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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : نهلة عنان

افتتاحية

فّوضناه الحكم 
فاختار أن يفعل 

منفردا...
لتونس أبناء 

صالحون

مثقفون يتحدثون عن رؤية حياة قطاط القرمازي للثقافة وللمثقفين:

وزارة ُمفلَسة ووزيرة برتبة موظفة 
تكّلف وتعفي بجّرة قلم..

قضية التسفير :

سمير ديلو لـ »الشارع المغاربي«:

»أنا مصدوم«

املنعرج

رغم الشح الفادح في الغذاء :

صادرات غذائية تونسية قياسية إلى دول الجوار واالتحاد األوروبي
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2الشارع السياسي
االفتتاحيةاالفتتاحية

بقلم : نهلة عنان )كاتبة وناشطة بالمجتمع المدني(

فّوضناه احلكم فاختار أن يفعل منفردا...

1. أنت مواطن؟ هات دليلك... ال مواطنة بغري مشاركة يف بناء 
الوطن.  املواطن ليس فردا يضع ورقة يف صندوق االقرتاع ليسّلم 
أمره ملن أفرزه الصندوق يف تفويض مطلق، إذ كم خاب ظّن الناس 
يف من أوصله الصندوق للحكم... وحينذاك تجب املساءلة النتزاع 
القانون...  يكفلها  التي  بالطرق  وذلك  األمر  لزم  إذا  التفويض 
إذا كنت مواطنا فيجب أن تكون ممن يزرع األرض أو يعّد خبزا 
يدفع  أو  نافعا  شيئا  شخصا  يعّلم  أو  مريضا  يعالج  أو  للناس 
خطرا عن الوطن أو يمنع سوءا ما... إن كانت مواطنتك تشجعك 
فلتتوّقف  به  االئتمار  أنت  تستطيع  ال  بما  غريك  تأمر  أن  عىل 
الناس بها يف إضافة لبنة  آلة تشارك  عن إصدار األوامر ولتأخذ 
هنا أو هناك... تقول إّن الفرصة لم تتح لك للمشاركة وأنّك لم 
تعثر عىل عمل؟ فهل ال يعترب عمال إاّل ما كان باألجرة من اليوم 
األّول؟ وهل نجلس مكتويف األيدي يف انتظار أن يعرض علينا عمل 
خالل  من  تأتي  الفرص  أعظم  أّن  الراشدون  يعرف  أال  مأجور؟ 
املبادرة وإن كان ذلك بعمل ال نطلب عليه أجرا...؟ كالذي يصنع 
الجسور واألثاث الجديد من بقايا الطاوالت والكرايس امللقاة يف 
الساحة الخلفية ملدرسة أو ملعهد... كان عمله بدافع حّب الخري 
للبالد ومساهمته بجهده ومهارته يف استصالح ما صار نفايات 
فكرة  جاءت  هنا  من  جديدة...  بحّلة  للمدرسة  كأثاث  وإعادته 
... ولعّلها ما زالت متواضعة حتّى  البداية  املتواضعة يف  ورشته 
اآلن، ولكن من املؤّكد أنّها لن تبقى متواضعة وستدّر عليه رزقا 
واألمل  بالحياة  يضجان  صاحبها  وعقل  قلب  ألّن  كريما،  طيّبا 
قارصا  وليس  مواطن  صاحبها  ألّن  الوطن...  لهذا  الخري  وحّب 
ينتظر أن يتبناه ويلّ األمر الذي ُعهد إليه بالنهوض بالوطن... ألّن 
الوطن ما هو إاّل أنا وأنت وجميع املحكومني ومعنا الحاكم الذي 
فّوضه الشعب ملّدة معينة أن يأمر وينهى للصالح العاّم... فإن 
كان معظم الناس يف البالد متفرجون ينتظرون الحلول النهائية 
الفرد"، بأن يعيّنوا مثال يف وظيفة عمومية  من طرف "الحاكم 
أو هم يف انتظار مصانع ينشئها "الحاكم الفرد" ال ينقصها إاّل 
دعوة العمال إلعمارها، فإّن واقع البالد مخالف تماما، بل ويعترب 
ذلك من قبيل أحالم املتفّرجني املنتظرين أن تتحّول أحالمهم إىل 

حقائق ملموسة... 

يفعل  أن  فاختار  الحكم  فوضناه  من  حال  هو  وكذلك   .2
الخرباء ويتقاسم  أن يجمع حوله  بدل  اختار  به  وإذا  منفردا... 
الفرد"  "الحاكم  يكون  أن  التنفيذية،  السلطة  مع  املسؤولية 

يفهم  ال  ودستورية  قانونية  نصوص  يف  الخاّصة  أفكاره  يكتب 
الناس كثريا منها وال مؤّش عىل املرور بالجزء اليسري الذي يُفهم 
الناس  يفهمها  ال  التي  لألفكار  يمكن  ال  ألنّه  الواقع...  إىل  منها 
عىل  الجميع  يقدر  واألمنيات  واألمنيات...  األحالم  تتجاوز  أن 
الواقع.  يف  بالتحقق  مرشوطة  ليست  ببساطة  ألنّها  صياغتها 
الخرباء  إذا غاب  واقع  إىل  نأمل يف تحويل نصوص نظرية  كيف 
عن املشهد لتحديد ما هو ممكن التنفيذ مما هو غري ممكن من 
تلك النصوص املكتوبة، سواء ما جاء يف االستشارة أو يف الدستور 
عالقة  له  ما  لكّل  التخطيط  غياب  مع  خاصة  الجديد...؟؟؟ 
باالقتصاد... بينما الجائع واحد، سواء كان نظام الحكم برملانيّا 
أو رئاسيّا أو هجينا بني االثنني، والبلد الذي يرشف اقتصاده عىل 
االنهيار يمكن أن تنقذه مخططات تنموية عاجلة بينما ال يمكن 

لنّص دستور جديد أو قانون انتخابي محنّي أن يفعل... 

سيقال: "إنّما الحكومة هي التي تشتغل عىل التنفيذ باعتبار 
أنّه ليس ملن بيده مقاليد  التنفيذية" وجوابنا  أّن بيدها السلطة 
الحكم اليوم وهو رئيس الدولة الذي يصوغ النصوص القانونية 
وال  والتنفيذي  الترشيعي  بني  املنتظرة  العالقة  حكومته  مع 
تقاطعات بني هذين الهيكلني إاّل شفوية... فالسلطة الترشيعية 
القائمة اليوم ممثلة يف رئيس الدولة السيد قيس سعيّد والسلطة 
التنفيذية ممثلة يف أعضاء حكومته تمثل حسب ما يرى الجميع 
ستّة  منذ  مكانه  يراوح  بسيط  مثال  ولنا  متوازيني...  خطني 
عرش شهرا هو ملّف املفاوضات مع البنك الدويل... تقول واحدة 
)حسب  للدعم  مراجعة  هناك  أّن  البنك  مع  االتفاق  بنود  من 
الدولة  رئيس  املفاوضات( ويرّصح  بدء  منذ  تكررت  ترصيحات 
بأنّه غري موافق عىل األمر.  جيّد... ليكن أنّه يرفض إلغاء الدعم. 
تتدهور  وحالنا  الناس  من  فنحن  بدائل؟  من  أعّد  ماذا  ولكن 
تاّم  انفصام  يف  شؤوننا  ترعى  التي  الدولة  بينما  فائقة  برسعة 
بني الترشيعي والتنفيذي؟ هل لدى الرئيس حّل خارج االقرتاض 
لم  فإن  الكريم.  الشعب  عىل  وليعرضه  حبّذا،  الدويل؟  البنك  من 
يكن لديه حّل، فماذا ننتظر؟؟؟ نفدت مدخرات الدولة من العملة 
حتّى رصنا عاجزين عن شاء أوكد املنتجات لدرجة أّن عددا من 
عىل  ونعيش  العمال...  وترسيح  األبواب  بإغالق  مهدد  املصانع 
بنزين...  التي توّفرها دولة شقيقة من هنا: سكر...  املسّكنات 
وأخرى صديقة من هناك: قرض بفائض صغري مؤجل الدفع من 
أجل شاء الحبوب وغريها... ؟؟؟ !!! إىل متى يمكن للتونسيني أن 

يصمدوا عىل هذه الوترية من الضياع والحرية وضبابية الرؤية... 
بينما السلطتان الترشيعية والتنفيذية غرفتان مغلقتان ال يعرف 
ما يدور فيهما إاّل من هم داخل الغرفتني... رغم أّن ما بداخلهما 

هو ما يعّد "إلطعام" الشعب الكريم... الذي ينتظر...

3. شعب ُظِلم بمن حكموه خالل العرشية السوداء... فسّلم 
أمره  ألفراد ال تجربة وال خربة لهم ليحكموه... واآلن وقد عّمت 
التي تتحّدث عن "حماية الشعب  الفاقة والحاجة فإّن الخطب 
من املضاربني واملحتكرين" و"االلتفات إىل املهمشني" و "إعطاء 
الخ،  الفاسدين"  أيدي  عىل  و"الرضب  للمستضعفني"   الكلمة 
هي التي تريد أن تقوم مقام الفعل. ولكن إىل متى يمكن لكالم 
الخطب أن يربّر إرسال تلميذ بحقيبة مدرسية شبه خاوية من 
يوميّا  املّر  املتجّرعني  أعمالهم  القاصدين  "يصرّب"  أو  األدوات، 
أمام  أمل  بصيص  يرتك  أو  العمومي...  النقل  معضلة  بسبب 
الناس مقابل ارتفاع أثمان املحروقات والتهاب أسعار كّل السلع 
ستجعل  هل  شهور...؟؟؟  منذ  نشهد  مثلما  تصاعدي  نسق  يف 
اتفاقية الزيادة يف األجور بنحو 5 باملائة بني االتحاد والحكومة 
املواطن يتنّفس بعدما ضاق صدره ويأمل يف حياة مقبولة يف هذه 

البالد...؟؟؟

يمسك  قائدها  مازال  بينما  الوطن...   سفينة  جنحت  لقد 
ببوصلة تؤّكد له صحة االتجاه... فيا مواطنني ما العمل؟ نحتاج 
عىل  القدرة  لها  تكون  أن  يمكن  وازنة  جماعات  حول  تكتّل  إىل 
إعادة السفينة باتجاه الساحل ولكن فقط باستعمال مجاديف... 
اتحاد  من  الوطنية  املؤسسات  فلتدع  املجاديف...  إاّل  يبق  لم  إذ 
املرأة  واتحاد  أعراف  واتحاد  فالحني  واتحاد  للشغل  تونيس  عام 
الخ... إىل تكتّل مدني يصوغ خرباؤه حلوال واقعية يُدعى الشعب 
نفسه  إنقاذ  أجل  من  فيها  واالنخراط  بتبنيها  حولها  لاللتفاف 
بنفسه. إّن لتونس أبناء صالحني من أصحاب رؤوس األموال يف 
الداخل والخارج وهم كثر وبارك الله فيهم ويمكن بفضل انخراط 
هؤالء يف مسار مماثل أن نستغني عن اللجوء للبنك الدويل الذي 
إىل مقصلته.  رقابنا  فأوصل  الثورة  بعد  يبتزنا بسبب من حكم 
وليس سبب رضورة تدّخل املؤسسات الوطنية الجامعة لتزّعم 
التجاوزات، ولكّن  قادتها وال خلّو هيكلتها من  املجتمع مثالية 
استعجاال  األكثر  تعالج  بحيث  القضايا  ترتيب  تقتيض  الحكمة 

أّوال...

لتونس أبناء صالحون

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 :
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زووم
زووم
زووم
زووم

بعد مرور شهر عىل نرش "الشارع املغاربي" تحقيق عن 
ال  واألخالقية"  واإلدارية  املالية  بن عروس  وايل  "تجاوزات 
يزال مسلسل معاناة عامالت النظافة املوقوفات عن العمل 
عز  الوايل  بمنزل  الإنسانية  ظروف  يف  العمل  رفضهن  بعد 

الدين شلبي متواصال. 
عام  رأي  قضية  إىل  تحولت  أن  وبعد  العامالت  محنة 
كلفت  التي  الجمهورية  رئاسة  مؤسسة  باهتمام  حظيت 
الرئيس قيس سعيد باستقبالهن وأحالت  احد مستشاري 

امللف إىل املوفق اإلداري. 
كما دخلت وزارة الداخلية عىل الخط استجابة لشكاية 
العامالت فتحولت التفقدية العامة طيلة األسبوع املنقيض 
املنظفات  اىل  االستماع  تم  أين  عروس  بن  والية  مقر  إىل 
السابق بمنزل  الخمس واستفسارهن عن ظروف عملهن 
الوايل وعن طريقة معاملة شقيقة الوايل لهن وعمن اشف 
عىل استجوابهن ونقلهن اىل مستشفى الحروق البليغة ببن 

عروس. 
الالفت يف األسئلة التي وجهها متفقدو وزارة الداخلية 

للعامالت أنهم الحوا عىل معرفة هوية من سّهل لهن عملية 
سبب  عن  باالستفسار  وتمسكوا  بالصحفيني  االتصال 

كشفهن وثائق االستجوابات اإلدارية التي خضعن إليها. 
وقد كانت إجابة العامالت بأنهن تسلمن االستجوابات 
اإلدارية التي فرضت عليهن خارج والية بن عروس وبأنهن 
اجربن عىل ملء االستجوابات يف الطريق العام بعد منعهن 
من دخول الوالية وفق تأكيد مصدر فضل عدم الكشف عن 

هويته.
االثنني  أمس  فوجنئ  العامالت  أن  أيضا  أفاد  املصدر 
أنها  إىل  الفتا  بالوالية  عملها  سالف  إىل  لهن  زميلة  بإعادة 
تلقت يوم األحد املايض اتصاال من املديرة املكلفة بالشؤون 
األخرية طلبت  أن  وإىل  بن عروس  يف والية  العامة  اإلدارية 

منها استئناف عملها.
الوالية يف رفض إعادة  املتحدث عىل أن استمرار  وشدد 
أنهن  إىل  مشريا  االجتماعية   أوضاعهن  عّمق  العامالت 
أدت إىل عجزهن عن دفع ما تخلد  يواجهن مشاكل مالية 
بذمتهن من معاليم كراء مساكنهن والتكفل بمستلزمات 

العودة املدرسية ألبنائهن.
العامالت  تلقتها  التي  بالوعود  بالتذكري  املصدر  وختم 
من احد مستشاري رئيس الجمهورية الذي تعهد بإعادتهن 
عىل  جذري  حل  وإيجاد  اآلجال  أقرب  يف  عملهن  سالف  إىل 
للوايل  خلفا  جديد  مسؤول  بتكليف  عروس  بن  والية  رأس 

الحايل عز الدين شلبي. 
من جهة أخرى أشار املصدر اىل ان ادارة الوالية رفضت 
تمكني واحدة من العامالت تمت نقلتها سابقا اىل مستشفى 
الياسمينات من وثيقة تثبت تنقلها اىل الوالية طيلة أسبوع 
يف  الداخلية  بوزارة  العامة  التفقدية  لدى  بأقوالها  لالدالء 
نفس امللف قائال ان ذلك سيتسبب يف عدم تربير غيابها عن 

املستشفى وبالتايل االقتطاع من راتبها املتواضع.
العامري  برباب  اتصلت  املغاربي"  "الشارع  أسبوعية 
املديرة املكلفة بالشؤون اإلدارية العامة بوالية بن عروس 
النظافة  عامالت  إحدى  إعادة  سبب  عن  الستفسارها 
زميالتها  نقلة  عىل  اإلرصار  مقابل  العمل  عن  املوقوفات 

تعسفيا ولم تحصل عىل أية إجابة إىل حدود نرش املقال.

 حمنة عامالت النظافة بوالية بن عروس تتعّمق
محمد الجاللي

أسئلة
مجلس إدارة البنك املركزي لم يجتمع منذ شهر جوان بينما 
جرت العادة ان يجتمع مرة كل شهر ويصدر بيانا تنتظره وسائل 
االعالم وكل من يهتم بالشأن العام وبالشأن االقتصادي والنقدي 
اإلدارة عند حدوث  البالد، وقد يزداد نسق اجتماعات مجلس  يف 

أزمات حول العالم مثلما هو الحال اليوم.
هل ألن البنك املركزي التونيس يعترب أنه ليست هناك أزمات 
ال يف العالم وال يف تونس، أم أنه فّضل انتهاج سياسة الصمت عىل 
أم  األوضاع؟  بحقيقة  والخارجي  الداخيل  العام  الرأي  مصارحة 
املركزي وحالت  البنك  الصمت عىل  أن تعليمات رئاسية فرضت 
دون انعقاد مجلس ادارته بعد الجدل الواسع الذي أثارته بياناته 
مجلس  من  عضوين  استقالة  سبب  عن  يُعلم  لم  كما  االخرية. 

إدارته !
يذكر أن العدد 100 من الرائد الرسمي الصادر يف 15 سبتمرب 
يتكون  الذي  البنك  ادارة  تركيبة مجلس  تغيريا يف  2022 تضمن 
ورئيس  املحافظ  ونائب  املحافظ  من  األسايس  قانونه  حسب 
هيئة السوق املالية واالطار املكلف بالترصف يف الدين العمومي 

االقتصاد  بوزارة  بالتقديرات  املكلف  واالطار  املالية  بوزارة 
واستاذين جامعيني مختصني يف املجال املايل واالقتصادي يُعينان 
بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء وباقرتاح من املحافظ 
وبعد أخذ رأي وزير التعليم العايل. وتضم الرتكيبة أيضا عضوين 
اثنني شغال سابقا وظائف ببنك ال تقل خربتهما يف امليدان البنكي 

واملايل عن 10 سنوات.

ارهاق شديد  
 كشفت مصادر من فريق الدفاع عن رئيس حركة النهضة 
انتظر  الذي  موكلها  ان   املغاربي"  لـ"الشارع  الغنويش  راشد 
اىل  التسفري  ساعات طويلة )10 ساعات( الستنطاقه يف قضية 
إنه  وقالت  بالشديد  املصادر  وصفته  بإرهاق  اصيب  التوتر  بؤر 
كان وراء طلب تاجيل االستنطاق الذي رفضته النيابة العمومية 
يف مرحلة اوىل وقبلته يف ما بعد وُقرر ملنتصف نهار اليوم الثالثاء 

20 سبتمرب 2022.
جبهة  رئيس  الشابي  نجيب  اكد  املنقيض  جويلية   11 ويوم 
الخالص ان الغنويش رجح ايقافه يف قضية "جمعية نماء تونس" 
التي كان قد مثل فيها يف تحقيق تواصل لساعات وانتهى بطلب 
تحجري  تم  سابق  وقت  ويف  الداخلية.  وزارة  من   2 عدد  بطاقة 

السفر عىل الغنويش وتجميد أمواله واموال ابنه وصهره.
من جهة اخرى كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية يف مقال 
صادر نهاية االسبوع املنقيض ان الجزائر اعربت عن معارضتها  

ايقاف الغنويش.

عريضة
لـ  عاملية  حملة  يقود  شومسكي  نعوم  االمريكي  املفكر 

"تحرير الصحراء الغربية".
تحرير  "سيتم  عنوان  تحمل  عريضة  اطلق  شومسكي 

واصفا  فورا"  استعمارها  "انهاء  بـ  مطالبا  الغربية"  الصحراء 
جاء  ما  بني  ومن  افريقيا".  يف  املستعمرات  "آخر  بـ  املنطقة 
االفريقية  بالقارة  املحيطة  واألمم  "الشعوب  ان  العريضة  يف 
وأن  االستعمار"  من  للتخلص   20 الـ  القرن  خالل  انتفضت 
التقدمية  القوى  استثناء ولذلك قررت  الغربية مثلت  "الصحراء 

بجميع أنحاء العالم االتحاد للمطالبة بتحريرها".
من  حدودا  "تمثل  الغربية  الصحراء  أن  العريضة  واعتربت 
البنى  بتوظيف  املغرب  متهمة  الخرضاء"  االمربيالية  صنع 
الغربية الضفاء مسحة  الصحراء  يف  املتجددة  للطاقات  التحتية 

ايكولوجية عىل احتاللها.
العريضة حملت امضاءات اسماء شخصيات من 150 دولة 
وجامعيني  ومناضلني  ونقابيني  ونواب  سياسيني  بني  جمعت 
من كندا واليونان والفلبني والسويد والنمسا والربتغال وايرلندا 
البنغال  وبالد  والشييل  وتركيا  وباكستان  وبريطانيا  واسبانيا 
والربازيل وفنزويال وايطاليا وكوملبيا وهولندا وسويرسا وليتوانيا 

ونيجرييا واألوروغواي وكرواتيا والهند وفلسطني وأملانيا.

خيبة   أمل
كشف   موقع "  تايمز   أوف   مالطا  " ان   رئيس   حكومة   الوحدة  
 الوطنية   بليبيا،   عبد   الحميد   الدبيبة   سعى   خالل   الزيارة   التي   أداها  
 يوم   31   أوت   املنقيض   اىل   مالطا   اىل   االفراج   عن   مليارات   ليبية  
 مجّمدة   يف   مالطا   مؤكدا   انه "  أصيب   بخيبة   أمل  " بعد   رفض   رئيس  

 الوزراء   روبرت   آبيال   االستجابة   لطلبه . 
ونقل   املوقع   عن   مصادر   حكومية   لم   يذكرها   ان   الدبيبة "  كان  
 مهتما   بشكل   خاص   باألموال   الليبية   املجمدة   يف  " ساتا   بنك"  
ـ   10   ماليني   أورو  " مضيفا   ان   الدبيبة    املغلق   حاليا   والتي   تقّدر   ب

 "طلب   خالل   لقائه   بأبيال   اعادتها   اىل   ليبيا." 

بعد شهرين على نقلتهن تعسفيا :

عز الدين شلبي وايل بن عروسعامالت النظافة بوالية بن عروس دون شغل منذ شهرين
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أمس  يوم  النهضة  حركة  على  مّرت  طويلة  ليلة 
اليوم  فجر  حتى  تواصلت  سبتمبر   19 االثنين 
للبحث  الوطنية  الوحدة  مقر  كان  المكان  الثالثاء. 
الماسة  المنظمة  والجرائم  االرهاب  جرائم  في 
بالتراب الوطني بثكنة بوشوشة وسط العاصمة .. 
الموضوع التحقيق في قضية التسفير الى بؤر التوتر 
حركة  رئيس  الغنوشي  راشد  بالتحقيق  والمعنيان 
نواب الشعب  السابق لمجلس  والرئيس  النهضة 
ورئيس  الحركة  رئيس  نائب  العريض  وعلي  الُمحل 
باالحتفاظ  الذي صدر في شأنه قرار  حكومة سابق 

به وصفته هيئة الدفاع بالصادم .

تكاد تكون املرة االوىل يف تاريخ تونس التي يمثل فيها شخصان 
يف  هامني  منصبني  تقّلدا  ان  سبق  ارهابية  شبهة  ذات  قضايا  يف 
الدولة التونسية عىل مستوى الرئاسات الثالث. الغنويش والعريض 
كانا محل االنظار يوم امس بحشد من داعميهما الذين اعتربوا ان 
أخرى  جهة  من  خصومهما  ومن  للحزب  استهدافا  تمثل  القضية 
املطالبني بأن تشمل التحقيقات يف ملف التسفري الثقيل الجميع عىل 
قدم املساواة دون أي تمييز فيما يراقب متابعون مجريات القضية 

أمال يف التوصل اىل الحقيقة يف اطار محاكمة عادلة.
ويشكل االحتفاظ بالعريض منعرجا يف قضية التسفري بالنظر 
إىل أهمية املناصب التي كان يتقلدها الرجل خالل فرتة سوداوية كان 
عنوانها بداية تغلغل االرهاب. يتمتع العريض طبعا بقرينة الرباءة 
واالبحاث وحدها ستكشف ان كان له دور يف شبكات التسفري. وإن 
كانت القضية يف جوهرها أحد أهم ملفات العرشية السابقة فإنها 
البحريي   الدين  نور  مع  أشهر  منذ  حدث  ملا  تكرارا  أيضا  تكون  قد 
ويصدق وقتها القول إن النهضة قد تكون من أكثر املستفيدين من 
فرتة قيس سعيد بـ"تبييضها" من أخطر التهم التي الحقتها طيلة 

السنوات األخرية.

ديلو مصدوم 
االحتفاظ  قرار  العريض  عيل  محاميي  احد  ديلو  سمري  وصف 
فارغ"   " القضية  ملف  ان  عىل  مشددا  واملؤسف  بالصادم  بموكله 
لـ  ترصيح  يف  مؤكدا   " بـ"تُّرهات  اسماها  ما  تضمن  انه  وعىل 
"الشارع املغاربي" بعد مرور اكثر من 3 ساعات عىل انتهاء التحقيق 
مع العريض انه من املستحيل ان يبقى منوبه يف حالة احتفاظ عند 

احالته عىل قايض التحقيق.
 ولم يستغرب ديلو يف سياق متصل ان يتم اليوم االحتفاظ ايضا 

بالغنويش .
وعن مضمون امللف، كشف ديلو ان االسئلة التي ُوّجهت ملوكله 
ترتقي اىل حوار تلفزي وانه لم يوّجه اليه اي سؤال يتعلق بالتسفري 
مبينا ان من بني ما طرح عىل العريض استفسارات حول تعيبنات 

وترقيات تم اقرارها خالل فرتة اشافه عىل وزارة الداخلية.
 اىل ذلك استهزأ ديلو بمضمون امللف ذاكرا انه تضمن نفقا بطول 
تضمنا  انهما  قال  اثنني  و"مجلدين"  الليبية  الحدود  عىل  كلم   72

مراسالت وبيانات لجمعية نقابة االمن الجمهوري .
عن  الدفاع  هيئة  ان  ديلو  قال  الطويلة،  امس  يوم  ليلة  وعن 
العريض تحصلت عىل امللف واطلعت عليه وانها اجتمعت بمنوبها 

تواصل  التحقيق  ان  مربزا  االستنطاقات  ومضامني  حيثيات  حول 
لساعات نافيا أي طابع جدي للقضية . 

إياها  واصفا  ملوكله  النفسية  الحالة  عن  ايضا  تحدث  ديلو 
بـ"العادية جدا" الفتا اىل ان العريض كان مستعدا لكل السيناريوهات 
مفرسا بالقول "كان يعرف انها قضية سياسية وان كل يشء وارد يف 
مثل هذه القضايا .. عىل كل حال االحتفاظ لن يتواصل اكثر من يوم 
باعتبار ان منوبي سيمثل يوم غد االربعاء امام قايض التحقيق وال 

يمكن البتة ان يبقيه يف حالة احتفاظ".

ليلة طويلة 
خضع  اين  بوشوشة  بثكنة  العريض  وعيل  الغنويش  راشد  حل 
الثاني لالستنطاق لساعات طويلة من قبل الوحدة الوطنية ملكافحة 
االرهاب. كان العريض اول املاثلني للتحقيق طيلة 11 ساعة بينما 
اثني  أكثر من  بعد  يتم سماعه  االنتظار و"لم  الغنويش مقعد  الزم 
عرش ساعة ورفضت النيابة العمومية طلب الدفاع لعودته إىل منزله 
إىل حني االنطالق يف استجوابه مراعاة لسنّه ولحالته الصحية" وفق 
ما جاء يف بالغ لحركة النهضة يف ساعة متأخرة من ليلة أمس قبل 

ان تستجيب اىل هذا الطلب.
نهاية التحقيق كانت بعد ساعات بالنسبة لعيل العريض الذي 
يف  قررت  التي  العمومية   النيابة  قرار  ينتظر  ايضا  ساعات  بقي 
الختام ابقاءه يف حالة احتفاظ فيما أُنهك الغنويش بعد مدة انتظار 
نحو  بوشوشة  فرقة  مقر  بمغادرته  وانتهت  ساعات   10 تجاوزت 
منزله دون انتظار مصري نائبه عيل العريض، مغادرة جاءت بعد ان 
تم اعالمه بقبول طلب تأجيل االستماع اليه اىل منتصف نهار اليوم 

الثالثاء 20 سبتمرب .  
من  "شكال  اياها  معتربة  التحقيق  بظروف  النهضة  ونددت 
وانتهاكا  كيدية  وتهم  ملفقة  قضايا  يف  والتنكيل  التعذيب  أشكال 
السلطة  ومحّملة  الكرامة"  من  ونيال  االنسان  لحقوق  صارخا 

املسؤولية كاملة عن تداعيات ما يحصل عىل صّحة الغنويش.
وشملت التحقيقات واالبحاث 126 شخصا تم ايقاف عدد منهم 
عىل غرار رجل االعمال محمد فريخة واالطار االمني السابق املحال 
مستشار  خطة  شغل  الذي  البلدي  فتحي  الوجوبي  التقاعد  عىل 

للعريض عندما كان وزيرا للداخلية .
وقبل االستماع اليه، نفى عيل العريض ان يكون ضالعا يف هذا 
امللف معتربا انه كان من بني من قاومه. ويف رده عىل العدد الكبري 
من الشباب الذين سافروا للجهاد يف سوريا خالل الفرتة التي كان 
فيها وزيرا للداخلية ثم رئيسا للحكومة، قال العريض انه كان هناك 
خلط انذاك بني من يسافر ملزاولة دراسته ومن يغادر تونس يف اتجاه 

بؤر التوتر .
بملف  صلة  اية  التام  ونفيه  نفسه  عن  العريض  دفاع  مع 
التسفري، عادت اىل الواجهة االحداث التي جدت يف البالد خالل فرتة 
اتسمت ببداية تغلغل االرهاب ووصلت مظاهره اىل شارع الحبيب 
بورقيبة وسط العاصمة اين انتصبت ما سمي بالخيمات الدعوية 
التكفريي  الخطاب  ولنرش  الستقطاب  اوكار  اىل  املساجد  وتحولت 

وللتحريض عىل الجهاد .
مقابل ذلك يتمسك العريض ومن ورائه النهضة بنفي ما ينسب 
اليهما من تهم يف هذا امللف متحججني بتصنيف "انصار الرشيعة" 
تنظيما ارهابيا. والتصنيف جاء بعد عمليات ارهابية دامية وبعد ان 
شهدت تونس اول اعملية اغتيال سيايس ذهب ضحيتها امني عام 

حزب الوطد الشهيد شكري بلعيد.
االبحاث يف قضية التسفري انطلقت بشكاية تقدمت بها النائبة 
السابقة عن حزب نداء تونس فاطمة املسدي التي اكدت انها جمعت 
مؤيدات ووثائق جلها شهادات من اشغال لجنة التحقيق يف التسفري 
اىل بؤر التوتر التي كانت املسدي من بني اعضائها وتقول ان النهضة 

هي من تقف وراء فشلها يف اصدار تقرير نهائي العمالها.
التسفري  شبكات  ادارة  مسؤولية  ايضا  النهضة  تحّمل  املسدي 
وهي تهمة تصفها النهضة بالكيدية وإللهاء الرأي العام متناسية 
ان املطالبة بفتح امللف تعود اىل اكثر من 6 سنوات وقبل حتى تاريخ 
بتهيئة  انطلق  التسفري  ان  ومتجاهلة  الشهري   2021 جويلية   25
وبالسجون  باملساجد  والتعبئة  التحريض  بخطابات  له   االرضية 
وباملنابر االعالمية وان هناك من خطط ومن وفر االمكانات املالية 
واللوجستية ومن فتح الحدود ومن امن الرحالت ومن أشف عىل 

قرب امللف ومن عّطل الكشف عنه. 

فرصة تاريخية
النهضة  حركة  امام  مرشعة  االبواب  كانت   2011 ثورة  بعد 
عىل  وحكومات  برملانية  بأغلبية  السيايس  املشهد  عىل  لتسيطر 
وحتى  واملقربني  باالنصار  تلغيمها  تم  ما  رسعان  وادارة  املقاس 
عام  ترشيعي  عفو  عىل  حصولهم  بدعوى  واملتطرفني  املتشددين 
فكانت النتيجة ان حثت الحركة خطاها نحو تنفيذ مخطط انقالبي 
أن عم  بعد  االسالم  "ادخاله  بدعوى  املجتمع ومكتسباته  قيم  عىل 
يف  وتجول  تصول  التكفريية  اذرعتها  واطلقت  اركانه"  كل  الكفر 

مختلف املنابر والساحات العامة والحلقات الدعوية. 
خلف  اهدافها  وُدفنت  الثورة  ألق  خبا  معدودة  أشهر  ظرف  يف 
خطابات متشددة قّسمت املجتمع وزعزعت ثوابته واصبحت البالد 
والعراق  الجهاد يف سوريا  املحرضني عىل  للدعاة والشيوخ  مقصدا 
شهادة  نيل  عن  الباحثني  قوافل  إلرسال  الحدود  وُفتحت  وليبيا 
دعم  تحت  القتال  وساحات  التوتر  وبؤر  الحرب  ديار  يف  مزعومة 
السامي لحقوق  املفوض  الم يكشف مكتب  النوايا.  دويل مكشوف 
 5500 من  أكثر  أن   2015 جويلية  يف  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان 
تونيس يقاتلون ضمن الجماعات الجهادية يف سوريا والعراق وليبيا 
يف  قيادية  أدواراً  يتولون  التونسيني  الجهاديني  وان  ومايل  واليمن 
الحركات الجهادية بسوريا والعراق؟ الم تتصدر تونس يف السنوات 

السابقة قائمة البلدان االكثر تصديرا لالرهابيني يف العالم؟
الثبات  السلطة  امام  تاريخية  فرصة  هو  التسفري  ملف  فتح 
تضيع  ال  حتى  تسييسه  عن  وابتعادها  القضاء  توظيف  عن  نأيها 
للقضاء  فرصة  ايضا  وهو  سياسية  خصومات  ثنايا  بني  الحقيقة 
ليؤكد استقاللية قراره عن اي ضغط أيا كان مأتاه وليحسن التعامل 
معه بال اية اخطاء يف االجراءات وهو كذلك فرصة للنهضة للتخيل 
عن خطاب املظلومية ومواجهة واقعها الجديد ولم ال االعتذار عما 
ارتكبت من اخطاء يف حق البالد والعباد بعيدا عن اية سياسة قائمة 
عىل الهروب اىل االمام. ومن سخرية االقدار ان النهضة التي كانت 
من اكثر املساهمني يف تدجني القضاء ورضب استقالليته لتوظيفه 
وقوف  وبعد  اليوم  تتحدث  فيها  طرفا  كانت  التي  امللفات  عديد  يف 
القانون  ايمانها بعلوية  العمومية عن  النيابة  امام  رئيسها ونائبه 

وعن ثقتها يف قرينة الرباءة.

قضية التسفير :

املنعرج
محمد الجاللي

سمير ديلو لـ »الشارع المغاربي«:

»أنا مصدوم«
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بطون خاوية وأفواه ُمكّممة
كوثر زنطور

االنتخابي  القانون  تنقيح  مرسوم  صدر  بالكاد 
وما اثاره من جدل حتى صدر آخر في سياق ال ينفي 
الترابط بينهما لما يمثل المرسوم عدد 54 المتعلق 
المعلومات  بأنظمة  المتصلة  الجرائم  بمكافحة 
اشهر    3 األفواه  تكميم  نحو  توجه  من  واالتصال 
 17 ليوم  المقررة  التشريعية  االنتخابات  قبل موعد 
ديسمبر القادم والتي قد تنتظم في شتاء ساخن مع 

تواصل االزمة االقتصادية والمالية واالجتماعية.

الرسمي  بالرائد  صدر  الجاري  سبتمرب  و16   15 يومي  بني 
طال  الذي  االنتخابي  بالقانون  االول  يتعلق  رئاسيان  مرسومان 
بأنظمة  املتصلة  الجرائم  بمكافحة  فيتعلق  الثاني  اما  انتظاره. 
املعلومات واالتصال.  املرسومان ُجوبها برفض واسع قابله دفاع 
من رئيس الجمهورية قيس سعيد جاء خالل كلمته يف افتتاح آخر 
االتصال  تكنولوجيات  وزارة  عن  صادر  يتيم  وبيان  وزراء  مجلس 

وصفت فيه "املرسوم 54" باالنجاز وبأنه أحد أهم االصالحات.

انتخابات على المقاس

بينما كان البعض يراهن عىل تراجع قيس سعيد 
عن "سياسة االنفرادية"  يف ادارة مرحلة ما بعد 25 
جويلية عرب فتح باب التشاور بخصوص القانون 
املنظمة  القوانني  اهم  احد  يعد  الذي  االنتخابي 
"االمر  منهجية  سعيد  واصل  السياسية،  للحياة 
للتشاركية  غياب  يف  املرسوم  بإصدار  الواقع" 
رغم كّم الضغوطات الدولية التي مورست عليه 
بخصوص هذا املرسوم والتي رّد عليها بإسقاط  

فصل يتعلق بـ"العزل السيايس" . 
 املرسوم صدر كالعادة ُقبيل انتهاء اآلجال 
 17 موعد  من  يومني  قبل  وتحديدا  القانونية 
سبتمرب آخر اجل لدعوة الناخبني لالنتخابات 
اشهر   3 قبل  تصدر  والدعوة  الترشيعية. 

القادم.  ديسمرب   17 ليوم  املقرر  الترشيعي  االستحقاق  تاريخ  من 
ذلك  يف  بما  القانون  بهذا  كبريا  ترحيبا  طرف  اي  يبد  لم  املجمل  يف 
)زهري  ايجابيا عموما  اعتربوه  الذين  الرئيس  داعمي  تبقى من  ما 
)عبيد  بمراجعته  طالبوا  من  او  الشعبي(  التيار  عام  امني  حمدي 
الربيكي( أو ممن وصفوه بخيبة أمل )قيس القروي احد الناشطني 

يف حملة قيس سعيد(.
احزاب ومنظمات  املشهد من  يف  الواسع   الطيف  عىل مستوى 
الشأن  يف  ومختصني  الدستوري  القانون  يف  وخرباء  وناشطني 
ان  عىل  تأكيدا  مثل  املرسوم  ان  عىل  اجماع  هناك  كان  االنتخابي، 
أنه ترجمة ملرشوع  القادمة ستكون عىل املقاس وعىل  االنتخابات 
النيابي  املجلس  وإفراغ  االحزاب  اقصاء  وملرشوع  القاعدي  البناء 
االنتقادات  القادم من "السياسة والسياسيني".  اجماال تمحورت 
النواب  عدد  وتقليص  االفراد  عىل  االقرتاع  نظام  اعتماد  حول 
دون  االنتخابية  للدوائر  الجديد  والتقسيم  نائبا   161 اىل   217 من 
وأيضا  "االقصائية"  الرتشح  شوط  اىل  باالضافة  واضحة  فلسفة 
الغاء التمويل العمومي وفرض نظام تزكيات معّقد  واقرار سحب 
الربملان  اعضاء  عن  شعب"  "نائب  صفة  اسقاط  مع  "الوكالة" 

القادم.
ورجح أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار يف مداخلة 
للقانون  التونسية  الجمعية  نظمتها  مستديرة  مائدة  خالل 
االنتخابي  القانون  يفرز  ان  املنقيض  االسبوع  نهاية  الدستوري 
يتسبب  وأن  العشائرية"  والشبكات  املال  ألصحاب  "برملانا  الجديد 
تعسري شوط الرتشح يف مزيد النفور من العملية االنتخابية برمتها 
فيما شددت االستاذة سلسبيل القليبي عىل ان "نظام االقرتاع عىل 

"ال  انه  وعىل  للشباب"  وال  للنساء  ال  صديقا  نظاما  ليس  االفراد 
يدعم التمثيل النسائي أو الشبابي يف دوائر السلطة عىل عكس نظام 

االقرتاع عىل القائمات". 
اتهام سعيد باالستيالء عىل العملية االنتخابية لتنزيل مرشوعه 
السيايس تعزز مع ما تضمن املرسوم 54 من فصول زجرية ُوصفت 
بالرتهيبية. وكان إصدار املرسوم بالتزامن مع التعديالت الجوهرية 
امُلدخلة عىل القانون االنتخابي منطلقا لفرضية الرتابط بينهما من 
جهة وبني حالة االرتباك الشامل يف التزويد والتزود وندرة عدد من 
املواد االساسية واالرتفاع الجنوني لألسعار وغياب الحلول وإنكار 
االزمة من جهة اخرى. حركة النهضة تقول ان االيقافات االخرية 
لبؤر  التسفري  ملف  اىل  اشارة  يف  الـ"شو"  بطريقة  ملفات  وفتح 
لتلهية  تهدف  التحقيق  امام  للمثول  قيادييها  كبار  ودعوة  التوتر 

الرأي العام عن الفشل يف ادارة االزمة االقتصادية واالجتماعية.
وبالعودة اىل املرسوم فقد جاء يف الفصل 24 منه يف الباب الثالث 
منه يف قسمه الفرعي املتعلق باالشاعة واألخبار الزائفة أنه "يعاقب 
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل 
أو  واتّصال إلنتاج  استعمال شبكات وأنظمة معلومات  يتعمد  من 
ترويج أو نرش أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة 
أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغري بهدف االعتداء 
عىل حقوق الغري أو اإلرضار باألمن العام أو الدفاع الوطني أو بث 
الرعب بني السكان ويعاقب بنفس العقوبات املقررة بالفقرة األوىل 
كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنرش أو إشاعة أخبار أو 
وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو 
نسبة أمور غري حقيقية بهدف التشهري بالغري أو تشويه سمعته 

أو  االعتداء عليه  التحريض عىل  أو  أو معنويا  أو اإلرضار به ماديا 
اذا كان  املقررة  العقوبات  الكراهية. وتتضاعف  الحث عىل خطاب 

الشخص املستهدف موظفا عموميا او شبه عمومي".
سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري 
علقت عىل هذا الفصل الذي وصفته باملخجل بالتحذير من أنه قد 
ينسف مبدأ حرية التعبري حتى وإن كانت الفكرة الحد من جرائم 
الثلب مذكرة بوجود عديد النصوص ملواجهة هذه الجرائم مشددة 
واستعماله  املرسوم  صدور  وتوقيت  الفصل  لهذا  سيكون  انه  عىل 
تأثري عىل الحملة االنتخابية يف صورة غياب ضمانات قضائية. وهو 
وطالبت  املرسوم  بهذا  نددت  التي  الصحفيني  نقابة  موقف  نفس 

رئيس الجمهورية بسحبه ملوحه باللجوء اىل املحكمة االدارية.

خلفيات سياسية 

قانون  لتعديل  الفرصة  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  فّوت 
االنتخابات  بفلسفة اصالح سيايس يتماهى مع صورة القادم 
يف  عوقبت  التي  السيايس  الفساد  منظومة  خارج  من 
الكبري  الفضل  ملمارساتها  وكان   2019 انتخابات 
السلطة. فسعيد  اىل  الوحيد يف وصوله  وربما 
واخرها  سابقيه  اخطاء  استنساخ  يواصل 
السلطة  يف  للبقاء  اللعبة  قواعد  تغيري 
واقصاء منافسيه. وسعيد نفسه كان من 
التميش. فقد  اكرب منتقدي اصحاب هذا 
سبق ان أكد أن التعديالت التي ادخلتها 
القانون  عىل  الشاهد  يوسف  حكومة 
موعدها  قبل  قليلة  أشهر  االنتخابي 
والجمهورية"  للديمقراطية  "اغتيال 
جوان   16 بتاريخ  ترصيح  يف  مضيفا 
اذاعة  عىل   7/7 برنامج  يف   2019
يأتي  ترصيحه  أن  أم  أف  اكسرباس 
التعديالت  تمرير  توقيت  اىل  بالنظر 
وبالنظر اىل فصوله الجديدة التي قال 

انها وضعت عىل املقاس القصاء املنافسني السياسيني.
وللمتفاجئني من عدم التنصيص عىل التناصف بما قد يضعف 
موقف  فلسعيد  حتى،  يلغيها  وقد  القادم  الربملان  يف  املرأة  تمثيلية 
التناصف  مبدأ  ضد  "أنا  الصدد  هذا  يف  ويقول  للتناصف.  رافض 
النواب كله من  أنه ال يهم ان كان مجلس  الربملان" مشددا عىل  يف 
االنتخابات  يف  فاز  الذي  وسعيد  "النساء".  من  كّله  أو   "الرجال" 
ميزانية  عن  وال  التضخم  نسبة  عن  شيئا  يعرف  ال  وهو  الرئاسية 
العدة  اعد  الربنامج(  نفس  يف  ترصيحه  )وفق  الجمهورية  رئاسة 
من  تمكنه   54 املرسوم  بفضل  مكّممة  بأفواه  انتخابات  لتنظيم 
تجاوز عقبة 17 ديسمرب وغلق املجال امام برملان بمعارضة قوية. 
وقد يكون يعّول عىل هذا املرسوم لتجاوز شتاء يرجح العديدون أنه 
ظل  يف  خاصة  سنوات  منذ  األصعب  سيكون  وأنه  ساخنا  سيكون 
تأخر الحصول عىل القرض من صندوق النقد الدويل وتواصل شح 

املالية العمومية.
االنتخابي  القانون  مرسوم  يف  واضحة  السياسية  الخلفيات   
ستواجه  القائمة  السلطة  ان  يبدو  الذي   54 عدد  املرسوم  يف  كما 
مليونا ونصف  ان  الرسمية  االرقام  وتقول  الخاوية".  "البطون  به 
تونيس عاجزون عن توفري غذاء يوم وأن البالد ضمن قائمة الدول 
املهددة بصعوبات يف مواجهة نسق تصاعد الزيادات يف أسعار املواد 
املوردة بالعملة الصعبة. واملعلوم ان الرسدية الرسمية تنفي االزمة 
ومؤامرات  "التوزيع"  ومسالك  االحتكار  وراء  اليوم  إىل  وتتخّفى 
لرضب الدولة من الداخل دون ان يتم بعد مرور سنة وشهرين عىل 

تسلم مقاليد الحكم بالكامل الكشف عن هذه االطراف.

مرسومان رئاسيان النتخابات 17 ديسمبر
ومواجهة "الشتاء الساخن" :
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قراءات عدد من أساتذة القانون الدستوري
يف املرسوم الرئايس املتعلق باالنتخابات

سلسبيل القليبي

القانون  القليبي استاذة  انتقدت سلسبيل 
لالنتخابات  الرتشح  شوط  الدستوري 
املقبل  ديسمرب   17 ليوم  املقررة  الربملانية 
الرتشح  يف  تضييقات  اسمتها  مما  مستغربة 
االيمة  وايضا  املزدوجة  الجنسية  حاميل  عىل 
التزكيات  ان  مؤكدة  الجمعيات  ورؤساء 
تطرح مسالة مبدئية اىل جانب ما تطرحه من 

صعوبات عملية.
مائدة  خالل  مداخلة  يف  القليبي  وقالت 
مستديرة نظمتها الجمعية التونسية للقانون 
من  املرور  ان  جدا  الواضح  "من  الدستوري 
طريقة  اىل  القائمات  عىل  االنتخاب  طريقة 
عىل  اكراهات  فرض  االفراد  عىل  االنتخاب 
الهيئة  وقدرة  االنتخابات  تنظيم  مستوى 
من  فقط  املسالة  طرحت  والهيئة  ذلك  عىل 
زاوية االشكاليات العملية …لكن يف اعتقادي 
يجب  رايي  ويف  ثانوي  جانب  العميل  الجانب 
طرح املسالة من الناحية املبدئية ولنا مشكل 
تزكية  يف  الحق  له  من  نرى  ملا  يعرتضنا 
املرتشح… التزكيات يف املرسوم الجديد تكون 
من ناخبي وناخبات الدائرة التي ينتمي اليها 
اننا  والحال  وطنية  تزكيات  وليست  املرتشح 
وطنية  تمثيلية  له  نواب  مجلس  عن  نتحدث 
والذي  والجهات  االقاليم  مجلس  يف  ولسنا 
ونحن  كبرية  استفهام  نقاط  حوله  مازالت 
الثاني  املجلس  حول  تام  غموض  امام  اليوم 
وكيف سيعمل ويبدو ان مصريه لم يحسم بعد 
بما  بالتفكري فيه  لم يسمح  الوقت  ان  ويبدو 
فيه الكفاية لذلك صدر النص يف شكل تنقيح 
جزئي للقانون االنتخابي .. ونجد انه سيكون 
دوائرهم  رهن  نواب  الشعب  نواب  بمجلس 
رئاسة  انتخابات  مع  نقارن  وملا  االنتخابية 
تزكيات  يشرتط  القانون  ان  نجد  الجمهورية 
من دوائر مختلفة الن رئيس الجمهورية هو 
هو  ايضا  والنائب  التونسيني  جميع  رئيس 
نائب عن االمة جمعاء فلماذا تتم تزكيته فقط 
من الدائرة االنتخابية التي ترشح فيها ؟وهذا 

يف اعتقادي املشكل الرئييس واملبدئي …”
عىل  بالتضييق  يتعلق  ما  “يف  واضافت 
ورؤساء  بااليمة  املتعلقة  واالضافة  الرتشح 

نرى  ملا  لكن  نستحسنها  ربما  الجمعيات 
الجمعيات  االيمة فقط ورؤساء  نحو  التوجه 
فقط يف اعتقادي هذه رؤية ظرفية ورد فعل 
ظريف عىل اشكاليات ظرفية تتعلق باشخاص 
ال  ملاذا  املطلق  يف  نتوجه  كنا  اذا  النه  بعينهم 
نحجر الرتشح عىل املؤثرين ومن لهم شبكات 
عدد  استغالل  هناك  صحيح  ؟  هائلة  تواصل 
من االيمة مناصبهم للتاثري يف الناس لكن ذلك 
ال  ..ولكن  انتخابية  أحداث  يف  فحسب  ليس 
اعتقد ان معالجة املسألة تتم بهذه الطريقة… 
جمعية  لرئيس  او  لالمام  يمكن  ال  صحيح 
الرتشح لكن يمكنهما اختيار مرشح وتجنيد 
يف  انفعايل  شكل  وهو  لفائدته  يشاؤون  ما 

معالجة املسالة”…
دون  التونسية  الجنسية  اشرتاط  وحول 
االنتخابية  الدوائر  يف  للمرتشحني  سواها 
لنا  كانت  لو  القليبي ”  تساءلت  تونس  داخل 
محكمة دستورية او حتى هيئة وقتية ملراقبة 
التي تم نسفها والتخلص  القوانني  دستورية 
منها بعد اعالن حالة االستثناء هل كانت نقطة 
غريها  دون  تونسية  جنسية  حمل  اشرتاط 
بالنسبة للمرتشح عن الدوائر الداخلية ستمر 
؟ يف هذا الرشط مخالفة رصيحة للفصل 23 
املتعلق باملساواة وللفصل 55 املتعلق بالقيود 
والحريات  الحقوق  عىل  واملرشوعة  الرشعية 
نظام  يف  رضورية  تكون  ان  يجب  فالقيود 
ديمقراطي لحماية االمن العام او حقوق الغري 
لالمن  الرضورة  هي  فما  العامة  الصحة  او 
العامة يف  الصحة  او  الغري  او حقوق  الوطني 
منع حاميل الجنسية املزدوجة من الرتشح ؟ 
واين يكمن املس من االمن الوطني او الصحة 
العامة او حقوق الغري من قبل شخص يحمل 

جنسية مزدوجة؟”.

صغير الزكراوي

االمامة  عىل  قائم  لسعيد  السيايس  النظام 
“هلوسات  وانما  فكرا  يحمل  ال  ..سعيد 
حركة  رئيس  وبني  بينه  فرق  وال  وقذافيات” 
النهضة راشد الغنويش ..لسعيد مقاربة جديدة 
ليس  انه  االفكار  هذه  بني  ومن  جديد  وفكر 
ازاء  نحن   … الحكم  يشاركه  من  اىل  حاجة  يف 

 2022 25 جويلية  متأله وحتى دستور  رئيس 
التصنيفات  .. نحن خارج  ليس نظاما رئاسيا 
انه  يعتقد  سعيد  قيس   .. للرئاسة  التقليدية 
ولم  جديد  بفكر  واالنسانية  تونس  النقاذ  جاء 
يحدث ابدا يف التاريخ ان كتب رئيس الدستور .. 
حتى اللجنة كانت صورية وقد عبث بها مثلما 
القانون  عرض  يتم  اال  عىل  اوافق  ال  شاء... 
االنتخابي عىل االحزاب وال عىل املنظمات وال عىل 
الجمعيات.. اضعف االيمان ان تتم مناقشته… 
القاعدي..  النظام  تثبيت  قيس سعيد ماض يف 
انه   2019 جوان  يف  رصح  قد  كان  بانه  ونذكر 
يؤمن  ال  سعيد  ..قيس  لالحزاب  مستقبل  ال 
قناعاته  يمارس  سعيد  ..قيس  بالديمقراطية 

الشخصية ويضعنا امام االمر املقيض..”.

امين محفوظ 

القانون اإلنتخابي الجديد تضّمن إقصاء 
السياسية  حقوقهم  ممارسة  من  تونسيني 
بسبب ديانتهم مثل يهود تونس والتونسيات 

والتونسيني من حاميل الجنسية املزدوجة.

سلوى الحمروني

ذكرت سلوى الحمروني رئيسة الجمعية 
تعليقها  يف  الدستوري  للقانون  التونسية 
االنتخابية  للدوائر  الجديد  التقسيم  عىل 
الناخبني  دعوة  امر  مع  بالتوازي  الصادر 
االنتخابات  بتنقيح قانون  املتعلق  واملرسوم 
اال  الدولية  املبادىء  من  بأن  واالستفتاء 

االنتخابات  من  سنة  قبل  اال  التقسيم  يتم 
باعتبار ان له تبعات وارتباط وثيق باالرادة 
مشرية  السياسية  وبالحسابات  السياسية 
يوم  نفس  يف  صدر  الحايل  التقسيم  ان  اىل 

دعوة الناخبني.
يكون  ان  هو  ايضا  املبدأ  ان  وأبرزت 
التقسيم قائما عىل فكرة املساواة بمعنى ان 
واىل  السكان  لكل عدد من  اسناد مقعد  يتم 
ان ذلك ما كان معموال به وقالت ان التساؤل 
التقسيم  يحرتم  هل  هو  اليوم  يطرح  الذي 
وهل  االنتخابات  نزاهة  مبدا  صدر  الذي 

يحرتم املساواة ؟
الجديد  التقسيم  يتسبب  ان  وتوقعت 
واحدة  دائرة  يف  املعتمديات  بعض  وتجميع 
يف الكثري من املشاكل والصعوبات متسائلة 
اساس  عىل  جاء  قد  التجميع  كان  اذا  عما 

عقالني ومنطقي.

عبد الرزاق مختار

عبد  الدستوري  القانون  أستاذ  انتقد 
الرزاق مختار املقاربة التي قام عليها مرسوم 
تنقيح القانون األسايس املتعلق باالنتخابات 
باملقاربة  إياها  واصفا  واتمامه  واالستفتاء 
لها  عالقة  ال  إن  قال  والتي  االنفرادية 
بالتشاركية مشددا عىل أنه لم يتم أي تداول 
من  املعنية  األطراف  مختلف  بني  مجتمعي 

منارصين ومعارضني حول املرسوم الجديد.
املؤش  ضعف  يعكس  النص  أن  واعترب 
الديمقراطي مشددا عىل أنه يمّس من عنرص 
املقبولية االجتماعية واملؤسساتية ويؤثر عىل 
االستحقاقات  يف  ونوعيتها  املشاركة  طبيعة 

االنتخابية املقبلة.
االقرتاع  أن  اىل  الرقمية"  لـ"تونس  ولفت 
عىل األفراد ال يمكن أن ينجح إال يف وسط أو 
بيئة مسيسة بشكل كبري مربزا أن املمارسة 
البيئة  بعد يف  تتأصل  لم  السياسية والحزبية 
التونسية وأن نظام  االقرتاع املقرتح سيمثّل 
االنتخابية  األمراض  لكّل  آمنة  حاضنة 
وال  تشبيبا  يفرز  لن  وأنه  املمكنني  والفساد 
قائما  وأنه سيكون  املنتخب  للهيكل  تناصفا 
وليس  واجتماعيا  ماديا  واألقدر  األقوى  عىل 

عىل األكثر كفاءة.

أجمعت قراءات عدد من أساتذة القانون الدستوري على أن مرسوم تنقيح القانون األساسي المتعلق باالنتخابات واالستفتاء واتمامه ال يلبي الحّد األدنى من 
المبادئ الدولية في تنظيم العملية االنتخابية وأبدوا نقدا الذعا للتقسيم الجديد للدوائر االنتخابية والعتماد نظام االقتراع على االفراد وتشديد شروط الترشح. 

ورجحوا أن يفرز هذا المرسوم برلمانا قائما على األقوى واالقدر ماديا واجتماعيا وأن يتسبب في إضعاف تمثيلية المرأة والشباب وفي إحياء العروشية. 
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يرتك  السالوتي  فتحي  الرتبية  وزير  يتكّلم  مّرة  كّل 
وراءه أكثر من سؤال. فالوزير يجّرنا بكّل قوتّه للعودة 
بتونس حتى  التعليمية  املنظومة  يف  التشكيك  مربّع  اىل 
األرقام  األمية.  شبه  وزير  عن  نتحّدث  اليوم  رصنا 
واملؤّشات تذهب هي األخرى يف نفس االتجاه والثوابت 
عهد  منذ  الحديثة  التونسية  الدولة  عليها  قامت  التي 
بورقيبة ونعني الصّحة والتعليم تتأرجح بني السقوط 
الوزير  كالم  يف  والخطري  االضطراري.  والهبوط  الحّر 
قاومنا  التي  التقليدية  األمية  مستوى  ارتفاع  ليس 
سنوات طويلة للقضاء عليها وإنما يف استفحال ظاهرة 
األميّة يف مفهومها الجديد والتي ترضب باألساس الّشق 

املتعّلم من "األّميني الجدد" أو ما بات يعرف حديثا 
بـ"فقر التعليم".

عىل  للتدليل  األرقام  تكفي  اليوم 
التعليم  بلغه  الذي  املزري  الوضع 

وخاصة منظومة التعليم العمومي. 
هذا الوضع الذي بدأ يف االستفحال 
يف  يكشف  الثورة  بعد  خاصة 

الخطر  عن  منه  عديدة  جوانب 
األجيال  يرتّصد  الذي  الداهم 
تّدني  بسبب  أّوال  القادمة 

التعليمية  الخدمات  مستوى 
تواضع  بسبب  وثانيا  واملضامني  الجودة  ناحية  من 
اإلطارات  بعض  لدى  واألكاديمي  واملعريف  العلمي  الزاد 
الوزارة  بني  القائمة  الرصاعات  عن  فضال  الرتبوية 

والشّق النقابي.
الوزير قال بمناسبة الحديث عن العودة املدرسية إنه 
الوضع  واصفا  العمومية  املدرسة  إلنقاذ  جاهدا  يعمل 
الحايل باملزري ومقّرا بان املدرسة العمومية تشهد اليوم 
يف  الرتبية  وزير  واستدل  جدا.  وكبرية  كبرية  صعوبات 
التي  الصادمة  األرقام  ببعض  كالمه  عىل  إذاعي  حوار 
تخّص مناظرات هذا العام. ففي امتحان السيزيام لهذه 
السنة اجتاز 25 باملائة املناظرة من ضمنهم 71 باملائة 
لم يتحصلوا عىل املعّدل يف الحساب و45 يف املائة منهم لم 
يتحصلوا عىل املعدل يف العربية و43 يف املائة لم يتحصلوا 
عىل املعدل يف الفرنسية موّضحا أن هذا يكشف املستوى 
الحقيقي لـ 25 يف املائة ممن اختاروا اجتياز االمتحان 

والذين يعتربون يف األصل من التالميذ املتميزين.
وتابع "يف النوفيام اجتاز االمتحان 17 باملائة واألرقام 
تقرتب من ذلك" متسائال "ما معنى ذلك ؟ يعني ان 83 

باملائة ممن اجتازوا النوفيام يف وضعية شبه أمية …"
تناول ما  اىل  الصادمة تحيلنا بدورها  الحقائق  هذه 
بأن  تفيد  التي  واملحلية  الدولية  التقارير  بعض  يف  جاء 
يجيدون  ال  التونسيني  التالميذ  من  املئة  يف   65 حوايل 
القراءة إذ كشفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
يف تقرير لها أن 70 يف املائة من تالميذ تونس ال يجيدون 
الرياضيات وأن 70 يف املائة ال يجيدون العلوم. من جانبه 
أكد البنك الدويل يف تقريره حول رأس املال البرشي يف عام 
2018 أن تلميذ السنة األوىل من التعليم االبتدائي يتوّقع 

املعرفية  ومّدخراته  قدراته  من  املائة  يف   50 يخرس  أن 
بسبب رداءة مستوى التعليم يف تونس.

كشف   2021 دافوس  يف  العاملي  االقتصادي  املنتدى 
عامليا   84 املرتبة  اىل  تراجعت  تونس  أن  له  تقرير  يف 
 140 التعليم من أصل  والسابعة عربيا يف مؤش جودة 
دولة وهو ترتيب متأّخر قياسا بما كان عليه الحال منذ 
وتصنيف  التعليم  جودة  مستوى  عىل  خاصة  سنوات 
الجامعات. هذا الرتاجع املخيف يفرّس ربّما ما حدث يف 
2018 عندما شهدت تونس رسوب تالميذ يف الباكالوريا 
تاريخ  يف  مرة  ألول  وذلك  نموذجية  بمعاهد  يدرسون 
البالد منذ إحداث تلك املعاهد التي تعترب مسالك تعليمية 
"نخبويّة" وهو ما استوجب إعادة 2770 تلميذا يدرسون 
12 باملائة من مجموع تالميذها( إىل  بهذه املعاهد )أي 
أن  دون  هذا  العادية.  العمومية  التعليمية  املؤسسات 
ننىس واقعة األصفار التي أًضحت تتكّرر من عام آلخر 
13333 تلميذا من  ومن مناظرة اىل أخرى حيث حصل 
مجموع 51 ألفا اجتازوا مناظرة السيزيام )االختيارية( 
الرقم   هذا  ويعترب  الرياضيات.  يف  صفر  عىل   2018 يف 
“أفضل” مقارنة بسنة 2017 التي حصل فيها 14000 

من مجتازي املناظرة عىل صفر يف الرياضيات.
يف  الرتبوية  املنظومة  تواجه  معضلة  أكرب  ولعّل 
تونس هي تدنّي مستويات التالميذ يف ما يخّص اللغات 
سواء تعّلق األمر باللغة األم العربية أو اللغات األجنبية 
بدليل العدد الكبري من األًصفار التي تسجلها املناظرات 
الوطنية يف كل عام بما يف ذلك مناظرة الباكالوريا وهو 
إن  قال  حينما  بنفسه  الرتبية  وزير  أّكده  الذي  األمر 
"مستوى التالميذ يف اللغات )عربية، فرنسية، انقليزية( 

تدنّى بصفة ملحوظة".
انقطاع  هو  سبق  عّما  خطورة  يقّل  ال  آخر  مؤّش 

التالميذ عن الدراسة. وزير الرتبية أّكد أن السنة الدراسية 
الدراسة  عن  تلميذ  ألف   69 انقطاع  سّجلت  املاضية 
بمعدل 300 تلميذ يغادرون املدارس يوميا. من جانبها 
أّكدت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفـل أن 
حوايل مليون تلميذ غادروا املنظومة الرتبوية منذ الثورة 
إحصائيات  غياب  اىل  مشرية  املايض،  العام  حدود  واىل 

رسمية حول مآل هؤالء املنقطعني.
الرتبوية  املنظومة  انهيار  "شبه"  عن  والحديث 
واملتغرّيات  العوامل  بعديد  جوهره  يف  يرتبط  بتونس 
التي جّدت خالل العرشية األخرية أو ربّما أكثر خاصة 
يعترب  الذي  الحيوي  القطاع  االستثمار يف هذا  أن فكرة 
هاجسا  تعد  لم  مجتمع  كّل  جسد  يف  الحياة  شيان 
أساسيا للحكومات املتعاقبة املنشغلة بدورها 
يف معاركها السياسية الجانبية. هذا ال يمنع 
كذلك من االعرتاف بأّن فقدان وزارة الرتبية 
هيبتها  برّمته  القطاع  عىل  مرشف  كهيكل 
الوضع  ترّدي  يف  كذلك  ساهم  وثوابتها 
وازنة  قيادية  شخصية  فغياب  التعليمي. 
وحاضنة لكل مكّونات القطاع الرتبوي 
غياب  عن  فضال  النقابات  ذلك  يف  بما 
واضحتني  عمل  ومنهجية  اسرتاتيجية 
نتيجة  الوزارة  رأس  عىل  املتكّررة  التغيريات  بسبب 
املخاض السيايس املتواصل منذ 10 سنوات كلها عوامل 
املنظومة  دخول  يف  وأسهمت  الوضع  تفاقم  اىل  أّدت 

التعليمية مربّع اإلنهيار.
ويبقى السؤال املطروح حاليا يف ظّل الوضع القائم 
لهذه  وفعلية  حقيقية  مخرجات  عن  البحث  ظل  ويف 
الوزير الحايل بأسلوبه وبترصيحاته  األزمة: هل ينجح 
املثرية للجدل يف إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة االعتبار 
ألن  الكالم  هذا  نقول  العمومية؟  التعليمية  للمؤسسة 
تحّمل  من  والتنّصل  املقابل  الطرف  اتهام  يف  اإلطناب 
املسؤولية أو عىل األٌقّل جانب منها هو إيغال يف الذنب 
يعتمده  الذي  الخطاب  شأن  من  أّن  كما  والخطيئة. 
سواء  ملتقيطها  لكل  سلبية  رسائل  يبعث  أن  الوزير 
تونس  سلبية عن  ويعطي صورة  بالخارج  أو  بالداخل 
أن ننىس بطبيعة  التعليمية. هذا دون  وعن منظومتها 
السلبية  واملعطيات  األرقام  هذه  عن  الكشف  أّن  الحال 
ويدفعهم  األطفال  وحتى  العائالت  عزائم  يحبط  ربما 
التعليمي  املحيط  من  أكثر  الهروب  وبالتايل  لالستسالم 

العمومي.
قد ال يعاب عىل السيّد الوزير التحّدث بقلب مفتوح 
وقد يُفهم من ترصيحاته أنّه يحّذر وال ينّفر ولكن تناول 
ليس من شيم رجل  الطريقة  بهذه  املواضيع  مثل هذه 
وطقوسها  وفنونها  آدابها  فللسياسة  الحكيم.  الدولة 
العمومية  املنظومة  وابن  أكاديميا  تكون  أن  يكفي  وال 
التي  الصفات  من  واألهّم  اإلصالح  مرشوع  يف  للنجاح 
أفكارا وتصورات  كتفيك  بني  تحمل  أن  عليها هو  أتينا 
االكتفاء  وال  اإلنقاذ  عملية  يف  فعليا  للرشوع  حقيقية 

بتحميل املسؤوليات وتفريق شهائد الذمة والرباءة.

وزير شبه األمّية
واهنيار املنظومة التعليمية

العربي الوسالتي
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في  الفرنسية  "لوموند"  صحيفة  تطّرقت 
الجاري  17 سبتمبر  السبت   يوم  الصادر  عددها 
الى الخالف الجزائري – المغربي حول الصحراء 
بتونس  فيه  زّجت  الجزائر  أن  معتبرة  الغربية 
بشكل أخرجها عن حياد طالما التزمت به مشيرة 
الى أن ذلك حّد من هامش المناورة داخليا لدى 

الرئيس قيس سعّيد.

يتوّجب  خالف  "هو   : تحليلها  يف  "لوموند"  وكتبت 
مراقبته عن كثب ألنه غري مسبوق ويمثل غيوما جديدة 
بمنطقة  االسرتاتيجية  التوازنات  عىل  بظاللها  تلقي 
تعيش عىل وقع استقرار هّش نتيجة شخ يف العالقات 
محكوم  انه  واضحا  بات  وقد  املغربية.   – الجزائرية 
عىل األزمة التي اندلعت يوم 26 أوت املايض بني تونس 
واملغرب بالدوام باعتبار رفض اململكة املغربية أن تغفر 

بسهولة ما تعتربه انحيازا تونسيا.
ترى الرباط أن الرئيس قيس سعيد تجاوز الخطوط 
الحمراء الخاصة باللياقة الدبلوماسية مّلا خّص إبراهيم 
غايل أمني عام جبهة البوليزاريو باستقبال جدير برئيس 
دولة. وقد حدثت اإلهانة بمطار تونس -قرطاج عشية 
8" بما مثل  افتتاح القمة اليابانية – االفريقية "تيكاد 
قطعا مع تقاليد الدبلوماسية التونسية التي آثرت قبل 
الغربية  الصحراء  النزاع حول  إزاء  بالحياد  االلتزام  ذلك 
بني املغرب من جهة والجزائر التي تمثل الداعم األسايس 

لجبهة البوليزاريو من جهة أخرى.
الرئيس سعيّد ورأى فيه  فقد شجب املغرب ترّصف 
بتونس،  سفريه  الحال  يف  واستدعى  عدائيا"  "موقفا 
األخرية بسحب سفريها. ومن يومها  إجراء ردت عليه 
يبدو أن جهود التهدئة لم تثمر شيئا. ذلك أن وراء الغضب 
املغربي قناعة بأن حادثة مطار تونس قرطاج لم تكن 
اصطفاف  إطار  يف  تندرج  وإنّما  طارئ  عارض  مجّرد 
تونيس متزايد اىل جانب جزائر متجارسة بفضل ارتفاع 

أسعار املحروقات يف ظل الحرب الدائرة بأوكرانيا.
انتخاب  منذ  واضحا  التونسية  الدبلوماسية  انزالق  بات 
قام  الذي  االنقالب  منذ  وتحديدا   2019 سنة  سعيّد  الرئيس 
به يف جويلية 2021 والذي استأثر بفضله بكامل السلطات. 
لكن الرئيس التونيس رسعان ما جد نفسه نتيجة ذلك بني 
وراء  أنه  يرجح  الذي  االمارتي   – املرصي  املحور  مطرقة 
رؤية  من  منزعجة  جزائر  وسندان  النهضة  عىل  هجومه 
الخلفي يحارص من طرف عّرابني جدد. وحسب ما  فنائها 
أرّس به موظف تونيس سام "تمثل تونس للجزائر ما يمثل 

لبنان بالنسبة لسوريا".
الذي  املتغطرس  االهتمام  "اتخذ   : الصحيفة  وتابعت 
يكاد  اسرتاتيجيا  بُعدا  لتونس  الجزائري  النظام  أواله  طاملا 

يكون حيويا اثر تطبيع العالقات بني املغرب وإرسائيل سنة 
مباشة  مستهدفة  بأنها  احست  الجزائر  ان  ذلك   .2020
بهذا املحور الجديد الذي تمظهر يف شكل حلف أمني وضع 
"املوساد عىل حدودها" حسب كالم مسؤول جزائري. ومن 
)املغرب(  الغرب  من  محارصتها  من  وساوسها  كانت  هنا 
بليبيا أرضية  السائدة  الفوىض  أين توّفر  وكذلك من الرشق 
للثنائي املرصي – االماراتي الذي "طبّع" بدوره عالقاته مع 

إرسائيل.
التي  الضعيفة  الحلقة  تونس  كانت  الوضع  هذا  وسط 
كان البّد من تحييدها بأي ثمن. وقد انتهى األمر بتونس التي 
تعيش عىل حافة اإلفالس باالستجابة لبعض طلبات الجزائر 

مقابل دعم مايل هي يف أمس الحاجة اليه.

تعاطف مع الفلسطينيين

عن  روسيا  مع   2021 أكتوبر  يف  تونس  امتنعت  هكذا 
بالصحراء  يتعلق  قرار  عىل  الدويل  األمن  بمجلس  التصويت 
البوليزاريو ان صياغته  الجزائر وجبهة  الغربية قرار اعتربت 
تحمل بني طياتها بصمات املغربيني وقد مثل ذلك للرباط إنذارا 

اّول.
غري أن االمر تطلب بالنسبة للجزائر وقتا للتأكد تماما من 
والء قيس سعيد. ذلك أنه اذا لم يكن تعاطف الرئيس التونيس 
مع الفلسطينيني محّل شك فإن هاجس الجزائر من احتمال 
اإلقليمية  للضغوط  النهاية  يف  تستسلم  الهشة  تونس  رؤية 
من أجل التطبيع مع إرسائيل لم ينقطع أبدا. ولذلك لم يكف 
البوابة  لتأمني  ضغط  وسيلتي  ممارسة  عن  الجزائريون 
التونسية : أّولهما سالح الغاز الذي تغنم منه تونس 99 ٪ من 
كهربائها وثانيهما اغالق الحدود مع ما لذلك من تداعيات عىل 

االقتصاد التونيس.
املايض  جويلية   5 يوم  الجزائر  قلق  تبديد  تّم  أنه  وبديهي 
خالل احتفاالتها بالذكرى 60 لالستقالل اذ خّصصت باملناسبة 
لحظة،  آخر  يف  دعوة  له  وجهت  بعدما  سعيد  لقيس  معقدا 
السلطة  رئيس  عباس  محمود  جانب  اىل  الرشفية  املنصة  يف 

الفلسطينية وإبراهيم غايل األمني العام لجبهة البوليزاريو.
يف  عالنية  تونس  ووضع  التعبري  بالغ  حقا  كان  مشهد 
الجزائر  اللتني قررت  "القضيتني"  مقام شيك متضامن مع 
طوال  امللتزمة  بدبلوماسيتها  ويذّكر  بأجندتها  ادراجهما 

سبعينات القرن املايض.
مثل الحدث منعرجا. فهل حصل الجزائريون من سعيد عىل 
ما يريدون؟ مهما يكن فقد فتحوا يوم 15 جويلية حدودهم 
مع تونس وسلموها يوم 21 من نفس الشهر رئيس مصالح 
نوعية  مثلت  هل  اليها.  هرب  الذي  الرسية  االستعالمات 
تجاوبا  البوليزاريو  قائد  تونس  به  خّصت  الذي  االستقبال 

تونسيا مع الرعاية الجزائرية؟ الفرضية أكثر من معقولة.
ظالل الجزائر يف سماء تونس ال تقترص عىل الدبلوماسية 
فقط وانما تحّد أيضا مستقبال من هامش مناورة قيس سعيد 

داخل بالده.
فحسب مصدر قريب من حركة النهضة ابلغ الجزائريون 
تونس انهم يعارضون إيقاف راشد الغنويش الذي يبحث سعيد 

عن تكبيله بإجراءات قضائية.
الطبوبي  الدين  نور  الشغل  التحاد  العام  األمني  دعوة  أّما 
لحضور االحتفاالت بذكرى االستقالل فهي توحي بالكثري عن 
وبناء   – االجتماعية  الحياة  يف  مؤثر  دور  للعب  الجزائر  إرادة 
رعاية  لكن  الرشقية.  لجارتها   – السياسية  الحياة  ذلك  عىل 
"األخ الكبري" الجزائري ال تتم دون تداعيات عىل سيادة تونس 
وخسارة املغرب الذي بات يبحث عن خالصه يف الرشق األوسط 

أو ببلدان إفريقيا ما وراء الصحراء.

صحيفة "لوموند" :

اجلزائر زّجت بتونس يف ملف الصحراء الغربية
ترجمة : الحبيب القيزاني

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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رئيسة  مويس  عبري  األستاذة  عىل  سابقا  حكيت 
الحزب الدستوري الحر وماكنتش باش نعاود نحكي 
تعّدات  ما  وبعد  البارح  تّوة،لكن  األقّل  عىل  عليها 
األستاذة مويس نهار األحد يف برنامج حمزة البلومي 
الروج،باغتني  عشريي  معاريف،وماهوش  من  واحد 
الحزب  برئيسة  بإعجابو  وبينو  بيني  دار  حديث  يف 
وحسب  خاطر  عىل  باغتني  الحّر.نقول  الّدستوري 
ما  عىل  البارح  كان،لحّد  هذا  بالشخص  معرفتي 
نعلم،من الناس إيّل تتحاىش حتّى مجّرد اإلستماع ليها 
فما بالك بسماعها بإنتباه )كيف ما قال( والتحّول من 
وامُلبدي  املِتحّمس  أي  متاعو  للمقابل  الّرافض  موقع 

لإلعجاب علنا.
ل من املوقف لنقيضه،السيّد هذا وىّل  وكيف كّل ُمتحوِّ
رافض حتّى ُمجّرد الغوص يف بعض تفاصيل حديثها 
طبعا"املعارضة  رأيو  حسب  بأنّها  فقط  ومتشبّث 

ما  وكيف  هّكة  من  أكثر  الجديّة"!  الوحيدة 
لقانيش"ُمنبهر"كيفو،لعج عيلّ بجملة 

زادت من دهشتي،قايل:ماهو يقولوا 
فّما شخصيّات تتصنّف"فلتات"

م  اِنجِّ تّوة  تاريخيّة،هاني 
نأّكدلك أّن األستاذة عبري مويس 

القرن21 يف تونس  هي فلتة 
بعد الّزعيم الّراحل بورْقيبة 

إيّل كان فلتة القرن 20 !
عاد وبعد ما ِفقت من 
هالتّمرجيحة  صدمة 

مجّرد  رفض  من 
لرفعها  سماعها 

زعيمة  ملرتبة 
وطنيّة  تاريخيّة 
بالصة  عىل  تلعب 
القرن  بورْقيبة 

قلت  الحايل، 
وبني  بيني 

إيّل   les arguments نستعرض  نعاود  خّليني  روحي 
إستعنت بيهم مع هالسيّد،بالك نسيت حاجات...

أّول حاجة قلتهالو هي رفض األستاذة مويس لكّل 
يرحمو،وطبعا  ربّي  بن عيل  نهاية حكم  بعد  ما جاء 
عدم إعرتافها ال بحصول ثورة،ال بوجود حتّى أسباب 
واملّرة  برحيله  وتطالب  وتتظاهر  تخرج  النّاس  باش 
وقوله  ليها  البلومي  حمزة  تقديم  عىل  وتعليقا  هذي 
قّدمت  لتّوة،  فيها  يتبّع  مازال  التجمعي  ماضيها  أّن 
املايض  منّو  هاربة  نيش  ما  وقالت:أنا  ووّخرت 
التجّمعي متاعي وإيّل يحّب ينقد بن عيل،يميش يحّقق 
نسبة نمّو %5 كيفو وبعد يجي يتكّلم ...طبعا السيّد 
إيّل يحّب يجاوب  الجزء  إختار  إيّل نحكي معاه فيسع 
عليه ورّد أنّها مش الوحيدة إيّل والّت تتمنّى يف نسبة 

نمّو إقتصادي كيف إيّل كان زمن بن عيل .
بالّطبيعة وحسب رأيي املتواضع،

برشة ناس ما يشوفوش وإاّل ما يحبّوش يشوفوا 
أّن األستاذة مويس دائما وأبدا تحكي من موقع قيادة 
الّسلطة  رأس  عىل  املوجود  مواجهة  يف  هي  معنتها 
وكيف نقول هي يعني شخصها، تي حتّى سياسات 

قيس سعيّد الكّل وإيّل بطبيعة الحال تشمل التّونسيّات 
والتّونسينّي الكّل، تفرّسها األستاذة مويس بإستهداف 

قيس سعيّد لشخصها !
سعيّد  قيس  عملو  إيل  اإلنتخابات  مرسوّم  حتى 
مويس  األستاذة  ؟حسب  بالذات  هي  يخّصها  قالت 
ضمانات  غياب  وحتّى  هي  يستهدفها  باش  عملو 
كتب،هذا  الجاي،كان  للمجلس  نساء  يطلعوا  باش 
باش يُقيص عبري مويس! حسب  تعّمدو قيس سعيّد 
للحكم،عندو  مرشوع  عندوش  ما  سعيّد  رأيها،قيس 
مرشوع باش يتخّلص منها عىل خاطر ما يحبّش املرأة 

إيّل عندها شخصيّة قويّة وعندها مرشوع ِمتكامل !
هي  حزب  فّمة  خاطر  عىل  إيه  األحزاب؟  أقىص 
تنّجم  "حويجات"صغرية  فّمة  كان  وحتّى  رئيستو! 
عندها  سعيّد"خذاهم"من  راهو  إيجابيّة،  تكون 
وبن عيل  بورْقيبة  منظومة  يف  كانوا  وزراء  عند  ومن 

وتعتربهم هي تّوة متاعها ! 
يف  الوحيدة  هي  ماهيش  مويس  األستاذة  صحيح 
هي  أّما  سعيّد  قيس  عىل   fixation العاملة  املعارضة 
يشء  كّل  يف  تفرّس  قاعدة  إيّل  نعلم(  ما  الوحيدة)عىل 
بإرادة الّرئيس منعها من الوصول للحكم وباش تزيد 

قلب  ،صورة  تصنعها  تحّب  إيّل  هالّصورة  نحت  يف 
رحى كّل ما يصري يف البالد،وّسعت يف دائرة النّاس إيّل 

مستهدفينها:رياضينّي،
إذاعيّة... برامج  يف  ومعّلقات  كوميدينّي،معّلقني 

حّد"  كيفها  ما  يقولش"عبري  ما  حّد  كّل  الحاصيلو 
هو متاع قيس سعيّد وطبعا وباش تواصل يف حرص 
قيس  وبني  بينها  البالد  يف  املوجود  الّسيايس  الرّصاع 
منظومة  ضّد  التحّركات  كّل  لنفسها  سعيّد،نسبت 
النّهضة وكاينّو قبل ما تطلع هي للربملان،ما عارض 
عىل  حّد  تحّدث  ما  هي  !قبلها  وحكمها  النّهضة  حّد 
تّوة( هي)وحتى  املجتمع،قبلها  أخونة  محاوالت 

الوحيدة اليّل تخرج للّشارع هي عبري مويس !
وباش نرجع للسيّد إيّل"إستفّزني"

راهو  فيه،ونتصّور  يقول  ما  وعكس  بموقفو 
مويس  األستاذة  كيفو،ترصيحات  برشة  فّمة 
و"كالشاتها"مع بعض املنابر اإلذاعيّة ومن يؤثّثها 
هو ربّما،عىل خاطر ما نمتلكش الحقائق،تعويض 
الربملان  يف  تصري  كانت  إيّل  الكالشات  عىل 
تقعد  باش  طريقة  وهي  امُلنحّل 
حارضة عند جمهور يلّوج عىل 
املقاطع  ال"buzz"ويتداول 
املذكورة فيها بعض"نجمات"

ملشهد  ا " م نجو " و
بكالش  كالش  وردودهم 
الراف  و...)جماعة  وتصفيق 
الديوان  إذاعة  متاع  ماْق 
وجهة  من  يعني  مثال( 
جّدا،هو  الّشخصيّة  نظري 
تعبئة  من  نوع  عىل  مؤّش 
فراغ جاي من غياب تفاعل 
األطراف  سيايس واضح من 
معاها  الّرسميّة  الّسياسيّة 
ترصيح  عىل  رّدها  وحتّى 
الّصادق شعبان كان من نفس نوعيّة رّدها عىل تموقع 

آخر أمني عام للتجمع يف صّف حزب حركة النّهضة !
حّقها  عىل  التّأكيد  مع  مويس  عبري  األستاذة 
للّرئيس  ومعارضتها  رأيها  عىل  التّعبري  يف  الّطبيعي 
صورتها  يف  تعّمق  تزيد  يوم  كّل  وسياساتو،قاعدة 
القراب  النّاس  حتّى  تجميع  عىل  والعاجزة  امُلقّسمة 
إيّل عندها مآخذ  العدد األكرب  ليها تاريخيّا فضال عىل 
عليها والسيّد هذا إيّل إكتشف "فجأة" ريادة األستاذة 
ودائم  حقيقي  تحّول  عىل  مؤّش  ماهوش  مويس 
من  ونهار  ليلة  بني  يتبّدل  إيّل  خاطر  عىل  املواقف،  يف 
جهة للجهة املقابلة، ما فّماش عالش ما يتبّدلش مّرة 

أخرى...
إيّل حكيتلكم عليه عرضني صدفة يف  املهّم، السيّد 
فضاء تجاري بعيد عىل داري،بني قوسني مشيت نلّوج 
عىل شويّة ماء وبعض املواد األخرى وحمدت ربّي أنّي 
ما نمشيش ديمة غادي وقّررت من نهارتها باش ما 
عادش نشّد هاك الثّنيّة عىل خاطر ال لقيت قضيتي ال 

والو! رّوحت برك بشويّة وجيعة راس.

عبري مويس: أنا أو ال أحد
منير الفّلاح 

خزعبالت سياسية تونسية
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كريمة السعداوي

صادرات غذائية تونسية قياسية
إىل دول اجلوار واالحتاد األورويب

تشكو تونس من شح فادح يف املواد الغذائية األساسية تُنِكر 
نقص  عن  الحديث  عىل  بالغاتها  يف  تقترص  اذ  وجوده  السلط 
بعض املنتوجات بسبب االحتكار واضطرابات مسالك التوسيع 

وتأثريات الحرب الدائرة بأوكرانيا عىل نسق توريد السلع.
املعابر  ويف  الطرقات  عىل  يوميا  املواطنون  يرى  املقابل،  يف 
الحدودية مع ليبيا والجزائر قوافل من عرشات الشاحنات التي 
تنقل مختلف انواع املواد الغذائية من تونس حيث وصل حجم 
آخر معطيات  االنتاج وفق  اجمايل  باملائة من   25 اىل  تصديرها 
مؤسسة  الجاري  سبتمرب   13 يوم  نرشتها  دولية  دراسة 
الرسمية  االرقام  عىل  اعتمادا  االملانية  ستيفتونغ"  "برتلسمان 

للسلط التونسية.   

وفرة في توريد الغذاء من الخارج
وشح في السوق !

املرصد  الفارط، عن  نهاية االسبوع  الصادرة،  االرقام  بينت 
الوطني للفالحة تفاقم عجز امليزان التجاري الغذائي موىف شهر 
أوت الفارط اىل 2154.5 مليون دينار مما ادى اىل تراجع نسبة 
عرفت  حني  يف  باملائة،   63.8 اىل  بالصادرات  الواردات  تغطية 
قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 30.6 باملائة بالتزامن 
مع زيادة الواردات بنسبة 40.7 باملائة. وفرس املرصد هذا العجز 
بارتفاع نسق الواردات وخصوصا واردات الزيت النباتي والقمح 

الصلب والسكر.
وتشري املعطيات املنشورة، يف هذا االطار، اىل تسجيل زيادات 
قيمتها  بلغت  حيث  املوردة  االساسية  املواد  كميات  يف  قياسية 
5957 مليون دينار وهو ما يعادل نحو ضعف ميزانية الدعم بما 
يدحض فرضية شحها بسبب تخزينها او احتكارها باعتبار ان 
االحتكار ظاهرة ال تحتد زمن توفر السلع املوردة. وترجع بالتايل 
تصديرها  وترية  ارتفاع  اىل  رئييس،  بشكل  الغذائية،  املواد  ندرة 

)3803 ماليني دينار( وذلك اساسا اىل دول الجوار. 
وتقدر، وفقا للمرصد الوطني للفالحة، الكميات التي وردتها 
تونس من الحبوب طيلة االشهر الثمانية االوىل من العام الحايل 
طن  ألف   183.6 بنحو  النباتية  والزيوت  طن  ألف   2396.3 بـ 
مسجلة بذلك زيادة نسبتها 29.3 باملائة مقارنة بنفس الفرتة 
من عام 2021 يف حني ارتفعت كميات السكر املوردة اىل 164.1 

ألف طن أي بنسبة 12.9 باملائة مقارنة 
بمستواها يف السنة السابقة. 

وردتها  التي  الكميات  ازدادت  كما 
بنسبة  ومشتقاته  الحليب  من  البالد 
طن  االف   10.8 حدود  اىل  باملائة   17.4
من  املوردة  البطاطا  كميات  وتطورت 
 15.1 اىل  باملائة   168.4 بـ  الخارج 
اللحوم  واردات  ازدادت  بينما  طن  ألف 
باملائة   144.4 ناهزت  قياسية  بنسبة 

لتصل اىل 2.2 ألف طن.

االنتاج الغذائي االساسي يُصدر
الى ليبيا والجزائر

يف غياب معطيات احصائية مفصلة حول مبادالت تجارية 
تفيد  التجارة،  وزارة  او  لالحصاء  الوطني  املعهد  عن  صادر 
"برتلسمان  مؤسسة  الفارط  االسبوع  نرشتها  دراسة  بيانات 
الغذائي  األمن  تحسني  "كيفية  بعنوان  االملانية  ستيفتونغ" 
مع  املتبادلة  واالستثمارية  التجارية  الروابط  تعزيز  تونس:  يف 
االتحاد األوروبي"، ان صادرات تونس من املواد الغذائية للخارج 
بلغت سنة 2021 نحو 1796 مليون دوالر وهو ما يعادل 5173 

)ليبيا  األفريقية  للبلدان  موجهة  باملائة   25 منها  دينار  مليون 
والجزائر باألساس( و46 باملائة لالتحاد االوروبي. 

وتُبني، يف ذات السياق، معطيات موقع مركز التجارة الدويل 
املتحدة  األمم  ملؤتمر  التقني  التعاون  لوكالة  بالنظر  الراجع 
للتجارة والتنمية ان واردات ليبيا من تونس ناهزت العام الفارط 
غذائية  مواد  اغلبها  دينار(  مليون   1865( دوالر  مليون   643
السكرية واملعجنات والقهوة  السكر واملصنوعات  منها اساسا 
والشاي وامللح واالدوية وااللبان واللحوم والبيض والورق ومواد 

البناء والحديد واالسمدة وكلها منتجات مدعومة.
اما يف ما يخص الصادرات اىل الجزائر، 
املايض  العام  تونس  لها  صّدرت  فقد 
وهو  دوالر  مليون   234 بقيمة  منتجات 
تعلقت  دينار  مليون   679 يعادل  ما 
الحديد والزجاج  بمنتجات مختلفة منها 
والتجهيزات الطبية واالدوية وكذلك املواد 
الغذائية عىل غرار املستحرضات الغذائية 
ومشتقات  واملعجنات  والشاي  والقهوة 
واملصنوعات  والسكر  واالسمدة  الحليب 

السكرية وغريها.  

غياب الكفاءة يحرم 28 بالمائة من 
التونسيين من االمن الغذائي

الكفاءة  انعدام  ان  االحصائية  املؤشات  خالل  من  يتضح 
غري  ابعادا  اتخذ  تونس  يف  والتجاري  الفالحي  الشأن  تسيري  يف 
البالد من  مسبوقة تتجسم ال فقط من خالل تصدير ما تنتج 
املورد  الغذاء  إرسال  خالل  من  كذلك  بل  انتاجه  يصعب  غذاء 
توريد  امكانات  لها  لدول  االسعار  وبأعىل  االجنبية  بالعملة 
تتجاوز تلك التي تمتلكها تونس بكثري وهو ما يطرح تساؤالت 
عديدة حول هذا الوضع املثري للبس والريبة. ومن الطبيعي ان 
للتونسيني  الغذائي  باألمن  االطاحة  يف  االوضاع  هذه  تتسبب 

وتجعل نسبة مهمة منهم يعانون من سوء التغذية وما يرتتب 
عنها من تداعيات.

وكشف، يف هذا االطار، تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف 
العالم لسنة 2022 الذي أصدرته يف 13 جويلية الفارط منظمة 
األمم املتحدة لألغذية والزراعة عن وجود 1.5 مليون شخص يف 
تونس يعانون من انعدام االمن الغذائي الشديد ممن قد يتعذر 
املذكورة. ويعادل ذلك  املنظمة  عليهم االكل يوميا وفق معايري 
ذات  يف  التقرير  وأشار  السكان.  عدد  اجمايل  من  باملائة   12.6
السياق اىل ان 28 باملائة من التونسيني يعانون من انعدام االمن 

الغذائي املعتدل او الشديد.
يف جانب اخر، أوضح التقرير أن معدل انتشار نقص التغذية 
يف تونس بلغ 3.1 باملائة من مجموع السكان بني سنتي 2019 
االنتشار  وان مؤش  مليون شخص   0.4 يعادل  ما  أي  و2021 
ارتفع من 9.1  البالد  الغذائي بني سكان  األمن  الشديد النعدام 

باملائة بني 2014 و2016 إىل 12.6 باملائة بني 2019 و2021. 
ويشري التقرير إىل أن كلفة اتباع نظام غذائي صحي للفرد 
دوالر   3.639 إىل   2020 سنة  خالل  تونس  يف  وصلت  اليوم،  يف 
أمريكي واىل ان عدد األشخاص غري القادرين عىل تحمل تكاليف 

نظام غذائي صحي بلغ 2.4 مليون شخص سنة 2020. 
http://www.onagri.nat.tn/uploads/balance/BCA-08-
22.pdf

h t t p s : / / w w w. b e r t e l s m a n n - s t i f t u n g . d e / e n /
publications/publication/did/how-to-improve-food-
security-in-tunisia

https://www.trademap.org/bilateral.aspx?nvpm=4%7
c434%7c%7c788%7c%7ctotal%7c%7c%7c2%7c1
%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/bilateral.aspx?nvpm=4%7
c012%7c%7c788%7c%7ctotal%7c%7c%7c2%7c1
%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf

التطور الشهري لعجز الميزان التجاري الغذائي

املصدر : املرصد الوطني للفالحة عن املعهد الوطني لالحصاء.

1,5 مليون تونسي 
يتعّذر عليه األكل 

يوميا

رغم الشح الفادح في الغذاء :
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صدر  مصباح  صالح  للسيّد  مقاال  طالعت 
عنوان"ماذا  تحت   )  326 )عدد  املغاربي"  بـ"الّشارع 
أزمة  أم  يسار  أزمة  املوّحد"؟  حزب"الوطد  يف  يجري 

"ضباع وذئاب"؟
األخرية  بالتّطّورات  كتب يف عالقة  املقال  أّن  ورغم 
الحاصلة يف "الوطد املوّحد" فإنّه تضّمن يف العديد من 
فقراته تقييما لتجربة اليسار طغت عليه رؤية عدميّة 
لم تَرصد يف تجارب هذا املكّون الفكري والّسيايس إالّ 
النقاط السلبيّة مع استعمال ألفاظ ذّكرتنا بمصطلح 
عىل  بورقيبة  الحبيب  يطلقه  كان  الذي  "جراثيم" 

اليسارينّي.
ال انتمي لحزب العّمال ولـ "الوطد املوّحد". وأترك 
يف  بحّقهما  ورد  ما  عىل  الرّد  مجال  التّنظيمني  لقيادة 
مقال الّسيد صالح مصباح. ولكنّني واكبت منذ 1972 
وإىل حّد هذه اللحظة كناشط وكباحث مختلف التّجارب 
مؤلفي"اليسار  يف  بالّدراسة  وتناولتها  اليساريّة 
ويف   "1988  –  1947 الفلسطينيّة  والقضيّة  التّونيس 
تحت   )  172 )عدد  املغاربي"  "الشارع  بـ  نرش  مقال 
أثناء  مداخالت  عّدة  يف  اليسار"وكذلك  "نقد  عنوان 

ملتقيات علميّة.
إّن املساحة املتاحة ال تسمح بالّرد عىل مقال السيد 
تقديم  رضورة  رأيت  أنّني  إالّ  املطلوب  بالعمق  صالح 
املالحظات التّالية يف انتظار عمل أكثر شموليّة. فأقول 
أّوال بأّن نقد ظاهرة سياسيّة وفكريّة ال يعني الّسلخ.  
النّظر  وقرص  االطالع  قّلة  فسببه   ذلك  حصل  وإذا 

فتكون النّتيجة قراءة ذاتيّة، متشنّجة  وغري علميّة.
اليسار دوما يسارات خاّصة منذ بداية  ثانيا، كان 
القّوة  أّن  مصباح  صالح  الّسيد  الّسبعينات.وليعلم 
"حزب  ثم  التّونيس"  "العامل  زاحمت  التي  اليساريّة 
ثم  "الّشعلة"  هي  منظمة  سياسيّة  كقّوة  العّمال" 
مثلما  "الوطد"  ليس  و  األحمر"  "النّجم  أصبحت 
تصّور. فقد كان "الوطد" حلقات ومجموعات رابطها 
األسباب  ولهذه  تماما  منعدم  أو  ضعيف  التّنظيمي 
هذا  وتراث  أدب  عىل  الحصول  يف  صعوبات  عّدة  نجد 
املكّون اليساري. وساهمت "الشعلة" إىل جانب حركة 
أدب زاخر وثرّي  التّونيس" يف نرش  "آفاق" و "العامل 
تناول قضايا محليّة  وعربيّة ودوليّة يف شكل كراسات 
واملالحقات  الرّسي  العمل  ظروف  رغم  ومقاالت 

البوليسيّة يف عهدي بورقيبة وبن عيل.
بعضها  أصاب  ،التي  الّدراسات  هذه  اهتّمت  لقد 
عّدة مسائل  اآلخر،  بعضها  وأخطأ  يف معالجة قضايا 
محليّة مثل الفالحة وواقع التّعليم بجميع مستوياته 
املجال  يف  االمربيايل  والتغلغل  والّصناعة  والصّحة 
املجال  فسحت  نظريّة  لقضايا  وتطّرقت  االقتصادي. 
القوميّة  واملسألة  تونس  يف  الهويّة  حول  واسع  لجدل 
تنعزل  ولم  الّصهيوني   - العربي  والرّصاع  واللغة 
يف  الحاصلة  بالتّطورات  وتأثرت  الّدويل  الواقع  عن 

املعسكرين الرّشقي والغربي.
مجّرد  اليسار  أّن  يعتربون  الذين  عىل  نرّد  حتّى  و 
هؤالء  نذّكر  املمارسة،  مع  قطيعة  يف  فكريّة  ظاهرة 
باألدوار التي لعبها اليسار بمختلف فصائله وبدرجات 
متفاوتة يف الحركة الطالبيّة واتّحاد الّشغل ويف الجبهة 
الثقافيّة ويف مجال حقوق اإلنسان وعىل مستوى دعم 

الفلسطيني وصمود شعب  الوطني  النّضال  ومساندة 
العراق أثناء العدوان األطليس والحصار.

املعركة  أرض  عىل  شهداء  "الّشعلة"  قّدمت  لقد 
كذلك  و  والوطد  العّمال  حزب  وقّدم  لبنان  جنوب  يف 
يف  والّسياسيّة  االجتماعيّة  املعركة  يف  شهداء  الّشعلة 

عهد االستبداد وحكم الّدساترة.
ضعيفة  النظريّة  الخالفات  "إّن  القول  إّن  ثالثا، 
النّهج  نفس  يف  يصّب  الوطنيّة"  بالّشؤون  التّعلق 
حالة  تعيش  ظاهرة  كمجّرد  اليسار  إبراز  يريد  الذي 
مهتّمة  وغري  األوصال  مقطوعة  الفكري  الرّتف  من 
يساريّة  كتابات  عّدة  ظهرت  لقد  الوطنيّة.  بالّشؤون 
للنظام  االجتماعيّة  و  االقتصاديّة  الّسياسة  قيّمت 
الحاكم و حاولت تشخيص الّداء وطرحت حلوال علميّة 
منذ الّستينات إىل يومنا هذا. و تناولت األقالم اليساريّة 
الوضع النّقابي وواكبت عّدة كتابات يف جرائد ونرشات 
اليسار التّطورات الحاصلة يف اتّحاد الّشغل يف محطات 
عديدة محاولة التّفاعل مع  األوضاع بما يخدم مصالح 
بعض  يف  اآلراء  يف  الجوهري  االختالف  رغم  العّمال 

الحاالت.
اليسار  الّسيد صالح مصباح نيس دور  أن  ويظهر 
لحظات  إال  ذهنه  يف  تمّر  لم  إذ  التّونسيّة  الجامعة  يف 
عن  تغافل  فهو  اإلسالمينّي.  الطلبة  مع  املواجهة 
اليسار  واستماتة  الّشبابية   1972 فيفري  انتفاضة 
تعليم  أجل  من  النّضال  يف  الّديمقراطية  والقوى 
العمل  حّرية  أجل  ومن  شعبيّة  وجامعة  ديمقراطي 
الّسيايس  والنّقابي. لقد سكت الّسيد صالح عن الثراء 
الفكري والّسيايس، رغم القمع والتّجنيد والطرد، الذي 
كانت  حني  العليا  واملعاهد  الكليات  ساحات  شهدته 
حلقات النّقاش تضّم املئات من الطلبة بقيادة اليسار 
وسطرت  ملحة  وفكريّة  سياسيّة  قضايا  ملناقشة 
الوطنيّة  الثقافة  ومفاهيم  معان  ميالد  هذا  بفعلها 
يف  الواضح  اليسار  تأثري  يزال  وال  فكان  التقدميّة 
واألعمال  الهواة  والّسينمائيني  الّسينما  نوادي  حركة 
الّريادي يف بعث فرق  املرسحيّة مع عدم نسيان دوره 
الجامعة  رحاب  يف  الحفالت  وتنظيم  امللتزمة  األغاني 

ودور اتّحاد الّشغل.
قيادات  الّصورة  بهذه  الجامعة  أنجبت  لقد 
أثّرت  يساريّة  وثقافيّة  ونقابيّة  وحقوقيّة  سياسيّة 
النّضال  وتصّدرت  التونسيّة  بالبالد  الّسائد  املشهد  يف 
أّن  ننكر  ال  أنّنا  رغم  الوطنيّة  والخيانة  االستبداد  ضّد 
اليساريّة  الوجوه  من  قليل  عدد  من  استفاد  النظام 
البعض من هؤالء  لفظ  تم  أنّه  لرتميم صفوفه ورغم 

"اليسارينّي "التّائبني" من قبل الحزب الحاكم الحقا.
رابعا، وّجهت سهامك لليسار معيبا كثرة انقساماته 
املستهلكة  الحّجة  هذه  خالل  من  تبنّي  و  ورصاعاته. 

بسبب كثرة املقبلني عليها مّمن يدعون متابعة الشأن 
الّسيايس أنك تفتقد للموضوعيّة والعلميّة يف تقييمك.

ككل  لالخرتاق  معّرض  مكّوناته  بمختلف  اليسار  إّن 
تكون  أن  جّدا  الطبيعي  ومن  الّسياسيّة.  التّنظيمات 
متأثّرة  اجتماعيّة خاطئة  لبعض منخرطيه سلوكات 
بما هو منترش يف املجتمع مثل االنتهازيّة  والوصوليّة 
تأثري عوامل  توّلد تحت  التي  والفرديّة وهي  واألنانيّة 
خارجيّة مظاهر االنشقاق والرّتاجع عن املبادئ لتصل 

يف بعض الحاالت إىل مستوى الخيانة.
فحركة  باليسار.  خاّصة  ليست  الظاهرة  هذه  إّن 
"نداء تونس" انقسمت يف ظرف وجيز إىل عدة تنظيمات 
الحزب  بدوره  وعاش  زعيمها.  برحيل  اندثرت  ثم 
تاله  ثم  البورقيبي   – اليوسفي  الرّصاع  الّدستوري 
مالحقة البنصالحيني واملسترييني و الرّصاع بني جناح 
نويرة – الصياح من ناحية وجناح وسيلة – عاشور – 
بلخوجة من ناحية أخرى لتنتهي الرّصاعات بانقالب 7 

نوفمرب 1987 .
خامسا، تهّكمت عىل اليسار الذي اعتربت انه "يّدعي 
صفوفه  يف  يضّم  ال  وهو  العاملة  الطبقة  عن  الدفاع 
أنّني بصدد االشتغال عىل هذه  عماال وفالحني". وبما 
بأّن  أعلمك  أن  يسعدني  كبريين،  صرب  و  بتأّن  املسألة 
أّوال  "الشعلة"  ومنظمة  عاّمة  بصفة  اليسار  تجربة 
العاملة  بالطبقة  االرتباط  يف  ثانيا  العّمال  وحزب 
واالنصهار يف جماهري األحياء الشعبيّة والقرى تجربة 
ثريّة جدا وانها أثمرت نتائج إيجابيّة تستحّق التّقدير 
اليسار  انترش  لقد  والعثرات.  الهنّات  رغم  التّهكم  بدل 
يف مواقع عماليّة واستقطب مناضالت ومناضلني من 
واملهن  والنّقل  الحديدية  والّسكك  النّسيج  قطاعات 
املختلفة والفالحة واملعاش والّسياحة  واملعادن والنّفط 
التّعليم  عىل  فقط  حديثنا  يقترص  ال  حتّى  والكيمياء 
تجّذر  يف  مهّما  دورا  اليسار  ولعب  مستوياته.  بجميع 
وتطّور الخطاب النقابي )عنوان مداخلة قدمتها يف كلية 
عّدة  تعّرض  يومنا هذا. وقد  إىل   1977 منذ  صفاقس( 
مناضلني من اليسار النّقابي إىل الّطرد من الّشغل ومن 
االتّحاد يف نفس الوقت بسبب حرصهم عىل الّدفاع عن 
مصالح الطبقة العاملة ورفضهم املساومات لكّن هذا 
الذين رّوضتهم  اليسارينّي  ال ينفي طبعا وجود بعض 
توّجهاتها  لخدمة  وجنّدتهم  النقابيّة  البريوقراطيّة 

مثلما يحصل يف كل الحركات النقابيّة بالعالم.
حصل  حّدا  الّشغل  اتّحاد  يف  اليسار  تأثري  بلغ  لقد 
وكان   1989 سنة  سوسة  مؤتمر  نّواب  ثلث  عىل  معه 
وراء إقرار الفصل العاش يف مؤتمر جربة سنة 2002 
وهو الذي قاد وأّطر انتفاضة املناجم سنة 2008 وسط 

دهشة سلطة بن عيل والبريوقراطيّة النقابيّة.
الفكريّة  املسائل  بعض  يف  تبايني  ورغم  أخريا، 
و  قبل  املوّحد  والوطد  العّمال  حزب  مع  والّسياسية 
"الّضباع"  تسمية  إلطالقك  موجبا  أرى  ال   2011 بعد 
قّدموا   الذين  الحركتني  مناضيل  عىل  و"الذئاب" 
تضحيات جسيمة يف عّدة محطات من تاريخ تونس من 
واجتماعيّة  ووطنيّة  ديمقراطيّة  وأهداف  قضايا  أجل 

وال يزالون.
أخرى  ساحات  يف  موجودة  والّضباع  الّذئاب  إّن 

وتتظاهر بأنها حمالن وديعة.

ليسوا ضباعا وال ذئابا... ما هكذا يقّيم اليسار !
تفاعال مع مقال "ماذا يجري في حزب"الوطد الموّحد"؟

د.رضا مقني - 
باحث في التاريخ 
المعاصر
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“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  شكة  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 شكة “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

منحى السوق 

أنهى السوق االسبوع املمتد من 12 إىل 16 سبتمرب 2022 يف 
تراجع واضعا بذلك حّدا لنزعة ارتفاع دامت 10 أسابيع.

وسجل املؤش املرجعي تعثرا بـ 0,9 ٪ عند النقطة 8126,5 
لتعود أرباحه السنوية اىل + 15,3 ٪.

• تميّز االسبوع بانخفاض محسوس يف نسق املبادالت نتيجة 
يتجاوز  ولم  9 سبتمرب.  بأسبوع  بالكتل مقارنة  مبادالت  غياب 
دينار  مليون   122,5 )مقابل  دينار  مليون   24,2 التداول  حجم 
ماليني   4,8 بـ  يوميا  معدال  مثل  بما  سبتمرب(   9 أسبوع  خالل 

دينار حسب تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطّور األسهم

املطاطية  االطارات  التونسية لصناعة  الرشكة  احتل سهم   •
 3,520 بسعر   ٪  12,5 بـ  قفزة  محققا  الرتتيب  صدارة   stip

دنانري يف ظل حجم زهيد بـ 11 ألف دينار.
مسارا  بدورها   sta للسيارات  التونسية  الرشكة  حققت   •
chery الصينية بتونس من  جيدا.  وتمكن سهم وكيل سيارات 
بذلك  جامعا  دينارا   23,980 بسعر   ٪  9,5 بـ  انتعاشة  تسجيل 

حجم تداول بـ 406 آالف دينار.
• كان سهم شكة املغرب الدويل لالشهار mip األكثر ترّضرا 

 0,160 ٪ بسعر   23,8 بـ  تراجعا  املذكور وشهد  االسبوع  خالل 
الرشكة  أداء  دينار وتدحرج  آالف   3 يتعّد  لم  تداول  دينار بحجم 

السنوي بذلك اىل - 20 ٪.
نتائج   sah lilas الصحية  املنتوجات  بيع  • تزعمت شكة 
دنانري   9,300 بسعر   ٪  2,8 بـ  ارتفاعا  سهمها  وحقق  التداول 

جامعا 5,7 ماليني دينار.

مستجدات السوق
• بالغ من تلنات القابضة :

شكاتها  بأن  والعموم  فيه  املساهمني  تلنات  مجمع  يعلم 
تأمني  تواصل  وأنها  عادي  بشكل  نشاطاتها  أداء  عىل  تواظب 

نمّوها وتطويرها ومرابيحها.

الفردية  املالية  القائمات  نرش  سيتم  أنه  املجمع  يعلم  كما 
 19 اسبوع  خالل   2022 جوان   30 حدود  اىل  املسجلة  واملدمجة 
سبتمرب 2022 بعد اقفال الحساب من طرف مجلس ادارة شكة 

تلنات القابضة.

• شكة االيجار العربية لتونس : اقفال االكتتابات يف القرض 
.»atl 2022 -1« بسندات

يعلم bna capitaux الوسيط بالبورصة العموم بأنه تّم يوم 
14/ 9/ 2022 اقفال االكتتابات يف القرض الحامل لسندات »1 
- atl 2022« املعلن عنه عرب اعالن للعموم لالدخار بحجم 20 
 40 مبلغ  عىل  دينار  مليون   40 اىل  لالرتفاع  قابلة  دينار  مليون 

مليون دينار.

• تأمينات مغربية : ارتفاع يتجاوز العتبة :
ذكرت شكة االتحاد املايل القابضة ufh التي تملك 65,52 ٪ 
من رأسمال تأمينات مغاربية انها تجاوزت العتبة نحو االرتفاع 
 54560 شاء  بعد  وذلك  املذكورة  الرشكة  من   ٪  66,6 بامتالك 

سهما بالبورصة مصحوبة بحق التصويت.
 ufh القابضة  املايل  االتحاد  شكة  أصبحت  ذلك  وبفضل 
تمتلك 66,73 ٪ من أسهم وحقوق التصويت يف تأمينات مغربية.

يالحظ أن ufh تملك بالرشاكة مع تأمينات مغربية 10,28 
٪ من رأسمال األخرية.

التونسية لألوراق المالية :

stip وsah lilas يف الصدارة ولـ mip أكرب خسارة

اشهار
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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

وزيرة التجارة
تعيش تونس احلك ازماتها يف مجال تزويد املواطنني بمختلف املنتوجات 
الحيوية منذ عقود اىل درجة جعلتها محور العرشات من املذكرات والتقارير 
التي تتهاطل عىل السلط منبهة من خطورة الوضع الغذائي وتداعيات مواصلة 

التعامل معه عىل الشاكلة الحالية.  
وقد كان لالزمة عنوان هو وزيرة التجارة فضيلة الرابحي التي تمكنت يف 
ظرف وجيز من رضب قطاعات اساسية عرب الغاء منظومات الخزن التعدييل 
املخازن  أفرغ  مما  مرشوعة  غري  مضاربة  ممارسات  يمثل  ذلك  ان  بحجة 

وأوقف انتاج مواد اساسية عديدة عىل غرار املياه املعدنية والدواجن وغريها.
العشوائي  التوريد  نزيف  تواصل  عن  الطرف  الوزيرة  تغض  املقابل،  يف 
والرقم  العام  بداية  منذ  دينار  مليار   11 االستهالكية  الواردات  قيمة  لتالمس 
لتفعيل  ساكنا  مديريها  وطاقم  الرابحي  تحرك  ان  دون  لالرتفاع  مرشح 
اجراءات الحماية املتاحة دوليا انقاذا ملا تبقى من احتياطي النقد واملقدرات 

املتهالكة للصناعة التونسية.
ولم تكف مآيس آفة التوريد العشوائي لتنضاف اليها كارثة جديدة، تتمثل 
نظر  تحت  الخارج  اىل  تونس  ارسلت  حيث  العشوائي  التصدير  استفحال  يف 
وبرتخيص من وزيرة التجارة مواد غذائية، التونسيون يف امس الحاجة اليها، 
ولتكتمل  دينار.  مليارات   3.8 نحو  الفارط  اوت  موىف  بلغت  قياسية  بقيمة 
صورة انعدام الكفاءة، حولت فضيلة الرابحي موقع وزارة التجارة الخايل من 
االحصائيات اىل موقع بالغات محلية لجرد املخالفات وعرض صور محجوزات 
بالتأكيد  يثري  وبشكل  العشوائية  االسواق  يف  يشاهد  مما  قريبة  متنوعة 

استغراب رواده وخصوصا منهم من االجانب.
وزارتها  وبدواليب  التجاري  بالشأن  درايتها  عدم  التجارية  وزيرة  أثبتت 
وهي التي كانت طيلة مسريتها املهنية موظفة فيها، بحكم عدم امتالكها أية 
رؤية لتعديل هذا القطاع الحيوي وادارة أزماته اذ لم نرى منها سوى االمتثال 
للتعليمات التي تختزل مشاكل التجارة يف اعتبار املخازن سببا للبلية وتكرس 

نظريات تحويل مسالك التوزيع اىل مسالك "تجويع".

قيس سعيد 
العزيمة  بنفس  سنواصل 
حتى  املواعيد  واحرتام  واالرادة 
ظل  يف  الجديدة  املؤسسات  تعود 
غري  اخرى  بطريقة  الدستور 
وادت  اعتمادها  تم  التي  الطريقة 

اىل هذا الوضع الذي نعيشه اليوم وهذا االرث الذي 
النيابي  تركوه يف كثري من القطاعات ال يف املجلس 
ويف مستوى الترشيع فقط ولكن ايضا عىل مستوى 
مرشوع  اي  افشال  عىل  تعمل  التي  االدارات  عديد 
الذين  هؤالء  مع  للتسامح  مجال  وال  لالصالح 
من  ومرافقها  الداخل  من  الدولة  تفجري  يريدون 
نراها  التي  التجاوزات  من  الكثري  الداخل....هناك 
اليوم يف كل القطاعات دون استثناء والهدف منها 
ادخال الفوىض ..تعلمون جيدا ما يحدث خالل هذه 
الفرتة من غياب لعديد املواد االساسية ..مرة يغيب 
الحليب ومرة تغيب القهوة والسكر..السكر موجود 
تحميل  من  والبد  الجهوية  االدارات  احدى  بخزائن 
املسؤولية لالطراف التي تقف وراء ذلك باعتبارهم 

يريدون التنكيل بالشعب يف كل املجاالت .. 

مروان العباسي
تونس  بني  القرض  قيمة 
الدويل مازالت قيد  النقد  وصندوق 
سترتواح  انها   واعتقد  التفاوض 
بني  ملياري دوالر وأربعة مليارات 
دوالر وان شاء الله نتوصل التفاق 

مع  املحتمل  املقبلة...واالتفاق  األسابيع  يف  خرباء 
الصندوق سيفتح االبواب امام التمويل الثنائي بما 
ولدينا محادثات  اليابان ودول خليجية  ذلك مع  يف 
متقدمة مع السعودية .... واتفاق الزيادة يف األجور 
يف القطاع العام والوظيفة العمومية خطوة مهمة 
للمفاوضات مع الصندوق فهذا  االتفاق سيعطينا 
رؤية واضحة عن كتلة األجور التي من املتوقع أن 

تنخفض يف السنوات املقبلة.

سالم لبيض
القانون االنتخابي هو انعكاس 
عىل  تقوم  التي  الرئيس  ملقاربة 
واالستفراد  املفرطة  املركزية 
املؤسسات  كل  وتهميش  بالحكم 

الرأي  السلطة وقيادة  التي قد تنافسه يف ممارسة 
الربملان  يكون  أن  يجب  فال  شؤونه،  وتويل  العام 
القادم أكثر من وسيلة تزكية للقوانني التي يرسل 
بالرائد  نرشها  قبل  عليها  للتصويت  الرئيس  بها 
نظام  عىل  الرشعية  إلضفاء  التونيس  الرسمي 
حكمه وتلميع صورته يف الخارج. هو قانون السري 
الوراء والرتاجع عن املكتسبات ونسف نضاالت  إىل 
الشباب  حركة  تأسست  أن  منذ  الوطنية  النخب 
للهدر  مثال  وهو  اليوم،  وإىل   1907 سنة  التونيس 
السيايس املنظم قبل عودة الوعي والعقل والحكمة 

لرأس الدولة ومن يتوىل شأنها.

رضا الرداوي
جدا  كبري  ملف  التسفري  ملف 
وعدد صفحاته كثرية وما يميز هذا 
السياسية  اليد  ان  املرة  هذه  امللف 
االجهزة  عىل  موضوعة  كانت  التي 
االرهاب  بمكافحة  املكلفة  االمنية 

رفعت واعني هنا الوحدة الوطنية ملكافحة االرهاب 
جدا  ومقتدرة  جدا  متخصصة  فرقة  وهي  بالعوينة 
وكذلك  غائبا  كان  السيايس  القرار  ولكن  وكفأة 
تخضع  الفرقة  ان  تعرفون  القضائي…  القرار 
الخطة  هذه  ان  وتعلمون  بتونس  العمومية  للنيابة 
بواسطة  النهضة  حركة  طرف  من  محتلة  كانت 
البشريالعكرمي )وكيل الجمهورية السابق باملحكمة 
هذا  يف  البحث  تعطيل  تم  ولذلك  بتونس(  االبتدائية 
امللف لسنوات واالن ُرفعت بل قطعت اليد التي تحمي 
االرهاب يف القطب القضائي ملكافحة االرهاب وهي 
الغطاء  ورفع  مجددا  تعود  ولن  العكرمي  بشري  يد 

السيايس الذي كان يحول دون فتح هذا امللف… 

رديء

قالوا

صورة تتحّدث

ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لدى زيارتها الى تونس سنة 1980. 
هيبة ووقار لقادة من معدن نفيس..

كلية االداب والعلوم االنسانية برقادة

حسن جدا

لكلية  انجاز هام ومكسب سيحسب  اىل  حلم سيتحول 
انطالقها  يف  يتمثل  بالقريوان  االنسانية  والعلوم  االداب 
الفعيل يف مسار الحصول عىل االعتماد األكاديمي لتدريس 
اللغة االنقليزية من الهيئة األمريكية لالعتماد يف االنقليزية 
التي  االفريقي  املستوى  االقسام عىل  ريادة  بذلك يف  لتكون 

انخرطت يف هذا املسار.
التي  للكلية  أعادت  التميز  عن  والبحث  االجتهاد  هذا 
كانت منذ سنوات قليلة تعيش وسط مناخ متوتر ومشاكل 
وصل بعضها اىل القضاء بسبب اخالالت كانت محل متابعة 
واسعة بريقها وجعلتها تستحق عالمة "حسن جدا" لهذا 

االسبوع.
للتذكري كانت الكلية قد اعلنت منذ ايام يف بالغ  صادر 
يبدأ  االنقليزية  "قسم  ان  الرسمي  بموقعها  نرشته  عنها 
تدريس  يف  األكاديمي  االعتماد  عىل  الحصول  مسار  فعليا 
اللغة االنقليزية من الهيئة األمريكية لالعتماد يف االنقليزية. 
قسم  وثاني  تونس  يف  انقليزية  قسم  اول  بذلك  ليصبح 
بافريقيا يطلق مسار االعتماد االكاديمي يف اللغة االنقليزية 

من الهيئة االمريكية”.
وذكرت بأن الهيئة هي الهيكل االوحد املعتمد بالواليات 
اللغة  الربامجي ألقسام  االكاديمي  االعتماد  املتحدة السناد 
وما  االمريكية.  التعليم  وزارة  من  بها  املعرتف  االنقليزية 
العملية  بهذه  استئثارها  عدم  هو  ايضا  للجامعة  يحسب 
واعالن ترحيبها وفتح املجال لكل جهود املساعدة واالسناد 
والقدامى  الجدد  االنقليزية  قسم  وأبناء  "بنات  كل  من 

بالقريوان ".
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الحبيب القيزاني

اخلفايا... التحّديات والرهانات
صراع أمريكا مع روسيا والصين :

التي  الحادة  الدبلوماسية  األزمة  تكن  لم 
اشتعلت مؤخرا بين الواليات المتحدة األمريكية 
والصين الشعبية بسبب تايوان مع ما صاحبها 
سوى  الجانبين  من  عضالت  استعراض  من 
ما  عالم  لترتيبات  األمد  طويل  لصراع  مقدمة 
بعد الهيمنة الغربية تصر بكين وموسكو ومن 
تثبيت مالمحه  على  "بريكس"  الـ  دول  ورائهما 
ترفض  فيما  األقطاب  متعّدد  عالم  وتكريس 
بهيمنة  استفرادها  عن  التنازل  واشنطن 
مطلقة على الدول عسكرية كانت أو اقتصادية 
أو مالية وتكنولوجية ولو كّلفها ذلك استنزاف 

خصميها اللدودين.
قوى   3 تناحر  خفايا  أوكرانيا  الى  تايوان  من 
بالمستقبل وسبل كل  عظمى على اإلمساك 

واحدة منها لتحقيق ذلك.

الحقيقة أن فكرة أمريكا الحتواء الصني قديمة. فقد نّص 
تقرير صادر عن وزارة الخارجية االمريكية بداية عام 2005 
تحت عنوان "آفاق الطاقة بآسيا" عىل رضورة انتشار القوة 
املحيطة بدول صاعدة  الهادئ  املحيط  األمريكية يف منطقة 
اليابان  تتقدمها  وماليزيا  وأندونيسيا  الجنوبية  كوريا  مثل 
يف  القومي  األمن  مستشار  حّددها  التي  الصني  وخصوصا 
عهد الرئيس كارتر كمنافس رئييس للواليات املتحدة وشّدد 
عىل رضورة التصّدي لخطر تطّورها عىل بالده. لذلك اشرتط 
التقرير تحّرر واشنطن بشكل كبري من التزاماتها يف الرشق 
األوسط وتركيز جهود انتشارها االقتصادي والعسكري عىل 
منطقة املحيط الهادئ ملواجهة ما أسماه بالتحّدي الصيني.

ذلك أن الصني التي تعترب "مصنع العالم" تستورد ما ال 
يقل عن 50 ٪ من النفط الالزم لدوران عجلة اقتصادها. بل 
كميات  حجم  ان  ترى  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقديرات  ان 
النفط الذي عىل الصني توريده مع حلول سنة 2025 سيبلغ 
ربط  قواعد  لضمان  ملحة  حاجة  امام  يضعها  بما   ٪  85
العسكري  البحري  اسطولها  تحديث  جانب  اىل  ومزّودين 
لحراسة املمرات البحرية التي تعتمد عليها يف التزود بالنفط 
انطالقا من منطقة الخليج وصوال اىل شنغاي مرورا بمضائق 
هرمز وماالكا وتايوان أين يتواجد حضور عسكري أمريكي 
– بريطاني كثيف. وتندرج اسرتاتيجية بكني يف هذا الصدد 
تحت اسم "طوق الُدرر" الذي يعترب من ركائز طريق الحرير 
االقتصاد  نمّو  لضمان  النفط  أهمية  اىل  إشارة  يف  الجديدة 
الصيني. زد عىل ذلك يستوجب االنفجار السكاني يف العالم 
حيث من املنتظر أن يقفز عدد البرش من 6 مليارات نسمة 
البحث عن مناطق   2100 11 مليارا سنة  اىل   2000 يف عام 

الطاقة التي هي محل تنافس بني الدول العظمى.
رهني  دائما  كان  االمرباطوريات  بناء  ان  التاريخ  يثبت 
اذ أن بإمكان من يسيطر عىل البحار  السيطرة عىل البحار 
مساحة  من   ٪  71 تشكل  البحار  كانت  واذا  العالم.  حكم 
من   ٪  50 وحده  يغطي  الهادئ  املحيط  فإن  األرض  كوكب 
ومّد  النفط  عن  التنقيب  طرق  تطور  حّول  وقد   .٪  71 الـ 
األنابيب إضافة اىل كثافة الصيد املحيطات اىل حقول هائلة 

من الثروات الطبيعية والحيوانية والطاقية.

عمال بتوصيات تقرير "آفاق الطاقة بآسيا" وأمام تزايد 
مّد العمالق الصيني يف املحيط الهادئ وزحف أساطيلها نحو 
املحيط  ثروات  ألهمية  منها  وادراكا  العالم  بحار  مختلف 
الواليات  عملت  الطاقية  الثروات  منها  وخصوصا  الهادئ 
البحرية  املمرات  املاضية عىل عسكرة  العقود  املتحدة طيلة 
البحار  قانون  تعترب منطقة خارجة عن  التي  املحيطات  يف 

الكلمة األخرية فيها لألقوى واألذكى.
وبفضل انتشار أساطيلها العسكرية البحرية من البحر 
وجنوبها  آسيا  شقي  جنوب  منطقة  اىل  املتوسط  األبيض 
فرضت  عدن  وخليج  األحمر  والبحر  السويس  بقنال  مروا 
الثانية سيطرة مطلقة  العاملية  الحرب  واشنطن منذ نهاية 
الصني  لكن صعود  العالم.  يف  اسرتاتيجية  منطقة  أهّم  عىل 
االمريكان  عىل  حتّم  والعسكري  والتكنولوجي  االقتصادي 
مراجعة اسرتاتيجيتهم نحو تعزيز تواجدهم العسكري حتى 

لو ادى ذلك اىل االستفزاز والتحرش.

الدوالر في خضّم إعصار

الليبريايل  االقتصادي  النظام  أزمات  تواتر  ظل  يف 
صعود  وأمام  الغربية  الدول  اقتصادات  عىل  وانعكاساتها 
وفرض  العالم  يف  األوىل  االقتصادية  القوة  مرتبة  اىل  الصني 
)بورصة  التجارية  املبادالت  يف  "اليوان"  بعملتها  التعامل 
روسيا  مع  املقايضة  اقتصاد  تطوير  مع  توازيا  شنغاي( 
وبعض جريانها يف الرشق األوسط مثل تركيا وايران وسوريا 
الصفقات  يف  مرجعية  كعملة  الدوالر  سيادة  باتت  ولبنان 

الدولية مهّددة.
وعىل سبيل املثال حققت بورصة شنغاي سنة 2019 أي 
بعد عام من دخولها طور العمل صفقات بـ 41,5 تريليون 

دوالر أي 41,4 ألف مليار دوالر.
تدرك الواليات املتحدة التي ترفض منافستها عىل الزعامة 
يف العالم وتسعى بكل الطرق لضمان سيادتها املطلقة قرنا 
الدوالر  جّدي  بشكل  يهّدد  بات  تيار  ضّد  تجدف  انها  جديدا 
رمز هيمنتها عىل العالم خصوصا بعدما اتضح ان 80 ٪ من 
حجم عملتها بال تغطية ذهبية إضافة اىل ورطة ديونها التي 
بلغت 30 تريليون دوالر اىل جانب عجز يف امليزانية بلغ 3700 
املالية -2020 2021 وآخر بحوايل  مليار دوالر خالل السنة 
2000 مليار دوالر للسنة املالية 2021 – 2022. وال تتوقف 
مشاكل الدوالر الذي فرضته أمريكا عىل دول العالم بداية من 
سبعينات القرن املايض مّلا تنكرت التفاقية بريتن وودز عند 
هذا الحد بل إن االمر تطّور اىل فقدان العديد من املضاربني يف 

البورصات العاملية ثقتهم فيه.

تايوان بعد أوكرانيا

هائج  جريح  ثور  مثل  املتحدة  الواليات  اليوم  تترصف 
روسيا  تقوده  أورايس  محور  بروز  ترى  وهي  خصوصا 
بعد  ما  لعالم  الطريق  ويمّهد  بل  هيبتها  ينازعها  والصني 

سيادة الغرب.
الصني  ضد  مباشة  حرب  يف  الدخول  استحالة  وبسبب 
فشل  وأمام  النووي  السالح  امتالكهما  نتيجة  وروسيا 
سياسة السيطرة عىل أكثر ما يمكن من منابع الطاقة ملنع 
وصول الصني بالخصوص اليها لجأت واشنطن اىل سالحي 

االستنزاف والحصار.
واحد ضّد  األطليس كرجل  الحلف  دول  اثبت وقوف  فقد 
جر  وراء  من  الحقيقي  الهدف  األوكرانية  الحرب  يف  روسيا 
بوتني اليها اذ ال دافع يف الواقع اىل امداد اوكرانيا بذلك الّكم 

بوتني ويش وبايدن: نحو يالطا جديدة؟
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اتهام

العلمية املشهورة نرشت  مجلة "النسيت" الربيطانية 
تضّم  والتي  لها  التابعة  كوفيد"  "لجنة  أعدته  تقريرا 
مجموعة من الباحثني والخرباء يف علم الفريوسات يتهم 
تفاصيل  عن  الكشف  بمنع  االمريكية  املتحدة  الواليات 
وكيفية  وأصوله  ونشأته  كورونا  فريوس  حول  أبحاث 

ظهوره وتفّشيه.
بداية  يف  نرشها  تم  صينية  بتقارير  ذّكرت  املجلة 
فريقا  ان  قالت  الصني(  يف  الفريوس  )ظهور   2020 عام 
بأيام يف  تابعا للجيش األمريكي شارك قبل ذلك  عسكريا 
أين  "ووهان"  بإقليم  انتظم  عسكري  ريايض  مهرجان 
ظهر الفريوس ألول مرة مرّجحة أن يكون الفريق املذكور 
"ووهان".  اإلقليم  عاصمة  يف  الفريوس  رّسب  من  هو 
واتهمت التقارير املذكورة آنذاك واشنطن بالعمل رّسا عىل 

نرش فريوسات قاتلة يف بلدان معادية لها.
نرشته  الذي  التقرير  هامش  عىل  ذّكرت  "النسيت" 
لها  التابعة  كوفيد"  "لجنة  رئيس  كان  بمحارضة 
جوان  شهر  يف  ألقاها  قد  ساكس  جيفري  الربوفيسور 
2022 بجامعة اسبانية وأكد فيها أنه "تم تصنيع فريوس 

كورونا يف مخترب باستخدام التكنولوجيا األمريكية".
يذكر أن مجلة "النسيت" تنتهج خطا تحريريا مستقال 
أكد  أبحاثها  لفريق  تقريرا  نرشت  بعدما  ذاع  صيتها  وأن 
أن الغزو األمريكي للعراق عام 2003 أدى اىل مقتل حوايل 
مليون عراقي. وقد أثار التقرير آنذاك ضّجة عاملية كربى 
نتائج  يف  والتشكيك  املجلة  محاربة  اىل  واشنطن  دفع 

بحوثها رغم أنها كانت مدعمة بالصور والوثائق.
كرييلوف  ايغور  رّصح   )2022( املايض  فيفري  ويف 
والبيولوجي  الكيمياوي  االشعاعي  الدفاع  قوات  رئيس 
تدرس  ببالده  الدفاع  وزارة  أن  الرويس  للجيش  التابعة 
يف  الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة  مشاركة  احتمال 

ظهور فريوس كورونا وانتشاره عامليا.

أغنى 20 مدينة في العالم

سيطرت الواليات املتحدة االمريكية عىل قائمة أغنى 20 
مدينة يف العالم لسنة 2022 بسّت مدن. وضمت القائمة 
أيضا محافظتني من سويرسا و8 مدن من منطقة آسيا – 

املحيط الهادي.
تستقبل  ببلدان  منها   14 تقع  مدينة   20 الـ  وضمن 
عىل  وتشجع  لالستثمار  مخصصة  هجرة  برامج 
اإلقامة  حق  منح  مقابل  املباشة  األجنبية  االستثمارات 

واملواطنة.
 henley global citizens عن  صادر  تقرير  وحسب 
أمريكا  تصدرت   chine magazine مجلة  نرشته   report

املليونريات  أكرب عدد من  التي تضم  مدينة   20 الـ  قائمة 
بـ  األوىل  املرتبة  يف  نيويورك  مدينة  وحلت   .2022 عام  يف 
أخرى  أمريكية  مدن   5 ضمنت  فيما  مليونري   345600
حضورها بالقائمة هي سان فرانسيسكو ولوس أنجلس 

وشيكاغو وهيوسن وداالس.
وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو الثانية يف الرتتيب بـ 
304900 مليونري مقيمني بها يمتلك كل واحد منهم ثروة 
تعّد  كانت  التي  لندن  تراجعت  بينما  دوالر  مليون  تفوق 
طيلة سنوات أغنى مدينة يف العالم اىل املرتبة الرابعة وراء 

ملياردير   272400 بـ  فرانسيسكو  سان  خليج  منطقة 
فقط.

)بكني  صينيتني  مدينتني  القائمة  شملت  مرة  وألول 
يف املرتبة التاسعة( وشنغاي )يف املرتبة العاشة( ضمنتا 

مكانيهما ضمن أغنى 10 مدن بالعالم.
مدنتني سويرسيتني هما  العرشين  قائمة  كما ضمت 
زيوريخ يف املرتبة 15 وجينيف يف املرتبة 19 ومدينتني من 
 17 11( وميلبورن يف املرتبة  اسرتاليا )سيدناي يف املرتبة 
اىل جانب سنغفورة )يف املرتبة 5( وهونغ كونغ  )يف املرتبة 
12( وفرنكفورت )يف املرتبة 13( وتورنتو )يف املرتبة 14( 
وسيول )يف املرتبة 16( فيما حّلت يف ذيل الرتتيب العاصمة 

الفرنسية باريس )املرتبة 20(.

عملة وطنية

زومانا سيفكوني املدير التنفيذي ملعهد الساحل للبحث 
نيوز"  "سبوتنيك  موقع  مع  حوار  يف  أكد  بمايل  والتحليل 
يهدف  املالية  املعادن  واستغالل  التنقيب  شكة  بعث  ان 
سيادة  يدعم  بما  املعادن  وتسويق  ومعالجة  الستغالل 
الدولة يف هذا القطاع مالحظا ان قطاع املناجم بالبالد يقع 

تحت سيطرة شكات عاملية.
تأسيس  وراء  من  النهائية  الغاية  أن  أضاف  كوني 
متابعا  الذهب  من  مخزون  الدولة  تحصيل  هو  الرشكة 
تكوين  الصعبة وبمجّرد  العملة  : بمجّرد حصولنا عىل   "
احتياطيات من الذهب سيكون بإمكاننا التفكري يف بعث 
عملة وطنية تطالب بها أغلبية الشعب املايل وهذه األغلبية 
املالية  املجموعة  بفرنك  التعامل  بإيقاف  أيضا  تطالب 
االفريقية cfa الذي تفرض فرنسا عىل 14 دولة افريقية 

من مستعمراتها القديمة التعامل به.

املرتزقة  من  الضخم  والعدد  الحديثة  األسلحة  من  الهائل 
باعتبار أن أوكرانيا ليست عضوا بالحلف األطليس وأن البند 
الخامس من ميثاق الحلف ينص فقط عىل مؤازرة أية دولة 
عضوة به يف حال تعّرضها اىل عدوان من دولة غري عضوة به. 
من هنا تتأكد نوايا واشنطن ومن خلفها بقية دول الحلف 
وهي منع عودة روسيا قوية اىل الساحة الدولية واألكيد أن 
وجع انهزام قوات التحالف أمام التدخل الرويس يف سوريا ما 

زال حارضا يف قلوب قادة أمريكا باعتبارها زعيمة الحلف.
بأوكرانيا باسرتجاع قوات نظام  الحرب  ان تطورات  ثم 
اثر  لها  املتاخمة  املناطق  وبعض  خاركوف  منطقة  كييف 
الحلف  دول  زعماء  تصميم  اثبتت  مفاجئ  معاكس  هجوم 
األطليس عىل "منع انتصار روسيا بأي ثمن" مثلما جاء يف 
القانون  ان  ذلك  اىل  أكثر من واحد منهم. أضف  ترصيحات 
نزاعا  أجنبية طرفا يخوض  او دول  دولة  يعترب دعم  الدويل 

مسلحا مشاركة يف النزاع ترتقي اىل مرتبة اعالن حرب.
لذلك تندرج مشاركة دول الحلف بشكل مقنّع يف الحرب 
الدائرة بأوكرانيا يف اطار استنزاف االقتصاد الرويس املتنامي، 
املنتوجات  من  العديد  وبمقاطعة  بحصار  معّزر  استنزاف 
الرويس  االقتصاد  رئتا  والغاز  النفط  رأسها  وعىل  الروسية 
اإلطاحة  حرب   – الصني  مع   – موسكو  تزعم  عىل  عقابا 
مع  أمريكا  وإرصار  قوته  زيف  لهما  اتضح  بعدما  بالدوالر 
ال  العالم  اقتصاد  ان  ترى  مرجعية  كعملة  فرضه  عىل  ذلك 

يستقيم االّ بالتعامل به.
االسرتاتيجي  التخطيط  ان  ألمريكا  بالنسبة  املشكلة 
واالستفزازات  التحرشات  ضوء  يف  قرأ  وبكني  موسكو  بني 
االمريكية سواء يف أوكرانيا )حتى بعد حرب 2014( وتايوان 
اية خطوات غربية لرضب اقتصاديهما  حسابات الجهاض 
عىل  كلمتيهما  لهما  عظميني  كقوتني  صعودهما  ومنع 
البلدين  تعامل  بدأ  املايل  املستوى  فعىل  الدولية.  الساحة 
تضّم  التي  "بريكس"  منظومة  دول  مع  وكذلك  بينهما 
افريقيا  وجنوب  والصني  وايران  وروسيا  الربازيل  أساسا 
مايل  تعامل  منظومة  أعّدا  انهما  يعني  بما  واليوان  بالروبل 
ال  ماليا  نظاما  وكّرسا  الغربية  "سويفت"  ملنظومة  بديلة 

يعرتف بالدوالر.
وقد وّجه كل من بوتني و"يش" خالل قمة شنغاي التي 

رسالة  لواشنطن  بأوزباكستان  الفارط  األسبوع  انتظمت 
عالم  بربوز  وتقّر  العالم  بحكم  استفرادها  تدفن  واضحة 

متعدد األقطاب.
منذ  دخل  فقد  وبيعه  بالنفط  التزّود  مستوى  عىل  أما 
أسابيع مرشوع ما يسمى بـ force de siberie1 حيز العمل 
وتتمكن بفضله روسيا من تسويق ثروتها النفطية والغازية 
للسوق الصينية الهائلة فيما تؤمن بكني مصدرا ثابتا وهاما 
للتزّود بالطاقة وتضمن تواصل نمّوها الذي تحّولت بفضله 
انتظار تعزيز خط  العالم. هذا يف  اىل أكرب قوة اقتصادية يف 
 force de مرشوع  بشبكة   force de siberie1 أنابيب 

siberie2 الذي أعلنت عنه موسكو منذ أشهر.

عقدة تايوان
تعّد قضية تايوان عقدة يف العالقات بني أمريكا والصني 
ينطوي  ملا  الحمراء  خطوطها  بتجاوز  منهما  أي  تغامر  لم 
الدولتني عدم  ذلك من خطر نشوب حرب ال تضمن أي من 
أخرى  اطراف  انضمام  عدم  وال  نووية  مواجهة  اىل  تحّولها 
اليها بفعل التحالفات القائمة ورفض كل طرف التعّرض اىل 

هزيمة.
تاريخيا، حاولت الواليات املتحدة خالل خمسينات القرن 
املايض عرقلة تحرير الصني من الوجود األجنبي. وأمام املّد 
اىل  واشنطن  لجأت  تونغ  تيس  ماو  بقيادة  الكاسح  الثوري 
اجالء رجلها بالبالد تشان كاي تشاك اىل جزيرة تايوان التي 
كانت تسمى آنذاك "فرموزا" وأقامت هناك نظاما مواليا لها 
قبل  املتحدة  باألمم  عضويتها  وفرضت  بحمايتها.  ويتمتع 
وتعرتف  الدويل  املجتمع  لضغوط  سنوات  بعد  تستسلم  أن 
بجمهورية الصني الشعبية كممثل للبالد يف املنتظم األممي 

مع امتالكها حق "الفيتو".
بعد ذلك واىل حّد اليوم اتبعت واشنطن يف مسألة "تايوان" 
ولو  استعادتها  عزمها  عن  مرة  من  أكثر  بكني  عرّبت  التي 
بالقوة، سياسة "غموض اسرتاتيجي" مراوحة بني اعرتافها 
بـ "صني واحدة" من جهة وتوفري حماية عسكرية بحرية 
الذي  االستنفار  آخرها  كان  أخرى  جهة  من  لتايوان  هائلة 
صاحب زيارة رئيسة مجلس النواب االمريكي نانيس بيلويس 

وتترصف  لبكني.  استفزاز  من  ذلك  مثّل  وما  اليها  األخرية 
واشنطن اعتمادا عىل قانون يجربها عىل مساعدة الجزيرة 
يف الدفاع عن نفسها يف حال نشوب نزاع مسلح مع الصني، 
اىل  تؤدي  قد  التي  الرشوط  امريكا  فيه  تحدد  لم  قانون 
تدخلها مباشة للدفاع عن تايوان. غري أن دانيال السبورغ 
املشهور بمرّسب "أوراق البنتاغون" التي كشف فيها ارسارا 
املخططني  أن  أسابيع  منذ  أكد  وفيتنام  كوربا  حربي  عن 
توجيه رضبات   1958 عام  اقرتحوا  األمريكيني  العسكريني 
نووية للصني الشعبية لحماية تايوان أي قبل تفجري الصني 

أوىل قنابلها النووية بـ 6 سنوات.
التايوانية  الورقة  توّظف  املتحدة  الواليات  أن  الثابت 
انتقاما لرفض الصني التحالف معها ضد االتحاد السوفياتي 
هنري  األسبق  األمريكي  الخارجية  وزير  ذلك  كشف  مثلما 
كيسنجر يف مذكراته حيث اعرتف بأن تنظيم زيارة الرئيس 
األمريكي ريتشارد نيكسون عام 1972 اىل بكني كان محاولة 
تحالف  قيام  واقرتاح  البلدين  بني  العالقة  يف  الجليد  الذابة 
قيامه  صورة  يف  تعتربه  واشنطن  كانت  بينهما  اسرتاتيجي 

جناحا جديدا الحتواء االتحاد السوفياتي.
كابوسا  بروسيا  الصني  عالقات  تطّور  يمثل  واليوم 
كتلة  تكوين  لبنة  يضع  أنه  باعتبار  لواشنطن  اسرتاتيجيا 
أوراسية خارجة عن نطاق الهيمنة االمريكية. وقد صنفت 
"تهديد  كـ  الصني   2021 جوان  يف  املنعقدة  "الناتو"  قمة 

منهجي" يجب التصدي له.
لذلك تسعى واشنطن يف صورة عجزها عن املحافظة عىل 
ريادة بالدها يف العالم اىل تحقيق تعادل مع الصني من أجل 
الذي  يالطا  بمؤتمر  يُذّكر  فيه  النفوذ  ملناطق  جديد  تقسيم 
انعقد اثر نهاية الحرب العاملية الثانية بني الواليات املتحدة 
خالله  واقتسمت  وفرنسا  وبريطانيا  السوفياتي  واالتحاد 

البلدان املذكورة مناطق النفوذ يف املعمورة.
كل  ويسعى  بعضهما  من  الطرفان  يتوّجس  األثناء  يف 
منهما اىل التسلح بوسائل تكنولوجية جديدة المتالك القوة 
فلمن  رابعة.  صناعية  ثورة  عتبة  عىل  العالم  ان  خصوصا 

ستؤول الكلمة األخرية؟
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الثالثاء  يوم  األمريكية  األسهم  مؤشات  سجلت 
سلسلة  لتوقف  حادا،  انخفاضا  الجاري  سبتمرب   13
أيام، وتتكبد أكرب خسارة يف  أربعة  مكاسب استمرت 

يوم واحد منذ أكثر من عامني.
الواليات  يف  التضخم  بيانات  بعد  الهبوط  وجاء 
املتحدة، والتي جاءت أعىل من املتوقع، إذ بلغ املؤش 
تشري  التوقعات  كانت  فيما   8.3% املايض  الشهر 
البورصة  عىل  انعكس  الذي  األمر   8.2% مستوى  إىل 
األمريكية وساهم يف هبوطها، لكن بيانات التضخم لم 

تكن السبب الوحيد.
فقد انخفض التضخم بالواليات املتحدة األمريكية 
ذلك  أن  إال  أوت،  يف   % 8.3 إىل  يف جويلية   % 8.5 من 
حدث فقط من خالل التخفيض الكبري يف سعر الوقود، 
السلع  وسائر  الغذائية  املواد  أسعار  استمرت  حني  يف 
أسعار  تراجعت  الوقت نفسه،  االرتفاع. يف  األخرى يف 
البنزين إىل حد كبري بسبب قرار بايدن بيع ما يقرب من 
مليون برميل من النفط يوميا سحبا من االحتياطيات 
االسرتاتيجية. وعندما تتوقف املبيعات، وتبدأ حكومة 
الواليات املتحدة األمريكية يف تجديد االحتياطيات مرة 
وسيندفع  أخرى،  مرة  البنزين  سعر  سريتفع  أخرى، 

التضخم نحو أعىل.
املتحدة  الواليات  تحاول  ذلك،  إىل  باإلضافة 
العالم،  عىل  الهيمنة  أجل  من  رصاعها  يف  األمريكية، 
إيقاف صادرات الطاقة الروسية، وهو ما سيؤدي إىل 
رفع أسعار النفط، خاصة اعتبارا من ديسمرب، عندما 
يدخل الحظر عىل النفط الرويس حيز التنفيذ. يف الوقت 
نفسه، ال تستطيع الواليات املتحدة االتفاق مع إيران، 
وذلك يؤدي فقط إىل تفاقم الوضع مع نقص محتمل 

يف النفط.
السبب الثاني النهيار سوق األوراق املالية كان نية 
يهدد  والذي  الصني،  عىل  عقوبات  فرض  بايدن  إدارة 
سيزداد  ذلك  وبعد  عاملي،  نطاق  عىل  السلع  بنقص 
وإنما  ضئيلة،  بنسب  فقط  ليس  العاملي  التضخم 

سيتضاعف بعدة مرات.
أن  إدراك  هو  البورصة  النهيار  الثالث  السبب 
االحتياطي  أن  تعني  التضخم،  وقف  عىل  القدرة  عدم 
الفدرايل سوف يستمر يف رفع الفائدة، وهو ما سيؤدي 
الركود  وتعميق  واسع،  نطاق  عىل  املدينني  إفالس  إىل 

االقتصادي.
تجدر اإلشارة هنا إىل ان كل هذه التضحيات تذهب 

سدى ألنها ال تحل املشكلة.
بقوة  الفائدة  سعر  يف  يرفع  الفدرايل  فاالحتياطي 
تكفي لحلحلة أزمة الديون والركود االقتصادي، ولكن 

ليس بالقدر الكايف لوقف التضخم.
أزمة  قاتلة:  أخرى  مشكلة  هناك  ذلك  عىل  عالوة 

امليزانية.
الواليات  ذلك  يف  بما  الغربية،  الدول  جميع  ففي 
املقرض  يتلقاه  الذي  الدخل  يكون  األمريكية،  املتحدة 
أن  أي  التضخم.  من  أقل  الفائدة  عىل  الحصول  بعد 
أمواله.  يخرس  للحكومة،  املال  يقرض  الذي  املقرض، 
سعر  مستوى  فوق  التضخم  مستوى  ارتفع  وكلما 
الفائدة، كلما زادت خسائر املستثمر، وقلت رغبته يف 

اإلقراض.
األمريكية  السندات  عىل  الفائدة  سعر  ارتفع  فقد 
ألجل 10 سنوات 2.7 مرة عىل مدار العام، من 1.295% 
إىل %3.442، وبنفس النسبة زادت نفقات امليزانية عىل 
 .8.3% التضخم  معدل  يبلغ  ذلك،  ومع  الدين.  خدمة 
يعني ذلك أن النظام املايل األمريكي ميت، ولكي يعمل، 

يجب زيادة املعدل 3 مرات عىل األقل!
توقف املستثمرون من القطاع الخاص عن إقراض 
بما  األجنبية،  الحكومات  وبدأت  األمريكية،  الحكومة 
يف ذلك حلفاء الواليات املتحدة، يف تقليل استثماراتها يف 

السندات الحكومية األمريكية.
حكومة  فقدت  االرتفاع،  يف  التضخم  بدأ  أن  وبعد 
األخرى  الغربية  والدول  األمريكية  املتحدة  الواليات 
خالل  من  العامة  امليزانية  عجز  تغطية  عىل  القدرة 

جذب رأس املال الخاص واألجنبي إىل سنداتها.
لكن اآلن، أصبح من املستحيل تغطية عجز امليزانية 
ترسع  النقود  طباعة  ألن  مغطاة،  غري  نقود  بطباعة 

من التضخم، وهو ما تحاول الحكومات محاربته.
طباعة  وقف  محاوالت  خلفية  وعىل  لذلك،  نتيجة 
املتحدة  الواليات  تتجه  املغطاة،  غري  الورقية  النقود 

تدريجيا نحو أزمة امليزانية.
يبلغ العجز املتوقع يف امليزانية األمريكية لهذا العام 
 29% بنسبة  أوت،  يف  العجز،  زاد  تريليون دوالر. وقد 
220 مليار دوالر خالل شهر  171 مليار دوالر إىل  من 
النهائي  العجز  يتجاوز  أن  املمكن  فمن  لهذا  واحد. 

التوقعات.
ورغم أن العجز هذا العام أقل بكثري مما كان عليه 
قبل عام، فإن حكومة الواليات املتحدة األمريكية غري 
ولكن  األصغر.  العجز  هذا  حتى  تغطية  عىل  قادرة 
البنوك التي تمتلك االحتياطي الفدرايل قامت بتجميع 
والتي  الكمي،  التسهيل  فرتة  خالل  احتياطيات 
الخزانة  سندات  لرشاء  تستخدمها  أن  املحتمل  من 
 6 ملدة  كافية  ستكون  احتياطات  وهي  األمريكية، 
اآلن، ستواجه  6 أشهر من  بعد  أنه  أي  تقريبا.  أشهر 
الواليات املتحدة أزمة يف امليزانية، ال يمكن حلها دون 
رفع املعدل فوق التضخم، األمر الذي سيؤدي إىل انهيار 
استئناف  دون  أو  االقتصاد،  وقتل  العاملي  الدين  هرم 
طباعة النقود غري املغطاة، وهو ما سيؤدي إىل ترسيع 

التضخم.
من ناحية أخرى، ال تزال أوروبا مستمرة يف طباعة 
النقود غري املغطاة، لذلك تفوقت أوروبا عىل الواليات 
يهرب  املال  رأس  وأصبح  التضخم،  حيث  من  املتحدة 
فإن  نفسه،  الوقت  يف  يرتاجع.  واألورو  أوروبا،  من 
املتحدة قليال، لكنه ال  الواليات  املال يدعم  تدفق رأس 

يحل املشكلة.
كذلك تدهورت شوط شكات التمويل بشكل حاد، 
بالنظر إىل أن ديونها الضخمة، وتتطلب تدفقا مستمرا 
القديمة.  الديون  تمويل  إلعادة  الجديد  املال  لرأس 
السندات  تصدر  السابق،  يف  الرشكات،  كانت  وبينما 
الفائدة  أسعار  وبسبب  اآلن،  فإنها  أسايس،  بشكل 

السلبية، لم تعد سندات الرشكات مطلوبة.
لقد انخفض حجم سوق سندات الرشكات بنسبة 

%7.5 يف منتصف العام مقارنة بالعام املايض، وأصبح 
للحصول  البنوك  إىل  اللجوء  اآلن  الرشكات  عىل  يتعني 
الحصول  الصعب  من  وأصبح  عادية،  قروض  عىل 
عليها، كما أن سعر الفائدة أعىل، واألهم من هذا وذاك 

أن البنوك تطلب ضمانات.
أسهمها  إعطاء  إىل  مضطرة  الرشكات  وأصبحت 
للبنوك كضمان، وهو ما يخلق خطر االنهيار املرصيف 
ينخفض  فحينما   .2008 عام  يف  حدث  مثلما  العام، 
سوق األوراق املالية، تنخفض قيمة الضمان )السهم(، 
وتطلب البنوك من الرشكات املدينة رفع قيمة الضمان 
كقاعدة  الرشكات،  لكن  عليها.  املتفق  للقيمة  ليصل 
إفالسها،  تشهر  ثم  بذلك  القيام  تستطيع  ال  عامة، 
النظام  ويشّلون  ذلك،  بعد  وبنوكهم  دائنوها  فيفلس 

املايل.
وإذا كان النظام املايل قد بدأ يف االنهيار عام 2008، 
بسبب األزمة يف قطاع قروض الرهن العقاري املشكوك 
اآلن  يعمل  التضخم  فإن   ،)subprime( تحصيلها  يف 
عىل رفع أسعار العقارات، بينما يؤدي ارتفاع أسعار 

الفائدة عىل الرهن العقاري إىل انخفاض املبيعات.
االحتياطي  يقوم  أن  املفرتض  من  كان  البداية،  يف 
الفدرايل بتخفيض التضخم بإجراءين هما رفع سعر 
املطبوعة سابقا  املغطاة  األموال غري  الفائدة وسحب 
من  يتمكن  ال  لكنه  املعدل،  يرفع  أنه  إال  التداول،  من 
بنك  يعد  حيث  بكفاءة،  املتداولة  الدوالرات  سحب 
من  الدوالر  سحب  معدل  بزيادة  الفدرايل  االحتياطي 
سبتمرب  من  بدءا  شهريا  دوالر  مليار   95 إىل  التداول 
بني  دوالر  مليار   47.5 بسحب  وعد  قد  )وكان 
مواكبة  يف  اآلن  حتى  يفشل  لكنه  وسبتمرب(،  جوان 
بعض  قدر  سبتمرب،  بحلول  املوعود.  السحب  معدل 
االقتصاديني الروس أن االحتياطي الفدرايل كان قادرا 
عىل سحب 90 مليار دوالر أقل مما كان مخططا له، 
املالية  األوراق  بيع  أن  حقيقة  بسبب  حدث  ما  وهو 
 MBS )Mortgage-backed املدعومة بالرهن العقاري
وبدء  العقارات  سوق  انهيار  إىل  سيؤدي   )security

أزمة مالية مثل عام 2008.
 ،2008 البنوك املركزية الغربية، يف عام  وإذا كانت 
املرصيف من خالل  النظام  انهيار  منع  تمكنت من  قد 
البدء يف توزيع األموال عىل البنوك كجزء من التسهيل 
الكمي، فإنه يتعني ملنع االنهيار يف الوضع الراهن، وهو 
مستوى أعىل بكثري من الديون واملشاكل طباعة املزيد 
التضخم  تسارع  نحو  تدفع  سوف  التي  األموال،  من 

بشكل هائل.
والواليات  الغرب  أمام  مخرج  هناك  يعد  لم  لذلك 
يمكنهم  فال  الخصوص.  وجه  عىل  األمريكية  املتحدة 
بدونها  الذي  الوقت  يف  النقود،  طباعة  عن  التوقف 
الطباعة  يف  االستمرار  أما  الغرب،  اقتصاد  سينهار 

فسيؤردي اىل االنهيار بسبب التضخم.
يتظاهر االحتياطي الفدرايل بمحاربة التضخم. لكن 
افتعال  أنه حتى  إال  أقل بكثري،  الشأن  بهذا  يفعله  ما 
محاربة التضخم هذا يخلق صدمة لالقتصاد، يف الوقت 
الذي لم يعد للواليات املتحدة األمريكية أي مخرج من 

هذا الوضع.

أي ر

النظام املايل األمريكي مّيت وليس لواشنطن وال فرصة 
للتغلب عىل التضّخم

 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(
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صفحة

تاريخ وآثار

أبواب تروي حكاياتها :

بقلم : 
د. زهير بن يوسف

سينما

مخرج متمّرد 
يغادرنا

السينمائي الفرنسي 
السويسري جان لوك غودار :

بقلم : محد عبيدو

مثقفون يتحدثون عن رؤية
حياة قطاط القرمازي
للثقافة وللمثقفين:

وزارة ُمفَلسة 
ووزيرة برتبة 

موظفة تكّلف 
وتعفي بجّرة 

قلم..

حكاية
باب »مقطوع 

من شجرة«
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مثقفون يتحدثون عن رؤية حياة قطاط 
القرمازي للثقافة وللمثقفين :

وزارة ُمفَلسة ووزيرة 
برتبة موظفة تكّلف 

وتعفي بجّرة قلم..

إن ما يثري الغموض حول هذه املسألة هو عدم 
ذكر األسباب املباشة التي جعلت الوزيرة تميض 

عىل إعفائهم دون تنزيل األسباب عىل الصفحة 
اإلشاعات  يجعل  مما  للوزارة  الرسمية 
والتأويالت مفتوحة وهو ما قد ييسء للوزارة 
وملؤسساتها وإطاراتها.  بل واالنكى من ذلك أن 

املعفيني التزموا الصمت وقبلوا بهذه االعفاءات 
الرد بل هناك منهم من قال "كان يحّطوني  دون 

الوزيرة عىل حق يف  !! فهل هذه  نخدم"  بالليل  عساس 
ما أتت؟ وان كانت كذلك، صاحبة رؤية واضحة وحكيمة 
يف ادارة شؤون وزارتها فلماذا تقّدمت باستقالتها لرئيس 
سيخلفها  ومن  املنقيض؟  جويلية   25 قبيل  الجمهورية 

طيلة االشهر الثالث املتبقية؟

أسرع إعفاءات في تاريخ الوزارة

الثقافية  الشؤون  وزيرة  ان  الخاصة  معلوماتنا  تشري 
حياة قطاط القرمازي أعفت إطارات بعد أقل من أسبوع 
عىل تكليفهم بمهام صلب الوزارة ومؤسساتها عىل غرار 
التعاون  بإدارة  تكليفه  تم  الذي  طرشونة  الدين  سيف 
املرسحي  وكذلك  الربق  رسعة  يف  إعفاءه  وقع  ثم  الدويل 
معز العاشوري وهو إطار بالوزارة قد تم تكليفه بتسيري 

الوطني ثم وقع إعفاؤه بعد اسبوع من  مؤسسة املرسح 
إعفاء  وقع  آخرا  وليس  ثم  بعهدته  املناطة  املهام  توليه 
تعيينه  من  اسبوع  بعد  نرصي  سامي  املرسحي  الدكتور 
مدير مركز اإلتصال الثقايف لتصبح بذلك الوزيرة قد أدركت 
التكليف  بني  الزمنية  املسافة  تقليص  يف  القيايس  الرقم 

واإلعفاء.
ولنئ أثارت طريقة اإلعفاء استغراب البعض ملا تحمل 
من إهانة لإلطارات وإحباط عزائمهم وريبة يف نفوسهم 
ونفوس زمالئهم إال أننا ودون الخوض يف األسباب املباشة 
وغري املباشة التي أدت إىل إعفائهم يمكن لنا أن نتساءل 
عن اإلجراءات املتبعة الختيار اإلطارات الذين يقع تكليفهم 

بمهام أو تعيينهم عىل رأس مؤسسات تابعة للوزارة:
إىل  بالنظر  التعيني  أو  للتكليف  املرتشح  اختيار  يتم  أال 

ملفه املهني وإنجازاته اإلدارية والفنية؟

املرتشحني  من  مجموعة  من  املرتشح  إختيار  يتم  أال 
التي  املهمة  يف  برامجهم  إىل  الوزيرة  تتطلع  ان  ويمكن 

سيكلف أحدهم عنها..
الثقات يف  أهل اإلختصاص وأصحاب  يتم إستشارة  أال 
تكليفه  قبل  مؤسسة  بتسيري  أو  بالوزارة  ملهمة  املرتشح 

رسميا من قبل الوزيرة؟
ولنفرتض أن جميع هذه اإلجراءات قد تم إتباعها قبل 

التكليف فلماذا وقع إعفاؤهم إذن؟
هل يمكن أن نجزم بأن كل هذه اإلعفاءات التي أمضت 

عليها الوزيرة هي منطقية وصحية؟
الشؤون  وزيرة  قرارات  أن  "يبدو  املعفيني  أحد  يقول 
الثقافية يف التكليفات واإلعفاءات كانت تحتكم إىل األقوال 
واإلشاعات التي ترد عىل ألسنة بعض املقربني لها أو عرب 
لضغوط  خاضعة  قرارات  هي  ربما  أو  اب  واتس  رسائل 
منظومة  تثبيت  إىل  تسعى  معينة  لوبيات  من  خارجية 
عدد  أقّر  حينما  خاصة  ومؤسساتها  بالوزارة  مصالحهم 
من املوظفني والنقابيني  أن بعض  الذين وقع إعفاؤهم 
غرار  عىل  بالكفاءة  لهم  املشهود  اإلطارات  من  هم 
يوسف االشخم الذي كان مكلفا باملؤسسة الوطنية 
لتنمية املهرجانات وسيماء صمود التي كانت عىل 
رأس مؤسسة النجمة الزهراء علما أن مدة تكليفها 
شهر  خالل  ستنتهي  كانت  الفضاء  هذا  بإدارة 

مارس املقبل .

عواطف البلدي
الثقافية  الشؤون  بوزارة  األخيرة  اإلعفاءات  هستيريا  أثارت 
حول  الغموض  نتيجة  إجابة  لها  نجد  لم  التي  التساؤالت  عديد 
ما يجري بأروقة الوزارة خاصة وأن اإلطارات الذين تم إعفاؤهم 
من مهامهم قد تم تكليفهم من نفس الوزيرة التي تراجعت عن 
العمل  هذا  ومؤسساتها.  الوزارة  صلب  بمسؤوليات  تكليفهم 
عن  نتساءل  جعلنا  والتكليف  االعفاء  بين  المتسارع  االداري 
مهام الوزيرة االهم واالشمل .. هل االدارة ام الثقافة ام االثنين 

معا؟..
وطرح  والتكليفات  االعفاءات  ملف  فتح  المغاربي"  "الشارع 
ورؤية  مشروعا  قطاط  حياة  الثقافة  وزيرة  تحمل  هل  سؤال 
ثقافيتين أم أنها مجرد موظفة محدودة الصالحيات تأتمر بأوامر 

القصر  وال تملك اال ان تكّلف وتعفي في وقت وجيز ؟ 

ملف األسبوع

الشاعر المنصف المزغني :
ما هي خبرتها في الوظيفة الثقافية االدارية الوطنية، وهي أكثر 

من صعبة ومعقدة ؟ هل تستطيع هذه السيدة ان تعرف هموم 
وشواغل دور الثقافة في ريفنا التونسي، والمكتبات العمومية، 

والمهرجانات المحلية، والجهوية والوطنية والدولية ؟

 الكاتب عيسى الجابلي :
ال أنتظر شيئا من هذه الوزيرة وال ممن سيأتي بعدها، فهم 

ينتمون إلى وزارة مفلسة تنُقد المبدعين 127 دينارا و500 
مليم عن نشاط "ثقافي" يصرف لهم بعد عام إن صرف! 
وزارة ال ترد على بريد إلكتروني يرسله مثقف ما، وزارة ال 

تستقبل في مكاتبها إال الراضين بها والمسبحين باسمها
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27 نقلة وإعفاء في سنة ونْيف

التغيريات والنَُقل واالعفاءات التي حدثت يف عهدة هذه 
الوزيرة قال عنها كاتب عام الجامعة العامة للثقافة مفتاح 
ونايس "التغيريات طالت 18 مندوبية ثقافة و9 مؤسسات 
عمومية اذا اعتربنا مركز االتصال الثقايف مؤسسة عمومية 
يف حني بلغت حركة االعفاءات بني 10 و 15 باملئة تقريبا 
من هذه التغيريات والنقل" متابعا " النقابة تدخلت بهدف 
املحافظة عىل املوظفني وعىل امتيازاتهم .. فمن اخفق يف 
مهامه تُوكل له مهمة اقل واما من تعلقت به شبهة فساد 

فتُتخذ ضده االجراءات التأديبية والقانونية".
لهم   مشهود  أشخاص  الوزيرة  أعفت   " ونايس  وتابع 
الدرغايش"  وسليم  لشخم  يوسف  غرار  عىل  بالكفاءة 
الثقايف عن  املندوب  مذكرا ان " شملت االعفاءات كل من 
البطالة  عىل  احيل  الذي  بوراوي  نجيب  القريوان  جهة 
قفصة  مندوب  اعفت  كما  اشهر  سبعة  منذ  القرسية 
حسني االحول ومديري 9 مؤسسات عمومية ذات صبغات 

ادارية وتجارية وصناعية".
درويش  هشام  من  كل  الوزيرة  اعفت  فقد  وللتذكري 
بعد تكليفه بادارة املركز الوطني لالتصال الثقايف ويوسف 
خطة  ومن  واملهرجانات  التظاهرات  ادارة  من  االشخم 
مستشار لدى الوزيرة وأيضا الجامعية سيماء صمود من 
إدارة املرسح  العاشوري من  الزهراء ومعز  النجمة  مركز 
الوطني وسامي النرصي من ادارة مركز االتصال الثقايف".
الذي  الساحيل  حسام  املرسحي  ان  الونايس  وأكد   
ايضا كان يشتغل تقنيا ولم يكن مديرا  الحاقه هو  أُنهي 
الدويل  الثقايف  املركز  مدير  ان  اىل  الفتا  عمومية  بمؤسسة 
الثقافة"  وزيرة  وليست  الحاقه  ألغى  من  هو  للحمامات 
السينما  ملركز  العام  الكاتب  اعفاء  تم  كذلك  متابعا" 
بن  لسعد  الرواية  بيت  ومدير  الدرغايش  سليم  والصورة 
الفنون  إدارة  بتسيري  املكلفة  الجديدي،  ورابعة  حسني 

التشكيلية ".
كاتب عام جامعة الثقافة اكد ان اغلب املعفيني تعّرضوا 
اىل الهرسلة عىل غرار كاتب عام  مركز السينما والصورة 
سليم الدرغايش" قائال "سبب اعفائه مضحك ألنه لم يجرم 
ولم يخطئ عندما توىل ادارة مهرجان منارات الن القانون 
يسمح بذلك والن اغلب الكتاب العامني الذين اشفوا عىل 
املهرجانات هم يف االصل كتابا عامني ملؤسسات عمومية 

نظمت هذه املهرجانات واغلبهم تقاضوا اجرا عىل ذلك" .
ملعرفة  املعفيني  من  بعدد  اتصل  املغاربي"  "الشارع 
اما  ذلك  يعود  وقد  الصمت  لزموا  انهم  اال  اعفائهم  سبب 
السباب قانونية ووظيفية او خوفا من ردود فعل الوزيرة 
التي حذرتهم كتابيا عند تعيينها من االدالء بالترصيحات 
رفضوا  ممن  فقط  واحد  اليها..  العودة  قبل  اإلعالمية 
قراءتي  ولكن  السبب  اعرف  ال   " قال  اإلجابة عن سؤالنا 
لهذا االعفاء كانت شخصية وذات معنى تاريخي ولكنني 
انا موظف منضبط فحتى لو تم تكليفي بالعمل كحارس 
عن  مسؤول  ألنني  راتبي  اتقاىض  ان  املهم  سأعمل  لييل 

عائلة ال تعليق يل.. وين يحّطوني نخدم". 
من  حالة  وّلدت  والنقل  اإلعفاءات  من  الهسترييا  هذه 
الفوىض يف صفوف املوظفني الذين اصبحوا يخشون تكليفا 
الوزارة  سري  عىل  يؤثر  قد  الذي  االمر  بعده،  اعفاء  يحجب 
بني  مشرتك  فعل  وهو  عامة  الثقايف  الفعل  وعىل  خاصة 

لعدد  بالسؤال  توجهنا  لذلك  آن...  يف  واملثقفني  الوزارة 
للثقافة  الحالية  الوزيرة  رؤية  حول  املثقفني  من 

واملثقفني فكانت ردودهم محبطة وفاقدة لالمل 
بال  ووزيرة  بوصلة  وبال  رؤية  بال  وزارة  يف 

مرشوع.

وزيرة الالمشروع

احد  ال   " فقال  معروف  لكاتب  بالسؤال  توجهنا 
من وزراء الثقافة السابقني وال الوزيرة الحالية لديهم رؤية 
اىل  داعيا  روحها"...  عىل  موظفة  الوزيرة  وهذه   .. ثقافية 

غلق الوزارة
علما ان الدعوة اللغاء وزارة الثقافة لم تكن جديدة فقد 
دعا اليها من قبله املرسحي توفيق الجبايل يف حوار سابق 

لـ"الشارع املغاربي".
اما الشاعر املنصف املزغني فقد قال يف معرض حديثه 
أهل  عموم  يعرفه  ما  سوى  الوزيرة،  هذه  عن  اعرف  ال   "
مؤتمرات  يف  وتشارك  بحوثا  تقدم  كانت  وهي  الثقافة، 
للرتبية  العربية  املنظمة  ويف  االكاديمي،  اختصاصها  يف 
املزغني  وطرح  باحثة".  انها  اعرف  والعلوم..  والثقافة 
جملة من األسئلة عّلها تنري درب الوزيرة يف توجيه 
بوصلتها من قبيل " ما هي خربتها يف الوظيفة 
من  أكثر  وهي  الوطنية،  االدارية  الثقافية 
صعبة ومعقدة ؟ هل تستطيع هذه السيدة ان 
الثقافة يف ريفنا  تعرف هموم ومشاغل دور 
واملهرجانات  العمومية،  واملكتبات  التونيس، 

املحلية، والجهوية والوطنية والدولية ؟ 
ليست  املثال  سبيل  عىل  فاملهرجانات 

مهرجانات الواجهة ) قرطاج، والحمامات ( 
وما هي مشاكل  وقضايا الكتاب والتأليف االبداعي يف 

تونس ؟ 

والسينمائي،  املرسحي،  واإلخراج   التأليف  قضايا  ما 
واإلنتاج والتوزيع ؟  

الوزيرة  تريد  التي  الثقافية  الخطط  هي  "ما  وتابع 
مستشاروها  هم  من  ؟  مقرتحاتها  هي  وما  ؟  تنفيذها 
أي  الترشيفاتي،  باملعنى  كوزيرة  نفسها  تعامل  أنها  أم  ؟ 
وزارة  ميزانية  توزيع  يف  تتحكم  وطنية  إدارية،  موظفة 
الثقافة حسب رؤية  او مزاج خاص  ؟ " قائال "الحقيقة لم 
اعد ارى يف وزرائنا ووزيراتنا غري موظفني، بال روح جديدة، 
وبال برنامج هم يديرون الشؤون، كإداريني . ما عالقاتهم 
بأهل اإلبداع ؟ هل يستشريونهم، حتى يعرفوا مشاكل كل 

قطاع ثقايف؟".
نظر  يف  الوزاري،  العمل  صار  لقد   " املزغني  وأردف 
وامتيازات،  وترشيفات،  بامتيازات،  مربوطا  البعض، 
تداول  بعد  ولكن،   ،،، اجتماعية  وجاهة  واكتساب  تقاعد  
النظر عن حنس  الثقافة ) برصف  الوزراء  عىل  كثري من 

يمكن  "كيف  خّداجة  بو  سالم  الجامعي  قال 
تقييم. عمل وزيرة الثقافة بعد سنة عىل تعيينها 

للثقافة  الوزيرة  رؤية  هي  وما  منصبها؟  يف 
واملثقفني؟" مجيبا "لتناول مثل هذا السؤال 
هي  الثقافة  وزيرة  بأن  التذكري  الواجب  من 
وزيرة يف حكومة تقودها رئاسة الجمهورية 
احد. ومن  وتتحكم فيها وهذا ال يخفى عىل 

رؤية  عن  الحديث  الحالة  هذه  يف  الصعب 
فردية لهذا الوزير أو ذاك بحكم خضوع الوزراء 

الوزيرة  رؤية  عن  الحديث  يرتبط  لذلك  للرئاسة. 
ان  الصعب  ومن  لهما.  الرئاسة  برؤية  واملثقفني  للثقافة 
إذ  عموما.  واملثقفني  الثقافة  من  الرئاسة  موقف  نحدد 
كاشفا  الثقافية  املسالة  يف  يتحدث  الرئيس  نسمع   لم 
يف  الثقايف  الفعل  عن  يتحدث  نسمعه  ولم  لها.  رؤيته  عن 
املجتمع.ويف غياب سياسة ثقافية واضحة املعالم ال يمكن 

لوزيرة الثقافة أن تتحرك بحرية واريحية". 
وتابع "حاولت الوزيرة تغيري املسؤولني يف الوزارة وقد 
اقترص األمر عىل تكاليف لم ترتق إىل مستوى التسميات . 
تسميته  تمت  كمن  ليس  املكلف  املسؤول  أن  املعلوم  ومن 
فعال وترصفا. وال ندري ملاذا بقيت االمور يف  هذه الوزارة  

يف حدود التكليف. من ناحية اخرى الحظنا يف هذه 
الصائفة. عودة الفتة للمهرجانات التي كانت 
الواليات  مراكز  عىل  تقترص  لم   ( شاملة 
نجاحا  وحققت  املعتمديات(  شملت  بل 
محمودا. وبغض النظر عن تقييم محتوى 
فإن  عليها  والحكم  الثقافية  العروض 
العودة بعد ازمة كورونا تبقى إنجازا يثمن 
يجب  ال  النجاح  هذا  لكن  الثقافة.  لوزارة 
وهي  تداركها  الواجب  من  نقائص  يخفى  ان 
من  تعاني  ثقافية  قطاعات  بعدة  تتصل  نقائص 
تراجعت  التي  السينما  أو  الرتاث  قطاع  مثل  جمة  مشاكل 
بسبب ضعف التمويل الحكومي. إضافة إىل قطاعات أخرى 

مثل املوسيقى واملرسح ودعم النرش والكتاب".
هذه  كل  الوزيرة  تحميل  يمكن  "ال  خداجة  بو  وختم 
تعاني  حكم   منظومة   من  جزء  فهي  وحدها  النقائص 
يكون  ال  أن  ونرجو  احد  عىل  تخفى  ال  مالية  مشاكل  من 
الرتاجع املذكور نتيجة سياسة وإنما نتيجة ظروف طارئة 
زائلة. نرجو يف بالد تحاول اإلقالع  من جديد إيالء الثقافة 
فاعلني  باعتبارهم  بهم  تليق  مكانة  الحقيقيني  واملثقفني 
السيايس  الرتف  باب  أنه من  نرى  املجتمع. وال  مؤثرين يف 

الجامعي سالم بوخداجة : 
في غياب سياسة ثقافية واضحة المعالم
ال يمكن لوزيرة الثقافة أن تتحرك بحّرية

ملف األسبوع

الروائي نبيل قديش :
"مّرت سنة ونصف تقريباً 

على تعيين  حياة قطاط 
على رأس وزارة 

الثقافة ولم نَر شيئاً 
يستحّق الذكر حقيقة 

يجعلنا نقّر بأّن المشهد 
الثقافي البائس في تونس 

ال يتحّسن

الكاتب سفيان رجب :

يمكنني اآلن أن ألّخص البرنامج 
الثقافي لوزارة الثقافة 

التونسية: شهر التراث وهو 
عبارة عن كرنفاالت رثة 
تُستعرض فيها الجّبة 

والفوطة والبلوزة 
وتؤكل فيها البسيسة 
والكسكسي والعصيدة. 
ثّم مهرجان قرطاج والذي 

يمكن تلخيصه في لطفي 
بوشناق وشاربه العثماني 

وجّبته التي تتبّدل ألوانها بتغّير 
ألوان سدنة الحظيرة
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الثقايف  الوزير  يف  ارى  أعد  لم   ) انثى  ام  كان  ذكرا  الوزير، 
حكومة  يف  بارز  منصب  صاحب  انه  خاصة  رؤية  صاحب 
مؤقتة، وهذا جعل منصب الوزير  بال مرشوع ثقايف وطني 
او عميق ،،،)، كما كان عليه الحال ايام الشاذيل القليبي او 
انعكاس  نراه من  ما  ( وكل هذا بسبب  بن سالمة  البشري 
سيايس، رسيع التحول يف تونس، بفعل نظام املحاصصات 

طرحه  الواجب  السؤال  لعل   " متسائال   ." والرتضيات 
وتوزيع  وحظوظها  الثقافة  ستظل  هل   : هو 

ميزانيتها  مرتهنة  بما يريد هذا الوزير او هذه 
الوزيرة  وربما صار من املرشوع أن نسأل:   هل 
وزير الثقافة ) او وزيرتها ( قادر عىل االدارة 
حلم  من  الثقافية  االدارة  تعنيه  بما  الثقافية، 
وارادة، وتمويل ؟ أم لم يعد للوزير الثقايف من 

تقاعد  الوزاري وتأمني  االداري  الدوام  دور غري 
مريح ؟  

الوزير  هل   : تقدم  ملا  "اعتبارا  متسائال  وختم 
اداري  لتخطيط  منفذ  ام هو مجرد  هو صاحب مرشوع، 
مضيفا  ؟"  واالبداع  االبتكار  عن  وبعيد  متوارث،  سابق، 

"سلمت عيلّ يوم تسليمي جائزة من إمارة الشارقة 
يف تونس، يف مدينة الثقافة منذ شهور ،،، هذا 

الوزير  .ان  الوزيرة  بيني وبني  دار  ما  كل 
الجيد بمستشاريه، من املتقاعدين الذين 
ولهم  االدارية،  طموحاتهم  من  شبعوا 
وحّدة  كفاءة  مع  صادقة  وطنية  روح 
ال  وثقافية  وطنية  روح  ثمة  بصرية... 

القضية    ،،، ان توجد  بّد  ان تعود، وال  بد 
فهم  االشخاص  اما   ،،، الروح  هذه  يف 

،، االن، نحن يف  ،،، وقد يقل حماسهم،  يتقاعدون 
رحلة البحث عن الروح الثقافية الطموحة ذات القدرة عىل 
الخيال واالنجاز معا روح ، الروح املبدعة يف االدارة الثقافية 
موجودة يف كل جيل ،،، والروح غري مرتبطة بسن شباب او 
وهناك   ،، ،،،وابداعا  نشاطا  يتقدون  شيوخ  هناك  شيوخ، 
شباب يموتون من فرط التواكل والتكاسل واللقمة الباردة 

."...

موظفة متكّلسة

يقول الكاتب عيىس الجابيل يف رده عىل سؤال "اية رؤية 
ثقافية للوزيرة الحالية "يف الحقيقة ال أنتظر من أي وزير 
موظف  هو  بلد.  أي  يف  أو  بلدي  يف  الثقافة  وضع  يغري  أن 
متكلس ضمن قوالب إدارية بالية ال يمكنه الخروج عنها، 
ومشدود بسالسل من حديد إىل حكومة مكبلة هي األخرى 
بسالسلها الخاصة". مضيفا "أما عن الوزيرة الحالية فلم 
ما  فواصلت  الخاصة  بأجندتها  جاءت  القاعدة.  عن  تشذ 
ومآدب  مهرجانات  من  تنظيمه  عىل  الثقافة  وزارة  دأبت 
القطاعات  احتقار  وواصلت  زردة(،  )جمع  ثقافية  وزرد 
التي احتقرتها الحكومات التي سبقتها ومنها قطاع الِكتاب 
والُكتاب. كل ما يف األمر أنها تخلصت من موظفني ليسوا 
من شيعتها وعينت موظفني من شيعتها مثلما فعل محمد 
زين العابدين سابقا. كل وزير يأتي ومعه زبانيته الخاصة 

رئيس اتحاد الناشرين محمد رياض بن عبد الرزاق :
ال يمكننا الحديث عن رؤية واضحة وحقيقية للوزيرة الحالية

الحالية -وال ملن سبقها-، فهي  الثقافية  الشؤون  لوزيرة  نتحّدث عن رؤية واضحة وحقيقية  أن  يمكن  لألسف، ال 
املتعاقبون عىل  للكتاب  العاّمون  للكتاب، واملديرون  العاّمة  اإلدارة  النرش من  كغريها، تستقي معلوماتها حول قطاع 
الكايف لتشكيل رؤية حقيقية واضحة، ولذا  الوقت  هذا املنصب يف السنوات األخرية لم يتسّن لهم هم أنفسهم 
فهم يستقون معلوماتهم من إدارة اآلداب التي تتميز باستقرار إدارتها. ولكن لألسف إدارة اآلداب ال تقّدم 
لهم وال للوزراء، إالّ صورة مغلوطة تربز أّن واقع النرش مستقّر وأّن اإلدارة قائمة بواجب الدعم الرضورّي، 
الناشون عن ارتباطهم بالدولة فيعّولوا عىل أنفسهم يف خلق  وليس هنالك من مشاكل سوى أن يتخىّل 
أسواق جديدة ويصنعوا قّراء جددا حتى يتوّقفوا عن التمّعش من هذا الدعم. ومن هنا يتّم اختالق أزمات 
متواصلة مع املهنيني، تتعاىل فيها اإلدارة عن تحّمل مسؤوليتها يف تعميم الكتاب التونيس عىل كافة مناطق 
من  وغريها  الجهوية  املعارض  وعرب  العمومية  مكتباتها  شبكة  عرب  أقصاها،  إىل  أدناها  من  الجمهورية 
واليات  نصف  من  أكثر  يف  يفتقرون  الذين  املواطنني  من  التونيس  الكتاب  وتقريب  املطالعة  تعميم  وسائل 

الجمهورية إىل مكتبات تبيع الكتب الثقافية.

يعينهم متى شاء ويعزل آخرين بال أسباب واضحة، وهذه 
يف الحقيقة سنة حميدة دأب عليها الوزراء، وتقليد راسخ 

وعرف مشهور لذلك لم أنتظر منها غري هذا".
وتابع "أما ما هو أعمق من كل ما سبق فهو نظرتنا 
نحن املثقفني إىل الثقافة، فهناك نظرتان: ينتظر أصحاب 
بالثقافة،  ترتقي  أن  الوزارة  أو  الدولة  من  األوىل  النظرة 
وهؤالء طماعون وسمارسة يتمعشون من مالليم الدعم 

ما  زمن  يف  منهم  كنت  وربما  وجدت،  إن 
ولكنني  الثقافة.  بميدان  عهدي  أول  يف 

يكون  ال  الوزير  أن  اكتشفت  ما  رسيعا 
يمكنه  ال  منه  أعنف  آللة  تابعا  إال 
يغري  أن  منه  أنتظر  وال  عنها،  الخروج 
للدولة  الثقافة شيئا، فاإلبداع مضاد  يف 

إبداع ألنه  وسياساتها وبرامجها. اإلبداع 
لعب خارج مربعها وضده. ولذلك هو إبداع. 

أما ما يحصد تصفيق الدولة فليس سوى إبداع 
تحصيله  يمكنه  ما  وأقىص  األخالق  طيب  مسالم  مدّجن 
ال  "لذلك  بالقول  مستدركا  السرية.  حسن  يف  شهادة  هو 
أنتظر شيئا من هذه الوزيرة وال ممن سيأتي بعدها، فهم 
ينتمون إىل وزارة مفلسة تنُقد املبدعني 127 دينارا و500 
مليم عن نشاط "ثقايف" يرصف لهم بعد عام إن رصف! 
وزارة ال ترد عىل بريد إلكرتوني يرسله مثقف ما، وزارة ال 
تستقبل يف مكاتبها إال الراضني بها واملسبحني باسمها!" 
وزيرة  الحلم  يف  ولو  مرة  رأيت  "هل  الجابيل  وتساءل 
الثقافة تستدعي مثقفا غاضبا يكتب منتقدا سياساتها 
مثال؟! طبعا ال. ينبغي أن تقدم فروض الوالء والطاعة كي 
تحظى بمقابلة السيدة الوزيرة. أنا غاضب من هذا 
البلد ولست حال بهذا البلد فأعفيني من شؤون 

هذا البلد".
ومن جهته قال الكاتب سفيان رجب "ال 
الالحق  وال  الّسابق  الوزير  وال  الوزيرة  هذه 
قادرون عىل فعل يشء للثقافة التونسية، ألّن 
املسألة أبعد من مهّمة وزير. نحن اآلن نعيش 
تتحّول  الحالة  هذه  ويف  الالمرشوع،  مرحلة 
تتحّول  لم  إذا  غري.  ال  استعراض  مجّرد  إىل  الثّقافة 

الثقافة إىل مسألة حيويّة كالّصحة والتعليم واالقتصاد.. 
فلن يتغرّي حالها أبدا". مضيفا "علينا أن نعي أّن الثقافة 
هي أساس كّل مرشوع حضاري، وبغيابها تتحّول الّدولة 
إىل مجّرد حظرية برشية، ال نتحّدث فيها سوى عن نسب 
والخروج  الدخول  وتنظيم  الديمغرايف،  والنمّو  اإلنتاج 
مجّرد  إىل  فتتحّول  فيها  الثقافة  أّما  الحظرية،  تلك  داخل 
كرنفاالت لتسلية القطيع. وهذا حالنا مع األسف. أصبحنا 
الفكرّي  الجديد بسبب كسلنا وجمودنا  العالم  عاهة عىل 
ورفضنا لكّل الحركات الثوريّة والتنويريّة". وخلص رجب 
بالقول "يمكنني اآلن أن ألّخص لك الربنامج الثقايف لوزارة 
الثقافة التونسية: شهر الرتاث وهو عبارة عن كرنفاالت 
رثة تُستعرض فيها الجبّة والفوطة والبلوزة وتؤكل فيها 
قرطاج  مهرجان  ثّم  والعصيدة.  والكسكيس  البسيسة 
والذي يمكن تلخيصه يف لطفي بوشناق وشاربه العثماني 

وجبّته التي تتبّدل ألوانها بتغرّي ألوان سدنة الحظرية، ثّم 
بوجه  العالم  أمام  للظهور  الثقايف  الغسيل  مارطون  يبدأ 

املتحرّض املتنّور. ثّم يحّل العام الجديد عىل الحظرية".
اما الروائي نبيل قديش فقال "مّرت سنة ونصف تقريباً 
الثقافة  وزارة  رأس  عىل  قطاط  حياة  السيّدة  تعيني  عىل 
ولم نَر شيئاً يستحّق الذكر حقيقة يجعلنا نقّر بأّن املشهد 
الثقايف البائس يف تونس يتحّسن أو يتحّرك أقّله. وحتّى ال 
نتجنّى عىل املرأة ونحّملها ما ال طاقة لها بحمله سنقول 
لم تفعل سوى محاوالت رمي حصوات صغرية غري  أنّها 
قادرة عىل تحريك بركة املياه اآلسنة والراكدة، فهي ولجت 
الوزارة من غري رؤى واضحة واسرتاتيجية قابلة للتطبيق، 
أن  ينبغي  كان  لوزارة  ميزانيّة محرتمة  وخاّصة من غري 
تكون وزارة سياديّة تُخّصص لها املليارات" مضيفا "عن 
نفيس كمثّقف وكاتب باألساس عّلقت آماالً كثرية وحلمت 
عىل  الكاتب  تساعد  آليات  إيجاد  عرب  النرش  واقع  بتغيري 
ذات  جوائز  ورصد  النرش،  يف  حقوقه  حماية  عرب  اإلبداع 
أهميّة تحّفزه عىل اإلبداع، لكن يبدو وإىل حّد هذه الساعة 
أّن الوزيرة وبطانتها كغريهم من السلف الصالح تهّمهم 
أحياناً  إنّهم  بل  للمثقفني،  يأبهون  وال  الوزارة وكراسيّها 

ملف األسبوع

الكاتب المولدي ضو :
"ال أتابع أخبار الوزيرة وال 

أعرف عنها وال عن وزارتها 
شيئا مهّما. ال مكان للكتاب 

والكاتب في قاموس هذه 
الوزارة.."

الكاتبة كريمة العباسي :
انا من جربة وباختصار شديد 
ليس هناك اي منبر يعنى 

بالثقافة او المثقفين 
والوزيرة ليست في حاجة 

لتصاريح اعرف مسبقا أنها 
لن تهتم بها

 الروائي شفيق طارقي :
مسألة التعيينات واإلعفاءات  

تخضع لعوامل كثيرة ولكن 
الكفاءة هي العنصر 

المغيب عن المعادلة. 
هناك جيل من المبدعين 
ممن تتوفر فيهم سمات 
الوزير القادر على االتيان 

بما هو جديد 
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لتنحية  واملظلمة  املغلقة  الغرف  يف  الخيانات  يفتعلون 
املثقّفني الحقيقنّي من طريقهم من أجل بلوغ مآربهم كما 

فعلوا مع مدير بيت الرواية السابق األسعد بن حسني". 
قليلة  بعبارات  اكتفى  فقد  ضو  املولدي  الكاتب  أما 
عن  وال  عنها  أعرف  وال  الوزيرة  أخبار  أتابع  "ال  قائال 
وزارتها شيئا مهّما. آخر ما وردني منها رسالة تقدير 

شكرت  صالح،  الّطيب  بجائزة  فوزي  خالل  بإمضائها 
إثرها مندوب الثقافة دون أن أذكر شيئا متعّلقا بها، لعلمي 

بأن ال مكان للكتاب والكاتب يف قاموس هذه الوزارة..".
جربة  من  "انا  العبايس  كريمة  الكاتبة  قالت  بينما   
او  بالثقافة  يعنى  منرب  اي  هناك  ليس  شديد  وباختصار 
املثقفني والوزيرة ليست يف حاجة لتصاريح اعرف مسبقا 

أنها لن تهتم بنا".

خذلتنا وخذل المثقفون انفسهم

ال  البسيط  تقديري  "يف  طارقي  شفيق  الروائي  يقول 
تنفصل أحوال الثقافة عن غريها من املجاالت، ألننا نعيش 
الغالبة عىل  األزمة يف اعتى تمظهراتها، بما يجعل السمة 
ال  سيايس  وضع  يف  اإلضافة  وعدم  الرتدي  هي  مجال  كل 

كان  لقد  خانق.  اقتصادي  وضع  ويف  يهدأ  يكاد 
الثقافة  تضطلع  أن  الثورة  بدايات  منذ  األمل 

التغيري  يف  تسهم  وان  الحقيقية  بأدوارها 
الجديد.  باإلنسان  والتبشري  التوعية  ويف 
انفسهم  املثقفون  وخذل  خذلتنا  ولكنها 
فلم يقتنصوا اللحظة اال بمنطق االنتهازية 

الثقافة هي  أن وزارة  الجلود. وبما  وتبديل 
املؤسسة املرشفة عىل ما هو ثقايف، فقد كان 

تصوغ  وأن  عاداتها،  من  تغري  أن  منها  منتظرا 
الثقايف برؤية مغايرة وأن  الشأن  منواال جديدا يف سياسة 
األسباب  له  يجد  لم  ذلك  ولكّن  وللكفاءة،  للجودة  تنترص 
واالدوات ألن التعيينات عىل رأس الوزارة لم تكن يف حجم 
واملجاملة،  املحاباة  عىل  يقوم  فاغلبها  التاريخية  اللحظة 
التفكري  عناء  أنفسهم  يكلفون  ال  فالساسة  واالرتجال، 
متى تعلق األمر بوزارة الثقافة، ألنهم  ال يؤمنون بالثقافة 
وال باملثقف. وبخصوص الوزيرة الحالية فاألمر ال يختلف 
عمن سبقها ألن جزءا من الخلل ال يتعلق بشخص الوزير 
الوزارة  صلب  اإلداري  بالطاقم  بل  وبرامجه  وبتطلعاته 
تغيريها  يف  يجتهدوا  لم  التي  وبقوانينها  ومندوبياتها 
وأكثر  سنة  ينتظر  املثقف  تجعل  التي  الوزارة  وبميزانية 

لنيل مستحقاته املالية. ال أرى اإلشكال يف الوزيرة ولكن يف 
سياسة دولة برمتها. مسألة التعيينات واإلعفاءات مسألة 
املغيب  العنرص  هي  الكفاءة  ولكن  كثرية  لعوامل  تخضع 
فيهم  تتوفر  ممن  املبدعني  من  جيل  هناك  املعادلة.  عن 
سمات الوزير القادر عىل االتيان بما هو جديد ولكن هؤالء 
املقتدرين ال يلتفت إليهم ألن من سيقرتح أو يكشف عن 
جواهرهم ال يرى إال  أمثاله من املحنطني الذين ال يعنيهم 
غري املنصب والبذلة االنيقة. لست محيطا بما تفعل الوزيرة 
ولكنني ال انتظر اليشء الكثري قد تكون النوايا حسنة ولكن 
الجرأة. هناك عطب عظيم ال  التغيري وعرة وتلزمها  سبل 

يمكن اختزاله يف الوزير الحايل أو القادم.. إنه عطب تونيس 
قديم واستصالحه يحتاج إىل حاكم صاحب رؤية واىل إداري 
ننتظر عىل  وإىل معجزة.  بوجه واحد  وإىل مثقف  محرتف 
رأس الوزارة املثقف النوعي صاحب املعرفة العارف بما يف 
ال  الثقافة  وزارة  ألن  الجماعية،  باالحزان  الخبري  الخابية 
تتحمل بريوقراطيا رسميا يف حركته يحسب ابتساماته... 

يف انتظار غودو سأكتب".
الشاعرة فاطمة كرومة قالت بدورها "ليس من السهل 
أن يكون شخص ما وزيرا للثقافة، لكنها فرصة للمساهمة 
سنوات  عىل  أثره  يمتد  حقيقي  ثقايف  مرشوع  تشكيل  يف 

وأجيال، وقلة هم الوزراء الذين تركوا بصمتهم يف الثقافة 
قطاط  حياة  الدكتورة  "اضطلعت  متابعة  التونسية" 
بمسؤولية وزارة الثقافة يف فرتة تعّد من أحلك الفرتات، لذلك 
أولويات وأهداف  يصعب وضع سياسة ثقافية تقوم عىل 
كربى توائم تحوالت املجتمع يف فرتة زمنية قصرية، ليقترص 
أداء الوزيرة عىل مواصلة املشاريع العالقة، وبالتايل تكرار 
نفسها،  االنتهازية  والطريقة  باألسماء  ذاتها  التظاهرات 
يف  العام،  املال  من  التمّعش  وزارة  الثقافة  وزارة  وتستمر 
انعزال تام عن املبدعني الحقيقيني وخاصة الشباب منهم، 
امللفات  استيعاب  من  األيام  قادم  يف  الوزيرة  تتمكن  ربما 
باعتماد  الخلل  مواطن  إصالح  نحو  تتجه  وأن  املطروحة، 

الوسائل املتاحة".
وختمت كرومة " يف انتظار ذلك لم تقدم الوزارة للثقافة 
واألمسيات  وامللتقيات  التظاهرات  جديد،  أي  وللمثقفني 
الشعرية الكئيبة نفسها، وجوائز ال يعلم بشأنها إال القّلة، 
يمثل  أن  ملبدع  يمكن  وال  القياس،  عىل  معايريها  وأخرى 
تونس إال إذا كان قريبا من أروقة وزارة الشؤون الثقافية".

التكليفات  قرارات  يف  الترسع  هذا  البعض  اعترب 
واإلعفاءات، ممارسات تكّرس العبث بالوزارة ومؤسساتها 
وكوادرها، وقد يخفي هذا الترسع أيضا ضغوطات تواجهها 
الوزيرة بلغت حّد التقدم باستقالتها مثلما أكد لـ"الشارع 
سعيّد  الرئيس  أن  مضيفا  الوزارة،  من  مصدر  املغاربي" 
الوزاري  التحوير  يف  سيعفيها  وأنه  الوزيرة  طلب  رفض 
املمكن  من  أنه  أكدت  الوزارة  من  ثانية  مصادر   .. القادم 
الثقافة  وزيرة  خطة  موىس  أمال  املرأة  وزيرة  تتوىل  ان 
بالنيابة يف حال اعفيت الدكتورة قطاط من مهامها بينما 
الثقافة  لوزيرة  مجددا  سيؤول  الكريس  أن  اخرون  اكد 
السابقة سنية مبارك...". وقد يعود  سبب االستقالة ايضا 
اىل  العودة  بمطلب  وتمسكها  الحالية  الوزيرة  حرص  اىل 
خطتها السابقة باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
قبل فوات االوان وقبل تعويضها بشخص أخر فتخرس من 

الجهتني )الوزارة واملنظمة(...

كاتب عام الجامعة العامة 
للثقافة مفتاح وناسي:

"التغييرات طالت 18 مندوبية 
ثقافة و9 مؤسسات 

عمومية في حين بلغت حركة 
االعفاءات بين 10 

و 15 بالمائة

الشاعرة فاطمة كرومة  :
اضطلعت الدكتورة حياة قطاط بمسؤولية وزارة الثقافة 

في فترة تعّد من أحلك الفترات ليقتصر أداؤها على 
مواصلة المشاريع العالقة، وبالتالي تكرار التظاهرات 

ذاتها باألسماء والطريقة االنتهازية نفسها

صورة تتحّدث

 15 يوم  المادونا« La procession de la Madone في مدينة صفاقس  »خرجة 
أوت من كّل سنة »دعوة للتسامح«

غرار  بمدينة صفاقس على  الكاثولوكية  الجالية   األربعينات تطّور عدد  خالل 
وقع  الكنيسة  دّمرت  التي  الثانية  العالمية  الحرب  وبعد  التونسية  المدن  باقي 
انجاز الكنيسة الكبرى الحالية القامة مراسمهم وطقوسهم الدينية حيث كان 

التعايش السلمي سائدا  بين اليهود والمسيحيين.
15 أوت من كّل سنة  يوم  المادونا  أبرز طقوس االحتفاالت كانت خرجة  ومن 
هذا التقليد الذي كان خاّصا بصقّليين استقدموه الى تونس من مدينة تراباني 
الكنائس  كّل  في  المسيحيون  به  يحتفل  مهرجان  هو   1953 سنة  االيطالية 
االيطالية وانتقلت الى العديد من المدن التونسية على غرار حلق الوادي وسوسة 

وصفاقس وبتزرت.
وخرجة المادونا، مصطلح يطلق على فعالية أو تقليم يتضمن خروج »ُمجسٌم 
في  به  والسير  حمله  يتم  ثم  الكنيسة  داخل  العذراء«،  مريم  للسيدة  تمثال  أو 
تونس  في  صفاقس  مدينة  تعتبر  كما  للتسامح  يدعو  وكأنه  المدينة،  شوارع 
أحد رموز التسامح نظرا ألنها كانت نقطة تعايش لديانات عديدة وقد كان هذا 
الربط بين خرجة  له لذلك تم  الديانات من مسلمين ويهود  االحتفال يجمع كل 

مادونا وبين التسامح الى ان أضحت عادة.
محمد الحمامي )صفاقس الزمن الجميل(

»خرجة المادونا«



www.acharaa.com العدد 327 - الثالثاء 20 سبتمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

23 الشارع الثقافي

وصف  أو  فرج  أو  عورة  يذكر  إفصاح  يف  حديث  بك  مر  إذ  ـ 
تصّعر  أن  عىل  التخاشع  أو  الخشوع  يحملنك  فال  فاحشة  أو 
يف  والتأثم  تؤثم،  ال  األعضاء  أسماء  ألن  بوجهك،  وتعرض  خدك، 
بالغيب.  الناس  لحوم  وأكل  والكذب،  الزور  األعراض، وقول  شتم 

)الحافظ الدينوري(
شبهة  إىل  أو  معضلة  إىل  تعرضت  األدبية،  مسريتي  من  بداية 
املحرم، أثناء تعاميل مع األجناس األدبية، كالنص املرسحي، بداية، 

فالقصة القصرية فالرواية الحقا.
الديني يمنعني من  الوازع  ولعل العرش سنوات األوىل لم يكن 
التطرق إىل التيمات املنكورة أو املحظورة، لذلك وجدتني أثناء وضع 
وـ  املفقودة  ـ  والشيطان  كاملالئكة  املرسحيةـ  النصوص  بعض 
الخسوف ـ وقرطاجيات ـ وعليسا وأنياس ـ، التي أصدرتها الحقا 
كل  من  طليق  ككائن  آراء  من  يخالجني  ما  يف  أخوض  أن  تباعا، 
روابط دينية، وإن كنت تابعا ملجتمع إسالمي  محافظ يف إشكالية 
لجان  قبل  بي أصطدم  سواء من  فإذا  املعتقد،  األلوهية، وحرية 
املرسحية،  الفرق  عىل  املرشفني  حتى  أو  الثقافة،  بوزارة  القراءة 
بأنني أدعو إىل الكفر، أو تجاوزت الخطوط الحمر، مع أن املرسح 
اإلغريقي والروماني وحتى املسارح األوروبية أثناء عرص النهضة، 
التي أبهرت ألباب مثقفينا، ال يستنكرون ما يورد بها سواء  عقيدة  
القرنني  الكفر بكل األديان، خاصة يف  أو حتى  أو نرصانية  وثنية 

األخريين، ملا تخلصت أوروبا من هيمنة الكنيسة.
أضع  وجدتني  سنة  ثالثني  من  أكثر  منذ  تديني  إثر  وحتى 
قصة بعنوان ـ بربتوة وفرجة املوت ـ املدرجة حاليا بمجموعتي 
إحدى  إىل  وأرسلتها  ـ  األسطورة  زمن  من  حكايات  ـ  القصصية 
الصحف ليعلمني املرشف عىل الصفحة الثقافية بأنه يأسف لعدم 
بأنه  إجابتي  فكانت  النرصانية،  إىل  يدعو  الذي  النص  هذا  نرش 
نص أدبي  يحكي بداية انتشار النرصانية عىل أرض الربوقنصلية 
إىل  بالدعوة  له   عالقة  وال  سنة،  آالف  ثالثة  منذ  القرطاجية 
التي  والرومانية  اإلغريقية   النصوص  بأن  وذكرته   النرصانية، 
يضعها العالم يف قمة اإلبداع ترسد العرص الوثني، لكنه أرص عىل 

رأيه ولم ينرش هذا النص، واحتضنته مجلة املسار الحقا.
الوجودي  املبحث  ذات  النصوص  التعامل  مع  ناحية  هذا من 
فحدث  جنسية  مشاهد  تتضمن  التي  النصوص  أما  العقائدي، 
الكالسيكية،  اإلسالمية  الثقافة  حدود  تجاوزت  ولعيل  حرج،  وال 
فحذرني أستاذ زيتوني،  من أنني قد أزج بنفيس يف أتون السؤال 
املهلك يوم الحساب، جراء تصويري ملشاهد جنسية تروج لعموم 
القراء، مع أنني أتفنن يف استغالل اإليحاء والتورية عىل الرصيح 

واملباش.
أحدهم  كلمة من  تخرج  قد  معناه:  بما  النبوي  الحديث  ففي 
حق  يف  شفاهيا  قيلت  تكون  قد  الكلمة  هذه  جهنم،  يف  ترميه 
أحدهم، فما بالك بكلمة أو فقرات أو صفحات أو كتاب بأكمله، 
تتطلع عليه أجيال متالحقة، فكل من اقتنع بها له وزر، وصاحب 

الكلمة األصيل يجني أوزارهم كلها ال ينقص منها يشء.
الجنسية  املشاهد  كتابة  فعال  هل  جوهري،  سؤال  يربز  وهنا 
دون ذكر العورات هو من املحرمات، قرأنا القرآن عديد املرات، فما 
العلماء  عثرنا عىل ما يفيد ذلك، وما وجدنا يف أسفار األولني من 
يعرتضون  جدد،  فقهاء  الءات  باستثناء  ذلك،  يمنع  ما  والفقهاء 
عىل التطرق إىل عالقات الرجل واملرأة يف األدب خارج األطر الرشعية 

وحتى األحاديث النبوية ضنينة بذلك.
القديمة  العربية  لكن لو رجعنا إىل بعض املصنفات الجنسية 
لوجدنا أن أصحابها من العلماء األفذاذ يف علوم القرآن والحديث 
والفقه واألدب، وكانوا من الجرأة ما ال يقدر عليه كاتب اآلن جراء 

املعارضة ملثل هذه املصنفات مثل:
ـ طوق الحامة  يف األلفة واألالف ـ البن حزم األندليس، الذي 

يعد من الفقهاء التسعة عىل امتداد التاريخ اإلسالمي.
ـ الروض العاطر يف نزهة الخاطر ـ للشيخ  أبي عبد الله محمد  
النفزاوي، وقد استفتح املحقق تقديمه للكتاب باستهالل، لإلمام 

الحافظ قتيبة الدينوري
ـ إذ مر بك حديث يف إفصاح يذكر عورة أو فرج أو وصف أو 
خدك،  تصّعر  أن  عىل  التخاشع  أو  الخشوع  يحملنك  فال  فاحشة 
شتم  يف  والتأثم  تؤثم،  ال  األعضاء  أسماء  ألن  بوجهك،  وتعّرض 

األعراض، وقول الزور والكذب، وأكل لحوم الناس بالغيب.

كتاب،  يف  يوجد  ال  فيما  األلباب  نزهة  هو  الثالث  الكتاب  ـ   
وصاحبه  عزونة،  جلول  الدكتور  تحقيق  التيفايش  أحمد  تأليف 
تعلم بالزيتونة، فاألزهر الرشيف، فدمشق، وملا عاد إىل بلده توىل 

قضاء مدينة قفصة.
الجناح يف  ـ قادمة  املجال مثل  وللتيفايش كتب أخرى يف هذا 
القوة  النكاح ـ وله مؤلف آخر ـ رجوع الشيخ إىل صباه يف  آداب 

والباه ـ
 ـ أما الكتاب الرابع فهو ـ الواضح املبني يف ذكر من استشهد 
من املحبني ـ لحافظ مغلطاي، وهو مرصي من أصل تركي عاش 
يف القرن الثاني عرش مسيحيا، دّرس الحديث يف القاهرة ودمشق.

الكتاب الخامس ـ تحفة العروس ونزهة النفوس للشيخ عبد 
اللحياني  زكرياء  يحيى  أبو  دواوين  ترأس  الذي  ـ  التيجاني  الله 

املوحدي.
الكتب،  عديد  السيوطي،  الرحمان  عبد  العابد  للشيخ  ونجد 
القاطع يف  الزنجبيل  ـ  النكاح  أسماء  اإلفصاح يف  ـ  نذكر بعضها 
يف  الوشاح  ـ  الجواري  أخبار  يف  واملستطرف  الرباقع،  ذات  وطء 

فوائد النكاح ـ ، وغريها من عناوين ال يسمح املقام بذكرها.
وقد نضيف إىل هذه الكتب ـ املستطرف يف كل فن مستظرف ـ، 
لشهاب الدين محمد األبشيهي الذي أورد بالجزء الثاني فصوال يف 

وصف كل ما يتعلق بمفاتن املرأة.
مواضيع  إىل  تطرقوا  علم،  شيوخ  الفقهاء  األدباء  هؤالء  فكل 
الجنس دون مواراة، بنقل أخبار من وقعوا فيه، وإعطاء النصح 
من الناحية الدينية أو الطبية، فهل هم مخطئون آثمون، ويتجرأ 
أو  شفاهيا  عموما  العورات  ذكر  بأن  فينبئ  الدينوري  الحافظ 
كتابة ليس بآثم، وبعد ذلك نجد من يحيص علينا مشاهد جنسية 
اإليحاء  استعملنا  أننا  رغم  والثبور،  بالويل  ويهددنا  كتاباتنا،  يف 

والتورية، نابذين اإلفصاح والوضوح.
لعل بعضهم ال يرى ما نعا يف أن نصنف مثل تلك الكتب الجنسية 
للخاصة وأنا منهم، ونبتعد بها عن العامة، لكن هذا كالم مردود يف 
الواقع، فما يكتب يصبح ملكا للعامة جميعا، ذكورا وإناثا كبارا 

وصغارأ.
 1989 سنة  املغرب  مجلة  مع  تعاميل  خالل  وأنني  أذكر 
اطلعت عىل عدد من النصوص الشعرية واملقاالت التي استعملت 
املباشة، يف التعامل مع الجنس، ونالت من الرموز الدينية القديمة 
واملعارصة، وانتقصت من الدين، وتهكمت عىل بعض ترشيعاته. 
فحررت مقاال بعنوان ـ قراءات يف االستفزاز بالنص املرفوض يف 
لفظه وصوره، وشملت كتابات كل من حسونة املصباحي، ورضا 
امللويل واملنصف بن حسني، وسليم دولة، حيث بدت يل أوال يف ذلك 
الظرف تسمية األشياء بأسمائها من الوقاحة، وثانيا الخروج عن 
تحامال  بعضها  يف  ورأيت  ـ،  تعرف  خالف  ـ  شعار  تحت  السائد، 
عىل الدين ورموزه واألخالق الحميدة، وقد علق أوالد أحمد بالبنط 

العريض أسفل املقال بفقرات أهمها أنني أتظاهر بالتقوى.
ولعل هذا املنحى األخري ال يزال قائما يف جل كتابات هؤالء، وإن 
تحفظت بالنسبة للتطرق للكتابات الجنسية، بعد اطالعي إثر ذلك 
التاريخ عىل هذه النوعية من الكتابات  من قبل فقهاء وأدباء كبار 

عرب تاريخنا العربي اإلسالمي. 
لكنني ال زلت أرص عىل أن األفضل أن تدرج الكتابات الجنسية 
الصحف  يف  تدرج  وال  يريدها،  من  يقتنيها  خاصة،  مدونات  يف 
الجنسية  املشاهد  عىل  اإلتيان  أفضل  إني  كما  الدورية،  واملجالت 

باإليحاء والتلميح، وبفن، فاملباشتية ضد اإلبداع.
ولقد تزامن املقال بمجلة املغرب مع مسلسل مقاالت للكاتب 
زياد كريشان بعنوان من تاريخ الجنس يف اإلسالم، وكذلك مقال 
تمت  ذلك  أجل  ـ ومن  النكاح  اإلفصاح يف تسميات  ـ  دولة  سليم 
املذكورين  والكاتبني  ـ  ـ عمر صحابو  املجلة  دعوة كل من مدير 
األخالق  عىل  التعدي  بتهمة  معهم  للتحقيق  العمومية  النيابة  إىل 

الحميدة.
عنوانا  ملقايل  إشارة  املجلة  بغالف  تورد  أن  الصحيفة  ورأت 
ال  أنني  مع  ـ  الجنس  ملف  عىل  يعّقب  إسالمي  مثقف  ـ  لإلثارة 
أعد غري كاتب رأى يف الكتابات الجنسية بالصحف واملجالت سواء 
من خالل  النصوص اإلبداعية أو املقاالت هو نوع من االستفزاز 
املفروض  اإلعالم من  وإن وسائل  السليم،  للذوق  وانتهاك  للعامة 
أن تكون خالية من هذه املواضيع التي مكانها مصنفات خاصة 

يقتنيها من يرغب فيها.
هذا ويف نفس عدد املجلة كان رد فعل أوالد أحمدـ  كبريا بعنوان 
ـ محكمةـ ندد فيه بالتهم املوجهة ملدير املجلة وكريشان ودولة، 
أما يف العدد املوايل فقد أتحفنا رضا امللويل بمقال بعنوان ـ محاكمة 
الرأي والحرية املغدورة ـ ندد فيه بالقضية املطروحة ضد املجلة 
وكاتبيها ويف حاشية املقال صالني بأوصاف ـ كالواعظ الديني ـ 
وتوعدني بنقد كتابي الوحيدين يومها ـ كل يشء يشهق ـ وليايل 
القمر والرماد، ـ ولم يفعل، واتهمني بأنني ال أفهم النصوص إال 

إذا توفرت لدي والرشوح والحوايش.
ـ  بقوله  العدد  بهذا  فاتهمني ضمن مقاله  الخليفي  أما رضا 
يا سيدي من اختارك وصيا عىل أخالق شعب لم يرتق إىل ما بلغته 
أنت من مراحل النضج واالكتمال، فهل سيكتمل وعيه إذا اعتربته 
بذلك واقعه األخالقي والثقايف  الرؤيا، مؤبدا  له  قارصا، واعتمدت 

البائس املرتكز عىل الحرمان والعدوانية والنفاق.
واختتم: ماذا عسانا نفعل بكتابات بشار وأبو نواس  واملعري 
وابن حزم، وبودلري والطيب صالح وغريهم، هل  نحبسها مؤقتا 
للنار،  نبعثها  الجو  لنا  خال  ما  إذا  وحتى  املختارة،  الصفوة  عىل 

وأضاف بأنني أنتمي إىل األصوليني..
ولعلني يف رواية النزيف قد تجرأت وصورت بالتشبيه واإليحاء 
املشاهد األخرى  إحداهن لرجل مخمور، وبعض  اغتصاب  مشهد 
التي رأيت أنها موظفة، وملا عرضت املخطوط عىل الصديق األديب  
أبو بكر العيادي،  قال بأن تلك املشاهد هي التي أنقذت الرواية من 
السقوط، وملا طبعت الرواية واطلع عليها  الصديق املرحوم  رضوان 
الكوني أسف لوجود هذه املشاهد التي كان يمكن االستغناء عنها 
حسب قوله، دون أن تفقد الرواية إشاقها، نكتشف هنا اختالف 

القناعات حتى بني كبار الكتاب واملثقفني.
الغربي  األدب  عن  املرتجمة  الدراسات  ألحد  مطالعاتي  أثناء 
والغرب  الحب  ـ   بعنون  الفرنسية  عن  مرتجم  كتاب  عىل  عثرت 
ـ  للكاتب دونيس دي روجمون ـ واستهل الكاتب تحليل القصة 
من  تعد  والتي  ـ  وإزوت  تريستان  ـ  الغربي  األدب  يف  الشهرية 
أوبريا  فاقنرـ إلعدادها  ـ  باملوسيقار  دفع  مما  الغربية  األساطري 
ت ال تزال تعرض إىل يومنا هذا. وما شّد انتباهي إال يشء واحد هو 
األسطورة  القصة  هذه  يف  شعية  الغري  العالقة  عىل  الناقد  حكم 

بأنه عمل زنى ويضيف الكاتب:
ـ يبدو ملن يحكم علينا من خالل آدابنا أن الزنى عمل من أبرز 

األعمال التي يقوم بها أهل الغرب. 
ويضيف الحقا:

ـ لوال الزنى ما كانت تكون آدابنا بأجمعها، إنها تعيش أزمة 
الزواج ومن املحتمل أيضا أنها تغذيها، إما بالتغني نثرا او شعرا 

بما يعتربه الدين جريمة والقانون مخالفة.
يعرفها  األسطورة  القصة  لهذه  الرشاح  أحد  بأن  ويضيف 
التسمية  بأن  شك  ال  ـ  الكتاب  مؤلف  ويعلق  الزنى  بملحمة 

صحيحةـ
ويضيف حقا إن هذا املجتمع انحل منذ زمن طويل 

وقد شهد شاهد من أهل الغرب الذي نقتدي به فكريا وأدبيا 
وفنيا يف أغلب األحيان ونعتربه مرجعا أساسيا.

تاريخنا  امتداد  عىل  وضعت  التي  املصنفات  هذه  كل  ورغم 
ألغراض  موضوعة  أو  واقعية  أخبار  نقل  واملتضمنة  اإلسالمي، 
الحافظ  أبداه  ما  الجنس، ورغم  أو خرافية عن  للتفكه  أو  كيدية 
أرص عىل  أزال  ال  أني  إال  العورات،  ذاكر  تأثيم  عدم  الدينوري من 
أما  يشاء،  من  يقتنيها  بالبالغني  خاصة  هي  املصنفات  هذه  أن 
اإلبداع فأرى أنه يطّوع هذه املشاهد باملجاز والكناية واالستعارة 

والتورية وهذا أفضل  للذوق األدبي الراقي.
الرتبوية  الربامج  ضمن  املدرجة  األدبية  األعمال  عىل  واملطلع 
أعماال روائية تونسية  املطالعة فإننا نفتقد  أو حتى عىل هامش 
رائعة، عيبها أنها تطرقت إىل الجنس بطريقة مباشة وحتى غري 

مباشة..
أردت إثارة هذا املوضوع من جديد لالستفادة من الرأي اآلخر يف 
موضوعي التطرق إىل العقيدة مهما كانت يف أدبنا، وكذلك الجنس، 
البعض، وربما تتبعات  والوقوف عىل حدود نتفادى بها اعرتاض 
الربامج  إىل  اإلبداعية  تنفذ منها كتاباتنا  بوابة  لنا  عدلية، وتكون 
الرتبوية التي حبست أغلبها جراء تطرقها إىل تيمة الجنس خاصة.

شبهة املحظور يف إبداعنا
الناصر التومي

تفاعال مع ملفنا »الفن والجنس«
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 د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

حكاية باب »مقطوع من شجرة«
أبواب تروي حكاياتها :

1  - المتن:
عىل  العابر  بها  يستدل  عالمات  األبواب 
الساكن. وكما للكتب أبواب وللنفوس أبواب، 
وللرياض أبواب فللمدن أبواب وللبيوت أيضا 

أبوابها.
كنت  الخشبيّة...  األبواب  كل  مثَل 
ولم  باليُتم،  أشعر  لم  شجرة،  من  مقطوعاً 
اقتلعتني،  التي  الجّرافة  بالغضب من  أشعر 
أو من فأس الحّطاب التي انتزعتني من أهيل 

بموطني األول.
لكي  أوصلني  الذي  هو  العاثر  حظي 
الروحي  املعلم  لهذا  الرئييس«  الباب   « أكون 

الجميل.
بريبة،  ملرتاديه  أنظر  كنت  البداية  يف 
بالّرعب  ـُشعرني  ت األطفال  وكانت خطوات 
كلما  بعنف  مدّقي  ستنزع  أنها  أعلم  ألنني 
عند  ترتعد  أطرايف  وستجعل  طرقتني 

إغالقي... 
زيدا  سيعاتب  الطيب«  »سيدي  وحده 
يكتفي  فيما  معي،  املهّذب  غري  لترصفه 

بالضحكات العالية لشغب عمرو.
تنمو  بدأت  ما  عالقة  هناك  أن  شعرت 
الطيب«، كانت ملسته يل  بيني وبني »سيدي 
مختلفة، كنت أشعر بالدفء واألمان عندما 

يفتحني ويغلقني.
قام بتزييني من الخارج بعمل فني عىل 
السميك  النّحاس  من  أنيقة  سّجادة  شكل 
ُمطّرقني  بِمدّقني  صدري  ووّشح  املتني 
صنعهما صانع ليس أحذق منه وال أمهر وال 

أتقن.
امُلقّعرة  املسامري  أّن  نفيس  أقنع  كنت 
أنا  ألجيل  صدري  عىل  ُعلقت  التي  وامُلحّدبة 

وحدي.. .ال ألجل الضيوف!
والزوار  الضيوف  بعض  أكره  كنت  كم 
الثقالء وطرقاتهم الغبيّة...إال أنّي كنت أُِكنُّ 
ال  محبّة  ومريديه  الطيب«  »سيدي  ألحبة 
 « طرقوني   « وإن  حتى  تُدانى  وال  تُضاهى 

بعنف أحياناً.
أصبحت  أنني  وشعرت  السنوات،  مّرت 
التوت  الفضاء، فضاء شجرة  جزًءا من هذا 
العمالقة التي يتحاسب الناس تحت ظاللها 
الوارفة. توتة ال يعلو عىل الحساب تحتها أي 

حساب.
يكرب،  وهو  الطيب«  »سيدي  أرى  كنت 
»خوختي«  يعربون  الذين  األطفال  وأرى 
وأراهم،  ختانهم،  قبل  السيد  بركة  لينالوا 
وهم ينزعون ثياب طفولتهم ويتحّولون إىل 
رجال وقد اشتد عودهم، وها هم يعودون إىل 
الفضاء نفسه  الخوخة وارتياد  عبور نفس 

إلشهار زيجاتهم.
الطيب«،  »سيدي  رحل  حزين  عام  ذات 
السنابل  ُشّم  فانحنت  املوت،  اختطفه 
دموعها  املآذن  وسفحت  النخل   وباسقات 
األطفال  ورحل  العريقة  والبيوتات  فجرا  

بعيدا.
***

بقينا وحدنا: أنا و«سيدي امحمد« وقبّة 
املقام السامقة.

ويفقد  أمامي  يذبل  وهو  أراه  كنت 
أنتظر  يوم،  كل  كنت،  هذا  ومع  نضارته، 
يف  يفتحني  عندما  يل  ملسته  الصرب  بفارغ 
ملسة  تشبه  اللمسة  تلك  كانت  الّصباح. 
»سيدي الطيب«، بل لعلها هي، وكم تمنيت 
لو أنهم صنعوني كرسيا بدال من باب حتى 

ألتصق أكثر بسيدي امحمد.
يف ليايل الشتاء، كان سيدي امحمد  يجلس 
يف صدر املحراب يقرأ كتابه، أو يتلو أوراده، 
وكنت أبتهج لرؤيته بقربي، ورغم العواصف 
كانت  التي  األنواء  واألمطار  الفارس  والربد 
أنني كنت من  إال  الخارج  تقرع صدري من 

الداخل أشعر بالفرح والدفء.
***

يف أحد األيام حرضت وجوه لم آلفها من 
أرباضها  وال  بها  رّحبت  »املدينة«  ال  قبل،  
عنيفة  طرقات  بعد  صدرها،  لها  اتّسع 

رضبوني بقوة.
وحوارا  وغمغمات  همهمات  سمعت 
مرتبكا وهمسات وتماقال وتخاففا وتثاقال 
من  برهة  هي  وإن   املقام،  حرم  إىل  تسللوا 
الزمن أو هكذا تهيّأ  يل، حتى » تّموا خارجني« 
عبؤوا  وما  نقالة،  عىل  السيّد  يحملون  وهم 
وال باًلوا وال اهتّموا أو اكرتثوا،،، خرج السيّد 

دون أن يلتفت إيلّ أو يلمسني أو يوّدعني.
***

مّرت سنوات لم يطرقني فيها أحد.
ـُعّلق األزهار عىل صدري وال أطواق  ولم ت

الياسمني والنُّّوار.
كربت، ولكن صوتي ظل بال ً رصير.

يجد  أن  دون  ولكن  مفاصيل  ضعفت 
الّسوس ألطرايف سبيال،

الربد والوحشة  التوت من  تآكلت شجرة 
والوحدة وتبّدل الفصول، وأنا يف تغرّيها أنا، 
خدوش الزمان وخربشاته عىل صدري، أجل 
هي عىل صدري غائرة وعميقة، ولكن دون 

أن يعرف إيلّ االنحناء إيل طريقا.
***

ذات صباح صيفي بارد أقبل نحوي غليظ 
شديد، يرافقه غالم ال يرتفع عنه يف يشء، لم 

أعرف تلك املالمح؟
 اقرتبا.

 لم أعرف إيقاع تلك الخطوات؟
هّب هواء شديد الربودة. 

جمع الغالم بعض األوراق املتناثرة ورمى 
بها عند أعتابي ليشعل نارا، نظر حوله، لم 
ـُكرّس أطرايف  ير أحدا. اتجه صوبي.. وأخذ ي

ويرمي بها !
من  ونزعني  ُرغما،  مكاني  من  اقتلعني 

جوار السيّد قرسا.
فجثا الّرتاج والعارضان حرسة وقهرا.

***
صوتا  سمعت  هناك  السديم،  وراء  من 

كالرجع يردد من بعيد 
»راني ُمضام، 

ِننَده عىل طول األيام،
قلبي َخّمام، 

ملجئي رّب األرباب،
عييت ننادي،

ع يف رجال بالدي، ونفزَّ
أعطوني زادي،

نرجاكم  و إال ِغيّاب«؟،
أنه  عرفت  وقد  الصوت،  سكون  وحال 

كان لـ«سيدي الطيب«، 
تعاىل صوت ثان، وقد كان غّضا نَِديّا :

»ِولدك متحرّي، 
من عكس الدنيا متغرّي،

من حني صغرّي، 
نرجاكم، لني رايس شاب« ؟!

»سيدي  إال  الصوت  صاحب  يكن  ولم 
الحاج ميالد« امللقب باألستاذ، »حامل للواء 
الطريقة والجامع بني الرشيعة والحقيقة«،

***
التي  النحاسية  الصفائِح  ِكسوُة  مانعت 
النحاس  مطارق  صدري،  توّشح  كانت 
املسامري  مانعت،  مرصاع،  كل  يف  املهيبة، 

وُمحّدبها، رؤوسها  مانع،  ُمقعّرها  مانعت، 
الواجهة بحجارتها  امُلدببة استبسلت، ِحلية 
القبة  طاقيّة  واستكربت  أبت  الكلسية 
مانعت،  الدائريّة  رقبتها  مانعت،  املركزيّة 
األشكال  مانعت،  الرُّكنيّة  الصدفات 
تالصق  عندها  واشتد  تشبثت،   الزُّخرفية 
مانعت  »الخوخة«  واملساحات  الخطوط 
و«الِحجبة«، التوتة حزنت وذاب الجذع منها 
افة  وجدا وتحنانا، وانثلم السور وانهدت ُشّ

أخرى فيه، ألقى بي جانبا وُرميت أرضا.
لم ينقطع عنّي األنني توّجعا وأملا.

وكان  مالئكي،  صوت  انطلق  هناك  من 
الصوت لفريوز:

سنرجع يوما إىل حينا،
سنرجع مهما يطول الزمان

وتنأى املسافات ما بيننا.
2 - الّشرح:

- سيدي الطيب )ت 1351/ 1933(:
الجيالني  محمد  بن  الطيب  محمد  هو 
بالعمدة  امللقب  الرشيف  البالقي  أحمد  بن 
الربكة الويلّ. رابع شيوخ الطريقة القادرية 
الخضارين،  زاوية  بباجة وهي  بزاوية جده 
تعرف  اليوم  فصارت  عليها  اسمه  غلب 
باسمه. تويف سيدي الطيب يف 28 ذو الحجة 

1351/28 أوت 1933 ودفن بزاوية جّده.
- سيدي امحمد )ت1984( نجل السابق، 
سمي  وآخرهم.  الطريقة  شيوخ  خامس 
مشيخة  انتهت  وإليه  جده،  بزاوية  إماما 
الخضارين  بزاوية  القادرية  الطريقة 
منذ  الزاوية،  أهل  بإجماع  أوقافها  ووكالة 
دور  عىل  الشهادات  وتتظافر    .1933 عام 
منوطا  كان  الذي  االجتماعية  الوساطة 
به  يتمتع  كان  ما  بحكم  امحمد  بسيدي 
قيمية  قدوة  وأنموذج  رمزي  مال  رأس  من 
معنوية  وسلطة  األوساط  كل  يف  وسلوكية 
بني كل مواطنيه جعلته صاحب كلمة ال ترد 

فيما عرف بـ« جبهيّة سيدي الطيب«.
- الحاج ميالد بن امحمد بن عيل الجواني 
أصيل  ت1843(  الرشيف)  العلمي  الغربي 
األقىص  باملغرب  الريف  منطقة  العلم،  جبل 
،ينتمي إىل تيار الصوفية األشاف إذ ينحدر 
انحدر  الذين  العلميني  األشاف  ساللة  من 
منهم عبد السالم بن مشيش أحد أبرز أعالم 
العهد  اإلسالمي يف  باملغرب  السني  التصوف 

املوحدي،
عرصه  يف  الديني  املديح  شعراء  أشهر 
بمدينة  الثانية  القادرية  الزاوية  ومؤسس 
تدريس  يتعاطى  كان   ،1812 سنة  باجة 
التعاليم الصوفية حتى لقب باألستاذ. ينطق 
أعىل  ببلوغه  عليه  أطلق  الذي  القطب  لقب 
تنبئ سريته  الصويف،  الرتاتبي  السّلم  مراتب 
اإلحساس  عرب  االنبساط  تقليـد  باستئناف 
الفعيل  والتعاطف  اليومية  الناس  بمشاكل 

مع املحرومني و املقهورين.
 

3 - الحاشية: 
إىل  تقارير  يف  جاء  وللتاريخ  للذاكرة 
الجهات ذات الصلة تّم تحريرها بني شهري 

الباب العتيق: 242 عاما من التاريخ، 
باب "مقطوع من شجرة".

زاوية الخضارين وبطحاء تحت التوتة: 
صورة قديمة.
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أوت وسبتمرب 2009 ما نّصه:

 إن أشغال اإلصالح والرتميم التي تجرى 
وهي  الخضارين  بزاوية    )2009  =( حاليا 
بمدينة  القادرية  للطريقة  األوىل  الزاوية 
باجــة وثالث أقدم زواياها بالبالد التونسية 
أشغال   ،1780 سنة  إىل  تأسيسها  يعود  إذ 
بيد عاملة غري مختصة ودون إشاف  تنفذ 
فنّي من املعهد الوطني للرتاث وال ترخيص 
املعلم،  إنقاذ  مسبق منه، رغم مجهودها يف 
ومكوناته  املعمارية  خصائصه  تحرتم  ال 
وّديا  انتباهها  لفت  رغم  املميزة  اإلنشائية 

لألمر منذ انطالق األشغال مرارا، من ذلك:
الكلسية  الكذال  حجارة  استبدال   -
املستعملة يف تأطيـر واجهات نافذتي املعلم 
املطلتني عىل ساحة التوتة بخليط من مواد 
باألصل  عالقة  ذات  غري  املصبوبة  البناء 
بمدخل  يحيط  الذي  باإلطار  وال  املنزوع  
الزاوية صامدا يف وجه الزمان منذ ما ال يقل 
وبكل  باإلمكان  أنه  عاما، والحال   229 عن 
الكلسية  اللوحات  استعمال  إعادة  بساطة 
نزعها  عىل  اإلرصار  تم  التي  بل  املنزوعة 
وتعويض  الشباكني  بني  التوازن  بدعوى 
يمكن  مما  بمثيلتها  منها  املنكرسة  األجزاء 
التقاطه داخل أطالل بعض املباني القديمة 
وهذا  ذاتها،  العتيقة  املدينة  داخل  املتداعية 
يوسف  سبيل  ترميم  عند  بنجاح  تّم  ما 
صاحب الطابع بباب العني مثال أو تعويضها 
عند االقتضاء بصفائح من الرخام الربتغايل 
الحجارة  القريب نوعا ما من  اللون  الوردي 

الكلسية التي تزين واجهة املعلم حاليا، 
الحجارة  من  اتخاذها  األقل  عىل  أو 
خالل  تجلب  ظلت  التي  امُلنّجدة  املحلية 
القرن املايض لتستعمل يف بعض معالم 
كاتدرائية  غرار  عىل  تونس  مدينة 
الكنيسة  بول  دو  فانسون  القديس 
الرئيسية للروم الكاثوليك بالبالد . علما 
معمارية  خصيصة  املنزوع  الكذال  أن 
الفرتة  منذ  املحيل  للمعمار  مميزة 
العثماني،  العهد  امتداد  الحفصية وعىل 
نزع إطار الشباك األول، وعند تحسيسنا 
باألمر واقرتاحنا للحل الرتميمي املمكن 
اإلطار  انتزاع  عىل  اللجنة  رئيس  أرص 

الثاني .
الجوفية  الُركنيتني  الساريتني  تغييب   -
والقبلية لواجهة املبنى عرب تغليفهما باآلجر 
تزال  ما  التي  السواري  مثل هذه  أن  والحال 
املدينة  معالم  من  كثري  أركان  يف  منترشة 
معمارية  عالمة  القديمة  ومبانيها  العتيقة 
ال  فلماذا  ونهايته.  املبنى  بداية  عىل  دالة 
تحرتم هذه الخصيصة  والحال أنها احرتمت 
ترميمها  تّم  أخرى  االحرتام يف معالم   تمام 
وتنفيذ  للرتاث  الوطني  املعهد  من  بإشاف 
اعرتفت  اللجنة  أن  علما  املكان.  بلدية  من 
بتغييب السارية األوىل وأنكرت طمر الثانية 
الفوتوغرافية  الصور  تثبته  ما  خالف  عىل 

امللتقطة.

4 - التذييل:
العادي  بالجليز  الزاوية  أرضية  تبليط   -
املتخذة  إىل األرضية املوجودة  وهي  استنادا 
مفعوله  يخفى  ال  الذي  املآلن  اآلجّر  من 
مستوى  ارتفاع  يف  تسبب  مما  التكييفي 
لقواعد  الجميل  املنظر  وتغييب  األرضية 
املربعة  قواعدها  الرخامية،  السواري 
سواء، طال  حد  عىل  اإلسطوانية  وقواعدها 
الخطأ  هذا  إىل  نبّهنا  ومّلا  املحراب،  ذلك 
لها  رسم  كما  األشغال  تواصلت  املعماري 
أصحابُها إىل أن أتت عىل بقية قواعد السواري 
كأنها  أعمدة  إال  مستقبال  نرى  لن  بحيث 
ناجمة من عدم، والحال أن خلفية املعماري 
وال  املواصفات،  هذه  بمثل  تكن  لم  العربي 
أنه يمكن  أيضا  الدالالت، والحال  بمثل هذه 
استبدال اآلجر املآلن بآجر مآلن مماثل وهذا 
األرضية  آجر  نزع  األقل  عىل  أو  األسلم  هو 
املوجود حاليا حتى ال يرّض التجليز بجمالية 

أرضيّة القاعة.
- نزع الباب التاريخي التونيس التقليدي 
للمعلم الذي يناهز عمره أزيد من قرنني من 
الزمان، وهو الباب املجّلد بصفائح النّحاس 
واملِدّقني  وامُلحّدبة  امُلقّعرة  باملسامري  امُلحىل 
الحديد،  من  بآخر  واستبداله  التقليديني  
ذات  التقليدية  األبواب  هذه  مثل  أن  والحال 
مثلما  ترميمها  يمكن  املميزة  الجمالية 
عيل  سيدي  الويلّ  مقام  بوابة  مع  األمر  كان 

األفقيتني  العارضتني  باستبدال  وذلك  اآلغا 
السفليتني ليس أكثر. 

إن مصلحة كاملة باملعهد الوطني للرتاث 
بمدينة  البواب  هذه  مثل  بالتقاط  مهتمة 
يحدث  ما  يحدث  فكيف  وترميمها  تونس 
لباب معلم روحي مرجعي باملركز التاريخي 
لواحدة من املدن العريقة  وهو املعلم الواقع 
يف قلب املسلك السياحي املرقوب الذي رصدت 

له الدولة يف قسطه األول مئات املاليني؟

5 - العرف:
املعزول  وهو  ذاته،  الويلّ  مقام  انتهاك   -

بفاصل  الصالة  بيت  فضاء  عن  هندسيا 
الحديدي  سياجه  بنزع  املطّرق  الحديد  من 
وتحويل تابوته الخشبي املخّرم )األرابيسك( 
الذي يضفي جمالية فنية خاصة عىل القاعة 
من مكان انتصابه الطبيعي منذ شهر ربيع 
األول 1353/ جوان 1934 إىل غرفة جانبية 
الفنية  القطعة  هذه  تجابه  أن  انتظار  يف 

مصريا الله أعلم ما هو. 
معنى  ال  فقهية  بتعالت  ذلك  يتّم 
الويلّ حيث  أّن وجود قرب  لها والحال 
هو ال يتعارض وفقا » لفقهنا املالكي 
باملرجعية  األشعرية«،  وعقيدتنا 
الزيتونية، مع أداء الصالة يف الفضاء 
نفسه من حيث جواز استدبار القرب 
الفضاء  يف  الصالة  وجواز  الصالة  يف 
الذي يحتوي عىل قرب برشط تغويره 
الصحابي  مقام  يف  الحال  هو  مثلما 
و  مثال  بقابس  األنصاري  لبابة  أبي 
و  بزغوان  عزوز  عيل  سيدي  مقام 

األمثلة كثرية.
لقد أعرضت اللجنة املذكورة عن 
لها وديا  التي سيقت  املالحظات  كل 
بالقرار  التذرع  عىل  وجهال،  تعنّتا  وأرّصت، 
الطريق  لقطع  بحوزتها  كان  الذي  اإلداري 
املدينة  صيانة  لجمعية  تدخل  أي  أمام 
ومالحظاتها ولم تُبد أدنى استعداد لإلصغاء 
وال  للرتاث  الوطني  املعهد  ممثل  ملالحظات 
من  عمليا  واتخذت  استقباله  لحسن  حتى 

اإلدارة قناعا لتنفيذ األشغال عىل هواها. 
- النقيشة التخليدية: 

 ،1992 سنة  النقيشة  هذه  نص  حّررنا 
النقيشة  وظلت  املكان،  بلدية  من  بطلب 
فاعل  بفعل  أزيلت  أن  إىل  مكانها  يف  ثابتة 
عام 2010 أثناء األشغال العشوائية التي تم 
خرق  يف  املذكور  التاريخي  باملعلم  تنفيذها 

واضح للقوانني الجاري بها العمل يف حماية 
املعالم، وقيل آنذاك إنها انكرست، واضطروا 
إىل تعويضها بأخرى: رخام تالة، ولكن عاد 
زمن  يف  أخرى   مرة  إلزالتها  املقدس  الجهل 
نفس  وهي  ساذجة  بذريعة  ثقافة  بال  دين 
بموجبها  أزيلت  التي  الفقهوية  الذريعة  

نقيشة جامع الجزار وأتلفت.

6 - الناصية: 
يف  منذ  املعهد  إدارة  إىل  أرسلنا  قد  كنّا 
بالتكفل  تعهدا   2017 فيفري  غضون شهر 
املجّلدة  التقليدية  املعلم  بوابة  برتميم 
املذكورة  املراسلة  النحاس، سلمنا  بصفائح 
يدا بيد إىل املهندسة باملعهد املكلفة بالصيانة 
أوت  شهر  خالل  وعدنا  بالجهة،  والرتميم 
باملوضوع  املعهد  إدارة  تذكري  إىل   2017
بواسطة مراسالت إلكرتونية وأخرى ورقية.

وإىل حد اآلن وبعد ميض 5 سنوات ونحن 
ننتظر؟ لسنا ندري يف الحقيقة كيف يكون 
عملية  مصاريف  لتغطية  تطوعنا  التعليق؟ 
عليها،  اإلشاف  املعهد  من  وطلبنا  الرتميم 
فهل يستدعي هذا كل هذا الوقت، وكل هذا 
البريوقراطية  الالمباالة  هذه  وكل  التعطيل 
املعلم  هذا  إىل  بالنسبة  فقط  ليس  املتعاودة 
وإنما بشكل شبه ممنهج بالنسبة إىل غريه 

من املعالم األخرى؟
أقام  قد  نفسه  الرتاث  معهد  أن  علما 
أجل  من   2010 سنة  أقعدها  وما  القيامة 
إىل  ومراسالته  البوابة  هذه  عىل  املحافظة 
الجهات الرسمية يف الغرض بحوزتنا يف أكثر 

من نسخة.

7 - الغاشية
رجال  أّن  الراوي،  عىل  والعهدة  يحكى، 
التوتة  عشق  قد  األخرض،  عّم  يدعى  كان 
بحرم  املكوث  يطيل  وكان  بساحتها،  وهام 
فيما  ويقال،  بدكتها،  والجلوس  الزاوية 
الخطاب  يف  والكرامة  الكرامة،  أخبار  تقول 
سيدى  إّن  للنبي،  كاملعجزة  للويل  الصويف، 
ويدلف  بيده  ويأخذ  عليه  يقبل  كان  الطيب 
إىل داخل الزاوية ناحية املحراب حيث  وإياه 
الستائر  أرخيت من دونها  كانت توجد كّوة 
منها  ويتطّلع  الطاقة   يلج  بأن  له  يأذن  ثم 
عليه  أرخى  فإذا  رأسه،  عند  واقف  وهو 
القلب  رؤيا  قيل  يرى،  فيما  رأى  الستائر 
للزمن و«كشفا«   استباقا  العني،  رؤيا  وقيل 
يف  واملعتمرين،  الحجيج  ولحظا،  معاينة  أو 
حركة دوران التني وال تنتهي، وهم يطوفون 
ببيت الله الحرام، وقيل يف نوع من الخطاب 
يسمع  كان  إنّه  بالرمز،  امُلفعم  اإلشاري 
هاتفا من الغيب ورجع صدى، كان الصوت 

فيه أنثويا،  يردد:«
»فريقا بني األجبال، تقُل أُّماليها ويتبّدل 

حالها ألشوم حال«
!!!اهبط يا  أهبط يا رأس؛ اطلع يا كراع 

رأس؛ اطلع يا كراع!!!

الواجهة الخارجية للمعلم بني فخامة األصل 
وتشوهات الحارض.

"سيدي امحمد"،خامس الشيوخ وآخرهم، ويس محمود البالقي، 
" العالم النحرير" : جدل الويل والفقيه.

ويبقى االبتكار ضديدا للمعهودأهم من الحنني إعادة ابتكار املكان عىل غرار ما اتاه فيكتور هيقو مع كنيسة نوتردام.

نقيشة تخليدية او التلف يف زمن الجهل 
املقدس
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قد يحيل العنوان إىل تناقض ظاهري، بالنظر 
إىل ما نعرفه عن أفالطون من احتقار«أنطولوجي« 
للفّن وطرده الشعراء من »جمهوريته الفاضلة«، 
ما  »يصنع  إبداعا  ال  محاكاة  الفن  واعتباره 
يُشبه الحقيقي ولكنه غري حقيقي.«، أي منتجا 
لألشياء  تقليدا  بوصفه  الفّن  أّن  ذلك  للوهم. 
الجميلة التي هي مجّرد نسخ للجمال الحقيقي 
من  بتاتًا«)1(.  الحقيقة  طلَّق  قد  املطلق:« 
باملتاحف  أفالطون  باهتمام  القول  يكون  هنا 
الفنية وعرضها  األعمال  بوصفها فضاء لحفظ 
أمرا ملفتا لالنتباه. ذلك أن وجود متحف للفنون، 
يفرتض تقدير الفن عاّمة مّما يربّر لزوم العناية 
باآلثار الفنيّة وصونها من التلف. غري أّن موقف 

أفالطون من منزلة 
 « منزلة  وتنزيله  الحقيقة،  من  الفّن 
لم يمنعه  للوهم«،  » منتجا  املحسوس« وبالتايل 
تمييزه  أساس  عىل  )وذلك  بأهميته  اإلقرار  من 
بني الجمال كقيمة مجّردة أو ّ »مثاال« » واليشء 
يف  خاّصة  تربز  أهميّة  كمحسوس(  الجميل« 
األطفال  تربية  األطفال)  وتنشئة  الرتبية  مجال 
يف  أسايس  أمر  مبّكرة  سّن  يف  مثال  موسيقيا 
إعدادهم للقيام بمهاّم جسيمة يف » الجمهورية 
الفنيّة  األعمال  بقيمة  و  بعد(  فيما  الفاضلة« 
الجميلة، و« أثرها يف تنشئة األطفال وتكوينهم 
يعرتف  كما  لديهم«.  النفيس  االنسجام  وخلق 
أنها تساعد عىل  لها بوظيفة نفسية، من حيث 
»نمنح  أن  حّدة:  األكثر  الرغبات  أحد  تحقيق 
والواعي،  بطيء  إشباع  بواسطة  األطفال، 
تذّوق ما يريد العقل أن يحبّوه، والذي غالبا، ما 
 « كتاب  يف  أفالطون  يقول   .)2( الكبار«  يتجنّبه 
ّفنيني   ٍ نستدعي  أن  علينا  يجب  الجمهورية«:« 
من  عبقريَّتهم  بقوة  فيتمكنون  آخر،  طراز  من 
شبابنا  فينشأ  والجمال،  الجودة  أثر  اكتشاف 
الصالح  يترّشبون  صحي،  موقع  يف  كما  بينهم 
ٍ فتؤثر يف  الفنون،  آي  تنبعث منه  من كل مربع 
مناطق  من  هابَّة  كنسمات  وسمعهم  برصهم 
صحيَّة، فتحملهم منذ حداثتهم دون أن يشعروا 
له  والتمثُّل  الحقيقي  العقل  جمال  محبة  عىل 
:« إن اإليقاع  ومطاوعة أحكامه«.)3(  ويضيف 
ويتأصالن  النفس  أعماق  يف  يستقّران   َّ واللحن 
الجمال،  من  صحباه  ما  فيها  فيبُثَّان  فيها، 

حسنت  إذا  الشمائل  حلو  اإلنسان   َّ فيجعالن 
بالعكس، ومن حسنت  الحال  كان  وإال  ثقافته، 
ثقافته املوسيقيّة، فله نظر ثاقب يف تبني هفوات 
مقتا  ويمقتها  فيَُفنّدها  الطبيعة،  وفساد  الفن 
لها  الجميلة ويفتح  املوضوعات  شديدا، ويهوى 
صالحا،  شيًفا  فينشأ  بها،  فيتغذَّى  قلبه  أبواب 
وإذا كان منه ذلك وهو بعُد فتًى دون سن الرشاد 
َقبَْلما يربز يف تلك األمور حكما عقليا، فإنه متى 
تربَّى  إذ  معرفة؛  عن  بها  ولعا  يزداد  رشده  بلغ 
أيضا  للفّن  أفالطون  ويقّر  وألفها.«)4(.  عليها 
بوظيفة ُخلقية من حيث أنّها أي الفنون وخاّصة 
املوسيقى »رقّي للنفوس، ذلك أنّها تتجه يف جّدية 
تاّمة إىل توليد االنسجام الذي تحّدثنا عنه، ولكن 
نظرا ألّن نفوس الصغار ال تحتمل الجديّة، فإنّها 

تُلقى إليهم يف صورة لعب وغناء«.)5( 
الفنية  لألعمال  يعرتف  إذ  أفالطون،  أّن  غري 
والخلقية،  والنفسية  الرتبوية  بقيمتها  الجميلة 
دّقة  من  بلغت  مهما  كماال  لها  يقّر  ال  فإنّه 
يف  جهده  قصارى  الفنان  فيها  وبذل  الصنع 
فنحن  املستمع.  أو  الناظر  تمتع  جميلة  جعلها 
يبدو  ال  املصّور  فرشاة  أن   « يقول،  كما  نعرف، 
منها مطلقا أنّها أتّمت عملها وهي ترسم وجها 
إىل  أن تميض  أنّك تستطيع  يبدو  إذ  الوجوه،  من 

األلوان  بوضع  التزيني  ملسات  يف  له  نهاية  ال  ما 
اسما  يكون  أن  يمكن  يشء  أّي  أو  النتوءات،  أو 
ال  نقطة  إىل  أبدا  الوصول  دون  الفنّي،  للعمل 
أو  الجمال  يف  أكثر  بزيادة  الصورة  فيها  تسمح 
الحيوية«. )6( وذلك ألّن الجمال الحقيقي قيمة 
مطلقة يف عالم املعقوالت، أو مثاال يف »عالم املثل 
» ال يبلغه الفنّان وهو سجني املحسوس، بل ما 
كّل ما يستطيع فعله هو أن » يحاكي« الجمال 
الطبيعي، الظاهر للعيان والذي هو مجّرد نسخة 
عىل  الفني  فاألثر  هنا  من  املطلق.  الجمال  لهذا 
جماله » ناقص« متناه ومعّرض للفساد والتلف، 
شأنه يف ذلك شأن أي يشء ُمحدث، أو مصنوع. 
العناية  لزوم  إىل  يلّمح  أفالطون  نجد  ذلك  ومع 
»الجمالية«  قيمتها  عىل  حفاظا  الفنية  باآلثار 
أو باألحرى مظهرها الجمايل، حتّى تلعب دورها 
الرتبوي والخلقي. ويجعل ذلك »وظيفة« موكولة 
الدولة )كما يتصّورها يف كتاب »  ألفراد تعيّنهم 
»القوانني«(  كتاب  يف  وخاّصة   « الجمهورية 
األيام«  »عثرات  ألحقته  ما  إصالح  بغرض 
شيئا  تفسد  قد  سلبية  آثار  من  الفنيّة  باألعمال 
أولئك   « بوظيفة  يّذكرنا  هذا  و  جمالها.  من 
املتاحف  يف  الفنية  األعمال   « يرّممون  الذين 
املعارصة ودورهم يف صيانتها من التلف بإدخال 
تحسينات عليها وإصالح ما فسد منها، والعمل 
عىل حفظها يف ظروف مالئمة واستخدام تقنيات 
متنبه  أفالطون  أن  يعني  وهذا  ذلك.  يف  متطّورة 
إىل فعل الحفظ و« الصيانة« كعنرص أسايس يف 
تقريبا  أفالطون  املتحف« عموما. يشري   « فكرة 
إىل يشء من هذا القبيل بصيغة االفرتاض متنبئا 
أّن  لنفرتض  بما سيصبح واقعا، حينما يقول:« 
قدر  عىل  وجه  تصوير  كان  الفنّانني  أحد  َقْصَد 
عظيم من الجمال، أنّه ينبغي له أي الوجه، فوق 

جمال صنعته أن يزداد زيادة ثابتة وال يفسد 
دام  ما  أنّه  تعرف  وأنت   ، األيام  بعثرات 
للمصّور رغبَة خالٍد، فإّما أنّه يجب أن يرتك خلفه 
من يستطيع أن يصلح أّي تشويه يلحقه الّزمن 
التحسني  بالوجه، وذلك بجانب تزيينه بلمسات 
وإالّ  السابق،  الفنّان  عجز  نقائص  تخفي  التي 
فإّن عمله العظيم يكون ذا نتائج مؤّقتة ال غري 
».)7( هكذا إذن يقّر أفالطون بلزوم صيانة اآلثار 
وجود  مبدئيا  يقتيض  ما  وهو  الجميلة  الفنية 

 « وهو  إلنجازه،  فضاء  ووجود  األمر  بهذا  قائم 
املتحف«. وإذا لم يكن أفالطون قد أشار رصاحة 
»كمؤّسسة«  »املتحف«  فضاء  إيجاد  لزوم  إىل 
قائمة بذاتها، فقد كان له سبق » التنبؤ بوجود 
وتقريبا  للكلمة،  االشتقاقي  باملعنى  املتاحف 
ذكر  أنّه، كما  )8(. خاّصة  املعارصة«  يف داللتها 
نهر  معابد  بنفسه  زار  أنّه  القوانني«   « كتابه  يف 
هناك،  املوجودة  الفهارس  تفّحص  وأنّه  النيل، 
أنّها تَفرض معيارا مقيّدا لخيال الفنانني  ووجد 
نحو  عىل  تؤّكدها  معلومة  وهذه«  املرصيني« 
مانفيت.)9(  للنيو-  البارزة  النقوش  دراسة  ما، 
وسعيهم  املرصيني  عن  متحّدثا  أفالطون  يقول 
إىل حفظ الفنون و«قوانينها«:«.. وهكذا نجدهم 
قد سحبوا كّل القوائم )ويقصد الرتانيم والرتاتيل 
نماذج  ودّشنوا  القياسية  األمثلة  ذات  الدينية( 
إقرار  نفهم  هنا  .من   )10( معابدهم«.  يف  لها 
»اآلثار  هذه  تأّمل  تيسري  إىل  بالحاجة  أفالطون 
النظر  يف  يرغبون  الذين  ألولئك  الجميلة«  الفنية 
جمالها  وتأمل  بمشاهدتها  واالستمتاع  إليها 

حتّى وإن لم يدركوا كنه حقيقتها املطلقة. 
يعجبون  والسمع  النظر  محبّي  أن   « ذلك 
واأللوان،  واألشكال،  األصوات،  من  بالجميل 
والصور، وكل ما دخلت يف تركيبة هذه األشياء من 
إدراك  يَْقرُص عن  الفن، ولكن فهمهم  منتوجات 
كنه الجمال واعتناقه« )11( ووجه تيسري »تأّمل 
هذه األعمال الفنية« هو يف توفريها » وجمعها« 
وتمكني الناس من مشاهدتها عن قرب ربما يف 
» فضاء مخصوص هو » املتحف«. و«حتّي تقع 
أعني الناس عىل شتَّى األشياء الجميلة«، خاّصة 
أمام قصور »عشاق العروض الفنّية » عن التميز 
أو  بالنظر  الجديرة  الجميلة  الفنية  األعمال  بني 
وتذهب  الذوق  تفسد  التي  تلك  عن  االستماع، 
املتعة، يؤّكد أفالطون عىل رضورة وجود »حّكام 
يملكون  اليوم،  نسّميهم  كما  خرباء«   « أو   «
معرفة كافية بمعايري الجدارة الفنية الجمالية » 
اختيار  القدرة عىل  لهم  الفناننّي ويكون  ألعمال 
أنسبها وفق ضوابط »جماليه« أطنب أفالطون يف 
ذكرها )خاّصة فيما يتعّلق باملوسيقى من لحن 
خاّصة  وربطها  »القوانني«  كتاب  يف  وإيقاع..( 
عىل  وأثرها  عاّمة  للفنون  الرتبوية  بالوظيفة 
نفوس الناشئة ولزوم أن ننتقي منها ما يساعدها 

أفالطون واملتاحف
عبد الوهاب البراهمي - متفقد  فلسفة(

ترميم اللوحات
» .. ما دام للمصّور رغبَة خالٍد... يجب أن يرتك خلفه من يستطيع أن يصلح أّي تشويه 

يلحقه الّزمن بالوجه، وذلك بجانب تزيينه بلمسات التحسني التي تخفي نقائص عجز الفنّان 
متحف معارص ...) .«..حتّي تقع أعني الناس عىل شتَّى األشياء الجميلة« - أفالطون(السابق..« )أفالطون(

 أفالطون ) ويكيبيديا(
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الخرباء   « هؤالء  ويلعب  الفضائل.  اكتساب  عىل 
الفنّيون« دور » الناقد الفنّي » اليوم، والذي يملك 
عىل  والحكم  الفنيّة  األعمال  تقييم  عىل  القدرة 
عن  »القوانني«  يف  أفالطون  يتحّدث  جماليتها. 
يجب  فيقول:«  الفنّي«  »الخبري  هذا  مواصفات 
عىل من يكون قاضيا ذكيّا يحكم عىل أّي تمثيل 
سواء أكان يف الرسم أو يف املوسيقى أو يف أّي فرع 
مؤّهالت:  بثالثة  يتمتع  أن  الفّن  فروع  من  آخر 
وهي أن يفهم أّوال ما هو املوضوع الذي أعطانا 
الفنّان نسخة منه، وثانيا كيف أن هذه النسخة 
صحيحة..، وثالثا وأخريا إىل أّي مدى من الجودة 
يكون عليه التكوين والبناء الخاص بإنتاج ما من 
أنّه  الوزن«.)12( خاّصة  اللغة واإليقاع يف  حيث 
قد ُوجد  زمن أفالطون، كما يف كّل زمان، مّدعون 
و«أشباه فنّانني« »مشعوذون وعرافني يتجّولون 
يف طرق أثينا، مختّصون يف صناعة » التعويذات« 
  orphée »أوريف«  رعاية  تحت  أنّهم  ويزعمون 
 ».. واملوسيقى  اإللهام  آلهة    musée وميوزات 
ذي  يبدو  أفالطون  أن  بالذكر  وجدير   .)13(
كل  رافضا  عرصه،  فن  تجاه  محافظة«   « نزعة 
يف  الفنون  عىل  يعرتض  ال  فهو  التجديد.  أشكال 
تصّوره  أساس  عىل  بعضها،  يتّهم  بل  مجملها، 
للفّن كمحاكاة، فنّا ال يكون كذلك حّقا إال بقدر » 
أمانة« الفنّان يف نسخ األشياء الجميلة. لذا فهو 
ربما  أو   euphranor»أوفنارانور  « عىل  يعرتض 
فّن  شأن  يف  حّرره  الذي  »قانونه«  يف  لوسيب«   «
 « التناظر  بمعيار«  األخذ  ولزوم  والرسم  النحت 
خاصة. يف حني أّن املطلوب يف فّن النحت أو الرسم 
كما  الدقيقة  النسب  تقدير  هو  أفالطون  حسب 
تكون يف األشياء ال النظر إليها من جهة »دقتها« 
 « أوفرانون   « يراه  ما  وهو  املتفّرج،  منظور  يف 
الذين  الرسامني  أفالطون  يتّهم  كما  ولوسيب. 
ينتجون رسوما »خادعة للعني« تسعى إىل اإليهام 
أنّها  حني  يف  الرسوم،  يف  والنتوآت  بالتضاريس 

ليست سوى لطخات أو ملسات إذا ما نظرنا إليها 
أن  إىل  شول«  ماكسيم  »بيار  ويشري  قرب.  من 
بارمينيدس قد رضب مثال  أفالطون يف محاورة 
بهذه الرسوم » الخادعة » يف معرض تعبريه عن 
وليست  ظاهرة  وحدته  لعالم  املجردة  الفكرة   «
أن  شّك،عىل  دون  هذا،  يؤّكد   .)14(  « حقيقيّة 
أفالطون كان مّطلعا عىل فنون عرصه بل وعارفا 
الذين  املرصيني  وخاّصة  أخرى  شعوب  بفنون 
واملعمارية  الفنية  آثارهم  وشاهد  معابدهم  زار 
الفنية، فيما يشبه » املتاحف« اليوم. ذلك أّن فّن 
املوسيقى خاّصة وكذا الرسم، بدرجة أقّل، وثيق 
خاّصة  املرصيني  لدى  الدينّية  باملمارسة  الصلة 
ولدى اليونان القديم، فكانت املعابد حاوية عىل 
أعمال فنيّة وتقام فيها الطقوس الدينية مرفوقة 
 « بها  تقوم  الخاّصة،  واإليقاعات  بالرتانيم 

جوقات« و« موسيقيون« ، ويحرضها املقيمون 
لذلك  خارجها.  من  الزّوار  وكذلك  البالد  أهل  من 
نجد أفالطون يؤكد عىل رضورة وجود ما يشبه« 
الزّوار عىل  األدالّء« السياحيني عندنا، يساعدون 
التعرف عىل أماكن العبادة وما تحويه من » آثار 
يذكر  النشاطات.  من  فيها  يجري  وما  فنيّة« 
املعابد  بجانب  يكون«  أن  من  البّد  أنّه  أفالطون 
مرافق فيها موّظفون مهّمتهم استقبال السيّاح 
عىل  يجب  بل   )15( املعابد«  هذه  يزورون  الذين 
الدولة أن توّفر لهؤالء مكان إقامة أثناء زيارتهم 
املوسيقية  العروض  ومشاهدتهم  للمعابد 
..والنوع  أفالطون:«  .يقول  الخ  والحفالت 
للكلمة،  الحريف  باملعنى  املالحظني  من  الثاني 
أنّهم يأتون إىل األماكن التي ترى بالعني ) ولعله 
يعني املتاحف(، وللعروض املوسيقيّة التي تمتّع 

األذن، وستتاح اإلقامة لكّل هؤالء الزوار يف املعابد 
االلتفات  موضع  وسيكونون  املضياف،  بالكرم 
والحّب من قبل قساوستنا وقدندلقنات الكنائس 
أنّه  إقامة ذات مدى معقول.«  )16( غري  خالل 
نبّه إىل لزوم »تجنّب املبالغة يف مظاهر الرتف يف 
البناءات الجنائزية خاّصة »، حيث تقام تماثيل 
ومظاهر زينة مبالغ فيها أحيانا يف عالقة بمنزلة 

»امليت« ومكانته االجتماعية.
--------------------  

الهوامش :
-1 » القوانني« أفالطون ترجمة – محمد حسن 

ظاظا- الهيئة املرصية للكتاب ص  134
ترجمة   – أفالطون   – الجمهورية  محاورة   2-
حنّا خباز- ط. أوىل 2016 مؤسسة هنداوي ص 

103 الكتاب 2
-3 الجمهورية الكتاب الثاني ص 104

-4  نفس املصدر ص 104-105
-5  القوانني ، ج2 ص 134  

-6  نفس املصدر ج 6 ص 291
-7   نفس املصدر ج 6 ص 291-292

-8 بيار ماكسيم شول من كتاب« افالطون وفن 
عرصه« ط.2 – باريس 1952

-9 ب.م. شول »أفالطون وفن عرصه« ص19
-10 كتاب« القوانني » افالطون ج 2 ص 189

-11 الجمهورية الكتاب الثاني ص 134
-12« القوانني« ج 2، ص149

لدى  امليوزات  طقس  بيونيس،  بيار   13-
1945 ص -249 252(   ( اليونان«   الفالسفقة 

ملّخص لشارل جورّسون .
-14  ب. م. شول » أفالطون وفّن عرصه« 1933 

ألكان –باريس ص 123
-15 »القوانني«- الكتاب 12 ص 542 

-16 القوانني الكتاب 12 ص 543

لوحة لهومريوس )عازفا للموسيقى(
»إن اإليقاع واللحن َّ يستقّران يف أعماق النفس ويتأصالن فيها، فيبُثَّان فيها ما صحباه من 

الجمال.« ) أفالطون (

علي بن كاملة مؤسس أول مسرح تونسيصورة تتحّدث

 19 القرن  خالل  التونسية  البالد  يف  برزت 
وبداية القرن 20 عدة شخصيات تونسية برعت 
الشعر،  األدب،  املوسيقى،  مثل  يف عدة مجاالت 
عن  سنتحدث  السياق  هذا  ويف  السينما.... 
السينما  يف  برع  الذي  كاملة  بن  عيل  شخصية 

واملوسيقى إىل جانب جهوده يف مجال املرسح

1( نشأة علي بن كاملة
الساف  ولد عيل بن كاملة يف مدينة قصور 
من والية املهدية خالل سنة 1872 حيث قىض 
العاصمة  إىل  توجه  ثم  رأسه  بمسقط  طفولته 
طالبا للعمل. تفيدنا املصادر أن عيل بن كاملة 
إستقر بباب سويقة وبدأ هناك حياته العملية، 
ذلك أنه إستأجر محال بساحة باب سويقة يبيع 
والدرع  الصيف  يف  واملرشوبات  الحلويات  فيه 
مكوثه  خالل  كاملة،  بن  عيل  الحظ  الشتاء.  يف 
عدد  حضور  من  بالرغم  أنه  تونس،  بمدينة 
معترب من قاعات السينما فإن إقبال التونسيني 
عىل هذه القاعات كان نادرا إذ لم نقل منعدما 
بإعتبار أن السينما كانت مستقطبة للجاليات 

معترب  حضور  ننىس  وال  واإليطالية  الفرنسية  خاصة  األوروبية 
ليه ود تونس وهذا ما دفع علب بن كاملة إىل إنشاء قاعة سينما

2( علي بن كاملة ودوره
في مجال السينما والموسيقى

نظرا لضعف حضور التونسيني يف قاعات السينما، قرر عيل 
بن كاملة لفت نظر الشعب لهذا املجال فتسوغ محل أومنياباتي، 
يف التقاطع بني نهج أميلكار ونهج حنون، وعرض فيه عدة أفالم 
يسبقها نرشات فكهاية فإخبارية وكان سعر التذكرة زهيد حتى 

يتسنى للناس حضور األفالم. ساهمت الدعاية التي أقامها عيل 
بن كاملة يف تزايد عدد الحارضين مما إضطره اىل كراء محل أخر 
املحل  إىل  أخرى  إنتقل مرة  ثم   1914 قادوس سنة  بنهج سيدي 

الجديد الكائن بشارع لندرة وذلك عام 1915.
إثر الحرب العاملية األوىل، إستعادت البالد نشاطها بعد حالة 
من  الصدور  يف  الصحف  فرجعت  الحرب  فرضتها  التي  الحصار 
جديد وتمكن الفالحون من غراسة وزرع أراضيهم  ويف هذا الجو 
قرر عيل بن كاملة خلق فرقة موسيقية تحت إسم جوق الطرب 
املوسيقى  بني  يجمع  لندرة  شارع   محل  أصبح  وبذلك  الكاميل 
مع  خاصة  كبريا  إقباال  الجمعية  هذه  عرفت  وقد  والسينما 

مسيكة  حبيبة  غرار  عىل  جديدة  وجوه  بروز 
معه  تزايدت  كاملة  بن  عيل  شعبية  تزايد  ومع 
لعيل  تكيد  التي  النظرات  تلك  الحاقدة  النظرات 
املحل من  األول شاء  املحل فقرر  عند صاحب 

عند مالكه.
أصدر املجلس البلدي يوم غرة مارس 1922 
من  التونسية  املرسحية  الفرق  يمنع  قرارا 
ممارسة عروضها باملرسح البلدي ومع تفاقم 
روسيني  مرسح  مدير  قرر  الفرق  هذه  عدد 
للفرق  السماح  مع  املرسح  كراء  تكفلة  رفع 
الجمعة  يوم  أنشطتها  بممارسة  املرسحية 
كاملة  بن  عيل  دفعت  الوضعية  وهذه  فقط 

إلنشاء مرسحا قوميا محليا.

3( تأسيس مسرح بن كاملة
أمام الظروف السالف ذكرها، قرر عيل بن 
كاملة تأسيس مرسح للتونسيني فرشع يف بناء 
الرصح بمحل شارع لندرة ولكن لقى املرشوع 
الفرنسسيني فشنوا حمالت  معارضة من قبل 
صحفية تمكن عيل بن كاملة من التصدي من 
املرسح يف  بيع  إىل  إضطره  األخري مما  يف  إستسلم  ولكن  بعضها 
مزاد علني وعاش عيل بن كاملة بقية حياته يف عزلة إىل أن تويف 

سنة 1935 ودفن بمقربة الزالج بتونس.
حتى  قاعة  فبعث  السينما  خدمة  من  كاملة  بن  عيل  تمكن 
الطرب  فرقة جوق  أسس  كما  العالم  هذا  التونسيون عىل  يقبل 
أبرز  بعثه ألول مرسح تونيس  املوسيقى ويعترب  الكاميل لخدمة 

مرشوع توج به مسريته
املصدر تونس يف تراجم أعالمها )الجزء األول( ملحمد صالح 
املهيدي

محمد أمين شوشان
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اإلبداع الشعري بني املاُمنعة واملُكاشفة

وشهادات  النقاد  كتابات  يف  الشعري  اإلبداع  عملية  ظلت 
املتعلقة  القضايا تعقيدا. ومازالت األسئلة  أكثر  الشعراء من 
هي  ما  منها:  حاسمة  أجوبة  وبال  اليوم  إىل  مطروحة  بها 
املراحل التي تمر بها القصيدة قبل أن تأخذ شكلها النهائي؟ 
الشاعر  فيها  يتحكم  واعية  ممارسة  الشعرية  الكتابة  وهل 
واعية  غري  عملية  هي  أم  يريد  كما  وينجزها  لها  ويخطط 
والكتابة  التجربة  وهل  وسيطرته؟  إرادته  عن  وخارجة 
مرحلتان مختلفتان أم وجهان لعملية واحدة؟ وكيف تتحول 

التجربة إىل كتابة وتأخذ شكل قصيدة مكتملة ومنتهية؟  
الشعرية  العملية  تعقد  عىل  والنقاد  الشعراء  يتفق 
شهادات  وحتى  ووصفها  استيعابها  وصعوبة  وغموضها 
ألسباب  عليها  االعتماد  جدوى  يف  يشكك  من  هناك  الشعراء 
عديدة منها اختالف اإلبداع عن النقد وذاتية الشهادة والشاعر 
يقدر عىل وصفها ألنها  التجربة وال  يعرف حقيقة  ال  نفسه 
تجربة داخلية كامنة يف مجال الالوعي مثل الحب والتصوف 
تعاش وال توصف ووصفها يكون من باب تقريبها للقارئ. 
يقول ابن رشيق: "الشعر كالبحر أهون عىل الجاهل أهول ما 
يكون عىل العالم" ويقول البياتي: "التجربة الشعرية شديدة 
الشاعر أن يعرب عنه"  الكثافة تعرب عن وجوٍد هارٍب يحاول 
ويقول نزار قباني: "ليس من السهل مراقبة القصيدة وهي 
تتشكل". ولذلك كثريا ما يلجأ الشعراء وكذلك النقاد إىل اللغة 
أو  التجربة  معاناة  وكأن  الشعرية  العملية  لوصف  املجازية 
الناقد  لدى  اإلبداع  توازيها معاناة وصف  الشاعر  لدى  اإلبداع 
)وكذلك الشاعر(. ولعل هذا الغموض الذي يلف عملية اإلبداع 
والحالة الشعرية هو الذي أضفى عليها طابعا سحريا )الشاعر 
يأتيه الجن أو تلهمه ربة الشعر- حديث شعراء الرومنطيقية 
عن املصدر السماوي واإللهي للشاعر والشعر(. ومع ذلك فإن 
شهادات الشعراء وما كتبوه عن تجاربهم الشعرية تبقى أهم 
خربة  نتاج  ألنها  الشعرية  الحالة/التجربة  لدراسة  املصادر 
وتعامل مباش مع مكونات العملية الشعرية ومعاينة لرحلة 
مدار  اليوسفي  لطفي  يسميه  الذي  الكتابة  مدار  يف  الذات 
نصوصا  نواجه  ذلك  ودون  الشعرية.  املكاشفة  مدار  الرعب، 
عن  وتكشف  بأرسارها  تبوح  أن  يمكن  ال  ومكتملة  منجزة 
الذي  النهائي  شكلها  تأخذ  أن  قبل  بها  مرت  التي  املراحل 
التجربة  للخوض يف  املؤهل  فالشاعر هو  بعد نرشها.  نعرفه 
الشعرية ألنه من يكابدها ويعانيها. يقول البحرتي: "ال يعرف 
إىل  وانتهى  مضايقه  إىل  الشعر  طريق  يف  دفع  من  إال  الشعر 
رضوراته". ويقول عبد العزيز املقالح: "كيف يتسنى ملن لم 
يعان الخلق واإلبداع أن يتحدث عن العمل الفني الذي أبدعته 
ثنائية  قديما وحديثا عىل  النقد  اعتمد  وقد  اللحظات؟".  تلك 
أنواع  ثالثة  بني  للتمييز  التجربة/الكتابة  أو  الطبع/الصنعة 
)غري  عادي  شاعر  وهو  التجربة  شاعر  األول  الشعراء:  من 
مبدع( وغري محرتف، والثاني شاعر الكتابة أو الصنعة وهو 
شاعر  والثالث  متكلف(،  )مقلد-  مبدع  غري  محرتف  شاعر 

التجربة والكتابة وهو مبدع ومحرتف. 
لحظة  املكاشفة  بأن  اليوسفي  لطفي  محمد  أقر  ولنئ 
متميزة يرتادها الشاعر أثناء ميالد النص الشعري ثم يخرج 
منها ويعجز عن اإلخبار عن ماهيتها ألنه غادر رحابها فال 
الطريف  فإن  كيانه  أيدينا غري نصه عصارة  بني  منها  يبقى 
املكاشفة  لحظة  يف  يجري  ما  عىل  اإلطاللة  محاولته  هو 
الشعرية ومحارصة املناهل التي ينحدر منها الحدث الشعري 
وجود  عن  والكشف  للنصوص  الداخلية  القراءة  خالل  من 
الشعري  الحدث  منابت  أن  إىل  وتشري  الدواوين  تجتاح  بنية 
متجادلتني  حركتني  عىل  أساسا  البنية  هذه  وتنهض  واحدة. 
وغربته  الشاعر  حياة  مداره  إخبار  أو  حكاية  شكل  يف  األوىل 
الشاملة وتتمثل الثانية يف صور وإشارات إىل عالم- حلم هو 
صميم الحياة أو الوجود. ويتشكل النص وينهض من الجدل 

والنقاد عىل  الشعراء  الحركتني. ومثلما يجمع  والتفاعل بني 
صعوبة استيعاب التجربة الشعرية ووصفها يجمعون عىل أن 
العملية الشعرية عملية معقدة تمر بالعديد من املراحل قبل 
أن تتحول التجربة إىل كتابة شعرية مكتملة ومنجزة. وبغض 
النظر عن اختالفهم حول هذه املراحل فإنهم يلتقون عموما 

يف ثالث مراحل كربى:

1 - مرحلة التجربة أو الحالة الشعرية ويسميها اليوسفي 
لحظة املكاشفة الشعرية: ورغم اختالفها من شاعر إىل آخر 
وإدراكية  شعورية  حالة  أو  ما  انفعال  إىل  عامة  تعود  فإنها 
مكثفة تنتاب الشاعر وتدفعه إىل القول الشعري. وال شك يف أن 
الكتاب والنقاد اهتموا بالكتابة ذاتها أكثر من اهتمامهم بما 
قبل الكتابة أو لحظة الكتابة فلم يهتموا بالحاالت والتجارب 
والتحوالت التي تسبق عملية كتابة القصيدة أو تصاحبها ألن 
ذات  داخل  يجري  أثناءها  أو  القصيدة  كتابة  قبل  يحدث  ما 
بها  واإلمساك  مالحقتها  تصعب  خفية  حالة  وهي  الشاعر 
النص  هو  ووصفه  به  اإلمساك  يمكن  الذي  امللموس  واألمر 
حالة  الكتابة  لعملية  املصاحبة  الحالة  كانت  ولنئ  املنجز. 
استثنائية )حالة املا بني( فإن لها عالمات وخصائص تعرف 
العادي  اإلنسان  عن  الشاعر  انسحاب  أبرزها  وتميزها  بها 
الحالة  وعن  جديدة  لغة  إىل  العادية  اللغة  وعن  الواقع  وعن 
العادية إىل حالة ذهنية ونفسية جديدة. غري أن النقاد مع ذلك 
اختلفوا بل وترددوا إزاء طبيعة هذه الحالة الشعرية إن كانت 
أم كانت تجربة/حالة  تجربة/حالة شعرية طارئة ومباغتة 
دائمة. فاليوسفي نفسه مرة يتحدث عن الحالة الشعرية لدى 
بالنوبة  ويصفها  وطارئة  مفاجئة  حالة  باعتبارها  الشابي 
مستعريا عبارة الشابي نفسه، ويشري إىل عدم تهيؤ الشاعر 
مفاجئة  ألنها  اإلبداعية  العملية  يف  األوىل  اللحظة  الستقبال 
توازنه  تفقده  التي  الشعرية"  ومباغتة ويصفها ب"الهجمة 
فضاء  يف  وتدخله  والتأمل  الفكر  إعمال  حرية  له  ترتك  وال 
يتحدث عن هذه  يستوعبه، ومرة  يعيشه وال  شعوري جديد 
الحالة باعتبارها حالة دائمة وليست ظرفية فما من شاعر 
الشعرية  الكتابة  متطلبات  بني  ممزقا  يحيا  وهو  إال  مبدع 
وشوط اليومي الحياتي التافه ويرى أن الشابي من الشعراء 
الشعري  التجربة  وفهم  شعري.  نحو  عىل  يقيمون  الذين 
املنارصة  الدين  عز  لدى  كذلك  نجده  دائمة  حالة  باعتبارها 
مع  الذات  تتصارع  حيث  الخارج  مع  الذات  جدل  خالل  من 
الحالة  هذه  وعن  تشكيله  إعادة  أو  إلغائه  أجل  من  الخارج 
يتولد القلق. وهذا القلق اتخذه مربوك املناعي مدخال أساسيا 
درويش  محمود  أن  كما  الشعري  وكونه  املتنبي  ذات  لفهم 
قصائده  تبدأ  إذ  الشعري  لإلبداع  رضورية  مقدمة  اعتربه 
الفرجاني:  سنيا  تقول  املعنى  هذا  وعن  مدمر.  بقلق  دائما 
"الكتابة حالة من التنفس قد نسميها حبا مستعصيا أو قلقا 
مضطرما". ويحاول سعدي يوسف كذلك أن يوفق بني اعتبار 
الحالة الشعرية طارئة واعتبارها دائمة بالقول إن "مشكلة 
تراكم طويل  بعد  ولكن  انتظار  دون  تأتي  أنها  الخلق  عملية 
والتوفيق  بالتمييز  قباني  نزار  فعل  وكذلك  األحاسيس".  من 
بني لحظتي التجربة والكتابة فيقول: "إن لإلنسان )الشاعر( 
لذتني لذة يف أن يعيش التجربة ولذة يف أن يكتب عنها ويمنحها 
شكال. فالتجربة إذن شط أسايس من شوط الكتابة". وهنا 

ننتقل من مرحلة التجربة إىل مرحلة الكتابة.

2 - مرحلة الكتابة الشعرية: 
يف  انتظام  بغري  متناثرة  مكونات  املتشكلة  غري  القصيدة 
لها  اللغوي  التجسيد  فهو  القصيدة  وجود  أما  الشاعر  ذهن 
املتناثرة يف نسق لغوي وإيقاعي واضح  املكونات  انتظام  أي 
تمر  الكتابة وهي  تأتي مرحلة  والتفاصيل. ومن هنا  املعالم 

بدورها بمرحلتني: مرحلة الصياغة النصية أو الكتابة األولية 
مرحلة  أما  النهائية.  الكتابة  أو  والتشذيب  التنقيح  ومرحلة 
املتداول "أنا ال أكتب  الكتابة األوىل فيعرب عنها قول الشعراء 
الكتابة  أن  ويعني  تكتبني"  التي  هي  القصيدة  بل  القصيدة 
كتابة  منها  أكثر  عفوية  انفعالية  كتابة  األوىل  مرحلتها  يف 
الشعراء  من  والعديد  قباني  نزار  أشار  وقد  وتأملية  واعية 
لتنظم  اللغة  تأتي  ثم  إيقاعيا  أوال  تتشكل  القصيدة  أن  إىل 
تأكيد  إىل  فالريي  بول  ذهب  ولنئ  وتحتويها.  املوسيقى  هذه 
االختيار الواعي مؤكدا أن الشاعر من يستطيع النظم ساعة 
يشاء وليس الشاعر وقفا للمصادفة فإن الشاعر لم يتحدث 
عن عمله اإلرادي يف القصيدة إال بعد مرحلة اكتمالها كنص 
أن  يف  شك  وال  والرتميم.  للتعديل  إراديا  يتدخل  حيث  لغوي 
بعض القصائد قد تأتي دفعة واحدة إال أن هناك قصائد تأتي 
عىل مراحل خاصة املطوالت التي ترتكب من مقاطع متعددة 
الشعراء وهم  أن  ال يمكن كتابتها يف وقت واحد. وال شك يف 
يحولون التجربة من حالة إىل كتابة أو من تجربة انفعالية إىل 
تجربة لغوية جمالية يكابدون عوائق الكتابة الشعرية منها 
العائق اللغوي الذي يعود إىل كون اللغة ال تستجيب بسهولة 
الجمالية،  القصيدة  التعبريية ومتطلبات  الشاعر  إىل حاجات 
ومنها العائق الشكيل ألن التجربة تبحث عن شكلها املناسب 
الشكل  إىل  الوصول  يف  توفق  قد  والتجربة  فيه  تتجسد  الذي 
ومنها  ذلك،  يف  توفق  ال  وقد  بصعوبة  أو  بسهولة  املناسب 
عائق املوروث الشعري الذي يقف دون الرغبة العارمة لإلبداع 

الشعري ويحد من اندفاعاها وهديرها )اليوسفي(. 

3 - مرحلة التنقيح والتشذيب أو الكتابة النهائية: بغض 
األوىل  بالكتابة  االكتفاء  الشعراء  بعض  مزاعم  عن  النظر 
لم  مزاعم  وهي  والتشذيب-  باملراجعة  القصيدة  تعهد  وعدم 
أن  قبل  القصيدة  فإن  الجد-  مأخذ  اليوم  أحد  يأخذها  يعد 
تأخذ الشكل النهائي تبقى يف حاجة ماسة إىل املراجعة شطبا 
وإحكام  والتشذيب  التهذيب  أجل  وتغيريا من  وزيادة  وحذفا 
بناء القصيدة ومنحها الشكل النهائي األكمل. وهذه املرحلة 
هي مرحلة واعية يسلط عليها الشاعر ضوءا كبريا من الوعي 
والتثقيف وأصول العمل الشعري. يقول بول شاوول: "الحذف 
طريقة  يف  يختلفون  الشعراء  أن  يف  شك  وال  فن".  النص  يف 
يسمح  من  العرشاء  من  فهناك  التنقيح،  ودرجة  املراجعة 
لنفسه بتغيريات وتعديالت عميقة وجذرية وهناك شعراء ال 
استبدال  عىل  تقترص  ومحدودة  بسيطة  مراجعة  إال  يقبلون 
بعض الكلمات أو الصياغات وهي مراجعة للشكل ال للروح 
كما يقول درويش. وال شك أيضا يف أن الحديث عن املراجعة 
يحق  فال  النرش  بعد  ما  أما  النرش  قبل  ما  مرحلة  يخص 
للشاعر- يف طبعة ثانية- أن يغري ويعدل يف نصوصه الشعرية 
ألنها صارت ملكا للقارئ وهذا موقف أغلب الشعراء والنقاد 
دفعه  قبل  النص  بتحوير  لنفيس  أسمح  "قد  درويش:  يقول 
األمر  فإن  للعالم  يخرج  حاملا  ولكن  أمري  طوع  ألنه  للنرش 
يصري ميثاقا ال حق يل يف نقضه" رغم أنه يقول إنه لو أتيح له 
أن يسحب نصوصه الستغنى عن الكثري. وال يمكننا أن نختم 
عالقة  إىل  نشري  أن  دون  الشعري  اإلبداع  موضوع  يف  القول 
أن  بدل  التي  الحالة  وهي  والكتابة  التجربة  بني  مخصوصة 
تتاىل فيها مرحلتا التجربة والكتابة تندمجان يف لحظة واحدة 
فننتقل من كتابة التجربة إىل تجربة الكتابة أي من الكتابة إىل 
كتابة الكتابة أو الشعر عىل الشعر، وبدل أن تكتب القصيدة 
عملية  تطورت  وهكذا  نفسها.  وتكتب  ذاتها  تتأمل  التجربة 
التجربة  لحظة  بني  التماهي  أو  الدمج  نحو  الشعري  اإلبداع 
وتركيبا  تعقيدا  وازدادت  الكتابة  ولحظة  املكاشفة(  )لحظة 

وصار من العسري الحديث عن مراحل الكتابة الشعرية.

بقلم : شفيع بالزين
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دون شك وال يختلف اثنان أن ما قدمه القطاع املكتبي يف 
الفرتة األخرية يمكن وصفُه باالستثناء عىل جميع األصعدة 
حتى قيل أن ما يقدم من تظاهرات ثقافية متنوعة... فاقت 
دور الثقافة، مسابقات أدبية ولعل أهمها البطولة الوطنية 
للمطالعة.. ايام الشعانبي للشعر، األيام الوطنية للمطالعة 
واملعلومات، مسابقة األدباء الشباب.. وغريها مما ساهم يف 

خلق حركية استثنائية. 
من  والكتاب  املثقفني  أراء  بعض  نرصُد  املقال  هذا  يف 
مختلف الجهات، حول أهمية ما تقدمه املكتبات وما مدى 

نجاعة هذه التظاهرات 
تقول الشاعرة فضيلة الشابي من تونس : دعتني بعض 
األيام  بمناسبة  مشكورة  والجهوية  العمومية  املكتبات 
شعار  حملت  التي   2022 واملعلومات  للمطالعة  الوطنية 
رائدات بلدي. للقاء بجمهور القراء باعتباري أديبة تونسية 
املعارص.  التونيس  األدب  مسار  يف  القوي  حضورها  لها 
ولقد أسعدني لقاء بالسيدات الالئي يسهرنا عىل إدارة هذه 
من  شماله  إىل  جنوبه  من  بلدنا  أنحاء  مختلف  يف  املكتبات 
تونسيات  سيدات  وبالعاصمة.  والوسط  غربه  إىل  شقه 
يعملنا بنجاعة املخلصني عىل إيصال الكتاب يف شتى رضوب 
رؤية  أسعدتني  لكم  أجيالهم.  بمختلف  القراء  إىل  املعرفة 
األطفال وهم يتوزعون يف رحاب هذه املكتبات بأيديهم كتبوا 
ذلك األديب الضيف أو تلك األديبة. ولن أنىس ذلك التلميذ أيضاً 
وهو يخاطبني : سيدتي أتسمحن يل بقراءة بعض األسطر 
أخذتها من روايتك » رسد عىل شفا الظواهر«. إن القلم كان 
لها سفينا يسبق عباب الواقع بروية وتبرص وحكمة لريى 
أبعد من الطوفان ليس من حرب فقط تُكتب الجمل والفقرات 
والكتب بل من نسغ التاريخ والخيال لتنشئ حضارة الكلمة 
غور  يف  الكامن  املعنى  عن  أبحث  سأظل  قائال  أردف  ثم 
املعنى  كأنه ومض  بعدها حياني وانرصاف  الحروف.  هذه 
الباحث عن املعنى. يف زمن الرقمنة عىل أهميتها ال نبالغ أن 
يهمل الكتاب الورقي نرشا وتوزيعا. كما ال يفوتني أن أنوها 
متمثلة  العمومية  املطالعة  إدارة  به  قامت  الذي  باملجهود 
معه  العاملني  املوظفني  والسادة  الرابحي  الياس  السيد  يف 
القراء  لدى  انماءها  والسهر عىل  املطالعة  ثقافة  ف غرس 
التونسني حتى نساهم جميعا يف القضاء عىل األمية الزاحفة 

وعىل الجهل املظلم الطامس للضوء الحضاري الشعوب 
يقول الكاتب مالك شويخة من صفاقس

ويخلق  به  مرّحب  أنشطة  من  الناشئة  يخدم  ما  كّل   :  
لنا  حاجة  ال  إليها،  الحاجة  أشّد  يف  نحن  ثقافية  حركية 
وال  التمييز  يحسن  وال  عديدة  معارف  اكتسب  بشباب 

يستخدم املادة الرمادية بشكل جيّد، لذا ابارك هذة الحركية 
الثقافية وننتظر أن تعطي ثمارها. 

تقول الناقد والكاتبة دالل الغربي من بنزرت: 
املكتبات  لعبت   ... املجتمع  لذاكرة  مؤسسات  املكتبات 
العمومية عىل مر الزمن دورا رياديا يف ترسيخ ثقافة القراءة 
العوملة  زمن  ويف  األنام .  يف  جليس  كخري  للكتاب  والرتويج 
والتكنولوجيا والالمركزية الثقافية وتنامي حاجيات القراء 
الطريق  إعادة رسم خارطة  العمومية عىل  املكتبات  سعت 
ترسيخ  أجل  القارئ من  يتماىش مع  بما  أهدافها  وتطوير 
من  به  والنهوض  ثابتة  ثقافية  كممارسة  القراءة  فعل 
الكتب إىل أهداف تمس كاملجاالته االجتماعية  مجرد إعارة 
والثقافية والرتبوية...والعمل عىل صياغة مرشوع متكامل 
يهدف إىل التغيري الجذري الستقطاب القراء بتنظيم أنشطة 
الفتوغرافية  والصورة  اإلمالء  يف  كاملسابقات  متنوعة 
ثقافية  ملتقيات  ... وتنظيم  الفكرية  واأللعاب  والشطرنج 
من  ولعل  و..  وتاريخية  وأدبية  فلسفية  مسائل  يف  للحوار 
أهم األنشطة التي اشتغلت علبيها املكتبات العمومية فتح 
الباب أمام األندية الثقافية كنادي القصة والرواية وتنظيم 
إد لم يعد  أو الشعر  القصة القصرية  ورشات تعنى بكتابة 
يف  لها  شيكا  صار  وإنما  للمكتبة  زائر  مجرد  الجمهور 
الوطنية  املكتبات  وتظل   .. املجتمع  يف  الثقايف  الفعل  تعزيز 
اإلنساني  التاريخ  عىل  الحفاظ  يف  تساهم  حضاريا  مظهرا 
من الضياع بنرش العلم والثقافة. ولها دور ريادي يف تطور 

املجتمع. 
سيدي  من  كثريي  الغزال  محمد  الشعبي  الشاعر  يقول 

بوزيد
 : طبعا ف ظل اإلدارة الجديدة بقيادة االستاذ الرابحي، 
بقطاع  للنهوض  والتصور  والعطاء  الفكر  من  له  رجل 
املكتبات وبالتايل النهوض بالكتاب والقارء ، فعال نشهد ثورة 
وانعكس   ، أو ضوضاء  دون سخب  املجال  هذا  يف  حقيقية 
هذا عىل بعث اهم مهرجان عىل املستوى العربي من حيث 
قيمة الجوائز وعدد املشاركني من الشعر بلهجتيه الفصحى 
والعامية ، فتحية شكر وتقدير للسيد ياسني الرابحي املدير 
وزارة  واىل  له  املساعد  والطاقم  العمومية  للمطالعة  العام 

الثقافة ككل 
يقول القاص مراد الحجري من قرمبالية : ال یمکن ألحد 
منّا أن ینکر الّدور الکبیر اّلذي لعبته املکتبات العمومیّة منذ 
املجتمع  الّذاتي ألغلب فئات  التّعّلم  نشأتها يف توفیر فرص 
التّونيس، کما أنّها شّکلت فضاءات هذه املکتبات العمومیّة 
الحرکة  تنشیط  روافد  أهّم  من  رافدا  وحارضا  ماضیا 

ولکن  وفنّا٠  أدبا وفکرا  اإلبداعیّة  امللکات  وتدعیم  الثّقافیّة 
أشکاله  ومتعّدد  مظاهره  بمتنّوع  التّکنولوجي  الغزو  أمام 
وما نتج عن ذلک من مغریات أفرزت تغیّرا جذریّا يف مالمح 
الهویّة الثّقافیّة للمواطن التّونيس تقباّل وتذّوقا، خفت بریق 
إلی بیوت مهجورة ال یرتادها  العمومیّة وتحّولت  املکتبات 
تنبعث  وال  فیها  الحرکة  تزدهر  وال  الّرواد٠  من  القلیل  إالّ 
أغلب  تستحیل  إذ  االمتحانات  فرتة  أثناء  إالّ  منها  الحیاة 
املکتبات إلی قاعات مراجعة مزدحمة ومکتّظة٠ ولکن ما 
األخیرة  الّسنوات  يف  االنتباه  ویسرتعي  االهتمام  یستدعي 
املقیت  الّرکود  من  یخرج  بدأ  العمومیّة  املکتبات  قطاع  أّن 
أطلقتها  اّلتي  املختلفة  املسابقات  بفضل  املمیت  والکساد 

وزارة الثّقافة سعیا منها
جمهورها  واستعادة  املکتبات  هذه  فضاءات  لتنشیط   
 - املسابقات  هذه  أّن  ونعتقد  وطوعا٠  کرها  هجرها  اّلذي 
نسختیها  يف  للمطالعة  الوطنیّة  البطولة  مسابقة  وخاّصة 
أقبل  إذ  املنشود  الهدف  هذا  حّققت  قد   - والثّانیة  األولی 
للمشارکة  العمریّة  الفئات  مختلف  من  النّاس  من  الکثیر 
أغلب  إلی  والّدینامکیّة  الحرکیّة  فعادت  املسابقة،  هذه  يف 
املکتبات العمومیّة وتراکم عدد املشرتکین وتضاعف اإلقبال 

علی الکتب بمختلف أنواعها وأجناس
قول الشاعر سمري السحيمي من سوسة : 

القراءة  ومنسوب  الثقايف  والنشاط  والثقافة  الكتابة 
حلقات مرتابطة تشّكل معيارا أساسيا ملعرفة تطّور الشعوب 
وتحرّضها. وال شّك يف أّن قول ميخائيل نعيمة يغني عن كّل 
تعليق: »عندما تصبح املكتبة رضوريّة كالطاولة والرسير 
قوما  أصبحنا  بأنّنا  القول  يمكن  عندئذ  واملطبخ،  والكريّس 
املكتبي، مهما  القطاع  أّن حركيّة  يف  متحرضين«، وال شّك 
تحّققت تبقى دوما يف حاجة إىل مزيد من التطّور، عىل أّن 
املدريس والجامعي  القطاع  ليس  املكتبي  بالقطاع  املقصود 
املرتبط بالقرطاسية ومستلزمات الدراسة والقطاع املكتبي 
الثقايف،  القطاع  مع  البتّة  تعارض  يف  ليس  العام،  معناه  يف 
ذلك ما تحّققه  أنشطة، يؤكد  الثقافة من  تقّدمه دور  وما 
للقراءة  دعم  من  السنة  مدار  عىل  النشطة  الثقافة  دور 
والتثقيف والكتاب، وليس أدّل عىل ذلك من البطولة الوطنية 
للمطالعه وما تقّدمه من نسب عالية للقراءة. ومّما وجب 
عىل  تقترص  ال  والكتاب  القراءة  مفاهيم  كون  إليه  التنبيه 
املحامل الورقيٌة، بل تمتّد إىل الرقميّة، ألّن الهاتف املحمول 
أصبحت  مثال،  الرقمية،  اللوحة  أو  جيبنا،  يف  يرافقنا  الذي 
مكاتب متجولة تجعل املعرفة مصاحبة لنا، فقط علينا أن 

نحسن استعمالها وتوظيفها.

شبكة املكتبات العمومية واجلهوية..
حركية ال نظري هلا

الشارع الثقافيمتابعات

فاخر بن سعيد

دالل الغربيفضيلة الشابي أ.مراد الحجريأ.محمد غزال كثرييأ.سمري السحيمي أ.مالك شويخة
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“عرس يف قريتي” هي مجموعة قصصية صادرة عن دار 
الربهومي،  بلقاسم  والناقد   للقاص  والتوزيع،  للنرش  القلم 
صورة  الكتاب  غالف  عىل  املنجمية.  العرائس  أم  أصيل  وهو 
طبول  هي  هل  الطبول،  فيه  تقرع  تقليدية  بطريقة  عرس 
أحزان  ب  تبدأ   : القصصية  النصوص  وعناوين  حقا؟!  الفرح 
رجل منيس، وتنتهي بالكابوس، وتتخللها عناوين ال تقل تأزما 
عىل غرار لغز الداموس، هموم عىل جدار الساقية، البحر قتل 

ايضا، رساب، الشمعة التي احرتقت. 
القارئ لهذه املجموعة القصصية ال يمكنه أن يفصل هذه 
الكاتب  وتفاعل  والثقايف   االجتماعي  السياق  عن  الرسديات 
مع واقعه املحيل. فقد استقى القاص بلقاسم الربهومي مواد 
قصصه من بيئة أم العرايس التي نشأ وعاش فيها. وبذلك توفر  
وردود  الذكريات،  خالل  من  للواقع  التصوري  اإلدراك  عنرص 
بتفاصيلها  الحيس  اإلدراك  تجارب  املشاهد،  اسرتجاع  الفعل، 
الثرية، ليضعنا يف عمق الفضاء املكاني بكل مكوناته، وهمومه 
إحساسه  وعمق  الراوي،  ذات  حضور  من  انطالقا  ومآسيه، 

باأللم. 
 فمنذ القصة األوىل يجد القارئ نفسه يف بيئة أم العرايس…
يف ”أحزان رجل منيس” ينتقي شخصية هامشية منسية  

شخصية  للراوي.  مرآوية  شخصية  وهي 
الراوي من خالل الرسد الذاتي تعكس معاناتها 
من  جدران  يهدم  الذي  املطر  و  الظالم  جراء 

الطوب املتآكل
“هذه قرية أم العرايس بكل همومها تغزو 

مخيلتي” ص 29
قام مخطط رسد القصة من خالل الحدث 
وكان  واملكاني  الزماني  الفضاء  يف  تم  الذي 
الراوي حارضا من خالل صوته موجها القارئ 
ممزوجة  قصة  عن  ليحدثنا  الذاتية  سريته  إىل 
الدور  عىل  األمطار  نزول  جراء  نفيس  بهم 
هموم  مناخات  يف  يضعنا  ولكي   ، املتواضعة 
الشخصية، يسمع القارئ األصوات الخارجية 

طوب  حرشجة  أسمع  “وكنت  النفس،  يف  صدى  تحدث  التي 
عنيف”،   جارف  ألم  فيهزني  يتهدم،  وهو  املتآكلة  الجدران 
صوت نسمع منه انكسارات النفس وهشاشة البيئة يف وجه 
واآلالم  الهموم  ألن  بالعام  الخاص  يمزج  القاسية.  الطبيعة 
مشرتكة،  فقلبه يقفز بني ضلوعه شفقة عىل عائالت تتذرع 
لله تحت تأثري الخوف من تبعات العواصف الشتوية والرياح 
الباردة. يصور بعمق ما يعانيه هؤالء من برد وعراء وضعف 

أمام سيول األمطار.
طريقة رسد القاص لقصته “أحزان رجل منيس، تقوم عىل 
تصوير حقيقة الفقر يف بيئته ، عن هؤالء املهمشني املنسيني 
القابعني تحت سطوة الظروف القاسية..هو رسد زمني يعود 
إىل ظروف نشأته : “ هذه قرية أم العرايس بكل همومها تغزو 
مخيلتي”… ويف تلك البيئة تحولت أم العرايس من فضاء عام 

إىل أفضية لها وظائفها يف القصة. 
املنازل  الدشة،  إىل بطحاء   ، املرتفعة  املنجمية  القرية  من 
رفقة  الراوي  فيها  يوجد  التي  الصغرية  الغرفة  إىل  املتداعية، 
البكاء يغوص يف  الغرفة مهموم حد  الخمسة. فهو يف  إخوته 
الكتب واملجالت. وكأنه يف عزلة حامال معه وزر الفقر وتداعيات 
وظيفة  املكان  أدى  فقد  حوله،  من  الناس  ومآيس  الطبيعة 
االمطار  هطول  وأن  خاصة  بالقهر.  اإلحساس  حد  التأمل 
كهطول دموعه تم ليال وكأنه يبكيهم ويبكي معهم. مما يدل 
عىل رصوف الزمن. الظالم الدامس والثوب الحالك للغيوم كلها 
لواقعه  الراوي  للحزن، كلها تعزز كره  القرية  تدل عىل تهيئة 
واألمطار  واألتربة  للغبار  إال  يتسع  ال  منيس  مكان  يف  العاتم. 

التي ال تطهر بل تمارس حملة هدم لالبنية الهشة.  
والزمان  املكان  خالل  من  الحبكة  إطار  تحديد  وبعد 

يف  حوله  من  وعائلته  الراوي  وشخصية 
متوقع  غري  فعل  يحدث  ضيقة،  غرفة 
غري  وجهة  نحو  البيت  يغادر  الراوي   ،
وسريه  عائلته،  بفزع  مبال  غري  معلومة 
عىل الحىص املرشوش عىل الطريق، ليضع 
والتشويق،  الالتوقع  عنرص  ضمن  القارئ 
شخصية  إىل  القص  بسري  واالنعطاف 
“العربي بالراقدة” وهو اسم له دالالت رمزية خاصة وأن هذا 
األخري ملقى عىل “ جرد زاورة” يحملها عىل ظهره صيفا شتاء 
، يفرتش جزءا منها ويتغطى بما تبقى، االنعطافة بالقص هي 
انعطافة من واقع الفقر إىل هموم ذهنية ، شأن الراوي الذي 
والثورة  الواقع  عىل  بالنقمة  ليشعر  الكتب  معاني  يف  يغوص 
عليه. فالجنون يعرب عن الخيبة االجتماعية، عن اتساع الهوة 
بني األثرياء والفقراء،  وعن سطوة املجتمع، وعن غياب العالج 
للمحتاجني من  العون  مد  والبطالة، عن عدم  البؤس  ملشاكل 
أصحاب املال يف القرية… فكم من رجل بائس منيس مهموم 

يف القصة؟!  
يف قصة “بوكرش” يصور شخصية بوكرش الكهل الثري يف 
هيئة شاب، وعىل رغم تعاطف راوي قصة “أحزان رجل منيس” 
مع شخصية “ العربي بالراقدة” املهمش بقدر ما نلمس ثورة 
الرواي عىل شخصية بوكرش يف هذه القصة، حتى انه يسمع 
القارئ صوته السيكولوجي الثائر،  فاآلهات والزفرات ما هي 
صوت  يسمعنا  كما  وتمردا.  غضبا  تعصف  رصرص  ريح  إال 
ال  أمالكه  بأن  هامانة”  “البشري  املجنون  كلمات  يف  الحكمة 
الراوي من شخصية بوكرش سببه  تحىص وال تعد.. وموقف 
مماطلته وعدم تشغيله رغم ما يعيشه من خصاصة، تدخل 
شخصية الراوي يف انتظار عبثي عرب دوائر دخان السيجارة، 
ويعرب عن همومه ضمن خطاب باطني نفهم منه أن مأساته 
تحولت إىل جنون مريض …جنون مدعاة للسخرية من اآلخرين 
ولكنه ثورة تتعانق اغصانها وتسمو …يمر يف مرحلة ثانية من 
القصة إىل كشف حوارات تدل عىل عمال مصنع بوكرش تدل 
بمقتل بوكرش وتكشف  القصة  احتجاج…لتنتهي  بوادر  عىل 

الخاتمة عن الفاعل…
يده يشء مشوه، وهو يصيح يف  املهبول يف  “شوهد عمار 

جنون: مات بوكرش… وشمسنا طالعة”.
التي  التصدعات  لرأب  القصة  خاتمة  عىل  الرتكيز  كان 
املجانني  حكمة  يمثل  وهو   ، وجنونه  وجعه  يف  عمار  عاشها 
بطريقة  او  سعيد،  ايجابي  كفعل  عمار  موقف  املؤلف  قدم   ،
اخرى اتخذ موقفا من الحيف االجتماعي والعنارص الضالعة 

يف تهميش الناس وإيالمهم. 
الذي  الداخيل  الرصاع  عىل  يدل  األحداث  تسلسل  كان  فقد 
عاشه عمار ضد بوكرش،  تاله بوادر رصاع خارجي بني العمال 
تلك  من  االقتصاص  إىل  قاد  الذي  هو  الرصاع  هذا  وبوكرش، 
من  القصة  ذروة  فكانت  املتسلطة.  البورجوازية  الشخصية 

خالل الحدث النهائي. 
يف قصة “ لغز الداموس” نتوقف عن إهداء الراوي/ السارد 

القصة إىل والده.
بلقاسم  بن  املولدي   :  55044 رقم  املنجمي  العامل  “إىل 
الربهومي ..والدي الذي عانى من تعب الداموس ثالثني سنة.. 
كلما  والفقر  والحزن  الفسفاط  عينيه  يف  أملس  الذي  والدي 

نظرت إليه.”.
الراوي يضعنا يف مناخات القص الحقيقي من خالل املزاج 
الذي صور فيه الفضاء املكاني، الغبار يخيم عىل املدينة…أما 
عن  الباحثني  العملة  أحشائه  يف  يبتلع  فهو  املظلم  الداموس 
والفقر  والحزن  املخاطرة  داموس  هو  نهار،  ليال  الفسفاط 
اىل هالكهم  الجميع  وينبه  يزعق  اآللة   املشينة”/   “ .. صوت 
للموت،  الغالب  يف  تؤدي  السوداء  املغارة  تلك  أن  املتوقع…ذلك 
املوت.. فهل  ارقام داموس  الشهيد رقما من  كذلك كان والده 
تعتقد  كما  ترزق  حية  الشهداء  أرواح  أن  أم   املولدي،  مات 

زوجته ممنية نفسها بعودته.
القصة مغموسة يف إيقاع الحزن والتطري واملصري العبثي، 
لنهايتهم  ذهبوا  وكأنهم  نهايتهم  يتوقعون  الداموس  وعمال 

املحتومة هربا من البطالة والجوع العادم. 
التي عاشها  الخاتمة األحداث والحالة األولية  فقد سبقت 
خرجوا  كلما  الشهادة  يرددون  الداموس  عمال  ألن  املولدي، 
ساملني. ومن ثمة فهمنا املصري الحتمي لخدام املنجم منذ بداية 

القصة.
الهالك  التي يرتبص بها  العرايس املعدمة  أم  يف مناخ بيئة 
نمر إىل قصة “ عرس يف قريتي” التي حملت عنوان املجموعة 
يف  عرس  فال  يعرس”.  باش  التهامي  مصري”  إىل   القصصية 
القرية،  أما فرح األم ربح بزفاف ابنها قبل الزواج قد تحول إىل 
حزن آخر القصة بموت التهامي داخل الداموس. فكل الظروف 
 ، الغادر  بالداموس  الحاقدة مرورا  بالريح  بدءا  عبثية قدرية، 
فرح  كل  ليجرف  الداموس  عمق  يف  يصب  النهر  بماء  وصوال 

ويزف التهامي للموت..
 

الخاتمة
الغربية  النقدية  الواقعية  طرحتها  األقاصيص  هذه  مثل 
وتأثريها  الصناعية  بالثورة  وارتبطت  عرش  التاسع  القرن  يف 
عىل تهميش العمال عىل غرار رواية  رواية جرمينال )1885(  
إلميل زوال، فهي تربز ظروف عمال املناجم املعدمة  ونضاالتهم 
تشارلز  ورواية  العمالية.    واالحتجاجات  النقابي  والجانب 
ديكنز بعدما زار مدينة مانشسرت الصناعية،  يف 1842 لتكون 
روايته “ عيد امليالد” الصادرة يف 1843 احتجاجا عىل التفاوت 
غري  الفيكتورية.  إنجلرتا  يف  شاهده  الذي  العميق  االقتصادي 
التهميش  لواقع  معايشته  قريتي”  يف  “عرس  كاتب  ميزة  أن 
انطالقا  إحساسه  مزج  لذلك  املسحوقة..  املنجمية  مدينته  يف 
من النعوت الدالة عىل املناخات النفسية، وجع وحزن وقسوة 
تقنيته  وتميزت  حاقدة.  وريح  هادرة  وأمطار  وغبار  وظالم 
الوصفية من خالل تعدد الصفات ليشء واحد لتزيد األوصاف 
وأحاسيسه  حواسه  كل  استنفر  أنه  كما  واكفهرارا،  قتامة 

ليجعل القارئ يعيش أزمة الراوي وشخصياته.

هيام الفرشيشي

“عرس يف قريتي” جمموعة قصصية لبلقاسم الربهومي،
تصور معاناة الشخصيات يف بيئة مهمشة

بلقاسم الربهومي

الشارع الثقافي
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يقول األستاذ النّاقد العراقي عيل غازي يف كتابه" نظرة من 
الداخل " هو كتاب قيّم بحث فيه بعمق عن خاصية فّن القصة 
القصرية جدا. " أننا ككتاب  قصة قصرية جدا . نجد أنفسنا عىل 
الدوام أمام معادلة صعبة علينا موازنتها. وإّن أَيّما خطأ ملحوظ 
سيؤدي إىل انهيار النص كليّا. لذلك ال نستغرب إذا ما أصيب بعضنا 
كلمة  كم    ": نّص  كّل  بعد  نفسه  يسأل  وهو  واالرباك  بالّرهاب 
الكتابة. هل هذا  اعادة  أو جملة سأحذف. كم مّرة يتوّجب عيلّ 
التعديل ُمطابق لفكرتي. يبدو إني متعب وغري قادر عىل الرتكيز. 
وسيقولون عني كاتب فاشل. هي جدلية شبيهة بهواجس األمري 
ميشيكني يف رواية  دوستويفسكي ) األبله ( حينما راح يخاطب 

نفسه : 
 " أرى أني مازلُت طفال. كّل اشاراتي خاظئة. وأعرّب عكس 
ما أريد. ال أتمتع بموهبة التنسيق واالتزان. لهذا أعتقد أنّه ينبغي 

أن أظل صامتا "
 غري أّن الحصول عىل جواب حاسم سيغدو بعيدا. كّلما ضعف 
وإّن  بالحياة.  نابضة  واكتشاف  الكتابة عملية خلق  إّن  ايماننا. 

االبداع مربّع ذهبي بحاجة إىل قلم مناضل للوصول إليه.
 بني الحضور / الغياب أو االمتالء / الفراغ. تتشكل نصوص 
تحمل   ) 78 نصا قصريا  املجموعة- قصص قصرية جدا.)  هذه 

   " يدوية  ساعة  خارج  للبقاء  محاولة   " عنوان 
الباحث دوما  للمبدع سعيف عيل وهو- الشاعر 
يف عمق األشياء -  قد قدمها كل من األستاذين 
املبدعني -  فاطمة بن محمود و عبد الله املتقي 

–
 - تقول األستاذة فاطمة بن محمود " يطّل 
القصيص  كتابه  يف  عيل  سعيف  التونيس  املبدع 
ناضجا بما يكفي ليبدأ القص بحرفية عالية عىل 
ينّوع  كما  بمهارة.  ينحتها  التي  الّلغة  مستوى 
يقدم  جميلة  صور  ويصوغ  القص  تقنيات  يف 
واملجتمع  الذات  تفتح عىل  من خاللها مواضيع 
والوجود من زاوية جديدة تربك القارئ وتستفّزه 

للتفكري.
له  يصنع  جدا  القصرية  القصص  هذه  يف  عيل  سعيف   
خصوصية تميّزه عن غريه ويرفع من النسق االبداعي بما يؤّكد 
كسند  األدبية  مرجعيته  عمق  يعكس  كما  نصه  داخل  موهبته 

لقصصه فتضّج بالحكمة والقيم االنسانية النبيلة "
-  يقول األستاذ عبد الله املتقي " نصوص املبدع سعيف عيل 
ومضات متسارعة. كتبت بمهارة واحرتافية. فهذا السعيف العيل 
رشيقة  بلغة  يكتبها  كي  املختزلة.  واللحظات  الدهشة  يتصيّد 
تماهي  ندف  تماهي  أحيانا  باذخ.  وبذكاء  كامل  وبوعي  وأنيقة 
السحرية والساحرة  تتماهى والعجائبية  أحيانا. وأخرى  الواقع 
والحاصل يف الكالم. هي قصص صغرية وحافلة باملعاني موغلة 
صور  من  األرض  عىل  يجري  ما  عىل  وشاهدة  انسانيتها.  يف 

ولقطات عابرة ومعرّبة  "
* العناوين : عنوان املجموعة " محاولة البقاء خارج ساعة 

يدوية "
التجربة  عامل  ان  العنوان  هذا  خالل  من  نستحرض  لعلنا    
فهم  الزمن.   قيمة  فهم  الفهم.  نحاول  أن  جدا.  مهم  حياتنا  يف 
معنى محيطنا. نفّكر كيف يمكن أن نجد موقع قدم داخله ونحن 
ملزمون بذلك. أن نساير الواقع يف ايقاع واٍع. أن  " نحتال " عىل 
عنرص الزمن لتطويعه يف صالحنا. والزمن هنا ليس بالرضورة 
نحن   – يدوية  ساعة   – صغرية  علبة  داخل  متحّركا  يكون  أن 
اليومي  ورصاعنا   – األرضية  الكرة   – كبرية  دائرية  حلبة  داخل 
ضد الجاذبية يف كل تجلياتها.وهذا ما نسميه االمتالء. أن تقاوم 

الجاذبية قبل أن تُدفن ) وربما حيّا (
ابداع  عىل  الكاتب  يعمل  لم  املجموعة.  قصص  عناوين  يف   
عناوين ) من خارج النص ( أو يرمي بعناوين ملغزة ويمّر منتشيا 

بنرجسيته وهو يعتيل ريحا ) رسيالية (. بل 
هو تريّث وانتقى عن وعي عناوين من صلب 
النص. حيث عمد إىل بناء هذه العتبات بناء ) 
مباشتيا (يف ظاهره وذلك باستعاره للعنوان 
ببساطة   ( القارئ  ليغري  ربما  املتن.  من 
النص ( ويعده بنص ساذج بسيط. ولكن هذا 
القارئ ) األكيد ( سيجد نفسه قد توّرط يف 
لعبة الكتابة. لعبة التخفي التي أتقنها الكاتب وما يضمره من 

خالل العنوان.
مجموعة  عىل  كّوة  فتح  االطاللة  هذه  خالل  من  سنحاول   

أفكار كاتبنا سعيف عيل " يف تجربته األوىل مع ال ق ق جدا
النص األول – ص 7 – بعنوان ضمائر 

 ) هَو( كان يعقر راحلته. يتوه يف الطريق يجمع أكواما من 
أن  حجر ويحفر حفرا يبيت فيها ثم يميض يتبع الشمس يريد 

يلحقها.
 )أنا( كنُت أميش أفّكر أمامي. كان ظيّل يتبعني. يمحي أثري 

عن الطريق ويبعد عني املايض الذي ال يريد أن يرتكني
 )نحن( كان يتوه يعقر الراحلة.. كنُت أتوه أعقر املايض

)هم( كان ظيّل يدفن الراحلة يف الحفر" 
االيقاع  هذا  داللة  ما  القصة.  هذه  بنا  تفيض  معنى  أي  إىل   
الدنيا  هذه  يف  حياتنا  نكّررطريقة  كضمائر  نحن  هل  املتوتر. 
العقل حّدد  الفراغ.ولكن  دائرة  لنخرج من  دون محاولة فهمها 
املسؤوليات ووزعها بني الدات املنشئة. الفاعلة للحدث. والذوات 
من  لنا  الح  ما  جانب  إىل  طبعا   ) هم  نحن.  ) هو.  تسكننا  التي 

عنرص ) الوهم ( يف هذا النص. وعنرص االيهام بالواقع.
فهي  كذلك  كانت  إن  يل.   يبدو  ما  عىل  الفكرة  هي  الّراحلة 
تمثّل البداية والنهاية يف اختيار الوسيلة والطريق. وبعد االنتباه 
إىل رمزية الشمس. منها الوضوح. ) وضوح الرؤية ( كان الظّل 
عائقا دراميا يرنو إىل  الطمس / التغيري. ولكن وكما سبق أن بيّنا 
اعتمادا عىل   " برقسون .. " هو أّن الحارض وحده ال يستطيع 
خلق شيئ. هنا تتضح حبكة النص. ) إن اّدعى الكاتب – الكتابة 
إنه يفرض عليك   ) العكس  الحقيقة هو يضمر  العفوية –ففي 

فّك شفرات النص بَدأ من مفرداته األداتية وصوال لفلسفة رؤيته 
بالشعر.   " مطّعم   " ج  ق  قصيص  نص  أمام  نحن  إذا  للوجود. 
شعرية النص. التي قامت " الضمائر "مع بعض املفردات التي 
شّكلت الصور الحسية منها والذهنية.ثّم قول عىل لسان الراوي 
" ثّم يميض يتبع الشمس يريد أن يلحقها " – الراوي العليم - أوال 
توّفر عنرص الزمن. ونحن نفهم من خالل اليحاء أن الحدث تّم 
قبل وقت الغروب. ثم هل كان اتجاه الشخصية شقا ؟ ثم عنرص 
الظّل.. هل نحن أمام " تعدد األنا. تعدد الذات املنشئة من خالل 
حصور الظّل وتعالقه بالضمائر.. كّل هذا حسب تقدير ) يتناص 
القول.. –  تناصا – قديم  ثّم استدعاء –   ) الشعرية  الكتابة  مع 
الظاهر. ولكن ما أخفى كان أعضما. ما  يعقر راحلته –هذا يف 
" هم.  نهاية مربكة   النهاية وهي  يقول يف  الراحلة.  داللة هذه 
كانظّلييدفنالراحلةفيالحفر " هل املفرد يف صغة الجمع . ثم هذا 
الرصاع بني الوضوح والتخفي. ولعلنا نرّصح بسؤالنا )هل عقرة 
والفكرة  الفكرة..  سوى  ليست  وقلنا  سبق  (نحن  فعال  الراحلة 

توّلد فكرة..
*نص " لم نعد نحب الحكاية " ص 10

الدمية  كانت  الخيوط.  تمسك  وهي  أصابعي  أعّد  قعدُت   "  
تضحك رغم أن دورها يف املرسحية كان حزينا.

قال طفل من الجمهور : هل ينفع أن نرميهم بالحجارة "
الكشف هذه.  الرسالة ؟ كيف نسّمي لحظة   ما معنى هذه 
هل فعال  صار ) الخالق ( خارج الّلعبة. هل ُجّرد من قدراته. هذه 
الجمهور بغضب شديد. ) جمهور طفويل (  التي تقبّلها  الحرية 
هل فهم هذا الجمهور معنى التمّرد مثال. معنى أن تخلق لنفسك 

معنى اجابي يؤّكد حضورك الفاعل ) كانت الدمية تضحك (
 لقد بدأ يتضح لنا أسلوب " سعيف عىل " يف تشكيل قصصه ال 
ق ج.. انه بارع يف قول ما ال يضمر. وما يضمره مدسوسا يف كلمة 
أويف حركة أو يف...  هذا ما تحتاجه تقنيات الق ق ج. املفارقة حّد 

االدهاش. الطرافة. وقبل ذلك جمالية الجملة الرسدية.
  عمد كاتبنا إىل املغامرة ومّدة يده إىل ) التاريخ ( ال ليرسق 
يشبه  ما   ( ليغامر يف خلق  بل  عناد.  و..  اضمار  منه عن سابق 
القصة املثَلية ( التي تعتمد املثل يف حبكتها. بأن عاد إىل أصوله 
-  دار شعبان الفهري – ونسج خياله قصة تدور بني - شعبان 

والفهري –
* عنوانها " شعبان والفهري "

الرابية  هذه  من  هنا.  من  البحر  ترى  هل   ( شعبان  قال    
الصغرية (

قال الفهري ) نعم (
 قال  شعبان ) أزوجك ابنتي إذا ولَك نصف هذه األرض (

 كان الفهري يُنهي بناء مقامه بينما كان أبي فرحا بميالد 
ابنه البكر.. "

...  
 *موريسكي

عىل  الورقي  الوشم  مّرر  واالزميل.  يديه  بني  الحجر  أخذ   "  
بدأ  أندليس.  رسم  ظهر  السواد.  بعض  عليه  ونفض  سطحه 

بنقشه. تذّكر حينها أن غرناطة مازالت تعيش بني يديه "
امللتزمني بمواقفهم  الكتاب  الواضح أن كاتبنا عىل غرار  من 
ملجد  باالنكسار  بالحرسة.  يشعر  والذاكرة.  الهوية  يف  والباحثني 
عوالم  بالذات.  َوالتغنّي   ) الِفخار   ( سبيل  يف  أضعناه  مسلوب 
شاعرنا تنطلق من الذاتي إىل املوضوعي. تقول بحضور النباهة 
بني  متقّلبني  يومنا  نتناول  ونحن  حياتنا  يف  والذكاء  والفطنة 

الحقيقة والوهم.
 كل قصص املجموعة ورغم اختالف الحجم. استجابت بقوة 
هذا  يف  تميّزه  كان  بل  ومضمونا.  شكال  ج.  ق  الق  لخصوصية 
األسلوب الرسدي املشبّع بالشعرية. فكانت نصوصا رسدية توفر 
فيها الوصف والرسد والحوار بامتياز. إنه نص ممتلئ بالذائقة 

الفنية الجميلة.

أحمد بن ابراهيم

مدخل إىل  كتاب "حماولة البقاء خارج ساعة يدوية"
لسعيف عيل

سعيف عيل

الشارع الثقافي
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هكذا رّصح الكاتب التونيس امُلقيم بكندا كريم الّسمعيل 
دار  عن  حديثا  الصادر  كتابه  عن  متحدثا  املنستري  إلذاعة 
رائد  مسرية  فيه  يتناول  كتاٌب  والنرش،  للطباعة  أبجديات 
من رواد املرسح التونيس ومؤسس فضاء »التّياترو« توفيق 
تأتي  التي  التكريم  مبادرات  مع  يقطع  احتفاٌء  الجبايل، 
حافلة  طويلة  ومسرية  ثائرة  إلرادة  ويؤرخ  متأخرة  عادة 

باإلنجازات وبالعراقيل.
ورفض  عتا  اّلذي  التلميذ  ذلك  لقصة  رسٌد  الكتاب  يف 
االلتحاق بمدرسة ترشيح وإعداد املعلمني رغم إرصار والده  
الّصيت  ذاِئع  اإلذاعي  بالربنامج  االلتحاق  وفّضل  وتعنّته، 
الفرقة  إىل  الذي كان سببا  يف ضّمه  املعاهد«  آن ذاك »بني 
التمثيلية لإلذاعة التونسية، فكانت تلك أهم املحطات اّلتي 

وضعته عىل طريق الفن. 
ثّم يف سنة  1966م  سافر إىل فرنسا هربا من الجمود 
نُظم  عىل  سخطه   مجرتا    ، البالد  وتعيشه  يعيشه  الذي 
التعليم التقليدية اّلتي دفعته منذ نعومة أظفاره إىل  التمرد 
القوالب  عىل  انتفاضته  كانت  وإن  التنميط.  ومقاومة 
بالعواطف  مشحونة  فطرية  القطيعّي  والفكر  الجاهزة 
وأحاسيس املراهقة باِدئ األمر، إاّل أنّها ستأخذ يف املستقبل 

سيفرز  اّلذي  املنظم،  الواعي،  شكلها 
الّطرح  مع  تقطع  مختلفة  فنية  تعبريات 
الفني السائد و تبني عالمة بارزة يف املرسح 
التونيس والعربّي. وال أظن أنّه من املمكن أن 
دون  منه  شيئا  أو  خالصا  وعيا  املرء   يغنم 
الجبايل  أن يدفع ثمنه من عذاباته. وتوفيق 
كابد  التيار.  ُمَغاَلبَة  يف  رغبوا  ممن  كغريه 
وركب  بالده،  عن  بعيدا  عيشه  يف  املشاق 
األهوال يف سبيل بلوغ مسعاه الذي لم يكن 
بَيِّنا بالدرجة الكافية فعمل يف نزل، واعتنى 
بكالب بعض العائالت الباريسية، ثم التحق 
موّجه  برنامج  يف  وعمل  الفرنسية  باإلذاعة 

للجالية املغاربية لسّد حاجياته الحياتية وليدفع عن نفسه  

عن  ذلك  يقعده  ولم  العيش.  شظف 
ممارسته الفنيّة؛ فعمل رفقة نخبة من 
الفنانني التونسيني اّلذين شاركوه غربته 
والهادي  بولعراس  الحبيب  غرار  عىل 
قيقة  وتوفيق  إدريس  ومحمد  قلة 
املرسحية  العروض  إنتاج  عىل  وغريهم 

واملوسيقية. 

وزير  من  لدعوة  استجابة  ترّدٍد  بعد  تونس  إىل  عاد  ثّم 
الثقافة آن ذاك  اّلذي طلب من  املرسحيني املغرتبني العودة 
املرسحية،  الحركة  تجديد  يف   واإلسهام  الوطن   أرض  إىل 
فاشتغل عىل عدد من املشاريع ضمن الفرق املرسحية. ثّم 
زينب  رفقة  1879م  عام  »التّياترو«  فضاء  تأسيس   قرر 
فرحات وعدد  من األصدقاء أمثال مختار الدرويش والطاهر 
ماينة ورؤوف بن عمر. وأنتج مجموعة من األعمال أّولها 
املنفيني«   »حوارات  بعنوان  نّص  عن  ديناصور«  »مذكرات 
بريشت،  برتولت  األملاني  املرسحّي  واملخرج  للكاتب 
وأشهرها »كالم الليل«، املرسحية اّلتي   وضعته أحيانا هدفا  
للمضايقات  األمنية. لكنها أيضا ساهمت مساهمة كبرية 
ملفهوم  التأسيس  إىل  الّساعي  املرسحي-  صوته  إيصال  يف 
الكائن الحر واملنحاز إىل قضايا مواطنيه وقضايا اإلنسان 
يتداولون  الكثريون  ومازال  النّاس.  لعاّمة  كان-  أينما 
سنة  أجزائها  أّوُل  أنتَج  اّلتي   - للمرسحية  فيديو  مقاطع 
االجتماعّي بشكل مكثف،  التواصل  1989م-  عرب وسائل 
التونيس  املواطن  واقع  عن  التّعبري  عىل  املتجّددة  لقدرتها 

اإلجتماعي والسيايس والثقايف .
توفيق الجبايل سرية تمرد وإبداع وصدف« حكاية مثقٍف 
عضوّي زاخرة بالتجارب،  فنان تعامل مع املرسح وخطابه  
كطفل  ما َفِتئَ يستمتع بتفكيك األشياء وُمَعاوَدة تجميعها 
، حريفّ  أسكَت  عروضه وهي يف قمة نجاحها، واختار  أن 
يمتحن املجهول ثانية  ويبني هياكل مرسحيات جديدة من 
الذي أطلقه  اللقب  ، فاستحق عن جدارة  الصفر كالسفن 
بسيّد  سّماه  حني  حلقة،  ذات  دبور  عماد  اإلعالمي  عليه 

االنقالبات املرسحيّة برغم كرهه لأللقاب واملسميات. 
الّسمعيل حني اختار   الكتاب، سرية فنان أصاب  كريم 
املفّكرين  لسري  التونيس  القارئ  تهميش  ظل  يف  تدوينها  
تجارب  تحكي  اّلتي  الّسري  لصالح  التونسيني،  واملبدعني 

القادة و السياسيني.
تدقيق لغوي : روضة بن عمر 

عالء الفرشيشي )مؤلف وكاتب مسرحي(

»توفيق اجلبايل سرية مترد وإبداع وصدف« لكريم السمعيل،
أول سرية ذاتية مرّخصة يف تونس

كريم السمعيل

الشارع الثقافي

صورة تتحّدث

صورة رائعة وجميلة لسوق الفكة.
األزهار  ببيع  مختص  سوق  كان  الزمان  قديم  من 
سوق  حرفيو  يحتاجها  التي  العطرية  واألعشاب 

العطارين لصنع العطور.
الفكة  لسوق  الموجودة  المنتوجات  أهم  ومن 
الفواكه الجافة كاللوز والجوز والفستق والزبيب الجاف 
المعروضة في قفف.وبينما توضع على الرفوف زجاجات 
من شراب اللوز أو شراب الفستق المعروف بتسمية 

الروزاطة وهي مشتقة من كلمة إسبانية.
ويقع هذا السوق قرب سوق العطارين وأمام مدرج 

المدخل الرئيسي لجامع الزيتونة المعمور.
وأشهر وأقدم أعيان التجار بالسوق المذكور مجموعة 
من الشخصيات تنتمي لعائلة ونيش وهي عائلة قديمة 

بالحاضرة ذات أصول جربية.
تلوين لطفي الماجري )أحلى ذكريات تونس زمان(

سوق الفّكة
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ُعقدت عىل امتداد 9 و 10 11 سبتمرب الجاري ندوة 
النادي  نّظمها  قابس،  بمدينة  نقدية  علمية  فكرية 
الثقايف أبو القاسم الشابّي – نادي القّصة، كان محورها 
"أعالم الرسد يف قابس"، وترّكز مدار اهتمامها يف يومها 
الّراحل  الجامعي  الّروائي  إبداعات  دراسة  عىل  الثالث 
محّمد الباردي )تـ 2017(. وقد شارك فيها نّقاد وأدباء 
الباردي  إبداعات  منهم  كّل  تناول  جامعيون  وباحثون 
الرسدية يف مجال الّرواية خاّصة، من منطلق زاوية نظر 
يف  فقّدمت  معنّي.  تحليل  نموذج  إىل  استنادا  أو  محّددة 
سياق ذلك مداخالت وكلمات وشهادات، لعّل من أبرزها: 
نادي  رئيس  املسعودي  عيل  بن  سمري  كلمة  يف  جاء  ما 
القصة. أيضا مداخلة رمضان اللطيفي: "الباردي املبدع 
بـ:  موسوما  صالح  بن  رضا  بحث  وجاء  املؤسس"، 
"أوهام الكتابة وكتابة األوهام يف حنّة ملحمد الباردي". 
واشتغل إبراهيم آزوغ ) املغرب(، عىل ما اصطلح عليه 
عزيز  إىل  وتقرير  حنّة  يف  الجمع  بصيغة  "السرية  بـ: 
مجيّد  صالح  محمد  مداخلة  وكانت  الباردي"،  ملحّمد 
ممهورة بـ "الباردي املبدع الخالد". ويف السياق نفسه 

الغرض  يف  شهادات  لتقديم  املجال  ُفسح 
املؤّدب.  والبشري  مختار  آمال  قبل:  من 
العلمية  الجلسات  رؤساء  أسهم  وقد 
حول  وبحوث  بمدخالت  واملشاركون 
أعالم الرسد بقابس أيضا والحضور، من 
خالل تعقيباتهم وتعليقاتهم عىل البحوث 
إضافات  بتقديم  املقّدمة  والشهادات 
مهّمة وإفادات علمية مرّكزة، من شأنها 

أن تفيد يف دراسة عالم النّص الرسدي. 
تّم  التي  املحاور  أهّم  إىل  إشارات  تلك 
تقديمها احتفاء بعلم يعّد من كبار كتّاب 

الرسد يف جهة قابس ويف البالد التونسية.. غري أّن غرضنا 
يف الحقيقة من كتابة هذه األسطر هو إظهار قيمة جهد 
وآليات  الرواية  لفّن  التنظري  يف  الباردي  محّمد  األستاذ 
قراءتها وتأويلها ومداخل اكتشاف جماليات إنشائيتها 
واستكناه دالالت كونها النيّص من خالل ما خاض فيه 
بحثا وتأليفا يف مجال نظرية األدب أو ما يصطلح عليه 
بـ "الشعرية" )la poétique(، أو "اإلنشائية" بحسب 
اهتمامها  مضوع  يتجاوز  التي  تلك  أخرى،  ترجمات 
التحليل والدراسة والنقد، إىل التنظري لألسس واملقّومات 
بأسلوب  وترتقي  النّص  فرادة  تصنع  التي  األساسية 
وتمنحه  الفّن،  دائرة  إىل  بنائه  حبكة  ومستوى  كتابته 
دراسة  الشعرية  الرواية/  إنشائية  نظرية  إذ  فرادته، 
للقوانني واألطر املتحّكمة يف والدة األثر املبدع أو العمل 
الفنّي، حسب تودوروف، )انظر كتابه، الشعرية، ترجمة 
شكري املبخوت ورجاء بن سالمة(، حيث عرب مفاهيم 
الشعرية/ اإلنشائية نستطيع وفقا ملنظور جاكبسون 
اللغة وتوظيف  استعمال  اإلبداعية يف  املفارقة  ندرك  أن 
معالم  لنا  لتتبنّي  الفّن،  وبناء  النّص  إلنشاء  نظامها 
الصورة التي تحّول بها وعربها إنتاج الخطاب وتشكيل 
اللغة من مستوى وظائف االتّصال العادي التداويل للغة 
اللغة  معه  تمتلك  الذي  اإلبداعي  اإلنشائي  املستوى  إىل 
وظيفة شعرية تتمثّل يف إنتاج الفّن وتقديم رؤى الفكر 
إىل العالم عرب إنشائية خطاب متفّرد سمته الفّن وأفقه 
التي  االدب  نظرية  نشأت  ذلك  معرض  ففي  اإلبداع. 

الروس  الشكالنيون  بدءا  معاملها  شيّد 
جاكبسون،  ذلك  معرض  يف  وتميّز 
تطويرها  يف  وكرستيفا  بارت  ليسهم 
جريار  مع  تتحّول  أن  قبل  وانفتاحها 
جنيت وتلميذه تودوروف الذي سبقه إىل 
الخوض يف مثل هذه املسائل، ليختّص 
ال حقا الرسد، بعلم بات يُصطلح عليه 
بالرسديات )la narratologie (، وإىل علم أدب يختّص 
بأطر دراسة فّن الشعري، مع بول فالريي وجون كوهن 

صاحب كتاب "بنية اللغة الشعرية".
يف  النظرية  قيمة  الباردي  محّمد  الّراحل  وعى  لقد 
الكتابة  جماليات  تلّقي  وأطر  األدبي  الدرس  تطوير 
ودراسة إنشائية اللغة واألسلوب وشكل بناء الخطاب، 
به  االهتمام  إىل  ودعا  ذلك  قيمة  أبرز  أّن  بعد  سيّما  ال 
األستاذ الكبري توفيق بّكار، منذ دروسه األوىل بالجامعة 
يعّد  التي  األوىل  وبدءا من مقاالته ومقّدماته  التونسية 
من أظهرها يف هذا املجال املقّدمة التي وضعها لرسالة 
الغفران"،  رسالة  يف  القصصية  "البنية  الواد:  حسني 
)1972(. إّن من أبرز ما يظهر القيمة العلمية واإلضافة 
املنهجية لألستاذ الباردي يف هذا املجال، نّص كتابه: "يف 
نظرية الرواية"، وقد طبع طبعتان، صدرت األوىل سنة 
1996. أيضا كتابه الثاني:" إنشائية الخطاب يف الرواية 
الجامعي،  النرش  مركز  )تونس،  املعارصة،"  العربيّة 
دقيقة  معرفية  تنظريية  جوانب  طرق  كذلك   ،)2004
كتبه  بعض  يف  الرواية  ونظرية  النّص  بعلوم  تتصل 
األخرى، عىل االخّص منها: "عندما تتكلم الذات: السرية 
الذاتية يف األدب العربي الحديث" –اتّحاد الكتّاب العرب، 

دمشق، 2005(. ويف مقاالت علمية نقدية أخرى...
لقد مثّل صدور الكتاب األّول "نظرية الرواية"، حدثا 
بإعجاب  تلقيه  تّم  إذ  بامتياز،  إبداعيّا  ثقافيّا  معرفيّا 

واهتمام كبريين، من قبل الباحثني الجامعيني والطاّلب 
والنّقاد، وعموم املثقفني والكتّاب، خاّصة أنّه بنّي لكتّاب 
الفّن  لهذا  أّن  عموما  وللقّراء  املبتدئني  والرسد  الرواية 
ومتماسكة  دقيقة  وأدوات  إبداعه  قواعد  يتنظم  علما 
معالم  الباردي  الراحل  إذ رصد  ويؤّول يف ضوئها.  يُقرأ 
تكّون نظرية الرواية، التي تولّدت شكال فنيّا يف الكتابة 
واإلبداع يف العرص الحديث، منطلقا من اعتبار الفيلسوف 
البورجوازية،  املجتمع  ملحمة  الرواية  هيجل  األملاني 
وهو ما مىض لوكاتش يف وضع أسسه املعرفية النظرية، 
انطالقا من قراءة يف تنظري الفالسفة اليونانية لشعرية 
الفّن وإنشائية الخلق اإلبداعي يف الشعر واملرسح وفنون 
إىل  سعت  اليونانية  "اإلنشائية  أّن  ذلك  األخرى.  التعبري 
ليس  األدبيّة، ظّلت عىل عهد  لألجناس  نظرية  تأسيس 
عالقة  ويف  األدبيّة  التطّورات  يف  بالغ  أثر  ذات  ببعيد 
 .)12 ص  )الباردي،  ببعضها..."،   األدبية  األجناس 
ففي معرض ذلك ُعّد كتاب أرسطو الذائع الصيت "فّن 
عبارة  حّد  عىل  هو  أو  تأسيسيا،  مرجعيا  أثر  الشعر"، 
تودوروف أّول كتاب يف الشعرية/ نظرية األدب، لكونه 
يف  ذلك  ويتمثّل  فنّا،  الكالم  يكون  به  ما  مسألة  طرق 
املحاكاة، وطرق موضوع التمييز بني االجناس األدبية. 
وهو ما نّوه به جنييت واستند إليه من قبل الشكالنيون 
مفاهيم  من  انطالقا  األدب،  نظرية  بناء  يف  الروس 
نقد  ليصبح  وأنظمتها،  اللغة  باستعمال  تتعّلق  لسانية 
يحذو  وتحليال  نقدا  الخطاب  إنشائية  وقراءة  الرواية 
حذو منوال نماذج تفكري علمي منهجي، وإن تعّلق األمر 
باألدب، حيث يستفيد الباحث فيه من مفاهيم فلسفية 

وجمالية إنشائية ذات صبغة مجّردة أحيانا. 
مهّمة  جوانب  تحليل  يف  الباردي  األستاذ  أصابا  لقد 
تتعّلق برصح هذا النظرية ليس هذا املجال التوّسع فيها. 
فقط يجدر أن نختم بمقتطف من كلمة أستاذ الفلسفة 
فتحي الرتيكي الذي توىّل تقديم ذلك الكتاب، حيث قال: 
تتبّع عمليّة  تتمثّل يف محاولته  الكتاب  "لعّل مزيّة هذا 
إىل  بالعودة  وإنتاجها، وذلك  آلياتها  الّرواية وفهم  إبداع 
بالتعّمق  ثّم  واإلنشائية،  الشعرية  أساسيني:  مفهومني 
الجمالية واالجتماعية  أبعاده  األثر من خالل دراسة  يف 
إىل هيجل ولوكاتش واملدرسة  بالعودة  والبنيوية، وذلك 
العربية،  الرواية  من  نماذج  عىل  واعتمادا  الروسية، 
حتّى يتسنّى للكاتب التثبّت من معطيات النقد العربي 
قيام  إمكانية  من  وللتأّكد  واستنطاقها،  ومكتسباته 
الثاني  6(. لذا جاء القسم  نظرية عربية للرواية" )ص 
من هذا الكتاب موسوما بـ "يف نظرية الرواية العربية"، 
نظرية  هناك  هل  سؤال:  شكل  يف  محاوره  أّول  وورد 

للرواية العربية؟ 
بالتنظري  االهتمام  شديد  مهتّما  الباردي  كان  هكذا 
وتلّقيها،  بإبداعها  صلة  له  وبما  العربية  للرواية 
وبالتدقيق يف املفاهيم املتعّلقة بقراءتها ونقدها ودراسة 
ببحث  الرواية"،  "نظرية  يف  كتابه  ختم  لذا  تحّوالتها، 

مسألة "التجريب يف الرواية العربية".
جامعي  به  أسهم  ما  مدى  عىل  مختزلة  إضاءة  تلك 
من  الله،  رحمه  الباردي  محّمد  األستاذ  هو  تونيس، 
إضافة أو مشاركة يف عالم نظرية الرواية وقضايا تحليل 

رسديات الخطاب الروائي.

د. محّمد الكحالوي: جامعة قرطاج

عىل هامش ندوة نادي القّصة: أعالم الرسد بقابس، 
حمّمد الباردي باحثا يف النظرية

محمد الباردي
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القاسم الشابي”  انعقدت فعاليات ندوة  “نادي القصة  أبي 
 11  ،10  ،9 أيام  وذلك  بقابس  األدب  بأعالم  الخاصة  الجهوية 
سبتمرب بديار بربر بقابس. والهدف منها دراسة أعمال  األدباء 
الشابي،  القاسم  ابي  الثقايف  النادي  تأسيس  يف  ساهموا  الذين 
بقابس،   والقصصية  الروائية  التجارب  مختلف  عىل  واالنفتاح  
واملبدع  الروائي  الباردي  محمد  أدب  لدراسة  حيز  وتخصيص 
املندوب  واختتامها   الندوة  افتتاح  واكب  وقد  والناش.  والناقد 

الجهوي للثقافة وثلة من أهل األدب والفكر واإلعالم بالجهة. 
 افتتحت الجلسة األوىل عشية يوم 9 سبتمرب برئاسة  الدكتور 
مداخلة  البدري  الناوي  أحمد  االستاذ  فقدم  خود،  بن  نورالدين 
بعنوان يف “بالغة االحالة عىل املوروث يف روايات املطوي” حليمة 
حضور  خصائص  املوروث،  طبيعة  إىل  وتطرق   .“ املر  والتوت 
وظائف   ، واقعية  روايات  بوصفها  املطوي  روايات  يف  املوروث 
املوروث يف الرواية التي يكتبها املطوي وهي:  الوظيفة الرسدية، 
تناول  كما   . التأثريية  البالغية  والوظيفة  التمثيلية،  الوظيفة 
صورة املتكلم:  الذات املوضوعية املناضلة وصورة املنزل له كما 

يتصوره القائل عاشق لنوع معني من املوروث يحن إليه.
خالل  من  الفرشييش  هيام  الناقدة  قدمتها  الثانية  املداخلة 
مداخلة نقدية تحت عنوان  “غربال العولة ليحيى محمد غربال 
الواقع والفن” حللت من خاللها عتبات الرواية وهوامشها،  كما 
التي  القضايا  وأهم  كتابتها  من  املعلن  والهدف  الرواية  قدمت 
طرحتها. وأبرزت خصوصيات هذه الرواية ذات التوجه الواقعي 
وأسلوبا  ومضمونا  شكال  متعددة،  عنارص  من  انطالقا  النقدي 
ونغمة  بعدما عرضت أهم مراحل الواقعية النقدية يف الغرب ويف 
األدب التونيس. ويف الجزء الثاني من مداخلتها تناولت وظيفة الفن 
يف الرواية عرب مشاركة الهوية وانعكاس اسئلة الذات وتمثيل لها 
الدافع الشخيص الذي يربر انغماس الشخصية  ، وذلك ما يفرس 

املتأزمة يف العمل الفني، وختمت مداخلتها بنقاش بعض 
النقاط يف الرواية. 

عيل  بن  سمري  األستاذ  قدمها   الثالثة  املداخلة 
املتعدد”  املبدع  العيادي  املسعودي تحت عنوان  “سمري 
سمري  شخصية  به  تتمتع  ما  عرض  املداخلة  هذه  ويف 
العيادي من تعدد فني فهو القاص والروائي واملرسحي 
أوجه  وبني  والسينمائي،  واملرسحي  التلفزي  واملمثل 
تميزه وتنافذ عوامله اإلبداعية مع بعضها لتشكل صورة 
أحدث  الذي  بجيله  ربطه  كما  تعدده.  يف  املتفرد  املبدع 

حراكا ثقافيا و إبداعيا.  
وقدم املداخلة الرابعة األستاذ أحمد ممو تحت عنوان  
قام  سالم”حيث  بن  عمر  للجنتلمان  األدبية  “املسرية 
بتقديم ملحة  ضافية عن األديب عمر بن سالم من خالل 
إصداراته، ملا يزيد عن 50 سنة من البحوث والدراسات 
والكتابات االبداعية التي ساهم بها  يف الحياة الثقافية 
ودراسات  بحوث  يف  مظاهرها  أبرز  وتتمثل  التونسية،  
دراسات  ثم  والحسيني،  املرادي  العهدين  األدب يف  حول 
النصوص  من  العديد  الحديث.  التونيس  األدب  واقع  يف 
متعددة  أومرسحيات  لوحات  يف  املكتوبة  املرسحية 
كتب  وعدة  قصصيتني  ملجموعتني  ونرشه   الفصول، 
أخرى من صنف الحكايات الشعبية واألساطري املرتبطة 
توجه  ذات  أدبية  روايات  لسبع  ونرشه   . املطوية  ببيئة 
اجتماعي نقدي. مع تقديم ثالث مجموعات من قصص 

األطفال ذات توجه تعليمي وتربوي..
 10 السبت  صبيحة  التأمت  الثانية  العلمية  الجلسة 
وافتتحت  القاسمي،  أحمد  الدكتور  برئاسة  سبتمرب  
بمداخلة الدكتور فتحي بن معمر ضمن مداخلة عنونها 
بن  لسفيان  فاطمة  جبل  رواية  يف  الرسدي  “التناظر 
عون” تتبع الباحث من خاللها  بنية التناظر من رواية 
“جبل فاطمة” . وقد تعرض إىل بنية التناظر من خالل 
بنية  وفاطمة،  الجبل  بني  فاطمة”:  “جبل  العنوان  

الجاهيل  الشاعر  رحلة  فاطمة،  اىل  البطل  رحلة  الخفي،  التناظر 
اىل حبيبته،  ثم التناظر بني الشخصيات.  وعند تناولها يف أزواج 
االفضية  بني  بالبحث  واختتم  وأثرا.  التناظر  هذا  مالمح  تحيلنا 
واألماكن،  وقد جعله هذا البحث يصنف هذه الرواية ضمن الرواية 

االطروحة.
بعنون  خود  بن  الدين  نور  الدكتور  قدمها  الثانية  املداخلة 
“انشائية اللغز يف مدونة عبد القادر اللطيفي الرسدية” .فتطرق 
كتب  فقد  األجناس،  من  للكثري  اللطيفي    القادر  عبد  كتابة  اىل 
الرواية والقصة واملرسحية، أما عن اللغز يف الرواية فهو بحث عن 

النسق الناظم وهو املرتبط بالرواية البوليسية والرواية السوداء.  
بلعبة  الحب  لعبة  وارتباط   ، الحكم  ولغز  املرأة  لغز  جدلية  وبني 

السلطة ولعبة الحرب. 
املداخلة الثالثة لألستاذ  البشري الجلجيل : “حني يميش السارد 
يف برديات مريم يف حقل ألغام: لعبة التخييل واملرجع”. وتمحورت 

مداخلته عن  األدب التاريخي وعالقته التخيييل، مربزا أن 
الرواية  رؤية يف الذاكرة يف الفرتة التي سبقت الثورة، تقسيم  
الرواية اىل 55 بردية املتوالية القصصية، مع طرح  سؤال العبث 
استعارة لكل النصوص، تعدد  املصادر املعتمدة. “برديات مريم” 
رجيم  اىل  الطريق  يف  املوجودة  الذاتية  من  تنعكس  لم 

معتوق لكنه سلم الرسام اىل مرجع.
وكانت املداخلة الختامية يف الجلسة العلمية الثانية 
للدكتور رضا األبيض تحت عنوان “ قروح الحب لعثمان 

االطرش او الجوع القاتل”
استعارة  الرواية  يف  القاتل  الجوع  أن   بني  حيث 
لثقافة تقمع الحواس، كما تطرق إىل  الحب واإلرهاب 
يف الرواية، وانتقال املؤلف من الحديث باأللم إىل الحديث 

يف األلم: ليمثل ذلك زاوية نظر وأسلوب. 
وأدباء  لنقاد  الثالثة  العلمية  الجلسة  وخصصت 
األستاذ  وقدم  املقدم،   البشري  األستاذ  ترأسها  قابس، 
اللطيفي ذاكرة  خالد االسود مداخلة بعنوان “رمضان 
التي  الروافد  اعتمده  الذي  املدخل  كان  و  املدينة”، 
انطلق منها، وهي: الرافد الذاتي، الرافد الفكري، الرافد 
املوضوعي. ثم تناول عوامل الكتابة عن الذاكرة، واعترب 
الذاكرة، من  أدب  انتبه اشغال نموذج لكتابة  أن رواية 
التعاضد. كما  األحداث منها حدث  الشخصيات،  خالل 

تطرق إىل العالقة بني األدب املحيل والعاملية.
املداخلة الثانية كانت  لألستاذ عبد القادر اللطيفي 
الجدل  رواية  الرقي:  ملنري  العرص  “خدعة  بعنوان 
واحدة  برواية  الرقي  منري  اكتفاء  بني  حيث  والعنف” 
ضمن  يندرج  موضوعها  العرص”  “خدعة  هي  تقريبا 
عقدة  هي  الرواية  عقدة  والغرب،  الرشق  بني  الجدل 
ليست  حرب  يف  عمه  وابن  خاله،  ابن  قتل  الذي  البطل 
فردان.  موقعة  يف  أملانيا  مع  فرنسا  حرب  هي  لهم، 
الرواية تجسيد للعنف الرتاجيدي داخل الذات وخارجها 

بفعل تأنيب الضمري للبطل يوسف املنرصي. 
“مدينة  بعنوان  االطرش  لعثمان  الثالثة  املداخلة 
التعمية والتسمية يف قصص مالك حمودة:  قابس بني 
إىل  أنموذجا”، تطرق يف مقدمتها  العجوز  السيدة  حلم 
يف  املدينة  وحضور  القصيص  النسيج  يف  األمكنة  قيمة 

الشارع الثقافي

نادي القصة أبي القاسم الشابي يفتتح ندواته الجهوية بقابس :

دراسات حول أعالم األدب بقابس،
ورحالت إىل قرى متزرط وتوجان األمازيغية

متابعة : هدى محمد

احدى جلسات الندوة

زيارة الحدى املناطق االثرية

متابعات
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الستني  بالذكرى  احتفاالته  افتتاح  يف  القصة  نادي  إختار 
أدبية علمية يف ڨابس ولم يكن االختيار  لتأسيسه أن يقيم ندوة 
املطوي ومحمد يحي  العرويس  اعتباطيا فمن ڨابس جاء محمد 
وأحمد ممو وسمري العيادي وعمر بن سالم  وهم أعمدة النادي 
الثقايف أبو القاسم الشابي/نادي القصة   ومؤسسوه كما أهدى 
الباردي صاحب التجربة  املنظمون يوما دراسيا للمرحوم محمد 
التونسية والعربية الرائدة من خالل تأسيسه ملركز الرواية العربية 
سنوات  اىل  التسعينات  وبداية  الثمانينات  نهاية  منذ  جمع  الذي 
قليلة أهم أعالم الرسد ونقاده يف الوطن العربي من ادوارد الخراط 
إىل الطيب صالح وإبراهيم الكوني وإبراهيم عبد املجيد وواسيني 
األعرج والياس خوري ونبيل سليمان وفؤاد التكريل وعبد الرحمان 
القايض  ومحمد  يقطني  وسعيد  بكار  وتوفيق  الربيعي  مجيد 
والعادل خرض ...وإذا ذكرنا ڨابس فال بد أن نتوقف عند تجارب 
رمضان لطيفي وظافر ناجي وخالد األسود ومنري الرقي وعفيفة 
السميطي ومالك حمودة وعبد القادر اللطيفي وسفيان بن عون 

األطرش  وعثمان  حسني  بن  واألسعد  بالطيب   بلحاج  ونرص 
...ولذلك كان البد من ڨابس واخرتنا أن نتوقف عند أعالم الرسد 
الروائي  الباردي  محمد  ألعمال  البحث  من  حيزا  ونخصص  فيها 
واملبدع لعلنا نوفيه حقه وهو الناقد والناش والباعث للمشاريع 
الثقافية  . ورغم أن  ندوة واحدة  ال تكفي لرصد مختلف التجارب 
الروائية والقصصية بڨابس ولكنها حلقة البد منها لتوفري مادة 
أساسية للباحثني لعل هذه األعمال تكون قادحا لبحوث أكاديمية 
الكثري من أعمالها  بجوائز وطنية  التي توج  حول هذه األسماء 
ودولية يف مجال الرسد سواء تعلق األمر بجوائز نادي القصة أو 
الكومار الذهبي أو غريه من الجوائز .كما طبعت أعمالهم وطنيا 
ودوليا وهي تستحق الدراسة والبحث . وقد خصص اليوم األول 
النادي  لرئيس  الرسمي  االفتتاح  فبعد  الرواد  لتحية  الندوة  من 
لندوات  العلمي  الرشيك  الرسديات  مخترب  ورئيس  عيل  بن  سمري 
فقدم  املحارضين  إىل  الكلمة  أحيلت  بنخود   نورالدين  النادي 
القصة أحمد ممو قراءة لتجربة عمر بن  لنادي  السابق  الرئيس 
سالم وألم بمختلف تطوراتها منذ البدايات اىل اليوم سواء روائيا 
أو قصصيا أو مرسحيا أو أدب األطفال والناشئة وكذلك يف مجال 
النقد والتأريخ لألدب التونيس محاوال رصد أهم التحوالت اإلبداعية 
هيام  .أما  والعلمية  اإلبداعية  سالم  بن  عمر  لتجربة  والفكرية 
الفرشييش فقدمت قراءة لغربال العولة لألديب الراحل يحي محمد 

واملرسحي  الطالئعي  االديب  عن  مداخلة  عيل  بن  سمري  قدم  ثم 
سمري  بعنوان  العيادي  سمري  الثقايف  والفاعل  والكاتب  واملمثل 
العيادي الطالئعي كما قدم أحمد  ...سمري  املتعدد  املبدع  العيادي 
العرويس  محمد  أعمال  يف  االحايل  حول  محارضة  البدري  الناوي 
املطوي. الجلستني الثانية والثالثة ليوم السبت خصصت لقراءات 
يف ابداعات كتاب معارصين من ڨابس فتناول الدكتور  فتحي  بن 
عون  بن  لسفيان  فاطمة  جبل  رواية  يف  الرسدي  التنارض  معمر 
أما الدكتور نورالدين بن خود فدرس انشائية اللغز يف مدونة عبد 
القادر لطيفي وتوقف رضا األبيض عند رواية قروح الحب لعثمان 
األطرش وطاردالبشري الجلجيل امليش بني األلغام يف  رواية برديات 
رمضان  أعمال  األسود  خالد  اعترب  كما  الجماعي  لعمار  مريم 
لطيفي ذاكرة مدينة الحامة يف مداخلته . وقرأ عبد القادر لطيفي 
الجدل والعنف  ثنائية  العرص من خالل  الرقي خدعة  رواية منري 
.وبحث عثمان األطرش يف التسمية والتعمية ملدينة ڨابس من خالل 
أقاصيص مالك حمودة .ليختتم عمار الجماعي البحوث ببحث : 
وخصص   . السميطي  لعفيفة  األرض  يف  املعطوبون 
اليوم األخري لدراسة وتكريم محمد الباردي وقد حرضت 
تقديمها  عىل  تواتر  وشهادات  مداخالت  وقدمت  بناته 
رمضان لطيفي : محمد الباردي املبدع املؤسس ورضا 
بن صالح أوهام الكتابة وكتابة األوهام يف حنة ملحمد 
الباردي  والدكتور إبراهيم أزوغ من املغرب الذي ارص 
عىل ارسال مداخلته بعد أن تعذر عليه الحضور وقرأها 
الدكتور  أحمد القاسمي : السرية بصيغة الجمع يف حنة 
و تقرير اىل عزيز. وقدم محمد صالح مداخلة بعنوان 
مجيد الباردي املبدع الخالد .وقدمت مديرة بيت الرواية 
الروائية امال مختار  شهادة مؤثرة  عن محمد الباردي 
وقدم البشري املؤدب شهادة منصفة عن الراحل ثم تم 
الراحل يف شخص بناته كما تم تكريم رمضان  تكريم 
لطيفي ومنري الرقي و نورالدين بن خود . والحقيقة أن 
هذه الندوة كانت تكريسا ملبدأ المركزية الثقافة وهي 
األوىل يف سلسلة ندوات أقرها النادي الثقايف أبو القاسم 
بجندوبة  املوالية  ستكون  بستينيته  احتفاال  الشابي 
تكريما لبوبكر العيادي أيام 30سبتمرب و1 و2 أكتوبر 
اىل  وصوال  نوفمرب  4و5و6  أيام  القرصين  يف  والثالثة 
ديسمرب  و25  23و24  أيام  بالحمامات  الدولية  الندوة 
إىل تحويل  ثرية جدا   لالحتفاالت تهدف  وهي برمجة 
للدراسة  مادة  إىل  واملعارص  الحديث  التونيس  األدب 
والنقد  الدراسة  من  التونسيني  حقهم  املبدعني  إليفاء 
الوطني وطمر  إبداعهم  التونسيني من معرفة  الدارسني  وتمكني 
الجامعة  وبني  ومبدعيها  الثقافية  الساحة  بني  املصطنعة  الهوة 
التونسية وأقسامها ومخابر بحوثها . وكان املنطلق الندوة التي 
عنيت بتحقيب الرسد  التونيس والتي  أنجزت باالشرتاك مع مخرب 
وتلتها  بمنوبة  واالنسانيات  والفنون  اآلداب  بكلية  الرسديات 
وستتلوها ندوات وطنية ودولية تطرح قضايا التجريب والتأصيل 
واليومي والتاريخي وغريه من القضايا واملواضيع ولكننا بالتوازي 
مع هذا الجهد النقدي العلمي لنادي القصة   يتم اشاك مختلف 
أعالم  حول  ندوات  بإنجاز  املجهود  هذا  يف  الجمهورية  جهات 
الرسد بالجهات منطلقني ممن أسهموا يف تأسيس النادي الثقايف 
القصة وسايروه يف مختلف مراحله  نادي  الشابي /  القاسم  أبو 
والسريية   والقصصية  الروائية  التجارب  مختلف  عىل  ومنفتحني 
وكل ما يمت لعالم القص بصلة يف تلك الجهات . وكانت البدايات 
العيادي  بوبكر  بتكريم  جندوبة  ثم  الرواد  بتكريم  ڨابس  من 

فالڨرصين بتكريم محمد رشاد الحمزاوي .
وال تخلو الندوات الجهوية من رحالت استطالعية للمحارضين 
وتوجان  تمزرط  لقريتي  املرة  هذه  الزيارة  وكانت  واألدباء 
العريق  الثقايف  املخزون  لالطالع عىل  للجميع  االمازيغيتني فرصة 
املنطقة  بخبايا  عاملا  دليال  ممو  أحمد  يف  وجدوا  وقد  للمنطقة 

باعتباره من أبنائها .

الشارع الثقافي

إحياًء ملؤسسيه وتكريسا لالمركزية
أ.سمير بن علي

يف  أسايس  مقوم  املكان  أن  ذلك   ، العربي  الرسد 
بناء األحداث عند مالك حمودة أي تحول املكان 
وضمن  املرويات،   يف  فاعلة  بطلة  شخصية  إىل 
اسم  يذكر  لم  حمودة  مالك  والتسمية  التعمية 
العمراني  مثلثها  إىل  أشار  ولكنه  قابس  مدينة 
وصفا  اضاف  بل  بلبابة،  وسيدي  وجارة  املنزل 
القطار.كما  ومحطة  الوادي  عند  ووقف  للبحر 
يشكل  أفق،  بال  رسد  طبيعة  املداخلة   تناولت  
يف  الحلم  ترى  كالعجوز  ملدينة  سوداوية  لوحة 
تحلم  قابس  ألن  الواقعية  هي  وربما  املايض 
باملايض أي ان تستعيد جمالها وألقها وخرضتها 
ومياهها.  ولم يفتح أفقا وكأنه وقع يف النفق، 
إال اشاراته اىل البحر و الشاطئ والسباحة فجرا 
ربما يبث من خاللها شعاع أمل ولكن السواد مد 

جناحه بعيدا.
عمار  لألستاذ  الختامية  املداخلة  وكانت 
عفيفة  عن  األرض  يف  “املعطوبون  الجماعي 
الشخصية  اىل  تطرق  ومشاغلها”.   سعودي 
ضمن  عالجها  املعطوبة  الشخصية   ، الروائية 
رؤية بانورامية ، ثم تطرق إىل السيدة ومشاغلها. 
اليوم الثالث هو يوم درايس حول ادب محمد 
األستاذ  ترأسها  أوىل  جلسة  خالل  من  الباردي 
سمري بن عيل، فقدم األستاذ  رمضان اللطيفي 

بن  رضا  املؤسس”،  املبدع  الباردي  “شهادة  
حنة  يف  األوهام  وكتابة  الكتابة  اوهام   “ صالح 
املغرب  أزوغ  إبراهيم  األستاذ  الباردي،  ملحمد  
تغيب عن الندوة ولكنه أرسل مداخلته “السرية 
بصيغة الجمع يف حنة وتقرير عيل عزيز ملحمد 

الباردي”،  وألقاها الدكتور أحمد القاسمي 
املبدع  الباردي  مجيد:  صالح  محمد  االستاذ 
معاناة  الشهاداة  هذه  كل  تناولت  و  الخالد. 

الباردي املبدع والفاعل الثقايف.
األستاذ  الثانية  العلمية  الجلسة  وترأس 
مختار  امال  من  كل  وقدم  صالح،  بن  رضا 
والبشري املؤدب شهادات حول شخصية الباردي 

وتأسيسه مللتقى الرواية العربية بقابس.
خالل  من  الباردي  بتكريم  الجلسة  وانتهت 
بجامعة  الرسديات  رئيس مخرب  تكريم  عائلته، 
الدكتور  واالنسانيات،  والفنون  لآلداب  منوبة 
اللطيفي،  رمضان  األديب  و  خود،  بن  نورالدين 

والروائي منري الرقي. 
ونظمت  رحلة إىل مطماطة القديمة بزيارة 
مدينة تمزرط  األمازيغية للتعرف عىل مخزونها 
التي  توجان  مدينة  إىل  ورحلة   ، وتراثها  الثقايف 

تحولت إىل رصح مهم للرواية التونسية.

تكريم أحد املشاركني يف الندوة
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مختلفة  فنون  من  الغابرة  الحضارات  خلفته  ما  إن 
املعمارية  الشواهد  إىل  الفخارية وصوال  اآلنية  إنطالقا من 
اآلن يمثل يف جوهره حلقة من  تزامننا حتى  التي مازالت 
إىل  قبله  وما  املغارات  عرص  منذ  اإلنسانية  تطور  حلقات 
يومنا هذا وقد وقع التدليل عىل هذه الفرتات بمجموع اللقى 
لتصف  ذلك  بعد  النصوص  جاءت  ثم  وهناك  هنا  املتناثرة 
اإلبداعات وتؤرخ لها وقد احتجنا العودة إىل هذه النصوص ملا 
تمثله من ثقل معريفـ  معلوماتي يف غياب اللقى األثرية أوال 
أما ثانيا فنحتاج النص املكتوب لكي نشكل تاريخ البرشية 
اجتماعا، صناعة فحضارة ومن ضمن هذه النصوص كتب 
التاريخ ، نصوص املالحم واألساطري التي كتبت باملحاوالت 
لنا ملحمة  التي خلفت  للرسم والكتابة كاملسمارية  األوىل 
جدران  عىل  املرسومة  املرصية  الهريوغليفية  جلجامش، 
املعابد أو عىل ورق الربدى وهاهو الشعر العربي إىل جانب 
جماليته وتدوينه لنمط حياة العرب خلف لنا نصوصا تعد 
وصفا دقيقا للمعالم الفنية القائمة من ذلك وصف التحف 
فخارية كانت أو زجاجية أو ستائر قصور أو وصفا لخيام 

العرب الرحل أو خيام األمراء.
والخمار  الخمرة  وصف  يف  يتفنن  نواس  أبو  فهذا 
التي يسقي  اآلنية  علينا بوصف  يبخل  ال  ولكنه  والجارية 
فيها خمرته وما رسم عليها من صور الفوارس وخيولهم 

إذ يقول :
أغمام ما يدريك ما أفعالنـــا 

والخيل تحت النقـع كاألشبــاح
تطفو وترسب يف الدماء كأنها

صور الفوارس يف كؤوس الراح
ألباطـرة  صـورا  لنرى  الرسـوم  هذه  تنوعـت  كما 

وملوك الفـرس ونحـن نقرأ أبيـات أبي نـواس :
بنينا عىل كرسى سماء مدامـــة   

جوانبها محفوفة بنجـــــــوم
أو عند قولــــــه : 

تـــزوج الخمــر من املــاء فـــــي 
طاسات ترب خمرها يفهــــق

منطقـــات بتصاويــــــــــــر ال  
تسمـــع للداعي وال تنطـــق

علـــــى تماثــيل بــــنى بابـــك   
مخنفر مــا بينهـــم خنــدق

يف هذه األبيات يصف شاعرنا التصاوير التي تحتوي عىل 
الصنعة واإلبداع  اتقان  بذلك عىل  بابك شاهدا  بني  تماثيل 
ومعربا عن ثبات الصورة رغم نطق بعض التحف كالكأس 
الشيباني يف وسطها صورة  الدين  الذي تحدث عنه سديد 
طائر عىل قبة مخرمة إذا وضع املاء يف الكأس دار وصفر 
بحيطة محركة ومن وقف بإزائه حكم عليه بالرشب فإذا 
شب وترك شيئا صفر الطائر وال ينقطع صفريه إال إذا لم 

يبق يف الكأس يشء )1(.
أنا طائــر فــي هيئــة الــزرزور

مستحسن التكوين والتصــوير
فالرشب عىل نغمي سالف مدامـــــة

رصفا تنري حنادس الديجــور
صفراء تلمع يف الكـــؤوس كأنهـــا 

نار الكليم بدت بأعىل الطــور 
وإذا تخلف مــــن شابـــك درهم 

يف الكأس نم به عليك صفريي
البديعة  الصور  ذات  الخمر  وكؤوس  األقداح  وعن 

للحيوانات كاألسد يقول ابن املعتز: 

بدا والصبح تحت الليل بــــارد 
كطرف أبلق مرخى الجـــــالل

بكأس من زجاج فيه أســـــد  
فرائسهن ألباب الرجـــــــال
كما تعرض املجد بن قالقس إىل حياة امللوك وقصورهم 

فهذا كرسى انوشوان يف ايوانه:
دارت زجاجتها وفـــــي جنباتهــا   

كرسى انوشوان يف إيوانـــــه
الفنان عىل زجاجة  يد  القيرص يف قرصه تصوره  وهذا 

خمر يقول عنها ابن قالقس :
وزجاجة حياك منهـــا قيصـــر  

وكأنما هو يف جــــوانب قصـــــره
ما ألبسته الراح ثوبــــا مذهبــا   

إال وقلـــــــده الـــحباب بـــدره
نفسه  يتصور  أن  امللك  سناء  بابن  الحالة  وصلت  كما 

موضوع رسم عىل أحد هذه الكؤوس إذ    قال  : 
 فيا ليت أني مثل كرسى مصــــور 

فليس يزال الدهر يف يده كأس 
أو يف حديثه عن سلطانهم : 
منــت عليك والكمـــــا  

منت عىل أشالء كســـــــرى
الحلـــق ملـــا عاش قد  

سجـدوا لـه طوعـا وقســــرا
والكــل ملا مات قـــــد  

سجدوا له يف الكأس شكـــــرا

ونظرا ألن العرب قد أولوا إهتماما عظيما بالحمامات 
أورد  إذ  مثال  خري  بطوطة  وابن  جبري  ابن  رحلة  يف  ولنا 
وزينة  أحواض  من  به  تمتاز  وما  منها  العديد  كالهما 
وزخرفا عجيبا حتى أن حيطان الحمامات زينوها بالصور 
بحمام  صوره  ليصف  الشعراء  أحد  وقف  فقد  البديعة 

الشطارة بإشبيلية حيث قال : 

ودميــة مرمـر تزهـو بجيــد  
تناهــى يف التــورد والبيــــــاض

لها ولد ولم تعرف حليــــــال   
وال أملت بأوجـــــاع املخـــــاض

ونعلم أنها حجر ولكـــــــن   
تتيمنـــا بألحـــــاظ مـــــراض
كما أن التصوير شمل الستور وقد أبدع أبو العالء املعري 

يف وصف أحدها وقد كان الحيوان هنا موضوع الرسم :

الحسن يعلم أن من واريتــــــه 
قمر تسرت يف غمـام أبيـــــــض

غىش الطيور غوافال فتحيــــرت  
منه فلــم تربح ولــم تتنفـــــض

العصفور  غطاها  سترية  ذكر  عند  املعري  وقف  إذا 
الزرافات،  إىل  قصيدته  من  تعرض  اليمني  عمارة  فإن 
السباع،الليث، الظبي التي تغطي أحد الستور يف لوحة أتقن 
رسمها حتى فاقت يف شعره ما يمكن أن تقدمه الطبيعة 

من مشاهد خالبة : 
فيها حدائـق لـم تجدهــا ديمــــة 

أبدا وال نبتـت عىل وجـه الثـرى
لم يبـــــد فيها الروض إال مزهرا  

والنخل والرمان إال مثمـــــرا

والطري مذ وقعــــت عىل أغصانها
وثمارها لم تستطع أن تنفــــرا

وبها من الحيــوان كل مشهـــــر 
لبس الوشيج العبقري مشهـــرا

حاول فن التصوير أن يتخذ من أي رقعة بيضاء مساحة 
والستائر  األقداح  فبعد  تنوعت  مهما  والرسم  لإلبداع  له 
وهو  أال  باإلبداع  فيه  احسوا  اخر  ميدانا  شعراءنا  يالمس 
الخيام فقد وقف املتنبي معجبا بفازة لسيف الدولة حتى 

قال : 
وأحسن من ماء الشبيبة كلـــــه  

حيا بارق يف فازة أنا شائمـــــة
عليها رياض لم تحكها سحابــــة 

وأغصان روح لم تغن حمائمــــه
وفوق حاوش كل ثوب موجــــه 

من الدر سمط لم يثقبه ناظمـــــه
ترى حيوان الرب مصطحبا بهـــا  

يحارب ضد ضده ويساملـــــــه
إذا رضبته الريح ماج كأنـــــه  

تجول مذاكيه وتـــدأى رضاغمــه
وهذه الثياب التي استطاع بها النوع البرشي أن يتميز 
الخرقة  فمن  جيل  بعد  جيال  يطورها  مازال  الحيوان  عن 
إىل الحرير وما شابهه يف الصنعة أو زاد عليه ولنا يف بيت 
الثياب املصورة  ارتداء تلك األقوام  القيس دليال عىل  امرئ 

إذ يقول: 
خرجت بها تمشـــــي تجر وراءنـا  

عىل إثرينا ذيل مرط مرحــــــل
ما  مشبها  الدولة  لعضد  معركة  يصف  السالمي  وهذا 

فيها من خيل وطري بثوب عليه هذه الصور : )2(.
والجو ثوب بالنسور مطيــــــر  

واألرض فرش بالجياد مخيـــــل
يقع العقاب عىل العقاب ويلتقــــي 

تحت السنابك أجدل ومجــــــدل
إىل جانب شاعريتها وإحساس  الدالئل تمثل  فكل هذه 
بهاء  بهاء عىل  ليزيده  وبديع  ما هو جميل  بكل  صاحبها 
وثائق أدبية تغني الدراسات األثرية والتاريخية الباحثة يف 
بعد  الزجاج  وفن  الفخار  كاللباس،  اإلشكاليات  هذه  مثل 
تجريد ما قيل من أساليب البالغة وحسن التعبري والوقوف 
إلخراج املعلومة الرصفة كأن نقول أن فن التصوير موجود 
يف اللباس وأقداح الخمر يف الحقب املاضية وإقامة األسئلة 

وطرح اإلشكاليات ملزيد فهم تلك املراحل التاريخية.
كيف يرسم مثال قيرص أو كرسى عىل فضاءات األقداح 

والزجاج يف دولة تعتربهما من األعداء؟.
عىل  الفارسية  والفنون  الصناعة  تأثري  حدود  ماهي 
األرايض العربية؟ وغريها من األسئلة التي كانت يف املتناول 
والتصورات  املقابر  ألن  الحضارات  باقي  يف  املعقدة  وغري 
املصاحب  الجنائزي  األثاث  فكرة  أنتجت  التي  الكهنوتية 
للميت يف رحلته قدمت لنا الكثري فكل قرب هو بمثابة كنز 
أثري حافظ عىل انتاجات تلك الحقب مما سهل نوعا من 
أو الفخاريات بأرض مرص  البحث يف الربونزيات الصينية 

الفرعونية.
---------------------------

املراجع:
 )1(التصوير عند العرب : أحمد تيمور باشا ـ مطبعة  

لجنة التأليف والرتجمـة والنشـــر 1942 ص 75.
 )2(نفس املرجع ص 15.

الشعــر واملخـــزون األثــري
طارق العمراوي

الشارع الثقافيشعر



www.acharaa.com العدد 327 - الثالثاء 20 سبتمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

37 الشارع الثقافي شعر

هذه  الّشفويّة  الّشعريّة  جماليّات  يف  مستغرقا  البحث  مازال 
املناحي املغمورة يف طمي تراث يرتّدد بني الّشعراء وهم يرسلون 
خطاباتهم من روافد غائرة بني الّدارج املوّزع بآختالفه وآئتالفه 
مدائنها  وقراها  دواشها  ومنحنياتها  أريافها  تونس  أنحاء  يف 

وحارضتها .
النظرة  أملته  »الّشفوي«  للنّعت  اإلختياري   اإلعتبار  إّن 
يف  تشابك  من  طالها  ملا  الّشعريّة  هذه  لخصوصيّة  املوضوعيّة 
دائرة  يف  نستقّر  أن  أجل  من  آنبنى  هذا  وآختيارنا   . املفاهيم 
املرشق  من  تسميته  حول  آختلف  ما  أمام  العلميّة  املوضوعيّة 
العربي إىل املغرب العربي فتعّددت نعوتها غري أّن ما يجمع لبناتها 
البنويّة هو املعجميّات الّدراجة واملحليّات الّلسانيّة اّلتي عادة ما 
آعتباريِّة  يف  وتدوينا  تفكريا  املنطلقيّة   اإلبتدائيّة  صياغتها  يتم 
املشافهة واملقاميّة  كحاضنة أوىل حتّى يحني التسجيل والتّدوين . 
إضاءة أوىل توطئة حتّى نتفّرس يف مصطالحات أخرى لنتبنّي 
أو  تنفيص  املقولة وجدواها دون  لهذه  الصّحة  فارقة تقرب من 
يف  املؤثّرة  التّواريخ  عرب  الّشفوي  الّشعر  حركة  وشمت  مغالبة  

صياغاتها املتداولة املتبّدلة منها غرضيّة »العكس«.
ما العكس حينئذ؟ هو منتبذ غرض شّع بمردوديّة مخصوصة 
يف  يتمظهر  وهو  للفرد  آنعكاسا  ويعاين  حالة  يصف  التقّول  يف 
حجاجيّة  ملطمة  والعكس  والوقائع.  الرّصوف  أمام  سلوكه 
مناسبة فيها متنازعات متشابكة ليس مع اآلخر فحسب بل مع 
الّذات وهي تنكرس وتنحرس خاسئة أمام أدائها منقوصة الّرىض 
ينربي  حينها  واملشهديّات  الّظروف  حسب  أيضا  منه  أوفائضة 
الّشاعر يف تدوين نوازله يحيص خساراته ويعّدد آنتصاراته يف آن. 
كيف  املفردات  وبني  بينه  املحاسبة  من  حالة  حّقا.  مفارق  ترّدد 
أو كيف  العالم كيف غالبه  بينه وبني  يوازنها ويأتيها ومحاسبة 
تشاء  ملن  نردها  زهر  تمنح  دّوارٌة  األقدار  بينما  عليه  آستعىص 
بالكلمات ليرصخ  العاثر  يناوش حّظه  املنشئ وهو  ثائرة  فتثور 
يف داخله فيحسب أّن األمر يخّصه هو فقط فإذا به ينهض بلسان 
املجموعة نسقا وداللة يتكّلم عن الجمع مشرتكا حكميّا يالمسه 
املتلّقي حتّى يلتقي بخطيبه يف نفس الوجهة والتوّجه وإن تغايرت 
القواسم  من  فيها  ما  فيها  أّن  غري  املناسبات  وتفارقت  األحداث 
املشرتكة ما يصل هذا بذاك فيضحي كالم »العكس«  كالما متّفقا 
حوله تماما مثل منزع الحكمة يف مرتبة األخذ والتقبّل ومن ثّمة 
الّشاعِر يف عالم  بيّنتَُه خرباُت  تُدمغ حّجتُه كلَّ من أنصت وتُثبّت 

الوجود والعالقات كائنا اجتماعيّا قياديّا بآمتيا
يعلن خساراته فيما هو يرّدها إىل البخت إىل متناوالت غيبيّة 
ظّل يصارعها بالّشجاعة واألمل مجابهة لألعراف البالية التّي تحّد 
من حريّته. شخصيّة مجدافة تريُد علّو الحّق العدَل املنصَف مثلما 
جرت السيناريوهات مع طرفة بن العبد أو مع الّشنفرى أو مع 
له  فاضح  عكس  واألهلني،  والقوم  بالقبيلة  عالقتهما  يف  املتنبّي 
جريرة الّزم الّظالم يف شبهة موّلدٍة يف لهذه الّشعريّة التأريخ لهذه 

الّشعريّة األّم مجرى البدايات وسياقا منبعا لحافزة العكس. 
منطلقات يمكن أن نأخذ بها يف فرزنا لهذه الحالة وهي تتلّون 
النّظام  وبني  واإلعرتاض  النّجوى  وبني  واإلنتفاض  الّشكوى  بني 
والهجانة  الّليونة  بني  املعجم  يف  يستولد  الّشاعر  بينما  والفوىض 
ما قد يالمس نفسيته املضطربة دواعي عالج آخر يرويه حادثة 
عابرة أو غابرة أو ماكنة أو كامنة والبطولة من فعل الّشعر وما 
هو إالّ ذلك الّضوء القادم يحاول أن ينري الّسبيل يف توصيف مجازّي 
محايث رغم العوائق واملشكالت داخال وخارجا وازمانا وشخوصا 
يرميها طلق يَديه حسبُه ان ينُجَو فيعطي الحلول ويضبط املسالَك 
يف بيانات حكميّة نتيجٍة حينئٍذ يعلو التحضيُض والتّحذيُر وتتعاىل 
جرسيّات التأثّر واإلنفعال فنعود إزاء بنية بالغيّة متعّددة تنتهج 
اإلخبار وتمارس الّطلب وتعتمد البيان وترسب يف الواقع فتتجّسد 
تريدُه  متلّقي  إزاء  وتقالُب  تقّلب  وهي  تكون  ما  كأحسن  الّلغة 
ظّله  وتغامز  املخيّلة  يف  تقافز  وهي  الّداحليّة  لإلشارات  فّهيما 
سمعا ووْعيا  فيغدو »العكس« محلَّ شاهٍد للتّاريخ الّشخيص أو 
الجمعّي وفعَل مقاومٍة من أجل اإليجاب ال يندّس يف عريضة النّص 
تماما مثل وجٍه يف مرافعٍة  كّلِه  للوجِه  ماّدا  نلفيه حيّزا  ما  بقدر 
الحّظ، يشء  :)يشء من  املداولة  يف  نيابٍة مظلومٍة وقد شع  عن 

من العكس، يشء من واقع تسّلطّي عاشه أو يعايشُه،  يشء من 
جغرافيّة سياسيّة وهي تتلّقف تأنيَب الحازِم  يشء من المباالت 
الخليلة ...(. رسديّاٌت مكعبّة تارًة نكاد نرصّفها من شّدة تماثلها 
تأخذ مجرى  توليفيّة  الغابر والحارض وتارًة أخرى نظميّات  بني 
آستعارات مجاورٍة فال يفهمها إالّ من تمّرس أداؤ املشافهة شعرا 
وعرّي أداء الكتابِة يف ترصيفات تأويليّة واملالم نبض خافق وبوصلة 
صاعدٌة نازلٌة ترأف بالّشاعر وتشّد عىل يديِْه وقد الذ بنا فنلوذ بِه 

»ومن رّسه زمٌن ساءته أزمان«
حكاية العكس ليست غرضا ترفا أو وصفا لعوبا أو تربيتا أو 
إذ  إنّما هو وعُي رضورٍة باإلشكاِل واألشكاِل  تربيًة يف غري قصٍد 
كيف للّشعرّي الّشعبّي املحكّي البدوّي  أن ينهض باملفّكر العميق 
من القضايا امليتافيزيقيّة تتعّلق ب«العصيان حّد الكفر« يف زحمة 
الشّك تجاه أقدار عاكسة وبيئة حّقارٍة. قضايا تتمرأى  يف بعدها 
الحديّس آنطباعاٍت تساؤليٍّة لها مأخذ الجّد وقد أبىل املنشئُ إرادته 
بإشعاِل  إضمارا  والقوايف رسدا متواطئا خالّبا  املتون  الثاقبة بني 
اإلنشاُد  يعلو  حتّى  آخر  طلبّي  إدالٍء  أو  سؤاٍل  عرب  مفاجئٍة  نار 
رياٍء خارجا  بالحكمِة عاريا من كّل  للعادِة متّوًجا  عكًسا خارقا 

من الّربح داخال يف الخسارِة معلناً آنتصاًرا ال يُمثَُّل.
آستغراٍب  عالمُة  الفصيح  أو  الّشفويِّ  يف  الّشعر  مفارقُة  تلك 

كربى تنفذ يف األعماق.

نماذج من شعريّات تتجّلى بوارق العكس 
شأنا إلتزامّيا جامعا

قسيم ثوامر
احمد بن موىس

ما بقـى يف الدنيا للعبد ما يشوف
ال خري ال تسمع ما عاد ما يرس

من عقوبة ربي ما عند ناش خوف
من وقوف املحرش ما عندنا حذر

اشهد انت لول ثماش من يشوف
يف طلوع الهّلة ال من يرى الشهر

نزيد نايا نقلك ما عاد من يروف
تاركني الطاعة عىل مّدة العمر

كل دّرهم طار ماليد خال الكفوف
اذا ترّصف راح من ساعته غرب

العدنا نتفجعوا اذا نشبحو الكسوف
وال عدنا نـهـتـموا من قّلة املطر

والعدنا نرتعبو حتى من الخسوف
المن ينهي مؤمن حتي اذا كفر

يقول الرّشيف بن محّمد:
مازلت باطي

ومازال مايض حّدي
ومازلت يف امليعاد فايح نّدي

 دالالت يف صّم الحجر بصماتي 
 ومازلت من سوق البال متعدي 

 صيود الوغي تجفل تهاب عياطي 
 أنا من ساللة بو جبني منّدي

 الىل لغري ربي ال ركع ال يطاطي 
 حني من كسب لشقر وليه تجّدي

رجال تنكرس تركع قداه تواطي

نستحرض يف هذا املضمار قصيدة الشاعر البشري عبد العظيم:

 عجب ما دريـت الوطن موش وّطنا
 والرزق حتى رزقنا خاطــينا

 عجب ما عرفت أحوال مستقبلنا 
 وال قدرت نقرأ جزء من ماضينا

 عجب ما دريت عالش 
 ينزف الجرح ما يرباش

 ولنا زمن بالربح مااحلمناش 
 ويف اديارنا غّرد البُوم علينا

 احذانا الغدير وبايتني عطاش 
 حتى بلل الريق ما قدينا

 عجب يارفيقي ما دريت عالش 
 نامت ضمايرنا ومااستاعينا

 عجب والتعجب الش غري اهماش 
 ما دام قسموا الرزق مالّكينا

 ولو كان تبغي الحق ما ظلمناش 
احنى من ظلمنا ارواحنا بأيدينا

خاتمة: إّن التعّهد الّشعري للنمذجة والقالب تتوّسع دراسته 
الّصياغيّة  اإلنذماجات  وطرائق  الّشعريّة  هذه  مفاتن  بروز  مع 
بعديد  النّص  من  فنخرج  نفسها  القصيدة  داخل  والصوتيّة 
األعراض  بني  تتالعب  األخرى  تنسخ  الواحدة  اإلستنتاجات 
املحفَل  حرضنا  كّلما  دورّي  صعود  يف  اإلنفعال  بينما  واألغراض 
أو أعدنا حضورة عند القراءة والتقّفي. شعريّة العكس يف البنية 
ومدارات  دوائر  تتحّور  آن  يف  مانعة  جامعة  شعريّة  الّشفويّة  
الّلغة  داخل  األتعاب  يف  ذاتها  وصف  للّذات  لترتك  أيضا  وتضيق 

وخارجها.

»العكس« يف الشعرّية الّشفوّية التونسّية
منذر العيني

الشاعر البشري عبد العظيم
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يف املَلَمح املثايل 
ملدير املرسح 

الوطني
أ.أنور الشعافي )مسرحي(

غري  صبغة  ذات  عمومية  منشأة  هو  الوطني  املرسح 
إدارية epna وقد أُحدث بمقتىض القانون عدد 113 املؤرخ 
يف 30  ديسمرب 1983 املتعلق بقانون املالية لسنة 1984 ) 
يف  املؤرخ   1023 عدد  األمر  ضبط  وقد   )74  -  73 الفصلني 
6/6/ 1990 أساليب تسيريه وتنظيمه اإلداري واملايل وهو 
يتمتع بالشخصية املدنية واإلستقالل املايل وقد تم إلغاء األمر 
 2001 لسنة   700 عدد  باألمر  وتعويضه  األصيل  التنظيمي 
املؤرخ يف 13 مارس 2001 ويف خصوص تكليف مديره العام 
ينص قانونه األسايس عىل وجوب أن يكون من ذوي الشهرة 
يف امليدان املرسحي  فهو بذلك ال يمكن أن يُكّلف به  اإلداريون 
لتكليف  األملاني  النموذج  يف   موجود  هو  كما  والقانونيون 
مديري مسارح الدولة وطبعا يجب أن تكون له خربة طويلة 
فهو ليس تدّرّب عىل اإلدارة بل هو تتويج ملسرية ممتّدة يف 
الزمن ويف مرسح راق يف نوعه وجماليته وحسب تجربتنا يف 

إدارته نرى من الرضوري توّفر الرشوط التالية : 

تجاري  غري  مرسح  يف  ُمستنَسخ  غري  ميداني  ُمنجز   -
وبتمّكن معريف

- حيث أن املدير العام للمرسح الوطني هو رئيس مجلس 
مؤسسته الذي يتكون أعضاءه من إطارات عليا من وزارات  
املالية ، التنمية الجهوية ، مراقب الدولة وغريهم فال بد أن 
يكون له الحد األدنى من املعرفة   باملالية العمومية، القانون 
النزاعات  والخاصة،  العامة  املحاسبة   ، واإلداري  العام 

اإلدارية، كيفية إعداد امليزانية ومخططات الدولة.

- إتقان الفرنسية و األنقليزية ألنه سيتعامل مع أطراف 
أجنبية يف مسألة الرَشاكات واملنظمات الدولية ذات العالقة 

واإلنتاجات املشرتكة وتبادل العروض وغريها.

- إمتالك دفرت عناوين un carnet d'adresses ملرسحيني 
ومسارح عاملية.

امُلحدَّدة  التكليف  ملدة  طريق  وخارطة  عمل  مرشوع   -
الحال يف كربى  التداول عىل املسؤلية كما هو  ترسيخا ملبدأ 

املسارح العاملية .

العروض الفنّية الموّجهة للطفل

من التوقع إلى التلقي
عالء الفرشيشي )مؤلف وكاتب مسرحي( 

وقوفا  الجميع  فانتفض  بغتة،  القسم  املدرسة  مدير  دخل 
يِف  إليه  األَْعنَاُق  أَبَِّت  واْشَ لسلطته،  إذعانًا  العادة  جرت  كما 
بالجلوس  إلينا  أشار  الصمت،  يتكّلم. وبعد فرتة من  أن  انِْتَظاِر 
مبتسما. ثّم تنحنح ليجلو صوته وقال مجيال برصه يف َسَحنات 
أثر حديثه: »سنعرُض يوَم األحِد مساًء  وجوهنا الصغرية لريى 
شيطا سينمائيا وعىل من يرغب يف مشاهدة الفيلم أن يأتي إىل 
مكتبي ابتداء من صبيحة الغد ويقتطع تذكرة«. فبادرت املعلمة 

بالسؤال عن ثمنها فرّد قائال: »ديناٌر واحٌد ». 
يف اليوم التايل، وخالل فرتة االسرتاحة تنبهنا إىل ملصق الفيلم 

فتجارينا  اإلعالنات.  سبورة  عىل  معّلقا 
صينّي  لرجل  صورة  أمام  وتزاحمنا  نحوه 
حاّد املالمح يقف يف وضعيّة قتالية ممسكا 
وشّدت  قصري.  بحبل  متصلتني  بعصوين 
عىل  املمتدة  الحمراء  الغريبة  الرموز  انتبهنا 
امللصق، وقد ُطبعت أسفلها حروف فرنسيّة 
نتمّكن من  لم  تبدو.  كانت  أو هكذا  صغرية 
بها  نعبأ  لم  لهذا  املكتوبة  الكلمات  تهجئة 
ذاك  آن  فضولنا  يثري  كان  ما  كّل   ، طويال 
لتوجيه  املستعد  املتحفز،  املقاتل  هو صورة 

الرضبات. 
 كنّا نجهل »بروس يل«، ونجهُل ما تعنيه 
فضوال  أّن  غري  التحديد.  وجه  عىل  السينما 
عالم  يخفيه  ما  ملعرفة  يدفعنا  كان  ملحا 
عظيمة  تجربة  نتوقع  كنّا   . السابع  الفن 

مازلنا حينها ال ندري موطن عظمتها. 
َفكََّة  ممسكا  املدير  مكتب  قصدُت   
النُُقود بحرص شديد، تحدوني فرحة عارمة 

الفقري  األب  إقناع  تمّكنت من  أن  بعد  بالنرص  ويغمرني شعور 
مشاهدة  عىل  ولداه  لينفقه  القليل  ماله  من  جزء  بتخصيص 
فيلٍم. مازالْت صورة دفرت التّذاكر الصغري مرسومة يف مخيّلتي. 
أْستَْحرَضُ يف ِذْهِني رغم ُمرور سنوات طويلة مشهد نائبة املدير 
الدفرت  من  وألختي-  يل  صغريتني-  قصاصتني  تقتطع  وهي 
ال  حتّى  الحيطة  بالتزام  وتوصيني  مبتسمة  إيّاهما  وتناولني 
نوع  من  سيارة  جيدا.  ذاك  األحد  يوم  مساء  أتذّكر  أضيعهما. 
stafet بيضاء اللون، دخلت من بوابة املدرسة القديمة، وظهر 

أنها  بعد  فيما  اتضح  آلة كبرية،  إنزال  تعاونا عىل  منها رجالن. 
دخلنا  ثّم  الدرس،  قاعة  أمام  اصطففنا  الفيلم.  لعرض  جهاز 
بانتظام وجلسنا أرضا – لقلة عدد املناضد - قبالة قطعة كبرية 

ذلك  أتذكر  دعامتني.  إىل  بإحكام  ُشّدت  األبيض  القماش  من 
الضوء املنبعث من خلفنا ُممّزقا الظلمة وراسما صورا عمالقة 
متحّركة يرافقها صوٌت مهيب. غري أنّي عندما أحاول اسرتجاع 
أحداث الفيلم، أجد أّن أغلبها قد سقط من ذاكرتي. لم يبق غري 
اللحية  أشيب  شيخ  يد  عىل  تدريبه  يتلقى  وهو  للبطل  مشهد 

وطويل الشاربني. 
الرتقب،  وإحساس  العرض،  اّلتي سبقت  اللحظات  أّن  يبدو 
حول  وأصدقائي  أختي  مع  خضتها  اّلتي  الصغرية  والنقاشات 
الفيلم، واالستعداد للحدث املوعود بارتداء أحسن الثياب. ومكان 
الحدث وزمنه املميّز اّلذي مكننا من فرصة 
استثنائية للتواجد يف املدرسة خارج أوقات 
بها  استقبََلنا  اّلتي  والطريقة  الدراسة. 
وبعده،  العرض  قبل  وكلماتهم  املنظمون، 

كانت أشد تأثريا من الفيلم نفسه. 
أكتُب عن هذه الّذكرى حتى ألفت انتباه 
أّي  اّلتي تسبق  اللحظات  إىل أهمية  القارئ 
رضورة  وإىل  لألطفال،  موّجه  فنّي  عرض 
عميق  فلها  به  املحيطة  بالظروف  االعتناء 
األثر. فأفق التوّقع يتداخل فيه ما هو خيايل 
بما هو واقعّي. قد ال ندرك بشكل يقيني ما 
اّلتي  العنارص  وأّي  الطفل،  نفس  يف  يقع 
يصادفها تأثر عليه أشّد التأثري. إال أنه من 
لتلقٍّ ال  املناسبة  الظروف  تهيئة  الرضوري 
يخيُّب توقعاته كثريا. وهذا يقع عىل عاتق 
ومنظميها.  العروض  وصانعي  األبوين، 
له  أُوكلت  الذي  ذلك  مثال-   – يفسد  قد 
وتوزيعهم  األطفال  صفوف  تنظيم  مهاّم 
الاّلمدروس  أسلوبه  للعرض بسبب  تلّقيهم  القاعة،  عىل مقاعد 
عرضه  رسالة  العرض  صانعي  أحد  يناقض  وقد  توجيههم.  يف 
وقع  لسلوكه  فيكون  يشوهها.  أو  الرعناء  بترصفاته  الرتبويّة 
سلبّي عىل األطفال. ولن تفيدهم عندها رسائل العرض التعليمية 

شيئا.
هي  به،  املحيطة  والّظروف  وبيئته  إذن  العرض  مناخ  إّن   
أجزاء رئيسية من عمليّة استقبال العمل الفنّّي. وال تقّل أهّميّة 
لتشّكل   بينها   فيما  العنارص   هذه  تتفاعل  ذاته.  العرض  عن 
ذائقة التلقي لدى الّطفل، واّلتي  ستحثّه عىل التطّلع إىل تجارب 

فنية جديدة يف املستقبل أو ترصفه عنها.
تدقيق لغوي : روضة بن عمر 

صورة تتحّدث

مدينة تونس العتيقة )23 نهج سيدي بن عروس (
تأسست الزاوية في العام 1434 م وذلك خالل فترة حكم الدولة 
الحفصية. وتضّم  ضريح أحمد بن عروس، وهو عالم ورجل دين 
تجديد  تم  العروسية.  الصوفية  الطريقة  إليه  تنسب  صوفي 
الزاوية في عام 1654 م على يد حمودة باشا المرادي. تضم الزاوية 
اليوم مقراا لرابطة الجمعيات القرآنية بتونس، وقد أدرجت في 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1979.
عن تونس زمان

سقيفة زاوية سيدي بن عروس
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عن  االعالن  الفارط  اإلربعاء  يوم  تم 
املسابقه الرسميه لالفالم الروائيه الطويلة 
املهرجان  من  الثانيه  الدورة  يف  املشاركة 
املرصي االمريكي للسينما والفنون برئاسة 

الكاتب الصحفى صفوت يوسف...
ونسجل يف القائمة املتنافسة ثالثة أفالم 

لثالثة مخرجني تونسيني : 
1 - الغرنوق للمخرج فرج الطرابليس 

2 - الثالثاء 12 للمخرج مجدى السمريى
للمخرجة  ظهره  باع  الذي  الرجل   -  3

كوثر بن هنيه ...
فيلما   12 شملت  الربمجة  أن  ويذكر 

ٱخرين ملخرجني مرصيني وعرب هي:
وبرا  أمني  أحمد  للمخرج  جنيه   200  
وليله   ويوم  سالمه  عمرو  للمخرج  املنهج 
للمخرج أيمن مكرم وأبو صدام للمخرجة 
نادين خان والجريمة للمخرج شيف عرفة
نجوى  للمخرجة  واالرض  الجنة  وبني 
لطفى  مازن  للمخرج  وإبنتي  نجار 
وكاستنج يوسف شاهني للمخرج محمود 
أمري  للمخرج  تجول  وحظر  محمود 
أحمد خالد  للمخرج  مارس  رمسيس و30 
للمخرجة  جميل  يوم  والنهارده  موىس 

نيفني شلبى وسعاد للمخرجة أيتن أمني.
فيلم  ورود  التونسية  املشاركة  تشهد 
الغرنوق ألول مرة يف تظاهرة عربية ودولية 

مهمة..
الطويل  الروائي  الفيلم  هو  الغرنوق 
الطرابليس  فرج  التونيس  للمخرج  االول 
املمثلة  بطولة  من  أكودة  مدينة  أصيل 
فرج  وإخراج  إنتاج  ومن  مفتاحي  دليلة 
عىل  الضوء  الفيلم  يسلط  الطرابليس... 
الوجع واملعاناة اإلنسانية التي تدفع الناس 
النظامية  الغري  او  الرشعية  الغري  للهجرة 

نحو أوروبا.
الفيلم  هذا  وأحداث  تفاصيل  وتدور 
 ” دينار  بو  بيت   ” منطقة  يف  الدرامي 
يميز  وما  باكودة  الرمان  بشط  بالديماس 
عىل  الرشيط  مخرج  إعتماد  الفيل  هذا 
إىل  الكامريا  أمام  مرة  الول  يقفوا  ممثلني 
تونس  يف  التمثيل  نجوم  من  عدد  جانب 
والراحل  مفتاحي  دليلة  املمثلة  ابرزهم 
واملنصف  عمار  والصادق  البحري  توفيق 

مراد .
بمناسبة  الطرابليس  فرج  أكد  وقد 
عرض الفيلم ألول مرة يف تونس انه حرص 
عىل  واالخراج  االنتاج  يف  له  تجربة  أول  يف 
بالجهة  الثقافة  دور  يف  الفيلم  عرض 
تزامنا مع عودة كافة األنشطة والعروض 
تطبيق  مع  املغلقة  بالفضاءات  الثقافية 
بهذا  للتعريف  املعتمد  الصحي  الربوتوكول 
املولود السينمائي بالجهة وتكريس ثقافة 

سينمائية لدى الشباب.

فيلم ”  عرض  نال  وقد  هذا 
الغرنوق l albatros ” إعجاب 
بالجهة  السينما  جمهور 
تونسية  ألعمال  املتعطش 
إثر  اهتماماته  تلبي  جديدة 

زمن الكورونا.
الذي  الرجل  فيلم"  أما 
هذه  يف  فاختياره  ظهره"  باع 
ملسرية  تتويجا  يعد  التظاهرة 

ناجحة وطنيا وعربيا ودوليا.
سام  قصة  الفيلم  ويروي 

السوري  الشاب  عيل، 
تعرضه  بعد  يضطر  الذي 
إىل  اعتباطياً،  للتوقيف 
سورية،  بلده  من  الهرب 
تاركاً  الحرب،  يف  الغارق 
الفتاة التي يحبها ليلجأ إىل 

لبنان.
امتالكه  عدم  وبسبب 
للحاق  رسمية  وثائق 
يعقد  بلجيكا،  إىل  بحبيبته 
فنان  سام عيل صفقة مع 
تقيض  الشهرة،  واسع 
بمساعدته يف الحصول عىل 
أوروبا،  إىل  دخول  تأشرية 

مقابل السماح للفنان باستخدام 
لريسم  السوري  الشاب  ظهر 

عليه ويعرضه أمام الجمهور.
فكرة  هنية  بن  واستوحت 
قصة  من  منها  بجزء  الفيلم 
ستاينر،  تيم  البلجيكي  الشاب 
الذي باع مواطنه الفنان املعارص 
أوشام  دق  يف  الحق  ديلفوا  ويم 
لوحة  إياه  محّوالً  ظهره،  عىل 

فنية حيّة للعرض.
وقالت بن هنية عىل 
خاص  عرض  هامش 
"الشخصية  إن  للفيلم 
الفيلم  يف  الرئيسة 
تشكل همزة وصل بني 
والفن  الالجئني  عاملي 
موضحة  املعارص"، 
تدور  "األحداث  أن 
عدم  من  سياق  يف 
الرشق  يف  االستقرار 
وأوضاع  األوسط، 

الالجئني يف أوروبا".
الفيلم  لهذا  وسبق 

يف  عربي  فيلم  أفضل  جائزة  حصد  أن 
مهرجان الجونة السينمائي 2020 بمرص. 
للجمهور  الكربى  الجائزة  عىل  أيضا  وحاز 
الدورة  يف  الشابة  التحكيم  لجنة  وجائزة 
بمدينة  املتوسطية  السينما  ملهرجان   38

باستيا الفرنسية )أكتوبر 
.)2020

الذي  "الرجل  وكان 
أيضا  تُّوج  ظهره"  باع 
الدورة  ىف  بجائزتني 
البندقية  ملهرجان   77
تحّصل  إذ  السينمائي، 
يحيى  الفيلم  بطل 
مهايني عىل جائزة أفضل 
ممثل، ونال الفيلم جائزة 
لإلدماج"،  كينج  "أديبو 
مستوحاة  جائزة  وهى 
التعاون  مبادئ  من 

االجتماعي.
املشاركة التونسية الثالثة 
يف هذا املهرجان هي للمخرج 
 " بفيلم  السمريي  مجدي 
مخرجه  الفيلم   "12 الثالثاء 
عربي  إنتاجه  لكن  تونيس 

مشرتك . 
“الثالثاء  فيلم  يسعى 
املشرتك،  العربي   ،12
مشكالت  عىل  الضوء  إللقاء 
وأسلوب  املراهقني 
أحالمهم،  مع  تعاملهم 
أيًضا مع  األهل  وتعامل 

تلك األحالم.
ويجسد العمل قصة 
يافعات،  فتيات  ثالث 
إىل  الوصول  يحاولن 
وتحقيقها،  أحالمهن 
العائلة  مجابهة  مقابل 
بدعوى  األحالم،  تلك 
مصلحة  عىل  الخوف 
االبنة، وتوجيه خياراتها 

باتجاهات معينة.
 ”12 “الثالثاء  ويف 
محور  تشكل  عائالت  ثالث 
األوىل  وموضوعها،  الحكاية 
تتكون من طبيب جراح منفصل 
النفسية،  الطبيبة  زوجته  عن 
التي  سلمى،  ابنته  مع  ويعيش 
أو تسعى الحرتاف عزف  تحرتف 
عىل  األب  إرصار  مقابل  البيانو، 
تتخرج  جامعيًا  فرًعا  دخولها 
أو  مهندسة  أو  طبيبة  بعده 
لعائلة  ينتمي  كونه  محامية، 
االختصاصات  هذه  فيها  تكثر 

وتفتخر بها.
أما زوجته السابقة، فهي طبيبة نفسية 

متزوجة وعىل أبواب إنجاب طفلها.
دخل  رجل  من  تتكون  الثانية  والعائلة 
قتل غري عمد خالل  السجن بسبب حادثة 

قيادته السيارة، وخرج من السجن حاماًل 
عىل  صبها  التي  الديني  التشدد  ألفكار 
ابنته أمل، الراغبة باحرتاف رياضة الجري 
تأثري  دون  دولية،  مسابقات  يف  واملشاركة 
منزل  يف  أمرها  عىل  املغلوب  والدتها  من 

متواضع، وأوضاع مادية غري مستقرة.
الربط  وسالسة  خفة  بوضوح  وتبدو 
بني تلك العائالت دون أن تعرف بعضها أو 
العمل  ليقول  اجتماعية،  عالقات  تجمعها 
إن العالم والحياة ككل قائمة عىل التجاور 
والقرب، وإن مشكالت البعض حل بالنسبة 
هي  ما  مكان  يف  والنهايات  آخر،  لبعض 

بدايات إذا انعكست زاوية الرؤيا.
يبكي زوجته  الثالثة هي زوج  والعائلة 
السابق،  السيارة  حادث  يف  قضت  التي 
حلمها  تتبع  التي  نور،  ابنته  مع  لترتكه 
يف  يعارضها  الباليه،  رقص  احرتاف  نحو 
املحب  جدها  ويعينها  الحزين،  والدها  ذلك 

للحياة رغم شيخوخة ينكرها.
مباشة  غري  تونسية  بمشاركة  ونختم 
أيتن  املرصية  للمخرجة  سعاد"  بفيلم" 
أمني الذي ساهمت يف إنتاجه التونسية درة 

بوشوشة.
شقيتني  عن  سعاد  فيلم  قصة  تدور 
 19 العمر  من  تبلغ  سعاد  األوىل  مراهقتني 
عاًما، والثانية رباب تبلغ من العمر 13 عام، 
ويحكي قصة فيلم سعاد عالقة الشقيقتني 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وتأثري  ببعض 

عرب اإلنرتنت عىل حياة املراهقات.
وتعيش الشقيقتان مع والدهما يف الدلتا 
مزدوجة  حياة  سعاد  تعيش  حيث  بمرص، 
حيث  اإلنرتنت،  وعالم  الحقيق  العالم  بني 
ولكن  حجابها،  شكل  عىل  محافظة  تظل 
مهوسني  من  سعاد  تعترب  الوقت  نفس  يف 
وإقامة  صورها  بنرش  ميديا  السوشيال 
التواصل  مواقع  عىل  رسية  عالقات 

االجتماعي.
كما تظل سعاد يف هذه الحياة املزدوجة، 
يف  باستمرار  سعاد  تكذب  كانت  حيث 
بشأن  ميديا  السوشيال  عىل  منشورتها 
بالحياة  تبوح  وكانت  الشخصية  حياتها 
التي تتمنى العيش فيها عىل أنها تعيشها، 
ولكن رسحان ما يسيطر الواقع الحقيقي 

عل حياة سعاد ويحبطها.
جعل  كبري،  لحادث  سعاد  تتعرض  ثم 
واقعية  رحلة  يف  تطلق  أن  رباب  شقيقتها 
لتبحث عن إجابات بشأن حادث شقيقتها 
أمني  أيتن  املخرجة  سلطت  حيث  سعاد، 
يف  املراهقات  قضايا  أخطر  عىل  الضوء 
املجتمع املرصي يف قصة فيلم سعاد، وهي 
االجتماعي  التواصل  ملواقع  السلبي  التأثري 

عىل املراهقات يف مرص.

حضور متميز للسينامئيني التونسيني
يف املهرجان املرصي األمريكي للسينام والفنون

إعداد : منير الفالح
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محد عبيدو )مراسلة خاصة من الجزائر(

تويف املخرج السينمائي الفرنيس السويرسي جان لوك غودار 
91 عاما. )يُنهي حياته  12 سبتمرب الحايل، عن عمر ناهز  يوم 
ُمنهٌك"،  ألنّه  بل  مريٌض  ألنه  "ليس  املوت،  املساعدة عىل  طالباً 
بحسب قوٍل لقريٍب له منشور يف "ليرباسيون" الفرنسية(. ويعد 
أحدث  وقد  فرنسا  يف  الجديدة  السينمائية  املوجة  عراب  غودار 
إقحامه موضوعات محظورة واستخدامه قوالب روائية جديدة 
ثورة يف صناعة األفالم، كما ظل يلهم مخرجني "متمردين" بعد 

عقود من ذروة نشاطه خالل ستينيات القرن املايض.
اعتبار  حول  السينمائي،  بالتأريخ  املهتمني  من  كثري  يتفق 
السينما الفرنسية اليوم، ولدت مع ظهور تيار جمايل، أطلق عليه 
اسم "املوجة الجديدة" التي عملت الصحافة عىل اقرتاحها سنة 
التي بدأت تنتج يف  1958 لإلشارة إىل خصوصية بعض األفالم، 
أواخر الخمسينيات عىل يد كل من "غودار"و"تروفو' و"رينيه" 

و"ريفيت" و"شابرول" وآخرين. 
وأتى هذا التيار السينمائي الجديد بحساسية مغايرة تماماً 
للسينما الفرنسية ملا بعد الحرب العاملية الثانية، سواء من حيث 
الذي  التصور  حيث  من  أو  للكتابة،  كأداة  السينما  من  املوقف 
حملوه عن اإلنسان واملجتمع والطبيعة واملرأة والجمال. والتقى 
التاريخية  داخل هذا االنتاج السينمائي كل من هذه االعتبارات 
حركة  )تأثريات  املرحلة  هذه  يف  فرنسا  ميّزت  التي  والسياسية 
التحرر الوطني عىل وعي النخبة الفرنسية باعتبار بلدهم دولًة 
استعماريًة(. والقضايا الفكرية الجمالية )الفلسفية الوجودية، 
السينمائية  اللغة  لتوظيف  الجديدة  األساليب  مع  واملاركسية(. 
أساليب  املونتاج،  أهمية  الكامريا،  حركة  املؤلف،  )مفهوم 

الرسد..(. 
الفرنسية  السينما  وجهة  يف  التغيري  إىل  التيار  هذا  يؤِد  ولم 

فحسب، بل أدى كذلك إىل دفع كبري يف تطور السينما العاملية. 
أكرب  من  تروفو(  وفرانسوا  رينيه  وآالن  غودار  لوك  )جان 
أعالم املوجةالجديدة الفرنسية، ولكن غودار هو أيضاً أحد أعالم 
كالسينما  ليست  بعده  السينما  ألن  عصورها،  كل  يف  السينما 
قبله. وتجربة غودار الذي بلغ الرابعة والسبعني من عمره خالل 
العمل يف السينما كان ناقداً ومنظراً ومخرجاً..  نصف قرن من 

هي أغنى التجارب منذ "نهاية الحرب العاملية الثانية". 
منذ أواخر الخمسينيات وحتى اليوم ما انفكت أفالم غودار 
بأنه  ووصف  والجمالية.  الفكرية  واملنازعات  املناقشات  تثري 
وابداعاً  خلقاً  واالكثر  تعقيداً  االكثر  السينمائية  "الشخصية 
عىل مدى نصف قرن". ويبدو انه سيظل يثري ويزعج ويدهش، 

آخر  املعجبني واألعداء عىل حّد سواء، حتى  وخالل ذلك يكسب 
فيلماً   27 منها  فيلماً  ثمانني  بتحقيق  قام  موسيقانا"  أفالمه 
طويالً- بدءاً من فيلمه األول "نفس الهث" سنة 1960 وصوالً 
إىل آخر فيلم له، ذاك الذي حققه سنة 2018 تحت عنوان "كتاب 
الصغري"  و"الجندي  نفس"  آخر  "عىل  وأفالمه:  الصورة". 
و"حملة البنادق" و"امرأة متزوجة" »ألفا فيل« »بيريو املجنون« 
»الصينية« و"ويك اند" دفعته فيما بني عامي 1958 و1968 إىل 
مقدمة املخرجني يف فرنسا والعالم. وصار كل منها غذاء رئيسياً 
ما  وليس  والتجربة.   الفن  صاالت  يف  وعشاقها  السينما  ملحبي 
بها  يروي  التي  الطريقة  بل  االهتمام  يثري  ما  يرويه غودار هو 
العالم  عىل  نظرة  لالهتمام.  املثرية  هي  العالم  هذا  بها  ويصف 
عما  يختلفان  فنان,  وخطاب  نظرة  الفيلم،  يف  غودار  يقدمها 

يمكن ملفكر او لسيايس ان يقواله. ووجهة النظر التي يقدمها 
منتظرة:  غري  نظر  وجهة  هي  املميز  السينمائي  اسلوبه  عرب 

مبتكرة. وهو رائد االبتكار.
"شارلوت  املسمى  القصري  فيلمه  ظهور  منذ  غودار  أظهر 
يُدعى  آنذاك  مثله ممثل مجهول  والذي   ،1958 وحبيبها جول" 
وكتابته،  بالنّص  جداً  كبرياً  اهتماماً  بلموندو"  بول  "جان 
عن  غودار  وتساءل  الجديدة.  بالسينما  منذئذ  برشت  ومشاغل 
وجعل  بالواقع،  املتفرج  إيهام  عملية  يف  والفيلم  الكامريا  دور 
مختلفة  وتجارب  بدراسات  وقام  ألحالمه،  غذاء  السينما 
ومتعددة الوسائل لكرس هذا االيهام، بدءاً من رفض فكرة البناء 
الرسدي التقليدي، خاصًة بعد فيلمه الروائي الطويل األول "عىل 

آخر نفس" ونسف فكرة الخط الروائي، واحباط شغف املتفرج 
واالنقياد  القصصية  للحبكة  االستسالم  من  ومنعه  بالحكاية، 
املسافة  الحفاظ عىل  الربيختي يف  املنهج  باستخدام  لها، مروراً 
الذهاب نحو الشاشة  بني املشاهد والعرض، ومنع املتفرج من 
واالندماج يف الحدث، بل دفعه إىل التأمل واملشاركة الذهنية يف فّن 

رموز ما يشاهده. 
لعبة  يف  يدخل  ان  منذ  فحسب  مشاهداً  يعود  ال  فاملرء 
االكتشاف. فبطل فيلم "حملة البنادق" كشخص بدائي، يدخل 
يراه.  ان يلمس كل ما  إذ سار عىل عادة هي  مجال االكتشاف، 
البطل حدود هذه  يفجر  السينما،  إىل  فيها  أول مرة ذهب  ففي 
الجنة املصطنعة، فحني فتنته غادة حسناء كانت تستحم عىل 
الشاشة. نهض من مقعده، وصعد إىل املنصة، ورفع نفسه عىل 
أطراف أصابعه لريى ما لم يره من أعىل "بانيو" الحمام. وينتهي 
به األمر بأن يثقب الشاشة، ويستمر العرض عىل جدار متسخ 
هكذا  املعرفة.  طلب  يف  الجاد  للمشاهد  املشدوهة  العيون  أمام 
انقطع تيار االفتتان. خلط الرجل ما بني املظاهر واألشياء. تلك 
خطيئته: شاء ان يمتحن املظاهر، ان يبحث عن الحقيقة خلف 

املظاهر. 
هذه املرارة يف مثالنا، نقع بها دوماً عند غودار. 

وها هو )بلموندو(.. يعرب عنها يف فيلم آخر لغودار )شارلوت 
السينما؟  هي  "ما  يقول:  حني  طريقته  عىل  جول(  وحبيبها 
ان  يجب  صغرية.  قاعة  يف  التكشريات  يفتعل  كبري  رأس  إنها 
يكون اإلنسان شديد الغباء ليحب هذا! بىل، بىل! أعرف ما أقول! 

السينما فن مضلل". 
من جانب محّب للسينما وناقد مثل غودار ليست هذه الفكرة 
مزحة يضحك لها اآلخرون، ان ضحكة غودار تخفي ما يمكن ان 

نسميه باملرارة األصلية، والنكتة عند غودار هي نكتة سوداء. 
يقارب بحساسية نقدية  الذي بات سينمائياً  الناقد  وغودار 
أفالمه: "أعتقد فعالً ان جميع أفالمي األوىل ليس لها موضوع، 
ذلك يف مرحلة: فرنسا، دورة وانعطاف، ولينج  وبعدها عاودت 

بجلده من يستطع. 
 : فيلم  باستثناء  ربما  السينما،  املوضوع هو  كان  قبل،  من 
منطقة  إىل  بالنسبة  موضوعه  كان  والذي  ثالثة"،  أو  "شيئان 
ذلك  يقدمه  ان  يمكن  الذي  ما  جيداً..  أعرف  ان  دون  باريس، 
وبريو  املتحدة،  الواليات  يف  "صنع  ان  حني  يف  لفيلم.  كموضوع 
املجنون" اللذين يف املرحلة نفسها ليس لهما موضوع، فيما عدا 
كونهما السينما بذاتها، وطريقة السينما يف معالجة األشياء. ما 

السينامئي الفرنيس السويرسي
جان لوك غودار :

خمرج متمّرد يغادرنا

غودار وبريجيت باردو عند تصوير فيلم )االحتقار 1963(
عن رواية بنفس اإلسم للروائي االيطايل الربتو مورافيا..
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األخرى، وظل طويالً  الفنون  باملقارنة مع  السينما  يف  هو جيد 
يستثري دهشتي، هو ان املرء فيها يمكن ان ينطلق من ال يشء. 
فيما  يقَرأَه،  لن  أحداً  ان  طاملا  سيناريو  يؤلفون  ملاذا  أفهم  وال 
التي يجب ان يقولوها  عدا املمثلني، وقراءة محدودة باألسطر، 
وباألعمال التي سيقومون بها، ما يستهوي يف السينما انه يمكن 

مباشًة العمل فيها باملتوفر... وبما هو يف متناول اليد.
بات  نرى  كما  الصورة  هذه  عىل  يتحدث  الذي  الناقد  ان 
سينمائياً أكثر منه كونه ناقداً. ويف مقابلة أجرتها معه )مجلة 
اعترب  "اليوم  1963 يقول غودار:  دفاتر سينمائية( يف ديسمرب 
نفيس ناقداً، ناقداً أكثر من أي وقت مىض، ولكني بدالً من كتابة 
نفيس  اعترب  نقده.  عنارص  فيه  تكمن  فيلم،  بصنع  أقوم  النقد 
بحث،  بشكل  روايات  أنتج  أو  رواية  بشكل  أبحاثي  أنتج  باحثاً 
وعوضاً عن كتابتها أقوم بتصويرها. ولو اختفت السينما يوماً 
أما  التلفزيون،  نحو  منه  بد  ال  الذي  التحول  ببساطة  فسأقبل 
إذا اختفى التلفزيون فسأعود إىل الورقة والقلم، فاالستمرارية 

واضحة بني جميع أشكال التعبري: إنها كلها أنا".
الذي يتمتع برؤية ثاقبة  املبدع  من هنا يمكننا رؤية غودار 
وحادة وملهمة عن السينما، الجامع والناش الذي ال يتوقف لكل 
املراجع يف مجال ثقافة الصورة املتحركة. سيساعدنا هذا عىل ان 
نمسك بالفكر الذي يكمن خلف فيلم "بيريو املجنون" لنقل: إنه 
أو دفرت مالحظات يُدون فيه  كان يحاول خلق رواية مأساوية 

عنارصها ويجد طرقاً عديدة يف رؤية وتحريك نص مكتوب.
له  بالنسبة  كانت  والكلمات،  االشارات  تصور  غودار  أحب 
،عىل األقل، هامًة بقدر أهمية الوجوه ومحتويات النّص والحوار، 
التي تبقى بعد ان تساعد عىل جعل الخيال واقعياً. تكمن أهمية 
الناس  بأن  الرؤية  استبق  غودار  ان  يف  حياتها"  "عاشت  فيلم 
يف الفيلم صاروا حقيقيني أو ال ينتمون إىل عالم االشباح، عالم 
الحياة العادية، لقد استطاع غودار ان يربز ويعرف الهشاشة يف 

أنظمتنا العسكرية والثقافية.
إنه يستخدم املمثل،  الواقع.  كامريا غودار ليست بعيدًة عن 
ولكن ليقحمه يف الواقع الذي يصّوره من وجهة نظر تسجيلية.. 
إنه يحاول ان يفاجئ الحياة، يتقبلها وهي تتشكل أمام عينيه 

بكل ما فيها من مصادفات وظالل وعدم تماسك وتناقضات.
وهناك مراحل واضحة يف مسرية غودار، ونقاط انتقال أكثر 
وضوحاً. لقد أراد ان يبدأ من جديد بعد أحداث ماي 1968، وبدأ 
للسينما  ومطلق  كامل  رفض  من  انطالقاً  جديد  من  بالفعل 
يُرام"  بفيلم "كل يشء عىل ما  يبدأ من جديد  ان  السائدة وأراد 
عام 1972 ولكنه لم يبدأ بعده إال مرحلًة من الصمت. كما حاول 
مرًة أخرى ان يبدأ عام 1980 بفيلمه "أنقذ نفسك الحياة" وهو 
ال  غودار  الرأسمايل.  للمجتمع  وعنيف  رفيض  هجاء  عن  عبارة 
يهمه ان يفضح املجتمع الرأسمايل الذي يرفضه، ولكن ان يعرب 
عندئذ  أيضاً.  املجتمع  هذا  يرفضه  بأسلوب  الفضح  هذا  عن 
يصبح  وإنما  واملضمون،  الشكل  بني  مسافة  هناك  تصبح  ال 
يصطدم  هنا  وهو  أيضاً،  والعكس  الشكل،  ذاته  هو  املضمون 
ما  وهو  الخالصة...  السينما  عن  ؟بحثاً  السائدة  بالسينما 
عام  ُعرض  الذي  الحّب"  مديح  "يف  الفنية  تحفته  يف  أيضاً  جاء 
2001.. وفيها يتحدث غودار عن كل يشء بحزن عميق يطغى 
يفقد غضبه.  لم  انه  األوىل، غري  أفالمه  يف  الجارف  الغضب  عىل 
الذين بال مأوى يف شوارع باريس، ويف الوقت نفسه  إنه يصّور 
إليه  تحتاج  ما  كل  التجارية:  السينما  ويهاجم  الجدد.  األثرياء 
الحقيقية،  السينما  فّن  ويمتدح  ومسدس".  "فتاة  فيلم  لعمل 
وينارص غودار حقوق األقليات املضطهدة،، ويستنكر االهتمام 

باليهود دون غريهم، والرتكيز عىل الهولوكوست اليهودي دون 
غريه من حروب اإلبادة.

وهو يف ذلك مثل عدد قليل من املبدعني املثقفني العامليني ال 
يخضع لالبتزاز أياً كان مصدره، ويدافع عن الحرية مهما كان 

الثمن.
الخاصة  رؤيته  "موسيقانا"  فيلم  يف  الذي  غودار  ويقدم 
للحرب او للحروب التي تعصف بالعالم يف ثالثة فصول: الجحيم، 

املطهر والجنة..
منذ البداية يدخلنا غودار اىل عامله الخاص جدا حيث يمتزج 
صامتة  صورة  يف  بالتصويري  والتسجييل  بالواقعي  الخيايل 
ودبابات  وجرحى  لقتىل  صورا   : الحرب  كل  تخترص  متعددة 
ونزوح ودمار وعنف والم باالسود واالبيض وامللون. ... الجالدون 
وبعضها  افالم  من  بعضها  اخذ  وثائقية  مشاهد  يف  والضحايا، 
صاحبتها  مفجعة  واجواء  ضبابية  مشاهد  وقائع.  من  االخر 

موسيقى عىل البيانو حادة ومفجعة هي االخرى
ويقدم غودار يف هذا الفيلم عىل نسق فيلمه السابق "يف مديح 
الحرب  الفلسفية والفكرية والوجودية ملوضوع  الحب"، رؤيته 

عرب السينما والضوء والكتاب والسفر.
فالحرب  ال  ولم  ساراييفو  اىل  يذهب  فلسطني  عن  للكالم 
من  يجعل  وغودار  واحد  تحدثه  الذي  والخراب  والدمار  واحدة 
ساراييفو ومكتبتها املحرتقة املدمرة رمزا ملكان الحرب يحرض 
اليها محمود درويش، الشاعر الفلسطيني ويحرض اليها الهنود 

الحمر وصحافية ارسائيلية شابة تريد ان يعم السالم املنطقة.
دمرته  الذي  موستار  جرس  اىل  شخصياته  غودار  ويقود 
الحرب البوسنية، يجعلهم يتكلمون، يتكلم هو، يعلق عىل عبارة، 
يلعب باملفاهيم .. يقلبها فتصبح معقولة اكثر، يظهر يف الكادر، 

يفكر ويكتب كما يقف هو امام الكامريا من حني اىل حني.
وال يبدو من الرضوري البحث عن رابط بني االفكار املطروحة 
ويهبط  وينعطف  يتدفق  هادر  كنهر  تنساب  فهي  الفيلم  يف 
وشبحها  الحرب  حوض  هو  واحد  حوض  يف  منهاال  ويسكن 
املديد املعالم من فلسطني اىل العراق والبوسنة رجوعا اىل الحرب 

العاملية الثانية مرورا بالهنود الحمر.
الفيلم، فصل  الثالث من  الفصل  الجمهور كثريا يف  ويضحك 
الجنة حني ترد اغنية تقول "جنود املارينز االمريكيون يحرسون 

دروب الجنة" ويراهم املشاهد هناك بصدد الحراسة.
عىل الوقع املقلق لرضبات البيانو الواحدة تلو االخرى ينتظم 
الفيلم ويسري، يقول غودار ان االمل الوحيد موجود امام املهزوم 

ويقول محمود درويش ان الشعب الفلسطيني يسء الحظ الن 
عدوه يتمثل بالدولة اليهودية التي يدافع عنها الجميع ولكن هذا 
الشعب محظوظ ايضا كونه يملك عدوا تسلط عليه كل االضواء.

هذه السخرية املرة ترتافق مع نهج طرحي تساؤيل متواصل 
الحياة  يف  للتفكري  بل  للتسلية  مكانا  للمشاهد  يرتك  وال  باحث 
احد  يف  اذ  ايضا  العودة  وامكانية  االصالح  وامكانية  واملستقبل 
كتاب  غالف  عىل  بالفرنسية  عنوان  عىل  الكامريا  تلح  املشاهد 

"بال أمل يف العودة".
تصبح الصورة سؤاال او عالمة للسؤال مطروحة عىل املخرج 

وعىل املشاهد وعىل العالم الذي يبتكر الحروب.
كل كلمة كل صورة كل تأمل يف السينما لخدمة الغرض الذي 
يليه والصورة التي بعده لتكتمل حلقات الفيلم يف دوائر صغرية 
الرابح  عن  واالفكار  املعادالت  دوالب  تقلب  التي  الدائرة  تشكل 

واملهزوم وعن الحرب والسالم.

ذاتها  والباحثة عن  اىل اقىص حد  املتفردة  السينمائية  اللغة 
قدوم  صورة  ذاتها  هي  الصورة  داخله،  ويف  العمل،  قلب  من 
االرسائيليني اىل فلسطني وصورة رحيل الفلسطينيني يف البحر، 
الصورة هي نفسها، لكن الصورة االوىل حارضة والصورة الثانية 
غائبة او مغيبة، مع ما يعنيه حضور الصورة االوىل من حضور 

الزامي للثانية.
طالب  خالل  من  ولكن  سؤاال  نفسه  عىل  غودار  ويطرح 
سينما يف ساراييفو:" برأيك سيد غودار هل ان الفيديو الرقمي 

فيه خالص للنوع السينمائي؟".
يصمت املخرج الذي يدرك ان ذلك صحيح، يصمت والجميع 
يعرف انه استخدم مثله مثل عدد من كبار املخرجني االمكانات 

التي تتيحها كامريات الفيديو الرقمي الصغرية.
انا املخرج تلك هي انا اآلخر، االنا التي سبق ورأيناها يف رائعته 
السابقة "يف امتداح الحب" انها االنا الباحثة عن سالم مثل تلك 
واقعا  لتلمس  ساراييفو  اىل  تذهب  التي  االرسائيلية  الصحافية 
ممكنا للسالم يف الرشق االوسط، مساحة للمصالحة والسالم .. 
ولكنها تبقى يف النهاية وحيدة من اجل السالم دون ان يؤيدها يف 

فكرتها أحد من االرسائيليني.
قال غودار "موسيقانا" كي ال يقول حروبنا وهي موسيقى 
انور  التونيس  بينهم  موسيقيا  عرش  ثالثة  وضعها  يف  شارك 

ابراهيم.

سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر وجان لوك غودار..
باريس 1971

باريس ـ ثورة الطلبة 1968 : املخرجون كلود لولوش وجان لوك 
غودار وفرانسوا تروفو ولوي مال ورومان بوالنسكي يقاطعون 

مهرجان كان السينمائي تضامناً مع الطالب .



www.acharaa.com العدد 327 - الثالثاء 20 سبتمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

42الشارع ا لثقافي
"ترينو" فيلم تونسي قصير في 
المسابقة الرسمية لمهرجان 

"نيوزيالندا"

"ترينو"  القصري  التونيس  الفيلم  يشارك 
 show me shorts للمخرج نجيب كثري يف مهرجان
السينمائي بنيوزيلندا )من 7 وحتى 30 أكتوبر(، 
حيث ينافس يف املسابقة الرسمية للمهرجان الذي 

يُعد أحد املهرجانات املؤهلة لجوائز األوسكار.
كثري،  نجيب  وإخراج  تأليف  من  ترينو  فيلم 
وتدور أحداثه حول طفل صغري يهرب من جسده 
التي  أحالمه  يف  بالسفر  املنعزلة  وحياته  الفاشل 
شكلها من مجالت تحرضها له أمه؛ ولكن زوج 
والدته يحث أم الصبي عىل التوقف عن اهتمامها 
قد  مهمة  خطوة  واالبن  األم  فيتخذ  به،  الشديد 

تغري حياتهما.
يف  عامليا  األوىل  للمرة  الفيلم  عرض  أن  وسبق 
املسابقة الرسمية للفيلم القصري بمهرجان لوس 
أنجلوس السينمائي الدويل ، كما نافس يف مهرجان 
ويشارك  الوثائقية،  لألفالم  الدويل   dokufest
كوثر  بيمربتون،  ماكس  ڨريع،  بطولته محمد  يف 

الذوادي، وإلينور كرو.
وموسيقي  وسيناريست  مخرج  كثري  نجيب 

2011، ثم  لندن عام  الصوت يف جامعة ويست  املوسيقى وهندسة  لندن، درس  تونيس يعيش يف 
إنتقل لدراسة التصوير السينمائي، ويعمل نجيب حاليًا عىل إيجاد الدعم إلنجاز أول أفالمه الروائية.

هند صبري تعود لقاعات السينما في شهر أكتوبر 
بفيلم "فضل ونعمة" 

خالل  الكدواني  وماجد  صربي  هند  إنتهت 
مشاهد  جميع  تصوير  من  املاضية  الفرتة 
فيلمهما الجديد فضل ونعمة، حيث ُطرح الربومو 

التشويقي للعمل مؤخرا...
الفيلم  طرح  للعمل،  املنتجة  الرشكة  وقررت 
السينمائي،  العرض  دور  يف  املقبل  أكتوبر   5 يوم 
كزوجان  صربي،  وهند  الكدواني  ماجد  ويظهر 
كوميدي  إطار  يف  يدور  الذي  العمل  أحداث  خالل 

اجتماعي.
قصة  حول  ونعمة  فضل  فيلم  أحداث  وتدور 
رسيعة،  مأكوالت  عربة  عىل  يعمالن  زوجني 
ويتورطان يف العديد من األمور خالل العمل، منها 
قضية تجارة مخدرات، ويحاوالن إثبات براءتهما 

مع تتابع األحداث.
يف  الكدواني  وماجد  صربي  هند  ويشارك 
ياسمينة  حافظ،  محمود  من  كل  العمل  بطولة 
وعدد  الجندي،  وإسماعيل  رضوان،  محمد  العبد، 
من ضيوف الرشف منهم محمد ممدوح، شيف 

دسوقي.
لم يقدم الفيلم فقط ثنائية جديدة ممتعة بني 

ماجد الكدواني وهند صربي فحسب بل يعيد املخرج رامي إمام لإلخراج السينمائي من جديد بعد 
غياب 14 عاًما حيث كانت آخر أفالمه بني عادل إمام والراحل عمر الرشيف يف "حسن ومرقص".

"بـ  عمريا  تصنيفا   " ونعمة  "فضل  فيلم  منحت  الفنية  املصنفات  عىل  الرقابة  أن  ويذكر 
"جمهور عام"، وبدأت بعض دور العرض السينمائية ىف الرتويج للفيلم.

وكانت آخر األعمال السينمائية لـ هند صربي، من خالل مشاركتها يف "كرية والجن"، الذي 
مازال يعرض إىل اآلن يف قاعات السينما...

خالد نبوي وإبنه نور
في فيلم "السر" 

تجربة  لخوض  النبوي،  خالد  الفنان  يستعد 
فريد  ناهد  املنتجة  برعاية  جديدة  سينمائية 
أسم  تحمل  السباعي،  محمد  واملخرج  شوقي، 

مبدئي "الرس".
إن  العمل،  فريق  داخل  من  مصدر  وقال 
الفنان  يجمع  جديد  عمل  يعد  فيلم"الرس"، 
مسلسلهم  بعد  نور،  ابنه  مع  النبوي،  خالد 

املايض،  رمضان  سباق  خالل  عرض  الذي  هوى"،  يا  األخري"راجعني 
وشارك يف بطولته كوكبة كبرية من النجوم.

الفوارق بني األجيال ما  العمل يلقي الضوء عىل  وأوضح املصدر، أن 
يجسد  الذي  النبوي،  خالد  بني  العالقة  خالل  من  واالبن،  األب  جيل  بني 

شخصية األب، و نور النبوي، الذي يقدم شخصية األبن...
خالل  عرض  الذي  هوى"،  يا  مسلسل"راجعني  النبوي،  خالد  الفنان  أعمال  أخر  أن  إىل  يشار 
السباق الرمضاني املايض، عرب شاشات القنوات الفضائية، وشارك يف بطولته كوكبة كبرية من 
النجوم منهم نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، هنا شيحة، ريهام 
الشنواني وعدد كبرية من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، سيناريو 

محمد سليمان عبداملالك، ومن إخراج محمد سالمة.

وداعا ٱيرين باباس ...وداعا بطلة فيلمي عمر 
المختار والرسالة

غيّب املوت املمثلة اليونانية ايرين باباس، عن 
عمر يناهز 93 عاماً، عىل ما أفادت وزارة الثقافة 
شهرة  اكتسبت  التي  الفنانة  نعيها  يف  اليونانية 
أبرزها  عاملية  أفالم  يف  مشاركتها  بعد  واسعة 
»مدافع نافارون«، و"زوربا اليوناني" ، بمشاركة 
وزيرة  وقالت  كوين..  أنتوني  الراحل  النجم 
باباس  ايرين  أن  بيان  يف  ميندوني  لينا  الثقافة 
وعىل  الشاشة  عىل  اليوناني  الجمال  جسدت 
املرسح. وكانت باباس واحدة من أشهر املمثالت 
اليونانيات يف الخارج إىل جانب ميلينا مريكوري.  

طوال  باباس  إيرين  اليونانية  املمثلة  قدمت 
"الرسالة"،  بينها  من  فيلما   70 الفني  مشوارها 
قالت  الفيلمني  هذين  وعن  الصحراء"،  و"أسد 
إيرين باباس يف أحاديث صحفية: "يف فيلم الرسالة 
بنت  هند  بدور  ألقوم  العقاد  مصطفى  اختارني 
وحيش  حرضت  والتي  سفيان،  أبي  زوجة  عتبة 
عىل قتل حمزة عم الرسول وأكلت كبده- بحسب 
وأخاها  وعمها  أباها  قتل  ألنه  متواترة-  روايات 
يف غزوة بدر، وهذا الفيلم ملئ باملشاهد امللحمية 

وتدور أحداثه يف حوايل الثالث ساعات، أما فيلم أسد الصحراء أو عمر املختار فأقوم فيه بدور املرأة 
العربية مربوكة التي تشارك يف النضال ضد االحتالل اإليطايل لدولة ليبيا يف عرص موسوليني، وكنت 

أشعر بالخوف من حكم الجمهور يف كل تجربة جديدة أخوضها".
وأدت باباس، أدوار البطولة إىل جانب عدد من أشهر املمثلني كريتشارد بريتون وكريك دوجالس 

وجيمس كاجني وجون فويت.
برلني  1961 يف مهرجان  عام  أفضل ممثلة  بينها جائزة  الجوائز، من  وحصلت عىل عدد من 

السينمائي، وجائزة األسد الذهبي يف مهرجان البندقية عام 2009 عن مجمل مسريتها الفنية.
1974، عندما  واجربتها آراءها السياسية، عىل النفي يف إيطاليا والواليات املتحدة يف 1967 - 

حكم املجلس العسكري اليميني املتطرف اليونان.

سلسلة أفالم" إنديانا جونز " تعود للشاشات 
قريبا 

نحو  أيام  قبل  ـ  صفق   ، كاليفورنيا  يف 
ستة آالف شخص ، وقوفاً ، للممثل األمريكي 
العمر ثمانني  البالغ من  "هاريسون فورد " 
الرتويجي  اإلعالن  عن  يكشف  وهو   ، عاماً 
إنديانا   ( أفالم  سلسلة  من  الخامس  للجزء 
جونز ( الشهرية ، والتي كان آخر جزء منها 
قد صدر عام 2008 . و تتناول هذه السلسلة 
املعروف   " مغامرات دكتور " هنري والتون 
بإسم " إنديانا جونز " ، وهو شخص يمتاز 
ذاته  الوقت  يف  يعاني  ، ولكنه  الدعابة  بروح 

واملغارات  والخرائب  األطالل  الصحارى وبني  األفاعي . ويخوض مغامرات غرائبية يف  من رهاب 
واملمرات والدهاليز .

 وقد اُنيطت بطولة هذه األفالم ، منذ البداية ، باملمثل األمريكي " هاريسون فورد " الذي أظهر 
أنه كان اإلختيار األنسب لها ، فلم يعد باإلمكان تخيل ممثل آخر يحل محله ، إال إذا جرى تنوع آخر 

عىل غرار ما جرى من تغيري أبطال سلسلة أفالم " جيمس بوند " .
واألجزاء األربعة من هذه السلسلة أخرجها املخرج األمريكي الشهري " ستيفن سبلربغ" وقد 
ابتدأت عام 1981 بفيلم ) سارقو التابوت الضائع ( الذي كتب السيناريو له املخرجون : " لورانس 
كازدان" " و" جورج لوكاس " و" فيليب كوفمان " . إيرادات الفيلم بلغت نحو 390 مليون دوالر...
و تدور أحداثه يف العام 1936 ، حول البحث املحموم عن ) تابوت العهد ( الذي يضم ) الوصايا 
إنديانا جونز " اىل مرص القديمة  الذين يرسلون "  النازيني و األمريكان  التنافس بني  العرش ( و 

للبحث عنه .

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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من المنتظر منح المخرج 

الفلسطيني" إيليا سليمان "جائزة 
شرفية من أكاديمية الفيلم األوروبي

األوروبي  الفيلم  أكاديمية  من  مسؤول  رصح 
للمخرج  شفية  جائزة  ملنح  وتفكري  اتجاه  هناك  بأن 
إنجازات  من  حققه  ما  عىل  سليمان  إيليا  الفلسطيني 
يف  املخرج كضيف شف  العاملية وسيحرض  السينما  يف 
 35 الـ  دورتها  يف  األوربية  األفالم  جوائز  تسليم  حفل 
ريكيافيك  بمدينة  املقبل  ديسمرب   10 يف  ستعقد  والتي 

عاصمة ايسلندا وفقاً ملوقع فارايتي.
جائزة  عىل  حصل  قد  سليمان  إيليا  املخرج  وكان 
فيلم  2019 عن  عام  السينمائيني  للنقاد  الدويل  االتحاد 
نظر  وجهة  يعرض  والذي  السماء"  يف  كما  شئت  "إن 
خارج  الفلسطنني  يخضونه  الذي  الكفاح  يف  سليمان 
الذهبية يف  السعفة  الفيلم عىل جائزة  وطنهم و نافس 

مهرجان كان السينمائي لعام 2019.
ولد إيليا سليمان يف مدينة النارصة التي تعد من اهم 
مدن فلسطني التاريخية وبدأ مسريته املهنية يف نيويورك 
يف عام 1990 وبدأ مسريته االخراجية مع الفيلم القصري 

"مقدمة لنهايات جدال"وفيلم "الوالء باالغتيال" والذي حاز عىل عدة جوائز.
عام  السينمائي  فينيسيا  مهرجان  يف  أول  فيلم  أفضل  جائزة  االختفاء"  "وقائع  فيلمه  نال 
1996 ويف عام 2002 حصل عىل جائزتني لفيلمه "يد إلهية" جائزة لجنة التحكيم يف مهرجان كان 

السينمائي وجائزة العاملية يف مهرجان السينما األوروبية لفيلم غري أوروبي.
ويقدم سليمان يف أعماله الجوانب املحزنة والرسيالية للحياة الفلسطينية ويف عام 2007 تم 
اختياره ضمن 35 مخرج عن فيلم "لكل سينماه" والذي شارك يف إخراجه عدة مخرجني كفيلم 
جماعي ألجل الذكرى 60 ملهرجان كان السينمائي، ويف عام 2009 كان فيلمه "الوقت املتبقي" قد 
عرض من ضمن فعاليات املسابقة الرسمية يف مهرجان كان السينمائي، وحالياً هو عىل وشك ان 

يضيف إلنجازاته سطراً جديداً.

الئحة جوائز  مهرجان فينيسيا السينمائي

 all the beauty and the ”إستطاع الفيلم األمريكي التسجييل الطويل “كل الجمال والدم املراق
bloodshed= للمخرجة األمريكية الورا بويرتاس، أن يخطف جائزة األسد الذهبي، أرفع الجوائز 

التي تمنحها لجنة التحكيم يف مهرجان فينيسيا السينمائي يف دورته ال79.
ليىل  اإليرانية  املمثلة  أيضا  ضمت  التي  التحكيم  لجنة  مور  جوليان  األمريكية  املمثلة  ترأست 
حاتمي، واملخرج األرجنتيني ماريانو كوهن، واملخرجة الفرنسية أودري ديوان، واملخرج اإلسباني 
رودريجو سوروجوين، واملخرج اإليطايل ليوناردو دي كوستانزو، وكاتب السيناريو الياباني كازو 

أوشيجورو.
ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الكربى للفيلم الفرنيس “سان أومري” saint omer للمخرجة 

أليس ديوب.
أما جائزة األسد الفيض فذهبت للفيلم األمريكي “عظام وكل يشء” bones and all للمخرج 

اإليطايل لوكا جوادانينو.
إيران،  يف  حاليا  املعتقل  بناهي  جعفر  للمخرج   no bears أثقال”  “ال  اإليراني  الفيلم  وفاز 
 the banshees of إينيشريين”  األيرلندي “منفى  الفيلم  التحكيم. وفاز  للجنة  الخاصة  بالجائزة 

inisherin بجائزة أفضل سيناريو وحصل عليها مارتن ماكدوناه.

اما جائزتا التمثيل فقد حصل املمثل الربيطاني كولن فاريل عىل جائزة أفضل ممثل عن دوره 
يف الفيلم االيرلندي “منفى إينيشريين”، وفازت املمثلة االسرتالية كيت بالنشيت عىل جائزة أفضل 

  .tar ”ممثلة عن دورها يف فيلم “تار
التمثيل  مجال  يف  صاعد  جديد  وجه  ألفضل  ماسرتوياني  مارشيللو  جائزة  اللجنة  ومنحت 

للممثلة األمريكية الشابة تايلور راسل عن دورها يف فيلم “عظام وكل 
يشء”.

كيت بالنشيت: أفضل ممثلة
أما جوائز مسابقة “آفاق” فقد فاز الفيلم اإلسريان “الحرب العاملية 
الثالثة” للمخرج هومان سيدي بجائزة أفضل فيلم، وفاز مخرجا الفيلم 

النمساوي )تيزا كويف وراينر فريميل( “فريا” بجائزة أفضل إخراج.
واملواهب  والثانية  األوىل  لألفالم  املخصصة  املسابقة  هذه  يف  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة 

.bread and salt”الجديدة يف اإلخراج فقد ذهبت اىل الفيلم البولندي “خبز وملح
اإليراني  املمثل  بينما حصل  أفضل ممثلة  الفيلم نفسه عىل جائزة  وحصلت فريا جيما بطلة 

محسن طانابانده عىل جائزة أفضل ممثل عن دوره يف فيلم “الحرب العاملية الثالثة”.
ونال فيلم “بالنكيتا” blanquita  من شييل جائزة أفضل سيناريو، بينما فاز الفيلم القصري 

“ثلج يف سبتمرب” بجائزة أفضل فيلم قصري.
ونال الفيلم الفرنيس “سان أومري” جائزة أسد املستقبل”.

وذهبت جائزة الجمهور يف قسم “امتداد آفاق” للفيلم السوري “نزوح” للمخرج سوؤدد كعدان.

أصغر فرهادي رئيساً للجنة تحكيم
مهرجان زيورخ السينمائي

يرتأس أصغر فرهادي لجنة تحكيم مسابقة األفالم 
لهذا  السينمائي  زيورخ  مهرجان  يف  الدولية  الروائية 
فولبي،  بيرتا  السويرسية  املخرجة  جانب  إىل  العام، 

واملنتج دانيال دريفوس،
فسوف  فاشون،  كريستني  املشهورة  املنتجة  أما 
املهرجان.  يف  الرتكيز  الجانبي ملسابقة  الرشيط  ترتأس 
بيليف،  فريد  السويرسي  املخرج  فاشون  إىل  وسينضم 
واملحررة  موكستني،  كاتارينا  النمساوية  واملخرجة 
السويرسي  والصحفي  فاملوري،  فانتاستيكا  ماريا 

روجر شاوينسكي.
للمهرجان  الوثائقي  الفيلم  مسابقة  وسيرتأس 
بريتوسا  وجويل  جورجيف  وأتاناس  ناناو  ألكسندر 

ونينا نومانكاديتش وسشميت غوش.
ملهرجان  الفني  املدير  يونغن،  كريستيان  وقال 
فرهادي  أصغر  عودة  “يسعدنا  السينمائي:  زيورخ 

الحائز عىل عديد الجوائز العاملية إىل زيورخ لرتؤس لجنة تحكيم مسابقة األفالم الروائية الطويلة، 
واملنتجة كريستني فاشون، وأستاذ صناعة األفالم الوثائقية ألكسندر ناناو ليسا أيًضا غرباء عن 
زيورخ، وتلتزم مسابقاتنا بتشجيع املواهب الجديدة، لذلك من املشجع لجميع املشاركني أن يرتأس 

هيئات التحكيم عظماء ملهمون من السينما العاملية”.
الفائزة. تأتي  الذهبية املرموقة للمهرجان لألفالم  الثالث جائزة العني  التحكيم  ستقدم لجان 

الجائزة مع قيمة نقدية قدرها 25000 فرنك سويرسي.
تبدأ فعاليات مهرجان زيورخ السينمائي خالل الفرتة من 22 سبتمرب إىل 2 أكتوبر.

يذكر أن أصغر فرهادي من مواليد 7 ماي 1972،هو مخرج سينمائي وكاتب سيناريو إيراني، 
هو واحدا من أهم رموز السينما املستقلة يف إيران.

جورج كلوني وجوليا روبرتس في "تذكرة إلى الجنة"

كلوني  جورج  املمثالن  يلتقي 
عىل  الحائزان  روبرتس،  وجوليا 
أخرى  مرة  معاً  األوسكار،  جائزة 
فيلم"  يف  السينما  شاشة  عىل 
فيلم  أول  وهو  الجنة"  إىل  تذكرة 
معا،  لهما  رومانيس  كوميدي 
مشاحنات  حول  أحداثه  وتدور 

بني زوجني مطلقني.
ديفيد  دور  الثنائي  ويلعب 
ينحيان  اللذين  وجورجيا، 
ويتعاونان  جانبا  خالفاتهما 
من  الزواج  من  لييل  ابنتهما  ملنع 
رحلة  يف  مؤخرا  قابلته  شخص 

تخرج إىل بايل.
نفس  االبنة  ترتكب  ال  وحتى 
وقعا  أنهما  يعتقدان  الذي  الخطأ 

فيه قبل 25 عاما، يسافر الوالدان إىل الجزيرة إلفساد الزواج.
والفيلم من إخراج أول باركر، وهو خامس فيلم يشارك يف بطولته كلوني وروبرتس معاً.

يتضمن الفيلم الكثري من املشاهد التي يتبادل فيها ديفيد وجورجيا التعليقات الساخرة، قبل 
أن يعودا شيئاً فشيئاً إىل مسامحة بعضهما.

ويشارك يف بطولة الفيلم أيضا بييل لورد ولوكاس برافو.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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44الشارع الثقافي
بعد نجاحه الباهر عالميا 

"ڤدحة" في قاعاتنا نهاية هذا 
األسبوع

بعد جولة يف أهم املهرجانات السينمائية 
الجوائز  من  العديد  عىل  وحصوله  العاملية 
يحط فيلم "ڨدحة" ألنيس لسود يف قاعاتنا 
بداية من 24 سبتمرب الحايل علما وأن اليوم 
سيتم  صباحا  العاشة  الساعة  يف  الثالثاء 
السينما  ونقاد  الصحافيني  عىل  عرضه 

بقاعة أ.ب.ت بالعاصمة . 
و"صبّاط  فلوس"  "صابة  أفالم  بعد 
العيد" وسلسلة من األفالم الوثائقية التي 
الطفولة،  إىل قضية  رئييس  بشكل  تتّطرق 
روائي  فيلم  أّول  عىل  لسود  أنيس  يوقع 
طويل له حول نفس املوضوع ، مع خمسة 

أطفال، يقفون ألول مرة أمام الكامريا.
طفل،  "قدحة"،  قصة  الفيلم  ويروي 

12 عام، يتعّرض لحادث مرور يدخل عىل إثره املستشفى، وتتلّقى والدته مساعدة إحدى 
التي تتكّفل بمصاريف املستشفى، وتوفر لعائلته مسكنا، لكن رسعان ما يعرف  األرس 

الطفل رس تغرّي مستوى عيش عائلته، فتنقلب حياته رأسا عىل عقب .
ويجّسد األدوار الرئيسية لهذا الفيلم ثّلة من املمثّلني التونسيني عىل غرار جمال العروي 

وأنيسة لطفي وشامة بن شعبان ودرصاف الورتاني وأنس العبيدي .
وأنيس  شعبان  بن  شامة  املنتجني:  من  مجموعة  إشاف  تحت  أنجز  "قدحة"  فيلم 
األسود ) )lumières films وعبد العزيز بن ملوكة )ctv( وعمر بن عيل )svp(. و سيقع 

.. hakka distribution توزيعه من قبل شكة
تبدأ أحداث الفيلم بحادث سري يقع للطفل نبيل وشهرته )ڨدحة( ومعناها "شعلة" 
الذي سلك والده البحر يف رحلة هجرة غري شعية إىل إيطاليا بسبب الظروف االقتصادية 
الصعبة وتركه هو وأمه وأخته الصغرية غارقني يف الديون فلم تملك األم أي نقود إلنقاذ 

ابنها باملستشفى.
يعالجان  اللذين  ومليكة  معز  الزوجني  وبني  ڨدحة  أم  )بركانة(  بني  الصدفة  تجمع 
ابنهما من الفشل الكلوي فيعرضان عليها املساعدة لكن املقابل كان مؤملا فقد تربعت 

األم بإحدى كليتي ابنها للطفل املريض.
يخرج ڨدحة من املستشفى دون أن يعلم ما حدث له لكنه يفاجأ بتغري حياته 180 
درجة إذ ينتقل مع أمه وأخته من الفقر للعيش يف منزل جديد داخل مزرعة معز وتبدأ 

عملية دمجه يف طبقة اجتماعية مختلفة لم يألفها وظل يحن إىل عامله القديم.
بعد تعايف الطفل أسامة من عملية زرع الكىل يعود إىل مزرعة والده فتنشأ صداقة بني 
الطفلني ويجمعهما حب لعبة القوس والسهم لكن ڨدحة يكتشف بطريق الصدفة رس 
تحول حياته هو وعائلته وأن بيع كليته كان ثمنا لهذه النقلة فتضطرب مشاعره تجاه 

أمه وال تعود عالقتهما كما كانت.
وبنهاية الفيلم يختتم صناعه عملهم بعبارة مقتبسة من كتاب )النبي( للبناني جربان 

خليل جربان "أوالدكم ليسوا لكم.. أوالدكم أبناء الحياة املشتاقة إىل نفسها".
األحداث متداخلة ومؤثرة وال تخفت قوتها أبداً عىل مدى وقت الفيلم، خصوصاً تفاعل 
الفتى ڨدحة، والفتى أسامة )زكريا شبوب( مع التطورات التي حصلت وعدم قدرتهما 

عىل إستيعاب تضحية بركانة، وقسوة قلب الزوجني امليسورين للفوز بكلية إلبنهما.
وقد أدى األدوار بأسلوب واقعي: شامة بن شعبان، جمال العروي، درصاف وارثياد، 
أنيسة لطفي. ولفتنا أسلوب اإلخراج الواقعي الذي يريد مالمسة الوجع عند الصغار ونقله 
الكبار.  كل  الرسالة  بلوغ  لصالح  املشاعر  شحن  يف  رغبة  وقوة،  بفطرية  املشاهدين  إىل 
املخرج أكد أنه عمل طويالً مع الشابني الصغريين ألن طبع الصغار مختلف عن تفكري 

الكبار ويجب إحرتام ما عندهم وإالّ فشل العمل.

"نحبك هادي" في فضاء 
األڤورا بجربة

لشهر  السينمائية  برمجته  ضمن 
سبتمرب يقرتح فضاء األڨورا بجربة فيلم " 
نحبك هادي"من إخراج محمد بن عطية، 
وبطولة  الفراتي  شوشة  بو  دّرة  وانتاج 
وصباح  مسعود  بن  ريم  مستورة،  مجد   :
جائزة  عىل  الفيلم  هذا  تحّصل  بوزيد. 
أحسن أول فيلم بالدورة 66 ملهرجان برلني 

السينمائي الدويل...
تدور أحداث الفيلم يف تونس، وبالتحديد 
يف مدينتي القريوان واملهدية، وتقع أحداثه 
التي  التونسية  الثورة  بعد   2011 عام  يف 

الفيلم،  ألبطال  االجتماعية  الحياة  عىل  بظاللها  تُلقي 
ولكن تظّل يف الخلفية دون تدّخل مباش يف األحداث.

الخمسة  ذو  هادي،  الفيلم.  بطال  هما  وريم  هادي 
مندوب  ويعمل  القريوان  يف  يسكن  ربيعا،  وعرشين 
هواية  ويمارس  للسيارات،  بيجو  شكة  يف  مبيعات 
الرسم، وال يُطِلع أحدا عىل رسوماته سوى ريم، ذات األعوام الثالثني التي تسكن يف املهدية 

وتعمل راقصة يف فندق عىل الشاطئ.
يقع البطالن يف الغرام لزمن وجيز ثّم يفرتقان يف نهاية الفيلم الذي يرتك مصريهما 
مجهوال. يأتي ذكر الثورة عَرضا يف حديث لهادي وريم، يقول هادي إنّه شارك يف تظاهرات 
الثورة، وتُعجب ريم بهذا، عىل الرغم من عدم مشاركتها واكتفائها بمشاهدة املظاهرات 

عىل التلفاز مع السياح يف الفندق الذي تعمل فيه..
دارت القراءات النّقدية لهذا الفيلم يف فلك واحد، وهو فلك الرصاع بني التسلط والتحّرر. 
الذي ثار عىل  التحّرر يف هادي  الفيلم تمثّلت يف سلطتي األم والعمل، وتمثّل  والسلطة يف 

سلطة األم يف لحظة حبّه لريم وعىل سلطة العمل يف لحظة إيمانه بموهبته يف الرسم.
يقول  أحد النقاد: "يصّور فيلم "نحبك هادي" حالة شاب تونيس بعد الثورة التونسية 
له بأي هامش يتحرك فيه  له اختياراته، وال تسمح  التي تحدد  يخضع لسيطرة والدته 
الخاصة".  الطريق  واختيار  الثورة  قرر  لذلك  عمله،  رب  لسيطرة  يخضع  كما  بحرية، 
أّن هادي عاش ثورة داخلية يف محاكاة للثورة الخارجية، تقول:  وتصّور مرييهان فؤاد 
"اختُزَلت الثورة يف قصة حب مجد )هادي( وريم، بدءا من التحوالت الجذريّة للشخصية 
الخاضعة يف لحظة فارقة، تجريب العيش بال ُسلطة ألول مرة، حماس، أحالم يف األفق، 
حرية، خطة غري واضحة، خطوات غري محسوبة". وكانت بقية القراءات النقدية تدور 

يف ذات املقاربات...
ترك  ما  بناء عىل  نعيش  تعلمنا كيف  التي  بالتقاليد  يَقنع  لم  فإّن هادي  الحقيقة  يف 
أسالفنا من أعراف، وتحّدد لكلٍّ دورا يقوم به، وتعطي السلطة لألكرب وذوي الخربة. ولكنّه 
سيكتشفه  الذي  املجهول  وادي  يف  نفسه  وإلقاء  التقاليد  خارج  بالعيش  كذلك  يقنع  لم 
بنفسه، وعليه بالتايل تحّمل مسؤولية تدبّر العيش وحيدا ثّم تحّمل املسؤولية تجاه من 
يحّب. لم يخرت أيّهما، بل ربّما لم يخرت شيئا، لم يأخذ بزمام حياته ولم يقّرر ماذا يريد، 
ا وزوجة، وخذل ريم، الفتاة  ولم يِف بوعده، خذَل خديجة، الفتاة التي تريد أن تكون أمًّ

التي تعيش ما تعطيه لها الحياة اآلن، وال تعرف الكثري عن غد.
عىل  يكن  ولم  التقاليد  خرس  االستقالل،  عليه  يجب  كان  حني  والدته  عن  يستقّل  لم 
إنذار ولم يستقبل املستقبل املجهول  الحرية واملسؤولية، ترك املايض املعروف دون  قدر 
اختيار  دون  مفتوحة  حياته  وترك  منهما  أيًّا  يخرت  فلم  املصريين  بني  وقف  بشجاعة، 
ودون مسؤولية. هكذا تبدو الرجولة وما تعنيه الرجولة يف مأزق وأزمة يف زمن التحوالت 

والثورات.

فيلم " قدر" إليمان بن حسين في قاعاتنا 
السينمائية في منتصف شهر أكتوبر

كشف موزع فيلم "قدر" للمخرجة 
املعلقة  إيمان بن حسني عن  التونسية 
برمجته  أن  معلنا  للفيلم  االشهارية 
 14 يوم  بداية من  القاعات  يف  ستكون 

أكتوبر القادم.
غريت  أنها  الفيلم  مخرجة  وتقول 
إىل   " الرب  "أبناء  من  الفيلم  عنوان 
أن  يمكن  الذي  للجدل  تجنبا  "قدر" 
أن  وتضيف   ... األصيل  العنوان  يحدثه 
واقعية  أحداث  من  مستوحى  الفيلم 
ومصري  العالم  أقدار  حولت  نعيشها 
الشعوب ...الفيلم يطرح مسألة ماهية 
يخلق  اإلنسان  هل  البرشي  الكائن 
بعد..  فيما  الرش  يكتسب  أم  شيرا 
البطل  أن  حسني  بن  إيمان  وأوضحت 
الرمييل ويشاركوه  الرئييس هو مهذب 
وتقال  الجندوبي  وجيهة  البطولة  يف 
شمعون باإلضافة ملمثلني اخرين كمعز 
ورابعة  الفارحي  ويونس  الڨديري 
السايف ورياض حمدي والطفل يوسف 
سيكون  الفيلم  أن   ڨبالوي..وتضيف 
قريبا  دولية  مهرجانات  يف  حارضا 

وتتمنى أن تشارك به يف أيام قرطاج السينمائية القادمة.. 
تخرجه  التي  قائلة:"الفيلم  "قدر"  فيلم  عن  تحدثت  اللبنانية  النجمة  الفيلم  بطلة 
القضايا  فيها  تتقاطع  عّدة  واقعية  قصص  عن  مأخوذ  حسني،  بن  إيمان  التونسية 
السياسية واالجتماعية، وجرى تصويره يف تونس...وأجسد فيه دور سيدة لبنانية غامضة 
تدعى "كاتيا" تعيش يف الظل، لتصبح شبه اآللة ال أحد يفهم شعورها، إذ كانت ضحية 

ألحد املواقف، وظلمت وأصبحت جالداً ترتك وراءها ضحايا".

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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قراءة يف "جتريد"منى النوري
واختياره  الزمن  هذا  "التجريد"يف  منهج  يف  السري  إن 
الصعوبة  غاية  يف  ألمر  والفرداني  الفردي  للبحث  كفضاء  
خالفا ملا يعتقده البعض،ألن التجريد كاختيار يف مسار الرسم 
الغربي ظهر سنة 1909 مع بيكابيا و1910 مع كاندنسكي 
الشكل املستقل عن املضمون   للبحث عن  وتاسس كوسيلة 
األساسية)النقطة   التشكيلية  و"انتقام"العنارص  الحكائي 
الوان  من  واللطخةومايتبعها  واللمسة  واللون  والخط 
الحوامل  مع  وتفاعل  مادية  وانسجة  ضوئية  ودرجات 
خدمة  يف  كانت  ،عندما  قدرها  من  والورقية(  القماشية 
املضمون الحكائي والداليل وتحولت إىل حضور قوي دال هو 

ايضا عىل ذاته املستقلة يف الفضاء الحامل لها.
تجريديا  سمي  الذي  عن  للحديث  واسعا  املجال  ليس 
حكايته  عن  جدا  ملخصة  قراءة  قدمنا  وقد  تاريخه  وعن 
مع الفنانني الذين اسسوه يف الفن الغربي يف العرشية األوىل 
من القرن العرشين ونحن االن يف بداية العرشية الثالثة من 
القرن الواحد والعرشين واليزال هذا الفن يبحث عن مريديه 
ويبحث مريدوه عنه وفيه رغم مايقال عنه أنه  فن تجاوزه 
ويستعيدون....  يعيدون  وكأنهم  ممارسوه  وأصبح  الزمن 
لذالك وبمناسبة املعرض الذي تقيمه الفنانة  منى النوري يف 
املركز الثقايف الفاضل بن عاشور باملرىس تطرح املسألة من 
جديد رغم أنها  ليست األوىل وال األخرية التي اختارت التعبري 

التشكييل يف مسار"الرسم التجريدي".
حقا أصبحت التسمية تطرح إشكالها وهذا شان فلسفي 

سنتجاوزه لنغوص يف يم الفنانة الذي ملسنا صدقا فيه.
لقد اخرتقت من خالل هذه االقرتاحات وبها الفضاءات 
جمعت  التي  ايظا  مربعة  واملستطيلة  واملستطيلة  املربعة 
اآلخر  بعضها  تطلب  وربما   dyptiques ثناءيات   يف  بعضها 
triptyques. يظهر من خالل  ان تكون مجتمعة يف ثالثيات 
يف  تعود  التي  العنارص  مع  ذكيا  تعامال  الفضاءات  هذه 
ذهن" منى" لتدخل من باب األبيض لطخات ممتدة وسائلة 
السائل  واملتساءل الن  العربية  بني  العالقة يف  ادري ما  وال 
بعيد  يبدو  سبيل  عن  كالباحث  الفضاءات  هذه  يف  السيالن 
وينادي  ويتاسس  يستقل  مناله  إىل  يصل  وعندما  املنال 
ليرتاكب  أو  ليجاوره  آخر  او متساءال  آخر  بطبيعته سائال  
معه ،وتكون متعة "منى " عندما يحدث هذا التجاور وهذا 
الرتاكب نسيجا من الحسيات اللونية ،تتعالق فيه املساحات 
ترددها  واملفيض  املرتددة  والبقع  لونيا  الصارمة  املسطحة 
امللونة   الثعبانية  الخطوط  إىل تشاف وحركة خفية تحدثها 
التباين  بفعل  ودنت  البقع  .بانت هذه  الرهيف  الوقع  وذات 
اللوني والنسيجي وجعلت من الفضاء كال متحركا متذبذبا 
واللطيفة   حينا  العنيفة  الفنانة   فرشاة  بحركة  فيه  نشعر 
حينا آخر وبذالك  نرى يف سلوكها التشكييل بحثا عن إيقاع 
إىل استقرار وبثبات مؤد إىل حركة، خاصة وان بحثها  مؤد 

فالفنانة  مباشاتيا.  بأنه  يتسم 
تتعامل مع الفضاء حضوريا وبدون 
ذالك  يف  تذكرنا   مسبقة  افكار 
الذين  التجريديني  التعبرييني  بتعامل 
بعنف  الحامل  الفضاء  "يجرحون" 
تارة وبلطف تارة  اخرى،وينتظرون 
نتائج يبنون عليها او "يهدمونها"يف 

سبيل بناء جديد.
مع  التعامل  ينتهي  لن  وهكذا 
وهي  الالتشخيص،  او  التجريد 
تسميات ورثناها من الرتاث الغربي. 
وال ننكر ان التشابه يف األساليب او 
الرؤى يجعلنا ننعت املتشبه باملتاثر 
، لكن الحقيقة ان كل الفنون تتاثر 
االسايس  البعض،واالمر  ببعضها 
الذي يجب االنتباه اليه هو السلوك 
فرد  كل  يميز  الذي  التشكييل 

بمكان  السهل  ومن  فيه  ويصدق 
منه  وعي  دون  املتاثر  بني  نميز  ان 
التجربة  غوص  يريد  الذي  واملحاكي 
وعيها من داخلها ،حياة مولدة ملظهر 
وتدعو  وذهنيا  برصيا  ومقنع  جديد 
للفضاء  ادراكي  توليد  إىل  الحياة  هذه 
الحياة  هذه  الكتشاف  وقراءته  جديد 

املولدة.
تنضوي  النوري  منى  أعمال  ان 
الشعور وهي  الشعار وهذا  هذا  تحت 
التجريد"  من"  تتجرد  حسية  أعمال 
وفيه  عنه  الجديد  البحث  يف  لتتموقع 
مثل  تدعو  كفردانية  ومنه،لتتجىل 
غريها من التجارب الصادقه إىل تاملها 
االلتذاذ  إىل  ونسعى  لها  نطرب  كاغاني 

البرصي والحيس بسماتها وشيمها.

د.أ حبيب بيدة

الفنانة التشكيلية 
منى النوري صحبة 
الناقد د. الحبيب بيدة
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12 سبتمرب الجاري  10 اىل  نظمت وكالة إحياء الرّتاث والتنمية الثقافية بمدينة ڨابس من 
وبالتعاون مع “مرشوع زر تونس” التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومركزسميثسونيان 
لحياة الّشعوب والرّتاث الثقايف ودائرة التنمية املتحفية باملعهد الوطني للرتاث ندوة علمية بعنوان 

“دور الرّتاث الثّقايف غري املاّدي يف تنمية السياحة املستدامة”... 
اإلجتماعية  “املمارسات  حول  مداخالت  العلمية  الندوة  هذه  يف  املشاركون  الباحثون  وقّدم 
غري  الثّقايف  الرّتاث  و”دور  املستدامة”  والسياحة  املوسيقية  و“التقاليد  اإلحتفالية”  والطقوس 
واملهارات  “املعارف  تناولت  أخرى  مداخالت  جانب  “إىل  املستدامة  السياحة  تنمية  يف  املاّدي 
املرتبطة بالحرف التقليدية:  التثمني لتنمية السياحة املستدامة”و”األلعاب التقليدية واملمارسات 
الشعبية:   التثمني نحو سياحة مستدامة”و” العادات الغذائية التقليدية: التثمني نحو سياحة 
املادي  غري  الثقايف  الرتاث  الرتاث:  مبتكرة  إدارة  نحو  بعنوان”  مداخلة  جانب  إىل  مستدامة” 

والسياحة املستدامة”.
الشعبية  والتقاليد  العادات  ومتحف  جارة  سوق  ملتحف  ميدانية  بزيارة  إختتمت  والندوة 
بڨابس للتعرف عىل عنارص من الرتاث الحي املميز لڨابس وما تزخر به من تراث ثقايف فرصة 
للمشاركني فيها ملزيد التعرف عىل عنارص غري معروفة بالقدر الكايف من الرتاث الثقايف غري املادي 
وتبادل اآلراء واألفكار بخصوص أوجه تثمني هذه العنارص الثقافية حيث عرفت حلقات نقاش 
عاّمة تفاعل فيها املشاركون مع اللجنة العلميّة وتناقشوا أهمية املحاور املقّدمة وآفاق تثمني 
عنارص الرّتاث الثقايف غري املادي كما مثّلت هذه الندوة فرصة ملزيد توضيح املرشوع التجريبي  
الخربات  مديرة  غربي  بثينة  قبل  من  تونس  يف  الحيّة  الثقافة  أو   ”tunisia living culture“

والتجارب بمرشوع “زر تونس”.
منصف الكريمي

ڤابس تحتضن ندوة ” دور التّراث غير 
الماّدي في تنمية السياحة المستدامة”

مدينة "كسرى" بسليانة ستحتفي 
بالموسيقى األمازيغية

غدا ينطلق بباجة المهرجان 
اإلقليمي للمسرح

تنظم جمعية سليانة دريم الدورة االوىل للمهرجان الدويل للموسيقى الرببرية  بمدينة كرسى أيام 
14و15و 16 أكتوبر القادم، برنامج ثري ومتنوع يجمع بني املوسيقى والرتفيه والرياضات الجبلية 

والتخييم ...
املهرجان عبارة عن رحلة عرب الزمن تعود فيها املنطقة إىل أمازيغتيها الحقيقية األصيلة من خالل 
موسيقاها املتفردة التي تقوم عىل الشعر اإلرتجايل املصحوب بموسيقى آتية من آالت تقليدية وترية 

مثل آلة الكمربي أو الناي أو الربابة أو التالونت…
مهرجان جديد يقوم عىل هذه الفكرة سمي املهرجان الدويل للموسيقى الرببرية يف دورة تأسيسية 
نستعيد فيها أصولنا األمازيغية ونفتخر بها عىل أمل أن تتحول املوسيقى الرببرية إىل موسيقى عاملية 

وهي تستحق ذلك ملا فيها من خصوصيات فنية جمالية تجعلها متفردة..
ويذكر أن مدينة كرسى التابعة لوالية سليانة، من أقدم القرى يف العالم فقد سكنها اإلنسان منذ 
خصبة،  وأرايض  وغابات  ومرعى  ماء  من  بها  الحياة  عنارص  وتوّفر  الرتفاعها  وذلك  الّزمان،  قديم 
وبالتّايل تعاقبت عليها الحضارات التّي عرفتها البالد التّونسيّة كالحضارة البونيّة والحضارة الّرومانيّة 
والحضارة البيزنطيّة ثّم الفتحّ اإلسالمي. كرسى تغرّي اسمها حسب الحقبات التّاريخيّة اّلتي عرفتها: 
فكانت "كزر" الرببريّة، و"كيزور أو "شيزور" الّرومانيّة والبيزنطية و"كرسة" يف العهد الحفيّص، 

و"كرسى" بداية من العهد العثمانّي حيث كانت مركزا إداريّا.
هذا وتقول األسطورة أّن وجود هذه القرية الوديعة يعود إىل زمان أكارسة الفرس، وذلك عندما 
عن  البحث  استدعى  مرضا  مرضت  اّلتي  األمرية  ابنته  يرسل  أن  فارس  ملك  أنوشوان  كرسى  قّرر 
االختيار عىل  الّزالل. ووقع  واملاء  النّقّي  االرتفاع والهواء  البالط، وهي  أطبّاء  مكان حّدد خصائصه 
هذا املكان بأرض بيزنطة يف ذاك الّزمان. وحّلت األمرية الفارسيّة باألرايض التّونسيّة واستوطنت هذا 
املرتفع وأنشأت قرية كرسى عىل ارتفاع 1174 مرتا عىل مستوى البحر ولكّن الباحثني يف هذا املجال 
فنّدوا هذه األسطورة وأّكدوا عىل بربريّة القرية فهي إحدى أقدم القرى الرببريّة التّونسيّة اّلتي تقف 
شاهدا عىل أكثر من خمسة عرش قرنا من حياة هذه املدينة األثريّة اّلتي أّسسها الرببر وتعاقبت عليها 

حضارات عّدة.

"تاريخ الحضارات القديمة" 
بدار الكتب الوطنية

تفتتح دار الكتب الوطنية موسمها الثقايف 2022-2023 
بلغات  مصحوبة  قديمة  حضارات  “تاريخ  حول  بمحارضة 
 24 يوم  وذلك  العيالوي  توفيق  الدكتور  يقدمها  وكتابات” 
سبتمرب الحايل بقاعة املحارضات الطاهر الحداد بدار الكتب 

الوطنية بداية من الساعة العاشة صباحا.
تونيس  مختص  وباحث  جامعي  العيالوي”  “توفيق 
مختص يف علم املرصيات مقيم يف هوالندا وتتناول املحارضة 
املرصية  منها  القديمة  الحضارات  بعض  تاريخ  يف  بالبحث 
وأهم  وكتاباتها  لغاتها  طريق  عن  ودراستها  الفرعونية 

مالمحها وآثارها…

"أين أنت يا شعب" معرض جماعي بمركز 
الفنون الحية برادس

فني  معرض  عنوان  هو  ياشعب”  أنت  “أين 
برادس  الحية  الفنون  مركز  به  إفتتح  جماعي 
سبتمرب   18 األحد  يوم  وذلك  الثقايف  موسمه 
2022 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا بمقر 
أكتوبر   30 األحد  يوم  غاية  إىل  ليتواصل  املركز 

.2022
للفنون  فرحات  صفية  متحف  ويحتضن 
هذا املعرض وهو الخامس من نوعه الذي يضّم 
واملشارب  األجيال  مختلف  من  الفنانني  من  ثّلة 
حول موضوع معنّي. ويجتمع املشاركون يف هذه 

الدورة حول مفهوم الشعب.
ويختلف الفنانون يف تعاطيهم لهذه الفكرة...

بني من يتوجه للشعب بخطابه أو عرب لوحته، ومن يتحّدث عن الشعب ويجعل منه املوضوع األسايس 
لعمله الفني، ومن يعتمد األشكال أو التعبريات الشعبية كلغة أساسية لعمله، وغريها من إستعماالت 

التي ال تحىص...
لقد تركت الحرية الكاملة للفنانني يف التّعامل مع هذا املفهوم.

والخطب  املجاالت  جميع  يف  يريد،  ال  ومن  يريد  من  بني  الّشعب،  عن  الحديث  فيها  كثر  فرتة  يف 
السياسية واإلجتماعية والثقافية، يرمي هذا املعرض إىل فسح املجال للفنانني حتى يدلون بدلوهم 

حول هذا املوضوع …ولكّل شعبه.
التوايل: صفاء عطياوي، عبد السالم عياد،  يشارك يف هذا املعرض ثلة من التشكيليني وهم عىل 
محمد بن سالمة، محمد بن سلطان، إيمان بن رحومة، عمر بسيّس، هالة جبّي، سليمان الكامل، 
نادية جاليص، عماد  بسمة هالل،  حاج سايس،  القمري،عدنان  سليم  غزيّل،  آمنة  الفياليل،  عائشة 
جميّل، حليم قربيبان،رؤوف الكراي، فيصل املاجري، صدري خياري، إشل كرمس، إنصاف سعادة، 

نبيل صوابي، صابر صحراوي وإكرام طرية.

و24   20 بني  املرتاوحة  الفرتة  يف  باجة  بوالية  تنتظم 
سبتمرب 2022 ، فعاليات املهرجان اإلقليمي للمرسح بدور 
الثقافة ودور الشباب وبمشاركة واليات : باجة، جندوبة، 
الفرق  وتتسابق  والقرصين.  سليانة   ، بنزرت  الكاف، 
املشاركة حول عدة أشكال مرسحية منها مرسح األطفال، 
مرسح العرائس، مرسح الشارع، مرسح الشباب والكهول 
وأيضا األداء الفردي وستشارك األعمال املتوجة إقليميا يف 
ودور  الثقافة  بدور  للمرسح  الوطني  املهرجان  فعاليات 

الشباب .
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4747فضاء اإلبداع

العدد 327 - الثالثاء 20 سبتمبر 2022

اهداء: إلى جورجي أمادو

بَُة ِمَن الُكوَِّة الشْمُس امُلترََسِّ
ِتَها الَسارَِّة وُمَغلَِّفًة ِبأَِشعَّ

اِحيَِة الَغْرِبيَِّة أْستُوديُو الضَّ
ِتْلَك الشْمُس..

تيُضُء
َقميَص النوِم الَوْرِديَّ

اَف الّشفَّ
امَلْرِميَّ

َعىل ِمْعالٍَق يف الرْكِن
بَعيًدا

َعْن َجَسٍد َعاٍر
                   الْمَرأٍة َغاِفيٍَة

....   ....   ....   ....
ُكلُّ َحديٍث َعْن هذي اللوَحِة

يَْحتَاُج َفًما ولَِسانًا
َعَربيًّا

               وَطليًقا
َسأُعوُد إذَْن يف َمرَّاٍت أْخَرى

حنَي أِصريُ َفًما
ولَِسانًا
َعَربيًّا
ُحرًّا

وَطِليًقا...

قميص النوم

عادل المعيزي

ُم...  ـِ هائ
فوَق أشالِء الرََّماِد 

ى جيََف امَلوتَى  أتهجَّ
ألخِفي ُجثَِتي  

خلَف ُعصفورين 
طــارا يف العراق 
 ...................

كــنت 
أهــوي 

والهواء كان ِقالَعي 
فتالىَش َكُخطاف َشَفِقّي 

خانَُه الَوْجُد فغاَب 
بني َحّدْي رافدين 

 .................
كــنت 
أهــوي 

والطريُق الِبْكُر يُخِفي  
ما تبقى من خفايا الوجه 

والّدهر اليباُب يسرتّد 
ـَّمني  املجَد من َقبِْو الت

 ....................
هامِت الرُّوُح 

 ...................
تالشْت 

 ..................
كُغباٍر بني َدْوِح الِرّدتني 
والّصَدى خاَن ُدروبي  

ثار نَْفٌح من َرَمادي 
فاستََويُْت 

خلف من فاتوا... وماتوا 
بني ألياِف الَوِريِد... 
خلف طفٍل نَبَوّي 

أْربََك النّْجَم و صاَح : 
-      هل أعريُ النّهَر للنّبِع، و أْميض 

نحو أزهاٍر تموُت 
أم أعيُد امُللَك 

يِد  للّطيِْف الرّشِ
................؟؟ 

كنُت أستَلُّ املواعيَد من األْكَفاِن 
وحِدي أْحتَِفي 
باحرتاِق الَوْرِد 
يف َكّفْي  حماٍم 

يَنَحِني 
النشَطاِر الرُّوِح 
ْدَفتنَِي  بني الصَّ
 ................

كنُت أبِْني من ُخرافاِتي 
ِقالًَعا 

اط امُلستَِحيِل  َ للرصِّ
ِم امُلْستَنَْقع :  و أَغنِّي للدَّ

هل رسقنا امَلْوَج من حيتَانْه 
كي يتوَب البحُر عن أخطائه 

أم َجَعلنا املاَء َغيًْما 
َحاِب.  َـَّدى َسّقَف السَّ والن

كنُت أْرِوي للّرياِح 
كيف ُكنَّا 

ْمَس من النَّهر  نَْقِطُف الشَّ
تنَِي   و نَْرمي ُكجَّ

َعاِع ...  خلف إَشاِق الشُّ
كيف ُكنَّا 

نَسبُق امَلوتَى إىل أكفاِنهم َغيًْما 
َفتُبِْقينا األَغاِني : 

َليْتَنا... 
ُموُم   َليتَنَا نَبَْقى َكَما الّريُح السَّ

ُمَزًقا ثَْكىَل و أوطانًا تَُحوُم 
ْوَك الذي  ليَت َقْلِبي ما َهوى الشَّ
حنَي يَنُْمُو، يَجَعل األرض تَُخوُن 

 )..............(

هائم 
بني أْسَمائي وبني الّريِح ألُهو 

مثل طفل يُفلُت الخيَط لعصُفوِر الَوَرْق... 
مثل بُركاٍَن يَُديّل ُشْعَلَة الرُّوِح ... و يُْهدي 

صورَة امُلطلِق نَاًرا للَعَلْق... 
مثَل عفريٍت َخطْفنا املاَء من لُّجِته األوىل... 

وُصغنا بهبَاءاته نَسالً للَغسْق ... 
وجعلنا من هشيم الّشهوتنَي قلعًة 

ومن النّهرين َقبًوا للفلْق... 
 ......................... 

ألهذا الّلحن َعزٌف 
غري ما تُْلِقيه عند الباِب أنثَى 
من تََرانيِم الّصغاِر  ).......(

هائـُِم... 

مراد العمدوني

أحرُص عىل تفّقِد أشيائي قبل مغادرِة البيِت:
علبة الّسجائر والواّلعة وبطاقة الهويّة 

وبعض الّدنانري وهاتفي الحقري
إحساٌس دائٌم أنّي بصدِد نسياِن يشٍء مهمٍّ 

وأنا أغادُر
أتشاءُم من العودِة إذا ما غادرُت وال أعوُد 

مهما كان حجم اّلذي نسيُت
الوجهُة هذا اليوَم كالعادِة نحَو املوِت

وجهاتي االستثنائيّة ال تكاُد تُعدُّ
يف منتصِف الّطريِق تذّكرُت ما كنُت خشيُت أن 

أنساه
نسيُت جسدي

لقد أزعجني كثريا البارحَة وبالكاِد جعلتُُه 
ينام

كاَن يتلّوى من العطِش
موائُد الجمِر منصوبٌة بعنايٍة عىل كلِّ ذّرٍة من 

ذّراِتِه
قنّينُة زهٍر وأخرى من العطرشاء سكبتُهما 

عليِه
ثَني عن القهِر حدَّ

عن الحرائِق اّلتي شبّْت يف مملكِة أفراِس املاِء
عن طفٍل أمازيغيٍّ بيَع يف سوِق النّخاسِة

عن بورةوازيِّة الّسماِء
عن أعواِن الّشمِس بسيوفهم الاّلمعِة

عن انتحار سمكٍة
عن آهِة يمنيٍَّة لم تبلغ العاشَة

لم يصمد األنتيبيوتيك كثريا البارحَة كان 
حزينا بدورِه وتاَه بني موائد الجمِر املنصوبِة

بالكاد جعلُت جسدي ينام
حّدثتُه عن » امللكة التي تحبّها العصافري ›1
استدعيُت له بعًضا من أغاني‹ إيديت بياف«

تجّولت بيدي يف مختلف مناطقه
أذكُر أنّي قد قّررت أن أتأبَّط حذائي صباحا 

حتّى ال يستفيق
وها أنا أواصُل سريي يف اتّجاِه املوِت دوَن 

جسٍد
لن أعوَد الستعادِتِه

أُداري اضطرابي بسيجارٍة تلَو أخرى
أبدو مرتجًفا يف هذا الّشارِع امليلِء بالقبوِر

أتجّوُل بينها يف اتّجاِه قربي الفارِغ
وأُعدُّ له يف صمٍت جملًة مناسبًة تفي باالعتذار

-----------------
1 امللكة التّي تحبّها العصافري كتاب شعري 
للصديق الشاعر عبد الفتاح بن حمودة كنت 

قد كتبُت مقدمته، صدر عن دار اإلتحاف 
للنرش، تونس 2002

يومّي

عبد الواحد السويح

أَْهالً يَا َمْدَرَسِتي
أَْهالً يَا نَبَْع الِعْلِم و األََدِب

َسأَُعوُد ِلِمْحَفَظِتي َو ِكتَاِبي
َو َسأَتُْرُك أَْلَعاِبي ِلْلُعَطِل.

أَْهالً ِبُدُرويِس أَْحَفُظَها
ِبُمَعلَِّمِتي َو ِبأَْصَحاِبي

أْهالً ِبِحَساِبي

أَْهالً بالنَّْحِو َو ِبالُجَمِل
َسأَُقاِبُل أَتَْرابي

اَحِة أَْلَعابًا َو َسنَْلَعُب يِف السَّ
و َسنَْجِني ِعْلًما

َفالِعْلُم َسرَيَْفُعنَا َفْوَق الِقَمِم

ُكونِي يِف الَعايِل يَا بََلِدي
ُحِب ُكونِي َكالنَّْجَمِة َو السُّ

فَسنَبِْني َمْجَدِك َما ِعْشنَا
َفامَلْجُد يَِجيئُِك ِبالَعَمِل

َء َسيْمنَُع َعنّا الَجْهِل ِسَواِك ال يَشْ
تيِهي ِتيِهي يَا َمْدَرَسِتي

أْهاًل َيا 
َمْدَرَسِتي

حافظ محفوظ

 ال أدري أهو نازل من أطراف أغصان الحياة

أم هو متسلل من شقوق الروح

صاعد إىل إحدى املجرات يخطب ودها؟

غباٌر انترش يف السماء الدنيا

كرياعات تيضء غياهب الوحدة ذرة..ذرة.

وأنا أنسج غاللة املوج الداكنة،رأيتني

أنبثق من قوقعة حلزون عجوز

كانت األصداف املحيطة به نصف يقظى

يف انتظار اشتعال املاء أو ارتعاد الشمس

والقوقعة تفتح فم االبتالع 

و أنا أقبض عىل حفنة من ضوء.

زعانف االنتظار املتوحد تبحث عن الهواء

و فقاعات الصرب املهددة باالنقراض

 تخيط ضمادات للزمن.

الصخور تتمتم، الهمسات تتصادى 

و أسوار الحصن املتداعية يعلوها الغبار

يحرك النسيان أذرعه عند مرافئ الشوق

فيغتسل الوجع بدموع الوداع

كان عيلّ أن أفك طالسم الشاطئ املسحور

كان عيلّ أال أغمس تميمة جدتي يف برئ 

معطلة

كان عيل أن أنشطر إىل أنا  وهي عند كل مأزق

كي..أفك رس املاء املشتعل  وشيفرة الغبار 

الفيض.

عندها فقط ستفتح  الشجرة صدرها للريح

و أتخفف من ثقيل.

أحلق كريشة انبتت من جناح عصفور

كفراشة شقت للتو ستائر الظالم.

عندها فقط سيداعب القوس شفاه الكمان

و تعزف الغربة لحن الخلود وترنيمة العودة

الروح تهفو إىل معانقة الوطن

غباٌر فضي

فاطمة محمود 
سعدهللا
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عبارة "العلو الشاهق" أصبحت متداولة هذه األيّام وتتم نسبتها 
لفكر ما بعد 25 جويلية إما لتوضيح رؤى وأهداف وفلسفة أصحابها 
جويلية   25 بعد  ملا  املوالني  غري  طرف  من  والسخرية  للتندر  أو 

واملسارات التي يقرتحها.
هذه املقولة تذكرني بطفولتي يف "حومة"   الڨوابسية بمنطقة 
أحد  أعىل  يف  مكانا  الدين  نور  أخي  اختار  وكيف  بصفاقس  الربض 
املرتوكة وهي عبارة عن خربة مهجورة تتوسط حينا...هذا  األبراج 
القديم  الدائم" وتفصله عن منزلنا  الربج كان عىل ملك عائلة "عبد 

بعض األمتار...   
الربج وجعل منها منربه يخاطبنا منه  أعىل نقطة يف هذا  إختار 
أحد  العوي"  العليّة من هناك تحت حراسة "عيل  ويصدر مراسيمه 
أترابه و"جار الحيط" بمساعدة رضا "ولد الدب" املسؤول عن تطبيق 

األوامر...    
اإلشاف  تحت  الشاهق   علوه  يف  إليه  ننظر  األتباع  نحن  وكنا 
املباش لقادة األفواج الثالثة "عبد الله لحول" و"نور الدين املسوس" 

و"مربوك زعبوكة"...
كان أخي مدمنا عىل أفالم "رعاة البقر" و"الهنود الحمر" وكان 
وكان  املاجيستيك  وسينما  النور  سينما  لقاعتي  القارين  الرواد  من 
األفالم ويطبقها علينا من عىل صخرة علوه  تلك  ينهل نظرياته من 
"ميكي"  مثل  املصوة  الكتب  بحكايات  أيضا مغرما  الشاهق...وكان 

و"زمبال" و"بالك"وغريها.
اول فرمان أطلقه كان تحت عنوان "إخوة الدم" طالبا أن نصبح 
امليدانيني بجرح  إخوة بخلط دماء بعضنا البعض وطلب من  قادته 
اليد اليرسى القريبة من القلب لكل فرد منا بما يسمح بالحصول عىل 
قطرات دم يتم جمعها يف إناء ... وتم له ذلك وأخذ اإلناء وأضاف إليه 
قدرا من امللح وبعض الحشائش وتمتم بعض العبارات ال يعرف رسها 
إال هو ثم أخذ الخليط وطىل به أحد أركان جدران الربج وكتب عبارات 
" يف اإلتحاد قوة" و"إخوة الدم إخوة املصري الواحد" إلخ من شعارات 

حفظها عن ظهر قلب من األفالم والكتب املدمن عىل مطالعتها ...
وذات مرة جمعنا بمناسبة عاشوراء واحرض دالعة كبرية مخلية 
وفارغة بها أربعة ثقوب يف شكل مثلثات توحي بأنها العينني واألنف 
املضيئة ووضعها عىل  الشموع  وأدخل وسطها مجموعة من  والفم 
عبارة  العبارات  بعض  ترديد  منا  وطلب  الشاهق"  "العلو  صخرة 
حمايتنا  عىل  ستسهر  هذه  قائال  هو  إال  معناها  يفقه  ال  صالة  عن 
من الحاقدين واملتٱمرين  ...ثم نزل من علوه الشاهق وإندمج معنا 
بمناسبة  إعداده  تم  نار  من  "سامور"  حول  للرقص  الحي  وسط 
مصيبة"...وكان  كل  من  نجينا  "لهليبة...لهليبة  مرددين  عاشوراء 
"لهليبة  صائحا  الشعار  تحريف  يتعمد  وكان  بوزو"  بجانبي"زهري 
لهليبة ولينا كاراكوز يا أختي رتيبة" يف إشارة البنة حينا كنا نتسابق 
لخطب ودها، اليشء الذي جعلني أضحك بشدة وملا رٱني أخي نورالدين 
أمر بجلدي ثالث جلدات بـ"السبتة" أمام املجموعة ليثبت أنه يعدل يف 

حكمه وال يراعي القرابة ...
وذات ليلة 27 من الشهر الفضيل جمعنا إلطالق أول صاروخ جوي 
وطلب منا حفر حفرة عميقة يف األرض ومألها بمادة "الكربيل" وهي 
عود  رائحة  تشبه  رائحته  اللون  رمادي  ابيض  مسحوق  عن  عبارة 
الكربيت تشتعل بالنار وعند اضافتها للماء تفور، ثم أحرض "حكة 
طماطم" كبرية فارغة وثقبها وأدخل فيها فتيال وغطى بها الحفرة 
التي يف األرض ثم طلب منا االبتعاد وأشعل الفتيل وملا التحمت النار 
بـ"الكربيل" صعدت الحكة إىل األعىل وسط ذهول الجميع ومن يومها 

أضفنا له نعت القائد العالم....
املجاورة  األحياء  بعض  عىل  الهجوم  أحيانا  منا  يطلب  وكان 
الشاهق  علّوه  صخرة  من  املعركة  يتابع  وكان  بالحجارة  مسلحني 
يستعمل  األخري  هذا  وكان  بحمايته  املكلف  العوي"  "عيل  وبجانبه 
"املكب" )ٱنية خزفية كانت تستعمل كغطاء ٱلنية "الكسكيس"( ملنع 

الحجارة من إصابة القائد األعىل...
وامرنا  رڨية"  ولد  "الهادي  السويس  "حومة"  قائد  أرسنا  يومها 
القائد بشل حركته حتى يلقنه درسا لن ينساه لكن قدوم والدي يف 

األثناء أجربنا عىل الهروب ...
العلو  الوالد ألخي شديدا مما أنساه العودة لصخرة  وكان عقاب 
اللغة  يف  دكتورا  سنوات  بعد  ليصبح  دروسه  إىل  واإللتفات  الشاهق 

الفرنسية...

أخي نور الدين ونظرية
"العلو الشاهق"

طرائف الّزعيم )ج 322(

كيف أزعج بورْقيبة الرئيس بومدين؟
عام  بلة  بن  تنحية  بعد  الجزائر  حكم  بومدين 
1965... ولم تكن عالقة الرئيس الجزائري ببورْقيبة 
عىل  تحامل  انه  يذكر  يرام.  ما  احسن  عىل  وتونس 
عىل  وعرض  للكاف  وجاء   1973 ماي  ىف  نفسه 
والجزائر   تونس  بني  اندماجية  وحدة  بورْقيبة 
فاندهش بورْقيبة ولم يجد كيف يجيب وطلب مهلة 
للتفكري وبعد يوم إجتمع به وقال له ان الفكرة جيدة 
وأنه من االفضل ان  نرشع يف تكوين اقليمني متوازنني  
األول اقليم شقى ويضم تونس وقسنطينة وعنابة. 
وبعد  ووهران  الجزائر  ويضم   غربى  أقليم  والثاني 
ذلك تقوم الوحدة االندماجية فغضب بومدين وغادر  

بصفة فورية الكاف...
مناطق  عدة  تزود  الفرتة  تلك  يف  الجزائر  وكانت 

من الغرب التونيس بالكهرباء وبعد هذا الخالف بني بومدين وبورْقيبة أمر الرئيس الجزائري بقطع الكهرباء عن تونس مما أثار 
غضب الرئيس.

وىف جانفى 1974 اعلنت الوحدة بني تونس وليبيا. فعارضها بومدين وعندما طلب منه االنضمام  اليها قال كلمته الشهرية :"أنا 
ال امتطى القطار وهو يسري".

كانت تلك هي الكلمات القليلة التي رّد بها الرئيس الجزائري هواري بومدين عىل نظريه التونيس، الذي اقرتح عليه أن تنضم 
بالده إىل الوحدة املعلنة بني تونس وليبيا.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

"أهل الهوى" جديد المخرج وليد الطايع

املخرج  أيام  منذ  إنتهى 
فيلمه  تصوير  من  الطايع  وليد 
الهوى"  "أهل  الجديد  الروائي 
من إنتاج مهدي همييل وبطولة 
بكار،  سليم  الفارحي،  يونس 
سندس  السياري،  محمد 

بلحسن، نجمة الزغيدي..
شع  الطايع  وليد  أن  يذكر 
بعد الدراسة يف علم االجتماع يف 
ألفالم  أوال  توجه  األفالم.  إنتاج 
ثم  الهواة،  صنف  يف  قصرية 

أنتج أول فيلم قصري احرتايف له يف 2006، "مدام بهجة، والذي 
العالم" يف مهرجان  يف  السينما  دور  القسم "كل  تم نرشه يف 
وإتبع  التدريبات  يف  شارك  ذلك،  بعد  السينمائي.  "كان" 
أخرج  العملية  2007. يف هذه  املستمر يف فيميس يف  التدريب 
فيلمني قصريين، "هيبة" )2009( و"حي" يف )2010( الذي 

فاز بالجائزة الكربى ملهرجان تطوان السينمائي املتوسطي.
عدة  مراحل   2012 يف  صنع  "بوليتيك"  القصري  فيلمه 
أحداث الثورة التونسية وتعامل مع موضوع مجتمع املثليني 
علنًا  أيدت  التي  األقلية  ضمن  كان  الوقت  ذلك  يف  تونس.  يف 

إنشاء الجمعية. زيف يف 2015...
حول  وثائقي  فيلم   بتصوير  أيًضا  قام   ،  2012 عام  يف 
2019 أنجز ٱخر أعماله  النسوية التونسية درة بوزيد...سنة 

فيلم "فرتية".

معز الڤديري في 
مسلسل "غومة 

المحمودي".. 
يُعرض  أن  املنتظر  من 
قريبا بإحدى املنصات العاملية 
املحمودي،"  "غومة  مسلسل 
الوسالتي،  األسعد  إخراج  من 
املناضل  لقصة  رواية  وفيه 

غومة املحمودي.
مستمدة  املسلسل  أحداث 
الصحراء  فارس  مسرية  من 
الرتكي  االستعمار  قاوم  الذي 

السيطرة  العربي ضد  العالم  الثورات يف  أهم  وقاد واحدة من 
العثمانية وهو ما بوأه مكانة مهمة يف الذاكرة الشعبية الليبية 

خصوصا والغربية عموما.
يف  القديري  معز  التونيس   املمثل  بطولة  من  واملسلسل 
املمثلني من تونس وليبيا ولبنان  دور غومة ويضم عددا من 
وسوريا واملغرب عىل غرار املمثلني التونسيني منى  نور الدين  
ونجالء بن عبد الله وأسامة كشكار وهادي كريسعان ورياض 
حمدي ولطفي العكرمي والراحل هشام رستم والطفلة هديل 
العكرمي واملمثل الليبي عبد السالم الرتكي واملمثلة السورية 
وستيفاني  داغر  بيار  اللبنانيني  واملمثلني  اسماعيل  لجني 

صليبا واملمثل املغربي محمد مفتاح.

"قصة حب " الجديد السينمائي لعبد 
الحميد بوشناق

يدخل  أن  املنتظر  من 
بوشناق  الحميد  عبد 
جديدة  سينمائية  مغامرة 
مغايرة ملا تعود علىتقديمه 
...فيلمه  األخرية  املدة  يف 
عن  بعيدا  سيكون  الجديد 
التي  الغرائبية  السينما 
منذ  تقديمها  يف  إختص 
فيلم"  وسيطرح   مدة 
االن  هو  الذي  حب"  قصة 
يف مرحلة الكتابة ولم يحدد 
التصوير  سيبدأ  متى  بعد 

وال مع من حيث قال:"أنا نكتب الفيلم شويا قبل التصوير أما 
نقعد عام وعام ونص وأنا نتصور ونسكر فيه وهو توا مسكر 
وشطر les axes مكتوبني وقاعد نعمل يف الـ planning خاطر 
الفيلم  اخرين الزمني نوضحهم وما ندخل يف  عندي حاجات 
هذا كان ما نبدى مرتاح نفسيا 100 % ألنو باش نحط فيه 
ما  عمل  وصانع  كمخرج  مرتاح  نقصد   ... برشا  روحي  من 
ينجمش يخدم يف الغرصة والسرتاس والوضعية الحالية إيل ما 

تشجعش عالحب"
ابن  شاب،  تونيس  مخرج  هو  بوشناق  الحميد  عبد 
لعلوم  العليا  املدرسة  خريج  وهو  بوشناق.  لطفي  الفنان 
للدراسات  العليا  واملدرسة  بتونس  التصميم  وتكنولوجيات 
مثل  القصرية  األفالم  بعض  بإخراج  قام  بكندا.  السينمائية 
"خوصة" سنة 2011 و "كعبة حلوى" سنة 2016. كما قام 
إىل  بإخراج فيلما وثائقيا بعنوان "قديما كركوان" باإلضافة 
ميني سيتكوم بعنوان "هاذوكم" سنة 2017. ويف 2018 قام 
بإخراج أول فيلم درامي طويل "دشة" تاله سنة 2020 فيلم 

"فرططو الذهب".
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البنزريت يثّبت مارشان
قامت الدنيا ولم تقعد  بسبب بعض الفقرات التي رافقت 
الدوري  أبطال  اليد لألندية  العربية لكرة  البطولة  افتتاح  حفل 
والكأس يف نسختها 27 والتي تحتضنها تونس من 17 اىل 27 
بعناوين  عّجت  االجتماعي  التواصل  مواقع  الجاري.  سبتمرب 
التي  االفتتاح  اهتمامها بقمة  أكثر من  للجدل  املثري  الحفل 
املرصي.  بالزمالك  التونيس  الريايض  الرتجي  جمعت 
أصل الجدل يعود اىل تمرير فقرة راقصة لم يكن 
عالقة  أو  داع  أّي  الحقيقة  يف  لها 
البطولة  بأحداث 
ال من قريب وال 
بعيد.  من 
ة  لفقر ا
قصة  ا لر ا
نت  كا
شبه  أ
ض  بعر
الحارضون  تمتع  حيث  "الكباريهات"  أحد  يف  فنّي  غري 
دهشة  أثار  الذي  األمر  محرتفة  راقصة  من  رقص  بوصلة 
جماهري الحارضين وكذلك كّل من شاهد اللوحة الفنيّة يف 
الفيديوهات أو الصور التي تم تداولها عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
اليد  لكرة  التونسية  الجامعة  طالت  االنتقادات  كل 
العربية  التظاهرة  هذه  عىل  األّول  املرشف  باعتبارها 
العرب تقريبا ولهم الحق يف ذلك  يف  التي يتابعها كل 
تليق  ال  تمريرها  تّم  التي  الصورة  ألن  األمر  حقيقة 

بتونس وال ترّشفها.
من جانبه اعترب رئيس الجامعة التونسية لكرة 
اليد كريم الهاليل أنه  ال عالقة للجامعة ال من قريب 
تمريرها.  تم  التي  الفنية  بالوصلة  بعيد  من  وال 
"الشارع  به  خص  ترصيح  يف  قال  الهاليل 
االفتتاح"  بحفل  للجامعة  عالقة  ال  املغاربي" 
الذي  بالفّن  معنية  غري  الجامعة  ان  مؤّكدا 
تقّدمه سهام بلخوجة مشريا اىل انه فوجئ 
االفتتاح  املتابعني بمحتوى حفل  مثل كل 
وبأنه لم يكن عىل علم أصال بدعوة "بايل" 

سهام بلخوجة.
الذي  االفتتاح  حفل  ان  الهاليل  وأضاف 
انه  بما  عندي"  بـ"عندكيش  وصفه  يمكن 
"بالش فلوس" يتبع املندوبية للثقافة بنابل.

من  مدعوم  االفتتاح  حفل  أن  وتابع 
"مضمون  قائال  والوالية  الثقافة  مندوبية 
الحفل اكتشفناه كيفنا كيفم وحتى الوالية 

لم يعجبها األمر".
وختم كالمه بأن البعض حاول توظيف 
ملجّرد  وليس  الهاليل  كريم  لرضب  األمر 

انتقاد مضمون حفل االفتتاح.

ال حديث داخل أوساط النادي االفريقي سوى عن مستقبل مدّرب الفريق الفرنيس برتران 
االنتقادات بعد فشله يف قيادة  االيّام عىل وقع حملة واسعة من  الذي يعيش هذه  مارشان 
الفريق للتتويج بكأس تونس بعد الهزيمة يف املباراة النهائية أمام شبّان النادي الصفاقيس.  
انتقادات زادت حّدتها بعد الهزيمة أمام النجم الساحيل بثنائية نظيفة يف اختبار وّدي احتضنه 
ملعب الشاذيل زويتن خاصة ان املردود واالختيارات لم يرتقيا اىل مستوى االنتظارات مما دفع 

األحباء للمطالبة بإقالة املدّرب الفرنيس.
والتأكيد  التوقع  تباينت بني  االفريقي كانت متسارعة واألخبار  النادي  داخل  التطورات 
العلمي قرّرت  االفريقي برئاسة يوسف  النادي  أن هيئة  حيث كشفت مصادر شبه مؤكدة 
التّخيل عن خدمات املدرب الفرنيس برتران مارشان وهو الخرب الذي تم تناقله وتداوله بشكل 
كبري مباشة بعد نهاية املصافحة الوديّة وبدأ الحديث عن اسم الخليفة املرتقب حيث ذهب 
البعض للتأكيد عىل أن ابن النادي سعيد السايبي سيكون هو املدّرب الجديد لفريق باب الجديد 
يف حني تحّدث البعض اآلخر عن وجود مفاوضات مع مدّرب األوملبي الباجي محمد الكوكي .

حالة الرتّدد التي رافقت رّد فعل الهيئة املديرة لإلفريقي والتزامها الصمت رغم تواصل 
انها الغضب الجماهريي لها ما يربرها. فالهيئة فّكرت جّديا يف تغيري املدّرب  خاصة 

املرحلة ولكن رئيس  الفرنيس ليس رجل  بأن  تام  اقتناع  باتت عىل 
االفريقي يوسف العلمي يعترب ان األسماء التي وقع تداولها حاليا 
النادي  لرئيس  بالنسبة  األّول  الخيار  االفريقي.  قيمة  يف  ليست 
االفريقي كان املدّرب التونيس فوزي البنزرتي وقد تواصل العلمي 
فعال مع البنزرتي عىل أمل التعاقد معه يف الفرتة الحالية مستغال 
بدايته الكارثية يف الدوري املغربي مع الرجاء البيضاوي اضافة 
مطلقا  يتحمس  لم  البنزرتي  ولكن  عليه  املسلطة  العقوبة  اىل 
للعرض وأّكد أنه غري معني بتدريب االفريقي يف الوقت الراهن. 

يف  ثقته  يجّدد  العلمي  يوسف  املعطى جعل  هذا 
اضافية  ويمنحه فرصة  مارشان  برتران 

أنه  يعتقد  انه  كما  حساباته  لتدارك 
لجمهور  يُظهر  القرار  هذا  بمثل 

االفريقي انه متماسك وال يتأثر 
الخارجية  باالنتقادات 

وهذا ما أنقذ مارشان 
عىل  االقالة  من 

الوقت  يف  االقّل 
ولو  الراهن 

مغادرة  أن 
نيس  لفر ا
كب  مر
يقي  فر ال ا
تت  با
مسألة وقت 

ال غري.

عىل وحدة ونص

يواصل الالعب الدويل التونيس منترص الطالبي تقديم عروضه املحرتمة جّدا يف الدوري 
الفرنيس بعد نجاحه يف تثبيت نفسه يف التشكيلة االساسية لفريقه الجديد لوريون. 

تأّلق الطالبي لم يقترص عىل التواجد يف التشكيلة االساسية لفريقه فحسب 
بل ان ابن الرتجي الريايض التونيس سابقا أصبح عنرصا قارا يف التشكيلة 

املثالية للدوري الفرنيس حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية صباح 
أمس عن تركيبة التشكيلة املثالية للجولة الثامنة من البطولة الفرنسية 
الساحر  جانب  اىل  مقعده  حجز  الذي  الدويل   العبنا  اسم  ضمت  والتي 

األرجنتيني ليونيل مييس.
أمىض   قد  الطالبي  منترص  التونيس  الوطني  املنتخب  مدافع  وكان 

لوريان  نادي  إىل  بموجبه  انضم  عقًدا  املايض  جويلية  شهر  منصف 
نادي روبني كازان.  ملّدة خمس سنوات بعد تجربة موفقة  مع  الفرنيس 

ورغم أن الطالبي مازال حديث العهد بالدوري الفرنيس ولم يكد يميض عىل توقيعه 
بعض  من  وخاصة  األنظار  عديد  محط  بات  فإنه  شهرين  سوى  الفرنيس  للفريق 
الفرق الفرنسية املحرتمة جدا والتي لها تقاليد يف البطولة الفرنسية عىل غرار 
نادي أوملبيك ليون الذي أعجب مسؤولوه كثريا بإمكانات مدافعنا الدويل 
وهو ما دفعهم للسؤال عنه وعن وضعيته مع فريقه الحايل. مغادرة 
املريكاتو  يف  وتحديدا  الراهن  الوقت  يف  "لوريون"  فريق  الطالبي 
فالفريق  نقل مستحيلة.  لم  ان  تبدو صعبة جدا  القادم  الشتوي 
للمستقبل  استثمار  بها  قام  التي  الصفقة  ان  يعترب  الفرنيس 
النادي  ينعش خزينة  قادر عىل جلب عقد ضخم  الالعب  وان 
ولكن هذا لن يحدث قبل قضاء موسم عىل االقّل مع الفريق. 
لهذه االعتبارات سيبقى اهتمام أوملبيك ليون مجّرد مغازلة 
شفاهية قد يكتب لها ان تصبح صفقة حقيقية يف فرتة 
قادمة خاصة إذا توّفر العرض املايل املناسب الذي يجعل 

مسؤويل لوروين يفرطون يف صخرة دفاعهم. 

اللعب مع الكبار
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هدية املوافقة

املنتقل حديثا  املهاجم فراس شواط  أن وضعية  يبدو 
اىل الدوري املرصي من بوابة االسماعييل تزداد غموضا 
يوما بعد يوم بعد عودة النادي الصفاقيس اىل واجهة 
السابق.  العبه  ضّد  بشكاية  وتقدمه  األحداث 
تطورات األحداث كما هي تفيد بأن ادارة النادي 
فراس  ضد  شكاية  أودعت  الصفاقيس  الريايض 
شواط لدى لجنة النزاعات بالجامعة التونسية 
لكرة القدم حيث يطالب فريق عاصمة الجنوب 
يف شكايته بمنع الالعب من ممارسة اي نشاط 
أشهر مع تسليط غرامة مالية   6 ملدة  ريايض 
ألف دينار بسبب ما اعتربته فسخ   850 عليه قدرها 
عقده من جانب واحد. كما طالبت هيئة الصفاقيس 

الجامعة بعدم إرسال البطاقة الدولية لالعب.
جانب  من  عقده  فسخ  قد  شواط  فراس  وكان 
واحد بتعّلة عدم ايداع العقد التكمييل الذي يربط بني 
الطرفني قبل أن يميض عقدا رسميا مع االسماعييل 

املرصي ملدة 3 سنوات.
هذا املعطى الجديد فضال عن عدم تضمني اسم 
لإلسماعييل  الرسمية  االفريقية  القائمة  يف  الالعب 
فريق  مع  شواط  رحلة  ان  يعترب  البعض  جعل 
الدراويش ستنتهي قبل ان تبدأ وهذا هو السيناريو 
من  املغاربي"  "الشارع  علم  حيث  للواقع  األقرب 
ترتاجع  قد  االسماعييل  إدارة  أّن  فيها  موثوق  مصادر 

قرار  عىل  اطلعت  بعدما  الصفقة  اتمام  عن 
الذي  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة 
يفيد بأن شواط مازال عىل ذمة النادي 
هذه  فإن  وبالتايل  قانونيا  الصفاقيس 
املرصي  الفريق  تجعل  قد  النقطة 
صورة  يف  قانونية  لتتبعات  عرضة 
وصول األمر اىل لجان التقايض الدولية.

فيه  موثوق  جامعي  مصدر  أّكد 
نادي  العب  أن  املغاربي"  لـ"الشارع 
عثمان  جربيل  الفرنيس  ايتيان  سانت 

التونيس  املنتخب  تمثيل  عىل  وافق 
االعالن عن  يتم  قد  وانه  مستقبال 
ما  غرار  عىل  وقت  أقرب  يف  ذلك 
ليون  أوملبيك  العب  مع  حصل 
الذي  الجبايل  شايم  الفرنيس 
وألّول  رسميا  حضوره  سّجل 
الذي  املنتخب  قائمة  يف  مّرة 
جزر  وديتي  لخوض  يستعد 

القمر والربازيل.
الجنسية  عثمان  ويحمل 
تمثيل  له  وسبق  الفرنسية 
وسيقترص  الفرنيس  املنتخب 

حضوره مع املنتخب يف البداية عىل 
األواسط  منتخب  صفوف  تعزيز 
الدورة  لخوض  يستعد  الذي 
أفريقيا،  أمم  لبطولة  التأهيلية 

خالل  مرص  يف  ستقام  والتي 
شهر أكتوبر املقبل.

حتى  الالعب  ولتحفيز  ذلك  مع 
صفوف  لتعزيز  متحمسا  يكون 
ببعض  يتأثّر  وال  التونيس  املنتخب 
قبل  للرتيث  تدعوه  التي  األصوات 
قبول العرض التونيس رسميا تفكر 
يف  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة 
إلحاقه باملنتخب األّول واملشاركة 
الرتبّص  يف  املساكني  زمالء  مع 
القادم حتى يتحّمس أكثر للعب 
رائحة  أّن  خاصة  النسور  مع 
أوساط  يف  تفوح  بدأت  املونديال 

املنتخب.

شواط يف التسلل

األسماء والقامات التدريبية التونسية يف الدوري املغربي 
الحايل  فالعدد  األحداث.  واجهة  يف  مهما  موقعا  تحتل  بدأت 
كأكرب  مدربني   4 بلغ  هناك  الناشطني  التونسيني  للمدربني 
ولسعد  البنزرتي  فوزي  ونعني  املغرب  يف  مدربني  جالية 

جردة.  الشابي  ولسعد  سلطان  بن  الحي  وعبد  الدريدي 
باالستعانة  االهتمام  تزايد  ظّل  يف  لالرتفاع  مرشح  العدد  هذه 

بالكفاءات التونسية خاصة بعد النجاحات التي حققتها ومازالت يف 
كل محطاتها الخارجية. يف هذا السياق علم "الشارع املغاربي" من 
مصادر موثوق فيها أّن إدارة فريق الجيش امللكي مهتمة بالتعاقد 
مع املدّرب التونيس نرص الدين نابي الذي يقود حاليا فريق يونغ 

أفريكانز التنزاني نحو قّمة املجد املحيّل بعد تتويجه بالثالثية 
لكأس  الثاني  الدور  اىل  بالفريق  الوصول  يف  وكذلك مساهمته 

رابطة األبطال االفريقية.

الجيش امللكي كان يدّربه البلجيكي سفني 
اىل  والتوّجه  املغادرة  اختار  الذي  فاندربروك 
أبها  نادي  تدريب  عىل  لإلشاف  السعودية 
البلجيكي كان مرتبطا مع  ان  ملوسمني. ورغم 
شهر  موىف  غاية  اىل  يمتد  بعقد  املغربي  الفريق 
جوان 2023 فانه اختار شاء عقده ودفع 150 

ألف دوالر قيمة الرشط الجزائي لفّك االرتباط.
البقاء  يفّضل  فإنه  نابي  الدين  لنرص  بالنسبة 
الحايل وربط  يف تنزانيا ومواصلة رحلته مع فريقه 
الدوري  من  عرض  بوصول  فقط  املغادرة  فكرة 
يف  املدربني  ألفضل  قبلة  بات  الذي  املمتاز  السعودي 
العالم. وبما ان األمر صعب نوعا ما خاصة يف الوقت 
الراهن فإّن مسألة انتقاله اىل الجيش تبقى واردة جدا 

خاصة إذا كان العرض املايل مسيال للعاب. 

مدّرب تونيس يف االنتظار




