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الصادق بلعيد يقرتح دعوة شخصيات وطنية
حم ّنكة ونظيفة لتفعيل العقل "االبتكاري"
التونيس من أجل وضع سياسات مستقبلية للبالد

وزيرة العدل ليىل جفال
يف حالة جتميد
مرفوض مبدئيا وكليا :

تنصب نفسها
نقابات أمنية ّ
وصية عىل الثقافة !
ّ

النهضة وحمامتها تدخالن
مرحلة "التمرميد"

قراءة في نتائج
االستفتاء
على مشروع
الدستور:

كل هذا من
أجل هذا ؟
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الصادق بلعيد يقرتح دعوة شخصيات وطنية حم ّنكة
ونظيفة لتفعيل العقل "االبتكاري" التونيس
من أجل وضع سياسات مستقبلية للبالد

العميد الصادق بلعيد

-Iان التأمل يف املشهد السيايس العام ال يدفع اىل التفاؤل
وال حتى اىل االطمئنان:
إن الظروف التي نظم فيها 'االستفتاء من اجل
جمهورية جديدة' من شأنها ان تلقي شبهة عميقة
عىل 'رشعيته' وعىل 'مرشوعيته' ،أساسا :فمن جهة
أوىل ،السؤال املطروح هو :هل يمكن اعتبار هذه العملية
بالذات "استفتاء" باملعنى الدقيق واملتداول عند الناس؟
يع ّرف 'االستفتاء' بكونه العملية الديمقراطية
ّ
يعب فيها املواطنون عن 'قبولهم' ('نعم') او عن
التي
'رفضهم' ('ال') ملرشوع ما عرضه عليهم املرشع والتي
تختم بالترصيح عن قبول ذلك املرشوع او عن رفضه
بأغلبية األصوات لهذا او لذاك؛ وكما هو معلوم ،فإن
الصحة القانونية لهذه العملية مرشوطة بواجب احرتام
املبادئ الديمقراطية مثل النزاهة والشفافية واملساواة
بني الناخبني والرقابة املشددة عىل مختلف اطوار العملية،
ونسبة املشاركة يف التصويت واالستنكاف عنه ،واالعالن
عن النتائج الدقيقة لالقرتاع ،الخ.
إن هذا التعريف ليس معموال به يف أغلب دول العالم،
بل وانه مقبول حرفيا يف 'مجلة االنتخابات واالستفتاء'
التونسية ،التي تقول يف الفصل " :117ترصح الهيئة
بقبول مرشوع النص املعروض عىل االستفتاء يف صورة
تحصل اإلجابة بـ"نعم" عىل أغلبية األصوات املرصح
بها".
إذا أخذنا بعني االعتبار هذه املعطيات والرشوط
القانونية والسياسية املعروفة ،فإن السؤال الذي يتبادر
اىل الفكر هو :هل انه من املالئم سياسيا تنظيم مثل هذه
االستشارة الشعبية يف الظروف االستثنائية الحالية وحول
موضوع سيايس حساس مثل املوضوع الدستوري ،أي
املوضوع األعىل يف سلم الترشيعات واملرشوعية؟
اىل جانب هذا السؤال املفصيل ،هناك سؤال آخر ال
يقل اهمية ،يفرض نفسه :هل من املقبول اعتبار هذه
املبادرة الرئاسية عملية 'قانونية' او مرشوعة ،خصوصا
إذا نظرنا اىل نتائج التصويت املعلنة عنها :فمن بني ما
يتجاوز الـ  9.278.000ماليني ناخب مسجلني عىل
القائمات االنتخابية ،لم يشارك يف العملية اال 2.630.000
ناخب ،أي فقط ما يقارب ربع عدد املسجلني ،أي ما هو
اقل بكثري من النصف من عددهم حسب املعايري املعمول
بها يف اغلب الدول الديمقراطية؛ بل وإن عدد املحجمني عن
التصويت ومقاطعتهم الواسعة للعملية االنتخابية (6،5
مليون) ينبئ بوجود قطيعة أعمق بني األغلبية الساحقة
من الجسم الشعبي وبني املؤسسات السياسية الحالية؛
إن هذا االستفتاء ،إذا اريد منه التعبري عن مساندة
الشعب للنظام الحايل وللحالة االستثنائية التي فرضها
منذ  ،2021او تجديد املرشوعية الشعبية الحاصلة اثر
االنتخابات الرئاسية لسنة  ،2019فإن ذلك ليس اال وهما
عميقا ومغالطة واضحة؛ ذلك إن املايض لن يأتي لنجدة
الحارض ،وهذا األخري سيكون غري قادر عىل تحقيق
آمال املستقبل؛ وان هذه القطيعة توحي بان النظام
الدستوري الجديد سيكون غري قادر ،بمفرده ولوحده،
عىل تلبية املطالب الشعبية املرتاكمة منذ العديد من
السنني؛ فالرشط السيايس األسايس لذلك هو الخروج من
االنفرادية والتوحدية التي يبدو وكأنهما امليزة الخاصة

للنظام السيايس الحايل ،والتفتحُ عىل الفرقاء السياسية
األخرى يف إطار حوار وطني رصيح وبنّاء؛
وعالوة عىل ذلك ،فإن السلوكيات الرئاسية تحتوي عىل
نقطة ضعف خطرية تتمثل يف اعرتاف صاحبها بغياب
مخطط مكرس للنهوض بالبالد من األزمة الخانقة
الحالية؛ وهذه خاصية تميزت بها املنظومة السياسية
منذ  2019وأرصّ صاحبها عىل التمسك بها ،بما يعني
التغييب التام للبعد السيايس يف نشاط الدولة ويف ألغلب
أجهزتها؛
-IIإذا كان موقف رئاسة الدولة كما وصف ،فالسؤال
املطروح اآلن هو :ما هو موقف الفرقاء اآلخرين ،وهل هم
او بعضهم مستعدون او قادرون عىل تحريك العجلة وعىل
حلحلة الوضعية املتأزمة؟  -للجواب عىل هذه األسئلة،
لنسلط النظر عىل املنظمة األكرب ثقال وتأثريا عىل الحياة
السياسية يف هذه البالد ،نعني "االتحاد العام التونيس
للشغل"؛
فال جدال ان هذه املنظمة الشغيلة العريقة لعبت
وال زالت تلعب دورا رياديا يف املشهد السيايس ،خاصة
وأنها تنفرد باللعب عىل حبلني – املهني والسيايس– كما
إنها تنفرد باستعمال 'حق االرضاب' كوسيلة ضغط يف
الحالتني؛ فهذان السالحان يجعالن من املؤسسة العمالية
طرفا سياسيا مرموقا وفاعال بالرغم من ان تحركاتها قد
ال تخلو من بعض التناقض كما هي الحال يف يومنا هذا:
فمن جهة أوىل ،يعلن االتحاد حاليا ويف آن واحد ،عن عزمه
عىل تفعيل 'ارضاب عام' لم يحدد تاريخه ،ومن جهة،
فهو يعلن عن مناداته ببعث مرشوع وطني مُ وحد يُوحّ د
كل الفرقاء حول مرشوع وطني بعيد عن الرصاعات
األيدولوجية  ...ويوضع تحت زعامة عقل سيايس حكيم
يوحّ د نحو مرشوع وطني موحد" (خطاب صفاقس،
الجمعة  5اوت)؛
وسؤالنا والحال كما وصفنا ،فمَ ا هو اسهام املنظمة
الشغيلة يف العمل يف الخروج من االزمة؟  -الجواب
سيكون كالتايل :عىل غرار املؤسسات البريوقراطية ،ترى
املؤسسة العمالية تقوم ببعث "مبادرة يف الحوار السيايس
واالقتصادي واالجتماعي" وتقرتح تكوين هيئة حكماء
ألنشاء ميثاق وطني ،"...وتراها تشدد يف الرشوط التي
تطرحها كثمن مسبق للمشاركة يف املفاوضات ،بل
وأنك تراها تحاول اشرتاط اعتبار تلك املفوضات كآلية
'تقريرية' وليس 'استشارية' فقط ،كما حصل ذلك يف
األيام األخرية؛
-IIIبعد كل هذه االعتبارات ،يبدو من الرضوري ،او عىل
االقل ،قد يكون من املفيد إعادة التفكري يف اإلطار املناسب
لوضع خطة أكثر نجاعة مما سبق؛ لقد رأينا يف املايض
القريب بعض الفرقاء إما يقومون بتقديم منظومة من
صنعهم يرون فيها املنطلق املالئم لكل الحوارات حول اية
سياسة تنموية ،او ترى أطرافا آخرين يأتون بأقل من
ذلك ويجدون يف 'التحاور' مع اآلخرين الفرصة السانحة
لتبادل األفكار والنظريات ...؛
نحن ال نرى يف مثل هذه اللقاءات – النموذج املعروف
منها هو 'حوارات قرطاج'  ،-اال مضيعة للوقت؛ ولسائل
ان يتساءل عن األسباب التي كانت وراء ذلك الفشل؛

يف رأينا ،تلك األسباب عديدة ومختلفة وقد يطول هنا
رشحها؛ لكن ،إذا أردنا اختزال األمر ،فإنه يرجع اىل ما
ييل :لقد كان من األسايس التمييز بني ما سنسميه
'العقل االبتكاري' ،من جهة ،وبني 'العقل الفاعل' ،من
جهة اخرى؛ فإذا رجعنا اىل التجارب املذكورة يف الفقرات
السابقة ،فإن ما نالحظه فيها ،هو نزعة املسؤولني عنها
اىل الخلط بني العقل 'االبتكاري' والعقل 'الفاعل'؛ لذا ،نرى
أن توخي الطريق العقالني والفصل بني املقدرتني يكونان
أفضل وسيلة لوضع أسس السياسة التنموية يف البالد؛
 ولنقدم فيما ييل تصورنا للمنهجية التنموية الجديدة؛ – 1املستوى 'االبتكاري' :هو املستوى األول واألهم
باعتبار انه املستوى الذي يسود فيه العقل والتفكري
الصحيح وتسود فيه القدرة االبتكارية والخالقة ،ويعمل
فيه الخبري يف كنف االستقاللية واملوضوعية الكاملتني؛
ومن الواضح ان هاته الشخصيات سيقع انتدابها من
بني النخب املرموقة واملحنكة واملشهود لها بالنزاهة
والوطنية؛
تتمثل العهدة املسندة اىل هذه النخبة السامية يف وضع
تصور شامل ملستقبل البالد ويف وضع الخطوط الكربى
للسياسات العامة للتنمية عىل املدى البعيد مع مراعاة
متطلبات املدى القريب واملدى املتوسط؛
إن املسار املقرتح هنا غري نادر ،ولقد وقع اعتماده
بنجاح يف العديد من البلدان القريبة منا او البعيدة؛ وإن
هذا املسار يفرض نفسه باعتبار مقتضيات العهد الحايل
وتعقد الظروف املناخية العاملية التي نعيش فيها اليوم؛
وانا نجد يف ما ييل تربيرا قويا العتماد املسار املقرتح
يف هذه الورقة :فمن ناحية أوىل ،نحن ال ندع أي ثقة
يف االشخاص الذين يتوهمون ان تركيم السلطة بني
أيديهم سيكسبهم العلم والحكمة؛ بل انا نرى ان املسار
املقرتح هنا سيحد او سيقطع مع طبائع الذين ،يف العمل
السيايس ،ال يؤمنون اال باالنفرادية بالسلطة اىل حد
التوحد :ففي هاته الحال ،لقد شهد بعضهم بكل صواب:
"مهما كانت عبقرية وحكمة القائد السيايس فإنه ال
يمكن له النجاح دون تأسيس وحدة وطنية صماء "...أي
القبول املتواضع لرأي الغري...؛ ويف املقابل ،نرى مخاطر
عظيمة يف استقواء البعض اآلخر بالقوة الجماعية لفرض
طلباتهم وافكارهم ،مثال ذلك االفراط يف استعمال 'حق
االرضاب' او التهديد التكراري باللجوء اليه؛
 – 2املستوى السيايس :إن الهدف من التمييز بني
'العقل' و'السياسة' هو حماية منافع االول من تجاوزات
الثاني؛ و'السياسة' هي االنانية والسيطرة عىل الجميع
وعىل الكل بدون حدود؛ واملسار املقرتح يف هذه الورقة
يهدف اىل التخفيف من مضار السياسة؛ ولهذا السبب
رأينا من الصالح التمييز بينهما حتى يبقى للعقل
وللحكمة مجاال 'حراما' يم ّ
كن اصحابهما من تغليب
'املعقول' و'العقلنة' ومن تجنب أكرب املضار واالذى...؛
وانا نرى يف هذا التفريق بني 'العقل' و'السياسة' إمكانية
وضع توازن بني عنرصين هما يف اآلن نفسه 'عدوان'
و'صديقان' ولكنهما يف نفس الوقت ،عنرصان رضوريان
لتقدم املجتمع ولطوره بحسب تطور املناخ الكيل الذي
يعيش فيه...
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حملة

ملف تنظيم تونس القمة الفرنكوفونية املقررة لشهر نوفمرب
القادم شهد تطورات تتكتم عليها السلطات التونسية بشكل وصفه
مصدر دبلومايس لـ"الشارع املغاربي" باملريب .املصدر اكد وجود
"بداية تشكل توجه نحو إلغاء تنظيم القمة يف تونس" مبينا ان "
عدة دول وجهت اشارات يف هذا االتجاه " وأنها حاولت " لفت نظر
تونس خاصة عرب تساؤالت حول حقيقة الوضع بعد  25جويلية" .
عقد القمة كان مقررا لسنة  2020قبل ان يتم تأخري موعدها
م ّرة أوىل اىل شهر نوفمرب  2021بسبب تفيش وباء كورونا مع
تغيري مكان انعقادها من العاصمة اىل جزيرة جربة ثم قرر
أعضاء مجلس الفرنكوفونية الدائم تأجيلها مرة ثانية يف اجتماع
عقد شهرا قبل املوعد املحدد "من اجل السماج لتونس بأن تكون
قادرة عىل تنظيم هذا اللقاء املهم يف أفضل الظروف" فيما ذكرت
الكواليس ان أسبابا سياسية تتعلق بقرارات  25جويلية  2021كان

ز
و
و

م

وراء التأجيل .
وكانت صحيفة "البراس" الكندية قد كشفت أن حكومة بالدها
رسا حملة لتأخري عقد القمة الفرنكوفونية مجددا " .وأضافت
تقود ّ
الصحيفة يف عددها الصادر يوم  2أوت الجاري أن الوزير األول
الكندي جوستن ترودو "يحاول منذ أسابيع اقناع حلفاء بالده مثل
فرنسا بأن تأجيل القمة املذكورة يفرض نفسه".
وأشارت اىل أن ترودو "أثار هذا االحتمال يف محادثة جمعته عىل
انفراد بالرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون خالل قمة السبع التي
انتظمت يف شهر جوان املايض بأملانيا".
ووفق الصحيفة "يرى ترودو أن الوضع بتونس مازال يبعث عىل
القلق وأن ذلك كاف لتربير تأجيل قمة الفرنكوفونية" الفتة اىل أن
التط ّرق مجدّدا للموضوع وارد خالل الزيارة التي ينتظر أن يؤديها
ماكرون يف شهر سبتمرب املايض اىل كندا.
من جهة اخرى مازالت وزارة الخارجية تتكتم ايضا عىل حقيقة
اقالة السفري غازي الغرايري سفري تونس لدى منظمة االمم
املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) واملنظمة الدولية
للفرنكوفونية يف باريس .الغرايري وان قىض عهدة  5سنوات يف
املنصب ( عني يف نوفمرب  )2016يتداول انه طلبت منه العودة فورا
ليبقى املنصب شاغرا يف خضم انباء عن حملة اللغاء عقد القمة
الفرنكوفونية يف تونس .

ضغوطات

مصدر بوزارة الثقافة أكد ألسبوعية "الشارع املغاربي" ان

قروض الدولة من البنوك ختلق نقصا
قياسيا يف السيولة بـ  12.8مليار دينار

كريمة السعداوي
ابرزت املؤرشات املالية والنقدية املنشورة يوم أمس
االثنني  8اوت  2022بموقع البنك املركزي تسجيل نقص
قيايس يف السيولة البنكية ناهز  12807.7مليون دينار يف
يوم  5اوت الحايل مقابل  11953.3مليون دينار يف نفس
التاريخ من العام السابق وهو ما يعني تفاقم النقص بحوايل
 854.4مليون دينار.
كما تكشف معطيات مؤسسة اإلصدار تسارع نسق
اقراض البنوك الدولة بشكل غري مسبوق حيث بلغت قيمة
القروض البنكية للخزينة العامة يوم  4اوت  2022ما قدره
 20579.8مليون دينار وهو ما يمثل  26.4باملائة من اجمايل
قروض البنوك للقطاعات االقتصادية بما يفرس النقص
القيايس للسيولة البنكية وشحها الحاد.
وارتفع ،وفق مؤرشات البنك املركزي التونيس ،حجم
التعامالت النقدية خارج النظام البنكي اىل حدود 18782
مليون دينار بزيادة قيمتها  1023مليون دينار مقارنة
بالسنة املنقضية.
ويصل الحجم االجمايل لقائم القروض الداخلية ،وفق
اخر البيانات االحصائية لوزارة املالية بعنوان شهر ماي
 ،2022اىل  41.5مليار دينار مما يمثل  38.5باملائة من
اجمايل الدين العمومي .ويتكون قائم القروض الداخلية
من قروض بنكية مجمعة وسندات خزينة مكتتبة من قبل
البنوك واملؤسسات املالية وقروض رقاعية تساهم البنوك
تقريبا بالكامل يف تعبئتها .وترتب عن االقرتاض الداخيل
سداد  4.3مليارات دينار منها مليار دينار فوائد وذلك خالل
األشهر الخمس األوىل من العام الحايل فحسب.
يذكر ان وكالة التصنيف االئتماني "ستاندرد آند بورز
غلوبال" كانت قد اهتمت ،بشكل خاص ،بوضعية التداين
البنكي للدولة التونسية حيث بينت يف  11ماي الفارط ان
تعثر تونس يف سداد ديون سيادية ،هو أمر مستبعد مبدئيا
عىل مدى الـ  12شهرا مقبلة ،مستدركة بأن حدوثه يك ّلف
بنوك البالد ما يصل إىل  7.9مليارات دوالر ( 23.2مليار
دينار) .وايد هذا التقييم مع بعض االختالف النسبي يف
التقديرات ،بنك "مورغان ستانالي" يف مذكرته التحليلية
الصادرة مؤخرا حول وضعية االقتصاد واملالية العمومية يف

تونس.
وافادت الوكالة ،يف هذا الصدد ،بان تعرض البنوك
التونسية لتحمل مخاطر سداد الدين السيادي للبالد زاد
بأكثر من الضعفني يف العقد املايض إىل جانب ارتفاع حاد
يف مديونية الحكومة مشرية كذلك اىل أن كلفة تخلف الدولة
التونسية عن سداد التزاماتها للبنوك ستعادل  102باملائة
من إجمايل االموال الذاتية لهذه املؤسسات وهو ما يعادل
نسبة  17.3باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل للبالد لعام
.2021
ونرشت ،يف ذات السياق ،الوكالة يوم  9سبتمرب املايض
تقري ًرا حول "التحديات التي تواجه الدول والرشكات
والبنوك يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا يف سياق
ما بعد الجائحة" استعرضت يف اطاره ،اخر التطورات وآفاق
التنمية االقتصادية واملالية يف ستة بلدان باملنطقة هي
مرص واملغرب وقطر واململكة العربية السعودية وتونس
(الدولة الوحيدة التي لم تنرش بعد الوكالة تصنيفها الجديد)
واإلمارات العربية املتحدة.
واعتربت أن تطور الوضع العام يف البالد يمكن أن يؤثر
عىل نشاط البنوك التونسية ،عىل نحو خاص.
ووفقا لتقريرها ،تزيد حالة عدم اليقني يف توتري مناخ
عمل البنوك املتقلب ،حسب تقييمها ،مقدرة ان البنوك
التونسية تواجه وضعية اقتصادية كلية وتشغيلية أكثر
صعوبة مع دعائم مالية محدودة ومخاطر متنامية عالوة
عىل إمكانية تراجع عائداتها ،بصفة عامة سيما أنها تنشط
يف بيئة تتصف بآفاق نمو متقلبة واحتماالت بتزايد الخسائر
املرتبطة بنشاط اإلقراض .وتعتقد "ستاندرد آند بورز"
أن هذه العوامل ستؤدي إىل زيادة تآكل مكونات األموال
الذاتية البنكية غري الكافية بحكم قيمتها املتدنية هيكليا.
ومن املرجح أن تحتفظ البنوك بمخصصات عالية لتغطية
الخسائر املحتملة يف ما يهم نشاطها يف منح القروض ،مما
يؤثر يف النهاية عىل ربحيتها ورأسمالها.
h t t p s : / / w w w. b c t . g o v. t n / b c t / s i t e p r o d /
indicateurs.jsp

وجيه الهاليل املدير الفني ملهرجان طربقة الدويل املستقيل من
منصبه بعد خالف حاد مع النقابة الجهوية لقوات األمن الداخيل
بجندوبة كان عرضة خالل الفرتة األخرية لضغوطات هائلة من قبل
مسؤولني بالوزارة إلثنائه عن االستقالة.
املتحدث الذي ّ
فضل عدم كشف هويته قال ان املدير الفني عاد
عىل مضض اىل مهمته صلب ادارة املهرجان وانه رفض املشاركة
يف الجلسة الصلحية مع النقابة مفرسا ذلك باحساسه بالضيم من
قبل سلطة اإلرشاف بعد أن أعلن عن اقرتاف تجاوزات فادحة من
قبل امنيني.

تحذير

صحيفة "الخرب" الجزائرية كشفت أن مصالح األمن املختصة
حجزت سيارة تحمل ترقيما منجميا ليبيا سبق لـ "انرتبول" أن نبه
اىل أنها ُسقت عام .2013
موقع  algeriepatriotiqueتساءل من جانبه عمّ ا ان كانت
الحادثة ال تشكل مشكال أمنيا للجزائر بالنظر لحالة الفوىض
السائدة بليبيا نتيجة املواجهات املسلحة التي عادت لالشتعال
بالبالد.
املوقع ح ّذر من استغالل "عنارص خطرية" الفوىض السائدة
بليبيا للتس ّلل بني صفوف السواح الليبيني الذين  -يقول املوقع -
ّ
فضلوا هذا الصيف الوجهة الجزائرية عىل الوجهة التونسية بعد
ما اكتشفوا فيها شواطئ ومناظر طبيعية خالبة اثر حضورهم
األلعاب االوملبية االخرية.

ومضة

التغيير ليس مج ّرد شعارات
● حمادي بن سعيد
(رئيس تحرير جريدة الرأي سابقا)

ّ
إن ثبات سلطة عىل ضالل مثلما هو حال السلطة التونسية الحالية
ال يعني حتما ان املعارضة عىل صواب.
صحيح أن رئيس الجمهورية ركب رأسه متحدّيا يف غالب األحيان
املنطق والرشاد واالدراك وحتى ميزان القوى السوسيولوجية الذي ليس
يف صالحه .لكن ليس هناك يشء مؤسساتي أقدر عىل فسخ رشعيته
واقصائه من السلطة من انتخابات كاملة الرشوط.
صحيح أيضا أن حكومة السيدة بودن الخاضعة خضوعا كامال
وحرصيا للسيّد سعيّد تترصف بشكل عبثي يف دهاليز نفق أرسار الدولة
ويف ظل ضبابية غري معتادة وصحيح أننا ال نعرف شيئا عن مهارتها
تماما مثلما ترفض اطالعنا عىل أي يشء وكأن العمل الحكومي يماثل
العمل الرسي .لذلك البد من معرفة كيفية خوض معركة سياسية
رشسة يف صورة رفض سلك طريق العصيان.
لكن ال يمكن ّ
لخسة السلطة سواء كان ذلك يف قرطاج أو القصبة
أن تغفر تقصري املعارضة وال تربير تهاونها وبقائها مكتوفة االيدي.
إن رؤية زعماء معارضة تتغري بتغري التحالفات والظروف فقدوا
كل ّ
توهج وهم يطالبون ببساطة عرب مج ّرد طقطقة أصابع أيديهم
باستقالة قيس سعيد ليس ترصفا صبيانيا ومضحكا فحسب وإنما
يكشف عجزهم عن تقدير االحداث حق قدرها والتأثري فيها وخلق
ّ
ويجسد اختالفا نوعيا
البديل والتميّز بطرح اقرتاح سيايس أفضل يو ّلد
ّ
يغي موازين القوى مع السلطة.
غري أن التغيري ليس مج ّرد شعار وال استثمارا سياسيا سهال وانما
يجب ان يتك ّرس بشكل ملموس عرب تقديم رؤية جيّدة االعداد ،طموحة
وواقعية تسمح بتحوّل سيايس واجتماعي وثقايف يف اطار وحيد ال تعلو
عليه اية اعتبارات أخرى هو ثبات ودوام تونس كدولة وطنية بعيدا عن
القبلية والعرقية والطائفية.
كل هذا يتطلب اعداد مخطط تنمية سيايس بك ّل دقة القامة
ديمقراطية مؤسساتية هادئة ،المركزية ومراقبة.
كما يتطلب ذلك أن يكون مرفوقا بمخطط هائل لتجديد اقتصادي
ّ
مفصال ومتدرجا
واجتماعي وتربوي وصحّ ي وثقايف وبيئي يكون
يف الزمن ومصحوبا بأرقام مضبوطة حول كل االلتزامات املالية
املنصوص عليها به مع إشارة شفافة اىل كل مصادر تمويله داخلية
كانت (وخصوصا طبيعة الرضائب الجديدة) أو خارجية (مؤسسات
حكومية ،أسواق مالية ،بنوك أو دول صديقة).
انها الطريقة الوحيدة التي يصبح بها للمعارضة التي من األفضل
ّ
وضخت دماء جديدة يف قواعدها وتسلحت
أن تكون قد شبّبت رموزها
بالفكر الخالّق وبروح التعاون والتواضع صوت مسموع ومصداقية
ومكان تحت الشمس بما يجعلها واضحة وبالتايل جديرة بانتخابها.

maghrebstreet@gmail.com
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كوثر زنطور
تجميد

شهران تقريبا م ّر ا دون ان يستقبل رئيس
الجمهورية قيس سعيد وزيرة العدل ليلى
جفال المغضوب عليها بسبب سوء ادارة
ملف "التطهير في القضاء" الذي انطلق
وتوقف سريعا بفشل ذريع عنوانه قائمة
القضاة المعزولين.
 6جوان  2022هو تاريخ اخر لقاء جمع رئيس
الجمهورية بوزيرة العدل ليىل جفال .ورغم محاوالت
التكتم فان اصداء توتر العالقات اصبح متداوال بقوة يف
الكواليس السياسية والقضائية التي تتحدث ايضا عن "
تقارير تلقاها الرئيس" حول جملة من امللفات ابرزها "
قائمة عزل  57قاضيا" التي وان صدرت بقرار رئايس
ّ
وقعه قيس سعيد فان مسؤولية اعدادها حُ ملت للوزيرة
جفال.

غضب
لم تصدر رئاسة الجمهورية  ،عىل غري العادة  ،عفوا
خاصا عن املساجني بمناسبة عيد االضحى ( 9جويلية
 )2022بما حرم العديدين من هذا االجراء االستثنائي.
السبب قد يكون مزاج الرئيس الغاضب عىل الوزيرة
ليىل جفال ا ُملغيبة عن القرص الرئايس منذ فرتة لم تنهها
موجبات " الوظيفة" مثلما يصنفها "الدستور الجديد"
 .سقط العفو اذن عىل االغلب حتى ال تكون الوزيرة
حارضة (بمعية اعضاء لجنة العفو) ويجرب الرئيس
بالتايل عىل استقبالها.
هذا يؤكد ترسيبات تُتناقل منذ مدة حول "قطيعة" بني
الرئيس ووزيرته استعدادا لتحميلها وحدها وزر "قائمة
العزل" وابعادها من ثمة يف اول تحوير وزاري .مرد
وضعية جفال التي باتت " مجمدة" وابعدت عن دوائر
القرار هو انهيار الثقة بينها وبني الرئيس منذ تلقيه
تقرير من املجلس االعىل املؤقت للقضاء حول " قرارات
االعفاء" وصفته مصادر مطلعة بـ" الجدي والنزيه" .
تقرير اضعف موقع الوزيرة املتهمة بالترسع وبـ"
تصفية حسابات شخصية" مع عدد من زمالئها القضاة
وبـ" مغالطة الرئيس"  .ويبدو ان التقرير انصف " 42
قاضيا" من جملة  57شملتهم قرارات االعفاء .باالضافة
اىل تقرير املجلس االعىل املؤقت للقضاء يبدو ان تقرير
لجنة احدثت عىل مستوى وزارة الدفاع وكلفت بالنظر يف
"جملة من امللفات " انتهى" بكشف عدة مغالطات وسوء
تقدير" حول قضايا اثريت مؤخرا وتسبب بعضها يف املس
من مصداقية رئاسة الجمهورية .
بعيدا عن التقريرين غري املعلنني ،فإن تأخر صدور
احكام املحكمة االدارية حول مطالب وقف التنفيذ املقدم
من قبل  54قاضيا وطلب وزارة العدل من رئيس املحكمة
التمديد يف آجال البت ،زادا من الضغط املسلط عىل الوزيرة
جفال بعد تأكيد محاميي القضاة أن " ال مؤيدات يف
امللفات" وان الوزارة عجزت عن الدفاع عن قرارات العزل .
اكثر من ذلك ،تُتهم الوزيرة بمحاولة الضغط للحيولة
دون اصدار احكام لفائدة القضاة املعزولني مما تسبب
يف حالة احتقان داخل املحكمة تبدو مفهومة امام ما
تعيش عىل وقعه خالل عهدة رئيسها االول عبد السالم
مهدي قريصعة من مهادنة غري مسبوقة للسلطة ال تليق
بمحكمة عرفت تاريخيا بجرأة احكامها .
للتذكري كان كمال بن مسعود رئيس هيئة الدفاع عن
القضاة املعزولني قد اكد يف ترصيح بتاريخ  22جويلية
صدور تعليمات للمحكمة االدارية تقيض برفض تسلم
الطعون املتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات االعفاء مربزا ان
الهيئة لجأت اىل ايداع العرائض بواسطة الربيد مضمون
الوصول مع االعالم بالبلوغ مشريا اىل ان ذلك يمثل طريقة

قانونية.
بن مسعود ذ ّ
كر بأن الرئيس األول للمحكمة اإلدارية
مطالب بتطبيق القانون الذي يقول "إذا لم تتو َّ
ل الجهة
املدعى عليها اإلدالء بجوابها وباملؤيدات املطلوبة منها،
تعترب ادعاءات املدعي صحيحة وتُعتمد" ،مشددا يف
تعليقه عىل انقضاء اجال البت يف مطلب وقف التنفيذ عىل
أن أجل الشهر الذي يمنحه القانون كح ّد أقىص للرئيس
األول للمحكمة " ملزم وليس استنهاضيا" كاشفا ان
وزارة العدل قدمت وقائق تتعلق ببعض امللفات عندما
طلب منها الرئيس األول للمحكمة مده بها .
من جهته شكك عضو اللجنة االستاذ احمد صواب يف
خفايا التأخري ويف الحياد السيايس للرئيس االول للمحكمة
االدارية متهما اياه بالتنكر لفقه القضاء االداري مربزا
انه ال عذر للتأخري الحاصل يف البت يف الطعون املقدمة
من قبل القضاة اليقاف التنفيذ الذي ذكر بأنه يتزامن مع
عطلة قضائية يكون فيها الرئيس االول متفرغا مذكرا
برسعة اصدار احكام ايقاف التنفيذ يف قضايا يف مصلحة
السلطة عىل غرار ايقاف تنفيذ قرار املجلس االعىل للقضاء
بانهاء الحاق القضاة الذين يتقلدون مناصب يف السلطة
التنفيذية والذي قال انه صدر يف غضون يومني بعد ايداع
املطالب.
اىل ذلك ،عاد صواب يف ترصيح لـ"الشارع املغاربي" اىل
قرار وزيرة العدل برصف منحة القضاء املعزولني (مرتبات
 6اشهر) معتربا انه بهدف الستحثاث رئيس املحكمة عىل
رفض الطعون داعيا رئيس الجمهورية اىل فتح "ملفات
وزيرة العدل" كاشفا يف هذا الصدد أن" معطيات بلغته
ممن اسماهم بالثقاة تشري اىل ان شبهات فساد تحول
حول الوزيرة واىل انها قد تكون اثقل من امللفات التي
كانت وراء عزل  57قاضيا مشددا عىل ان للوزيرة عالقة
بملفات فساد كانت وراء عزل زوجها وهو قاض ايضا.
صواب اكد يف سياق متصل ان قرارات العزل معدومة
وان القضاء االداري اصدر قرارات ايقاف تنفيذ عزل
صدرت عام  1985يف حق قضاة شبان دخلوا يف ارضاب
جوع وانه اوقف أيضا تنفيذ قرارات صادرة عن زين
العابدين يف بن عيل بعزل القايض كمال قرداح والقايض
مختار اليحياوي مذكرا كذلك بان املحكمة االدارية اوقفت
تنفيذ كل قرارات العزل الصادرة عن نور الدين البحريي
عندما كان وزيرا للعدل.

عرفت ليىل جفال املناصب الوزارية الول مرة يف
حكومة هشام املشييش كوزيرة المالك الدولة بفضل
صداقة تجمعها بزوجة رئيس الجمهورية مكنتها من
موقع يف الرتكيبة الحكومية ومن مكانة خاصة يف القرص
الرئايس جعلتها " من زواره الدائمني" متجاوزة رئيس
الحكومة " .حظوة" عكست اصطفاف الوزيرة وكانت
وراء اقالتها وكل الوزراء املحسوبني عىل قيس سعيد.
خالل تلك الفرتة كانت جفال تلقب من قبل الحزام
السيايس للمشييش بـ "أخطر وزراء الرئيس" الذي كان
يتهمها بـ " مغالطة الرئيس " وبـ "االيقاع بينه وبني
سعيد طمعا يف خالفته" .وخارج القصبة اتهمها العضو
السابق باملجلس االعىل للقضاء خالد عباس  ،وهو من
ضمن القضاة الذين تم عزلهم بالتدخل املبارش يف قضية
منشورة .
عادت جفال يف حكومة نجالء بودن كوزيرة للعدل
وتصدرت املشهد هي ووزير الداخلية توفيق رشف
الدين بعد ان تم تكليفهما بقيادة عملية " التطهري" .
وبات ال يكاد يمر اسبوع دون ان يستقبل سعد الوزيرين
سويا ويوجه لهما تعليمات بـ" فتح امللفات لالنطالق يف
املحاسبة" .فشل التنسيق بني الوزيرين وتوترت العالقات
بينهما بعد احالة القيادي يف حركة النهضة نور الدين
البحريي عىل االقامة االجبارية وحُ ملت جفال مسؤولية
الفشل وطرح منذ ذلك التاريخ طلب تغيريها .
واصلت جفال مهامها عىل رأس الوزارة رغم االنتقادات
و ُ
طلب منها االرشاف عىل " تجميع امللفات حول القضاة
الفاسدين" .تم اعداد القائمة واحيلت مرفوقة بمؤيدات
كانت بمثابة "تقارير امنية"  .فعّ ل سعيد القائمة
وصدرت يف الرائد الرسمي دون تثبت من دقة املعطيات
الواردة حول القضاة املعزولني ودون توسيع االستشارة
متجاوزا املجلس االعىل املؤقت للقضاء الذي تحفظ
وتجاوزه بتعديل االمر املنظم الرسائه.
تحول قرار" العزل" اىل ورطة حقيقية لرئيس
الجمهورية وضعته يف مرمى "التوبيخ من الخارج"
و"الغضب " واالستنكار الواسع يف الداخل .وزاد خروج
عدد هام من املعنيني بقرارات العزل للدفاع عن انفسهم
من التشكيك يف خفايا هذا االجراء الذي بينت التطورات
ان ال عالقة له باصالح مرفق القضاء وانه ال يعدو  ،حسب
الهياكل النقابية القضائية  ،ان يكون سوى محاولة
لرتكيع القضاة عرب تصفية حسابات شخصية ومعاقبة
قضاة رفضوا تطبيق تعليمات انضافت اليها شهادات
تتعلق بالوزيرة يف شخصها " كقاضية ثم كوزيرة المالك
الدولة واخريا كوزيرة للعدل كانت جلها " غري ايجابية" .
ال يمكن تحميل جفال لوحدها مسؤولية قائمة
وقعها رئيس الجمهورية وخصص لها خطابا كامال
لـ"تربيرها" ولتقديمها كخطوة هامة لتحرير القضاء
ومحاسبة الفاسدين .كما ال تستقيم معاقبة الوزيرة
بابعادها وتجميدها دون انصاف من تعرضوا ملظلمة
ماديا ومعنويا بالعزل والوصم بل االمعان يف الخطأ عرب
الضغط عىل املحكمة االدارية حتى ال تصدر احكاما
بايقاف التنفيذ املرفوعة من قبل القضاة املعزولني .
دخلت جفال مرحلة التجميد بعد التبجيل وهو امر
بات غري معهود من قيس سعيد الذي يبحث يف كل مرة
عن شماعة يعلق عليها فشله وأخطائه .قد تلتحق جفال
بقائمة " املطرودين" ممن عُ ينوا استنادا اىل الوالء التام
لشخص وليس للجدارة والكفاءة وانتهوا بالطرد واالبعاد
ولم يتعظ غريهم من املسؤولني رغم تجارب سابقيهم
املريرة تماما مثلما لم يتعظ الرئيس ممعنا يف نفس النهج
الفاشل واملدمر للدولة .
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يبدو أننا فقدنا السيطرة على التضخم
بقلم  :عز الدين سعيدان
نرش املعهد الوطني لإلحصاء منذ أيام قليلة
تقريره حول نسبة التضخم املايل لشهر جويلية من
سنة .2022
نسبة التضخم املايل أ بمعدل ارتفاع األسعار
عند االستهالك ارتفعت يف شهر جويلية اذ أصبحت
تساوي  8,2٪مقارنة بـ  ٪ 8,1بالنسبة لشهر جوان
 .2022وهكذا عنونت العديد من وسائل االعالم
مقاالتها كما ييل "ارتفاع طفيف يف نسبة التضخم
املايل  ٪ 8,2 :بالنسبة لشهر جويلية مقارنة بـ 8,1
يف شهر جوان".
من بني مشاكلنا يف تونس أننا ال نقرأ وإذا قرأنا
فنحن نتوقف عند العنوان ونم ّر م ّر الكرام.
وضع التضخم املايل يف تونس أخطر ممّ ا تقول
هذه العناوين بكثري.
نفس تقرير املعهد الوطني لإلحصاء ّ
يبي ما ييل :
 – 1نسبة التضخم املايل املذكورة أي  ٪ 8,2هي
نسبة التضخم املايل باالنزالق السنوي أي أنها تغطي
فرتة  12شهر من  1أوت  2021إىل  31جويلية
.2022
 – 2أما نسبة التضخم املايل لشهر واحد أي لشهر
جويلية  2022مقارنة بشهر جوان  2021فقد كانت
 ٪ 1وهذا النسق يعترب مرتفعا جدّا اذ أن  ٪ 1لشهر
واحد يساوي  ٪ 12عىل مدى سنة كاملة (إثنا عرش
شهرا  .)٪ X 1 ٪ = 12بمثل هذا االرتفاع يبدو أننا
فقدنا السيطرة عىل نسبة التضخم املايل املقبول
عامليا والتي ال يجب أن تتجاوز مستوى  ٪ 3سنويا.
وإذا تجاوزت نسبة التضخم املايل هذا املستوى أي 3
 ٪البد للدولة وللبنك املركزي من اتخاذ كل اإلجراءات
قصد السيطرة عىل التضخم املايل .وهذه اإلجراءات
تكون اقتصادية ونقدية حسب مصدر التضخم
املايل.
 – 3إذا تفحصنا يف مزيد من التفاصيل نجد أنه يف
موىف جويلية : 2022
• أسعار املواد الغذائية ارتفعت بنسق  ٪ 11عىل
مدى سنة.
• أسعار البيض ارتفعت بنسق .٪ 24,2
• أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بنسق .٪ 22,3
• أسعار الغالل الطازجة ارتفعت بنسق .٪ 18,6
• أسعار الخرض ارتفعت بنسق .٪ 19,9
• أسعار لحوم الضأن ارتفعت بنسق .٪ 11,9
أما بالنسبة لشهر واحد أي شهر جويلية فقد
ارتفعت األسعار عند االستهالك كما ييل :
 املواد الغذائية  ٪ 1,9 :أي  22,8سنويا. الدواجن  ٪ 7,9 :أي  94,8سنويا. الخرض  ٪ 3,3 :أي  ٪ 39,6سنويا. الزيوت النباتية  ٪ 1,9 :أي  22,8سنويا. البيض  ٪ 2,9 :أي  34,8سنويا. -لحوم الضأن  ٪ 2,6 :أي  ٪ 31,2سنويا.

العالم يم ّر بأزمة تضخم مالي
ولكن البنك املركزي رفض اقرتاحاتنا آنذاك قائال أن
دوره يقترص عىل السيطرة عىل التضخم املايل الذي
العديد من بلدان العالم تمر بفرتة تضخم مايل كان يف مستوى  ٪ 6,3يف أفريل .2020
مرتفع .ولكن حذاري من أن نستهني بما يحصل
نتيجة هذه السياسة النقدية الخاطئة أن :
يف تونس باعتبار أننا نعيش مثل بقية بلدان العالم
نسب تضخم مايل عالية .العديد من بلدان العالم
 +االقتصاد التونيس يمر بفرتة ركود خطرية اذ
تعيش تضخما ماليا ولكنها تحقق يف نفس الوقت أنه أصبح عاجزا عن خلق النمو وخلق الثروة وخلق
نسب نمو عالية وتخلق مواطن شغل بنسق رسيع .مواطن الشغل.
كما أنها يف معظمها دول غنية ولها قدرة عالية عىل
 +تونس خرست حوايل  140,000مؤسسة
التأقلم وعىل مجابهة التضخم املايل.
اقتصادية جلها صغرى ومتوسطة.
تونس تحقق نسب نمو ضعيفة وتعاني من
 +تونس شهدت ارتفاعا كبريا يف نسبة البطالة.
بطالة مرتفعة .املواطن التونيس خرس ما يفوق 40
 11,000 +صاحب مؤسسة صغرى ومتوسطة
 ٪من قدرته الرشائية منذ  2011اىل اآلن .والتضخم غادروا تونس منذ  2020بسبب الصعوبات املالية
املايل يواصل تدمري القدرة الرشائية.
والشيكات بال رصيد.
يبدو أننا فقدنا السيطرة عىل التضخم املايل يف
ومع كل هذه النتائج السلبية فشل البنك املركزي
تونس اذ أننا ال نرى أية سياسات أو أية إجراءات وفشلت تونس يف السيطرة عىل التضخم املايل.
من شأنها مجابهته أو حتى محاولة كبح جماحه.
التضخم املايل يدمر القدرة الرشائية ويتسبب يف
يف أفريل وماي  2020ملا توقفت املؤسسات مزيد انخفاض قيمة الدينار.
االقتصادية عن النشاط بسبب الجائحة كنا اقرتحنا
التضخم املايل يدمر الطبقة الوسطى أو ما تبقى
عىل البنك املركزي والسلط التونسية بصفة عامة منها .كما أنه يتسبب يف انخرام كل التوازنات
وضع سياسة ضخ سيولة استثنائية قصد الحفاظ االقتصادية واملالية يف تونس.
عىل مؤسساتنا االقتصادية وعىل مواطن الشغل
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قراءة في نتائج االستفتاء على مشروع الدستور:

كل هذا من أجل هذا ؟

بقلم  :األستاذ الصغير الزكراوي

صخب ومغالطات ،عن جهل أو عن روية ،الزمت قراءة نتائج
االستفتاء عىل الدستور يوم  25جويلية  .2022فالدستور ،ملن
صوت ،بنعم أوال ،ولم يقرأه ،هو عقد اجتماعي يضبط رشوط
العيش املشرتك لعقود من الزمن .بمعنى أكثر دقة ،الدستور
هو وثيقة مكتوبة تنظم السلط داخل الدولة وتحمي الحريات
وتضمن الحقوق.
وملا كان األمر عىل هذه األهمية ،فإن ال يجوز مطلقا مقارنة
نتائج التصويت عىل الدستور بنتائج االنتخابات الرئاسية أو
الترشيعية أو البلدية .فلكل انتخابات فلسفة خاصة تحكمها.
فعىل سبيل املثال ،تختزل االنتخابات الرئاسية يف اختيار شخص
من بني مجموعة من املرتشحني عىل أساس برامج انتخابية.
وتجري هذه االنتخابات بصورة دورية غالبا ما تكون لعهدة
مدتها خمس سنوات .بينما تهدف االنتخابات الترشيعية إىل
انتخاب نواب يف الربملان تنحرص مهمتهم يف صياغة القوانيني
ومراقبة السلطة التنفيذية ،يف حني تفيض االنتخابات البلدية إىل
اختيار نواب يهتمون بإدارة الشأن املحيل.
يف إطار التذكري بأعداد الذين انتخبوا من حكموا البالد سواء
من خالل مؤسسة رئاسة الجمهورية أو عرب مجلس النواب /
نشري إىل أنه إثر انتخابات املجلس الوطني التأسييس سنة 2011
حكمت الرتويكا البالد ب  2137160صوتا  ،وانتخب امللجلس
الوطني التأسييس املنصف املرزوقي رئيسا مؤقتا وهو النائب
الفائز بأفضل البقايا أي بحوايل  7000صوت.
ودائما يف إطار التذكري بنسب املشاركة ،نشري إىل أنه وخالل
سنة  2014شارك يف االنتخابات الرتشيعية  3579256ويف
االنتخابات الرئاسية  3189382ويف سنة  2019شارك يف
الرتشيعية  2946628ويف الرئاسية .3465184
أما يف انتخابات سنة  ،2014فقد اعتىل الباجي قائد السبيس
كريس الرئاسة بـ  1731529صوتا وسيطرأ نداء تونس وحركة
النهضة عىل مجلس النواب بعد التوافق بني الشيخني.
يف خصوص االئتالف الذي سيطر عىل مجلس نواب الشعب
إثر انتخابات  ،2019بلغت كتلة التحالف  1446787موزعة بني

 551132نهضة و  416.004لقلب تونس و  169651الئتالف
الكرامة.
خالل االنتخابات الرئاسية لسنة  ،2019وهي آخر انتخابات
رئاسية والتي عىل أساسها بني بعض املحللني قراءاتهم ،فاز
الرئيس سعيد ب 2777931 :صوتا أي بنسبة مرتفعة بلغت
 .% 72.29هذه األرقام والنسب ال يمكن االعتداد بها عندما يتعلق
األمر بعرض مرشوع دستور جديد عىل االستفتاء.
ذلك أن االستفتاء عىل مرشوع دستور جديد ،أينما ومتى التأم،
فهو حدث نادر تصاحبه رهانات وتحديات ترمي إىل تجاوز واقع
متأزم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .فالدستور بوصفه القانون
األسايس األسمى يتسم بداهة بالعلوية والديمومة.
يف تونس ،يرمي االستفتاء عىل مرشوع الدستور إىل تأسيس
"جمهورية جديدة" تقوم عىل فكر جديد وبآليات مبتكرة .فهو
"تأسيس" يتجاوز تونس ليقدم حلوال لإلنسانية جمعاء.
هذا ما يبرش به "فالسفة األنوار الجدد" من مفرسين
ومريدين محيطني بالرئيس.
وقد شارك يف االقرتاع  2830450من جسم انتخابي قدر
ب  9278541أي بنسبة مشاركة بلغت  .30.5%صوت أغلب
املشاركني ،أي  2607884بما يبلغ  % 94.60بنعم عىل مرشوع
الدستور ،و 148723أي  ،% 5.48صوتوا بال.
يف هذا االستفتاء التأسييس ،تبدو نسبة املشاركة ضعيفة ال
تضفي مرشوعية عىل مسار الرئيس .أكثر من ذلك ،فالرقم الذي
جلب االنتباه والذي يجب أن يعتد به هو نسبة العزوف من المبالني
ومقاطعني.
ويبدو أن النسبة األكرب واألهم ،هي نسبة الالمباالة .والالمباالة
كما يراها البعض هي الدرجة القصوى من اليأس من جدوى
كل فعل سيايس يهدف إىل إحداث تغيري إيجابي يف حياة الناس
ومعاشهم اليومي.
وخالفا ملا قد يفهم من الوهلة األوىل ،ال تعني الالمباالة الرضا
واالستكانة والرضوخ لألمر الواقع ومنطق املرور بقوة ،بل هي
هدوء يسبق العاصفة .إنها تلك اللحظة التي تجمع فيها األنفاس

يف انتظار اللحظة الحاسمة.
ففي "التأسيس الجديد الشاهق يف العلو التاريخي" ،ال يجب
أن تقل نسبة املنخرطني يف العقد االجتماعي الجديد عن  70%من
الجسم االنتخابي.
للتذكري فقط ،وعىل سبيل االستئناس باألرقام يف التجارب
الدستورية املقارنة رغم اختالف السياقات التاريخية:
 يف فرنسا ،دستور الجمهورية الخامسة املؤرخ يف  4أكتوبر 1958تم التصويت عليه بنسبة مشاركة ناهزت  % 79من الجسم
االنتخابي،
 يف إسبانيا ،الدستور االسباني لسنة  1978تمتاملصادقة عليه باستفتاء بلغت نسبة املشاركة فيه  % 67.1من
مجمل الجسم االنتخابي،
 يف اململكة املتحدة ،استفتاء  ، Brexitنسبة املشاركةتجاوزت .% 70
 يف إيطاليا ،حاول  Matteo Renziتعديل الدستور واقرتححذف مجلس الشيوخ  il senatoالغرفة الثانية من الربملان
اإليطايل ،لم يحظ االستفتاء بالقبول وبلغت نسبة املشاركة .% 65
وكان من األسلم يف تونس أن يتم تحديد عتبة العتماد االستفتاء
عىل غرار ماهو معتمد يف بعض التجارب الدستورية املقارنة حتى
ال يعتمد الدستور بمن حرض من املشاركني.
إن املتأمل يف مالبسات االستفتاء عىل مرشوع الدستور ،يالحظ
أن هذا االستفتاء لم يشذ عن االستفتاءات التي تجري يف بلدان
العالم الثالث ،والتي غالبا ما تنقلب إىل استفتاء سيايس ،قيرصي،
أي استفتاء عىل الشخص وليس عىل نص دستور كتبه الرئيس
قيس سعيد بنفسه ولنفسه.
يف املحصلة .لن يحسم هذا االستفتاء الجدل حول مسار قيس
سعيد الذي يظل مسارا آحاديا ،انفراديا ،ال يلزم إال صاحبه وال
يحظى سوى بنسبة مقبولية ضعيفة استغلتها أطراف خارجية
تتابع الوضع يف تونس عن كثب لتطالب رئيس الجمهورية بحوار
جدي يشمل الجميع وال يستثني أي طرف.
ويظل السؤال الحارق قائم :كل هذا ،من أجل هذا؟

التونسية لألوراق المالية :

"أوروسيكل" تتألق و"إسمنت بنزرت" األكثر ترضرا

منحى السوق

سجّ ل السوق لألسبوع الخامس عىل التوايل واملمتد من  1اىل
 5أوت  2022منحى تصاعديا.
وحقق املؤرش املرجعي تطورا بـ  ٪ 0,2يف حدود 7749,59
نقطة رافعا بذلك أداءه السنوي اىل .٪ 10
• كان حجم املبادالت ضعيفا متماشيا مع خصائص فصل
الصيف ولم يتجاوز عىل امتداد االسبوع  11مليون دينار حسب
تحليل الوسيط ببورصة تونس لألوراق املالية.

وسط حجم مبادالت زهيد لم يتجاوز  9آالف دينار.
• كان لتوزيع األرباح تأثري سلبيا عىل مجمع دليس القابضة
 .Delice Holdingوسجل سهم املجمع الرائد يف صناعة الحليب
ومشتقاته انخفاضا بـ  ٪ 1,6بقيمة  15,060دينار .ولالشارة
فقد كان سهم دليس القابضة أكثر األسهم ديناميكية خالل
االسبوع املذكور جامعا أمواال بـ  713ألف دينار.
• كان سهم أوروسيكل األكثر تبادال طوال األسبوع املذكور.
وبفضل تموقعه يف املنطقة الخرضاء ( ٪ 4,1 +بقيمة 32,700
دينار) غ ّذى سهم الرشكة السوق بـ  1,2مليون دينار.

تحليل تطوّر األسهم

مستجدات السوق

• حققت الرشكة التونسية للتال  SOTEMAILأفضل أداء يف
األسبوع املذكور وشهد سهمها قفزة بـ  ٪ 10,9بقيمة 3,150
دينار.
• كان مسار تلنات القابضة  TELNET Holdingطيّبا عىل
امتداد االسبوع وارتفع سهمها بـ  8,7بقيمة  8,150دينار
جاذبا أمواال تقدر بـ  193ألف دينار.
• كان سهم رشكة اسمنت بنزرت األكثر ترضّ را خالل
االسبوع املذكور اذ شهد تراجعا بـ  ٪ 15,8بقيمة  1280دينارا

• بالغ من البنك التونيس : BANQUE DE TUNISIE
قرر مجلس ادارة البنك التونيس املجتمع يوم  26جويلية
 2022تعيني هشام الرباعي مديرا عاما خلفا للحبيب بن سعد
مهني ثري يف خدمة القطاع
الذي خرج يف التقاعد بعد مسار
ّ
البنكي وتحديدا البنك التونيس .وسيلتحق هشام الرباعي بالبنك
التونيس بداية من  1أكتوبر  2022قبل أن يبارش مهامه بداية من
 1جانفي .2023
• بالغ من الرشكة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية

: SOTETEL
تعلم الرشكة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية
العموم واملساهمني فيها أن عقد الحبيب بوع ّ
طاي املدير العام
ّ
للرشكة ينتهي يوم  30سبتمرب  2022وأن األخري فضل عدم
تجديد عقده.
• بالغ من الوفاق الدويل للبنوك Wifak International Bank
يعلم الوفاق الدويل للبنوك العموم أنه تم اغالق االكتتابات
يف القرض االلزامي للوفاق الدويل للبنوك طبقا ملبادئ املالية
االسالمية  2022 - 1بمبلغ  20مليون دينار تم جمعه دون
اللجوء لالدخار العمومي مذكرا بأنه تم افتتاح االكتتابات يوم
 2022 / 8 / 1وغلقه يف نفس اليوم عىل مبلغ  20مليون دينار.

اشهار
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ّ
معز ز يّود

يوم واحد من حكم الغنويش
سعيد!...
خري من ألف شهر من حكم ّ
ٌ

كثّف راشد الغنويش ،خالل األيّام األخرية،
ترصيحاته املستهدفة للرئيس قيس سعيّد
وسياسته االنفراديّة .حراك منتظر طبعا ملن
تج ّرع مرارة اإلقصاء بعد أعوام طويلة من
الهيمنة عىل الحكم ،ولكن أن يصل به األمر
ح ّد الزعم ّ
بأن التونسيّني يتمنّون أن يعيشوا
يومً ا واحدًا اآلن من أيّام العرشيّة املاضية،
فإنّه يدوس بذلك عىل ذاكرة تأبى نسيان
كوارث عرشيّة هيّأت ك ّل السبل لالنقضاض
عىل ما ّ
تبقى من أمل...
يف حوار مع قناة "فرانس ،"24لم يرتدّد
رئيس حركة النهضة راشد الغنويش يف امتداح
العرشيّة املاضية ،واصفا إيّاها بأنّها "كانت عرشيّة
ديمقراطيّة بامتياز عاشت فيها تونس مستوى
من الديمقراطيّة يشبه ما هو موجود يف باريس
ً
حقيقة أيّ أجندة
ونيويورك ولندن" .ال نُدرك
تقود اإلعالم الخارجي الفرنيس لرتويج
تهويمات ال يُصدّقها من عايش
العرشيّة املاضية بك ّل ما
لها وما عليها .فما
بالك باالدّعاء
ّ
أن "التونسيّني
يتمنّون أن يعيشوا يوما واحدا منها اآلن"!...
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ماضوي عافه التونسيّون ،وارتدّوا بسببه اليوم ض ّد
ّ
يمت إليها بصلة ...أوَ
حركة النهضة وك ّل ما
لم يصف الغنويش حزب قائد السبيس بأنهّ
أخطر من السلفيّة ،وحزب نبيل القروي
بـ"حزب املقرونة والفساد" ،ث ّم تحالف
ّ
وكأن شيئا لم يكن؟!...
مع كالهما

الرمي بسموم الذات!

حتّى ال ننسى!
ال خالف طبعً ا حول الرتاجع الخطري ،عىل مستوى الحريّات
والفصل بني السلطات ،الذي تُنبئ به مضامني دستور جديد
ّ
ّ
بكافة البنود
اختص رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بحياكته
والحدود التي اشتهاها وفرضها فرضا عىل الجميع وم ّررها
عرب استفتاء  25جويلية املايض .ومع ذلك ّ
فإن النقد املرشوع
لسياسة سعيّد ودستوره الذي صاغه عىل املقاس ال يُربّر بأيّ
حال من األحوال للغنويش وال لحلفائه التُبّع إعادة كتابة تاريخ
ّ
يجف حربه بملء التلميع ملا يستحيل تلميعه.
ال
بات معلومً ا اليوم للقايص والداني ّ
أن دستور  ،2014بوصفه
أفضل دستور يف العالم وفق تلويح رئيس املجلس الوطني
ّ
ملغمً ا ومشوبًا
التأسييس السابق مصطفى بن جعفر ،كان
بالتضارب وغياب التوازن وغري قابل لإلبقاء عىل ما هو عليه،
عىل الرغم من الجوانب اإليجابيّة العديدة التي ينطوي عليها،
ّ
بابي املبادئ العامّ ة والحقوق والحريّات .وهذا دون
وخاصة يف
ْ
اعتبار القانون االنتخابي الذي ضغطت جماعة الغنويش مع
حلفائها لتسطريه بالطريقة التي تضمن هيمنتها املستم ّرة
عىل الربملان والحكومة عىل امتداد سنوات ما قبل  25جويلية
.2021
ّ
ّ
ورغم كل ذلك فإن اإلشكال الرئيس لم يكن يكمن باألساس
يف هذه الجوانب القانونيّة بقدر ما كان ينتعش من سياسة

الغنويش املبنيّة ،وفق العديد من مقوالته السابقة ،عىل قاعدتي
"التدافع االجتماعي" و"سياسة الغنيمة" التي أوصلت البالد
ّ
حافة االنقسام الشامل
يف بعض فرتات العرشيّة السابقة إىل
بني التونسيّني.
ّ
نتساءل إذن عن أيّ يوم بالضبط يتحدّث الغنويش ويُمني
التونسيّني باستحضار ذكراه املجيدة ،بل ويتوعّ دهم بأنّهم
لن يعيشوا اليوم مثيله؟ هل يقصد مثال العارش من رمضان
أو السابع والعرشين منه اللذين ش ّكال مواعيد فارقة ملذابح
وحشيّة اقرتفها يف ّ
حق شهداء تونس من جنودها وحرسها
الوطني ممّ ن طاملا غازلهم الغنويش يف امتداحه لجماعة السلفيّة
بأن "معظم السلفيّني ي ّ
"الجهاديّة" ،حتّى رصّ ح حرفيّا ّ
ُبشون
بثقافة وال يُهدّدون األمن العام"؟! ...أم هل كان الغنويش يعني
تلك املشاهد املخزية بني جماعته وخصومه تحت قبّة "مجلس
نوّاب الشعب" بباردو من عويل ورصاخ وعراك دائم وتالعب
بالقوانني وزبونيّة وشبهات فساد ،بل وإسالة دماء وتكفري
كانت تُ ّ
بش هي األخرى بمآالت ال أحد يعرف اليوم إالم كانت
ستقودنا؟! وهل ننىس قبل ذلك من تسبّب حزبي النهضة
والنداء يف عدم إرساء املحكمة الدستوريّة ،ج ّراء حسابات
ّ
وخاصة الرغبة يف الهيمنة عىل تركيبتها،
الربح والخسارة
بدليل ّ
أن حركة النهضة كانت قد رشحّ ت لعضويّتها شخصا
تكفرييّا برصيحه ترصيحه يف أحد املنابر؟...
أيّة ديمقراطيّة تلك إذن التي يتمنّاها التونسيّون اليوم؟ ،مع
ّ
أن الغنّويش كان يختلق كافة األعذار علنًا لتربير ما ال يُربّر من
تحالف حزبه مع الفاسدين والتصالح مع الفساد واملتشدّدين
ّ
وخاصة محاولة فرض نمط مجتمعي إخواني
وامله ّربني،

يف غضون ذلك ،مَ ْن يا تُرى باد َر بالدعم
املعلن لقيس سعيّد يف االنتخابات الرئاسيّة،
ث ّم ارت ّد عليه حني رفض أن يكون شبيها
بالرئيس األسبق املنصف املرزوقي ومج ّرد
خاتم نُحايس يف خنرص الغنويش؟!.
لن نجادل طبعً ا يف ّ
أن الرئيس سعيّد ،برصف النظر
عن أوهام الشعب يريد ،قد أثبت فعليّا وبك ّل الوسائل
أنّه يرفض الحوار وال يبتغي يف إدارة الحكم أيّ
رشيك .ومع ذلك هل ننىس ّ
أن جماعة الغنويش
كانت تُلوّ ح باعتزام عزله أو التحجري
ّ
املتضخم من
عليه؟! ،فضال عن الك ّم
الته ّكم واإلذالل ،حتّى أخذ الرئيس
ّ
منصة هجوميّة،
املأزوم يح ّذر امل ّرة تلو األخرى من امتالكه
حتّى فاجأ الجميع بإطالق صواريخها قبل عام ونيف!...
وهل يستوي حديث الغنويش ،يف منربه بقناة "الزيتونة"،
عن قيس سعيّد بأنّه "رجل يشعر بأنّه مرسل من العناية
اإللهية" أو أنّه أعطى لنفسه يف دستوره الجديد "صالحيات
فرعونيّة يف الحقيقة ،أنا ربّكم األعىل" كما جاء يف لقائه مؤخرا
عىل قناة "الرشق" ،بك ّل ما لتلك التوصيفات من إيحاءات دينيّة
ورسائل مب ّ
طنة إىل أتباعه وأعوانه .والحال ّ
أن الغنويش نفسه
استقبله مريدوه يف مطار قرطاج بالدفوف ،مُنشدين "طلع
البدر علينا" أسوة باحتفاء األنصار بالرسول ...أَوَ لم يواصل
الغنويش أداءه ومناوراته وفق هذا التصوّر نفسه الذي يجعل
أنزل لحكم البالد بأمر
منه مرشدا لجماعته ،وكأنّه هو اآلخر ِ
ربّاني ،بعد أن أتاح له الرتبّع أكثر من أربعة عقود عىل رأس
جماعته من دون منافس يُذكر...
ال فائدة إذن من االستمرار يف ترويج توصيفات زائفة
باسم التونسيّني .فقد ّ
ول حكم الغنويش وانتهى منذ أمدٍ ،حتّى
استحال منبوذا ّإل من شهقات محاور إقليميّة لم يُفلح مددُها
يف إعادة هيمنته السابقة عىل دوائر الحكم "امليمون" طيلة
عرشيّة تقيّأها التونسيّون ،عىل الرغم ممّ ا باتوا يُكابدونه من
رشّ املعاناة يف شتّى امليادين .وما من يوم إذن يف حكم الغنويش
خري من ألف شهر حتّى يتمنّى معظم التونسيّني استحضاره.
وربّما ال يبتغي حتّى بعض أنصاره سوى نهاية مرحلته التي
ّ
تضخمت أكثر من الكثري...

موقع الشارع املغاريب
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النهضة ومحامتها
تدخالن مرحلة "التمرميد"

راشد الغنويش

حمادي الجبايل

نور الدين البحريي

رفيق بوشالكة

منير الف ّلاح
ّ
مؤخرا حديثا مع رئيس حزب
بثّت قناة فرنسا 24
حركة النهضة .وك ّل من تابع ال ّلقاء ّ
الصحفي املذكور
خرج بانطباع ّ
أن راشد الغنويش رغم محاولة الظهور
يف صورة املاسك بسلطة ما :بدلة ومكتب وعلما تونس
ّ
والضيق
وحزبه يبدو عىل درجة كبرية من الوحدة
وربما كان لزاوية التصوير والرتكيز عىل وجهه املتعب
دور يف ذلك.
كد ّ
أمّ ا من تابع الحديث فقد تأ ّ
أن راشد الغنويش
بردوده وإعرتاضه عىل أسئلة ّ
الصحفي حكيم بالطيفة
وذهابه إىل ح ّد الحديث عن"املحاكمات اإلعالمية"
ورفضه لها ،تؤ ّ
كد أن ال ّرجل بات محارصا وان مساحات
ّ
املناورة لديه تقلصت وانه لجأ لرسد جملة من ثوابت
خطاب النّهضة املاسكة بخيوط الحكم طيلة العرشيّة
الفارطة عىل غرار"ال صلة للنهضة بأي عمل إرهابي"
و"النهضة أهم مقوّم من مقوّمات النضال ض ّد
التط ّرف واإلرهاب" و"هناك أطراف سياسيّة معادية
للنّهضة وفشلت أمامها يف صناديق اإلقرتاع تفتعل
سيناريوهات إرهاب وتبييض أموال" ...ك ّلها عنارص
الخطاب النهضوي يف مواجهة شبهات جديّة تدعّ مت
توصلت إليه هيئة الدّفاع عن ّ
ّ
ّ
الشهيدين
خاصة بما
شكري بلعيد ومحمّ د الرباهمي وتجاوزت مرحلة
تحميل النّهضة املسؤوليّة السياسية ،بإعتبارها
الطرف الحاكم ،إىل املساءلة القضائيّة.
أمّ ا بخصوص دفاعه "املبدئي" عن الدّيمقراطيّة
وتمسكه بالدّستور فهو كما يعلم الكثري بمن فيهم
رئيس النّهضة وما ّ
تبقى من "األوفياء" لزعامته ال
يتعدّى الدّيمقراطيّة التي تكون فيها للنهضة املكانة
األوىل أي القيادة وال يه ّم من يكون يف ركابها .وقد
سبق أن مارست ذلك ماضيا بإستخدام وجوه تجمعيّة
(وعىل رأسها آخر أمني عام للتجمّ ع الدستوري محمد

الغرياني) والتحالف مع من كانوا يصنّفون عىل أنّهم
أضدادها وحتّى من تفنّنت قيادات نهضويّة وعىل
رأسهم الغنّويش يف تحقريهم ونعتهم بأحزاب فساد
و"مقرونة" يف الحملة اإلنتخابيّة لترشيعيّات 2019
لتخرج بعد ذلك مقولة "فصل املسارين الربملاني
والحكومي
"لتأمني تربّع" شيخ" النّهضة عىل كريس رئاسة
الربملان !
يبدو الحال مختلفا تماما اآلن بعد ّ
الضبات املتتالية
التي تلقتها النّهضة وزعيمها وتك ّرر مشهد مثوله
ّ
وتكفل عدد من منارصي قيس سعيّد
أمام التّحقيق
بتداول "أخبار" عن إمكانيّة سجنه ...ك ّل هذا رفع عن
النّهضة وزعيمها الهالة التي كانا يتمتّعان بها والتي
عيص عن ك ّل مساءلة !
جعلتهما تقريبا يف موقع
ّ
النّهضة وزعيمها تحديدا يعيشان وضعا يتأرجح
بني إرادة ال ّ
ظهور يف صورة القوّة التي مازالت قادرة
عىل التّأثري يف مجريات الحياة ّ
السياسيّة (من موقع
القيادة) وواقع ماديّ هش ومرتهن للدّعم الخارجي
تحت عنوان "العودة لحياة ديمقراطيّة دامجة
للجميع" .ومما يزيد يف طيبنة املعبد النهضوي بلة
توجه قيس سعيّد ومن معه إىل "اآلخر" يف املحاسبة
عىل ما إقرتفت النّهضة خالل عرشيّة حكمها
وتجريدها من أيّة مرشوعيّة للدّفاع عن الهويّة الدّينيّة
حيث استشعرت الحركة بعد مرور الدستور الجديد أن
مسلسل املثول أمام املحاكم لن يتواصل فحسب وان
ّ
ستتوسع .فبعد"إيقاف"نور الدّين البحريي
دائرته
وحمادي الجبايل والتحقيق مع الغنويش أكثر من م ّرة
ويف أكثر من قضيّة دون إعتبار املالحقة القضائيّة
التي طالت مشتبها بهم يف قضايا ذات عالقة بشبكات
نفوذ النّهضة مثل "رشكة أنستالينغو" أو "جمعيّة

نماء تونس" أو تركيز قيس سعيّد عىل "مآل"
الهبات املمنوحة لتونس وقوله أنّها ذهبت لحساب
بالهبة
أشخاص اضافة للقضية املعروفة ،لح ّد اآلن،
ِ
ّ
الصينيّة املتع ّلقة بالقيادي وصهر الغنويش رفيق عبد
السالم بوشالكة ،ك ّلها قضايا تضعف موقف النّهضة
وتستنزف قواها يف معارك قضائيّة تدافع فيها عن
قياداتها .فأيّ كانت مآالت تلك القضايا فإن مج ّرد
ّ
الشبهة يف ّ
خاصة عندما يتع ّلق
السياسة ترتك أثرا
األمر باملال وجانب هام من الشعب التونيس ومنهم
قواعد حزب النّهضة يعيش تحت وطأة الفقر ال ّزاحف!
األكيد ّ
أن الحلقة األضعف اآلن يف معسكر معاريض
ّ
قيس سعيّد هي النهضة ورئيسها وحلفاؤها يف الحكم
سابقا بسبب إرث حكمها البادي للعيان بينما تبدو
بقيّة الفصائل املعارضة أكثر تح ّررا من هذا اإلرث ّ
ألن
ِّ
ميزانها مُ
تخفف من أوزار الحكم ومُ خ ّلفاته وتتحوّز
بالتّايل عىل هامش تح ّرك أكرب يف التصدّي لحكم قيس
سعيّد...
ولع ّل هذا ما يجعل راشد الغنويش يرتاجع تدريجيّا
ّ
خاصة
عن مقولة "ما بُنِي عىل باطل فهو باطل"
بخصوص املشاركة يف التّرشيعيّات ا ُملفرتضة املقبلة
حيث تجنّب تقديم أيّة إجابة قاطعة (بعد اإلستفتاء)
تاركا الباب مواربا يف إنتظار أيّة تطوّرات دوليّة أو
ّ
تتوصل لـ "إقناع" قيس سعيّد بالح ّد من
إقليميّة قد
اضعاف النهضة واإلكتفاء بتقليم أجنحة حمامتها
والتعامل مع واجهات إخوانيّة أق ّل مسؤوليّات خالل
العرشيّة الفارطة...
نهضة صائفة  2022لم تعد نهضة  2012ال قوّة
وال إمتدادا وال جاذبيّة لجمهور جديد .وبعد العز
واملكابرة والبطش واالفالت من العقاب دخلت النهضة
وحمامتها الزرقاء مرحلة "التمرميد".
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قيس سعيد ،حممد الرشيف ،امحيدة النيفر:
جدلية سياسية تارخيية لفهم احلارض

قيس سعيد

محمد الرشيف

احميدة النيفر

أنس الشابي
خالل االحتفال بيوم العلم ألقى رئيس الجمهورية خطابا
تحدث فيه عن جملة من املسائل التي ته ّم التعليم والرتبية .من
ذلك وصفه اإلصالح الرتبوي الذي حدث يف عهد املرحوم محمد
الرشيف بأنه تم يف إطار تصفية حساب سيايس للح ّد من انتشار
فكر عىل حساب فكر آخر .ويقصد بذلك أن ما حدث أيامها إنما
كان هدفه مقاومة التيارات اإلسالمية حيث تكاتف اليمني ممثال
يف الحزب الدستوري واليسار ممثال يف الرشيف ويف بعض األسماء
التي انخرطت يف التجمع ،معرجا يف نفس الوقت عىل االستفتاء
عىل مرشوع الدستور حيث التقت قيادة حزب النهضة التي
تمثّل اليمني مع بعض الوجوه التي انتسبت أو كانت منتسبة ملا
يُسمى اليسار يف مواجهة قرارات  25جويلية املجهضة ،وكأني
بالرئيس يشري إىل أن خصوم األمس يف الجامعة كما اتحدوا يف
فرتة الرشيف يتحدون اليوم وغاب عنه أنه يف املثالني املذكورين أي
يف تجربة محمد الرشيف وتجربته هو مع اإلسالم السيايس يحرض
عامل مشرتك ومؤثّر يف التجربتني أعني بذلك اليسار اإلسالمي
أيّا كانت تسميته كرابطة تونس للتعدد والثقافة أو اإلسالميني
التقدميني وهو حضور أفسد الرؤية يف التجربتني وغيّب التخوم
بني املدارس الفكرية وخلط بني الخصوم واملنافسني .وبيان
ذلك أنّه يف أواخر عهد الزعيم بورقيبة وأيام كان املرحوم محمد
الصياح وزيرا للرتبية تفطنت الدولة إىل أن برامج الرتبية
اإلسالمية مشحونة بالكثري من املفاهيم املتطرفة املؤدية إىل
اإلرهاب كالجهاد وأهل الذمة والعالقات الدولية ورضب املرأة
وغريها من املسائل التي كانت مق ّررة .لذلك ألفت لجنة أذكر
أن من بني أه ّم رموزها املرحوم محمود رششور نائب مدير
الحزب وهو زيتوني ومن قدماء املناضلني الدستوريني وقامت
هذه اللجنة بحذف الكثري من املحاور يف املادة .أيامها كنت أد ِّرس
املادة املذكورة فاتصلت بمنشور يف هذا املعنى يف شهر أكتوبر
 .1987يف تلك األثناء حدث تحول السابع من نوفمرب ووقعت
انفراجة أطلق بموجبها رساح مساجني االتجاه اإلسالمي
و ُم ِّكنوا من رخصة جريدة ومن تأشرية تنظيم طالبي ومن
الدخول إىل املجلس اإلسالمي األعىل فتوقف بذلك عمل اللجنة
ولم نتصل بأي منشور أو توجيه إىل أن عُ ّي محمد الرشيف يف 11
أفريل  1989وزيرا للرتبية والعلوم ألنه كان ينوي إجراء تحوير
يف الربامج قصد تهذيبها ممّ ا علق بها من شذوذ يف الرأي وتط ّرف
يف التناول ّ
عي احميدة النيفر مستشارا له يف الرتبية اإلسالمية
لسابق عالقة به يف جريدة "الرأي" وألن املرحوم كان يعتقد
كغريه أن ما ُ
سمِّ ي اليسار اإلسالمي هو وجهة نظر يمكن أن

ّ
ومتوهما
تكون بديال عن اإلسالم السيايس يف صورته اإلخوانية
كذلك بأن هذا التعيني سوف يحقق أهدافا من بينها:
 )1أنه سيحميه ويحمي إصالحاته التي ينوي القيام بها من
هجوم االتجاه اإلسالمي ومن تكفريهم له ألنها سوف تتم بأيد
إسالمية لها سابقة يف تأسيس الحركة وال يمكن أن يشكك أحد
يف صدق انتمائها لتنظيم اإلخوان املسلمني.
ّ
يشق اإلسالميّني ويمنع توحّ دهم
 )2أن هذا التغيري سوف
ضدّه خصوصا ّملا نضع يف االعتبار أن املتدخلني يف مناهج تدريس
مادة الرتبية اإلسالمية كثر ال ع ّد لهم وال حرص .ومن بني من
صدرت عنهم مواقف متباينة نجد حركة االتجاه اإلسالمي
وحزب التحرير واليسار اإلسالمي واإلسالميني املستقلني
واإلسالم الرسمي الذي يمثله املفتي واملجلس اإلسالمي األعىل
وامللحق الديني لجريدتي "الحرية" و"البيان" اللذين يرشف
عليهما عضو باللجنة املركزية للتجمع ومتفقدو املادة وجماعة
كلية الرشيعة وأصول الدين التي ستصبح الجامعة الزيتونية يف
ما بعد.
ورغم أن املرشفني عىل إصالح مادة الرتبية اإلسالمية من
ذوي النسب والهوى اإلسالمي فإن ذلك لم يعف محمد الرشيف
من التكفري حيث نرشت حركة االتجاه اإلسالمي بيانا عنوانه
"ال للسخرية باإلسالم" يف  2أكتوبر  1989بعد الندوة الصحفية
الشهرية التي أعلن فيها عن حذف محاور كثرية كرضب املرأة
والجهاد وغريهما .والالفت للنظر أن احميدة النيفر مستشار
الوزير لم يستنكر ّملا أصدر بيانا باسم جماعته تكفري وزيره
وإخراجه من امل ّلة بل استنكر "تكفري التوجهات االجتهادية
املتصلة باملجاالت الثقافية أو االجتماعية أو السياسية أو
الرتبوية )1("....وشتان بني تكفري التوجهات والتكفري
االصطالحي الذي يطال العقيدة كاإليمان بالله ومالئكته ورسله
وغري ذلك وهو املقصود من بيان الحركة.
أما احميدة النيفر فقد كانت له حسابات أخرى ليس من
بينها الدفاع عن وزيره أو الربنامج الذي أعلن عنه يف ندوته
الصحفية بل استغل هذه الفرصة الذهبية ملزيد االندساس
ووضع أعوانه يف املواقع الحساسة يف صياغة الربامج والتفقد
من خالل:
 )1تعيني املنتسبني لحركته مرشدين بيداغوجيني يرشفون
عىل تأطري أساتذة املادة وأعضاء يف لجنة تحوير الربنامج ثم
مؤلفني للكتب املدرسية مثل محمد القوماني ومحمد الشتيوي
وعبد الرزاق العياري وسيف الدين املاجدي وغريهم .واىل جانب

هؤالء نجد صالح الدين الجوريش الحارض الدائم يف كل اللجان.
 )2ترشيك مختلف الحساسيات السياسية يف أشغال اللجنة
كالتجمع واليسار اإلسالمي والعروبيني وأصدقاء حركة االتجاه
اإلسالمي لإليهام بمشاركة الجميع .وقد تلقيت دعوة للمشاركة
يف تأليف مدريس للسنة السابعة ثانوي صحبة املنصف بن عبد
الجليل ومحمد القوماني وغريهما وفق مكتوب من املدير العام
للربامج والتكوين املستمر مؤرخ يف  5مارس  1990إال أنني
اعتذرت ألني معرتض عىل الربامج ذاتها.
 )3تغيري تركيبة اللجنة بعد كل اجتماعني أو ثالثة بحيث ال
يحرض أشغالها كاملة إال جماعة اليسار اإلسالمي الذين مثلوا
نواتها الصلبة يف حني يشارك بقية األعضاء بصورة عرضيّة ال
تم ّكنهم من تصوّر متكامل عن طبيعة الربنامج املقرتح وأهدافه
السياسية .فخالل سنة واحدة تداول عىل رئاسة اللجنة ثالثة
فضال عن األسماء العديدة التي دخلتها وخرجت منها.
وألني أعتقد أن محمد الرشيف تع ّرض إىل عملية تالعب كربى
ّ
ُ
بشن حملة أسبوعية
قمت
وانحراف فاضح بربنامجه اإلصالحي
عىل اليسار اإلسالمي ودوره يف إفساد كل نفس إصالحي يف
جريدتي "الصحافة" و"اإلعالن" نرشت فيهما عرشات املقاالت
عن االندساس الذي تمارسه هذه النحلة وبرامج التعليم التي
عوِّض فيها مبحث الجهاد بمبحث األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ُ
وق ّررت فيها مؤلفات زعماء هذه النحلة كفتحي عثمان
كتبا مدرسية قامت بطبعها مكتبة الجديد اململوكة لنحلة
اليسار اإلسالمي يف عرشات اآلالف من النسخ ممّ ا مكن جماعة
احميدة النيفر من مصدر تمويل ال ينضب إىل أن اتصل بي
املرحوم الهادي القريوي كاتب الدولة لإلعالم أيامها وأعلمني
بأن قرار عزل احميدة النيفر اتخذ .حدث ذلك يف شهر جويلية
من سنة  1991بحيث لم تطل إقامته يف الوزارة حتى يتمكن من
تنفيذ برنامجه ولكن من جاء بعده نفذ بعضه .وللعلم طوال
تلك الفرتة لم أقابل محمد الرشيف رغم سابق معرفتي به إال بعد
خروج احميدة النيفر من الوزارة وبعد أن كاتبت رئيس الدولة يف
هذا املعنى وبعد أن انتقلت إىل العمل بوزارة الثقافة.
هذا األسلوب يف االندساس والعمل عىل تغيري األوضاع من
الداخل وبتخف هو األسلوب الذي برع فيه احميدة النيفر ونحلته
وقد نجح فيه يف فرتة حكم مزايل الذي مكنهم من رخصة مجلة
ويف نظام السابع من نوفمرب الذي مكنهم من رخصة جمعية
"الجاحظ" .هذا النمط املراوغ يف التعامل مع اآلخرين نتلمسه
يف طريقة حكم  25جويلية املستند فكريا إىل مقوالت ما يسمى

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 321الثالثاء  9أوت 2022

www.acharaa.com

رأي
اليسار اإلسالمي التي تروّ ج لها رابطة تونس للتعدد والثقافة
وهي رابطة جمعت قدماء هذه النحلة ومن بينهم شقيق
رئيس الدولة الذي يحتل موقعا مؤثرا يف خيارات شقيقه آخرها
ّ
متخفية
الدستور الذي عرض عىل االستفتاء إذ نجد الرابطة
ضمن فصوله من خالل:
 )1جاء يف الفصل الخامس من دستور  25جويلية أن تونس
جزء من األمة اإلسالمية وانها بذلك نقيض "للدولة القطرية"
وأن عليها العمل عىل التح ّرر منها بالعودة إىل أصولها الدينية.
هذا الكالم ليس إال الرتجمة الحرفية لِما يروّ ج له اليسار
اإلسالمي الذي جاء يف أحد نصوصه" :بعد إنشاء الدولة القطرية
وجنوحها إىل تهميش املجتمعات وسعيها لتحقيق التنمية التي
أدت عمليا إىل مزيد من االندماج يف السوق العاملية عادت الثقافة
التقليدية لتفعل فعلها من جديد حماية للمجتمع وتمكينه من
أسلحة املقاومة"(.)2
 )2وللمزيد من تأكيد معنى العودة إىل األصول ورد الحديث
عن املقاصد كإطار يلف املجتمع ويحكم سريه .جاء يف وثيقة
يف الفكر اإلسالمي التقدمي" :استلهام املبادئ العامة للترشيع
يف صياغة ما يحتاج املجتمع من قوانني يف سائر املجاالت بحيث
تشكل النصوص اإلسالمية اإلطار الدستوري العام للمجتمع
يف ضوء مالبسات البيئة وطبيعة الحياة املعارصة"( .)3وجاء
يف وثيقة أخرى" :تجميع النصوص ...يف اتجاه نحت تصوّر
معريف يؤثر يف السلوك الفردي والجماعي ويعبئ الجماهري نحو
أهداف نضالية لالرتقاء بواقعها نحو األفضل ...ويكون الفهم
املقاصدي للنصوص أداة للتنظري للواقع"( .)4بهذا املعنى
يصبح واضحا أن الهدف من املقاصد يف هذا الفصل هو إلغاء
القوانني املدنية وتعويضها برشيعة الفقهاء التي تسمى يف
أدبيات الحركات اإلسالمية تطبيق الرشيعة.
 )3تساءل البعض عن أسباب تغييب هيئات دستورية كانت

موجودة سابقا كهيئة اإلعالم والتنمية املستدامة وحقوق
اإلنسان وغريها وإنشاء مجلس أعىل للرتبية لم يكن موجودا
يف الدساتري السابقة .يف تقديرنا أن سبب ذلك يعود إىل األهمية
التي يحملها التعليم لصياغة الناخبني الجدد وفق تعبري الرئيس
يف خطابه وهو املعنى الذي أفاض فيه القول احميدة النيفر يف
نصني عىل غاية قصوى من األهمية يف ما نحن فيه نرشهما يف
جريدة "الرأي" .األول منهما عنوانه "من يملك الجامعة يملك
املستقبل" يف العدد  280بتاريخ  3أوت  1984والثاني عنوانه
"الجامع ...الجامعة ...املجتمع...الصورة وظاللها" يف العدد
 289بتاريخ  5أكتوبر .1989
ّ )4
نصت الدساتري السابقة عىل وظيفة املفتي الذي هو
مستشار الدولة يف املسائل الدينية وعضو اللجنة التي تقبل
الرتشحات لرئاسة الجمهورية إال أن دستور  25جويلية لم
يذكر هذه الوظيفة وألغاها تماما وهو ما يطرح تساؤال عن
الجهة التي ستحدّد مقاصد اإلسالم الواردة يف الفصل الخامس
ومن يمثل الدولة فيها .يف تقديري أن إلغاء منصب املفتي يمثل
خطوة يف اتجاه ما عليه الشيعة من إيمان باملرجعية الدينية
املستقلة عن الدولة خصوصا ّملا نجد أن رئيس الجمهورية
يشبه يف هذا الدستور ما عليه الويل الفقيه لدى الشيعة من
صالحيات واسعة وإعفاء له من أية مسؤولية.
والذي تهمنا اإلشارة إليه أن ما ذهب إليه رئيس الجمهورية
من تحالف بني يمني ويسار وهمي ضدّه ال تسنده الوقائع ألن
الذين تحالفوا مع النهضة اليوم إلعادة حكم  24جويلية هم
أنفسهم الذين خاصموا إصالحات املرحوم وزير الرتبية األسبق
ّ
وخصصوا جريدتهم ومحالتهم لذلك يف نفس الوقت الذي كان
احميدة النيفر يمارس االندساس يف برامج التعليم وإداراته،
واليوم أنت نفسك يا سيادة الرئيس تتع ّرض لِما تعرض إليه
محمد الرشيف من نحلة اليسار اإلسالمي من غدر وخيانة وعىل
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رأسها احميدة النيفر ورابطته التي يتحمل فيها شقيقك نيابة
الرئيس .ففي نفس الوقت الذي جمعت فيه الناس حول قرارات
 25جويلية ظهرت رابطة النيفر والجوريش لتفسد مرة أخرى
مرشوعا ساندناه ولكنه انقلب عىل نفسه.
"ثم لألسف تتالت إثر ذلك اإلصالحات وما كانت بإصالحات
بريئة عىل اإلطالق .تسللت السياسة إىل الربامج بحثا عن توازن
مزعوم ويذكر البعض ما حصل خاصة يف السنوات السبعني
ثم يف السنوات الثمانني .وكان الهدف ليس الرقي بالتعليم
وبالشهائد التونسية ولكن بحثا عن توازن مزعوم للحد من
انتشار فكر عىل حساب فكر آخر وانتصارا لتيار سيايس للحد
من تيار هو نقيضه أو كان نقيضه ألن هذين التيارين لم يعودا
يقفان عىل طريف نقيض بل يقفان يف صف واحد وفضحتهم
األعوام وفضحهم الزمن ودحض أكاذيبهم الشعب التونيس
يوم الخامس والعرشين من جويلية يوم االستفتاء التاريخي
الذي حسم فيه الشعب أمره رغم محاوالت التشكيك ممن
كانوا يتصارعون يف املركب الجامعي وصاروا اليوم صفا واحدا
واصطفوا وراء نفس الشعارات بعد أن لفظهم الشعب ولم
يحصلوا أصال حتى عىل أكثر من مليون و 700كلهم مجتمعني".
----------------الهوامش
 )1مجلة حقائق العدد  218من  20إىل  26أكتوبر 1989
ص.11
" )2املقدّمات النظرية لإلسالميّني التقدميني ملاذا اإلسالم
وكيف نفهمه؟"صالح الدين الجوريش ومحمد القوماني وعبد
العزيز التميمي ،دار الرباق للنرش ،تونس  1989ص.32
 )3مجلة  15/21العدد 12سنة  1985ص.29
 )4املقدمات النظرية ص.49

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

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

المح ّرك

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

السعر والعرض

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

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب www.kia.tn – contact@kia.tn :أو عىل أرقام الهواتف التالية 36406200 :و 36010701و36010710

maghrebstreet@gmail.com
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www.acharaa.com

الشارع السياسي

موقف

الدستور ال يصنع ربيعا
تم تبنّي مرشوع دستور الرئيس قيس سعيّد الجديد
بنسبة مشاركة بلغت  ٪ 27,54من الجسم االنتخابي
وبنسبة امتناع عن التصويت تجاوزت .70٪
لم يحدث يف العالم أن ت ّم تبنّي مرشوع دستور بنسبة
مشاركة ضعيفة مماثلة.
فقد حصل دستور فرنسا خالل استفتاء  28سبتمرب
 1958عىل  ٪ 80,63من أصوات املقرتعني وعىل نسبة
امساك عن التصويت بـ .٪ 19,37
ّ
التخل عن االستفتاء الذي انتظم بإيطاليا
مؤخرا تم
يف جوان  2022بسبب عدم بلوغ عدد املقرتعني املسجلني
نصاب الـ  ٪ 50وطبعا الغاء نتيجته.
نفس اليشء حدث مع استفتاء نظمته دولة املجر يوم
 2أكتوبر  2016حول استقبال الالجئني والذي حشد 40
 ٪فقط من املقرتعني املسجلني أي أق ّل من نسبة الـ ٪ 50
املطلوبة للقبول بنتيجته.
ّ
ُ
أمّ ا االستفتاء الذي نظم بفرنسا يوم  20سبتمرب
 1992حول معاهدة "ماسرتيخت" التي تؤسس لقيام
االتحاد األوروبي ،فقد حصد نسبة مشاركة بـ .٪ 69,5
االستفتاء الذي نظمته اململكة املتحدة (انقلرتا) يوم
 23جوان  2016حول انسحابها من االتحاد األوروبي
(بريكسيت) حشد  ٪ 72,2من املقرتعني أي أكثر من 30
مليون مسجّ ل.
شارك يف االستفتاء الذي انتظم حول استقالل
مقاطعة كيباك الكندية  4,7ماليني مقرتع من جملة 5
ماليني مسجّ ل أي بنسبة مشاركة يف حدود .٪ 93,52
وتجدر اإلشارة اىل أنه تم عام  2010بأوكرانيا رفض
اإلصالحات الدستورية التي تم إقرارها عام 2004
ّ
تمش اإلصالح
واعتبارها مخالفة للدستور ولم تحرتم
الدستوري.
فهل يجب التذكري يف هذا الصدد بأن دستور تونس
ّ
خصص فصال كامال لرشوط تنقيح الدستور
لسنة 2014
هو الفصل 144؟.

مصداقية االقتراع
تعترب مصداقية االقرتاع ركيزة أساسية يف االحكام
القانونية التي تفصل يف النزاعات االنتخابية.
كما يعترب استعمال العلم الوطني وخرق الصمت
االنتخابي من الخروقات االنتخابية التي من شأنها
تشويه مصداقية االقرتاع وتبعا لذلك نتيجة االستفتاء.
وقد تلوّث استفتاء  25جويلية بخروقات من هذا
النوع ولم تر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أية جدوى
من فرض عقوبات عىل املخالفني.
يف املقابل سلطت الهيئة العليا املستقلة لالتصال
السمعي والبرصي (الهايكا) عىل قناة "الوطنية "1
خطية بـ  20ألف دينار من أجل نقل كلمة رئيس
الجمهورية لدى خروجه من مكتب االقرتاع ورضبه بـ
"منع كل اشكال الدعاية خالل فرتة الصمت االنتخابي"
عرض الحائط.
من املفروض أن تثري فداحة هذه الخروقات تساؤالت
حول مدى استقاللية ووداعة هيئة االنتخابات إزاء
معسكر التصويت بـ "نعم".
وقد طالبت منظمة "أنا يقظ" بإعادة احتساب
األصوات دون مشاركة هيئة االنتخابات باعتبار رصد
 25خطأ بـ  33دائرة عىل جداول نتائج االستفتاء التي
نرشتها الهيئة.
املفارقة أن عدد املقرتعني كان يف قائمات النتائج التي
نرشتها هيئة االنتخابات يف مرحلة أوىل بخصوص بعض

الدوائر قبل سحبها أكرب من عدد املسجلني.
ّ
ذلك أن الخدعة كانت أكرب من أن تم ّر دون أن يتفطن
لها أحد.
األكيد أن لتونس مشكال كبريا مع برمجية "وورد"
( 46خطأ يف نص مرشوع الدستور) ومع برمجية Excel
الذي اعتمدته لنرش قائمات نتائج االستفتاء.

قلق مشروع
يثري مرشوع الدستور قلقا لدى رشكائنا األجانب.
وجاء يف بيان صادر عن الخارجية االمريكية أن "رشيحة
واسعة من املجتمع املدني ووسائل االعالم واألحزاب
ّ
عبت عن قلقها العميق من تنظيم االستفتاء" وأن
"الدستور الجديد يتضمن ضوابط من شأنها النيل من
حقوق االنسان والحريّات األساسية".
أمّ ا مجلة "جون أفريك" فقد خصصت للحدث مقاال
بعنوان " :استفتاء ملوّث بالخروقات واألخطاء".
ّ
املحلّ ،
عب فاضل محفوظ الحائز
عىل املستوى
عىل جائزة نوبل للسالم عن قلقه عىل مصري األحكام
القضائية بعد تبنّي الدستور الجديد .وكتب محفوظ يف
تدوينة له عىل فايسبوك :
مرشوع مقتطفات من فقه قضاء املحكمة الدستورية
بعد صيف :2022
"و حيث أن الفصل  18من مجلة األحوال الشخصية
الذي يمنع تعدد الزوجات و يجرم مرتكبه هو فصل غري
دستوري و غري متالئم مع األحكام الدستورية العليا و
خاصة الواردة بالفصل  5من الدستور ".
"و حيث اقتىض الفصل املذكور رصاحة أن تونس جزء
من األمة اإلسالمية ،و عىل الدولة وحدها أن تعمل يف ظل
نظام ديمقراطي عىل تحقيق مقاصد اإلسالم الحنيف يف
الحفاظ عىل النفس و العرض و املال و الدين و الحرية".
"و حيث أجمع الفقهاء عىل ان الغاية من الزواج هي
تحقيق مقصدين أساسيني و هما حفظ العرض و حفظ
الدين باإلمتثال ملا أمر به القرآن الكريم ".
"و حيث أن تعدد الزوجات هو الكفيل بتحقيق مقصد
حفظ العرض بما يوفره من إمكانية تجنب املعايص"....
"و حيث ان الدولة بجميع مؤسساتها ملزمة بنص
الدستور أن تعمل عىل تحقيق تلك املقاصد و أن تتصدى
لكل القوانني و األوامر التي تحول دون ذلك".
"و حيث ان تحقيق تلك املقاصد ال يتعارض مع نظام
الحكم الديمقراطي رضورة و أن الديمقراطية ليست
إال وسيلة لتنظيم السلطات و ال يوجد فيها تناقض مع
مقاصد اإلسالم".
" وبالنظر ملا ذكر ال يسع هذه املحكمة الدستورية إال
أن ترصح بعدم دستورية الفصل  18من مجلة األحوال
الشخصية و تحيل القرار للمحكمة الجزائية املتعهدة
باألصل لتستخلص النتائج القانونية من ذلك.".....
املساواة بني املواطنني بال تمييز مثّلت هي األخرى
مصدر قلق.
ّ
محمد غنام ،الربوفيسور يف الطبّ توجّ ه يف هذا الصدد
لرئيس الجمهورية بسؤال حول تداعيات اقصاء تونسيني
حاصلني عىل جنسية مزدوجة وأولئك الذين لم يكن
أجدادهم وجدّاتهم تونسيني ...٪ 100
واضاف غنام" :الوقع النفيس ملنعهم من الرتشح
سيكون كبريا دون نسيان ترضّ ر صورة تونس أيضا من
ذلك .واألكيد أن هذا االقصاء سيتسبب يف مزيد ابتعاد
أجيال املستقبل عن تونس وقطع حبل العالقة العاطفية
التي مازالت تربطهم بهذه األرض حبّا يف أوليائهم".
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جمال بن جميع

ويف هذا الصدد أنا مذهول من تدابري التمييز التي
تقيص مزدوجي الجنسية من املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية ألن املرشع ينىس أن االختيار يبقى للشعب
صاحب السيادة.
هذا فضال عن أن مثل هذا التمييز يتعارض مع امليثاق
العاملي للحقوق املدنية والسياسية الذي صادقت عليه
الجمعيّة العامة لألمم املتحدة يوم  16ديسمرب 1966
والذي وقعت عليه تونس يوم  30أفريل  1968وصادق
عليه مجلس النواب بتاريخ  18مارس .1969
واألمر نفسه ينسحب عىل التنصيص عىل وجوب
أن يكون رئيس الجمهورية مسلما وكأن األمر يتعلق
بانتخاب إمام.
فعن أي مواطن تونيس نتحدث اذا كانت مواطنيته
مح ّل أخذ ور ّد وتجعل منه مواطنا من درجة ثانية بل
نصف مواطن أو حتى شبه مواطن؟.
إنه تمييز صادم ،مرفوض أيّما رفض.
زد عىل ذلك أن مثل هذه األحكام التمييزية تتعارض
مع الفصل  23من نفس مرشوع الدستور الجديد الذي
ينص عىل ّ
ّ
أن "املواطنات واملواطنني سوايس يف الحقوق
والواجبات وأمام القانون بال أيّ تمييز".

احتفال المنافقين
تابعت النقاشات حول االستفتاء عىل مرشوع
الدستور وأصبت بذهول من رداءة املستوى الفكري
ألنصار "نعم" الذين تطغى عىل تدخالتهم لغة خشبية.
سمعت أستاذ فلسفة يحدّث نفسه وشخصا آخر يلجأ
لكل الحيل لخطب و ّد الرئيس والطمع يف منصب وزاري.
وقد ذ ّ
كرني احتفال املنافقني هذا بطرفة حدثت مع
الرئيس الفرنيس األسبق شارل ديغول وتع ّلقت بطمع
يف االستيالء عىل منصب بيار درايفيس رئيس مدير عام
رشكة "رونو" للسيارات آنذاك.
قال يومها أحد مستشاري ديغول " :إنه يساري
سيدي الرئيس" لري ّد عليه ديغول " :وماذا يف ذلك؟" قبل
أن يويص كل مستشاريه برتك ر.م.ع رشكة "رينو"
يعمل يف سالم بالنظر اىل نتائج الرشكة الطيّبة واملناخ
االجتماعي الهادئ السائد بها.
عام  1962نقل بيار دريفوس عن ديغول قوله له
ّ
حس بالنظام
يف محادثة جمعتهما " :ليس لديك أي
واالنضباط لكن انجازك ممتاز" .ذلك أن دريفوس تمكن
من تحويل رشكة "رينو" اىل مؤسسة عاملية مع تمتيع
موظفيها وأعوانها بأسبوع إجازة رابع مدفوع األجر
دون انتظار موافقة الحكومة.
وأنا عىل قناعة بأن لحكومة قائمة عىل الكفاءات من
البصرية ما يم ّ
كنها من وضع البالد عىل الطريق الصحيح
خالفا لحكومة تزخر بمتح ّزبني وعديمي الكفاءة وال
تقودنا اال ّ اىل طريق مسدود.
ألم يقل بورقيبة يوم  9أفريل " : 1962لقد كانت
تونس دائما مفرتق طرق حتى يف أحلك القرون وقد كانت
لها دائما نخبة متألقة وموهوبة بثقافة شديدة التنوّ ع :
سياسيا واقتصاديا وأدبيا وقانونيا".
لكن النجاح يتطلب الثبات والجرأة والتصميم والذكاء
وخصوصا نتائج واضحة وملموسة يف حياة التونسيني.
والخطأ ،ك ّل الخطأ أن يواصل االنسان مصارعة
طواحني الهواء والخلط بني املشتبه فيه وتلويث سمعة
ورشف الناس.
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مرفوض مبدئيا وكليا :

محمد الجاللي

وصية
تنصب نفسها
نقابات أمنية ّ
ّ
عىل الثقافة !

باتت بعض النقابات األمنية الفاتقة
الناطقة واملتحكمة يف عديد املهرجانات
الدولية .وبدعوى الحصول عىل "مستحقاتها
املالية" امتنعت هذه النقابات عن تأمني
احد العروض الفنية ورفضت تمكني هيئة
مديرة من تذاكر الحفل وأملت رشوطها
املالية عىل مهرجان ثالث وفرضت أحكامها
عىل مهرجان آخر .األخطر من ذلك إعالن
احد قياداتها نفسه وصيا عىل الذوق العام.
يف األثناء شهدت مهرجانات دولية استقالة
أكثر من مدير وألغت أخرى عروضا فنية
وأجلت طائفة ثالثة عروضها اىل أجل غري
مسمى.
لسائل ان يسأل عن عالقة النقابات
االمنية -التي يفرتض ان يقترص دورها عىل
الدفاع عن حقوق منظوريها -بالتفاوض
مع املهرجانات وامضاء االتفاقيات وجني
آالف الدنانري مقابل حماية العروض
وتأمينها .ومن يتحمل الخسائر املالية
التي ما فتئت تتكبدها بعض املهرجانات
والفوىض الحاصلة يف برمجتها وهي التي
تعاني من شح الفت يف مواردها املالية؟ اين
هي وزارة الداخلية وسلطة اإلرشاف من كل
ما يجري؟

انسحاب في صفاقس
ليلة األحد املايض كان جمهور مهرجان
صفاقس الدويل عىل موعد مع عرض
استثنائي بكل املقاييس ولكنه ال يمت للفن
بصلة .فقد تسبب تخيل أعوان األمن املكلفني
بتأمني "وان مان شو" لطفي العبديل عن
دورهم يف حماية العرض متسببني يف حالة
فوىض وتراشق بالتهم بني الفنان وبعض
أعضاء النقابة الوطنية لقوات االمن الداخيل.
واكد محمد بوذينة منتج عرض لطفي
العبديل يف ترصيح صحفي إاّه تع ّرض
لالعتداء من قبل بعض األمنيني متهما اياهم
بمحاولة التهجّ م عىل لطفي العبديل وتهديد
سالمتهما الجسدية.
وقال بوذينة "فوجئنا بدخول بعض
األمنيني الذي أرادوا التهجم عىل العبديل رغم
سعي زمالئهم إىل التهدئة'' متابعا ''شعرنا
بالخطر عىل سالمتنا الجسدية''.
بوذينة أشار اىل ّ
أن مدير مهرجان
ّ
بأن هناك تجييشا ض ّد
صفاقس أخربه
العرض وبأنهم لم يعتقدوا ّ
أن األمر قد يصل
إىل ذلك الحد من االعتداء.
وب ّررت النقابة موقفها بتعمد العبديل
خالل العرض "تحقري املؤسسة األمنية
واستهدافها وترذيلها" مشددة عىل انه كان
يسعى لـ "تجييش ممنهج لرضب األمن".
وبعد يوم فقط اطل شكري حمادة الناطق
الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات األمن
الداخيل يف أكثر من منرب اعالمي متوعدا
بـ "رفض تأمني اي عرض مرسحي يمس

من الذوق العام” ومؤكدا ان "قوات االمن
ستنسحب من هنا فصاعدا من اي عرض
يخل بالذوق العام" .بل ذهب اىل حد التشديد
عىل "ان الفصل  226من املجلة الجزائية
يج ّرم الخدش بالحياء" وعىل ان "الوحدات
األمنية لن تقبل بان تكون طرفا يف جريمة
اخالقية".
من جانبها نفت وزارة الداخلية يوم
أمس االثنني رفض أعوان األمن مواصلة
تأمني عرض العبديل متهمة اياه بـ " اتيان
حركة الأخالقيّة تجاه األمنيني خالل العرض
واىل أن ذلك تسبّب يف حالة تشنج يف صفوف
بعضهم.
واكدت الوزارة يف بالغ صادر عنها
نرشته عىل صفحتها بموقع فايسبوك
"أنه ت ّم تأمني العرض منذ بدايته إىل حني
خروج الجماهري” ذاكرة انه "تمّ ت مرافقة
املرسحي إىل مق ّر إقامته بأحد النزل إثر
نهاية العرض".

تصفية جسدية؟
ويف تطور رسيع أعلن محمد بوذينة
منتج عرض العبديل وعرض "الزيارة" عن
الغاء العرضني من املهرجانات الصيفية
مفرسا ذلك بتكرر التجاوزات واملضايقات
األمنية منذ انطالق الجولة الصيفية
لعرض "الزيارة" وبالترصفات الهمجية
واالعتداءات الجسدية واللفظية التي صدرت
عن بعض أعوان األمن ابان عرض العبديل .بل
ذهب اىل حد الحديث عن محاولة قتل العبديل

كاتبا يف تدوينة صبيحة يوم امس االثنني
"البارحة كانت النية تتجه نحو تصفية
لطفي العبديل جسديا من طرف ميليشيات
مسلحة ومارقة عن القانون".
بعيدا عن حادثة مهرجان صفاقس
شهد انطالق عرض "الزيارة" يوم الجمعة
املنقيض تأخريا الفتا فرسه بعض االمنيني
بامتناع مخرج العرض سامي اللجمي عن
الخضوع للتفتيش بينما اعتربه البعض
رشارة أوىل للتوتر بني منتج العرض وبعض
األمنيني تطور يف عرض العبديل بصفاقس
لينتهي بمقاطعته.
مهرجان طربقة عاش يوم  29جويلية
املايض عىل وقع خالف حاد بني النقابة
الجهوية لقوات االمن الداخيل بجندوبة
ووجيه الهاليل املدير الفني للمهرجان تسبب
يف استقالة الهاليل الذي أعلن ذلك يف تدوينة
عىل صفحته بموقع فايسبوك بسبب ما
اسماه “اعتداء ماديا ولفظيا من قبل اعوان
امن” قبل ان يرتاجع بعد ذلك عن قرار
بضغط من وزارة الثقافة.
وابرزت النقابة يف بالغ نرشته عىل
صفحتها بموقع فايسبوك ان "خالفا جد
بني عون ومدير املهرجان بسبب تعمد
املسؤول عىل املهرجان دفع ابن عون امن
ومنعه من دخول املرسح رغم استظهاره
بسوار يفيد قانونية حضور العرض" وانه
"تم فض الخالف دون حصول اي عنف
لفظي او مادي”.
الغريب يف البالغ ان النقابة ع ّرجت
عىل وجود دين بقيمة  36ألف دينار تخلد
بذمة ادارة املهرجان لفائدة أعوان األمن

منذ صائفة  2019نظري تكفلهم بتأمني
العروض .هل يعني ذلك ان مسألة تأمني
املهرجانات باتت تتم وفق اتفاقات ثنائية
بني الهيئات املديرة وأعوان األمن عوض
إمضاء اتفاقات مع وزارة الداخلية أو مع
مناطق األمن بالواليات؟
عن هذا السؤال أجابنا مصدر بإدارة
مهرجان طربقة بأن النقابة أصبحت طرفا
أساسيا يف املفاوضات التي تجريها إدارات
املهرجانات مع املؤسسة األمنية للسهر عىل
استتباب األمن ومرور العروض يف أفضل
الظروف.
املصدر أبرز أن محسوبني عىل بعض
النقابات باتوا يفرضون رشوطا مجحفة
مقابل حماية املهرجانات مبينا أن
مفاوضات تأمني الدورة الحالية تمت مع
نقابة اشرتطت تمكني اعوان االمن من 40
ألف دينار اضافة اىل عدد كبري من التذاكر
املجانية مشريا اىل اعتماد بعض االمنيني
سياسة قائمة عىل يل الذراع وفرض األمر
الواقع.
وأضاف "ما تأتيه بعض النقابات ليس
وليد اليوم بل يعود اىل عدة سنوات عىل
غرار دورة  2016التي تكلفت  36ألف دينار
مقابل تأمني سهرات املهرجان".
املتحدث قال انه فوجىء يف احدى
الدورات بطلب بعض قوات االمن الداخيل
مبلغا ماليا ال يقل عن  6آالف دينار عن كل
سهرة مقابل اكتفاء اإلدارة العامة للحماية
املدنية بطلب  170دينارا عن كل سهرة يتم
تأمينها وبمبادرة وحدات الحرس الوطني
باقرتاح معلوم رمزي ال يتجاوز  30دينارا
عىل العون الواحد مربزا ان الجيش الوطني
ال يطالب بمقابل مادي.
وعرج عىل طريقة خالص املستحقات
املالية مالحظا ان بعض قوات االمن الداخيل
يشرتط تحويل األموال باسم احد القيادات
االمنية عىل خالف قيادات الحماية املدنية
الذين يشددون عىل رضرة ايداع األموال يف
حساب ادارتهم العامة.
ولفت إىل أن بعض األمنيني املكلفني
بالحماية باتوا ال يتورعون عن التوسط
لدى اعوان التذاكر للسماح بدخول اقاربهم
ومعارفهم اىل العروض الفنية دون اقتطاع
تذاكر واىل أن ذلك يكلف املهرجان خسائر
مالية هو يف غنى عنها.

استضعاف المهرجانات
تطرق يافت بن حميدة مدير مهرجان
املنستري الدويل اىل طريقة اتفاق ادارة
املهرجان مع الجانب االمني لضمان حماية
السهرات مبينا انه جرت العادة ان يتم
عقد اجتماع مع مختلف الجهات االمنية
الجهوية وبحضور احد املعتمدين لتقديم
برنامج السهرات واالتفاق عىل الطلبات
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املادية التي قال انها كانت ال تتجاوز بعض
االف الدنانري.
والحظ ان السنوات االخرية شهدت
مشاركة ممثيل بعض النقابات األمنية وان
اجتماعات تأمني سهرات املهرجان كانت
تشهد مدا وجزرا حول طلباتهم املادية.
وبني انه يتم تسليم صك املستحقات
املالية باسم احد املسؤولني.
وابرز بن حميدة ان وضعية املهرجانات
كانت أفضل قبل دخول النقابات االمنية عىل
الخط مؤكدا ان هيئات املهرجانات كانت
تتعامل مع االدارة أي مع رؤساء االقاليم
االمنية الذين وصفهم بالتحيل بالتفهم
وبالشعور بروح املسؤولية واحرتام السلط
الجهوية.
واضاف "الحظنا خالل السنوات االخرية
حصول صدام بني اعضاء بعض النقابات
االمنية ومسؤويل السلط الجهوية وملسنا ان
النقابات مرتبطة أساسا بشخصية قياداتها
التي قد تكون احيانا متفهمة واحيانا اخرى
صعبة املراس.
بن حميدة عاد اىل سنوات ما قبل الثورة
مربزا ان كلفة تأمني كل سهرات مهرجان
املنستري كانت يف حدود  4.5آالف سنة
 2010وانها لم تتجاوز قبل ثالث سنوات 8
آالف دينار مالحظا ان املرشفني عىل احدى
النقابات الجهوية اشرتطوا خالل هذا
املوسم تمكينهم من  40ألف دينار فضال

صورة تتح ّدث
بعض االسعار في إيالة تونس
خالل بداية القرن العشرين
االختصارات:
_1ص :صانتيم
 _2ف :فرنك
اللحم البقري  50 _60ص
الغنمي 40 - 50ص
الماعز 20-25ص
الجمل 25 30-ص
الدجاجة الكبيرة  12 - 32فرنك
الوزة  32 3-فرنك
الزوج من الحمام  12 - 3فرنك
للزوج من الحجل  3 23-ف
الزوج من دجاج الهند 8 13-ف
البقرة السمينة الخالبة - 200
150ف
زوج الثيران للحرث  250 - 450ف
النعجة  10 20-ف
الكبش السمين 20 - 35ف
البركوس 24 _18ف
الجمل الطيب الفحل 300 _400ف
البغل الحسن 500 800-ف
الخيل العتاق كريمة االصل 300-
 700ف
الخيل المتوسط 100 500-ف
الحمير الطيب المعد للركوب
والسير 200 300-ف وغيرها  30 50-ف
العنب المسكي  45 50-ص
المشماش الشاشي 1 50-ص
الزعرور 20 30-
ّ
العناب  20 30-ص
البازرقان 30 40-ص
العوينة  30 40-ص
البردقان المسكي سعر المائة
من فرنكات  3إلى 32ف.
المائة من القوارص 12_2ف.

عن بطاقات دخول مجانية يف حدود  20ألف
دينار مقابل توفري حماية امنية للعروض
الفنية وانهم خفضوا املبلغ اىل  25ألف دينار
من مهرجان ال تتجاوز ميزانيته الجملية
 300أالف دينار مربزا ذلك اثار استياء بقية
اعضاء الهيئة ورفضهم.
وتساءل مدير املهرجان عن وجود
أطراف خلف هذه النقابات األمنية قال انها
باتت ال تتوانى عن فرض مطالب مجحفة
مستقوية بذلك عىل إدارات املهرجانات
ومتسببة يف توتري األجواء مالحظا ان الهيئة
املديرة للمهرجان رفضت رفضا قاطعا املبلغ
املطلوب.
يذكر انه سبق ألعضاء النقابة الجهوية
لقوات االمن الداخيل باملنستري أن نظموا يف
 16جويلية  2020وقفة احتجاجية امام مقر
اقليم االمن باملنستري شاركت فيه جميع
األسالك االمنية للمطالبة بمستحقاتهم
املالية من مهرجان املنستري الدويل.
وكان املكتب الجهوي للنقابة قد اعلن
سابقا عن تحرك احتجاجي للمطالبة
بتمكني اعوان االمن املشاركني يف تأمني
السهرات الفنية واملباريات الرياضية يف
مواسم فارطة من مستحقاتهم املالية.
بن حميدة بني ان الخالف املايل مع
بعض النقابات األمنية أصبح خبزا يوميا
ملديري املهرجانات ذاكرا عىل سبيل املثال ان
مهرجان بنزرت الدويل احيي  3سهرات فنية

دون تأمني أمني.
وختم بالقول "كان وضعنا احسن
عندما كنا نتعامل مع اإلدارة ألننا كنا يف
كل الحاالت نتوصل اىل حل وسط يريض كل
األطراف بينما أصبحت النقابات تتعاطى
معنا عىل أننا مؤسسات تجارية وربحية
ويحاول بعض منظوريها استغالل مواقعهم
للتوسط ألقاربهم واصحابهم للدخول مجانا
اىل العروض يف حني تعاني اغلب املهرجانات
من ضائقة مالية.
من جهتها اعلنت يوم أمس االثنني إدارة
مهرجان أم الزين الدويل عن تأجيل عرض
اإلختتام للفنان "لطفي بوشناق" املربمج
ليوم  8أوت الجاري إىل موعد الحق.
وسبق هذا التأجيل مد وجزر مع النقابة
األساسية لقوات األمن الداخيل بجمال بسبب
ديون متخلدة بذمة املهرجان ( 3آالف دينار)
وقالت النقابة ان ادارة املهرجان "اعتمدت
طرقا ملتوية للتفيص مما تم االتفاق عليه
بخصوص املستحقات املالية.
ويف ظل سعي بعض النقابات االمنية
اىل التمدد نحو السيطرة عىل املهرجانات
والعروض الثقافية بفرض رشوطها املجحفة
لتأمني حمايتها اتصلت أسبوعية "الشارع
املغاربي" بوزارة الداخلية لالستفسار عن
اإلطار القانوني املنظم لعملية الحماية فأكد
مصدر مسؤول فضل عدم كشف هويته ان
املسألة منظمة بقوانني قديمة تنص عىل

إعالم الطرف األمني بمختلف التظاهرات
الفنية دون تقديم تفاصيل اوىف عن عديد
الجوانب مربزا أن املرشع ترك السلطة
التقديرية للمؤسسة األمنية يف اختيار طرق
التأمني.
املصدر نفى أي دور للنقابات األمنية يف
التفاوض مع املهرجانات ويف عملية تأمني
العروض مؤكدا ان دورها يقترص عىل
الجانبني االجتماعي واملهني يف الدفاع عن
منظوريها.
ودعا مديري املهرجانات اىل عدم التنسيق
مع اية نقابة أمنية أو التفاوض معها يف
مجال تأمني السهرات الفنية الفتا اىل ان
االتفاق مع أية نقابة ال يمثل وزارة الداخلية
يف يشء.
هكذا اذن تحولت بعض النقابات
األمنية من جمعيات تعنى بالدفاع عن
حقوق منظوريها اىل تنظيمات ساعية اىل
فرض اجنداتها ورشوطها التعجيزية عىل
املهرجانات وعنرص معطل وحتى متسبب
يف فوىض ببعض العروض .بل باتت تهدد
ديمومة بعض املهرجانات وتحولت اىل رقيب
غري مرغوب فيه عىل الثقافة بدعوى حماية
الذوق العام .واالخطر من كل ذلك ان يتحول
بعض أعضائها اىل أعوان أمن برتبة شيوخ
لالفتاء والتحريم والتجريم ولم ال تكفري
التفكري.

األسعار خالل بداية القرن العشرين

البامية (الڨناوية) الكيلو 6 10-ف
مكيلة الملوخية من الورق 14 26-

ف
البطاطا  10 15-ص للكيلو
الجوز وكذلك البوفريوة 90 60-ص
الفستق  60ص90 -ص
قلب اللوز مثل الفستق
التمر الدڨلة الطيبة  80 90-ص
بيض الدجاج المائة الواحدة 8-5ف
إلى  5،25ف
السمن الكيلو  15 100-ف
الليترة من الحليب  60ص إلى 40
ص
الليترة من الزيت 80 90-ص.
الصابون من  1ص واجود انواعه
ما يصنع بسوسة وصابون سوسة

المسك الطيب في رائحته  15ص.
الحولي الجريدي المصنوع بالحرير
 120ف85 -ف.
السفساري الجريدي الحريري
 750 100فالسفساري الحريري التونسي
 25-2ف
البرنوس الجريدي الناعم 30 40-ف
القشابية جريدي ناعمة  25 35-ف
الشاشية صوف القرمزية الناعمة
 5 7ف.البلغة الصفراء المتقونة  6-4ف
بلغة البدوي 2 _ 3ف
الصباط -3 6ف
القريطة-1،5 2ف
الكراس من الخط الجيد الجميل

 32 3ف والمتوسط 102 10-ف.سفر الكتب الجلد 2 3-ف
الفطيرة المقلية بالزيت  1ص
البريكة  2ص
الخبزة الظريفة  1ص
الرطل الصابون  5ص
رطل قهوة  1ف
المكنسة 1ص
سكر  5ص للرطل
مقرونة  5ص للرطل
رطل أرز 5ص
رطل دويدة 5ص.
المصدر:
العادات والتقاليد التونسية-
محمد بن عثمان الحشايشي
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في غياب إعالمي شبه تام:

العربي الوسالتي

علامء تونس عامليا ووطنيا يؤثثون
الدورة  19من ليلة النجوم

في غمرة االنشغال بالتظاهرات الثقافية التي مألت مدراج المسارح الصيفية بمختلف ربوع الجمهورية وما خ ّلفت من جدل كبير خاصة بعد األحداث األخيرة
التي عرفتها العروض المسرحية لألمين النهدي ولطفي العبدلي ووجيهة الجندوبي تص ّر بعض العقول النيّرة على السباحة عكس التيّار ووضع قدم في مر بّع
ّ
الفن السائد وتستمد وجودها الفعلي والحقيقي من العلم والعلم وال شيء آخر.
الفكر والعقل والثقافة الحقيقية التي تقطع مع ممارسات
منذ أسبوع تقريبا وتحديدا يوم الجمعة
املايض ن ّ
ظمت مدينة العلوم بتونس وبإرشاف
وزير التعليم العايل والبحث العلمي املنصف
بوكثري الدورة  19لليلة النجوم التي واكبها
جمهور غفري .جمهور واسع العدد لم يأت
للضحك عىل بعض النكت املستهلكة أو املقاطع
البالية من مرسحيات متقادمة أكلتها األحداث
وتجاوزها الزمن بمسافات بعيدة بل جاء
طواعية للنبش يف عتمة النور وتكذيب رسائل
وروايات الدفع نحو املجهول والتي تدّعي أن
هذا الشعب أفلس فكريا وأن ثقافة "البوز"
والقوالب الجاهزة التهمته.
كانت ليلة جميلة مليئة بالنجوم قوال
وفعال .فمن أضاؤوا سماء مدينة العلوم يرتقون
فعال ملرتبة النجوم ألن دويّ أسمائهم وإرثهم
الفكري والعلمي تجاوز محيط العقل وارتفع اىل
عنان السماء .قبل الغوص أكثر يف ليلة النجوم
وما حملت معها من أضواء أضاءت عتمة هذه
الليايل القاتمة يف تونس وجب التنويه أوّال بقيمة
بعض األسماء التي حطت الرحال بمدنية العلوم
بتونس .بعض الضيوف الذين واكبوا التظاهرة
العلمية يجوز وصفهم بصفوة العلماء العامليني
عىل غرار عالم الرياضيات العاملي التونيس
نادر املصمودي الذي يبلغ عدد ورقاته العلمية
نحو  350ورقة منشورة يف أكرب الدوريات
العلمية املختصة يف مجال الرياضيات والذي تم
اختياره مؤخرا عضوا يف األكاديمية األمريكية
للفنون والعلوم اعرتافا بأهمية إسهاماته طوال
السنوات املاضية يف بلورة حلول رياضية لكثري
من املسائل الفيزيائية التي ظلت دون ح ّل طوال
قرون .املصمودي لم يكن االسم الرشيف الوحيد
يف كوكبة الضيوف الذين أثثوا ليلة النجوم .فقد
سجّ ل العالم محرز الزريبي من مركز الدراسات
الفضائية بتولوز وأيضا العاملة التونسية بوكالة
الفضاء االمريكية سلمى بركاوي حضورهما.
والحضور الرشيف لم يقترص عىل الكفاءات
التونسية املهاجرة إذ سجلت بعض األسماء
املحلية هي األخرى حضورها واستحقت
االشادة والتنويه بقيمة البحوث واالكتشافات
العلمية التي توصلت إليها.
بالعودة اىل التظاهرة يف حد ذاتها ت ّم خاللها
تقديم عدّة محارضات وعروض علمية وبعض
الوصالت املوسيقية واملرسحية باإلضافة إىل
تنظيم عدّة مسابقات مع فقرات استثنائية
تمت خاللها مشاهدة السماء والكواكب
بالتليسكوب .كما تم تكريم بعض الكفاءات
التونسية بالداخل والخارج تثمينا ملساراتهم
الدراسية واملهنية واعرتافا بنجاح إسهامتهم يف
بلوغ مجتمع واقتصاد املعرفة.
ما تحتفظ به الذاكرة ّ
حقا من هذه التظاهرة
العلمية املهمة اىل جانب قيمة ووزن بعض
األسماء التي سجّ لت حضورها هو االهتمام

نادر املصمودي

الجماهريي الكبري الذي ميّز الدورة  19لليلة
النجوم .للوهلة األوىل قد يذهب يف ذهن البعض
ّ
أن الجموع الغفرية التي واكبت السهرة كانت
ّ
بصدد انتظار عرض مرسحي أو وصلة فنية
ألحد "زعماء الراب" مثلما يحدث هذه االيام
فوق ظهر مرسح قرطاج املثقل واملنهك ببعض
العروض الفنية الهابطة ...وقد يذهب يف مخيال
املواطن التونيس العادي املنشغل بطقوس
ومناسك " الليايل الصيفيّة" أن تلك الجموع
بصدد التسخني للتخمّ ر عىل عرض "الزيارة"
ولكن الحقيقة أبعد من ذلك بكثري وأسمى
مما يتصوّر البعض .جمهور ليلة النجوم كان
استثنائيا بكل املقاييس وقدم درسا مهمّ ا
لبعض املارقني عىل النواميس واألعراف مفاده
ّ
أن مكانة العلم راسخة ومتج ّذرة يف باطن العقل
التونيس الذي مازال يؤمن بالعلم والفكر لنحت
طريق النموّ والتطوّر مهما حاولوا تدجينه
وتصحريه وبعد أن نجحوا سابقا يف تفقريه.
قد يحاول البعض تصوير تلك الليلة الخالدة
عىل أنها استثناء جميل يُحفظ وال يقاس عليه.
وقد يميل آخرون اىل اعتبار ّ
أن الوضع الثقايف
والعلمي والرتبوي ال يسمح حاليا بالخوض يف
هذه املقاربات سيّما مع استمرار حالة االنحدار
التي تعيشها البالد عىل كل املستويات .ولكن
الصورة عىل قتامتها ليست بتلك السواد الذي

سلمى بركاوي

يردّده البعض .فالتظاهرة أثبتت م ّرة أخرى ان
جزءا كبريا من هذا املجتمع مازال سويّ الفكر
والوعي وأنه مازال يؤمن بأن العلم طريق
الحياة والنجاة .واألهم من كل ذلك أن أغلب
جمهور "ليلة العلم" من الشباب وأن هؤالء هم
الذين سيكونون عتاد املرحلة القادمة ورجال
الغد.
ّ
ّ
الغريب حقا أن التعاطي االعالمي مع هذه
التظاهرة القيّمة لم يكن يف مستوى الحدث.
فرغم قيمة األسماء التي رشفتنا بالحضور لم
يقع الرتويج بالشكل الالزم والكايف لها رغم
تميزها عامليا ومع انه كان يمكن استثمار
تواجدها بيننا بشكل أفضل .كان يسريا عىل
بعض املحامل االعالمية أن تخصص جانبا من
تغطيتها لفعاليات ليلة النجوم تماما مثلما
خصصت وقتا كبريا من برمجتها لرصد صوالت
وجوالت بطلتنا العاملية أنس جابر وغريها من
الرياضيني الذين ينجحون أحيانا يف إيقاظ
سبات املشاهدين.
من املؤسف كذلك ونحن نتحدث عن قامات
عاملية تحظى باحرتام وتقدير واسع يف كل
أنحاء العالم أن نضع يف مقاربتنا للواقع بعض
املقارنات التي ال تستقيم والتي ال يمكن لها
ّ
تشخص الوضع الحايل
بأيّ حال من األحوال ان
مثلما هو عليه وتحدد لنا بشكل صحيح اتجاه

محرز الزريبي

البوصلة .فهل نحن عىل الطريق الصحيحة أم
أننا فقدنا ّ
حقا االتصال؟...
نقول هذا الكالم ّ
ألن ضيوف ليلة النجوم
ّ
و"قفة" شواغلهم واهتماماتهم وأحالمهم
ال تستقيم وال تتماىش مع طبيعة هذا
الوضع املرتدّي ومع هذه االفرازات السياسية
ّ
املتعفنة ...كيف يمكن ان نفصل بني وعي
وثقافة تلك األقلية الصامدة الناجحة والواعية
وبني هوس األغلبية الصامتة التي تطرب لقرع
الطبل وتغضب لرضب العصا؟ كيف يمكن أن
نسوّي بني جموع حاملة تنشد العلم واملعرفة
وتبحث يف مسالك الفكر والتقدّم وبني نخبة
عابرة استوطنت سماءنا وترابنا همّ ها الوحيد
سلطة فانية وحشو بطونها الخاوية؟
ليلة النجوم هي ليلة أمل يتجدّد ويغرس
فينا حبّ الوجود ..أمل يذهب لكنه رسعان ما
يعود عىل أمل أن يط ّل فجر الغد قريبا وينترش
جمهور ليلة النجوم يف كل بقاع وزوايا األرض
ويضع حدّا للغزو الثقايف والفكري الذي
نرشه "غربان العرشية املاضية" ...اىل ذلك
الحني سنظل عىل العهد دائما واثقني بأن عىل
ّ
وبأن مدرسة
هذه األرض ما يستحق الحياة
"بورقيبة" القائمة عىل العلم والفكر والساعد
الح ّر لن تغلق أبوابها أبدا مهما حاول البعض
زعزعة جدرانها.
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التدقيق يف الديون اخلارجية:
التقرير "املنتظر" يف ما بقي واسترت...

كريمة السعداوي

أكد رئيس الجمهورية ،قيس سعيد
يف لقاء جمعه االربعاء الفارط بكل من
سهام نمصية وزيرة املالية ومروان
العبايس محافظ البنك املركزي عىل
رضورة ترتيب اآلثار القانونية عن كل
تجاوز يهم الترصف يف الديون الخارجية
التي حصلت عليها البالد طيلة السنوات
العرش الفارطة وذلك يف معرض تطرقه
لنتائج تقرير تدقيق وجرد اعدته وزارة
املالية ،يف هذا الخصوص.
وبني الرئيس ان األرقام الواردة
بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة
للهبات التي كان من املفرتض أن
ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو
الشعب التونيس ،علما أن بعض الهبات
استفاد منها أشخاص ولم تطلهم بعد
يد القضاء .لكن تقرير التدقيق بقي
مفقودا باملواقع الرسمية رغم تعايل
اصوات عديدة للمطالبة بنرشه يف ظل
الخوف من توظيفه سياسيا ووجود عدة
نقاط غموض ولبس تحيط به.

بيانات عامة
تربز معطيات وزارة املالية املنشورة
دوريا بمذكرات متابعة تنفيذ امليزانية
ان قيمة القروض الخارجية املمنوحة
للدولة منذ  2011واىل غاية نهاية شهر
ماي  2022ناهزت  57مليار دينار ،منها
 30مليار دينار خصصت لسد عجز
امليزانية و 8مليارات دينار بعنوان تمويل
مشاريع تجهيز وتنمية ومليارا دينار
لدعم املنشآت واملؤسسات العمومية
وقروض اخرى مختلفة.
كما تبني ذات املعطيات ان الدولة
التونسية حصلت عىل قروض داخلية من
البنوك بقيمة  41مليار دينار لم يشملها
الجرد الذي انجزته الهيئة العامة للرقابة
املالية الراجعة بالنظر لوزارة املالية
رغم قيمتها العالية وما يحيط بها من
اشكاالت .اما الهبات فهي تقدر بـ 4
مليارات دينار.
يف جانب اخر ،تكشف االرقام
الرسمية ملذكرات متابعة ميزانية الدولة
ان خدمة الدين الخارجي بلغت طيلة
السنوات العرش الفارطة  43مليار
دينار منها  12مليار فوائد .كما تشري
املعطيات االحصائية اىل ان صندوق النقد
الدويل منح تونس خالل الفرتة املذكورة
 11مليار دينار يف إطار ثالث برامج
تمويلية حيث تم دخول االول حيز النفاذ

تطور الدين العام لتونس (بحساب المليون دينار)
2040 - 2000

المصدر :ترايدينغ ايكونوميكس  -حسابات البنك المركزي التونسي.
يف جوان  2013والثاني يف ماي 2016
والثالث يف افريل  2020عرب الية التمويل
الرسيع .وتلقت تونس من الصندوق يف
سبتمرب  2021ما قيمته  741مليون
دوالر ( 2074مليون دينار) من حقوق
السحب الخاصة يف إطار مخصصات
لدعم احتياطي النقد االجنبي.
وتأتت اهم القروض الخارجية كذلك
من البنك العاملي والبنك االفريقي للتنمية
واالتحاد االوروبي وبنك االئتمان االملاني
إلعادة التنمية والبنك االفريقي لالسترياد
والتصدير والوكالة الفرنسية للتنمية
وصندوق النقد العربي والجزائر واململكة
العربية السعودية.

التقرير "المنتظر"
اكدت االسبوع الفارط مصادر مطلعة
ان تقرير الجرد والتدقيق يف الديون
والهبات احىص حسب نتائجه االولية
حصول تونس خالل العرشية املنقضية
عىل  325قرضا خارجيا منها اكثر من
 40قرضا تمت املوافقة املبدئية عليها
ولكن رصفها تعطل بسبب الغاء انجاز
مشاريع او تأجيلها .وأشار التقرير اال ان
عدد الهبات التى تحصلت عليها تونس
بلغ  212منها  99هبة منحت ملؤسسات
عمومية.
غري ان هذه االرقام تفتقر للدقة اىل

حد بعيد اذ ان عدد القروض والهبات التي
حصلت عليها الدولة التونسية باعتبار
تلك املمنوحة للمؤسسات واملنشات
العمومية كان قياسيا خالل السنوات
العرش الفارطة باعتبار ان الربملان كان
يصادق بال انقطاع لسنوات عىل عرشات
القروض واتفاقيات الهبات شهريا وذلك
وفقا ملا يرد يف اعداد الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
ودون الخوض يف تفاصيل التجاوزات
املحتملة بشان القروض والهبات التي
يؤكد رئيس الجمهورية عىل حدوثها
بما حرم الشعب التونيس من قسم مهم
منها ،فانه من الجدير بالذكر ان نرش أي
تقرير إلثبات هذه الوضعيات يعد امرا
محرجا للغاية للجهات الدولية الدائنة
التي مازالت تونس تعول عىل دعمها،
بحكم ان تحويل وجهة الديون او الهبات
التي منحتها للبالد يعني ببساطة ان هذه
الجهات فاشلة يف منع "نهب" تمويالتها
املمنوحة مبارشة من اموال املساهمني
يف راس مالها وهي التي تطبق معايري
ال تحىص ومواثيق للحوكمة والرقابة
وبرامج معلوماتية متطورة ملتابعة
هذه التمويالت وضمان استخدامها يف
االغراض التي خصصت لها.
يذكر يف ذات السياق ،ان اقرار العمل منذ
سنة  1973بمجلة املحاسبة العمومية
وتخصيص حسابات خاصة للخزينة

منذ عام  1959لتسجيل التمويالت
ومراجعة الترشيعات باستمرار عىل هذا
املستوى ،هي عوامل تجعل من املستحيل
القيام باي تالعب بها سيما ان التمويالت
ليست نقدية بقدر ما هي مجرد عمليات
محاسبية محضة ال يمكن تصور القيام
يف سياق تنفيذها بجرائم نهب حسب
املعنى املعروف لدى العامة للرسقات
واالستيالءات االجرامية.
وعموما ،فان اوجه رصف التمويالت
من قروض وهبات معروف ،بشكل
دقيق ،اذ تفيد مؤرشات مذكرات متابعة
تنفيذ ميزانية الدولة منذ  2011ان إنفاق
القروض والهبات تم باألساس لسد عجز
امليزانية وللتكفل بأعباء االجور والدعم
وسائر نفقات الترصف .ويف هذا اإلطار
خصصت ميزانيات الدولة خالل العرشية
االخرية  155مليار دينار ألجور موظفي
الدولة و 80مليار دينار ملصاريف
التدخالت االجتماعية والدعم و54
مليار دينار لنفقات التجهيز و 45مليار
دينار لخدمة الدين العمومي الخارجي.
ويبقى الخوف قائما ،يف جميع الحاالت،
من توظيف ملف التدقيق يف القروض
والهبات لغايات التصفية السياسية
لخصوم النظام يف سياق تطغى عليه
رغبات جامحة لـ "اسرتجاع" االموال
املنهوبة ال يمكن سوى للشعبوية ان
تستجيب لها.
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الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي

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 ّ
أي توصيف ألداء الغير.
ّ
المتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم أهال وسهال في
وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة
سوقنا...
✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدا

رديء

جمهور مهرجان صفاقس

نقابات أمنية

مالحظة "حسن جدا" نسوقها هذا االسبوع لجمهور
مهرجان صفاقس الدويل الذي واكب عرض املرسحي لطفي
العبديل ملا ابدى من استبسال يف رفض اي تدخل امني يف عرض
قد ال يروق للبعض ولكنه يظل يف االخري عمال فنيا ال يمكن
التعاطي معه وفق اسقاطات اخالقية.
يحسب اذن لجمهور صفاقس مرابطته اىل اخر لحظة
حتى انتهاء العرض رغم محاوالت ثنيه عن املتابعة وارباكه
يف اكثر من مناسبة وقذفه بالقوارير بني الفينة واألخرى
واعتماد اساليب ترهيبة.
كان انسجام هذا الجمهور مع عرض كوميدي جمع بني
سخرية املوقف وجرأة الكلمة ورسعة بديهة املمثل أفضل
مضاد حيوي ملساعي النكوص عن مكسب حرية التعبري الذي
ناله الشعب منذ الثورة.
لم تكتف آالف الجماهري الحارضة بالوقوف صفا واحد يف
مواجهة التهديدات األمنية بل بعثرت األوراق وتبادلت األدوار
مع املمثل لتتحول املدارج إىل ركح واملتفرج اىل بطل مرسحية
ملحمية رسعان ما انقلبت اىل مظاهرة حاشدة ُردد فيها احد
ابرز شعارات الثورة يوم  14جانفي  2011هو شعار "ديقاج"
الذي هز أركان قاعة العرض فرتدد صداه يف مختلف وسائل
اإلعالم وعىل منصات التواصل االجتماعي وخلف األبواب
املوصدة لوزارتي الداخلية والثقافة.

ما بدر من بعض النقابات األمنية من تهديد بمقاطعة عدد
من العروض الفنية يف مهرجانات طربقة وصفاقس واملنستري
وبنزرت وام الزين الدويل بجمال ومهرجان فنون الشارع بقرص
هالل ليس سوى انعكاسا فجا ملا تشهد تونس من انفالت فاق
كل الحدود .لقد استغل بعض اعضاء نقابات حاميل السالح
التي يفرتض ان تحتكم يف نشاطها ايل قانون الجمعيات وتتقيدبدورها االجتماعي املقترص عىل الدفاع عن حقوق منظوريها-
مسؤولياتهم ووظائفهم لالستقواء عىل مديري املهرجانات
دون حسيب او رقيب .واالخطر من كل ذلك االستهتار بواجبهم
الوطني يف تأمني التظاهرات وحماية العباد تحت يافطة احرتام
الذوق العام او الجل مستحقات مالية كان يفرتض ان تؤول اىل
خزينة الدولة.
كان الجميع يتجاهل او يتناىس خطورة ما اقدمت عليه
بعض النقابات األمنية حني تحول اعضائها ومنخرطيها اىل
ساحة القصبة بالعاصمة مدججني بأسلحتهم وعتادهم
لالحتجاج عىل بعد أمتار من مكتب رئيس الحكومة االسبق
الحبيب الصيد .وتكرر االمر أمام محكمة بن عروس حني
تهافت امنيون لالحتجاج دفاعا عن زمالئهم يف انتهاك صارخ
لحرمة القضاء .أما آن األوان ملراجعة ملف النقابات األمنية
حتى ال يحصل ما ال تحمد عقابه؟.

صورة وحدث

من اليسار
إلى اليمين
وزير الرياضة
للجمهورية
التونسية وشاب
تونسي متفوق
في مجال رياضي
ّ
المبجل
ثم
المحترم والي بن
عروس ثالث أهم
والية صناعية في
البالد التونسية
األستاذ
عز الدين شلبي.
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قيس سعيد

هناك قروض تأتينا من
املؤسسات املالية ومن بعض الدول
والهبات ايضا التي ذهبت اىل جيوب
من تعلمون ومن ال تعلمون…
سيعلم الجميع من هم بعد االنتهاء من التدقيق الذي
يتواصل هذه االيام يف مسار الهبات التي تحصل
عليها البعض ولم تدخل اصال اىل تونس .

فاروق بوعسكر

تلقت هيئة االنتخابات ثالثة
طعون يف قرارات النتائج األولية
لإلستفتاء من طرف حزب “آفاق
تونس “وحزب “الشعب يريد”
ومنظمة “أنا يقظ” .وهذه الطعون لم تتعلق بنتائج
التصويت  .ونتائج االستفتاء سليمة وال غبار عليها...
النتائج تثبت بمحارض والقانون االنتخابي يطلب من
الهيئة ان تكون هناك محارض مثبته للنتائج ..اضف
اىل ذلك ان رشكات سرب اراء قدمت نتائج قريبة جدا
من النسب التي اعلنت عنها الهيئة وهذا دليل عىل
اننا لم نقم بتزوير ..وتونس ليست من الدول التي
تزور نتائج استفتاء  ..تجاوزنا ذلك منذ سنة ..2011

نور الدين الطبوبي

خضنا ارضابا اجتماعيا يوم
 16جوان واتخذنا قرار شن تحرك
اخر دون تحديد موعده .ونذ ّكر بأن
االتحاد باسط يده للحوار الجدي
واملسؤول والذي يفيض اىل نتائج ملموسة… نحن
اآلن يف الهدوء الذي يسبق العاصفة ..وكنت قد حذرت
من ثورة البطون الخاوية الن الشعب اصبح غري قادر
عىل توفري ابسط رضورات الحياة… الوضع متأزم
اىل ابعد الحدود واالحتقان االجتماعي لن يولد اال
الغضب ..نحن يف حاجة اىل وحدة وطنية وتشاركية.

سالم لبيض

تونس وقعت سنة 2015
عىل مذكرة تفاهم طويلة املدى
للتفاوض مع الواليات املتحدة
االمريكية اصبحت بموجبها حليفا
للواليات املتحدة يف الناتو من خارج
الحلف ويف نفس املرتبة مع دولة الكيان الصهيوني
 ..اذا كانت هناك رغبة يف الحفاظ عىل السيادة
الوطنية وجبت الدعوة اىل مراجعة هذه االتفاقية
التي وقعها محسن مرزوق مستشار الرئيس الراحل
الباجي قائد السبيس يف واشنطن حول مشاريع بحث
وتنمية وتعاون ملقاومة االرهاب  ...سعيد ال يتحمل
مسؤولية امضاء مثل هذه االتفاقيات  ...ال اعتقد
ان الرئيس سرياجع هذه االتفاقيات التي تسمح
بالتدخل يف الشأن الداخيل والسيادي لسبب هو ان
الواليات املتحدة وربما بعض دول االتحاد االوروبي
هي الضامنة للقروض التونسية املقدرة بـ 100
مليار دينار اي تقريبا ما يساوي الناتج الوطني
الخام .

عياض ابن عاشور

قضية اعفاء  57قاضيا تمثل
بطالنا مطلقا يرتقى ملستوى
القرار املعدوم ...ما حصل هو
انقالب عن الدستور والقانون وال
بد من مقاومة النظام الجديد....
نظام بن عيل ظل لسنوات مستبدا والديمقراطية
ودولة القانون انترصتا يف االخري.

روضة القرافي

عزل  57قاضيا بأمر رئايس تم
بجرة قلم ودون أي سند قانوني
...األلم يصنع رجاال ً ومالحم
ويصنع التاريخ” وانا مع الصوت
الحقوقي الذي طالب برفع القضاة
املعزولني ارضاب الجوع وما حصل انتصار وليس
انكساراً ،ألنه أوقف رعب القائمات .
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الحبيب القيزاني

فتنة يف العراق اسمها الطائفية

يتخبط العراق منذ أيام وسط
أزمة سياسية تعقدت مع اقتحام
أنصار مقتدى الصدر البرلمان
واعتصامهم بداخله مطالبين
بحله وبإعادة االنتخابات المبكرة.
مشهد ليس غريبا عن بلد
ّ
تمزقه الطائفية بما جعل تجاوزها
وهما يصعب الخروج من دوامته
خصوصا في ظل سعي اطراف
صب الزيت على النار
خارجية الى
ّ
في محاولة لمنع تغلغل نفوذ
ايران ببالد الرافدين وتمدّ ده الى
الدول المجاورة.
لم يكن العراق عىل م ّر التاريخ دولة
باملفهوم القانوني الصحيح لهذه الكلمة
مع ما يعني ذلك من وجود لحمة صمّ اء
توحد الشعب حول كيان يمثل هوية واحدة
وتاريخ واحد رغم عمق االمتداد الحضاري
الذي شهدته بالد الرافدين .ذلك أن العراق
ظل عىل م ّر التاريخ فريسة رشوخ طائفية
وعرقية ودينية وسياسية اغرقته لعقود
يف رصاع وتناحر متواصل عىل االستئثار
بالسلطة وما تعني من امتيازات اقتصادية
واجتماعية بدرجة أوىل.
كان تجاوز الطائفية وهما لم ينجح يف
تحقيقه حتى صدام حسني بل ظل كالنار
تحت الرماد خصوصا لدى الشيعة بفعل
النعرات العرقية والطائفية والدينية وفرض
نظام احتكر يف ظ ّله السنّة املناصب وعائدات
خريات البالد ويف مقدمتها النفط .لقد حاول
صدّام بناء عراق موحد وقوي لكنه لم يكن
يدرك أنه كان يجدف ضد التيار طاملا أن
البالد دولة طائفية بامتياز تجمع السنة
والشيعة واالكراد واملسيحيني واليزيديني
وغريهم من امللل ولم يكن املقصيون راضني
عن ذلك ويف طليعتهم الشيعة الذين وجدوا
يف التدخل األجنبي فرصة لالنتقام من قاتل
والد مقتدى الصدر والثأر لقتالهم يف الحرب
التي فرضها صدام عىل بالدهم ضد ايران
طيلة  8سنوات وانتهت دون خروج فائز
منهما.
وتاريخ العراق من ناحية البنية العرقية
والطائفية كان تاريخ دولة هشة منذ
تأسيسها وارتبط ارتباطا وثيقا بعدم
االستقرار وبالرصاعات الداخلية وتداعيات
تدخل قوى إقليمية ودولية .جاء يف
ويكيبيديا" :العراق الدولة التي تشمل حاليًا
جزئيًا أرايض حضارة بالد ما بني النهرين
القديمة ،نشأت بني نهري دجلة والفرات،
تصب هذه األنهار يف الخليج العربي عرب دولة
العراق .تأسست اململكة العراقية الهاشمية
ً
أيضا باسم
كأول كيان عراقي واملعروفة
عراق االنتداب يف مرحلتها األوىل ،بموجب
االتفاقية الربيطانية العراقية .1922

اقتحام أنصار مقتدى الصدر الربملان
يقع العراق يف بالد ما بني النهرين السفىل
(املقابلة لبابل التاريخية) ولكنه يشمل
ً
أيضا جزءًا من أعايل بالد ما بني النهرين
وبادية الشام والصحراء العربية".
وتضيف ويكيبيديا" :كان اآلشوريني
غالبية سكان العراق منذ العصور
الساسانية .حكمت العراق اإلمرباطوريات
املحلية :السومرية ،األكادية ،والبابلية،
واآلشورية ،وأيضا ً اإلمرباطوريات األجنبية؛
ويف العرص الوسيط ،غزت ُه األمرباطوريات
األخمينية ،السلوقية ،وكذلك إمرباطوريات
البارثيني والساسانيني خالل العرص
الحديدي والعصور الكالسيكية القديمة،
وفتحه املسلمون يف عرص الخلفاء الراشدين
يف القرن السابع بعد أن أزاحوا الدولة
الساسانية ،وأصبح العراق مركزا للدولة
اإلسالمية يف خالفة عيل بن أبي طالب،
ثم كان العرص الذهبي للعراق خالل عهد
الخالفة العباسية يف العصور الوسطى.
وبعد سلسلة من الغزوات والفتوحات أصبح
العراق تحت حكم البويهيني والسالجقة
األتراك ثم سقط بيد املغول عام 1258م،
ثم أصبح تحت سيطرة الدولة العثمانية
يف القرن السادس عرش ،ولكنه كان بشكل
متقطع تحت السيطرة اإليرانية الصفوية
واململوكية.
وانتهى حكم الدولة العثمانية مع
الحرب العاملية األوىل ،وأحتلت اإلمرباطورية
الربيطانية العراق وأصبح تحت ادارتها

املبارشة ثم كان قيام اململكة العراقية يف
 1921ثم نيله استقالله رسميا عام 1932م،
وانتهى العهد امللكي بقيام الجمهورية
العراقية يف أعقاب حركة  14جويلية .1958
وقد تواىل عىل حكم الجمهورية عدة رؤساء
كان آخرهم صدام حسني للفرتة 1979
  ،2003ويف هذه الفرتة وقعت الحربالعراقية اإليرانية وحرب الخليج الثانية،
وقد خلع صدام حسني يف أعقاب الغزو الذي
قادته الواليات املتحدة للبالد عام  ،2003ويف
أعقاب الغزو حصل تدهور سيايس للوضع
واضطرابات طائفية بني  2006و،2007
حيث كان العراق عىل شفا حرب أهلية .ويف
عام  2011غادرت القوات األمريكية البالد".
بعد اسقاط نظام صدام استعر حريق
الفتنة الطائفية وكوى الجميع وبلغ
الحشد الطائفي بني السنة والشيعة دعوة
جماعات دينية سنيّة متطرفة اىل قتل
الشيعة واعتبار" خطرهم عىل اإلسالم أش ّد
من خطر تواجد املحتل الصليبي الكافر".
وال زالت صور التفجريات التي عاش عىل
وقعها العراق سنوات بعد الغزو األمريكي-
االنقليزي ماثلة أمام عيون العالم.
ورويدا رويدا تحوّل ميزان القوى العرقي
الطائفي بدرجة كبرية لصالح الشيعة
بعدما تمكنوا من فرض سيطرة شبه كاملة
عىل املؤسسات الحيوية للدولة ومواردها
األساسية.
باتت ايران الالعب الرئييس يف الساحة

العراقية وأصبح البلد ورقة مناورات يف
رصاع إقليمي عنوانه تمدّد نفوذ طهران من
جهة وسعي اليقاف مدّه من قوى إقليمية
تأتي إرسائيل يف طليعتها من جهة أخرى.
ويف الصورة اليوم ان نظام املاليل قام
بتقسيم املجتمع الشيعي العراقي وحاول
خلق طابور خامس بهم داخله أي بأيدي
العرب الشيعة املتحالفني مع السلطة
لتحويل العراق اىل دمية يف أيديهم .ولكن
ذلك يلقى رفضا ال يشمل العرب السنة
واألكراد والرتكمان واألقليات األخرى فقط
وانما يشمل العرب الشيعة الوطنيني بقيادة
زعيمهم مقتدى الصدر .ولهذا من املستبعد
أن تتمكن ايران من تحقيق تطلعاتها
التوسعية يف البالد باعتبار ان املجتمع السني
يلقى دعما من طرف بعض الدول العربية
ويف مقدمتها العربية السعودية إضافة اىل
تركيا.
ّ
الثابت أن لتعفن الوضع بالعراق محاذير
داخلية ولكن أيضا امتدادات خارجية
واألكيد أن آيات الله اإليرانيني سيفهمون يف
النهاية ان تفاقم تدهور الوضع يحمل بني
طياته مخاطر اندالع حرب أهلية قد يدفعهم
شبحها اىل الهرولة نحو فرض توافق سيايس
يف محاولة الرضاء الجميع تجنبا لفقدان
نفوذهم بالبالد .ذلك انه ال مصلحة ألحد
يف تف ّ
كك البالد اىل أجزاء أو غرقها يف أتون
حرب أهلية ربّما يتضح يف النهاية أن الرابح
الوحيد منها أطراف خارجية.
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ملهريب األموال اجلزائريني
فرنسا لـم تعد مالذا آمنا ّ
بعد الضغوط التي مارستها عليها السلطات
الجزائريّة لم تعد فرنسا مالذا آمنا ملهربي األموال
من مسؤولني ورجال أعمال جزائريني ،بعدما فتحت
السلطات الجزائرية ملفات مسؤولني كبار من وزراء
وقادة جيش سابقني.
وتع ّد فرنسا املالذ اآلمن ألموال مهربة من عدة دول
افريقية حيث يملك وزراء سابقون وقادة عسكريون
ومدراء مؤسسات عمومية ورجال أعمال عقارات كبرية
بها ،ومشاريع تجارية بأسماء أفراد من عائالتهم.
وتوازيا مع حملة التطهري التي دشنتها خالل الثالث
سنوات األخرية ،ورافقتها حملة عىل األموال املهربة
منذ أوت  2020اعتقلت الجزائر عرشات املسؤولني
السابقني خالل فرتة حكم الرئيس املعزول عبد العزيز
بوتفليقة بتهم الفساد ،وشمل االعتقال شقيقه اسعيد
بوتفليقة ووزراء أولون ،مثل عبد املالك سالل وأحمد
أويحيى .كما صادر القضاء ممتلكاتهم يف الداخل
والخارج.
وتعهدت فرنسا للجزائر بالتعاون القضائي واألمني
يف محاربة األموال املهربة بمصادرة هذه األمالك لصالح
الدولة الجزائرية وتسليمها املتهمني ملحاكمتهم.
ووضعت الجزائر ضمن رشوط تحسني العالقات
الثنائية بني البلدين الشفافية حول ممتلكات الجزائريني
بفرنسا وإبداء النية الحسنة يف التعاون القضائي لتسليم
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استعدادها للتعاون مع الجزائر ،وهو ما يعترب خطوة
إلنجاح مساعي السلطة الجديدة يف الجزائر الستعادة
األموال املنهوبة ،وإقناع الرأي العام املحيل بجهودها،
فضال عن أنها رسالة طمأنة من باريس تجاهها قبيل
زيارة منتظرة للرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون.
وكشف نيكوال بيسون املدير العام للوكالة الفرنسية
لتسيري واسرتداد العائدات املحجوزة واملصادرة ،عن
“وجود تعاون بني الجزائر وفرنسا لبحث اإلشكاالت
ذات االهتمام املشرتك” ،دون أن يقدم تفاصيل أخرى
حول مدى تقدم املسار الذي بدأته الجزائر السرتجاع
األموال املهربة واملواطنة يف فرنسا يف شكل حسابات
بنكية وعقارات.
وال توجد تقديرات دقيقة حول حجم األموال املهربة
اىل الخارج ،وتتحدث تقارير دولية عن مليارات الدوالرات
من خالل الغش يف فواتري االسترياد والغش يف ميزانيات
االستثمار يف الخارج وتحويالت مالية للتمثيليات
الدبلوماسية الجزائرية لم تبلغ الجهات املرسلة إليها.
ويوجد ضمن املعتقلني املتهمني بتهريب األموال وزير
الرئيس عبد املجيد تبون الخارجية األسبق محمد بجاوي.
واعتربت الجزائر دائما أن كل مسؤول سيايس أو
أمني أو عسكري قام بتهريب أموال لدولة أجنبية،
املتهمني بتهريب األموال.
وكانت الوكالة الفرنسية لتسيري واسرتداد األموال يصبح تحت رحمتها ويتحول اىل عميل يعمل ضد بالده ألنه
واملمتلكات املحجوزة واملصادرة ،قد أعلنت مؤخرا عن يخاف افتضاح أمره.

فالحون غاضبون

تكوين

األسبوع املايض ،انض ّم عرشات الفالّحني االيطاليني
واالسبان والبولونيني اىل نظرائهم الهولنديني لالحتجاج
عىل القوانني التي فرضتها حكومات بلدانهم حول
وجوب اعتماد أنشطة صديقة للبيئة والتي تجربهم عىل
التخفيض يف نسب مركبات التخصيب التي تعتمد عىل
مادة "األزوت".
يف إيطاليا عجّ ت طرقات وساحات وأنهج مدينة ميالنو
بجرارات الفالحني اىل درجة عطلت حركة املرور ورفع
الفالحون شعار " :لسنا عبيدا ،نحن فالحون".
وحسب صحيفة "مورننغ ستار" االنقليزية يواجه
فالّحو إيطاليا أزمة داهمة بسبب موجة جفاف حادة تهدّد
بإتالف ثلث محاصيلهم .األخطر من ذلك أن وزير الفالحة
اإليطايل ستيفانو باتوانييل رصّ ح أمام أعضاء الربملان أن
بالده مهدّدة بخسارة ما يناهز  ٪ 40من مواردها املائية
خالل العقود القادمة.
يف اسبانيا ن ّ
ظم فالحو مدن باداجوز وقرطبة وألباسيت
عرضا بج ّراراتهم يف األنهج والطرقات تعبريا منهم عن
تضامنهم مع نظرائهم األجانب واحتجاجا عىل نقص
الغذاء والبنزين حسب ما أورد موقع .Euroweekly News
أمّ ا يف بولونيا فقد تظاهر الفالحون يف العاصمة
فرصوفيا احتجاجا عىل إجراءات الحكومة وعىل ارتفاع
نسبة التضخم يف حني تسببت احتجاجاتهم يف هولندا يف
حرمان العديد من الفضاءات التجارية الكربى من العمل
بسبب خلوّها من املواد نتيجة عدم تمكنها من التزوّد بها
بسبب غلق الطرقات املؤدية إليها.

وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أكدت يوم الخميس
املايض  4أوت الجاري أن بالدها قررت إرسال  225مدربا
عسكريا إىل انقلرتا لتكوين آالف املجنّدين األوكرانيني
الجدد.
الوزيرة أضافت أن عمليات التكوين ستنطلق يوم
 25الجاري وأنها ستتواصل عىل امتداد  4أشهر مربزة
أن التكوين سيتمحور حول الكفاءات الفردية املطلوبة
للقتال يف الجبهات األمامية.
أناند أوضحت أن الفوج األول من الـ  225مدربا
عسكريا سيتوجه اىل انقلرتا خالل هذا األسبوع انطالقا
من قاعدة عسكرية تقع بمنطقة أدمونتون بوالية ألبارتا
الواقعة غرب كندا.
الوزيرة أشارت اىل أن بالدها ستفي بوعدها الذي
قطعته خالل قمة "الناتو" التي التأمت بمدريد يف جوان
املايض واملتمثل يف ارسال  39مدرعة خفيفة ألوكرانيا
مؤكدة أن ذلك سيتم خالل األسابيع القادمة.

فتوى...
يف فتوى أثارت جدال وانتقادات حادة عىل مواقع
التواصل االجتماعي بعدّة بلدان عربية وإسالمية أباحت
دار اإلفتاء املرصية فوائد البنوك مؤكدة أنها "حالل ال ريب
فيه".
وجاء يف الفتوى أن "إيداع األموال يف البنوك وأخذ فوائد
منها جائز رشعا وال اثم فيه" وأن ذلك "ليس من الربا
يف يشء وإنما هو من العقود املستحدثة التي تنفق مع

املقاصد الرشعية للمعامالت يف الفقه اإلسالمي وتشت ّد
ّ
وتتوقف عليها مصالحهم".
حاجة الناس اليها
الدار أضافت أن األرباح التي يدفعها البنك للحريف هي
"عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك أموال املودعني
وتنميتها" مربزة أنه انطالقا من ذلك "ليست هذه األرباح
حراما ألنها ليست فوائد قروض وال منافع تج ّرها عقود
تربعات وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن
عقود تحقق مصالح أطرافها".
أحد معاريض الفتوى تساءل يف فايسبوك " :اذا كانت
فوائد البنوك حالال ملاذا توجد اذن بنوك إسالمية وأخرى ال
تحمل نفس الصفة؟" لري ّد عليه أحد منارصي الفتوى :
"البنوك اإلسالمية ليست سوى أكثر من نصبة (تحيّل) يف
التاريخ الحديث".

حماية
موقع  Avia-proالرويس أكد أن منظومات الرادار
ّ
ستتكفل بحماية األجواء اإليرانية من أي هجوم
الروسية
جوّي إرسائييل محتمل.
وحسب املوقع ،بفضل تغطية الرادارات الروسية
بعيدة املدى ومنظومات الدفاع الجوّي املنشورة باألرايض
السورية سيكون أي هجوم إرسائييل عىل األرايض اإليرانية
عديم الجدوى ويؤدي عىل األرجح اىل خسائر هائلة لسالح
الجوّ اإلرسائييل.
املوقع ذ ّ
كر بأنه سبق لواشنطن أن ألغت دخول أرساب
من طائراتها املقاتلة األجواء اإليرانية خالل األزمة التي
تلت اغتيال قائد الحرس الثوري االيراني قاسم سليماني
بعدما اكتشفت أن الرادارات الروسية رصدت الطائرات
األمريكية عىل بعد مئات الكيلومرتات من الحدود اإليرانية.

خارج الخدمة

مجلة "دير شبيغل" األملانية كشفت أن االعداد األوىل
من املدافع ذاتية املح ّركات التي سلمتها أملانيا للجيش
األوكراني أصبحت خارج الخدمة بعد مرور شهر واحد
عىل استعمالها.
املجلة ذكرت ان وزارة الدفاع األملانية تلقت األسبوع
املايض من السلطات األوكرانية اعالما بظهور رسالة عىل
شاشات املدافع تفيد بوجود خطأ يف استعمالها وأن اعدادا
منها بات يتطلب اإلصالح.
"دير شبيغل" نقلت عن وزارة الدفاع األملانية ترجيحها
ان املشكل ربما ناتج عن قيام الجنود االوكرانيني باطالق
القذائف بكثافة تتجاوز طاقة التكنولوجيا املجهزة بها
املدافع.
موقع  Remix Newsارتأى أن املشكل ربما يعود اىل
أن الجنود االوكرانيني يطلقون قذائف املدافع املذكورة من
مسافات بعيدة جدا مشريا اىل أن قذائف املدافع األملانية
املذكورة هي عبارة عن قنابل يدوية ذكية مخصصة
لرضبات دقيقة يف مسافات صغرية.
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قراءة يف العدوان عىل غزة
عمار العربي الزمزمي
حصلت أيام  6و  7و  8أوت مواجهة بني إحدى
فصائل املقاومة الفلسطينية(الجهاد اإلسالمي)
والجيش الصهيوني املحتل .وإذا أردنا أن نقف عىل
األبعاد الحقيقية لهذه املواجهة غري املتكافئة يف
اإلمكانيات بني سالح املقاومة املتواضع الذي ليس له
طاقة تدمريية كبرية وآلة الحرب الصه يو نية الهائلة
علينا أن نتجاوز رسديتني تبسيطيتني األوىل تبخس
حق املقاومة يف التصدي للعدوان وحجتها أن منظمة
الجهاد اإلسالمي أرادت أن تثأر لشهيد وأن تحرر
ْ
مقاومي فخرست عددا أكرب من املقاومني ارتقوا
شهداء وأعطت الفرصة للعدو لريتكب مجزرة ذهب
ضحيتها عرشات القتىل ومئات الجرحى من األبرياء
كثري منهم نساء وأطفال  .أما الرسدية الثانية فيهلل
أصحابها للنرص العظيم وال يرون إال الجانب البطويل
ملا حصل وهو قدرة الجهاد اإلسالمي عىل فرض بعض
رشوطه عىل املعتدي إليقاف النار والعودة إىل التهدئة.
وبعيدا عن هذا وذاك يمكننا أن نقول بأن املواجهة
األخرية أكدت ما سبق أن أظهرته املواجهات السابقة
منذ  2006تاريخ غزو جنوب لبنان من حقائق أهمها:
 - 1هشاشة هذا الكيان املحتل وفقدانه لكثري من
مقومات قوته .فبعد أن كان يواجه جيوشا عربية
نظامية مجتمعة وينترص عليها يف حروب خاطفة
أصبح يجد صعوبة يف حسم املواجهة مع مجاميع
املقاومة اللبنانية أو الفلسطينية .
 - 2كانت الحرب تدور بعيدا عن أرض فلسطني
املحتلة فال تبلغ املستوطنني إال أصداؤها عرب األخبار
الحاملة ألخبار انتصارات الجيش الذي ال يقهر
فأصبحت تدور داخل حدود فلسطني وأصبح املعمرون
يكتوون بنارها يف كل مكان
ويعيشون حالة من الرعب الجماعي تلجئهم إىل
املخابئ لساعات طويلة عىل امتداد أيام وأصبحت
األنشطة االقتصادية تتوقف واملواصالت تتعطل بما
يف ذلك حركة الطريان يف مطارات كربى مثل مطار تل

أبيب .
 - 3لم يكن للكيان حدود معروفة ألن عقيدته
كانت قائمة عىل التوسع عىل حساب األقطار املجاورة
لفلسطني لكنه تخىل عن سيناء باملفاوضات وانسحب
كرها من جنوب لبنان ومن غزة وأحاط نفسه بجدار
عازل تعلوه أسالك شائكة لم تعد تجدي بعد أن عوضت
َ
ُ
الصواريخ التي ال
بندقية الفدائي املتسلل عرب الحدود
ا
تفلح القبة الحديدية دائما يف إسقاطها.
 - 4لنئ تحولت مرص من أهم دولة مواجهة إىل
مطفئ للحرائق و وسيط يساعد يف إقرار التهدئة وراء
التهدئة وتحوّل من لم يطبع من النظم العربية إىل مجرد
متفرج عىل ما يحصل وانحرس دعم الشارع العربي
للقضية الفلسطينية وأصبح االصطفاف الغربي كامال
مع املحتل الذي يبدو يف أحسن حاالته فإن كل ذلك لم
يمنحه االطمئنان عىل مستقبله وأصبح وجوده محل
تساؤل من قبل سكانه أنفسهم.
 - 5يحصل كل هذا االستنفار املمزوج بالرعب
وعدم الثقة باملستقبل يف مواجهة محدودة مع الجهاد
االسالمي الذي هو ليس أكرب الفصائل الفلسطينية
فما الذي يحصل لو تكون املواجهة مع الفصائل
الفلسطينية مجتمعة أو بالتنسيق بينها وبني املقاومة
اللبنانية؟
وهذا يجعلنا نتوقف عند الوجه اآلخر للقضية
ومواطن الضعف والوهن التي تحول دون ارتقاء
املقاومة إىل مراحل عليا إن لم تهدد الكيان يف وجوده
بشكل جدي فإنها تجعل الشعب الفلسطيني يواصل
كفاحه التحريري يف ظل رشوط أفضل ويحقق
انتصارات تكتيكية مهمة تحسن أوضاعه املعيشية .
 - 1لقد مثلت املواجهة األخرية تراجعا عما حققته
عملية سيف القدس .فقد تُرك فصيل الجهاد اإلسالمي
الذي لم يتخلف يوما عن املشاركة يف أي منازلة مع
املحتل وحيدا يف مواجهة آلة حرب العدو الرهيبة .وما
قيل عن تنسيق كامل مع بقية الفصائل وعن غرفة

العمليات املشرتكة مجرد كالم يقوله من ال يريدون
أن يغلقوا الباب أمام تنسيق محتمل يف املستقبل .كما
تراجعت إىل حد كبري الوحدة الوطنية التي قامت بني
غزة من جهة والضفة الغربية وأرايض  48من جهة
أخرى.
 - 2لم يتجاوز نشاط املقاومة مرحلة رد الفعل
عىل ما يتعرض له هذا الفصيل أو ذاك وقد تنجر بقية
الفصائل إىل دائرة الفعل وتلتحق به وقد تبقى تتفرج
لحسابات فئوية ضيقة وارتباطات بهذا الطرف الراعي
أو ذاك الذي له أجنداته الخاصة .
 - 3بعض الفصائل ال يعنيها التحرير الوطني بقدر
ما يعنيها البقاء يف السلطة حتى عىل أرض مستباحة
مثل الضفة الغربية وهذا هو حال منظمة فتح أو حتى
عىل زريبة محارصة من كل الجهات مثل غزة وهذا هو
حال منظمة حماس .
 - 4صحيح أن قضية فلسطني هي قضية كل العرب
لكنها تبقى يف املقام األول قضية الشعب الفلسطيني
.و من أسباب انحسار املد التضامني معه غياب
ترتيبه لبيته الداخيل .فماذا تنتظر من عرب غارقني يف
مشاكلهم الداخلية ويرون فلسطينيني ينسقون مع
املحتل ويسجن بعضهم بعضا ويرتك بعضهم اآلخر
أرض املعركة يف فلسطني ويلتحق بساحات قتال بعيدة
مثل أفغانستان و سوريا خدمة ألجندات استعمارية ؟
 - 5طاملا لم يتجاوز الفلسطينيون اتفاقيات أوسلو
املشؤومة التي انخرط فيها البعض مبارشة ودخل
بموجبها مع املحتل يف تنسيق أمني مكبل لكل مقاومة
وانخرط فيها البعض اآلخر بصفة غري مبارشة
بالدخول يف االنتخابات التي ترتبت عليها وما انجر
عن ذلك من رصاعات عىل سلطة وهمية فال أمل يف
استعادة املقاومة لزخمها وتحولها إىل قوة فاعلة بعد
أن أصبحت بمرور الزمن مجرد أطراف متفرقة ترد
الفعل من حني آلخر عىل انتهاك العدو لهدنة تحولت إىل
غاية يف حد ذاتها.
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 -
شيماء الشيحي  -ياسين بيّوض
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:
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ملاذا تشعل الواليات املتحدة األمريكية
النار يف العالـم اآلن؟

بقلم  :ألكسندر نازاروف (محل سياسي روسي)

يف أجزاء مختلفة من الكوكب يُسمع دوي
صفارات اإلنذار تحذيرا من الغارات الجوية .والعامل
املشرتك الوحيد يف جميع النقاط الساخنة حول
العالم هو مشاركة الواليات املتحدة األمريكية.
بعد أيام من زيارة وزير الخارجية األمريكي،
أنتوني بلينكن ،إىل كوسوفو ،شنت سلطات كوسوفو،
غري املعرتف بها ،هجوما عىل الرصب الذين يعيشون
يف املنطقة الشمالية يف محاولة لعزلهم عن بقية
رصبيا ،ممّ ا ينذر بحرب أخرى جديدة يف أوروبا.
يف تايوان وحولها ،تجري الواليات املتحدة
األمريكية وحلفاؤها والصني بالتوازي تدريبات
عسكرية ،يف وقت أدت رئيسة مجلس النواب
بالكونغرس األمريكي ،نانيس بيلويس ،زيارة تحت
حماية حامالت الطائرات ،اليشء الذي كاد يثري
صداما عسكريا صينيا أمريكيا مبارشا.
أعلنت إرسائيل عن استعدادها لرضب إيران،
معربة عن استيائها من التقدم يف حل قضية الربنامج
النووي اإليراني .وإذا نشبت حرب يف الخليج ،فمن
املرجح أن تطال كذلك الدول العربية املجاورة.
وبطبيعة الحال ،ال يمكننا تجاهل أوكرانيا ،التي
يدججها الغرب باألسلحة حتى تتمكن من مواصلة
الحرب التي أثارها الغرب مع روسيا.
من جانبها ،تقوم أذربيجان ،مرة أخرى ،بنقل
األسلحة الثقيلة إىل قره باغ ،وربما يندلع يف األيام
املقبلة نزاع مسلح جديد يف املنطقة.
لكل رصاع من تلك الرصاعات خلفيته الخاصة،
وربما أكثر من سبب للتصعيد.
ومع ذلك ،فكل تلك النقاط الساخنة ليست
سوى تفاصيل ،وجزء من العملية الشاملة لزعزعة
استقرار الكوكب ،التي تنفذها الواليات املتحدة
األمريكية عن عمد.
ملاذا يحدث ذلك؟ من الواضح ،بعد كل يشء ،أن
الواليات املتحدة األمريكية كانت املستفيد الرئييس
من النظام الذي بنته يف إطار العوملة املتمحورة
حولها .لذلك ،ومن الناحية النظرية ،ستكون الواليات
املتحدة الخارس األكرب من انهيار ذلك النظام.
الحقيقة أن هذا النظام قد تحول ،ولم يعد مربحا
بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ،وأصبحت
أمام مهمة تدمري هذا النظام باعتباره السبب يف
الخسائر .لكن واشنطن حريصة عىل القيام بذلك
عىل نحو يجعل الدول األخرى تخرس أكثر من
الواليات املتحدة نفسها ،بغرض تدمري هذه الدول،
بينما تظل الواليات املتحدة عىل حالها ،تماما مثلما
حدث يف الحرب العاملية الثانية ،التي أصبحت أساسا
للهيمنة األمريكية يف العالم عىل مدار السبعني عاما
التالية.
وقد رأينا الخطوة األوىل يف هذا االتجاه والتي
تمثلت يف رغبة الرئيس األمريكي السابق ،دونالد
ترامب ،يف فرض رسوم إضافية ،ووضع حد للعوملة،
وإعادة الرشكات إىل األرايض األمريكية.
وقد شاهدنا كيف كانت الواليات املتحدة

األمريكية ،منذ منتصف السبعينات من القرن
املايض ،تستهلك أكثر مما تنتج وكيف أخد عجزها
التجاري الخارجي يف االزدياد ،حيث بدأت دول أخرى
يف إطعام وإكساء البلد وم ّد السيارات األمريكية
بالوقود.
يف ذلك الوقت ،قام البنك املركزي األمريكي بفك
ربط الدوالر بالذهب ،وبدأ يف طباعة الدوالرات
الورقية ،لرشاء السلع واملواد الخام من الدول األخرى
حول العالم.
لكن طباعة النقود الورقية غري املغطاة ،كانت
مصدرا واحدا فقط للثروة األمريكية ،بينما كان
الدين هو املصدر الثاني ،ويف املرحلة األوىل كان
املصدر الرئييس .ويف نفس الوقت بدأ الدين األمريكي
منذ منتصف سبعينات القرن املايض يف النمو ،وبلغ
اليوم إىل ما يقرب من  30.6تريليون دوالر.
مع نمو هرم الديون ،أصبح من الصعب الحفاظ
عىل بقائه ،لذلك نما دور طباعة النقود الورقية غري
املغطاة أكثر فأكثر ،منذ أزمة عام .2008
إال أن ذلك أدى إىل تأخري االنهيار ،وزيادة
االختالالت وبدأ عجز التجارة الخارجية للواليات
املتحدة األمريكية يف التعمق أكثر منذ عام .2020
لذلك ،وعندما شن دونالد ترامب حربا تجارية مع
الصني ،كان العجز التجاري األمريكي مع الصني
 250مليار دوالر ،وهو يساوي اآلن  450مليار دوالر.
لقد تجاوز النظام نفسه ،ولم تعد طباعة النقود
الفيدرالية تحفز الواليات املتحدة األمريكية بقدر ما
تحفز الصني ،وهكذا دواليك.
عالوة عىل ذلك ،فقد بدأت طباعة النقود الورقية
غري املغطاة منذ صيف عام ( 2020وليس منذ بداية
الحرب يف أوكرانيا) يف ترسيع التضخم العاملي،
وبدأت أسعار املواد الغذائية والبنزين ترتفع أرسع
وأرسع .وهو ما لفتت عناية القراء األعزاء له ،قبل
عام من اآلن.
وإلبطاء نمو التضخم ،من الرضوري وقف طباعة
النقود .إال أن ذلك لن ينجح ،فاالقتصاد الغربي
بالفعل يف حالة ركود ،وللخروج منها ،من الرضوري
طباعة ليس فقط مزيدا من النقود ،وإنما عرشة أو
مئة ضعف كم النقود التي تتم طباعتها اآلن ،ممّ ا
يعني أن التضخم هو اآلخر سيبدأ يف النمو بجنون،
وبأضعاف األضعاف.
باختصار ،لم يعد هذا املصدر (طباعة النقود
الورقية غري املغطاة) موجودا.
يف الوقت نفسه ،لم يعد املصدر الثاني ،نمو
الديون ،هو اآلخر موجودا.
فأوال ،كان املانح الرئييس القرتاض الواليات
املتحدة األمريكية هو حلفاؤها واألعضاء املتميزون
يف نظام العوملة األمريكي :أوروبا واليابان ،وحتى
وقت قريب ،الصني .وقد اشرتوا معظم سندات
الخزانة األمريكية .إال أنه ،وبسبب التضخم ،وارتفاع
أسعار املواد الخام ،فقدت هذه البلدان ،وخاصة
أوروبا ،امليزان اإليجابي للتجارة الخارجية ،فقدت

األموال الزائدة ،التي كانت تستخدمها يف االستثمار
يف السندات األمريكية.
وبعد أن بقي لدى السندات األمريكية مشرت واحد
وهو البنوك املركزية يف الغرب ،التي تطبع الدوالرات
(األورو والني) وتقرضها للحكومات ،اختفى هذا
املصدر كما أرشنا إىل ذلك سابقا.
وثانيا ،بعد السطو عىل فنزويال من قبل بريطانيا،
ونهب الغرب روسيا ،لم يعد الدوالر والسندات
األمريكية أداة استثمار موثوق فيها ،وبدأت معظم
دول العالم يف سحب احتياطياتها تدريجيا من
الواليات املتحدة األمريكية.
وأصبحت الواليات املتحدة األمريكية تعاني من
عجز هائل يف امليزانية ،وعجز تجاري هائل ،وال توجد
أموال لتغطيتها .كما لم يعد من املمكن الحفاظ عىل
مستوى معييش مرتفع ،وبدأ االقتصاد األمريكي
يف التفكك ،ولن يتوقف الركود وال التضخم ،بل
سيواصالن االزدياد.
عالوة عىل ذلك ،ومن أجل مكافحة التضخم،
تضطر البنوك املركزية الغربية إىل رفع أسعار
الفائدة ،وهو ما يؤدي إىل زيادة تكاليف خدمة الدين،
دون أن يكون هناك ما يغطي كل هذه النفقات.
وأصبحت قضية إفالس الحكومات والرشكات
الغربية واملستهلكني الغربيني مسألة أشهر ال أكثر.
يف ظل هذه الظروف ،تحولت الواليات املتحدة
األمريكية إىل آكلة للحوم البرش ،تأكل حلفاءها،
كطريقة وحيدة لتأجيل االنهيار لفرتة أطول قليال،
بإغراق العالم يف فوىض دموية ،بحيث تهرب رؤوس
األموال من جميع أنحاء العالم إىل الواليات املتحدة،
والتي ال يزال كثريون يعتربونها “مالذا آمنا”.
لكن هذا هو اآلخر مجرد تأجيل ،فالواليات املتحدة
األمريكية محكوم عليها باالنهيار ،واقتصادها غري
قابل للحياة .ومع ذلك ،ال يعني ذلك أن األمر سيكون
سهال عىل بقية العالم ،فالحديث يدور حول انهيار
اقتصادي عاملي.
إال أن لدى الواليات املتحدة األمريكية فرصة
للنجاة بتدمري كل مراكز القوة البديلة واالقتصادات
الكبرية ،سعيا ألن تمنحها هذه املحاولة فرصة لبدء
الدورة مرة أخرى.
وهذا ما نراه اآلن :تريد الواليات املتحدة األمريكية
إجبار أوروبا عىل محاربة روسيا واليابان وكوريا
الجنوبية واألنغلو ساكسون األصغر عىل الدخول
يف مواجهة مع الصني حتى يكون انهيارها بعد ذلك
أقل وطأة.
حقيقة أن الواليات املتحدة األمريكية بدأت
بنشاط ،وبشكل متزامن ،يف زعزعة استقرار جميع
منافسيها ،أبلغ دليل عىل أن انهيار االقتصاد العاملي
قد أصبح عىل بعد عدة أشهر ،ولم يعد من املمكن
تأجيل ذلك.
الواليات املتحدة األمريكية كلب مسعور ،يتعني
إطالق النار عليه ،قبل أن يقتل العالم كله.
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فنون تشكيلية

الملتقى الدولي األول للنحت على الرخام:

فنانون نحاتون يستنطقون الرخام
في تعبيرات بصرية وتجريدية خالدة
بقلم  :فوزية ضيف هللا

وقفة

الروائي أبو بكر الع ّيادي
لـ"الشارع المغاربي" :

لـم نسمع ،حتى يف أعتى
الدكتاتوريات ،أن رئيسا أع ّد بنفسه
لنفسه دستورا عىل مقاسه !

الثقافة حين تكون
من أسباب النجاح
في الدنيا والفوز
باآلخرة
بقلم  :نهلة عنان

سينما

السينما البديلة في تونس:

من مالمح الوعي الفردي
إلى رهانات الحراك التحرري
بقلم  :د .وسيم القربي

متابعات

في مائوية بلدية المحرس :

باحثون وجامعيون يتدارسون
تاريخ المدينة
وجهتها عبر العصور

بقلم  :د عادل بن يوسف

maghrebstreet@gmail.com
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الثقافة حني تكون من أسباب النجاح
يف الدنيا والفوز باآلخرة

بقلم  :نهلة عنان (كاتبة)

لع ّل أكرب التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية اإلسالمية
هي عالقتها بالثقافة من خالل تصحيح املفاهيم بشأنها .حيث
يذهب املخيال الجمعي إىل اعتبار الثقافة مسألة نخبوية أقرب إىل
الرتف منها إىل الحاجات األساسية لألفراد .وبأنّها ارتبطت بالفئات
غري "املتديّنة" دون املتديّنني من الناس .بينما نعتربها من وجهة
نظرنا أكثر املواضيع رضورة للخوض فيها ،خاصة عىل املستوى
الشعبي باستعمال لغة الحياة العامّ ة بعيدا عن املحارضات
األكاديمية والتظاهرات املوسمية والتسويق إليديولوجيا الحداثة.
قد يضحك بعض الناس من هذا القول باعتبار أن ال تأثري للثقافة
من منظورهم عىل األحوال املادية والسلوكية لعامّ ة الشعب
ّ
ولكن الحقيقة مغايرة
وبأنّها بعيدة ك ّل البعد عن املسألة الدينية.
وسنبي ّ
ّ
أن الثقافة هي املحور الذي تدور حوله ك ّل تفاعالت
تماما
املجتمع ،فريتفع بها ويعلو شأنه إن كان يعي مفهومها ويُنزلهُ
عىل أرض املمارسة ،أو ينخفض قدره بني املجتمعات وتتدنّى
أخالقه برتكها والزهد فيها.
فما هي الثقافة التي نتحدّث عنها وهل هو مفهوم جديد من
اخرتاعنا؟
لن نقدّم اخرتاعا ملفاهيم جديدة ولكنّنا سنخرتق الواجهة
السطحية التي يعرفها معظم الناس ونغوص يف املعنى حول
املسألة الثقافية مستنريين بتجارب شعوب أخرى صنعت من
ّ
مؤسسات اقتصادية واجتماعية
الثقافة علوما ومعارف وأنتجت
حتّى اخرتعت وسائل عالج باملوسيقى والتعبري الجسماني وتأمّ ل
الطبيعة...
انطالقا من هذه الخلفية نع ّرف الثقافة كما ييل:
إنّها ك ّل عمل فيه إضافة تنتجه األيادي بصدق وتفان
وحبّ دون أن يُضمَ ر من خالله ظلم ألحد .وعىل هذا األساس إذا
تعاملنا مع ك ّل األعمال من هذا القبيل بالتشجيع واملساندة فإننا
سنكون بصدد بناء مجتمع يعي املفهوم الحقيقي للثقافة .ذلك
ّ
أن تطريز ثوب ليس أكثر أهمية وال أعىل قدرا من أداء مونولوج
أو رقصة تصويرية ّ
تعب عن حالة نفسية من الفرح أو الحزن...
ولنا يف الطبيعة مما أبدع الخالق العظيم آيات من التطريز يف
النبات والحيوان ومشاهد مثرية يف الحركات الجماعية والفردية
للكائنات بما يشبه الرقص عند اإلنسان...
فهل املسجد أين تقام الصالة هو مكان بعيد عن هذا املفهوم
ّ
والفن وك ّل
الذي عرضناه للثقافة؟ أي هل هو معزول عن الجمال
ما يح ّرك وجدان اإلنسان ؟
أعرف ّ
بأن هناك من سريغي ويزبد ويشهر سيفه يف وجه هذا
الخطاب الذي قد يراه مائال مميال ويدعو لنرصة "دين الله" من
"التحريف" الذي ندعو إليه ...وسيستجيب كثريون لدعوته تلك...
فهل الدين الذي نؤمن به هو ذات الدين الذي يدّعي الغاضبون
أن أولئك الغاضبني م ّ
الدفاع عنه؟ وهل ّ
ُحقون يف غضبهم تجاهنا؟
ّ
النص التأسييس
وهل نحن مجاهرون بمناقضة القرآن الذي هو
لدين الله فيكون ما نقوم به إقرارا منا بما يتهمنا أولئك وماضون
فيه متعمّ دين معولني عىل مساندة جهات أخرى كاملنظمات
الحقوقية العاملية يف ضمان حرية التعبري ...؟؟؟ أسئلة وجيهة
يجب أن تطرح أمام الجميع ويكون للجميع رأي يف الر ّد عليها.
وإذا كان الله العظيم صاحب هذا الدين ترك املجال مفتوحا إلبليس
أن ّ
يعب عن رأيه بعد عصيانه الرصيح لله ،فليس للغاضبني أية
حجّ ة بعد الله يف كتم أصواتنا بحجة تقواهم ومروقنا ...فلسنا
بالتأكيد أسوأ من إبليس مهما كالوا لنا من التهم بما تصوّر لهم
أفكارهم ...وليسوا هم من الرسل الذين يأمرنا الله بطاعتهم يف
التنزيل الحكيم.
فلننطلق لإلجابة عن تلك األسئلة:
أوّال :هل الدين الذي نؤمن به هو ذات الدين الذي يتبعه
خصومنا؟ جوابنا ّ
كل .فنحن نؤمن بدين لم ّ
تتغي مبادئه منذ أوّل
وجود لإلنسان عىل األرض وهو دين اإلسالم الذي دعا إليه نوح

وإبراهيم وك ّل املرسلني من عند الله .دين إحالل الطيبات وتحريم
الخبائث .دين يحكمه العقل الخلوق ،أي ذلك العقل الذي يدعو
لجلب املنفعة دون استعمال ظلم أو علوّ أو إنكار ّ
حق .دين ال يرفع
البرش فوق خلقة البرش وال يساوي بني الخالق وأحد مخلوقاته
يف أيّ يشء .لذلك فأنا ومن شاطرني الرأي نؤمن بتساوي حظوظ
ّ
ّ
الناس يف الهداية والغواية ّ
الحق والعدل
يشتق
وأن دين الله الذي
من اسمه هو دين ال محسوبية فيه وال يضمن الجنّة ملن وجد
نفسه يف مجتمع "إسالمي" فقط ألنّه وُلد ألب وأ ّم "مسلمني"...
كما ال يكتب النار عىل ك ّل من وجد نفسه يف مجتمع غري "إسالمي"
فقط ألنّه وُلد ألب وأ ّم غري "مسلمني"ّ ...
ألن الفرق بني هذا وذاك
هو أعمال ك ّل فرد حسب اختياراته يف الحياة وليس نسبه وسرية
من حوله ،فك ّل نفس بما كسبت رهينة والحساب يف اآلخرة ال
يكون باالنتماء لألقوام والشعوب بالجملة ،بل بما سجّ ل الكرام
الكاتبون يف صحائف األعمال الفردية.
ّ
ثانيا :هل ّ
أن خصومنا الغاضبون محقون يف غلهم ضدّنا،
والجواب هو ّ
كل .وحجّ تنا أنّهم ال يقرؤون القرآن من حيث
استقينا ك ّل هذه األفكار التي نعرضها حيث تأمّ ل الجمال
والفنون من مقوّمات الحياة الطيبة .هم ال يقرؤون القرآن ألنّهم
استعاضوا عنه بحديث غريه يدّعي أنه جاء يفرسه حيث ض ّل
ذلك الحديث وأض ّل .فماذا يقول الله تعاىل يف القرآن بخصوص
مفهومنا للثقافة ،يقول يف سورة النحل.
و َْالَنْعَ ا َم َ
خ َل َق َه َل ُك ْم فِ يهَ ا دِ ْ
ف ٌء وَمَ نَافِ ُع و َِمنْهَ ا تَأ ْ ُكلُ َ
ون ﴿﴾5
ُ
َ
سحُ َ
ون وَحِ َ
ني ت ِريحُ َ
َو َل ُك ْم فِ يهَ ا جَ مَ ا ٌل حِ َ
ون.﴾6﴿
ني ت ْ َ
ويف سورة سبأ َ :و َل َق ْد آتَيْنَا دَاوُو َد ِمنَّا َف ْ
ض ًل يَا ِجبَا ُل أ َ ِّو ِبي مَعَ ُه
وَال َّ
ي وَأ َ َلنَّا َل ُه ا ْلحَ دِي َد ﴿.﴾10
طْ َ
َ
السمَ ا ِء مَ ا ًء َفأ َ ْ
َّ
خ َرجْ ناَ
َ
ُ
َ
َ
ويف سورة األنعام  :وَه َو الذِي أنزل ِمن َّ
ضا ن ُّ ْخ ِرجُ ِمن ْ ُه حَ بًّا َ
خ َرجْ نَا ِمن ْ ُه َ
ش ٍء َفأ َ ْ
ِب ِه نَب َ
مُّتَا ِكبًا
َات ُك ِّل َ ْ
خ ِ ً
َ
ٌ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
اب وَال َّزيْتُونَ
ْ
ٌ
و َِم َن النخ ِل ِمن طلعِ هَ ا قِ نوَان دَا ِنيَة وَجَ ن ٍ
ات مِّن أعْ ن ٍ
َ
ان م ْ
ي ُمتَ َشا ِب ٍه ان ُ
وَال ُّرمَّ َ
ظ ُروا إ ِ َل ٰ ثَمَ ِر ِه إِذَا أثْمَ َر َويَنْعِ ِه إ ِ َّن
ُشتَ ِبهً ا و ََغ ْ َ
َ
ْ
ُ
ِّ
َ
َ
ِف ٰذَ ِل ُك ْم لي ٍ
َات لق ْو ٍم يُؤ ِمنون ﴿﴾99.
َ
َ
ضو َ
ويف سورة الرحمان  :و َْال ْر َ
َضعَ هَ ا ل ِْلنَا ِم ﴿﴾10 فِ يهَ ا
ُ
ْ
ْ
َفاكِهَ ٌة وَالن َّ ْخ ُل ذَ ُ
ات ْال َ ْكمَا ِم ﴿ ﴾11وَالحَ بُّ ذو العَ ْ
ص ِف وَال َّريْحَ ا ُن
َ
َان ﴿ ...﴾13
﴿ ﴾12 َف ِبأيِّ َآل ِء َربِّ ُكمَ ا تُ َكذِّب ِ
وحيث يقدّم لنا جمهور الفقهاء تعريف العالِم عىل أنّه ذلك
العارف بالنصوص الترشيعية يستعرضها من الذاكرةّ ،
فإن الله
يك ّذب قولهم ويع ّرف العلماء بأنّهم علماء الطبيعة حني يقول يف
سورة فاطر:
ات ْ
السمَ ا ِء مَ ا ًء َفأ َ ْ
خ َرجْ نَا ِب ِه ثَمَ َر ٍ
أ َ َل ْم تَ َر أ َ َّن ال َّل َه أَن َز َل ِم َن َّ
مُّختَل ًِفا
يض وَحُ مْ ٌر ْ
مُّختَل ٌ
َال جُ َد ٌد ِب ٌ
ِف أ َ ْلوَانُهَ ا و ََغ َرا ِبيبُ
أ َ ْلوَانُهَ ا و َِم َن ا ْل ِجب ِ
َ
ٰ
َ
اس وَال َّدوَابِّ و َْالنْعَ ا ِم م ْ
ُختَل ٌ
ُ
ِف أ ْلوَان ُ ُه َكذَ ِل َك
سو ٌد ﴿  27
﴾ و َِم َن الن َّ ِ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
َّ
ْ
إِنمَ ا يَخش الل َه ِمن عِ بَادِ ِه العُ لمَ ا ُء إِن الل َه عَ ِزي ٌز غفو ٌر ﴿﴾28
ثالثا :هل نحن مجاهرون بمناقضة النصوص الترشيعية
لدين اإلسالم؟ قطعا ال .ولكن ال نصوص ملزمة بالنسبة لنا غري
ّ
ّ
النص الوحيد
النص التأسييس لدين الله .فهو
القرآن الذي هو
ّ
الذي يُحتجّ به بني يدي الله سبحانه ألنه الوحيد املوعود بالحفظ
من لدنه .أمّ ا غريه فيعجّ بالتناقض واالختالف وتكذيب بعضه
للبعض اآلخر وك ّل ذلك من أد ّلة الزور والبهتان فيه .فهل نرتك
كالم الله الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل
من حكيم حميد ونستبدله بكالم البرش من بيننا بدعوى أنّه
يفرسه...؟؟؟
رابعا :هل نق ّر بما يتهمنا أولئك ونميض فيه متعمّ دين معوّلني
عىل مساندة جهات أخرى؟ وجوابنا ر ّد التهمة عىل من أطلقها
بأنّه هو الذي يعتمد عىل جهات ك ّل أدواتها عدوانية  ،حيث ال
يعقل ما يقول وينعق بما ال يسمع ث ّم يستنجد بتلك الجهات كي
تمرر أفكارها بالقوّة وتنهى عن تناول أفكار غريها بالتهديد
والوعيد .بينما ما نعوّل عليه نحن كمؤمنني بالله هو ّ
بأن ما جاء

يف التنزيل ّ
حق فهو خطاب العقل والحكمة واملوعظة الحسنة بال
عنف وال إكراه ألحد .أمّ ا املنظمات الدولية فعالقتنا بها هي ذات
العالقة بالجميع :ما يرتضيه العقل املتزن نقبله وما ال يرتضيه
نزيحه جانبا وليس يف الدين ما هو مجاف للمنطق وفق الفطرة
السليمة.

الثقافة تع ّلم التأمّ ل ...والتأمّ ل واجب ديني

حني يأمر الله العظيم الناس بالقول :أ َ َف َل ْم ي َِسريُوا ِف ْال َ ْر ِض
ون ِبهَ ا أ َ ْو آذَا ٌن ي َْسمَعُ َ
ون َلهُ ْم ُقلُوبٌ يَعْ قِ لُ َ
َفتَ ُك َ
ون ِبهَ ا َف ِإنَّهَ ا َل تَعْ مَ ى
ٰ
ُ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ْصا ُر َولكِن تعْ مَ ى القلوبُ التِي ِف ُّ
ْالَب َ
ُور ﴿ ﴾46(الحجّ )
الصد ِ
ُق ْل ِسريُوا ِف ْال َ ْر ِض َفان ُ
ظ ُروا َكي َ
ْف بَدَأ َ ا ْل َخ ْل َق ث ُ َّم ال َّل ُه ي ِ
ُنشئ ُ
ش ٍء َقدِي ٌر ﴿ ( ﴾20العنكبوت)
الن َّ ْشأ َ َة ْالخِ َر َة إ ِ َّن ال َّل َه عَ َل ٰ ُك ِّل َ ْ
و َُه َو ا َّلذِي أ َ َ
ُستَ َق ٌّر َوم ْ
نشأ َ ُكم مِّ ن ن َّ ْف ٍس وَاحِ َد ٍة َفم ْ
ُستَ ْو َد ٌع َق ْد
َات ل َِق ْو ٍم ي َْف َقهُ َ
ص ْلنَا ْالي ِ
ون ﴿ ﴾98 و َُه َو ا َّلذِي أَن َز َل ِم َن َّ
َف َّ
السمَ ا ِء
َ
َ
خ َرجْ نَا ِمن ْ ُه َ
ش ٍء َفأ ْ
مَ ا ًء َفأ ْ
خ َرجْ نَا ِب ِه نَب َ
ضا ن ُّ ْخ ِرجُ ِمن ْ ُه
خ ِ ً
َات ُك ِّل َ ْ
َ
ٌ
ْ
حَ بًّا َ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
ات ْ
مُّتَا ِكبًا و َِم َن النخ ِل ِمن طلعِ هَ ا قِ نوَا ٌن دَا ِنيَة وَجَ ن ٍ
اب
مِّن أعْ ن ٍ
ان م ْ
ي ُمتَ َشا ِب ٍه ان ُ
ون وَال ُّرمَّ َ
وَال َّزيْتُ َ
ظ ُروا إ ِ َل ٰ ثَمَ ِر ِه إِذَا أَثْمَ َر
ُشتَ ِبهً ا و ََغ ْ َ
ٰ
َات ِّل َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمن ُ َ
َويَنْعِ ِه إ ِ َّن ِف ذَ ِل ُك ْم َلي ٍ
﴾ (األنعام)
ون ﴿  99
فأين آثار التأمّ ل عند خصومنا الذين يزعمون التمسك
بـ"الرشيعة" ...أليس الله هو الذي يأمر الناس جميعا بأن
يفعلوا؟ فأين مصداق طاعتهم وعبادتهم له؟
يف املقابل ،كثريا ما يقف الزائرون أمام لوحة فنية يف معرض
رسام تجريدي ويستغرق وقوفهم دقائق طويلة يتحدّثون
ومرافقيهم عما أفاضت عليهم اللوحة من املشاعر وبما أوحت
لهم خطوطها وألوانها من املعاني .هذا املشهد بالنسبة للمواطن
العربي املتديّن التقليدي هو رضب من رضوب إضاعة الوقت مما
ال نفع فيه وال ثواب يرجى من الله ،سواء بالنسبة لراسم اللوحة
أو للمتأملني فيها ...فإذا كان ذلك موقفه بما أوعز إليه شيخه أو
الداعية املفضل عنده عىل القناة الدينية التي ال يتابع غريها من
أن الرسم حرام ّ
ّ
وأن املرأة الصالحة ال تكثر من األلوان يف لباسها
ّ
وأن أتقى األتقياء هم الزاهدون املكتفون يف الحياة بما ق ّل من
املتاع مستكثرين من العبادات  ...فال نتصوّر ذلك املتديّن التقليدي
(وأرصّ عىل حرص املالحظة يف املتديّن التقليدي دون تعميمها عىل
سائر املتدينني) تستوقفه للتأمّ ل زهور برية تزين األرض بك ّل
األلوان ،وال غروب شمس بني املاء والسماء وال زقزقة عصفور
َ
الخالق حني
يف الفجر من ك ّل يوم وال نموّ ثمرة من شجرة يسبّح
ينظر إىل جمالها ...وإذا بممارسة التديّن يف املجال الضيّق الذي
يخلو من التأمّ ل يس ّد أفق الحياة فيقسو القلب وتخت ّل امللكات
الفكرية ويبحث الفرد عن تعويض احتياجاته الفطرية للبهجة
والرسور واالنرشاح يف التقوقع عىل النفس داخل أماكن وأزمنة
أخرى .فال يرى أهل زماننا ّإل أشقياء بما ّ
أن السعداء هم أسالفنا
الصالحون ويؤجّ ل التمتّع بحياته إىل اآلخرة إذ يمنّي النفس
بعوض مغري يف مقابل زهده وإعراضه عن نصيب طيب كريم
ّ
بالكفار بينما ال يمتنع
من الدنيا .فنراه ينعت املنتسبني لغري دينه
عن أخذ ك ّل ما ينتجون من السلع التكنولوجية من سيارة وهاتف
ومعدات كهرو منزلية ...ومن الخدمات الرقمية كالبطاقات
البنكية وشبكات التواصل ...ومن األجهزة الطبية املتطورة يف
املصحات الخاصة والعامة...
ّ
ّ
املحصلة نقول ّ
ّ
إن املتديّنني املقلدين حني يستخفون بالثقافة
يف
ويعرضون عنها ،فذلك ألنهم ال يعبدون الله بل يعبدون شيوخهم
الذين يوجّ هونهم إىل اإليمان ببعض الكتاب والكفر ببعض .بما ّ
أن
فقههم يقدّس بعض قول الله مما تميل عليهم مصالحهم ،بينما
يتجاهلون النصيب األكرب من اآليات ،بما يف ذلك تلك التي تدعو
لتأمّ ل الجمال عرب كتاب الكون ...باعتبار ّ
أن تلك اآليات من وجهة
نظرهم هي أق ّل أهمية وأنها بالتايل أق ّل قداسة...
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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.
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فياإلب
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الروائي أبو بكر الع ّيادي لـ"الشارع المغاربي" :

لـم نسمع ،حتى يف أعتى الدكتاتوريات،
أن رئيسا أع ّد بنفسه لنفسه دستورا
عىل مقاسه

استئثار الرئيس بالحكم ينذر بالعودة إلى مربع الزعيم المنقذ
والقائد المهيب وأبي الشعب...

حاوره من فرنسا  :عالء الدين السعيدي
أبو بكر العيادي كاتب وصحفي ومترجم متعدد وغزير اإلنتاج ،كتب القصة والرواية والمقالة والدراسة الثقافية والفكرية والسيناريو التلفزي اإلذاعي كما
كتب ألدب الطفل ولليافعين .يكتب باللغتين الفرنسية والعربية .ترجم من الفرنسية واليها وساهم في إعداد الكتب لتدريس اللغة العربية ألبناء الجالية في
أوروبا تحت إشراف وزارة التربية والتكوين التونسية.أنتج أيضا العديد من البرامج الثقافية لإلذاعة التونسية ..هو ح ّكاء بامتياز .نصوصه صورة منه ،تحمل
أفكاره وهمومه ..التنوع طبعه والتفرّد ميزته والغزارة في الكتابة حليفته ..تعامل مع الكتابة كمشروع حياة فحاز جوائز عدة وحقق رصيدا ال بأس به من الق ّر اء
والعناوين..
"الشارع المغاربي" التقى الكاتب للحديث عن تجربته الروائية واإلعالمية وعن حياته بين تونس وفرنسا وعن راهن تونس السياسي..
لو تحدثنا عن البدايات ...متى عرفت شغف القراءة
والكتابة؟ وبم تفرس تأخ ّرك النسبي يف نرش نصوصك
القصصية والروائية؟
القراءة بدأت منذ املرحلة االبتدائية حيث كان
مع ّلمونا يحثّوننا عىل املطالعة ويعريوننا الكتب
ويطالبوننا بتلخيصها وإبداء الرأي فيها ،ما جعل حبّ
القراءة يالزمنا يف املراحل التعليمية الالحقة ،حتى
صارت القراءة نشاطا من بني أنشطتنا املعتادة .أما
الكتابة ،فقد الزمتني منذ سن املراهقة ،ولكنها لم
تتخط طور النيّة ،النشغايل بممارسة رياضة كرة القدم
يف أحد النوادي التونسية ،ولم أبارشها إال حني غادرت
ّ
الشقيق ،حيث وجدت من
تونس إىل القطر الليبي
الوقت ما يكفي لتلمّ س طريقي .هناك كتبت محاوالتي
القصصية األوىل ،غري أني تردّدت كثريا يف نرشها،
عيني نصوص الكتاب
ألني غالبا ما كنت أضع نصب
ّ
ّ
وأحس أني ال أزال دونهم بكثري .ولو ال
املرموقني،
ّ
تشجيع بعض الكتاب املعروفني ملا أقدمت عىل إظهارها
قصيص يل وأنا
للناس .وذلك ما يفرس صدور أول نص
ّ
يف الثالثني .شجعني ذلك عىل تجريب الرواية ،فأقبلت يف
العام نفسه عىل كتابة "البس الليل" ،روايتي األوىل التي
أتممتها يف باريس بعد عرش سنوات تقريبا ولم يكتب
لها النرش إال عندما بلغت الخمسني .والسبب هنا ليس
تقاعسا مني بل مردّه إىل انشغايل بالعمل يف الصحافة
الثقافية ،وإىل مشاكل النرش التي ال يحصيها عدّ.
وبالرغم من ذلك ،تعترب من أغزر الكتاب التونسيني
إنتاجا وتنوّعا .ما تفسريك؟
هي فعال مفارقة ،فإنتاجي تكثف يف مطلع هذا
القرن ،والسبب أني لم أجد التوازن املنشود إال بداية من
سن الخمسني ،فاالستقرار يف املهجر ليس بالسهولة
التي نتصور ،والحياة مقدَّمة عىل األدب ،ال سيّما
إذا كنت ربّ أرسة .بعدها ،يكفي أن تجعل من األدب
حرفة ،باملعنى النبيل للكلمة ،فتخصص له جهدك
ووقتك ،وتتعامل معه بوصفه مرشوع حياة تريد أن
تميض به إىل غايته ،وتلزم نفسك بالدأب واملواظبة
عليه مهما واجهت من صعوبات .أمّ ا التنوع ،فمردّه إىل
طبع يف ّ ،حيث أريد دائمً ا أن أج ّرب شتى أجناس الكتابة
تح ّديًا لنفيس يف البداية ،ث ّم تعبريا عمّ ا يعتمل بداخيل،

الزمتني الكتابة منذ سن المراهقة،
ولكنها لم تتخط طور النيّة،
النشغالي بممارسة رياضة كرة
القدم في أحد النوادي التونسية
فيأخذ هذا الشكل أو ذاك ،إمّ ا بطريقة مبارشة ،فيكون
يف هيئة مقالة أو دراسة ،وإمّ ا بطريقة فنية فتظهر يف
جنس من أجناس الفن.
ج ّربت مختلف األجناس األدبية ،فأيّها أقرب إليك؟
يفخر األرجنتيني بورخس بما قرأ ،وأنا أفخر بما
كتبت .ك ّل نصويص يف أي جنس كانت هي صورة
مني ،تحمل أفكاري وهمومي وتوْقي إىل عالم أجمل،
غري أني أجدني أقرب إىل الحكي ،ألنّي ح ّ
كاء ،أعيش
مع الحكايات من صغري ،وقد جمعت من موروثنا
الشفوي التونيس متنا ال يستهان به ،نقلت جانبا منه
إىل الفرنسية ،مثل "حكايات وأساطري من تونس"
و"امللك الذي يحبّ الحكايات" ،و"ريّس البحار" الذي
سيصدر قريبًا؛ مثلما اهتممت بالرتاث العاملي ،واخرتت
منه حكايات ،غري الحكايات املتداولة ،تمّ ت مرسحتها
وبثها عىل موجات اإلذاعة الوطنية التونسية يف أكثر
من ستني حلقة .واستفدت منها يف إعداد مسلسالت
إذاعية وتلفزيونية لألطفال .صحيح أن الدراسة والنقد
واملقالة األدبية والفكرية مكمّ لة لعميل اإلبداعي ،من
خاللها يستطيع الباحث والناقد أن يفهم فلسفتي يف
الحياة ،ورؤيتي إىل العالم ،فيقارب أعمايل بشكل أفضل،
ولكن متعة نحت شخصيات ،وابتكار أحداث ،وخلق
أجواء ،وتقديم ك ّل ذلك بأسلوب مشوّق ال تضاهيها
متعة البحث والنقد وإبداء ال ّرأي يف هذه املسألة أو تلك
بمقالة أدبية أو فكرية.
لو تحدثنا عن أهم املحطات التي مررت بها وكيف
مثلت منعرجا يف مسريتك االبداعية؟
املحطة األوىل ،انضمامي إىل نادي القصة يف خريف

 1979بعد نرش أوىل قصيص يف مجلة "قصص" التي
تصدر عنه .فقد ساعدني االحتكاك بأعضائه عىل صقل
ّ
وشق طريقي .املحطة
أدواتي الفنية وتبني وجهتي
الثانية إرشايف عىل "جريدة األدباء" امللحق األدبي
لجريدة الصباح التي ساهمت منذ مطلع الثمانينات
يف التعريف بمحاوالتي يف القصة والرتجمة والنقد.
وكانت تجربة ثرية ال يزال الوسط الثقايف يذكر دورها
يف اكتشاف أسماء جديدة وتكريس أسماء معروفة،
وخاصة طرحها مواضيع أدبية وفكرية هامة عىل
مائدة النقاش .املحطة الثالثة انتقايل صدفة للكتابة
بالفرنسية يف أواخر  ،1999للتعريف بموروثنا الشفوي
لدى القارئ الفرنيس بعد أن تغربت ،ولم يكن دافعي،
أنا املتمسك بلغتي ،سوى إزالة الغبن عن ذلك الرتاث
الالمادي الذي ال يجد العناية الالزمة عندنا ،حتى من
قبل وزارة الثقافة .املحطة الرابعة هي عودتي منذ
العام  2010إىل الرتجمة التي مارستها بكثافة يف مطلع
الثمانينات ،دون أن أجد من النارشين استجابة ،بل
إن يل مخطوطني (كتاب الرمل لبورخس وبدروبارامو
لخوان رولفو) ضاعا يف دواليب دار املأمون العراقية
وإدارة اآلداب التونسية .هذه العودة كانت بطلب من
الصديقني الشاعرين شوقي العنيزي صاحب دار
مسكلياني ،وكاظم جهاد املرشف عىل ترجمات األعمال
الفرنسية يف مرشوع كلمة اإلماراتي.
تكتب الرواية االجتماعية بامتياز ،وتبدع يف املزج بني
الواقعي واملتخيل ،ولك نصوص مشهدية قابلة للتحويل
إىل الدراما .من أين تستوحي شخصيات رواياتك
ومجاميعك القصصية؟
من الواقع ،من املعيش اليومي ،من األخبار املتفرقة،
من األحداث الهامة محلية وعاملية ،من األحاديث
والتعاليق العابرة ...ألن الكاتب يف تصوري هو ابن
عرصه ،يشارك بني جلدته أو أهل البلد املضيف،
كحالنا نحن املغرتبني ،هموم ّ
الساعة ،ولكن من زاوية
مخصوصة يضفي عليها من فكره وخياله ،ثم يصوغها
َ
الرواية
عىل نحو يخدم الغاية النبيلة التي يروم بلوغها.
صيغ مبتكرة ال تنأى عنه
تنبَع من الواقع وتعو ُد إليه ،يف
ٍ
كثريا ،ولكنها تُ ّ
غي نظر َة املرء إىل ذلك الواقع .ويف رأيي
أن كل عمل فني أصيل ينبع من الواقع ،واالختالف بني
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املدارس الفنية ،يف اعتقادي ،يكمن يف طريقة مقاربة
هذا الواقع ،وكيفية تناوله ،وإعادة تركيبه وتشكيله
وفق رؤية مخصوصة ،فالواقع ليس معطى ثابتا،
وإنما هو فضاء مخاتل ليس له بداية وال نهاية ،وإن
أوهمنا العمل الفني بعكس ذلك ،فما تقرتحه الرواية
هو يف الحقيقة وهم الواقع.
ما حضور الذاكرة والذكريات وسريتك الذاتية وسرية
من عرفت طفال وشابا وكهال يف مدونتك اإلبداعية؟
الرواية ،وكذلك القصة ،عمل تخيييل باألساس ،ينهل
من الواقع ال محالة ،ولكنه يسمو به ليجعل من التجربة
الخاصة لحظة إنسانية تالمس كل قارئ حيثما وجد.
والواقع هو ما نعيشه يف راهننا ،وهو أيضا ما عشناه يف
مراحل حياتنا ،وما عاشه أقرباؤنا وأصحابنا وآباؤنا،
واختزنته الذاكرة .قد نستعيد أطواره ،ك ّلها أو بعضها
بأمانة ،وقد نحوّرها ونضفي عليها من الخيال ما
يحقق الهدف املنشود حتى يتشكل النص لوحة فنية
مكتملة .أنا كما أسلفت يف حوارات سابقة مبثوث يف
طيّات نصويص اإلبداعية ،يف الرواية بخاصة ،ولكن
حضوري قد يأتي يف شكل شاهد عىل مرحلة ،أو يف
إهاب راو يرسد أحداثا عشتها أو عايشتها أو سمعت
عنها ،وقد يتجىل يف عمل تخيييل رصف يستلهم من
سريتي بعض مح ّ
طاتها ،ويضيف إليها تفاصيل أخرى
مستوحاة ممن عرفت أو صادفت .كل ذلك أستغله كي
أجلو منه رؤية للعالم وموقفا من الذات واآلخر ،ألن
االعتماد عىل السرية الذاتية وحدها قد يحرص العمل يف
مسائل ال تعني سوى صاحبها.
يف روايتك "الرجل العاري" الحائزة عىل جائزة كومار
لسنة  2009جربت الشعر وأتقنته،وأعرف أن لك ديوانًا
بعنوان "هزيز الريح" لم ينرش ،كما ترجمت أيضا
مختارات من الشعر الفرنيس إىل العربية .متى سنرى
أبوبكر العيادي الشاعر كما رأيناك قاصا وروائيا؟
قصائد تلك الرواية ،التي أنهيتها عام  ،2000كانت
تتويجا لتجربة مريرة عشتها يف التسعينات ،هي تجربة
الغربة كما يراها مثقف مجتث من تربته ،يعاني صعوبة
ِ
السنوات
التأقلم يف مجتمع رافض .ولنئ صورت يف تلك
ّ
ِ
"الضفة األخرى"،
نفسها معانا َة املهاجرين يف قصص
ث ّم يف رواية "مسارب التيه" ،فإن قصائد "هزيز ال ّريح"
كانت تعبريا عن تجربة ذاتية مسكونة بأوجاع الغربة
وهاجس الحنني إىل الوطن ،ألن الشعر يف هذه الحالة
أقرب إىل الوجدان ،ولو أن كتاباتي الرسدية ،القصرية
بخاصة" ،متوهجة بالشعر تصويرا وتعبريا" بعبارة
الصديق الناقد األكاديمي خالد الغريبي .هي تجربة
لم أواصلها ،بالرغم من أن نصويص الالحقة ال تخلو
من الشعر ،مرويّا ومبتكرا ،ألني لم أشعر أن يل قدرة
عىل اإلضافة يف هذا املجال ،وقصارى ما يمكن أن أبلغه
هو التماهي مع التجارب املعروفة يف تونس وخارجها،
وأنا ال أحب أن أكون صدى لنصوص غريي .كان يمكن
أن أستفيد من نصوص شعراء أجانب عارشتها خالل
عميل الرتجمي أمثال أندري شينيي وفرنسوا مالريب
وفيليب جاكوتّي ،ولكن الوقت الضيق ،واملشاريع
الكثرية ،والعمر املنحدر ال تسمح كلها بمزيد تشتيت
جهودي.
هل أفادك عملك يف الصحافة الثقافية يف إذكاء
تجربتك اإلبداعية؟

الشارع الثقافي

أغلفة من كتب أبو بكر العيادي
هي فائدة متبادلة ،فقد جئت إىل الصحافة الثقافية
من باب األدب ،حيث داومت نرش أقاصييص وترجماتي
ومقاالتي وقراءاتي النقدية يف الصحف واملجالت،
قبل أن أمارس العمل فيها ،محررا ومحاورا وقارئ
منشورات جديدة ،ومرشفا عىل إعداد ملفات دورية.
وكان لعميل الصحايف دور كبري يف فتح آفاقي ،من
الناحية اإلنسانية ،حيث تعرفت عىل أسماء عديدة يف
الوسط الثقايف والتشكييل واملرسحي والسينمائي،
ومن الناحية املعرفية أيضا إذ تعلمت من تجارب أولئك
األعالم وخصوصيات رؤاهم الفنية ما نمّ ى زادي وأثرى
تجربتي .أي أنني يف النهاية كنت كاتبًا يعمل يف مجال
الصحافة ،أقول كنت ،ألني انقطعت عن الصحافة
منذ مطلع هذا العام ألركز عىل مرشوعي الرسدي،
وقد أنجزت حتى اآلن روايتني (االنتظار ،الرواية قدّس
رسها) ستصدران قريبا يف تونس عن داري ورقة
الله ّ
ومسلكياني.
بمن تأثرت تونسيا وعربيا وعامليا؟ويف من أثرت؟
يقول أناتول فرانس إن التقليد هو طفولة الكتابة،
فكل كاتب تقريبا بدأ مسريته باستحضار تجارب
سابقة ،عن وعي أو غري وعي ،قبل أن يهتدي إىل سبيله
ويحفر مجراه .دعك ممّ ن يزعمون أنهم مثل عشبة
نبتت يف الخالء بقدرة قادر .بل إن االستيحاء ينتاب
حتّى الكبار ،فالرتكي يشار كمال مثال اعرتف بأنه
ك ّلما ه ّم بكتابة رواية جديدة عاد إىل قراءة فوكنر
ودستويفكيس ،ليستلهم من األول بناءه الفني ومن
الثاني لغته؛ وأمربتو إيكو يقر بأنه عاد إىل نصوص
العرص الوسيط كي يجاري لغة كتابها يف رسد "اسم
الوردة" .عندما أعيد قراءة باكورة أعمايل الروائية أحس
أن ثمة عددا من الكتاب حارضون فيها بشكل أو بآخر،
ولكن الثابت أني بدوت فيها شديد التأثر بواقعية نجيب
محفوظ ،خاصة يف الثالثية .بعكس أدب القصة الذي
خضته بوسائيل الخاصة .أما يف من أثرت ،فال أدري.
"آخر الرعية" هذه الرواية الجريئة عن سرية طاغية

يفخر األرجنتيني بورخس بما قرأ،
كل نصوصي
وأنا أفخر بما كتبتّ .
في أي جنس كانت هي صورة مني،
تحمل أفكاري وهمومي وتوقي إلى
عالم أجمل ،غير أني أجدني أقرب
إلى الحكيّ ،
ألني ح ّكاء
***
كان لعملي الصحفي دور كبير في
فتح آفاقي ،من الناحية اإلنسانية،
حيث تعرفت على أسماء عديدة
في الوسط الثقافي والتشكيلي
والمسرحي والسينمائي
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والتي تعرض فيها طبائع االستبداد بسخرية الذعة...
متى فكرت يف كتابتها وكم استغرقت من الوقت
لنرشها؟ ملاذا طبعت يف فرنسا أوال عن دار الرماتان
 2002وبعد سنوات يف دار مسكلياني؟ هل وقع تحيني
متن الرواية؟
ّ
عن ببايل منذ العام
هذه الرواية نجمت عن سؤال
 :1980ماذا يفعل حكامنا امليامني ،الذين يسوموننا
الخسف والذل ،لو يصحون ذات صباح وال يجدوننا؟
كانت النية يف البداية كتابة قصة قصرية يف هذا املعنى،
ثم تأجل املرشوع عاما بعد عام ،فاختمر واغتنى
بأحداث ومعطيات وتقارير وأخبار متفرقة من هنا
وهناك ،وإعادة قراءة تاريخنا "املجيد" للوقوف
عىل تأصل الجور يف بلداننا التي تعترب تربة خصبة
لالستبداد ،فلم يعد يسع أحداثها غري الرواية .بدأت
كتابتها يف نهاية  1995وأنهيتها يف ربيع  ،2001ولكن
أغلب النارشين العرب اعتذروا عن نرشها ،لتناولها
موضوعا ال تتسع صدور حكامنا لقبوله ،فنرشتها
يف باريس عن دار الرماتان ،وكنت عام  2002الكاتب
عربي اللسان يف املعرض
الوحيد الذي شارك بكتاب
ّ
السنوي للكتاب املغاربي الذي تقيمه جمعية "رضبة
شمس" .بعد الثورة أعدت نرشها يف تونس ،دون أن
أحذف منها سوى جملة واحدة بدت حوشية املفردات.
كيف يرى الكاتب أبوبكر العيادي النقد األدبي
تونسيا وعربيا؟
جان
النقد يف الوطن العربي عمومً ا مشكلة ،فهو
ٍ
جان من جهة خضوعه ملنطق
وضحية يف الوقت ذاته.
ٍ
الشللية ،ال يكتب إال عن األصحاب واملقربني ،ومن جهة
بيعه ذمته بمقابل ،يمدح من يدفع ويغض الطرف
جان ً
أيضا من جهة عجزه عن صياغة
عمن سواه .وهو
ٍ
نظرية نقدية عربية ،واعتماده عىل املدارس الغربية،
حتى التي نفض منها الغرب يديه من مدة .وهو
ضحية حني يطارد الكتاب الناقد يريدون إرغامه عىل
ٍ
بألسنة حِ داد،
الكتابة عنهم بما يرضيهم ،وإال سلقوه
بل وهدّدوا سالمته يف أحيان كثرية .لدينا نقاد جيّدون،
يف تونس وسواها ،ولكن جهودهم ال تزال مشتتة أو
خاضعة ملا أسلفنا ،أو هي منصبّة عىل املوتى الغابرين
واملك َّرسني ممن ال يأتي منهم بالء .ولدينا أيضا نقاد،
أكاديميون خاصة ،نحتاج إىل أكثر من موسوعة كي
نفهم ما يكتبون.
وهل نالت مدونتك اإلبداعية حظها من النقد؟
نصويص حارضة عىل املستوى األكاديمي حيث
ِ
أعدّت حولها رسائل جامعية يف كليات منوبة
وسوسة وصفاقس وسوق اهراس وورقلة بالجزائر
واملستنرصية بالعراق ...وقد علمت أن مخرب ّ
السديّات
والدّراسات البيّنيّة بكلية اآلداب بمنوبة بصدد إعداد
كتاب عن تجربتي يف القصة والرواية واملقالة يساهم
فيه ثلة من األساتذة األكاديميني البارزين .غري أن النقد
املعروف يف الصحف واملجالت قليل ،بل قليل جدًا ،حتّى
أني كتبت مرة تدوينة عىل فايسبوك قلت فيها إن عدد
مؤلفاتي يفوق عدد املقاالت والدراسات التي كتبت
عنها.
التجريب يف الكتابة الروائية ...كيف تراه وما هي
حدوده؟
مارست التجريب يف القصة كما يف "حقائب الرتحال"

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي
حيث جعلت لكل فصل حقيبة عن أدب الرحلة
تفتح عىل قصص قصرية تتألف ك ّل منها من
ّ
ست قصص قصرية جدا .ويف الرواية
خمس أو
كما هي الحال يف "مسارب التيه" التي جعلت
فصولها قصصا قصرية يمكن أن تقرأ كل
واحدة منها عىل حِ دة .ويف "الرجل العاري"
أيضا حيث وردت فصول كثرية منها يف شكل
قصائد شعرية .التجريب يف نظري بحث عن
إمكانات جديدة ،ومغامرة الستكشاف أبعاد
أخرى ،وليست عبثا مجّ انيا يراد منه اإلبهار
والخروج عن السائد بأي وسيلة .ثمة من غامر
وجاء بنتيجة مقنعة ،وثمة من ظل سعيه
أشبه بالطالسم ،كالم يف الظالم كما تقول
العامة .وهذا يعرتف به حتى كبار املجربني
مثل األمريكي ديفيد فوسرت واالس .التجريب
إذن مرشوع ولكن رشط أال يتحول إىل حجاء
يفرسه من يشاء كما يشاء.
ماذا أضافت الهجرة والتغ ّرب لتجربتك
اإلبداعية؟
ّ
الهجرة وفرت يل مناخا يشجّ ع عىل الكتابة،
وفسحة من الوقت واسعة للقراءة والتأمل
وارتياد النوادي األدبية ،وزادا من اآلثار العاملية
التي كنت أسمع بها وال أراها ،مثلما وفرت
يل فرصة للوقوف عىل واقع الغربة واستكناه
خباياه ،والنظر إىل عالقتنا بالغرب نظرة أقرب
ما تكون إىل املوضوعية .أما بالنسبة إىل إنتاجي
األدبي ،فقد ساهمت الهجرة يف بلورة مرشوعي،
وتطوير رؤيتي الفنية ،مثلما ساعدتني عىل
التخلص تدريجيا من الرقابة الذاتية ،والخوض
يف املحظورات بأكثر جرأة .واألهم من ذلك
كله ،التمسك بلغتي ال كأداة للتعبري فحسب،
وإنما أيضا كوسيلة مثىل للحفاظ عىل الهوية،
فاللغات كاألفراد لها هويّة .إضافة إىل تملكي
اللغة الفرنسية بشكل جعلني أكثر تمرسا
بالرتجمة ،من الفرنسية وإليها ،وفرصة
التعريف بموروثنا الشفوي التونيس من خالل
مؤلفات باللغة األجنبية نرشت يف باريس...
باختصار ،املنفى أتاح يل النظر إىل بالدي نظرة
موضوعية ،فيها اعتزاز ال محالة ،وفيها مقارنة
محتومة بني ما نحن عليه وما نرغب أن نكون
حتى نلحق بركب الحضارة فعال.
هل أوجدت الثورة التونسية ،وأعرف أنها
ثورة بالنسبة إليك ،قيمة مضافة فيما تكتب؟
ال أدري .هذا عائد بالنظر إىل النقاد .ما
أعرفه أني لم أنتظر الثورة النتقاد الجور ،جور
دولة االستقالل والسيادة ،وجور دولة التحول
ً
مواربة حني تشتد الضغوط أيام كنت
املبارك.
يف تونس ،ورصاحة حني لذت بالهجرة .بل إن
يل قصصا كتبتها يف عهد بن عيل ولم تنرش إال
بعد رحيله ،فقد اخرتت منذ مطلع التسعينات
أن أكتب بحرية ،وللنارش أن ينرش أو ال ينرش.
مشاريعك املستقبلية واملؤجلة ...كيف ترى
األفق القريب والبعيد كمبدع أوال وإنسان ثانيا؟
املخطوطات الجاهزة كثرية واملشاريع أكثر.
روايات وقصص تخمرت منذ مدة يف ذهني ولم
يسعفني عميل الصحايف يف إنجازها .إضافة
إىل روايات لليافعني ،موضوعة ومرتجمة ،ألن
هذه الرشيحة العمرية هي املستقبل الذي
ينبغي أن نوليه ك ّل اهتمامنا .أحاول أن أنكب
عىل عميل األدبي حتى أجنب نفيس النظر إىل أفق ملبد بغيوم تنذر بالويل والدمار
واملجاعات...
ما رأيك يف ما يحدث اآلن يف تونس ،خاصة عىل املستوى السيايس؟
حيّينا ما أقدم عليه الرئيس التونيس (حل الربملان وكرس شوكة اإلخوان)
والتفكري يف نظام غري النظام الربملاني الذي رأينا الكوارث التي أوصلنا إليها،
ولكن استئثاره بالحكم ينذر بالعودة إىل مربع الزعيم املنقذ والقائد املهيب وأبي
الشعب ...لم نسمع ،حتى يف أعتى الدكتاتوريات ،أن رئيسا أع ّد بنفسه لنفسه
دستورا عىل مقاسه ،يستأثر بموجبه بكل السلطات ،دون حسيب وال رقيب .هذا
يذكرني بالكبري األعظم بطل روايتي "آخر الرعية" الذي يقال إنه ما من يشء يتم
يف مملكته إال بإذنه ،حتى اختيار العبي منتخب الكرة.
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ما ال يؤ ّدي إلى الشغب
ال يستحق أن ي ُقال
عواطف البلدي
يف كتابه "الفن" يقول الناقِ ُد ا ِإلنْقلِيزي كاليف بال " Arthur Clive Heward Bellأق ّل ما يمكن أن
تفعل الدولة هو أن تحمي من لديهم قو ٌل يُحتمل أن يُسبّب شغبًاّ ،
وأن ما ال يؤدي إىل الشغب ربما ال
يستحق أن يُقال" .ويرى كاليف يف فصل «الفن واألخالق» أنه ال مربّر لعادة إقحام اعتبارات أخالقية يف
أعمال فنية بعينها مثلما حدث أول أمس خالل عرض املمثل لطفي العبديل بمهرجان
عملية الحكم عىل
ٍ
صفاقس الدويل حيث ال يوجد مربّر ملا حدث وال لتلك املناكفة بينه وبني االمنيني بإسم "االخالق والعيب
وال يجي ّ
ّ
وال ما يجيش"...
تكاد قضية العالقة بني الفن واألخالق تبدو مماثلة لقضية العالقة بني الفن والدين .وطاملا أن هذه
املسألة مرتهنة باالخالق (وبالدين احيانا) بات من الرضوري ف ّك االرتباط بينهما العتبارات عدة أهمها
انه ليس للفن وظيفة اخالقية اال يف أذهان من يتبنون نظما شمولية دكتاتورية تريد الفن لصالح
ايديولوجيا ما ..كما ليس للفن أية قيمة غري الجمال واإلبداع والجرأة والحرية والتعبري النابع من
املجتمع ..كما ليس من حق "املشغولني جدا" بالقضية االخالقية تقييم عمل فني (مهما كانت نسبة
نجاحه او فشله فنيا) من منظور أخالقوي أو ديني...
عىل من يقيّم عمال فنيا أخالقيا أن يدرك أن لهذا الفن معايري وضوابط .وأن لقب فنان ال يمنح لطيبة
قلب ذلك الفنان أو لصفاء رسيرته أو اللتزامه دينيا أو ربّما ألدائه يمينا "اخالقية" !!! قبل نيله هذا
اللقب بل ألنه حقق معايري الفن املطلوبة وهي كثرية ويطول رشحها وال يسمح مقال الحال بذكرها
وتعديدها..
الفن رسالة حضارية ينقل تاريخنا وعراقتنا وحضارتنا للعالم ولألجيال القادمة (مهما كان
مضمون الرسالة جادا للبعض وتافها للبعض االخر) إذ يكفي أنه ينقل لهجتنا التونسية املستعصية
عىل الفهم بأغلب البلدان العربية تقريبا ويكفي أنه ينقل ْ
"ضمارنا وطرافتنا وفذلكتنا" وملن يرى أن
ّ
العبدل ال يمثل تونس وأهلها نقول يكفي أن تعود للكتب التي تناولت بالدرس "الشخصية
"ضمار"
التونسية" كعالم االجتماع الراحل املنصف وناس واملؤرخ الهادي التيمومي وغريهما وليعد اىل املوروث
الشفوي التونيس أمثاال شعبية وشعرا "أخرض" يزخر بألفاظ وبعبارات أكثر جرأة مما يتفوه به العبديل
اليوم .ومن يرى عكس ذلك فلينظر أيضا اىل جرأة وفذلكة نظرييْ العبديل املغربيني جاد املالح وجمال
دبوز وغريهما من رموز الـ"وان مان شو" والـ"ستاند آب"..
ملاذا نقرر ما يجب أن يتضمن نص العبديل حتى ال يخدش الحياء واالخالق؟ ومن نحن أصال لنقرر
إلجام الرجل يف الوقت الذي يتمتع املالح ودبّوز بحرية تعبري مطلقة؟ قد يعود ذلك ألنهما يف بلد ال
يفرض سلطته عىل الفن وال يصادر االبداع باسم االخالق أو الدين ..إذن العالقة بني الفن واألخالق
ونزاع
جدل عقي ٍم ال يُثمر،
منطقية دقيقة تحتاج إىل حنكة كبرية يف رسم الحدود ،وإال فهي تُفيض إىل
ٍ
ٍ
ّ
يمس من الذوق العام واالنسحاب منه
طويل ال ينتهي ...فهل ملن هدّدوا بمقاطعة أي عرض فني
ورفض تأمينه الحنكة والدراية الفنيّة الكافيتني والتشبّع بقيم الديمقراطية والحرية لإلتيان بهذا القول
والفعل؟ لهؤالء فقط نقول إن أكثر الناس ُّ
تعف ًفا وترفعً ا عن اللغو ال يستشعرون ذنبًا يف ِّ
تلقي نُكت
ّ
العبدل الجريئة ألنه إذا ن ّزلنا فعل اإلضحاك يف اطار أخالقي سنراه ْ
قلوب تهالكت طيلة
خيا وجال ًء لصدى
ٍ
ُّ
سنوات وفقدت األمل يف كل يشء ..فالنكتة هي بمثابة عمل فني ينطوي عىل حبكة مُتقنة وداللة شكلية
وأداء فني ،وهي يف حد ذاتها خري ،وال تصري رشًّا إال إذا أُريد بها غري ذلك وال نعتقد أن لطفي العبديل يفعل
ما يفعل ويُضحك كل تلك الجماهري لغايات ايديولوجية أو سياسية أو لتوجيه بوصلة الرأي العام نحو
حزب أو شخصية سياسية ما ،علما أننا مع القول بأن النكتة السخيفة والبذاءة املجانية ليستا فنًّا وال
تؤدِّيان إىل انفعال فني ،وأنهما رشٌّ ال شك فيه ولكنّه رشّ عابر وال رضر فيه طاملا يؤدي اىل نفس النتيجة.
إن من يرى يف جرأة العبديل و"نُكته" مروقا عن األخالق وضوابطها عرب بعض العبارات أو االشارات
االباحية انّما هو بعيد كل البعد عن الثقافة العربية اإلسالمية الزاخرة بأكثر من ذلك .فقد تطرق القدماء
من االئمة وعلماء الدين يف مصنفاتهم إىل مواضيع يمتزج فيها الفقه باألخالق باملوعظة الحسنة
بالحكمة وبالطب دون ادنى حرج وحشمة ..بل كانوا يسوقون الحجج املبنية عىل الرشيعة اإلسالمية
واملدعومة باآليات القرآنية واألحاديث النبوية والحكايات الواقعية واألخبار واألشعار القديمة يف الدفاع
عن مواقفهم وأرائهم ،كما لم يجدوا حرجا يف تسمية األشياء بأسمائها ..فالجاحظ يقول يف هذا الشأن:
"وإنما وُضعت هذه األلفاظ ليستعملها أهل اللغة ،ولو كان الرأي أال ّ يُلفظ بها ما كان ألو ِّل كونها
معنى."..
ً
ولعل ابلغ كلمة نختم بها هذه األسطر هي قول الجاحظ يف إحدى رسائله "إن بعض من يظهر
النسك والتقشف إذا ذُكر األير والحر والنيْك تق ّزز وانقبض .وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس
معه من املعرفة والكرم والنبل والوقار إال بقدر هذا التصنع" ..كما يقول شارل بودلري يف نفس السياق
"إن الذين يتشدقون دائما ً بكلمات من قبيل "الأخالقي" "الأخالقية"" ،األخالق يف الفن" وغريها من
الحماقات ،يذكرونني بـ "لويز فيلديو" ،وهي عاهرة بخمسة فرنكات ،رافقتني ذات يوم يف زيارة إىل
اللوفر ،وكانت تلك أول مرة تزور فيها هذا املتحف ،فاحم َّر وجهها وراحت تغطيه بكفها وتجذبني من
ً
متسائلة أمام اللوحات الخالدة :كيف أمكن عرض هذه العَ وْرات عىل الناس؟" ...لذلك يكفينا
ُكم سرتتي،
تصنّعا باسم األخالق والدين حتى ال تتأكد مخاوفنا اليوم أكثر يف ظل "دستور املقاصد" الذي يظهر
بمظهر االعتدال وهو بعيد عنه ..مخاوف عىل جميع الحريات من التعبري إىل املعتقد إىل الفن  ...إلخ ..إن
مخاويف هنا ليست عىل شخص العبديل وال عىل فنّه ألنه يف أقىص الحاالت وأقساها يمكنه طلب اللجوء إىل
أي بلد يحتضن جرأته و"فضاضته" وإنما مخاويف هنا عىل مستقبل الحريات بما يف ذلك حرية قلمي..
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محكي الطفولة :
من
ّ

اجلدة ناظرة
«سليمية» أو صورة
ّ
ّ
ومنظورا إليها

د .زهير بن يوسف ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

نعم ،كانت لجدي الذي لم أدركه داران،
دار «املكمدة» ودار «الهواري» ،وإن لم تكن
له زوجتان ،وكنت أسأل الجدّة صغريا بيشء
ّ
األخاذ
من املكر يف تعريض منّي بجمالها
وافتتان الج ّد بها:
 عالش جدّي ما خذاش مرا أخرى؟فكانت تجيبني بيشء من املراوغة:
 «جدّك يونس ،يرحمو ،كان عاقل،مسكني» ،ثم تطلق ابتسامة عريضة مازلت
أراها منها إىل اآلن ،حتى وهي هناك ،وراء
ّ
السديم.
***
مازلت احتفظ منها بـ»الكاناويتة»:
صندوق مجوهراتها الخشبي املخ ّرم حيث
كانت تخبّئ مدّخراتها املالية من عائدات
أرضها الفالحية ومجوهراتها .هنشري جدّها
الحاج عثمان سليم بعني أ ّم األثواب ،مائة
وثمانون ( )180هكتارا ،بدّدها:
 « التعصيب « ،وظلم ذوي القربى، ونظام يف اإلرث ذكوري ،ال ينصفالبنات،
 ونظام التحبيس الذي وإن حرصاالنتفاع بالحُ بُس عىل الذ ّرية إناثا وذكورا
بحسب عدد الرؤوس ،عىل قاعدة ّ
أن « الذكر
واألنثى يف ذلك سواء ،ال فضل ألحدهما
عىل اآلخر» إال ّ أنّه قرص االنتفاع يف البنات
عىل «الصبيّة والهجّ الة» ،أي عىل الخلوّ من
الروابط الزوجية ،مع التنصيص عىل ّ
أن
البنت املتزوجة تكون « مقرودة « بحيث
تسقط عنها صفتها االستحقاقية يف مخ ّلف
جدّها لوالدها ،وهو ما لم تطق عليه صربا
وعرفت كيف ّ
تلقن الفقهاء درسا يف « الحيلة
« وترك الحيلة.
***
وكانت الجدّة كثريا ما تذكر هذه الوقائع
وتختمها بزفرة قائلة:

ربي يغفر ،ويسامح!
«عدول» ،يف إشارة منها إىل بعض أجدادها
وليس فيهم إال «عدل أعدل وكاتب أكتب»،
لم يعدلوا « :العدل أال ّ ي ّ
ُفضل ذكر عىل
أنثى ،ويكون نصيب األنثى كنصيب الذكر»،
ألم يكن إلرادة املحبّس أن تكون أعدل يف
الفروض كما يف الهبات والعطايا والوصايا؟
***
وأحتفظ منها بالفنيق ،وهو وعاء
مستطيل من « الصيني» ،كانت الجدّة
تستودع فيه « الكواغط» وهي حجج عادلة
ثالث:
* « َّ
السجارة» أو شجرة العائلة ،وبها
«التاصيلة والقبيلة» كما كانت تردد،
* و«الزداق» أو ّ
الصداق ،وكان صداقني،
أحدهما لها ،والثاني كان لحماتها،
وقد كان كالهما صداقا قريوانيا «التزم
فيه الزوج املذكور للزوجة املذكورة أال يتزوج
عليها إال بإذنها ،فإن تزوج عليها بغري إذنها
جعل أمر الداخلة عليها بيدها ،تطلقها عليه
بأي أنواع الطالق شاءت» ،وارتىض لها أن
«تكون عصمتها بيدها» ،وجعل لها مقدّم
ّ
ومؤخر صداق باهظ.
صداق كان شبه رمزي
***
كانت الجدّة مغرمة بالغناء ،مجيدة له
حفظا وأداء ،ال تهت ّز ليشء كما تهت ّز للزهو
والطرب ،بل وصاحبة مبادرة فيه وجرأة،
ّ
السن ،وكان أكثر غرامها
حتى مع تقدمها يف
بالشيخ العفريت ،وها آنذا أراها ،هناك يف
جنان اللوز بال ّزهراء ،يف الضاحية الجنوبية،
بالقرب من أحد ينابيع املياه أو من املاجل،
وقد عادت من الش ّ
ط ،بعد أن فرغت من
غطستها الخفيفة يف مياه البحر ،تستح ّم
باملياه العذبة ،ولكن بطقوس مهرجانية
يتحوّل معها أخذ «الدوش» أو االغتسال،
بطلب من البنات والحفيدات والقريبات

رسم حبس " :والذكر واألنثى يف ذلك سواء ال فضل ألحدهما عىل اآلخر".

والصديقات ،إىل شبه عرض احتفايل إيقاعا
ورقصا وغناء،
لم يكن طفل الثماني سنوات يفقه
لكلمات أغانيها معنى إال أنه كان يدرك تماما
اإلدراك مدى ما تشيعه من ابتهاج وحبور
ّ
يصفق لها:
وفرحة ،فكان
ال يق ّلـــ(ه) ،سيدي خويا ،ال يق ّلـــ(ه)،
هاي،
ال يق ّلـــ(ه) ،سيدي خويا ،ال يق ّلـــ(ه)،
هاي،
ال يق ّلـــ(ه) جا بعروسة ،تتجىل ،هاي
***
وردّوه،
الحمّ ام
م
جابوه
دُغري كبّ عىل بوه،
والعروسة تستنّى ،هاي
حبّ يزوز ،جا بدبابز قازوز،
معاهم محرمة باللوز ،ود ّز الباب وم ّد لها
***
لتنتهي إىل أكثر املقاطع التي تتعاىل فيها
زغاريدها وتكون أسارير وجهها كأشد ما
يكون انطالقا وانرشاحا وغبطة:
ّ
ال يق ّلـــ(ه) ،سيدي خويا ،ال يقلـــ(ه)،
هاي،
ّ
ال يقلـــ(ه) جا بعروسة ،تتجىل ،هاي
يا ديني ،ما أحىل املرود يف عيني،
ليل ونهار يواتيني ،وآنا عروسة نتجىل ،
هاي،
سعداته ،يعيش أمو الزغراطة،
جا ببشكوتو وروزاطه ،ود ّز الباب وم ّد
لها
****

ال يق ّلـــ(ه) ،سيدي خويا ،ال يق ّلـــ(ه)،
هاي،
ال يق ّلـــ(ه) جا بعروسة ،تتجىل ،هاي
يا داي ،جا بالسكر والتاي،
قو ّلو يجيب الغالّي،
وهو بيدو يصبّ لها.
****
ّ
يرن يف أذني يردد أغاني
وما زال صوتها
تراثية باجية أثيلة:
العوامة جات ،لال سيالة،
وكراهب تدوي يف الكياسات،
لال سيالة،
العوامة جات،
وامّ ية سخونة من غري حطب،
لال سيالة،
وقت الكرموس يجيك مريض يروح
عروس،
لال سيالة،
وقت الرمان ،يجيك املريض يروح فرحان،
لال سيالة
***
من أطرف ما أحتفظ لها به من الوثائق:
«عزل وكيل» أي خلع لوكيل و«توكيل»،
أي تعيني لوكيل ،بمعنى أنها كانت تويل هذا
وتعزل ذاك ،معناها تحكم بأحكامها.
ولم يكن الوكيل املعزول إال ّ ثاني أبنائها
ّ
املعي فكان أصغر
األشقاء ،أمّ ا الوكيل
أبنائها وأكثرهم التصاقا بها بعد استقالل
بقية أبنائها وانفصالهم عنها بالزواج.
***
وكانت الجدة عىل تقدمها يف السن ،وهذا

الفنيق:وعاء معدني تحفظ فيه "العقود"
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ما أدركناها عليه« ،والعة بروحها»،
 ال ترتك صبغة شعرها أبدا، و ال تدع االستواك البتة واالكتحال، مغرمة بالحيلّ(بتسكني الحاء وكرسالالم) ،هكذا كانت تنطقها،
ّ
“ال تدع أقراطها وأساورها ،الشكة
والفردة والشناشن واملقياس» ،بل إنها كانت
يف املناسبات ال تغادر خلخالها ولعلها كانت
تطرب إليقاعاته.
 هذا فضال عن كونها كانت « لبّاسة»،وإني ألراها اٱلن يف الفوطة والبلوزة
املخمليّتني ،و«تبادلها» (ج .تبديلة) الباذخة:
«مرا مذخمة» ،وسيدة ذات شنٱن.
كانت تحفة أكابرية ذات طقوس يف
ّ
التحل والتزيّن
اللباس واألكل ال تُصدّق ،غري
ّ
والتجل.
***
وكانت محبة للفقراء ،ذات أيادي بيضاء
عىل املحتاجني ،تحدب بشكل خاص عىل
األطفال.
وكثريا ما كان أوالد الحومة يتفطنون
إىل «مخزنها» وقد امتأل بأكياس بعض
املحصوالت الزراعية ،ولكن دون أن يهتموا
لذلك أو يأبهوا ،عيونهم كانت مرشئبة إىل ما
يغدقه عليها بستانها من كميات كبرية من
اللوز والجوز ،وكانت تدرك ذلك فتخرج إليهم
وتناديهم بأسمائهم واحدا واحدا:
أدخلوا ،كولوا آش تحبّوا ،وه ّزوا آش
تحبّوا ،آما ما ترسقوش».
ولم أكن ألدرك فيها هذه الخصال ألني
كنت صغريا «قلما أثبت عىل يشء» ،بعبارة
الجد املؤرخ ،ولكن هي رواية ساقها بعض
من أجوارها القدامى« ،جريان الساس»،
أظنّه بشري ُ
ّ
الصبى،
تشكنّاره ،زمن شقاوة
أحببت أن أذكرها.
***
خ ّرافة ماهرة كنا نأوي إىل حجرتها «باش
تخ ّرف لنا» ،وكانت خرافاتها مشوقة لفظا
ومعنى ،ولكنها كانت تروي لنا نوعا من
األساطري حول جذور ّ
الساللة وتحديدا حول

صورة تتح ّدث
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ُّ
"السجرة" :مخطوط شجرة نسبية إلحدى العائالت
«قدوم الجد األعىل من تركيا عرب البحر»:
 « كانوا زوز أخوة وتعاركوا»،،،وحكاية «فنيق اللويز» ،وهو أصل
«العركة»! ،فاملال مال وما سواه مُ حال
وكنت أندهش من بعض روايات لها أدركت
رمزيتها فيما بعد:
 «اسمع مليح ،جدّكم هذا ،كان صعيببرشة ،وقت اليل يتدعثر حصانو يف حجرة،
يرضبها بمقرون !!!
 وكان ماخذ واحدة سبنيورية ،مراواحدة.
 وجاب أربعة أوالد وطفلة واحدة،الطفلة عندنا راهي عزيزة.
= كانت هذه بدءا مجرد رسديات عائلية،
ربما ال تعدو أن تكون مجرد مفاخرات،
ولكني أدركت باحثا أن بها جانبا كبريا من
ّ
املؤسس
الوجاهة التاريخية ،فقد كان الجد
يوسف بن عيل الرتكي بالفعل مقرتنا بسيدة
من األهايل ذات جذور أندلسية ،ولذلك
ستكون ساللته ُ
خالسية:

الصفاقسي

كان الصفاقسي يقوم برحلتين في السنة مع
أهله  ،في «الشتاء وفي الصيف»  .فعند دخول
ّ
ويتحول الى البرج
الصيف يترك منزله بالمدينة
لينعم بالهواء العليل والغالل التي تكثر في ذلك
الفصل ،وليقوم بجمع اللوز وتقشيره وتجفيفه
فوق السطوح وتجفيف التين والعنب فيدخرهما
شريحا وزبيبا.
وفي منتصف الخريف يترك بستانه لينتقل
إلى منزله بالمدينة العتيقة بعد أن يكون قد أعد
حب المحمص
مؤونته السنوية (العولة) من
ّ
والكسكسي والبرغل ...
صفاقس أيام زمان
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صداق قريواني ":التزم الزوج ،،للزوجة ،،،بأال يتزوج عليها بامرأة غريها " .

 « جدك كان كورغيل»،هكذا كانت تقولها مشددة يف النطق يف
تلميح منها إىل طبعه الوعر واقعا أو خياال،
وسأدرك بالوثائق ّ
أن الجد املؤرخ وهو
امحمد بن الصغري بن يوسف بن عيل الرتكي
أنجب فعال أربعة من الذكور عثمان وشلبي
ّ
وكبي ولعله محمد الكبري ،وبنتا
ومحمود
واحدة تدعى سمونة.
صحيح ّ
أن صورة الجد يف املخيال العائيل
ُ
ّ
قد تداخلت فيها صورة الجد املؤسس وصورة
الجد ا ُملؤرخ وصورة الجد ا ُملحبّس إال أن إعادة
تفكيك الصورة وإعادة ترتيب عنارصها
يعطينا جانبا من الحقيقة والواقع وصورة
من التاريخ.
***
وكانت الجدة تروي لنا سرية أخرى ،سرية
«حموها» :الج ّد عيل عُ رف عاللة بن يوسف،
وملحمة الكرم التي ارتبطت بشخصيته بني
ضيعته يف هنشري عني زبري وداره يف الربط

القبيل ،وهي سرية خلدها «القوّال» بالشعر
الشعبي يف مرثية جاء يف مطلعها:
عاللة يا وكيل الوكالء،،،
استقرت منها يف ذاكرتي بعض األبيات
«ثبات صغر» :
بو الشنبات ،يس عاللة ،قالوا مات
عاللة ،يا وكيل الوكالء
تجيك الهجّ الة تتب ّ
كى
تاخذ لها حقها بثبات،
 اسمع ،قالتها يل يف نربة محذرة ،جدكهذا راهو كان وكيل رشعي ،يحكم ويشكم!!!
= وكانت أقوالها هذه ومضات يف طريق
البحث العلمي ستثبت صحتها الوثائق
والوقائع والشهادات الحقا.
رحم الله الجدة فاطمة سليمية لقد
أودعت فينا من حيث ال تشعر بذرة فنحن
عليها إىل املمات.
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صورة جماعية للمشاركني

في مائوية بلدية المحرس :

باحثون وجامعيون يتدارسون تاريخ مدينة املحرس
وجهتها عرب العصور

د عادل بن يوسف (جامعة سوسة)

أُسدل الستار عشية يوم السبت 30
جويلية املايض بنزل تامريس بمدينة
املحرس عىل أشغال الندوة العلمية
التاريخية التي نظمتها بلدية املحرس
بمناسبة احتفالها بمائوية تأسيسها يف
 21فيفري .1921
وللتذكري كان املجلس البلدي باملحرس
قد أق ّر منذ سنتني تنظيم ندوة تحت
عنوان «املحرس عرب التاريخ» لكن تأجل
عقدها بسبب جائحة الكوفيد كما هو
معلوم .وقد تش ّ
كلت لجنة تنظيم ترأسها
رئيس البلدية ،املتميّز واملتقد حماسة،
ّ
تكفل رفقة
الصيدالني محمّ د شنيور الذي
بعض مستشاري املجلس البلدي وقدمائه
بكل الشؤون اإلدارية والتنظيمية ،فيما
ّ
تكفل أستاذ التاريخ الوسيط بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالقريوان ،األستاذ أحمد
الباهي بضبط برنامج الندوة العلمية
ودعوة املحارضين والتنسيق معهم علميا
ولوجستيا ...الخ.
افتُتحت الندوة عىل الساعة 9.00
صباحا بكلمة السيّد رئيس املجلس البلدي
محمّ د شنيور رحّ ب فيها بالحضور من
مشاركني وأعضاء هيئة تنظيم ومسؤولني
محليّني وجهويّني وباحثني ومحارضين
تتقدمهم ابنة املحرس ،عميدة كلية
اآلداب بصفاقس ،األستاذة نجيبة شقري
وطلبة وشبان جاؤوا خصيصا من تونس
العاصمة وصفاقس وسوسة والقريوان
وجربة واملهدية ،...ملشاركة أهايل
مدينة املحرس فرحة االحتفال بمائوية
بلديتهم ...ث ّم تاله األستاذ أحمد الباهي
الذي ذ ّ
كر بظروف إطالق فكرة الندوة منذ

ُ
طرح االحتفال بمائوية البلدية ث ّم قدّم
الربنامج العلمي للندوة بجلستيها وعدد
املحارضين وصفاتهم واملحاور الرئيسية
للمحارضات ...وأ ّ
كد عىل أنّه سيت ّم نرش
الورقات العلمية يف مؤ ّلف جماعي ُرصد
له مبلغ من ميزانية البلدية عىل أن يكون
جاهزا للتوزيع يف نهاية شهر فيفري
 2023بمناسبة الذكرى  102لنشأة
البلدية .اثر ذلك نتناول رئيس جامعة
صفاقس ،األستاذ عبد الواحد املكني أستاذ
األنرتبولوجيا التاريخية بنفس الجامعة
ليؤكد عىل أهمّ ية التاريخ املحيل والجهوي
يف صناعة التاريخ الوطني بكل أصنافه،
السيايس والنقابي والثقايف ...وشدّد عىل

أهمية مدينة املحرس وجهتها جغرافيا
من موقع وموضع (برا وبحرا )...ودورها
يف مختلف الحقبات التاريخية التي م ّرت
بها تونس ،منذ عصور ما قبل التاريخ إىل
غاية مطلع االستقالل كما تد ّ
ل عليه اآلثار
املوجودة بها إىل اليوم.
وتضمّ ن اليوم الدرايس فقرتان
رئيسيتان :الندوة العلمية التي انطلقت
عىل الساعة  9.00صباحا انتهت يف حدود
الساعة الثانية ظهرا ،تالها برنامجا ثقافيا
ترفيهيا انتظم عشيّة نفس اليوم.
أمّ ا الندوة فقد ضمّ ت جلستني علميتني،
ُقدّمت خاللها  12مداخلة (باللغتني العربية
والفرنسية) باستخدام التقنيات الحديثة
زيارة حصن يونڤة

يف العرض :صور ووثائق أرشيفية وعائلية
أصلية غري منشورة عىل تقنية «Data
 .»Showوقد ُ
خ ّ
صصت الجلسة العلمية األوىل
املوسومة «الرتاث املادي باملحرس وجهتها
عرب العصور» والتي ترأسها األستاذ عبد
اللطيف املرابط (العميد السابق لكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة واملدير
الحايل ملخرب «اشتغال األرض ،التعمري
وأنماط العيش يف املغرب العربي يف العصور
القديمة والوسيطة» بنفس الكلية)
للفرتتني القديمة والوسيطة .وتوزعت
الس ّ
ّ
ت كاآلتي :د .عمّ ار عثمان
املداخالت
(املتفقد الجهوي للرتاث بجهة صفاقس)
بورقة تحمل عنوان« :املرشوع التونيس
– الربطاني لدراسة وتنمية موقع يونقا»
ود .نبيل بلمربوك (أستاذ التاريخ القديم
باملعهد الوطني للرتاث) بورقة موسومة:
«اآلثار الرومانية باملنطقة البلدية املحرس»
ود .محمّ د رياض الحمروني (أستاذ
التاريخ القديم ونائب عميد ك ّلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالقريوان) بورقة عن
«أهمّ ية مصانع تمليح املنتجات السمكيّة
بساحل املحرس» ود .جهاد الصويد
(املتفقد الجهوي السابق باملعهد الوطني
للرتاث والباحث يف التاريخ الوسيط بنفس
املعهد) بورقة تحمل عنوان« :زاوية سيدي
بن سهلون» ود .سلمى الاليف (عن كليّة
الرشيعة وأصول الدين) بورقة موسومة
«سيدي بوع ّ
كازين :دراسة تاريخية
وأثرية» ود .محمّ د اللواتي (باحث يف
التاريخ الحديث بفرع املعهد الوطنية
للرتاث /بسوسة) بورقة حول «ماجل
املحرس من خالل وثائق أرشيفية».
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متابعات
أمّ ا الجلسة العلمية الثانية التي انطلقت
يف حدود الساعة  11.30د ،وترأسها
األستاذ عبد الواحد املكني رئيس جامعة
صفاقس ،فقد ُ
خ ّ
صصت للفرتتني الحديثة
واملعارصة والرتاث الالمادي ألساتذة
ّ
ست
وباحثني مختصني وتضمّ نت كاألوىل
مداخالت هي تباعا لكل من :د .عثمان
الربهومي (أستاذ التاريخ الحديث بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس) بورقة
تحمل عنوان« :الت ّ
طور الديمغرايف للمحرس
خالل القرن  »19ود .حمّ ادي الدايل (أستاذ
التاريخ الحديث باملعهد العايل للدراسات
التطبيقية يف اإلنسانيات باملهدية) بورقة
موسومة« :مشاركة املحَ ا ْر ِ
سيَّة يف حرب
القرم» وأ .عبد الفتاح خليل (رئيس
جمعية صيانة مدينة املحرس) بورقة عن
«انتفاضة الرمييل باملحرس سنة »1875
ود .محمّ د الجربي (أستاذ التاريخ املعارص
والعميد السابق لك ّلية اآلداب بصفاقس
ّ
واملختص يف التاريخ البلدي) بورقة تحمل
عنوان« :قراءة يف املجالس البلدية باملحرس
بني  1957و »1975والذي باملناسبة أعلن
ّ
خاص باملؤسسة
عن قرب نرشه ملؤلف
البلدية بمدينة املحرس ()1975 - 1921
ود .عادل بن يوسف (أستاذ التاريخ
املعارص والزمن الراهن بجامعة سوسة)
بيوغرافيا عن مناضل دستوري وشيوعي
من الرعيل األول أصيل املحرس « حمادي
الوطني املغيّب ( 1908-
بن زينة :املناضل
ّ
ّ
الصغية بن حميدة (باحثة
 »)1963ود.
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زيارة لرض يح سيدي حمد عبسة
ّ
الخص بجزر قرقنة
يف الرتاث الالمادي
ومد ّرسة بكلية اآلداب بصفاقس) بورقة
حول «الرتاث الغذائي باملحرس يف عالقة
بالبحر».
وقد تبع كلتا الجلستني نقاش ثريّ
ايجابي بني أصحاب الورقات
وتفاعل
ّ
العلمية والحضور بقاعة املحارضات
بالنزل ،سواء بالتفاعل أو اإلثرا ًء والتساؤل
وتقديم بعض املقرتحات إىل رئيس املجلس
البلدي باملحرس وجمعية صيانة املدينة،
ّ
تلخصت باألساس يف املطالبة بتخصيص
نهج أو ساحة تحمل اسم حمّ ادي بن زينة
زوج أول طبيبة تونسية ،الدكتورة توحيدة
بالشيخ ...وقد وعد رئيس البلدية مشكورا
بتلبية هذا الطلب يف القريب العاجل وعرضه

عىل أنظار املجلس البلدي .كما طالب احد
الحضور أن يت ّم إرساء تقليد بالبحث حول
تاريخ املحرس وجهتها كما حصل منذ
التسعينات القرن املايض بتنظيم املهرجان
دويل للفنون التشكيلية باملدينة .كما ت ّم
تكريم كل املشاركني يف الندوة وأعضاء
املجلس البلدي املكلفني بالسهر عىل تنظيم
املائوية وبعض الرؤساء واملستشارين
القدامى للمجلس البلدي.
أمّ ا الفقرة التنشيطية فكانت ثقافية
ترفيهية باألساس تضمّ نت زيارة ملعلمني
هامني قدّم خاللها األستاذ احمد الباهي
للمشاركني يف الندوة من محارضين وطلبة
وباحثني شبان ،...عرضني مفصلني،
أولهما عن حصن يونقة والخصوصيات
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املعمارية للقلعة واملحيط املجاور لها منذ
عصور ما قبل التاريخ إىل الفرتة الحالية
حيث سيتوىل املعهد الوطني للرتاث
ّ
مؤسسة بريطانية تنظيم
بالتعاون مع
حفريات بها خالل شهر سبتمرب القادم.
وثانيهما زيارة لزاوية عُ نبسة بن خارجة
املعروف باسم سيدي حمد عبسة (741م
– 826م) .قدّم خالله نفس األستاذ عرضا
ّ
مفصال عن الخصائص املعمارية للزاوية
التي بنيت خالل القرن 18م وصاحبها
وعالقته بالسلطة والفاعلني باملحرس
واملدن املجاورة لها من الخطر البيزنطي...
الخ .إثر ذلك تحوّل املشاركون إىل معرض
النحات املوهوب ،املتقاعد من مدرسة
الفنون الجميلة بتونس ،األستاذ الهاشمي
مرزوق (صاحب تصميم حصان الزعيم
بورقيبة يوم عودته مظفرا باالستقالل
الداخيل لتونس يف غ ّرة جوان )1955
ملعاينة آخر منتوجاته الفنية وإصداراته
وكان قد ت ّم تكريمه يف آخر أشغال الندوة
ّ
للفن بتونس عامة
العلمية جزاء ما قدّمه
وبمسقط رأسه ،مدينة املحرس بصفة
خاصة.
هذا وقد استق ّر رأي اللجنة املنظمة
للندوة عىل تنظيم ندوة علمية تُعنى
بتاريخ وتراث املحرس كل سنتني يؤثثها
خرية الباحثني من الجامعة التونسية
يف شتى االختصاصات من تاريخ وآثار
وعلم اجتماع وانرتبولوجيا وجغرافيا
وأنرتبولوحيا ...الخ.

نادي القصة يعلن عن بعث الجوائز المغاربية
محمد العروسي المطوي لفن القص ونقده

البشير الجلجلي  -ناقد

عقد يف آخر شهر جويلية املايض النادي الثقايف أبو القاسم
الشابي (نادي القصة) ندوة صحفية ببيت الرواية بمدينة
الثقافة لإلعالن عن برنامج احتفاالته بستينية النادي وعن
بعث جوائزه املغاربية " محمد العرويس املطوي" يف مجاالت
الرواية والقصة والنقد  .كما أعلن باملناسبة عن ندوته الدولية
وندواته الوطنية بحضور أغلب أعضاء الهيئة املديرة (سمري بن
عيل.هيام الفرشييش.رضا بن صالح.أحمد القاسمي .البشري
الجلجيل) ومدير مخرب الرسديات والدراسات البينيّة بكلية
اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة د.نور الدين أحمد بن خود
ومديرة بيت الرواية الروائية آمال مختار واملثقفني والصحفيني
ومريدي النادي ومحبيه.
وعىل هامش الندوة الصحفية ،أعلن النادي الثقايف أبو
القاسم ّ
الشابي عن بعثه الجائزة املغاربية محمد العرويس
املطوي لفن القص ونقده  :الرواية واملجموعة القصصية
والكتابة النقدية (نقد النصوص الرسدية التونسية) ،وذلك
ضمن فعاليات امللتقى الدويل األول الذي سيلتئم أيام  23و24
و 25ديسمرب . 2022
وقد أعلن نادي القصة عن فتح باب املشاركة للراغبني من
تونس وبقية األقطار املغاربيّة.
من رشوط املسابقة :
أن يكون العمل مخطوطا لم يشارك به صاحبه يف مسابقة
أدبية ولم ينرش ق ّ
ط.
ّ
يتوفر عىل الحد األدنى من الرشوط الفنية للعمل األدبي.
أنأال تق ّل صفحاته عن  120صفحة بمقاييس  A4خط Simplified Arabicمع تباعد بني األسطر يساوي . 1.15
وترسل النسخ يف صيغتي WORDو . PDF
أال ّ يكون العمل النقدي األدبي بحثا جامعيّا شارك بهصاحبه لنيل درجة علميّة .
-تمنع املشاركة بأكثر من عمل واحد.

 والنّسخ املرسلة ال تعاد إىل أصحابها.ترسل النصوص عارية من أسماء أصحابها ومن أي عالمةتشري إىل ُهويتهم إىل لجان التحكيم مع ارفاقها بالسرية الذاتية
واستمارة املشاركة .
تعترب قرارات لجان التحكيم نهائية وال يجوز مراجعتها أواالعرتاض عليها.
يلتزم املشارك يف صورة فوز عمله الروائي أو القصيصأو النقدي بتعديل العمل ومراجعته حسب مالحظات لجان
التحكيم لنرشه .
 سيقع نرش النصوص الفائزة وتمكني أصحابها من نسخمن كتبهم ( 10/100من عدد النسخ املطبوعة ) وتع ّد املشاركة
قبوال بنرش العمل األدبي لفائدة النادي إذا فاز وفق الصيغ التي

ترتئيها الجهة املنظمة لذلك
ال تقبل أية مشاركة تصل بعد املوعد.ترسل األعمال املشاركة مصحوبة باالستمارات والسري
الذاتية عرب الربيد العادي للنادي عىل العنوان التايل 77 :شارع
بلفي الوردية وعىل العنوان االلكرتونيkissas.tn1966@gmail.:
 comقبل أجل أقصاه  22أكتوبر  .2022وقد تم تخصيص جوائز
لهذه املسابقة عىل النحو التايل:
 جائزة املجموعة القصصية 10 :آالف دينار  +نرش العمل جائزة العمل الروائي 10 :آالف دينار  +نرش العمل جائزة النقد األدبي 05 :آالف دينار  +نرش العملويفتح النادي باب الرتشح للجاىزة من تاريخ هذا اإلعالن
...وترسل االستمارة إىل أصحاب األعمال املرسلة...
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لعبة الرغبة واخليبة يف رواية «رغبة بيضاء» لوحيدة املي

شفيع بالزين
تختلف دوافع الكتابة لدى الروائيني غري أن ما
يجمع بينهم يف النهاية أو يف الواقع هو مفهوم اللعب
بمعناه الرسدي والتخيييل .ويكاد يتفق النقاد وأصحاب
النظريات الرسدية أن الرواية يف جوهرها لعبة رسدية
تخييلية يمارسها الكتاب عرب مختلف األدوات والتقنيات
الرسدية املتاحة أو املبتكرة ويدعى القارئ «الساذج»-
بعبارة أ .باموك -إىل الوقوع يف حيلها وتأثرياتها فيتماهى
مع العالم املتخيل وشخصياته وأحداثه دون االنتباه إىل
اللعبة الكامنة وراءه أو يدعى القارئ «الحساس»-
بعبارة باموك أيضا -إىل الكشف عن أرسارها وأدواتها
وبالتايل عن جمالياتها ودالالتها وعوامل تأثريها .ولنئ
كانت اللعبة الرسدية متحققة أكثر عرب الحبكة وبارزة
يف أجناس روائية مخصوصة أبرزها الرواية البوليسية
فإن تجلياتها وممارساتها ال تغيب عن أية رواية .وقد
صار الفتا اليوم أن الكتاب املعارصين ينزعون إىل عدم
إخفاء هذه اللعبة بل يظهرونها عرب جملة من التقنيات
والخطابات لعل أبرزها الحضور العلني للسارد أو املؤلف
ومخاطبة القارئ وإحالة الرواية عىل نفسها (الرواية
الواصفة أو امليتا رواية) ،وذلك لكرس اإليهام
املرجعي ونزع االعتقاد يف قدرة الرواية عىل
تمثيل الواقع ،غري أن أغلب الروائيني ما زلوا
يحرصون عىل إخفاء اللعبة الرسدية بواسطة
التقنيات واالسرتاتيجيات التي تهدف إىل
إخفاء الطابع التخيييل اللعبي وتكثيف
اإليهام بالواقع تيسريا الندماج القارئ يف
العالم التخيييل وتماهيه أو تعاطفه مع
الشخصية تحقيقا للتأثري املرجو.
وليس من العسري عىل أي قارئ
«حساس» أن يدرك أن رواية «رغبة بيضاء»
لوحيدة املي تنتمي إىل االتجاه الثاني من
الروايات التي تشتغل ضمن اسرتاتيجية
إخفاء اللعبة الرسدية وبناء عالم موهم بالواقع داعيا
القارئ «الساذج» إىل مَ وْقع يف القراءة يقوم عىل التماهي
والتعاطف والتأثر ،ال عىل التذوق الجمايل والتقبل
النقدي .ولكن وحيدة املي ككل كاتب مهما بلغت
درجة إتقانها لهذه اللعبة فإنها ال يمكنها أن تخفيها
كليا وال أن تبقي القارئ مهما كان «ساذجا» يف كامل
الرواية قارئا سلبيا مندمجا كليا يف عاملها متماهيا
مع شخصياتها وأحداثها إما لظهور قرائن وإشارات
تنبه القارئ إىل هذه اللعبة وإىل الطابع التخيييل وإما
لوجود فراغات ومفارقات تضعف موقف التماهي أو
تعطله .وحني نقرأ رواية «رغبة بيضاء» باعتبارها لعبة
رسدية فإننا نع ّد املراوحة بني الرغبة والخيبة هي اللعبة
الرسدية الكربى .فما تجليات هذه اللعبة؟ وما دالالتها؟
يمثل العنوان العتبة الرئيسية التي تختزل لعبة
الرواية وتكثف إيحائيا واستعاريا دالالت الرغبة والخيبة.
فـ«رغبة بيضاء» مركب نعتي النعت فيه مفارق ملنعوته
فاملألوف أن تكون الرغبة قوية أو جامحة ولذلك تستعار
لها الحمرة ال البياض ،فيقال «رغبة حمراء» وأما بياض
الرغبة فراجع إىل كونها يف الرواية إما رغبة رومنسية
بريئة ومتسامية وقد عرب نبهان -بطل الرواية -عنها
بقوله «ال أحد يصدق طفولتنا يف الحب» ويقول «دواخلنا
بيضاء» وإما رغبات مخيبة غري متحققة .فرغم أن
رغبة نبهان تجاه ريحانة كانت رومنسية بيضاء فقد
تسببت له يف سجنه وفقدان برصه .وأما رغبة ماجدة
فتفيض بها إىل راقصة يف ملهى لييل وتنتهي سجينة يف

مأوى العجز .وال يختلف األمر مع
وديان أو الصاحب فكالهما يلقى
نفس املصري يف مأوى العجز وسواء
عوضت ماجدة خيبتها بالغناء
والعمل داخل املأوى أو عوض
وحيدة املي الصاحب خيبة رغبته بالخمر
أو عوضت وديان خيبتها برتبية
الحلزون أو القراءة أو مساعدة
نبهان عىل مقاومة العجز واليأس ،فإنهم يشرتكون
جميعا يف الرغبات املخيبة واألحالم املحطمة .وهذه
الرغبات املتعددة املخيَّبة لنئ كانت بسيطة وواحدة
بالنسبة إىل بقية الشخصيات فإنها رغبات متعددة
ومركبة بالنسبة إىل شخصية نبهان .فبقدر تعدد
السجون واألقفاص يف حياته وذاته تتعدد الرغبات
الخائبة .فإضافة إىل سجن املأوى الذي وضع فيه منذ
بداية الرواية ولم يخرج منه بنهايتها ،وهو سجن
يلفه الغموض واألرسار التي تزيد املسجون إحساسا
بالضياع عانى نبهان من سجون عديدة أبرزها سجن
أبيه املتشدد دينيا والسجن السيايس الذي أمىض فيه
عرشين سنة ظلما واضطهادا وسجن العمى الذي جعله
عاجزا بنفسه قادرا بغريه وحول حياته إىل ظالم شامل
وسجن الذكريات السوداء التي ظلت تالحقه وتستحوذ
عليه وسجن املرض الذي جعله سجني الرسير وسجن
الشيخوخة الذي جعل حياته عجزا وانتظارا للموت وهو
ما جعل نبهان «شخصية تتغذى من هذه األقفاص
وتدور حول نفسها وحول رغبة االنعتاق وال منفذ لها
إال مضغ الذكريات» كما يقول ناجي الخشناوي .ومن
الطبيعي وفق التوقع الرسدي أن تتعدد رغبات الشخصية
بتعدد السجون واألقفاص .وقد عربت شخصية نبهان
فعال عن هذه الرغبات التي كانت تدفعه طيلة الرواية
إىل املقاومة مثل الرغبة يف التحرر واالنعتاق والرغبة يف
الشعور باإلنسانية والرغبة يف التخلص من كوابيس
حياته السابقة والرغبة يف اسرتداد البرص والرغبة يف

فك ألغاز املأوى النسائي وكشف أرسار صديقه الغريب.
ومع أن البنية الرسدية املتوقعة تقتيض أن الذات تسعى
إىل تحقيق رغباتها وتصارع أو تنجز أفعاال تساهم يف
إحداث تحول يف الوضعية املوجودة إىل وضعية جديدة من
شأنها أن تحقق االتصال بني الذات الراغبة وموضوع
الرغبة ،فإن الرواية تشتغل جماليا عىل تخييب أفق
التوقع وتبني برنامجا رسديا مختلفا يقوم عىل ثنائية
الرغبة وتخييبها أو عدم تحقيقها .وليس ذلك راجعا
فحسب إىل كونها رغبة بيضاء أي «رغبات باهتة ومساملة
دون سعي إىل تحقيقها ألنها دون لون أو ملمح مميز»
كما ذهب إىل ذلك فتحي بن معمر ،وإنما قد يكون ذلك
راجعا أيضا إىل كون الكاتبة وضعت الشخصية يف إطار
شديد التأزم واالنغالق سد أمامها جميع أبواب الخالص
وإمكانات تحقيق الرغبات .غري أن املسألة يف نظرنا أبعد
من ذلك وأكثر ارتباطا بالكتابة الرسدية باعتبارها لعبا
داال أو جادا .فعدم تحقق الرغبة أو تخييبها لم يقترص
عىل وجود نبهان يف املأوى شيخا مريضا عاجزا أعمى،
وإنما هي «اللعبة» أو «القانون» األسايس الذي يحكم
منطق تنامي األحداث وتشكل الشخصية منذ البدء .فإن
برنامجا رسديا يقوم عىل لعبة الرغبة والخيبة يقتيض
أن تكون الشخصية فاقدة للكفاءة التي تتكون وفق
نظرية غريماس من أربعة مكونات مجتمعة أو عىل
األقل أكثرها وهي وجوب الفعل وإرادة الفعل ومعرفة
الفعل والقدرة عىل الفعل .وقد تبدو شخصية نبهان
راغبة ومريدة ألشياء كثرية كما أوضحنا ،غري أن اللعبة
تكمن يف امتالك الشخصية الرغبة أو وجوب الفعل
متمثلة يف «الجوع للحرية والتوق لألفضل» وقولها:
«أحب أن أشعر بإنسانيتي حريتي» ،وحرمانها يف املقابل
من بقية الكفاءات األخرى ،فال هي تمتلك إرادة تحقيق
الرغبة وال معرفة كيفية تحقيق الرغبات وال القدرة عىل
تحقيقها .وال يكف نبهان يف كامل الرواية عن االعرتاف
بالعجز والسلبية واالستسالم والفشل أي بعدم امتالك
الكفاءات املطلوبة إلنجاز برنامجه رسدي هذا إذا كان
له برنامج رسدي فعيل ألن جميع رغباته ظلت إىل نهاية
الرواية مجرد رغبات ولم تتحول إىل برنامج رسدي فعيل
تعمل من خالله الذات عىل تحقيق االتصال بموضوع
الرغبة .فنبهان يصف نفسه بأنه «ذو نفس ضائعة»
و»روح سكنت ظل أبيه» و»جسد خاو» و»ذاكرة
سوداء» كما يصف نفسه بأنه «ليس حمّ ال قضية وال
مناضال» بل هو «جبان رضع الخوف منذ صغره وأضاع
برصه يف نضال وهمي خطأ» ويصف نفسه كذلك بأنه
«رجل ع ّ
طل والده منذ الصغر كل حواسه [ ]...والتهمت
ريحانة جزء [كذا] من الباقي والتهم السجن بقية
الباقي» .ويقول «ال ينتابني الشعور بالفقد والفراغ»
ويقول« :اشتد جبني وخويف وأنا أواجه مصريا لم أخرته
لم أنجح طوال سنوات يف التخلص من خويف الزمني
كمرض مزمن واكتفيت بما أنا عليه» .واملشكل أنه لم
يواجه مصريه بل كان يهرب منه ولم يفعل شيئا يذكر
للتخلص من هذه املخاوف والعقد وأقىص ما كان يفعله
طيلة الراوية هو أن يلوذ بذاكرته التي وصفها بالسوداء
واملظلمة .ولكن ِل َم اعتربنا ثنائية الرغبة والخيبة لعبة
رسدية؟ أال يتوقع القارئ -ويف التوقع إضعاف للعبة-
أن تنتهي الرغبة بالخيبة بالنسبة إىل شخصية بهذه
الهشاشة والسلبية؟ قد يكون األمر كذلك لو أن الكاتبة
جعلت هشاشة الشخصية وسلبيتها كلية أو البعد
الوحيد املكون لها فتسقط بذلك يف التسطيح والتنميط
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قراءة في كتاب
وتقوي توقع القارئ لكنها تضعف املتعة الفنية املتولدة عن
ممارسة الكتابة باعتبارها لعبا رسديا .وتتولد اللعبة -إضافة إىل ما
ذكرنا -مما ترتكه الرواية من منافذ و«إمكانات رسدية» possibles
 -narrativesحسب مصطلح كلود بريمون -بما يجعل الشخصية يف
كل منعطف أو تجربة قابلة ألن تحقق رغبة من رغباتها أو تحدث
تحوال يف وضعها السابق .ففي مقابل مسارات التدهور املتوقعة هناك
دائما مسارات تحسني ممكنة وهو ما يجعل القارئ -بعد أن كسبت
الكاتبة تعاطفه وتماهيه مع الشخصية بفضل املنظور الرسدي
الذاتي -متأرجحا بدوره بني األمل واليأس أو بني الرغبة والخيبة،
فللقارئ كذلك رغبته الخاصة يف أن يحقق نبهان بعض رغباته .ولعل
الخيبة الكربى التي تكتمل بها اللعبة الرسدية وتكشف الروائية عن
مكرها املستفز كامنة يف نهاية الرواية إذ يبدو أن الكاتبة قد تعمدت
أن توقف الرسد يف نقطة لم تكتمل فيها األحداث ولم يصل فيها
نبهان إىل كشف حقيقة املأوى ورس وجوده فيها وهوية صاحبته،
وقد يكون يف هذا القطع أو التعليق تخييب لرغبة نبهان يف الوصول
إىل الحقيقة ،ولكنه من املؤكد أنه جزء أسايس من لعبة الكاتبة مع
قارئها تقطع دونه حبل الرسد لترتكه نهبا للتخيل والتأويل وعرضة
لخيبة أفق التوقع.
ولكن هل يعني ذلك أن الرواية مجرد لعبة رسدية مهما كانت
اللعبة متقنة سواء كانت ممتعة أو مخيبة؟ ماذا وراء لعبة الرغبة
والخيبة أو ما دالالتها؟ ال شك يف أن التعامل مع الرواية باعتبارها
لعبة رسدية كتابة وقراءة يحقق إبداعا للكاتب وإمتاعا للقارئ ،غري
أن الفن ليس مجرد لعبة للتسلية واإللهاء وإنما هو لعب جاد وراءه
ما وراءه من مقاصد ومعان يبلغها الروائي وهو يبدع قوانني اللعبة
ويمررها عرب حيل الرسد واسرتاتيجيات الكتابة ويدركها القارئ أو
يتأولها وهو يتقبل منطق اللعب ويقع يف سحرها وتأثريها .ولعل
الرسالة الجوهرية الكامنة وراء لعبة الرغبة والخيبة أن تصنع وهما
جميال لدى القارئ بأن تخلق لدى الشخصية رغبات كرغباته وتبعث
فيه ويف القارئ أمال بإمكان تحققها ولكنها يف كل مرة تبدد الوهم
وتقوض األمل بتخييب الرغبة ،ألن الرغبات يف منطق الرواية ومنطق
الواقع ال تتحقق ملجرد كونها رغبات واألحالم تبقى أحالما بل أوهاما
مادام صاحبها ال يفعل شيئا لتحقيقها وال يقاوم ما يعرتضه من
عقبات داخلية وخارجية .فمن الوهم املخيب أن يعتقد القارئ كما
اعتقدت الشخصيات أن تغيري الواقع يمكن أن يكون بمجرد الرغبة يف
تغيريه وأن الذات قادرة عىل تجاوز أزماتها والتحرر من «أقفاصها»
و»سجونها» وهي عىل تلك الدرجة من الهشاشة والسلبية والعجز
والجبن .وواهم وهما مخيبا من يعتقد -مثل القارئ -أن بإمكان
إنسان سجني لذاكرته السوداء وماضيه املعطوب وخياالته املريضة
أن يكون له مستقبل ونافذة ضوء .ومتى ّ
وسعنا دائر َة معنى الرغبة
والخيبة أو الرغبة املخيّبة وتجاوزنا حدود الفرد إىل أفق املجتمع
ككل انكشف لنا بعد آخر للعبة أعمق وأخطر وهو البعد السيايس
والثقايف ،فمن الوهم املخيب كذلك أن يعتقد القارئ إمكان تحقيق
الفرد لرغباته يف ظل واقع اجتماعي وسيايس وثقايف محكوم بالقمع
والكبت والتحريم والوصاية ،فقد تعرض نبهان يف حياته إىل كل
أشكال القمع والكبت والحرمان (تسلط األب املتزمت ،قمع النظام
بالسجن والتعذيب إىل حد العمى ،سجن املأوى .)...وخالصة القول
أن الرواية تستمد بالغتها وداللتها من هذه اللعبة املمتعة املؤملة لعبة
الرغبة والخيبة تمارسها الكاتبة بكثري من املكر واملكائد ،مثلما كان
املجتمع يمارس عىل نبهان أشكاال من القمع والكبت ولكن أيضا
بنوع من الدهاء واملكر ،إذ كان يقمعه األب باسم الدين واألخالق
ويوهمه بأنه يصلحه ويهديه ،ويقمعه النظام بالسجن والتعذيب
بدعوى الحفاظ عىل النظام واألمن وتلقي به صاحبة املأوى يف العزلة
والوحدة بدعوى املساعدة والرعاية وربما التكفري عن ذنب .غري أن
الفارق بني مكر الكاتبة ومكر املجتمع أن الكاتبة تلعب وتمكر من
أجل مقاومة الهشاشة والعطب ونزع األوهام وتنوير العقول حتى ال
تكون الرغبات بيضاء وخائبة وهو ما عربت عنه حفيظة قارة بيبان
بـ«مكر الفنان الساخر وروعة تحديه» .بينما يمكر املجتمع من
أجل صنع ذات تعاني من الهشاشة واألعطاب حتى يمكن التحكم
فيها وترويض رغباتها .ويمكر الكاتب ويمكر اآلخرون والكاتب خري
املاكرين.1
 1اقتبسنا هنا العبارة من اآلية القرآنية «ويمكرون ويمكر الله والله خري
املاكرين» (األنفال )30 ،واستعملناها يف سياق مختلف عن السياق الديني
القرآني ،وهو السياق األدبي التخيييل.
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زيود:
«القايض
رواية
والبغي» للم ّنويب ّ
ّ
يف عالقة العنوان باملتن

عبّاس سليمان

تثري العناوين ال ّذكيّة القارئ فينش ّد
إليها وينخرط يف قراءة ما بعدها بحثا
عن املتعة وعن اإلفادة وعن أجوبة ألسئلة
تسكنه .والعنوان عىل ح ّد قول امربتو ايكو
كفستان املرأة ،إمّ ا أن ّ
يرغبك فيها ويشهّ يك
ّ
ينفرك
ويجعلك تلهث وراءها وإمّ ا أن
ويبعدك ويجعلك ترضب عنها صفحا.
«القايض والبغي» * عنوان مثري الفت
ّ
محفز عىل القراءة مستف ّز...
لالنتباه
ّ
خاصة من
هو كذلك بما اشتمل عليه
تناقض بني مكوّنيْه اإلثتني ،القايض من
والبغي من جهة أخرى ،إذ املعلوم
جهة
ّ
ّ
املستق ّر يف اليقني أن األوّل رمز العدل
ّ
والسلطة والحكم واألمر والنّهي والنّظام
ّ
ّ
وأن الثانية عنوان لالنحراف والخروج عن
ّ
والقانوني .ومن
السائد
املجتمعي والعريف ّ
ّ
ّ
املستق ّر يف األذهان أن ال مكان يمكن أن
وبغي غري املحكمة حيث
يجمع بني قاض
ّ
يحاكم األوّل الثّانية ويصدر ضدّها العقوبة
ّ
اللزمة ...ومن املعروف
أيضا ّ
أن العالقة بني
اإلثنني كأنّها عدائيّة إذ
ال يرغب القايض يف أن
يسود البغاء وال ترغب
ّ
والعلني ...فإذا كانت العالقات بني الحكام
البغي يف أن تُج ّر إىل
ّ
ّ
املعلوم
ومن
القايض...
واملجرمني تقتيض أن يطلب الثاني من األوّل
أيضا ّ
أن القايض هو
ّ
فإن املنّوبي يف روايته الجديدة
املساعدة،
ّ
من يقوم بدور التوجيه
قد قلب األدوار فجعل القايض يستجدي
البغي
والنّصح فيما
ّ
املساعدة من املتّهمة.
الصمت وال تتكلمّ
تالزم ّ
واذا كان املعهود يف عالقة هذين ال ّ
طرفني
املنوبي زيّود
إل ملحاولة ا ّ
ّ
عن
دفاع
ل
ْ
الواقفي عىل طريف ْ نقيض أن يمثّل األوّل
نفسها وطلب تخفيف
الحكمة ويرمز الثّاني إىل ّ
الشذوذ والفساد
ّ
الحكم ...هذا ما يرشح من عنوان رواية املنوبي،
ّ
البغي من دور البغاء
فإن رواية املنّوبي أخرجت
ولكن إبحارنا يف املتن يوقفنا عىل خالف ما ّ
ّ
ّ
يبش
يل
ع
مقام
يف
ووضعها
واإلرشاد
اإلفادة
دور
إىل
ٍّ
به العنوان ،ولع ّل ذلك يظهر من خالل العالقات
جامعي
بحث
بناء
يف
جهتها
من
ستسهم
هي
إذ
التّالية:
ّ
لم تبد العالقة بني اإلثنني منبنية عىل العداوة لم يسبق صاحبها إليه أحد بما يف ذلك من قيمة
بل عىل صداقة قديمة لنئ خبت زمنا ّ
فإن مصادفة علميّة ومرجعيّة قانونيّة ستظ ّل مح ّل استفادة
ّ
غريبة أيقظتها من جديد فعاد ّ
الصفاء وعاد النقاء أجيال متعاقبة.
وعادت األلفة .فحني دخل القايض مح ّل بغاء ويف
نيّته ربط عالقات مع بعض نسائه ليساعدنه يف
كالخاتمة
الجامعي ،كانت مديرة املبغى صديقة من
بحثه
ّ
ّ
ّ
ّ
صديقات الطفولة ،وإذاك توطدت العالقة وبدأت
والبغي» رواية جديدة للمنّوبي زيّود
«القايض
ّ
رحلة صداقة جديدة.
ّ
والبغي يف املحكمة حيث جمعت بني املتعة واإلفادة وتسللت إىل زوايا لم
لم يجتمع القايض
ّ
ّ
ّ
ّ
دار
يف
اجتماعهما
كان
ما
يفرتض أن يجتمعا إن
يتسلل إليها األدب بجرأة إل قليال وقدّمت للقارئ
البغاء أوّال ويف دار القايض يف جزيرته ثانيا .وهذا بشكل سلس طريف ما ال يعرفه عن كثري من
الخروج عن املألوف يف املكان كان من شأنه أن ّ
غي القوانني واألحكام وما ال يعرفه عن كواليس
وأنيس
األقوال واألفعال وجعل الخطاب مختلفا
املحاكم والقضاة واملحامني .ولقد استطاعت هذه
والبغي أنّها منخرطة يف
القايض أنّه كان قاضيا
ّ
ال ّرواية أن تكون الفتة لالنتباه بتف ّرد مداراتها
البغاء.
وأناقة لغتها وطرافة أحداثها وجمعها بني األدب
لم يكن ال ّلقاء لقاء محاكمة لسببني أوّلهما
أن والتّاريخ عىل نحو قدّم فيه األوّل الثّاني ممتعا
ّ
الغفار مُ حال عىل التّقاعد وثانيهما ّ
ّ
أن عبد
ّ
ّ
مُ
سليا شهيّا ال منفرا يابسا خشبيّا.
البغي لتساعده بما
مربّر ال ّلقاءات احتياجه إىل
ّ
والبغي ،رواية ،املنّوبي زيّود ،نقوش
*القايض
ّ
ّ
ّ
وتجاربهن يف
وتفاصيلهن
تعرف عن البغايا
تحرير أطروحته التي تدور حول البغاءيْن ّ
السي عربيّة2018،
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اخلطاب التارخيي يف قصص األطفال
"األمرية عزيزة عثامنة" لنافلة ذهب نموذجا

عبد هللا المتقي

كان التاريخ عىل م ِّر العصور من أهم الينابيع التي
رفدت نهر األدب باإلمداد املستمر ،إال أن توظيفه يصبح
ذا مكانة متميزة عندما يتع َّلق األمر بأدب األطفال ،وذلك
لتنوّ ع أشكال التوظيف واالستثمار فيه ،ويعني توظيف
التاريخ يف أدب األطفال استحضار فرتات محدَّدة من
التاريخ ،،من خالل مواقف أو حوادث أو شخصيات،
وانتقاء ما هو مناسب للطفولة ،واختيار النماذج التي
تستحق أن تكون مثال ً لألطفال ،ثم العمل عىل إعادة
صياغتها وإكسائها لونا ً يتناسب وروح العرص الذي
يعيشه الطفل.
وتمثل القصة التاريخية املوجهة لألطفال فرعا من
فروع شجرة أدب الطفل نفسه ،والتي ظهرت تساوقا
مع عرص النهضة ،وأحالم املفكرين العرب بإعادة
إحياء وإخراج الحضارة العربية ،وتعد مرص رائدة يف
هذا املجال ،ونذكر تمثيال ال حرصا ،رفاعة الطهطاوي
ومحمد عثمان جالل وعيل فكري وغريهم .
وعليه ،يبدو التاريخ جزءا من وجدان البرشية ،فهو
تعبري عن املايض وتراكماته ،وبدونه ،ال حياة فوق
األرض ،.و يحسن أن نتوقف قليال مع مفهوم القصة
التاريخية التي تعني كل مدونة قصصية
تعالج موضوعا تاريخيا يحاول الكاتب
من خالله استثمار املادة التاريخية يف عمل
متخيل ،يعرب من خاللها عىل رؤيته للكون
والحياة والناس  ،وتستثمر موضوعات
تاريخية تستلهم أحداثها وشخصياتها
من التاريخ ،وتتمحور حول رمز بطويل
من خالل أطوار الحادث التاريخية ،وتصل
شخصياتها بالراهن .
ولتحقيق الغايات الكربى من القصة
التاريخية املوجهة للطفل ،البد من
رضورة اعتماد العملية اإلبداعية املالئمة
ملدارك الطفل العقلية واللغوية ،ولبلوغ هذا املغنم ،كان
من أوجب الواجبات ،احرتام مجموعة من الرشوط،
يخلصها املختصون يف :
 االعتماد عىل دراسات علم النفس املرتبطةباألطفال ،وأن يكون الكاتب عىل علم بالقيم االيجابية
الجمالية تاريخا وموروثا
 انجاز نصوص تستجيب لحاجياتهم وخصوصياتهمبقدراتهم املعرفة
العقلية والنفسية مع االهتمام
واللغوية.
 مرافقة النص املكتوب بالصور والرسوماتواألشكال التوضيحية  ،الن تناغم الكلمة والصورة هو
مايميز أدب األطفال عن أدب الكبار.
 تعويد الطفل عىل التعامل مع تاريخه وتاريخ األخرعىل حد سواء ،تعامال موضوعيا نقديا دون تقديس وال
تبخيس
واملقبل عىل املشهد القصيص الطفيل بتونس يلفي
مجموعة من األسماء التي اتخذت من التاريخ منهال ً
ومرتعا ً خصبا ً واستوحت منه عرشات القصص التي
يرتوي منها أطفالنا ،وي َّ
طلعوا من خاللها عىل مايض
اآلباء واألجداد الحافل باملحطات التاريخية املضيئة
واملرشقة ،وبحكايات النضال ضد الظلم والتس ّلط،
والغزير بالشخصيات العظيمة التي كانت لها أدوارا ً
هامة يف الفرتات التي عاشتها ،وعىل سبيل املثال نافلة
ذهب التي اخرتنا قصتها "األمرية عزيزة عثمانة".

تركيب القصة
ترتكب قصة " األمرية عزيزة عثمانة – أمرية الفقراء
" ،من تمهيد وخاتمة ونفسني حكائيني عىل الشكل
التايل :
 التمهيد""1 توقف مريم وأمها أمام جامع حمودة باشا زيارتهما لقرب "العزيزة عثمانة " وقراءة الفاتحة الخاتمةيف املرحلة التمهيدية نتعرف عىل أن مريم يف عطلة،
وألنها أنهت مراجعة دروسها ،ستصطحب أمها إىل
املدينة العتيقة لقضاء بعض املآرب  ،مما أدخل البهجة
عىل نفسية مريم ،ألنها فرصتها للتعرف عىل أزقة املدينة
العتيقة  .ومن خالل هذا التمهيد ،نتعرف عىل العالقة
السوية والهادئة بني مريم وأمها .
أما يف النفس األول من القصة ،فرتكن األم لسيارتها،
ثم السري بمعية مريم ،والتوقف أمام جامع حمودة
باشا ،وبعدها الدخول إىل مقربة االمرية "عزيزة" وقراءة
الفاتحة عىل روحها.
الخاتمة  :بعد النفسني األول والثاني ،واملعتمدين
إلبالغ التاريخ ،فقد انتهت القصة إىل غاية محددة
أفصحت عنها مريم وأمها وتتمثل يف " أجل يامريم".

العتبات النصية

ّ
النصيّة هي ك ّل ما يحيط
العتبات
بالن ّ ّ
ص من عنارصَ ترتبط بعالقات
جدليّة معه ،فهي من ترشع أبواب النص
أمام املتلقي ،و يرجع هذا االهتمام
إىل ما تشكله هذه املداخل من أهمية
نافلة ذهب
يف قراءة النص و الكشف عن مفاتنه
وداللته الجمالية ،وهي تشتمل حسب جريار " جنيت
"عىل العنوان الرئيس ،و العنوان الفرعي ،و العناوين
الداخلية واملقدمات ،وامللحقات ،والهوامش ،واإلهداء،
واملالحظات ،وكلمات الغالف ،والفهرس ،واملقتبسات،
والتنبيهات ،والتقديم ،والتوثيق ،واالصور.
وعليه ،تحيل عتبات قصة " األمرية عزيزة عثمانة "
لنافلة ذهب ،إىل جملة من الوحدات اللغوية واأليقونية،
التي تثري االشتهاء الرسدي للطفل ،حيث اإلعالن يف أعىل
دفة الغالف األوىل عن انتماء القصة إىل " سلسلة الناشئة"
تحديدا وتخصيصا  ،.ثم عنوان " األمرية عزيزة عثمانة"
الذي أردف بالعنوان الفرعي التايل  ":أمرية الفقراء"،
ليندرج ضمن العناوين املوضوعاتية حيث يدل بصورة
مبارشة عىل أن القصة تدور حول الشخصية التاريخية
التونسية "عزيزة عثمانة" ،وبديهي أن العنوان الرئييس
يفيش بنية القصة ،ويصبح نصا صغريا واصفا لنص
كبري  ،يكشف عن طبيعة القصة التي ستستثمر تاريخ
" العزيزة عثمانة " واهتماها باملعوزين والفقراء وذوي
الخصاصة.
أما صورة الغالف فتعكس حيا عتيقا ومئذنة
شاهقة ،ويحيل صمتها البالغي والسحابة الزرقاء
الباهتة عىل الزمن املايض ،واملمتلئ بذواكر مكانية
تؤكد قدامته وعتاقته ،وهكذا يتناظر العنوان الرئيس
والصوة باعتبارها لغة ثانية مع صورة الغالف يف
داللتهما بالرجوع إىل املايض.

البعد التاريخي
بخصوص استلهام الكاتبة للتاريخ ،يواجهنا عىل
الدفة األوىل للغالف ،من خالل العنونة التي تشري إىل
شخصية تاريخية "األمرية عزيزة عثمانة" ،ثم صورة
الغالف التي تحيل عىل ذواكر مكانية موغلة يف عتاقة
الهندسة املعمارية " املئذنة " ،مما يحيلنا عىل خطاب
تاريخي واضح شفاف دون لعب أو تمويه بالغي.
وتتواىل ذواكر األمكنة الحقيقية واملعتقة يف خوابي
التاريخ التونيس من قبيل  :القصبة ،جامع حمودة
باشا ،بناية بيضاء ،الغرف املتناظرة ،الجدران املوشاة
بالزليج املشجر والرخام ،قرب الرخام األملس ،املقربة،
بيت اإلمارة ،قرص جميل ،املدينة العتيقة ،مستشفى
"عزيزة عثمانة " ،عقار عتق العبيد " ،وبهذا االستدعاء
لهذه األماكن يكون املتلقي الصغري أمام تغطية
للذاكرة الوطنية املشرتكة  ،وإبراز إسهاماتها ومكانتها
التاريخية.
الشخصيات ":الباي حمودة باشا ،عزيزة عثمانة،
أبي العباس أحمد بن محمد بن عثمان داي ،األمري
حمودة باشا املرادي " ،وليس استدعاء الشخصية
التاريخية مجرد ذكر للشخصية أو اإلخبار عنها
فحسب ،بل املعرفة الواعية بمالمح تلك الشخصيات
وأبعادها الداللية.
االشارة إىل مجموعة من األخبار التاريخية باقتضاب،
كتشييد الباشا حمودة لجامع تشييد حمودة باشا
للقرص الجميل الذي خص به ابنته عزيزة عثمانة ،حج
ها وزيارتها لبيت الحرام ،بناؤها ملشفى يحمل اسمها.
هذا باإلضافة اعتماد القصة أرقام السنوات كما
هي مدونة تاريخيا يف املراجع التاريخة  ":،توقفنا أمام
جامع حمودة باشا الشامخ الذي شيده الباي حمودة
املرادي.
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يف هذا املستوى الرسدي ،تكفلت القصة بتحديد
االماكن التاريخية واألحداث والشخصيات التي اقتضاها
السياق التاريخي ،فاملكون املكاني موغل يف التاريخية مع
ارتباطها مع حدث ما  ":بناء القرص "، ،كما أن شخصية
"عزيزة عثمانة" استحوذت عىل أكثر من نصف املحكي
وحظيت بأكرب عناية بينما بدت بقية الشخصيات عابرة
وباهتة.
وال ريب أن أهداف هذا التوظيف التاريخي من
شأنه يف أن ي ّ
طلِع األطفال عىل تاريخهم الوطني بصيغة
املؤنث  ،وأن يتع َّرفوا عىل معاملهم التاريخية والشخصيات
الهامة يف تاريخ أمتهم ،كما يهدف إىل غرس القيم
واملثل يف نفوسهم ،حيث ترتسخ يف األذهان من خالل
العربة التاريخية ،باإلضافة إىل توسيع آفاق معارفهم،
وإكسابهم الخيال الخصب.

التبنين الجمالي
فضال عن املضمون فإن قصة "العزيزة عثمانة" يمتاز
بتبنني جمايل من وصور وأشكال وإخراج ،تماما مثلما
تحتاج األغنية الناجحة إىل كلمات جميلة وألحان ساحرة
وصوت شجي كي تؤثّر فيمن يستمع إليها .عيل الرشيد :
وعليه ،يشغل إخراج الكتب املوجهة لألطفال حيزا ً
كبريا من اهتمام املختصني يف تصميم األغلفة ،ويقصد
باإلخراج الفني للكتاب الهيئة التي يصبح عليها بعد
طباعته خارجيا وداخليا " ،ألن األساس املادي للكتاب هو
أو ما يواجه القارئ ،فإذا ما توفر له من حسن املظهر
وجمال الشكل ما يجتذب به القارئ فإن الكتاب حينئذ
سأخذ يده إىل يده ثم إىل نفسه ثم إىل عقله".
واملقبل عىل خارجية قصة " األمرية عزيزة " يقف عىل
صغر حجمها و تواضع إخراجها ،فصورة الغالف ال تبدو
بارزة والتكاد تلفت نظر الطفل ،الن اول مايشد اهتمام
الطفل هو االغلفة الجذابة ،النها تقد خطابا برصيا من
خالل صور ورسومات جميلة وواضحة وهذا ليس ببعيد،
" خصوصا بعد التطور الفني الذي حصل يف املطابع،
فبعضها عىل شكل الحيوانات ،وغريها عىل شكل النباتات،
وكثري منها عىل األزهار ،وبعضها ينفتح ليكون منزال "
وبخصوص داخلية الكتاب ،ويف نفس السياق ،تشتمل
القصة عىل صورة يتيمة مما يعني أن القصة تستحوذ
عليها " فاشية اللغة األوىل " بتعبري روالن بارت ،ألن
الرسالة اللسنية يف قصص األطفال تستلزم أكثر من صور
لتعضيدها ثم ،أن هذه الرسوم من شأنها القيام بوظيفة
اذكاء خيال الطفل لكي يتمثل بعض وقائع القصة
ليتفاعل معها وكأنها تجري أمامه ،هذا باإلضافة إىل
استعمال الكاتبة لغة سهلة ،واضحة الكلمات ،ومشكولة
حتى يسهل قراءتها واستهالكها إيجابيا ،مما يزيد من
القدرة يف السيطرة عىل اللغة .
ويف كل األحوال القصصية ،يعترب نص "األمرية عزيزة
عثمانة" لنافلة ذهب ،نموذجا للقصة التاريخية املجتهدة
والجادة ،واملتفتحة عىل الذاكرة التونسية الحافلة
باملفاخر واملواقف والعظماء ،وهذا من شانه أن يؤدي
دورا تربويا يف تنشئة األطفال كما تغرس يف نفوسهم حب
األدب والثقافة.
و نحن نسدل الستار ،ويف أفق تعميق السؤال وتجذيره،
يف أفق القبض عىل قصة تاريخية مالئمة لجيل الطفولة،
عنتلنا األسئلة التالية ،وللقارئ واسع النظر يف إيجاد
اإلجابات التي تروق أف انتظاره :
هل كل قصة تلتفت إىل املايض هي قصة تاريخية ؟
من املؤهل لكتابة قصة تاريخية لألطفال ؟ هل هو
املبدع أم املؤرخ ؟
ما هي السبل الجمالية الكفيلة يف القصة التاريخية
لتجسري العالقة بني املايض والحارض ؟
ما املميزات الشكلية ولطباعية التي ينبغي مصاحبتها
للنص املكتوب
وختاما ،ما السبيل إىل إثارة األطفال مجددا بالتاريخ
أمام هذه اإلبداعات الناسلة عن السياقات الجديدة
لتكنولوجيا االتصال ؟
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«أعالم الصحافة يف تونس قبل االستقالل»
ملحمد الصالح املهيدي وأنس الشايب

منير الفالح

عن دار نريفانا صدر هذه األيام كتاب يف الرتاجم
ملحمد الصالح املهيدي عنوانه "أعالم الصحافة
يف تونس قبل االستقالل" تحرير وإكمال أنس
الشابي ،قبل الحديث عن الكتاب الجديد وجب أن
نقدم ملحة عن موقع املؤلف يف الحياة الثقافية
يف تونس حتى يتنزل كتابه هذا املنزلة الالئقة
به ،هو أحد أه ّم ال ُ
كتّاب يف الثلثني األولني من
القرن العرشين ساهم يف حركة التنوير الثقايف
واالجتماعي التي عرفها الوطن فكان من منارصي
الطاهر الحداد والشيخ عثمان ابن الخوجة أبرز
من كتب مساندا كمال أتاتورك يف إلغائه الخالفة
العثمانية وثالث ثالثة بعد األب سالم وأبي القاسم
الشابي يف السري عىل نهج طه حسني حيث ألقى
محارضة شكك فيها يف وجود امرئ القيس ،كما
قاد الطلبة الزيتونيني يف نضالهم من أجل تطوير
التعليم يف الزيتونة ونرش يف ذلك الئحته املشهورة،
ويف املحصلة يمكننا القول بأنه أحد أه ّم العالمات
املضيئة يف الفكر التونيس الحديث بما ترك من
منشور غطى تقريبا كل الجرائد واملجالت العربية،
لم تتوقف عالقة املهيدي بالصحافة
عند الكتابة فيها فقط بل تجاوزها
إىل ترأس تحرير جريدة الزمان لفرتة
كما أرشف عىل الصفحة العربية
من جريدة تونس املساء الفرنسية
اللسان غري أن إنتاج الرجل بقي
مشتتا يف بطون الجرائد واملجالت ويف
أرشيفه يف املكتبة الوطنية ولم يقع
االهتمام به إال يف فرتات متأخرة يعود
الفضل فيها إىل أبي القاسم محمد
كرو والحبيب شيبوب رحمهما الله
اللذين لم يتوقفا عن اإلشادة بالرجل
والحث عىل االهتمام به وفق رواية
أنس الشابي الذي اهتم باملوضوع فجمع عددا
كبريا من مقاالته وتراجمه نرشها يف الكتب التالية:
" )1تاريخ الصحافة العربية التونسية (1860
  ")1896عن دار نقوش عربية سنة .2010" )2من أعالم الصحافة العربية يف تونس ،تراجم
وأسماء مستعارة" عن دار سحر سنة .2010
")3تونس يف تراجم أعالمها" يف جزأين صدرا
ضمن سلسلة ذاكرة وإبداع سنة .2012
" )4تونس الوطن من خالل الرشيدية
وقربص "....عن دار آفاق سنة .2014
وقد توزعت هذه الكتب عىل محورين أساسيني
األوّل منهما يه ّم التعريف بالشخصيات والثاني
التأريخ للصحافة والصحفيني يف تونس وهو مرشوع
حياة كما كان يقول املهيدي ولكن القدر لم يمهله
لذا قام الشابي بتجميع تراجم الصحفيني جميعها
يف هذا الكتاب الذي يحمل الرقم  5من مؤلفات
املهيدي ويتميز بوحدة املوضوع حيث تناول املؤلف
كل من كانت له عالقة بالصحافة من أصحاب
رخص ومح ّررين ومراسلني ومرتجمني وغريهم
وحتى الذين يعدّون عناوين مشرتكي الجرائد لم
يغفل ذكرهم وقد بلغ عددها  51ترجمة تغطي فرتة
قرن كامل فيما بني سنة  1860ومنتصف القرن
العرشين ،ومن الجدير باملالحظة أن ما يجمع بني
املرتجم لهم أن املهيدي إما عرفهم مبارشة ونقل

عنهم أو أنه روى أخبارهم عمّ ن
عارشهم وخالطهم ،لهذا السبب
تحمل تراجمه أهمية قصوى ألنها
توثق لِما هو شفوي فتحفظه من
الضياع وهو ما يضفي عىل ما ّ
حب
طابع الحميميّة ،لينقل بذلك نتفا
أنس الشابي
من العالقات السائدة يف الوسط
الصحايف يف تلك الفرتة والخصومات
التي تنشأ وكيفية حلها ومن الجدير باملالحظة أن
الكتاب وإن اختص بالرتجمة للصحفيني إال أنه
تناول مجاالت أخرى كاملرسح والشعر والرياضة
وغريها من املناشط الحياتية وذلك ألن الصحفيني
يف ذلك الوقت كانت اهتماماتهم موزعة بني ما هو
ثقايف وما هو فني وما هو ريايض لنجد أن محمد
بن فضيلة صاحب جريدة الوطن له دور يف املجال
املرسحي وكذا محمد بن تركية وزين العابدين
صحفي ولكنه كاتب ونارش بحيث يمكن اعتبار
الكتاب مندرجا ضمن فن الرتجمة ولكنه يف عمومه
يتناول ولو بشكل عريض التاريخ الثقايف لتونس،
وقد تمثل عمل أنس الشابي يف الكتاب كما ذكر هو
يف املقدمة يف املحافظة عىل النصوص األصلية كما
هي دون إضافة للمتن أو إنقاص منه إال ما اقتضته
الرضورة كإصالح خطأ أو إكمال فراغ تركه املؤلف
كما عمل املذكور عىل إضافة رشوح ملا غمض يف
املتن األصيل وتعريف بالشخصيات الوارد ذكرها
خصوصا منها التي لم تنل حظها يف التعريف بها
يف املصادر ويف املراجع األخرى ،كما أضاف املحرر
صورا للمرتجم لهم أو لنماذج من خطوطهم
بعضها نادر ،والذي نخلص إليه أن هذا الكتاب ها ّ
م
جدّا بحيث يمكننا عدّه من بني أه ّم املصادر لدراسة
تاريخ تونس الثقايف والسيايس يف القرن املايض.
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السينما البديلة في تونس:

من مالمح الوعي الفردي
إىل رهانات احلراك التحرري

د .وسيم القربي (سينمائي وناقد)
يج ّرنا الحديث عن موضوع السينما البديلة إىل العودة إىل
املسارات التجريبية يف تونس وإثارة نقاط استفهام تساؤل
جدوى الصورة السينمائية النمطية التي ت ّم ترسيخها .يف
مقابل ذلك فإننا سنسعى إىل الوقوف عىل إكراهات ،وعوائق،
ومالمح بؤس منظومة اإلنتاج السينمائي يف عهد النظام
البائد.
هي فرصة لتفعيل تساؤالت تهتم أساسا بواقع املايض
الذي دخل ذاكرة التاريخ ،ومستقبل الحركة السينمائية يف
تونس ما بعد الثورة .ليست فرصة للركوب عىل األحداث
بقدر ما هي محاولة متواضعة للتطرق لبعض اإلشكاليات...
انتعش القلم بعد كرس القيود فرتاكمت الصور النقدية
التالية.

مالمح البؤس اإلبداعي صلب المشهد
السينمائي التونسي
تتميز التجربة السينمائية يف تونس بأهميتها عىل الرغم
من حداثتها ،ولقد امتد إشعاعها يف الكثري من املناسبات
عىل محيطها العربي واإلفريقي وتمكنت من إدارة أعناق

الغرب يف أحيان أخرى.غري ّ
أن وعي التونسيني وتواجد
العديد من املثقفني يف الساحة الوطنية كان يمكن أن يو ّلد
منتوجا إبداعيا وثقافيا هامّ ا يتالءم مع الكفاءات املوجودة
واستحقاقاتها لوال عرقلة املسار اإلبداعي التونيس عرب
الحياد عن انتهاج سياسة ثقافية جادة وقمع الحريات
بجميع أشكالها.
ك ّل هذا جعل السينما تعيش بدورها وقائع القهر الثقايف
وتتحمّ ل مظاهر البؤس اإلبداعي وتتبنّى أشكاال عديدة من
خراب الصورة يف الكثري من األحيان .تتجىل مالمح البؤس يف
الحقل السينمائي خاصة من خالل:

•المواضيع المعالجة:

تستدعي مجموعة كبرية من األفالم تساؤالت تهت ّم بمدى
مرشوعية وجودها يف ظ ّل معالجتها املستنسخة لنفس
املواضيع املتداولة التي ت ّم التط ّرق لها يف أكثر من م ّرة ،ونذكر
باألساس مواضيع تهت ّم بالجنس وحضوره الغري موظف يف
العديد من األفالم عىل اعتبار أنه مفتاح تأمني ش ّد املتلقي
من جهة وبوابة الوصول إىل املهرجانات األوروبية حيث يرى
فيها الغرب صورة غري معتادة يف السينما العربية .كما ّ
أن

فيلم "سجنان" لعبد اللطيف بن عمار

املدونة الفيلمية شاهدة عىل بؤس بعض الرؤى الفيلمية
وغياب التجديد اإلبداعي بالرغم من ّ
أن الذاكرة الشعبية
التونسية تزخر باملواضيع التي يمكن تحويلها سينمائيا.
كما ّ
أن ثراء التاريخ وموضوعات اليومي ومشاهد املجتمع
التونيس كان من املمكن استغاللها لبناء املتخيل الفيلمي
الذي يقتضيه العمل الفني وليس تلبية لصورة أتت يف أغلب
األحيان تسييحية وتكرر التطرق ملشاهد من زاوية أصبحت
مبخس واستغالل صورتها ككائن مقهور ،مغتصب ومفقود
اإلرادة.
تصوير املجتمع التونيس عىل أساس أنه مهمّ ش تماما،أو إبرازه يف صورة تقارب املجتمعات األوروبية.
معالجة مواضيع متفرقة يف نفس الوقت يراكم فيهااملبدع العديد من التيمات التي تجعل الفيلم خليطا غري
واضح املعالم.
اقتصار تصوير أفالم من التحرر الوطني عىل فرتةالستينيات والسبعينيات عىل غرار "الفجر" ،و"املتمرد"،
و"سجنان" ...بالرغم من احتواء مخزون الذاكرة عىل العديد
من الوقائع التي يمكن أن يت ّم استغاللها لتكون بمثابة
األرشيف املتخيّل.

فيلم "العتبات املمنوعة" لرضا الباهي
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عمار الخليفي

•التغييب الكامل لألفالم التاريخية بالرغم من ّ
أن تونس
تعترب رمزا من رموز التاريخ بتوايل الحضارات وتعاقبها
عليها ،وبالتايل ّ
فإن الحديث عن التاريخ هو قضية غائبة.
تداخل الرؤية الفنية ،والفكرية ،والجمالية بالرجوع
إىل مسارات اإلنتاجات الفيلمية حيث لم تشهد تطورا كميّا
وال نوعيا مقابل الصعود الالفت لسينماءات أخرى من ذلك
السينما املغربية .بقيت طرق املعالجة والتناول يف العديد من
األحيان "عشوائية" وتخضع إىل التجريب مع وجود بعض
االستثناءات الجادة .فالعمل السينمائي هو عمل بحثي
يجب أن يتأسس بالبناء املتواصل لنسج مالمح لتوجه
خاص واضح املعالم.

الرقابة وتدجين الصورة:

تطرح هذه الثنائية إشكالية حقيقية يف املشهد السمعي
البرصي التونيس عامة منذ نشأة الصورة السينمائية يف
الستينيات .فالرؤية السينمائية ترتبط ارتباطا طبيعيا
باإليديولوجيا عىل أساس ّ
أن هذا التوجه اإلبداعي هو نقل
للوقائع االجتماعية واالقتصادية والسياسية ...وإذا كانت
الحرية رضورية إلنجاز أي عمل فني يقوم عىل تصورات
ّ
فإن املسارات اإلبداعية كانت شاهدة عىل وقائع
متعددة،
قهر وقمع لحرية الفكر والتعبري حيث عانى رضا الباهي من
منع رشيط "العتبات املمنوعة" بالرغم من أنه يندرج ضمن
خانة أفالم الهواة وتحصل عىل جوائز عاملية مهمة .وتتاىل
تحريم املمارسة السينمائية الحرة يف عهد النظام البورقيبي
حيث التجأ نفس املخرج إىل املغرب لتصوير فيلم "شمس
الضباع" الذي انتقد فيه السياسة السياحية املنتهجة آنذاك
ومُ نع من العرض إىل حدود أوائل التسعينيات .كما تواصلت
سياسة إخماد الفكر السينمائي الح ّر للنوري بوزيد وغريه
من املخرجني التونسيني وتعمّ د قمع املحاوالت السينمائية
التي تناولت مواضيع من القهر االجتماعي والسيايس
وتج ّلت بصورة بارزة مع حلول النظام النوفمربي الذي
ّ
وتعسف عىل تصوراته الفنية
عمّ ق جراح املبدع الحقيقي
موازاة مع هيمنة ذهنية التحريم التي ت ّم زرعها يف املجتمع
التونيس.
لقد عانى مثقفو تونس بصفة عامة وسينمائيوها
بصفة خاصة من براثن الرقابة التي كانت يف كل م ّرة تتدخل
بكل حزم الجتثاث أي محاولة جريئة مما حال دون تمرير
مشاهد ارتكز عليها البناء الفيلمي .فسيناريو مرشوع فيلم
"األستاذ" ملحمود بن محمود سيبقى شاهدا عىل االعتداء
الصارخ الذي انتهجته الجهة الرسمية لتغييب سياسة
سينمائية حقيقية ،كما يمكن أن نذكر ما تعرض له املخرج
الشاب نرص الدين السهييل من خالل لخبطة برمجة فيلمه
"شاق واق" يف أيام قرطاج السينمائية املهجنة انتهت
بمنعه من العرض وإخراجه من املسابقة ،وهو ما قد يشكل
إحباطا مدى الحياة لطموحات مرشوعة وإصابة جيله من
الشباب بعدوى مزمنةّ .
إن اإلحساس بالغبن الذي نتج من
خالل مقصات الرقابة وعوائق اإلنتاج ومقاطعة الكثريين
لإلنتاج السينمائي جعل الحركة السينمائية تنسحق يف هوة
اآلالم واألحزان واالغرتاب يف وطن العنف الثقايف والصورة
الوهمية.
وكنتيجة حتمية لهذا الوضع ،اختارت قلة ،املقاومة
السينمائية عرب الدفاع عن مرشوعية املمارسة واسرتداد

محمود بن محمود

الحقوق وآالف األمتار من االسطوانات املصادرة واألرشطة،
باإلضافة إىل مغامرة البعض بالتصوير ملتزمني بالتحدي
أمام زرع ثقافة الخوف من الصورة وآالت التصوير املمنوعة
من العمل داخل فضاءات املدن واألرياف دون ترخيص قد
يأتي وأما أغلب الظن فإنه لن يأتي .فيما ّ
خي مبدعون
آخرون العمل تحت الرقابة الذاتية يف أعىل درجاتها عىل
ّ
مخيين إنتاج ما يمكن
أمل الوصول إىل خط النهاية
إنتاجه .وهناك فئة ثالثة من السينمائيني الزائفني الذين
قلبوا مفهوم الصورة رأسا عىل عقب وتعدوا عىل أخالقيات
الفن السينمائي منتهزين انتماءاتهم السياسية العلنية
وافتخارهم بها من أجل اقتسام قطعة مرطبات من الدعم
املخصص سنويا واقتسام غنائمه رشيطة أن يكونوا بوق
دعاية وغطاء شفافا لصورة سينمائية بنفسجية تكون
ذريعة إلسكات املشككني يف انتهاج السينما يف تونس للطريق
الصحيحة .موازاة مع التدجني االجتماعي واالنخراط يف
تشويه املسار اإلبداعي واملجهودات الصادقة للعديد من
املبدعني ومهاجمتهم العلنية عرب االفتخار بإنتاجات لم
تعرض يوما يف قاعات السينما ،فكل الفخر كان يف خط
سرية ذاتية غري صادقة تضمن التمتع بالرحالت والضيافة
املجانية يف الخارج.
باإلضافة إىل انصهار فئة كبرية من "السينمائيني"
داخل سياسة رحي الدقيق التي تم تأسيسها وترسيخها
ّ
فإن مالمح البؤس اإلبداعي
الستقطاب األجيال القادمة،
تتجىل أيضا ضمن منظومة اإلنتاج السينمائي يف حد ذاته.

منظومة "الصناعة" السينمائية:
تداعيات االنهيار

باإلضافة إىل وجوه البؤس التي ت ّم ذكرها ،فإننا يمكن أن
نستشف إخالالت يف منظومة اإلنتاج السينمائي حيث يمكن
حرص العديد من املناهج املتبعة التي ت ّم تكريسها وتأصيلها
ومن ذلك:
•التشجيع عىل غلق قاعات السينما وذلك بتشجيع
ّ
سن قوانني تساعد عىل
الخوصصة التي أثبتت فشلها وعدم
املحافظة عىل هذه الفضاءات النادرة والتي تع ّد فعليا عىل
أصابع اليد الواحدة ،يف حني تحوّل البقية الباقية لفضاءات
االحتفاالت أو محالت تجارية بعد أن كانت تقارب  150قاعة
يف فرتة الستينيات.
•عدم خلق بنيات إبداعية تهتم بالتشجيع عىل اإلنتاج
السينمائي وإيجاد سبل توزيعه.
•اتباع سياسة االنغالق أمام طلبات تصوير األفالم
األجنبية يف الرتاب التونيس ورسم صورة قاتمة ساهمت
صورة اإلعالم (تونس )7يف تكريسها ،يف املقابل استقطب
املركز السينمائي املغربي العديد من طلبات التصوير من
خالل تقديم العديد من التسهيالت لتساهم هذه اإلنتاجات
يف نرش صورة املغرب التي ستنعكس يف قطاعات أخرى
باإلضافة إىل توفري فرص تشغيل للتقنيني املغاربة.
•عدم اتضاح السياسة التكوينية للتقنيني السينمائيني
وطرق االنتداب التي ال تخضع غالبا ملستوى مؤهالتهم،
باإلضافة إىل عدم توفر فرص التشغيل الكافية لضمان
استمرارية العمل.
•االعتماد عىل بطاقة احرتاف لتقنيي السينما الشبان
كان بمثابة اإلجراء الجيد حفاظا عىل حقوق أهل املهنة،
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عبد اللطيف بن عمار
غري ّ
أن رشط الحصول عىل بطاقة احرتاف يف اإلخراج مرتبط
بمعاهد معينة حديثة النشأة .فما هو مصري القدماء الذين
اتبعوا مسارات جامعية أخرى؟ وكيف يمكن أن يكون مصري
ناشئ طامح إلنجاز أول فيلم؟
هنا تطرح العديد من األسئلة منها :هل أنه مطالب
بالتوسل لبعض رشكات اإلنتاج لكي يضمن الرشوط
املطلوبة؟ أم أنه يجب أن يكون له عالقات إلقحامه يف العمل
السينمائي الفعيل؟ وهل ّ
أن شهادات األستاذية يف السمعي
البرصي واملاجستري غري كافية للحصول عىل رخصة أو دعم
إلنتاج فيلم قصري؟ هي عىل األرجح سياسة إقصاء غري
واعية ّ
بأن املخرج السينمائي يجب أن يكون بالفعل متمكنا
من التقنية والفكر ،غري ّ
أن تاريخ الحركة السينمائية يف
تونس أثبت ّ
أن العديد ممن لم يدرسوا السينما يوما تشهد
ّ
فإن إقرار هذه اإلجراءات بقدر ما
لهم مسريتهم .وبالتايل
ّ
هي ضمان لحقوق هي اعتداء عىل حقوق كل مهتم باملجال
ّ
فإن إقصاء أصحاب الشهائد العليا
من إبراز قدراته ،وعليه
من حق التصوير السينمائي هو إبراز لخللني ال ثالث لهما:
إما خلل هذا التوجه أو خلل الشهائد العلمية.
•املحسوبية العلنية املوازية الشاملة لكافة القطاعات،
ومن بينها القطاع السينمائي حيث تخضع عمليات انتقاء
السيناريو ملعرفة شخصية من قبل املنتج الذي ال يعطي
الفرصة للشباب لقراءة السيناريو وتدعيمهم انطالقا
من القيمة الحقيقية للكتابة .بل هي يف الغالب مقاييس
ساهمت يف إنتاج أعمال سينمائية فاشلة لضعف السيناريو
يف العديد من األفالم القصرية .ويمكن أن نجد يف أحيان أخرى
ّ
تمت للنشاط السينمائي الفعيل بيشء ما
رشكات إنتاج ال
عدى انتظار قسط من الدعم إن وُجد.
كما ّ
أن املحسوبية والعالقات هي أساس العمل السينمائي
يف تونس حيث يشارك التقنيون من منطلق معرفة شخصية
كما هو الحال بالنسبة للممثلني الذين يعجّ بهم املعهد العايل
للفن املرسحي واللذين ال يأملون يوما يف فتح كاستينق جاد.
•عدم صدق الفعل الفني للعديد من املخرجني واملنتجني
الذين يعتربون السينما وسيلة للثراء الرسيع واالسرتزاق
من األموال الطائلة التي يتم خصمها عىل حساب متطلبات
الفيلم.
•التضخيم اإلعالمي يف ظل غياب اإلنتاجات الغزيرة التي
يمكن أن تنشط النقد السينمائي والبحوث السينمائية
الجامعية ،وغياب مصداقية النقد الخاضع يف العديد من
األحيان لإلشهار دون التناول الجدي للفيلم.
•عدم رقمنة النسخ الفيلمية املهددة بالتلف والتي حرمت
العديد من النقاد والباحثني من االطالع عىل تاريخ الحركة
السينمائية يف تونس وإعداد دراسات معمقة يف الغرض.
•ترسيخ عالقة التنافر بني السينما والتلفزيون.
•إنهيار دور بعض الجمعيات السينمائية من خالل
التضييق من ناحية ،وسوء الترصف من ناحية أخرى،
وغياب قانون جمعياتي مكرس للديمقراطية الفعلية.
•تدجني الكثري من املهرجانات السينمائية و"بيع"
البعض اآلخر للترصف األوروبي.
•الغياب الجيل للحضور السينمائي التونيس يف الخارج،
وهو نتيجة حتمية لخراب املنظومة السينمائية ،باإلضافة
إىل منابع دعم مشبوهة ومصادر تمويل أجنبية تكون
خادمة ألغراض إيديولوجية خفية.
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الشارع الثقافي

سينما

رضا الباهي

من منطلقات الوعي الفردي إلى رهانات
الحراك التحرري
 - 1منطلقات الوعي بضرورة
تأسيس سينما بديلة:
املقصود بالسينما البديلة يف هذا اإلطار هو باألساس
سينما النضال وااللتزام التي تقاوم تفيش السينما السائدة
والتجارية باألساس .فالسينما البديلة هي السينما املغايرة
والتي ترتكز عىل قيم صناعة الصورة الهادفة املهتمة
بالقضايا ،والتي تكون مرآة عاكسة النشغاالت املبدع قصد
تفعيل قلق الصورة الواقعية عرب صورة سينمائية مرتكزة
عىل الجمالية وصدق املوقف الفني .انطلقت السينما يف
تونس داخل رحم الغزو الكولونيايل لتساهم مالمح الوعي
برضورة ترسيخ فن سينمائي محيل مع مجهودات الراحل
الطاهر رشيعة الذي ناضل من أجل إرساء مرشوع سينمائي
وطني بتأسيسه للجامعة التونسية لنوادي السينما صحبة
العديد من مثقفي تونس آنذاك .شكلت فرتة الستينيات
شاهدا عىل مقاومة الغزو الثقايف الذي ّ
رسخه املستعمر
وكان تأسيس مهرجان سينما الهواة بقليبية سنة 1964
وأيام قرطاج السينمائية سنة  1966بمثابة التمهيد إلرساء
الثقافة السينمائية الفعلية ونرشها .مع ظهور جيل وعى
برضورة األخذ بزمام املبادرة جاءت أفالم عمار الخليفي
مرتبطة بالنضال والكفاح والتحرر الوطني لنقل صور
ّ
املسخرة
املالحم التونسية بالرغم من اإلمكانيات البسيطة
آنذاك .ولنئ انتقلت الصورة الفيلمية املحلية إىل معالجة
ّ
فإن الحركة السينمائية
قضايا اجتماعية تهتم بتلك الفرتة
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فيلم "يف بالد الشاق واق" لنرص الدين السهييل
ساهمت يف تأسيس مرشوع سينمائي جنيني يف محاولة
للقطع مع الهيمنة الثقافية لألجنبي.
لعبت حركة نوادي السينما دورا جوهريا يف تلك الفرتة
التي شهدت بروز التوجه اليساري والحركة الطالبية،
فكانت مثاال لاللتزام والنضال ونرش الثقافة السينمائية
الجادة وتحديد الدور الفعيل للصورة قصد تمتني االنتماء
الثقايف وتحقيق ممارسة ثقافية فاعلة .وقد اتخذت السينما
طابع املقاومة الثقافية التي انتهجها أغلب املخرجني والذين
دفعوا رضيبتها ،وهو ما مثل بداية القطيعة بني النظام
البورقيبي وهذه الحركة السينمائية .استمرت اإلسهامات
السينمائية الهامة لهذه الحركة غري ّ
أن املرشوع السينمائي
الوطني وبالرغم من بلوغ عنفوانه يف بعض األحيان ،إال ّ
أن
العوائق واإلكراهات قلصت دور هذه الجامعة السينمائية
يف مقابل تهميش دورها وتضييق الخناق وخاصة يف فرتة
النظام النوفمربي الذي قمع هذه الحركة وهمّ ش دورها إىل
ح ّد محاولة تدجينها وح ّلها.
لم تحد الجامعة التونسية للسينمائيني الهواة وحافظت
عىل أرضيتها الثقافية محاولة تطعيم احتياجات الواقع
السينمائي عرب تكوين أجيال سينمائية تقاوم التوجه
السوقي والتسييحي للسينما يف تونس عرب االلتزام بمبادئ
تقاوم البؤس اإلبداعي.
لقد تواصل النضال السينمائي مع العديد من املخرجني
الذين تربوا عىل صدق املوقف الفني وحاولوا بالتايل تقديم
صورة سينمائية مختلفة.

 - 2رهانات الحراك التحرري

•سينما الثورة:

شكلت الثورة التونسية حدثا تاريخيا سيبقى شاهدا عىل
عمق درجة الوعي التونيس من ناحية وعىل الدور الفاعل
للشباب يف تحديد خارطة املستقبل .فاألحداث التاريخية
ستكون دون شك ملهمة للعديد من املخرجني من زوايا
نظر متعددة عرب استثمار أحداث الثورة أو من خالل تفجري
املكبوتات الفكرية وتجاوز مكابح الفكر الحر.
•انتفاضة الصورة وآفاقها:
ّ
إن هذا الحراك التحرري سيساهم يف إنقاذ السينما يف
تونس من أحزان املايض من خالل تأصيل املفهوم الحقيقي
للفعل الجاد بعد فرتة من املخاض العسري .وال تتحقق
انتفاضة الصورة إال بانتفاض مثقفيها من خالل محاولة
إغناء املرشوع الوطني والتشبث بالقيم واألخالقيات
وإرساء ثوابت تقوم عليها سينمانا مثل الحرية والقطع
مع الرقابة وسياسة اإلقصاء والتهميش.
كما ّ
أن هذه االنتفاضة السينمائية املتوقعة ستفرز
ّ
فإن االلتفاف
وجوها سينمائية مهمشة ومغيّبة ،وبالتايل
لخلق سينما جديدة تعتمد عىل ممارسة ثقافية حرة بات
رضورة حتمية .عىل هذا األساس فإنه من الرضوري
مراجعة الصيغ ،واملقاييس ،والقوانني التي كانت تعتمد يف
عهد النظام البائد.
ورثنا البؤس والفقر ،غري ّ
أن اسرتجاع الكرامة والحرية
ّ
فإن بناء املنطلقات الجديدة هو توجه
أه ّم بكثري ،وبالتايل
محتوم نحو سينما بديلة تقطع مع اإلكراهات والعوائق
السابقة لتكرس للسينمائي التونيس القيود واألغالل الفكرية
وتستعيد ثقة املتلقي وتستجيب لطموحات املرشوع
الفكري والجمايل التونيس ...هي إذن ...ثورة فكر وانتفاضة
صورة ...صورة املايض التي تتطلع ملستقبل حالم.

صورة تتح ّدث

عندما انتصرت العساكر التونسية على جيش
روسيا القيصرية في حرب القرم ()1856 - 1854
في تقرير بعثه الجنرال {رشيد} قائد البعثة العسكرية
التونسية وقوامها عشرين الف جندي المُ شاركة في حرب
القرم ،بتاريخ  17نوفمبر  1855أخبر عن أوّ ل فتح لجنوده في
الحرب ،يقول « :وهي بلدة (ازورتي~ جورجيا) يسكنها القرج
المسيحيون بعد ّ
أن ف ّر منها الروس اثر هزيمتهم النكراء
امام عساكرنا التونسية المظفرة حيث تمكننا من قتل اكثر
من  400جندي روسي واكتسحنا مدينة ازورتي ،وهي بلدة كبيرة
بها ما يزيد عن  200دار وبها مساكن مبنية بالحجر وكنائس
ومكاتب وبها سوق عظيمة أحرقها أهلها عند فرارهم ،وحين
دخلت العساكر التونسة حينها للمدينة رفعوا بها ال ّلواء وأقاموا
بها اآلذان لصالة الوقت ...
اثر ذلك حضر قائد العساكر العثمانية عمر باشا وس ّر سرورا

شديدا بهذا النصر على الروس وأثنى على بسالة وانضباط
العساكر التونسة في القتال»...
المرجع  /رسائل الجنرال رشيد قائد البعثة العسكرية
التونسة في حرب القرم .1855
عن إسكندر سكان ذاكرة شاشية
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الشارع ا لثقافي
فيلم "نصف روح" لمروان الطرابلسي من
انڤلترا إلى باكستان ومنها إلى باريس

سينمائيات
إعداد :

ظافر العابدين رئيس لجنة
تحكيم األفالم القصيرة
بمهرجان البحر األحمر
أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدويل
بالسعودية عن تنظيم مسابقة جديدة لألفالم القصرية
الهادفة إىل دعم صانعي األفالم واملبدعني ،يف إنتاج أعمال
سينمائية جديدة خالل  48ساعة.
واملرشوع هو ثمرة تعاون بني املركز الثقايف الفرنيس
والقنصلية الفرنسية يف جدة ،والسفارة الفرنسية يف
الرياض واملهرجان.
ويشمل التحدّي صانعي األفالم املبتدئني لتشجيعهم
عىل كتابة فيلم قصري وتصويره وإنتاجه خالل يومني
فقط ،ويرتأس لجنة التحكيم املمثل واملخرج واملنتج
التونيس الحائز عىل عدة جوائز ظافر العابدين ،كما تض ّم املخرج والصحايف املرصي وائل أبو
منصور ،واملخرج وكاتب السيناريو الفرنيس الحائز عىل جوائز عاملية كلود موريراس.
يذكر أن النجم ظافر العابدين فاز مؤخرا بجائزة افضل ممثل يف مهرجان "روتردام" للفيلم
العربي بهوالندا عن دوره "حبيب" يف فيلم "غدوة" وهو عمل روائي طويل من اخراجه و كتابته
وإنتاجه ويتطرق الفيلم اىل موضوع العدالة االنتقالية يف تونس بعد الثورة ويدعو اىل كشف
الحقائق املتعلقة بانتهاكات حقوق االنسان ثم الذهاب اىل املصالحة بعد املحاسبة وتحصل الفيلم
عىل جائزتني سابقا هما جائزة اتحاد النقاد يف مهرجان القاهرة السينمائي يف دورته ال 43وجائزة
النقاد يف الدورة االوىل ملهرجان البحر االحمر
باململكة العربية السعودية.

حقق هذا الفيلم نجاحا كبريا يف شباك التذاكر
يف أمريكا الشمالية منذ عرضه يف شهر جويلية
الفارط ،ما يعني أنه حقق أيضا إيرادات عالية
قاربت الـ  280مليون دوالر ولكنه واجه رفضا يف
العديد من الدول العربية.
ويكمن السبب يف أنه يطرح موضوع املثلية
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رغم أنه ال يتضمن أي مشاهد رصيحة يف هذا االتجاه.
وذكرت الدول التي رفضت عرضه أن قراراتها جاءت للحفاظ عىل
القيم املجتمعية واألخالق الحميدة ومنها البحرين والكويت ومرص
منير الفالح
والسعودية وقطر واألردن.
الفيلم من إنتاج رشكة مارفل وهو من أفالم الفنطازيا والقوى
الخارقة للطبيعة بطلها شخصية ثور.
وحدها اإلمارات سمحت بعرض الفيلم وكانت قد أعلنت قبل ستة أشهر بأنها لن تفرض أي
رقابة عىل األفالم التي تعرض يف دور السينما املحلية رشط تضمينها تنبيها عمريا أي أن يكون
مسموحا ملن يف الحادية والعرشين وما فوق بمشاهدته ال غري.
الفيلم هو الجزء الرابع من سلسلة أفالم من النوع نفسه وهو من تأليف جينفري كايتن
روبنسون وتايكا وايتيتي ،ومن بطولة كريس هيمسوورث ،ناتايل بورتمان ،كريستيان بيل
وغريهم.

يواصل الفيلم الروائي القصري للمخرج الشاب
مروان الطرابليس رحلته بني املهرجانات السينمائية
العاملية وهذه املرة سيكون حارضا يف النصف األول
من هذا الشهر بأنڨلرتا للمشاركة يف Liff-Off
 Global Network Sessionالتي انطلقت يوم  1أوت
وتتواصل إىل  15من نفس الشهر .
بعدها سيشارك مروان الطرابليس يف مهرجان
 Ghandhara indépendant film festivalالذي
سينعقد بمدينة إسالماباد بباكستان من  8إىل 15
سبتمرب القادم .
ثم سيشارك مخرجنا التونيس الشاب يف مهرجان
"إفريقيا تصنع سينيمائها الذي سينعقد بعاصمة
النور باريس يف الفرتة الفاصلة بني  30سبتمرب و8
أكتوبر القادم.
يذكر أن فيلم " نصف روح" من بطولة املرسحي
عبدالقادر بن سعيد والطفلة آمنة الحلفاوي ،وتدور
أحداثه حول األب ناجي وابنته أمل يقطنان بمصنع
قديم كائن يف أطراف املدينة ،يفقد األب وظيفته لكنه يضط ّر لجمع األشياء القديمة وبيعها ليظل
عىل قيد الحياة ،وذات يوم تصاب ابنته بورم يف الدماغ ،فيق ّرر اجتياز امتحان استمع إليه يف إعالن
حول تجارة األرواح.
يقول مروان الطرابليس" :نعيش يف وقت لم يعد فيه البرش ذا قيمة ،وأصبح التهميش يف املجتمع
هو القاعدة وأصبح املال هو الحاكم للعالم دون تردد".
وأكد أن العمل يس ّلط الضوء عىل قيمة البرش التي فقدت معناها وأصبحت اليوم سلعة تُباع
وتُشرتى ،مضيفا أن الفيلم ينطلق من ترجمة هذه املشاعر لنقد العالم املادي من منظور فلسفي
ميتافيزيقي.

على خالف تونس:
دول عربية تمنع
عرض فيلم "ثور:
الحب والرعد"
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سلمى حائك تأمل تجسيد دور إمرأة عربية في أحد
أفالمها القادمة
أكدت املمثلة املكسيكية ذات األصول
اللبنانية سلمى حايك خالل لقاء يف مهرجان
أجيال السينمائي بالدوحة ،عىل إهتمامها
بقضايا املرأة يف العالم العربي ،مشرية إىل
أنها تتفاوض مع رشكة "كابل األمريكية"
لعمل مسلسل تقدم من خالله شخصية إمرأة
مرصية.
وأستطردت حول رغبتها منذ سنوات يف
تقديم شخصية إمرأة عربية قائلة :أتمنى
ذلك ولكن هناك إشكالية تؤرقني وهي أي
دور وأي شخصية للمرأة العربية يمكن أن
ألعبها ،فالخوف ينتاب املنتجني واملخرجني يف
هوليوود من تقديم صور للمرأة العربية ،حتى
ال تحدث مشاكل ،ولذلك يستسهلون صورة
الرجل العربي الرشير من دون اإلقرتاب للمرأة
ً
خوفا من الدخول يف فخ اإلنتقاد ،أو
العربية
ظهور الصورة عىل غري ما يجب أن تكون.
وأبدت سلمى حايك ترحيبها بأية فكرة أو شخصية عربية يمكن أن تعرض عليها
لتقديمها من خالل فيلم سينمائي ،وأنها تبحث عن إنتاج سلسلة سينمائية تالمس
قضايا املرأة يف العالم وخاصة املرأة العربية ،وأعلنت إستعدادها عندما تجد قصة إمرأة
عربية تصلح للسينما العاملية ،أن تنتج العمل فنيا ً وتلعب دور البطولة فيه بمساعدة
مؤسسة الدوحة لألفالم ،تماما ً مثلما أعربت عن اعتزازها باملشاركة مع "الدوحة لألفالم
" عندما حولت كتاب "النبي" لألديب اللبناني جربان خليل جربان إىل فيلم رسوم متحركة،
أنجزه عدد من الفنيني واملمثلني واملخرجني العامليني.

إمبر هيرد تعلن
إفالسها
شغلت قضية آمرب هريد وجوني
ديب الرأي العام العاملي يف الفرتة
األخرية ،حيث كسب ديب القضية يف
النهاية بعد رصاع دام يف املحاكم ألكثر
من  6أسابيع متتالية ،وصدر الحكم
بإدانة آمرب بتهمة التشهري بزوجها،
وإلزامها بدفع تعويض قدره  15مليون
دوالر.
وأكدت عدة تقارير لصحف عاملية
إفالس آمرب هريد ،حيث تقدمت بطلب
تعلن فيه اإلفالس ،وذلك بعدما أصبحت
غري قادرة عىل دفع تعويض طليقها
جوني ديب ،وال يمثل هذا األمر مفاجأة حيث أكد فريق آمرب القانوني يف أكثر من مناسبة عدم
قدرتها عىل دفع مبلغ التعويض.
يذكر أن آمرب تقدمت بدعوى استئناف للحكم بمحكمة فريفاكس بوالية فريجينيا األمريكية
منذ عدة أسابيع ،وطالبت خالله بإلغاء الحكم الصادر ضدها أو تغيريه ،وذلك بعد توجيهها
اتهامات مبارشة بأن طليقها جوني ديب ،أدىل بترصيحات تُيسء إىل سمعتها ،والتي كانت غري
مدعومة بأدلة كافية إلدانة هريد.
وحسبما نرشت عدة صحف أجنبية فإن األمر بالنسبة لجوني ديب ال يتعلق باملال ،حيث سبق
ورد أحد محامي ديب يف ترصيحات صحفية عندما سئل عن مخاوف هريد من أن تصبح فقرية،
وقال وقتها أن ما فعله جوني كان لرغبته يف استعادة سمعته وقد فعل ذلك وكان فوزا كامال
لجوني دون التفكري يف املال.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي
فيلم "السباحون" لسالي الحسيني
يفتتح مهرجان تورنتو السينمائي

سينمائيات
إعداد  :منير الفالح

يكتسب انعقاد مهرجان تورنتو
السينمائي هذا العام أهمية خاصة .فبعد
دورة سابقة اتسمت بنوع من الهدوء بسبب
تقييدات جائحة كورونا تشهد دورة هذا العام
حضورا كامال بمشاركة  260فيلما منها
تسعة تُعرض ألول مرة.
اختار املهرجان فيلم "السباحون" لسايل
الحسيني وهو من إنتاج نيتفليكس كفيلم
لالفتتاح .والفيلم عن قصة لجوء سباحتني
سوريتني ومعاناتهما.
يذكر أنه من أهم الشخصيات التي سيستقبلها املهرجان هذا العام ألول مرة املخرج املعروف
ستيفن سبيلبريغ .فهذه أول مرة يحرض فيها مهرجان تورنتو وسيشارك فيه بفيلمه األحدث الذي
سيُعرض ألول مرة أيضا تحت عنوان "ذا فيبلمانز" وهو فيلم سرية ذاتية تقريبا عن عالقة املخرج
بوالديه يف صباه وكان يعيش يف والية أريزونا التي شهدت تنامي ولعه بفن السينما واإلخراج.
من النجوم الذين سيحرضون املهرجان أيضا جنيفر لورنس ونيكوالس كيج وجيسيكا
تشاستني ورالف فيني وايما تومبسون وايثان هوك ومورغان فريمان ودينزل واشنطن وفيوال
ديفيز وغريهم كثريون.
الدورة الحالية هي السابعة واألربعون وتنعقد بني  8و18سبتمرب املقبل.
يتناول فيلم السباحون قصة حياة الالجئتني السوريتني يرسا وسارة مارديني ويتتبع قصة
الشقيقتني أثناء هربهما من سوريا بسبب الحرب ،عام  ،2015ورحيلهما من تركيا إىل أملانيا عرب
البحر ،حسبما ذكرت وسائل إعالم أمريكية.
ً
وكانت السباحتان قد تمكنتا من إنقاذ  20الجئا كانوا معهما عىل متن قاربهم الذي أوشك عىل
الغرق .وحينها سبحت سارة مارديني إىل الشواطئ اليونانية وهي تسحب القارب مع شقيقتها
مدة ثالث ساعات.
واستغرقت رحلة الشقيقتني املثرية  25يوماً ،وانتقلتا خاللها من بريوت يف لبنان لعبور بحر
إيجة يف تركيا قبل الوصول يف نهاية املطاف إىل أملانيا.
والفيلم من بطولة الشقيقتني اللبنانيتني “منال وناتايل عيىس” .ويشارك فيه ممثلون
مشهورون من العالم العربي.
ومن املشاركني يف الفيلم ،املرصي “أحمد مالك” والسورية “كندة علوش” ،إىل جانب الربيطاني
“جايمس كريشنا فلويد” ،والربيطاني من أصول سعودية “نائل تزيجاي”.
باإلضافة إىل هؤالء يشارك يف الفيلم الربيطاني من أصول صومالية “إملي راشد علمي” ،واألملاني
“ماتياس شفايغوفر”.
ويشارك يف إدارة املرشوع املخرجة املرصية – الويلزية “سايل الحسيني” ،التي أخرجت فيلم
“أخي الشيطان” عام .2012
وتنتج “نتفليكس” الفيلم بالتعاون مع “إيريك فلنر” و“تيم بيفان” و”عيل جعفر” و “تيم
كول” من رشكة “ووركينغ تايتل” الربيطانية لإلنتاج السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم
المخرجة كاملة أبو ذكري بمنحها جائزة
فاتن حمامة للتميز في دورته الـ 44
قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدويل ،منح املخرجة القديرة
كاملة أبو ذكرى ،جائزة فاتن حمامة للتميز ،خالل فعاليات دورته الـ
 ،44املقرر إقامتها يف الفرتة من  13إىل  22نوفمرب املقبل ،وذلك تقديرا
ملا قدمته طوال مسريتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن
املايض.
وعلق الفنان الكبري حسني فهمي ،رئيس مهرجان القاهرة
السينمائي ،عىل قرار التكريم قائال إن كاملة أبو ذكرى ،مخرجة
موهوبة لها بصمة مميزة يف كل عمل أخرجته وأرشفت عىل صناعته ،لذا وجب تكريمها من قِ بل
مهرجان يُقدر الفن ويدعم صانعيه ،ليس يف مرص فقط وإنما يف العالم كله.
يف نفس السياق ،كشف املخرج أمري رمسيس ،مدير املهرجان ،أن الدورة املقبلة ستشهد احتفاء
بأهم األعمال السينمائية لكاملة أبو ذكرى ،مشريا إىل أنه يتم حاليا العمل عىل تحضريات خاصة
بالتكريم ،ومن املقرر الكشف عنها خالل األسابيع القليلة املقبلة.
من جانبها ،قالت كاملة أبو ذكري ،إن نبأ تكريمها فاجأها وأسعدها كثريا ،بل ومنحها دفعة
كبرية لتقديم أفضل ما بوسعها للجمهور ،خاصة وأن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية،
التي كانت دائما مثاال يُحتذى به لكثري من الفنانني يف مجايل السينما والتلفزيون ،إذ أنها فنانة
كبرية نالت احرتام وحب الجمهور من خالل موهبتها وذكائها واحرتامها لذاتها ولجمهورها عىل
املستويني الفني واإلنساني ،فيما توجهت بالشكر إلدارة املهرجان التي اختارتها لتكون ضمن أحد
مكرمي الدورة املقبلة.
كاملة أبو ذكرى ،مخرجة مرصية لها العديد من األفالم السينمائية البارزة من بينها "سنة
أوىل نصب" الذي يعد أول أعمالها والذي تم إنتاجه عام  ،2004ومن ثم توالت األفالم حيث أخرجت
"ملك وكتابة" و"عن العشق والهوى" عام " ،2006واحد صفر"  18" ،2009يوم" يف ،2011
و"يوم للستات" .2016

www.acharaa.com

38

خمسة أفالم عربية في الدورة 79
لمهرجان البندقية السينمائي

البندقية
مهرجان
السينمائي يف نسخته الـ ،79التي من املقرر أن تنطلق
خالل الفرتة من  31أوت وحتى  10سبتمرب املقبل؛
كشفت إدارته عن تفاصيل األعمال العربية املشاركة
يف النسخة املنتظرة ،وفيما ييل نظرة رسيعة عىل تلك
األفالم.
يف قسم آفاق باملهرجان ،يشارك املخرج الجزائري
رشيد حامي بفيلمه الروائي الطويل الثاني “For My
 ،”Countryوالذي تدور أحداثه حول شاب يدعى عيىس
السعيدي ،وهو ضابط رشطة شاب يبلغ من العمر 23
عامً ا من أصل جزائري تويف خالل طقوس املدرسة الفرنسية العسكرية ،ويجد شقيقه الكبري
إسماعيل نفسه يتوىل قيادة ترتيبات الجنازة ،والفيلم مأخوذ من مأساة شخصية عاشها املخرج
بنفسه يف عام  2012بحسب ما تردد ،وبالرغم من أن جنسية الفيلم فرنسية ،إال أن الجمهور
اعتربه أحد أبرز املشاركات املميزة للنجوم العرب باملهرجان.
املخرجة السورية سؤدد كعدان تشارك هذا العام يف قسم  ،Horizons Extraبفيلم “نزوح”
والذي يقوم ببطولته كل من النجمة كندة علوش وسامر املرصي وهالة الزين ،واحتفى جمهور
كندة بهذا الخرب الجيد ومشاركتها يف املهرجان املنتظر ،وتدور أحداثه يف سوريا خالل رصاعات
السنوات املاضية ،حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة “هالة زين” ذات الـ  14سنة ،لتنام
بعدها ألول مرة تحت النجوم ،وتقيم صداقة مع عامر “نزار العاني” الصبي باملنزل املجاور ،ومع
تصاعد العنف تُرص والدتها هالة “كندة علوش” عىل الرحيل وتدخل يف رصاع مع زوجها معتز
“سامر املرصي” الذي يرفض أن يتحول لالجئ ويمنع عائلته من ترك املنزل.
فيما تشارك املخرجة املرصية كوثر يونس بفيلم “ ”My Girlfriendيف مسابقة األفالم
القصرية بقسم آفاق ،ويونس هى إحدى املخرجات الشابات الواعدات التى حققت نجاحا منذ
فيلمها األول وأثبتت قدرة ورؤية سينمائية وشخصية داخل الوسط السينمائى ،وهى مخرجة
مرصية درست اإلخراج السينمائى ىف املعهد العاىل للسينما ىف القاهرة ،وحظى فيلمها األول “هديّة
من املاىض” بإشادة واسعة من الن ّ ّقاد ىف مختلف املهرجانات السينمائية املح ّلية والدوليّة.
أما املخرج العراقي أحمد دراجي فيشارك يف مسابقة  Horizons Extraبفيلمه الجديد “جنائن
معلقة” ،وعن فكرة وقصة الفيلم وخطوطه الدرامية ،يؤ ّكد الدراجي أن “فكرة الفيلم ذات أبعاد
إنسانية واجتماعية ،ربما غري تقليدية ،لكنها تع ّد من آثار الغزو األمريكي للعراق ،فهو مستوحى
من أحداث حقيقية حصلت أيام الرصاع الطائفي وتواجد القوات العسكرية األمريكية املحتلة يف
بغداد”.
وتدور قصة فيلم “جنائن معلقة” حول صبي اسمه أسعد يبلغ من العمر أحد عرش عاما،
يعمل مع شاب اسمه طه يف موقع كبري للطمر الصحي يف أحد أحياء بغداد ،ويف أحد األيام يستيقظ
ّ
لشق طريقهما إىل الطمر (مكب نفايات) ،والذي هو
الصبي وصديقه مع أول دعوة إىل الصالة
عبارة عن خليط سام من تالل النفايات التي تحشو معدة األرض ،حيث تحتضن املئات من
العائالت ،ليعثر املراهق أسعد عىل روبوت دمية أمريكية بحجم إنسان ويعرضها عىل طه كهدية
إلشباع رغباته العاطفية ،ليهاجمه طه بتهمة خرق األعراف والقوانني األخالقية.
بينما يختتم فيلم “ملكات” للمغربية ياسمني بنكريان فعاليات أسبوع النقاد املقام عىل هامش
املهرجان وتدور أحداثه حول  3سيدات يتعرضن ملالحقة الرشطة يف رحلة هروبهن الطويلة عرب
التضاريس الحمراء الوعرة والوديان املليئة باألزهار للوصول إىل ساحل املحيط األطليس ،كما يشار
إىل أن املخرجة الشابة ياسمني بنكريان قدمت قبل فيلمها الطويل “ملكات” أول فيلم قصري لها
تحت عنوان “ساعة الشتاء” سنة .2018

كندة علوش في فيلمين
مهمين سيتم طرحهما
هذه الصائفة
انتهت كندة علوش منذ فرتة من تصوير فيلمني تشارك
بهما يف مهرجاني تورنتو وفينيسيا ،وذلك بعد أن حققت
نجاحا كبريا بمسلسل ستات بيت املعادي ،الذي شاركتها
بطولته إنجي املقدم ،تارا عماد ،وإنجي كيوان ،ومن إخراج
محمد سالمة.
وتصدرت كندة علوش يف الساعات األخرية "تريندات
السوشيال ميديا" ومؤرشات البحث ،لتقديمها فيلمي نزوح و ،The Swimmersحيث يعرض
األول ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي بإيطاليا يف  6سبتمرب املقبل ،فيما يعرض The
 Swimmersخالل حفل االفتتاح ملهرجان تورنتو السينمائي الدويل يف كندا يوم  8سبتمرب املقبل.
وتدور أحداث فيلم نزوح يف سوريا ،حول الرصاعات التي نشبت يف السنوات املاضية ،حيث
يدمر صاروخ سقف منزل إحدى الفتيات وتدخل يف العديد من الرصاعات خالل األحداث ،ومع
تصاعد العنف تُرص والدتها عىل الرحيل عن البالد فيما يرفض زوجها التحول إىل الجئ ويمنع
عائلته من ترك املنزل ،ويشارك كندة يف البطولة سامر املرصي ،والعمل من إخراج سؤدد كعدان.
أما فيلم  The Swimmersفيستعرض القصة الحقيقية لألختني السباحتني يرسا وسارة
مارديني ورحلتهما املذهلة من الجئتني من سوريا التي شهدت دمارا بسبب الحرب وصوال إىل أن
صارتا بطلتان يف أوملبياد ريو دي جانريو .2016
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في قاعاتنا السينمائية
إعداد :

العمل الذي تغري اسمه مرتني قبل “أشباح أوروبا”،
املرة األوىل حمل اسم “حجر اإلسكندر” ،والثانية “عقدة
الخواجة”؛ يشارك يف بطولته إىل جانب هيفاء وهي كل من
منير الفالح
أحمد الفيشاوي ،ومصطفى خاطر ،وأروى جودة ،وعباس
أبو الحسن ،وأحمد داوود .والقصة من تأليف كريم فاروق،
وسيناريو وحوار أمني جمال ،ومحمد أبو السعد ،ورشيف يرسي ،وإخراج محمد حماقي يف أوىل
تجاربه اإلخراجية.

تشهد القاعات التونسية منذ بداية شهر أوت
برمجة أحدث أفالم املمثل الهوليوودي براد بيت
الحامل لعنوان "القطار الرسيع "BUllet train
ويتزامن عرض هذا الفيلم يف قاعاتنا مع بداية
عرضه يف الواليات املتحدة وباقي دور السينما يف
العالم.
تدور أحداث الفيلم عىل متن قطار فائق الرسعة،
ينتقل  5من القتلة املأجورين يف رحلة لتنفيذ مهمة
دون معرفة أحدهم باآلخر ،ورسعان ما يكتشف
أن هناك عامل مشرتك يجمعهم جميعً ا باملهمة
املطلوب إنجازها .الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ :ديفيد ليتش
وﺗﺄﻟﻴﻒ :كوتارو إيساكا (الروائية األصلية)
وزاك ألكويتش(السيناريو) وقام بالبطولة فيه كل
من براد بيت وجوي كينج ورون تايلور جونسون
وبريان تايري هنري وومرياج جربيك وساندرا
بولوك..
أقتبست قصة فيلم براد بيت الجديد من رواية
 Maria Beetleتأليف الكاتب الياباني كوتارو
إيساكا .وتدور القصة حول مجموعة من القتلة
املحرتفني خالل رحلة بالقطار ،حيث يحاول كل
ً
ً
منهم تنفيذ مهمة مختلفة ،لكن ال يستغرق األمر وقتا طويال حتى يدرك القتلة أنهم ليسوا القتلة
الوحيدين .ويكتشفون أن مهامهم الفردية مرتبطة ببعضها البعض ،حيث ُكلف القتلة باستعادة
حقيبة غامضة ،وهذا يعني أن كل قاتل لديه الكثري من األسباب لعدم الثقة بزمالئه واالعتقاد بأنه
ً
هدفا لقاتل محرتف آخر.
قد يصبح
الفيلم من نوعية "االكشن " الكوميدي ويجسد فيه براد بيت دور البطولة  ،لكنه حاز انتقادات
أكثر مما حاز اإلعجاب ،وقد قالت عنه وول سرتيت جورنال ومجلة ڤانيتي فري الفنية :إن القطار
الرسيع -اسم الفيلم -قد خرج عن قضبان السكة الحديدية ،كناية عن أنه لم يحقق النجاح
املنشود.
فيلم  Bullet Trainكما بينا ذلك سابقا مأخوذ عن رواية يابانية مشهورة للكاتب كوتارو
إيساكا ،ولكن تم إجراء تغيريات كبرية من قبل كاتب السيناريو زاك أولكويكز ،وقد قالت املجلة
األمريكية يف نقد الفيلم :تم أخذ القصة الرئيسة من الرواية اليابانية يف الفيلم لكن تم حشوه
بالتشنجات الالإرادية واملواقف الكوميدية املحفوظة من سبعينات القرن املايض.
وتابع التقرير :يلعب براد بيت دور مجرم مقابل أجر ويحمل لقب ليدي باغ ويريد أن ينجز
مهمته وهي استعادة حقيبة من قطار لكن هناك شخصيات غامضة أخرى يف القطار ستمنعه
من القيام بذلك.
وأضاف :من ضمن الشخصيات الغامضة يظهر املمثالن رون تايلور جونسون ،وبريان تايري
هنري ويتحدث أحدهما بلكنة يُفرتض أنها بريطانية ،لكنه يفشل يف إتقانها وهو ما يثري اإلزعاج.
أما عن التمثيل فقد ظهر براد بيت وتايلور جونسون يف بعض املشاهد القليلة بشكل جيد،
ً
طويل ويغلب عىل الفيلم طابع التمثيل املشوش واالرتباك والنكات غري
لكن تلك اللحظات لم تدم
ً
وأيضا الحوار الفلسفي واإلنساني الفارغ.
املضحكة
ً
ويتضمن الفيلم أيضا مشاهد قتال ال تعد وال تحىص بشكل مريض إىل حد ما ،لكن من املفرتض
أن تكون أفضل ،أما نهاية الفيلم ،فبدون حرق األحداث ،لم تكن أفضل من بدايته .واختتمت املجلة
نقدها عن فيلم براد بيت قائلة :فيلم  Bullet Trainليس سيئًا فحسب بل أسوأ من ذلك.

هيفاء وهبي تعود لتونس
هذه الصأئفة بفيلم
"أشباح أوروبا"

www.acharaa.com

غدا األربعاء  10أوت يبدأ عرض فيلم "أشباح
أوروبا" يف دور العرض السينمائي ببالدنا حسب
ما أعلنه موزع الفيلم يف تدوينة عىل حسابه يف
فايسبوك علما وأن الفيلم منع عرضه يف مرص إثر
الخالفات القانونية بني بطلته هيفاء وهبي واملنتج
محمد الوزيري والتي أدت ملنع إصدار تراخيص
عرضه تجاريا.
يعد فيلم “أشباح أوروبا” بمثابة عودة هيفاء
وهبي للعمل يف السينما املرصية ،بعد غياب استمر
ثماني سنوات منذ أن قدمت فيلم “حالوة روح” عام
 2014مع املخرج سامح عبد العزيز.
وتدور أحداث الفيلم حول ثالثة أشقاء؛ هم هيفا
وهبي ،أحمد الفيشاوي ،مصطفى خاطر .يعيشون
يف مرص يف حال اقتصادية ضعيفة ،لهم ثالثة توائم يعيشون يف أوروبا .وتقوم هيفاء بدور فتاة
تعيش يف حي شعبي يف وسط البلد ،وشقيقتها التي تعيش يف أوروبا تنوي العودة إىل مرص ،ويلعب
املمثل مصطفى خاطر ،دور سائق حافلة يف مرص ،ويعاني اقتصادياً ،فيما يجسد توأمه شخصية
مهندس كمبيوتر كبري يف أوروبا ،وتحدث بعض املفارقات بسبب هذه الفوارق الطبقية.

الفيلم السينغالي
"سالوم " في عرض خاص
بقاعة مدار قرطاج

عودنا الساهرون عىل الربمجة السينمائية
بقاعة مدار قرطاج عىل التنويع يف اإلختيار
وتخصيص حيز هام لسينما أخرى غري متداولة يف
القاعات التجارية .
هذه املرة أتحفت جمهور أحباء السينما
الجيدة والجادة واملختلفة شكال وموضوعا بطرح
الفيلم السينغايل سالوم الذي قام بإخراجه ا ُملخرج
الكونغويل جون لوك هريبيلو..
مدة عرض فيلم “سلوم “  82دقيقة وانجز سنة
 2021وقام بإخراجه :جان لوك هريبيلو ...هو فيلم
إثارة غامض ومتعدد األصناف ،يمزج بني السياسة
الثورية والظواهر الخارقة للطبيعة ،وهو من بنات
أفكار املخرج جان لوك هربيلو املعروف بمسلسله
اآلرس عىل نتفليكس “ساخو ومانجان”.
عرض الفيلم ألول مرة يف مهرجان تورونتو السينمائي الدويل .تجري أحداثه عىل خلفية
انقالب غينيا بيساو املدعوم عسكريًا عام  ،2003حيث يقوم ثالثي من نخبة املرتزقة بانتشال
تاجر مخدرات وبضائعه من الفوىض ويأخذوه إىل داكار يف السنغال .ينحرف مسار رحلة الهرب
ويعلقون يف دلتا سني-سلوم ،وهي منطقة حافلة باألساطري والغموض ،حيث يواجه املرتزقة
عدوًا لم يكن يف الحسبان ،قادمً ا من األساطري املحلية.

"كيرة والجن " يواصل
نجاحاته في القاعات
التونسية
أعاد فيلم " كرية والجن" النجمة هند صربي إىل
جمهورها يف تونس املتعطش ملشاهدة ٱخر أعمالها
السينمائية .
"كرية والجن " يستلهم روح املقاومة الشعبية
للمرصيني ضد االحتالل االنڨليزي وحكايته
مستوحاة من قصص حقيقية ألبطال قاوموا
اإلنڨليز ،الفيلم الذي استغرق تصويره نحو 3
أعوام تقريبا والذي توقف تصويره بسبب جائحة
«كورونا» ،تدور أحداثه إبان ثورة  1919مع تصاعد
املقاومة الشعبية يف مرص ضد االحتالل اإلنڨليزي.
من خالل شخصية الطبيب أحمد كرية (كريم
عبد العزيز) الذي كان والده أحد املحكوم عليهم
باإلعدام يف حادثة دنشواي الشهرية عام 1906
والذي قرر منذ ذلك الوقت أن ينتقم من اإلنڨليز ويعمل يف رسية ،بينما يظهر لإلنڨليز وللمقربني
له بما فيهم زوجته أنه موال لهم.
والشخصية الثانية هو عبدالقادر الجن (أحمد عز) الذي يتاجر يف معسكر لإلنڨليز ويتعاطى
الهريوين ويدمن الكحول ،لكن حادث مقتل والده "أحمد كمال" جعله هو اآلخر ينضم إىل املقاومة،
ومعهما العديد من الشخصيات يجتمعون عىل مقاومة املحتل ،منهم امرأة مسيحية دولت فهمي
(هند صربي) ضمن خلية املقاومة ،وكذلك رجل يهودي ابن عائلة ثرية إبراهيم (أحمد مالك)
ومعهم الهلباوي (سيد رجب) وآخرون.
ويتحدث كريم عبدالعزيز عن الفيلم قائال ":الفيلم يقدم حقبة مهمة جدا يف تاريخ مرص،
وهي فرتة أحداث ثورة  ،1919وما قبلها حتى حدثت ،وذلك من خالل الشخصية التي أقدمها وهي
شخصية حقيقية تدعى "أحمد كرية" .هو فدائي مرصي من رجال سعد زغلول ويعترب الذراع
األيمن لجمال فهمي ،وهو من رجال املقاومة ويعمل كيميائيا ،وكان يتودد كثريا لإلنجليز وتركوا
له املعامل التي صنع بها السالح الذي قتلهم به .فهي شخصية مغرية جدا فقد تقبل العديد من
اإلهانات من أهله من أجل حبه لبلده .ولكن ما جعلني أتعاطف مع الشخصية أنه ُقتل ودفن يف
تركيا ،وليس يف مرص".
ويضيف عن لقائه يف الفيلم بالنجمة التونسية هند صربي":أنا محظوظ بالعمل مع هند
صربي وكان أول لقاء جمعنا يف "الفيل األزرق  "2وإن كنت أتمنى الحقيقة أن نعمل معا منذ زمن،
فقد شعرت أننا نعرف بعضنا منذ  100عام ،وقد شعرت بذلك يف أَول مشهد يف "الفيل األزرق ،"2
وكنت أتمنى العمل معها والتعرف عليها منذ سنوات طويلة".
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الدورة األولى لملتقى
مدينة الثقافة الدولي
للنحت على الرخام
(مسرح أوبرا تونس):

فنانون نحاتون
يستنطقون الرخام
يف تعبريات برصية
وجتريدية خالدة

هريويش ميويش من اليابان قطع
مسافة 10417كلم ليشارك يف امللتقى

د .فوزية ضيف هللا  -أكاديمية بجامعة المنار
تختتم اليوم املوافق للتاسع من شهر أوت  2022الدورة
التأسيسية األوىل للنحت عىل الرخام ،التي ينظمها مرسح أوبرا
تونس تحت إرشاف وزارة الشؤون الثقافية ،يف إطار االستعداد
الحتضان تونس لندوة طوكيو الدولية للتنمية يف افريقيا (TICAD
.)08
وقد شارك يف هذه الدورة  18فنانا :من تونس يشارك كل من
عبد العزيز كريد ،أيمن بومنجل ،بريم العوني ،خالد فقي ،حمدة بن
سالم ،محرز اللوز ،محمد بوعزيز ،محمد سحنون ،مراد بريكة،
سيف بن حماد .فضال عن مشاركات أجنبية من مختلف دول
العالم :حسن جبار (العراق) ،إياد صبّاح (فلسطني) ،هريويش
ميويش (اليابان) ،خالد عبد الله مرغاني (السودان) ،روالن هوفت
(أملانيا) ،صالح الدين أحمد محمّ د حمّ اد (مرص) و طاهر هدهود
(الجزائر).
وعرب النحاتون التونسيون عن حاجتهم إىل مثل هذه التظاهرات
يف تونس ،والتي تشكو نقصا واضحا ،ومن جهته عرب محرز اللوز
(فنان نحات من صفاقس) وأستاذ جامعي سابقا باملعهد العايل
للفنون الجميلة بتونس منذ  ،2002عن سعادته باملشاركة ،فهذا

الفنان النحات عبد العزيز كريد

امللتقى فيه خربات مختلفة ،كل فنان له نوع من الخربة ويمكنه
أن يستفيد من خربات اآلخرين بالتواصل والتفاعل .تخضع
املمارسة النحتية إىل طرق اكتشاف املادة وطرق لتناولها وتعرب
عن طريقة التفكري .وينبغي أوال دراسة كيفية الولوج اىل النموذج
(املاكات) .يدعو النحات محرز اللوز من جهته الجميع اىل اكتشاف
عالم النحت ،للتعرف عىل كيفية االنتقال من الرخام الخام الصلب
اىل الرخام املنحوت .والتمعن يف شكل املنحوتة التعرب عن موضوع
معي أوعن تصميم ّ
ّ
معي.
رغم حرارة الطقس طيلة أيام امللتقى عرب كل من هريويش
ميويش (نحات ياباني) و رولند هوفت (نحات محرتف أملاني)
عن سعادتهما باملشاركة رفقة أصدقاء نحاتني من تونس ومن
العالم .واعتربا هذا امللتقى فرصة لتبادل الخربات والتجارب  .لقد
اكتشفا أن تونس مدينة جميلة وحاوال التمتع بكل لحظة من
لحظات اقامتهما .رولند هوفت يشتغل عىل مفهوم جديد ابتكرته
سنة  ،2021سميته "التع ّرج" عوضا عن "الكرس" ،وقد قام بعدّة
بحوث النعراج وتع ّرج املعادن .يتمثل النموذج الذي اشتغل عليه يف
أثره الفني يف شكل "ركيزة" ( )Pilierلكنها تنعكف مثل املعدن.

الفنان النحات عيل جبار من العراق

يتميّز هذا امللتقى بلقاء أجيال مختلفة من النحاتني :فيشارك
فيه تقريبا ثالثة أجيال .يعترب فنان التشكييل والنحات عبد العزيز
كريد قيدوم النحت يف تونس ،التقيناه يف اليوم السادس من امللتقى
وكانت هذه كلمته" :كنت أستاذا باملعهد العايل للفنون الجميلة،
واآلن متقاعد ولكني ال أتقاعد ألن الفنان ال يمكنه أن يتقاعد ،إنه
دائم العمل ودائم االنجاز ،والعطاء .لكن الهدف الرئييس للفنان
هو أنه يتخطى مرحلة االنجاز اىل مرحلة االبداع .أنا غالبا ما
أنطلق من مفهوم ( . )Le conceptيجب أن أجد لنفيس مصطلحا
أنطلق منه .إن املصطلح الذي انطلقت منه يف هذا امللتقى هو
أني أوجدت شخصني ،انسانني تونسيني  ،اثنني ،مرتابطني،
متالحمني ،متحابني ،متآخيني ،وأضفت اىل ذلك قماشة جامعة
وهذه القماشة الجامعة هي كذلك الع َلم .فعندما نجتمع ونتحابب
ونضيف حبّنا لقماشة تعرب عن الع َلم ،لنصبح وطنيني ،محبني،
عاشقني .هذا امللتقى يف مجمله كان فرصة طيّبة .ألن ساحاتنا
العمومية تنذر يف تونس فقرا وهشاشة .وعىل الفنان أن يسعى مع
األطراف الوطنية يف معالجة االشكال .إن العمل النحتي يف الساحة
العمومية هو من العنارص الرئيسية ،لتنشيط الفضاء من ناحية

الفنان النحات طاهر هدهود

الحريف النحات عبد الرزاق املاجري
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الشارع الثقافي

فنون تشكيلية

النحات اياد صباح من فلسطني

الفنان النحات سمري قويعة

ولالرتفاع بالذوق من ناحية أخرى".
ينصح الفنان عبد العزيز كريد النحاتني املبدعني الشبان
باملداومة عىل العمل والبحث وتكرار املحاوالت بنفس الوترية ،اىل
جانب االطالع ،محاولة التفاعل مع اآلخرين ،فال يبقى منحرصا
يف يف برجه العاجي ،وال يرى اال نفسه .كما يوصيهم باالبتعاد عن
الغرور .ارتحل عبد العزيز كريد اآلن بحثا عن عامله الفني بعيدا
عن ضوضاء العاصمة حيث الهدوء والسالم والحب ،يستلهم من
ريف الهوارية فنه وابداعاته.
اختار الفنان النحات سيف الدين بن حماد (فنان تشكييل
وأستاذ املعهد العايل للفنون والحرف باملهدية ،من تونس) أن
يشتغل عىل الثقافة اليابانية يف عالقتها بالثقافة التونسية ،عىل
فكرة طي الورق التي كان مغروما بها منذ طفولته .وجسد هذه
املرة الشكل الحلزوني .وكعادته اختار الفنان خالد فقي (أستاذ
باملعهد العايل للفنون الجميلة بصفاقس) أن يظل مع أجواء البحر
واملوج والسفن والسمك ،مشكال الحركة املنسابة التي تظهر يف
الحرف كما تظهر يف املوج ويف حركة السمك والسفن .كذلك ويف
جمع بني النحت والخط العربي ،يقدم التشكييل الحرويف والنحات
محمد سحنون (صفاقس) عمال منحوتا متمثال يف رشاع يحمل
خطوطا عربية .ويرصّ دزما عىل رضورة تواجد الحرف العربي يف
كل أعماله التشكيلية والنحتية فهو باألساس حرويف/نحات.
لقد كان النحات العراقي عىل جبار (مقيم بلندن) ،عىل غاية
من الرسور بمشاركته األوىل يف تونس ،رغم أنه نظم عدة ملتقيات
نحت دولية .و ألنه ترك منحوتة جميلة تليق بهذه املدينة املليئة
بالنشاطات الفنية والثقافية والتي يسمع عنها باستمرار وتوثق
لتجربة مهمة تاريخيا .يتمثل مرشوعه النحتي يف تعبريية رخامية
عن العالقة العاطفية بني أمرين ،بني الكبري والصغري ،بني العاطفي
الكبري والعاطفي الصغري ،واصفا معاملة األشياء الصغرية باسم
العاطفة ،ويرى أن االنسان عنده رقة كبرية يف التعامل مع األشياء
الصغرية ،يغدق عليها االحساس والرعاية ،ضمن نمط من االحتواء
والحنني .توجد هذه العالقة األزلية يف عالم اإلنسان والحيوان ويف
الطبيعة بشكل عام .يمكن للفنان تطويع الحجر ،حتى يعرب عن
هذه األحاسيس .لكن تكمن املشكلة يف عرس التعبري عن االحساس
التجريدي ،الواعي وغري الواعي لتحويله اىل أثر ملموس .ويواصل
قائالّ :
إن هذه املنحوتات ،حصيلة امللتقى ،ستكون بمثابة الكنوز،
التي تزيد قيمتها املعنوية واملادية مستقبليا بتقادم الزمن وتبقى
معارصة وشاهدة عىل عملنا يف العاصمة تونس .فالرخام مادة
خالدة تخ ّلد القيم واألحاسيس بشكل دائم وال تتالىش إال بزلزال
أو غزو برشي".
شارك أيمن بومنجل (فنان تشكييل ونحات وخزيف) بعمل

الفنان النحات اكرم زايري

الفنان النحات ايمن بومنجل

يتمثل يف يف جسد امرأة عىل شكل كمنجة .واعترب هذا امللتقى
فرصة للتفاعل وللتعريف برقي مستوى فن النحت يف تونس.
وتميزت تجربة الفنان خالد عبد الله بن غني (السودان) بالثراء
والتنوع ،فقد شارك يف أكثر من  36مشاركة دولية ،اشتغل
لسنوات يف دبي مراوحا بني النحت والعمارة ،وهو اآلن متفرغ لفن
النحت .استلهم خالد عبد الله بن غني فكرة مرشوعه النحتي
من رواية "مسيح دارفور" للكاتب السوداني عبد العزيز بركة
ساكن ،تتكلم الرواية عن الحياة والخلق .يقول الراوي " :لو أن
الريشة عرفت ما الكلمة ،لدمعت أطرافها وطارت" .لقد برهن أن
كل اآلداب والفنون تلتقي مع فن النحت ومع كل األعمال الفنية.
أما بالنسبة للفنان التشكييل والنحات طاهر هدهود (من
الجزائر) الذي يشارك للمرة الخامسة بتونس ،فقد اشتغل عىل
العادات والتقاليد املشرتكة بني تونس والجزائر ،بحكم القرابة
الجغرافية والحضارية .من جهته يرى أن "هذه امللتقيات تساهم
يف اكتساب ثروات نحتية يمكن أن تؤثث الفضاءات والحدائق
العمومية وتحسن الذائقة الفنية لدى املواطنني ،كما أنها تربي
األطفال عىل تقبل العمل الفني .فالنحت هو تاريخ لحقبة تاريخية،
وهو ضامن لتواصل األجيال الذي اشتغلت عليه باستمرار .لكن
الب ّد من البحث عن الحلقة املفقودة داخل سريورة األجيال ،أمام
التدفق الرقمي املهيمن" .وبالنسبة اليه ،فن النحت متعب وشاق
ألن النحات يتعامل مع أدوات صعبة ورخامة قاسية ،لكن عند
االنتهاء من املنحوتة سوف يشعر بالراحة ألنه "هزم الحجر"
عىل ح ّد تعبريهّ .
إن الفنان-النحات ،حامل لرسالة نبيلة ،يستفيد
منها الجميع ،وتظل يف مأمن لألجيال القادمة .غابت املرأة النحاتة
يف هذا امللتقى رغم أنه ثمة نساء تونسيات متميزات يف النحت،
وعددهن أكثر من النحاتات يف الجزائر .صحيح أن الجزائريات
النحاتات تتخصصن أكثر يف مادة الخشب والطني والسرياميك،
ّ
الفن جيد ،ثمة
لكن التونسيات متميزات .أن ترشيك املرأة يف هذا
نساء يشتغلن بقوة حتى يف مجال النحت ،فقط أمامهن مسؤولية
الحفاظ عىل أنفسهن أمام الحجر أو الرخام ،وذلك يصبح ممكنا
باملمارسة.
الفنان النحات حمدة بن سالم (املعهد العايل للفنون الجميلة
بنابل) ،هذه املبادرة الدولية مهمة جدا ،فهي فرصة لتالقح األفكار
وتفاعل الفنانني يف الرشق والغرب ،وحتى بني العرب أنفسهم.
أجيال ثالثة متعاقبة ،ولكل فنان رؤيته التشكيلية واهتماماته
الفنية ،وهنا يحرض األستاذ مع الطالب الذي أصبح زميله يف عالم
النحت .النحت هو قصة معاناة وخصومة مع الحجر .لكن رغم
ذلك يرى حمدة بن سالم أن النحت مازال فنا مهمّ شا ،وسوقه
تكاد تكون مغلقة ،ألن مشاريع تأثيث الساحات العمومية مثال

الفنان الحرويف والنحات محمد سحنون

www.acharaa.com

41

الفنان النحات خالد عبد الله
بن غني من السودان

ظل رهني اجراءات ادارية ال تتماىش مع خصوصية العمل النحتي
الذي ال تنطبق عليه مقاييس الرشاءات العادية الخاضعة للسعر
التفاضيل .ال ب ّد -يف نظره -من اعادة قراءة الرتاث واملراوحة بني
التجديد واألصالة ،لكن نحتاج للحرية أكثر ،قد يصطدم النحات
بقراءات ايديولوجية مازالت تحرم فن النحت وتغض النظر عن
قيمته الحضارية واإلبداعية .فالخلق هو خلق فني وال يحاكي
الخلق االلهي.
يشارك يف امللتقى النحات الفلسطيني إياد صبّاح (فلسطني)
الحاصل عىل الدكتوراه من تونس ،تحت ارشاف الدكتور سامي
بن عامر ،وموضوع رسالته "مراوحة بني فن النحت والتنصيبة
من خالل تجربتي" ( .)2017تناول فيها السمات األساسية التي
يمكن أن يتحول فيها العمل النحتي إىل تنصيبة ضمن رشوط
وآليات معينة .يتمثل عمله النحتي يف تمثال تشخييص لعنرص
آدمي ،فيه شخص يحاول الخروج من القيود وفق صياغة
تبسيطية معارصة .يتحرك هذا الشعور باالنتماء والوطنية داخل
كل فنان فلسطيني تلقائيا ،أثناء املمارسة االبداعية .النحاتون
يف تونس يف نظر إياد صبّاح ،مطلعون عىل التجارب العاملية ،جزء
كبري منهم مهتم بالتجريدية ،وجزء آخر مهتم بالثقافة الجزائرية
أو بالبيئة .تتصدر تونس ومرص املراتب األوىل يف فن النحت عىل
مستوى العالم العربي.
زار املعرض العديد من املهتمني بفن النحت ،من نحاتني
مختصني ،نقاد ،تشكيليني ،منظمي معارض ،أصحاب أروقة،
شباب من الهواة ،شباب من الواليات الداخلية يف سياق برمجة
زيارات ملدينة الثقافة وملهرجان قرطاج .وقد تطرق املختصان
يف النحت أكرم زايري (نحات محرتف يف مجال الرخام) وسمري
قويعة اىل مشكل الساحات العمومية التي تهيمن عليها البلديات
واملعماريني ،دون ترشيك الفنان النحات املختص الذي يقدم قراءة
كاملة للمنحوتة وما حولها ودون تكليف لجنة فنية مختصة
باملعنى الحقيقي للكلمة .تعترب الساحات العمومية ذلك املكان
الطبيعي الذي ينبغي أن يعرب فيه النحاة ويقدم فنه للمتلقي،
لكن التجارب التي برهنتها العديد من البلديات ،أفرزت أعمال غري
مدروسة ،بل انها غري مقبوىل حتى برصيا .اعترب الفنان النحات
أكرم زايري هذه امللتقيات فرصة للتعريف بالتجارب التونسية
واالطالع عىل تجارب عاملية ،وثمّ ن نجاح تجربة النحات محرز
اللوز الذي وضعت منحوتته يف أحددى مفرتقات البحرية  2بتونس
العاصمة.
يعترب امللتقى يف مجمله ناجحا ،يف دورته التأسيسية األوىل،
ويمكن لهيئة التنظيم واالرشاف مواصلته وتطويره أكثر يف قادم
الدورات.

الفنان النحات رولند هوفت من املانيا

الفنان النحات حمدة بن سالم

maghrebstreet@gmail.com
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":"Boots d’arts

معرض مجاعي خيتزل فتنة التشكيل والتصوير الفوتوغرايف

لوحات الفنانة آسيا الكعيل

الفنان كريم الزين يقدم أعماله

أ.صالح سويسي
أختتمت مؤخرا يف مدينة املنستري فعاليات
املعرض الجماعي " "Boots d’artوالذي دام ملا
يقرب من شهر كامل بمشاركة خمسة فنانني
شاركوا بلوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية.
املعرض الذي نظمته الجمعية املتوسطية
للفنون التشكيلية املعارصة كان فرصة للوقوف
عند تجارب تختلف من حيث الرؤى والتقنيات
لكنها تتفق يف أبعادها الجمالية وملساتها
املفعمة باألحاسيس.
شهد املعرض مشاركة  6فنانني يمثلون
تجارب فنية مختلفة ،ما جعل من فضاء العرض
حديقة تعدّدت أزهارها وتباينت ألوانها.
وأكد محمود قفصية رئيس الجمعية
املنظمة أن هذا املعرض هو امتداد طبيعي ملجمل
التظاهرات التي ترتاوح بني الندوات العلمية
األكاديمية واملعارض والورشات وحلقات
الحوار التي تجمع الفنانني بمختلف توجهاتهم
وانتماءاتهم الفنية.

آسيا الكعلي:
لعبة األلوان والمالمح
عرضت أعماال تُمثل تجربتني مختلفتني
بفرتات زمنية متباعدة ،األوىل ضمّ ت لوحتان
بعنوان "طبيعة صامتة" اعتمدت خاللها عىل
األلوان الزيتية واألكريليك ،فضال عن عملني
جديدين طرحت فيهما شكال آخر للتعبري عن
مرحلة عمرية يأرسنا الحنني إليها وهي مرحلة
الطفولة.
ولنئ كان لوحات التجربة األوىل غارقة يف
ألوان قاتمة ،فقد َ
سعَ ت آسيا الكعيل من خالل

عمليها الجديدين لرسم الطفولة بطريقتها
أو ربما كما اشتهتها ،حيث لعبت عىل اللونني
األزرق واألبيض وهما لونان مُفعمان بالحياة
ويحمالن البهجة ويحفزان عىل الحلم.
كما اشتغلت عىل مالمح وجوه األطفال يف
اللوحتني حيث تربزها أحيانا وتحفيها أحيانا
ّ
للمتلقي حرقة السؤال.
أخرى وترتك
محو مالمح الوجه عن بعض األطفال
ّ
تتدفق
ورسمها لدى البعض اآلخر جعل األسئلة
ّ
ولكن األكيد أن الرسامة لم تفعل هذا
وتتباين
دون وعي منها ،ففي إخفاء املالمح أكثر من
داللة وأكثر من إشارة ولع ّل الثابت أن لعبة
اإلظهار واإلخفاء تُخفي وراءها أبعادا فنية
وأخرى فلسفية يف عالقة اإلنسان بواقعه ومدى
تفاعله معه خاصة يف مرحلة الطفولة التي
تستدعي حضور القلب أكثر من البرص خاصة يف
هذه املرحلة الزمنية املقلقة.

كريم الزين:
ُص َو ُر مُ فعمة بالحياة والنور
يرسم الفنان كريم الزين بعدسته لوحات
بديعة تبعث الروح يف أجساد أنهكتها ساعات
العمل الطويلة ،يقتنص لحظات من حياة بحّ ار
يرتق شباكه التي عانقها دلفني صغري أو ّ
نساج
يقارع الخيوط واأللوان.
يسعى كريم الزين إىل توثيق اللحظة بلمسة
فنيّة من عدسته ،يصنع عاملا خاصا به قبل
التصوير من خالل بناء عالقة حميمية مع
موضوع الصورة من خالل الحديث أو التأمل.
هي لحظة فارقة تقتنصها العدسة ،ليضيف

لوحات الفنانة سنية خليفة

إليها الفنان ملساته التي ّ
تبث فيها الحياة وتجعل
منها عاملا من الحركة واأللوان وكأنها لحظة
ّ
وكأن الزمن قد
أبديّة ال بداية لها وال نهاية،
ّ
ّ
ليزف للعالم ميالد شخصيّة أبديّة
توقف حينها
ّ
تتغي مالمحها ولن تتبدّل حركتها…
لن
كريم الزين يعتمد اإلضاءة الطبيعية ويستغ ّل
الفضاء ا ُملتاح دون مؤثرات وال تأثريات خارجية
لذلك تخرج الصورة إنسانية املالمح ،واقعية
إىل أبعد الحدود ،هذا فضال عن اختياره لألبيض
واألسود يف أغلب أعماله التي تحفر يف مالمح
الشخصية ومحيطها.
صور تكاد تنطق لتحكي قصة أو تتذ ّكر
زمنا أو تنبش يف ذاكرةٍ ،صو ٌر فيها ما يكفي
ً
عالقة مخصوصة بني
من الحميمية كي تصنع
ّ
املتلقي يسبح يف األضواء
املصوِّر واملصوَّر وتجعل
والحركة دون مَ َل ٍل.
يعمل كريم الزين عىل صون الرتاث بطريقته
الخاصة ،بأن يحفر عميقا يف الحِ َرف والوجوه
ليقدم يف النهاية لوحات مُفعمة بالحياة والنور.

سنية خليفة:
مغامرة لونية وحسيّة
قدّمت الفنانة سنية خليفة خمس لوحات،
كانت املدينة تيمتها األساسية ،ولنئ يبدو للوهلة
األوىل أنها أعمال تشخيصية إال ّ أن املتأمل فيها
سيجد أبعادا أخرى تحمله إىل تفاصيل جميلة
من خالل االشتغال عىل عديد املواد والتقنيات.
سعت سنية من خالل أعمالها إىل بيان مدى
تأثري املادة واللون عىل اللوحة يف مغامرة لونيّة
ّ
وحسية كانت عواقبها موغلة يف الجمال.

اعتمدت التجريد كفضاء لتتحرك خالله من
أجل خوض تجربة تسمح لها بالبحث والتعبري
عمّ ا يخالجها بطريقة يسرية وسلسة.
ّ
تجسد روح
لوحات مشحونة بالحركة التي
املدينة العتيقة بأزقتها ومقاهيها وحرفيّيها
ووجوه العابرين فيها ،اشتغلت فيها سنية
خليفة عىل البحث والتجريب لخلق حركية
وملمس للوحاتها من خالل األلوان واملواد
املختلفة.

أيوب الزرمديني:
الواقعية الباذخة

قد تتساءل وأنت تتأمل لوحات أيوب
الزرمديني ،هل أنك أمام لوحات تشكيلية أم
صور فوتوغرافية؟
وقد ينتابك شعور ّ
أن الصورة قد تنطق يف أية
لحظة أو قد تم ّد يداها لتعانقك ربما…
شارك أيوب بلوحات تنطق بالحياة ،تمثّل
مدرسة الواقعية املفرطة ( )Hypperealismالتي
يعمل الفنان فيها عىل إنتاج لوحات فنية تشبه
الواقع تماما حتى ّ
أن العني البرشية ال تتم ّكن
أحيانا من التمييز بني اللوحة األصلية والصورة
الفوتوغرافية.
وجوه لنساء جميالت يف حاالت مختلفة،
ركز فيها الزرمديني عىل تفاصيل ،بل عىل أدق
التفاصيل التي تجعل االنبهار سيد املوقف،
وبالتايل تصبح العالقة بني اللوحة واملشاهد أكثر
من مجرد فرجة عابرة.
لوحات حملت كل أوجه الجمال والفتنة يف آن
منبهر ومشدود
وشدّت إليها زوّار املعرض بني
ٍ
ّ
التلقي.
لدقة التفاصيل ورصامة التعابري ول ّذة

تفاعل الزوّار مع أعمال الفنان أيوب الزرمديني
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فنون تشكيلية

الدورة التأسيسية للصالون الوطني للفنون التشكيلية في الوسط المدرسي…

ت

«أنامل مبدعة» يف رواق الفنون ببن عروس

" بايع الياسمني " تكريما للفنان
التشكييل زبري الرتكي التلميذة لينا
العربي السنة التاسعة اسايس.

"فرحة الحياة" تكريما للفنان
التشكييل عمار فرحات التلميذ
إلياس شقرون التاسعة اسايس.

نظم رواق الفنون ببن عروس مؤخرا
الصالون الوطني للفنون التشكيلية يف
الوسط املدريس بوالية بن عروس (الدورة
االوىل) تحت عنوان"أنامل مبدعة " ،وذلك
تحت إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون

" اضواء املدينة" تكريما للفنان
التشكييل عيل الزنايدي التلميذة كنزة
مخلوف سنة تاسعة اسايس.

الثقافية بوالية بن عروس وبالتعاون مع
مندوبية الرتبية بوالية بن عروس وبرعاية
اتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني.
الهدف من هذه التظاهرة حسب مديرة
رواق الفنون السيدة نزيهة الصويل هو “

" تناغم متباين"
التلميذ احمد وداي
سنة ثامنة اسايس

إعطاء أهمية خاصة ملادة الفن التشكييل
بالوسط املدريس اعدادي وثانوي ،وتحفيز
الطاقات الشابة عىل إبراز املهارات يف سن
مبكرة لدى التالميذ ،وإعطاء فرصة لإلطار
الرتبوي وأساتذة االختصاص إلبراز تميزهم

" عيون ثاقبة "
التلميذة سلمى البلطاجي
سنة تاسعة اسايس.
وتقديم ثمرة منتوجهم السنوي خارج
أسوار املعاهد واملدارس االعدادية”...
كما أفادتنا بأن “ دور اروقة الفنون
ال يقترص عىل عرض األعمال الفنية ألهل
االختصاص فقط ،وانما اعطاء فرصة
للرشيحة التلمذية ،ليمر املشارك من تلميذ
مبدع إىل فنان تشكييل ،وإبراز إبداعات
وتجارب التالميذ الفنية الجديدة بتنوعاتها،
رفقة أساتذتهم املبدعني جنبا إىل جنب وسط
كبار املبدعني والفنانني”.
وانتظم هذا امللتقى بمشاركة مدرسة
إعدادية وعرشة معاهد ثانوية من داخل
بن عروس وخارجها .بحضور اثنى عرشة
أستاذا وأستاذة ،ومساهمة تسعة وثمانني
تلميذا وتلميذة .بإثنني وستني عمال فنيا
متميزا ،حيث تعددت املدارس واملحامل مما
افىض هذا التنوع والثراء إىل شد انتباه كبار
الرسامني والنقاد ومسؤويل الجهة ...من
بينها املرشوع الرقمي " هزيم الرعد" ،وهو
رسم رقمي للتلميذ محمد نصيبي حيث تميز
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فنون تشكيلية
وتفرد بهذا املرشوع تحت تأطري األستاذة
سنية بن رمضان.
وشارك الفنانان التشكيليان عيل الزنايدي
ومحمد املالكي يف هذا اللقاء من خالل الرشح
والتفسري واإلرشاد لجيل صغري يف العمر
كبري بأعماله اإلبداعية ،وبحضور نخبة من
فنانني تشكيليني واالرسة الرتبوية ومثقفي
الجهة والفاعلني من املجتمع املدني تم
توزيع شهائد الشكر والتقدير لجميع املعاهد
واملدارس اإلعدادية واالطار الرتبوي والتالميذ
املشاركني يف هذه الدورة.
للصالون الوطني للفنون التشكيلية يف
الوسط املدريس بوالية بن عروس توجه دائم
الحتضان التجارب الشابة يف مجال مادة
الرتبية التشكيلية من والية بن عروس وكذلك
من كامل الواليات عىل غرار هذه الدورة التي
شاركت فيها خمسة معاهد من والية بن
عروس ،وستة خارجها .وهم عىل التوايل:
 /1املدرسة اإلعدادية النموذجية املنزه
الخامس والية اريانة
 /2معهد مجيدة بوليلة صفاقس1
 /3معهد الفنون بالعمران تونس
 /4معهد راضية الحداد تونس 2
 /5معهد محمد عطية خزندار باردو
 /6معهد االمام مسلم باملنزه
 /7معهد خري الدين باشا برئ القصعة

صورة تتح ّدث
صورة رائعة صباط
باب قرطاجنة سابقا
سنة .1911
باب قرطاجنة أحد
أبواب مدينة تونس
العتيقة وبالنظر إلى
موقعه يبدو أنه من
أقدمها .كان ينفذ منه
سكان مدينة تونس
إلى قرطاج ومن هذا
بباب
تسمية
أتت
قرطاجنة وهو قريب من
حي الحفصية وسوق
الڤرانةوقد هدم قبل
عام .1881
وفي وقت من األوقات
استغل الباب لجلب
الحجارة واألعمدة من
أطالل وآثار قرطاج
لعمارة مدينة تونس
وبها شيدت القصور
وزغرفت الجوامع ومنها
جامع الزيتونة المعمور
الذي توشى باألعمدة
القرطاجية .
وفي هذا الباب توجد
بساتين كثيرة عرفت

الشارع الثقافي

مروج  3بن عروس
 /8معهد فرحات حشاد رادس بن عرو
س
 /9معهد املروج  1بن عروس
 /10معهد طه حسني مقرين بن عروس
 /11معهد ابن رشيق الزهراء بن عروس
من النشاط الطبيعي إىل النشاط الفني

املؤطر ومهارة الرسم وتشكيل اللوحات
من خالل حكاية أو فكرة أو حلم وتصميم
الفراغات بأحجام وأشكال وألوان  ،إىل
مشاركتها يف معرض فني تكون للتالميذ
املبدعني فرصة ملزيد اكتشاف إبداعهم يف
تواصلهم مع أساتذتهم وثلة من الفنانني
التشكيليني من ذوي التجارب .تنبت أجنحة
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ألحالم هؤالء يف عالم الفن الرحب…
فإىل جانب تشجيع التالميذ عىل التعبري
الفني فإن هذه امللتقيات تساهم يف اكتشاف
عواملهم حتى من خالل عناوين اللوحات
واستخدام مواد الرسم وطريقة استعمال
الفرشاة واستخدام خيالهم ورؤاهم الذهنية
للمشهد.

ص ّباط باب قرطاجنة

في ما مضى بسواني
المرج وكانت موقعها
في مابين باب الخضراء
وباب سويقة شاملة
لجهة الحلفاوين .
من األحداث التاريخية
التي إرتبطت بهذا الباب
ثورة الترك في القرن
التاسع عشر على حكم
حمودة باشا وملخصها

صاحب
يوسف
أن
الطابع أتى من باردو ليال
ليدخل الحاضرة ويجمع
الجند إلخماد هذه الثورة
فوجد أبواب المدينة
مغلقة فأمر بكسر قفل
باب الخضراء وباب
قرطاجنة ومن الغد
أصدر أمرا بغلق جميع
األبواب لسد المنافذ

المتهورين
أمام
وترك
ومحاصرتهم
باب قرطاجنة مفتوحا
لجلب الدعم من الجند
والسالح.
عن تاريخ مدينة
تونس
الصورة من تلوين
لطفي الماجر ي
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فاخر بن سعيد

تحت إرشاف املكتبة الجهوية متعددة
الوسائط بأريانة وباإلشرتاك مع مكتبات
والية أريانة وبعض الجمعيات الثقافية انطلق
مهرجان مصيف الكتاب بأريانة تحت شعار
نسائم القراءة منذ يوم  15جويلية ليختتم
يوم  31اوت الجاري ،املوجه لألطفال والعائلة،
يؤطرها أمناء وامينات املكتبات العمومية بوالية
أريانة مدينة الورود  ،وقد تنوعت أنشطته
وورشاته بني املطالعة والتعبري والتعريف
بقامات وشخصيات تونسية يف مجاالت العلم
واالدب والفنون وغريها ،وكذلك الرتفيه
والتكوين يف رسد القصة والخط العربي والفنون
التشكيلية والرباعة اليدوية والرتغيب يف املطالعة
وتنمية الذكاء وعروض حكايا أيام زمان..
وقد انشغل واستمتع املصطافون ومن
شاركوا يف هذه التظاهرة يف أماكن مختلفة...
بثراء برامج املصيف فأقبلوا عليه صغارا وكبارا.
وكان لنَا حديث مع مديرة املكتبة الجهوية
متعددة الوسائط بأريانة السيدة سنية الحنيش
فقالت لنا إن املهرجان الوطني ملصيف الكتاب
يف دورته  29وطنيا والثالثة جهويا دورة تأتي
بتغيري عىل مستوى التسمية من تظاهرة اىل
مهرجان وعىل مستوى املدة الزمنية من 15
جويلية اىل غااية  31اوت  15/جويلية اىل 20
أوت يف موعدها الجديد.
وإن ..الجميل يف أريانة واالستثناء هو أن
ككل التظاهرات يكون املهرجان يجمع كل
املكتبات العمومية القارة واملتنقلة بالرشاكة.
كما أضافت أن الهدف من املصيف هو
الخروج من الجدران إىل املنتزهات العائلية أو
بحرا ..كشاطئ قلعة االندلس ورواد الشاطئ هو
القرب من الناس واستقطاب أكثر عدد ممكن
من القراء الجدد والرواد بفضاءاتنا.
تنقلنا وقربنا من الناس هو املحقق االسايس
لثقافة القرب فنحن ال ننتظر قدوم القراء
ملكتباتنا خروجنا هو تعريف بأنشطتنا املقدمة
داخل الفضاءات ليكون برنامجنا كالتايل :

كان االفتتاح يوم  22جويلية عىل الساعة 19:00
تقديم مجموعة من اإلصدارات الجديدة :
*رواية الحديث بتاء التأنيث للدكتورة الكاتبة
والباحثة هاجر منصوري
*املواطنة يف البالد التونسية الجالية اليهودية
أنموذجا للكاتب أنيس املحجوبي
*رسالة األقحوان-فضيلة الشابي شاعرة املتاهات
للكاتب والصحفي فاخر بن سعيد
* مجموعة مرسحيات لالطفال للكاتب"أحمد
مصباح" رحلة للفضاء
* " مظاهر من إنتظام املعجم " الدكتور شكري
الرشيف
*بصمتي لألديب الصغري مهدي الزهاني
وعرض موسيقي لفرقة أجراس بقيادة األستاذ عادل
بوعالق ليتم بعدها تكريم أبناء الزمالء الناجحني
يف امتحان البكالوريا  ،2022يف حني كان نشاط يوم
السبت  23جويلية : 2022
املكان :شاطئ قلعة األندلس.
املكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة  /املكتبة
العمومية قلعة االندلس/
بلدية قلعة األندلس/معتمدية قلعة االندلس
افتتاح خيمة املطالعة والكتاب بالشاطئ
ورشة املطالعة الحرة
 ورشة "صناعة القصة التفاعلية " تأطري ابتسامالطرودي
 س ورشة "تعلم آليات لعبة الشطرنج" تأطريجمعية CASTRA EVENTS

ورشة ترغيب يف املطالعة
 ورشة الرسم تأطري جمعية CASTRA EVENTS ورشة "صناعة قارب البحر" تأطري فطومة قزمري ورشة تفاعلية "جولة تثقيفية يف البالد التونسية" تأطري فطومة قزمري
 تنشيط جماهريي بالشاطئ تأطري CASTRAEVENTS
 عرض حكواتي "تهدريزة" لصالح مصدق وهشامالدرويش.
أما يوم الثالثاء  26جويلية : 2022
املكان :املكتبة العمومية دار فضال سكرة
املكتبة العمومية دار فضال سكرة  /بلدية سكرة /
معتمدية سكرة
 افتتاح خيمة املطالعة والكتاب بالحي السكني دارفضال سكرة
 فقرات تنشيطية تثقيفية لنادي املرسح بإرشافاملرسحي إبراهيم الشيحي.
 ورشة رسم محورها الوطن بعنوان " تونسالجميلة تأطري "مريم اليعقوبي" عن نادي االبداع
للرتفيه والتدريب
 ورشة الرباعات اليدوية تأطري الفنانة التشكيليةهناء بوكثري.
 مباريات ثقافية بني العائالت لتحفيزها عىل ارتياداملكتبة من خالل رصد مجموعة من االشرتاكات
مجانا
 عرض فرجوي تنشيطي بعنوان" فرح ومرح "أليمن بن جمعة.
ويوم االربعاء  27جويلية : 2022
املكان :الحديقة العمومية برياض النرص
املكتبة العمومية مصطفى الفاريس برياض النرص
 ورشة "تعلم آليات الشطرنج "تأطري توفيقزكرونة
 ورشة يف فن الزخرفة بالحجارة تأطري عبد الرزاقامليالدي
األحد  24جويلية : 2022
املكان :شاطئ قلعة األندلس
املكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة  /املكتبة
العمومية قلعة االندلس/
املكتبة العمومية باملنيهلة بلدية /قلعة األندلس/

معتمدية قلعة االندلس
 ورشة املطالعة املوجهة "ُ" ENGLISH COMMUNICATIONتأطريجمعية أصواتهم البعيدة
 مباريات ثقافية بني العائالت "اعرف بالدك"بحضور جمعية أمل لذوي االحتياجات الخصوصية
تأطري زينب املرايحي
 ورشة الرباعات اليدوية "تجسيد خريطة تونس"تاطري منرية الشعيبي
 ورشة " "BEACH VOCABULARYتأطري جمعيةأصواتهم البعيدة
 مسابقة "البحث عن الكتاب" تأطري زينب املرايحي ورشة تحسيسية حول "اإلسعافات األوليةبالبحر" تأطري فرع الهالل األحمر بقلعة االندلس
 تقديم مجموعة من األلعاب الشاطئية تأطريجمعية CASTRA EVENTS
* االثنني  25جويلية : 2022
املكان  :املكتبة العمومية سيدي ثابت
ّ
املكتبة العمومية سيدي ثابت/مركز املرأة املعنفة
بسيدي ثابت
 تركيز نواة مكتبة ورشة الخط العربي تأطري بشرية الرباهمي ورشة طي الورق بشرية الرباهمي عرض فرجوي " HAPPY KIDSملحرز الفرشييش"* الخميس  28جويلية :2022
املكان :عمادة جباس بسيدي ثابت
املكتبة العمومية بسيدي ثابت
 توزيع مجموعة من الكتب عىل متساكني املنطقةمع منحهم بعض االشرتاكات املجانية تأطري بشرية
الرباهمي
اليوم الثامن :
* االسبت  30جويلية : 2022
املكان  :رواد الشاطئ.
املكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة/املكتبة
العمومية باملنيهلة  /املكتبة املتجولة  /2بلدية رواد
ورشة تفاعلية تقديم قصة " Les aventures d’arc
" en ciel
ورشة صنع الكائنات البحرية باستعمال الورق

والطني تأطري سلوى الهاليل و حنان بن رحومة
ورشة الرباعات اليدوية تأطري سلوى الهاليل وزينب
املرايحي
رسكلة القوارير البالستيكية تأطري منرية شعيبي
تجسيد نافورة باستعمال الشمع تأطري منرية
شعيبي و بثينة سڤني
ورشة " رسم الكائنات البحرية عىل الوجه " .تأطري
زينب مرايحي و منرية شعيبي
*األحد  31جويلية 2022 :
املكان  :نادي الرشكة التونسية إلستغالل و توزيع
املياه سكرة
املكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة  /نادي
الرشكة التونسية إلستغالل و توزيع املياه سكرة
ورشة الرباعات اليدوية تأطري زياد بن سالمة
عرض حكواتي بعنوان "سكان الجزيرة" لرشكة
فراغة لإلنتاج الفني واملرسحي
أمسية شعرية يؤثثها كل من الشاعرات :مربوكة بن
منى – ناجية فتح الله – و الشاعر سعيد عكاشة
بمصاحبة موسيقية
 02أوت االثنني
املكان :الحي السكني دار فضال سكرة
املكتبة العمومية دار فضال سكرة  /معتمدية سكرة
 /بلدية سكرة معرض لنادي البيئة وانتاجاته
ورشات رسم عىل الجدران بارشاف الفنانة التشكيلية
هناء بوكثري.
مشاركة نادي الكشافة باريانة بفقرة تنشيطية
راقصة
عرض مرسحي لألطفال مقتبس عن قصة ليىل
والذئب اخراج املرسحي إبراهيم الشيحي.
عرض فداوي بعنوان ":أمر السالطني طاعة"
للحكواتية نسمة بن رمضان
اليوم الثاني عرش:
* 04أوت األربعاء
املكان  :ساحة الفنون
املكتبة العمومية بالتضامن /املكتبة العمومية
باملنيهلة /املكتبة املتجولة 2
س 18:00أمسية شعرية مع مصاحبة موسيقية
يؤثثها مجموعة من الشعراء .
 05أوت الجمعة
املكان :الساحة العمومية باملنيهلة
املكتبة العمومية باملنيهلة  /املكتبة العمومية
بالتضامن /
املكتبة املتجولة 2
معرض حرفيات منطقة التضامن واملنيهلة
ورشة رسم "تونس بفرشاة األطفال" تأطري سلوى
هاليل –منرية الشعيبي
ورشة تشكيل حر "كل ما يرمز اىل املرأة" تأطري
أيمن الوسالتي – زينب مرايحي
ورشة رسم عىل الوجه تأطري منرية الشعيبي
عرض فرجوي " عمي نور
الثالثاء  09أوت 2022
املكان:منتزه برئ بلحسن بأريانة
املكتبة الجهوية متعددة الوسائط /املكتبة العمومية
باريانة /املكتبة العمومية املنزه 5
مرسحية قصة "النخلة تميض جنوبا " تقديم
حضانة جمال الورود
ورشة الرباعات اليدوية  :تجسيد املناظر الطبيعية
تأطري غصن بن نرص
عرض فرجوي " عمي نور”
اليوم الخامس عرش
 12أوت الجمعة
حفل إختتام املهرجان الوطني ملصيف الكتاب
بوالية أريانة
املكان :املكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة
املكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة
 19:00أمسية شعرية
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مهرجان شمتو بوادي مليز جندوبة
يعود إلى النشاط بعد غيبة طويلة
تحت شعار "عودة الروح" يعود مهرجان
شمتو للرتاث والفنون إلسمه ويثمن تراث
وتاريخ مدينة شمتو االثرية التي إحتضن
متحفها الندوة الصحفية والتي تنتظر
مبادرات مماثلة لتنمية ثقافية تنصف الثقل
الحضاري والتاريخي الذي تحمله يف الرتاث
العاملي.
شمتو الراسخة يف تاريخ الجهة بآثارها
ترسخ إسمها يف قائمة املهرجانات التي
تواصل اإلحتفاء باملوروث الثقايف واملادي
وتعيد أمجاد مسارح ومواقع أثرية عىل
غرار دقة وسبيطلة وبالريجيا ....
تنوعت العروض بني غنائية وتنشيطية
ومرسحية وفلكلورية وجمعت اإلفريقي
باالسيوي واالوروبي من خالل عروض
مريمجة من دول مثل العراق بالجزائر
وايطاليا وكينيا .
الربنامج الذي تم االعالن عنه يف ندوة
صحفية تضمن ستة عروض المست كل
األذواق وخاصة الشبابية منها حيث أفتتح
املهرجان بالكورال الكيني وهو األول من
نوعه باملنطقة ثم تاله يف سهرة  2أوت
سهرة شبابية ملغني الراب جنجون لتعود
العروض الدولية من خالل عرض فلكلور
العراق يف سهرة  5أوت .أما سهرة  6أوت
أثثت أركانها الشابة عبلة والشاب ميدو عىل
أنغام " بابور الحب " .
وسيكون مسك الختام بسهرة للفنان

شكري عمر الحنايش يف  15أوت الجاري.
وحتى ال يبقى املهرجان مجرد موعد،
برمجت إدارة املهرجان عروضا للسريك
اإليطايل من  15سبتمرب إىل غاية  5أكتوبر،
إضافة لربامج موازين لتنشيط املدينة التي
ستعود لتتنفس فنا وطربا يف دورة ينتظر
منها جمهور مدينة وادي مليز وكل جمهور
والية جندوبة وضيوفها نجاحات غري
مسبوقة يعود به هذا املهرجان العريق إىل
سالف إشعاعه.

فوزي بن ڤمرة على ركح مهرجان مڤرين الصيفي
أعلنت جمعية
املهرجان الصيفي
عن
بمڨرين
برمجة الدورة 35
من املهرجان الذي
إنطلق يوم  3أوت
ليتواصل إىل يوم 21
من نفس الشهر...
املهرجان
إنطلق
بعرض من دولة
وكورال
كينيا
رئاسية الجمهورية
الكينية أما اإلختتام
فسيكون بتوقيع
فنان الراب جنجون وتتوزع أماكن العروض
بني مرسح الهواء الطلق واملركز الثقايف
بالجهة.
ونسجل يف برنامج دورة هذا العام
يوم  10أوت عرض “”Balade de coeur
كما سيكون عشاق الفن الرابع موعد مع
مرسحية “ ”Cancerيوم  14أوت.
يوم  15أوت يكون املوعد مع عرض
“ ”Cirta novaويحي الفنان منجي بن
عمار سهرة فنية يوم  16أوت ويوم  18أوت
يكون عشاق الفن الشعبي مع الفنان فوزي
بن ڨمرة وذلك يف تعويض لعرض األمني
النهدي ومرسحيته “نموت عليك” التي ألغي
عرضها..وتعود العروض املرسحية يوم 19
و 20أوت وتكون املرسحية األوىل مخصصة
لألطفال بعرض مرسحية “إيرو الشجاع”
ومرسحية للكهول بعنوان “”.”Parasite
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"أرماستا " في إفتتاح مهرجان طبرنڤ بغار الدماء
إنعقدت الندوة الصحفية ملهرجان
طربنق بغار الدماء يف دورته  31باملركب
الشبابي بغار الدماء وتم تقديم
الربنامج العام لهذه التظاهرة بحضور
املهتمني بالشان الثقايف وتم التاكيد عىل
أن الهيئة بقدراتها املحدودة أبت إال أن
يكون للجهة مواعيد ثقافية وفنية مع
جملة من العروض املتنوعة بني الراي
والراب واألغنية الشعبية .
ويشتمل الربنامج عىل خمس
عروض من  20إىل  26أوت الحايل وهي
كاالتي:
• 20أوت سهرة اإلفتتاح مع مغني
الراب "أرمستا "
• 21أوت عرض ميدو وعبلة
• 22أوت عرض الفنان عبدالرحمان
الشيخاوي
• 23أوت سهرة مع سفيان بية

مدينة فوشانة تحتفي بالكتاب
يحط املهرجان الوطني ملصيف الكتاب
هذه األيام عىل مدينة فوشانة ليجوب كافة
أحيائها ومكتباتها ومراكزها الثقافية ،تحت
شعار “نسائم القراءة” وسيكون املوعد من
 10إىل  13أوت الحايل بالفضاء العائيل ميار عىل
الساعة السادسة مساء طيلة فرتة املصيف وذلك
بالرشاكة مع جمعية أنوار مرسح بفوشانة
واملكتب املحيل سيدي حسني  3للمنظمة
التونسية للرتبية واألرسة...
يهدف املهرجان إىل تقريب الكتاب من
مختلف الرشائح العمرية واالجتماعية إيمانا
بدور املكتبات العمومية يف تعزيز املشهد الثقايف
واألرسي واالجتماعي.
ويشتمل الربنامج عىل الفقرات التالية:
* األربعاء  10أوت  :اإلفتتاح وإستقبال
الضيوف
– تقديم برنامج املصيف وأهدافه وملحة عن
نشاط املكتبة
– عرض تنشيطي لألطفال بالتعاون مع
جمعية أنوار املرسح بفوشانة
* الخميس  11أوت :
– ورشات متنوعـــــــة
– مطالعة موجّ هة لقصة “خري جليس ”
تأطري أمينة املكتبة وورشة كتابة مستوحاة من
القصة
– رحلة إستكشاف تحت عنوان ” رموز

في عيد المرأة  :أصوات نسائية تصدح عاليا
على ركح مهرجان الحمامات
يوم  13أوت وبمناسبة اإلحتفال بعيد املرأة يف تونس
مهرجان الحمامات يقرتح عىل رواده مرسحية "ربع
ّ
ومساراتهن .هي
وقت" أين نجد لقاء أصوات نساء
رحلة استكشافية للقلب والجسد األنثوي /الذكوري.
االنغماس يف مثل هذا الكون ذي الخصوصيات املعقدة
يسمح لنا باكتشاف َ
كلِماتهن املضحكة عن قرب
وأمراضهن الدفينة واملؤثرة .هو اخرتاق مفتوح يف دائرة
مغلقة يف العالقات الخاصة واملخفية.
انتاج  :مرسح الحمراء
إخراج  :سريين ڨنون
نص  :سريين ڨنون وريم حداد
تمثيل  :شاكرة رماح  /ريم الحمروني  /سهري بن
عمارة  /اميمة املحرزي وبسمة البعزاوي.

تاريخية ” من خالل سلسلتي ” مشاهري يف
تاريخ تونس ” و “عظماء بالدي ” من رصيد
املكتبة
– ورشة رسم و تلوين تحت عنوان “محاورة
بني التكعيبي و الواقعي”
( بيكاسو و زبري الرتكي ) نموذجا تأطري
األستاذ عمر بن املربوك
* الجمعة  12أوت :
– متفرقــات
– ورشة يف الخط العربي بعنوان ” ل ّكن ”
تأطري األستاذ عمر بن املربوك
– ورشة براعة يدوية لتجسيم شعار
مهرجان املصيف ” نسائم القراءة ” تأطري أمينة
املكتبة
– مرسحية ” الرصار و النملة يف زمن
الكورونا ” بطولة مهاب و مرسة حقي
* السبت  13أوت:
اإلختتـام بالتعاون مع املكتب املحيل بسيدي
حسني  3للمنظمة التونسية للرتبية و االرسة
– االحتفال بعيد املرأة التونسية
– إستضافة الشاعرة التونسية زهرة
الحوايش و تقديم قصة قصرية ” من بطوالت
إمراة تونسية ”
و مقتطفات من دواوينها الشعرية
– معرض إلنتاجات ورشات املصيف
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مدينة تازركة تحتضن الدورة  25للصالون
الدولي للشريط المرسوم
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المحفل والجحفة في إختتام مهرجان
سيدي علي بن عون

تنظم جمعية حلقة احباء الصورة الدورة  25للصالون الدويل للرشيط املرسوم بتازركة
من  9اىل  14اوت الحايل وسيكون عشاق الفن التاسع عىل موعد مع برمجة ثرية ومتنوعة
من معارض وورشات وعروض مختلفة وسهرات تنشيطية وغريها.
هي مناسبة ايضا للتالقي والتعارف بني الجمهور والفنانني العامليني واملحليني.
وتأمل الجهات املنظمة من شباب تازركة واهلها العمل عىل انجاح فعاليات هذا الصالون
العريق كما كان عهد االب الروحي للصالون املرحوم أبو السعود املسعدي.

عيد السينما بمدينة البقالطة
غدا 10اوت تنطلق بمدينة البقالطة تظاهرة
سينمائية طريفة تشتمل عىل عروض أفالم للعموم
يف الفضاء العام وتعيد هذه التظاهرة لألذهان
العروض التي كانت تقوم بها وزارة الثقافة إبان
االستقالل حيث كانت الحافالت السينمائية تتجول
بني املناطق وتعرض األفالم يف الساحات العامة.
يف هذه التظاهرة تتقرتح دار الثقافة بالبقالطة
عروض سينما مجانية ففي اليوم األول سيتم
عرض موجه للعائالت بعنوان"ولدي" وذلك يوم
10أوت بفضاء " "Copacabanaعىل الساعة 20:30
بشاطئ الرشف.
ويف اليوم الثاني عرضني موجهني لألطفال
بعنوان()Berska/Hajarlandوذلك يوم الجمعة
12أوت بشاطئ البغدادي يف فضاء ""Café d'azur
بداية من الساعة20:30

المهدية تحتضن تظاهرة مسارات مسرحية
ينظم املركز الوطني للفنون الدرامية
والركحية تظاهرة مسارات مرسحية يف
الفرتة الفاصلة ما بني  27أوت الحايل و 2
سبتمرب القادم.
ونسجل يف برنامج هذه التظاهرة تنظيم
تربص بعنوان "جمالية الدراما الجديدة"
تاطري االستاذ و املخرج انو ر الشعايف
ايام 28و 29و  30اوت الحايل.
ويقدم املنظمون هذا الرتبص بورقة
عمل جاء فيها" :قطع مرسح ما بعد الدراما
 le postdramatiqueمع هانس تيس ليمان
منذ  1999مع الدراما األرسطية القائمة
عىل الفعل واإليهام وسلطة النص وظهر
يف السنوات األخرية ما أُطلق عليه الدراما
الجديدة  Le néo-dramatiqueالذي يُعترب
إرثا ملا بعد الدرامي عاد فيه النص و الفعل
والشخصيات كأساس العمل املرسحي حتى
وإن كان النص مُ ف َّ
ككا والفعل غري مكتمل و
الشخصيات غري مبنية ويمتزج فيها الرسد
باملحاكاة  Le mimésis et leفيتداخل املمثل-
الشخص باملمثل -الشخصية ".ويتناول

الرتبص تقنيات وأدوات مرسح الدراما
الجديدة وقد أصبح يف صدارة جماليات
كربى املسارح العاملية.

تنتظيم الدورة الـ  29من مهرجان الويل الصالح سيدي عيل بن عون من  5إىل 11
أوت وذلك تحت شعار تراث أصالة حداثة" بمشاركة حوايل  29فرقة فنية من تونس
وليبيا.
وإنطلق املهرجان بربمجة أول سهرة لفنان الراب كافون باملركب الثقايف يوم 06
اوت وعرض ملجموعة "نقش" للفنون الشعبية من فلسطني يوم  7أوت قبيل االفتتاح
الرسمي الذي كان يوم أمس  8أوت بعروض متنوعة للفروسية بمشاركة فرق يف
فروسية املشاف والرقص بالقاربيال باإلضافة إىل معرض مغاربي للصناعات التقليدية
وخيمة الشعر الشعبي والغناء البدوي بمشاركة عدد من الشعراء من تونس.
ويتواصل الربنامج اليوم  9أوت بعروض أخرى يف فروسية املشاف وعرض أغنية
صوفية لفرقة "ناس الفقرا" .وتختتم الدورة  29للمهرجان يوم  11أوت الحايل بعروض
تخص املحفل والجحفة والعرس التقليدي واملشاف تؤمنها فرقة صناديد الدهماني
للفنون الشعبية وفرقة الفنون الشعبية الليبية وعرض فرقة "ابناء درج" للفنون
الشعبية ومجموعة أفراح البادية وعرض عقد الدولة قرص بن غشري من ليبيا وعرض
عقد الفوار قبيل يف حني خصص يوم  11أوت لتكريم وتوديع الفرق املشاركة.
ويذكر أن مهرجان سيدي عيل بن عون انطلق كتجمع من األهايل والزوار من املناطق
املجاورة يف شكل "زردة" وبداية من سنة  1992أصبح مهرجانا وطنيا ثم مغاربيا سنة
 2016إمتد املهرجان عىل مدى أسبوع حيث تشهد املنطقة حركية تجارية وثقافية
كبرية عىل مدار اليوم.
كما يعترب املهرجان أكرب تظاهرة ثقافية تراثية شعبية يف تونس وشمال افريقيا
لصبغته الخاصة التي ينفرد بها ،حيث يصل عدد الزائرين حوايل  400ألف زائر ،وفق
تقديرات الهيئة املرشفة عىل املهرجان خالل الدورات السابقة.
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فضاء اإلبداع
ّ
مصاص للدماء والنفط واملاء

أ أندلس أخرى؟

أنتم املطبّعون املتحالفون مع خطاه املاكرة
أنّى تقبلون بضياع فلسطني؟
أأندلس أخرى؟...

فضيلة الشابّي
أنا األديبة فضيلة الشابّي ابنة تونس
تونس جوهرة إفريقيا
أركب الحرف والحرف خض ّم
هل أتاكم هدير أمواجه
وحربه العميق إذ يبتلع أساطيل مغتصبي
حقوق الشعوب يف تقرير مصريها
ال أفل مع شمس الغروب
من صباحاتي الفلسفية أهِ ّل
أقف عىل سواحل املعنى املرتامية األطراف
أُلقي برسالتي هذه يف الي ّم
وهذا فحواها:
يا أيها الناس من مشارق األرض ومن
مغاربها
يف صباحي الفلسفي هذا
ُ
َ
والحرف خضمٌّ
الحرف
اركب
ألرسل إليكم مع الطيور املهاجرة بالنبإ:
فلسطني يبتلعها الكيان الصهيوني ذلك الغول

أنا األديبة فضيلة الشابّي ابنة تونس
تونس جوهرة إفريقيا
ال أستند عىل أيّة سلطة
حتى سلطة املعرفة فإنني أعيد النظر فيها يف
كل حني
فلسطني ...فلسطني
أأندلس أخرى يا ذ ّرية الغول؟
أنا الفقرية إىل الله
أَ َ
تفيّ ُؤ ظ ّل سني السالم

والسالم اسم من أسماء الله الحسنى
أيها ا ُملتضلعون يف التسامح والتصالح

في الليل
مديحة طوقي
(مملكة المغرب)
ضجيج الروح
يقطع صمت الظالم
ينادي كيف يحيا
ذاك الغرام
كيف ابتلع
غول الفراق
كل األحالم
قد كتبتك
أبجدية
حروفها نقشت
عىل أيقونة الفؤاد
كيف يمحوها
ذاك البعاد
نسيت معك
تعداد األيام
وحلقنا عىل
أطراف الغمام
األن أعيش

والتّسالم واالستسالم
يا ذريّة الغول
أأندلس أخرى؟...

أنتم يا الجنس اآلخر !...
بني مجرات البعد
علني يوما ألقاك
أنا وطن
حدوده
مدارات عينيك
سماؤه وأرضه
راحة يديك
حضن لديك
وحياة هى
ىف قربي إليك
هل تدري ما الهوى
هل تدري ما الشوق
إنه عشق
بالنفس رسى
إنه عواصف حنني
هبت بني نريان بعد
فوجدت ذاك
العاشق أرتمى
فداء العشق
يا سيدتى
ليس له دواء
مع الليل
يرتنح الشوق
عىل أعتاب الذاكرة
يعزف الوجع
عىل أوتار القصيدة

فلسطين عربية
والقدس لنا...
رانيا بوراس /الجزائر.
فلسطني يا سيدة الشعوب ...يا بالد النور...يا مهد النبوة....يا بلد كل األديان...
فيها مسجد األقىص وثالث الحرمني وأوىل القبلتني ومرسى رسول الله...
يا قدس يا مدينة تفوح بأسمى العطور ،عطور دم كل الشهداء...
شهداء يصارعون املوت ويتحدون السكرات...
يا قدس األحرار؛ الصرب اجىل بك....
أقسم أنه سيأتي امليعاد ،سيزول الهم ويغادر الصهيون،ولن يسكت اآلذان يف سماء األحرار...

awatefbeldi@gmail.com

شتات الغياب
سامي المسلماني
ال تبحث عني طويال،
أخىش أن تدخل الضباب
ونحن لسنا هنا،
رأيس فوق السطح
يحيص النجوم
ويخزنها لليايل
السوداء،
اصابعي
تنزل الدرج بحذر
خوفا من عثرات يخفيها
البياض
وتبحث يف الدهليز
عىل إيقاع الظالم
عن ملمس
أملس وطري
عساها تنىس خدوش املسامري
املبثوثة
يف شقوق الوقت.

َغنني للهوى
يوسف أسونا
(مملكة المغرب)
ْ
عجل
قالت :يُلبي َك خطوي بي عىل
ٍ
حبا ً وشوقا ً فقد نادت ُه عينا َك
أموت عشقا أيا ساهي وما علمت
عينا َك بي!..؟ وأنا عيناي تهوا َك
ُ
وكنت ال يشءَ ....حتى جئتني ولكم
ُ
جربت من بعد عشقي ذاك أنسا َك
تم ّرد القلبُ بل أمىس يعاندني
ُّ
زل...والقلبُ يُمنا َك
فبت يف عَ ٍ
ِ
رايات صربي
رفعت
هل سرتحمني
..سلمت أمري
...أيا مواليَ رحما َك

48

48
31
21

قدماي خرجتا
تبحثان عن طريق
ال يزدحم
بالغبار
نجمت من صدره يف غفلة
عن الرتاب
أقحوانة
جانحة.
ركبتاي تحبان رياضة الهواء
فذهبتا ترسحان االلياف
بني
أغصان االشجار.
قلبي املجنون
هو ايضا ليس هنا،
فارق قضبانه
غري نبضاته لعله يقنع
الراحلني بالرجوع:
نبضة رمادية للرأس الحالم.
نبضة وردية لألصابع املتعبة.
نبضة زرقاء للقدمني الطائرتني.
نبضة بنفسجية للركبتني العنيدتني...
عبثا يحاول قلبي جمع
شتاتي.
تعا َل يا قاسيا كم تستبيحُ دمي
حينًا من الدهر ...ما للعيش لوال َك!..؟
ُ
ضيعت وجهتنا
فقال يا وطني...

والعمر بي سف ٌر ...والدرب كفا َك

ٍ
ومركبُ
بوصلة
العمر عندي دون
ِ
َ
وأنت ميناؤهَ ...ف ْلتُ ْل ِق مرسا َك
ً
ُ
فتنة نزلت
فلست معرتضا ...يا

ً
..رفقا بأرسا َك
بل أنت آرسني

ُ
ٍ
أستغيث اآلن من وجعي
بقبلة
أشواقنا مُزجت من نار ذكراك َ
ٌ
نظرات ..بالهوى ُ
صهرت
وتلتقي

بتنا عىل النج ِم واألقمار خدا َك

َ
لحن أغنيتي
فغنِّنِي للهوى ...يا

مُنايَ مُنياك ِ...كم والله أهوا َك...

سنسجد ركعات شكر لك ونصيل باألقىص ونفطر بكعك يف القدس.
صليت ...وركعت ...ودعوت...
وسألت محمد نبي الله األمني فيك...
أن يدخل يف نفوس إرسائيل الرهاب وأن يدوس األبطال عىل جثث الصهيون اللعني...
سالم ألرض خلقت للسالم وما رأيت يوما سالما...
هي زهرة وسط األشواك...
هي كطفل رضيع احرتقت أصابعه...
هي وطن ينهشه الذئاب  ،ينئ من شدة العذاب...
هي كأم أرضعت الشجاعة وأب علم حروف الحرية...
حبك يا فلسطني ال بالجنسية وال بالهوية حب مزروع يف قلوبنا ولم يُصنع...
كشيئ يشبه حبنا ألمهاتنا...
ألف سالم يا فلسطني...

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 321الثالثاء  9أوت 2022

الثقافي
الشارع
والتلفزي
اإلذاعي
الشارع

حتى ال ننسى الصحفي
سفيان الشورابي
بطاقة اليوم سأخصصها للصحفي املختطف منذ ما
يقارب  8سنوات الصديق سفيان الشورابي الذي اختفى
فجأة يف ليبيا منذ سبتمرب . 2014
يذكر أن سفيان الشورابي ونذير القطاري توجها
إىل األرايض الليبية يوم  6سبتمرب  2014إلجراء تحقيق
تلفزيوني حول حرس املنشآت النفطية يف أجدابيا،
لصالح قناة "فارست تي يف" ،ثم انقطعت أخبارهما
بعد يومني ،وتواترت األخبار غري مؤكدة عن مقتلهما
أو سجنهما يف أحد السجون الليبية ،من دون التأكد من
صحة هذه املعلومات.
سفيان الشورابي هو صحايف ومدون تونيس من
مواليد  24جوان  1982بمدينة سليمان بتونس.تلقى
دراساته العليا بكلية العلوم القانونية والسياسية
بتونس قبل أن ينخرط يف العمل السيايس من خالل
انضمامه لحركة التجديد ( الحزب الشيوعي التونيس
سابقا) قبل أن يستقيل يف شهر جانفي .2011
عمل مراسال لجريدة "األخبار" اللبنانية.
ساهم كناشط سيايس ومدون بصفة فعالة يف انجاح
الثورة التونسية التي أدت إىل فرار بن عيل إىل اململكة
العربية السعودية .وقد كانت مساهمة سفيان الشورابي
يف هذه الثورة من خالل تغطيته الصحفية لالحتجاجات
ومن خالل مقاطع الفيديو التي قام بتنزيلها عىل مواقع
االنرتنات وخاصة منها شبكة فايسبوك االجتماعية.
أذكر أن سفيان الشورابي اخرتق يوم  19ديسمرب
 2010الحظر االعالمي وتحول إىل سيدي بوزيد ليصور
أول " ريبورتاج" عن االحداث من وسط املتظاهرين .وتم
ايقافه يومها ونكل به ورغم ذلك عاد إىل تونس العاصمة
ونرش التحقيق عىل صفحته بفايسبوك...
قام مبارشة اثر انتصار الثورة بتأسيس جمعية
الوعي السيايس للتثقيف الشبابي التي تهدف إىل نرش
الثقافة السياسية بني صفوف الشباب .كما تم اختياره
يف موىف شهر مارس ليكون عضوا ضمن الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة واالنتقال السيايس واملسار
الديمقراطي.
تع ّرفت عليه يف البداية من خالل متابعة مقاالته
النارية ّملا كان يكتب بصحيفة "ال ّ
طريق الجديد" ثم
من خالل ما كانت تروي يل رفيقته يف ساحات النضال
وزوجتي منرية يعقوب أيّام مشاركتهما يف تجمّ عات
بطحاء محمّ د عيل صحبة لينا بن مهني وعدنان املدب
رحمهما الله ...وللتّاريخ لم احرض هذه التحركات وال
م ّرة الني أخاف اإللتحام مع األمن ونيل ما تيرس من
رضب بـ"املاتراك " وكانت منرية تصف يل كيف كان
سفيان الشورابي من العنارص القارة وكيف تع ّرض
لتنكيل البوليس عديد امل ّرات...
بعد الثّورة تعاملت مع سفيان الشورابي ّملا كنت
مندوبا للثّقافة يف والية صفاقس ون ّ
ظمت باإلشرتاك مع
جمعيّته (جمعية الوعي السيايس للتثقيف الشبابي) يف
إطار املهرجان الدّويل بصفاقس يف صائفة  2011عرض
الفنّانة "أمال مثلوثي" وسمر رمضاني قمت بتنشيطه
وحرضه "سفيان الشورابي" بنفسه صحبة األستاذة
"رجاء بن سالمة" ...
وعرف العرض املوسيقي نجاحا باهرا وحضورا
جماهرييا كبريا جاء نتيجة طبيعية لتحرك ممثيل
الجمعية أذكر منهم الشاب املتحمس رياض واستاذة
اللغة األنڨليزية تسنيم القطي وكان السمر الرمضاني
مع األستاذة رجاء بن سالمة ثريا وحرضته أغلب
الوجوه الفكرية والثقافية الناشطة يف املجتمع املدني
أذكر منهم د.محمد عيل الحلواني ود .رضا الزواري ود.
نور الدين الفالح واالساتذة ابراهيم بن صالح والنوري
عبيد وغريهم...

صفحة من إعداد  :منير الفالح

طرائف ّ
الزعيم (ج )316

أنتريتي نبّ ار

www.acharaa.com
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بورڤيبة ونادي محيط قرقنة
مثّلت الرياضة بالنسبة للرئيس الحبيب بورڨيبة إحدى
ً
ّ
متغيًا متطوّراً ،إذ دعا
توظيفا
املجاالت التي حرص عىل توظيفها
قبل االستقالل إىل تأسيس نواد رياضيّة تساهم يف تنوير الجماهري
وتوعيتها بالقضيّة الوطنية ،وهو ما عدّه صالح الدين بن فرج،
ً
توظيفا محمودًا ولونًا من ألوان "التبعية
أستاذ علم االجتماع،
املحبذة" للريايض يف عالقته بالسيايس ،وفق تقديره.
وقد جمع بورڨيبة يف هذا املسلك بني الدعوة واملمارسة .فقد
انتمى سنة  1928إىل الهيئة املديرة للنادي اإلفريقي ،ثم توىل
منصب نائب رئيس بالرتجي الريايض التونيس.
واصل بورڨيبة بعد االستقالل ممارسة نفوذه عىل الشأن
ّ
التدخل املبارش يف تعيني رؤساء الجمعيات منهم
الريايض من خالل
املنذر الزنايدي وحسان بلخوجة وغريهما.
وقد حوّل رئيس الجمهورية بعض التظاهرات الرياضيّة إىل
ً
طريفا يف سري مباريات
مناسبة لتأكيد زعامته .فقد أحدث تغيريًا
نهائي كأس كرة القدم ،إذ يحرض إثر نهاية الشوط األول يف سيارة
مكشوفة تجوب محيط املستطيل األخرض أمام تصفيق الجماهري
وأهازيجها ،ث ّم يقيض وقتًا طويالً يف مصافحة الالعبني والح ّكام
والتحدّث إليهم قبل الصعود إىل املنصة الرشفية ،وتمت ّد هذه الجولة
نحو ساعة حتّى أصبحت املباريات يف هذه املناسبة تدوم ثالثة
أشواط ،اثنان لالعبني وشوط للزعيم.
من الحكايات الطريفة التي تروى يف هذا الشأن أن الرئيس
استقبل ذات مرة محمد كريم بوصفه وزيرا للرياضة وكان من
مؤسيس نادي محيط قرقنة وبادره بالقول  " :يا محمد شنوّة
املحيط؟" فخيش محمد كريم أن يجيب فيتورط ...فأعاد الرئيس
السؤال ":يا محمد املحيط حاجة كبرية يارس ه ّكة ّ
ول ال؟" فأجاب
ْ
بورقيبة وقال:
الوزير ":طبعا سيدي الرئيس" فقهقه الزعيم

"حاجة كبرية لكن ربحناكم البارح ثنني بالش" يف إشارة إلنتصار
اإلتحاد الريايض املنستريي عىل نادي محيط قرقنة ضمن البطولة
بهدفني لصفر.

ّ
ّ
وفنانون
فن

أميرة درويش تشارك في بطولة
المسلسل التاريخي الضخم "معاوية"

رصحت اململثة التونسية
أمرية درويش انها ستشارك يف
املسلسل التاريخي "معاوية"
للمخرج طارق العريان والذي
يجري تصويره يف تونس...
مسلسل “معاوية” مسلسل
تاريخي يحكي قصة حياة
الصحابي الخليفة معاوية بن أبي
سفيان ،ويربز جهوده السياسية
والعسكرية يف إقامة الدولة
اإلسالمية  ،ليصبح آخر إنجازات
الخليفة وامللك األول.
وتدور أحداثه ىف إطار ملحمي،
ً
رشخا يف األمة اإلسالمية ،بعد
خالل الفتنة الكربى ،التي أحدثت
استشهاد الخليفة عثمان بن عفان ،مرورا بتويل عيل (ريض الله
عنه وكرم وجهه) ،ثم استشهاد عيل وتويل الحسن ،ثم تنازل
الحسن وتويل معاوية ،وتويل يزيد ،وحتى استشهاد الحسني يف
كربالء ..كما يتناول املسلسل أحداث معركتي الجمل وصفني.
ومن املقرر عرض املسلسل بعدد من القنوات العربية خالل
سباق الدراما الرمضانية .2023

نجيب بالقاضي ووجيهة الجندوبي
في "رحلة" جميل النجار

إنتهى املخرج الشاب جميل
النجار من تصوير املشاهد األخرية
لفيلمه الروائي القصري األخري
"رحلة" الذي دخل مبارشة لغرفة
املونتاج عىل أمل ان يكون جاهزا
للمشاركة به يف الدورة القادمة
أليام قرطاج السينمائية .
"رحلة" فيلم روائي قصري
من نوعية الكوميديا السوداء
التي إختص فيها جميل النجار يف

أعماله السينمائية والتلفزية.
"رحلة" يشارك يف بطولته إىل جانب نجيب بالقايض ووجيهة
الجندوبي كل من صالح مصدق والشاذيل العرفاوي وأمني
الحمزاوي...
يذكر أن املخرج جميل النجار أصيل مدينة حلق الوادي
ولد سنة  ،1980وحصل عام  2000عىل دبلوم مساعد مخرج
من املعهد العايل للفنون والوسائط املتعددة بمنوبة  ،ويف عام
 2003أخرج أول فيلم قصري له بعنوان "التسلل"  ،والذي نال
عنه جائزة لجنة التحكيم يف مهرجان أفالم الهواة يف قليبية...
فيلمه القصري الثاني كان "غرصة" من بطولة لطفي العبديل
ونجيب بالقايض ومحمد عيل بن جمعة وغريهم...ويروي قصة
عدد من املرتشحني يتنافسون للوصول إىل قرص قرطاج يف إطار
كوميدي...وحصل عىل جائزة العمود الذهبي ملهرجان األقرص
بمرص.

لطفي بوشناق و"التحدي العربي"

كشف الفنان لطفي
بوشناق عن تحضريه لعمل
غنائي جديد بعنوان "التحدي
ً
قائل إن هذا العمل
العربي"،
يأتي بعد سنوات من أوبريت
"الحلم العربي" ،يف ظل وضع
عربي مشحون بالرصاعات
ورغبة
واالنشقاقات،
الجماهري يف سماع عمل ّ
يعب
عن هواجسها.
وقال بوشناق ،يف حديثه
إلحدى القنوات التلفزية
ّ
":إن الفنان ال ب ّد أن
العربية
يكون شاهدًا عىل العرص"
ً
مضيفا "أنه يحاول أن يكون صوت اإلنسانية ومرآة تعكس ما
يعيشه الناس يف ربوع األرض".
وتقول كلمات األغنية:
جئنا نقول لسادة العرب ..أهل اإلبا والفضل واألدب ..تميض
بنا هذي الحياة وكلنا نبكي الديار وأجمل الحقب ..نميض ونحلم
باستعادة مجدنا ..متشبثني بحلمنا العربي..

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

الشارع الرياضي

صفقة مرتقبة
بدأ املد ّرب التونيس القدير فوزي البنزرتي يف ترتيب البيت الرجاوي من جديد استعدادا
النطالق املوسم الريايض يف املغرب والذي ينتظر فيه أحباء الرجاء العودة اىل الواجهة
محليا وقاريا بعد ان احتكر الغريم األزيل الوداد كل العناوين يف
املوسم القادم.
الرجاء أبرم عديد الصفقات املهمة تدعيما للرصيد
البرشي للفريق خاصة بعد رحيل عديد األسماء يف
املوسم املنقيض ومن يعرف البنزرتي يدرك جيّدا أن الرجل
كثريا ما يميل لالستنجاد ببعض األسماء التي عملت معه يف
محطات سابقة.
مصادر موثوقة كشفت لـ"الشارع املغاربي" ّ
أن فوزي البنزرتي مهتم كثريا
بالتعاقد مع متوسط ميدان االتحاد املنستريي اإليفواري روجي أهولو الذي يعترب من
أبرز األسماء يف البطولة املوسم املايض .ويعترب أهولو املعوّض املناسب ملتوسط ميدان
الفريق عمر العرجون الذي انتقل للفيصل السعودي.
وحسب املصادر ذاتها من املنتظر وصول الالعب روجي أهولو إىل
مطار محمد الخامس بالدار البيضاء للدخول يف مفاوضات مبارشة
مع إدارة الفريق املغربي.

عقبة واحدة
الحديث عن املد ّرب الجديد لفريق الوداد الريايض
املغربي بات يشغل بال كثريا من التونسيني باعتبار
أن عديد األسماء املرشحة تونسية بل يمكن
اعتبارها االقرب لقيادة القاطرة الفنية املغربية
للفريق يف املوسم القادم .البداية كانت بالحديث
عن اهتمام مغربي بالثالثي التونيس رايض
الجعايدي ومعني الشعباني اضافة اىل الناخب
ّ
الكبي وقد تحدّث البعض
الوطني السابق املنذر
عن اقرتاب الجعايدي بشكل كبري من
خالفة املد ّرب السابق وليد الركراكي
قبل ان يظهر اسم تونيس آخر عىل سطح
هنا عن املد ّرب السابق لفريق أهيل طرابلس فتحي
والحديث
املفاوضات
جبال .مصادر صحفية مغربية أ ّ
كدت أن جبال مرشح بقوة لتدريب الوداد وأضافت
املصادر ذاتها أن املد ّرب التونيس متواجد حاليا باملغرب للتفاوض مع رئيس النادي سعيد
النارصي .وحسب ما تردد يف الكواليس فإن جبال ينطلق بحظوظ وافرة للفوز بكريس
املد ّرب يف بنك احتياط الرجاء وال ينقصه التمام الصفقة سوى التخ ّلص من عقبة وحيدة
وهي اسم مد ّرب منافس كان موجود منذ فرتة عىل طاولة الفريق املغربي.
تقارير صحفية كشفت يف وقت سابق أن فريق الوداد املغربي فتح باب التفاوض مع
املد ّرب الربتغايل ألكسندر سانتوس مدرب فريق برتو أتلتيكو األنغويل .املفاوضات بلغت أشواطا
متقدمة بني الطرفني لكن العائق الوحيد يتمثل يف وجود رشط جزائي يف عقد املد ّرب الربتغايل
مع فريقه األنغويل يمنعه من املغادرة قبل توفري مبلغ  300ألف دوالر يف صورة فسخ العقد من
جانب واحد.
ورغم ان املد ّرب الربتغايل تعهد بدفع نصف املبلغ أمال يف تدريب العمالق املغربي إال ان رئيس
الوداد غري مستعد عىل ما يبدو لدفع بقية املبلغ لذلك حوّل وجهته نحو املدرسة التونسية رغم
ان هناك ضغطا جماهرييا كبريا للتعاقد مع الفني الربتغايل.

www.acharaa.com
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بطولة بـ 14فريقا
و 3ملفات عىل الطاولة
من املنتظر أن يعقد املكتب الجامعي لكرة القدم
اجتماعه الدوري نهاية هذا األسبوع أو بداية األسبوع
القادم عىل أقىص تقدير .وسيكون االجتماع املرتقب
مرتكزا عىل  3محاور أساسية هي تباعا ملف بطولة
الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم وملف املنتخب التونيس
وتحضريات املونديال وأخريا ملف اإلدارة الوطنية للتحكيم.
بالنسبة مللف املنتخب قد يقع خالل االجتماع الكشف
عن العناوين الرئيسية للفرتة القادمة من تحضريات
املنتخب والتي تتعلق أساسا باملباريات الودية وبربنامج
ّ
يخص ملف اإلدارة الوطنية للتحكيم
الرتبصات .أما يف ما
فإنه من املنتظر االعالن عن جملة من القرارات املهمة عىل
رأسها إقالة رئيس لجنة التعيينات هشام قرياط وتعويضه
بالحكم الدويل السابق محمد سعيد الكردي حسب ما أملح
إليه مصدر موثوق فيه لـ"الشارع املغاربي".
بالنسبة ملوضوع بطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة
القدم والذي كثر حوله الكالم خاصة يف ظل الترسيبات التي
تتحدث عن البطولة يف شكلها الجديد مع تأكيد البعض
عىل إلغاء النزول وخوض السباق ببطولة تضم  18أو 20
تقسم عىل مجموعتني كشفت مصادرنا ّ
ّ
أن هذه
فريقا
الترسيبات ال أساس لها من الصحة وبأن البطولة ستلعب
مبدئيا ونقول مبدئيا يف انتظار التع ّرف عىل املآل القانوني
لقضية هالل الشابة بـ  14فريقا ويبقى االختيار عىل
شكل البطولة سواء بطولة بمجموعتني أو اعتماد النظام
املتعارف عليه سابقا من اختيار األندية التي ستحدد ذلك
حسب ما ذكرت الجامعة يف بالغ سابق.

أويل
اتفاق ّ

مازال ملف املباراة الشهرية بني النادي االفريقي
والرتجي الريايض التونيس لحساب نهائي كأس
تونس لكرة اليد يستأثر ببعض االهتمام خاصة أن
مصري املباراة التي توقفت بد  10دقائق من بدايتها
بسبب أحداث عنف بني جماهري الفريقني مازال
معلقا اىل حني التوصل اىل اتفاق نهائي بشأن الصيغة
االنسب لغلق هذا امللف بني مختلف األطراف املتداخلة فيه.
يف هذا السياق ذكرت مصادر موثوق فيها لـ"الشارع
املغاربي" أن الجامعة التّونسيّة لكرة اليد برئاسة كريم
الهاليل توصلت إىل اتّفاق مبدئي بني إدارتي ّ
التجي
الريايض التّونيس و النّادي األفريقي من أجل إعادة خوض
نهائي كأس تونس لكرة اليد يوم السبت  3سبتمرب .2022
وحسب ما أ ّ
كد مصدر جامعي موثوق فيه سيدور
اللقاء بالقاعة املغطاة متعددة االختصاصات برادس
وسيلعب دون حضور الجمهور.
وتتجه النية اىل إعادة املباراة
من البداية خاصة أنها توقفت
يف الدقيقة العارشة عندما كانت
النتيجة تشري اىل التعادل رغم أن
بعض الفاعلني يف الجامعة يرون
ان املباراة يجب ان تعاد من الدقيقة
التي توقفت فيها و ذلك نظرا
للتّ ّ
غيات العديدة التي حصلت عىل
مستوى ال ّرصيد البرشي للفريقني.
وكانت مباراة نهائي كأس
تونس لكرة اليد قد ّ
توقفت بتاريخ
 11ماي  2022بسبب أحداث عنف
خطرية شهدتها القاعة املغطاة
برادس.

