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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : خالد عبيد

الدولة 
الوطنية.. 

أْصلها ثابت 
وفْرعها في 
هذه األرض!

افتتاحية 158 سنة خلت، في أوت 1864 :

البايات يعبثون بأهالي
الساحل وصفاقس

محّلة أحمد زّروق أنموذجا

خمس طيارات تونسيات من سالح الجو  مترشحات للسفر للفضاء

سامي الطاهري االمين العام المساعد
لالتحاد العام التونسي للشغل لـ"الشارع المغاربي":

بيان رئاسة الجمهورية ينقض االتفاق مع الحكومة على استئناف الحوار االجتماعي 
أداء الحكومة ضعيف جدا وعليها ان تكون صادقة وواضحة ومسؤولة

المفاوضات استُؤنفت وجلسة مرتقبة اخر هذا االسبوع

احلديث عن عقد اجتامعي مغالطة !

تونس بني سقوط نخبتها السياسّية 
والتفّوق العاملي لكفاءاهتا العلمّية!
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االفتتاحيةاالفتتاحية

د. خالد عبيد

الدولة الوطنية.. أْصلها ثابت وفْرعها يف هذه األرض!

25 جويلية  تّم يوم  الذي  املواقف من االستفتاء  تباينت 
أنّه  جازمني  نعتقد  الذي  املرتقب  الدستور  وخاّصة  املايض 
انتقالية"  لـ"فرتة  انتقايل"  "دستور  فهو  كثريا،  يطول  لن 
ليست كسابقاتها حتى يف املْدلول ثّم يُغَلق القْوس، قبل ذلك، 
نحن يف فرتة "البنَْي- بنَْي" تتقاذفنا أشباح املايض يف تجاذبها 
مع تمّوجات املستقبل، ُمْلقية بثقلها عىل إْرهاصات حارٍض 
تطاول،  مهما  يعود  لن  الذي  املايض  ِبـ"َعبَِق"  جّدا  ثقيل 

وزّخات املستقبل الذي طال مخاضه إىل حّد الرساب!
حّد  يف  االستفتاء  هذا  أّن  هو  هنا،  يهّمنا  الذي  لكن 
عرشية  مع  كاملة،  مرحلة  مع  حقيقيا  قْطعا  شّكل  ذاته 
"الخراب"، وهو إيذان بفرتة مغايرة لها قد تكون يف الشكل، 
بالذات،  وهنا  منها،  أفضل  تكون  أن  مضمونا  ليس  ولكن 
مآل  يف  املسؤولية  كّل  نفسه  سعيّد  قيس  الرئيس  حّمل 
يكون  أن  والالمتناهي  الشديد  بحْرصه  إذ  الحقا،  األوضاع 
"الحوار" بذلك الشكل واالستفتاء بتلك الطريقة والدستور 
بهكذا صيغة وصياغة، فهذا يعني أنّه َقِبل عن طيب خاطر 
اْستتْباعات هذا التوّجه وخاّصة ارتداداته املجهولة، وأهّمها 
يف نظرنا أّن عموم من شارك يف االستفتاء كمن لم يشارك 
تحت أيّة ذريعة كانت، إنّما لديهم جميعا ذات املوقف، وهو 
َما ال قّدر  انهيار  إن ثّمة تدهور معييش ومعايش وإن ثّمة 
الله، فاملسؤولية تقع عىل الرئيس قيس سعيّد دون سواه، 
أو تعّلة لتحميلها إىل حصيلة "عرشية  ولم يعد ثّمة مجال 

الخراب".
هذه  وجوه  "طّهر"  االستفتاء  هذا  أّن  اعتقادنا  لذا، 
العرشية من "أْدَراِنها" و"َلبََّسَها" إىل من يقف عىل االستفتاء 

دون أن تكون هذه هي غايته! وهنا َمْكَمن املفارقة!
وعليه، هل أّن الرئيس قيس سعيّد عىل وْعي بذلك أم ال؟ 
ألّن الظرف دقيق للغاية والتيّار قادم مهما تراءى السكون، 
التصدّع  من  الداخلية  الجبهة  "تحصني"  يف  إالّ  خيار  وال 
فاملجهول  ذلك  عدا  ما  االخرتاقات،  من  وأيضا  النهائي 
خاّصة  طريقه  يعرتض  من  كّل  حتما  وسيْجرف  يرتّصدنا! 

إذا كان منفردا!
يف األثناء، تراءى لنا أّن "التجاذب" بني فرتتني عىل أشّده 
يف التعامل مع مرتكزات الدولة الوطنية وكّل ما يمّت إليها 

بصلة خاّصة عيد االستقالل وعيد الشهداء وعيد الجمهورية 
شبْه  حّد  إىل  "التجاذب"  هذا  وصل  وقد  املرأة،  عيد  وأخريا 
بدايات  يف فرتة  فعال  أنّنا  أو  وكأنّنا  أنفسنا  فخْلنا  االلتقاء، 
حكم حركة النهضة سنة 2012، عندما الحظ الجميع رغبة 
واضحة يف طمس "رْمزية" الدولة الوطنية من خالل تجاهل 
األعياد املنسوبة إليها، وينطبق األمر ولو بصفة نسبية عىل 

واقع الحال.
العمل  أساس  عىل  حكمها  قام  النهضة  حركة  أّن  ذلك، 
إْعمال  الداخل من خالل  الوطنية من  الدولة  عىل استهداف 
تونس  يف  ُمّكنت  أنّها  توّهمت  أن  بعد  فيها،  الهدم  معاول 
أيّام  خارجها  من  الدولة  استهداف  يف  سابقا  فشلها  إثر 

"املواجهة" مع حكمْي الرئيس بورقيبة وبن عيل.
عىل   2011 ربيع  منذ  وخاّصة   2009 منذ  عملت  لذلك، 
تْسويد  خالل  من  الوطنية  الدولة  هذه  أُُسِس  استهداف 
الحبيب بورقيبة، وتْلِبيسه كّل الرشور واآلثام، وقد  رمزية 
وصل هذا االستهداف أْوجه مع "هيئة الحقيقة والكرامة" 
النهضة  حركة  عملت  املقابل،  ويف  و2018،   2017 سنتْي 
من  ماضيها  وتنْقية  األكرب"  "رْمزها  تبِْييض  عىل  جاهدًة 

الشوائب حتى يَبْيضَّ لكن َعبَثًا َفَعَلْت!
ووصل الوْهم أْعاله عندما تجّرأ البعض عىل اعتبار الدولة 
الوطنية ومكتسباتها مجّرد خمسني سنة من الخراب! فإذا 
الدولة  َمْحو  يف  امَلْحُموم  وُجْهدهم  َعّرابُوه!  هم  بالخراب 
الوطنية ومرتكزاتها ارتّد عليهم َفُمُحوا من أفئدة التونسيني 

أو جّلهم.
وعليه، كّل من يعمل عىل مْحو املرتكزات الثابتة والعتيّة 
الوطنية، وكّل من يعمل عىل فسخ دولة االستقالل  للدولة 
الدولة  هذه  رمزية  يستهدف  من  وكّل  وْهمي،  قلم  بجّرة 
الوطنية، من خالل تهميش ما يُْرمز إليها يف تواريخ فارقة 
إليها  نَنْتَسب  َهَوِويَة،  وطنية  مناسبات  عقود  منذ  باتت 
من  وكّل  فيها،  وُصِهْرنا  فينا  فانصهرت  إلينا،  وتنْتسب 
يعمد إىل تغييب رّواد اإلصالح والتحّرر الوطني وعىل رأسهم 
الحقيقة  يف  نفسه  يَْجرف  إنّما  بورقيبة،  الحبيب  الزعيم 
ويْمُحَو ذْكره يف الواقع ويُْطَمس معه، وذلك، عندما يكتشف 
ذاتَه وقد انَْجَرفت، وَعَمله وقد تََهاوى، ومخّططه وقد َفِشل.

هي،  فانَْمَحت  املْحو  عىل  النهضة  حركة  عملت  هكذا 
املآل  وذات  العكس،  تثبت  أن  اآلن  جاهدة  تعمل  وإن  حتى 

ينتظر كّل من يَنُْحَو نْحوها!
مسار  عىل  ائْتُِمنَت  التي  هي  الوطنية  الدولة  ألّن  وذلك، 
الزمن التقدمي يف تونس، وهي التي كانت عنوانا لصريورة 
التي  وهي  الفكري،  اإلصالح  وسريورة  الوطني،  الكفاح 
عملت عىل أن تْغرس أسسا راسخة يف البناء الوطني، بناء 
الكيان التونيس، بناء األّمة التونسية األصيلة، فهذه الدولة 
األّمة، وكّرسته عىل  إىل  االنتساب  التي خلقت  الوطنية هي 
األرض وأنْبتت أْجياال عملت عىل تأصيل هذا الكيان قبل أن 

يُِصيبَه الَوَهن من داخله.
لكن، ال يعني هذا الوَهن الذي الحظناه أكثر من مّرة أّن 
البناء سينهار، بل هو ثابت، ألنّه ُمنْصهر مع حركة الزمن، 
فالدولة الوطنية راسخة وجذورها ثابتة ألنّها من َرِحم هذه 
األّمة!  وكانت  التونيس!  الكيان  فكان  ونَمت،  نَبَتت  األرض 
وذلك، ألّن رّواد هذه الدولة استوعبوا ما معنى الرتاكمية يف 
الزمن فلم يقطعوا وإن ُخيّل للبعض ذلك، وواهٌم من يعتقد 

العكس!
وعليه، لن يذهب بعيدا التوّجه الْختزال تاريخ تونس يف 
2010 إىل اآلن، والعمل عىل َجبِّ ما سبقه، والدفع إىل  سنة 
وما   2021 بمناسبات  الرمزية  الوطنية  األعياد  استعاضة 
بعده مع املحافظة عىل ذات التواريخ أو األيّام! ولن يَْمُحَو 
هذا التوّجه من ذاكرة التونسيني ومن وعيهم الجماعي كما 
والشهداء  واالستقالل  الجمهورية  أعياد  اقرتان  التاريخ، 
بالدولة الوطنية، دولة االستقالل ورموزها التي جمعت بني 

تحرير األرض وبناء الكيان التونيس. 
ولن يَْمُحَو "االحتفال" من َعَدِمِه بعيد املرأة يوم 13 أوت 
من كّل سنة، َحِقيقًة ثَاِبتًَة لن تَُزوَل، وهي أّن تحرير املرأة 
يف تونس، الذي باتت مكاسبه مهّددة منذ العرشية الفارطة، 
إنّما هو تجسيم الْلِتقاء ُحْلم الفْكر اإلصالحي الذي أْعوزته 
القدرة عىل الفعل ممثال خاّصة يف الطاهر الحّداد برشعية 
يف  تحديدا  ممثلة  االستقالل،  ودولة  الوطني  التحّرر  حركة 
"َفَرَض"  باألحرى  أو  "فَرَضْت"  والتي  بورقيبة،  الحبيب 
بقّوة الفعل هذا التحرير، فكانت مجّلة األحوال الشخصية!

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

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

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

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

عالء الدين السعيدي
مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :

معز زّيود - الحبيب القيزاني

الملحق الثقافي :

الفريق الثقافي :

منير الفاّلح - عواطف البلدي

العربي الوسالتي

لطفي واجه

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

الشارع القضائي  :

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

شيماء الشيحي - ياسين بّيوض

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:
 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

التحرير :

املجهول يرتصدنا !
أو



www.acharaa.com العدد 322 - الثالثاء 16 أوت 2022 maghrebstreet@gmail.com

3الشارع السياسي

ايام قليلة بعد الجدل الواسع الذي اثاره 
بصفتها  شبيل  ارشاف  القاضية   خطاب 
بمناسبة  الجمهورية"   رئيس  حرم   "
ان ينتظم  املنتظر  املرأة من  االحتفال بعيد 
بمشاركة  القادم  االحد  يوم  عام  اجتماع 
املرشوع"   بـ"منسقي  يسمون  ممن  عدد 
ومساندي رئيس الجمهورية قيس سعيد. 
املرشوع  لهذا  كواجهات  املشاركني  ومن 
قيس  زوجة  شقيق  شبيل  فخري  نجد 
وهو  شعبان  بن  وبرهان  جهة  من  سعيد 
ابن خالة رئيس الجمهورية  حسب ما جاء 
اجتماع  نرشها ناشطون  يف معلقة دعوة 

مساندون لسعيد .
الخرب نرش يف الصفحات املوالية لرئيس 
نجاح  سياق   يف  تداوله  وتم  الجمهورية 
تزامنت  الشقوق"  شمل  لّم  مبادرة" 
عىل  شعواء"    " حملة  انتهاء  بوادر  مع 
الفضاء االزرق  بني  وزير الداخلية توفيق 
االجتماعية  الشؤون  ووزير  الدين  رشف 
 " من  املقربني  احد  يقول  الزاهي.  مالك 

اىل   اشارة  يف   ، االستاذ"   " ان  املغاربي"   لـ"الشارع  املرشوع"  
رئيس الجمهورية قيس  سعيد التقاهما مؤخرا وطلب منهما " 
املصالحة"  . واملعلوم ان املنافسة احتدت بني الوزيرين الطامحني 
عن  الحديث  تواتر  مع  بودن  نجالء  الحكومة  رئيسة  لخالفة 
املصادقة عىل  بعد  اقرارها مبارشة  يعتزم سعيد  تغيريات كربى 

مرشوع الدستور الجديد.
الوزيرين تطورت بشكل كبري يف  بني  الخالفات  ان  واملالحظ 
اآلونة االخرية وتحولت اىل حملة وحملة مضادة كانت وراء غضب 
عدد  دعا  اذ  الشقوق  معركة  يف  االصطفاف  رافيض  واستنكار 

منهم رصاحة سعيد إليقاف النزيف ومحاسبة 
الذي  االخالقي"  االنهيار  هذا"  عن  الوزيرين 
اال  الخراب.   يذّكر  بممارسات حكام عرشية 
ان سعيد لم يقرر ال املحاسبة وال االستماع  اىل 
القريب  محيطه  داخل  من  املحذرة  االصوات 
صفحة  يمثل  املرتقب  االجتماع   ان  باعتبار 
مرحلة  خاصة  ويدشن  الوزيرين   بني  جديدة 
ولعب  العام  الشأن  يف  املعلن  العائلة   انخراط 

دور يف املشهد السيايس.

بين توفيق و"مالك" 
21 اوت  العام املقرر ليوم االحد   االجتماع 
ومنسقي  سعيد  قيس  انصار  تنظيم"  من 
الحبيب   " بحضور   واالستفتاء"  االنتخابات 
"واحمد شفرت"   و" فخري شبيل"   الهبيل"   
وبرهان  بن شعبان  ومحمد الحجري  .  وحتى 
تجمع  املستحيل  شبه  من  كان  قريب  وقت 
محام(   ( شبيل  فخري  الثنائي  االقل  عىل 
شعبان  بن  وبرهان  الرئيس  زوجة  وشقيق 
قريب الرئيس  بالنظر اىل اصطفاف العائلتني 
عائلة  ان  اذ  الشقوق"  معركة   " يف  املختلف 
لوزير  مساندة  سعيد"  و"عائلة  الداخلية  لوزير  مساندة  شبيل 

الشؤون االجتماعية. 
تحرك  ضمن  مفربكة"  املتداولة"  االجتماع  دعوة  تكون  قد 
يقوده "  الغاضبون" من االنصار ممن وجدوا انفسهم مقصيني 
ويراقبون كيف تغريت مراكز النفوذ وتحولت تدريجيا نحو العائلة  
بشقيها . يف هذا السياق  اكد احد الناشطني يف احدى التنسيقيات 
فيه  املشاركني"   و"  االجتماع"   "هذا  حقيقة  لسعيد  الداعمة 
مشددا لـ"الشارع املغاربي" عىل ان" العائلة اصبحت تتحكم يف 
صناعة القرار"  وعىل ان سبب ما يحدث اليوم  من خالفات حادة 

ومن اخطاء وضعف يف االداء هو "الدور الذي  تلعبه  العائلة"  التي 
لقيس سعيد  السيايس  باملسار  اية عالقة  لها  يكن  لم  انه  يقول 
ولم تكن من مسانديه حتى فوزه يف الدور االول من االنتخابات 

الرئاسية لسنة 2019.
وهو  العام   الشأن  عن  العائلة  بابعاد  تعهد  قد  سعيد  وكان 
عهدته  ان  السيما  العام  االنتخابي  الوعد  بمثابة  كان  تعهد 
قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  رئاسة  فرتة  بعد  جاءت  الرئاسية 
السبيس السلبية اجماال والتي طبعها دور متفاقم للعائلة وكان 
بتصدر  السبيس  قائد  حافظ  نجله  تمسك  القاتلة   اخطائه  من 
املشهد يف حزبه " نداء تونس"  والتاثري يف صناعة القرار الوطني  
الحزب وانهيار شعبية االب وسمعته بعد  انهيار  مما تسبب يف  
شبهات الفساد التي حامت حول ابنه والتي قد تكون دفعته اىل 

مغادرة البالد اشهر قليلة بعد وفاة  والده .
يف  االقارب"    " نشاط  يكون  ان  جدا  الصعب  من  طبعا 
مرحب  غري  او  الجمهورية  رئيس  لدى  معلوم  غري  التنسيقيات 
الذي استنكر  "اقحام  به حتى  . دور يتحمل مسؤوليته سعيد 
العائلة"  وتداول اخبار عنها . استنكار كان يف كلمة القاها سعيد 
واسع  تداول  اثر  مبارشة  جاء  وزراء  مجلس  اجتماع  افتتاح  يف 
لفيديو ظهرت فيه قاضية يف اجتماع  هياكل القضاة  اتهمت فيه 
بالوقوف وراء قرار  املحامية عاتكة شبيل  شقيقة زوجة سعيد 
عزلها  . سعيد نفى اي دور للعائلة يف " الشان العام"  لكن هذا 
الدور يتمدد اليوم بشكل ال يبعد عما كان عليه الحال قبل الثورة 

ويجسده خطاب زوجته  ارشاف اشبيل  .
يبدو ان معركة عىل"هيكلة"  التنسيقيات واالعداد لقائمات 
املرشحني لالنتخابات الترشيعية القادمة  املقررة ليوم 17  ديسمرب 
اشتدت داخل  االوساط املؤثرة يف محيط رئيس الجمهورية الذي 
بات هو ومنظومته يتماهيان مع السابقني غري املأسوف عليهم 

حتى وان رفع شعار "ال عودة اىل الوراء" وكرره بشكل دائم.

زووم
زووم
زووم
زووم

15 اوت الجاري  البيانات املالية املنشورة يوم أمس االثنني  أبرزت 
مؤسسة  وهي  للمقاصة"  "التونسية  مؤسسة  عن  الصادرة  باملذكرة 
الخزينة  ان  املالية  لألوراق  املركزي  اإليداع  عمليات  تؤّمن  حكومية 
سندات  شكل  يف  للبنوك  قرضا  اوت   16 الثالثاء  اليوم  ستسدد  العامة 
خزينة قصرية املدى عىل 6 اشهر بقيمة مليار دينار. كما تكشف بيانات 
املذكرة ان الدولة قامت يوم 10 اوت الحايل بتعبئة موارد اقرتاض من 
دينار  مليون   700 بقيمة  وذلك  سنة  بعد  وفائدة  اصال  تسدد  البنوك 

وبنسبة فائدة تساوي 7.75 باملائة.  
11 اوت تعبئة قرض من املؤسسات  وجرت، يف نفس االطار، يوم 
البنكية بقيمة 256 مليون دينار يسدد عىل 6 اشهر بنسبة فائدة تناهز 
7.6 باملائة. واتت هذه العمليات املتواترة القرتاض الخزينة العامة من 
البنوك مبالغ مالية هامة يف سياق السعي إليجاد سيولة كافية لخالص 
لدى  سداده  يف  الدولة  تعثرت  دينار  مليون   1056 بقيمة  بنكي  قرض 
حلول اجل استحقاقه يوم  11 اوت الجاري. وطلبت السلط املالية من 
البنوك تأجيل سداده باالكتتاب يف رقاع خزينة جديدة قصرية املدى وهو 

ما تم رفضه مما استوجب دفع كامل املبلغ نقدا بطلب من البنوك. 
ديون  سداد  تأجيل  الدولة  طلب  يف  املتمثلة  العملية  هذه  وتعد 
عميلة  سبقتها  حيث  العام،  هذا  نوعها  من  الثانية  عليها  مستحقة 
اخرى يف ماي الفارط تعلقت بقرض بقيمة  894 مليون دينار علما ان 
قيمة الديون املستحقة عىل الدولة لبقية العام الجاري يف شكل رقاع 

مليون   2402 املالية  وزارة  بيانات  حسب  تبلغ  املدى  قصرية  خزينة 
دينار.  

كما تربز ذات البيانات ان الخزينة العامة للدولة التونسية ستسدد 
مليون   5851 بقيمة  خزينة  رقاع  شكل  يف  للبنوك  ديونا   2023 سنة 

دينار منها 3016 مليون دينار يف شكل رقاع خزينة قصرية املدى.  
وتكشف، يف هذا الصدد، معطيات البنك املركزي التونيس الصادرة 
الدولة  املستحقة عىل  البنكية  القروض  ارتفاع قائم  االثنني  يوم أمس 
يف شكل رقاع خزينة اىل ما قدره 20464.9 مليون دينار وهو ما يمثل 
26 باملائة من اجمايل قروض البنوك للقطاعات االقتصادية بما يفرس 

النقص القيايس للسيولة البنكية وشحها الحاد.
ويصل الحجم االجمايل لقائم القروض الداخلية، وفق اخر البيانات 
مليار   41.5 اىل   ،2022 ماي  شهر  بعنوان  املالية  لوزارة  االحصائية 
دينار مما يمثل 38.5 باملائة من اجمايل الدين العمومي. ويتكون قائم 
القروض الداخلية من قروض بنكية مجمعة وسندات خزينة مكتتبة 
البنوك  تساهم  رقاعية  وقروض  املالية  واملؤسسات  البنوك  قبل  من 
 4.3 سداد  الداخيل  االقرتاض  عن  وترتب  تعبئتها.  يف  بالكامل  تقريبا 
مليارات دينار منها مليار دينار فوائد وذلك خالل األشهر الخمس األوىل 

من العام الجاري.
https://www.tunisieclearing.com/upload/202208/

a03cc56b-866b-41ed-a684-29b7b625c98d.pdf

السلط املالية تتعثر يف سداد قرض للبنوك
بقيمة مليار دينار

كريمة السعداوي
شائعة  عبارات  يستعملون  البرش  يجعل  التعود 
دون التفكري فيها… منطلقهم االول هو انفعاالتهم 
وحكاياتهم الشخصية وعقدهم الدفينة التي ال يخلو 

منها انسان…
يف  التفكري  هل  زوجية؟  خيانة  معنى  ما  أصال 
آخر  بشخص  اإلعجاب  هل  خيانة؟  آخر  شخص 
التظاهر  البتة(، هل  خيانة؟ )حتى دون االتصال به 
بالسعادة مع شخص ال تشعر معه بالسعادة خيانة؟ 
هل الخيانة هي ممارسة عالقة جنسية مع شخص 
علم،  عىل  الرشيك  كان  واذا  الرشيك؟  علم  دون  آخر 
هل هي خيانة ايضا؟  هل ممارسة الجنس الفردي 

خيانة؟
الزواج  هل الخيانة متصلة بالجنس فقط؟ وهل 

مجرد جنس؟ 
هل من املنطقي أصال أن يميض انسان عىل عقد 
ملدة  واحدا  شخصا  يشتهي  سيظل  بأنه  فيه  يقر 

خمسني سنة؟
هي كلها تساؤالت ليس لها إجابة واحدة… لكنها 
فقط تذكري بأن املسائل البرشية ليست عىل هذا القدر 

من الحسم والقطعية والجمود…
ال بأس من بعض املرونة قبل الحكم عىل البرش…

ومضة

الخيانة الزوجية

● ألفة يوسف

العائلة تغزو الفضاء العام : 

"فخري" شقيق زوجة رئيس اجلمهورية و"برهان"
ولد " خالته"  يف اجتامع عام لـ"أنصار املرشوع " !

معلقة منشورة بصفحة ناشط يف 
احدى تنسيقيات قيس سعيد  من 

رافيض تدخل العائلة

منى المساكني
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حاورته : كوثر زنطور

احلديث عن عقد اجتامعي مغالطة
بيان رئاسة اجلمهورية ينقض االتفاق مع احلكومة

عىل استئناف احلوار االجتامعي 
أداء احلكومة ضعيف جدا وعليها ان تكون صادقة وواضحة ومسؤولة

املفاوضات اسُتؤنفت وجلسة مرتقبة اخر هذا االسبوع

ما هي اهم مخرجات اجتماع يوم امس بني 
رئيسة الحكومة واالمني العام التحاد الشغل نور 

الدين الطبوبي ؟
روزنامة  لتحديد  امس  يوم  اجتماع  خصص 
الجلسات القادمة التي ستوضع فيها عىل طاولة 
النقاش االستحقاقات االجتماعية املضمن جلها 
واملعلوم  املنقيض  جوان   17 ارضاب  برقية  يف 
انه تم اقرار ارضاب ثان يف صورة عدم التوصل 
يف  الزيادة  املطالب  بني  من  ان  واذكر  التفاق 
العمومي  القطاع  يف  للعاملني  بالنسبة  االجور 
االدنى  االجر  يف  والزيادة  العمومية  والوظيفة 
يف  بـ1  املقدرة  التضامنية  املساهمة  والغاء 
20 واصالح  املنشور عدد  الغاء  املائة عالوة عىل 
املؤسسات العمومية حالة بحالة وتطبيق اتفاق 
القطاعية  باالتفاقيات  املتعلق   2021 فيفري   6
وعددها 47 وستكون هناك جلسات ربما نهاية 

هذا االسبوع.
هذا يعني عودة املفاوضات ؟

نعم يف اطار استئناف  املفاوضات ال غري.
العقد  توقيع  عن  االعالن  اىل  هنا  تشري 

االجتماعي نهاية االسبوع املنقيض ؟
نعم... االمر ال يتعلق بعقد اجتماعي... يف هذا 

كانت هناك مغالطة.
بالنسبة لالتحاد الحديث عن عقد اجتماعي 

جديد غري مطروح االن ؟
هناك عقد اجتماعي اميض سنة 2014 وتمت 
َمأسسته يف مؤسسة  " املجلس الوطني للحوار 
االجتماعي" واذا طرح يف وضع معني تحيني هذا 
هذا  لكن  طبعا  النقاش  باب  فتح  فيمكن  العقد 
ال يتم يف جلسة او جلستني .. العقد االجتماعي 
سنة  تطّلب   2014 جانفي   14 يف  اميض  الذي 
كاملة من الحوار توجت بعرس وصعوبة باعالن 
العقد االجتماعي .. هناك استسهال عند الحديث 
)بيان  الطريقة  تلك   بمثل  اجتماعي  عقد  عن 
بأن  متصل  سياق  يف  واذكر  الحكومة(   رئاسة 
الذي  العقد االجتماعي  يلغ  لم  العقد االجتماعي 
اذا  يعني  عليه...  البناء  تم  بل  للسبعينات  يعود 
كان هناك تحيني او تطوير يف العقد االجتماعي 
املوقع سنة 2014 فهذا ممكن لكن غري مطروح 
االطراف  من  طرف  هناك  كان  واذا  لنا  بالنسبة 
ليس  فهذا  العقد  بمراجعة  يطالب  االجتماعية 

من املحرمات ويتم رضورة يف اطار حوار طويل 
ومعمق ويمس مختلف الجوانب املرتبطة بالعقد 

االجتماعي.
التي  والصورة  الدولية  العمل  منظمة  دور 
قدمت وكأنها راعي مسار عودة املفاوضات اثار 

انتقادات واسعة... ما هو تعليقك ؟
اؤكد مرة اخرى ان االجتماع الثالثي )رئيسة 
ورئيس  الشغل  اتحاد  عام  وامني  الحكومة 
وال  اجتماعي  بعقد  يتعلق  ال  االعراف(  منظمة 
ان يكون هناك عقد اجتماعي يف صفحة  يمكن 
خصصت  فيما  ديباجة  تقريبا  كلها  ونصف 
العقد  اخرى..  لتحديد جلسة وعموميات  البقية 
التزامات  ويتطلب  ذلك  من  اعمق  االجتماعي 
والتأكيد عىل العديد من الحقوق والواجبات لكل 
منظمة  اخرى  جهة  من  االجتماعية.  االطراف 
ثالثي  من  تتكون  منظمة  هي  الدولية  العمل 
والعمال  واالعراف  الحكومة  اي  االنتاج  اطراف 

وهي فرع من فروع منظمة االمم املتحدة. 
هناك من اعترب ان يف ذلك تدخال خارجيا  ؟

يتحدثون  خارجي  تدخل  اي  عن  ال...  طبعا 
او ينتقدون ؟ منظمة االمم املتحدة نحن اعضاء 
ال  خارجي..  تدخل  موش  يعني  كتوانسة  فيها 
 .. ماكرون  حكومة   وال  تدخلت  بادين  حكومة 
االتحاد واالعراف والحكومة التونسية اعضاء يف 
منظمة العمل الدولية وهي تقوم بدورها  يف كل 
الحوار  مسألة  مرافقة  يف  واملتمثل  العالم  ارجاء 

االجتماعي 
كيف تفرس حضور ممثل عنها يف االجتماع ؟
يتعلق ال بوساطة وال هو تدخل  وجودها ال 
 .. مهامها  اطار  يف  كان  وانما  الداخيل  الشأن  يف 

حرضت كشاهد عىل استئناف الحوار. 
ال يذكر مثل هذا الحضور ؟

ال... ليست سابقة... يف جميع مراحل تاريخ 
تونس كانت حارضة.. يف 1977 ويف ازمة 1978 
ويف ازمة 1985 ويف 2012/2013 ..تنظيم الحوار 
منظمة  وكانت  ولجان  خرباء  تطلب  االجتماعي 
الذي  االجتماعي  الحوار  ممويل  اهم  احد  العمل 
 2014 سنة  صدر  الذي  االجتماعي  العقد  افرز 
يعني ال نتحدث عن  سابقة.. وهذا االمر لم يحدث 
يف تونس فقط بل يف مختلف دول العالم.. منظمة 
العمل الدولية هي منظمة سلمية وهي منظمة 

حوار ونحن نحرض كل سنة يف اجتماعاتها مثلما 
مواقفها  ونتابع  االنتاج  اطراف  بقية  تحرض 
ثالثية  وفود  وتحرض  وتقاريرها  وقراراتها 
الرتكيبة يف عدة مسائل تتعلق بالحوار االجتماعي 
وهي  منظمة ال حكومية وليست ممثلة لدول بل 
هي ممثلة مثلما ارشت اىل اطراف االنتاج وعندما 
نواجه مشكال  كمنظمة نتوجه اىل منظمة العمل 

الدولية للتشكي.
سحب  عدم  صورة  يف  شكاية  برفع  لّوحتم 

املنشور عدد 20؟
تشكينا  ولو  شكيناش..  ما  لكن  هددنا 
يف  تونس  لوضعت  الدولية  العمل  منظمة  لدى 
املفاوضات  تنتهك  التي  للدول  السوداء  القائمة 
عالقة  يف  الدولية  املعايري  تحرتم  وال  االجتماعية 

بالحوار االجتماعي ويف عالقة بعالقات الشغل.
الجديدة  املفاوضات  النجاح  املطلوب  هو  ما 
تمثل   انها  القول  يمكن  وهل  استئنافها  بعد 

الفرصة االخرية ؟ 
الحكومة صادقة  ان تكون  للنجاح  املطروح 
وواضحة ومسؤولة وجدية وان تطبق ما تتعهد 
به يف الجلسات املغلقة... تطبقه دون اي ضغط 
مسألة  يعني  ثان...  ارضاب  اىل  نصل  ان  ودون 
ال  البالد  بان  االيمان  عرب  تمر  الثقة  استعادة 
املجاالت  كل  يف  بالحوار  اال  ازماتها  من  تخرج 
وخاصة الحوار االجتماعي وبان اي استقرار يف 

البالد ال يتم اال عرب الحوار االجتماعي.
يف  دور  الجمهورية   لرئيس  سيكون  هل 

املسار الجديد للمفاوضات ؟
رئيس  ال  بنا  يتصل  لم  النه  علم  لنا  ليس 
الجمهورية وال اي طرف يمثل مؤسسة الرئاسة.  
نحن اليوم يف عالقة مبارشة بالحكومة وحسب 
البيان الصادر يوم امس عىل  ما اطلعنا عليه يف 
رفعت  الجمهورية  لرئاسة  الرسمية  الصفحة 
لرئيس  تقريرها  بودن  نجالء  الحكومة  رئيسة 
الجمهورية وما يقلقنا ان الرئيس اكد يف التعليق 
مصالح  هناك  تكون  لن  انه  البيان  اخر  املرفق 
قطاعية بل مصالح وطنية... اين التعارض بني 
املصالح القطاعية واملصالح الوطنية؟ جزء من 
البيان  من  االخرية  الفقرة  قطاعات..  الوطن 
الحكومة  مع  عليه  االتفاق  تم  ملا  نقض  وكانها 
يف عالقة باستئناف الحوار االجتماعي الن الحوار 

يعني  قطاعات  حوار  هو  الختام  يف  االجتماعي 
نتحدث  هنا  والربيد...  والنقل  والصحة  التعليم 

عن مصلحة الشعب الذي جزء منه قطاعات.
بيان رئاسة الجمهورية اثار بعض القلق لدى 

املنظمة ؟
البيان تضمن اشارات مثرية. 

عىل  قادرة  بودن  حكومة  ان  ترون  هل   
تتطلب  انها  او  القادمة  التحديات  مواجهة 

تحويرات يف تركيبتها لتحسني االداء؟
ويف  الوزاري(  )التحوير  يعنينا  ال  شأن  هذا 
تقييمنا للحكومة التي انطلقت يف عملها يف شهر 
املردود ضعيف جدا...  ان  املنقيض نقول  سبتمر 
رؤية  منطلق  من  تونس  مصلحة  عىل  الحرص 
واضحة يتطلب ان يتم التقييم والتدقيق لألشهر 
اضع  ال   انا  والسلبي...  منه  االيجابي  املاضية 
هناك  ان  اقول  ال  حتى  الرئيس  مكان  يف  نفيس 

مراجعات يجب ان تتم.
عز  واالقتصادي  املايل  الخبري  تشاطر   هل 
صندوق  يكون  ان  رجح   الذي  سعيدان  الدين 
الشغل  اتحاد  موافقة  تجاوز  قد  الدويل  النقد 
املصادقة  بعد  جديد  قرض  اتفاق  عىل  للتوقيع 

عىل مرشوع الدستور؟ 
عىل  يوافق  لن  انه  عال  بصوت  اكد  االتحاد 
غرار  عىل  الشعب  قوت  حساب  عىل  اجراءات 
والتفويت  األجور  تجميد  ومواصلة  الدعم  رفع 
النظام  مراجعة  وعدم  العمومية  املؤسسات  يف 
الجبائي.. ال يمكن لالتحاد املوافقة عىل مثل هذه 
وتعاطت  الحكومة  وافقت  ان  حتى  االجراءات 
وقامت  نجيب  كتلميذ  الدويل  النقد  صندوق  مع 
او  مواقفتنا  فرض  سواء  ملطالبه..  باالستجابة 
تجاوزها وسواء وافقت الحكومة والتزمت ام ال 
نحن لن نقبل باية اجراءات ترضب قوت الشعب.  
يف  مطروح  االصالحات  وثيقة  ملف  هل 

املفاوضات ؟ .
من  البد  استحقاقات   .. اخر  وضع  يف  يمكن 

مناقشتها هي االستحقاقات االجتماعية.

سامي الطاهري االمين العام المساعد لالتحاد العام التونسي 
للشغل لـ"الشارع المغاربي":

اكد سامي الطاهري االمين العام المساعد باالتحاد العام التونسي للشغل استئناف المفاوضات بين المنظمة 
بيان  المغاربي" عن استغرابه من  "الشارع  الجاري معربا في حواره مع  والحكومة مرجحا عقد جلسة نهاية االسبوع 
رئاسة الحكومة الذي اعلنت فيه عن عقد اجتماعي جديد واصفا ذلك بالمغالطة ومعربا ايضا عن استغرابه من بيان 
رئاسة الجمهورية الصادر يوم امس والذي قال انه بمثابة " نقض" التفاق االتحاد مع الحكومة على استئناف الحوار 
االجتماعي. وعن حضور ممثلة عن منظمة العمل الدولية في اجتماع القصبة بين رئيسة الحكومة نجالء بودن وامين 
عام االتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة االعراف سمير ماجول شدد الطاهري على ان ذلك ال يعد سابقة وعلى 

ان المنظمة الدولية حضرت كشاهد  على استئناف الحوار االجتماعي.

منظمة العمل الدولية 
حضرت في اجتماع 

القصبة كشاهد
***

ارساء عقد اجتماعي جديد 
ليس مطروحا بالنسبة 

التحاد الشغل 
***

ال استقرار في البالد اال 
بعودة الحوار االجتماعي
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يبدو أّن قَدَرها أن تغرق غالبًا يف التناقضات 
واملفارقات. تسبح دائما "ما بني الجنّة والنار"، 
دون أفق جيلّ لتصل إىل شاطئ األمان. هذا حال 
باهر  عاملي  تأّلق  املتنافريْن:  بوجهيْها  تونس 
الرياضات  بعض  مستوى  عىل  فقط  ال  وُمبهر، 
اإلنجازات  صعيد  عىل  خصوصا  وإنّما  الفرديّة، 
من  ركام  يف  البالد  ترزح  املقابل  ويف  العلميّة. 
آفاته  بشتّى  السيايس  الصعيد  عىل  البؤس 

وانعكاساته...

قبل سقوطه بأيّام معدودة، استقبل الرئيس 
السبّاح  عيل  بن  العابدين  زين  الراحل  التونيس 
قرطاج  تونس  مطار  يف  املّلويل  أسامة  األوملبي 
الراية  برفع  الدولة  رأس  اهتمام  عىل  للتأكيد 
البطل  حصول  بعد  العامليّة،  املحافل  يف  الوطنيّة 
بطولة  يف  جديدة  ذهبيّة  ميداليّة  عىل  التونيس 
العالم. كانت البالد تشهد آنذاك غليانا اجتماعيّا 
السياسيّة  النُخب  وكانت  الجهات.  معظم  يف 
املنكمشة -مثل السلطة- يف حالة ارتباك وذهول، 
انخرامها  ُمّذاك  يعكس  كان  أنّه  اليوم  يبدو 
العام.  الشأن  يف  اإليجابي  التأثري  عن  وعجزها 
املنابر  السياسيّة  النخب  اعتلت هذه  األثناء،  ويف 
وأحكمت سيطرتها عىل دوائر الحكم واملعارضة، 
عىل  شديدا  حرصا  حرصت  ذاته  اآلن  يف  لكنّها 
إىل  أّدت  لها،  نهاية  ال  جديدة  رصاعات  اختالق 
التونسيّة  للدولة  السابقة  املكاسب  كّل  قضم 
وتفتيتها شيئا فشيئا. فربهنت بذلك عىل فشلها 
مشهدها  ترّدى  بالد  أوضاع  يفرّس  الذي  التّام 

السيايس إىل قاع بال آخر... 

نُخبة السقوط
الشامل  السقوط  مرحلة  أّن  كذلك  يخفى  ال 
خالل  األصعدة،  كاّفة  عىل  البالد  سّجلتها  التي 
للقايص  تكشف  إنّما  املاضيّة،  العرش  السنوات 
والداني أّن نظام بن عيل عرف كيف يُحّقق العديد 
ويحافظ  واالجتماعيّة  االقتصاديّة  املكاسب  من 
خصوصا عىل التوازنات املاليّة للدولة. ويف املقابل 
فإّن نظامه كان يتّسم بتغييب منهجّي ألّي نفس 
ديمقراطي وتعّددي، فضال عّما كان ينخره من 

فساد واستبداد.
عمق  لتبيان  اإلشارات  هذه  عند  توّقفنا 
وأهلها.  البالد  تشوب  فتئت  ما  التي  التناقضات 
فجّراء إعادة إنتاج املمارسات السياسيّة القميئة 
نفسها، ال نجد تعبريًا بليًغا لتوصيف مدى سقوط 
أو  وهميّة  معارك  يف  النافقة  السياسيّة  النخب 
رصاعات ال هدف لها إاّل التموقع أو الفوز بغنائم 
أو  حزبيّة  أو  شخصيّة  مصالح  وتحقيق  ذاتيّة 
من  التوصيفات  هذه  ليست  فّجة.  أيديولوجيّة 
النخب  "ترذيل"  ضمن  يندرج  الذي  اللغو  قبيل 
السياسيّة يف البالد، مثلما يتباكى هذه األيّام شّق 
من السياسينّي عىل أفضال الديمقراطية الزائفة 
التي كانت تسود قبل 25 جويليّة 2021 أو حتّى 
الحاكم  صورة  تلميع  يف  خصومهم  يتفانى  كما 
بأمره اليوم، عّلهم يفوزون ببعض فتات السلطة 
اآلمرة الناهية. يكفي للداللة عىل وضاعة املشهد 
السيايس يف البالد وما تخّللهامن عمليّات تشويه 
واتّهامات متبادلة ما أنزل بها الله من سلطان، 
من  املتداولة  الترسيبات،  عرشات  إىل  نشري  أن 

2011 إىل 2022، لفيديوهات مصّورة أو صوتيّة 
ألبرز الفاعلني السياسينّي، من جماعة الغنويش 
وقائد السبيس وسعيّد عىل حّد السواء. وما يُدركه 
حتّى  لترسيبات،  أصال  نحتاج  ال  أنّنا  الجميع 
النخب  فيه  تسبّبت  الذي  السقوط  هول  نُثبت 
الحكومات  سائر  فقط  ال  عموما،  السياسيّة 

املتعاقبة بعد الثورة... 
التونيس  الزمن  هذا  يف  أنّه  األمر  يف  الغريب 
البائس نفسه، تتاىل بني األسبوع وما يليه بعض 
األخبار املفرحة التي تُزيح عن األنفس كوابيس 
للحظات  ولو  اإلحباط،  ومشاعر  والكدر  الغّم 
العلميّة  اإلنجازات  طبعا  مقّدمتها  ويف  عابرة، 

شّكلت  شابّة  تونسيّة  كفاءات  حّققتها  التي 
والجامعة  العموميّة  املدرسة  ِنتاج  معظمها  يف 

التونسيّة، ثّم اقتطف ثمارها الغري...

عالمات تونسّية فارقة
هذا  يف  اإلشارة  ويمكن  جّدا،  كثرية  األمثلة 
الشابّة  هي  فها  بعضها.  إىل  الضيّق  الحيّز 
املتخّصصة  الرداوي"  "ندى  التونسيّة  الجامعيّة 
يف مجال الكيمياء والبيولوجيا البرشيّة، وتحديدا 
مؤّخرا  تفوز  النووي"،  الحمض  "بيولوجيا  يف 
بفضل  أملانيا،  يف  علمي  بحث  أفضل  بجائزة 
ومن  النادرة  األمراض  تقّص  مجال  يف  عملها 
بينها "تشخيص رسطان الدم بعد فرتة العالج"، 
باإلضافة إىل بحوثها املوّجهة إىل املشاكل البيئيّة 
املحروقات  وخاّصة  البديلة  الطاقة  ومصادر 
إذن  البالد  لهذه  الفخر  من  أليس  البيولوجيّة. 
عىل  امرأة  أّول  الرداوي  ندى  ابنتها  تكون  أن 
الجائزة  بهذه  العربي واإلفريقي تفوز  النطاقني 
العلميّة املرموقة، متفّوقًة بذلك عىل باحثني من 
دول عديدة أخرى عريقة يف هذا املجال. آمال هي 
أيضا أّول تونسيّة تحصل عىل شهادة الدكتوراه 
التي  ميونخ  جامعة  من  الكيمياء  مجال  يف 
تفّوقها  عالمات  ومن   .1472 عام  منذ  تأّسست 
رشكة  بتأسيس  العلميّة  تجربتها  ثّمنت  أنّها 
ناشئة متخّصصة يف إدارة املرافق البيئيّة. تقول 
 :)linkedin( "ندى يف حسابها بشبكة "لينكدين
"إىل جانب العلم، أجدني ملتزمة بالتعليم والبيئة 

وحقوق املرأة. فقد أطلقت مبادرة "القراءة من 
أجل املستقبل" بهدف إحداث مكتبات يف املدارس 
بالقرى التونسيّة. التغيري يف املجتمع ال يمكن أن 

يتحّقق إاّل عرب التعليم"...
الطقس  حرارة  رغم  القلب،  يُثلج  آخر  مثال 
السيايس يف  املشهد  املشوبة بإحباطات  الحارقة 
البالد. يتعّلق بالشاب مهدي املاكني الذي لم يكن 
باملدرسة  دفعته  يف  األوىل  املرتبة  صاحب  فقط 
 École polytechnique( العليا للتقنيات بباريس
de paris(، وإنّما شارك أيضا يف املسابقة الدوليّة 

الجاري،  أوت   8 إىل   2 من  املنتظمة  للرياضيّات 
سبق  مهدي  أّن  علما  الفضيّة،  بامليدالية  ليفوز 

أن فاز بامليداليّة الذهبية سنة 2018 يف األوملبياد 
باملعهد  يدرس  كان  حني  للرياضيات  اإلفريقي 

النموذجي بصفاقس.
العلمي  التفّوق  لهذا  جّدا  كثرية  األمثلة 
إىل  كذلك  اإلشارة  مثال  املفرح  ومن  التونيس، 
األعمال  مدرسة  عميد  ليميّم  معز  الربوفيسور 
محافظو  انتخبه  الذي  فلوريدا  جنوب  بجامعة 
العريقة، أواخر جوان  جامعة فلوريدا الشماليّة 

2022، ليكون رئيسها الجديد.
عالم  أّن  عن  أيضا  نغفل  أن  علينا  وهل 
محسن  الربوفيسور  التونيس  الرياضيّات 
الرياضيّات  علوم  بمعهد  األستاذ  الحريزي 
األمريكيّة  األكاديميّة  وعضو  نيويورك  بجامعة 
للفنون والعلوم قد فاز، يف جانفي 2022، بجائزة 

امللك فيصل العامليّة للعلوم. 
فاز  أيضا   2022 جوان  شهر  أواخر  ويف 
املنتخب التونيس للرياضيّات بامليداليّة الذهبيّة يف 
باملغرب،  املنتظم  للرياضيّات  اإلفريقي  األوملبياد 
الذي  املغربي  الرياضيّات  منتخب  بذلك  متحّديا 
لهذا  السابقة  الثالث  بالدورات  فاز  أن  سبق 
إفريقيا  جنوب  حازت  حني  يف  القاّري،  األوملبياد 
فازت  نفسه،  األوملبياد  هذا  ويف  الثالثة.  املرتبة 
الـ17  ابنة  زاهي،  ياسمني  التونسيّة  الشابّة 
عاما والتلميذة باملعهد النموذجي بقفصة، بلقب 

"ملكة الرياضيّات يف إفريقيا".
دراسة  كشفت  تقريبا،  ذاته  السياق  ويف 
اليونسكو،  بمنظمة  اإلحصاء  معهد  أصدرها 

من  باملائة   55 أّن   ،2022 جويلية  شهر  أواخر 
الباحثات  لتنفرد  نساء،  هّن  تونس  يف  الباحثني 
التونسيّات باملرتبة األوىل عىل الصعيد اإلفريقي. 
املرىض  التونسينّي  السياسينّي  أّن  والحال 
مجّرد  املرأة  يعتربون  مازالوا  البائد  بالتاريخ 
"ُمكّمل" للرجل. وبما أنّها ليست أكثر من مجّرد 
إاّل  مثال  املرياث  يف  لها  يُحّق  ال  فإنّه  "نصف"، 
نصف حّظ أخيها الذكر. وهو للتذكري ما ال ترُّص 
عليه حركة النهضة فحسب، بل يُساندها يف ذلك 
أيضا الرئيس قيس سعيّد املتمّسك بمقولة عدم 
حذف  أنّه  السيما  النّص"،  بـ"رصيح  املساس 
واستبدلها  الدولة"  "مدنيّة  الجديد  دستوره  يف 
باألّمة اإلسالميّة ومقاصدها. يدّل ذلك، شئنا أم 
أبينا، عىل أنّه ال معنى يف ذهنيّة الدولة التونسيّة 
عىل  للنساء  العلمي  للتفّوق  وقوانينها  الراهنة 
الرجال ولتأّلقهّن يف تونس وخارجها. مؤسف إذن 
أّن العدالة واملساواة يف هذا املجال لن تتحّقق عىل 
السياسيّة  النُخب  القصري، يف ظّل جحافل  املدى 
االنتهازيّة الحاليّة، عىل غرار أشباه "التقّدمينّي" 
نّواب  مجلس  يف  و"اليسارينّي"  و"الحداثينّي" 
الشعب املنحل الذين تمّلصوا من اقتناص فرصة 
لتقويم  مواتية  الظروف  كانت  حني  تاريخيّة 
اعوجاج تاريخي وإنساني ال يزال يكبّل املجتمع 
باستثناء  العالم،  التونيس عىل عكس كاّفة دول 
البالد العربيّة واإلسالميّة املتأبّطة بُسنن التخّلف 
من  بدال  التاريخ  بظلمات  الذات  وجلد  والتمييز 

االستنارة بمآثره...
سيُتابع  مقبلة  فرتة  ويف  هذا،  يحدث 
التونسيّون بشكل مبارش إحدى بنات تونس، من 
الوطني،  الجّو  سالح  من  طيّارات  خمس  ضمن 
وهي تُحّلق عاليا يف رحلة سفر مكوكيّة إىل فضاء 

الكون...
أال تبوح أمثلة هذا التفّوق العلمي وما يُقابلها 
من تخّلف سيايس وحتّى إعالمي بحّدة املفارقات 
أعرس  إحدى  يف  العظيمة  تونس  تشهدها  التي 
مراحلها التاريخيّة الحديثة؟! وكي ال ننىس، علينا 
أن ندعو كذلك وسائل إعالمنا -الغارقة معظمها 
إىل  والتفاهة-  الرداءة  ترويج  يف  النخاع  حتّى 
ووراء  الحدود  داخل  تونس  عباقرة  إىل  االلتفات 
عرب  الطريق  تختزل  أن  يمكنها  وربّما  البحار. 
مثال  املتفّوقني  هؤالء  عن  ينرشه  بما  االستنارة 

.»successful tunisia« موقع تونس الناجحة
أستذكر هنا اسم ِكتاٍب للقيادي الفلسطيني 
الراحل خالد الحسن، عنوانه "عبقريّة الفشل". 
تتفّوق  لم  عموما  السياسيّة  فنخبنا  نعم،  أي 
يف  إاّل  العبقريّة  من  وافر  نصيب  تحقيق  يف 
السياسيّة  الخيارات  صعيد  عىل  الفشل  ُمراكمة 
ليس  املقابل  ويف  واالجتماعيّة...  واالقتصاديّة 
بشحوم  املكتنزة  النخب  هذه  عىل  مطروًحا 
بالعباقرة  عرًضا،  ولو  تهتّم،  أن  االنتهازيّة 
وعندها  البالد.  هذه  أنجبتهم  الذين  الحقيقينّي 
عقريتها  ترفع  وأاّل  تماًما،  تخرس  أن  عليها 
املوجع  النزيف  عن  الزائف  السيايس  بالرصاخ 
أبنائنا  وهروب  الوطنيّة  األدمغة  تلك  لهجرة 
تحتضنهم  كي  الخارج،  إىل  املتأّلقني  العباقرة 

وتغتني بهم أعتى جامعات العالم املستنري!...

الشارع السياسي

معز زيّود

تونس بني سقوط نخبتها السياسّية
والتفّوق العاملي لكفاءاهتا العلمّية!

خمس طيارات تونسيات من سالح الجو  مرتشحات للسفر للفضاء

سمية  الغنويش ونادية عكاشة وسمرية الشوايش وسهام بادي : من رموز الطبقة السياسية التونسية
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بقلم: األستاذ الصغير الزكراوي

عادة ما نُعّرف الدستور بأنه ذلك النص الذي ينظم السلط 
ويضمن الحقوق والحريات ويريس دولة القانون. بمعنى آخر 
واختياراتها  وهويتها  للدولة  متكامال  تصورا  يحمل  الدستور 
اجتماعي  عقد  هو  املطاف،  نهاية  يف  فالدستور  األساسية. 

يضبط لعقود رشوط العيش املشرتك.
انفرد   ،21 القرن  من  األول  الربع  الربع  وخالل  تونس،  يف 
سماها  ولنفسه  بنفسه  وثيقة  بصياغة  سعيد  قيس  الرئيس 
دستور 25 جويلية 2022. وهو دستور يؤسس كما يريد صاحبه 
لـ"جمهورية جديدة" تقوم ال عىل دولة القانون فحسب وإنما 
عىل مجتمع القانون. كما يقوم فيها نظام الحكم عىل الفصل 
هذه  تستجيب  فهل  مقاصدية.  معالجة  منتهجا  الوظائف  بني 
الوثيقة للمعايري الحديثة لوضع الدساتري وملا يجب أن تتضمن 

هذه الدساتري من أحكام ومبادئ؟

I- أسلوب أحادي غير ديمقراطي
في وضع الدستور

ديمقراطية. ويقصد  أساليب  بإتباع  اليوم  الدساتري  توضع 
باألسلوب الديمقراطي ذلك األسلوب الذي يجسد إرادة الشعب 
الدولة  يف  السيادة  صاحب  باعتباره  الدستور،  وضع  يف  وحده 

ومصدر السلطات.1 
جمعية  طريق  عن  إما  الدساتري  توضع  املنطلق،  هذا  ومن 
األساسية  مهمته  تكون  مجلس  انتخاب  إىل  تفيض  تأسيسية 
2011 يف تونس،  وضع دستور للدولة مثلما جرى  خالل سنة 
مجلس  بمقتضاه  يقوم  تأسييس،  استفتاء  طريق  عم  وإما 
مرشوع  بإعداد  فرد  حاكم  أو  معينة  حكومية  لجنة  أو  نيابي 
دستور يقع عرضه الحقا عىل االستفتاء.ويستفاد من التاريخ 

الدستوري تاليش املنحى الفردي يف كتابة الدساتري ووضعها.
لقد وّلت وبال رجعة تلك األساليب غري الديمقراطية يف وضع 
األسلوب  هذا  إطار  ففي  منحة.  شكل  تتخذ  والتي  الدساتري 
غري الديمقراطي، يتفرد الحاكم بوضع وإصدار الدستور دون 

مشاركة الشعب.
األزمات  ظل  يف  لشعوبهم  دساتري  الحكام  يمنح  ما  وغالبا 
وتحت الضغط. ويزخر التاريخ الدستوري بعدة أمثلة تتنزل يف 
إطار الدساتري املمنوحة منها عىل سبيل املثال الدستور الفرنيس 
 1861 سنة  الصادر  التونيس  والدستور   1814 سنة  الصادر 

والدستور املرصي الصادر سنة 1923.
أهم  حدد  الذي  الجميع  عىل  املسقط   املسار  إطار  ويف 
بعد حوايل سنة من  الرئيس سعيّد  قرر  محطاته دون تشاور، 
من  االستشارية  الوطنية  الهيئة  إحداث  واملخاتالت  املناورات 
يتعلق  اقرتاح  تقديم  منه  بطلب  تتوىل  جديدة  جمهورية  أجل 
بإعداد مرشوع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا املرشوع 

إىل رئيس الجمهورية2.
الذي  اللجنة  هذه  رئاسة  بلعيد  الصادق  العميد  توىل  وقد 
املشاركة يف حوار  الفاعلة  املكونات  أغلب  اضطر يف ظل رفض 
وطني شكيل نتائجه معلومة قبل أن يلتئم، أن يرشف عىل إدارة 
االستشارية  اللجنة  أشغال  أن  ناهيك  حرض  بمن  الحوار  هذا 
والعلوم  الحقوق  كليات  عمداء  من  تتكون  التي  القانونية 
القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية والتي تتوىل إعداد 

مرشوع الدستور لم تلتئم.
بلعيد   الصادق  العميد  قدم  العبثي،  التميش  هذا  خضم  ويف 
يوم 20 جوان 2022 مرشوع " دستور الجمهورية الجديدة " إىل 
رئيس الجمهورية. وبمقتىض األمر عدد 578 املؤرخ يف 30 جوان 
التونسية  للجمهورية  الجديد  الدستور  2022 تم نرش مرشوع 
موضوع االستفتاء املقرر ليوم االثنني 25 جويلية 2022. ولقي 
هذا املرشوع نقدا الذعا ملا انطوى عليه من أخطاء عىل مستوى 
الصياغة وعىل مستوى التصورات العامة لكتابة الدساتري. ويف 
بنرش  بلعيد  العميد  بادر  أن  بعد  خاصة  األمر  لتدارك  محاولة 

مرشوع الدستور الذي قدمه إىل رئيس الجمهورية3، صدر أمر 
رئايس عدد 607 لسنة 2022 مؤرخ يف 8 جويلية 2022 يتعلق 
بإصالح أخطاء ترسبت إىل مرشوع الدستور املنشور بمقتىض 

األمر الرئايس عدد 578 املشار إليه أعاله.
إن الالفت يف هذا املسار الطويل الذي فرضه قيس سعيد، هو 
"مرشوع  بكتابة  فيه  يستفرد  سلطوي  أسلوب  عىل  يعتمد  أن 
الدولية املعتمدة  املعايري  دستور" عىل املقاس، خارقا بذلك كل 
تصاغ  أن  الدولية  املعايري  هذه  وتقتىض  الدساتري.  وضع  يف 
تعد  لم  التي  الديمقراطية  األساليب  إطار  يف  وتكتب  الدساتري 
محل جدل. ويبدو أن عرضه عىل االستفتاء إلضفاء مرشوعية 
عليه باء بالفشل بحكم املشاركة الضعيفة التي كشفتها نتائج 

االستفتاء4. 
الديمقراطي يف وضع الدستور يفرغ  إن هذه األسلوب غري 
الديمقراطية من محتواها ألن الشعب ولنئ شارك وصوت بنعم 
الدستور، فإن مشاركته كانت صورية تفيض يف  عىل مرشوع 
نهاية املطاف إىل إضفاء مرشوعية عىل عمل الحاكم. وقد أطلق 
الفقيه georges burdeau عىل هذا النوع من االستفتاء صفة 

االستفتاء الدكتاتوري5.
الدستور،  اإلنفرادي عىل مستوى وضع  تمشيه  وإمعانا يف 
املنظومة  هندسة  يف  تصوره  سعيد  قيس  الرئيس  فرض 
الدستورية بتكريس نظريات ومفاهيم ومضامني تبدو غريبة 

عىل الدساتري يف هذا الربع األول من القرن 21.

II- مضامين غريبة عن الدساتير الحديثة
2022 مضامني وأحكاما تبدو  25 جويلية  يتضمن دستور 
غري منسجمة وغري متناسقة مع ما يجب أن تتضمن الدساتري 

الحديثة.
والتوازن  السلطات  الفصل بني  يتجاهل نظرية  -1 دستور 

بينها
ترمي نظرية الفصل بني السلطات إىل الحيلولة دون تمركز 

السلطة يف يد الحاكم، يقول مونتسكيو يف هذا اإلطار: 
c’est une expÉrience Éternelle que tout homme qui a 

du pouvoir est portÉ à …en abuser…Tout serait perdu 
si le même homme ou le même corps des principaux et 
des nobles ou du peuple exercerait les trois pouvoirs, 
celui de faire des lois, celui d’exÉcuter les rÉsolutions 
publiques et celui de juger les crimes ou les diffÉrends 
des particuliers.

يملك  من  كل  أن  يف  تتمثل  ثابتة  تجربة  هناك  "أن  أكد  كما 
بحكم  ينبغي   " لذلك  استعمالها"،  إساءة  إىل  يميل  السلطة 
 il faut que par laاألشياء أن توقف السلطة السلطة األخرى

.disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir

اختصاص  وتوزيها  بعضها  عن  السلطات  فصل  ويعني 
الترشيعية  الوظيفة  الثالث بالدولة:  الوظائف  كل منها بإحدى 

والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية.
هيئات  بني  وتوزيعها  الدولة  يف  السلطات  بني  فالفصل   
متعددة ومستقلة بحيث تمارس كل منها اختصاصاتها، يفيض 
املتبادلة  الرقابة  الحد من سلطات األخرى وذلك عن طريق  إىل 

بينها والتي تمنع استبدادها واملس من الحريات الفردية.6 
يف تصور قيس السعيد، يقوم نظام الحكم عىل الفصل بني 
الوظائف. فهو يرى يف ما يرى، أن الشعب هو صاحب السيادة 
ومصدر السلطات يفوضها ملن يريد من الهيئات رئيسا كان أو 

برملانا أو هيئات.
الترشيعية  الوظيفة  بني  الدستور  ميز  املنطلق  هذا  ومن   
اجتناب  ولكن  القضائية.  والوظيفة  التنفيذية  والوظيفة 
أن  ذلك  السلطة.  نفي  يعني  ال  الدستور  يف  السلطة  استعمال 
صالحيات.  الدستور  لها  أسند  وهياكل  أجهزة  هي  السلطة 
املعنى  وبهذا  اختصاصاتها.  سلطة  ممارسة  هي  فالوظيفة 

هناك سلط يف هذا الدستور.

2 - دستور يمّهد لتأسيس دولة دينية
من  التاريخي  األول  الفصل  بإلغاء  سعيد  قيس  يكتف  لم 
1959  الذي نص عىل أن" تونس دولة حرة، مستقلة،  دستور 
والجمهورية  لغتها،  والعربية  دينها،  اإلسالم  سيادة،  ذات 
املتعلق   2014 دستور  من  الثاني  الفصل  بإلغاء  وال  نظامها"، 
الدولة دون تقديم أي تفسري، بل كرس فصال فتح به  بمدنية 
أن "  الذي ينص عىل  الدستور  5 من  الفصل  إنه  الفتنة7.   باب 
وحدها  الدولة  عىل  أن  وعىل  اإلسالمية،  األمة  من  جزء  تونس 
أن تعمل، يف ظل نظام ديمقراطي عىل تحقيق مقاصد اإلسالم 
الحنيف يف الحفاظ عىل النفس والعرض واملال والدين والحرية".
القرن  إشكاالت  إىل  البالد  يعيد  للجدل  مثري  الفصل  هذا 
اإلصالحية  الحركة  تجاوزتها  إشكاالت  وهي  عرش،  التاسع 
التونسية. ومن مساوئ هذا الفصل أن جعل من الدولة وحدها 
التي هي يف حقيقة  الصحيح ملقاصد اإلسالم  الفهم  من يحدد 
األمر مقاصد الرشيعة. وبذلك يكون قيس سعيد قد أرىس دعائم 
عىل  العمل  غايتها  تجعل  التي  الدولة  بمعنى  الدينية  الدولة 
تحقيق مقاصد الرشيعة. ومن هذا املنطلق، من سيمنع الدولة 
من املطالبة بمراجعة بعض القوانني التي ال تتالءم مع مقاصد 

اإلسالم؟

3 - دستور يرسي نظاما رئاسويا يمهد 
لوالية الفقيه

كّرس دستور 25 جويلية 2022 نظاما موغال يف الرئاسوية. 
النظام  من  ويأخذ  الربملاني  النظام  من  يأخذ  ألنه  كذلك،  وهو 
الجمهورية  رئيس  موقع  يعزز  أن  شأنه  من  ما  كل  الرئايس 
فرئيس  النظام.  هذا  يف  الزاوية  حجر  بمقتضاه  يصبح  الذي 
الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة، ويسهر عىل تنفيذ 
يف  يتخذ  أن  وله  العامة،  الرتتيبية  السلطة  ويمارس  القوانني، 
البالد واستقاللها،  الوطن وأمن  حالة خطر داهم مهدد لكيان 
يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة، التدابري التي تحتمها 

حالة االستثناء.
 واألمر ال يتوقف عند هذا الحد، فرئيس الجمهورية يمارس 
املبارش  الدستوري  واالستفتاء  املبارش  الترشيعي  االستفتاء 
فيها  يتم  العالم  يف  ديمقراطية  دولة  أية  توجد  ال  أنه  والحال 
االستفتاء مبارشة دون املرور عرب الربملان. وبالتايل فإن رئيس 
ترشيعية،  سلطة  الترشيعي  باالستفتاء  ينتصب  الجمهورية 
فهي  الحكومة  أما  تأسيسية.  سلطة  الدستوري  وباالستفتاء 
أنها  إرادته، يسميها ويقيل اعضاءها دون رشوط كما  رهينة 
يف  املوجودة  اللوم  الئحة  أن  باعتبار  اللوم  الئحة  من  محصنة 
أي  الغرفتني  قبل  من  تقديمها  يجب  ألنه  صورية  الدستور 

مجلس النواب واملجلس الوطني للجهات واألقاليم.
ويف هذا النظام، ورغم جسامة الصالحيات التي يمارسها ال 
يتحمل رئيس الجمهورية أية مسؤولية، سواء كانت سياسية 

أو جزائية.

4 - دستور نسف استقاللية القضاء
ضمانات  نسف  تم  بالقضاء،  العالقة  ذات  األحكام  يف 
رئيس  من  بأمر  تكون  القضاة  فتسمية  القضاء.  استقالل 
الجمهورية بناء عىل ترشيح من مجلس القضاء املعني، يف حني 
يعينون  القضاة  أن  عىل   2014 دستور  من   106 الفصل  نص 
بناء عىل الرأي املطابق. وإجماال وبخصوص القضاء فقد تمت 

العودة إىل دستور 1959.

5 - دستور وضع دعائم النظام القاعدي
حرص محرر الدستور عىل وضع الدعائم األساسية للنظام 

دستور »الجمهورية الجديدة«: 

دستور كل املخاطر واالنحرافات !
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القاعدي ومنها خاصة التنصيص عىل سحب 
للجهات  إحداث مجلس وطني  الوكالة وعىل 
واألقاليم كغرفة ثانية إىل جانب مجلس نواب 

الشعب.
للجهات  الوطني  املجلس  ويتكون 
الجهات  عن  منتخبني  نواب  من  واألقاليم 
املشاريع  وجوبا  عليه  وتعرض  واألقاليم. 
املتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التمنية 
الجهوية واإلقليمية والوطنية لضمان التوازن 
عىل  يصادق  أنه  عن  فضال  الجهات،  بني 
واملجالس  املجلس  هذا  وعرب  املالية.  قانون 
البلدية واملجالس الجهوية ومجالس األقاليم 

سيتم تشييد البناء القاعدي.
املعايري  من  ومجمله.  القول  صفوة 
تناسق  الدساتري  جودة  يف  عليها  املتعارف 
دستور  كان  وإذا   .la cohÉrence أحكامها 
األقفال  ومحكم  مفخخا  دستورا   2014
واإلقفال، فإن دستور " الجمهورية الجديدة"  
الدستور  هذا  فمحّرر  بالتناقضات.  يزخر 
يريد أن يؤسس "جمهورية جديدة" يحكمها 
القانون ويتجاهل مبدأ الفصل بني السلطات 
والتوازن بينها، ويريد دولة تعمل عىل تحقيق 

مقاصد اإلسالم يف ظل نظام ديمقراطي.
مخاطر  عىل  الدستور  هذا  ينطوي  كما 
وانحرافات تتمثل باألساس يف تهديد الحقوق 
سلطوي  لنظام  التأسيس  ويف  والحريات 
بانتهاج  فشيئا  شيئا  يتمدد  انفك  ما  غاشم 
سياسة األمر الواقع واعتماد أسلوب املخاتلة 

يف تمرير "مرشوع البناء القاعدي".
سعيد  صاغه  الذي  الدستور  هذا  إن 
بنفسه ولنفسه يصدر عن مرجعية ماضوية 
الكونية،  والقيم  الحداثة  مكتسبات  تتجاهل 
العمر  يتجاوز  لن  فدوامه  طويال.  يعمر  لن 
السيايس لصاحبه. وبعض مكونات املجتمع 
باملطالبة  صمود،  ائتالف  غرار  عىل  بادرت، 
بتنقيح الدستور، هذا الدستور الذي لم يدخل 

بعد حيز النفاذ8.
-------------------

1 - محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري 
الجامعي،  النرش  مركز  السياسية،  واألنظمة 
تونس،  عليهأ،  ومزيد  محينة  رابعة  طبعة 

2021، ص.297.
2 - مرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ يف 19 
الوطني  الهيئة   " بإحداث  يتعلق   2022 ماي 

االستشارية من أجل جمهورية جديدة".
3 - ملن أراد أن يقارن من مرشوع قيس سعيد 
 5 الصباح،  أنظر،  بلعيد،  دستور  ومسودة 

جويلية 2022، ص. 7 وما يليها.
4 - الصغري الزكراوي، قراء يف نتائج االستفتاء 
عىل مرشوع الدستور: كل هذا كل هذا من أجل 
 9 الثالثاء   ،321 العدد  هذا؟،الشارع املغاربي، 

أوت 2022، ص. 6.
5 - ورد ذره يف:محمد رضا بن حماد، القانون 
الدستوري واألنظمة السياسية، مرجع سابق، 

ص. 301.
6 - محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري 
الجامغي،  النرش  مركز  السياسية،  واألنظمة 
تونس،  عليهأ،  ومزيد  محينة  رابعة  طبعة 

2021، ص. 67.
7 - يراجع، - د. نائلة السليني، الفصل 5: "إن 
العدد  املغاربي،  الشارع  موقدة،  نار  إال  هي 

318، الثالثاء 19 جويلية 2022، ص.4.
والدولة  الدين  الهرمايس،  اللطيف  عبد 
والدستور، املغرب، 21/07/2022 و 22/07/ 

.2022
أفاق  حزب  رفعه  يتيم  استئنايف  طعن   -  8
برفض  ابتدائيا  صدر  الذي  الحكم  يف  تونس 
سيدخل  الدستور  فإن  وبالتايل  شكال،  الطعن 

حيز التنفيذ يوم 28 أوت 2022.

الحالة التونسية...

1/  الحرب الباردة

الشائع هو التأريخ للحرب الباردة بنهاية الحرب العاملية الثانية. و هذا 
ال اختالف فيه. لكّن ذلك يالزمه السؤال التايل: ملاذا احتّدت تلك الحرب احتدادا 
ُمستَزادا يف نهاية الخمسينات و بداية الستينات و امتّدت إىل انحالل االتحاد 

السفياتي سنة 1991؟.
أمريكا  يف  املالية  الطغمة  من  لبة  الصُّ النواة  َوَضعت  سنة1957 
نظاٌم  انبنى  األسس  هذه  عىل  ماتها.  ُمتَمِّ و  االقتصادية  أسس"العوملة" 
مستحدث من التطلع الرأسمايل إىل العاملية. و ُمقابله تطلٌع ُمضاّد إىل عاملية 
ال  منه.  مفر  ال  التناقض  و  مخصوصة  مرجعية   جهة  لكل  كان  نقيضة. 
سيما أن مقدماته ضاربة قي القدم عقودا. إنه تناقض بني كتلة دول الغرب 
الرأسمايل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية و كتلة دول الرشق" االشرتاكي" 
نظامني  و  متناقضتني  عقيدتني  بني  هو  السفياتي.و  االتحاد  بقيادة 
الرأسمالية  الشيوعية".اتحاد  مقابل"األممية  العاملي  املال  متضاّدين.رأس 

العاملية، عىل ما فيه من تناقض، مقابل"يا عمال العالم اتحدوا". 
"األممية الشيوعية" انولدت من داخل الرأسمالية"بديال"عنها "ثوريا". 
أعىل  "ِببلوغه"  "إمربياليا"  صار  راسخ  نظام  الرأسمالية"  و"األممية 
مراحله". و قد نّساءُل أْن أيُّ النّظامني هجومّي إزاء اآلخر و أيهما دفاعّي؟ 
إىل  و  اآلخر  َصدِّ  إىل  يَشتَدُّ  كالهما  هجومّي.  و  دفاعّي  كالهما  األرجح  عىل 
اكتساحه. كأّن قراءة الراسماليني للماركسية تفّوقت عىل قراءة املاركسيني. 
و كأّن ُقّراء املاركسية من أجل َوأِدها تفّوقوا عىل ُقرائها من أجل بنائها. لعل 

ذلك كذلك و لو بمقياس املآل.

2/المآل سنة1991:
جموده  حصيلة  ذلك  السفياتي.كان  االتحاد  تفكك  السنة  هذه  يف 
انترصت"األممية  النظرية  املراجع  حيث  من  الرصاع.  تراكمات   و  الداخيل 
الراسمالية"عىل"األممية الشيوعية". و انترص رأسماليو العالم عىل"عمال 
العالم". من حيث الجغرافيا السياسية، كان الحدث جلال. انزاحت عن العالم 
النظام  و  "العوملة  مصطلحا  األحادية.صار  استوث   و  القطبية  الثنائية 
مصطلح  وراء  ثاِوينَي  قبلها  كانا  وليَديها.  ليسا  الحقبة.  العاملي"عنوان 

"الحرب الباردة".
لبة يف الرأسمالية العاملية أن تتوّسع يف تنفيذ ما  صار ُمتاحا للنواة الصُّ
عماد  الباردة.  الحرب  عقود  يف  أنجزت  ما  و   ،1957 سنة  رسَمت  قد  كانت 
نمذجٌة  و  القومية  الدول  لحدود  عابرة  أربٌع  حرياٌت  العالَم  تسود  أن  ذلك 
رباعية عابرة لهويات الدول القومية. الحريات األربع هي أن يتنّقل يف العالم 
رأُس املال النقدي و السلع و الخدمات و األشخاص. الثالث األوائل بال قيد. 
الرباعية  النمذجة  كيل.و  شبه  انطباعا  بذلك  العالُم  انطبع  مقيدة.  الرابعة 
أن تتشكل املجتمعاُت وفق قالب واحد  القومية هي  الدول  العابرة لهويات 
الديمقراطية و  السيايس هو املؤسسية و  القالب  أربعة.  معولم ذي أضالع 
و  الراسمايل.  النظام  و  السوق  اقتصاد  االقتصادي هو  القالب  و  التعددية. 
القالب االجتماعي هو القيم الفردية و املعاشية و االستهالكية الغربية. و 
القالب الثقايف هو أن يُصِبغ الغرُب املعولُِم ِبَلونه ذهنيات الشعوب و أمزجتها 

و أنماط سلوكها.
ُعراها  تنّظم  األربع  الحريات  تلك  و  الرباعية  النّمذجة  هذه  إن  و 
العوملة  بها  تتحرك  التي  الذراع  و  كاسحة  اتصالية  ثورة  هي  املعلوماتيُة. 
تلك  قاطرة  الوجوه  بعض  من  املعلوماتية  صارت  بل  ال  القرية".  يف"الكون 
كيانات  عىل  التعايل  زيادة  ذلك  عىل  ترتّب  مما  و  الحريات.  تلك  و  النمذجة 

الدول القومية و عىل هوياتها املحلية.

3/محل الدولة القومية:
فدول"عدم  الدول.  من  كتلتني  العالم  كان  الباردة،   الحرب  عقود  أثناء 
االنحياز ، عىل أهمية زعمائها وقتئذ ، لم تنعزل تماما عن إحدى الكتلتني. 
ِح.  و إّن الدولة القومية،كيانا قائما بذاته، لم تذب يف إحدى الكتلبني و لم تَمَّ
ظلت، رغم مظاهر التّبعية املتفاوتة، راسخًة بمواطنتها، صامدة برموزها. 
و جزرا، تشكلت  مّدا  التي شهدت حدودها  أو  انشطرت  التي  الدول  فحتى 
االتحاد  تفكك  حني  و  رسيعا.  تشكال  القوميُة  كياناتُها  ذلك  مقتىض  عىل 
السفياتي، استعادت مكوناته التي انفصلت عنه حدوَدها القومية و الرتابية 

و الثقافية. لم تطمسها عقود  "اإلتحاد".
القومية  الدول  ترّسخ. فقدت  و  العوملة  بعد سنة1991 استحكم نظام 
الكثري من نفوذها داخل حدودها و من سلطتها فيها. لم تعد متحكمة كل 
التحكم يف حركة األموال و السلع و القيم و الخدمات.  فحتى الصني التي 

سابق  رغم  االقتصادية  العوملة  عن  تنغلق  لم  فريدة،  حاال  العوملة  يف  تمثّل 
تقاليدها يف االنغالق.

و تكونت داخل العوملة كيانات اتحادية زالت بني ُدولها القومية الحواجُز 
الحدودية و املالية و التجارية، و تشاركت عملًة واحدة و مواطنًة اتحادية 
أمثلة  ينطلق جزئيا عىل  و  األوروبي.  اإلتحاد  كليا عىل  ينطلق هذا  جامعة. 
فلك  يف  التي  املستقلة"  الجمهوريات  دول"الربيكس"و"اتحاد  مثل  أخرى 

روسيا، و دول مجلس التعاون الخليجي الخ....
إن تلك اإلتحادات و التحالفات و غريها هي ضمن نسيج العوملة الضاغط 
يُزح  لم  السيادية. لكنه ضغط  القومية و رموزها  الدول  باطراد عىل نفوذ 
استفحل  فلما  اختبار.  كل  عند  لها  بالتحيّز  يذهب   لم  و  القومية  الدولَة 
شبكُة  الثالث  و  الثاني  الصف  يف  "الكورونا،"صارت  وباء  عامني  نحو  منذ 
العوملة وقيُم االتحادات و التحالفات،و احتلت الصدارَة روُح الدولة القومية 
و واجُب الحكام إزاء مواطنيهم . ال بل تالشت القيم االنسانية الكونية أمام 
قيم املواطنة. فقد احتدَّ بني الدول القومية الرصاُع يف سبيل اللقاحات إىل حد 
اإلغارة عليها أحيانا و تغيري وجهتها. و صار الرّتاتب يف الحصول عليها  يف 

العالم تابعا لحظوظ الدول القومية من القوة و الثراء و الريادة العلمية.
وملا انقدحت الحرب الروسية األوكرانية، نجحت أمريكا يف يف أن تقوَِّي 
ألرباب  اصطفافا  ذلك  كان  األوروبي.  االتحاد  و  األطليس  الحلف  تماسك 
لكن  صاعدة.  أخرى  قوى  إليه  تسعى  جديد  نظام  وجه  يف  املعولم  النظام 
أوروبا رسعان ما أوهن  إىل  الطاقة  العقابي لصادراتها من  تقليص روسيا 
يف  صارت  إذ  املتّحدين"الخالف  و"  بني"الحلفاء"  دّب  فقد  التماسك.  ذلك 
امليزان مصالُح الدول القومية. و خرجت دول عن الصف األوروبي و انفرط 
عقده رغم استمراره الظاهري. و ظهرت بني دول"االتحاد" االتحاد"خالفات 
ثنائية جديدة و أخرى ُمستيَقظة. و إن ُمحّرك ذلك هو رسوخ الدولة القومية 

وحدًة مجتمعيًة يف العالم و فكرًة و رموزا و قيما و مصلحًة.
الطاقة بأسواق  واعتاضت روسيا عن السوق األوروبية لصادراتها من 
أخرى نَِهَمٍة أهمها الهند الصني. لقد انعقد بذلك ما يشبه التحالف الثالثي 
املصلحي. لكّن روح الدولة القومية أبَت إال أن تعتمل فيه. فهذا التحالف لم 
يطِو، و لو مؤقتا، الخالَف الحدودي الصيني الهندي. ففي الحدود الجبلية 
بني البلدين تَشاِرك الصنُي أمريكا هذه األيام مناوراٍت عسكريًة تواِجه بها 
أمريكا  بها  تواجه  و  الّروسيني،  الغاز  و  النفط  يف  الهنُد"حليَفها"الصيني 

الصني خصما مهددا "ملصالحها القومية" بعبارة الحكام يف "واشنطن".   
ويف امللف التيواني تقود أمريكا هناك يف آسيا تحالفا قوّي التماسك يتكون 
تقتضيه  ما  رغم  الخ...و  ماليزيا  و  الجنوبية  كوريا  و  اليابان  من  خاصة 
املرحلة من التآزر يف مواجهة الصني، فإن هواجس الدول القومية لم ترتّسب 
يف عمق التصدي للعدو املشرتك. فقد ظهر يف السطح بحدة الخالُف الحدودّي 
كوريا  و  اليابان  هما  و  للصني  املواجه  اآلسوي  الحلف  يف  دولتني  أهم  بني 
الجنوبية. و لم يفلح الضغط األمريكي يف التحييد املؤقت لهذا الخالف املشتق 
من علوية الدولة القومية يف البلدين و رمزيتها و سيادتها الرتابية. و عىل 
ذلك تقاس الدولة القومية يف سائر االتحادات و التحالفات عىل انخراطها يف 

العوملة.
عّدها  لنئ  و  راسخة.  مجتمعية  وحدًة  اليوم  القومية  الدولة  تبدو 
"كاستلس"وحدة مالئمة للنظام الرأسمايل العاملي، فإنما من جهة أن رأس 
القوة. قوة  الرشعية و رشعية  القومية قوة  الدولة  املعولم يطلب من  املال 
الرشعية من القوانني التي تسنّها و تُنفذها. و رشعية القوة من أداة الدولة 
العسكرية الكاسبة ِلرَشعية أن تحمَي التجارة املعوملة التي تشّدها يف العمق 
فكرة  ترشب  قد  الجمعي  الشعوب  وجدان  لكن  القومية.  الكبار  مصالح 
بعض  كونية  رغم  راسخا،  ترشبا  رمزيتها  و  مصلحتها  و  القومية  الدولة 

القيم املدنية و البيئية.
رمزي  و  مجتمعي  كيان  هي  الرشوط  مستوفية  قومية  دولة  كل  إن 
أْن ال وجاهة  القول  إىل  العالم. و هذا ما يدفع  قائم بذاته يف غري عزلة عن 
يف أن تكون تونَس يف دستورها "جزءا" تابعا لكيانات أوسع منه ال يتعّدى 
فقد  كذلك  تونس  الدستور  فإذ سّمى  اللغوي.  الوجود  وجوُدها "حقيقَة"  
نفى أنها دولة قائمة الذات، مستقلة بكيانها عن سائر الكيانات، واضحة 
السيادة الرتابية و الرمزية، ذات شعب متشبع باملواطنة و إن شّقتها مؤقتا 
األمة"  جنس"الدولة-  من  قومية  دولة  تونس  إن  "اإلخوانيُة".  هامشيا  و 
رّسخها يف نسيج  و  بورقيبة  الخالد  الزعيُم  القوميَة"  َسّدى "وحدتَها  التي 
شعبي يُشبه نفَسه ألنه سليل نفسه و "جزء" من نفسه عىل خالف ما هّوم 

الهّوامون.

بقلم : صالح مصباح

الدولة القومية من "احلرب الباردة"
إىل العوملة الراهنة
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رغم التظاهر بعكسها :

أنس الشابي
يعتقد حزب حركة النهضة أن ذاكرة التونسيني قصرية وأنها 
سابقا.  عرفت  ِلما  مغاير  بموقف  فوجئت  إن  بيشء  تحتفظ  ال 
لهذا السبب ولغريه اشتهرت هذه الحركة بأنها حركة ُقّلب ال يقّر 
لها قرار إذ تعرتف باليشء وبنقيضه، غري أن متابعة نصوصها 
املكتوبة وخربشات قادتها تكشف أن لها خطا ال تحيد عنه مهما 
تظاهرت بخالفه. ففي مسألة املرأة ومجلة األحوال الشخصية 
أصبحت  أنها  اليوم  املتابع  يلحظ  االستقالل  دولة  وإصالحات 
تُشبهنا يف الكثري من املواقف إذ أعلنت أنها تقبل مجلة االحوال 

الجنسية  املثليّة  أن  وترى  مكسبا  وتعتربها  الشخصية 
تندرج ضمن الحياة الخاصة للمواطن وفق ما رصح 

به الغنويش يف حديث أجراه معه صحفي فرنيس. 
كما أنها رشحت يف االنتخابات البلدية السابقة 
من  وخّففت  املحجبات  غري  من  النسوة  بعض 
وجدت  ألنها  ذلك  كل  املرأة.  مكتسبات  نقدها 
أن الظرف غري مناسب إلظهار حقيقة موقفها 

أما  والتخفي.  التقيّة  ففّضلت  املسائل  هذه  من 
املخفية  قناعاتها  مع  تتعارض  التي  القضايا  يف 
كاملساواة يف اإلرث بني الذكر واألنثى فإنها تكلف 
وبعض  الزيتونية  للجامعة  املنتسبني  من  تُبَّعها 
الـ  عىل  حملة  وشن  املعارضة  بإعالن  جمعياتها 

"كوليب". ويف تقديري أن إحساس الحركة وتيقنها 
اإلخوانية  تجارتها  ترويج  تستطيع  لن  أنها  من 

التخفي  إىل  دفعها  تونس  يف  البائرة 
التونسينّي  مواجهة  عن  كليا  واالبتعاد 
الذين لم يتوقفوا عن الدفاع عن املكاسب 
الحضارية التي تحققت عىل أيدي نخبهم 
جاء  وما  عرش  التاسع  القرن  نهاية  منذ 
األشهر  أنه  رغم  الحداد  فالطاهر  بعده. 
من  كامل  عقد  من  حبّة  هو  بينهم  من 

أعلن  من  أّول  الخوجة  ابن  عثمان  الشيخ  ومنهم  النهضة  رّواد 
رصاحة ونرش يف مقال مساندته لكمال أتاتورك مّلا ألغى الخالفة 
العثمانية وعبد العزيز الثعالبي املحبّذ إللغاء تعّدد الزوجات وعيل 
الشباب  وحركة  صفر  ورشيد  األهلية  الصحافة  رائد  بوشوشة 
"الزهرة"  جريدة  صاحب  الصناديل  الرحمان  وعبد  التونيس 
وعيل الورداني املرتجم يف الحكومة الذي عّرب املجالت القانونية 
أي يشء وهو  الفرنسية  إىل  العربية  ينقل من  أال  اشرتط  ولكنه 
أخبار  نقل  عن  امتنع  بذلك  ألنه  للرجل  يُحسب  وطني  موقف 
النخبة يقول  أمته ومتعلقاتها إىل املستعمر وغريهم كثري. هذه 
يف  املعارصة  اإلسالمية  الحركة  تكن  لم  "ولذلك  الغنويش:  عنها 
تونس من ثمار جامع الزيتونة بل لم يكن للجامع دور يذكر يف 
نشأتها، كانت الحركة اإلسالمية إىل حّد كبري انعكاسا ألثر الفكر 
اإلصالحي يف املرشق... واصطدمنا يف املجتمع التقليدي بمشائخ 
عىل  الحقيقة  يف  النقمة  من  نوعا  نحمل  كنا  الزيتونة...  جامع 
يف  وفرطوا  باألمانة  ينهضوا  لم  أنهم  نعترب  كنا  الذين  املشائخ 
من  أن  باملالحظة  الجدير  ومن  للعلمانية)1(".  وسلموها  البالد 
يخاصم جامع الزيتونة يف ذلك الوقت إنما يخاصم األمة جميعها 
ألن الجامع أيامها كان الحاضنة الفكرية التي فيها تربى وظهر 
التنوير والحداثة كالحداد والشابي وابن عاشور واملهيدي  قادة 
كثري.  وغريهم  الصناديل  وآل  خريف  ومصطفى  الورداني  وعيل 
يتظاهرون  الذين  الوطنية  الحركة  وقود  كانوا  طلبته  أن  كما 
الزعيم  الوطن وما رسائل  أرجاء  املستعمر يف كامل  ويواجهون 
بورقيبة إىل صالح بن يوسف وغريه املنبّهة إىل رضورة االهتمام 
بالجسم الزيتوني إال شاهدا عىل صّحة ما ذكر. إن عداء الحركة 

اإلسالمية لجامع الزيتونة ليس إال الوجه الخفي لعدائها للوطن 
تونس  أعتاب  عىل  تمّسح  من  اليوم  نالحظه  ما  وليس  ولنخبه 
والتونسينّي إال محاولة لفّك الحصار وانحناء حتى تمّر العاصفة. 
ومّما ال مراء فيه أن مواقف الحركة التي تجهد هذه األيام عىل 
إخفائها هي معلومة لكّل من عارش نصوصها ويف ما ييل أورد 
املرأة  مسألة  يف  التاريخ  سّجلها  كما  وقياداتها  الحركة  مواقف 

ومجلة األحوال الشخصية:
الصالح  نصا ملحمد  "املعرفة"  1979 نرشت مجلة  1( سنة 

وتحريرها  املرأة  عن  الحداد  الطاهر  كتاب  أن  فيه  اّدعى  النيفر 
طبعه القس سالم ورّوجه اآلباء البيض أي أنه نبت كنيس وهو 
ما يعني أن الحداد كافر وجب طرده من املّلة مستشهدا يف ذلك 

بقول لعبد الحميد ابن باديس)2(.
2( عرفت حركة االتجاه اإلسالمي ربيعها يف فرتة حكم مزايل 
حيث تجّرأت يف تلك الفرتة وشّكـكت يف مجلة األحوال الشخصية 
صنيعها.  عىل  مزايل  تسرت  لوال  ممكنا  كان  ما  أمر  وهو  علنا 
1985 بمناسبة  6 جوان  ففي ندوة صحفيّة عقدتها الحركة يف 
بحضور  الشخصية  االحوال  مجلة  عن  مورو  تحدث  تأسيسها 
الغنويش وقال: "من هي جماهري الشعب التي قّررت عام 1957؟، 
املجتمع  عىل  وفرضها  الشخصية  األحوال  مجلة  يف  قّرر  من 
التونيس؟ هو فرد من طرف واحد فرض القضية عىل املجتمع... 
ودعوتنا كإسالمينّي إىل تكوين مجلس وطني لإلنكباب عىل هذه 
النظام  أن  خاصة  املجتمع...  كل  جراءها  يتآكل  التي  القضية 
أن نعترب قضية مجلة األحوال الشخصيّة مفصوال  فرض علينا 
عقريته  رفع  عىل  أحد  يتجرأ  ال  تونس  يف  وتّمت...  انتهت  فيها 
بالدعوة إىل مراجعة هذه املجلة ملاذا؟ إذا كانت هذه املجلة تقدميّة 
لنرش  كان  وقد  التقدميّون")3(.  ويؤيدها  يؤيدها  الشعب  خيل 
الشخصية  االحوال  االستفتاء عىل مجلة  إىل  الداعي  املوقف  هذا 
الوقع الشديد لخطورته حيث واجهته النخبة وسّفهته فما كان 
الكالم  بالتكذيب والقول بأن  العودة إىل صنيعها  إال  الحركة  من 
أخرج عن سياقه وهو ما دفع بمجلة "املوقف" إىل نرش ما جاء 
يف الندوة حرفيا. وعبد الفتاح مورو يف ما ذكر إنما هو ناقل ويفّ 
ِلما كتب رئيس الحركة سنة 1984 يف وثيقة من وثائقهم الرسية 

التي نرشت يف ما بعد، قال: "ومن هنا فإن خطورة هذه املجلة 
نصوصها  بعض  يف  أساسا  تكمن  ال  آخر  موضع  يف  أكدنا  كما 
)مثل  متأنية  دراسة  دون  إسقاطا  املجتمع  عىل  أُسقطت  التي 
إباحة التبني( وإنما يف املوجة التي صاحبتها وسبقتها ولحقتها 
وساهمت هي يف إلهاب نارها أعني موجة التغريب")4( مختتما 
األحوال  بمجلة  املعروفة  البورقيبية  املجلة  "إن  بقوله:  ذكر  ما 
استجابة  أجواء  من  بها  حّف  ما  خالل  من  كانت  الشخصية 

الوطنيّة ملطالب وطنيّة")5(.
املنظومة  يف  متميّزا  موقفا  الحداد  الطاهر  3(يحتل 
املسألة  عن  الرائدين  بمؤلََّفيه  التونسية  الفكرية 
أو  لدارس  يمكن  وال  تحريراملرأة  وعن  النقابية 
باحث أو سيايس أن يتجاوزه إن تحدث يف هذين 
املسألتني باستثناء راشد الغنويش الذي تحدث 
عن املرأة يف كتابني له ولكنه لم يذكر الحّداد إال 
مّرة واحدة يف معرض الشتم وقال: "والتهجم 
عىل العراء واالختالط بني الجنسني وعىل عمل 
املرأة املأجور خارج البيت وعىل كتابات الحداد 
األدبيات  شغلت  التي  القضايا  أهّم  تلك  كانت 

اإلسالمية يف املسألة النسائية")6(. 
حركة  موقف  عليها  يقوم  التي  األسس  هي  تلك 
النهضة من املرأة التي لم تحد عنها قيد أنملة ممثلة يف 
الحّداد بصورة  الطاهر  الحداثي وملمثله  للفكر  عدائها 
جملة  الشخصية  األحوال  مجلة  ورفضها  خاصة 
مؤامرة  من  جزءا  واعتبارها  وتفصيال 
مسخ  تستهدف  كنسيّة  تغريبية 
مليا  تعلم  الحركة  وألن  األمة.  شخصية 
تجاهر  أن  اليوم  عليها  يستحيل  أنه 
فإنها تعمل عىل  بحقيقة مواقفها هذه 
إثارة بعض املسائل الجانبيّة التي تبقي 
النقاش حول مجلة االحوال الشخصية حيّا ومتداوال. من ذلك أن 
الحركة مّلا تمكنت من الوصول إىل الحكم لم تستطع إلغاء املجلة 
باقرتاح  البديلة  الخطة  إىل  لجأت  أن  إال  منها  كان  فما  املذكورة 
املرأة  أن  عىل  ينص  اقرتحته  الذي  الدستور  مرشوع  يف  فصل 
مضيفة  منع  بعد  الحجاب  حول  اللغط  إثارة  أو  للرجل  مكّملة 
يف تونس الجوية من حمله أثناء العمل علما أن الغنويش يصف 
املحجبات بأنهن حامالت للراية اإلسالمية أو اقرتاح إلغاء التبني 
أومعارضة املساواة يف اإلرث بني الذكر واألنثى وحث تُبَّع الحركة 
تغرنكم  فال  القذرة.  املهام  بهذه  القيام  الزيتونة عىل  يف جامعة 
مجرد  فذلك  مونبليزير  يف  املرأة  بيوم  االحتفال  أو  اللسان  ذرابة 

غطاء ِلما يُعّدون مّما هو قادم إن تمّكنوا من السلطة. 
---------------

الهوامش
1( "من تجربة الحركة اإلسالمية يف تونس" راشد الغنويش، دار 
املجتهد للنرش والتوزيع، طبعة تونس األوىل، ص41 و44 و228.

2( مجلة املعرفة العدد4 السنة 5 عام 1979، ص9.
3( مجلة املوقف العدد64 السبت 10 أوت 1985 ص30.

4( "املرأة املسلمة يف تونس بني توجيهات القرآن وواقع املجتمع 
الكويت  والتوزيع  للنرش  القلم  دار  الغنويش،  راشد  التونيس" 

1993، ط2 ص139 و140. 
5( املصدر السابق ص148 و149. 

الغنويش، مطبعة  املسلمني" راشد  القرآن وواقع  "املرأة بني   )6
تونس قرطاج، دون تاريخ، ص35. 

عداوة النهضة ملجلة األحوال الشخصية
لـم تتغري قيد أنملة

راشد الغنويشعبد الفتاح مورو
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9الشارع السياسي خزعبالت سياسية تونسية

املغاربي"  "الشارع  جريدتكم  متاع  هذا  العدد  يف 
إيّل نحب ساعة ساعة نعمل روحي  النبّار  أنّا  قّررت 
sÉrieux وintellectuel  وكذا ونكتب حاجة تشبّه 

كيف  إيل  العادينّي  النّاس  )متاع  بالفصحى  ملقاالت 
السيد  متاع  الشاهق  املستوى  من  مش  حاالتي، 
الرئيس(، أنا قّررت املّرة هذي باش "نخّرفلكم" شويّة 
قاعدين  منكم  برشة  يف  نسمع  تّوة  العاميّة!  بلغتنا 
يقولوا: اِيه إرجع لحجمك وخّرف وأخطاك من األمور 
الّصعيبة عىل مّخك إيّل ما ينّجموا يتحّدثوا فيها كان 
"امُلفرّسين الكبار وامُلعتَمدين كيف يس شفطر"...ل ا 
ال ما تفرحوش يارس عىل خاطر "ُخّرايف" املّرة هذي 

عىل األستاذ رابح الخرايفي !
يس الخرايفي متاع تّوة،متاع الجمهوريّة الجديدة 
عىل  يتميّز  الخرايفي  رابح  يس  خاطر  عىل  وكذا... 
لعالم  تّوة  جاش  ما  بأنّو  املعتمدين  املفرّسين  بقيّة 
التّأسييس  الوطني  املجلس  الّسياسة جاء قبل حتّى 
إيّل كتب دستور 2014 وكان، إذا ما خانتنيش الّذاكرة، 
مناضل يف صفوف pdp زمن املرحومة ميّة الجريبي 
الحزب  من  إستقال  وعام2017  ثراها،  آلله  طيّب 
جاء  وخاّصة  سعيّد  قيس  جاء  لني  الجمهوري... 
تاريخ 25 /7 /2021 تحّول الّدكتور رابح الخرايفي 
ملفرّس إلجراءات قيس سعيّد  عام  قانون  أستاذ  من 
وخاّصة كّل ما يتعّلق بالقوانني )إذا إعتربنا أّن السيّد 
 )! األوامر  بخالف  حاجة  عمل  سعيّد  قيس  الّرئيس 
وهنا الحقيقة كان يهبّط تدوينة، بعدها تجي مرحلة 
أو أجنبيّة  اإلستضافات اإلذاعيّة والتلفزيّة، تونسيّة 
مناسبة  كّل  يف  يسعى  الدكتور،  نظلمش  ما  !وباش 
باش يتجاوز التّفسري ملرحلة التلويح باليشء إيّل حتّى 
يقولهم،عىل  ينّجم  قالهم،وال  ال  نفسو  سعيّد  قيس 
األقّل تّوة كيف مثال هاك التّدوينة إيّل حّل فيها زعمة 
زعمة واجهة عىل اإلتحاد العام التّونيس للّشغل وإيّل 

تّوة باش تويّل من أنظار القضاء !
 plus royaliste"يس الخرايفي وديمة تحت عنوان
متاع  األّول  األسبوع  يف  ويوّخر  يقّدم   "que le roi

يسرتجع  باش  رشط  أهّم  أّن  ويقول  الفايت  جوان 
والنّقابة  القضاة  جمعيّة  حّل  هو  مكانته  القضاء 
هذيكة،  تدوينتو  تقرأ  ليهم!  املمثّلة  الهياكل  وكّل 
تقول السيّد كان عايش يف الهونولولو وإاّل أبعد وقت 
املستقّل  القضاء  عىل  تدافع  كانت  القضاة  جمعيّة 

والنّاجز... وعّدو باش يصّفق بيديه وساقيه كان لزم 
والقضاة...  القاضيات  من  هام  عدد  إعفاء  ملرسوم 

هّكة بمجّرد مرسوم َعيلّ!
ويس  اإلداري،  القضاء  قّدام  امللّف  وصل  وكيف 
الخرايفي أكيد يعرف شنّوة القضاء اإلداري وتاريخو 
قرار  بإيقاف  امُلعّللة  أحكامو  وأصدر  تونس،  يف 
رّدة  يف  نرتّصد  قعدت  عليكم  نخبّيش  ما  اإلعفاء، 
ونحّب  الخرايفي  رابح  املفرّس  الدكتور  األستاذ  فعل 
نعرتف أنّو املّرة هذي زاد أّكد أنّو ُمفرّس-مسترشف-

منضبط، ال يعرف freins ال حتّى تخفيف رسعة يف 
املنعرجات... السيّد train tgv عىل روحو!

اإلذاعات:  من  لوحدة  رّصح  الخرايفي  رابح  يس 
"لن ينفذ هذا القرار ألنه سيخلق العديد من املشاكل" 
زاد  الّسديد  رأيو  يف  يدّعم  زعمة  زعمة  يكون  وباش 
مجلس  رئييس  لدينا  سيصبح  القرار  هذا  "حسب 
األمر  حسم  مسبوقة،  غري  وبوثيقة  للقضاء"  أعىل 
نشاطهم  إىل  القضاة  بإعادة  تقوم  لن  وقّرر"اإلدارة 

بالرغم من صدور قرار املحكمة اإلداريّة"!
الدكتور رابح الخرايفي ناقصو قلم أخرض وورقة 
رسميّة مكتوب عليها أمر بمنع القضاة من العودة 

لعملهم...

 باهي وحسب فهمي املتواضع متاع إداري قديم 
فّمة فرق بني الوظيفة والخّطة،يعني ينّجم القايض 
أعىل  رئيس مجلس  يرجع  ما  يرجع قايض من غري 
إيّل سيادتو حّلو وفّسخو وحّط يف بالصتو  للقضاء، 

مجلس مؤّقت!
يس رابح الخرايفي ومن منطلق إنتمائه املوضوعي 
لعالم القانون والقضاء وخاّصة كأستاذ قانون عام 
وإختصاصه الّدستوري املفروض يكون عندو شويّة 
تحّفظ ويقرأ حساب عىل األقّل لوقفتو قّدام طالباته 
متطابقة  تكون  باش  ممكن  مش  وإيّل  وطالبه 
قرار  إحرتام  عدم  عىل  يحّرض  واحد  مع  بالّضبط 
ويحّرض  يشّجع  مرور  عون  كاينّو  يعني   ! قضائي 
عىل حرقان الضوء األحمر! إيه ضوء أحمر عىل خاطر 
ملّفات ودرستهم ومن  عاينت  إداريّة  هذي محكمة 
وجائر  غالط  قرارك  راهو   stop للحكومة  قالت  بعد 

وحكمت بإبطاله!
كيف  لكن  الّدنيا  يف  الخرايفي  يس  نعرفش  ما 
نقرالو  وإاّل  إذاعة  يف  نسمعو  وإاّل  تلفزة  يف  نشوفو 
أّن السيّد عندو َملكة متاع  تدوينة، يعطيني إنطباع 
الغري  وإستعدادو  القانوني  إختصاصو  بني  فصل 
وتقديم  سعيّد  الرئيس  وراء  لإلصطفاف  محدود 
تنّجم  وين  عىل  النّظر  بقطع  الثّنايا  لفتح  خدماتو 
هانو  هفهوف!  وإاّل  زنقة  لوكان  حتّى  توّصل، 

"يكرّس" الحواجز وآكهو!
معاكم،كنت  رصيح  نكون  وباش  الحقيقة 
 )2022/  8/  14 األحد  نهار  لسهريّة  نتصّور)حتّى 
الدكتور الخرايفي كان يخدم يف خدمتو املوازية  أنّو 
كيف  وقراراته،لكن  سعيّد  قيس  لفكر  كمفرّس 
شفت هاك "السطرّيين" متاع وزارة العدل إيّل يقول 
محّل  مازالوا  اإلعفاء  بقرار  املشمولني  القضاة  أنّو 
إجراءات تتبّعات جزائيّة،وّليت عندي شكوك جديّة يف 
أنّو يس الخرايفي ساعة ساعة ما يخّرفش وهو ربما 
يتبّع  تّوا  وقاعد  االعفاء  قرار  متاع  األسايس  املصدر 
تتبيع يف استشارتو األصلية! يطلعيش هو "الوزير" 
أقفال  تبديل  حتّى  يويّل  وهّكة  العدل؟  متاع  الفعيل 
يف  الضوء"  باب"حرقان  يف  يدخل  القضاة  بريوات 

إنتظار الهفهوف الجاي.

ْف... رَّ اخلرايفي ديام ِيَ
منير الفّلاح 

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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بمراجعة  رايتنغ"  و"فيتش  "موديز"  وكالتا  قامت 
الرتقيم السيادي لتونس والتخفيض فيه تسع مّرات. فقد 
كان ترقيم تونس قبل 2011 + ب ب ب مع آفاق إيجابية 
عىل  الحصول  من  حجر  مرمى  عىل  بذلك  بالدنا  وكانت 
مراجعة  مسار   2011 منذ  أخذ  الرتقيم  لكن  "أ".  الرتقيم 
آفاق  مع  2021 – س س س  ليبلغ سنة  التخفيض  نحو 

سلبية.
تونس  وجدت  التخفيض  نحو  املراجعات  هذه  نتيجة 
وذلك  العاملية  املالية  السوق  من  مقصية  تدريجيا  نفسها 
يف  والتقليص  جهة  من  الفائدة  نسبة  يف  هام  ارتفاع  عرب 
الحصول  لها  يمكن  التي  القروض  دوام(  )وكذلك  آجال 

عليها.
أمام هذا الوضع وبدل الرشوع يف اإلصالحات الرضورية 
راحت الدولة تبحث عن أصناف أخرى من االقرتاض الشباع 

نهم املالية العمومية ألي شكل من أشكال التمويل.
السوق  من  التونسية  الدولة  اقرتضت   2018 عام  يف 
كانت  ذلك  وتزامنا مع   .٪  6 فائدة  بهامش  العاملية  املالية 
البنوك التونسية تدير ودائع تحت الطلب بالعمالت األجنبية 
مقيمني  غري  أجانب  حرفاء  طرف  من  أساسا  مملوكة 

بتونس.
ويجب هنا لفت االنتباه اىل كلمتني هما "تحت الطلب" 
هذه  كانت  فقد  بتونس".  مقيمني  غري  أجانب  و"حرفاء 
فائدة  نسب  مقابل  البنوك  طرف  من  معروضة  الودائع 
زهيدة جدا تناهز 1 ٪ ولم تكن البنوك تُسند بل هي ال تسند 

اىل حّد اليوم مقابال ألصحاب الودائع املذكورة.
البنوك  من  االقرتاض  الدولة  عىل  ُعرض   2018 عام  يف 

التونسية بالعملة األجنبية بأجل تسديد يرتاوح بني 3 و5 
سنوات مع نسب فائدة بما بني 2 و3 % وتم تربير االقرتاح 
بمنطق ان ذلك سيكون مربحا للطرفني باعتبار أن كلفة 
اقرتاض الدولة ستكون أقل من كلفة االقرتاض من السوق 
العلم  مع  األرباح  من  مزيدا  ستحّصل  البنوك  وأن  العاملية 
البنوك كانت كالعادة ال تمنح حرفاءها من أصحاب  أنها 

األموال املودعة بالعمالت االجنبية أي مقابل.
األساسية  املبادئ  هي  التميش  هذا  يف  إهماله  تّم  ما 
أن  ذلك  معنى  حذرا.  ترصفا  البنكية  السيولة  يف  للترصف 
الدولة  اقراض  كيفية  معرفة  كان  البنوك  من  املطلوب 
بتونس  املقيمني  األجانب غري  من ودائع يمكن ألصحابها 

املطالبة بها يف أي وقت.
حاملا تمت أول عملية من هذا النوع )باألورو والدوالر( 
والتي ناهز مبلغها 1,5 مليار دينار لفتُّ نظر وزارة املالية 
عىل  التمويل  من  الشكل  هذا  خطورة  اىل  وشفويا  كتابيا  
تم  وقد  بالبنوك.  األجنبية  العمالت  سيولة  يف  الترصف 
لفت االنتباه عىل رؤوس املإل يف مداخلة يل بإحدى القنوات 
عن  للدفاع  مبارشة  املالية  وزير  آنذاك  وتدخل  التلفزية 
ونصحته  جدا  ضعيفة  بحجج  املذكورة  اإلقراض  عملية 

بعدم اللجوء مجددا أبدا اىل تمويل مماثل.
متابعة  عن  مسؤوال  بوصفه  املركزي  البنك  عىل  كان 
بكل  البنوك  ترصف  منها  وخصوصا  البنكية  الخدمات 
لكنه  العملية  هذه  ملثل  التصدي  السيولة  يف  ودقة  رصامة 
توقيع  موكب  املركزي  البنك  محافظ  وحرض  زّكاها 

االتفاقية وصفق لها.
أخرى  عمليات  خمس  املذكورة  التمويل  عملية  تبعت 

مماثلة ودائما باالورو والدوالر ليبلغ حجم القروض التي 
7 مليارات دوالر!!!  حصلت عليها الدولة بالعملة األجنبية 
وكالعادة زّكى البنك املركزي عمليات اإلقراض الست وهّلل 

لها.
من  أيا  الدولة  تسدد  لم  العمومية  املالية  ألزمة  نظرا 
قروضها بل كانت كلما حّل موعد الدفع تطلب من البنوك 

قرضا جديدا لخالص القرض الذي حّل أجله.
ومعنى ذلك ان النظام البنكي التونيس وقع اليوم يف فّخ 
سلسلة من القروض بالعملة األجنبية ممّولة بودائع تحت 
الطلب تعود أساسا لحرفاء أجانب ال يقيمون بتونس وال 

تقوم الدولة بتسديدها.
قروضها  تسديد  الدولة  قررت  اذا  فإنه  ذلك  عن  فضال 
سيرُتجم ذلك بانخفاض هام يف احتياطيات البالد من النقد 
األجنبي. وذلك يقدم لنا دليال إضافيا لنؤكد ان احتياطيات 
النقد التي يقدمها البنك املركزي يف شكل أيام توريد مبالغ 
فيها بشكل واسع وان احتياطيات العملة األجنبية بتونس 

قد تكون اقل بكثري من الخط األحمر وهو 90 يوما.
تستخلصها  لم  فواتري  أخذ  من  البّد  ذلك  عىل  زيادة 
)مثال  االعتبار  بعني  أجانب  ملزّودين  عمومية  مؤسسات 

ذلك الصيدلية املركزية املطالبة بدفع 800 مليون دينار(.
ذلك ان تسديد هذه الفواتري سيتّم من احتياطيات النقد 

األجنبي املعلن عنها من طرف البنك املركزي!!
عىل  قادرين  ابدا  نكون  لن  الواقع  مواجهة  رفضنا  اذا 
ما  أو  إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  الرضورية  اإلجراءات  اتخاذ 

يجب إنقاذه.

بقلم : عز الدين سعيدان

منحى السوق 
· تميز نشاط السوق لألسبوع السادس عىل التوايل 	

املمتد من 8 اىل 12 أوت 2022 بنسق ارتفاعي نتيجة توجه طيّب 
ألغلب املؤرشات. وسجل املؤرش املرجعي توننداكس ارتفاعا 

بـ 0,7 ٪ ليستقّر عند 7805 نقاط مرتقيا بأدائه السنوي اىل 
.٪10,8

· يف ظل غياب مبادالت بالكتل، تواصل حجم الصفقات 	
ضعيفا وبلغ 10,5 ماليني دينار عىل امتداد األسبوع بما مثّل 

معدال يوميا بـ 2,1 مليون دينار حسب تحليل الوسيط ببورصة 
األوراق املالية بتونس.

تحليل تطّور األسهم
· احتّل سهم البنك العربي لتونس ATB طليعة الرتتيب 	

من ناحية أفضل أداء. وحقق السهم قفزة بـ 9,3 ٪ بقيمة 
2,700 دينار يف اطار حجم مبادالت متواضع بلغ 381  ألف 

دينار.
· كان مسار سهم أنيماد UNIMED طيّبا عىل امتداد 	

األسبوع. وسجل سهم املخرب الصيدالني الخاص املتخصص يف 
املواد املعقمة تقدما بـ 7,1 ٪ بقيمة 7740 دينارا جامعا مع 
ذلك أمواال زهيدة لم يتعّد حجمها 215 ألف دينار عىل امتداد 

األسبوع.
· انساق سهم سنيماد SANIMED  اىل املنطقة الحمراء. 	

ويف ظل غياب أية مبادالت خرس سهم الرشكة املختصة يف املواد 
الصحية التابع ملجمع عبد الناظر 12 ٪ من قيمته بسعر 1,830 

دينارا.
· 	 MAGASIN GENERAL خرس سهم املغازة العامة

املتواجد باملنطقة الحمراء 3,5 ٪ من قيمته بسعر 12050 دينارا 
وسط حجم مبادالت بخس لم يتجاوز الفي دينار. يُذكر أن 

سهم املغازة العامة يشهد منذ بداية العام الجاري تراجعا بـ 
.٪ 27,5
· كان سهم اسمنت قرطاج Carthage Cement األنشط 	

طيلة األسبوع املذكور وتمكن بفضل تحقيق ارتفاع بـ 0,6 ٪ 
من توفري مبادالت بـ 1,5 مليون دينار بما مثل 14 ٪ من حجم 

املّد املايل الذي شهده السوق.

مستجدات السوق
· 	 SAH الرتفيع يف رأسمال رشكة بيع املنتوجات الصحية
: LILAS

 SAH LILAS  ــة ــات الصحي ــع املنتوج ــة بي ــم رشك تعل
ــادة  ــة للع ــتها الخارق ــأن جلس ــوم ب ــا والعم ــاهمني فيه املس
ــة 2022 قــررت الرتفيــع يف رأســمال  امللتئمــة يــوم 20 جويلي
ــارا عــرب ادمــاج احتياطياتهــا  الرشكــة بـــ 16,336,440 دين
ونتائجهــا املاليــة املؤجلــة وذلك بإصــدار 16,336,440 ســهما 
مجانيــا قيمــة كل واحــد منهــا دينــار بواقــع ســهم مجانــي 

ــني. ــهمني متقطع ــع س ــة م ــهم قديم ــن كل 4 أس ــد ع جدي
مــن  الرشكــة  رأســمال  يف  الرتفيــع  هــذا  ونتيجــة 
وبإمــكان  دينــار.   81,682,202 اىل  دينــارا   65,345,762
ــا  ــتفاءة مجاني ــرب االس ــم ع ــة حقوقه ــاهمني ممارس املس

بأســهم جديــدة طبقــا للحصــص املســندة املذكــورة أعــاله أو 
عــرب التنــازل عــن حقــوق االســناد بالبورصــة وذلــك بدايــة 

مــن يــوم 22 أوت 2022.
وســتتمتّع الحصــص املجانيــة الجديــدة باألربــاح انطالقا 
مــن 1 جانفــي 2022. أمــا األســهم القديمــة للرشكــة 
فســتكون قابلــة للمفاوضــة بالبورصــة مــع حقــوق االســناد 
بدايــة مــن 22 أوت 2022 يف حــني ســتكون األســهم املجانيــة 
الجديــدة قابلــة للمفاوضــة بالبورصــة انطالقــا مــن 22 أوت 
ــا  ــتتم مماثلته ــي س ــة الت ــهم القديم ــع األس ــا م 2022 توازي

معهــا حاملــا يتــم بعــث األســهم الجديــدة.
وبخصــوص حقــوق االســناد فســيتم تفكيكهــا وطرحهــا 
ــتقوم  ــن 22 أوت 2022 وس ــة م ــة بداي ــة بالبورص للمفاوض

الرشكــة بتمّلــك ثــم الغــاء حّقــي االســناد املنقطعــني.

التونسية لألوراق المالية :

»توننداكس« إىل ارتفاع و»إسمنت قرطاج« األنشط

اشهار

احتياطيات النقد األجنبي بتونس
قد تكون أقل من 90 يوم توريد
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جتاوزات وايل بن عروس
 املالية واإلدارية واألخالقية

 تحقيق : محمد الجاللي

فساد  شبهات  شلبي  الدين  عز  عروس  بن  وايل  تاُلحق 
إداري ومايل وحتى أخالقي بلغت حد إجبار عامالت نظافة 
بالوالية عىل التحول بصفة دورية إىل منزله الوظيفي للسهر 
عىل راحة عائلته وضيوفه وندمائه حتى ساعات متأخرة من 
رفضهن  بعد  تعسفيا  ونقلتهن  الانسانية  ظروف  ويف  الليل 

االستمرار يف خدمته.
تجاوزات الوايل تعلقت أيضا باالستيالء عىل مأوى خاص 
لكبار السن وتحويله اىل منزل وظيفي فارضا عىل صاحبة 
املأوى االنتقال من ضاحية بومهل إىل حمام الشط مما بات 

يهدد بإمكانية سحب الرخصة منها. 
أسبوعية "الشارع املغاربي" حصلت أيضا عىل شهادات 
ووثائق تشري اىل تحرش شلبي بإحدى الناشطات باملجتمع 

املدني.

بداية االنحراف

يف أول اجتماع لعز الدين شلبي بموظفي والية بن عروس 
اواخر نوفمرب 2021، تاريخ تعيينه عىل رأس الوالية استبرش 
استغالل  من  خالية  جديدة  صفحة  بفتح  املسؤولني  عديد 
مازالت  قضايا  بعد  بالصفقات  والتالعب  والفساد  النفوذ 

أمام انظار القضاء.
مصافحة  اول  يف  اعلن  شلبي  ان  بالوالية  مصدر  أكد 
للموظفني انه "ابن مرشوع رئيس الجمهورية قيس سعيد 
القائم عىل التصدي للظلم والفساد" وانه" سيكون باملرصاد 

ألي انحراف".
هويته  عن  الكشف  عدم  فّضل  الذي  املصدر  وأضاف 
الوايل تضمن من جهة رسائل طمأنة وبث  السيد  "خطاب 
عىل  يزالون  ال  مسؤولني  قلوب  يف  الرعب  ثانية  جهة  من 
البعض  أمنية وقضائية بتهم فساد. لقد خرج  أبحاث  ذمة 
يف عطل قصرية وحتى طويلة االمد والزم اخرون مكاتبهم 

منتظرين محاسبتهم يف كل حني". 
عقبيه  عىل  انقلب  ما  رسعان  "الوايل  ان  ابرز  املتحدث 
نفوذه  لبسط  ومالية  إدارية  سوابق  أصحاب  مستغال 
اول  "كان  انه  وإىل  الضيقة"  ألغراضه  االدارة  وتطويع 
املنحرفني بتجنيد املعتمدين والعمد للبحث عن منزل وظيفي 

يليق بمقامه يف ضاحية بومهل الراقية".
ولفت اىل ان رحلة البحث عن املنزل الوظيفي املنتظر آلت 
اىل اختيار اقامة فاخرة بـ 8 اجنحة يف بومهل وبان العقبة 
الوحيدة التي واجهت الوايل انها مستاجرة من طرف مأوى 

مخصص لكبار السن.
عىل  بالحصول  شلبي  الدين  عز  "تمسك  املصدر:  يقول 
اإلقامة واجرب صاحبة املرشوع الخاص عىل مغادرتها واعادة 
موظفي  استنفر  بل  الشط.  حمام  بضاحية  املأوى  تركيز 
الواليات واملعتمديات والبلديات وسخر الشاحنات العمومية 
كما  للقانون.  واضح  خرق  يف  الخاصة  الرشكة  اثاث  لنقل 
تسبب ذلك يف تهشيم بعض تجهيزات الرشكة ورسقة بعض 

امالك صاحبتها".
موظف ثان بوالية بن عروس أكد بدوره ان مديرة مأوى 
كبار السن قصدت االدارة للتعبري عن غضبها مما تعرضت 
اتهمت  انها  مالحظا  مرشوعها  يف  فادحة  خسارة  من  له 
اعوانا عموميني كانوا قد ارشفوا عىل شحن اثاثها ونقله من 

بومهل اىل حمام الشط برسقة بعض اغراضها.
انصب  الوظيفي  املنزل  ضمان  "بعد  املصدر:  وواصل 
يكون  حتى  وتهيئته  وتجهيزه  ترميم  عىل  الوايل  اهتمام 
ميزانية  من  دينار  الف   14 فخصص  الرفيع  ملقامه  مالئما 
امر غري قانوني وجند  الرتميم وهو  الوالية لخالص اشغال 
اغلب عمال الوالية للترسيع يف الرتميم وكلف احد املعتمدين 

مشاكل  حل  عىل  االنكباب  عوض  االشغال  عىل  باالرشاف 
املواطنني".

وان  كاف  غري  كان  دينار  الف   14 مبلغ  ان  بنّي  املصدر 
الوايل طلب 10 االف دينار إضافية من ادارة الشؤون االدارية 
واملالية مالحظا ان ذلك تسبب يف تجميد رئيس دائرة فرعية 
للشؤون للمالية واالدارية بعد رفضه طلب الوايل وادى به اىل 
تعيني مديرة فرعية رئيسة لدائرة الشؤون املالية واالدارية 
لوزارة  العودة  عوض  داخلية  مذكرة  عىل  ذلك  يف  معتمدا 

الداخلية.
من  تبقى  ما  تمويل  اىل  اضطر  شلبي  ان  املصدر  واكد 
اشغال الرتميم بشيك تسلمه من زوجة معتمد بالجهة بعد 

فشله يف استغالل اموال اضافية من ميزانية الوالية.

"عبيد" في خدمة العائلة

سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  يستقبل  ان  املنتظر  من 
اليوم الثالثاء عامالت نظافة متعاقدات مع والية بن عروس 
تقدمهن  بعد  الظرفية  الحظائر  عملة  تشغيل  اطار  يف 
مفادها  الداخلية  ووزارة  الجمهورية  لرئاسة  بشكايات 
الجهة  وايل  عائلة  قبل  من  واالستغالل  لالهانة  تعرضهن 

ونقلتهن تعسفيا اىل مستشفى الحروق البليغة.

يف  اكدت  سنوات   10 منذ  بالوالية  العاملة  بوهاني  ليىل 
انه تم اجبارها عىل التحول  ترصيح لـ "الشارع املغاربي" 
أكثر  طيلة  والعمل  منظفة   15 قرابة  رفقة  الوايل  منزل  اىل 
من 12 ساعة يف ظروف عمل وصفتها بالالانسانية واملهينة.
محل  كنت  الوايل  باقامة  عميل  "خالل  ليىل:  وقالت 
استغالل مفرط من طرف أفراد عائلته. كنا نشتغل لساعات 
طويلة يف التنظيف دون تمكيننا حتى من فرصة لالسرتاحة 

او سد رمقنا رغم ما عاينا من بذخ العيش".
املنزل  اىل  تحولنا  بأيام  االضحى  عيد  "قبل  وتابعت: 
الوظيفي إلكمال عمليات التنظيف فالحظنا ان عائلة الوايل 
من  كبرية  كميات  وتوفري  خروف  ذبح  تم  وانه  لوليمة  تعد 
ُحرمنا  املقابل  يف  الوجبات.  من  وطاب  لذ  ما  وطبخ  الغالل 
اىل  شخصيا  دفعني  مما  االكل  عنا  وُحبس  املاء  من  حتى 
التوجه القرب محل للمواد الغذائية القتناء قطعة بسكويت 

اسكت بها جوعي".
عروس  بن  وايل  ان  اىل  بالوالية  موظف  أشار  جهته  من 
استغل هشاشة وضعية عامالت النظافة باالدارة ليجندهن 
أثار اشمئزاز  ان ذلك  الوظيفي واىل  اجل تنظيف منزله  من 

زمالئه ورفض بعض املنظفات.

اختناق وصعقة كهربائية..

االستيالء  اىل  تسارع  كانت  الوايل  اخت  ان  الحظت  ليىل 
الوالية  التي يتم جلبها من  النظافة  عىل كل معدات ولوازم 
تسبب  ذلك  وان  املكان  مبارحة  ثم  بسيارتها  لشحنها 
كاهلهن  واثقال  الشغل  معدات  من  العامالت  حرمان  يف 

بمجهودات اضافية.
من جانبها ابرزت فاطمة التواتي العاملة السابقة بمقر 
معتمدية بومهل انها تعرضت يف شهر جويلية املنقيض لنقلة 
من مقر املعتمدية اىل مقر الوالية وانه تمت نقلتها مرة ثانية 
بعد  عروس  ببن  البليغة  الحروق  مستشفى  اىل  الوالية  من 
رفضها االشتغال يف ظروف وصفتها باملهينة فيمنزل الوايل.

بدورها  كانت  انها  قالت  بوهاني  ليىل  اخت  شاذلية 
ضحية العمل لساعات طويلة يف منزل الوايل يف ما اكدت ليىل 
ان اختها تعرضت يف بداية شهر جويلية املايض اىل اختناق 
بسبب  الياسمينات  مستشفى  اىل  نقلها  استوجب  حاد 
الكيميائية  واملواد  الجافال  من  مهولة  كميات  استنشاقها 
يف اقامة الوايل وان ذلك دفعهما اىل رفض العودة مرة اخرى 
للعمل بمنزله وادى لنقلتهما تعسفيا اىل مستشفى الحروق 

البليغة.
من  منعنا  تم  الوايل  بالسيد  استنجدنا  "حني  وتتابع: 
مالقاته وملا مر بنا رفض التوقف ملّوحا بيده يف حركة تنم 
عن احتقارنا. ثم واجهتنا املديرة الجديدة املكلفة بالشؤون 
االدارية واملالية بوابل من الشتائم فما كان من اختي شاذلية 
اال ان سحبت مفتاحا من حقيبتها وجرحت به يدها بعد ان 
استبد بها اليأس وباتت مهددة بالبطالة فسارعت املديرة اىل 
استقدام اعوان امن وتم رفع قضية بنا بتهمة االعتداء عىل 

نفس برشية.
واكدت االختان ليىل وشاذلية انهما تزاوالن رغم االعاقة 
عملهما بوالية بن عروس منذ 10 سنوات مقابل اجر شهري 
ال يتجاوز 380 دينارا للواحدة وذلك حتى تتمكنا من اعالة 

عائلتيهما.
ولفتت ليىل اىل ان زميلة لها تعرضت اىل صعقة كهربائية 
الوايل واىل ان ذلك تسبب لها يف  خالل عملها املضني بمنزل 
حتى  انفسهم  يكلفوا  لم  عائلته  افراد  ان  مربزة  اجهاض 
اسعاف  بسيارة  االتصال  او  املستشفى  اىل  نقلها  مشقة 
وان احدهم اكتفى بالقول:" ان شاء الله الباس مدام... ما 

وايل بن عروس عز الدين شلبي
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تنساش غدوة باش تجي تخدم".

ليىل اكدت ان زميلتها لم تسلم بدورها من نقلة تعسفية 
اىل  ادى  البليغة ببن عروس وان ذلك  الحروق  اىل مستشفى 
املستشفى كمريضة  استوجب مالزمتها  بفريوس  اصابتها 

ال كعاملة نظافة.

استنجاد بوزير الداخلية

عىل  النظافة  عامالت  من  املغاربي"  "الشارع  حصلت   
رشف  توفيق  الداخلية  وزير  اىل  وجهنها  شكاية  من  نسخ 
الدين واستجوابات وجهها وايل بن عروس اليهم بعد رفضهن 
العمل يف ظروف مهينة بمنزله الذي وفرت له الوالية بدورها 

منظفة قارة باقامته. 
الدين شلبي  الوايل عز  استجوابات ممضاة من  وجاء يف 
بتاريخ 29 جويلية املايض وجهها اىل ليىل وشاذلية بوهاني 
تقديم  منكن  "املرغوب  اخرى:  زميلة  واىل  التواتي  وفاطمة 
اىل  التوجه  ايضاحات حول تحريضكن زميالتكم ورفضكن 
التنظيف  بأشغال  والقيام  الوايل  للسيد  الوظيفي  املسكن 
العامة  االدارية  الشؤون  مديرة  اىل  تعرضكن  اىل  اضافة 

بالشتم مع احداث فوىض وشغب ببهو الوالية".
 10 بتاريخ  الداخلية  لوزير  مراسلة  يف  العامالت  واكدت 
تمت  شلبي  الدين  عز  الوايل  تعيني  "منذ  انه  الجاري  اوت 
وخدمة  لخدمته  سكناه  مقر  يف  واستغاللهن  هرسلتهن 

الاناسانية  معاملة  "معاملتهن  بـ  اخته  متهمات  عائلته" 
وتعمدها عدم تمكينهن من طعام رغم بقائهن يف خدمتها 
الكثر من 12 ساعة واحيانا من السابعة صباحا اىل منتصف 

الليل".
وابرزت العامالت يف مراسلتهن انهن رفضن العمل مجددا 
املهينة  واملعاملة  واالستغالل  الهرسلة  بسبب  الوايل  بمنزل 
الحروق  مستشفى  اىل  تعسفية  بنقل  عاقبهن  شلبي  وان 
البليغة مشددات عىل ان تنقلهن اىل املستشفى يكلف يوميا 
كل واحدة من هن ما ال يقل عن 12 دينارا وعىل ان ذلك يفوق 

دخلهن اليومي.

والتحرش الجنسي..

اىل  التواتي تحدثت عن تعرضها  النظامة فاطمة  عاملة 
تحرش جنيس من طرف عون بمعتمدية بومهل قبل نقلتها 
اىل والية بن عروس ثم اىل مستشفى الحروق البليغة مؤكدة 

ان زميل لها عرّب عن استعداده لتقديم شهادته يف الغرض.
الجريدة عىل نسخة من شكاية  االطار حصلت  ويف هذا 
رفعتها ناشطة باملجتمع املدني يوم 11 اوت الحايل اىل وزير 
الداخلية متهمة فيها وايل بن عروس بالتحرش الجنيس بها 

يف اكثر من مناسبة.
نائبي  رفقة  جمعني  لقاء  نهاية  "إثر  الناشطة  وكتبت 
االول بعز الدين شلبي يف مكتبه طلب الوايل من نائبي مغادرة 

غري  بطريقة  بالقبالت  توديعي  محاوال  ايل  وتوجه  املكتب 
الئقة فتصديت له وغادرت مكتبه مندهشة".

حضور  لعدم  دفعني  مما  اخرى  مرة  "حاول  وأضافت 
بقية االجتماعات واالكتفاء بارسال من يمثلني".

التي فضلت عدم  بالناشطة  اتصلت  املغاربي"  "الشارع 
ان  نفسه  الوقت  يف  مالحظة  التحرش  حادثة  عىل  التعليق 
لهرسلتها  مشبوه  فايسبوكي  حساب  عىل  يعتمد  الوايل 
ومحاولة النيل من عرضها فيما اكدت مصادر أخرى دخول 
بالوايل  قضية  الناشطة  قدمت  أن  بعد  الخط  عىل  القضاء 

بتهمة التحرش الجنيس.
وقد حاولت "الشارع املغاربي" االتصال هاتفيا بالوايل عز 
الدين شلبي لكنه لم يرد عىل هاتفها فوجهت اليه ارسالية 
ضمنتها استفسارها عما لحق بعامالت النظافة من اهانة 
ونُقل تعسفية ومدى قانونية االموال التي انفقها عىل ترميم 
التي وجهتها  الجنيس  التحرش  الوظيفي وعن تهمة  منزله 
إليه ناشطة باملجتمع املدني لطنها لم تتلق اية اجابة منه اىل 

حدود نرش هذا املقال. 
هكذا اذن حّول عز الدين شلبي منصبه كوال لبن عروس 
الرتكاب  مناسبة  اىل  والعباد  البالد  لخدمة  مسؤولية  من 
"استعباد"  لـ  وفرصة  واخالقية  وادارية  مالية  تجاوزات 
خدمة  ل  الدولة  موارد  وتسخري  النظافة  عامالت  بعض 
يفرضها  التي  للمسؤولية  بصلة  تمت  ال  ضيقة  مصالح 

عليها منصبه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…usb كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين

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

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

كلم.

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

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

.)marine blue( واألزرق )clear white( األبيض

جديد “كيا”…

KK25002500 الشاحنة اخلفيفة الشاحنة اخلفيفة

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

يقول العّلامة ابن خلدون »إن التاريخ في ظاهره ال يزيد على أخبار عن األيام والدول تنمو فيه االقوال وتضرب فيه االمثال ... وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيق«.. قول ينطبق تماما على انتفاضة 1864 الشهيرة بانتفاضة علي بن غذاهم )باي العربان( حيث تكثر االقوال وتضرب االمثال الى يومنا 
هذا باالعتماد على كتب  ووثائق اجنبية ومحلية كثيرة وأيضا على ما بقي راسخا في مخيالنا الشعبي وفي ذاكرتنا الجمعية ال سّيما محّلة أحمد زّروق التي لم تخل 

من كل أصناف التنكيل والترهيب والسفك والقتل.. 
»الشارع المغاربي« فتحت الملف هنا واآلن مع مختصين في هذه االنتفاضة وتحديدا حول ما يعرف بمحّلة أحمد زّروق التي أضرت بأهالي الساحل وصفاقس..

الشعوب  تلك  العظيمة  االمم  ليست 
االمم  تلك  هي  وانما  التاريخ  يف  الضاربة 
عىل  القادرة  الحديدية  »املعدة«  صاحبة 
بخصوصيتها.  وصبغه  يشء  كل  هضم 
األمم  تلك  جنس  من  هي  التونسية  األمة 
عىل  الوافدة  السلط  تكالب  هضمت  التي 
وُقمعت  وترضرت  وتأثّرت  فأثّرت  أرضها 
وُغدر  وانترصت  وهزمت  وتمّردت  وثارت 
عليها  املحسوبني  أبنائها  بعض  من  بها 
وما هم بذلك كل هذا تحّملته دون ان تفقد 
الساحل  جهتا  وخصوصيتها...  روحها 
الطيبة  األرض  هذه  من  جزآن  وصفاقس 
التي دفعت ثمن حريتها وكرامتها باهظا 
عىل  وبناتها  أبنائها  دماء  من  دفعته 
والدهماني  املاشطة  السبوعي وولد  غرار 
ممن  وغريهم  غذاهم  بن  وعيل  البوجي 

قدموا ارواحهم لهذا الوطن.

لماذا أحمد زّروق ؟

قبل ان تحط محلة زروق الرحال بجهة 
مكان  كّل  يف  »الربجوازيّون  كان  الساحل 

املتواصل،  املتأّزم  الوضع  من  مرهقون 
َل  االمر الذي دعاهم منخذلني اىل طلب تدخُّ
12 جويلية  الباي. وفق ما أشار إليه يوم 
1681 كتب إسبينا espina حسب ما جاء 
ڤانياج  جان  الفرنيس  املؤرخ  كتاب  يف 
تونس  عىل  الفرنسيّة  الحماية  »أصول 
1661 - 1681« الذي نقله إىل العربيّة كل 
والدكتور  يوسف  بن  عادل  الدكتور  من 
العربان  البواب مضيفا أن  محّمد محسن 
القرى  قطعان  ينهبون  مضطربني  كانوا 
أنفاس أهل  املجاورة. وأن كلُّ هذا يضيُّق 
بجيش  الباي  ينجدهُم  وإن  هنا،  املدينة 
ملعاقبة  إليه  وينضّمون  فسيخضعون 
الثّوار حيث  بعد استسالم  العربان. ولكن 
مفاوضات  بعد  خزندار،  مصطفى  تمّكن 
من  القريوان،  بجهة  العرب  القادة  مع 
تهدئة  إجراءات  اتّخاذ  عىل  الباي  حمل 
عفٌو   « يف  تتمثل  أنُفُسهم:  الثّّواُر  أمالها 
عامٌّ دون احرتاز، تخفيُض رضيبة الُعرُش 
يف  األهايل  من  ڤيّاد  تعينُي  النّصف،  إىل 
الّدستور  وإلغاُء  املماليك«  عوض  األقاليم 
سنة  تنصيبها  تّم  التي  املحاكم  وحذف 

1681 بصفة نهائيّة...«.
الباي،  حكومة  كانت  الوقت  ذلك  ويف 
تجتهد لتنظيم أمحال أربعة، اال أن قدماء 
الّرجوع  من  يمتنعون  كانوا  الجيش 
أّما  املال،  ويطلبون  فيها  االنخرط  إىل 
املجنّدون الجدد فكانوا يتفّرقون ويهربون 
بأسلحتهم. وكان من املتعّذر التّعويُل عىل 
بالعدد  الجيش  يزّود  كان  الذي  الّساحل 
الجيش  اختفى  لقد  الجند.  من  األوىف 
النّظاميُّ كلُّه تقريبا. ولم يبق أثٌر للفيلَقني 
يف   ricci ريتيش  قال  كما  والّرابع،  الثّالث 
نفس املصدر السابق: »لم يبق من الفيلق 
الثّاني إالّ مائة رجل وألف من الفيلق األّول 
الفيلقني  من  الّسبعمائة  وقرابة  تقريبا، 
الفيلقني  بقايا  أّما  والّسابع.  الّسادس 
وثالثمائة  خيّاال  خمسون  فهي  اآلخرين 

طبجّي«.
ويف السياق ذاته يقول املؤرخ عادل بن 
يوسف املختص يف التاريخ املعارص »كانت 
لم  االنتفاضة  الن  محالت  اربعة  هناك 
تشمل فقط جهة الساحل بل شملت ايضا 
الشمال  وجهة  القبيل  الوطن  من  جزءا 

الغربي وتونس العاصمة وجهة صفاقس 
اال ان محلة الشمال الغربي كانت اقل عنفا 
عىل عكس جهتي الوسط والساحل اللتني 
حدث  »ما  متابعا  اكرب«  اهتماما  حازتا 
يف  راسخا  اليوم  اىل  بقي  الساحل  بجهة 
مخيال أهاليها يؤرخون له ويستشهدون 
به عىل غرار تداولهم اىل اليوم عبارة »عام 

زروق« نسبة اىل أحمد زروق«.
 وأحمد زروق هو احد جنراالت املحالت 
بريم  الجنرال  من  كل  قادها  التي  االربعة 
حيث  حيدر  والجنرال  رستم  والجنرال 
يقول  الوسط  واىل  الجنوب  اىل  توجهوا 
شديدا  زّروق  »كان  يوسف  بن  عادل  د. 
ساندوا  النهم  الساحل  أهايل  عىل  وعنيفا 
بقوة عيل بن غداهم الذي كان يسمى انذاك 
باي الشعب اضافة اىل مشاركة السبوعي 
املاشطة  ولد  تزّعم  حني  يف  جالص  قائد 
والدهماني  الساحل  جهة  البقالطة  من 
تم  هؤالء  ان  اال  مساكن  مدينة  البوجي 
التنكيل بهم يف ما بعد.. ويضيف بن يوسف 
كتابا  اصدر  عيل  الحاج  الرحمان  عبد  ان 
حول جانب من هذه االنتفاضة روى فيه 

البايات يعبثونالبايات يعبثون
بأهايل الساحل وصفاقسبأهايل الساحل وصفاقس

محّلة أحمد زّروق أنموذجا

158 سنة خلت :
في أوت 1864
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مشاركة  وأيضا  البناني   قم  سعد  سرية 
مقاومتهما  وايضا   1864 سنة  بنان  عيل 
1881 كما تشري معلومات  يف  لالستعمار 
دقيقة من االرشيف اىل تكاتف الجهود بني 
قرى الساحل خاصة بني بنان والبقالطة 

واملكنني ملقاومة محّلة زّروق..
الحملة  »جاءت  يوسف  بن  ويتابع 
من  اشهر  بعد  أي   1865 سنة  تقريبا 
اندالع انتفاضة بن غذاهم فقد كان زّروق 
الفارين  أبنائهم  تقديم  عىل  األهايل  يجرب 
من الجيش وكان اذا لم يجد األبناء يجرب 
اهاليهم عىل دفع غرامات مالية ضخمة«.
الحايل  باملقر  تقريبا  املحلة  خيمت 
لوالية سوسة قبالة املتحف االثري ونادت 
والعمدة  سوسة  سكان  جميع  تقريبا 
األهايل  بأسماء  قائمة  لتقديم  واالعيان 
الجندية وامللتحقني بصفوف  الفارين من 

الثوار وإهانتهم واذاللهم..
الشاطر فقد وصف  املؤرخ خليفة  اما 
يف  تونس  يف  والقمع  »التمرد  كتابه  يف 
يف  زروق  محلة  عرش:  التاسع  القرن 
أحمد  الجنرال   »)1864( الساحل  منطقة 
ان  اىل  مشريا  البغيض«  بـ»الجالد  زروق 
الصفة  هذه  يستمدون  الساحل  أهايل 
الرجل  ألن  نظرا  الجماعية  ذاكرتهم  من 
أسباب  معددا  ثرواتهم..  عىل  استوىل 
اختيار أحمد زروق  لتلك املهمة الذي قال 
ألنه  ذلك  املصادفة  قبيل  من  يكن  لم  انه 
بدا  وقد  والشجاعة،  بالديناميكية  يتميز 
للقيام  تماًما  مناسبا  خزندار  ملصطفى 
ألن  أخرى،  ناحية  ومن  املهمة.   بهذه 
حتما  وانه  للنظام  بوالئه  ُعرف  الرجل 
فقد  الطويلة..   املحلة  تجربة  يف  سينجح 
ربيع   25 يف  الصادر   )57( املرسوم  منحه 
األول صالحيات واسعة عقب تعيينه يوم 
1864 ومن بني هذه الصالحيات  28 أوت 
اتخاذ قرار فرض عقوبات عىل املتمردين  
للمستسلمني  األمن  العفو وضمان  ومنح 
قد  الذين  الباي  رعايا  شكاوى  جمع  و 
وايضا  رؤسائهم  ضد  بشكوى  يتقدمون 
استقبال الخصوم والفصل يف منازعاتهم 

يف املحلة.
لقب  كتابه  يف  أيضا  أطلق  الشاطر 
اىل  الفتا  الجهة  عىل  املخطوف«  »الساحل 
ان كتابات بن ابي ضياف وبريم الخامس 
ضباط  وتقارير  القنصليني  واملراسلني 
البالد  جابوا  الذين  الفرنسية  املخابرات 
زروق  حّملت  لالحتالل  التايل  اليوم  يف 
الساحل  ملنطقة  العام  التدهور  مسؤولية 
فرضها.  التي  الرضيبية  التجاوزات  عرب 
قائال »بعد أن احتل زروق منطقة الساحل، 
أعاد عىل الفور الرضائب التي كانت سائدة 
االمتيازات  ظلت  حيث  املايض.  العام  يف 
لكن  ورق  عىل  حربا  املوعودة  الرضيبية 
وبضغط منه، طارد جباة الرضائب األهايل 
زاعما انه مع دفع الرضائب الجديدة توجد 
متخلدات كبرية بذمتهم اضافة اىل فرضه 

رضائب الحرب االستثنائية عليهم.

تنكيل وقتل وتعذيب

يوسف  بن  عادل  املؤرخ  يقول 
»شخصيات كثرية رسخت يف ذاكرة أهايل 
الساحل ممن ساندوا الثوار ولقوا حتفهم 
عىل غرار شخصية املفتي والقايض محمد 
الِجّدي رجل تقي من جهة املنستري حيث 
باعتبار  الباي  بطش  عىل  معرتضا  كان 
الفقر  بسبب  سيئة  كانت  األوضاع  ان 
عرب  به  التنكيل  تم  فقد  آنذاك  والجفاف 

ورضبه  جسده  عىل  رأسه  عمامة  لّف 
اىل  اقتيد  تونس  اىل  عودته  وبعد  واهانته 
القرص ورضب وُجلد وتم نفيه يف ما بعد 
وقد  تقاعد  ان  اىل  صفاقس  بجهة  للعمل 
األهايل  امام  شديدة  إهانة  آنذاك  اعتربها 
املجلس  ورئيس  ومفتيا  قاضيا  كان  النه 

الرشعي..«.
ويضيف بن يوسف ان ابن ابي ضياف 
ان عيل بن غذاهم جيء به  ذكر يف كتابه 
وثق  ان  بعد  والسالسل  بالقيود  مكبّال 
الشيخ  الرحمانية  الطريقة  شيخ  بوعود 
للعساكر  وسلمه  به  غرر  الذي  التيجاني 
وعندما سأله بن غذاهم قائال »ألم تعطني 
»األمان  ان  فاخربه  شيخ؟«  يا  األمان 
الشيخ  »استدرجه  متابعا  انتهى هناك«.. 
الحج  اىل  طريقه  يف  كان  عندما  التيجاني 
بتكليف من محمد الصادق باي للتفاوض 
الشعب  باي  وقبل  غذاهم  بن  عيل  مع 
وشيخ  دين  رجل  الشيخ  ان  باعتبار 
طريقة كذلك شقيقه عبد النبي تآمر مع 
كانت  ألنه  عيل  بأخيه  لإلطاحة  الشيخ 
لديه طموحات تتعلق بكسب الثروة ومن 
هنشري  امتالكه  أيضا  عيل  مطالب  بني 
النبي رتبة قايد  الروحية ومنْح اخاه عبد 
بن  عيل  الشيخ  وعد  وقد  ماجر.  قبيلة 
عند  ولكن  بمطالبه  الباي  بإبالغ  غذاهم 
التفاوض معه جاءت مجموعة من جيش 
سليانة  بجهة  باملكان  واحاطوا  الباي 
قرص  اىل  نقلوه  ثم  القبض  عليه  والقوا 
باردو وقد ُكتب حول ذلك نص شهري جدا 
تشمئز له االنفس حني قراءته اىل درجة ان 
نساء القرص وقفن خلف الّرْوشن  )جدار 
خشبي منقوش عىل الطريقة االندلسية( 
هذا  غذاهم  بن  عيل  يكون  من  لرؤية 
وكان  الباي  مضجع  اقّض  الذي  العربي 
من بني الحضور  أشخاص يبصقون عليه 
واخرون يرمونه بالحجارة وقد تم سجنه 
تويف  ان  اىل  الوادي  حلق  كّراكة  يف  آنذاك 
وشدة  املعاملة  سوء  بسبب   1867 سنة 

برد املكان..«
البعض  ان  اىل  يوسف  بن  وأشار 
االنتفاضة  ساندوا  الساحل  أهايل  من 
مصالحهم  وآثروا  بقائديها  أخّلوا  لكنهم 

لم  حيث  العامة  املصلحة  عىل  الشخصية 
تكن مطالبهم تخدم املطالب العامة النهم 
كانوا يدعون اىل التخفيض يف قيمة املجبى 
ريال    72 اىل  ريال   36 من  تضاعفت  التي 
واىل انه كان وراء هذه املضاعفة اليهودي 
نسيم شمامة وزير املالية وكبري املخازنية 
اىل  وفر  الدولة  خزينة  عىل  استوىل  الذي 
سنة  القرار  اتخذ  ان  بعد  ما  يف  فرنسا 
سنة  اىل  تأخر  التنفيذ  قرار  لكن   1856
مارس  يف  االحداث  بذلك  فاندلعت   1863
الزيتون  جني  موسم  بعد  وتحديدا   1864
»اما  متابعا  األسايس«،  الساحل  منتوج 
التخلص  يف  فتمثل  الثاني  االهايل  مطلب 
خزندار  مصطفى  غرار  عىل  املماليك  من 
ممن  وغريهما  إسماعيل  بن  ومصطفى 
يعتربونهم غرباء عن تونس وتعيني أبناء 
الثالث  املطلب  بينما تمثل  تونس مكانهم 
يف إيقاف العمل بالسودية وهي الحصول 
عىل جنسية من القنصل العام الفرنيس او 
اإليطايل او االنقليزي مثلما فعل محمود بن 
عياد عند حصوله عىل الجنسية الفرنسية 
املحاسبة  ومن  العقاب  من  فر  وبسببها 
اما املطلب األخري فيتمثل يف الغاء الخدمة 
اعداد  خسارة  يف  تسببت  التي  العسكرية 
غرار  عىل  تونس  تهم  ال  حروب  يف  كبرية 

حرب القرم«..
حيث  الحد  هذا  عند  التنكيل  ينته  ولم 
ملا حل احمد زروق بالساحل امر بالدخول 
اىل املنازل مهددا اربابها اما دفع ما تخلد 
بذممهم او نهب ما يوجد باملنازل من اثاث 
ومدخرات وأموال وحيلّ ومؤونات بل عمدوا 
اىل إتيان اعمال الاخالقية بانتهاك اعراض 
يوسف  بن  عادل  الدكتور  يقول  البعض. 
يوجد بكل منزل مخزن او سقيفة اال ان 
ردم ممتلكاتهم  اىل  آنذاك  األهايل اضطروا 
الواشني  ولكن   ببساتينهم  ومؤوناتهم 
اىل  االهايل  اخبار  ينقلون  كانوا  »البيّوعة« 
العساكر وعندما ال يتمكن هؤالء من حمل 

خارج  بحرقها  يقومون  املمتلكات  تلك 
وداخل منازل املمتنعني عن دفع املجبى«.. 
فقال  )الحرب(  االنتفاضة  أثرياء  اما 
عنهم بن يوسف »بعض العائالت حققت 
ثراء فاحشا اىل اليوم باستيالئها عىل تلك 
املبالغ )ماليني الرياالت( وصعدوا يف السلم 
التي  عطية  عائلة  غرار  عىل  االجتماعي 
كان صاحبها كاهية بجهة املكنني بعد ان 
قِبل العمل مع البايليك إضافة اىل عائالت 
بينما  يوسف  بصف  يعرفون  ممن  أخرى 
الصف املعارض يسمى صف شداد أي بني 
حسينيني وباشيني خاصة القرى املجاورة 
والكربى  الصغرى  القلعتني  غرار  عىل 
)واحدة حسينية واألخرى باشية(.. يذكر 
ان الساحل انقسم خالل االزمة الحسينية 
بينما توحدت صفوفه  اىل شقني  الباشية 
البعض  ان  رغم   1864 ثورة  انطالق  عند 
من أهايل الساحل انسحبوا يف بداية املعركة 
النفس  طول  غياب  منها  اعتبارات  لعدة 
وانعدام اإلمكانات خاصة اثر دخول الدول 
األجنبية عىل الخط كاالسطول الربيطاني 
مراسالت  دّونوا  وقد  الفرنيس  واالسطول 

بينهم وبني عيل بن غذاهم .. 
املؤرخ  كتاب  يف  جاء  السياق  هذا  ويف 
الحماية  »أصول  ڤانياج  جان  الفرنيس 
 »1681  -  1661 تونس  عىل  الفرنسيّة 
د.عادل  من  كل  العربيّة  إىل  نقله  الذي 
ان  البواب  محسن  ود.محّمد  يوسف  بن 
من  جوان،  أواخر  يف  تمّكنت،  »الحكومة 
غري  من  أكثُرهم  رجل  آالف  أربعة  جمع 
النّظامينّي تعُضُدهم بطاريّة من املدفعيّة. 
للجنرال  الجيوش  هذه  قيادة  أوكلت  وقد 
كان  الذي  الفصيل  لكّن  ني  السُّ إسماعيل 
الغربّي تبّخر  الّشمال  ثّوار  منتدبا ملعاقبة 
 1 يف  ديبوفال  كتب  وقد  اإلفالت.  بسبب 
بعد  عىل  املعسكر  »كان  يقول:  جويلية 
»لم  تونَس«.  غربيَّ  كيلومرتا  عرش  ثالثة 
بمن  ألفان  إالّ  آالف رجل  األربعة  يبق من 

المؤرخ عادل بن يوسف:
جيء بعلي بن غذاهم مكّبال 

بالقيود والسالسل بعد 
ان وثق بشيخ الطريقة 

الرحمانية الشيخ التيجاني 
الذي غرر به وسلمه 

للعساكر والبعض من أهالي 
الساحل ساندوا االنتفاضة 
لكنهم أخّلوا بقادتها وآثروا 
مصالحهم الشخصية على 

المصلحة العامة

المؤرخ د. علي اللطّيف :
بلغ عدد الضحايا في 
صفوف المنتفضين 

يوم 7 أكتوبر حوالي 628 
شخصا خاصة من القلعة 
الصغرى التي دارت بها 

األحداث فقد خسرت 
حوالي 154 من بينهم 26  

من النساء واألطفال 
و53 امرأة أجهضن.. 

رياض عبد العاطي:
حكم أحمد زروق على 

الصفاقسية أن يدفعوا 
4.500.000 ريال 

وما يزيد عن مليون 
لألوروبيين تعويضا

عما لحقهم من نهب.
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هؤالء  يمثّل  ولم  العربات.  سّواُق  ذلك  يف 
شبه  كانوا  بل  تهديدا  الباي  بعثهم  الذين 
إىل  أرسلهم  واستجالب،  إقناع  سفارة 
جميع السّكان«. وواصل إسماعيل السنّي 
َمه حتّى باجة. ثّم توّقف  عىل كّل حال تقدُّ
التّفاوض  يف  ورشع  جويلية  منتصف  يف 
سبيله.  اعرتضوا  الذين  املتمّردين  مع 
املنهزم  الفيلق  بأّن  الخرب يف تونس  وشاع 
يتقهقر يف حالة يُرثى لها يالحقه فرسان 
فما  قوافله.  يخطفون  الذين  غذاهم  بن 
أن أطلع الوزير  كان من »دي بوفال«، إالّ 
قائد  مع  أقامها  التي  العالقات  عىل  حاال 
بن  .لكنَّ عيل  بن غذاهم؟   املتمّردين عيل 
قبَل  األفول،  يف  نجُمه  بدأ  الذي  غذاهم، 
ا، قبل كّل  الهدنة التي ُعرضت عليه، مهتمًّ
يشء، بمبادلة رضوخه بفوائَد ألقاربه. ويف 
أربُعمائة شيخ ووجيه  أعلن  28 جويلية، 
قبيلًة  عرش  أربعة  باسم  إستسالمهم 
اشرتاط  مع  الغربّي،  الّشمال  قبائل  من 
رياالت  عرش  إىل  املجبى  مقدار  تخفيض 
والتّقليص من رضيبة الُعرُش إىل النّصف. 
كما طلب بن غذاهم وتحّصل لنفسه عىل 
ضيعة كبرية، هي هنشري الّروحيّة، وألخيه 
عبد النّبي ڤيادة ماجر وللعديد من أنصاره 
عىل مشيخات بعض القبائل. ووافق الباي 
عىل هذا االتّفاق، ومع تشّكراته أرسل بن 
كان  التي  الّرسائل  الخزندار  إىل  غذاهم 

وّجهها له »دي بوفال«.
الخاصة عىل  ويف تدوينة عىل صفحته 
فايسبوك ذكر الدكتور رياض عبد العاطي 
أن ثالث بواخر كانت راسية بحلق الوادي، 
الرضائب  تحميل  يف  تمثلت  مهّمتها  وأن 
اىل  التونسيني  من  املنهوبة  واملحاصيل 
اسطنبول وكانت تقريبا يف بداية الخريف، 

يف فيفري ويف جوان من كل سنة...
صائفة  يف  انه  العاطي  عبد  وأضاف 
1864 تم تجهيز محلة تحت قيادة أحمد 
زروق الخماد انتفاضة الساحل وقد كانت 
ترتكب من جنود نظاميني وعساكر زواوة 
عسكر  من   1600 منهم  رجل   2600(
املخازنية  من  وكتيبة  مدافع  و8  زواوة( 
وبعد طول ترصد عىل تخوم هرقلة أصدر 
أحمد زروق يوم الخميس 6 أكتوبر 1864 
القلعة  عىل  بالزحف  لعساكره  االذن 
دخل   1864 أكتوبر   8 ويوم   . الصغرى 
االرسى  وراءه  يجر  سوسة  زروق  أحمد 
شيوخا  التعذيب  ونال  باالغالل  مكبلني 
وأمر  االنتفاضة  يف  يشاركوا  لم  ونساء 
ورميهم  التمرد«  »رؤوس  بشنق  زروق 
ملن  مالية  مكافأة  وخصصت  بالرصاص 
جندي  وهو  املاشطة«  »ولد  برأس  يأتي 
أصيل البقالطة شق عصا الطاعة وتزعم 
فارس   100 من  كوكبة  فطوقت  التمرد 
قرية البقالطة وتم أرس »أحمد املاشطة« 
رميا  وأعدم   1864 أكتوبر   16 يوم 
وابن  البوجي  الدهماني  مع  بالرصاص 
حفصية زعيم املساكنية. لم يكتف زروق 
إن  بل  بالرصاص  والرمي  والشنق  بالجلد 
تحرير  إىل  فعمد  املال  جمع  كان  مراده 
مدينة  كل  من  املطلوبة  املبالغ  يف  قائمة 
السنة  ورضائب   1864 وجبايات  وقرية 
عىل  القمرقية  االدءات  وقيمة  قبلها  التي 
الكامل  والثمن  بل  خفية  املباعة  الزيوت 
لها و فوق كل ذلك الغرامة الحربية أو ما 
يعرف بـ»مرصوف املحلة« وكان عىل أهل 
الساحل أن يبيعوا كل ما يملكون من ديار 
لخالص  وأدباش  وأمتعة  زياتني  وغروس 
ما عليهم فكانت عبارة عن مصادرة عامة 
المالك أهل الساحل واستعمل أحمد زروق 

يف مصادرة الثروات أشنع وسائل التعذيب 
أنه بلغت  الناس يف الساحل  و مما يرويه 
الجب  قعر  يف  الرجل  القاء  إىل  القسوة  به 
و يديل الثعابني والحيات فوق رأسه مهددا 
بانتهاك  والتهديد  عليه  باطالقها  إياه 
املال  الزوج  أو  األب  يدفع  لم  إن  األعراض 
نحو  واتجه  أحمد زروق سوسة  ثم غادر 
املنستري وصفاقس ففرض عىل السوايس 
700 جمال وعىل املثاليث 1200 ناقة و500 
فرس  بـ600  بمده  وطالبهم  شعري  قفيز 
عساكر  حّلت   1865 أفريل   9 يوم  يف  و 
»املرشي«  فيها  فاعدم  بصفاقس  زروق 
يدفعوا  أن  الصفاقسية  عىل  وحكم  شنقا 
مليون  عن  يزيد  وما  ريال   4.500.000
لألوروبيني تعويضا عّما لحقهم من نهب. 

من  االقرتاض  إىل  صفاقس  أهايل  واضطر 
املرابني بفوائض تبلغ أصل القرض سنويا 
لدى  مرهونة  كلها  العقارات  فأصبحت 
االنقليز وااليطاليني. لم يطل مكوث أحمد 
زروق بصفاقس إذ بعد سلب ثروتها توجه 
يف  فوصل  العاصمة  إىل  عساكره  بجميع 
30 جوان 1865 ومعه أكثر من 500 أسري 
املساكني  الرضائب  دافعي  لدى  يبق  ولم 
»ال ظهر فريكب وال لبن فيحلب« عىل حد 
الوقت  ذلك  الضياف. ومنذ  أبي  ابن  تعبري 
ويف  املثاليث  يف  »الزوايل«  أسواق  أصبحت 
تسمي  التونيس  الساحل  ويف  السوايس 
بأسواق »البهايم« أي األحمرة ألن الفرس 

والبقرة والجمل أصبحوا عملة نادرة.

أوضاع اقتصادية 
واجتماعية متردية 

ملا  الناظرين  األهايل يرس  يكن حال  لم 
آلت اليه أوضاعهم بسبب الفقر ومخلفات 
.. يقول بن يوسف: »كان  القمع والضيم 
يسمى  ما  يأكلون  الساحلية  املدن  أهايل 
عدد  هجومات  بعضهم  وشهد  بالتََلُهوَدة 
والجوع  الفقر  بسبب  الطرق  قطاع  من 
التي  املدن  عىل  القرى  اهل  وهجوم 
أبوابها بل فيهم من غرّي  اضطرت إلغالق 
نشاطه بينما هاجر عدد منهم اىل ليبيا .. 
الحاكم  ازمة ثقة بينهم وبني  لقد عاشوا 
وقد اشتدت تلك االزمة عند امضاء محمد 
الصادق باي عىل وثيقة انتصاب الحماية 

ُدّونت  وقد  كربى..  خيانة  اعتربوها  التي 
عدد  التحق  كما  كثرية  اشعارا  شأنها  يف 
من الجنود بركب املقاومة مثلما حدث يف 

انتفاضة 1864«.
جون  بكتاب  وردت  أخرى  رواية  ويف 
نهائيّا  الفتنة  إخماد  ان  املرتجم  قانياج 
تواصل يف اإليّالة كامل خريف سنة 1861 
- 1869 وفرتة من  شتائه. وأنه يف ديسمرب 
توّجهت محّلٌة قوامها 1.000 رجل بقيادة 
عيل باي من تونس إىل الكاف لنجدة عسكر 
ضائقة  يف  كانوا  الذين  رستم  الجنرال 
بضواحي املدينة. بينما عاد عيل بن غذاهم 
 1.000 وجنّد  الخريف  يف  االنتفاض  إىل 
قطعان  عىل  اعتداء  فرصة  واغتنم  رجل 
بني قبائل متعادية منذ األزل ليحاول بذلك 

َل كُمصالح لكن لم يأبه له أحٌد ولزم  التّدخُّ
عليه أن يدفع بأنصاره ماجر ضّد جالص 
الذين استنجدوا بباردو. ورغم األمان الذي 
منحه إياه الباي تّم تسليم بن دحر، عضُد 
الّطُرق  بن غذاهم، من طرف أحد رؤساء 
الصوفية من توزر فاقتيد إىل باردو حيث 
أهني  أن  بعد  يحترض  وهو  زنزانة  أودع 
مهينة  بعقوبة  القرص  نساء  من  بمرأى 
 1869 جانفي  أوائل  ويف  جلدة(.  )ألف 
رستم  والجنرال  باي  عيل  محّلتا  تمّكنت 
تساندهما خيّالة جالص من القضاء عىل 
أنصار بن غذاهم عىل مشارف تبّسة بعد 
الرّتاب  إىل  املجموعات  بعض  التجأت  أن 
الجزائرّي . وقد اعرتضت الّسلط الفرنسيّة 
سبيل الڤومية التّونسينّي ملحّلة رستم وهم 
دي  املاريشال  وأمر  الفاّرين.  يالحقون 
ماك ماهون de mac-Mahon بحبس عيل 
وعائالتهما  النبّي  عبد  وأخيه  غذاهم  بن 
النّور،  أوالد عبد  ثّم بني قبيلة  بقسنطينة 

حيث استقّروا إىل بداية سنة 1866.
الغرب  يف  يصول  رستم  كان  وبينما 
وتصفية  الرّضائب  الّشعب  عىل  مسّلطا 
يسحق  زّروق  كان  واإلعدام،  األمالك 
ذكراه  تواصلت  رشس  بقمع  الّساحل 
بخمسة  ذلك  بعد  ما  إىل  حيّة  وبقيت 
وثالثني سنة وبدعوى اسرتجاع الرّضائب 
التي امتنع الّشعب عن أدائها أثناء التمّرد 
وكذلك بحّجة القيام بشؤون املحّلة املكلَّفة 

بإخضاعهم، فقد أرهق برضائب وخطايا 
بالدا استنزفت سابقا بالنّهُب. 

التوحش  »طريق  زّروق  سلك  إذن   
بسلب  الباي  أوامر  لتنفيذ  والوحشية 
الّشيوخ  وبتعذيب  مكاسبهم  األهايل 
والنساء الذين لم يشاركوا البتّة يف الثّورة«. 
التي  الخطيّة  مقدار  عىل  يتحّصل  »ولم 
والتّكبيل  التّعذيب  بواسطة  إالّ  فرضها 
الّضغوطات  وكّل  والجلد  بالّسالسل 
املحّرمة من قبَل قانوننا العاّم الحايلّ . ومن 
األمالك  مصادرة  الّضغوطات  هذه  بني 
أو  الجروح  يخّلُف  الذي  املرّبح  والرّضُب 
وأخريا  املساكن  واقتحام  املوت،  تعقبه 
اغتصابهّن  محاولة  أو  النّساء  اغتصاب 
عىل مرأى من آبائهّن أو أزواجهنَّ املكبّلني 

تم جمعها  التي  األموال  وتقّدُر  بالحديد«. 
1869، بني أكتوبر  الّساحل يف مارس  من 
1861 وجانفي 1869 بـ 23 مليون ريال، 
التي  الّرياالت  من  الخمسة  املاليني  عدا 

اغتصبها أعوانُه لحسابهم الخاّص..
كتاب املؤرخ قانياج املرتجم اىل العربية 
اليهوديُّة  »الوكاالت  ان  اىل  أيضا  أشار 
الجنرال  مع  بيرس  تتّفق  كانت  امُلقرَضة 
ه إالّ قبض مقادير  زّروق الذي لم يكن همُّ
نفُسه  هو  التي فرضها  الحربيّة  الخطايا 
اإلشهاد  عدوُل  وكان  ًفا.  تعسُّ األهايل  عىل 
امُلقرضون،  عليهم  يمليه  ما  كّل  يوثّقون 
مع جهل العربان الّضامنني يف سداد هذه 
القرى  أهايل  مع  املتضامنني  أو  الّديون 
املواثيق.  بهذه  العقود،  هذه  بمقتىض 
أنّهم تخّلصوا من ديونهم  أن يظنّوا  وبعد 
بنفس  مسّلحني  املقرضون  إليهم  يتقّدم 
العقود التي ال علم لهم بها ليستنزفوا من 
أرزاقهم املبلغ الكامل املوّظف عىل قراهم. 
التي  املحّليّة  الّسلطة  مع  دائما  وباتّفاق، 
يثقون يف مجاملتها لهم، يعمد امُلقرضون 
عىل  والحجر  املحاصيل  استصدار  إىل 
أن  صادف  وإن  امُلدانني،  وسجن  األمالك 
مسامع  املساكني  هؤالء  رصخاُت  تبلَغ 

ملف االسبوع

مرسوم باييل مؤرخ يف 28 أوت 1864 وهو عبارة 
عن إذن بمهمة للجنرال أحمد زروق قصد توجهه

اىل جهة الساحل

محلة زروق بجهة الساحل )1864(
للمؤرخ خليفة الشاطر

أصول الحماية الفرنسية عىل تونس )1861 - 1881( 
لجان قانياج- ترجمة د.عادل بن يوسف ومحمد 

محسن البواب
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الباي فإّن الجنرال زّروق يسارع دائما إىل 

خنقها«. 
وقد قضت املراباُة اليهوديُّة عىل الّساحل 
من  العديد  ملكيّة  ونقل  اإلفالس  بتواُصل 
ملكيات الّزياتني إىل أيدي املرابني. فضمنت 
إثراء مرابني من سوسة واملنستري  األزمة 
يونس«  »إسحاق  أصبح  وهكذا  واملهديّة. 
أُشيع  الّلذان  ليفي«   »يوسف  وصهُره 
زّروق،  للجنرال  رشيكان  أنّهما  عنهما 
األصليّون  العّقاريون  امُلالَّك  هؤالء  أصبح 
يف سوسة. كما استحوذوا عىل اختصاص 
تصدير الّزيت بالتّواطؤ مع الّسلط املحّليّة 
ولم يتأخروا عن إفالس التّّجار األوروبّينّي 
وقد  التّّجارة.  هذه  من  يعيشون  الذين 
وقّدر  األخبار  نفُس  صفاقس  من  وردت 
 1.868.000 ج. ماتّيي مساهمة املدن بـ 
ريال مع ما صاحب ذلك من مقادير رهن 
التي  املهّمة  نجاح  عىل  وجزاء   . مشّطة 
عامال  زّروق  أحمد  الباي  عنّي  بها  ُكّلَف 
 .  1689 فيفري  يف  واملنستري  سوسة  عىل 
ورغم ما بذل من أمان فإّن القمع لم تخفَّ 
إىل  وباإلضافة   .1689 أفريل  حتّى  وطأتُه 
أعماله عىل عني املكان التي لم يكن يراها 
بني  باردو  إىل  رستم  وّجه  فقد  كافية، 
أعناقهم  من  مكبّلني  شيخ  و300   290
وقع جلُدهم حتّى املوت يف ساحة القرص 
احتجاجاُت  وكانت  األمريات.  نوافذ  تحت 
اقتلعت  التي  هي  املتأّلمة  فرنسا  قنصل 
األساليب  لهذه  استنكاره  الخزندار  من 

الوحشيّة«.
تنكيل وعنف وتعذيب بصنوف مختلفة 
لحق أهايل الساحل ظلت عالماته اىل اليوم 
اللطيّف  عيل  يقول  الشعبية  الذاكرة  يف 
»ثمة  املعارص  التاريخ  يف  املختص  املؤرخ 
وثيقة تشري اىل ان عدد القتىل من صفوف 
احمد زروق وأهايل القلعة الكربى بلغ حد 
يف  الضحايا  عدد  بلغ  بينما  شخص   400
حوايل  أكتوبر   7 يوم  املنتفضني  صفوف 
القلعة الصغرى  628 شخصا خاصة من 
التي دارت بها االحداث فقد خرست حوايل 
و53  وأطفال  نساء   26 بينهم  من   154
زروق  اعلن  ذلك  بعد  أجهضن..  امرأة 
التونيس  بالساحل  التجمعات  الحرب عىل 
والعنف  الرتهيب  وسائل  كل  واستعمل 

خاصة يف جهة مساكن«. 
املراسالت  »تشري  اللطيف  وتابع 
اىل  وانقلرتا  فرنسا  لقناصل  األوروبية 
من  آنذاك  وقعت  التي  املشاهد  بعض 
يف  خاصة  واذالل..  وقمع  تعذيب  مظاهر 
جهة مساكن بسبب فرارها من املواجهة 
يف  دفعت  وقد  ملؤامرة(  تعرضها  )بسبب 
ثمن  اكرب  ذاك  استسالمها  نتيجة  الواقع 
من الرضائب والخطايا حيث دفع اهاليها 
مليونان و 810 آالف ريال واجربهم احمد 
يف  مستعمال  املعلوم  هذا  دفع  عىل  زّروق 
ذلك ابشع أنواع التعذيب« مضيفا »تواصل 
باردو  قرص  داخل  حتى  االرسى  تعذيب 
مؤكدا ان عدد ارسى القلعة الصغرى فقط 

بلغ 81 أسريا«..
بيع  اىل  األهايل  »اضطر  اللطيف  وختم 
والتجار  اليهود  عند  ممتلكاتهم  ورهن 
األوروبيني عىل غرار الّدِريهم غويلة حوري 
ثراء وهما من  ازدادا  اللذين  وابنه شوعة 
اشهر املرابني يف الساحل التونيس اىل حدود 
ثالثينات القرن العرشين«.. قائال »لم يكن 
بعد  ألحمد زروق ظهورا مكثفا ألنه عنّي 
بانتصاره قائد الساحل والجنوب التونيس 
بأوامر  يأتمر  وكان  ومدنني(..  )قابس 
مصطفى خزندار« مذّكرا أن »زروق كان 

يملك قرص بيت الحكمة حاليا«.

أشعار خالدة

ككل حرب أو انتفاضة او ثورة، أفرزت 
ببطوالت  تغنّوا  شعراء  الساحل  انتفاضة 
بعض  اشارت  حيث  واملنتفضني  الثّوار 
الوثائق واألشعار اىل استسالم بعض املدن 
عىل  السلطة  بركب  والتحاقها  والقرى 
غرار قريتْي حمام سوسة وأكودة .. يقول 
العامري  احمد  الصغرى  القلعة  شاعر 

الشهري بـ»الونّي« 
»رعيّة البافا 

 حمام سوسة 
من الهواء خوافة

 عملو صلح
 وبايتني شوافة
 ووعدو البومة 

بكرمة السلطاني«
 ويضيف الونّي يف قصيدته عن أهايل 

اكودة 
»االكودية كي مشاولو بالجاه والجبهية

 الناس الكل فرد كبّانية
 كبري وصغري وظهرو حامي« 

ذلك النهم لم يواجهوا وانسحبوا من 
املعركة قبل نهايتها«

 ويقول عن قياديي ثوار مساكن 
وهم من االعيان

َفة هربوا  فة هربوا الرُشْ »الرُشْ
ال وقفو ال واجهو ال رضبو

 مشاو للسبيل 
كالو ورشبو« 

علما ان مساكن خرست هي أيضا عددا 
الذي  الوقت  يف  املعركة  خالل  اهاليها  من 
ابن  احمد  يقول  حيث  قياديوها  فيها  فّر 
ابي ضياف »أهايل مساكن وّلوا أدبارهم«. 
ذلك  طيلة  الصغرى  القلعة  صمدت  بينما 

اليوم مع مقاتلني من جهات أخرى..
هذا  يف  اللطيّف  عيل  املؤرخ  يقول 
السياق »ثمة شهود عيان من األوروبيني 
مساكن  قياديي  فرار  يفرسون  خاصة 
ان مساكن خرست  بالخيانة والغدر رغم 
اكثر بامتثالها لرشوط الصلح الذي فرضه 

عليها أحمد زروق«.
اللطيّف نفى ما جاء يف تدوينة الدكتور 
بواخر  ثالث  بأن  العاطي  عبد  رياض 
مهّمتها  الوادي،  بحلق  راسية  كانت 
املنهوبة من  تحميل الرضائب واملحاصيل 
»البواخر  قائال  إسطنبول،   اىل  التونسيني 
وانما  العثماني  السلطان  اىل  تذهب  لم 
وكان  الباي  ديون  لتسديد  تُجمع  كانت 
التي تتميز بالرتف يف تلك  الجهة  الساحل 

الفرتة«.. 
التي  الرشوط  »من  اللطيف  يقول 
القلعة  أهايل  عىل  زروق  احمد  فرضها 
مستسلمني،  اليه  ذهبوا  عندما  الكربى 
االسلحة  وكل  واملدافع  الثّوار  تسليم 
والجدد   القدماء  والعساكر  والخيول 
وتحديد  العسكرية  الخدمة  اىل  للتوجه 
حكم  عليهم  ليجري  املفسدين  قائمة 
القى  األسباب  »لهذه  مضيفا  مخصوص 
عنارص  ثالثة  عىل  القبض  مساكن  أهايل 
الدهماني  وهم  االنتفاضة  قادة  من 
حفص  ومحمد  الغزال  ومحمد  البوجي 
بعد  يومان  باعدامهم  زروق  امر  الذين 
يف  سوسة  مدينة  اسوار  عىل  الواقعة 
حفل كبري حرضه قناصل الدول األجنبية 
بإعدام  أوامر  الباي  أعطى  وقد  واألهايل 
بينما  صغري  ضابط  النه  شنقا  البوجي 

وتسمى  بالرصاص  رميا  االخران  أُعدم 
»اعدما نيشانا« باإلضافة اىل انه تم اجبار 
كرضيبة  مبلغ  اكرب  دفع  عىل  مساكن 

الحرب النها تخلت عن كل يشء«..
فقد  املسعودي  الذهبي  املؤرخ  أما 
تنّزل حديثه عن الثّوار ضمن واقع تونس 
املاجری  غذاھم  بن  »عيل  قائال  اليوم 
بن  والسبوعي  الّریاحي  دحر  بن  وفرج 
محمد السبوعي والدھماني البوجي وولد 
قبل  الباي  وجه  يف  وقفوا  ثّوار  املاشطة، 
أن یتفّرق شملھم ویاُلقون نھایات مؤملة 
حینما اختلفت وجھات نظرھم« يف إشارة 
عىل  الغيورين  التونسيني  شمل  تفّرق  اىل 

هذا الوطن اليوم..
كما وجدنا يف ثنايا كتاب الباحثة سلمى 
يف  اغنية  التونسيات«  »أغاني  الجاليص 
شكل مرثية مؤثرة جدا تحكي قصة بطل 
الذي  البوجي  الدهماني  مساكن  مدينة 
انتهى به االمر مشنوقا يف سور باب البحر 
1864 عىل يد احمد زروق.  بسوسة سنة 
مدى  عىل  االجيال  عديد  تناقلتها  اغنية 
اشارة  ايضا  وفيها  سنة   150 من  اكثر 
املاشطة  احمد  الثورة  اثناء  دربه  لرفيق 

ابن مدينة البقالطة
  تقول كلمات االغنية:

»الصرب لله ما عاد آمان
والصرب لله ما عاد آمان

والدهر عڨب و البوجي تخان 
ال عادش فن 

ال عاد زكرة ال عاد طبل
كان رضب الڨايد فيهم  بالذل

كان رضب الشومي و االوالد اتطل
خايف من هذا و دحم العربان

البوجي مسكني
خاللنا وليدو يذبل يف العني

طلعت البية شيخة الوطنني
ركبت لتونس تشكي شكيان

البوجي غدروه
ال صابش ولدو ال صابش بوه
هزوه من ثمة لتونس حطوه
يف سور سوسة عملوه نيشان

البوجي تغدر 
واتاتو شنقة يف باب بحر

بجيان وليدو طاح تكسبل
وهزوه من ثمة صبغ الزنزار

الصرب لله ما عاد امان
ال عاد هروب

والناس تلوج عىل الخيل ركوب
عىل احمد املاشطة عقلوا مسهوب

هزوه من ثمة صبغ الزنزار«

الكيل  االنهيار  من  سنوات  خمس 
للدولة عاشتها تونس بني 1864 - 1869. 
تخللتها  تونس  تاريخ  يف  مظلمة  سنوات 
وتحديدا  جذورها،  يف  متنوعة  ازمات 
ذاقتا  اللتني  وصفاقس  الساحل  بجهتي 
وطأة  تحت  والقتل  التعذيب  أنواع  أبشع 
صنيعة  زروق  أحمد  الجنرال  وبطش 
لم  املحن   تلك  أن  اال  خزندار،  مصطفى 
تتوقف عند محلة زروق بل تلتها سنوات 
عجاف كبدت الدولة قروضا جديدة فكان 
وانتشار  الجراد  الجفاف والقحط وزحف 
وباء الكولريا فاختلطت عىل أهايل الساحل 
وصفاقس املغارم واملجاعة وتفيش الوباء. 

المصادر

 insurrection )1978( شاطر خليفة -
 et rÉpression dans la tunisie       du

 xixe siècle: la mÉhalla de Zarrouk

يف  والقمع  التمرد   [  )au sahel )1864
تونس يف القرن التاسع عرش: محلة زروق 
)باللغة   ])1864( الساحل  منطقة  يف 
منشورات  العاصمة:  تونس  فرنسية(. 

جامعة تونس.
ڤانياج جان »أصول الحماية الفرنسيّة 
عىل تونس 1681-1661« ترجمة  د.عادل 

بن يوسف و د.محّمد محسن البواب
أهل  إتحاف  الضياف،  أبي  ابن  -أحمد 
الزمان، ووثائق األرشيف الوطني بتونس، 
وكتاب ب.سالمة، ثورة بن غذاهم، تونس 
النّخب  التايب،  منصف  ومقال   ،1967
عددا  فيها  ذكر  وقد   83-113 والحرب، 
كبريا من الكتب واملقاالت التي درست ثورة 
الوثائق  إىل كم مهم من  أحال  1864 كما 
إىل  وأحال  الوطني  باألرشيف  املوجودة 
فيها.  نتف مما جاء  وإىل  أرقام تسجيلها 
ومذكرات الكومندان هانيزو بـالكراسات 

التونسية رقم137 و138 لسنة 1886 .
التونسيات  أغاني   - سلمى  الجاليص 
الكنائس  بلدة  نساء  مرددات  خالل  من 

)2021(: منشورات دار الكتب الوطنية 

شهادات من كتاب 
جان قانياج :

كان زّروق يسحق 
الّساحل بقمع شرس 
تواصلت ذكراه وبقيت 
حّية إلى ما بعد ذلك 

بخمسة وثالثين سنة فقد 
أرهق بضرائب وخطايا 
بالدا استنزفت سابقا 

بالّنهُب . 
***

علي بن غذاهم تحّصل 
لنفسه على ضيعة كبيرة، 

هي هنشير الّروحّية، 
وألخيه عبد الّنبي ڤيادة 

ماجر وللعديد من أنصاره 
على مشيخات بعض 

القبائل.
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كريمة السعداوي

السياسة النقدية تعّمق الركود التضخمي يف تونس
االحصائية  املغالطات  تواصل  ظل  يف 
يكشف  التضخم،  نسب  حقيقة  حول 
عديدة  استهالكية  مواد  أسعار  تضاعف 
اىل اعىل مستوياتها منذ ثالثة عقود،فشل 
السلط النقدية يف مكافحة هذه االفة وذلك 
ملجابهة  االرادة  بغياب  يتسم  سياق  يف 
االجهزة  تغض  التي  الكربى  االحتكارات 
غري  ممارساتها  عن  الطرف  الحكومية 
يف  الكفاءة  وانعدام  ناحية  من  املرشوعة، 
االسعار  يف  الرتفيع  لتجاوزات  التصدي 

واملضاربة والتهريب، من ناحية اخرى.

تونس تدخل مرحلة الركود 
التضخمي

اىل  التضخمي  الركود  مصطلح  يشري 
بارتفاع  عموًما  يتسم  اقتصادي  وضع 
معدالت البطالة وتضخم األسعار وتراجع 

النمو.
وللتعامل مع هذه الظاهرة، دأبت عدة 
حكومات عىل التقشف يف النفقات العامة 
التميش  هذا  ولكن  الفائدة  أسعار  وزيادة 
االستثمار  ينهك  انه  باعتبار  فشله  اثبت 
االستهالك  يضعف  بما  البطالة  ويفاقم 
بفعل  مفرغة  حلقة  يف  االقتصاد  ويدخل 

انكماش النمو والركود القطاعي.
التضخمي  الركود  يرجع  أن  ويمكن 
اىل  اىل خلق كتلة نقدية ضخمة بما يؤدي 
تضخم مفرط. كما يمكن أن تؤدي الزيادة 
املفرطة يف أسعار السلع األساسية أيًضا إىل 
أسعار  وزيادة  اإلنتاجية  الطاقة  من  الحد 
السلع والخدمات بشكل عام، مما يتسبب 
يف استفحال دوامة ازدياد مؤرش االستهالك 
ويتماىش  االقتصاد.  نمو  ويعيق  العائيل 
هذا التفسري إىل حد كبري مع الوضع الحايل 
الذي يقوض اقتصادات العديد من البلدان 
الدخل ومنها  املتقدمة وخاصة منخفضة 
تونس وعدة دول يف منطقة شمال افريقيا 

والرشق االوسط.
البنك  مؤخرا  أصدره  لتقرير  ووفقا 
فانه  "ناتكسيس"،  لالستثمار  الدويل 
الرويس  الرصاع  تواصل  مع  املتوقع  من 
العالم  يف  النمو  يرتاجع  أن  األوكراني، 
يشهد  وأن  تقريبًا،  مئوية  نقطة  بمقدار 
مع  االقل  عىل  بنقطتني  زيادة  التضخم 
وسيؤدي  البلدان.  بني  كبري  تفاوت  وجود 
والنفط  الغاز  لواردات  املتواصل  التباطؤ 
خاص  بشكل  أوروبا  ادخال  إىل  الروسية 
يف وضع ركود حاد )أملانيا وإيطاليا ودول 
وسيكلف  ترضًرا(.  األكثر  ستكون  الرشق 
املالية  املؤسسة  تقييم  الوضع حسب  هذا 
فرنسا نقطة نمو مع تقدير تراجع النمو 
بالنسبة  أما  نقطتني.  بمقدار  املانيا  يف 
الحظر  تراجع  صورة  يف  فحتى  للتضخم 
تفوق  أن  املفرتض  من  فانه  روسيا،  عىل 

األورو ككل يف  باملائة يف منطقة   8 نسبته 
الفرتة القادمة.

وباعتبار تركز 60 باملائة من املعامالت 
االوروبي  االتحاد  مع  واملالية  التجارية 
وتراجع الدينار امام العملة املوحدة بنسبة 
بوادر  فان  العام،  بداية  منذ  باملائة   13
املنطقة  هذه  يف  املرصودة  الركود  موجة 
خصوصا  تونس  اىل  تدريجيا  ستنتقل 
توجها  تتبنى  والنقدية  املالية  السلط  ان 
وذلك  التضخمي  الركود  عوامل  يكرس 
املركزي  للبنك  املتواصلة  الزيادة  باعتبار 
املالية  السلط  الفائدة واستمرار  يف اسعار 
اعتماد سياسة تقشفية خصوصا عىل  يف 
ونفقات  العمومي  االستثمار  مستوى 

املرفق العام.
املستمر  الرتفيع  سياسة  تغذي  كما 
الحكومة  قبل  من  النقدي  املعروض  يف 
وذلك  التضخمي  الركود  ظاهرة  التونسية 
واملفرط  املتواصل  اعتمادها  خالل  من 
بلغت  الذي  البنوك  من  االقرتاض  عىل 
21 مليار دينار علما ان جل  قيمته حاليا 
لسداد  توجه  عليها  املتحصل  القروض 

قروض سابقة.

تشخيص قاصر وتوترات 
اجتماعية في االفق

عىل عكس تقديرات صندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل والحكومة التونسية نفسها، 
النقدية  للسياسة  العامة  املديرة  توقعت 
يف  القلص  ريم  التونيس  املركزي  بالبنك 

تَُعوَد  أن  الفارط  ماي  اواخر  لها  ترصيح 
نسب التضخم إىل مستوياتها املقبولة، بني 
4 و5 باملائة، يف أفق سنة 2024. وأضافت 
أن املعدل املنتظر لنسبة التضخم سيكون 
عىل امتداد عام 2022 يف حدود 7.3 باملائة 
عىل أن ترتفع إىل 8.3 يف املئة سنة 2023. 
واكدت ان اقرار مجلس إدارة البنك املركزي 
 17 يوم  املديرية  الفائدة  نسبة  يف  الرتفيع 
من  أساسية  نقطة  بـ0.75   2022 ماي 
6.25 إىل 7 باملائة، جاء عىل خلفية تصاعد 
بأنه  ذلك  وفرست  التضخمية.  الضغوط 
عندما يرّفع البنك املركزي يف نسبة الفائدة 
االستهالك،  عىل  أثراً  لذلك  فإن  املديرية، 
والتوريد، بما من شأنه أن يزيد يف تطويق 
االرتفاع. وأكدت  اآلخذة يف  التضخم  نسبة 
الفائدة  الرتفيع يف نسبة  أن هذا  املسؤولة 
بعدول  الطلب  سيعدل  النقدية  بالسوق 
عدة،  مستلزمات  اقتناء  عن  املستهلك 
والعمل  الكيل  الطلب  عىل  بالتايل  وسيؤثر 

عىل مزيد من التحكم يف نسبة التضخم.
يطغيان  والقصور  اللبس  ان  غري 
ذلك  لألوضاع.  العامة  املديرة  تحليل  عىل 
يقلص  ال  الفائدة  نسبة  يف  الرتفيع  ان 
يف  يتم  معظمه  ان  باعتبار  االستهالك 
املهيكل.  االقتصاد  مسالك  خارج  تونس 
بنسبة  التونيس  االقتصاد  اعتماد  ان  كما 
يجعل  البنكية  القروض  عىل  باملائة   90
وفادح  مبارش  بشكل  معّرضا  االستثمار 
ما  وهو  الفائدة  نسب  يف  الرتفيع  ملخاطر 
وتعويضه  تقويضه  اىل  النهاية  يف  يؤدي 

بالتوريد القاتل للثروة والتشغيل.

ويبدو كذلك ان املسؤولة بالبنك املركزي 
نسيت او باألحرى تناست تأثري الرتفيع يف 
نسب الفائدة عىل توازنات املالية العمومية 
يف ظل بلوغ الدين الداخيل 40 مليار دينار 
وفق  عنه  املرتتبة  الفوائض  واحتساب 
التي تربر  املديرية،  الفائدة  مستوى نسبة 

تواصل الرتفيع فيها.
يُذكر ان دراسة ملؤسسة "أليانز ترايد" 
عديدة،  دوالً  أن  كشفت  قد  كانت  للتأمني 
يف إفريقيا وآسيا والرشق األوسط، ابرزها 
الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك ومرص 
معّرضة  وباكستان،  ونيجرييا  ولبنان 
توترات  بحدوث  مرتبطة  عالية  ملخاطر 
األسعار  ارتفاع  بسبب  عنيفة  اجتماعية 
وبالخصوص يف ما يتعلق باملواد الغذائية، 
يعني  الشعوب  إطعام  "عدم  أن  موضحة 

تغذية التوترات". 
األسعار  "صدمة  أن  الدراسة  وبينت 
تعول  التي  الدول  يف  كبرياً  قلقاً  تشّكل 
ان  مضيفة  مكثف  بشكل  الواردات  عىل 
النفاذ  إمكانية  من  تحّد  الراهنة  الصدمة 
"إسقاط  إىل  تؤدي  قد  وأنها  املوارد  إىل 
بعض الحكومات"، مثلما حدث يف ثورات 
اندلع معظمها نتيجة  التي  العربي  الربيع 
وفق  االجتماعي،  البؤس  عىل  احتجاجات 
حيث  الدولية،  التأمينية  املؤسسة  تقدير 
كانت  الغذائية  السلع  أسعار  بان  ذّكرت 
بنسبة  العربي  الربيع  خالل  ارتفعت  قد 
مرتفعة  حاليا  األسعار  وبأن  باملائة،   50
2012 خالل  عام  عليه يف  كانت  مّما  أكثر 

الثورات العربية.

تطور نسبة التضخم في تونس

2022  - 2000

المصدر : ترايدينغ ايكونوميكس وحسابات المعهد الوطني لإلحصاء، جويلية 2022
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تونس إىل أين ؟
محاولة في االستشراف االقتصادي

مثّـل تاريخ 25 جويلية 2021 نهاية حقبة الربيع العربي 
التي تلت  بما فيها من جوانب سلبية وإيجابية. كل األحداث 
إال  هي  ما   2022 جويلية   25 استفتاء  لغاية  التاريخ  هذا 
تأكيُد عىل أن ما حدث منذ سنة ليس قوسا يف مسار التحول 
الديمقراطي وال تصحيحا له، هذا عىل الصعيد السيايس. أما 
الرسعة  بنفس  تدور  ال  الساعة  فإن  االقتصادي  الصعيد  عىل 
إىل  جويلية   25 من  الرمزية  والتواريخ  املحركات.  بنفس  وال 
17 ديسمرب مرورا بـ14 جانفي و20 مارس ال رمزية لها من 

الناحية االقتصادية. 
إن القطيعة السياسية التي نعيشها مع مخرجات الربيع 
االقتصادية  الواجهة  يف  يدار  عما  التساؤل  اىل  تدفعنا  العربي 
عاملية  اقتصادية  أزمة  ظل  يف  األمور  تتطور  أن  يمكن  وكيف 

ووضع اقتصادي وطني كارثي غري معلن. 

البحث دون جدوى 
عن منوال اقتصادي جديد

يمكن الجزم بأن الذاكرة االقتصادية التونسية ال تحتفظ 
لصدور  املوافق   1972 أفريل   27 منها  التواريخ  ببعض  إال 
املعدة  التحويلية  للصناعات  الخاص  بالنظام  املتعلق  القانون 
للتصدير والذي شكل تاريخ ميالد آخر منوال اقتصادي واضح 
املعالم خلق النمو لفرتة ثم ذوت قوته ولم تتمكن تونس من 
الخروج منه بسبب ما حصل يف 3 جانفي 1983 واأليام التي 
اإلصالح  برنامج  إبرام  بتاريخ  ايضا  الذاكرة  تحتفظ  تلته. 
 17 وتاريخ  الدويل  النقد  صندوق  مع   1986 سنة  يف  الهيكيل 
جويلية 1995 املوافق ليوم إمضاء اتفاق الرشاكة بني تونس 

واالتحاد األوروبي.
تاريخ  لتصور  التواريخ  هذه  من  أهم  تجد  ال  الذاكرة  إن 
تلخص  التواريخ  فهذه  الحديث.  العرص  يف  التونيس  االقتصاد 
خلفية  ساحة  ليكون  السبعينات  يف  تشكل  اقتصاد  واقع 
للمناولة للسوق االوروبية وبنى كل مقوماته عىل التحكم يف 
كلفة التحويل بما يف ذلك كلفة اليد العاملة والطاقة. منذ اكثر 
من اربعني سنة لم يتمكن االقتصاد التونيس من التخلص من 
اعادة  لم يتمكن من استكمال  املنوال فمن ناحية  سجن هذا 
لم  أخرى  ناحية  ومن  املتعاقبة  املحاوالت  مر  عىل  هيكلته 
يتمكن من استغالل انفتاحه عىل السوق األوروبية الذي عاد 

بنتيجة عكسية نتيجة سوء تنفيذ خطط التأهيل.
ال يمتلك االقتصاد التونيس ثروات باطنية مهمة لكنه نجح 
االعتماد  ويف  األوروبية  السوق  من  القرب  موقع  استغالل  يف 
والستنباط  الثروة  خلق  مصادر  لتنويع  الكفاءات  عىل  مبكرا 
الصناعات  قطاع  تطوير  تجربة  مثل  محرتمة  تجارب 
والسياحة  الشاطئية  السياحة  تطوير  وتجربة  التحويلية 
مبنية  اقتصادية  لسياسة  كنتيجة  العايل  والتعليم  الطبية 
املؤسسات  عىل  أساسا  واالعتماد  القطاعات  يف  التنويع  عىل 
الصغرى واملتوسطة. ويف هذا السياق أثبت االقتصاد التونيس 
قدرة كبرية عىل املرونة طيلة عقود وهو ما يفرس تمكن هذا 
العاملية  االقتصادية  الهزات  كل  تحمل  من  الصغري  االقتصاد 

واإلقليمية التي تعاقبت.
إال أن العديد من إمكانات التطوير بقيت غري مستغلة أو لم 
يتم امليض فيها قدما، فلم ينجح االقتصاد التونيس يف تحقيق 
الرسمية  الرسدية  صّدرته  الذي  االقتصادي"  "التنني  حلم 
"الطبقة  رشيحة  من  الخروج  حتى  وال  األلفيات  يف  للنظام 
الفردي  الدخل  تُميّز مستوى متوسط  التي  الدنيا"  املتوسطة 
الخام للمواطن التونيس. بقيت نسبة النمو غري مستقرة ولم 
تحقيق  عىل  قدرة  عدم  مع  4٪  الحاالت  أحسن  يف  تتجاوز 
االندماج االقتصادي الكفيل وحده بتحقيق السلم االجتماعي. 
إن التفسري األويل لعجز االقتصاد التونيس عن التطور يحدد 
أسباب موضوعية تتعلق بعدم مالءمة مناخ األعمال وضعف 
توقفت  بحيث  العملياتية  القدرة  وضعف  املؤسساتي  البناء 
عديد إمكانيات التطوير يف حدود الشعارات ومن بينها شعار 

"تونس بوابة إفريقيا" و"املعجزة التونسية".

وإذا غصنا يف األسباب الجذرية فإننا يمكن أن نصل إىل ما 
هو أنرتوبولوجي حيث إن طبيعة املجتمع التونيس محافظة 
رغم عالمات التقدمية التي يظهرها يف نسق حياته العام. بل 
التشويش  من  حالة  خلق  واملظهر  الجوهر  بني  التضارب  إن 
ثم  وتحليلها.  الظواهر  فهم  عىل  القدرة  ويف  العام  السلوك  يف 
إن املستوى الثقايف الغالب بني التونسيني ال يتعدى املتوسط، 
حيث ال تتعدى نسبة التونسيني الذين دخلوا الجامعة 15٪ 
بينما تبلغ نسبة األمية ٪18 وتصل إىل ٪30 يف الوسط غري 

الحرضي. 
مستواه  التونيس  إدراك  أيضا  مست  التشويش  حالة  إن 
انحياز  هو  بما  "دونينغكروغر"،  متالزمة  فأصابته  الثقايف 
معريف يشري إىل ميل األشخاص غري املؤهلني للمبالغة يف تقدير 
املتأثرة  الذهنية  القوة  مستوى  ذلك  إىل  نضيف  مهاراتهم. 
للراحة  مياال  التونيس   الطبيعية مما جعل  الظروف  بسهولة 
ولدعة العيش أو لـشعر "فرحة الحياة" كما درجت السلطة 

عىل تسويقه الشعب. 
للراحة  امليالة  بمعارفها  املكتفية  املحافظة  الطبيعة  هذه 
كانت سببا يف تأصيل شعار "يبقى الحال عىل ما هو عليه". 
كان ذلك من الناحية املؤسساتية يف تأصيل منظومة قانونية 
وإدارية متيبّسة. أما عىل املستوى السيايس فقد اعتمدت كل 
األنظمة املتعاقبة عىل نفس الوصفة: شكل بريوقراطي للدولة 

وجهاز قمعي أمني إداري يحميه. 
ال يمكن ملنظومة كهذه أن تنتج نظاما اقتصاديا قادرا عىل 
املغامرة يف استحداث منظومات  أنها عاجزة عن  بما  التطور 

جديدة قانونية كانت أو إدارية. 

هل أن المستقبل تواصل للماضي 
أم قطع معه؟

إن التوقف عند أهم التواريخ التي تلخص املايض االقتصادي 
القريب للبالد يمكن أن يساعد عىل رسم ما يمكن أن يحدث يف 
املستقبل يف شكل دورة جديدة من منظومة كونية قواعدها 
بسيطة ونافذة تقوم عىل مبدأين اثنني: أن القوّي يحدد دوما 
املسارات وأنه ال أحد يركب ظهرك إن لم تنحن. وترجمتها يف 
الواقع التونيس املعاش أننا نتموقع عىل هامش املجال الحيوي 
العاملي، ال أهمية لنا إال يف اصطفافنا وراء أحد املحاور كامتداد 
لسوق االستهالك واإلنتاج ويف ما تشكل من تهديد محدود يف 

مسالك الهجرة الرسية.
الفرضيات  فإن  استرشايف  منهج  العتماد  محاولة  ويف 

املمكنة ثالث:

الفرضية األولى: نفس األسباب
تؤدي إلى نفس النتائج

سيؤدي  مما  املنظومة  تواصل  عىل  الفرضية  هذه  تنبني 
الشخصية  مقومات  باعتبار  عليه  هو  ما  عىل  األمر  بقاء  إىل 
ومنظومة  املكتفية  املحافظة  املجتمع  وبنية  التونسية 
 2011 منذ  بمكتسباته.  فيها  طرف  كل  يتشبث  اقتصادية 
ملوجة  مثاال  كانت  ثورة  رياح  هبوب  ورغم  اليوم،  ولغاية 
عاملية، اعتمدت التشكيالت السياسية عىل هذه املنظومات، بل 
وحاولت االندماج فيها واستعمالها ولم يجد أي طرف سيايس 
قدرا كافيا من القدرة أو الشجاعة عىل تقويض األمر القائم. 

ال  التي  البالية  القوانني  عىل  املنظومة  تحافظ  وبالتايل 
املنظومة  تحمي  كما  والتكنولوجيا.  العرص  تطور  توافق 
نفسها بتكريس الرموز املؤسسية لالقتصاد ومنها يأتي نظام 
الرخص ومنظومة الريع ورفض االندماج يف االقتصاد العاملي 
واملحافظة عىل نفس منظومة قوانني االستثمار والرصف رغم 

ادعاءات التجديد. 
عىل  قادرة  عمومية  سياسات  غياب  الفرضية  هذه  تعني 
تغيري الواقع وهو ما سينعكس بالرضورة سلبا عىل مستوى 
الخدمات العمومية وتدهور مؤرشات االقتصاد. ويخطئ من 
يراهن عىل امكانية عكس االتجاه ألن الهدم أسهل كثريا من 

البناء. 

الفرضية الثانية: إعادة الهيكلة 
داخل المنظومة

هي  بل  جديد،  لنظام  استحداثا  ليست  الفرضية  هذه  إن 
بنا هذه  تعود  إذ  ذاتها  املنظومة  داخل  محاولة إصالحية من 
الفاعل  يكن  لم  أنه  تأكد  لبلد  األصيل  التموقع  إىل  الفرضية 
األسايس يف تجربة االنتقال الديمقراطي وإن كان طرفا فيه. 
الحلف  أي  خارجيا  اللعبة  قوانني  يحرك  من  فإن  وبالتايل 
األنتيليجانسا  أي  وداخليا،  لتونس  التاريخي  االسرتاتيجي 
حيث  الدفة  توجيه  عىل  القدرة  وحدهم  يملكون  القائمة، 

يريدون. 
ال تخلو هذه الفرضية من بعض من نظرية املؤامرة التي 
تقول إن من يحرك خيوط اللعبة منذ البداية سوف يواصل يف 
ترصيف األمور. إن القوى الغربية هي من يهيمن عىل املسار، 
ويدعمها  الديمقراطي  االنتقال  تجربة  عىل  يراهن  من  وهي 
بوصفها نموذجا يحتذى يف املنطقة، عىل عالتها. أما داخليا، 
تدوم  سوف  املتحكمة  القوى  بها  سمحت  التي  الهدنة  فإن 
لتغيري  الشعب  قابلية  رشوط  تحقيق  من  يمكن  الذي  بالقدر 

جوهري.
آجال  طريقه  يف  البلد  فإن  التفكري  يف  التوجه  لهذا  ووفقا 
برنامج  شاكلة  عىل  ثان  هيكيل  اصالح  لربنامج  عاجال  أم 
1986، ولكن بخيارات أقل وضغط أكثر. والبلد متجه إىل اعادة 
الكامل  االنفتاح  االقتصادي تعتمد عىل  ملنواله  صياغة كاملة 
عىل العالم واستثماراته وحضوره املبارش مما سيؤدي إىل فتح 
شاملة  وخوصصة  مرصاعيه  عىل  االجنبي  االستثمار  أبواب 

للمؤسسات العمومية. 

الفرضية الثالثة: القطيعة
تونس  عاشته  الذي  السيايس  الحراك  مخرجات  أبرز  لعل 
منذ سنوات، وخاصة خالل انتخابات 2019، هو توق املجتمع 
بديلة  املنظومة والبحث عن تصورات  القطع مع  إىل  التونيس 
قرره  الذي  والتغيري  واالقتصادي.  االجتماعي  التأزم  لحالة 
قبل  الشكل  حيث  من  السلطة،  مستوى  رأس  عىل  الشعب 

املضمون، هو نتيجة لهذا البحث.
وبالتايل فإن هذه الفرضية تعتمد عىل وجود مخطط غري 

معلن إلعادة التموقع يف خارطة املحاور. 
إن عىل من يويل ظهره ملؤسسات "بروتن وودز" أن يكون 
مالكا للبديل وإن لم يعلن عنه ألن من يسلك طريق القطيعة 
مع املنظومات القائمة يحتاج إىل قوة يف التخطيط ومراس يف 
التحكم يف قوانني اللعبة الجيوسياسية وتصور لقدرات البالد 

ومراهنة عىل تحكمها يف لعبة قواعدها متشعبة.
يقطع  جوهري  تغيري  إىل  تؤدي  سوف  الفرضية  هذه  إن 
أنه  إال  الغربي  الحلف  ضمن  لتونس  التاريخي  التموقع  مع 
كل  من  خطرية  تبعات  لها  تكون  قد  كربى  مغامرة  يمثل 
النواحي االقتصادية واالجتماعية. ويطرح هذا االحتمال عديد 
محاولة  أي  من  التاريخيني  الحلفاء  موقف  عن  التساؤالت 
التجارية  العالقات  مستقبل  وعن  هيمنتهم  من  للتملص 

واملالية مع أسواقهم.
اإلطار  عن  كبرية  تساؤالت  الفرضية  هذه  تطرح  كما 
الجاهزية  ومدى  االقتصاد  عىل  القطيعة  وتبعات  العملياتي 

لفاتورة يجب أن تُدفع.  

النتائج والتبعات
كانت  وإن  ونتائج،  رشوط  املذكورة  الفرضيات  من  لكل 
الفرضية األوىل هي األقرب للحدوث عىل املدى القريب باعتبارها 
مواصلة لحالة العطالة الشاملة، فإن تبعاتها السلبية سوف 
تفيض بالرضورة اىل تغيري هيكيل سيكون خارجا عن السيطرة 
وهو ما قد يؤدي بمقتىض الواقع إىل الفرضية الثانية، ولكن 

كرها ودون أية قدرة عىل اتخاذ القرار.  
أما الفرضية الثالثة فإن املغامرة فيها دون تقدير حقيقي 
بالرضورة  تؤدي  سوف  املتوفر  التحرك  وهامش  للقدرات 

للسقوط يف نتائج الفرضية األوىل ثم الثانية.

أنيس الوهابي
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✔ الفاهم بن يفهم

أذهان  تُخامر  التي  الصور  في  الخوض  إلى  خاللها  من  المغاربي«  »الشارع  تسعى  إضافة  السياسي  السوق 
التونسيين بشأن سياسييهم وشخصّياتهم العاّمة،  بهدف متابعة مدى تطّور أدائهم الملتصق أساسا باللحظة 
الراهنة. فليس المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم،  فالذاتية ركن ركين في أّي توصيف ألداء الغير. 
وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة المتوّسط أو حتّى الحسن... دمتم أهال وسهال في 

سوقنا...

الّسوق السياسي

عبير موسي
ألقت  الشخصيّة،  األحوال  مجّلة  صدور  ذكرى  إحياء  بمناسبة 
أوت   13 يوم  الحر  الدستوري  الحزب  رئيسة  مويس  عبري  األستاذة 
من  عددا  إستعرضت  منها:  املعتاد  عن  يخرج  لم  خطابا  الجاري 
نفس  تطرح  ملّف  كّل  ويف  وطبعا  النّساء  بأوضاع  املتعلقة  القضايا 
السؤال: "آش عملتو ؟" سواء تعّلق األمر بعامالت الفالحة أو بالعنف 

املسّلط عىل النّساء أو يف أية قضيّة كانت.
عبري مويس تريد تقديم نفسها كمدافعة وحيدة عن املرأة التونسيّة 
يف وجه الخوانجيّة وقيس سعيد وال تعرتف إالّ باملكاسب التي تحققت 

يف عهد الّزعيم بورقيبة.
وبما أنها تعتقد أنّها " املؤتمنة " الرشعيّة عىل اإلرث البورقيبي من 
إتصال مبارش إىل خطابة مرورا بتطعيم خطبها بيشء من"الّدعابة"، 
ما  وسطحيّة  ضحالة  يف  السقوط  دون  الّزعيم  يتقنه  كان  فّن  وهو 
التونيس  العام  العام لإلتّحاد  ورد عىل لسان مويس بخصوص األمني 
للشغل نور الدين الطبوبي فقد عمدت، أكثر من مّرة، ملناداته باسمه 
وكأن األمني العام ألكرب منظمة نقابية تونسيّة هو مجّرد شخص من 
"خاّصتها" لتؤكد أنّها ستواصل مناداته بهذه الطريقة وانها ستنرش 

املقطع عىل "تيك توك"!
إسعاف  داخل سيارة  تونس  بعلم  وااللتحاف  اإلغماء  بعد حلقة   
املؤتمنة  الوحيدة  وكأنّها  البالد  عىل  الطبوبي  الدين  نور  و"توصية" 
عىل مستقبلها، ها هي اآلن تتهّكم عليه وتتهمه ضمنيّا بالّزيغ عن 
عىل  القادرة  الوحيدة  أنّها  تعتقد  التي  الواضحة"  الوطنيّة  "الطريق 

رسمها.
البالد عىل األقل  إعتباريّة هاّمة يف  الطبوبي شخصيّة  الدين   نور 
بالنظر ملوقعه يف قيادة اإلتحاد العام التونيس للشغل ومحاولة ترذيل 
اإلتحاد وكأنّه  تقزيم  الباحثني عن  إال  الّطريقة ال تخدم  بهذه  إسمه 

مجّرد جسم صغري، ال وزن له.
أخرى  أسماء  الّطريقة  بهذه  هرسلت  أن  مويس  لألستاذة  سبق 
مثلما كانت تفعل داخل مجلس النواب وساهمت بذلك يف ترذيل العمل 
لكن  مللهاتها  آخر  عنوانا  الطبوبي  من  تتخذ  اآلن  هي  وها  الربملاني 
وجب تذكريها بأنه ال يمكن توظيف اإلتحاد وقياداته، أيّا كانت، من 

طرف مويس أو غريها.

قيس سعيد 
الزج  يتم  أن  املقبول  غري  من 
الفساد  عن  يُبلغ  بمن  السجن  يف 
أي  أو  تتبع  أي  من  املفسد  ويُفلت 
القانون  تطبيق  ...يجب  عقاب 

عىل الجميع باعتباره ُوضع وسيوضع باسم الشعب 
ولفائدة الشعب...  من املؤسف أن يتم التخفي وراء 
من  جملة  وتبقى  فيها  التمديد  يتم  التي  اإلجراءات 
القضايا عالقة لسنوات يف حني أن اإلجراءات واضحة 
وإجراءات  لفئة  إجراءات  هناك  تكون  أن  يمكن  وال 

لفئات أخرى .

احمد ونيس
اوستن  لويد  ترصيح  ان  اعتقد 
حول  االخري  االمريكي  الدفاع  وزير 
الشديد  النقد  عىل  ردا  كان  تونس  
التونسية  الساحة  يف  ظهر  الذي 

بتونس  االمريكية  للسفارة  املرشح  ترصيحات  اثر 
باالجماع  التونسية  الجهات  انتقدت  ملا  هود  جوي 
اشارته التفاقيات ابراهيم والتي كان املقصود منها 
… مقابل  دون  بارسائيل  االعرتاف  اىل  تونس  جر 

فترصيحات وزير الدفاع االمريكي جاءت لتؤكد من 
جديد ان تعلق الواليات املتحدة االمريكية بالتطورات 
الديمقراطية  قضية  عىل  اال  مركزا  ليس  التونسية 
اي عرض بخصوص  او  تهديد  اي  ليس وراءها  وان 
ايجابية  ابراهيم وانا ارى فيها ترصيحات  اتفاقيات 
وردا عىل االنتقادات الشديدة التي اعتربت مسبقا ان 
مهمة السفري املستقبيل بتونس كانت خارسة وانها 

اخفقت قبل ان يحل بتونس….  

احمد صواب
املحكمة  عن  الصادر  الحكم 
إعفاء  تنفيذ  بايقاف  اإلدارية 
ويتوجب  عادل  حكم  قاضيا   50
قال  الذي  الجمهورية  رئيس  عىل 

ومرتشون  فاسدون  املعزولني  القضاة  إن  املإل  عىل 
لهم ويتعني  عىل رئيس  تحّمل مسؤوليته واالعتذار 
واالعتماد  االستشارة  املستقبل  يف  الجمهورية 
كذلك  والتثبت  للقضاء  املوقت  األعىل  املجلس  عىل 
اتخاذ  قبل  واحد  مصدر  اعتماد  وعدم  امللفات  من 
رّشف  اإلدارية  للمحكمة  األول  الرئيس  قرار...  اي 
استقاللية القضاء اإلداري    وبالتوازي مع ذلك أنقذ 
مؤكدة  اخبارا  هناك   ان  خاصة  الجمهورية   رئيس 
االعفاء  مّلا أصدر قرار  الدولة تورط  بان رئيس  تفيد 
ثم تفّطن بعد ذلك اىل ان عديد امللفات فارغة. يجب 
عىل وزيرة العدل تقديم  استقالتها خاصة بعد تقديم 
لرئيس  أمنية  تقارير  عىل  ومبنية  فارغة  ملفات 
يتحمل  ان  ايضا  الداخلية  وزير  وعىل   الجمهورية 

بدوره املسؤولية و هو مطالب بدوره باالستقالة .

انس الحمادي
وزارة  عن  الصادر  البيان 
بأن  اعرتاف  هو  االحد  يوم  العدل 
القوة عىل  الوزارة تسعى اىل فرض 
االدارية من  املحكمة  القضاة وعىل 

خالل اجراءات واضحة عىل غرار ما حدث من تغيري 
القفال مكاتب القضاة الذين قرروا يف شأنهم ايقاف 
قرار االعفاء… وزارة العدل تمتنع عن تنفيذ احكام 
القضاة  مكاتب   اقفال  تغيري  عرب  االدارية  املحكمة 
املحكمة  قرار  تنفيذ  الن  الجزائية  التتبعات  وعرب 
واي  القضائية  صفتهم  للقضاة  سيعيد  االدارية 
للقضاء  االعىل  املجلس  يمر وجوبا عىل  تتبع جزائي 
عرب رفع الحصانة عن القضاة.. ووزارة العدل تتجه 
 .... القضائية  الحصانة  من  القضاة  حرمان  نحو 
هذا  ايقاف  يجب  رجاء   .. الجمهورية  لرئيس  اقول 
العبث الن ما تقوم به وزارة العدل هو العبث بعينيه 
والقضاء  للدولة  احرتام  من  تقوله  ملا  مخالف  وهو 
قدم  عىل  الجميع  عىل  تطبيقه  يجب  الذي  والقانون 

املساواة..

رديء

قالوا

صورة وحدث

مدخل المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان... المحزن 
حقيقة هو ما نتصوره من رد فعل السعوديين عندما يكتشفون هذه 

الصورة الحزينة وتأسفهم على التمويل الذي رصدوه له...

جمعية النساء الديمقراطيات

حسن جدا

كان بيان جمعية النساء الديمقراطيات بمناسبة عيد املرأة 
املوافق ليوم 13 اوت من كل سنة بمثابة رصخة مدوية ضد 
ما يتهدد حقوق النساء معتربة ان مجلة االحوال الشخصية 

لم تعد يف مستوى انتظارات التونسيات والتونسيني.
بلغ االمر بالقائمات عىل الجمعية حد التساؤل عن الحقوق 
االحوال  مجلة  صدور  من  سنة   66 بعد  للنساء  املكتسبة 
اعتربنه  ما  ظل  يف  الزوجات  تعدد  منعت  التي  الشخصية 
تمييزا عىل أساس الدين يف النسب واللقب والحضانة والوالية 
واإلرث وبالنظر الرتفاع العنف املسلط عىل املرأة يف الفضاءات 

الخاصة والعامة وتنوعه.
الجمعية ما فتئت تعرب عرب بياناتها ومن خالل ترصيحات 
تراجع  من  حقيقية  خشية  عن  املتواترة  اإلعالمية  عضواتها 

الدولة عن ضمان الحقوق والحّريات العاّمة والفردية.
ومثلما دأبت قيدومة الحركات النسوية ورائدة املدافعات 
عن مكتسبات املرأة عىل االستماتة يف الذود عن حقوق "نصف 
الرجل  املجتمع" باعتبارها عنرصا فاعال ال يقل يف يشء عن 
بمبدأ  ومتمسكة  السيايس  املشهد  يف  بقوة  حارضة  كانت 
القوانني  يف  بإقراره  ومتشبثة  والعمودي  االفقي  التناصف 
االنتخابية ومنادية بتيسري سبل نفاذ النساء إىل مواقع القرار.

جمعية النساء كانت قبل الثورة ومازلت اىل اليوم بمثابة 
دولة  عن  برشاسة  يدافع  السياسية  للسلطة  معارض  حزب 
مدنية قائمة عىل أساس املساواة والحرية والكرامة واملواطنة 
ينسف  قد  انحراف سيايس  اي  ويرفض  االجتماعية  والعدالة 

اركانها.
الية  الرافضة  ومواقفها  ملبادئها  وفية  الجمعية  تزال  ال 
هي  مصدرها.  او  نوعها  كان  ومهما  مأتاها  كان  ايا  سلطة 
بحق جمعية للنساء.. لكل النساء التونسيات الديمقراطيات 

املستنريات املثابرات املتفوقات املرشفات لتونس.
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يف  النووية  الطاقة  محطة  قصف 
إىل  بيلويس  نانيس  وزيارة  زابوروجيا 
يف  الحرب  لتوجيه  محاوالت  هي  تايوان 
املتحدة  للواليات  بالنسبة  الصحيح  االتجاه 

األمريكية.
يدعى  روسيا  يف  معروف  شخص  هناك 
أسطوري  قائد  وهو  سرتيلكوف،  إيغور 
إلحدى املفارز التي كانت يف طليعة مقاومة 
العدوان األوكراني يف دونباس. وطني، ذكي، 
ال  للغاية،  راديكايل  نفسه  الوقت  يف  أنه  إال 
للتطرف  وينزع  مطلقا،  التسويات  يقبل 

املعروف عن الشباب.
الرويس،  الرئيس  اآلن  سرتيلكوف  ينتقد 
التقدم  إىل  إشارة  بشدة،  بوتني،  فالديمري 
املوارد  نقص  بسبب  الحرب،  يف  البطيء 

البرشية، ويدعو إىل تعبئة واسعة النطاق.
لكن، ومع كل االحرتام له، فهو ال يدرك 
أن لدى الغرب موارد أي نوع من املوارد أكثر 
املتحدة  الواليات  مع  والحرب  روسيا.  من 
األمريكية ال تدور يف أوكرانيا، بقدر ما تدور 
وحرب  استنزاف  حرب  هي  االقتصاد،  يف 

موارد.
أو  جزرة  الغرب  يعطينا  مرحلة،  كل  ويف 
جديد  مستوى  إىل  لنقلنا  العصا  يستخدم 
من املواجهة، مّما يعني مستوى جديدا من 

إنفاق املوارد.
وأوكرانيا  الحرب بني روسيا  أديرت  وإذا 
موارد  تنفد  فسوف  الراهن،  املستوى  عىل 
كان  إذا  خاصة  وستنهار،  أوال،  أوكرانيا 
أزمته  من  يعاني  اللحظة  تلك  يف  الغرب 
التعبئة  أعلننا  الخاصة به. فإذا  االقتصادية 
الغرب،  نحو  برسعة  وتوجهنا  العامة، 
يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  تزج  فسوف 
البلطيق.  ودول  ورومانيا  ببولونيا  الحرب 
من  املزيد  خياري  بني  مجددا  نقف  وسوف 
التعبئة والركود الدموي النازف عىل الجبهة 
من  مزيدا  حينها  أجرينا  فإذا  الهزيمة.  أو 
املعركة،  يف  قواتنا  بكل  وألقينا  التعبئة، 
بكل  األمريكية  املتحدة  الواليات  ستزج 
أوروبا يف الحرب، لنجد أنفسنا بني خيارين: 
إما الحرب النووية أو الهزيمة. أما تكتيكات 
دخول  إمكانية  تجعل  فهي  الراهنة  بوتني 
وزعزعة  عميقة،  اقتصادية  أزمة  يف  الغرب 
لالستقرار الداخيل قبل أن تدخل روسيا فيها 

أمرا واردا.
األمريكية  املتحدة  الواليات  نجحت  لقد 
يف  الدخول  عىل  روسيا  إجبار  يف  بالفعل 
الحرب بأوكرانيا، واآلن تحاول إجبارها عىل 
االنتقال إىل مستوى أعىل من املواجهة، حيث 
االستفزازات  مستوى  برفع  الغرب  يقوم 

الذي ال تستطيع  الخط  تدريجيا، متحسسا 
روسيا عنده السكوت.

من جانبها، تتأقلم موسكو مع اإلمدادات 
الغربية.  األسلحة  من  واملتزايدة  املستمرة 
إىل  اللجوء  قرر  الغرب  أن  يبدو  ذلك،  ومع 
الجيش  قصف  حيث  النووي،  االستفزاز 
يف  النووية  الطاقة  األوكراني مؤخرا محطة 
ترضر  اليوم  مؤخرا.  مرات  عدة  زابوروجيا 
بالفعل نظام التربيد بأحد املفاعالت. أسبوع 
ينتهي  وقد  الهجمات،  هذه  مثل  من  آخر 

األمر بكارثة تشرينوبيل جديدة.
القصف  من  أسوأ  هذا  األمر،  واقع  يف 
الواليات  قبل  من  الروسية  لألرايض  النووي 
بوتني  سيكون  حيث  األمريكية،  املتحدة 
مضطرا للرد عىل ذلك. دعونا نرى ما إذا كان 
وانتظار  التحدي،  هذا  من  اإلفالت  بإمكانه 
ثم  أوروبا،  الوضع يف  الشتاء، عندما يصبح 

يف الواليات املتحدة األمريكية، كارثيا.
يدرك الجميع أن الحرب الدائرة يف أوكرانيا 
وإنما  وأوكرانيا،  روسيا  بني  حربا  ليست 
فيها  تلعب  وروسيا،  الغرب  بني  حرب  هي 
الواليات  لصالح  املدافع  علف  دور  أوكرانيا 

املتحدة األمريكية.
كما يعرف الجميع أن الجيش األوكراني، 
يخضع لقيادة مستشارين من دول "الناتو"، 

تحت إمرة القيادة العامة لـ "البنتاغون".
املديرية  ممثل  اعرتف  وقد  بل 
فاديم  األوكرانية،  لالستخبارات  الرئيسية 

الصواريخ  بأن  مؤخرا،  سكيبيتسكي، 
أهدافها بمساعدة  األوكرانية ال تنقض عىل 
وبأن  فحسب،  األمريكية  الصناعية  األقمار 
بالده تنسق حول األهداف مع "البنتاغون" 
قبل كل استخدام للصواريخ األمريكية وبأن 
قادرة عىل وقف  األمريكية  املتحدة  الواليات 

الهجوم يف أي وقت.
أي أنه، ومن الناحية الفنية، ال يوجد ما 
للطاقة  محطة  أكرب  أوكرانيا  تدمري  يمنع 
ما  زابوروجيا،  بمنطقة  أوروبا  يف  النووية 
نطاق  عىل  تشرينوبيل  تكرار  إىل  سيؤدي 
السحابة  ستجعل  ذلك،  بعد  بكثري.  أوسع 
شاسعة  مناطق  األمطار  وهطول  املشعة 
غري صالحة للسكن يف جنوب ورشق أوكرانيا 

وجنوب روسيا.
السيايس  القرار  اتخاذ  سيتم  هل  لكن، 

بتدمري املحطة؟
يف  األهلية  الحرب  أن  نتذكر  دعونا 
كانت  سنوات،   8 قبل  بدأت  والتي  أوكرانيا، 
غرب  بني  البالد،  يف  كبري  انقسام  نتيجة 
حيث  األوكرانية،  باللغة  الناطق  أوكرانيا، 
وطن  أنه  يعتقد  وما  النازية  األفكار  تنترش 
أوروبا، والذي  الساعي نحو  العرق األبيض، 
والدعامة  الحالية،  النخبة  موطن  يعّد 
ورشق  وجنوب  الحايل  للنظام  األساسية 
والذي  الروسية،  باللغة  الناطقان  أوكرانيا، 
أو  روسيا،  مع  العالقات  توثيق  إىل  يسعى 

حتى العودة إىل أحضانها.

بقيادة  األوكراني،  الجيش  يتبع  واآلن، 
األرض  سياسة  أوكرانيا،  غرب  من  ضباط 
املحروقة يف الرشق والجنوب، بينما يستخدم 
الجنوب  يف  بالروسية  الناطقني  املدنيني 
األسلحة يف  والرشق كدروع برشية، وينرش 

املناطق السكنية.
هذه  األوكراني  الجيش  ويستخدم 
أن  لدرجة  واسع  نطاق  عىل  املمارسات 
مثل  املتحيزة،  الغربية  املنظمات  حتى 
منظمة العفو الدولية فشلت يف تجاهل هذه 
يف  لتوثيقها  مضطرة  وأصبحت  املمارسات 

تقاريرها.
لكن واشنطن، فيما يبدو منحت أوكرانيا 
أي  أو  أي جرائم حرب  ارتكاب  يف  تسهيالت 
انتقد  تقرير  فبعد  عام.  بشكل  ممارسات 
إعفاء ممثلة منظمة  تم  األوكراني،  الجيش 
من  بوكالتشوك،  أوكسانا  الدولية،  العفو 

منصبها، وتقدمت املنظمة نفسها باعتذار.
عىل  والضغط  التضييق  عىل  آخر  مثال 
يف  املولودة  األمريكي،  الكونغرس  عضوة 
انتقدت  والتي  سبارتز،  فيكتوريا  أوكرانيا، 
الرئيس األوكراني زيلينسكي بسبب أساليبه 
أرغمت  ما  رسعان  الحكم.  يف  الدكتاتورية 
بأن  توضيح  مع  الصمت،  عىل  األخرى  هي 

انتقاد أوكرانيا اآلن ممنوع.
وبعد أن قصفت أوكرانيا املعسكر الرويس 
يف  األوكرانيني  الحرب  أرسى  تضمن  الذي 
الكاذبة  االتهامات  الغرب  يدعم  يلينوفكا، 
من أوكرانيا ضد موسكو، كما لو أن روسيا 
هي من قصفت معسكرها والحال أن هدف 
القصف كان التخلص من شبح ادالء االرسى 

بأرسار عن مخططات الجيش الألوكراني.
حول  اآلن  يتطور  مماثل  وضع  هو  وها 
التي  زابوروجيا،  يف  النووية  الطاقة  محطة 
تسيطر عليها القوات الروسية، حيث تقول 
والسياسيني  الصحافة  من  بدعم  أوكرانيا، 

الغربيني، إن القصف من صنع روسيا.
تدعم  والصحافة  الغربية  الحكومات  إن 
عن  اللوم  وتحيل  ألوكرانيا،  أكاذيب  أي 

الجرائم األوكرانية إىل روسيا.
منطقة  رئيس  وقع  ذلك،  غضون  يف 
الروسية(  للسيطرة  )الخاضعة  زابوروجيا 
انضمام  عىل  استفتاء  بشأن  مرسوما 

املنطقة إىل روسيا.
وكان زيلينسكي قد أعلن يف وقت سابق 
يف  أوال  خريسون،  عىل  أوكراني  هجوم  بدء 
ومع  أوت...  يف  واآلن  جويلية،  يف  ثم  جوان، 
أنه  حتى  اآلن.  حتى  هجوم  يوجد  ال  ذلك، 
قادرا  يكون  لن  األوكراني  الجيش  أن  يبدو 
بالوسائل  سبتمرب   10 استفتاء  منع  عىل 

بقلم : ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

تكتيكات روسيا والواليات املتحدة األمريكية 
والصني يف احلرب العاملية الثالثة

جنديان روسيان من القوات الخاصة متوجهان إىل الجبهة
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الياباني  املدون  دحض 
كيتاغاوا  تاكايش  الشهري 
الرواية   takashi katagawa

الرسمية حول جريمة اغتيال 
األسبق  اليابان  وزراء  رئيس 
جويلية   8 يوم  آبي  شنزو 
بحملة  قيامه  خالل  املايض 
مرشحي  أحد  لدعم  سياسية 
الحزب الليبريايل الديمقراطي.
mondialisa- "موقع 
tion" اكد ان املدون نرش يوم 

أي يومان بعد  10 جويلية – 
الجريمة – وثائق "توحي بأن 

الرصاصات التي أصابت آبي جاءته من األمام وليس من الخلف وتحديدا من أعىل احدى 
العمارات املواجهة للمكان الذي كان يخطب فيه".

وكتب املوقع يف هذا الصدد : "تحليل مسار الرصاصات الذي قدمه كيتاغاوا كان أكثر 
دقة ومصداقية من كل ما رّوجت له وسائل االعالم التي تمسكت دون تقديم أدلة مقنعة 
بأن الضحية أصيب مرة واحدة من رجل كان خلفه اىل أن أعلن الطبيب الجّراح الذي عالج 

جثة آبي أن الرجل أصيب برصاصتني".
كلمته  آبي  القاء  أثناء  املسجلة  للفيديوهات  دقيق  تفّحص  "يوحي   : املوقع  وتابع 
عمارة  أعىل  من  صوت  بكاتم  مجهّزة  بندقية  عن  صادرة  نارية  طلقات  عدة  بوجود 

مجاورة".
باليابان  الذي يعترب أقوى فاعل سيايس  آبي  اغتيال رجل مثل شنزو  : "ان  وأضاف 
والشخصية التي انحاز اليها السياسيون والبريوقراط كرّد فعل عىل حالة االرتياب غري 
املسبوقة التي تعيش عىل وقعها البالد يف ظل األزمة الجغراسياسية الحالية ووسط غياب 

أية حماية لصيقة له يشء غري مفهوم".
وتكنولوجيا  به  خاصا  بنكيّا  نظاما  يمتلك  اليابان  أن  اىل  باإلشارة  املوقع  واكتفى 
متطورة هي الوحيدة القادرة عىل منافسة التكنولوجيا األملانية إضافة اىل اقتصاد وطني 

حديث يصعب عىل الرشكات العابرة للقارات اخرتاقه.

الطبيب أكد أن الضحية أصيب 
برصاصتين من األمام :

من قتل رئيس وزراء اليابان األسبق ؟

التقليدية.
يف  إنه  زيلينسكي  قال  ذلك،  عىل  عالوة 
املمكن  من  يكون  لن  االستفتاء،  إجراء  حالة 
إجراء مفاوضات مع روسيا، وهو اعرتاف بأن 
أوكرانيا ال يمكن أن تمنع االستفتاء بالوسائل 

العسكرية.
ليس لدي أدنى شك يف أن زيلينسكي ونصف 
تلوث  برتتيب  سعداء  سيكونون  أوكرانيا  غرب 
إىل  ستذهب  التي  األرايض  لجميع  إشعاعي 

روسيا.
كان  إذا  ما  هو  املطروح  السؤال  لكن 
إىل درجة  بالنظر  لذلك؟  األمريكيون مستعدون 
األوكراني،  الجيش  ترصفات  عىل  سيطرتهم 
الخطوة  هذه  مثل  تتخذ  أن  املرجح  غري  فمن 

دون مشاركة الواليات املتحدة األمريكية.
النووية  الطاقة  محطة  قصف  عىل  بالحكم 
األيام  يف  متكررا  أصبح  الذي  زابوروجيا،  يف 
األخرية، فإن األمريكيني ليسوا جاهزين التخاذ 
بالفعل  ويعملون  بل  فحسب،  القرار  هذا  مثل 

عىل تنفيذه.
يف  الخاصة  قناتي  قراء  يكتب  بالتوازي 

"تليغرام" التعاليق التالية:
"زيارة وفد من ليتوانيا لتايوان يف تحد جديد 
للصني، وطبعا الصني كالعادة: شعارات فارغة، 
بصفر  األمر  ينتهي  ثم  الحاسم،  بالرد  وتهديد 

كبري".
بشكل عام، ال تختلف لعبة الواليات املتحدة 
أوكرانيا:  يف  لعبتها  عن  تايوان  حول  األمريكية 
يف  حرب  إىل  جّرها  ومحاولة  الصني  استفزاز 
أمد  إطالة  ومحاولة  للصني،  موات  غري  وقت 
يف  املتحدة  الواليات  حلفاء  إرشاك  ثم  الحرب، 

املحيط الهادئ يف الحرب.
كل خطوة تتخذها الصني يف ظل السيناريو 
الفوري  العسكري  الرد  ذلك  يف  بما  األمريكي، 
طريق  ليتواني، هي  وفد  أو  بيلويس  زيارة  عىل 
الصني  أن  جميعا  نعلم  فنحن  الصني.  النهزام 
تبني قوتها العسكرية برسعة، وستتفوق عىل 
سنوات  غضون  يف  املنطقة  يف  املتحدة  الواليات 

األمريكي  االقتصاد  بدأ  نفسه  الوقت  يف  قليلة. 
من  آخر  عام  وسيؤدي  االنهيار،  يف  بالفعل 
املتحدة  الواليات  انفجار  إىل  التضخم  ارتفاع 
بينما  تنتظر،  أن  الصني فقط  األمريكية. وعىل 

يعني االندفاع الخسارة.
تحاول الصني اآلن تبديل األدوار مع تايوان، 
يف  للعدوان  ضحية  تصبح  أن  تحاول  أنها  أي 
الصني  تتوعد  بالطبع،  الدويل.  املجتمع  نظر 
اللهجة بالرد بشكل حاسم،  بترصيحات عالية 
تزحف  نفسه،  الوقت  يف  أنها،  إال  خطأ.  وذلك 
املياه  يف  بمناورات  وتقوم  تايوان،  رشفة  إىل 
لم  بأجواء  طائراتها  وتحّلق  لتايوان،  اإلقليمية 
القوات  أن  وأعتقد  قبل.  من  فيها  تطري  تكن 
تعود  لن  أنها  أي  اآلن،  هناك  ستبقى  الصينية 
عىل  تعمل  الصني  أن  أي  السابقة.  مواقعها  إىل 
سيبدأ  والذي  للهجوم،  انطالق  نقطة  إنشاء 
عندما يكون ذلك مفيدا للصني وليس للواليات 

املتحدة األمريكية.
من  جديد  مستوى  إىل  ستنتقل  أنها  بمعنى 
يف  تبدو  أفعالها  من  يجعل  نحو  عىل  التصعيد 
نفس الوقت معقولة ومعتدلة للغاية. فإذا بدأت 
الحرب بالفعل، فمن املرجح أن يكون ذلك بسبب 
عىل  الصيني.  االستفزاز  عىل  التايواني  الرد 
صينية  طائرة  تايوان  تسقط  أن  املثال،  سبيل 
سيكون من  الذي  الوقت  يف  الجوي،  يف مجالها 
استفزاز صيني،  بأنه  ذلك  الصعب معه وصف 
الطائرات  ستكون  الوقت،  ذلك  بحلول  ألنه 
الصينية تحلق يف املجال الجوي التايواني لفرتة 

طويلة، وسوف يعتاد العالم بأرسه عىل ذلك.
صعوبات  يعني  بالحرب  تايوان  مبادرة  ان 
وإضفاء  للصني  املناهض  التحالف  توسيع  يف 
الرشعية عىل مزيد من الرد العسكري الصيني.

بالفعل،  الثالثة  العاملية  الحرب  رحى  تدور 
هو  االقتصاد  يظّل  النووي،  العرص  يف  ولكن 
الساحة الرئيسية للمعركة. أما القتال، يف الوقت 
الحارض عىل األقل ذا طبيعة مساعدة وثانوية. 
لذلك، ال ينبغي الحكم عىل نجاحات وإخفاقات 

األطراف استنادا إىل التفاصيل الثانوية.

تحذير

عن  للتفتيش  املتحدة  األمم  بعثة  رئيس  ريرت  سكوت 
أسلحة الدمار الشامل العراقية بني 1991 و1998 والذي 
عمل سابقا ضابطا باملخابرات األمريكية اعترب أنه "عىل 
الرئيس االوكراني فولوديمري زيلنسكي الفرار من البالد أو 

التعّرض للقتل عىل يد الشعب".
judge na- بربنامج كرونيكور  اىل  تحّول  الذي   ريرت 

اتهم  "يوتوب"  قناة  عىل   politano-Judging freedom

األوكرانيني محّذرا من  آالف  بالتسبّب يف مقتل  زيلنسكي 
أن سأم الشعب قد يتّسب له يف نهاية حزينة مثل تعّرض 

نظامه النقالب عسكري.

225 مليون دوالر...

السويرسي  باملخرب  رفعت  اليونانية  السلطات 
 225 بمبلغ  فيها  تطالبه  قضية   novartis "نوفارتيس" 
مليون دوالر )214 مليون أورو( تعويضا عن "ممارسات 

ال تحرتم أخالقيات املهنة".
منظمة الصحافيني االستقصائيني لالبالغ عن الجريمة 
صحيفة  عن  نقلت  الخرب،  أوردت  التي  والفساد  املنظمة 
أن  تأكيدها   lecourrier-du-soir.com املساء"  "بريد 
وزارة الصحة اليونانية هي التي رفعت الشكاية واشارتها 
اىل الحكومة اليونانية "رفعت بمخرب "نوفارتيس" شكاية 
الرضر  عن  كتعويض  أورو  مليون   214 بـ  فيها  تطالبه 
املخرب  يعرتف  ممارسات  نتيجة  بها  لحق  الذي  املعنوي 

بإتيانها ذات عالقة بتمويل )فساد( العديد من األطباء".
من  املزيد  يقدم  لم  اليونانية  الصحة  وزارة  بالغ 

املعلومات أو التفاصيل عن فحوى الشكاية التي رفعتها 
لكن منظمة الصحافيني االستقصائيني اشارت اىل أن األمر 
يتعلق بما سمي "فضيحة نوفارتيس" التي تفّجرت عام 
2016 والتي شملت وزراة ووزراء أّول متهمني بالحصول 
من املخرب املذكور عىل عرشات ماليني األوروات ملساعدته 
عىل  تداعيات  يف  تسبّب  بما  أدويته  أسعار  تضخيم  عىل 

أسعار االدوية يف أوروبا والعالم.
بابنجوبولوس  ديمرتيس  نقلت عن  املذكورة،  املنظمة 
خرست  بالده  أن  تأكيده  الصحة  بوزارة  الثاني  املسؤول 

نتيجة عملية الخداع التي حصلت نحو 3 مليارات دوالر.
بمخرب  قضية  رفع  جاء  املصدر،  نفس  وحسب 
رشاوى  بدفع  إدارته  اعرتاف  بعد  عامني  "نوفارتيس" 
 347 بدفع  وتغريمه  الصحة  يونانيني يف قطاع  ملسؤولني 

مليون دوالر.

...75000

"75000 مواطن التزموا بعدم الدفع يوم 1 أكتوبر...، 
سيتحرك  التحرك  الطاقة  ورشكات  الحكومة  رفضت  اذا 
سعر  فرض  توّحدنا  اذا  بإمكاننا   ! العاديون  املواطنون 

عادل وطاقة بسعر معقول للجميع".

بهذه التغريدة دعت مجموعة مجهولة اتخذت اسم "ال 
تدفعوا" don’t pay uk يف حملة تقودها عىل غالء سعر 
الكهرباء، عموم املواطنني االنقليز اىل عدم تسديد معلوم 
الفاتورة بداية من أكتوبر املقبل معرّبة عن سعيها ملوافقة 

مليون انقليزي عىل اقرتاحها.
أن  اىل  أشار  الخرب  أورد  الذي   aube digital موقع 
 ٪  13 بلغت  قياسية  نسبة تضخم  تأتي يف ظل  املقاطعة 
مع ما يعني ذلك من خطر ركود اقتصادي خاصة يف ضوء 

ارتفاع أسعار كراء املنازل ومواد التغذية والبنزين.
أن  اعترب  فقد   glasgow live صحيفة  موقع  أما 
املقاطعة تذّكر برفض االنقليز سنوات الثمانينات وبداية 
التي  االنتخابات"  "رضيبة  دفع  املايض  القرن  تسعينات 
عدد  وبلغ  تاترش  مارغريت  الوزراء  رئيسة  آنذاك  أقرتها 

الذي تمسكوا بعدم الدفع 17 مليون مواطن.

تكتيك جديد

اختار "البنتاغون" تكتيكا جديدا النتداب "مساعدين" 
الدائرة  الحرب  يف  للمشاركة  بعقود  يعملون  )مرتزقة( 
بأوكرانيا حسب ما ذكرت مجلة causeur )املحدث( الذي 
شددت عىل أن ذلك يؤكد تورط الواليات املتحدة االمريكة 

تورطا مبارشا يف النزاع.
عسكري  مصدر  بكالم  ذلك  عىل  استشهدت  املجلة 
observa-  فرنيس تكتمت عىل هويته وكذلك بتأكيد موقع
اندالع  منذ  كان  األمريكي  الجيش  أن   teur continental

الحرب "قريبا جدا من القوات املسلحة االوكرانية" مربزة 
البنتاغون عمل عىل انتداب مرتزقة متعاقدين لتجنب  أن 

مشاركة قوات من بالده مشاركة مبارشة يف الحرب.
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آريئيل  اليوم”  “إرسائيل  صحيفة  يف  االرسئييل  الكاتب  اعترب 
عالقات  مثل  تبدو  اليوم  ظبي  وأبو  أبيب  تل  “عالقات  أن  كهانا 
والحياة  الرومانسية  بني  الفجوة  عامني  بعد  اكتشفا  زوجني 

الزوجية”.
العالقة  عن  جدا  راضية  اليوم  األطراف  أن  “صحيح  وقال: 
املتبادلة، لكن بعد مرور عامني عىل اتفاقية التطبيع بني البلدين 
أصبح الهبوط عىل األرض حقيقة معّقدة، بعد أن كان الحلم األويل 
هو تدفق التعاون يف مجاالت التكنولوجيا الفائقة، واألمن، والطاقة 
الخرضاء، واإلنرتنت، والفضاء، ومجموعة كبرية ومتنوعة أخرى، 

حيث يحتل الجانبان مكانة رائدة عىل مستوى العالم”.
وأضاف: “اإلرسائيليون تخيلوا أن استثمارات ستطري من أبو 
ظبي إىل تل أبيب، مع توقع ظهور ابتكارات تكنولوجية مثرية يف 
دبي، مع أنه هناك من الناحية العملية تقدم جيد جدا، لكنه أكثر 
تعقيدا وأبطأ، فالتجارة بينهما تقفز كل شهر، لكن معظم األموال 

بنسبة ٪60 تتدفق من تل أبيب إىل أبو ظبي، وليس العكس”.
املليارات  عن  جدا  بعيدة  لكنها  جيدة،  “األرقام  قائال:  وتابع 

املتوقعة يف إرسائيل يف البداية”.
وأكد الكاتب أن األرقام تكشف أنه تم تمرير مليار دوالر فقط 
بينهما، وأن الغالبية العظمى منها تتعلق بتجارة املاس، التي تتم 

معالجتها فقط يف إرسائيل.
قبل  بينهما  الحرة  التجارة  اتفاقية  توقيع  "رغم   : وواصل 
اإلمارات  لدى  ألن  ربما  مجهولة،  نتائجها  زالت  ما  أشهر  بضعة 
تناسب  ال  التجارية  األعمال  ملمارسة  األساسية  القواعد  بعض 
اإلرسائيليني دائما وال تجعلهم أحرارا يف الترصف مثلما يحلو لهم 

ألنهم ملزمون باالعتماد عىل إيجاد رشيك إماراتي.
وقال: “صحيح أنه تم تسجيل أكثر من 100 مرشوع مشرتك 
لكن من ال  بالفعل، وهو رقم جيد،  بني اإلرسائيليني واإلماراتيني 

يجدون رشيكا إماراتيا محليا ال يمكنهم العمل”.
وأوضح أن اإلماراتيني يريدون أن تتمركز الرشكات يف بالدهم 
جميع  يف  األموال  يرمون  النفط  عمالقة  كان  أيام  أن  إىل  مشريا 

أنحاء العالم بال تفكري ولت.

مما  استياءهم  يخفون  "ال  اإلرسائيليني  ان  الكاتب  وأكد 
فور  عليهم  إنهالت  التي  الوعود  عن  إماراتيا  تراجعا  يعتربونه 
ستغرقهم،  اإلماراتية  األموال  بأن  التطبيع،  اتفاقيات  توقيع 
بعد  محافظهم  يفتحوا  لم  التطبيع  من  عامني  مرور  بعد  لكنهم 
أمام اإلرسائيليني، إال برشط أن يكون هناك ربح واضح، أو ان يتم 
تركيز الرشكة أو املصنع أو الرشكة الناشئة يف بالدهم ومن توقع 
الدراهم فوق مشهد  املاليني من  مئات  تحلق  أن  اإلرسائيليني  من 

التكنولوجيا الفائقة، مني بخيبة أمل".
التي  األموال  حجم  فإن  ذلك،  من  "أكثر  قائال  الكاتب  وختم 
مبالغ  يعتربونها  اإلماراتيني  لدى  اإلرسائيليون  فيها  يستثمر 

أي  لهم  تجلب  لن  ألنها  فارغ”  “جيب  بأنها  ويصفونها  صغرية، 
أرباح، مع ظهور معارضة الفتة من جانب بعض اإلمارات للتطبيع 
مع إرسائيل، ترتكز يف عجمان والفجرية ويصعب عىل اإلرسائيليني 
يف  لوحظ  الذي  اإلرسائييل  الحماس  أن  يعني  مما  فيهما  العمل 
املتجهة  الطائرات  نحو  والتطلع  التطبيع  اتفاقيات  توقيع  بداية 
إىل اإلمارات مليئة برجال األعمال اإلرسائيليني ما زاال بعيدي املدى 
وقد اوقفت الحكومة اإلرسائيلية االستثمارات الكربى التي بدأها 
اإلماراتيون يف ارسائيل ألسباب غري معروفة، مثل مرشوع رشكة 
عىل  االستحواذ  تعتزم  كانت  التي  اإلماراتية  العاملية  دبي  موانئ 

ميناء حيفا".

دمشق تتهم باريس بدعم اإلرهاب
وُمواصلة ترويج األكاذيب 

15 اوت الجاري  اتهمت دمشق يوم امس االثنني 
رشاكتها  سياق  يف  "الدأب  بـ  الفرنسية  الحكومة 
الكاملة يف دعم اإلرهاب عىل ترويج األكاذيب وتضليل 

الرأي العام يف ما يخص األوضاع يف سوريا".
)سانا(  لألنباء  السورية  العربية  الوكالة  ونقلت 
الخارجية  وزارة  يف  مسؤول  رسمي  مصدر  عن 
واملغرتبني قوله “البيان الصادر عن وزارة الخارجية 
مفربكة  فيديو  مقاطع  بخصوص  مؤخراً  الفرنسية 
املقاطع  ان  مع  مستغرباً  يكن  لم  املصدر  مجهولة 
تكرار  بالتأكيد  املصداقية وهي  درجات  ألدنى  تفتقد 
أكثر  من  تعترب  والتي  انترشت  التي  املواد  من  للكثري 

األدوات تضليالً والتي استخدمت يف العدوان عىل سوريا”.
الحرب عىل  الالمحدود لإلرهاب يف  الكامل يف دعمها  انخراطها  الفرنسية وعرب خالل  وأضاف “الحكومة 
سوريا، تتحمل مسؤولية أساسية يف سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريني والتي تصل إىل 

مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وتستوجب املساءلة السياسية والقانونية”.
زاخر  اإلنسان وتاريخها  للدفاع عن حقوق  الفرنسية  الحكومة  تتنطح  أن  السخرية بمكان  وتابع “من 
الفرنسية  الدولة  العالم، والتي لن تستطيع اعرتافات واعتذارات  أماكن كثرية من  ارتكبت يف  التي  بالجرائم 
محوها من تاريخها األسود أو إعفاءها من املسؤولية وهي بالتايل غري مؤهلة وآخر من يحق له الحديث عن 

قيم العدل والقانون الدويل”.
والتي  األمريكية  للسياسات  ذليالً  تابعاً  تكون  أن  لنفسها  ارتضت  التي  فرنسا  عىل  "إن  املصدر  وواصل 
تفتقد ألدنى درجات االستقاللية يف سياساتها أن تدرك جيداً أن عهد االنتداب والوصاية عىل اآلخرين أصبح يف 
مزابل التاريخ وأن العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي ترتنح وتتهاوى، وهي تشهد 
بداية نشوء نظام عاملي جديد يعّري كذب ونفاق وجرائم الغرب االستعماري لإلبقاء عىل هيمنته عىل مقدرات 

الشعوب ومصادرة خياراتها الوطنية”.

مجلة “سبيكتاتور”:

أمريكا دولة هرمة وجمنونة 
ومجهورية موز

“سبيكتاتور”  مجلة  أشارت 
الصيني،  الرئيس  أن  إىل  الربيطانية 
الواليات  يف  يرى  بينغ،  جني  يش 
املتحدة قوة عظمى متدهورة ودولة 
هرمة مجنونة، واىل انه وصفها بأنها 

“جمهورية موز”.
يف  الكاتب  غراي  فريدي  وقال 
املجلة، إن “يش يرى الواليات املتحدة 

ليست قوة عظمى متدهورة فحسب وإنما أيضا دولة هرمة مجنونة تماماً”. وأضاف 
“من مالمح تراجع الواليات املتحدة عدم نجاح زيارة رئيسة مجلس النواب األمريكي، 
نانيس بيلويس، إىل تايوان، و”خطأ” آخر للرئيس األمريكي، جو بايدن، الذي لم يتمكن 

من ارتداء سرتته ونظارته بعد زيارة والية كنتاكي”.
ولفت غراي إىل أن “معدل القتل يف الواليات املتحدة يصل إىل أعىل مستوياته" واىل أنه 

لم يتم حل مشكلة توفري األغذية لألطفال.
 وتابع: “من حيث املبدأ، ال يجب أن تكون هناك مشاكل كهذه يف أكثر االقتصادات 

الرأسمالية تطورا يف العالم”.
وأشار إىل أن الواليات املتحدة “تشبه إىل حد كبري جمهورية املوز “.

واستشهد غراي بمثال عمليات البحث يف مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، 
التي قد تكلفه فرصة املشاركة يف االنتخابات املقبلة، فيما لم يقتحم أحد منزل وزيرة 
الخارجية السابقة، هيالري كلينتون، التي انتهكت قواعد املراسالت خالل فرتة توليها 

السلطة قبل سنوات.

صحيفة عبرية تتساءل:

هل انتهى شهر العسل بني إرسائيل واإلمارات ؟
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منذ والدة الرتاجيديا، أفرد نيتشه مقاما فريدا للفن، غري أّن 
يتقابل  تميّزا  األكثر  امليتافيزيقي  النشاط  كونه  جهة  من  الفّن 
عالقة  عىل  املطرد  اشتغاله  أن  غري  املعرفة.  ومع  الحقيقة  مع 
الحقيقة بالفّن، أوصله إىل صياغة مختلفة عن بداياته مع والدة 
لقد  الفّن«.   »فيزيولوجيا  بعبارة  عنه  عرّب  ما  وهو  الرتاجيديا 
ينضاف  ما  ولكن  الحقيقة  عىل  الفن  أولية  البدء  منذ  توّضحت 

هو استبدال امليتافيزيقا بالفيزيولوجيا. 
ظهرت  كما  املثالية  النظرية  املفرتضات  تغرّي  ذلك  ويعني 
املحور  تغرّي  تعني  كما  الشاب.  ونيتشه  املعّلم  شوبنهاور  عند 
ويكشف  االستيتيقا.  يف  النيتشوي  بالتفّكر  املتصل  األسايّس 
ما  وهو  نفسه  الفن  عن  التعبري  يف  مختلفة  اسرتاتيجية  عن 
عرّب عنه باتريك فوتلينغ فيما سّماه »مثال التحليل الكلينيكي:  

فيزيولوجيا الفّن«، ضمن كتابه نيتشه ومشكل الحضارة. 

1 - من ميتافيزيقا الفنان إلى فيزيولوجيا الفّن

ينتقل نيتشه من ميتافيزيقا الفنان )يف والدة الرتاجيديا( إىل 
فيزيولوجيا الفّن. ورغم هذا االنتقال فإّن الخصائص األساسية 
املميّزة للتفكر النيتشوي حول الفّن تظل كماهي. وأهّمها رفض 
التحليل  رفض   ،)l’analyse essentialiste(األساساني التحليل 
املحاكاة،  مسألة  رفض   ،)l’analyse cognitiviste( العرفاني 
الفنان  منظورية  إىل  الفّن  وإرجاع  املتلقي  نظر  وجهة  ورفض 

عوضا عن منظورية املشاهد أو املتلقي. 
ولكن  الجمال  ماهية  عن  بالبحث  متعّلقا  األمر  يعد  لم 
منظورية  يف  التفكري  إعادة  إىل  يمّر  ومنها  املبدع  منظورية  عن 

التساؤل نفسها حول قيمة التأويالت والحضارات.
العلم  لتأويل  محاولة  الفّن  يكون  الرتاجيديا،  والدة  ضمن 
انطالقا من الفّن وتأويل الفّن انطالقا من الحياة وهكذا يعطي 
مؤديا  مسلكا  فوتلينغ-  باتريغ  تعبري  حّد  –عىل  الفنّي  األثر 
املخصوص.  البيولوجي  باملعنى  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  للحياة، 
فيكتب نيتشه ضمن تحيّته لريشارد فاغنار قائال: »إني أعترب 
لهذه  املخصوص  امليتافيزيقي  والنشاط  العليا  املهمة  الفن 
الحياة، يف نفس املعنى الذي نرى به اإلنسان الذي أردت أن أهدي 

له هذا الكتاب«. 
يتحّول نيتشه من اعتبارية األثر الفني إىل اعتبارية الفنان، 
ُمحّوال وجهة االستيطيقا التقليدية، ربّما يبدو ذلك ملغزا ولكنّه 
»الجسد من جهة كونه خيطا  إىل مفهوم  بالعودة  أكثر  يتّضح 
ناظما«، ذلك أن كّل جسد يف حّد ذاته أثر فنّي بعينه وذلك ينطبق 
عىل العالم بأرسه, معنى ذلك أن التفكري يف الفّن ينطلق من فكرة 
مفادها أن كّل األشكال الفنية القابعة خارج الفنان ويمتلئ بها 
وتُنجب  تخلق  التي  هي  األكرب.  الفني  األثر  يُكّون  الذي  العالم 
وتُبدع نفسها بنفسها من تلقاء نفسها دون العودة ملوضوع أو 

لذات خالقة. 
الفن« ضمن حالة فاغنار  يذكر نيتشه عبارة »فيزيولوجيا 
)شذرة عدد 7( ويذكر أن هذا العنوان هو فصل من فصول أثره 
األسايّس، أي األثر املرشوع )إرادة االقتدار(. تُحّول »فيزيولوجيا 
الفن« الحياة، بعيدا عن أّي معنى بيولوجي أو علمي، إىل حياة 
خالية من الذكاء، خالية من التصّور العرفاني، ولكنّها ممتلئة 
ناظما  الجسد  فيها  يكون  حياة  الحياة،  يف  املتزايد  باالقتدار 

للتأويالت، وناظما للعبة االبداع.
الرتاجيديا  والدة  منذ  نيتشه  مرشوع  أّن  هاهنا،  يتّضح 
وصوال إىل حالة فاغنار هو استنطاق معاني الحياة »فيزيولوجيا 
وغرائزيّا وجسدانيا«، وقتها تكون إرادة االقتدار من جهة كونها 
فنّا مراوحة بني الوجد واإلحساس واالنفعال، وتخرج من سياقات 

التصّور النظري لتلتصق بطراوة الحياة وشفافيّة الفّن.
بالحياة تعّلقا مبارشا.  الفّن  الفّن« تعّلق  تربز »فيزيولوجيا 
فأن تكون فنّانا معناه أن يكون لك نمط حياة ما، أن تكون لك 
القدرة عىل العطاء. إن العطاء الفنّي هو أن تُوجد أمرا لم يكن 

يزال  ال  يشء  عىل  الوجود  صفة  إضفاء  يف  تساهم  أن  أي  بعد، 
يجعلنا  الفني  العطاء  أو  االنتاج  أن  ذلك  مفاد  حوزته،  خارج 
منشّدين إىل صريورة الوجود املتدّفق فنتمّكن من إدراك وحدس 
ماهيته الحق، نظرا ألننا نعايش لحظة مرور اليشء املخلوق من 
بالوجود  يتعّلق  الفنّي  العطاء  إن  الوجود.  طور  إىل  العدم  طور 
متدفقة  الفني  العمل  ضمن  االرادة  ماهية  فتبدو  وبالحياة. 
الفنان،  يحياه  الذي  الحياة  نمط  كليّا مع  انسجاما  ومنسجمة 

وينكشف له ما كان مخفيّا، وينوجد ما كان معدوما. 
حتّى ينوجد الفّن، حتى ينفعل الفعل والرؤية الفنية، البّد من 
تواجد الرشط الفيزيولوجي قبل كّل يشء. وهذا الرشط يتمثّل يف 
نظر نيتشه، وفق الشذرة الثامنة من أفول األصنام، يف النشوة 
األساسيّة،  االستيتيقية  الحالة  النشوة،  تعترب   .)l’ivresse(
الفنيتني:  بالقوتني  الرتاجيديا  والدة  ضمن  متعّلقة  كانت  التي 
األبولونية والديونيزيسية، ويرجع إليها التطّور املتواصل للفّن. 
هو  فنيّا  أثرا  يخلق  أن  والنشوة  الحلم  بني  االتحاد  شأن  فمن 
الرتاجيديا االغريقية. غري أن معنى النشوة يف نصوص الشباب 

مختلفة عن نصوصه األخرية. 
األول  الفزيولوجي  الرشط  بالنشوة  يقصد  نيتشه  كان  لقد 
 )sensation( الحس  ذلك  به  يعني  فصار  الفني،  للعمل  املحّدد 
الذي يُؤّسس ماهو فنّي، أي تلك الطريقة التي نخترب بها أنفسنا 
ضمن  نيتشه  فيكتب  عاّمة.   األشياء  معاينة  بصدد  ونحن 
الفقرة 8 من أفول األصنام: »إّن ماهو أسايّس ضمن النشوة هو 

اإلحساس بالقّوة املتزايدة وباالمتالء«. 
مهما تعّددت أشكال النشوة، فكّلها ممتلئة بالقّوة ويخّص 
نشوة  يُضيف،  ثّم  وأّولها.  النشوات  أقدم  الجنسية،  النشوة 
الشجاعة،  املبارزة،  اللعب،  النرص،  االحتفال،  نشوة  الرغائب، 
تأثري  تحت  النشوة  إىل  وصوال  التذمري،  نشوة  وكذلك  القسوة، 
الرصد الجّوي، مثل النشوة الربيعية، أو تحت تأثري املخّدرات، ثّم 

نشوة اإلرادة، نشوة اإلرادة املثقلة فوق طاقتها.

2 - الجسد من جهة كونه خيطا ناظم
هو  النشوة،  من  األشكال  هذه  كّل  يف  أسايس،  ماهو  إّن 
يتصّور  نيتشه  كان  فإذا  واالمتالء.  بالقوة  املتزايد  االحساس 
مثل  يتبّدد  وال  ينضب  ال  االحساس  هذا  فإّن  إحساسا  النشوة 
بحاالت  يتعّلق  الذي  وحده  يدوم،  ال  الذي  فاإلحساس  الدخان. 
من  أو  االرتخاء  من  رضبا  النشوة  تعني  ال  كما  فنيّة.  غري 
الخمر، بل  االدمان عىل  أو  الذهول  الُمزبد، كما ال تعني  التهيّج 
لها رنني مميّز وعناها مضاّد للمعنى الذي وضعه فاغنار. وقد 
املزاج  أو  الطبع  حاالت  من  حالة  آخر  مستوى  يف  كذلك  تكون 
الهيئة  طريقة  هي  انفعاليّة.  توّجدية  حالة  أي   ،)stimmung(
املتجّسدة. يحدث االحساس بالنشوة ويُصبح ممكنا من خالل 
الرؤية الفنية. غري أّن هذا االحساس ال يحدث للمشاهد أو مُلتقبّل 
فالفنّان  أيضا.  الفنان  لدى  يحدث  إنّه  بل  فحسب،  الفني  األثر 
يشعر بالنشوة أثناء خلقه لألثر الفني وعند اكتماله أيضا. فأي 
أال  املتقبل؟  املبدع ورؤية  الفنّان  التقاطع بني رؤية  لهذا  معنى 

يبدو أن الفنان نفسه يصبح متقباّل لألثر الذي خلقته يداه؟ 
التي  النشوة  فيتذّكر  الفنّي،  األثر  أمام  املتقبّل  الفنان  يقف 
كان يشعر بها عندما كان بصدد خلقه. إنّه يلتقي بالنشوة عرب 
املتزايدة وببساطة تتقد  التذّكر، لكنّه تذّكر ممتلئ بالقّوة  فعل 
امتالء. إنّه يعيد لألثر ُفتُّوته ويجعله مزهرا يف ربيع دائم. تلك هي 
النشوة من جهة ماهي حالة استيطيقية أساسية، هي نشوة 

خالقة تُحّركها رؤية فنيّة.
األثر  خلق  حالة  مع  للمتأّمل  االستيطيقية  الحالة  تتوافق 
املتقبّل  مع  الفني  الخلق   يتوافق  بمعنى  ذاتها.  حّد  يف  الفني 
الفن  يرتكه  الذي  الذي  األثر  أن  لديها  تبنّي  التي  الجهة  من  له، 
يف املتقبّل هو نمط من الصحو أو هو تيّقظ لحالة الخلق داخل 

روح هذا امُلغرم.
إزاء  للمتقبّل  االستيطيقي  السلوك  خالل  من  املتعة  تتحّدد 

األثر الفني. أال يبدو أّن التقبّل لألثر هو معاودة لخلقه؟ أال يبدو 
أن االنتشاء واالستمتاع بمشاهدة األثر الفنّي إنّما هو راجع إىل 
الفني؟ يتجىّل  العمل  التي يكون عليها  الهيئة  أو  الشكل  جمال 
الجمال يف حاالت النشوة، ذاتها، بل إنّه هو الذي يجعلنا نحّس 

بهذه النشوة. 
يدّل نّص أفول األصنام )1888( أّن نيتشه بصدد قلب القيم. 
لذلك هو ال يُفرّس الفّن انطالقا من ذاتيّة الفنان بل يُبنّي أنّه من 
خالل الفّن وليس من خالل املعرفة، يمكننا أن نصل إىل الواقع. 
الفيزيولوجيا نفسها. لذلك  الفنان هو  فما يعنيه بسيكولوجيا 
الهدم« فهما سلبيّا مثلما رشح ذلك  أن نفهم »نشوة  ال ينبغي 
فالفنان  تراجيدية،  معان  إىل  نيتشه  يعود  فوتلينغ.  باتريك 
الرتاجيدي ليس متشائما، ولكنّه يقول »نعم« لكّل ماهو مرعب 
واشكايل، ولذلك فهو ديونيزويس. يُمكن للهدم أن يُنّمي طاقات 
النشوة  تتضّمن  الشفقة. وال  أو  الرحمة  والخلق، عكس  الفعل 

أية جذور سيكولوجية، فهي باألساس فيزيولوجية. 
إىل  مدعّو  للعدمية،  مضاّدة  حركة  كونه  جهة  من  الفن  إّن 
عليه  تُقام  أن  يصلح  جديد  بنظام  الخاّص  األساس  يضع  أن 
وتذليل  السيادة  لفرض  الفّن  يف  املعيار  فيُوضع  الجديدة.  القيم 
الفوىض وترويض حالة النشوة. ويقع هذا املعيار ضمن الحاالت 
»األسلوب  لهذا  الناظم  الخيط  الذي يكون  للجسد  الفزيولوجية 

العظيم« يف الفّن.
يكون  حتى  أساسيّا  رشطا  الفيزيولوجية  الحالة  تكون 
الفّن حركة مضاّدة للعدميّة، وإّن حاالت النشوة وحاالت الخلق 
بالوضعيّات  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  فنيّة  حاالت  هي  والتلقي 
أنّه  أي  للحياة،  مثري  هو  الفّن  أّن  أخرى  مّرة  وتُؤّكد  الجسدية 
إّن »األسلوب  الكبري.  الذي يحكمه األسلوب  األفق  يُحمل ضمن 
يؤّكد  الذي  وهو  باالقتدار،  األسمى  االحساس  هو  العظيم« 

حصول الوحدة األصلية بني ماهو فاعل ومتفاعل يف الفن.
يفرتض االبداع الفني حالة فيزيولوجية مخصوصة، ولذلك 
يستعمل نيتشه عبارة »الفيزيولوجي« ألنّه ينقد بشّدة انقسامية 
من  وشفافية  روحانية  أكثر  الجسد  يعترب  بل  والروح.  الجسد 
الفكر نفسه. إّن الجسد هو بمثابة »الخيط الهادي« الذي ننطلق 
منه ملعاينة اإلحساس بالفّن. كما أّن االعتقاد يف الجسد أهّم من 
الفّن  فيكون   .)491 شذرة  االقتدار،  )إرادة  النفس  يف  االعتقاد 

موضوعا من موضوعات الفيزيولوجيا. 
املسّجل  املوقع  هو  فالجسد  بالجسد،  الفني  االبداع  يلتصق 
واالشعاعات  لألحاسيس  املسّجل  وهو  اختالفها،  عىل  لألحداث 
ذائقيّة  فيه  وتُفّكك  واالخفاقات  الرغبات  عنه  تتوّلد  الحسية. 
إّن  وحارضها.  ماضيها  بني  املنتشية  الغرائز  وذاكرة  اإلبداع 
البداع مثله مثل التأويل، عملية غرائزية، فالسؤال الذي يطرحه 
وانشائيّا.  فنيّا  عنه  االجابات  انتاج  يقع  غرائزه،  عىل  الجسد 
الجسد  ذاكرة  مع  متالحما  الجسداني  الفني  االبداع  ويُصبح 
امٌلعاشة واملنسيّة. فسؤال الجسد هو سؤال يتعّلق بذاكرة الغرائز 
ابداعية  كونها  جهة  من  الجسدانية  الذاكرة  وليست  العضوية. 
كّل عضو هو  إّن  بل  الجسم.  أعضاء  عن سائر  عضوا مستقالّ 
التأويل.  لعبة  وكذلك  التذّكر  وعملية  االبداع  عمليّة  يف  مساهم 
يتصرّي االبداع تأويال ملا عاشه الجسد، أي تذّكرا ابداعيّا ملا يمكن 
أن نسميه تجربة معاشة. ويقع اثبات االبداع انطالقا من اثباتات 
التأويل التي تمّر عرب الجسد. فيكون الجسد خيطا ناظما لالبداع 

من جهة ماهو تأويل وللتأويل من جهة ماهو عملية ابداعية. 
نفسه.  الحّي  بالجسد  عالقته  ضمن  الفني  االبداع  ينشأ 
ما ينتيش  إالّ  يتذّكر  املبدع هو جسد ال يُنىس ولكنّه ال  فالجسد 
به ويُطربه، ألنّه مرتبط بإرادة االقتدار الواعدة. إّن إحساسات 
الذاكرة  الجسد هي نشاط فنّي تأوييل، تمثيّل ُموّجه من طرف 
يسكنها  الذي  الحّي  باملايض  متعّلقة  ذاكرة  وهي  نفسها. 
ويُحّركها وفق نغمة خاّصة. كّل جسد حّي عليه أن يكون ُمبدعا 
ينبغي  لكن  نفسها،  االقتدار  إرادة  إالّ  الحياة  وما  يحيا،  ألنّه 

احتواء هذه اإلرادة لترشع يف تجاوز كّل القيم القديمة. 

فيزيولوجيا الفن 
أو يف جسدانية اإلبداع عند نيتشه

بقلم : د. فوزية ضيف هللا - جامعة تونس المنار

24



www.acharaa.com العدد 322 - الثالثاء 16 أوت 2022 maghrebstreet@gmail.com

25 الشارع الثقافي حوار االسبوع

 1990 بني  شعرية  دواوين  أربع  أصدرت 
بجائزة  الكاملة  األعمال  هذه  فازت   2022 و 
املعرض الدويل للكتاب بمدريد مؤخرا،  نبارك لك 
هذا الفوز واالشعاع الدويل ونتساءل عن فضاءات 
اللغة  لقراء  وصولها  مدى  وعن  سابقا  نرشها 

االسبانية، وعن كيفية مشاركتك يف املسابقة؟
بدأت كتابة الّشعر باكرا ولكن لم أتجّرأ عىل 
 1990 فمن  نسبيّا.  طويلة  فرتة  بعد  إالّ  نرشه 
2010 مسافة زمنيّة كافية إلنضاج تجربتي  إىل 
الّشعريّة بالكثري من القراءات األدبيّة والفلسفيّة 
تجارب  عىل  واالّطالع  والحضاريّة،  والتّاريخيّة 
العربيّة واإلسبانيّة  الثّقافتني  أدبيّة من  مختلفة 
وتعريبا.  نقال  نصوصها  من  الكثري  وترجمة 
األّول  ديواني  مع  األوىل  النرّش  تجربة  وكانت 
بيجماليون سنة  دار  الّصادر عن  ربيع"  "أقمار 
"أقمار  مع  النرّش  تجارب  تتالت  2010،وبعده 
 ،2013 سنة  الّدار  نفس  عن  الّصادر  خريف" 
باكر.  غوستافوأدلفو  جائزة  بفضله  ونلت 
 ،2015 سنة  "أقماري"  مجموعة  نرشت  بعده 
وتّوجُت كّل ذلك بأعمايل الّشعريّة الكاملة بعنوان 
 « جائزة  نالت  وقد   ،2022 والقمر"  "الّشاعر 
escriduendi «. ومن مميّزات هذه األعمال أنّني 

اإلبداع  لغة  اإلسبانيّة،  بالّلغة  األمر  أّول  كتبتها 
الّشعرّي عندي، ولكنّي أصدرتها جميعا بالّلغتني 
إيصال  عىل  منّي  حرصا  واإلسبانيّة  العربيّة 
والعالم  واإلسبان  العرب  القّراء  إىل  أشعاري 
الالّتينّي. وقد أتت هذه التّجربة أكلها، إذ نجحت 
يف عبور الحدود والقاّرات، ألنّها كانت حارضة يف 
الّدويل  مدريد  معرض  خاّصة  الّدوليّة،  املعارض 
للكتاب بوغوتا– كوملبيا  الّدويل  للكتاب ومعرض 
انتهزت  وقد  و2022.   2017 مناسبتني:  يف 
يف  للمشاركة  املناسبات  هذه  كّل  يف  الفرصة 
فضاءات  عّدة  يف  الّشعريّة  الّلقاءات  من  الكثري 

أدبيّة وأكاديميّة.
باألقمار   عالقة  لها  الدواوين  هذه  عناوين 
أقماري،    خريف،  أقمار  ربيع،  أقمار   : وهي 
الشعرية  الرحالت  هي  ما  والقمر،  الشاعر 

القمرية، وهل يؤثر القمر عىل الحالة الشعرية؟
كّل  يف  حارض  كونّي  شعرّي  رمز  "القمر" 
استحضارها  يعرس  شتّى  صور  يف  الثّقافات 
جميعا يف هذا املقام. ولكن يف ما يخّصني، ليس 
يل قمر واحد بل أقمار، كّل قصيدة تحتفي بقمر 

بطرويس  صلة  له  ما  منها  أذكر  أقماري،  من 
املشحونة  لوركا  ألشعار  عاشق  فأنا  الّشعريّة. 
الفّذ حارض  الّشاعر  فالقمر عندهذا  بألف قمر. 
فهو  متناقضة.  صور  يف  أشعاره  جّل  يف  بكثافة 
للموت  أخرى  وتارة  العنيف  للحّب  يرمز  تارة 
وهو  الحامية.  للقّوة  وطورا  للجمال،  وأحيانا 
واملثلينّي  كالغجر  املهّمشني  يحمي  صديق  أيضا 
أهّم  من  رافدا  يمثّل  النّهاية  يف  وهو  والّسود. 
ومن  الحديث.  الّشعرّي  للمخيال  املغّذية  الّروافد 
الّطبيعّي أن أنهل من كّل هذه املصادر اّلتي أضيف 
النّور  بني  املتأرجح  الغامض  القمر  طابع  إليها 
والّظلمة، والكالم والّصمت... فكّل هذه األضداد 

تتفاعل بطريقة ال واعية يف قصائدي وتساهم يف 
إنشاء صور واستعارات تتكّرر من ديوان إىل آخر 
اّلتي  يّة  الرّسّ عىل نحو مستبّد لتكتب أسطورتي 

تبوح ببعض أرسارها من ديوان إىل ديوان آخر.
عالقة شعراء االندلس بالقمر ال تخفى بحكم 
ارتباطهم باملخيال العربي، من بينهم ابن زيدون 
والشاعر األندليس ابن خفاجة، وأنت تهم بكتابة 
الشعر باالسبانية، هل حاولت أن تستدعي تراث 
الشعر العربي األندليس من خالل هذه العناوين 

وتفرض هويتك كشاعر عربي؟
يف  بقّوة  حارضة  القمر  رمزيّة  أّن  يف  شّك  ال 
بصفة  واألندليّس  عاّمة،  بصفة  العربّي  الّشعر 
خاّصة. فهو رفيق العّشاق، وصديق سّمار الّليل. 
ولذلك نجده مّطرد الحضور يف املواضع الوجدانيّة 
امرئ  من  القديمة  القصائد  يف  سواء  والغنائيّة 
القيس إىل الحرصي صاحب "يا ليل الّصبُّ متى 
خفاجة  وابن  زيدون  ابن  أشعار  إىل  غده..." 
عنرص  فالقمر  واألزجال.  املوّشحات  وشعراء 
ترّسب  وقد  الكالسيكيّة.  الّشعريّة  للمدّونة  بان 
إىل املدّونة الّشعريّة الغربيّة اإلسبانيّة عرب قنوات 
والرتجمات  الرتوبادور  شعراء  منها  متعّددة 
هذه  ومن  األندلس.  يف  العربي  للّشعر  اإلسبانيّة 
الّشعراء  الكثري من  املدّونة املرتجمة تغذّى منها 
جيل  منهم  نذكر  الحديث،  العرص  يف  اإلسبان 
وبيدروساليناس،  وثرنودا،  لوركا،  )ويضّم   27
وألكسندر يبيثنتي...( وهذا الجيل يمكن اعتباره 
قمريّا من فرط حضور القمر يف أشعارهم بكثافة 
العربيّة  املتشابكة،  القنوات  هذه  وعرب  عجيبة. 
منها.  نهلت  ما  نهلُت  واإلسبانيّة،  واألندلسيّة 
املختلفة،  الّشعريّة  األنساب  كّل هذه  فأنا سليل 
فلعّل  أصواتهم.  من  صوتي  فصل  العسري  ومن 
كّل  ولكن  نفسها،  القصيدة  يرّددون  الّشعراء 
واحد ينشدها بنغمة جديدة. ونغمتي قد توّسلت 
بها  ألترجم  وأوزانها  اإلسبانيّة  الّلغة  بإيقاع 
مشاعري وكينونتي التّونسيّة. فالّشعر ال تحّده 
محّليات لغويّة، ألنّه بطبعه كائن مهاجر يحيى 
بالرّتجمة، وكطائر الفينيق يعود إىل الحياة كّلما 

أنشدته ألسنة أخرى.
أعمالك  حول  كثرية  جوائز  عىل  حصلت 
عن  وتكريمات  تتويجات  ننتظر  هل  الّشعريّة. 

دراساتك األكاديميّة؟
اإلبداع  تخّص  عليها  تحّصلت  اّلتي  الجوائز 

املجال  الحقيقة ال توجد جوائز يف  الّشعرّي. ويف 
األكاديمّي، ألّن يف الجائزة بعدا تنافسيّا بني عّدة 
الحقل  يف  موجود  التّنافس  ومنطق  متبارين. 
بالرّضورة  ليست  مكافأته  لكن  األكاديمي، 
جائزة، بل تكريم يكون يف أشكال شتّى كاالحتفاء 
بالباحث، أو بأعماله والتّنويه بها وإبراز قيمتها 
املعرفة  تجديد  يف  ودورها  املعرفيّة  أو  العلميّة 
بها. وقد جرى تكريمي عّدة مّرات من  والتّقّدم 
مّلا  والكوملبية  اإلسبانية  الجامعات  بعض  قبل 
عىل  أذكر  املحارضات.  بعض  إلقاء  إىل  ُدعيت 
 complutenseكمبلوتنيس جامعة  املثال  سبيل 
وكذلك   ،la corunaالكورونيا بمدريد،وجامعة 
 elالبوسكي وجامعة   ،huelvaهولفا جامعة 
يف  ببوغوتا   nacionalناثيونال وجامعة   bosque

وتقديم  الجامعات  لهذه  دعوتي  وأعترب  كوملبيا. 
دروس يف منابرها العلميّة واإلرشاف عىل رسائل 
جامعيّة فيها أو مناقشتها ألعظم تكريم يفوق 

كّل الجوائز.
الّلغة اإلسبانية  ملاذا اخرتت دراسة وتدريس 

دون غريها؟ ما اّلذي يشّدك يف هذه الّلغة؟
غرامي  يف  كبري  دور  الثّانوّي  للتّعليم  كان 
التّلميذ  كان  الوقت  ذاك  ففي  اإلسبانيّة.  بالّلغة 
العربيّة  جانب  إىل  يتعّلمها  واحدة  لغة  يختار 
ثالثة  لغة  اإلسبانيّة  اخرتت  وقد  والفرنسيّة. 
واألملانيّة  كاألنقليزيّة  أخرى  لغات  حساب  عىل 
املعاهد.  يف  آنذاك  تدّرس  كانت  اّلتي  اإليطاليّة  أو 
وقد يعود غرامي بها لتفاعيل الرّسيع بمفرداتها 
كدون  األدبيّة  روائعها  اكتشاف  ثّم  وجملها، 
صيغ  يف  باكرا  قرأته  اّلذي  لرسفانتس  كيخوته 
كامال  األصيل  النّّص  عىل  االطالع  قبل  مخترصة 
والتّشبّع به. وقد يكون للّشعر األندليّس اّلذي كنّا 
ندرسه آنذاك يف شعبة اآلداب يد يف إغرائي لالّطالع 
عىل العالم اإلسباني ثقافة وحضارة ولغة. وهي 
من الّلغات اّلتي تطّورت كثريا ونهلت يف تطّورها 
فلعّل  العربيّة.  األلفاظ  من  الكثري  املعجمّي 
اإلسبانيّة  الّلغة  العربيّة يف معجم  الّلغة  لحضور 
اإلسبانيّة واإلسبان  إىل  االنجذاب  نصيبا كبريا يف 
اّلذين التقى تاريخهم وتاريخنا يف محّطات كثرية 
بعضها معروف والكثري منها مازال طّي الوثائق 
املنسيّة  مضامينها  تعد  اّلتي  واملخطوطات 
العرب  بني  الثقافية  العالقات  كتابة  برضورة 
تأثريات  كّل  عن  بعيدا  علميّة  بروح  واإلسبان 

الشاعر واألكاديمي رضا مامي لـ»الشارع المغاربي« :

األرشيف األديّب الّتونيّس جمهول 
متاما ألّنه لـم يرتجم منه يشء

حاورته: هيام الفرشيشي
الشاعر رضا مامي هو أستاذ التعليم العالي بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة، وهو  أستاذ زائر 
ومحاضر في عدة جامعات من بينها إسبانيا، المغرب ومصر وغيرها. وله إشعاع دولي لم تلتقطه أضواء 

أعماله  عن  بمدريد  الدولي  الكتاب  معرض  بجائزة  مؤخرا  المتوج  وهو  تونس،  في  كاف  بشكل  اإلعالم 
الشعرية الكاملة، إضافة إلى جوائز أخرى مهمة وهي جائزة أودلفو باكير للشعر في 2013 ، جائزة ابن 

عربي لألدب، جائزة اسكريدويندو ودار النشر سيال بيجماليون.
لنا  كان  الدولية  المحافل  لتونس في  المشرف  والترجمة  وتمثيله  الشعر  رحلته مع  حول 

معه هذا اللقاء: 

منطق التّنافس موجود 
في الحقل األكاديمي، لكن 
مكافأته ليست بالّضرورة 
جائزة، بل تكريم يكون في 
أشكال شتّى كاالحتفاء 

بالباحث، أو بأعماله 
والتّنويه بها وإبراز قيمتها 

العلمّية أو المعرفّية 
ودورها في تجديد المعرفة 

والتّقّدم بها
***

تعديل زاوية الّنظر 
التّاريخّية المهيمنة 

في كتابة تاريخ 
الموريسكّيين كان من 

دوافعي الكبرى والواعية 
في االنكباب على دراسة 

بعض المخطوطات، 
منها المخطوط 9653
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إيديولوجيّة.

ترجمة  يف  اعتمدتها  اّلتي  املقاييس  هي  ما 
اإلسبانيّة؟  إىل  التّونيّس  الّشعر  من  منتخبات 
إىل  غاغو  باث  ماريا  خوسيه  ديوان  ترجمة  ويف 

العربيّة؟
إمكانيّة  يف  كثريا  أعتقد  ال  رصاحة،  بكّل 
لغة  إىل  األوىل  لغته  من  ونقله  الّشعر  ترجمة 
خاض  من  كّل  عند  معروف  وهذا  أخرى. 
الّشعر  فرتجمان  الّشعريّة.  الرّتجمة  تجربة 
هذا  ورغم  يشء،  كّل  الوصول  لغة  إىل  ينقل  ال 
أساسا  اإليقاعيّة  البنية  يطال  اّلذي  الخرسان 
الرّتجمة  فإّن  املحّليّة  الّشعريّة  الّلغة  وخصائص 
أجنحة  للّشعر  تهب  اّلتي  الوحيدة  الّسبيل  هي 
واألزمنة  والثّقافات  الجغرافيّة  للحدود  عابرة 
إىل(  )من...  االنتقال  هذا  املختلفة.  التّاريخيّة 
ترجمة  عىل  حثّني  اّلذي  وهو  النّهاية،  يف  ممتع 
الفصحى.  بالعربيّة  املكتوب  التّونيّس  الّشعر 
عنه  يعرف  ال  مغبون  شعر  أنّه  اكتشفت  فقد 
يف  كثريا  ذلك  حّز  وقد  تقريبا.  شيئا  اإلسبان 
نفيس. فكان املرشوع األّول هو ترجمة موسوعة 
مع  املعارص  التّونيس  الّشعر  عيون  من  منتقاة 
هو  إنجازه  أمكنني  ما  ولكن  طلبتي.  من  ثّلة 
ترجمة نصيب من أشعار الّشابّي عرفت انتشار 
الالّتيني  واألمريكّي  اإلسباني  العاملني  يف  واسعا 
أتبعتها  متتاليات،  طبعات  أربع  يف  نرشها،  إثر 
املعارص  التّونيّس  الّشعر  من  مختارات  برتجمة 
عرفت نفس الّرواج وحفاوة االستقبال. وقد أثلج 
ذلك صدري، ألّن أسماء الّشعراء التّونسينّي بدأت 
معها  ويتفاعل  اإلسباني  الّشعرّي  الحقل  تغزو 
بعض  وضعت  وقد  اإلسبانّي.  بالّلسان  القارئ 
مقياسان  منها  الّشعر  هذا  ترجمة  يف  املقاييس 
ورسالته  الّشعرّي  املضمون  احرتام  أساسيان: 
عند نقله، واحرتام خصائص الّلغة اإلسبانية عند 
نقل املعاني الّشعريّة. ويمكن أن أضيف مقياسا 
أخريا إىل الّسابقني وهو األصعب، ألنّني آليت فيه 
نفس  يف  الّشعريّة  املضامني  أبّلغ  أن  نفيس  عىل 
شعرّي جديد يحافظ عىل رونقه القديم. وها هنا 
تُطرح قضيّة أخرى: هل ترجمة الّشاعر للّشعراء 
أم  جديد  قصيد  منها  يتوّلد  ثانية  شعريّة  كتابة 
هو مجّرد نقل أمني تنخفض فيه حدود الخيانة 

إىل أدنى درجاته.
يف  املوريسكيّة  املخطوطات  يف  التّحقيق 
املكتبة الوطنيّة بمدريد، خاّصة املخطوط 9653، 
ما اّلذي يمكننا معرفته عن هذا املخطوط؟ وما 

هي دوافع هذا البحث؟
يتجّزأ  ال  جزء  املوريسكينّي  تاريخ  يعترب 
قد  التّاريخ  هذا  لكّن  األندلس،  تاريخ  من 
اإلسبان  من  الغربيّون  املؤّرخون  كتابته  توىّل 
وثائق  كتابته  يف  واعتمدوا  خاّصة،  والفرنسينّي 
وثائق  وهي  والكنيسة،  التّفتيش  محاكم 
املنهزم.  ال  املنترص  الّظافر  نظر  زاوية  تعكس 
أكثر من مائتي  املوريسكينّي قد خّلفوا  أّن  علما 
مخطوط تشتّت بني تونس وإسبانيا، وقد كتب 
وهي  األلخاميادو،  أو  األلخميّة  بالّلغة  أغلبها 
لقداسة  نظرا  عربيّة،  بحروف  اإلسبانيّة  الّلغة 
الحرف العربي اّلذي كتب به القرآن. ولعّل تعديل 
تاريخ  كتابة  يف  املهيمنة  التّاريخيّة  النّظر  زاوية 
والواعية  الكربى  دوافعي  من  كان  املوريسكينّي 
يف االنكباب عىل دراسة بعض املخطوطات، منها 
املخطوط 9653 اّلذي حّققته وكان يف اآلن نفسه 
دراسة  كان  اّلذي  الدكتورا  أطروحة  موضوع 
نقدية وألسنيّة لهذا املخطوط. ومن أبرز مضامني 
هذا املخطوط تصوير املوريسكّي لعذابات النّفي 
اّلتي  املوت  ومخاطر  والعذاب  التّنكيل  وظروف 
تعّرض لها. كذلك نجد يف هذا املخطوط مضامني 
املهجر  يف  املوريسكينّي  لتعليم  موّجهة  دينيّة 
أصول دينهم اإلسالمّي. ولم يخل هذا املخطوط 
الّشعر كان يف شكله  أدبيّة تضّمن  من مضامني 
عرصه  يف  اإلسباني  األدب  ملضامني  مطابقا 

الّذهبّي. وفوق كّل ذلك نجد هذا املحطوط زاخرا 
يف  الّرائج  املسيحّي  اإلسالمّي  الجدل  بمضامني 

تلك الحقبة.  
يف  ينته  لم  اإلسالم  بخصوص  الجدل 
إمارة  آخر  املسلمني وسقوط  اسبانيا رغم طرد 
اسالمية يف أواخر القرن الخامس  عرش وتهجري 
نظر  اىل وجهة  تحول  بل  ذلك،  بعد  املوريسكيني 
محمد  الرسول  حول  مرسحية  ذلك  من  فنية، 
من   هل   ، ثوريا  روخاس  ودي  موريسكي  بني 

إضاءات حول وجهة نظر هذه املرسحية؟
"الّشاعر املوريسكّي: سجال بني دي روخاس 
يتعّلق  االسم  خفّي  موريسكّي  وكاتب  ثوريّا 
عنوان  هو  محّمد"  الّرسول  حول  بمرسحيّة 
املرسحيّة اّلتي حّققتها من مخطوط أّلفه شاعر 
موريسكّي مجهول يف أوائل القرن 17م. صّدرناه 
فرتة  يف  ظهرت  مرسحيّة  وهو  نقديّة.  بدراسة 
املرسح  سيّما  ال  اإلسبانّي،  األدب  فيها  ازدهر 
دفاع  املرسحيّة  هذه  مثّلت  وقد  منه.  الّشعرّي 
محّمد  والّرسول  اإلسالم  عن  املوريسكينّي  أحد 
ورّده عىل مزاعم الخصوم من األدباء املسيحينّي 

املعادين لإلسالم واملسلمني والّساعني إىل تشويه 
النّهاية  يف  وهي  منهم.  والنّيل  الّرسول،  صورة 
مرسحيّة تظهر مقاومة املوريسكينّي لالضطهاد 
لكّل  وتصّديهم  للمسلمني  املسيحّي  اإلسبانّي 
اإلسالمّي  الفكر  أصول  اجتثاث  محاوالت 
والتّنكيل باملسلمني. كّل ذلك قد دار يف إطار جدل 
دينّي متشنّج حاّد يف أواخر القرن 16م وبدايات 

القرن 17م.
العربي  األدب  عن  مقاالتك  جمع  تنوي  هل 

واألدب اإلسباني واألدب املقارن يف كتاب؟
لم يحن الوقت لجمعها بسبب توّزع جهودي 
مازالت  وهي  املذكورة،  املجاالت  تلك  يف  البحثيّة 
البحث  ديناميكيّة  تتطّور وتتغرّي وتتجّدد بحكم 
األدبيّة  فاملعطيات  األدبّي.  املجال  يف  األكاديمّي 
إبداعا ونقدا متغرّية باستمرار، والجمع يقتيض 
جهودا إضافيّة لتعديل ما كتب وتنقيحه. أضف 
إىل ذلك أّن مشاريعي املقبلة تستغرق وقتا كثريا 
وتؤثر  املكتوب  جمع  يف  التّفكري  تمنع  وجهودا 

إنجاز ما لم ينرش بعد.  
وأمريكا  إسبانيا  يف  ندوات مهّمة  شاركت يف 
الالّتينيّة. ما هي الّصورة اّلتي رّسختها كشاعر 
وأكاديمّي ومرتجم قادم من الّضّفة الجنوبيّة من 

املتوّسط؟
النّدوات  تلك  يف  أشارك  وأنا  أشعر  كنت 
شبه  أو  مجهول  بلد  من  اآلتي  الغريب  بغربة 
آدابه  عن  تقريبا  يشء  عنه  يعرف  ال  مجهول 
معرفة  الحال،  بطبيعة  ثقافته.  وخصوصيّات 
اإلسبان بالثّقافة التّونسيّة أفضل من الكوملبينّي 
األرشيف  أّن  غري  الجغرايفّ.  قربهم  بحكم  مثال، 
األدبّي التّونيّس مجهول تماما ألنّه لم يرتجم منه 
شيئا، ولم نفعل شيئا للتّعريف به يف تلك الّربوع 
منصبّة  جهودي  كانت  ولذلك  البعيدة.  واألقاليم 
خالل العقد املايض عىل التّعريف بأدبنا التّونيّس 
بني  جمعت  كثرية  وملتقيات  ندوات  بتنظيم 
واإلسبان  التّونسينّي  والكتّاب  واملفّكرين  األدباء 
من  وكذلك  مختلفة،  إسبانيّة  ومدن  تونس  يف 
اّلتي  األكاديميّة  واألعمال  الرّتجمة  جهود  خالل 
أنجزها طلبتي ومن شأن هذه البحوث الجاّدة أن 

تعّمق معرفة العالم اإلسباني بأدبنا.
تنطلق من بادرة ذاتية لرتجمة األدب والّشعر 
بعض  ونّظمت  إليها،  أو  اإلسبانيّة  الّلغة  من 
املجهودات  هذه  تكفي  هل  تونس:  يف  النّدوات 
سلطة  من  ودعما  تشجيعا  لقيت  وهل  الّذاتيّة؟ 

اإلرشاف الثّقايف واملؤّسسة األكاديميّة؟
فرديّة  ومازالت  مجهوداتي  كانت  لألسف، 
وتتّسع  لتستمّر  يدّعمها  ما  تجد  لم  محدودة 
أن  يفرتض  اّلذي  اإلسرتاتيجّي  التّشجيع  من 
واألكاديميّة  الثّقافيّة  املؤّسسات  به  تضطلع 
مستمّرا؟  الوضع  هذا  سيظّل  متى  فإىل  ببالدنا. 
والحال أّن الجسور الثّقافيّة بني تونس وإسبانيا 
تنتظر  وال  سنوات،  منذ  الّسبيل  لها  مّهدنا  قد 
اإلرشاف  سلطة  بتدّخل  رسعتها  نسق  تغيري  إىل 
الثّقايفّ من ناحيّة، وسلطة البحث األكاديمّي من 
ناحية أخرى. فما نصبو إليه هو تعزيز املبادرة 
منّظم  وطنّي  مرشوع  إىل  وتحويلها  الّشخصيّة 
اآلخر  عىل  الثّقايف  االنفتاح  إسرتاتيجيّة  يخدم 
الّضيافة بما تحمله  بلد  اّلتي عرفت بها تونس، 
الّلساني  والتّعّدد  الفكرّي  التاّلقح  معاني  من 

والتّواصل الثّقايفّ.
الوطني  واملعهد  بينك  تعاون  هناك  هل 

للرّتجمة يف تونس؟
طيّبة  املؤّسسة  هذه  عىل  باملرشفني  عالقتي 
ألّن أغلبهم من زمالئي، وباملناسبة أثّمن جهودهم 
وما أنجزوه من مشاريع قيّمة، راجيا أن يقرؤوا 
تتّسع رقعتها  بدأت  اّلتي  اإلسبانيّة  لّلغة  حسابا 
يف املؤّسسات التّعليميّة الثّانوي منها والجامعي، 
وفكره  التّونيّس  األدب  ترجمة  إىل  والحاجة 
يف  النرّش  دور  بعض  أّن  خاّصة  ماّسة،  أصبحت 
إسبانيا مستعّدة الستقبال ما يمكن أن يرتجم إىل 

الّلغة اإلسبانيّة من هذا األدب وفكره.

ما أمكنني إنجازه هو 
ترجمة نصيب من 

أشعار الّشابّي عرفت 
انتشارا واسعا في 
العالمين اإلسباني 

واألمريكّي الاّلتيني إثر 
نشرها، في أربع طبعات 
متتالية، أتبعتها بترجمة 

مختارات من الّشعر 
التّونسّي المعاصر عرفت 

نفس الّرواج وحفاوة 
االستقبال

 مخطوط 9653 الّذي 
حّققته يتضّمن تصوير  

الموريسكّي عذابات 
الّنفي وظروف التّنكيل 

والتعذيب ومخاطر الموت 
الّتي تعّرض لها. كذلك 
نجد في هذا المخطوط 
مضامين دينّية موّجهة 

لتعليم الموريسكّيين في 
المهجر أصول دينهم 

خّلف الموريسكّيون 
أكثر من مائتي مخطوط 

تشتّتت بين تونس 
وإسبانيا، وقد كتب 

أغلبها بالّلغة األلخمّية 
أو األلخاميادو، وهي 

الّلغة اإلسبانّية بحروف 
عربّية، نظرا لقداسة 

الحرف العربي
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جّدات بال مثيالت
 د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

1 - حكاية مخطوط
النسيج  داخل  مسائية  له  جولة  يف 
التونسية  املدن  بإحدى  العتيق  العمراني 
الجديد”  “باب  عن  أعرض  التاريخية 
“الربض  عىل  ومال  السعيّد”،  و“ساباط 
بابه  من  البلد  فدخل  الّربط"   " أو  القبيل” 
ذائع الصيت " باب الجنائز"، إحدى العالمات 
مجّمعات  أهم  من  وواحد  للمدينة  الزمنية 

ذاكرتها الجمعيّة.
و”بطحاء  شماله  عىل  “املالسني”  ترك 
ونظر  الربادعية”،  و”بطحاء  التوتة”  تحت 
عن بعد فالح له “باب املدينة” ويدعى أيضا 
" باب السوق" أو أطالل منه تكسوها غيوم 

ذاكرة ضاربة بعمقها يف الظالل،
كربياء  يف  مرتبعة  “القصبة”  له  وبدت 
القالع الحصينة، تطل من أعىل هضبة “عني 
عبّاس"  ابن  "مرج  كامل  عىل  الشمس” 
عىل  وشما  املنيس”  “برج  له  وبدا  الساحر، 

صدر الزمان، وشما منسيا يأبى النسيان.
كان  حيث  الحوكية”  “بسوق  يمّر  هل 
منهم  البعض  يف  حوكية  الحرير:  حاكة 
وحرايريّة يف البعض اآلخر، و”باب سويقة”، 
معفاة  هناك  كانت  صغرية  سوق  إىل  نسبة 
من املكس واألداء، أم يميض إىل “باب العني”؛ 
باردو،  إىل  هناك  من  وينحدر  و”املكمدة” 
دلنيس”  و”بري  الرّي  بنت  سواني  حيث 
ورسايا  القرص  وجامع  سبانيول  وسانية 
سيدي سليمان مقّر إقامة البايات املوسمي 
الصيفي، و" املحّلة" عىل مرمى حجر منها، 
متنقال  الباي  عسكر  ذكرى  من  أثر  وبها 
لجمع  الرقبة"  قاطع   " حتى  الجبل"   " إىل 
أو  والعقال"،  بالشكال   " األهايل  من  املجبى 

منرصفا إىل "بوسديرة" عىل ضفاف مجردة 
حيث كانت تنعقد كربى أسواق "بّر فريقيا" 

السنوية؟
تردد قليال ثم قّرر أن يعّرج عىل األسواق: 
- “سوق العطارين”، حيث تباع مختلف 
كماء  الرياحني  من  املستقطرة  املياه  أنواع 
والعطور  الياسمني  وماء  الورد  وماء  الزهر 
والعنرب  والبخور  والجاوي  والوشق  والطيب 
األصباغ  رضوب  ومختلف  القماري،  وعود 

مثل الحنّاء، والحرقوس،
يباع  حيث  القماش"  “فسوق   -
السوستي  والربنس  الحرير  السفساري 

و"امللف" و"الطفطة" و"املختّم" و"املطّرز" 
والشاشية  والكتّان،  و"القرمسود"، 
ومريولها  وبلوزتها  جدتك  وفوطة  القرمز 
"الفضيلة" وتقريطتها الحرير و" الشّعالة" 
أيضا، و"شانها" ، و" الشدود" و" الشمايل". 
تردد من جديد وقد قرر الوصول إىل “باب 
فيهم  قال  الصلحاء  من  سبعة  السبعة”: 
اإلمام  املنزيل  محمد  أظنّه  الشعراء،  بعض 

)ت1832(، يف إحدى " مدحاته":
ونورهم  ـُـــود  كاألُس الرقوُد  والسبعُة 

كزهر له وقت الربيع ابتساُم
كذاك الّدرُر السبعُة األنجُم الُوَرعاء َسَمـوا 

وَحَمـوا من بالهاِن يُسام
لها  كان  قديمة  لديانة  أرباب  سبعة  أم 

عظيم الصيت يف أفريكا الربوقنصلية:
bonchor, vihinam, macurgum, 

macurtam, varsissima, matilam, iunam?
وفندق  اللفة”  بـ”سوق  يجتاز  هل 
"رحبة  عرب  النحاس”  “بسوق  أم  الجرابة 
القالل" حيث مختلف أنواع الخزف والفخار؟ 
ويضطر إىل املرور بـ”حومة األندلس” حيث 
الصالح  الويلّ  املغراوي  إمحمد  سيدي  ربض 
املخزن"،  عائالت   " كربيات  إحدى  ومعقل 
وحيث أيضا باب الحومة التاريخي املهدوم؟

***
أخريا قرر االنعطاف عرب مسلك آخر:

يبق  ولم  رسمها  غاب  قديمة  سوق 
إسمها،

كبار  من  بها  صادف  من  بعض  سأل 
لم  السؤال؟  وكّرر  سأل  إسمها،  عن  املدينة 

يجبه أحد؟
قال إنها كانت تُسّمى “سوق الزنايدية”،

لم يعرف أحد للتسمية معنى،
بإصالح  عالقة  ذات  التسمية  إّن  قال 
والقارابيالت  واملكاحل  البنادق  األسلحة، 
بمدينة  السالح"  مثل "سوق  تماما  تحديدا، 
تونس، الزنايدي هو الذي يصلح زناد البندقية 
التي تطلق بالصّوان وربما صنعه. وقد كان 
زنايدي واحد ولذلك أسس  أكثر من  باملدينة 
البنادق  أزناد  لصناعة  سوقا  الحرفة  أرباب 

واالتجار فيها. 
فجأة انربى الحاج صالح قائال: “إي نعم 
زنايدي”.  كان  قزبار  إبراهيم  والد  صحيح، 
يصنع  جعايبي"   " نفسه  الوقت  يف  وكان 

رسايري"  و"  فوهتها،  أي  امُلكحلة  جعبة 
املكحلة"  أبرع منه يف صناعة " رسير  ليس 
معناها  العاقب متاعها" وقد كان يفعل ذلك 

من خشب الجوز.
هو  “صحيح،  الباري:  عبد  يس  وأردف 
معّلم   " الحرفة:  بهذه  عرفناه  زنايدي  آخر 

زنايدي".
***

املشاركون  وازداد  النقاش  شهية  فتحت 
قارعة  عىل  مفتوحا  نقاشا  وكان  فيه، 

الطريق.
جاءت سرية العالم محمد التواتي املتوىف 
وانطلق   ،1031/1621 عام  املدينة  بهذه 
الحديث عن مؤلفاته: فقها وأدبا ولغة وعلم 

كالم.
الزين  أحمد  الكربى فّجرها يس  املفاجأة 
عىل  عّقب  مّلا  الرقيق  الدافئ  الناعم  بصوته 
الكالم،  كل  فوق  وقعها  كان  بأفعال،  كالمه 

قال:
“ُغنية  بينها  من  مؤلفاٍت  للتواتي  إّن 
الراغب وُمنية الطالب” و”الشواهد الشعرية 
العربية” و” رشح المية  التفّرس يف  أراد  ملن 
األفعال” و”الخرب يف معرفة عجائب البرش”، 
الكبري  األخرضي  “رشح  بعنوان  ومخطوط 
يف الفقه"، ومخطوطات جميعها محفوظ يف 

املكتبات العائلية.
دكانه  إىل  االنعطاف  يف  استسمح  ثم 
زاوية  يف  القماش"  "سوق  داخل  املركون 
هناك عند منعطف الزقاق ليجيء بمخطوط 
وانربى  جميل،  مغربي  بخط  منسوخ  أنيق 

قائال ؛
معرفة  يف  البيان  “ُعمدة  لك:  هدية  هذا 
رشح  عىل  تعليق  وهو  األعيان”،  فروض 

املخترص لعبد الرحمان األخرضي.
نفائس  إىل  يضاف  آخر  نادر  مخطوط 
التاريخية  املدينة  هذه  خزائن  مخطوطات 

ومكتباتها العائلية.
ننادي  كنّا  هكذا  إحميدة،  يس  لك  شكرا 
ما  وعىل  العوايض،  الزين  أحمد  الشيخ 

اختصصتني به من ثمني الهدايا.

2 - الختمة المهاجرة !!!

القرى  بإحدى  كان  القريب  باألمس 
ختمة  عن  عبارة  هو  مخطوطا،  يتصفح 

وقف حبيبة نورية: 50 هكتارا عىل 6 من طلبة 
العلم منهم 5حزابة والسادس شيخ عليهم.

"ُعمدُة البيان يف معرفة ُفروض األعيان" فقه. مخطوط خاص.

دّرة جماليّة نادرة: مصحف 1/1، الرسم: عثماني، القراءة: ورش، الخط: مغربي، املسطرة: 11/11، األوراق 312، القطع: صغري، التسفري: جلد.

من المحكّي التراثي :
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 )30( ثالثني  من  متكونة  الكريم  للقرآن 
جزءا كانت موضوعة يف صندوق خشبي اُِعّد 
الختمة،  هذه  أنيقة  هي  كم  لذلك،  خصيصا 
وكم هو باذخ تسفريها: تجليد تونيس مميز 
بتأثريات عثمانية واضحة، ثالثة اُُطٍر متوازية 
جلد  املزخرف،  البُنّي  الجلد  من  غالفا  توشح 
صقيل تتوسطه رصيعة محورية تتفرع عنها 

تعليقتان منفذتان عموديا بالزخرفة ذاتها.
***

الناسخ  إسم  التحبيس:  نص  عن  بحث 
وتاريخ  امُلحبّس  وإسم  النسخ  وتاريخ 
التحبيس وُمحرر الُحبسية يف تسعة وعرشين 
)29( جزءا، كل جزء منها يتكون من حزبني، 
ولكن عبثا، فقد نزعت من األجزاء كلها ورقة 
املستهل والغاشية أي الورقة األوىل واألخرية 

من املخطوط.
ساورته بعض الشكوك ألن األجداد حينما 
أو األختام أو غري  كانوا يُحبّسون املصاحف 
ذلك من الكتب عىل الجوامع واملدارس كانوا 

يفعلون ذلك عن طريق العدول؟!
التحبيس  نّص  عىل  حرصهم  يوازي  وال 
سوى حرصهم عىل نّص الوديعة، وهل يكون 
الثواب  كسب  يف  ورغبة  وديعة،  بال  تحبيس 

واألجر.
ال وديعة وال نص تحبيس!!!

***
جزء  يف  التحبيس  نّص  عىل  عثر  أخريا 

واحد،
وجه  عىل  مكتوبا  كان  ألنه  النّص  بقي 
النص  من  جزء  معها  نُزع  نُزعت  إذا  ورقة 

القرآني،
هذه مفاجأة أوىل.

املفاجأة الثانية أذهلته حقا:
املِحبّسة هي محبوبة بنت الشيخ محمد 

النوري:
واحدة  من  املنحدرات  السيدات  إحدى 
العريقة،  التونسية  املدن  إحدى  عائالت  من 
وكريمة الشيخ محمد النوري بن حسني أحد 
التاريخي  املعقل  الكبري  الجامع  أئمة  كبار 
التي  العتيقة  املدينة  بهذه  املالكي  للمذهب 
أطلق عليها القدامى لقب الباذخة، وسّماها 
الرومان مدينة الرخاء والكرم، وعّدها العرب 

الغذائية، ووسمها  إفريقية" وسلتها  "ّهرّي 
كبار  أحد  ونعتها  بالفاخرة  صلحائها  أحد 

علمائها باملحروسة. 
حّمادي  العدل  هو  الُحبُسية  محرر 
بن  عمر  وجليسه  شقيقها،  وهو  النوري، 

صالح، أحد قدماء عدول البلد.
امُلحبّس عليه: وهنا اإلشكال الكبري،

“الزاوية الرحمانية الكائنة بحومة سيدي 
بوعنبة داخل باب أبي طاعة من البلد حيث 
رضيح الشيخ املتويٌل أبي عبد الله محمد بن 

أحمد القسطيّل”:
أي  التحبيس،  نّص  يف  حرفيا  جاء  هكذا 

زاوية القسطيل بتلك املدينة األم ؟؟؟ !!!
ربيع  شهر  أواسط  التحبيس:  تاريخ 
الثاني سنة 1286 للهجرة/ جوان 1869 أي 
ال  عمرها  جاملة،  كاملة  وهي  الختمة،  أن 
يقل عن  مائة وثالثة وخمسني )153( عاما.

"يا حرسة عىل زمان بوعنبة"

***

بداخله  إال من صدى صوت  ظل صامتا  
كان يرّدد:

من رّحل هذه الختمة من املنشأة الروحية 
األوىل التي ُكتبت من أجلها؟

 وما الذي رّحلها؟
ويف أية ظروف؟

أهي الحرب و”الهّجة” والرطوبة واملطر؟ 
أم هي أيادي البرش؟

به  ينعت  أن  يمكن  دقيقا  يجد وصفا  لم 
هذا “الرتحيل”.

والدليل  قديم  تاريخ  إىل  يعود  “الرتحيل” 
عىل ذلك وجود إسم كتب بخط عتيق هو إسم 
بغري  الختمة،  هذه  ملكية  إليه  انتقلت  من 
وجه حق طبعا ألن ما يُحبّس عىل مؤسسة 
العرص  أعراف  بحسب  علمية،  أو  روحية 
وقوانينه، ال يقع التفويت فيه بأي وجه من 
الوجوه حتى وإن كان عىل وجه الهدية، هذا 
بن  حسني  الحاج  بن  بوجمعة  إسمه  املالك 

الحاج عبدة بن املؤدب، أحد مشايخ الرتاب.
تُرى من هو الفاعل؟

النفيس   تُرى من فّوت يف هذا املخطوط 
لشيخ الرتاب؟ 

أهو أحد األحفاد أم هو شيخ حّزاب؟
اللغز يبقى قائما، وال جواب.

ابن  إليه  ذهب  ملا  خالفا  مؤكدا،  بات  ما 
األبّار قديما، أّن األمر ليس متعلقا " باملطر" 

وإنما هي قطعا أيادي البرش؟

***
يكن  لم  بالتحبيس  القائمة  السيّدة  إسم 
ما كان  ألفًة  إزاءه،  بأُلفة  أحّس  غريبا عنه، 

لها أن تدعه عىل الحياد،،، 
محبوبة نورية؟ محبوبة نورية؟ محبوبة 

نورية؟ ترى من هي؟
له  والحت  فجأة،  الرابط  الخيط  له  الح 
ارتبطت  الالتي  الفضليات  السيدات  سلسلة 

بأسمائهّن األوقاف العلمية والروحيّة:
 من فاطمة الفهرية،

إىل عزيزة عثمانة،
إىل عائشة يوسفية،
إىل فاطمة املرابط،،،

حوايل  حبّست  أنّها  نوريّة  لحبيبة  وتذكر 
خمسني )50( هكتارا، عىل “ستة )6( طلبة 
خمسة  منهم  العظيم،  القرآن  َحَملة  من 
حّزابة، والسادس شيخ عليهم، يقرؤون كل 

يوم حزبني بزاوية جّدها”.

***
وعادت به الذاكرة إىل التساؤل من جديد:

تاريخيا، متالشيا يف  املرأة،  دور  كان  هل 
فعاليات مجتمعها؟

أم كان لها دور ما ضمن هذه الفعاليات؟
ما طبيعة هذا الدور؟

 وما هي أهميته وحدوده؟
تجاوزه  أم  االستهالك  عىل  اقترص  وهل 
عليها  واإلنفاق  املؤسسات  إنشاء  إىل 
وربما  بها  تتفّرد  بأوقاف  واختصاصها 
حجبتها  أخرى  أدوار  إىل  كله  ذلك  تجاوز 

الثقافة الذكورية وغيّبتها؟
رحم الله الجّدة محبوبة نورية ومثيالتها.

جّدات بال مثيالت.

آثار وتراث

من أوقاف زاوية الحاج ميالد الرشيف، تحبيس فاطمة بنت يحيى الزاوي وابنها الحاج عثمان بن 
الحاج أحمد سليم، 1875.

صورة تتحّدث

الكبير  الجامع  محراب 
 1758 سنة  بني  بصفاقس 
وفيه أبيات شعرية من كالم 
الغراب  علي  الحسن  أبي 

يقول فيها: 

ته يا صفاقس و افتخر طول 
المدى

العديم  بمسجدك  عجبا 
مثاله

سيما بمحراب تكامل حسنه
و يزيد في نظر اللبيب جالله

المعلم  به  المنيف  أبدى 
طاهر

ما رق من نقش و راق جماله
حتى تكامل قلت فيه مؤرخا

انتهى  مسجدك  محراب 
إكمال

عن زاهر كمون

محراب الجامع الكبير بصفاقس
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29 الشارع الثقافي
قراءة في كتاب

تندرج الرسائل ضمن ما يعرف باألدب الشخص، وهو األدب 
ما  وعادة  حواجز،  دون  النفس  عن  والحديث  البوح  عىل  القائم 
ينتهك كثريا من قواعد السلوك االجتماعي واملستقرات القيمية، 
والدقة،  بالرتابة  املهووسة  وتجنيساتها  كذلك  الكتابة  وقواعد 
الشخص  األدب  فإن  ولذلك  سلفا،  مقرر  هو  ما  حسب  والسري 
أو عىل  للكاتب  أنواعه يسعى لرسم صورة صادمة  عموما بكل 
أو لغرابة قد  إليه لطرافة ما يقول  النظر  األقل يحاول أن يلفت 
تبدو بطريقة الكتابة أو موضوعها أو كلها معاً. من هنا يكتسب 
هذا النوع من الكتابة أهميته؛ ألنه يحمل بذور التمرد، ويكشف 
األدب  من  النوع  هذا  أثار  ما  وكثريا  للكاتب،  املخفي  الوجه  عن 

إشكاليات سياسية أو دينية أو اجتماعية أو ثقافية.
والرسائل بني األشخاص تستولدها الحاجة، بحيث ال تكون 
واملستقبل،  املرسل  املتكاتبني،  للطرفني  ومالذا  طريقة  إياها  إال 
وهي حاجة غري مرتبطة بظروف معينة، أو مقترصة عىل وقت 
الطويلة  الرسائل  إىل كتابة  الناس يحتاجون  زال  آخر، فما  دون 
تكون  ولن  متواصل،  وبشكل  بحرية  أفكارهم  عن  للتعبري 
التكنولوجيا عائقا حقيقيا الستمرار كتابة الرسائل؛ فالناس ال 
للرد بشكل رسيع  أجهزتهم  أمام  الوقت  يكونون متاحني طوال 
عىل ما يأتيهم من رسائل قصرية، إضافة إىل أن الحوار البيني عىل 

رسائل »التشات« ال تأخذ صفة الرسالة إال من باب 
إلكرتونية  نافذة  عرب  يتحاوران  فالطرفان  املجاز، 
الحقيقي  التوصيف  أرى- هو  ما  بالكتابة، هذا- يف 
لذلك، أما الرسائل بمفهومها العام بعد تجريدها من 
االرتباط بالوسائل القديمة: القلم والورقة واإلرسال 
عرب الربيد العادي، تظل محافظة عىل أهدافها ومربر 
وجودها كفّن مكتوب مرتبط بتلك الحاجة النفسية 
املتطورة؛  ووسائلها  التكنولوجيا  تلِغها  لم  التي 
ظل  يف  كتابتها  عن  ينقطعوا  لم  األدباء  فإن  لذلك 
الكثافة،  بهذه  االجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار 
ولن ينقطعوا كما قد يتوهم بعض الكتّاب، بل ربما 
كانت هذه الوسائل أكثر تشجيعا ملا توفره من رغبة 
يف الحديث بحرية، والتأكد من وصول تلك الرسائل، 
صغرية  يغادر  »ال  العالم  هذا  ألن  ضياعها،  وعدم 

الكثري من األدباء وظفوها  وال كبرية إال أحصاها«، وعليه، فإن 
للتعبري عن أفكارهم، ولم يضعوا يف اعتبارهم تكنولوجية اللحظة 
من عدمها. وأغلب الظن أن من يكتبها ويف ذهنه أن يثبت قدرته 
عىل كتابتها رغما عن أنف التكنولوجيا يقع يف محظور التصنع، 

واستغباء القراء، وخديعة النقاد.
ضمن هذه الظروف املوضوعية والوسائل التكنولوجية، ولدت 
يف  املجموعة  بشري  وصباح  السلحوت  جميل  الكاتب  »رسائل« 
كتاب بعنوان »رسائل من القدس وإليها« التي تحمل العديد من 
األسئلة واإلشكاليات الفنية التي تحيل الدارس إىل هذا النوع من 
األدب؛ وأعني بذلك »األدب الشخص«، عىل مستوى تقنيات كتابة 
الرسالة، كونها فرعا من هذا األدب. ومعرفية يف ما يتصل بهذه 
من  الكاتبني  لكال  ترسمه  ما  أو  معارف،  أو  أفكار  من  الرسائل 
بناء  الرسالة  القارئ من هذه  الذي يتوقعه  صورة ضمنية، وما 
عىل ما استقر من كالسيكيات كتابة الرسائل بني األدباء، السيما 

عندما تجمع الرسائل بني كاتب وكاتبة.
يذّكر هذا الكتاب وما فيه من مادة بجملة من كتب الرسائل 
زيادة،  ومي  جربان  خليل  كجربان  الكتاب  كبار  بني  املتبادلة 
إىل  كافكا  فرانز  رسائل  وعامليا  املعداوي،  وأنور  طوقان  وفدوى 
والقائمة تطول يف  آرندت ومارتني هيدغر،  ميلينا ورسائل حنة 
برسائل  تذكر  زمنيا-  قريب-  حد  وإىل  الكالسيكي،  الجانب  هذا 
محمود شقري وحزامة حبايب، وما تبادله إلكرتونيا الكاتب نازك 
عام  الرمالوي  نزهة  املقدسية  الكاتبة  مع  الله-  رحمه  ضمرة- 
يف  الرسائل  هذه  الرمالوي  الكاتبة  ونرشت  رسائل،  من   2018

صفحتها الشخصية الفيسبوكية بتاريخ: 15 يوليو 2018.  

الفيض  هذا 
الكالسيكي  الكتابي 
تقنيات  صنع  ما  هو 
كتابة الرسائل املتبادلة 
عندما  الكتّاب  بني 
يختلفون جنسا؛ كاتبة 
الرسائل  عدا  وكاتب، 
كاتبني؛  بني  الجامعة 

فدوى  كرسائل  كاتبتني  أو  درويش،  ومحمود  القاسم  كسميح 
طوقان إىل ثريا حداد، ويف كل ذلك ثمة رشعية لالختالف بني هذه 
الرسائل؛ تبعاً الختالف طريف العالقة من حيث الجنس أوال، ومن 
عالقة  أم  معرفة  مجرد  أم  صداقة  أكانت  العالقة،  طبيعة  حيث 
بني  غرام  رسائل  أنها  أم  الصداقة  عالقة  عن  متطورة  غرامية 
كاتب عاشق وكاتبة معشوقة، وقد تكون عاشقة أيضا كرسائل 

حنة آرندت وهيدغر عىل سبيل املثال.
املناسب  املناخ  إليجاد  تؤسس  التي  هي  العالقات  هذه 
هو  التطفل  يكون  وقد  كلها،  الرسائل  هذه  لوالدة  والطبيعي 
إىل  يوسا  فارغاس  ماريو  رسائل  يف  الحال  هو  كما  لها  الداعي 
»أديب«  عىل  يوسا  فيها  يرّد  التي  الرسائل  هذه  شاب،  روائي 
متطفل باحث عن إجابات أدبية ملا يقلقه من أسئلة وهو يف بداية 
راينر  النمساوي  الشاعر  مع  أيضا  حصل  وكما  األدبي،  طريقه 
ماريا ريلكه والشاعر األملاني هرمان هيسة يف »رسالة إىل شاعر 
أرادا االستيضاح  شاب«، حيث يرّد كالهما عىل شاعرين شابّني 

حول قضايا الشعر واألدب.
لها من مربر  بد  ال  الرسائل  نشأة  ظروف  كل  حال،  أية  عىل 
سيصبح  اللذين  طرفيها  بني  كتابتها  فتيل  إلشعال  منطقي 
كالهما مرسال ومرسال إليه، إما أن يكون هذا املربر وجدانيا أو 
موضوعيا، هذا الظرف الطبيعي غري موجود يف رسائل السلحوت 
العفوي  كتابتها  مربر  إىل  الرسائل  هذه  افتقرت  إذ  وصباح، 
الشيخ جميل يف رسالته  املنطلق من حاجة حقيقية، وما كتبه 
يعرف عنها  امرأة هو ال  يعد سببا كافيا القتحام عالم  األوىل ال 
شيئا حتى لم يكن يرى وجهها بشكل كامل الذي غطته القبعة 

كما قال، فما الداعي للمبادرة لكتابة رسالة المرأة ال يعرفها، وال 
يعرف اسمها الكامل، وال من أين هي، وال إن كانت تكتب أم ال، 
بل إن ما يسوقه السلحوت من سبب لهو محض تطّفل، واقتحام 
لعالم امرأة استطاع عن طريقة معارفه وعالقاته أن يحصل عىل 

بريدها اإللكرتوني ليكتب لها رسالة ويبادر إىل ذلك.
تبع هذا االقتحام تردد صباح بشري، يف الرد، وتهيبها من هذا 
التورط يف كتابة رد عىل شخص تقرأ له، ولكن ال داعَي- كما يفهم 
من بني السطور- ملراسلته، لكن عىل ما يبدو أعجبتها الفكرُة/ 

اللعبُة ودخلت يف هذه املغامرة التي أنتجت هذه الكتابات.
هذه الكتابات التي تبدو عىل شكل »رسائل« أيضا بعيدة عن 
العفوية املطلقة التي تحركها الرغبة النفسية يف الكتابة لشخص 
ترتاح له وتريد أن تفضفض له، إذ إن الرسائل بني األدباء لها هذا 
الطابع، الحديث البيني العفوي، والحديث بحرية مطلقة، بعيدا 
كتابات  هذه  بدت  كالهما.  قال  كما  السياسية  التوجسات  عن 
أعيد  ولو  الرسالة  لقالب  أخضعت  رسائل  شكل  عىل  مصنوعة 
ونهاياتها  املقحمة،  بداياتها  من  للتخلص  الكتابات  تلك  تحرير 
الجاهزة اململة لخرجت تلك الكتابات مقاالٍت صحفية أو ذاتية ال 
أكثر وال أقل، فهذه الكتابات لم تنتجها ذهنية خاضعة يف الالوعي 
كتابتها  بعد  ما  مرحلة  يف  وتشكلت  صنعت  إنما  رسالة،  لكتابة 
العفوية  هذه  بدت  لقد  رسالة،  شكل  عىل 
رسائل  يف  املثال  سبيل  عىل  تماما  واضحة 
اللغة، إذ لم  الرمالوي وضمرة حتى يف طبيعة 
العامية  استخدام  من  غضاضة  ضمرة  يجد 
الصدق  عليها  أضفى  ما  الرسائل،  ثنايا  يف 

والعفوية املطلقة. 
وصباح  السلحوت  رسائل  جعل  األمر  هذا 
يجد  لم  فهو  القارئ،  تضليل  من  نوع  فيها 
يف  إال  يجده  لم  وخصوصيا  خاصا  شيئا  فيها 
أعاد  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  الرسائل،  هذه 
السلحوت ما كان أنتجه من أفكار يف مقاالته 
لقرائه  جديدا  يضف  ولم  ورواياته  وكتبه 
تدوير  إعادة  إال  الكتابات  فما هذه  ومتابعيه، 
الكتابات  لتكاثر  إال  الهدف؛  من  خاٍل  معريف 
وتراكم عددها؛ ما دام هناك نارش مستعد ليطبع للكاتب أغلب 
كتبه كما يالحظ القارئ يف أن أغلبها صادرة عن مكتبة كل يشء 
يف حيفا، إذاً فهي فرصة سانحة إلنتاج كتاب مشرتك عىل شكل 

رسائل متأثريْن بغريهما.
السابع  اليوم  ندوة  طرحته  عما  بعيدة  املسالة  أرى  ولست 
إعالناً  ونرشت   ،2017 عام  الرسائل،  كتابة  حول  مسابقة  من 
الفيسبوك.  عىل  بالندوة  الخاصة  الصفحة  عىل  الخصوص  بهذا 
بتاريخ:  انتهت  لكنها   2010 عام  بدأت  قد  الرسائل  أن  صحيح 
31 /12 /2021. إنه ألمر محرّي ويدعو للسؤال، ملاذا توقف عند 
هذا الحد من السنة لتكون آخر رسالة يف اليوم األخري من سنة 
لعملية  خاضعة  الكتابات  هذه  أن  الغالب  يف  يعني  هذا   ،2021
ترتيب كتابي مسبق، لتكون نهاية العام نهايتها، وكأن املرشوع 
الكتابي املشرتك يجب أن ينتهي عند هذا التاريخ. فليست الحاجة 
كما  الكتابة  قصدية  وإنما  بالكتابة،  املتحكمة  هي  النفسية 
التاريخ عىل نحو شخص بقصة  وضحتها سابقاً. يذكرني هذا 
بعنوان »الفقيد« للكاتب اليمني عبد الله سالم باوزير الذي جعل 
الشخصية  ولتبدأ  القصة،  نهاية   ...../12/  31 السنة  أيام  آخر 

الرئيسية يف القصة مرحلة جديدة من حياته.
ما يشجعني عىل الرتكيز عىل أمر عدم عفوية هذه الكتابات 
الحّي، كما هو  الواقع  بلحم  الكتابات  اندماج هذه  أيضا، غياب 
فغابت  املستجدة،  الساعة  أمور  يناقشون  الذين  الُكتّاب  معهود 
أحداث كثرية حدثت يف سنوات الكتابة املشرتكة عن هذه الرسائل 
العام كمقتل إرساء غريّب  والرأي  العاديني  الناس  أفكار  شغلت 
والدفاع  النساء  عن  كثريا  السلحوت  تحدث  وقد  مثال،   )2019(

فراس حج محمد| فلسطين

صباح بشريجميل السلحوت

السيطرة والذكورية وانعدام اخلصوصية 
يف كتاب »رسائل من القدس وإليها« جلميل السلحوت وصباح بشري
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»رشف  خلفية  عىل  القتل  عن  والحديث  قضاياهن  وعن  عنهن 
العائلة«، وكان الحديث أفكاراً عامة؛ لم تتصل بلحم الواقع، ولم 
يظهر كال الكاتبني وجهة نظرهما تجاه هذه القضايا، كما غاب 
 ،)2017( التميمي  عهد  الشقراء«  »املقاومة  عن  الحديث  أيضا 
الشيخ جراح،  وأحداث  إعالمية يف حينه  أحدثته من ضجة  وما 
وصعود األخوين الكرد؛ محمد ومنى إعالميا، وهما من القدس، 
بوابات  معركة  وغابت  وصباح(،  )جميل  للكاتبنْي  مواطنني 
 )2021( بنات  نزار  ومقتل   ،)2018  -  2017( األقىص  املسجد 
وأحداث بيتا وجبل صبيح )2020 - 2021(، وكذلك أهمال مسألة 
الواقع يف  الضمان االجتماعي وما جّرته من مشاكل عىل أرض 
مزلزال،  كان  الذي  وحراكهم  املعلمني  وإرضابات  ذاتها،  الفرتة 
وحوادث  الكربى،  السياسية  واألحداث  البطولية،  والعمليات 
يتوقع  القضايا  هذه  كل  املحتل،  الداخل  مدن  يف  املربكة  القتل 
من كاتب كجميل السلحوت أن يتحدث عنها، السيما أنه ينادي 
برضورة أن يكون املثقف تغيرييا، والسكوت عن الخوض فيها 
يتناىف والصورة التي يرغب يف أن يكون عليها السلحوت، ويدعو 

إليها يف هذه الكتاب.
التنظري  من  نوعا  الجانب  هذا  يف  األحاديث  كل  جاءت  لقد 
لم  كورونا  جائحة  حتى  بالواقع،  ارتباطه  من  الخايل  اإلنشائي 
جاءت  وإنما  األزمة،  عز  يف  يعيش  والعالم  إليها  التطرق  يتم 
عرضا والعالم بدأ يسافر ويتحلل من اإلجراءات الوقائية، بل إن 
من يدقق يف مواقع الحديث عن كورونا يف هذا الكتاب، يف الجزء 
األخري منه، ال يعوزه أن يكتشف بسهولة كيف تم إقحام الحديث 

عن كورونا.
وإنشائيتها  املستخدمة  اللغة  تؤكد طبيعة  آخر  ومن جانب 
رسائل،  يكتبان  ال  مقاالت،  يكتبان  أنهما  الطرفني  من  العالية 
ويف  الكتاب،  نصوص  كل  عىل  املسيطر  هو  الكتابة  يف  فالتأنق 
العادة تكون لغة الرسائل أكثر حميمية وشخصية ومتحللة من 
نظاميتها الصارمة، ألن كال الطرفني يكتب بحرية مطلقة بعيدا 
الناقد  شديد  بذكاء  النقطة  هذه  إىل  أشار  بالنرش،  التفكري  عن 
املرصي رجاء النقاش عندما قّدم لرسائل أنور املعداوي لفدوى 
طوقان، مبينا لو أن املعداوي كان يعلم أن هذه الرسائل ستنرش 
لم يكن ليتحدث برصاحة عن بعض ما تحدث به، وخاصة فيما 
قدمه من انتقادات عىل الكتّاب آنذاك. كما تحدث بعض الدارسني 
نحوية  أخطاء  من  العادة  يف  األدباء  رسائل  يكتنف  عّما  أيضا 

ليست  العامية،  باللغة  العبارات  وبعض  وتركيبية  وإمالئية 
الرسائل العربية وحيدة يف هذه السمات، بل كذلك رسائل األدباء 
يف العالم، عدا أن تلك الرسائل لهذين السببني فإنها تثري الكثري 
من املشاكل واإلرباكات وتكشف عن كثري من املستور، لذلك فهي 
املخفية،  الكتّاب  الكشف عن عوالم  يف  القيمة  بالغة  وثائق  تعد 
حيال  مواقفهم  عىل  والتعرف  أدبهم،  فهم  يف  مساعدة  وعوامل 
يف  كبري  بجالء  تظهر  ال  قد  التي  املواقف  تلك  الكربى،  القضايا 
األدب اإلبداعي، كما تظهر يف األدب الشخص، وخاصة الرسائل.

وهذه  الحيوية  هذه  إىل  افتقر  فقد  الكتاب  هذا  حالة  يف  أما 
األهمية املقصودة من الدارسني الباحثني عنها بشغف. إذ يبدو 
أن الكتاب كتب عىل هذه الشاكلة لينرش وليطبع، لذلك استطاع 
الكاتبان أن يتخلصا من تلك املحاذير، فنزعا روح الكتاب وجّرداه 
النقاد والدارسني، كما كانا  من أهميته املبتغاة واملفرتضة لدى 

حريصني عىل هذا النوع من اللغة األدبية. 
النرش،  قبل  للمراجعة  خضع  قد  الكتاب  إن  قائل  يقول  قد 
ضمن  اللغة  قولبة  إعادة  عىل  قادرا  يكن  لم  حصل-  إن  وهذا- 
لو  الصورة،  بهذه  ليظهر  األدبي  الصارم  اللغوي  النظام  هذا 
كانت نصوصه مكتوبة يف أصل نشأتها بذهنية الرسائل املتبادلة 
ليتحدثا معا  بني شخصني بينهما ثقة بدرجة معينة، تؤهلهما 

ويتبادال الرسائل فرتة طويلة، امتدت أحد عرش عاماً.
لكل من جميل  الضمنية  الصورة  أن  أيضا  الكتاب  يبدو من 
معلما  السلحوت  فبدا  متكافئة،  غري  بشري  وصباح  السلحوت، 
والتكريم  الجوائز  عىل  وحاز  مهمة،  إنجازات  ذا  وأديبا  كبريا، 
يتحدث  اإلنتاج،  وغزير  املعاناة،  صنعته  كاتب  متعددة،  مرات 
بوثوقية مطلقة، ويمارس دور اإلرشاد والتوجيه والرعاية عىل 
صباح بشري، وكثريا ما قدم لها نصائح، كأنه يشعر يف الالوعي 
لديه أنه مسؤول عنها، كونها »بلدياته« حسب التعبري الشعبي 
الشهامة  بأخالق  يتمتع  شهما  عربيا  رجال  ليبدو  الفلسطيني، 
ممتدة  وثقافة  عريضة  خربة  ذا  كاتبا  رجال  بدا  كما  العربية، 
الحياة،  مسائل  كل  عىل  للحكم  تؤهله  واسعة،  حياتية  وتجربة 
القضايا،  من  كثري  تجاه  النهائية  التقييمية  أحكامه  فيلقي 
بمقابل صورة صباح التي ظهرت امرأة محدودة الوعي، تتلمس 
طريق الكتابة، إذ ما زالت يف بدايته، ضائعة، مبهورة بكل يشء 
الذي  السلحوت  عكس  عىل  قراءاتها؛  أو  أسفارها  يف  يصادفها 
يقف ويحلل ويصدر أحكاماً، ويلفت نظر صباح إىل عدم االنبهار 

بكل يشء، وعليها أن تمحص وتدقق يف الحقائق، السيما عندما 
تحدثا عن اململكة املتحدة، وتاريخها، وعالقتها بالفلسطينيني.

لتستطيع  الوقت  عن  تبحث  كاتبة  أيضا  صباح  بدت  كما 
الكتابة، سنوات تمر عليها وال تستطيع إنجاز روايتها األوىل، يف 
فينجح  والكتب،  الروايات  من  العديد  يصدر  السلحوت  أن  حني 
ومبهورة  ألعماله  قارئة  مجرد  إىل  صباح  تحويل  يف  السلحوت 
تعارضه يف  آرائه، ولم  اتفاقها مع  بعمق فكره وثقافته وتبدي 
يشء منها، كأنها بدت دون شخصية مميزة، إذ بقيْت ظال تابعاً، 
املراجعات  فتكتب  للحدث،  ومحرك  الضوء  بؤرة  يف  والسلحوت 
إلكرتونية،  ومواقع  صحف  يف  لتنرشها  أعماله  عن  االنطباعية 

وهذا أقىص ما فعلته من إنجازات أدبية.
الكتاب،  عن  كتب  من  كتابات  يف  الصورة  هذه  وانعكست 
وقد قرأت معظمه، فاستوىل جميل السلحوت عىل تلك املقاالت، 
الكتاب قابعة يف »الذيل والتكملة«، ولم تكن  وظلت رشيكته يف 
نداً له، ألنها أصال لم تكن مساوية له يف الكتاب، فكانت صورة 

غائمة يف الكتاب وفيما كتب عنه أيضاً.
الذكورية  العقلية  الكتاب بعمق يرى رواسب  ومن يقرأ هذا 
أمرا  ليس  وهذا  ذهنه،  يف  معششة  السلحوت  ينتقدها  التي 
باإلمكان التخلص منه بسهولة، وهو ما جعل كل أفكار الكاتب 
الواردة يف الكتاب ما هي إال تنظري إنشائي لم تستطع التأثري يف 
تغيريه من األعماق ليصبح شخصا آخر، يتوافق يف فكره وكتابته 

مع عمق الالوعي الذي يوجهه دون أن يعي ذلك وعيا تاماً.
منه؛  يقرتب  أن  يجب  عما  الكتاب  ابتعد  لقد  املجمل  ويف 
الشخصية،  الكتابة  وحرارة  اإلخوانية،  الرسائل  عمق  وخاصة 
ألنه كما بدا يل، لم تكن »الرسائل« إال حيلة أدبية الشرتاك الكاتب 
دون  مشرتك،  كتاب  إلنتاج  بشري  صباح  مع  السلحوت  جميل 
أن يكون واضحاً الهدف الحقيقي إلنتاج مثل هذا الكتاب، فهل 
كان مجرد التأثر بمحمود شقري الذي سبقه بتجربة مماثلة مع 
حزامة حبايب هو الدافع ليقلده يف هذا العمل، السيما أن محمود 

شقري حارض وبكثافة شديدة يف كل مفاصل هذا الكتاب؟ 
باحثني  من  السؤال  هذا  عن  لإلجابة  مفتوحا  الباب  يظل 
ابتعدوا عن لغة املديح املبالغ  آخرين ونقاد موضوعيني يف حال 
الثقايف  سياقه  يف  الفلسطيني  لألدب  يقّدمه  وما  للكتاب،  فيه 

العاّم.

قراءة في كتاب

صورة تتحّدث

صورة الماخور العمومي نهج الفارسي وهو واحد من 
عديد المواخير التي كانت موجودة  في مدينة تونس.

الحفصية  الدولة  عصر  إلى  تونس  في  البغاء  ويرجع 
التي كانت منفتحة نوعا ما في هذا االمر فقد ذاع صيت 
السلطان الحفصي أبو عبد هللا الحسن بالمجون واتيان 
الفواحش فقد جمع في قصره في قصبة القصبة 300 
وتحصيل  المهنة  تنظيم  على  المشرف  وكان  غالم 
المزوار  له  يقال  رجل  يشغلها  البغايا  من  الضرائب 
المزوار  اصبح  ثم  واحد  والقواد  المزوار  ان  والحقيقة 
من  االتاوة  بتحصيل  ويقوم  للدولة  لزمة  سنويا  يدفع 

النساء.
حسب  اخرى  إلى  إمراة  من  االتاوة  قيمة  وتختلف 
لزيادة  السعي  دائم  المزوار  وكان  الجمال  مقاييس 
عدد النساء بجميع الطرق والحيل لجمع اكثر ما يمكن 
الوقت  من الضرائب فقد كان قاضيا وجالدا في نفس 
ومن لم تخضع من النساء كان يتهمها بالزنا مع ذمي 
والبحر  والشكارة  غرقا   بالموت  مهددة  نفسها  فتجد 
وكثرت  المزوار  جور   ازداد  وعندما  تونس.  بحيرة  في 
باي خطة  الناس من افعاله أبطل مصطفى  تشكيات 

المزوار لألبد.
Chabebon Salihon عن صفحة

الماخور العمومي
نهج الفارسي )صّباط عجم( 
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الروائية  األصوات  أهّم  من  وهو  إمام  طارق  يعترب 
الكتابة  يف  شعري  أسلوب  صاحب  مرص  يف  الجديدة 
للشعر  جيّد  قارئ  ألنّه  بالغريب  ليس  وهذا  الرسدية 
فهو  شعرية  مجاميع  حول  كثرية  مقاالت  كتب  وقد 
روائي شغوف بالشعر إىل حد أنّه خصص رواية حول 
الشاعر اليوناني األصل »قسطنطني كفافيس« املولود 
وسم  وقد  حياته  بقية  فيها  عاش  التي  باإلسكندرية 
هذه الرواية بـ»الحياة الثانية لقسطنطني كفافيس«.

لذلك  شعرية  روح  ذو  الروائي  إمام  طارق  عالم 
جاءت رواياته غامضة مثل امرأة عسرية املنال تتمنع 
إمام  طارق  فعالم  معها.  محاوالته  رغم  طالبها  عىل 
ولو  ليضفر  القراءة  ومعاودة  الصرب  يتطلب  الروائي 
قليال من مالمح هذا العالم. عالم متاهة ال يعرف كيف 

يخرج منها العب ماهر بالرسد بخيوط شعرية.
»األرملة  بينها  من  روايات  عدة  للمؤلف  صدرت 
تكتب الخطابات رّسا« و»رضيح أبي« و»هدوء القتلة« 

ثاني رواية له بعد »رشيعة القطة«.

حكاية »هدوء القتلة«
يف  موظف  »سالم«  حكاية  القتلة«  »هدوء  تروي 
أنه منقاد من قوى خفيّة  السكان يعتقد  هيئة تعداد 

اصطفته لتخليص البرشية من عذاباتها عرب قتلهم:
»ناسك قديم يقود روحي.. ناسك اختارني ألخلفه 
يف تخليص املعّذبني من عذاباتهم..« )صص 88 - 89(.

ومن املفارقات أّن »سالم« وظيفته إحصاء السكان 
له  الوقت  نفس  يف  لكنّه  األحياء  بتعداد  يقوم  أنه  أي 
يف  وفلسفة  خاصة  طقوس  فيه  مقّدس  خفّي  عالم 

القتل بهدوء وجمالية:
»عىل القاتل –خاصة ممن ينتمون للنوعية النادرة 
التي أنتمي إليها- أن يخفي فلسفته ألن فلسفة القاتل 

هي نفسها آثار جرائمه..« )ص 18(.

األرواح الهائمة
األدبية  واألعمال  السينمائية  األفالم  هي  كثرية 
العاملية التي تناولت العائدين من املوت يف شكل أرواح 
فيلم  السياق  هذا  يف  األفالم  أبرز  ولعّل  أجساد.  أو 
»دراغوال« ف»شخصيّة »دراغوال« مستوحاة من طراز 
الّشعبيّة.  الثّقافات  يف  الّرائج  الحّي«  »امليّت  اإلنسان 
هذا »اإلنسان« املفرط يف إنسانيته إنّما هو كائن ميّت 
وهو  دونها.  أو  بإرادته  ويعيش  يتحّرك  مازال  ولكنّه 
من  باقية  بقيّة  فيها  جثّة  األصل  هو  صنف  صنفان 
الّروح فهو مازال محافظا عىل جسده وصنف ثان قد 
فهو  ملموسة.  ماهية  بال  له  وجود  فال  جسمه  اندثر 
أرواح أشخاص قد ماتوا ولكنّهم مافتئوا يظهرون كما 

تظهر األشباح واألطياف«)2(.
من  القتلة«  »هدوء  روايته  يف  إمام  طارق  يضعنا 
»سالم«  قّصة  للقّصة.  العام  اإلطار  يف  األّول  الفصل 

املؤمن بأنه خليفة لقاتل عاش منذ ألف سنة:
»ترك الرجل مخطوطه الدموّي املقّدس كتابه الذي 
أرجاء  يف  كثريا  نسال  ترك  كما  رسيا..  يوم  ذات  ظنّه 
امللونتني  عينيه  وجهه  يحملون  وأحفادا  أبناء  املدينة 
وصوته املبحوح.. جميعهم قتلة متوّحدون غارقون يف 
بعيون  سوى  الله  وجه  يرون  ال  مثله  خطرة  منامات 
مغلقة.. وقد عرفت دائما –دون أن أحتاج لجهد كبري- 

أنني واحد من هؤالء« )ص 13(.

فروح الناسك-القاتل بقية تهوم وتحوم يف القاهرة 
رغم تغرّي الزمن واملكان:

»تبدو القاهرة ملن ال يعرفها مدينة شديدة الضخامة 
غري أن القتلة فقط – وهم حاملون بالرضورة – يدركون 

أن ذلك غري صحيح.
حكاية  من  بدأ  هنا  الدماء  تاريخ  أن  دائما  صدقت 
ناسك كان يسكن قبوا قامت فوق أطالله فيما بعد تلك 
للمدينة  رمزا  صارت  التي  الضخمة  الزجاجية  البناية 
بقعة  أي  من  تراها  أن  يمكنك  التي  البناية  الشاحبة. 
والتي أقف اآلن يف رشفة طابقها الثالث والعرشين..« 

)ص 9(.
الخالية  األماكن  عىل  حكرا  ليس  األرواح  فظهور 
واملنازل القديمة املهجورة بل يمكن لها الظهور يف املدن 
مزدوجة  »حالة  فللمكان  بالسكان.  املأهولة  الحديثة 
اإلدراك  واملايض  الحارض  والجديد  القديم  بني  تجمع 
والتذكر ومن ثم فانه يكون أيضا مكانا ذا روح خاصة 
واآلثار  والذكريات  بالبرش  يعج  كان  كمكان  روحه 
التي محيت ولكنها تركت وراءها روحا خاصة روحا 
قد تظل تحوم يف املكان تهوم يف املكان تجيء دوما إىل 

املكان ولو بعد حني ولو بعد غياب«)3(.
بهدوء  املجاني«  »القتل  جنون  رحلة  تبدأ  هنا  من 
يطعن »سالم« ضحيته باليد اليمنى وباليرسى يكتب 

قصيدة عىل أنغام ورقصة موت الضحية:
البيوت  أحد  يف  الضوء  شحيحة  غرفة  إىل  »سأتجه 
أقتل ضحية جديدة يف رسيرها. أترك سطرا جديدا من 
أو بامتداد  القاني عىل مالءة رسير عىل حائط  الّشعر 
األرضية.. سطر يف قصيدتي النهائية املكتوبة بامتداد 
يكتب.  لم  ككتاب  أمامي  املفتوحة  املدينة  صفحات 
بعدها سأنظف نصل املطواة من آثار الطعنة.. لتنهمك 
يدي اليرسى يف كتابة قصيدة جديدة يف ديواني« )صص 

.)21 - 20

بأوراق  مسرتشدا  الناسك  خطى  عىل  يسري  فهو 
مع  يتماهى  »سالم«  كأّن  عليه.  عثر  الذي  مخطوطه 
روح ومخطوط الناسك. فالديوان الشعري الذي يخطه 
هو  اليمنى  اليد  طعنتهم  من  دم  بحرب  اليرسى  بيده 
مخطوطه املعارص أو ملحمته التي يريد تخليد نفسه 

من خاللها مثل خلود الناسك:
قصائدي  قربان  أن  يومها  تعرف  تكن  لم  »ربما 
منه  أنتهي  عندما  الديوان  سأهدي  دافئة.  أجساد 
لقتالي بالرتتيب ]...[ أسماء القتىل يف صفحة اإلهداء 
وكذلك بامتداد القصائد: كل قتيل يحيا يف قصيدة ]...[ 
ستكون مهمتي يف هذا العالم قد انتهت بخروج الديوان 

للوجود« ) ص 24(.

»هدوء القتلة« بين العجيب 
والغريب

عالم  أمام  نفسه  القارئ  يجد  الرواية  عوالم  عرب 
وهذا  موازيا  واقعا  صنع  محدود  غري  خيال  المعقول 
عالم  إىل  »ينتمي  فالعجيب  عجيب.  عالم  أمام  يضعنا 
ال يشبه عالم الواقع بل يجاوره من دون اصطدام وال 
رصاع رغم اختالف القوانني التي تحكم العاملني وتباين 
القارئ رسعان ما ال يسلم بهذا  لكن  صفاتهما«)4(. 
الرواية  أحداث  أّن  هل  كبرية  حرية  يف  يقع  بل  الطرح 
هي أضغاث أحالم وكوابيس »سالم« نتاجا عن إطالعه 
عىل مخطوط الناسك أم هو الناسك العائد بعد غياب 
التي  بأحداثه  »يتميز  ألنّه  الغريب  يتجىل  فهنا  طويل. 
تظهر يف البداية خارقة أو غري قابلة للتفسري ثم تتحّول 
النهاية إىل أحداث عادية أو مفهومة. فإما أن هذه  يف 
غري  تخيالت  ثمرة  تكون  )كأن  فعال  تقع  لم  األحداث 
وإما  الخ...(  هلوسة  نفيس  عارض  أحالم  منضبطة: 
أو رّس مكتوم  أو خدعة  نتيجة صدفة  تم  أن وقوعها 
هذه  ورغم  العلمي«)5(.  للتفسري  قابلة  ظاهرة  أم 
املحاوالت يف التفسري يبقى القارئ مرتددا بني الواقعي 

والالواقعي. 
تشق »هدوء القتلة« طريقها بني الغريب والعجيب 
إمام  طارق  تالعب  الرسد  يف  ومهارة  شعرية  لغة  يف 
كامل  حول  الخيوط  هذه  تشبيك  يف  ونجح  بخيوطها 
الرواية راسما بها صورة غري واضحة املعالم تضعك يف 

حرية تصنيفها هل هي غريبة أم هي عجيبة؟
-----------------

الهوامش
*كاتب تونيس

)1( طارق إمام  »هدوء القتلة« - دار العني للنرش 
القاهرة 2016.

للنرش  مسكيلياني  »الالّبرشي«  خرض  العادل   )2(
والتوزيع تونس 2019.

وتجلياته  املفهوم  »الغرابة  الحميد  عبد  )3( شاكر 
واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  األدب«-املجلس  يف 
سلسلة عالم املعرفة عدد 384 الكويت جانفي -2012 

ص 220. 
نقد  مصطلحات  »معجم  زيتوني  لطفي   )4(
الرواية« – مكتبة لبنان نارشون و دار النهار للنرش – 

بريوت -2002 ص 87.
)5( لطفي زيتوني »معجم مصطلحات نقد الرواية« 
النهار للنرش – بريوت  دار  لبنان نارشون و  – مكتبة 

-2002 صص 87-88.

نبيل درغوث*

»هدوء القتلة«)1( رواية بني الغريب والعجيب
للكاتب املرصي طارق إمام
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السابع  اليوم  ندوة  يف  حدث  ما  سأحكي  املقال  هذا  يف 
كتاب  مناقشة  املوعد  كان  الفارط.  الخميس  املقدسية 
روز  الفلسطينيني  للكاتبني  الذاكرة«  رشاع  عىل  »وطن 
اليوسف شعبان وعمر صربي كتمتو. وكما جرت العادة أخذ 
لتقديم  اآلخر  تلو  الواحد  أدوارهم،  والقراء  النقاد  عدد من 
وجهات نظرهم إزاء الكتاب، وبرصاحة كنت متفاجئا من 
الكيفية التي تحدث بها أغلبهم، حيث مالت أغلب التدخالت 
إىل اإلشادة بالكتاب حتى أن منهم من اعتربه إضافة نوعية 
طالب  من  منهم  بل  العربية،  للمكتبة  ومتفردة  فريدة 
يف  ودار  االستعجال،  وجه  عىل  الكتاب  ترجمة  برضورة 
خلدي لحظتها أسئلة كثرية حول مصداقية ما يقال ومدى 
أنها  دام  اآلراء ما  جديته، وعىل كل حال فقد احرتمت كل 
يتدخل  أن  واحد  ألي  يحق  ال  شخصية  قناعات  من  نابعة 

فيها.
وهكذا تردد اإلطراء إىل أن حان دوري، وكما هو معهود 
أعطتني األستاذة مديرة الندوة ديمة جمعة السمان الكلمة 
لم  التي  الرشوحات  بعض  إضافة  مع  ييل  ما  فيها  وجاء 

يتسع لها زمن املداخلة:
اليوم  معنا  الحارضين  لكل  الشكر  الخري،  »مساء 

بالندوة.
األخري  تكريمه  السلحوت  جميل  لشيخنا  أبارك  بداية 

املستحق، وأبارك للكاتبني روز اليوسف 
كتابهما  كتمتو  صربي  وعمر  شعبان 
املنجز  الذاكرة«، هذا  »وطن عىل رشاع 
الذي يمكن إدراجه ضمن أدب الرسائل 
الذي ليس شيئا جديدا، بل إننا نجد له 
مثلما  العرب  عند  التاريخية  جذوره 
عند الغرب، فقد تأتي الرسائل متبادلة 
من كاتبني مثلما هو األمر مع رسائل 
ورسائل  هايدغر  ومارتن  أرندت  حنة 
جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار. 
أو يمكن أن تكون مكتوبة من الكاتب 
نفسه مثلما حدث مع دوستويفسكي 
يف  ومونتيسكيو  »الفقراء«  رائعته  يف 

وجان  »إبريون«  يف  وهولدرلني  فارسية«  »رسائل  خالدته 
أوسن يف »اليدي سوزان« والالئحة طويلة.

أما عن دور الناقد وطبعا ال أدعي أنني ناقد ال من قريب 
وال من بعيد، فليس أن يقدم لك كيف تكتب أو ماذا تكتب، 
أورد ذلك  أن يصوب كتابتك، فمهمته كما  ليس من شأنه 
تجرد  بكل  يروم  إنه  قبلية،  وليست  بعدية  غيالن  قائد  د 
الوقوف عند قصور وثغرات النص كبنيات نصية ذات داللة 

تحتاج إىل تفسري وتحليل.
وإن مرجعيتي يف هاته الشهادة هو ما أورده فيلسوف 
األخالق املعيارية إيمانويل كانط عن قول الحقيقة، فقولها 
واجب أخالقي مطلق وقطعي، ال يجب أن يذعن ال للظروف 
وال للمصالح أو السياقات أو النتائج... إنه مسألة ال مهادنة 
فيها وال مراوغة وحجته يف ذلك تلك اإلنسانية الكامنة فينا، 
حسب  نسأل  أن  فعلينا  الكذب  أبحنا  إذا  بساطة  بكل  ألنه 
لتحولت  إذن  الناس؟«،  جميع  كذب  لو  »ماذا  دائما  كانط 
أقول  لن  فأنا  ولهذا  مريرة.  وخدعة  زيف  إىل  الحياة  هاته 
غري الحقيقة مهما كانت تبدو ظاهريا سيئة إال أنها باطنيا 
خرية وجميلة إذا ما كان فينا يشء من حس العدالة والحق.

املتدخلون  قاله  ما  أكرر  لن  فأنا  الكتاب  إىل  وبالعودة 
السابقون عن موضوعه وهو الحديث عن االغرتاب واملنفى 
عكا  تراب  ومالمسة  الوطن  أرض  إىل  بالعودة  والحلم 
ومسامرة بحرها املشاء بني الوطن واملنفى والذاكرة التي 
تحارب النسيان، تم إهداء الكتاب إىل املغرتبني الذين حملوا 

مفاتيح بيوتهم يف صدورهم ورحلوا 
ملن ال  أليس  اختيارا، ولكن  أو  قرسا 
يقيمون  الوطن،  يف  مرابطني  زالوا 
طقوس الحياة لفلسطني نصيب من 
هذا اإلهداء، أليسوا أحق باإلهداء من 
غريهم وهم ما زالوا يرشمون جبني 
التاريخ بأن ثمة وطناً ما زال قائما 

يف وجه كيان نكرة غاصب.
للرسائل  قراءتي  خالل  من 

الحظت قصورا كبريا يف بنيتها، فقد جاءت مفككة بني كنه 
رسالة وأخرى، بحيث أن القارئ يجد نفسه عالقا يحاول 
النص،  يسعفه  ال  حيث  من  الرسائل  بعض  بني  الربط 
فالرسائل كتبت يف شهر واحد، بمعدل رسالة كل يوم، وهذا 
الكتابة،  يف  النفيس  الزمن  أهمية  لطرح مسألة  يدفعنا  ما 
الذي  الروحي  الزخم  ذلك  للكتابة  يمنح  الذي  الزمن  إنه 
يعترب جوهريا يف إكساب النص ثراء وتنوعا. زمن عاطفي 
فمتى  للوجود،  تؤسس  الكتابة  ألن  للكتابة،  الحاجة  يثري 
الطريقة،  الوجود رتيبا وأحاديا حتى نعرب عنه بذات  كان 
فالكاتب الجيد يستغل لحظات التوتر القصوى ليشهد من 
خاللها عىل ميالد نص فريد مدهش ومستقل بذاته، وهذا 
الرسائل  سيقت  لقد  هذا،  نصنا  يالمسه  أو  يلمسه  لم  ما 
أنني  حتى  األخرى،  إحداها  تكرر  رتيبة  وهنها  عىل  هكذا 
إنهائها،  بالغة يف هضمها وامليّض قدما يف  وجدت صعوبة 
والتجاوز  الصرب  من  كثري  مع  إال  يقرأ  ال  نصا  كان  لقد 

ومغالبة الذات القارئة.
تيمة  االغرتاب،  وهي  الرسائل  مدار  كانت  واحدة  تيمة 
تكررت يف كل الرسائل وهنا يطرح القارئ سؤاال مهما: أفال 
تحفل حياة املرتاسلني بتيمات أخرى، بتنوع إنساني آخر، 
بحب وجبن ورعونة وهشاشة يف مجابهة اليومي؟ وعدت 
لروعة ما كتب دوستويفسكي وهو يكتب لحبيبته الشابة 
وانهزاماته  نواياه  وعن  القديم  الرث  حذائه  عن  ساردا 

وضعفه وهوانه، أما صاحبينا فقد جاءت رسائلهما مثالية، 
شائبة،  تشوبهما  ال  كاملني  لشخصني  وحاملة  بورجوازية 
أنا شخصيا لم أجدها صادقة، وال عالقتهما وجدتها كذلك، 
للجمهور  نقدمه  كتابا  نتاجها  ليكون  أعدت  عالقة  إنها 
تحت باب الرسائل وهذا التصنيف يتطلب وقفة يف حقيقة 
عالقة  تتطلب  ما،  قوية  عاطفة  تتطلب  فالرسائل  األمر، 
لم  ما  وهذا  وجدانيا،  أو  زمنيا  لها  التأسيس  يتم  عميقة 
يتبدى داخل الرسائل، فقد كانا يحدثان بعضهما من وراء 
حجاب وبحفظ األلقاب، دون القدرة عىل إزالة ذلك الحجاب 
نموذجني  باعتبارهما  اآلخر،  أمام  أحدهما  واالنكشاف 
إنسانيني أصيلني ومتفردين وهذا ما يهم القارئ، ال يهمه 
القارئ  إن  التاريخية،  ومحطاتك  منجزاتك  وال  تكون  من 
ينجذب نحو صدق التجربة اإلنسانية وتطابقها مع الواقع 
ومع ذاتها وهذا هو امليثاق الغليظ الذي يكسب العمل قيمة 
حتى وإن كتب بلغة بسيطة، لقد بدت الكاتبة روز اليوسف 
منبهرة بشخصية املراسل مجذوبة ملعانيه ومقاصده ولم 
تكن لها تيماتها الخاصة وشخصيتها املستقلة، كانت ظال 
لذلك املنفي املقيم يف أوسلو، ترسد عىل رسده وتحكي عىل 
حكيه ولم تجرب أن تكون هي ذاتها، لم تساجله وتناقشه 
حتى  املطيعة،  الطيبة  الوطن  بنت  كانت  بل  يقول،  ما  يف 
أنها حجت نحو بيته مذكرة بأنها بمعية زوجها الذي ذكر 
أي  إليه  تسند  أن  دون  عرضا  هذا 
املصاحبة، وكأنها ذكرته  فعل غري 
متزوجة  بأنها  جميعا  لتذكرنا 
أيمكن  سيتساءل  القارئ  وبأن 
املرتاسلني  هذين  بني  تكون  أن 
عالقة، والحال أنها كاتبة وشاعرة 
تستحرض  أن  يفرتض  ال  كبرية 
البائسة.  الشعبية  الثقافة  هاته 
نسف  الزوج  ذكر  عىل  االتيان  إن 
الرسائل  ألن  اعتقادي،  يف  الرسائل 
تكون خاصة بني شخصني يرّسان 
يجهران،  بما  ويجهران  يرسان  ما 
الكتمان  من  قدرا  تتطلب  إنها 
أو  الجارف  الحب  حد  يصل  أن  يمكن  الذي  وااللتباس، 
العمياء، رسائل جبانة ال تيش بكل يشء، تختار  الكراهية 
أما  فاضح،  بشكل  وتنتقيها  واملواضيع  والجمل  العبارات 
الكتابة فال يجب أن يقيدها قيد وال يلزم أن يلجمها لجام، 
املحرمة  املساحات  اكتساح  يف  شجاعة  أخرى  بعبارة  إنها 
بجسارة، إنها يف اعتقادي الخاص مغامرة تستفز القارئ 
بأنه مختلف وليس  الكاتب،  االقرار بشجاعة  وتجربه عىل 
لكتبت عن  أكتب رسالة مع كاتبة  أن  مشابه. فلو قدر يل 
فهذا  ولهذا  وجنتيها،  يف  الخجل  حمرة  وعن  عينيها  بؤبؤ 
مما  أكثر  تدوينات  أو  كخواطر  نصنفه  أن  يمكن  الكتاب 

يمكن اعتباره رسائل.
درست  الذي  وأنا  محتارا  الرسائل  بعض  أمام  وقفت 
الفلسفة وجدت نفيس عاجزا عن سرب أغوارها وفهم املراد 
تكن  لم  أم ألنها حقا  غباء مني  ذاك  أكان  منها وفكرتها، 

تحمل معنى، ال أدري حقيقة.
من  مقاربتها  عىل  تجربنا  الرسائل  يف  الغربة  ووضعية 
تستكنه  أن  الرسائل  استطاعت  فهل  سيكولوجية،  زاوية 
خبايا النفس البرشية وما يعتمل فيها حقيقة، الجواب ويف 
كانت شكالنية وسطحية  لقد  ال،  ألف  ثم  ال  واحدة:  كلمة 
إىل أبعد حد، رسائل كان من األجدر بالكاتبني قراءة الكثري 
هو  البعد  هذا  ألن  كتابتها،  قبل  سيكولوجي  هو  ما  حول 
الجوهري يف عمل كهذا، فقد كان الكاتب- مدار الرسائل- 
يحن للوطن وكانت الكاتبة- ظل الكاتب- تواسيه وتعزيه 

أ. حسن المصلوحي )مراسل من المغرب(

قليل من النقد كثري من املجامالت يف رسائل »وطن عىل رشاع 
الذاكرة« لروز اليوسف شعبان وعمر صربي كتمتو

عمر صربي كتمتوروز اليوسف شعبان
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وتخرب البحر عنه بما نتساءل نحن عن كيفية يقينها به، 
تتأرجح هنا وهناك لكتابة وردها اليومي من الكتاب حتى 
ذاتها  استوى وال هي عربت عن  الكتاب، فال هو  يستوي 
كما يجب أن تكون هي، كشاعرة كتبت يف ديوانها »أشواق 
ترشين« ما قال فيه البعض أنه كان مبالغا فيه لكنني كنت 
مؤمنا بكل حرف كتبته ألنه صدر عن قريحة شاعرة لها 

شخصيتها وشاعريتها البديعة«.
قلته  ما  بأن  وبالتذكري  الكاتبني  بشكر  كلمتي  أنهيت 

كان حبا واحرتاما للندوة ولهما.
انربى  والذي  بعدي  من  جاء  الذي  املتدخل  يف  أدقق  لن 
ليدافع عنهما وينتقد قراءتي ولست أدري من أعطاه الحق 
فقد  كقارئ،  تدخيل  وليس  الكتاب  نناقش  فنحن  ذلك،  يف 
خاض يف كالم أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه هراء، وخاض 
الذي  الكالم  التطبيع،  ومجابهة  فلسطني  عن  الحديث  يف 
كل  عىل  وأعتقد  بئيسة،  لنغمة  ترديد  يف  مقصودا  وجدته 
ألنني  عليه،  الرد  عناء  يستحق  ال  كذاك  نموذجا  بأن  حال 
مواقفي  وعن  عني  يعرف  أن  دون  تكلم  وهو  نفيس  أمثل 
إزاء فلسطني أي يشء، بل سأركز عىل رد كل من الكاتبني 
السلحوت  جميل  األستاذ  عىل  أيضا  أرد  أن  ودون  املعنيني 
الذي انربى هو اآلخر ليدافع عن الكتاب ضد ما قلت، ربما 
ألنه أصدر كتابا قبل مدة قليلة تحت صنف الرسائل والذي 
قرأته هو اآلخر ولم أحرض ملناقشته، ألن رأيي فيه لم يكن 

أفضل حاال من رأيي يف الحقه.
أشارت الست ديمة املحرتمة إىل حقي يف أن أقرأ الكتاب 
بذلك الشكل منطلقة من فكرة أن الكتاب ما أن ينرش حتى 
السيد  لكن  الكاتب(،  )موت  للكاتب  وليس  للقارئ  يصبح 
كتمتو كان له رأي آخر، فقد بدت عليه عالمات االستغراب 
ما  نقول  أن  جميعا-  علينا  الله  ولعنة  منا-  ينتظر  وكأنه 
الخاص يف  أن يقال من منظوره  يتوقعه هو وما يفرتض 
كتاب لكاتب وشاعر كبري، والحال أنه يف النقد )وأذكر أنني 
أمام  بل  صغري،  وكاتب  كبري  كاتب  يوجد  ال  ناقدا(  لست 
صاحبه  عن  النظر  برصف  للمحاكمة  يخضع  نص  الناقد 
وتوقعاته، فكل كاتب يتوقع نجاح كتابه وأملعية منجزاته 
متحيزا إىل ذاته طبعا وهذا حقه ولكن ليس من حقه مهما 
كان أن يفرض أحالمه الخاصة عىل القارئ. فله أن يحلم 

وليس له الحق يف أن يجربنا عىل أن نعيش حلمه الخاص.
كما أسلفت بدا الرجل متفاجئا ومستاء يف اآلن نفسه، 
حتى أنه نيس أن يشكرني عىل قراءتي وهذا واجبه طبعا، 
ألن قراءتي للكتاب تعبري عن احرتامي ملجهوده وتقديري 

ما  عىل  ردا  كلمته  كانت  املهم  والكلمة.  الحرف  لقدسية 
تكون  »من  قلته«،  ما  لتقول  أنت  »من  يقول  قلت، وكأنه 
اعترب  ذلك حني  فبدا  بيننا«  املتسلل  املغربي  الصعلوك  أيها 
لست  ألنني  الرسائل  »أفهم«  لم  أنني  سافر  تجاوز  يف 
ألدركت  فلسطينيا  كنت  لو  أنني  أخرى  بلغة  فلسطينيا، 
عظمة ما كتب وأسطورية ما رسد. فهل كتب بلغة أخرى 
أقف  لكي  أنه  أم  أفهمها؟  ال  التي  اللغات  العربية من  غري 
إىل  الرحال  أشد  أن  عيلّ  النصوص  يف  الجمال  مواطن  عىل 
موطن كتابها، أسافر نحو روسيا لكي أحس بقساوة ما 
خط دوستويفسكي، وأرحل نحو إيطاليا لكي أدرك عظمة 
ما روت ماتيلدة سرياو، هل يلزمني أن أبحر يف قارب يتيم 
الطبيعة  مواجهة  يف  اإلنسان  يستشعره  بما  أحسن  لكي 
ومغالبة الحياة يف »العجوز والبحر« لهمينغواي، وإذا كانت 
حجته هاته دامغة لهاته الدرجة، فلماذا عشقت إذن حليب 
الضحى كما عرصه الكاتب الكبري محمود شقري هذا دون 
أن أتحدث عن درويش الذي عشت شبابي أردد قصائده، أو 

كنفاني الذي حرك يف جنون املقاوم الذي ال يهادن.
وأنا لم أحاكم مشاعر الكاتبني بل كيف عربا عنها، وهذا 
الكاتب فلسطينيا  لو كان  يعلمان سحيق، فحتى  لو  بون 
بشكل  يكتب  بأن  الحق  يمنحه  ال  فهذا  لفلسطني  ويكتب 
الطريقة  بتلك  أن تخاطب منتقديك  رديء واألدهى واألمّر 
املهينة وبتلك الحجج الواهية التي ال تمتلك من املحاجة إال 
الشكل. وتعقيبا عىل ما قالته الست ديمة عرب السيد كتمتو 
اليوسف  روز  الدكتورة  حق  يف  قلته  ملا  التام  رفضه  عن 
حني قلت »لم تكن ندا يف الرسائل«، والواقع أنني لم أقصد 
يف  تضاهيه  لم  أنها  أقصد  ولم  إطالقا  شأنها  من  التقليل 
روز  الدكتورة  كتبته  ما  الخاص  اعتقادي  ففي  األسلوب، 
كان أفضل بكثري مما كتبه السيد كتمتو، بل قصدت أنها 
خاللها  من  تجادل  التي  الخاصة  بشخصيتها  تتمسك  لم 
مراسلها بل وتستفزه إن تطلب األمر ذلك. وممعنا يف قول 
أن هاته  وأظن  كلمة »عيب«،  استعمل  العقل  يقبله  ال  ما 
يجب  الذي  الصارم  العقالني  بالخطاب  ال  صلة  ال  العبارة 
أن يتوسل  بكلمات مختلفة من قبيل صحيح وخطأ، حتى 
وإن كنا يف زمن النسبية الذي من »العيب« أن يدعي فيه أي 
إن كان  أنه  أعتقد  الحقيقة واحتكارها.  امتالك  منا  واحد 
هناك من عيب يف القصة هاته فهو أن نقدم كتابنا للقراء 
نظري.  يف  العيب«  »أم  هو  هذا  انتقدونا،  ما  إذا  ونمتعض 
كما أنني لم أمِل عىل أحد ما يجب أن يكتب ونوهت لذلك 
يف البداية بل وضعت فرضيات بنيت عليها تحلييل، وهناك 

فرق شاسع بني الحالتني.
أما الكاتبة روز، فقد نهجت عىل نهجه يف رفض ما قلت 
أنني تهكمت  جملة وتفصيال، وادعت كذبا وزورا وبهتانا 
عىل املكان الذي ذكر يف الرسائل، وقالت أنني قلت »التينة 
ما التينة«، وصدمت لهاته السيدة التي قولتني ما لم أقل 
رغيفي  أهديت  الذي  وأنا  أصدم  ال   كيف  بالتلميح،  ولو 
األسود لشجرة التني التي كنت أرسق ثمارها، لألرض التي 
آوتني فرسقت وهربت باحثا عن حق منتزع، كيف أتهكم 
عىل فلسطني العزة وأنا الذي سخرت قلمي قراءة وترجمة 
ألجل فلسطني وأهل الرباط الذين يحملون راية الكرامة يف 
زمن الوضاعة، فرسائلكما أختي الكريمة ليست فلسطني 
نكتب  أن  الفلسطينية  للقضية  خدمة  خري  يكون  وربما 
عنها بشكل الئق وأن نقر بالرأي اآلخر وأن نجمع الرؤى، ال 
أن ننبذ األفكار املخالفة، كيف تفكون عرى العروبة ألجل 
النقد، ففلسطني  كتاب كتب عىل عجل فلقي ما لقي من 
القلب  يف  سيظل  وحبها  وحدكم  لكم  وليست  جميعا  لنا 
والتوسل  بها  الزج  يجوز  فهل  السبل.  بنا  اختلفت  مهما 
من  املوضوع  تحول  كيف  ثم  مخالف.  كل  ضد  كدرع  بها 
الحديث عن كتاب لم يلق اإلعجاب إىل ذرف الدموع وكأنني 
أنا لم أناقش  عدو فلسطني الذي ال يحس بوجعها، أذكر، 

مشاعركما بل ناقشت كي عربتما عنها وكفى.
فقد  للغاية  سيئا  اللقاء  هذا  إثر  عىل  إحسايس  كان 
أبعد حد  أحسست بأنه تم تشييئي وتحييدي وإهانتي إىل 
وهذا دون أن تتدخل الست ديمة إلنصايف أو إعطائي الحق 

ألرد عىل ما تم افرتاؤه حويل.
عىل  اللقاء  نرش  يتم  أن  الغريب  ومن  اللقاء  إنهاء  تم 
اليوتيوب و قد حذفت منه مداخلتي، ولست أدري هل كان 
ذلك نتيجة لخطأٍ تقني أم مقصودا وعىل كل حال أحسن 

النية وأفرغ ما بجعبتي يف هذا املقال.
ومسرييها  وروادها  للندوة  الشكر  جزيل  بعد  وأعلن 
الوقوف وقفة  الندوة إىل حني  عن اعتزامي االنسحاب من 
حقيقية عند سياستها التي يجب أن تتأسس عىل إلزامية 
عن  رصاحة  بكل  التعبري  وكذلك  وآرائهم  الرواد  احرتام 
وجهات نظرهم برصف النظر عن الضيف وطبيعة العالقة 
نقاد  من  وردتني  التي  الرسائل  نفرس  فكيف  وإال  معه، 
عربوا يف الرس عما لم يعربوا عنه يف العلن؟ وهذا سؤال أترك 

للكاتبني اللذين قرعاني مهمة اإلجابة عنه.

صورة تتحّدث

الغذائي  الثقافي  الموروث  من  جريدية  أكلة  هي 
خالل  عليها  اإلقبال  يتزايد  توزر.  والية  في  التونسي 
الثّوم والفلفل  فصل الصيف بالجهة وهي خليط من 
تحضيرها  يتّم  المفتّتة  والطماطم   الجريدي  المحّلي 
وذلك  يدويا  وخلطها  تفتيتها  أي  مكوناتها  بهرس 
يضاف  ثّم  باليد  المفتّتة  والثوم  الطماطم  بتحريك 
إليهما الفلفل المقّطع إلى أجزاء صغيرة يدويا ومزجه 
إليها  ويضاف  يدويا  والطماطم  الثّوم  مع  وخلطه 
لألكل  جاهزة  فتصبح  الزيتون  زيت  من  وقليال  الملح 

بعد تبريدها .
في  الجسم  إليها  يحتاج  هاّمة  وظائف  وللمريسة 
الجريد  أهالي  لدى  ما هو سائد  الصيف حسب  فصل 
العطش  وإزالة  باردة  أكلة  فهي  الجسم  تبريد  وهي 
الشمس  ضربة  من  والوقاية  الثّوم  على  الحتوائها 
النخيل  واحات  في  قيلولتهم  أثناء  يتناولونها  وكانوا 

بالجنوب الغربي التونسي
تونس زمان

المريسة
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تقديم عام

منتصف  مع  الحداثة  مرحلة  العربية  الثقافة  دخول  منذ 
20 ؛ شهدت حركة اإلبداع زخما كبريا كّما ونوعا يف  القرن ال 
تالزم مع تأّجج حركات املقاومة لالحتالل وبدايات إرساء دول 
العسكري  االحتالل  انسحب منها  التي  املناطق  ونُظم حكم يف 
الصهيوني  العربي  للرصاع  املتالحقة  املستجدات  مع  وطبعا 
يف فلسطني بما يف ذلك هزيمة جوان )1967( وما عقبها من 

انكسارات عربية كانت محّفزا كافيا للكتابة نثرا ونظما.. 
يف هذا الخضم لم تستثن املرأة العربية نفسها من االنخراط 
يف مجال الكتابة.. بل اقتحمته بشكل غري مسبوق.. وكان لها 
يف  تكتب  مثال  الّسعداوي  نوال  جعل  ما  والثوريّة  الجرأة  من 
فدوى  جعل  وما  _الجنس(؛  _السياسة  )الدين  املحّرم  الثالوث 
طوقان تكّرس شعرها ملقاومة اإلحتالل بجرأة القلم؛ وما جعل 
فاطمة املرنييس يف رسدياتها حريمية املجتمع يف املغرب األقىص 
التي حرص النظام امللكي عىل تكريسها؛ وما جعل نازك املالئكة 
تعلن ثورة حقيقية عىل قالب الّشعر العمودي وتؤسس للشعر 
لهذا  املواكبة  املضامني  استيعاب  عىل  قدرة  أكثر  كتابة  كنمط 
أبعاده  بكل  الحّب  أوراد  ترتّل  البشري  زبيدة  جعل  وما  العرص؛ 

الوطنية والوجدانية يف قصائد من حنني...
القرن  من  الثانية  العرشية  حّلت  إن  وما 
الحادي والعرشين حتى بلغ دخول املرأة ميدان 
الّشعر  أو  النثر  ألوان  يف  سواء  أوجه  الكتابة 
أفرزتها  التي  تلك  منها  وخاصة  اختالفها  عىل 
األدبية  الساحة  وليست  الحداثة..  حركة 
املرأة   اكتسحتها  إذ  ذلك..  عن  بمنأى  التونسية 
خاصة  امليدان  وتقاسمه  الرجل  تزاحم  وكادت 
الطليعة  بعد مرحلة جماعة  الكتابة عندها  أن 
تعبريها  ورضورة  االحتياج  موضوع  تجاوزت 
ثقافية  تجربة  لتصبح  ورغباتها  ذاتها  عن 
تعتنقه  ومجتمعيا  ذاتيا  ومرشوعا  واعية 
وعما  وإرادة  تحّد  بكل  عنه  وتدافع  به  وتلتزم 

أنها  الكتابة  عرب  ُمثبتة  ورساالتها  مواقفها  من  إياه  لُه  تُحمِّ
إنسان ُمِريد وقادر ومنجز ومبدع يف األدب ويف سائر اإلبداعات 
الفكرية.. وتجربة الشاعرة التونسية ال تنفصل عن هذا السياق 
كتابة  بني  التصنيف  ضمنه  نبغي  ال  كنا  وإن   _ الذي  العام 
اإلقرار  منا  تقتيض  املوضوعية  فإّن   _ رجالية  وكتابة  نسائية 
بأّن الكتابة الشعرية النسائية لها روحها امُلميِّزة لها وِسماتها 
الخاّصة بها عىل مستوى الشكل واملضمون كليهما.. والشاعرة 
مفيدة السياري محتفظة إىل حّد بعيد بروح الكتابة النسائية 
وخصوصية سماتها وهو ما شّفت عنه قصائدها وبشكل جيلٍّ 
أكثر تلك التي تضّمنتها مجموعتها الشعرية الثانية * شظايا 
كتجربة  مالمحها  بعض  استجالء  سنحاول  التي   ..* الّروح 
تشكيال  اللغة  تشكيل  جودة  من  درجة  عىل  نسائية  شعرية 
جماليّا وذلك عىل مستوى عتباِتها وبُناها وصورها وفحواها 

ونبدأ ب :  

العتبات
_ غالف بألوان البالد : بحِرها وصحرائها وغاباتها ترتاءى 
لها مالمح مرسبلة  تَِبني  ال  امرأة  أجزاء من جسد  من خاللها 
بضباب املجهول يف وضع انهيار.. عرّب عن جدلية املرأة والوطن 
يف مكابدتهما ملآيس الواقع الّراهن وتناقضاته من خالل رمزية 
عليها قصائد  انطوت  التي  لألبعاد  أصداء  وتلك  املنهارة  األنثى 

املجموعة وأيضا لتلك الّروح الخاصة بالكتابة النسائية.. 
اسم  مع  فاقع  بلون  التشكالت  هذه  عىل  العنوان  يظهر 
الشاعرة وهوية الكتابة التي حددتها لنفسها يف منَجزها هذا.. 
مخالل  بالشاعرة  تضمن  فقد  للغالف  الخلفي  الوجه  أما 

جانب  إىل  سريتها..  عن  ونبذة  صورتها 
الشاعرة  حّملته  الُحّر  الّشعر  من  مقطوعة 
ِلُروِحها  لغويّا  التّناظر رسما  تقنية  من خالل 
ُقُدًما  التي  الروح  تلك  ؛  لها  َر  ُقدِّ ِلما  امُلعاِندة 
تنفِلُت ِمن الطَّْوق ِبفعل التَّوِق فكان تشظَّيها 
قصائد  يف  أصداؤه  تجاوبت  وهذا  وتمزَُّعَها.. 

الكتاب أيضا.. 
ِمن  االنزياح   / االستعارة  عىل  بُِنَي  إضايف  مركب  عنوان   _
املنطق املعجمي إىل املنطق التخيييل خاصة إذا عِلمنا أّن الرُّوح 
ٌّ ال يتجّزأ وال  يف املفاهيم الفلسفية وامليثيولوجية هي جوهر كيلِّ
يتشّظى حتى وإن تقاسمته الكائنات الحيّة.. خالفا للّروح يف 
معناه الوجودي الذي هو أقرب إىل مقصد الشاعرة يف نصوصها 
اساسية  تَيْمة  املعجمية  وحواّفها  "الروح"  حضور  مثل  التي 

فيها.. 
فنّي يف  ِبشكل  ُكِتبت  التي  بالبسملة  نا  تيمُّ ورد  استهالل   _
التشكييل  الفّن  تناغما بني  بالدعاء يعكس  يٍد مرفوعة  صورة 
ِع  بترضُّ الكتاب  مفتتح  زانت  جمالية  ملسة  يف  العربي  والخّط 
يف  الشاعرة  مقصد  مع  انسجام  أيضا  ذلك  ويف  لربِّها..  الّروِح 

قصائدها.. 
محكوم  جربانّي  وَلبوس  فينيقّي  محتوى  ذَو  إهداء   _
الحياة  بعث  إىل  دعوٍة  عن  وامُلعرّبة  بالّرمِز  لة  امُلَحمَّ بالثّنائيات 
الِكتابِة  وظيفة  إىل  إشارة  يف  الّضعف  ِمن  والقّوة  الَعَدِم  ِمن 
لنظرة  مكّرسة  ُروِحها(  شظايا   ( يف  تجسيدِها  إىل  سعت  كما 
هادفة إىل وظيفة األدب يف املجتمع وأهمية دوره يف تغيري الوعي 
تلك  وتطويره..  الواقع  تغيري  عىل  اإلنسان  وتحفيز  وتعميقه 
لعمري الوظيفة املثىل لألدب الذي ينشد أن يكون ويبقى والتي 
اعتنقتها مفيدة السياري وكثريون وكثريات يف الساحة األدبية 

التونسية والعربية..

القصائد
"شظايا  فيه  بما  شعرها  يف  السياري  مفيدة  حاولت 

أرشُت.. مؤكدة  كما  لألدب  املثىل  بالوظيفة  تنهض  أن  الروح" 
يف قصائدها الّسبع والخمسني التي تنّوعت بني العمودي والُحّر 
عليها  دأب  التي  الكتابة  أنماط  مجاراة  عىل  قدرتها  والنثرّي 
املقتدرة..  الّشاعريّة  أبرز سمات  املبدعني وتلك من  جيلها من 
هي يف مجملها قصائد طويلة ومتوّسطة  لم تتخللها ومضات او 
مقطوعات مّما ييش بسخاء الّدفقة الّشعرية واسرتسال اللغة 
أنيقة  لغة  عىل  بُِنيت  قصائد  مجملها  يف  وهي  شاعرتنا..  لدى 
وصلبة تكاد تكون صفويّة وعىل خطاب شعرّي مالئم لنوع كل 
قصيدة وملضمونها.. فوردت أغلُب القصائد العموديّة قائمة عىل 
خطاب تقريريٍّ ورسدّي يف بعض األحياِن  واغلب قصائد الشعر 
.. جاعلة الّصورة يف  الحّر والنّثريِّ عىل خطاب  انشائيٍّ دراميٍّ
الصنف األول بالغيّة ويف الّصنف الثاني رمزيّة.. ومهما تنوعت 
الّضاد  لغة  أغوار  سرْبِ  ُحْسِن  عىل  تعاقدت  فقد  القصائد  هذه 
األلفاظ أعرقها مّما حّقق  الِعبارات أجوَدها وِمن  وانتقت من 
لقصائدها وجها هاّما ِمن ُوجوه الفخامِة والجماليّة األدبية.. 
مثلما  تعاقدت عىل جدليّة املوجود املرفوض واملوجود املفروض 
يف  وجود الّذات الّشاعرة / املرأة العربية  ووجود الوطن تونس 
العربية كليهما ضمن سياق عام محكوم باالستالب والغصب 
الّسعي  الهّمة فرديًّا وجمعيًّا يف  منفتح عىل األمل واستنهاض 

نحو مقّومات الحياة امُلثىل وأرقى مراِتب الُوجوِد..

اإليقاع 
و يف األثناء حرصت الّشاعرة عىل َمْوسقة نصوِصها بشكل 
بمحورية  إيمانها  عىل  بذلك  مؤكِّدة  منها  النّثري  حتى  الِفٍت 
فكان  نوعها..  كان  مهما  الشعريّة  الكتابة  يف  اإليقاع  منزلة 
وكانت  والحّرة  العمودية  القصائد  يف  التنغيم  محور  الوزن 
فقصيدة   : النثر  قصائد  يف  التنغيم  محور  الرتجيع  رضوب 
)يا  النداء  اسلوب  ترجيع  فيها  نتبني  مثال  )ص11(  انت"  "يا 
انت... يا انت... يا أنا..( وكذلك صيغ االسم املقصور )هوى... 
اللفظي  التجنيس  مظاهر  وكذلك  مرتجى...جوى..(  منى.. 
)هدي وهدايا(.. هذا الولوع باإليقاع الداخيل لم تخل منه حتى 
القصائد املوزونة التي شملت بدورها أصناف الرتجيع اللفظي 
ومنها  كثرية  ذلك  عىل  األمثلة  و  األسلوبي  وحتى  والرتكيبي 
أو  القصائد عىل زمنني  الثنائيات ضمن  تداعي  خاصة ترجيع 
مجسدة  الديوان  من  األوفر  القسم  عىل  امتدت  والتي  وضعني 
داخيل  إيقاع  ظاهرة  حقق  بشكل  واالنفتاح  االنكفاء  ثنائية 
تعكس نظرة الشاعرة إىل أهمية منزلة اإليقاع بكل تجلياته يف 

الشعر بكل اصنافه حتى النّثري منها.. 
و نتبني مثاال للرتجيع األسلوبي مثال يف قصيدة : "إلهي" ) 
الحارض واآلتي وكذلك  ثنائية  التي بنيت عىل تداعي  ص107( 
عىل ترجيع التشبيه البليغ ) وأمىس الغزاة رعاة... أرض بالدي 
درب مباح... عيون بالدي عيون الشقية... ثم تنفتح القصيدة 
فينا  فتقطع  اإلباء  رماح  بالدي..  لشمس  تعود  حتى  عىل... 

الوثاق.. ونكرس عنا الخناق..( 

الصورة الشعرية 

اناقتها  هو  شاعرتنا  لدى  الشعرية  الصورة  يف  الالفت 
الرتكيب  املعجم  وحبك  انتقاء  املتأتية من حرصها عىل جودة 
للنصوص  مكثّف  تنميق  ذلك  إىل  ينضاف  سلفا..  ذكرُت  كما 
بالعبارات املوروثة واملأثورة من قبيل ) ليسبق السيف الَعذَل... 
طوق الياسمني _ القباني ... عجاف فصولكم... شهوة الخلق _ 
املسعدي...كلوا واستعذبوا حتى يتبني خيط الحكاية_ "مواسم 
القطاف" ص98 ... جلد الثور تفوح منه رائحة الجياد _ " كانت 
صفعة " ص141....(.. وال يفوتني هنا ذكر ما ميز هذه الصور 
الشعرية من تنّوع مرجعيات الصور الشعرية التي غلب عليها 
املعجم الِقيَمي يف بعده اإلنساني فضيله ورذيله وكذلك معجم 

كوثر بلعابي * - أديبة

مفيدة السياري

نزيف اإلنسان وحفيف البيان يف املجموعة الشعرية 
»شظايا الروح« للشاعرة مفيدة السياري..
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الطبيعة يف مختلف حاالت نقائها وترّضسها وهدوئها وعنفها 
ومجازات  تشبيهات    يف  بينها  التوفيق  الشاعرة  استطاعت 
وانزياحات بليغة عميقة التعبري عىل بساطتها وهو ما جسده 

خاصة هذا املقطع من قصيدة : " اعتَِذْر ")ص63( 
الريح يف كفها خمائل / وبوحك يسقي  اعتذر / يصري   (
كطّل املطر /يصري الغيم يف دوحات أنس /و تربق الشمس يف 

الهدب / كانت تسترت...( 
اما التيمة الواصلة بني ذلك كّله فهي تيمة الروح املتشظية 
الجوى..  )الروح..  الداللية  وحواّفها  اشتقاقتها  ومختلف 
التالعب..  االرتطام..  االنكسار..  الرؤى..  الدم..  النفس.. 
إيحاءات  عىل  أضفت  تيمة  ذلك..  وغري  معلقة...(  ممزقة.. 
يختِلج  عّما  تُعرّب  التي  املؤثرة  املأساوية  الصبغة  تلك  الصورة 
يف روح الشاعرة ِمن أحاسيس متضاربة تجاه عنائها كامرأة 
عليه  تكالب  وطنها  عناء  وتجاه  سقطاته  توالت  مجتمع  يف 
هذه  ادراج  الشاعرة  أجادت  وقد  خيباته..  توالت  الطامعون  
االنزياح  من  تخل  لم  منسجمة  شعرية  جمل  ضمن  العنارص 
فيه  يتالقح  الذي  البالغي  األسلوب  مع  تكامل  يف  املدهش 
واقعنا  تفاصيل  ِمن  املستَمد  املعارص  مع  الكالسيكي  الطابع 
عىل  "نََقٌر   : قصيدة  يف  املثال  سبيل  عىل  نجده  وهذا  الراهن.. 

شواهد املنسيات" )ص21(
) أ غدا يُوِمُض يف الجدِب درٌب ؟/لنركب صهوة الغيمات... 
/أ  غدا ينبُُت من الّصبّار يف قغرنا زهر؟ /كوشم جباه الكادحات 

/... يا مطاريد القطوف الحاملات / كيف مذاق الهوامش؟؟( 
هكذا كان للّصورة يف* شظايا الّروح* دورها األسايّس يف 
تحقيق جمالية الخطاب  وفخامة التعبري حتى يف املواضع التي 

ال تخلو من حماسة شعاراتية..
وكما حكمت الثنائيات الخطاب والّصور فقد ألقت بظاللها 

عىل بشكل أعمق عىل مضامني القصائد..

وفحواها 
مع  اندغامها  يف  املرأة  الشاعرة  روح  وجدنا  تأملناها  فإذا 
الوجه اآلخر لألنثى املجّسد للوطن.. فتحيلنا عىل مأساة مزدوجة 
الغالف  صورة  به  وشت  ما  وهو  واملوضوعي  الذاتي  ببعديها 
املأساة  هذه  رحم  من  القصائد  لتتناسل  لها  املجاور  النص  ثم 
محكومة بوضعية مزدوجة لحضور األنا الشاعرة الطاغي عىل 
املكابدة واملعاندة معربا عن روح ممزقة موزعة؛  القصائد بني 
وهي تُْكتَُب؛ بني االستياء من مظاهر االستالب والخداع والجحود 
التي ازدحم بها مجتمعنا ووجهها نحو األوطان واإلنسان يف ذات 
اآلن وخاصة النساء من مختلف الفئات والحاالت.. وبني الّرغبة 
املتمّكنة يف االنعتاق والخالص من الرتّدي اآلسن باملرأة املمتَهنة 
مقّومات  فقد  الذي  واإلنسان  والخفية  الظاهرة  الطرق  بكل 
اإلنسانية والوطن الذي تُماَرُس عليه أبشع مظاهر العقوق من 
أبنائه.. لذلك كانت قصائد شاعرتنا تذمرا إىل حد الغضب حينا 
درجة  مواضع  عدة  يف  يبلغ   آخر  حينا  االندفاع  حد  إىل  وتحّديا 
كانت  األثناء  ويف  واألوطان..  لإلنساِن  أفضل  بمستقبل  التنبُّئ 
بالظلم  منّددة  الحايلّ  واقعنا  ألحداث  مواكبة  القصائد  بعض 
قصيدة  يف  مثال  فنجدها  واملقاومة..  بالنضال  منّوهة  والحيف 
:"إشاعات" )ص 125( تكتب  : )إشاعات.. لم يلفظنا الزمن /لم 
نتأخر عن تأخرنا / ال بالدقائق وال بالساعات / لم يلفظ البحر 
سياق  يف  ذلك  كل  الحاويات...(..  يف  رّضعنا  يرموا  /لم  موتانا 
عام تجّلت روُحها الشاعرُة من خالله شظايا متوهجة تنفخ يف 
الحرف من ُروِحها الَحرَّى كي يحمل عنها رسالة األدب املرتجمة 
.. فنجد مثال قولها يف قصيدة : "من  للّزمن املمتد عن الزمن امُلرتدِّ

رسق العاصفة؟" )ص136(
يكرب  داخلنا  الربد   / فّوارا  /كان  للوطء؟  حدث  الذي  ما   (
ويكرُب / ورشارنا أ ما عاد يَعرُب؟ /... والسكون يسبق السكون 

/فمن رسق العاصفة؟(

ونجدها مقابل ذلك تكتب يف قصيدة :" أيّها النّّص")ص118(
فصولك  بأنفسنا  /سنكتب  الحكاية  أطوار  تُقِنُعنا  تعد  )لم 
يكتمل  لم  نّص  والشارع   ..../ نريد  ما  ِوفق  األحداث  ونُعدِّل   /
/ والشاعر اكتمال ييضء الردهات الٍدامسة... /ليلفح الجدران 
الخرساء.. يشفيها( مشرية وباعتزاز الشاعرة امللتزمة بقضايا 
بالدها إىل أهمية دور الكتابة يف النضال واملقاومة من أجل تغري 

الراهن وتأسيس آت افضل..

خاتمة
تلك هي "شظايا الروح " كما صاغها قلم *مفيدة السياري 
اضطرامه  يف  الراهن  التونيس  القصيد  * خّطا  جليا يف مسار 
واختالجه وانخرامه وارتجاجه بحثا عن منفذ نحو اآلتي يسع 
رؤى هذا الكيان التونيس والعربي املنشطر بني نزعته الفردية 
األنانية وبني مدنيته الجمعية .. وبني ما تتوق اليه نفسه من 
وخياله  املندفعة  وانفعاالته  الفياضة  عاطفته  وراء  انسياق 
الخصب وما يسوقه اليه الواقع القايس من انجراف وراء املادة 
ومقتضيات املجتمع االستهالكي.. لعل ذلك ما حاولت شاعرتنا 
استنطاقه يف قصائدها عىل اختالفها سواء يف مجموعتها هذه 
او يف غريها حكايات نزيفا رسمتها بألوان البيان.. ولعل ذلك ما 
جعل شعراء اليوم يطرقون أبواب الكتابة من مداخل متعددة 
البعض ركب صهوة  أن  املمجوج حتى  ومنها  املستساغ  منها 
القوالب....  وتجاوز  الجرأة  وموضة  التعبري  وحرية  التحديث 
آليات الكتابة الشعرية  بال لجام مما يثري عدة اشكاالت حول 

ومناهجها  ومعايري جودتها بل وحتى لغتها...
الّضاد   "  : قصيدة  يف  بقولها  السياري  مفيدة  أجابت  لذلك 

عشقي" )ص133(
الّضاد عشقي وأحالمي مرّشعة
أرسو بها نغما يشدو وأشعارا...

صورة تتحّدث
أنا أتغّير …”، هذا ما قال لي صديق شارف على السبعين، فسألتُه: “ما الذي تغير  “نعم 

لديك؟”، فأرسل لي هذه األسطر يقول:
نعم، أنا أتغير...

فبعد أن كنُت أحّب والدّي وأشقائي وزوجتي وأوالدي وأصدقائي فقط، بدأت اآلن أحب نفسي 
معهم !

نعم، أنا أتغّير.
فقد أدركت للتّو أنني لست مثل “أطلس” في أساطير اليونان، العالم ال يقف على ظهري!

نعم، أنا أتغّير.
تزيدني بعض  لن  النهاية،  الفواكه والخضر، ففي  بائع  توقفُت منذ مّدة عن مساومة  لقد 
القروش غنًى، لكنها قد تساعد ذلك البائع المسكين على توفير مستلزمات المدرسة ألبنائه !

نعم، أنا أتغّير.
اإلضافية  المبالغ  تضع  فقد  الباقي.  انتظار  دون  من  األجرة  سيارة  لسائق  أدفع  صرُت 

ابتسامة على وجهه. على أّي حال إنه يكّد من أجل لقمة العيش أكثر مما أفعل أنا اليوم !
نعم، أنا أتغّير.

أنهم على خطأ. فبالتالي لم يعد يهّمني  أدرك  الناس حتى عندما  انتقاد  لقد تعلمُت عدم 
إصالح الناس وجعل الجميع مثاليين. إن السالم مع الكل أفضل من الكمال الوهمي !

نعم، أنا أتغير.
بالخبرة أن ذلك يُحّسن  إذ تعلمت  صرُت أمارس فن المجامالت بسخاء وحرية بال نفاق. 

المزاَج ليس فقط لمن يتلقى المجاملة، ولكن خصوصا بالنسبة لي أيضا !
نعم، أنا أتغير.

تعلمُت أال أنزعج عن تجّعد يحدث على قميصي أو اتساخ فيه. فبالتالي إن قوة الشخصية 
أهم بكثير من المظاهر !

نعم، أنا أتغير.
صرُت أبتعد بهدوء عن الناس الذين ال يقدروني. فبالتالي قد ال يعرفون قيمتي، لكنني أنا 
! وأصبحت ال أهتم لمن يخذلني فأنا أعلم أن هللا يصرفهم عني ألنهم ال  أنا  أعرف جيدا من 
يستحقون أن يكونوا في دائرة أهل الفضل بل وانهم طردوا من باب اإلحسان وتولوا معرضين.

نعم، أنا أتغّير.
لقد صرت باردا كالثلج عندما أواجه أحدهم يستفزني بعدوانية كي يدخلني في جدل عقيم 

على أي حال، في النهاية، لن يبقى من كل الجداالت شيء، وأنا لم أعد أتحمل
نعم، لقد تغيرت.

إنني أعمل كل ما يجعلني أشعر بالسعادة. وأن أستمتع بحياتي .. فالعمر يمضي.. وأوالدي 
جزء من حياتي وليس كل حياتي.. وأن أستمتع بعالقتي مع هللا...وأكثر من طاعاتي.. فبعد 

موتي.. كم من سيذكروني؟ ولمتى؟؟
وبالتالي فهمُت بأني أنا المسؤول عن سعادتي في الدنيا واآلخرة.

هل تتغّير عندما تتجاوز األربعين أو الخمسين...؟



www.acharaa.com العدد 322 - الثالثاء 16 أوت 2022 maghrebstreet@gmail.com

36

العاصمة  شهدت  الشعبية  أحيائها  من  عدد  ويف   2012 سنة  من  السادس  الشهر  يف 
بالبالد،  السلفي  التيار  عىل  محسوبة  ومجموعات  الرشطة  بني  دامية  مواجهات  تونس 
بعدد  ولتنتهي  العبدلية"  "بأحداث  ليصطلح عىل تسميتها  أيام  لثالثة  امتدت  مواجهات 
من الجرحى وسقوط قتيل. قصة "أحداث العبدلية" انطلقت بتناقل خرب عىل صفحات 
التواصل االجتماعي مفاده أن عددا من الفنانني التشكيليني املجتمعني يف تظاهرة "ربيع 
الفنون" بقرص العبدلية باملرىس يعرضون لوحات فنية فيها تعد عىل الحرمات واملقدسات 
معروضاته  بعض  وتهشيم  "السلفيني"  قبل  من  املعرض  باقتحام  األمر  لينتهي  الدينية 

واالعتداء عىل عدد من الفنانني املوجودين يف املكان.
اىل  باملرور  التنظري  دائرة  املرة خارج  لكن هذه  و  الساحة  السلفي عىل  الفكر  ظهور 
الفعل كان مبعث قلق لدى عموم التونسيني الذين لم يكونوا قد تخلصوا بعد من مشاهد 
قيام ذات املحسوبني عىل التيار "السلفي" قبل سنة من حادثة الحال )2011( بمهاجمة 
مقر قناة "نسمة" عىل خلفية عرضها للفيلم االيراني "برسيبوليس" هذا باإلضافة اىل 
لفيلم وثائقي تحت عنوان "ال  بمناسبة عرضها  ارت"  "افريكا  السينما  مهاجمة قاعة 
ربي ال سيدي" للمخرجة التونسية  نادية الفاني هذا دون اغفال الحدث املفصيل املعروف 
شعبيا بـ "غزوة املنقالة" يف اليوم الذي تصادم فيه املرسحيون الذين خرجوا يحتفلون 
بعيدهم العاملي يف شهر مارس من سنة 2012 بالسلفيني يف شارع الحبيب بورقيبة وما 

نتج عن ذلك يومها من رشق للمرسحيني بالبيض واعتداءات لفظية وجسدية.

من يحكم هنا؟ 

2011 ومع ظهور تسونامي  التالية ألحداث ديسمرب-جانفي  القليلة  السنوات  خالل 
بأشكالها  االعالمية  واملحامل  واالذاعات  التلفزية  القنوات  عدد  شهد  املباغتة"  "الحرية 
املتعددة بدوره انفالتا كان من الجيل أن ال سقف له عىل املدى القصري عىل األقل ليقف 
والفرز  "الجزر"  بعملية  تعجل  حتى  الطبيعة  من  "لفتة"  منتظرين  تونس  يف  الجميع 
التدريجي مع بداية تشكل املشهد االعالمي الجديد يف تونس كان من السهل تمييز مالمح 

التوجه الثقايف املراد تصديره للواجهة.
الذكر اعتمدت توجها يتبنى أسماء بعينها يف املجال  التونيس عىل سبيل  قناة الحوار 
"الفني" تم تكريس تمريرها بمعدل مرة يف االسبوع كحد أدنى بطريقة توحي بأن هذه 

األسماء هي قاطرة املشهد الثقايف التونيس وزبدته. 
ان اعتربنا أن هذا التكريس كان نابعا عن جهل فتلك مصيبة ولكن ان اعتربناه نابعا 
من  واحدة  أن  هو  املوضوع  يف  يهمنا  ما  ولكن  أعظم  مصيبة  فتلك  تخطيط  سابق  عن 
حلقات البث املبارش تلك خرجت عن السيطرة و التي كانت ضيفتها الفنانة الشعبية زينة 
القرصينية باإلضافة اىل الفنان الشاب بشري اللذان مثال باملناسبة وعىل مدى زمن طويل 
عمودا ثابتا للتوجه املذكور. زينة القرصينية تحدثت عن ندمها املتعلق بمسريتها الفنية 
و عن كون كل ما قدمته "حرام" وعن كون صوتها عورة وعن قرب اعتزالها وخروجها 
من الدائرة وسط ذهول الحارضين من الضيوف ومعدي الربنامج ليتم اللجوء اىل الشاب 
بشري بهدف انقاذ املوقف لكنه ويف صدمة أخرى أكد كل ما قالته مرصا عىل كون صوتها 
عورة بالفعل. كان من الطبيعي أن يختفي البث املبارش من القناة منذ تلك الحلقة حيث 
أدرك القائمون عليها أخريا أن ذلك املثال الذي تم العمل عىل تكريسه وتدجينه يف "دارك" 

قد انقلب عليك وأكلك.
بعد أيام من اطالق قناة "التاسعة" الخاصة أيضا أدركنا وبما ال يدع مجاال للشك بأن 
القناة  الوجوه بني  بتبادل   "face off" األمريكي الفيلم  األمر يشبه وإىل حد كبري قصة 
التوجه ذاته تقريبا باستثناء تجربة قصرية جدا  التونيس" وباعتماد  الجديدة و"الحوار 
واحد  ملوسم  امتد  بالكتب  يعني  ثقايف  برنامج  تقديم  القناة  عىل  القائمون  فيها  حاول 

بحلقة واحدة أساء فيه أصحاب القرار اختيار مقدمة الربنامج. قد ال نحب برهان بسيس 
لكننا نحب كوة الضوء الثقافية التي حفرها داخل "قناة التاسعة" خالل األشهر األخرية.
2019 وتبعا لطالء و محو أعمال فنية رسمها تشكيليون  يف الشهر الثالث من سنة 
عىل أعمدة قنطرة القرش األكرب بتونس العاصمة أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد  
"أمرا" حكوميا بإعادة هذه الرسوم. اتصاليا جاء بالغ رئاسة الحكومة والذي تاله بالغ 
لوزارة الشؤون الثقافية جافا وركيكا لكن عمقه وأثره الحقيقيني كانا يف تأكيد "جهل" 
السلطة الحاكمة وغياب فهمها للعملية الثقافية برمتها حيث يرى رأس السلطة أن ازالة 
عمل فني هو خطأ برشي وراد ال يعرض صاحبه ألدنى مساءلة وأن عمال فنيا ينجز بأمر.
هشام  السابق  الحكومة  رئيس  تعرض  املخترص  التوصيف  بهذا  التفرهيد"  "وزارة 
الثقافية يف معرض اجابته الرسيعة عن سؤال يف حوار تلفزي  املشييش لوزارة الشؤون 

قبل أن يقفز مبارشة اىل املوضوع املوايل.  

من أجل ثقافة .. آمنة

يف تونس تبقى القاعدة األشهر واالكثر استعماال ربما هي أن "يبقى الوضع كما هو 
حتى  "الكارثة"  أو  أصحابها  مع  ولت  والتي  "املعجزة"  أولهما  أمرين  انتظار  يف  عليه" 
يتسنى لنا فتح امللفات وهي الفرضية التي باتت األقرب للمنطق واالعتقاد ولعل ما حصل 
ما  بعد  ذلك  تأكيد عىل  الدويل خري  بمهرجان صفاقس  أيام  منذ  العبديل  لطفي  يف عرض 
الركح بنية قطع العرض  العنارص األمنية عىل  حصل من قطع للعرض و صعود بعض 
قبل االنسحاب التام من تأمني عرض حرضه أكثر من عرشة آالف دون االنتباه اىل ما كان 
قد يخلفه ذلك من كارثة مميتة. " قد ال نحب العبديل" لكننا قطعا ال يمكن أن ننساق اىل 

فكرة تقييم ما يقدمه عىل حساب تبعات ما حصل يف عرضه بصفاقس.
قبل  ما  حدود  وإىل  كان  الثقايف  الشأن  يف  عليها  واملحسوبني  األمنية  النقابات  تدخل 
اجتماعي  منفذ  توفري  عليها  القائمني  محاولة  باب  من  يقرأ  بصفاقس  العبديل  عرض 
أمر  وهو  عائالتهم  ولفائدة  لفائدتهم  مجانية  ودعوات  تذاكر  عىل  بالحصول  ملنظوريها 
يبقى مرفوضا من زاوية رفض تعميم املجانية عىل الجميع )بلديات، واليات، مندوبيات 
الواضح يف استعمال هذا  الثقافة( وليس عىل األمنيني وحدهم هذا مع اعتبار تعسفهم 
"الحق" باستعمال أساليب و طرق أخرى إلنفاذ أعداد أعىل من املتفق عليها سابقا سواء 

يف مهرجان صفاقس أو يف مهرجانات أخرى.
األمر الالفت الذي أصبح من املمكن مشاهدته بالعني املجردة هو أن هذا العرض كان 
دليال قويا عىل انتقال حقيقي للخالف السيايس يف تونس من أطره الطبيعية اىل خشبات 
املسارح والفضاءات الثقافية وانخراط بعض املحسوبني عىل املؤسسة األمنية فيه وهو 
برمتها  والثقافية  الفنية  للعملية  تهديدا رصيحا  للوقوف جيدا عنده العتباره  يدعو  أمر 

ولكونه دليال عىل انحراف بعض املحسوبني عىل املؤسسة األمنية عن دورهم األصيل.
العبديل يف صفاقس كانت بدورها  التي تهاطلت بعد عرض  النقابية  البيانات األمنية 
القادم بتأكيدها واجتماعها عىل عدم استعدادها املستقبيل لتأمني  مؤرشات عىل األسوأ 
عروض تمس من الذوق العام الذي نعتقد أن ال كراس رشوط له وأال أحد له سلطة تقدير 

من أين يبدأ وأين يتوقف. 
يف النهاية ورغم انتشار خرب حصول "اتفاقات" حول عودة العبديل الستكمال عروضه 
فإن الثقايف يف تونس وعىل ما يبدو يدخل فصال جديدا يف تجاذبه ومحاولة جره اىل مربع 
من كانوا يف " ultras" )بلغة كرة القدم( السلطة أو  الجهة املقابلة أمر نراه انطلق مع 

شباب التيار السلفي لكننا ال نرى نهايته من هنا عىل االقل. 

أي ر

في األمن الثقافي .. 

من العبدلية إىل العبديل
خليل قطاطة

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com

الشارع الثقافي
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كبرية،  حركيّة  األيام  هذه  املحلية  الثقافية  الساحة  تشهُد 
يمكن وصفها باملتنوعة واملختلفة، مهرجانات ثقافية وملتقيات 
هو  يقرأ،  -«شعب  والعلمي...  األدبي  الشأن  يف  ومسابقات  أدبية 
شعب يُـقّدر ماضيه ويحسن استغالل حارضه ويعرف طريقُه إىل 
املستقبل”- وهذا أمر ممدوٌح يف وسط املثقفني واملهتمنَي بالشأن 

الثقايف يف البلد .
فعاليات  انطلقت  القراءة«  »نسائُم  استثنائّي  شعار  تحت 
املهرجان الوطني ملصيف الكتاب دورته 29 هذه السنة ويمتد من 
15 جويلية 2022 إىل 20 أوت 2022.  تحت إرشاف وزارة الشؤون 

الثقافية ومن خاللها إدارة املطالعة املطالعة العمومية .
وتعمل شبكة املكتبات العمومية عىل نصب خيام تحتوي عىل 
مجموعات هامة من الكتب يف الفضاءات الخارجية تقدم خدمات 
أنشطة  تنظيم  وخاصة  املكان  عني  عىل  واإلعارة  املنزلية  اإلعارة 
واملرسح...  والقراءة  الكتابة  يف  وورشات  ومسابقات  وتظاهرات 
حركيّة  تخلق  ترفيهية  راقصة  تنشيطية  فقرات  إىل  باإلضافة 
ثقافية هامة تساهم يف تحقيق ثقافة القرب وتعمل عىل ترسيخ 
كما  التونيس.  املجتمع  يف  ثابتة  ثقافية  كممارسة  املطالعة  عادة 
من  وتحفيزها  العائلة  ترشيك  هو  املهرجان  هذا  وقوة  ميزة  من 

خالل رصد جوائز واشرتاكات مجانية.
نروُم من خالل هذا املقال باليحث عن مصطلح اإلستثناء يف ما 
أمناء مجموعة  آراء  التظاهرة ورصد  املكتبات ضمن هذه  قدمته 

من املكتبات العمومية والجهوية يف جهات مختلفة .

أمينة المكتبة العمومية بالبقالطة

الكتب  إخراج  هو  الكتاب  مصيف  من  األسايّس  الهدف  »كان 
كان.  أينما  القارئ  إىل  وإيصالها  الصيفية  الفرتة  يف  الرفوف  من 
لدى  املطالعة  وعادة  القرب  ثقافة  وتحقيق  ترسيخ  هو  الهدف 
جميع الفئات اإلجتماعية األنشطة التي اعتمدتها املكتبة متنوعة 
تثقيفية،  ترفيهية،  )أنشطة  املألوف  عن  الخروج  وهو  ومتفردة 
تربوية حسيّة، حركية، إيقاظية، معارض وثائقية، معارض كتب 

حمالت تحسيسية، ورشات كتابة
الشعبية  األحياء  إىل  بالكتاب  الخروج  يف  االستثناء  يكمن 
املهمشة حيث يكثر االنحراف والجريمة، سكان األحياء الشعبية 
هم الذين يقومن بالتنشيط وإثراء جميع الفقرات ،مثل الحكاية، 

الرباعات، جعل الزنقة فضاء لإلبداع. 

- ترشيك املسنني وتغيري عاداتهم وهي املطالعة.
 la مثل  الورشات  يف  العاملية  التقنيات  إعتماد  يف  االستثناء 

  lecture avecl’Éveil musical

إعتماد العصا )الساموراي( العالج بااليقاع واالتعاون العربي 
يف االمسيات الشعرية.

الشاعر  الفنان  املوسيقار،  بحضور  العراق  دولة  مع  التعاون 
محمد زكي درويش.

يف تظاهرة »قواف ونغم« كذلك إختيار الفضاء له دور كبري يف 
إنجاح االمسيات مثال فضاء arabesque يحاكي الحياة الرشقية 
مع توقيع كتاب »مجازات يف فتنة الشعر والنقد« لالديب والشاعر 

محمد الخذري
تعاون مع جمهورية مرص العربية وذلك عرب حضور الدكتور 
األديب عبد الله الشوربجي والدكتور الشاعرة عزة عيىس بفضاء 
اإلبداع  »مرافئ  بعنوان  أمسية  يف   al gabbiano الديماس  رأس 
التونسيني  الكتاب  إتحاد  مع  بالرشاكة  طابسوس«  إىل  النيل  من 
وبدعم من مندوبة السياحة والصناعات التقليدية، عرض للباس 
عىل  املتصلة  الزرڨة  سمرية  للفنانة  حضور  البقلوطي  التقليدي 

الخمسة الفضية وهي صاحبة الفضاء

مصيف الكتاب.. نسائُم اإلمتاع ومؤانسة القراءة
فاخر بن سعيد

أمينة املكتبة العمومية  بنفزة بسمة املالكي
مدير املكتبة الجهوية ابن رشيق 

بالقريوان سعيد قليعي أمينة املكتبة العمومية فوشانة ألفة الّرويهمي أمينة املكتبة الجهوية بالبقالطة سنية الهمامي

متابعات
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كما تتحقق ثقافة القرب ودعم اللالمركزية يف هذه التظاهرة 
املقاهي  مثل  والخاص  العام  القطاع  بني  الرشاكات  تدعيم  عرب 
والفضاء آت العائلية لتمكني أبناء الجهة من ثقافة هادفة وراقية 

يف كل مكان
الكتاب  بني  الوطيدة  العالقة  إرجاع  يمكن  تقديري  حسب 
النشاط املقدم والذي يتماهى مع  التجديد يف نوعية  والطفل عرب 
بالكتاب  تعلقه  يزيد  قدراته ونفسيته خاصة ومع ميوالته حتى 
إىل  باإلضافة  جديد  كل  أثر  به  يقتفي  الذي  النرباس  هو  فيكون 
الذي  هو  الطفل  اي  الورشات  إدارة  مثل  مسؤوليات  من  تمكينه 
فكل  للمطالعة«  »سفري  البقالطة  يف  تجربتنا   ، للكتاب  يسوق 
مدرسة لها سفراء وسلك دبلومايس بينها وبني املكتبة العمومية 
بالبقالطة وتجسد ذلك يف جمع الكتب وزيادة عدد املشرتكني الذي 

ناهر 1000مشرتك.
تقييمي لهذه التظاهرة هي مناسبة للخروج من أسوار املكتبة 
والتحليق بالكتاب يف أمكنة وفضاءات مختلفة مع رواد مختلفني 
يف  ثقايف  حراك  يف  ساهمت  وناجحة  مميزة  تظاهرة  هي  وجدد 
واملقاهي،  املطاعم  النقل،  وسائل  عمل  اقتصادي  وحراك  الجهة 

وكذلك حراك إجتماعي.

مدير المكتبة الجهوية
ابن رشيق بالقيروان

تحقيق  حاولنا  القريوان  بجهة  للكتاب  الوطني  املهرجان  يف 
من  املكتبة  خدمات  تقريب  خالل  من  القرب  ثقافة  وتجسيد 
لألحياء  الريفية  واملناطق  السكانية  التجمعات  بزيارة  املواطن 
خالل  من  املهرجان  شملها  الوالية  معتمديات  جميع  الشعبية.، 

تواجد املكتبات املحلية واملكتبات املتنقلة
أغلب التظاهرات كانت خارج جدران املؤسسات يف الساحات 
املستشفيات،  الرمز،  األثرية واألماكن  املنتزهات واملواقع  العامة، 

السجون. وذلك لتحقيق ثقافة القرب .
 : مختلفة  ثقافية  تعبريات  لتشمل  وتعددها  األنشطة  تنوع 
عروض فرجوية تنشيطية،  عروض مرسحية، محارضات وندوات، 
أمسيات شعرية، حفالت توقيع آخر اإلصدارات، ورشات يف الرسم 
الطبيعية  للمحميات  استكشافية  زيارات  اليدوية،  والرباعات 
محمية التواتي، ورشات يف السينما واملتحركة، ورشات يف الخط 
االسعافات  يف  ورشات  الجسماني،  التعبري  من  فقرات  العربي، 

االولية والسالمة املرورية - عرض لقصص رقمية

أمينة المكتبة العمومية بنفزة

تأتي   )29 )الدورة  : تظاهرة عريقة  التظاهرة  الهدف من  إن 
التعريف  إىل  وتهدف  املطالعة  يف  للرتغيب  الوطنية  الخطة  ضمن 

بخدمات املكتبات وتقريب الكتاب من القارىء. 
يف  خاصة  املطالعة  أهمية  ترسيخ  إىل  أيضا  التظاهرة  تطمح 

بني  التواصل  جسور  لربط  محاولة  باعتبارها  العائيل  الوسط 
القراءة وتدهور قيمة  العزوف عن  املكتبات واملواطنني للحد من 
الخروج  أن  بالذكر  جدير  الحديثة.  التكنولوجيا  أمام  الكتاب 
والحدائق  الشواطئ  مثل  أرحب  فضاءات  إىل  املكتبات  أسوار  من 
العامة من أنجع الوسائل لتقريب الكتاب واملطالعة لجميع فئات 

املجتمع. 
اإلستثناء يف تظاهرة مصيف الكتاب بشاطىء الزوارع نفزة 
يكمن يف رواد املكتبة املشاركني يف نواديها هم من يؤثّثون ورشات 
املصيف - اعتياد املصطافني عىل تواجد املكتبة العمومية سنويا 
يف شاطئ الزوارع ومشاركتهم الفعالة يف انشطتها ومسابقاتها. 

- اكتشاف طاقات ومواهب ابداعية شبابية تزخر بها الجهة. 
اسرتاتيجية  عرب  التظاهرة  هذه  يف  الالمركزية  ثقافة  تتحقق 
كل  عىل  املهام  توزيع  آليات  تطوير  يف  العمومية  املطالعة  ادارة 
يتوج  وطنية  مسابقة  التظاهرة  واعتبار  استثناء  دون  املكتبات 
يف  الرتغيب  األصيل وهو  الهدف  إىل  الوصول  يف  إبداعا  األكثر  فيها 
املكتبة  إىل  العودة  برضورة  الوعي  مستوى  من  والرفع  املطالعة 

والكتاب.

أمينة المكتبة العمومية بفوشانة 

عىل  املؤسسة  انفتاح  التظاهرة  هذه  أهداف  أوكد  من  إن 
منظمات  مع  التشاركية  مبدأ  وتكريس  الخارجي  محيطها 
وجمعيات ومؤسسات وطنية أخرى تعنى بالطفل واألرسة والفعل 

الثقايف. تعزيز املشهد الثقايف بالجهة وبالتايل بالوالية.
وارتياد  اإلقبال  عىل  والحث  الكتاب  ثقافة  نرش  عىل  العمل 
املكتبات العمومية . إتاحة الفرصة ألكثر عدد ممكن من الجمهور 
الثقايف.  العمل  يف  للمشاركة  العمرية  ورشائحه  فئاته  بمختلف 
مصيف  برنامج  يف  املدرجة  واألنشطة  الورشات  من  اإلستفادة 
يف  العائلة  دور  عىل  الرتكيز   : التظاهرة  لهذه  تصورنا   - الكتاب. 
التأثري عىل األبناء يف الحث عىل املطالعة وترشيكها يف كل ورشات 
واقعيا  بعدا  نعطي  حتى  بينهم  املنافسة  باب  لفتح  املصيف 
املكتبة من  بها يف  التي نقوم  االنشطة  بنوعية  التعريف  ألهدافنا. 
التي  وبالخدمات  وبرصيدها  باملكتبة  التعريف  نوادينا.  خالل 
تقّدمها وأهم التظاهرات واملسابقات الوطنية التي تشهدها عىل 
مدار املوسم الثقايف ودعوة الحضور لالطالع عليها واملشاركة فيها.  

نشاط باملكتبة العمومية بالبقالطة 

صورة تتحّدث

بباب  لباب عليوة لما كان  نادرة جدا  صورة 
كان  الصورة  يسار  ونالحظ  بقوسين  ثم  واحد 

هناك فندق )اعتقد انه تابع لعائلة التواتي(.
أبو إسحاق  الباب بناه السلطان الحفصي 

إبراهيم المستنصر  )1349 - 1369(.
سمي بـباب عليوة نظرا للعّلّية )طابق علوي 

صغير( التي كانت فوقه.
الدين بربروس مدينة تونس  دخل منه خير 

عام 1534 م.
باب  أيضا  الباب  يسمى  كان  انه  ويقال 
كانت تصله من  التي  للقوافل  القوافل، نظرا 
محملة  التونسي  والساحل  القبلي  الوطن 
بالفندق  رحالها  وتحط  والزيت  بالحبوب 

المذكور.
عبدالرؤوف الدهماني 
أحلى ذكريات تونس زمان

باب عليوة

متابعات
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وبالتايل  الواع  غالبا  يظّل  ضمني،  توتّر  يوجد 
للنباتات  الخربية  األهّمية  بني  نظريّا،  مصاغ  غري 
وبني  اإليكولوجيون  ويدرسها  يصفها  التي 
البيولوجيون النباتيون وغيابهم النّسبي يف الفكر 
الفلسفي واإليتيقي. ويف كلمة، كيف نفرّس عاّمة 
المباالة فالسفة البيولوجيا وأغلب مفّكري اإليتيقا 
فيه  الذي يربهن  الوقت  يف  النباتات،  تجاه  البيئية 
لكّل حياة  الالزمة  األساسيّة  ميزاتها  العلماء عىل 
هذه  وتشخيص  وصف  بعد  واآلن،  محيط؟  وكّل 
بديل  تمّش  واقرتاح  تعليلها  سنحاول  اإلثباتات 
بتوّسط بعض املبادئ املفيدة للتفكري اإليتيقي يف 

النبات. 

النباتات ودورها االيكولوجي
ودورها  النباتات  بشأن  العلوم  تخربنا  بماذا 
اإليكولوجي؟ تفهم عبارة نباتي هنا بداللة نسالية 
األنسال(  تكون  علم  إىل  phylogÉnÉtique)نسبة 

 chlorophylliens اليخضورية  العضوية  لألنظمة 
النوعية  العبارة  خرضاء.هذه  ساللة  من  املتأتية 
الخاليا  وذات  املوّحدة  الخرضاء)  الطحالب  تضّم 
جهة  من  األرضية  والنباتات  جهة،  من  املتعّددة( 
 ،fougère الرسخس   ،  mousse( )الحزاز،  أخرى 
 judd et al/ وال  جيد  الزهريّة()  والنباتات 
العضوية  األنظمة  يتميّز مجموع هذه   . ))2015
التمثيل  وبفضل   .autothropie الذاتية  بتغذيتها 
إنتاج  للحيوانات،  للنباتات، خالفا  الضوئّي يمكن 
غري  مواّد  من  انطالقا  مبارش  بشكل  الطاقة 
عضويّة ومن طاقة ضوئية )بورنرييا وبوك 2006 
bournÉrias et bock (. هذه الخاصية األساسيّة 

مقرتنة باملرونة الكبرية لألنواع واألنظمة العضوية 
أساّسية  نوعي  صعيد  عىل  منها  تجعل  النباتية، 
اإليكولوجيّة،  األنظمة  لكّل  العملية  الناحية  من 
النباتية  العوالق  بفضل  وذلك  واملائية،  األرضية 

. phytoplancton

إّن النباتات هي األصل إذن، يف وجود السالسل 
الغذائية chaines trophiques من حيث هي منتجة 
للطاقة والكتلة اإلحيائيّة  biomasse. غري أّن أهميّتها 
االيكولوجية ال تقترص عىل القيام بدور املصدر أو 
املنتج. فالنباتات تتدّخل أيضا يف تعديل عدد كبري 
من املسارات اإليكولوجيّة. فعليها تتوّقف الدورات 
 )  biogÉochimiques البيو-جغرا-كيمائية  الكربى 
كربون، أزوت،فوسفور،هيدروجني وأوكسيجني(: 
من  باملائة   90 واملحيطات)  الجّو  وتعديل  تكّون 

الطحالب  تنتجه  الجّو  يف  املوجود  األكسيجني 
املاء،  ودورات  الواحدة(  الخلية  ذات  البحرية 
وآل  األرايض)فرانتي  واستقرار  وتكّون  وتكوين 
 ،touvre  2015 توفر   ،.2008frontier et al

)sultan 2015سلطان ،suty  2015سيتي
بالحياة  األرض  عىل  الحياة  تاريخ  يرتبط 
العضوية  فاألنظمة  عضويا.  ارتباطا  النباتية 
هي  بحريّة،  طحالب  كانت  ضوئيا  واملمثلة  األوىل 
األصل يف توّفر الرشوط املناخيّة التي جعلت الحياة 
مع  املسار  هذا  وتواصل  ممكنة.  الحقا  األرضية 
حيث  اليابسة  األرض  األوىل  النباتات  استيطان 
األصل  هي  العضوي  واإلتالف  الجذور  أثر  كان 
كّل   « األرض.  وإنشاء  البدائي  الحجر  انجراف  يف 
تطّور لألرض يرُتَجم مكروسكوبيا بتطّور النبات، 
التي تؤثّر بدورها يف تطّور األرض«.) فرانتيي وآل 
ص2008.236( باإلضافة إىل ذلك، يساهم انبعاث 
البخار املصاحب للتّمثيل الضوئي يف الحفاظ عىل 
الكوني  الدور  وانتظام  الجّوي  الغالف  رطوبة 
 biotope للماء.« إّن الظروف املائية للمدى الجغرايف
النبات مثلما هي تحت  هي نفسها تحت مراقبة 
مراقبة الظروف املائيّة«.)نفس املصدر ص237(. 
بالخصوص  هي  التفاعالت  حلقات  فإّن  إذن 
محّددة ألجل التحّكم يف الحياة النباتيّة التي هي يف 

اآلن نفسه سببا ونتيجة للحياة عىل األرض.
تضع هذه املساراُت النباتاَت عىل أصوِل تسعِة 
عليها  تتوّقف  أساسية  أرضية  إحيائية  وحداٍت 
كّل أشكال الحياة األخرى ومنها حياتنا نحن. إن 
متجانس  متّسع  مجموع  هي  اإلحيائيّة  الوحدة 

من األنظمة اإليكولوجيّة تتحّدد انطالقا من نوعها 
وغابات  معتدلة  كثيفة  وغابات  مروج   : النّباتي 
امربوفيلombrophiles    ومفازات وغابات كثيفة 
معتدلة  مختلطة  وغابات  وصحاري  استوائية 
َسبخة  صنوبرية  وغابات  صنوبرية  وغابات 
ِشمالية   toundra وتوندرا  متوّسطية  وأدغال 

)رافان وآل 2004(.
إّن مفهوم املنظر هو أيضا مرتبط بالنبات الذي 
يجّسده )حتى لو كان محفورا يف الصحراء مثال(. 
أيضا  عنها  يعرّب  األرض  عىل  النباتي  التفّوق  هذا 
 )...( هو  السيليلوز  جزيء  »إّن  كميّة:  زاوية  من 
عىل  العضويّة  الجزيئات  بني  من  انتشارا  األكثر 
سطح الكوكب؛ إنّها تمثّل لوحدها أكثر من نصف 
 hallÉs1999 )هايل  األرضيّة«  اإلحيائيّة  الكتلة 
135:( . إّن الكتلة اإلحيائيّة يف مجموعها مكّونها 
املاّدة  من  من99،5باملائة  أكثر  من  األخرى  هي 

العضوية النباتيّة.
أوليّة  وكميّا،  كيفيّا  إذن،  هي  النباتات  إّن 
للحياة  وبالتّايل  الحياة  أشكال  لكّل  وأساسيّة 
جهة  من  إن  محورّي،  دورها  إّن  اإلنسانية. 
الحاليّة.  االيكولوجيّة  الدورات  أو  التطّور  تاريخ 
الحياتي.  والنّباتات هي أساس تاريخنا وفضاءنا 
إّن هذه املقاربة املتمحورة حول النّباتات ودورها 
اإليكولوجي ال يجب أن تقّلل من األهميّة القصوى 
البكترييا  مثل  األخرى  العضوية  األنظمة  لعديد 
أن  بيد  االيكولوجيّة.  األنظمة  مثل  الفطريات  أو 
من  اإلزاحة  يف  يساهم  قد  النباتي  عىل  الرتكيز 
الذي  الوقت  ذات  يف  الحيوانات،  الفكر،  نماذج 
تلك  املجّردة،  للعني  مرئّي  بواقع  فيه  نتمّسك 
اليوميّة بقدر  الحارضة كليّا يف حياتنا  الحيوانات 
حضورها عىل صعيد تاريخ البرشيّة )عىل مستوى 
فالحي ، بنفع واسع ولكن بحضور رمزّي أيضا(. 

الفلسفة وإيتيثقا النبات: 
النسيان والمقاربة السالبة 

التقليديّة للنبات    
الفلسفة  يف  إهماال  األكثر  النبات  كان  ملاذا 

واإليتيقا؟ 
اإليتيقا  ماّدة  يف  املؤلفات  تُخّصص  ما  غالبا 
ذات  منها  أجزاء  اإليكولوجيا،  فلسفة  أو  البيئية 
 non-humains » »أهميّة »للحيوانات غري اإلنسانيّة

غالبا  النباتات  مساهمة  تظّل  animaux «بينما 

لكن، وخالفا   )marder 2018(.أو ضمنيّة غائبة 
الحيويّة  أنظمة  امليكر-  من  وغريها  للبكترييات 
وجودها  اكتشاف  كان  والتي   microorganismes

البرشيّة،  صعيد  عىل  اإليكولوجيّة   وأهميتها 
حديثا. فالنباتات لم تكن أبدا غري مرئيّة. بل إنّها 
بالعكس كانت حارضة كليّا حولنا ويف كّل مكان، 
أطعمة  )إىل  متحّولة  أو  حيّة  وثقافيّا،  فيزيائيّا 
النظر  وبغّض  الخ.(  ومحروقات  ونسيج  وخشب 
يظهر  ما  غالبا  للحياة،  الرئيسيّة  أهّميتها  عن 
مشهدا  أقىص  حّد  ويف  ديكور،  كمجّرد  النباتي 
املنظر(  يف  الزهرة  )جمال  االستيتيقّي  للتأمل 

وليس كفاعل محّدد.
املعارصة  الغربية  النموذجية  الحالة  هذه  إّن 
للنباتات تتبلور يف سلسلة من املواقف التي لم يقع 
النباتات غري منسية  مّلا كانت  مساءلتها. وهكذا، 
مطلقا، وغري محجوبة عن الرؤية، فإنّنا نعتربها 
بمثابة موضوعات منفعلة، ال متحركة، غري ذكيّة 
التفّرد،  إىل  تتألم، وتفتقر  وغري حّساسة؛ فهي ال 
دون حقوق ودون قيمة أخالقيّة. وغالبا ما تختزل 
واقتصادية  فالحيّة  قيمة  يف  تحديدا  إيجابيتها 
مثال    – اإليكولوجي  النقاش  داخل  )حتى  نفعيّة 
حول موضوع قيمة الفالحة البيولوجية املفّكر فيه 
من زاوية نظر إنسانيّة ال دخل فيها للنباتي(. ومن 
منذ  املطلوب  فإن  األنرتوبولوجية  املركزية  وراء 
 hull1978 اآلن مساءلة مركزية زوولوجية )هيل
، هايلhallÉ 1999 ، هال hall 2011(. غري أّن هذا 
الحيوان  إيتيقا  الأهلية  إىل  رضورة  هذا  يؤّدي  ال 
من  التخفيف  إىل  تهدف  والتي   - )أواإلنسان( 
األلم – يف النقاش الذي يواجهها أحيانا باملركزية 
األخالقيّة  القيمة  أن  زعمها  )يف  البيولوجيّة 
باملركزية  أو  العضويّة(  األنظمة  حياة  يف  تكمن 
اإليكولوجية )القيمة األخالقية تكمن يف العالقات 
 afeissaاإليكوسيستيميّة( لإليتيقا البيئية )أفيسا
2010  ( .إالّ أنّه عىل املنظور النباتي أن يساهم يف 
أن يجعل مقوالت هذه املعارضة ضمن أفق نظره 
األنظمة  حياة  بني  جديدة  تمفصالت  يخلق  وأن 

العضويّة وحياة األنظمة اإليكولوجية.
النمطية  املواقف  مجموع  رّد  يغرينا  قد 
مسبقة  أفكار  مجّرد  إىل  املعارص  الغربي  للتقليد 
صّح  الحق.فإذا  بعض  هذا  يف  الزراعات.لكن  عن 
اعتبار  وأّن  قليال  االهتمام  أثارت  قد  النّباتات  أّن 
احتقروها غالبا بصورة ماقبلية،  الذين  املفكرين 
لم يكن  فحسب عن كسل أو كراهية. إّن األنساق 
والذاتية  العقل  عىل  واملرتكزة  للفكر  الفلسفية 
األنرتوبولوجية  املركزية  احتقار  عىل  وكذلك 
تفرّس جزئيا فحسب القوالب الجاهزة التي كانت 
النباتات ضحيّتها. لكن، بعض املميّزات التي تخّص 
الفلسفي   – اإليكولوجي  والسياق  النباتية  الحياة 
لنا  أمكن  إضافيّة.فإذا  بتفسريات  تسمح  الّراهن 
مثال تصّور النباتي أولويّا كمصدر اقتصادي قابل 
قريبا  وقت  حتّى  المحدودة  بصورة  لالستغالل 
جّدا )نقصد الثورة الخرضاء املوعودة بني-1960

أوال  عوامل.  عّدة  تقاطع  بموجب  فذلك   ،)1990
الفلسفي   الصعيد  عىل  النباتات  موضعة  تسمح 
)هال  العميل.  الصعيد  عىل  مصادر  إىل  باختزالها 

النبايّت بني »اإليكولوجيا والفلسفة واإليتيقا«
Quentin Hiernaux لألستاذ اجلامعي بربوكسال كانتان هرينو

ترجمة : عبد الوهاب البراهمي
متفقد عام للتربية )اختصاص فلسفة(

ترجمة
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الفالحي  الرأسمايل  النموذج  إّن  ثّم   .)hall 2011
يحّولها إىل مصادر المحدودة، قابلة لتبادل التغيري 
إنتاجها  املجانس يف نسقها  اإلنتاج  وقابلة إلعادة 
 2018marder، املرتكز عىل نمّو غري محّدد.)ماردر
شّغاال  يكون  أن  لهذا  أمكن  إذا  ولكن،   .)2013
نسبية،  وبنجاعة  الوقت  من  أمكن  ما  ألكثر 
ذاتها.  النباتات  طبيعة  بموجب  أيضا  كان  فأنه 
وبالفعل ، فقد سمحت ملكات املضاعفة النباتية 
للمتجانس والطبيعة البالستيكية للنباتات، ودون 
  calibrage ومعايرتها  بانتقائها،  عمليّا،  حدود 
واستغاللها صناعيّا. يرّد النمّو الالمحّدد للنباتات 
السهل  ومن  للرأسمالية.  الالمحّدد  النمّو  عىل 
عرب  النسخ  من  آالف  إىل  النباتات  بعض  تقسيم 
ما  )وهو  الخلوية  املضاعفة  وبواسطة  اإلنغراس 

يستحيل لدى الحيوانات الِفقرية(.  
لألنظمة  الكبرية  التغرّيات  فإّن  وباملثل، 
العبقرية  تنتظر  لم  النباتية  واألنواع  العضويّة 
فخصائصها  اإلنسان.  يد  تستغّله  كي  الوراثية 
متوّقفة عىل طبيعة النباتات ذاتها بما هي ذاتية 
األرض  يف  مثبّتة  فهي   ،autotrophes التغذي 
وبالفعل  الغذائيّة.  السالسل  أساس  وهي  عاّمة 
أن  عليها  بقائها  عىل  النباتات  تحافظ  حتى 
ذاتيا وبتغيري  بتغرّيها  بيئتها، متغرية  تتكيّف مع 
بصورة  الحيوان  يطّور  حيثما  وببساطة،  بيئتها. 
يطّور  )بالتحّرك(،  فعل  اسرتاتيجيات  أولية 
وبتغيري  ذاتيا  )بتّغريها  وجود  اسرتاتيجيا  النبات 
وسطها(. وعىل وجه االحتمال، فإّن تطّور األنواع 
لدى  متمركز  مورفولوجي  لتفّرد  مالئما  يكن  لم 
انّه عليها أن تكون قادرة عىل البقاء  إذ  النباتات، 
بعضا  تأكل  التي  العاشبة  الحيوانات  مواجهة  يف 
النباتات  هذه  أعضاء  من  عضو  من  فما  منها. 
التفريق  ملكة  من  لديها  ما  وبفضل  حيوّي.  غري 
من  باملائة   90 لنحو  يمكن   ،diffÉrenciation

بالرضورة  تقيض  أن  دون  يتحّطم  أن  أعضاءها 
عىل النبات. بل إّن التطّور قد انتقى إنتاج األزهار 
منها،  وتأكل  الحيوانات  ترتادها  التي  والثمار 
اللقاح  نثر  عىل  تساعد  الحيوانات،  أي  أنها،  ذلك 
 bournÉrias et bock 2006.raven et (.والحبّات
al1014  بورنريياس وبوك . رافان وآل(. فالنباتات 
ملكات  يف  خاّصة  ترُتجم  كبرية  مرونة  إذن  تملك 
إعادة التجّدد والنمّو الالمحّدد طيلة حياتها. تحمل 
هذه الخصائص األنطولوجية مشرتكة مع غياب 
أّن  التفكري يف  العلماء عىل  الجهاز العصبي، أغلب 
النباتات ال تتأّلم، وهذا ما يفرّس جزئيا موضعتها 
يف العرص الراهن. غري أّن هذه املسألة الجّد  ذاتية 
أن  نهائيّا، وال يجب  للتأّلم قد ال تكون محسومة 
نظرنا.  يف  أهّمية  أكثر  أخرى  مسألة  عنّا  تخفي 
تتأّلم، فهل يعني ذلك  النباتات ال  فحتّى لو كانت 

أنّنا ال يمكن أن نُؤملها أو نصيبها برضر؟  

النباتي والقيم
عمومية  األكثر  املسألة  هذه  طرح  يرتبط  ال 
باراديغم  من  الخروج  يتطّلب  بل  ذاتوي  بإطار 
وبإيتيقا  الغذائية  الفالحية-  للرأسمالية  النفعية 
وجه  عىل  هذا،  أّن  إال  األفراد.  ألم  عىل  مرتكزة 

االحتمال، لم يصبح ممكنا إالّ قريبا بسبب األزمة 
اإليكولوجي  الوعي  وتحّقق  بها  نمّر  التي  البيئيّة 
تعّلمنا  فاإليكولوجيا  األخالقي.  الصعيد  عىل 
بقيمتها  تعّرفنا  من  أكثر  النباتات  دور  بشأن 
الفرتة  يف  أنّه  هذا،  عن  ينتج  لإلنسان.  النفعيّة 
بني  ممّزقة  النباتات  كانت  الحالية،  االنتقالية 
objet- مصدر   – كموضوع  التقليدية  منزلتها 
source محايد قيميّا وبني رشوط إمكان مطلقة 

األخالقية  الهّوة  أن  يبدو  األرض.  عىل  حياة  لكّل 
األقىص  االنفالق  تجاوز  يمكن  كيف  سحيقة. 
النخيل  زيت  يستغّل  من  جهة،  من  يضع  الذي 
مزيال بنشاط الغابات من األرض التي يشعر أنّه 
الجزرة  عن  امُلَدافع  مواجهة  يف  ومالكها،  سيدها 
واملستعّد ألن يعزف لها املوسيقى الكالسيكيّة كي 
يلّطف طبائعها، من جهة أخرى؟ إن الحّل عىل ما 
استغالل  بردع  األمر  يتعّلق  يبدو حالّ وسطا. فال 
إلحاق  عدم  بتعّلة  للنباتات  مرّشد  تحوير غري  أو 
الرضر بها، وال بالطبع الدفاع عن شكل من تدمري 
ألكلها.  نبتة  أقّل  بقتل  يسمح  لن  حيث  للنباتّي 
فباعتبار أّن النباتات كائنات مثبّـتة يف محيطها، 

اآلن نفسه، متميّزة  اإلمكان وهي يف  هي رشوط 
تستدعي  التميّز،  تمام  عضوية  أنظمة  بوصفها 
التفكري وفق طريقة أكثر تمركز إيكولوجي تكون 
بني  العالقة  نوعيّة  عىل  للمحافظة  األولويّة  فيها 
العالم العضوي والالعضوي. إالّ أّن النباتات تبدو، 
بما هي أنظمة عضوية، مستفيدة بقيمة كامنة 
الالإرضار،ال  مبدأ  يف  أدني  حّد  يف  ذاتها  عن  تعرّب 
بل احرتام حياتها وظروف وجودها. إّن االعرتاف 
أّي  كون  من  يستنتج  أن  يمكن  القيمة  بهذه 
إراديا  املساس  أو  قتل  إىل  يهدف  إنساني  سلوك 
أو اعتباطيّا )أي دون أي رهان نفعي( بالنباتات 
و/أو محيطها يعترب يف العموم سلوكا مستهجنا 
النظرية  القيمة  هذه  أّن  من  وبالرغم  أخالقيا. 
أنّها  يعني  ال  ذلك  فإّن   ، ضمنيّا  بها  معرتف 
موضوع احرتام من قبل الجميع وبصورة مطلقة 
شامبانزي  بتعريض  ونقوم  نقبل  قد  ما  )بمثل 
أقّل يرسا من قبولنا ملوت  ملوت اعتباطي بصورة 
ُجْعِل، قد نقوم بحرق غابة بصورة أقل يرسا من 

من  التأّلم  فكرة  بني  فاملزاوجة   .) أقحوان  اقتالع 
جهة وفكرة الرّش )األخالقي( والرّضر) القانوني( 
من جهة أخرى يسمح بوجود إيتيقا بيئيّة حاملة 
لهّم الحياة النباتيّة. وهذا ال يعني يف الخضّم ضياع 
أن يكون  أنّه يجب  الحيواني. غري  إيتيقا رفاهية 
هناك استجابات مختلفة لكائنات مختلفة.فلكي 
النباتي حماية ناجعة علينا أن  نقدر عىل حماية 
نبدأ بطرد األحكام املسبقة التقليدية بشأنها والتي 
اإليكولوجية.  أهميّتها  نقيض من  هي عىل طريف 
يتجىّل بدون شّك التفكري يف الحياة النباتية ال عىل 
أكثر  بيئوي  نمط  عىل  بل  الحيواني،  الفرد  نمط 
نجاعة. إّن ما يقرتح هنا هو أنّنا ال يمكن أن نفّكر 
يف الحياة النباتيّة بمعزل عن وسطها وبالعكس، 
الحياة  األوساط بمعزل عن  نفّكر يف  أن  ال يمكن 
بالعالم  للنباتات  املتميّزة  العالقة  إّن  النباتيّة. 
الالعضوي، عالقة توالد بني أوساط حياة وكائنات 
حيّة نباتيّة. ال يجب أن يفّكر يف هذه العالقة بحّظ 
بوسطه،  الفرد  عالقة  يف  الحال  هو  مثلما  أوفر 
ما  جماعيّة.كثريا  ديناميكيّة  نتيجة  هي  بما  بل 
تكون إرادة الحفاظ عىل التنّوع البيولوجي« ماذا 

الحيواني؟«  النوع  هذا  لحماية  نفعل  أن  علينا 
أن  يمكن  الحيوان  أّن  لو  كما  ذاتها،  حّد  يف  غاية 
يكون مجّردا من وسطه )هذه حّجة القائمني عىل 
حدائق الحيوانات مثال الذين يزعمون باّن حماية 
األنواع يكون بفصلها عن بيئتها األصليّة(. بيد أّن 
إرادة الحفاظ عىل األنظمة اإليكولوجية هي أيضا 
بالرضورة إرادة الحفاظ عىل الحياة يف مظاهرها 
مرتبطة  اإليكولوجية  األنظمة  وحياة  املختلفة، 
الحفاظ  أّن  )أي  قاعدتها  هي  التي  بالنباتات 
إالّ  ليس  الحيوانات  حدائق  يف  الباندا  حياة  عىل 
الوسط  أّن  بما  البيولوجي  التنّوع  نظريّا،حماية 
 bambouseraie البونبو(  )نبات  للخيزران  النباتي 
يتّفق  التدهور(.  يف  تستمّر  منها  اآلتية 
اإليكولوجيون والنّباتيون عاّمة عىل فكرة مفادها 
أنّه يمكن لكثري من نباتات األنظمة اإليكولوجية 
أن تتكيّف عىل غياب الحيوانات، يف حني أن العكس 
أوال  تتطّلب  للحياة  ناجعة  حماية  إّن  مستحيل. 
وباملثل،  اإلمكان.  رشوط  ألنّها  النباتات  حماية 
أن  البد  األرض  أو  والوادي  الجبل،  حماية  فإّن 
تعود قبل كّل يشء إىل حماية خصوصية النشاط 
أنظمة  منها  تجعل  التي  البيئة  هذه  عىل  النباتي 
الحيّة  للكائنات  وأوساط  حقيقيّة  إيكولوجية 
إّن فكرة حماية ماء وأرض وبيئة  التي تسكنها. 
للحياة  محّركا  باعتبارها  العضوية   طبيعة  أو 
عىل األرض هي خيار يمكن أن ينكشف عىل قدر 
ترسيح  من  أكرب  خطورة   ، نظريا  الخطورة  من 
ضفدعة يف طريق االنقراض يف مستنقع. وبالفعل 
، فإّن الشجرة تصنع الغابة والعشب يصنع املرج، 
وكّل من هذه األنظمة العضوية النباتية يمكن أن 
يتعّرض لرضريستحق االستهجان أخالقيا، سواء 
أكان مربرا أم ال( له انعكاساته عىل البيئة. يف هذا 
صعب  توازن  إيجاد  عىل  النباتات  ترغمنا  املعنى، 

بني مركزية بيولوجية ومركزية إيكولوجية.

ُمها الّنباتّي
ِ
نحو إيتيقا ُمْله

دور  تلعب  النباتات  كون  فكرة  الدفاع عن  إّن 
يؤّدي  أن  يجب  ال  األوساط  تجاه  املشرتك  اإلنشاء 
بيئة  بني  الفوارق  اعتبار  دون  بينها  املماثلة  إىل 
األنظمة  ثنائيّة  البيئيّة وال  الشمولية  وأخرى. فال 
ومنزلة  دور  عىل  رشفا  تضفي  وبيئتها  العضوية 
العالقات  يف  أّوال  القيمة  تكمن  فقد  النباتات. 
النباتيّة  املجموعات  بني  واملتعاونة  املنتجة 
بني  ثّم  الخاّصة،  الالعضوية  واملواّد  املوجودة 
الحيوانيّة،  العضوية  واألنطمة  املجموعات  هذه 
وأخريا، بني الحيوانات وبيئتها فحسب. يتبع سّلم 
القيم هذا نظام األسباب واملسارات. فكّل مرحلة 
عىل  يجب  فال  ألخرى.  رشطا  ما  نحو  عىل  هي 
العرض الشكيل لهذه الربهنة أن يجعلنا نعتقد أّن 
النباتات  بدّقة تقابل  هناك ثالث مراحل متالحقة 
بالبيئة والكائنات الحيّة غري النباتيّة. فقد تتدّخل 
النباتات لألوساط، أنظمة  حتّى يف مرحلة تكوين 
عضوية ال نباتيّة وباألساس بكترييات وفطريات. 
ببيئتها  الحيوانات  عالقات  لبعض  فإّن  وباملثل، 
يف  يوجد  أنه  إالّ  النباتات.  حياة  عىل  مهّمة  نتائج 
للنباتات  األنطولوجي  املشرتك   اإلنشاء  مسار 
التي  إمكانها  ورشوط  الحياة  انبثاق   ، واألوساط 
ندعو إىل التفكري فيها بطريقة جوهريّا مرتابطة، 
بوصفها قاعدة لكّل إيتيقا مهتّمة بحماية البيئة، 
والنباتات واألحياء عىل وجه أشمل. فحينما نفهم 
سري الحياة النباتية  ونقّدرها حّق قدرها، سيكون 
من الصعب ، ال بل من التكّلف ومن الشؤم حتى، 
تصّور إيتيقا متمركزة حرصا إّما عىل الكائن الحّي 
باتجاهني  األمر  تعّلق  لو  كما   ، البيئة  عىل  وإّما   ،
متباعدين. ففي بيئة سليمة، يكون ما هو صالح 
للنبات، صالحا بالطبع لتوازن النظام اإليكولوجي. 
واألولويّة  القّوة  عىل  تشهد  النباتيّة  والحياة 
عىل  يحثّنا  أن  يجب  الذي  الجمع  لهذا  التكوينية 
التفكري بطريقة تمثيلية ومحّددة، يف عالقة األنواع 
بناء  مع  ذلك  نفعل  )مثلما  بوسطها  الحيوانيّة 
يف  التفكري  إمكانية  تظّل  النهاية،  ويف   .) الخليّة 
القيمة الجوهرية لألنظمة العضوية النباتية أمرا 
مرجّوا بالنظر إىل اكتشافات عديدة راهنة تخّص 
الذاكرة  التواصل،  النباتيّة:  السلوكيات  موضوع 
والقرارت، » والذكاء« )trewavas 2014 ترفاس( 
. فبقدر ما أمكن لنا القيس تجريبيا قدرة النبات 
النهب  حال  يف  )كيميائيّا(  نفسه  عن  الدفاع  عىل 
أو  األرض  من  )أنواع  وضعيات  عّدة  بني  والتمييز 
واالختيار  متسّلقة(  لنباتات  املختلفة  الدعامات 
التواضع  علينا  وجب  املالئمة،  الوضعية  بنشاط 
حياتها  يف  تكمن  التي  بالقيمة  واالعرتاف  أكثر 

وبالجهود للحفاظ عليها.
اّلنباتي  ُملهمها  للبيئة  إيتيقا  عىل  يجب  ال 
من  ُيوىَل  ما  تعاوني  بشكل  تقص  أن  املتناسق 
كانت   لو  حتّى  العضويّة،  األنظمة  لحياة  اهتمام 
الذي  والبيئوي  العام،  وللنشاط  »أوليّة«،  األكثر 
وجودها.  رشوط  ويضمن  الجماعات  لدى  يظهر 
النباتية  والسريورات  النباتات  يف  التفكري  إّن 
مالئما  وانزياحا  تعقيدا  فصاعدا  هنا  من  يتطلب 
للخيارات الفلسفية واإليتيقيّة املتحّفظة عادة عن 
التفكري يف الكائن الحّي«و« بيئته والتي تفهم هنا 
بوصفهما وجهني لعملة واحدة. إّن البيئة هي ما 
يصنع الكائن الحّي والكائن الحّي هو من يصنع 

البيئة.« 
كانتان هيرنو

)مجلة »الفكر اإليكولوجي 9 - 9 - 2018(
- املصدر: 

h t t p s :// l a p e n s e e e c o l o g i q u e . c o m /
vegetal-ecologie-philosophie-e-ethique 

*كانتن هرينو   quentin hiernaux  : أستاذ 
يف الجامعة الحرة - بروكسال، باحث يف«الصندوق 
»مركز  ويف   )fnrs( العلمي«  للبحث  الوطني 
له دراسات ومؤلفات   .)  phi( »الفلسفي البحث 

يف مسائل » البيئة«...

ترجمة
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قطع بوزيد، أحد تالميذ يوسف شاهني النجباء، مع السينما 
السائدة و"النّظيفة" تحّرر من امليليودراما والعواطف وإنخرط 
مبكًرا يف "سينما الوعي بالهزيمة" قّدم أفالما "أخرى" مقتحما 

مواضيع ساخنة وساد يف أفالمه :

موضوع القمع والتسلط

قمع العائلة و"العرف" يف "عصفور سطح" لفريد بوغدير، 
قمع السلطة "والرأي الواحد" يف "صفايح ذهب" قمع املجتمع 

والسلطة الّذكوريّة يف "بنت فاميليا"، "عرائس الطني"...
مع  والتصادم  "الذاكرة  مع  الحساب  بني  املراوحة  وكانت 
)بنت  معها  واملصالحة  ذهب".  صفايح   – الّسد  )ريح  الّذات 

فاميليا – عرائس الطني(.
السينمائي وإحدى  وإذا كان "األبطال" هم عماد الرشيط 
دعائمه، فهم مع بوزيد منكرسون ومهّمشون، "مخدوعون" 

 )des anti – heros( )أو "مغّرر بهم" )هم ابطال سلبيون
 -  l’homme de cendre بالفرنسية  )العنوان  السّد:  •ّريح 
رجل الّرماد( أتى رمزا للهشاشة والتهميش، فالهاشمي املهّشم 
تذبذبه بني ماض مكبّل وثقيل ومحاولة  إىل  إشارة  "وفرفط" 

للفكاك والتحّرر واالنعتاق ... 
بطل  اليساري،  املثقف  سلطان،  "يوسف  أمل  •خيبة 
عندما  وصدمته  السجن،  من  خروجه  ليلة  ذهب"  "صفايح 
تبدل وكل يشء قد  قد  االمور"...فاملجتمع  يقف عىل "حقيقة 
تغري وتضحياته كانت من أجل ال يشء ! هو يقف عىل انحراف 
ابنيه وعىل عالقة زوجته املريبة، عىل جنوح أخيه وعىل برودته 

هو ذاته.
الجئة  وفتحية  مطلقة  عائدة  فاميليا"  "بنت  بطالت   •
والربود  األرسي  والهوان  القهر  تعيش  وأمينة  جزائرية 

العاطفي...
•الشقاء اإلنساني ومعاناة الخادمات يف "عرائس الطني" .. 

ربح وفضة  مغّرر بهن و"ضائعات".
مهزوزة  شخصية  "بزناس"  يف  "روفة"  •شخصية 

ووصولية.
وعىل املستوى النفيس فالرشوخ عميقة والعبء ثقيل:

اغتصاب  من  عانا  السد"  "ريح  يف  وفرفط  الهاشمي   "•
"العرف"  مشّغلهما يف الورشة.

• يوسف سلطان يف "صفائح من ذهب" يخرج من الّسجن 
وحتى  وعائلته...  زوجته  ويرتاب  يشء  كّل  يف  يشك  مهتزا، 
أفكاره! وقد وصل به اإلحباط إىل حدا أقىص عندما هم بإلقاء 

حزمة وثائق تابعة لحركة "آفاق" اليسارية يف النار.
الثالث  النساء  انكسار  فاميليا"  "بنت  فيلم  يلخص  •وقد   
اكتشافهن  عند  اللقطة  بتلك  ومطحونة(  والجئة  )مطلقة 
لحطام املركب القديم الصدئ املخيف والخاوي قبالة البحر يف 

إشارة إىل خواء حياتهن وبرودتها .. ربّما !
• "روفة" يف "بزناس" الشاذ و"القواد" و"الّديّوث" ...

يجلب  "الوسيط"،  القرية  ابن  الطني  عرائس  يف  •عمران 
الصبايا من القرية ليورطهن ويلقي بهن يف "أتون املدينة" هو 
نفسه يعيش محنًا )ارتباكه وإهتزاز مشاعره عند زيارة "بابا 

جعفر" فالعالقة بينهما كانت مريبة(. 
وحتى مهن هؤالء اإلبطال ونشاطهم كان ذا داللة بالغة:

•الهاشمي وفرفط " صانعان" يف ورشة نجارة.

•بطلتي عرائس الطني معينتان منزليتان – وعمران وسيط 
قذر ومورط.

•يوسف سلطان منكرس... يخرج من السجن بعد أن رسقت 
يجد   – الباردة  الجدران  وراء  سنوات غضة من عمره قضاها 
مالذه يف املايض فيلتحق "بعّم الصغري " يجمعهما كأس نبيذ 

وذكريات حلوة...
عمومي  هاتف  محّل  يف  فاميليا"  "بنت  يف  عايدة  •تعمل 

)تاكسفون( – مهنة هامشية " و فقاعية".
ثم هل إن الخالص والحل و العزاء يتم بـ: 

أو بطعن  املهينة "الهاشمي موش راجل"  الكتابات  •محو 
"عم  إىل  بالرجوع  أو  ؟  فرفط  بواسطة   تتم  والتي  املغتصب 
املحطم هو  الّدافئ  والّرحم  والذكريات  املايض  الصغري" ممثال 

أيضا.
من  "صفايح  نهاية  يف  "مربطعا"  "الحصان  انطالق   •
ذهب" بعد أن نفض املايض وأثقاله، والتنّصل منه؟ فهل كانت 
تضحيات اليسار عقيمة؟ وهل ذهبت أفكارهم سّدى )اليسار 
الذي تحرك وناضل وقدم التضحيات الجسام نيابة عن الجميع 
بالجامعة  الفلسفة  دّرس  الذي   michel foucault يقول  
  : حياتي  يف  الحظ  حالفني  لقد  الستينات:"  أواخر  التونسية 
سادت  الذي  الديمقراطي  االشرتاكي  البلد  "السويد"  يف  عشت 
عايشت  جيدا،  تجربته  ونجحت  الشعبية  الديمقراطية  فيه 
النهضة االقتصادية يف  تجربة سيئة يف "بولونيا"، كما عاينت 
الثالث :"تونس"  العالم  "أملانيا" يف الستينات. ثم و يف بلد من 
لقد واكبت  إنه ألمر مدهش،  أقمت فيها سنتني ونصف،  التي 
التحركات الطالبية القوية والعنيفة " مارس 68" تلك الحوادث 
التي سبقت بأسابيع كثرية ما جرى يف فرنسا يف "ماي 68"... 

أ.محمد الغريبي

سينما الّنوري بوزيد :

حماسبة الّذات حماسبة الّذات 
وجلدها ...وجلدها ...

إقرار باهلزيمة... إقرار باهلزيمة... 
وتصفية حساباتوتصفية حسابات

من فيلم "بنات فاميليا"من فيلم "عرائس الطني"
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ينجزون  ال  "انهم  وراءها:  كانوا  الذين  الطلبة  عن  قال  والذي 
ثورة، فهم الثورة بعينها"، فإذا كان األمر هكذا بالنسبة للطلبة 
"إن   : "فوكو"  يضيف  التونسيني  نظرائهم  فعن  الفرنسيني 
هؤالء الشبان والشابات الذين خاطروا بحريتهم من اجل كتاب 
"بيان" أو دعوة إىل إرضاب طالبي... انها التضحية املطلقة .... 

لقد عاينت كل ذلك يف تونس".
فماذا عن "آخر فيلم" آخر أفالم بوزيد؟

بني  الّصدارة  بوزيد  إحتل  االوىل  الطويلة  أفالمه  بستة 
الظفر  أو يستحيل  التونسيني )وهي فرصة يصعب  املخرجني 
إلخراج  توقه  عن  سنوات  منذ  بوزيد  رّصح  منهم(  للعديد  بها 
فيلم"  بـ"آخر  انتظرنا معه وأطل علينا  "اإلرهاب"،  فيلم عن 
فهل كان فيلما آخر؟ وهل تواصل معه حبل الجدل واإلثارة الذي 
مّده بوزيد مع  أفالمه السابقة؟ فبعد "تصفية الحساب" مع 
املجتمع  ومع  ذهب(  )صفايح  الفكر  ومع  السد(  )ريح  الذات 
الّدور عىل  أتى  والتقاليد )بنت فاميليا وعرائس من طني( هل 

الحضارة واملعتقد والهوية، واالنتماء واإلرث؟.
عند الحديث عن فيلمه )يف إحدى الحصص التلفزية( يقول 
هل  لعبة!  لديه  أصبحت  السينمائي  اإلخراج  عملية  إّن  بوزيد 
يعني ذلك )سهولة التعامل مع الكامريا وحسن إدارة املمثلني؟ 
حذقه ومسكه بخيوط اللعبة؟ أم هل هي "لعبة" عىل مستوى 
عند  قبوله  وحسن  للفيلم  الرتويج   وضمان  التّمويل  سهولة 

اآلخر؟ هل هي من باب التالعب بكل يشء؟ 
والعربي  التونيس  للمتفرج  الحاصلة  اإلضافة  هي  وما 
ملوضوع  األثر  مالمسة  مدى  وما  الرشيط؟  هذا  مشاهدة  بعد 
االسباب  هي  ما  الفيلم؟  يتحدث  إرهاب  أي  وعن  "اإلرهاب"؟ 

الحقيقية والعميقة للعنف والتطرف ؟
إىل بوادر ظهور "الخطاب  اشار بوزيد يف "صفايح ذهب" 

السلفي" وإىل " التطّرف" يف الجزائر يف  "بنت فاميليا".
وتتملكنا أسئلة وتنتابنا حرية عند مشاهدة " آخر فيلم" 

عىل  الغرب  يلّح  )كما  واإلرهاب  التطّرف  موضوع  إّن  •هل 
لطيبني  احتواء  مجّرد  هو  أم  وخطري  وعويص  شائك  ذلك( 
والتغرير بهم وتحويلهم إىل قتلة ألنفسهم ولآلخرين؟ وهل يتم 

ذلك بتلك السهولة؟ 
–الن  واألخري  األول  يف  )ومخرجه  الفيلم  قدمه  ما  إن  •هل 
آثاره – "كيل يف إعمايل " يقول  املبدع ترسب يف  شيئا من ذات 
السينمائي هرتزوغ( هي نظرة "اآلخر" لإلرهاب )أو ما روج 
توريطه  ومحاولة  به(  والقبول  إقناعنا  عىل  جاهدا  وعمل  له 
أثبت  للعرب واملسلمني يف أحداث ال صلة لهم بها أصال؟ )وقد 
"لعبة  كانت   2001 سبتمرب   11 أحداث  أن  الغربي"  "اإلعالم 
العالم  لغزو  وتعّلة  أمريكية،   – صهيونية  وصناعة  قذرة" 
العربي واإلسالمي واالستحواذ عىل النفط  والوصول إىل اقرب 
نقطة من الصني!(؟ وهل قدم الفيلم "خدمة" إعالمية مجانية 

)ورخيصة( "لآلخر" ؟
مع  بوزيد  للعربي  الفيلم  لهذا  مقاربة  وجه  من  •هل 
الحاصل  مور  مايكل  لألمريكي    "9  –  11 فلم"فهرنايت" 
فيه  الذي فضح  الفيلم  2004"؟  كان  الذهبية يف  السعفة  عىل 
قد  و  بن الدن"  و  عائلتي "بوش  الرسية بني  العالقة  مخرجه 
آثار هذا الفيلم " التسجييل " أزمة بني رشكات هوليود بسبب 
التساؤالت التي حاول الفيلم اإلجابة عنها، واملتعلقة بمالبسات 
أحداث " سبتمرب 2001 – و قد رصح هذا املخرج من قبل وعند 
2003. قائال  األوسكار عن أحسن فيلم سنة  تسلمه " جائزة 
" نحن نعيش يف عالم زائف، انتخب رئيسا زائفا يقودنا لحرب 
ذات أسباب وهمية، نحن ضد الحرب... سيد بوش عار عليك... 
عار عليك". وقد كتب " مور" كتابا وسمه: " رجال بيض أغبياء 
" عن أحاث 11 سبتمرب، ذلك " البعبع" الذي يرهبون به العالم 

ويحاربون من اجله "اإلرهاب"! 

•ملاذا يظهر الفيلم صورا  ملجزرة "صربا وشتيال" مع صور 
الجريمة ؟  التجارة يف نيويورك؟ هل هي نفس  تفجري برجي 
وهل األداة هي نفسها؟ وهل املعتدي و"اإلرهابي" هو ذاته يف 

الحادثتني؟
•ثم من ذا الذي يذكي الحروب األهلية والنعرات العرقية يف 

كل مكان ؟
العرب  أهم  ؟  وويالته  العالم  مصائب  وراء  هو  •من 

واملسلمون؟
ثم ما هي مواصفات مذّكي اإلرهاب وحاضنيه؟

نقاشا  وحاضنه  "بهتة"  مؤّطر  لبوزيد  فيلم"  "أخر  يقدم 
والعدم(  والفناء  باملوت  عالقته  )إلظهار  القبور  لشواهد 
جذوره  إىل  واإلشارة  به  )للتشنيع  قديمة  خمر  معرصة  يملك 

الفاسدة(.
•ثم ملاذا كل هذا الهزء بالرموز اإلسالمية ؟ ) إظهار الشيخ 
عىل  متلهفا  ووقاره(  وشيخوخته  وجبته  بعمامته  "جلول" 
األنثى ؟ ) وهذه الصورة متكررة يف السينما التونسية: يف رشيط 
"صيف حلق الوادي" لبوغدير، يغمي عىل "الشيخ دوبل" عند 
بعدما "جرى ولهث"   ) فيها  الفتاة عارية )ويميش  مشاهدة 
ومحايدة؟  بريئة  إشارات  مجرد  هي  هل   – وراءها  طويال 
"الشخصية  السد  ريح  يف  اليهودي"  "ليفي"  قدم   "فبوزيد" 
االيجابية الوحيدة )هو مودع األرسار، أمامه يتعرى الهاشمي 
ويف حرضته يبوح ويتذكر هو املالذ والحضن الدافئ - وللسمّو 

به واالرتقاء جعله املخرج فنانا!(.
تصعد  جعفر  بابا  بيت  دخول  وعند  الطني"  "عرائس  ويف 
الكامريا لتظهر نجمة داوود يف السقف )هي العني الحارسة( 
وقد رد بوزيد يف أحد لقاءاته مع الجمهور "صفاقس 2002" 
للمسألة،  انتبه  لم  "أنني  اللقطة  هذه  عن  االستفسار  عند 
 "! هكذا  وصورته،  تجاهه  الكامريا  فحولت  السقف  أعجبني 

أليس لكل يشء داللته يف السينما، حتى أتفه األشياء ؟(.
إىل حريته  لإلشارة  "بهتة" لشكري هل هو  كنية  •إختيار 
لحظة  يف  وخداعه  به  التغرير  وقع  هل  وضياعه؟  وبهتته 

خربة  يسكن   – مائعا   – مشتتا  بوزيد  جعله  وقد  "بهتة"؟ 
إىل  بالهرب  يحلم   – سوية  غري  بطريق  املال  عىل  يتحصل   –

ايطاليا...
•نهاية الفيلم : " انتحار بهتة" بتفجري نفسه عىل حاوية 
املال – )le capital( هل هو من  بضائع  كتب عليها " رأس 
باب جرب الخواطر ؟ أم  هل هو للتعبري عن عبثية العملية ؟ 

والتضحية بالنفس من أجل ال يشء ؟
وماذا عن األسلوب؟:

التصوير  تصوير  أو   "making - off"الـ تقنية  •إختيار   
لطمأنة  ذلك  تم  هل  أم  ؟  واملراوغة  املخاتلة  باب  من  هو  هل 
بهتة / لطفي العبّديل وخداعه، وخداعنا معه، لقبول العمل يف 
الرشيط؟ هل هي "خطة" من بوزيد لتقديم مواقفه ووجهة 
نظره مبارشة دون واسطة تجاه املوروث الديني واإلسالمي ؟ 
ثم لم اإللحاح عىل الكالم بالفرنسية ؟ هل إن اللغة العربية 
ثم  ؟  ملواقفه  "أخرى"  ذلك إلضافة  أم كان  بالغرض؟  تفي  ال 
أن لبوزيد لهجة عامية راقية فهو زجال قدير، وقد ال تحتمل 

السينما كثري الكالم!.
للحديث  وبالّسوري(  بالعربي   ( القرآن  قراءة  تكفي  •هل 
عن اإلسالم وإطالق األحكام جزافا؟ وهل مثل ذلك " خطابا" 
بالحديث يف كّل يشء  لنفسه  إيديولوجيا مبارشا؟ هو يسمح 
ويطلب من املسلمني تحييد الّدين عن السياسة – "حالل علينا 
حرام عليكم"...) تحدث عن الهجرة الرسيّة الفساد – الدين – 

اإلرهاب – السلطة ...(
•أخريا ماذا عن جمالية " هذا الرشيط وحرفيته؟ وهل من 
مقارنة مع آثار بوزيد السابقة؟ أال يوحي الفيلم بأنه قّد عن 

)sur commande( عجل أو حسب طلب ؟
•ثم عن أية جرأة وعن أي نرص تحّدث بوزيد عندما رّصح 
أثناء تسلمه لجائزة "التانيت الذهبي – قرطاج 2006؟ "  بأن 
الفيلم كان انتصارا عىل الخوف؟ هل هو االنتصار عىل الخوف 
من الّضمري ؟ الخوف من التنازالت ؟ أو الخوف من "اآلخر"...

صورة تتحّدث

لرائد  نادرة  صورة 
المالكمة  رواد  من 
المالكم  التونسية... 
ُشهر  غيث  مسعود 
ملكًا  إنتصب  )باڤندا(، 
أوائل  في  الحلبة  على 
.... العشرين  القرن 
إنتصر في كل مقابالته 

بالضربة القاضية...

بـــــــاڤــــــنـــــدا...



www.acharaa.com العدد 322 - الثالثاء 16 أوت 2022 maghrebstreet@gmail.com

43الشارع ا لثقافي

فيلم "الهربة" لغازي الزغباني في باريس 

املسابقة  الزغباني ضمن  لغازي  الهربة"   la fuite" إختيار فيلم تم 
الذي  أفالمها"  تصنع  إفريقيا   " ملهرجان  الرسمية 
سينعقد يف باريس يف الفرتة الفاصلة بني 30 سبتمر 

و10 أكتوبر القادمني..
تّم  مرسحي  عمل  األصل  يف  هو  الهربة  فيلم 
تقديمه سنة 2018، واجتهد غازي الزغباني ليُحّوله 
إىل عمل سينمائي بعد أن أدخل عليه بعض التعديالت 
شخصيات  يف  املمثلني  عىل  محافظا  الكتابة،  يف 

املرسحية.
املفارقات  من  جملة  عىل  أساسا  الفيلم  ارتكز 
من  يهرب  الفيلم،  يف  الديني  املتشّدد  هذا  أن  أهمها 
قبضة األمن، لكنه يف املقابل يجد نفسه أمام واقع 

آخر مناف ملبادئه وأفكاره وميوالته التكفريية.
الشاب  إليه  التجأ  الذي  الجديد  الواقع  وهذا 
املتشّدد، هو منزل متواضع لـ "مومس"، ويفرتض 
أن يكون املتشّدد رافضا لهذا الواقع، لكنه يستسلم 
ألمره بدافع "القدر" الذي ساقه إىل هذا املكان لينجو 

من قبضة األمن.
مختلفة  نماذج  لثالث  مرآة  هو  "الهربة  وفيلم 

من املجتمع التونيس، هي "املتشدد ديني" و"املومس" واملواطن العادي الذي ال يحمل أية أفكار 
ايديولوجية.

ولكن الجزء األكرب من هذا العمل خّصصه املخرج للحوار الدائر بني الشاب املتشدد واملرأة.
فجعل املرأة تعّري أفكاره التكفريية وتكشف املفارقة التي يعيشها هذا الشاب مع ذاته، فتدعوه 

للمصالحة مع الذات واإلقبال عىل الحياة.
رغم  واإليديولوجية،  الفكرية  األطياف  ملختلف  املكان  اتساع  هو  "الهربة"  فيلم  يميّز  ما  إن 

ضيقه )غرفة نوم(، ودعوته للحوار كأحد أهم ركائز الديمقراطية لحسم الخالفات.
ورغم ضيق املكان، نجح مخرج الفيلم غازي الزغباني يف شد املتفرج تسعني دقيقة عرب سالسة 
يف تحريك الكامريا، أمنها مدير التصوير محمد املغراوي، والتكثيف من زوايا التصوير وحوار ثري 

وموسيقى تصويرية متناسقة مع وقع التحركات من تأليف مجموعة أيتما.
فيلم الهربة من بطولة نادية بوستة وغازي الزغباني ومحمد ڨريع ومن إخراج غازي الزغباني.

درة زروق متهمة بتعطيل مسيرة الفنانة حورية فرغلي

حورية  الفنانة  كشفت 
مع  خالفها  حقيقة  عن  فرغيل 
الفنانة درة زروق، مؤكدة أنها ال 
بينهما  حدث  لكن  جيًدا  تعرفها 
موقف ال تنساه يف فيلم "مصور 

قتيل".
حزينة  :"لست  وأضافت 
فيلم  نقدم  كنا  لكن  منها، 
الفنان  بصحبة  قتيل"  "مصور 
إياد نصار، والفنان أحمد فهمي، 
يوضع  أال  طلبت  أنها  وفوجئت 
إعالن  يف  األفيش وال  اسمي عىل 
الجهة  مع  فتشاجرت  الفيلم، 

اإلنتاجية بسبب ذلك األمر".
األمر،  ذلك  طلبت  التي  هي  درة  أن  حدثني  املخرج  يل،  قال  املنتج  إىل  ذهبت  "عندما  وأردفت: 

واملنتج قام بتغيري األفيش واإلعالن بعد ذلك، وقام بوضعي عىل االفيش بعد شكوتي إليه".
ثم إستطردت: "كانت يف ذلك الوقت درة زروق تستحق أن يوضع اسمها قبيل، لكن ملاذا كلهم 

يوضعون عىل األفيش وأنا ال، مع أنني كنت أقدم دورا رئيسيا يف الفيلم".
" مصور قتيل " يرسد قصة مصور صحفي شاب مصاب بحاسة سادسة نتيجة حادثة اصابته 
وهو صغري وهذه الحاسة السادسة وهي رؤية املستقبل وتقتل زوجتة وىف النهاية يكتشف انه هو 
القاتل باالضافة اىل 9 جرائم اخرى ارتكبها هو وذلك النه يري املستقبل وما سوف يفعلوه ضحاياه 

فيقتلهم لكي ال يفعلوا.
هو  انه  يعلم  وال  الذاكرة  فقدان  من  بحالة  مصاب  الشاب  املصور  ان  نكتشف  االحداث  ومن 
بصلة  له  وتمت  عليها  يتعرف  التي  النفسية  الطبيبة  تقوم  عندما  النهاية  ىف  اال  القاتل  السفاح 
قرابة من جهة الزوجة وكانت تعلم بما يحدث له وما يفعله من جرائم من زوجتة وواجهته بما 
تعلم فعادت له الذاكرة وحاول قتلها ولكنه رأى مستقبله وهو يقتل عىل يد زوج اخته الضابط 

فأستسلم لالمر حتى يكون الصورة رقم 300 لكتابة الذي كان يعمل عليه".
إدارة  ودرست   1977 عام  اإلمارات  بدولة  ولدت  مرصية  ممثلة  هي  فرغيل  حورية  أن  يذكر 
األعمال بإنقلرتا، بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خالل 
السينمائية"  جربيل  "مروة  بمدرسة  فالتحقت  التمثيل  دراسة  قررت  ثم  شكًرا"،  "كلمني  فيلم 
حيث تعلمت أصول التمثيل األمريكي ملدة عام، وكان ثاني ظهور لها من خالل مسلسل "الشوارع 
الخلفية" عام 2011، وقد استطاعت حورية فرغيل يف وقت قصري أن تتنوع يف تقديم أدوار مختلفة 

بدأت بدور البنت الشعبية، ومروًرا بالفتاة اإلرستقراطية، ثم دور الراقصة 
مسلسل  ببطولة  قيامها  خالل  من  بريقها  وزاد  القمر"  "كف  بفيلم 
و"القشاش"عام  األسد"  "قلب  فيلم  يف  ودورها   2012 عام  "املنتقم" 

.2013

ظافر العابدين ينتج ويمثل في كليب ألغنية زوجته 
"جوان فاريل" 

 ”fire“ شارك الفنان ظافر العابدين يف فيديو كليب ألغنية جديدة لزوجته جوان فاريل بعنوان 
والتي تم  طرحها منذ أسبوع عرب موقع “يوتيوب”.

وحرص ظافرالعابدين عىل دعم زوجته الربيطانية جوان فاريل، يف أول تجاربها الغنائية، من 
خالل ظهوره يف الكليب ونرشه عىل خاصية “ستوري” عرب حسابه الرسمي “إنستغرام”.

أغنية “fire” من كلمات وألحان جوان فاريل ورمزي، وإنتاج ظافر العابدين، وإخراج مجدي 
السمريي.

ولديها  بريطانيا،  يف  املوسيقية  الحفالت  من  العديد  تحيي  الجنسية،  بريطانية  فاريل،  جوان 
مجموعة كبرية من املؤلفات املوسيقية.

وتقدم جوان فاريل، عروضها يف أكثر األماكن شهرة يف جميع أنحاء العالم، من لندن إىل كندا 
بغناء  وتقوم  لها،  حرص  ال  تجارية  حمالت  يف  فاريل  جوان  وظهرت  األوسط،  والرشق  واليابان 

وتسجيالت صوتية لإلعالنات التجارية يف اإلذاعة والتلفزيون. 
الفرتة  يف   بأنها  اآلن  لألضواء  فاريل  جوان  عودة  عن  الدوريات  إلحدى  العابدين  ظافر  وقال 
السابقة فضلت األمومة عن العمل واعتزلت التمثيل بناء عىل رغبتها لحرصها عىل التفرغ لرعاية 

ابنتهما خاصة مع كثرة سفره..."
ويذكر أن آخر أعمال ظافر العابدين عىل شاشة السينما هو فيلم "العنكبوت" وشاركه البطولة 
نخبة من أبرز نجوم التمثيل يف مرص عىل رأسهم أحمد السقا ومنى زكي، وتم عرض الفيلم تجارياً 

يف موسم عيد األضحى ، ولكنه لم يحقق إيرادات تتناسب مع جماهريية أبطاله.

وفاة الطاهر المليجي مؤرخ 
الحياة الفنية في تونس 

يوم  املليجي  الّطاهر  والنّاقد  الّصحفي  تويف 
األربعاء الفارط عن سّن تناهز ال86 عاما.

ويلّقب الراحل الطاهر املليجي بمؤّرخ الفنانني، 
طويال  عمل  تونيس  وصحفي  وكاتب  ممثل  وهو 
بمختلف  الفنانني  حياة  من  قريبا  وكان  باإلذاعة 
وعشقه  املوسوعية  ذاكرته  عنه  وعرف  تفاصيلها، 

الكبري لعالم الفن والثقافة.
من  الكثري  خزنت  ذاكرة  هو  املليجي  الطاهر 
املرصية  السينما  تاريخ  ومن  الفني  تونس  تاريخ 
التي خصص لها برنامجا طريفا يف التلفزة التونسية 
فيه  تنساب  كانت  والذي  األفالم"  "أغاني  بعنوان 

الطاهر  منجز  فقط  هذا  يكن  ولم   . املشاهد  فضول  يثري  بما  وجزئياتها  بتفاصيلها  املعلومات 
التلفزة  التمثيل يف  املليجي يف املجال الفني حيث كانت عالقته بالفن  متعددة ومتنوعة  ومارس 
وقدم الربامج االذاعية والتلفزية عن االغنية التونسية والعربية و ألف األغاني وكتب النقد الفني 
باللغتني العربية والفرنسية وألف كتبا عن ابرز رموز االغنية التونسية واالنتاج التمثييل االذاعي 
والتلفزي . كان ظريفاوطريفا يف عالقاته مع املجتمع رغم بعض الهموم التي رافقته طيلة حياته 
ولم يكن تظهرها مالمحه او يفصح بها فهو دائم النكتة والبشاشة اللتني تخفيان جدية مطلقة 

يف عمله وقد كان ذاكرة الفن التونيس وترك إرثا مكتوبا ومرئيا ومسموعا جدير باإلهتمام ..
ويحسب للصحفي والنّاقد الراحل الطاهر املليجي نجاحه يف تأسيس عالقة خاّصة مع املتلّقي 
التونيس بأسلوبه املميّز يف التقديم وقدرته امللحوظة عىل شّد انتباه املتابعني له... وقد عرف الراحل 

بعبارة "باألمارة" التي كان يرّددها خالل رسده لبعض الشهادات الفنية التي يرصدها.
ونرش الفقيد العديد من املقاالت بجريدة الصباح التونسية نخص بالذكر منها "املعهد الرشيدي 
واملنعرج املوسيقي" و"أثر البايات يف الحياة املوسيقية بتونس" و"يهود تونس وأثرهم يف الساحة 

الفنية"...
أيضا  يا شاغل بايل"، وشارك  بينها "أنت  املليجي مجموعة من األغاني من  الطاهر  أّلف  كما 

بالتمثيل يف عدة أعمال درامية  ومنها مسلسل "عربون".

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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مارلين مونرو تبعث من جديد
في مهرجان البندقية 

سيكون فيلم ) شقراء blond ( أحد أبرز األفالم 
املرشحة لجائزة األسد الذهبي من مهرجان البندقية  
السينمائي الدويل يف دورته التاسعة و السبعني التي 
ستنعقد يف الفرتة الفاصلة بني  31 أوت الحايل  و10 

سبتمرب  القادم.
سرية  وليس  تخييلية،  صورة  الفيلم  ويقدم 
مبكراً  الراحلة  هوليوود  نجمة  حياة  عن  ذاتية، 
مقتبس  وهو   )1962 ــ   1926( مونرو"  "مارلني 
من رواية ضخمة ــ صدرت عام 2000 ــ للكاتبة 
عام  )املولودة  أوتس"  كارول  "جويس  األمريكية 
1938( التي تقدم فيها صورة مهتزة عن الحياة يف 
 ، هوليوود  وعن  والخمسينيات  األربعينيات  أمريكا 
التي صدرت   " أوتس  الكاتبة "  وهي أشهر روايات 

لها حتى اآلن ما يقرب من ثالثني رواية.
مخرج الفيلم أندرو دومنيك )املولود عام 1967 
وظل  الفيلم.  سيناريو  كتب  الذي  هو  نيوزلندا(  يف 
طوال نحو عرش سنوات يبحث عن ممثلة قادرة عىل 
اإلضطالع بدور "مارلني مونرو" حتى وقع اختياره 

عىل املمثلة الكوبية "آنا دي أرماس" التي راحت تتدرب عىل مدى 9 شهور كي تتقن لهجة ومخارج 
الحروف لدى " مونرو " ، ولكن عندما ظهر اإلعالن الدعائي للفيلم ظهر من انتقد املمثلة الكوبية 
 " تراث  وتنمية  حماية  يعمل عىل  الذي  اإلعالمي  املكتب  أن  ، غري  الصوتي  األداء  تتقن  لم  كونها 
مارلني مونرو " دافع بشدة عن أداء املمثلة ، ودافع عنها املخرج قائالً : ) اليشء الوحيد الذي لن 
يشكو منه أحد هو أداء آنا دي أرماس( . وكشفت تقارير عن أن املخرج " دومنيك " كان قد بدأ 
اإلعداد للفيلم منذ عام 2010 ، وطوال هذه الفرتة كان يبحث عن ضالته بني العديد من املمثالت 
حتى عثر عىل املمثلة الكوبية و اقتنع بها ، وكانت " جيسيكا شاستني " و" نعومي واتس " من 

بني النجمات املرشحات لدور البطولة .
الفيلم سيكون أيضا فيلم اإلفتتاح ملهرجان  دوڤيل الفرنيس السينمائي يوم 2  سبتمرب  القادم 

وسيحرض مخرجه "أندرو دومنيك " وبطلته " آنا دي أرماس " حفل اإلفتتاح .

فيلم كارِمن CARMEN يفتتح مهرجان "تورونتو" 
السينمائي بكندا

لفيلم  األول  العاملي  العرض  سيكون 
الفرنيس  للمخرج   )  carmen كارمن   (
تورونتو  مهرجان  يف   " ميليبيد  "بنيامني 
السابعة  دورته  يف  الدويل  السينمائي 
الفاصلة  الفرتة  يف  سينعقد  الذي  واألربعني 

بني 8 و 18 سبتمرب القادم.
املرسحية  لألوبرا  تخيلية  إعادٌة  والفيلم 
املوسيقي  املؤلف  وضعها  التي  الكالسيكية 
الفرنيس "جورج بيزيه" )1838 ــ 1875(، 
وهي ذات طابع رومنيس ، وتُعد أبرز أعماله.

األمريكي   الفيلم  موسيقى  وضع  وقد 
 .1980 عام  املولود  بريتيل"  "نيكوالس 
و"پول   " باريرا  "ميليسا  بطولة  من  وهو 
باتاكي"  "إلسا  اىل  إضافة  ميسكال"، 
سيلفا"   دا  و"نيكول   " باملا  دي  و"رويس 
و"تارا موريس" و"كان گولدور" و"ريچارد 

برانكاتيسانو " .
لهذا  األوىل  املعالجة  ليست  وهذه 
معالجات  سبقتها  فقد  األوبرايل،  العمل 
ساورا"  و"كارلوس  بريمينگر"  "أوتو  لـ 

و"فرانشيسكو روزي" و"هيب هوبريا " وغريهم .
يذكر أن قصة الفيلم تحكي عن رجل باسكي عشق امرأة غجرية متقلبة العواطف حولته من 
جندي مطيع إىل شقي خارج عن القانون مطلوب رأسه، ليقوده هذا الحب الجارف أخريا إىل ساحة 

اإلعدام بعد أن طعنها بسكني يف صدرها.
تعترب أوبريا كارمان أشهر أعمال جورج بيزيه واملبنيه عىل رواية تحمل نفس االسم كتبت يف 
عام 1846 ألفها الكاتب الفرنيس بروسبري مريميه، ألف بيزيه دور البطولة ل ميزو سوبرانو وذلك 
يف صيف 1873 ولكن لم يتم األنتهاء منها قبل عام 1874، عرضت كارمن ألول مرة يف 3 مارس 
1875 بأوبرا comique بباريس، ولم تلق يف البداية استقباال جيدا رغم أنها عرضت 37 مرة خالل 

الثالث شهور الالحقة أي بمعدل ثالث مرات باألسبوع
وضع بيزيه يف كارمن مكامن عبقريته وخاب أمله كثريا الستقبالها الفاتر، ولكن ما رفع من 
وتشايكوفسكي،  سانس،  سان  ديبويس،  أمثال  ومعارصين  عظام  مؤلفني  حضور  كارمن  شأن 

أوبرا  أفضل  وأعتربوها  مرة،  عرشين  من  أكثر  حرضوها  حيث  برامز، 
ملا  نبؤات  بمثابة  آرائهم  وكانت  الروسية،  الفرنسية  الحرب  منذ  أنتجت 
ستكون عليه هذه األوبرا فقد أصبحت كارمن واحدة من أشهر األعمال 

األوبرالية.

أنجلينا جولي وليدي جاجا وزيندايا مرشحات 
لبطولة فيلم عن " كليوباترا" 

أفادت مجموعة من التقارير العاملية عن بدء اختيار املمثلة العاملية التي ستلعب دور 
امللكة كليوباترا يف الفيلم الجديد الذي سيقوم بإخراجه املخرج العاملي دينيس فلينوف، 
بعد أن يقوم باالنتهاء من فيلمه dune 2، وحتى اآلن لم تكشف أى معلومات محددة عن 

الفيلم الجديد.
لالختيار  األقوى  هن  عامليات  ممثالت   3 وجود  عن  العاملية  التقارير  بعض  وأفادت 
بينهن للعب امللكة املرصية الفرعونية، وهن أنجلينا جويل، ليدي جاجا، واملمثلة العاملية 

الشابة زيندايا.
وأكد املخرج فيلنوف يف آخر ترصيحاته الصحفية قائال: "الفيلم الجديد الذي سيحكي 
له،  فيلم ال مثيل  تقديم  وأتمنى  األولية،  اإلعداد  كليوباترا، يف مراحل  املرصية  امللكة  عن 

ومختلف، لدي بعض األفكار الجيدة التي سأقوم بـ العمل عليها جيدا".
أن  عىل  مختلفة،  بلدان  عدة  يف   dune 2 فيلم  تصوير  بدء  عن  التقارير  كشفت  كما 
يدور الجزء الجديد حول استمرار الرحلة األسطورية، حيث يتحد بول أتريدس مع فريمني 
الكون،  الحب ومصري  الذين دمروا عائلته، ويف مواجهة االختيار بني  أولئك  لالنتقام من 

يحاول منع مستقبل مظلم ال يستطيع سوى توقعه.

هل يقدم أحمد حلمي على 
إنجاز الجزء الثاني من 

فيلم " كذا رضا"!؟

عن  أخبار  إنترشت  املاضية  األيام  خالل 
استعداد أحمد حلمي لتقديم جزء ثان من فيلم 
2007 وحقق  كدة رضا، والذي تم طرحه عام 
كشف  بعدما  وذلك  ضخمة،  إيرادات  حينها 
حلمي يف تعليق عىل أحد متابعيه عىل إنستغرام 
بأنه يجري حاليًا كتابة فكرة الجزء الثاني من 

العمل.
خاص  ترصيح  ٱخر  يف  حلمي  أحمد  وقال 
له: "هناك محاولة حاليًا لتقديم فكرة وقصة 
كدة  فيلم  من  ثان  كجزء  تصلح  قد  مختلفة 
عىل  سنقدمها  مناسبة  أنها  وجدنا  ولو  رضا، 
أنها لن تكون أفضل من  أما لو شعرنا  الفور، 

الجزء األول، سنرصف النظر عنها، ونكتفي بما حققه الجزء األول من نجاح".
يف  وشارك  جالل،  نادر  أحمد  وإخراج  فهمي  أحمد  تأليف  من  كان  رضا  كدة  وفيلم 
 3 حول  أحداثه  ودارت  لبيب،  ولطفي  الصاوي  وخالد  شلبي  ومنة  حلمي  أحمد  بطولته 
توائم جميعهم يحملون اسم رضا، ويدخلون يف مشكالت عديدة بسبب محاولة تعاملهم 

مع من حولهم عىل أنهم شخص واحد.
 60 الـ  وُعرض ألحمد حلمي مؤخًرا فيلم واحد تاني، والذي تجاوزت إيراداته حاجز 
مليون جنيه، وشاركه البطولة فيه روبي، ونرسين أمني، وعمرو عبدالجليل، وسيد رجب، 

وكان من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضري.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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حينما يغني جراد البحر 
في قاعاتنا السينمائية 

تشهد دور العرض السينمائية يف تونس، شأنها 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  السينما  دور  شأن 
وبقية بلدان العالم، عرض فيلم "حينما يغني جراد 
البحر" where the crawdads sing movie وهو فيلم 
األمريكية  للكاتبة  االسم  بنفس  رواية  عن  مقتبس 
العربية  الرتجمة  مؤخرا  صدرت  وقد  أوينز،  ديليا 
العربية املرتجم  اللغة  إىل  التي نقلها  الرواية،  لنفس 

رمزي صالحة.
 where "تدور أحداث  "حينما يغني جراد البحر
الغموض  من  إطار  يف   the crawdads sing movie

جونز،  إدجار  ديزي  بطولة  من  والفيلم  والتشويق، 
ميخائيل  ديكنسون،  هاريس  سميث،  جون  تايلور 
هايت وديفيد سرتاثرين ومن إخراج أوليفيا نومان.

هذا الفيلم املقتبس عن رواية ديليا أوينز األكثر 
مبيًعا ، والتي نرُشت يف عام 2019 ، يشبه من جميع 
نفس  سباركس.  نيكوالس  رواية  اقتباس  النواحي 
الكالسيكي  النهج  نفس   ، املفرط  الرومانيس  الجو 
املستوى  عىل  املتأللئة  املعاملة  نفس   ، للرسد 
 – فيها  ميزات  سريى  البعض  أن  شك  ال  البرصي. 
فنحن يف السينما ، بعد كل يشء – سيجد اآلخرون 

صعوبة يف االشرتاك يف هذه القصة املرسومة برضبات واسعة جًدا.
يف بعض األحيان الدراما القانونية ، غالبًا ما تكون زرقاء اللون ، حيث يستند فيلم"حيث يغني 
جراد البحر" أوالً عىل محاكمة يُتهم خاللها كيا )ديزي إدغار جونز( بقتل حبيب سابق. وهكذا 
تروي القصة الحياة الخاصة المرأة شابة كان عليها أوالً أن تعيش يف بيئة معادية خالل طفولتها 
)األب العنيف، األم اختفت إىل األبد، األرسة املشتتة( لتتعلم بعد ذلك العيش بمفردها يف منزل متهدم 

يف مستنقع بعيد عن كل يشء.
يذكر أن الرواية التي تم إقتباسها يف هذا الفيلم  خطفت األنظار منذ صدورها وذلك لتصدرها 
قائمة الكتب األعىل مبيعا وال تزال حتى اآلن منذ صدورها يف عام 2018 تنافس يف الروايات األكثر 

مبيعا خاصة يف قائمة نيويورك تايمز.
وألقى موقع الجارديان الربيطاني، الضوء عىل املؤلفة ديليا أوينز، عاملة األحياء، البالغة من 
العمر 70 عاما، والتي أمضت حياتها املهنية يف دراسة الضباع واألسود والفيلة يف جنوب أفريقيا، 
وكيف أصبحت من أنجح املؤلفات خالل عام 2019، حيث تم بيع ما يقرب من 4.5 مليون نسخة 

من روايتها منذ نرشها. 
الكبار  املؤلفني  أن مبيعات رواية "أوينز" تخطت مبيعات  تايمز،  نيويورك   وذكرت صحيفة 

منهم مارجريت أتوود وجون جريشام وستيفن كينج هذا العام.
بلدة  أن يف  الرواية  بأنها جميلة بشكل مؤلم، وتدور قصة  الرواية  تايمز،  نيويورك   ووصفت 
1969، نجت امرأة شابة بمفردها من عملية  هادئة عىل ساحل والية كارولينا الشمالية يف عام 

قتال مؤكدة.
 وعن دخول ديليا أوينز إىل عالم الكتابة، قالت:" قرأت العديد من الروايات - لالبتعاد عن دقة 
وصفي"،  بشكل  مكتوبة  مقنعة  قصة  خطوط  عىل  تحتوي  التي  تلك  اخرتت   - العلمية  الكتابة 
أن  اإلنرتنت  أوينز عىل موقعها عىل شبكة  الصيف، نرشت  املبيعات مليون هذا  وعندما تجاوزت 

عالقتها مع القراء قد مألت حياتها.

"صباط العيد و"البيت البنفسجي" و"عالبار" في زغوان

والطويلة  القصرية  الروائية  األفالم  تعرض هذه 
طريف  برنامج  إطار  يف  زغوان  يف   الطلق  الهواء  يف 

أطلق عليه "سينما يف الشارع"...
الرائدة  التجربة  األذهان  إىل  تعيد  العروض  هذه 
التي قامت بها وزارة الثقافة زمن املرحوم الشاذيل 
التي  السينمائية  الحافالت  بعث  تم  حيث  القليبي 
كانت تجوب معتمديات الجمهورية وتعرض األفالم 

عىل املواطنني يف الساحات العامة     
الربنامج  اطار  يف  يدخل  الشارع   يف  سينما 
يف  التظاهرة  هذه  وتتمثل  الجهات  سينما  الوطني 
والية  معتمديات  كامل  يف  سينمائية  جوالت  تنظيم 
زغوان تنظم بالتزامن معها  ورشات يف الرتغيب يف 
املطالعة  ومسابقات وجوائز  يف الفضاءات املفتوحة 

واألحياء السكنية
وذلك من 11 إىل 20 أوت الحايل.

ويشاهد الجمهور يف هذه التظاهرة:
• فيلم صباط العيد:

دقيقة   26 يف  ويروي  لسود  أنيس  واخراج   ،2012 سنة  عياد  نجيب  الراحل  إنتاج  من  الفيلم 
الخيبة الكبرية واإلحباط الذي يعرتي الطفل نادر نتيجة فقر والده وعجزه عن رشاء الحذاء الذي 

اختاره للعيد ،خيبة تحول حياة الطفل إىل كابوس وراحة العائلة إىل حرية.

يف  الجديدي  فرحات  كل من  فيه  البطولة  ادوار  ويتقاسم 
دور األب وشامة بن شعبان يف دور األم ونادر التلييل )االبن( 

واملرحوم العربي الخمريي )بائع متجول(.
بسيطة  حكاية  العيد  صباط  يف  لسود  أنيس  املخرج  قدم 
الفقراء  فأحالم  وأخاذة  عارمة  انسانية  بروح  مفعمة  لكنها 
بسيطة وصغرية لكن ضيق ذات اليد يحول دونهم وتحقيقها وقد برع املخرج يف تصوير املشاهد 

الريفية األخاذة لقرية مزروعة يف الجبال يتنقل أبناؤها بصعوبة لتحصيل العلم.
فيلم قصري لكنه عميق فيه الكثري من الحميمية وااليقاع .

•بيت بنفسجي:
فيلم روائي قصري من إخراج سليم ڨريبع

تم إنجازه عام 2015 وتحصل عىل العديد من الجوائز يف املهرجانات الدولية. ويف عام 2016، 
أنتج وأخرج سليم ڨريبع الفيلم القصري "باب الجديد". وهويعمل حاليا عىل أول فيلم روائي طويل 

له...
تونس  يف  الحاكم  للحزب  الرمز  اللون  مثل  الذي  البنفسجي  اللون  عىل  تركز  الفيلم  حكاية 
طوال سنوات حكم زين العابدين بن عيل. ويروي الفيلم قصة مواطن تونيس بسيط )أداء توفيق 
البحري(، يفقد عمله يف الشهر األخري من 2010 ما يضطره إىل طلب املساعدة من أحد املسؤولني 
الحزبيني )أداء جمال مداني( يف الحي الذي يقطنه، يشري عليه هذا األخري بأن يقوم بدهن بيته 
باللون البنفسجي، وما يكاد يفعل ذلك حتى تندلع الثورة ويسقط حكم بن عيل، ويتحّول اللون 

البنفجيس إىل سبب التهامه بخيانة الثورة، ليفّكر الرجل يف إحراق نفسه.
•عالبار:

فيلم وثائقي طويل للمخرج التونيس سامي التلييل يمثل مزيجا بني الطرح الواقعي لألحداث 
وتخيّل بعض الشخصيات.

وعالج الفيلم الذي يمتد لساعة ونصف الساعة تقاطعات السياسة والرياضة يف تاريخ تونس 
الحديث، مستحرضا قدرة كرة القدم عىل استيعاب غضب الجماهري من السلطة.

وتدور أحداث الفيلم بني عامي 1977 و1978 عندما كان التونسيون يعيشون أزمة اقتصادية 
مواجهة  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ذه  نفَّ الذي  العام،  اإلرضاب  رها  فجَّ حادة  واجتماعية 

لسلطة الرئيس الراحل الحبيب بورڨيبة )1903 - 2000(.
األحداث دارت رحاها يوم الخميس 26 جانفي يف قلب العاصمة تونس وراح ضحيتها أكثر من 
300 تونيس، بحسب العديد من املؤرخني، ما جعل الذاكرة الجماعية تسّميه بـ"الخميس األسود".

غدا فيلم "بنزين" في دوار هيشر

يف إطار املهرجان الصيفي بمعتمدية دوار هيرش 
التونيس  الروائي  الفيلم  عرض  غدا  سيتم  بمنوبة 

"بنزين" للمخرجة سارة العبيدي.  
لعائلة  املصغر  العالم  يف  "بنزين"  فيلم  يغوص 
املمثلة  التونيس. حليمة )تؤدي دورها  الجنوب  من 
املمثل  بالدور  )يقوم  وسالم  بلحسن(  سندس 
الذي  ابنهما  من  يحرمان  اليحياوي(  عيل  التونيس 

يشارك يف إحدى رحالت املوت عرب املتوسط.
العائلة تخوض رحلة بحث مضنية حول ابنها، 
ترضب شماالً وجنوباً وتدق كل األبواب من ڨابس 
التونسية  العاصمة  إىل  تونس(  رشقي  )جنوب 
شماالً، للبحث عن أي خيط يوصلها إىل حقيقة ما 

جرى البنها.
الهجرة غري الرشعية  الضوء عىل  الفيلم  يسلط 
اآلفاق  انسداد  املوت...فأمام  قوارب  ومأساة 
واستفحال اليأس واإلحباط وعدم الثقة يف املستقبل 
باتجاه  املوت  قوارب  عرب  الرسية  الهجرة  تحولت 
من  اآلالف  حلم  إىل  اإليطالية  الجنوبية  السواحل 

الشباب التونيس بحثا عن جنة مفرتضة.
وخالل السنوات املاضية نشطت شبكات تهجري الشباب التونيس العاطل عن العمل نحو البلدان 

األوروبية وخاصة نحو إيطاليا مستفيدة من حالة االنفالت األمني وارتفاع العاطلني.
وتحولت الهجرة الرسية يف تونس إىل ظاهرة اجتماعية خطرية تشمل مختلف الفئات بما يف 

ذلك النساء واألطفال.
"بنزين" يسلط الضوء عىل هذه الظاهرة وهو من بطولة مجموعة من املمثلني أغلبهم يظهر 
اليحياوي وجمال شندول ومكرم  املرسح مثل عيل  مٌرة يف عمل سينمائي وكلٌهم من هواة  ألٌول 

السنهوري.
الثورة  بعد  احداث  العبيدي مسارا سينمائيا مختلفا، يتمحور حول  املخرجة سارة  واختارت 
التي عرفت أكرب عملية هجرة رسيٌة “الحرقة” نحو إيطاليا خاصة سواء عرب الشواطئ التونسية 

او الليبية.
الرشقي  الجنوب  يف  فقري  ريف  يف  اليومية  الحياة  كشف  يف  العبيدي  سارة  املخرجة  وتتوٌغل 
البنزين  تهريب  باستثناء  رزق  مورد  اي  يوجد  ال  حيث  وتوجان  خداش  وبن  مارث  بني  التونيس 

املعروف بـ”الخط” او التفكري يف الهجرة بالنسبة للشبٌان الحاصلني عىل شهادات عليا.
عائلة فقدت  أوجاع  أصداء  الرشعية، ويتقىص  الهجرة غري  إىل ظاهرة  يتطرق  »بنزين«  فيلم 
الجنوب ومناخاته املخصوصة، ومن خالل هذه  التائهة عىل وقع طبيعة  أرواحها  ابنها، ويرسم 
يف  أبناءها  التي فقدت  التونسية  العائالت  دراما مئات  ثنائية،  دراما  الفيلم مالمح  يخّط  القصة، 

عرض البحر ودراما بلد عجز عن توفري األمل ألبنائه.

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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بواطن  يتأمل  وهو  العالم  عني  عن  الفنان  عني  تختلف  ال 
األشياء ويرصد تفاعل الكائنات غري املرئية يف مشهد مرئي متحرك 
يف  حوله  من  العالم  ويتأمل  عميقا  يحفر  كائن  فهو  بانورامي. 
فنان  بعني  بالك  فما  وفهمها،  جديدة  عوالم  الكتشاف  محاولة 
تشكييل شاب يتعامل مع األلوان واملاء والضوء والظالم ، ويجرب، 
الديناميكية  بالعوالم  يحيط  ثم    ، مختلفة  مشهدية  عن  باحثا 
التي تتفاعل يف ما بينها. إنها مغامرة التجريب تستحيل اىل رحلة 

االكتشاف غري املتوقعة. 
يف هذا اإلطار كانت انطالقة معز بوراوي وهو الفنان الفوتغرايف 

فقد  بسوسة.   الجميلة  للفنون  العايل  املعهد  يف  والطالب 
تقريبها  خالل  من  الفوتوغرايف  التصوير  عدسة  استعمل 
إنارة  عىل  خليط من   البيضاء كمصدر  اإلضاءة  وتركيز 
األلوان املائية  من زوايا متعددة  ومسافات متغرية، والغاية 
من استعمال هذا الوسيط الرقمي رؤية عوالم مغايرة  ال 
ترى بالعني املجردة.  مما أهل هذه الرتكيبة لتكون ركيزة 
وصوال  رقميّة.  تشكيليّة  اصطناعيّة  بيئة  لبناء  أساسية 
خالل  من  الكوسمولوجية  للمجسمات  املعزز  الواقع  إىل 

مقاربة برصية افرتاضية.
الباحث من خالل  فكر  إىل  الفنان  تحولت عني  وبذلك 
من  انطالقا  البرصية  الفنون  يف  بحث  ماجستري  شهادة 
عن  فوتوغرافيّة  وكيميائيّة"  "فيزيائيّة  مخربيّة  تجارب 
طريق آلة التصوير لبناء مشاهد تصويريّة كوسمولوجيّة 
بالفضاء  شبيهة  متعدّدة  عوالم  نحو  املشاهد   تنقل 

الكوني. 
قبول  عىل  املرشفة  الّلجنة  أعضاء  بإرشاف   وذلك 

مناقشة بحثه البرصي "التشكييل-الرقمي": 
-السيّدة ألفة يوسف "رئيسة"

-السيّدة سكينة سايس "مقرّرة"
-السيّدة هالة الهذييل بن حّمودة "مرشفة"

تفاعل  رصدت  بوراوي  معز  بها  قام  التي  امليدانية  الدراسة 
املشاهدين مع الخوذة االفرتاضية املوثقة عن طريق آلة التصوير،  
الفضاء   يف  السابحة  املتعددة  الكوسمولوجية  العوالم  فيها  فرأوا 
وهم   واملجرات  الكواكب  فيه  تسبح  حقيقي  فضاء  أنها  لو  كما 
بوراوي  معز  لها  أضاف  وقد  تلسكوب،  بآلة  مشاهدته  بصدد 
ذبذبات صوتية من مادة القرص الفوار، لها  تأثريات صوتية  تحيل 
منغمسون  بأنهم  اإليهام  ملزيد  الكوسمولوجية  العوالم   تلك  عىل 
البحر. وذلك  الفضاء وهم يف قاع  الفضاء. وكأنهم يرون  يف عالم 
بعدما عزل الضوء الخارجي عن املشاهد واختيار غرفة مظلمة أو 

فضاء مظلم  لالنفصال عن الواقع.
وقد رصد تفاعل املشاهدين بطرق مختلفة وخاصة من خالل 

الحواس البرصية والسمعية والتحسس البرصي باللمس وطريقة 
مسك الخوذة االفرتاضية ، والتفاعل بحركة اليدين، هذا إىل جانب 
األخرى  العني  البرصية من خالل غلق عني وترك  الخدعة  اعتماد 

ترى املشهد بطريقة مخالفة.
كما أنه وظف يف آخر الفيديو دوران الشكل الكروي بطريقة 
الرؤية  لتشتيت  الالنهاية  نحو  ومتواصلة  رسيعة  بصفة  رسيعة 
وإلحداث حالة من االرتباك لدى املشاهد. وجعل العني تدرك النهاية 
فال تدركها. وبعد ذلك قام بدمج املقتطفات الفيديو غرافية التي 
تربز تفاعل املشاهدين وردود فعلهم الحركية أثناء ارتداء الخوذة 

االفرتاضية واملشاهدة  من خالل الدمج بني االنغمار واالنغماس.
تشاركية  تنصيبة  من  القيام  من  بوراوي   معز  تمكن  وقد 
بأحجام  كروية  مجسمات  تسع  من  مكونة  برصية  سمعية 
والنور  الظلمة  بني  لرياوح  مظلمة،  غرف  وكأنها  تلوح  مختلفة 
ويخلق أبعادا ملمسية جديدة من خالل إسقاط الفيديو الضوئي 

عىل داخل املجسمات الكروية وخارجها. 
األرض.  عىل  مرتكزة  والتاسعة  الفضاء  يف  معلقة  منها  ثمان 
بتوظيف  قام  أنه  كما  حركة.   حالة  يف  دائما  الكروي  فالشكل 
مبدأ التديل لكي يكون عمله  أكثر واقعية. وتوجيه املشاهدة نحو 
فضاء مكون من أشكال غري مرئية صغرية جدا تدعوه ملزيد الرؤية 
والتأمل من الداخل والخارج ، فالشكل الكروي موجود يف الطبيعة، 

الكواكب وأيضا قطرات املاء والفقاعات.

التنصيبة  أن “هذه  املغاربي«  »الشارع  بوراوي  أفاد معز  وقد 
الفضاء  يف  عاليا  التحليق  يف  رغبتها  عكسْت  َقْد  للكرات  املتدلية 
التّديل  َفِإنَّ  وبالتايل  األرض.  نحو  جاذبيتها  من  والتخّلص  الكوني 
يُْمِكُن اعتبارُه استفزاًزا للمشاهد للنظر والتفاعل معها َما يفسُح 
له املجال للغوص يف ثنايا العالم الداخيل والخارجي. َوهذه التنصيبة 
أو  مجاوزتٌه  أو  بالواقع  اإلحساس  نحو  التنّقل  إىل  العني  َلتدعو 
بأجسام  التنصيبة  تقديم  فكرة  إنَّ  جديدة.  عوالم  نحو  االنتقال 
العوالم  هذه  يف  نعيش  تجعلنا  ألنّها  اعتباطية  تكن  لم  كروية 
إىل  المرئّي  عالم  من  بذلك  تدّرجنا  فإنّنا  وبالتايل،  الكسمولوجيّة 
تَْجَعلُنَا  املتّدلية والتّي  الكروية  عالم مرئّي ميلٍء باألشكال 
إذ  الفضاء.  يف  تسبح  عوالم  داخل  وكأنّنا  ُرأَنُْفَسنَا  نَتََصوَّ
الُكرات  حول  التشكييل-الرقمي  بحثي  موضوع  يتمحور 
رحلة  باعتبارها  االفرتاضية  والخوذات  اَْلُكوْسُمولُوِجيَّة 
ليعيش  املعزز.  والواقع  االفرتايض  الواقع  بني  مزدوجة 
متجاوزة  وكأنّها  تبدو  تشاركية-تفاعلية  تجربة  املشاهد 
الذاتي.  تقديرنا  يف  له  مشابهة  ربّما  أو  الحقيقي  للواقع 
هيئة  لها  مفربكة  اصطناعية-رقميّة  بيئة  تعّد  أنّها  كما 
االبتعاد  هي  إنّما  البحث  هذا  من  والغاية  ُكوْسُمولُوِجيَّة. 
عن كل ماهو اعتيادي وتقليدي قائم عىل مفهوم الورشة 
بل إنَّ االعتماد عىل وسائط مرقمنة متكونة من شاشات 
مجموعة  يخلق  أْن  شأِنِه  من  حاسوبية  برمجة  ذات 
جهة  من  والالّمتناهي  املتناهي  يف  املتمثلة  الثنائيات  من 
واملحدود والالّمحدود من جهة أخرى وكذلك البث الداخيل 
الصّدد،  هذا  ويف  أيًضا.  واالنغماس  َواالنغمار  والخارجي 
الصلب وذوبانه مع مواد سائلة  الفّوار  القرص  ماّدة  تَُعدُّ 
الجانب  من  لالنتقال  مبارًشا  َوحافًزا  أساسيًّا  دافًعا  كان 
الفيزيائيّة  الصدفوي نحو رحلة التحّكم يف هذه التحّوالت 
ذلك،  إىل  باإلضافة  املرقمنة.  واملالمس  للمّواد  والكيميائيّة 
تؤدي هذه التغرّيات إىل بناء عوالم متجّددة من حيث خلق مؤثرات 

سمعية وبرصية محاكية للواقع الحقيقي”.
ويف محاولة بناء مشهدية فنية تشكيلية جديدة فقد وظف معز 
بوراوي التقنيات الرقمية لتحقيق هدفه يف دمج بني التكنولوجيا 

والفنون املرئية.
تفاعل  حول  بها  قام  التي  الدراسة  خالل  من  أثبت  أنه  كما 
أراد وهم  إىل حيث  أنه سحبهم   الرقمية،  لوحاته  مع  املشاهدين 
يرون العالم بشكل مختلف، مما ساهم يف جعلهم ينعتقون تماما 

عن الواقع. وبذلك تمكن من ايصال رؤيته الفنية بنجاح.
عىل  عمل  أنه  بما  والفن  العلم  بني  دمج  أنه  القول  ويمكن  
لبناء  الفوار  القرص  والفيزيائية من خالل  الكيميائية  التفاعالت 
عوالم متعددة من خالل الحوادث التي تحدث ما بني اإلضاءة واملاء.

عمل تشكيلي رقمي لبيئة كوسمولوجية
لها هيئة سماوية لمعز بوراوي

مشاهد تصويرّية كوسمولوجّية تنقل املشاهد 
نحو عوالـم متعدّدة شبيهة بالفضاء الكوين

هيام الفرشيشي

لوحات من البحث

صورة مع اللجنة املرشفة عىل البحث
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ال نحكم عىل مرسحيّة إالّ بعد مشاهدتها يف املرسح )وليس عرب 
أيّة شاشة، إذ املرسح ليس شاشة(، ال نحكم عىل عمل سينمائي 
إالّ بعد مشاهدته يف قاعة العرض )فالسينما ليس مجّرد حكاية(، 
وعىل عمل أدبّي إالّ بعد قراءته )حكاية( ما ليس مجرفا حرفا... 
وإالّ فسننخرط يف االختزال واألحكام املسبقة واالنسياق إىل موجة 
لفّن  بالنسبة  األمر  نفس  الثلج.  كرة  مثل  املتداولة وهي  األحكام 
النحت، ال نحكم عىل منحوتة إالّ بعد »مشاهدتها« عىل عني املكان 
الفوتوغرافيّة  الّصور  وساطة  خالل  من  وليس  فيه  تعرض  الذي 
وراء  من  املنحوتة  حول  املتشّكلة  واآلراء  والظنون  األحكام  أو 
التلّقي  الفّن تتدّخل عّدة عوامل يف تنشيط عمليّة  املنحوتة. ففي 

ومنها املوقع اإلدراكي و«أفق االنتظار« والبعد التّأوييل... 
تكريم  منحوتة  تشابه  مدى  حول  جدل  قيام  إىل  أّدى  ما  إّن 
الشهيد شكري لشخصيّة شكري بلعيد الوطنيّة، بعد تنصيبها يف 
الجاري  6 أوت  بلدية صفاقس يوم  أمام قرص  البحر  ساحة باب 
للنّحات سمري بن قويعة )وهو فنان تونيس أصيل قابس، خريج 
أن  يمكن  سنة(   20 من  أكثر  منذ  بتونس  الجميلة  الفنون  معهد 
باملنحوتة  يتعّلق  تقنّي  بعضها  التّالية،  العوامل  يف  نشّخصه 

وبعضها إدراكّي يتعّلق بطرق تلقيها:
قّدم النّّحات موضوعه يف شكل شخصيّة وليس يف شكل تركيبة 
للنحات  الشهداء«  »مجّسم  )مثل  العنارص  مختلف  مشهد  أو 
ما  وهو   )1982 بالسيجومي-  محمود  بن  عمر  الراحل  التونيس 
العمل،  عىل  للُحكم  »الوحيد«  املقياس  هو  التّشابه  مقياس  جعل 

دون مقاييس أخرى مثل التعبري والتّاويل. 
جموع  لدى  قويّا  االنتظار  أفق  كان  األخري،  املعطى  هذا  إزاء 
تمام  مطابقة  تكون  أن  املنحوتة  من  ينتظرون  هم  إذ  املتابعني، 
حّقهم.  من  وهذا  تنطق  أن  منها  وينتظرون  »اآلليّة«  املطابقة 
مّكنتهم  قد  العمل  إنتاج  يف  اعتمادها  وقع  التي  الخيارات  أّن  إذ 
التطابق  يكون  وعندما  إليه.  ووّجهتهم  »الوحيد«  األفق  هذا  من 
مقياسا يقع استبعاد التّأويل، ونتجه إىل اعتماد معايري الّصحيح 

والخاطئ، ال غري. 
أّن األحكام التي نُِسجت حول العمل لم تكن ناتجة عن رؤية 
فوتوغرافيّة  صَور  وساطة  خالل  من  أي  بالوساطة،  بل  مبارشة 
آلة  املصّور-  عني  مثّلثة:  وساطة  وهو  الحواسيب  عرب  انترشت 
هذا  مؤثراتها.  منها  ولكّل  أخريا.  الحاسوب،  شاشة  التّصوير- 
التمثال  مثال،  اإلدراك...  توجيه  يف  النّصيّة  التعاليق  أثر  فضال عن 
الجانب  بينما من  تبدو واقفة،  الشخصيّة  أمامنا ستاتيكيّا حيث 
وكانت  أماميّة  كانت  املتداولة  والصورة  ميش.  حركة  يف  تبدو 
 plan contre( السينمائية  باللغة  أعىل،  إىل  مرشئبّة  العدسة  عني 
plongÉ(. وبينما املنحوتة ثالثيّة األبعاد بطبيعتها، تكون الّصورة 

ثنائيّة وتتجه فيها العني إىل نقطة استهراب واحدة وهو ما يسبّب 
خداعا برصيّا.

وكانت  بعضها  من  وتناسلت  تشّكلت  قد  األحكام  مجمل  أّن 
انطالقا من االنسياق الّسهل إىل الّرأي الّسائد. وهي ظاهرة معروفة 

يف علم النّفس االجتماعي وتخّص عمليّة تشّكل الّرأي العام. 
الّزيتيّة  الّلوحة  يف  الّصورة  ليست مثل  املنحوتة  الّصورة يف  أّن 
الربونزي  بالّلون  مطليّا  املوضوع  كان  فقد  القلمي.  الّرسم  يف  أو 
املخضورض الّداكن وقريبا جّدا من األسود حيث غياب الّضوء، إذ 
يصعب إفراز قيم ضوئيّة تميّز املالمح، عىل عكس الّرسم القلمي، 
 )valeurs( قيما ضوئيّة  يوّفر  الذي  أو سوداء،  بيضاء  ورقة  عىل 
املتوّسط،  )الّداكن،  لإلضاءة  املختلفة  الكميّات  تمييز  تساعد عىل 
إذ فضال عن  أكثر يرسا،  الّزيتيّة فاألمر  الّلوحة  أّما يف  الفاتح...(. 
العنارص الّضوئيّة، هناك األلوان وفويرقاتها التي تمّكن من تمييز 
املالمح الكربى )les traits( لوجه الشخصيّة يف الّلوحة. فأنت إن 
طليت وجه من تعرف من أقربائك بطالء أسود، فسيبدو شخصيّة 

الّدرجة  هو  األسود  إّن  ثّم  بعالّن!   هو  وال  بفالن  هو  ال  مجّردة، 
الفوتو- الصورة  بينما  الّلون.  من  ثّمة  ومن  الّضوء،  من  الصفر 
غرافيّة بطبيعتها تبحث عن الضوء وال تستقيم دونه. وتفيد لفظة 

»فوتو« الضوء، تحديدا. 
مستوى  عىل  فاتحة  مضافة  ضوئيّة  قيمة  النّحات  أدخل  لو 
الوجه إلجالء الشاربني ومختلف الخطوط امللمحيّة الكربى، ألصبح 
الوضع أكثر مالءمة وأكثر اقرتابا من الشخصيّة. ولكّن ذلك غري 
من  وهي  النّحات  اعتمدها  التي  الكالسيكيّة  التقنية  إذ  ممكن، 
االلزاميات الخارجيّة، ال تبيح ذلك، فال ندخل قيما ضوئيّة وال قيما 
لونيّة عىل املنحوتة أي عىل لغة األحجام واملسّطحات... ومثل هذا 
التقليد له ما يربّره وهو أّن: النّحوت التي طالعنا بها تاريخ النّحت، 
عىل األقل يف عرص النّهضة األوروبيّة أو بُعيدها، أنجزت من خامة 
الّرخام أو من ماّدة الربونز املصهور فيما بعد، ال تمّكن النّحات من 
أن يدهن الخامة باأللوان وال يخلط بني منحوتة ولوحة )فال مجال 
للتّداخل والخلط بني األجناس يف عرف الفن الكالسيكي والحديث(. 
ووقع  األمر  تجاوز  وقع  فقد  املعارص،  الفّن  مستوى  عىل  أّما 

الفرنسية  والسينمائيّة  النّحاتة  مثل  والخامات  التقنيات  تنويع 
واألمريكية دو سانت فال، التي تلّون منحوتاتها. نقول هذا الكالم 
لنشري إىل أن مشاريع النحت وطلبياتها يف ربوعنا لم تالمس بعد 

مرحلة املعارصة. وذلك موضوع آخر...
الداكن  )اللون  املونوكروم  هذا  يف  القتامة  ساهمت  هكذا، 
الّشبه.  تبحث بطبيعتها عن وجه  التي  الّرؤية  الواحد( يف تضليل 
االتصال  شديدة  النّاس  أكثر  لدى  العاّمة  الذائقة  أن  عن  فضال 

بذائقة تصويريّة )فن الّلوحة والّصورة ثنائيّة األبعاد...(.  
يبلغ طول املسند socle 290 صم، ما يجعل التّمثال )ذات 250 
أو  األرض  عىل  املشاهد  )عني  النّظر  موقع  عن  بعيدا  طوال(  صم 
عني ملتقط الّصورة(. وهو ما يجرب النّاظر إىل رفع نظره إىل أعىل. 
الّرفع هذه تتبّدل مرتكزات املالمح وخطوطها الكربى  ويف عمليّة 
فما   ،)anatomie( الترشيحيّة  للبنية  اإلدراكيّة  املقّومات  ومختلف 
بالك برأس التّمثال الذي أصبح يرتفع عىل األرض ما يناهز خمسة 
فوق  نفسها  هي  ليست  األرض  عىل  فاملنحوتة  ونصف.  أمتار 
النّحت  يف  كثريا  معتمدا  يعد  ولم  تقليد كالسيكّي  واملسند  املسند. 
املنحوتة  الشخصيّة  بني  يومي  تعايش  تأمني  يريد  الذي  املعارص 
وبني الناس، بصفة نّدية، واقعيّة... وهذا أفق جديد لم يجّربه بعد 
الوطنيّة،  الشخصيات  نحت  التعامل مع  يف  التونسيون  النحاتون 
يكون  قد  املسند.  عن  بعد  التّخيّل  يقع  فلم  السياسيّة،  وخاّصة 

املسند حماية. وذلك موضوع آخر. 
نحن إذن، بإزاء معضلة تناسبيّة، إذ أّن الطول املضاعف )طول 
الّرأس صغري الحجم عن  املنحوتة مع طول املسند( قد جعل من 
القيم  ضعف  مع  مقروءة خصوصا  يجعل مالمحه غري  ما   ، بعد 
العنارص  تبنّي  التي  خاصة(  الجانبية  الّظالل  )غياب  الضوئيّة 
ويف  )العينان...(.  الغائرة  العنارص  من  مثال(  )الشاربان  النّاتئة 
الفّن الرّصحي ليس كما يف فّن املعارض، إذ يتحتّم عىل النّحات أن 
يأخذ بعني االعتبار املعطيات اإلدراكيّة مثل علم املنظور املخروطي 
 les( وتوظيف نقاط التالقي واالستهراب )perspective conique(
points de fuite(، عىل سبيل املثال. فليس أّي طول للمسند يصلح 

أليّة منحوتة. ولنئ كان املسند مفروضا عىل النّحات من قبل الجهة 
الّراعية، مثل عديد اإللزاميّات، إالّ أّن بإمكانه أن يعمل عىل تضخيم 
العنارص الكربى للمالمح التي نتوّصل إليها عرب الّدراسات الخّطية 
والترشيحيّة )الجبهة، الّذقن...( واملورفولوجيّة )الشاربان، بوسة 
الخال...(. فتمثال »األب أيمارد«، الذي أخرجه رائد النحت الحديث 
فيه  عمل  نصفيّا،  ستاتيكيّا،  كان   1863 سنة  رودان  أوغيست 
النّحات عىل تقوية مالمح الوجه وتمييزها وتضخيمها، إذ لو زاد 
النّحات من مجال رّسامي الكاريكاتور. ذلك  يف ذلك قليال القرتب 
ألن املوضوع يتعّلق بشخصيّة بعينها يعرفها النّاس وجها لوجه. 
بينما يف مثال تمثال »املفّكر« الشهري، 1880، لم يرّكز رودان عىل 
مالمح الوجه، بل عىل وضعيّة الجسد يف حالة سكون وإطراق، كما 
رّكز باملقابل يف منحوتة »القبلة«، 1887، عىل حركة التّجاسد بني 
شخصيّتني متعانقتني، غيّب النّحات مالمح وجهيهما، ألن املالمح 

ال تهّم املوضوع وحساسية الوجدان اإلنساني املراد التعبري عنه. 
لكّن شخصيّة شكري بلعيد، غري ذلك، إنها ذات مالمح جديّة 
»تونس«،  بعنوان  كتابا  يحمل  وهو  الوطن  عىل  بغريته  تتعّلق 
يرتدي زيّا نمطيّا وعباءة املحامينّي مثل غريه من املحامينّي، ينظر 
إىل األمام، يشري بيده إىل األمام، مرفوع الّرأس، يتكّلم بحماسة إىل 
حّد الرّصاخ كما يشري إىل ذلك مدى فتحة الفاه... )نالحظ الرتكيز 
عىل تجسيم الرجل يف وضع حركي(. ومن أوجه الّصعوبة بالنسبة 
للنّحات، يف هذا املستوى، أن هذه املالمح طبيعيّة رصف وواقعيّة 
)مثال، ليس هناك قبّعة أو لحية ذات شكل خصويص، أو لباس مميّز 
 )identification( الشخصيّة  التّمهية  عمليّة  يُسّهل  ومشّخص 

مثلما يف شخصيات معروفة تسهل معرفتها من خالل النّحت... 

شكري بلعيد بين الّشخصّية والمنحوتة

هل كان حضور الشهيد يف الذاكرة احلّية
أقوى من قدرة الفّن عىل جتسيمه؟

د. خليل قويعة
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وعمامة  برنسا  فيكفي  حرج،  ال  التاريخيّة،  الشخصيّات  يف 
بينما يف  املنحوتة شبيهة البن خلدون، مثال،  تكون  ولحية، حتى 
املثال الذي نحن بصدده، فاألمر يتعّلق بشخصيّة بعينها وبمالمح 
هنا  حضوره  وعارشوا  أحبّوه  رجل  يف  الناس  يعرفها  مخصوصة 
وهناك وتفاعلوا معه وهاهم يريدون استعادة حضوره كما هو... 
ومن ثّمة، كان يمكن تضخيم هذه املقّومات أكثر مّما هي يف 
الواقع لتمرير هذا الوجدان، النّضايل والثوري الّرافض واملؤّسس، 
إىل النّاس وإىل األجيال القادمة، إذا ما حملنا طبيعة الخامة محمل 
خري )إذ أّن خامة الّريزين ليست مثل الربونز وال تعّمر كثريا(. كان 
يمكن تضخيم فيزيونوميّة الوجه طبقا للوضعيّة اإلدراكيّة وليس 
طبقا للواقع. أي تحويل املالمح الواقعيّة إىل عنارص سيميولوجيّة. 
للشهيد  ملتقطة  صور  هو  اليوم،  للنحات  بالنسبة  الواقع  وهذا 
)مثل  النّحات  ورشة  يف  عيني  طبيعي،  ظهور  خالل  من  وليس 
الزعيم بورقيبة الذي كان يذهب إىل ورشة الهاشمي مرزوق بنهج 
املالحة، ساحة العملة، أو يستقدم النّحات إىل قرص قرطاج مثلما 
ألخذ  تودوروف،  الّروماني  مع  أو  القسنطيني  إبراهيم  مع  فعل 

املالمح وتفصيلها(. 
وقد عّلمنا تاريخ النّحت أّن هناك رؤوسا يمكن التّعّرف عليها 
والتّمثال موضوعا عىل مسند شاهق، ولكن عندما نشاهدها أمام 
أعيننا أفقيا، دون مسند مرتفع، فال يمكن أن تتعّرف عليها. مثل 
مالمح  يضّخم  الذي  املرسح  فّن  يف  باملاكياج  شبيه  املعطى  هذا 
الوجه. فاملمثل عىل الّركح يمكن التعّرف عليه وقراءة مالمحه رغم 
املمثل بعد  املدارج. بينما عندما نصافح هذا  أنّنا جالسني يف آخر 
العرض بصفة مبارشة فسيكون أمامنا شخص آخر لم نعرفه من 
اإلدراكيّة طبقا  الوضعيّات  الفارق يف  إذن، من مراعاة  بّد  قبل. ال 

.)les artefacts( ملستلزمات العرض
وبناء عىل ذلك، من جهة الجمهور، من حق كّل متابع ومهتّم 
مرشوع  منحوتة  اكّل  حول  االجتماعي  والجدل  رأيه  يبدي  أن 
والشارع وكانت  العموميّة  الساحة  إذا كانت يف  ومهّم، خصوصا 
أجل  من  عمرها  أفنت  قد  بالتكريم  املعنيّة  السياسية  الشخصيّة 
تونس من قبيل الشهيد شكري بلعيد. كما يحّق لشكري بلعيد أن 
يحتّل موطئ قدم يف الشارع العمومي مثل عديد الّرموز الوطنيّة 
»أجل  من  املدينة،  سيميولوجيّة  يف  املعنى  تبّث  التي  والتاريخيّة 
تونس أفضل«، كما ينص عليه عنوان املنحوتة. ولكن، يفرتض هذا 
الجدل أن يكون مبنيّا عىل نظر مبارش إىل العمل وتقدير مرتكزاته 

الفنيّة...  
الفنيّة  مسريته  خالل  من  عرفناه  الذي  النّحات  جهة  ومن 
املفارقات  تدارك  يمكن  كان  ورسما،  نحتا  والواعدة،  الالّمعة 
التي  االلزاميّات  مختلف  وبني  الفنيّة  املرتكزات  هذه  بني  ما 

هندسة  ربط  ذلك  ومن  مبارشة.  غري  أو  مبارشة  بصفة  تلزمه 
وطول  املحتملة  اإلدراكيّة  املواقع  إىل  بالنّظر  نحتيّا  املالمح 
املسند ومختلف النّسب القابلة للمعالجة الخصوصيّة عند تغرّي 
االشتغال عىل  يقترص عىل  أالّ  أي  والعرض.  التّنصيب  معطيات 
الّريزين  خامة  إىل  تحويله  قبل  الّطني  عىل  الوجه  صورة  طبع 
واالكتفاء بالوفاء قدر اإلمكان للّصورة األصليّة فقط. وهذا ما 
نتّجه به إىل كاّفة النّحاتني الشبّان أيضا الذين يجتهدون يف تأثيث 

الساحات بأعمالهم. 
فكم من عمل منحوت، كان وفيّا ملوضوعه يف الورشة، ولكنّه 
غري ذلك عند تنصيبه.  إذ »الّدقــة ال تعني الحقيقة«، كما قال 
يف  أو  تونس  يف  أننا  التذكري  من  بّد  وال  ماتيس.  هونري  الفنان 

النحت يف مرحلة  العربي عاّمة، ما نزال عىل مستوى فن  العالم 
الخربات  وإثراء  الّرؤى  بتوليد  كفيل  الجدل  هذا  ومثل  تأسيسيّة 
منحوتة  مع  بدأ  فالجدل  الجديدة،  النّحتيّة  التجارب  وصقل 
اإلفادة  واملرجو  بلعيد...  شكري  إىل  وصوال  أحمد  أوالد  الّصغرّي 
من هذا الجدل وليس تبخيسه حتى نتفادى املضاعفات السلبيّة 
التجريديّة يف  املواضيع  التاريخيّة وكذلك  الشخصيّات  مستقبال. 
حضورها  عايشنا  شخصيات  ولكّن  اإلشكاليّات.  هذه  من  حّل 
لتبنّي  الجدل،  املرشحة ملثل هذا  الوّهاج وعرفناها عن كثب هي 
مدى تشابه املنحوتات مع مواضبعها من عدمها. فألنّنا عرفناها 
وأحببناها، نريد من فن النّحت أن يرتجم معرفتنا بها بأكثر ما 
يمكن من األمانة ونريد أن يخّلد حضورها يف ربوع املدينة. ولعّل 
نفاذ الشخصيّة إىل الذاكرة االجتماعيّة الحيّة وسكنها فيها، أقوى 

من قدرة تجسيمها يف تمثال ثابت، مهما يكن اجتهاد الفنّانني. 
نحته  يف  النّحات  مستند  الفوتوغرافيّة  العدسة  كانت  ولنئ 
العدسة  أّن  هو  بالّ  الّطني  زاد  ما  أّن  إالّ  الشخصيّة،  لصورة 
حكم  يف  األبرز  الوسيط  هي  ظّلت  أخرى،  مّرة  الفوتوغرافيّة، 
وطبعت  بكالكلها  الّصورة  أناخت  إذ  املنحوتة.  عىل  الجمهور 
بمؤثراتها يف عملية الحكم، كما يف غري ذلك من الفنون. هكذا، 
الفوتو-غرافيا بما هي كتابة  النحت بفن آخر وهو  يُرتهن فن 
ضوئيّة للعالم تـنبذ قتامة املوضوع وسواد الطالء ما بعد طبقة 
الشخصيّة  لروح  أوفياء  النّحاتون  يكون  أن  الّريزين. ويفرتض 
أن  يفرتض  كما  الفوتوغرافيّة.  لصورتها  وليس  ينحتون  التي 
يف  يعتمد  وال  املكان  عني  عىل  املنحوتة  عني  الجمهور  يشاهد 
إذ  نظره.  وزاوية  وعدسته  املصّور  عني  عىل  األثر  عىل  حكمه 
نفس  علم  عالم  قال  كما  محالة،  ال  انتـقاء«،  »عمليّة  اإلدراك 

اإلدراك رادولف أرنهايم يف كتابه »الفكر البرصي«... 
ثّم، يف األخري، ملاذا نرّص عىل »تخليد«، أقول تخليد، شخصيّات 
تحديدا وهي  الّريزين  مادة  أي  مواد رخيصة،  رفيعة من خالل 
بمواد  نبيلة  رموزا  نخّلد  كيف  طويال؟  تدوم  ال  صناعيّة  خامة 
وضيعة، دون الربونز؟ يف هذا املجال من النّحت، يستوجب األمر 

عودة إىل الربونز، وهو معدن مرّكب من الحديد والنّحاس. 
والّرأي  الّلجان  بتقاليد  االستئناس  إىل  باملناسبة،  وندعو، 
وفتح  النّحتيّة  املشاريع  يف  واملناظرات  والحوار  والحوار  اآلخر 
الفن للمساهمة يف  املبدعني يف هذا  الخالقة لكّل  سبل املشاركة 
صياغة وجه األمكنة العموميّة وذلك شكل من أشكال املشاركة 
املواطنيّة... عىل نحو ما ورد يف توصيات املؤتمر التأسييس األّول 
حول النّحت يف الفضاء املفتوح، الذي التأم بصفاقس من 2 إىل 
5 أوت الجاري، إذ اختتم قبل يوم من تنصيب هذا التّمثال، محّل 

النّظر، وذلك من قبيل الّصدفة ليس إالّ. 

صورة تتحّدث

»تاكسي بي بي هي هاك التاكسي الصغيرة الفكرونة 
العاصمة  وأزقة  وأحياء  شوارع  في  تدور  كانت  الي 
تونس منذ اإلستقالل حتى أواخر السبعينات وأوائل 
الثمانينات... يعرفها كل من عاش فترة استغاللها 
حتى الي عاشوا في سنواتها األخيرة... أما جيل اليوم 

يسمع بها سمع وممكن ما يعرفش حتى شكلها ؟
أحمر وأبيض لون علم  لونها  بي كان  بي  والتاكسي 
ظهور  وقت  وهو   1950 سنة  استغاللها  وبدأ  تونس 
بدأ  عددها  وأٌن  تونس،  في   )bebe(بي بي  التاكسيات 
 600 من  ألكثر  وصلوا   1956 وسنة  تاكسيات  بّستة 
رينو  النوع...  نفس  من  تقريبا  الكل  تاكسي،  سيارة 
مع  اللون  وبنفس  هكاكا  التاكسيات  وقعدت   ...4cv
وقت   1987 عام  حتى  السيارات  وماركة   نوعية  تغيير 
خرج قانون يفرض لون التاكسي الزم يكون أصفر كيما 

توا وفي كثير من بلدان العالم.
  عن تونس زمان

BB تاكسي بي بي
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مدينة  شهدتها  علميّة  فنيّة  حركيّة 
بامتياز  نحتي  ملتقى  وقع  عىل  صفاقس 
من  العلمي  باألكاديمي  الجهة  افتتحته 
خالل ندوة علميّة دوليّة تحت عنوان »األثر 
وسياقات  العمومي  الفضاء  يف  املنحوت 
5 أوت  2 إىل غاية  التفاعل« وكان ذلك من 

2022 بنزل »إبيس«  صفاقس.
ومتنّوعة  ثريّة  قيّمة،  علميّة  مداخالت 
وتساؤالت  مشكالت  سجاالت،  طرحت 
وراهنت عىل حلول وفتحت آفاقا، وقد أثّث 
حدود  وخارج  داخل   من  ضيوف  الندوة 
من  الّدوليّة  صبغة  عليها  أضافوا  الوطن 

األردن، العراق، اإلمارات وغريهم .
ال نستطيع املرور دون اإلشادة بمحتوى 
وتصنيفها  ترتيبها  العلميّة،  املداخالت 
والتي نجحت املنّسقة الّدكتورة ألفة معىّل 
جعل  الذي  األمر  وحياكتها  حبكتها  يف 
التسلسل والتواصل سيّد املوقف بمعنى ما 
طرحته بعض املداخالت من تساؤالت كان 

محتوى ما تليها إجابة كافية.
كانت االفتتاحيّة مع محور »املنحوتة يف 
العربي« وإشكاالت  العاّم بالوطن  الفضاء 
املجال  فكان  ومضمونا  شكال  االندماج 
»املنحوتة  ملحور  املرور  ثّم  بامتياز  عربيّا 
املجال  ليكون  بتونس«  العاّم  الفضاء  يف 
وقد  املحيّل  الوطني  عىل  مقترصا  هنا 
شملت تساؤالت حول التداخل املرجعي يف 
بعض  أفرزته  وما  بتونس  املعارص  النحت 
من  كنماذج  اعتمادها  تّم  التي  املنحوتات 
فتح  مّما  وتأويالت  قراءات  تفاعالت، 
مجاال واسعا للنقاش، وصوال إىل إلزاميات 
اعتمادا  االختصاصات  وتداخل  املعارصة 
من  األمثلة  لتتعّدد  غربيّة  تجارب  عىل 
نّحاتني عامليني اعتمدوا عىل إدخال تقنيات 

ورؤى جديدة.
املحاوالت  بعض  عرض  تّم  األثناء  ويف 
الفرديّة يف قراءة إنشائيّة للمتدّخلتني  إيمان 

ثابت وإيمان الطّهاري كمحاولة يف تطوير 
مجال النسيج نحتيّا بمعنى الحصول عىل 
التعبري،  صّح  إن  ممنحتة«  »منسوجات- 
محاوالت تتأرجح بني اختصاصني ظّلت يف 
منطقة »املابني« »l’entre deux« بني عالم 
مراحل  وتتبّع  االختصاص  عىل  يحافظ 
القيام به وبني عالم آخر مغاير من حيث 

املفهوم والتصّور.
عبيدة  خالد  تجربة  عىل  مررنا  إذا  أّما 
فقد  السليانيّة«  »الخرجة  يف  الفرديّة 
كسب  يف  املعارصة  املنحوتة  انترصت 
الّرهان بتقليص املسافة بني العمل الفنّي 
واملتلّقي فصار االلتقاء والتالقي والتلّمس 
بني  يجمع  روحّي  طواف  يف  وااللتماس 
طينا  املاّدة  ويف  دورانا  الحركة  يف  األصل 
عىل  وقعا  الفعل  لهذا  فكان  عاطفيّا  أّما 
النفوس لشّدة ارتباطه والتصاقه باليومّي 

هذه  كّل  بني  نسيجا  هنا  املنحوتة  فكانت 
جديدة  قراءة  بدورها  فأفرزت  العنارص 
للمديني  ومجاورتها  بالفضاء  عالقتها  يف 

املعماري وخروجها من الفضاء املغلق.
دور  الّلوز  ملحرز  فكان  توثيقيّا  أّما 
محاولة  يف  »األرشفة  من  »املؤرشف« 
بدءا  تونس  يف  النحت  أعالم  أهّم  لعرض 
الجديد  الجيل  إىل  وصوال  القديم  بالجيل 
يف  دور  الجميلة  الفنون  ملعاهد  كان  الذي 

تكوينهم باعتماد النحت كاختصاص.
كان للبعد التوثيقي والفردي والنماذج 
كنماذج  املعتمدة  والعربية  الغربية 
نُسجت  حضورا  امللتقى  هذا  يف  للّدراسة 
فيما  بينها وتداخلت وتشابكت بتساؤالت 
الثغرات  إلصالح  وتوق  ونقد  وإجابات 
وسّد لإلخالالت التي شهدها قطاع النحت 
ولم يتوان صاحب الفكرة محرز الّلوز عن 

عليها  أقبل  الغرض  يف  حيّة  ورشة  بعث 
شحنوا  التي  الطاقة  تلك  بكل  الفنانون 
بها من مخرجات النظري األكاديمي عىل 
وبالتحديد  عتبات شاطئ سيدي منصور 
 .2022 16 أوت  6إىل  باملسلك الصّحي من 
العزيز  عبد  بينهم  من  وفنّانات  فنّانون 
كريد، ريم معىل،  لبنى قبادو، وغريهم يف 
املاّدة  هذه  الرخام،  مع  مبارشة  مواجهة 
العالقة  بعد  طيّعة  تصبح  التي  الصلبة 
التي يقيمها الفنان معها وكما أقّر الفنان 
معه  حوار  يف  الخصاينة  فؤاد  والدكتور 
»عادة ما أقبّل الحجر قبل البدء يف العمل« 
يف فعل يقترص عىل الحذف ال اإلضافة إالّ 
بني  تنشأ  التي  العالقة  تلك  يُضاف  ما  أّن 
املجّردة  بالعني  ترى  ال  عالقة  الطرفني 
أمام  املاّدة  قساوة  فتضمحّل  تحّس  بل 

االستيهامي- العاطفي.

الشارع الثقافي فنون تشكيلية

دورة املرحوم فتحي الّلوز أنموذجا
د. ياسمين الحضري

»الّنحتي« بين األكاديمي واإلجرائي :

صورة من افتتاح الندوة العلميّة الّدوليّة بنزل إبيس

افتتاح ورشات النحت عىل الرخام يف إطار ملتقى بلدية صفاقس األول للنحت



www.acharaa.com العدد 322 - الثالثاء 16 أوت 2022 maghrebstreet@gmail.com

50الشارع الثقافي جهات

الهواة  فنون  مهرجان  فعاليات  تنطلق 
ابتداء  السنة  هذه  الثانية  نسخته  يف  برواد 
من يوم السبت 20 اوت اىل غاية يوم 24 أوت 
والية  من  رواد  بحر  شاطئ  عىل  وستلتئم 

أريانة. 
فقرات  السنة  هذه  برنامج  يتضمن 
ومتاحة  مفتوحة  وثرية  متنوعة  وعروضا 
النحو  عىل  فعالياته  وتنقسم  مجانا  للجميع 

التايل. 
•يوم السبت 20 أوت - االفتتاح - : 

من  الحرفيات  للنساء  معرض  انتصاب   -
منطقة رواد عىل الساعة الخامسة بعد الزوال.
النصوص  صياغة  يف  تدريبية  ورشة   -
املرسحية بتأطري املمثلة ليىل طوبال ابتداء من 

الساعة السابعة. 
مدعم  بعرض  االفتتاح  سهرة  انطالق   -
يف  عروضا  قدم  فنان  بتأثيث  )مفاجأة( 
هذه  والحمامات  الدويل  قرطاج  مهرجان 

الصائفة. 
- عروض فنية متنوعة يؤثثها املشاركون/

ات يف املهرجان اىل حدود منتصف الليل. 
واألرشطة  االفالم  عروض  انطالق   -

السينمائية. 
مناهضة  -سهرة  أوت   21 األحد  •يوم 

العنرصية:
اصييل  رواد  ملتساكني  معرض  انتصاب   -

دول جنوب الصحراء عىل الساعة الخامسة. 
تنطلق  السابعة  الساعة  من  انطالقا   -
بارشاف  والعنف  العنرصية  مناهضة  ورشة 
بالتزامن  الصغري"  "وسام  واالعالمي  الباحث 
الطابع  ذات  االعمال  "ادارة  ورشة  مع 
االجتماعي" بارشاف الجامعية لطيفة الغزال. 
العروض  تنطلق  التاسعة  الساعة  عىل   -
عروض  مع  للمشاركني  املتنوعة  الفنية 
من  رواد  منطقة  متساكنوا/ات  يؤثثها  فنية 

مواطني/ات جنوب الصحراء. 
- انطالقا من منتصف الليل عروض االفالم 

واألرشطة السينمائية. 
•يوم االثنني 22 أوت - السهرة االيكولوجية: 
مجموعة  ورشة  الخامسة  الساعة  عىل   -

الرحالة حول قواعد وتقنيات التخييم. 
مواد  صناعة  كيفية  حول  ورشة   -
انطالقا   idwey بتأثيث  االيكولوجية  التنظيف 

من الساعة السادسة. 
لقاء  السابعة  الساعة  من  انطالقا   -
حواري حول التلوث بمنطقة رواد، اشكاليات 
البيئة واملحيط والتغريات املناخية بتسيري من 

الناشط االيكولوجي خري الدين دبية. 
- عروض فنية متنوعة يؤثثها املشاركون/

ات  اىل حدود منتصف الليل 
- عروض سينمائية 

•يوم الثالثاء 23 أوت - سهرة االختتام : 
- ورشة عىل الساعة السابعة مساء حول 

اساليب و تقنيات ادارة املشاريع الثقافية.
عىل  املشاركني/ات  عروض  انطالق   -

الساعة التاسعة ليال.
حفل اسناد الجوائز من قبل لجنة التحكيم 

وإسناد التكريمات اىل حدود منتصف الليل.
- عروض سينمائية وإختيار الفلم الفائز 

بالجائزة من قبل الجمهور.

شاطىء رواد يحتضن الدورة الثانية 
لمهرجان فنون الهواة

أمينة فاخت تؤثث إحدى سهرات
مهرجان ڤفصة الدولي

كريم الغربي في إختتام سهرات مهرجان 
الفحص الصيفي

املهرجان  هذا  ينطلق  أن  امُلقّرر  من  كان   
طلبتها  أشغاال  أّن  إالّ  املايض,  جويلية   29 يوم 
لجنة فنّية ُمختّصة يف مراقبة شبكات الكهرباء 
والبناءات املدنية, قد أّدت إىل تأجيل موعد إنطالق 

املهرجان.
وقال مدير املهرجان يف ترصيح لوكالة تونس 
حافظت  قد  املهرجان  هيئة  أّن  لألنباء  افريقيا 
أعلنت  التي كانت قد  الفنّية  العروض  أغلب  عىل 
بعض  بإستثناء  سابقة،  صحفية  ندوة  يف  عنها 
وتعويضها  عنها  التخيّل  سيتّم  التي  العروض 
بعروض أخرى، بسبب إلتزامات سابقة الصحاب 
من  برمجتها  إعادة  وصعوبة  العروض  تلك 
جديد يف قفصة, بعد التأخري الحاصل يف إنطالق 

مهرجان قفصة.
الّدورة  لجنف  زهرة  الفنّانة  افتتحت  وقد 
تكون  أن  عىل  الدوىل،  قفصة  ملهرجان  الجديدة 

للفنّان  فرجوي  فنّي  بعرض  اإلختتام  سهرة 
صندوق  من  مدعوم  عرض  وهو  عيل،  بن  نبيل 

التشجيع عىل اإلبداع األدبي والفنّي.
وسيلتقى ُرّواد مهرجان قفصة هذه الصائفة 
مع الفنّانة امينة فاخت ومع ُمغنّي الراب البلطي 
وايضا بالفنّان الشعبي رؤوف ماهر , باإلضافة 

إىل برمجة سهرة ملوسيقى الّراي.
عىل  فسيكونون  الرابع،  الفّن  أحبّاء  أّما 
ملرسحيات  مرسحية  عروض  ثالث  مع  موعد 
ومرسحية  التومي،  معز  للفنان  "القرهمانة" 
"زوم" ملركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة. 
نعيمة  للممثلة  سعاد"  "أوالد  مرسحية  وكذلك 

الجاني.
لفيلم  املهرجان كذلك عرضا  وبرمجت هيئة 
"غدوة" للممثل واملخرج ظافر العابدين، وعرضا 

تنشيطيا لألطفال.

محمد الجبالي في إفتتاح المهرجان الصيفي 
بزغوان

 21 اىل   13 من  زغوان  جهة  تعيش 
 34 الدورة  فعاليات  إيقاع  عىل  الحايل  أوت 

ملهرجانها الصيفي... 
رغم  املهرجان  هيئة  اختارت  وقد 
لجمهورها  تقّدم  أن  إمكانياتها،  محدودية 
مجموعة من العروض الفنية الدسمة تجمع 

بني كل األلوان الفنية...
يحتضن  الذي  املهرجان  افتتح  وقد 
يوم  بزغوان  املياه  معبد  فضاء  عروضه 
بعيد  الوطني  اإلحتفال  مع  تزامنا  أوت    13
“القنطرة”  بعنوان  موسيقي  بعرض  املرأة 
محمد   الفنان  بمشاركة  سايس  للعربي 
الجبايل والفنان سيف الدين التبيني و شرياز 
غنائية  سهرة  أوت   14 يوم  تاله  الجزيري 
للفنان الجزائري عبدو درياسة وأيمن لسيق.

للشباب  أوت   15 ليلة  سهرة  وخصصت 
بعنوان  موسيقي  عرض  تقديم  خالل  من 
شابة  مواهب  أثثتها  شبابية”  “إبداعات 
من والية زغوان خاصة يف املجال املوسيقي 
الخصوصية  الشبابية  السهرات  لتتواصل 
اليوم 16 أوت مع عرض شبابي ملغني الراب 

“جنجون”.
مع  املوعد  سيكون  أوت   17 الغد  ويوم 
عرض للفنان مرتىض أما سهرة يوم 18 أوت 
مريم  للفنانة  موسيقي  عرض  مع  فتكون 

نور الدين.
ليايل  من  نصيبه  الرابع  للفن  وسيكون 

تخصيص  خالل  من  الصيفية  السهر 
20 أوت لعرض مرسحية “نهار  سهرة ليلة 
بولعراس  محسن  الثنائي  مع  عّمار”  عىل 
والفكاهي الشهري بـ”النقار” وذلك بفضاء 
منطقة بوسليم حيث تحتضن هذه املنطقة 
والذي  للمهرجان  اإلختتامي  العرض  كذلك 
الفنانة  مع  الجاري  أوت   21 يوم  سيكون 

الشعبية عفاف سالم.

مهرجان  عاد 
بالفحص  تيبوربومايوس 
القرصي  الغياب  بعد  للنشاط 
حيث  كورونا  جائحة  جراء 
البارحة    32 دورته   إنطلقت 
15 أوت  لتتواصل السهرات إىل 
الربنامج  حسب  أوت   18 يوم 

التايل:
فالّقة   " االفتتاح   •عرض 
15 أوت  2"  وذلك يوم االثنني 
عىل الساعة 22:00 ليال باملوقع 

األثري تيبوربومايوس. 
"ننده   : الثاني  •العرض 
 16 الثالثاء  اليوم  األسياد"  
ليال   22:00 الساعة  عىل  أوت 

باملوقع األثري تيبوربومايوس. 
يوم  باباروني"  "سريك   : الثالث  •العرض 
21:00 ليال امللعب  17 أوت عىل الساعة  اإلربعاء 

البلدي بالفحص
•العرض الختامي: مرسحية :" visa" لكريم 
 22:00 2022 الساعة  18 أوت  الغربي الخميس 

ليال باملوقع األثري تيبوربومايوس
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ال  أن  الطرق  بكل  وحاولُت  مبكرا  النوم  من  كثريا  إنزعجُت  طفولتي  يف 
أنام، لكن رسعان ما يَخذلني النُّعاس ألجد نفيس يف عالم األحالم و الحكايات 
و هي  اعة  السَّ أُراقب عقارب  ليال فكنت  هر  بالسَّ أمي  يل  لم تسمح  السعيدة. 
تتحرك مرسعة و ما إن يَقرتب العقرُب الصغري إىل رقم تسعة أسمع أمي ترصُخ 

قائلة:
- هيا أيتها الشقية حان وقت النوم.

فأخلُد يف نوم عميق، لكن تَفكريي يَظل َمشغوال مَلعرفة السبب الذي ألجله 
ترُص أمي عىل أن أكون أسرية الفراش باكرا، فَرغم محاولتي لعصيان أمرها إال 
أنَّها كانت تَسعى َجاهدة حتى أُطيع ما تقول. أصبح َشاغيل الوحيد هو َمعرفة 
الرس الذي تُخفيه عني أمي، لم يهدأ عقيل الصغري لحّل هذا اللغز فجميع الكبار 
هر معهم، تَخيلُت حينَها أنه عندما يناُم أطفال  ال يَسمحون لألطفال مثيل بالسَّ
العالم جميًعا يف ساعة ُموحدة، يَصعد الكباُر فوق أسطح منازلهم و يجلُسون 
فيكون  ممتعة...  حكايا  و  قصص  القمر  عىل  ليُعرض  دائرة  نصف  شكل  يف 

القمر شاشة َسمائيَّة يف َغاية الَجمال.
منذ أن مَلعت فكرة سينما الَقمر يف ذهني أصبحُت أريُد خلَسة التَفرج معهم 

عىل أحد األفالم.
أمي وقالت  إىل فرايش قبلتني  ليال، ذهبت مرسعة  التاسعة  الساعة  حلَّت 

ُمتعجبة:
- ليس من عادتك اإلرساع إىل النوم!

أجبتُها ُمحاولة إخفاء رّسي الصغري:
التَّعب...سأغلُق األن َعيناي  ـ لعبُت كثريًا اليوم، و كدُت أسقط أرضا من 

وأنَام يف دقائق.
إبتسمت يل أمي و قبَّلت جبيني ثم أغلقت الباب و تَركتني أغرق يف إنتظاري.
بقيُت يف فرايش لَساعات طويلة و أنا أَقاوم النُّعاس إىل أن إنطفأت َجميع 
األنوار يف املنزل، تركُت فرايش الّدافئ و أنا أُحاوُل أن ال أُحدَث أي صوت، مشيُت 
باردا جدا، لكن إرصاري  الطقس  الباب كان  الظَّالم بُخطوات حذرة فتحُت  يف 

مُلشاهدة أحد أفالم الَقمر دفعني بشّدة إلتمام امُلهمة.
صعدُت الَدرج امُلؤديَة للسطح و نظرت خلسة من بعيد لكني لم أجد أمي 
تَجلُس هناك، كان املكان ُمظلما و باردا، تماسكت و قرَّرت أن أجلَس و أَراقب 
طها  الَقمر حتَّى يبدأ عرُض أحد األفالم، كانت النجوم تلمُع بشدة و القمر يتوسَّ
بنوره، إنتظرُت طويال إىل أن بانت بعض الُغيوم التي بدأت تتكاثر حتى َغابت 
شاشة السينما وراءها، فقلت يف نفيس... »سأنتظر هنا إىل أن يَفتح القمر بابُه 

يل« قلت كلماتي تلك ثم َغلبني النُّعاس و نمت نوما عميًقا.
باح ووجدُت نفيس يف فرايش و قد إرتَفعت حرارة جسدي،  إستيقظُت يف الصَّ

دخلت أمي الُغرفة تحمُل يف يَدها طبَقا و قالت:
ال  طح  السَّ عىل  نَائمة  وجدناك  لقد  حبيبتي،  يا  سالمتك  عىل  لله  الحمد  ـ 
أعرُف ما الذّي جعلك تَفعلني هذا لكننا سنتَحدث الَحقا و أريُد تفسرياً ملا حدث٠
سينما  أجد  لم  ألنني  حزنُت  لكنني  حدث،  ما  ألمي  أُفرّس  كيف  أعرف  لم 

القمر فاتحا أبوابه يل.

سينما القمر 

أسماء شلبي 

والحمقى.."  البسطاء  مخيلة  يف  يرتائ  ال  قد  للحقيقة،  آخر  "وجه 
متذكرة  الحادة،  وجهها  مالمح  تتحسس  وهي  ناجية،  همست  هكذا 
كيف األيام رسقتها؛ لتجد نفسها عىل عتبة األربعني الصماء، ولم تحل 

ضفائرها عىل كتف رجل، أّي رجل والسالم.
هكذا كانت تحدث نفسها، بأنها أنثى مرغوبة من كّل الرجال، الذين 
صادفتهم بحياتها، ولكن تباً ألولئك املتزوجني منهم، فهم بارعون يف بيع 
التهام  يدور يف عفن خلدهم، هو  العذارى، وكّل ما  الوهم عىل مسامع 
ثمار لم تقطف بعُد، بحسب ظنهم، ولكن هيهاَت أن أسّلم نفيس ألشباه 

الرجال.
ملعونون يا ذكور الغاب، وعبّاد الرذيلة.. 

أنوفكم  عىل  ألدوس  بكم  وآتي  الدنيا،  يف  وجودكم  أحتقر  وسأظل 
بقدمّي. يا له من إحساس ماتع، حني يخّر أحدهم من عليائه أمامي، 

ليلعق قدمّي، قبل أن أرجعه من حيث أتى، دون أن يتجاوز كاحيل. 
هكذا عودني أول الضحايا، حني تحسس أصابع قدمّي، وعىل حني 

أستغرب  كنت  األوىل  للوهلة  مرات.  لعدة  بالتهامهم،  قام  مني،  غفلة 
ترصفاته املجنونة، واملقززة بالنسبة يل وقتها، ولكن رسعان ما اعتدت 
عليها، وصارت متعة ثمىل، ترسي يف كافة جسدي، حني يلتهم أصابعي، 

ويلعق قدمي. 
ملكة أنا، وبني قدمّي تكمن كافة الرغبات املكبوتة، يف عيون الرجال 
يف  إال  الزائل  تغطرسهم  وراء  املتواري  العبودية  شبق  خلف  الالهثة 

حرضتي. 
فهو  البحر  أما  الحي،  ينام  حني  وحدي،  أنا  يل  ملك  الصحراء  هذه 
لعمتي سهيلة، التي قاتلت من أجله، واختارت زوجها من سكانه، ونحن 

أهل البادية، والخيام، والعقارب.
البادية،  الخرسانية  الكتل  والتهمت  اآلن،  تغريت  الحياة  ولكن 
فصارت املدنية أقرب إلينا من خيامنا، غري أن عقولنا ماتزال موغلة يف 
غّي صالبتها، وقلوبنا أقىس من صخور الجبال التي تلّف املكان، وتطبق 

عليه؛ لكي ال ترى عيوننا سوى ما تريده تلك الجبال.
أكره القيود، وال أعرتف إال بذاتي كما أراها.

رفضت  ألني  أنا..  وبخاصة  منه،  يقربنا  وال  البنات،  يحب  ال  أبي 
ظنها  بحسب  فأنا  اهتماماً،  تعرني  ال  ووالدتي  أقاربه،  أحد  من  الزواج 

غبية ومتسلطة.
وال  عني،  تسأل  ال  إىلّ،  واألقرب  األعىل،  مثيل  سهيلة،  عمتي  حتى 

تدعوني لزيارتها كباقي أخواتي.

مزعجة هذه األفكار، يا ناجية، هوني عىل نفسك، وواصيل حياتك، 

وحيدة، كما قّدر لك، فقد أصبت يف سن الخامسة بلدغة عقرب يف قدميك، 

وحملك والدِك إىل املشفى، عىل أمل أن تلفظي أنفاسك األخرية بني يديه، 

ولكن كتبت لك النجاة، وملا وصلت إىل السابعة، نهشت حمى املالريا من 

نجاتك  بعدم  الجميع  وسّلم  تنهش،  أن  لها  شاءت  ما  النحيل،  جسدك 

هذه املرة؛ ولكن فاجأِت الجميع وتحديت املوت، ودبت فيك الحياة، فأنا 

ناجية، وقد أخذت نصيباً من اسمي. 

يشء  أعظم  هو  موتي  بأن  وجهي،  يف  تصيح  دوماً  والدتي  أن  إال 

تنتظره، كي تسرتيح مني، وتستغرب كيف نجوت من كّل تلك امليتات؛ 

ألبقى أنغص عليها حياتها، وحياة كّل من حويل؟

نفيس  أحصن  وال  املوت،  مني  ليهرب  يكفي،  بما  قديسة  لست  أنا 

قبل  نَهَد  الذي  صدري،  عىل  سحرية  تميمة  أعّلق  وال  الهوتية،  برتانيم 

مع  اللعب  من  وُحرمت  البيت،  داخل  احتجازي  يف  سبباً  وصار  أوانه، 

الِصبية حول برٍئ معطلٍة يف ساحة الحي.

أين سالم اآلن؟ هذا الصبي الخجول، الذي استدار نهدي بني كفيه، 

تبعدان  كاعبتنا  ليمونتان  يل  أن  أمي  تكتشف  أن  قبل  الحّي،  ورحل عن 

ثوبي عن أعىل جسدي.

لقد آن يل أن أبحث عنه مجدداً، ال لشوٍق إليه، ولكّن  ألن قدماي أدمنتا 

لُعاب أشباه الرجال، لتكونا أكثر ليونة، ويكون سالم.. آخر الضحايا.

عبدالعليم حريص

آخر الضحايا

ليلة_المطر

حسن سلیفاني

- أهناك اجمل من املطر؟ 
 مشطت شعرك باصابعك، مسدت شاربيك، غادرت الغرفة، 
اقفلت الباب ، علقت املفتاح يف اللوح العتيق. لم تنظر املراة التي 

صادفتك يف الصالة.
نزلت الدرج، لم تكن بحاجة اىل فتح الباب، فقد كان نصف 

مفتوح. 
- كم بهية رائحة االرض بعد املطر!! 

زررت الزر العلوي لسرتتك، وضعت يديك يف جيبي البنطلون 
الوحيد الذي جلبته معك.

- خذ الجوزي ايضا ، قد تحتاجه.
- هذا يكفي ، لن اتاخر كثريا. 

رست خطوات يف الوحل تقارب عدد أصابع قدميك. وصلت 
رصيف الشارع املزدان بالكايش االصفر واالبيض.. تأملت الجبل 

الشاهق الصامت، سحبت نفسا عميقا من هواء املطر: 
- اااه يا للروعة!!

كانت اضواء الشارع باسمة، وحبات املطر ترتاقص حولها 
والسوق غافيا...

كنت فرحا بقطرات املطر التي تقبل شعرك.. واصلت املسري 
ادراجك، وثمة  الثانية وعدت  اىل راس السوق، عربت اىل الجهة 

سيارة سوداء كانت تقطع الشارع.. 
وقفت قرب ذلك املقهى الصغري: 

- ليكن خفيفا.
ارتشفت قدح ماء، وجلست عىل الكريس الخشبي الهزيل يف 
الخارج. قطعة  الخيمة املنصوبة فوق راسك حمتك من املطر 

الذي تحبه مددت ساقيك بكل حرية .
- الله بالخري.
- الله بالخري.

قبل ان تالمس أصابعك امللعقة الصغرية. وقفت تلك السيارة 
السوداء قبالتك، رفعت شايك وارتشفت شيئا منه. 

يالك كم من محب للشاي!!
ولك ايضا يا حلوتي..

ارشب،،ارشب، قبل ان يربد، وكفى كالما معسوال.
وليربد.. ستسخنيه ثانية يا خفيفة الظل. 

يالحبك هذا!!
السيارة  يف  الجالس  الرجل  كان  رأسك،  رفعت  ابتسمت، 
فلس  مائه  املقهى  اعطيت لصاحب  فيك بغضب معلن.  يحدق 

وقلت له:

أال تأتيني بشاي آخر من فضلك؟
بكل رسور تجاهلته لم تنظر اىل جهته ، اال انه لم يقدر ان 
وقصدك،  السيارة  من  خرج  صارخ  بانفعال  و  نفسه،  يتمالك 

قال لك بصوت جاف:
عىل من تضحك؟

وضع رجل املقهى شايك فوق الطبلة الحديدية ذات االقدام 
الثالث، بهدوء ادرت امللعقة الصغرية.

نفذ صربه:
أ أخرسأنت؟ أال تسمعني؟

الطبق،  يف  وضعته  و  الشاي  استكان  من  امللعقة  اخرجت 
قلت له بهدوء:

باي حق تسألني هذا السؤال؟
، مد يده  بدت عيناه و كأنهما ستخرجان من محجريهما 

نحوك وقال :
ألنك تضحك عيل.

بربود اعصاب قلت له:
-انا.. اض..ح...ك عليك؟!

-اجل...اجل.
-وهل اعرفك لكي اضحك عليك؟

-وهل هناك يف هذه املدينة من ال يعرفني ؟
-لكنني لست من هذه املدينة .

حينما قلت له ذلك، قل حماسه، وأصبح يف شك من أمرك، 
بصوت يكتنفة الخنوع قال لك :

من اية مدينة انت اذا؟
بابتسامة قلت له:

ال تملك حق هذا السؤال ايضا.. أليس كذلك؟
!!....

مددت يدك إىل جيبك، اخرجت علبة سكر، أشعلت واحدة، ثم 
مددت العلبة نحوه:

-ال أدخن هذه النوعية.
صمت قليال و أردف قائال :

-ارجوك اال اكون قد ازعجتك.
ثانية من اعماقك، ولم  اىل وجهه األسمر وضحكت  نظرت 

تجبه.
لصاحب  لتعطيه  فكة  تملك  تكن  لم  آخر،  شايا  رشبت 

املقهى، قلت له:
-بقي لك درهم عندي.

-ليكن الشاي األخري عىل حسابي.
- فلتعش.

املرتاصة  التلیفونات  جثث  إىل  وصلت  مغادرا...  نهضت، 
ان دراهمك قد  تذكرت،  لكنك  اطفالك،  ان تسمع صوت  وددت 
نفذت.. مرة اخرى ضحكت، رفعت رأسك اىل السماء القاتمة و 

كنت تبتسم من القلب، لهواء املطر البارد..
حقا املطر جميل...!!
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يف منتصف السبعينات من القرن املايض بدأت رحلتي الجامعية بكلية اٱلداب والعلوم 
اإلنسانية يف شعبة التاريخ والجغرافيا ...وكانت رحلة نحو املجهول محفوفة باملخاطر 
لشاب قادم من مدينة صفاقس يف جعبته باكالوريا وتجربة بسيطة يف التنشيط الثقايف 
داخل حركة نوادي السينما وإنتماء حديث لحركة اليسار عرب مجموعة تكوين تلمذية 
تابعة لحركة العامل التونيس... ومن حسن حظي إني وجدت صديقي منصف محفوظ 
مرسما معي يف نفس الشعبة )تاريخ وجغرافيا( ويف نفس املجموعة الدراسية مما شكل 

حافزا مهما يل ملواصلة مسريتي العلمية يف جو مريح ...
جماعة  يقلد  كان  حيث  للموضة  ومواكبا  بمظهره  معتنيا  كان  محفوظ  منصف 
كنية  عليه  نطلق  جعلنا  مما  الهندام...  يف  ترافولتا  وجون  الشعر  ترسيحة  يف  "البيتلز" 

منصف "البوْقوص" معذب قلوب العذارى...  
منصف لم يكن مثلنا يقيم باملبيت الجامعي ولم يكن يقاسمنا طعام املطاعم الجامعية 
بل كان يقطن بمنزل أخيه الراحل محمد محفوظ رئيس تحرير جريدة "البراس"... وكان 
يسخر منا وينعتنا بجيل "الكاربوناتو" تلك املادة الشهرية املستعملة يف طهي الوجبات 

الخاصة بالطلبة.
ومنصف كان بارعا يف معاكسة الطالبات وإيقاعهن يف حباله الغرامية معتمدا عىل 
العلمية  مسريتنا  يف  املفيدة  العلمية  املراجع  بامهات  الثرية  أخيه  مكتبة  وعىل  وسامته 
يف  وقعت  من  نعرف  الوهاب"...وكنا  عبد  و"محمد  برال"  "جاك  إسطوانات  ومجموعة 

حبال خزعبالته عندما تتحدث عن إكتشافها عالم الفنان "جاك برال"...     
وأذكر أن صديقنا منصف كان يدخن نوعية رفيعة من السجائر ال يقدر عىل رشائها 
تمت  طرفة  أذكر  وهنا  أخيه...  ذخرية  من  يتزود  كان  أنه  وأعتقد  مثلنا  معدمون  طلبة 
حسني  للدكتور  القديم  التاريخ  مادة  يف  عاما  درسا  نتابع   كنا  حيث  الجامعي  باملدرج 
أسود "يهبل" مثلما قال منصف يومها  لها شعر  أمامنا طالبة  ...وكانت تجلس  فنطر 
قائلة  الينا  إلتفتت  وملا  رفيعة  تدخني سيجارة  ملقاسمته  بدعوتها  يف معاكستها  ...وبدأ 
بصوت مبحوح : "شكرا رفيق هات سيڨارو فاوح نبدل بيه مطعم الكريستال" وكانت 
صدمته شديدة ملا اكتشف انها "حولة وبشعة" فاجابها برسعة: "هاو الباكو كامل وما 
بقاش تدورلنا خلينا الهيني بيس حسني فنطر خري عندنا إمتحانات"... ثم همس يف أذني: 

"برا عاد كيفاش نقنع خويا محمد باش يعطيني باكو ٱخر؟".
املنزة  مللعب  رافقته  حيث  اليوم  ذلك  مساء  يف  البوڨوص  منصف  مأساة  وتواصلت 
التونيس  الريايض  النادي الصفاقيس والرتجي  ملتابعة مقابلة يف كأس تونس تجمع بني 
تابعنا  يومها   ... الحقا  عنه  سأتحدث  الذي  تغذية"  "رضا  بصديقنا  مصحوبني  وكنا 
املقابلة من املدارج الرئيسية بتذاكر تحصل عليها منصف البوڨوص من أخيه لكن من 
سوء حظنا جلسنا يف مدارج جمهور الرتجي وكان منصف يتفاعل مع مجريات املقابلة 
ويقف يف كل مرة يقوم فيها ساحر الجيلني الراحل حمادي العڨربي بمراوغة فنية قائال 
الرابعة وقف منصف كعادته  املرة  ...يا كبدي...يا روحي.." ويف  بأعىل صوته: "يا ڨلبي 
مدوية  صيحة  منه  سمعنا  املرة  هذه  لكننا  األول  الهدف  العْقربي  تسجيل  مع  للتفاعل 
املرة تلقى لكمة من أحد  أنه يف هذه  الحنينة" وإكتشفنا  ..يا امي  يا عيني  : "آه  أخرى 
أحباء الرتجي أصابته يف عينه فتورمت ...هذه الحادثة جعلت منصف البوڨوص يختفي 

عن األنظار ملدة شهر.
أعود لرضا تغذية ثالث شلة املشاغبني الذي كان حارضا عىل واقعة اللكمة التاريخية 
...لقد إلتحق بنا رضا يف شعبة التاريخ يف الثالثي الثاني قادما من معهد التغذية بعد طرده 
لسوء سلوكه ... واطلقنا عليه كنية تغذية لكثرة حديثه عن محاسن ومساوئ التغذية يف 
حياتنا... لكنه تكتم عن سبب طرده من املعهد رغم انه كان طلبه األول يف اختياراته عىل 
ورقة التوجيه...تكتمه هذا شحذ ملكة "التنسنيس" عندي فإتصلت باألستاذ سعيد بن 
سدرين نائب رئيس أحد املكاتب الجامعية السابقة لحركة نوادي السينما واصيل مدينة 
حمام األنف مسقط رأس صديقنا "رضا تغذية" ومدير الدراسات باملعهد وبمجرد سماع 
ميدانية  دراسية  بزيارات  نقوم  املعهد  يف   ": قائال  هيستريية  ضحكة  ضحك  رضا  إسم 
لبعض مؤسسات الصناعات الغذائية يتم فيها تذوق بعض املواد... ذات مرة ذهبنا ملصنع 
صنع الخمور فقام يس رضا يف غفلة من املؤطرين بتذوق كافة أنواع القوارير ... وسكر 

يس رضا زنس سكرة أفقدته التحكم يف حركاته ...وتم طرده من املعهد يف يوم الغد.."   
يس رضا كان مسؤوال يف شعبة التاريخ بتنظيم مقابالت كرة القدم بني الطلبة وكان 
يرص عىل ان أكون معه  يف نفس الفريق قائال :" معاك إنت بطي وبالسيف تجري نظهر 

قدامك تميم الحزامي"...    
أنا والثنائي املشاغب كنا نقف يف مقهى الكلية أيام اإلرضابات صحبة زمالء ٱخرين 
بلحاج وغريهم وكانت  كارم دايس ومنصف  والدكتور  التواتي  الفنان كمال  أذكر منهم 
قهقهاتنا عىل طرائف كمال التواتي تقلق راحة خطباء الجلسة العامة فصاح يفّ أحدهم 
وهو أصيل مدينتي قائال:" يا رفيق نقص من التشويش وانضبط " فأجبته مبتسما:" 
يا ولد بن حمد عمرك كامل تناديني يف الحومة يا منري واليوم تسميني رفيق " فضحك 

الجميع وتوقفت الجلسة واتهمت بعرقلة اإلرضاب.

منصف "البوڤوص" ورضا "تغذية" 
ثنائي التهريج معي في الجامعة

طرائف الّزعيم )ج 317(

بورْقيبة:"أنظري إلى الدنيا بغير حجاب"
صدرت   ،1956 أوت   13 ذات 
تونس،  باي  من  عيل  أمر  بمقتىض 
مجّلة األحوال الشخصية التي تضمنت 
تحقيق  إىل  باألساس  تهدف  إجراءات 
والتي  والرجل  املرأة  بني  املساواة 
أصبحت تعّد أحد أبرز إنجازات الرئيس 
الراحل الحبيب بورْقيبة، ليصبح تاريخ 
13 أوت من كّل سنة موعًدا لالحتفال 
بذكرى صدور املجلة أو ما يسمى لدى 

العامة بـ"عيد املرأة".
تزال  وال  "ثورية"  تعّد  التي  املجّلة 
مصدر فخر للتونسيني وبشكل خاص 
للتونسيات اللواتي يتمتعن بجملة من 

الحقوق تجعلهن يف مكانة يحسدن عليها من نساء العالم العربي، أصبحت اليوم عيًدا تتكاثر فيه 
العبارات الرنانة واملكّررة للتعبري عن حّب املرأة وتقديرها بدًء بجملة "كل عام ونساء بالدي بخري" 

وصواًل إىل مقولة الشاعر التونيس الراحل  الصغري أوالد أحمد "نساء بالدي نساء ونصف"،
بورْقيبة له خطب وجمل كثرية يؤيد  فيها سعيه وإرصاره نحو حصول املرأة عىل كافة حقوقها...

وكان حريصا عىل إنارة عقولهن بالتعليم وتنشئة جيل مستنري بالعلم.   
اب تأثَّر كذلك بالغربيني  اد يف رؤيته هذه واضحا،غري أنَّ بورْقيبة الشَّ وقد كان تاثر بورْقيبة بالحدَّ
جرَّاء اختالطه بهم وهو ما أثر مبارشة يف دفعه حركة تحرير املرأة، واملناداة برضورة خروج املرأة 
التُّونسيَّة وقال  الغربية واملراة  املراة  العمل،وعمل عىل وضع مقارنة بني  ها يف  للتعلم ومن ثمة حقَّ
امور  تدبري  وحسن  النشء  تربية  عىل  املقدرة  جهة  من  ثابتة  االثنتني،فاالوىل  بني  الوعي  بتفاوت 
االرسة،متمتعة بطيب العيش ونفوذ الكلمة وغري ذلك من املزايا التي حرمت منها املرأة يف تونس،يف 
حني ان الثانية مازالت تتعثر يف بناء ركائز أرسة سليمة،فتحرير املرأة يعود بالفائدة عىل املرأة وعىل 

زوجها واوالدها.
ا، وأن من أرضار جهل املرأة فساد عقيدتها وإيمانها  ية عديدة وعديدة جدًّ وقد اعترب أنَّ مساوئ األمِّ
بالخرافات من قبيل االيمان بالسحر واالصابة بالعني اىل أن يختلط عليها األمر فتحرِّم ما حّلل الله 

وتحلل ما حرَّم.
لقد كان بررڨيبة عنيدا يف االخذ باسباب تحرير املرأة،وهو أبرز من دافع عن فكرة اصالح منظومة 
،هي دعوة يمكن ان نسمها باملرحلية اذا  التعليم،والظَّاهر ان الدَّعوة البورْقيبيَّة يف جانبها التحرريَّ
علمنا ان الرَّجل انطلق يف دعوته بوجوب تعليم املرأة،اىل فوائد اختالطها بالرجل،فاىل تشجيعها اقتحام 
سوق العمل،وقد كان بورْقيبة يف اسرتاتيجيته هذه واعيا للدور الذي يمكن ان تؤديه املرأة يف املجتمع.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

فرقة "الحمائم البيض" تتوقف
عن العمل تلقائيا 

مجموعة  أعلنت   مؤخرا  أصدرته  بيان  يف 
"الحمائم البيض" عن التايل: 

1 التوقف نهائيا عن تقديم العروض املوسيقية 
املشوار وتعميق  للشباب ملواصلة  املجال  2 ترك 

التجربة
3 اإللتزام بتقديم الدعم الالزم لكل من يحتاجه.
البيض  بالحمائم  املتعلقة  الوثائق  كل  وضع   4
عىل ذمة الباحثني يف مجال املوسيقى امللتزمة وذلك 

يف إطار مرشوع بحث .
تناول  اساليب جديدة يف  البحث عن  5 مواصلة 

املوسيقى امللتزمة ونرشها ...
يقول خالد الحمروني أحد مؤسيس فرقة البحث 
أطروحة  بل  خرب  مجّرد  ليس  :"هذا  املوسيقي 
بأكملها عميقة املعاني واملفاهيم والدالالت تتحّدث 
التجربة  وراكم   1980 سنة  منذ  انطلق  مسار  عن 
وراء التجربة وقّدم االبداع تلو االبداع وشّق الطريق 
الصعب بمنعرجاته وهّزاته ونجاحاته واخفاقاته...

وانغامكم  قلوبنا  يف  ثابتة  ومكانتكم  تغادرون 

تحتل الفضاء الذي تعبتم وناضلتم من أجله...
يرتك  أن  التقدير  وحسن  والشهامة  النّبل  فمن 
وعّزة،  بشموخ  الساحة  بدوره  الواعي  الفنّان 
الواجب  بأداء  الكامل  االحساس  الرَّأِْس مع  َمْرُفوع 

تجاه وطنه وشعبه واإلنسانية...

ظافر العابدين سيحضر عروض 
فيلمه "غدوة" المبرمجة في 

المهرجانات الصيفية

العابدين  ظافر  رصح 
الذي  "غدوة"  فيلم  أن 
إخراجه  عىل  أرشف 
العديد  يف  حارضاً  سيكون 
الصيفية  املهرجانات  من 
يف  خاصة  التونسية، 
ال  التي  الداخلية  املناطق 
توجد فيها قاعات سينما.

األفالم  تواجد  وقال:" 
مهم  أمر  املهرجانات  يف 
بالسينما  للتعريف 

وردود  الجمهور  من  واسعة  فئة  لدى  التونسية 
الفعل حول العروض ممتازة".

يف  الفيلم  عرض  أثناء  حارضاً  سأكون  وتابع:" 
مختلف املهرجانات وستكون يل مصافحة مبارشة 

مع الجمهور بعد نهاية كل عرض".
خوض  سيواصل  أنه  التونيس  النجم  أكد  كما 
غمار تجربة اإلخراج والكتابة، مشرياً إىل أنه بصدد 

التحضري لفيلم جديد عىل املستوى العربي.
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وساطة من نوع خاص
النادي  داخل  مرهق  بشكل  املتاعب  تتواصل 
الفريق  جماهري  كانت  ان  فبعد  البنزرتي 
التدريبات  ترتقب عودة املجموعة ملبارشة 
الريايض  النشاط  الستئناف  استعدادا 
املوسم الجديد فاجأ مدرب الفريق سامي 
من  استقالته  بإعالن  الجميع  القفص 
قبل  قليلة  سويعات  النادي  تدريب 
الريايض  للموسم  التحضريات  انطالق 

.2022-2023
لتوقيتها  بالنظر  استقالة مفاجئة 
بخفايا  العارفني  تفاجئ  لم  لكنها 
يف  فرتة  منذ  الغارق  النادي  وأرسار 
منذ  وتحديدا  واملالية  االدارية  االزمات 
فرار الرئيس السابق للنادي عبد السالم 

السعيداني.
القفص نرش يوم أمس، تدوينة عرب   
صفحته الرسمية عىل "فايسبوك" اكد من 
خاللها مغادرته للفريق، ومتوجها يف ذات 
السياق بعبارات الشكر اىل العبي وجماهري 

الفريق 
القفص  يرشع  أن  املنتظر  من  وكان 
الجديد  الريايض  للموسم  التحضريات  يف 
الهيئة  رحيل  عقب   ،2022-2023
سامي  برئاسة  السابقة  التسيريية 
بالكاهية، وتشكيل هيئة تسيريية جديدة 

برئاسة أمري الجزيري.
مصادر موثوق فيها كشفت لـ "الشارع 
املغاربي" ان القفص سئم من الوضع العام 
تامة  قناعة  عىل  وبات  الفريق  يعيشه  الذي 
بأن فرص النجاح والنجاة من كماشة النزول يف 
الفرار  اختار  لذلك  معدومة  باتت  القادم  املوسم 
ان مقربني من كواليس  بيد  السباق.  انطالق  قبل 
تدريبي  عرض  وصله  القفص  أن  أكدوا  النادي 
استقالته  لتقديم  دفعه  الذي  االمر  وهو  خارجي 

تمهيدا للرشوع يف محطة تدريبية جديدة.

عن  الليبي  بنغازي  أهيل  فريق  أعلن 
شهاب  التونيس  املدرب  مع  رسميا  اتفاقه 
الفنية  االمور  مقاليد  عىل  لالرشاف  اللييل 

للفريق يف املوسم القادم.
عىل  اللييل  مع  الفريق  إدارة   واتفقت 
بانطالق  الهامة  العريضة  الخطوط  كل 
والتي  القادم  باملوسم  الخاصة  التحضريات 

سيتخللها مبدئيا تربص خارج ليبيا.
كما تشري عديد املصادر اىل انه قد تم 
يتعلق  فيما  الصالحيات  كل  اللييل  منح 
قائمة  وتحديد  البرشي  الرصيد  بغربلة 

االنتدابات.  
وكان شهاب الليبي الذي خاض عدة 
قد  وخارجية  محلية  تدريبية  تجارب 
انسحب من تدريب فريق النرص الليبي 
أياما قليلة قبل انطالق مرحلة السدايس 

لالهيل  بالنسبة  تونس.  احتضنتها  التي 
فقد تعاقد يف تلك الفرتة مع املدرب الحايل 
ولكن  البنزرتي  فوزي  البيضاوي  للرجاء 

النتائج كانت دون املأمول.
دائما  كانت  املدرب  مع  التعاقد  مهمة 
للفريق  الريايض  املدير  مشموالت  من 
التعاقد  وراء  كان  الذي  بوجلبان  أنيس 
النادي  رئيس  تمسك  رغم  البنزرتي  مع 
الشعباني  معني  استقدام  بفكرة  وقتها 
مرحلة  يف  االخرية  التجربة  فشل  وأمام 
تحت  من  البساط  سحب  تم  السدايس 
لكفاءة  املجال  ليفسح  "بوجا"  قدمي 
للفريق  الجديد  املدرب  الختيار  اخرى 
وبالتثبت يف املوضوع ثبت أن اعالمية 
العب  زوجة  وهي  ليبية  رياضية 
الرتجي سامح الدربايل هي التي قادت 
من  وهي  الجانبني  بني  املفاوضات 

هندست عناوين الزيجة الجديدة.

ورطة جديدة

 اعلن امللعب التونيس يوم الجمعة املايض عىل صفحته الرسمية عىل 
السابق  الدويل  الحارس  انتداب  االجتماعي فايسبوك عن  التواصل  موقع 

عاطف الدخييل الذي وقع عىل عقد يمتد ملوسمني.
32 سنة عدة تجارب اهمها مروره بالنادي  وخاض الدخييل صاحب 
االفريقي الكثر من 11 سنة بالتمام والكمال )من 2010 اىل 2021( خاض 
الباجي  االوملبي  فريق  تجربة خاطفة مع  له  مبارة وكانت   155 خاللها 
السعودي  العني  فريق  مع  اوىل  احرتافية  تجربة  يف  انتقل  كما   .)2010(
املفروضة عىل  العقوبة  الفريق بسبب  املشاركة مع  لم يتمكن من  لكنه 

النادي والقاضية بحرمانه من االنتدابات.
قيمة  وهو  تونس  يف  املوجودين  الحراس  اه م  بني  من  يعترب  الدخييل 
مع  توقيعه  ويعترب  وتطوره  بروزه  عرقلت  التي  االصابات  لوال  ثابتة 
يكن  لم  ذلك  كل  مع  لكن  البايات  لفريق  موفقة  صفقة  التونيس  امللعب 
الدخييل االسم االول املطروح عىل طاولة النادي فمدرب الفريق اسكندر 
القرصي كان يمني النفس بالتعاقد مع الحارس أرشف كرير لكن االخري 

يف  كانت  البقالوة  لهيئة  بالنسبة  الباجي.  لالوملبي  التوقيع  فضل 
اليفرني  غيث  االفريقي  النادي  حارس  مع  متقدمة  مفاوضات 
الذي اتفق مع رئيس البقالوة عىل كل التفاصيل الخاصة بانتقاله 
ولكن طلب بعض الوقت حتى يتمكن من فسخ عقده مع النادي 
مع  اليفرني  تحدث  وبالفعل  أوراقه.  عىل  والحصول  االفريقي 
يوسف العلمي رئيس االفريقي واعلمه برغبته يف الرحيل لتغيري 
االجواء خاصة مع استحالة مشاركته مع الفريق يف املوسم القادم 

وقد تفهم العلمي املوقف ووعد العبه بتميكنه من وثاىقه وفك 
أعلمته  بعد ذلك وشاية من فاعل خري  ارتباطه ولكن وصلته 
بان اليفرني يمهد للتوقيع مع البقالوة وبانه يريد فسخ العقد 

لذلك الغرض ليعدل العلمي عن وعده ويرفض مزيد الخوض 
يف املوضوع برمته خاصة بعد ان نسج سند الخمييس 

عىل نفس املنوال ووقع للبقالوة بعد ان فسخ عقده 
مع االفريقي.

وشاية تقلب العناوين




