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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : د. رافع الطبيب

افتتاحية

ن

حين تعصف حرب 
أوكرانيا بمنطق 

الهيمنة على منطقتنا

تساؤالت حول
دور الفريق طبيب 
مصطفى الفرجاين

ألول مرة عسكري في أعلى منصب 
بديوان رئيس الجمهورية:

»احلرقة« تبلغ حجام »احلرقة« تبلغ حجام 
خميفا لـم يسبق له مثيل!خميفا لـم يسبق له مثيل!

تونسيون يفّرون فرادى وجماعات
من بلد لم يعودوا يثقون في مستقبله :

صوة من مجلة »ليدرز«
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االفتتاحيةاالفتتاحية

بقلم : د. رافع الطبيب
أستاذ العلوم الجيوسياسية واالستراتيجيا – جامعة منوبة

حني تعصف حرب أوكرانيا
بمنطق اهليمنة عىل منطقتنا

الحرب  يف  األوىل  الرصاصة  اطلقت  حني 
القراءات  اختلفت  الفارط،  فيفري  يف  االوكرانية 
اآللة اإلعالمية  حول مساراتها ومآالتها. اسهمت 
 - االستخباراتي  الثنائي  رأسها  وعىل  الغربية 
الدعائي الربيطاني يف الرتويج لسيناريوهات تنبىء 
بانهيار الجيش الرويس وبغرقه يف مستنقع كييف 
موسكو  شوارع  يف  الجوع  انتفاضات  وباندالع 
ستعصف  التي  الحتمية  االقتصادية  األزمة  جراء 
باملارد  مقارنة  الضعيفة  االنتاجية  وبآلته  ببوتني 

األوروبي.

ضباب  وبدأ  اشهر  ستة  من  اكثر  مرت 
مراكز  اغفلته  واقع  عن  ينقشع  الپروپاغاندا 
العالم،  الناس، عرب  الغربية واكتشف  االسترشاف 
مدى ارتهان االقتصاد االوروبي لالمدادات الطاقية 
القادمة من روسيا وتغري خارطة استجرار الغاز 
التي بينت نزوح مركز الثقل الصناعي من القارة 
امرباطورية  اقتنت  حيث  الصني.  نحو  العجوز 
املوجه  األزرق  السيل  من  األعظم  الجزء  الوسط 
التي  سابقا الوروبا وحولته اىل مصانعها ومدنها 
اسواق  لكسب  وترية  بأرسع  االنتاج  عجلة  ادارت 

ما بعد الجائحة.

تظهري  أداة  سوى  يكن  لم  الطاقي  الشح  لكن 
اجتاحت  التي  األبعاد  ومتعددة  البنيوية  األزمة 
عواصم  يف  الشارع  تحركات  وجسدتها  أوروبا 
القارة املطالبة بتحسني الظروف املعيشية والقدرة 
الرشائية التي طحنتها مستويات قياسية ملؤرشات 

التضخم والتداين.

يف  ماكرون  الرئيس  تحدث  املنعرج،  هذا  يف 
أوت  أواخر  يف  األوىل  كانت  متقاربتني  مناسبتني 
ان  تباعا  ورصح  سبتمرب  من  األول  يف  والثانية 
املجمع  امام  وأكد  الوفرة"  عرص  نسيان  "علينا 
اليوم  يعيش  العالم  "ان  للسفراء  الديبلومايس 
اال  امامنا  بديل  ال  وان   )...( جيوسياسيا  انقالبا 

بالتواصل مع موسكو".

هل يمكن، بعد تواتر الترصيحني، الحديث عن 
فرضية قبول الغرب، او عىل األقل، احدى قاطراته 
وأفول  القطبية  تعدد  بواقع  أوروبا،  يف  السياسية 

الهيمنة األمريكية الحرصية عىل العالم؟

بانتصار  االقرار  جدا  املبكر  من  كان  ان 
يف  االمنية  عمليتها  انجاز  عرب  الروسية  االرادة 
اكرانيا  اعتبار  املمكن  من  فانه  الحايل،  الوضع 
الذي  الجيوسيايس  السابقة وبدورها  بجغرافيتها 
تنفيذا  املتعاقبة  االمريكية  االدارات  اياها  البسته 
لعقيدة بريزنسكي التي رشحها يف مؤلفه "رقعة 
الشطرنج الكربى" ومن قبله سپاكمان يف تنظريه 

ملقولة "ارض الحلقة" )Rimland( قد اصبحا من 
مجال التاريخ واملايض.

الغربي  الجيوسرتاتيجي  االنحسار  رقعة  لكن 
متتالية  محططات  عرفت  قد  تحديدا  واألطليس 
الفوضوي  االنسحاب  من  ابتدأت  األخرية  املدة  يف 
"برخان"  انهيار عملية  كابول وتواصلت مع  من 
بالرصاعات  وانتهت  مايل  شمال  يف  وتاكوبا" 
بني  التناقض  كاحتدام  الحلفاء  ضمن  الداخلية 
تركيا واليونان او عدم املجر املعلن من اي مقاطعة 

اقتصادية او طاقية مع روسيا.

الجيدة  االسترشافية  الكتابات  عديد  كانت 
مسار  اعتماد  اىل  تدعو  الجائحة  زمن  واملستنرية 
The gReaT Re- العظمى"  التشغيل  )"اعادة 

االفقر  الدول  وانصاف  العدل  قيم  عىل  بناءا   )seT

والطبقات املهمشة داخل مجتمعات الوفرة وبناء 
اقتصاد االستدامة. ومن اهم املبادىء التي قدمها 
اصحاب هذا املرشوع، اعتماد العدالة والسلم ونبذ 
اسس  تفكيك  من  اقىص  شكال  باعتبارها  الحرب 

الحياة.

القوى  استنفرت  حني  انهارت  القيم  هذه  كل 
جانب  اىل  لتقف  واالعالمية  الحربية  آلتها  الغربية 
تربيراتها  اهم  عن  يكشف  لم  حرب  يف  اكرانيا 
اسرتاتيجي  تفوق  عن  للحفاظ  فقط  ومغازيها، 
يف  عميقة  وتحوالت  مستمرة  حروب  بفعل  تآكل 

موازين القوى.

لكن عمق األزمة االجتماعية واملعيشية واقرار 
بحتمية  اوروبا،  يف  اقتصاد  اقوى  املانيا،  زعماء 
التقنني الطاقي وبرضورة التوصل اىل اتفاق النهاء 
تؤرش  الشتاء،  موجات  قبل  اكرانيا  يف  الرصاع 
قدرة مجتمعاتهم  بعدم  الغربية  القيادات  لقناعة 
ولخطورة  الوفرة"  "نهاية  اثمان  تحمل  عىل 

االنفجارات املطلبية يف الدول املجاورة الوروبا.

قد تنجح الدول االوروبية يف تحمل عبء النقص 
وانخرام  التضخم  وانفالت  الطاقية  االمدادات  يف 
االوضاع املعيشية ألطياف مجتمعية باإلعتماد عىل 
الخدمات لكنها، يف  التداين والضغط عىل تكاليف 
ظل العوملة وهشاشة السيطرة عىل الحدود وكثافة 
العالقات مع الجوار املغاربي والرشق اوسطي، قد 
تعجز عن تأمني امنها داخليا من موجات هجرة 

كربى وخارجيا من استهداف ملصالحها.

محددات  تعتمد  ال  التي  املقاربات  كل  لذا، 
اوروبا  اي  االقليم،  كل  االقليم،  شعوب  ومصالح 
االفريقي  العمقني  يف  بعدهما  وما  وجوارها 
واآلسيوي وال تخطط لحلول متكاملة تنبذ منطق 

عبأ  بعينها  شعوب  وتحميل  األمم  بني  التمييز 
الكارثة  مسار  عن  يحيد  لن  القادم  فإن  األزمة، 

والحروب وفوىض السالح.

باملقابل، ليس الزاما عىل شعوبنا يف املغرب العربي 
االوروبيني  الرشكاء  لدى  القناعة  تبلور  انتظار 
برضورة تقاسم اثمان األزمة وتأثرياتها، بل علينا 
السعي لرسم سياساتنا وتصوراتنا الفضل السبل 
للتعامل مع استحقاقات املرحلة الدقيقة الحالية 

والقادمة.

وهم  انهيار  كانت  الجائحة  دروس  اهم  ان 
بناء واقع صحي ومجتمعي  الحدود والقدرة عىل 
خارج الحالة املعوملة، فال وجود ألرخبيل السالمة 
متعاقبة  موجات  تتقاذفه  عالم  يف  والصحة 
للمتحورات القاتلة. االنهيارات االقتصادية تحمل 
تعرتف  وال  الفريوس  سمات  وبنيتها  طبيعتها  يف 

بالحدود يف ظل تشبيك املجتمعات.

الدعوة  اليوم  املهام  أوكد  فان  ذلك،  عىل  بناءا 
لتنسيق اقليمي لالسرتاتيجيات الطاقية والتموينية 
توتر يف  بؤر  او ظهور  انفجار  اي  لتفادي  واملالية 

املنطقة قد تهدد السلم الجهوي واألهيل.

يف  ادراجها  يمكن  التي  املطالب  ضمن  من 
ان  يستحسن  التي  األطراف  املتعددة  املفاوضات 
رفع  مع  وبالتوازي  املغاربية  بلداننا  اليها  تدعو 
اداء  وتحسني  اوروبا  نحو  الغازي  الدفق  وترية 
اآللة الصناعية املحلية لتزويد السوق االستهالكية 
توافقي  بشكل  الديون  جدولة  اعادة  الشمال،  يف 
واعتماد  امليزانية  عىل  السداد  وطأة  لتخفيف 
الحاجيات  لتغطية  استثنائية  تبادل  اتفاقيات 
واعداد  السلعية  باملرجعية  ولو  الطرفني  كال  لدى 
والتمويني  الغذائي  لألمن  شاملة  اسرتاتيجية 

باسعار تفاضلية توقيا من ثورة جياع.

"االنقالب  لحظة  تتحول  ان  املمكن  من 
ماكرون  الرئيس  بها  برش  التي  االسرتاتيجي" 
االقليم عىل  يف  الدولية  العالقات  اعادة صياغة  اىل 
منطق  عن  امكن  ما  وابعد  توازنا  اكثر  اساس 
الهيمنة انقاذا للقادم من السيناريوهات الكارثية، 
لكن اذا تأخرنا عن فرض اسهامنا يف رسم التصور 
األدق للمستقبل القريب واستسلمنا للعبة الكرايس 
اوروبا  رشق  من  آخرين،  فاعلني  فان  الفارغة، 
مقاسمة  عىل  تعمل  قد  ابعد،  دول  وحتى  وآسيا 
منطقتنا  شعوب  وتدفع  االنقاذ  قدرات  اوروبا 

اثمان تهميشها.
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سوء حوكمة

مصدر بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي أكد لـ "الشارع 
العامة  التفقدية  انجزته  الذي  الرقابي  التقرير  أن  املغاربي" 
فرص  لتعزيز  األساسية  املهارات  دعم  مرشوع  عن  بالوزارة 
الجامعات  بإدارة  والنهوض  العايل  التعليم  خريجي  توظيف 
تعيينها  قبل  رمضان  بودن  نجالء  ارشاف  تحت   )pRomesse(

رئيسة للحكومة سيكون جاهزا يف االيام القليلة القادمة.
املصدر الذي فّضل عدم الكشف عن هويته بنّي ان ادارة بودن 
العايل  التعليم  وزير  ان  اىل  مشريا  اخالالت  عدة  عرفت  املرشوع 
انه  االسبق سليم خلبوس كان يف وضعية تضارب مصالح واىل 

عمل خبريا عىل ذمة املرشوع تزامنا مع ارشافه عىل الوزارة.
املتحدث لفت ايضا اىل ان املرشوع حصل يف 2016 عىل تمويل 
بـ 70 ألف دينار من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري واىل انه لم يعد 
أغلب  انه تم توجيه  العايل مالحظا  التعليم  بالنفع عىل خريجي 

النفقات اىل عقود الخدمات والرشاءات وتقديم االستشارات.
الذي  الجامعات  اجتماعات مجلس  ان "بعض  املصدر  وقال 
يجمع بشكل دوري رؤساء الجامعات واعضاء التفقدية العامة 
والشؤون القانونية لربمجة الرزنامة والتطرق ملشاكل الجامعات 
نفقات  الدولة  تكّلف  ال  العلوم حتى  بمدينة  تعقد سابقا  كانت 
بتمويل من  نزل فخمة بسوسة  يف  تتم  باتت  هي يف غنى عنها 

اعتمادات مخصصة للمرشوع".
االنفاق  تربير  كيفية  عن  انذاك  بودن  سئلت  "حني  واضاف 
عىل اجتماعات مجلس الجامعات قالت انه باإلمكان التعلل بأنه 

يتطرق إىل ملف تشغيل الطلبة".

حيف
النظافة  عامالت  أزمة  بأن  أفاد  عروس  بن  بوالية  موظف 
اللواتي تعرضن اىل سوء املعاملة ثم اإليقاف عن العمل من قبل 

الوايل عز الدين شلبي تفاقمت أكثر مع اقرتاب العودة املدرسية.  
املوظف الذي طلب عدم اإلفصاح عن اسمه أكد لـ "الشارع 
توجيه  رغم  رواتبهن  يتسلمن  لم  الثالث  العامالت  ان  املغاربي" 
بتسوية  ملطالبتها  الداخلية  وزارة  إىل  مراسلة  اإلداري  املوفق 

وضعياتهن واعادتهن إىل سالف عملهن.
عىل  مسلطا  "حيفا  اسماه  ما  تواصل  استغرب  املتحدث 
العامالت" مشريا إىل أنهن علقن آماال كبرية عىل إنصافهن بعد 
قيس  الجمهورية  رئيس  مستشاري  احد  قبل  من  استقبالهن 
البليغة  الحروق  مستشفى  إىل  نقلتهن  بإلغاء  ووعدهن  سعيد 

وإعادتهن إىل مقر الوالية.

... بخّفي حنين؟
اليمني  أحزاب  اإليطالية وخصوصا منها صحافة  الصحافة 
تابعت عن كثب زيارة الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون األخرية 

اىل الجزائر.
تعاليق الصحافة املذكورة التي ال تكن وّدا لرئيس الجمهورية 
االسرتاتيجيني  الرشكاء  تخّلص  "وجوب  بـ  ذّكرت  الفرنسية 
احد سابقي  ان  نسيان  "عدم  وبـ  القديمة"  املايض  هياكل  من 
البحر  بمنطقة  االستقرار  كان وراء رضب  االيليزي  يف  ماكرون 

األبيض املتوسط".
طرف  من  اململوكتان   il GioRnaleو  la veRiTà صحيفتا 
زيارة  ان  اعتربتا  برلسكوني  سيلفيو  األسبق  الوزراء  رئيس 
رقعة  قطع  لتجميع  يائسة  "محاولة  مثّلت  للجزائر  ماكرون 
الشطرنج املتوسطية يف ظل أزمة طاقة ورهانات أمنية خصوصا 

بليبيا ومنطقة الساحل االفريقي".
الصحيفتان أشارتا اىل أن الزيارة انتهت دون تسجيل نتائج 
ملموسة مؤكدتان أنه "اذا عكست الزيارة عىل مستوى الشكل 
عودة نوع من الدفء للعالقات الفرنسية الجزائرية فإن باريس 
فشلت يف الحصول من الجزائر عىل التزام رصيح وصارم باهم 
أهداف الزيارة وخصوصا منها ملف املقيمني الجزائريني بفرنسا 
الطيبة بني  ليبيا ومايل والعالقات  بصفة غري قانونية وقضيتي 

موسكو والجزائر.
العالقات  يف  مختصني  عن  نقلت  اإليطالية  الصحف  بقية 
مستوى  عىل  تغرّيت  األوضاع  ان  تأكيدهم  الفرنسية-االفريقية 
السياسات الطاقية وكذلك يف ما يتعلق باألمن اإلقليمي وتشديدهم 
عىل أن الجزائر "ال ترغب يف لعب دور مساعد ألوروبا" وعىل انها 
"تطرح تصّورها االسرتاتيجي الخاص" خالصني اىل أن ماكرون 

وتحديدا يف ما يتعلق بامللف األخري "عاد بخّفي حنني".

فيتو
الصحراء  املتحدة يف ملف  األمم  الجزائر قدوم ممثل  رفضت 

الغربية عىل متن طائرة ترفع العلم االسباني.
أن  أكدت  الخرب  أوردت  التي   el-confidenTial صحيفة 
 75( ميستورا  دي  ستافان  وجه  يف  الفيتو  رفعت  "الجزائر 
املكّلف  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخيص  املبعوث  عاما( 
بملف الصحراء الغربية بسبب تنقله عىل متن طائرة عسكرية 
مبعوثي  جوالت  خالل  عقود  منذ  العادة  جرت  مثلما  اسبانية 

األمم املتحدة".

زووم
زووم
زووم
زووم

والسيايس  واالجتماعي  االقتصادي  االنفالت  حالة 
القيايس  والتدنّي  البالد  تعيشها  التي  االخالقي  وحتى 
تمنع  لم  الحياة  جودة  مؤرشات  كل  يف  املسبوق  وغري 
من تسجيل بعض االستثناءات الجميلة يف هذه الرقعة 
الجغرافية التي ترّص عىل اللحاق بركب الدول املتقدمة 
والعقل  العلم  وألّن  املتكّررة.  الرتكيع  محاوالت  رغم 
والفكر هي األسس الحقيقية للبناء والتقّدم للفرار من 
كّماشة التخّلف والهمجية فإنه يمكن الجزم مّرة أخرى 
بأنه ال خوف عىل مصري هذه البالد طاملا أن مستقبلها 
بني أياد أمينة. حتما ال نتحّدث عن أيادي العابثني التي 
تربك خطوات البالد منذ عرشية الخراب وما تالها من 
سقطات سياسية مشابهة ولكننا نتحّدث عن سواعد 
حقيقية تنشد التقدم والنماء والتطّور يف رحاب العلم 
والبحث وتدرك أن املناعة الحقيقية لهذا الوطن املصاب 
بفريوس الطمع والجشع واالنتهازية مرتبطة أساسا 
عىل  القادر  الوحيد  املضاد  واالبتكار  املعرفة  بلقاح 
القضاء عىل جائحة الجهل املنترش يف كل مكان وزمان.
تنمو  تظل  فينا  األمل  بارقة  ألن  الكالم  هذا  نقول 
باليأس  الشعور  لدينا  تعاظم  مهما  بداخلنا  وتكرب 
ال  ولكنه  رسيعا  ويذهب  يأتي  األمل  وهذا  واالحباط. 
أبدا ألنه ببساطة يستمد وجوده من قناعات  يغادرنا 
األزل  منذ  قامت  التونسية  الدولة  أسس  بأن  راسخة 
تكرب  التي  البذور  تلك  واملعرفة...  العلم  بذور  عىل 
الجهل  لهيب  تقينا جميعا من  أشجارا  لتصبح  وتكرب 

املتصاعد.
 يوم السبت املايض كّرم االتحاد االوروبي 8 شبان 
اوروبا”  بـ”جائزة  مرة  ألول  تتويجهم  بعد  تونسيني 
بمناسبة  وذلك  واملبتكرة  املجددة  املشاريع  ألفضل 
والدورة  للتجديد  الوطنية  املسابقة  من  الثالثة  الدورة 
العاملية األوىل لالخرتاع والتجديد "تيكاد للتجديد 2022 
"التي نظمتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عىل 

هامش الدورة الثامنة من ندوة طوكيو الدولية للتنمية 
يف افريقيا “تيكاد 8”.

هبريي  ايمان  هم  املتوجون  التونسيون  الشبان 
وخديجةجلويل  عرويس  وفاطمة  املسعودي  واريج 
وثامرذياب  القطاري  وسامي  خنفري  وايمان 
اىل  دراسية  زيارات  من  وسيستفيدون  ومنريبالزرقة 
عدد من الدول االوروبية وكذلك من مرافقة خصوصية 

تساعدهم عىل تطوير مشاريعهم.
فتيات  املتّوجة تضم يف صفوفها خمس  املجموعة 
ليست فقط  التونسية  املرأة  أن  تأكيد جديد عىل  وهو 

ضلعه  ربّما  وانما  املجتمع  هذا  يف  األساس  حجر 
األسايس الذي دونه ال يقوى عىل النمّو والنهوض. ويف 
أن  عىل  جديدة  داللة  املوهوبني  الشبان  هؤالء  تتويج 
هذا الوطن واّلد طاملا أن يف أحشائه عقول تفّكر وتتدبّر 

وتبني لغد أفضل.
 فقط كل ما نرجو اليوم هو أال تنسج هذه العقول 
الوطن  هذا  وتغادر  البقيّة  منوال  واملتميزة عىل  النرّية 
عرب  أو  األدمغة  هجرة  يسمى  ما  عرب  نظاميا  سواء 
قوارب املوت التي نشطت حركيتها هذه الفرتة بشكل 

غريب ومريب ألنه وقتها سيحّل الخراب...

تونس: خراب سيايس ومتّيز علمي
العربي الوسالتي
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تساؤالت حول دور الفريق طبيب مصطفى الفرجاين
كوثر زنطور

لم يمر تعيين الفريق طبيب مصطفى الفرجاني في منصب مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد دون ان يثير تساؤالت حول لغز هذا التعيين االول من 
نوعه في تاريخ مؤسسة رئاسة الجمهورية التي لم يسبق ان حظي فيها اي عسكري بالمرتبة االولى بروتوكوليا واداريا وسياسيا في تركيبة الديوان الرئاسي 
ويظهر فيها في اجتماعات رئاسية رفيعة المستوى ويقف خلف الرئيس وكأنه نائبه في قمة " تيكاد" المنعقدة منذ ايام والتي كان خاللها الفرجاني حاضرا بقوة 

من استقبال الوفود حتى اشغال القمة.

ارتباط  ومدى  العسكرية  "الصفة"  فإن  الطبي،  تكوينه  رغم 
عىل  طغى  العسكرية  للمؤسسة  سيُمنح  متعاظم  بدور  التعيني 
النقاشات السياسية الدائرة حول هذا التعيني املفاجئء للفريق االول 
طبيب مصطفى الفرجاني كمستشار دون تحديد دقيق للمهام يف 
قيس  للرئيس  جديد  ظل  اىل  تحول  الرجل  هذا  الجمهورية.  رئاسة 
سعيد عىل شاكلة ما كان عليه الحال مع املديرة السابقة للديوان 
املستشار  تكوين  اعاد   اخرى  جهة  من  عكاشة.  نادية  الرئايس 
الجديد امللف الصحي للرئيس اىل الواجهة  حتى وان كان ملفا يعد 

مع سعيد كسابقيه خطا أحمر ممنوع التعاطي معه.

حظوة رئاسية
يقلل البعض من اهمية الدور الذي قد يلعبه هذا الوافد الجديد 
باملؤسسة  حتى  ارتباطه   اخرون  وينفي  الجمهورية  رئاسة  عىل 
او بالتنسيق او يف فرضية املساهمة يف  العسكرية  سواء باملبادرة 
منظومة  حكم   من  سنة  فشل  بعد  جديدة  مرحلة  خارطة   رسم 
25 جويلية. نفي اي تدخل  لـ" الجيش" يف التعيني يفرسه مصدر 
رشف  عىل  مؤخرا  يحيل  ان  قبل  العسكرية  املراكز  اهم  بأحد  كان 
املهنة بمحافظة املستشار الجديد عىل خطته كرئيس قسم االنعاش 

باملستشفى العسكري.
البتة لهذا التعيني باملؤسسة العسكرية"  واعترب ان " ال عالقة 
التي قال انها كانت لرتشيح شخصية اخرى لها "ارتباطات اقوى" 
بالقيادة العسكرية مذكرا بأنها تحت امرة رئيس الجمهورية القائد 
االعىل للقوات املسلحة ومشددا عىل ان "سعيد يبحث عن شخصية 
ان   مرجحا  الثقة  بهذه  يحظى  الجديد  مستشاره  وان  فيها"  يثق 
الذي  لسعيد  شخصيا  طبيبا  االقرب   االقرب  عىل  الفرجاني  يكون 
لـ"حساسيتها"  الصفة  هذه  حجب  املصدر،  تقدير  وفق  فضل، 

بالنظر اىل السياق السيايس العام
فعال يحظى الفرجاني بثقة الرئيس واصبح من املقربني منه. 
فاملستشار الجديد عكس جل املعيّنني بعد 25 جويلية، من القالئل 
عالقاته  تشعب  رغم  سعيد  عينه  الذي  الوحيد  حتى  يكون  وقد 
السبيس  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  من  قريبا  كان  إذ  السياسية 
وكان ضمن الفريق الطبي املرشف عىل حالته الصحية وكان ايضا 
مقرتحا كوزير للصحة يف حكومة نهضوية يقودها الحبيب الجميل 

التي لم تحظ مثلما هو معلوم بثقة مجلس نواب الشعب.
الطب  1961 تخرج من كلية  1 جانفي  والفرجاني من مواليد 
اختصاص  جامعي  استشفائي  استاذ  وهو   1987 سنة  بتونس 
العسكرية  للصحة  عاما  مديرا   2017 سنة  ني  عُّ وانعاش  تخدير 
يوم  السبيس  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  قبل  من  ترقيته  وتمت 
2018 من عميد طبيب اىل رتبة امري لواء طبيب وبعدها  25 جوان 
مع  الفرجاني  كان   2021 جوان   24 يوم  وتحديدا  سنوات  بـ3 
اعضاء املجلس االعىل للجيوش الذين تمت ترقيتهم من قبل رئيس 
الجمهورية قيس سعيد وهم االمري لواء عبد املنعم بلعاتي )املتفقد 
العام للقوات املسلحة( الذي تمت ترقيته اىل رتبة فريق وامري لواء 
اىل  ترقيته  تمت  الذي  الطريان(  اركان جيش  )رئيس  محمد حجام 
رتبة فريق واالمري لواء محمد الغول )رئيس اركان جيش الرب( الذي 

تمت ترقيته ايضا اىل رتبة فريق.
املؤسسة  لعبته  الذي  والدور  ازمة تفيش جائحة كورونا  كانت 
ترقية  موكب  نفس  يف  الفرجاني  لرتقية  كافيا  مربرا  العسكرية 
صورة  الالحقة  التطورات  وشكلت  الوطني  للجيش  العليا  القيادة 
فاالخري  الجمهورية.  رئيس  لدى  الفرجاني  حظوة  رس  عن  اوضح 
عىل  "التعويل  نحو  توجهه  الرئاسية  عهدته  بداية  منذ  يخف  لم 
العسكريني" وكان ينوه يف كل مرة بالنجاعة واالنضباط من جهة 
وبالوطنية وااللتزام بحماية الوطن يف مواجهة " الخونة" من جهة 

اخرى.

الثكنات  اىل  زياراته  تكثيف  عىل  سعيد  حرص 
واسعا  جدال  اثارت  خطابات  تقديم  عىل  دأب  اين 

املؤسسة  بهذه  الزج  من  وتحذيرات  وانتقادات 
اىل  تحويلها  ومن  السياسية   التجاذبات  يف 
يف  وراءه  يحتمي  الذي  الرئيس"   "حزب 
الناقدين  سعيد  تجاهل  خصومه.   مواجهة 
سنتني  طيلة  الجيش  عىل  التعويل  وواصل 
حتى 25 جويلية 2021 تاريخ تفعيله الفصل 

التدابري  فرتة  وانطالق   2014 دستور  من   80
وكذلك  تونس  يف  تساؤالت  اثريت  االستثنائية. 
مثال  وُعلقت  الجيش  دور  حول  الخارج  يف 
حني  اىل  البالد  املوجهة  االمريكية  املساعدات 
حول  بالكونغرس  لجنة  طلبته  تحقيق  انتهاء 

مدى تدخل الجيش يف "تطورات 25 جويلية".
ليست  العسكرية  باملؤسسة  سعيد  عالقة 

فالتقارب  القرص،  دخوله  وليدة 
من  الثاني  الدور  اىل  مروره  منذ  انطلق 
االستحقاق الرئايس لسنة 2019. مصدر 
رفيع املستوى اكد لـ "الشارع املغاربي" 
طلب  انذاك  للرئاسية  املرتشح  سعيد  ان 
لقاء "احد الشخصيات العسكرية" الذي 

القائم  اىل  اشارة  يف  االمر"  يهمه  "من  استشارة  بعد  فعال  التقاه 
بمهام رئيس الجمهورية محمد النارص. بخالف ذلك حرص سعيد 
قبل دخوله القرص عىل تجميع معلومات حول هذه املؤسسات وقام 
فعال برد اعتبار "مستحق" لعدة عسكريني" ظلموا" وحرموا من 

ترقيات ومنهم عسكريات. 
قد يحيل تعويل الرئيس عىل املؤسسة العسكرية واتكائه عليها 
اىل طبيعة هذه املؤسسة ومحافظتها طيلة عقود عىل مسافة عن 
السياسة و "أدرانها" مثلما يقول سعيد. عقيدة املؤسسة تختزل 
كل ما يحتاج الرئيس لكن يبقى السؤال ان كانت املؤسسة قادرة 
يف  يجعلها  بشكل  سعيد  يريده  الذي  الحكم  طبيعة  استيعاب  عىل 
اقىص الحاالت تتحول اىل أداة وهو توجه يحّذر منه خصومه ام انها 
تهدد  انها  ستكتفي  بمعاضدة تمكنه من مواجهة مخاطر يقول 

الدولة يف كيانها ويف وجودها.
للتذكري جاءت التحذيرات من تحول "الجيش اىل اداة" عىل لسان 

 80 الفصل  تفعيل  ابان  نهضوية  قيادات 
لهيئة  الصحفية  الندوة  بعد  وخاصة 
بلعيد  شكري  الشهيدين  عن  الدفاع 
ومحمد الرباهمي والتي قدم خاللها 
حول  تفاصيل  الهيئة  اعضاء  احد 
املايل  الرسي  بالجهاز  يسمى  ما 
الغنويش  راشد  النهضة  لرئيس 
اتهمه  تجسس"   و"عمليات 
املعلومات  مصدر  ان  وقال  بها 

االستخبارات العسكرية.

دور سياسي ام طبيب 
شخصي ؟

مثل امللف الصحي لرئيس الجمهورية قيس 
بداية  منذ  املعادلة  دخلت  سياسية  ورقة  سعيد 
يف  مرة  كل  يف  يُطرح  وبات  املحل.  الربملان  مع  ازمته 
لم  لسعيد".  الصحي  الوضع  "فضح  لـ  تهديد  شكل 
امللف رغم تفاقم  اية تفاصيل حول هذا  تنرش 
اجراءات  بعد  خاصة  السياسية  االزمة 
25 جويلية باستثناء بعض التلميحات 
عىل لسان عدد من السياسيني او يف مواقع عربية معلومة االجندات 
او من خالل محاولة توظيف الترسيبات املنسوبة للمديرة السابقة 
"وضعه  اىل  فيها  تطرقت  التي  عكاشة  نادية  الرئايس  للديوان 
انه "مريض وال يريد االعرتاف بمرضه" وشددت  الصحي" وقالت 

عىل انه "يعاني عىل املستوى الشخيص والنفيس".
شكلت تلك الترسيبات املنعرج ورفعت الحرج عن هذا املوضوع 
وطالب البعض بنرش التقرير الطبي لرئيس الجمهورية. وعاد نفس 
الحديث مع تعيني مصطفى الفرجاني ومن بني القراءات املتداولة 
حتى  الجديد  ملستشاره  ستوكل  التي  املهام  ذكر  تحاىش  سعيد  ان 
ال يذّكر بأنه طبيبه الشخيص بما ينفي عنه اي دور سيايس وهي 
قراءة ال تستقيم ان اقترص منطلقها عىل عدم تحديد املهام باعتبار 
ان عبد الرؤوف بالطبيب كان مستشارا دون تحديد صفة محددة 

ويذكر االول تراتبيا عىل املستوى الربتوكويل يف بداية عهدة سعيد.
قد تكون للفرجاني قبعتان، طبيب شخيص وهي مسألة ال تثري 
اي حرج كان للرئيس مع دور سيايس يف مؤسسة تحتاج اىل ضخ 
دماء واىل عقل بارد وانضباط تعيد لها هيبتها وقد تمثل نقلة نوعية 
يف عملها تقطع مع فرتة سابقة تعددت فيها اخطاء كانت يف حجم 
مهازل وفضائح ولم تشهد خاللها املؤسسة استقرارا بالنظر اىل كم 

االستقاالت واالقاالت.
لدى  وايضا  زمالئه  لدى  واسع  باحرتام  الفرجاني  يحظى 
يف  سابق  لوزير  )والعبارة  اكتشفوه  الذين  الحكوميني  املسؤولني 
يرويها  شهادة  كوفيد.  ازمة  فرتة  يف  خاصة  الفخفاخ(  حكومة 
فيصفه  الجديد   املستشار  هذا  عن  االجتماعات  يف  املشاركني  احد 
يف  الفرجاني  "مداخالت  الصدد  هذا  يف  ويقول  الهادئة"  القوة  بـ" 
له  الذي ينصت  الوحيد  اكثر من متميزة ويكاد يكون  االجتماعات 

الجميع بانتباه شديد وحتى بانبهار". 
وان  حتى  سياسيا  دورا  بالرضورة  سيلعب  الجديد  املستشار   
اكثر  ان  اكدت  السابقة  التجارب  ان  اذ  كان طبيبا شخصيا ال غري 
الفاعلني هم اقرب املقربني من الرئيس واالمر لن يختلف مع قيس 
وأنه  بالتنسيقيات  الناشطني  يف  خاب  امله  ان  يبدو  الذي  سعيد 
الترسيبات  وفق  املرّشحني  العسكريني  نحو  مجددا  بوصلته  وجه 

لـ"اكتساح" مراكز القرار.

ألول مرة عسكري في أعلى منصب بديوان رئيس الجمهورية :

صوة من مجلة »ليدرز«



www.acharaa.com العدد 325 - الثالثاء 6 سبتمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

5الشارع السياسي

إشارة تنبيه حمراء :

صالح مصباح

انقسام وتصادم يف املؤسسة األمنية
لـم تعهدمها تونس من قبل

هوِمن  التونسية  األمنية  املؤسسة  تاريَخ  إّن 
وتالزم  مواكبة  فبينهما  الوطنية.  الدولة  تاريخ 
استقّر  وقد  واملنعرجات.  املفاصل  مختلف  يف 
قائمًة  بمؤّسستهم  عالقًة  تونس  يف  لألمنيني  أّن 
إخالل فردي  وإزاء كل  واالنضباط.  اإللتزام  عىل 
تحّرك املؤّسسُة آليات العقاب بحزم ورسعة. وملا 
كانت هذه املؤسسة جزءا من مؤسسات الدولة، 
مختلَف  املخصوص  موقعها  من  واكبت  فإنها 
املنعرجات السياسية الكربى التي شهدتها البالد، 
واصطبغت مواكباتُها بخصائص كل مرحلة. ويف 
كل املراحل لم تنزلق هذه املؤسسة إىل أي تصاَدم 
عىل نحوما وقع مؤخرا يف اعتصام نقابات أمنية 

ومنظوريها.  لعل أهّم تلك املراحل ثالث.

  1/مرحلة ما قبل سنة 2011
واكبت  عقودا،  امتدت  التي  املرحلة  هذه  يف 
الدولة".  الحزب-   " نظام  األمنية  املؤسسة 
املنهجّي  املؤسيّس  الفاصل  انتفى فيه  وهونظام 
والدولة.  السلطة  بني  أو  والدولة  الحزب  بني 
أنظمة  عموم  بخالف  يبلغ،  لم  وهوانتفاء 
العرب، درجَة انطواء مؤسسات الدولة يف هياكل 
السلطة. ومن عالمات ذلك أن زواَل نظام بن عيل 
لم يتبَعه زواُل عقد الدولة ومؤسساتها. لقد ثبت 
متينا  أمرا  أنشأت  "إني  بورقيبة:  الزعيم  قول 

سيدوم".
تاريخية  عوامَل  الفصل  ذلك  اِلنتفاء  وإّن 
فيها.  الخوُض  يطول  معقدًة  وذاتية  وثقافية 
الزعيم قد دمج رشعيته  أّن  َمأخذا  أقربَها  ولعل 
النضالية  رشعيته  يف  املستحّقة  السياسية 
الزعيم  يكون  أن  إال  متاحا  يكن  فلم  األكيدة. 
ملتقى الحزب الذي أسسه والسلطة التي استهل 
مسكها والدولة التي صاغ عقدها. واستمر ذلك 
اإلنتفاء بعده استمرارا استنفذ سنة 2011 عمره 

.)longéviTé(املفرتض
تكون  أن  بد  ال  كان  ذلك،  مقتىض  عىل 
نظام"الحزب-  من  جزءا  األمنية  املؤسسة 
ومّما  الدولة".   - السلطة  بنية"  أومن  الدولة" 
الوطني  الحرس  سلك  أن  "الُوجوَب"  هذا  عّمق 
النواَة األوىل للمؤسسة األمنية والعسكرية،  كان 
إليه هم من قدماء  امُلنتَِسِبنَي  أوائل  وكان بعض 
املقاومني تحت قيادة" الحزب". فكان هذا السلُك 
حلقة وصل مبكرة بني املقاومة وبناء الدولة، بني 
األحقية يف  البناء ذاك ورشعية املقاومة تلك، بني 
الحزب املناضل املاسك للسلطة من جهة والدولة 
إىل  املربَُّر  املبّكُر  الوصُل  هذا  وتعّدى  أخرى.  من 

سائر األسالك األمنية التي تكّونت الحقا.
األمنية  املؤسسة  تكن  لم  النحو،  هذا  عىل 
تقيم فرقا بني التصّدي لخصوم النظام والسلطة 
هذا  كان  واملجتمع.  الدولة  ِلُمهدِّدي  والتصدي 
حدٍّ  إىل  للتفهم  وقابال  حني،  إىل  جائزا  الّدمج 
2011 لم يكن مربرا  ما.لكّن استمراره  إىل سنة 
أن  االستمرار  هذا  توابع  ومن  للتفهم.  قابال  وال 
قبل  ِمّما  األخرية  العقود  يف  السلطة  معاريض 
2011 عىل وجه الخصوص فقدوا صربَهم عليه. 
األمنية  املؤسسة  انتماُء  أمامهم  احتَجب  فقد 

إال  منها  يرون  ال  وصاروا  التونسية  الدولة  إىل 
الحامية  والقوُة  النظام  من  الّصلُب  املكوُن  أنها 
للسلطة. صارت هي "الحاكم" يف التداول اّللغوي 

اليومي.
وضغط  جهة  من  السلطة  ضغط  رغم 
املؤسسة  تفقد  لم  ثانية  جهة  من  معارضيها 
املهنية  للرتاتبية  وانضباطها  تماسَكها  األمنية 
وكانت  للسالح.  حاملة  قّوٌة  تقتضيها  الذي 
يُحظى  ال  فردية  أخطاًء  تحصل  التي  األخطاُء 

مقرتفوها بتسامح املؤسسة.

   2/مرحلة ما بعد سنة 2011
السلطة  بني  التالزُم  انفك  املرحلة  هذه  يف 
أكيدا  وجها  الحزبيُة  التعدديُة  وصارت  والدولة، 
من ذلك االنفكاك. أظهرت املؤسسة األمنية وعيا 
باسمها  الناطقون  قال  ذاك.  باالنفكاك  مبكرا 

عن  املرتتب  األعىل  الثمَن  دفعت  مؤسستهم  إن 
وإنها  الدولة"،  "الحزب-  نظام  عن  التحول 
الحساباُت  فيه  تُصّفى  ميدانا مستباحا  أضحت 
إن  وقالوا  قادمة.  أخرى  وتُرَسم  السياسية 
األمنيني صاروا هدفا للغضب الشعبي والسيايس 
إىل حّد التنكيل أحيانا. ولم يبالغوا يف ذلك إطالقا. 
فقد تعّرض البعض لإلعفاء والسجن والتشويه. 
ومارس بعضهم اآلخر التخّفي حتى عن األجوار، 
بالجور،  والعدل  بالعقاب،  الحساب  واختلط 
انتقاما،  الرتبة  من  بالحّط  محاباًة  والرتقيُة 
ورغم  والظلم.  العدالة  بني  الفاصل  الحدُّ  وضاع 
بني  وما  تماسكها  املؤسسة  تفقد  لم  ذلك  كل 

أسالكها ورتبها من التقاليد والضوابط.
سيما  ال  األمنية،  املؤسسة  صدمُة  تدم  لم 
فقد  النقابي.  التنظم  يف  الحق  نالت  أن  بعد 
تعافت بالتّدريج وتفاعلت مع املرحلة باالنتصار 
عن  يذود  الذي  الجمهوري"  "األمن  ملفهوم 
الدولة واملجتمع برصف النظر عّمن يمسك بدّفة 
السلطة. لكن هذه النقلة لم تكن يسرية. فأثناء 
طور االنتقال، اعرتى املؤسسَة الوهُن فاضطرَب 
أداؤها. وزاد من صعوبة االنتقال أْن نََزَع الحكام 
النهضويون إىل استعادة نظام "الحزب- الدولة" 
ال  حتى  لذلك  املؤسسة  تذعن  لم  مذهبهم.  عىل 

الخطة.  النهضة  ت  َغريَّ مرتني.  الجحر  من  تُلدغ 
عمدت إىل اإلخرتاق. دّست موالني لها يف املناصب 
"أبناءها"  امليدانية  األسالك  يف  وانتدبت  املفاتيح 
الذين أظهروا البُنّوَة يف أحداث 9 أفريل بالعاصمة 
و"أحداث الرش" بسليانة. أنشأت قاعَة عمليات 
يف وزارة الداخلية كشفها وقتئذ حليُفها الراهن 
خفيا،  موازيا"  "أمنا  كّونت  الشابي.  نجيب 
من  وبعضه  املؤسسة  من  مستجَلب  بعضه 
ترتّبت عن  رائج.  ُعرف نهضوي  خارجها، وهذا 
هذا االخرتاق كوارُث إرهاٍب واغتياٍل وتسفرٍي إىل 
بؤر اإلرهاب وتالعٍب بالوثائق والحقائق وباألمن 

القومي.
العنرَص  قّسموا  وإن  النهضويني،  أن  بيد 
البرشي، لم يفلحوا يف تقسيم املؤسسة، ويف دفع 
خارجة  مصادمًة  بعَضها  يصادم  أن  إىل  بعضها 
املؤسسية.  والتقاليد  القانونية  الضوابط  عن 
وليس أدّل عىل ذلك من أّن روح املؤسسة الكامنة 

يف تقاليدها هي التي ساهمت يف كشف االخرتاق 
ذلك  كان  كوارث.  من  صنعا  وما  واإلندساس 
يكن  لم  ذلك  ومع  للكاشفني.  ُمكلفا  الكشُف 
طائعة  والحكومات  َمِكينا  اإلخرتاق  كان  كافيا. 
الحثيَث  نَسَقه  اإلخرتاق  استعاد  بل  ال  للنهضة. 
الذي  الثاني"  "األقدر  حكومِة  أيام  عىل  الخطريَ 
حباه  الذي  "الشاهد"  من  غبية  نسخة  صار 

صاحب 25 جويلية بالخروج اآلمن.

3/مرحلة ما بعد 25 جويلية
خَضَعت   2021 سنة  من  التاريخ  هذا  بعد 
يف  له  خضَعت  َما  يُشِبه  ِلما  األمنية  املؤسسُة 
األقل،  عىل  واحدة  زاوية  من  السابقة،  املرحلة 
جهُة  أزاحت  فقد  والغربلة.  اإلستصفاء  وهي 
َمن  الوزارة  يف  املفتاحية  املواقع  عن  اإلرشاف 
دّسهم فيها الغنويش. ليس ألن هذه املواقع محّل 
تنازع بني اإلخوان من جهة وصاحب 25 جويلية 
التنازع فيها بني شخيَص  إنما  أخرى.  من جهة 
إبعاِد  معياَر  أّن  بدليل  "الغنويش"و"سعيد". 
عليها  أوائتماِنهم  الهامة  املواقع  عن  امُلسرّيين 
بالنهضة حركًة ومنهاجا وعقيدًة  ليس صلتهم 
لرئيس  الّشخيّص  والئهم  مقدار  هو  وإنما 

الجديدة".  و"الجمهورية  االستثنائية"  "التدابري 
 25 ذلك أن الرئيس سعيد كان يرّص ، حتى قبل 
جويلية، عىل أن يضع يده عىل املؤسسة األمنية 
دستور  تأويل  من  ُموجبَه  يشتّق  كان  وضعا 
مقتىض  عىل  ذلك  له  يستقيم  أن  قبل   ،  2014

التّدابري االستثنائية ودستور  2022.
عىل  بإحالة  املرحلة  هذه  اختّصت  لقد 
إىل  مواقع  من  ونقل  وإعفاءات  املبكر  التقاعد 
امُلسرّيين  ِعلية  من  العرشات  ذلك  شمل  أخرى. 
تستسغ  لم  املؤسسة  ولعل  الداخلية.  وزارة  يف 
بيان  أو  رشٌح  يرافقها  لم  التي  اإلجراءات  هذه 
أو  آخرين،  حساب  عىل  لها  ُموالني  خلقت  أو 
يكفيه  كامنا  توتّرا  املؤسسة  بعض  يف  صنعت 
بال  النقابات،  ومثّلت  قادٌح.  بوجِهِه  لإلطاللة 
كان  وإذا  التوتّر.  ذلك  حواضن  إحدى  وجاهة،  
ذلك كذلك، فقد يكون القادح هو ترصيُح الرئيس 
وقراُر الوزير: ترصيُح الرئيس الداعي إىل توحيد 
اإلقتطاع  وقَف  الوزير  وقراُر  األمنية  النقابات 
يف  األطفال  براءة  ليست  النقابات.  لفائدة  املايلّ 
ذينك الترّصيِح والقراِر. كان الهدف هو توحيدها 
املوالية  غري  النقابات  إحدى  فيه  تذوب  توحيدا 
الجديدة"،  "الجمهورية  لـ  نظرياتها  كأغلب 
الداخيل" غري  العامة لقوات األمن  وهي"النقابة 
حّلها  إجراءات  بارش  أن  سبق  والتي  املالئكية، 
املكلُف العام بنزاعات الدولة سنة 2016. ويف كل 
األحوال هل كان رضوريا أن يترّسع الرئيُس بذلك 
الترصيح؟ وهل كان رضوريا أن يَستَتبعه قراُر 
الوزير بتلك الرسعة؟ أال يبدو هذا وذاك استهدافا 
ضمنيا لطرف نقابّي دون غريه؟ أال يدفع ذلك إىل 
فجوة بني الهياكل النقابية تتعّدى إىل املنظورين 
وقُف  أَليس  أخرى  زاوية  ومن  بينهم؟  انقساما 
اإلقتطاع املايل تضييقا رصيحا عىل العمل النقابي 
األمني يف حني تتمايز النقابات بعضا عن بعض؟ 
ألم تكشف نقابة "وحدات التدخل" ما خِفَي من 

ملّفي "العجييل" و"عاشور" املعروَفني؟.
األمنية  تبدوالنقاباُت  أالَ  املقابل  يف  ولكن 
بصدد اقتحام مجاالت من اختصاص اإلدارة؟ ألم 
يعلن بعُضها الوصايَة عىل الذوق العام والتلويَح 
الزاوية  التظاهرات؟. ومن  باإلمتناع عن تغطية 
الوزير  وقرار  الرئيس  ترصيح  يف  هل  الرسمية، 
هاجس  ؛  املعهود  الرئيس  هاجس  عن  تعبري 
بعض  هو  هل  أم  يشء؟  كل  عىل  اليد  وضع 
ِليُسود  الجميع  يف  أَعَمَلُه  الذي  التقسيم  هاجس 

حاكما أّمارا؟ 
األجوبة  كانت  ومهما  األسئلة  كانت  مهما 
فيه وهو  ال شك  بمعيار  تأّكد  الخطأُ.  تأّكد  فقد 
أّن  فريقا من األمنيني احتّج اعتصاما يف مقرات 
بالقّوة  اعتصاماتهم  ففّض  وسيادية،  أمنية 
بني  صدام  هو  ذلك  إن  منهم.  آخر  فريٌق  املادية 
تعهدها  لم  سابقة  هو  فيه.  شك  ال  أمنيني 
السابقة  املناسبات  تعدد  رغم  األمنية  املؤسسة 
الدافعة نحو التصادم. لقد بقي النطاق محدودا 
فامُلعرَتُك  حمراء.  تنبيه  إشارة   لكنه  امَلّرة.  هذه 
ال  أكثرهم  لكأّن  للسالح.  حاملة  مؤسسة  هو 

يعقلون.

فض اعتصامات واحتجاجات نقابات أمنية
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أنس الشابي
بعد أحداث سنة 2011 وخروج حركة النهضة من الرسية إىل 
العلنية وتقديم منتسبي الصّف األول من حواريّي مرشدها العام 
إىل قيادة البالد اكتشف التونسيّون بمرور الوقت أن هذه النخبة 
تمتلك خربة واحدة تعّلمتها يف السجون هي البحلقة يف حيطان 
"الشمربي" وهي الخربة التي يعاني الوطن من نتائجها ممثلة 
يف انهيار بكل املجاالت وعىل مختلف املستويات بحيث لم يسلم 
أي قطاع من أذاهم بعد أن استلموا الحكم يف القصور السياديّة 
الثالثة سنة 2012. والغريب يف األمر أن هذه النخبة التي حكمت 
لوحدها حتى وإن كان معها تُبٌَّع ال وزن لهم يف منظومتها تجد 
الجرأة اليوم والبارحة لتحميل اآلخرين املسؤولية كاملة يف ما آل 
إليه الوضع بالبالد. هذه النخبة التي تتكرم علينا احيانا بالقول 
وتستشهد  الحكم  يف  ملشاركتها  مساوية  النهضة  مسؤولية  إن 
دائما وأبدا بحكومة الصيد التي ُمثِّلت فيها الحركة زورا وبهتانا 
بوزير واحد، تمتلك قدرة عجيبة ال تُمارى يف قلب الحقائق والخلط 
وإلباس  املسؤولية  من  والتنصل  املعاني  وتزوير  املسائل  بني 
نتائجها للغري. وقد برز يف ذلك العديد من األشخاص من بينهم 
سمري ديلو الذي لم تتوقف وسائل اإلعالم عن استضافته للحديث 
االقتصادية  واألزمات  تعثراتها  وعن  بتونس  الديمقراطية  عن 
فيها  تتحمل  التي  املسائل  من  ذلك  وغري  سعيد  قيس  واستبداد 
حكم  من  كاملة  عرشية  نتيجة  ألنها  كاملة  املسؤولية  حركته 
كان مساهما فيه برتبة وزير لحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية 
وناطقا رسميا للحكومة من سنة 2011 إىل سنة 2014 إىل جانب 
أنه  باردو لدورتني وهو ما يعني  نيابته والية بنزرت يف مجلس 
مشارك يف كل السياسات التي تم إقرارها طوال السنوات املاضية 
ويتحمل بذلك نتيجة الخيارات التي ساهم يف صوغها أو املوافقة 
التي  باألخطاء  يعرتف  أن  وسياسيا  أخالقيا  عليه  وكان  عليها 
ارتكبها هو وحزبه. وألنه ُمرِصٌّ عىل التفيّص من املسؤولية اعتقد 
أن ترويجه أن قيس سعيد يتحّمل مسؤولية الصعوبات املعيشيّة 
التي يمر بها املواطن يمكن أن يمّر وأن يصدقه السامع. ذلك أن 
رئيس الجمهورية وإن حّملناه املسؤولية فإنها ال تتجاوز حدود 
عىل  فيها  اهتمامه  وانحرص  لوحده  خاللها  حكم  التي  السنة 
الخامس  الفصل  القاعدي وتطريز مقاصد  البناء  تدبيج فصول 
وغريهما بدل االلتفات إىل قفة املواطن التي بانخرامها لن تبقى 
هناك ال رشكات أهلية وال مقاصد إسالم وال فصول دستور 25 

جويلية. 
إىل  وينتقل  الحكم  يف  ديلو جبّة مشاركته  ينزع سمري  اليوم 
ممارسة دور املعارض لحكم كان من بني أهّم أدواته مدافعا عن 
"الديمقراطية والتشاركية ومنّددا باالستبداد وغريه من ساقط 
ما  كّل  يُكّذب  وأنه  موجود  األرشيف  أن  يتناىس  ولكنه  القول" 
يرّوج له اليوم من أنه داعية للحريات ويف ما ييل تفصيل مخترص 

ِلمن يكون سمري ديلو:
البالد  أبواب  ُفتحت  النهضة  2011 خالل حكم  بعد سنة   )1
ملختلف التيارات التي تخلط الدين بالسياسة وتربّر اإلرهاب بأنه 
جهاد من أجل تطبيق اإلسالم ورشيعته فهجم علينا من اصُطلح 
املنتسبني  أحد  غنيم  وجدي  بينهم  من  بالدعاة  تسميتهم  عىل 

حركة  عىل  ضيفا  حّل  الذي  مرص  يف  املسلمني  اإلخوان  لحركة 
الجمهورية  واليات  مختلف  يف  خطب  إلقاء  إىل  ودعته  النهضة 
االستقالل  دولة  املدنيّة وعىل مكتسبات  القوى  فيها عىل  تهّجم 
الدعوات  بهذه  نّددوا  الذين  الوطنيني  حفيظة  أثار  ما  وهو 
املشبوهة. يومها خرج سمري ديلو مدافعا عن وجدي غنيم قائال 
"إن تونس بعد الثورة مفتوحة للجميع" وانه "ال يمكن لها أن 
ترّحب بالفنانني واملثقفني وال ترّحب بالدعاة")1(. وجدي غنيم 
هذا مصنّف ضمن قائمة اإلرهابينّي ويعيش حاليا يف تركيا بعد 
مطاردة األمن املرصي له ومنعه من دخول بعض البلدان العربية.
مجموعة  من  القياديّة  العنارص  أحد  الراقوبي  صابر   )2
موظفا  ُعنيِّ  حيث  الترشيعي  بالعفو  تمتع  اإلرهابية  سليمان 
الفالحة  وزير  عهد  يف  بسوسة  للفالحة  الجهوية  املندوبية  يف 
بلغ  أن تحصل عىل تعويض  النهضوي محمد بن سالم)2( بعد 
360 ألف دينار حسب بعض املصادر)3(. احتفى به سمري ديلو 
إرهابيي  صحبة  فيه  سّماه  تمجيدي  بخطاب  كبري  احتفال  يف 
عاد  ذلك  كل  ورغم  اإلسالمية)4(  الصحوة  بشباب  سليمان 
 2016 الراقوبي إىل سالف إرهابه حيث ألقي عليه القبض سنة 

وهو بصدد تسفري الشباب إىل سوريا.
3( الذين يخلطون الدين بالسياسة ونقصد بهم الطيف الذي 
يشمل كل التيارات املسماة إسالمية كالتحرير والنهضة والشيعة 
واليسار اإلسالمي واإلسالميون املستقلون والسلفيون العلميون 
يتحدون  جميعهم  هؤالء  التسميات  من  وغريها  والجهاديون 
لها  ويكنّون  ومنجزاتها  االستقالل  لدولة  املعادي  موقفهم  يف 

ولقيادتها عداوة بدائية جاهلة جهولة وسمري ديلو لم يخرج عن 
هذا التوصيف رغم أنه ال يُظهر ذلك علنا وانما يعطيك من طرف 
اللسان حالوة بدفاعه عن مؤسسات دولة لم يتوّرع عن وصفها 
بالكفر. قال يف مقال له عن العلمانية: "وال تخفى الفوارق مع 
العلمانية األصولية امُلبرّش بها يف تونس والتي تحاكي العلمانية 
املجال  يف  الدينية  للقيم  استدعاء  لكل  معاداتها  يف  األوروبية 
السيايس... وال مربّر يف تقديرنا العتبار رفض الفصل بني الدين 
والسياسة تنصال من تبني الدولة املدنية")5(. تلك هي عقيدتهم 
دولة  تدمري  وهو  تحقيقه  إىل  يسعون  الذي  هدفهم  هو  وذاك 
االستقالل وإقامة الدولة الدينية التي يحكمها املرشد أو آية الله 

أيا كانت تسميته.
بني  املفكرين  كبار  فصل  للهجرة  الثاني  القرن  بدايات  منذ 
ابن  قال  بكالهما.  مرض  بينهما  الخلط  ألن  والسياسة  الدين 
املقفع: "فصُل ما بني الديِن والرأي، أن الدين يسلم باإليمان، وأن 
جعل  فقد  خصومًة،  الدين  جعل  فمن  بالخصومِة،  يثبُت  الرأي 
الدين رأياً، ومن جعل الرأي ديناً فقد صار شارعاً، ومن كان هو 
يرشُع لنفسِه الديَن فال دين لُه". ورغم ذلك فإن الذين تربّوا يف 
نحلة اإلخوان املسلمني وتتلمذوا عىل أيدي قادتها وكبار منظري 
اإلرهاب فيها يرّصون عىل الخلط حتى تكتسب مواقفهم قدسية 
تجعل كل مخالف أو معارض لهم كافرا ومرتدا يحّل قتله ويهدر 
دمه وهو ما يفرّس شالالت الدماء التي عرفتها بقاع من األرض 
حكمتها املليشيات اإلسالمية كالسودان وأفغانستان والصومال 
إىل  االنتباه  كل  فاالنتباه  بمغاير.  تونس  يف  الحال  وما  وإيران، 

هؤالء الذين يخفون غري ما يظهرون. 
-------------

هوامش 
1( hTTps://www.facebook.com/anas.chebbi.9/posTs/pf

bid02nwwgThqTaevJfno3wpfh7hnTv7ZTR3sRi3Zcs9h

adZ2ddXoRo1nccTqwRTXvaoX8l

2( hTTps://kapiTalis.com/anbaa-Tounes/2016/
08/24/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-
%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%-
A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A
%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%85/

3( 
hTTps://m.facebook.com/360881730986928/

posTs/488729531535480/
4( hTTps://www.facebook.com/anas.chebbi.9/posTs/pf

bid02mnfhs4RRewnkwXes9pfpuaa1c3Ymc3Tb8cRwf
6pv8fgJoYkRffZ74J3agn7Y5TnXl

5( جريدة املغرب بتاريخ 17 سبتمرب 2011.

أما آن لسمري ديلو
أن "حيشم عىل روحو"؟
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تونسيون يفّرون فرادى وجماعات من بلد لم يعودوا يثقون في مستقبله :

»احلرقة« تبلغ حجام خميفا لـم يسبق له مثيل!
محمد الجاللي

في دولة اإلحباط العام والالمباالة الرسمية بشواغل الناس على مدى سنوات وحتى عقود أضحت كل السبل البحرية والبرية والجوية تؤدي إلى مدينة روما 
البحر  الحالم بجنة موعودة على الضفة االخرى من  تراود عموم الشباب  امواج هجرة "قسرية" لم تعد  المهاجرين في مهب  وأخواتها األوروبية وبات شعب 

المتوسط وانما مبتغى كل الفئات.

وجماعات  فرادى  "املهاجرين"  مواكب 
غدت تطالعنا يف بث مبارش عىل مواقع التواصل 
تركب  بأرسها  عائالت  أخبار  االجتماعي حاملة 
قوارب "الحرقة" أو أحداث وقارصات تتالطمهم 
يقصدون  سامني  موظفني  أو  املوت  أمواج 
مصحوبني  األوروبي  االتحاد  دول  عواصم 
بتأشريات عبور قانونية قبل ان يعودوا أدراجهم 
تاركني وراءهم ابناءهم عىل أعتاب مراكز اإليواء 

وبراثن عصابات املخدرات والجريمة املنظمة.
شعب "املهاجرين" الفارين من دولة "أنصار 
وأحالمه  الشعب  بقوت  واملتالعبني  الفساد" 
ومستقبله ابتدع يف اآلونة األخرية مسالك جديدة 
نحو فضاء "شنغن" األوروبي مستأنسا بمقولة 
ان  فعلينا  النجاح  طريق  نجد  لم  "إذا  حنبعل 
نبتكره" وغرّي بوصلته نحو رشق اوروبا كبوابة 
االتحاد  دول  نحو  مستحدثة  وتأشرية  جديدة 
للحدود مقابل  تهريب عابرة  مستعينا بشبكات 
بهويات  مهربون  يجنيها  املليارات  عرشات 

مغاربية ورشق اوسطية وحتى أوروبية. 
الغارقني واملفقودين  يف األثناء تتعمق مآيس 
يف املتوسط الذي تحول إىل مقربة بحرية ويتزايد 
االوروبية  املدن  شوارع  يف  املرشدين  اعداد 

ضحايا  اصوات  وترتفع  العامة  وحدائقها 
إتاوات  تفرض  التي  بالبرش  االتجار  عصابات 
ترتاوح بني 5 آالف و20 ألف دينارعن كل شخص 
او  النرويج  نحو  الرصبية  الحدود  من  تهربه 
ُسلبوا  انهم  يكتشفوا  ان  قبل  فرنسا  او  النمسا 
كل وثائقهم الثبوتية بما فيها جوازات سفرهم 
مقابل صمت وزارة الخارجية واكتفاء تمثيلياتها 

الدبلوماسية بالالمباالة.

قوافل العائالت المهاجرة

ينتميان  بشخصني  متتاليني  لقائني  خالل 
عن  كالهما  يل  عرّب  ومرتفيه  املجتمع  صفوة  اىل 
املقابلتني  موضوعي  ان  رغم  الهجرة  يف  رغبته 
كانا بعيدين عن "الحرقة". أما االول فهو مدير 
يمنعه  لم  املالية  وزارة  من  التقاعد  أبواب  عىل 
وضعه االجتماعي واملايل من اإلفصاح عن بحثه 
عن  الحاصلني  ابنيه  يمّكن  "خيط"  عن  الجدي 
شهائد جامعية عليا من اجتياز الحدود نحو بلد 
آخر لتأمني مستقبليهما. وأما الثاني فهو رجل 
أعمال يف غنى عن اية ضائقة مالية أرّس يل بانه 
وعائداته  استثماراته  ترك  يف  جديا  يفكر  بات 

وافد  عمل  لعرض  استجابة  كندا  إىل  للتحول 
بتونس  ابنائه  مستقبل  ان  بدعوى  مؤخرا  عليه 
اثنني ممن  بات ضبابيا وغري مطمنئ. هذا حال 
االقتصادي  االستقرار  يف  هرم  أعىل  إىل  ينتمون 

واالجتماعي فما بالك ببقية مكونات الشعب؟
مشرتكا  قاسما  اصبح  البالد  مغادرة  قرار 
املسحوقني  يراود  وحلما  الفئات  اغلب  بني 
واالغنياء وكبار السن واالطفال والرجال والنساء 
والعاطلني عن العمل واملوظفني عىل حد السواء 
بل تحول اىل مرشوع عائيل تتجند له كل مكونات 

االرسة. 
املنتدى  مؤخرا  انجزها  دراسة  وأظهرت 
التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية ان 26 
% من العائالت التونسية تفكر يف الهجرة بشكل 

دائم.
من جهته اكد رمضان بن عمر منسق ملف 
االسبوع  اعالمي  ترصيح  يف  باملنتدى  الهجرة 
السواحل  بلغت  عائلة   500 حوايل  ان  املايض 
اخذت  االرقام  وان  االخرية  االونة  يف  االيطالية 
انتشار  نتيجة   2020 منذ سنة  منحى تصاعديا 
ألف   11 من  أكثر  أن  مربزا   19 كوفيد  جائحة 
بنفس  الرحال  حطوا  نظامي  غري  مهاجر 

2022 وان اكثر من  السواحل بني جانفي واوت 
الساحلية  املدن  بلغوا  كانوا  "حارق"  ألف   24

االيطالية  بني 2020 و2021.
شهر  كان  اوت  شهر  ان  أيضا  أفاد  عمر  بن 
"الحرقة" بامتياز خالل السنوات الثالث االخرية 
التحقوا  نظامي  غري  مهاجر  آالف   4 من  بأكثر 
بايطاليا عرب البحر الفتا اىل ان هذه االرقام هي 
ما يتم االعالن عنه واىل ان العدد الجميل يتجاوز 

ذلك بكثري.
أصبحت  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل 
يغادر  يوميا.  مشهدا  للعائالت  البحرية  الحرقة 
يف  تونس  سواحل  وجماعات  فرادى  التونسيون 
الرحالت  توثيق  ويتم  القوارب.  من  قوافل  شكل 
فايسبوكية.  صفحة  من  بأكثر  املبارش  عىل 
فيها  امتزجت  نظامية  غري  هجرة  مواكب 
ايقاعات  العاتية عىل  باالمواج  املهاجرين  دموع 
واملزود  الزكرة  بني  تجمع  شعبية  موسيقى 
والطبول وعلت فيها اهازيج باحثني عن لجوء يف 

الخارج وكأنهم فارين من ساحات حرب.
زوجة  من  مكونة  عائلة  رب  وهو  ثامر  قال 
وطفلني يف ترصيح ألسبوعية "الشارع املغاربي" 
أن  "بعد  بايطاليا:  االيواء  مراكز  احد  داخل  من 
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سحقنا االحباط وانسدت امامنا كل افاق العيش 
زوجتي  مصوغ  ورهنت  سيارتي  بعت  الكريم 
اؤمن  حتى  جاري  من  اضافيا  مبلغا  واستلفت 
"الحرقة" صحبة  لكل ارستي وحتى كلبي ثمن 
عائالت اخرى... يف عرض البحر التقطنا مقاطع 
فيديو وصورا ارسلناها الهاليانا ولناشط تونيس 
رحلتنا  خالل  اخبارنا  تعقب  يتم  حتى  بايطاليا 

املحفوفة باملخاطر.
تقاسمت  التي  العائالت  اغلب  ان  أكد  ثامر 
الرحلة مع أرسته اىل ملبادوزا غادرت مراكز االيواء 
شمالها  اىل  ايطاليا  جنوب  من  التحول  امل  عىل 
من  جمة  مشاكل  مواجهتها  يف  تسبب  ذلك  وان 
ايواءها مرة اخرى مربزا  السلطات  بينها رفض 
ان ذلك دفعها الفرتاش العشب يف حدائق عمومية 
اىل  نُقلوا  ما  بعد  االحداث  ابنائها  وتسبب فقدان 

محاضن عمومية بعيدا عن والديهم.
يف هذا السياق فرّس مجدي الكرباعي النائب 
السابق بالربملان امُلحل والناشط يف مجال الهجرة 
توجه التونسيني اىل "الحرقة العائلية" بسعيهم 
االيطايل  القانون  ان  مالحظا  الرتحيل  تفادي  اىل 
ايواء  مراكز  يف  بالعائالت  باالحتفاظ  يسمح 
يدوم سنة كاملة قبل تسوية  ذلك  جماعية وان 

وضعياتها القانونية.
ان عديد  اىل  أخرى  أشار من جهة  الكرباعي 
امل  عىل  االيواء  مراكز  مغادرة  تفضل  العائالت 
بالشمال  املعارف  او  االقارب  احد  اىل  اللجوء 
او  بروما  ايواء  مركز  اىل  االنضمام  او  االيطايل 
ميالنو واىل ان ذلك يواجه برفض السلطات التي 
قال انها تعيش عىل وقع حالة طوارىء يف ملف 

الهجرة.
غري  املهاجرين  اوضاع  الكرباعي  ووصف 
النظاميني يف ايطاليا بالكارثية الفتا اىل ان روما 
رّحلت يف 2021 اكثر من 2000 تونيس واىل أن ذلك 
ينضاف اىل ارتفاع عدد املفقودين يف عرض البحر 

واملودعني يف السجون واملرشدين يف الشوارع.
السفارة  تعاطي  تغرّي  لالسف  وآضاف" 

املهاجرين  مشاكل  مع  التونسية  والقنصليات 
املتفاقمة منذ اتخاذ رئيس الجمهورية اجراءات 
انها  شخصيا  ملست  بل   2021 جويلية   25
اشكاالت  حل  يف  معي  التعامل  ترفض  اصبحت 
عدد من املهاجرين والغريب ان بعض قنصلياتنا 
بايطاليا تشتغل بال قناصل والحال ان هذا البلد 
هو الرشيك االقتصادي االول لتونس عىل خالف 
اللتني عادة  االيطاليتني  العدل والداخلية  وزارتي 
استفسار  كل  مع  اليوم  نفس  يف  تتفاعالن  ما 

اوجهه لهما".
انها  اىل ظاهرة جديدة قال  الكرباعي تطرق 
املهاجرين مالحظا  بصدد االسترشاء يف صفوف 
انه عاين يف اكثر من مناسبة اصطحاب موظفني 
سامني ابناءهم اىل الرتاب االيطايل قبل ان يعودوا 
مراكز  امام  اكبادهم  فلذات  تاركني  تونس  اىل 

االيواء للتمتع بالرعاية وتسوية وضعياتهم.
بوزارة  هاتفيا  اتصلت  املغاربي"  "الشارع 

الكرتونيا  بريدا  اليها  وبعثت  الخارجية  الشؤون 
موجات  تصاعد  من  موقفها  عن  لالستفسار 
املتخذة  التدابري  وعن  النظامية  غري  الهجرة 
لم  لكنها  املتزايدة  املهاجرين  مشاكل  ملواجهة 

تتلق أية اجابة اىل حدود نرش هذا املقال. 
يف املقابل تجند عدد من املهاجرين التونسيني 
املقيمني بطرق قانونية يف دول االتحاد االوروبي 
لالنصات لشواغل "اخوتهم الحارقني" مشكلني 
شبكة من املراسلني يف اكثر من عاصمة اوروبية 
"فايسبوك"  عىل  املهاجرين  استغاثات  لنرش 
ولعب دور همزة وصل بينهم  وعائالتهم وتقديم 

النصح للمرشدين والحاملني بالهجرة. 
تونيس  برزت صفحة مهاجر  من بني هؤالء 
فتئ  ما  الذي  الطيب  بن  ميمو  يدعى  بايطاليا 
قبل  من  املوثقة  الفيديو  مقاطع  عرشات  ينرش 
وخالل   وااليواء  االحتجاز  مراكز  يف  مهاجرين 
"الحرقة" وعند بلوغ السواحل االيطالية مستغال 

املهاجرين  بعض  ملساعدة  ومعارفه  عالقاته 
املرشدين.

من بني ما نرشت الصفحة مقطع فيديو قال 
فيه مهاجر انه دفع 9 آالف دينار ثمن "الحرقة" 
نفسه  وجد  وانه  ايطاليا  إىل  صفاقس  من 
أكل وال  العمومية بال  الحدائق  "يسكن" بإحدى 
رشب وال جواز سفر مشددا عىل انه أراد العودة 
ملساعدته  بالقنصلية  اتصل  انه  وعىل  تونس  إىل 
مربزا ان االجابة كانت "اذا كنت بال جواز سفر ال 

يمكن لنا مساعدتك".
عما  يتحدث  أب  آخر  فيديو  يف  ويظهر 
ايداع  تم  ان  بعد  ايطاليا  يف  عائلته  له  تعرضت 
افرادها بمركز ايواء يف ملبادوزا ثم بمخيم مؤكدا 
زوجته  افتكاك  وملحاولة  التحيل  اىل  تعرض  انه 
املخدرات  منه من قبل مافيا مختصة يف ترويج 

ورسقة السيارات.
التي  املافيا  عنارص  ان  الفيديو  يف  ذكر  االب 
اقرتحوا  عليها  ترشف  املخيم  مديرة  ان  قال 
العمل معهم وانهم حاولوا مراودة زوجته  عليه 
اىل  بشكاية  تقدم  حني  انه  اىل  الفتا  نفسها  عن 
منه  افتكوا  فكتوريا  بمدينة  االيطالية  الرشطة 
ابناءه اليوائهم يف مدينة لوغوستا التي تبعد 200 

كلم عن مكان اقامته. 

الطريق عبر صربيا 
رصبيا هي وجهة اخرى ابتكرها التونسيون 
اىل  تذكرة  اقتطاع  يكفي  شنغن.  فضاء  لبلوغ 
تركيا ثم التحليق نحو بلغراد وقبل ذلك االتصال 
وحتى  للبلدان  العابرة  التهريب  شبكات  باحدى 
القارات لالتفاق عىل ثمن "الحرقة" من رصيبا 

اىل املجر او اىل النمسا أو اىل فرنسا.
كازابالنكا  اصيل  )ومعناها  "الكزاوي" 
الحدود  عىل  املهربني  كبار  احد  هو  باملغرب( 
وارتفعت  التونسيني  بني  صيته  ذاع  االوروبية. 
أوروبية  "جنة  بـ  الحاملني  صفوف  يف  اسهمه 

امللفت للنظر ان »الحرقة« اقرتنت بمراسم احتفالية يحدوها االمل واالستبشار. يف الصورة 
االوىل "هّزان الدبش" عىل الطريقة التونسية اىل المبادوزا بالطبلة واملزود والزغاريد

باملعهد  التطبيقية  الكيمياء  يف  دكتورة  الساملي  منال 
الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا متحصلة عىل ماسرت 
الكيمياء  يف  ومهندسة  املعهد  بنفس  الصناعية  الكيمياء  يف 
باملعهد  درست  بتونس  العلوم  كلية  من  متخرجة  التحليلية 
العلماء  ترعى  دولة  كل  تتمناها  النموذجي بسوسة...مسرية 
والنمو  التقدم  عماد  بصفتها  البرشية  الثروة  وتثمن  النوابغ 

والتحرر. 
ناضلت بكل قوة وبسالة مع ما يقارب أربعة آالف دكتور 
ليطالبوا  العمل  عن  معطلني  االختصاصات  كل  يف  ودكتورة 
بحق العمل يف تونس ونيل رشف املساهمة يف املسرية التنموية 
للوطن. غري أن حكام البالد، بعد ثورة كانت تمثل حلم الشباب، 
نغصوا حياتهم بتسويق األوهام والوعود الزائفة ودفعوا بهم 

إىل تهجري كرهي. 
الشتاء  برد  تحت  ومثابرة  صابرة  النضال  أيام  يف  عرفتها 
وحر الصيف عىل حساب عائلتها وأطفاله وهي تُحيي الندوات 
من أجل تفكيك هذا الوضع االقتصادي الكابوس املتكلس الذي 
بالعلم  يعرتف  وال  شغل  وال  مضافة  قيمة  وال  ثروة  يخلق  ال 
والعلماء بقدر ما يقدس السمارسة واملهربني لرؤوس األموال 

للخارج غري عابثني بالوطن واملواطنني.  
يف تدوينة لها وهي تغادر الوطن وتغادر فلذتا كبدها وأهلها 

واصدقائها تبكي وطنها املغدور وتؤكد عىل العودة قائلة:    
يتألم  وقلبي  اغادر  واصدقائي...  واحبابي  اهيل  »أودع 

بصمت..
اودع وطني الذي احببته لكن ساسته رفضوا االعرتاف بي 
وبشهادتي رغم كل التضحيات... ولكن سأعود يوما ما ألكون 

جزءا منه رغما عنهم...«
لريثي هذا الوضع رفيق النضال الدكتور وسيم حّقي بهذه 

األبيات 
 منال 

نيأس...  ال  فنحن  يأسا  الهجرة..ال  وتر  عىل  درامّي  عزف 
الّداخل  غربة  إىل  أوصلونا  من  إىل  تصل  عّلها  رسائل  وإنّما 

والخارج عاما بعد عام !!؟
وطني أشتاقك ...وأنا فيك

فما حال من فارق أراضيك؟
مغرتب وأنا أسكنك

فهالّ أسكّت أوجاع الالجئني... فيك
تلملم يا وطني أطرافك لتسترت

ما نفع الّسرت حني تباع أحالمنا...فيك 
هالّ سلمتني هويتي

هاجرُت ..أم لم أهاجر؟
كيف أثبت ..أنّي فيك؟

لعيّل نائم فأستفيق
لعيّل مخمور فأصحو

لعّلك مخطوف فنفتديك؟؟؟؟؟
أسكنك يا وطني..فلم ال سكينة ..فيك؟

رصت أجهل الجغرفيا...أجهلني ..أجهلك
يقول ابن شعبي... أنّه وطنّي أكثر منّي

فما معنى الوطنيّة يا وطني؟؟
أ شهوة يطلبها الوالة..ملا فيك؟

أ رصاصة بال بندقية تغتال أحالمنا..فيك ؟
أ أغنية نسمعها من فنّان سائحا يزور أراضيك؟!

منفيّون نحن يا وطني يف مدنك وبواديك
ليس لنا من عشقك إالّ أن ندفن ذات يوم ...فيك

#عاش_الدكتور_الباحث_التونيس
#تهجري وليست هجرة

الدكتور الباحث املتميز وسام حقي

منال الساملي... أيقونة نضال الدكاترة تنتقل من غربة الداخل إىل غربة اخلارج...
تعليق : جمال العويديدي - مختص في االقتصاد والتنمية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwsNRljZaCXd7HqekbE2BwySnRM2uhxhPKE7s6ttu3ypGT6jl0BxnNrhvs9OmcMsCmMB8sD5Q7M27MRUChNo4YeL8PcfMO0_1Ao_goP4oRIbnp3NQVjDlmnZbeo6XJ4k96TDEgFBda-ztiMWQhExC2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwsNRljZaCXd7HqekbE2BwySnRM2uhxhPKE7s6ttu3ypGT6jl0BxnNrhvs9OmcMsCmMB8sD5Q7M27MRUChNo4YeL8PcfMO0_1Ao_goP4oRIbnp3NQVjDlmnZbeo6XJ4k96TDEgFBda-ztiMWQhExC2&__tn__=*NK-R
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9الشارع السياسي

حتى خالل االستبداد وفي عّز االنفالت:

التونسيون لـم يفكّروا أبدا يف اهلروب 
من وطنهم هبذه األعداد املهولة

العربي الوسالتي

ما يحدث يف تونس هذه األيّام يشبه كثريا أفالم الرعب 
الصامتة التي تنرش الفزع والهلع بني الجدران يف كل زمان 
أيّة قطرة دم.  املرعبة يف  أحداثها  أن تتسبّب  ومكان دون 
أفالم  تختلق لبنات أفكارها من التلّذذ بجلد الذات وتنويم 
الروح يف قبور سحيقة من العذاب واآلهات... هناك حيث 
تكون السيناريوهات املخيفة مكتوبة بدّقة وحرقة بالغة 
بأن  للناظرين  يوحي  بشكل  محبوكة  أحداثها  وتكون 
ملك املوت يخرج من مخبئه ليكتب بحرب أحمر داكن ويف 

السطر األخري أسعد النهايات. 
أصعب أنواع املوت وأشّده تعذيبا وتنكيال هو محاولة 
ان تضع  األقدار  تشاء  واليوم  إليه...  للعودة  منه  الهروب 
تلك  اىل  جميعها  تؤّدي  كثرية  خيارات  أمام  التونسيني 
النهايات املتشابهة... اىل جنّة الهالك... هناك حيث يحاول 
والفقر  والخصاصة  الجوع   براثن  من  الفرار  الجميع 
يحمل  موت  قارب  يف  معّلقا  يبقى  األمل  البطيء.  واملوت 
بني  ليحمل  املتوّسط  ويشّق  الحياة  أوكسجني  دفتيه  بني 
راحتيه ما بقي من رفات الحياة اىل الضّفة املقابلة حيث 
يكون املوت ربّما أرحم وأرفق من املوت اختناقا يف أرحام 
اليوم  نعاينها  التي  الجماعي  الفرار  رحلة  ويف  األوطان. 
القرية "الظالم أهلها" رسائل ودروس بالجملة  من هذه 
الكبري  االنهيار  مسلسل  يف  األخري  املشهد  لتصوير  كافية 

الذي تعيشه البالد منذ طلوع بدر عرشية الخراب ... 
قوارب  يف  التونسيني  من  به  بأس  ال  عدد  يقفز  اليوم 
النجاة من كماشة الفقر ورائحة العذاب واملمات. يقفزون 
لوعتهم  تستثني  وجماعات...ال  وكباراوأفرادا  صغارا 
ورصاخهم أحدا... أميون ومثقفون وموظفون وعاطلون 
عن العمل كلهم يطلقون نداءات استغاثة ويطرقون باب 

والذّل  الغربة  نار  النار...  نعيم  اىل  الجنّة  الفرار من عذاب 
واملهانة التي تأكل شبابنا وأهلنا وذوينا يف شوارع أوروبا 
وبمسكنات  باملهانة  وخاصة  وبالخريات  بالنعم  الكافرة 

اإلحباط...
يف آخر احصائيات وزارة الداخلية اإليطالية حول توافد 
أن  كشفت  البالد  سواحل  عىل  النظاميني  غري  املهاجرين 
التونسيني يحتلون املرتبة األويل منذ بداية العام إيل حدود 
عدد  فان  ذاتها  اإلحصائيات  ووفق  جويلية.   29 تاريخ 
املهاجرين غري النظاميني وصل إيل 39 ألف و285 شخصا 
إىل حدود ذلك التاريخ مقابل وصول 28 ألف و 400 مهاجر 
300 مهاجر يف  ألف   13 و  املايض  العام  امتداد كامل  عىل 

عام 2020.
حتى  تسجيلها  يسبق  لم  ومفزعة  قياسية  أرقام 
وجدرانها  مفتوحة  وحدودها  منهارة  البالد  كانت  عندما 
مثقوبة.. حتى عندما كانت البالد يف أحلك فرتاتها... عندما 
التونسيون  يكن  لم  الثورة  مراسم  بإيقاد  الجميع  قام 
يفكرون بهذا العدد الكبري يف الهروب من وطنهم. فالظلم 
التونسيني هذه  يوّلدا لدى  لم  السابق  العهد  واالستبداد يف 
ظلم  ومن  العباد  قسوة  من  الهروب  يف  الجامحة  الرغبة 
سجلتها  التي  الكبري  األمني  االنفالت  حالة  وحتى  البالد. 
املجهول  نحو  للقفز  شبابنا  تدفع  لم  الفرتة  تلك  يف  البالد 
بمثل هذه الهبّة الجماهريية غري املسبوقة التي نالحظها 
اليوم. صحيح أن الوصول اىل أوروبا كان والزال حلما يراود 
الكثري خاصة إذا كان ذلك عرب املسالك القانونية ولكن أن 
تقطر  ومثقوبة  مهرتئة  قوارب  يف  املوت  مداعبة  تتحّول 
الصغري  قبل  الكبري  يمارسها  وعادة  لّذة  اىل  وعويال  بكاء 
السكوت  يمكن  ال  خطري  أمر  فهذا  الجاهل  قبل  والعاقل 
عليه وينبئ بأن القادم أسوأ خاصة مع تفيش حالة اليأس 

التي أصبحت مؤرشا حقيقيا عىل قتامة الوضع بالبالد.
التونيس  الجحيم  الفارين من  أعداد  تزايد  األخطر من 
هو تغرّي النسيج املجتمعي للمجموعات الباحثة عن بارقة 
يقترص عىل  يعد  لم  فاألمر  النكسات.  أمل وحياة يف زمن 
العمل والذكور فقط بل  السوابق والعاطلني عن  أًصحاب 
شمل أيضا أصحاب املستويات التعليمية املرموقة وحتى 
بعض املوظفني. كما اقتحمت النساء بدورهن هذا العالم 
الفوز  ينشدن  وبتنا  وطقوسهن  عاداتهن  عن  الغريب 
الجغرافية  البقعة  أماكن بعيدة عن هذه  بحياة جديدة يف 
املليئة قمعا وظلما ووحال. الحديث عن الخطر له ما يربّره 
بل ربّما أكثر مما يتصّور البعض. فالحديث عن "الحرقة" 
املحيط  داخل  فيه  الخوض  يُمنع  موضوعا  يعد  لم  اليوم 
العائيل بل تطّور األمر ليتخذ منحى مغايرا وخطريا جدا. 
العائلة اليوم باتت الحاضنة األوىل ملرشوع الهجرة والفكرة 
إمكاناتها  كل  العائلة  له  تسّخر  أساسيا  هدفا  أصبحت 
قناعة  عىل  بات  الجميع  ان  بما  "الحرقة"  معلوم  لتوفري 
الضّفة  عىل  مربوط   النجاة  طوق  بأن  اليوم  راسخة 
املقابلة. وهناك من كان أكثر ايمانا بهذه القضيّة فحّول 
فكرة الهروب اىل حالة وعي جماعية حتى أصبحنا نشاهد 
قد  امللعونة.  القوارب  يف  بأكملها تحجز مقاعدها  عائالت 
لكنها  اللزوم  من  أكثر  وسوداوية  موجعة  الصورة  تكون 
ليست أكثر سوادا ووجعا من مشاهدة هؤالء وهم يرددون 
وصلوا  ألنهم  الزغاريد  ويوزعون  والتوحيد  الحمد  آيات 
وجعا  أكثر  هناك  ليس  "الطليان".  بّر  اىل  غانمني  ساملني 
وظلما وحرقة من هذه الصورة التي تمأل مواقع التواصل 
أنها أرض ملعونة ال  االجتماعي والتي تصّور تونس عىل 

يطيب فيها العيش، داخلها مفقود وخارجها مولود.

موعودة". 
"الشارع املغاربي" بحثت عن "الكزاوي" يف مواقع التواصل االجتماعي فلم 
يطل تنقيبها كثريا. املهّرب املغربي االصل يملك صفحة عىل موقع "فايسبوك" 

بها 56 الف متابع وثالثة ارقام هاتفية بمفاتيح اتصال مغربية.
يداوم املرشفون عىل الصفحة عىل نرش مقاطع فيديو توثّق عمليات تهريب 
وامهات  وفتيات  شبان  تونسيون  انهم  لهجاتهم  من  يبدو  املهاجرين  آالف 
واالخرى  الفينة  بني  الصفحة  عىل  املرشفون  ويذّكر  بابنائهن.  مصحوبات 

"معرش الحاملني بحرقة اكثر امنا من البحر" بارقام هواتف الشبكة.
اىل  للهجرة  فرصة  عن  البحث  بدعوى  بالكزاوي  االرقام  احد  عرب  اتصلت 

فرنسا فاجابنا صوت بلهجة تونسية مقتضبة: مرحبا.. تفضل؟ 
بادرته بالسؤال: نحب نحرق مع الكزاوي... شنوة نعمل وبقّداش؟

قال: "عّلق التلفون تو نبعثلك التفاصيل يف ارسالية عىل واتساب.
ويف الحني تلقيت ارسالية بلهجة مغربية مفادها ان:

- املساعدة عىل التنقل من رصبيا عرب اجتياز احد االنهار ثم امتطاء وسائل 
نقل عمومية اىل النمسا تتكلف 1500 أورو 

- تامني رحلة برية من رصبيا اىل الحدود النمساوية يتكلف 3500 أورو 
- تأمني رحلة من رصبيا اىل فرنسا يتكلف 6000 اورو

ان  االجابة  االموال؟ فكانت  يتم دفع  الرقم متسائال: وكيف  راسلت نفس 
الدفع يتم إما يف تونس او بفرنسا ولكن بعد بلوغ رصبيا.

عدنا اىل صفحة املهرب عىل "فايسبوك" فعثرنا عىل قائمات اسمية منشورة 
ما  عادة  املهرب  ان  ويبدو  766 مهاجرا.  أسماء  تتضمن  املايض  اوت   25 منذ 
بلوغ  الكزاوي مؤخرا عىل  الذين ساعدهم  للمهاجرين  الثالثية  االسماء  ينرش 
فضاء شنغن االوروبي وانه يحثهم عىل االتصال بارقام محددة للحصول عىل 
جوازات سفرهم ووثائقهم الشخصية التي يحتجزها بدعوى انها قد تتسبب 
يف ترحيلهم الفوري يف صورة ايقافهم عىل الحدود. تمعنا يف االلقاب فاكتشفنا 
ان 759 منهم تونسيون وان من بينهم عائالت واطفال ونساء. وبدا من خالل 
تعاليق متكررة عىل مختلف منشورات الصفحة ان عديد املهاجرين لم يحصلوا 
عىل  ملساعدتهم  "الكزاوي"  شبكة  اىل  لجوئهم  بعد  الشخصية  وثائقهم  عىل 

الوصول اىل بلدان االتحاد االوروبي.
اىل  التقيص  عملية  فحملتنا  األسماء  قائمة  عىل  اعتماد  بفايسبوك  بحثنا 
شابني سافرا مؤخرا اىل رصبيا ثم اعتمدا عىل "الكزاوي" لبلوغ مدينة باريس 
باملهرب  له  صلة  اية  قاطع  بشكل  نافيا  شديدا  تكتما  األول  ابدى  الفرنسية. 
املغربي، فيما كان الثاني اكثر وضوحا مشريا اىل انه تمكن من الهجرة بفضل 
واقع  اىل  احالمه  تحويل  يف  آخرين  مهربني  مثل  مثله  املغربي  املهرب  حنكة 

ملموس.
 الشاب ذكر انه كان يعمل ميكانيكيا بتونس العاصمة وان عائدات املحل 
كانت بالكاد تكفيه لالنفاق عىل والدته مبينا انه لجأ اىل دفع آالف الدنانري اىل 

"الكزاوي" ليغري واقعه وينهض بأوضاعه االقتصادية عىل حد تعبريه.
بموقع  نرشه  مطول  مقال  يف  مؤخرا  أشار  قد  تطاوين  شبان  احد  وكان 
"الخط 30" اىل تحول مسقط رأسه اىل ما يشبه مدينة أشباح ذاكرا ان املهرب 
الكزاوي تمكن بني جانفي واوت 2022 من تهريب ما ال يقل عن 12 ألف شاب 

تطاويني اىل دول االتحاد االوروبي.
اذن تالقت عنارص نفسية  هكذا 
وسياسية  واقتصادية  واجتماعية 
التونسيني  من  واسعة  فئات  عىل 
حل  اىل  الجماعية  الهجرة  لتحول 
املخاطر  كل  رغم  اليه  يلجؤون 
خالل  سواء  به  تحف  التي  واالهوال 
دول  اىل  وصولهم  لدى  او  الرحلة 
تعاني بدورها من مشاكل اقتصادية 
خرين  مهاجرين  حلم  بات  بينما 
ان  بعد  بلدهم  اىل  امنة  ضمان عودة 

انسدت امامهم كل اآلفاق. 

عائلة تونسية 
كاملة بجميع 
افرادها تعلو 

محياها عالمات 
الفرح واألمل 

وخاصة انعدام 
الخوف من مخاطر 

الرحلة
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كريمة السعداوي

العودة املدرسية وأسعار الغذاء
تفوق الطاقة الرشائية للتونسيني

وقع  عىل  املدرسية  للعودة  التونسيون  يستعد 
موجة غالء شديد يف أسعار الغذاء ونفقات التعليم 
املواد  بعض  تسعري  التجارة  وزارة  محاولة  رغم 
فقدانها  يف  سيتسبب  مما  كالخرض  االساسية 
توفر  لعدم  القادمة  القريبة  املدة  يف  االسواق  من 

مخزونات كافية منها.
ويف خضم هذه االزمة الخانقة، تواصل الهياكل 
الحكومية املتخصصة يف االحصاء تقديم مؤرشات 
خاطئة عن التضخم عرب االفصاح عن نسب بعيدة 
بالتوازي  االسعار  لزيادة  الحقيقية  النسب  عن 
حصص  لتحديد  دقيقة  غري  معطيات  اعتماد  مع 

االنفاق االرسي.

زيادات قياسية

للعام  املركزي  للبنك  السنوي  التقرير  اشار 
االضافية  البنكية  التمويالت  ان  اىل  الفارط 
للمؤسسات العمومية بلغت سنة 2021 نحو 1.2 
مليار دينار منها 870 مليون دينار لديوان الحبوب 
لصناعات  التونسية  للرشكة  دينار  مليون  و278 
ان  املحاسبية  املؤرشات  وتربز  )ستري(.  التكرير 
السيولة  يوفران  الزيت  وديوان  التجارة  ديوان 
حيث  عموميني  بنكني  من  االقرتاض  من  حاليا 
علما  دينار  مليارات   4 عليهما  املستحقات  تفوق 

ان رصيد اموالهما الذاتية سلبي.
عن  السلط  عجز  مبينة  املعطيات  هذه  وتأتي 
سياق  يف  للمواطنني  االساسية  الحاجات  توفري 
اوضحت فيه مذكرة تنفيذ ميزانية الدولة للنصف 
االول من العام الحايل، تراجع االعتمادات املخصصة 
باملائة، حيث لم   53 املواد األساسية بنسبة  لدعم 
تتجاوز 0.4 مليار دينار نهاية جوان 2022 وذلك 
بسبب انخفاض التوريد مما ادى اىل شح كبري يف 

عدة منتوجات وارتفاع اسعارها.
وتبعا لغياب معطيات املعهد الوطني لالستهالك 
املنقوصة  البيانات  تشكل  التجارة،  لوزارة  التابع 
لتطور  الوحيد  املصدر  لإلحصاء  الوطني  للمعهد 
مؤرشات االسعار رغم طابعها العام وغري املفصل. 
املواد  اسعار  ارتفاع  نسبة  املعهد،  حسب  وبلغت 
السنة  من  االوىل  السبعة  االشهر  خالل  الغذائية 
الحالية،11 باملائة مقارنة بنفس الفرتة من سنة  

 .2021
خاطئة  النسبة  هذه  ان  عىل  النظر  وبغض 
لتعلقها بأسعار مواد مدعمة ومؤطرة بمعنى ان 
االنتباه  يثري  ما  فان  متغرية،  غري  بيعها  هوامش 
هو ان حصة الغذاء من ميزانية االستهالك االرسي 
ال تتجاوز حسب املعهد 26.2 باملائة يف حني تربز 
تونس"  أالرت  "انرتناسيونال  ملنظمة  دراسة 
بعنوان "ميزانية الكرمة يف تونس" ان حصة إنفاق 
التونيس عىل الغذاء ال تقل عن 35 باملائة من دخله 
وان ضمان الحد األدنى من حاجات عائلة من اربع 

افراد يتطلب دخال شهريا بـ 2400 دينار.
املحينة  املؤرشات  اخر  تكشف  اخر،  من جانب 

لسوق الجملة ببرئ القصعة ارتفاع اسعار الخرض 
والغالل بنسب ترتاوح بني 7 و72 باملائة .كما اكدت 
الدواجن  لحوم  لتجارة  الوطنية  الغرفة  مؤخرا 
يف  ازدادت  البيضاء  اللحوم  اسعار  ان  بالتفصيل 
اسبوع واحد بنسبة 30 باملائة لتصل نسبة الزيادة 
باملائة وهي  2021 اىل45  بأواخر جويلية  مقارنة 
مرشحة لالرتفاع يف ظل تخفيض الرشكات الكربى 
بحوايل  للرتويج  املعدة  الكميات  حصص  لإلنتاج 

الثلث بغرض املضاربة، وفق تقديرها.

عودة مدرسية مكلفة

اكدت املنظمة التونسية إلرشاد املستهلك مؤخرا 
بنحو  املعدل  يف  ارتفعت  املدرسية  املواد  أسعار  ان 
ارتفعت  كما  املايض.  بالعام  مقارنة  باملائة   20
يدرس  التي  الخاصة  املدارس  التسجيل يف  معاليم 

بها 100ألف تلميذ بحوايل 10 باملائة.
املواد  املنظمة، مختلف  وفق  الزيادات،  وتشمل 
من كراسات وكتب ومحافظ وأزياء وغريها فضال 
التي  الخصوصية  والدروس  الحضانات  أعباء  عن 
اىل  مشرية  الدرايس  املوسم  وسط  األولياء  تنتظر 
أحد  انه  واىل  مجانيا  يعد  لم  العمومي  التعليم  ان 
الدراسة.  عن  االنقطاع  يف  تساهم  التي  العوامل 
واثار ارتفاع كلفة عودة التلميذ اىل الدراسة العام 
الحايل اىل 800 دينار حسب تقديرات املنظمة جدال 
كبريا باعتبار تطورها بحوايل ست مرات يف غضون 
السنوات الخمس الفارطة بعد ان كانت يف حدود 

150 دينارا خالل موسم 2017– 2018 
 28 يف  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  وأعلنت 
العام  لهذا  املدرسية  املساعدات  ان  املايض،  اوت 
سترصف يف شهر سبتمرب الجاري مربزة انه سيتم 
تخصيص منحة مالية تقدر بـ100 دينار لفائدة 
430 الف تلميذ من ابناء العائالت املعوزة ومحدودة 
لكل طالب  دينارا   120 بـ  اىل جانب منحة  الدخل 
من أبناء هذه العائالت.كما اكدت الوزارة ان ابناء 
هذه الفئة االجتماعية سيتمتعون باشرتاكات نقل 

مدرسية وجامعية مجانية .
ولكن ضعف هذه املساعدات وشدة غالء اسعار 
من  االالف  مئات  سيدفعان  العودة  مستلزمات 
العائالت التونسية اىل مزيد التداين علما ان ديون 
االرس التي لها امكانية الحصول عىل قروض بنكية 
وهي ثلث االرس بلغت 26 مليار دينار حسب اخر 

احصائيات البنك املركزي.
العائالت  جل  عىل  الصعب  من  اليوم  واصبح 
الدراسية  العودة  مستلزمات  توفري  التونسية 
بشكل عادي دون اللجوء إىل السلفات من االقارب 
واالصدقاء، مما يعمق صعوبات عيشها ويتسبب 
يف اختالل امكاناتها املالية لألشهر القادمة. ومن 
يتوسع  ان  الحرجة  الوضعية  هذه  ظل  يف  املرجح 
بسبب  املدرسية  واألدوات  الكتب  أسعار  ارتفاع 
وعدم  ناحية  من  واملضاربة،  االحتكار  ظواهر 
العرشات  اعتماد  من  والحد  املدّعم  الكراس  توفر 
التالميذ  كاهل  تثقل  التي  والكراريس  الكتب  من 

واآلباء، من ناحية أخرى.

تطور نسبة التضخم في تونس خالل الفترة 2000 - 2020

املصدر : »ترايدينغ ايكونوميكس« وحسابات املعهد الوطني لإلحصاء.
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النّاس  نوع  من  إنّي  تعرفوا  وليتوا  كّلكم/كلكّن 
نكون  نحاول  باش  هذي  واملّرة  بلفتة  الّدنيا  البايعني 
شابه  وما  والسفنّارية  الّلفت  أنّو  بالّرغم  العادة  كيف 
خرجوا بكّل وضوح من منطقة الحاجات إيّل نستهينو 
نعرفش  وما  فقط  نحاول  باش  قلتلكم  بسومها... 
وإاّل  الرّصيحة  املضحكات  من  تكون  باش  خزعبالتي 

أقرب للمبكيات !
عملت  فات  إيّل  األحد  نهار  سادتي،  سيداتي  أيا   
couRage وهّزيت قفيفتي ومشيت للمغازة األقرب للّدار 

وطبعا ما خذيت كان الاّلزم يف الاّلزم، عاد وأنا نستنّى 
يف دوري باش نخّلص وريت إنّو الصّف معّطل شويّة، 
عائلتي  أفراد  مليح  يعرفوها  صفة  )وهذي  طّليت 
تعطيل  يف  "املتسبّب"  أّن  لقيت  واملضيّقة(  امُلوّسعة 

الكاسة  قّدام  اإلنسيابي  الّسري 
محرتم  الحومة،  من  شخص  هو 
بهندامو  وأبدا  دائما  ومتميّز 
قميص  ديمة  أنيق:  لكن  البسيط 
محّدد  ورسوال  يلّلش  أبيض 
السيّد  عاد  إلخ...  ولحية محّجمة 
هذا كيف ثبّت لقيتو واقف وباهت 
ويقرأ ويعاود يف تيكي الكاسة ويف 
بطاطا  حاجات:  ثالثة  فقط  يّدو 
وبصل وباكو حليب، يخزر ويقول: 
يفوتوا  ربّي  عباد  يا  هاذم  تّوة 
نميش  أنا  تّوة  دينارات؟  العرشة 
كّل  وإاّل  األسبوع  وسط  يف  نخدم 
يوم نخرج نرشي كعبتني بطاطا 
بعد  تّوة؟...  بصل؟هّكة  ورأس 
شويّة هّز رأسو وقال سامحوني 
ما  يهمهم!  ومىش  العطالة  عىل 
دّخلني  املشهد  عليكم،  نخبّيش 
حتّى  رّكزتش  ما  وخاّلني  بعيض 

يف يشء ورّصاتيل نسيت حاجة قّدام الكاسيار بعد ما 
خّلصتها وهاذي صفاقيس كي حاالتي عمرو ما يعملها 

لني الخسارة...
القضيّة  هاك  يف  نخّمل  وقاعد  دخلت  كيف  مازلت 
وِفقت إيّل أنا نسيت "عنيقيد" العنب يف الكاسة، هّزيت 
هاك التيكي وخرجت برسعة كان يسمع بيها القّمودي 
بمصري  تتعّلق  الحكاية  راهي  والدي  يا  يتحرّي،  ملا 
الّصدافة  يف  ويجي  هّكة  أدراك!  وما  العنب  عنيقيد 
عشريي الّلدود الّروج وعاجلني بوحدة من هاك الُجمل 
وإاّل  تبكي  وإالّ  تضحك  عارف  مش  تخّليك  إيّل  متاعو 
؟"  تّوة  أنا  ناقصو  املربوك!  "هالنّهار  تقول  خاّصة 
تجري  كانك  قايل  لبالكم شنيّة جملتو؟  يجييش  املهّم، 
األنباء،  يف رشيط  وّراوها  إيّل  األسوام  تخلط عىل  باش 
أن  عاد  نذّكركم  الزم  مش  منها!  فّماش  ما  مضمض! 
األنباء  الـRegisTRe متاع رشيط  يف  راهو مازال  الّروج 
وما تابعو... خايف نهار ال يجي يحكييل عىل توجيهات 

الّرئيس ِجملة!
فّهتو إيّل يلزمني فيسع نرجع للمغازة وكذا ووعدتو 
مشيت  األنباء"...  "رشيط  موضوع  يف  نرجعلو  باش 

من  مستحّقاتي  بإسرتجاع  مرسورا  فرحا  ورجعت 
الّله  بإسم  وهو  ماء  رشيبة  ورشبت  العنب  كعيبات 

املانع الستّار دّق ودخل ورجعنا للموضوع إيّاه.
عىل  الثّامنة  أخبار  يف  تفّرج  أنّو  الّروج  يس  قايل 
الّطايحة  األسوام  عىل  "تحقيق"  يف  األوىل  الوطنيّة 
ألسفل الّسافلني يف واحد من أسواق بالدنا وإيّل حسب 
تلفزتنا سوم الكيلو خوخ تحت الّدينار وأسوام التّفاح 

زادة و"لعج" عيلّ بتصويرة من الّشاشة!
أنا ما تفّرجتش ال عىل  باش نكون رصيح معاكم، 
هالتّحقيق، ال عىل رشيط األنباء ِجملة...عندي مديدة 
منّي  روحي،  "اِثّقف"  منّي  أخرى  قنوات  عىل  نتفّرج 
نشوف العالم آش صاير فيه وحتّى ساعات نتفّرج عىل 
وعجزنا  بالدنا  عىل  "الُغّصة"  وتِمكنّني  ومواقع  مدن 

أو حتّى  يحل  ينّجم  وتقديمها يف شكل  عىل تصويرها 
يفّجج باب أمل يف غدوة...

كيف ما قلتلكم، أنا ما تفّرجتش أّما عندي نصيحة 
أنكروا  التّحقيق:  فيها  صّوروا  إيّل  البالد  هاك  لسّكان 
ما  خري  متاعنا  املريش  مش  وقولوا  جهدكم  قّوة  عىل 
تعيش البالد موجة من جحافل املتسّوقني واملتسّوقات 
أّما  دينار!  من  بأقّل  والتّفاح  الخوخ  يرشيوا  يحبّوا  إيّل 
خايف  وّليت  راني  قوسني  وبني  آخر  حّل  لقى  الّروج 
عىل الّراجل ال يطلع خيوطو مّست! يس الّروج قايل يف 
عوض نخرج يف القوايل باش نميش وقت تقرب األخبار 
التلفزة ديراكت وكيف شافني ِمستغرب،  ونرشي من 
ضحك وقايل يا نرشي غّلة باألسوام إيّل قالوا عليها، يا 
صنادق  متاع  بتصاور  قفيفتي  يعبّيويل  منهم  نطلب 
عىل  هاوكا  "مندثرة"  بأسوام  وزهومة  وغّلة  خرضة 
وحفيداتي  ألحفادي  تصاور  حيط  بيهم  نعمل  األقّل 
يتفّرجوا عىل حاجات ماعادش باش يحّطوها يف فّمهم 

وربّما ينساوا حتّى إسمها...
املصّورة  التّحقيقات  ومن  الّروج  من  أخطانا  تّوة 
عندو  عيّل  حتّى  يارس  صعيب  الواقع  الوطنيّة1،  متاع 

وإيّل  تحت  بيّل  بالك  فما  وأكثر  قار  متوّسط  مدخول 
مصاريف  أدراك  وما  للمدارس  ماشني  صغار  عندو 

الدخول للمكتب وإاّل املعاهد والجامعات!
سببها  حقيقيّة  أزمة  عايشة  النّاس  هذا،  فوق 
املسافة الّشاسعة بني الخطاب إيّل يسمعوه والواقع إيّل 

يعيشوا فيه.
الّرئيس  وشفنا  سمعنا  ميّل  تّوة  عندنا  قّداش   
يخطب ويصّحح، ساعة ساعة حتّى عىل هاك الّطاولة 
ملحاربة  قانونيّة  نصوص  يف  الّشهرية،  التّاريخيّة 

اإلحتكار والرّضب عىل يد املتالعبني بقوت الّشعب !
الّرئيس  خطاب  يسمع  الكريم  الّشعب  كيف  يعني 
يشء  كّل  يلقى  باش  الّصباح  عىل  أنّو  ليلتها  يحلم 
متوّفر وبأسوام تتماىش مع جيبو... لكن كيف يخرج 
مافيهش  آخر"  "عالم  يلقى 
األساسيّات وكيف يلقى األسوام 

خياليّة!
قاعد  شكون  فيكم  نعرف 
يقول: آش بيه هذا،  تي يف العالم 
وغالء  نُدرة  األزمة:  نفس  الكّل 
رشائيّة  مقدرة  وتدنّي  وتضّخم 

وتونس ماهيش إستثناء!
واألصدقاء  الّصديقات 
فاهم  والّله  أنا  نجاوبهم:  هاذم 
شوفوا  أّما  ِمستوعب  وشطر 
إيّل مازالوا  األخرين  األخرين!  مع 
الكّل  هذي  املشاكل  أّن  مقتنعني 

داخلة يف مؤامرة علينا !
هذاكة  الكريم  الّشعب  نفس 
وبخالف الواقع إيّل يحرق فيه كّل 
إيّل  فيهم  وزرة  يسمع  يزيد  يوم 
وفيهم  الشّدة  زوال  بقرب  يبرّش 
زادة شكون قاعد ينّسب شويّة، 
والتاّلعب  اإلحتكار  إيّل  يفرّس  ويحاول  املستطاع،  قدر 
بقوت الّشعب موجود لكن فّمة زادة وضع عاملي صعيب 
)جوائح،حروبات  قريب  عىل  ينفرج  باش  وماهوش 
والبالد ماعندهاش منني  تقوم(  قائمة وأخرى ممكن 
تجبد... زيد عىل هذا حتّى هاك املحتكرين واملجّرمة إيّل 
تعملت قوانني صارمة ضّدهم، ما ريناش ال محاكمات 

ال والو!
عليها  كّمل  الّطقس  سخانة  يّزيش  ما  الحاصيلو، 
قيلولة  كان  فيها  نفعت  ما  الّروج   مع  نهار  نصيّف  
ُمطّولة وبعد فرجة يف التّلفزة وعقاب الّليل حّليت قناة 
تقرير  لقيت  الّصدف  محاسن  ويا  أجنبيّة  إخباريّة 
أفغانستان  يف  واإلجتماعي  اإلقتصادي  الوضع  عىل 
لبيع وحدة من بناتهم  وفيه عائلة إضطّرها اإلحتياج 
الّدار...وما نحكيلكمش عىل  أطفال  بقيّة  يوّكلوا  باش 
يف  نرشب  مازلت  وأنا  الّصباح  ويف  ليلتها...  الكوابيس 
إمرأة  نلقى  خرجت  وكيف  الربّاني  الباب  دّق  قهوتي، 
ومعاها بنيّة متاع ثمانية تسعة سنني هّكاكة، مكنتني 
الفجعة وعملت خطوة لتايل... ضحكت املرأة وقالتيل ما 

تخافش يا بابا، حبّيت نسألك عىل البلديّة وين بركة.

الواحد قريب يبيع حواجيو باش يعّبي قّفة القضية
منير الفّلاح 

القارص من منزل بوزلفة بـ 6,500 مليم
والموز من أمريكا بـ 4,800 مليم :

فتحت مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية فضاء يف مقرها لبيع التفاح والخوخ. غالل آتية من كوكب املريخ 
أين تزرع بالذكاء االصطناعي وتأتي اىل الديار التونسية بأطباق طائرة برسعة تفوق رسعة الضوء.

خزعبالت سياسية تونسية
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منحى السوق 
واصل السوق خالل األسبوع املمتد من 29 أوت اىل 2 سبتمرب 
2022 انطالقته اإليجابية محققا تطورا بـ 1,7 ٪ متجاوزا حاجز 
الـ 8000 نقطة الرمزي. وحافظ املؤرش املرجعي منذ بداية العام 

عىل تقدم محمود بـ 15 ٪.
مقارنة  املبادالت  نسق  يف  نسبيا  تسارعا  السوق  شهد   •
وذلك  دينار  مليون   37,5 تبادل  وتم  املايض  أوت   26 بأسبوع 
خصوصا بفضل مبادلتني بالكتل تعّلقتا بسهم تأمينات مغربية 
تحليل  حسب  دينار  ماليني   4,6 بقيمة  أموال  رؤوس  اجتذبتا 

الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطور األسهم

• حقق سهم رشكة املغرب الدويل لالشهار أفضل أداء. ودون 
أن يكون موضع صفقات سجل السهم قفزة بـ 16,7 ٪ بقيمة 

0,210 دينار.
بدوره   somoceR للخزف  العرصية  الرشكة  سهم  كان   •
سجل  دينار  مليون   1,3 بـ  أموال  تدفع  وبفضل  األسبوع  نجم 

السهم ارتفاعا بـ 15,3 ٪.
• كان سهم ايجار BH )BH Leasing( األكثر ترضرا عىل مدى 
 3 يتجاوز  لم  ضعيف  مبادالت  حجم  ظّل  ويف  املذكور.  األسبوع 

آالف دينار تراجع السهم بـ 12,2 ٪ بسعر 1590 دينارا.
حاال  أفضل   seRvicom "رسفيكوم"  سهم  يكن  لم   •

وتقهقر بدوره بـ 11,3 ٪ بسعر 0,630 دينارا يف ظل مبادالت لم 
تتجاوز 104 آالف دينار.

 SAH Lilas الصحية  املنتوجات  بيع  رشكة  سهم  كان   •
األنشط طيلة األسبوع واجتذب رؤوس أموال بـ 9,4 ماليني دينار 

محققا ربحا بـ 5,5 ٪ بسعر 8,600 دنانري.

مستجدات السوق

: )sfbT( بالغ من رشكة صنع املرشوبات بتونس •
اثر اخبار خاطئة تم تداولها عىل االنرتنات، تعلم رشكة صنع 
فقط  رشكتني  أن  فيها  املساهمني   sfbT بتونس  املرشوبات 

أوقفتا انتاجيهما بسبب فقدان السكر هما :
 sgbia الغذائية  والصناعات  للمرشوبات  العام  الرشكة   •

وملّدة يومني فقط.
واحد  ليوم   sTbg الغازية   للمرشوبات  التونسية  الرشكة   •
مع العلم ان توقف العمل لم يؤد اىل بطالة فنية للعّمال الذين يقل 

عددهم عن الرقم املذكور يف االخبار التي تم ترويجها.

: wifak InTeRnaTional Bank بالغ من الوفاق الدويل للبنوك •
 wifak الوفاق  بنك  بأن  العموم  املالية  السوق  مجلس  يعلم 
 1,835,999 عددها  يبلغ  األسهم  من  كتلة  رشاء  يعتزم   bank

سهما تشكل رأسمال رشكة "التونسية لتأمينات تكافل" )91,8 
٪ من رأسمال الرشكة املذكورة بسعر 8500 مليم عن كل سهم. 
كما ينوي بنك الوفاق االكتتاب يف 2000001 سهم جديد مرصودة 
من  يمكنه  بما  بالبنك  خاص  عينية  بأموال  رأسمال  ي  للرتفيع 
امتالك 95,9 ٪ من حقوق التصويت عىل رأسمال الرشكة املعنية.

: hannibal Lease بالغ من حنبعل لاليجار املايل •
تعلم رشكة حنبعل لاليجار املايل أن املطلب املودع لدى البنك 
2020 للموافقة عىل تحّوله  27 مارس  التونيس بتاريخ  املركزي 

اىل بنك رقمي لم يلق قبوال لدى لجنة املوافقة.
طرق  عن  البحث  املايل"  لاليجار  "حنبعل  رشكة  وستواصل 
تطوير أخرى للرتكيز عىل الجهود املبذولة عىل مستوى األبحاث 
لبنوك  منصات  بعث  ميدان  يف  اليها  التوصل  تم  التي  واملعاينة 
املوافقة  اطار  يف  العادي  عملها  الرشكة  وستواصل  رقمية. 

الحاصلة عليها كمؤسسة مختصة يف االيجار.

التونسية لألوراق المالية :

اجيار bh يف انحدار... وsah lilas تعّدل األوتار

اشهار

“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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✔ 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

صدامات بين األمن والنقابات 
األمنية

مشاحنات  إىل  امنية  نقابات  منظوري  اعتصامات  تحولت 
خيام  وحرق  لألعصاب  املشل  للغاز  واستعمال  للعنف  وتبادل 
تدخلت قوات  ان  بعد  والقريوان  نابل والقرصين وصفاقس  يف 
أمنية لفض تحرك احتجاجي شنته بعض النقابات األمنية عىل 
خلفية إحالة بعض قياداتها عىل القضاء العسكري "من أجل 
عرض  تأمني  من  زمالئهم  انسحاب  بعد  نقابية"  ترصيحات 

مرسحي للمثل لطفي العبديل بمهرجان صفاقس الدويل.
وزمالئهم  االمنية  النقابات  اعضاء  بني  الصدام  ان  الخطري 
الداخلية توفيق  النقابات ووزير  القانون وبني  بانفاذ  املكلفني 
رشف الدين قد يتسبب يف ما ال تحمد عقباه اذا تواصل التصعيد 
صفوف  يف  احتقان  وجود  اىل  بالنظر  ذلك  او  الطرف  هذا  من 

قوات حاملة للسالح.
لتصفية  توظيفها  محاولة  او  النقابة  تسييس  ان  ثم 
حسابات او البحث عن تموقع سيايس ال يمت للعمل للنقابي 
املحضة  االجتماعية  الغايات  ذات  الهياكل  بهذه  ويحيد  بصلة 
عن دورها االسايس ويضعها يف نفس الوقت يف مهب تجاذبات 

سياسية وحتى استغالل مراكز نفوذ وجهات سياسية. 
بما  ملغوما  ملفا   2012 منذ  ظلت  االمنية  النقابات  قضية 
الخوض  تفادي  اىل  الثورة  املتعاقبة منذ  الحكومات  اغلب  دفع 
يف نشاطها وطرق تمويلها وتوجهات قياداتها السياسية اىل ان 
جاءت حادثة مهرجان صفاقس التي كشفت ان موعد التعاطي 

الجدي مع امللف حان بعيدا عن أي تصعيد وتصفية حسابات.

قيس سعيد 

لألسعار  املقبول  غري  االرتفاع 
معلومة  جهات  قبل  من  مقصود 
بكّل  األوضاع  تأجيج  إىل  تسعى 
الوسائل منها افتعال األزمات يف كّل 
القطاعات، ولم يسلم أي قطاع من 

املاء  هذه األزمات املتعاقبة واملفتعلة، فمّرة أزمة يف 
وأخرى يف الدواء ومّرة يف مواد غذائية ومرة يف األدوات 
الذين  التونيس لهؤالء  الشعب  لن نرتك  املدرسية..... 
يعبثون بحّقه يف الحياة الكريمة، وال بّد من التطبيق 

الصارم للقانون.

توفيق شرف الدين

رئيس  لتويل منصب  اهال  لست 
الحكومة  وال  اسعى لهذا املنصب 
لرئيسة  االحرتام  كل  أكن  وانا  
الحكومة وما يتم ترويجه مغالطة 
.. عديد االشاعات  يتم ترويجها  يف 

االشاعة   هذه  فيها  بما  االجتماعي  التواصل  وسائل 
وانا  لم ولن اطبل ألي شخص ألنه ليس من طبعي 
مهنية  وال  سياسية  طموحات  أية  لدي  وليس 
..ورئيس الجمهورية قيس سعيد  شخص استثنائي 

وصادق ووطني ويصعب أن يتكّرر .  

نور الدين الطبوبي
وخياراته  رؤيته  قدم  االتحاد 
املمكنة  واالصالحات  االقتصادية 
لرئيسة الحكومة. اما عىل مستوى 
فهناك  االجتماعية  املفاوضات 
تباين يف وجهات النظر ...حبل الود 

لم ينقطع ...نسعى دائما اليجاد الحلول ..اليوم )يوم 
النهار سيكون يل لقاء برئيسة  امس( بعد منتصف 
االتفاق  اجل  من  الوضع  نحلل  ان  ونأمل  الحكومة 
واذا  اتفاق  اىل  للتوصل  جديدة  تفاوض  جلسة  عىل 
....هناك  حديث  حادث  لكل  فسيكون  ذلك  استحال 
بظاللها  تلقي  وداخلية  دولية  سياسية  تجاذبات 
وال  االحرتام  يفرض  ...االتحاد  بالبالد.  املشهد  عىل 
ينتظر من االطراف االخرى احرتامه ..احرتام نفرضه 
للتجسيد  القابلة  العقالنية  واملضامني  باالختيارات 

والتنفيذ.

زهير المغزاوي
يف  واضح  حكومي  عجز  هناك 
معالجة امللفات الرئيسية ومواجهة 
غالء  مثل  والصعوبات  التحديات 
االساسية  املواد  وفقدان  األسعار 
اىل  الجمهورية  رئيس  ادعو  وانا 

معالجتها يف أقرب وقت وتحوير الحكومة أو تغيريها 
أربعة  الرئيس..... هناك  أو توجيهها من مشموالت 
تتعلق  الجمهورية  رئيس  طاولة  عىل  كربى  ملفات 
واالجتماعي  االقتصادي  وامللف  االنتخابي  بالقانون 

واملحاسبة ونجاعة العمل الحكومي.

شكري حمادة
السابعة  الساعة  حدود  يف  تم 
عن  فايسبوك  قطع  صباحا 
فيها  بما  النقابة  صفحات  جل 
خطري  عمل  يف  الرسمية  الصفحة 
مداهمة  مع  بالتزامن  ذلك  وتم 

الخيام....ترصيحات وزير الداخلية التي قال فيها ان 
34 مليارا وانه ال يمكنه الصمت  االقتطاعات بلغت 
الوزارة منذ  عىل ذلك محسوبة عليه فهو عىل راس 
اتهمنا  بعدما  للتدقيق  مستعدون  ونحن  سنتني. 
بالتحيل وسنقاضيه عىل ترصيحاته بسبب مغالطة 

الراي العام.

رديء

قالوا

صورة من تاريخ تونس الحديث

أخذت هذه الصورة سنة 1965 عندما زار الرئيس بورقيبة أريحا وألقى خطابه الشهير حول تقسيم فلسطين حسب 
الشرعية الدولية وقرار التقسيم لنوفمبر 1947. هذه الصورة من داخل كنيسة القيامة المحاذية لألقصى بالقدس.

قوات الجيش واألمن

حسن جدا

وحدات  تمكنت  االرهاب  ضد  ناجحة  جديدة  عملية  يف 
من  أيام  منذ  الوطنيني  واألمن  والحرس  الجيش  من  مشرتكة 
املرتبصة  الظالمية  التنظيمات  ألحد  موجعة  رضبة  توجيه 

بالبالد والعباد.
القوات املسّلحة قضت يوم الجمعة 2 سبتمرب الجاري عىل 
ثالثة إرهابيني تابعني لتنظيم جند الخالفة اإلرهابي هم نائب 
الرحيمي  حافظ  واالرهابيني  الطاهري  صابر  التنظيم  امري 
دون  السّلوم  بمرتفعات  ميدانية  عملية  يف  السعيدي  وبهاء 
واألمنية  العسكرية  الوحدات  صفوف  يف  اصابات  اية  تسجيل 

الباسلة.
وكان فاكر بوزغاية مدير مكتب اإلعالم بوزارة الداخلية قد 
العنارص  دحر  يف  الباهر  النجاح  هذا  ان  صحفية  ندوة  يف  أكد 
االرهابية "كان نتاج عمليات رصد ومتابعة دقيقة وعمل جبار 

للوحدة الوطنية لالبحاث يف جرائم االرهاب".
مكافحة  لوحدات  امكن  ُمحكمة  استباقية  عملية  ويف 
الوطني بمدينة بن قردان  للحرس  املختصة  اإلرهاب والوحدة 
الجاري حجز كمية  1 سبتمرب  الخميس  من والية مدنني يوم 
هامة من األسلحة الحربية والذخرية ممثلة يف 11 بندقية من 
نوع كالشنيكوف و14 مخزن ذخرية و4000 طلقة عيار 7,6 .

يف  لألبحاث  الوطنية  الوحدة  نجاح  العملية  منطلق  وكان 
يف  الوطني  للحرس  اإلرهاب  مكافحة  بإدارة  اإلرهاب  جرائم 
لفائدة  أسلحة  تهريب  بعمليات  نفرين  ارتباط  عن  الكشف 

تنظيمات إرهابية.
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بكل  السبب  الليبية يف طريق مسدود؟  األزمة  باتت  ملاذا 
تتجاهله  صدام  ارادتني.  بني  صدام  لوجود  يعود  بساطة 
القوى الخارجية التي اسقطت نظام القذايف وتتعمد وسائل 
اعالمها التعتيم عليه لكن الواقع يؤكده يوما بعد يوم. ذلك 
عىل  شنته  الذي  للعدوان  "الناتو"  دول  مربر  كان  اذا  أنه 
الشعب من دكتاتورية نظام  2011 هو "تحرير  ليبيا سنة 
القذايف" فإن الليبيني يرون يف ذلك "غزوا أجنبيا دمر أسس 

الدولة وألقى بها يف أتون فوىض أهلية".
املتحدة  الواليات  ورائها  ومن  األوروبية  الدول  تحاول 
ما  يف  خصوصا  مصالحها  ويخدم  لها  موال  نظام  تركيز 
امتياز  يتعلق بتأمني تزودها بالنفط والغاز والحصول عىل 
تنظيمات  بمعارضة  تصطدم  لكنها  البالد  اعمار  إعادة 
حزبية وميليشيات مدعومة من روسيا تناهض بدورها يف 
بالد  بثروات  الغرب  استئثار  عاملي  اسرتاتيجي  رصاع  اطار 
موقعا  وتمثل  افريقيا  نفط  من   ٪  40 عىل  وحدها  تحتوي 
وقريب  املتوسط  األبيض  البحر  عىل  يطل  هاما  اسرتاتيجيا 
السويس ويشكل  قنال  العاملي  املائي  املمّر  أوروبا ومن  من 

بوابة الدخول اىل العمق االفريقي ومنطقة الرشق االوسط.
باشاغا  حكومة  بني  الرشعية  عىل  الرصاع  خضم  ففي 
وحكومة الدبيبة ومع تجّدد املواجهات العسكرية بني انصار 
الطرفني من حني آلخر وبقطع النظر عن الالعبني األجانب 
"فاغنر"  قوات  وجود  يعكس  الليبية  األزمة  يف  بالوكالة 
القديم  نفوذها  تثبيت  موسكو عىل  ارصار  بالبالد  الروسية 
سوريا.  يف  حققته  الذي  االسرتاتيجي  االخرتاق  بعد  بليبيا 
طائرة  اسقاط  عن  أيام  منذ  "فاغنر"  قوات  اعالن  ولعل 
استطالع أمريكية مسرّية عن بعد اكرب دليل عىل ذلك. قوات 
قيّمت صحيفة "فايننشال تايمز" عدد عنارصها بـ 5000 
عنرص يتمركزون أساسا يف محيط "هالل النفط" املتوقف 
عن اإلنتاج منذ افريل املايض بعد مطالبة ممثيل قوات حفرت 
يف اللجنة العسكرية املشرتكة "5+5" باللجوء للنفط كسالح 
لقطع العائدات املالية عن حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي 
يرفض االعرتاف بحكومة باشاغا املكلفة من طرف الربملان.

امللفت لالنتباه هنا هو التشابه يف استعمال سالح النفط 
يفضح  مّما  والليبية  األوكرانية  الحالتني  بني  الغاز  وحتى 
سبب تواصل التوتر بالبالد وخطر عودة الحرب االهلية بها 
يف ظل تواجد قوات مدعومة من روسيا وأخرى مسنودة من 

دول الحلف األطليس.
يف  بالده  نفوذ  لتحجيم  الثأر  ينس  لم  الكرملني  ان  ذلك 
نظام  اسقاط  عرب  بليبيا  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة 
تسعينات  خالل  بيوغسالفيا  الرصبي  النظام  وقبله  القذايف 
عرف  العسكرية  قواته  بناء  إعادة  وبعد  املايض.  القرن 
كيف يدخل عىل خط االزمة السورية ويمنع اسقاط نظام 
بشار األسد والحصول عىل قواعد لسالحه الجّوي واسطول 

بحريته العسكرية.
فرض  األخرية  سنوات  األربع  طيلة  الغرب  حاول  وقد 
"كعكة"  بلدانه  بموجبها  تقتسم  الليبية  لألزمة  تسوية 
النفط وصبّت قمم باريس ثم روما ثم برلني يف هذا االتجاه 
وتجاهل قادة دول "الناتو" موقف موسكو من قرار األمم 
املتحدة عدد 1973 حول ليبيا. موقف عرّب عنه بوتني يف شهر 
األممي  القرار  فيه  2011 عندما كان وزيرا ووصف  مارس 
بأنه "فاسد وغري مالئم". وكتب بوتني يومها يف مقال نرشته 

الوضع  : "مالحظات حول  الروسية وحمل عنوان  الصحف 
1973 حتى يتضح  القرار  ان نرشع يف قراءة  : "ما  بليبيا" 
انه يسمح ألّي كان باتخاذ إجراءات ضد دولة ذات سيادة. 
ويف مجمله يذّكرني القرار بدعوة القرون الوسطـى العالن 

الحروب الصليبية".
والغاز  النفط  امدادات  قطع  من  شعوبها  معاناة  رغم 
الحكومات  تتجنب  بأوكرانيا  الحرب  بسبب  الروسيني 
تهّربا  بليبيا  املغلقة  النفط  آبار  علنا عن  الحديث  األوروبية 
الذي شنته  من تذكريه بأنها كانت السبب يف ذلك بالعدوان 
عسكري  صدام  من  وتحّوطا  ناحية  من  القذايف  نظام  عىل 

مبارش مع روسيا قد يتطّور اىل ما ال تحمد عقباه.
السائدة  للفوىض  حد  وضع  "الناتو"  دول  حاولت  وقد 
الرئاسية  لالنتخابات  موعد  لتحديد  حتى  وتوصلت  بالبالد 
وصفه  بشكل  االنتخابات  تتبّخر  ان  قبل   )2021 )ديسمرب 
مالحظون دوليون بالغريب قبل أسبوع واحد من اجرائها. 
رشائح  آراء  سرب  عمليات  عرب  لها  اتضح  فألنه  ملاذا  اّما 
الليبي ان حظوظ سيف اإلسالم القذايف  واسعة من الشعب 
للفوز بمنصب رئيس ليبيا تفوق 50 ٪. وقد كان مفهوما ان 
منطق الدول الغربية يمنعها من املوافقة عىل "تعويض رأس 

ثوم برأس بصل" مثلما يقول مثلنا العامي.
وبات  الليبي  املستنقع  يف  األوروبية  القوى  توّرطت  لقد 
أساسا  تحتكم  بالد  عىل  ارادتها  فرض  الصعب  من  عليها 
عىل عشائر وقبائل وميليشيات مسّلحة مازال أغلبها يحّن 
القذايف  الليبيون يف ظل نظام  التي عاشها  الرفاهة  لسنوات 
النفطية.  ثروتها  ونهب  والبالد  سيادة  عىل  التآمر  ويرفض 
فباعرتاف البنك الدويل يف تقرير صادر عنه سنة 2010 )قبل 
عام من العدوان( "كانت ليبيا تحقق نمّوا اقتصاديا وتطّورا 
اجتماعيا عايل املستوى وتشّغل نحو مليوني مهاجر أغلبهم 

الليبية  الدولة  استثمرت  النفط  صادرات  وبفضل  أفارقة. 
االستثمارات  لعبت  وقد  دوالر.  مليار   150 نحو  بالخارج 
لبعث  االفريقي  االتحاد  مرشوع  يف  حاسما  دورا  الليبية 

مؤسسات مالية وسوق مشرتكة وعملة افريقية موحدة".
وبعيدا عن شهادة البنك الدويل اثبتت الرسائل االلكرتونية 
والتي  كلينتون  هيالري  السابقة  أمريكا  خارجية  لوزيرة 
قررتا  وباريس  واشنطن  ان  "ويكيليكس"  موقع  نرشها 
ذهب  مدخرات  استغالل  من  تمكنه  قبل  القذايف  اسقاط 
للدوالر  بديال  تكون  موحدة  افريقية  عملة  الصدار  بالده 
 14 عىل  به  التعامل  باريس  تفرض  الذي  الفرنيس  والفرنك 
البنوك  ان  السابقة. وهذا يعني  االفريقية  من مستعمراتها 
لالغارة  "الناتو"  قاذفات دول  انطالق  قبل  الغربية تحركت 
150 مليار دوالر  الغربية عىل  البنوك  ليبيا. وقد سطت  عىل 

من ودائع ليبيا بالخارج تبّخر معظمها اىل يوم الناس هذا.
تناحر  عىل  املتفرج  موقف  سنوات  طيلة  وقوفها  بعد 
يف  نفسها  تقديم  األوروبية  القوى  تحاول  الليبية  الفصائل 
اللعبة كانت  ان  يبدو  لكن  النفط.  املنقذ وعيونها عىل  ثوب 
بعض  تعمل  وبينما  واليوم  لليبيني.  بالنسبة  مكشوفة 
عرب  النفط  من  معتربة  كميات  تهريب  عىل  امليليشيات 
العيش  مستوى  انهار  مصدرها  تخفي  مالطية  رشكات 
بليبيا وتحّولت البالد اىل معرب رئييس ملوجات هجرة فوضوية 

نحو أوروبا. 
لذلك توجهت اوروبا اىل الجزائر البلد الغني هو اآلخر نفطا 
اقتصاداتها  عجلة  لدوران  رضورية  امدادات  لضمان  وغازا 
يف  عنها  نهائيا  االمدادات  قطع  روسيا  قرار  بعد  خصوصا 

محاولة الحداث رشخ يف موقفها من قضية غزو اوكرانيا. 
"الكنز  عن  نهائيا  النظر  غضت  انها  ذلك  يعني  فهل 

الليبي" ام انه سيكون لكل حادث حديث؟

الحبيب القيزاني

األزمة الليبية يف طريق مسدود
فيما عيون القوى الدولية على النفط:

عنارص من قوة فاغنر الروسية بأحد جبال ليبيا
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التفاف

غادرت  التي  االمريكية  الرشكات  من  العديد  يبحث 
غزو  بسبب  عليها  املفروضة  العقوبات  نتيجة  روسيا 
أوكرانيا عن طريقة للعودة اىل السوق الروسية عرب تركيا.

الخرب  ساقت  التي  الرتكية   Yeni Safak صحيفة 
االلتفاف  يف  ترغب  أمريكية  رشكات  عدة  ان  أوضحت 
تنفيذ  الرتكية  العقوبات وانها تعرض عىل الرشكات  عىل 

البزنس املشرتك مقابل عموالت.
الصحيفة نقلت عن رجال اعمال اتراك ان عدد العروض 
املقدمة من الرشكات االمريكية ارتفع يف األشهر األخرية 
مضيفة ان الرشكات االمريكية تمارس نشاطها عىل طول 
وانها  املتحدة  والواليات  الطريق بني روسيا وتركيا ودبي 
رشكاتها  طريق  عن  روسيا  من  البضائع  عربه  تشرتي 
الفرعية وخصوصا منها املتواجدة باملناطق الحرة يف دبي.

ترغب  التي  السلع  قائمة  ان  الصحيفة  وأوضحت 
البرتوكيمياويات  تتضمن  رشائها  يف  االمريكية  الرشكات 
الكريمة  واالحجار  الثمينة  واملعادن  املعدني  والوقود 
غري  الكيمياوية  واالسمدة  والفوالذ  والحديد  والحبوب 

العضوية ومنتجات املياه واملرشوبات الكحولية.
التجارة  غرفة  رئيس  بريليانت  يرون  ما  أن  وكشف 
بعديد  والتقى  تركيا  املايض  مارس  يف  زار  االمريكية 

السياسيني ورجال االعمال للتفاهم حول املسألة

استنزاف...

ذكرت  األمريكية  جورنال"  سرتيت  "وول  صحيفة 
استنفاد  إىل  أدت  أوكرانيا  يف  الحرب  إن  لها  تحقيق  يف 
املخزونات األمريكية من بعض أنواع الذخرية، مشرية إىل 
يف  بطيئة  كانت  )البنتاغون(  األمريكية  الدفاع  وزارة  أن 
تجديد ترسانتها، واىل أن ذلك أثار مخاوف بني املسؤولني 
األمريكية  العسكرية  الجهوزية  تعرض  من  األمريكيني 

للخطر بسبب هذا النقص.
وأضافت الصحيفة أن الواليات املتحدة زّودت أوكرانيا 
خالل األشهر الستة املاضية بـ16 قاذفة صواريخ، تُعرف 
باسم "هيمار"، وآالف البنادق والطائرات املسرية عن بعد 
مسؤولني  عن  ونقلت  املعدات.  من  وغريها  والصواريخ 
دفاعيني أمريكيني أن الكثري من ذلك، بما يف ذلك الذخرية، 
استنزاف  إىل  وأدى  األمريكي  املخزون  من  مبارشة  جاء 

املخزونات املخصصة لتهديدات غري متوقعة.

طلب اعفاء

العاصمة  تعترب  التي  الهولندية  سلطات مدينة الهاي 
اإلدارية للبالد قررت اللجوء اىل املفوضية األوروبية لطلب 
روسيا  عىل  املفروضة  بالعقوبات  االلتزام  من  اعفائها 
تزويدها  "تضمن  حتى   2023 جانفي  من  األول  حتى 

بالغاز الرويس".
بأن  ببلدية الهاي اعرتفت  املستشار  ساسكيا بروين، 
بالغاز سيكون اغىل من  التزود  اتفاق جديد عىل  ثمن أي 
"غازبروم"  رشكة  مع  حاليا  العمل  به  الجاري  االتفاق 

الروسية.

اختراقات

تنكّب   obseRvaTeuR ConTinenTal موقع  ذمة  عىل 
مراجعة  عىل  الغربية  بالدول  التجسس  مكافحة  وكاالت 
طرق عملها ملواجهة "تسّلل جواسيس صينيني اىل أوروبا 

ونجاحهم يف تحقيق اخرتاقات غري منتظرة".
املوقع نقل عن صحيفة "فينانشيال تايمز" اشارتها 
عىل  قدرتها  الخارجية  الصينية  املخابرات  "ميزة  أن  اىل 
فاتنة  امرأة  بمساعدة  العسل  من  فّخ  اىل  العدّو  استدراج 

الجمال".
الضابط  وقوع  ذلك  عىل  كمثال  املوقع  واستحرض 
الديبلوماسية  بالبعثة  امللحق  م  الفرنيس هنري.  السامي 
الفرنسية ببكني يف حّب املرتجمة الصينية العاملة بسفارة 
فرنسا وتمّكنها من اقتالع معلومات يف غاية الرسية منه 
قبل استدعائه اىل بالده والحكم عليه بـ 8 سنوات سجنا 

بتهمة "نقل معلومات اىل قوة أجنبية".
املحامية  يل  كريستني  مثال  املوقع  استحرض  كما 
الربيطانية ذات األصول الصينية التي كانت كثريا ما ترتّدد 
أن  اىل  الفتا  الوزراء  مع  والتحدث  الربيطاني  الربملان  عىل 
قوانني  وغرّيت  لعملها  حّدا  وضعت  الربيطانية  املخابرات 

اسناد تأشريات الدخول اىل البالد.
ان  أصحابها  يذكر  لم  تقديرات  عن  املوقع  ونقل 
صناعية  ارسار  برسقة  للصني  سمح  التجاري  التجّسس 

وتجارية أمريكية تقدر بـ 600 مليار دوالر سنويا.

كوشنر و"نعم" السعودية
السابق  األمريكي  الرئيس  ومستشار  صهر  قال 
سمحوا  السعوديني  إن  كوشنر،  جاريد  ترامب،  دونالد 
رشكته  تلقي  بعد  إرسائيلية  رشكات  يف  باالستثمار  له 
صندوق  من  دوالر  ملياري  مبلغ  الخاصة  االستثمارية 

الثروة السيادي السعودي.
ردا عىل  نيوز”،  قناة “سكاي  ذلك يف مقابلة مع  جاء 
الجيدة  الشخصية  العالقة  استمرار  كان  إذا  عما  سؤال 
بينه وبني ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان هو 

ما حقق لرشكته صفقة الحصول عىل ملياري دوالر من 
صندوق الثروة السيادي السعودي.

باالستثمار،  قرارا  اتخذوا  “لقد  كوشنر:  وأضاف 
رشكات  يف  باالستثمار  لنا  سمحوا  بأنهم  جدا  سعيد  وأنا 
الرشق  يف  حققناه  الذي  العمل  لتوسيع  إرسائيلية، 

األوسط”.
وتابع كوشنر: “مع اتفاقيات إبراهام التي أنجزناها يف 
آخر 6 شهور من عمر اإلدارة، نجحنا أخريا يف فتح القنوات، 
تلك  من  هاتفية  اتصاالت  تلقينا  عن  مذكراتي  يف  وكتبت 
وإمكانية  بنكية  عالقات  تأسيس  يف  رغبتها  عن  الدول 
سفر الناس والرحالت الجوية، وأردنا أن يكون املسلمون 
إىل إرسائيل وزيارة املسجد”، حسب  الذهاب  قادرين عىل 

تعبريه.

غضب

الرئيس  عهد  يف  السابقة  الوزيرة  روايال  سيجولني 
الفرنيس فرانسوا هوالند أثارت غضب عائلتها السياسية 
بعد تشكيكها يف روايات السلطات األوكرانية حول بعض 
فصول الحرب متهمة نظام كييف بتعطيل مسار السالم.

روايال استنكرت خالل مداخلة لها بـ bfmTv "لجوء 
إقرار  مسار  الفساد  الدعاية  اىل  زيلنسكي  فولوديمري 
السالم بالبالد" مضيفة : "قام زيلنسكي )عن بعد( بجولة 

بني الربملانات األوروبية ومن ثمة توقف مسار السالم".

توبيخ

موقع news 24 الجنوب افريقي أكد ان وزيرة خارجية 
دولة جنوب افريقيا، ناليدي بندور "وجهت توبيخا شديد 
اللهجة لنظريها االمريكي انتوني بليكن يوم 8 اوت املايض 
خالل ندوة صحفية مشرتكة عقداها بكيب تاون بمناسبة 
زيارة الوزير األمريكي للبالد يف اطار الحشد الديبلومايس 

األمريكي ضد روسيا.
أفريل  يف  عليه  صادق  قانون  مرشوع  أدانت  بندور 
املايض الكونغرس االمريكية بـ 415 صوتا مقابل رفضه 
"محاسبة  بـ  لواشنطن  ويسمح  سيناتورات   9 قبل  من 
نرش  عىل  روسيا  مساعدة  بتهمة  افريقية  حكومات 
نفوذها يف القارة ودعم نواياها السيئة" حسب ما كشفت 

صحيفة "واشنطن بوست" من جانبها.
يف  ترى  االفريقية  الدول  ان  أوضح   news 24 موقع 
املرشوع األمريكي انكارا لسيادتها وعرّبت عن رفضها أن 
تكون افريقيا اّول ضحية للعداوات االسرتاتيجية العاملية.

وكان قادة الدول االفريقية قد اكدوا خالل القمة التي 
تجنب  عىل  الديمقراطية  الكونغو  بجمهورية  انعقدت 
الرضوخ لضغوط تخرج دولهم عن مبدإ عدم االنحياز يف 

الرصاعات التي تدور خارج القارة.

دوالر   0,99 دون  ما  إىل  الدوالر  أمام  األورو  تراجع 
روسيا  أغلقت  بعدما  عاما  عرشين  منذ  األوىل  للمرة 
خط أنابيب رئييس للغاز إىل أوروبا مما زاد من احتمال 
حدوث متاعب كبرية لالقتصادات األوروبية التي تعاني 

بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة.
أن  الربيطانية  تايمز  فاينانشيال  صحيفة  وذكرت 
إىل  ليصل   %  0,7 بلغت  كبرية  بنسبة  تراجع  األورو 
ما  تعامالت  خالل  دوالر   0,9888 بلغ  متدن  مستوى 
بعد ظهر  يوم أمس االثنني يف آسيا، وذلك للمرة األوىل 
التي ترتاجع فيها العملة األوروبية املوحدة دون 0,99 

دوالر منذ عام 2002.
أن  بعد  العتبة  هذه  دون  املفاجئ  الرتاجع  وجاء 
الغاز  تدفقات  مسمى  غري  أجل  إىل  روسيا  أوقفت 
حد  بما  سرتيم1،  نورث  أنابيب  خط  عرب  الطبيعي 
املخاطر  ويعزز  ألوروبا  الطاقة  إمدادات  أكثر  بشكل 

بحدوث ركود بالتكتل.
الرويس  للغاز  استخدام  أي  إن  محللون  وقال 
“كسالح” عرب قطع التدفقات املارة عرب نورث سرتيم1 
املركزي  البنك  خطط  كبري  بشكل  يعقد  أن  يمكن 

األوروبي بالنسبة لتطبيع السياسة النقدية.
وقال بريان مارين، رئيس وحدة “جي3” لألبحاث 
املرصفية  ونيوزيلندا  اسرتاليا  بمجموعة  االقتصادية 
املحدودة “أيه إن زد” إن “مهمة البنك املركزي األوروبي 
إمدادات  بشأن  اليقني  عدم  جراء  كبري  بشكل  تعقدت 
األسبوع  لهذا  بالفعل  تم  أنه  مضيفا  الرويس”،  الغاز 
الفائدة  سعر  يف  زيادة  مئوية  نقطة  نصف  تسعري 

الرئييس للبنك.
ضخ  استئناف  بعدم  موسكو  “قرار  إن  وقال 
التدفقات عرب خط نورث سرتيم يثري مخاطر برتاجع 

النمو ويعزز توقعات التضخم”.

فاينانشيال تايمز:

قطع الغاز الرويس هيوي باألورو حتت 0,99 دوالر ألول مرة منذ 20 عاما
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 le couRRieR des STRaTèges تطرق موقع 
التحقيقات  مكتب  قال  الذي  الرّسي  امللف  اىل 
عثر  انه  آي"  بي  "أف  الـ  األمريكي  الفيدرايل 
عليه ضمن الوثائق التي حجزها خالل اقتحام 
عنارصه مؤخرا منزل الرئيس األمريكي السابق 

دونالد ترامب.
وجه  عىل  يعرف  أحد  ال  بأن  اقراره  ومع 
الدقة ما يتضّمن ما أسماه بـ "ملف ماكرون" 
واسع  بشكل  للخرب  الرتويج  أن  املوقع  اعترب 
ان  عّما  سؤاال  يطرح  العاملية  الصحافة  عرب 
ملاكرون  توجه  االمريكية  املخابرات  تكن  لم 
عن  إنذارا  مماثل  ملّف  بوجود  "االدعاء"  عرب 
السيطرة وضمان  "للمحافظة عليه تحت  بعد 

حسن إدارة األزمة األوكرانية"؟
تخصيص  من  استغرابه  عن  عرّب  أن  وبعد 
للقضية  بارزة  عناوين  الفرنسية  الصحافة 
بـ "ملف عن  ترامب  : "ملاذا يحتفظ  من قبيل 
التي  الخاصة رغم الرسية  ماكرون" يف خزنته 
تتطلبها األبحاث يف ملف يعترب من ارسار الدولة 
كتب املوقع : "لنا ان نتساءل بشكل عريض عما 
التحقيقات  مكتب  أذاعه  الذي  الخرب  كان  ان 
الفيدرايل موّجه حقا للفرنسيني أو انه ال يعني 

مبارشة ايمانويل ماكرون شخصيا".
حتى  حليف  "مساومة   : املوقع  وأضاف 
فعاليته  أثبت  قديما  تكتيكا  تمثل  الحذر  يلتزم 
انتعاشة  التكتيك يشهد  ان هذا  اعتبار  ويمكن 
منذ عامني أو ثالث سنوات ومن هنا يُفهم عرب 
قراءة معقولة للخرب أن ترويجه يشكل تحذيرا 

الخروج  مغبّة  من  العام  الرأي  أمام  ملاكرون 
اليه،  عن الوفاء واإلخالص للحلف الذي ينتمي 

وإالّ...".
مكتب  خطوة  سبب  "لفهم   : وتابع 
أحداث  يف  الغوص  يجب  الفيدرايل  التحقيقات 
يف  الروسية  الصحافة  ذكرت  فقد  أوت.  شهر 
االتصاالت  قطع  بوتني  أن  املايض  الشهر  بداية 
كان  التي  الطريقة  ان  اعترب  وأنه  ماكرون  مع 
أن  غري  ودية.  ليست  بها  يخاطبه  ماكرون 
بأن  لاليعاز  املعلومة  استغل  الغربي  االعالم 

روسيا أرادت عرقلة ماكرون ووضعه يف موقف 
ضعف الجباره عىل تقديم تنازالت. زد عيل ذلك 
جديد  من  هاتفيا  ببعضهما  اتصل  الرجلني  أن 
بعد أيام واتفقا عىل ارسال فريق من املتفقدين 
ضغطت  االثناء  يف  النووية.  زابوريا  محطة  اىل 
السبع  مجموعة  عرب  حلفائها  عىل  واشنطن 
مطالبة بانسحاب الروس من املحطة النووية. 
مصدر  بها  الرويس  الوجود  يمثل  الحقيقة  ويف 
ازعاج لألمريكان باعتبار أن ذلك يندرج يف سياق 
احتالل دائم لألرايض التي يسيطر عليها الجيش 

ماكرون  عىل  االمريكان  اشتم  فهل  الرويس. 
رائحة انشقاق عن صف الحلفاء خصوصا انهم 
زيلنسكي  االوكراني  الرئيس  ان قوات  يدركون 
تتعمد قصف املحطمة النووية املذكورة الحداث 

كارثة نووية تغرّي نتائجها مجرى الحرب؟
أيّاما  أي  املنقيض  أوت   19 يوم   : آخر  يشء 
الفيدرايل  التحقيقيات  مكتب  "قنبلة"  بعد 
املطلوب  الحرية"  "ثمن  عن  ماكرون  تحدث 
من الحلفاء دفعه ملساندة أوكرانيا. والالفت أن 
اهمال الصحافة الغربية خطاب ماكرون أياما 
بعد خرب مكتب التحقيقات الفيدرايل يبعث عىل 
عن  بحثا  الصيف  ماكرون  قىض  فهل  الريبة. 
خيار آخر للحرب وثمنه يف وقت تهّدد إجراءات 
حكومته حول النفط والغاز باشعال انتفاضة 
شعبية؟ هل راودت ماكرون فكرة الحفاظ عىل 
التزاماتها  السلم االجتماعية ببالده عرب تعديل 
نحو أوكرانيا وبالتايل مراعاة طلبات بوتني؟ ويف 
الرئيس  االمريكان عىل  الحالة، هل قبض  هذه 
الفرنيس وأوقفوا اندفاعه نحو البحث عن حّل 
معلومات  بنرش  التلويح  عرب  فيه  يرغبون  ال 
يكن  مهما  الخاصة؟  حياته  عن  مزعجة 
قال  الذي  امللف  أن  تؤكد  ملّحة  اشاعات  هناك 
انه عثر عليه بمنزل ترامب  التحقيقات  مكتب 
يتضمن صورا التقطت بعلبة ليلية بأحد البلدان 
لعبة  أية  معرفة  املبّكر  من  كل  عىل  االفريقية. 
تحاك يف الكواليس لكن املؤرشات تؤكد ان بايدن 
عىل  الجبارهم  الرقبة  من  حلفائه  عىل  يقبض 

دعم حرب عبثية".

سر "ملف ماكرون" لدى الـ "أف بي آي" :

أسئلة... حقائق واحتامالت

قضية في أمريكا :

هل يطيح "حاسوب اجلحيم" بالرئيس بايدن ؟
بات  ما  ان  العاملية"  "الشبكة  موقع  ذكر 
الرئيس  ابن  بايدن"  هنرت  "قضية  بـ   يُعرف 

األمريكي جو بايدن شهدت تطورات جديدة.
الجمهوري  السيناتور  ان  املوقع  وأوضح 
الفارط  اتهم يف شهر جويلية  ستوك غراسالي 
عميال بمكتب التحقيقات الفيدرايل بـ "التورط 
يف مخطط لتكذيب معلومات تضّمنها حاسوب 
مكتب  مدير  أن  املوقع  وأضاف  بايدن".  هنرت 
التحقيقات الفيدرايل كريستوفر وراي "عرّب عن 

حريته وانزعاجه من كالم السيناتور".
"أقر   : العاملية"  "الشبكة  موقع  وتابع 
"فايسبوك"  موقع  مدير  زوكربريغ  مارك 
)ميتا( يف حوار أجراه معه املنشط اإلذاعي جو 
من  عنارص  بأن  املنقيض  أوت   25 يوم  روغان 
اىل مقر  زيارة  أّدوا  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
مؤسسته ونبّهوا العاملني بها اىل حرب التضليل 
واثر ذلك صنرص  التي تشنها روسيا.  اإلعالمي 
صحيفة  أوردتها  التي  املعلومات  كل  فايسبوك 
"نيويورك بوست" عّما يتضمن حاسوب هنرت 

بايدن.
وواصل املوقع : "ومن الغد، أي يوم 26 أوت 
نرش مكتب التحقيقات الفيدرايل بالغا اكد فيه 
الشبكات  أصحاب  لدى  الخطر  ناقوس  دق  انه 
االجتماعية وأنه فعل ذلك بصفة عامة دون ذكر 

هنرت بايدن.
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  مدير  وقام 

استغالل  بتهمة  تيبولت  تيموتي  العميل  بإقالة 
وظيفته للتالعب بوسائل االعالم لكن هذا األخري 
تشبث برباءته مؤكدا أن من شأن اجراء تحقيق 

أعمق اثبات عدم ارتكابه الخطأ املتهم به.
السيناتور  راسل  املايض  أوت   29 ويوم 
غراسالي  شوك  ايوا  والية  عن  الجمهوري 
ويسكونتس  والية  عن  جونسون  رون  ونظريه 
دقيقة  معلومات  منه  طالبني  زوكربريغ  مارك 
التحقيقات  مكتب  وفد  زيارة  فحوى  عن 

الفيدرايل ملقر مؤسسته".

القضية  "اثارت  املذكور  للموقع  وطبقا 
ضّجة كبرية باعتبار ان الحاسوب املحجوز من 
طرف مكتب التحقيقات يثبت فساد هنرت بايدن 
الفساد  عن  مبلغني  ان  خاصة  والده  ويتهم 
امام  املايض  اوت  شهر  مطلع  شهدوا  قد  كانوا 
التحقيقات  مكتب  بأن  غراسالي  السيناتور 
الفيدرايل اعّد مخططا لتفنيد املعلومات املضمنة 

بحاسوب هنرت بايدن لحماية والده الرئيس.
للوكالة  السابق  املدير  غرينيل  ريتشارد  أما 
أحد  ال  ان  عىل  شّدد  فقد  للمخابرات  الوطنية 

يملك  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  عنارص  من 
معلومات  يف  بالتشكيك  له  تسمح  معلومات 
صحيفة "نيويورك بوست" واعتبارها من قبل 
ما  يعارض  الرجل  أن  غري  اإلعالمي  التضليل 
ذهبت اليه يوم 19 أكتوبر 2020 شخصيات من 
عالم املخابرات حاولت االيهام بأن قضية هنرت 
بايدن ليست سوى مجّرد تضليل اعالمي رويس.
هدف  عن  فيه  أعلن  الذي  خطابه  وخالل 
أملح  أوكرانيا  يف  الروسية  العسكرية  العملية 
)رئيس  بايدن  هنرت  اىل  بوتني  الرويس  الرئيس 
قطاع  عمالق  بوريسما  رشكة  إدارة  مجلس 
املحروقات بأوكرانيا( وكذلك اىل أصدقائه عندما 
تحدث عن "عصابة من مدمني املخدرات نهبت 
وزارة  ذلك  اثر  نرشت  وقد  أوكرانيا".  ثروات 
بايدن  هنرت  ان  تؤكد  وثائق  الروسية  الدفاع 
زوجة  ابن  بمشاركة  بعثها  رشكة  عرب  ارشف 
كريي  جون  األسبق  أمريكا  خارجية  وزير 
البيولوجية  للبحوث  العسكري  الربنامج  عىل 
االمريكية  الدفاع  وزارة  لحساب  بأوكرانيا 

)البنتاغون(.
يف الختام أشار املوقع اىل ان تحقيق صحيفة 
مرياندا  ألفته  كتابا  أثمر  بوست"  "نيويورك 
هنرت   : الجحيم  "حاسوب   " بعنوان  دونني 
قذرة  وارسار  العمالقة  التكنولوجيا  بايدن، 

حاول الرئيس بايدن اخفاءها".

هنرت مع والده : فضيحة يف األفق ؟

ماذا يف ملّف ماكرون املحجوز لدى ترامب؟
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عادت أسعار املواد الغذائية يف العالم إىل مستويات ما قبل بدء 
مستويات  إىل  حتى  أو  أوكرانيا،  يف  الروسية  العسكرية  العملية 

أدنى.
إنه لم يكن  اليقني،  يعني ذلك أن بإمكاننا القول، عىل وجه 
للحرب يف أوكرانيا أي تأثري عىل األسعار وإمدادات الغذاء يف العالم. 
فإذا ما سمعت، عزيزي القارئ، أن الغزو الرويس ألوكرانيا وراء 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف العالم، بإمكانك أن تبصق يف وجه 

ذلك الكاذب األمريكي أو األوروبي الوقح.
إذن، ملاذا ترتفع أسعار املواد الغذائية يف جميع أنحاء العالم؟

توجه طويل  الغذائية  واملواد  الخام  املواد  أسعار  ارتفاع  يُعد 
املدى، بدأ يف النصف الثاني من عام 2020، لكنه أصبح واضحا 
قبل عام واحد فقط، أي يف صيف 2021 عىل وجه التحديد، قبل 

الحرب يف أوكرانيا بوقت طويل.
التي  الفرتة  هي  بالتحديد  "كوفيد19-"  وباء  فرتة  وكانت 
النقود  مبالغ مجنونة من  الغربية  املركزية  البنوك  فيها  طبعت 
الكمي  التيسري  كمية  حجم  من  أكثر  بل  املغطاة،  غري  الورقية 
qe منذ بداية أزمة عام 2008 االقتصادية وحتى تفيّش الوباء. 
 40% حوايل  األمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  طبع  الوباء،  فأثناء 
الدوالر.  عملة  اخرتاع  منذ  الصادرة  الدوالرات  حجم  إجمايل  من 
لكل يشء،  العاملية  األسعار  ارتفاع  إىل  ذلك  أدى  الحال  وبطبيعة 

بما يف ذلك املواد الغذائية.
وبدأت أسعار القمح، عىل وجه الخصوص، يف االرتفاع، منذ 
العسكرية  العملية  بدء  من  ونصف  عام  قبل  أي   ،2020 جوان 
الخاصة يف أوكرانيا، ومنذ ذلك الحني نمت بنسبة %77. لكن، يف 
الوقت نفسه وصلت أسعار القمح اآلن إىل نفس مستواها قبل 

الحرب يف أوكرانيا.
كذلك، فقد بدأت أسعار فول الصويا أيضا يف االرتفاع اعتبارا 
من جوان 2020، وارتفعت بنسبة %70. ومع ذلك فقد انخفض 
يف  الخاصة  العسكرية  العملية  بداية  منذ  الصويا،  فول  سعر 

أوكرانيا، بنسبة 5.7%.
كما ارتفع سعر السكر من 1 جويلية 2020 إىل اليوم بنسبة 
%43، إال أن سعره اآلن أعىل بنحو %4 مما كان عليه قبل الحرب.

لكنه   ،2020 جوان  منذ   93% بنسبة  الذرة  سعر  وارتفع 
انخفض، منذ بداية الحرب يف أوكرانيا بنسبة 4%.

كما   ،2020 جوان   1 منذ   42% بنسبة  األرز  سعر  وارتفع 

ارتفع منذ بداية الحرب يف أوكرانيا بنسبة 1.3%.
نالحظ أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية بمختلف أنواعها بدأ 
املسؤولة  غري  املالية  السياسة  بفضل   ،2020 عام  صيف  منذ 

للغرب، بنسب ترتاوح بني 40-90%.
دعونا نتابع تأثري أسعار النفط عىل أسعار الغذاء، أو باألحرى 
الغذائية،  املواد  أسعار  عىل  الروسية  لإلجراءات  املحتمل  التأثري 
نظرا ألن السيد بايدن يواصل الحديث دائما عن "قفزة بوتني يف 

أسعار البنزين يف الواليات املتحدة األمريكية".
ودعونا ال نأخذ حتى ذروة السقوط أثناء الحجر الصحي، بل 
2020، عندما تعاىف االقتصاد والطلب  السعر بدءا من 1 أكتوبر 
عىل النفط بشكل أو بآخر. فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس 
دوالرا   99 إىل  ليصل   180% بنسبة  التاريخ،  ذلك  منذ  الوسيط، 
للربميل اليوم، أي أنه ارتفع، منذ بداية الحرب يف أوكرانيا، بنسبة 
%9.2، رغم كل جهود الغرب للحد من وصول النفط الرويس إىل 

السوق العاملية.
روسيا  ألن  الحرب؟  بداية  منذ  جدا  قليال  السعر  ارتفع  ملاذا 
تبيع جزءا كبريا من نفطها إىل الهند والصني بخصم كبري. فعىل 
سبيل املثال، يبلغ السعر الفوري لنفط األورال الرويس اليوم 85 
دوالرا للربميل، أي أن روسيا تمول العالم من خالل بيعه النفط 
الرخيص، مّما يجعل من املمكن خفض األسعار العاملية للسلع 
األخرى، بما يف ذلك املواد الغذائية. ودون النفط الرويس الرخيص 

كانت أسعار املواد الغذائية لرتتفع أعىل من ذلك.
ومع ذلك، ال يعني التباطؤ األخري يف نمو أسعار املواد الغذائية 
العاملية أنها لن تستمر يف النمو، مع كل ما يتبع ذلك من عواقب 
االستقرار السيايس الداخيل ملختلف البلدان، ويف مقدمتها الدول 

العربية.
أن  ويجب  جيد،  بحصاد  تبرش  روسيا  يف  التوقعات  زالت  ال 
تعوض الزيادة يف محصول القمح أو تتجاوز االنخفاض يف إنتاجه 
األوكراني  القمح  صادرات  كانت  فقد  عام،  وبشكل  بأوكرانيا. 
تبلغ حوايل %2 فقط من إنتاج القمح العاملي، لذلك فحتى لو تم 
استبعاد الحبوب األوكرانية تماما من السوق العاملية، فلن يكون 
ذلك هو ما سوف يتسبب يف الجوع بالعالم تحت أي ظرف من 

الظروف.
بشكل أدق أزعم أن الجوع حتمي يف العالم بكل تأكيد، وسوف 

ينخفض عدد سكان الكوكب، إال أن ذلك لن يحدث هذا العام.

ما يمكن أن يسبب الجوع يف العالم هو يف واقع األمر ثالثة 
عوامل سببتها ترصفات الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها.

فإذا  الرويس.  لالقتصاد  املحتمل  التدمري  هو  األول،  العامل 
روسيا  تعد  حيث  الغربية،  العقوبات  تأثري  تحت  ذلك،  حدث 
الرخيصني،  والغاز  والنفط  للقمح  باإلضافة  )وبيالروسيا(، 
األسمدة  توقفت  وإذا  بأرسه،  للعالم  لألسمدة  رئيسيا  موردا 
انخفاض  يكون  فقد  العاملية،  السوق  إىل  الوصول  عن  الروسية 
تقاوم  الحظ،  لحسن  ولكن،  للغاية.  كبريا  العاملية  املحاصيل 
روسيا العقوبات الغربية، واقتصادها يعمل عىل ما يرام، ويبقى 

هذا العامل افرتاضيا فحسب.
العامل الثاني أن الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا تحاوالن 
الضخ  ودون  الوقت،  مرور  ومع  الورقية  النقود  طباعة  إيقاف 
املايل، ستبدأ اقتصاداتهما يف االنهيار، وعندما تصبح املظاهرات 
االحتجاجية ضخمة، وتبدأ حاالت إفالس هائلة يف إسقاط النظام 
املرصيف، ستستأنف كل من أوروبا والواليات املتحدة طباعة نقود 
غري مغطاة، مّما سيدفع األسعار نحو األعىل بشكل أرسع. لن 
يسبب ذلك جوعا، ولكن الشغب وسقوط الحكومات هما األكثر 

احتماال.
املجنونة  املالية  للتجارب  يمكن  ال  واألهم،  الثالث  العامل 
للغرب، أي الطباعة غري املحدودة لألموال غري املغطاة، أن تنتهي 
بأي يشء آخر غري التضخم العاملي املفرط، مّما يعني أن العالم 
الدوالر  وسيتحول  الدولية،  املعامالت  إلجراء  عمالت  يمتلك  لن 
ملونة  أوراق  إىل  األخرى  العاملية  التجارية  والعمالت  واألورو 
عديمة الفائدة. وتوقف التجارة الدولية حتى عدة أشهر سيعني 
أن تصبح دول بأكملها بال بنزين، وال أسمدة، وال غذاء، وهو ما 
يعني انقطاع ليس يف التجارة فحسب، وإنما كذلك يف سلسالت 
اإلنتاج. ستكون تلك فرتة من الفوىض العاملية التي ستؤثر عىل 
الجميع، بما يف ذلك حتى دول الخليج الغنية، التي سترتك برفوف 
العالم مجاعة  فيه  الذي سيبدأ  الوقت  فارغة، وهذا هو  متاجر 

واسعة النطاق.
إللقاء  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  محاولة  اآلن  نرى 
اللوم يف املجاعة العاملية املقبلة عىل روسيا، وتلك إحدى أولويات 

الصحافة والدعاية الغربية.
لكنك اآلن، عزيزي القارئ، تعرف الوضع الحقيقي.

أي ر

لن جيوع العالـم هذا العام.. فقط شغب وسقوط 
حكومات. اجلوع سيأيت الحقاً

 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

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 :



29

maghrebstreet@gmail.com : البريد االلكتروني -www.acharaa.com العدد 325 - من الثالثاء 6 إلى االثنين 12 سبتمبر 2022 - الموقع االلكتروني

صفحة

وقفة

في عالقة
الشعر

بااللتزام
بقلم :

شفيع بالزين

حوار

الشاعر االحوازي الدكتور جمال نصاري
لـ»الشارع المغاربي«:

ليست لدي نقطة معينة ألتوقف عندها بخصوص 
كرس التابوهات ونقد األنظمة االستبدادية

هل يموت 
الفن بموت 

الناقد؟ 

تشكيليون ونقاد تونسيون
وعرب يجيبون :

لوحة للرسام التونيس جالل بن عبد الله



19
 www.acharaa.com maghrebstreet@gmail.com

الشارع الثقافي

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

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

وقفة

العدد 325 - الثالثاء 6 سبتمبر 2022

أو  الشعريَّة  الكتابَة  تالحُق  النقديُّة  املمارسُة  ظّلت 
للكتابِة  يمكُن  جديدٍة  آفاٍق  واسترشاَف  استباَقها  تّدِعي 
هذه  ومازالت  بها،  وتْغتَِني  عليها  تنفتَح  أن  الشعريِّة 
العمليّة  محارَصِة  إىل  تهُفو  دائما  كانت  كما  املمارسُة 
بها  التي  بآلياِتها  واإلمساِك  ماهيِتها  وإدراِك  اإلبداعيِّة 
تُفرّسُ كيَف يكون الحَدُث الشعريُّ وما يحُدث حني »يَْمثُُل« 
املكاشفِة  لحظَة  ويعيش  الشعِر  »حرضِة«  يف  الشاعُر 
إليه  هَفا  ما  بني  قائمًة  ظّلْت  املسافَة  أّن  غريَ  الشعريِة. 
النقُد وما حّققُه بالفعِل، فالشعُر مازال نائيًا بنفِسه عن 
ُمقرََّراِت النقِد ونظريّاِته متكتًِّما عىل أرساِر الشعريّة فيه. 
النقُد  لم يستطع  والحقيقِة  ِم  املتَوهَّ بني  املفارقِة  ونتيجة 
وأوهاِمه  متاهاِته  من  الطويِل  تاريِخه  عرب  يتخّلَص  أْن 
ما  يف  ويتالىش  باسِمها  الشعُر  يُستباُح  التي  ومغالطاِته 
مقولِة  عند  نقَف  أن  السياِق  هذا  يف  ويكفي  منه.  ليَس 
االلتزاِم يف الشعِر، وهي ليست فكرًة حديثًة إذ حاول النقاُد 
القدماُء أن يحارُصوا الحدَث الشعري فحرصوا ماهيتَه يف 
وظيفِته واختزلُوا قيمتَه يف ما يعرّبُ عنه من أغراٍض وقيٍم 
رتّبوها ونّزلوا القيمَة الجماليَة منزلًة ثانويًة وحّولوها إىل 
وسيلة فطوَّعوا ما هو جميٌل ملا هو نافٌع. وقد عرّبوا عن 
هذه املقاربِة بتصنيِف الشعر القديِم وفق أغراٍض متعّددٍة 
لكنها قابلٌة لالختزاِل يف غرضنْي كبرييْن ومتعارضنْي هما 
املدُح والهجاُء اللذان تعاضَدا لينَهَضا بوظيفٍة رئيسيٍة هي 
املتََّفِق  الرذائِل  وذمُّ  تمجيِدها  عىل  املتََّفِق  الفضائِل  مدُح 
تحّكمت  التي  »الغَرِضيََّة«  أّن  يعني  وهذا  تحقريِها.  عىل 
يف  طريقًة  تكن  لم  ونقِده  القديِم  الشعِر  »صناعِة«  يف 
يف  طريقًة  كانت  ما  بقدر  لها  موضوًعا  أو  القصيدِة  بناء 
الحضور يف الكوِن وتعبريًا عن هيمنِة الرؤيِة البيانيِة عىل 
للبعض  بدا  ولنئ  عموما.  ووظيفِته  للكالِم  العرِب  ر  تصوُّ
أّن الشعراَء والنّّقاَد املعارصين قد تحّرروا من هذه الرؤيِة 
وحّرروا الشعَر من الغرضيِة وتجاوزوا الوظيفَة إىل املاهيِة 
وتحّولوا من الشعِر إىل الشعريِة، فإّن املتمّعَن يف العديِد من 
الكتاباِت الشعريِة والنقديِة املعارصِة يستنتُج أّن املجاوَزَة 
بقيت  القديمَة  الشعريَة  النظريَة  وأّن  ومحدودٌة  شكليٌّة 
ممتّدًة ومندّسًة يف ثنايا املدّونَِة الشعريِة والنقديِة املعارصِة 
أبرَزها  لعّل  مختلفٍة  ومفاهيَم  بأشكاٍل  نفِسها  عن  تعرّب 
والشعراِء  النّقاد  من  العديَد  أّن  ومع  بااللتزاِم.  ى  يُسمَّ ما 
مقولِة  عىل  وتمّردوا  الغرضيِّة  تواصَل  رفُضوا  املعارصين 
إلزاًما للشاعر وتقييًدا لإلبداع  الشعر واعتربوه  االلتزاِم يف 
وحكًما عىل الشعِر بمفاهيَم ومقوالٍت غريبٍة عنه تجعله 
أخرى  مفاهيَم  تشغيَل  وحاولوا  منه،  ليس  ما  يف  يتالىش 
الشعري  والحسِّ  والتجربِة  والصدِق  اإلبداِع  حريِة  مثَل 
والتفاعِل والرؤيِة أو الرؤيا وغريِها من املقوالِت... وهي يف 
نظرِهم تَحمي الشاعَر والشعَر من الوقوِع يف خطاباٍت غرِي 
شعريٍة كالخطاِب السيايس واإليديولوجي. غري أّن السؤاَل 
الذي يبقى قائما هو: إىل أّي حدٍّ تخّلصت الكتابُة الشعريُة 
والنظريُة النقديُة املعارصتان من الرؤيِة البيانيِة القديمِة 
واستطاعتا تحقيَق حداثٍة حقيقيٍة؟ ومادام سؤاُل الحداثِة 
املطروحُة  األسئلُة  تكوُن  الشعريِة  سؤاِل  إىل  بنا  يفيض 
هي: كيف تتحّدُد درجُة الشعريِة يف النصِّ الشعرِي العربِي 
أو  )علميٌة  دقيقٌة  شعريٌة  معايريُ  تُوَجد  وهل  الحديِث؟ 
افرتضنا  إذا  وحتى  النص؟  شعريُّة  بها  تُقاُس  عامليٌة؟( 
وجوَد هذه املقاييِس فمن الذي يحّدُدها وكيف تَُطبَُّق دون 
العدول  ودرجة  فرادته  شعريًّا:  النصُّ  يكون  به  ما  إلغاِء 
أْن  االلتزام  فكرَة  يتبنَّى  َمن  عىل  فيه؟  االنزياح  وكثافة 
يجيَب أّوال عن هذه األسئلِة إجاباٍت متأنّيًة ومقنعًة ثم عليه 
بعد ذلك أن يحّدَد مفهوَم االلتزام الذي يدُعو إليه ويفرّس 
بشكٍل واضٍح ما يقصد بهذا املفهوِم، إذ الشعُر ال يأتي من 

وجوَد  ال  ما.  قضيٍة  أو  مضموٍن  دون  كتابَة  وال  الفراِغ 
لشعٍر »صاٍف« أو »شعٍر للشعِر« فالشاعُر مهما أوغَل يف 
الغموِض والرمِز والتعقيِد ال يكتُُب ملجّرٍد الرغبِة يف الكتابِة 
مضموِن  عن  النظِر  بغّض  يقوُل  ما  له  ألّن  يكتُُب  وإنما 
كان  إذا  حتّى  ما  شيئًا  يقوُل  دائما  إنه  وغرِضه.  القوِل 
َد. وليَس  ى أو يحدَّ هذا »اليشُء« غامًضا ال يمكُن أن يسمَّ
مطروحٌة  املعانَي  أنَّ  من  الجاحُظ  إليه  ذهَب  ما  صحيًحا 
التعبرِي  وطريقِة  اللفِظ  يف  الشاعِر  فضَل  وأّن  الطريِق  يف 
عن املعنى ألّن الشاعَر ال يقوُل املعنَى املطروَق وامُللَقى يف 
ويخلُُق  املتنبّي  بعبارة  الدِّقاَق«  »املعاني  يبدُع  بل  الشارع 
فضاًء دالليّا وتخييليًّا جديًدا حتى وإن كانت املادُة اللغويُة 
وقد  ومشرتَكٌة.  معروفٌة  الفضاَء  هذا  بها  يشّكُل  التي 
السيايس والنضايل  الفعل  االلتزام مطلوبًة يف  تكون فكرُة 
ومبدًعا  ملتزًما  يكون  أن  الشاعِر  من  نطلُب  كيَف  ولكْن 
يف نفس الوقت، والحاُل أنَّ اإلبداَع ُحّريٌة أو ال يكوُن؟ وقد 
يَرى البعُض أّن االلتزاَم واإلبداَع ال يتعارضان وهو يف ذلك 
يستحرض تجارَب شعريًة لكباِر الشعراِء املعارصين أمثاِل 
محمود درويش ومعني بسيسو وسميح القاسم ومظفر 
وغريهم  فتحي  وآدم  أحمد  أوالد  الصغري  ومحمد  النواب 
من  بأنه  سياسيًا  تعريًفا  املبدَع  الشاعَر  فيُعّرف  كثريون، 
وتطّلعاِته.  شعِبه  معاناَة  ويصّور  أّمِته  قضايا  عن  يُعرّب 
والسؤاُل املطروُح هو: أكاَن هؤالء الشعراُء مبدعني ألنهم 
ملتزمون أم كانوا ملتزمني ألنهم مبدعون؟ وإذا كان ال بّد 
عىل الشاعر أن يكون ملتزًما فِبَم يلتزُم؟ املهمُّ أّن االلتزاَم 
يف الشعِر- إن كان ال بّد منه- يجب أْن يتخّلَص من مدلولِه 
الشاعِر  اعتناَق  يعني  ال  هو  إذ  والّضيِّق  املبارِش  السيايِس 
إيديولوجيَا سياسيًة أو فكريًة والنضاَل من أجلها وتسخريَ 
القصيدة لتكون أداًة من أدواِت النضاِل وسالًحا من أسلحة 
مناضالً  »امللتزِم«  من  يجعُل  قد  الفعَل  هذا  ألّن  الرصاِع 
رمًزا  تربَُح  قد  واألّمُة  مبدًعا،  منه شاعرا  يجعُل  وال  كبريًا 
وطنيًا وتخرَسُ شاعًرا عظيًما. وقد تكون الرؤيُة السياسيُة 
ولكْن  القصيدِة  روافِد  من  رافًدا  الشاعُر  يتبنّاها  التي 
وموّجهًة  القصيدة  يف  متحّكمًة  الرؤيُة  هذه  تكوُن  حني 
واتجاِهها يصبُح  فيها وُمحّددًة ملضمونِها  القول  لساسة 
من  إذ  منه،  ليَس  ما  يف  والتاليِش  باالنكفاِء  ًدا  ُمهدَّ الشعُر 
الشعريِة  للرؤيِة  السياسيُة  الرؤيُة  تَخضَع  أْن  الرّضوري 
عن  بالتعبرِي  رؤيِته  يف  يكتفي  ال  فالشاعُر  العكُس،  ال 
بما  الشعري  خطاِبه  يف  يقنُع  وال  امُلتغرّيِ،  املبارِشِ  اليومي 
أّن  غري  أبًدا،  ملتزٌم  الشاعَر  إّن  وتحرييض...  تقريري  هو 
االلتزاَم يف الشعِر ال يكون إال التزاًما بالشعِر، واإليديولوجيا 
الوحيدُة التي يتبنّاها الشاعُر هي إيديولوجيا اإلبداِع: عليه 
أّن  صحيٌح  الشعِر.  لسياسِة  السياسِة  شعَر  يُخضع  أن 
الشاعَر كغريه من الناس ذاٌت منخرطٌة يف حركة التاريخ 
يف  يْمثُل  حني  أنّه  إال  وتأثريا،  تأثّرا  الواقع  مع  ومتفاعلٌة 
العاديَّ  يُحّول  الشعر ويُطلُّ عىل مداِره ويُكاشفه  حرضة 
واليوميَّ إىل ُمطَلٍق ورمزٍي ويحاول بلغة الشعر أن يقوَل 
الغياَب واملتخّفَي ويلتقَط ما يقبَُع وراَء سطِح الواقِع من 
يكون  أن  الشاعر  قَدُر  إنه  وإنساني وجوهري.  أسطوري 
هناك يف املا بنْي: ال هو يَْحِجُب الواقَع ويطمسه ويُهمله وال 
إنه يف حركة جدلية مستمرة تظل فيها  فيه.  هو يتالىش 
القصيدُة تراُوًحا دراميا بني اليومي واألبدي وبني الواقعي 
املنطلق  هذا  ومن  والرمزي.  املبارش  وبني  واألسطوري، 
أخذ النقُد الحديُث يرصد هذه الحركة املتوتّرَة يف القصيدِة 
ومقاربات  مصطلحات  ذلك  أجل  من  ويستعمل  الجديدِة 
والفجوِة  واالنزياِح  االنحراِف  معاني  حول  تدور  أخرى 
فهمه  يف  النظر  يعيُد  النقُد  أخذ  هكذا  التوتِر...  ومسافة 
ومصطلحاته  مفاهيمه  صياغة  ويعيُد  الشعري  للنص 

الشعريِة  الكتابِة  خصوصيَة  تراعي  لنظرياٍت  ويؤّسس 
عىل  واملتمّردِة  والتجريِب  املجاوزِة  عىل  دوما  املفتوحِة 
وعدِم  واإلكراِه...  واالستباحِة  والقمِع  القهِر  أشكال  كل 
أن  الشاعر  فقَدُر  للقصيدة  َوأٌْد  وصوٍل  »أيَّ  ألّن  الوصول 
هو  هذا  دروبًا...  الدروب  من  ويستخلَص  السفَر  يواصَل 
يقول  كما  أيضا«  امتياُزه  هو  وهذا  وعذابُه،  الشاعر  قَدُر 

محمود درويش.
قريبني  بمفهومني  الشعرصلة  يف  االلتزام  وملفهوم 
منه هما مفهوما الرفض واملقاومة. أما الرفض فموقف 
قديما  الشعراء  تجارب  من  العديد  يف  برز  خطاب  أو 
الشعراء  الوطنية وأغلب  وحديثا وبرز خاصة مع شعراء 
)محمود  املقاومة  بشعراء  عرفوا  الذين  الفلسطينيني 
أن  غري  بسيسو...(.  معني  القاسم-  سميح  درويش- 
الرفض يف عرصنا عرف تطورا ولم يعد مقصورا  مفهوم 
عىل شعراء املقاومة أو االلتزام بل شملمختلف الخطابات 
املجاالت  السائد يف مختلف  الواقع  التي ترفض  والتجارب 
أو  وفكريا  سياسا  ملتزما  الشاعر  يكون  أن  يشرتط  وال 
املغاير  الشعري  التوجه  شمل  كما  لالحتالل.  مقاوما 
إىل  الداعي  أو  املوجودة  الشعرية  واألنماط  للمنجزات 
التجديد ورفض التقليد، وشمل كذلك االختيارات الجمالية 
السائدة.  الجماليات  مخالفة  من  عنه  تعرب  وما  والفنية 
جوهره  يف  أو  بطبيعته  الشعر  اعتبار  إىل  أكثرهم  ومال 
الكتابة  )دريدا:  واملغايرة  واملجاوزة  الرفض  عىل  قائما 
واالختالف- قباني: الكتابة عمل انقالبي- الغذامي: الكتابة 
عمل مضاد...( أو اعتبار الشعر يف جوهره وبنيته انزياحا 
أي خروجا عن معيار أو نمط جاهز أو شائع ومخالفته 
)الشكالنيون- جاكبسون- ريفاتري- كوهني(، وقد عرف 
ومجاوزة  مغايرة  باعتباره  للشعر  تنظريه  أدونيس  عن 
املقاومة  مفهوم  وأما  استرشافية.  ورؤية  وكشفا  وخلقا 
أو  به  يعرف  بات  الفلسطيني حتى  بالشعر  أكثر  فارتبط 
يستمد شعريته ومكانته منه. ولنئ دافع العديد من النقاد 
عن نزعة املقاومة يف الشعر الفلسطيني واعتربوها ميزة 
ورجاء  عوض  وريتا  كنفان  غسان  مثل  وخصوصية  فيه 
ومحمود  القايض  ومحمد  الخطيب  ويوسف  النقاش 
الذي  الشاعر  بني  فارقا  هناك  أن  إىل  ينبه  الذي  درويش 
يكتب بدم بارد والشاعر الفلسطيني الذي ال يملك برودته 
أخرى  مواقف  وجود  ينفي  ال  املوقف  هذا  ولكن  وحياده. 
مفسدا  مفهوما  إياه  ومعتربة  املقاومة  ملفهوم  رافضة 
درويش  ومحمود  اإلبداع،  مفهوم  مع  ومتعارضا  للشعر 
نفسه يذهب إىل أن الكتابة تحت وطأة االحتالل لن تكون 
متقنة إتقانا تاما ألن هناك خلال بنيويا سيصيب القصيدة 
فإنه  ولذلك  املوضوعي  الرشط  سببه  الشاعر  عىل  ويؤثر 
يخلص إىل أن االنضواء تحت لواء القضية الفلسطينية ال 
يشفع للشاعر وعليه أن يهتم بأدواته الجمالية. ورغم أن 
غايل شكري قد ميز بني ثالثة أبعاد يف املقاومة )اجتماعي 
الفلسطيني  اعتبارالشعر  ينفي  فإنه  وقومي(  وإنساني 
شعر مقاومة بل يعتربه شعر معارضة ألنه ال يقوم عىل 
الرفض. ولعل أدونيس من أبرز النقاد الذين ينفون وجود 
شعر مقاومة أي شعر ثوريفهو ال يرى يف شعر املقاومة 
بروح  مشبع  مبارش  محافظ  شعر  هو  بل  ثوريا  شعرا 
املبالغة يحاول أن يصنع الثورة بوسائل غري ثورية وينطق 
ديني  بعد  ذات  ماضية  أحداثا  ويستلهم  التقليدية  بالقيم 
والثورة ال تقوم بإحياء املايض واستدعائه. وينتهي إىل أن 
هذا الشعر ليس شعر مقاومة بل هو شعر احتجاج ودفاع 
الهجوم  من  ونوع  املضطهدة  أو  املغتصبة  الحرية  عن 

الثقايف املضاد لثقافة االحتالل.

بقلم :شفيع بالزين 

يف عالقة الشعر بااللتزام
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هل يموت الفن بموت الناقد؟
عواطف البلدي

ألن الفن مقترن بالجمال وألن االثنين معا يسبحان في فلك الفلسفة وألن الفلسفة هي منبع الحياة خاض بعض رموزها في مجال الفن التشكيلي فكانوا 
فالسفة برتبة نقاد حتى صار الفن موضوعا من مواضيع التفكر الفلسفية على غرار الفرنسي جون بول سارتر الذي عرف بكتاباته المتعددة في نقد الفن التشكيلي 
والتي تميزت بالتأويالت الباطنية والفكرية .. اليوم وفي ظل الطفرة التي شهدتها االعمال التشكيلية في العالم العربي عامة وفي تونس خاصة وأمام والدات 

شبه يومية لفنانين شبان ولتجارب جديدة "ذات قيمة" وأخرى "بال قيمة" بات يصعب العثور على ناقد حقيقي يبين للقارئ ولجمهور الفن الغث من السمين..
 نقاد وتشكيليون تونسيون وعرب شّخصوا هذه اإلشكالية باالجابة عن سؤال: هل يموت الفنان بموت الناقد؟ فجاءت ردود االفعال واالجوبة كلها تقريبا 

تجمع على موت الناقد "المؤّول" و"المفّكر" و"األكاديمي".

من املؤكد أن الساحة التشكيلية تفتقد اليوم اىل تلك 
مع  عرفناها  التي  الفنية  لألعمال  الفكرية  التأويالت 
سارتر  بول  جون  الفرنسيني  غرار  عىل  ونّقاد  فالسفة 
واالنقليزي   فوكسيل  ولويس  درير  ثيودور  وكارل 
االكاديمي من  الناقد  استقالة  sTuaRT MoRgan.. فبعد 

املشهد الفني ُفسح املجال اما للمجاملني واملتزلفني أو 
اال من رحم ربه وهؤالء قلة قليلة "تعّد عىل  للقادحني 
األصابع".. فكأن اليوم لم يعد للناقد اية قيمة يف الوقت 
الذي كان ال بد ان تتساوى قيمته مع قيمة الفنان وعمله 
الفني. وبعد ان كان الناقد يكشف بقلمه وبرؤيته الفنية 
واسعة  شهرة  يف  ويساهم  وتيارات  مدارس  والدة  عن 
للرّسام نراه اليوم آفل النجم ان لم نقل ميّتا مثلما أشار 
اىل ذلك أغلب املشاركني معنا يف هذا امللف. فهل نستغني 
بأشباه  والحقيقي ونكتفي  االكاديمي  الناقد  اليوم عن 
أم  الفنجان"  "قارئة  طريقة  عىل  يكتبون  ممن  النقاد 
أننا نكتفي بقول بيكاسو :"إن اليشء املهم هو اإلبداع، 
وال يشء آخر يهم. اإلبداع هو كل يشء". وبذلك ال قيمة 

للنقد وال للنقاد؟؟ 

موت محقق

عن  نيتشه  تحدث  أن  بعد 
شهد  الذي  اإلله"  "موت  مفهوم 
تحول ثقايف وفكري كبريين، أتبعه 

عقود  بعد  ومفكرون  فالسفة 
كمرحلة  املفاهيم  موت  اتخاذ  عرب 

غرار  عىل  جديدة  لنظريات  للتأسيس 
الناقد الفرنيس روالن بارت الذي كتب عن "موت املؤّلف" 
عقب،  عىل  رأسا  املعارصة  األدبية  النظرية  حال  ليقلب 
ومن بعده كتب الكاتب الربيطاني رونان ماكدونالد عن 
فاعل  غري  شخصا  الناقد  اعترب  ان  بعد  الناقد"  "موت 
لعدم قدرته عىل الخلق الفني... تاركا بذلك مكانه للقارئ 
اإلبداعية  األعمال  عىل  قيمة  يضفي  أن  يستطيع  الذي 
التي يقرؤها من دون حاجة إىل ناقد متخصص يرشده.

يف هذا السياق قال الناقد التونيس خليل قويعة "نعم، 
يموت الفنّان بموت النّاقد. هذا مؤّكد." متابعا "إذا كان 
وجود الفنّان مرتهنا بوجود العمل الفنّي )والعكس غري 

صحيح(، إذ الفنّان هو ابن العمل الفنّي )والعكس غري 
صحيح( فإّن ال قيام لهذا األخري، أي العمل 

النّاقد  إّن  النّاقد.  بوجود  إالّ  الفنّي، 
ليس مجّرد وسيط بني مبدع ومتلّق، 

يف  يسّميه  أن  للبعض  يحلو  كما 
بالية  مفاهيميّة  منظومة  سياق 
ومهرتئة، بل وساذجة. فالوساطة 
مسافة، واملسافة يمكن االستغناء 

عنها. إنّه باألحرى، أي النّاقد الفنّي، 
الفنّي،  األثر  لكيان  أنطولوجي  باعث 

يف  الفنّي  العمل  يوجد  بفضله  من  وهو 
الفضاء الثقايف والقيمي والتّاريخي". 

إالّ  الفنّي  العمل  وأضاف قويعة "ال غاية من وجود 
ليُعرض أمام النّاس. فاملعرض أو العرض هو املكان الذي 
قال  لذلك  الفنّان.  ورشة  وليس  الفنّي  العمل  فيه  يولد 
الفالسفة التّحليليّون واملناطقة الذين أخصبوا نظريات 

 )aRTefacTuelle( الفن املعارص، أّن الفّن جوهر افتعايل
ال يتجىّل إالّ عند العرض"، قائال "ليس املهم ما ننتج، بل 
املهّم كيف نعرض للناس ما ننتج. وهكذا، فالعمل الفنّي 
الذي يظل يف الورشة عقودا من الّزمن دون أن يُعرض، 
والنّقدي،  التّأّميل  للنّظر  موضوعا  يصبح  أن  دون  أي 
فهو  أكثر.  ال  مادّي  حيّس  كيان  إنّه  فنّي.  بعمل  ليس 
مجموعة  وهو  لوحة،  كان  إذا  بالّدهن،  مطليّة  قماشة 
أصوات إذا كان يراد به أن يكون قطعة موسيقيّة، وهو 
مجموعة أجساد تتحّرك، إذا كان يراد به أن يكون عمال 

كوريغرافيّا وقس عىل ذلك..". 
واعترب أّن النّاقد ضمانة أساسيّة من 
"اإلنشائيّة  بـ  أسماه  ما  ضمانات 
مسار  يقترص  ال  حيث  املفتوحة"، 
اإلنشاء عىل ما ينجزه الفنّان وحيدا 
يف ورشته، يف ركن قيّص من العالم، 
بل يستمّر من قبل فاعلني آخرين 
واملؤّول  الفاعل واملشارك  املتلّق  أي 
شكل  يف  وذلك  واملنّظر...  والنّاقد 
نصوص، هي قراءات نقديّة وتطبيقيّة 

وتنظرييّة وتأويليّة، أي كّل ما "يتحّول" فيه/ من خالله 
العمل الفنّي إىل صريورة نّصية )deveniR TeXTe(. الفتا 
نصوص  شكل  يف  ويستمّر  يحيا  الفنّي  "العمل  أن  اىل 
نقديّة هي مجال للمفهمة ومراكمة للمواقف والقراءات 
العمل  يستمّر حضور  ذلك  وأنه من خالل  واملقرتحات. 
الضمري  تنشيط  يف  ليسهم  الثقايف  الفضاء  يف  الفنّي 

التاريخي العام للمجتمع.
النّظر  إىل  منّا  الواحد  اليوم  يحتاج  ال  "قد  وتابع 
"إىل" لوحة الجوكندة" أو إىل غورنيكا وهما تقبعان يف 
املتحف، ولكنّنا نحتاج فعال إىل النّظر "يف" هذا العمل أو 
ذاك من خالل الرتاكمات النّصيّة التي حيكت حولها من 
قبل النقاد واملؤّرخني."..  مستدركا بالقول "لكّن النّاقد 
ليس كيانا نازال من الّسماء، إنّه االبن الرشعي ملا نسّميه 
ياوس،  بلغة هانز روبارت  الفاعل  املتلقي  )أو  باملتلّقي 
يف  املتلّقي  هذا  ويتطّور  الجمايل(.  التلقي  نظريّة  رائد 
مسار الرّتقي إىل قارئ فمؤّول ومحّلل فناقد... ومن ثّم، 
يتطّور معه مسار اإلنشاء اإلبداعي لألثر الفنّي ويزدهر 
وجود  ال  أن  الفنون،  حداثة  عّلمتنا  وقد  فشيئا.  شيئا 
لحركة إبداعيّة دون حركة نقديّة موازية... قال روناي 
الفعل  بفضل  "إنّه  والتّواصل":  "الفن  كتابه  يف  برجاي 
النّقدي، يتكّون الفعل الجمايل لألثر الفنّي". وهذا معنى 
أن ال كيان جمايلّ وإبداعّي ألّي أثر إالّ بفعل النّقد. وموت 

النّاقد هو موت للفنّان بالرضورة". 
 وأضاف قويعة "أّما يف ربوعنا، فقد وقع طرد النّقاد 
كائنات  أنّهم  بتهمة  الجديل  الثقايف  املعرتك  ساحة  من 
مزعجة، تحّول األعمال الفنيّة إىل كومة من اإلشكاليّات... 
كما وقع الجزم نهائيّا، منذ الّستينات )يف عقر جماعة 
األبد )!(، بأن ليس  التّصوير(، وإىل  مدرسة تونس لفّن 
هناك نقاد يف تونس، وُقيِض األمر. وهو مرّد هذا الوجود 
يستقيم  كيف  إذ  نالحظ.  التي  الفنيّة  للظاهرة  األعرج 
وجود مشهد فنّي خالّق باالقتصار عىل فاعل أوحد وهو 
الفنّان؟ أليس النّاقد هو من بفضله يتحّول العمل الفنّي 
إىل إنتاج للمعارف واملفاهيم واألسئلة الخصبة والخالّقة؟ 
أليست حقيقة العمل الفنّي أو معناه شيئا ملغزا وخفيّا، 
كما يقول الفيلسوف األملاني أدورنو ويستدعي صناعة 

تشكيليون ونّقاد تونسيون وعرب يجيبون :

 الناقد خليل قويعة:
 الفّنانون التونسّيون موتى بطبيعتهم، 
في حياتهم، أي قبل مماتهم الجسدي. 

فكيف لهم أن يستمّروا بعد حياتهم؟ من 
يذكر اليوم فّنانين مؤّسسين ورّواد من 

قبيل الحبيب شبيل أو خليل علولو أو رضا 
بالّطيب أو المسطاري شقرون، مثال؟

 الفنان والناقد الكويتي
 عبد الرسول سلمان:

ليس لدينا في هذه الفترة ال فنانين وال 
نّقاد وال جمهور فّني.. بعد أن أصبح النقد 
يسبب عداوة وحرب لذلك نحن نكتب عن 

الفنانين الحقيقيين فقط.

 الناقد والفنان العراقي عمار داوود:
يلجأ الناقد الى كتابة ما يرى بالمعارض 
فتصبح العملية أشبه بقراءة الفنجان 

وهي نوع من القراءة المعتمدة على 
الصدفة واإلنشاء األدبي وعلى رأي الناقد 

الشخصي
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تأويليّة داخل تصّور حديث للعمل الفنّي يسّميه املنّظر 
اإليطايل أمربتو إيكو بالعمل املفتوح؟  متابعا "النتيجة 
هو أّن الفنّانني التونسينّي موتى بطبيعتهم، يف حياتهم، 
أن يستمّروا بعد  الجسدي. فكيف لهم  أي قبل مماتهم 
من  ورّواد  مؤّسسني  فنّانني  اليوم  يذكر  من  حياتهم؟ 
أو  بالّطيب  أو رضا  أو خليل علولو  الحبيب شبيل  قبيل 
نصوص  لهؤالء  ليس  وبعُد،  مثال؟  شقرون،  املسطاري 
تأوي  نصوص  مماتهم،  بعد  خاللها  من  يتنّفسون 
أعمالهم من اإلندثار، يف غياب متحف ومؤّسسات راعية 

ومرّوجة ببالدنا". 
النّقاد قد ماتوا يف تونس،  أّن  وختم قويعة "ال أقول 
أو يف كثري من البالد العربيّة، بل أقول إنّهم ُمبعدون، من 
قبل الفنّانني أنفسهم ومن قبل وزارة الثقافة، ولكنّهم 
الجامعات، ال محالة، من أجل قادم أفضل  يعيشون يف 

وأجمل. ذلك ما نأمله... ".
الناقد والفنان التشكييل الكويتي عبد الرسول سلمان 
السبعينات  خالل  بمرص  النقد  رموز  عن  بدوره  تحدث 
عىل غرار أنيس منصور وإحسان عبد القدوس وغريهما 
الفنان  بني  يجمع  مثلث  ثمة  يكون  ان  "البد  متابعا 
والناقد والجمهور ولكن من املؤكد انه ليس لدينا يف هذه 
رأيي  هذا  فنّي..  جمهور  وال  نّقاد  وال  فنانني  ال  الفرتة 
عن  نكتب  نحن  لذلك  وحرب  عداوة  يفتح  النقد  اصبح 

الفنانني الحقيقيني فقط".
عن  نكتب  "نحن  سلمان  وتابع 

الفنان الحقيقي الذي لديه إحساس 
حتى ال نسبب عداوات وال ندخل يف 
حقيقيني  غري  فنانني  مع  حروب 
الفنانني  اغلب  يل  فبالنسبة 
من  غاضبون  والعرب  الكويتيني 

نقدي".
وأردف: التقيت ذات مرة مع الناقد 

بلندن  املقيم  يوسف  فاروق  العراقي 
واخربني أن عليه إعادة كتاباته حول الفن العراقي وبأنه 
لم يكن مقتنعا بكل ما كتب الفتا إىل أن السبب يعود إىل 
تأثر العراقيني آنذاك بالفن البلغاري والتشيكوسلوفاكي" 
الفتا إىل انه لدينا نقاد لكن بأعداد ضئيلة جدا بينما لدينا 

أشخاص يتكلمون عن الفن فقط".

فأكدت  قاسمي  مؤدب  حياة  التشكيلية  الفنانة  أما 
الذي  "هو  قائلة  فني..  ناقد  غياب  يف  يموت  الفن  أن 
كثُر  أن  بعد  الحقيقي  اطاره  يف  ويضعه  العمل  يقيم 

املتطفلون".
والفنان  مقدسة..  فنان  "كلمة  القاسمي  وأضافت 
الجميع قبل  الحقيقي له بصمته.. وتعرف لوحاته من 
أنا الوحيدة التي تخصصت يف تقنية العفوي  امضائه.. 
بصمة  هو  الفن  العالم..  وجلت  العالم  يف  الرببري 
خاصة.. " قائلة "انا اخرتت الطريق االصعب ومتيقنة 
ثورية  حركة  النها  لفرضها  وناضلت  أعمايل  قيمة  من 
الفن  مقاييس  كل  وحكمت   81 سنة  بفرنسا  ظهرت 
خليل  الدكتور  تجربتي  عن  فكتب  أنا  أما  االكاديمي.. 
كبار  ونقاد  معتوق  ومنجي  شلبي  ومصطفى  قويعة 

بمجلة "الحياة الثقافية"...
ويف ردها عن سؤالنا قالت الفنانة التشكيلية ربيعة 
الرينيش: "يف اعتقادي كفنانة تشكيلية أن هناك نقصاً 
نجد  ال  فنكاد  التشكييل،  للفن  النقدية  العملية  يف  حاداً 
فالنقد  ندر.  ما  إال  العربية  الساحة  عىل  جيدين  نقاًدا 
التأثري  له  يكون  املعرفة،  تعتمد  ممارسة  رأيي  حسب 
املبارش والعميق عىل النهوض بقطاع الفنون التشكيلية 

بواسطة املالحظة والتوصيف والرشح والتحليل.".
عىل  يساعد  عنرص  الناقد  أن  الرينيش  واعتربت 
االستنارة واإلبانة عن مواطن الرقي الجمايل والفني يف 

بلورتها  إىل  يدفع  كما  التشكيلية،  األعمال 
وأسس  قواعد  وينشئ  وتجديدها، 

متينة تساهم يف تطويرها والتعريف 
يعّري  كما  فيها،  الجمال  برس 
أن  يمكن  التي  والثّغرات  الهنّات 

تعرتي املنجز الفني.
خضم  يف  انه  "أرى  وأردفت 

يشهدها  التي  املتواصلة  التغيريات 
املعارصة  التشكيلية  الفنون  مجال 

يموت ويحيا كل من الفن والفنان. كذلك 
األخرى  هي  تَُموت  وقد  متغرية  الفنية  والذائقة  الناقد 
بفضل  وصامدا  حيا  الفني  العمل  يبقى  بينما  وتحيا. 
تضمن  وحسية  جمالية  ورؤية  فكر  من  يتضمن  ما 
الفكر  قوة  عىل  كشاهد  عقود  مدار  عىل  استمراريته 

وعمق املعنى يف األعمال الفنية التشكيلية.".

                                                             
الفنان الحقيقي ال يموت

التحوالت  "إن  بيدة  لطيفة  التشكيلية  الفنانة  قالت 
الحالية يف املمارسات الفنية التشكيلية املعارصة اصبحت 
سبب  مما  املمارسة..  يف  الشخصنة  اتجاهات  تأخذ 

موت  عن  نسمع  اليوم  فأصبحنا  الفن  اشكال  يف  ازمة 
املتلقي وهي نهايات غري  الناقد، وموت  الفنان، وموت 
متوقعة.. ان هذه اإلشكاالت )موت الفن، وموت التاريخ 
وموت الناقد( جعلت الفضاءات الفنية سائحة لظهور 
مما  املعارصة  املجتمعات  فناني  نحسبهم  ما 
ادى اىل فساد الفن بكل ما تحمله هذه 
العبارة من معاني وابعاد اجتماعية 

وسياسية واقتصادية وثقافية".
"الفن  أن  اىل  بيدة  وخلصت 
الناقد..  بموت  يموت  ال  التشكييل 
الفنية  والذائقة  الفني  النقد  الن 
يمكنه  الفني  والعمل  متغرية.. 
من  فيه  ما  بسبب  والبقاء  الصمود 

جمال وفكر وعمق احاسيس".
من جهتها قالت الفنانة التشكيلية 

الكويتية عطارد الثاقب "الفنان الحقيقي ال 
يموت ألن املوهبة متوفرة لديه" موضحة أن 
الفنان إذا ارتبط بالناقد البد ان يكون الناقد 
بجرة  الفنان  مسرية  سيدّمر  وإال  حقيقي 
ألنه  نفسه  ينقد  الفنان  أن  واعتربت  قلم.. 

غرور  لحظة  بأية  ينتهي  ان  يمكن 
لذلك يجب أن يكون متواضعا حتى ال 

يقتل نفسه".. 
نقد  يف  املوضوعية  غياب  وعن 
أعمال الفنان قالت الثاقب "هنا يأتي 
عنه  غنى  ال  الذي  الجيد  الناقد  دور 
جدا  مهم  املثقفني  النقاد  دور  الن 
رغم ان عددهم صار قليال يف البلدان 
برأي  أثق  أن  مثال  فيمكن  العربية 
وإنما  اخذ بكل كالمه.  ناقد ولكن ال 
الذي  الكالم  فقط  نقده  من  استقي 
يمّسني يف العمق . متابعة "بالعكس 
ما  بقدر  مديحا  اسمع  لم  مثال  انا 
أنني  وأيقنت  أكثر  النقد  إىل  تعرضت 
إىل  أصل  ولم  بأعمايل  أحيانا  أخطئ 
النجاح الحقيقي إال بإضافات الناقد 

الحقيقي  وبنقده".. 

الفنية  الناقد  ولرؤية  للنقد  الفنان  تقبل  مدى  وعن 
عبد  )أم  النوري  مي  الكويتية  التشكيلية  الفنانة  قالت 
الله( : " الناقد موجود والفنان موجود ولكن يجب عىل 
.. نحن ال نتحدث  البناء والهّدام  النقد  الفنان ان يتقبل 
عن الفنان اذا كان جيدا او سيئا وانما نتحدث عن أعماله 
.. مضيفة "النقاد موجودون بكثرة ولكن يخافون من 
الفنان فتحدث  الحديث عن اعمال ال تكون يف مستوى 
والعكس  النقد  يتقبلون  ال  الفنانني  اغلب  الن  اشكالية 
صحيح .. وحده الفنان الذي ليس لديه أنا متضّخم هو 

الذي يتقبّل النقد ". 
وأشارت النوري إىل كتابة بعض النقاد مقاالت دون 

الذهاب إىل زيارة املعارض أو تكليف أنفسهم بذلك.
من جهتها تقول التشكيلية الكويتية تهاني الخرايف 
اإلصالح  يريد  فمن  النقد  يرفض  من  فنانا  يعترب  "ال 
والتطور عليه تقبل النقد. متابعة "الناقد الحقيقي يجب 
أن ينتقد العمل الفني وال ينقد الفنان ألنه يمكن للفنان 
تطوير نفسه بينما الناقد هو الذي ينظر إىل العمل فقط 
الفكرة  يوصل  معني  وأسلوب  خربة  له  تكون  أن  رشط 
الفنان  الن  وجميلة  جيدة  بصورة  أمامه  الذي  للفنان 
حساسية  لدينا  الفنانات  نحن  خاصة  بطبعه  حّساس 
عالية بينما النقاد الحقيقيني يكونون عادة متقدمني يف 
السن ولديهم خربة سنوات طويلة يف مجال النقد لذلك 
هم يأخذون بعني االعتبار طريقة تفكري الفنان املوجود 
لذلك وجود  امامهم حتى يحّفزونه  عىل  تطوير عمله 

الناقد للفنان وجود رضوري اذا كان النقد بناء..".

شاعر أم قارئة فنجان؟

الناقد؟ قال  الفن بموت  يف رده عن سؤال: هل مات 
الفنان التشكييل والناقد العراقي املقيم بالدانمارك عمار 
وتدّون  تكتب  الصحف   ، موجود  النقد  بالعكس  داوود 
اعمال الفنانني قراءة ونقدا .. ولكن قد تخلق نوعية هذه 
لدينا  اليوم  أن  حيث  حقيقية  مشاكل  اليوم  الكتابات 
نقادا عبارة عن صحفيني مضيفا : "عندما كنت شابا 
التشكييل  الفن  يف  النقدية  سارتر  مقاالت  عىل  اطلعت 
الن الفالسفة ايضا يكتبون عن الفن وقرأت ايضا 
لـ sTuaRT MoRgan االنقليزي  فاكتشفت ان 
هذا االخري كان يجري حوارات مع الفنانني 
التشكيليني ايضا قبل الكتابة عن اعمالهم 
حتى يتعرف عىل تجاربهم الفنية بطريقة 
جد موضوعية فيستقي كل معلوماته من 
يتخيلها من  اشياء  ال يضيف  الفنان حتى 

وحي ذاكرته.
  واضاف داوود: "مشكلتنا نحن، 
بني  اية عالقة   توجد   ال   أحيانا  أنه 
ببعض  تربطهم  وال  والرسام  الناقد 
اية معرفة فال يسأله او يستفرس منه 
الناقد  يلجأ  حيث  االشياء  بعض  عن 
املعرض  من  يرى  ما  كتابة  اىل  هنا 
فتصبح هنا العملية كنوع من قراءة 
القراءة  من  نوع  وهي  الفنجان 
املعتمدة عىل الصدفة واالنشاء االدبي 
وعىل رأي الناقد الشخيص يف الغالب".
 أشار اىل ان "هذا االمر ليس خطأ 
يشكل  ان  يمكن  وانما  كربى  بدرجة 
خطأ اذا ما تعود عليه الناقد باستمرار 
بل ويمكن ان يؤدي اىل تفاجئ الفنان 
بما كتب الناقد خالصا بالقول اىل ان 
وان  مفتوحان  والتفسري  "التأويل 

 الفنانة التشكيلية لطيفة بيدة:
الفن التشكيلي ال يموت بموت الناقد.. 

الن النقد الفني والذائقة الفنية متغيرة.. 
والعمل الفني يمكنه الصمود والبقاء 
بسبب ما فيه من جمال وفكر وعمق 

أحاسيس

  الفنانة التشكيلية
 حياة مؤدب قاسمي :

"الفن يموت في غياب ناقد فني ألنه هو 
الذي يقيم العمل ويضعه في اطاره 

الحقيقي بعد أن كثُر المتطفلون

 التشكيلي العراقي عماد منصور :
لدينا نّقاد برتبة شعراء يكتبون بلغة 

شعرية ويفتقدون إلى القدرة على فهم 
التقنية التشكيلية

الرسامة ربيعة 
 الرينشي :

في خضم التغييرات 
المتواصلة التي يشهدها 
مجال الفنون التشكيلية 
المعاصرة يموت ويحيا 
كل من الفن والفنان. 
كذلك الناقد والذائقة 

الفنية متغيرة وقد تَُموت 
هي األخرى وتحيا
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كل شخص حر يف تفسريه وتأويله لكن احيانا املبالغة 
بعملية التأويل بطريقة ذاتية ال تنتج نقدا رصينا".

عماد  بفرنسا  املقيم  العراقي  التشكييل  الفنان  أما 
املجال  هذا  يف  علينا  اوروبا  تفوقت   " فيقول  منصور 
النقد  وعىل  النقد  عىل  القدرة  ولديها  طويل  زمن  منذ 
إما  لدينا  "نحن  مضيفا  املدح(  او  الذم  )ليس  الذاتي 
أشخاص يجاملون أو يقدحون وبالتايل لدينا مجموعة 
لدينا  كما  الفني  العمل  تطور  لم  التي  املجامالت  من 
ولهذا  قلة  وهم  طبعا  ممتازة  أسماء  العربي  النقد  يف 
ان نشكل ظروف تشكيلية وحركة  السبب من الصعب 
فنية تشكيلية متينة عىل غرار بروتو الذي احدث الفن 
الرسيايل وهو يف الحقيقة ناقد وليس فنان  وبالتايل خلق 
أوروبا  فنانو  انتج  كذلك  التشكيلية  الفكرية  الحركة 
الرسيالية  كالدادائية   مدارس  العرشين  القرن  خالل 
الجديدة  والتجريدية  والتجريدية  التعبريية  االنطباعية 
هكذا  تظهر  لم  املدارس  هذه   لكن  أخرى  مدارس  عدة 
اكتشفوها ألن  النقاد فهم من  وإنما ظهرت من خالل 

الفنان هو يعمل فقط يف ورشته".
يعملون  الفنانني  من  "مجموعة  منصور  وأردف 
تجمع  عامه  خطوط  ثمة  انه  ويكتشفون  ما  بطريقة 
كبري  كاتب  او  ناقد  يوجد  دائما  هناك  لكن  معني   فكر 

هذه  عن  بيانا  يدّون  او  يكتب  وجيد 
املجموعة او يشري اىل ذاك املذهب او 

املدرسة حتى عنها باتت تدرس يف 
العالم اليوم وهذا ما ينقصنا نحن 
نقدية  حركة  لدينا  ليس  العرب 

باملعنى الحقيقي ".
يف  قاسيا  "سأكون  وأضاف 

فالقدرة  الحقيقة  النها  املجال  هذا 
توازيها  ال  اليوم  املوجودة  التشكيلية 

الكتلة النقدية".
عنه  أجاب  الناقد؟  بموت  الفنان  يموت  هل  سؤال 
ثانية  مرة  قاسيا  سأكون  قائال  منصور  عماد  النحات 
اذا لم يكن هناك فنان تشكييل لن يكون هناك ناقد او 
يموت الن  الذي  الناقد هو  بال عمل   ناقد  ثمة  سيكون 

بمرسمه  بطبعه  يشتغل  التشكييل  الفنان 
ربما يفيده الناقد يف الشهرة ويف الرتويج 

يعمل  هو  النهاية  يف  ولكنه  لعمله 
بوجود الناقد او من دونه بالنسبة 
يل الناقد هو من يحتاج اىل الفنان 
لالسف  العكس  وليس  التشكييل  
املقاربة  هذه  اىل  نصل  لم  نحن 

لديهم  يوجد  هؤالء  الن  الغرب  مثل 
الناقد بالتوازي مع الفنان بمعنى أن 

والتشكيلية  النقدية  الحركتني 
ولألسف  املستوى  نفس  يف  متوازيتني 
ليس لدينا أشخاص بهذا املستوى يف 

بلداننا العربية ".
 وختم النحات عماد منصور "يف 
يكتبون  شعراء  فقط  لدينا  النقد 
القدرة  إىل  بلغة شعرية ويفتقدون 
بينما  التشكيلية  التقنية  فهم  عىل 
الناقد األوروبي وصل إىل مرحلة يفهم 
من خاللها إمكانيات التقنية التشكيلية 

ما  مثل  ما  شيئا  إجراء  إىل  التشكيليني  أحيانا  يقود  بل 
فعل بروتو يف الرسيالية، فربوتو كناقد وجه التشكيليني 
إىل التفكري بطريقة مختلفة وليس العكس" قائال "من 
العربية  البلدان  يف  الناقد  هذا  مثل  نجد  أن  املستحيل 
النقدية ولألسف ليس لدينا نقاد  املرحلة  بسبب ضعف 

مختصون ".

نّقادا  االختصاص  آهل  شهادات  خالل  من  يبدو 
كانت  أن  بعد  والنقد  الفن  بني  العالقة  أن  ورّسامني 
قطيعة  تشهد  اليوم  أصبحت  نّد  اىل  ندا  تسري  متوازية 
برّد  اال  جديد  من  احياؤها  يمكن  وال  رسيريا  موتا  بل 
االعتبار للنقد وللنقاد وهذا ال يكون اال بانشاء مجالت 
اكاديمية متخصصة ومطبوعات دورية ومجالت سيّارة 
والفنان  الناقد  بني  الجدل  تثري  متخصصة  ومواقع 
وتنعش الساحة التشكيلية يعد أفولها مثلما كان األمر 
يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش بأمريكا وأوروبا..

 التشكيلية الكويتية عطارد الثاقب:
دور النقاد المثقفين مهم جدا رغم ان 
عددهم صار قليال في البلدان العربية 

فيمكن مثال ان اثق برأي ناقد ولكن ال آخذ 
بكل كالمه

 الفنانة الكويتية تهاني الخرافي:
الفنان حّساس بطبعه خاصة نحن 

الفنانات لدينا حساسية عالية بينما النقاد 
الحقيقيين يكونون عادة متقدمين في 
السن ولديهم خبرة سنوات طويلة في 

مجال النقد لذلك هم يأخذون بعين االعتبار 
طريقة تفكير الفنان الموجود أمامهم

 التشكيلية الكويتية مي النوري:
"النقاد موجودون بكثرة ولكن يخافون من 
الحديث عن اعمال ال تكون في مستوى 

الفنان فتحدث إشكالية

صورة تتحّدث
1630، حيث كان  افتتحت دار حمودة باشا بك من طرف أمير مرادي عام 
يخلف  أن  قبل  عثمانة،  عزيزة  األميرة  زوجته  مع  إقامته  مكان  القصر  هذا 
المنزل  آنذاك  كانت تسمى  )التي  الباي  دار  إلى  وينتقل  العرش  على  والده 

الكبير أو الدار الكبيرة(.
قبل سنوات قليلة من وفاته، قرر حمودة باشا أن يسلم دار الباي البنه 
األكبر وخليفته مراد الثاني، بينما ُأعطى دار حمودة باشا البنه األصغر محمد 

الحفصي باشا.
في عهد الساللة الحسينية، تم استخدام القصر كملحق لدار الباي ومكان 
إقامة للعائلة المالكة أنذاك. بعد تمرد عام 1864 )أو ثورة علي بن غذاهم(، 
قدم محمد الثالث الصادق القصر إلى صالح بن محمد، أحد زعماء الكاهن 
والقبائل الذي تمت ترقيته الحًقا إلى باخ حمبة )نقيب شرطة الخيالة( ونائب 

حاكم الكاف الذي قام بدوره بتحويل القصر إلى حبوس.
بعد ثماني سنوات، حصل عليها رئيس عظيم لسوق الشواشين الذي 
يقع بمحاذاة جامع الزيتونة ويمتد على مساحة شاسعة نسبّيا، حصل عليها 
الرئيس حمودة الشاهد مع شرط االحتفاظ أيًضا بوضعه القانوني السابق 
لحبوس، حتى عام 1957، عندما فقد دار حمودة باشا مكانته كحبوس بسبب 
قانون جديد، لشركة تابعة لمجموعة خاصة بهدف شراء القصر وتحويله إلى 

مطعم تقليدي.
نظرة من الداخل

الفرنسي  والدبلوماسي  الرحالت  منظم  وصفه 
شوفالييه لوران دارفيو عام 1670:

الشارع،  نفس  في  باي  محمد  شقيقه  منزل  يقع 
تقريبا مقابل منزل مراد. إنه ذو ترتيب غريب إلى حد ما 
حي النساء، كما قيل لي، بالكامل على طراز البلد، كما أن 
هناك ساحات فناء مزخرفة للغاية، وقاعات، وصالونات، 
وغرف انتظار، وغرف نوم، والخزائن والمعارض وحدائق 
الزهور وجميع وسائل الراحة التي يمكن للمرء أن يرغب 

فيها.
عن موبا واب

دار حمودة باشا بك
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سريته  من  انطالقاً  نصاري  جمال  بدايات 
الذاتية واالبداعية.

وظل  الشط  ذاكرة  إىل  يحن  عباداني  شاعر 
بانك«  مركز»ساوث  نحو  يرتجل  وهو  النخيل 
آتیاً من سوق »كوفنت غاردن« يف لندن.  الثقايف 
والرصاص،  الحرب  إيقاع  عىل   1978 عام  ولد 
الفارسية  اللغتني  درس  والفنون،  للشعر  محباً 
العالم  شعراء  من  ملجموعة  وترجم  والعربية 
العربي. يرى يف التالقح الثقايف والحوار الحضاري 
الهجرة  الحرب ومعاناة  إىل تجاوز ويالت  سبياًل 

وفساد األنظمة االستبدادية.
األوىل،  الشعرية  بمجموعاته  يعرتف  لم 
ويرى يف مجموعتي »عندما أموت« و»الجریمة« 
شعري  فضاء  يف  واملختلفة  اإلبداعية  االنطالقة 
بواسطة  الفرنسية  إىل  أشعاره  تُرجمت  أرحب. 
»من  بعنوان  كريستو  أحمد  التونيس  املرتجم 
عبادان نحو العالم الفرنکفوني«، وإىل اإلنقليزية 
بواسطة سعيد غاوي نصاري بعنوان»من رماد 
الشعر«، وإىل الفارسية بواسطة نرسين غبانجي 
املرتجمتان  واهتمت  العدم«،  »زمن  بعنوان 
الغريب  وأسماء  ريسنسكي  فرنسيسكا 

بالرتجمة إىل األملانية واإليطالية.
ملاذا يطلق عليك املؤرخ الشعري للبكاء؟

بسبب  للبكاء؛  الشعري  باملؤرخ  ُسّميت 
األول  حزن،  من  أكثر  عىل  اعتمدت  التي  حياتي 
أني فقدت والدي وأنا يف الثانية من عمري ورأيت 
دموع والدتي مراًرا وتكرارا يف طفولتي، والثاني 
الذي  والجغرايف  والثقايف  اللغوي  انتمائي  هو 

احتضن دمعة شعرية اسمها األرض والوطن.
كيف تعرف قصيدة النثر العربية وهل تتباين 
رموزها  أبرز  هم  من  و  الفارسية  نظريتها  مع 

فارسيًا وعربيًا؟
من  تحرري  فعل  هي  العربية  النثر  قصيدة 
ومن  وقوالبها  العمودية  القصيدة  محددات 
قصيدة التفعيلة، مطالبة بحرية املعنى واملبنى، 
املشهد  إثراء  يف  أسهمت  التي  املجالت  أبرز  ومن 
اللبنانية، ومجلة  النثري مجلة »شعر«  الشعري 

» الکلمة« العراقية.
عن  كثريًا  النثرالعربية  قصيدة  تختلف  ال 
واملضامني  املوتيفات  يف  إال  الفارسية  نظريتها 
الشعرية؛ ألن التجربتني متأثرتان بقصيدة النثر 
ومتجهتان  والشكيل،  اإليقاعي  البناء  يف  الغربية 
باإليقاعات  ومحتفظتان  النص  شكلية  ال  نحو 
يف  الرواد  الشعراء  من  هنا  وسأذكر  الداخلية. 
وبيجن  شاملو  أحمد  الفارسية  النثر  قصيدة 
املاغوط  محمد  العربية  النثر  قصيدة  ويف  جاليل، 

وأنيس الحاج ورسكون بولص.
هل يمكن الحديث عن ثقافة أهوازية تشكل 

جرساً بني العربية والفارسية؟

ثقايف  تواصل  جرس  األهواز  كانت  تأريخيًا 
وحضاري بني العرب واإليرانيني، وكانت مدرسة 
شكلت  التي  املهمة  األمكنة  من  سابور  جندي 
هذا الجرس العلمي والثقايف، فقد اهتمت بالعلوم 
الطب.  يف  األول  املرجع  آنذاك  واعتربت  الطبية، 
أهوازيني  علماء  إىل  اإلشارة  أود  ذلك؛  عن  فضاًل 
الكالم  علم  مجايل  يف  واضحة  بصمة  لهم  كانت 
املعتزيل  العلماء  هؤالء  أهم  ومن  اللغة،  وعلم 
أبوعيل الجبائي الذي ولد يف بلدة جبى يف األهواز 
عام 849 م، ومن أهم مصنفاته كتاب»األصول« 
والتجویز«،  و»التعدیل  املنكر«  عن  و»النهي 
الدورقي  سكيت  ابن  النحوي  العالم  إىل  إضافة 
األهواز،  يف  الدورق  بلدة  يف  808م  عام  ولد  الذي 
املنطق«  »إصالح  كتاب  مصنفاته  أهم  ومن 

و»األضداد« و»األلفاظ«.
املعارص  الثقايف  الحراك  يف  األهواز  تكن  لم 
بني  التقارب  يف  فاعال  دوًرا  لعبت  بل  فعل،  ردة 
والعربية، من خالل عملية  الفارسية  التجربتني 
الرتجمة وحركة »حربأبيض« التي تعنى بقصيدة 
عىل  األهوازية  النثر  قصيدة  اعتمدت  وقد  النثر، 
أبيض«  حرب   « ومجلتها  الشعري  مهرجانها 
ونقاد  شعراء  من  كبري  عدد  فيهما  شارك  التي 

ومرتجمني عرب وإيرانيني.
اإلبداعية ماالرس يف  الكتابة  عالني وجرئ يف 
ذلك؟ خاصة أنك شخص خجول يف الحياة وتحب 

الوحدة والعزلة.
عندما أكتب أنىس تماًما ما سيرتتب عىل هذه 
األشعار من ردة فعل من قبل املجتمع والسياسة، 
وأسلم نفيس لتجربتي الشعرية والالوعي؛ حتى 

ال أكون رقيبًا عىل نيص. 
االهتمام  من  لتنتقل  السياب  اخرتت  ملاذا 

باآلداب الفارسية اىل اآلداب العربية؟
الحديث،  الشعر  محبي  من  زلت  وما  كنت 
شارع»  يف  أميش  كنت  األيام  من  يوم  يف  وبينما 
للناقد  كتابًا  اشرتيت  عبادان  مدينة  يف   » أمريي 
الشعر   « بعنوان  كدكني  شفيعي  رضا  محمد 
أعجبت  تصفحته  وعندما  املعارص«،   العربي 
بحياة السياب وشعره، وهو الجيكوري الذي كان 
يبعد عني ساعة واحدة فقط. زرت جيكور وبيت 
السياب أكثر من مرة، وقارنت بينه وبني الشاعر 
بعنوان»  كتاب  يف  نيمايوشيج  املعارص  الفاريس 
قراءات مقارنية يف شعر السياب ونيمايوشيج«.

يف  وتمردك  بجرأتك  بعيداً  تذهب  حد  أي  اىل 
ماتطرح يف قصائدك؟

نفيس  أسلم  بأني  سابق  سؤال  يف  أرشت 
نقطة  لدي  وليس  والالوعي،  الشعرية  لتجربتي 
معينة ألتوقف عندها بخصوص كرس التابوهات 
املجال  سأفسح  بل  االستبدادية،  األنظمة  ونقد 
التجربة  بناء  يف  رضوريًا  يراه  ما  ليصور  للقلم 

الشعرية.
متى ترى نفسك متحرراً من الحزن؟

أتمنى بأن ينتهي األلم وتنتهي األحزان، ولكن 
األهواز مستمًرا فحزني مستمر؛  دام عطش  ما 
وما دامت املرأة تعاني يف إيران فالكتابة الناقدة 

ستكون دمعة جرح تعانق األوراق .
ماذا  اضطراري؟  أم  اختياري  لعبادان  تركك 

بقى يف ذهنك من ذكريات عبادان؟
استدعاءات  بسبب  للخروج  مضطًرا  كنت 
الدوائر األمنية التي كانت ترى يف أي عمل عربي 
بعض  تهديدات  وبسبب  أمنهم،  عىل  تهديداً 
الصحفيني املنتمني إىل السلطة، وبالرغم من هذه 
الظروف الصعبة فقد حاولت جاهًدا أن اتواصل 
األهواز  بجغرافية  للتعريف  العربي  اإلقليم  مع 
الجمهور  حب  أنس  لم  وأدبها.ثانياً  وثقافتها 
الثقافية  العملية  يف  ساندوني  الذين  وأصدقائي 

أبًدا.
يف  شعري  مهرجان  من  أكثر  يف  شاركت 
أن تحدثنا عن مشاركاتك و من  لك  تونس فهل 
لها  ترجمت  التي  املهمة  الشعرية  األسماء  هي 

الشعري  املشهد  لنا  تلخص  وكيف  الفارسية  اىل 
التونيس املعارص؟

شعري،  مهرجان  من  أكثر  يف  شاركت  نعم 
الشعر  حول  املحارضات  من  مجموعة  وقدمت 
األهوازية  النثر  وقصيدة  التونيس  املعارص 
من  مجموعة  عىل  وتعرفت  الفاريس،  والشعر 
أوراًقا  لهم  وكتبت  التونسيني،  والشعراء  األدباء 
يف  وطبعتها  والعربية  الفارسية  باللغتني  بحثية 
كتابي »الشعر التونيس املعارص«، وقد ساعدتني 
يف ترجمة بعض نصوصه إىل الفارسية املرتجمة 
مهناز نصاري، وأذكر من هؤالء الشعراء منصف 
الراحل  الوهايبي والشاعر يوسف رزوقة وأيضا 
شعراء  من  وهو  أحمد،  أوالد  الصغري  محمد 
التي زرتها عندما شاركت  مدينة سيدي بو زيد 
اندلعت  ملاذا  انذاك  يل  وتبني  الحرية  بمهرجان 
شعراءها  يسمون  وملاذا  الثورة  رشارة  منها 
عىل  العصيان  طابع  يغلب  وملاذا  الثورة،  شعراء 
التونسيني  الشعراء  أهم  أحد  وكان  كتاباتهم، 
ومقاومة  والعصيان  الثورة  بشاعر  واملعروف 
الشاعر  هو  والديني  السيايس  األصويل  الفكر 

محمد الصغري أوالد أحمد.
أرشت  التي  الواضحة  البصمات  عن  فضاًل 
إليها يف املشهد الشعري التونيس؛ أود اإلشارة إىل 
حركة شعرية مهمة تأسست بعد ثورة جانفي 
من  املؤلفة  نص«   « حركة  وهي   ،2011 عام 
شعراء نثريني هم: عبد الفتاح بن حمودة وعبد 
الحميدي  ونزار  الزاير  وإمامة  السويح  الواحد 
الحركة  ولهذه  التوي،  والسيد  الهداجي  وخالد 
كتاب  يف  جمعت  وبيانات  مختلفة  إصدارات 
بن  الفتاح  عبد  عليه  أرشف  الذي  نص«  »حرکة 

حمودة الصديق الروحي لزمالئه.
النسائي  الشعري  املشهد  بأن  أيًضا  ننىس  ال 
مهم جًدا، ولعل من أهم املؤسسات الثقافية التي 
لعبت دوًرا بارًزا يف إثراء املشهد الشعري النسائي 
بالبحوث  يهتم  الذي  الكريديف  مركز  التونيس 
املرأة  حول  والتوثيق  واإلعالم  والدراسات 
التونسية، ومن النشاطات الرئيسية لهذا املركز 
جائزة زبيدة بشري التي حصلت عليها مجموعة 
نذكر  أن  يمكن  املعارصات،  تونس  شاعرات  من 
املاجري  جميلة  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 
وصالحة  الورغي  ونجاة  الشابي  وفضيلة 

الجاليص وآمال موىس وفاطمة بن فضيلة....  
التونيس  الشعري  بأن املشهد  أرى  النهاية  يف 
يبدو ناقًصا إذا لم أذكر تجارب شعرية ممتازة، 
ومحمد  الجاليص  وجمال  املزغني  كاملنصف 
ونجاة  العجرودي  ورضوان  فتحي  وآدم  العربي 
العبديل  وسمري  العوني  الدين  وشمس  املازني 
وضحى  الذيبي  وسامي  الفرجاني  وسونيا 

بوترعة.

الشاعر األحوازي الدكتور جمال نصاري
لـ»الشارع المغاربي«:

حوار

ليست لدي نقطة معينة ألتوقف عندها بخصوص 
كرس التابوهات ونقد األنظمة االستبدادية

الشاعر والناقد االحوازي الدكتور جمال نصاري. شاعر متمرد  على الحروف والكلمات. ولد في مدينة عبادان االحوازية سنة 1978 في أحضان النخيل وسط جو 
مشحون بصوت الحرب والرصاص. عرف اليتم والحزن طفال صغيرا. عّلمته أمه أبجديات الحب والغزل والصبر أمام تنّمر الحياة.

»الشارع المغاربي« التقى الشاعر على هامش مهرجان ميزوبوتاميا بهولندا الهاي وكان معه هذا الحوار:

حاوره : عالء الدين السعيدي

تعرفت على منصف الوهايبي 
ويوسف رزوقة والراحل 

محمد الصغير أوالد أحمد 
وكتبت عنهم أوراًقا بحثية 

باللغتين الفارسية والعربية 
**

ما دام عطش األهواز 
مستمًرا فحزني مستمر؛ وما 
دامت المرأة تعاني في إيران 

فالكتابة الناقدة ستكون 
دمعة جرح تعانق األوراق .

**
المشهد الشعري التونسي 

يبدو ناقًصا إذا لم أذكر 
المنصف المزغني وجمال 

الجالصي ومحمد العربي وآدم 
فتحي ورضوان العجرودي 

ونجاة المازني وشمس الدين 
العوني وسمير العبدلي 

وسونيا الفرجاني وسامي 
الذيبي وضحى بوترعة...



www.acharaa.com العدد 325 - الثالثاء 6 سبتمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

24الشارع الثقافي الشارع الثقافي آثار وتراث

العلمية  األبحاث  من  العديد  أّن  شّك  ال 
القارئ  متناول  عن  بعيدة  ظّلت  قد  املختّصة 
العادي بسبب صعوبة فهم محتواها، السيما 
أنّها موّجهة فقط إىل نخبة معيّنة من القراء 
خاّصة  بنرشيات  تصدر  كونها  عن  فضاًل 
موّجهة للبحث األثري والتاريخي. ومن ضمن 
أنجزه  بحث  القيمة،  و  الثرية  األعمال  هذه 
األستاذ نبيل قاللة حول مراحل تطّور أسماء 
اجتهدنا  قد  و  نشأتها.  منذ  الكاف  مدينة 
املقال  هذا  ملحتوى  بسيط  ملّخص  إعداد  يف 
من  املعلومة  وتقريب  الفائدة  تعميم  قصد 

املتابعني.*
*nabil Kallala, » De Sicca au Kef 

)au noRd-ouesT de la Tunisie(, HisToiRe 
d’un ToponYme «, in AFRICA  XVIII,  
Tunis 2000,  pp. 77- 104.

عادة ما تتخذ أسماء املدن القديمة )اللوبية 
التي  للحضارات  اللغوية  القوالب  الرببرية(   –
مّرت بها مثل البونية )الفينيقية( و الالتينية 
هذه  عن  الكاف  مدينة  تشّذ  وال  العربية.   و 
خالل  أسماء  عّدة  لها  كان  حيث  القاعدة، 
سيكا   ،)sicca( سيكا  منها  القديمة  الفرتة 
الجديدة  وسريتا   )sicca VeneRia( فينرييا 
البيزنطية،  الفرتة  وخالل   .)ciRTa Nova(
جزئي  مرّكب  من  املتكونة  التسمية  تحّولت 
إىل تسمية متكونة من لفظ واحد يرسم كما 
وقد   .)shikkabanaRia( »ِشقبَناِريُة«  ييل: 
تواصلت هذه التسمية طوال الفرتة الوسيطة، 
قبل أن تتحّول إىل االسم الحايل و هو » الكاف« 
أّن  العثماني. غري  العهد  بداية  األرجح يف  عىل 
بقدر  التسميات  تعّدد  ليس  لالنتباه  امللفت 
التاريخية  القائم حول أصولها  الجدل  ما هو 

و  الفرضيات  تعّدد  أّدى  ما  وهذا  دالالتها،  و 
تشّعبها إىل درجة أصبح فيها االستفسار عن 
يف  رحلة  بالرضورة  يستوجب  التسمية  كنه 

مختلف تلك الفرضيات تباًعا.

أطروحة أندري بارتييه
)Berthier André ( وفرضية 

التسمية المزدوجة:
أّن  يتضح من مالحظات بعض املختصني 
اللفظ سيكا )sicca( وهو االسم األقدم ملدينة 
يف  تحريفات  عدة  شهد  قد  التاريخية،  الكاف 
هذا  بها  مّر  التي  الحقبات  بمختلف  عالقة 
املوقع. وقد انطلق االهتمام بهذه التسمية منذ 

القرنXviii م، حيث اعترب بارتييه أّن املوقع 
الحايل ملدينة الكاف يتطابق مع موقع »سيكا« 
القديمة التي تحّولت فيما بعد إىل سيكا فينرييا 
)sicca VeneRia(، إاّل أنّه ال يعترب أنّها التسمية 
األصلية للموقع. فقد أّكد هذا الباحث عىل أّن 
 )ciRTa nova( االسم األقدم هو سريتا الجديدة
املنتسبني   )siccenses( السيكينّي  أّن  معتربًا 
قدماء  من  كانوا  الذين  و  سيكا  موقع  إىل 
استقّروا  قد   ،)maRius( ماريوس  محاربي 
الفرتة أي يف أواخر  إىل جوار سريتا خالل تلك 
السكان  ولذلك كانت تسمية  م،  ii ق.  القرن 
siccenses/(سيكيني/سريتيني مزدوجة  ترد 

من  كذلك  تربز  ثنائية  وهي   .)ciRTenses

تذكر  سريتا  كانت  حيث  التوصيف،  خالل 

بصفتها )civiTas( أي مدينة صغرية، يف حني 
رشفية  مستوطنة  بصفة  ترد  سيكا  كانت 
أوريليوس ماركوس  عرص  يف  و   .)colonia(
maRcus AuRelius )161- 180م( ولوسيوس 
تّمت  فريوس lucius VeRus )161- 169م(، 
الوحدة بينهما و أعلنت بشكل رسمي يف عهد 
 commodus  )180 كومودوس  اإلمرباطور 
 nova « 192-م(. و يضيف بارتييه أّن تسمية
sicca Colonia Iulia VeneRia CiRTa«، ترتبط 

املدينة  تسمية  ألّن  الجديدة،  باملستوطنة 
 ciRTa( الجديدة«  املستوطنة  »سريتا  كانت 
جديدة  تعترب  ال  سريتا  أّن  أي   )colonia nova

أنّها  بمعنى  مرتبة مستوطنة  بلوغها  عند  إاّل 
 )civiTas( القديمة  برتبتها  مقارنة  جديدة 
وليس بالنظر إىل مدينة أخرى. و هذه القراءة 
مع  املقارنة  عىل  القائمة  النظرية  تستبعد 
عىل  نفسه  اآلن  يف  وتؤّكد  )قسنطينة(  سريتا 

أّن التجديد قد حدث خالل الفرتة الرومانية.

سيكا فينيريا تسمية مرتبطة 
باآللهة »سكوت بنات« 

)Succot)h(Benot)h(( ؟
بظاهرة  فينرييا  سيكا  تسمية  ارتبطت 
البغاء املقّدس الذي كان يمارس باملدينة عىل 
اعترب  وقد   .)vénus( فينوس  اآللهة  رشف 
وفوسيوس   )John Selden( سالدان  من  كّل 
سيكا  تسمية  أّن   )géRaRd Jean Vossius(
تدعى  آشورية  آلهة  اسم  من  متأتية  فينرييا 
 .))benoT)h( SuccoT)h( بنات«  »سكوت 
وهي نظرية تبنّاها عدد من املهتمني بتاريخ 
املدينة، يف حني وضعها البعض اآلخر يف خانة 
فهي  اآللهة،  هذه  بخصوص  أّما  الفرضيات. 

فريد زمالي - محافظ مستشار التراث

من تزّقة إلى الكاف تعّددت األسماء والموقع واحد :

رحلة يف طوبونوميا املدينة من النشأةرحلة يف طوبونوميا املدينة من النشأة
إىل بداية الفرتة احلديثةإىل بداية الفرتة احلديثة

صورة قديمة لبعض نساء املدينة بصدد غسل الصوف
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25الشارع الثقافي آثار وتراث
تختّص باللذة أو الشهوة الحسية حيث كانت 
تعبد يف بالد الرافدين و يف فينيقيا و قد جلبها 
شمال  إىل  قدومهم  عند  معهم  الفينيقيون 
أن  قبل  عشرتت  أنّها  عىل  عبدت  و  إفريقيا 
الرومانية.  الفرتة  خالل  فينوس  إىل  تتحّول 
ومن جهتها، القت عبادة اآللهة عشرتت التي 
جلبها الفينيقيون إىل قرطاج رواًجا كبريًا بني 
مماثلة  آلهة  وجود  بفضل  األصليني  السكان 
املشرتك  القاسم  أّن  علًما  بأثينا.  تعرف  كانت 
»البغاء  ممارسة  هو  الثالث  اآللهات  بني 
إىل  الفرضية  أنصار هذه  املقّدس«. وقد ذهب 
الفينيقية  الفرتة  إىل  يعود  املدينة  تأسيس  أن 
اآللهة »سكوت  اسم  ينبثق مبارشة من  وهو 
كلمة  أّن  افرتض  من  هناك  أّن  ولو  بنات«. 
سامي  جذر  من  تنحدر   )sicca( »سيكا« 
 )gesenius Wilhelm( جسنيوس  غرار  عىل 
الذي اعترب أّن هذا الجذر يوجد أيًضا يف االسم 

العربي » سوق«.

سيكا فينيريا بين نظرية 
التأسيس الصقلي واألصل 

اللوبي – البوني للتسمية:
الصقيل  التأسيس  نظرية  ترتكز   
 gaius( لـصوالن  نص  من  مقتطف  عىل 
سيكا  تأسيس  فيه  ربط   )iulius Solin

أي   )sicules Les( بـالصقوليني  فينرييا 
السكان القدامى لجزيرة صقلية الذين نرشوا 
جبل  إىل  نسبة  اإليريسية  فينوس  عبادة 
اآللهة  عبادة هذه  كانت  و   .)éRYX( إيريكس 
من  لقرطاج  الخاضع  القسم  يف  انترشت  قد 
جزيرة صقلية، و راجت معها أسطورة تقول 
معبدها  مغادرة  عىل  دأبت  قد  فينوس  بأّن 
لقضاء تسعة )9( أيام بمدينة قرطاج. و قد 
تبنّى هذه النظرية عدد من املهتمني بالتاريخ 
الذي   )chaRles PicaRd( بيكار   شارل  مثل 
بسيكا  لفينوس  معبد  وجود  يف  يعتقد  كان 
مرتبط بظاهرة ممارسة البغاء املقّدس. لكن 
يف مقابل نظرية التأسيس الصقيل، كان هناك 
إىل  التسمية  أصحابها  يرجع  مغايرة  فرضية 
أصل لوبي- بوني. و قد برزت هذه الفرضية 
منذ سنة 1888، حني كتب إميل إسبريونديي 
للفينيقيني  كان  أنّه   )espéRandieu Émile(
نفسه  اآلن  يف  مؤّكًدا  املدينة،  تأسيس  رشف 
املدن  بأسماء  اللوبية  األلفاظ  حضور  عىل 
بشمال إفريقيا و من ضمنها سيكا التي كانت 
يف األصل لوبية ثّم أصبحت فينيقية فيما بعد. 
 )sicca( التسمية  من  األّول  القسم  أّن  بنّي  و 
ينحدر من جذر بربري يعني » السوق« اقتبسه 
الفينيقيون من السكان الرببر. و من جهته، 
أّن   ،)gabRiel Camps( كامبس  قربيال  اعترب 

لوبية  تسميتها  وأّن  نوميدية  مدينة  سيكا 
وانتقد يف اآلن ذاته نظرية بارتييه القائلة بأّن 
عندما  املدينة  عىل  أطلقت  قد  سيكا  تسمية 
معّلاًل  رشفية  مستوطنة  برتبة  أصبحت 
عن  عوًضا  التينية  تسمية  إطالق  بعدم  ذلك 
دأبوا  قد  الرومان  أّن  ذكر  كما  اللوبي.  االسم 
للمواقع  القديمة  األسماء  عىل  املحافظة  عىل 

التسمية  تغرّيت  وإن  نفوذهم  تحت  الواقعة 
يف عرصهم، فإّن البديل يكون دائًما من اللغة 
األستاذ محمد  األخري  يف  وقد حسم  الالتينية. 
حسني فنطر هذا الجدال بكشفه لغز التسمية 
اعترب  حيث  ومفهومها،  أصلها  حّدد  أّن  بعد 
»تزّقة«  تنطق  األصل  لوبية  كلمة  سيكا  أّن 
املسكن. وهي  أو  الغرفة  )TaZicca( ومعناها 
تقابل  لوبي  أصل  من  آلهة  باسم  مرتبطة 

عشرتت عند الفينيقيني.
املنترشة  اللوبية  األثرية  الشواهد  تأتي  و   
يف محيط مدينة الكاف و بمنطقة التل العايل 
و التي تعود إىل فرتات ما قبل التاريخ و فجر 
التاريخ مثل مواقع سيدي الزين وكوم املاجن 
ودير الكاف، لتؤّكد أهمية االستقرار و التوّطن 
باملدينة خالل تلك املرحلة. و عالوة عىل ذلك، 
االستقرار  شهدت  قد  املدينة  أّن  اتضح  فقد 
التي  السنة  وهي  ق.م   241 سنة  قبل  البوني 
إثر  املرتزقة  من  الجند  توطني  خاللها  تّم 
ثورتهم عىل قرطاج، لتلعب مدينة سيكا منذ 
ذلك التاريخ دور الحامية املتقّدمة أو الحاجز 
ولعّل  النوميدية.  لألرايض  املتاخم  العسكري 
إثر  عىل  حدث  قد  بقرطاج  املدينة  التحاق 
بعني  أخذنا  إذا  ق.م(،   480( هيمريا  معركة 
البونية  الفخارية  الكسور  تاريخ  االعتبار 
املؤّرخة بالقرن v ق. م. خصوًصا و أّن املصادر 
قد أشارت إىل عّدة معارك جمعت بني قرطاج 

 vi والنوميديني منذ النصف الثاني من القرن
ق.م. و ال شّك أّن االنتصارات قد أّدت إىل إلحاق 
بعض األرايض اللوبية بقرطاج السيما بفضل 
وخصوبة  االسرتاتيجي  سيكا  موقع  أهمية 
الحزام الزراعي املحيط بها. وربّما تكون عبادة 
عشرتت قد دخلت إىل املدينة خالل هذه الفرتة، 
خصوًصا أّن االكتشافات األثرية قد أبانت عن 
األّول  بالقرن  مؤّرخ  اآللهة  لهذه  معبد  وجود 
ق.م بموقع هنشري مداد )mididi( إضافة إىل 
نقيشة مهداة إىل اإلله بعل حمون عثر عليها 
بسيدي بورويس تظهر صورة آللهة أنثى قد 

تكون عشرتت. 

من سيكا فينيريا إلى الكاف:
القديمة قد نشأت  املدينة  أّن  لنا  تبنّي  لقد 
نتيجة للتوّطن البوني بموقع لوبي األصل. كما 
 sicca( بيّنت األبحاث أّن تسمية سيكا فينرييا
veneRia( املعروفة خالل الفرتة الرومانية، قد 

األثرية  والكتابات  النقائش  عىل  تذكر  كانت 
 ciRTa( الجديدة  سريتا  بتسمية  مصحوبة 
أّن املصادر الجغرافية و التاريخية  إاّل   .)nova

وإنّما  باملّرة  الصفة  هذه  تذكر  ال  القديمة 
وهي  فقط،  األوىل  التسمية  ذكر  عىل  تقترص 
التسمية التي تطّور رسمها طوال هذه الفرتة 
خالل   )sikkabeneRia( ترسم  أصبحت  حتّى 
 pRocope الفرتة البيزنطية يف كتابات بروكوب
احتفظت  قد  املدينة  وكانت  565 -527(م(. 
خالل  واالقتصادية  اإلسرتاتيجية  بأهميتها 
الفرتة البيزنطية، قبل أن ترتاجع إبّان مرحلة 
الفتوحات اإلسالمية إثر فتحها عىل يدي زهري 
 688/ هـ   69 سنة  خالل  البلوي  قيس  بن 
تدم  لم  االنحطاط  مرحلة  أّن  إاّل  689م.   -
مبكًرا  املدينة  انخرطت  ما  رسعان  إذ  طوياًل، 
يف املنظومة الدفاعية املتقّدمة بناحية األربس 
وانطالًقا  محّصن.  موقع  أبرز  إىل  وتحّولت 
مجّدًدا  املدينة  بزرت  ه/ـXم،   iv القرن  من 
»شقبنارية«  باسم  التاريخية  املصادر  يف 
الفرتة  خالل  التسمية  لرسم  تهجأة   وهو 
ذكرها  تواتر  ثم   ،)sikkabeneRia( البيزنطية 
لكن  الوسيط.  العرص  طوال  الصيغة  بنفس 
التسمية  تغرّيت  الحديثة،  الفرتة  بدايات  مع 
من »شقبنارية« إىل »الكاف« التي ورد ذكرها 
أّول مّرة خالل القرن Xi ه/ Xvii م وتحديًدا 
يف سنة 1092 هـ/1681م. وبخصوص معنى 
محمد  األستاذ  أشار  األخرية،  التسمية  هذه 
لكّن  »كهف«،  لكلمة  تحريف  أنّه  إىل  الطالبي 
الصخور  بمعنى  كذلك  اللفظ  هذا  ارتباط 
أكثر  يقّربنا  التونسية،  العامية  اللهجة  يف 
 ReinhaRT( دوزي  قّدمه  الذي  التفسري  من 
أصل  من  »كاف«  كلمة  أّن  ذكر  فقد   .)doZY

بربري »ايخف« و جمعها »كيفان« و معناها 
الرؤوس الصخرية البارزة واملرتفعات الوعرة. 
الطوبوغرايف  املشهد  ينسجم مع  وهو تفسري 
تغلب  تلية  منطقة  إىل  ينتمي  الذي  للموقع 

عليها املرتفعات الصخرية الجرداء.

خاتمة

القصرية يف طوبونوميا  الرحلة  بيّنت هذه 
به  نشأت  الذي  املوقع  أهمية  الكاف  مدينة 
اإلنسان  أّن  الثابت  من  إذ  العصور،  عىل مدى 
قد عاش بهذا املوقع أو عىل أعتابه منذ فجر 
التاريخ و هو ما تشهد به اإلشارات التاريخية 
العجيب يف مختلف  لكّن  املختلفة.  األسماء  و 
و  حتى  املدينة،  هذه  حملتها  التي  التسميات 
إن لم تتوّصل إىل إثباتات واضحة حول طبيعة 
بعضها و أصولها، أنّها قد بدأت لوبية/بربرية 
محلية و انتهت كذلك بتسمية من اللغة ذاتها 
حتى لكأّن الطابع املحيل يأبى إاّل أن يكون هو 

الغالب.
البازيليك أو كنيسة القديس بطرس

 أحد أبرز الشواهد عن املسيحية املبكرة ُشيّدت عىل أنقاض معبد وثني قديم  )ق.vم(

نهج القطط: أحد األنهج القديمة بمدينة الكاف
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26 قراءة في كتاب

أقصوصة كمال العيادي " رحاب" مثل بقية أقاصيص 
مجموعته "حومة عيل باي" تربك القارئ ألنها تمزق بعنف 
نحاول  يسرت  مما  أكثر  يفضح  أخالقويا  غشاء  ورشاسة 
جاهدين أن نخفي به ما فينا وما حولنا من عفن . ومما 
املتكلم  بضمري  األقصوصة  وقائع  رسد  اإلرباك  هذا  يكثف 
الذاتية  السرية  قبيل  من  بأنها  البعض  يوهم  .فهذا  املفرد 
وليست عمال تخييليا .وما يغري بهذا االعتقاد جعل األحداث 
تدور ال يف القريوان  بصفة عامة وانما تحديدا بحومة عيل 
باي حيث عاش الكاتب وجعل البطلة من الذين درسوا معه 
النص إىل رضب من  الوهم يحول  بنفس املدرسة .كل هذا 

اعرتاف الكاتب بالسقوط األخالقي ال بل التباهي به.
للبطلة  املغشوش  االسم  عند  الوقوف  يطالعنا  ما  أول 
النماذج  من  الواقع  يف  ألنها  كذلك  نسميها  أن  جاز  إن 
 l'anTi الفاقدة لصفات البطولة والتي تُعرف بالفرنسية ب
عن   " رحاب   " اسم  لخروج   أوال  الغش  ويعود   .héRos

األسماء املتداولة يف الحومة ألنها ليست مأخوذة مثله من 
مثل  األكابر  بنات  إلحدى  يصلح  وهو  املدبلجة  املسلسالت 
وزير أو ملمثلة " صاروخ" .ويعود الغش ثانيا لوجود تقابل 

بني " االسم والرسم" .وتفريعا وتنويعا عىل 
العايل واملربط  االسم   " القائل  الشعبي  املثل 
الشهري والعلفة شعري"  أو " االسم  الخايل" 
النوع  من  مبتكرة  بعبارة  الكاتب  يفاجئنا 
ويقيم  للكلمات  القديم  النظام  يهدم  الذي 
بينها عالقة جديدة : " االسم العايل والصدر 
الخايل" .وسيكون ذلك منطلقا لرسم مالمح 
فيتم  الجسدي  املستوى  عىل   " رحاب   "
إخراجها تدريجيا ال من دائرة اإلناث فحسب 
فخذيها  فمن  البرش.  دائرة  من  أيضا  وإنما 
ألية  تشبه  التي  مؤخرتها  إىل  املشفوطني 
كبش ألباني إىل مقارنة صدرها بصدر سمري 
ولد العمشة الذي هو أكرب منها بثالث مرات 

وينتهي السارد إىل نعتها بجرادة ويجعلها محسوبة خطأ 
مجرد  ليست  األوصاف  أن  والطريف   . الحومة  أبناء  عىل 
كلمات أو نعوت وال تشبيهات عادية ألن الكاتب قلب رضوب 
"مشبها  "رحاب  تكون  أن  .فبدل  املعنى  لتكثيف  املجاز 
أصبحت مشبها به فأصبح بول الصغري عىل الجدار أضعف 
من " رحاب" واللحمة التي يحويها سندويتش هذا الطفل 
أو ذاك أضعف منها .وقد حّولت هذه الصفات "رحاب" إىل 
علم يف رأسه نار فال حاجة لها النفرادها باالسم وتفردها 
العسكري  مختار  عم  والدها  إىل  تُنسب  أن  إىل  بالصفات 

أمها  إىل   وال  العمل  عن  العاطل  الفقري 
يف  الفطري  تبيع  التي  الفطايرية  ساملة 
رمضان. غري أن السارد يعرتف ل"رحاب 
التي تجعلها  بخصلتني: قوة شخصيتها 
ال  كأنها  يقولون  وما  الجميع  تتجاهل 
الدراسة  يف  تفوقها  إىل  إضافة  تسمعهم 
اللغات  مثل  أساسية  مواد  يف  وتحديدا 
والرياضيات حتى أنها بلغت مرة املرتبة األوىل وتم التنويه 

باسمها.
لم يرسم السارد هذه الصورة الكاريكاتورية املضحكة 
من باب الهزء فهي من خلق الله مثلما قال وانما ليهيء 
عن  عبارة  هو  الحكاية  أحداث  يف  مثري  تحول  لحدوث 
مغامرة ستكون بطلتها غري املتوقعة "رحاب" من جهة 
والسارد الذي كان يف الحادية عرشة من عمره أي ما بني 
عليه  اقتحمت  .فقد  أخرى  جهة  من  واملراهقة  الطفولة 
قصعة  يف  يبرتد  البيت  سطح  فوق  وهو  خلوته  بجرأة 
.تجردت  يطاق  ال  الذي  القريوان  لحر  اتقاء  ماء  مملوءة 

برسعة الربق من رسوالها الوسخ ووضعت قميصها فوق 
رأسها وانزلقت فوقه يف املاء. انها عملية اغتصاب مكتملة 
الذي  األركان .ورغم املالبس الوسخة املقززة فإن السارد 
مسخرة   إىل  يحولوه   ال  حتى  الحادثة  أترابه  عن  أخفى 
يعرتف بأن ما ذاقه معها من متعة لم يذقه مع أي إمرأة 

أخرى يف حياته.
جاءت حكاية السارد مع "رحاب " يف شكل اسرتجاع 
حصل قبل  عرشين سنة من زمن الكتابة وهو بذلك يرجعنا 
إىل التسعينات زمن حكم بن عيل .وستعرف الحكاية تحوال 
وأصبح  الزمان  عجلة  دارت  أن  بعد  كامال  انقالبا  بل  ال 
عودته  عند  يجلب  بالخارج  مقيما  باي  عيل  حومة  ابن 
الهدايا والعطور إىل أخواته .وقد نشأ مرة بينه وبني أعوان 
ضابطة  فتدخلت  املستوجب   األداء  حول  خالف  الديوانة 
برتبة عقيد لتسوية الخالف.ال يشء يوحي بأنها هي تلك 
الجرادة ذات املالبس الوسخة  التي عرفها منذ زمن بعيد يف 
صغرها وصغره  وانقطعت عنه أخبارها إذ حل محل تلك 
املالبس زي رسمي نظيف يخطف األبصار بنجومه الالمعة 
.سبحان  مكتنزين  أصبحا  الضامران  واملؤخرة  والصدر 
مغري األحوال .لو لم تعرفه بنفسها ما كان ليتعرف عليها. 
يف  متفوقة  كانت  ألنها  للوظيف  وصولها  يستغرب  لم 
الدراسة وإنما استغرب ما طرأ عىل خلقتها من تغري بدا 
من قبيل العجائب .  وقد بدت "رحاب" الضابطة مهذبة 
لطيفة حافظة للعهد رغم ما عرفته من ارتقاء يف السلم 
االجتماعي حولها من نموذج مسحوق فاقد لكل ما يجعل 
البرش برشا إىل شخص تبدو عليه مظاهر النعمة والوقار 

الباعث عىل االحرتام.
وتبقى نهاية األقصوصة بعد حصول هذا التحول غري 
حقيقيا  ابداعا  يحمل  نص  ككل  قابلة  املتوقع/االنقالب 
كرافعة  التعليم  دور  عىل  التأكيد  أهو   : التأويالت  لشتى 
املتفوقني  من  قدراته  يوظف  ملن  بالنسبة  اجتماعية 
الظروف  تتحدى  التي  الشخصية  بقوة  التنويه  هو  أم 
القاهرة ويخلق املعجزات أم هو تذكري من ارتقوا يف السلم 
االجتماعي ىبرضورة أن ال ينسوا ماضيهم بمنطق "قال 
له وقتاش نولوا رشفة قاله وقت يموتوا كبار الحومة"  أم 
هي الدعوة إىل كرس الحلقة املفرغة التي يدور فيها الناس  
للخروج  سبيل  من  يجد  ال  مضطهدا  مهمشا  كان  فمن 
والجالد  والعبد  السيد  ثنائية  أسري  بقائه  غري  وضعه  من 
والضحية ؟ ف"رحاب" لم تتخلص من بؤسها وانسحاقها 
إال بالتسلل إىل أحد أجهزة الدولة القامعة الحاملة للسالح 
وربما أيضا استغاللها ملا يسمح لها به موقعها من نفوذ.

عمار العربي الزمزمي

 قراءة يف أقصوصة "رحاب" لكامل العيادي

كمال العيادي

صورة تتحّدث

هذه صورة نادرة لمسرح مدينة صفاقس القديم، تحفة 
البلدية  لقصر  مواجها  المعلم  هذا  كان  رائعة،  معمارية 
وتحديدا في زاوية تقاطع شارعي فرنسا وباريس سابقا 
هذا  لكّن  حاليا،  شاكر  الهادي  وشارع  بورقيبة  شارع  أي 
العالمية  الحرب  قنابل  دّكته  الجميل  الثقافي  الصرح 
الثانية دّكا في ديسمبر من سنة 1942 وقد كانت تقام فيه 
الحفالت الثقافية المحلّية واألجنبية، وبعد أكثر من عشر 
 100 قلب  ليحتّل  الحالي  صفاقس  مسرح  شّيد  سنوات، 

متر بمعمار حديث حسب النمط األوروبي...

عن النوري ذويب

مسرح مدينة صفاقس القديم

الشارع الثقافي
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هي  هل  الرغبات؟  تراودها  وهل  تحلم؟  النار  هل 
كائٌن حّي لكّل ذلك؟ ماذا لو اتفقنا عىل أنها تمّر بمراحل 
بعضهما  طرفني  احتكاك  عند  والدة  من  الحّي،  الكائن 
وتموت  تشيخ  ثم  فتيًّة  وتصبُح  تشّب  ثم  ببعض، 

باالنطفاء.
رواية  يف  التعبري-  جاز  إن  الباشالرية-  النزعة  هذه 
بُمالمسة  النار  تحلم  ذلك،  كّل  تكتشف  برجس  جالل 
نيتها كما تظهر  إن كانت  أبداً  نعرُف  ال  لكننا  األشياء، 
لنا، تسبب االحرتاق وربما املوت، لكن األفظع من ذلك 
أنها تسبب التشّوه، تغري املالمح وتصبّها يف قوالب أخرى 

ال نجُد لها تفسرياً سوى عدم القدرة عىل تقبل األمر. 
التي  تلك  فقط  ليست  النار  أن  نكتشف  الرواية  يف 
تشتعل من مادة نفطية أو من مالمسة شعلة صغرية 
كثرية  رؤوس  ثمة  ذلك،  غري  إىل  وما  القش  من  لكومة 
متعددة لها، وأبرز رأس ظهرت لنا مالمحُه ُهنا رأس النار 
التي تشتعل من الداخل، جراء مالمسة فكرة لفكرة، أو 
رائحة لذكرى ما، إنها من أصعب أنواع االحرتاق، ألنها 
تشّوهنا من الداخل، تذيُب فينا كل جميل، وتذوُب فينا 

صربَنا ِلممارسة الحياة عىل طبيعتها دون تكلُف.
وانتهت  باالحرتاق  الرواية  بدأت  وكما 
مع  جولة  يف  معه  يأخذنا  برجس  لكن  به، 
بينَها  يربط  وشخصيات  متداخلة  حكايات 
خيٌط رفيع ابتداًء من خاطر ورحاب وصورة 
أمه املعلقة عىل الجدار التي اجرتّها الحريق، 
لجام  يصّب  عندما  املفاجئ  االنقالب  فنرى 
أوعز  التي  الحّكاءة  شخصية  عىل  ُمخيلته 
انجذابه الغريب نحوها بشبهها القريب من 
مرصاعيه  عىل  الباب  فتح  الذي  وهو  أمه 
أبنائهن  برفقة  يكّن  عندما  األمهات  ملوقع 
حتى بعد الفراق لتخرج إليه عىل شكل حلم 
ال يستيقظ منه إال وقد استعاد ما ضاع منه 
كما  النار  اشتهتها  التي  روايته  الحريق؛  يف 

اشتهت صورة أمه وأكلتهما معا ويظهر ذلك بقوله يف 
ص 208: »أرواح األمهات طيور ال تتوقف عن التحليق يف 
سماواتنا وتتدّخل يف اللحظات التي نصاب فيها بالعجز 

والخسارة«.
القّصاد، العاشق الذي ناَل قسطاً 
وفرياً من النار بُكّل أشكالها، ولعبت 
معه النرد مقابل حياتِه وشغفه يف 
أكثر من محطة، حاول فيها الفرار 
من قدره لكنها دائما ما كانت تصّد 
طريقه وكأنها هي ذاتها قدره الذي 
ال فرار منُه أبداً، ربما كانت تعاقبه 
عىل فعل لم يقرتفُه هو، بل اقرتفه 
آخر يف غابر الحكايات واألساطري، ربما عاقبته بدالً من 
اىل  مصريها  وحول  الشعلة،  رسق  عندما  بروميثيوس 

البرشية.

لكننا أيضا يف لّب الرسد نجُد ناراً أخرى استعرضها 
الكاتب عربَ شخصياته نار الفهم الخاطئ للدين وقولبته 
والتقاليد  والعادات  خاصة  مجتمعية  قوالب  ضمن 
بعد  القصاد  ابن  بإحراق  التسبب  من  بدءاً  الفجة 
والحرام(،  )العيب  كتابه  التوعوية وصدور  محارضاته 
لسان  عىل  ذلك  نرى  وأيضا  متطرفة،  جماعات  يد  عىل 
مع  حواره  أثناء   84 ص  يف  القميحي  محمد  شخصية 
سعدون عندما قال أنا لسُت كافراً يا شيخ، فرد عليه: 
كافر«،  والزاني  كافر  الصالة  وتارك  الخمر  »شارب 
واستعرض ناراً أخرى تأكل مجتمعنا يف عقر قلبه، وهي 
نار اإلشاعة كيف يتجاذبها الناس، وتأخذ أشكاالً كثرية 
وأكرب من حجمها؛ لتصبح كابوساً يقلق راحة الجميع 
يدّل  ما  وجوههم،  عىل  ويهيمون  يتخبطون  وتجعلهم 
بالخرافة  املطلق  وإيمانهم  وفراغهم  هشاشتهم  عىل 
يف  غوالً  »رأيت  املواقع  من  أّي  يف  العقل  تحكيم  وعدم 
القرية... بصوت جماعي وتلقائي قالت النسوة: يا ربي 

سرتك غول«، ص 70.
بني  يفّرق  أْن  برجس  استطاع  أيضاً  الرواية  هذه  يف 
الرواية والحكاية، فما بنَي الرسديِن خط شفاف، عندما 
مع  ليُدخلنا  روايتي«،  اكتملت  »وأخريا  بـ  روايته  بدأ 
الحكاءة يف حكاية ترويها عىل مسامع الفتية املتحلقني 

حولها وخاطر صاحب الحكاية ذاتها.
استطاعت »أفاعي النار« برؤوسها الكثرية أن ترصد 
يف  نعيشها  التي  والعبثية  والفوىض  والتملق  الزيف  كل 
مجتمعات ال تقبل اآلخر بأفكاره وهواجسه واختالفه، 
إنما تفرض ما حفظته دون دراية أو تفقه أو استهجان، 
الرواية،  يف  مشهد  آخر  علينا  ليطل  اعتباطاً،  كانت  بل 
بن  النار يف عيل  اشتعال  أكثر من مشهد  وكان موجعاً 
الذي  الرجل  مشهد  القرية،  يف  املشيد  املنزل  يف  القصاد 
الكتب،  الكتب عرب نافذ منزله خاتما: »كل هذه  يقذف 
إذن  خلل  ثمة  الوحشية،  هذه  بكل  تُجّز  رؤوساً  ونرى 

خلل كبري«.
هنا نسقط من أعىل قمة لنرى العالم بعني الحقيقة، 
واألمن  العدالة  فيها  انقلبت  التي  املوجعة  الحقيقة 

والحقوق وساد العنف والظلم حياتنا.

صفاء أبو خضرة| مراسلة من األردن

جالل برجس

أحالم النار... قراءة يف رواية »أفاعي النار«
للروائي جالل برجس

صورة تتحّدث

في بالكم اللي ملك بلجيكا Léopold II جاء لصفاقس عام 1898؟ 
1898 وفي  1 ماي  وصل الملك للبرط على متن اليخت Clémentina نهار 
في  البلجيكي  والقنصل  الفرنسي  المدني  المراقب  مشاولو  الثنية  شطر 
في  دورة  عمل  العربي  للبالد  طول  دخل  الملك  وصل  وقت  صفاقس. 
االسواق وبعد مشى لدار الجلولي وين لقى في استقبالو القائد الصادق 
الجلولي اللي فرح بيه. و بعد ما ارتاح الملك واصل جولتو ومشى للمدينة 
االوروبية وزار مقر القنصلية البلجيكية ومع الساعتين متاع القايلة عاود 

طلع في اليخت وقصد ربي لتونس.
الملك هذا يعتبر اليوم مجرم حرم للجرائم اللي اقترفها في افريقيا.

عن زاهر كمون

ملك بلجيكا
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ذهن  يف  فكرة  كان  أن  منذ  الكتاب  هذا  أحببت 
صاحبه، بل لعّلني من النّاس الّذين شّجعوا الكاتب 
املدن  عن  بالحديث  مولعون  أنّنا  ذلك  إتمامه.  عىل 
عىل  يتوّزع  إنّما  أدبنا  وأغلب  والعواصم،  الكبرية، 
بلدانا  زار  الذّي  العثماني  األمجد  لكّن  بعيدة.  مدن 
كثرية، وعرف ثقافات متعددة، اختار أن يكتب كتابا 
عن مدينته الّصغرية، وعن تاريخها البعيد والقريب. 
والحّق أّن ما فعله أمر رائع ال أجد له شبيها، فلقد 
بحث يف متون الكتب، وميّز بني الروايات، ونقل ما 
ونقلنا  وثبّته.  فوثّقه  صّح،  وما  ففنّده،  يصّح،  لم 
وجميل  والصور  بالخرائط  موثّقة  رحلة  يف  معه 
بدأت  التّي  البدايات  وإىل  الصبى،  مرابع  إىل  الكالم 
مالمحها يف االندثار دون أن توثّق ودون أن تسّجل 

تسجيال الئقا. 
املجاالت،  بجميع  العثماني  األمجد  اهتم  ولقد 
فلم يغفل عن أمر، فكان عن حّق مرآة مدينة جلمة 
وصنّاجة أخبارها وجامع تراثها املادي وغري املادي. 

الكتاب  هذا  للقارئ  وصفت  ومهما 
فإنّه لن يكتشفه إال بتصفحه وقراءته 
بك  فسيمّر  املكتشف.  املحّب  قراءة 
جلمة  تاريخ  عىل  خفيفا  مّرا  املؤلف 
بني  تسميتها  من  مركزة  وقفات  يف 
إىل  وآثارها،  وموقعها  والخيال  الواقع 
تلك اللمحات عن معارص الزيت وآثار 
الرومانية  والطرقات  البارود  قرص 
فيها.  حصلت  التي  األحداث  وأهم 
عبق  إىل  برسعة  الكتاب  يحملك  ثم 
العادات والتقاليد والجذور، فال يطيل 

لكي ال تمّله، وال يبخس األمور حقها، فيبسط لك 
ما أنت بحاجة إىل التبسط فيه يف عرشين عاما هي 
الفرتة التي يرتكز عليها اهتمام املؤلف، وهو خالل 
االجتماعية  املكونات  مختلف  إىل  بعمق  ناظر  ذلك 
والثقافية والعمرانية والفالحية، ملق عليها الضوء 

يف تفصيل نادر.
والكاتب مغرم بمدينته، عاشق لها، منشغل بها 
انشغاال غري حادث يف الزمن بل قديم، إذ أّن األمجد 
الصغرية  يعرف  أنه  االنطباع  يعطيك  العثماني 
والكبرية عن املنطقة وعن الناس عرشا عرشا وفردا 
عىل  أمور  إىل  وندرة  بذكاء  الكتاب  ويشري  وفردا. 
غاية من األهمية تتعلق مثال بالفرتة االستعمارية، 
خلد  وما  االستعمار،  وسندان  الباي  مطرقة  بني 
تستحّق  اجتماعية  وأوضاع  كوابيس  من  بالذاكرة 
من املؤرخني االهتمام، كما سّجل عنارص عىل غاية 
من الدقة تتعلق بالنضال ومقاومة املستعمر وهي 
معلومات متناثرة يف الكتاب يستعيد بعضها بعضا، 
ويحملك األمجد العثماني يف رفق إىل مواضيع تتعّلق 
بالنشأة مثل بداية التعليم وبداية الرياضة ووسائل 
النقل والزرد، وربما يقوده مبدأ اليشء باليشء يذكر 
إىل ذكر ظرفاء املدينة ومن شاع ذكرهم ومعرفتهم 
التوسع  فكرة  استثمار  أحسن  ولقد  الناس،  بني 
كثرية  أمور  ذكر  يف  أيضا  هو  ليتوسع  العمراني 
متشعبة عن الحياة الثقافية والتعليم واملدرسة األم 

ومركز الربيد وغري ذلك من مظاهر 
التحول. 

الكاتب  أّن  ظنّكم  يف  يذهبّن  وال 
سريّي  وجه  فللكتاب  فقط،  باحث 
يف  حارض  فالكاتب  يخفى،  ال 
يتحدث  إذ  فعليا،  حضورا  كتابه 
بداية  الكتاب، وهي  بدايته مع  عن 
الجميع  فيها  يعرف  وروحية،  جسدية  معارشة 
معرفة حقيقية: الدرابلية والعثامنية وأوالد محمد 
والفريجات والونايسية وأوالد محمود والقواسمية  
وغريهم وغريهم. بل أنّه يتعدى معرفته بحارضهم 
وعروشهم  قبائلهم   تاريخ  الوثائق  عرب  ليستعيد 
خريطة  يبسط  كما  األمازيغية  أصولهم  يف  ويدقق 
والهمامة  والفراشيش  ماجر  والقبائل:  املدن 
وغريهم، مركزا عىل القبائل التي استقرت وشّكلت 
أتركها  النسيج االجتماعي لجلمة اآلن. وهي أمور 
لكم خافية لحني فتح الكتاب واكتشافها، وأنا عىل 
ما  تجنّب  مع  بسطها  يف  الكاتب  طريقة  أّن  يقني 
يرافق طرحها من مآزق هو أسلوب رجل متمّرس 
عرف األمر برّمته، واختار أن يبسطه بإجمال داعيا 
غريه إىل التبّسط فيه بتفصيل أكثر. ويحملنا األمجد 
يف رحلته إىل تاريخ التشجري يف جلمة، وعادات شهر 
أيضا هو  القدر، وهنا  وليلة  الستينات،  رمضان يف 
أن  ينىس  ال  إذ  باليشء،  اليشء  ذكر  يف  لعاداته  ويفّ 
يذكر أمورا مهمة عن التواجد الرببري وعن طبيعة 
األهايل زمن األزمات وعن مواسم الهجرة إىل فريقية 
وعن مهن كثرية اندثرت مثل القرباجي وغريه من 
الحرفيني. وهو ألنّه ال يريد لكتابه أن ينتهي، فإنه 
دانية  قطوفا  الجميل  البحثي  الجهد  هذا  يضّمن 
من حدائق النفس من شعر وقّص وترجمة وأقوال 
ما  وهذا  للكاتب،  قرأت  ما  أجمل  من  عندي  هي 

أدبيا رائقا،  الكتاب خصوصية وطعما  يعطي لهذا 
وهو  مجاله  يف  جديد  أنّه  أعتقد  أمرا  هناك  أّن  عىل 
يف  جلمة  أمامك  يضع  فاألمجد  البرصي،  التوثيق 
أراها ألول مرة،  وأنا من جلمة  أنّني  صور، والحق 
وهذا الرضب من التوثيق مهّم جدا، وعىل الباحثني 
املهتمني أن يجمعوا هذه الصور القليلة مع غريها 
وأن يجدوا طريقة لصيانتها وحفظها. ولقد جمع 
الزمنية  الفرتة  يف  جلمة  ألهايل  صورا  أيضا  األمجد 
التي اشتغل عليها مهتما بمن اعتربهم رجال جلمة 
إىل  بحاجة  فإنه  القصوى  أهميته  عىل  قسم  وهو 
جلمة  مكونات  جميع  إىل  بالنظر  اإلثراء  من  املزيد 
قديما وحديثا، وليت أن عمال طباعيا طموحا تتبناه 
الجهد  ذلك  توثيق  من  يتمكن  مستقبال  البلدية 

الجليل الذّي قام به األمجد العقماني. 
ليست  الكتاب  ملحتوى  املطولة  البسطة  هذه 
تمّدكم  سوف  واملتابعة  القراءة  ولكّن  مدخال،  إال 
باملحتوى الحقيقي، وما يتخّلله من حّب تفيض به 
ولجهود  سلفت،  ولعادات  وللناس  للمكان  النفس 
بناها رجال استمر بعضها وغدا بعضها اآلخر خربا. 
والحديث كّله حديث افتتان وحنني، وارتماء يف زمن 
فوق الزمن، وتمتني للبعد الهووي ولألصل واملنبت، 
وتعميق لصلة اإلنسان بتاريخه الحقيقي الذّي كان 
يستطاب  مكان  يعرفها  ال  ملن  وجلمة  فاعال.  فيه 
فيه العيش، يتذكر أكثر الناس البري والصفصفاف 
قد  والناعورة  اآلن،  ردم  قد  البري  ولكن  والناعورة، 
اّمحت تماما، واندثرت شجرات الصفصاف. لكنّها 
يف  الزمن  محاه  وما  األذهان،  يف  راسخة  تزال  ما 
فال  تضاعيفها،  يف  النصوص  تستعيده  تحّوالته 
به  قام  ما  وهذا  يبقى.  بل  الناس،  بموت  يموت 
األمجد يف كتابة القيّم خري قيام. وإذ يقول البعض: 
»موش فخره، جلمة حاجة أخرى«. فإّن هذا القول 
امتداد  وعىل  اليوم  فجلمة  فعال،  النفس  يبهج 
تاريخها، استطاعت أن تكون رئة من رئات تونس، 
يف الرياضة ويف التعليم ويف الفالحة ويف التجارة ويف 

الثقافة ويف القدرة عىل التالؤم مع املتغريات.
ويف آخر قويل هذا يجدر بي أن أذكر أّن هذا الجهد 
تقف  الظليل،  الوارف  اإلبداع  وهذا  القيّم،  البحثّي 
يف  ورضورتها  الثقافة  بأهّمية  آمنت  إرادة  وراءه 
طيلة  بجهد  وعملت  يوم.  بعد  يوما  يتصّحر  عالم 
سنوات وبإخالص نادر يف غياب أّي توثيق جّدي عىل 
انتزاع املعلومة من األحياء أوال، ومن جميع املصادر 
عىل  والعمل  عليها،  واالشتغال  وترتيبها،  املتاحة، 
نرشها. وهو عمل يدّل داللة واضحة عىل أّن األمجد 
الّذين  العضويني  املثقفني  طينة  من  العثماني 
فعليا،  ليغرّيوا  املواضع  عديد  يف  السلطة  مارسوا 
أّن  أعمالهم  جميع  يف  هّمهم  وكان  أثرا،  ويرتكوا 
الثقافة هي ما يبقى. وهذا الكتاب حلم من أحالم 
األمجد العثماني، وحلم آخر من أحالم هذه املدينة 
ولقد  واالزدهار.  التأّلق  من  املزيد  لها  نرجو  التّي 
الكتاب  صدارة  يف  أكتب  أن  سامي  نرص  أنا  رّسني 
يستحّق  عمل  أنّه  أعتقد  كنت  وإن  الكلمات،  هذه 

اإلشادة والتقدير.

نصر سامي

قراءة يف كتاب »نبش الذات« لألجمد العثامين... 
"مش فخرة، جلمة حاجة أخرى"

األمجد العثماني
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29 قراءة في كتاب

للكاتبة  “سيمفونية شغف” هي مجموعة قصصية  
بوخريص.   زينب  واآلداب  للغة  الثانوي  التعليم  وأستاذة 
عليها   يطغى  نفسية  أبعاد  ذات  واقعية  قصص  وهي  
الزمن الخطي، وال يشء قادر عىل خلخلة األحداث الفعلية 
املرتبة أحيانا  غري األحالم التي تذكر الشخصيات بواقعها 
فكان  الرسدي  املنظور  أما  والتعديل.  الرمز  طريق  عن 
وهي  أربعة قصص  باستثناء  الغائب،  عليه ضمري  غالبا 
، “استتيقيا” و“عطاء  الذاكرة” و”الوتر والظل”  “نوافذ 
صياغة  وتشابهت  قصة.   عرشين  بني  من  ينضب”،   ال 
البيئة  لوصف  املقدمة  تخصيص  خالل  من  القصص 
صياغة  إىل  املرور  ثم  بالشخصيات،  وعالقتها  املكانية 
عن  والكشف  )كان(.  املايض  يف  حصلت  التي  األحداث 

األحداث بالرتتيب. 
وعند توخي الساردة للرسد الذاتي تلجأ إىل  التعبري عن 
الغبار  وإزالة  األخرى  الشخصية  مع  العاطفي  التواصل 
ففي  بالعاطفة.  الرشوخ  وترميم  الخفي،  بعدها  عن 
قصة “نوافذ الذاكرة” التي انتهت بلحظة عاطفية قوية. 
باستعادة الهدوء وتوازن الشخصية.  فبعدما كانت املرأة 

للمآيس  النعكاس  كوحش  الرجل  ترسم 
تغري  مغتصب  رجل  فيها  تسبب  التي 
تعاطفه  الحبيب  يف  وجدت  حني  رسمها 
معها. أما الرسالة الضمنية من وراء هذه 
القصة فاالبداع قد يكشف الرشور إذا كان 
املبدع يعيش يف عالم متوتر غري آمن،  وقد 
يكشف الجمال اذا ارتوى بارشاقات القلب 

والتجاوب الوجداني. 
الكاتبة  فيها  تتوخى  التي  القصص  يف 
والراوي  الغائب  الضمري  خالل  من  الرسد 
من  القصصية  الشخصية  تكشف  العليم 

خالل سلوكها الخارجي 
بداية  منذ  وظفت  “شيماء”  قصة  يف 

لشخصية  للرتميز  ومكوناته  املكاني  الفضاء  القصة 
شيماء “ عىل سفح جبل تقع قرية صغرية، وارفة األفياء، 
تتعاىل فيها أشجار الرسو السامقة يف زهو وكربياء” ، هي 
شجرة  تعلو كلما نمت شخصيتها بتلقائيتها وجنونها، 
فهي منذ طفولتها تعادي الدمى وتكره ان يشكل شعرها 
عىل شكل ضفرية، قصت شعرها وبعثرته واندمجت  مع 
الغجر حني حلوا بقريتها، ورقصت  معهم،   ثم التحقت  
فالشابة   ، الطفلة  قريتها.   بمغادرة  هموا  عندما  بهم 
املتمردة غري املبالية بالعقاب جعلت القارئ يعيش معها 
وراء  يلهث  صار   وأنه  حتى  وتصاعدها  األحداث  توتر 
ركضها املجنون ويحاول معرفة السبيل الذي ستسلكه. 
فما هو متوقع من الشخصية عدم اإلذعان لقيم القرية 
القراءة  وترية  ترسيع  إىل  يدفع  ما  وهذا   ، االم  وأوامر 
لتتحول الخاتمة اىل حدث مفصيل تفيض إليه كل األحداث 

يف القصة…  
وتميزت قصة “ ثورة الشك”  بحاالت اختالل عاشتها 
الزوجة لم تحل منذ الوضعية األوىل، فما أن تحل العقدة 
يف القصة تظهر عقدة أخرى، وكأن الشخصية بشكوكها 
إىل حبكات .  الحبكة  أي حل حولت من  إىل  غري مطمئنة 
التخمني ويمتد  إىل  الذي ال يفيض إىل حل ينتقل  االشكال 
العالقة لم  الالوعي.  اضطراب  الحلم فهو منغرس يف  إىل 
تجد لها الزوجة إجابة مقنعة،  هل سبب الفتور العاطفي 
الذي  الخفي  باملرض  مرتبط   الزوج  يبديه  صار  الذي 
القصة  انتهت  هل  الشفاء،  بعد  به  صارحها  ثم  أخفاه 

عنه  للسؤال  بيته   يف  زميلته  بظهور 
رغم محاولة اقناعها بأنها عالقة زمالة 
األزمة  حلقات  تتواصل  بل  واخوة؟! 
وهي ترى االسورة الذهبية التي اقنعها 
اختيارها  منه  طلب  املدير  بان  زوجها 
جديد  من  القصة  تتشابك  لزوجته، 
لتستدرج الزوجة هذه املرأة وتعرف أنها 
زوجة املدير الذي تويف، بل تتواصل الشكوك اىل الدرجة التي 
تخيلتها يف عالقة مع زوجها حلما. إذن ارتبطت مجموعة 
العقد يف القصة باضطراب الزوجة وعدم وصولها إىل حالة 
أكثر  القصة النفتحت عىل وضعيات  ثبات، ولو تواصلت 
تعقيدا لن تفيض إىل حل. وبذلك ال يعني الساردة البحث 
من  الشخصية  هذه  تعيشه  ما  يعنيها  ما  بقدر  حل  عن 
انعطافات هي بمثابة الشقوق التي تحول وجهة الحدث 

نحو التأزم …
الشخصية  الكاتبة  ثبتت  حيث  “مفارقة”  قصة  يف   
تعديل   بأن  للقارئ  أشارت  املقدمة  يف  املكاني  الفضاء  يف 
غرفة  يف   ”، الواقع  ثقوب  رتق  امكانية  ممكن  الحدث 
قميئة متداعية أركانها، تطل عىل حي بائس، تطفح من 
عفونة ظاهرة للعيان وأخرى كامنة، جلست ترتق جراحا 
أثخنتها كما يرتق ثوب بال”. وبدون أي رصاع أو حبكات 
لها  اآلخرين  رؤية  املرأة مصريها من خالل  تقرر  فرعية 
واالحتقار،  الرتذيل  نعوت  خالل  من  عليها  وحكمهم 
الشخصية تساهم يف هذا االنحدار لتشتغل يف ملهى لكنها 
التي  جارتها  امللهى  عامالت  عىل  املرشفة  ان  تكتشف 
تعريها بالرشف.  فكانت الخاتمة هي اسقاط ما اسقط 
عليها ، فتنعكس الشخصيات يف مرايا الحقيقة.. الجميع 
الخاتمة تضمد  بمثل هذه  الطهارة.  ادعوا   وإن  مذنبون 
املراة جراحها وتربر االتجاه الذي سلكته لتعرب عن عفن 

الواقع ونفاقه وسقوط قيمه…
تكشف عن جوانب  ألنها  نسوية  القصص  وتعد هذه 
املرأة يف املجتمع وتربز مكامن االضطهاد  كثرية تعيشها 

تتأمل  واجمة  الذاكرة”  “نوافذ  قصة  يف  فهي   ، والقهر 
األفق بقلق وال خالص لرشوخها غري طبيب نفيس محب 
غربة  تصور  “انعتاق”  قصة  يف  الحياة،  مع  يصالحها 
لتنتهي  حسابها  عىل  ذاته  يريض  تشكييل  فنان  زوجة 
أطره  خارج  واقع  عن  والبحث  لوحته،  بتمزيق  الرحلة 
التي رسمها لها. ويف قصة “قبس من ضياء” تمرر رسالة 
نقدية ملجتمع يرفض االختالف ويقيص ذوي االحتياجات 
إىل  وترعاه  عليه  تحافظ  األم  ولكن  رحمة  بال  الخاصة 
عىل  قادرة  عقلية  ورجاحة  ناضجة  ثمرة  يستحيل  أن 
نظر”  “وجهة  قصة  يف  الفكرة  نفس  وجسدت  التفوق.  
فالفتاة التي لم ترسد درسها يف االمتحان وتوجست من 
إعمال عقلها،  تفوقت من خالل  أنها  تبني   ، الصفر  عدد 
ويف قصة “ثورة الشك” تجسد شكوك زوجة تجاه زوجها 
من  تجعل  أمل”  “خيبة  ويف   ، بينهما  العالقة  فتور  بعد 
وتغريت  نفسها  اهملت  التي  املتزوجة  املرأة  شخصية 
قصة  ويف  زوجها،  من  نفور  محل  الجسدية  تركيبتها 
لقيم  الخضوع  ورفض  التمرد  مظاهر  ترصد  “شيماء” 
قصة  ويف  واالختالف،  الحرية  تجهض  محافظة  بيئة 
كان  الحضيض مهما  إىل  النساء  تنتهي حياة  “مفارقة” 
متعفنة،  بيئة  يف  الخيبة  ليتقاسمن  االجتماعي  وضعهن 
اخبار  لتتبع  األقالم  بـ  الزج  يتم  “استيطيقا”  قصة  ويف 
جعل  مما  الخالقة  اإلبداعات  وترفض  التافهة  النجوم 
الصحفية تطلب االستقالة، يف قصة “أمل” تموت الزوجة 
الشابة وال يقدر زوجها عىل عالجها وتأتي اإلعانة متأخرة 
من طرف املسؤول عىل الجهة الذي أجل وعوده اىل بداية 
تستمر  ال  شجن“  “نغمات  قصة  ويف  االنتخابية.  الفرتة 
الحياة بني الزوجني إال من خالل صور الذاكرة فقد تويف 
الزوج ولم يرتك غري أصداء املايض. كما تصور من خالل 
التي  الوردية  واألحالم  الخادعة  الخياالت  “رساب”  قصة 
“دروب  قصة  يف  املرأة  مآيس  وتتكثف  طويال..  تستمر  ال 
معاناتها  لترسد  وطلقها  زوجها  سافر  بعدما  دعشاء” 
لتعيش  الباطلة  واالتهامات  التحرش  من  عانت  خادمة 
القصة  لتنتهي  الشاق  والعمل  والعزلة  واملرارة  الظلم 
غري  معها  يبقى  فال  الفالحة  عامالت  شاحنة  يف  بحادث 

ابنها الذي تعبت وضحت من أجل تربيته وتعليمه. 
فهو  الرجل  يعيشها  أخرى  عوالم  هناك  املقابل  ويف 
سيايس  حزب  صاحب  إىل  أخرى  بالد  اىل  والفار  املتمرد 
قصة  يف  للمرض  املتحدي  وهو  مفقود”،  “حلم  قصة  يف 
يف  والعامل  دراسته  يف  املتفوق  وهو  عشق”،  “ترنيمة 
عيارات  حتى  “وفاء”  قصة  يف  بجهد  الخصب  حقلة 
النار الطائشة التي أصابته كعيون حاقدة  عند احتفاله 
بتخرجه منحته حياة ثانية… ويف قصة “عطاء ال ينضب” 
يجد الطفل اليتيم نفسه مسنودا من أهل القرية فمعني 
أنفه”  أبدا. ويف قصة “لص رغم  الخري عندهم ال ينضب 

فهو لن يكون لصا اال ألنه عجز عن تسديد ديونه. 
ورغم إثارة هذا الكم من هموم الشخصيات والتوغل 
فإنها  أحيانا  والزهو  والقلق  واأللم  الضيق  لحظات  يف 
أنها  رغم  الحياة  يف  مهمة  النعطافة  العنوان  خصصت 
تتوسط الدائرة العبثية، وذلك يف قصة “سمفونية شغف” 
كانت شغف تحلق يف عالم الحلم الشفاف تعاند اإلعفاءات 
عىل  زحف  الذي  الخبيث  املرض  تقدم  رغم  باملوسيقى 
أن  بوخريص”  “زينب  الكاتبة  إليه  هدفت  فما  جسدها. 
تعدد هموم املرأة وأن تقلص هموم الرجل، ولكنها حاولت 
بهجة  خالل  من  بالحياة  والتشبث  الحلم  رس  تقطر  ان 

الروح املنطلقة  عرب الفن.

هيام الفرشيشي

“سيمفونية شغف” لزينب بوخريص 
قصص نسوية  تستدعي هبجة الروح رغم املآيس

زينب بوخريص

الشارع الثقافي
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فعاليات  انتظمت  القراءة  نسائم  شعار  تحت 
املهرجان الوطني ملصيف الكتاب يف دورته 29 الذي 
تنظمه إدارة املطالعة العمومية تحت ارشاف وزارة 
الشؤون الثقافية. وعىل امتداد شهر تقريبا شهدت 
والساحات  والجهوية  العمومية  املكتبات  فيه 
حركية  والشواطئ...  املفتوحة  والفضاءات 

مختلفة.
التظاهرات  أكثر  من  الكتاب  مصيف  يعترب 
جذور  وتعمق  بالكتاب  تحتفي  التي  الثقافية 

التواصل بينه وبني محبيه يف كل مكان.
املكتبات  انفتاح  عىل  للتأكيد  فرصة  فيكون 
والخروج  الخارجي  محيطها  عىل  العمومية 
الفضاءات  إىل  الضيق  الجدران  بالكتاب من فضاء 

املفتوحة واتاحته للمواطن أينما كان.

أمينة المكتبة العمومية مدينة 
الثقافة  الشاذلي القليبي

جميع  ادماج  هو  التظاهرة  هذه  من  الهدف 
،الخروج  الثقافية  الحياة  يف  العمرية  الفئات 
عىل  باالعتماد  العمران  مناطق  خارج  بالكتاب 
واملتنقلة  منها  القارة  العمومية  املكتبات  شبكة 
كذلك الخروج بالكتاب ببعض املؤسسات العمومية 
االحتفاء  أجل  من  والسجون  كاملستشفيات 
الجمهور  وبني  بينه  التواصل  وتعميق  بالكتاب 

القراء. 
هو  التظاهرة  هذه  يف  االستثناء  يكمن  كما 
وتحديدا  الثقافية  للساحات  بالكتاب  الخروج 
القليبي  الشاذيل  الثقافة  بمدينة  املسارح  بساحة 
الثقافية  الحياة  العمرية يف  الفئات  وادماج جميع 
مخصصة  وعروض  ورشات  تقديم  خالل  من 
لألطفال وحلقات حوار وورشات للشباب والكهول 
تقديم  خالل  من  الشبان  باملبدعني  واالحتفاء 

وتوقيع كتبهم. 
ودعم  القرب  ثقافة  التظاهرة  هذه  تحقق 
يف  املدني  املجتمع  ترشيك  خالل  من  الالمركزية 
مشاريع و برامج إدارة املطالعة العمومية الرامية 
إىل تنمية الرغبة يف املطالعة والقراءة كذلك اعتماد 
وهو  والثروة  النمو  بيانات  ضمن  القراءة  مؤرش 

مقياس عاملي يرغب املستثمرين. 
وطني  مهرجان  هو  الكتاب  مصيف  مهرجان 
تتنافس فيه املكتبات العمومية عىل تقديم أفضل 
وتقريب  املطالعة  يف  للرتغيب  والربامج  العروض 
هذه  وتعترب  االجتماعية  الفئات  لجميع  الكتاب 
هدف  حققت  التي  الدورات  أروع  من  الدورة 
توصيل الكتاب و الرتغيب يف املطالعة يف كامل تراب 

الجمهورية التونسية.

مديرة المكتبة الجهوية بقبلي 
انطلقت أنشطة املكتبات العمومية بوالية قبيل 
 2022 أوت   19 يوم  إىل  17 جويلية وتواصلت  يوم 
املنتزهات،  غرار  عىل  املفتوحة  الفضاءات  لتزور 
احتفالنا  يميز  وما  الواحات...  الكربى،  الساحات 
بمصيف الكتاب يف والية قبيل هو الخروج بالكتاب 
غرار  عىل  والصحراوية  الحدودية  املناطق  باتجاه 
شهدت  التي  بالدبابشة  الصحراوية  املنطقة 
الفئات  كل  حرضها  مختلفة  وأنشطة  عروض 

العمرية من كافة القرى املجاورة.
ويف نفس السياق كانت لنا أنشطة مختلفة يف 
العديد من املناطق البعيدة عن املكتبات العمومية 
)قرية  غرار  عىل  وللثقافة  للكتاب  واملتعطشة 

تلمني، البليدات، املنصورة، نقة...(
وقد تنوعت فقرات هذا املصيف لتغطي مختلف 
العمران  مناطق  داخل  السكانية،  التجمعات 
فدخلت  املتنقلة،  املكتبة  مع  باالشرتاك  وخارجه 
للتعريف  املنازل  أبواب  وطرقت  السكنية  األحياء 
باملكتبة والكتاب وتقديم حصص للمطالعة وكذلك 

للحكي من خالل القصة.
كما اشتغلنا عىل املطالعة العائلية ودور األرسة 
الناشئ  عند  والقراءة  املطالعة  عادة  ترسيخ  يف 
الصغري، من خالل انطالق مسابقة تحدي القراءة 
بني األم والطفل بمنطقة البليدات الذي تواصل عىل 
مدى ثالثة أيام وتّوج فيه املشاركون بجوائز قيمة 

للتشجيع عىل املطالعة
بمزجها  تميزت  املصيف  أنشطة  تنوعت  والن 

بني تعبريات ثقافية مختلفة فإنها تسقي دائما من 
الكتاب وإليه ، فكان الكتاب حارضا بقوة خاصة 
من خالل اللقاءات األدبية والورشات التي تمحور 
ورشة  وأهمها  واملطالعة  الكتاب  حول  موضوعها 
الكتاب العمالق.، فكانت بذلك هذه الدورة متميزة 
من  نجاحها  ملسنا  وقد  املقاييس  بكل  واستثنائية 
خالل االقبال الكبري والتفاعل الرائع من املواطنني 
الهدف  حققنا  قد  بذلك  ونكون  الكتاب،  حل  أينما 
األول واألسايس من هذه التظاهرة وهو نرش ثقافة 
بناء  روافد  من  رافدا  باعتبارها  والكتاب  املطالعة 

االنسان.

أمينة المكتبة العمومية بطبربة 
املشغل  عمق  تالمس  مميزة  جد  تظاهرة  هي 
اإلجتماعي ، الثقايف ، الرتبوي وحتى اإلقتصادي ) 
باعتبار تحريك عجلة الناشطني املحرتفني يف املجال 
رشائح  لكل  جامعة  أهدافها،  يف  راقية   ).. الثقايف 
اإلبداع  بني  تراوح  أنها  القول  نستطيع  املجتمع، 
واإلمتاع واإلفادة، حيث انطلقت فعاليات املهرجان  
جمع  األنوار  مرسح  لجمعية  تنشيطي  بعرض 
املدرسة  تالميذ  توىل  كما  والتنشيط  الحكاية  بني 
بعنوان  مرسحي  عرض  تقديم  الدخيلة  االبتدائية 

ايثار بتأطري من املربية سناء الجاليص ...

مديرة المكتبة الجهوية سوسة 

الهدف من هذه التظاهرة هو اكتساح الفضاء 
العام و افتكاك و منافسة املهرجانات االخرى لكن 

يف مجال الكتاب والرتغيب يف املطالعة.

تصوري أن هذه التظاهرة هي ثقافية اساسا 
لكنها سياسية و اجتماعية اذ نجد عديد االنشطة 
واملنظمات  الجمعيات  بني  التشاركية  مبدأ  تكرس 
وهذا العمل يتطلب معرفة و عمق للواقع واملجتمع 
أهم  التظاهرة  نجاح  لضمان  دؤوب  وعمل 
الورشات هي زيارة معهد علوم البحار باملنستري.. 
بأهمية  تحسيسهم  و  االطفال  من  مجموعة  مع 
املحافظة عىل البيئة مثال السالحف البحرية وكل 
األلعاب  ورشة  املجال  نفس  يف  تقريبا  الورشات 
البحرية تعمل تقريب املواطنني من املكتبة تنظيم 
سهلول  العمومية  املكتبة  بني  مشرتك  مصيف 
تقديم  سوسة،  حمام  بشاطىء  كندار  ومكتبة 
بعض القصص العاملية بطريقة مرسحية راقصة 
جديد  شكل  يف  الكتب  تقديم  العامة  الساحات  يف 
حتى ال يحّس القارىء  بامللل فضال عن استقطاب 
األسايس  الهدف  وهذا  املواطنني  ممكن  عدد  أكثر 

من تسمية مهرجان مصيف. 

مديرة المكتبة الجهوية بتوزر 
نوعية  تظاهرة  الكتاب  مصيف  تظاهرة 
عن  تختلف  ألنها  نوعية  وضخامة  وعريقة 
رشائح  لجميع  بشموليتها  االخرى  التظاهرات 
فيه  تربمج  املكتبات  أسوار  خارج  تقام  املجتمع 
من  الثقافية  التعبريات  بمختلف  األنشطه  عديد 
الكتاب وإىل الكتاب سواء كانت مرسح، سينما أو 
للكتاب  الهدف منها عودة  يدوية  براعات  أو  رسم 
يف  ثابتة  ثقافية  كممارسة  املطالعة  عىل  والتأكيد 
مجتمعنا واعطاء املكتبات دور الرياده كقوة فاعلة 
ونجاحها  االستمراريه  ضمنت  النها  محيطها  يف 
وتطورها من سنة لسنة ونحن اليوم أمام برمجة 
وجميع  املكتبات  جميع  فيها  انخرطت  ثرية 
الفضاءات العمومية حتى الرشيط الحدودي ومن 
املناطق  الثقايف لسكان  التمكني  هنا حققنا هدف 
والالمركزبة  القرب  سياسة  ودعمنا  الحدودية 

الثقافية.
هذه  تميزت  للمكتبات  الجهوية  الربمجة 
كل  نالمس  ان  حرصنا  حيث  كبري  بتنسيق  السنه 
الفئات العمرية بتقديم ورشات ترغيب يف املطالعة 
اختالف من مكتبة ألخرى وتختلف ايضا باختالف 
امكنة تطبيقها سواء كانت يف املنتزهات العمومية 
التجارية  الفضاءات  يف  أو  السكانية  األحياء  يف  أو 
نهمل  لم  كما   املواطن  وجد  اينما  تواجدنا  حيث 
النخبة املثقفة ايضا من التعرف عىل آخر اصدارات 
الشعرية  االمسيات  الجهة من خالل  كتاب وادباء 

ومجالس االدب والفكر .

فاخر بن سعيد

مديرة املكتبة الجهوية بقبيل سماح 
مرسيط

مديرة املكتبة الجهوية سوسة فاتن 
بن عبد الله 

مديرة املكتبة الجهوية توزر معايل 
الشتيوي

أمينة املكتبة العمومية
مدينة الثقافة أسماء الرياحي

أمينة املكتبة العمومية طرببة 
سماح ماكني 

مكتبات عمومية جهوية من كامل اجلمهورية
تنّشط مصيف الكتاب

من نشاط املكتبة الجهوية توزرالشتيوي

متابعات
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حدثني السيد أحمد الهادي بن حميدة بكل لوعة عن حكاية 
القصور  ساحة  ازدانت  األيام،  تلك  يف  مدنني.  بوالية  الڤصور 
مهرجان  بمناسبة  أقيمت  التي  املرسحية  العروض  من  بعدد 
ترى  دموعها  كانت  الڤصور  ولكن  بمدنني.  التجريب  مرسح 
زين  الذي  األلوان  وهج  ورغم  املنبعثة،  املوسيقة  صخب  رغم 
جدرانها. اعتىل وجهها حزن عميق، كأنها استغلت فرصة العبق 
املرسحي لتعرض حكايتها عىل الحضور. كنت برفقة مرسحيني 
بعرض  املهرجان  افتتاح  تم  األول،  اليوم  خالل  ومرسحيات. 
اختار  وقد  زقروبة،  كيالني  للمخرج  تسري«  »قافلة  فرجوي 
الڤصور مكانا للعرض، رغبة منه يف التعريف بالرتاث الحضاري 
للجهة، وكذلك  للتحسيس بمدى الوهن واالهمال اللذين صارت 
»مريّض«  عرض  فهو  الثاني  العرض  أما  الڤصور.  عليهما 

للمخرج املرسحي وليد الخرضاوي. 
ترويه  الذي  هذا  حزن  أي  تساءلت  قريب،  ظل  يف  جلست 
بألوانها  وأستمتع  أزورها  كنت  التي  وأنا  اليوم،  الڤصور  يل 
شهقة  الهادي،  السيد  عيني  يف  ملحت  األعياد.   أيام  ورائحتها 

يخفيها، فسألته قائلة:
-عم الهادي، يبدو أنك تحمل قصة هذا الڤرص بكل تفاصيلها، 

هل لك أن تروي يل القليل منها؟
فرّد عيل: 

-ايه يا ابنتي، لوال تضحياتنا لصارت القصور مرتعا للفساد.
-كيف ذلك؟ حدثني أرجوك؟ لقد تركتها مزينة ملونة، حافلة 
ما  وصوب.  حدب  كل  من  السياح  يزورها  واألنغام،  باألهازيج 

الذي حدث يف غيابي؟
منذ  دخلتها    ،1968 سنة  من  بدأن  الڤصور  مع  -حكايتي 
معروفة  مدنني  كانت  لقد  اليوم.  اىل  أغادرها  ولم  التاريخ  ذلك 
كنت  املدينة.  وسط  مبنية   « الڤصور   « كلهل  »بالڤصور«، 
تعليمي  وازاول  قابس،  طريق  الزيتوني،  حّي  يف  أقطن  صغريا، 
السوق  قبالة مقهى  الحرازي،  االبتدائي بمدرسة قرب مصبغة 
الصعود  الحق، يشجعني عىل  البلدي. كان معلمي لحسني عبد 
اىل الڤصور، فكنت أصل اىل الطابق الخامس والسادس. وخالل 
»ڤرابيله،  قديمة،  أدوات  عىل  أعثر  كنت  طوابقه،  يف  جوالتي 
عتيق  ماهو  كل  بجمع  فأغرمت  قديمة،  زلفة  مكحلة، قصعة، 
وأنا مازلت يف السنة الرابعة والخامسة ابتدائي. كانت »الڤصور« 
وقد  البلدي،  املجلس  لقرارات   تبعا  مرة،  كل  يف  بالهدم  مهددة 

باملعهد  الرياضيات  )أستاذ  بلهوشات  الهاشمي  لألستاذ  كان 
فقد  الهدم.  من  الڤصور  انقاذ  يف  أساسيا  دورا  بمدنني«  الفني 
كانت التعاونية الفرنسية وقتها، تدرس معه باملعهد نفسه، وقد 
تصدوا معه ضّد من أرادوا الهدم، وتم انقاذ ثالثة ڤصور من قرار 

الهدم البلدي، بعد قرار املسح. 
ويواصل عم الهادي رسد الحكاية، متذكرا صخب الجمال الذي 
كان يهز أيام السبت واآلحاد: كانت نهايات األسبوع تمّر وسط 
الحلفاء،  الڤصور بأحرصة  أجواء منعشة، يزدان وسط ساحة 
وتتواصل السهرات لساعات ُمتأّخرة من الليل وسط عبق تراثي 
تأسيس  بلهوشات  الهاشمي  األستاذ  اقرتح  ذلك  بعد  نادر. 
نادي، فتم فتح الغرف عىل بعضها البعض، وكان الفضاء ُمزيّنا 
ترميمه  يف  التعاونية  وساهمت  والعريقة.  القديمة  التحف  بكل 
عىل  يحرتق  الذي  العربي،  بالجبس  الصحيحة،  طرق  بواسطة 
الحطب أو بالُجّلة )فضالت املاشية(.  لكن ما راعنا اال أنه سنة 
1969، قامت عنارص من معهد الرتاث )فرع صفاقس(، أغلقت 
الطرق  يتبع  لم  الرتميم  ولكن  الڤصور،  ترميم  بدعوى  النادي 
بواسطة  مغلوطة  تتم  الجبس  احرتاق  عملية  فكانت  السليمة، 
أوراق الكرطون، وصارت حالته كارثية، وتداخلت أموره، ثمة من 
يرمم بنفسه، بواسطة االسمنت، وتتدخل عنارص أخرى هدينة 
عىل البنية األصلية الڤصور، فال تتناسب الرتميمات العشوائية 
ال مع هندسة القرص وال مع جماليته وأصوله الرتاثية العريقة. 
وزراء   4( تتالت  الوزارية  الزيارات  أن  ذلك،  من  واألغرب 
ثقافة(، ولم تُفرز اال وعودا شفوية، ثمة وزير ثقافة وعدنا بمبلغ 
600 مليون ألجل القيام بعمليات الرتميم واإلصالح  مايل يناهز 
والصيانة، ولم يحصل من ذلك يشء. زارنا وزير السياحة السابق 
السيد روني الطرابليس، ووعدنا بربمجة رحالت سياحية، وربط 

الڤصور بشبكة املسالك السياحية املربمجة، ولم يحدث ذلك. 
ولكني  بالڤرص،  مرت  كثرية  أوجاعا  الهادي  عم  يل  روى 

عاهدته أال أروي اال ما أراد، وال يمكنني أن أنىس لوعته وحرسته، 
وقد دمعت عيناه عىل زوال واندثار تاريخ كامل أمامه. 

بيعها  وقع  األثرية  القطع  أغلب  القرص؟   من  بقي  ماذا 
اجتهدت  أما عني  فقد  السطو عليها.  أو وقع  بأسعار زهيدة، 
ليظل القرص شامخا، عندي ثالث غرف، ازينها بكل القطع التي 
جمعتها، إني ال أكسب ما يجعلني مرتاحا، ولنا رضائب أثقلت 
ظهرنا، لم يتم طرحها حتى بعد أزمة كورونا. فقد صارت الحركة 
وبائعي  الحرفيني  أغلب  ألن  تماما،  مشلولة  بالقرص  التجارية 
ما  واستخالص  ديونهم  سداد  من  يتمكنوا  لم  وغريها،  الزرابي 
عليهم من رضائب، فقرروا البحث عن موارد رزق أخرى. وسط 
تهميش ممنهج، ترتاجع الصناعات التقليدية، اتلفت العديد من 
املهن ومن الحرف النادرة، ويف غياب االعفاء من الرضائب، وأمام 
عدم التمتع باملنح التشجيعية، صار القرص مرتعا للمنحرفني، 
غرف مغلقة، أضواء منعدمة، وقد جابهنا كل املصائب واملشاكل 
ال  حتى  الڤصور،  عن  فدافعنا  بمفردنا،  وغريها  الكورونا  زمن 

يتحول اىل مرتع للفساد. 
كان عم الهادي متحرسا، ملتاعا، ولكنه مازال يحدوه األمل 
واملعهد  الرتاث،  عىل  واملحافظة  الثقافة  وزارة  تلتفت  أن  يف 
ندعو  كما  الحضاري،  املعلم  بهذا  االهتمام  اىل  للرتاث  الوطني 
وزارة السياحة اىل برمجة الڤصور يف املسالك السياحية املقدمة. 
وبرمجة  الحضاري،  املخزون  هذا  ثراء  إىل  النظر  لفت  من  البّد 
ساحته،  وسط  واملرسحية  الثقافية  والتظاهرات  املهرجانات 
مشعا  املقام  هذا  يظل  وحتى  الجماعية،  الذاكرة  لنبض  احياء 

وسط الوطن وخارجه. 
عم الهادي، فنان بالفطرة، تعلم منذ طفولته، جمع التحف 
ملقاة  عليها  يعثر  أو  رشاء  أو  بحثا  عليها  يحصل  الفريدة، 
من  ومتنوعا  هائال  كما  بالقرص،  غرفه  يف  يجمع  بها،  فيهتم 
جمالية  وفق  وترصيفها  تلميعها  عىل  حرص  األثرية،  القطع 
مخصوصة، كما جعل من منزله، متحفا خاصا، جمع فيه كل ما 
يهم ادوات الرحي والصوف وغريه من الحرف التقليدية، علقها 
الهادي،  عم  وحمايتها.   رعايتها  عىل  ويحرص  فائقة،  بعناية 
فنان عصامي، ترى الفن منقوشا يف يومياته، وحكاياته، ورغم 
تقدم العمر، اال أنه ال يستطيع التخيل عن هوايته، ورغم ضعف 
املردود الذي يحصل عليه، فإنه مازال مرصا عىل أن يظل القرص 

شامخا، تنفتح أبوابه للزائرين عىل مباهج الفن والحياة. 

في انتظار تدخل وزارة الثقافة والمعهد الوطني للتراث :

»عم اهلادي« يروي قصة ضياع »قصور« مدنني...
د. فوزية ضيف هللا - جامعة تونس المنار
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الكتب  عن  التساؤل  األديان  يف  البحث  يثري  ما  عادة 
والنصوص املقدسة، ما يعكس العالقة الوثيقة بني الدين 
والنص. ويف ظني لم يعد يخفى عن الباحث يف الشأن الديني 
»الديانة  بــ  يعرف  ما  أو  العاملية  الديانة  قضية  حديثا 
من  اإلبراهيمي  الثالوث  مزج  عىل  اإلبراهيمية«املنطوية 
اليهودية واملسيحية واإلسالم. ولنئ كان مصطلح »األديان 
اإلبراهيمية« ابتداعا إسالميا  عىل غرار »أهل الكتاب«، فإنه 
ومنذ منتصف القرن املايض بدت رمزية النبي إبراهيم مثار 
بحث لدى املؤرخني، لتستحيل الديانات اإلبراهيمية منذئذ 
إىل قسم درايس مستقل يف األواسط األكاديمية، خصوصا 
األمريكية  اإلدارة  قامت  متى  الجديدة  األلفية  فجر  مع 
بإنشاء »برنامج أبحاث دراسات الحرب والسالم« وأرسلت 
جامعة  طريق  عن   2000 سنة  الباحثني  من  مجموعة 
هارفارد إىل منطقة الرشق األوسط الختبار فرضية وضع 
مختلف  ألصحاب  شاملة  دينية  كتوليفة  إبراهيم  النبي 
العربي- للرصاع  سلمي  حل  عن  منهم  بحثا  الديانات 

املشرتك عادة ما يكون بحثا عن  اإلرسائييل. فالبحث عن 
إىل  حّلها  مهمة  تُوَكل  قد  التي  األزمة  هذه  ما،  ألزمة  حل 

مرجعية روحية واحدة متمثلة يف شخص النبي إبراهيم. 
الله  نبي  إىل  نسبة  هي  الدينية  داللتها  يف  اإلبراهيمية 
من  وغريها  واإلسالم  واملسيحية  فاليهودية  إبراهيم، 
األصل  يف  هي  إبراهيمية  أديان  بأنها  توصف  التي  األديان 
تبقى تربير هذي الصفة يف إيمانها بنبوة إبراهيم، وانحدار 
جميع أنبيائها من نسله. وأما يف االستعمال الحديث فبدت 
أن  إذ  الدينية،  الداللة  تأخذ داللة متباينة عن  اإلبراهيمية 
إبراهيمية تجمع اإلبراهيميني كما هو  الحديث عن ديانة 
األقل:  عىل  شكلني  يفرتض  البحثية  األواسط  يف  مطروح 
إىل  ومضمونا  شكال  بنا  ستعود  الديانة  هذه  أن  هو  األول 
أمام  أننا  هو  والثاني  إبراهيم،  يف  املتمثلة  االلتقاء  نقطة 
محاولة شبيهة بالهروب إىل األمام وهي صهر هذه األديان 
وإلغاء الخالفات القائمة بينها والحفاظ فقط عىل القيم 
قّلتهم-  –عىل  الباحثني  جل  يرجحه  ما  وهو  املشرتكة. 
ريب  وال  املصطلح.  هذا  حدود  عىل  الوقوف  حاولوا  الذين 
جينات  ذي  صميمه  يف  اإلبراهيمية  الديانة  مرشوع  أن 
الدينية  الرمزية  توظيف  إىل  يعمد  غربيةخالصة  سياسية 
وما  األوسط.  الرشق  يف  الالمتناهي  الرصاع  ألزمة  كحل 
اتفاق السالم بني إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة الذي 
جاء تحت مسّمى »اتفاق إبراهام« يف 13 أوت 2020 تيمنا 
حد  عىل  إبراهيم  النبي  الكربى  السماوية  الديانات  بأبي 
فريدمان«إال  »ديفيد  إرسائيل  لدى  األمريكي  السفري  قول 

أرض  املرشوع عىل  هذا  لتجسيد  الفعلية  الخطوات  إحدى 
لجمع  محاولة  اإلبراهيمية  الديانة  كانت  فلنئ  الواقع. 
ومرجعية  مشرتكة  أرضية  عىل  إبراهيم  أبناء  شمل 
روحيةجامعةتختزلهاشخصية النبيإبراهيم، فإن الغرض 
الجوهري منه يبقى إعادة بناء الرشق األوسط عىل أساس 

السالم واألمن.
ومع أّن أصحاب املرشوع يدركون التناقضات الحاصلة 
يف  بعضها  صهر  يحاولون  أنهم  إال  الثالثة  األديان  بني 
واملحبة  التوحيد  قيم  عىل  يتأسس  دين  إلقامة  بعض 
واإلخاء واملقدسات املشرتكة. بل ويتعّدى ذلك إىل تأسيس 
العربية  اإلمارات  أعلنت عنه  دور عبادة مشرتكة وهو ما 
املتحدة تحت مسمى »بيت العائلة اإلبراهيمية« ومن املقرر 
تشييده يف جزيرة السعديات بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي. 
وكما ال يخلو الدين عادة من مكان للعبادة ال يخلو كذلك 
األمر  ترشيعاته،  وينظم  تعاليمه  يوثّق  مقدس  كتاب  من 
بعض  فريى  إلنجازه.  اإلبراهيمية  املراكز  تسعى  الذي 
املراكز تعملعىل إصدار كتاب يجمع بني  أن هذه  الباحثني 
دفتيه التوراة واإلنجيل والقرآن، بينما تذهب الباحثة هبة 
جمال الدين إىل أن الكتاب املقدس الجديد يتكون من القيم 
اإلنسانية العامة بما هي محل اتفاق أتباع األديان الثالثة، 

لتحل محل التوراة واإلنجيل والقرآن. 
يبدو أن الديانة اإلبراهيمية ستحل محل الديانات الثالثة 
الكتب  سيعوض  الجديد  املقدس  الكتاب  أكثر،وأن  وربما 
اإلبراهيميني  شتات  لجمع  صالحة  تعد  لم  التي  املقدسة 
وتسوية الرصاع املعّقد بينهم خصوصا يف الرشق األوسط 
تلك  إلضفاء  املسوغات  كل  وافتعال  السامية  وعقدة 
ستكسب  كما  الصهيوني،  الكيان  ساكنة  عىل  الصفة 
املراكز اإلبراهيمية ودور عبادتها قدسية املعبد والكنسية 

والجامع. 
ولو أننا ال ندرك مالمح هذا الدين بالتدقيق وال تفاصيل 
املعلن  الشعائر  ستتخذه  الذي  والشكل  املقدس  كتابه 
وعبادات  وطقوسا  أدعية  اإلبراهيمية  بالصلوات  عنها 
للعيان.  واضحة  بدت  وتبعاته  املرشوع  هذا  خطط  أن  إال 
فاإلبراهيمية يف كل أحوالها تفرض إلغاء استقالل الديانات 
املوروث  من  بقي  اإلباديلما  االحتواء  ومحاولة  السماوية 
الثقايف للرشق األوسط، وليس من جهة يف العالم يخاطرها 
الرشق  حضارات  من  واالنتقام  األديان  اغتيال  هاجس 
وتجتهد فيه غري الصهيونية العاملية ومرشوعها التاريخي. 
وغري  العربية  األنظمة  محضتطبيع  أن  إيقانها  يف  السيما 
العربية السيايس واالقتصادي أوهن من إقناع الشعوب يف 

العداوة  وإخماد  استعماري  برشي  كيان  بقبول  املنطقة 
بالتوظيف  إال  يتحقق  أن  لهذا  يمكن  وال  تحيطه،  التي 
فإن  وعليه  العربية،  الثقافة  جوهر  أنه  عىل  الدينياملنّظم 
السعي لتفخيخ املصطلحات الدينية واختالق نموذج ديني 
لدى  الديني  املوروث  ومفرداته  ظاهره  يف  يوائم  عقائدي 
التزييف والتغيري  أن يسّهل عملية  اإلبراهيميني من شأنه 
والعقائدي.  والفكري  الثقايف  للتطبيع  اإلثنوغرايف  والدفع 
إن مصطلح اإلبراهيمية عىل ظاهر جاللته يبقى توظيفه 
محاولة  من  ذلك  عىل  أّدل  وليس  ضبطه،  يتعرّس  زئبقي 
تشتغل  التي  املنظمات  إحدى  –وهي  األونروا  منظمة 
عاصمة  »القدس  لفظ  تغيري  املرشوع-  هذا  تحقيق  عىل 
باملقررات  اإلبراهيمية«  املدينة  »القدس  بـ  فلسطني« 
بمدارسها،  ابتدائي  الرابعة  إىل  األول  للصف  الدراسية 
ألننا  الدالالت  وتمويه  التاريخ  الغتصاب  محاولة  وهي 
القدس  كانت  فإن  املعنوي.  وقفها  تحديد  من  نتمكن  لن 
املدينة اإلبراهيمية فهي إذا من حق من؟ هل هي من حق 
املسلمني؟  أم من حق املسيحيني؟ أم من حق اليهود؟ وهل 
هي للعرب بمختلف أديانهم؟ أم لغريهم؟ وما هي حدودها 
التي سيطرحها مثل  الجغرافية؟ وغريها من اإلشكاليات 
هذا التحريف. إن العمل عىل تغيري الهوية الدينية والعبث 
باعتبار  العربية  بالهوية  املس  أساس  هو  القيم  بأقدس 
الهوية  هذه  من  وجوهريا  أساسيا  جزءا  يشكل  الدين  أن 
ويعد إحدى أهم محركاتها، األمر الذي تدركه مليا الحركة 
 ُ تيرسُّ تفعيله  يف  أن  إليقانها  إنجاحه  وتحاول  الصهيونية 
منتصف  منذ  عليها  استحال  ما  السلمي،  االندماج  إحراز 
ومزيد  نفوذها  بسط  من  سيمّكنها  وما  املايض  القرن 
عىل  والوالية  العرب  بمنطقة  والتحكم  السيطرة  إحكام 

جغرافية األحالم االستعمارية املستقبلية.
خصوصا  الدويل  االهتمام  يؤكد  أن  شأنه  من  هذا  كل 
وجه  عىل  منها  الدينية  املستقبلية  بالدراسات  الغربي 
الدولية  واملنظمات  األوروبي  االتحاد  فتمويل  التحديد، 
الروحية  الدبلوماسية  عىل  تشتغل  التي  للمراكز  والعاملية 
بل ألن  باملوضوع،  العلمي  واالفتتان  العبث  باب  ليس من 
يعيد  أن  شأنه  من  أن  اتضح  والروحي  الديني  الجانب 
عىل  األوسط  الرشق  يف  الجيوسياسية  الخارطة  صياغة 
رمزية  استثمار  األنثروبولوجيعرب  والصهر  السالم  أساس 
روحية كأسلوب لإلقناع والتغيري والحسم الكيل للنزاعات 
املتفاقمة مع أن األخرية توأم فكرة »الديانة اإلبراهيمية« 
العتصار  العاملية  الصهيونية  تتفّرغ  الرحم  ذات  ومن 

مقّدرات املنطقة برشعية ملغومة.

أي ر

المتخيل اإلبراهيمي الجديد:

اندماج أم إخضاع ومتكني؟
بلقاسم بن محمد

صورة تتحّدث

صباط السيارة يربط بين نهج بير الحجار وبطحاء رمضان 
باي بني عام 1696بامر من األمير رمضان باي وهو متكون 
من محكمة والسرايا دار الضياف بخالف المخازن وكانو 
لرمضان  الحماية  لتأمين  بالليل  يتسكرو  بيبان  زوز  فيه 
باي المرادي وتربط صباط السيارة بحادثة عسكرية وقت 
هرب منو علي باشا الي ثار على عمو حسين باي بن علي 
عام 1735 ومن بعد ولى مقر اقامتو علي باشا من بعد ولى 
على ملك عائلة األصرم و هي من كبار العائالت التونسية 

الي باعو جزء يتمثل في السرايا لعائلة الرياحي...
عن سمية التاغوتي وخديجة بن محمد )مدينة تونس(

صّباط السيارة
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عاش املرحوم محمد الباردي عاشقا ملدينته قابس ال يغادرها 
إال اياما يف سفر إىل الخارج او متنقال للتدريس يف العاصمة او يف 
الجنوبية   املدينة  لهذه  حبه  بقدر  صفاقس...لكن  يف  او  سوسة 
كان جحودها ونكرانها...لم يحظ الرجل فيها بما يليق بمقامه 
العلمي وبما يتناسب مع ما قٌدمه لجهته وألبنائها.. عاش الرجل  
يف محيط مناوئ..كانت السلطة تنظر له بعني الريبة وال تطمنئ 
إليه رغم النشاط الثقايف الذي قام به بالتعاون مع وزارة الثقافة 
زمن "بورقيبة" و"بن عيل"...لم ينتم الرجل إىل الحزب الحاكم..

اقول هذا ال نفيا لتهمة ارتكبها بل تثبيتا لحقيقة يحاول كثري من 
املتطاوسني الذين قذفت بهم رياح هوجة لقيطة هجينة اطلقوا 
عليها اسم "الثورة" طمسها زورا وبهتانا...وحتى عندما خاض 
معارك من اجل معهد للغات يف مدينته قابس ارتأت السلطة ان 
تمنح إدارته لغريه ممن هو دونه يف الرتبة العلمية...أستاذ تعليم 
عال اليمنح إدارة مؤسسة جامعية  يف قابس ألن شهائده اعىل 
من املنصب!!! هكذا تفتٌقت قريحة بعض اهل قابس ممن عرفوا 
رحمه  الباردي  يكن  امامهم...لم  الطريق  غلق  يعني  قدومه  ان 
الله محبوبا ...ال لذنب ارتكبه بل النه واظب وقاوم وتحدى الفقر 
وقلة ذات اليد ليصنع من ضعفه قوة دون مساعدة او منة من 
أحد ..لم يكن محبوبا النه كان يكتب نصوصا جيدة وكان يصدر 
الحمقى  من  ليشعر بعض  اال يكفي هذا  بانتظام.  نقدية  كتبا 

مدينته  وما جاورها من ذوي الحمق األكرب بالغيظ؟؟؟
ما جمعني باملرحوم كان صداقة متينة واشرتاكا يف اإليمان 
وانا  الباردي  العقول...عرفت  وتحوير  التنوير  يف  الثقافة  بدور 
طالب يف كلية اآلداب بمنوبة اعود إىل مدينتي صيفا فإذا بي يف 
جامعة اكرب واعمق ..اسماء المعة تبدو كأنها كائنات فضائية 
الواثقة  بمشيته  بكار  املدينة:توفيق  يف  تتجٌول   امامي  اراها 
جمال  ادونيس  مينه  حنا  شفتيه،  تفارق  ال  التي  وسجارته 

إلياس  العالم نبيل سليمان  الغيطاني " األبنودي" محمود امني 
خوري واسيني األعرج محمد عابد الجابري نوال سعداوي....لقد 
منحني مهرجان قابس الدويل زمن إرشاف الباردي عليه، ومركز 
الرواية ما لم تمنحني إياه  كلية اآلداب بمنوبة... وادركت وانا يف 
سنوات التحصيل االوىل معنى الفعل الثقايف ودوره يف نحت الكيان 
...كان الباردي يحرتم الرتب العلمية ولكنه ال يقٌدسها وهذا ما 
الباردي  جهنٌم..املرحوم  ابواب  مناسبة  من  أكثر  يف  عليه  فتح 
يتقدم ببحثني  بان  الجامعي  الظلم  ذو األطروحتني...نعم قىض 
التحٌدي  عىل  عجيبا  إرصارا  اختالفهما   عىل  العملني  يف  مبديا 
الروايات  يلتهم  كان  الرجل  هذا  أن  اآلن  الذات...أشهد  وفرض 

التهاما وكان يقرأ برشاهة عجيبة وال أظن ان احدا يضاهيه يف 
انه كان يوٌظف   التونسية والعربية.....اذكر  الرواية  االطالع عىل 
كل عالقاته ليحصل عىل رواية جديدة ظهرت يف مكان ما .. واذكر 
أنه ملا حصل  عىل  "عزازيل" و"عمارة يعقوبيان" كان سعيدا 
لرابتال   كتابا  ان جلبت معي  من فرنسا  و حدث مرة  كالطفل 
homo naRRans لم يهدا له بال إال بعد ان اخذ مني  صدر حديثا 
الكتاب ونسخه ثم قال يل "ساتفرغ لقراءة هذا الكتاب وكتاب 
ريفارا" ومعلوم ان املرحوم كان يفرض عىل نفسه نظاما يلتزم 
بحث  او  رواية  لقراءة  تفٌرغا  ايام  ملدة  البيت  مغادرة  بعدم  فيه 

نقدي... 
لم تكن عالقتي باملرحوم نفعيٌة.. عبثا حاول ان يعيدني إىل 
مقاعد الجامعة"يا محمد ال تضيع وقتك ..لك ما يؤهلك الستئناف 
هل  بالقول  امازحه  الجامعة"وكنت  يف  اراك  ان  ..اريد  الدراسة 
"التبئري" و"العون الرسدي" والعالم  افني عمري يف  ان  تريدني 

من حولنا ارحب واجمل...!!!
خضناها  ثقافية  معارك  "الباردي"  باملرحوم  جمعتني 
بغريهم  مستطيعني  متضائلني  ضٌد  والتحدٌي  االلتزام  بروح 
والجحود...لم  النفاق  اثر  من  وجوههم  عىل   وخستهم  لؤمهم 
يكن املرحوم "الباردي" يف قابس  النخلة التي غطت الواحة بل  
ضحكنا  األوغاد...وكم  من   كثري  بها  استظل  التي  الواحة  كان 
الفرصة  وان  قبلها  ما  تجٌب  الثورة  ان  ظٌن  َمْن  سخافة  من 
اصبحت مناسبة للتخلص من الباردي الذي هيمن عىل الساحة 

الثقافية!!!! 
العرشة  احرتام  يف  صنوا  له  ار  فلم  الباردي  املرحوم  عرفت  
عنهم   والدفاع  لطلبته  واالنتصار  مدينته  وعشق  القلب  وطيبة 
والنفاق  واإلنكار  الجحود  يف  مثيال  لها  ار  فلم  قابس  يف  وعشت 

وإعالء التافه وتقديس الخسيس والسعي للنيل من الصادقني .

مسرح

ورقة من الذاكرة

تكريم مستحق للمرسحي واملبدع أنور الشعايف يف القاهرة
أبو يوسف

الفاعل  والعنرص  لصديقنا  مربوك  ألف 
لجريدة  الثقايف  امللحق  تحرير  هيئة  يف 
"الشارع املغاربي" الفنان املرسحي املتألق 
القاهرة  تكريمه يف مهرجان  الشعايف  أنور 

الدويل للمرسح التجريبي ..
هو  الحقيقة  يف  الشعايف  أنور  تكريم 
تكريم ملسرية استثنائية لفنان منح حياته 
عاماً   35 حوايل  منذ  يتوقف  ولم  للمرسح، 
جديد.  بكل  والشغف  املرسحي  اإلبداع  عن 
فهو من املرسحيني القالئل الذين يتابعون 
العالم.  صعيد  عىل  املرسح  يف  يحدث  ما 
يف  القاهرة  يف  الشعايف  تكريم  وتزاُمن 
العاملي  اسم املرسحي  التي تحمل  النسخة 

بيرت بروك مصادفة يستحقها الشعايف.
فريدة  مرسحية  تجربة  الشعايف..  أنور 
اختار  األخيار..  أفضل  من  وهو  بتونس.. 
املرسح مهنة والتجريب سبيال وكان دائما 
املثرية لالهتمام والجدل..  بأعماله  متجددا 
عاش وعايش املرض وانترص عليه باحالمه 

وتمرده الدائم وإرادته الفوالذية..
مجاملة  أو  رياء  دون  طريقه  شق 
التونيس  املرسح  بارونات  من  بارون  الي 

واستحق االعرتاف..
“أنور الشعايف” أستاذ مرسحي ومخرج 
تونيس له تجربة فريدة يف املرسح التجريبي 

مختلف عن أبناء جيله ونكاد نقول أنه قد 
تفّوق عليهم فكريا وفنيا. وعىل مدى أكثر 

مرسحية  مدرسة  أسس  عقود،  ثالثة  من 
تقليد  أو  تكرار  إىل  اللجوء  دون  به  خاصة 

يحلق  أن  إختار  فقد  سبقه…  من  تجارب 
عاليا منفردا يف سماء الفن واإلبداع…

بمدنني  الدرامية  الفنون  مركز  أسس 
والوحيد  املراكز  رابع  وهو   ،2010 سنة 
فرقة  أنقاض  عىل  يُبعث  لم  الذي  وقتها 
الوطني  املهرجان  أيضا  وأسس  جهوية، 
ملرسح التجريب فنّيا سنة 1992 واحتضنه 
إداريّا مندوب الثقافة حينها الراحل محمد 
فرقة  تأسيس  يسبقه  العوني  العيادي 

مرسح التجريب عىل يده سنة 1990.
و”التجريب” كان هاجسا منذ البدايات، 
من  تخّرجه  رسالة  موضوع  كان  فقد 
 ،1988 سنة  املرسحي  للفن  العايل  املعهد 
التجريبي  للمهرجان  دورة  أول  قبل  وذلك 
هانوي  مهرجان  وقبل  بأشهر  بالقاهرة 
للمرسح التجريبي بفيتنام الذي تأّسس يف 
العام 2004، وأّسس فرقة مرسح التجريب 
له   .1992 سنة  املهرجان  ثم   1990 سنة 
عدة أعمال تبقى يف البال وآخرها “كابوس 
سخرية  مشاهدها  وتروي  إينشتاين” 
ومن  الحديثة  التكنولوجيا  من  سوداء 

مواقع التواصل اإلجتماعية..
القريواني  االديب  صديقنا  نصها  كتب 

كمال العيادي "الكينغ".

إلى محمد الباردي في ذكرى رحيله :

هذيان ما بعد منتصف االوجاع
محمد صالح مجيٌد
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الذي جاء بروست ليشغله من جديد، بلطف وقلق  الحيّز  هذا 
أفتح  حاملا  أهرب  أن  أستطيع  ال  الحيّز،  ذاك  عند  يقظة،  كّل  عند 
عينّي. ليس لكوني مشدودا إىل املكان- بما أنّي يف النهاية يمكنني 
ال أن أتحرك وأغرّي املكان فحسب، بل يمكنني أن » أحّركه«، وأهّزه 
أتنقل دونه؛  أن  : ال أستطيع  أنّني  وأغرّي مكانه-،  ولكن املشكلة 
وال أقدر عىل تركه حيث هو ألذهب ، أنا، إىل مكان آخر. يمكنني 
فعال أن أذهب إىل أقايص األرض، ويمكنني فعال أن أتلملم ، تحت 
غطائي ، وأجعل من نفيس صغريا قدر ما أستطيع، ويمكنني فعال 
، فسيكون هنا  الشاطئ  أذوب تحت الشمس عىل  أترك نفيس  أن 
دوما حيثما أكون. إنّه هنا بشكل ال راّد له، وأبدا يف أّي مكان آخر. 
أبدا تحت سماء  يكون  ما ال   ،  uTopie يوتوبيا  نقيض  إّن جسدي 
أخرى ، إنّه الحيّز املطلق ، والجزء الصغري من الفضاء الذي معه 
 . قاسية  يوتوبيا   ، جسدي  للكلمة.  الدقيق  باملعنى  جسدا  أكون 
وإذا ما كنت، لحسن حّظي أحيا معه يف رضب من األلفة البالية ، 
مثلما أحيا مع ظّل ، ومع هذه األشياء لكل يوم  والتي يف النهاية ال 
أراها والتي تحّولت إىل الرمادّي إىل األبد ؛ و مع هذه املداخن، وهذه 
األسطح التي تمّر أمام نفاذتي كقطيع ؟ ولكنه  نفس الحضور 
ناظري صورة ال مهرب  الجرح كّل صباح؛  ترتسم تحت  ونفس 
منها  تفرضها املرآة : وجه نحيف، أكتاف منحنية ونظر ضعيف، 
لرأيس،  القبيحة  الَصَدَفة  هذه  ويف  حّقا.  جميل  غري  شعر،  ودون 
ويف هذا القفص الذي ال أحبّه، والذي عيلّ أن أظهر عليه وأتجول؛ 
وأقبع  إيلّ،  وأنظر ويُنظر   ، أتكّلم  أن  الشبكة البّد  ومن خالل هذه 
تحت هذا الجلد. جسدي هو الحيّز الذي ُحِكم عيلّ  به دون رجعة. 
أعتقد، يف النهاية، أنّنا أوجدنا كّل هذه اليوتوبيات ضّده ومن أجل 
محوه. مّم نتجت فخامة اليوتوبيا، والجمال و اندهاش اليوتوبيا؟  
إّن اليوتوبيا هي حيّز خارج كّل حيّز، ولكنّه حيّز سيكون يل فيه 
جسد دون جسد، جسد سيكون جميال ، ونقيّا وشّفافا ومضيئا 
رسيعا وهائال يف قّوته ، ال نهائيا ال يف ديمومته، منحالّ ، ال مرئيّا 
ومحميّا  ودوما متحّوال ؛ وقد تكون اليوتوبيا األوىل ، تلك التي هي 
أكثر تجّذرا يف قلوب البرش، هي تحديدا يوتوبيا جسد الجسداني، 
غري حيّس. إّن بالد األحالم، وبالد األقزام والجّن والسحرة هي فعال 
البالد التي تُشفى فيها الجروح ببلسم عجيب يف وضمة برق، هي 
البالد التي يمكن أن نسقط فيها من جبل ونقوم أحياء، وهي البالد 
التي نكون فيها مرئيني لو شئنا وال مرئيني حينما نرغب يف ذلك. 
وإذا ما وجدت بالد عجائب، فألجل أن أكون فيها فتى األحالم وأن 
يصري فيها املتأنقون الجمالء كثيفّي بالشعر أرشارا مثل الدياسم. 
اليوتوبيا  وهذه  األجساد.  ملحو  ُجعلت  يوتوبيا  أيضا  توجد  ولكن 
لنا  تركتها  التي  الكبرية  الطوباوية  املدن  وهي  األموات،  بالد  هي 
الحضارة املرصية. ما هي املومياء يف النهاية؟ إنّها يوتوبيا جسد 
الذي  الكبري  الطوباوي  الجسد  هي  املومياء  إّن  ومتحّول.  ممحو 
التي  الذهب  أقنعة  أيضا  توجد  الزمن.  عرب  وجوده  عىل  حافظ 
يوتوبيا   : امللوك  موتى  وجوه  عىل  امليسينية  الحضارة  تضعها 
أجسادهم املجيدة والقويّة والشمسية، رعب الجيوش. وقد وجدت 
رسوم ونحوت املقابر؛ مضطجعون، منذ العرصالوسيط  يطيلون 
هذه  أيامنا،  يف  اآلن،  يوجد  يُتجاوز.  ال  شبابا  السكون،  يف  شبابا 
املكعبات البسيطة، واألجسام الهندسية الحجرية، أشكاال منظمة 
وقد  جسدي  وهذا  للقبور.  الكبرية  السوداء  اللوحة  عىل  وبيضاء 
أصبح صلبا مثل يشء يف مدينة األموات هذه، أبديّا مثل إله. ولكنها 
قد تكون اليوتوبيا األكثر عنادا واألقوى من هذه  اليوتوبيات التي 
أسطورة  إنّها  للجسد،  البائسة  الطوبولوجيا  نمحو  بواسطتها 
النفس العظيمة  التي توّفرها لنا منذ عمق التاريخ الغربي. تشتغل 
 ، طبعا   ، فيه  تقيم  هي  جّدا.  عجيبة  بطريقة  جسدي  يف  النفس 
ولّكنها تعرف جيدا كيف تفلت منه: تفلت منه كي ترى األشياء، 
عرب نوافذ عينّي ، وتفلت منه كي تحلم حينما أنام ، ولكي تبقى 
وإذا ما  ؛  ، وبيضاء  نقيّة   ، أموت. جميلة هي نفيس  حيّة حينما 
كان جسدي موِحٌل- يف كل الحاالت غري نظيف جّدا- فسيوّسخها، 
وستوجد فعال فضيلة، وقّوة، وستوجد ألف حركة مقّدسة ستعيد 
حينما  ذلك  من  وأكثر  طويال  نفيس  ستبقى  األّول.  نقاءها  إليها 
جسدي  إنّها    ! نفيس  فلتحيا  الهالك.  إىل  العجوز  جسدي  يميل 
امليضء واملطّهر والفاضل والرشيق واملتحّرك والرطب والبارد، إنّها 

جسدي الناعم، مخيّص ومكّور مثل فقاعة صابون.  
هو ذا! لقد اختفى جسدي بفضل كّل هذه اليوتوبيات. اختفى 
والساحرات  والجنّّي  والقبور  النّْْفُس  نطفئها.  شمعة  شعلة  مثل 
قبحه  يف  ثقله،  يف  نفخوا  عني،  طرفة  يف  وأخفوه  عليه،  ضغطوا 

وأعادوه إيلّ ُمبِْهرا وأبديا.

لكّن جسدي، يف واقع األمر، لم يستسلم بسهولة إىل التقليص. 
فله، يف النهاية، منابعه الخاّصة واملدهشة؛ إنّه يمتلك، هو أيضا، 
أماكن دون مكان، وأماكن أكثر عمقا، أكثر عنادا أيضا من النفس، 
من القرب، من فتنة الّسحرة. له كهوفه وخزائنه ورحالته املبهمة، 
وشواطئه املضيئة. رأيس مثال، رأيس: أّي كهف غريب مفتوح عىل 
أنّي  بما  طبعا،  متأكد  أنا  فتحتني،  نافذتني،  عرب  الخارجي  العالم 
أراهما يف املرآة؛ ثّم ، بإمكاني غلق إحداهما أو األخرى منفصلتني. 
ومع ذلك ال يوجد سوى فتحة واحدة ، من هاتني الفتحتني، إذ أنّي 
ال أرى أمامي سوى مشهدا واحدا، متّصال، دون فاصل أو قطيعة. 
الرأس؟ حسنا، تأتيها األشياء لتقيم  وكيف تجري األمور يف هذه 
فيها. تدخل فيها - و هذا، أنا متأّكد من أّن األشياء تدخل إىل رأيس 
حينما أنظر، بما أن الشمس حينما تكون ساطعة بقّوة ويبهرني 
ضوئها، أجدها ستمّزق تماما دماغي- ، ومع ذلك فهذه األشياء 
التي تدخل إىل رأيس تظّل فعال خارًجا، بما أنّني أراها أمامي وأنّه 
قابل  فهمه،  يتعّذر  جسد  بها.   ألحق  حتى  بدوري  أتقدم  أن  عيلّ 
لالخرتاق وغري شّفاف، جسد مفتوح ومغلق، جسد طوباوي. جسد 
مرئّي مطلقا، يف معنى : أنّي أعرف جيّدا  معنى أن أكون منظورا إيلّ 
من أحدهم من قّمة رأيس إىل قدمّي، وأعرف معنى أن أكون مالحقا 
من خلف، مراقبا عىل كتفي، وأن أُفاجئ  حينما أنتظر ذلك، وأعرف 
معنى أن أكون عاريا ؛ ومع ذلك ، فهذا الجسد الذي هو جّد مرئّي، 
منها.  انتزاعه  أقدر عىل  ال  الالمرئيّة  ويُلتقط برضب من  يُسحب 
تلّمسه،  عىل  أقدر  الذي  لجمجمتي  الخلف  وهذا  الجمجمة،  هذه 
هنا، بأصابعي، ولكن ال يمكن رؤيته أبدا، وهذا الظَّهر، الذي أحّسه 
مرتكزا عىل دفع امَلْرتبة عىل األريكة، حينما أكون مستلقيا، ولكن 
ال يمكن أن أباغته إالّ بحيلة مرآة؛ وما هذا الكتف، الذي ال أعرف 
ألتّف  بدّقة حركاته ووضعياته، ولكنني لن أعرف كيف أرى دون 
املرايا،  رساب  يف  إالّ  يظهر  ال  شبح  الجسد،  رهيب.  بشكل  حويل 
وأيضا، بطريقة مجّزئة. هل أحتاج حّقا للجنّي والساحرة، واملوت 
والنفس، حتى أكون يف نفس الوقت مرئيا وال مرئيا بشكل ال يمكن 
فصمه؟ ثّم، هذا الجسد، هو خفيف، وشّفاف، وال يمكن تقديره؛ 
ال يشء أقّل منه شيئا : يجري ويفعل يحيا ويرغب، ويخرتق دون 
مقاومة من كّل مقاصدي. أي نعم ! ولكن إىل حّد اليوم الذي فيه 

أتأّلم، حيث يُحفر كهف بطني، حيث ينحبس وحيث يختنق وحيث 
ُع فيه أقيص  ينسّد حشوا صدري وحنجرتي. إىل حّد اليوم الذي يََرصِّ
فمي وجُع األسنان. حينئذ، وحينئذ هنا، أكّف عن كوني خفيفا، 

غري قابل للتقدير، الخ؛ أصبح شيئا، هندسة عجيبة وُمَخرَّبَة. ال، 
، ما من حاجة لنفس وال  ما من حاجة حّقا للسحر والعجائبية 
ملوت حتى أكون يف ذات الوقت معتّما وشّفافا، مرئيا والمرئيّا، حياة 
إّن لكل هذه  أن أكون جسدا.  أكون يوتوبيا، يكفي  وشيئا: فلكي 
أتفادى بها جسدي،  ببساطة نموذجها ونقطة  التي  اليوتوبيات 
فعال،  أخطأُت  لقد  ذاته.  جسدي  يف  منبعها  ولها  األوىل،  تنفيذها 
سابقا، يف القول بأّن اليوتوبيات قد ُصّوبت ضّد الجسد وتستهدف 
انقلبت ضّده فيما بعد.  ذاته وربّما  الجسد  لقد ولدت من  محوه: 
هو  اإلنساني  الجسد  أّن  وهو  مؤّكد،  يشء  فثّمة  حال،  أّي  وعىل 
الفاعل الرئييس يف هذه اليوتوبيات. وقبل كل يشء، أليس حلم جسد 
ضخم مبالغ فيه سيلتهم املكان وسيتحّكم يف العالم، هو من أقدم 
العمالقة  يوتوبيا  إنّها  ألنفسهم؟  البرش  حكاها  التي  اليوتوبيات 
القديمة، تلك التي نجدها يف صلب كثري من الخرافات، يف أوروبا، ويف 
إفريقيا ويف أوقيانوسيا ويف آسيا؛ هذه الخرافة القديمة التي طاملا 
أيضا  إىل قيليفار. والجسد  الغربي، من بورميثيوس  الخيال  غّذت 
وبالتزيّن  باألقنعة،  األمر  يتعّلق  حينما  كبري،  طوباوي  فاعل  هو 
والوشم . فليس التقنّع والتزيّن والوشم تحديدا، مثلما قد نتخيّله، 
اكتساب جسد آخر، هو ببساطة أجمل بقليل، أفضل زينة وقابل 
هو  القناع،  ولبس  والتزيّن  الوشم  إّن  أيرس.  بشكل  عليه  للتعّرف 

اجلسد الطوباوي
ميشال فوكو

ترجمة: عبد الوهاب البراهمي - متفقد عام للتربية - اختصاص فلسفة

تمثال للرسام »مريون«

  » هذه الجمجمة، وهذا الخلف لجمجمتي الذي أقدر عىل 
تلّمسه، هنا، بأصابعي، ولكن ال يمكن رؤيته أبدا..« )فوكو(

 إيغون شييل لوحة : »الجسد يتأّلم«
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بال شّك يشء آخر تماما، إنّه إدماج الجسد يف  تواصل مع سلطات 
رسيّة وقوى المرئية.  فالقناع والعالمة املوشومة وأحمر الخدود 
املوضوع عىل الجسد هو لغة أخرى تماما: لغة أخرى ُملغزة، لغة 
أخرى  ُمشّفرة ، رسيّة ومقّدسة، تستدعي عىل نفس هذا الجسد 
إّن القناع  عنف اإلله والقّوة الصّماء للمقّدس أو حيوية الرغبة.  
والوشم وأحمر الخدود تضع الجسد يف فضاء آخر، إنّها تدخله يف 
حيٍّز ال حيَّز له مبارشة يف العالم، إنّها تجعل من هذا الجسد جزءا 
من الفضاء الخيايل الذي سيتواصل مع عالم األلوهية أو مع عالم 
هي  الخدود  وأحمر  والوشم  القناع  فإّن  حال،  أّي  وعىل  اآلخرين. 
عمليات يُنْتََزُع بواسطتها الجسد من فضاءه الخاص ويُْسَقُط عىل 

فضاء آخر .
استمعوا مثال لهذه الحكاية اليابانية وللطريقة التي بها يَنُْقل 
ُمَوّشٌم جسَد الفتاة التي يرغب فيها إىل عالم ليس عاملنا :« تُلقي 
الشمس بأشعتّها عىل الوادي وتشعل البيت نورا بظفائرها السبعة 
. تنعكس أشعتها عىل سطح املاء وتكّون رسم موجات ذهبيّة عىل 
سيكييش  النوم.أخذ  يف  الغارقة  الفتاة  وجه  وعىل  الستائر  ورق 
seikichi بيده أدوات الوشم ، بعد أن جذب الحواجز. ظّل للحظات 

ممّددا يف رضب من االنتشاء. هو اآلن يتلّذذ بملء كيانه بالجمال 
أمام هذا  أن يظّل جالسا  بإمكانه  أنّه  له  بدا  لقد  للفتاة.  الّساحر 
أبدا ال  أن يحّس  السنني دون  الوجه ساكنا طيلة عرشات ومئات 
يزيّن    memphis ممفيس  شعب  كان  ومثلما  بامللل.  وال  بالتعب 
األرض الرائعة ملرص باألهرام وبسفينكس ، فإّن سيكييش كان يوّد 
من كّل قلبه أن يزيّن برسمه الجلد الناعم للفتاة. ولذا رسعان ما 
وضع عليه طرف ريشة التلوين وقد مسكها بني سبابته وبنرصه 
وخنرص يده اليرسى، و بقدر ما تُرسم السطور، كان يغرز بإبرته 

التي يمسكها بيده اليمنى«.

املدني  أو  الدينّي  املدنّس،  أو  املقّدس،  الثوب  بأّن  حلمنا  وإذا 
يجعل الفرد يدخل يف الفضاء املغلق للدينّي أو يف الشبكة الالمرئية 
للمجتمع، فنحن نرى إذن بأّن ما يلمس الجسد - رسما كان أو لونا 
وإكليال وتاجا وثوبا ، وزيّا نظاميا - ، كّل ذلك يجعل اليوتوبيات 
املختومة يف الجسد تزدهر يف شكل حيّس وصارخ. ولكن ربما يجب 
أن ننزل أكثر تحت الثوب ، وربّما يجب بلوغ اللحم ذاته، وعندئذ 
سنرى بأّن الجسد ، يف بعض الحاالت ، ويف الحّد األقىص، هو ذاته 
الذي يرتّد بسلطته الطوباوية ضّد نفسه ويدخل كل فضاء الدينّي 
العالم املضاّد، داخل  العالم اآلخر، كّل فضاء  واملقّدس، كل فضاء 
الفضاء املخّصص له بالذات. إّن الجسد، إذن يف ماديّته، ويف لحمه، 
سيكون بوصفه نتاج تخياّلته الخاّصة. أفليس جسد الراقص، يف 
النهاية هو بالتحديد جسدا ممّددا وفق فضاء بأكمله هو داخله 
وخارجه يف آن واحد؟ واملتعاطني للمخّدرات والذين أصابهم مّس 
من الجّن؛ أولئك الذين يصبح جسدهم جحيما، واملوصومني الذين 
يصبح جسدهم معاناة، فداءا وخالصا وجنّة دامية. لقد كنت بليد 
الذهن حّقا، منذ قليل باالعتقاد أّن الجسد لم يكن يف مكان آخر، وأنّه 
هنا بصورة ال تقبل الرّد وأنّه يتعارض مع كّل يوتوبيا. إّن جسدي، 
يف الواقع، كان دوما يف مكان آخر، إنّه متّصل بكّل األمكنة األخرى 
للعالم، و هو بصدق يف مكان آخر غري العالم. ذلك أّن األشياء مرتّبة 
حوله، بالنسبة إليه- بالنسبة إليه مثلما هو بالنسبة إىل صاحب 
وخلف  وأمام  وشمال  ويمني   ، وتحت   ، فوق  يوجد  أن   - سيادة 
وقريب وبعيد. إّن الجسد هو نقطة الصفر للعالم، حيث تتقاطع 
السبل والفضاءات ال يوجد الجسد يف أّي مكان : هو يف قلب العالم، 
النواة الطوباوية الصغرية والتي انطالقا منها أحلم، وأتكلم  هذه 
أيضا  وأتقّدم وأتخيّل وأدرك األشياء يف مواضعها وأنفي وجودها 
بالسلطة الالمحدودة  لليوتوبيات التي أتخيّلها. جسدي هو بمثل 
كّل  وتشّع  تخرج  منها  ولكن  مكان،  لها  ليس  الشمس،  مدينة 
األمكنة املمكنة، الواقعية أو الطوباوية. ويف النهاية، فإّن األطفال 
ينتظرون طويال ليعرفوا أّن لهم جسدا.  فطيلة أشهر، وطيلة أكثر 
من سنة، ليس لهم إالّ جسدا مبعثرا، أعضاء، تجاويف وفتحات وال 
ينتظم كل ذلك، وال يأخذ كل ذلك حرفيا شكل الجسد إالّ يف صورة 
كلمة  هومريوس  إلغريق  ليس  أيضا،  غرابة  أكثر  وبصورة  املرآة. 
يوجد  فال  مفارقيا،  األمر  كان  ومهما  الجسد.  وحدة  إىل  لإلشارة 
ورفاقه،  هكتور  من  املحروسة  الحيطان   وتحت  طروادة  أمام   ،
أيادي مرفوعة وصدور شجاعة، ويوجد سيقان  جسد، بل توجد 
إّن  لم يوجد جسد.  الرؤوس:  رسيعة، ويوجد خوذات المعة فوق 
إالّ  هومريوس  لدى  تظهر  ال  جسدا  تعني  التي  اإلغريقية  الكلمة 
لإلشارة إىل الُجثَّة. إنّها هذه الجثّة، بالتايل، هي الجثّة وهي املرآة 
التي تُعّرفنا )التي عّرفت يف النهاية، اإلغريق والتي تعّرف األطفال 
اآلن( بأّن لنا جسد، وأّن لهذا الجسد شكل، وأّن لهذا الشكل حدود، 
الجسد  بأّن  الحدود متانة، ووزن؛ وباختصار،  وأنّه توجد يف هذه 
التي تعنّي فضاًء  الجثّة  املرآة وهو  الجسد(  أي   ( إنّه  يحتّل حيّزا. 
لتجربة الجسد الطوباوية بعمق ويف األصل؛ إنّه املرآة وهو الجثّة 

إلينا  بالنسبة  اآلن  هو   - سياج  يف  وتَْحِبس  وتُهّدئ  تُْسِكت  التي 
كّل  يف  ويُبّخر  يُحّلل  الذي  الكبري  الطوباوي  الغضب  هذا  مختوم- 
لحظة جسدنا. وإذا كان جسُدنا ليس مجّرد يوتوبيا خالصة، فإنّه 
صورة  بأّن  تّوهمنا  إذا  أنّه  بيد   . والجثّة  املرآة  بفضل  بفضلهما، 
املرآة تسكن من أجلنا فضاء يتعّذر بلوغه، وأنّه لن نقدر عىل أن 
نوجد حيث ستكون جثتنا ، وإذا ما توهمنا بأن املرآة والجثّة هي 
اليوتوبيات  بأّن  حينئذ  فسنكتشف  حصني،  آخَر  مكاٍن  يف  بذاتها 
وحدها يمكن أن تنغلق عىل ذاتها وتخفي يف لحظة يوتوبيا جسدنا 

العميقة والسياديّة. 

أن نحّس جسدنا  ، هو  الحّب  بأّن  أيضا  أن نقول  وربّما يجب 
ينغلق عىل ذاته، إنّه يف النهاية الوجود خارج كل يوتوبيا، مع كّل 
الالمرئية  األجزاء  كّل  الوجود  يف  وتبدأ  اآلخر.  يدّي  بني  كثافتها، 
شفتاك  وتصبح  يجتازك،  الذي  اآلخر  أصابع  تحت  لجسدك، 
حّساسة يف مقابل شفتي األخر، ويكسب وجهك يقينا أمام عيني 
اآلخر، فتوجد يف النهاية نظرة لرؤية جفنيك مغلقتني. والحّب، هو 
ويسكتها،  جسدك  يوتيوبيا  يلّطف  املوت  ومثل  املرآة  مثل   ، أيضا 
ويحبسها كما يف علبة ويغلق عليها ويختمها. ألجل هذا فهو أدنى 
ما يكون قرابة من وهم املرآة وخطر املوت؛ وإذا كنّا بالرغم من 
الجنس،  يف  نرغب  به  يحيطان  اللذين  الخطريين  الشكلني  هذين 

فألنه يف الجنس يكون الجسد هنا.«

ميشال فوكو 
الجسد الطوباوي )1966(
* )  محاضرة إذاعية على أمواج راديو 
فرنسا(
hTTps://levenTseleve.com/wp-conTenT/ :: املصدر- 
uploads/2017/03/CoRps-UTopique.pdf

hTTps://www.YouTube.com/ : وعىل
waTch?v=nsnkXvglunY

» الوشم لغة أخرى ُملغزة، لغة أخرى  ُمشّفرة ، رسيّة 
ومقّدسة«)فوكو(

جسد املرآة : لوحة »النفس ، بارت موريزو«
»إذا كان جسُدنا ليس مجّرد يوتوبيا خالصة، فإنّه بفضل املرآة 

والجثّة .« )فوكو(

صورة تتحّدث

اسمه عبد هللا محّمد بن عمران بوراوي ولد بمدينة سوس بالمغرب سنة1466م، 
يعود نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الّله عنهما. 

سّمي بوراوي ألنّه ولد في يوم ممطر بعد جفاف سنوات. والده رجل تقّي من أتباع 
الولّي الّصالح سيدي أحمد بن عروس ابو الّصرائر وسيدي عبد الّسالم األسمر.

من كرمه وجوده أمر بإبقاء باب داره مفتوحا ليال نهارا أمام كّل محتاج وطالب، حتّى 
قيل فيه سيدي بوراوي يضوي على البّراني. كما اشتهر بـ :

سيدي بوراوي الفحل لقّوته وشجاعته
سيدي بوراوي الّزين لجماله وهيبته

سيدي بوراوي مولى البالد ألنّه كان يداوي المرضى ويأخذ بيد كّل من  يقصد زاويته 
من المحتاجين.

بعد  بها  واستقّر  سوسة  مدينة  نحو  وجهته  حّول  ثّم   الّصغر،  منذ  بتونس  أقام  
وأفهمهم  القرآن  كنه  للّناس  وبّين  الفقراء  طّبب  وهناك  والكفر،  بالّزندقة  اتّهامه 

تعاليمه فشغفوا به واعتقدوا في صالحه.
الّطفل منزال معتبرا  أّم  أعتى األطّباء أهدته  احتار في مرضه  بسبب مداواة طفل 

أقام فيه وهو مقامه ومقّر زاويته اليوم.
توّفي بسوسة سنة 1525م

عن صفحة محمد الهادي فرحات

الولّي الّصالح سيدي بوراوي
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"لن يدرك املعاني إال من يدرك ما أعاني" 
ابن عربي من "شجرة الكون"

السينما ذلك الفن الوافد وتلك األداة التعبوية الخطرية، 
لم تعرب عن هموم الجماهري العربية املطعونة ولم توظف 
لتشحذ الهمم وللتحرر من االستعمار والتخلف منذ إطاللتها 

عىل البالد العربية مع مطلع القرن العرشين تقريبا.
كنه  فهم  يف  فادحا  قصورا  العربي  الوطن  شهد  فقد 

السينما والوقوف عىل مهمتها األساسية.
 نشأت السينما يف الوطن العربي وترعرعت بني أحضان 

الحكومات والطبقة املرفهة آنذاك.
يف مرص مثال، )الرائدة يف هذا املجال( مولت الربجوازية 
إنتاج األفالم للتعبري عن رؤاها وخدمة ملصالحها  املرصية 
سطحية  مواضيع  عاطفية  مغامرات  )ميلودراما- 
وساذجة...( وغابت الطبقات الشعبية وجمهور الفالحني، 
أقيص الريف املرصي وحرضت القصور والفيالت الضخمة( 
نفس املنحى الذي انتهجه املنتجون األجانب املستقرون يف 
مرص يف بداية القرن 20 )أفالم العرشينات والثالثينات(،هذا 
إىل جانب القيود املكبلة القيود األخالقية والدينية والثقافية( 
)تأسست  العثمانية  الهيمنة  وقبله  املستعمر  زرعها  التي 

مؤسسة الرقابة عىل األفالم يف مرص منذ سنة 1914!(. 
الحركات  عن  بعيدا  العربية  السينما  والدة  نتائج  ومن 
املوجهة  السينما  بني  الهوة  تعمقت  والشعبية،  الوطنية 
القومية  الهموم  الجماهري وتطلعاتها، وغابت  وطموحات 
التي  والحواجز  العراقيل  وأمام  الوطنية.  والتطلعات 
ذات  األفالم  غابت  املنتجني  وطبيعة  الرقابة  فرضتها 
املضامني السياسية واالجتماعية العميقة واملؤثرة فاسحة 
املجال ألفالم هزيلة وضحلة فكريا باردة ومحايدة ظاهريا. 
وكان الهم الكبري للمستثمرين هو الربح التجاري واستوى 

الحال يف كل البالد العربية يف هذا الشأن.
وبديهية غياب القضية الفلسطينية عن السينما العربية 
التي  السياسية  )الظروف  عدة  عوامل  فرضته  قبل1948 
عاشتها املنطقة -الهموم الداخلية لكل قطر عربي  - تدني 

الوعي الجماهريي-حالة التخلف واالنحطاط...(
الحكومات العربية، يف األربعينات لم تحّرم عن السينما 
لها  اإلساءة  وتعمدت  عمدت  بل  فحسب  القضية  تناول 

والتآمر عليها )بحكم عالقاتها مع االستعمار(
انطالقته عن  يف  يشذ  لم  الوثائقي  الفيلم  أن  إىل  ونشري 
الروائي، فاإلطار محدد وممنوع االقرتاب واإلشارة  نظريه 
الجادة  الحياتية  املوضوعات  أو  الوطنية  الحركات  إىل 

وسادت األفالم السياحة والّدعائية.
املؤتمر  أقّره  الذي  الربنامج  يؤكد   : اآلخر  الجانب  ▪من 
دور  عىل  الثالث  بنده  يف   )1897 بازل   ( األول  الصهيوني 
اإلعالم والتثقيف وأهميتهما . وكانت السينما هي أهم أدوات 
بل شكّلت جبهة   ) منذ والدتها   ( عندهم  والتأثري  الّدعاية 
العام  بالرأي  اإلهتمام  أولوياتها  ومن   ( بامتياز  نضالية 
إلنشاء  اليهودي  التوّجه  عىل  والتنصيص  خارجيّا،  العاملي 
إىل  هذا  الكربى(  الصهيونية  األهداف  وتحقيق   " الّدولة   "
جانب اإلمكانيات املادية الضخمة املتاحة وتجنيد الرتسانة 
اإلعالمية الهائلة للّدعاية ) استغالل أحداث صغرية والعمد 
التعتيم  من  كثيفة  سحابة  لخلق  وتهويلها  تضخيمها  إىل 
والتّضليل والضوضاء والصّخب وصوال إىل استجداء العطف 
اإلنساني واالنحياز لرؤاهم ( بداية بفلم " قضية دريفوس 
" مليليس وصوال إىل أفالم سبيلربغ. ومع اإللحاح واإلرصار 
حالً  فلسطني  يف  اليهودي  االستيطان  بقبول  العالم  ينتهي 

وخالًصا لعذابات "شعب مضطهد" ومقهور. هذا إىل جانب 
السعي إىل تشويه صورة العربي )املهزوزة أصالّ( وتقديمه 
يف أسوأ حال ) ومن ثمة الّدعوة إىل النفور منه ومعاداته( 
التلويح  )مع  اليهودي"  الحق   " مع  التعاطف  ويحصل 
املستمّر بسيف " الالسامية " إلرهاب الضمري اإلنساني – 
!( . ومن  األوروبي  العربي قبل  يهابه  الذي  البعبع"   " ذلك 
 ." الواقع  باألمر  القبول   " إىل   " وطن  عن  البحث   " فكرة 
وكانت األدوات واألساليب متعّددة ) استغالل املوروث الّديني 
تعّرض  الذي  االضطهاد  عىل  الرتكيز   – والتلمود  التوراة   –
تاريخية  أحداث  عىل  والقفز  الحقائق  تزييف   – اليهود  له 
امليعاد... ( وظهرت  الوعد اإللهي بأرض  قديمة وحديثة – 
أرض  ) سالومي – قضاء سليمان – يوسف يف  أفالم مثل 
ذلك  ويتم   )... العرش  الوصايا   – ودليلة  مرص – شمشون 
عرب مخّطط محكم وخّطة محبوكة لتهيئة األجواء الّدولية 

واملحلية لقبولهم " والحصول عىل التأييد واملنارصة.
بحلول النكبة ) وضياع األرض( سنة 1948:

السينما  عىل  الفلسطينية  القضية  ظالل  إنعكست   •
الغائب  الوجه  لذلك  املحتشمة  اإلطاللة  وكانت  العربية 
أفالم مثل " "فتاة  أنتجت  بعد غياب طويل وبوعي ساذج 
فتاة   (  )1948 مرص  ذوالفقار-  ملحمود  فلسطني"  من 
واالضطهاد  الحرب  بسبب  وطنها  من  تهرب  فلسطينية 
التعّرف  بعد   ، مأساتها  وتنىس  مرص  يف  لتستقّر  اليهودي 
الحب بلسما  عىل شاب مرّصي تحبّه وتتزوجه. فهل مثّل 

لجراحها ؟ وهل الحكمة يف ترك األرض والّديار؟(.
)إنهيار  خطرية  تطورات  الفلسطيني  املجتمع  •وشهد 
مكوناته، تناثر البنى االجتماعية، تصدّع األسس املادية – 
..وأصبح  أفرادها  وتناثر  العائلة  تشظي   – األرض  فقدان 
رمز  هو  للمهجرين،    " الجغرافية  "الوحدة  يمثل  املخيم 

التيه والضياع . 

مع  العربية  السينما  •وتفاعلت 
إسم  فيها  حرش  أفالما  وأنتجت  األحداث 
فلسطني أحيانا ويشار للقضية يف بعضها 
ويذكر بها دون الغوص يف أسباب املأساة 
الشيخ  كمال   - السالم  أرض   ( الحقيقية 
1957 –  جريمة يف الحي الهادئ لحسام 

الدين مصطفى 1966 ( 
)الوعي  الوعي  وبوادر   1967 هزيمة  
السينما  بأهمية  والوعي  بالهزيمة 

وخطورة دورها( .
ما فعلته بنا هزيمة 67؟ وما مدى تأثريها عىل السينما 
؟  العربي  األدب  يف  فعلته  ما  آثارها  العربية؟ وهل ضاهت 
رد  لالرتفاع عن مجرد  العربي  للمبدع  الفرصة  أتيحت  هل 

الفعل؟
لقد زلزلت هزيمة 1967 أركان البيت العربي ) حكومات 
الثورة  انطالقة  ومع  وجماهري(  تنظيمات   – وأنظمة 
وتأثريها  عودها  صالبة  وبداية   1965 قبيلها  الفلسطينية 
الفلسطينية  القضية  أصبحت   ، القومي  الوعي  تنامي  مع 
وأنتجت   ، العرب  والثوريني  املثقفني  اهتمامات  مركز  هي 
الرسمية  النظرة  عن  مستقلة  أفالم   ، الهامة  األفالم  عديد 
العمل  عن  الرضورية  املسافة  وآخذة  العربية  لألنظمة 
الدعائي ألجهزتها اإلعالمية ) نذكر أفالم يوسف شاهني : 
األرض – االختيار – العصفور – عودة االبن الضال – من 
 – عمار  بن  اللطيف  لعبد  سجنان   : تونسية  وأفالم  مرص 
شمس الضباع لرضا الباهي – السفراء للنارص القطاري – 
وأفالم لخرض حمينة من الجزائر : رياح األوراس – أحداث 

سنوات الجمر ... (
نوعية  نقلة  األفالم  هذه  مع  العربية  السينما  وشهدت 
عىل  أو  املحملة  املوضوعات  مستوى  عىل  سواء  ورضورية 
صعيد الشكل املعتمد وأخذت تتحرر شيئًا فشيئا من عقدة 

السينما املرصية ومركزيتها .
67 أعيد اكتشاف الذات ومع تعرض بعض  مع هزيمة 
األقطار العربية إلحتالل جزء من أراضيها ، قفز عدد أفالم 
التي إهتمت بالقضية الفلسطينية من بعيد أومن قريب ، 
من 27 فلم روائي ) 1936 حتى 1966 ( إىل قرابة 250 فلم  

من 1967 إىل اليوم .
ومن األفالم العربية ) السورية اإلنتاج ( الجادة والهامة 
يصعب   ) قلتها  عىل   ( الفلسطينية  القضية  تناولت  التي 
هذه  بنا  فعلته  فما  أرسها.  من  والفكاك  بعضها  نسيان 
األفالم ؟ وما بقي لنا منها ؟ وهل مازالت صالحة لإلستعمال 

والتداول واالستهالك ؟ 
-1 املخدوعون لتوفيق صالح – 1972 – إنتاج املؤسسة 

السينما العربية وفلسطين:

أفالم يف البال
أ.محمد الغريبي

املخرج برهان علوية وفيلم كفر قاسم
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الشمس  يف  رجال  رواية  عن   – سوريا   – للسينما  العامة 
للعاشق الذي إلتهمته الحكاية ) حكاية فلسطني ( : غسان 

كنفانى.
•موضوع الفلم : هجرة ثالثة فلسطينيني ) مثل كل فرد 
منهم جيال( إىل الكويت بحثا عن فرصة عمل وتهريبا عىل 
متن شاحنة ) صهريج مياه فارغ ( وموتهم اختناقا عىل 
مع   ، الصهريج  داخل  ينتظرون  وهم  الصحراء  يف  الحدود 

تناول الحياة الشعب الفلسطيني ومعاناته بالتوازي .
إىل  الوصول   – الكويت"  إىل  "السبيل  إذا:  الفلم  •عقدة 

الجنة املوعودة وحل كل الهموم.
الشاسعة  للصحراء  كبرية  بلقطات  يكون  االستهالل 
املمتدة يشعرنا بالخواء والفراغ الكبري، بالوحشة والضياع. 

ويف أسفل الصورة أبيات ملحمود درويش: 
وأبي قال مرة، الذي ما له وطن... ما له يف الثرى رضيح

ونهاني عن السفر ...
النفي واإلبعاد والتهجري  الفلم و مغزاه:  ) هذا ملخص 
 ... بها  والتشبث  لألرض  الرجوع  إىل  والدعوة  مقاومتها   –

فبضياعها يضيع كل يشء ! (
•الشخوص : أربعة أفراد ) أبو قيس – أسعد – مروان 

وأبو الخيزران سائق الشاحنة( 
كويتي  ثري  لحساب  يعمل  املياه  صهريج  سائق   -
)الفسق النفطي ( ال يهمه من صفقة تهريب الفلسطينيني 
الالمسؤولة  القيادة  سوى ما سريبحه من مال ) هو رمز 

يكون  أن   ، صالح  توفيق  ذلك  يف  وجاراه  كنفاني  وأراده 
مجبوبا )فقد رجولته سنة 1948( 

ضياع  عاش  الذي  الجيل   : فلسطينية  أجيال  ثالثة   -
األرض ، الثاني الذي ناضل من أجلها و الجيل الثالث الغريب 
املغرتب الذي ولد بعيدا عن فلسطني ، حرم منها وال يعرفها. 
-أسلوب الفلم روائي بسيط ) وعميق ( أشار إىل الواقع 
والحارض  املايض  بني  مراوحة  الفلسطيني  اإلجتماعي 
)باستعمال تقنية التداعي أو الفالش باك (الحياة السعيدة 
انجر  ، وما  البؤس والنزوح واالقتالع  سابقا تقابلها حياة 

عن ذلك من تمزق وضياع.
يتذكر "أبو قيس " األستاذ سليم )البطل الغائب ( الذي 
يطل بظالله بني الفينة واألخرى، صوته يأتي من بعيد، من 

خارج الكادر... هو الرمز واملثال و القدوة.
الواقعية  : املراوحة بني  الفلم االزدواجية أسلوبا  انتهج 
واملبارشة أحيانا ) تقديم وثائق تاريخية ( والتلميح واإليحاء 
أحيانا أخرى )عديدة هي الّرموز ووافرة هي اإلشارات( وقد 
ومثري  عميق  درامي  تعبري  يف  العنارص  هذه  كل  انصهرت 
)مع لقطات حوارية مطّولة أحيانا وتعاليق كثرية آتية من 

خارج الكادر(. والسينما قد ال تحتمل كثري الكالم !.
يف الفيلم إدانة للجميع )الحكومات العربية الرجعية – 

الرأي العام العاملي – املؤتمرات الدولية – وثائق الخيانة – 
عىل  ويقّدمها  الفلم  لها  يشري   ... العرب  امللوك  اجتماعات 

 )flashs( شكل ملحات
)  خبث  السذاجة  الخبث /   : بالتضاد  الوعي  إىل جانب 
أبو الخيزران تقابله سذاجة املخدوعني .( املايض / الحارض 

) مايض سعيد ما قبل 48 وآخر ميلء بالكوارث والهموم(
الثالثة  الرجال   ( الكويت رشقا  موقع فلسطني غربا / 

اتجهوا عكس ما تشري إليه البوصلة الفلسطينية.
الفلم بمأساة و فجيعة تفوق فضاعتها حياة  وينتهي 

الفلسطيني املريرة :
بطريقة  بهم  واملغرر  املخدوعون  الثالثة  الرجال  يموت 

بشعة ) حرقا و وإختناقا( .
هم سقطوا باملجان   ... ماتوا بغري جمالية بتاتا.

وينحدر " أبو الخيزران " رمز القيادة املتخاذلة املتواطئة 
، وتتجىل خساسته ونذالته عندما يلقي بالجثث فوق أكوام 
القمامة ، ورغم مأساوية املوقف يستويل عىل ما يف جيوبهم 

من " دراهم معدودة " وينزع ساعاتهم.
الخيزران: ملاذا لم يدقوا عىل  أبي  الفلم بتساؤل  ويقفل 
جدران الخزان ؟ وال منطقية هذا السؤال تأتي عىل لسان 
من قاد الجماعة إىل حتفهم !) فهو يعرف ال بد أنّهم دقوا 

عىل جدران الخزان( 
صالح"  توفيق   " املخرج   " كنفاني  غسان  سأل  وقد 
أبو  بالسائق  تنتهي  )الرواية  النهاية  تغيري  الهدف من  عن 

بالجثث  يلقي  أن  بعد  الخيزران، 
مفزوعا  شاحنته  أمام  يقف  الثالث، 
سائال : ملاذا لم يدقوا جدران الخزان؟ 
كان   - ؟  الخزان  يقرعوا  لم  ملاذا 
عليهم أن ينبهوا الدنيا قبل أن يموتوا 
الرحيل يف صمت( أجابه توفيق  بدل 
الخزان  يقرعون  جعلتهم   ( صالح 
ضاع  الّدقات  صوت  ولكن  فعال 
صالة  تكييف  أجهزة  ضجيج  مع 
الجمارك . وأضاف قائال لكنفاني " عندما كتبت أنت الرواية 
اآلن  أما  بعد..  صوت  للفلسطينيني  يكن  لم   1963 سنة 
)1972( فقد أصبح لهم صوت بل وصوت  قوي .. فاقتنع 

كنفاني بذلك.
كنفاني الذي طلب منه توفيق صالح صياغة حوار الفلم 
باللهجة الفلسطينية املحلية أجابه بأن ذلك سيتم يف ظرف 

48 ساعة وكان عند وعده!(
-أخرج توفيق صالح فيلما تسجيليا – قضية الالجئني 
أو )من نحن( صوره يف غّزة" سنة 1960، وقد استفاد من 
بعض مشاهده التي تظهر األطفال وهم يتطلعون من وراء 

األسالك الشائكة ، وظفها يف "املخدوعون".
التي  العربية  األنظمة  بإدانة  فقط  الفلم  يكتف  لم 
يف  تفكر  أو  تتحمس  ولم  الفلسطينية  القضية  استثمرت 
القادة  أدان   – الضياع  ومحنة  املأساة  قّدم  هو  بل  حّلها. 
فضح  اآلخرين.  مآيس  عىل  عاشوا  الذين  الفلسطينيني 
ففي   ، الّرخيص  واملوت  الفجيعة  إىل  أدت  التي   " الظروف 
خضّم الظروف الحياتية القاسية )ضياع األرض – الترشد 
شهد  املجتمع..(  أوارص  تصدع   – األرسي  التفكك   –
إىل  وتوّجه  السيايس  العمل  عن  نسبيا  تراجعا  الفلسطيني 
البحث عن مقومات حياتية أفضل. أهي الحتمية التاريخية 

وجربية الحياة التي دفعت " باملخدوعني" أو"الفارين " إىل 
تشفع  هل  ؟  يشكوا  أو  ينتبهوا  أن  دون  املفجعة  نهايتهم 
لهم طبيعة املرحلة: )الحقبة الفاصلة بني النكبة والثورة( 

يف ذلك؟ 
الشمس " سنة  )قّدم غسان كنفاني رواية " رجال يف 
1963 مزج فيها العار بالفجيعة و الخزي بالهزيمة والذل ، 
ثم كتب رواية " ما تبقي لكم " سنة بعد انطالق أول رصاصة 
للفلسطينيني  أخرى  قّدم فيها صورة  الصهيونية.  يف وجه 
يف  تكمن  الفلسطينيني  فقوة  الفرار.(  ال  املواجهة  صورة 
تصديهم ألعتي القوى وأرشسها ، يسقطون ولكن يقومون 

أقوي من ذي قبل.
انتفت  وهل  ؟  املخدوعون"  مفعول  انتهى  هل  ثّم   "
والالجئون  كثر  فالخزانات"   " ؟  األفالم  هذه  مثل  رضورة 
أليست  ثم  املخدوعون.  اختنق  كما  املخيمات  يف  يختنقون 
"غزة" بصهريج  كبري منع عن أهله املاء والدواء والحياة ؟ 
والعمل حثيث عىل زيادة سمك جدرانه باالسمنت والفوالذ، 
فوق األرض وتحتها. وأهلنا يف "غزة " يدقون عىل جدران 
الخزان يف اليوم ألف مّرة ... لكن هل أن كل باب يقرع يفتح؟ 
) ومما يزيد يف مقتنا ومهانتنا أن " زعماء فك الحصار عنها 

هم من " الفرنجة".(
إنتاج   – علوية  برهان  اللبناني  إخراج  قاسم:  كفر   2-
 ، قاسم"  كفر   " الجندي  لعاصم  قصة  عن   1974 سوري 
اسم حفرته أظافر الحقد يف ذاكرة الّزمن، والحقد كالحب 
، أثاره ما تمحي، تزداد عمقا مع األيام ... لكأن كفر قاسم 
، ذكرى مرمية ، بالصدفة ، لفلسطني القديمة، ويف عينيها 

تتهيل أرشعة الّدموع املنسية " 
قاسم"  كفر  فيلم  إنتاج  تجربة   " دهني  صالح  يقول 
تجربة مهّمة وخطرية خاضتها املؤسسة العاّمة للسينما" 
برهان   " املخرج  والن  للفيلم  الباهظة  للتكلفة  ذلك  ويرّد 
علوية" ليست له التجربة الكافية يف مجال السينما. الفلم 
سيايس محض ومبارش يف كثري من املواضع وتنقصه التوابل 
واملرغبات التقليدية ) التي عودتنا بها السينما املرصية عند 

معالجتها ملواضيع سياسية (
أقدمت املؤسسة السورية العامة للسينما عىل املساهمة 
كادت  مالية  صعوبات  ذلك  جّراء  وعانت  الفيلم  إنتاج  يف 
تعصف بها ، وكانت مغامرة أخرى إذ اقتنت حقوق الفيلم 

من الرشيك اللبناني ليصبح الفيلم سوريا بالكامل.
التي  قاسم"  "كفر  مذبحة  مالبسات  الفيلم  يحكي 
مسبق  وبتخطيط  بارد  بدم  الصهيونية  العصابات  نفذتها 

سنة 1956 وقبيل االعتداء الثالثي عىل مرص.
)والجماهري   1956 جويلية   26 عشية  الفيلم  ينطلق 
الفلسطينية تنتظر خطاب عبد النارص( فماذا عن جمالية 
الفيلم؟ تأثريه عىل الجماهري العربية والرأي العام العاملي؟

 إتخذ الفيلم من األحداث الّروائية خلفية إلظهار الواقع 
وما  وأثناءها  املجزرة  قبل   ( قاسم  كفر  قرية  يف  املعيش 
بعدها( قّدم لنا األسباب والخلفيات لهذه الفاجعة.) تحلق 
النسوة حول الراديو – مناقشات املقهى – اندفاع الشباب 
النارصي – االجتماعات الرسية لخاليا األحزاب اليسارية - 
عودة العّمال الذين لم يتم إعالمهم بمنع التجول يف القرية 
وحصدهم بالكامل...( تحول الشباب عبد الله إىل" تل أبيب" 
يهودي  بأخر  العربي  اسمه  تغيري  عىل  صديقة  ومعاتبة 
اليهود وهزئهم من  تعلة" إلظهار تعسف   " الزيارة  وهذه 

العرب ) لعبة العربي املشنوق التي تباع يف الشوارع( .
حياة القرية يف ثالثة أيام : القرية بمتساكنيها: العمدة 
األمن  دوريات   – ورواده  املقهى   – والرعاة  الفالحون   –
الصهيونية – املتعاونون مع العدو – سفر العّمال صباحا 
عبد   " لخطاب  انتظارهم  و  مساء  القرية  إىل  وعودتهم 
تحدث  الرابع  اليوم  فجر  ومع   ... مناقشاتهم   ... النارص" 
املأساة:يحيط الجنود الصهاينة بالقرية ويقتل كل من هو 
خارج املنازل، ليسقط األطفال والرجال والنساء والشيوخ 

يف مجزرة فضيعة.
كتابة  عند  الدرامي  البناء  بقوانني  علوية  يلتزم  لم 
والوثائقي  الّدرامي  بني  جامًعا  كان  فالفيلم  السيناريو 
واعتمد الوثيقة التاريخية أساسا له ) جماليا لم يكن الفلم 
وتعبئته  تأثريه  درجة  له  تحسب  ولكن  "الجودة"  بلغ  قد 

املخرج توفيق صالح وفيلم املخدوعون
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للجماهري يف عقد السبعينات. ورغم بعض املالحظات حول 
بعض التفاصيل ) األستاذ سعيد يرتدي ربطة عنق حمراء 
– شعارات: "الله معك يا أبو خالد" – "اليوم انكلرتا وفرنسا 
تبعث  أن  بعد  تعلق  أم سعد  بفلسطني"-  الثانية  والرضبة 
بالسالم البنها الغائب منذ خمس سنوات "الله يجازي والد 
املختار  "هو  وتضيف  وعملتهم"  شغلتهم  عملوه  الحرام، 

وأشكاله خلوا حدا مرتاح؟"
أعاد  العربية،  للجماهري  ومعبئا  تحريضيا  كان  الفيلم 
شيئا من األمور إىل نصابها وجزًءا من الثقة إىل النفوس وقد 
الفيلم  عىل  هجوما   l’eXpRess مجلة  شنت  األعداء)  أزعج 
وعىل سوريا التي مولته يف جوان 74 عنوان كبري الحقيقة 
بدأ عرضه يف  فلم سوري  عن كفر قاسم وعناوين فرعية 
باريس يحكي قصة مذبحة كفر قاسم عام1956 - جاك 
املجلة  أوفدت  وقد  نصابها  إىل  الحقيقة  يعيد  دوروجي 
مبعوثا خاصا إىل القدس بعد أن شاهد الفيلم وقابل املبعوث 
"القايض اإلرسائييل ماليفي" رئيس املحكمة التي حاكمت 
القرية  سكان  من   47 بحياة  أدت  )التي  املذبحة  مرتكبي 
عىل يد وحدة من حرس الحدود اإلرسائييل (. محاكمة تمت 
سنة 1958 )سنتني بعد وقوع املذبحة(ونال املتسبب األول 
يف الجريمة عقوبة الغرامة الرمزية )قرش إرسائييل واحد( 

بسبب غلطة يف القيادة.
لكن من يرفع املأساة؟ من ينرش القلوع؟ من يمزق قلب 
الصمت بطعنة ؟وصدى تلك األغنية الختامية للفيلم مازال 

صداها يقرع طبالت أذاننا:
كفر قاسم ... إنني عدت من املوت الحيا،ألغني.

فدعيني استعد صوتي من جرح توهج
وأعينيني عىل الحقد الذي يزرع يف قلبي عوسج

إنني مندوب جرح ال يساوم
علمتني رضبة الجالد أن اميش عىل جرحي.. واميش.. ثم 

اميش وأقاوم...
 3 - املنام: فلم وثائقي ملحمد ملص 1988 إنتاج "مرام" 
منظمة  يف  الثقافة  ودائرة  لبنان   – والتلفزيون  للسينما 
كان   – وثائقي  فيلم  أفضل  جائزة   ( الفلسطينية  التحرير 

.)1988
أرسة  حياة  عن  فلم  تصوير   : كانت  األوىل  ملص  فكرة 
فلسطينية ما ... هكذا كانت البداية و تبددت هذه الفكرة 
املخيم" ودخول عوالم  شيئا فشيئا منذ لحظة " "إقتحام 
"الشارع  أو  الوطني  الشارع  : وعند دخول  الغالبي  الناس 
األخري" كما يسميه " املقاومون" : يقول محمد ملص: " 
بدا يل هذا الشارع البريوتي كأنه جملة اعرتاضية يف سياق 
منام ما ... مضيت فيه وحيًدا أحاول تلّمس الّصور ، الحركة 
الصوت،  مكربات  املسلحني،  الناس  ألبسة   ، الرشفات   ،
البناء، املكتبات ... تأملت الحياة يف حنايا هذا الشارع األخري 
فانتعشت يف داخيل أحالم صنع فيلم ما" وشيئا فشيئا تبتعد 

فكرة الفلم األوىل عن خيال املخرج وتسكنه فكرة "املنام" 
الوقائع  وتحرض  واملنامات  واألحالم  الحكايا  وتعشش 
املخيمات  لسكان  منامات   : والبوح  التعّري   : والشهادات 
هو   ، املكبوت  الباطني  الالوعي  هو  فالحلم   . الفلسطينية 
 . باإلنسان  يحيط  ملا  تكثيف  هو  للذكريات،  العميقة  البرئ 
الحلم هو كشاف للقاع الوجداني لإلنسان ) بوعي أو بدونه( 
. وما أبأس من ال ذاكرة له وما أشقى من يحيا بال أحالم ▪

صبايا   ، وفتيات  فتيان  وشيوخ،  كهول   ، مقاتلون 
ونساء، يحكون مناماتهم ويروون أحالمهم وعني املخرج 

)وكامرياه( ترصد وتسّجل .
ومنذ اليوم الثاني" للمهّمة " يعثر ملص عىل بداية للفلم 
الضئيل  دكانه  عتبة  عىل  يجلس  شاكر"  "أبو  له:  ونهاية 
الذي يواجه بيته الرّث واملسافة التي تفصل بينهما ال تتعّدى 
يقطعها  التي  والشقاء  العذاب  رحلة  هي   ( أمتار  ثالثة 
من  املسائية  واألوبة  الّدكان  إىل  البيت  من  صباحا  الشيخ 

الدكان إىل البيت(.
" تغيب الشمس وأنا هون ...بتطلع وأنا هون..." سجن 
" يقولها أبو شاكر ويشري إىل البيت ...) هو كما الحيوان 
أتابع حركة يده وهي  األسري( يقول ملص ) خطر يل وأنا 
إىل  البيت  من  املسري  بهذا  الفيلم  أبدأ  أن   ، املنزل  إىل  تشري 
الّدكان، وأن أنهي الفيلم بتلك العودة من الّدكان إىل البيت( 
 ، واألحالم  والرؤى  املنامات  كانت  املسري"  "دفتي  وبني 
بها. قطع  باحت  التي  األنفاس  نلمس دفء  نكاد  منامات 
معها ملص مع الطقوس اململة منطلقا نحو سحر البساطة 

وعمقه . أكثر من 300 حلم أبقي منها 
منامات   ( ونيف  عرشين  النهاية  يف 
كما  والقصرية  البسيطة   " صالح   "
يروي يف إحداها )يأتيه رجل ذي لحية 
أنا   "  : له  قال  أبيض  ولباس  حمراء 
النبي مويس" وبس( أو رؤية فراشة 
وترجع.  الغرفة  تلف  وحلوة  ملونة 
 ، عرائس  وهن  الصبايا  منامات  أو 
الطائرات  وتحلق   " "املوكب  يف  هن 
لتفسد كّل يشء . واحدة تحلم بأبيها 
مخاطبا لها : " لن أتركك تتزوجني حتى يعود أخوك املفقود 
... أم مروان " تحلم بشيخ مرعب ذي لحية طويلة يزورها 
كل ليلة يف املنام ليأخذ ابنها ) وأصبحت ال تريد النوم خشية 

من زيارة الشيخ ( 
"استدعاء"  خرضاء-  وهي  لفلسطني  العودة  أحالم 
الشهداء والزعماء والقادة الفلسطينيني يف األحالم -  أحالم 

السجون والتعذيب...
مخاطبا  مرهف  بإحساس  الوثائقي  فيلمه  ملص  قدم 
" اإلنساني " يف املتفّرج مؤكدا عىل ذاتية اإلنسان وإظهار 
الروح  وشفافية  الشكل  شفافية  معتمدا  النابضة.  روحه 
باألساس. وقد امتلك األثر عنارص إقناعه ) إىل جانب التأثري 
 " الثري  الثنائي  ذلك  معتمدا  الفكري(  واإلقناع  العاطفي 
الذاكرة والحلم " . أليست السينما فن املرئي واملكشوف هي 
مراحل  وبلوغ   . والخلجات  والعواطف  األحالم  عالم  كذلك 

الفن العليا.
ورسخت يف البال صور... ولقطات ... لكن هل يفي ما 
قدمته السينما العربية لفلسطني ) الوتد األخري يف خيمتنا 
مازال  وهل  ؟  القليل  من  اقل  هو  أم  بالحاجة   ) العربية 
القضية  من  االستلهام  إن  هل  ؟  أصال  دور  من  للسينما 
الفلسطينية مازال ممكنا؟ وهل االلتفاف حولها بحثا عن 
عىل  الوقوف  حالة  من  والفكاك  الخالص  سبيل  هو  ذواتنا 

الهامش؟

املخرج محمد ملص وفيلم املنام

صورة تتحّدث

فناء حمام القرانة ويرجع بناؤه الى 
أواخر القرن العاشر ميالدي )378 هـ / 
988 م( بأمر من قاضي قضاة تونس 
التاريخية تحيل قطعا  الحقبة  وهذه 
ابن  بلكين  ابن  المنصور  حكم   على 
شؤون  الفاطميون  واّله  الذي  زيري 

إفريقية لما انتقلوا إلى مصر...
عن ذاكرة شاشية...

حمام القرانة
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عفاف بن محمود تشارك بفيلمها 
"كواليس" في مهرجان البندقية 

إخراج  من  "كواليس"  لفيلم  األول  العرض  يقام 
مهرجان  يف  كريان  بن  وخليل  محمود  بن  عفاف 

فينيسيا السينمائي يف إيطاليا .
حصلت  فيلماً   13 ضمن   كواليس  فيلم  وأختري 
يف  للمشاركة  لألفالم  الدوحة  مؤسسة  من  دعم  عىل 
مهرجان فينيسيا السينمائي الدويل الـ79، الذي يقام 

من 31  أوت ولغاية 10 سبتمرب الحايل...ويشارك 
الفيلم يف النسخة العارشة من قسم "فاينل كت" 
املساعدة  تقديم  اىل  تهدف  ورشة  وهي  املهرجان،  يف 
القوية إلنجاز األفالم من إفريقيا ومن العراق واألردن 

ولبنان وفلسطني وسوريا. 
الذي يتسبب يف  الشاب هادي  الفيلم عن  يتحدث 
يف  ورفيقته  الرقص  فرقة  افراد  أحد  لعايدة  إصابة 
الحياة وعىل املرسح. تتوايل االحداث خالل ليلة طويلة، 
اثناء عبورهم لغابة متوجهني نحو اقرب قرية بحثا 
عن طبيب. يجد الفريق نفسه , يف ليلة اكتمل بدرها , 
أمام متاهة غري متوّقعة , وأمام تحّدي إنقاذ العرض 

األخري الحاسم .
يذكر أن عفاف بن محمود إنطلقت يف املجال الفني كراقصة ثّم كرست نفسها ملجال التمثيل 
وصناعة األفالم ولها يف رصيدها ادوار عديدة يف التلفزيون واملرسح والسينما. لعبت الدور الرئييس 
يف فيلم making of لنوري بوزيد. يف خالل هذه السنوات اخرجت عفاف 3 افالم قصرية وتعمل األن 

عىل الرتويج لفيلمها الطويل األول "كواليس"
ويذكر أيضا أن رشيكها يف إنتاج وإخراج هذا الفيلم خليل بن كريان درس فنون السينما بوالية 
سان فرانسيسكو... وتم تعيينه ما بني1998 و 2000 مديرا ملهرجان »سينمائيات«. بعد رجوعه 
 2008 سنة  تحول  »The WhiTe ThRead«.ثم  الوثائقي  فيلمه  بإخراج  بن كريان  قام  املغرب،  اىل 
لالستقرار يف قطر حيث أنتج العديد من االفالم بالجزيرة لألطفال، ويرتأس منذ سنة 2011 قسم 

مشاريع املنح بمؤسسة الدوحة لألفالم.

سميرة مڤرون
وهيفاء وهبي في 

"رمسيس باريس" 

إستأنفت التونسية سمرية مڨرون وبقية أبطال 
من  املتبقية  املشاهد  تصوير  باريس،  رمسيس  فيلم 
مشاهد  جميع  تصوير  من  مؤخًرا  وانتهوا  العمل، 

الفيلم التي تدور يف العاصمة الفرنسية باريس.
ويشارك يف بطولة الفيلم إىل جانب هيفاء وهبي 
وسمرية مڨرون كل من حمدي املريغني ومصطفي 
أوس وآخرين، وهو من  خاطر ومحمد سالم وأوس 

تأليف كريم حسن بشري وإخراج أحمد خالد موىس.
البداية اسم من فوق برج  الفيلم يحمل يف  وكان 
باريس،  رمسيس  عىل  استقروا  صناعه  لكن  إيفيل، 
الذي تدور أحداثه يف إطار  ليكون اسم نهائي للعمل 

كوميدي اليت.
الحشيش،  من  قطعة  حول  العمل  أحداث  وتدور 
يرشب  من  تجعل  عليها،  معينة  تعويذة  قراءة  تمت 
ليجتمع  العالم،  يف  مختلفة  أماكن  إىل  يذهب  منها 
ويشكلون  بفرنسا،  باريس  يف  العمل  أبطال  بعدها 
عصابة ويتنكرون لرسقة لوحة املوناليزا من متحف 

اللوفر.
درست  تونس  يف   1987 جانفي   24 مواليد  من  تونسية  ممثلة  هي  مڨرون  سمرية  أن  يذكر 
اللغة اإلنقليزية، واشتغلت مضيفة طريان باملنستري ولكنها اختارت دخول عالم التمثيل، فكانت 
مشاركتها األوىل من خالل دور »سريين« يف مسلسل مكتوب للمخرج سامي الفهري وقد اختارها 
رشقي"  "تخت  بعنوان  سوري  مسلسل  يف  شاركت  ثم  ملك  دليلك  األلعاب  برنامج  من  املخرج 

للمخرجة رشا رشبتجي ...كما شاركت أيضا يف بطولة املسلسل املرصي "أبو البنات".

تونس ضيف شرف مهرجان اإلسكندرية 
السينمائي في دورته الـ 38

السينمائي  الناقد  املتوسط برئاسة  البحر  السينمائي لدول  إدارة مهرجان اإلسكندرية  قررت 
األمري أباظة اختيار تونس ضيف رشف الدورة ال 38 وهي دورة النجم محمود حميدة التي تقام 

خالل الفرتة من 5 إىل 10 أكتوبر القادم وذلك احتفاالً بعام الثقافة املرصية التونسية.
الكوميدية وتكريم عدد من صناعها ،  التونسية  تتضمن االحتفالية تنظيم بانوراما للسينما 

تنظيم  أيًضا  تتضمن  كما 
لألفالم  صور  معرض 
يف  صورت  التي  املرصية 

تونس...
السينما  تشارك  بينما 
بعرض  املختلفة  املهرجان  مسابقات  يف  التونسية 
األفالم  مسابقة  يف  أفالمها  أحدث  من  مجموعة 
البحر  لدول  القصرية  األفالم  ومسابقة  الطويلة 

املتوسط ومسابقة نور  الرشيف للفيلم العربي.
ضيوف  بحضور  ندوة  املهرجان  يعقد  فيما 
املهرجان من تونس حول العالقات الثقافية وخاصة 
السينمائية بني البلدين الشقيقني بمشاركة عدد من 

السينمائيني والفنانني.
الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  يقام  املهرجان 
بالقاعة  والختام  االفتتاح  حفل  ويقام  املرصية 

الكربى بمكتبة اإلسكندرية.

الفيلم التونسي "تحت الشجرة" في "تورونتو" 
السينمائي الـ 47

التونيس  الفيلم  أن  حسني  منى  أفادت 
السحريي  أريج  للمخرجة  الشجرة"،  "تحت 
ينافس يف مسابقة السينما العاملية املعارصة، 
مهرجان  من  الـ47  الدورة  فعاليات  ضمن 
تورونتو السينمائي الدويل يف كندا، الذي تقام 
فعالياته يف الفرتة من 8 إىل 18 سبتمرب؛ ليكون 
العرض األول للفيلم يف أمريكا الشمالية بعدما 
شارك يف مهرجانات كارلويف فاري ورساييفو، 
مهرجان  يف  األول  العاملي  لعرضه  باإلضافة 
كان السينمائي الدويل والذي فاز فيه بجائزة 
نصف  مسابقة  يف   ecopRod تحكيم  لجنة 

شهر املخرجني.
مرسح  عىل  تورونتو  يف  الفيلم  ويعرض 
سكوتيابنك، الجمعة 9 سبتمرب  ويوم الثالثاء 
17 سبتمرب. كما  السبت  ، ويوم  13 سبتمرب 
املهرجان  منصة  عىل  عرض  عىل  سيحصل 
بوكس،  اليت  بيل  تورونتو  اإللكرتونية 

للجمهور املتواجد باألرايض الكندية فقط.
إشادات  عىل  الشجرة"  "تحت  حصل 
بعد  العاملية  اإلعالم  وسائل  أهم  من  نقدية 
ملهرجان  الرسمية  املسابقة  يف  مشاركته 
فيجني  سيني  ومسابقة  السينمائي  ملبورن 
مهرجان  يف  األول  عرضه  عىل  حصل  حيث 
الخمسة  عروضه  وكذلك  السينمائي،  ميونخ 

"تحت  جياركاي  لوفيا  الناقدة  كتبت  ريبورتر  هوليوود  موقع  فعىل  كان،  مهرجان  يف  الناجحة 
موقع  أما  املعقدة"،  التفاعالت  من  أنيًقا  بسيًطا  نسيًجا  وتقدم  أخاذة  ممتعة  تجربة  الشجرة 
ووصفت  الصيفية  للمغازالت  الجذاب  بالتجسيد  ويلكينسون  آمرب  فيه  فأشادت  داييل  سكرين 
الفيلم بالدراما اإلنسانية الرقيقة، كما أبدى الناقد كليم أفتاب انبهاره بالطاقم التمثييل للفيلم يف 
أول وقوف لهم أمام الكامريا يف مراجعته عىل موقع سينيوربا، واتفقت معه الناقدة أمل الجمل عرب 

موقع العربي الجديد إذ رأت أنه يقرتب من الوثائقي لشدة صدقه وتلقائية أداء ممثليه.
الصيفي بني األشجار، حيث يعمل  الحصاد  أثناء موسم  الفيلم خالل يوم واحد  أحداث  تدور 
الزمن وقتًا مًعا يسرتجعون فيه ذكريات  الجيالن من  العّمال األكرب سنًا، ويرسق  مراهقون مع 

الحب املفقود. كما ينغمسوا يف رغبتهما الوليدة ويتشاركوا األحالم ويسوون بعض املشكالت.
الوثائقي  الفيلم  إخراج  لها  التي سبق  السحريي  روائي ألريج  فيلم  أول  الشجرة" هو  "تحت 
 MAD SoluTions بجائزة  الفيلم  مرشوع  وفاز  عالسكة،  الجوائز  من  بالعديد  الفائز  الطويل 
املهرجان  يف  برودكشن  أطلس بوست  فينيسيا، وجائزة  فاينال كات  الجونة يف ورشة  ومهرجان 
سويرسا   ،)henia PRoducTion )رشكة  تونس  بني  مشرتك  إنتاج  وهو  بمراكش،  للفيلم  الدويل 
)رشكة akka Films( وفرنسا )رشكة maneki Films(، ويتوىل توزيعه عاملياً رشكة luXboX فيما 

تتوىل رشكة MAD SoluTions توزيع وتسويق الفيلم يف العالم العربي.
و"أريج السحريي" هي مخرجة ومنتجة وصحفية تونسية - فرنسية أسست رشكة اإلنتاج 
مهرجانات  يف  صيت  نالت  تونسيني  مؤلفيها  وثائقية  أعمال  تطور  حيث   ،henia PRoducTions

مثل سينميد و مهرجان أمسرتدام الدويل لألفالم الوثائقية ومهرجان رؤى الواقع وعريهم. يف عام 
2018، ُعرض فيلمها الوثائقي الناجح عالسكة ملدة ستة أسابيع متتالية يف دور العرض التونسية. 
ويف عام 2021، كتبت وأخرجت وأنتجت أول أعمالها الروائية الطويلة تحت الشجر الذي فاز 
فاينال  )ورشة  الدويل  السينمائي  فينيسيا  يف مهرجان  اإلنتاج  بعد  ما  بالعديد من جوائز مرحلة 
كات(، كما اختري ليُعرض ضمن النسخة 54 من نصف شهر املخرجني يف مهرجان كان السينمائي 

الدويل عام 2022.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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40الشارع الثقافي
8 ماليين دوالر كلفة زفاف جينيفر 

لوبيز وبن أفليك 

أشارت تقارير إىل أن حفل زفاف نجمي هوليوود 
أيام،   3 ملدة  إستمر  والذي  أفليك،  وبن  لوبيز  جينيفر 

تجاوز تكلفته 8 ماليني دوالر.
جورجيا  والية  يف  أقيم  الذي  الحفل  وحرض 
العروسني  وأصدقاء  عائلة  أفراد  من  عدد  األمريكية، 
ومشاهري هوليوود. والحظ املتابعون، وجود غيابات 
السابقة،  أفليك  بن  زوجة  شملت  املدعوين،  بني 
إىل  باإلضافة  أفليك،  كييس  وشقيقه  جارنر،  جينيفر 

زوج لوبيز السابق، أوجاني نوا.
وتبادل بن أفليك والعروس املبتهجة جينيفر لوبيز 
الحفل، فوق درجات قرصه يف  بداية  قبلة حميمة يف 

جورجيا الذي تبلغ تكلفته 8.9 مليون دوالر.
ورغم أن الحفل بدأ بخرب حزين وهو سقوط والدة 
اإلسعاف  لكن  الساق،  يف  بقطع  وإصابتها  أفليك  بن 
تلقت  حيث  املستشفى  إىل  الوالدة  وحملت  جاءت 
اإلسعافات األولية الالزمة وأصبحت بخري صحة، ويف 
أفليك  بن  بجوار  لوبيز  جينيفر  وقفت  ذلك،  غضون 
طوال هذه الفرتة، وشوهدت يف صور خاصة تواسيه.

وارتدت جينيفر لوبيز فستانا أنيقا من تصميم رالف لورين، وتميز بذيل طويل مزين بالورود، 
ومن املنتظر أن تتحدث النجمة عن تفاصيل الفستان يف مدونتها الخاص "جي لو" كما فعلت يف 

حفل الزفاف األول.
وكانت جينيفر لوبيز تخطط إلقامة حفل زفافها عىل بن أفليك منذ 18 عاماً يف نفس املكان، 

لكن إنهاء خطبتهما آنذاك حال دون تنفيذ حلمها. 
أكثر  إىل  الشهري  الثنائي  الربيطاني عن وصول تكلفة حفل زفاف  وكشف موقع "دييل ميل" 
برفقة  وعشاء  شواء  حفل  شمل  بما  أيام،  ثالثة  مدار  عىل  الحفل  وإستمر  دوالر.  ماليني   8 من 

أصدقائهما املقربني.
مجمع  أرايض  عىل  أُقيم  الذي  الحفل  يف  بالكامل  بيضاء  مالبس  أيًضا  الحفل  ضيوف  ارتدى 
االستعدادات  بجورجيا، وتضمنت  فدانًا خارج منطقة سافانا   87 تبلغ مساحته  الذي  أفليك  بن 
لالحتفال رسادق يف املنطقة الشاسعة مع كرايس بيضاء معدة للضيوف محاطة بالخرضة والزهور 
البيضاء وبيانو أبيض بالكامل وطاوالت أنيقة أقيمت عىل رصيف عىل ضفاف النهر ومنصة عرض 

لأللعاب النارية.
كما كشفت عدة تقارير أن الثنائي كان لديهما عطلة نهاية أسبوع استثنائية من االحتفاالت 
املميزة، بما يف ذلك حفل ما قبل الزفاف، وحفل آخر به الكثري من االحتفاالت املرحة، وبحسب ما 
أفادت املصادر، فإن جينيفر لوبيز سعيدة بشأن خطط الحفل، كما أن أطفالهما جزًءا أساسيًا من 

االحتفاالت أيًضا.

جانيت يانَك رئيسة جديدة 
ألكاديمية األوسكار

فازت املنتجة األمريكية " جانيت يانگ " بمنصب 
 ، املتحركة  الرسوم  وعلوم  فنون  أكاديمية  رئيسة 
التي تمنح جوائز أوسكار السنوية ، والتي بات عدد 
 7000 من  أكثر  الجوائز  هذه  عىل  فيها  امُلصّوتني 
جميع  ويمثلون   ،  2018 عام  من  إعتباراً  ُمصّوت 
اإلختصاصات يف اإلنتاج السينمائي البالغ عددها 17 
اختصاصاً ، ويبلغ عدد املمثلني واملمثالت فيها 1311 

عضواً ، ويمثلون الكتلة األكرب بنسبة 22 % .
و" جانيت يانگ " مولودة يف نيويورك عام 1956 ، 
وتحمل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة 

كولومبيا .
وكانت قد تولت سابقاً منصب رئيسة رشكة woRld  يف سان فرانسيكو ، فأعادت إحياء نشاط 
الرشكة يف توزيع أفالم هونغ كونغ، وإستطاعت الحصول عىل حقوق توزيع جميع األفالم التي 
تنتجها الصني يف عموم أمريكا الشمالية . كما تمكنت باملقابل من إعادة توزيع األفالم املنتجة يف 

أمريكا يف عموم الصني .. بعد توقف دام ملدة سنتني ) 1985 ــ 1987 ( .
يف العام 1985 مثلت املخرج " ستيفن سپلربگ " للتفاوض مع الجهات الصينية من أجل إنتاج 

. )  empiRe of The Sun فيلم ) إمرباطورية الشمس ـ
املخرج  مع  أسستها  التي    iXTlan رشكة  رئيس  منصب  تولت   )  1996 ــ   1989  ( وللفرتة 
"أوليڤر ستون " وأدارتها بنجاح ملفت . وبعد سبع سنوات شكلت مع املنتجة " ليزا هينسون " 

. manifesT Film CompanY رشكة
يف  عضو  وهي   . الجوائز  حصدت  التي  الناجحة  األفالم  من  العديد  يانگ  جانيت  أنتجت  وقد 
منظمة املائة التي تضم مجموعة من األمريكيني والصينيني البارزين يف مجال التعاون ، وعضو يف 
املجلس اإلستشاري لجمعية آسيا جنوب كاليفورنيا .. فضالً عن عضويتها يف منظمات أمريكية 

صينية و دولية أخرى .

بعد صفعة ويل سميث كريس روك 
يرفض تقديم حفل ألوسكار القادم

 

رفض املمثل األمريكي كريس 
جوائز  حفل  لتقديم  العودة  روك 
بعد  وذلك   ،2023 لعام  األوسكار 
حفل  يف  له  سميث  ويل  صفعة 

العام املايض.
رفضه  عن  روك  كريس  قال 
األوسكار  جوائز  حفل  تقديم 
حفل  منظمي  "إن   :  2023
العودة  مني  طلبوا  األوسكار 
أنني  إال  مجدًدا،  الحفل  لتقديم 

رفضت".
مرسح  إىل  العودة  روك  وشبه 
مرسح  إىل  كالعودة  األوسكار 
للصفع  تعرضه  بعد  الجريمة، 
من قبل ويل سميث بسبب النكتة 
جادا  زوجته  عن  قالها  التي 

بيندكت سميث، كما أنه ال يريد أن يتلقى صفعة أخرى.
وجاءت واقعة صفعة ويل سميث، عندما كان عىل وشك اإلعالن عن جائزة أفضل فيلم وثائقي، 
 G.I أنا متحمس ملشاهدة الجزء الثاني من فيلم : وحاول روك أن يمزح مع زوجة سميث قائاًل 

Jane، يف تلميح منه إىل سقوط شعرها بعد إصابتها بمرض الثعلبة.

ونتيجة ملزاح كريس، صعد ويل سميث إىل املرسح ليصفع كريس روك، وعاد إىل مقعده وصاح 
ال تذكر اسم زوجتي مجدًدا، وهو األمر الذي تصدر مواقع التواصل االجتماعي حينها.

الثعلبة،  بمرض  إصابتها  بسبب  شعرها  سقوط  سميث،  ويل  زوجة  جادا،  أعلنت  وكانت 
وتحدثت عن األمر يف فيديو نرشته عرب انستغرام، وأخربت الجمهور بمرضها قائلًة: تعلمون أنني 
كنت أعاني من داء الثعلبة، أنظروا إىل هذا الخط، سيكون من الصعب أن أخفيه، لذلك قررت أن 

أظهره أمامكم حتى ال تطرحوا أي أسئلة.

مهرجان "البندقية" يمنح كاترين دونوف جائزة 
األسد الذهبي الفخرية

يف  الدويل  السينمائي  فينيسيا  مهرجان  كرم 
دورته التاسعة والسبعني املمثلة الفرنسية الكبرية 
كاترين دينوف بجائزة األسد الذهبي عن مسريتها 

الفنية.
يوم  أقيم  الذي  املهرجان  افتتاح  حفل  وخالل 
الجائزة  دينوف  كاترين  تسلمت  الفارط  األربعاء 
كلمة  وألقت  الحارضين،  وسط حفاوة كبرية من 
أهمية  عن  فيها  عربت  باإلنقليزية،  ثم  باإليطالية 

املهرجان وخصوصيته بالنسبة لها.
 79 الـ  الدورة  بفاعليات  الحضور  وأظهر 
استقبالهم  أثناء  كبرية  حفاوة  فينيسيا  ملهرجان 
تتسلم  وهي  دونوف  كاترين  الفرنسية  املمثلة 
الهائلة  الفنية  مسريتها  عن  الذهبى  األسد  جائزة 
بزغ  مميزة  عديدة  أفالم  بطولة  فيها  قدمت  التي 
أحمر  زيا  الفرنسية  املمثلة  وارتدت  نجمها،  فيها 
خالل  كبرية  بصورة  التأثر  عليها  وبدا  اللون 

تقديمها مع تصفيق الجمهور بصورة كبرية.
كاترين  الشهرية  الفرنسية  املمثلة  وحرصت 
فينيسيا  مهرجان  فعاليات  حضور  عىل  دونوف 
عىل  القائمون  اختارها  بعدما  وذلك  مؤخراً، 

املهرجان من أجل تكريمها بجائزة األسد الذهبى ضمن أحداث املهرجان.
الخاص  بالعلم  إطاللتها  تمييز  أوكرانيا من خالل  دعم  الفرنسية حريصة عىل  املمثلة  وبدت 

بأوكرانيا عىل القميص الذى ترتديه.
وقالت كاترين دونوف بعد تسلمها الجائزة: "إنه ملن دواعي رسوري أن أحصل عىل هذه الجائزة 
 belle de املرموقة يف مهرجان البندقية الذي أحبه وأعرفه منذ فرتة طويلة، منذ أن حصل فيلم 
لهذا  اختياري  يتم  أن  أيضا  لرشف  وإنه  الذهبي،  األسد  جائزة  عىل  بونويل  لويس  للمخرج   JouR

التكريم يف املهرجان الذي رافقني كثريا يف العديد من األفالم. شكرا لكم أطيب التحيات".
مرحلة  يف  بدأتها  التي  مسريتها  وخالل  أوروبا،  يف  املمثالت  أهم  من  دينوف  كاترين  وتعد 
 The UmbRellas of الجمهور من خالل فيلم  مبكرة عملت كمغنية وعارضة ومنتجة...وعرفها 
املخرجني  كبار  أعمال  يف  بعدها  لتشارك   ،1964 عام  ديمي  جاك  الفرنيس  للمخرج   cheRbouRg

مثل رومان بوالنسكي، ولويس بونويل وغريهما، وحصلت عىل العديد من الجوائز، ومنها جائزة 
أوسكار أفضل ممثلة عن دورها يف فيلم indochine الذي عرض عام 1992.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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"ولدك راجل" في جربة

طريفة  سينمائية  تظاهرة  مؤخرا  جربة  جزيرة  شهدت 
األفالم  من  مجموعة  عرض  يف  تمثلت  األڨورا"   " فضاء  يف 

القصرية والطويلة للمخرج الشاب هيفل بن يوسف  إبن 
الجزيرة.  

والروائي  الوثائقي  بني  يراوح  فيلم  راجل"  "ولدك 
من  مجموعة  حياة  الزمن   من  ساعة  مدار  عىل  ويصور 
الشبان التونسيني الذين يعيشون يف أوروبا. كما أنه الفيلم 

األول يف رصيد هذا املخرج الشاب.
األفالم  من  العديد  موضوع  الحرقة  كانت  ولنئ 
أكثر ملوضوع  يتطرق  الوثائقية، فإن فيلم "ولدك راجل" 
بني  الخارج،  يف  الشبان  هؤالء  عيش  وطريقة  الغربة 
نمط  مع  تأقلمهم  وكيفية  وجنيف  مونبوليي  باريس، 

العيش األوروبي.
وتضمن الفيلم العديد من الشهادات عن الواقع الذي 
أوروبا  إىل  خروجهم  وكيفية  املغرتبون  الشبان  يعيشه 
املجتمع  وقسوة  تونس  إىل  العودة  يف  منهم  عدد  ورغبة 
الحياة  يف  ومعاناتهم  منهم،  "الفاشلني"  مع  التونيس 

اليومية مع املجتمع األوروبي مهما اختلفت طرق الوصول إىل أوروبا رشعيّة أم رسيّة كانت.
يلوح جليّا أّن الفيلم زاوية ذاتية للمخرج هيفل بن يوسف إعتمد فيه عىل صور بسيطة جّدا 
واألمل،  الحزن  بني  وإستنطاقها… صور تجمع  الشخصيّات  اختيار  يف  توّفق  لكنّها معرّبة حيث 
يلوح من خاللها البناء الرسدي للوثائقي يف نسق يف ظاهره هادئ لكنّه تصعيدي من البداية إىل 
النهاية. صور مشبعة بالرمزية، زوايا قريبة تنقل ذلك اإلحساس بالغبن الذي رسعان ما يقطعه 
املخرج بمشاهد مضاّدة تماما من خالل االنتقال إىل جانب آخر من الشخصيّات: الطرافة، الهروب 
من الواقع املّر، سهرات املجون، معاكسة الفتيات… وهذا الشّد والجذب جعل من الصورة املقلقة 
نوعا من املعالجة السوسيولوجية والوصف لشخصيّات متناقضة يف ذواتها. كما اعتمد املخرج عىل 
خلفيّة صوتيّة ساكنة تعلو تارة لتعّمق من سيكولوجية الصورة وتغيب تارة أخرى لتفسح املجال 
الوثائقي بموسيقى  إىل تطعيم  املخرج  الشهادات، كما عمد  املأساة عرب  للتعبري عن  أ و  للصمت 

"الراب" التونسية عرب أغاني شبابية ثورية تثور عىل الواقع.
باملخاطر، وهو رصد لشخصيّات  املحفوفة  والغربة  املعاناة  راجل" هو سفر يف عمق  "ولدك 
تائهة، منها من يتوق للعودة إىل وضعه السابق يف تونس ومنها من يتسّلح بالصرب ويفّضل العيش 

يف هذه الوضعيّة عىل العودة إىل بلده مهزوما.
هذه  أّن  هل  امللّح:  التساؤل  يثري  لكنه  التضاّد،  بني  جمع  بامتياز  اجتماعي  وثائقي  هو   
الشخصيات كانت مجربة فعالً عىل مغادرة الوطن؟ أم أنّها كانت يمكن أن تواصل نسق حياتها 

العادي يف وطنها؟

وأخيرا "سبايدر مان ال عودة 
للديار " في قاعاتنا 

الفيلم  يحط  عام  منذ  العاملية  القاعات  يف  عرضه  بعد 
األخري من سلسلة أفالم "سبايدر مان" يف قاعاتنا السينمائية 

بداية من يوم الغد 7 سبتمرب .
spideR- )باإلنجليزية:  الديار  إىل  عودة  ال  سبايدرمان: 
man: No WaY Home(  هو فيلم بطل خارق أمريكي مبني 

يف  وشارك  كومكس،  مارفل  من  سبايدرمان  شخصية  عىل 
ووزعته  مارفل  وأستوديوهات  بيكترشز  كولومبيا  إنتاجه 
سبايدرمان:  لفيلمي  تكملة  إنه  روليزس.  بيكترشز  سوني 
 -  2017( الوطن  عن  بعيًدا  وسبايدرمان:  للوطن  العودة 
مارفل  عالم  يف  والعرشون  السابع  الفيلم  وهو   ،)2019

توم  وبطولة  سومرز،  وإريك  ماكينا  كريس  وكتابة  واتس  جون  إخراج  من  الفيلم  السينمائي. 
هوالند يف دور بيرت باركر / سبايدر مان جنبًا إىل جنب مع زندايا، وبينديكت كومربباتش، وجاكوب 
باتالون، وجون فافرو، وجيمي فوكس، وويليم دافو، وألفريد مولينا، وبينيديكت وونغ. وتوني 

ريفولوري وماريسا تومي. 
كرجل  هويته  يجعل  أن  )كومربباتش(  سرتينج  ستيفن  الدكتور  من  باركر  يطلب  الفيلم،  يف 
العنكبوت رًسا مرة أخرى بالسحر بعد الكشف العام عنه يف فيلم بعيًدا عن الوطن، لكن هذا يكرس 

الكون املتعدد ويسمح لخمسة أرشار خارقني من عوالم بديلة بالدخول إىل عالم بيرت باركر.
بقتل  متهًما  باركر  بيرت  صار  أن  بعد   ،)spideR-Man FaR FRom Home( فيلم  قصة  تدور 
ماسرتيو ونرش الفوىض يف املدينة يف الجزء السابق من الفيلم، يلجأ األخري إىل دكتور سرتينج يف 
محاولة ملحو ما حدث واستعادة رسية هويته، وخالل ذلك يجد باركر نفسه يف مواجهة مع أعداء 

من عوالم آخرى.
تقييمات  عىل  االمريكية  القاعات  يف  عرضه  عند  حصد   spideR-Man: No WaY Home فيلم 
مرتفعة  للغاية بعد ساعات من عرضه، بعد طول انتظار بسبب تفيش جائحة كورونا التي أثرت 
األفالم، وعىل موقع  بالجملة ىف توقيتات عرض  السينما وأسفرت عن تأجيالت  بشكل كبري عىل 

imdb حصل الفيلم عىل تقييم 9.2 من عرشة.

غدا اإلربعاء 7 سبتمبر إنطالق 
عرض فيلم "خطة مازنجر " في 

قاعاتنا السينمائية 

فيلم  عرض  رسميا  ينطلق  الغد  يوم  من  بداية 
»خطة مازنجر«  يف دور العرض السينمائية ليلتحق 
دور  يف  املعروضة  الصيف  موسم  أفالم  بقائمة 
السينما حالياً، ويذكر أن الفيلم بدأ عرضه بالتزامن 

يف  قاعات سينما عديد الدول العربية... 
مازنجر" كل من  فيلم "خطة  بطولة  يشارك يف 
ياسمني رئيس، وحمدي املريغني، ومحمود حافظ، 
والفيلم من  الفنانني،  آخر من  فؤاد، وعدد  وبيومي 
وبيبو،  أمني  إسماعيل  ومحمد  خريي  وليد  تأليف 

وإخراج رامي رزق الله...
يهوى  الذي  ماهر  الشاب  قصة  الفيلم  ويتناول 
أصدقائه  من  مجموعة  مع  ويقرر  األفالم،  تصوير 
زي  يف  ماهر  ويتخفى  فدية،  وطلب  طفل،  خطف 

"مازنجر" أثناء تنفيذه عملية الخطف.
وتدور أحداث الفيلم يف إطار كوميدي اجتماعي 

وتعتمد عىل حالة النوستالجيا واملتمثلة يف الشخصية الكارتونية الشهرية "مازنجر" التي 
يعرفها الجميع، إذ يتّم تناول القصة بشكل كوميدى تشويقي، وخالل حدث يوقع البطل 

والبطلة يف مشكلة كبرية وبمجرد خروجهما من هذا املأزق يقعا يف ورطة أكرب.
يقول بطل الفيلم حمدي املرغني  إن العام الحايل شهد عدة أعمال كوميدية مختلفة 
األعمال  من  واحدة  مازنجر"  "خطة  أن  إىل  الفتًا  يقدمها،  التي  الشخصية  مستوى  عىل 

املقربة لقلبه خالل األعمال األربعه السينمائية التي قدمها العام الحايل عىل حد وصفه.
أبطاله  كافة  جانب  من  الكوميديا  من  كبرية  طاقة  به  الفيلم  أن،  إىل  املرغني  وأشار 
وخاصة ياسمني رئيس التي ستظهر بشكل مغاير جًدا خالل أحداث العمل، والذي يناقش 

قصة مختلفة" اليت كوميدي" بها بعض الفانتازيا والغموض أيًضا.
واكد املرغني، أن كواليس العمل كانت ممتعة للغاية مع املخرج رامي رزق الله، فهو 
أثناء  معه  والتعاون  الناجحة،  الكوميدية  األعمال  من  العديد  وقدم  خربة  لديه  مخرج 
التصوير كان جيدا للغاية، معربا عن سعادته لكونه فرد داخل منظومة العمل الخاصة 

بالفيلم.

فيلم المتمرد Rebel من مهرجان "كان" إلى مدار 
سينما قرطاج

أصل  من  البلجيكيني  للمخرجني   املتمرد  فيلم 
مغربي عادل العربي وبالل فالح. تدور أحداثه حول 
13 عاماً،  العمر  يبلغ من  نسيم وهو صبي مغربي 
والدته  وتحاول  والده  وفاة  بعد  هوية  أزمة  يعيش 

إبعاده عن اتباع شقيقه الكبري.
لتقديم  سوريا  إىل  متوجهاً  بلجيكا  كمال  يغادر 
ولكنه  الحرب  ضحايا  ومساعدة  اإلنسانية  اإلغاثة 
يواجه أحداثاً مأساوية تجربه عىل التجنيد اإلجباري 
ذاته  الوقت  ويف  الرقة،  مدينة  يف  امليليشيات  أحد  يف 
يصبح األخ األصغر نسيم فريسة سهلة للتجنيد من 

قبل املتطرفني وستكافح والدتهم لحماية األبناء. 
ضمن  كان  مهرجان  يف  مؤخرا  شارك  الفيلم 
بالل  بإخراجه   وقام  الليل  منتصف  أفالم  سلسلة 

فالح وعادل العربي.
يف  واسعة  شهرة  إكتسبا  املخرجان  أن   يذكر 

هوليود بعد إخراج الفيلم الشهري “bad BoYs foR Life” من بطولة ويل سميث ومارتن 
لورنس.

بروكسل  يف  الحياة  لوصف   ، املعتاد  عن  بهرجة  بأقل  فعااًل  عرًضا  املخرجان  إختار   
والجحيم السوري بالتوازي ، بني القتال والقصف والتعذيب الجسدي والعقيل. لكن الثنائي 
يجرؤ عىل ما هو غري متوقع ، من خالل تقديم سلسلة من املشاهد املوسيقية الكوميدية 
، عىل إيقاع موسيقى الراب واألغاني العربية )أحيانًا أكثر من الالزم يف الرسم التوضيحي 
للقصة( ، والتي تبث فيلمهما. مشاهد رائعة للغاية ، صممها الراقص يف أنتويرب سيدي 
العربي الرشقاوي ، من املفرتض أن تقدم صورة الحلم عن العنف املتطرف الذي يصفه 
املتمردون، وصواًل إىل الرعب الخالص والبسيط. وهذا حتى الخاتمة املزعجة للغاية ، وغري 
أخالقية تماًما ألنها تزيل البرشية جمعاء من الشخصيات. مشهد جذري ال يُحتمل عن 
براءة مفقودة ، لكنه مجاني تماًما ، يلخص حيلة سينمائية استفزازية لصدمة املتفرجني. 
فيلم املتمرد Rebel من إخراج عادل العربي وبالل فالح سيناريو عادل العربي ، بالل 
فالح ، جان فان ديك وكيفن مول بطولة لبنى عزبال ، أمري العربي ، أبو بكر بنسيحي ، 

نديم ريماوي ، عالء رياني …

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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املجاالت  يف  اإلنسانيّة  األنشطة  عديد  خالف  وعىل  الفّن، 
بجميع  لألشكال  واملبتكر  املبدع  الفعل  هو  للحياة،  املختلفة 
خصائصها الفيزيائيّة من حجم ولون وضوء وعالقات بالفضاء، 
وهو كذلك نداء الوعي والرّضورة بالتغيري. الفّن هو اإلحساس 
للعني  املعلنة  والّظاهرة  والباطنة  الخفيّة  معطياته  بجميع 
لتدّخل  مجاال  يكون  أن  عىل  الفّن  ُجبل  لهذا،  والفكر.  والعقل 
الوعي املقرتن باإلحساس وبالّذائقة وبالنّقد. النّقد اّلذي أضحى 
وظيفة من وظائف الفّن ساعة التّدّخل يف الشأن العاّم والشأن 

الخاّص. 
عليها  املتعارف  الّسلطات  غري  أخرى  سلطة  للفّن  وألّن 
املتعّددة،  وظائفه  بفضل  العاّمة،  الحياة  يف  فاعال  وباعتباره 

واعتقادا منّا بأنّه قّوة نابضة تمتح باملقرتحات البديلة وبنفس 
املقاومة، ننظر إليه عىل أساس أنّه الحيلة والوسيلة، وأنّه الّشكل 
املتلبّس باملضمون والّرسالة املوسومة بالنّبل والبحث عن سبل 
واّلتي  الفّن،  بها  يتمتّع  اّلتي  الّطاقة  الخالص. ونعّول عىل هذه 
الفردي والجماعي من أجل تغيري معطيات  يزرعها يف الوجدان 
الواقع وبعث روح منترصة للحياة. فعال الفّن بهجة من بهجات 
لذلك  النّاقد،  البرشي  والعقل  وللحّس  للجمال  وانتصار  الحياة 
النّفس وبالتّعاطف حتّى صار صنّوا  اقرتن بالّلذة وبالّرضا عن 
للذات البرشيّة، يحّدث عن حالها ويعكس أحوالها ومآالتها. وقد 
رّكز املهرجان ومنذ والدته عىل هذا البعد من الفاعليّة الّرهيفة 
الخطابات  سيل  خاللها  من  يَنُفذُ  ناعمة  قّوة  يكون  كي  للفّن 

املحرس  لتتحّول  املحرس،  عىل  الوافدين  للفنّانني  الجماليّة 
لحّق  حقيقيّة  حارسة  إىل  ولتصري  وأمله  الفنّان  حلم  حارسة 
التّغيري الفاعل يف الحياة كبيئة إنسانيّة تستعيد الّطبيعة لتكيّف 
املهرجان،  آمن  الخلق.  يف  أصولها  مع  البرشي  الواقع  معطيات 
بأّن  املدينة،  القبيل شماال من فضاء  الّشاطئ  وبعد تغيري وجه 
حديقة  إىل  الّشاطئ  تهيئة  وعىل  املدينة  جماليّة  عىل  الّرهان 
تشكيليّة هي اآلن "حديقة يوسف الّرقيق للفنون، األب املؤّسس". 
حديقة جّمعت مجهود عقود من العمل وحّولت وجه الّشاطئ، 
بل بّدلت من وجه املدينة ووجهتها ومن نمط حياتها. لقد برهن 
أّن الفّن ويف رحاب البيئة قّوة فاعلة وقادرة عىل  املهرجان عىل 
تبيئة حياة النّاس وتحسني مستوى عيشهم وبه تجويد نوعيّة 
الحياة. وهكذا تراكم الفعل التّشكييل يف فضاءات املدينة وتجّدد 
ما تلف وورث عمل موقع عمل سابق لتتحّول الحركة إىل سريورة 
املدينة كرنفاال  للمدينة، حتّى صارت  إيجابيّة وديمومة كيانيّة 

حيّا دائما وعنوانا للفّن وللمقاومة الببيئيّة. 
الفّن والبيئة واملحرس، ثالوث لم ينفصل ولن ينفصل ما دام 
من  بعدا  املدينة  اكتسبت  به  اّلذي  املهرجان  مستمّرا.  املهرجان 
والحياة  وأحىل  أسهل  العيش  يكون  بمقتضاه  واّلذي  التّحرّض 
وزاد  إليها  وأضاف  البيئة  عىل  حافظ  اّلذي  الفّن  هو  أفضل. 
البيئة  ومع  الفّن  مع  املهرجان  تحالف  هكذا  جماال.  لجمالها 
األيادي  وتلتقي  الفعل  يستمّر  به  منفصل،  غري  ثالوثا  فصار 
واألفكار وتلتحم الرؤية وتتواصل املسرية. وهكذا أردنا معاودة 
السؤال، سؤال الفعل يف البيئة وسؤال تبيئة الحياة بالفعل الفنّي، 
يزرعها  اّلتي  الخفيّة  بالّطاقة  كإيمان  بل  باأللفاظ،  كلعب  ال 
الفنّان يف املواد، حتّى وإن كانت عىل غري نبل، فيحّولها إىل البديع 
اإلنجاز  وقّوة  االقرتاح  طاقة  إنّها  الكائنات.  ومن  األشكال  من 
الجهد  تحرس  واملحرس  والبيئة  الفّن  ونبله.  املوقف  وجماليّة 
فضاء  يف  مرفرفة  وروحا  حيّا  متحفا  عليه  وتشهد  اإلنساني 
الّسؤال  من  مجاال قصيّا  لها  ونفتح  املنابر  نبارش  بهذا  املدينة. 
الحياة،  املزروع يف رحم  الفّن  البيئة وعن  الفنّان من  عن موقع 
يفعل فيها ويضيف إليها بمثل ما يأخذ منها. وتشهد عىل ذلك 
املنجزات املقيمة يف املايض/الحارض من تاريخ املهرجان وكذلك 
الحياة  بهجة  الّرغبة يف  تفتحها  اّلتي  الكّوات  نورا من  املترّسبة 
بالّسعادة. والّسعادة  إىل اإلحساس  بوصفها غاية قصوى تمتّد 
كما الّلذة تقضم من الجهد اإلنساني ما ييش بالّرضا عن النّفس 

وما يعرّب عن الرّسور بما عليه الّذات.

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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هو مولود متمّرد عىل الظروف القاسية التي حّفت بوالدته ثّم بتواجده عىل أرض الواقع ثّم 
بمكابدته للّطوارئ  املعرتضة لتطّوره وانفتاحه عىل املحيط املادي والثقايف بالجهة .فقد رأى هذا 

املولود النّور يف صائفة  2019  ثّم تعّطل نشاطه بسبب جائحة كورونا ملّدة سنتني . 
ويف هذه السنة أوت 2022 وبفضل ما يتمتّع به أبناء " الوديان من حّس وطني وحّب لقريتهم 
وشغف بالثقافة قّرروا إقامة مهرجانهم فكان االفتتاح يوم الخميس 25 أوت عىل امتداد أربعة 
أيّام ليكون االختتام اليوم  األحد  28 أوت   وتخّلله يوم االفتتاح  عرض فرجوي ممتع أللعاب 
الوديان  مكتبة  عىل  تكّرم  الذي  عّزونة   جّلول  الّدكتور  صحبة  حضوره  رشف  نلت  الفروسية 
بتقديم هدية قيّمة تتمثل يف بعض الكتب إلثرائها وتحبيب النّاشئة يف املطالعة ، وكانت السهرة 
أقيمت  كما  القادر دخيل  عبد  القدير  الكوميديا  نجم  تقديم   الثانية عمال مرسحيا مميزا  من 
يوم السبت 27 أوت أمسية شعرية  تحّدث بروعتها كل من حرضها ضّمت الكثري من الشعراء 
واملثقفني منهم عىل سبيل الذكر ال الحرص األخ الصادق رشف ، األخ الحبيب امليساوي ، األخت 
املربية فاطمة املغريبي شاعرة الوديان الّرقيقة والضيف الكريم الشاعر لطفي عبد الواحد وهو 
الذي استفّزني لكتابة هذه التدوينة ألضيف عىل ما نرشه يف تدوينته القيمة بعض ما يمتاز به 

أهل الوديان من مناقب  .
هي  يقال  كما  الوديان  قرية 
قرية  هي   ، حولها  وما  القرى  أّم 
عريقة  سطع نجمها يف عهد الحماية 
احتوائها  بسبب  الفرنيس  واالحتالل 
وحاجة  الحجري  الفحم  منجم  عىل 
املاّدة  هذه  الستخراج  املستعمر 
تميّزت   ، الوقت  ذلك  يف  الرضورية 
القرية عن غريها من القرى بفضل ما 
مختلف  عمراني  انفجار  من  شهدته 
األجناس فقد تواجد فيها يف أربعينات 
القرن املايض وعىل إثر الحرب العاملية 
واليهود  والطليان  الفرنسيس  الثانية 
واألسبان إىل جانب النزوح الداخيل من 
ومثاليث  وجالص  وفراشيش  ماجر 
ومهاذبة وغريهم ، كّلهم وردوا للعمل 
تبعد  التي  الصغرية  القرية  هذه  يف 
حوايل عرش كيلومرتات عن منزل تميم 
فيها  ومّدت  الحياة  فيها  فازدهرت 
النّور  فيها  وأضاء  الحديدية  السكة 
املدرسة  فيها  وتأّسست  الكهربائي  
األقوام  مختلف  وتعايشت  االبتدائية 
كّل  وترك  ووئام  تناغم  يف  واألجناس 
قيّما  موروثا  الوديان  أبناء  يف  هذا 
يف  وحتى  والتقاليد  العادات  يف  بارزا 
السلوكات البرشية من الواجب عليهم 

االفتخار به وإبرازه يف كتاباتهم .

أ.محمد الفهري

المهرجان الصيفي بالوديان بوالية نابل الشاذلي العرفاوي يختتم ليالي العبدلية 
بمسرحية "دون كيشوت"

العبدلية  قرص  والفنون  للثقافة  الدويل  املركز  ينظم 
الدورة التاسعة من تظاهرة “ليايل العبدلية” وذلك من يوم 
3 سبتمرب وإىل غاية يوم 12 سبتمرب الحايل والبداية كانت 
حضور  مع  الساملي  البشري  للفنان  “زخرف”  عرض  مع 
الدين  نور  والفنان  بالعيد  علياء  الفنانة  الرشف:  ضيوف 

الباجي والفنانة ليىل عزيز.
بتوقيع  الصوفية  للموسيقى  خصص  سبتمرب   4 يوم 
الفنان  قدم  فيما  “فڨرا”  وعرضه  قدور  بن  عيل  الفنان 
ولعشاق  سبتمرب.   5 يوم  شبابيا  عرضا  مصباح  صربي 
املوسيقى األوبرالية لهم موعد اليوم 6 سبتمرب مع عرض 

بإمضاء أمرية لوبريي.
يوم غد األربعاء 7 سبتمرب سيكون بتوقيع املجموعة 
 aRT“ عنوان  يحمل  الذي  بعرضها  باملرىس  النسائية 
sam” ويوم الخميس 8 سبتمرب عرض “مشموم” للفنان 
نافع العالّني ويوم الجمعة 9 سبتمرب عرض وان مان شو 

.”sol للفنان محمد الجبايل بعنوان “عالـ
ملوسيقى  مخصصا  سيكون  سبتمرب   10 السبت  يوم 

11 سبتمرب سيكون شبابيا  املالوف بعرض للفنان مكرم األنصاري بعنوان “قماري” ويوم األحد 
بعرض  سبتمرب   12 اإلثنني  يوم  مرسحا  فسيكون  اإلختتام  أما   GHOST MAN للفنان  بعرض 

مرسحية “دون كيشوت” للشاديل العرفاوي.

سماح الدشراوي تختتم مهرجان "بالريجيا" 
بجندوبة 

الدرشاوي  سماح  املمثلة  إختتمت 
 46 دورته  ...يف  الدويل  بالريجيا  مهرجان 

بمرسحيتها " ما عادش"
العمل   2012 الكًروســـة"   " من 
الذي  الدرشاوي  لسماح  األّول  املرسحي 
جّسدت فيه دور املرأة  املضطهدة يف وسطها 
..تتكاثف املشاكل واملشاغل للمرأة التونسية  
عرش سنوات أخرى بعد العرض األخري كان 
الغياب مثقال برتاكمات متعددة وطفت عىل 

الّسطح قضايا أخرى .
موضوع  الفضاء  إىل  الرحلة  أصبحت  
حال  زحل  كوكب  نحو  الثانية  املرسحية 
اليومية   حياتها  بتفاصيل  إختنقت  إلمرأة 
إنتهت  حلول األرض والحل يف  كأنها تقول 

السماء .
ماعـــادش ...هو قرار ترك عالم ..هربا 
نحو فضاء آخر يحكمه خيال الفنانة كي ال 
تميتها الحقيقة وقد كتبت نصه وإستوحته 
عن  بحثا  للموجود  وتقييمها  نظرتها  من 

أفضل منشود.
..وعّدة  عاملني  بني  تتنقل  شخصية  
كوميديا  ..يف  ومواضيع  شخصيات 
الّدراما  بني  التحّول  يف  دائما  تنجح  سوداء 

والكوميديا...
خرافة  يف  متماسك  مزيج  يف  وجمعت 
بالسيايس  باإلقتصادي  االجتماعي  واحدة 
عرصنا  يف  املرأة  لصورة  ذكية  معالجة  مع 

هذا .
الّرهان كان كبريا خاصة أن إسم الفنانة 
وقد  سنوات   "خميسة"  بشخصية  إرتبط 
نجحت يف إقناع جمهورها بشخصية أخرى 

مختلفة ،واعية بواقعها ومتمردة 
نجاح عىل كل املستويات فنيا ولوجيستيا 
يف  وسينوغرافيا  إخراج  يف  متميز  ..ونص 

حجم إنتظارات محبّي الفنّانة .
ومرسحه  الّدويل  بالريجيا  مهرجان 

بأسماء  عّج  ثري  مرسحي  لتاريخ  تكريما  الجهة  وإلبنة  للمرسح  الفضاء  ترك  إختتامه  يف  األثري 
وأعمال عىل إمتداد عقود .

مطلبا  وأصبحوا  وتميزوا  نجحوا  الذين  الجهة  ..ألوالد  جنجون  سهرة  بعد  ناجحة  أخرى  سهرة 
جماهرييا .

الصور والنص لعبير غزواني
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أختتمت  فعاليات املهرجان املغاربي سيدي تليل بفريانة يف دورته 56 والذي انطلقت فعالياته 
يوم 14 أوت وتواصلت إىل غاية 27 أوت وتضمن الربنامج العديد من الفقرات منها االيام الثقافية 
وسهرات فنية ومعرض صور يوثق فعاليات الدورات السابقة ومهرجان الطفل  وايام الفروسية.. 
عاشت  مدينة فريانة واهاليها وضيوفها من كل مكان  عىل وقع املهرجان السنوي وخاصة 
الفروسية  وهي ركيزة  املهرجان يتم فيها تقديم عروض فرجونية  بساحة املهرجان بمشاركة 
مناطق  ومن  فريانة  من  فرسان 
تونسية أخرى إىل جانب فرسان من 

الجزائر... 
املهرجان ما  بلغ عدد زوار  وقد 

يقارب 150 الف ...
 وقد التصق هذا املهرجان باسم 
ويذكر  تليل  سيدي  املصلح  الشيخ 
العالمة  الشيخ  الزردة" سنها   " ان 
سيدي احمد عندما انتهى من بناء 
سنة  حوايل  بفريانة  جدوده  زاوية 
يف  املهرجان  هذا  كان  وقد   1733
عن  عبارة  االستقالل  قبل  ما  عهد 
تليل  سيدي  ابناء  يحرضها  زردة 
من  عديدة  مناطق  يف  املنترشين 
حلقات  يقيمون  التونيس  الرتاب 
املدائح واالذكار وما توافر لديهم من 
فنون الشعر والفروسية، ثم إحياء 
هذه العادة يف مطلع العرشينات من 
هذا القرن من طرف الشيخ يونس 
بن عبد الرحيم ثم تطور مع السنني 

ليصبح مهرجانا مغاربيا…

فريانة عاشت على وقع مهرجان سيدي تليل 
المغابي

مسرحية "العشرة" من الجزائر تفتتح ربيع 
الوفاء للمسرح بطبرقة

مجلس الميعاد بدار الثقافة السليمانية

التونيس  الجمهور  تابع 
مرسحية  عرض  معا  والجزائري 
والفن  الثقافة  "العرشة"ملدينة 
يحيل  مراد  الفنان  إخراج  تلمسان 
ملهرجان   13 الدورة  افتتاح  ضمن 
العربي  للمرسح  الوفاء  ربيع 
بطربقة وعىل مدى نحو 75 دقيقة 
»العرشة  تأخذنا  املرسحية(  )مدة 
رشيط  يف  الزوجية«  الحياة  من 
بثقله  يفرض  ال  متقن  ممرسح 
الكتشاف  يدعوه  بل  املشاهد،  عىل 
حقيقة واحدة. فالعالقات الثنائية 
العاطفي  باالرتباط  املحكومة 
قابلة لالهتزاز بني دقيقة وأخرى. 

ولذلك يدق املخرج جرس اإلنذار عىل طريقته يف أذن املتفرج، ليأخذ التدابري االحتياطية الواقية من 
فشل العالقة....عبارة "كان الزم نعرفو بعضنا....انت بايرة .... إىل هنا، فال نعض عىل الجرح ونرتكه 
أحداثها  أكثر من مرة يف سياق  ينزف يف داخلنا". هي بمثابة قاعدة ذهبية يرددها بطال املرسحية 
.املشاهد تابع مشكالت الزواج الرائجة حالياً وهو  يجلس خارج الصحن، فيتخبط يف فضائه زوجني 

نموذجني معارصين لم يكن بادياً أن ثمة شيئاً يهدد عالقتهما...
ولعل أداء املمثلني ، بطال هذا العمل اتسم بالحرفية والطبيعية وبالكيمياء السارية بينهما، ساهم 

يف شد املتفرجيني وخاصة الجزائريني الذين كانوا حارضين بقوة

السبت القادم تظاهرة جندوبة تقرأ
في نسختها األولى

تنتظم يوم السبت 10 سبتمرب الساعة التاسعة بمدينة 
جندوبة

سلسلة "جندوبة تقرأ" النسخة األوىل 
 املكان : القاعة الكبرية دار الشباب شارع البيئة 

 الزمان :عىل الساعة التاسعة صباحا 
كتابه  يصطحب  شخص  كل  ؛  قراءة  سلسلة   :  الفكرة 

املفضل ويقرأه وسط املشاركني...
 األنشطة : سلسلة القراءة + وصالت موسيقية + حلقة 
نقاش ) كل مشارك يحكي عىل كتابه يف 3 دقائق ( + تكريم 

للمشرتكني ...
  الفئة املستهدفة : كل األعمار...

 الهدف : التحسيس بقيمة الكتاب + نشاط تشاركي + 
التعريف بالجمعية واستقطاب املنخرطني.

صباح السبت 3 سبتمرب 2o22 افتتحت جمعية ابن عرفة الثقافية مجلس امليعاد بعرض موجز 
بمناسبة  الحوايش  عاللة  الشاعر  الصديقني  روحي  عىل  وترحمنا  وأنشطتها  الجمعية  تاريخ  عن 
الذكرى األوىل لرحيله والشاعر نور الدين بوجلبان الذي فارقنا أخريا بحضور كريمته سحر التي عّرفت 
بإصداراته ونبذة من مسريته ثم عرضنا البعض من العناوين الجديدة بحضور أصحابها الذين قرؤوا 

ما تيرس منها ثم استعرضنا البعض من الكتب التي توصلنا بها يف املدة األخرية
آخر  إللقاء  واألدباء  الشعراء  من  للحارضين  املجال  فتحنا  فقد  املجلس  من  الثاني  الجزء  يف  أما 
نصوصهم وقد دّشن الحارضون معرض لوحات الفنان التشكييل محمد القماطي حيث تفضل الفنان 
البياتي  مجيد  سمري  والشاعر 
مدلوالتها  وبيان  اللوحات  بتقديم 

وفنياتها مشكورا 
فكان  الختام  مسك  مسك  أما 
البحري  سلوى  الشاعرة  تكريم 
واألستاذة  صفاقس  من  القادمة 

سحر نور الدين بوجلبان
 شكرا وارفا لجميع الحارضين 
األعزاء عىل دعمهم لنشاط جمعية 
الثقافية وموعدنا صباح  ابن عرفة 
السبت 1 أكتوبر 2022 إن شاء الله 

ومرحبا بالجميع .
سوف عبيد
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4545فضاء اإلبداع

العدد 325 - الثالثاء 6 سبتمبر 2022

الضوء خافت
مثل سارق يتقدم مرتبكا 

ِطالء الحيطان شاحب كوجه العليل 
النسيم كما كان يومها 

يعرب هفهافا ساحبا كل خفيف 
شجرة املكان واقفة يف وجه البناءات 

البناءات الجديدة ، علت وتجربت
كل الذين راقبنا طفولتهم كربوا 

كل الذين كانوا كبارا... رحلوا
كل الذين كانوا صغارا ندموا 
جارنا املولع بصيد العصافري

صاده األزهايمر 
هو اآلن حبيس  بيته 

يراقب الحياة  من النافذة.
كل يشء جديٌد/كل يشء متغري ٌ

ال قديم هنا سواي وفستاني الذي 
كنت سألبسه لو أنك أتيت
وقد أتيَت ولم أكن أنتظر

أثقلني الحي والناس والحديث املفرتض 
أثقلتني أخبار تروى عن فساتني 

باحت بأرسارها لألمهات الساذجات 
ال أحب أن تكون أمي ساذجة 

قالت: لم الفستان؟ قلت سأعطيه لجارتنا
جارتنا هذه، كانت تتقن تعقب حلمها

جارتنا هذه، تتقن رمي الحجر يف وجه مائها 
ثم تجعله سبيال لتعرب إىل...

ال أحد عرف طريقها 
أهملت طريقي ولهوت بأحاديثها 
كانت تتفنن يف الرشح حتى أني 

نسيت حلمي 
كي تسعد مدينتي التي تتعس بأحالم بناتها

مدينتي الوقت لها لتفرس أحالمنا
اِدَق الفراحنا   تمحوها ثم تنُصب الرسُّ

مدينتنا تشتتنا عن غدنا 
ثم تنسانا

مدينتنا كمقصلة يعربها القتىل وال تبكيهم...
حني كربت ولم أصل إىل غدي 

عدت أبحث عني 
  سألت العابرين فسألوني من أكون؟

أنا التي رصت كما أرادوا 
ونسيت ما كنت أريد

أسري وألتفت 
أسأل وأعيد.....  

هذا املساء وهذا النسيم وهذا الطريق 
وبعض البيوت القديمة 

وصديقات يحتفظن ببعض طفولتهن 
وجارنا صائد العصافري يهذي من خلف 

نافذته
وشجرة حيّنا

 وطيف أمي ورنة صوتها 
وبائع الجرائد 

والشوارع الثملة بأعقاب السجائر 
كل يشء وإن مىض ترك حنينا او ذكرى او 

دليال  أو صدى
إال أني لم أجد تلك التي كانت أنا

اآلن...

راضية الشهايبي

باألمِس ..
يف حديقة خلفيّة 
حيث يزهُر األىس

و الخوف 
و الهَوُس 

ملُت  ألحبابي الغرقى ،
للعابريَن 

أليتام الّشوارع الخليعة / الكسيحة 
و للقطط ..

ذات العيون الّلماعة 
و هي تجّود نسلهاَ ، 

بالتمّرغ  
بامُلواِء.

………………
هذه أّمة القطط النّبيلة ،

ال نسب لها بقبائل اإلنسان الحديث.
حيُث مدننا العاهرة ، 
أسقطتنا من ُصلبهاَ

 بال ذاكرة 
بال حامض نووي 

و بعاهاٍت صبغيّة شتّى  
أتلفت سريتنا .

**
يف مدينة خلفيّة 

جئُت ألحبابي الغرقى 
غنّيُت لهم : 

عن الخبز املطموِر 
عن املاء الّسائِح

من قلب فاّلحٍة تعزُق أرضها .
و نّساجٍة 

تغزُل لسانهاَ و خيوط جلدتها،
ِل ِغرٍّ …

سليل اإلستمناء الّرقمي 
.……………

يلهف نزَف الكادحاِت 
و رْشحٌهَن 

بَشبٍق متآكل 
بفتاوى الّدجالني 

خلف شارة من إسرتالب وّضاٍء 
نُصب يف مدن …. 

………………
امليتا أورغازم .

»حديقة 
خلفّية«

محمد شوشان

مددت عنقي الطويل
 أطول من مسبحة أمام املسجد

 سمعت طقطقات عنقي
 مثل طقطقت مسبحة األمام
 وهي تتلو الكفر بني أصابعه
 * من سرية الحزن *****

 كانت الشمس عالية يف كبد السماء 
نمت حلمت

 النجوم تتساقط
 والشمس ال تغيب

 نصف القمر محجوب لونه خافت 
تحجبه الحقيقة 
يبدو أني مسافر

 هذه هي الحقيبة 
نسيت أني مجنون *

من سرية الجنون 

*****

 امتطي حصاني األخرض 

برشاقة لص 

يقطف األوراق

 ويودعها قدر يفور

 *من سرية الجنون 

 ****

سدرة املوت

 حلمت بها تحملني

 تبكي

 بصوت مسموع 

تودعني تلك األرض *

من سرية الجنون

من سيرة الجنون

فاضل العتابي

ِطْفالِن َقْد َجَلَسا يِف ُرْكِن أٌْغِنيٍَة
يَُشاِهَداِن ُخيُوالً تَْعرُبُ األُُفَق

ُهَما َوِحيَداِن، َخْلَف الَوْقِت بَيْتُُهَما
ُهَما أِسريَاِن، يِف ُروَحيِْهَما انَْعتََقا
ُهَما َغِريَقاِن ِعنَْد اْسَميِْهَما أَبًَدا

َفُكلََّما َلَهَجا ِباْسَميِْهَما َغِرَقا
ُهَما بَِعيَداِن

َلِكْن ُكلََّما ابْتََعَدا

يَاِنَها اْلتََصَق يَانُُه ِبِدَما رِشْ رِشْ
ُهَما َقِريبَاِن

َلِكْن ُكلََّما اْقرَتَبَا
تََماَزَجا َفِإذَا امَلْخلُوُق َمْن َخَلَق !
ُهَما َحِبيبَاِن َحيُْث الُروُح َحاِفيٌَة

َوَحيُْث يَْهِمي الَصَدى ُمْستَْوِحًشا َقِلَقا
ٌق َوَحيُْث يَْميِش َوِحيًدا َوْهَو ُمْحرَتِ
إِنَّ امُلِحبَّ إِذَا َما اْستَْوَحَش اْحرَتََق
ُهَما َغِريَباِن يِف امَلْعنَى َوأَيُّ َصًدى

للِريِح إِْن َصَمَت امَلْعنَى َوإِْن نََطَق؟
ِهَي الثَُريَّا الِتي ِمْن َمْوَجٍة نُِحتَْت

ٌد ُهَو يِف أَْكَواِنَها انَْطَلَق  ُمَحمَّ
تََسابََقا اآلَن ُكلٌّ نَْحَو َصاِحِبِه 
َفَها ُهَما اآلن ُكلٌّ نَْفَسُه َسبََق 

ندم عىل كل يشء ولم يندم عىل يشء
تطرده القصيدة 
لتضاجعه امرأة 

فقدت همزة الوصل عن كاحلها
مطرود من جنّة األرقام 

أكل كرواسونًا بالُزبدة وامُلربى
وتجاهل نرشة األخبار.....

كنت ليلة البارحة 
تحلم بصفع الوقت عىل مؤخرته

ومضغ عقارب الساعة 
الوقت مىض

والعقارب لم تلتفت للوراء
ونمت أنت محتفيًا بخيبة منيك املتقطع

يقولون: القصيدة الزالت برهانًا عىل صحة 
جنونك
هو 
هو

أنت
أنت 
أنا 
أنا 

بيني وبينك
بصقة مشرتكة 
لعقها كلب أجرب

لم يقل صباح الخري 
فمه استطعم ابتذال الفرح

ندم عىل كل يشء 
ولم يندم عىل يشء

فّكر أن يموت وحيًدا مثل نرجس أحس بها 
الريح

لكن يف القصيدة .....
فّكر أن يعيش ميتًا 

لكن عىل خرص أيام طفلة 
لم يستنزف سؤاالً آخر عن أين هي الطفلة 

.....
بدا متلصًصا يخرتق بنظراته 

حلمتّي مومس 
أبت مطارحته

..املوت.

الجياد العربية األصيلة تلقي من عىل ظهورها 

أشباه الرجال

الجياد العربية األصيلة تلقي من عىل ظهورها 

الجواري الناجمات من أتربة الوأد املتحول

الجياد العربية األصيلة تلقي من عىل 

ظهورها جغرافيات الخزي

 ثم تجمح تتخطى حضيض النفوس

 ثم تجمح لتقف بشموخ أمام الجبال 

من يرسم عىل جبهة الجواد العربي األصيل 

نور الحرف

بزوغ شمس الشعوب الحرة ييضء مسافات 

الصهيل 

جموح

فضيلة الشابي

الغريبان

ندم

محمد النجار

مهند شريفة/ 
ليبيا
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منذ 21 سنة وتحديدا يوم 31 أوت 2001 عدت ملدينتي صفاقس عىل 
عجل إثر مكاملة هاتفية من أبي قال يل فيها:" أّمك هزيناها عىل اإلخر  

للسبيطار شوف تلحق عليها حية شوف ال"...
خرجت من مكتبي بالتلفزة الوطنية مرسعا يف إتجاه محطة األرتال 
ليال  السابعة  لصفاقس.. وصلت يف حدود  متجه  اّول قطار  يف  وحجزت 
ووجدت أخي نجيب يف انتظاري صحبة صديقنا الراحل عبد الّله الشابي 
عملية  ليسهل  وحرض  الجامعي  باملستشفى  مبنجا  يشتغل  كان  الذي 
دخولنا لزيارة الوالدة يف قسم اإلنعاش... ..ومبارشة توجهنا للمستشفى 
الجامعي ...كنا نسابق الزمن ونجري لنصل لغرفة اإلنعاش ... ملا وصلنا 
شاهدت املمرض ينزع بعض "الخيوط" واألجهزة من عىل صدر الوالدة 
وهي تبدو جثة هامدة...إلتفت إيلّ املمرض وقال:" انت ولدها إيّل يف تونس؟ 
" فاومأت برأيس وقلت: " إيه أنا هو" فأجابني:"خسارة لني ماتت وهي 
عينها لفتة للباب حبّت تشوفك قبل ما تموت "... إنحنيت وإحتضنتها 
وقبلت  جبينها  طالبا منها الّسماح...إلتفت فوجدت أخي نجيب  يبكي 

بحرقة ...كان إبنها "املدّلل" وإعتنى بها اىل  يوم يف حياتها...
ساعتها رن هاتفي فإذا به صديق العمر منذر الفريجي وايل املنستري 
قدام  الحومة  يف  توة؟...  وين  أنا  تعرف  بطي  "يا   : يقول  الفرتة  تلك  يف 
داركم نسلم عىل العائلة ونجيك" فاجبته باكيا :" أنا يف املستشفى امي 
توة سلمت الروح لخالقها"... فقدم عىل عجل وتوجه مبارشة إىل الوالدة 
وقبل رأسها باكيا وقال:" أنا اليوم تيتمت معاك ... راهي كانت بمثابة 

الوالدة "..            
التصاريح  بإستخراج  وقام  د.نورالّدين  اخي  جاء  األثناء  يف 
كانوا   ...الكل  باملعّزين  تغّص  كانت  التي  لدارنا  وحملناها  القانونية  

يحبّونها،ويتذكرون تعاليقنا الطريفة... 
أخي نورالّدين كان يف تلك الفرتة  عضوا يف الّرابطة التونسيّة لحقوق 
الرشطة  سيّارة  ..وكانت  لصيقة  بوليسيّة  رقابة  عليه  وكانت  اإلنسان 
راهم   تنزعج  يومها:"ال  يل  وقال  العزاء  فرتة  كامل  املنزل  أمام  رابضة 
يقيّدو يف الّداخل والخارج ويحينوا يف قائماتهم..." ويبدو انّهم" خدموا 
عىل رواحهم برشة" ألن اغلب زعماء املعارضة ومنظمات املجتمع املدني 

كانوا من بني الحارضين ...
التي   والنّقطة  املقربة  داخل  إىل  الرشطة  الّدفن صاحبتنا سيّارة  يوم 
عىل  األعوان  أحد  إرصار  فردا  فردا  ألعنهم  وجعلتني  فعال   أزعجتني 
حرمته  عندو  :"امليّت  صائحا  إليه   الدفن...فإلتفت  ملكان  مصاحبتنا 
...بالك تحسابنا ندفنو يف أسلحة ...عيب املرا ما يتكّشف عليها يف قربها 

كان والدها..."
وقتها تدخل أخي  د.نور الّدين  لفض املشكل وقّدم نيابة عني اإلعتذار 
الظاهر  وبمراقبتكم  بيكم  مستانس  كيفنا  موش  راهو   ": قائال  للعون 

فيه أول مرة يشوف بوليسية دايرين بيه " ...
الركن  هذا  يف  بها  عودتكم  الدعابة  من  بيشء  البطاقة  هذه  وألختم 
سأروي لكم بعض الطرائف التي عشتها مع الوالدة تعطيكم فكرة عن 

روح الدعابة ورسعة البديهة لديها .    
هاك العام عند عودتي من املعهد كانت الوالدة تقدم يل الفطور بعد 
إعداده ..ذات مرة لم تعجبني األكلة فقلت لها :"أّمي املاكلة هذي بايتة 
من البارح.."جاوبتني يرحمها بضحكة: "ياخي هي بايتة عند حد بّراني 

!! كول وأسكت "
وذات يوم أردت مداعبتها فجثوت عىل ركبتي ألقبل رجليها !!

فقالت يل : "آش تعمل ؟!"
فقلت لها :" موش الجنة تحت آقدام آألّمهات ؟"

الفلوس  عل  ناوي  وكانك  متاعك  الّسينما  من  يّزي  قوم  أجابتني:' 
وراس ولدي لعندي فرنك بّرا بوس رجلني بوك تعّديهايش عليه".

كلما  وكانت  دنانري   10 يوم  ذات  أضاعت  الوالدة  أن  أيضا  وأذكر 
:"البالد ما رسقوها كان  أمامها ترمقني بنظرة حادة قائلة  مررت من 

اماليها"...
واختم بهذه الطرفة التي روتها يل قبل شهر من وفاتها حيث  قالت 
:" ماك تعرف أمك مبلية بالقلق يف املاعدة وما نتفرهد كان ما نمص زوز 
طوابع Rennie )دواء ماعدة متداول بكثرة يف تلك الفرتة( هاك النهار ما 
لقيتش شكون يجيبيل باكو "رنّي" مشيت للفارمايس قتلو أعطيني هاك 
الّدواء متاع املاعدة...قايل يا ميمتي عنّا برشة دوايات متاع ماعدة شنّوة 
إيل تحب عليه منهم؟ ..قتلو نسيت اسمو...قيّل قّربيل شوية باش نعرف 
اسمو...قتلو تعرفها غناية ها خالة خالة ...قيّل رنّي...قتلو..ايواه هذاكا 

هّو..."

في ذكرى وفاة الوالدة

طرائف الّزعيم )ج 320(

حكاية بورڤيبة و"المالخ"
إثر نرش طرفة األسبوع الفارط تحت عنوان 
بورڨيبة"  وسيلة  من  يسخر  قرطاج  "جمهور 
رشيد  الجامعي  االستاذ  الصديق  بي  إتصل 
الڨرڨوري وأمدني بنص صاغه بنفسه يروي فيه 
حادثة عاشها ملا كان طفال تكشف حياة التقشف 
التي كان عليها الزعيم وزوجته أثناء فرتة ترؤسه 

الدولة التونسية... 
كان  دستورية  عائلة  من  الڨرڨوري  رشيد 
عاللة  املرحوم  من  املقربني  األصدقاء  أحد  والده 
باملنستري  عنده  الصيف  ايام  ويقيض  العويتي 
بالزعيم  اللقاء  فرصة  رشيد  للطفل  وفر  ...مما 

حيث يقول : 
هذه  وحرضت  هذه  بعيني  الزعيم  "رأيت 

صقانس  قرص  أمام  الحديقة  يف  متواضع  كريّس  عىل  يجلس  الله  رحمه  كان  صيف  ذات   ... أحد  من  أسمعها  ولم  الحكاية، 
باملنستري وهو يرتدي جبّة بيضاء، وكنت آنذك ضيفا دائما لديه أرافقه أينما حّل وارتحل، وكان ما أن أغيب عنه حتى يرسل 
سائقه ورائي للبحث عنّي وإلتيان بي مهما كان العذر والسبب ... وما راعني يومها إالّ وهو ينزع حذاءه من قدميه وينادي شابّا 

يعمل يف القرص ليقول له حرفيّا: "عيّش ولدي هّز الصبّاط للمالّخ قوّلو تهّرى من تحت خّليه يصّلحو".
رأتني وسيلة )زوجته( حينها مندهشا فابتسمت، وقالت يل: "هذاكا املكسب يا ولدي، ايجا نحبّك تشوف بعينك، راني حايرة 
معاه" ... ثّم أدخلتني اىل غرفة نومه الخاّصة وأرتني كل ما يملك هذا الرئيس الفّذ يف خزائن القرص: بدلتان عرصيتان )تبديلة( 
وبرنوس قريواني و3 جبب وبلغتان + زوج أحذية احتياط وشالكتان ... قلت لها"سبحان الله:"شنّوة التقرنيط هذا ؟... عالش 
ما ترشيلوش انت؟" فأجابتني وهي تكاد تنفجر من الضحك:" هو يخّليني نرشيلو حاجة ... قايّل الفلوس اىّل باش نفندقهم 

عىل الحوايج والبذخ ماني نترّبع بيهم خري، والّ نعمل بيهم حاجة تنفع البالد" ...

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

عائشة بن أحمد ترفض العمل مع 
سامي الفهري وتشارك في بطولة 

مسلسل " معاوية"  

تفيد انباء متطابقة أن املمثلة 
التونسية عائشة بن أحمد رفضت 
املسلسل  بطولة  يف  املشاركة 
الرمضاني الجديد للمنتج واملخرج 
ستكون  وبأنها  الفهري  سامي 
املسلسل  يف  حارضة   املقابل  يف 
للمخرج  "معاوية"  التاريخي 

طارق العريان.. 
ويتناول هذا العمل، الذى تدور 
الفتنة  ملحمي،  إطار  ىف  أحداثه 
يف  رشًخا  أحدثت  التي  الكربى، 

األمة اإلسالمية، وهي الفرتة التي تمتّد منذ بدء الفتنة، بعد 
استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورا بتويل عيل )ريض 
الله عنه وكرم وجهه(، ثم استشهاد عيل وتويل الحسن، ثم 
استشهاد  يزيد، وحتى  الحسن وتويل معاوية، وتويل  تنازل 
معركتي  أحداث  املسلسل  يتناول  كما  كربالء..  يف  الحسني 

الجمل وصفني.
العربية  القنوات  من  بعدد  املسلسل  عرض  املقرر  ومن 

خالل سباق الدراما الرمضانية 2023.

"حي هالل" جديد نصرالدين السهيلي 
في رمضان القادم

قناة  أن  األنباء  ذكرت 
املخرج  مع  تعاقدت  "التاسعة" 
نرصالدين السهييل من أجل إنجاز 
"حي  اسم  يحمل  جديد  مسلسل 
هالل"  وسيكون تصويره يف حي 
التمثيل  نجوم  من  ثلة  مع  هالل 
ومواطنني  والجزائر  تونس  من 
تقني  فريق  مع  هالل  حي  من 
وسيعرض  والجزائر  تركيا  من 
ايضا يف شهر رمضان  العمل  هذا 

القادم  عىل قناة "النهار" الجزائرية..

تونيس.  ومنتج  ومخرج  ممثل  السهييل  الدين  نرص 
 dionYsos  ، ومرسحي  برصي  سمعي  إنتاج  رشكة  أنشأ  
من  عدد  تقديم  يف  ...نجح   2008 عام  يف   ،  pRoducTion

واقدم  كبريا  جدال  خلقت  والتلفزية  السينمائية  األعمال 
عليها الجمهور بكثافة..

اكرب متابعة  اللوح"  "بابور  األخري  وقد حقق مسلسله 
لدى الجزائريني، منذ بداية عرضه يف رمضان الفارط، وتدور 
أحداثه حول ظاهرة الهجرة غري الرشعية الناتجة عن الواقع 
املرير الذي يعيشه الشباب الجزائري، الذي يتخذ من قوارب 
املوت سبيال للهرب والسفر بالطرق غري الرشعية بحثًا عن 
مستقبل أفضل، من دون التفكري يف العواقب الوخيمة التي 

قد تتسبب يف عديد القصص املأساوية للشباب وذويهم.
الدراما  عرش  عىل  أيضا  تربع  أن  للسهييل،  وسبق 
"أوالد  مسلسل  بإخراجه  األوىل  تجربته  بعد  الجزائرية، 
الحقيقي  املعييش  الواقع  للمتابعني  نقل  الذي  لحالل" 
الغرب  يف  بوهران  الشهري  "الدرب"  حي  سكان  ليوميات 

الجزائري.

المطربة  فيروز فوق التصنيف حسب 
مجلة "فوربس"

"فوربس  مجلة  رفضت 
السيدة  تصنيف  العاملية   "foRbes,
الئحة  يف  النجوم  بقية  مع  فريوز 
يف  تأثرياً  األكثر  العرب  النجوم 
العاملية...حيث  الفنية  الساحة 
قامت بوضعها يف مرتبة جديدة تم 
وهي  أجلها  من  مرة  ألول  إقرارها 
من  األعىل  أي  التصنيف(  )فوق 

املركز األول...
فريوز  السيدة  املجلة  ووصفت   
بأنها )all Time gReaT( أي: األروع 

طول الوقت...
يذكر أن املطربة فريوز واسمها األصيل نُهاد وديع حداد 
لبنانية  وممثلة  مغنية  وهي   1935 نوفمرب   21 يوم  ولدت 
للمرسح  الذهبي  الجيل  ومن  العالم  فنّاني  أقدم  من  تعد 
القت  العربية.  األصوات  أشهر  ومن  لبنان  يف  واملوسيقى 
والغربي،  العربي  العاملني  يف  واسًعا  رواًجا  الفنية  أعمالُها 

ولقبت يف لبنان بـ )العمود السابع لبعلبك(.
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هتافت عىل مكتب اجلريء

انطلق النجم الريايض باملتلوي منذ يوم األحد 4 
أول تربص مغلق منذ  2022 يف خوض  سبتمرب 

انطالق التحضريات الخاصة باملوسم الريايض 
إىل  2022ـ2023 . وسيتواصل هذا الرتبص 

غاية 10 سبتمرب الجاري بمركز الرتبصات 
بحمام بورقيبة.

البدني  الجانب  الرتبص عىل  وسريكز 
أن  خاصة  الالعبني  بني  اللحمة  وتقوية 

سيتم  كما  جدد،  العبني  الفريق  نصف 
الودية  املباريات  من  سلسلة  إجراء 
النوادي  مع  الحقا  منافسيها  ستحدد 

املتواجدة بمقر الرتبص.
التحضريات  انطالق  مع  وبالتوازي 
"الشارع  علم  الجديد  للموسم 
فيها  موثوق  مصادر  من  املغاربي" 
الديناري  محمد  النادي  رئيس  أّن 
يجّهز للدخول يف نزاع قانوني جديد 
محامي  املّرة  هذه  طرفه  سيكون 
معروف عىل الساحة الرياضية. أصل 
قد  والذي  املرتقب  القانوني  الخالف 

يثري جدال كبريا يف الشارع الريايض يعود 
اىل عملية تحيّل كان بطلها املحامي املشار 
بمراجعة  الديناري  قيام  عند  حيث  اليه. 
بعض الديون التي وجب تحصيلها لفائدة 
مبلغ  بوجود  الديناري  تفاجأ  الجامعة 
قيمة  عن  إضافية  دينار  ألف   50 يفوق 
املتلوي  الحقيقية. وقد ثبت لرئيس  الديون 
الجامعة  رئيس  مع  الديون  مراجعة  خالل 
التي  األخرية  الجلسة  خالل  الجريء  وديع 

جمعتهما أن املحامي املذكور قام باستخالص 
إدارة  من  األوىل  املّرة  مناسبتني.  يف  واحد  دين 

باستخالصه  قام  الثانية  املناسبة  ويف  املتلوي 
هناك.  عالقاته  بفضل  الجامعة  طريق  عن 

الجريء تفاجأ باألمر وبمشورته نصح هيئة 
املتلوي برفع قضية يف الغرض ضد املحامي 
قانوني  تحّرك  أّول  التحيّل.  بتهمة  املذكور 

الديناري تمثّل يف إرسال  من جانب هيئة 
املحامي  مكتب  اىل  تنفيذ  عدل 
الساعات  ان  واألكيد  "املتهم" 
الكثري  ستحمل  القادمة  القليلة 

من الجديد والتطورات يف هذا املوضوع.

تطّرق االجتماع الدوري األخري للجامعة التونسية لكرة القدم اىل ملف 
عىل  حاليا  املطروحة  امللفات  أهم  من  يعترب  الذي  التلفزي  البّث  حقوق 
طاولة الجامعة خاصة بعد الخالف الشهري بني جامعة الجريء ومؤسسة 
التلفزة التونسية التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الجامعة ورفضت 

مواصلة العمل بالعقد القديم الذي يربط الطرفني.
خالل االجتماع استعرض رئيس الجامعة مختلف اإلجراءات بخصوص 
الجامعة من أجل  بها  التي قامت  الخطوات  امللف، وقدم فكرة عن  هذا 
الجامعة  بها  قامت  التي  االجراءات  وكل   ، األندية  حقوق  ضمان 
بخصوص كراس الرشوط و طلب العروض لتسويق وبيع 
حقوق البث التلفزي عىل املستوى الوطني والدويل .
عىل  الجامعي  املكتب  حرص  الجريء  وأكد 
مع  تفاهم  و  اتفاق  أرضية  إيجاد  إىل  التوصل 
نقل  يف  بجدية  الراغبة  املؤسسات  مختلف 
يقع  أن  عىل   ، التونسية  القدم  كرة  مقابالت 
مراجعة األندية يف هذا املوضوع التخاذ القرار 

املناسب بشكٍل تشاركي.
االنطالق  البطولة من  اقرتاب سباق  ومع 
يف  التلفزية  القنوات  مختلف  رشوع  ومع 
التحضري لتأمني التغطية االعالمية للموسم 
الرياضية  البالتوهات  عودة  مع  الجديد 
للظهور بدأ التسابق والتالحق منذ اآلن للفوز 
خاصة بحق الدخول اىل املالعب وهي اللزمة 
التفويت فيها بصفة منعزلة عن  التي يقع 
ملف البث املبارش للمباريات. الجديد يف هذا 
القنوات  املسؤولني عىل  أن كل  املوضوع هو 
االقسام  عىل  املرشفني  وخاصة  التونسية 
الرياضية بدأوا يتهافتون عىل مكتب الجريء 

موافقته  وتحصيل  رضاه  ز لنيل  للفو
بجانب من حقوق البّث.

الجريء  أن  صحيح 
نقل  حقوق  يف  يفّوت  ال 
مجانية  بصفة  املباريات 
تسهيالت  يقّدم  ولكنه 
لـ"جماعته"  كبرية 

عملهم  يؤمنون  تجعلهم 
عىل امتداد املوسم االعالمي 
مريح  بشكل  الريايض 

الجريء  مكتب  جعل  ما  وهذا 
لعديد  قبلة  يكون  بالجامعة 

الوجوه االعالمية الرياضية 
الفرتة  يف  تجندت  التي 
مع  بلقاء  للفوز  األخرية 
النقل  أبواب  يفتح  الجريء 

التلفزي عىل مرصاعيه.

عدل تنفيذ يف مكتب 
املحامي

كنا قد أرشنا يف أعداد سابقة اىل دخول مسؤويل نادي سموحة 
معني  التونيس  املدّرب  مع  مفاوضات  يف  عرفات،  وليد  برئاسة 

الشعباني، لكي يتوىل تدريب الفريق األول لكرة القدم يف املوسم الجديد، 
خلًفا للمدّرب السابق عبد الحميد بسيوني.

كما سبق وأرشنا اىل أن معني الشعباني يمتلك عرًضا أخر من نادي 
االتحاد االسكندري، حيث دخل محمد مصيلحي، رئيس زعيم الثغر، يف 

مفاوضات مع املدرب التونيس، من أجل إقناعه بتويل تدريب الفريق بداية 
املوسم املقبل.

وقريبة  وشيكة  باتت  املرصي  الدوري  اىل  الشعباني  معني  عودة 

واملرصي  التونيس  الريايض  للرتجي  السابق  املدّرب  أن  خاصة  جدا 
البورسعيدي ال يملك عروضا مغرية أخرى من أندية عربية لذلك قد 
تكون الوجهة مرصية خاصة ان الرجل يحظى باحرتام وتقدير كبريين 
هذه  مغايرة  ستكون  النور  ترى  ان  لها  كتب  ان  العودة  ولكن  هناك. 
املّرة حيث يشرتط املسؤولون املرصيون أن يكون الشعباني بمفرده يف 
هذه التجربة التدريبية دون االستعانة بمساعده الدائم مجدي تراوي. 
الفرتة  يف  وتحركات  أخبار  من  املغاربي"  "الشارع  رصد  ما  وحسب 
اسم  وكل  بالفعل  تمت  الرجلني  بني  االنفصال  عملية  فإن  األخرية 
منهما بات يتحرك يف اتجاه مختلف حيث من املنتظر ان يظهر تراوي 
ان يحظى  انتظار  يف  "كرونيكور"  تلفزية يف خطة  تجربة  يف  قريبا 
املساعد  قبعة  ويتخّلص من  أول  للتدريب كمدّرب  بفرصة حقيقية 
بعقد  للفوز  طاولة  من  أكثر  اىل  الجلوس  الشعباني  يواصل  حني  يف 

تدريبي جديد.

انفصال مرشوط
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صفقة مؤجلة
يف إطار الحديث املتواصل عن القائمة املرتقبة 

للمنتخب التونيس والتي ستخوض املباراة الودية 
الكالم  مازال  الربازييل  املنتخب  أمام  املنتظرة 

الجديدة  األسماء  بعض  تواجد  بشأن  مستمرا 
القائمة والتي لم يسبق لها مطلقا تمثيل  يف 
الحديث  أصنافه.  من  صنف  أّي  يف  املنتخب 
ربّما ترّكز أكثر عىل مهاجم فريق أيك سولنا 
أنه  قيل  الذي  العياري  ياسني  السويدي 
يف  املوجودين  الالعبني  قائمة  ضمن  سيكون 
الربازيل  التحضريي الخاص بمباراة  الرتبص 

الودية التي ستقام يوم 27 سبتمرب الجاري.
لـ"ّالشارع  كشفت  فيها  موثوق  مصادر 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  أن  املغاربي" 
الشاب  للمهاجم  بالفعل دعوة رسمية  وجهت 
لاللتحاق باملنتخب خاصة بعد تأّلقه الالفت يف 
الفرتة األخرية ولكن هذه الدعوة لم تجد عىل ما 

يبدو القبول من طرف املهاجم الواعد.
يفكر  ال  العياري  بأن  تفيد  ذاتها  املصادر 
الوقت  يف  االقل  عىل  التونيس  املنتخب  تمثيل  يف 
املنتخب  بتمثيل  معني  غري  انه  كما  الراهن 

أسود  منتخب  ان  بما  والدته  بلد  املغربي 
األطلس لم يوجه له الدعوة مطلقا بل يمكن 
ضمن  يدخل  ال  االسم  هذا  ان  عىل  التأكيد 

حساباته.
ان يدخل  يبدو  العياري عىل ما  وينتظر 

دائرة اهتمام مدّرب املنتخب 
يحلم  ألنه  السويدي 
الذي  البلد  بتمثيل 
يعتربه أقرب لقلبه . 

املهاجم  أن  سعودية  صحفية  مصادر  كشفت 
التونيس يوسف العبديل توصل إىل اتفاق مع ناديه أهيل 
جدة الناشط يف بطولة الدرجة الثانية عىل فسخ العقد 

الذي يجمع الطرفني بالرتايض.
هذا ولم تستمر التجربة االحرتافية الخارجية للمهاجم 
40 يوما فقط،  23 عاما، سوى  العمر  البالغ من  الشاب 
 26 علما أنه وقع رسميا عقد انضمامه إىل األهيل يف 
جويلية املايض. ما ال يعرفه البعض  هو ان قرار 
ومنذ  هادئة  نار  عىل  يطبخ  كان  العقد  فسخ  
لم  العقد  وفسخ  الصفقة  إلبرام  األوىل  االيام 
يكن خيار الفريق السعودي بقدر ما كان رغبة 
الذي لم يستطع  التونيس  كبرية من املهاجم 
السعودية وبادر منذ  التأقلم مع األجواء يف 
له  للبحث  وكيله  ملهاتفة  جدة  اىل  وصوله 
عن مخرج من هذه الورطة. وأمام تململ 
وعدم  األجواء  يف  دخوله  وعدم  الالعب 
تقديمه مستوى محرتما رضخ األهيل 
لألمر واختار االستجابة اىل مطالب 

العبه وفسخ العقد.
فيها  موثوق  مصادر 
لـ"الشارع  كشفت 
العبديل  أن  املغاربي" 
البطولة  اىل  للعودة  يمّهد 
عىل  تكون  قد  والعودة  التونسية 
النادي االفريقي  األرجح من بوابة 
اتصاالت  يف  فرتة  منذ  دخل  الذي 
يقع  وقد  الالعب  مع  مبارشة 
أن  للفريق عىل  له وضمه  التوقيع 
الشتوي  املريكاتو  يف  تقديمه  يقع 
حني ينهي االفريقي إجراءات رفع 

عقوبة املنع من االنتداب.

دعوة مرفوضة

التي  األجواء  اىل  بالنظر  باملّرة  منتظر   غري  سيناريو  يف 
املباراة  ورقة  عىل  الفريقني  إمكانات  واىل  املباراة  سبقت 
بالنادي  اإلطاحة  يف  الجميع ونجح  الصفاقيس  النادي  فاجأ 
العبور اىل  االفريقي يف ملعب رادس بالذات واختطاف ورقة 
الذي  املرىس  مستقبل  ليواجه  تونس  لكأس  النهائية  املباراة 

استعاد ذكريات األيام الخوايل.  
النادي الصفاقيس خرج املستفيد األبرز من هذه املواجهة 
نجح  فقد  النهائية  املباراة  يف  مقعد  ضمان  عن  فضال  ألنه 
من  اضافية  بجرعة  الفوز  يف  ونجح  انصاره  ثقة  كسب  يف 
الجديد  الريايض  املوسم  دخول  من  ستمكنه  األكسجني 
بمعنويات مرتفعة. عىل النقيض تماما تسببت هزيمة النادي 
العائلة املوسعة للفريق  االفريقي يف إحداث زلزال كبري داخل 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  الجماهري  تفاعالت  بدليل 
وخاصة  الحالية  الهيئة  سياسات  عىل  الكبري  الغضب  وحالة 

اختياراتها الفنية يف ما يخص االطار الفني والالعبني.
وجميلة  منمقة  صورة  لنفسها  سّوقت  الهيئة  أن  صحيح 
يقودون  معه  ومن  العلمي  يوسف  ان  يعتقد  البعض  جعلت 

أبعد من  الفريق للعودة اىل مساره الطبيعي ولكن الحقيقة 
ذلك بكثري. فالهيئة الحالية تبدو هيئة ترصيف أعمال أكثر 
املقال واملقام. فهي ال تجيد  من كونها هيئة مديرة دائمة 

خلق موارد مالية إضافية وتعّول فقط عىل لطخات ودعم الجماهري 
امللفات املوجودة  الديون ودراسة  انها اختصت فقط يف سداد  كما 
عىل طاولتها دون أن تكون قادرة عىل توفري الدعم املطلوب بحكم 
انها تفتقد للثقل املادي الذي من املفروض ان يتوّفر يف كل رئيس 

ناد بحجم النادي االفريقي.
هيئة يوسف العلمي وصلت اىل مكانها الحايل بفضل خطابات 
عواطف  ومداعبة  استمالة  عىل  تقوم  شعبوية  وشعارات 
املفعول  ان تكون دائمة  الجماهري وهذه املسّكنات ال يمكن 
والتأثري وتزول بمجّرد انكشاف الحقيقة ولعل الهزيمة أمام 
املساحيق  هذه  من  البعض  أزالت  قد  الصفاقيس  النادي 
وهو ما جعل رئيس النادي يوسف العلمي يعرب مبارشة 
بعد نهاية املباراة عن خيبة أمله من محيطه ومن ردود 

فعل الجماهري وهو ما دفعه للتفكري يف االستقالة.
نوعه  من  جديدا  ليس  االستقالة  يف  التفكري  هذا 
العلمي  يستعمل  الفريق  فيها  يتعثّر  مرة  كل  ففي 
تقديم  نيّته  أن  عىل  التأكيد  يمكن  لذلك  الورقة  هذه 
أنّه  املناورة رغم  استقالته يدخل مرة أخرى يف باب 
سهام  وتراكم  الغضب  منسوب  ارتفاع  أن  يدرك 
االنتقادات قد يدفعه للهروب حقيقة هذه املّرة ألنه 
ال يمكن أن يتواصل التسيري داخل النادي االفريقي 
ثقل  له  رجل  غياب  ظل  يف  والشعارات  بالوعود 
تتوفر  الخصال ال  مادي ومعنوي حقيقي وهذه 

يف اّي عضو من أعضاء الهيئة الحالية.

جمّرد مناورة
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