائج
النّهائيّة "صدرت" بعد وأن ال ال ّ
طعون وال اإلتهامات ستؤثّر
يف نتائج االستفتاء النهائي خصوصا يف ضوء وجود شبهات
"تزوير" لنتائج التّصويت يمكن أن تغري املعطيات!
هيئة اإلنتخابات الحاليّة هي يف أدنى الحاالت هيئة صوريّة
ويف أقصاها مسؤولة عن قسط ال يُستهان به عما ستكشف
األيّام واألسابيع القادمة من خروقاتّ ،إل ّ
أن أكرب جرم إقرتفته
السلطة يف ّ
حق هذه الهيئة الدّستوريّة هو ربما سعيها إلندثارها
ُ
وترك مكانها ملج ّرد لجنة تعنى باإلنتخابات صلب السلطة
التّنفيذيّة.
الله أكرب "إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفيت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التونسية يوم 25
جويلية .2022

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 320الثالثاء  2أوت 2022

الشارع السياسي

www.acharaa.com

10

االستفتاء وما بعده ؟

العربي الوسالتي

اختفى صوت االحتاد ...مؤقتا !

"يا طبّوبي ما تخليهوش يعمل االستفتاء راو باش يدلسو" ..كان هذا نداء استغاثة وجهته عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الح ّر لألمين العام التحاد
الشغل نور الدين الطبوبي وهي على متن سيّارة إسعاف لـ"منع" رئيس الجمهورية من تنظيم االستفتاء .موسي استعادت اليوم عافيتها وعنفوانها وعادت
لممارسة نشاطها السياسي واالستفتاء تمّ بشكل طبيعي ونتائجه بدأت تدخل مر بّع الرسميات و"األخ" نور الدين الطبوبي ال حياة لمن تنادي.
قبل أسابيع قليلة من الوصول اىل محطة  25جويلية التي
أصبحت اليوم تمثّل نقطة التقاء بعض التواريخ املتوازية
بدءا باالحتفال بعيد الجمهورية مرورا بإحياء ذكرى اغتيال
"الشهيد الرباهمي" وصوال اىل تاريخ االستفتاء كان االتحاد
العام التونيس للشغل يف مقدمة معاريض مرشوع رئيس
الجمهورية .وكانت خطابات االتحاد شديدة اللهجة وكان
صوت أمينه العام نور الدين الطبوبي عاليا جدّا حتى أنه كان
لدويّه صدى كبريا بالداخل والخارج.
مواقف االتحاد كانت والزالت ثابتة وال تتج ّزأ وهذا ال شكّ
فيه .والصدام مع رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أشبه
بمعركة علنية وقودها الترصيحات والبالغات املضادة خاصة
عندما ت ّم املرور اىل تفعيل قرار االرضاب بتاريخ  16جوان
املايض .قبل ذلك التاريخ املفصيل يف معركة كرس العظام بني
الطرفني كانت كل الترصيحات التي تمثّل املواقف الرسمية
للمنظمة الشغيلة حادة وجريئة بل يمكن القول إنها كانت
صدامية .املنظمة لم تتوان لحظة عن الدفاع بأعىل صوت
عن خياراتها وتوجهاتها وعن مطالبها التي تعتربها مبدئية
وأساسية يف خ ّ
طها النضايل ومنها الدفاع عن حقوق العمّ ال
وعن مدنية الدولة .كان ذلك قبل ان يخفت صوت االتحاد
تدريجيا ويتوارى يف زحام اللخبطة السياسية التي أفرزتها
اللحظة التاريخية يوم  25جويلية.
بالعودة اىل خارطة الترصيحات والتح ّركات التي انتهجها
االتحاد كان الخطاب الرسمي للمنظمة الشغيلة واضحا
ورصيحا ال يتطلب ّ
فك رموزه وعناوينه أيّ جهد أو اجتهاد.
وللتذكري وحسب الخارطة الزمنية ملواقف االتحاد كانت كل
الترصيحات ترفض خيارات رئيس الجمهورية وهو ما أفىض
اىل حصول قطيعة معلنة بني الدفتني تعمقت األزمة بينهما
ّ
تمسك االتحاد برفض املشاركة يف الحوار واعتباره شكليا
بعد
يقيص القوى املدنية .تعمّ قت األزمة أكثر عندما ت ّم تفعيل قرار
االرضاب الذي اعتربه االتحاد منفذا رشعيا للدفاع عن الحقوق
االقتصادية للموظفني واحتجاجا عىل رفض الحكومة زيادة
األجور يف حني اعتربه أنصار الرئيس محاولة مكشوفة لرضب
أركان الجمهورية الجديدة ...ث ّم اتضحت الصورة أكثر بصدور
تحفظات االتحاد الحادة عىل مرشوع الدستور الجديد برمّ ته
وتأكيده عىل الوقوف يف وجه املرشوع الجديد للرئيس دفاعا
عن مدنية الدولة ومكتسباتها.
معارضة االتحاد رئيس الجمهورية كانت مطلقة تقريبا
وكل القرارات التي اتخذها يف تلك الظرفية الزمنية قابلتها
ترصيحات تنديد وتهديد ووعيد بل ووصل األمر اىل اتخاذ
اجراءات ضد نقابيني اتهمتهم املنظمة بالتق ّرب من السلطة
القائمة مشددة عىل أنه ليس هناك مكان داخل االتحاد ملن
اسمتهم بـ”القوادة الذين يقومون بدور مستشارين يف
حوايش القرص" .ومع بلوغ الصدام غري املبارش بني الطرفني
ذروته بدأ االتحاد يفقد تدريجيا حماسه حتى ال نقول شيئا
آخر وتعدّلت مواقف رموزه اىل أن ت ّم االعالن عن ترك حرية
االختيار ملنظوريه باملشاركة يف االستفتاء عىل الدستور الجديد
معلال القرار بتنوع االتحاد والعائلة النقابية.
هذا التعديل النوعي يف خطاب االتحاد ويف مواقفه الرسمية
فضال عن تجنّب "االخوة" داخله االفصاح عن حقيقة
تصويت األمني العام للمنظمة من عدمه يف االستفتاء إضافة
اىل اللقاء الشهري الذي جمع رئيس الجمهورية بالطبوبي يف
الجزائر كلها عوامل جعلت البعض يتساءل عن حقيقة غياب
االتحاد يف الفرتة األخرية ويبحث يف أسباب احتجابه والتزامه
الصمت بعد ان كانت املنظمة خ ّ
ط الدفاع األوّل يف مواجهة

مرشوع الرئيس الجديد .أكثر من ذلك هناك من تحدّث عن
صفقة حيكت فصولها خارج الديار.
قد تكون زيارة نور الدين الطبوبي اىل الجزائر ولقاؤه
بقيس سعيد رشّ عا ملثل هذه التخمينات والقراءات خاصة
إذا س ّلمنا جميعا بأن الشقيقة الجزائر تقود يف الخفاء عدة
وساطات لتقريب وجهات النظر بني أهم الفاعلني والفرقاء
السياسيني يف تونس لتسهيل عملية االنتقال اىل الجمهورية
الجديدة .وقد يستقيم هذا الطرح يف وقت التزمت فيه رئاسة
الجمهورية من جهة واالتحاد من جهة ثانية بعدم التط ّرق
لفحوى وملضمون اللقاء الذي جمع بني الطرفني بالجزائر
وهو ما زاد يف اقتناع البعض بصدق النبوءة وبجديّة الوساطة
التي أفضت ربما اىل صفقة مزعومة وكان محور التساؤالت
األهم منذ زيارة الجزائر اىل اليوم اللقاء الذي جمع رئيس
الجمهورية الجزائرية عبد املجيد تبون بالطبوبي وكان منطلق
إشاعات حول اتفاق تهدئة طلبه تبون واستجاب له الطبوبي.
مصادر جديرة بالثقة كشفت لـ"الشارع املغاربي"
أن صمت االتحاد يف الفرتة األخرية وتجنبه الخوض يف مآل
االستفتاء ويف ونتائجه كانا خيارا توافقيا داخل املنظمة
الشغيلة .املصادر ذاتها تفيد ّ
بأن الطبوبي فضل مرور هذه
الهبّة الجماهريية الصيفية وترك رئيس الجمهورية يف مواجهة
مبارشة مع مؤيديه للوقوف بعد ذلك عىل نجاح مرشوعه من
تتغي ويؤ ّ
ّ
كد
عدمه .االتحاد يعترب مواقفه مبدئية وثابتة وال
ان موقفه من قرارات  25جويلية  2021واضحة مشددا عىل
أنه ليس يف حالة خصام مع السلطة وعىل انه ال يسبح يف
املقابل يف فلكها.
ّ
فإن مصادر موثوق فيها أكدت ان
بالنسبة للقاء الجزائر
اللقاء بني سعيد والطبوبي كان عفويا يف إطار الربوتوكول
املعمول به وبأنه لم يتجاوز بعض الثواني اقترص فيها الحديث
ّ
تخص
عىل مج ّرد الرتحاب دون التط ّرق اىل ايّة مواضيع أخرى

الشأن الداخيل التونيس .وتضيف املصادر انه يف ما يتعلق بهذه
النقطة بالذات يرفض االتحاد تناول مثل هذه الجزئيات ألنه
يعترب مواقفه واضحة ورصيحة بشأن رفضه التام والقاطع
كل محاوالت التدخل الخارجي والرفض قاطع يف هذا االتجاه
حول ما يتداول بخصوص اللقاء مع تبون وهو ان "االتحاد
ضد التدخل الخارجي مهما كان الطرف".
أمّ ا يخصوص نقطة مشاركة الطبوبي يف االستفتاء فإن
مصادر "الشارع املغاربي" تؤكد أن األمني العام لالتحاد لم
يشارك فيه وأن ذلك كان قرارا شخصيّا وأن الصور املتداولة
"قديمة".
يف قراءة للواقع السيايس الحايل ولطبيعة الوضع القائم
بني مختلف الفرقاء والفاعلني السياسيني ال يمكن إنكار حالة
الرتاجع الطوعي التي اختارها االتحاد يف الفرتة األخرية لكن
هذا ال يعني أن صمت املنظمة قد يستمر طويال .ذلك أن تاريخ
 5أوت القادم قد يعيد نور الدين الطبوبي اىل واجهة األحداث
بالنظر لرمزية هذا التاريخ 5 .أوت هو ذكرى أحداث صفاقس
يف  1947عندما قدّم االتحاد  30شهيدا وأكثر من  150جريحا
بعد شنه إرضابا عاما للرتفيع يف أجور العمال أعقبته صدامات
بني العمال والنقابيني املرضبني وجيش االحتالل الفرنيس أمام
مح ّ
طة قطار صفاقس مما خ ّلف حصيلة ثقيلة من الشهداء
والجرحى.
يف هذا التاريخ وتحديدا يوم الجمعة القادم سيكون نور
الدين الطبوبي حارضا بصفاقس وسيلقي كلمة بمناسبة
هذه الذكرى وسيستغل الفرصة إلصدار موقف رسمي من
التطورات األخرية الحاصلة ومن االستفتاء وسيعيد تقديم
تصوراته للمرحلة القادمة ووضع أولياته عىل الطاولة وهذا
ما قد يج ّر حتما اىل تجدّد املواجهة مع السلطة م ّرة أخرى
إذا سلمنا بطبيعة الحال ّ
بأن رواية الوساطة الجزائرية مج ّرد
تهيؤات صحفية عابرة...
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عمار العربي الزمزمي

أجرت صحيفة" القدس العربي" مع راشد الغنويش حوارا
بمناسبة مرور عام عىل  25جويلية  2021تضمن ترصيحات
بالغة الخطورة لكنه لم يحظ بما يستحق من اهتمام .ولعله من
املفيد التذكري ببعض ما جاء فيه.
"رابطنا ليلة  26 /25جويلية  2021أمام مجلس نواب الشعب
وتجمع حولنا املئات فقط وليس عرشات اآلالف ألن الناس كانوا
يف حالة صدمة وخاصة أنه تم حينها إحراق  150مقرا لحركة
النهضة وكان النهضويون منشغلني بالحرائق داخل بيوتهم .وأنا
ناديتهم لاللتحاق بنا أمام املجلس ولكن األوضاع لم تكن مهيئة
لذلك .وحتى الذين جاؤوا يف ما بعد رصفتهم وقلت لهم :فاتتكم
فرصة القضاء عىل االنقالب يف املهد بالرضبة القاضية مثلما فعل
األتراك مع انقالبهم ولم تبق أمامنا سوى فرصة واحدة لالنتصار
وهي عرب الرتاكم  .وفعال دخلنا مع االنقالب يف مرحلة تجاذب
ورصاع آملني أننا سننترص عليه بالنقاط [ ]...ويف  25جويلية
 2021وصلت شعبية قيس سعيد إىل  90يف املائة بعد االنقالب
واآلن نزلت هذه الشعبية إىل العرشينات يف سنة واحدة والسبب
هو أنه لم يفعل شيئا خالل هذه السنة سوى هدم مؤسسات
الدولة".
لقد أقر راشد الغنويش بالحقائق التالية:
 مئات فقط التحقوا به أمام الربملان وليس عرشات اآلالفمثلما كان يريد.

 الطرف الوحيد الذي نعت ما حصل يوم  25جويلية باالنقالبمنذ البداية هو حزب العمال( .ورد هذا بموضع آخر من الحوار)
 -شعبية قيس سعيد بعد  25جويلية  2021بلغت  90يف املائة.

انطالقا من هذه الحقائق يمكننا أن نطرح التساؤالت التالية:
 كيف تُنعت حركة ارتاح لها  90يف املائة من التونسينيباالنقالب عىل الرشعية واملرشوعية؟
 هل يجوز مقارنة ما حصل يف تونس بما حصل يف تركياوالحال أن  90يف املائة من التونسيني كانوا مرتاحني ملا حصل
بينما املزاج العام يف تركيا كان رافضا لالنقالب؟
 أال تُع ّد دعوة راشد الغنويش يف مثل هذه الظروف -الذي يحلمبالقضاء عىل االنقالب بالرضبة القاضية  -للتونسيني لاللتحاق
به أمام مجلس النواب تحريضا عىل التقاتل والتحارب ؟
وما لم يقله راشد الغنويش وتناساه بعض التونسيني ونسيه
بعضهم اآلخر لقرص نظره ّ
أن رجب طيب اردوغان استغل
املحاولة االنقالبية الفاشلة (واملدبرة يف رأي البعض) لتصفية
خصومه السياسيني وإحكام قبضته عىل البالد .فعالوة عىل آالف
العسكريني غري املضمونني من رتب مختلفة تم إيقافهم بشكل
مذل وسجنهم تم فصل عرشات اآلالف من املوظفني من قطاعات
مختلفة (قضاة ومدرسون من مختلف األصناف) وسجن كثري
من الصحفيني.
أهذه هي الرشعية واملرشوعية التي صدع بها راشد الغنويش
وجماعة ضد االنقالب آذان التونسيني؟ أهذه هي الديمقراطية
التي كانوا يهيئونها لهم بمباركة بعض الدوائر األجنبية ؟

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

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

المح ّرك

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

السعر والعرض

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

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب www.kia.tn – contact@kia.tn :أو عىل أرقام الهواتف التالية 36406200 :و 36010701و36010710
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يف عدمية توظيف عبد الباري عطوان !
أنس الشابي
يف التعليق عىل نتائج االستفتاء ظهر
عبد الباري عطوان يف وسائل اإلعالم وأدىل
بدلوه يف امتداح النتائج وصانعها مقدّما
النصائح يف ذلك .وعبد الباري هذا ،هو
الضيف الدائم عىل كل الذين تو ّلوا رئاسة
الجمهورية بتونس من زين العابدين بن
عيل إىل الرئيس الحايل .ويف تقديري أن
تؤرش هذه النوعية من الصحفيني الذين
يكون خط تحريرهم واألصحّ سريهم
هو التقرب من أصحاب السلطة وتربير
سياساتهم عىل خلل ما يف النظام السيايس
الذي يستعني بهم .خالل تسعينات القرن
املايض أ ُ ِّ
سست وكالة االتصال الخارجي
التي انحرصت مهمّ تها يف تلميع صورة
رئيس الدولة بكل الوسائل والطرق من
ذلك استكتاب األجانب للدعاية للنظام
وقد ُ
صفت يف سبيل ذلك مبالغ مهولة من
األموال التي ذهبت هدرا ولم يستفد منها
سوى الكتبة الذين ينتسبون زورا وبهتانا
للصحافة الذين لهفوا منها ما ال ع ّد له وال
حرص .وأذكر أنني يف السنة التي اشتغلت
فيها بالوكالة تعرفت عىل عدد من هؤالء
الذين كانوا يمتدحون الرئيس األسبق
بما ال عني رأت وال أذن سمعت ،بعضهم
اليوم يف تركيا يدافع عن حركة اإلخوان
املسلمني بعد أن كان يف تسعينات القرن
املايض بتونس يندّد بحركة النهضة حتى
أن أحدهم قبض أمواال من الوكالة لتأليف
كتاب يف هذا املعنى ولكنه لم يفعل .امله ّم
يف ك ّل ما ذكر أن األسلوب الذي اعتمدته
الوكالة بقي سائدا لدى الرؤساء طوال
العرشية املاضية وأن أسماء الصحفيني
بقيت  -بتغيري طفيف  -هي نفسها قبل
وبعد سنة  2011رغم أنه تم حل الوكالة
وتصفيتها .فراشد الغنويش لم يتوقف عن
دعوة الصحفيني األجانب واستضافتهم
تارة تحت مسمّ ى نشاط حزبي وأخرى
تحت غطاء جمعياته املنترشة يف طول
البالد وعرضها .وبطبيعة الحال يقف عبد
الباري عىل رأس هؤالء وكذا فعل معه
الباجي قائد السبيس الذي ألف تونسيان
بشأنه كتابني وثالث لفرنسية عىل غرار
كتب الوكالة املدفوعة األجر .أما قيس
سعيد فيختلف عن سابقيه حيث لم يُكتب
عنه لح ّد اآلن أي كتاب واكتفى ببعض
املقاالت هنا وهناك .كما أنه لم يقابل إىل
حد اآلن أي صحفي باستثناء عبد الباري
عطوان الذي قابله يف ما نعلم وحسب ما
نرشت صفحات مق ّربة منه مرتني ،يف
األوىل بعد انتخابه مبارشة سنة 2019
ويف املرة الثانية هذه األيام .وال نستبعد
أن تكون هناك مقابالت أخرى لم تترسب
أنباؤها .إن االستعانة بعبد الباري عطوان
يف أي شأن داخيل أمر غري محمود ألي
ّ
يتوهم أنه
نظام وهو مرضّ بأي رئيس
سيكون عونا له ألسباب أجملها يف ما ييل:
 )1إن الرشط االسايس الستقرار أمر
الحكم ألي نظام هو رضاء الشعب وبلوغ
هذه الغاية ليس باألمر السهل الذي يمكن
أن يوجد بمقال أو بترصيح أو بقصيد.

عبد الباري عطوان :لهذه األسباب أنا مدين ألسامه بن الدن !!

عبد الباري عطوان مع راشد الغنويش

عبد الباري عطوان مع قيس سعيد

 )2االستعانة باألجنبي وحرشه يف
ّ
منفر وال يُنظر إليه
املسائل الداخلية
بعني الرضاء وتجربتنا مع وسائل اإلعالم
تؤ ّ
كد ما نقول .فقناة "الجزيرة" قبل
 2011كانت مصدر الخرب وكان الناس
جميعهم يتابعونها ولكن ما إن انفتح
اإلعالم التونيس عىل مختلف التيارات
وبانت املخططات التي تعمل "الجزيرة"
عىل تحقيقها حتى هجرها التونسيون بال
رجعة.
 )3ليس هناك من دعاية ألي نظام
سوى منجزاته عىل أرض الواقع التي
يتلمّ سها املواطن .أمّ ا الهرج والغوغاء
والتخليط الذي يصدر عن بعض املأجورين
فال يُعت ّد بها .فقد نرشت وكالة االتصال
عن الرئيس السابق حوايل  65كتابا ألفها
تونسيون ومرصيون وإيطاليون وأفارقة
من مختلف الجنسيات إىل جانب مئات
اآلالف من املقاالت املدفوعة األجر ولكن
جميعها ذهب إىل مزبلة التاريخ ألنها ال
تجد سندا لها يف الواقع .فهي كغثاء السيل
إىل زوال .فهل يعتقد الذين جلبوا عطوان
إىل تونس أننا سنصدق فتافيت كالمه
وتهيؤاته؟ وهل نيس هؤالء حملتهم عىل
وكالة االتصال وأسلوبها يف العمل حتى
يعودوا اليوم إىل إحيائها من جديد؟
 )4ذاكرة الشعوب ليست قصرية فهي
ال تنىس ولكنها تتناىس يف بعض األحيان
لتحقيق مصلحة أكرب .لن ينىس شعبنا
أن عبد الباري امتدح بن عيل والغنويش
والباجي واآلن قيس سعيد رغم ما بينهم
من اختالفات وهو ما يجعلنا ال نثق يف بكل
ما يصدر عنه سواء يف موضوع االستفتاء
أو يف غريه ألن املصداقية تقتيض أوّال وقبل
كل يشء املوضوعية يف التناول وهو أمر
مغيّب تماما لدى من يمتدح من ذُكروا
أعاله يف استغباء للتونسيني جميعا ومن
بينهم من استدعوه ليقول لهم ما يشنّف
آذانهم.
واملستفاد ممّ ا ذُكر أن هناك نوعا
من الصحفيني ممن تصحّ فيهم هذه
التسمية يضيفون بحضورهم مجالس
الحكم ،وهناك نوع آخر مجرد ظهورهم يف
الصورة ميسء ملن سمح لهم بذلك .ويكفي
أن أذكر عالقة الزعيم بورقيبة ببعض كبار
الصحفيني ممّ ن كانوا أصدقاء فأضافوا
إليه بما كتبوا وكانت كتاباتهم عنه
صادقة ألنها مربّأة عن االستئجار والطمع.
فجون دانيال الصحفي الشهري بقي وفيا
للزعيم إىل آخر يوم يف حياته وكذلك محمد
عيل الطاهر صاحب جريدة "الشورى"
ومحمود أبو الفتح أوّل نقيب للصحفيني يف
مرص وصاحب جريدة "املرصي" الوفدية
الذي تويف يف جنيف ورفض عبد النارص
أن يدفن يف بلده فاستجلبه الزعيم إىل
تونس حيث دفن وأقام له جنازة عسكرية
رسمية .ذلك ما يعلمنا التاريخ عن ترصف
الزعماء مع الصحفيني وأصحاب القلم
الح ّر غري القابل لإليجار .أفال يتدبرون
القول أم عىل قلوب أقفالها؟
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معضلة بال حلول :
السيارات اإلدارية
كريمة السعداوي
تتضارب المعطيات حول أسطول السيارات
االدارية في تونس رغم ضخامته ،اذ ال تخلو طريق من
هذه السيارات رغم تقلص الحاجة الى استعمالها
بسبب اعتماد هياكل الدولة بكثافة منذ سنوات
على المعامالت عبر التراسل اإللكتروني.
تؤكد الهيئات الرقابية عىل جسامة التجاوزات يف مجال
الترصف يف السيارات االدارية ووصل االمر اىل تنبيه منظمات
دولية اىل رضورة وضع حد الستنزاف املال العام يف هذا
املجال .غري ان الحكومة الحالية كسابقاتها تمتنع عن ايجاد
حل لهذا النزيف بحكم انتفاع مسؤوليها بهذا األسطول
بتعلة ان التمتع بالسيارات االدارية هو تكملة ألجورهم التي
يعتربونها ضعيفة.

بيانات ودالالت

بلغ عدد السيارات اإلدارية يف تونس سنة 26309 ،2009
سيارة ،وذلك حسب تقرير ملحكمة املحاسبات يف ديسمرب
 2018ثم رسعان ما ارتفع سنة  2016اىل  37710سيارة،
وبذلك تم تسجيل زيادة بـ  11401سيارة أي بمعدل
 1628سيارة اضافية كل سنة .وتتوزع السيارات املذكورة
إىل  1687سيارة وظيفية و 1810سيارة ذات استعمال
مزدوج (سيارات مصلحة مسندة ثانويا ألغراض شخصية)
و 34312سيارة مصلحة.
ويف  ،2019وحسب احصاء لوزارة امالك الدولة ،ارتفع
مجموع العربات اإلدارية باستثناء تلك التابعة لوزارتي
الدفاع والداخلية اىل  ،75186ليزداد عددها من  2016اىل
 ،2019بحوايل الضعف .ويكشف االحصاء أن السيارات
اإلدارية القديمة التي يتجاوز عمرها  10سنوات تمثل نسبة
 51باملائة من أسطول السيارات اإلدارية .وبلغت االعتمادات
املخصصة ملصاريف صيانة السيارات اإلدارية حوايل 12
مليون دينار سنة  ،2016فيما قدرت قيمة استهالكها
للبنزين بـ  540مليارا.
وتستأثر وزارة الفالحة بأكثر من الثلث ،تليها وزارة
الصحة بـ  3622سيارة ،ووزارة املالية بـ  2098سيارة.
وبخصوص مجموع السيارات التابعة للمنشآت العمومية،
بلغ عددها  35173سيارة 30 ،باملائة منها ( 9656سيارة)
تابعة ملنشآت تحت إرشاف وزارة النقل ،تليها وزارة الصناعة
بـ  7984سيارة واملنشآت التابعة لوزارة الفالحة بـ4705
سيارة.

غنيمة كبرى للجميع

يقلل باستمرار املسؤولون سيما من وزارة امالك الدولة
من االستنزاف الذي تمثله مصاريف أسطول السيارات
االدارية للميزانية .كما يستنكرون تضخيم األرقام يف ما
يتعلق باستعمال املوظفني السيارات اإلدارية معتربين ان
الرتويج الرتفاع معدل استعمال هذه السيارات مخالف
للحقيقة.
وتوضح الوزارة أن هناك ثالث أنواع من السيارات اإلدارية
هي سيارات املصلحة التي تؤمن تنقل املوظفني والعسكريني
ورجال األمن عند أداء مهامهم ،والسيارات الوظيفية ثم
السيارات املزدوجة مع التشديد عىل ان فرق املراقبة التابعة
لوزارة أمالك الدولة تشرتك مع فرق وزارة الداخلية يف تنظيم
رقابة أسبوعية للتصدي لتجاوزات استعمال السيارات
اإلدارية مما يخفض نسبها.
كما تبني ّ
أن عدد وسائل النقل التابعة للدولة بجميع
أنواعها (حافالت وجرارات وشاحنات وسيارات وغريها)
تقدّر بـ  83840وسيلة نقل وأن السيارات الوظيفية
الخاصة ال تمثل سوى  48ألف سيارة أي ما يعادل 57

ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻌرﺑﺎت اﻻدارﯾﺔ ﺣﺳب اﻟوزارة واﻟﮭﯾﻛل
اﻟرﻣز
01
01
01
01
01
02
03
04
06
07
08
09
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
02

اﻟوزارات

اﻟﮭﯾﻛل

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ
ﻣﺟﻠس ﻧواب اﻟﺷﻌب
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت
وزارة اﻻﺳرة واﻟﻣرأة واﻟطﻔوﻟﺔ وﻛﺑﺎر اﻟﺳن
وزارة اﻟﺷؤون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
وزارة اﻟﻌدل
وزارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ
وزارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐرى واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
وزارة اﻟﺗﺟﺎرة
وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
وزارة اﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷؤون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﺟﮭﯾز
وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ
وزارة اﻟﻧﻘل
وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
وزارة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل
وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
وزارة اﻟﺻﺣﺔ
وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﺷ ﻐﯾل
وزارة اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

556
31
547
1
211
159
1226
63
45
22
2098
101
342
75
8340
337
2612
155
106
40
91
958
1212
429
3622
631
141
451
24602

اﻟﺑﻠدﯾﺎت

اﻟﻣﺟﺎﻟس
اﻟﺟﮭوﯾﺔ

اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﺣت
اﻻﺷراف
19
344
8
14
6
16
492
7984
223
465
4705

13249
13249

2162
2162

1337
3363
9656
385
3406
77
57
115
1060
612
791
38
35173

اﻟﻣﺟﻣوع
575
31
891
1
219
173
1232
63
45
38
2590
8085
565
540
13045
337
3949
3518
9762
425
3497
1035
1269
544
4682
1243
932
489
15411
75186

ﻼك اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷؤون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،ﻧوﻓﻣﺑر . 2020
ﻼك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،وزارة اﻣ
اﻟﻣﺻدر :ﻣرﺻد رﻗﺎﺑﺔ ،اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﺑط اﻻﻣ
باملائة مع التأكيد عىل رضورة التفرقة بني سيارات املصلحة الخاصة يف إطار لم يعط فيه أي مسؤول املثل ولو رمزيا
(التي ال يمكن استعمالها دون اذن بمهمة) وهي تمثل أكثر بالتقليص من وصوالت البنزين التي ينتفع بها شهريا
من  90باملائة ،والسيارات الوظيفية التي ال تمثل إال  2.9والتي تصل اىل  800لرت يف ظرف قد يتسبب النزاع الرويس
باملائة وتستعمل ألغراض شخصية إضافة إىل السيارات ذات األوكراني يف ارتفاع قيايس يف مصاريف دعم املحروقات
االستعمال املزدوج لغايات املصلحة ولغايات شخصية.
باعتبار تقديرات حول بلوغ سعر النفط أكثر من  180دوالرا
ويف سياق مثري لالستغراب ،رصحت مؤخرا نائلة نويرة للربميل.
القنجي وزيرة الصناعة واملناجم والطاقة ان ارتفاع اسعار
وكانت رئيسة الحكومة نجالء بودن قد دعت ،يف نفس
النفط سيؤثر بصفة ج ّد مهمة عىل توازنات املالية العامة االطار ،يف منشور حول إعداد مرشوع ميزانية الدولة لسنة
وان ذلك يتطلب إيجاد حلول لهذه الوضعية التي وصفتها بـ  2023وجهته اىل هياكل الدولة إىل مضاعفة الجهود لرتشيد
"الصعبة جدا" من بينها التحكم بشكل أفضل يف استخدام النفقات العمومية مشددة عىل مزيد إحكام الترصف يف
وسائل النقل الخاصة .ودعت الوزير العائالت واملواطنني وسائل النقل اإلدارية والعمل عىل تعميم تجهيز سيارات
اىل ترشيد استعمال السيارات بحكم ان األولوية يف التزود املصلحة بمنظومة . GPRS
بالطاقة تبقى للمؤسسات وللنسيج االقتصادي .ولكن
غري انه يبدو انه فات رئيسة الحكومة ان تجهيز االف
الوزيرة غضت الطرف عن أهمية ترشيد استخدام االسطول السيارات االدارية باملنظومة سيتسبب يف مصاريف اضافية
الضخم من السيارات اإلدارية علما ان قانون املالية اقر عىل للترصف يف االسطول  -الغنيمة عالوة عىل تخصيص فرق
سبيل "التقشف" يف ميزانية الدولة خفض توزيع وصوالت كربى لتشغيلها ومتابعتها وهو امر مكلف للغاية وعديم
استهالك وقود السيارات اإلدارية بقيمة رمزية ال تتجاوز الجدوى باعتبار ان منظومة  GPRSال تقيد جوالن سيارات
 3ماليني دينار ألسطول ضخم ال تتوفر معلومات دقيقة االدارة الذي ال يخضع اال ملجرد تحرير أذون مأموريات
ومحينة حول تطوره ومصاريف استهالكه وصيانته.
بسيطة يعدها ويتابعها مستخدمو السيارات انفسهم يف
وأتى حديث الوزيرة حول ترشيد استخدام وسائل النقل سياق شكيل ،ال غري.
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السوق السياسي إضافة تسعى «الشارع المغاربي» من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان التونسيين بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم
العامّ ة ،بهدف متابعة مدى تطوّر أدائهم الملتصق أساسا باللحظة الراهنة .فليس المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم ،فالذاتية ركن ركين في
ّ
ّ
المتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم أهال وسهال في سوقنا...
أي توصيف ألداء الغير .وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة

✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدا

الحماية المدنية

تمكنت وحدات الحماية بني يومي  31جويلية
املايض واليوم األول من شهر اوت الجاري من تنفيذ
 414تدخال الطفاء الحرائق واسعاف بعض الجرحى يف
حوادث مرور وأخرى متفرقة وإلنقاذ بعض املصطافني
من الغرق .رقم قيايس يكشف عن املجهودات الجبارة
التي يبذلها رجال الحماية يف مختلف الجهات وعىل مدار
الساعة.
ويعد فصل الصيف احد اكثر املواسم التي تشهد
تدخالت االنقاذ بالنظر الرتباطه بالعطل السنوية التي
تقرتن بحركية كثيفة باملناطق السياحية وباكتظاظ
مروري يف بعض املدن وباقبال كبري عىل الشواطئ .كما
يشهد الصيف موجات حر عالية عادة ما تساهم يف
تصاعد عدد الحرائق بالغابات.
يف هذا االطار يأتي دور وحدات الحماية للتصدي
ملختلف الحوادث والفواجع وحتى الكوارث التي قد
تهدد السكان او املمتلكات أو تلحق أرضارا بالبيئة عىل
غرار سلسلة الحرائق االخرية التي لحقت بجبل برقو يف
والية سليانة أو جبل سيد زيد بزغوان او جبل بوقرنني
ببن عروس ..ويف حريق بوقرنني بالذات شاهدنا صورا
معربة لعدد من اعوان الحماية وهم يفرتشون االرض
بعد ساعات طويلة من مكافحة النريان .هي بحق
اسرتاحة محاربني بعد جهود مضنية يف السيطرة عىل
السنة لهب ال تميز بني الشجر والبرش..
ما يحسب لبواسل الحماية انهم مستعدون
للتضحية بارواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطني يف
مواجهة أخطار محدقة سواء كانوا عىل خط نريان
مستعرة بغابات او جبال أوفضاءات صعبة التضاريس
او يف مواجهة حوادث اخرى يف عرض البحر او يف أماكن
شاهقة واخرى يصعب الوصول اليها .ورغم املخاطر
التي قد تكلفهم حياتهم ال يتوانى ابناء الحماية عن
تلبية نداء الواجب بال كلل وال ملل.
هم بحق مثال يحتذى يف التضحية وااليثار وتحدي
الصعاب رغم قلة االمكانات.

رديء

الواجهة "الوطنية "1والقفا "قناة "25
خالل أيام الثورة األوىل عرفت الساحة اإلعالمية التونسية
نقاشات وغليان كانت تنذر بتحوالت عميقة عىل خلفية دور اإلعالم
العمومي مثال يف هذه املرحلة ورضورة التأسيس إلعالم يف خدمة
عموم الشعب ال يف خدمة السلطة القائمة أيا كانت توجهاتها .وفعال
تعددت فضاءات الحوار والتفاعل مع مختلف الرشائح اإلجتماعية.
وحتى قسم االخبار داخل مؤسسة التلفزة وواجهته "أخبار الثامنة
مساء"عرف ثورة حيث لم تعد أخبار املسؤولني األول تتصدر النرشات
مثال...
طبعا كانت االمور وخاصة بالنسبة للقناة الوطنية األوىل (وريثة القناة  )7أبعد ما تكون عن السهولة .فإضافة ملحاوالت
األطراف الحاكمة التي أعلنت حربها املقدسة عىل"إعالم العار" ويمكن التذكري هنا باإلعتصام أمام مقر التلفزة كانت املؤسسة
مرسحا لحرب خفية للحفاظ عىل املواقع بتغيري الوالءات .ودون الخوض يف أسماء بعينها كان هناك من نزع وشاح التجمع إلرتداء
لبوس اإلسالم السيايس...
كل من حكم تونس سعى لوضع اليد عىل اإلعالم العمومي وتحديدا التلفزة الوطنية ولألمانة مازال الوضع عىل حاله .وقد
تجىل بوضوح خالل حملة اإلستفتاء عىل مرشوع الدستور الجديد من خالل اإلستضافات يف الربامج اليومية ونرشات األخبار
وعهد بالحوارات اليومية لخرباء يف مجال تجسيد مقولة "ينرص من صبح!"...إىل أن جاء يوم اإلستفتاء وكانت املهزلة الكربى!
منشطات مختلف الفقرات تجندن للدعوة للذهاب لإلقرتاع رغم علمهن أن حملة اإلستفتاء عىل الدستور فيها من دعا لـ "نعم"
ولـ"ال" وأيضا للمقاطعة!عىل سبيل املثال مقدمة النرشة الجوية طوعت توقعات درجات الحرارة لنصح املتفرجني بالذهاب ملراكز
التصويت!
أما الضيوف والضيفات فكانوا وجوها معروفة باإلنخراط يف حملة "نعم" وأكدوا ذلك تحت مسامع وأنظار الجميع .أما قمة
"الحرفية والحياد" فتجلت يف كلمة الرئيس سعيد التي دامت أكثر من ربع ساعة إستغلها للحديث عن نصه املقرتح والتعريج عىل
كل ثوابت خطابه خاصة بعد  25جويلية ...2021
اإلعالم العمومي وخاصة التلفزي منه هو مرفق عمومي يعيش بفضل رضائبنا جميعا مواالة ومعارضة ومحمول عليه،
مبدئيا ،أن يكون ممثال لكل الحساسيات املوجودة بالبالد .
معركة التخلص من وضعية اإلعالم الحكومي لبلوغ مرتبة اإلعالم العمومي صعبة يزيدها تعقيدا إستعداد البعض للعمل يف
ركاب السلطة ،أيا كانت تلك السلطة.

صورة تتحدث

تونسية...
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بعد خطاب ملك المغرب في "عيد العرش":

الحبيب القيزاني

هل يصنع الغاز ربيع اجلزائر؟

يف خطاب توجه به بوم السبت املايض  30جويلية 2022
للشعب بمناسبة "عيد العرش" فاجأ امللك محمد السادس الجميع
بنيته اقامة "عالقات طبيعية" مع الجزائر بعد سنوات من
التوترات بني البلدين بلغت احيانا درجة تصعيد حاد انتهى بقطع
الجزائر عالقاتها الدبلوماسية مع الرباط احتجاجا عىل التطبيع
مع ارسائيل.
خطاب "عيد العرش" جاء مخالفا يف رسالته ونربته التصالحية
لخطاب  6نوفمرب  2021املتشدد والذي اعلن خالله امللك بمناسبة
الذكرى  46لـ "املسرية الخرضاء" ان "ال تفاوض عىل مغربية
الصحراء".
أكد محمد السادس يوم السبت املايض ان الجزائريني "سيجدون
دائما املغرب واملغربيني اىل جانبهم يف كل الظروف واالحوال".
كالم معسول اثار العديد من التساؤالت حول مغزاه الحقيقي
وتوقيت الرسالة التي يحملها وطرح تخمينات حول االسباب التي
ربما تقف وراءه وما اذا كانت رياح اجندات دولية قادمة يف اتجاه
املنطقة برمتها تفرض مشاريعها سل فتيل االزمة ومنع تحولها
اىل مواجهة مسلحة قد ال يخرج منها منترص .فهل تعرض املغرب
لضغوط امريكية نتيجة "رفض التعامل مع قرارات االمم املتحدة"
بخصوص قضية الصحراء الغربية ؟ وهل تراجع واشنطن عن
صفقات الطائرات والدبابات التي كانت تنوي امداد الرباط بها
مؤرش عىل غضب امريكي بسبب ما يعتربه البيت االبيض عصيان
مغربي لقراره عدم االعرتاف بـ "صفقة التطبيع مقابل الصحراء
الغربية"؟ هل كالم امللك مجرد تطمينات ام محاولة لتصحيح
مسار توجه قبل تسليم املشعل نتيجة تخوف من ان ينزلق خليفته
يف مسار قد يعرض املنطقة اىل كارثة خصوصا يف ضوء الحضور
العسكري االرسائييل باململكة؟ ماذا اعدت الجزائر لـ" قلب
الطاولة" عىل الجميع عرب ربط مصري اوروبا بمصري املنطقة؟
وقبل ذلك هل كالم امللك جدير باقناع القيادة الجزائرية وتبديد حالة
عدم الثقة السائدة بني البلدين منذ حرب الرمال سنة 1963؟
ال يبدو االمر كذلك بدليل انه يف املغرب تماما مثلما هو الشأن
يف الجزائر لم تخل الصحف حتى بعد خطاب امللك من توجيه التهم
اىل الطرف االخر يف امتداد لحمالت العداء التي صبغت العالقة بني
النظامني.
الصحيفة االلكرتونية املغربية "األيام  "24كتبت يف هذا السياق:
"تثري االستغراب هذه الردود الجزائرية املحسوبة عىل دوائر القرار
حني يمد املغرب يده إلنهاء كل هذا التصعيد الذي يرض وال ينفع،
ففي الوقت الذي جدد امللك محمد السادس مساء السبت يف خطاب
العرش ،دعوته الرئاسة الجزائرية للعمل يدا يف يد من أجل عالقات
طبيعية ،تصدر تعاليق خارج النص من وسائل إعالم عند الجارة
معروفة بعالقاتها مع النظام.
ومن بني ما عاينا بعد الخطاب ،مقال نرشته جريدة “الخرب”
الجزائرية وعنوانه “امللك يتودد مرة أخرى للجزائر” ،يقول كاتبه
إن امللك قال كالما معسوال بينما الرضب تحت الحزام هو سيد
املوقف يف الكواليس وذكر معلومات كاذبة تمس بشخص امللك الذي
هو من رموز السيادة املغربية".
وأضافت الصحيفة "يدعو امللك إىل الوئام بني الشعبني وفتح
الحدود للتعاون والتواصل ،بينما تردد مواقع وجرائد تابعة للنظام
العسكري يف الجزائر نفس األسطوانة املرشوخة تلمؤها عبارات
عنرتية وىل عليها الزمن وتنسج قصصا خيالية عن مؤامرات
وتحركات يف الظهر.
وها هي جريدة "الخرب" تستبق العقالء تشجيعا لغباء يفسد
كل يمكن بناؤه عىل أساس املشرتك التاريخي واملجتمعي املغربي
الجزائري ،فتقول إنه لم تعد لخطابات امللك يف عيد العرش أية
مصداقية ،فغالبا ما تكون مسبوقة أو تيل طعنة يف الظهر.

وتابعت "إن سوء النية الذي يُقابل به املغرب وتلك الحرب بال
هوادة التي تخوضها ضده العسكرتارية وأقالم تعيش يف محيطها،
لن تزيد سوى من تزييت األرضية ملزيد من االنزالقات التي بلغت حد
املناوشات الدبلوماسية واالقتصادية والتحريض بخطابات تنهل
من حقل املفردات الحربية .للمملكة املغربية قناعة راسخة وإيمان
قوي بأن وحدة املغرب الكبري لن تكون بدون مصالحة مغربية
جزائرية وأن الحروب والنزاعات تهدم وال تبني ،فمتى يكون الرد
باإليجاب من قرص املرادية بعد كل هذه األيادي املمدودة؟"
يف الجزائر كتب موقع  Algeriepatriotiqueاملعروف بقربه
من السلطة" :مثلما كان منتظرا دخل خطاب محمد السادس
من أذن وخرج من أخرى" واعتربت مصادر مأذونة ان نداء ملك
املغرب ال يمثل حدثا وانه ال يمكن اعارته اية اهمية .هو مجرد
اسطوانة مرشوخة ال تقنع احدا بمن يف ذلك الشعب املغربي الواعي
بتجويعه عرب الهيمنة عىل ثروات البالد واقتسامها مع الفرنسيني
واالرسائيليني حلفاء العائلة الحاكمة ".
وأضاف املوقع" :كان لخطاب العاهل العلوي رنني وصية نهاية
مُلك بالنظر للمرض الخطري الذي يعاني منه والذي حكم عليه
بالتقليل من الظهور والنشاط اىل أبعد الحدود ( )...كان محمد
السادس خالل خطابه يتكلم بصعوبة وكان صوته مصحوبا
بصفري ومرتجفا وكان يجد صعوبة يف نطق الجمل التي يبدو ان
معدي الخطاب سهلوا تركيباتها اىل ابعد الحدود حتى يسهلوا عليه
قراءتها".
وتساءل املوقع" :هل يحاول امللك مكرها تصحيح مسار تيهه
املعتاد قبل تسليم املشعل؟ هل يخىش تورط خليفته بعيدا يف
التواطؤ مع الكيان الصهيوني والتسبب يف كارثة باملنطقة؟ لقد
اكتسب محمد السادس تجربة كافية تجعله يدرك اىل اي مدى
يمكن لخضوع نظامه اىل قوى اجنبية مثل فرنسا وارسائيل ان
يتسبب يف ثورة باململكة ..هو يدرك ذلك اىل حد انه خصص جانبا
كبريا من خطابه للمسائل االجتماعية ( )...ولكن الفقر الضارب
يف ربوع املغرب بلغ درجة تجعل انقاذ ملك ذرية املرحوم الحسن
الثاني امرا مستحيال رغم حماية فرنسا التي تعيش مرحلة انهيار
وفقدان نفوذ بافريقيا لحساب العمالقني الرويس والصيني".

"إلدورادو" افريقيا؟

ال تبدو حمالت االتهامات املتبادلة عرب الصحف رغم كل يشء
اكثر من قنوات للتنفيس عن العداء املستحكم بني الطرفني بفعل
إرث من الخالفات ليست بعض القوى الخارجية بعيدة عنها.
لذلك لم يكن غريبا ان يجنح ملك املغرب يف خطابه االخري اىل مد يد
الصلح وطي صفحة املايض ربما للتكفري عن خطيئة فتح ابواب
اململكة الرسائيل.
لكن الثابت ايضا ان اعتبارات عديدة اخرى داخلية وخارجية

تقف وراء دعوة محمد السادس الجزائر اىل املصالحة منها:
 ان املغرب ترضر من قطع الغاز الجزائري عنه منذ التطبيعمع ارسائيل.
 ان مواصلة الرصاع مع الجزائر عىل نفوذ اقليمي يف املنطقةوما له من امتدادات يف الداخل االفريقي رهان خارس بالنسبة
للرباط طاملا ان الطريق الصحراوية التي بناها ال تمثل سوى
استثمار محدود الجاذبية واملداخيل بالنظر للظروف االقتصادية
التي يعاني منها اغلب الدول االفريقية والتي تحد بشكل ملموس
من حركة التجارة مع املغرب.
 ان الرباط تتعرض من خلف الكواليس لضغوط من طرفادارة بايدن التي ليست راضية عن صفقة التطبيع مقابل االعرتاف
بسيادة املغرب عىل الصحراء الغربية نتيجة ضغوط رشكات عابرة
للقارات ترى يف الصحراء "كويتا افريقيا" و"منجما يدر الذهب"
وتتطلع اىل استغالل ثرواتها املعدنية والبحرية وايل تحويلها اىل
ميناء عاملي يخترص املسافات بني قارات افريقيا واوروبا وامريكا.
ولعل االنباء الرائجة عن تعطيل واشنطن صفقة الطائرات الحربية
والدبابات الحديثة التي وافقت منذ عام عىل تزويد املغرب بها عىل
عالقة بهذه الضغوط اضافة اىل توجه البنتاغون اىل النظر يف دعوة
رئيس اللجنة العسكرية بالكونغرس االمريكي لنقل مناورات "
االسد االفريقي" من املغرب اىل بالد أخرى تجنبا الستفزاز الجزائر
ونتيجة "عدم تعاون الرباط بخصوص تقرير مصري شعب
الصحراء الغربية".
لهذه االسباب وغريها قال امللك يف خطاب عيد العرش ان
بالده "حريصة عىل الخروج من هذا الوضع" .جملة ّ
فسها
عديد املالحظني باملأزق الذي تردت فيه الرباط نتيجة اصطفافها
يف املحور االرسائييل املعادي للجزائر دون مراعاة التطورات
الجغراسرتاتيجية التي ولدها الصدام الرويس-الغربي بسبب غزو
اوكرانيا وتوجه الدول االوروبية -املترضر االول من قطع امدادات
النفط والغاز الروسية -نحو منابع طاقة اخرى بات واضحا ان
الجزائر -اكرب مصدّر للغاز يف افريقيا -ستشكل نواتها االساسية.
وقد وقعت الجزائر ونيجرييا والنيجر يوم الخميس املايض
مذكرة تفاهم لترسيع مرشوع انشاء خط انابيب غاز عابر
للصحراء االفريقية يصل اىل اوروبا ويقدم لها بديال مستقبليا
محتمال لالمدادات الروسية .وسينقل خط انابيب الغاز العابر
للصحراء "تي.أس.جي.بي" مليارات االمتار املكعبة من غاز
نيجرييا اىل النيجر شماال ثم اىل الجزائر .ومن هناك يمكن ضخها
عرب خط انابيب "ترانسماد" الذي يشق البحر االبيض املتوسط او
تصديره عىل متن ناقالت الغاز الطبيعي املسال.
هذا املرشوع ،زيادة عىل خط الغاز الجزائري اىل ايطاليا الذي
يمر عرب تونس يعني رهن اقتصادات الدول االوروبية بالغاز املتدفق
من وعرب الجزائر وبالتايل تأمينها من اي عدوان قد يستهدف
استقرارها باعتبار ان استقرار الجزائر يهم اوروبا طاملا انه يعني
ضمان استقرار امدادها بالغاز حتى تدور عجلة اقتصادات بلدانها.
لهذا توقع مالحظون دوليون ان تتحول الجزائر اىل "إلدورادو"
افريقيا وان تتهاطل عليها عروض املشاريع واالستثمار يف طاقات
بديلة وحتى يف استخراج وتسويق ثرواتها الطبيعية من ذهب
وفسفاط ويورانيوم وحديد وربما لوثيوم بما يجعل منها قطبا
للصناعات التحويلية الثقيلة تحتاج دول القارة االوروبية اىل
منتوجاتها وتغري الرشكات الكربى بالبحث عن موطأ قدم فيها
بالنظر اىل موقعها الجغرايف القريب من الضفة الشمالية للبحر
االبيض املتوسط.
وبني هواجس ملك املغرب وآمال الجزائر وانتظارات اوروبا
يبقى السؤال :هل يصنع الغاز ربيع الجزائر؟
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سيناتور أمريكي:

ال يمكننا إنقاذ أوكرانيا بتخريب اقتصادنا
والتهديد األكرب الديون وتدمري الدوالر

شن عضو مجلس الشيوخ االمريكي عن الحزب
الجمهوري راندال بول هجوما حادا على سياسة
ادارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في تعاملها
مع األزمة الروسية -األوكرانية مؤكدا انه "ال يمكن
انقاذ أوكرانيا بتخريب اقتصاد امريكا" مشيرا الى
ان "التهديد األكبر الذي يواجه البالد هو ارتفاع حجم
الديون ونسبة التضخم اضافة الى خطر تدمير
الدوالر" كاشفا ان الواليات المتحدة "ال تملك
المال" وانها باتت "تقترضه من الصين".

وكشف بول الذي انتُخِ ب للمجلس يف عام  2011ويُع ِّرف نفسه
خطاب ألقاه بالكونغرس عن حجم املساعدات
با ُملحافِ ظ ،يف
ٍ
األمريكيّة ألوكرانيا ،وتداعياتها السلبيّة والخطرية جدًا عىل اقتصاد
األمريكي،
بالده ،وقال“ :ال يمكننا إنقاذ أوكرانيا بتدمري االقتصاد
ّ
ّ
التضخم املايل يف الواليات ا ُملتحدّة األمريكيّة يف شهر مارس
وصل
املايض ألعىل مستوى خالل أربعني عامً ا .سعر البنزين لوحده
ارتفع بمقدار  48باملائة ،أسعار الطاقة ارتفعت لوحدها بنسبة
ً
مقارنة مع الفرتة الحاليّة من السنة املاضية ،ارتفعت
 38باملائة
أسعار الغذاء بقرابة الـ 9باملائة ،أسعار السيارات املستعملة
ً
مقارنة مع السنة املاضية،
ارتفعت وهي أعىل بنسبة  35باملائة
فيما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة  12باملائة أ ْو أكثر”.
وأضاف“ :التضخم لم ِ
يأت من العدم ،بل جاء من اإلنفاق
رغم عجز امليزانية ،فالواليات املتحدّة أنفقت قرابة الـ 5تريليون
ّ
التضخم إىل
دوالر عىل مواجهة فريوس كوفيد  19األمر الذي قاد
ً
ُ
استدامة يف تاريخ الواليات املتحدّة”.
املستويات العليا واألكثر
ومىض قائالً ألعضاء الكونغرس“ :يشعر األمريكيون باأللم،
ويبدو الكونغرس راضيًا فقط بزيادة هذا األلم عرب إهدار املزيد من
املال يف أقىص ما يُمكِن ،هذا القانون الذي تتّم مناقشته سيُنفِ ق 40
مليار دوالر ،وهذا هو قانون اإلنفاق الثاني من أجل أوكرانيا خالل
ٍ
أضعاف من األوّل”.
شهريْن ،وهو هذه امل ّرة أكرب بثالثة
وقال “مساعداتنا العسكريّة ألوكرانيا ليست بالجديدة ،فمنذ
العام  2014أعطت الواليات ا ُملتحدّة لهذه الدولة أكثر من ستّة
ً
ٍ
إضافة لـ 14مليار دوالر أق ّرها
كمساعدات أمني ٍّة،
مليارات دوالر

السيناتور راندال بول
الكونغرس يف شهر فيفري املايض”.
ُ
وش ّد ّد عىل أنّه ْ
“إن م ّر هذا القانون ،ستكون الواليات املتحدّة
كإنفاق كيل ٍّ من أجل أوكرانيا،
قد منحت قرابة  60مليار دوالر
ٍ
ّ
بالنسبة َمل ْن منكم يف هذه القاعة يقولون إن إنفاقنا العسكريّ
ً
غريُ ٍ
فوفقا
كاف أبدًا ،دعونا نضع يف منظورنا الـ 60مليار دوالر..
إللياس يوسف ،مساعد األمن يف مركز "ستيمسون" ستصبح
ْ
املاضيي”.
متلق للمساعدات العسكريّة يف العقديْن
أوكرانيا أكرب
ٍ
ّ
واضاف “باستثناء الدول الخمس األوىل فإن  60مليار دوالر
دولة يف العالم عسكريًا ،وبالتايل ْ
ٍ
إن ت ّم
هي أكثر ممّ ا تنفقه أيّ
إقرار هذه املنحة ألوكرانيا سيُساوي مجمل ما منحناه ألوكرانيا،
الرويس ،ونح ُن ال نملك هذا املال وال هذا املبلغ،
اإلنفاق العسكريّ
ّ
وعلينا اقرتاضه من الصني إلرساله إىل أوكرانيا” مُشريًا إىل أنّ
“مرشوع القانون الذي نُصوّت عليه اليوم هو عمليًا أكثر ممّ ا

لماذا زار شرودر موسكو؟
صحيفة "دير شبيغل" األملانية أكدت أن زيارة املستشار
األملاني األسبق غريهارد رشودر املعروف بصداقته مع
بوتني اىل موسكو يوم  24جويلية املايض "تمحورت حول
امدادات الغاز عرب خط أنابيب نورثسرتيم ."1
الصحيفة التي ذ ّ
كرت بزيارة رشودر اىل موسكو يف
مارس املايض عقب بدء غزو روسيا أوكرانيا لـ "التحدث
مع بوتني بشأن أوكرانيا" نقلت عن زوجته سويون (54
عاما) تكذيب قوله انه تحول لقضاء إجازة يف العاصمة
الروسية وقولها " :انه ليس يف إجازة ،انه يجري بموسكو
محادثات حول سياسة الطاقة".
وكان رشودر قد رصّ ح لوسائل اعالم املانية بعد
اكتشاف زيارته اىل موسكو التي وصل اليها قادما من
العاصمة األذرية باكو " :أنا يف إجازة لبضعة أيام...
موسكو مدينة جميلة".
الزيارة أثارت جدال واسعا يف الشارع األملاني وانتقادات
يف الطبقة السياسية وحتى بوسائل االعالم ووصفتها
جريدة "بيلد" بـ"فضيحة تتعارض مع جهود الغرب يف
مواجهة موسكو" بينما دعا وزير الصحة كارل لوترباخ
اىل طرد رشودر من الحزب االشرتاكي الديمقراطي الذي
هو عضو به منذ عقود.
ولم يترسب أي خرب اىل ح ّد اعداد هذا العدد من أسبوعية

أنفقت أمريكا يف العام األوّل من النزاع يف أفغانستان ،عندما ّ
أقر
ٍ
قوّات عسكري ٍّة ألفغانستان،
الكونغرس استخدام القوّة وإرسال
أن هذا االقرتاح يتخ ّ
بينما لم يحدث هذا يف أوكرانيا ،كما ّ
طى
األولويات املحليّة للواليات ا ُملتحدّة".
وتابع”:حزمة أوكرانيا ذات الـ 60مليار دوالر تُق ّزم الـ6
مليارات دوالر التي تنفقها الواليات املتحدة سنويًا عىل أبحاث مرض
الرسطان 60 .مليار دوالر هو مبلغ يفوق ما تجمعه الحكومة من
رضائب الغاز سنويًا لبناء الجسور والطرقات ..الـ 60مليون دوالر
ٍ
كاملة يف الحكومة ،كما
ألوكرانيا يمكنها تمويل أقسا ٍم جوهري ٍّة
تُساوي الـ 60مليون دوالر قرابة كامل ميزانية وزارة الخارجيّة
األمريكيّة ،وتتخ ّ
الوطني ووزارة الطاقة،
طى ميزانية وزارة األمن
ّ
ٍ
توقف”.
والكونغرس يريد االستمرار يف اإلنفاق دون
ْ
العامي
عارض خلُص إىل القول إنّه “يف
السيناتور
ّ
األمريكي ا ُمل ِ
ً
ْ
ٍ
وقت مىض يف التاريخ،
املاضيي استدانت الحكومة ماال أكثر من أيّ
نحن بالفعل نعيش أكرب معدل تضخ ٍم منذ أربعة عقودٍ ،الهجوم
عىل االنضباط النقديّ ال يُطاق وال يُمكِنه االستمرار لألبد ،ما ل ْم
نضع نهاية للجنون املايل ّ فنح ُن عىل موع ٍد مع يو ٍم نندم فيه ،ولذا
عىل الكونغرس ْ
أن يقوم بتقييم تكلفة االستمرار يف هذا الطريق،
ّ
والتضخم
فالتهديد األكرب للواليات املتحدّة اليوم ،هو الديون
وتدمري الدوالر”.
من جانبه انتقد املعلق السيايس واملذيع األمريكي تاكر
كارلسون سياسات الرئيس األمريكي جو بايدن الداعمة لسلطات
كييف واصفا ً األشخاص الذين يدعون إىل املواجهة مع روسيا
بأنهم “مخادعون ومتعطشون للسلطة” يف الواليات املتحدة .
واعترب تاكر يف برنامجه بقناة "فوكس نيوز" أن بايدن
ورئيسة مجلس النواب األمريكي نانيس بيلويس وزعيم األغلبية
يف مجلس الشيوخ تشاك شومر وعضو الكونغرس األمريكي آدم
شيف هم “األكثر خداعا ً وتعطشا ً للسلطة” مشريا ً إىل أن أوكرانيا
“ليست بلدا ً حرا ً وال حتى قريبة من ذلك حيث أغلقت الحكومة
فيها وسائل اإلعالم املعارضة ثم ألقت القبض عىل زعيم حزب
املعارضة الرئييس واآلن قرر الرئيس األوكراني فالديمري زيلينسكي
دمج جميع محطات التلفزيون األوكرانية يف وزارة دعاية حكومية
ملكافحة التضليل”.

السياسيني األوروبيني الذي اعلنوا مرارا عن نيتهم انشاء
جيش جديد لالتحاد األوروبي".
يذكر ان جونسون يواصل عمله كرئيس للوزراء يف
انتظار ترؤس زعيم املحافظني الجديد املؤتمر السنوي
للحزب يف أكتوبر املقبل.

منطقة بديلة ؟
"الشارع املغاربي" حول ما اذا كان رشودر التقى بوتني
شخصيا أم ال.

جونسون على رأس "الناتو" ؟

صحيفة "تلغراف" الربيطانية كشفت أن رئيس الوزراء
املستقيل بوريس جونسون مرشح ملنصب األمني العام
للحلف األطليس خلفا لرئيسه الحايل يانس ستولتنربغ
الذي تنتهي واليته يف شهر سبتمرب القادم.
الصحيفة اشارت اىل أن كبار مسؤويل حزب املحافظني
يدعمون جونسون لشغل املنصب مشرية اىل وجود
مرشحني بريطانيني آخرين للمنصب منهم وزير الدفاع
بن واالس ورئيسا الوزراء السابقني ترييزا ماي وديفيد
كامريون.
ووفق "تلغراف" عرض املنصب املذكور منذ فرتة
طويلة عىل ممثل بريطاني بسبب عدم ثقة واشنطن يف

صحيفة "ديفنس نيوز" األمريكية أكدت أن وزارة
الدفاع االمريكية (البنتاغون) "تفكر تحت ضغط مجلس
الشيوخ يف نقل ميدان مناورات األسد االفريقي التي
يجريها البنتاغون سنويا مع القوات امللكية املغربية اىل
منطقة أخرى ربما تكون موريتانيا او السينغال بسبب
نزاع الصحراء الغربية".
الصحيفة أوضحت أن ضغط الكونغرس جاء اثر
"حملة قادها جيمس اينهوف السيناتور الجمهوري عن
والية أوكالهوما والعضو البارز يف لجنة القوات املسلحة
اتهم فيها املغرب بعدم االنخراط يف البحث عن ح ّل مللف
الصحراء الغربية".
ووفق "ديفنس نيوز" قال اينهوف " :لقد ضغطت
عىل البنتاغون اليجاد موقع بديل ملناورات األسد االفريقي
العسكرية السنوية ويسعدني تجاوب وزير الدفاع لويد
آستن معي يف هذه املسألة".
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أي نصيب للثقافة يف الدستور اجلديد ؟
ّ
حوار

سينما

الشاعر والكاتب
عبد الحكيم زر يّر
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اجلنون يف قبضة "نيتشه"

بقلم  :د.هشام بن دوخة  -جامعة تلمسان ،الجزائر

hichembendoukha@yahoo.fr

ثمة مرحلة مهمة يف مواصلة القدرة عىل التفلسف ،تلك
التي تربط الفيلسوف بمواصلة الدرب يف محاولته الغوص
يف أعماق تجربة الحياة .وليس لهذه املرحلة وقتا ،حتى وإن
كانت الحياة بالنسبة للفيلسوف قد بلغت أوجها ،هذا ما
يجعل من"الجنون" يف بعض الحاالت وسيلة لخدمة غاية
معينة ،ويف حاالت أخرى قدرا ال مفر منه ،أو بلغة "نيتشه"
محبة للقدر ( ،)Amor fatiبينما يكون غالبا – الجنون-
يف الدراسات النفسية والتحليالت العيادية (Analytique
 ،)cliniqueعالمة عىل مجموعة من السلوكيات الشاذة
التي تصدر عن الفرد دون وعي منه أو من دون إرادته.
يساعدنا هذا اإلستطراد يف عرض مسألة جنون
"نيتشه" بصفته ظاهرة أفرزت الكثري من القراءات
والتأويالت الكاريكاتورية ،وربما كانت مسألة جنون
الفيلسوف املتوحد مثل شذراته :قد قيل عنها كل يشء
ولم يُقل عنها يشء مهم إىل حد اآلن ! .فإذا أخذنا باإلعتبار
ما أصبح يتضمنه أرشيف "نيتشه" ،سيما بعد جاهزيته
واكتماله بفضل التحقيقات التي طالته ،أال ينبغي
تصحيح بعض األحكام املترسعة بخصوص مسألة جنون
"نيتشه"؟ وربما كان السؤال األصح الذي ينبغي أن يطرح
يف الوقت الراهن هو :أال يدعونا جنون "نيتشه" أن نعيد
النظر حول مفهوم الجنون يف حد ذاته ؟.
إن النصوص والقراءات العربية املحتشمة التي
تناولت مسألة جنون "نيتشه" ،تجعلنا اليوم أكثر حذرا
من اإلنخراط فيها ،بل تجعلنا بعد كل قراءة متأنية لها،
نالحظ بكثري من الوضوح ،أنها عرض لبيوغرافيا تعسفية
أكثر منها قراءة وتأويل ،ويف أحيان أخرى نجدها تكشف
عن مفارقات عجيبة.
ولعل أوىل القراءات العربية املبكرة التي تناولت مسألة
جنون "نيتشه" ،هي قراءة الدكتور بدوي عبد الرحمن
يف كتابه الهام واألصيل بدون شك" :نيتشه" .ونستدعي
القارئ أن يراجع الفصل املعنون "بأزمة روحية" من هذا
الكتاب ،كي يالحظ كم كان الدكتور بدوي قويا يف التعبري
عن ذاته من خالل ما نعته بأزمة "نيتشه" ،ثم تفسريه
للمرض عنده والذي يحيل يف أغلب فقراته إىل عمق "املأساة
الوجودية" ،رغم أن "نيتشه" كما ستبني نصوصه والعديد
من رسائله املتأخرة ،كان يربط بني مفهومي "املرض
والصحة" ،ويف مواضع أخرى كان يوحد بينهما تحت
مفهوم" :الصحة الكربى" .la grande santéوكان يؤسس
لهذا املفهوم األخري باملعنى الثقايف والحضاري وليس
باملعنى الوجودي.
وإذا كان الدكتور بدوي يرى أن نيتشه بعدائه للعقل كما
برش به سقراط ،كان يقرتب من الجنون ،أو هكذا نشعر
عند قراءتنا للفصل الذي أرشنا إليه سالفا من كتابه ،فإننا
بالعكس من ذلك ،نعتقد أن نيتشه بابتعاده عن العقل
"السقراطي" ،كان يبحث عن موضوعية جديدة وعن عقل
أكرب .ويمكن أن نفهم ماهية هذا العقل الكبري بالنسبة
لنيتشه انطالقا من اشاراته املبكرة إىل الثنائية "األبولونية
والديونيزوسية –" ، L’apollinien et le Dionysiaqueحيث
الوضوح متحد مع الغموض ،والهدوء متصالح مع اإلندفاع
 ( )Pulsionوالوعي منسجم مع اإلنتشاء ( .)Ivresseهذه
"املعقولية الجديدة" ( ) Le nouveau raisonnableإن صح
لنا استعمال هذا املصطلح ،هي التي كان يؤسس لها

نيتشه انطالقا من مسائل الجماليات والفن خاصة .وكان
يرمز لها يف تناوله لقضايا "األخالق وامليتافيزيقا" وفق
املعادلة التالية :العقل بما هو طفل = العقل الربيء .يف
التحول األخري كما تشري اىل ذلك شذرة التحوالت الثالثة من
كتاب "هكذا تكلم زرادشت" ،يولد العقل من جديد ،العقل
بما هو طفل ...":العقل اآلن يبتغي ارادته الخاصة ،ذلك
التائه يف العالم ،يريد انتصار عامله الخاص ،لقد ذكرت لكم
ثالثة تحوالت للعقل :كيف صار العقل جمال ،والجمل صار
أسدا ،واخريا أصبح األسد طفال ".
كما أن كتاب "هكذا تكلم زرادشت" يشري بدوره إىل
"العقل امللحمي"  ، l’esprit héroiqueبنفس املحتوى الذي
كان يشري فيه إىل العقل – الطفل ،وبالتايل فإن التجزئة
املفاهيمية لفيلسوف متجول مثل نيتشه ،ال يمكن أن
تفصح يف اعتقادنا عن فهم أصيل ألبعاد مفاهيمه .
نعتقد أنه ينبغي الحذر من كل التحليالت اإلختزالية،
إذا ما أردنا أن نضع مفهوم التفلسف برضبات املطرقة
 philosopher à coup de marteauيف مكانه املناسب ويف
املكان الذي أراده له "نيتشه".
وقد النضيف شيئا إن قلنا أن اإلنتقادات التي وجهها
"الفيلسوف املتوحد" للعقل ،إنما كانت مصوبة نحو
معقولية عرصه" :الرومنسية بالخصوص" ،فثمة فلسفة
واسرتاتيجية من قبله علينا أن ننتبه إليها جيدا ،أنه ويف
عودته إىل اإلغريق ،خصوصا املأساويني les tragiques
منهم ،كان يشري إىل ما ينقص العقل األملاني يف تصوره
للفلسفة وللمعرفة :أن ليست قوة الفكر وجديته يف
قرابته من املنطق الصارم ،بل يف املغامرة ،تلك هي مغامرة
العقل الحر .يف موضع ينتقد فيه األملان من كتابه "أفول
األصنام" يقول "نيتشه"... " :أن يعرف كيف يرقص
اإلنسان برجليه ،باألفكار والكلمات ،أال يمكن ان نقول
بأنه عىل املرء أن يعرف كيف يرقص بقلمه...إىل هذا الحد
رصت غري قابل للفهم لبعض القراء األملان ".
هكذا نفهم أيضا أن قيمة املطرقة ليست يف قوتها بل يف
رقتها ،الرقص بما هو رقة ،الرقص بالعقل وباألفكار .! ...
نعتقد أنه من املفارقة أن نربط بني جنون نيتشه وبني
انتقاده للعقل ،ثم إن مسألة جنون "نيتشه" كما أرشنا
يف التقديم ،طرحت أكثر من تأويالت متضاربة ،لكننا يف
سياق البحث عن القراءة التي تجانب فهما أصيال ملسألة
جنون نيتشه عثرنا يف هذا السياق عىل قراءتني مهمتني يف
نظرنا.
أوال :تفسري املوسيقي "كورت بول جانز" (curt paul
 ،)janzوهو تفسري يف غاية األهمية ،ويمكن نعته بالتفسري
الطبي ،حيث تبدو جليا البيوغرافيا التي خص بها نيتشه يف
ثالثة أجزاء ،أهم بيوغرافيا أعدت حول نيتشه إىل حد اآلن.
وبالتحديد يف الجزء الثالث من هذه البيوغرافيا واملعنون
"باملرض" ( ،)la maladieيوضح "كورت بول جانز" أن
األدلة التي اشتغل عىل جمعها وفق تراتب كرونولوجي
وفحص تسلسيل دقيق وهي يف مجموعها شهادات حية
استقاها من األطباء الذين أرشفوا عىل متابعة الحالة
الصحية لنيتشه مبارشة بعد انهياره العصبي فيما
أصبحت تعرف بحادثة" " تورينو"( ،)Turinإىل تشخيص
مرض "السيفيليس" ( )la syphilisوالذي كان قد ذهب
بنيتشه إىل إعاقة ذهنية كانت يف تطور مستمر (paralysis

 ،)progressivaويبدو أن إليزابيت شقيقة نيتشه أكدت
التوجه نفسه يف بعض الرسائل التي تركتها وهي تشري إىل
مرض الفيلسوف املتوحد.
ثانيا :التأويل املهم للفيزيائي والكاتب الفرنيس مارك
هاليفي ( ،)Marc Halévyيف كتابه " :نيتشه :نبي
األلفية الثالثة؟" (Nietzsche prophète du troisième
 ،)?millénaireوهو كتاب حديث الظهور يف فرنسا.
ونعتقد أنه من بني أهم القراءات الحديثة واألصيلة حول
"نيتشه" ،وتظهر أصالته يف الطريقة املثرية التي يعيد بها
تحليل أفكار "نيتشه" تحليال علميا محضا.
يف الجزء املعنون بـ"نيتشه" منهارا" (Nietzsche
 ،)effondréيعيد هاليفي استشكال مسألة جنون
"نيتشه" ،ليخلص بالقول أن "نيتشه" لم يفقد تركيزه
الذهني تماما ،ويستدل الكاتب عىل ذلك أن نيتشه بعد
انهياره العصبي ظل مالزما للبيانو مدة مرضه ،فكيف
لهذا الذي الزم البيانو أن يكون مجنونا؟ يتساءل الكاتب.
يذهب هاليفي إىل أن جنون نيتشه هو جنون اختياري،
أو بلغة فينومينولوجية فلنقل أنه جنون "قصدي"
( ،)Intentionnelلقد بلغت اللغة مع نيتشه ذروتها ،فكان
البد من البحث عن بديل للغة ،عن ماوراء اللغة (au-delà
.)la langue
هكذا تربز هذه املحاوالت يف سبيل محاولة اللبس عن
مسألة جنون نيتشه عن حدود التأويالت الكالسيكية،
ونرى بكثري من الوضوح أن هكذا محاوالت تفتح املجال
ملقاربات أوسع من تلك التي تختزل جنون نيتشه يف حكم
أحادي املعنى.
هكذا نخلص إىل القول أن جنون نيتشه كان األكثر
مفارقة وغرابة يف تاريخ الفلسفة ،فاتحا لتلك السجاالت
املثرية والقراءات املتضاربة بني اإلتجاهات املختلفة يف
محاولة تفسريه ،وبني هذه التفسريات املتناثرة هنا
وهناك ،نعتقد أنه ملعرفة حدود املعرفة ذهب نيتشه إىل
أقىص حد ممكن ،حينما جعل من حياته تجربة معرفية
حتى احرتاقها األخري يف جنونه ،وهو أقىص حد يمكن أن
يصل إليه إنسان .وإذا كان السؤال حول مسألة جنون
"نيتشه" هو :كيف نفرس هذا املرض؟ ،فبإمكاننا العودة
إىل الرسائل األخرية ،لنالحظ رسيعا أن املسألة التتعلق
بمرض جسدي مصحوب بعواقب نفسية فحسب وال
بنوع من الخلل العقيل املستتبع بدنيا فقط.
إن الجنون يف قبضة نيتشه قد يكون أيضا إرادة
تأكيدية ( ،)volonté affirmatriceتأكيد عىل أن كل ما ال
يقتل يقوي ! .يف أمسية اليوم نفسه من حادثة "تورينو":
 03جانفي ،1889كتب نيتشه رسالته إىل كوزيما فاغنر
( ،)cosima wagnerيقول فيها " :إنه لحكم مسبق أن أصف
نفيس بالرجل ،لكني غالبا ما عشت بني الرجال وأدرك كل
ما يستطيع الرجال تخطيه ،من األسفل إىل األعىل .كنت
بودا بني الهنود ،ديونيزوس يف اليونان ،ألكسندر وسيزار
نسخ مني ،تماما مثل الشاعر شكسبري واللورد باكون"،
واخريا كنت كذلك فولتري ونابوليون ،ربما أيضا ريشارد
فاغنر ...لكني هذه املرة قادم مثل ديونيزوس كي يجعل
من األرض عيدا."...

الوعد
معالوعد
النشرمع
فيالنشر
التأخيرفي
منالتأخير
شيءمن
فيشيء
الجميعفي
نستسمحالجميع
فإننانستسمح
والقراء ،فإننا
والشعراءوالقراء،
الكتابوالشعراء
منالكتاب
العديدمن
منالعديد
إلينامن
المرسلةإلينا
المادةالمرسلة
لوفرةالمادة
نظرالوفرة
تنويه: :نظرا
تنويه
ّان.
اإلبّان.
فياإلب
وستنشرفي
محفوظةوستنشر
المراسالتمحفوظة
جميعالمراسالت
بأنجميع
بأن
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مثقفون يجيبون :

أي نصيب للثقافة يف الدستور اجلديد ؟
ّ

عواطف البلدي

"الحق في الثّقافة مضمون ...حرية اإلبداع مضمونة .تشجع الدولة اإلبداع الّثقافي وتدعم الثّقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها ،بما يكرس قيم
التّسامح ونبذ العنف واالنفتاح على مختلف الثّقافات .تحمي الدولة الموروث الّثقافي وتضمن حق األجيال القادمة فيه ..".هذا ما ورد بالحرف في الفصل التّاسع
واألربعين من دستور الجمهورية التونسية  . 2022الدستور المستفتى حوله يوم  25جويلية المنقضي ..وهو تقريبا نفس فصل دستور  ..2014عبارات فضفاضة
لم تحدد أية ثقافة وأي إبداع نريد كما تعكس رؤية الساسة للثقافة وللمثقفين" ..الشارع المغاربي" رصد آراء بعض المثقفين بطرحه سؤال :أي نصيب للثقافة
في الدستور الجديد ؟
يف كتابه "مستقبل الثقافة" يرى عميد األدب العربي
طه حسني أن الحضارة والقوة والثروة تقوم عىل الثقافة
والعلم وأنه من دون هذه العوامل تفقد الشعوب حريتها
وتضيّع بوصلتها ..فهل نحن عىل وشك فقدان حريتنا
وضياع بوصلتنا يف ظل تهميش الثقافة والعلم خاصة بعد
أن التخيل ّ عن احتفاالت "يوم ِ
العلم" هذه السنة؟ ..يبقى
السؤال عن مرشوع قيس سعيّد الثقايف بعد االستفتاء
ونصيب الثقافة من الدستور الجديد سؤال الهُ نا واآلن
طاملا أن املشهد الثقايف يشكو تفقريا وتهميشا طيلة
سنوات ( قبل الثورة وبعدها) .دستور جديد لكنه لم
يقدم أي مرشوع ثقايف يقطع مع ما ورد بدستور 2014
 .ذلك الدستور الذي شارك يف صياغته نواب عن أحزاب
سياسية من املفرتض انها تقدمت بمرشوع انتخابي
مفصل فيه ما فيه من مشاريع اقتصادية واجتماعية
وسياسية وأيضا ثقافية ...ونقيس عىل ذلك رؤية الرئيس
للثقافة بعد أن استوى عىل عرش الجمهورية بال ِشعة
وال مشاريع ثقافية تذكر ..طرحنا السؤال عىل كتّاب
وشعراء وأكاديميني فخرجنا بهذا التحقيق..

الشاعر د .المنصف الوهايبي:
لم تتهيّأ للدستور الجديد بعد فرصة
تعديل ساعتنا والسير في اتجاه
حديث ال يتعارض مع ما نسمّ يه
«هويّة ثقافيّة»
عىل رواج مفردات الثقافة
ّ
فإن
الحديثة يف سائر فضاءاتنا،
الدستور الجديد ،وقد شاركت يف
االستفتاء عليهّ ،
ألن التصويت
ّ
حق وواجب؛ لم تتهيّأ له بعد
فرصة تعديل ساعتنا ،والسري
يف اتجاه حديث ال يتعارض
مع ما نسمّ يه «هويّة
ثقافيّة» .الثقافة
مجال
هي
«العيش معا»،
املجال
وهذا
قائم عىل جملة مبادئ هي عهود ومواثيق ،ويف عدم
ّ
شك .لكن من
اإليفاء بها يترصّ م النسيج االجتماعي ال
يصنع هذه الثقافة؟
واملسألة الثقافية أعمق من أن تختزل يف العالقة
ّ
املؤسسات
بالدولة أو بوزارة الثقافة التي تقوم عىل رعاية
الثقافيّة وصيانتها واإلنفاق عليها؛ وليس صناعة الثقافة
ّ
املثقفني واملبدعني عامّ ة.
 ،فهذه وظيفة
ك ّلنا يدرك أن الطابع الغالب عىل ما نسميه مجازا
«روح العرص» هو البعد الثقايف .وليس أد ّ
ل عىل ذلك من
تغليب قيمة االستعمال عىل قيمة التبادل ،بما يمنح

القرار االقتصادي نفسه والقرار املجتمعي بشكل عامّ،
مرجعيته الثقافيّة .وهو ما يقتيض تطوير املفاهيم
الثقافية بحيث نتجنّب النظرة «الثقافوية» املبتورة
التي تؤدي عادة إىل الخلط بني املكان والفضاء :واحد
مندمج بشكل فاعل يف العمل الثقايف الحضاري أو يكاد،
وآخر منغلق؛ من جهة ،وبني وزارة الثقافة التي ترعى
ّ
املثقف الفرد ،من جهة
مرشوع الدولة الثقايف ،ودور
أخرى .والثقافة سياسة يف أشمل معانيها ،أي هي عالقة
الفرد باملجتمع من ناحية وعالقته بالسلطة من ناحية
ّ
الخاص عندنا نحن األفراد،
أخرى .ولكن لها من نظامها
ما يجعلها سلطة قائمة بذاتها ،وينأى بها عن تق ّلبات
الدول وتحوّل املجتمعات.

الروائية د.أمنة الرميلي:
ال ثقافة في الدستور الجديد
وال في القديم
توجهنا بالسؤال اىل الجامعية
والروائية آمنة الرمييل ولكنها لم
ترد الخوض يف هذا امللف مكتفية
بالقول ":لديّ كلمة واحدة ال
ثقافة يف الدستور الجديد وال
يف القديم" ومن جهته قال
الكاتب واالكاديمي عبد
العزيز قاسم الذي رفض
يدوره املشاركة "الرؤية
أرجئ
ازدادت تعقيدا.
ِ
الجواب إىل فرصة قريبة
أخرى فاملوضوع سيظل
مطروحا ألمد أطول مما
نتصور"..

الدكتورة حياة حمدي :

دستور  2022ال يختلف كثيرا عن
سابقه ونالحظ غياب عبارة "الحوار
بين الحضارات" واستبدالها بحماية
الدولة للموروث الثقافي
"سيكون منطلقنا لإلجابة عن سؤالك الدستور
التونيس الجديد املعدل أي دستور  .2022فعىل غرار
الفصل  42من دستور  2014يشري الفصل  49من
الدستور الجديد املعدل إىل أن "الحق يف الثقافة مضمون.
حرية اإلبداع مضمونة .تشجع الدولة االبداع الثقايف
وتدعم الثقافة الوطنية يف تأصلها وتنوعها وتجددها بما
يكرس قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح عىل مختلف
الثقافات .تحمي الدولة املوروث الثقايف وتضمن حق

األجيال القادمة فيه".
ولنئ كان الفصل الذي
تضمنه دستور 2022
ال يختلف كثريا عن
سابقه إال أننا نالحظ
غياب عبارة "الحوار
الحضارات"
بني
واستبدالها بحماية
للموروث
الدولة
ا لثقا يف
و حق
ا ألجيا ل
فيه" ويف ذلك داللة ال يتسع املجال للوقوف عندها.
يقودنا هذا الفصل والفصول املجاورة له (أي تلك
التي تخص الحريات وامللكية الفكرية ومكانة الفرد) إىل
السؤال التايل :هل يحمل مرشوع  25جويلية املضمن يف
الدستور الجديد مرشوعا ثقافيا؟
قبل اإلجابة عن هذا السؤال ال بد أن نشري أوال إىل وضع
الثقافة اليوم ومن ثمة النظر فيما اذا كان للسيايس
أن يحمل مرشوعا ثقافيا ما يف ظل ما يسميه فالسفة
وعلماء اجتماع بغلبة "الثقافة السائلة" عىل الثقافة
"الصلبة" أي تلك الثقافية التي حملتها مشاريع التنوير
غربا ورشقا .يفهم من ذلك أن الدولة اليوم قد تخلت عن
دورها الثقايف واكتفت ب "التشجيع عىل االبداع الثقايف"
بما يعني أن الثقافة قد " طردت من دورها يف بناء
األمة" .وهنا نقف عىل املفارقة  :فبينما تشري التوطئة اىل
دور الجمهورية الجديدة يف "بناء األمة" و"تحررها" بما
يحمله ذلك من داللة تشري اىل مرشوع ثقايف يعاضد بناء
الجمهورية الجديدة فإننا ال نرى ترجمة لهذا "البناء"
يف عالقة باملسألة الثقافية واقتصار دورها عىل الدعم
والتشجيع .لذلك فالرهان اليوم هو إما أن يكون 25
جويلية مرشوعا ثقافيا برمته مقاوما للفقر الثقايف
ومؤسسا ملرشوع ثقايف وطني اجتماعي وتشاركي
أو بقاء الثقافة رهينة املشاريع الفردية والنجاحات
الشخصية يف ظل غياب مجلس أعىل للثقافة.

األستاذ
محمد صالح مجيٌد :
التمكين السياسي
وغياب المشروع
الثقافي
ال وجود ملرشوع ثقايف واضح
تسعى الدولة إىل تركيز أسسه يف
تونس منذ سنة،2011
السيايس
بعد أن سيطر
ٌ
وطغى عىل الثقايف ٌ .فكل
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الحكومات املتعاقبة كانت مسكونة بالهم السيايس
واعتربت الثقافة مسألة ثانوية.
ّ
يتغي
وبما أن املقدمات تنبئ بالنتائج أرى أن األمر لن
بعد االستفتاء الن من تأمل املشهد أدرك بما ال يدعو أي
مجال للش ٌك أن مرشوع قيس سعيٌد هو مرشوع فرد
يطلب الحكم لنفسه ال مرشوع دولة تستأنس بآراء
املثقفني وتستنري باستشارتهم لبلورة تصور جماعي
يساهم فيه كل املثقفني و تنصهر فيه األفكار لوضع
مخطط لحياة ثقافية قادمة.إن رئيس الجمهورية قد
اختار عزل املثقفني عن مدار اهتمامه فلم يفتح قرصه
لهم ولم نسمع له خطابا خاض خالله يف توضيح
مرشوع ثقايف يريده للبالد التي يحكمها.كل خطب
الرئيس سجال ومعارك وتسجيل مواقف سياسية تف ٌرق
اكثر مما تجمٌ ع.غاب الحديث عن "األمن الثقايف" وهو
يف رأيي من أوكد امللفات التي وجب أن تنكبٌ الدولة عىل
فتحها سعيا لبناء سياسة ثقافيٌة تؤكد تجذر هذه البالد
يف تربتها وتع ٌزز انفتاحها عىل الثقافات األخرى.ويف رأيي
من ال يملك ثقافة املرشوع ال يمكن أن يقدم مرشوعا
ثقافيا.لطاملا كانت الثقافة يف تصور الحكومات املتعاقبة
عجلة خامسة ال يهتم بها إال عند الرضورة ويف املناسبات
االستعراضية ضمن بهلوانيات سياسية.لكن األمر تحوٌل
اليوم من تجاهل واستضعاف إىل محاولة تجفيف
ينابيعها حتى لكأن نحت كيان اإلنسان فنيا وفكريا،
لم يعد من مشاغل هذه الدولة التي تتعلل بضعف املوارد
لالكتفاء بتوفري بعض ما يس ٌد رمق البطن والتخيل عن
دورها يف تنمية الحياة الثقافية .وها هي مجلة "الحياة
الثقافية" التي كانت مصدر فخر وزارة الثقافة تصارع
رسمي رهيب.
من أجل البقاء يف ظل صمت
ٌ
طغى عىل الطبقة السياسية يف تونس همّ ان:ه ّم
التأسيس اي بناء جمهورية جديدة تجاوزا للجمهورية
السابقة وه ّم الهوية الذي أصبح محل تنازع ورصاع
ْ
قائمي عىل املغالبة .فخرست البالد مرتني :مرة أوىل
عندما فشلت ،رغم االدعاء والدعاية السياسية املضلٌلة،
يف تركيز نظام ديمقراطي يؤمّ ن حياة سياسية خالية من
التشنج والتوتر والتكالب عىل السلطة ومرة ثانية عندما
خرست بناء مرشوع ثقايف متماسك يعكس ما بلغته
هذه البالد من تطور وإيمان بقيم الحداثة .وهل أصدق
تعبريا يف وصف الحكام الجدد من القول "إنهم كثريون
حول السلطة قليلون حول الوطن" ..ومن ال يملك ثقافة
املرشوع ال يمكن أن يكون له مرشوع ثقايف.

الكاتب عبد الجبار المدوري:
تعامل السلطة السياسية مع
الشأن الثقافي لم يتغير منذ
االستقالل إلى اليوم وظلت الثقافة
على هامش األحداث السياسية
وقيس سعيد لن يخرج عن هذه
القاعدة
ربما يكون قيس سعيد أكثر
سلبية يف التعامل مع الشأن
الثقايف فنادرا ما سمعناه
يتحدث عن مرشوعه الثقايف.
نصيب الثقافة من الدستور
الجديد سيكون كما كان عليه يف
الدستور القديم ولن يكون هناك
أي تغيري يذكر ألن تعامل
السلطة السياسية مع
الشأن الثقايف لم يتغري
منذ االستقالل إىل اليوم
وظلت الثقافة عىل
هامش األحداث السياسية يقع توظيفها لخدمة مصالح
النظام القائم...
وقيس سعيد لن يخرج عن هذه القاعدة بل ربما
يكون أكثر سلبية يف التعامل مع الشأن الثقايف فنادرا
ما سمعناه يتحدث عن مرشوعه الثقايف باستثناء بعض
اإلشارات يف االستشارة الوطنية حول "حق الشعب يف
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الثقافة"...
 25جويلية ليس مرشوعا ثقافيا بل هو توجه سيايس
عام لم تتضح مالمحه بعد وقيس سعيد لم يعلن عن
مرشوع ثقايف واضح لكنه غالبا ما يكتفي بالقول بأنه
الشأن الثقايف يهم املثقفني بالدرجة األوىل وأن عليهم أن
يقدموا مشاريعهم وتصوراتهم يف سياق "الشعب يريد"
....
وبطبيعة الحال فإن املثقفني يتحملون جزء من
املسؤولية يف تردي الواقع الثقايف يف تونس ألنهم ال
يهتمون بالشأن السيايس وال يقدمون سياسة ثقافية
لفرضها عىل النظام بل غالبا ما يعيشون عىل هامش
الحياة السياسية وبعضهم يتعامل مع الوزارة بعقلية
انتهازية للحصول عىل الدعم املادي...

الحكومة برضورة مراجعة سياساتها املتصلة بالشأن
الثقايف .فتهميش الثقافة يؤدي إىل قرب امللكة اإلبداعية
وهي محرك أسايس للتاريخ .ومثلما تعهد الدستور بأن
الدولة وحدها تعمل عىل تحقيق مقاصد اإلسالم الحنيف
فإننا ننتظر منها أن تمارس أيضا دورها التاريخي
لتحقيق مرشوع ثقايف يقطع مع ضفة ما قبل 25
جويلية ويليق بأجواء الضفة الجديدة.
نحن كتّاب تونس ومبدعيها ننتظر الكثري ( دعم،
نرش ،توزيع ،جوائز يف املستوى ،حوافز ،مكافآت،
ترجمات ،إلخ )...ولن يتحقق القليل من هذا الكثري إال
بالصرب واملثابرة واإليمان العميق بأهمية هذه املرحلة
من تاريخ البالد ورضورة االرتقاء بإبداعنا إىل مستوى ما
حدث من قطع مع كل ما ساد يف عرشية الخراب األخرية

الكاتب الطيب الجوادي :
ال يبدو أن الرئيس يؤمن بأهمية
الثقافة في التأثير على المجتمع
لذلك تجاهلها تماما مثلما تجاهلتها
حكومات ما بعد الثورة

الشاعر والمترجم منير العليمي:
المسألة الثقافيّة غائبة عن قاموس
ّ
السياسي والدّليل على
قيس سعيّد
ذلك تعيينه لوزيرة ثقافة ال تختلف
عن بقيّة الوجوه التي تر أَّست الوزارة

يأخذ الجانب األمني القانوني
كل وقت الرئيس تقريبا منذ تم
انتخابه ،ولم يول أي اهتمام
ببقية القطاعات الحيوية
،ومنها الثقافة ،وال يبدو ان
الرئيس يؤمن بأهمية الثقافة يف
التأثري عىل املجتمع لذلك تجاهلها
تماما كما تجاهلتها كل حكومات
ما بعد الثورة التي خصصت لها
ميزانيات بائسة ال تفي بالغرض.
وحتى مع تمرير الدستور
الجديد وما يبدو انه استقرار لألوضاع عموما فنئ هوس
الرئيس بالجوانب األمنية القانونية وتركيزه عىل ترهات
فلكلورية متناقضة تجعلنا نجزم بان الثقافة ستكون
الغائب األكرب يف جمهوريته الجديدة ،وهو ما يمثل تحديا
كبريا للمهتمني بالثقافة الذين يجب ان يناضلوا بإرصار
عىل جعل الدولة تهتم بها وتجعلها ضمن أولوياتها.

الشاعر عبد الواحد السويح:
دستور قيس سعيد يفسح المجال
أكثر لما هو إنساني وال يتقيّد
بمرجعيات الثالوث المتعارف عليها
فكريا
ال يمكن الفصل بني الثقايف
والسيايس يف ظل املتغريات
الحاصلة اليوم بتونس
ورغم ضبابية املشهد
املتصل بإمكانية وجود
مرشوع ثقايف من دونه بعد
 25جويلية  2022إال أن قرائن
عديدة توحي بانطالقة جديدة
قد تقيض نهائيا عىل كل ما
هو أيديولوجي ّ
ألن الثابت أن
دستور قيس سعيد يفسح
املجال أكثر ملا هو إنساني
وال يتقيّد بمرجعيات الثالوث املتعارف عليها فكريا فال
هو بدستور إسالمي رصف أو قومي أو يساري بل يأخذ
من كل مرجعية ما يستجيب لتطلعات الشعب الذي عانى
الكثري بسبب التجاذبات السياسية.
ال يمكن الحديث عن مرشوع ثقايف ما بعد  25جويلية
 2022من دون مبادرة النخب التي ينبغي أن تؤمن
بأهمية الثقافة يف النهوض بتونس عىل مختلف األصعدة.
لدينا أصوات مؤثرة عليها أن تلعب دورها بإتقان لتقنع

إذا كان يوم  25جويلية فرصة
للقطع مع عرشية الفشل
السياسية فهو ً
أيضا فرصة للقطع
مع منظومة الفشل الثّقافية التي
استمرت لسنوات وجعلت من
املشهد الثّقايف شبيهً ا بالرسك الذي
تغلب عليه الشطحات واملمارسات
ّ
املثقفني ومن
التي تنال من
أبسط حقوقهم .قيس
سعيد يتط ّرق إىل
جميع املسائل ،أمَّ ا
ّ
السيايس والدّليل
املسألة الثقافيّة فغائبة عن قاموسه
عىل ذلك تعيينه لوزيرة ثقافة ال تختلف عن بقيّة الوجوه
ٍّ
متفش يف
التي ترأَّست الوزارة ،فالفساد الثّقايف مازال
جميع املؤسسات الثّقافية والوجوه التي ساهمت يف
تردّي املشهد الثّقايف مازالت هي نفسها ،بل واملتأمل يف
ً
تكريسا لنفس الوجوه ،فهل
اجتماعاتها ولقاءاتها يرى
ّ
ّ
يمكن ملن يرغب يف إحداث ثورة أن يرى يف اتحاد الكتاب
ّ
لتفش ال ّرداءة عىل
جزءًا تثويريًّا وهو العالمة األوىل
جميع املستويات وهل يمكننا إحداث ثورة ثقافية بإنهاك
ّ
املثقفني وتجميعهم أمام أبواب وزارة موصدة
جيوب
ّ
أكلت حقهم يف أبسط رشوط الحياة .قيس سعيد منفصل
ك ّليًّا عن املشهد الثّقايف ولع ّل انفصاله هذا مرتبط ارتبا ً
طا
ً
وثيقا بانفصاله عن الواقع الذي جعله يكتب دستو ًرا
كاتب ال بعقليّة سيايس ولع َّل مصري هذا الدّستور
بعقليّة
ٍ
سيكون مثل مصري الكتّاب وكتبهم التي يكسوها الغبار
والنّسيانَّ ،
ألن التّغيري ال يمكن أن يتم برسكلة نفس
السياسات الثّقافية ولكن بوجوه جديدة.
***
بدت تفاعالت من سألنا فاقدة ألي أمل يف تغيري
نظرة أرباب السياسة للثقافة وألهميتها يف صناعة
عقول قادرة عىل التفكري والتحليل والنقد والتغيري
الجذري واالبداع ،عقول لو تشبعت بثقافة حقيقية
َ
سياسة وثقافة وتعليما
لقلبت املجتمع برمّ ته
وسلوكا ومجتمعا وبيئة واقتصادا ..مثقفونا
تفاعلوا مع سؤالنا واقتنعوا أنه ال فائدة من
والدة مرشوع ثقايف ضخم من رحم دولة ينهشها
ساستها ال ليشء فقط للبقاء أكثر ما يمكن يف
الحكم واستنزاف طاقات العباد والبالد ..وهؤالء
هم أنفسهم من يسارعون دستوريا يف غلق كل
املنافذ عىل املثقف والثقافة ويغالون يف إقصاء
النخبة ويف عدم ترشيكها يف اله ّم التونيس..
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الشاعر والكاتب عبد الحكيم ْز َر يِّر :

احلركة النقدية بتونس ...حركة خافتة
ج ّدا حتّى ال نقول ال وجود هلا
إن ما يكتب حول اإلنتاج األدبي حال ّيا ال يمكن أن نسمّ يه نقدا ّ
• ّ
إنما
هي كتابات أغلبها مدفوعة األجر أو تدفع إليها المحاباة..

حاوره  :فاخر بن سعيد
ُ
يخلق شعره من أربعة أشطر ما يُعرف بالشعر المربع ،فيُحاكي بمواضيعه
هو شاع ٌر مختلف ذو طابع خاص ...يرسمُ بشعره خيوط الواقع فيُضخك القارئ،
ِ
ممتلئ بالهاجس ِ المطلق،موهوب ابن بيئته  -وما الشاعر َّ
إال ابن بيئته -تجده في شعره يتحدث عمIا تفكر فيه
ّعة الواقع هو شاعر
المتعدّدة و أغراضه المتنو ٍ
ِ
عن أب العائلة بنص مختلف ..سي «بو العايلة» عايش فيها شيلة بيلة يوحل في عشاء ليلة .عن «اللحم» واألكلة الشعبية بأنواعها من «الكسكسي» إلى
ٌ
ولعل الوضع
وصاف بأسلوب ساخر
«الملوخية» مرورا «بالكفتاجي» و «المرمز» ، ...عن التدخين عن مهنة التعليم عن «الكار الصفراء» على ح ّد عبارته ..شاعر
ّ
ٍ
ّ
ّ
ياسي الّذي تم ّر به بالدنا العربيّة ،جعلت من اليأس ربما تربة خصبة ،ليزرع فيها قصائده الحزينة كما ناي مكسور ،لتنمو في الر وح كسيف ينصل األوصال
الس
ّ
ّ
السماء ،خير مدافع عن اللغة العربيّة الّتي يعتبرها الهويّة واألصل والجذور.
بقسوة .مشاعره الكون ،فتتح ّر ر قصائده محمّ لة بأسرار األرض ومكنونات
حتى نكون أقرب إلى الشاعر عبد الحكيم زرير وقصائده التي تالمس الوجدان ،كان ال ب ّد لنا من إجراء حوار معه ،لننهل من وافر علمه وأدبه.
الشاعر عبد الحكيم زريّر  :حياتُ َك بني
ثالثية القلم والكتابة والتعليم كيف تقدم
نفسك للقراء؟
عبد الحكيم زريّر او حكيم كما يحلو
ألهيل وأحبابي أن ينادوني ،مربّ مع ّلم لغة
عربيّة باملدارس االبتدائيّة.عملت بالقسم
خمسا وثالثني سنة ع ّلمت خاللها وتع ّلمت
وقد كنت حريصا عىل تعليم قواعد اللغة
العربيّة ألبنائي شعورا منّي بأنها لو تعد
تحظى بما يجب من العناية واالهتمام ّ
الشء
ا ّلذي دفعني إىل التّفكري يف إعداد كتيّبات
تكون مراجع للتّالميذ والطالّب واملربّني
وغريهم ممّ ن يتعاملون مع ال ّلغة العربيّة
تكون لهم سندا يقيهم الوقوع يف أخطاء
لغويّة ال تليق بأهلها .وإثر إحالتي عىل
رشف املهنة مبارشة انهمكت يف إعداد مرجع
يف الفعل وما إليه وأصدرته تحت عنوان
:املنجد ال ّ
ّ
الصف والتّرصيف.وقد
طريف يف
نال إعجاب الجميع وباركوه حتّى أنّه لم يبق
يل منه إال ّ بعض نسخ أحتفظ بها لنفيس.
وكان ذلك حافزا يل عىل املواصلة فأصدرت
مرجعا يف قواعد ال ّرسم تحت عنوان :املنجد
الحسم يف قواعد ال ّرسم فحظي بما حظي به
سابقه وأخريا ركزت كل جهدي عىل إنهاء
ّ
املخصص
املرشوع وأصدرت العمل الثّالث

لقواعد النّحو وأصدرته تحت عنوان :املنجد
ّ
الشامل للنّحو الكامل وبه تمث مسريتي
املهنيّة ورضيت بأن ب ّلغت رسالتي مرضيا
ضمريي وراجيا رضا خالقي.
بمج ّرد انهاء املجموعة ال ّلغويّة
وإصدارها انتابني شعور بال ّرغبة يف إصدار
مجموعة شعريّة بال ّلغة التونسيّة كتبت
قصائدها عىل امتداد سنوات اشتملت عىل
محورين محور املرأة ومحور الحياة املهنية
للمربّي وكان إصداري ّ
الشعري األول تحت
عنوان :عيون الكالم.
هل يمكن القول إن ما تكتب من شعر

يصنف ضمن خانة الشعر الشعبي؟وماذا
تعني بالبيت املربع؟
ما أكتب هو ما يسميه بعضهم ّ
الشعر
ّ
ّ
الشعر
الشعبي ويسمّ يه البعض اآلخر
ّ
املحكي وغريهم
العامّ ّي وآخرون الشعر
ّ
ّ
بطي كما يمكن أن نطلق عليه
الشعر الن ّ ّ
ال ّزجل وأكتبه يف شكر رباعيّات يستسيغها
ّ
السامع والقارئ دون عناء بلغة تونسيّة
يفهمها القايص والدّاني يف بالدنا إذ هي
لغتنا اليوميّة.
بني شعر شعبي الذي هو مفتوح املوازين
والكتابة باللغة العامية اليومية وأنت من

املنافحني عن اللغة الفصحى ملاذا؟
رغم أنّي مع ّلم لغة عربيّة د ّرستها طيلة
مسريتي املهنيّة وقد أ ّلفت يف قواعدها ما
أ ّلفت فإنّي أجد الدّارجة مطواعة و أقرب
من الجميع لذا واصلت الكتابة بها حتى أنّك
بمج ّرد سماع أو قراءة بعض ما أكتب تدرك
أنّها يل.
هل ترى أن الحركة النقدية يف تونس
همشت الشعر الشعبي عموما ؟
أمّ ا عن الحركة النّقديّة يف تونس فهي
حسب رأيي حركة خافتة جدّا حتّى ال نقول
ال وجود لهاّ .
إن ما يكتب حول اإلنتاج األدبي
ّ
حاليّا ال يمكن أن نسمّ يه نقدا إنما هي
كتابات أغلبها مدفوعة األجر أو تدفع إليها
املحاباة أو اتخاذها مطايا لتنشيط بعض
النّوادي.
اخرتت لديوانك األخري -إصدارا -عنوان
«وينتهي الكالم» ملاذا؟
ّ
ّ
إن تسمية مجموعتي الشعريّة األخرية
بـ «وينتهي الكالم» هي للدّاللة عىل نهاية
سلسلة عنونتها بالكالم :عيون الكالم،
رحيق الكالم ،مرايا الكالم وينتهي الكالم
باملجموعة ال ّرابعة للمرور إىل عناوين أخرى
فأنا لديّ مخطوطان األول حول املرأة
الكادحة والثّاني حول ال ّ
طفل الكادح أرجو
من الله أن يم ّ
كنني من نرشهما
والجدير بالذكر أن مجموعة الشاعر
«حكيم زريّر» «وينتهي الكالم» تتكون من
مائة واِ ْ
ثني وثالثني صفحة من القطع
ّ
املتوسط وتض ّم عرشين قصيدة بلهجة
ّ
دارجة تونسيّة وهي صادرة عن دار الثقافيّة
للنرش يف طبعة أوىل لسنة واحدٍ و عرشين
َ
ْ
ْ
رابعة أخواتها
وجاءت
ألفي وعنوانها،:
و
« عيون الكالم «و «رحيق الكالم» و«مرايا
الكالم» .كما صدر للمؤ ّلف أيضا « :املنجد
ال ّ
ّ
الصف والتّرصيف» واملنجد
طريف يف
ّ
ْ
الحسم يف
الشامل للنّحو الكامل» و«املنجد
قواعد ال ّرسم» .وهي ُ
كتُبٌ يف قواعد ال ّلغة.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 320الثالثاء  2أوت 2022

www.acharaa.com

الشارع الثقافي

آثار وتراث

22

ِ
س َي ُر األولياء بين الذاكرة والتاريخ:

أبو احلسن الشاذيل أنموذجا
د .زهير بن يوسف ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
صورة نادرة للمقام الشاذيل بتونس أوائل القرن العرشين

 .Iعلى سبيل المقدمة
تعرتض الباحث وهو يسعى إىل إعادة
تشكيل تقاطيع حياة الشخصيات الوالئية
صعوبات منهجية منها باألساس مدى إمكان
اعتماد أخبار املناقب وحدها مصدرا تاريخيا
لسرية الويل ّ ،ونحن نعلم مدى تعويل الخطاب
املنقبي عىل آليات هي غري آليات الخطاب
التاريخي وتعلق همته بمقاصد هي غري
مقاصده خصوصا يف غياب املصادر ال ّرديفة
أو املوازية ،ومن ث ّم فإىل أيّ ح ّد يمكن استئمان
هذا الصنف من املصادر واالطمئنان إليه يف
مستوى املعطى التاريخي الذي يقدمه ؟
وألجل تذليل هذه العوائق ،التزمنا يف
مسعانا إىل إعادة تشكيل سرية أبي الحسن
الشاذيل باعتماد املعطى التاريخي الذي يعرضه
لنا الخطاب املنقبي ذاته يف إطار من التح ّري
من مدى تماسك منطقه الداخيل واالحتياط
إىل مدى تطابقه مع مُجريات الواقع التاريخي
الفعيل ك ّلما تسنّى ذلك ،مع نقده ك ّلما توفرت
املصادر املقارنة ولم يستجب املعطى املنقبي
لقانون املطابقة .عىل أننا احتفظنا يف كل
األحوال بهذا املعطى والسيما ما لم يقم يف
املصادر التاريخية دليل عىل عدم وجاهته
ولِ َم ال ِ
وس َيُ األولياء وإن عمدت غالبا إىل
اختيار مجال مُواز ملجال التاريخ التقليدي إال
أن قيمتها ال تخفى يف الكشف عن رافد آخر
من روافد الخرب التاريخي هو الرافد ا ُملغيّب
وا َملعني املتلجلج الدفني ،رافد قد تكون وشائج
قرباه من الواقع التاريخي أقرب من املصادر
التاريخية الكالسيكية ذاتها؟

 .IIمصادر سيرة أبي
الحسن الشاذلي الواقعية
واألنموذجية
يزخر رصيد املكتبة الوطنية بتونس
ّ
الخاصة بنسخ عديدة من
فضال عن املكتبات

مقام أبي الحسن الشاذيل ،الجالّز ،تونس

التصانيف التي وضعت يف سرية أبي الحسن
الشاذيل ممّ ا ييش بمدى افتتان مح ّرري املناقب
بها واحتفائهم بتدوينها ورصد مختلف
تقاطيعها إضافة إىل شهرة الشخصية الدينية
التي أ ّلفت فيها هذه الكتابات وعمق أثرها
ال القيمي والسلوكي فحسب بل والفكري
أساسا ليس يف املجال املغاربي فقط وإنما
أيضا يف املجال اإلسالمي الواسع وال غرابة
يف ذلك والشاذيل واحد من أقطاب التصوّف
ّ
مؤسيس
السنّي يف عرصه وواحد من أبرز
التصوّف الطرقي ،ولذلك لن يكتفي املصنّفون
يف احتفالهم به بسريته وكراماته ال غري وإنما
سيهتمون بالتزامن مع ذلك بطريقته وخاصة
بالدفع النظري الذي أعطاه للحركة الصوفية
املنظمة يف القرن  .XIII/VIIوهنا يجدر
التنبيه إىل أن هذه " األدبيات " تتقاطع عند
محاور اهتمام ركيزية قطب الرحى فيها:
 .1مناقب أبي الحسن الشاذيل،
 . 2مناقب املغارة واملقام الشاذيل ّ وهما من
أماكن الصوفية املقدسة بتونس،
 .3التعريف بحملة العلم األربعني أصحاب
الشاذيل،
 .4تقديم مجموع أحزاب الشاذيل وبعض
الرشوح التي وضعت عليها،
 .5قواعد الطريقة الشاذلية وأصولها.
وهي محاور تتكامل وتتظافر يف بلورة
صورة ما يمكن أن نصطلح عىل تسميته
اإلفريقي( نسبة
بالتيار الشاذيل يف التصوّف
ّ
إىل إفريقيّة ،وهي التسمية التي كانت تنطبق
عىل املجال الذي تشكل البالد التونسية الحالية
أغلب حيّز جغرايف فيه).
لن نحرص كل مخطوطات التصوّف التي
اهتمت بالشاذيل بل سنقترص عىل رصد أهم
ما تع ّلق منها بمناقبه وأهمها :د ّرة األرسار
وتحفة األبرار البن الصبّاغ محمد بن أبي
القاسم الحِ مريي(ت بعد )720/1322
ولطائف املِنن البن عطاء الله السكندري
(ت )686/1287واملفاخر العليّة يف املآثر

أبو الحسن الشاذيل :أنموذج الويل ّ  -املد ّرس
الشاذلية ألحمد بن محمد بن عياد.

 .IIIأبو الحسن الشاذلي:
ّ
السيرة والمسيرة
عيل بن عبد الله بن عبد الجبار ،أبو
الحسن ،أو "سيدي بلحسن" كما يعرف عند
التونسيني ،الشهري بالشاذيل(ت)656/1258
نسبة إىل شاذِ لة ،وهي بلدة كانت موجودة
شمال غربي الحارضة قرب سيدي عيل
الحطاب ،أصله من قرية ُغمارة الواقعة قريبا
من مدينة سبتة ،باملغرب األقىص ،ينحدر فيما
تذهب إليه مناقبه من آل البيت إذ ينتسب
إىل إدريس األكرب مؤسس مدينة فاس وأحد
أحفاد الحسن بن عيل بن أبي طالب.
وُلد يف حدود سنة  ،593/1197وجميع
املصادر تسكت عن مبادئ تكوينه الروحي
واملعريف إال أنها تشدّد عىل إثنني من كبار

الشخصيات الوالئية التقى بهما الشاذيل
والزمهما وتتلمذ عليهما أثناء رحلته املرشقيّة
األوىل وقد كانت سنة  620/1223وبعدها
مبارشة وسيكون لهما عميق األثر يف تكوينه
هما :أبو الفتح الواسطي( القرن XIII/
 :)VIIالتقى به وأخذ عليه بالعراق ،وهو
الذي أشار عليه بالرجوع إىل املغرب حيث يجد
" قطب الزمان" ،وعبد السالم بن مَ شيش
(ت :)624/1227اتصل الشاذيل به برابطته
بجبل العَ َلم قرب تطوان باملغرب األقىص حيث
تشبّع بعلم الباطن وأصول الحقيقة ،وهو
الذي تنبّأ له بأه ّم املنعطفات التي سيشهدها
مسار حياته وأشار عليه باالنتقال إىل إفريقية
(= تونس).
وانطالقا من هذا التاريخ ستشهد حياة
ُمرتجمنا ،وقطب الرحى فيها التّطواف الدائم،
منعرجا جديدا ستنتظمه تجربتان :تجربة
األزمة واالنكسار أو بعبارة املناقب ذاتها "أيّام
املِحن" ،وتجربة االنفراج واالنتصار أو "أيّام
املِنن" ،ومرحلتان :املرحلة التونسيّة ،وهي
طوران ،محنة ومنحة ،واملرحلة املرصيّة،
وهي أيضا دورتان مؤقتة ونهائيّة.

 III. 1المرحلة التونسية
الولي مع الفقيه
األولى :صراع
ّ
الولي مع األمير
= صراع
ّ
إنها املرة الثانية التي يفِ ُد فيها الشاذيل
إىل تونس ،إذ سبق له أن زارها أثناء اجتيازه
إىل الحجّ يف رحلته املرشقية األوىل وهو شابّ ،
وفيها التقى فيما يزعم خطاب املناقب وألول
م ّرة بالخرض.
وإذا كان من العسري ضبط تاريخ محدد
لهذا املجيء فمن املؤكد أنه كان بني سنتي
 612/1224و  628/1231أي يف تاريخ سابق
لوفاة أبي سعيد الباجي( ت ،)1231 /628
وقد تتلمذ عليه الشاذيل ودخل يف زمرة أصحابه
وأق ّر له بفضله الرتبوي عليه.

maghrebstreet@gmail.com
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آثار وتراث
استقر يف بداية أمره ببلدة شاذلة يف
رعاية ك ّل من الشيخ أبي الحسن عيل
الحطاب(ت  )671/1274والشيخ محمد
الحبيبي(ت ،)693/1296وكان كثري الرتدد
عىل جبل زغوان ،املثابة الروحية املفضلة
للسياحة واالعتكاف لدى متصوفة إفريقية
وتونس .ولع ّل ما اكتسبه من كفاءة عرفانية
وروحية عىل إثر هذه التجربة الطويلة قد
كان وراء اتخاذه قرار االستقرار بالحارضة
الحفصية الجديدة تربية للمريدين وتوجيها
ُ
بسوق البالط
للسالكني ،وبمح ّل سكناه
التفت حوله الدائرة الثانية من أنصاره وهم
يف األغلب من تالميذ األقطاب الراحلني أبي
يوسف الدهماني(ت" )621/1224شيخ
الصلحاء بعرصه" بعبارة ابن خلدون ،وعبد
العزيزاملهدوي(ت )621/1224أستاذ الشيخ
األكرب محيى الدين بن عربي ،وأبي سعيد
الباجي( ت )628/1231منهم سالم التبّايس
(ت  ،)642/1244وأبو عبد الله البُجائي
الخيّاط( ت بعد  ،)656/1258وأبو عبد الله
الخارجي الخيّاط ( ت بعد  ،)656/1258وعبد
العزيز الزيتوني( كان حيا عام ،)656/1258
ُ
الغماري(ت ،)663/1265ومحمد
ومحمد
ّ
الصابوني (ت ،)687/1289وعيل بن مخلوف
ّ
الصقل(ت ،)689/1291ومايض بن سلطان
(ت.)718/1320
بيد أن تعاظم هيبة أبي الحسن املعنوية
وتزايد سلطته الروحية وتكاثر املريدين حوله
لم يجلب له سوى تحفظ األوساط الفقهية
وقلق السلط السياسية .كان أبو القاسم بن
الربّاء (ت )677/1279عاملا قد صار"مقبال
عىل الدنيا" ،وكانت حظوته لدى السلطان
أبي زكرياء يحيى()625/1227-647/1249
تعلن أنه سيكون رسميا الزعيم الديني األول
للدولة ،ومن الوارد أن يكون قد رأى يف التفاف
الناس حول الشاذيل ،بما لم تعهده إفريقية
(=تونس) من قبل" ،انتزاعا لشعبيته"
وتهديدا ملا يستم ّد منه مرشوعية زعامته
الروحية السيما ّ
أن الشاذيل كان بدوره عاملا:
ّ
يفس ويؤوّل ويفتي ،فما الذي يحول دونه
ّ
ودون تول منصب الدولة الروحي األول ومن
ث ّم كان التفكري يف خطة للقضاء عىل هذا
الخطر الداهم:
 ج ّره إىل محاكمة انعقدت بقرصالسلطان بالقصبة وبمحرضه ،ناظره يف
خضمّ ها فقهاء الدولة إال أنه أقنع وأفحم ،بما
ُس إىل محاكميه ّ
أن "الرجل
جعل أبا زكرياء ي ِ ّ
من أكابر األولياء وما لهم به طاقة" أو هكذا
يزعم خطاب املناقب ،فما كان من ابن الربّاء
ّ
التف عىل املوقف ولفت انتباه السلطان
إال أن
إىل أن إطالق رساح الشيخ أبي الحسن
منترصا لن يك ّرسه فقط زعيما روحيا وإنما
أيضا زعيما دنيويا من شأنه أن يقصيه من
منصبه ،فما كان من هذا األخري إال أن أبقى
عليه موقوفا.
 ولن يتم إخالء سبيله إال بتدخل شخيصمن محمد اللحياني(ت ،)648/1250شقيق
السلطان ووزيره ،وقد كان من املتعاطفني
مع الشاذيل .ويبدو أن هذه الحريّة قد كانت
مرشوطة بمغادرة البالد ،أو لع ّل عمق اإلهانة
التي لحقت الويل ّ املضطهد قد اضطرته إىل
ّ
توسل بأداء
الهجرة ،فما كان منه إال أن
مناسك الحج ليغادر البالد محفوفا بثلة من
أصحابه قد تكون قليلة عىل رأسها مايض
بن سلطان وا ُملريس ،أبو العبّاس .وقد ت ّم هذا
الخروج األوّل يف فرتة حِ جابة ابن أبي الحسني
ومنطلقها سنة .639/1241
ولعل تجربة املحنة واالنكسار هذه هي
التي تربر ما اشتهر عن أبي الحسن الشاذيل يف

الشارع الثقافي
تونس ،حقيقة أو انتحاال ،من قوله:
لو ساملتنا تونس من أهلها لكانت دا ًرا
ونِع َم الدّار
ال يشهدون لفاضل بفضيلة وهم لكلّ
رذيلة أنصار

 III. 2المرحلة المصرية األولى:
الولي يواجه األمير
ّ
تشكل هذه املرحلة ثاني اجتياز للشاذيل
عىل مرص بعد اجتيازه األول عليها شابا يف
طريقه إىل البقاع املقدسة ،ويبدو أنها لم
تكن بنيّة االستقرار وإنما كانت مرحلة
عبور استغرقت أياما معدودات لم تخ ُل
من التحفظات واملكائد السياسيّة إذ ترصّ
املناقب عىل مواصلة ابن الربّاء محاوالته من
أجل مضايقة الويل ّ والتحريض عىل التخ ّلص
منه ،فتتحدث عن إرساله "عقدا بالشهادة"
إىل امللك الصالح()638/1240-647/1249
سلطان مرص األيوبي يتهم فيه الويل ّ
بالتحريض السيايس األمر الذي استوجب
اعتقال الشاذيل باإلسكندرية لفرتة ما ولكنه
رغم تشديد الحراسة املرضوبة حوله غادرها
بمعيّة أصحابه إىل القاهرة يف مالبسات ذات
طابع أسطوري تذ ّ
كر بالطريقة التي غادر
بها الرسول (ص) مكة يف هجرته إىل املدينة
وطابع العجيب الذي ّ
لفها .وتتلبس حادثة
مقابلته للملك الصالح بمالبسات عجيبة هي
األخرى تفيض ،حسب املخيال الصويف دائما،
إىل انحناء "سلطان األشباح " أمام " سلطان
األرواح ".
كد ّ
واملؤ ّ
أن هذه املرحلة التي "اهتزت فيها
مرص بالويل ّ وأصحابه" قد تمّ ت يف غضون
سنة  639/1241وأنها لم تستغرق غري حيّز
زماني وجيز هو كل ما يحتاجه املسافر إىل
الحجاز والعائد منه من اسرتاحة ذهابا وإيابا
كانت بعدها العودة إىل تونس.

ّ
مؤسس الدولة وهو ما ال يستقيم تاريخيا
ُ
ّ
إذ أن أبا العباس املريس(ت )686/1286قد
دخل تونس سنة  640/1242وكان "سيدي
بلحسن" قد سبقه يف العودة إليها واستقر
بع ُد بدار داخل باب الجديد ،وستستمر هذه
اإلقامة إىل حدود ما بني سنتي 642/1244
و ،646/1248تاريخ خروجه النهائي من
مدينة تونس ،والتاريخ األول أرجح ،فإذا
كان من الثابت ّ
أن الويل ّ كان موجودا فيه
بتونس حيث حرض وفاة صديقه سالم
ّ
و"غسله بيده" وأنه
التبايس(ت)642/1244
كان حارضا يف ّ
السنة ذاتها بمرص ،إذ تعلمنا
مناقبه أنه دخل اإلسكندرية أياما قليلة بعيد
وفاة أبي الحجاج األ ُ ُ
قصي(ت)642/1244
ّ
فإن إحدى رسائله من مرص إىل بعض أصحابه
بتونس تحمل تاريخ  15مح ّرم  17 /646ماي
.1248
هل تواصل التضييق عىل الشاذيل إثر
ّ
يفس رحيله
عودته من املرشق ممّ ا قد
الثاني والنهائي؟ وما عالقة مالبسات الوضع
السيايس بإفريقية آنذاك بهذه الهجرة
خصوصا متى علمنا بمتانة العالقة التي كانت
تربط بني الويل ّ وبني محمد اللحياني شقيق
السلطان فضال عن بعض رجال البالط؟ وإىل

زهري بن يوسف ،الصوفية بإفريقيةِ ،س َيُ
الرجال َ
وس ْيُ األفكار.
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" لطائف املِنن" البن عطاء الله السكندري
وتونس تحديدا ،وتوطد رصيد الهيبة التي
صار يحظى بها واتساع مجال نفوذها املعريف
والروحي هو الذي كان أساسا وراء بحثه
عن مجال أوسع للتأثري واإلشعاع ،وقد كان
ذلك يستدعي يف التقليد اإلسالمي ،مثلما كان
دائما ،االجتياز إىل املرشق ،فكانت الرحلة
النهائية إىل املركز حيث الحيوية الفكرية أرقى
ومدى التأثري أعمق وأبعد.
ومّ من رافقه يف رحلته النهائية إىل مرص
ّ
الصلحاء وكبار العارفني:عبد
من أقطاب
العزيز الزيتوني(كان حيا،)656/1258
ُ
القرطبي(ت ،)661/1262ويونس
ومحمد
بن السمّ اط(كان حيا ،)684/1286
وا ُملريس ،أبو العباس( ت ،)684/1286
وعمر السبتي( ت  ،)687/1288ومايض
بن سلطان(ت ،)718/1318وأبو عبد الله
النّاسخ (كان حيّا .)642/1244

 III. 4المرحلة المصرية
الثانية :أيام المنن

 III.3المرحلة التونسية
الثانية :الولي يبسط سلطانه
على إفريقية
تتسم هذه املرحلة بدورها بكثري
من الغموض .وقد قام أغلب الدارسني
املعارصين بتحقيبها زمنيا يف والية
ا ملستنرص ( )6 4 7 / 1 2 4 9 - 6 7 5 / 1 2 7 7
وقرنوها تحديدا بوفاة أبي زكرياء يحيى

www.acharaa.com

" د ّرة األرسار" البن الصبّاغ
أي ح ّد يمكننا االطمئنان إىل األسباب الذاتية
التي تقدمها املناقب لهذا االنتقال؟
كد ّ
املؤ ّ
أن أسبابا موضوعية ما كانت وراء
كد أيضا ّ
هذا االرتحال ،واملؤ ّ
أن أبا الحسن لم
يغادر تونس دون رجعة إال بعد أن خ ّلف بها
ّ
ورسخ يف ربوعها الحركة الصوفية
عميق األثر
بقوّة لم تعرفها من قبل واضطلع بدور بارز
يف تحويلها من منطقة دفع باتجاه املغرب
األقىص واملرشق إىل منطقة جذب واستقطاب
لرموز التصوّف مغربا ومرشقا ممّ ا سيعطي
اإلفريقي وخاصة باتجاه
دفعا جديدا للتصوّف
ّ
ّ
التنقل بني
اكتمال بنائه النظري ،إذ كان دائب
أه ّم مراكز الصوفية داخل مجال إفريقية مثل
تونس والقريوان واملرسوقني واملرصين...
ونجح يف استقطاب عدد كبري من األنصار
ومن ثم تكوين نخبة من التالميذ ستحمل
عنه مشعل املرشوع الصويف وهي النخبة التي
ستعرف باألصحاب األربعني أو حملة العلم
األربعني ،تسرتعي االنتباه بتنوّ ع أصولها
الجغرافية واالجتماعية واملهنية وتستوقفنا
بما تعكسه من حركية جغرافية واجتماعية.
واملرجّ ح ّ
أن اطمئنان الشاذيل عىل الرؤية
التي ّ
أسسها للتصوّف ضمن املجال املغربي

تتميّز هذه املرحلة من مسار حياة الويل ّ،
وقد استقر فيها باإلسكندرية "بربج من أبراج
السور" ،بعالقاته املتميزة مع أعالم فقهاء
العرص وبحظوته لدى ممثيل السلطة فضال
عن كبري األثر الذي كان له روحيا يف األوساط
الصوفية.

 III. 4. 1الشاذلي وأصحاب
المكانة من العلماء
 لقد نجح الشاذيل يف تأصيل مرشوعهالصويف داخل املنظومة السنيّة وأ ّ
كد دائما
ّ
معبا بذلك عن قدرة
عىل مرجعياته الرشعيّة
متف ّردة عىل استيعاب مختلف روافد التصوّف
اإلسالمي وصهرها يف إطار رؤية تفصل
لديه املقال فيما بني الحقيقة والرشيعة من
االتصال ،وتقارب من ثمة بني ما تباعد من
نسقيهما ،فضال عن ّ
توفقه إىل بسط مفهوم
لظاهرة الكرامة قليل االحتفال بالجانب
ّ
الحس امللموس ،كثري
العجائبي ،الجانب
االحتفاء بالجوانب الروحانية :جوانب الرمز
واملعنى األمر الذي سيكون له أوىف انعكاس
عىل امتداد جسور التواصل إيجابا بني
شخصيتنا الوالئية وبني نخب العرص وجعل
تفوّقه االمتيازي موضع إجماع ،وتحديدا:
 "أولياء الله العارفني" بعبارة نصاملناقب أمثال أبي الفتح الواسطي ومجد
الدين اإلخميمي وصدر الدين القونوي والعَ َلم
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ياسني،
 و"أكابر علماء الدين" عىل حد تعبرياملصدر نفسه مثل الع ّز بن عبد السالم وابن
دقيق العيد ومكني الدين األسمر وابن الحاجب
وابن عبد العظيم املنذري وبدرالدين بن جماعة
وابن صالح وجمال الدين عصفور ونبيه الدين
بن عوف.
وقد أعطى هذا التواصل دفعا جديدا
للحراك الفكري الذي كانت تشهده الحياة
العلمية بمرص:
 إذ تحدثنا املصادر املنقبية والتاريخيّةعن انتصاب الشاذيل لتدريس التفسري وعلوم
القرآن والحديث باملدرسة الكاملية بالقاهرة
وحضور كبار علماء العرص مجلس درسه
واستظرافهم الكبري ألطروحاته.
 كما تحدثنا عن حضوره عددا منحلقات النقاش العلمي وانخراطه يف بعض
املناظرات التي كانت تنتظم هنا وهناك
بمرص يف إطار الجدل املذهبي مثل مناظرته
لصدر الدين القونوي بخانقاه الصوفية
بالقاهرة ومناظرته لبعض املتكلمني املعتزلة
باإلسكندرية أو تدارسه ،يف خيمة باملنصورة،
للرسالة القشريية بمعيّة ثلة من علماء مرص
كابن عبد السالم وابن دقيق العيد واإلخميمي
وابن ُساقة وابن وهب...
 كما كان له ملتقى سنوي بمسجدّ
املقص بالقاهرة " تجتمع إليه فيه مشايخ
القاهرة ومرص ...يتربكون به ويأخذون عنه
العلوم واألحوال ".

 III. 2.4الشاذلي وأصحاب
المكانة
يظهر ّ
أن تنامي التهديدات الخارجية
وازدياد الخطر املسيحي قد قام بدور
أسايس يف تحديد طبيعة عالقة الويل بالسلط
السياسيّة الرسميّة ،وقامت األوضاع الداخلية
خصوصا يف ظل أزمة الحكم األيوبي وتصاعد
نفوذ املماليك بدور اليقل أهميّة يف تحديد هذه
العالقة ،فقد استدعى كسب والء الشخصيات
الدينية املتنفذة واالختصاص بمؤازرتها
ودعمها وتعبئة املجموع العام للناس حولها
درءا لهذه األخطار املتشابكة إغداق االمتيازات
العقارية واإلعفاءات الجبائية والهبات
املالية عليها فضال عن توقريها وإحاطتها
بمختلف مظاهر اإلجالل ،ويف هذا اإلطار
نفهم مثال تحبيس امللك الصالح نجم الدين
أيوب(ت )647/1249لربج من أبراج سور
ثغر اإلسكندرية عىل الشاذيل وذريته وتكليف
السلطان له برئاسة وفد حجيج مرص سنة
 642/1244وتعيينه املحتمل للتدريس بإحدى
املدارس النظامية وهي املدرسة الكاملية ،ويف
هذا اإلطار أيضا نفهم اتصاالت الويل ّ املكثفة
برموز السلطة من وُالة وقضاة وصوال إىل
السلطان نفسه :وساطات وشفاعات ،رفعا
للمظالم وحماية للحقوق:
* فقد تدخل لفائدة بعض القبائل املرصية
استعفاء من األداء الرضيبي،
* وأجار أحد املماليك وهو خازندار
السلطان من انتقام السلطان نفسه،
* واستشفع لدى القايض ابن عطاء الله يف
زيادة مرتّب بعض املوظفني،
ويف اإلطار نفسه نفهم حضور الشاذيل
يف نخبة من العارفني والفقهاء عىل رأس
تعزيزات من املقاتلني املتطوعني يف معركة
املنصورة مطلع سنة  648/1250لدعم جهود
امللك املعظم طوران شاه(ت )648/1250يف
التصدي لالحتالل املسيحي ممثال يف الحملة
الصليبية التي شنّها ملك فرنسا لويس التاسع
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عىل مرص وانتهت بهزيمته وأرسه.
ومن مستقره باإلسكندرية كان الشاذيل
يعمل عىل نرش نظريته الصوفية ويبارش
"الجهاز التنظيمي" املرتبط بها أو الطريقة
وقد انتدب عىل رأسها أبا العباس ا ُملريس،
ّ
املعي ،وعددا من أبرز تالميذه مثل
خليفته
مكني الدين األسمر ورشف الدين البوني
واللقاني وعثمان البوريجي وأمني جربيل.
ّ
فإن
ولنئ تحوّل مركز الطريقة إىل مرص
صالت الويل ّ املؤسس بفرع إفريقية(= تونس)
لن تنقطع ،تشهد عىل ذلك املراسالت املتبادلة
بينه وبني عدد من أصحابه وخلفائه بها وذلك
حتى وفاته سنة .656/1258

الذي" أوالها طريقته" و" اعطاها خاتمه" و"
علمه" ،بما يعني إرصارها عىل االنتساب إىل
التيار الشاذيل التيار الصويف املهيمن يف الفرتة
الوسيطة ،انتسابا روحيا وإرادة انتساب أكثر
مما يمكن أن يحمل عىل أنّه ارتباط تاريخي
ولذلك كانت تقول " :انا شاذليّة ،وقطب
أقراني".
ّ
واملالحظ أن نخبة من تالميذ الشاذيل بتونس
قد برزت هي األخرى من خالل الدور النظري
والتنظيمي الذي اضطلعت به مما جعلها تتبوّأ
موقع الصدارة يف دفع التجربة الصوفية املح ّلية
وترتقي إىل مستوى تأسيس نوع من " الفروع
" لهذه املدرسة ذاتها سواء داخل مدينة تونس

 IVأبوالحسن الشاذلي
وتالميذه
مدرسة الشاذيل هي املدرسة التي ستنجح
يف هضم املؤثرات الثالثة التي كان التصوف
اإلفريقي نتاجا طريفا لتفاعلها وهي املؤثر
ّ
األندليس واملؤثر املغربي واملؤثر املرشقي
وستتمكن من إحداث نوع من "املصالحة" بني
أهم مرجعيتني تنابذتا يف التصوّف اإلسالمي
وهما املرجعية السنيّة واملرجعية الفلسفية،
وهي املدرسة التي سيكون لها تأثري من الطراز
األول يف مستقبل الحركة الصوفية بافريقية
وتونس من حيث أنها هي التي ستسمها
بميسمها الخاص ذاك الذي سيطبعها
بخصائصها املميزة لفرتة طويلة ،وتضم
املدرسة الشاذلية:
 ك ّل من تتلمذ بالفعل للشاذيل وجلسإليه سواء خالل الفرتة التونسية من
حياته( )620/1223-642/1244أو أثناء
املرحلة املرصية()642/1244-656/1258
منها،
ُ
ِ
 أو نسب إليه ادّعاء سن ٌد شاذيل ،باعتبارّ
أن انتحال ّ
السند وإن كان ال يثبت انتماء فعليا
ّ
يف واقع التاريخ فإنه يعب يف ح ّد ذاته عن إرادة
انتماء ورغبة يف االنضواء.
وتنسحب هذه املقاييس عالوة عىل حملة
العلم األربعني من أصحاب الشاذيل تقريبا عىل
أبرز الشخصيات الوالئية الفاعلة يف املرشوع
الصويف داخل مجال إفريقية وتونس من بداية
العرص الحفيص األول إىل منتهى القرن XIII/
.VII
وقد أحصينا من حملة العلم األربعني ما ال
يقل عن 51شخصية والئية ،وإذا كانت بعض
املصادر تشري إىل ّ
أن أصحاب الشاذيل  56وقد
يكونون أزيد من ذلك ّ
فإن ذلك ال يمكن أن يُحمل
عىل األرجح إال عىل مدى عمق تأثري املدرسة
اإلفريقي وهو التأثري
الشاذلية يف التصوّف
ّ
الذي ندركه بصورة أوضح من خالل تواصل
"التقليد" الشاذيل بقوة يف مجتمع القرن
 XIV/VIIIمن خالل "األربعني" أنفسهم أو
من خالل تالميذهم ،ثم يف األجيال املتعاقبة
حتى العرص الحديث عرب أرقى أشكال تنظيم
التجربة العرفانية وهي التصوف الطرقي،
* فقد أخذ أبو الحسن محمد البطرني( ت
 )793/1391عىل سبيل املثال "الطريقة" عن
القطب مايض بن سلطان( ت)718/1318
خادم الشاذيل ،يروي عنه جميع أحزابه "،
* كما كان أبو عبد الله محمد الجالّد وهو
من أصحاب الويل ّ أحمد بن عروس(ت/868
" )1463شاذيل الطريقة من أرباب الحقيقة "،
* أمّ ا الولية عائشة املنّوبيّة امللقبة بالسيّدة
(ت 1267 /665او 1296 /695؟) فقد كانت
تزعم أنها من بني األولياء الذين أخذوا الطريقة
عن سيدي بلحسن نفسه بل إنه تذهب إىل أنها
التقت باإلمام الشاذيل ،حقيقة أو خياال ،وهو

أو بضواحيها .ولع ّل األهميّة املتزايدة ملثل هذا
الدور تتضح أساسا من خالل ظهور الحاجة
الروحية والرتبوية وربما النظرية لدى بعضهم
إىل تأسيس زوايا خاصة بهم منذ القرن XIII/
 VIIلعلها أوىل املؤسسات الصوفية " املستقلة
" ظهورا بمجال إفريقية(= تونس).
ومن بني هؤالء املتصوفني نخص بالذكر:
 عمر الجاسويس(ت )636/1238امللقب"بشيخ الفقهاء" ،وكان يرشف عىل "ميعاد"
بمدينة تونس ملا كان يحوزه من "معرفة
بآداب الطريق واحكام الرتبية" عىل حد تعبري
ابن الصباغ.
 وسالم التبايس(ت" )642/1244صاحبالزمان" و"قد كان علمه كله يف التوحيد" ،وتع ّد
زاويته التي استضافت الشاذيل أول قدومه إىل
تونس يف حدود سنة  ،620/1222وقد كانت
ببلدة املرصين( شمال غربي الحارضة) من
أقدم الزوايا بإفريقية ولعلها أولها ظهورا.
وسيتواصل التقليد الشاذيل يف الزاوية التباسية
عرب السلسلة الوالئية التي ستنحدر من نسل
التبايس.
 ومحمد الفايس(ت  )659/1261وهو مناألولياء املصنفني ،يبدو أنه طرح رؤاه العرفانية
يف كتاب له لم يصلنا هو كتاب "حُ سن املآب".
 ومحمد القرطبي(ت )661/1263وهوممّ ن تبع الشاذيل وهاجر معه إىل مرص ،كلفه
"برتبية املريدين وإسالكهم" ،وتخ ّرج "عىل
يده" ما ال يقل عن "  500رجل كانوا من أولياء

الله ".
 وعيل الحطاب(ت )671/1272تصدّرلتدريس علم التصوف بمسجد الصفصافة،
مركز الصوفية املشهود بمدينة تونس" ،يع ّلم
السنّة وطريقة األولياء" وانتهى إىل مبارشة
املهام نفسها بمستقره بالبحرية ( سهل
املرناقية).
 وحسني السيجومي (ت 674أو 681/1275أو  )1282انتصب للتدريس
بمسجد الصفصافة "ديوان األولياء"
بمدينة تونس حيث "كان يفيد اإلخوان يف
علم الديانات" كما يقول نص مناقبه مما
أكسبه لقب األستاذ وتخ ّرج عىل يديه فقهاء
وعارفون.
 وعبد الوهاب املزوغي (ت)675/1276صاحب "التجويلة" األندلسية الشهرية،
قىض ج ّل حياته يف تدريس"التوحيد والقرآن
والتجويد والفقه واملعقول" ،وتوافد عليه لذلك
"أهل الفقه والتصوف " فضال عن "سكان
الخيام" ،وقد تمركز لهذا الغرض بمسجد أبي
عبد الله األنصاري بربض باب األقواس خارج
باب سويقة بتونس.
 ومحمد الحبيبي( ت" )693/1294فتحالله عليه بالعلم املوهوب والعلم املكسوب"،
وهو من كبار املرشفني عىل تربية املريدين.
علما ّ
أن العلم املوهوب يف املعجم الصويف ليس
ّ
وأن العلم
غري العلم اللدني أو علم الباطن
املكسوب ليس سوى الفقه أو علم الظاهر
مما يشهد بانتماء الحبيبي إىل صنف األولياء
الفقهاء.
 وعيل ُالقرجاني(ت" )681/1282القطب
الكبري" "شاذيل زمانه" ،كان له من املهارات
العرفانية والكفاءة العلمية ما ّ
أهله عىل ما
يبدو لالضطالع بدور نظري وتربوي يف دفع
املرشوع الصويف املحيل خالل القرن VII/XIII
من املحتمل أن يكون طالئعيا ،وهو الدور
الذي شهد له به معارصه حسني السيجومي
بقوله":وجدت الشيخ عيل(القرجاني)
باملدرسة التوفيقية ،وكان عاملا بأرسار الشيخ
أبي الحسن الشاذيل ،وكان فقيها عارفا ،ما
سئل عن يشء إال أجاب عنه  ...وكان أيضا
تاليا لكتاب الله ،ع ّز وج ّل ،ويعرف معانيه
ويفهم دقائقه".
 ومايض بن سلطان(ت)718/1318تلميذ الشاذيل وأحد متصويف جيل الرعيل
األول من حملة العلم األربعني الذين الزموا
ا ُملريس(ت )685/1286بمرص حتى وفاته
وأحد أبرز الذين تواصل معهم التقليد الشاذيل
بتونس ومن أبرز تالميذه البطرني سالف
الذكر.
ولن يقترص التأثري الشاذيل عىل مجال
إفريقية وتونس وإنما سيجتاح املجال املغاربي
بالكامل ،إذ نعرف مثال ّ
أن مدينة فاس كانت
تحتضن يف القرن XIV/VIIIواحدا من أبرز
أقطاب املدرسة الشاذلية باملغرب هو ابن عبّاد
ال ُّرندي(ت )792/1390شارح كتاب "الحكم
العطائية".

خاتمة

هذه هي حصيلة البناء االفرتايض يف
معظمه لسرية أبي الحسن الشاذيل ،حاولنا
تمتينه باالعتماد عىل جملة املصادر املنقبية
والتاريخية التي اهتمت بإعادة تشكيل سريته
وهو مع ذلك بناء يظل ،رغم ما توصلنا فيه
من تدقيقات ،نظرا إىل أحادية هذه املدونة
وغياب املصادر املقارنة التي تساعد عىل
اختبار مدى تاريخية الخرب املنقبي اعتبارا
لتعارض مقاصد هذا النوع من النصوص مع
حاجيات املؤرخ.
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“يعانقها الضياء” لوحيدة الداليل...
نصوص تسرتجع ترددات الروح والفن
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هيام الفرشيشي

تحملنا اىل ملعان الدهشة  ،إىل منظور مختلف عن السائد.
وبذلك فاللحظات القوية التي تنبعث من هذا النص ال تعرب
عن التصدعات أو الفزع من الزمن أو فقدان االنسجام ،بقدر ما
تعكس تحويل الهشاشة إىل قوة ،حتى أنها تمنح النص طاقة
خالقة نستشف من خاللها راحة الروح.

بعد ديوانها “ رفيف الخزامى” الصادر يف  2019أصدرت
الشاعرة التونسية وحيدة الداليل ديوانها الثاني “ يعانقها الضياء”
يف  2021الصادر عن دار الوطن العربي للنرش والتوزيع يف 115
صفحة .ووحيدة الداليل هي أستاذة عربية من ربوع القرصين،
متشبعة بصور بيئتها ،تستمد عمق تعبريها من املوروث الفني
والثقايف اإلنساني فحرضت يف نصوصها شخصيات جونو
وفولكانوس ،وفينوس ،ونبتونوس ،وجوبيرت ،ومنريفا ،وزفس
 ،كما حرضت ايقونة املوناليزا ،ومن الرتاث العربي حرضت
شخصية شهريار.

أهازيج الروح

تسرتجع الشاعرة رنني األهازيج وصدى املواويل وهو
اسرتجاع مرتبط بأصوات تبعث الفرح و االنرشاح وأخرى
تنبعث منها آهات الروح  ،هي أصوات مرتبطة بعمق كلماتها
والطريقة التي تنشد بها ولكن إيقاعها يرتدد دون انقطاع.
الجانب املوسيقي واإليقاعي هو الذي يجعلها حارضة يف الذهن.

صورة الغالف

حني تلقي نظرة أوىل عىل غالف الكتاب يجذبك لون العنوان
باألصفر ،فهو لون الطاقة والنور واإلطاللة عىل العالم الخارجي
من خالل إطار النافذة عىل صور الطبيعة الخصبة الناصعة..
ويتخلل خرضة الطبيعة لون املاء يف األسفل ينعكس من خالل
لون السماء مما يخلق انسجاما وامتزاجا بني العوالم األرضية
والعلوية يف تآلف حيوي ...واالمتزاج بني اللونني ولد الغطاء
الطبيعي األخرض املتسامق .وكأن الطبيعة ولدت من الفضاءات
العلوية كلما غمرها نور الشمس السماوي .هذا إىل جانب صورة
الستارة عىل يمني املشهد ولونها األريض البني،
وهو الرتبة األوىل التي تدعو إىل معانقة املاء
السماوي والنور ،لون يستحث الجهد والحركة
لرسم لوحة الحياة الخصبة امللونة …

صدى األهازيج ال تغب
عن خاطري
رجع املواويل
رسبلة الليل األنيق

انعتاق الذات

فضاء الضياء..

تتوق الشاعرة إىل الفضاء الرحب الالمتناهي،
حيث النور ال يحجب متخذة مركبا مجنحا حيث
املدى ماء عائم ،ولكنه الالمادي الغاطس يف
الضوء ..وكأنها تتوق اىل جوهر الحياة وروحها
الشفافة وهي تتنقل بها عىل أرشعة الرؤى،
منتقلة إىل عالم نقي يصقل بلور الندى عىل كف
األثري فينتزع الجانب املادي من النفس ويرتك
الجوهري.
ال تلم
ال تلم…
إنني فتحت املنافذ،
كنسا لكل عتمه،
حلقت نحو املدى
مركبي ،تعاىل جنح،
أرشعة عىل كف األثري،
تصقل بلور الندى،
ال تصادر توق زهرة لألفق
فالشاعرة تعكس حالة الصفاء املطلقة وهي حالة خاصة ال
تقبل اللوم ألنها تستدعي جمالية الروح ال مادية األشياء .وبذلك
فاملعاني يف قصيدتها رومنسية تربط بني عنارص طبيعية تنمو
لرتنو لألفق  ،والفضاء املطلق ،فهي انعكاس الذات الوجدانية
العميقة يف بحثها عن الحقيقة األسمى.

عوالم الطفولة
تمثل الطفولة حالة رمزية تبلور امتالك الطبيعة والكون،
فالطفل يرى العالم الخارجي مطلق االمتداد ،غري مقسم ،وليس
بحوزة أحد ،وبذلك تستعري مزاجها الطفويل لتسرتجع الفضاء
الرحب الذي يحتوي شغفها يف االرتواء ،وتوظيف كل الصور
املرئية وكل الكائنات األرضية والسماوية سخرت لها ويرست لها
مسالك الجمال.

وحيدة الداليل

ليس يل..
ليس يل طفل وال طفله،
غري أن كل الرياض
زهري ونبت يدي
كل املجرات والنجوم
جرسي
كل السواقي ،كل املنابع
حبات عرقي

وسأظل،
عىل مر الزمان طفلة
فقد وظفت رمزية الطفولة لتوليد الطاقة الداخلية التي
تمنحها املعنى الحقيقي الربيء للحياة ،متجاوزة سطحية املادة.

انسجام الذات

توظف الشاعرة اللون األبيض الصايف كداللة عىل الجمال
أو بزوغ الخيط األبيض من الخيط االسود .فهو لون يتآلف
مع الصفاء والسالم .فلماذا نحبذه يف الطبيعة ويشكل غواية
نرسيسية وفتنة بالبياض ونمجه حني يشيب الشعر وهو يرسم
خيوط الحكمة؟!
بتالت النرجس
وبانت عىل املفرق
بني السواد
ذوائب ثلج جميلة
تطل حيية
قيل:
هي السنون
تمر رساعا
لكني أراها
يا للبهاء
وريقات نرجس
وسط الخميلة
إن اكتشاف البياض وريقات تظلل الخميلة رؤية بعني
طفولية حاملة توقظ فيه جمالية ما ،وتعكس تعففا من قيم
املجتمع نحو األشياء وتلقائية يف اإلحساس باأللوان  ،رؤية

حني تتناول لحظات تجيل الذات بعد مكابدة وانعتاق فهي
تحول فكرتها عن انفراج الذات من خالل التطهر حتى أننا
نستشف انهمار الدمع حد تذوق ملوحته واستعادة طعم ماء
البحر ،ولكنها تربط بني األلم واالنبعاث والحركة الروحية
املنتشية ،وكأنها تعرب عن لحظة والدة القصيدة.
أي روح تولد من ذوب للغيوم
من دموع للبحار
وانفتاح للدروب
وبعث من تراب يراقص السماء
من هسيس القطر للمتعبني الغرباء ؟

توظيف عبارات شعرية غنائية

وظفت الشاعرة بعض املقاطع الغنائية لتسمع القارئ
موسيقى الكلمات الخارجة عن ايقاع الواقع ،من خالل
استهالل بعض قصائدها ،لذلك استهلت نصها “أيا شهريار”
باملقطع الشعري الغنائي “ أيا شهريار الحكاية” ،واستهلت
قصيدتها ال تلم بمقطع “ ال تلم”  ،وقصيد خلف اآلفاق عبارة
“كن صديقي”...
وبذلك رافقت املوسيقى الشعر ،وكأن الشعر انبثق من
املوسيقى وأصغى إىل اإليقاع املتواتر  ،يردد اإليقاعات الروحية
ذات البعد الفني الثقايف ،فلم ننصت من خالل قصائدها إىل ايقاع
املطر ،املوج ،صوت الريح الغاضبة وحركته الرسيعة .فالشعر هو
النشيد وهو الغناء املكتوب  ،فالروح الشعرية اقرب للموسيقى
امللتصقة بالذاكرة ألنها تحيي األلحان الكامنة املضبوطة…

الخاتمة
الشاعرة وحيدة الداليل تكتب الثورة والخيبة والحلم والتيقظ
تتغنى بجمال املوناليزا ،وتؤنث اللغة ،فال عالم دون تأنيث مبجل
وقور يف قصيدتها “تدليل” ،تستعني بالرمز لرتسم بعض الصور
النفسية املشفرة ،تتداعى الكلمات كعقد انفرطت حباته يف
غياهب الذاكرة ولكنها تعيد البحث عنها بحثها عن معان ناصعة
وصور مضيئة ،تستدعيها من عقلها الباطن من خالل اللغة
التصويرية .تستخدم لغة الذات يف تأملها وعزلتها ويف منظورها
الخاص ،ال يعنيها تمثيل املعاني ومحاكاة الصور السائدة ،بل
تنسج الصور الحية فال تردد غري صدى صوتها..

maghrebstreet@gmail.com
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نص مفتوح على قراءات ع ّدة :
ّ

للقاص أمحد بن إبراهيم
قراءة
تأويلية يف قصص "يدك ال تعرفني" ّ
ّ
منى أحمد البريكي

"يدك ال تعرفني" مجموعة "قصص" مجموعها 11
أقصوصة صادرة عن دار املنتدى للثّقافة واإلعالم سنة 2021
عدد صفحاتها  135وعنوانها هو عنوان األقصوصة األوىل من
الصفحة  9إىل ّ
ّ
الصفحة  .18أمّ ا لوحة الغالف فهي للفنّان
التّشكييل خليل قوبعة .اختار الكاتب أن يسته ّل الكتاب
بإهداء لألصدقاء الذين ساعدوه بالنّصح واملراجعة تلته
ّ
والصحفية وحيدة املي.
مقالة لألستاذة الكاتبة

غارق يف الوحل ،وبعضها غارق يف املاء محاط بأشياء مهملة.
) ليصبح "املكان يف اإلبداع هو الكتابة ذاتها ".كما يقول
املغربي أحمد بوزفور.
فقد استعمله أحمد بن إبراهيم تارة فضاء زمكانيّا
منغلقا يتّحد ض ّد ّ
الشخصيّة فيزيد يف تأ ّزمها النّفيس وشقائها
الجسدي يف إشارة إىل فداحة واقع كافكاوي تعيشه ،وينتهي
بموتها أو انتحارها معنويّا أو مادّيا يف نهايات ِسمتُها املفارقة
وكرس ّ
توقعات القارئ ،وطورا فضاء للثّورة والتّحدّي يساهم
ّ
يف نحت الشخصية ويمدّها بالقوّة لتقاوم وتنترص.

الس ُد بطريق ّ
بدأ ّ
شقها الكاتب؛ وهو يحاورها ويمنحها
ّ
ّ
حق الكالم يف القصة األوىل بطريقة تحرتم البناء القصيص
الكالسيكي وفقا للتّسلسل ال ّزمني لألحداث ،مع االنزياح
للوصف التّذ ّ
كري وفق منهج مدروس كان فيه ّ
السد رابطا
يكرس ال ّزمن التّصاعديّ ليتشابك مع الوصف ويرب َز صور
األحداث من وجهة نظر ّ
الشخصيّة ال ّرئيسيّة املتك ّلمة يف
ّ
القاص باالستغناء عنها ليعطي الكلمة
النّصوص ،ويفاجئنا
ّ
للسارد العليم كما يف األقصوصة األوىل من ص 9إىل ص15
(أحببت أبي /..انتبهت لنفيس /..رأيت نفيس .).
ويتغي ّ
ّ
السد باستعمال ضمري الغائبة املفردة
هي (استفاقت من غفوتها /. ..أخذتها نوبة
من ّ
الضحك / ..الحت لها خياالت )..حتى نهاية
األقصوصة يف ص .18
وأستُعم َل نفس البناء ّ
السدي باألقصوصة
الثّالثة "للمطر لون واحد " التي بُدئ فيها الحكي
ُ
(22رأيت ..صلبوني ..ك ّل ما
بضمري املتك ّلمة ص
أذكره ..أنا إىل اآلن تائهة) ..
ويف ص  24يأخذ الكاتب بزمام ّ
السد فيخربنا
ّ
الساردة األوىل ويواصل حكاية
عن إيمان أخت
ّ
الصفقة ؛ وهي ما تزال
عائشة مع ال ّزواج
تسائل أمومتها البائسة وطفلها نتيجة زواج
َ
جئت للوجود وأنا
فرض عليها (متى ؟ وكيف
مازلت فاقدة لعنفوان الوجود؟) ص  22إضافة
إىل سرب أغوار ّ
الشخصية والتّعبري عن انفعاالتها وتساؤالتها
وانشغاالتها املختلفة من خالل استحضار صور قاطرة
كامريا متح ّركة تتبع األحداث لحظة وقوعها بأفعال حركيّة
يف زمن املونولوج الدّاخيل ا ّلذي يش ّكل إضافة لل ّزمن النّفيس
التّخيييل ف"يصري ال ّزمن إنسانيّا بقدر ما يت ّم التّعبري عنه من
ّ
ويتوفر ّ
السد عىل معناه الكامل حني
خالل طريقة رسديّة،
ّ
ويؤسس دالالت رمزيّة
يصري رشطا للوجود ال ّزمني، *1* ".
ث ّرية تجعل القارئ يتضامن مع املرأة بطلة أغلب القصص
يف هذه املجموعة ،فيعيش معاناتها مع أب متس ّلط رافض
يعتربها قنبلة موقوتة ،ساعيا للتّخ ّلص منها بتزويجها
وترويضها ومتح ّكما يف مصريها ،وبني مجتمع أبويّ يرفض
ثورتها ويئد أحالمها ويتخ ّلص منها بأشكال مختلفة كما يف
أقصوصة " للمطر لون واحد"ص  .. 22لتكون مج ّرد رقم
يف سجّ الت الحالة املدنيّة عىل قارعة بالد تأكل أكبادها وكما
يقول ال ّروائي إبراهيم الكوني " :البليّة لم تكن يوما يف أن
ّ
ّ
كالشاة قبل أن تلفظ األنفاس
ولكن البليّة يف أن تنزف
تموت ،
لتموت".
إذن ،تتداخل األزمنة وآليات التّخييل الفنطاستيكي
وال ّذاتي ليقدّم لنا أحمد بن إبراهيم فضاء رسديّا يندرج
ضمن املنحى التّ
جريبي يف األدب  ،وهو منحى يجعل القارئ
ّ
ّ
مشاركا وباحثا يف ما وراء الكلمات مفككا شيفرة األحداث
والفضاء املتش ّ
ظي زمنا ومكانا .فهو يقول يف أقصوصة "قلم
ّ
ّ
ّ
بالصرب
ورغيف" ص (32أنا رجل يدعوكم غرورا إىل التحل
وبالبصرية".
نص مفتوح عىل قراءات عدّة " ّ
فهو يريد تقديم ّ
نص ال

_3إشكالية العنوان

ّ
السردي لألقاصيص
 _1البناء

أحمد بن ابراهيم

ينتهي بنهايتي ،بل أن نبحث عنه يف
الحياة .قطعا سنجده".
إنّه يبحث عن ل ّذة الن ّ ّ
ص البعيد
عن "األسطورة ال ّرجعية القديمة ا ّلتي
تجعل القلب مضادّا لل ّرأس ،واالنطباع
مضادّا لالستدالل والحياة مضادّة
للتّجربة*2* ".

ّ
السرد
_2فضاء

ر ّ
كز الكاتب عىل الفضاء وجعله شخصيّة مؤثّرة ومتأثّرة
ّ
باألحداث منذ أوّل ّ
نص (نزلت تجري عرب الطريق املعبّد ،من
طريق أن يتك ّلم ومن ّ
حق ال ّ
ّ
حقه علينا أن نسمعه ونسمع
ّ
ُ
حكاياته… كثريا ما وصلتني ولولتك أيّها الطريق… أنت ال
تعرف يدي أيّها ال ّ
ّ
بقصة "قلم ورغيف" ص31
طريق) ..مرورا
ّ
( أرى منازلنا تميض إلينا نحن الشفاء… وقد بنيناها حجرا
حجرا ،ولكن أيّ حجر؟ أن تقتلع حجرا غارقا يف األرض ،يجب
أن تمتلك الكثري من مكر املعرفة… كي تتجدّد ال تسقط عىل
مرمى رصخة من شاطئ جديد ومقهى يتّسع لدوران رأسك
والمتداد قدميك .من سيؤ ّرخ نضالك؟ من له القدرة عىل
غربلة التّاريخ؟ ) وصوال إىل ص  114يف أقصوصة "بني بارقة
وأخرى"(النّاظور/املدرسة/الربج/املدينة العتيقة /ال ّليل
املقدّس) .وبصفحة  (115بديارها وحوانيتها وساحاتها
الصغرية ا ّلتي يحتضنها ّ
ّ
السور ،رأيتها مثل جمرات ميّتة
وأخرى تحترض… /وباقي األماكن األخرى املتناثرة يف فوىض
خارج ّ
السور تبدو يل كحجارة صغرية وحصيّات تنتظر من
يرفعها… /نافذة غرفة نومها املط ّلة عىل ّ
الشارع ّ
الضيّق
أرجواني ال ّلون ال ّراقص مع نسيم بارد
يحت ّل فضاءها الستا ُر
ُّ
ّ
والشمس الهادئة تتد ّرج نحو وسط ّ
السماء من حني
خفيف،
آلخر تغشاها سحابة تائهة تم ّر يف تثاقل أو تم ّر تحتها بعض
طيور مرسعة ربّما نحو مواقع ال ّ
ال ّ
ظالل…).
ّ
قصة " ألواح وطني " ص 121فاملكان يتعانق
أما يف
بال ّزمان ( صباح رماديّ … األكواخ تتح ّرك واألحواش ّ
التابية
صارت زلقة ..أكواخه تشبه صناديق خشبية متآكلة بعضها

يقول الفرنيس رائد التّفكيكيّة جاك دريدا ":ال يشء خارج
النّص ".وانا أستعري جملته ألقول عكسها ك ّل يشء ّ
يلخصه
العنوان"
فالعنوان عتبة أوىل وخيط ناظم بني القصص اإلحدى
عرش ،وقد جاء جملة اسميّة تقريريّة فيها خطاب ملخاطب
مفرد يحتمل التّذكري كما التّأنيث"يدك" فقد تعمّ د الكاتب
عدم شكلها خالفا لبقية مفردات الجملة .لتحيل عىل ال ّرجل
كما تحيل عىل الحياة.
املبتدأ "يدك" :مر ّ
كب باإلضافة والخرب" :ال تعرفني"
مر ّ
كب إسنادي فعيل جاء يف صيغة النّفي ليحيل عىل مستويني
أ_ اليد :وقد تواضع العرب عىل دالالت عدّة لها فهي اليد
ال ّ
طوىل وهي "يد العون " وهي" يد العقاب" فاليد ا ّلتي تمسك
ّ
القلم يمكن أن تمسك القلب فتعرصه ،واليد التي تربّت عىل
الكتف يمكن أن تكرسه ،واليد التي تبني اإلنسان واملجتمع
بإمكانها أن تهدمه .لذلك ربطها الكاتب باملعرفة من عدمها،
فيد ال ّ
طريق ا ّلتي ال تعرف ّ
الساردة هي نفسها يد والدها ا ّلتي
لم تحضنها يوما ولم تتقبّلها ولم تسع مطلقا الحتوائها أو
توجيهها أو دعمها ،فهي مج ّرد (أنثى الجندب / ..ظ ّلها امللقى
أمامها كصورة ال تشبهها /..كحلزون مريض…) الرتباطها
بتفكري ذكوريّ مريض وعقليّة متخ ّلفة تجعل من املرأة
"زريعة إبليس" كما يقال ،وتنظر فقط إىل نصفها ّ
السفيل(
إنّها انفجاري وانفراجي وأنا كما ترين يف عنفواني )..ص
ّ
الحس وغرائزها لك ّل ذلك هي ال تعرفها وال
 26وجمالها
ترى روحها وعقلها وكيانها ،بل تختزلها يف جسد يتاجر به
الجميع أبا وزوجا وعشيقا ووطنا أيضا .ك ّل عىل طريقته
وحسب أهوائه ونزواته.

_4الخاتمة

إن الكالم "بكثافة ّ
أختم بالقول ّ
الشوك ا ّلذي تخبّئه عضلة
ال ّلسان بحسب تعبري إبراهيم الكوني ،حني يصبح مج ّرد
تربيرات واهية لواقع أليم يشري إليه الكاتب ويحفر عميقا
يف سرب أغوار شخصيّات قصصه ا ّلتي اهتمّ ت بعوالم املرأة
خاصة ّ
ّ
وعبت عن نسويّة يخوض نضاالتها من خالل كل ما
يكتبه ملمّ حا ومرصّ حا.
وأرى أن ثمّ ة إبداع يحتاج إىل عدّة قراءات وتأويالت يف
مقاربات نقديّة تف ّكك وترشح تيمات ومضامني تط ّرق إليها
ّ
القاص باقتدار.
-------------------------الهوامش
ّ
ّ
والسد الجزء األوّل ،الفصل الثالث
* *1بول ريكور ،ال ّزمان
ص 95
ترجمة سعيد الغامدي وفالح رحيم عن دار الكتاب الجديد
املتّحدة2006 ،
* *2روالن بارت "ل ّذة الن ّ ّ
ص " ص  ،49ترجمة د .منذر عيايش
عن مركز اإلنماء الحضاري .الطبعة 1992\1
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ِ
ولثقافة القرب
حقيقي ملبدأ الفعل الثقايف
تفعيل
ٌّ

فاخر بن سعيد

تحت شعار جميل «نسائ ُم القراءة» انطلقت
فعاليات املهرجان الوطني ملصيف الكتاب دورته
 29هذه السنة ويمتد من  15جويلية  2022إىل
 20أوت .2022
وتعمل شبكة املكتبات العمومية عىل نصب
خيام تحتوي عىل مجموعات هامة من الكتب
يف الفضاءات الخارجية تقدم خدمات اإلعارة
املنزلية واإلعارة عىل عني املكان وخاصة تنظيم
أنشطة وتظاهرات ومسابقات وورشات يف
الكتابة والقراءة واملرسح ...باإلضافة إىل فقرات
تنشيطية راقصة ترفيهية تخلق حركيّة ثقافية
هامة تساهم يف تحقيق ثقافة القرب وتعمل
عىل ترسيخ عادة املطالعة كممارسة ثقافية
ثابتة يف املجتمع التونيس .كما من ميزة وقوة
هذا املهرجان هو ترشيك العائلة وتحفيزها من
خالل رصد جوائز واشرتاكات مجانية.
أُحدثت هذه التظاهرة يف إطار التحفيز و
الرتغيب يف املطالعة و ذلك بمشاركة كل من
املكتبات العمومية (املكتبة العمومية بصواف،
الناظور ،املكتبة العمومية لألطفال زغوان ،برئ
مشارقة ،املكتبة العمومية بالزريبة ،املكتبة
العمومية بالفحص ،املكتبة العمومية بجبل
الوسط )..واملكتبات املتجولة  1و  2وفق ما
أفادت به فاطمة صخري مديرة املكتبة الجهوية
زغوان ومديرة هذه التظاهرة التى انتظمت
بالتعاون مع وزارة الثقافة وادارة املطالعة
العموميّة .
وبالنسبة لوالية زغوان فقد تم االستعداد
لهذه التظاهرة املهمة بعقد اجتماع مع أمناء
املكتبات بالجهة الذي تم االتفاق فيه عىل مزيد
تفعيل ثقافة القرب ودعم الالمركزية يف محاولة

عرض االفتتاح
لتغطية كامل معتمديات الجهة وكل التجمعات
السكانية ،حيث تتوىل كل مكتبة عمومية تقديم
برنامج خاص بها ينفتح عىل محيطها ويراعي
خصوصيته.
وقد انخرطت كل املكتبات العمومية يف هذا
املهرجان فكان الربنامج عىل النحو التايل- :
املكتبة العمومية أطفال زغوان من 18جويلية إىل
غاية  27جويلية املكتبة العمومية ببرئ مشارقة
من  20جويلية إىل غاية  30جويلية 2022
املكتبة العمومية بالزريبة من  26جويليةاىل غاية  28جويلية - 2022املكتبة العمومية
الفحص أطفال من  26إىل  27جويلية 2022
املكتبة العمومية بالناظور من  2أوت إىل غاية 4أوت - 2022املكتبة العمومية بجبل الوسط من
 3أوت إىل غاية  5أوت - 2022املكتبة العمومية
بصواف من  12إىل غاية  15أوت - 2022املكتبة
املتنقلة 1من  11إىل  12أوت  2022بالسجن

املدني بصواف -املكتبة العمومية الفحص
شباب وكهول من  8أوت إىل غاية  15أوت 2022
أما برنامج املكتبة الجهوية فكان بالرشاكة مع
املكتبة املتنقلة  2وذلك من  15جويلية إىل غاية 8
أوت  2022تقول مديرة املكتبة الجهوية زغوان :
حاولنا فيه تغطية جميع الفضاءات التي
يتواجد بها املواطن من محالت تجارية خاصة
واملنتزهات العائلية العامة والخاصة والتجمعات
السكانية الكربى مثل التجمع السكني للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي . ..كما سعينا إىل
كفالة الحق الثقايف للجميع من خالل ترشيك
املناطق الريفية املحرومة من التنمية الثقافية
بالتعاون مع مندوبية الرتبية بزغوان فكان
لنا لقاء مع تالميذ املدرسة الريفية برئ حليمة
يوم  19جويلية  2022وتالميذ املدرسة الريفية
املناقع يوم  27جويلية . 2022
ولتحفيز النمو الدماغي السليم للطفولة يف

سن مبكرة قمنا بتقديم أنشطة تعزز مهارات
القراءة والكتابة املتعلقة بتنشئة األطفال يف
مرحلة الطفولة املبكرة من خالل زيارة بعض
مراكز الطفولة بالتعاون مع مندوبية املرأة
والطفولة وكبار السن .إىل جانب الحمالت
التحسيسية املوجهة لألولياء والعائالت من
خالل مرشوع ثقافة الطفل تبدأ من العائلة الذي
يتمثل يف إهداء نواة مكتبة صغرية لكل عائلة
مشاركة يف نشاط مهرجان مصيف الكتاب
وذلك من أجل محاولة تحسيس العائلة بدورها
الفاعل والفعال كوسيط بني الطفل واملكتبة.
فتنوعت الربامج يف مهرجان مصيف الكتاب
بوالية زغوان من ورشات خاصة باملطالعة إىل
الحمالت التحسيسية إىل األمسيات الشعرية
والندوات الفكرية ووالوشات التكوينية إىل
املسابقات والعروض الفنية و املرسحية إىل
الورشات املوجهة للعائلة والطفل والسجون
واملناطق النائية ...حيث تميزت هذه األنشطة
بمزجها لتعبريات ثقافية مختلفة تنطلق من
الكتاب وتعود إليه مراعية خصوصية كل جهة
ومست مختلف الرشائح العمرية والفئات
االجتماعية وتنوعت فيه الرشكات من مجتمع
مدني وجمعيات ومنظمات وطنية ومؤسسات
عمومية وخاصة ومراكز الطفولة...
الجدير بالذكر ،أيضا أن املهرجان الوطني
ملصيف الكتاب مجال تتنافس فيه املكتبات
العمومية لتقديم أفضل العروض والربامج التي
يقع تقيمها من قبل إدارة املطالعة العمومية
واملتلقي ويقع تتويج أفضل ثالثة واليات تميزت
ونجحت يف تنفيذ أفضل الربامج املدعومة
باإلحصائيات والشهادات الحية.

مارث تختتم مهرجانها الدولي للشعر العمودي...

فتحية دبش تونس/فرنسا

يسعفني الحظ مرة أخرى وتتزامن عودتي إىل مسقط رأيس
مدينة مارث بالجنوب الرشقي التونيس قادمة من مدينة ليون
الفرنسية حيث اقيم مع حفل اختتام مهرجان الشعر العمودي
بمارث .بعد احتجاب لدورتني بسبب الكوفيد التّاسع عرش تعود
جمعيّة الثقافة البديلة بمارث إىل ممارسة س ْكر الكالم وس َّكره،
بتنظيمها الدّورة الثّامنة للمهرجان الذي كان يلتئم فيما سبق
تحت عنوان مهرجان ال ّلغماني ّ
للشعر العمودي طيلة األيام الثالثة
األخرية من شهر جويلية لهذا العام.
شارك يف هذه الدورة عدد من الدول العربية هي ليبيا ومرص
وسوريا وليبيا والجزائر واملغرب إىل جانب مشاركة جمهورية
اليمن .لعل هذا العدد الذي قد يبدو ضئيال ونحن نتحدث عن
مهرجان دويل يمثل الدليل القاطع عىل ما يعد به هذا املهرجان
من إشعاع وتفرد .تتوسع املشاركة وتخرج من إطار دول الجوار
كالجزائر وليبيا لتتسع أكثر فأكثر وتمتد لتصل مرص واملغرب
اللتني شاركتا يف دورات سابقة إىل حانب مشاركة دولة السودان.
يحرض اليمن يف هذه الدورة فيزيد من إشعاع املهرجان ويعد
بمشاركات قادمة من دول عربية أخرى.
يجدر بالذكر ان هذا املهرجان يقوم عىل جهود جمعية
الثقافة البديلة بمارث تحت إدارة األساتذة الروائي عيل الخريجي
والشاعر عادل الهريس والناشط لزهر لسود .هذه الجمعية التي
ليس حظها من الدعم الحكومي بأفضل من غريها من الجمعيات
الثقافية واألدبية املتخصصة يف تونس .وأن تقوم جمعية ثقافية

محلية وبإمكانيات مادية محدودة بإقامة مهرجان دويل يرشق
متحديا بحب الشعر وحده معوقات التمويل والدعم فذلك مجهود
جبار ال بد من ذكره وشكره .وعليه فإن قدوم الشعراء من دول
مجاورة وأخرى أبعد قليال أو كثريا يعد يف حد ذاته انتصارا للشعر
من جهة الجمعية كما من جهة الشعراء الذين يتجشمون عناء
املسافات وتذاكر السفر باهضة الثمن من اجل االحتفاء بالقصيدة
العمودية.
طيلة أيام ثالث عال صوت الشعر يف فضاء دار الثقافة الطيب
لوحييش بمارث كما دارت أحاديث الفكر والنقد خالل ندوات
تتعلق بالشعر العمودي وأسئلة النقد والرتجمة وعالقة القصيدة
العمودية باليومي .وكانت املشاركات متنوعة قدمتها اسماء
متميزة من تونس وخارجها نذكر منها عىل سبيل الذكر ال الحرص
األستاذ هشام الدمرجي وجمال الجاليص والدكتور محمد عبد
العظيم اىل جانب األستاذ خالد لسود وأبو لبابة الرقي و يوسف
عفط من ليبيا...
ينسدل الستار إذن يف هذه الدورة وتفوز مرص ممثلة يف الشاعر
عبد الله الشوربجي بالجائزة األوىل ومقدارها سبعمائة دينار
تونيس عن قصيدته( )...وأما الجائزة الثانية ومقدارها خمسمائة
دينار تونيس فقد كانت من حظ الجزائر وشاعرها الشاب الواعد
بإبداع متفرد خليل عباس عن قصيدته( )....وكانت الجائزة
الثالثة ومقدارها ثالثمائة دينار فقد كانت من نصيب تونس
وشاعرها سالم الرشيف الذي قلما عاد من مهرجان بال تتويج.

هذه الجوائز وإن كانت قيمتها املادية ضعيفة إال انها القيمة
املادية األعىل التي من املمكن ان ترصدها جمعية ثقافية ذات
تمويل محدود.
دأبت جمعية الثقافة البديلة ويف ختام كل دورة من دورات
املهرجان عىل تكريم ثلة من الفاعلني والفاعالت يف مارث عىل
تنوع حقول اختياصاتهم وكانت هذه الدورة مخصصة لتكريم
لفيف من املربني والناشطني الثقافيني.
اآلن وقد ودعت مارث وجمعية الثقافة البديلة ضيوفهما الذين
بادلوهما محبة بمحبة وقصيدة بقصيدة تنبت كلمات الثناء عىل
جهود الجمعية كما عىل جهود كل الذين حرضوا وأحيوا القصيدة
العمودية يف مهرجانها الدويل وقد نقشوا عىل الذاكرة انطباعات
ال تمحوها األيام .لهذه الشاعرة التونسية حسيبة صنديد قنوني
التي مانت ضيفة مبجلة ووفية للمهرجان تقول  ":لقد قام هذا
املهرجان عىل حب الشعر العمودي وبه ومن أجله فكان رغم
محدودية املقدرة املادية عامرا بحب الكلمة وصدق الصادقني".
يشلركها االنطباع ذاته الشاعر الليبي القدير وصديق مارث الدائم
عمر عبد الدائم الذي بدوره أرس أيل ببالغ سعادته باملشاركة
يف هذا املهرجان التي سماؤه الحب وأرضه الصدق .كما تتوزع
شهوة الدورة القادمة عىل تحديات قادمات وعىس ان تهتم
بعض املؤسسات والذوات املعنوية بدعم هذه الجمعية املناضلة
ومهرجانها الدويل من أجل إقامته كما يليق به وبالشعر العمودي
ومقرتفيه.
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يف العالقة اجلدلية بني املرسح والسينام...

أ.محمد الغريبي

العالقة بني املرسح والسينما تعود إىل
السنوات األوىل من ظهور هذه األخرية :تسجيل
مشاهد صامتة من مرسحيات  ،وقد يستحيل
فهم تلك األفالم وقتها أو اإلعجاب بها ملن ال
يعرف املرسحية مسبقا (نجد الفلم الفرنيس
"هاملت "أخراج كليمان موريس" سنة )1900
الذي يصور مشهد النهاية فقط – وأدت دور
البطولة فيه "سارة برنار "
و"عطيل " فلم أمريكي إخراج "سيتوارت
بالكتون سنة ( 1902يصور مشهد مرصع
ديدمونة فقط ) و"روميو وجوليات " وماكبث
" "ريشارد الثالث "سنة  1908لنفس املخرج
ويوليوس قيرص "فلم فرنيس اخراج "جورج
ميليس " (مشهد اغتيال قيرص ) سنة ...1907
وشيئا فشيئا تطورت العالقة بني املرسح
والسينما وطفا نوعان من العالقات بينهما:
عالقات جمالية بني الفنني وعالقات بني
النصوص املرسحية واألفالم السينمائية املأخوذة
عنها .
وأغلب األنواع السينمائية الكربى انحدرت
من أنواع أدبية كربى سادت يف القرن ( 19األنواع
الروائية العظيمة – روايات مغامرات الفروسية -
الروايات السيكولوجية  -البوليسية والسياسية
 الخيال العلمي والرواية الغرائبية) ،استولتالسينما عىل املادة األدبية (كلمات وحوارات) منذ

البدايات .

السينما وريثة المسرح
املرسح ذلك الفن الجامع "(كل الفنون
توجد يف املرسح بدرجات مختلفة " النحت
املالبس األقنعة واملاكياج ...كما يأخذ املرسح
الضوء واأللوان من فن الرسم أكثر مما يأخذ
من الهندسة املعمارية :اإلضاءة  -لعبة الظالل
 لون املالبس  -املجاالت الضوئية املركزة عىلاملمثلني وحولهم)....
املرسح يبني الفضاء ويزينه ،ينحته ويضيئه
ويلونه ،هو فن الفضاء بامتياز .ومن الخطأ
إعتبار خصوصية املرسح كامنة يف النص فقط.
فاملرسح "أحد األنواع األدبية ،يأتي الديكور
ليقول أن املرسح يالمس فنون الفضاء  ،وقد
ال يكفي كل هذا التعريف باملرسح  :فاملمثل
أسايس والزم بل هو أكثر أساسية من الديكور
وربما أهم من "النص" ذاته (نشري إىل املشاهد
الصامتة مثال) ،لكنه ليس العنرص الكايف "
املرسح مثله السينما ال يختص بفكرة املمثل
"فما بالك بمنظومة النّجم " .الديكور والنص
واملمثل ال تكفي وحدها النجاز عمل مرسحي:
البد من يشء أخر ،البد من اإلخراج الذي هو
تنظيم للعنارص األربعة (الديكور واإلضاءة

والنص واملمثلني) ،هو تنظيم منسجم الجتماع
هذه العنارص ،أي البناء الجمايل والداليل للعالقات
القائمة واملتبادلة بينها لحساب املعني (النص)
هو انجاز لزمن النص ،هو السعي لتحقيق
التوازن بني األشكال والحركات واألضواء
والكلمات ،هو توليفة تجمع بني فنون الفضاء
وفنون الزمن.
•اإلخراج ( :إخراج الفضاء أي كل ما هو
مادي ومرئي يف املشهد ،وإخراج للزمن أي
تسجيل فضاء ما يف زمن معني :هو ترتيب
األشكال والحجوم واأللوان واألضواء يف زمن ما).
لكن ميزات السينما عن املرسح تجعل اإلخراج
السينمائي يف ذات الحني تعبريا عن فكرة درامية
يتحكم فيها الزمن ضمن النص (األفالم الواقعية
تكون أقرب للمرسح فيما يتعلق باملرئي،
فالقصة والشخصيات والتسلسل الدرامي تتقدم
عىل الجمالية  -األفالم االنطباعية تميل إىل الرسم
فهي ذات غنى صوري مؤثر  ،فالصورة ال تمليها
رضورة النص الرسدي).
املخرج السينمائي تعلم من نظرية املرسحي
كيفية إخراج الفضاء والزمن أي اإلخراج ،وهو
ملزم باستخدام مواد الفنون األخرى كلها وأن
يقوم بتنظيمها وبنائها ،عليه بوضع املادة يف
الفضاء والزمن.
وإذا كان املرسح يرمز إىل العالم الواقعي من

خالل ديكوراته ،فالسينما تصور العالم الواقعي
أو الديكورات وتوهمنا بتصديقها( .الديكور يف
الطبيعة أو داخل األستوديو بالنسبة للسينما
واملجرد أو املحسوس بالنسبة للمرسح).
املرسح ورث كل مساهمات الفنون السابقة
له وابتكر اإلخراج الذي هو أداته النوعية ،وهو
ترك بدوره كل املوروثات للسينما إضافة إىل
اخرتاع اإلخراج.
كل الفنون (وبصفة أقل النحت ) تساهم يف
انجاز العمل السينمائي يقول بيار مايّو" :إن ما
يف السينما من قوة وسحر سببه أنها تشبه كل
املواد التعبريية العائدة للفنون السابقة ،لكنها
تضيف إىل تلك املواد درجة إضافية يف ترتيب
الواقع ،مقدمة صورة للتصديق  ،تحملنا عىل
تصديق قابليتها
« Elle n’est pas une image vraie , c’est
une vraie image » J.L.Godard
السينما من بني الفنون األخرى كلها،
هي األكثر نفاقا واألكثر خداعا واألكثر إبهارا
(لعبة املمثل يف السينما لعبة خفية  ،التقريب
الذي تمنحه الكامريا يطلعنا عىل حركة
الشفاه  ،ظالل الوجه وقسماته )...هذا إىل
جانب التطورات التي شهدتها السينما طوال
تاريخها القصري "(لعبة الكامريا يف أملانيا خالل
العرشينات من ق - 20الواقعية الفرنسية
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Franco Zeffirelli

يف الثالثينات  -الواقعية الجديدة االيطالية يف
األربعينات والخمسينات والتي يقول عنها
الروائي غابريال غارسياماركيز" ال يمكن تصور
ما فعلته الواقعية يف الخمسينات لجيلنا ،فكأنما
اكتشفنا السينما من جديد أو هي والدة جديدة
للسينما" ....ثم املوجة الجديدة الفرنسية يف
نهاية الخمسينات .)....
لكن املمثل السينمائي ومهما بلغت
مواصفاته وبراعته فال مفر من مقارنته مع
املمثل املرسحي (املخرج هو الذي يأخذ بيده عىل
مستوى الحوار منتقال من مستوى إىل آخر ومن
لقطة إىل أخرى ،املمثل السينمائي قد يبدو غري
"ذي قيمة") فاملخرج يطلب منه أن يكون مادة
سلبية وطبيعية يسهل استعمالها ،حتى إن
بعض املخرجني مثل  Robent Bressonيرفضون
العمل مع ممثلني محرتفني ويفضلون عليهم
هواة ال يعرفون الكثري عن هذه املهنة (وقد نذكر
هنا دور املمثل التونيس هشام رستم "يف فلم
صفايح ذهب "للنوري بوزيد أثر أوبته من فرنسا
وكان أداؤه يف ذلك الفيلم "عاليا" ربما ليظهر
للمخرجني وللجمهور ما يف جعبته "خصوصا
مع ظهوره األول يف فليم تونيس ،مما جعل عديد
املخرجني يتخوفون منه ويحجمون عن ترشيكه
يف أعمالهم فقد يصعب "ترويضه" فمن الصعب
عليه الخروج من جبة "املمثل املرسحي " ،تبدلت
األمور بعد ذلك و حرض يف  12فيلما تونسيا.

•اإلخراج المسرحي واإلخراج
السينمائي

كلمة "امليز اون سان" ()mise en scène
مأخوذة من الفرنسية وهي تعني حرفيا "فراغ
محدد :هو املرسح) ورقعة األداء هذه مؤ ّ
طرة
بفتحة املرسح التي تحيط به كما يحيط اإلطار
ّ
بالصورة.
ويف السينما تكون " امليز اون سان" أكثر
تعقيدا ( املخرج السينمائي أسوة باملخرج
املرسحي عليه برتتيب األشياء واألشخاص ضمن
فراغ محدد ثالثي األبعاد غري أن هذا الرتتيب
ما إن يتم تصويره حتى يتحوّل إىل صورة ذات
بعدين) .ثم هل يمكن الوقوف عىل "ماهية
السينما" ؟ خصوصية السينما ال تكمن أبدا يف
األشكال واأللوان ( فال ّرسم يقوم بهذا أيضا ) وال
هي عمل عىل الحركة فاملرسح واألوبرا يتعامالن
مع الكلمات والفضاء والحركة.
ّ
نتلمس ماهية السينما ومادّتها
وقد ال
األساسية إال ّ إذا قارناها بأقرب الفنون إليها:
املرسح ،أو تحديدا اإلخراج .وقد ال يقترص
األمر عىل النظر إىل املكونات ( ديكور – نص –
ّ
خاصة باملرسح،
ممثل) فهذه املعايري ليست
ّ
خاصة بالسينما أيضا .وإن
وبالتايل فهي ليست
كانا يختلفان ظاهريّا ،فاملخرج املرسحي كما
املخرج السينمائي يضطلع باملهام ذاتها :اختيار

Akira Kurosawa

الديكورات وترتيبها تنظيم حركات املمثلني يف
الفضاء – إدارة التمثيل – اختيار األضواء،)..
لكن "الحركة يف املرسح تتع ّلق بوضعية املمثل،
أما يف السينما فتتعلق أيضا بمنظور املشاهد"
بيري مايّو – فخصوصية السينما تستوجب وجود
(ضابط للصورة  – cadreurمهندس ّ
الصوت –
مركب الفيلم  )monteurونتيجة ما يقوم به هذا
الفريق يضفي جمالية إضافية وبعدا آخر خاص
بالفن السينمائي .زاوية التميّز تظل هي نفسها
يف املرسح طيلة العرض ،أما يف السينما فزاوية
السمعي – البرصي متغرية ألن ّ
الصورة أو اإلطار
 le cadreمتغري باستمرار وإىل جانب حركة
املمثل ،كما يف املرسح ،تضيف الكامريا بحرية
حركتها وزواياها (حركة أو ثبات – الزوايا
والعدسات – املدّة – مدى اللقطة )...قدرة عجيبة
عىل اإلبهار واإلبحار يف الحلم والوهم والولوج
إىل عالم تنعدم فيه القوانني ،وقد ال يقوى أي
فن أخر عىل مجاراة السينما يف هذا .فالسينما
ال تكتفي بتحريك األشياء املالحظة فحسب بل
هي تحرك معها وجهة نظر املشاهد ،عىل خالف
املرسح الذي يكون فيه املالحظ L’observateur
ثابتا – تتحد السينما مع املرسح يف مستوى
حركة (املمثل الحركة يف املجال) وتظيف إليها
حركة املجال نفسه – وتكون اإلضافات (الكريس
الهزاز داخل قاعة العرض – املشاهدة ثالثية
األبعاد بارتداء نظارات خاصة – القاعات املقببة
أو اآليماكس.) ...
ومع كل تغري يطرأ عىل شكل الحركة ينتج
حتما تغيريا يف معني الصورة ،وإىل جانب هاتني
الحركتني نقف عىل تلك اإلضافة الهامة التي
أسست لها السينما الناطقة :حركة رشيط
الصوت (  – ) Bande sonالذي ينطبق عليه
ما ينطبق عىل الرشيط املصوّر Bande image
و"القط الصوت" بالنسبة لألصوات املسجلة له
نفس دور الكامريا بالنسبة لالشياء املصورة،
وتكتمل العملية مع تلك اإلضافة النوعية :
التوليف  le montageوالذي تمكنت السينما
بفضله بإمكانية بناء عالقات بني الحركات
يف الفضاء و بني الحركات يف الزمن .فاللقطة
السينمائية ال تكتسب معناها وال تخدم املعنى
العام لألثر إال من خالل العالقة الفضائية
والزمنية التي تربطها باللقطات األخرى لبناء
التسلسل املنطقي للرشيط .
ومن هنا فاملخرج السينمائي le réalisateur
يقوم بعمل إخراجي مضاعف "ففي مرحلة أوىل
هو يعمل كما املخرج املرسحي تماما (تثبيت
الشخصيات يف الديكور -توجيه املمثلني  -اختيار
اإلضاءة -الديكورات  )..يضاف إليها ويف مرحلة
ثانية عمل نوعي (اختيار اللقطات السمعية
والبرصية أي عملية بناء الشكل السينمائي :
التقطيع والتوليف).

وماذا عن النص والكلمات ؟

إضطرت السينما يف طفولتها وألسباب
اقتصادية إىل تسجيل أعمال مرسحية أو مقاطع
منها إلثبات وجودها  ،وشيئا فشيئا استقلت
بذاتها وأخذت لها مكانا بني الفنون (انطوت
عىل املوسيقي والرسم واملرسح والشعر وفوق
كل يشء األحالم ) وفيما يتعلق بالرسد أو
النص (قصة  -سيناريو – حوارات )...فالنص
السينمائي ال يرقى أبدا يف عمقه إىل مستوى النص
األدبي (أو املرسحي) ،السينما استعارت من
املرسح "الكلمات" ولغتها كانت وسيلة للتعبري
أو الرتجمة أو وسيلة لتسجيل العرض املرسحي
ومنذ البدايات صورت أكثر من  400فيلم صامت
(أتلف أغلبها ) وقد يكون الهدف الوحيد من
إنتاج تلك األفالم هو "تخليد فن املمثل عىل حد
تعبري املمثلة الفرنسية "سارة برنار "ومع نطق
السينما تغريت العالقة بني النصوص املرسحية
واألفالم السينمائية  :القائم املشرتك بينهما هو
الكلمة املسموعة .وكان املرسح مصدرا ثريا
لنقل أعمال وتحويل مرسحيات إىل السينما أو
االقتباس منها والترصف يف اإلرث املرسحي .ومع
نهاية الخمسينات وبداية العقد السادس من
ق 20أصبح الحديث عن سينما املؤلف مألوف
مع فيلليني –انطونيوني –فيسكونتي – رينيه
– تروفو – غودار – برغمان  -بونويل – هرتزوغ
– فاسبندر ...

•النص الشكسبيري نبع ال
ينضب لالقتباس السينمائي:

كانت أعمال "ويليام شكسبري (- 1564
 )1616هي األكثر إلهاما واألكثر استغالال
من قبل السينما ،ومثلت معينا خصبا ألهل
السينما ،أعمال شكسبري املستعصية يف هيكلتها
التقليدية ،كيف يكون الحال حني االقرتاب منها
وتحويلها للسينما ؟ هل من حتمية للتدخل يف
البناء الداخيل والخاص باملرسحية ؟ ما السبيل
للتحرر من قيود املشهد الواحد والفصل الواحد ،
وإضفاء اللغة السينمائية عىل خلطتها؟.
كثرية هي االنتاجات السينمائية القائمة عىل
مرسحيات شكسبري وكذا االقتباسات الحديثة
والترصف فيها.
يقول" ثريفورتن " املخرج املرسحي الذي
ترأس مؤسسة "شكسبري امللكية "و"املرسح
الوطني يف بريطانيا "أحدى أصعب املشاكل التي
تواجه سينمائي يريد تحقيق فلم مقتبس عن
أي من مرسحيات شكسبري هي تميز الفارق
بني االقتباس وتصوير املرسحية ،االقتباس يعني
معرفة
ماذا ننقل وماذا نرتك من املشاهد والحوارات
عىل نحو ال يرض باملرسحية ويحافظ عىل
فحواها وروحها ....تصوير املرسحية هو مجرد
وضع الكامريا لتصوير ما كان يمكن أن يدور
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عىل املرسح من دون تدخل يف النقل وهذا يؤدي
إىل فشل االقتباس حتى لو تم إقتطاعه ...املحك
األسايس هو كيف يتوجه املمثل إىل الكامريا
مستبدال املشاهد بها؟ كيف يتعامل املخرج مع
املادة ؟ وما هي خطته للحفاظ عىل شكسبريية
النص ؟
اقتباس أعمال سينمائية من اإلرث
الشكسبريي بدأت منذ عهد السينما الصامتة
وشكسبري هو أكثر من شهدت أعماله اقتباسا
وتحويال للسينما (قرابة  400فيلم )
 1900يف فرنسا نسخة مصورة من "هاملت
"بطولة "سارة برنار".
 1907قدم  D.w.Grifithفلما قصريا عن
"ترويض النمرة" (أو ترويض املرأة السليطة)
قريفيث مخرج "مولد أمة "وأب السينما
األمريكية.
وحرية االقتباس بدأت مع بداية نطق
السينما "ترويض النمرة "سنة ( 1929بطولة
ماري بيكفورد ودوغالس فريبانكس) إخراج
سام تايلور (وردت يف الجينرييك عبارة "بقلم
وليام شكسبري مع حوار إضايف لسام تايلور
ولم يكن للفلم شأن سوى الريادة ،وهي أول
مرسحيات شكسبري املنقولة للسينما وهي كذلك
من أكثر مرسحيات شكسبري رواجا عىل املرسح،
لعل موضوعها اإلنساني والحي عىل الدوام
ونماذج الشخصيات التي ال تبليها السنني وراء
ذلك  ،املرأة الرشسة الزوج املروض لها باللني
تارة وبالقسوة طورا  ،بالحيلة وبالقسوة حينا،
هي صورة خلدها األدب الشعبي وتناولها القص
الديني كذلك.
"ترويض النمرة "فلم اسباني وأخر فرنيس
وآخر سوفياتي التزمت كلها بالنص املرسحي
من حيث الزمان واملكان
مرسحية هاملت :نقلت للسينما أكثر من  75مرة فهي تعترب
أشهر وأرقي مرسحيات شكسبري الرتاجيدية
وقد يرد ذلك لطبيعة املرسحية وجوها وطبيعة
شخصيتها األوىل" :هملت " أمري الدانمارك
الشاب الذي رسمه شكسبري عىل نحو من
الغموض يدعو إىل التساؤل حوله  ،انه لغز
مستعيص قد يصعب الفكاك من أرسه –وكثرت
التفسريات والتأويل  :تفسري فرويدي  -تفسري
مادي تاريخي ..
"هاملت "هي من أطول مرسحيات شكسبري
أو هي األطول 3762 :بيتا  ،وإزاء هذه الوفرة كان
البد من االختصار والحذف والتشذيب خاصة يف
السينما – ورغم االستخدام الجيد للعديد من
مفردات اللغة السينمائية عند تناولها ،ظلت
اإلضاءة واألداء التمثييل طاغيني (ظالل املرسح).
من أهم األفالم التي نقلت عن املرسحية
نجد "هاملت " الفلم السوفيتي  -1964إخراج
"جريجوري كوسنتيسييف "ظهر بمناسبة
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يوسف وهبي
االحتفال بمرور  400سنة عىل مولد شكسبري ،
وهو يعتربه أهم فليم إىل جانب فيلم "لورانس
أو ليفييه " ( 1948 -فاز الفيلم ب3جوائز
يف مهرجان البندقية و4جوائز أوسكار يف تلك
السنة) يقول "كينات براناغ " املخرج الربيطاني
الذي أخرج عديد األفالم عن أعمال شكسبريية:
"هاملت "هي محور أعمال شكسبري وإنها
حيث تتوجه املرسحيات األخرى وتنبع "
روميو وجوليات نقلت ألكثر من  50فيلم"ماكبث " حولت للسينما  34مرة"عطيل" 7مرات ....كما أسال شكبري لعاب هولييود فاقتبست
العديد من أعماله  ،وجدت فيها املادة الخصبة
للمعالجة والتحويل والترصف إذ نجد مما نجد
فلم "جوني هاملت "من فئة الويسرتن إنتاج
أملاني أيام طفرة أفالم الغرب األمريكي.
جريمة رشيفة "سنة  1959فلم بوليس
مقتبس من "يوليوس قصري"
يقول "برتولد بريخت"عن شكسبري :أنه
واقعي عظيم يضع أمامنا عىل خشبة املرسح
الحياة كما هي ،مادة خام دون تزويق".
ويقول عنه فرانكو زيفرليل "شكسبري هو
أكرب كاتب شعبي يف العالم وال يهم بأي لغة يقرأ
أو ينطق....أنه عظيم يف ايطاليا كما يف أملانيا أو
فرنسا أو الصني ...وكذلك فأننى أؤمن أن هناك
يشء أخر غري اللغة هو الذي يجعل منه عظيما
 ،أنه عظيم وغري عادي يف التعبري عن اإلنسان
واملواقف "

هوامش هامة
•فيلم "منتصف صيف" أخرج أكثر من 5
مرات من نوع امللهاة يف األدب االنقليزي أخرج
التشكو سلوفاكي "بريي ترنكا" هذا الفيلم
بالدمّ ى وهو الفيلم الوحيد من نوعه ،مازجا
فيه بني عالم العشق واملطاردة بني سادة أثينا
والعالم الشعري الفولكلوري االنكليزي ،وقد
يتفق هذا االسلوب مع حقيقة املرسحية فاملثلني
هم أقرب إىل املهرجني.
•تاجر البندقية " قابلها عزوف املخرجني عن
إخراجها للسينما – فيلم وحيد اقتبسه الفرنيس
"بيري سيلون "سنة (1952وقام املمثل الفرنيس
مشيل سيمون بدور شايلوك) والسبب الوحيد
لهذا العزوف يعود إىل أن شخصية "يعقوب
"اليهودي "فيها ليست ايجابية وكان الحذر
من تحويلها السينما خوفا من تهمة املعادة
للسامية.
مكن شكسبري عديد املمثلني من تقديم إحدى
شخصياته وصيغتها كل بطريقته مختلفة
عن األخرين (ميل جبسون يف هاملت زيفريليل
 – 1990هاملت لورنس أوليفيه – هاملت كنيث
براناغ - ...مارلون بداند ويف "يوليوس قيرص
"1953-أل باتشينو "اللبحث عن ريشارد"...

Kenneth Branagh

•"روميو و جوليات "أوىل روائع شكسبري
دراما رومنطقية يف األدب الغربي ممتزجة فيها
املأساة بامللهاة –وموضوعها حي ونابض عىل
الدوام .
كبار املخرجني اخذوا من شكسبري
فرانكو زيفرليل " :ترويض النمرة " فيلم
أمريكي (1966بطولة ريشارد بريتون والزابيت
تايلور)واعترب هذا الفيلم أفضل ما نقل عن هذه
املرسحية.
روميوجوليات ""1967عطيل 1986-هاملت
(1990بطولة ميل جيبسون)يقول زيفرليل:
"بعد أن تحيا عرشسنوات مع املرسح واالوبرا
وتخرج شكسبري للمرسح  ،يبدو أمرا طبيعيا أن
تستكمل مع شكسبري يف السينما ".
لورنس أوليفيه" 1944 :هنري الخامس –
اخراجه وتمثيله وهو أول فيلم يخرجه السينما.
" 1948هاملت "(وفاز الفيلم يف تلك السنة بـ 3
جوائز يف مهرجان البندقية و 4جوائز أوسكار).
 1955ويشارد الثالث " 1966 -غطيل "أورسون ويلز :
*ماكبث "(1948سيناريو إخراج وإنتاج
ويلز).
*عطيل  1951وفاز الفيلم بجائزة اإلخراج
يف مهرجان كان ولالمانة اقرب لزمن و لواقع
"عطيل "املغربي وصور جزءا كبريا منه يف
املغرب (يف حصن مغادر).
*فالسطاف "( 1966الذي يصبح هنري
الخامس بعد اعتالئه عرش أنقلرتا وكان الفيلم
من بطولته أمام جان مورو وصور الفيلم يف
اسبانيا يف  7أشهر.
*تصوير عطيل Filming Othello 1978
*جرجوري كوزنسييف :
"هاملت " 1964وهو من أهم األفالم
املأخوذة عن املرسحية.
"امللك ليري" ( 1970اخرجها للمرسح سنة
.)1941
كيناث براناغ:
هنري الخامس  -كثري من اللغط حول
اليشء  -يف منتصف شتاء حالك...
*أكريا كريوساوا:
"امللك لري " "عرش الدماء" اقتباسا عن
"ماكبث"
*رومان بولنسكي  :أخرج "ماكبث" يف إنتاج
أمريكي سنة 1971
بيرت بروك " :بوليوس قيرص "فيلم بريطاني
1959
"امللك لري "فيلم بريطاني  /دانماركي 1970

المسرح والسينما العربية :
أفالم عربية اقتبست عن "مرسحيات
شكسبري "
*"شهداء الغرام "1944الفيلم الثاني

Laurence Olivier

تاريخيا الذي ينقل عن مرسحية رومو وجوليت
إخراج وقصة وسيناريو وحوار كمال سليم
ّ
مصت
بطولة إبراهيم حمودة ولييل مراد،
املرسحية واعتمد فيها املخرج عىل الغناء
فالبطلني من نجوم الغناء وقتها.
*"املعلمة  :عن عطيل إخراج حسن رضا
بطولة (يحي شاهني -تحية كريوكا  -نجوى
فواد – محمود املليجي) وكل األفالم التي اقتبست
من هذه املرسحية حملت عنوانها اال هذا الفيلم.
*"أه من حواء "عن "ترويض النمرة "اخراج
فطني عبد الوهاب سنة  1962وتحرر فيها من
زمن النص ومكانه (بطولة رشدي أباضة ولييل
عبد العزيز )
*"وثالثهم الشيطان  :اخراج كمال الشيخ
سنة 1978عن "هملت" (بطولة مريفت أمني
محمود ياسني لييل طاهر ) واملرسحية التي
تمثل يف الفيلم هي "هاملت".
*"املالعني" عن "امللك لري" إخراج أحمد
ياسني عن سيناريو لعبد الحي أديب ومرصت
املرسحية ليتحول امللك إىل مقاول مرصي ،ويتغري
الرصاع من رصاع عىل األرض إىل رصاع عىل املال
(قام بدور امللك املقاول فريد شوقي ) إىل جانب
سناء جميل  -سهري رمزي – مريح فخر الدين).
•الريادة لعميد املرسح العربي :رمسيس
الفرعوني (االسم الذي اختاره لنفسه يوسف
وهبي عندما سافر إىل ايطاليا لدراسة التمثيل )
كانت الريادة للممثل القدير يوسف وهبي
وقد قدم الكثري للسينما املرصية والعربية :
هو أول فنان عربي ينشئ أستوديو للتصوير
السينمائي أستوديو رمسيس سنة 1929
(أستوديو مرص أنشأه طلعت حرب سنة )1935
انتج يوسف وهبي أول فيلم مرصي غري
ناطق "زينب" قصة محمد حسني هيكل وإخراج
محمد كريم (1930بطولة بهيجة حافظ رساج
منري).
انتج وقام ببطولة أول فيلم مرصي ناطق :
أوالد الذوات "إخراج محمد كريم  1932نطقت
معه السينما املرصية بصوته الجهوري األخاذ.
يوسف وهبي الذي مثل "عطيل ""روميو
وجوليات" "شهداء الغرام" وهو ال يزال يف
املدرسة ،وبعد انتقاله للقاهرة ومالقاة محمد
كريم عمل يف السينما وأسس فرقته املرسحية
"فرقة رمسيس "التي تطورت معها لغة
املرسح وأصبحت العربية الفصحى والراقية
هي الطاغية ونافست فرقتي "جورج أبيض
"و"نجيب الريحاني "
كان يوسف وهبي "موسوعيا "فهو قد
ألف واخرج ومثل وانتج للمرسح وللسينما (يف
رصيده التمثييل أكثرمن  85فيلم و أخرج عديد
األفالم السينمائية  :سيف الجالد – غرام وإنتقام
سنة  - 1944بيومي أفندي ... 1949
•وكانت لعديد املخرجني العرب تجاربا مع
املرسح:
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الفاضل الجعايبي
 يوسف شاهني وتجربة وحيدة "بياعالخواتم" 1965عن مرسحية بنفس العنوان
لألخوين رحباني(بطولة فريوز و نرص شمس
الدين )ولم يكن الفلم ذي شان إال عىل مستوى
استغالل األغاني يف فيلم"عودة االبن الضال" مع
ماجدة الرومي.
 صالح ابو سيف اكثر املخرجني تعامالمع األدب (نجيب محفوظ-يوسف السباعي –
احسان عبد القدوس-يوسف القعيد)اخرج فيلم
"القضية"68عن مرسحية لطفي الخويل
 محمد شاهني من سوريا اخرج " املغامرة"عن مرسحية "مغامرة رأس اململوك جابر"
للراحل الفذ سعد الله ونوّس.

•جماعة المسرح الجديد في
تونس والبعد األخر للمسرح :
لجماعة املرسح الجديد يف تونس تجربة
رائدة و متفردة تمثلت يف نقل عدة مرسحيات
إىل السينما بنفس الفريق التمثييل تقريبا وكانت
اإلضافة للسينما التونسية.
•"العرس" سنة  1978إخراج وسيناريو
وحوار جماعة املرسح الجديد (جليلة بكار
– محمد إدريس – فاضل الجعايبي – فاضل
الجزيري ).
•"عرب"  1986إخراج فاضل الجعايبي
وفاضل الجزيري ( تمثيل فاضل الجزيري –
جليلة بكار – ملني النهدي – زهرية بن عمار –
فاطمة بن سعيدان – فتحي الهداوي ) وقد نال
ملني النهدي جائزة أحسن أداء رجايل يف مهرجان
أيام قرطاج السينمائية يف تلك السنة كما أتاح
لنا الفلم الوقوف عىل قدرات النهدي الهائلة
واكتشاف فتحي الهداوي.
ثم واصل الجعايبي املسرية وحيدا وأخرج
"جنون " ثم " خمسون" وقد نظل عىل حرقة
الن مرسحية " العوادة" لم تنقل للسينما،
تلك املرسحية التي يصعب الفكاك من أرسها
وسحرها سواء عىل مستوى املوضوع والتناول أو
عىل صعيد األداء التمثييل الذي عانق فيه املمثلون
الروعة (جليلة بكار -فاطمة بن سعيدان –
كمال التواتي) وقد يعود إليها الجعايبي يوما ما .
الجعايبي الذي خرب شؤون املرسح ودواليبه
ومن حني ألخر تكون له إطاللة عىل الضفة
األخرى  :السينما  .وهو الذي يصح عليه قول
(روبرت فالهريتي) صاحب الفيلم الوثائقي
" موانا وأنوك رجل الشمال"  " :إذ ال يمكن أن
تلتهب النار أو تيضء األنوار أال بعد أن يحدث
تفاعل طويل بني اإلنسان ومصدر إلهامه نتيجة
لحياتهما معا "

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 320الثالثاء  2أوت 2022

الشارع ا لثقافي
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سينمائيات

اإلسم الوحيد الكبري للمخرجني االيطاليني األربعة املشاركني
شاهين بالريش يتوج في مهرجان
بأفالمهم يف املسابقة ،هو جياني اميليو ،الذي يعود بفيلم عن
السينما األمازيغية بالمغرب
الشاعر املثيل “ألدو برينبانتي” الذي اعتقل عام  1968بوشاية
إعداد  :منير الفالح
طبقا لقانون متعسف يعود للحقبة الفاشية.
حصد املخرج التونيس الشاب شاهني
وكان مهرجان فينيسيا قد أصبح منذ سنوات ،البوابة األوىل
بالريش ،جائزة ”أفضل سيناريو“ عن فيلمه
التي تنطلق منها األفالم التي ستصل اىل ترشيحات الجوائز الكربى (األوسكار ،جولدن
الوثائقي ”تمورثيو آزرو ذاكرة القادم“ يف
جلوب..الخ) ،وقد خرج منه خالل السنوات القليلة املاضية 7 ،أفالم ترشحت وفازت
الدورة الرابعة من مهرجان ”تافسوت“
بجوائز األوسكار.
للسينما األمازيغية ،الذي احتضنته املغرب.
يف قسم “آفاق” هناك  21فيلما ،وخارج املسابقة  19أفالم روائية ،وهناك قسم مبتدع
يسلط الفيلم الذي تبلغ مدته  66دقيقة
تحت عنوان “امتداد آفاق” او أفاق ممتدة عل غرار “املنتدى املمتد” يف مهرجان برلني،
الضوء عىل ما يقرب من قرن من التاريخ يف
يضم  9أفالم من بينها فيلم “جنائن معلقة” للمخرج العراقي “احمد ياسني الدراجي،
مدينة أزرو األمازيغية الواقعة يف والية ڨابس
وهو أول أفالمه الروائية بعد مجموعة من األفالم القصرية.
الجنوبية.
ويف قسم “آفاق” هناك فيلم للمخرج الجزائري رشيد حامي بعنوان “من أجل بلدي”
واليوم هجر سكانها هذه املدينة ،يف حني تم
من اإلنتاج الفرنيس.
الحفاظ عىل أطاللها التي تحكي تاريخ من مر
يذكر أن فيلم افتتاح الدورة القادمة الـ ،79سيكون بالفيلم األمريكي “ضوضاء
بها.
بيضاء”  White Noisesللمخرج نواه بومباخ.
لكتابة
سنوات
10
حوايل
األمر
إستغرق
ويسلط الفيلم الضوء عىل محاوالت عائلة أمريكية معارصة التعامل مع الرصاعات
سيناريو الفيلم والحوار ،من مالكه شاهني
الدنيوية يف الحياة اليومية بينما تتصارع مع األلغاز العاملية للحب واملوت وإمكانية
بالريش ،الذي قىض يف البحث وتسجيل شهادات
السعادة يف حالة غري مؤكدة -حسبما أشار بيان صادر عن املهرجان.
من شخصيات عاشت يف العرص الذي غطاه
والفيلم مقتبس من كتاب لدون ديليلو ،وكتب له السيناريو وأخرجه بومباخ .ويلعب
الفيلم الوثائقي.
بطولته آدم درايفر وجريتا جريويج ودون شيدل.
بدأت عملية التصوير عام  ،2013يف لحظة حساسة من تاريخ تونس ،بمناسبة تنظيم
وبومباخ سبق أن شارك بمسابقة مهرجان فينيسيا بفيلم “قصة زواج” عام .2019
أول مظاهرة أمازيغية يف قرية زراوة.
جدير بالذكر أن الفيلم سيعرض ضمن املسابقة الرسمية التي تتنافس افالمها عىل
أستؤنف ذلك عندما اكتملت فكرة الفيلم عام  ، 2019عىل هامش مظاهرة “يوم جائزة “األسد الذهبي” وجوائز أخرى.
ً
قصصا وذكريات
العودة” التي شهدت مشاركة األمازيغ الذين انترشوا يف البالد ،وجمعوا
أما فيلم االختتام سيكون بفيلم «  The Hanging Sunـ الشمس املعلقة» وهو من إخراج
عن ذلك الوقت.
فرانشيسكو كاروزيني ،وإنتاج رشكتي اإلنتاج اإليطاليتني الرائدتني كاتليا وجروينالنديا،
استكشاف
اختاروا
الذين
تونس،
يف
الشباب
األفالم
صانعي
من
هو
بالريش
شاهني
جنبًا إىل جنب مع استوديوهات سكاي ذراع الربمجة األصلية يف جميع أنحاء أوروبا.
ً
أعماق املايض ،وخاصة مايض وتاريخ اللغة األمازيغية ،محاول تسليط الضوء عىل إحدى
الفيلم مستوحى من رواية "شمس منتصف الليل" لجو نيسبو ،وتدور أحداثه املثرية
املحاوالت النادرة.
وسط األجواء النادرة يف الصيف النرويجي حيث ال تغرب الشمس أبدًا ،وهو من تأليف
إختار شاهني بالريش النبش والحفر عميقا يف مغاور الذاكرة االمازيغية بحثا عن ستيفانو بيسيس ،ويلعب بطولته كل من أليساندرو بورجي ،وجيسيكا براون فيندالي،
مشاهد لم تبق حية إال يف ذاكرة من عاشها .لذلك عمد عن وعي وقصد إىل أن يعيد إليها وسام سربويل ،وفريدريك شميدت ،ورافائيل فيك  ،مع بيرت موالن وتشارلز دانس ،وسيتم
نبض الحياة من باب الحنني اوال ومن زاوية ترميم شقوق الهوية واالنتماء ثانيا .وإذا بثه عىل  Sky Cinemaيف وقت الحق من هذا العام.
كانت السياسة عاجزة أمام الذاكرة فإن الفن قادر عىل التحليق بعيدا ووصل املايض
بالحارض بحثا عن "ذاكرة القادم".

مهرجان البندقية يعلن عن برنامج دورته القادمة
كشف ألربتو باربريا ،مدير
مهرجان البندقية السينمائي
الدويل ،عن تفاصيل الدورة التاسعة
والسبعني من املهرجان املقرر
إقامتها يف الفرتة من  31أوت إىل
 10سبتمرب ،وأعلن عن قائمة تضم
عددًا كبريًا من األفالم املرتقبة من
الواليات املتحدة وبلدان أخرى حول
العالم ،والتي تضم عرشات النجوم.
،2022
فينيسيا
برنامج
الذي تم كشف النقاب عنه اليوم
الثالثاء ،يقف يف وجه مهرجان كان
السينمائي املبهر بمزيج مثري لإلعجاب من املالمح املرصعة بالنجوم واألعمال الدرامية
املتميزة واألفالم الوثائقية الجذابة واملشحونة سياسياً ،ويف حني أنه لن يكون هناك
ما يضاهي «توب غان» يف مهرجان هذا العام ،لكن يبدو أن موقع البندقية السينمائي
كقاعدة انطالق للمتنافسني يف موسم الجوائز ال يزال ثابتًا.
سنشاهد يف هذه الدورة أفالما لكبار املخرجني مثل اليخاندرو جونزاليس ايناريتو،
دارين أورونوفسكي ،جياني اميليو ،تود فيلد ،جوانا هوج ،لوكا جوادينينو ،فلوريان
زيلر ،فردريك وايزمان ،سانتياجو ميرت ،وولرت هيل ،بول رشيدر ،كيم كي دوك ،وغريهم،
داخل وخارج املسابقة.
يف املسابقة هناك  8أفالم أمريكية ،وفيلم من االنتاج املشرتك بني أمريكا وبريطانيا ،و4
أفالم إيطالية ،و 4أفالم فرنسية ،وفيلمان من إيران ،وفيلم من كل من بريطانيا واملكسيك
واليابان واألرجنتني.
هناك الفيلم اإليراني “وراء الجدار” للمخرج وحيد جليلفاند الذي سبق أن شارك يف
املهرجان نفسه بفيلمه الروائي الطويل األول “األربعاء 9 ،ماي” وفاز بجائزة اتحاد النقاد
الدويل يف دورة  ،2015ثم عاد يف دورة  2017بفيلمه الثاني “ال تاريخ ..ال توقيع” الذي فاز
بجائزة أفضل فيلم يف مسابقة قسم “آفاق” .وهو يعمل داخل إيران .لذلك يمكن اعتبار
فيلمه هذا املشاركة الرسمية إليران أي أن خرج بترصيح من السلطات .أما فيلم “ال
دببة”  No Bearsللمخرج املغضوب عليه واملعتقل داخل ايران حاليا ،جعفر بناهي ،فليس
معروفا كيف أمكن تهريبه من داخل إيران حيث جرى تصويره كالعادة ،ولكن هذه لعبة
أصبحت معروفة بني املخرجني اإليرانيني والسلطات .والتفاصيل ستتكشف فيما بعد!

المخرج األمريكي "تيم
بيرتون" يتحصل على جائزة
" لوميير" للسينما

سيحصل املخرج وكاتب السيناريو واملنتج
األمريكي تيم بريتون ( 63عاماً) عىل جائزة
لوميري املرموقة يف الدورة الرابعة عرشة من
مهرجان لوميري الذي سيقام بني  15و 23أكتوبر
املقبل يف ليون ،بحسب ما أعلن املنظمون ايوم
األربعاء الفارط.
أُطلقت جائزة لوميري يف عام  2009من جانب
معهد لوميري الذي أداره املخرج برتران تافرينييه
حتى وفاته يف مارس  ،2021لالحتفال بشخصية
سينمائية تقديرا ً ملجمل أعمالها وللعالقة التي
تربطها بتاريخ السينما.
هذه الجائزة املمنوحة يف ليون مسقط رأس السينمائي لوميري أصبحت عىل مر السنني
واحدة من أكثر الجوائز املرموقة يف نظر أوساط العاملني يف املهنة والصحافة الدولية.
وسيخلف السينمائي املنحدر من والية كاليفورنيا األمريكية املخرجة النيوزيلندية
جني كامبيون التي نالت الجائزة عام  ،2021واألخوين داردين يف عام  ،2020ومواطنه
فرنسيس فورد كوبوال يف .2019
ّ
وأوضحت إدارة املهرجان السينمائي الدويل ،يف بيان ،أن بريتون “صاحب رؤية،
ومصمّ م وفنان قدّم للسينما العاملية عاملا ً ذا تماسك نادر وتأثري جمايل لم يسبق له مثيل
يف الثقافة الشعبية”.
وظهرت بعدسة بريتون مجموعة كبرية من املمثلني ،من بينهم مايكل كيتون ،وجوني
ديب ،الذي شارك يف ثمانية من أفالمه ،وهيلينا بونهام كارتر رشيكة حياته السابقة وأم
ولديه.
وقد ساهم تعاونه الطويل مع املؤلف املوسيقي داني إلفمان ،الذي أ ّلف له بعضا ً
من أجمل موضوعات السينما املعارصة ،يف صياغة أسطورة تيم بريتون ،بحسب إدارة
مهرجان لوميري.
وسيتسلم بريتون الجائزة يف  21أكتوبر املقبل.
وسبق أن مُ نحت الجائزة بشكل خاص لجني فوندا ،وونغ كار واي ،وكاترين دونوف،
ومارتن سكورسيزي ،وبيدرو أملودوفار ،وكوينتني تارانتينو ،وكني لوتش ،وجريار
دوبارديو ،وميلوش فورمان ،وكلينت إيستوود.
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سينمائيات
إعداد :

يف عالم الفورموال .1
ويف املركز الخامس ،جاء النجم دواين جونسون "ذا روك" ،الذي تلقى
أجر  22.5مليون دوالر عن دوره يف فيلم البطل الخارق املنتظر Black
منير الفالح
" Adamبالك آدم"
ويف املركز السادس ،تعادل عدد من النجوم عىل أجر  20مليون
دوالر ،وهم :كريس هيمسورث مقابل تكملة فيلم نتفليكس  ،Extractionورايان رينولدز عن
فيلم  ،Spiritedوويل فاريل عن فيلم ً Spirited
أيضا ،وتوم هاردي عن فيلم  ،Venom 3وخواكني
فينيكيس عن الجزء الثاني من سلسلة أفالم الجوكر.
وشهدت القائمة حضورا ً نسائيا ً عىل غري املتوقع ،حيث تلقت النجمة مارجوت روبي 12.5
مليون دوالر نظري مشاركتها يف فيلم  ،Barbieوهو نفس األجر الذي تلقاه رشيكها يف البطولة
رايان جوسلينج.
ً
ً
ودفعت منصة نتفليكس أيضا أموال إلغراء مييل بوبي براون بالعودة إىل تكملة Enola Holmes
"إينوال هوملز" ،حيث حصلت عىل  10ماليني دوالر ،لتصبح بذلك أعىل النجوم أجرا ً تحت سن
العرشين.

رصاع املهرجانات الكبرية عىل استقطاب
أهم األفالم وأقوى األسماء ،جعل هناك
خطط بديلة واتفاقات من وراء الكواليس،
وصلت بعضها إىل مراحلها النهائية ومنها
فيلم مارتن سكورسيزي Killers of the
 Flowers Moonالذي يجمع بعد  27عاما ً
بني ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نريو.
خطوات االتفاق بني املهرجان
وسكورسيزي وصلت إىل مراحلها
النهائية،حيث تفاوض مهرجان كان
السينمائي مع رشكة آبل ،عىل تعديل موعد
عرض فيلم “Killers of the Flowers
 ”Moonالذي أخرجه مارتن سكورسيزي،
من نوفمرب إىل ماي القادم ،وتأجيل
ظهوره باعتباره منافس قوي لجميع فئات
األوسكار األعىل ،حيث ترجح املؤرشات
قدرته عىل حصد العديد من الجوائز ،ويف املقابل يحصل الفيلم الذي يجمع ليوناردو دي كابريو
وروبرت دي نريو عىل عرض عاملي أول وامتيازات أخرى يف مهرجان كان السينمائي  2023ماي
املقبل.
يعتمد فيلم  ،Killers of the Flowers Moonوهو مأخوذ عن كتاب يحمل العنوان نفسه من
تأليف ديفيد غران ،عىل تحقيق أجراه مكتب التحقيقات االتحادي يف قتل قبيلة األوساج ،وهي من
الشعوب األصلية يف الواليات املتحدة يف عرشينيات القرن املايض.
ويشهد الفيلم عىل ثاني لقاء فني يجمع بني ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نريو بعد
بطولتهما فيلم “ ”This Boy’s Lifeقبل  27عاماً.
ويحمل الفيلم الجديد شعار “أبل أوريجينال فيلم” ،بينما تتوىل رشكة “بارامونت بيكترشز”
توزيعه عىل دور العرض السينمائية حول العالم.
واستطاعت “أبل” أن تتغلب عىل منافسني كانوا مهتمني بإنتاج الفيلم ،مثل شبكة البث الرقمي
األمريكية “نيتفلكس”.

"توم كروز" يتصدر قائمة
أعلى نجوم السينما
في هوليوود أجر اً
ً
خاصة يف هوليوود أجورا ً
يحصد نجوم السينما،
ضخمة نظري مشاركتهم يف أعمال تجارية وسينمائية.
ويطلب النجوم مبالغ ضخمة بما يكفي نظام
حياتهم الباهظ ومتطلباتهم الغالية ،مما يجعل
ثروتهم تقدر بماليني الدوالرات.
وكشف موقع "فارايتي" األمريكي يف التقرير التايل
أجور نجوم السينما يف هوليوود لعام  ،2022والتي
وصل بعضها إىل مبالغ خرافية.
وتصدر املمثل األمريكي توم كروز قائمة األغىل
أجرا يف هوليوود ،حيث وصل أجره يف أحدث أفالمه Top
" Gun: Maverickتوب جن :مافريك" إىل مبلغ 100
مليون دوالر.
وكروز هو واحد من النجوم القليلني يف الصناعة الذين ال يزالون يتلقون أجرهم بنظام يسمى
"أول دوالر إجمايل" ،وهي صفقة مربحة تجعله يتلقى أجرا نظري نسبة مائوية محددة من إيرادات
شباك التذاكر بالكامل وليس فقط عن األرباح.
وهذا يعني أنه حتى لو خرس الفيلم املال بعد تكاليف اإلنتاج والتسويق ،فسيظل كروز يتقاىض
راتبه.
وحصد فيلم "توب جان مافريك" يف شباك التذاكر حاليا  1.24مليار دوالر أمريكي ،وما زال
مستمراً ،مما يعني أن كروز سوف يتلقى مبالغ كبرية ،إضافة إىل نسبة من تأجري رشائط الفيلم
.DVD
ومن املقرر أيضا أن يحصل كروز عىل أجر يرتاوح بني  12مليون دوالر أمريكي و 14مليون
دوالر أمريكي مقابل عميل املهمة املستحيلة القادمني.
املمثل الذي يحتل املركز الثاني يف قوائم الرواتب األعىل هو ويل سميث ،الذي حصل عىل 35
مليون دوالر أمريكي عن دوره يف فيلم  Emancipationعىل منصة "أبل تي يف بلس".
ويبدو أن رشكة أبل كريمة جدا مع نجومها ،حيث تسعى إىل ترسيخ نفسها كالعب قوي يف
الصناعة ،حيث جاء النجم ليوناردو دي كابريو يف املركز الثالث ،بعد تلقيه  30مليون دوالر أمريكي
مقابل مشاركته يف فيلم  ،Killers Of The Flower Moonوهو دراما جريمة مارتن سكورسيزي
والتي سيشارك فيها أيضا روبرت دي نريو وجييس بليمونز ولييل جالدستون.
ويف املركز الرابع ،جاء براد بيت ،املستفيد أيضا من سخاء رشكة أبل ،حيث حصل عىل شيك
أجر قدره  30مليون دوالر أمريكي مقابل دوره يف دراما قادمة ال تزال بدون عنوان تدور أحداثها

هند صبري
في "مهب الريح"
إنطلقت منذ أسبوع النجمة هند صربي يف
تصوير أوىل مشاهدها يف مسلسل "مهب الريح"،
ويشاركها يف بطولته كل من إياد نصار وماجد
املرصي ،ويتوىل إخراجه أحمد خالد موىس..
مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن املسلسل
األمريكى  The Good Wifeومن املقرر أن يعرض
عىل  45حلقة ،مقسمه إىل  3أجزاء ولكل جزء 15
حلقة عىل إحدى املنصات الرقمية.
وتدور أحداث املسلسل يف إطار من التشويق
واإلثارة ،حيث كانت أليسيا فلوريك زوجة صالحة
لزوجها ،محامي الدولة السابق ،وبعد فضيحة
جنسية وقضايا فساد مهينة للغاية ،يقبع خلف
القضبان ،ومع تصاعد األحداث يجب عليها إعالة
أرستها والعودة للعمل كمتقايض يف مكتب محاماة.
يذكر أن هند صربي يعرض لها حاليا ً ىف دور السينما فيلم "كرية والجن" ،حيث تشارك يف
بطولته إىل جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وسيد رجب وأحمد مالك...والعمل مستوحى من
رواية " ،"1919للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار ،وإخراج مروان حامد.
"كرية والجن" يرصد حقبة مهمة يف تاريخ مرص أثناء ثورة  ،19إذ يتناول العمل واقع املجتمع
املرصي ىف فرتة االحتالل اإلنقليزي ابان ثورة  ،1919ويكشف عن قصص حقيقية ملجموعة من
أبطال املقاومة املرصية ضد االحتالل اإلنقليزي وقت ثورة  1919حتى عام  ،1924وذلك من خالل
أبطال منسيني خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل االستقالل ،لتكتشف لألجيال الصغرية
مدى حب املرصيني لبلدهم وأرضهم.

سيرة بليغ حمدي
الموسيقية في فيلم
"عاشق النغم"
أوشك صناع الفيلم التسجييل "عاشق النغم"،
الذي يرصد سرية املوسيقار املرصي الراحل بليغ
حمدي ،عىل االنتهاء من تصويره ،استعدادا لعرضه
مطلع الشهر املقبل يف دار األوبرا املرصية.
وقالت فايزة هنداوي التي كتبت سيناريو
الفيلم ،إن "فكرة العمل خطرت يل بعدما شاهدت
فيلما ً تسجيليا ً عن سرية املطرب الراحل محمد
فوزي ،وتحدثت مع مخرجه حسني بكر عن عمل
شبيه يرصد حياة بليغ حمدي ،بسبب الغنى يف
األحداث التي عايشها ،إىل جانب تقديمه أشكاال ً
غنائية مختلفة ،مثل الشعبي ،والديني ،والوطني،
والرومانيس ،ونجح فيها جميعاً ،كما اكتشف الكثري من الفنانني الذين باتوا مشاهري يف عالم
املوسيقى".
وأضافت هنداوي" :رغم كل ما سبق ،لم يحصل بليغ حمدي عىل حقه كامالً ،لذا فكرنا يف
تقديم عمل يوثق مسريته".
وأشارت هنداوي إىل أن فريق العمل استعان ببعض الشخصيات التي عارصت بليغ حمدي
وتعاونت معه ،مثل عيل الحجار وعفاف رايض ،كما يتحدث يف الفيلم أيضا ً بعض ممن اكتشفهم
بليغ حمدي ،ومعهم الكاتب أيمن الحكيم الذي سبق أن ألف كتابا ً عن املوسيقي الراحل بعنوان
"موال الشجن".
وذكرت أن "تصوير العمل أوشك عىل االنتهاء ،وقد تنقلت كامريا املخرج حسني بكر يف أماكن
عدة ،منها دار األوبرا ،ومعهد الفنون املرسحية ،ومعهد املوسيقى".
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في قاعاتنا السينمائية
إعداد :

تأثرت بقصتها الشخصية ،وذرفت الدموع ،مستحرضة
مسارها من نجمة يف إيران حني كانت يف أوائل
العرشينيات من عمرها ،إىل حني ترسيب رشيط جنيس
منير الفالح
عام  2006يُزعم أنه يظهرها ،ما أدى النهيار حياتها
املهنية ،ومغادرتها البالد إىل املنفى...وقالت أن وقائع
الفيلم تندد ،بتهاون السلطات الرسمية يف إيران يف القبض عىل القاتل ،بل تصويره
كـ"بطل" يف إيران ،بدل معاقبته عىل إعدامه النساء دون محاكمة ،أو إثبات تهمة البغاء
ّ
بحقهن.

مهرجان املنستري من التظاهرات الصيفية
القليلة التي أبدى منظموه حرصا عىل برمجة
السينما ضمن سهراته املوعد سيكون يوم
 5أوت مع فيلم " غدوة" من بطولة وإخراج
ظافر العابدين .
تدور أحداث الفيلم حول حالة املحامي
ّ
الصحية التي تق ّرب بينه وبني نجله
“حبيب”
أحمد وزوجته ّ
السابقة ،ولكن املايض السيايس
لـ”حبيب” يف تونس يؤثر عىل حارضه
ومستقبله ،فتنقلب األدوار بينه وبني ولده
أحمد ،ليجرب الولد عىل الحفاظ عىل صحة أبيه
وتكملة مسريته.
فيلم “غدوة” هو التجربة األوىل لظافر
العابدين كمخرج وكاتب سيناريو وهو من
بطولته ونجالء بن عبدالله ورباب الرسايري
وغانم الزريل وبحري الرحايل.
وقال ظافر العابدين عن فيلمه":استلهمت
حكاية الفيلم من قصة عاشتها فئة من
التونسيني الذين ضحوا يف سبيل الحرية لكنهم
صدموا بمرارة الواقع”.
وأشار إىل أن “قصة الفيلم مهمة وتالمس وجدان أي تونيس كان همه أن تصبح تونس
أفضل”.
ّ
وأمّ ا عن ثالثية التمثيل واإلخراج واإلنتاج ،قال ظافر العابدين":إنها تجربة مميزة
ونتاج عمل لسنوات وحلم االخراج تحقق بالنسبة يل وكانت هذه الثالثية مسؤولية كبرية
عىل عاتقي لتبليغ رسالة وفكرة تعكس رؤيتي الخاصة للواقع التونيس".

"عنكبوت أسود " الفيلم اإليراني المثير للجدل
يعرض بفضاء مدار قرطاج

فيلم "طبرقيني" من جديد
في مدينة المرجان طبرقة
سيسهر هواة السينما ليلة  9أوت الحايل مع
فيلم " طربقيني" للمخرج التونيس حبيب املستريي.
هو فيلم وثائقي إستفاد منتجه يف إنجازه
من تمويل صندوق التشجيع عىل اإلبداع األدبي
والفني من وزارة الشؤون الثقافية واملكتب الوطني
التونيس للسياحة واملعهد الثقايف اإليطايل بتونس. .
تم تصوير الفيلم بني تونس وإيطاليا وإسبانيا
 ،وهو تعاون بني رشكتي اإلنتاج"Mind Shift" :
(تونس) والوكالة السابعة للفنون الدولية
(إيطاليا).
يتناول الفيلم الرتاث غري املادي مللحمة
طربقيني ،الذي يتم تناقله من جيل إىل جيل  ،كشاهد
جيد ألفضل ما يمكن أن يقدمه البحر األبيض
املتوسطمن حيث التضامن والثقافة املشرتكة ...
قدم املخرج حبيب املستريي يف فيلمه الوثائقي
الطويل “طربقيني :قصة البحر الذي يجمعنا” ،جزء مهم من تاريخ مدينة طربقة التونسية التي
كانت يف إحدى مراحلها التاريخية قبلة املهاجرين اإليطاليني فأثرت فيهم وتأثرت بهم وال زالت
بعض اآلثار السلوكية والحياتية شاهدة عىل ذلك.
والفيلم مدته  70دقيقة وت ّم تصويره يف إيطاليا وإسبانيا وتونس ،ويتضمن شهادات لباحثني
من تونس وإيطاليا وإسبانيا عن عائلة “طربقيني”.
وهو عمل سينمائي يجسد رحلة عائلة “لوميني طربقيني” اإليطالية التي سافرت من جنوة
اإليطالية إىل مدينة طربقة التونسية سنة  1541أين استقرت وعاشت بهذه املدينة بني القرنني
السادس عرش والثامن عرش.
ّ
محتلي.
يبني الفيلم أن هؤالء السكان جاؤوا إىل طربقة لصيد املرجان والتجارة ولم يأتوا
ويتحدّث الباحثون عنهم بالقول إنهم استطاعوا التأقلم مع طبيعة الحياة يف مدينة طربقة التي
أصبحت مركزا تجاريا مزدهرا ،تحت قيادة عائلة “لوميليني” ووصل عددهم إىل حوايل 1800
شخص ،وقد شاركوا يف صيد املرجان والتجارة يف املنتجات اإلقليمية ،بما يف ذلك القمح الذي كان
يتم تصديره إىل مدينة جنوة اإليطالية...

فيلم الصور المتحركة " مغامرات الكلب كريبتو"
في قاعاتنا وفي القاعات العالمية
يعرض هذه األيام فيلم "عنكبوت أسود" املثري للجدل واملتسبب يف غضب السلط
اإليرانية بفضاء مدار قرطاج .
فاز هذا الفيلم يف مهرجان "كان" األخري بجائزة أفضل ممثلة حصلت عليها "زارا أمري
إبراهيمي" علما وأن الفيلم قام بإخراجه الدنماركي من أصل إيراني ،عيل عبايس ،ويجسد
قصة واقعية بطلها سعيد حنايي ،املتهم بقتل  16امرأة يف مدينة مشهد عام .2002
وتؤدي بطلة الفيلم زار إبراهيمي ( 41عاما) ،دور صحفية تحاول حل سلسلة جرائم
لقتل "البغايا" يف مدينة مشهد ،ضمن حملة قادها حنايي قبل  20عاما ضد من يزعم
أنهم "مومسات" حتى أصبح يلقب بـ"العنكبوت القاتل".
يأخذنا الفيلم السينمائي الذي صوّرت مشاهده يف األردن إىل ضواحي مدينة مشهد،
وإىل مشاهد قتل السفاح لضحاياه ،اللواتي يقوم بمطاردتهن بحجة فتاوى توجب
القضاء عىل الفساد واالنحالل األخالقيني ،بالتوازي مع ذلك تُالحق هذا املجرم صحافية
استقصائية تستطيع بسبب تقاريرها عنه أن تدفع السلطات إىل القبض عليه ومحاكمته،
إال أنه رغم ثبات إدانته يجد السفاح دعمً ا وتأييدًا شعبيني ،ألنه كان يقيض عىل الفساد
والسقوط والخطيئة ،بحسب زعمه.
ً
يعرض الفيلم مجتمعً ا ال يرحم من يخرج عن قواعده الدينية ،وهو ما حدث فعل عىل
أرض الواقع عندما أُلقي القبض عىل السفاح الحقيقي عام  ،2001إذ وجد من ينارصه
شعبيًا ويساعده عىل الهرب أو االختباء ،إال أنه تمت إدانته وإعدامه يف العام التايل.
ً
مشغول بفكرة
قال املخرج ،الذي يعيش يف الدنمارك وينتج أفالمه من هناك ،إنه كان
الفيلم لـ 20عامً ا ،حيث راح يفكر ويبحث عن الشكل األنسب ملعالجة هذه القصة
أخالقي ،كونها تجسد جانبًا مؤ ًملا من الحياة اإليرانية.
وتقديمها ضمن مضمون
ّ
ويذكر أن بطلة الفيلم "زارا إبراهيمي" عند صعودها عىل املرسح إلستالم الجائزة،

انطلقت قاعات السينما التونسية يف عرض
الفيلم العاملي الحدث KRYPTO ET LES SUPER-
 ANIMAUXوهو فيلم رسوم متحركة من إنتاج
رشكة  Warner Animation Groupعام ، 2022
يعتمد عىل فريق بطل أفالم DC Comics Legion of
.Super-Pets
والفيلم من إخراج جاريد سترين يف عرضه
األول للمخرج املرسحي  ،والذي شارك يف كتابته مع
جون ويتنغتون ومن بطولة دوين جونسون وكيفن
هارت وكيانو ريفز.
يروي فيلم " DCدوري الحيوانات الخارقة"
(ّ )DC League of Super-Pets
قصة الكلب الخارق
’"كريبتو" ( )Kryptoو"سوبرمان" ()Superman
َّ
مفضلني
والعالقة التي تجمعهما معا ً كصديقني
يبقيان مع بعضهما البعض ،وهما يتشاركان
القوى الخارقة ذاتها ويحاربان الجريمة يف
’"مرتوبوليس"جنبا ً إىل جنب.
لكن عند تع ُّرض ’"سوبرمان" وباقي أعضاء
مجموعة العدالة( )Justice Leagueلالختطاف،
َّ
يتوجَّ ب عندها عىل "كريبتو" أن يُقنِع مجموعة من الحيوانات غري املنظمة يف مأوى – وهي تشمل
الكلب "آيس" ( ،)Aceالخنزيرة "پي بي" ( ،)PBالسلحفاة "مريتون"( )Mertonوالسنجاب
"تشيب" ( - )Chipكي يطوِّروا قواهم التي اكتشفوها حديثا ً وصقلها جيدا ً ملساعَ دة "كريبتو"يف
إنقاذ األبطال الخارقني.
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حني هيب اللّون للجدار حياة

ما بني الجدار واآلخر تختلف الوظيفة ،بني حائط صلب
وحائط أزرق افرتايض نرش مبادرة شبابيّة إلعادة ال ّروح
والحياة لجدران «ميناء القراطن» بجزيرة قرقنة األمر الذي
دغدغ يف ّ حبّ اال ّ
طالع والتوجّ ه عىل عني املكان للمعاينة.
ّ
ترسب يف أذهاننا من مرجعيّات فنيّة
يجعلنا ذلك أمام ما
ّ
ّ
ّ
«فن الشارع»
«فن الجدران» أو
من العالم حول هذا االتجاه
فيتبادر إىل ذهننا مبارشة محاوالت «بينيون» « Ernest
 « Pignon Ernestوالتي بدأت أوىل شذراتها مع محاوالته يف
ّ
محققا رشطا من رشوط
الرسم عىل أرصفة شوارع إيطاليا
ّ
مكسا ومتجاوزا
التّح ّرر بخروجه من املغلق مطلقا عنانه
ك ّل القيود إذ يرصّ ح قائال « عندما رسمت ألوّل م ّرة عىل
ال ّ
طريق ،لم تكن لديّ القدرة عىل أن أحرص نفيس يف متحف
أو أسجن لوحتي يف إطار ضيّق» 1هدفه يف ذلك خلق لغة
فنيّة تشكيليّة جديدة مع كرس قواعد العرض.
مررنا بمرجعية يف البداية قبل الخوض يف رحلة «امليناء»
وهو ما يجعل للفعل الفنّي التشكييل قاعدة ليست بمعزل
عن مرجعيات سبقته فيؤمّ ن ربّما ذلك سالمة وأمن ال ّ
طريق
إال ّ ّ
أن الهدف هنا يختلف بني رسومات احتجاجيّة ومناهضة
ّ
معي وبني رسومات تهب حياة ملا بعد الحياة فتنعش
لفكر
وتحيي نفوسا وتساهم يف تشكيل ذاكرة جديدة للمكان
تتقاطع فيها الذاكرة الجماعيّة وال ّذاكرة الفرديّة يف آن واحد.
ك ّل ذلك كان تحت راية جمعيّة «القراطن للتنمية
املستدامة والثقافة والرتفيه» دون أن ننىس مساهمة
املندوبية الجهويّة للثقافة بصفاقس ومن ّ
ظمة «»we youth
لتظاهرة فنيّة كانت تحمل عنوان «شباب قرقنة يحلم
ّ
ويغي» ،بدأت من معرفة كبرية بأرسار املكان ورموزه
والتوق به نحو إخراج جديد ومشهد مغاير وبالتايل حفظ
وتطوير الذاكرة الجماعيّة ،هذا امليناء الذي ال يزال يحافظ
عىل خصوصية الصيد التقليدي دون أن ننىس بأنّه أوّل ميناء
يف تونس.
1 - Ernest Pignon Ernest, In situ, Michael Cohen, éd
Alternatives 2005 page 22.

د .ياسمني الحرضي

وما إن تطأ أقدامك عتبته ،حتّى ته ّل األلوان باختالف
درجاتها معلنة عن بشائر والدة جديدة فتختلط حينها
األحاسيس واملشاعر يف ال ّلحظة الواحدة بني هواء األرخبيل
ّ
السحريّ وال ّرسومات املحاكة عىل الجدران والتي تختلف
من جدار إىل آخر فنجد «سلحفاة البحر» مثاال ويف ذلك
داللة وحجّ ة لالختيار وهي ربّما دعوة ملكانة هذا املخلوق
يف البحر ووظيفته ورضورة املحافظة عىل البيئة من أجل
ّ
الصورة هنا توعويّة تحسيسيّة .إضافة إىل
بقاءه لتكون
ذلك نجد صورا مختلفة ملنتوجات البحر وخرياته من جراد
البحر واألخطبوط واألسماك املوجودة بالجهة .تتالقح هنا
ّ
الصور مع ما يحمله الجدار من ذكريّات وما سمعها من
بحارة وزوّار سجّ ل ذكريّات ومغامرات ومقابالت كيف ال
«فللجدران آذان» ليعطي ك ّل ذلك خلطة رفيعة بنسائم هبّت
عىل شقوقها فأنعشتها وال ّلون.
ويف ركن ليس بالبعيد تط ّل أعني جميلة «عينني القراطن»
كما أسماها الفنّان ال ّرسام «اسكندر تاج» وربّما تكون داللة
لتلك العني الحارسة لهذا ّ
الصح الغارق يف ال ّزمن العميق يف
القلب لتكون ّ
الصورة هنا ترتبط ارتباطا مبارشا باملوروث
العقائدي ال ّ
طقويس يف صورة العني التي تحرس وتودّع يف ك ّل
م ّرة مركب صيد وهي نفسها التي تستقبله يف ك ّل م ّرة بك ّل
ما فيها من غمرة فتنعكس ّ
الشمس لتلتقي مع ما ترسله
من أشعّ ة اطمئنان وربّما يتط ّلب ذلك «رضورة داخليّة»
لفهم هذه العالقة بني «العني» و»املكان» عالقة عاطفيّة ال
ّ
تُرى بالعني املج ّردة بل تُ ّ
شفاف نجح
حس يربطهما خيط
ّ
الفن يف تجسيدها.
نجح ك ّل ذلك يف إرساء «متحف مفتوح» تحت سماء
القراطن ّ
غي من صيغة املكان يف عالقته مع ال ّزائر ،عالقة
دائريّة بني الفاعل واآلخر بني املؤثّر واملتأثّر نتج عنها قبول
بني ال ّ
طرفني ،صور تتعدّى وظيفتها يف تأثيث املكان نحو
رسائل توجّ هها بني توعويّة ،حسيّة واجتماعيّة وغريها
نجحت يف بعث حياة جديدة وإنعاش عىل عديد املستويات.

موقع الشارع املغاريب
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ترجمة :عبد الوهاب البراهمي ( -متفقد عام للتربية تخصص فلسفة)
(عن قول بول سيزان " :أنا مدين لكم
بالحقيقة يف ّ
فن الرسم ،وسأقولها لكم")
جاك داريــــــــــدا

 -مقدمة المترجم :

"كتب بول سيزان (الرسام الفرنيس (1839
  )1906أحد أعالم الحركة االنطباعية أوباألحرى املابعد انطباعية ،رسالة إىل إيميل
برنار ،الرسام والكاتب الفرنيس املابعد إنطباعي
( )1941 - 1868بتاريخ  23أكتوبر  1905قبل
موته بقليل ،وردت فيها هذه الجملة التي أضحت
شهرية لدى الفالسفة ومؤرخي الفن " :أنا مدين
لكم بالحقيقة يف ّ
فن الرسم وسأقولها لكم""Je
vous dois la vérité en peinture, et je vous la
 . diraisوقد كان  ( Hubert Damisch .فيلسوف
فرنيس معارص مختص يف االستيتيقا ) من
أوائل من أحال إىل هذه الجملة يف كتابه " ثمانية
أطروحات من أجل ( أو ضدّ؟) سيميولوجيا
الرسم ( )1974الذي أشار فيه إىل أنّه إذا ما
وجدت حقيقة يف الرسم  ،فال يمكن إال ّ أن تفوق
بكثري حدود السيميولوجيا .غري ّ
أن جاك داريدا
جعل من عبارة وردت يف هذه الجملة وهي "
الحقيقة يف الرسم" عنوانا لكتابه " الحقيقة يف
الرسم" والذي ّ
فضل عليه يف النهاية عنوانا آخر
ّ
عزم عليه من قبل وهو " الحق يف الرسم" .وقد
ّ
خص داريدا هذه الجملة املذكورة لسيزان بتحليل
يف نص إضايف هو عبارة عن تمهيد جعل له
عنوانا " الحاشية  ، " Passe-partoutرغم أنه
لم يذكر عبارة " الحقيقة يف الرسم" يف الكتاب
إال ّ يف الصفحة  .364فحسب( . )1يعلن داريدا أنّه
سيجعل من هذه الجملة الشهرية " خيطا ناظما
" لنصه " الحقيقة يف ّ
فن الرسم"  .ويمكن أن
نوجز القول عمّ ا ورد يف النص املقرتح يف ييل" :
لقد وعد سيزان صديقه إيميل بارنار الرسام شيئا
 هو الحقيقة .وإذا ما كان قد وعده بذلك فذاكيعني أنه مدين له به .يوجد إذن َديْ ٌن  .نحن إذن
رسمي أو تصويريّ " حيث الحقيقة
إزاء " عقد
ّ
بوصفها وعدا  ،إذا ما قيلت ،فلن تقال إال ّ
بفعل
ٍ
هو فعل الرسم الذي يتعدّى الحدود ( الحدود هنا
هي ما يسمّ ى " البارارجون Parergonأي ما
يسميه داريدا  traitالخ ّ
ط وهو ما يتصل بالعمل
الفني من إضافات  ،من توقيع وحاشية وتعليق
 ...لذا ودون أن يريه (أي بارنار) شيئا ( باعتبار
أن األمر يتعلق برسالة ) ،يلتزم سيزان أن يحدث
شيئا أو يو ّلد نتيجة يشهد بها رسمه  .يتعلق
األمر إذن بحقيقة خاصة غري قولية  ،تصويرية
خالصة ،ال أحد يعرفها مسبقا والتي هي متفردة
لدى ك ّل ناظر)2(.

ّ
النص:
-

" الحقيقة يف ّ
فن الرسم ،بإمضاء سيزان
 .Cézanneهي كلمة لسيزان .يرتدّد صداها يف
ّ
وترن بوصفها واجبا عليه تأديته.
عنوان كتاب،
ُ
أعرتف بال َّديْن ،إذن ،كي أردّها( أي الكلمة)
لسيزان ،و أوّال لداميش  Damischالذي يذكرها
قبيل ( . )3أنا مدين بها .حتّى يعود الخ ّ
ط trait
ّ
الحق.
 (4)parergonلصاحب
لكن الحقيقة يف الرسم هي بع ُد ما يجب عليه.
لقد وعد سيزان بالوفاء بها  ":أنا مدين لكم
بالحقيقة يف ّ
فن الرسم ،وسأقولها لكم" ( .من
رسالة إىل إيميل بارنار  23أكتوبر .)1905

هيبار داميش
قول غريب .املتك ّلم ّ
رسام .هو يتك ّلم ،
ُ
َ
وباألحرى يكتب ،إنّها رسالة  ،وت ْكتبَ هذه
"الكلمة الحسنة" أيرس مّ ما تُقال .هو يَكتب،
بلغة ال تُبْدي شيئا .ال يهب شيئا للرؤية ،وال
يصف شيئا  ،ناهيك عن التمّ ثل .ال تُبنى الجملة يف
يشء عىل نمط التقرير ،إنّها ال تقول شيئا يوجد
خارج الحدث الذي تُمثّله ،لكنّها تلزم ا ُمل ّ
بقول
وقع
ٍ
سيسمّ يه هنا من ّ
ظروا األفعال الكالمية speech
 actsبـ"اإلنجازي"  ،performatifوعىل نحو
ّ
أدق من قبيل اإلنجازي الذي يسمّ ونه "الوعد"
 ."promesseال أستعري من هؤالء املنظرين اآلن
سوى أمور سهلة تقريبية  ،عناوين مشكالت،
دون معرفة بوجودها  ،و"تقريرات" و"إنجازيّ "
خالص.
ماذا يصنع سيزان؟ إنّه يكتب ما يستطيع
بقول ال يق ّر بيشء .فـ"األنا املدين"
قوله  ،ولكن
ٍ
ذاته  ،الذي قد يتضمّ ن إحالة وصفية ( أقول،
أعرف ،أرى أنّني مدين لكم) ،مقرتن باعرتاف
بال َّديْن ،يُلزم بقدر ما يَصف :إنّه ّ
يوقع باسمه.
ّ
إن وعد سيزان ،وعد من نربط إمضاءه
ببعض أنواع األحداث يف تاريخ الرسم والذي يُ ْل ِزم
بتبعاته أكثر من واحد ،هو وع ٌد متف ّردٌ .ال َتع ُد
توفيته بيشء ،حرفيّا ،بقول يف معنى التقرير،
لكن "بـ"فعل" أيضا .إنّه يَعِ ُد بـ"تقريري
 "performatifآخر ،ومحتوى الوعد محدّد ،كما يف
شكله  ،بإمكانية هذا اآلخرّ .
إن اإلضافة اإلنجازية
الالنهائي .يصنع الوعد حدثا
مفتوحة إذن عىل
ّ
( "ي ْ
َصنَعُ" بالقول) دون مرجعية وصفية أو
" تقريرية"  ،رشيطة أن يضمن إمكانه تأطريا
اصطالحيا معينا ،وبعبارة أخرى سياقا متسما
بتخيّل إنجازي .عندئذ ال يصنع الوعد حدثا ،شأن
ك ّل " فعل كالمي " :إنّه " يُنْتِج" بوصفه إضافة
للفعل أو يُمَ ثِّلُه  ،حدثا متف ّردا يتّصل بالبنية
اإلنجازية للقول -فاألمر يتع ّلق بوعدٍ .لكن ،مع
إضافة أخرى  ،هي موضوع هذا الوعد ،ما يعد
به الوعد ،هو إنجازيّ آخر" ،قول" يمكن فعال ،
ونحن ال نعرف ذلك بعدُ ،أن يكون " فعل رسم"
 "peindre unال يقول وال يصف ،الخ.
ستكون إحدى رشوط أداء مثل هذا الحدث،
و ف ّك سلسلته ،بحسب ا ُملن َ ِّ
ظرين الكالسيكيني
لألفعال الكالمية ،هو أن سيزان يريد أن يقول
شيئا وأن نقدر عىل فهمه .يُمَ ثّل هذا الرشط
جزءا من التخيّل ،بعبارة أخرى جزءا من مجموع
الربوتوكول االصطالحي  ،لحظة يستع ّد إيميل
برنار لفتح الرسالة.

جاك داريدا
لنفرتض أنّني كتبت هذا الكتاب(*) ملعرفة إذا
ما كان بإمكان هذا الرشط أن يُو َّف ،وإذا ما وجد
حتّى معنى لتعريفه -ما ّ
يتبقى إذن معرفته.
هل لنظرية األفعال الكالمية ما يوافقها يف
الرسم؟ وهل تُفهم يف الرسم؟
َ
كيف تدعو دوما وبالرضورة إىل قي ِم الق ْ
صدِ،
والحقيقة واإلخالص ،يجب عىل بروتوكول مطلق
أن يطوي مبارشة هذا السؤال األوّل :ماذا يجب
أن تكون عليه املعرفة حتّى تكون واجبا (وعدا)
 ،بمعنى حتى تُردّ؟ يف الرسم؟ وإذا ما تَمَ ث ُّ ْ
لت  ،يف
الرسم ،يف الر ِّد  ،فماذا يمكن أن نقول حينما نَعِ ُد
بردّها بذاتها بوصفها واجبا أو"إرجاعا" ؟
ماذا يعني أن نقول  ،أن نردّ؟
ماذا بشأن اإلرجاع؟ ويف الرسم؟
لنفتح الرسالة  ،بعد إيميل برنار ".ستكون "
الحقيقة يف الرسم"  "La vérité en peintureإذن
وقعَ ه مثلما ّ
طا لسيزان .لقد َّ
نوقع خ ّ
خ ّ
طا للفكر.
فيم يتع ّرف ذلك عىل نفسه؟
أوّال يف هذا ،كون الحدث  ،الحدث املزدوج
و املزدوج االحتمال ال ينقبض مع ذاته إال ّ يف
اللحظة التي ينقسم فيها تف ّرد الخ ّ
ط لريتبط
بال ّلعب ،بالح ّ
ظ وباقتصاد لغة .فإذا وُجدت فيه
 ،بنقاء تا ّم  ،لغة أو لهجة ،كان علينا التعرف
عليها  ،يف التجسيد ،يف هذا الفعل لسيزان.
ستكون( أي الحقيقة) لوحدها قادرة عىل ضمان
صورنة اقتصادية ج ّد قويّة يف االدخار اإلضماري
 elliptiqueللغة طبيعيّة ،وقول أشياء كثرية يف
ّ
يتبقى منها
عدد قليل جدّا من الكلمات ،طاملا
دوما ،بقايا (  ،)leipsomenaألجل تناول اإلضمار
يف ُمدَّخره ،وتفعيل لعبة االقتصاد بوضعها أمام
ح ّ
ظها.
ّ
لنفرتض أنني حاولت إنجاز هذا الكتاب ،يف
فضل -هذه
لحظاته األربع ،من أجل فائدةِ - ،أو
ٍ
البقايا.
بقيّة -املتع ّذر ترجمته.
ليس لكون لغة " الحقيقة يف الرسم"
هي ببساطة املتع ّذر ترجمته ،أريد أن أقول
ّ
املعقفات لطمأنتنا
لغة إصطالح ،إذ ال تكفي
بشأنها :فقد يتع ّلق األمر بلغة الحقيقة يف
الرسم ،وربما يبدو من املمكن أن يكون مرجع
هذه الكلمة الغريبة والذي تفهم بع ُد بطرق
متعدّدة .ليست هذه الكلمة غري قابلة للرتجمة
مطلقا .وقد يُقرتح لها ،يف لغة أخرى  ،مع وجود
الحيّز ،والزمان واالستمرار ،وخطابات مطوّلة ،
مقاربات جديّة .لكنّها تبقى غري قابلة للرتجمة

بول سيزان
ُ
يف أداءها االقتصادي ،يف إضمار خ ّ
الكلمة
طها،
ُ
ِ
ٍ
للكلمة أو باررجون للباررجون
الكلمة
كلمة ،
 ( parergonالخ ّ
ط  )traitحيث يتق ّلص :
كثري من الكلمات ،ومن العالمات ،والحروف،
ونفس الكميّة أو نفس التكاليف لنفس املحتوى
الداليل ،مع نفس املردود من فائض القيمة .هذا
ما يُهُ مُّ ني ،هذا "النفع" حينما أقول ":سأهت ّم
باصطالحية لغة  l'idiomeالحقيقة يف ال ّرسم" .
ّ
يخص املعنى ،فبأيّ خطوط دقيقة
أمّ ا فيما
علينا أن نعترب ،يف ترجمة ال تنظر البتة يف التكلفة
البيداغوجية ؟ إنّها عىل األق ّل أربعة ،قبوال مع
ّ
التحفظ  ،عىل افرتاض ّ
بأن وحد َة ك ّل واحد منها
تظ ّل غري قابلة لإلخرتاق.
 - 1ما يتع ّلق باليشء ذاته .بموجب السلطة
التي منحناها للرسم ( إعادة إنتاج أو استعادة
ّ
وشفافية ،الخ) ،يمكن
مبارشة ـ تطابق
لـ"الحقيقة يف الرسم " يف اللغة الفرنسية التي
ليست رسما ،أن تُقال وتُفهم عىل معنى  :الحقيقة
املستعادة ذاتها ،يف شخصها ،دون واسطة وال
ّ
فإن
ِطالء وال قناع وال حجاب .وبعبارة أخرى
الحقيقة الحقيقيّة أو حقيقة الحقيقة مستعادة
يف قدرتها عىل االستعادة ،الحقيقة التي تشبه
ذاتها بقدر كبري كي تفلت من ك ّل كراهية أو
ّ
مقسمّ ة جدّا
وهم؛ بل حتّى من ك ّل تمثّل -لكنّها
بع ُد حتّى تشبه ذاتها ،وتنتج أو تو ّلد م ّرتني ،وفق
اإلضافتني :حقيقة الحقيقة و حقيقة الحقيقة.
.vérité de la vérité et vérité de la vérité
 - 2ما يتع ّلق  ،بالتايل ،بالتمثّل املتطابق ،عىل
صعيد التخيّل أو عىل صعيد معالم صورته .وإذا
ما وُجد يف اللغة الفرنسية ما هو كذلك وإذا لم
يكن رسماّ ،
فإن " الحقيقة يف الرسم " يمكن
أن تُقال وتُفهم  :الحقيقة ا ُملتَمَ ثّلة بأمانة ،خطاّ
لخ ّ
ط ،يف لوحتها ،أو صورتها .وقد يذهب هذا من
االنعكاس إىل األمثولة .فليست الحقيقة إذن هي
ذاتها فيما يمثّلها يف الرسم ،بل شبيهها فحسب،
مهما كان مشابها وبالتحديد آخر بموجب
ض َ
التشابه .حقيقة الحقيقة أيضا ،مع ا ُمل َ
افني،
لكن قيمة التطابق قد أزاحت هذه امل ّرة قيمة
االنكشاف  .dévoilementقد يكون رسم الحقيقة
مطابقا لنموذجه ،بتمثّله ،ال يظهره بذاته
بعرضه .لكن بما أن النموذج هنا هو الحقيقة،
أي هذه القيمة للعرض présentationأو التمثّل
ّ
فإن
 ، représentationلالنكشاف أو التطابق،
خ ّ
ط سيزان يفتح الهاوية ( .يسمّ ي هيدجر ،يف
ط" (ّ "( )riss
كتابه "أصل العمل الفنّي " الخ ّ
شقا
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فنون تشكيلية
أو رشخا" ) ،ذاك الذي ال يُفتح فحسب من فوق
الهوّة لكنه يمسك بمجموع الضفاف املتف ّرعة).
َ
كلمة سيزان  ،يجب أن تُر ّد الحقيقة
ولفهم
ّ
(عرض أو تمثل  ،انكشاف أو مطابقة) "يف
الرسم" ،إمّ ا إىل العرض أو اإلظهار présentation
أو إىل التمثّل  ،représentationبحسب نموذجي
الحقيقة .عندئذ ّ ،
فإن الكلمة الشاسعة " حقيقة
َ
الحقيقة" ،تلك التي قد تحْ ِم ُل عىل القول ّ
بأن
الحقيقة هي الالحقيقة  ، la non-véritéيمكن
أن تتقاطع مع ذاتها بحسب كل رضوب تقاطع
األلفاظ ،بحسب تحديدنا للنموذج بوصفه تمثيال
أو تمثّال .تمثيل التمثّل ،وتمثيل التمثيل  ،وتمثّل
التمثّل  ،وتمثّل التمثيل  .هل أجَ د ُ
ْت الحساب؟ هي
عىل األق ّل أربعة إمكانيات.
 - 3ما يتع ّلق بال ّرسميّة أو التصويرية
 ، picturalitéباملعنى " الحقيقي" ،للتمثيل أو
العرض أو التمثّل  .يمكن للحقيقة أن تُعرض أو
تُتمثّل عىل نحو آخر ،بحسب أنماط أخرى .تقوم
بذلك هنا يف الرسم :ال يف الخطاب ( مثلما هو
متعارف عليه)  ،يف األدب ،ويف الشعر ،واملوسيقى
أو يف فضاءات أخرى ( الهندسة املعمارية أو
ّ
ّ
الفن وهو الذي
بخاصة
النحت) .نحتفظ هنا
ّ
ّ
يخص فنّا  ،فنّا
الرسام .ما
لل ُمو َِّقع  ،لسيزان
يفهم يف داللته الحقيقية هذه امل ّرة  ،يف عبارة " يف
ّ
فن الرسم"  .لم نقم بهذا يف الحالتني السابقتني":
ّ
ّ
يأتي "الرسم " ليشخص تمثيال أو تمث ّل نموذج
يجد نفسه الحقيقة .غري ّ
أن هذا التشخيص
املداري يصلح ملنطق ك ّل ّ
فن آخر وللعرض(
التمثيل) أو التمثّل  .وإذا ما وجد  ،يف اللغة
الفرنسية ،ما يكون كذلك وإذا لم  ،يكن رسما" ،
الحقيقة يف الرسم"  ،فيمكن لذلك أن يُقال ويفهم
 :الحقيقة عىل نحو ما تُعرض  ،وتمثُل أو تُتمثّل يف
حقل تصويري حقيقي ،حتّى لو كان هذا النمط
مداريّا بالنسبة إىل الحقيقة ذاتها .وإذن  ،يجب
من غري ش ّك لفهم عبارة " حقيقة يف الرسم" ،
االبتعاد قليال عن أعظم قوّة استعمال ( عىل فرض
أنّنا نملك معايري لتقييمها) ،مع الحفاظ يف ذات
الوقت عىل املعيارية النحويّة والرتكيبيّة  ،بمعنى
الداللية .لكن لغة ما أو اصطالحا  idiomeما ،هي
ذاك ،إذا ما وجدت .فهي ( أي اإليدوم )،idome
تثبّت فحسب الخاصية االقتصادية لـ "،األصل
 ،"le foyerبل تن ّ
ظم أيضا إمكانية ألعاب وفوارق
واشتباهات ،و إقتصادٍ يف مجمله ،وتحديدا ،الخ ّ
ط
 .traitيشوّش هذا االقتصاد عىل ذاته.
ّ
الرسم ،
 - 4ما يتع ّلق بالحقيقة عىل صعيد

صورة تتح ّدث

الشارع الثقافي
إذن  ،وبموضوع ال ّرسم ،ال فيما يتّصل فحسب
بما هو التمثيل( العرض) أو التمثّل التصويري
الرسمي للحقيقة .يسمح تشويش اللغة "
أو
ّ
يف ّ
فن الرسم" بذاته من استضافة معنى جديد:
الحقيقة بالنسبة إىل الرسم  ،يف ميدان أو يف
ّ
الفن الذي
الحقيقي عن
موضوع الرسم ،أي
ّ
ّ
الفن
نسمّ يه تصويريّا .وإذا كنّا اآلن نع ّرف هذا
بقيمة الحقيقة ،يف معنى أو آخر ،فسنفهم هنا
الحقيقي عن
الحقيقي . le vrai sur le vrai
ّ
ّ
فإذا وجد يف اللغة الفرنسية ما هو كذلك ولم يكن
رسما ،وإذا ما أمكن لها أي (اللغة الفرنسية) مع
ذلك ،أن تفتح نسقها لتشويشها بالذات ،فيمكن
أن تقال " الحقيقة يف الرسم" وتفهم :الحقيقة
يف ميدان الرسم وموضوعها يف الرسم ،مثلما
نقول ّ
بأن لدينا معرفة بالرسم" .أنا مدين لكم
بالحقيقة عن الرسم وسأقولها لكم" ،وبما أنهّ
يجب أن يكون الرسم هو الحقيقة ،فأنا مدين
لكم بالحقيقة عن الحقيقة وسأقولها لكم.
وبانقياده إىل التشويش  ،parasitageسيشوّش
نسق اللغة بوصفه نسق االصطالح عىل نسق
الرسم؛ وبشكل ّ
أدق فقد يظهر بشكل تناظري،
التشويش األسايس الذي يفتح كل نسق عىل
ويقسم وحدة الخ ّ
ّ
ط الذي يزعم رسم
خارجه
حدوده .هذا التقسيم للحاشية  ،bordureهو
ذا ربّما ما يُكتب ويجري يف كل مكان من هذا
الكتاب ،ويتضاعف اإلطار الربوتوكويل دون حدّ،
بتوطئة وإضافات وبتوضيحات ،يف خراطيش
بدءا بلغة حاشية الصورة  . passe-partoutنرتك
أنفسنا دائما إلغراء هذا االعتقاد يف االصطالح
 :قد ال يقول ّ
حقا سوى شيئا واحدا ولن يقوله
إال ّ بربط صارم للمعنى باملبنى تهيّئا للرتجمة.
لكن إذا كان االصطالح ذاك ،أي ما نعتقد أنّه ما
يجب أن يوجد ،فلن يكون ،وسيفقد ك ّل قوّة ولن
يصنع لسانا  .langueوسيُحرم مّ ما يعتمل فيه
مع آثار الحقيقة .فإذا كان لعبارة " الحقيقة يف
الرسم" قوّة " الحقيقة" و تَنفتح عىل الهاوية،
ب َلعِ ِبهَ ا ،فلربّما يُعتمد يف الرسم عىل الحقيقة ،ويف
الحقيقة ،تعتمد ( هذه اللغة) عىل الهاوية.
يتح ّرر باررجون ( الخ ّ
ط  ( traitسيزان
بسهولة من سياق مبارش .فهل من الرضوري
معرفة أنّه م ّ
ُوقع من ّ
رسام؟ تتعلق قوّته بالذات
ّ
بهذه القدرة عىل اللعب بتحديدات السياق دون
أن تُحدّد نفسها .يقوم الباررجون من غري ش ّك
مقام حاشية الصورة .يتح ّرك برسعة كبرية بني
ّ
بخفة مربكة نرباته وتنقيطه
مُمْ كناته .وينقل

املخفي ويع ّزز وي َ
ُصو ِْر ُن ويقتصد خطابات
ّ
ضخمة ،يضاعف بينها املساومات والصفقات
والتهريب و األبْر  ، greffeوالتشويش .غري أنّه
ال يكون سوى حاشية صورة ، passe-partout
فهو هنا مظهر :إنّه ال يريد أن يقول ك ّل يشء وأيّ
يشء  .وفضال عن ذلك ،يجب عليه ،كأيّ حاشية
( يف داللتها الحرفية!) ،شكليّا  ،أريد أن أقول عىل
أشكالها  ،أن يستجيب لنسق إكراهات محدود.
ماذا تصنع حاشية ما؟ ما الذي تسمح بفعله
أو ما الذي تسمح برؤيته؟
ّ
إن الرسام ال يعد برسم هذه الحقائق
األربعة يف الرسم ،حتّى ير ّد َديْنَهُ ،برسمها .إنهّ
يلتزم حرفيا عىل األق ّل  ،بقولها ":أنا مدين لكم
بالحقيقة يف الرسم  ،وسأقولها لكم" .وإذا فهمنا
ذلك حرفيا ،فإنّه ي ُْق ِس ُم عىل الكالم؛ وال يتك ّلم
فحسب ،بل ي ُْق ِسم عىل فعلها ،و يلتزم بالقول.
يقسم عىل قولها ،بالقول ،بقول الحقيقة يف
الرسم ،والحقائق األربعة يف الرسمّ .
إن فعل
الكالم -الوعدُ -يُطرح بع ُد بوصفه حقيقيّا ،وعىل
أيّ حال صادقا ونزيها ،ويَعِ ُد فعال بقول الحقيقة
ّ
حقا ً  .و يف الرسم حتّى ال نَن ْ َس.
ولكن ،هل يجب أن يفهم كالم الرسام حرفيا
 ،بمج ّرد أن يتك ّلم ؟
أن يكون الكالم صادرا عن سيزان ّ ،
فإن عبارة
" سأقولها لكم" قد تُفهم مجازا :لقد استطاع
أن يعد بقول الحقيقة يف الرسم ،بالقول عىل
طريقته ،وفق املجاز التصويري للخطاب أو مثل
خطاب يشتغل بصمت عىل فضاء الرسم ،هذه
الحقائق األربع .وبما أنّه يع ُد بقولها " يف الرسم"
 ،فال حاجة لنا حتّى  ،بهذا االفرتاض  ،إىل معرفة
ا ُملو َِّقع  le signataireمن جهة أخرى ،أنّه ّ
رسام.
هذا الباررجون (الخ ّ
ط  )traitبني الحرف
والخطاب والرسم ،ربّما يكون هو الذي يحدث أو
يتس ّلل يف الحقيقة يف ّ
فن الرسم.
يع ُد ا ُمل ِّ
وقعُ ،عىل ما يبدو" ،بالقول " يف الرسم،
رسما أو بال ّرسم  ،بالحقيقة بل  ،إن شئنا،
بالحقيقة يف الرسم .ويمكن أن يفهم هذا الـ"
أنا مدين لكم بالحقيقة يف الرسم"  ،دون عناء
عىل معنى ":عيل ّ أن أر ّد لكم الحقيقة يف الرسم"
ّ
كرسام.
 ،عىل شكل رسم ومترصّ فا أنا نفيس
لم نستوف بعد هذا الفعل الكالمي speech act
الرسمي أو التصويري
الذي ربمّ ا يَعِ ُد بالفعل
ّ
 . painting actيصنع سيزان شيئا ما بفضل هذا
الوعد اللفظي ،وبواسطة هذا أإلنجازي الذي ال
يصف شيئا ،يفعل شيئا بقدر وأكثر ممّ ا ال يقول.

الحلفاوين

صورة تعود لسنة  1856وهي للمصور الفتوغرافي ()Felix- MOULIN 1802-1875
الصورة للحلفاوين والتي ستلقب ُ
بصرّة البالد إذ أن الكثير من أعيان الدولة إنتصبوا
بها ،من ذلك الوزير أبو المحاسن يوسف خوجة صاحب الطابع الذي أحدث في البطحاء
إلى جانب جامعه الحافل البديع والمدرستين الملحقتين به والميضاء والحمام والفندق
ّ
خاصا بسكناه ،كما بنى الوزير ابن عياد قصرا غير بعيد من هذه البطحاء
سوقا وعلوّ ا
(مدرسة نهج الزاوية البكرية) بينما يحتل قصر الوزير األكبر مصطفى خزندار وزوجته
األميرة كلثوم بنت مصطفى باشا باي مكانا متميزا من البطحاء (قصر المسرح اليوم) من
الشخصيات التي أثرت في تاريخها المعاصر مثل المرحومين سيدي علي بن الخوجة إمام
جامع صاحب الطابع والحاج الفتني أمين الحمامجية وأوالد الجيّد ّ
حمودة معالي والدكتور
أحمد بن ميالد وأحمد بن فريجة وعائلة التمار وعائلة زبير والهادي التركي والمنجي سليم
ّ
ّ
ّ
السور.وال ننسى أيضا
الطريفة من جماعة تحت
والشخصيّات
وغيرهم كثير من القياديين
ّ
الصحف في بداية نشأتها ،حيث كانت مق ّر اتها في المر بّع
في هذا الخصوص مطابع
ّ
الصحافة الهزليّة التّونسيّة كانوا
المتّقد حيويّة والمعروف بالمر بّع باب سويقة ،فأعالم
هناك كمحمد بن فضيلة صاحب جريدة «الوطن» والصحفييين بيرم التّونسي وحسين
الجزير ي ...
منقول عن الصحافة من مقال سحر الحلفاوين في الذاكرة الشعبيّة
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لكن بفعله هذا يع ُد بأنه سيقول الحقيقة يف
الرسم .فما يصنعه هو االلتزام بالقول .غري أن
هذا القول يمكن أن يكون أيضا فعال ،إمّ ا فعال
قابال للنقاش ،discussifقوال آخر إنجازيا منتجً ا
حقيقة لم تكن بع ُد هنا  ،وإمّ ا فعال تصويريًّا
ُ
قيمة القول بموجب بعض اإلقامة للكالم يف
له
ال ّرسم  .وتكون أمثولة الحقيقة يف الرسم ،يف
إنجازية هذا اإلنجازي الذي يَعِ ُد بإنجازيّ آخر
ويتك ّلم إجماال دون أن يقول شيئا يكون هنا،
أبع ُد من أن تَمْ ثُل عارية تماما يف لوحة.
نحلم إذن برسم دون حقيقة ،وهو الذي
يجابه  ،من دون َدي ٍْن ،خطر عدم قول يشء أليّ
إنسان ،ولن يمنع عن الرسم .ويش ّكل هذا الـ"من
دون"  ،sansمثال  ،يف عبارة " من دون دين" أو
" من دون حقيقة"  ،إحدى العِ َب الخفيفة لهذا
الكتاب.
ما الذي يحدث يف كل مكان حيث تُ َشبِّ ُك
ملحقات اإلنجازي املطلقة العنان هذه  ،شبيهاتها
وحَ ْرفِ يّتها األكثر جديّة؟ ما الذي يحدث يف لعبة
ضا ّلة جدّا ولكنها رضورية أيضا؟ نتساءل ما
الذي ّ
تبقى منها حينما يكون من نصيبها أثر
اللغة ،و يرتك "الباررجون" بالكاد املبادرة ملا
يسمّ ى م ّ
ُوقعا للوعد .هل وَعَ َد سيزان  ،وَعَ َد ّ
حقا،
وعد بقول الحقيقة  ،بالقول رسمً ا  ،بالحقيقة يف
ّ
فن الرسم ؟
وأنا؟
جاك داريدا " الحقيقة يف الرسم" champ
 essais - flammarion 1978ص 14 - 6
-------------الهوامش:
* -إشارة إىل كتاب "داريدا " الذي اقتطف منه
هذا النص وهو بذات العنوان ":الحقيقة يف ّ
فن
الرسم"(.املرتجم)
 - 1أنظر موقع " " idixa .net
 - 2نفس املصدر
 - 3أ .داميش .ثمانية أطروحات من أجل ( أو
ضدّ؟) سيميولوجيا الرسم ،يف "ماكيال" Macula
 "... 1977متبعا كلمة ،القول الغامض لسيزان
 ( ".تعليق داريدا).
 - 4بارارغون هي اإلضافات التي تلحق باللوحة،
باألثر الفني والتي يسميها " داريدا " الخ ّ
ط
"  traitوهي من قبيل " التوقيع والحاشية
والتعليق الخ  )..يقول داريدا  ":البارارغون هو
ما يجب كي يوجد العمل (  )ergonوكي نحتمي
من طاقته )energeia
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شهرزاد هالل تختتم مهرجان ڤرمدة بصفاقس
ڨرمدة منطقة ال تبعد عن وسط
مدينة صفاقس إال بعض الكلمرتات لكنها
إستطاعت أن تريس مهرجانها الصيفي
بفضل تظافر جهود أبنائها وخاصة منهم
أصحاب رؤوس األموال ...هذا املهرجان
أصبح يف مدة قصرية ينافس املهرجان
الدويل بصفاقس ويستقطب عديد الجماهري
لعروضه...
وتم منذ أسبوع اإلعالن عن الربمجة
الخاصة بالدورة  29لهذا املهرجان املختص
يف فنون وثقافات الشعوب والذي سيقام
من  4إىل  25أوت الحايل،حسب الربنامج
التايل مع العلم أن السهرات تنطلق عىل
الساعة العارشة ليال ً :
•الخميس  4أوت :اإلفتتاح مع عرض
الفنان أحمد الرباعي
•الجمعة  5أوت :ألعاب سحرية مع فؤاد
الجليدي
•السبت  6أوت :عرض "فرقة الرسايا
للمالوف الليبي واملوشحات واألذكار"
•االحد  7أوت :عرض األمري اللبناني
روني فتوش
•االثنني  8أوت :عرض القدود الحلبية
للفنان السوري عامر عجمي
•الثالثاء  9أوت :عرض الراب للفنان
الجزائري موح ميالنو
•االربعاء  10أوت :عرض "زوار الحرضة"
للفنان مرشد بوليلة
•الخميس  11أوت :عرض "شيئان يف
بلدي" ملجموعة أحالم املدينة
•الجمعة  12أوت :عرض الفنان نور
الدين الباجي
•السبت  13أوت :عرض "أهوا" للفكاهي
صابر سيزار
•األحد  14أوت :عرض الفنانة درة البشري
•االثنني  15أوت :عرض "يا زمان الوفاء"
للمعهد الجهوي للموسيقى بصفاقس
•الثالثاء  16أوت :عرض الفنان نوردو
•االربعاء  17أوت :عرض ثنائي الطرب
Emma et Faiez aziz
•الخميس  18أوت :عرض "القوالة"
•الجمعة  19أوت :عرض ‘"الزيارة كيدز"
•السبت  20أوت :مرسحية ‘"حسني يف

بيكني" للفنان مقداد السهييل
•األحد  21أوت :عرض الفنان مرتىض
الفتيتي
•االثنني  22أوت :مرسحية ""Visa
لكريم الغربي
•الثالثاء  23أوت :عرض الفنان زياد
غرسة
االربعاء  24أوت :عرض ‘"العمرة"للفنان
شكيب بوصفارة
•الخميس  25أوت :عرض ‘"سلطانة"
للفنانة شهرزاد هالل.

غدا إطالق الدورة األولى لليالي بوقرنين
الصيفية بحمام اإلنف
تنطلق غدا األربعاء 3اوت الحايل برنامج ليايل
بوقرنني الصيفية وتتواصل إىل  24أوت بمرسح
الهواء الطلق ببوقرنني وشاطىء حمام األنف
حسب الربنامج التايل؛
 03أوت  :كرنفال ليايل بوڨرنني الصيفية
 04أوت  :الحفل املوسيقي للمعهد العمومي
للموسيقى و الرقص بحمام األنف
 06أوت  :عرض مرسحية القرهمانة ملعز
التومي
 08أوت  :حفل الفنان اللبناني روني فتوش
 10أوت  :عرض مجموعة "أغا سريك"
 12أوت  :عرض  BIGBOSSAلوجيهة
الجندوبي
 15أوت  :عرض املايسرتو لبسام الحمراوي
 19أوت :عرض الفنان لطفي العبديل
 20أوت  :سهرة ولد الهمهاما DJ_DANJER
 22أوت  :سهرة شبابية مع جنجون_سنفارا
 23أوت  :عرض  VISAلكريم الغربي
 24أوت  :عرض الزيارة لسامي اللجمي
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افتتاح الدورة  41لمهرجان ليالي سليمان:
تكريم خاص للمرأة التونسية

انطلقت الدورة  41ملهرجان ليايل سليمان يوم الثالثاء الفارط بعرض الفرقة النسائية Club de
 chant Elleبقيادة املايسرتو رحمة بن عفانة بمرسح الهواء الطلق بسليمان.
و عاش جمهور ليايل سليمان سهرة موسيقية ممتعة ممزوجة بالغناء والعزف عىل أنغام
الطبوع التونسية...
وتحرص هيئة املهرجان عىل تلبية جميع الرغبات والتطلعات من خالل العروض املربمجة كما
تعمل عىل إرضاء كل االختيارات وذلك بربمجة متنوعة منها املوسيقية والشبابية والصوفية وحتى
عروض الفن الرابع.
يذكر أن مهرجان ليايل سليمان يتواصل إىل  8أوت الحايل.
ويف ما ييل بقية الربنامج:
•  3أوت :مرسحية "القرهمانة" ملعز التومي
• 4أوت :سالطني الحرضة
•  6أوت :حفلة النوردو
• 8أوت :سهرة academy of arts
وتدور أغلب السهرات والعروض بمرسح الهواء الطلق بسليمان بداية من الساعة العارشة ليال.

تظاهرة "بيوتنا تقاسيم وكلمات"
للترغيب في المطالعة
تحت إرشاف وزارة الشؤون
الثقافية تنظم إدارة املطالعة العمومية
تظاهرة "بيوتنا تقاسيم وكلمات"
وذلك من  1إىل  31أوت  .2022وتهدف
هذه التظاهرة إىل توطني فعل القراءة
والكتاب يف الفضاء األرسي وتوطيد
العالقة مع مؤسسات العمل الثقايف
خاصة شبكة املكتبات العمومية
كحاضنة لكل التعبريات الثقافية
اإلبداعية ،حتى يكون لها الدور الريادي
يف االرتقاء بالذوق العام ويحافظ عىل
الهوية والثقافة الوطنية.
تنتظم هذه التظاهرة وتُ ّ
نفذ
يف الفضاء األرسي وتتضمن ثالث
محطات هامة وهي مسابقة يف الشعر
ومسابقة يف الحكي والخرافة الشعبية
إىل جانب مسابقة انتاج قصة رقمية
تفاعلية.
ويعتمد يف كل املسابقات عىل
تقسيم املشاركني إىل أربعة فئات
عمرية (من  04إىل 08سنوات /من
 09إىل  15سنة /من  16إىل 20سنة
 /من  21إىل  30سنة) حيث يمكن
للمشاركني إرسال أعمالهم عن طريق مكتباتهم أو تحميلها مبارشة عىل صفحة املسابقة
وتختتم هذه التظاهرة بحفل تتويج للفائزين ( 04عن كل فئة عمرية) بجوائز تشجيعية
وأخرى مالية.
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أمينة فاخت في مهرجان ڤابس الدولي
يوم  8أوت
أمينة فاخت هي نجمة الدورة 37
ملهرجان قابس الدويل لهذا العام وسيكون
الجمهور عىل موعد معها ليلة  8أوت .
كما نسجل يف برمجة دورة هذا العام
أيضا مرسحية "نموت عليك " للمني النهدي
يف سهرة يوم  09أوت وعرض غالية بن عيل
يف سهرة يوم  14اوت.
كما سيكون جمهور قابس عىل موعد
مع لطفي العبديل يف سهرة يوم  04أوت ومع
وجيهة الجندوبي يف سهرة يوم  07أوت ومع
شريين اللجمي يف سهرة يوم  10أوت.
وتشتمل هذه الدورة كذلك عىل عرض
 A.L.Aيوم  03أوت اضافة اىل عرض
لكريم الغربي يوم  11أوت وعرض لسامية
أورسمان يوم  05أوت.
تجدر اإلشارة إىل أن هيئة مهرجان قابس
الدويل وأمام عدم صلوحية مرسح الهواء
الطلق بقابس قد اضطرت اىل تنظيم الدورة
الجديدة لهذا املهرجان بمعرض ڨابس الدويل
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بلطي وايمن لصيق وعبد الرحمان الشيخاوي
من نجوم مهرجان بومخلوف بالكاف

مما تسبب لها يف مصاريف اضافية ناجمة
عن تهيئة املعرض بشكل يجعله مؤهال
الحتضان سهرات املهرجان.

فوزي بن ڤمرة يؤثث إحدى سهرات مهرجان
اليمامة بمعتمدية منزل شاكر
نسجل هذا العام عودة مهرجان اليمامة
بمعتمدية منزل شاكر يف دورته  30وتخلله العروض
التالية ملدة سبعة ايام
•يوم  10أوت  :االفتتاح مع سهرية ليلية DDJ
مع عروض للفنون الكيك بوكسينج
• 11أوت  :يحييها الفنان الشاب بشري
• 12أوت  :يحييها الفنان فوزي بن قمرة
• 13أوت  :يحييها فنان الراب احمد السعفي
• 14أوت  :مرسحية لألطفال بعنوان مارد بغداد
• 15اوت  :يحييها فنان الراب جنجون
• 16أوت  :تحييها الفنانة عفاف سالم

فرقة الرشيدية بمشاركة محرزية الطويل تختتم
سهرات مهرجان سوسة الدولي
إنطلقت فعاليات مهرجان سوسة الدويل يف
دورته  63يوم  23جويلية وتتواصل سهراته إىل
يوم  18أوت الحايل بمرسح الهواء الطلق سيدي
الظاهر يف نسخة تونسية رصفة وبعدد محدود
من العروض ال يتجاوز الـ  16عرضا .
وأرجع مدير جمعية مهرجان سوسة الدويل
محمد خلف الله ذلك إىل أن الهيئة خريت التعويل
يف أغلب فقرات املهرجان عىل أبناء الجهة من
الفنانني وذلك بالنظر إىل املوارد املالية املتواضعة
التي وفرتها الهيئة املديرة مشريا إىل أن الدعم
الذي قدمته وزارة الشؤون الثقافية لم يتجاوز
 130ألف دينار ،عىل حد تعبريه ،وذلك إىل جانب
املنحة التي قدمتها بلدية سوسة واملقدرة ب40
الف دينار.
وبخصوص العروض الفنية املتبقية يف
الربنامج فستكون كاالتي:
 :مرسحية جعفور version
• 03أوت
 françaiseلجعفر القاسمي
• 4أوت  :بلطي
• 7اوت  :مرسحية غسالة البنادر لفرحات
هنانة وسفيان الداهش
• 8اوت  : 2022االوركسرت السمفوني
بسوسة بمشاركة الفنان محمد الجبايل
• 10اوت  :عرض الطبايا بقيادة املايسرتو
كريم العذاري

• 13اوت  :الفنان زياد غرسة
• 14اوت  : 2022سهرة راب بمشاركة
الثالثيblingoss – a. L. a – sanfara
• 16اوت  :مرسحية بيغ بوسة الفصل 80
لوجيهة الجندوبي
• 18اوت  :عرض الرشيدية بسوسة
بمشاركة محرزية الطويل

كشفت الهيئة املديرة ملهرجان بومخلوف الدويل بالكاف يف دورته السادسة واألربعني
عن الربمجة الخاصة باملهرجان الذي سينتظم من 29جويلية إىل  08أوت الحايل ويتضمن
 10عروض فنية مختلفة نصفها عروض أجنبية.
وبينت مديرة املهرجان سهام بن زاكي خالل الندوة الصحفية ،أن الهيئة ارتأت
تنظيم هذه الدورة بعد غياب دام عامني بسبب جائحة كورونا ،مشرية إىل أن الربمجة
تتميز بموازنة بني مختلف العروض الفنية و مصادرها حيت تمت برمجة خمسة
عروض أجنبية من فرنسا وكينيا والجزائر وسوريا فيما تمت برمجة بقية العروض
التونسية بصفة متوازنة ،ثلثها من جهة الكاف عىل حد تعبريها .االفتتاح بعرض
مرسحي للممثلة التونسية الفرنسية سامية أوزريمان يف ما ستختتم فرقة الرشيدية
سهرة ليلة  08أوت الجاري .
ومن السهرات املتبقية يف املهرجان نذكر عرض الليلة  02أوت من تأثيث مغني
الراب بلطي وسيكون االطفال عىل موعد يف سهرة  04أوت مع عرض يحمل عنوان
قرية االطفال بينما سيستمتع عشاق املوسيقى العربية بأمسية من تأمني الثنائى عبدو
درياسة وأدهم مروان..

اليوم إنطالق مصيف الكتاب بزغوان
تنظم املكتبة العمومية بالناظور مهرجان
مصيف الكتاب بزغوان واالنطالقة ستكون
اليوم  02أوت عىل الساعة 17:30
باملنتزه العائيل قولدن بارك بفرقة تنشيطية،
عمالقة،
دمى
ساحر،مرسح،ديدجي،
استعراض،مسابقات وجوائز.
وتتواصل التظاهرة يوم الغد يوم  3اوت
عىل الساعة  17:30باملنتزه العائيل قولدن
بارك بأمسية شعرية ومسابقات وجوائز
يؤثثها الشاعران د .وليد السبيعي ونور الدين
بن يامينة.
واإلختتام سيكون يوم  4اوت مع 8،30
صباجا بالشارع وقرب املحطة والسوق
والربيد بعرض ماجورات سوسة وتوزيع
هدايا عىل املواطنني.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي

فضاء اإلبداع
الدفاع عن كييف
توفيق الذكر
كانت حركة نسيم وسط شقته الصغرية بالطابق السادس لعمارة
السكن الجامعي بضواحي كييف دؤوبة وقد فتح كل الحقائب التي
يملكها وهي حقيبة كبرية وأخرى صغرية من نوع “أمريكان توريزم”
اقتناهما من مركز “قلوبيس” للتسوق القائم بقلب العاصمة االوكرانية.
أما الثالثة فقد كانت متوسطة الحجم مصنوعة من البالستيك املقوى
اشرتتها له امه من سوق القرية مع بعض حشائش الجبل والتوابل كما
اضافت اليها ما تيرس من الربغل وكسكيس القمح ..ها هو االن يفرغها
و يحشو بها أدباشه املكدسة يف عملية فرز صعبة بني ما يحتاجه و
ما يصعب رميه مثل فستان امه القديم الذي حولته اىل كيس للبسيسة
يذكره بها كل ما أفطر صباحا...عال صوت صفارات اإلنذار منبهة من
غارة جديدة تاله أزيز الطائرات املقاتلة ودوي املدافع فرتك ما بيده
وهرول كاملرات السابقة نحو السلم الذي كان مكتظا بسكان العمارة
الذين تدافعوا نحو القبو...جلس يف ركن مظلم آسفا عن عدم قدرته
إتمام ترتيب أغراضه .قطع حبل تأمالته رنني هاتفه ،كانت مونيكا عىل
الخط”- :الو نسيم تي بولياتكو (هل انت بخري)؟” ”- ..الحمد لله أنا
بامللجأ ..هل أنت جاهزة؟””- ..فقط البيشكا (القطة) لم أجد طريقة
لحملها” ”- ..اتركيها لن يحصل لها يشء””- ..لن اتخىل عنها هي
كائن يحس مثلنا””- ..متى الخروج؟»“ - ..ستأتينا اإلشارة بمكربات
الصوت” - ..سآتي اىل شقتك اول ما يهدأ القصف” ”- .توبري (اتفقنا)”.
قدم نسيم من احدى القرى التونسية اىل العاصمة األكرانية لدراسة
الطب بجامعة كييف الوطنية والده فالح متوسط الحال بإحدى سهول
الشمال الغربي استجاب لرغبة ابنه امللحة يف الدراسة خارج الوطن بعد
فشل مجموعه بالباكالوريا يف تمكينه من دخول كليات الطب بتونس،
وقد كلفه هذا بيع محصول السنة وقطعة ارض خصبة وبقرتني
حلوبتني »- :املهم وان تصبح طبيبا فتعالجنا أمامنا الكرب .”..منذ
دخوله الكلية واضب نسيم عىل دراسته وتفوق فيها كما أحب البالد
ملا وجده فيها من مناخ درايس مشجع .أخذ يف البداية بنصيحة أمه
فتحاىش العالقات مع الفتيات“ :احذر يا بني املرأة مثل الربمة تلمسها
تشوهك ”..لكنه وبعد تعرفه عىل األجواء أدرك وأن هذا املثل الشعبي
ال عالقة له ببيئته الجديدة فاستجاب إىل نداء مونيكا زميلته التي
أبدت اهتماما به منذ لقائهما االول بمدرج الجامعة ،توطدت العالقة
وتواصلت عرب سنني الدراسة حتى السنة األخرية اين جاء الغزو الرويس،
تشبثا بالبقاء يف البداية ثم قررا الفرار مع اول ممر انساني يفتح...
عجت محطة القطار باملسافرين وقد كانت لحظات فراق الرجال
الذين لم يسمح لهم باملغادرة لعائالتهم صعبة ومؤثرة جدا .تأبطت
مونيكا ذراع نسيم واضعة حقيبتها الكبرية فوق ظهرها يف حني أطلت
القطة(بيشكا) من احدى جيوبها الجانبية .كانت نشطة برغم انتفاخ
وحمرة يف عينيها بسبب قلة النوم ،تسحب يدها يف كل مرة من ذراع
نسيم كي تساعد عجوزا أو طفال .فتحت كل أبواب القطار فتعاىل
الهرج وتدافع املسافرون كل يريد تحصيل موطئ قدم داخله ينجيه
من املوت القادم...طغت فوىض عارمة قطعت فيها أزمنة اىل الوراء
نحو همجية القرون الوسطى ..تمكن نسيم بفضل بنيته الجسدية
القوية من الحفاظ عىل توازنه داخل تيار التدافع البرشي وبحركة فيها

جدران الماضي:
وحش الطفولة
سهير بن عثمان
جلست عىل املقعد امام الطبيب النفساني و بدت عىل محياها
تفاصيل غريبة لم يستطع الطبيب تفسريها .
قال الطبيب  :اطمئني وحاويل ان ترتاحي قليال تحدثي انا اسمعك.
قالت  :ال اعلم بما ابدا ...يحدثونني دائما عن الطفولة و براءة
الطفولة و أيام الطفولة وانا بداخيل فتاة طائشة تضحك باستهزاء
ترصخ بقوة وتقول عن أي طفولة تتحدثون عن أي حياة وردية أيها
الغافلون ...تضحك اىل ان ادمعت عيني دما ال يراه غريي  ...هل تعلم ما
أتمنى ؟ ...اتمنى ان اهرب ان ابتعد عنهم ال اريد ان اسمع يشء ال اريد
ان أتذكر أي يشء ال اريد ان اسمع كلمة طفولة ...
قال الطبيب :ملاذا ؟
قالت  :هذه الكلمة كنت دائما ارددها لعيل اجد إجابة أي يشء

awatefbeldi@gmail.com
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الكثري من القوة واإلرصار أصبح داخل العربة...امتأل القطار بالركاب
لكنه لم يتحرك فقد ظلت األبواب مفتوحة وعلت صيحات االحتجاج.
كان الجميع يريد املغادرة .خاطب رئيس املحطة الجموع محاوال
تهدئة األجواء ”- :ال تخافوا ستغادرون جميعا هنالك قطاراخر قادم
االن“...هدأ الصخب بعد هذا لكن نسيم لم يفهم سبب تواصل االحتجاج
يف ركن من العربة ثم رأى مجموعة من الشبان العرب يرجح بأنهم
مغاربة وهم يدفعون خارج القطار وقد حاول كل منهم التشبث بأعمدة
العربة ثم غلبهم التيار البرشي فرتاجعوا وقفزوا اىل الرصيف وقد تعاىل
الصياح ”- :األولوية لألوكرانيني .عرب قذرين ..املوت يناسبكم “.
تحرك القطار وابوابه ال تزال مفتوحة التفت نسيم فرأى احد الشبان
املطرودين يحاول التشبث بعمود العربة مجددا يضع رجال عىل الدرج
وأخرى داخل العربة...لم يتوقع نسيم ردة فعل صديقته مونيكا التي
سحبت يدها منه واقرتبت من الباب ثم وبكل ما اوتيت من قوة دفعت
الشاب مبعدة يده عن العمود فرتاجع هذا و ترنح ثم قفز خارج العربة
وسقط أرضا اغتاظ نسيم”-:ما الذي فعلته؟” ”-...ملاذا يضايقوننا
؟””-...هم يهربون يخافون مثلك””-...لكن األماكن محدودة “...
اراد نسيم الكالم لكن صفري القطار وهرج املسافرين ثم مواء القطة
وخوفه مما ينتظره أسكته .ببولندا افرتق نسيم عن مونيكا بعد عناق
وقبل ودموع ...استقل بعدها طائرة اإلجالء العسكرية التونسية ،كانت
األجواء يف الطائرة حماسية أحس نسيم بنخوة وطنية عارمة فغنى
و انشد النشيد الوطني مع رفاقه الطلبة وبكى ثم هدأ وخمن”- :
الجيش التونيس هذه املؤسسة العتيدة التي طاملا حمت ابناءها ملا ال
ينتمي اليها يوما بعد تخرجه”...عاهد نفسه عىل ذلك .بعد فرحة
العودة ورؤية االهل تفطن الطلبة اىل ما يهدد مستقبلهم مع تواصل
الحرب التي بان وأنها ستطول فاتفقوا عىل القيام بوقفة احتجاجية
امام رئاسة الجامعة للتعبري عن رغبتهم يف مواصلة دراستهم بالكليات
التونسية .خاطبهم رئيس الجامعة ”- :أبنائي بذلت قصارى جهدي...
وافق األساتذة لكن زمالءكم رفضوا باإلجماع ،بل هددت نقاباتهم
باألرضاب لو قمنا بدمجكم؟ “ ...يف ظل هذه الظروف العصيبة افاق
أبو نسيم ليلة وهو يحس بآالم يف صدره فنقل إىل مستشفى القرية
حوايل الثالثة صباحا وظل حتى الثامنة بإحدى غرف الطوارئ حني اتى
دوره كشف عليه أحد الدكاترة الداخليني الذي أكد مفارقته الحياة منذ
ساعة عىل األقل ..اشتد الحزن بنسيم بعد موت ابيه وأصبح يرى الدنيا
مظلمة ،بعد فرتة من العزلة قبل دعوة أحد جريانه وهو صديق طفولته
للقاء باملقهى .جلسا يف البداية منفردين لكن رسعان ما اتسعت حلقة
الجالسني دون حاجز سن او وظيفة...جذب أحد العاطلني نفسا طويال
من شيشته وقال»- :الوجوه صفر فريق العاصمة خارس» اتبع ذلك
بضحكة رنانة ...أجابه أحد التالميذ”- :ويظل فريقنا صعب عليكم».
قال موظف البنك”- :من تفرج البارحة يف البطولة األوروبية؟” ...تكلم
طالب فجأة موجها كالمه لنسيم الذي كان يتابع الحديث بنصف انتباه:
“هل عندكم بطولة يف اكرانيا؟” قال سائق الحافلة”- :فقط بنات
جميالت “ ثم قهقه ..تكلم عامل مسن ”- :يل اكرانية صديقة بالفيس
بوك” ...تدخل أحد املتقاعدين ويبدو ذو هيبة واحرتام من طرف الجميع
“ال تخلطوا األمور أرجوكم» .ساد صمت طويل أتاح لنسيم فرصة
لالنسحاب مخاطبا نفسه“ :لن اجلس مع هؤالء مستقبال”.
جاءت الدعوة التالية برسعة من أحد أصدقاء الدراسة الثانوية
وهو طبيب بإحدى رشكات النفط .تردد يف البداية لكن صديقه شجعه:
“ كل املوجودين ذوي عقول كبرية وثقافة شاسعة يحلو رشب البرية
معهم» ..وصل نسيم اىل الحانة متأخرا .كثر الصخب وتعاىل دخان

السجائر وسط القاعة الصغرية...قرنت اثنني من الطاوالت الصغار
وجلس حوايل عرشة اشخاص امام كل واحد منهم زجاجة وكاس وقد
تناثرت قشور الفول املدمس وملئت الطفايات ببقايا السجائر...سحب
نسيم الكريس متقززا وحادث نفسه ”:ما هذه الفوىض؟ سأسايرهم
فارشب قليال وأرى» ...وضع النادل كوبا وزجاجة امامه يف حني تكلم
أحدهم وهو عىل ما يذكره نسيم أستاذ فلسفة ”- :نحن الطبقة املثقفة
من املفروض ان نأخذ املشعل يف البالد “ ..قال مدير املدرسة ”- :نعم ال
قيمة للسياسيني أغلبهم جهلة “ قال املهندس النقابي”- :كل الدول
التي صنعت سياسات ناجحة كان لها نهضة ثقافية أوال كروسيا
مثال» ..قال هذا ونظر اىل نسيم بطرف عني...تواصل الحوار بني الندماء
و اصبح يحتد كلما تقدم الوقت و لعبت الخمر بالرؤوس ...فجأة رن
هاتف نسيم عىل املي سانجر كانت مونيكا عىل الخط فلم يجبها لكنها
واصلت االتصال ألكثر من مرة ويف كل مرة كان صديقه الطبيب يلقي
نظرة عىل شاشة هاتفه صاحبه فريى صورتها و اسمها ...ثم قال:
« اهنئك بهذه الحسناء التي ال تنفك تسأل عنك» قال األستاذ »-:اه...
االكرانيات» ..قال النقابي« -:حب الجمال ال يتعارض مع النضال «...
يف هذا الوقت رن الهاتف مرة ثالثة هنا حصل ما لم يتوقعه نسيم فقد
خطف صديقه الطبيب الهاتف من يده وأجاب بإنكليزية ركيكة-:
“مساء الخري أنت حقا جميلة” ..اغتاظ نسيم و حاول اسرتداد هاتفه
منه لكنه وقف مبتعدا عن الجلسة مواصال حديثه ملونيكا تبعه نسيم
فحرك الطاولة عند وقوفه ووقعت زجاجتني عىل األرض...لم يأبه
وواصل مالحقته لصاحبه الذي تمسك بالهاتف هنا امسك نسيم يده
بقوة واخذ منه الهاتف فرتنح ثم اسرتجع توازنه ولكمه يف وجهه..
دفعه أحدهم وهو يلتقط القارورة الواقعة ارضا ويعب ما بداخلها يف
حني توالت انتقادات الجالسني الالذعة له « تخاف عليها من صديقك
يكلمها؟ ”..ربما هي االن يف فراش رجل اخر»”..ملا لم تبق وتتحمل
الحرب ألجلها” ...تال هذا قهقهة ساخرة ...تفطن النادل للموقف
فسحب نسيم الذي نقده ثمن زجاجتي البرية وغادر الحانة يف حالة ال
يحسد عليها...
لم يفرح نسيم يف حياته مقدار فرحه ببالغ الخارجية االكرانية الذي
كان مقتضبا  ”:يمكن لطلبة الطب االلتحاق بجامعاتهم فقد أصبحت
كييف امنة «...سافر نسيم يف وقت وجيز ،وصلت الطائرة عند الفجر
و قد كانوا عددا من طلبة الطب العرب واالفارقة ،اخرجوا من بوابة
خاصة باملطار مما اثار ريبة نسيم ...ركبوا الباصات التي سارت بهم
حوايل الساعة ثم ولجت بابا كبريا ...جال نسيم بنظره يف الساحة
الفسيحة فرأى مصفحات و بعض الدبابات فتأكد وانهم وسط معسكر
فزادت حريته ...انزلوا امام مبنى كبري وقد كان يف استقبالهم اثنني من
الضباط تكلم احدهم  ”-:سندربكم عىل استعمال السالح و نوزعكم
عىل مستشفيات ميدانية بعد الحرب ستتمكنون من شهاداتكم ومن
الجنسية االكرانية” ساد صمت رهيب .فجأة تقدم نسيم من الضابط
وخاطبه بصوت قوي ”- :نحن دكاترة ولسنا محاربني”“ - ..يمكن
للطبيب ان يكون عسكريا”“ -...من قال لك وأننا نريد محاربة
الروس؟”...هنا اطلق عيار ناري ثم اخر ثم هوجم املعسكر عىل االغلب
من كتيبة روسية حاول نسيم الفرار جرى خطوات ثم سمع انفجارا
قويا ووقع ارضا ثم فقد اإلحساس بأحد ارجله التي كان بها نزيف
قوي بالفخذ .تعالت االشتباكات وكثر صوت الرصاص .تنفس بصعوبة
ثم تصبب عرقا شديدا ،فتح مقلتيه محدقا يف العلم الذي يزين صدر
الجندي الرويس املسعف انمحى اللون األزرق وعانق األحمر األبيض ثم
نبتت به نجمة وهالل ثم غاب عىل الوعي.

املهم ان اجد يشء داخل هذا الفراغ القاتل ...هذا الوجود الذي يجعلني
ورقة صفراء يف أيام الخريف تسقط بنعومة عىل األرض و هي اضعف ما
يكون وكأن نهايتها كتبت قبل ان تولد حتى ...كل ما استطيع فعله هو
ان انظر اىل السماء و أتمنى ان انىس فقط ان انىس ....
نظر اليها قليال ثم قال :
ان زمن الطفولة هو زمن تعيش فيه حياتك دون ان تدرك ما معنى
الشقاء وال التعب ...كل همك ان تلعب وتلهو تجري يف الحياة بسعادة
قبل ان تجري وراء الحياة لتصل للقمة العيش .يف زمن ترىض باألشياء
ويهتم بك كل من حولك وكأنك املالك املنزل من السماء من نقاء مشاعرك
وبراءة تفكريك.
قدم لها املنديل عندما رأى عينيها التي غرقت بالدموع ثم نظرت اليه
بعد الشكر و قالت :
هل تعلم انك تحدثني عن يشء انا لم اعشه ...ولكن عندما سمعته
منك اردت ان اتخيل تلك الصورة يف مخيلتي فأبت ذلك...
قال  :ملاذا كل هذا ؟
قالت  :ال ادري هل ألنني لم يكن يل الحق ان أعيش تلك اللحظة ام
انه وحش الطفولة الذي يقتل كل فكرة جميلة تدخل يف أعماق الذاكرة

فيكرسها بقوة تهتز بها اضلع الفؤاد ...كل يوم اهرب منه ..ابحث عن
منقذ ولكن ليس هنالك احد ...اركض ليس للعب بل اركض هاربة منه
من ان يمسكني اركض من دون توقف اىل اين ال اعلم وال ادري ماهي
وجهتي فقط ال اريد ان يمسكني ولكن دون جدوى ...فقد كان يتعقبني
برائحة الخوف التي تفوح من عرق فتاة صغرية تائهة يف رحلة العتاب
األبدي نحوى مستقبل مجهول ....
وضع قلمه وقال لها  :يكفي اليوم .يمكنك ان ترتاحي قليال
وسأكتب لك موعد اخر لنكمل حديثنا عن طفولتك
ابتسمت له و قالت  :شكرا عىل استماعك لقصتي الحزينة
قال ومن قال انها حزينة البدايات ليست معيار السعادة او الحزن
سيدتي
قالت أتمنى ذلك ...فالبداية هي األرض التي ستزرع فيها بذرة
..فانك ستعلم انها ستثمر ام ال فهنالك فرق بني األرض الخصبة واألرض
البور
قال  :صحيح ما قلت لكن هذا قد يتغري ان كان يف تلك األرض سماء
الحرية تهطل فيها امطار االمل حتى تجعل من األرض البور ارضا تجري
من تحتها األنهار .
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لماذا تم تغييب السينما
في برمجة مهرجان
قرطاج الدولي!؟
من املفارقات العجيبة التي سجلناها عند إستعراضنا
روزنامة العروض املقرتحة من طرف إدارة مهرجان قرطاج
الدويل غياب السينما كمادة ثقافية فرجوية جماهريية يف
موسم تعرف السينما التونسية إنتعاشة كبرية جعلتها تنال
جوائز كربى يف عديد املهرجانات يف تونس ويف الوطن العربي
ويف العالم...
ملاذا هذا التغييب ؟ هل أن السينما ال تروق ألصحاب القرار
داخل الهيئة؟ أم أنها غري قادرة عىل جلب الجماهري الغفرية؟
وكيف يسمحون ألنفسهم بالتخيل ببساطة عن فقرة قارة
يف الربمجات السابقة للمهرجان منذ ثمانينات القرن املايض؟
سأحاول يف هذه البطاقة التذكري بثالث محطات كان للفن
السابع دور فعال يف نجاح دورات سابقة ملهرجان قرطاج
الدويل لعلها تبني مدى فداحة ما إقرتفته هذه الهيئة من جرم
يف حق السينما والعاملني فيها وعموم الجماهري املحبة لهذه
املادة الثقافية الراقية.
الحادثة ألوىل عشتها شخصيا يف بداية السنوات الثمانني
ملا كان يدير املهرجان املبدع رجاء فرحات حيث عني عىل إدارة
الربمجة السينمائية رفيقنا يف نوادي السينما الراحل نجيب
عياد وكنت من الحزام العامل معه عىل تنشيط وإنجاح سري
العروض التي لم تقترص عىل ركح قرطاج فقط بل تمت
برمجتها أيضا يف أحياء وساحات تونس الكربى.
أذكر عامها ان نجيب عياد برمج الفيلم الحدث يف تلك
الفرتة "أكسوديس بوب ماريل" عن حياة رائد موسيقى
"الريڨي".
وحرض الجمهور بأعداد غفرية فاقت كل التوقعات
وتسببت يف تدافع كبري أمام أبواب املرسح أدى إىل فتحها
عنوة...
وتم عرض الفيلم يف جو هستريي إختلطت فيه هتافات
الجماهري املحبة لهذه النوعية من املوسيقى مع دموعهم
الحارقة تأثرا بفقدان نجمهم لألبد قبل هذا العرض باشهر
قليلة.
الحادثة الثانية كانت يف زمن إدارة االديب الراحل سمري
العيادي للمهرجان حيث كلفني بإعداد الربمجة السينمائية
وطلب مني أن تكون عىل مرحلتني األوىل يف إفتتاح املهرجان
والثانية يف نهايته.
وكانت الربمجة كما أرادها متناغمة مع اإلفتتاح املغاربي
للمهرجان حيث برمجنا ثالث سهرات سينمائية متتالية االوىل
مغربية بفيلم " أموك" من إخراج سهيل بن بركة الذي كان
حارضا بيننا وقام بتقديم الفيلم بنفسه...الثانية جزائرية
بفيلم "الرجل الذي ينظر للنافذة" من إخراج مرزاق علواش
الذي دعوناه خصيصا لتقديم فيلمه مبارشة للجمهور
الحارض بكثفافة ليلتها...والثالثة تونيس بفيلم "عبور"
من إخراج محمود بن محمود الذي قدم مبارشة من بلجيكا
لتقديم فيلمه.
أما الفقرة الثانية فضمت أشهر األفالم العاملية املتوفرة
ٱنذاك وعرفت السهرات توافد جماهري غفرية من محبي
السينما الجيدة والجادة .
الحادثة الثالثة كانت أيضا زمن إدارة سمري العيادي
مهرجان قرطاج وتضمنت الربمجة التي أعددتها عامها
العرض األول للفيلم العاملي " الرتافياتا" من إخراج أحد كبار
السينمائيني اإليطاليني فرانكو زيفريل الذي جاء خصيصا
صحبة منتج الفيلم التونيس طارق بن عمار لتقديم العرض
بحضور عدد كبري من أحباء السينما ...ويذكر أنه كانت لهذا
العرض ميزة خاصة ألنه إنتظم تحت سامي إرشاف زوجة
الزعيم بورڨيبة وسيلة بن عمار وبحضورها .
هذه أمثلة ملا كان للسينما من حضور إيجابي وفعال يف
الربمجات السابقة ملهرجان قرطاج الدويل أسوقها للتدليل
عىل أنه كان من املفروض البناء عليها وتقديم برمجة خاصة
هذا املوسم تنترص لألفالم التونسية التي سجلت نجاحات
كربى يف أنحاء العالم.

صفحة من إعداد  :منير الفالح

طرائف ّ
الزعيم (ج )215

أنتريتي نبّ ار
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شهادة بحري السوسي مصور الرئيس
حول تواضع بورڤيبة وإنسانيته
غدا  3أوت الذكرى  119مليالد الزعيم وبهذه املناسبة
سأخصص بطاقة اليوم لشهادة حية ملصور الرئيس
بحري السويس يتحدث فيها عن تواضع الزعيم ومعاملته
الحسنة للمحيطني به.
جاء يف شهادة يس بحري السويس انه بعد أن تم تعيينه
يف دار التلفزة التونسية ،صار يرافق الوزراء يف جوالتهم،
ثم أتيحت له فرصة تصوير الرئيس بورڨيبة وهو يرأس
إجتماع مجلس الوزراء..
ويقول يس البحري أن الرهبة دخلت قلبه عندما رأى
الرئيس عن قرب وجها لوجه ،ألول مرة يف حياته.
ويضيف يف شهادته " :تكرر دخويل إىل القرص ،ووجدت
من الرئيس التواضع الج ّم والحديث بتحبب إىل املوظفني
والضيوف عىل حد السواء ،وكان يداعبنا ويسأل عن
أماكن سكنانا وعن عائالتنا .كانت له هيبة ،وكانت له
كاريزما قوية ،ولكن بعد انقضاء أوقات العمل ،وخالل
وجوده مع عائلته ،كان رجال متواضعا عادياً...وكان
ينتهز وجودي لتسجيل لقطات نادرة بالكامريا ،حتى رصت واحدا
من أفراد القرص ،ورصت أسجل اللقطات اليومية لحياة الرئيس
املهنية والعائلية ،حتى عندما يمازح زوجته وسيلة أو يقبلها،
لقد كان بسيطا ،ويحب عائلته الصغرية حبا جما ،وكان ذهابه
إىل املنستري للقاء عائلته يعترب عيدا بالنسبة له....وكانت الكلمة
الطيبة تُفرحه ،حتى لو كان مغتمّ ا ،فكان يفرح جدا عندما يرى
صوره مع الناس العاديني والبسطاء ،ويحب أن يرى وجهه اآلخر،
وجه اإلنسان البسيط ال وجه الرئيس والسيايس ،وكان يجلس إىل
العجائز يعاونهن يف طحن القمح بالرحى ،ويقول مداعبا :أنت مثل

فيلم " الرجل
الذي باع ظهره "
بمهرجان "زاكورة"
المغربي

ّ
ّ
وفنانون
فن

مازال الفيلم التونيس
العاملي “الرجل الذي باع
ظهره” يحصد الجوائز
والتكريمات إىل اليوم رغم
مرور أكثر من سنة عىل
عرضه يف قاعات السينما واليوم يكون هو املمثل الوحيد للفن
والسينما التونسية بمهرجان الفيلم الوثائقي الدويل والعربي
واإلفريقي بزاكورة باملمكلة املغربية.
وتدور أحداث الفيلم حول البطل “سام” الذي عقد إتفاقا
مع “الشيطان الرسام” مفاده أن يم ّكنه من ظهره للرسم عليه
تأشرية دخول كتعبري من الرسام عىل نفي الحدود وتمكني
كل الناس من الحركة الحرة يف العالم ،املقصد كان نبيال لكن
الوسيلة “ظهر سام” ولتعلقه بعبري حبيبته التي هجرته وقامت
بـ”زواج اضطرار” يوافق عىل الصفقة ويتحصل بدوره عىل
تأشرية دخول بلجيكا أين يلتقي بعبري وزوجها ،الذي سينتقم
بمحاولة املس من كرامة سام لينقلب السحر عىل الساحر…

"حرقة" أفضل عمل درامي في مهرجان
الغدير بالعراق
توجت التلفزة التونسية
يوم الجمعة  22جويلية
الفارط بحصول مسلسل
"حرقة" عىل جائزة أفضل
دراما مع تنويه خاص من
لجنة التحكيم يف اختتام
مهرجان الغدير الدويل الثالث

أمي وأنا اآلن ابنك ويتذكر أمه ويبكي ،وكان يحرص عىل افتتاح
موسم جني الزيتون ،ويصعد بنفسه عىل الساللم ليجمع الزيتون
مع املزارعني".
رافق بحري السويس الرئيس يف كل أسفاره ومقابالته
الرسمية ،رافقه يف استقبال الرؤساء والزعماء العرب واألجانب،
وخرج بنتيجة أن بورڨيبة يختلف عن بقية الزعماء العرب ،وكانت
له مواقف متميزة ومثرية إىل حد كبري ،وخصوصا يف ما يتعلق
ُ
نجحت يف تسجيل
بالقضية الفلسطينية...ويقول يف شهادته":لقد
هذه االختالفات حتى يف مالمح الوجوه ،لكم أن تنظروا إىل صوره
مع جمال عبد النارص ،أو القذايف مثال لتدركوا عمق ما أقول"...

عرش لالعالم الذي إحتضنته العاصمة العراقية بغداد من  20إىل
 22جويلية الفارط..
مسلسل "حرقة" عمل يسلط الضوء عىل الهجرة غري
الرشعية وحلم الشباب بالجنة املوعودة بعيدًا عن الفقر واملعاناة
يف أرض جديدة ،لكنه يصطدم بواقع مغاير تربز فيه معاناة
املهاجرين غري الرشعيني من مفقودين يف عرض البحر وناجني يف
مراكز الحجز بعد وصولهم للرتاب اإليطايل واستعبادهم يف العمل
الفالحي بأجر زهيد واستغاللهم يف ترويج املخدرات واإلرهاب.

نجالء بن عبد هللا
وزياد التواتي في
المسلسل التاريخي
الضخم "الوعد"
أعلنت رشكة "النجمة
لإلعالم" ورشكة "سينماتك
ميديا" عن انتهاء تصوير
مسلسلهما التاريخي الضخم
"الوعد" ،والذي انطلقت عملية
تصويره قبل خمسة أشهر
وسط تكتّم كبري حول تفاصيله وهو عن قصة مأخوذة من
السرية الهاللية وتغريبتهم الشهرية والتي تعترب الياذة العرب يف
املوروث الشعبي العربي.
مسلسل "الوعد"هو قصة وسيناريو وحوار اثنني من أهم
كتاب الدراما والسينما يف العالم العربي ،حيث أوكلت املهمة
للكاتبني املرصيني عبد الرحيم كمال والسيناريست نارص عبد
الرحمن .والعمل من إخراج السينمائي التونيس محمد الخياري.
أما املنتج الفني للمرشوع فهو الهادي قرنيط.
يذكر أنه من املقرر أن يتكون مسلسل "الوعد" من ثماني
حلقات يف موسمه األول الذي تم تصويره ،وسيدوم أربع مواسم
متتالية ،ومع انتهاء تنفيذ املوسم األول بدأت التحضريات لتنفيذ
املوسمني الثاني والثالث منه ،وبنفس املستوى الفني واإلنتاجي
العايل.
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موعد حاسم

"licence

بعد نجاح املغرب يف الحصول عىل سبق تنظيم دورة للحصول عىل شهادة
 "PROتح ّركت سواكن الجامعة التونسية لكرة القدم للنسج عىل نفس املنوال خاصة
بعد ما طالها من انتقادات بسبب استحواذ املغاربة عىل كل االمتيازات التابعة لالتحاد
االفريقي لكرة القدم .جامعة الجريء حاولت كعادتها توظيف األمر لتلميع صورتها
وأعلنت يف بالغ نرشته عىل صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك أن االتصاالت بني رئيس
الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء واالتحاد اإلفريقي لكرة القدم أسفرت عن
تنظيم تونس دورة لتكوين املدربني املحرتفني يف بداية موسم 2022ـ ،2023للحصول عىل
شهادة " ،"licence PROوذلك لفائدة  20مدربا ً تونسيا ،بإرشاف مكونني دوليني.
وأضافت أن رئيس الجامعة استقبل املدير الفني الوطني خالل
اجتماعه به بمقر الجامعة لتحديد معايري و رشوط املشاركة
يف هذا التكوين عىل أن يتم إعطاء األولوية ملدربي املنتخبات
الوطنية واملدربني الذين يمارسون نشاطهم يف املواسم
الرياضية األخرية .ويخول هذا الديبلوم Licence PRO CAF
للمدربني التونسيني التدريب يف كامل أنحاء العالم.
هذا البالغ لم يكن يف باطنه بالغا لعموم املدربني بما ان
كل املدربني تقريبا عىل علم بتفاصيل الدورة بل سبق هذا
االعالن وجود تحركات واتصاالت يف الكواليس سيّما ان
الجميع يدرك ان الوساطات والعالقات ستلعب دورا كبريا
لتحديد هوية املدربني الذين سيشاركون يف هذه الدورة.
مصادر موثوق فيها كشفت لـ"الشارع املغاربي" أن
ّ
سيؤش عليها رئيس الجامعة شخصيا واملدير
القائمة
الفني للجامعة لن يكون لها وزن كبري يف اختيار أو تحديد
معايري املشاركة وحتى الرشوط التي سيقع التنصيص
عليها ستكون مالئمة لألسماء التي يريد الجريء ترسيمها
يف الدورة .يف السياق ذاته حصلت مالسنة شديدة بني مد ّرب
مهاجر لم يمض عىل توقيعه لفريقه الجديد سوى اشهر
قليلة وبني املدير الفني للجامعة بسبب رشط عدم اعتماد
املدربني الناشطني خارج تونس وقد توعّ د املد ّرب املذكور
املدير الفني للجامعة بفضح ممارساته يف صورة اقصائه من
هذه الدورة واالكيد ان االيام القليلة القادمة ستحمل الجديد
بخصوص هذا امللف املثري.

ذكرت عدة تقارير اعالمية مغربية
أن سعيد الناصريي رئيس نادي الوداد
سيعقد جلسة حاسمة مع املدرب
السابق للرتجي الريايض التونيس رايض
الجعايدي بشأن النظر يف إمكانية تدريبه
بطل الدوري املغربي.
وكانت املصادر ذاتها قد وضعت
اسمي املدربني التونسيني معني
الشعباني واملنذر الكبري اىل جانب
الجعايدي عىل طاولة إدارة الرجاء قبل
ان تركز اهتمامها عىل اسم الجعايدي
الذي يبدو االقرب للجلوس عىل االقل
اىل طاولة الناصريي.
أرس به مصدر موثوق
وحسب ما ّ
فيه لـ"الشارع املغاربي" من املنتظر
ان يش ّد رايض الجعايدي وسط هذا
االسبوع الرحال اىل املغرب للقاء رئيس
الوداد خاصة ان وكيل أعمال املد ّرب
السابق للرتجي رتّب كل التفاصيل
الخاصة بهذه الجلسة املرتقبة ولو
أن مصادرنا كشفت كذلك ان هناك
معارضة كبرية من شخصيات فاعلة
داخلة إدارة الوداد ترى ان الجعايدي
ليس االسم املناسب مستدلة يف ذلك
عىل تجربته األخرية مع الرتجي
الريايض التونيس وهي النقطة التي
عكس من خاللها الناصريي الهجوم عىل
معارضيه حيث استشهد بتجربة فوزي
البنزرتي سابقا مع الوداد عندما قاده
لتحقيق لقب الدوري وهو الذي وصل
اىل املغرب "مطرودا" من الرتجي كذلك
وهو السيناريو نفسه الذي عاشه رايض
الجعايدي الذي ترك مكانه لنبيل معلول
قبل  3جوالت من نهاية سباق البطولة.
الجلسة املرتقبة قد تكون يوم الجمعة
القادم عىل اقىص تقدير وستكون محددة
بشكل كبري ملستقبل الطرفني يف صورة ما
لم تطرأ ايّة تغيريات جديدة.

اليعقويب يشرتط
سيناريو غريب ذلك الذي عاشه املدرب التونيس قيس اليعقوبي بعد ان
أصبح صاحب أرسع إقالة يف تاريخ الدوري الجزائري للمحرتفني .قيس
اليعقوبي تمت اقالته بعد  12ساعة فقط من اإلعالن عن تعيينه عىل
رأس اإلطار الفني لشباب قسنطينة خلفا للمدرب خري الدين مضوي.
وكان اليعقوبي قد اتفق قبل ساعات قليلة من وصوله اىل الفريق
الجزائري مع إدارة األوملبي الباجي لإلرشاف عىل املقاليد الفنية للفريق
يف املوسم القادم ولكنه ّ
تنصل من تعهده واتفاقه واختار تدريب الفريق
الجزائري دون ان يكون مدركا ملا ينتظره.
مبارشة بعد التوقيع رفض العبو الفريق الجزائري التد ّرب تحت
قيادة اليعقوبي الذي رفض بدوره فسخ عقده ومغادرة النزل الذي
يقيم به الفريق ليتحوّل االمر اىل قضية كبرية خاصة أن االمر أساء
كثريا للطرفني وبعد ش ّد وجذب اتخذت إدارة شباب قسنطينة
قرارها النهائي وأعلمت املدرب التونيس بقرار التخيل عن خدماته
صباح يوم الجمعة املايض استجابة لضغط األنصار.
مفاوضات فسخ العقد كانت شاقة للغاية والفريق
الجزائري وتحديدا مسؤوليه اقرتحوا عىل اليعقوبي تمكينه
من جرايتني مقابل قبوله بفسخ العقد واملبلغ هو

يف حدود  26ألف
أورو .ولكن اليعقوبي رفض األمر جملة وتفصيال
ّ
وتمسك بالحصول عىل مجموع  10جرايات كاملة
أي ما يعادل  130ألف أورو بما انه مرتبط بعقد
يمتد عىل عام ونصف.
بعد محادثات مضنية وافق الفريق
الجزائري عىل تسليم اليعقوبي مجموع
 6جرايات ولكن اليعقوبي تمسك كذلك
بالقانون خاصة بعدما أعلمه محاميه أن
قضيته لدى الفيفا محسومة مائة باملائة
وأنه سيحصل عىل كامل مستحقاته يف
صورة التوجه للجنة النزاعات باالتحاد
الدويل وهو السيناريو االقرب للتنفيذ رغم
تواصل املساعي للخروج بحل يريض جميع
االطراف دون ان ننىس ان اليعقوبي يعوّل
كثريا عىل السوق الجزائرية لذلك قد يكون
التوجه للفيفا الخيار األًصعب.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

الشارع الرياضي

مؤجل
إرسال مبارش ّ
نزلت البطلة العاملية والتونسية أنس جابر رفقة طاقمها الفني
ضيفة عىل وزير الشباب والرياضة كمال دقيش الذي حرص عىل إعطاء
جانب املكانة التي تستحقها من خالل االستماع اىل مطالبها
ومشاغلها.
ومعروف ان البطلة التونسية تحدثت يف أكثر من خرجة
اعالمية عن حلمها ببعث أكاديمية خاصة باسمها تعنى
بمزيد تطوير ودعم اللعبة واكتشاف مواهب وتكوين أبطال

للمستقبل من الجنسني.
الجلسة واىل جانب تطرقها ملوضوع إنشاء فضاءات
رياضية للعموم باألحياء ذات الكثافة السكانية العالية
واملناطق الحدودية بتمويل أجنبي لتعميم ممارسة الرياضة
للجميع والتشجيع عىل رفع نسبها خاصة لدى اإلناث.
إضافة إىل التطرق إىل أهم االستعدادات التنظيمية الحتضان
تونس الدورة الدولية للتنس “ ”WTAالبالغ قيمة جوائزها
املالية  250الف دوالر يف شهر أكتوبر  2022وتجمع عددا من
األبطال العامليني يف اللعبة فقد تناولت موضع األرض التي
تريد أنس جابر امتالكها لبعث أكاديميتها الخاصة.
وزير الرياضة أبدى تجاوبا كبريا مع بطلتنا أنس جابر وقد تعهّ د بتوفري كل مطالبها
خاصة ان بطلتنا تحظى بتأييد شعبي كبري وباتت اسما رياضيا عامليا ال يختلف حوله
اثنان .مع ذلك فإن حلم أنس جابر بالسيناريو الذي رسمته قد ال يمكن له ان يرى النور
ذلك أن وزارة الرياضة ترى ان الدولة هي التي يجب ان تكون مرشفة ومالكة لهذا املرشوع
بمعنى انها تقبل توفري االعتمادات الخاصة له وهي موافقة عىل ان يكون مرشوعا خاصا
يحمل اسم البطلة التونسية ولكنها يف املقابل ترفض ان يكون املرشوع أكاديمية
خاصة وأن يكون العقار مج ّرد هبة ويتحوّل املرشوع الريايض اىل مرشوع
استثماري.
مصادر موثوق فيها كشفت لـ"الشارع املغاربي" أن مسؤولني
بالوزارة أشاروا عىل الوزير برضورة أن يكون املرشوع خاصا بالدولة
التونسية وبإرشاف مبارش منها وتحت رعاية البطلة التونسية وال
ان يكون مملوكا لها بصفة تامة وهي النقطة التي ترفضها
أنس جابر النها تتمسك بالحصول عىل قطعة أرض يف شكل
هبة من الدولة تقيم عليها مرشوعها الخاص وبني املوقفني
هناك بون شاسع وهو ما يجعل األمر معلقا ومؤجال اىل
حني اال ّ إذا عادت البطلة التونسية للتوهج رياضيا من
جديد وتُجرب الوزارة عىل الرضوخ ملطالبها.

غضب عارم
رغم البداية املوفقة وارتفاع سقف الطموحات فشل
كأ س
املنتخب التونيس لألواسط يف العبور اىل نصف نهائي
العرب املقامة حاليا بالسعودية بعد هزيمته يف ربع نهائي
املسابقة أمام املنتخب الجزائري بنتيجة هدف لصفر.
هدف املباراة الوحيد كان يف الشوط األول بإمضاء الالعب
الجزائري حاجي عفاري الذي حجز بطاقة عبور منتخبه اىل
الدور القادم.
االستياء من انسحاب املنتخب لم يكن بسبب الفشل يف
الوصول اىل املباراة النهائية فكرة القدم لها أحكامها ولكن
استياء الشارع الريايض التونيس كان مرده اساسا أن املنتخب
كان بمقدوره العبور أوال نظري االمكانات الفنية والبدنية التي
يتمتع بها العبو املنتخب وثانيا ألن املنتخب الجزائري لم يكن
يفوقنا يف يشء وكان باالمكان تجاوزه وبسهولة.
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صفعة كبرية
أسدل الستار عىل
فعاليات دوري
السدايس الليبي
الذي احتضنته
ا ملال عب
التونسية بفوز
فريق االتحاد
بلقب
الليبي
الدوري
بطولة
الليبي لكرة القدم
واحتفاظه باللقب للموسم
الثاني عىل التوايل بعده فوز عىل
غريمه التقليدي األهيل طرابلس بنتيجة
 ،2-1يف لقاء فاصل جمع الفريقني السبت
املايض بملعب رادس وهو اللقب رغم  19يف
خزائن العميد.
وتساوى الفريقان يف صدارة سدايس
التتويج باللقب برصيد  11نقطة لك ٍّل
منهما ،وسجل كالهما  6أهداف واستقبال
هدفني ،وهو ما دفع القائمني عىل البطولة
لالحتكام اىل مباراة فاصلة.
ّ
تحقق يعود فيه الفضل بنسبة كبرية لرجل املطافئ واملعوّض أسامة الحمادي
االنجاز الذي
الذي توىل تدريب الفريق خلفا للمد ّرب التونيس محمد الكوكي والغريب يف األمر ان
الحمادي نفسه قاد الفريق العام املايض للفوز كذلك بلقب الدوري عىل حساب نفس
املنافس ومع ذلك لم يشفع له هذا املعطى ليكون املد ّرب االوّل للفريق يف بداية
املوسم.
أغرب من ذلك ان دورة السدايس شهدت تواجد املد ّرب الليبي أسامة الحمادي
بمفرده وسط خمايس تونيس يعج بكفاءات تدريبية تونسية عىل غرار فوزي
البنزرتي وفتحي جبال .وقد انطلقت الدورة بتواجد فوزي البنزرتي (أهيل
بنغازي) ،فتحي جبال (أهيل طرابلس) ،سمري شمام (نادي األخرض) ،شهاب
اللييل انسحب قبل بداية الدورة وترك مكانه للمدرب التونيس كريم
التواتي (النرص) و منري شبيل (أوملبي الزاوية).
يف نهاية السباق وصل الخمايس التونيس متأخرا ونجح املد ّرب
الليبي املغمور يف تحقيق اللقب للعام الثاني عىل التوايل ليصبح
بطال قوميا يف صفوف العائلة االتحادية .انتصار الحمادي يعترب
صفعة كبرية للمدرسة التدريبية التونسية التي كانت مرشحة
أكثر من غريها لتحقيق لقب يف املتناول وخاصة فتحي جبال
الذي كان يملك كل مقومات التتويج ولكنه فشل يف التتويج
ّ
تبخر بغرابة كبرية من بني أصابعه .نقول صفعة ألن
بلقب
السوق الليبية تعترب وجهة محبذة للمدربني التونسيني وما
حصل قد يدفع البعض إلعادة التفكري يف التعاقد مع مدربني
تونسيني ومنح الفرصة ألبناء الدار.
املسؤولية كاملة يتحملها املد ّرب الوطني ناجح التومي الذي
وبعد أن قاد املنتخب إلنهاء الدور األول بالعالمة الكاملة بفوزه
عىل جيبوتي بسداسية نظيفة والبحرين بثالثة أهداف لصفر
فشل يف اول اختبار حقيقي يف تأكيد املستوى الذي ظهرت به
عنارصنا يف الدور االول .الغريب يف األمر ان التومي وألسباب
نجهلها قام بتجريد املنتخب من أسلحته الفتاكة ومن نقاط
قوته يف املباراتني األولتني حيث قام باالستغناء عىل ثنائي الخط
األمامي يوسف سنانة ومحمد الضاوي واللذين كانا يمثالن
القوة الهجومية الضاربة للمنتخب .الخطأ الجسيم الثاني الذي
ارتكبه التومي هو تغيري مركز قائد املنتخب وأحسن العب يف
الفريق فرج بن نجيمة من ظهري أيمن اىل ظهري ايسن ومدافع
محوري ثالث .هذه اللخبطة أفقدت املنتخب قوته وجعلته
يكون فريسة للمنتخب الجزائري الذي خطف بطاقة الرتشح.
رئيس الجامعة وديع الجريء كان يف قمة الغضب واتصل
مبارشة بالناخب الوطني مبديا استغرابه مما حصل وتساءل
ّ
تدخل البعض يف اختياراته الفنية .االجابة كانت
عن حقيقة
بالنفي ولكن الجريء يبدو انه قد اتخذ قراره النهائي بإقالة
مدربه الشاب.

