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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : حمادي بن جاء بالله

افتتاحية

الحرية اليوم
أو

الطوفان غدا

االتفاق مع صندوق النقد الدولي :

ماذا تخفي الحكومة؟

أحمد شفطر الناشط في حملة قيس سعيد 
في حوار شامل لـ"الشارع المغاربي" :

بعد االنتخابات 
باش تشوفو العجب

• لسنا في الحكم
• قيس سعيد لم يفقد غراما 

واحدا من شعبيته
• ال نخاف من انفجار 

اجتماعي... سنكون ضمنه
• سأترشح لالنتخابات 

التشريعية
• كل االحزاب انتهت 

وتحّولت الى "شقوفات"
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االفتتاحيةاالفتتاحية

بقلم : حمادي بن جاء بالله  

احلرية اليوم أو الطوفان غدا

لم أخطئ أمس حني كتبت يف هذا املوضع ذاته ان ''األسوأ 
وراءنا، ولكن األصعب أمامنا ''.1/ وكان ذلك تقييما أوليا 
بادرة  كانت  فقد   .2021 25جويلية  بادرة  معاني  لبعض 
وطنية بإطالق، استجابت لنداء األعماق، ولبّت طموحات 
من  ينتظرنا  ما  بمصاعب  وعي  عىل  كنت  ولكني  اآلفاق. 
عمل شاق سميته ''الجهاد األكرب'' أسوة بلحظة تاريخية 
مماثلة ,لحظة االنتقال من الجهاد األصغر ضد االستعمار 
 /2 الخارجي، إىل الجهاد األكرب ،عهد بناء الدولة الوطنية 
لحسن  املصاعب  تلك  تقييم  أحسن  لم  أني  يبدو  انه  غري 
''االسوأ'  مابني  األيام  بينت  وقد  موضعها.3/  غري  يف  نية 
و''األصعب '' من القرابة املوضوعية والتواطؤ املتخفي ما 
يحمل كل وطني عىل النظر يف سبل تجاوز االزمة الراهنة. 

*I*

أما يف مايتعلق باالسوأ الذي لن يعود فهو كيد اإلسالم 
اال  القليل  أو  الكثري  يف  معه  تحالف  من  وجميع  السيايس 
الوطن  لخدمة  الخاصة  بمصالحهم  ضحوا  كرام  أفرادا 
خاصة يف حكومة املهدي بن جمعة ثم يف حكومة الحبيب 
السياسية  باالغتياالت  هاهنا  أذّكر  ولن  الله.  شفاه  الصد 
وال باالعتداءات عىل قواتنا املسلحة، وال بمحاوالت إفساد 
إىل  وأبنائنا  بناتنا  لتسفري  اإلعداد  بمعسكرات  ال  القضاء، 
الدعوية  وبالخيمات  وال  النكاح  وجهاد  اإلرهاب  مواضع 
لعلماء  العاملي  ''االتحاد  زيفا  سمي  ما  إرشاف  تحت 
كقطع  علينا  زحفت  فقهية  هلوسات  لنرش  املسلمني'' 
ويف  عندنا  األنوار  مواضع  عىل  اإلجهاز  انتظار  يف  الظالم 
حتى  األطفال  رياض  من  الجمهورية  مدرسة  مقدمتها 

الجامعة...

اصالحا  يوجب  النه  به  التذكري  اليوم  مايجب  ان  غري 
مضمر  بتدبري  الخوانجية-  فعل  ما  هو  عاجال  متأكدا 
وارصار متواصل -بالبنية بجميع مكونات االساسية التي 
الوطني.  االقتصاد  مقدمة  ويف  عندنا  الحياة  عليها  تقوم 
الدقيقة  املعطيات  بعض  أذكر  أن  السياق  هذا  يف  ويكفي 
التي ذكرها االستاذ عفيف شلبي يف محارضة القاها ببيت 
املنرصمة  العرشية  ان  لنتبني  أشهر  بضعة  منذ  الحكمة 
كانت بحق عرشية تدمري االقتصاد الوطني  تدمريا مكثفا، 
الدولة مرت بني  أن مصاريف  ذلك  : من  ممنهجا وشامال 
اي تحسن  دينار دون  43 مليار  18اىل  2010 و2019 من 
الفنرة  ذات  يف  مرت  االجور  كتلة  وان  خدماتها  يف  يذكر 
من8،6 اىل17 مليار دوالر ومن اسباب ذلك اغراق الوظيفة 
الفا   12 منهم  اضايف  شخص  120الف  بحوايل  العمومية 
التجاري  العجز  وتفاقم  مزورة.  بشهادات  الرتبية  بورارة 
بما العهد لتونس به اذ من مر سلبا -4،3 اىل -4،19. كما 
اىل   2019 سنة  نزل  الطاقة  مجال  يف  الذاتي  االكتفاء  ان 
حوايل نصف ماكان عليه سنة اي من 93 % اىل 48 %. لذلك 
كان من املحتم ان تتعطل دواليب االقتصاد الوطني عامة 
االستثمار  ان  ذلك  اىل  .ويشري  والخاص  منها  ’االعمومي 
 1970 منذ  باستمرار  ينتج  كان  الخاص وحده  القطاع  يف 
لم  ولكنه  الف موطن شغل سنويا   50 2010 حوايل  حتى 
موطن  االف   6 من  اكثر   2019 حتى   2011 منذ  يتجاوز 

شغل سنويا...

املمنهج  املكثف  التدمري  خطة  تقتيض  ان  وطبيعي 
الشامل هذه، تهيئة الراي العام بقنبلة ايديولوجية دعائية 
سفيهة من اذرعها الباطشة ماسمي زورا ''بهيئة الحقيقة 
والكرامة'' لبيان مضامني مقالة عوجاء فاسدة وهو ''أن 
أبعد من هذا؟ وأي فرق  تونس كانت خرابا''. فهل ضالل 
''الحضارة''  ليدخلنا  جاء  الذي  الخارجي  االستعمار  بني 
بالرسول  مقتديا  جاءنا  الذي  الداخيل  االستعمار  وهذا 

العربي'' يوم فتح مكة؟ "

انجزت  تونس  ان  يوما  أدعى  أحد  من  ما  أنه  والحق 
من  ما  ولكن  الشاملة،  مناعتها  لضمان  الكفاية  مافيه 
نزيه ينكر أنها أنجزت الكثري وما من وطني ال يعرتف –يف 
ذات الوقت- انه مابقي عليها انجازه اكثر واخطر .وتكفي 
املقارنة املرقمة بني ما كانت عليه تونس سنة االستقالل 
وما اصبحت عليه سنة 2011 : انها الفوارق بن بلد لم يكن 
فيه من شماله إىل جنوبه إال 15 معهدا ثانويا فاصبح له 
2000 طالب  اكثر من حوايل  لهه  يكن  ولم  1403 معهدا، 
عن  ينتج  ان  وطبيعي  ألف.   380 من  أكثر  عددهم  وبلغ 
الجهد الرتبوي تقدم شمل جميع وجوه الحياة الجماعية 
فالوضع الصحي شهد تحسن ملحوظ بفضل تنمامي عدد 
أيام  ساكن   1.000.000 لكل  )10اطباء   400 من  األطباء 
االستقالل األوىل إىل أكثر من 13 ألف اليوم )اي 122طبيب 
100 ألف ساكن(، كما توفر الكهرباء يف 5،99 %من  لكل 

املساكن يف مقابل 15 %سنة 1960

**II**

2011 هو عهد البناء والتقدم  وهكذا نتبنّي أن ما قبل 
التنموي  الجهد  توزيع  سوء  ومن  البطء  من  برضب  ولو 
أما العرشية املنرصمة فقد كانت عهد  وتقدير االولويات. 
واألموات. عهدان  األحياء منهم  األجيال،  نكران تضحيات 
تدمري  وعهد  له،  عشقا  بالوطن  الرب  ّعهد  بينهما،  القرابة 
الوطن حقدا عليه .وقد بلغ ذلك الحقد أقصاه يف ما عاينه 
التونيس من عبث عام وال سيما يف ما كان يسمي ''مجلس 
بادرة   2021 25جويلية  بادرة  كانت  لذلك  الشعب''.  نواب 
تاريخها،  يف  تونس  شهدت  ما  ألسوأ  حدا  وضعت  وطنية 
القريب منه والبعيد. غري أن ما تالها لم يكن يف مستواها 
،بل إنها كادت تؤول اىل نسخة غري واعية بحقيقتها مما 
أجهزت عليه. ولعل ذلك ماجعل البعض يعتقد أن ال فرق 
–جوهريا- بني األمس واليوم، بل ان اليوم يحقق يف براءة 

األطفال  ما عجز عن تحقيقه األمس بمكر الشياطني .

وبرصف النظر عن ''النوايا'' والشكوك فانه مما الريب 
فيه ان االنفراد بالحكم –يف اي ظرف من الظروف –اختيار 
الخري فيه باطالق. فما من يشء ذي بال تحقق منذ جويلية 
2021. وال يحق الي كان ان يعترب تهريج دعاة  ''الجمهورية 
الثانية'' او ''الجمهورية الجديدة'' و''التاسيس القاعدي'' 
البائسة  اوضاعنا  اصالح  يف  به  يعتد  مما  و''املحليات''... 
دستور  يف  النظر  .ويكفي  نريد  مستقبلنا.الذي  بناء  يف  أو 
مدى  لندرك  الجديد  االنتخابي  القانون  ويف   2022 جويلية 
ان  كان  اي  عىل  يصعب  انه  حتى  فيه  نحن  الذي  التيه 
صنف  .فمنذ  القائم  السيايس  النظام  هوية  اليوم  يحدد 
ثالثة  اىل  السياسية  االنظمة  م(  ق   480-425( هريودوت 
امللكية   ،)83  -  80 الفصل  الثالث  الكتاب  )التحقيق  أنواع 
واالرستقراطية والجماعية لم يتغري شيئ ذي بال يف ذلك 
املحدثني  من  وكانط  وروسو  مونتسكيو  حتى  التصنيف 
من  والفارابي  القدامى  من  وأرسطو)(  بأفالطون  مرورا 
الثالث  الكتاب  )الساياسة  ارسطو  بني  وقد  الوسيطيني. 
االنظمة  هذه  من  واحد  كل  ان  خاصة  الخامس(  الفصل 
معرض بحكم منطقه الذاتي اىل الفساد. فالنظام ااملكي 
معرض اىل االنحراف نحو االستبداد والنظام االرستقراطي 
حكم  اما  املورسين  حكم  نحو  االنحراف  اىل  بذاته  ينزع 

الجماهري فهو ينزع تلقائيا اىل حكم املعرسين.

فاذا سلمنا جدال بصحة تصنيف هريودوت وتدقيقات 
امللكية  الست’  املواضع  هذه  من  موضع  اي  ففي  ارسطو 
Tyran- االستبداد ثم  والديمقراطية   واالرستقراطية 

او  املعرسين  وحكم   OlIgarchIe املورسين  فحكم   nIe

التونيس  السيايس  النظام  ادراج  يمكن  ''الديمقراطية'' 
املطلق ،ملكية  الحكم  2021؟. فهو يشبه  25جويلية  بعد 

الدولة بيده وحده  او خالفة اسالمية، من جهة ان رئيس 
جميع السلط، ولكنه من جهة اخرى لم يأت السلطة عن 
يحتج  ألنه  استبداديا  نظاما  ليس  وهو  الوراثة.  طريق 
بمرشوعيات شعبية وان لم تكن يف محلها. وبالتايل فانه ال 
يمكن ألي كان أن يسميه نظاما ديمقراطيا اال عىل وجه 
له  ليكتب  الحايل  رئيسه  ينتخب  لم  .فالتونيس  الخديعة 
وحده دستورا جديدا. وعىل قدر ما باركت أغلبية الشعب 
كانت  فإنها  الداخيل،  االستعمار  ربقة  من  التحرير  بادرة 
الدولة  بناء مؤسسات  إعادة   يقود عملية  أن  منه  تنتظر 
عىل أركان وثيقة ، عرب انتخابات رئاسية وترشيعية سابقة 
السياسية  القوى  بشأنه  تتشاور  بقانون  تنظم  ألوانها 
واملنظمات الوطنية لتنتج برملانا جديدا يوكل لنفسه إعادة 
إصالح  رضورة  يف  والنظر  السيايس  النظام  نوعية  تحديد 
دستور 2014 او إلغائه تماما وتعويضه باألفضل .فال هو 
االستبداد إذن وال هي الديمقراطية وال هي امللكية وال هي 

االرستقراطية. فما اسمك ؟ ومن أنت؟ ... يا نظام بلدي ؟

التونيس  السيايس  النظام  هوية  إضاعة   أن  ويبدو 
ودون  همال   '' يريد  ''الشعب  مقالة  استخدام  رشوط  من 
حساب، كما هي من رشوط االنطالق يف ''البناء القاعدي'' 
بنظام  والتبشري  الجديدة''  ''الجمهورية  أسس  ووضع 
التمثيلية  الديمقراطية  فيه  تختفي  جديد  كوني  سيايس 
وتسطع أنوار من نّصبوا أنفسهم فاتحني ملستقبل تنفلق 
وعىل  البائس...  التونيس  الشعب  عىل  الجنة  أصباح  فيه 
مقالة  بني  املوضوعية  العالقة  عن  يتساءل  أن  الباحث 
''بالجمهورية  املبرشين  ومقالة  خرابا''  تونس  ''وجدنا 
اىل  السيايس  االسالم  هيات  التي  األسباب  وعن  الثانية'' 
الداخل والخارج بعد  التهريج والتظلم يف  العود اىل مرسح 
ان قىض عليه الشعب سياسيا واجتماعيا يوم 25 جويلية 

2021؟.

*** III***

الكارثي  الوضع  من  أتألم  أن  اال  شخصيا  يل  ليس 
البادرة  تؤول  أن  وجعا  األلم  يزيد  .وما  عليه  اكرهنا  الذي 
إىل  موضوعيا  الجمهورية  رئيس  اتخذها  التي  الوطنية 
الوطن،  تدمري  عرشية  إليها  بنا  أفضت  التي  النتائج  ذات 
معبد  الجحيم  طريق  قيل  وقديما  املقاصد.  اختالف  مع 
املواقع  أعز  وهو  املواطنة  مواقع  الحسنة.ومن  بالنوايا 
عىل  الرئيس  السيد  أدعو  أن  إال"  املك  ال  فاني  وأبقاها، 
كاهل التجلة واالحرتام اىل وقفة تأمل يغالب فيها النفس 
األمارة بالسوء، ويغّلب الحق الن الحق أحق ان يتبع. فال 
'' يف  ''الدستور الجديد  ''االستفتاء''، وال  ''االستشارة'' وال 
مستوى بادرة التحرير الوطني ...جميع فالسفة القانون 
وروسو  ولوك  هوبس  خاصة،  الدستوري  والقانون  عامة 
عملية  ان  العلم  حق  ...يعلمون  وكانط  ومونتسكيو 
وضع دستور عملية ثالثية األبعاد فهي تعني كتابة نص 
تعني  وهي  البرشي،  االجتماع  عقالنية  عن  يعرب  مؤسس 
يف ذات الوقت إنشاء شعب بعد ان  لم يكن بصياغة اإلرادة 
القوانني  االفراد يطيعون  العامة صياغة تجعل  الجماعية 
حتى اليحكمهم احد، وبناء دولة يوكل اليها الشعب صيانة 
سيادته  وانجاز طموحاته .تلك ثالثة أبعاد ما غاب احدها 
اال فسد الباقي. ويف تقديري أن السيايس الحق ليس الذي 
يجمع الناس وإنما هو املقتدر عىل توحيدهم حتى يكونا 
لتجاوز  اليوم  السبل  أنجع  تقديري  –يف  هب  تلك  شعبا. 
األسوأ نهائيا، وتذليل األصعب يف اقرب وقت ممكن وكثرية 
هي طرق حرش الناس جماعات وافرادا ...وكثرية هي سبل 
حشد الجماهري، اما طريقة توحيدهم ليكوم منهم شعبا 

فواحدة ...انها طريق الحرية ...
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زووم
زووم
زووم
زووم

تعّود المواطن على انقطاع الماء من حين آلخر 
الشركة  عبارة  وفق  توزيعه  في  اضطراب  على  أو 
الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بسبب أشغال 
يفرضها تغيير القنوات. أما أن يشكل الماء خطرا 
على صحة المستهلك فهذا ما لم يكن ليخطر على 

بال أي مواطن.

ماء الحنفية بات غري صالح للرشب وال لالستحمام حسب 
ما خلص اليه معهد باستور يوم 26 جويلية املنقيض يف تحليل 
انجزه عىل عينة من ماء الرشب تقدم بها مواطن من  بكتريي 
بعدما ساورته شكوك  نابل  لوالية  التابعة  بوزلفة  منزل  مدينة 

يف تلوثه.
خمسة  عىل  تحتوي  املاء  عينة  ان  اثبتت  املخربية  التحاليل 
الخطورة  ومتفاوتة  معدية  أمراضا  تسبب  بكترييا  من  انواع 
يف  والخطرية  واالسهال  للحمى  املسببة  الساملونيا  بكترييا  هي 
حال انتشارها خارج امعاء االنسان اىل جانب بكترييا الشيغيال 
التي تستهدف خاصة االطفال وبكترييا الضمة املتسببة يف داء 
الكولريا وعدوى الزائفة التي قد تصيب االذن او بصيالت الشعر 
او حتى الرئتني وصمامات القلب وبكترييا املكورات العنقودية 
التي ترتاوح خطورتها بني طفح جلدي عادي واصابات دقيقة 

اذا بلغت مجرى الدم او املفاصل او العظام. 
العينة  حسب  الرشب  ماء  ان  اىل  باستور  معهد  وخلص 
للتحليل غري صالح للرشب وال حتى لالستحمام بما  الخاضعة 
لالستهالك  صالحة  انها  "الصوناد"  تؤكد  مادة  خطورة  يعني 
وأنها تخضع لتحاليل مخربية دورية تثبت سالمتها. يف املقابل 
وأحيانا  املاء  طعم  رداءة  من  يشكون  مواطنني  اصوات  تتعاىل 
املعادلة  تكذيب  حد  بالبعض  األمر  وبلغ  بل  ورائحته  لونه  من 

الفيزيائية القائلة بأنه ال لون للماء وال رائحة وال طعم له. 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  منتدى  فرع  أن  يذكر 
رشكة  بأن  املايض  جويلية   21 يوم  أقر  قد  كان  بالقريوان 

"الصوناد" تزود سكان معتمدية حاجب العيون بماء ملوث.

املحكمة  ان  املنتدى  وأعلن 
تحليل  بإجراء  اذنت  االبتدائية 
اهايل  تقدم  بعد  الرشب  مياه  عىل 
املنطقة بقضية يف الغرض وأن ذلك 
الصوناد  مياه  اثبت عدم صلوحية 

للرشب.
الرشب  مياه  تلوث  قضية 
انطلقت  العيون  حاجب  بمدينة 
سنة 2020 بعد ان تفطن مسؤولو 
باملعتمدية  اإلعدادية  املدرسة 
وإىل  أصفر  إىل  املاء  لون  تغري  اىل 
حني  يف  ترسبات  عىل  احتوائه 
املياه  بأن  "الصوناد"  تشبثت 

لالختبار  تذعن  ان  قبل  ملوثة  غري 

رصخات  نتيجته  أيدت  الذي  القضائي 
االهايل..

موقع  عىل  منشورة  ارقام  وتشري 
انه  اىل  الفالحة  لوزارة  املفتوحة  البيانات 
40 الف عينة  يتم سنويا اخضاع اكثر من 
من املاء املخصص للرشب للتحليل للتثبت 

من جودته وسالمته.
اختبار   2019 يف  تم  انه  تؤكد  االرقام 
الصوناد  ماء  من  عينة  الف   48 من  اكثر 
1280 عينة غري صالحة  وانه تم اكتشاف 
العلم  مع   %  2.6 نسبة  يمثل  بما  للرشب 
العينات  نسبة  ان  تربز  االرقام  نفس  ان 
غري الصالحة للرشب لم تتجاوز بني عامي 

2007 و2011  1 % .

ماء »الصوناد« غري صالح للرشب وال لالستحامم !
محمد الجاللي

معهد باستور : 

تجاوزات

عماد الباهي رئيس االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة 
 12 يوم  وجه  عروس  بن  لوالية  التقليدية  والصناعات 
سبتمرب الجاري مراسلة اىل رئيس الجمهورية قيس سعيد 
الدين  عز  عروس  بن  وايل  تجاوزات  اسماها  ما  ضمنها 

شلبي.
"الشارع  أسبوعية  حصلت  التي  املراسلة  يف  وجاء 
اقصاء  يتعمد  كان  الوايل  أن  منها  نسخة  عىل  املغاربي" 
مقابل  الجهوية  اللجان  ترؤس  من  الجهوية  املنظمات 

تمكني رؤساء بلديات نهضويني من ذلك.
الباهي افاد ان االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة تلقى 
تعطل  من  وصناعيني  مؤسسات  اصحاب  من  تشكيات 
اشغالهم بسبب ما اعتربها مماطلة الوايل يف تمكينهم من 
مستشهدا  التشغيلية  رشكاتهم  طاقة  لتوسيع  تراخيص 

بوضعية رشكة مختصة يف قطع غيار السيارات.
رئيس االتحاد الجهوي لفت ايضا يف مراسلته اىل ان مدير 
فضاء تجاري شهري اعلمه بأن رئيسة الشؤون االجتماعية 
بوالية بن عروس اتصلت به مرارا للحصول عىل مساعدات 
يف  وصال  تسليمه  املقابل  يف  طالبا  موافقته  ابدى  انه  واىل 
اي  تسليم  رفض  الوايل  بأن  ابلغته  انها  اىل  مشريا  الغرض 

وصل.
التجاري تكرر مع  الفضاء  وتابع "ما حصل مع مدير 
رشكة اخرى مختصة يف صناعة االسمنت بالجهة قال احد 

مديريها ان الوايل اشرتط تمكينه من مساعدات نقدية".
الباهي أشار ايضا اىل ان وايل بن عروس تحّرش بمواطنة 

ارساليات  عرب  صنيعه  يف  تمادى  انه  واىل  مكتبه  داخل 
رغم  الليل  من  متأخرة  ساعات  يف  هاتفيا  بها  واالتصال 

صده.

نهاية سريعة ؟

ترصيحات أمني عام االتحاد العام التونيس للشغل نور 
الدين الطبوبي تشري اىل نهاية رسيعة للهدنة بني املنظمة 

والحكومة ومن ورائها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
يف  الزيادة  اتفاق  امضاء  عىل  يوما   15 تمر  تكد  فلم 
عادت  حتى  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  يف  األجور 
الحّدة يف خطاب الطبوبي الذي توّعد بالحيلولة دون تمرير 
ما أسماه بالخيارات التفويتية يف إشارة اىل االتفاق املنتظر 

مع صندوق النقد الدويل مجّددا رفض االتحاد رفع الدعم.
وتّم التسويق عند توقيع االتفاق إىل أنه يشمل ما تسميه 
الحكومة بالربنامج االصالحي وترصيحات يوم أمس تؤكد 
رفض اتحاد الشغل أهم محاور هذه االصالحات عىل االقل 

يف عالقة بالدعم وباملؤسسات العمومية.

مساع

 كشف مصدر لـ"الشارع املغاربي" أن مستثمرا تونسيا 
محسوبا عىل حركة النهضة يسعى لالستحواذ عىل فسقية 
األغالبة بوالية القريوان وذلك عرب التفويت فيها له من قبل 
املعهد الوطني للرتاث. املصدر أكد أن املستثمر النهضوي فّر 
مؤخرا اىل تركيا وأنه يريد االستحواذ عىل الفسقية بهدف 
بناء محالت ومغازات حولها.  وأضاف مصدرنا أن التفقدية 
الجهوية للرتاث بالقريوان رفضت العرض وانها اشرتطت 
فتح طلب عروض يف شكل "لزمات" تخّول للفائز بالعرض 
املنتوجات  بيع  يف  مختصة  ومغازات  ومطاعم  مقاه  فتح 

الرتاثية.

دعم موريتاني

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  مرزوك،  ولد  سالم 
واملوريتانيني يف الخارج،جدد يوم أمس االثنني يف نيويورك، 
املوقف “الثابت” لبالده الداعم لجهود األمم املتحدة الهادفة 
النزاع  إىل التوصل إىل حل دائم ومقبول لدى جميع أطراف 

اإلقليمي بشأن الصحراء املغربية.
الوزير قال خالل أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة 
النزاع  بشأن  الثابت  موقفها  تجّدد  “بالدي  املتحدة  لألمم 
حول الصحراء، من خالل دعم جهود األمم املتحدة وكافة 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة الهادفة إىل التوصل إىل حل 

دائم ومقبول من طرف الجميع”.

تحليل بكتريي انجزه عىل عينة من ماء الرشب 
تقدم بها مواطن من مدينة منزل بوزلفة



www.acharaa.com العدد 328 - الثالثاء 27 سبتمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

4الشارع السياسي حوار العدد

بعد االنتخابات باش تشوفو العجب
حاورته : كوثر زنطور

رئيس  باسم  رسمي  غري  ناطقا  اعتبارك  يمكن  هل   
مضامني  مع  ترصيحاتك  تطابق  اىل  بالنظر  الجمهورية  
يف  الوحيدة  الشخصية  بما جعلك  تقريبا  الرئاسية  املراسيم 
املشهد املحسوبة عىل الرئيس املطلعة فعال عىل خفايا االمور 

مثلما يقولون ؟
احبذ ان اقدم نفيس كاالتي: انا احمد شفطر ابن عمادة 
التياب التابعة ملحلية جرجيس التابعة لوالية مدنني.. احبذ 
انا محلل برامج  يف االعالمية والترصف لكن  التقديم..  هذا 
سياسيا  والربي..  والجوي  البحري  النقل  يف  اليوم  مهنتي 
القاعدي.. ردا عىل سؤالك  البناء  أنا متطوع ضمن مرشوع 
يتم  أقوله  ما  ان  الجميع  الحظ  االخرية  املدة  يف  بالفعل 
ويتحقق وهذا لسبب بسيط الننا اصحاب مرشوع ملحاولة 
ترجمة ما نادى به التونسون يف استحقاقني اساسيني االول 
اجتماعي والثاني سيايس الننا نعيش مسارا ثوريا يف عمقه 
اجتماعي مع اننا نعيش ازمة اقتصادية واجتماعية والحل 

سيكون بالرضورة سياسيا. 
هل هناك تنسيق بينك وبني رئيس الجمهورية ؟

موضوعيا هناك تنسيق
كيف ذلك موضوعيا ؟

باعتبار اننا ننتمي اىل نفس املدرسة.. مدرسة الدفاع عن 
كل الرشائح االجتماعية املمسوسة من املنظومة.

عن أية منظومة تتحدث ؟
منظومة الحكم السابقة. 

بترشيعاتها  الجمهورية كان جزءا منها وترشح  رئيس 
واقسم عىل احرتام دستورها ؟

انه لم يكن له  ال... لم يكن جزءا منها والدليل عىل ذلك 
العليا  الهيئة  يف  ينخرط  ولم  السياسية  العملية  يف  رشكاء 
للدفاع عن اهداف الثورة وقاطعنا انتخابات 2011 ثم قاطعنا 
دخلنا   2019 يف  ثم  والرئاسية  الترشيعية   2014 انتخابات 
االنتخابات بعد ان تغريت بعض االسس الفكرية للمرشوع 
باعتماد قانون االنقطاع يف حركة التواصل وربما ابناء الفكر 
االنقطاع  االعتبار..  ذلك بعني  اخذوا  والديالكتيكي  التقدمي 
يف حركة التواصل جاء بعد اتمام التشكل يف منظومة حكم 
اليسار..  اليمني واقىص  جمعت يف داخلها توافقا بن اقىص 
السلفي  اليسار  السلفي واقىص  اليمني  اقىص  وتحديدا بني 
جيدا  وفهمنا  العام  الشأن  الدارة  دستورهم  تشكل  ان  بعد 
تتذكرون  ولعلكم  الكلمة...  معنى  بأتم  ملفقة  عملية  انها 

بعض املشاهد خالل املصادقة عىل دستور 2014... 
تتحدث عن مشهد بني الحبيب اللوز واملنجي الرحوي ؟

مثال .. شاهدنا القبل واملصافحات، لكن... 
يعني املشهد بني اللوز والرحوي اخذتموه بعني االعتبار ؟

ال.. لكنها صورة تعرّب عن وجود حالة توافق غري طبيعية. 
التي  بالرئيس  املحيطة  املجموعات  يف  ايضا  هذا موجود 

تضم اقىص االسالم السيايس مع يساريني راديكاليني ؟
نحن لسنا تشكيال ايديولوجيا ولسنا تشكيال سياسيا... 
نحن باالساس متطوعني دون أي تنظم.. اتحدى أي شخص 
له  ليست  املرشوع  املرشوع..  باسم  ناطق  انني  يقول  ان 
نتنّظم  نحن  التنّظم..  من  شكل  أي  له  وليس  تنسيقيات 
تلقائيا داخل محلياتنا حول مشاريع تنموية وكل املشاريع 

واقتصادية  واجتماعية  ثقافية  الناس  حياة  تمس  التي 
وصناعية وفالحية.. نتنّظم تلقائيا حول محاور نتداول فيها 
فيها  شارك  وطنية  ندوة  نظمنا  مؤخرا  محلياتنا...  داخل 
شباب من كل الواليات دون استثناء وبمشاركة 10 دكاترة 

االهلية  الرشكات  تشكيل  تهم  التي  الجوانب  كل  فرسوا 
الجهوية منها واملحلية... حرض الجميع وغاب االعالم.. 

مبارشة  دعوات  وجهت  انني  رغم  ملاذا  افهم  ال 
مجموعات  وجود  الكتشفوا  شاركوا  لو  لهم.. 
قدمت  جامعية  استاذة  حقيقية..  عمل  تفكري 

والفكري  الفلسفي  البعد  الندوة  خالل 
نتنادى  نحن   .. االهلية  للرشكات 

يف  ونتداول  الشعب  ابناء  بني 
من  ومجموعة  اشياء  عدة 
اىل  هكذا  نتنظم  املهام.. 
الذي  القانون  يأتي  ان 
وهو  الجميع  ينظم 

االنتخابي  القانون 
عىل  نصص  الذي 
االفراد  عىل  االقرتاع 

االنتخابية  الدوائر  تقسيم  اعادة  وتمت  ضيقة  دوائر  يف 
واصبح هناك ممثل يف املجلس عن كل 75 الف تونيس وهذه 
هذا  محلياتهم...  داخل  املواطنني  ستنظم  التي  هي  االلية 
سيكون  الثاني  الجزء  الربملان...  يف  أي  الترشيعي  الجزء  يف 
تنمويا وسرياقب امليزانيات .. اتحدث عن  تشكيل املجالس 
املحلية التي يجب ان تتم يف دوائر اصغر بكثري فما هو عليه 
الحال يف الغرفة الترشيعية لتكون مثال يف مستوى العمادة 
عىل ان يقع انتخاب افراد كل العمادات بما يشكل املجلس 
املحيل.. فلتنظروا اىل كيفية بناء املرشوع  .. هناك رشط الـ 

يتقدم  تزكية كل من يرتشح عىل ورقة عمل  تزكية..   400
بها ملا سيفعل يف املستقبل ومنذ االن نحث الناس عىل وجوب 
ومن  املرتشح..  بها  سيقوم   التي  املهام  وفق  التزكية  منح 
الن  الناخبني  مغالطة  بصدد  فهو  واملعامل  باملصانع  يَعُد 
التنموية  املداوالت  ستتم  فيما  ترشيعية  ستكون   الغرفة 
داخل املجلس املحيل لتحولها اىل قوانني.. الغرفة الترشيعية 
سترّشع ولن تكون  فيها مداوالت حول املسائل التنموية.. 
والجهات( ستكونان يف  االقليم  )الربملان ومجلس  الغرفتان 
اكثر  هي  واالقاليم  الجهات  غرفة  ان  ارى   .. جدلية  عالقة 
بني  التوليف  داخلها   يف  الن  الترشيعية  الغرفة  من  اهمية 
ارادات كل املواطنني داخل العمادة ليصعدوا او ينتخبوا من 
داخلهم.. داخل املجلس املحيل ستتم عملية التوليف بني كل 
الجهوي  اىل  تصعد  ومنها  العمادات  من  اآلتية  االقرتاحات 
والوطني.. عن طريق ذلك سيعرب التصور الترشيعي للعملية 

.. هذا ببساطة البناء القاعدي.
هل سترتشح لالنتخابات الترشيعية ؟

اعيش  ان  افّضل  كنت  وسأترشح..  موقفي  غرّيت  فعال 
مواطنا حرا لكن لالسف الشديد امام حجم املسؤولية قررت 
يف  البقاء  الغرف..  هذه  داخل  ستتم  البناء  ..عملية  الرتشح 
الخارج  لن يمكنني من املساعدة بالقدر املطلوب.. يف الداخل 
قررت  ونقاشات  نقاشات  بعد  افضل..  ستكون مساهمتي 

ان اترشح عن مدينة جرجيس.
هل ُطلب منك ذلك ؟

اصدقاء.. ناقشنا كثريا .. يف االخري تنازلت رغم ان ال يشء 
يوازي حريتي.

استرشت الرئيس قبل قرار الرتشح ؟
التوانسة.. ملاذا استشريه؟ وبأية  الرئيس هو رئيس كل 

أحقية استشريه انا وال يستشريه مواطن غريي؟ 
هو رئيس انصار 25 جويلية ويقّسم التونسيني ويتحدث 

عن عملية فرز حسب خصومه ؟
ماذا يعني الفرز ؟... الرشوط يف القانون االنتخابي فتحت 

أحمد شفطر الناشط في حملة قيس سعيد لـ"الشارع المغاربي" :

• لسنا في الحكم
• حمة الهمامي سلفي يساري 

وهو من جيوب الرّدة
• سأترشح لالنتخابات 

التشريعية
• عانينا الكثير من مزدوجي 

الجنسية في التجارب السابقة
• البرلمان القادم لن يناقش 

المسائل التنموية
• كل االحزاب انتهت وتحّولت 

الى "شقوفات"
• صندوق النقد شّر ال بد منه

محط  يلقبونه  مثلما  المفّسرين"  "كبير  او  الجمهورية  لرئيس  التفسيرية  الحملة  في  الناشط  شفطر  احمد  اصبح 
االنظار مؤخرا بعد ان بّينت االحداث صدقية تصريحاته . شفطر يتحدث في حوار مطول مع " الشارع المغاربي" عن 
محطة االنتخابات التشريعية التي سيكون من بين المترشحين فيها ويرى ان القادم سيكون افضل بالنسبة للبالد مع 
استكمال "البناء القاعدي" والدخول في مرحلة " الديمقراطية المباشرة" ويفسر "مضامين المشروع"  ويقّر باألزمة 

التي يقول ان حلولها لن تكون بعصا سحرية.
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املجال امام الجميع لخوض االنتخابات.

االقصائي..  بالقانون  ويصفونه  العكس  يرون  عديدون 
اقىص مثال مزدوجي الجنسية من الرتشح ؟

هذه قصة اخرى.. عانينا الكثري من مزدوجي الجنسية 
يف التجارب القديمة.

كيف ذلك ؟
؟ حملوا حقائبهم وغادر  اليوم  اين هم  كل من حكموا 

اغلبهم ارض الوطن. 
عادوا ربما اىل حياتهم قبل خوض تجربة الحكم ؟

ترأسوا  من  كل  وراء  وابحثوا   .. سوداء  عرشية  عشنا 
كانت  كيف  وزارية  حقائب  عىل  تحصلوا  او  الحكومة 
عالقاتهم بصقور العالم االقتصادية... ابحثوا يف املوضوع.  

الرئيس اختار مزدوج جنسية لرتؤس الحكومة )الياس 
الفخفاخ( ومكن من كان قبله )يوسف الشاهد( وهو ايضا 
مزدوج الجنسية من حصانة سياسية مثلما يقول البعض؟

الدستور  اىل  واستنادا  االقرتاحات  بني  من  االختيار  وقع 
 " "مرضوبة  قصة  وهي  الرئيس  بحكومة  وسميت  القديم 
ووهمية من اصلها.. االحزاب اقرتحت .. ومن اختارهم كانوا 

ضمن اقرتاحاتهم.
االحزاب  ألن  املسؤولية  من  تنصال  تقول  ما  يف  ترى  اال 

الوازنة اختارت شخصيات اخرى؟
االحزاب الوازنة مسألة نسبية وكلها انتهت وتحولت اىل 

"شقوفات".
نجحتم يف انهاء دور االحزاب ؟

نحن لم نفعل أي يشء... لسنا ذاتا خارج ارادة مواطنينا 
صناديق  يف  يضعها  ولم  االحزاب  رّذل  الذي  شعبنا  وابناء 

االقرتاع. 
املرور النهاء دور االحزاب تم بمراسيم وقوانني واجراءات 

اصدرها رئيس الجمهورية ؟
من غرّي االشياء اوال يف انتخابات 2019 ؟ أليس الشعب ؟ 

ماذا بعد االحزاب ؟
ونعيش  جديدا  عرصا  دخلنا  اننا  قلنا  مهم...  سؤال  هذا 
بعد  العاملي  الوضع  امالها  الثورات  من  جديدة  طبيعة 
العوملة... هذه الثورات الجديدة لن تأخذ طابعا عنيفا مثلما 
كان الحال يف املايض... لن نسمع بكفاح مسلح ولن نسمع 
بطبقة عاملة تشكلت بذاتها وشكلت حزبها وانقضت عىل 
الحاكم وغرّيت طبيعة الحكم.. هذا زمن انتهى خاصة بعد 
التوانسة  قرية..  اصبح  والعالم  تغريت  االشياء  العوملة... 
وبقيادة قيس سعيد بصدد ابداع اشكال جديدة من الثورات 
صناديق  باعتماد  يعني  التغيري  يف  الرشعية  ستعتمد  التي 
جزءا  اال  نحقق  لم  ثوريا  مسارا  نواصل  نحن  االقرتاع... 
صغريا من اهدافه الننا نعلم ان البالد تعيش ازمة حقيقية 

اقتصادية واجتماعية ومهددة بانفجار اجتماعي. 
كيف ستواجهون هذا االنفجار االجتماعي ؟

موش احنا.. من سيقوم بهذا االنفجار ان ُوجد هم من 
سيحددون اليات الحكم أي ابناء املحليات. 

وسيكون  ومرشوعكم  بحكمكم  سيُودي  االنفجار  لكن 
ضدكم؟

ميسالش.. شكون احنا ؟  لسنا مؤسسات ولسن حزبا 
ولسنا جبهة مشكلة بطريقة كالسيكية.

انتم املاسكون اليوم بالحكم ؟
ما نحكموش.. من يحكم .؟ لسنا يف الحكم 

 ابناء املرشوع وزعيم يف اعىل هرم للسلطة ووزراء ووالة؟
رئيسة  ؟  املرشوع  ولد  النقل  وزير  صحيح..  موش 

الحكومة بنت املرشوع ؟ 
من  جزءا  اصبحوا  املنظومة  يف  بانخراطهم  طبعا 

مرشوعكم ومشاركون يف تنزيله عىل ارض الواقع ؟
االبناء   من  فقط   3   .. املرشوع  ابناء  ليسوا  ال...  ال... 
ال  الوالة  الحكومة ويف  للمرشوع  وزراء يف هذه  التاريخيني 
يتجاوز عدد ابناء املرشوع النصف اما يف املعتمديات فنسبة 
ابناء املرشوع ضئيلة جدا وتقريبا املعينون يف هذا السلك لم 
ينتموا يوما للمرشوع.. غري ذلك املعايري املعتمدة يف التعيني 

ليست االنتماء للمرشوع واال ملاذا لم اعنّي انا شخصيا ؟ 
انت تلعب دور كبري املفرّسين وربما تستعد ملنصب هام 

يف قادم االيام ؟
وتجربة  مراكمات  وعندي  متطوع  انا  بمفرّس...  لست 

نحب نعاون بيها البالد.
بالعودة اىل االنفجار االجتماعي هناك تقارير تحّذر عن 
هذا السيناريو الذي قد ينتهي بمشاهد عاشتها دول اخرى 

يف  الجمهورية  رئيس  وهو  األول  املسؤول  طرد  اىل  تصل 
الحالة التونسية ؟

صعب جدا.. ُمطردا ) باستغراب( .. صعيب شوية .. 
ماذا سيحدث اذن؟ عىل ماذا قد ينتفض التونسيون ؟

 .. حكم  منظومة  عىل  يصري  باش  االجتماعي  االنفجار 
التوانسة يفهمو.. االن ليست هناك مالمح لهذا االنفجار... 
تكتب  التي  املسريات  البسيطة..  املسريات  بعض  هناك 
اليوم  عنها...  اتحدث  ال  واالنقليزية  بالفرنسية  شعارات 

هناك ثالثة انواع من جرحى االنفجار الثوري.
خصومه  ينعت  كان  الغنويش..  ألفاظ  بنفس  تتحدث 

هكذا بنفس النعوت جرحى االنتخابات وصفر فاصل ؟
هذه لغة عربية وانا اتحرج من استعمالها.. صنف واحد 
كانت  ديسمرب   17 ذات  االجتماعي...  االنفجار  جرحى  من 

ضد من تسميني بصاحب النظرية الشفطرية املجاريح 
عمن تتحدث .؟

ال اعلم .. مويس .. عبري مويس
الحزب  رئيسة  مويس  عبري 

اهم  احد  الحر  الدستوري 
اليوم..  السياسية  االحزاب 
بعدم  االدعاء  يف  ترى  اال 
التعايل  من  نوعا  معرفتها 

يليق  ال  املنافسني  واحتقار 
قادمة  بمنظومة 

الحياة  ألخلقة 
السياسية؟

نتكرب  ال 

عىل احد.. بالعكس  هي جزء من منظومة الحكم الفاسدة.
الربملان ربما ما وصل قيس  لم تكن عبري مويس يف  لو   

سعيد الجراءات 25 جويلية؟
 .. شعبي  انتاج  هو  جويلية   25 صحيح  غري  ال   .. ال  ال 
هي انتمت اىل نفس املشهد املرذل.. املجموعة التي كانت يف 
املشهد يف تلك الفرتة... هي من مجموعة تنتمي من اقصاها 

اىل اقصاها اىل منظمومة ليربالية متوحشة.
ماذا ترد عىل اتهامكم من قبل عبري مويس بتمرير قوانني 

القصائها النها تمثل خطرا يهّددكم ؟
ال تمثل أي خطر... نحن ابناء املحليات... و لم نتشكل يف 
أي حزب واتحدى أي شخص يقول انه انخرط يف مجموعة 

اسمها البناء القاعدي او التنسيقيات. 
هناك عديد التنسيقيات تقريبا يف كل الجهات ؟

متحيلون.
ملاذا ال ترفعون بهم قضايا؟

عالش نشكيو ؟.. نحن مجموعات تفكري.. كل من تهيكل 
يف  الحق  شخص  لكل  السياق..  خارج  "البار"  خارج  راهو 

الرتشح ان استجاب للرشوط املحددة فقط. 
ألستم متخوفني من انفجار اجتماعي ؟

ال نخاف من انفجار اجتماعي، سنكون ضمنه 
سيكون  الرد عىل حصيلة الحكم ؟

عن اية حصيلة حكم تتحدثون؟ تُقيّمون حكومة لم يتعد 
عمرها عاما

الرئيس... هو  تتحدث عن  وال  تتحدث عن حكومة  ملاذا 
من يحكم ؟

كانت  للجمهورية..  كرئيس  مهمته  يمارس  الرئيس 
"زريبة " الربملان هي من تدير الشأن العام .. برافو له انه 
استمع اىل ابناء شعبه ذات 25 جويلية وجّمد الربملان وكان 
قرارا شعبيا قبل ان يكون بصالحيات دستورية استنادا اىل 

الفصل 80.
طيب فلنتحدث عن الحصيلة من 25 جويلية حتى اليوم؟

 يميش يشوف القوانني الديوانية ويجيب التنمية ؟ هذه 
الرئيس  شكبّة..  طرح  يف  يلعب  موش  هو  مهامه..  ليست 
بصدد بناء مؤسسات دولة يجب ان ترتقي اىل طموحات ابناء 
االخشيدي  لست  قال  عندما  مقولته  جيدا  تذكروا  شعبها.. 
قال  االوهام..  اقدم   لن  يشء..  بأي  اعدكم  لن  انني  بحيث 
سأمّكنكم من االليات التي من خاللها ستغريون حياتكم.. 
رغم  جمهوري  امن  لنا  واصبح  الداخلية  وزارة  تحييد  تم 
بعض الزالت املوجودة اىل حد االن ولنا مكسب اسمه الجيش 
الوطني الذي كان متميزا عن كل البلدان وخاصة العربية منها 
االنتخاب  معايري  وتغريت  القضائي  املرفق  معايري  وتغريت 
االنتخابات..  هيئة  وخاصة  الهيئات  فرز  معايري  وتغريت 
اصبحنا نتشكل داخل قوانني ستمكننا من مشاريع تنموية 
صدر  االهلية..  الرشكات  وهي  للتشغيل  واسع  افق  ذات 
قانون  الصلح الجزائي وبات  قابال األن للتطبيق.. هذه كلها 
مجموعة من الترشيعات التي بها ستخرج تونس من حالة 

التهميش والتفقري التي يعاني منها ابناؤها.
كم يتطلب هذا من اعوام ؟

السلطة  اصحاب  تسلم  خالل  من  الصورة  لتكتمل 
الرشعية ذات 17 ديسمرب ) االنتخابات الترشيعية( غرفتهم 
سيكون  والجهات...  املحليات  غرفة  تليها  ثم  الترشيعية 
وقرارهم  مواطنتهم  يمارسون  من  هم  الشأن  اصحاب 
وسرتون العجب.. بعد االنتخابات باش تراو العجب.. موش 

طرح بيغ بونغ هذه ارادة الشعب. 
من خّولكم للحديث باسم الشعب ؟

نحن ال نتحدث باسمه... نحن نحاذيه ونحن متطوعون. 
الشعب جاع وينتظر الحلول لتغيري الواقع ؟

وين قال الشعب الكالم هذا؟
يف "الحرقة" ويف عمليات الهروب الجماعية مثال ؟

نتاج  فهي  االن  تكثفت  وان  نوفمرب   7 عهد  من  الحرقة 
الدولة  منها  عانت  التي  التهميش  لسياسات  موضوعي 

والبالد التونسية لعرشات السنني... هذه هي الحقيقة.
النقلة  بداية  االصل  يف  جويلية   25 لحظة  تكن  الم  لكن 

للتغيري او لخلق امل يف البالد؟
ماناش نلعبو يف الشطرنج.. هذه قصة دولة لها مديونية 
من  مجموعة  من  قصفا  تعيش  دينار  مليار   120 بـ  تقدر 
الجوقات االعالمية ومن مجموعة من اصحاب املال الفاسد 
ومن مجموعة من املحتكرين واملهربني وتعيش ايضا ضغطا 
دوليا من اجل محاولة اخراج املسار الذي دخلت فيه البالد 

ليس من 25 جويلية فقط بل حتى قبل هذا املوعد.
بمن  شكايات  اليوم  حتى  نر  لم  ملاذا  املحاسبة؟  اين 

يقومون بما تسميه عمليات قصف ؟
لم  البالد  هذه  مثال  أحد  يسأل  لم  ملاذا  نقاوم...  نحن 
تقرتض... ماعملتش مديونية ورغم ذلك مازال شأنها العام 

يُدار؟ 
ألنه ليس لها من اين تتحصل عىل ديون ؟

سنرى ان كان ليس لنا فعال من اين نتحصل عىل ديون 
... ملاذا لم تسألوا من اين تحصلنا عىل 2.200  مليار دينار... 

منني خلصناهم؟..مفروض االعالم يطرح هذه االسئلة.
متأتية من ديون قياسية من البنوك ؟

ميسالش.. كيف نتسلفو منا فينا زيتنا نقلوه ميسالش..  
عندما نقرتض بجزء مرابيح يف الداخل ونحافظ عىل مراكمة 
الربح يف تونس فهذا جيد.. نحن ندير الشأن العام بما توفر 
نخضع  لن  تمس..  ال  الدولة  هذه  سيادة  برشط..  لكن  االن 

الي كان. 
ستخضعون لصندوق النقد ؟

معه  نتفاوض  منه..  البد  رش  الدويل..  النقد  صندوق 
بالرشوط التي تكفل كرامتنا.. نسيّبو  البالد ندزوها للبحر... 

• ال نخاف من انفجار 
اجتماعي... سنكون ضمنه
• الدولة تعيش قصفا من 

جوقات اعالمية ومن اصحاب 
المال الفاسد ومن المحتكرين 

والمهّربين
• جيبو 50 غيفارا قولولهم 

ديروا الشأن العام
• ذاهبون لمحاربة االقتصاد 

الريعي
• قيس سعيد لم يفقد غراما 

واحدا من شعبيته

حوار العدد
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هذا املوجود اليوم لكن املهم املحافظة عىل سيادتنا. 

اين مقارباتكم الجديدة ؟
جيبو 50 غيفارا قولولهم ديروا الشأن العام ...  الحكومة 
ماذا  عىل  توفر...  بما  العام  الشأن  وتدير  تحكم  عام  لها 
ستحاسب؟ فيهاش رساق متحيلني؟ هل هناك من اعضائها 
من هو متهم برسقة املال العام ؟  تحاسب عىل هذا االساس.

فقط ؟
ليس  انتقالية  ادارة مرحلة  ال موش فقط... هي بصدد 
املانحني  ناكلو  باش  يقول  يعيّط  ايل  سحرية   حلول  لها 
الدوليني يف رزقهم ربي معاه بقيادة حمة الهمامي ومن يريد 

منا التفويت يف  شطر البالد ربي معاه ايضا ولن نفعل. 
 حمة الهمامي زعيم يف عائلتك السياسية وانت اليساري 

وكنت من الناشطني السابقني يف الوطد؟
 ال... لسنا من نفس العائلة السياسية... والوطد مقولة 
املنظومة  من  املظلومني  عن  الدفاع  اتبنى  اآلن  انا  قديمة 
اىل  تحول  الهمامي  حمة   االجتماعية..  رشائحهم  بمختلف 
طرف سلفي يف الرصاع وال فرق بينه وبني سلف اليمني.. هم 
جيوب الردة.. عرشات يحتجون امام املسارح وبعض املواقع 

الشعبية .. 
هل تعتربون ان الرشكات االهلية هي الحل ؟

 مثال.. ليست الحل النهائي  .. 
الفقر  يف  االوىل  املراتب  يف  وهي  القريوان  اصيلة  مثال  انا 

والبطالة.. كيف ستمثل الرشكات االهلية حال ؟
ال يمكن ان يكون هناك حل من فوق.. يجب ان تكوني انت 
رشيكة يف الحل.. ان لم تكوني رشيكة يف الحل انيس االمر...  
انتهى عهد الحلول القادمة من فوق بعصا سحرية... هذا ال 

يحدث فقط يف تونس هذا يحدث يف العالم كله.
قدم لنا امثلة عن تجارب ناجحة يف العالم ؟ 

نحن مقدمون عىل مرحلة جديدة سيكون فيها املواطن 
رشيكا حقيقيا.. املواطن سيشارك ويراقب ويقرر ويسحب 
منوال  خلق  نحو  وسنتجه  الجديد  املواطن  هو  هذا  الثقة.. 
لتونس  التنموية  الهوية  تحدد  جديدة  تنموية  مناويل  او 
يف  التنموي  البناء  اساس  هي  الجهة  واضح...  وهيعنوان 
املستقبل... نشتغل عىل هذه املحاور .. املواطن داخل سلطة 
القرار والجهة هي جسم البناء التنموي .. هذه هي هويتنا 
االقتصادية واالجتماعية .. هذا يتطلب بالرضورة مقاربات 
ورؤى وتصورات جديدة... اوال اعطينا السلطات عند شكون 
ان لم تخرج من ايادي املواطنني بمختلف انواعهم.. اسالميا 
يقع  مواطن  فأنت  يخصك..  فهذا  عروبيا  او  يساريا  او 
ترشيكك يف الفضاء املشرتك .. يف مدرستك يف بنيتك التحتية 
ويف ضوئك .. يف مائك.. يف مشاكلك االجتماعية، يف صحتك.. 
املواطن هو من يكون فاعال، هذا ما سيجيب عنه القانون 
االنتخابي يف مرحلة بناء الغرفة الترشيعية وغرفة الجهات 
االنسانية وليس يف تونس  .. مستقبل كل شعوب  واالقاليم 
فقط سيكون ضمن قرار املواطن الرشيك الحقيقي من اجل 
تحكمها  التي  العالم  ثروات  توزيع  طريقة  يف  النظر  اعادة 
يحتكر  االنساني  املجتمع  من  صغري  جزء  االتية:  املعادلة 
اكثر من 90 يف املئة من ثروات العالم و95 يف املئة من شعوب 
 70 هناك  تونس..  يف  الوضع  نفس  الفقر...  تتقاسم  العالم 
ملياردير و500 مليونري يف تونس يحتكرون اكثر من 70 يف 
املئة من الثروة... البد من اعادة النظر... ايل جابها برشعية 
صحة وفرحة وايل جابها بالرسقة والخطفة يتحاسب.. 25 

ملياردير يتصدرون القائمة مهربني .. 
لكم تصور يف هذا االتجاه ؟

نقرأ حسابا لكل يشء ... ملاذا  ال يقع ادماجهم يف الدورة 
االقتصادية برشوط معينة ؟

وستحاربون  باالمتيازات  يسمى  ما  يف  ستنظرون  هل 
االقتصاد الريعي ؟

الدولة..  طبعا سنذهب اىل هناك وادعو املسؤولني داخل 
سؤال  منطلق  من  العمل  ...يمكن  االستعداد  عليهم  اقرتح 
من اين لك هذا ؟ هناك مقارنة يجب اعتمادها، قارنوا بني 
املوجهة  واالخرى  الجباية  اىل  املوجهة  املؤسسات  حسابات 
اىل البنوك للحصول عىل تمويل .. فليقوموا بهذه املقارنة... 
االقرتاح الثاني راقبوا التصاريح القمرقية وطبيعة البضائع 
التي تنتقل داخل الحاويات وسرتون العجب وسرتون حجم 
الرسقات..  املهربون والصقور الذين يتحكمون يف اكثر من 
التونسية  للدولة  واحد  مليم  ولو  تسديد  دون  املئة  يف   50

بعنوان اداءات.
سامية  حسب  بتمويلكم  وقاموا  اصدقاءكم  اصبحوا 

عبو؟
فلتقدم الدليل ولتتوجه ال القضاء.. تميش تشكي  سامية 
عبو... يف الدورة االوىل من االنتخابات الرئاسية تحصلنا عىل 
كان   .. ورئيس  مرشح  منهم  لكل  وقتها  وكان  الفا   625
االستاذ قيس سعيد وحده مستقال ولم يتمتع  باي امتياز.. 
... نحن ايضا  اتى  اين  كلهم فوجئوا بصعوده.. وسألوا من 
كنا  االول...  الدور  من  االنتخابات  يف  يفز  لم  كيف  فوجئنا 

ننتظر الحصول عىل اكثر بكثري من االصوات.
ماذا حصل ؟

ربما كانت دعايتنا غري كافية.. ملا تحصل )قيس سعيد( 
يف الدور الثاني  عىل قرابة مليونني و700 الف صوت صفق 
الجميع.. وقالوا ما احاله الرئيس.. من سامية عبو للنهضة 
للجميع جاءت االستشارة وشارك فيها 540 الفا أي تقريبا 
نفس عدد االصوات التي تحصل عليها قيس سعيد يف  الدور 
االقرب  الشعبية  النواة  هي  تلك  لعل  الرئاسية...  من  االول 
حدود  يف  كانوا  "نعم"  قالوا  ومن  االستفتاء  وجاء  للرئيس 
مليونني و400 الف شخص.. ملاذا يشبه الدور االول للرئاسية 
من  الثاني  الدور  االستفتاء  ويشبه  الوطنية  االستشارة  
نفس االستحقاق؟  قيس سعيد لم يفقد غراما من شعبيته 
وسرتون انه خالل االنتخابات سيكون عدد املصوتني من 4 

و5 ماليني و"قيدوها عيلّ". 
سرتشحون افرادا من املرشوع يف االنتخابات ؟

اخرتنا  ؟  االنتخابات  يف  الف   625 سنُرشح    .. سنرى   
املعايري والشعب هو من يقوم بالبقية. 

كيف سيتم االختيار؟ مثال كيف رشحت انت لالنتخابات 
القادمة عن دائرة يف جرجيس؟ هل صارت قرعة ؟

الدائرة  ابناء املرشوع عن  نفس  5 من  .. قد يرتشح   ال 
الوساطات  عرب  وليست  الشعب..  يد  يف  الحصن  املهم    ..
عىل  االقرتاع  مع  كان  بلعيد  الصادق   .. القديمة   بالطريقة 
االفراد ثم دخل يف االنتخابات الترشيعية ولم ينتخبه الشعب 
ملاذا قدمت صادق بلعيد كمثال.. هل سألت قيس سعيد 

ان كان فعال تربأ منك ونفى ان تكون ضمن مرشوعه ؟
ال... لم اسأل .... ما قاله الصادق بلعيد غري صحيح ... 
وال اتصور ان يكون الرئيس قد قال له هذا الكالم، ببساطة 

خاطر كالم غالط.
ذلك؟ قيس سعيد كان قد قدم معطيات  الغريب يف  وما 

خاطئة؟
ال ابدا .. اقسم بالله لو يقول قيس سعيد اي كلمة غالطة 

ساكون أول من يتصدى له.
بـ1500  رشوة  عىل  تحصل  من  فعال  هناك  هل  قسما؟ 
ثروة  فعال  لها  للمحامني  سابق  عميد  زوجة  وهل  مليار 

بـ100 مليار؟
صحيحة قصة الـ 1500 مليار صحيحة.. ليست رشوة.. 
ملفات فساد ستفتح يف وقتها عندما تكتمل االدلة وبالنسبة 
كان  يتشد  الرساق  يف   .. شيئا  تستغربي  ال  الثانية  للقصة 
ويل  مهنتي  مجال  يف  كبرية  تجربة  عندي  الصغري..  السارق 
ملفات  تجميع  من  اتمكن  لم  لكني  اختصايص  يف  عالقات 
الفساد الن املقاربة الرقابية مرضوبة .. املهم  الرئيس يريد 

دولة القانون ويرفض الظلم.
لكنه متّهم اليوم بالظلم.. قضاة يتهمونه بذلك ؟

فليقولوا... هم احرار .. كل من سيَُمّس يف البالد سيقول 
الفساد موجود يف  ياخي ما فيهاش فساد؟  الكالم...  نفس 
كل املجاالت وعند فتح أي ملف وعند أي تحرك ستقع عملية 

احتجاجية ونسمع نفس الكالم ماناش فاسدين.
ليىل جفال احرتم  العدل  به وزيرة  ان ما تقوم  ترى  هل 

دولة القانون واملؤسسات ؟
واعيدها..  البداية  منذ  واقول  لتقييمها  مؤهال  لست 
هي  التنفيذية  السلطة  تعيني  يف  اعتمادها  تم  التي  املعايري 

معايري ذاتية. 
احمد صواب اكد ان لها ملف فساد ؟

لو بلغني ملف فساد يخصها سأرفعه شخصيا للقضاء 
تقيّم عبري مويس وال تقيّم ليىل جفال ؟

ترذيل  تحاول  السيدة  هذه  مويس..  عبري  اقيّم  لم  ال... 
بالنظرية  وتسميته  باالستهزاء  نقدمه  الذي  التصور 
الشفطرية وسنطردكم شفطرا شفطرا .. انا ارفض النزول 
الهزيل... ماذبيا حتى اسمها ما نذكروش  املستوى  اىل هذا 
ابدا يف شخصها.. لم امسها  انني  النها استفزتني.. خاصة 

تعرضت للقصف وللجلد.. فليخرجوا من التنّمر ومن الحديث 
عن السوفياتيات واللجان الشعبية ومرحبا بالنقاشات حول 

ما نقرتح. 
باب النقاش أغلق وتمررون افكاركم دون أي نقاش ؟

الشعبية يف كل واليات تونس دون  اناقش يف االحياء  انا 
أي استثناء اال توزر التي لم ازرها عكس ما يقول الصادق 

بلعيد... انا متطوع منذ 2019 متطوع وُجبت البالد.
الدولة  للبعض اكرب خطر داهم عىل  بالنسبة  اليوم  انتم 
يف  بكى  الصديق  يوسف  املفكر   بتفكيكها...  ويتهمونكم 

حوار عىل وضع البالد ؟
مجرد مزايدة ومحاولة تخويف.. يقولوا مثال باش نفكوا 
 .. تجوع  باش  والناس  صحيح   موش  االغنياء...  ارزاق 

تخويف ومزايدات.
يهّدد  الجوع  وان  مهدد  الغذائي  االمن  ان  ترى  اال 

التونسيني؟
ال بالعكس.. نحن بحول الله بدانا نتحصن ملقاومة االزمة 
التي تعيشها املنظومة العاملية  لذلك نقول اننا نعيش نهاية 
1000 اورو يف  عرص وبداية آخر .. فاتورة الطاقة تصل اىل 
بعض الدول االوروبية.. رئيس وزراء بلجيكا قال لشعبه لو 

تواصلت الحرب ستموتون اما برد او جوعا. 
نحن يف منأى عن ذلك؟

ارضنا  نزرعوا  ونعيشو..    .. ندفاو  بكانون  احنا  طبعا 
وندعموا فالحتنا.

تتحدث عن ازمة يف دولة قوية وتستبعدها يف تونس رغم 
انكم من سيواجهها .. هذا يسمى حالة انكار ؟

قوة  نحن  العتمادها..  مقاربات  نقدم  الحكم..  يف  لسنا 
اقرتاح.. الشعب سيحكم نفسه بنفسه من خالل املؤسسات 

التي سيبنيها.

• عدد المصّوتين في انتخابات 
17 ديسمبر سيكون بين 4 و5 

ماليين وقيدوها علّي
• اقسم بالله لو يقول قيس 

سعيد اي كلمة غالطة سأكون 
أول من يتصّدى له

• الرئيس يريد دولة القانون 
ويرفض الظلم

• المعايير المعتمدة في تعيين 
السلطة التنفيذية معايير 

ذاتية
• لو بلغني ملف فساد يخّص 
وزيرة العدل لرفعته شخصّيا 

للقضاء
• نحن قوة اقتراح ولسنا بنكا 
دوليا عنا فلوس باش نعطوها
• عبير موسي ال تمثّل أي خطر 

وهي جزء من منظومة حكم 
فاسدة

• انتخبني نحكم.. هذي قصة 
وولّت

• عمر الحكومة الحالية لن يكون 
طويال 

• نحن بصدد بناء دولة... 
ماناش نلعبو في "الُشكّبة"
• عبير موسي ماذبيا حتى 

اسمها ما نذكروش
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7الشارع السياسي
اليوم من يحكم ؟

وتحكم   117 باملرسوم  الجمهورية  رئيس  يحكم 
سلطة تنفيذية الدارة الشأن العام مؤقتا. 

الشعب ملن سيتوجه يف رايك ؟
الشعب سيبني مؤسساته .

وان حدثت االزمة ؟
ويخلق  بذاته  يتشكل  حكمه..  الشعب  يفتك 
نهاية  يف  نفسه..  فيها  يجد  آليات  وفق  منظومة 
احزاب  من  القديمة  بالطريقة  الوساطات  املطاف 
سننطلق  تتنحى..  باش  والنهب  بالرسقة  شبعت 
الناس  الختيار  املبارش  بشكلها  الديمقراطية  نحو 

ومحاسبتهم.
االنتخابات  ديسمرب..   17 محطة  ترى  كيف 

الترشيعية ؟
تدار  كانت  التي  السلطة  تسليم  مرحلة  هي 
سلطة  لخلق    117 باملرسوم  استثنائية  بالطريقة 

ترشيعية قوية.
اال ترى مغامرة يف املشاركة ؟
انا اعيش مع اوالد الشعب ..

ترى حاالت االنتحار وتواصل الفقر ؟
 بصدد البحث عن حل.. نحن لسنا بنكا دوليا جئنا 
عنا فلوس باش ندعموهم.. قدمنا اقرتاحات كان حبوا 
جرحى   3 هناك  مرحبا..   حبوش  ما  مرحبا،  عليها 
 17 ذات  وجههم  يف  انفجر  من  الثوري...  لالنفجار 
ديسمرب و تمثلهم عبري مويس والثاني هي املجموعة 
تلويناتها وكل  بمختلف  السوداء  العرشية  قادت  التي 
من كانوا رشكاء فيها. واملجموعة الثالثة من الجرحى 
بامتيازات  الجديد  العرص  دخول  يريدون   من  هم 

العرص القديم .. انتخبني نحكم.. هذه قصة وولت. 
عندك زيت وسكر يف املنزل ؟

شّديتش  وما  ابحث  لم  ملشكل..  يوما  اتعرض  لم 
الصف.. 

هل الحظت غالء املعيشة ؟
يف  نلعبو  ماناش  لحله..  جايني  ايل  هذا  طبعا 
نبني  املحليات..  ابناء  الدولة..  نبني  نحن  الشكبة.. 

مؤسسات سيؤثثها املواطنون. 
لنا دولة عمرها اكثر من  60 سنة ؟

ال... ال... انا  اتحدث عن مؤسسات الحكم .. 
واقع  سيغريون  االقاليم  ومجالس  الربملان  يعني 
غالء  وينتهي  االساسية  املواد  وستتوفر  التونيس 

املعيشة؟
صناعتنا  ونسرتجع  الفالح  ينتج  عندما  طبعا.. 

الوطنية سيتغري واقعنا.
بالربملان القادم؟ لو تتحدث عن ترشيعات الرئيس 

قادر عىل اصدار مراسيم  ؟
ان  يمكن  وال  انتقالية  مرحلة  يف  نحن    .. يرّشع 
السيادة  صاحب   .. الربملان  عمل  املراسيم  تعوض 
الشعب هو من يقّرر.. السلطة الترشيعية قد تلغي غدا 
مرسوما أتى به الرئيس وما املشكل يف ذلك ؟  باملعنى 
نظريا القصة ممكنة ستتغري الترشيعات... سنتحكم 
يف التوريد.. يجب تشجيع االستثمار والفالحني.. هذه 

الخيارات سينجزها ابناء املحليات التنموية.
ما هو موقفك من املرسوم عدد 54 ؟

اخالقيا  استهدفتني..  حمالت  ضحية  كنت  انا 
هناك   .. املمارسات  هذه  مثل  وارفض  الجميع  احرتم 
انتخابية...  اشكال كبري ونحن قادمون عىل  محطة  
االكاذيب ومن  التشويه ونرش  هناك من سيعمل عىل 

الطبيعي معاقبته.. ايل يكذب يتعاقب. 
لـ10  تصل  عقوبات  بدكتاتورية...  هذه  اليست 

سنوات سجنا؟
ال .. هذا ألخلقة الحياة السياسية. 

هل انت مع تغيري الحكومة ؟
يكون  لن  عمرها  انتقالية..  مرحلة  يقودون  ال.. 
السياسات  يف  تغري  هناك   يكون  ان  يجب  طويال.. 

..تغيري االشخاص لن تكون له نتائج كربى.

باش  زعمة  زعمة  )هاوكة  العام  اإلطار  بوضع  نبدأ  خّليني 
العام  اإلطار  ومهيكلة(،  منّظمة  حاجة  نكتب  باش  روحي  نعمل 
يتميّز أّوال بقلق عام بسبب الفلس وغياب حتّى وسيلة نقل تشّجع 
الواحد باش يخرج يعمل دورة...يف هالوضع العام يجيء "الفرج" 
نبّار  نظر  وجهة  من  ديمة  تنساوش  )ما  أحتسب  لم  حيث  من 
محرتف(، جاء من حزب حركة النّهضة، إيه نعم النّهضة، أيّل تعمل 

يف perfOrmance هذه األيّام غري مسبوقة أصال !
بالّله وّسعو بالكم معايا شويّة،

الجماعة وتنّجمو تحّطو أداة النّصب عىل الجيم وتوصلو طول 
للمعنى وإاّل تزيدو كلمة "النّهضة" ماشيني جايني عىل التّحقيق 
طول  طول  وهم  إدانته  تثبت  حتّى  بريء  املتّهم  يقولوا  ما  وكيف 
وإحنا  تسفري  فّماش  ما  قضيّة،  فّماش  ويعاودوا:ما  يكّرروا 
اإلرهاب  يف  نحاربو  وكنّا  ديمقراطينّي  خاطرنا  لهجمة  نتعّرضو 
ينطلقوا  بعد  يغّطيوا عىل فشلهم... ومن  تّوة يحبّوا  وإيّل يحكموا 
يف ترسسيط هاك lITanIe)وهنا الرّتجمة بكلمة إبتهال ما تفيدش 
وطبعا  والحريّات  والغالء  املفقودة  الّسلع  متاع  املعنى(  بالّضبط 

الكّل من اإلنقالب !
موازي  عالم  يف  عايشني  يا  القيادات  وتحديدا  النّهضة  حزب 
يا برشة منّا، إيّل ما ناش قيادات متاع حتّى يشء، نعيشو يف دنيا 

أخرى!
ميّل بدأت قضيّة "التّسفري" تحتّل صدارة األخبار بُحكم األسماء 
الكبرية متاع املدعّوين للمثول أمام التّحقيق وماكينة النّهضة تقول 
كانت تستنّى يف فرصة باش تستعرض الُقُدرات إيّل عندها سنوات 
وربّما عرشيّات وهي تنّمي فيها والعنوان املشرتك لهالقُدرات هو 

"إحنا ماليكة عىل ِوجه األرض وأنتم ما يف بالكمش"!
ميليغرام  فيها حتّى  تلقى  ما  إيّل  والترّصيحات  البيانات  بدأت 
متاع تنسيب وتواضع وخاّصة شويّة ُمراجعات وإعرتاف باألخطاء 
متاع  ذاكرة  عندنا  أنّنا  عىل  معانا  التّعامل  عىل  يكّفوا  وخاّصة 

!pOIssOn rOuge

يف البيانات والترّصيحات ما تقرأ وتسمع كان "األستاذ راشد 
كيف  أّما  عليناش  ما  تماما...  إختفى  "الّشيخ"  ولقب  الغنّويش" 
لكن  متاع حتّى يشء  قيادات  ناش  ما  إيّل  كيفي  وإيّل  أنا  نسمعو، 
عندنا عينني ووذنني وذاكرة، نسمعوا الجماعة يقولوا أنّهم حاربوا 
التّسفري تويّل فّمة مشكلة، مشكلة كبرية عىل خاطر النّاس الكّل 
سمعت برشة منهم يشّجعوا عىل امليش لخوض حربهم "املقّدسة" 
ما  إعالميّة...  ترصيحات  فيها  امللّفات  يقولولنا  قاعدين  وتّوة 
نعرفش آش فّمة آخر لكن اليشء إيّل يعرفوه الّشيوخ إيّل كيفي )ما 
قلتش مشايخ راهو( امُلشّجع عىل أمر كيف فاعله خاّصة كيف يبدأ 

هامُلشّجع هذا عندو يا مسؤوليّة يا موقع اعتباري !
سعي  للفشل،فّمة  أقرب  الّساعة  لحّد  إيّل  هاملحاوالت،  بخالف 
كبري إليهامنا أّن البالد كانت يف خري ونِعمة وديموقراطيّة ترضب 
ترصع وأهداف الثّورة كانت شاّدة األوتوروت متاع التّحقيق لكن 
فّمة محّطة متاع استخالص تفرعس فيها كّل يشء )ما نعرفوش 
عالش( وفجأة حصل اإلنقالب ومنع حزب النّهضة ومن معها من 

مواصلة بناء جنّة تونس...
السيّد  نوع ترصيحات  تّوة من  فيه  إيّل نسمعو  الحديث  يعني 
راشد الغنّويش إيّل يلّخص الهدرة يف عنوان واحد: "الرّصاع الحقيقي 
والحريّة  الثّورة  ِقيم  بني  وإنّما  والّديمقراطيّة  النّهضة  بني  ليس 
!بّرة  الوراء"  إىل  أن يعيدوا تونس  الجامحة يف  ورغبات اإلنقالبينّي 
إفهم كان تنّجم !يعني يس راشد سّوى نفسو وحزبو بالِقيَم أصال! 

نيابة من عند ربّي ما قاللناش أحنا الجنّة واألخرين النّار !
أّما يس عيل العريض فما عادش يحّب يذكر ويذّكر النّاس كان 
هذي  واملّرة  إرهابي  تنظيم  الرّشيعة"  "أنصار  تصنيف  قراره  يف 
نرش  إيّل  التّاريخ  عىل  أّكد  التّحقيق  قايض  عند  من  خرج  ما  وبعد 
فيه هاك التّصنيف وتكفريو من طرف املجموعة )إيّل كانت تذّكر 
شيخ النّهضة يف شبابه وتبرّشه هو ومن معه بثقافة جديدة(، يس 
عيل العريض ما عادش يحّب يحكي ال عىل ترصيحاتو وتهديداتو 
الواضحة للّشهيد شكري بلعيد ال عىل وثيقة املخابرات األمريكيّة 
الرباهمي، ال  الّشهيد محمد  بخصوص تهديدات جديّة إلستهداف 
إيّل  اآلمن  اإلنسحاب  عىل  ال  األمريكيّة  الّسفارة  عىل  الهجوم  عىل 
تمتّع بيه أبو عياض من قلب العاصمة... يس عيل العريض وزير 
الغنّويش،  رئيسو  كيف  يحب،  األسبق  الحكومة  ورئيس  الّداخليّة 

أنّهم براء من كّل يشء !
خالصة املشهد تّوة حسب النّهضة: ما حكموش، وحدهم، يف 
البالد ومن خالل هاك "الهامش الصغرّي" إيّل حكموا فيه كانوا دعاة 
و...و... واإلزدهار  والحريّات  الديمقراطيّة  أجل  من  ومناضلني 

املرترت نىس حاجة، زيدوها وتّوة قاعدين يتحاسبوا  وكان مّخي 
عىل خاطرهم ماليكة عىل وجه األرض !

بركة  مش  نفّسخو  يلزمنا  منهم،  أنا  إيّل  األخرين،  والنّاس   
ذاكرتنا لكن زادة "نستهلكو" هالخطاب الجديد من غري ما حتّى 
بخصوص  ذاتي  لنقد  بعيد  من  حتّى  تشبّه  حاجة  فّماش  نلّوجو 
القضاء  )جرائمهم  أخطاءهم  عىل  إعتذار  فّماش  حكمهم،  فرتة 
العام  واملناخ  ترصيحاتهم  عىل  حتّى  فيهم(  ويبّت  يثبتهم  وحدو 
منّظري  من  وهّب  دّب  من  لكّل  البالد  بحالّن  البالد  فيه  حّطوا  إيّل 
مشاريعهم  يف  يُنقدهم  من  كّل  عىل  استعالءهم  التّطّرف،عىل 
الّدولة،عىل  مفاصل  من  للتّمّكن  سعيهم  وحكمهم،عىل  وخطبهم 
زرعهم ألذرعهم يف كّل اإلدارات والوزارات وبخصوص رفعهم تّوة 
يبعدو  فاملفروض  النّهضة  والثّورة هي  الثّورة  النّهضة هي  لراية 
ولو مؤّقتا عىل هالعنوان هذا عىل خاطر هم وبرشة ناس أخرين ال 

عندهم فيها ال يّد ال ساق...
خالصة القول وبخالف أنّهم كّل مّرة "يُبهرونا" بقدراتهم عىل 
وإثنني وثالثة وإستعدادهم  "الِكساء" مّرة  الُجّرة وتغيري  تضييع 
لتربير اليشء ونقيضه، بخالف هذا ما ظاهريل كان ينّجموا يفسخوا 
املايض وأّي إنسان يمتلك الحّد األدنى من اإليمان بالحقوق للنّاس 
إحرتام  القانون ويف  ينال جزاءه حسب  أّن كّل مذنب  يتمنّى  الكّل 
معايري القضاء العادل... ويّزينا من غناية "نتعّرضو للمحاكمات 

خاطرنا ديمقراطينّي"!

النهضة قّوهتا يف تضييع اجُلّرة

منير الفّلاح 

خزعبالت سياسية تونسية

راشد الغنويش فرحا بإبقائه يف حالة رساح بعد ساعات طوال من التحقيق يف قضية التسفري
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هناية حزينة تتكّرر...

بائع خرض بمدينة مرناق التابعة لوالية بن عروس يدعى 
محمد أمني الدريدي لم يتجاوز بعد 25 سنة أقدم يوم السبت 
البلدية  الرتاتيب  االنتحار شنقا بعد حجز فرقة  املايض عىل 
بالجهة امليزان الذي يستخدمه حسب تأكيد بعض الروايات 
من بينهم عمه. الرواية العائلية كشفت أن الضحية يعيش 
لتمكينه  ماديا  ساعدته  العائلة  وان  صعبة  مادية  ظروفا 
أن أعوان  الرواية ذاتها  لبيع الخرض. وتضيف  من "نصبة" 
الحادثة  سبق  الذي  االسبوع  امتداد  عىل  “عمدوا  الرتاتيب 
يستعمله  الذي  امليزان  وحجز  ضده  محارض  تحرير  اىل 
من  لالنتحار.  يبدو  ما  عىل  دفعه  ما  وهو  )البسكولة(" 
ان مصالحها  اىل  لها  الداخلية يف بالغ  جانبها أشارت وزارة 
املايض  السبت  يوم  صباح  من   11.00 الساعة  حوايل  تلقت 
شنقا  االنتحار  عىل  شخص  إقدام  مفادها  هاتفية  مكاملة 

بمنزله الكائن بحي الحدائق مرناڨ بن عروس.
تداوله عرب صفحات  تم  ملا  انه خالفا  الوزارة  واوضحت 
املعني  بإقدام  املحيطة  الظروف  حول  االجتماعي  التواصل 
خالل  من  االولية  األبحاث  بينت  وأسبابه  االنتحار  عىل 
يعيش  كان  املتويف  أن  الشهود  عىل  املحررة  السماعات 
خالفات عائلية حادة وبالتايل فإنه ال عالقة لحجز معداته 
باألسباب الحقيقية لالنتحار حسب ما تخفي سطور البالغ. 
يف  الدخول  ودون  واألمنية(  )العائلية  الروايتني  عن  وبعيدا 
التأكيد  يمكن  ذاك  أو  الطرف  هذا  لنرصة  االجتهاد  منطق 
اآلن وبأعىل صوت أن "املوت" يف تونس أو االنتحار برصيح 
الذين  أولئك  خاصة  أحد  أّي  سكينة  يوقظ  يعد  لم  العبارة 
عميت بصريتهم وماتت ضمائرهم. اليوم نمّر عىل الحادثة 
مرور الكرام تماما كما مررنا عىل حوادث سابقة ومشابهة 

ونكتفي برسد األحداث وعّد األموات بال أدنى شعور باأللم أو 
الندم ليبقى السؤال قائما: اىل أين تسري البالد بعد ان تشابه 

فيها وتساوى الوجود مع العدم؟.
حادثة  كانت  الخلف  اىل  قليلة  سنوات  وتحديدا  باألمس 
واإلطاحة  الحكم  نظام  بقلب  كفيلة  مشابهة  انتحار 
 23 دامت  شئت(  كما  )سّمها  امرباطورية   أو  بدكتاتورية 
لكي  يكفي  جوعا  أو  ظلما  االنتحار  كان  الحكم.  من  سنة 
األنظمة  أعتى  عرش  لهّز  ويكفي  تقعد  وال  الدنيا  تقوم 
وأشدها ثباتا وطغيانا. أّما اليوم فاألمر يبدو مختلفا تماما 
وكأن هذه السلوكات الغريبة عنّا تسّللت اىل ذواتنا وأصبحت 
والطوعي  اإلرادي  االستسالم  وهذا  عاداتنا.  من  لألسف 
املخيف تجاه املوت وتجاه األلم يكشف عن الحالة النفسية 
املنهارة التي وصل اليها الشعب يف السنوات األخرية وخاصة 
يف هذه األيّام الصعبة التي يشقى فيها البعض لتأمني رغيف 

خبز أو للفوز بحفنة سّكر.
هذه الحالة املرضية التي أصابت الشعب بكامل أطيافه 
بالظلم  فالشعور  يربّرها.  ما  لها  القول  جاز  إن  ومكوناته 
الحالة  هذه  ينتج  باإلحباط  املمزوج  وباليأس  والقهر 
االنهزامية ويربّر جنوح البعض اىل الهروب من الواقع والفرار 
من جحيم الدنيا. اليوم ال يختلف اثنان يف توصيف الوضعية 
الكارثية التي بلغتها البالد. حكومة منشغلة بأزمات مفتعلة 
آت ويف  مّما هو  األولويات وتخّوفات كبرية  باب  ليست من 
يزداد  والوضع  النفق  آخر  يف  انفراج  بوادر  تلوح  ال  األثناء 
سوءا يوما بعد يوم وال أحد يضع اصبعه عىل مكمن الداء... 

فقط مراهم ومسكنات ال تغني وال تسمن من جوع.
أكرب  شعورا  فينا  يوّلد  جميعا  ينتابنا  الذي  الشعور  هذا 

انفجار اجتماعي غري مسبوق قد  بالنقمة ويهّدد بحصول 
يأتي عىل األخرض واليابس. فكّل املؤرشات واألرقام تقريبا 
تؤّكد أن البالد تتمايل عىل حافة االنهيار ومحاوالت اإلنقاذ 
ندري  األفق. وال  رائحتها يف  بعد وال تفوح  تنطلق فعليا  لم 
لقمان  دار  أن  خاصة  األمور  عاقبة  ستكون  كيف  حقيقة 
عىل  مرّشعة  والنوافذ  فاألبواب  تتغرّي  ال  حالها  عىل  باقية 
يف  منهمك  ولقمان  بالنابل  الحابل  فيها  اختلط  مرصاعيها 

تأويل القوانني ورشح الدساتري.
اليوم جماعيا فالذي نحصده اآلن هو  العقاب  قد يكون 
نتاج ما زرعنا كل هذه السنوات لذلك ال حرج  يف االعرتاف 
ال  هذا  ولكن  املسؤوليات  جميعا  ونتقاسم  نتشارك  بأننا 
يعني أنا النظام الحايل ال يتحّمل القسط األكرب من املسؤولية 
الذي وضع حّدا  25 جويلية  إليه األوضاع. مسار  آلت  يف ما 
النتهازية وجشع وطمع منظومات متعاقبة عبّد هو اآلخر 
االنفالت  ومن  الفوىض  من  حالة  يف  البالد  لدخول  الطريق 
والتحديات  األزمات  إدارة  وسوء  الدولة  إدارة  سوء  بسبب 
التي واجهتها والنتيجة هي أننا اليوم عىل حافة "املجاعة" 

نجرّت مخزون األمس ونحتار يف توفري حاجات الغد.
االجتماعية  املطالب  فيها  ستتزامن  القادمة  الفرتة 
من  وهذا  املنتظرة  االنتخابية  االستحقاقات  مع  املتصاعدة 
مالئم  مناخ  تهيئة  ويف  العام  الجو  شحن  يف  يزيد  أن  شأنه 
هو  ما  عىل  الوضع  استمرار  أن  واألكيد  الشارع.  لتحريك 
عليه اآلن يكاد يكون شبه مستحيل. فرياح التغيري العاتية 
تستجمع قواها فإّما تغيري حقيقي يف السلوكات والسياسات 

وإما ثورة حقيقية ثانية قد ال تبقي لهم أثرا.

العربي الوسالتي
أخبار الموت باختالف أسبابه ومسبباته في تونس لم تعد تثير الفزع والهلع. هي اليوم فقط مجّرد عناوين سوداء في دفاتر هذا الوطن الحزين. فالهالكون  
يُقادون تباعا الى مصيرهم المحتوم بال حول وال قّوة... يتشابهون في النهايات فال يرأف بحالهم أحد... ال يلحقون قطار الحياة وال تتحقق على عتباتهم وعود 
البدايات. رائحة الفناء المنتشرة في كل مكان تختلف وتتمازج فيها األحزان ويتكّرر معها ككّل مّرة نفس العنوان. هلك غرقا يُطارد سراب الحياة في قوارب 

الموت البالية أو مات منتحرا هاربا من جبروت حّراس البناية الخالية. 

انتحار محمد أمين الدريدي مقهورا بعد تعرّضه للظلم :
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األمن  لقوات  الوطنية  للنقابة  الرسمي  املقر  اخالء  شكل 
بالقوة  العاصمة  وسط  بورقيبة  الحبيب  بشارع  الداخيل 
تعد  العملية  ألن  فقط  ليس  االثنني  امس  يوم  الحدث  العامة 
لسبب  مادية هائلة وال  امكانات  لها  ان  تبني  لنقابات  سابقة 
يف خضم  التي جاءت  امس  يوم  تطورات  يفرّس  قد  موضوعي 
توتر غري مسبوق بني وزارة الداخلية والنقابة وسبقها اصدار 
8 بطاقات ايداع بالسجن يف حق 8 نقابيني امنيني عىل خلفية 
احداث صفاقس.  معطيات حول " العقار" كشفت ان العملية 
ال تخرج عن سياق الرصاع بني النقابة والوزارة وانه لوال هذا 

الرصاع ملا تمكن صاحب العقار من اسرتجاعه اصال.
  2022 اعلنت وزارة الداخلية يوم امس االثنني 26 سبتمرب 
اخالء  عن  “فايسبوك”  بموقع  صفحتها  عىل  نرشته  بالغ  يف 
شقتني تستغلهما النقابة الوطنية لقوات االمن الداخيل  االول 
كمقّر رئييس لها والثاني لعضو بمكتبها التنفيذي مؤكدة انه 
ممثل  وبحضور  تنفيذ  عدل  مع  بالتنسيق  العملية  خالل  “تم 
النقابة فتح خزنة بالعقار والعثور عىل مبلغ مايل ُقّدر بحوايل 

600 ألف دينار”.
املبلغ  حجز  عىل  وردت  االخالء  عملية  استغربت  النقابة 
املذكور بالتأكيد عىل وجود محرض مدون من طرف عدل تنفيذ 
حول سحب املبلغ املذكور من حساب النقابة بالبنك مبينة عىل 
كان  املبلغ  ان  حمادة  شكري  باسمها  الرسمي  الناطق  لسان 
ولعائالت  العملة  اجور  ولخالص  النقابة  لتحركات  سيوجه 
املوقوفني ولخالص اتعاب هيئة الدفاع عنهم مشددا عىل انه تم 

سحب املبلغ تحسبا الي طارئ .
"إثر  املقر   إخالء  وراء  قضائيا  حكما  ان  حمادة  وأبرز  
انه  شمس  الذاعة  ترصيح  يف  معتربا  املبنى"  مالك  مع  خالف 
"لم يكن هناك داعيا الستعمال القوة العامة " مستندا يف ذلك 
اىل ان النقابة طلبت من "عدل التنفيذ متابعة املوضوع ملعاينة 
يكن  لم  انه  يبني  ذلك  ان  مضيفا  سميل"  حل  وبحث  التسليم 
هناك موجبات ملمارسات وزارة الداخلية متهما الوزير توفيق 
بخصوص  لتسويقها  أخرى  صورة  عن"  بالبحث  الدين  رشف 

النقابات".
فرتة"،  منذ  صادر  القضائي  "الحكم  بأن  حمادة  وأقر 
صادر  والحكم  املبنى  مالك  مع  قديمة  "قضية  انها  موضحا 
القوة  الستعمال  مربر  هناك  يكن  لم  انه  اىل  الفتا  باإلخالء" 

العامة باعتبار انه ال يوجد امتناع عىل تنفيذ الحكم".

قصة "العمارة"
لـ  العقار  مالك  محامية  التومي  نوال  االستاذة  كشفت 
"الشارع املغاربي" ان اطوار النزاع حول العقار تعود اىل سنة 
ان منوبها  تمكن من استصدار احكام قضائية  2011 مبينة 
ضد وزارة الداخلية التي قالت انها كانت قد "استأجرت شقتني 
بالعقار قبل ان يقتحم بعض اعضاء النقابة العمارة ويستولوا 
لم  العمارة  بان  االول والثاني ويواجهوا مالكها  الطابقني  عىل 

تعد عىل ملكه".
وابرزت التومي ان" بعض اعضاء النقابة ذكروا يف محارض 
سماعهم لدى حاكم التحقيق ان وزير الداخلية االسبق الحبيب 
الصيد وضع عىل ذمتهم شقتني بالعمارة منذ سنة 2011 الفتة 
النقابة الخالء  احكام قضائية ضد  اصدار   2013 يف  تم  انه  اىل 
العمارة واىل ان تنفيذ االحكام بقي مؤجال اىل حدود سنة 2018 

بما دفع عدل التنفيذ اىل تحرير محرض عجز عن اإلخالء".
وأضافت "صعوبة استعادة العمارة من النقابة االمنية لم 

وزارة  عىل  املتعاقبني  الوزراء  بمختلف  فاتصلنا  عزائمنا  تثبط 
القضاء  اىل  شكاية  تقديم  اىل  واتجهنا  جدوى  دون  الداخلية 
اىل  امنية  نقابة  من  تحولها  باعتبار  النقابة  بحل  للمطالبة 

عصابة امنية وباصدار احكام قضائية جديدة."
لالبتزاز  متتالية  لعمليات  عرضة  كنا  األثناء  "يف  وتابعت 
النقابيني  بعض  عىل  محسوبني  وسطاء  قبل  من  والتهديد 
فرفعنا شكاية اىل وزارة الداخلية ضمناها فحوى االبتزاز املايل 

الذي نواجهه".
كبرية  مالية  مبالغ  يطلبون  كانوا  البداية  "يف  وقالت: 
يقرتحون  اصبحوا  ثم  النقابة  اعضاء  من  عدد  عىل  لتوزيعها 
مبلغا ماليا معينا لكل عضو لكننا رفضنا االستجابة ملحاوالت 

االبتزاز التي كانت يف مجملها تفوق القيمة املالية للعمارة".
ولفتت املحامية اىل ان طول مدة استيالء النقابيني االمنيني 
القانونية  الوسائل  تنويع  اىل  الدفاع  بفريق  دفع  العمارة  عىل 
اىل  اشهاد  عدل  صحبة  توجهوا  انهم  ذاكرة  العقار  السرتجاع 
هذا  يف  القانونية  صفتهم  عن  الستفسارهم  النقابة  اعضاء 
النقابيني  وان  معاينة  محرض  يف  ذلك  الثبات  النقابي  الهيكل 
2011 وانهم لن  العمارة منذ سنة  بانهم موجودون يف  اجابوا 

يُفلحوا يف اخراجهم منها.
عدل  مع  الحارضين  بني  من  كنت  اليوم  ذلك  "يف  وتابعت 
االشهاد فتعرضت اىل االعتداء بالعنف والسب. وحني توجهنا اىل 
احد مراكز االمن لتقديم شكاية بالنقابيني االمنيني تعرضنا اىل 
سخرية عدد من االمنيني من رفع شكاية ولم تشهد الشكاية 

أي تقدم يذكر.
وعديد  قضائية  شكايات   7 تقديم  تم  انه  ابرزت  االستاذة 
الشكايات بالنقابة االمنية اىل رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية 
مفرّسة تحرك الوزارة يوم امس االثنني الخالء العمارة بانتهاء 
االمنية وبخشية بعض  للنقابات  املتوفرة  السياسية  الحصانة 

الوزراء من سطوة النقابات وتنفذها.
وواصلت املحامية "الغريب يف االمر ان صاحب العمارة كان 
بورقيبة  الحبيب  بشارع  الكائن  عمارته  مقر  امام  يوميا  يمر 
حتى  او  دخولها  من  يتمكن  ان  دون  الداخلية  وزارة  قرب 

االقرتاب منها.

وذكرت التومي انه ال اساس من الصحة يف ما جاء عىل لسان 
ان  اىل  للقانون مشرية  امتثلت  النقابة  ان  شكري حمادة  من 
العمارة  القضائي باخالء  الحكم  اعضاءها تعمدوا بعد صدور 
املعهد  موافقة  دون  العمارة  واجهة  ترميم  بأشغال  القيام 
الوطني للرتاث وبلدية تونس باعتبارها معلما تاريخيا واىل ان 
املعهد والبلدية اعتذرا عن التدخل يف امللف مكتفيني بالقول "ما 

نقدروا نعملوا حتى يشء ألن النقابة األمنية تعمل ايل تحب."
بحجة  العمارة  مغادرة  تنوي  تكن  لم  النقابة  ان  وبيّنت 
250 ألف دينار عىل  أنها أنفقت يف شهر جويلية املايض قرابة 

تجديدها وترميمها.
املحامية قالت ان مالك العمارة حاول جاهدا إقناع أعضاء 
النقابة بإخالء العقار وانه اقرتح عليهم يف احدى املرات تمكينهم 
من شقة أخرى مع تجهيزها  وعدم دفع معلوم الكراء مقابل 

تركها مشددة عىل تعنتهم يف االستيالء عىل ملك الغري.
النقابة األمنية احتلت العمارة دون أن تدفع  ولفتت اىل أن 
قضية  رفع  إىل  صاحبها  دفع  ذلك  أن  ذاكرة  الكراء  معاليم 
انه تم طرد  إىل  الحاصل مشرية  لتقدير الرضر  وتكليف خرباء 

الخرباء ومنعهم من اداء واجبهم القانوني.
طال  انتصار  العقار  إخالء  عملية  ان  املحامية  واعتربت 
النقابة  قبل  من  اقرتافه  تم  ما  كل  يكون  أن  راجية  انتظاره 
األمنية مجرد قوس تم إغالقه إىل األبد محذرة من أية محاولة 

جديدة من أعضاء النقابة لالستيالء عليها مجددا.
من  سنوات  عرشة  بعد  قّرر  العمارة  مالك  أن  إىل  وأشارت 
حكم  تنفيذ  تعطيل  واثر  األمنية  النقابة  مع  القضائي  النزاع 
يتم  ال  حتى  استعادتها  بعد  العمارة  هدم  لسنوات،  قضائي 

االستيالء عليها مرة أخرى.
 التفاصيل التي قدمتها محامية صاحب العقار اغرب من 
يف  والنفوذ  السياسية  الحصانة  حولت  كيف  وتكشف   الخيال 
امنيني  نقابيني  انفسهم  يقدمون  ممن  عددا  الداخلية  وزارة 
وزير  وال  حكومة  رئيس  ال  القانون  عن  مارقة  مجموعة  اىل 
القانون  اىل حجمهم وتطبيق  اعادتهم  وال قضاء قادرون عىل 

عليهم.

إخالء مقر وحجز 600 الف دينار يكشفان االخطر :

تفاصيل أغرب من اخليال تكشفها
حمامية صاحب " عامرة النقابة"

منى المساكني

شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات األمن الداخيل
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الشخصيات  من  عدد  ضد   األبحاث  فتحت 
يف    املشهد   قريب  وقت  حتى  تتصدر  كانت  التي 
وخيانة  مصالح  وتضارب  أموال  تبييض  قضايا 
ومعنوي  مادي  وعنف  إرهابية  وقضايا  األمانة 
خلت  سنوات  منذ  مرفوعة  القضايا  تلك  وكانت 
لكن الحصانة  الربملانية والسياسية والقضائية 
وفتحت   . اتمامها  دون  حالت   والدبلوماسية 
وصفت  قضايا   5 االقل  عىل  جويلية   25 منذ 
بالكربى االوىل قضية جمعية نماء تونس والتي 
بلعيد  شكري  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  تقول 
انها تخفي وراءها ما أسمته  الرباهمي  ومحمد 
بـ" الجهاز الرسي املايل للغنويش" وذكرت فيها 
والقيادي  الغنويش  عائلتي  من  افرادا  مرة  الول 
السابق بالنهضة حمادي الجبايل وايضا قضية " 
انستالينغو" وما تخفي من ارسار حول شبهات 

التخابر.
واعادت التحقيقات يف ما بات يسمى " ملف 
مدى  حول  تساؤالت  التوتر"   بؤر  اىل  التسفري 
ارتباط القضية بـ "املحاسبة" التي كانت ضمن 
وعود رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم تفعيله 

الفصل 80 من دستور 2014. 

االرهاب والتخابر 

بؤر  اىل  التسفري  قضية  يف  األبحاث  شملت   
القطب  اصدر  عليا  أمنية  إطارات  عدة  التوتر 
القضائي يف شانهم بطاقات ايداع بالسجن عىل 
محرز  املختصة  للمصالح  السابق  املدير  غرار 
بمطار  الطائرات  حماية  فرقة  ورئيس  الزواري 

اعوان  10 من  واكثر من  تونس قرطاج سابقا  
االمن. كما شملت التحقيقات سياسيني ابرزهم 
رئيس حركة النهضة راشد الغنويش ونائبه عىل 
نور  االسبق  الدينية  الشؤون  ووزير  العريض 
الدين الخادمي باالضافة اىل ايمة ورجال أعمال 

عىل غرار محمد فريخة .
 800 من  اكثر  امللف  يف  التحقيقات  وتشمل   
شخصية ) 817 تحديدا ( ويقول املحامي سمري 
املعنيني  بني  من  ان  املغاربي"  لـ"الشارع  ديلو 
يكون  ان  نافيا  سوريا  يف  توفوا  من  بالتحقيق 
قايض  امام  للمثول  املدعوة  الشخصيات  ضمن 
ان  املنتظر  ومن    . القضية  هذه  يف  التحقيق 
من  سياسيني  عدة  اىل  التحقيق  قايض  يستمع 
النهضة ومن حزب املؤتمر من اجل الجمهورية 

ومسؤولني آخرين. 
ومثل عدد آخر من النواب أمام أنظار القطب 
تتعلق  وملفات  تهم  خلفية  عىل  املايل  القضائي 
نظرت  ،اذ   املصالح  وتضارب  األموال  بتبييض 
دائرة االتهام بالقطب القضائي واملايل بالعاصمة  
نقل  عقود  بإبرام  يتعلق  فساد  قضية   ملف  يف 
السابق  النائب  فيها  األبحاث  شملت  الفسفاط 
تونس  تحيا  حزب  عن  الشعب  نواب  بمجلس 
96 من  الفصل  تهم  له  ُوجهت  الذي  لطفي عيل 
املجلة الجزائية التى  تتمثل يف مخالفة اإلجراءات 
القانونية، بغاية تحقيق منفعة وإلحاق الرضر 
 10 إىل  املشاركة  تهمُة  ُوجهت  فيما  باإلدارة، 
ثالثة  شأنه  يف  صدرت  كما  أخرين.  أشخاص 
مناشري تفتيش لفائدة الفرقة املركزية ملكافحة 
الوطني  للحرس  واملالية  اإلقتصادية  الجرائم 

واستعمال  ومسك  التدليس  أجل  من  بالعوينة 
األموال  وتبييض  وإداري  مايل  وفساد  مدّلس 
واإلثراء غري املرشوع وتضارب املصالح اىل جانب 
وهي  االموال  بغسل  املتعلقة  القضايا  احدى 

مرفوعة عليه منذ 2019.
يف  املختصة  الجنائية  الدائرة  تعهدت  كما 
ملف  يف  بالنظر  املايل  الفساد  قضايا  يف  النظر 
عدة  فيها  األبحاث  شملت  مايل  فساد  قضية 
وزراء سابقني بتهمة  التالعب بالصفقات واملال 

العمومي . 
كما سيمثل امام  الدائرة الجناحية السادسة 
باملحكمة االبتدائية بتونس رئيس ائتالف الكرامة 
والنائب السابق سيف الدين مخلوف يف القضية  
الجمهورية  وكيل  عليه  رفعها  بشكاية  املتعلقة 
بوزيد  بسيدي  االبتدائية  باملحكمة  السابق 
الشبكات  عرب  للغري  واإلساءة  الثلب   اجل   من 
قانونية  غري  أمور  ونسبة  لإلتصال  العمومية 
سنوات   3 من  اكثر  اىل  وتعود  عمومي.  ملوظف 
ومنطلقها ما يسمى بـ»محتشد الرقاب بسيدي 

بوزيد« .
اما قضية جمعية" نماء تونس " ، فقد اثارت 
حركة  يف  السابق  للقيادي  املرسبة  االعرتافات 
لدى  فيها  تحول  نقطة  الدعداع  عادل  النهضة 
الوثيقة املرسبة تضمنت معطيات  العام .  الراي 
محيط   من  املقربني  احد  مصدرها  خطرية 
الغنويش . وال يعرف حتى اليوم ان كان الدعداع 
الهروب  من  فعال  تمكن  انه  ام  ايقاف  حالة  يف 

مثلما تم تداول ذلك .
وكانت "الشارع املغاربي" قد خّصصت ملفا 

رسمية  معطيات  كشفت  فقد  القضية،  حول 
متقاطعة ان الجمعية التي يُتّهم بعض أعضائها 
األموال  وبتبييض  مشبوهة  تمويالت  بتلقي 
وتمويل اإلرهاب تخفي اخطبوطا متعدد االذرع 
ومرتامي األطراف. اخطبوط يضم عددا غري متناه 
وحتى  ودعوية  خريية  ومنظمات  جمعيات  من 
أو  التنفيذي  باملكتب  أعضاء  أسسها  تكفريية 
باملكاتب الجهوية لحركة النهضة أو مستشارين 
ومجمعات  برشكات  وترتبط  الغنويش  لراشد 
اقتصادية كربى وبمؤسسات إعالمية قريبة من 
النهضة..  ومن بني املتهمني ابنة الجبايل وصهره 
والغنويش وصهره رفيق عبد السالم وابنه معاذ 

وهما خارج ارض الوطن.
اما قضية "انستالينغو" وهو اسم الرشكة " 
الرقمي"   املحتوى واالتصال  املختصة يف صناعة 
لوالية  التابعة  الكربى  القلعة  معتمدية  ومقرها 
تساخري  اثر  فيها  األبحاث  انطلقت  فقد  سوسة 
املركزي  للبنك  التابعة  املالية  التحاليل  لجنة 
بخصوص شبهة غسل أموال . وتم منذ انطالق 
الناطق  غرار  عىل  بأمنيني  االحتفاظ  االبحاث 
عيل  محمد  الداخلية  باسم  السابق  الرسمي 
مديرين   3 من  اكثر  مع  التحقيق  وتم  العروي 

عامني سابقني بنفس الوزارة .
بحث  بفتح  آنذاك  العمومية  النيابة  وأذنت 
تحقيقي ضد 27 متهما  من بينهم  رئيس حزب 
حركة النهضة راشد الغنويش  وصهره رفيق عبد 
السالم وابنته و آخرون بحالة فرار وأجانب وذلك 
"من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسل األموال يف 
التي خولتها  التسهيالت  وباستغالل  إطار وفاق 

األحكام تصل إلى االعدام والسجن مدى الحياة :

سياسيون وأفراد من عائالهتم ورجال أعامل
أمام القضاء بتهم فساد مايل وتبييض أموال

وإرهاب وشيكات بال رصيد

تعهد القضاء العدلي وقضاة القطب القضائي لمكافحة االرهاب وقضاة القطب القضائي المالي بعديد الملفات حول شبهات فساد مالي واداري وملفات 
تتعلق باالرهاب شملت عددا من النواب السابقين وسياسيين ورجال اعمال يعتبرها البعض " تصفية حسابات سياسية" فيما يرى اخرون انها تندرج في إطار 

عملية محاسبة تعطلت بسبب " قضاء كان تخحت قبضة المنظومة" وانطلقت مع بداية مسار 25 جويلية.

ياسين بيوض

عادل الدعداعراشد الخياريعيل العريضراشد الغنويش
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خصائص الوظيف والنشاط املهني واالجتماعي 
الدولة وحمل  تبديل هيئة  به  املقصود  واالعتداء 
وإثارة  بعضا  بعضهم  مواجهة  عىل  السكان 
الهرج والقتل والسلب بالرتاب التونيس وارتكاب 
أمر موحش ضد رئيس الدولة واإلعتداء عىل أمن 
الدولة الخارجي وذلك بمحاولة املس من سالمة 
الرتاب التونيس حسب القانون املتعلق بمكافحة 
اإلرهاب ومنع غسل األموال طبق أحكام الفصول 
والفصل  الجزائية،  املجلة  من  و72  و67   61
املتعلق   2015 لسنة   26 عدد  القانون  من   94
األموال". وتصل  اإلرهاب ومنع غسل  بمكافحة 
العقوبات يف هذه التهم اىل االعدام والسجن مدى 

الحياة .

رجال اعمال شملهم البحث 
في قضايا ارهابية 

القضائي  بالقطب  التحقيق  قايض  اذن 
ملكافحة االرهاب باصدار بطاقة  ايداع بالسجن 
يف  رجل االعمال فتحي دمق عىل خلفية اتهامه 
بالتخطيط منذ 2012 للقيام باغتياالت. كما تم 
اصدار بطاقة ايداع بالسجن أيضا يف حق شفيق 
وضع  بتهمة  تتعلق  ارهابية  قضية  يف  جراية 

النفس تحت امرة جيش أجنبي .
 4 بـ  بتونس  االبتدائية  املحكمة  قضت  كما 
سنوات سجنا مع النفاذ العاجل  يف حق الرئيس 
بأمن  "املس  بتهمة  املرزوقي  املنصف  السابق 
دبلومايس"  "رضر  وبإلحاق  الخارج"  يف  الدولة 

بها وذلك عىل خلفية  تظاهرة نظمت يف باريس 
إىل  الفرنسية  الحكومة  املرزوقي  خاللها  دعا 
"عدم تقديم أي دعم" لسعيّد قائال إنه "تآمر عىل  

الثورة ويسعى إللغاء الدستور".
العسكرية  املحكمة  رفضت  جانبها  من 
بتونس االفراج عن النائب املجمد راشد الخياري 
والجيش  الجمهورية  لرئيس  باالساءة  املتهم 

وحددت موعد 13 اكتوبر ملحاكمته.

قضايا ثلب وشتم 

حدد  قايض التحقيق باملحكمة االبتدائية ببن 
عروس موعد جلسة ليوم 11 اكتوبر الستنطاق 
الشوايش  غازي  الديمقراطي  التيار  عام  أمني 
وذلك يف القضية التى رفعتها عليه وزيرة العدل 
ليىل جفال طبقا ملقتضيات الفصل 23 من مجلة 
اذاعي  برنامج  يف  وحديثه  الجزائية  اإلجراءات 
حول استقالة رئيسة الحكومة نجالء بودن من 

منصبها.
واستمع قايض التحقيق باملحكمة االبتدائية 
بتونس مؤخرا  ألقوال  مريم بن نور بخصوص 
عىل   2021 منذ  رفعتها  قد  كانت  التى  القضية 
اتهمتها  موىس  عبري  الحر  الدستوري  رئيسة 
ووصفها  عليها  واالفرتاء  عرضها  بهتك  فيها 
باالرهابية. وقد قدمت الشاكية مؤيدات لقايض 
ومقاطع  صوتية  تسجيالت  يف  تتمثل  التحقيق 
فيديو توثق " تهجم عبري موىس عليها يف مجلس 
معتربة   " وشتمها  وسبها  املحل  الشعب  نواب 
تمسكت  وقد  واالرهابني".  اإلرهاب  "تدعم  انها 

ثقتها  عن  معربة  موىس  عبري  بتتبع  الشاكية 
املطلقة يف القضاء النصافها.

بخصوص  كمتهمة  موىس  عبري  سماع  وتم 
القضية مرفوقة باكثر من 10 محامني .

مركونة  كانت  التي  القضايا  كم  ورغم 
فان  جويلية،   25 مسار  بداية  مع  وفتحت 
مراقبني يستنكرون عمل القضاء يف اتجاه واحد 
بهم  املشتكى  فيها  يكون  قضية  اية  فتح  وعدم 
من النافذين الجدد. وخالل العام ونيف من فرتة 
بكبار  القضايا  عديد  رفعت  االستثنائية  التدابري 
ابرزهم  الجديد  الحكم  منظومة  يف  املسؤولني 
املالية  الداخلية ووزيرة  الحكومة ووزير  رئيسة 

ووزيرة العدل لكن دون ان تشهد اية تطورات.
ومثل سياسيون يف قضيا شيك بال رصيد عىل 
غرار امني عام حركة الشعب زهري املغزاوي الذي 
قدم ما يفيد خالص شيك قيمته 300 الف دينار 
للنادي  السابق  بالرئيس  تعلقت  قضية  و14 
الرئاسية  االفريقي واملرشح السابق لالنتخابات 
قام  انه  محاميه  اعلن  الذي  الرياحي  سليم 
لراشد  بالنسبة  سيان  واالمر  وضعيته  بتسوية 
بخالص  يفيد  ما  جهته  من  قدم  الذي  الخياري 
شيك بال رصيد. اما النائب السابق غازي القروي 
فهو يف حالة فرار ومحكوم عليه باكثر من 120 
سنة سجنا مع النفاذ العاجل يف قضايا شيكات 

بال رصيد. 
وقبع عدد من السياسيني والوزراء السابقني 
والقيادي  السابق  الوزير  غرار  عىل  بالسجن 
بحزب تحيا تونس مهدي بن غربية ووزير البيئة 
شكري  تونس  تحيا  حزب  يف  والقيادي  سابقا 

بن حسني الذي دخل منذ شهر يف ارضاب جوع 
شهر  منذ  ايقاف  حالة  يف  ابقائه  عىل  احتجاجا 
الفالحة  وزير  ايقاف  تم  كما   .2021 نوفمرب 
أيضا  وتم  عنه  االفراج  ثم  الطيب  سمري  االسبق 
ايقاف القيادي االمني املثري للجدل لزهر لونقو. 
وتم نهاية شهر ديسمرب 2021 ايقاف مستشار 
شبهات  قضية  يف  الجمهورية  برئاسة  سابق 
قطر  جمعية  بمساعدات  وتالعب  اختالس 
من  عددا  االبحاث  فيها  شملت  والتي  الخريية 

الشخصيات.

رمزية 

كرس  جويلية   25 مسار  ان  البعض  يرى 
قاعدة " االفالت من العقاب" ورفع الحصانة عن 
كبار املسؤولني السياسيني ممن كانوا يعتربون 
إليهم  توجه  وال  اوىل  درجة  مواطنني  انفسهم 
القضاء وان رمزية مواجهة  امام  املثول  دعوات 
القضاء بالنسبة لهم تبقى تطورا مهما محفوفا 
ان  املحاسبة  من  واإلفالت  التبييض  بمخاطر 

اختلط السيايس بالقضائي .
القادمة فتح ملفات  القليلة  االيام  قد تشهد 
غادر  الذي  الشاهد  يوسف  حكم   بفرتة  تتعلق 
فرنسا  بني  ويتواجد  اشهر  منذ  الوطن   ارض 
والواليات املتحدة االمريكية وبعدد ممن كانوا من 
املقربني منه والذين هم اما يف حالة فرار او من 
املوقوفني ام يف حالة تقديم يف عدد من القضايا. 

شفيق جرايةمهدي بن غربية شكري بن حسني

صورة تتحّدث

نور الدين الخادمي 
يعلن مغادرته البالد 

نحو قطر بصورة 
من الطائرة مرفوقة 

بتعليق مقتضب: 
"الحمد لله"... 

السؤال: هل سيعود 
الخادمي لمواصلة 

التحقيقات في ملف 
التسفير الى بؤر 

التوتر المقررة ليوم 18 
نوفمبر 2022 ؟
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أتى املرسوم الرئايس املنقح لقانون االنتخابات بتقسيم 
جديد للدوائر االنتخابية بضم اكثر من معتمدية او جهة 
يف دائرة انتخابية واحدة بدعوى تقليص عدد نواب الربملان 
من 217 اىل 161 دون اعتماد معايري واضحة ودقيقة ويف 
من  آالف  بضعة  تضم  دوائر  بني  كبري  لتفاوت  تكريس 

الناخبني واخرى تشمل عرشات االالف.

معاقبة ناخبين؟

التقسيم  بني  قارنت  املغاربي"  "الشارع  أسبوعية 
الجديد للدوائر ونتائج الدور االول من االنتخابات الرئاسية 
لسنة 2019 املنشورة بموقع هيئة االنتخابات فخلصت اىل 
ان سعيد جّمع اغلب الدوائر التي لم تشهد تصويتا مكثفا 
له يف دوائر منفصلة بما يعني انه سعى اىل التقليص من 

عدد ممثليها يف الربملان املقبل.
عىل سبيل املثال اخترص املرسوم الجديد والية قفصة 
يف 4 دوائر انتخابية ليرتاجع عدد ممثيلها بالربملان من 7 
نواب يف اخر دورة نيابية اىل 4 فقط حسب التنقيح الجديد 
املكونة  االوىل  االنتخابية  الدائرة  اما  االنتخابات.  لقانون 
وزانوش  والقرص  عيش  وسيدي  الشمالية  قفصة  من 

فيها  يحظ  لم  سعيد  ان  االنتخابات  هيئة  ارقام  فتؤكد 
2019. يف قفصة الشمالية  بتصويت كبري خالل رئاسية 
صوتا   2789 مجموع  من  صوتا   139 عىل  سعيد  حصل 
بينما اتى املرشح السابق الصايف سعيد يف املركز االول بـ 
1096 صوتا وحصل سعيد عىل 129 صوتا فقط بسيدي 
عيش من مجموع 3159 صوتا مقابل 1368 صوتا للصايف 
ب990  سعيد  واكتفى  االول.  املركز  يف  اتى  الذي  سعيد 
صوتا يف دائرة القرص التي بلغ عدد املصوتني فيها 12343 
فيما تقدم عليه كل من الصايف سعيد وعبد الفتاح مورو. 
دائرة زانوش بدورها لم تشهد تصويتا كثيفا لسعيد الذي 
158 صوتا فقط مقابل تقدم كل من الصايف  حصل عىل 
سعيد بـ 1905 أصوات وعبد الفتاح مورو بـ 340 صوتا 

ونبيل القروي بـ 240 صوتا.
وسيدي  العرايس  ام  دائرة  يف  مني  ان  لسعيد  وسبق 
انتخابية الفتة  بهزائم  واملظيلة  واملتلوي  والرديف  بوبكر 
يف الدور االول من رئاسية 2019 مكتفيا بـ 508 أصوات 
)املركز الخامس بعد الصايف سعيد ونبيل القروي ويوسف 
الشاهد وعبد الفتاح مورو( من مجموع 9517 صوتا يف 
الصايف  بعد  الخامس  )املركز  39  صوتا  وبـ  العرايس  ام 
القروي  ونبيل  الشاهد  ويوسف  القروي  ونبيل  سعيد 

بسيدي  صوتا   1297 مجموع  من  مورو(  الفتاح  وعبد 
بوبكر وبـ 1636 صوتا )املركز الثالث بعد الصايف سعيد 
الرديف  8598 صوتا يف  الفتاح مرور( من مجموع  وعبد 
 13440 مجموع  من  الثالث(  املركز   ( صوتا  وبـ1411 
صوتا يف املتلوي وبـ 312 صوتا فقط من مجموع 5308 

اصوات يف املظيلة.
ويف والية تطاوين تراجع عدد النواب من 4 اىل 3 فقط 
 2019 رئاسية  االول يف  الدور  نتائج  ان  املفارقات  . ومن 
دوائرها  مختلف  يف  لسعيد  ضعيف  تصويت  عن  كشفت 
دوائر  يف  الرابعة  املرتبة  سعيد  احتل  فقد  االنتخابية. 
وبني  ورمادة  الجنوبية  وتطاوين  الشمالية  تطاوين 
األحمر  البرئ  يف  الثانية  واملرتتبة  والصمار وذهيبة  مهرية 
واملرتبة الثالثة يف غمراسن. وجاء التقسيم الجديد للدوائر 
انتخابية  دوائر  ثالث  يف  املناطق  هذه  ليجّمع  االنتخابية 

فقط.
قبيل  مثل  أخرى  لواليات  بالنسبة  سيان  واألمر 

والقريوان .
لـ  ترصيح  يف  اكد  املليكي  حاتم  السيايس  الناشط 
بدا عبثيا  للدوائر  الجديد  التقسيم  أن  املغاربي"  "الشارع 
مبدأ  يعتمد  "لم  انه  اىل  وغري خاضع الي منطق" مشريا 

في التقسيم الجديد للدوائر االنتخابية:

هل عوقبت املناطق التي لـم تصّوت لسعّيد؟
• ضرب مبادىء الشفافية والمساواة

وتكافؤ الفرص وتشريع لبرلمان ضعيف ومشتت

محمد الجاللي
بعد مرور أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما لتنقيح القانون االنتخابي ال يزال الجدل قائما بخصوص خطورته على مبادئ 

الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فضال عن دوره في تشكيل برلمان ضعيف ومشتت يقتصر على أصحاب النفوذ.
المرسوم يكرس من خالل التقسيم الجديد للدوائر االنتخابية تفاوتا كبيرا بين الجهات ويعتبر أشبه بعقاب سياسي لجهات لم يسبق لها التصويت بكثافة 

لسعيد في الدور االول من االنتخابية الرئاسية لسنة 2019 بتجميعها في دائرة واحدة عوض افراد كل جهة بدائرة انتخابية النتخاب من يمثلها في البرلمان.
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املساواة بني الجهات".

عىل  تدوينة  من  اكثر  مؤخرا  نرش  قد   املليكي  وكان   
اسماه  ما  وجود  اىل  الفتا  "فايسبوك"  بموقع  صفحته 
واستشهد  االنتخابية.  الدوائر  تقسيم  يف  بـ"عبث" 
بتقسيم دوائر والية قبيل مبينا ان عدد سكان دائرة قبيل 
دوز  دائرة  سكان  عدد  وان   90166 يبلغ  األحد  وسوق 
يبلغ 47182 وان دائرة الفوار ورجيم معتوق تعد بدورها 
الدوائر  هذه  من  دائرة  كل  ان  اىل  مشريا  ساكنا   19613

ممثلة بمقعد واحد يف الربملان املنتظر.
وكتب املليكي يف تدوينة ثانية "اذا اعتربنا انه ال وجود 
عىل  كان  االنتخابية  الدوائر  لتقسيم  سياسية  لخلفية 

املرشع عىل األقل ان يحرتم مبدأ املساواة بني املواطنني."
انتخابية  دائرة   13 من  املكونة  تونس  والية  ان  وبنّي 
اللتني  واملرىس  قرطاج  دائرة  املثال  سبيل  عىل  تتضمن 
 45 تعد  التي  الوادي  ألف ساكن ودائرة حلق   117 تعدان 
الف نسمة ودائرة السيجومي وحي الزهور اللتني تعدان 
74 الف ساكن مشددا عىل أن سعيد لم يأخذ بعني االعتبار 
عدد  توزيع  عند  دائرة  كل  سكان  عدد  يف  الجيل  التفاوت 

النواب املمثلني لها. 

ضرب المكتسبات

املنقح  املرسوم  يف  قراءة  "مراقبون"  شبكة  نرشت 
البناء  فكرة  يكرس  "انه  اىل  الفتة  االنتخابي  للقانون 

القاعدي ويرضب املكتسبات ويضيق عىل الرتشحات".
الشبكة اعتربت أن "التنقيح شمل عدة مخاطر ماسة 
املرتشحني  بني  بالعدالة  أساسا  تتعلق  جوهرية  بمبادئ 
ومبدأ تكافؤ الفرص وصحة التمثيل االنتخابي"، مالحظة 
ونزيهة  شفافة  انتخابات  ضمان  يف  يساهم  "ال  ذلك  ان 
وعادلة" وان "التنقيحات املدخلة عىل القانون االنتخابي 
العنارص  مختلف  تمس  خطرية  جذرية  تغيريات  هي 

املتعلقة باملسار االنتخابي".
االنتخابية  الدوائر  تقسيم  ان  "مراقبون"  وأبرزت 
يطرح تساؤال حول طبيعة املعايري املعتمدة مشددة عىل 
انه يكرس بصفة جلية عدم التوازن بني الدوائر االنتخابية 

والتفاوت الكبري بينها من حيث عدد السكان.
 "مراقبون" استشهدت بمثال تقسيم الدوائر يف والية 
ملعتمدية  مقعد  تخصيص  "تم  انه  مالحظة  صفاقس 
ألف ساكن حسب احصائيات   15 التي تعد حوايل  قرقنة 
تخصيص  مقابل   2014 لسنة  لإلحصاء  الوطني  املعهد 
مقعد لصفاقس الجنوبية التي يتجاوز عدد سكانها 120 

الفا".
يساوي  قرقنة  يف  ناخب  صوت  أن  الشبكة  وبينت   
سبع مرات صوت ناخب بصفاقس الجنوبية، وان األمثلة 
عديدة بالنسبة لدوائر انتخابية بالداخل وبالخارج مؤكدة 

عىل ان يف ذلك رضبا ملبدأ العدالة التمثيلية.
الجديد  الدوائر  تقسيم  ان  "مراقبون"  قراءة  يف  وجاء 
سيؤدي اىل تشكيل برملان متشتت ال تجمع بني نوابه رؤى 
النائب اىل  انتماء  سياسية وبرامج مشرتكة وانه سيعزز 
جهته ومعتمديته ال اىل كامل الوطن، انتخابا وأداء برملانيا.

ابرزت  الربملانية  لالنتخابات  الرتشح  رشوط  وعن 
ناحية وجاهتها  إشكاالت جدية من  انها تطرح  الشبكة 
واملعايري  االنسان  حقوق  ومبادى  للدستور  ومطابقتها 
ذوي  حرمان  يف  ان  معتربة  باالنتخابات  املتعلقة  الدولية 
االنتخابية  الدوائر  يف  الرتشح  من  املزدوجة  الجنسية 
أهم  احد  ممارسة  من  واسعة  لفئات  اقصاء  بالداخل 
املرتشح  حصول  فرض  وان  والسياسية  املدنية  حقوقها 
عىل تزكية 400 ناخب مسجل يف نفس الدائرة االنتخابية 
التزكيات  يف  التناصف  اشرتاط  يف  وأن  مجحف  رشط 
الشباب   من   25% طرف  من  املرتشح  تزكية  ووجوبية 
ترشح  تبجيل  مقابل  الرتشح  حق  من  وحّدا  تعجيزا 

أصحاب الجاه واألموال والنفوذ.

غياب تمثيلية المرأة
والشباب

منظمة "بوصلة" اكدت من جهتها ان قيس سعيد اصدر 
تجاهل  وانه  وانفرادية  احادية  بطريقة  التنقيح  مرسوم 
االنتخابية  العملية  يف  االنتخابات  لهيئة  املحوري  الدور 
بارسال مرشوع املرسوم اليها سويعات فقط قبل صدوره.

الرسمية  صفحتها  عىل  نرشته  تقرير  يف  واعتربت 
عىل  االقرتاع  نظام  من  التحّول  يف  ان  فايسبوك  بموقع 
جوهريا  تغيريا  األفراد  عىل  االقرتاع  نظام  اىل  القائمات 
خطريا عىل املكاسب التي قالت انه تّمت مراكمتها بإعتبار 
أنه لن يضمن تمثيليّة متوازنة لفئات كاملرأة والشباب، بعد 
القائمات  يف  الشباب  وتمثيل  التناصف  مبدأي  عن  التخيلّ 
االنتماء  أساس  عىل  االنتخاب  سيغذي  انه  عىل  مشددة 
القبيل واألرسي الذي ال يقوم عىل أسس الربامج وانما عىل 

أساس الرابط العرقي.
مشاركة  مسألة  يف  هام  تناقض  وجود  اىل  ولفتت 
ان  اىل  مشرية  االنتخابات  يف  املزدوجة  الجنسيّة  اصحاب 
الرتشح  الوطن  تراب  خارج  يسكن  لناخب  يتيح  املرسوم 
لعضوية باملجلس الترشيعي وهو حامل لجنسيّتني واىل انه 
عضوا  يكون  أن  الناخب  لنفس  يسمح  ال  الوقت  نفس  يف 
بنفس املجلس ان كان ساكنا داخل تونس مشددة عىل ان 
الجديد  الدستور  من   23 للفصل  رصيحة  مخالفة  ذلك  يف 

املتعّلق باملساواة بني التونسيّات والتونسينّي يف الحقوق.
االنتخابية  للدوائر  الجديد  التقسيم  وصفت  "بوصلة" 
وقواعد  ضوابط  عىل  يرتكز  لم  انه  مالحظة  باالعتباطي 
علميّة لتحديد الدوائر االنتخابيّة وأنه لم يأخذ بعني االعتبار 

التمثيل الديمغرايف. 
قائمات  حسب  مثال  "نجد  املنظمة  تقرير  يف  وجاء 
الناخبني األولية، بتاريخ 15 جوان 2022 بالداخل والخارج، 
املنشورة بموقع هيئة االنتخابات، أن دائرة الكباريّة ذات 
النيابي  املجلس  يف  مقعد  عىل  ستتحّصل  ناخبني   52207
متساوية مع دائرة قرقنة التي ستتحّصل أيضا عىل مقعد 
عدد  ربع  أي   13404 هو  بها  الناخبني  عدد  أن  حني  يف 

الناخبني يف دائرة الكبّاريّة."
التي  النواب  من  الوكالة  أن يف سحب  بوصلة  واعتربت 

تضمنها املرسوم الرئايس 
الجديد  االنتخابي  القانون  ان  اىل  مشرية  للنّواب  ابتزاز 
مّكن الناخبني من آليّة سحب الوكالة من النّائب يف دائرته 
تقصريه  أو  النّزاهة  بواجب  إخالله  صورة  يف  االنتخابيّة 
العناية  بذله  عدم  أو  النّيابيّة  بواجباته  القيام  يف  البنّي 
املطلوبة لتحقيق الربنامج الذي تقّدم بها عند الرتّشح واىل 
ان الفصل بقى مبهما الحتوائه عىل مفاهيم غري موّضحة 

ومفرّسة بشكل يجعل منه قابل للتطبيق.

مجلس ضعيف

ملراقبة  "شاهد"  مرصد  مدير  الهّرابي،  نارص  أكد 
املرسوم  اّن  الديمقراطية،  التحوالت  ودعم  اإلنتخابات 
نواب  مجلس  دور  "سيّهمش  االنتخابات  لقانون  املنّقح 
املشهد  عن  املرأة  وسيغيّب  الوسيطة  واألجسام  الشعب 
الربملاني" معتربا أّن التنقيح "كان جوهريّا ومّسا من نظام 
االقرتاع الذي أصبح عىل األفراد، دون االستناد إىل دراسات 

أو معايري".
وتحدث الهرابي يف ترصيح اعالمي عن "وجود مخاطر 
الّدوائر  مستوى  عىل  يتعّمق  انفك  ما  تفاوت  ظل  يف 
االنتخابيّة" خالصا اىل انه "ال يمكن بالتايل تنزيل القانون 
املمكن  غري  "من  أنه  موّضحا  الواقع"  أرض  عىل  الجديد 

معرفة كيفية توزيع املقاعد وتحديد الدوائر". 
العمومي عن املرتشحني قد  التمويل  إّن "منع  واضاف 
لعجز  العملية  يف  والنفوذ  املال  أصحاب  تحّكم  إىل  يؤّدي 
وان  ذاتية"  بصفة  حملته  تمويل  عن  العادي  املرتشح 
"اجراء سحب الوكالة سيجعل النائب رهينة لدى ناخبيه 
رغم أنّه غري مسؤول عىل تنفيذ الربامج التي وعدهم بها 
وإنما يقترص دوره عىل لفت نظر الحكومة إىل ذلك وإدراج 

مطالب جهته".
انتخابات  اول  اجراء  موعد  من  فقط  أشهر  ثالثة  قبل 
ترشيعية يف منظومة 25 جويلية أتى مرسوم الرئيس قيس 
معاريض  جبهة  ليعزز  االنتخابات  لقانون  املنقح  سعيد 
لتوجهه  الرافضة  االصوات  حدة  من  ويزيد  مرشوعه 
توازنا  توفر  قد  سلطة  أية  اضعاف  عىل  القائم  السيايس 

سياسيا مع سلطته.

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة
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كريمة السعداوي

ماذا ختفي احلكومة؟

صندوق  من  جديد  قرض  عىل  تونس  حصول  مسألة  يكتنف 
النقد الدويل الكثري من الغموض بني تأكيد السلطة ان هذا التمويل 
ناحية،  من  العمومية  املالية  خلل  إلصالح  مهمة  فرصة  يشّكل 
النفقات  يف  التقشف  مأزق  يف  التونسيني  تردي  من  والتخوف 
تداعياته  من  مخاوف  وسط  الصندوق  يفرضه  الذي  الحكومية 

االقتصادية واالجتماعية الخطرية، من ناحية اخرى.
قرض  حول  النقد  صندوق  مع  االتفاق  يغرّي  ان  املنتظر  ومن 
جديد، واقع التونسيني بعمق بعد رفع الدعم عن الحبوب والطاقة 
املطلوب من املؤسسة املالية الدولية يف مرحلة اوىل ثم التخفيض 
العمومي  املرفق  ميزانيات  يف  والتقليص  الدينار  رصف  سعر  يف 
ستحيل  عوامل  بالتأكيد  االمالءات  هذه  وتشكل  ثانية.  مرحلة  يف 

ماليني العائالت عىل الفاقة واالحتياج.

مفاوضات اللمسات االخيرة
الرشق  إدارة  مدير  الجاري  سبتمرب   20 الثالثاء  يوم  رّصح 
األوسط وآسيا الوسطى يف صندوق النقد الدويل، جهاد أزعور، ان 
مستمر"  تقدم  "يف  تمويل  عىل  للحصول  تونس  مع  املفاوضات 
وانه "سيتم االنتهاء منها خالل فرتة قريبة" مؤكدا أن املفاوضات 
وبرامج  إصالحية  عمليات  تواكب  جديدة  برامج  عىل  تجري 
اقتصادية وضعتها الحكومة التونسية مشريا اىل ان تحديد مبلغ 

القرض الذي سيقدمه الصندوق سيتم عند انتهاء املفاوضات.
عىل  العبايس،  مروان  التونيس  املركزي  البنك  محافظ  وعّقب 
نهائي مع  اتفاق  إىل  التوصل  املتوقع  انه من  الترصيح مبينا  هذا 
شّدد  بأيام،  ذلك  وقبل  املقبلة.  األسابيع  يف  الدويل  النقد  صندوق 
عن  معربا  التفاوض  قيد  تزال  ال  القرض  قيمة  ان  عىل  املحافظ 

اعتقاده أنه سيرتاوح بني مليارين وأربعة مليارات دوالر.
وكان صندوق النقد الدويل قد أعلن الثالثاء 20 جويلية الفارط 
إىل تونس يف إطار مفاوضات  أّن بعثة من خربائه اختتمت زيارة 
يجريها مع السلط ملنحها تمويال جديدا. وقال الصندوق يف بيان 
تقّدماً  الدويل  النقد  صندوق  وخرباء  التونسية  السلطات  "حّققت 
السلطات  لسياسات وإصالحات  الرئيسية  املعالم  تحديد  يف  جيّداً 
كما  الدويل".  النقد  صندوق  مع  برنامج  يدعمها  أن  يمكن  التي 
أعمالها  خطة  يف  التقّدم  التونسية  السلطات  بمواصلة  رّحب 
االقتصادي  االستقرار  الحفاظ عىل  أجل  االقتصادي من  لإلصالح 
ودعم النمو وتعزيز منظومة الضمان االجتماعي، وكذلك العدالة 

الرضيبية.
الحكومة  التي تحاول  االقتصادي"  وتتمحور خطة "االصالح 
التسويق اىل انها حظيت مؤخرا بموافقة اتحاد الشغل بعد توقيعه 
سنوات،  ثالث  عىل  باملائة   3.5 بنسبة  املوظفني  اجور  زيادة  عىل 
جوان  بداية  الحكومة  اعضاء  قدمها  املحاور  من  مجموعة  حول 

الفارط. وسبقت ترصيحات امني عام اتحاد الشغل.

برنامج "اإلصالحات" ال يقّيم اآلثار المحتملة 
إلجراءاته

تجميد  عىل  الحكومية"  "اإلصالحات  برنامج  عمليا  يرتكز 
األجور واالنتدابات واعتماد برنامج التقاعد امُلبكر وتوجيه أعوان 
الثالث  السنوات  خالل  الخاص  القطاع  نحو  العمومية  الوظيفة 
الناتج  من  باملائة   14.5 حدود  يف  األجور  كتلة  حرص  مع  املقبلة، 
رفع  تدريجيا  سيتم  كما   .2025 سنة  غضون  يف  الخام  الداخيل 
الدعم عن املحروقات إىل حني بلوغ األسعار الحقيقية يف أفق سنة 
الكهرباء والغاز تحت عنوان  2026، والزيادة يف معاليم استغالل 
"التعديل اآليل لألسعار" ومراجعة دعم املواد األساسية بداية من 
مالية  تعويضات  الكرتونية لرصف  تركيز منصة  إثر   2023 سنة 
"اإلصالحات"  تهدف  كما  بالّدعم.  املعنية  االجتماعية  للفئات 
عرب  سواء  العمومية  املؤسسات  إزاء  جديدة  سياسة  انتهاج  إىل 

التفويت يف صنفها "غري االسرتاتيجي" أو "تحسني حوَكَمتها". 

ولم يفرّس الربنامج الحكومي اآلثار املحتملة لهذه اإلجراءات 
عىل املجتمع واالقتصاد واكتفى بإشارات وفرضيات مالية عامة، 
متناسبة  ومالية  اقتصادية  بمصطلحات  الظهور  إىل  وسعى 
كربى  أهداف  عىل  شّدد  حيث  الدويل  النقد  صندوق  توصيات  مع 
تمثلت يف "االنفتاح الخارجي" و"تنقية مناخ األعمال" و"التوّجه 
الشفافية"  وتكريس  الفساد  و”مكافحة  الخاص"  القطاع  نحو 
التأثري  بفضاء  التونيس  االقتصاد  وإلحاق  البيئي"  و"االنتقال 
الدليلية  املفردات  هذه  وعرّبت  العالم.  يف  الجديد  االقتصادي 
املفتاحية بشكل موفق عن توصيات سابقة لصندوق النقد الدويل 
دعا فيها تونس إىل "زيادة املبادرة واملنافسة يف القطاع الخاص" 
و"مكافحة  الطاقة"  إمدادات  وتنويع  املناخ  تغري  و"مكافحة 

الفساد واعتماد الحوكمة الرشيدة والشفافية". 
من  املدعوم  الحكومية  اإلصالحات  منطق  ينبني  وعموما 
االقتصاد  أزمة  أّن  مفادها  رئيسيّة  فكرة  عىل  النقد  صندوق 
توجيه  يفرض  مما  موارد  أزمة  وليست  نفقات  أزمة  التونيس 
يف  والتقليص  العمومية  النفقات  هيكلة  إعادة  نحو  السياسات 
االجتماعية تحت عنوان  الصبغة  ذات  النفقات  حجمها، وخاصة 
"إعادة النظر يف دور الدولة". وبالتوازي مع ذلك تُهَمل أزمة املوارد 
رغم اإلقرار بخطورتها، ويتم توجيه االقتصاد عنوة نحو التعويل 
أكثر عىل موارد االقرتاض الخارجي، رغم أن الدين العمومي يشكل 

حوايل 88 باملائة من الناتج الداخيل الخام. 

اآلثار الكمّية لـ "االصالح"
يخفي برنامج االصالح، الذي صاغته الحكومة بالتنسيق مع 
حدود  يف  امليزانية  عجز  نسبة  حرص  نحو  النقد،التوّجه  صندوق 
للصندوق  كمي  معيار  وهو  االجمايل  املحيل  الناتج  من  باملائة   3
من  تعاني  التي  للدول  املرشوطة  التمويالت  منح  عند  يعتمده 
اختالالت هيكلية يف توازناتها املالية مثل تونس. ويرتجم ذلك من 
الناحية الكمية بإلغاء نحو 7 مليارات دينار من النفقات السنوية 
للدولة، يف ميزانيتي الترصف واالستثمار بالتزامن مع التوقف عن 
توجيه مخصصات تعديل ميزانيات دواوين وهياكل املرفق العام 

والتي تناهز حوايل 5 مليارات دينار سنويا.
وينعكس ذلك، بشكل مبارش، عىل مستوى تراجع االستهالك 
بيانات  آخر  وفق   ،2020 سنة  دينار  مليار  بـ83  املقدر  الخاص 
يؤثر بصفة  ما  باملائة وهو   14 التونيس،بأكثر من  املركزي  البنك 
الفقر  وازدياد  والتشغيل  واالستثمار  االنتاج  منظومات  عىل  الية 
باملائة، حسب تقارير   2 االقل بنسبة  التضخم عىل  بسبب تفاقم 
دولية، وذلك عكس ما تروج له الحكومة من سعيها عرب برنامجها 

االجتماعي  االمان  وشبكات  االعمال  مناخ  تعزيز  اىل  االصالحي 
ودفع النمو.

املرصودة  التعديلية  املخصصات  ايقاف  يعني  اخر،  جانب  يف 
للدواوين والرشكات املعنية باملرفق العام واهمها الستاغ والستري 
وديوان الحبوب وديوان التجارة والصيدلية املركزية وديوان الزيت 
وغريها انهاء نشاط 31 وحدة محورية من الرشكات االسرتاتيجية 
املرفقية دون بديل واضح سوى فتح السوق لتحل محلها الرشكات 

متعددة الجنسيات يف إطار لزمات وصفقات دولية.
غري  بشكل  التعديلية  املخصصات  ايقاف  شأن  من  ان  كما 
البنكي  النظام  متدرج وخارج رؤية اقتصادية كلية ان يؤثر عىل 
اجمايل  تفوق  العمومية  الرشكات  مستحقات  ان  باعتبار  املحيل 
االموال الذاتية للبنوك )102 باملائة) مما يمكن ان يؤدي اىل تعثر 
السيادي  الرتقيم  وكالة  اكدته  ما  وهو  برمتها  البنكية  املنظومة 
مخاطر  اىل  تقاريرها  احد  يف  تنبيهها  لدى  بورز"  اند  "ستندارد 

التعويل املتزايد للسلط التونسية عىل االقرتاض الداخيل.
"تحرير"  فان  الفقر،  استفحال  تقدير  عىل  النظر  وبغض 
سعر رصف الدينار ونسبة الفائدة املديرية بحجة رضورة اعتماد 
مبارشة  عوامل  يشكل  تقييدية  نقدية  سياسة  االصدار  مؤسسة 
سياق  يف  املهيكل  غري  االقتصاد  توسع  ومزيد  التضخم  السترياد 

وجود نظام مايل اقصائي ومختل عىل مستوى استدامة انشطته.
يف محور" إصالح املنظومة الجبائية" تعتزم الحكومة حسب 
خطة عملها التي صادق عليها صندوق النقد "تحسني قدرة الدولة 
كاهل  اثقال  دون  امليزانية  ودعم  الجبائية  املداخيل  تحصيل  عىل 
الفاعلني االقتصاديني" و "تكريس العدالة الجبائية" من خالل " 
لنسب  التدريجي  "التوحيد  و   ".. الجبائي  للعبء  العادل  التوزيع 

الرضيبة عىل الرشكات".
غري ان التوجه الفعيل يف هذا املجال يرتكز عىل دعم الرضائب 
الرواتب  عىل  املوظفة  وتلك  املستهلك  يتحملها  التي  املبارشة  غري 
مقابل تقليص العبء الجبائي عىل املجمعات االقتصادية الكربى 
املعايري  2014 وذلك عكس ما تؤكده  وهو ما بدأ يتأكد منذ سنة 
الدولية بخصوص تعريف العدالة الجبائية عىل انها تتمثل يف تحمل 
كل فرد نصيبه يف تمويل املالية العمومية لكي تعمل الرضائب عىل 

تخفيف حّدة التفاوت االجتماعي واالقتصادي يف املجتمع.
ومن هنا يشكل االتفاق مع صندوق النقد اخر امتحان تخوضه 
املرور  قبل  وشعبويتها  ديماغوجيتها  إلثبات  بالتأكيد  السلطة 
الفعيل لحلقات "حقيقة االسعار" والغاء دور الدولة والتخيل عن 
لردهة  التونسيون  يثبت وهما عاشه  ان  بما يمكن  العام،  املرفق 

بسيطة من الزمن.

قرض صندوق النقد... امتحان الفرصة األخيرة :

• تداعيات االتفاق باألرقام

كيف سيواجه املواطن "حقيقة االسعار؟"
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“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
k2500 الجنوب كورية بتونس،  شاحنتها الخفيفة الجديدة

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

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

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

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

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

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

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

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 وذي 6 نواقل للحركة فيما تبلغ رسعة الشاحنة القصوى 
كلم يف الساعة مع معدل استهالك للمازوط بـ 9,5 لرتات يف املائة 

كلم.

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

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

.)marIne Blue( واألزرق )clear WhITe( األبيض

جديد “كيا”…

KK25002500 الشاحنة اخلفيفة الشاحنة اخلفيفة

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب: WWW.kIa.Tn – cOnTacT@kIa.Tn أو عىل أرقام الهواتف التالية: 36406200 و36010701 و36010710

منحى السوق 

أنهى مؤرش توننداكس االسبوع املمتد من 19 اىل 23 سبتمرب 
2022 عىل نتيجة إيجابية مسجال ارتفاعا طفيفا بـ 0,8 ٪ ليقفل 

عند النقطة 8192,23 لتبلغ أرباحه منذ بداية السنة + 16,3 ٪.
رغم  محرتما  املذكور  األسبوع  خالل  املبادالت  حجم  كان   •
غياب مبادال بالكتل وبلغ 30,8 مليون دينار وكان سهم رشكة 
بيع املنتوجات الصحية sah lIlas االكثر تداوال واحتكر لوحده 
املذكور  األسبوع  خالل  تمت  التي  املبادالت  مجموع  من   ٪  26

حسب الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطور األسهم
• قفز سهم مونوبري mOnOprIX اىل أعىل الرتتيب محققا 
ارتفاعا بـ 20 ٪ بسعر 5,810 دنانري جامعا أمواال بـ 3,9 ماليني 

دينار.
• كان سهم الرشكة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية 
وحقق  األسبوع.  معامالت  من  املستفيدين  ضمن   sOTeTel
مبادالت  بحجم  دنانري   3500 بسعر   ٪  10,8 بـ  تقدما  السهم 

بـ337 الف دينار.
• واصل سهم الكيمياء alkImIa تدحرجه. ويف ظل حجم 
مبادالت ضعيف بـ 4 آالف دينار سجل السهم تراجعا بـ - 13,2 

٪ بسعر 29,500 دينارا يف ظل تقلص سنوي بـ - 28,9٪.
hannIBal lease وتراجع  املايل  • تعثر سهم حنّبعل لاليجار 
بـ - 5,2 ٪ بسعر 4,390 دنانري بحجم مبادالت لم يتجاوز الفي 

العام أرباحا  العلم ان السهم املذكور سجل منذ بداية  دينار مع 
بـ 57,7 ٪.

• خرس سهم الكرتو ستار elecTrOsTar 4,9 ٪ بسعر 0,580 
دينار يف ظل حجم مبادالت بلغ 4 آالف دينار.

مستجدات السوق

العمومي  العرض  قبول  عن  املالية  السوق  مجلس  اعلن 
 TunIsIa رشكة  من  طلب  عىل  بناء  املطروح  مبسط  لرشاء 
reTaIl grOup hOlDIng Trg sa باالشرتاك مع رشكات 
mOnOgrOs وIfIcO وeXIs واملتعلق باألسهم التي ال تملكها 
la sOcIéTé nOuVelle maIsOn De la VIlle De TunIs-  يف رأسمال

 TunIsIa reTaIl grOup hOlDIng وتملك .SNMVT-MONOPRIX
Trg sa التي تترصف بالتنسيق مع رشكات mOnOgrOs  و

IfIcO وeXIs 16066024 سهما  snmVT تمثل 80,45 ٪ من 

 TunIsIa reTaIl grOup رأسمال الرشكة املذكورة. وتهدف رشكة
مع  وبالتنسيق  املذكور  العرض  خالل  من   hOlDIng Trg sa
رشكات mOnOgrOs  وIfIcO وeXIs لرشاء 3,903348 سهما 
الرشكة  وتلتزم  الرشكة.  رأسمال  من   ٪  19,55 تمثل   snmVT
كل  برشاء  للرشاء  العمومي  العرض  رسيان  مدة  خالل  املبادرة 
األسهم املعروضة يف السوق استجابة للعرض املطروح ويف حدود 
للسهم  دينار   5,500 بـ  العرض  وقد حّدد رس  املتوفرة.  األسهم 
بقطع النظر عن نفقات الوساطة والعموالت املتعلقة باملبادالت 

يف البورصة.
ورشكة الوساطة ببورصة تونس لألوراق املالية هي املؤسسة 
املذكور  املبسط  للرشاء  العمومي  العرض  ملرشوع  العارضة 
من  املفعول  ساري  املذكور  والعرض  العملية.  بإنجاز  واملكلفة 
يوم الجمعة 23 سبتمرب اىل يوم االثنني 24 أكتوبر بدخول الغاية. 
وسيتم استئناف تسعري اسهم snmVT انطالقا من يوم الجمعة 
23 سبتمرب الجاري. وعند انتهاء اجل صلوحية العرض ستكون 
بالنرشة  الحقا  سيصدر  فيها  الرأي  البداء  محالّ  العرض  نتيجة 
املالية  األوراق  بورصة  وبنرشة  املالية  السوق  ملجلس  الرسمية 

بتونس.
صاحب  رشاء  عرب  للرشاء  العمومي  العرض  انجاز  ويتم 
فرتة  خالل  وذلك  املالية  السوق  من   snmVT اسهم  املبادرة 
املذكور  يهّمهم  الذين  املساهمني  وبإمكان  العرض.  صلوحية 
بالبورصة  وسيط  لدى  للبيع  اسهمهم  تقديم  ذلك  يف  رغبوا  اذا 
يختارونه بأنفسهم يف اجل ال يتعدى موعد اغالق حصة البورصة 

يوم االثنني 24 أكتوبر 2022.

التونسية لألوراق المالية :

hannIBal lease وعثرة لـ mOnOprIX قفزة لـ

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

والي صفاقس
بعد مرور أربعة أشهر فقط عىل تعيني فاخر الفخفاخ 
واليا عىل صفاقس لم يطل استبشار اهايل الوالية بتعيني 
دراية  وعىل  بمشاكلهم  عارف  الجهة  ابناء  من  مسؤول 
للجدل  مثريا  الجديد  الوايل  اصبح  بل  مدينتهم  بملفات 

وحتى لالحتجاج اينما حل وكلما تكلم.
متوعدا  إذاعية  مداخلة  يف  الوايل  أطل  قليلة  أيام  قبل 
بطرد من اسماهم بـ "موظفني متقاعسني" لتعويضهم 

بجيش العاطلني عن العمل مشريا اىل ان اتحاد الشغل يقاسمه نفس التوجه 
فأتى رد االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس رسيعا بانه لن ينخرط يف سياسة 

الطرد التي رصح بها الوايل. 
الفخفاخ فرصة تحوله اىل منزل الشهيد  الجاري استغل  12 سبتمرب  ويف 
ترميم  بـ"عدم  باتهامه  الشغل  اتحاد  اخرى مع  لفتح جبهة  فرحات حشاد 
منزل الشهيد رغم ما يملك من أموال" فما كان من االتحاد الجهوي اال الكشف 
دويل  متحف  اىل  لتحويله  لرشائه  سعيه  وحتى  املسكن  بصيانة  مبادرته  عن 
يؤرخ مسرية الشهيد الوطنية والنضالية مشريا اىل انه اصطدم برفض تام من 

قبل نجله بحجة ان املسكن عىل ملك ورثة الزعيم النقابي.
بات  سبيال  الصدامي  وبالخطاب  نهجا  بالشعبوية  صفاقس  وايل  تمسك 
ينذر بتحول اكثر من منطقة بالجهة اىل بؤر لالحتجاج ال فقط عىل فشله يف 
ايجاد حل ولو وقتي الزمة الفضالت التي تالزم املدينة منذ اكثر من سنة بل 
اىل  اشارة  يف  الشغب"  "مفتعيل  بـ  اسماهم  من  بمقاضاة  تهديده  عىل  ايضا 
بعض سكان عقارب والعوابد وسيدي عبد الكايف الرافضني العادة فتح بعض 

مصبات الفضالت.

نور الدين الطبوبي:  
منيعا  سدا  سيكون  االتحاد   
امام الخيارات التفريطية للحكومة 
صعبة    أيام   عىل  مقبلة  والبالد 
...ما يحدث من فقدان عديد املواد 

الغذائية األساسية هو تهيئة للشعب قبل رفع الدعم 
أجور  ان  باعتبار  يمر  لن  هذا  املواد..لكن  هذه  عن 
كبرية  اجتماعية  هشاشة  وتوجد  متدنية  املوظفني 
إىل  الدعم  توجيه  عن  يتحدثون  خطر..  وهذا  جدا 
مستحقيه يف حني أن %80 من التونسيني يستحقون 
الدعم؟  هذا  توجيه  سيكون  كيف  وبالتايل  الدعم 
دوامة  يف  البالد  ستدخل  شعارات  مجرد  الكالم  هذا 
خطرية جدا ولذلك الهيئة اإلدارية لالتحاد ستجتمع 
يف األيام القادمة ألن صربنا نفد وأردنا أن نكون قوة 
ولكن  بدائل وخيارات   وإيجاد  واقرتاح  وأفكار  خري 
لألسف الشديد الحكومة تقول إنها تقدمت أشواطا 
يف املفاوضات مع صندوق النقد الدويل ولكن إىل حد 
اآلن ال نعلم شيئا عن فحوى هذه املشاورات سوى ما 
تم تقديمه من قبل عدد من أعضاء الحكومة خالل 

ندوة صحفية .

علي العريض :
تنظيما  صنفتهم  ....كنت 
منذ  الرشيعة(  )انصار  ارهابيا 
املستوى  2012 عمليا عىل  صائفة 
أّخرته  ذلك  عن  واالعالن  السيايس 

بالسياحة  2013 السباب تكتيكية متعلقة  لصائفة 
املؤسسة  بتهيئة  وكذلك  املعطيات  مزيد  وبتجميع 
االمنية وسنة 2013 حتى عندما صنفتهم كان هناك 
من اعرتض عىل القرار من بينهم االستاذ قيس سعيد 
واتش”  رايتش  هويمن  بينهم”  ومن  الوقت  ذلك  يف 
لنا  مسؤولون  لكننا  االخرى  الجمعيات  من  والكثري 
ضمري حي ولنا والء مطلق لتونس ولشعبها وينبغي 
بد  الضغوط والنقد الننا مسؤولون.. وال  ان نتحمل 

لنا ان نكون امناء....

عبير موسي:  
ارادة  هناك  اصبحت  اليوم 
يف  املراة  دور  لتقزيم  ممنهجة 
الحياة  يف  وحتى  السياسية  الحياة 
االقتصادية  والحياة  االجتماعية 

جاء  انتخابيا  قانونا  يسمى  ما  يف  هذا  تتويج  وتم 
قرار  بال  امراة  ...يريدون  النساء  حقوق  لنسف 
ويريدون وضع املراة ملجرد الزينة امام املجتمع الدويل 
وليبيضوا انفسهم امام املنتظم الدويل ولكن الحقيقة 
انها ال ترى وال تسمتع وال تتكلم وهذا ما نشاهده 
عار  وصمة    .... ووزيراتها  بودن  نجالء  حكومة  يف 
كربى اال تعرتض حكومة ترتأسها امراة وفيها عدد 
كبري من الوزيرات ويتم التداول يف املرسوم عدد 55 
انتخابيا واال ينتفضن ويقدمن  او ما يسمى قانونا 

استقالة جماعية لو كن فعال يدافعن عن النساء.

منجي الرحوي: 
مقبول  االنتخابي  القانون 
اعتقد  سيايس  كطرف  وانا  اجماال 
االنتخابات  يف  املشاركة  يجب  انه 
.... االنتخابي  القانون  كان  مهما 

التي  القديمة  باملنظومة  اطاح  جويلية   25 مسار 
ومنظومة   2011 جانفي   14 قبل  ما  منظومة  هي 
2021 .. مسار جعل الكثري من  25 جويلية  ما قبل 
السيايس  الفعل  السياسية عىل هامش  الشخصيات 
من  وسلطة   .. خاصة  السياسية  السلطة  وخارج 
 2011 بعد  وحكموا   2011 جانفي   14 قبل  حكموا 
واالخوان  الدستوريني  واتحدث عن  و2014 و2019 
زالت واصبحت تونس منفتحة عىل وجود قوى بديلة 
قادرة عىل تقديم برامج جدية يف كل مجاالت الحياة 
وانحيازاتها  وطنيتها  عدم  اثبتت  االحزاب  تلك  الن 

لرأسمالية طفيلية تعيش من فتات اجنبية…

رديء

قالوا

صورة تتحّدث

الزعيم الحبيب بورقيبة في مقر األمم المتحدة صحبة داغ همرشولد أول أمين عام للمنتظم األممي... 

األصوات الحرة

حسن جدا

الجرائم  بمكافحة  املتعلق   54 املرسوم  اصدار  يمر  لم 
عديد  تجند  دون  واالتصال  املعلومات  بانظمة  املتصلة 
اية  التعبري يف وجه  الجمعيات واملنظمات دفاعا عن حرية 
محاولة الخراس االصوات الحرة وإلعادة املواطنني إىل مربع 
الجميع  عىل  مسلطا  سيفا  كان  طاملا  الذي  االفواه  تكميم 
طيلة عقود. عرشات الجمعيات حذرت من خطورة املرسوم 
سيايس  ظرف  يف  والصحافة  التعبري  حرية  لجوهر  املهدد 
دقيق تمر به البالد وقبيل بضعة أسابيع من انطالق حملة 

االنتخابات الترشيعية السابقة ألوانها.
التي كانت وال  التعبري  الصارخ عىل حرية  االعتداء  هذا 
 2011 ثورة  مكاسب  ابرز  احدى  هذا  الناس  يوم  اىل  تزال 
املدني  بقدر ما كشف عن تيقظ مختلف مكونات املجتمع 
املكسب ال  ان هذا  اثبت  الحر  التعبري  للدفاع عن  وتحفزها 
يزال يف حاجة ماسة اىل الذود عنه وحمايته من كل انحراف 

يف ظل مشهد اعالمي لم يشتد عوده بعد.
لرص  احيانا  وشاقة  طويلة  املسرية  تزال  ال  االثناء  يف 
الصفوف حتى ال تتحول نوايا بعض من يف السلطة اىل واقع 
ملموس عىل حساب الرأي الحر الذي يفرتض ان يبقى قاعدة 
وليس استثناء. فالفكر الحر والتعبري الالمحدود واملسؤول 
هما جناحان بهما تحلق الشعوب عاليا بافكارها الخالقة 

ويهتدي الحكام اىل اخطائهم وهفواتهم وانحرافاتهم.
والتكلس  الجمود  حبيس  الجميع  يكون  ذلك  دون   

والدغمائية.
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هل دّقت ساعة نظام املاليل ؟
أحداث ايران :

ماذا يجري يف ايران؟
يوم 16 سبتمرب الجاري أعلنت السلطات اإليرانية عن وفاة 
ايقافها من طرف  أيام عىل   3 بعد مرور  أميني  الشابة مهسا 
غري  مالبس  "ارتداء  بتهمة  األخالق"  "رشطة  بـ  يسمى  ما 
الئقة وخرق قواعد لباس املرأة يف البالد التي تنص عىل "وجوب 
طوله  يتجاوز  بلباس  وأجسامهن  شعورهم  النساء  تغطية 
ارتداء  وعدم  العمومي  الفضاء  يف  تواجدهن  خالل  الركبتني 
تكشف  قصرية  قمصان  أو  املمزق  الجينز  أو  ضيقة  رساويل 

أجزاء من أجسامهن".
املظاهرات  واندلعت  اإليراني  الشارع  اشتعل  أيام   3 بعد 
واالحتجاجات لتغرق عدة مدن إيرانية وخاصة منها الكربى يف 
البالد  رئيس  من  تلقت  التي  االمن  قوات  مع  دامية  مواجهات 
مع  بحزم  والتعامل  القانون  "إنفاذ  بـ  امرا  رئييس  إبراهيم 
املخّلني باألمن العام واستقرار البالد" وفق ما نقلت عنه وكالة 
"رضورة  عىل  شّدد  فقد  القضائية  السلطة  رئيس  أما  "إرنا". 

التعامل بال أي تساهل" مع "املحّرضني عىل أعمال الشغب".
وتعترب املظاهرات الحالية االوسع منذ احتجاجات نوفمرب 
ظل  يف  املحروقات  أسعار  يف  الرتفيع  عن  نجمت  التي   2019
ايران.  أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات املفروضة عىل 
وواجهتها  مدينة   100 حوايل  حينها  املظاهرات  وشملت 
السلطات بقمع شديد راح ضحيته حسب حصيلة رسمية 230 

إيرانيا فيما تؤكد منظمة العفو الدولية انها تسببت يف مقتل ما 
ال يقل عن 300 شخص.

مناهضة  شعارات  رفع  األيام  هذه  مظاهرات  يف  الجديد 
االنرتنات  تثبت مقاطع مصّورة نرشت عىل  ما  للنظام حسب 
تربيز  مثل  كربى  ومدن  طهران  يف  عنف  بمشاهد  مصحوبة 
األخرى  املقاطع  بعض  يف  بدت  فيما  وسنندج  وشرياز  وكرج 
وتظهر  املتظاهرين.  اتجاه  يف  النار  تطلق  وهي  االمن  قوات 
لقطات نرشت السبت املايض محتجني أمام جامعة نوشريفاني 
للتكنولوجيا بمدينة يف محافظة مازندران يمزقون صورة آلية 
الله الخميني مؤسس الجمهورية التي قامت عىل انقاض نظام 

الشاه.
الشابة  وفاة  يف  ضلوعها  اإليرانية  السلطات  تنفي  وفيما 
التواصل  أميني )22 عاما( يقول ناشطون عىل مواقع  مهسا 
نقلت  الذي  املستشفى  من  عيان  شهود  عن  نقال  االجتماعي 
أثناء  ان األخرية "تلقت رضبة قاتلة عىل رأسها  الضحية  اليه 

احتجازها".
وبالتوازي مع االنتفاضة الشعبية شهدت عدة مدن يف دول 
املتحدة االمريكية وفرنسا وبلجيكا  العالم مثل كندا والواليات 
لتتخذ  لالحتجاجات  دعما  مسريات  والعراق  والشييل  وهولندا 
ايران حسني أمري  اثره وزير خارجية  املسألة بعدا دوليا حّمل 
بـ  إياها  متهما  االضطرابات  مسؤولية  واشنطن  اللهيان  عبد 

الداخلية ودعم املشاغبني بشكل  "التدخل يف الشؤون اإليرانية 
استفزازي". تهمة رّد عليها مستشار االمن القومي األمريكي 
مفاوضات  يف  بالده  "انخراط  ان  عىل  بالتأكيد  سوليفان  جاك 
حول النووي اإليراني ال يعني بأي حال من األحوال عدم التحدث 
علنا والترصف نيابة عن شعب ايران" قبل أن يضيف : "نحن 
النساء واملواطنني اإليرانيني".  الدفاع عن حقوق  لن نتباطأ يف 
أن  ليؤكد  اإليرانية  الخارجية  باسم  املتحدث  التقفها  رسالة 
لن  ايران  سيادة  النتهاك  املتكّررة  املتحدة  الواليات  "محاوالت 
تقويض  مرارا  حاولت  "واشنطن  أن  اىل  مشريا  رّد"  دون  تمّر 
استقرار ايران وأمنها ولكن دون جدوى" مضيفا  ان ما وصفه 
بمخطط واشنطن "الشائن" لتخفيف العقوبات املفروضة عىل 
االتصاالت بإيران يهدف اىل زعزعة استقرار البالد يف إشارة اىل 
قرار وزارة الخزانة االمريكية يوم الجمعة املايض بإعفاء بعض 
خدمات االنرتنات والتكنولوجيا املوجهة اىل ايران من العقوبات 

حتى يتوفر االنرتنات لاليرانيني عرب األقمار الصناعية.
أما االتحاد األوروبي فقد نّدد عىل لسان جوزيب موريل بـ 
للقوة ضد محتجني  النطاق  املناسب وواسع  "االستعمال غري 
وطالب  مقبول".  وال  مربّر  غري  "أمرا  ذلك  معتربا  سلميني" 
االحتجاجات  عىل  العنيفة  الحملة  "إيقاف  بـ  طهران  بوريل 
بتقديم  طالبها  كما  االنرتنات".  اىل  الوصول  وضمان  فورا 
بإجراء تحقيق  القتىل واملعتقلني والسماح  معلومات عن عدد 

الحبيب القيزاني

من املظاهرات الصاخبة يف طهرانمهسا أميني
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سريفاتي  سيمون  الدكتور  توّقع 
بجامعة  الخارجية  العالقات  أستاذ 

تكون  أن  األمريكية  دومينوين  أولد 
روسيا الخارس الرئييس يف الحرب 
عما  النظر  بغض  أوكرانيا،  ضد 
أن  معتربا  ذلك،  بعد  سيحدث 
أيضا  معها  التواصل  إىل  الحاجة 

أمر ليس أقل تأكيدا.
الرئيس  سريفاتي  وكتب 

زبيجينيو  لكريس  الفخري 
الجيواسرتاتيجية  يف  برجينسكي 

الدراسات  بمركز  العاملي  واألمن 
نرشته  تقرير  يف  والدولية  االسرتاتيجية 

إنرتيست"  "ناشونال  مجلة 
الوضع  "إن  األمريكية: 

يتسم  الحايل 
بالغموض 
ما  يف 

يتعلق بما ينبغي عمله أو توقعه. ففي الواليات املتحدة 
الخارج،  ويف  خطر،  يف  األمريكية  الديمقراطية  تعترب 
هناك حرب مأساوية تشهدها أوكرانيا، وال يعرف أحد 

ما سيحدث يف املستقبل".
االنتصار  الطرفني  من  ألي  يمكن  "ال   : وأضاف 
وحذر  إنهاءها.  يرفضان  ولكنهما  اوكرانيا  حرب  يف 
الرئيس الرويس فالديمري بوتني قبل شهرين قائال “لم 
فشل  عىل  املتزايدة  الدالئل  ورغم  بعد”.  يشء  أي  نبدأ 
روسيا، فإنها ما زالت تسيطر عىل الحرب، التي بدأها 
يمكن  ال  مستوى  إىل  تصعيدها  يف  يتحكم  ألنه  بوتني 
معه تصور أن أوكرانيا قادرة عىل تحمله أو أن يجرؤ 
الغرب عىل التفكري فيه. ورغم نجاح أوكرانيا يف دحر 
قوات روسية مؤخرا، أكد بوتني هذا الشهر قائال “لم 

نخرس شيئا ولن نخرس شيئا”.
وأضاف سريفاتي “ماذا لو كان بوتني تحت ضغط 
موّضحا  يقول؟”،  ما  يعني  الداخل،  يف  منتقديه  من 
أنه عىل أوالئك الذين يستبعدون تلميحاته النووية، أن 
يدركوا أن بوتني ليس نيكيتا خروشوف، وأن املعروف 
عن بوتني أنه قد يختار أسوأ الخيارات السيئة املتاحة 

رغم تحذيرات بايدن التي كان الهدف منها ردعه".
الوقت  يحن  ألم  “إذن،  قائال  سريفاتي  وتساءل 
للتفكري يف الطريق الذي نسري فيه جميعا وأن نستخدم 
رساييفو،  لحظة  فلنتذكر  األوان.  فوات  قبل  املكابح 
100 عام،  أكثر من  قبل  األوىل  العاملية  الحرب  واندالع 
هناك  كان  لو  الكثري  تجنب  املمكن  من  كان  عندما 
املتوقع حدوثها يف  املفجعة  األحداث  التفكري يف  بعض 
املستقبل. أو لنتذكر الحرب الكورية بعد نجاح عملية 
بالرئيس  اإلطاحة  بعد  الفيتنامية  الحرب  أو  إنشون، 
صدام  اعتقال  بعد  العراق  حرب  أو  ديم،  دين  نجو 
حسني؟ كلها كانت فرصاً تمت إضاعتها كان يمكن أن 
تنهي حرباً قبل أن تسفر عن خسائر تكاليف ال يمكن 

تحملها".
انتظاراً  األلفاظ  بأسوأ  بوتني  إهانة  إن   " وتابع 
لتخليه غري املرشوط عن كل شرب من أوكرانيا، بما يف 
لتحقيق  اسرتاتيجية  ليست  القرم،  جزيرة  شبه  ذلك 
الوفاض  خايل  أوكرانيا  مغادرته  وتوقع  االنتصار. 
يف  كيسنجر  هنري  قال  وكما  كاذب.  اعتقاد  ومذلوالً، 

أحدث كتبه، فإن اختبار الفطنة السياسية 
بالحذر،  الرؤية  »مزج  يف  يتمثل 
بالقيود«،  إحساس  عىل  والحفاظ 
أهداف  تفهم  يشمل  ما  وهو 
تحقيقها.  يمكن  التي  الحرب 
اإلحساس  أن  املؤكد  ومن 
الغضب،  يريض  بالعدالة 
أمام  الباب  يغلق  أيضاً  لكنه 
حاجة  هناك  إن  الدبلوماسية. 
لوقف  التواصل مع موسكو  إلعادة 
القتال، كما يتعني تذكر الرئيس جون 
الكوبية  الصواريخ  أزمة  بعد  كيندي 
الرئيس  تذكر  ويتعني   .1962 عام 
جورج دبليو بوش بعد 
مذبحة تيانامني 
 ،1989 عام 
سعى  فقد 
ن  ئيسا لر ا
أخطر  بعد  السوفياتي  االتحاد  مع  للوفاق  طريق  إىل 

استفزاز قاما به. 
أكثر  أصبح  املستقبل  يف  لبوتني  سيحدث  وما 
وضوحاً اآلن رغم معدل شعبيته التي ما زالت مرتفعة 
بطريقة مذهلة. وينبغي تذكر أن أفول نجم خروشوف 
بعد فشله يف أزمة الكاريبي، حدث بعد نحو عامني من 
الحدث نفسه. واألمر مجرد وقت قبل أن ينتهي األمر 
اإلطاحة  أيضاً. ومع ذلك، هل ستأتي  لبوتني  بالنسبة 
إىل  أدى  السلطة  بريجنيف  ليونيد  فتويل  ؟  بالجديد  به 
عقدين من املواجهة العاملية. ويف الوقت الحايل يطالب 
منتقدو بوتني بمزيد من الحرب، وليس أقل، وبعدد أقل 
من الخطوط الحمراء وليس أكثر. ويف ظل عدم توفر 
قاعدة سياسية موثوق بها يف موسكو، من يضمن ااّل 

يكون هناك شخص أسوأ بعد بوتني.
ومن املؤكد أن فكرة التواصل مع روسيا تعد مزعجة 
أخالقياً، بعد أن أدى »خطأ غزوها الفاحش« إىل إنهاء 
رشعيتها األخالقية، وتدهور اقتصادها، وتبديد قوتها 
العسكرية. وقد يثار التساؤل التايل: »ملاذا ال ننهي ما 
بدأ بوتني وننهي روسيا معه؟«، وهنا ينبغي الحذر من 
أن بوتني لن يتغري ألن روسيا لن تتغري. وسوف تؤدي 
العام  إىل تحويل االستياء  لها  التي ال نهاية  العقوبات 
بعيداً عنه نحو الغرب لجولة جديدة من املواجهة. وأي 
الحرب  من  خطورة  أكثر  يكون  سوف  جديد  اشتباك 
ومجموعة  الكاملة  الصني  مشاركة  بسبب  الباردة 

طموحاتها وأوجاعها التاريخية".
وقت  "حان  تقريره:  ختام  يف  سريفاتي  وكتب   
التحدث مع روسيا، رغم صعوبة القيام بذلك. وينبغي 
يمكن  ال  كما  اسرتاتيجي،  يأس  حالة  إىل  دفعها  عدم 
السماح لفولوديمري زيلينسكي بأن يصبح متهوراً رغم 
أنه يرغب يف أن ينترص بحرب كان من املتوقع بدرجة 
كبرية أن يخرسها. ونحن نعرف اآلن أنه لم يعد الطرف 
األقوى الذي ينترص يف الحرب. والتحدث مع روسيا لن 
ينهي بالرضورة الحرب، لكنه سوف ينهي القتل. ولن 
يعيد ألوكرانيا كل سيادتها لكنه سيحافظ عليها دون 
تكاليف متزايدة قد يكون يف القريب العاجل من الصعب 
تحملها بالنسبة للجميع. وينبغي عىل الواليات املتحدة 

اغتنام هذه اللحظة قبل أن يفوت األوان".

الشارع العالمي والعربي

أستاذ أمريكي في العالقات الخارجية :

ينبغي التحدث مع بوتني
قبل فوات األوان

الدكتور سيمون سريفاتي

يف  أكد  اإليراني  الرئيس  لكن  أميني.  الشابة مهسا  دويل حول مقتل 
خطابه باألمم املتحدة أن "أعمال الفوىض" غري مقبولة وأنه "يتعني 
الغربية  الدول  متهما  االضطرابات"  مع  بحزم  التعامل  ايران  عىل 
بتغطيتها "من منظور عدائي" وبانتهاج سياسة مزدوجة املعايري 

مذكرا بحاالت وفاة يف صدامات مع الرشطة االمريكية.

أياد خارجية ؟
ذلك  فراغ.  يأت من  لم  املتحدة  الواليات  اتهام طهران  أن  الثابت 
لتغيري  سيرباوسكي  األمريكي  بالجيش  السابق  العقيد  مخطط  أن 
أنظمة عدة دول بالرشق األوسط تعتربها واشنطن "أنظمة مارقة" 
عن سياستها منها ايران مازال قائما. وبعد نجاحها بالتعاون مع 
دول الحلف األطليس يف اسقاط نظام صدام حسني ثم نظام القذايف 
ال تخفي اإلدارات االمريكية املتعاقبة عداوتها للنظام اإليراني القائم 
وتعتربه حجر عثرة أمام إقامة "كومنويلث رشق اوسطي" يجمع 

دول املنطقة بما فيها إرسائيل.
وقد اعرتف هنري كيسنجر يف مذكراته بأن تخيّل بالده عن شاه 
ونظام  ايران  يف  املاليل  نظام  عىل  للقضاء  خطة  اطار  يف  كان  ايران 
ورفضهما  إرسائيل  ملعاداتهما  بالنظر  العراق  يف  حسني  صدام 
مناورات  بأن  كيسنجر  اعرتف  كما  معها.  والتطبيع  بها  االعرتاف 
بالده الديبلوماسية نجحت يف اإليقاع بني الدولتني وجرهما اىل حرب 
8 سنوات أكد كيسنجر ان الخطة نصت عىل أال يخرج منها  دامت 
رضب  الدمار  جانب  اىل  الوحيدة  نتيجتها  تكون  أن  وعىل  منترص 

اقتصادي البلدين وارتهانهما يف الديون الخارجية.
بعد غزو العراق وتسلل النفوذ اإليراني اليه وأمام خطاب طهران 
املعادي إلرسائيل وتوعدها اكثر من مّرة بالدمار لجأت واشنطن اىل 
سالح العقوبات يف محاولة ملنع اإليرانيني من امتالك قدرات نووية. 
طهران  رامت  العسكري  للخيار  باللجوء  أمريكا  تهديدات  وأمام 
الدخول يف مفاوضات أدت عام 2015 اىل اتفاق مع واشنطن ودول 
أوروبية. لكن دونالد ترامب تراجع عن االتفاق الذي توصلت اليه قبل 
2018 عن  ماي  يف  واعلن  أوباما،  باراك  إدارة  األبيض  البيت  دخوله 
خروج بالده منه ايفاء بوعد رّسي كان قد قطعه للوبي اإلرسائييل 
ببالده يف حال تم انتخابه رئيسا للبالد حسب ما كشفت يف ما بعد 

صحف غربية.
وقبل خروج أمريكا من االتفاق، شن حكام إرسائيل وعىل رأسهم 
بتقارير  مدعومة  األخرى  تول  الحملة  بالجيش  وجنراالت  نتنياهو 
بعد  خصوصا  دولتهم  عىل  الفاريس"  "الخطر  من  تحّذر  صحفية 
اىل  الثوري  الحرس  من  وأخرى  القدس"  "فيلق  من  كتائب  دخول 

سوريا ودعمها لصّد العدوان الذي تعرضت اليه طيلة 9 سنوات.
بومبيو  مايك  أمريكا،  خارجية  وزير  خرج  أيضا   2018 ماي  يف 
ليؤكد أن "ايران لن تكون بعد اآلن طليقة اليدين للهيمنة عىل الرشق 
رشوط  حزمة  تتضمن  جديدة  اسرتاتيجية  عن  معلنا  األوسط" 
اتفاق  اىل  للتوصل معها  لها  االنصياع  ان عىل طهران  قال  أمريكية 
كبرية  بتغيريات  القيام  "مقابل  واعدا  سلوكها"  "تغيري  عرب  جديد 
العالقات  كل  و"إعادة  املطاف  نهاية  يف  العقوبات  برفع  ايران"  يف 

الديبلوماسية والتجارية معها ودعم اقتصادها".
تطّورات  معاينة  بعد  اال  يحدث  "لن  ذلك  ان  بومبيو  وأوضح 
ملموسة يمكن التثبت منها مع مرور الوقت". ومن الرشوط إيقاف 
املاء الساخن الخاص  ايران كل تخصيب لليورانيوم واغالق مفاعل 
بها ومنح املفتشني الدوليني حق الوصول غري املرشوط اىل كل املواقع 
او تطوير  البالستية واطالق  الصواريخ  بالبالد ووضع حّد لربنامج 
صواريخ ذات قدرات نووية مع االنسحاب من سوريا والتوقف عن 
التدخل يف نزاعات املنطقة )اليمن( واالمتناع عن دعم "التنظيمات 
وتنظيم  طالبان  وحركة  اإلسالمي  والجهاد  الله  )حزب  االرهابية" 
أو  )العراق ولبنان(  أيضا يف شؤون جريانها  التدخل  القاعدة( وعن 
تهديد اآلخرين مثل إرسائيل والسعودية وأخريا التوجه نحو االعرتاف 

بدولة إرسائيل والتطبيع معها.
وقد رأت طهران يف رشوط بومبيو سعيا لتغيري النظام اإليراني 
وتوخت خالل السنوات القليلة املاضية يف رصاع كرس االرادات الذي 
تخوضه ضد أمريكا سياسة الهروب اىل األمام عرب تكريس تحالف 
اللتان  الدولتان  "بريكس"  منظومة  اطار  يف  والصني  روسيا  مع 
تخوضان مواجهة اسرتاتيجية مع أمريكا والحلف األطليس من اجل 
وضع حّد لنظام عاملي تريان أن واشنطن تتحكم فيه بفضل قواعد 
موسكو  مثل  تماما  طهران  وترى  العالم  دول  اغلب  عىل  فرضتها 

وبكني انها خارجة عن اطار ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل.
واشنطن  ان  يبدو  اإليرانية  الصاروخية  القوة  اىل  وبالنظر  لذلك 
اختارت تفجري النظام اإليراني من الداخل طبقا لسياسة ما يسمى 
التي نجحت بفضلها يف تغيري أنظمة بجمهوريات  امللونة  بالثورات 
تقع بآسيا لعل أوكرانيا ابرز مثال لها. فهل يعني ذلك ان ساعة نظام 

املاليل دقت؟ وحدها األيام تحمل اإلجابة عىل هذا السؤال.
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بين بوتين وماكرون

الرّد  أيام  منذ  رفض  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس 
عىل اتصال هاتفي من نظريه الفرنيس ايمانويل ماكرون.

عن  نقلت  كومسوموليت  موسكوفسكي  صحيفة 
يكون  أن  ترجيحه  شاري  اناتويل  االوكراني  الصحفي 
قرى  األوكرانية  القوات  قصف  ثبوت  نتيجة  بوتني  رفض 
نوع  من  الحركة  ذاتي  بمدفع  دوناتسك  بجمهورية 

"سيزار" وفرنيّس الصنع.
روسية  مصادر  عن  أخرى  جهة  من  نقلت  الصحيفة 
لم تذكرها تأكيدها انه تم ارجاء االتصال لعدة أيام فيما 
"خطأ  اعتربه  بما   le meDIa en 4 – 4 -2 موقع  ذّكر 
أسابيع عن فحوى مكاملة  منذ  مّلا كشف  القاتل"  ماكرن 
هاتفة خاصة مع بوتني رّسبتها القناة التلفزية الفرنسية 

"فرانس 2".
وكان وزير خارجية روسيا، سريغي الفروف قد انتقد 
الدبلوماسية  "اللياقة   : بالقول  معلقا  ماكرن  أتاه  ما 
فيما  املكاملات"  ملثل هذه  الجانب  أحادية  تمنع ترسيبات 
من  الفرنسية  التلفزية  والقنوات  الصحف  بعض  حّذرت 
انعكاسات فعلة ماكرون عىل ثقة بقية رؤساء العالم يف 

شخصه.

50 مليار دوالر

غافن نيوسوم، حاكم والية كاليفورنيا االمريكية قدم 
40 مرشوع قانون ملحاربة "االحتباس الحراري يف العالم" 
العاملة  السيارات  لتعويض  إجراءات  أساسا  يتضمن 

بالبنزين بسيارات كهربائية.
يشار اىل ان مرشوع السيارات الكهربائية التابع لرشكة 
وجيمس  ميسك  ايلون  الثنائي  يملكها  التي   Tesla تسال 
مردوخ مثل عام 2021 برقم اعمال ناهز 55 مليار دوالر 

اهّم استثمار يف الوالية املذكورة.

وعيد 

القوات  ان  اكد  الشيشان  رئيس  قديروف،  رمزي 
الدائرة بأوكرانيا  الخاصة الشيشانية املشاركة يف الحرب 
تكتيكات  مستقبال  "ستتبع  الروسية  القوات  جانب  اىل 
من  األوىل  املرحلة  خالل  أداءها  أن  عىل  مشّددا  جديدة" 

العملية الخاصة لم يكن سوى "مزحات صبيانية".
الجيش االوكراني عىل حسابه بموقع  قديروف توّعد  
جنراالته  بال  عىل  تخطر  ال  انتقامية  برضبات  "تلغرام" 
مؤكدا ان القوات الخاصة لبالده "لن تمزح معه مستقبال" 
مضيفا : "نحن جاهزون لتنفيذ أي أمر صادر عن بوتني 
وأقول ألنصارنا : "ستسمعون يف املستقبل القريب اخبارا 

الجيش  مع  ونقتلع  الخاصة  العملية  وسنستكمل  سارة 
بنديرا  وانصار  الفاشيني  االوكرانيني  جذور  الرويس 

واملرتزقة األجانب".

الهدف... صربيا ؟

اليساري  التوجه  ذات  اإليطالية  "املانفستو"  صحيفة 
اكدت ان سعي البلدان الغربية لقطع تصدير الغاز الرويس 
ال يستهدف اغالق خطي ما يسمى بـ "نوثرسرتيم1 و2" 

وإنما أيضا خط "تركسرتيم".
حسب  "تركسرتيم"  خط  استهداف  من  الهدف 
الرويس  بالغاز  التمتع  من  رصبيا  حرمان  هو  الصحيفة 
وانها  أراضيها  عرب  يمر  "تركسرتيم"  خط  ان  باعتبار 

حليفة ملوسكو.
اسرتاتيجية  ان  أخرى  جهة  من  اعتربت  "املانفستو" 
واضحة  باتت  األوروبي  االتحاد  ودول  املتحدة  الواليات 
غاز رويس  الحصول عىل  أوروبا من  منع  يف  تتمثل  وانها 
األوروبية عىل  الشعوب  ناحية واجبار  الثمن من  رخيص 
رشاء الغاز نقدا من األسواق العاملية وبأسعار جّد مرتفعة 
 – الصحيفة  تعترب   – التي  أمسرتدام  بورصة  تحّددها 

أصبحت جزءا من رشكة مالية أمريكية عمالقة.

مهانة

خالل  ماكرون  ايمانويل  الفرنيس  الرئيس  خطب  هل 
االجتماع األخري لألمم املتحدة امام قاعة شبه فارغة؟

 le cOurrIer Des sTraTèges موقع  طرحه  السؤال 
الفرنيس قبل أن يجيب : "ال سبيل الخفاء ذلك فكامرياوات 
قاعة األمم املتحدة ال تجامل وال تعادي أحدا تماما مثلما 
هو الشأن بالنسبة للدول األعضاء والحضور الباهت الذي 
وسائل  بعض  حاولت  الذي  الخطاب  أثناء  القاعة  طبع 
العاملي  السيايس  للفكر  رصح  أنه  عىل  تقديمه  اعالمنا 
يكشف لنا الحقيقة املؤملة عن املهانة التي لحقت ببالدنا".

ومىض املوقع قائال : "نعم، ليس األمر من نسيج األحالم 
Bfm TV عجزت عن إخفاء ذلك بفعل ان الصور  فحتى 
االفريقية  الدول  بأن رؤساء  تنقل مبارشة" مذكرا  كانت 
لم يجرؤوا سابقا عىل مقاطعة خطابات فرانسوا ميرتان 

أو جاك شرياك" وبأن "زعماء دول أمريكا الالتينية كانوا 
ملا  املذكورين  الفرنسيني  الرئيسني  خطابات  يحرضون 

لبلدانهم من مصالح يف ذلك.
خطابات  يف  االسهاب  ثمن  هو  "ذلك   : املوقع  وختم 
والدروس  الدائم  واالهتياج  جوع  من  تغني  وال  تسمن  ال 
املعطاة لسائر البرشية بل والعجز عن تحقيق مع نعد به".

تحذير

رئيس  حّذر  بلينكن  انتوني  األمريكي  الخارجية  وزير 
خالل  ميقاتي  نجيب  اللبنانية  األعمال  ترصيف  حكومة 
العامة لألمم  الجمعية  لقاء جمعهما عىل هامش اشغال 
املتحدة بنيويورك من "أي تحرك لحزب الله ضّد إرسائيل 

حتى لو كان يهدف استعراض العضالت".
وحسب صحيفة "معاريف" العربية، شّدد بلينكن عىل 
أو  الرّد  من  إرسائيل  منع  عىل  قادرة  تكون  "لن  بالده  أن 

احتواء الرّد والسيطرة عليه".
تحذير بلينكن جاء أياما بعد ترصيح حسن نرص الله 
باستخراج  السماح  بأنه "ال يمكن  الله  أمني عام "حزب 
النفط والغاز من حقل "كاريش" املتنازع عليه قبل حصول 
إرسائيل  استغالل  ووصفه  املحقة"  مطالبه  عىل  لبنان 
أن  واضافته  أحمر"  "خط  بـ  املذكور  الحقل  وغاز  نفط 
حزب  وأن  كاريش"  حقل  عىل  الحزب  وصواريخ  "عيون 

الله "يراقب مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".

WindoWs عوضا عن Linux

 4 يوم  االمريكية  "ميكروسوفت"  رشكة  تعليق  بعد 
منها  وخصوصا  الربمجيات  أنواع  كل  بيع  املايض  مارس 
العقوبات  حزمة  اطار  يف  روسيا  اىل   WInDOWs "وندوز" 
املفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا قّررت وزارة التطّور 
وتعويضه   WInDOWs عن  االستغناء  الروسية  الرقمي 

.lInuX بربمجية
يف  املتخصص   kOmmersanT الرويس  املوقع  ووفق 
برمجية  استغالل  موسكو  أوقفت  االقتصادية  الشؤون 
lI- وتعمل عىل تكييف الحواسيب مع منظومة WInDOWs

.nuX

احدى  تعترب   asTra lInuX grOup أن  اىل  أشار  املوقع 
أهّم  وأحد  بروسيا  اإلعالمية  صناعة  يف  الرائدة  الرشكات 
مصنعي أجهزة الربمجيات وخصوصا منظومة استغالل 
أن  وأضاف  افرتاضية.  ومنصات  القرصنة  ضد  مؤمنة 
"ضمان  هي   asTra lInuX grOup بـ  العاملني  مهمة 
قطاع  يف  وزعامتها  التكنولوجيا  عالم  يف  روسيا  سيادة 

صناعة أجهزة اإلعالمية يف العالم".

األوىل  )الغرفة  املغربي  النواب  مجلس  رئيس 
بالربملان( رشيد الطالبي العلمي قال يوم الجمعة 
ضحية  يكون  أن  يقبل  “لن  بلده  إن  املايض 

االنفصال”.
العاصمة  يف  ترؤسه  خالل  جاء  العلمي  كالم 
الرباط، مراسم إطالق مرشوع التوأمة املؤسساتية 
الوطنية  والجمعية  املغربي  النواب  مجلس  بني 

الفرنسية، ومجليس النواب التشيكي والبلجيكي.
وتدعم مرشوع التوأمة 4 مؤسسات ترشيعية 
والربتغال،  واملجر  واليونان  إيطاليا  من  كل  يف 

ويموله االتحاد األوروبي.
يقبل  ولن  ال  )املغرب(  “البلد  العلمي:  وأضاف 
طنجة  من  الوطني  ترابه  وحدة  يف  تشكيك  بأي 

)أقىص الشمال( إىل الكويرة )أقىص الجنوب(”.

أحد  وهو  املغرب،  أن  كيف  “تدركون  وتابع: 
ركائز االستقرار، تعرض لظلم تاريخي باصطناع 
نزاع مفتعل حول أقاليمه الجنوبية )يف إشارة إىل 
خالل  الباردة  الحرب  سياق  يف  الصحراء(  إقليم 

سبعينات القرن املايض”.
بشكل  منتميا  يزال  وال  “كان  املغرب  أن  وأكد 
الحرية  ملعسكر  واٍع  اختيار  عىل  وبناًء  إرادي 

والديمقراطية والتعددية”.
ضحية  كان  املغرب  “كان  العلمي:  وحسب 
يف  وسيادته  استقالله  واستعاد  االستعمار، 
يف  مراحل  عىل  الرتابية  وحدته  واستكمل   ،1956
والرشعية  القانون  أساس  وعىل  التفاوض  إطار 
الدوليني، ومن ذلك سيادته عىل أقاليمه الجنوبية 

عام 1975”.

اليوم وجه  تغرّي  47 سنة،  “بعد  أنه  إىل  ولفت 
مراكز  وأصبحت  جذري،  بشكل  األقاليم  هذه 

تمكينها  وتم  لالستثمارات،  جذب 
األساسية  التجهيزات  من 
الخدمات  املهيكلة ومن  الكربى 
تسعد  التي  االجتماعية 

اإلنسان”.
هذه  “سكان  أن  وبنّي 

يشاركون  األقاليم 
انتخاب  يف  بحماس 

املؤسسات وتسيريها 
الوطنية  الحياة  ويف 

بشكل عام”.

برلماني مغربي :

نحن ضحية ظلم تارخيي ولن نقبل بانفصال الصحراء الغربية

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

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

واسعة النطاق.
لدى  أن  يدرك  ال  له،  االحرتام  كل  ومع  لكنه، 
الغرب موارد أي نوع من املوارد أكثر من روسيا. 
تدور  ال  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  والحرب 
يف أوكرانيا، بقدر ما تدور يف االقتصاد، هي حرب 

استنزاف، حرب موارد.
ويف كل مرحلة، يعطينا الغرب جزرة أو يستخدم 
العصا لنقلنا إىل مستوى جديد من املواجهة، بما 

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

الداخيل قبل أن تدخل روسيا فيها.
لقد نجحت الواليات املتحدة األمريكية بالفعل يف 
إجبار روسيا عىل الدخول يف حرب بأوكرانيا، وهي 

اآلن تحاول إجبارها عىل االنتقال إىل مستوى أعىل 
مستوى  برفع  الغرب  يقوم  حيث  املواجهة،  من 
ال  الذي  الخط  متحسسا  تدريجيا،  االستفزازات 

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

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

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

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

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

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

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

األمريكية.
من  جديد  مستوى  إىل  ستنتقل  أنها  بمعنى 
التصعيد عىل نحو يجعل من أفعالها تبدو يف نفس 
الوقت معقولة ومعتدلة للغاية. فإذا بدأت الحرب 
الرد  بسبب  ذلك  يكون  أن  املرجح  فمن  بالفعل، 
التايواني عىل االستفزاز الصيني. عىل سبيل املثال، 
أن تسقط تايوان طائرة صينية يف مجالها الجوي، 
يف الوقت الذي سيكون من الصعب فيه وصف بأنه 
استفزاز صيني، ألنه بحلول ذلك الوقت، ستكون 
الطائرات الصينية تحلق يف املجال الجوي التايواني 
لفرتة طويلة، وسوف يعتاد العالم بأرسه عىل ذلك.
إن اندالع الحرب من قبل تايوان يعني صعوبات 
وإضفاء  للصني  املناهض  التحالف  توسيع  يف 

الرشعية عىل مزيد من الرد العسكري الصيني.
تدور رحى الحرب العاملية الثالثة بالفعل، ولكن 
الرئيسية  املعركة  ساحة  فإن  النووي،  العرص  يف 
الحارض عىل  الوقت  يف  القتال،  أما  االقتصاد.  هي 
األقل، فيبدو ذا طبيعة مساعدة وثانوية. لذلك، ال 
األطراف  وإخفاقات  نجاحات  عىل  الحكم  ينبغي 

استنادا إىل التفاصيل الثانوية.

أي ر

تكتيكات روسيا والواليات املتحدة األمريكية
والصني يف احلرب العاملية الثالثة

 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

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

ممثّلو تونس بالمحافل الدولية :

مثقفون حقيقيون أم لويب 
حمسوب عىل الثقافة ؟

آثار وتراثرحلت

أرياف الشمال 
الغربي 

التونسي 
ومقاومة 

االستعمار

بقلم : 
 د. زهير بن يوسف

سينما

"قرية النيام" "قرية النيام" 
فيلم وثائقي فيلم وثائقي 
تونسي جديد تونسي جديد 
يخلق الحدثيخلق الحدث

بقلم : منير الفالح

وداعا
فاطمة

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

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

وقفة

للغاية وواقعية،  تبدو وجيهة  املقال من فرضية،  ينطلق هذا 
إنتاج  معلوم  هو  كما  الجامعة  وظائف  أهّم  من  أنّه  يف  وتتمثّل 
املعرفة والعلم للرقّي باملجتمعات، وضمن ذلك يتنّزل إنتاج الفكر 
واإلقصاء،  والتعّصب  التخّلف  مقاومة  ألجل  والعقالني  النرّي 
ومواجهة اّدعاء احتكار الحقيقة وطريق النجاة والخالص. ومن 
ثّم يمكن عرب تلقي الفكر النقدي األكاديمي تحرير الفرد واملجتمع 
وإرساء معالم ثقافة حقوق اإلنسان والتنّوع واالختالف، اعتبارا 
لكون ذلك يعّد من رشوط العيش الكريم واآلمن يف إطار من الحّرية 
والوعي بمعنى الحّق والفردية، إذ يتمثّل مبدأ الوعي بقيمة الحّق 
والحّرية، يف كونه قيما فكرية عقلية وأخالقية ذاتيّة يعيها الفرد 
وتدخل ضمن بناء شخصيته قبل أن تكون ترشيعات وبنودا. ثّم 
الجامعيّة يف  املؤّسسات  أبرز وظائف  أّن من  البديهي  إنّه غدا من 
اليومي، ويف صلب  املحيط وقضايا  االنفتاح عىل  الحديث،  العرص 
ذلك تندرج مهّمة إنقاذ الكائن اإلنسان فردا ومجتمعا من غطرسة 
لبوس  اتّخذت  سواء  املتطّرفة  واألفكار  املتشّددة  اإلديولوجيات 

الّدين أو انطلقت من أي مرجعية أخرى شوفينية. 
عن  ينبثق  أن  يمكن  الذي  النقدي  الفكر  أهميّة  تظهر  هكذا 
البحث الجامعي والدرس األكاديمي، السيّما يف تخّصصات اآلداب 
الفنون،  ويف  والقانون(  الفلسفة،  اإلنسان،  )علوم  واإلنسانيات 
الظواهر  إىل  النظر  زوايا  وتتنّوع  الفكر  إنتاج  دروب  تتعّدد  حيث 
آفاق  وتنّوع  والتحليل  البحث  أدوات  لخصائص  وفقا  والرؤى، 

املقاربة.
باسم  والتعّصب  التطّرف  مقاومة  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا 
الّدين أيضا مقاومة اإلرهاب والسعي إىل التخّلص من آثاره السلبية 
ووعي  ثقافة  مسألة  كذلك  هي  املعارصة،  املجتمعات  حياة  يف 
وتربية عىل االختالف والوعي بقيمة حقوق اإلنسان، ويف مقّدمتها 
الحّق يف االختالف، والحّق يف الحّرية، ال سيّما حّرية الفكر واملعتقد، 
وهو ما يعني أّن مقاومة التطّرف والقضاء عىل اإلرهاب، ليست 
للعنارص  ومحاكمة  قضائية  وإجراءات  أمنية  مسألة  فحسب 
اإلرهابية، فهذا مهّم، ولّكنه أساسا مسألة فكر وبناء وعي وتربية 
تعّد  واإلرهاب،  التطّرف  لكون  اعتبارا  واالختالف،  الحق  قيم  عىل 
صور  وتتخذ  وباإليمان  بالّدين  تتلبّس  املنغلق  الوعي  من  أشكاال 

وعي سيايس وإديولوجي، يسعى إىل التأثري يف املحيط.
النقدي  والتحليل  العلمي  للبحث  مثىل  قيمة  يمنح  ما  وهو 
وال  خطورتها  عن  الكشف  ألجل  املتطّرف،  الفكر  لبنيات 
آفات  غدا  مّما  املجتمعات  ذلك  بموجب  ولتتحّرر  معقوليتها، 
موكول  التحّرر  فهذا  الدين..  لبوس  تتخذ  وسياسية،  اجتماعية 
األكاديمية  النخب  بجهود  يرتبط  الذي  العقالني  وللنقد  للمعرفة 
الشأن  كذلك  واإلنسانيات،  والفنون  اآلداب  تخصصات  سائر  يف 
املثقفة  والنخب  والفن  األدب  يف  املبدعة  النخب  جهود  بخصوص 
ومن ملن يشتغل بوسائل امليديا والتواصل دور مهّم. لكن يظّل دور 
املرجع والنموذج،  للغاية وهو  األكاديمي مهّما  الجامعة والبحث 
لكونه ينشد البحث العميق، وفق منوال نظري يقوم عىل رصامة 

املنهج ودّقة املصطلحات واملفاهيم. 
التحليلية  العلمية  البحوث  أهّم  إىل  نتعّرف  أن  أردنا  إذا  ولعّله 
قائم  أكاديمي  بحث  مجال  غدا  الذي  الغرض  هذا  ضمن  املنجزة 
الّذات، وإن تّوزعت سبل دراسته ضمن تخّصصات مختلفة، ألفينا 
محاوالت رائدة وعميقة قد أنجزت، تختلف زوايا نظرها وتتنّوع 
مناويل تحليلها، كما تتباين درجة جرأتها يف نقد ظواهر التطّرف 

ودحض إديولوجيا اإلرهاب وبيان تهافتها. 

1(- في العلوم واإلنسانية والفلسفة
تكّونت مسارات معرفية مهّمة يف بعض البحوث املنجزة ضمن 
حقل اإلنسانيات: العلوم اإلنسانية والفلسفة، ضمن هذا الغرض، 
اإلرهاب  ظواهر  دراسة  تقليد  ارتبط  فقد  ولإلشارة  الندرة.  رغم 
أعمال  تعّد  حيث  االجتماع،  بعلم  يشء  أكثر  املتطّرف  والفكر 
جاءت  رائدة،  بوحديبة  الوهاب  عبد  والفيلسوف  االجتماع  عالم 
متناثرة هنا وهناك، لعّل أبرزها كتابه "ألفهم فصول عن املجتمع 

والّدين"، حيث اعتمد منهج التفسري التفّهمي النقدي الذي أرسته 
من  الديني  الحطاب  فهم  احتكار  لينقد  املعارصة،  السوسيولجيا 
منظور آحادي، وينقض فكرة العنف باسم الّدين، ويدعو إىل تعّدد 
الطقوس  وممارسة  والعقل  بالفكر  اإليمان  وربط  الفهم  وزوايا 
بعض  جاءت  نفسه  السياق  يف  والتنّوع.  االختالف  حّق  باحرتام 
بالنسبة  الشأن  كذلك  كثرية،  وهي  ونّاس  منصف  الراحل  أبحاث 
الهرمايس ومنها  اللطيف  الهرمايس ووعبد  الباقي  أعمال عبد  إىل 
العلوم  اإلسالمي من منظور  املجتمع  التكفري يف  كتابه: "ظاهرة 

االجتماعية لألديان.
القيمة  إىل  اإلشارة  فتجد  التاريخ،  تخّصص  إىل  بالنسبة  أّما 
املعرفية العالية ألعمال املفّكر هشام جعيط التي جاءت بدءا من 
كتابه "الشخصية" وصوال إىل "الفتنة: جدلية الّديني والسيايس"، 
كتابه  إىل  ووصوال  اإلسالمية"  الثقافة  "أزمة  الاّلحقة  كتبه  ثّم 
األخري: " penser l'hIsTOIre, penser la relIgIOn"، تنقض فكرة 
بناء نموذج الحكم عىل أساس الّدين، وتكشف عن تهافت مرشوع 
باسم  الهيمنة  لتربير  املقّدس  أو توظيف  الدين  السياسة يف  دمج 

الّدين.
البحث  طروحات  تمركز  كان  الفلسفة،  أقسام  بخصوص 
الفلسفي غالبا يف مستوى من التنظري التجريد حول منطق كّليات 
املفاهيم والتصّورات، فهي وإن تدافع يف أكثر منجزها عن الفكر 
الفلسفي  والتأويل  الفهم  دروب  تعميق  إىل  وتدعو  والتعّقل  الحّر 
لتعّدد  "التأويلية"،  بـ  عليه  يصطلح  ما  أو   )l'herméneuTIque(
وجوه ظهور تجّليات الحقيقة ونسبية العلم بها، فإنّها ال تنصّب 
إرهابي،  أو خطاب )متطّرف،  أو مدونة نّص  عىل ظاهرة بعينها 
املسكيني،  فتحي  أّلف  ما  أهميّة  بدت  السياق  هذا  يف  إقصائي(. 
متعالية،  مرجعية  باسم  الحقيقة  احتكار  نقد  بخصوص 
والتكفري، ومن  باإلقصاء  ملا سواه  انتصارا ملذهب معني، ورفضا 
تأويالت  والزمان،  الهوية   " كتابه،  املجال:  هذا  يف  مؤلفاته  أبرز 
ُوسم  الذي تضّممن فصال مهّما  النحن"،  فينومينولوجية ملسألة 
بـ: "ما هو اإلرهاب؟ الهويّة العدميّة التاريخية"، أيضا ما جاء يف 
كتابيه: "الدين واإلمرباطورية: يف تنوير اإلنسان األخري"  و"اإليمان 

الحر أو ما بعد امللة- مباحث يف فلسفة الدين".

2(- في تحليل الخطاب والحضارة
صار  الذي   - الخطاب  وتحليل  الحضارة  يف  البحث  ترّكز  لقد 
منوال قراءة يخرتق تخّصصات اآلداب وسائر دوائر الفكر واالتصال 
القائمة عىل استعمال اللغة والحجاج عربها لإلقناع برؤى ومواقف 
سياسية  وخطابات  قول  وأشكال  نصية  مدونات  عىل   - بعينها 
واالنغالق،  التطّرف  منحى  ونحت  بالدين  ارتبطت  وإديولوجية 
لتفكيك مكوناتها وبيان تناقضاتها وأوجه تهافتها. وقد تعّددت 
الدراسات املنجزة يف هذا املجال داخل أقسام اللغة واآلداب العربية، 
التي  وارتبطت عىل األخّص بتخّصص تحليل الخطاب والحضارة 
تمتح بدورها من عالم تحليل الخطاب أدوات ومفاهيم ومناويل 

قراءة، تمنحها العمق وتحّقق لها نجاعة البحث ودّقة النتائج.
نسبيّا،  حديثة  بمرحلة  الخطاب،  تحليل  مجال  ظهور  ارتبط 
منفصل  نحو  عىل  التونسية  بالجامعة  أسسه  ترتّكز  لم  حيث 
أقسام  القرن املنرصم، ضمن  إاّل منتصف تسعينات  الّذات  وقائم 
األدب وداخل تخّصص اللسانيات والنقد، ومن خالل جهود فريق 
األستاذ  بعثه  الذي  الخطاب  تحليل  والحجاج:  "البالغة  البحث 
البالغة  يف  البحث  يصل  كيف  عرف  الذي  وهو  صّمود،  حّمادي 
الّدين  فهم  عىل  اآلحادي  الخطاب  هيمنة  بنقد  الجديدة  والبلغة 
باسم منطق الفرقة الناجية. ومن ثّم أسهم يف تطوير نقد املنظور 
بيت  منشورات  ضمن  له  صدرت  بحوث  عرب  املتطّرف  اإلقصائي 
هذا  ضمن  الخطاب".  "تجّليات  كتابه  وضمن  قرطاج،  الحكمة 
السياق تجدر اإلشارة قيمة املنجز املعريف أللفة يوسف التي نفذت 
بدءا  الديني،  الخطاب  عالم  هذا  إىل  واللسانيات،  اللغة  عالم  من 
األخرى، ومنها:  وكتبها  القرآن".  يف  املعنى  "تعّدد  أطروحتها  من 
ثالثة  الله:  "و"وجه  مسلمة"  و"حرية  ودين"،  عقل  "ناقصات 

أن يختلف معها بعضهم يف ما  الحّق"، حيث وإن يمكن  إىل  سبل 
اجتهدت فيه أو ما كشفت عنه من تناقض لألحكام الفقهية مع 
روح النّص، فإّن ما طرحته ذو قيمة معرفية منهجية، فيما يتعّلق 
بتعّد سبل املعنى وإدراك الحق أو ما يعترب كذلك، إذ أنّه ليس ملذهب 
بعينه أن يحتكر الكالم باسم الله وحقيقة دينه. ويف السياق نفسه 
نقد  "يف  أهّمها:  ولعّل من  بن سالمة  رجاء  أعمال  نقرأ  أن  يمكن 

إنسان الجموع"، و"نقد الثوابت". 
العادل  إليه  توّصل  ما  أهميّة  تظهر  السياق  ولعّله ضمن هذا 
خرض، انطالقا من مقاربات تقوم عىل الدمج بني علوم االتصال 
وعلوم  كالسيميائيات  الخطاب  تحليل  ومفاهيم  والوسائط 
اإلسالمي  الديني  الخطاب  أفق  محدودية  مدى  بنّي  حيث  النّص، 
والعلم  التاريخ  حركة  يستوعب  لم  لكونه  الحديث،  العرص  يف 
إىل  أصحابه  فلجأ  الديني،  الخطاب  لغة  دالالت  يدرك حقيقة  ولم 
الخيال والتمويه والتأويل السطحي والتلفيق لتربير اإلديولوجيا، 
العادل، "الوجه والكلمة  ذلك ما يمكن أن نالحظه، مثال: يف كتب 
الذي افتتحه  التديّن"،  يف الصورة"، و"أزمة املسلم األخري ونهاية 
الفكرية  الحداثة  أّن   )...( الحديثة  بالقول: "لعّل ما يميّز األزمنة 
الديني  الشأن  عىل  كّلية  تكون  تكاد  بصفة   استحوذت  قد  فيها 

وافتكته من قبضة رجال الّدين". 
بأقسام  الحضارة  تخّصص  مباحث  داخل  وتطّور  نما  ولقد 
اآلداب العربية بالجامعة التونسية، نقد الفكر املتطّرف والتصّدي 
والتفكيك  النقدي  بالتحليل  خطابها  لتفتيت  اإلرهاب  لثقافة 
ثّم دحض تأويالتها  الواهية وتناقضاتها، ومن  املنهجي ألسسها 
املجيد الرشيف  القرآني. فبدءا بأعمال عبد  النّص  للغة  الاّلمنهجية 
وهي كثرية ظهرت لبنات الكشف عن أوجه املفارقة بني "اإلسالم 
الشائكة بني  العالقة  أوجه  التاريخي" وعن  املعياري" و"اإلسالم 
اإلسالم  طروحات  تاريخية  ال  وعن  الديني"،  و"الفكر  "الّدين" 
يف  انظر  استيعابها،  ولم تستطع  الحداثة،  تعادي  التي  السيايس، 
ذلك كتابه "اإلسالم والحداثة"، وبحثه الرائد: "اإلسالميون أعداء 
التحديث أم ضحاياه؟"، وقد بادر يف بحوث كثرية أخرى إىل طرق 
خصائص الخلفية الفكرية للفكر املتشّدد؛ وهذا موضوع اهمام 

كتابه "مرجعيات اإلسالم السيايس".
الذي  عامر  بن  ولألستاذ  الرشيف  املجيد  عبد  لألستاذ  وبتأطري 
اإلرهاب يف بحوث كثرية من  التطّرف ودحض خطاب  بدوره نقد 
وكتابه،  والتنوع"،  الوحدة  بني  الدينية  "التجربة  كتابه:  أبرزها 
الديمقراطيّة"،  والتجربة  الهويّة  قضايا  بني  الثقايف  "املستقبل 
ظهرت أجيال من الباحثني ونقاد الفكر وتحليل الخطاب الديني، 
وتفنّد هيمنة  اإلقصائي،  الفكر  تنقض منطق  دراساتهم،  جاءت 
املقاربة  مناويل  تعّددت  حيث  الّدين،  باسم  اآلحادي  املنظور 
الديني ذي املنزع اإلديولجي، وامتّد مسار تلك  والتحليل للخطاب 
الدراسات بداء من األعمال املهّمة والرائدة ملنصف بن عبد الجليل 
ملحّمد  املتميّزة  البحوث  إىل  ووصوال  وغريهم  السعفي،  ووحيد 
الحّداد )أعّد رسالته للدكتوراه بإرشاف محّمد أركون يف الرسبون(، 
والبحوث العميقة واملتميّزة لزهية جويو وناجية الوريمي وآمال 
ونادر  حمزة  ومحّمد  الجمل   وبّسام  البدوي  وفوزي  قرامي 
خاّصة  بمقاالت  نفردها  بأن  جديرة  بحوث  وهي  الحّمامي... 
الحقا، عىل هذا املنرب، تكشف عن القيمة املعرفية التي تّضمنتها 
تهافته  أوجه  وبيان  املتطّرف  الفكر  ونقد  الحضارة  دراسات  يف 

ومظاهر تناقضاته.
دراسات  نقرأ  ولم  نجد  لم  أنّنا  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا 
بجامعة  الرشيعة  وفقه  الدين  علوم  أقسام  يف  للمتخّصصني 
الزيتونة، يكون موضوعها نقد خطاب التطّرف أو نقض ظواهر 
التكفري واإلرهاب، وإن وجدنا لدى بعض منهم كتابات حول ما 
اصطلح عليه بـ " االعتدال"، و "التسامح"... لكن املبادرة إىل نقد 
خطاب متطّرف بعينه للمتطّرفني وللمتسيّسني باسم الّدين، أيضا 
موجود  غري  أمر  بعينها،  إرهابية  ظواهر  أو  متشّدد  فكر  نقض 

إطالقا. والله أعلم.

بقلم :  د. محّمد الكحالوي: جامعة قرطاج

البحث األكاديمي في الجامعة التونسية ومقاومة الفكر المتطّرف:

عوائق املسار وريادة التجربة
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ممثّلو تونس بالمحافل الدولية :

مثقفون حقيقيون أم لويب
حمسوب عىل الثقافة ؟

عن  السعودية،  الثقافة  وزارة  أعلنت  تقريبا  سنة  منذ   
الرياض  ملعرض   2022 دورة  رشف  ضيف  تونس  اختيار 
الدويل للكتاب الذي تقام فعالياته بني 29 سبتمرب و8 أكتوبر 
2022.. حدٌث اشتغلت عليه وزارة الشؤون الثقافية بتونس 
منذ مدة، ال نعلم طولها من قرصها، عرب ترشيك عدد من 
للبعض  االدبية وتوجيه دعوات  والهياكل  والكتاب  املثقفني 
منهم لالستعداد لهذه التظاهرة، ومن بينهم من ُوّجهت له 
الدعوة ثم ُحذف اسمه عنوة ليتم تعويضه بآخر.. مثقفون 
الشبّان  وخاصة  االختيار  يف  أخفقت  الوزارة  أن  اعتربوا 
الذين وّجهوا أصابع االتهام ملدير ديوان الوزيرة بإقصائهم 

وتعويضهم بـ"أشباه" مثقفني عىل حد قولهم..
"الشارع املغاربي" تحّدثت اىل عدد من الكتّاب والشعراء 
الدولية:  باملحافل  تونس  يمثّل  "من  سؤال  عليهم  وطرحت 
ومن  الثقافة؟  عىل  محسوب  لوبي  أم  حقيقيون  مثقفون 
وراء ذلك؟ فجاءت األجوبة غاضبة ومنّددة بما يحدث داخل 

أسوار الوزارة.
انطلقت رشارة الغضب األوىل عندما دّون الشاعر واملرتجم 
عىل  ابراهيم  بن  ناظم  الشاب 
خرب  بفايسبوك  حسابه 
اقصائه من املشاركة بعد أن 
تمت دعوته وبعد أن ُطلب 
منه أعداد محارضة فكرية 
تونس  لتمثيل  الغرض  يف 
ابراهيم  بن  تمثيل..  أفضل 
بحذف  بعد  ما  يف  فوجئ 
آخر،  بإسم  وتعويضه  اسمه 
أثار حفيظته  الذي  األمر 
بعض  وحفيظة 
واملساندين  املثقفني 

تنديدا بأساليب لم تتغري منذ سنوات طويلة ِوفقهم.. فمن 
الزين  أم  الشاعرة واألكاديمية  املساندة رفض كل من  باب 
بن شيخة والناقد املرسحي حاتم التلييل املشاركة بفعاليات 
وزارة  قبل  من  رسمية  دعوة  لهما  ُوّجهت  أن  بعد  املعرض 
من  بدعوة  آخرون  سافر  املقابل  يف  التونسية.  الثقافة 
الجابيل  عيىس  الكاتب  غرار  عىل  مبارشة  املعرض  منظمي 
انتقته  الذي  وفدها  التونسية  الثقافة  وزارة  أرسلت  بينما 

بـ"عناية" حسب رأيها.. 

كوادر فاسدة

يف بداية حديثنا معه لم يخف الشاعر واملرتجم ناظم بن 
إبراهيم غضبه جّراء هذه االساليب قائال "ال يمكن التغيري 
يتعّلق  ما  كّل  :"إّن  ابراهيم  بن  وأضاف  فاسدة".  بكوادر 
بالدعوات التي تُوّجه إىل الكتّاب والشعراء واملبدعني لتمثيل 
تونس يف املحافل العربية والدوليّة ليس سوى ما يظهر من 
جبل جليد الفساد فوق ماء الساحة الثقافيّة التونسيّة. وإذا 

للوصول  الغوص  عىل  تجّرأنا  ما 
سنجُد  الجبل،  هذا  قاعدة  إىل 

إشكاليّات  أمام  أنفسنا 
فحسب  ترتبط  ال  كبرية 
تتم  علميّة  معايري  بغياب 
الشأن  إدارة  بموجبها 

الثقايف، وإنّما أيضا بطبيعة 
أولياء  تحُكم  التي  الذهنيّة 
البنى  وطبيعة  الثقافة،  أمر 
عىل  تعمل  التي  املؤسساتية 

"إنتاجها". 

حدثا  التونسيّة  الثورة  كانت  "لقد  إبراهيم  بن  وتابع 
خارج  من  إبداعيّا  نفسه  عن  عرّب  للجميع،  مفاجئا 
من  قريبة  الدوام  عىل  كانت  التي  الثقافيّة  املؤسسات 
املؤسسات  خارج  ومن  مختلف،  كّل  ضد  له  يًدا  أو  النظام 
التغيري  قاطرة  تكون  أن  يف  نخبها  فشلت  التي  الجامعيّة 
يسبق  دوما  الشعب  كان  الثورينّْي.  والسيايس  االجتماعي 
هذه  أسبقيته  عىل  محافظا  وظل  بخطوة،  املؤسسات  هذه 
يف جميع املنعرجات التاريخيّة التي مّرت بها البالد. غري أن 
الذي  الثورّي  املسار  أن  التونسية،  الحالة  يف  لالنتباه  الالفت 
عاشته البالد لم ينتج بدائله املؤسساتية ال فقط يف القطاع 
الثقايف بل يف جميع القطاعات. مرجعا أسباب ذلك اىل نقاط 
كثرية كثرية ومن أهّمها أربعة: أوال، العطالة التاريخية التي 
تسبب فيها اإلسالم السيايس أمام كل تغيري حقيقي. ثانيا، 
اعتماد بعض النخب السياسية عىل اإلدارة التجمعيّة القديمة 
يف مواجهة اإلسالم السيايس ثّم تحالفها معه. ثالثا، احتواء 
الجيل الجديد من الشباب داخل هذه املؤسسات بعد فشله يف 

صياغة بدائله. رابعا، هيمنة طبقة إدارية 
عىل  والعليا  الوسطى  الكوادر  من 

للعمل  مستعدة  الدولة  مؤسسات 
لتنفيذ  ومستعدة  ُسلطة  أيّة  مع 
عىل  املحافظة  يكفل  برنامج  اي 

امتيازاتها." 
التي  األسباب  "هذه  وأضاف 

إليها مفصولة عن  النظر  ال يمكن 
بعضها أّدت إىل ما نحن فيه من هوان 

وخاصة  مؤسساتنا  يف  مسبوق  غري 
التي  الثقافية  املؤسسة  يف 

لن يكون بمقدور أية 
وزير  أو  وزيرة 

عواطف البلدي
 منذ سنة تقريبا أعلنت وزارة الثقافة السعودية، عن اختيار تونس ضيف شرف دورة 2022 لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته بين 29 سبتمبر 
و8 أكتوبر القادم.. حدٌث اشتغلت عليه وزارة الشؤون الثقافية بتونس منذ مدة، ال نعلم طولها من قصرها، عبر تشريك عدد من المثقفين والكتاب والهياكل 
االدبية وتوجيه دعوات لهم لالستعداد لهذه التظاهرة.. مثقفون اعتبروا أن الوزارة أخفقت في االختيار وخاصة الشّبان الذين وّجهوا أصابع االتهام لمدير ديوان 

الوزيرة بإقصائهم وتعويضهم بـ"أشباه" مثقفين..
"الشارع المغاربي" تحّدثت الى عدد من الكتّاب والشعراء وطرحت عليهم سؤال "من يمثّل تونس بالمحافل الدولية: مثقفون حقيقيون أم لوبي محسوب على 

الثقافة؟ ومن وراء ذلك؟ فجاءت األجوبة غاضبة وال تخلو من أي احتجاج.

ملف األسبوع

الشاعر محمد ناصر المولهي:

جهل المشرفين بما ينتج 
وبالتجارب الجادة، يجعلهم 

يكتفون إما بتجارب مكررة، أو 
مستهلكة، ولكنه يدفعهم 

أيضا إلى دعوة من لهم 
الوالء ال للسلطة كما كان 

في عهد بن علي، وإنما 
لإلداريين، وذلك أتعس.

الشاعرة فوزية العلوي :

السفر الثقافي 
عالقات محبوكة بين 
لوبيات موجودة في 

كل االقطار. والثقافة 
عندنا مازالت 

بمنأى عن كونها 
من قبيل المشروع 

المجتمعي.

 الكاتبة والشاعرة
فاطمة بن محمود:

في مثل هذا الموضوع يتم التعتيم 
دائما وال نعلم الجهة التي تختار ألنها 
في قبضة اللوبيات الثقافية وأحيانا 

يتم التمثيل االدبي في السر فيسافر 
الكاتب المحظوظ وأحيانا يتم تغيير 
الكاتب بآخر له حظوة لدى الجهات 

المسؤولة في وزارة الثقافة.
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الوسطى  الكوادر  هذه  تتغرّي  لم  طاملا  فيها  يشء  أّي  تغيري 
والعليا التي يجب أن تحاسب ثم تحال عىل "رشف املهنة".

وختم بن إبراهيم " لقد مّكن اإلسالم السيايس تجّمعيي 
األمس من كسب رصيد نضايل ليسوا جديرين به، مثلما مّكن 
به  حكموا  نضايل  رصيد  من  اإلخوان  السابق  يف  التجمعيون 
تونس طيلة عقد من الخراب. وعىل هؤالء اليوم أن يرحلوا، 
معايري  يعتمدوا  أن  يجب  مّمن  لغريهم  أماكنهم  ويرتكوا 
الحزبية  التقسيمات  عن  بعيدا  الثقايف  الشأن  إلدارة  علميّة 
العلف  أو الجهوية، وبعيدا عن معادالت قطعان  الفكرية  أو 
األدبي والخواء املعريف. وعىل السيدة وزيرة الثقافة الحالية أن 

تفهم أنّه ال يمكنها التغيري بكوادر فاسدة". 
أما الشاعر صابر العبيس الذي تعرض مؤخرا لتضييقات 
مهنية بسبب مساندته زميله وصديقه بن إبراهيم فأصدح 
التي  الطفيليات  نخىش  ولن  زور  شهود  نكون  "لن  بالقول 
واملذلة"  متابعا  واالبتذال  الرداءة  إال يف مستنقعات  تنمو  ال 
:"ال يمكن أن نتحدث عن تصحيح مسار اعتمادا عىل ماكينة 
سيولدون  والذين  والشهداء  الحاملني  دهس  أدمنت  مرتهلة 
ولعل الوضع االقتصادي الذي يشكو من احتكاريني جهابذة 
قابلة  خانقة  اجتماعية  حالة  خلق  بغية  الشعب  تجويع  يف 
يف  الحاسم  التدخل  عىل  السلطة  عجز  تواصل  إن  لالنفجار 
االنتصار للمفقرين فإن الحالة الثقافية هي األخرى ال تخلو 
من احتكاريني عىل نحو ريعي أبطال ذلك كله ضعاف املوهبة 
يف كافة املجاالت الفنية واألدبية والفكرية ألن املوهبة الفذة 
أو  سند  إىل  حاجة  يف  ليست  متمردة  منفلتة  تكون  ما  غالبا 
التونيس  واقعنا  يف  ولكن  أجهزتها  بكافة  السلطة  من  دعم 
الوحشية  املاكينة  خدم  هم  الكتبة  األدعياء  املتسلقون  بات 
يثبت  مما  ومحسوبية  محاباة  والسطو  بالدهس  مرسنمة 
التونيس يشكو هو اآلخر من  الثقايف  الواقع  الوقائع أن  عرب 
البريوقراطية  انفكت  ما  الذي  املؤسس  الجهل  قوامه  ورم 

السلطوية تنتهجه ترضية لغلمانها من كالب الحراسة" .
وطرح العبيس جملة من األسئلة من قبيل: "كيف يمكن 
لنا كشباب مبدع أن نثق مطلق الثقة يف وزارة ال تملك بيانات 
ثقافة  لوزارة  يمكن  "وكيف  القطاعات؟  كافة  يف  مبدعيها 
ببنايتها الباذخة ومكاتبها الفخمة أن ال تملك بيانات مبدعيها 
الذين حازوا عىل جوائز وطنية ودولية يف كافة املجاالت؟ أي 
الدعوات  ألتكون  ؟   العمى  والبله حد  العمه  هذا  لكل  معنى 
يف املحافل الدولية موجهة إىل األدعياء الكتبة وفق املواالة ال 
وفق الجدارة والكفاءة اإلبداعية؟ وألي معايري شفافة دقيقة 
ونزيهة تخضع كافة الوفود املمثلة للجمهورية التونسية يف 
امللتقيات واملهرجانات الدولية؟ وأي دور للطرف اإلجتماعي 

إىل  التصدي  للبوصلة يف  تعديال  والزيف  الحيف  كل هذا 
والشفافية  النزاهة  أرضية  عىل 
والعدالة أم أننا يتامى بال واجهة 
اإلخالالت...  تعالج  رؤية  وال 
الجهل  ماكينة  لغطرسة  حدا 
ماكينة  هوادة،  بال  املقدس 
التسلق والتملق واللصوصية 

واالحتكار... 
نكون  "لن  وأردف 
شهود زور ولن نخىش أية 
ألننا  األرض  عىل  سلطة 

ملف األسبوع

واثقون تماما من أنفسنا أننا لسنا ملطخني بوحل التمّعش 
واإلرتزاق وواثقون أن نصوصنا ستبقى حجة عليكم..." 

مكشوفا  األمر  بات  فيه  شك  ال  "مما  بالقول  وخلص 
حدا ال يخلو من فضائحية ما.. كل يشء عىل هذه األرض 
تفشت  ما  لفرط  واللبس  الريبة  عىل  باعثا  بات  التونسية 
املواجهة  ثقافة  حساب  عىل  االلتفافية  الزبونية  الثقافة 
واآلخر.  الذات  مع  واملصالحة 
ميكانيكي  عىل  لذلك 
أن  الثقافة  وزارة 
الجهل  عن  يكفوا 
قوامه  الذي  املؤسس 
والباطل  التمويه 
واملحاباة  واملخاتلة 
وزارة  واملحسوبية. 
ال  للمثقفني  الثقافة 
من  واملوالني  لألتباع 
الكتبة صغار املوهبة 

بل ألولئك الذين أنفقوا حياتهم يف نحت الطريق بدم القلب 
عىل نحو أسطوري بطويل "قائال "مما يدفع بنا إىل رضورة 
الحرس  نخبة  ومن  املرتزقة  من  الثقايف  القطاع  تطهري 
العقيم الذي بات من خالله وضعنا الثقايف والوطني متعفنا 
يتضح  هذه  االنحطاط  لحظات  ويف  يطاق  ال  جحيميا  حدا 
دور املثقف االستناري الثوري إيمانا بالتجديد والتغيري أمال 

دون يف خالص جماعي يعطي التونيس حقه يف  الحياة 
منة أو تكرمة من أية سلطة عرضية 

زائلة".

واقع بذيء

احباط جماعي أصاب املثقفني 
الشبان جراء إقصاء البعض منهم 

من املشاركة باملحافل الدولية، بعد أن 
صار "املتذيّل محظوظا" و" الخارج عن 
القطيع منبوذا" اىل درجة أن أغلب هؤالء 

سألت مرة عن اسم) كاتب أو كاتبة( يتداول مرارا يف البعثات التونسية إىل الخارج، فقيل يل 
: إنه  )إنها( مطلوب من  الخارج. 

أمام غرابة الجواب وسخافته من موظف وزارة الثقافة، أوليت ظهري ومضيت ساخرة، إىل 
ما يشغلني، حتى نسيت الطرفة.

  ما ذكرني بها إعالن تونس ضيف رشف يف معرض الكتاب بفلسطني. الخرب الذي 
أتاني –منذ شهر جوان- من أحد األصدقاء يف سفارة فلسطني يف رسالة خاصة، ال 

من وزارة الثقافة التي تجهل كتابها .
     رغم أن تونس ضيف رشف،  فإن  غياب ما كتب التونسيون  عن فلسطني 

ونال التقدير واالعرتاف  والجوائز،  يبعد   ويقىص عن الحضور.
 كمثال أذكر  "العراء" الرواية املتوجة مرات  والشاهدة عىل التاريخ الفلسطيني يف تونس والتي كتبت عنها عديد األطروحات  يف 
تونس وخارجها، تبعد وتقىص مع كاتبتها  ..أثار هذا التجاهل املريب العديد من الكتاب  لريفعوا أصواتهم مساندين ، مستنكرين 
عىل صفحات التواصل االجتماعي. وخصصت جريدة الشعب يف ملحقها الثقايف منارات، صفحة كاملة لهذا املوضوع مدينة ما 

يحدث مثرية األسئلة التي ال جواب لها:
-أي معايري تعتمد الختيار املشاركات يف معارض الكتاب الدولية يف الخارج؟

- وهل تملك وزارة الثقافة بيانات لكتابها؟
            إجابة عىل هذا السؤال وسعيا لإلفادة، -وربما لسذاجة  لم تبارحني رغم السنني- بعثت برسالة  إىل السيدة الوزيرة،  يف 
شهر جوان ، عىل االيميل- أكدت يل الكاتبة االتصال بها- أدعو فيها إىل العمل عىل تكوين بنك معلومات يخص الكتاب التونسيني 
حتى يكون مرجعا  للوزير وإداريي الوزارة وقت اللزوم . وبادرت بإرسال ما يخصني.مع التأكيد عىل ترفعي الدائم عن أي طلب 

يخصني. ولكن ظلت رسالة شهر جوان إىل اآلن بال جواب.
 من املسؤول عن هذا املشهد الثقايف؟

الوزير؟   العجز اإلداري؟ الحكومة؟ أم االنهيار القيمي املستمر؟
        اجتمعنا يف السنوات األخرية  ضمن هيئة رابطة الكتاب األحرار- ب4 وزراء ثقافة متوالني وقدمنا مقرتحات عملية ودعونا 
إىل  تكوين  مجلس أعىل للثقافة يكون منتخبا ليقدم رؤية واضحة للمرشوع الثقايف، كما قدمت بصفتي الخاصة ورقة  عن كيفية 
إنقاذ الكتاب التونيس. كل االجتماعات كانت واعدة مع تحمس مستقبلينا واستحسانهم  ملقرتاحتنا ...ولكن  ال أحد من الوزراء 

السابقني استطاع تطبيق مقرتح واحد مما قدمنا..
    املشهد املختل املتداخل يؤكد يل أن ما يحدث أكرب من وزير ثقافة مع حكومة آخر أولوياتها الثقافة، وأن املصلحية املتورمة 

وانهيار القيم  يظل هو املشهد الطاغي  املخرب آلمالنا يف الشفافية والنزاهة واإلصالح الحقيقي.
 فقط  حني تصبح الثقافة أولوية وطنية،  وحني  يوجد املسؤول املثقف صاحب الرؤية  العميقة املكافح ألجل تغيري الواقع 

املنهار، يمكن وقتها تثوير وزارة الثقافة،  وبناء مرشوع وطني   جديد   يعتمد الشفافية والنزاهة  .

الكاتبة حفيظة قاره بيبان )بنت البحر( 

الثقافة أولوية وطنية

الشاعرة أمامة الزاير

ال يمكننا التغافل 
عن أن الوزارة اليوم 
تشهد ترّهال شديدا 

بسبب ضعف وزيرتها 
وشيخوخة ديوانها 
الذي تعّمد المكلف 

بتسييره إهانة كتّابنا 
ومثقفينا.

 الشاعر والمترجم  
أشرف القرقني 

ال يمكننا أن ننفي أّن هناك 
أسماء مهّمة تُشارك في 
هذه التّظاهرات. ولكّنها 

قليلٌة. كما أّن حضورها يُشبه 
في أحيان كثيرة قول الحّق 

الذي يُراد به باطال.

 الشاعر أنور اليزيدي: 

على وزيرة الثقافة أن ترحل ألنها جاءت 
إلى الوزارة لخدمة سيرتها الشخصية في 

طريقها الى أمانة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم وعليها أن تراجع تعيينات 
مسؤولين تحركهم المحسوبية والوالءات، 

ولتعلم أن وزارة الثقافة منذ النظام 
النوفمبري الى اآلن يحكمها لوبيان اثنان، 

أحدهما فاسد، واآلخر أفسد.
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املنبوذين فقدوا االمل يف وزارة تمثلهم وال تمثلهم.. الشاعرة 
املبدعني  من  واحدة  الزاير  أمامة  الثقافة  بوزارة  واملوظفة 
الشبان الذين اصابهم االحباط جراء ما وصفته بـ"الواقع 
البذيء"  مضيفة "هل يمكننا أن نتخيّل "واقعا أكثر بذاءة" 
املاكينة  نتخيّل مدى جرأة  أن  يمكننا  اآلن؟ هل  يحدث  مما 
التونسية،  الثقافة  التي ظلت لسنوات تنخر وزارة  القديمة 

وتذبح يف أروقتها كل مرشوع ثقايف وطنّي؟".
القاع داخل  الزاير: "لقد تحالفت قوى الشد إىل  وتابعت 
نفس  كل  إقصاء  أجل  من  لتستميت  وخارجها،  الوزارة 
القطيع  عن  خارج  كل  ٓسلخانتها  يف  تسلخ  وأن  حّر،  ثقايف 
"الثقايف"، منبتٍّ عن سياسة ممنهجة لتمييع املشهد الثقايف 
رسّي  اتفاق  سوى  يعدو  ال  "األمر  أن  اىل  الفتة  التونيس". 
الوزارة كي تمرر ما  بني مجموعة تضع قبضتها عىل عنق 
يضعنا  مما  واخصاء...  وإقصاء  وفرز  أجندات  من  تشاء 
يف مواجهة عاتية مع فيلق كامل اعتاد  التكالب عىل قطع 

"الڨاتو الثقايف".
وختمت "فلنكن واضحني إذن، املسألة يف ما يتعلق ببعثات 
خارج  الثقافية  األيام  أو  املعارض  إطار  يف  الثقافة  وزارة 
وتصفية  وحسابات  المالءات  تخضع  الوطن،  هذا  حدود 
حسابات.. تخضع أيضا لسؤال من أنت؟ وإىل أيّة مجموعة 
ال  الضغط  مجموعات  من  هنا  والقصد  تنتمي.  "ضغط" 
القضايا  عن  والدفاع  الحقوقي  انتمائها  عىل  املتعارف  تلك 
كقضايا التحرر والحريات وغريها... وإنما أشري بإصبعي إىل 
اتحاد الكتاب التونيس الذي يميل عىل وزارة الثقافة برامجها 
الثقافية واألسماء املقرتحة يف أيّة تظاهرة. وأشري بإصبعي 
أيضا إىل خاليا داخل الوزارة نفسها قد ال تخطر بالبال أنها 
تملك من قوة االقرتاح اقرتاح أشخاصها أوال وثانيا" مضيفة 
ترّهال شديدا  اليوم تشهد  الوزارة  أن  نتغافل  أن  "ال يمكننا 
بسبب ضعف وزيرتها وشيخوخة ديوانها الذي تعّمد املكلف 

بتسيريه إهانة كتابنا ومثقفينا".
من جهته قال الشاعر واملرتجم أرشف القرقني "بالنّسبة 
الّدوليّة،  الثّقافيّة  التّظاهرات  يف  تونس  تمثيل  مسألة  إىل 
اثننْي يصُعب يف نظري فصُل  أمريْن  إىل  أشري  أن  أودُّ  فإنّني 
أحدهما عن اآلخر. أّما األّول، فإّن الحابل مختلٌط بالنّابل منذ 
تُشارك  مهّمة  أسماء  هناك  أّن  ننفي  أن  يمكننا  ال  عصور. 
يُشبه  أّن حضورها  قليلٌة. كما  التّظاهرات. ولكنّها  يف هذه 
بمعنى  الباطل،  به  يُراد  الذي  الحّق  قول  كثرية  أحيان  يف 
–عادًة-  ُمحّفزون  األسماء  هذه  دعوة  عن  املسؤولني  أّن 
ثّلًة من  أّن  ذلك  ينفي  وأبنائه. وال  يعقوب  نْفس  يف  بغاياٍت 
النُّدرة الّصالحة من العاملني بقطاع الثّقافة إذا ما ُسئلوا يف 
أدلوا  دوليّة  تظاهرات  يف  تونس  تمثّل  أسماء  عن  استشارة 
سواٌء  األحّقيّة،  فيهم  يرون  من  بأسماء 

أنالُوا بذلك أجًرا أم أجريْن". 
املسألة  "أّما  وتابع 
باعتبار  فتتعّلق  الثّانية، 
والّشلليّة  املحسوبيّة  هذه 
وحركات ما تحت الّطاولة 
عقيدة  عىل  عالمة  مجّرد 
أعمق وأشمل تتمّسك بها 
مختلف  يف  الثّقافة  وزارة 
نواميسها عىل امتداد وزراء 
خبَط  العمُل  إنّه  كثريين. 
عشواَء؛ وزراُء يُقِبلون وآخُرون 
يُعلنون  يُْدِبُرون. 

سعادتهم يف البدء وشعورهم باملسؤوليّة ونواياهم الحسنة. 
ويعدون باآلفاق التي ال حّد لها. وعادًة ما يُغادرون إىل ُغرف 
تخّصهم يف منابر دوليّة أو ترشيفات فرديّة، تاركني الوزارة 
ملسؤولني سامني ومدراء دواوين ُمتغلغلني فيها وموّظفني 
آخرين يف قاِعها، مثل منّشطي نظام الحّصة عىل وجه الّذكر 
يف  تحدث  التي  والخبائث  املكر  يتحّملُون جحيم  الحرص،  ال 
األعىل" قائال : "بالنّسبة إيلّ، ليست وزارة الثّقافة يف معظم 
يف  الحقيقّي  واملثّقف  الثّقافة  عىل  ثقيل  عبٍء  سوى  أْمِرها 
تونس. ويف أحيان كثرية، يحلو يل أالّ أعتربَها موجودة أصال. 
، إذا لم تكن حرٌب، أن يعتزل  ذلك أّن يل مزاج رسطان يحبُّ

ما يؤذيه".   
أما الشاعر أنور اليزيدي فقد قال" هناك رشطان حتى 
والجمال.  الحق  واملبدع مبدعا، وهما  املثقف مثقفا  نسمي 
اإلبداعّي  الجمال فالعمل  املواقف، وأما  الحق فيظهر يف  أما 
الضمري  انتفى  كالهما  أو  أحدهما  انتفى  وإذا  مرآته. 
اإلنسانّي وساد الهوى واألنانية. ونتاجا لذلك يختلط الحابل 
بالنابل ويقع إفراغ املفاهيم حتى يلتبس املعنى. هذا الوضع 
والزوائد  الطفيليات  لظهور  الحيوي  املجال  هو  املتعفن 
)عىل  تنمو  وحني  حقها.  من  ليس  ما  تأكل  التي  الدودية 
حساب الكائن األصيل طبعا( تصّدق أنها عىل حق، وصاحبة 
لسنا  أننا  يؤسفني  "ما  مضيفا  للجمال"  وحاملة  بل  حق، 
يف هذا الطور، فنحن قد تجاوزناه. فالزوائد الطفيلية اليوم، 
صار لها مؤسسات، وقانون تحمي به زيفها، ما خّول لها 
معيارا  اآلخر  هو  يملك  ال  الذي  غريها  إىل  قبحها  تصّدر  أن 

أخالقيا وال جماليا ليسمي األشياء بأسمائها".
األكثر  "هو  قائال  الوضوح،  عن  يكّف  لن  أنه  اىل  وأشار 
من  أغلب  إن  هذا:  املوبوء  زمننا  يف  الغموض  من  شعرية 
يُدعْون لتمثيل تونس يف التظاهرات الثقافية الدولية )خاصة 
يف األدب والفكر( هم ال يمثّلون تونس بل "يمثّلون عليها".  
رديئة  صورة  األجنبي  لآلخر  يقدمون  أنهم  األمر  يف  املوجع 

عن مستوى الكتابة الفكرية واألدبية يف تونس".
والزرد،  الوالئم  ثقافة  الكّف عن  إىل  الثقافة  وزارة  ودعا 
ملسؤولني  تعيناتها  تراجع  أن  الثقافة  وزيرة  "عىل  مضيفا 
تحركهم املحسوبية والوالءات، ولتعلم أن وزارة الثقافة منذ 
أحدهما  اثنان،  لوبيان  يحكمها  اآلن  اىل  النوفمربي  النظام 
فاسد، واآلخر أفسد، وأن من يقع اختيارهم لتمثيل تونس 

دوليا هم من يقّدمون رضوب الوالء إىل أحد اللوبينّْي".
وختم قائال "قد أثبتت هذه الوزيرة عجزها لجهلها بما 
املشهد  كواليس  عىل  اطالعها  ولعدم  وزارتها  داخل  يحدث 
بالواجهات  فقط  تهتم  سابقيها  مثل  هي  البالد.  يف  الثقايف 
عىل  قادرة  أنها  عىل  يدل  مؤرش  أي  يوجد  وال  الثقافية، 
اإلصالح، ألنها ببساطة ال تحمل 
واسألوها،  ثقافيا.  مرشوعا 
أيهما يف خدمة اآلخر، املبدع 
يف خدمة الوزارة، أم الوزارة 
املبدع؟  خدمة  يف 
حتما ستقول الوزارة 
بكل مؤسساتها يف خدمة 
بالذات، عليها  لهذا  املبدع. 
فهي  ترحل،  أن 
وزارة  اىل  جاءت 
لخدمة  الثقافة 
الشخصية  سريتها 
يف طريقها اىل أمانة 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم".

لوبي أكاديمي

لم يقف االمر عند توجيه اصابع االتهام لكوادر متنّفذة 
واقصاء  كتّاب  سفر  عن  املسؤولة  وبأنها  الثقافة  بوزارة 
واعالميني  اكاديميني  لتشمل  هؤالء  التهم  تعّدت  بل  اخرين 
قالت  التي  العلوي  فوزية  الشاعرة  بذلك  رّصحت  مثلما 
الزوايا عن  يف  تدبر  الثقافية  السفريات  أن "معظم  بدورها 
طريق لوبيات أكاديمية وصحافية إال من رحم ربي وليس 
مرشوع  صاحب  الدولية  املحافل  يف  تونس  يمثل  من  كل 
جوائز  أو  منشورات  صاحب  أو  أكاديمي  رصيد  أو  ثقايف 
عىل  فعمل  متنفذ  بطرف  ما  صلة  عىل  جعله  حظه  ألن  بل 
فإن  " وعموما  ما" مضيفة  تظاهرة  أو  ما  ببلد  يلحقه  أن 
ساكن العاصمة والذي له فرصة حضور املعارض واملنتديات 
الذين  الداخل  أكثر حظا من مثقفي  التي تقع هناك يكون 
يعيشون تهميشا متواصال ولو صادف ان ذكروا يف محرض 
أو مناسبة فمن أفضال الله. السفر الثقايف عالقات محبوكة 
بني لوبيات موجودة يف كل االقطار .والثقافة عندنا مازالت 
بمنأى عن كونها من قبيل املرشوع املجتمعي الذي يساهم 
انها لدى  املواطنة وبناء اإلنسان  التنمية ويف غرس روح  يف 
لعنرصية  تكريسا  تمثل  اشباههم  أو  املثقفني  من  العديد 

جهوية وجنسية وطبقية ".
من جهتها اعتربت الكاتبة والشاعرة فاطمة بن محمود 
يف  شتى  بمواهب  ويزخر  متنوع  التونيس  األدبي  "املشهد 
الثقايف  الحراك  ان  الالفت  ان  غري  األدبية  األنماط  مختلف 
فيه ال يعكس تنوعه وال يوفر الفرصة ملبدعيه للتعبري عن 
ذواتهم بتسجيل حضورهم يف الداخل أوال بحكم أن األنشطة 
الثقافية محدودة وغري كافية، ال توجد يف تونس مهرجانات 
إىل  عادة  تحتكم  وهي  القليل  اال  والرسد  الشعر  يف  دولية 
ايالما  أكثر  الوضع  يبدو   " قائلة  اخوانية"  شللية وعالقات 
عندما يتعلق باألنشطة الثقافية العربية واملعارض الدولية 
يف الوطن العربي والعالم هنا يطرح أكثر من سؤال: كيف يتم 
اختيار من يمثل تونس؟ من يقرر أن هذا االسم األدبي هو 
املؤهل لتمثيل الُكتّاب واملبدعني يف تونس؟ من يوزع الدعوات 

األدبية وينتقي األسماء اإلبداعية؟؟"
وأردفت بن محمود "أعتقد انه يف مثل هذا املوضوع يتم 
قبضة  يف  ألنها  تختار  التي  الجهة  نعلم  وال  دائما  التعتيم 
اللوبيات الثقافية وأحيانا يتم التمثيل االدبي يف الرس فيسافر 
الكاتب املحظوظ ويعود دون ان يعلن عن مشاركته حتى ال 
يشوش عىل رحلته وأحيانا يتم تغيري الكاتب بآخر له حظوة 
لدى الجهات املسؤولة يف وزارة الثقافة. ومن كان عىل حظ 
واشتغل مسؤوال يف وزارة الثقافة فانه عادة يقطع الطريق 

الرسمي  املمثل  هو  ويكون  الجميع  عىل 
بمكتبه"،  تمر  التي  املحافل  لكل 

مهزلة  الوضع  أن  "أعتقد  متابعة 
تعرضت  وقد  املقاييس  بكل 
مماثلة  وضعية  اىل  شخصيا 
تمثيل  اىل  دعوتي  تمت  عندما 

تونس ضمن وفد ثقايف يف املعرض 
يف  املسؤولة  وسلمت  للكتاب  الدويل 
الوزارة جواز سفري و بقية األوراق 

تعيد يل جواز  لتتصل بي الحقا و 
السفر وأوراقي  وتخربني انه تم 

الشاعر والمترجم ناظم بن إبراهيم 

لن يكون بمقدور أية وزيرة أو 
وزير تغيير أّي شيء بالوزارة 
طالما لم تتغّير هذه الكوادر 

الوسطى والعليا التي يجب أن 
تحاسب ثم تحال على "شرف 

المهنة".

الشاعر صابر العبسي 

لن نكون شهود 
زور ولن نخشى 
الطفيليات التي 
ال تنمو إال في 

مستنقعات الرداءة 
واالبتذال والمذلة.

الشاعر عبد الواحد السويح

سمعت منذ أيام أن شاعرا لقبه الذيبي 
سيمثل الشعر التونسي في السعودية 
باقتراح من بيت الشعر فتألمت طبعًا ال 

اعتراضا على الشاعر فأنا ال أعرفه ولم أقرأ 
له يوما سطرا ولكن على الطريقة التي يتم 

بها االختيار.
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تقليص عدد املدعوين، وعلمت الحقا انه لم يتم التقليص بل 
وقع التخيل عن اسمي من أجل شخص آخر".

واعتربت بن محمود ان "ما يحدث هو أحد أشكال الفساد 
وأن  تتحمل مسؤوليتها  ان  الثقافة  وأنه عىل وزيرة  الثقايف 
يف  عادال  ليكون  مصداقية  به  من  فتكلف  صارمة  تكون 
توزيع الفرص عىل املبدعني الحقيقيني متابعة "عليه أن ال 
يرتبط رضورة باملنظمات األدبية الرسمية أو شبه الرسمية 
التي تمثل يف الغالب رمزا للشللية واملصالح الشخصية مثل 
اتحاد الكتّاب التونسيني وبيت الشعر القريواني لذلك يجب 
البحث أوال عن النص األدبي املختلف ومن ثمة يقع االتصال 
خارج  الحقيقية  املواهب  عن  البحث  يجب  كما  بصاحبه، 
الوزارة  الرسمية.. عىل  الثقافة  العاصمة وبعيدا عن مراكز 
واالخوانيات  للمحاباة  حد  وضع  أجل  من  بجد  تعمل  ان 
والعالقات الشخصية التي عادة ما تكون عىل حساب املادة 

األدبية التي تقدم".

جدل لن ينتهي

يزال  وال  كان  والعربية  الدولية  باملحافل  تونس  تمثيل 
محل نقاش واحتجاج وجدل لن ينتهي بمغادرة الوزيرة وال 
برفض املثقفني االنخراط يف ما سّمي بلوبي وزارة الثقافة، 
فقد سبق وان فتحتمثل هذه امللفات اال ان االشكال لم يحّل 
املشاركني  أغلب  وفق  واملحسوبية  الوالءات  تنته  لم  طاملا 
بملفنا هذا.. يقول الشاعر محمد نارص املولهي: يف كل مرة 
تحرض فيها تونس بصفتها ضيفا يف فعالية ثقافية أو فنية 
عربية أو دولية تثار مسألة من يمثلها من املبدعني واملثقفني 
والفنانني. ويف مل مرة يتجدد الجدل، وال ننىس مثال فضيحة 
التمثيل التونيس يف إكسبو دبي، إذ ال تدري سلطة اإلرشاف 

وال علم لها بما يف الساحة الفنية واألدبية من تجارب منتجة 
وفاعلة، خاصة من الشباب".

وبالتجارب  ينتج  بما  املرشفني  "جهل  املولهي  وأضاف 
مستهلكة،  أو  مكررة،  بتجارب  إما  تكتفي  يجعلها  الجادة، 
ولكن يدفعها أيضا إىل دعوة من لهم الوالء ال إىل السلطة كما 
كان يف عهد بن عيل، بل إىل األشخاص اإلداريني، وهو أتعس" 
متابعا "تونس ضيف رشف معرض الرياض الدويل، كنت عىل 
يقني أن من سيمثلها سيقع اختيارهم بال معايري، وال دراية، 
إذ تتحول مثل هذه التظاهرات إىل  بل عن جهل وسوء نية، 
فرصة سياحية ال غري، وهذا ما يبدو أنه سيحدث، وتكرار 

فضيحة أكرب".
الحيوية،  بمؤسساتها  الدولة  وظيفة  غياب  "يف  وأردف 
الثقافة  يظنون  وباتوا  مؤسسات  مديرو  أفراد  استغول 
ويحيكون  أحقادهم  يمارسون  فيها  الخاصة،  ضيعتهم 
مؤامراتهم املضحكة عىل من ال يواليهم من املبدعني واملثقفني 
والباحثني، فتغدو ذواتهم املتضخمة معايري لوأد ذاك وتبجيل 
ذاك" قائال "لألسف إنه واقع ضحل وسيتكرر عىل ما يبدو 
يف غياب مؤسسات تعي وتتابع ما ينجز، مؤسسات برامج 

ال أشخاص".
تونس  وجه  يف  جديدة  فضيحة  "كالعادة  قوله  وختم 
الحضاري، يتحمل ثقلها بعض املسريين اإلداريني بال دراية 

وال ضمري وال كفاءة".
أما الشاعر عبد الواحد السويح "ذكر األمثلة ليس شجاعة 
له.  ثقافتيا حتى بطرق ملتوية فهنيئا  ألن من مثل تونس 
فال  وجدت  إن  وحتى  لوبيات  وجود  من  يقني  عىل  ولست 
يشتكي  فما  منها  عربية  دولة  تخلو  وال  منها  قطاع  يخلو 
منه املثقف التونيس هو نفسه الذي يشتكي منه املثقفون يف 
املغرب والعراق ومرص وغريها من البلدان" مضيفا "أجمل 

الثقايف  املشهد  يتمثّل  لم  الذي  لإلعالم  يحدث  ما  مسؤولية 
كما يلزم. شخصيا أعترب نفيس من أهم التجارب الشعرية يف 
العالم مع ذلك لم أظهر سوى مرة يتيمة يف الوطنية الثانية 
فلماذا إذن ألوم املوظفني بوزارة الثقافة؟ املندوب الجهوي 
عاليا يف شتى  اسمها  التي رفعت  باملنستري واليتي  للثقافة 
أنحاء العالم ال يعرفني ولم يكلف نفسه حتى عناء الرساب 

عني". 
وأردف السويّح "نقادنا امليامني يشتغلون عىل نصوص 
وزيرة  أصدقائهم.  نصوص  عىل  أو  األموات  من  األموات 
لدعوتني  االستجابة  يف  ملساعدتي  مرتني  راسلتها  الثقافة 
تاريخيتني لم يحظ بهما شاعر تونيس من قبل من املكسيك 
الرد  عناء  نفسها  تكلف  ولم  تجاهلتني  لكنها  وكولومبيا 
ولو بكلمة. سمعت منذ أيام أن شاعرا لقبه الذيبي سيمثل 
الشعر التونيس يف السعودية باقرتاح من بيت الشعر فتأملت 
طبعاً ال اعرتاضا عىل هذا الشاعر فأنا ال أعرفه ولم أقرأ له 
يوما سطرا ولكن عىل الطريقة التي يتم بها االختيار. ليتهم 

يحدثوننا عنها".
الدولية  يبقى سؤال "من يمثّل تونس ثقافيا يف املحافل 
؟" معّلق بال جواب شاٍف طاملا أن "لوبيات متنّفذة" داخل 
أسوار الوزارة وخارجها ال تزال تطمس الكفاءات الحقيقية 
. فرغم نجاح الوزارة أحيانا يف اختيار ممثلني للثقافة وللبالد 
خارج حدودها حتى ال نكون مجحفني نظرا ألن عددا من 
محافل  يف  رايتها  اعالء  عرب  تونس  مثّلوا  املثقفني  خرية 
كربى، اال ان البعض من االداريني غري املختصني يف شؤون 
الثقافة وتفاصيلها ال ينفكون يحرشون أنوفهم عرب اختيار 
"أشباه" مثقفني لتمثيل تونس يف تظاهرات عربية ودولية 
السعودية  يف معرض  اآلن  يحدث  مثلما  االهتمام  بلدنا  تويل 

الدويل للكتاب الذي اختار تونس ضيف رشف هذه الدورة.

صورة تتحّدث

فّن  في  مرموقة  مكانة  تحتّل  أفريكا  دار  أن  شك  ال 
عمارة البيوت بإفريقيا، لكنها تبرز خاصة بترف ديكور 
أرضيتها. ذلك أن لوحاتها الفسيفسائية تمتاز بثراء 
زخارفها ورسوماتها مثلما تمتاز بالطابع الفّذ لبعض 

نماذجها.
اللوحات  هذه  من  اللوحات  بعض  وتنفرد 
الفسيفسائية من بين المجموعات اإلفريقية بأكملها 
فليس لها في الواقع ما يضاهيها في العالم الروماني، 
تبليط  ضمن  مركزيا  عنصرا  منها  واحدة  كانت  حيث 
اللوحة  الدار. وفي زوايا  أحد الصالونات الصغيرة في 
يزدان  نصفّية:  رمزيّة  بصور  األربعة  الفصول  مثّلث 
تعّوض  التي  اللؤلؤيّة  الزهور  من  بإكليل  الربيع  رأس 
الورود التقليدية والتي تعّد إلى يومنا الحاضر التمثيل 
الوحيد من هذا النوع، ويتّسم الصيف بتقاسيم وجهه 
المعبرة ويحمله ألربع سنابل من القمح، إثنتان منها 

بعناقيد  الخريف  ناضجتان، ويمتاز  واثنتان  خضراوان 
التي  الحالمة  التأّملية  ونظرته  كرومه  وأوراق  عنبه 
أغصان  الشتاء  ويحمل  بديونيزوس،  حتما  تذّكرنا 
الزيتون المعهودة التي ترمز إلى أهّم ثروة في الجهة. 
اللون،  سمراء  إمرأة  صورة  اللوحة،  وسط  وفي 
مفّطحة األنف، مجّعدة الشعر، البسة جلد فيل يعلوه 
خرطوم، وهي سمة ممّيزة للربّة أفريكا، مانحة الثروة 

و الخصوبة.
قيمة  ذات  أخرى  لوحات  اللوحة  هاته   إلى  ويضاف 

وثائقّية وجمالّية عظمى.
)من  الجّم  ـ  ثيسدروس  في  أفريكا  دار  مطوية: 

االكتشاف إلى إعادة البناء(
هادي سليم

دار أفريكا: روعة اللوحات الفسيفسائية بالجّم
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قدمت لعالم الشعر من ريف مكثر، ومن صوت أبيها وهو يرتنم 
بالربدة والناي بني أنامله، بدايتها مع الشعر كبداية اإلنسان معه 
منذ مواسم الحصاد والرتنيمات التي كان ينشدها من أجل موسم 
والثائرين  والشغالني  العمال  صفوف  يف  مناضلة  خصوبة.  أكثر 
 : حواراتها  إحدى  يف  رصحت  التي  وهي  تهور  أو  عنجهية  دون 
“جئت اىل الشعر من أغاني النساء يف املحفل و هو يجوب املسارب 
القصديرية  املنازل  الشعر من  اىل  »الرتبة«، جئت  »الكدية« و  بني 
املرتاصة عىل ضفاف املنازه، جئت اىل الشعر طفلة بظفرية سوداء 
التي  الوحيدة  القماش  دمية  ابتلعت  و  منزلها  الجرافات  اقتلعت 
و  العمال  الشعبي، من عرق  الحي  من  الشعر  اىل  تمتلكها، جئت 
الصالح  املاء  لجلب  الوحيدة  الحنفية  أمام  الطويل  االنتظار  من 

للرشاب”.
إصداراتها الشعرية: “ملاذا يخيفك عريي؟” ، “أرض الفطام”، 
شعرية  :رحلة  السكر”  مزارع  إىل   ، واحدة”  بعني  صدر  “حمالة 
حقيقة  إىل  وتتوق  الجسد  عطب  وتكشف  والذاكرة  النفس  تعري 
أهم  من  فضيلة  بن  فاطمة  جعلت  عالية  بشعرية  مشتهاة 
الواحد  القرن  من  األوىل  العرشينية  يف  التونسيات  الشاعرات 

والعرشين بتونس. 
يف  العراق  زارت  حني  أيضا  الرواية  فضيلة  بن  فاطمة  كتبت 
شوارع  يف  املفزعة  الصور  وهالتها  تونيس،  ثقايف  وفد  مع   2003
بغداد وتضاعف حزنها بعد سقوط العراق،  فرسدت كل أحزانها 
يف  الشجن  ايقاع  عىل  الهموم  إفراغ  عىل  الحكاية  طاقة  وجسدت 

روايتها “رواه العاشقان...
ونشطت فاطمة بن فضيلة العديد من املجالس الثقافية يف دار 
الحداد، وأمسيات  الطاهر  الثقايف  والنادي  واحد،  باملروج  الثقافة 

ثقافية هنا وهناك. 
التعليم يف  درست الصحافة وعلوم األخبار، ولكنها عملت يف  
يف  األمل  خيبة  والسبب  الفرنسية،  اللغة  لتدرس  الثانوية  املعاهد 
الصحافة منذ أول تجربة يف العمل كما حدثتني حني استضفتها يف 
“بيت الرسد” النادي األدبي الذي أرشف عليه يف بن عروس. كانت 
بمواقفه  املعروف  الجريدة  صاحب  منهم  طلب  حني  بداياتها  يف 
العروبية أن يجروا حوارات مع وجوه سياسية معارضة، فقامت 
من  كان  فما  االسالمية...  الحركة  رئيس  الغنويش  مع  بحوار 
صاحب الجريدة إال أن طردها. فكانت الصدمة األوىل التي جعلتها 
مختلفا  مهنيا  مسارا  وتختار   الجاللة  صاحبة  عن  نهائيا  تبتعد 
عرفت  وشخصيا  إليها.  بالنسبة  ضغوطا  وأقل  استقرارا  أكثر 
فاطمة بن فضيلة يف بداياتي يف 2003، يف  أمسية شعرية خاصة 
الثقافة املروج اكتشفتها منشطة  بالشاعر يوسف رزوقة يف دار 
الذي  الحداد  الطاهر  الثقايف  باملركز  األربعاء  نادي  يف  ثم  ثقافية، 
يرشف عليه الشاعر يوسف رزوقة حيث اكتشفتها شاعرة.  وقتها 
الحظت أنها التحقت بالساحة الشعرية يف سن النضج، ولم أعرف 
السبب، ولكن ما أعرفه أنها دخلت الساحة الشعرية بقوة، حتى 
قبل صدور ديوانها األول “ملاذا يخيفك عريي” ، الذي شكل حدثا 

شعريا مهما وقع االهتمام به إعالميا ونقديا. 
بعد معرفتي لصدمتها األوىل مع الصحافة خمنت  أنها جعلتها 
الذات  القلم، ولكنها فرتة صمت وتضميد جروح  تبتعد عن عالم 
الصوت  فصاحبة  مفرطة.   وحساسية  صلبة  بإرادة  والعودة 
الذات...صاحبة  وتحقيق  الحرية  معنى  الشعر  يف  وجدت  املتهدج 
“ملاذا يخيفك عريي؟” كانت تتوجه بالسؤال ملن حاول قمع قلمها، 
فمن حقها تناول املسكوت عنه، ولكن رسالتها الشعرية  تراوحت 
كقارئة  أنني  وفجاجتها..حتى  الناعمة  االيروسية  فنيات  بني 

وجدت فيها جرأة الفتة…
املغامر  بقلمها  متمردة  شاعرة  فضيلة  بن  فاطمة  وظلت 
لتحمل القارئ إىل مناخات سحرية، وكان ديوانها “أرض الفطام” 
تعرية للموت الرمزي لشخصيات تم تجريدها من  شعلة الحياة، يف 

ألبوم الذاكرة: "أجد صور العابرين الذين انتهوا عند باب الحكاية 
قرسا الذين أتى بهم الليل واألغنيات الحزينة ورائحة امليتني وشكل 
القبور التي لم تغري تصاميمها منذ بدء اهتمام املهندس بامليتني".
تمر إىل  املوت الوجودي، فهوالحقيقة التي تطفو عىل األرض 
وأن الحياة حلم يقظة متواصل ينقطع بعد حالة االستغراق فيه. 
وما الجسد إال آداة آلداء دور، ولكنه سيأخذ مكانه كذرة يف الرتاب 

وسيحمل معه رائحته التي بقي جزء منها يذكرنا به.
كانت تدرك أن االنقطاع الكيل عن الحياة نهاية املعنى، فكانت 
ترمم جروح فطام القلم، واللغة أرض الالفطام  كلما نهلت منها 
تفتحت فيها  أرض الشعر، حيث استحال الشعر إىل أرض االرتواء 
حيني  استقرار  مؤجل،  وإشباع  آني  إشباع  عرب  ارتواء،  والال 
البدايات وتتشكل  الحرية.. منه تنبعث روائح  ورحيل نحو عوالم 
صورة األم وتتحول آنية البخور إىل رائحة الحليب، رائحة االنتشاء 
تترسب إىل الالشعور.  معمار املدن القديمة التي نتوه يف اكتشاف 
تصاميمها ولكنها يف النهاية تشكل تصاميم الحرية والتيه والبحث 
واقعا وخياال ،  وما الثدي إال أيقونة تحولها اللغة إىل فضاء لألحالم 

واسرتجاع صور قديمة وإعادة تركيبها:
يحلم  لكنه  و  يدركها،  ولن  حقيقة  إىل  يصل  ال  الشعر 
بالوصول ويسافر عرب اللغة دون أن يستقر عىل نهاية. يراوده 
سماء  يف  وحلق  املسافات،  ابتعدت  الحلم  كرب  وكلما  الحلم، 
بعيدة ..فالشعر ينفتح عىل عوالم عديدة وعىل صور ال تحىص 

والسري يف طريقه كالسري يف خط دون نهاية، غري محدود ..
“الشعر باب للمسافات البعيدة وقطار  منتصف الطريق إن 

تركته لن تصل، وإن ركبته لن تصل”.
“حمالة  ديوانها  يف  الشعرية  اللغة  مع  رحلتها  واستمرت 
من  يعرتيه  بما  الجسد  اختبار  خالل  من  واحدة”   بعني  صدر 
مخالب  و  الزمن  فعل  ترويض  محاولة  وتشوه،  وألم  عطب 

املرض الفتاك. 
بشهوات  طافحة  السكر”  “مزارع  ديوانها  قصائد  وكانت 
قاس،  واقع  يف  الغضة  الهشة،  الطفولية  واألحاسيس  الحب 

لتصور تجارب الحاجة للمحبة واالستقرار النفيس. 
فضيلة  بن  فاطمة  الشاعرة  عاشته  كما  الشعر  كان  هكذا 

أضافت  كلما  تتسع  ولوحة  وجودية،  عتبة 
إليها مشهدية وجودية متدفقة...

بن  فاطمة  الشاعرة  الله  رحم 
سماء  يف  إسمها  نحتت  فضيلة، 

الرسطان  قاومت  بهدوء…  تنام  حيث  إىل  ورحلت  الرحبة  الشعر 
املتمرد  قلمها  التهمه  طيعة،   آداة  إىل  حولته   ، بالشعر  الرشس 

بجمالية عالية.

الشارع الثقافي

فاطمة بن فضيلة شاعرة األهازيج
البدوية وأنني الناي …

هيام الفرشيشي

رحلت
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29 آثار وتراث

 د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

انتفاضة 30 سبتمرب- 2 أكتوبر 1881 انموذجا
أرياف الشمال الغربي التونسي ومقاومة االستعمار :

عملية وادي الزرقاء، رسم m.huenen، » Le mOnDe IllusTré »، عدد 1281، 15 أكتوبر 1881

أكتوبر   2 سبتمرب-   30 انتفاضة  تعترب 
الزرقاء- مستوتة، حدثا سياسيا  وادي   ،  1881
تاريخ  يف  األهمية  من  كبري  قدر  عىل  وعسكريا 
أبرز  من  شعبي  شكل  هي  بما  الحديث  تونس 
وصورة  االحتالل  حدث  عىل  األهايل  أفعال  ردود 
املحلية  املسلحة  املقاومة  أشكال  أعىل  من 
منذ  التونسية  األرياف  يف  االستعمارية  للظاهرة 
بدايات الترّسب العسكري الفرنيس للبالد وفرض 

نظام الحماية.

1 - عملية وادي الزرقاء
في مرايا االستعمار:

رشكة  مهنديس  أحد   DuBOs ديبوس  يقول 
بون – قاملة Bône- Guelma ومديرها يف التقرير 

الذي كتبه بتاريخ 3 أكتوبر 1881:
»انطلق القطار رقم 2 من باجة عىل الساعة 
وادي  اتجاه  يف  بالجنود  محّمال  صباحا   4.30
أصابت   102 الكيلومرتية  النقطة  ويف  الزرقاء، 
يف  النريان  واشتعلت  القاطرة،  مؤخرة  طلقتان 
فارسا   )40( أربعون  كان  بينما  أخرى،  عربة 
لوادي  الرشقية  الضفة  تالل  خالل  يصعدون 
جنديا   )40( أربعون  األرض  نزل  وقد  مجردة 
العديد  وشوهد  النار،  إطالق  تبادل  وقع  حيث 
تمكن  وقد  يسقطون  )كذا؟(،  »املتمردين«  من 
وقد   11 رقم  بالقنطرة  ومّر  التقدم  من  القطار 

كانت أرضيتها تحرتق.
10 كانت  وعند مرور القطار بالقنطرة رقم 
بالنقطة  املراقبة  وبُحجرة  بها،  تشتعل  النريان 
السكة  عرض  يف  ُوضعت  وقد   ،98 الكيلومرتية 
عىل بعد أربعمائة )400( مرت من القنطرة كومة 
فتعرض  التوقف  عىل  القطار  أجرب  مّما  لجاف، 
يف الحني إىل إطالق الرصاص من »عرب«)كذا؟(، 
كانوا كامنني هناك، ولم يواصل القطار سريه إال 
اتجاه  يف  الطلق  استمرار  5.15 مع  الساعة  عىل 

»املعتدين«)كذا؟(.
بغرفة  املرور  وعند  دقائق،   )5( خمس  بعد 
سبتمرب،   30 يوم  حرقت  التي   29 رقم  املراقبة 
املزلقان  عند  الخط  تغطي  الحشائش  وكانت 
حيث رفعت السكة اليمنى، ورغم محاولة إيقاف 
بالعربات  مدفوعة  القاطرة  خرجت  القطار 
استقبلها  الحني  ويف  السكة،  عن  الخلفية 
»العرب«) كذا؟(( بوابل من الرصاص، وقد قفز 
عىل  للرد  مواقعهم  واتخذوا  أرضا  الجنود  كل 
الساعة  حتى  املعركة  هذه  وتواصلت  الهجوم، 

 ،6.15
شاهد  وهو  الرتكي،  يس  الفنّي  ذكر  وقد    *
 )  12( عرش  إثني  سقوط  الحظ  أنه  عيان، 
شخصا من »لعرب«   ) كذا؟(، لكن يصعب تقدير 
خسائر العدو)= يقصد املقاومني( ألن العديد من 
»املتمردين« )كذا؟( كانوا مختفني وراء األشجار، 
أحدهم  )3( جنود  ثالثة  * من جانبنا جرح 
 macOTa يف حالة خطرية  ورّض السائق ماكوتا
يف جبهته« هذا هو أرشيفهم فما عىس أن يكون 

عليه تاريخنا؟

2 - مقاومة منظمة وانتفاضة 
عارمة:

العملية رد فعل عفويا وتعبريا  لم تكن هذه 
عمال  كانت  وإنما  غضب  عن  محدودا  محليا 

ُمنظما وتجسيما إلرادة مقاومة وتنفيذا لقرارات 
الذي   1881 أوت   15 ليوم  سبيطلة”  “ميعاد 
القائد  العياري،  بن عمار  إىل جانب عيل  حرضه 
العام لالنتفاضة، بعض قياد العروش ذات الوزن 
الديمغرايف الهام مثل أحمد بن يوسف، قايد أوالد 
أوالد  قايد  حّراث  والحاج  الهمامة،  من  رضوان 
ناجي من الفراشيش، ومحمد صالح ِدبّيش قايد 
عىل  أّكدت  قرارات  وهي  القبالة…  عّمار  أوالد 
تنظيم صفوف املقاومني والتنسيق بني مختلف 
مما  البالد  مناطق  مختلف  يف  القبلية  القيادات 
بني  تقديراتها  ترتاوح  قوات  تعبئة  إىل  أفىض 
وألف  االنتفاضة  بداية  يف  مقاتل   )  2000( ألفي 

)1000( عند منتهاها.
ذات  منظمة  انتفاضة  إزاء  إذن  فنحن   =
مضبوطة  قتالية  واسرتاتيجيا  واضحة  قيادات 
شملته  الذي  الجغرايف  واملجال  حجمها  ينطق 
بأنها لم تكن مجرد حادثة عابرة وإنما محطة 
من محطات املقاومة املحلية باألرياف للظاهرة 

االستعمارية.
ومن الحيثيات التي تقطع بوجود اسرتاتيجية 
للغزو  األوىل  األيام  منذ  للمقاومة  مبكرة 
السالح كانت  االستعماري ضبط عدد من قطع 

مدسوسة يف أكياس لشحن الِحنّاء يف القطار الذي 
سوق   =( جندوبة  إىل  العاصمة  من  متجها  كان 
الزرقاء  ووادي  الباب  مجاز  عرب  آنذاك(  األربعاء 
 :1881 21 أفريل  وباجة، ضبطت منها بتاريخ  

إثنتا عرشة)12( بندقية  وثالثة )3( سيوف.
باملشاعر  املشحون  الجّو  هذا  تمظهر  وقد 
العدائية إزاء الُغزاة من خالل عملية االغتيال التي 
12 ماي يف جوار  يوم  باجة  بمدينة  تنفيذها  تم 
زاوية سيدي عبد الله الرشيف عند أعتاب حصن 
القصبة واستهدفت املدعو léO seguIn  املسؤول 

عن خط التلغراف.

3 - لماذا استهدفت االنتفاضة 
هذا الخط الحديدي؟

مثلما  األجنبية  للهيمنة  رمزا  السكة  كانت 
كان جوارها الجغرايف من خالل ممتلكات رشكة 
 cOmpagnIe Des chemIns De ferقاملة ـ  بون 
Bône- Guelma  الحديدية ومديرها شارل جريي  

charles géry )1874- 1883( رمزا لالستحواذ 
والظلم  للعدوان  ورمزا  األجنبي  العقاري 
الجرس  محطة  بني  الثوار  رضب  االستعماريني، 
باجة  محطة  جنوبي    pOnT Trajan الروماني 

مجال  املجال،  هذا  ألّن  الزرقاء  وادي  ومحطة 
هنشري وادي الزرقاء ووطن مزوغة، كان واحدا 
بالشمال  االستعماري  الترسب  مناطق  أهم  من 
الغربي، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون بؤرة 
لم يكن  إّن رد فعل األهايل  .ثم  املقاومة  من بؤر 
إفرازا  كان  ما  بقدر  معزولة  أو  عابرة  حادثة 
ملسار من الرصاع بني السكان املحليني واملصالح 
األجنبية يرجع إىل ما قبل انتصاب الحماية ذلك 
شديدة  معارضة  لقيت  قد  املذكورة  الرشكة  أّن 
ووادي  بطرببة  سيما  وال   1879 منذ  األهايل  من 

الزرقاء.

4 - األهالي واإلصرار
على المقاومة:

لم تكن انتفاضة وادي الزرقاء حادثة معزولة 
بني  وقوعها  منها  عديدة  موضوعية  العتبارات 
تونس:  الحتالل  الكربيني  العسكريتني  الحملتني 
1881، ومنها  1881 وحملة خريف  حملة ربيع 
بحوادث  أفريل  شهر  منذ  مسبوقة  كانت  أنها 
الغزاة  عىل  النار  إطالق  بني  تراوحت  منفصلة 
عملهم  مراكز  عن  األهايل  من  العمال  وتخيل 
تكرر  عن  فضال  الزرقاء  وادي  بهنشري  وخاصة 

محاوالت تدمري الخط الحديدي.
ومما يسرتعي االنتباه أيضا أّن هذه االنتفاضة 
إليها  استقطبت  قد  قبائل  انتفاضة  بدت  التي 
أعيانا محليني بحيث كانت معرّبة بشكل أو بآخر 
يف  تداعياتها  بالخصوص  وتحملوا  إرادتهم  عن 
من  إثرها  عىل  طالهم  بما  وأرزاقهم  ممتلكاتهم 
خطايا ومصادرات زيادة عىل العقوبات السالبة 
عن  نتحدث  أن  ضوئه  يمكننايف  بما  للحرية، 
املركزية  التقليديني للسلطة  املمثلني  تحالف بني 
الرغم مما  القبائل عىل  أبناء  وبني رعاياهم من 
املوقع  ويف  املصالح  يف  تناقض  من  الفئتني  بني 
كانت  موحدة  واحدة  إرادة  لتجسيد  االجتماعي، 

مقاومة املحتل.
فقد شاركت يف االنتفاضة:

وجالص،  ورياح،  عيّار،  أوالد  عروش   -
والّسبارة من  ) دريد(،  وأوالد عرفة وأوالد منّاع 
بوسالم،  وأوالد  وماجر،  والفراشيش،  الهمامة، 

وأوالد ِمرعي، ومزوغة.
الحاج  من  كل  طليعتهم  ويف  وقياداتهم   -
محمد بن فرحات شيخ بني ِمرعي، والحاج عّمار 
املزوغي شيخ مزوغة، وعبد الله بن فرحات شيخ 
الهمامة، وعثمان الحامدي شيخ أوالد أحمد من 

أوالد عيار. 
-  تضاف إىل هذا التحالف القبيل تعزيزات من 
قبائل بني ِرزق، وفطناسة، وأوالد جوين، وأوالد 
وُمقعد  والخمايرية،  ِبرش،  بن  وأوالد  العامري، 

وماكنة و َمدُّورة، وورتان.
ومشايخ  ِقيّاد  االنتفاضة   يف  انخرط  كما   -
وثائق  تذكر  العدول  بعض  جانب  إىل  وِخلفاوات 
فرحات  بن  محمد  الحاج  منهم:  األرشيف 
شيخ  املزوغي  عمار  والحاج  ِمرعي،  أوالد  شيخ 
الهمامة،  شيخ  فرحات  بن  الله  وعبد  مزوغة، 
أوالد  من  أحمد  أوالد  شيخ  الحامدي  وعثمان 
عيار وبلقاسم بن إبراهيم شيخ مّدورة، والشيخ 
بن  أحمد  القايد  شقيق  السالمي-  بن  العماري 
السالمي - والحاج أحمد بن املالكي، والشيخ عيل 
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بالضياف.

5 - الوقائع الكبرى لالنتفاضة:
بني  وقعت   التي  االتصاالت  عىل  بناًء 
وادي  بهنشري  املتمركزة  القبلية  املجموعات 
عرش  منها  والسيما  مزوغة  ووطن  الزرقاء 
مزوغة وعرش أوالد ِمرعي وعرش الّسبارة وبني 
عيل بن عّمار يف معسكره بعني ُطونقة، غري بعيد 
عن تستور، وانعقاد االتفاق بينهما عىل  رضب 
القرار  اتخاذ  تّم  باملنطقة،  الفرنسية  املصالح 
وتدمري  الزرقاء  وادي  محطة  عىل  الهجوم  بشن 
السكة من مجاز الباب إىل باجة لقطع االتصاالت 
بني قوات جيش االحتالل والحيلولة دون التنسيق 
فيما بينها وتعطيل تقدمها عىل امليدان. وبحسب 
انقسم  فقد  الفرنسية  االستعالمات  مصلحة 
أوىل  مجموعة  مجموعتني:  إىل  املقاومة  رجال 
يتقدمها القائد امليداني للعمليات أحمد بن عمار 
العياري، شقيق القائد العام لالنتفاضة عيل بن 
باألساس  ضمت  اليُمنى،  وذراعه  العياري  عمار 
تونقة،  بعني  متمركزين  كانوا  الذين  الفرسان 
ومجموعة ثانية تشكلت اساسا من كونفيدرالية  
مزوغة وأوالد ِمرعي  والّسبارة ومن انضم إليهم 

فرسانا ومشاة. 

1.5  يوم الجمعة 30 سبتمبر 
:1881

املسلحة  املقاومة  عمليات  أوىل  انطلقت    
من  مقربة  عىل   101 الحديدي  الكيلومرت  عند 
محطة  باجة،  رشقي  جنوب  الروماني  الجرس 

pOnT Trajan املعروفة آنذاك باسم محطة باجة 

كيلومرت  بعد  عىل    86 والكيلومرت   Béja- Gare

هذه  يف  شارك  الزرقاء،  وادي  محطة  من  واحد 
 =  ( الصخرية  جبال  من  انطلقت  التي  الحملة 
قُدرتهم  الفرسان،  من  املئات  عرشات  القلوع( 
 )500 املصادر االستعمارية بحوايل خمسمائة ) 
بحسب  بينهم  من  فارس،   )600( ستمائة  إىل 
النساء شاركن  من  عدد  االستعمارية  الصحافة 
تدعى  إمرأة  بينهن  من  لنا  سّمت  الغارات،  يف 

نجمة بنت رحماني. 
تقريبا  صباحا   10 العارشة  الساعة  عىل   –
الحديدي  الخط  معدات  عىل  الهجمات  انطلقت 
كما  وأعوانه،  ومحطاته  ومراكزه   االستعماري 
تّم تخريب السّكة وقطعها يف العديد من النقاط 
عىل امتداد ما اليقل عن عرشين )20( كيلومرتا. 
بالكامل  الزرقاء  وادي  إحراق محطة  زيادة عىل 

وإتالف معداتها، بنايات وقاطرات.
ُمشاًة  الثائرين  قبل  من  اإلغارات  واستمرت 
تعزيزات  وصول  رغم  النهار  آخر  إىل  وَخيّالة 
عسكرية فرنسية من سوق الخميس)= بوسالم 

حاليا(.
لدى  األول  اليوم  معارك  حصيلة  وكانت 
مقّدمتهم  يف  قتىل   )7( سبعة  الفرنيس  الجانب 
إيميل رامبار emIle raImBerT ، رئيس املحطة، 
وهو عسكري سابق، وخسائر فادحة يف املعدات 
الثوار خسائر  ولم تسجل يف صفوف  واملنشآت، 

تُذكر.

2.5  يوم السبت 1 أكتوبر 1881:

وصلت  التي  العسكرية  التعزيزات  تُثِن  لم 
الروماني عرب سوق الخميس  إىل محطة الجرس 
رجال  جنديا   )25( وعرشون  خمسة  وقوامها 
املقاومة عن تنفيذ عملياتهم ضد أهداف العدّو، 
ولن تتمكن القوة التي صارت متمركزة بمحطة 
 )45( واربعون  خمسة  وُعّدتها  املحطة   – باجة 
معارك  ستتواصل  ولذلك  صّدهم،  من  جنديا، 
إىل  الفجر  طلوع  من  لالنتفاضة  الثاني  اليوم 

غروب الشمس.
مجرى  عىل  امليدانية  الثوار  سيطرة  كانت 
فورية  تعزيزات  استدعى  مما  تامة  األحداث 
الفرنسية حيث  العسكرية  السلطات  من جانب 
 )600( ستمائة  بني  ُعدتها  قوة  استنفار  تّم 
وسبعمائة )700( جندي يتقدمها عدد من سامي 
 le lIeuTenanT ديبور  العقيد  منهم  الضباط، 
ساحة  إىل  الفور  عىل  أرسلت   cOlOnel DeBOrD

من  انطلقت  التي  القوات  هذه  أّن  إال  العمليات، 
تخطي  من  البتة  تتمكن  لم  منُوبة  معسكر 
محطة مجاز الباب حيث كان الثوار يعسكرون. 
قد  اليوم  ذلك  يف  املقاومة  عمليات  كانت 
بدأت منذ الفجر بغارات للثوار شنّت مجددا عىل 
محطة وادي الزرقاء، وتقول بعض الروايات إّن 
هذا الّرتل العسكري، ولنئ استطاع بعد انسحاب 
تكتيكي للثوار، أن يصل إىل محطة وادي الزرقاء 
ومنها مساء إىل محطة الجرس الروماني جنوبي 
باجة فإنّه لن يتمكن من العودة بسهولة إذ كان 
عليه أن يجابه عىل امتداد ما اليقل عن ستة )6( 
كيلومرتات، ويف ُجنح الظالم، رصاَص املقاومني، 
وقد  شمالها.  وعن  الحديدية  السكة  يمني  عن 
املشاركني  عدد  االستعمارية  املصادر  قدرت 
بحيث  مقاتل.   )200( بمائتي  املعركة  هذه  يف 
كامال  رشقا  العسكري  القطار  هذا  رشق  وقع 
جنود  من  فيه  من  يتجرأ  أن  دون  بالّرصاص 
املحتل عىل مغادرته والدخول يف مواجهة مبارشة 

مع املقاومني.
القطار  اضطر   95 الكيلومرتية  النقطة  عند 
التوقف عن السري حيث كان الخط الحديدي  إىل 
السلطات  اضطر  مما  بالكامل  منسوفا 
العسكرية إىل االستنجاد بمركز قيادتهم، بحيث 
لم يتمكن الجنود املحارصون من مغادرة الكلم 
95 إال بعد أن وقع إجالؤهم عن طريق قطار آخر 

أُرِسل إليهم خصيصا من تونس العاصمة.
وكان يوم ُغّرة أكتوبر يوما آخر مشؤوما عىل 
وأربعون  وخمسة  ستمائة  االحتالل:  سلطات 
بالسالح  مدججني  فرنسيا  جنديا   )645(
لهم  تتصدى  شعبية  مقاومة  أمام  ينهزمون 

بأسلحة تقليدية يف نهاية األمر.

3.5  يوميات األحد 2 أكتوبر:
ضباط  كبري  أرسله  تلغراف  من  نستشفها 
 lOgerOT لوجريو  للجنرال  الزرقاء  وادي  كتيبة 
أكد فيه أّن َرتل الغزاة قد تّمت مهاجمته من قبل 
مجموعة من الفرسان واملشاة تقدر بحوايل ألف 
وألفي  املصادر،  بعض  بحسب  رجل،   )1000(
األخرى،  املصادر  لبعض  وفقا  رجل،   )2000(
القتال  وأّن  الجهات،  كل  من  الرتل  حارصوا 
عن  وأسفر  مساء  السابعة  الساعة  إىل  استمر 

مساجني من رجال قبيلة خمري بجزيرة سانت مرقريت بعد انتهاء الحملة الفرنسية عىل تونس 1881محّطة وادي الزرقاء، صورة املواجهات العسكرية املسلحة  بني فرسان القبائل وجيش االحتالل

رسم إلحدى املعارك بني املقاومة الشعبية وقوات االحتالل الفرنيس
رسم ألحمد بن عّمار القايد امليداني النتفاضة وادي 

 armée eT marIne الزرقاء، املصدر: صحيفة
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صورة تتحّدث

بنهج سيدي قضاي الحوايج عدد 5 )الرابط بين نهج تربة الباي ونهج سيدي 
الصوردو( المدينة العتيقة تونس وسيدي قضاي الحوايج اسمه الحقيقي ابو 
حفص عمر ابن الصافي وعاش بين القرن 17 و 18 وكان مدرس في المدرسه 
المغربية الي بجنب ماكينة اللوح في تربه الباي وكان امام خمس في مسجد 

القبة.
سامح هللا الذين جعلو منه ولي بعد موته و اطلقو عليه لقب قضاي الحوايج.

من  صغيرة  فتلة  فيه  تربط  النسوة  كانت  حديدي  شباك  بالزاوية  كان 
القماش او القيطن وكّن يعتقدن جازما ان هذه الخيوط عندما تحل ستحل 

معها مشاكلهن.
عن أحمد فيتوري )تونس زمان(

زاوية سيدي قضاي الحوايج

سقوط ثالثة )3( جرحى وقطع الخط الحديدي 
من جديد.

بن  عيل  أّن  إىل  أخرى  مصادر  تشري  حني  يف 
عّمار قد نجح يف تعبئة ما ال يقل عن ثالثة آالف 
وخمسمائة  وألف  فارس   )3600( وستمائة 

)1500( من املشاة للقيام بهذه العملية.

6 - حصيلة االنتفاضة 
وتداعياتها:

إذا كانت الوثائق األرشيفية ضنينة باملعطيات 
املبارشة  األسباب  لنا  تفرس  أن  شأنها  من  التي 
لرتاجع االنتفاضة أو تقلصها يف مستوى مجال 
تحركاتها الجغرايف فإنّها ثرية بإخبارنا بأصدائها 
وتداعياتها محليا ومركزيا لدى األوساط األهلية 
ولدى السلط االستعمارية وممثليها املحليني عىل 

السواء.

1.6  شهداء بال أسماء:
من سوء الحظ أننا لم نقف عىل إسم أي واحد 
أكثر  يف  تحّولنا  رغم  االنتفاضة  من شهداء هذه 
من مناسبة إىل وادي الزرقاء وربوعها محاولني 
النبش يف ذاكرة شيوخ أوالد عرفة وأوالد سيدي 
عامر بن غريب بالخصوص عّما تيرّس من اسماء 
يف  مبكر  وقت  يف  سقطوا  الذين  األبطال  هؤالء 
ساحة الرشف فضال عن عديد الشهداء اآلخرين 
الفرنسية  املصادر  بحسب  تقديرهم  يصعب 
سقطوا عند النقطة الكيلومرتية 102 يف مواجهة 
متكافئة  غري  بالتأكيد  كانت  ولكنها  مبارشة 
مدججني  االحتالل  جنود  من   )40( أربعني  بني 
أقدامهم  إىل أخمض  بالسالح من أعىل رؤوسهم 
و أربعني )40( مقاتال من األهايل كانوا يحاربون 

ببنادقهم العتيقة.
شهداء انتفاضة وادي الزرقاء عددهم األدنى 
حسب تقرير 3 أكتوبر 1881، وهو نص الوثيقة 
من  حولها  لدينا  ما  عىل  منها،  انطلقنا  التي 
تحفظات، ال يقل عن ستة وعرشين )26( شهيدا 
عند حجرة املراقبة رقم 12 إال أن بعض املصادر 
االنتفاضة  األخرى ذكرت بعد يومني من تراجع 
املواجهات  يف  مقاوما   )80( ثمانني  سقوط 
الرصاع  بطبيعة  ييش  مما  االحتالل  قوات  مع 
األهلية  املقاومة  بني  حدث  الذي  الالمتكافئ 

وقوات االحتالل. 
عن  تقل  ال  األدنى،  وبالحد  إذن،  الحصيلة 
بال  شهداء  الشهداء،  من   )106( وستة  مائة 
أسماء، يمكن أن نضيف إليهم، بحسب خرب ورد 
يف صحيفة  la peTITe presse الفرنسية تسعة 
اإلعدام  تنفيذ حكم  تّم  األهايل  عرش شخصا من 
فيهم رميا بالرصاص من قبل الجنرال دوبينيي

عملية  يف  لضلوعهم    le général  D’auBIgny

وادي الزرقاء،  بحيث يرتفع عدد الشهداء إىل ما 
اليقل عن مائة وخمسة وعرشين شهيدا، 

أليس هؤالء الشهداء جديرين بنصب تذكاري 
يقام لهم بوادي الزرقاء تكريما و وفاء؟

2.6  خطايا وغرامات مالية:
 )100( مائة  من  الخطايا  مقادير  تفاوتت 
ريال إىل عرشين ألف )20.000( ريال، وقد طالت 
وثائق  لنا  تذكر  شخصا   )64( وستني  أربعة 

األرشيف منهم:
- الحاج محمد بن فرحات املِرعي ومحمد بن 

عمار بن عيل املِرعي من أوالد مرعي،
- والحاج عمر بن محمد املزوغي والفرجاني 

بن محمد املزوغي من عرش مزوغة،
قبيلة  من  عمارة  بن  عثمان  والحاج   -

الهمامة،
- وإبراهيم بن صالح البلطي من عرش رياح،
- وأحمد بن سالم من وادي الزرقاء، ومحمد 

بن سالم املليتي من الكاف.
الغرامات  من  األكرب  الجزء  أّن  يعني  مّما   =
املالية تحّمله باألساس طرفان: مشايخ القبائل 
تقع  التي  مزوغة  قبيلة  وتحملته  ناحية  من 

محطة  بني  العمليات  ميدان  قلب  يف  مضاربها 
بدور  الزرقاء ومحطة مستوتة، مما ييش  وادي 
ومشاركتها  االنتفاضة  هذه  يف  التقليدية  األُُطر 
الديمغرايف  بالثقل  كذلك  وينطق  فيها،  الواسعة 
الذين  املقاتلني  عدد  حيث  من  مزوغة  لقبيلة 

شاركوا يف املعارك.

3.6  النفي والتغريب:
* إىل جانب إيقاف ما ال يقل عن مائة وإثنني 
)102( من األشخاص، جميعهم من أبناء مختلف 
بمنطقة  مستقرة  كانت  التي  القبلية  الفروع 
التقارير منهم الحاج  العمليات العسكرية تذكر 
من  حمزة  الحاج  بن  ومحمد  محمد  بن  عمار 
بن  ومحمد  فرحات  بن  محمد  والحاج  مزوغة، 
محمد بن عيل وصالح بن محمد من أوالد مرعي 
وعبد الله بن فرحات وأحمد بن سالم ومحمد بن 
صالح العبديل وعبد الله بن محمد الغربي والحاج 
سيقع  الهمامة،  عرش  من  محمد  بن  فرحات 
لعدم  منهم   )83( وثمانني  ثالثة  رساح  إطالق 
 )19( عرش  بتسعة  واالحتفاظ  األدلة،   كفاية 
منهم رهن االعتقال إىل حدود 19 سبتمرب 1883.

* تم نفي عرشين )20( مشاركا يف االنتفاضة 
صدر  محمد،  بن  عمارة  املثال  سبيل  عىل  منهم 
عليه حكم بالنفي إىل  األندوشني= الهند الصينية 

l’InDOchIne ملدة خمس )5( سنوات.

7 -  خاتمة:
إّن املتأمل يف املعطيات التي حفت بانتفاضة 
وادي الزرقاء  يالحظ أنّها تتنزل يف سياق النسق 
األجنبي  للغزو  الشعبية  املقاومة  لحركة  العام 
أّن  إالّ  قبلية  مقاومة  األوىل  بالدرجة  كانت  وقد 
ومجاليا،  اجتماعيا  انفتاحها  من  يمنع  لم  ذلك 

عىل فئات اجتماعية أخرى وجهات مختلفة.
هذه  إثر  عىل  املوقوفني  قائمة  من  نستشف 
االنتفاضة ممن لم تذكر أصولهم القبلية وذكرت 
وتستور  وتربسق  كالكاف،  الجغرافية  أصولهم 
كانت  االنتفاضة  أّن هذه  الزرقاء  وادي  وخاصة 
تضامن  عن  عرّبت  قبلية  انتفاضة  باألساس 
وما  التونيس  الغربي  الشمال  عروش  مختلف 
الخطر  مجابهة  يف  الوسط  عروش  من  جاورها 

الداهم، خطراالحتالل.
عيل  سينخرط  الزرقاء  وادي  عملية  إثر  عىل 
بن عمار بمعية صالح بن حمودة يف مواجهات 
ضارية أخرى مع القوات الفرنسية عرّب فيها عن 
أبرزها  من  الغزاة  زحف  تعطيل  يف  كبرية  قدرة 
بني  تاسة،  وادي  عىل  القديم،  خنقة  معركة 
تربسق وتستور، يوم 20 أكتوبر ومعركة هنشري 
هنشري  ومعركة  أكتوبر   21 يوم  األوىل  باجي 

باجي الثانية يوم 22 أكتوبر.

رسم لرجال املقاومة الشعبية من فرسان خمري، الخمايرية
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محّمد  والثقافة  واإلعالم  األدب  رجل  بوفاة  أيّام  منذ  ُفِجْعنَا 
أن علم  بعد  الخبيث، فحتّى  املرض  البدوي بعد رصاع شجاع مع 
بمرضه لم يَِن جهدا يف إصدار عّدة مؤّلفات عن دار ابن عربي للنرش: 
الذاتيّة  السرية  ومنها  والفرنسيّة  العربية  باللغتني  الشعر  منها 
النقديّة.   واملؤلفات  الحضاريّة  الدراسات  ومنها  املكان  وسرية 
البدوي،  محّمد  املبدع  أّلفه  بما  االهتمام  املجال  هذا  يف  ويعنينا 
األعمال  أّولهما  إىل مجالنْي:  تتوّزع  تنّوعت إصداراته فهي  فمهما 
الدكتورا  أّن أطروحة  النقديّة. وبما  الدراسات  اإلبداعيّة، والثاني، 
تشغل الحيّز األكرب من اهتمام أّي باحث فقد رأيت أن أرّكز عليها 
اهتمامي يف هذا املقال عىل أن أكتب عن تجاربه األخرى يف كتاب 
مستقّل. صدرت أطروحة الدكتورا ملحّمد البدوي يف جزأين: أّولهما، 
مصادر أدب الطفل، والثاني، خصائص أدب الطفل عن دار البدوي 
وألفني.  عرشة  خمس  سنة  أوىل  طبعة  يف  تونس  والتوزيع  للنرش 
وما يلفت االنتباه فيها أّن الكاتب يعترب أّن » أدب األطفال يف البالد 
العربيّة قام عىل أكتاف الرتجمة واالقتباس ولم يرتّسخ إالّ حديثا.« 
يف  الكاتب  بنّي  وقد  ص74(.  األطفال،  أدب  مصادر  البدوي،  )م. 
العربية ككليلة  الطفل متنّوعة منها  أدب  أّن مصادر  األّول  الجزء 
الدينيّة  ومنها  والطرائف،  النوادر  وكتب  وليلة  ليلة  وألف  ودمنة 
والشخصيات  الصحابة  وقصص  والسرية،  كالقرآن،  والتاريخيّة 
التاريخيّة، ومنها ثالثا املصادر األدبية العامليّة ويقصد بها مختلف 
املصادر التي ال تنتمي مبارشة إىل الثقافة العربية وإنّما إىل األصول 
الكاتب بني شكلني من األخذ عن  أو األوروبيّة وقد ميّز  اليونانية 
هذه األصول: أّولهما األخذ الرصيح، والثاني األخذ غري الرصيح. أّما 
املصدر الرابع فهو املصادر العلمية ككتب الرتاجم وقصص الخيال 
العلمي، وجمع تحت راية مصادر أخرى القّصة الرتاثيّة الشعبيّة 
والواقعيّة  االجتماعيّة  القّصة  وكذلك  واألساطري،  والخرافيّة 
والسياسيّة والبوليسيّة. وقد نبّه الكاتب عىل أّن الكتّاب يف تونس 
وبقيّة األقطار »ينهلون من معني واحد بدرجات متفاوتة » مشريا 
إىل » رضورة العمل عىل تدارك النقص الحاصل يف املصادر العلميّة 
ناشئتنا لعرص  نؤّهل  الطفل وبيئته حتّى  بواقع  الكتابة  وبعالقة 

غري عرصنا ونخّلصهم من التفكري الخرايفّ.« )نفسه، ص396.(.
يف  فنظر  األطفال  أدب  بخصائص  الثاني  الجزء  يف  واهتّم 
وإعدادا  واقتباسا  وتعريبا  وتأليفا  ترجمة  الكتابة  خصائص 
وصياغة ونّصا وترّصفا وتلخيصا واعتمادا لطريقة » من وحي« 
وإرشافا لغويّا وجمعا وتنسيقا ومحاكاة وانتحاال ورسقة أدبيّة، 
وانتهى بعد التحليل واملقارنة إىل أّن » االهتمام ال يرّكز كّل الرتكيز 
عىل  الرتكيز  إىل  نظرا  مهّمشا  حضوره  يكون  قد  بل  املؤّلف،  عىل 
اآلداب  من  مأخوذ  ألنّه  مبتكر  غري  كان  ما  خصوصا  القصص 
الرتاث  من  حتّى  أو  املشهورة  األدبيّة  النصوص  من  أو  العامليّة 
األعمال  نقل  يف  املعتمدة  املصطلحات   « أّن  واستنتج  الشفوي...« 
األدبيّة العامليّة تكاد تكون بمعنى متقارب جّدا...باستثناء ما كان 
ترجمة لألعمال الكاملة يف سالسل خاّصة بالناشئني.« )م. البدوي، 
خصائص أدب األطفال، ص203(. وأضاف أّن » املصطلحات وإن 
يف  والتعريب  الرتجمة  لتكون  األيّام  مع  تتبلور  أن  يمكن  اختلفت 
آخر  باب  والتلخيص يف  االقتباس واإلعداد والترّصف  باب ويكون 
واختصارات  ورموز  مصطلحات  من  جاوره  وما  التأليف  ويكون 
يف باب ثالث، من غري أن يغري جانب عىل آخر.« )نفسه، ص204( 
ورّكز الكاتب عىل البناء الفنّي يف قصص األطفال فبنّي أّن »تعامل 
أدباء األطفال مع الفّن القصيص لم يكن بريئا، فقد ترّصفوا فيه 
بطرق متنّوعة ولم يقفوا عند مجّرد النقل بأنواعه أو النسج عىل 
منوال من سبقوهم يف الرشق والغرب« )نفسه، ص208(، فدرس 
وتتبّع  ونهاياتها  القصص  بدايات  بني  وقارن  واالختزال  اإلطناب 
بني  والجمع  والزمان  والخاتمة  األسماء  يف  والتحوير  التحويل 
فأّكد  القصصيّة  والعيوب  الفنيّة  األخطاء  ورصد  قّصة.  من  أكثر 
» صعوبة االقتناع بما يثبته الكتّاب عىل القصص من مصطلحات 
غالبا ما تكون غري دقيقة وغري متّفق عليها« )نفسه، ص273(، 
و  األطفال«  بأدب  تعنى  نقديّة  مؤسسات  ب«غياب  ذلك  وعّلل 
»غياب تقاليد نقدية وأدبية يف هذا املجال« ال سيّما أّن » دور النرش 
الخاّصة انترشت بكثرة، وهّمشت لجان القراءة ... اجتنابا الرتفاع 
األدبيّة  الجوانب  الكتاب، ولو كان ذلك عىل حساب  تكلفة إصدار 

والرتبويّة.« )نفسه، ص274.(
أّن  فبنّي  الطفل  أدب  لغة  بخصائص  االهتمام  يفته  ولم 
العملية  اللغة وامتالكها يعتربان من األوليات األساسيّة يف  »تعّلم 
إيالء  عىل  األدبيّة  السالسل  عديد  أصحاب  حرص  لهذا  التعليميّة، 
أنّه أبدى رأيه  الجانب اللغوي أهميّة كربى« )نفسه، ص276( إالّ 
من  األطفال  إىل  األدباء  قّدمه  فيما  نتأّمل  وحني   « قائال:  اللغة  يف 
األعمال،  من  كثري  يف  الجودة  بني  ترتاوح  أنّها  نجد  لغويّة  ماّدة 
وبني املبالغة يف استعمال أساليب تفوق مستوى األطفال، إضافة 
منها  تعّلق  ما  سواء  اللغويّة،  األخطاء  شيوع  من  نالحظه  ما  إىل 
بصفة  والرسم  الرتكيب  أخطاء  أو  والرصف  النحو  بأخطاء 
الوعظيّة  واللهجة  الخطابة  فدرس  ص276(.  )نفسه،  خاّصة.« 
الكتابة  يف  العاميّة  واللهجة  املجازيّة  واللغة  التقريريّة  واللغة 
جداول  يف  وأحصاها  اللغة  أخطاء  ورصد  واملصطلحات.  والحوار 
األخطاء  هذه  ترّسب  وفرّس  كبريا،  مجهودا  فيها  بذل  أنّه  شّك  ال 
قائال » غري أّن املتأّمل يف هذه املنشورات بداية من فرتة الستينات 
يالحظ أّن الكتّاب صاروا يستسهلون فعل الكتابة، وال يحرصون 
عىل مراجعة النصوص قبل طبعها. فترّسبت إليها أخطاء لغويّة 
الهمزة والخلط  كثرية وتواترت بشكل مريع كما يف أخطاء رسم 
بني همزتي الوصل والقطع، فصارت الظاهرة تمثّل خطرا عىل لغة 
التلميذ.« )نفسه، ص290(. ومن املفيد االنتباه إىل ما أثبته محّمد 
بني  متداولة  قصص  يف  األخطاء  هذه  تتبّع  فقد  كتابه  يف  البدوي 
تالميذ تونس يف املدرسة والبيت عىل امتداد عرشين صفحة كاملة. 
 « غلبة  فبنّي  كتابه  يف  مهّم  فصل  يف  بالشخصيّات  واهتّم 
األطفال،  إىل  املوّجه  اإلنتاج  األب عىل جّل  النمطيّة المرأة  الصورة 
حرضت  وإن  ص314(  )نفسه،  صورة«  أبشع  يف  تقّدمها  وهي 
الصورة اإليجابية ف«باحتشام« )نفسه، ص316(. أّما يف دراسة 
بهم  احتفل  الذين  األعالم   « أّن  بنّي  فقد  التاريخيّة  الشخصيّات 
وكّل  التاريخ،  يف  متنّوع  إسهام  لهم  عنهم،  وكتبوا  األطفال  أدباء 
الجماعيّة.  أو  الفرديّة  غايته  واحد عاش حياته يف سبيل تحقيق 
وهو أعالم فيهم ما يف اإلنسان من خصائص ويصيبهم ما يثيب 
بالتقّدم يف  إالّ  يكتملون  والضعف وال  النقصان  البرش من عوامل 
التجربة والحياة. غري أّن الكتّاب غالبا ما يقّدمون هؤالء األعالم يف 
أنبياء معصومني، ليس يف مقدور  صور مثاليّة تكاد تكون صور 
الناس أن يكونوا مثلهم.« )نفسه، ص319( » ويف باب الشخصيات 
الخياليّة يمكن الحديث عن العفاريت والغيالن التي قد يكون لها 
املغامرات  إىل أجواء  الطفل وتنقله  دور مزدوج. فقد تغذّي خيال 
الشجاعة واإلقدام، وقد يكون دورها  واألساطري وتزرع فيه قيم 
عن  وتبعده  والخوف  الرعب  الطفل  نفس  يف  تّث  حني  عكسيّا 
ركوب املخاطر واألهوال اتّقاء لرّش شخصيّات ال وجود لها أصال.« 
)نفسه، ص328( ويف دراسته للشخصيّات الطريفة أشار إىل أنّها » 
متشابهة إىل حّد كبري، وهي تقوم عىل اإلضحاك الناتج عن اإليقاع 
باآلخرين. وهو إيقاع ال يكاد يخرج عن أحد أمرين. فهو إّما ناتج 
عن ذكاء مفرط أو مفاجئ وإّما عن بالهة وغباء فاقا املعتاد. وقد 
يجمع الطفيليون بني الذكاء والبالهة حسب ما يقتضيه املقام.« 

)نفسه، ص332(.
» قّلما خلت قّصة  األدب موّجه لألطفال أساسا  أّن هذا  وبما 
من حضور األطفال بشكل أو بآخر. وغالبا ما جاء وصف الّصغار 
منبئا عن نبوغهم وتفّوقهم.« )نفسه، ص336(. وأشار الكاتب إىل 
أّن » أدباء األطفال لم يقفوا عند ما تواتر من نوادر مشرتكة ]بني 
األطفال  من  أبطالها  جديدة  نوادر  صاغوا  بل  واألطفال[  الكهول 
)نفسه، ص338( ويف خصائص شخصيّة   « قريبة منهم  لتكون 
الحيوان يقول الكاتب » طبيعّي أن ال يكون الحيوان موصوفا لذاته 
بل ألنّه رمز لجملة من القيم واألفعال. وقد ترّسخت هذه الصورة 
يف املخيال الجماعي، لذا لم يشّذ أدب األطفال عّما جاء فيما ورثناه 

من القصص« )نفسه، ص340(. 
ولعّل تكويني يف الدراسات الحضاريّة جعلني أستطرف الفصل 
الحضاريّة« فلنئ  الخصائص   « الذي وسمه  الكتاب  الخامس من 
الحضاريّة  للخصائص  حّمالة  عموما  األدبيّة  اإلبداعات   « كانت 
التي تنشأ فيها ... وأدب األطفال ال يشّذ عن هذه الخصائص...غري 
أنّه ال يمكن أن نغّض النظر عن كثري من النشاز الذي سكن قصص 

األطفال وهو متنّوع يتّصل بعضه بالجانب الجغرايف أو التاريخّي 
من  ص368(.  )نفسه،  متعّددة«  حضاريّة  بجوانب  يتّصل  كما 
ذلك » إيراد أسماء أماكن حديثة، وتقسيمات جغرافيّة وسياسيّة 
القّصة تتحّدث عن زمن قديم أو خرايفّ« )نفسه،  معارصة بينما 
السيايس  النشاز   « الكاتب  وسمه  ما  أيضا  ذلك  ومن  ص369(. 
تتناسب  ال  وحضاريّة  سياسيّة  مفاهيم  إيراد  يف  يتمثّل  ]الذي[ 
وثالث  ص371(.  )نفسه،   « الكاتب  عنها  يتحّدث  التي  والبيئة 
التاريخيّة  الفرتات  بني  الخلط  يف  يتمثّل   « تاريخّي  النشاز  أنواع 
ال  أدبا  يكتبون  أنّهم  » من منطلق  الكاتب  يرى  فاملؤلفون كما   «
التاريخيّة،  بالضوابط  يتقيّدوا  ال  أن  ألنفسهم  يجيزون  تاريخا 
الفنّي  فيه  يلتقي  التخييل  عنرص  عىل  الغالب  يف  محمول  واألدب 

باملرجعي والخيايل بالواقعي.« )نفسه، ص373(.
أّما النشاز الرابع ففي » شخصية رجل السلطة فلنئ تنّوعت 
فإّن  الحكم،  ورجال  للّساسة  األطفال  أدباء  قّدمها  التي  الصور 
تناقض  يف  وهو  واألمراء،  امللوك  صورة  هي  الغالبة  الصورة 
الجمهوري.«  النظام  اعتمدت  التي  السياسيّة  االختيارات  مع 
 « النشاز  يف  الكاتب  عليه  وقف  ما  وأخر  ص374(.  )نفسه، 
النصوص  »بعض  أّن  الكاتب  رأى  فقد  اإليديولوحي«  الخطاب 
تتحّول إىل خطاب سيايّس مفضوح يقوم عىل التوجيه واالنتصار 
 « األخرى  النصوص  وبعض  ص378(  )نفسه،  للإليديولوجيا« 
يف  وتقحمها  الفنّي  جانبها  فتضعف  اإليديولوجيا  عليها  تسيطر 
باب املفاخرة مع الحضارة الغربيّة والسعي إىل الدفاع عن النفس 
ضّد ما يحّس به الكاتب من تهم موّجهة إىل الحضارة اإلسالميّة.« 

)نفسه، ص380(.
املوّجهة  للكتب  الفنّي  باإلخراج  االهتمام  الكاتب  يفت  ولم 
مراحل  بعّدة  مّر   « تونس  يف  الطفل  كتاب  أّن  فبنّي  لألطفال 
الستينات  التقني واإلخراجي.« فميّز بني مرحلة  بالجانب  تتّصل 
بالطبع  املتّصلة  املاديّة  الظروف   « فيها  كانت  التي  والسبعينات 
التسعينات  )نفسه، ص384(، ومرحلة  الكتاب«  يف حالة  تتحّكم 
التي »عرفت فيها الطباعة قفزة نوعيّة وتحّسنا كبريا لدى العديد 
من دور النرش.« )نفسه، ص387(. وأملع إىل مسألة شكل النصوص 
قائال:« فبقدر ما كان النارشون األوائل واملؤلفون الرّواد حريصني 
فرصة  للطفل  يوّفر  تاّما،  شكال  مشكولة  نصوص  تقديم  عىل 
الشكل.«  اليوم خال من  ينرش  مّما  الكثري  فإّن  السليمة،  القراءة 
)نفسه، ص388( وما أّكده الكاتب يف خاتمة عمله هو أّن » غياب 
النقد واملتابعة شّجع البعض عىل انتحال نصوص الغري سعيا إىل 
دقيقة  متابعة  إىل  الطفل  أدب  مدّونة  تحتاج  لهذا  الرسيع،  الربح 
ومتواصلة« )نفسه، ص389(  بيد أّن » ميزة كتاب الطفل بالدرجة 
التطّور  من  واستفاد  كبريا،  تطّورا  عرف  ورقّي  جهاز  أنّه  األوىل، 
العلمي والتكنولوجي. ولنئ عرفت املؤلفات الحديثة تحّسنا كبريا 
من الناحية الجماليّة، فإّن جانبا من الكتب التي يصدرها البعض 
الجيّدة والرسم  إىل الصورة  الخاّص ما زالت تفتقر  عىل الحساب 
الجميل واإلخراج الذي يشّد القارئ إىل الكتاب ويغريه باالستمرار 

يف القراءة.« )نفسه، ص402(
تمثّل أطروحة محّمد البدوي يف أدب الطفل كتابا ال غنى عنه 
لكّل قارئ أو مرّب أو ويلّ ينتقي ألبنائه ما يقرؤون بعناية تجنّبه 
إىل  وتوّجهه  عناوين،  من  املكتبات  به  تعّج  فيما  املوجودة  املزالق 

الجيّد منها وهذا هو الدور الحقيقّي للنقد األدبّي.
رحم الله محّمد البدوي كان استثناء يف أعماله اإلبداعيّة كّلها 

وال سيّما يف موضوع أطروحته.

ا َما َيْنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث يِف األَْرِض« : »َوأَمَّ
حمّمد البدوي مثّقفا استثنائّيا

فوزية الغالي
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33 الشارع الثقافي رأي

اخلصائص العمرانّية واحلضارّية
للمــدن من خالل رحلة ابن بّطوطــة

إّن ألدب الّرحالت فضال كبريا يف تزويد الّدراسات األثريّة 
مراجعنا  يف  لتتوّفر  تكن  لم  معطيات  بمجموع  والتّاريخيّة 
الكتابة  عىل  وغريهم  العرب  الّرّحالة  جرأة  لوال  ومصادرنا 

والوصف.
هذا الوصف تستمّد منه الّرحالت مرشوعيّتها وأهّميّتها 
لجملة مقاييس وضوابط  إخضاعها  بعد  بها  يعتّد  كوثيقة 
اندثار  بعد  خاّصة  اإلمكان  قدر  موضوعيّة  جعلها  بهدف 
بعض املعالم واملواقع التي مّروا بها وحّدثونا عنها وضياع 
تقاليد ، عادات ومعتقدات الّشعوب التي لم تتمّكن من كتابة 

تحرضها وقواعد تمّدنها.
غرائب  يف  النّّظار  تحفة   " بّطوطة  ابن  رحلة  هي  وها 
األمصار وعجائب األسفار" تستوقفنا لطرافة ما ذكر فيها 
وما وقف عليه وعايشه وتحّدث عنه مصاحبا يف كّل ما ذكر 
بّطوطة  ابن  وكأّن  وتتكّرر  تعاد  نراها  هاّمة  قواعد  وكتب 
ألزم بها نفسه منذ بداية رحلته أوهى قواعد تعكس جملة 
قناعات وثوابت تحّرك صاحب الّرحلة فال يتقّدم خطوة إالّ 
جمعها  حاولنا  التي  القواعد  هذه  جملة  عىل  يعّلق  أن  بعد 
وتقديمها تحت عنوان " الخصائص العمرانيّة والحضاريّة 

للمدن".
فما هي هذه القواعد التي تشّكل جامع هذه الخصائص؟

ما مدى وفائه لهذه القواعد؟
الّرحلة  صاحب  أطنب  شتّى  مدن  بني  الّرحلة  تتوّزع 
وصف بعضها يف حني لم يذكر األخرى إالّ يف سطرين أو ثالثة 
معّرجا عليها فقط لنتمّكن من متابعة سري الّرحلة وتنّقله 

وأي طريق قد سلك.
تجميعها  حاول  وأقاليم  ومدن  قرى  عّدة  الّرحلة  تعّد 
يف  إّما  يستحرضها  خصائص  عّدة  تحكمه  عنها  والحديث 
بني  حرصها  حاولت  وقد  الحديث  آخر  يف  أو  الوصف  بداية 
املدن  وخصائص  تاريخ   ، ومعاملها  العمارة  املناخ،  املوقع، 

وتعاليقه عىل  الحس الحضاري وغريها .

أ - الموقــع: 
التي  املسائل  من  هي  والقرى  املدن  مواقع  اختيار  إّن 
العيش  التّفكري، اإلمعان والتّبرّص فبها، يستقيم  تستوجب 
وتتوّفر متطّلباته من دفع املضاّر وجلب املنافع كما يذهب 

إىل ذلك ابن األزرق.
"سنجار"  مدينة  نذكر  املواقع  هذه  ضمن  ومن 
وهذه  جبل  سطح  يف  و"مردين"  جبل،  سفح  يف  مبنية 
مدينة"عدن"تحف بها الجبال وأخرى عىل تل يف وسط املياه، 
وغريها  الخليج  ساحل  وتل،  نهر  عىل  األرض،  من  بسط 
بالقالع  تحصينها  يتّم  والتي  طبيعيّا  الحصينة  املواقع  من 
إىل  ليتعّداها  أنطاكية  بمدينة  كالذي  واألسوار  والحصون 
"سعة املياه املستعذبة" لتكون بهذه املدن البساتني والجنان 
واخرتاق أراضيها باألنهار الجارية كمدينة حمص وأنهارها 
التي  هذه  عندها  الوصف  يطنب  دمشق  وهذه  املتدّفقة 
سلسبيل،  ….وماء  البساتني  من  سندسيّة  حلل  يف  "تجّللت 

ورياض يحي النّفوس نسيمها العليل")1(. 
كما تكثر البساتني بمدينة "واسط" و "البرصة" وغريها 
من املدن وكأّن ابن بّطوطة من عاشقي اإلخرضار إذ يعدد 

هده البساتني والجنان كّلما دخل مدينة أو غادرها.
أحد  يمثّل  الذي  الهواء  أهميّة  تأتي  واملاء  املوقع  مع 
عنارص الحياة األساسيّة والذي لم يفت ابن بّطوطة إالّ ذكره 
العضوي  إلرتباطه  قصوى  أهّمية  إعطائه  عند  والوقوف 
باملواقع فهذه البساتني تقّدم لنا إىل جانب ثمارها، النّسيم 
العليل ليتقاسم كّل املدن والقرى الحّر والربد فهذه "عدن" 
شديدة الحر مع البحرين، ومدينة"أكك" شديدة الربد لريبط 
عنها  يقول  إذ  "صنعاء"  مدينة  مثال  يف  واملاء  الهواء  بني 

"معتدلة الهواء وطيّبة املاء")2( ألهّميّتها مع بعضهما.

ب( العمارة ومعالمها:
بعد إن اختار اإلنسان موقعه ذي الحصانة، الهواء الّطلق 
واملاء الّزالل تأتي تجارب األمم والحضارات لتقّدم لإلنسانيّة 
القصور  العمارة وفنها فتعددت  املتميّزة يف عالم  إبداعاتها 
القدامى واملعابد  الفراعنة والّصينيّون  التي خّلفها  واملقابر 
النّاس  أمام  العصور  تلك  أباطرة  بتشييدها  يتباهى  التي 
وآلهتهم والالحق من ملوك األمم الغابرة يضيف عىل الّسابق 
منهم حتّى نلمح كّل هذا بعد فرتة من الّزمن امتّدت قرونا .

واملدينة رقعة من األرض ترتسم فوقها مصالح مشرتكة 
اإلستيطان  عىل  اتّفقت  ومجموعة  واحد  مصري  ويحكمها 
فوق هذه الّرقعة وقد أمّدتنا الّدراسات األركيولوجيّة برسم 
املدن القديمة، بطرقاتها ومؤسساتها الّسياسيّة، الكهنونيّة 
والحّمامات والّدكاكني وترجع هذه الّدراسات نشأة املدن إىل 
األلف الّسابع قبل امليالد، وكيف أن الّشوارع ظاهرة مرصيّة 
بساحتها  املحكم  وتنظيمها  الّرومانيّة  واملدينة  قديمة 

العموميّة ومعابدها.
"الكفا"  مدينة  فهذه  هندسيّا  أشكاال  املدن  وتأخذ 
مستطيلة وأخرى عظيمة وثالثتهم صغرية ومن شوارعها 

فسيحة ومتّسعة.
فقد  املعماريّة  وشواهدها  املدن  هذه  معالم  عن  أّما 
العديد منها مثل  الّشهرية  بّطوطة يف رحلته  ابن  عّدد منها 
الّصلد  بالحجر  "بناء  عنها  قال  التي  بمرص  األهرامات 
األسفل،  متّسع  مستدير،  الّسمّو،  متناهي  املنحوت، 
تعلم  وال  لها  أبواب  وال  املخروط  كالّشكل  األعىل  ضيّق 
وكتابتهم  ونقوشها  فراعنتها  ومقابر  بنائها")3(.  كيفيّة 
ومسالّتها الّشهرية باإلسكندريّة أّما دمشق "جنّة املرشق" 
تحّولت  وكيف  كنيستها  عن  تحّدث  بساتينها  جانب  فإىل 
كنيسة  القالع،  أنطاكيّة،  الكثرية، سور  إىل جامع وقبورها 
الّروم، عليها سور  أعظم كنائس  "أيا صوفيا"  "وهي من 
ولها  بابا،  عرش  ثالثة  وأبوابها  مدينة،  فكأنّها  بها،  يطيف 
حرم نحو ميل، عليه باب كبري وال يمنع أحد من دخوله)4(، 

الّصهاريج، الحصون األبواب… 
ومنها  تقنيّات  عّدة  فيها  استعملت  املعالم  هذه  كّل 
الّضخمة  الحجارة  بدمشق،  األموي  بالجامع  الفسيفساء 
الّرخام  باإلسكندريّة،  الّسواري  عمود  وعند  باألهرامات 
بصفائح  "مصّفح  باب  بها  التي  صوفيا"  "أيا  بكنيسة 
الخالص")5(.كما  الّذهب  من  وحلقتاه  والّذهب  الفّضة 
الحمراء  الحجارة  الجص،  واآلجر،  بالخشب،  البيوت  تبنى 
وغريها من املواد مع ما تحمله من صور ونقوش للحيوانات 

واألشكال الهندسيّة والنّباتيّة املتنّوعة.

ج-خصائص المدن الحضاريّة: 
إّن العمارة املصاحبة للعمران عادة ما تمتاز و تستقي 
ولوج  قبل  لكن  املجاالت  كّل  يف  وتنّوعه  بالعمران   تميّزها  
من  البّد  هذه  اإلبداع  مجاالت  تالمس  التي  الخصائص  هذه 
تحّدث  فقد  املدن  تسمية  هي  مهّمة  إشكاليّة  عند  الوقوف 
القول  إىل  الحديث  بهم  انتهى  باحثون مختّصون وقد  فيها 
بتسمية املدن قبل بعثها تكريما مللك أو إمرباطور، تخريب 
من  وغريها  جديدة  وبنايات  بتسمية  وإحيائها  املدينة 

التّحاليل .
أّما يف ما يخّص ابن بّطوطة فقد ذكر عّدة  أمثلة نذكر 
ومدينة  إبراهيم  بالنّبّي  وارتباطها  "حلب"  مدينة  منها 
"املعّرة " التي كانت تسّمى ذات القصور حتّى توّف بها ابن 

النّعمان بن بشري األنصاري فسّميت بمعّرة النّعمان.
وعن معاملها القديمة وآثار الغابرين فيها جعلته ينعت 
املدن بالقدم فهذه مدينة " أبيار" قديمة البناء، " طربيّة " 

إالّ  يبق منها  " مدينة كبرية ضخمة ولم  كانت فيما مىض 
رسوم تنبئ عن ضخامتها وعظم شأنها"  أّما الالّذقيّة فهي 
مدينة عتيقة ، وهذه"املحّلة" حسنة اآلثار وغريها خراب إّما 
بفعل الّطبيعة أو باليد البرشيّة وسنورد هنا مثالني أّولهما 
بمدينة "أخميم" بمرص ذات املقابر املنقوشة والكتابة التي 
الربابى  هذه  بهدم  بالخطيب  يعرف  رجل  أمر  أين  تفهم  ال 
بعد  الّظاهر  امللك  سورها  يهّدم  أنطاكية  وهذه  )املقابر(، 

فتحها وغريهما من األمثلة.
العلماء  مجالس  تستوقفه  رحلته  يف  بّطوطة  ابن  كان 
إليهم  ويستمع  يزورهم  وكان  وصالحها  املشايخ  وفضالء 
فهذه  املنيّة،  توّفتهم  الذين  املدن  علماء  عىل  حتّى  ويعلق 
املعّري، مدينة  العالء  أبو  الّشاعر  إليها  ينسب  املعّرة  مدينة 
أهاليها  ومن  "برغمة"  مدينة   ، الغزايل  اإلمام  "طوس"بلد 
أهلها  اختّص  فقد  البرصة  مدينة  أّما  الحكيم  أفالطون 
مدينة  مرص  هي  كما  وفرعه.  أصله  وفيها  النّحو  برياسة 
فرعون ذي األوتاد إىل جانب العديد من الخصائص األخرى 
واألقاليم  املدن  هذه  متساكني  أخالق  ومنها  نوردها  التي 
عكس  وفظاظة  وتكرّب  تجرّب  ذوو  أهلها  "تعز"  فمدينة 
"خوارزم"  وهذه  وكرم  فضل  لهم  "حمص"  مدينة  أهايل 
كثرية الّسكان ومن تختّص بريح الّسموم وبالفلفل وأخرى 

بالعنرب والفّخار وتعدد الّصناعات وإتقانها كمدن الّصني.
والقرى  املدن  خصائص  من  يعدد  وهو  بّطوطة  ابن  إّن 
واألنهار  البساتني  جانب  إىل  يستحرض  كان  بها  مّر  التي 
الحّمامات  واألودية نظافة هذه املدن ومقياسه األّول تعدد 
بها ووصفها وإعجابه بها ثّم شوارع هذه املدينة وأسواقها 
عكس  األسواق"  أقذر  من  "وهي  ظفار  مدينة  عن  فيقول 
األقذار كما  وتنزه عن  نظافة  أهل  املهل" وهم  ذيبة  جزائر 

تمتاز هذه الّشوارع بأنّها واسعة وفسيحة.
من  وتعب  جهد  ثمرة  هي  الحضاريّة  املعالم  هذه  إّن 
من  البد  لكن  التّشييد  إىل  الفكرة  من  اإلنجاز،  إىل  التّصور 
مشهدا  رحلته  بّطوطة  ابن  أورد  وقد  النّفس  عن  الرّتويح 
تلك  المسته  الذي  التّقّدم  من  نوع  عن  معرّبا  حضاريّا 
املجتمعات " وأهل دمشق ال يعملون يوم الّسبت عمال إنّما 
املنتزهات وشطوط األنهار ودوحات األشجار  إىل  يخرجون 
بني البساتني النّظرة واملياه الجارية فيكونون بها يومهم إىل 

الّليل")6(.
وتقاليد  عادات  عن  التّحّدث  بّطوطة  ابن  يفت  لم  كما 
أهايل هذه البقاع يف عالقتهم بالكنائس وباملقابر التي نقشت 
منذ الفراعنة عند حديثه عن مقابر مدينة أخميم أو مقابر 
الّصالحني والخلفاء والقبب املذّهبة والحرير والفّضة وأنواع 
التّقاليد  من  وغريها  والتّأبني  الّدفن  مراسم  لتتنّوع  الّطيب 

التي وقف عندها ابن بّطوطة مليّا .
إّن املدينة عند ابن بّطوطة شاهد حضاري متميّز يأخذك 
يف  املتمثّل  واملعماري  الحضارّي  تاريخها  تصّفح  إىل  معه 
بقايا آثارها أوال ثّم موقعها وتميّزه بالبساتني واملاء والهواء 
واألنهار عىل املستوى الّطبيعي أّما مستواها الحضاري فهو 
من  وعمارتها  واألقاليم  املدن  هذه  وفنون  علوم  بني  موّزع 

قصور ودور ومقابر وحّمامات
----------------

الهوامــش :
الكتاب  الّلبناني-دار  الكتاب  بّطوطة-دار  ابن  رحلة   1-

املرصي)ص61-(
-2 نفس الوثيقة   )ص167-( 

-3 نفس الوثيقة   )ص35-(
-4 نفس الوثيقة   )ص234-(
-5 نفس الوثيقة   )ص234-(
-6 نفس الوثيقة   )ص63-( 

بقلم : طارق العمراوي
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إنشائّية الّصورة بني مسار احلياة ومسار النّص
يف جمموعة "ورد خلّدها.. واملطر" لسليم بوخذير

الشارع الثقافيمتابعات

"ورد لخّدها.. واملطر"، مجموعة شعريّة 
ونثريّة للشاعر والكاتب الّصحفي والّسيايس 
السيّد  تقديم   ،2022 تونس  بوخذير،  سليم 
حّمة الهّمامي. يقع الكتاب يف 102 صفحة، 

من الحجم املتوّسط.
إّن أّول انطباع يمكن أن يحصل حول هذا 
أنّه ليس فقط كتابا شعريّا بل  اإلصدار هو 
هو تجربة يف الحياة. لذلك حرّي بنا أن نتدبّر 
أوجه التقاطع وااللتقاء والتّماهي أيضا ما 
بني مسارين عىل األقل، وهما مسار الحياة 
ومسار  األرض  عىل  الكاتب  يعيشها  التي 
أو  الشعري  النّص  يستدرجها  التي  الحياة 
لم  ما  إذا  هذا  الكتابة.  بصدد  وهو  النثري 
نحتسب مسارا ثالثا وهو مسار التلقي لدى 
القارئ الذي من خالل القراءة يحاول الّربط 
بينهما بحثا عن مساره الخاص وعن موقع 
مالئم داخل النّص نفسه. كيف يكتب الكاتب 
مالمح  القصيدة  ترسم  وكيف  نصوصه؟ 
إىل  كاتبه؟  مالمح  النّص  وينحت  شاعرها 
أتون  داخل  بوخذير  تنشأ نصوص  أي مدى 
أو  القصيدة  هل  وتعتمل؟  نفسها  الحياة 
النّص ترسيم فكري ووجداني لوجود الكاتب 
نفسه؟ وهل يستقيم لهذا الكاتب وجود حّر 
خارج النّص؟ كيف يتنّفس الكاتب ويعيش 
داخل أوكسيجني النّص؟ وما نصيب القارئ 
من هذا الهواء الذي ينفـثه الكاتب من روحه 
من  األرجاء  عرب  وينرشه  والحيّة  التاريخيّة 
ذلك  والكلمات؟  واإلشارات  العالمات  خالل 
خمس  خالل  من  فيه  النّظر  سنحاول  ما 

نقاط:

نقطة تعّجب:

وردت  التي  النّصوص  كافة  إّن  ريب،  ال 
بنقطة  تنتهي  الحب"  كّراس  "من  فصل  يف 
املتناقضات  مدى  عىل  تأكيد  وهو  تعّجب. 
التي تزدحم بها الحياة وتبعث عىل التّعّجب. 
وليست  النّّص.  كان  ملا  العجب،  ولوال 
النّصوص افتعاال للعجب وال صناعة لإلثارة 
بقدر ماهي نتاج وجع يومّي وُحرقة واكتواء 
يف غمار تجربة الحياة، يحّوله سليم بوخذير 
إىل مواقف وقضايا ووجهات نظر هي مدعاة 

للتّعّجب. 
تناقضات  مع  الّرجل  اشتباك  فليس 
هو  بل  مبال،  وال  سالب  نحو  عىل  الحياة 
وعي  وبنية  خالّقة  إحساسيّة  من  انطالقا 
األشياء  يتأّمل  متوثب  وفكر  تاريخي 
ويحّولها إىل كلمات، تلك هي رسالة الكاتب 
مجّرد  إىل  حياتنا  يف  "ويتحّولون  الحياة:  يف 

نصوص..
بعد أن مارسوا مع قلوبنا..

•مهّمة الّلصوص! ". ص. 26. 
والتّأويل  التّحويل  هذا  يف  الكاتب  ينطلق 
من البسيط إىل املرّكب. من مفردات وأحداث 
ولكنّها ملغزة ومكتنزة، حيث  بديهيّة  تبدو 
مسار  عىل  فشيئا  شيئا  الّدالالت  تتكاثف 
ال  الذي  الثالث  املسار  والتّلقي وهو  القراءة 
الشاعر  الّربُط بني مسار حياة  دونه  يمكن 
تريس  أن  إىل  النّّص،  تكوينيّة  مسار  وبني 
القراءة يف أفق الّلحظة القوليّة املرّكبة التي 
يف  األحداث  مآل  الوقت،  ذات  يف  تتضّمن، 
الواقع الحي ومآل تأويله وإنتاجه األدبي من 
الّلحظة  تنضج هذه  ما  الكاتب. وعادة  قبل 
العجب،  إىل  لتحيل  النّص  آخر  يف  املكثفة 
الّلهب،  بنار  وّهاجة  الحقيقة  تبدو  حيث 
من  وتخرجه  القارئ  عىل  بوهجها  تفرض 
أفق االنتظار البارد ومن البديهيّات الشائعة، 
التي  لتضعه وجها لوجه أمام نار الحقيقة 
وها  الحياة،  معرتك  يف  الشاعر  بها  اكتوى 
بنار  ساخنة  نصوص  يف  إلينا  يقّدمها  هو 
وشغالة  املستمّر  للتّأويل  مثرية  الّلظى، 
النّص  يكون  وكذا  للجدل.  وجالّبة  للفكر 
فيما  والبالهة،  البداهة  لتاريخ  محاكمة 

تكون الحقيقة حريقة. 
نار ومتعة، ورد ومطر: 

قراءة  يف  جماليّة  بمتعة  القارئ  يشعر 
"كّراس  يف  سواء  بوخذير،  سليم  نصوص 
"كّراس  يف  أو  بالّرومنسيّة،  املفعم  الحّب" 
الوجع... ولكن من قيمة  املغرق يف  الحياة" 
أنّها قد  هذه املتعة، عىل املستوى اإلنشائي، 

وحرقة  مكابدة  من  وراءها  ما  عنّا  تحجب 
وغربة عاشها الشاعر- الّسيايس يف إنشائيّة 
النّص  خارطة  خارج  وحممها،  الحياة 
مزايا  ومن  بارط(.  )روالن  الّلّذة  وتشّكالت 
يرّصف  أنّه  الكاتب،  نصوص  يف  االختزال 

العجَب ِحكمًة، كما يف قوله: 
"فلكّل إنسان وطن واحد..

والنّاس ال تختار الّلجوء إالّ إذا ضاقت بها 
األوطان"، ص. 25. أو يف قوله: 

"ال يكفي أن تكون الّلوحة جميلة وخالية 
من الغبار

•حتّى تكون لوحة ثمينة"، ص. 20.
وموعظة  إرشادا  ههنا  الحكمة  وليست 

وقور  حكيم،  رجل  من  عموديّا  وخطابا 
بل  وتجربة.  مقاما  أقّل  قارئ  إىل  ومتسام، 
هي خالصة تجربة يف الحياة، عندما يحّولها 
ليست  فالحكمة  معرفة.  إىل  بوخذير  سليم 
تمريرا لناموس الحياة واالعتبار لدى األّولني 
نتاج معريفّ-  العلم، بل هي  الّراسخني يف  أو 
ِخربّي )أمبرييقي(، وهي ثمرة مسار تأّميلّ 
يف أعاجيب الّزمن وتناقضات الوطن، بعد أن 
عاشها الكاتب يف مرسح الواقع وحّولها إىل 

ذهنيّة النّص ووجدان القصيدة. 
الشاعر  يبلغ  أن  األمر يشرتط  بل وليس 
من العمر ُعتيّة ويتجاوز التّسعني، مثل زهري 
ارساال  الِحكم  "تأتيه  أبي سلمى، حتّى  ابن 
وتنثال عليه معانيها انثياال". وقد قال زهري 

وهو أحد أملع شعراء الحكمة: 
يعيش      ومن  الحياة  تكاليف  "سئمت 

ثمانني حوال ال أبالك- يسأِم
وأعلم ما يف اليوم واألمس وقبله      لكنّني 

عن علم ما يف غد عِم".

حكمة وسخرية:
الحياة  يف  حكمه  بوخذير  يقّدم  هكذا، 
يقرتن  انفعال  والتّعّجب  تعّجب،  صيغة  يف 
وخربة  بالغيب  علما  وليس  باالحتمال 
ترصيحا  وليس  ال  مديد،  عمر  بعد  عمريّة، 
لألزمان.  العابرة  واليقينيّات  بالثوابت 
سخرية.  صيغة  يف  التّعّجب  يأتي  ما  وكثريا 
ليس موقفا  الوجود،  والّسخرية موقف من 
عبثيّا يستند إىل الالّ معنى كما عند العبثينّي 
بل  كامي...  وألبار  يونسكو  يوجني  أمثال 
ذاتي      هدم  إنّه  البنّاء.  للنّفي  طريقة  هو 

د.خليل ڤويعة
احتضنت دار الثقافة باب البحر بصفاقس يوم السبت 17 سبتمبر الحالي حفل تقديم وتوقيع كتاب "ورد لخدها والمطر" للشاعر واإلعالمي سليم بوخذير وهو 

اإلصدار الثاني بعد كتابه األول الساخر الصادر في مارس 2011 " لما سخرت من بن علي "
كتاب "ورد لخدها..والمطر" الذي يضم 102 صفحة تولى تقديمه الكاتب والوجه السياسي  البارز حمة الهمامي وحلل نصوصه وأبعاده ومضامينه الدكتور خليل 
قويعة وهو مجموعة شعرية تضم قصائد قصيرة للشاعر سليم بوخذير بعضها بالفصحى وأخرى أغنيات بالعامية في عدة ابواب منها باب الحب وباب الثورة 
والوطن إلى جانب أبواب للوحات نثر كان نشرها الكاتب في مجلة حقائق أون الين على مر السنوات الماضية ضمن عموده القار " أوراق الورد " وتنتشر هذه 
اللوحات النثرية المكتوبة في كتاب " ورد لخدها.. والمطر " بأسلوب برقي مميز  على أبواب أربعة هي " من كراس الحب "و "  من كراس الحياة " و "  من كراس 

الوطن " وباب رابع هو باب " إليها " الذي نجد فيه برقيات حب قصيرة تشبه القصائد القصيرة.
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منظومة  إىل  يتّجه   )auTODesTrucTIOn(
املتخّشبة إلعادة هيكلتها  والنّواميس  القيم 
شعريّا )هيغل، يف حديثه عن الوعي الشقّي 
سخرية  وهي  الفكر".  "فينومينولوجيا  يف 
املعقوليّة  ثوابت  مراجعة  إىل  تتجه  إيمائيّة 
بالعالم  عالقاتنا  هيكلة  وإعادة  االجتماعيّة 
عىل أساس التّنّوع والحريّة )نيتشة، "هكذا 
تحّدث زاراذوسرتا"...(، وإن كان نيتشة قد 
أقام من خالل الّسخرية يف مناطق العدميّة، 
الباب من جهة أخرى عىل  ال محالة، فاتحا 
تعّدديّة الحقيقة. وقد أعرب بوخذير يف فصل 

"من كّراس الحّب":
" ببساطة، سلكنا الطريق الرّسيعة نحو 

األشواك!... 
مروريّة  املسألة  هذه  أّن  مع  باملناسبة: 

بحتة، 
فإنّك لن تجد لها أثرا يف قانون الطرقات!"، 

ص. 26.
ولكنّها  حقيقيّة،  الشعريّة  الكلمة  إّن 
إىل  تستند  ألنها  حقيقيّة،  صحيحة.  ليست 
عىل  الشاعر  يعمل  الوجود،  يف  ما  حقيقة 
إىل  تخضع  ال  ولكنّها  وفضحها،  تعريتها 
منطق الّصحيح والخاطئ... فعبثا نحاول إن 
نحن أخضعنا شعر سليم بوخذير إىل ميزان 
أو هنديّس... وهو  اجتماعّي كان،  معيارّي، 

القائل يف "بطاقة زيارة" مخاطبا حبيبته: 
"حني حرضت.. انتفض املكان والّزمان
وراحت األرض تحاكي اآلفاق البعيدة..

وراح قلبي يطري، يطري..
مغازال نور القصيدة"، ص. 67. كما قال 

يف ذات القصيدة: 
عروس  لتصنع  شهريار  "ويسكت 

األغاني كّل األماني
يف لحظة غارت منها األساطري والَحكايا..

وغار القمر"، ص. 68.

•امرأة، وطن ومقاومة:
مجموعة  يف  الواردة  األشعار  مجمل  إّن 
باملرأة  تتغنّى  أن  إّما  واملطر"  لخّدها..  "ورد 
الحبيبة  هي  املرأة  بالوطن.  تتغنّى  أن  وإّما 

والوطن هو تونس. 
ترحاله  بوصلة  الشاعر  لدى  الحبيبة  إّن 
وطريقه إىل قلبه وإىل وجوده. إنها الّسعادة 
املمكنة، بقدر التطابق الشعري الذي يحصل 
وهي  وجوده.  امتالك  ولحظة  الشاعر  بني 
الزمة وجوديّة عىل األرض وعنوان الخالص. 

أندراي  الّسوريايل  الشاعر  لدى  كما  هي  بل 
الّرجل  خالص   »  arcane 17  « يف   بروتون 
الحياة  لتجّدد  وطاقة  الّزمان  هذا  عنف  من 

عىل نحو أبدي: 
ركن  أقرأ  ألن  داعي  ال  الّصباح،  "هذا 

"حّظك اليوم" بالّصحيفة..
نهاري  أّن  ألعرف  جواري  إىل  أنّك  يكفي 

عسل.."، ص. 55. 
تتحّدد  الّسعيد  بالحّظ  الشاعر  فعالقة 
إىل  الخالص  فهي  الحبيبة.  من  قربه  بمدى 

إرشاقة الحياة وهي لحظة امتالء الكينونة.

•استئناف لزمن التّأسيس:
هي  بوخذير  سليم  شعر  يف  املرأة  لكّن 
االستمرار  ضمان  أجل  من  املقاومة  عنوان 
الشاعر  يقع  ودونها  األرض،  عىل  والبقاء 
أكثر من  املرأة  إّن  يف دّوامة االغرتاب والتّيه. 
الوجود،  يف  واملعنى  الّروح  هي  بل  حبيبة، 
واقعا وقصيدة. ولقد قالها بوخذير رصاحة:

الّطاولة  وال  الكريّس  كان  ما  املرأة  "لوال 
وال القهوة

وال الورقة والقلم وال الشعر وال الحّب!
وال كنَت أنَت"، ص. 23.  

الحيوي  املجال  فهو  الوطن  وأّما 
املقاومة،  فيه هذه  تتجّسد  الذي  والتّاريخي 

وقوى  املعنى  وأحاديّة  االنغالق  مقاومة 
االنسانيّة،  القيم  وتسّطح  الوراء  إىل  الجذب 

مقاومة الخيانة والفوىض والالّ معنى: 
"يالّ نكّمل ها الحلمة 

ونرسمها هالل ونجمة 
ونرّصع بالّذهب اسمه

وننقش يف القلب رسمه
تاج بالدي الشهيد". ص. 96.

وينتهي القصيد متفائال: 
يبرّش بالفجر العاطر

ويحيّل بالحلم زغاريد". ص. 96.
إذ القصيد رسم لطريق الّضوء يف العتمة 

من أجل قادم أجمل... 
الشعري  النّّص  إنشائيّة  تتدارك  هكذا، 
الشعر  فيما  باآلتي،  وتبرّش  الحياة  إنشائيّة 
تأسيس للمستقبل، بقدر ما هو رفع للهمم 
و"ما يبقى إنّما يؤّسسه الشعراء"، كما قال 
رسالة  هي  تلك  لهيغل.  معارصا  هولدرلني، 
عىل  تاريخي،  معرتٍك  يف  التّأسيس  الشاعر: 

صفيٍح ساخٍن، يوّجهها إىل أصحاب الهمم:
"فالّرسائل قد تتوه يف الّطريق

إذا وّجهناها إىل..
العناوين الخاطئة". 

إّن القصيدة فعل يف قلب الحياة، أّما النّظر 
فهو متعّطش إىل اآلتي. والشعر مستمّر...

املذّكرات

نبيل درغوث 
الذي  التقليدي  الجنس  ذلك  »املذّكرات 
يمارسه أشخاص ذوو حيثيات عمومية مهمة 

قادرون عىل تقديم شهادتهم لتربير عملهم«.
)فيليب لوجون(

من  جّدا  قريب  أدبّي  جنس  هي  املذّكرات 
من  معها  وتقاطع  تماس  عىل  الّذاتية  الّسرية 
كاتبها  تجربة  وأهمية  الكتابة  مربرات  حيث 
أو  اجتماعي  أو  سيايس  شأن  له  َعَلٌم  فهو 
جّدا  لصيقة  للمذّكرات  الكاتبة  والذات  ثقايف. 

باألحداث التي ترويها.
كما ذُِكَر يف معجم مصطلحات نقد الرواية: 
تلبية  بعيدة  عصور  منذ  املذّكرات  »ظهرت 
لرغبة بعض الرجاالت يف تدوين األحداث الني 
اختلط  وقد  صنعها٬  يف  شاركوا  أو  شهدوها 
بالوجه  التاريخي  الوجه  الكتابات  هذه  يف 
اختيار  يف  الكاتب  تدّخل  نتيجة  الشخيص٬ 

األحداث ويف تفسريها«)1(.
أكثرها  املذّكرات  من  الكثري  تونس  يف  ولنا 
املنيس٬  »التاريخ  بينها  ومن  لسياسيني 
اليساري  للمناضل  وطني«  مناضل  مذّكرات 
"أحمد  املرحوم  وأيضا  الكيالني"  "محمد 
الحزب  صفوف  ضمن  ناضل  الذي  املستريي" 
استقالل  أجل  من  الجديد  الدستوري  الحّر 
يف  ساهم  كما  الفرنيس  االستعمار  من  تونس 
تحت  مذّكراته  وجاءت  االستقالل  دولة  بناء 

عنوان »شهادة للتاريخ«. 
إغفاله  يجوز  ال  مصدرا  املذّكرات  تمثّل 
ملا تشتمل عليه من ذاكرة  التاريخ  عند كتابة 
سياسية واجتماعية وثقافية الخ... مشحونة 
برؤى مختلفة عن التاريخ الرسمي. وتصورات 

فردية توثّق فيها حقيقتها التاريخية.
املذّكرات صادقا  ويفرتض أن يكون كاتب 
دائما  لكن  التاريخية.  الوقائع  نقل  يف  وأمينا 
تبقى تصوراته للحقيقة التاريخية من وجهة 

نظر شخصية.
املذّكرات هو ذات غري منفصلة عن  كاتب 
عنرص  هو  بل  التاريخ  يف  وتحوالته  املجتمع 
فاعل ضمن جماعة ساهمت يف حركة التاريخ.
توثيقي  طابع  ذات  قّصة  هي  فاملذّكرات 
ساردها  فيها  يعيد  التاريخ  يف  وقعت  ألحداث 
الشخيّص  فيها  يتداخل  ذاكرة  بناء  إعادة 
الكاتبة  الذات  تؤّكد  حيث  العام.  بالتاريخّي 
كانت  سواء  التاريخية  األحداث  يف  حضورها 
مع  الخ...  ثقافية  أو  اجتماعية  أو  سياسية 
تركيزها عىل الواقع العام رغم دورها وفعلها 

فيه.   
فاعال  كان  جيل  تجربة  املذّكرات  تجّسد 
القارئ  إىل  الكاتب  ينقلها  للتاريخ  وصانعا 
ومشاركا  العرص  هذا  عىل  شاهدا  باعتباره 
وهذه  واملوضوعّي.  الذاتّي  فيها  يتالحم  فيه. 
هي طبيعة البعد اإلنسانّي إذ أنّه ال يمكن فصل 
الشخيّص عن السياق التاريخي واالجتماعي.      

---------------
الهوامش

نقد  مصطلحات  "معجم  زيتوني  لطفي   1
الرواية" – مكتبة لبنان نارشون و دار النهار 

للنرش – بريوت -2002 ص 146.

صورة تتحّدث

بن  دار  أسُطح  أحد  من  مأخوذة  *صورة 
قاسم  سيدي  نهج  من  لجزء  هللا   عبد 
)حومة الصباغين( المدينة العتيقة - تونس 
تربة سيدي قاسم  قّبة  الصورة  في وسط 
الصبابطي التي بناها حسين بن علي سنة 
الصبابطي  قاسم  سيدي  بها  وُدفن  1717م 
وسيدي قاسم الباجي ومحمد بن علي ) أخ 

حسين بن علي(.
الجديد  الجامع  صومعة  الصورة  اخر  في 

)جامع الصباغين(
أحمد الفيتوري ذاكرة شاشية

نهج سيدي قاسم
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ديوان  هو  الليل؟”  أيها  تعدني  “بماذا 
لعلياء رحيم عن  91 صفحة  يف  شعري صادر 

دار الرصاص للطباعة واالشهار.
إذاعية،  برامج  منتجة  رحيم  وعلياء   
القصة  يف  بشري  زبيدة  جائزة  عىل  متحصلة 

العربية يف 2001.
صدرت لها مجموعتان قصصيتان: 

املوت”،  تسبق  الخيبة  و”  وبلور”،   “طني 
“سلفي”.   كتابها  ضمن  قصصية  ولوحات 
بحوث  ضمن  القصصية  مجاميعها  درست 
جامعية. وهي شاعرة أيضا مرهفة اإلحساس 
متجذرة يف وطنها، صوتها صادح عال، متمردة 

عىل كل الضغوط. 

الغالف الخارجي للديوان

محمود  التشكييل  الفنان  إبداع  من  لوحة 
قفصية، تتسم بتدرج اللون األزر ق من الداكن 
الجزء  ويف  قتامة،  أقل  إىل  السواد  يف  املغموس 
األسفل من اللوحة بقعة سماوية دائرية تنام 
لتنهض  لألرض  شاخصة  الحلم  وردة  فيها 
من  امرأة  وطيف  مرشقة،  متفتحة  صباحا 
نعومة  تطغى  بذلك  املشهد،   تتأمل  الخلف 
من  والخروج  العاطفي  الخلق  تجسد  أنثوية 

حالة الحزن واالنطواء. 

اإلهداء

أهدت علياء رحيم  هذه املجموعة الشعرية 
نرشت  التي  الفرتة  ففي  جريح،   وطن  إىل 
الوطن يعاني من الرتهيب  فيها )2013( كان 
والعنف والفوىض  والتطرف، وكانت الشاعرة 
من موقعها اإلبداعي واإلعالمي تناهض الظالم 
وتتمرد  النفق.  آخر  كان  وإن  النور   وتتشوف 
الوطن  فاحتل  سوداوي.  واقع  مكبالت  عىل 
مرتبة األبوة الشامخة املتسامقة ، لذلك يعادل 

الوطن األب. كالهما شاهق:
“إىل وطني الجريح

منه تعلمت جسارة التمرد وعشق الضياء
إىل أبي ..

السنديانة العظيمة
هذا القليل من الكثري الذي أعطاني إياه”.

ظهر الغالف

 عىل ظهر الغالف مقطع من تقديم لسعد 
العياري، نقتطف منه اآلتي: 

الكلمات… وخاتمة  الكتاب  فاتحة  “بني 
تفكر الشاعرة علياء رحيم يف تاريخ هذا الوطن 
املنهك بالليل واملرهق، وكل ما يوجع وما يقتل، 
باذخة،  غري  وعود  مالمح  ترسم  أن  تحاول 
بالضوء  االحتماالت..تتعطر  كل  عىل  مفتوحة 

وباألقمار”.
الشاعرة  الذات  وهموم  الوطن  جرح  رغم 
الحلم   تنفتح عىل  عالية  كثافة شعرية  نلمس 
خالل  من  تتشكل   … واالنتظار  والذاكرة 
أفقا  طياتها  بني  فتجد  الروح  تريح  صور 
التجيل…  كرتنيمة  الشعر  وموسيقى  رحبا، 

بالخلق  تبرش  التي  األنثى  طغيان  نلمس  كما 
 ، الفقد”  “أنوثة  قصائد  يف  خاصة  والوالدة 
“سيدة الحلم” ، “دمية الطني” : قصائد تنفذ 
إىل نص “تبحث عنها يف عيون أراغون”  فهي 
روح الفن منذ العصور القديمة، املؤنث املشكل 
واستوائه حد  الخلق  اكتمال  الطني تصور  من 

الحياة …

مساءلة الليل عن لحظات 
االسترخاء:  قصيد بماذا 

تعدني أيها الليل

منهكة أنا كحذاء سفر
كجناح يف مجاهيل خدعة برص…

بماذا تعدني أيها الليل املتوغل
يف مضائق أوردتي
حتى أسرتيح…؟

الشارع مصلوب كفراشات 
الظل عىل الحيطان

وتلك أنا …يف رماد الكالم
أدرب أطرايف عىل نزق فكرة 

منقبة!
مهزوزة أنا يا ليل

معتقل  يف  كفراش 
العناكب،

جلباب  يلبس  أمل  كهزيع 
أنفاسه…

محبطة
كعاشق منيس يف خالء الوله

كشتاء ممنوع من املطر
بماذا تعدني كي أسرتيح….؟

فهي  النفسية  الراحة  عن  الشاعرة  تبحث 
منهكة جراء سفر شاق، ترى الشارع مصلوبا 
تجرد  صورة  الجدار،  عىل  الظل  كفرشات 
الظل  تهوى  ال  فالفراشات  النور  من  الشارع 
الشاعرة  إىل إحساس  الضوء، تحيل  بل تعشق 
باألرس فراش العناكب كأمل مكتوم األنفاس، 
تصور  الخالء..  يف  شارد  كعاشق  محبطة 
بالضيق  وتشعر  الشارع  تتفرس  وهي  حالها 

واإلحباط.  
وقامت الصور عىل التشبيه وهي تدل عىل 
الحلم بني األوردة، عل  البحث عن  العياء، عىل 
 … املنشودة  الراحة  خالل  من  تتنفس  الروح 
أنفاس  عىل  الجاثم  الشارع  تصوير  إىل  تمر 
الفراشات، ينقصه نبضات التحليق، والشاعرة 
تعيش  ولكنها  متخفية،  فكرة  لكشف  تسعى 
وانحباس  جفاف  حالة  واالضطراب،  اإلحباط 
تمنح  املستخدمة  الصور  فكل  الحياة،  مطر 

إحساسا بالضيق واالزدراء والبحث عن أفق. 
واختارت الشاعرة كلماتها بدقة فهي تدل 
عىل حالة الالأدرية كبحار قطع رحالت بحرية 
املتعبة،:  الروح  عليه  تحط  مرفأ  عن  باحثا 
“مجاهيل ، خالء ، مصلوب، معتقل”. الكلمات 
تعطي مناخات ضيق تعيشها الذات الشاعرة.  
أما نربة القصيدة من نربة الشاعرة ، وهي تهم 
بتعرية النفس وال تتقمص شخصية اخرى  وال 
والكلمات  الصور  تتعاضد  القناع.  لعبة  تعتمد 
كل  تصور   ، املنهار  النفيس  وضعها  إىل  لرتمز 

الليل  وتسائل  للقارئ.  ذلك 
عن لحظات الهدوء والحلم. 

فهل تبلغ تلك الحالة ؟! 

الراحة المنشودة: 
قصيد رائحة 

العاشق
لها رشفة بال ستائر

منها  الشمس  تدخل 
كحمامة
تنعس بني رفوف حزنها

لدقائق…
فتتذكر…

ما أوسع الدنيا عىل راحة عاشق
تعرب الشاعرة عن الراحة التي تنشدها، هي  
عىل  تدل  صور  خالل  من  تنجيل  العشق  راحة 
املفتوح:  املشهد  عن  العاتمة  الوسائط  غياب 
الضوء،  انتشار  عىل  تدل  ستائر،  بال  رشفة 
أن تسقط عىل جسم ما  أشعتها محلقة دون 
النفس  لرتتخي  ما  راحة  تهديها  ظلها،  تاركة 
االرشاقة  مساحات  ولكن  حزنها…  ثقل  رغم 
أوسع وأوسع ، إذ تكشف صورالقصيدة معنى 
كلماتها  الروح…  اسرتاحة  املنشود،  الراحة 
تطغى عليها االنفتاح والنور مما يجعل املشهد 
..ايقاعها  الالمرئي  الجمايل  صداه  يرتك  املرئي 
الحزن  ينفض  و  النور  يعيل  ..صوت  روحي 
عن الرفوف..انها تشري ضمنيا اىل التحليق. إىل 

عوالم الذات الصافية يف عزلتها. 
القصيدة مكثفة ، عنوانها يمنح اإلحساس 
التوازن،   تسرتجع  السعادة.  طاقة  بالعشق،  
العنوان، وهي تكرر عبارة  و تنتهي من حيث 
وهي  واملنتهى،  البداية  فهي  العاشق،   راحة 
اللحظة الهاربة الثابتة. لترتك  االنطباع من أول 
العشق يهبها لحظة  بأن  إىل نهايتها  القصيدة 

الراحة املنشودة.

رموز  أنثوية: قصيد سيدة 
الحلم
قادمة من بياض األزقة

من زرقة  الشبابيك املعلقة

عىل طفولة باب عتيق…
جسدها حوض من الجمر

عىل رأسها تاج من الورد األحمر
تلك التي تمد ذراعها يف الريح

مركبة…
لعصافري شارع بورقيبة…

مازالت الشاعرة تنمي حسها األنثوي وهي 
تمنح األلوان نزعة تعبريية، 

فهو  بياض،  اىل  الظل  تحول  االزقة  يف    
الصورة  من  تمر  للتنفيس.  شفيف  ظليل  ظل 
لأللفة  لرتمز  الرمزية   الصورة  اىل  الحسية 

والحميمية.
زرقة الشبابيك املعلقة  ترمز إىل  االمتداد ، 
للذاكرة بسحرها وعمقها  الطفولة منفذ  باب 
البرصية  الحاسة  استخدمت   . وشعريتها 
جسد:   / أحمر  ورد  األحمر:   اللون  خالل  من 
حوض من الجمر/  الرغبة واملغامرة من خالل 
اللون األحمر وهو لون حاد. واالنفتاح عىل كل 
يف  مركبة  إىل  تتحول  حني  الحرية.   إمكانات 

الرياح للعصافري املحلقة.

شعرية الذاكرة: 
لنا ما يكفي جوعنا

لعاصفة النبع…
حنني بطعم الخبز املجفف…

عرائس من حلوى
وذكرى طاحونة ماكرة كالفرح

سنرتدي شال طفولتنا
تحسبا لعواصف النسيان
عىل الطريق أن يفتح بابه

وينتظر وحي املساء
ربما عاد الغائبون غفلة

ونحن نحتيس مع حجل القلب
شاي الشجن

ونبكي مع املاء
)من قصيد تحت مطر أفريل(

الحلوى  مذاق  و  الخبز  بطعم  حنني 
الذوقية  الشعرية  الصور  منه  تستحرض 
شاي  والحلوى”،  املجفف  “الخبز  الشهية 
األذواق   ، البعيد  املايض  وذكريات  الشجن 
مرتبطة بينابيع الطفولة يف حالة تدفق دائمة 
كعاصفة النبع، التفاف الطفل بالذات واألشياء 
الريح.  يف  دورانية  كدوران طاحونة  يف حركة 
املساء  يف  بابه  يفتح  طريق  بمسافة   حنني 
للحلم، السرتجاع صور الذاكرة،  ذكرى/ شال 

الطفولة،  واحتمال عودة الوجوه الغائبة.
توقظ  حية  ذكريات  القصيدة   يف  الصور 
لتقاوم  واألصوات  املشاهد  تسرتجع  األشياء  
عواصف النسيان ليطغى عىل القصيدة  مزاج 

الحنني والتذكر. 

على سبيل الخاتمة:
عرب  الروح،  إىل  رحيم  علياء  قصائد  تنفذ 
استدعاء الحب ليحقق سكينة الوجود..تتوطن 
سعادة العالم تجد فيه راحتها عرب إنشاء لغة 
عوالم  مع  وتندمج  الواقع  عن  تنزاح  شعرية 

الصور املتخيلة.

هيام الفرشيشي

»بامذا تعدين أهيا الليل؟« لعلياء رحيم... 
قصائد تنشد غبطة الوجود 

علياء رحيم

الشارع الثقافي
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إمام  طارق  املرصي  للروائي  القاهرة«  »ماكيت  رواية  أثارت 
منذ وصولها إىل القائمة القصرية للبوكر جدال واسعا وردود أفعال 
متباينة بني مادح منارص وذام معارض. وقد يكون هذا االختالف 
أمرا طبيعيا بالنسبة إىل رواية مثل »ماكيت القاهرة« خرجت عن 
مألوف الكتابة الرسدية وانتهكت عالقة التخييل بالواقع، وأربكت 
أن  غري  املمكنة«،  »العوالم  وحتى  بل  واملفاهيم  القيم  من  السائد 
الالفت لالنتباه ما تعرضت له هذه الرواية من اتهامات وتشويهات 
هة وعن سابق إرصار  األقل موجَّ فإنها عىل  تكن ممنهجة  لم  إن 
وترصد بعبارة أحدهم. وعىل كثرة ما نرُش من مدونات و«مقاالت« 
النقد  إىل  يمت  ال  أغلبها  فإن  للرواية  نقدا  بوصفها  االنرتنت  عىل 
الروائي بصلة منهجا ومضمونا ولغة، فضال عن أن بعض من قدم 
مزيفة )صربي  كانت هويته  النقد«  »إله  بل  ناقد  أنه  نفسه عىل 
ممدوح(. واألعجب من ذلك أن هناك من يخوض يف املوضوع قبل 
حتى  الحساب  عىل  »هذا  الشهرية  باملقولة  عمال  الرواية  يقرأ  أن 
أقرأ الكتاب« ) كوثر مصطفى التي تتحدث عن »فضيحة أدبيّة« 
الرد عليه  الذي يهمنا  معتمدة فقط مقال هوشينك(. ولذلك فإن 
وهو جدير بذلك هو الكاتب والناقد السوري الكردي هوشنك أويس 
hOsheng OssI، خاصة يف مقاله الشهري »ماكيت القاهرة« لطارق 

العقليّة«  لألمراض  مفتوحاً  مستشفى  بوصفها  العاصمة  إمام: 
قد  املقال  أن هذا  2022(. ومع  22 ماي،  بتاريخ  الرواية،  )موقع 

جمع جل االنتقادات املوجهة إىل الرواية، فإن ردنا 
سيشمل كذلك ما نرشه من مدونات أخرى أو نزله 
هذه  اختزال  ويمكن  االنرتنت.  عىل  فيديوات  من 
أساسية  محاور  ثالثة  يف  االنتقادات/االتهامات 

سنلخصها تباعا ونرد عليها وهي:
ا  لصًّ إمام  »طارق  أو  االختالس  تهمة   -

محرتًما«.
- تهمة اإلساءة إىل مدينة القاهرة أو »العاصمة 

بوصفها مستشفى لألمراض العقليّة«.
باعتباره  »الفن  أو  الفن  إىل  اإلساءة  تهمة   -

اختالسا وتهجينا«.
ا  لصًّ إمام  »طارق  أو  االختالس  تهمة   1-

محرتًما«:
يتهم هوشينك أويس صاحب رواية »ماكيت القاهرة« باقرتاف 
أنه  ويدعي  وترّصد.  إرصار  سابق  عن  »األدبي«  االختالس  جرم 
»لنفرتض  األمريكي  الوثائقي  الرشيَط  لروايته  مصدًرا  اعتمد 
العملني  يقارن  لم  أنه  ويبدو   ،preTenD IT’s a cITy مدينة«  أنها 
أصابه  الذي  املغربي  نعيم  رازان  مقال  عىل  اعتمد  وإنما  بنفسه 
بالحزن لكثرة التقاطعات بني الرشيط الوثائقي والرواية ويمكن 

اختصارها يف املظاهر التالية:
- الحديث عن املدينة )نيويورك/القاهرة( ماضيها وحارضها 
سكان  حياة  عىل  وأثرها  العميقة  التحوالت  وإبراز  ومستقبلها 

املدينة بنربة تهكمية ساخرة.
- حضور املاكيت )ماكيت نيويورك/ ماكيت القاهرة( والسري 

داخله وتصويره )الكاتبة/ املخرجة نود(.
-  مناقشة شخصية العجوز عرب الحوارات )الكاتبة األمريكيّة/ 

املسز( قضايا ثقافيّة واجتماعيّة وفنيّة وأدبيّة. 
بتفريغ  قام  إمام  »طارق  أن  إىل  املقارنة  هذه  من  وينتهي 
الرشيط  أن  إىل  يذهب  بل  روايته«  داخل  الفيلم  مشاهد  ]كذا[ 
نسخة  كونها  عىل  زيادة  الرواية  ألن  الرواية  من  أفضل  الوثائقي 
مقلدة ومختلسة، هي نسخة مشوَّهة ومشوِّهة للمدينة. فخالفا 
جيدة  بطريقة  نيويورك  مدينة  قدم  الذي  يسميه-  هكذا  للفيلم- 
ورؤية إيجابية شوهت الرواية مدينة القاهرة وقدمتها يف صورة 
بشعة كلها وكأن »هناك حالة ثأر لدى إمام مع مدينة القاهرة«. 
وهذه التهمة سنتطرق إليها يف املحور الثاني. وال يكتفي هوشينك 
أخرى عديدة روايات-  بل أضاف مصادر »اختالس«  املصدر  بهذا 
قصص- سري ذاتية- لوحات...(. ويخلص من كل هذه »التتبّعات« 
املوثّق  بالجرم  مضبوط  »االختالس  بأن  الحكم  إىل  و«التحريات« 
املشهود« وأن نسبة »مجهود« الكاتب و«خياله« من 30 إىل 35 يف 

أبعد تقدير« )وال ندري عىل أي أساس تم هذا 
من  مختلسة  متفّرقات  و«الباقي  التقدير؟( 
القاهرة«  »ماكيت  أن  والنتيجة  وهناك«  هنا 
الجنسيّة-املصادر«.  »رواية مختلسة متعددة 
الناقد  أن  والحكم  التحري  هذا  من  واألغرب 
تربير  أو  دليل  عىل  نفسها  الرواية  يف  عثر 
رسقة  باعتباره  الفن  تعريف  وهو  للرسقة 
الرواية(:  شخصيات  )إحدى  نود  لسان  عىل 
ا؟ وما الفنُّ إن لم يكن نشالً ليشٍء ما  »ما الفنّان إن لم يكن لصًّ
من محفظة العالم«، وتعريفه باعتباره تهجينا عىل لسان بلياردو 
 )...( أصيالً؟  فنًّا  التهجني  »أليس  الرواية(:  شخصيات  )إحدى 
أال  جديدة،  بنية  وفق  موجودة،  جميعها  عنارص  ترتيب  بإعادة 
يمثّل ذلك فعالً فنيًّا أصيالً؟«. وهذه املسألة سنتطرق إليها ضمن 
املحور الثالث. تلك إذن خالصة التهمة األوىل. فما مدى مرشوعيتها 
ومصداقيتها؟ وهل يكفي االستناد إىل هذه املعطيات كما ُعرضت- 
ولو صّحت- للحكم عىل الرواية باالختالس والرسقة ونفي األصالة 

واإلبداع؟ 
أساسيني  مربرين  إىل  باالستناد  التهمة  هذه  عىل  الرد  يمكن 

كافيني وحدهما لكشف تهافت تهمة الرسقة وزيفها وهما:  
- املربر التاريخي: بغض النظر عن الزمن الذي استغرقته كتابة 
الرواية )عرش سنوات حسب الكاتب( فإن صدور الرواية وعرض 
الرشيط يف السنة نفسها )2021( مربر كاف لنفي تهمة بل شبهة 
الرسقة، وذلك أن الرواية- بهذا الحجم خاصة- تستغرق سنوات 
بني الكتابة واملراجعة والطبع قبل نرشها، وهو ما يعني استحالة 
يف  الرشوع  قبل  الوثائقي  املسلسل  عىل  مطلعا  الكاتب  يكون  أن 
كتابة رواية بهذه الضخامة واإلتقان. والغريب أن الناقد يتجاهل 
هذا املعطى الحاسم وينكره استنادا إىل حجة واهية هي أن الكاتب 
لم يتحدث عن مرشوع الرواية قبل صدورها كما هو معتاد لدى 
الكتاب. فكيف يرتك الناقد دليال قاطعا )استحالة أن تكون الرواية 
مختلسة من رشيط وثائقي صادر يف السنة نفسها( لألخذ بدليل 
وهل  صدروها(؟  قبل  الرواية  ملرشوع  الكاتب  ذكر  )عدم  أضعف 
يجب عىل الكاتب أن يرصح بأنه يشتغل عىل الرواية قبل صدورها 
رصح  وهل  امللكية؟  حقوق  يضمن  كي  الترصيح  هذا  يوثق  وأن 

جميع الكتّاب بمشاريعهم الروائية؟ 

- املربّر اإلنشائي/ التخيييل: 
عديدة  وتشابهات  تقاطعات  وجود  عىل  الناقد  مع  نتفق  قد 
ما  ولكن  وغريها  ذكرها  التي  واملصادر  القاهرة«  »ماكيت  بني 
ملموسا  دليال  التقاطعات  هذه  اعتبار  هو  أبدا  فيه  معه  نتفق  ال 
إبداع  دليل  سنبني  كما  هو  بل  االختالس،  عىل  قاطعة  وحجة 
األدبية  الرسقة  بأن  تذكريه  البدء  يف  بنا  ويجدر  أصالة.  وُحجة 
مجاالت  من  بارز  ومجال  القديم  العربي  النقد  يف  أسايس  مبحث 
وهي  املذمومة  الرسقة  بني  ميزوا  النقاد  وبأن  الشعري  اإلبداع 
األصل،  عن  فيقرص  الترصف  دون  بالنقل  صاحبها  يكتفي  التي 
وحسن  بالترصف  املقرتنة  وهي  اإلبداعية  أو  املحمودة  والرسقة 
األلفاظ  يف  الرسقة  تكون  أن  النقاد  وينفي  والزيادة.  التوظيف 
ينكر  وال  املتعارصين،  الشعراء  بني  أو  الشائعة  العامة  واملعاني 
أحد غياب النقل التام والحريف وأن رواية »ماكيت القاهرة« حتى 
وإن احتوت عىل عنارص مقتبسة من مصادر أخرى فإن الكاتب 
عاملها  ضمن  ودالليا  فنيا  وأدمجها  توظيفها  وأعاد  فيها  ترصف 
الروائي وجعلها جزءا من بنائها التخيييل وعاملها الداليل. ووجود 
إحاالت وتقاطعات عىل روايات أخرى ومصادر متنوعة دليل عىل 
الروائي باعتباره خطابا مفتوحا ومرنا وقادرا عىل  العمل  أصالة 
الجديد  النص  نسيج  يف  وتذويبها  وصهرها  النصوص  استيعاب 
طور وأنه  وليس دليال عىل أن الرسقات »كانت متوارية خلف السُّ
اجتهد ونجح يف إخفائها«. ثم إن النص الروائي ككل نص ال يمكن 
أن يكون بناء مغلقا وخطابا ذاتيا صافيا وإنما هو كما نظر له 
ينشأ  تناص  باختني..(  ميخائيل  كريستيفا-  )جوليا  املعارصون 
بل  وتحويلها،  واستيعابها  أخرى  نصوص  مع  الحوار  خالل  من 
إن باختني يذهب إىل أن الرواية دون غريها خطاب حواري تعددي 
هجني تتعدد وتتداخل فيه بالرضورة اللغات واللهجات والنصوص 
واألجناس والفنون. ومع أن الناقد ال ينكر أن »الكاتب هو حصيلة 
ما قرأ، ما شاهد، ما سمع، ما رأى، ما حلم« فإنه يرص عىل اعتبار 
)الكاتب  املهم  اإلبداعي  املبدأ  أنه عّوض هذا  بما  إمام لصا  طارق 
حصيلة ما يقرأ( بقاعدة خطرية هي أن »اللص لص، سواء اختلس 
فكرة أو نصا بأكمله« وبهذا التعميم والتساهل يف الحكم بالرسقة 
ال ينجو كاتب مهما كان أصيال مبدعا من تهمة االختالس ما دامت 
األفكار أو املعاني »مطروحة يف الطريق« ولن نستغرب تجاهله ملا 
لعوالم تخييلية مدهشة وعجيبة وال  الرواية من خلق وابتكار  يف 
ملا يف بنائها من تشابك وتركيب ولعب وهندسة رسدية معمارية 
الكاتب تعامل مع  مذهلة كل ذلك ال قيمة له ما دام مقتنعا بأن 
املصادر املذكورة تعامَل »نسخ ولصق« أي اختالس. وأما ادعاؤه 
له  ونّظر  و«أّصله«  بل »رشعنه«  باالختالس  يكتِف  لم  الكاتب  أن 
األقل  لسببني عىل  له  ال معنى  ادعاء متهافت  فإنه  الرواية  داخل 
للفن  التّنظري  أن  األول  الثالث:  املحور  يف  القول  فيهما  سنفصل 
آخر  بمعنى  الرواية  يف  وَرَد  وتهجينا  ورسقة  اختالسا  بوصفه 
الناقد، والثاني أن هذا  غري املعنى السطحي والسلبي الذي فهمه 
الرواية يف سياق تخيييل ومن منظور  التنظري ورد يف  أو  التعريف 
الكاتب  منظور  »وفق  وليس  الرواية  شخصيات  من  شخصية 
الوثائقي  بالرشيط  الرواية  وأما عالقة  الناقد.  فهم  كما  املحرتم« 
يمكن  ال  ذلك  فإن  بينهما  والتعالقات  التشابهات  تعددت  فمهما 
إىل اختالف  القول باالختالس والقص والّلصق نظرا  إىل  أن يفيض 
العملني يف مستويات عديدة )تصوير/ كتابة- وثائقي/ تخيييل- 
مرتابط...(.  وبناء  حبكة  مجزأة/  سلسلة  عجائبي-  وقائعي/ 
والترشيح  والتقيّص  »التحّري  األكاديميني  النّقاد  دعوته  وبدل 
الستخراج مصادرِه ومشاربِه وذخريته ومأونته ]كذا[ من األعمال 
اإلبداعيّة األخرى« إلثبات جرم االختالس كان األجدر به أن يدعوهم 
توظيفها  وإعادة  املصادر  هذه  يف  الترصف  مظاهر  يف  النظر  إىل 
إنشائيا وتخييليا، ولو فعل ذلك لتبني له أن »ماكيت القاهرة« وإن 
األصيل  التخيييل  عاملها  أنشأت  فإنها  متعددة  مصادر  استلهمت 
وتأثره  عليها  الكاتب  اطالع  صح  وإن  املصادر  هذه  وأن  واملتفرد 
بها فإنها مصادر إغناء للرواية وتوسيع أفقها الكوني واإلنساني 

وليست دليل اختالس.        
بوصفها  »العاصمة  أو  القاهرة  مدينة  إىل  اإلساءة  تهمة   2-

شفيع بالزين

دفاعا عن الرواية :

الّرّد عىل اهتامات هوشنك أويس لـ«ماكيت القاهرة«

طارق إمام

الشارع الثقافي

https://www.facebook.com/KawtharMostafa.author?__cft__%5b0%5d=AZXGl_rqCxpIVMkSkCktcvRxFWK2gwHYotGOANLLE8FrD-UXNoYWzpZjdu3qRBvwpOBn4gSzQ28_JkyY7_8QXoYjMkXeecSnuCXxrwr3EaQERhaHBPHOljLjluIYgtRA8LljC7wkuesc49bnNCETjlK2&__tn__=-UC%2CP-R


www.acharaa.com العدد 328 - الثالثاء 27 سبتمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

38 الشارع الثقافي
مستشفى لألمراض العقليّة«:

الرواية  إساءة  تهمة  الناقد  يوجه  االختالس  تهمة  عن  فضال 
إىل مدينة القاهرة مستنكرا ما وجده فيها من »خطورة وفداحة 
يف  اإلساءة  ومرد  القاهرة«.  تشنيع  محاولة  ومن   ]...[ وشناعة 
نظره إىل الصورة السلبية التي قدمتها الرواية للقاهرة وسكانها. 
أما املدينة فهي »حزينة كئيبة« و«ال طموح فيها«، »مدينة كارهة 
فيعانون  سكانها  وأما  الضجر«.  عىل  وباعثة  لسّكانها  وطاردة 
التشوه  يظهر  ونفسية.  وَخلقية  ُخلُقية  تشّوهات  من  كلهم 
لشخوص  القاهرة  يف  ومقهى  كامل  شارع  تخصيص  يف  الَخلقي 
يكون  أن  بلياردو  لبطله  الكاتب  اختار  كما  )عور(.  واحدة  بعني 
بعني واحدة، وكذلك حال صاحب املقهى، والقط الشارد، وزبائن 
أية  يف  نجده  ال  ما  وهو  الواحدة.  العني  ذوي  من  الكل  املقهى... 
ويظهر  الحقيقية.  القاهرة  مدينة  ذلك  يف  بما  العالم  يف  مدينة 
به  ويعني  البورنوغرايف«  ب«املشهد  سماه  ما  يف  الُخلُقي  التشوه 
مشهد البطل بلياردو وهو يستمني جهًرا يف شوارع القاهرة وأمام 
واجهات مغازاتها ومع أن هذا املشهد املتخيّل ليس له ما يعادله 
ويماثله يف واقع القاهرة ورغم بشاعته ودناءته فإن الكاتب يجعل 
ويفوز  االستمناء  حادثة  تصّور  الوثائقية  األفالم  مخرجة  نود 
فيلمها القصري البورنوغرايف بجائزة. وأما التشوه النفيس فيتمثل 
يف جعل أبطال الرواية مرىض نفسيني »كل واحد منهم له تهويماته 
وهالوسه واضطراباته النفسيّة نتيجة طفولة مشّوهة أو معّذبة. 
التشّوهات  هذه  كل  من  يعاني  معطوب  املدينة  شباب  أن  وطاملا 
النفسيّة فأّي مستقبل ينتظر القاهرة التي قدمتها الرواية كأنّها 
ويستخلص  العقليّة؟«.  لألمراض  جدران  بال  مفتوح  مستشفى 
وكتب  وأحبها  زارها  التي  العريقة  الجميلة  القاهرة  مدينة  أن 
التي قرأها يف »ماكيت  البائسة  البشعة  القاهرة  أبداً  ليست  عنها 
التي  األماكن  يل  »هاتوا  وتيئيسا:  تعجيزا  منا  ويطلب  القاهرة« 
»ماكيت  يف  ]كذا[  القاهرة  وسحر  جمال  إمام  طارق  فيها  أظهر 
وشوهها  القاهرة  إىل  حقا  إمام  طارق  أساء  فهل  القاهرة««. 
فصّورها »مستشفى لألمراض العقليّة« ومدينة بائسة ال يسكنها 
املشاهد  أغلب  أن  يف  وامَلُعوقون واملرىض؟  ال جدال  املنحرفون  إال 
والوقائع والشواهد التي استقاها الناقد من الرواية واستند إليها 
لتوجيه تهمة اإلساءة إىل القاهرة صحيحٌة، غري أن املشكل ليس 
يف مصداقية الوقائع وموثوقية الشواهد وإنما يف طريقة قراءاتها 
وفهمها وتأويلها ويف النتائج املتوصل إليها. إن املغالطة الكربى يف 
أنها قائمة عىل قراءة مغلوطة  االتهامات  االتهام كغريه من  هذا 

هذه  يف  الخطأ  ومكمن  صحيحة.  ومعطيات  لوقائع  ومحرَّفة 
التأويالت واألحكام الناتجة عنها أنه انتزع هذه املشاهد واملظاهر 
معا،  والرمزي  التخيييل  طابعها  وتجاهل  الرسدية  سياقاتها  من 
ونيس أو تناىس أنها مشاهد ومظاهر تنتمي إىل عالم روائي تخيييل 
وإنما  الواقع،  أو  القاهرة/التاريخ  ليست  الرواية  يف  القاهرة  وأن 
هي مدينة رسدية عجائبية تُقرأ يف سياقها العجائبي بل ربما يف 
عالقة برواية الدستوبيا وليس يف عالقة باملرجع التاريخي والنظر 
إليها يجب أن يكون يف عالقة بما تساهم به يف بناء العالم التخييل 
عالقة  يف  ال  رمزية  ودالالت  وظائف  من  تؤديه  وما  التعجيبي 
بالصدق واالقرتاب من الحقيقة. فكيف يمكن أن نطلب من كاتب 
ينشئ عاملا عجائبيا دوستوبيا أن يصور جوانب الجمال واألصالة 
سلطة  فكرة  تخترب  الرواية  إن  ثم  القاهرة؟  مدينة  يف  والعراقة 
عنه،  وتعويضا  للواقع  مرجع  إىل  وتَحوُّلهما  واالفرتايض  التخييل 
وهذا يقتيض ترصفا يف الواقع تصغريا وتكبريا وتعجيبا وتحريفا 
وتشويها ألن التخييل واالفرتايض متى كانا مطابقني ومتوافقني 
مع الحقائق الواقعية انتفى عنهما الطابع التخيييل واالفرتايض. 
وأزمنة  أمكنة  واملهّمش  الهامش  كتابة  إىل  الرواية  تنتمي  وأخريا 
وشخصيات وفنونا ومن غري املتوقع الواقعي وال املعقول الروائي 
قادرة  إيجابية  نظرة  املدينة  إىل  الهامشية  الشخصيات  تنظر  أن 
الكاتب  أن تظهر ما فيها من جمال وأصالة. وأما ما أسنده  عىل 
الناقد مشينة ومشوهة  رآها  أفعال وصفات  الشخصيات من  إىل 
املنبوذين  املهمشني  عالم  مع  منسجما  كان  ذلك  فإن  للقاهرة، 
املقصيني من جهة، وتعبريا عن احتجاج عىل عالم املدينة السالبة 
لوجودهم والنافية لهوياتهم وحرياتهم من جهة أخرى، وتعويضا 
وُخلقية  َخلقية  تشوهات  من  يعانونه  ما  وأما  حرمانهم،  عن 
ونفسية فهي أعطاب طبيعية نتيجة للحياة الهامشية البائسة.                             
-3 تهمة اإلساءة إىل الفن أو »الفن باعتباره اختالسا وتهجينا«:
يرى الناقد أن طارق إمام أساء إىل الفن عندما ربطه يف الرواية 
لم  وأنه  وبلياردو،  نود  لسان  عىل  والتهجني  واالختالس  بالرسقة 
الرواية. ويف  يكتِف باالختالس بل رشعنه وأّصله ونّظره له داخل 
هذا االتهام مغالطتان علينا االنتباه إليهما والرد عليهما. املغالطة 
األوىل يف نسبة هذا التنظري والتأصيل إىل طارق إمام بدل نسبته إىل 
وبني  والشخصية  املؤلف  بني  خلط  هذا  ويف  الروائية  الشخصيات 
هي  فالشخصيات  التخيييل،  الرواية  وعالم  املرجعي  الواقع  عالم 
املسؤولة وحدها عما تقول وتتصور و«محاكمتها« يجب أن تكون 
داخل الرواية ال من خارجها والكاتب ال يتماهى مع الشخصيات 

كون  عن  فضال  هذا  لسانها،  عىل  يتكلم  أو  أفكارها  يتبنى  وال 
رؤية الشخصية للفن يجب أن يراعى فيها سياق القول وطبيعة 
الناقد.  إليه  يلتفت  لم  ما  وهو  التجربة  وخصوصية  الشخصية 
الشخصية  أن  ذلك  والتحريف  التعميم  الثانية ففي  املغالطة  وأما 
لم تقل إّن الفّن اختالس والفنان سارق وإن التهجني هو األصل، 
وإنما قالت إن الفن يمكن أن يكون شكال من أشكال الرسقة )من 
اآلخرين(  كتب  من  أو  الناس  جيوب  من  وليس  العالم  محفظة 
وإن الفن يمكن أن يكون عن طريق التهجني، وإن بعض أشكال 
التهجني يمكن أن تكون أعماال أصيلة. وما املشكل يف ذلك إذا كان 
الفنان وهو يأخذ عنارص من هنا وهناك يعيد تشكيلها وخلقها 
الكوالج  عىل  القائمة  الروايات  أو  اللوحات  ليست  أو  جديد؟  من 
أليس  أصيلة؟  فنية  أعماال  التلفيق  بل  التهجني  أشكال  أبرز  وهو 
العديد من األجناس الروائية أجناسا هجينة مثل الرواية الرسائلية 
والرواية السري الذاتية والتخييل الذاتي...؟ أليست األعمال الفنية 
عىل  وتشكيلها  تركيبها  يعاد  واملواد  العنارص  من  مزيجا  عموما 

نحو جديد ومتفرد وبالتايل أصيل؟    
عديدة  إىل مواطن  مقاله  يف  تطرق  قد  الناقد  هذا  أن  ننكر  وال 
من الرواية اعتربها أخطاء فنية وتقنية وهنات لغوية وأسلوبية 
ولكن  جميعا  لها  تطرقنا  نحن  إن  عليها  الرد  يطول  قد  وبنائية 
اكتفينا  مساحته  طالت  مهما  الصحفي  املقال  ملحدودية  مراعاة 
إىل  تيسء  ال  خطرية  اتهامات  اعتربناها  التي  األساسية  باملآخذ 
»ماكيت القاهرة« فحسب وإنما تيسء أكثر إىل فهم العمل الروائي 
النقدية  أدواته  بغري  وتحاكمه  مغالطات  عىل  تقوم  ألنها  ككل 
لم  عندما  وتواضعه  أدبه  حسن  الناقد  لهذا  يُحمد  وقد  واألدبية. 
ينف عن نفسه الخطأ، ولكن هذا التواضع ال يثبت إال متى ريض 
بعد االطالع عىل مقالنا هذا أن يراجع نفسه فيما ذهب إليه، وأن 
يعتذر- إن تبني له ترسعه وانكشفت مغالطاته- من طارق إمام 
مقاله.  يف  ويتعهد  يقول  كما  مكان  كّل  يف  الثقايف  العام  والّرأي 
وليتذكر أن النّقد كما عّرفه هو تمحيص النّصوص وتقليبها عىل 
إهمال  أو  إغفال  دون  فيها، من  والعيب  القبيح  أوجهها، وضبط 
تمحيصا  كان  ما  مقاله  أن  إىل  ينتبه  لعله  فيها  والحسن  الجميل 
إليها بعني واحدة،  أوجهها، وإنما كان نظرا  للرواية عىل  وتقليبا 
عني بلياردو التي اعتربها تشويها وإساءه ألهل القاهرة، فما باله 
ينظر إىل الرواية بعني واحدة وال يرى فيها غري العيوب واملثالب؟  

صورة تتحّدث

السيناريست  يقول  اللواتي..  علي  االستاذ  يقول  اللي 
أبرز  من  واحد  يعتبر  الّلي  والمثقف  والرسام  والشاعر 

المبدعين والمثقفين في بّر تونس..
هومؤلف وكاتب السيناريو والحوار ألحسن المسلسالت 
التونسية  التلفزة  في   تقدمت  اللي  التلفزية  واالشرطة  
اللي  عالباب«  »الخّطاب  مسلسل  كيما  الناس..  وحّبها 
تقريبا من كثرة ما تفرجنا فيه حفظنا كّل حركات وسكنات 
الممثلين اللي شاركوا فيه.. »عشقة وحكايات« »حسابات 
عودة  ساّلمة«  و»كمنجة  عروسية«  »منامة  وعقابات« 
المنيار ..عاشق السراب ..إعترافات المطر األخير وغيرها..

سي علي اللواتي إنصرف لكتابة التاريخ وغاب على الدراما 
يحك  ولللي  الجديد  للجيل  الساحة  يخلّي  باش  التونسية 
راسو يكتب سيناريو ويجيب أصحابو يمثلوا باش يخرجلنا 

في لّخر طبيخة شكشوكة بالمايونيز ال راس وال ساس..
درامي  يتذكرنا بعمل  اللواتي باش  نتمنى من سي علي 

جديد يخرجنا من التفاهات اللي نشوفوا فيها..  

عن زبير ساسي أحلى ذكريات تونس زمان

علي اللواتي
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حركية  بتونس  الجهوية  املكتبات  كل  األيام  هذه  تشهد 
الحدث...  املسابقة  االستثناء،  املسابقة  وقع  عىل  مختلفة 
إىل  وصلت  التي  املسابقة   هذه  للمطالعة  الوطنية  البطولة 
الوطني  إىل  املحيل  من  مراحل  عىل  وتمتد  الثانية  مرحلتها 
بل  املشاركني  جميع  بني  وذهنية  فكرية  منافسة  وهي 
الفائزون  فيها  يتوج  التونسية  العائلة  ورشائح  فئات  بني 
الفائزين  النهائية من  القائمة  بجوائز هامة . ويتم توجيه 
كونت  بدورها  هي  التي  الجهوية  املكتبة  إىل  األول  الدور  يف 
لجنة جهوية التي ستنظر يف القائمات الواردة من املكتبات 
املحلية من خالل عدة لقاءات تقييمية مع املشاركني لتنتهي 
من   ) مكتبة  كل  عن  مشارك   60  ( جهوية  قائمة  باختيار 

املتميزين للمشاركة يف الدور النهائي
املكتبات  مديري  من  مجموعة  أراء  املقال  هذا  يف  نرصد 

حول هذه الفعاليات : 
تقول مديرة املكتبة الجهوية تطاوين أمنة الرتيكي :

باملكتبة  الوطنيّة  للبطولة  الجهوية  التصفيات  انتظمت 
الجهويّة بتطاوين حسب رزنامة مفّصلة اعتمدتها املكتبة 
بالجهة  العموميّة  املكتبات  شبكة  مع  بالتعاون  الجهويّة 
وبمتابعة اللجان العلميّة  وكل االطراف املتدّخلة النجاح هذه 

التصفيات كل من موقعه.
الفئة  حسب  مجموعتني  إىل  املرتشحني  تقسيم  وقع 
التنافس  كان   .)2022 أوت  و28   27 )يومي  العمريّة 
وكانت االرادة لدى كل مرتشح للفوز بمقعد ضمن القائمة 
نوع  حسب  موجودة  الفئات  كل   . النهائي  للدور  املرتّشحة 
اإلجابة  و  الرتكيز  و  الحضور  حيث  من  ومستعدة  الدفرت 
املستفيضة عىل كل سؤال رغم بعض االرتباك الذي رسعان 
العلمية  اللجنة  أعضاء  حنكة  و  خربة  بفضل  تالىش  ما 
اللغة  استعمال  يتقنون  و  اإلنصات  يحسنون  ..املرتشحون 
يف  الرأي  إبداء  و  النقد  ملكة  يملكون   . الفصحى  العربية 
أو  السيايس  أو  االجتماعي  مثل  عّدة  قرؤوا من مجاالت  ما 
الديني أو التاريخي أو الخيايل كانت االختبارات شفويّة  وكل 
ّترّشح لديه نصف ساعة تقريبا وتطرح عليه جملة أسئلة 
تستهدف  مهارات الفهم ،مهارات النقد مهارة االبداع مهارة 
الّلجنة العلميّة  الدافعيّة لهاته املسابقة مّما سمح ألعضاء 

باملحاورة و فسح املجال للمرتّشح  للنقاش .
تنّوع مجاالت املطالعة و االهتمامات القرائيّة سواء من 

يحيلك  ما  وهو  املؤلفني  اسماء  تنّوع  وكذلك  املجال  حيث 
حتما ايل سعة اطالع املرتشح مما يزيد يف نسبة تموقعه يف 

قائمة الناجحني .
الهدف من انخراط املرتّشح يف هذه املسابقة:

الوعي  تعميق  و  املجتمع  يف  املطالعة  تقاليد  ترسيخ 
بأهمية الكتاب وارتياد املكتبات إذ بالقراءة واملطالعة ترتقي 
االمم وتزدهر الشعوب و تتحّسن االخالق و يسّوى السلوك .
خالل  من  الثقايف  الفعل  يف  العائلة  إنخراط  عىل  العمل   
ترشيك  و  األرسي  الفضاء  داخل  الكتاب  ثقافة  نرش  إعادة 
ذوي اإلحتياجات الخاّصة ودعم مبدأ الكتاب رشيك يف إعادة 

اإلدماج .
الذهبيّة  القاعدة  و  الحضارات  تبنى  بالعلم  كذلك  وألن 

تقول : "شعب يقرأ..شعب يحيا"
تقول مديرة املكتبة الجهوية منوبة إيناس حكيمي : 

اللجنة  ضبطتها  معايري  حول  تمحورت  لتصفيات 
ألهداف  القارئ  استيعاب  مدى  وأهمها  بمنوبة  الجهوية 
املسابقة ومضامني الكتب املقروئة واستخراج العرب منها...

مدى جدية التالخيص فهم أهداف الكاتب يف الروايات 
الوطنية  للبطولة  النهائي  للدور  املرتشحني  قائمة 

للمطالعة عن والية منوبة
جميع املكتبات العمومية ممثلة يف القائمة

فيها أصغر مرتشح عن عمر 6 سنوات وأكرب مرتشح عن 
عمر 70 تقريبا

فيها أيضا ّكتاب وأصحاب إبداعات أدبية عىل سبيل املثال 
األديبة ماجدة الظاهري التى ترشحت عن فئة الدفرت األسود

بمنوبة.  النساء  للسجون سجن  وأيضا مشاركة مميزة 
عدد  بلغ  حيث  املرناقية  وسجن  العامري  برج  سجن 
منهم  ترشح  و  مشارك   77 من  أكثر  البطولة  يف  املشاركني 

للوطني قرابة 50 سجني
تقول زينب املزي مديرة املكتبة الجهوية الكاف

الوطنية  للبطولة  الجهوية  للتصفيات  املتبعة  ملعايري 
للمطالعة الدورة الثانية اتبعنا فيها ماورد يف مراسلة ادارة 
املطالعة وهو عدد الكتب املقروءةو التنوع يف اختيار الكتب 
بني القصة والعلوم والتاريخ ووو وكذلك رضورة تواجد لغة 

ثانية ولغة ثالثة حسب الفئة العمرية املرتشحة
مرتشحون  لها  كان  املكتبات  معظم  رائعة  األجواء 

مكتبة  الكاف18  والية  مكتبات  وعدد  الوطنية  للتصفيات 
17مكتبة قارة ومكتبة متنقلة متوزعون عىل كامل الوالية 
ويقدمون خدمات عىل عني املكان واالعارة الخارجية إضافة 
واملحلية  منها  الوطنية  الثقافية  التظاهرات  تنظيم  اىل 
املسابقة  كانت  حيث  للمطالعة  الوطنية  البطولة  وخاصة 
من  ممكن  عدد  اكرب  وأجلب  املطالعة  يف  الرتغيب  يف  املهمة 

املشرتكني
صباح الخري هذه املعطيات التي طلبتها منا 705 مشاركة 
 21 السجنية  املؤسسات  يف  املشاركني  عدد   3 اإلعاقة  ذوي 

اكرب عدد كتب مطالعة 61 اكرب مشارك  65 سنة 
تقول مديرة املكتبة الجهوية قبيل 

 2022 أوت   29 و   28 واالثنني  االحد  يومي  اختتمت 
فعاليات التصفيات الجهوية للبطولة الوطنية للمطالعة يف 

نسختها الثانية بفضاء املكتبة الجهوية بقبيل .
العمومية  املطالعة  إدارة  تنظمها  التي  التظاهرة  هذه 
بالرشاكة مع شبكة املكتبات العمومية وتحت ارشاف وزارة 
إطار مرشوع وطني  تندرج ضمن  الثقافية والتي  الشؤون 

إلعادة االعتبار للكتاب كمنهل فكري .
وتعميق  املجتمع  يف  املطالعة  عادة  تجذير  اىل  وتهدف 
الوعي بأهمية الكتاب يف عملية التنشئة االجتماعية السليمة 
االستفادة  العمومية  املكتبات  ارتياد  عىل  القراء  حـث  مع 

مما تحتويه من ارصده .
للمشاركني  كثيف  بحضور  التصفيات  هذه  تميزت  وقد 
الفت  وحضور  قبيل  بوالية  العمومية  املكتبات  كافة  من 
من  شفوي  تقييـم  إلجراء  العمرية  الفئات  ولكل  للعائالت 
 60 اختيار  خاللها  من  يتم  الجهوية  العلمية  اللجنة  قبل 
مشارك لتمثيل جهة قبيل يف التصفيات النهائية التي ستلتئم 

يوم 13 نوفمرب 2022 بالقاعة املغطاة برادس 
وصفوة القول : تعد البطولة الوطينة للمطالعة تظاهرة 
تثقيفية فكرية تهدف إىل تطوير الزاد املعريف للقارئ التونيس 
مهما كان مستواه العلمي من خالل مطالعته للكتب ولبقية 
أوعية املعلومات بمختلف أشكالها والبد لهذه التظاهرة أن 
عىل  وحثهم  كانوا  أينما  التونسيني  كافة  إىل  وتصل  تستمر 
حب  إىل  بهم  ستؤدي  حتما  مشاركتهم  ألن  فيها  املشاركة 

الكتاب واملطالعة وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعا .

مديرة املكتبة الجهوية تطاوين أمنة الرتيكيمديرة املكتبة الجهوية الكاف زينب املزي  مديرة املكتبة الجهوية قبيل سماح مرسيطمديرة املكتبة الجهوية منوبة إيناس حكيمي

فعاليات التصفيات اجلهوية للبطولة
الوطنية للمطالعة... حركية خمتلفة

فاخر بن سعيد
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الصحف  كربيات  تتهاوى  الذي  الوقت  يف 
اهتماماتها  بجميع  واملنشورات  واملجالت 
واختصاصاتها، تطالعنا بني الفينة واألخرى 
تبعث  استثنائية  شبابية  إبداعية  مشاريع 
فينا األمل من جديد وتوحي لنا بأن الشباب 
هو الحل ..الشباب الواعي الحالم بغد أفضل 
"مدائن " مجلة شبابية انبثقت عن نادي 
رؤى فكرية باملكتبة العمومية سيدي مدين/ 

تونس  
فاخر  الشاب  اقتدار  بكل  يديرها  التي 
عن  صادرة  فصلية  مجلة  هي  و  سعيد  بن 
جاءت موشحة بالعديد من املقاالت النقدية 
رفيعني  ومستوى  محتوى  ذات  والفكرية 
يعكسان قيمة هذا املحمل االلكرتوني املميز 
من حيث اإلخراج واألسلوب كما من الفريد 
أيضا أن كتاب املجلة أيضا مجموعة شبابية 

فريدة من خرجي دار املعلمني العليا .
سيدي  العمومية  املكتبة  أمينة  تقول 

مدين نجاة عيداني 
نادي  للمطالعة،  الوطنية  البطولة 
هي  "مدائن"  فمجلة  الكتابة  فكرية،  رؤى 
من  تدليه  ملا  ترتيبها  اعتمدنا  مصطلحات 
معني السريورة والصريورة فمجلة "مدائن" 
هذا املولود الجديد باملكتبة العمومية سيدي 
عنه  أسفرت  ما  سريورة  عصارة  هو  مدين 
من  للمطالعة  الوطنية  البطولة  مسابقة 
للمطالعة  عاشقة  ألذهان  واكتشاف  نتاج 
فتحولت )بمعنى الصريورة ( إىل أقالم حاملة، 
دراية منها بأن إن كانت املطالعة تساعد عىل 
الرأي  إبداء  يف  تساهم  الكتابة  فإن  املعرفة 
هذه  تأسيس  كان  فقد  والتغيري.  والتعبري 

عىل  كمرشفة  دوما  يراودني  حلما  املجلة 
عثرت  أن  إىل  مدين  سيدي  العمومية  املكتبة 
عىل من يحلم ويحمل نفس الفكرة أال وهو 
الذي  بن سعيد   الشاب فاخر  الناقد  الكاتب 
التحرير  ورئاسة  النادي  عىل  اإلرشاف  توىل 
نادي  بتأسيس  أوال  .فإنطلقنا  للمجلة 
بعنوان "رؤى فكرية" إيماناً منا بأن الكتابة 
فقط،  فطريّة  موهبة  ال  مكتسبة  مهارة 
وبأن الكاتب ال يكون كاتبا إالَّ إذا كان قارئا 
وبها  للكتابة  األوىل  الخطوة  هي  فاملطالعة 
تفكرينا  أفق  ويتّسع  اللغوية  حصيلتنا  تزيد 
للكتابة  بالنسبة  املغلق  القفل  كفك  فهي 
املجلة يف سفر  أن يكون أعضاء هذه  فأملنا 
لذة  وتكون  واالكتمال  النضج  نحو  دائم 
اإلنتساب  ورغبة  اآلخر  مع  الخاص  إقتسام 
الخيال  نعّزز  والكتابة  فباملطالعة  للجماعة 

ونبني الثقة يف النفس فكّل هذه الدوافع هي 
وراء هذا العزم ليلتف حولنا أوفياء املطالعة 
اختيار  تم  التي  الحاملة  األقالم  وأصحاب 
نصوصها: هاجر الحاجي ،مريم صخراوي، 
كرموس،  يرسي  العيش،  الزهراء  فاطمة 
بتأسيس  النادي  هذا  لينتهي  صفر  أميمة 
ونعني   " مدائن  بعنوان"  ثقافية  مجلة 
كما  األدبي  التأسيس  البناء  هي  باملدائن 
نطمح جميعا إىل أن تكون متنوعة املحتوى 
لتكون  والتعبريات  األراء  حيث  من  وشاملة 
أدبي،  ماهو  بني  ترتاوح  ثقايف  شمول  مرآة 
الختالف  فلسفي...  تاريخي،  علمي،  فني، 
والحقيقة  والذوق  املعنى  تمثيل  يف  الّذوات 
املتعة  "مدائن"  مجلتنا  يف  تجدوا  أن  راجني 
صدور  انتظار  يف  األول  عددها  يف  واإلفادة 

العدد الثاني إن شاء الله

يقول رئيس تحرير املجلة الكاتب والناقد 
فاخر بن سعيد :

أن بعث مثل هذه املجلة هو بمثابة الحلم 
من  العديد  استجابة  وهو  املشرتك  الشبابي 
الثقافية  الساحة  يف  معهم   تعامل  اللذين 
ويشكون فراغا إعالميا خاصة مع نقص كل 
ما يتعلق بالصحافة الورقية لنقل أصواتهم 
و مايكتبون وخاصة الفئة الشبابية املبدعة، 
كما أن بعث هذه املجلة التي يمكن وصفها 
أمينة  توجه  مع  تجاوبا  جاء  باالستثناء 
املكتبة السيدة نجاة عيداني التي تؤمن بأن 

الشباب املبدع يجب دعمه بكل الطرق .
عن  سعيد  بن  فاخر  األستاذ  عرب  كما 
واملثقفني  الكتاب  عرشات  بالتفاف  سعادته 
يف  أنها  رغم  لها  ودعمهم  املجلة  حول 
خطواتها األوىل ...كما قال أن املجلة مفتوح 
للجميع دون استثناء .. وكل عبارات الشكر 
إنجاح  بعيد يف  أو  لكل من ساهم من قريب 

هذه الفكرة 
يذكر أن تونس لها باع طويل مع املجالت 
جهوية  لصحافة  نواة  فيه  كانت  الثقافية، 
صدرت  التي  املجالت  أهم  ومن  متطّورة، 
"الثقافة"  العرشين  القرن  منتصف  منذ 
و"الفنون"  و"املعارف"،  و"اإللهام"، 
املجالت  تلك  أصحاب  كان  وإن  وغريها، 
ومؤسسيها قد غامروا يف ذلك الوقت وعانوا 
من أجل تأسيس مجالت يكون لها وقع وأثر، 
فإن املجالت اليوم تعاني أكثر من السابق إذ 
تبدو عاجزة عن املنافسة يف السوق االفرتايض 
التي  االلكرتونية  املجلة  عن  فضال  الكبري... 

جاءت عبارة عن سد هذا الشغور.

المكتبة العمومية سيدي مدين ...اطالق مجلة الكترونية :

"مدائن" بطموحات شبابية
نورهان البنبلي

أ.فاخر بن سعيدأمينة املكتبة العمومية سيدي مدين نجاة عيداني

صورة تتحّدث

المتصوف  الشيخ  من  تسميتها  الزاوية  إستمدت 
محمد الحاري الشريف الحسيني المساكني،   وهو حفيد 
الشريف عبد هللا  الملقب بالحاري  إبن الشريف مكي بن 
محمد بن هالل بن محمد  أحد مؤسسي مساكن األشراف، 

وهو الجد األول لعشيرة قصر الجبليين. 
إلى  رحل  ثم  التاريخ(  نعلم  )ال  مساكن،  ببلدته  ولد 

الحاضرة.
تقع الزاوية بنهج الفخاخرية قرب باب قرطاجنة بتونس 

العاصمة.
العتيقة  تونس  مدينة  أبواب  أحد  هو  قرطاجنة  وباب 
وكان ينفذ منه سكان مدينة تونس إلى قرطاج. وقد هدم 

باب قرطاجنة سنة 1881.
فرقة  وهي  العيساوية  الطريقة  أم  الزاوية  »تعتبر 
صوفية أسسها  الشيخ الكامل محمد هادي بن عيسى 

المغربي،  تشتهر باألمداح واإلنشاد واألذكار.« 

حسب بعض الدارسين ، يعود سند الطريقة العيساوية 
إلى الشيخ الصوفي أبي الحسن الشاذلي .

أصبحت زاوية سيدي الحاري معلم مصنف منذ 1922.
المراجع:

-المدخل إلى تاريخ مدينة مساكن للكاتب المرحوم 
محمود القزاح.
-ويكيبيديا. 

عن ذاكرة شاشية

 زاوية سيدي الحاري
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لسعد  التونيس  للمخرج  جديد  وثائقي  فيلم  النيام"   "قرية 
الحاجي من إنتاج قناة الجزيرة الوثائقية التي سخرت حسب قول 
التجربة خصوصا  يلزم لخوض متعة  ما  له ولفريقه كل  املخرج 
مغلقة  حدودية  منطقة  يف  سهلة  تكن  لم  التصوير  ظروف  وأن 

ألسباب صحية وأمنية.
وأضاف املخرج يف حديثه يل أن هذا الفيلم أخذ أكثر من سنتني 
يف مرحلة االعداد )ما قبل االنتاج( وسنة لإلنتاج وما بعد اإلنتاج 
) التصوير واملونتاج(... وإعتمدت يف تصويره عىل فريقني، فريق 
وحتى  السنوية  االحتفالية  بطقوس  لفهمهم  الجهة  ابناء  من 
أضمن تصوير جميع التفاصيل وكان عىل رأسهم عيل املنصوري 
تصوير  كمدير  طواهرية  ومراد  ميداني  انتاج  ومدير  كصحفي 
ومعز  مخرج  كمساعد  مصباح  بلقيس  تونس  من  ورافقني   ،
بعد   ، صوت  كمهندس  التلييل  ورضار  تصوير  كمدير  البحريي 
ومنطقة  بنڤردان  بني  أيام  عرشة  دامت  والتي  التصوير  مرحلة 
املشاهد عىل  أدخلت بعض  الليبية  للحدود  املتاخمة  التوي  سيدي 
محمل الرمل وقد ابهرني الفنان حبيب الغرابي برسوماته والتي 
اعطت للفلم بعدا جماليا وتجديديا لبقية أعمايل السابقة، أشكر 
أهايل بنڤردان عىل كرم الضيافة والسماح لنا بمرافقتهم لتصوير 

الفلم .
الكثرية  والجموع  العائالت  حكاية  يصور   " النيام  "قرية 
الجنوب  يف  ڨردان  بن  مدينة  لزيارة  وليبيا  الجزائر  من  القادمة 
بأبناء  ولاللتقاء   " التوي  " سيدي  زردة جدهم  التونيس لحضور 

عمهم من قبيلة الربايع يف الجنوب التونيس.
الصحراوي  الجنوب  لعمق  رحلة  هو  النيام"  "قرية  فيلم 
الذي كان يوما ما مركزا لوحدة قبائلية عربية وبربرية  التونيس 
خاص  عشائري  بنظام  بعضها  مع  كبرية  قبائل  فيها  تعايشت 
القوية  واستباحت  البعض  بعضها  القبائل  فيه  أجارت   , بهم 
الحماية عىل من  منها اإلغارة عىل قبائل أخرى وفرضت رضيبة 
أستضعفوا , كانت األيام دوال بينهم دون أن يذعنوا لسلطة اإليالة 
الليبية وال اإليالة التونسية وال الجزائرية . بسطت " قبائل ورغمة 
التونيس وقد وصفتها  الجنوب  " نفوذها يف مناطق شاسعة من 
عدة وثائق للمستعمرين الفرنسيني " بكونفدرالية ورغمة " وهم 
بدورهم حاولوا فرض سلطتهم االستعمارية دون جدوى تذكر إىل 
أن ضبطت فرنسا الحدود يف املنطقة يف أواخر القرن التاسع عرش 

مما حد  من مجال نفوذ وحركة القبائل الحدودية وأثر عىل نمط 
عيشهم وفرق أبنائها رشق تونس وغربها وبقيت قبور جدودهم 
لغاية  لهم  إجتماع  نقطة  وتطاوين  مدننني  صحراء  يف  متفرقة 

يومنا هذا.
ويقدم املخرج لسعد الحاجي نفسه كمخرج افالم وثائقية ولد 
وعاش يف قرية صغرية يف الشمال الغربي ، كان الطفل الحادي عرش 
قبل األخري ،ويؤكد بأن والدته طبقت مبدء املساوات يف اإلنجاب ، 
فقد كانت تلد فتاة بعد كل صبي...وأضاف:"كنت متمردا ناقدا ملا 
حويل منذ الصغر...كنت متميزا يف دراستي محبا للشعر واملرسح 
متفوقا يف العلوم واألدب ، سعى والدي أن يوفر يل ما يلزم للدراسة 
مطلوبة  مهنة  ألنها  رياضيات  أستاذ  أكون  أن  رغبته  وكانت 
كلية  ودخلت  الباكالوريا  شهادة  عىل  تحصلت   ، الشغل  سوق  يف 
السينما … مهنة  إىل  والدي هجرتها  توف  ، وحني  بتونس  العلوم 

االخراج  يف  تكوين   عقد  معها  وامضيت  انتاج  برشكة  فالتحقت 

الكيباك يف  البرصية مع مكونني من  السمعية  واملونتاج والفنون 

اطار دعم املؤسسات الخاصة.

املشاريع  عديد  عىل  وإشتغلت  اإلنتاج  رشكات  بني  تنقلت 

قاعات  يف  املخرجني  عديد  مع  وإلتقيت  والسينمائية   التلفزية 

املونتاج  مما سهل يل الولوج إىل عالم السينما فأخرجت أول فلم 

الوثائقي  الفلم  مهرجان  يف  الجمهور  جائزة  نال  كونرتا  وثائقي 

بدوز وشارك يف عديد التظاهرات الثقافية كما أنجزت بعده عديد 

األفالم التي عرضت للجمهور يف عديد املهرجانات وتمكن املنتجني 

من بيع أغلبها لقناة الجزيرة الوثائقية منذ سنة 2019 قررت انتاج 

األمل"  "شموع  فلم  فأنتجنا  بزوجتي  مستعينا  بمفردي  أفالمي 

وفلم" يحيى yahIa le rescapé" وأخريا فيلم" قرية النيام".

"قرية النيام" فيلم وثائقي تونيس جديد خيلق احلدث
منير الفالح
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الزمن وحده كفيل بحل كّل 
المشاكل، ويجعلها قديمة " 

أرسطو...
إلى الهادي خليل... مع كبير الود

عىل العكس مما قد يتبادر إىل الّذهن، كان 
عشقي للسينما متأتيًا من قلة ما توفر لعيني 
من صور. واالغرام بهذا الفّن الخطري والعجيب 

ناتج  عن ظمأ قديم ملشاهدة األفالم.
رسخت  وضبابية  نادرة  كانت  وإن  لكن، 
ولقطات  صور  األعماق  يف  وعلقت  البال  يف 
ومشاهد... هي تبقى يل كل يشء...صور يعرس 
نسيانها وكل قوى الدنيا قارصة عن محوها...

صورعا بقت...كما الصور العائلية القديمة.
األيام  مع  البلوى  وتكرب  الهوس  ويستمر 
ملذات  تضاهيها  ال  األفالم  مشاهدة  ...فّلذة 
الّصور  من  نقتات  ما  نجد  لم  أخر،وإن  عّدة 
طبعا  واألولوية   ، بالقراءة  نكتفي  فقد 

للسينما،حولها ولها.
أيام  إىل  تعود  القريبة  البعيدة  البدايات 
 le cInéma( املتنقلة  أو  املتجولة  السينما 
واألرياف(  للقرى  السينما  )زيارة   )amBulanT

القليلة  الحيطان  عىل  الّصور  تحّرك  وأبهرني 
)ممثالت  شخصيات  وأرستني  البياض 
النهود.... مكتنزات   ، جميالت  مرصيات 

لباسهن وال يف الخيال وممثلني أفذاذ بشوارب 
وكانت  صغريا،  كنت  النسور.  كما  معقوفة 
تزورنا يف القرية من حني إىل أخر سيارة عجيبة 

تتم  والفرح  الفرجة  أو  العروض  الصور،  تبّث 
يف األبراج القديمة )أبراج أثرياء القرية( أو يف 
معرصة الزيتون الوحيدة عندما تركن للّراحة 

صيفا.
بخرير  الليل  ساعات  أول  مع  العرض  يبدأ 
آلة العرض )rOnrOnnemenT( ويلف الجميع ) 
صبيان وصبايا، كهول و دشيوخ وبعض نسوة 
النسوة  وترسق  رهيب.  سكون   ) "خرض" 
مضيفي  أحد  يل  روى  )وقد  باحتشام.  النظر 
قاعات السينما " يس املنجي" الذي أقام حفل 
زواجه سنة 1962 بقاعة سينما الهالل وكانت 
هدية زواجه من زمالئه التقنيني بث جزء من 
تابع  فقد   " الوهاب  لعبد  البيضاء  الوردة   "
"السفساري"  العرض مرتديات  النسوة  عديد 

فاملرأة وقتها كانت ال تقابل األجانب.(
ومن الوقائع الطريفة شهادة " عم سليم" 
 " سخرتهم  الذين  املتجولني  العارضني  احد 
وقتها،   " واألخبار  الثقافة  الشؤون  وزارة 
كانوا مجهزين بآلة عرض وعّدة بكرات ألفالم 
البالد طوال وعرضا  يجوبون  الغالب  يف  عربية 
فعند  واألرياف.  القرى  يف  األفالم  يعرضون 
صحبة   ( الجميل  جنوبنا  قرى  إلحدى  زيارته 
القرية  بهم  احتفت  العرض(  سيارة  سائق 
" عم سليم  لكن  وأحرضت وليمة لشخصني. 
" الحظ  جلبة وحركة ألعيان القرية مع بداية 
العرض وتدبر الجماعة أمرهم إلحضار وليمة 

تليق
سمع  وقد   ( الفلم  يف  املمثلون  بالضيوف: 

احدهم يرصخ الئما بأنه وقع إعالمهم بقدوم 
شخصني فقط، لكن ال يهم فقد كانت الذبائح 
انه  الضيوف؟(  هؤالء  لكل  يلزم  ما  وأحرضوا 
الريف  أهل  طيبة   إنها  بالسينما  االحتفاء 
املمثلني  وكل  الفيلم  ألبطال  وليمة  )احرضوا 

ضنّا منهم أنهم كانوا من لحم و دم!(.
يوم  للقرية  "السينما"  زيارة  يوم  كان 
مشهود يستعد له الجميع ويحتفلون بالضيف 

كما يجب.
نهاية  يف  املدينة  إىل  انتقلت  عندما  ثم 
وقتها  نتسلح  لم  املايض  القرن  من  الستينات 
سوى بطفولتنا القروية... إذ لم نكن مستعّدين 
املظلمة كانت  القاعات  أن  املدن، سوى  لحياة 
كنا  نرغب  بدأنا  عندما  الدافئ...  الحضن  لنا 
نتسكع ونجوب االنهج واألزقة مكتشفني كل 
يشء...متفرسني وجوه الخلق ولطاملا تسمرت 
أمام قاعة سينما متأمال صورا وأفيشات أفالم. 
وصورة ذلك " الزنجي" املتأنق دوما والضخم 
يخيل  كان  "الكوكب"  قاعة  أمام  يرابط  الذي 
يل انه خارج لتّوه من السينما ) بطل خرج من 

الشاشة( مازالت عالقة يف الّذاكرة.
 DeuX الطويلني   الفيلمني  عرض  أيام 
و  "ويسرتن"  غربي  واحد   –  granDs fIlms

كانت  أيام  الغالب(.  يف  مرصي  عربي  الثاني 
قاعات السينما عالمات تزين شوارع املدينة ) 
الكوكب – بغداد – الكوليزب-- الركس – النّور 
– األطلس – املاجستيك – الهالل – املرسح...(.

الزهيدة  املالليم  بعض  يل  تتوفر  وعندما 

لحظة  أتوانى  ال  سينما  تذكرة  القتناء  تكفي 
بالتداول  اندس يف قاعة ما، ويكون ذلك  حتى 
أتألم  ولم  وهناك.)  هنا  املنترشة  القاعات  بني 
من حرماني من بعض أشياء الّدنيا البسيطة 
نقص  من  تأملت  كما  غريها  أو  كمرطبة 
الفرصة املتاحة الرتياد قاعات السينما( سعر 
تذكرة الصفوف األمامية " بمائة مليم ونيف" 
حيث  املنخفضة  الكرايس  يف  األفالم  أشاهد   –
يكون املتفّرج مضطّرا إىل يل عنقه واالنحناء إىل 
املشاهدة،  من  يتمكن  حتى  باستمرار  الخلف 
فالشاشة قريبة من " مقاعد الفقراء" فلطاملا 
ارشأبت أعناقنا الطرية صوب الشاشة والتوت 
فالصور عالية وزاوية النظر حادة  وقد يكون 
ذلك من أسباب آالم الّرقبة التي تالزمني )إنها 

الرضيبة األوىل لحب السينما(.
بداية  يف  الحاسمة  اللحظة  تكون  وقد 
الشبابي  الفوران  )سنوات  السبعينات 
الفرنسية  مّدرس  التحق  عندما  والغليان( 
ملشاهدة  لتالميذه  ودعوته  الّذكور  بمعهد   "
هو  الفلم  البلدي.  باملرسح  يعرض  مهّم  فلم 
لم  واألستاذ  شاهني  ليوسف   " "العصفور 
يكن غري " الهادي خليل" – مجنون السينما" 
يدعوني  وكان  عنده  يدرس  يل  قريب  كان   (
 " أستاذه  عند  الفرنسية  حصة  لحضور 
املختلف" و يتم ذلك بعد االستئذان القف عىل " 
تحطيم لنظام القسم وبعثرة املقاعد – وعندما 
امه  "يا  الفرنسية  اإلنشاء  موضوع  يكون 
وجعتوها... ما ترضبوش البنت وجعتوها..."

ذكريات سينامئية مجيلة عشناها
زمن انتشار الفن السابع يف جهات تونس 

أ. محمد الغريبي

قاعات سينمائية قديمة يف صفاقس

القاعات السينمائية القديمة يف صفاقس
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وعرب كّوة "العصفور" تطّلعنا إىل "السينما 
األخرى"... السينما التي نصبو إليها... ووّرطنا 
بشاهني...  واإلغرام  السينما  حب  يف  خليل" 
وإكتشفنا  شاهني  سينما  يف  ضالتنا  ووجدنا 
 – االختيار   – الحديد  باب   – )األرض  تباعا 
عىل  معها  ومازلنا  الضال...(  االبن  عودة 
)أسوة  العربية"  "السينما  حبنا لشاهني فهو 
بْقودار عند ما سئل عن frITz lang فقال انه 
باق  لكنه  "شاهني"  وافتقدنا  "السينما"(. 
عنا  يرحلون  ال  يرحلون،  حني  فاألعزاء  فينا، 

بقدر ما يرحلون فينا.
وانخرطنا  ننتبه  ان  دون  برسعة  وكربنا 
السينما )مشاهدة – مواكبة  نوادي  يف حركة 
مساء  بغداد  بقاعة  الكهول  نادي  وتسيريا( 
الجمعة ونادي "لوي لوميار" بقاعة األطلس 
مساء األربعاء، و تفتحت أعيننا عىل سينماءات 
العالم )الواقعية االيطالية – املوجة الفرنسية 
شاهني  أفذاذ:  عرب  ملخرجني  الجديدة...أفالم 

– توفيق صالح – ابوسيف –
 – عمار  لبن  كسجنان  تونسية  وأفالم 
شمس الضباع للباهي – السفراء للكتاري...(.

نهايات   " يف  حماسة  بكل  نشارك  كنا 
تقيمها  التي  والرتبصات   " الفنية  األسبوع 
ولكم  السينما،  لنوادي  التونسية  الجامعة 
الحركة..  دينصورات  أحد  بمجالسة  سعدنا 
من  فذ  )رجل   " الزنزوري  النوري  "املرحوم 
الذين تحبهم حني تقرتب منهم (، وقد يصعب 
نسيان تلك األيام الخوايل يف دار الشباب الجميلة 
بدرمش ) التي تحولت معهدا عاليا للطفولة(.

ولكنها  االبد  اىل  زالت  التي  العالم  ومن 
لنا  و  دواخلنا  يف  راسخة  ذكراها  تسكننا، 
رصة   – بغداد"  "قاعة  الذكريات:  أحىل  معها 
املدينة )صفاقس( والتي شهدت ميالد "نادي 
الكهول للسينما"  ومر من عىل مقاعدها عديد 
املخرجني السينمائيني ) بوزيد – ذويب – دمق 
نقاشات  "بغداد"  وشهدت   )... الوحييش   –
رضوس  انتخابات  و  أحيانا،  وحادة  ساخنة 

للهيئة املديرة للنادي.  
و لشدة تعلق صديقنا " محمود" بالقاعة 
وبالسينما ابى اال ان يقيم حفل زواجه البسيط 
داخلها، فلقاعات السينما وقتها ادوار متعددة: 
االجتماعات  تقام  وبها  األفالم  تعرض  فهي 
وحفالت الزواج... كانت كثرية وتزين الشارع 
املستقيم املمتد من أسوار املدينة العتيقة إىل" 
أيامها  الشباب  برنامج  يف  امليناء"، وكان  باب 
التفسح يف هذا الشارع الرئييس وزيارة قاعات 

يف  وللتفرس  جديدها  عىل  لإلطالع  السينما 
الجميالت  صور  من  واجهاتها  عىل  علق  ما 

وأفيشات األفالم.
التوسع  املدينة آخذة يف  أن  ومن املفارقات 
تذوي  والقاعات  مستمر  تمدد  يف  وأطرافها 
عن  شارفت  حتى  األخرى  تلوا  الواحدة 

االنقراض.
ومن الجهة الخلفية "لقاعة بغداد" يفتح 
"الشارع  عىل  أبوابه  كذلك  بغداد"  "مقهى 
الكبري" يتحلق فيه الطالب والتالميذ للمراجعة 
املدينة  مجاذيب  يؤمه  كما  أخرى  وألشياء 
كنا  أيام  بالقديسني،  الشبيهني  الظرفاء 

نتقاسم األشياء البسيطة واألحزان !.

هل  علينا...  العزيزة  املعالم  تلك  لكن 
افتقدناها لألبد؟ أم هل ستظل بدواخلنا ذكرى 

ما عنها؟
يعاودنا  وشغلتنا،  الحياة  اخذتنا  وبعدما 
الحنني يف بداية التسعينات "لنوادي السينما" 
"لوي  سينما  لنادي  الحياة  إعادة  نحاول 
رحمه  يف  نمت  الذي  النادي  )هذا  لوميار" 
السينما  نوادي  لحركة  األوىل  اإلرهاصات 
والبوادر املحتشمة للنقد السينمائي من خالل 
نهاية  يف  "صفاقسيات"  الداخلية  نرشيته 

الخمسينيات(. وكان
تجربة   : للنادي  الثاني  البعث  وتم  ذلك  لنا 
من  مجموعة  )مع  األطفال  مع  جميلة 
األصدقاء كنا نكرتي قاعات األفراح يف الخريف 
والشتاء زمن ركونها للراحة، ونعرض األفالم 
ألطفال املدارس واألحياء القريبة من قاعة ما 

فقاعات  ما،  حد  إىل  املعادلة  قلب  يف  )نجحنا 
السينما كانت تحتضن حفالت األعراس ونحن 
محاولة  بالسينما(  األفراح  قاعات  اقتحمنا 
الروح للمشاهدة الجماعية " فأطفال  إلعادة 
الحي يكربون برسعة عندما ال يؤمون قاعات 
يكون  كهوال  يصبحون  وعندما  السينما، 
و  سينمائية  حفالت  أقمنا   ( فات"  قد  الوقت 
مسابقات إيمانا منا بدور السينما لدى الطفل 
السينما،  يحب  جيل  تكوين  يف  نساهم  حتى 
البدء صغارا، لكن قليال  "فكل الكبار كانوا يف 
منهم من بقي يذكر ذلك"( ، وسامح الله الذين 

اغتالوا فرحنا.
وماذا بقي يف مخيالنا، إذا بقي يشء؟ غري 

صور وذكريات مالحة، نرجع إىل الوراء ونعود 
إىل رحم املايض )زمن فقدان الذاكرة الجماعية( 
وقد ال نحصل إال عىل رجع صدى! وقد نتزود 
الفلم  أو نعيش مع  الخيال أحيانا،  بصور من 
الذي لن يرى النور ابدا، نتقاطع مع إبطاله يف 
قبل  الكثري  مازال  وهل  الرصيف  ويف  الشارع، 
أن ترفع املرايس ونبحر؟ إذ ال بد من األوبة إىل 
الديار،نتعب ونتوجع ونهيم عىل وجوهنا زمن 
لنا  تكون  أفالم  إىل  فنرجع   ، والعطب  العطن 

املالذ:  
- "يشء من الخوف" لحسني كمال )بطولة 
شاهني...(  يحي   – مريس  محمود   – شادية 
نقاش،  ويعقبه  أشاهده  فلم  أول  كان 
من  عرتيس  "زواج   : الصيحة  تلك  ومازالت 
املياه  ومشهد  أذني،  طبلة  باطل"تقرع  فؤاده 
املتدفقة تغمر أرايض الفالحني العطىش بعد أن 

 – بذلك  وسمحت  عرتيس  أوامر  ِفؤاده  تحدت 
يتحدى األهايل عرتيس ويحرقون قرصه وهو 
إذ   ( العرض  من  منع  الذي  الفيلم  بداخله... 
إعتربت الرقابة أن شخصية عرتيس  ترمز إىل 
عبد النارص ( لكن بعد مشاهدة الزعيم للفيلم 

مرتني أجاز عرضه .
- أو الفيلم التونيس الذي شدني "  خليفة 
قصة  حول  الذي  حليمة  بن  لحمودة   " لڤرع 
بنفس العنوان للبشري خريف للسينما ) الفيلم 
صعوبات  والقى  واألسود  باألبيض  كان  الذي 
عملية  عند  دقيقة   15 منه  أتلفت  فقد  جمة 

الرتكيب يف مخابر ڤمرت بعيد إفتتاحها( .
 ) الفيلم  يف  ) رشاد خميس  لڤرع   خليفة 
واجتاز  األحرام  ولج  الهوى"الذي  "مرسال 
خدور الديار باحثا عن لذة حرم منها ، وقدم 
الدافئة  الحياة  كبري  وحس  برهافة  الفيلم  لنا 
واألجواء الحميمية داخل مدينة تونس العتيقة 
، وراء الجدران العالية واألسوار ، خلف األبواب 

املوصدة.
ومن املشاهد التي ال تنىس :  

بقدميه  الغسيل  أدباش  يدعك  خليفة   -
داخل الجفنة والصبية يتحلقن حوله ، يقرتبن 
منه أكثر فأكثر ويضيقن عليه الخناق ، ينتيش 
خليفة وينخرط يف رقصة هستريية ، يطرحنه 
أرضا ويبللنه باملاء ) وقد منعت الرقابة لقطة 

تجريده من ثيابه املثبتة أصال بالسيناريو (.
كلثوم  يوايس  السطوح  فوق  خليفة   -
)رجاء العجيمي يف الفيلم( تقرتب منه وتراوده 

عن نفسها.
تخرجه  بعدما  كلبا  معانقا  خليفة   -
الدار  الفيلم( من  يف  الدين  نور  )منى  صلوحة 
إثر مراودته لها، ترق  لحاله و تؤويه إليها يف 

األخري.
وقد إستلهم عديد املخرجني التونسيني من 

فيلم حمودة بن حليمة :  
بوغدير  وظفها  امللوكة"  "العلكة  فلقطة 
النوري  إعرتف  وقد   ، سطح"  "عصفور  يف 
و"ريح  لڤرع"  "خليفة  بطيل  بتشابه  زيد  بو 
السد" )من حيث هشاشتهما وحضور الجانب 
فالبطل   ، لهما  انحزنا  وقد   فيهما(  األنثوي 
الفاشل املنكرس هو أقرب إىل قلوبنا من سواه 

النموذجي ألنه يذكرنا بعجزنا .
رصيف  عىل  مسمرين  بقينا  ...هل  أخريا 
املرفإ؟ ..هل رفعت األرشعة وتحركت الباخرة؟ 

..وهل إبتعدت؟

فيلم "يشء من الخوف"الحافلة السينمائية

صالح أبو سيفحسني كماليوسف شاهنيعبد اللطيف بن عمار
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44الشارع ا لثقافي
عائشة بن أحمد و"وعد إبليس"

بن  عائشة  بطولته  يف  تشارك  التي  الجديد  العمل  " هو  إبليس  "وعد 
أحمد إىل جانب كل من عمرو يوسف، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد مجدي، 

والسعودي  باتن،  بوال  األمريكية  الفنانة  بجانب 
ضيوف  من  عدد  عن  فضالً  الفرحان،  يعقوب 

الرشف، أبرزهم نيليل كريم. 
و"وعد إبليس" تأليف توني جوردان، وكتابة 
سهى  والشيخة  فيلد،  لومان  إنجي  الربيطانية 
شاهني،  ورضوى  بيالمي،  وريتشارد  خليفة،  آل 
بجائزة  الفائز  تيج،  كولني  الربيطاني  وإخراج 

"إيمي".
وتدور أحداث العمل يف إطار خيايل تشويقي، 
حول رجل األعمال الشاب "إبراهيم"، الذي تُصاب 
زوجته "زينة"، بمرض خطري ال عالج له، فيلجأ 
مقابل  شفاءها  عىل  بقدرته  يقنعه  من  أحد  إىل 

توقيع عقد بيع روحه لـ"إبليس" بعد موته.
ليبدأ  بوعده  إبليس  ينكث  ما  رسعان  ولكن 
بتحويل إبراهيم إىل رجل رشير خاضع لسيطرته 
ويدفعه لتنفيذ أجندته الشيطانية بعد منحه قوى 

خارقة.
أسباب  عن  أحمد،  بن  عائشة  وكشفت 
تُجسدها  التي  "زينة"،  بشخصية  ارتباطها 
بالتفاؤل  "شعورها  إىل  الفتة  العمل،  هذا  داخل 

واإليجابية طوال الوقت، رغم كل ما يجرى من حويل، أبرز ما حمسني للعمل". 
أصيبت  بأنها  زينة  تدري  "ال  أوضحت:  العمل،  يف  "زينة"  لها  تتعّرض  التي  األحداث  وحول 
وحدهم  تماماً.  تعافت  قد  بأنها  تجد  تستيقظ  وعندما  فجأة،  الوعي  تفقد  فهي  خطري،  بمرض 

زوجها وأهلها عاشوا تجربة الخوف والصدمة واإلحباط والحزن".
وترى أن "املخرج كولن تيج شديد الذكاء، يعمل بحّس سينمائي، كما أنه ُملّم بثقافتنا ويعي 
ما نحاول إيصاله من رسائل، فضالً عن ارتباطه الشديد بكل ممثل، إذ يدرك أن ارتياح املمثل يف 

التصوير سينعكس إيجابياً عىل العمل".

"الرجل الذي أصبح 
متحفا" في المهرجان 

الدولي للفيلم الوثائقي 
بالمغرب

أصبح  الذي  "الرجل  الوثائقي  الفيلم  يشارك 
الدورة  يف  الطرابليس  مروان  للمخرج  متحفا" 
العارشة للمهرجان الدويل العربي اإلفريقي للفيلم 

الوثائقي باملغرب )25 - 27 نوفمرب القادم(.
ويعّد "الرجل الذي أصبح متحفا" أول وثائقي 
يحكي  وهو  الطرابليس،  مروان  رصيد  يف  طويل 
عيل  الفنان  هو  العالم،  عن  منعزل  فنان  قصة 

عيىس الذي يعيش يف عامله الخاص واالستثنائي.
تقريبا،  ملدة ساعة  الطرابليس،  ويرّكز مروان 
يعيش  الذي  "املنزل-املتحف"  عىل  اهتمامه  جّل 
يروي  إذ  عيىس،  عيل  املهارات  متعدد  الفنان  فيه 
وهو  متحفا"،  أصبح  الذي  "الرجل  قصة  الفيلم 
الشخصية الرئيسية للوثائقي الذي قدمه املخرج 

يف صورة" الفنان املدمن عىل جمع األشياء التي تساعده عىل تكوين تحفه الفنية ومراكمتها شيئا 
فشيئا يف منزله".

وكان الفيلم تُّوج بجائزة أفضل رشيط وثائقي يف مهرجان مينا السينمائي بالهاي )هولندا( 
سنة 2020.

وسبق أيضا لهذا الفيلم التتويج بثالث جوائز يف اختتام الدورة الحادية عرشة للمهرجان الدويل 
للفيلم الوثائقي بخريبقة املغربية )18 - 21 ديسمرب 2019( هي جائزة "أفضل إخراج" و"جائزة 
النقد" وكذلك جائزة "الغرفة املغربية للفيلم الوثائقي".. كما شارك يف عديد التظاهرات السينمائية 

الدولية األخرى أبرزها مهرجان األقرص للسينما اإلفريقية يف دورته التاسعة )مارس 2020(.
تجدر اإلشارة إىل أن الفنان التشكييل عيل عيىس قد تفّطن إليه جريانه يوم 19 ديسمرب 2019، 
الفنية  أعماله  لتصميم  أيضا ورشة  اتخذه  الذي  بيته  يف  عاما   83 تناهز  الحياة عن سن  مفارقا 

ونسج إبداعاته التشكيلية.
ويذكر أن املخرج مروان الطرابليس هو مصور فوتقرايف ومخرج سينمائي تونيس. بعد دراسته 
للسمعي البرصي ، أخرج عدة أفالم تجريبية وفيلمني روائيني وثالثة أفالم وثائقية. حازت أفالمه 
الوثائقي بتونس  أيام دوز للفيلم  العديد من الجوائز الوطنية والدولية مثل الجائزة األوىل يف  عىل 
سنة 2012 ، والجائزة األوىل لألفالم الوثائقية يف مهرجان كام السينمائي يف مرص عام 2015 وأربع 

جوائز عن فيلمه الوثائقي "الرجل الذي أصبح متحفا "

الفيلم التونسي "عصيان" للجيالني 
السعدي في مهرجان اإلسكندرية

مهرجان  إدارة  أعلنت 
لدول  السينمائي  اإلسكندرية 
األفالم  عن  أباظة،  األمري  الناقد  برئاسة  املتوسط  البحر 
فعاليات  ضمن  الرسمية  املسابقة  يف  اآلن  حتى  املشاركة 
10 أكتوبر  5 إىل  الدورة الـ38 التي تقام خالل الفرتة من 
املقبل، ويتنافس فيها نحو 14 فيلماً من أكثر من 14 دولة.
التونيس  الفيلم  الرسمية  املسابقة  أفالم  ومن 
ليلة  يف  ويدور  السعدي،  الجيالني  للمخرج  “عصيان” 
العاصمة  عىل  الجنون  استحوذ  حيث  تونس  يف  انتفاضة 
الشوارع  وأصبحت  يعمل  يشء  وال  وضواحيها  تونس 

ساحة  للمواجهة بني الرشطة واملتظاهرين.
ومن سوريا “حكاية يف دمشق” إخراج أحمد إبراهيم 
أحمد، ويتناول الفيلم عن دمشق املدينة واملواطنني، حيث 
اجتماعي رومانيس،  إطار  يف  الواقع  الحرب عىل  انعكاس 
من خالل “لينا ووجيه وزياد” هذه النماذج اإلنسانية التي 
تحاول استعادة الحياة ما بعد الحرب وتتعامل مع جروح 

ال تلتئم يف قلوب أصحابها، فهل ينترص الحب؟.
سابق،  مقامر  زيكو  قصة  ويروي  كمون،  ميشيل  إخراج  هولدم”،  “بريوت  فيلم  لبنان  ومن 
وأصدقاء طفولته، يف إحدى أحياء بريوت الشعبية حيث يحاول زيكو إعادة بناء حياته بعد خروجه 
املدينة، الوجود هو شكل من أشكال  الهاوية واالفالس، ولكن يف هذه  من السجن يف بلد عىل شفري 

املقامرة والحياة اليومية تشبه لعبة الروليت، فهل تعطيه بريوت فرصة ثانية.
ومن اليونان فيلم “لوجر” إخراج كوستاس هراملبوس، ويدور حيث تعيش عائلة أنجيليداكيس ف 
ماونتينوس كريت  عام 1958، تنتمي العائلة إىل الطبقة العاملة تسعى للنهوض اجتماعيا، يتحقق 
العائلة  التي تتحول إىل نقمة عىل  التي تعد نقطة انطالق نحو ثروة هائلة،  النفط  الحلم مع تجارة 
تباعدهم  إىل  يؤدي  ما  العائلة  أفراد  بني  العالقات  تتشابك  25 عاما حيث  بعد مرور  آثارها  تكتشف 

التدريجي.
سقوط  حول  ويدور  سيفاستيكوجلو،  بيرتوس  إخراج  العالم”  “طنني  فيلم  أيضاً  اليونان  ومن 
كربى  أزمات  جميعها  والعوملة،  الهجرة  موجات  البيئية..  الكوارث  الرأسمالية..  وأزمة  الشيوعية 
يعيشها العالم الذي تجوبه املمثلة مارثا المبريي لتصوير وتسجيل ما يدور يف الشوارع من فوىض 
والصني  روسيا  إىل  وصوال  املتحدة  والواليات  اليونان  إىل  أفريقيا  يف  والسنغال  القاهرة  من  وطنني، 
العالم  الشباب يف  التي يعيشها  الفيلم اإلحباطات  البالد يف جميع ربوع األرض، يكشف  وغريها من 

وصعوبة الحصول عىل األمل يف ظل تفاقم األزمات السياسية واالقتصادية وحتى البيئية.
ومن إيطالياً فيلم “I cassamOrTarI” إخراج كلوديو اميندوال، ويدور حيث تمتلك عائلة باستي 
يحاول  وفاته  وبعد  باطماعه  مدفوعا  مرشوعه  العائلة  رب  يدير  و  والعزاءات،  الجنائز  القامة  دارا 

ابناءه االستمرار يف ادارة الدار بنفس العقلية وبأطماع اكرب.
وفيلم “عامود رئييس” من إنتاج فرنيس سويرسي إيطايل مشرتك، ومن إخراج ماتيو تورتوني، 
وتدور األحداث حيث يرتك جورج منزله وعائلته بالضاحية ليتجه إىل منطقة غنية باملناجم بحثا عن 
فرصة عمل أفضل وهناك يجد العديد من املغامرات بانتظاره نظرا للظروف القاسية واملفاجآت التي 

يحملها عمال بهذه الخصوصية.
وفيلم “الكوكب” من إنتاج أمريكي إسباني مشرتك، ومن إخراج أماليا اوملان، وتدور أحداثه حول 
أم وابنتها تتحوالن إىل محتالتني لتأمني حياة يتوقعان أنهما يستحقانها بعد تدهور أوضاعهما، ولكن 

تتضاعف املأساة.
هو  وسافا  سمرفيل،  ماثيو  إخراج  من  مشرتك،  بوسني  رصبي  كرواتي  إنتاج  “سافا”  وفيلم 
دولة  لواء  تحت  واحدة  وحدة  تكون  أن  اعتادت  التي  األرايض  عن  قديمة  حكايات  يروي  قديم  نهر 

يوغوسالفيا.
ومن الجزائر فيلم “سوال” للمخرج صالح إسعاد، ويتناول قصة سوال أم عزباء يطردها والدها 
من منزل العائلة لتجد نفسها ورضيعها بال مأوى، تحاول سوال إيجاد مكان آخر آمن فتضطر أن 
تقىض الليل وهى تنتقل من سيارة إىل أخرى مع عدة أشخاص وطوال ليلة مليئة باألحداث بني طرق 

الجزائر، تحاول سوال أن تغري مصريها ولكن للقدر رأى آخر.
ومن كرواتيا فيلم “املحادثة” إخراج دومينيك سيدلر، والفيلم مبني عىل أحداث حقيقية عن اللقاء 
الذي تم يف 1945 بني الرئيس اليوغساليف جوزيف تيتو ورئيس الكنيسة الكاثوليكية بكرواتيا الوجزيج 
ستيبيناك، ومدة الفيلم هي املدة الحقيقية لالجتماع الهام الذي تم يف هذا الوقت وقوامه ساعة ونصف 
كرواتيا  دولة  تاريخ  شكلت  التي  املحادثة  وتلك  الكاثوليكي،  واألب  الرئيس  بني  املتصل  الحديث  من 
وتحوالتها الحقا كما خلدت اسم الرجلني يف التاريخ وغريت  ظروف عائلته التي تركها خلفه ليسقط 

ضحية جشع تجار البرش.
حول  األحداث  وتدور  بريك،  جاجريتش  راهيال  إخراج  سلوفينيا،  من  بيننا”  “املسافات  وفيلم 
“توبي” الفتى ذو الرابعة عرش الذي يذهب اىل سلوفينيا لقضاء اجازة الصيف مع والدته “كريستينا” 
والتي تجهز إلقامة معرضا ضخما ألعمالها الفنية، ال يتحمس توبي كثريا لقضاء العطلة الصيفية 
بعيدا عن والده وأصدقائه وال يتوقف األمر هنا بل يزداد سوءا حينما يتعرض توبي للتنمر بسبب لون 

برشته املختلف.
وفيلم “القلعة البيضاء” من البوسنة والهرسك وكندا، ومن إخراج ايجور درلجاكا، وتدور األحداث 
حيث يعيش الفتى اليتيم فاروق يف رساييفو مع جدته العجوز املريضة والذي يقيض يومه يف البحث 
عن املؤن وحديد الخردة، ويف احد االيام يقابل فاروق منى الفتاة الخجولة  التي تنحدر من عائلة ثرية 
ذات نفوذ سيايس. يجد فاروق يف منى ميال للهرب من نفوذ وسلطة وثراء عائلتها لتبدأ حياة جديدة 

مختلفة كليا تجدها يف اللجوء ملنزله املتواضع وحياته البسيطة.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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45الشارع الثقافي
وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع 

مع المرض

تويف الفنان  هشام سليم عن عمر 64 عاما،بعد رصاع 
طويل مع مرض الرسطان.

الكبرية  أثبت موهبته  أدواره وف كل منها  بتنوع  عرف 
وبراعته ف تجسيد الشخصيات املختلفة، وقدرته عىل انتقاء 
أدواره ف كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون 

تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل املشاهد بسهولة.
هشام سليم من مواليد 27 جانفي 1958 

ميم"  "إمرباطورية  فيلم  ف  بدور  الفنية  مسريته  بدأ 
بطولة أحمد مظهر وفاتن حمامة 

درس الفن ف األكاديمية امللكية بلندن
الكابتن  الراحل  األسبق  األهىل  النادى  رئيس  هو  والده 

صالح سليم
من أعماله: 

"إسكندرية كمان وكمان"  ومرسحية شارع محمد عىل 
و "أرابيسك أيام حسن النعمانى" و"هوانم جاردن سيتى" و"لياىل الحلمية  و"هجمة مرتدة" آخر 

أعماله كانت ف موسم دراما رمضان 2021

" براد بيت " .. نحاتاً
الجميع   " پيت  براد   " هوليوود  نجم  فاجأ 
فاجأ  و   ، املرة  هذه  كنحات  نفسه  يقدم  هو  و 
الذي  املعرض   افتتاح  الفنلنديني بحضوره حفل 
ضم أعماله يف متحف ) سارة هيلدن للفنون ( يف 
مدينة تامبريي التي تقع عىل بُعد 150 كيلومرتاً 
شمال ) هلسنكي ( ، عاصمة فنلندا ، البلد البارد 
نادراً  والذي   ، األوروپي  الشمال  أقىص  يف  البعيد 

جداً ما يزوره نجوم هوليوود .
للنحات  ــ أعماالً  وقد ضم املعرُض ــ أيضاً 
الذي   " هاوسيگو  "توماس  املحرتف  اإلنگليزي 
باملالمح  املتميزة   ، الضخمة  بمنحوتاته  اشتهر 

اآلدمية املشّوهة ، وأعماالً نحتية لنجم الروك األسرتايل " ِنك كايف " الذي يخوض تجربة النحت 
ألول مرة .. مثل " براد پيت " الذي عّلم نفسه النحت بنفسه.

" جوليا تيمور " رئيسة 
ً للجنة تحكيم مهرجان 

طوكيو السينمائي الدولي

إختار مهرجان طوكيو السينمائي الدويل يف دورته 
الخامسة والثالثني التي ستقام يف الفرتة الفاصلة بني 
 " األمريكية  املخرجة  اختار   ، نوفمرب  أكتوبر و2   24
جوليا تيمور " رئيسةً  للجنة التحكيم . و هي مخرجة 
 ،  ) فريدا   (  : مثل   ، راسخة  أفالماً  أخرجت  متمرسة 
بطولة " سلمى حايك " و" الفريد مولينا " ، ويتناول 
سرية الرسامة املكسيكية الشهرية " فريدا كالو " ) 
1907 ــ 1954 ( ، وفيلم ) تيتوس ( بطولة " أنتوني 
هوبكنز " و" جسيكا النگ " ، و) العاصفة ( املأخوذ 
عن مرسحية لـ" شكسبري " ، بطولة " هلني مريين 
" و" دجيمون هونسو " .. وعدد من اإلفالم املتميزة 

ُمحكمة اإلخراج .
" جوليا تيمور " سرتأس لجنةً  تضم أربعة أشخاص آخرين .. لم يتم اإلعالن عن أسمائهم بعد .

"الحرب العالمية الثالثة” 
للمخرج هومن سيدي يمثل 

إيران في جوائز األوسكار

رشحت إيران فيلم “الحرب العاملية الثالثة” للمخرج هومن 
عىل  املقبلة،  األوسكار  جوائز  إىل  السباق  يف  لتمثيلها  سيدي 
عىل  حصل  كان  بعدما  للسينما،  الفارابي  مؤسسة  أعلنت  ما 

جائزتني يف مهرجان البندقية السينمائي األخري.
عن  املسؤولة  اللجنة  أن  بيان،  يف  املؤسسة،  وأوضحت 
باإلجماع  “اختارت  فيلماً   75 أعضاؤها  حرض  التي  الرتشيح 
لتمثيل  الثالثة(  العاملية  )الحرب  سوم”  جهان  “جنك  فيلم 

السينما اإليرانية” يف السباق إىل الجوائز األمريكية املرموقة.
ويتمحور الفيلم عىل قصة عامل مرّشد يُدعى شكيب يتوىل مصادفًة 
دور أدولف هتلر يف فيلم عن فظائع الزعيم النازي األملاني خالل الحرب 

العاملية الثانية، بحسب موقع مهرجان البندقية.
“أوريزونتي”  جائزة  كذلك  عاماً(   41( سيدي  هومن  املخرج  ونال 
ألفضل فيلم عن هذا الرشيط خالل الدورة التاسعة والسبعني ملهرجان البندقية السينمائي التي 
جائزة  تنابندة  محسن  االيراني  املمثل  الفيلم  بطل  وحاز  الجاري.  أيلول/سبتمرب   10 يف  اختُِتمت 

“أوريزونتي” ألفضل ممثل.
وكان سيدي، وهو ممثل وكاتب سيناريو أيضاً، فاز بجائزتي أفضل تمثيل وأفضل سيناريو يف 

مهرجان الفجر السينمائي يف طهران عامي 2014 و2017.
2023 برويز  وأوضح الناطق باسم لجنة التعريف باألفالم اإليرانية يف جوائز األوسكار لسنة 
شيخ طادي أن االختيار وقع عىل “الحرب العاملية الثالثة” نظراً إىل “مستواه الفني العايل، وإخراجه 

املميز والسيناريو املبتكر”.
وتتوىل مؤسسة الفارابي كل سنة تقريباً منذ العام 1994 اختيار الفيلم اإليراني الذي يشارك 

يف السباق إىل األوسكار.
وسيكون “الحرب العاملية الثالثة” ضمن األفالم الساعية للتأهل إىل التصفيات ما قبل النهائية 
يف فئة أفضل فيلم أجنبي من بني عرشات الرتشيحات من مختلف دول العالم، ثم تستبقي أكاديمية 

األوسكار خمسة أعمال لالئحة الرتشيحات النهائية التي سيكون الفائز بالجائزة من بينها.

49 فيلماً في مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان

إنطلق مهرجان طرابلس لألفالم يف دورته الـ 9، بمشاركة 49 فيلماً بني روائي طويل وقصري 
ووثائقي إضافة إىل عدد من األفالم خارج املسابقات الرسمية.

وتتنافس يف مسابقة األفالم الروائية الطويلة 10 أفالم من مرص، وتونس، والجزائر، واألردن، 
لبنان،  أفالم من   7 الطويلة  الوثائقية  األفالم  بينما تضم مسابقة  وإيطاليا، واألرجنتني، وإيران، 

واملغرب، وجواتيماال، وفرنسا، إضافة إىل 26 فيلماً يف مسابقة األفالم القصرية و6 أفالم تحريك.
كمون،  ميشال  اللبناني  املخرج  من  الطويلة  الروائية  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وتتشكل 
واملنتجة الفلسطينية مي عودة، واملمثل اللبناني جورج خباز، يف ما تتشكل لجنة مسابقة األفالم 
الوثائقية من املخرج األردني محمد مساد، واملخرجة اللبنانية موريل أبو الروس، واملمثلة اللبنانية 

ماري تريز معلوف.
واملنتجة  خليل،  مروة  اللبنانية  املمثلة  من  كل  القصرية  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وتضم 

الفرنسية مارين فايان، واملخرجة اللبنانية سارة قصقص.
ويعرض املهرجان يف االفتتاح فيلم "فرحة" وهو العمل الروائي األول ملخرجته األردنية دارين 

سالم.
الفن(، وجمعية شفت  الثقايف )بيت  العزم  29 سبتمرب بمركز  وتتواصل عروض األفالم حتى 

باإلضافة إىل مواقع أخرى.
وبجانب عروض األفالم ومناقشتها ينظم برنامج املهرجان )أيام صناع األفالم(، التي تشمل 

ورش عمل ومحارضات وجلسات نقاش تجمع املتخصصني بمجال السينما.
عىل  تتنافس  والتي  القصرية،  األفالم  ملشاريع  الخاصة  التمويل  منصة  املهرجان  يتيح  كما 

جوائزها يف هذه الدورة 5 مشاريع من لبنان ومرص والعراق واألردن.

هل ارتبط "ليوناردو دي كابريو" بالحسناء 
"جيجي حديد"؟

كابريو  ليوناردو دي  الثنائي  أن  تقرير جديد  أكد 
وجيجي حديد دخال ف عالقة حب رسمية، وذلك بعد 
هذا  من  سابق  وقت  يف  الرومانسية  التكهنات  إثارة 

.usWeekly الشهر، حسب ما نرشه موقع
أخرب  فقد   The sun موقع  عىل  جاء  ملا  ووفًقا 
املمثل العاملي ليوناردو دي كابريو زمالءه أنه ال يريد 
أن تصبح عالقته مع جيجي حديد حديث الساعة هو 
يأخذ األمور ببطء وال يوجد يشء رومانيس حتى اآلن 
حياته  يف  لالستقرار  االستعداد  عىل  يكون  قد  ولكنه 
أن   The sun ملوقع  مصدر  أضاف  كما  العاطفية، 

ليوناردو أراد دوًما مقابلة شخص لديه ذات وجهات النظر الخاصة به ويبدو أن جيجي حديد هى 
تلك الشخصية، مضيًفا أن ليوناردو يرى أن جيجي تبدو ناضجة جًدا بالنسبة لعمرها.

ستتجه  أين  إىل  يرى  أن  ويريد  ثمني  صيد  جيجي  أن  يرى  ليوناردو  أن  أيًضا  املصدر  وأوضح 
أنه مستعد للقيام بما قام به املمثل جورج كلوني يف  عالقتهما معا مضيًفا أن ليوناردو  يشعر 
أنه يكره  ليوناردو ألصدقائه  أن يكمل معه حياته، وقال  الذي يمكن  املناسب  مقابلته للشخص 
25 عاما فقط وهذا أصبح يزعجه ويقول صديق  رؤيته يف أخبار حول مواعدة النساء األقل من 
"إنهم  مضيًفا:  وجيجي  ليوناردو  من  كل  بني  جيده  عالقة  هناك  أن   The sun ملصدر  ليوناردو 

يعشقون بعضهم ولكن يبدو أن ليوناردو ليس لديه خطط لإلعالن عن عالقتهما بعد".
من  مقرب  مصدر  وقال  املايض  األسبوع  نيويورك  يف  معا  حفل  يف  الثنائي  رؤية  تم  قد  وكان 
املوقع  DaIlymaIl وأشار  أن يكون يف عالقة حاليا وفقا ملوقع  أن كالهما ال يريدان  جيجي حديد 
أيًضا أن جيجي حديد ترى ليوناردو شخصا لطيفا وسبب اقرتابهما من بعضهم الفرتة األخريه هو 

كونهم يلتقيان يف مجموعات مختلفة يف أماكن إقامة الحفالت.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح



فيلم Avatar بالقاعات التونسية 
في نسخة أعيد تصميمها

ستطرح نسخة معاد تصميمها من فيلم  aVaTar الذي صدر 
عام 2009 كإعادة إصدار عاملي يف نهاية سبتمرب الجاري.

قبل  األصيل  الفيلم  من  تصميمها  املعاد  النسخة  ستصدر 
السينمائية  للقاعات  العمل  من  الثاني  الجزء  وصول  من  أشهر 
والذي يحمل اسمaVaTar: The Way Of WaTer's  يف ديسمرب من 

هذا العام. 
 ،  pInkVIlla ملوقع   للفيلم وفقاً  العاملي  الصحفي  املؤتمر  يف 
انضم املخرج جيمس كامريون إىل فريق التمثيل الرئييس للفيلم، 
حيث ناقشوا تجاربهم يف العمل عىل الجزء األول والنجاح الهائل 

الذي حققه.
وخالل املؤتمر، ُسئل كامريون عن قراره بإعادة إصدار الفيلم 

والفرق بني النسخة األصلية والنسخة املعاد تصميمها.
قال  السينما،  دور  إىل  إىل   aVaTar عودة  قرار  عن  حديثه  يف 
املخرج، " لقد مرت، كما تعلمون، 13 عاًما منذ اإلصدار، وبالتايل 
إذا كان عمرك أقل من 22 أو 23 عاًما، من غري املحتمل جًدا أن 

تكون قد شاهدت الفيلم يف دار سينما. مما يعني نوًعا ما أنك لم تشاهد الفيلم. أعني، قمنا بتأليف 
يف   ،4k بدقة  بإعادة صياغته  قمنا  واآلن  األبعاد.  ثالثي  العمالقة،  للشاشة  الكبرية،  للشاشة  الفيلم 

نطاق ديناميكي عايل وبعض أقسام الفيلم بمعدل 48 إطاًرا يف الثانية".
إضافة إىل اإلصدار املعاد تصميمه، أوضح كامريون أيًضا كيف ستكون التجربة مختلفة بالنسبة 
للمعجبني الجدد للفيلم باإلضافة إىل املعجبني القدامى، وقال: "إنه يبدو أفضل مما كان عليه يف أي 
وقت مىض، حتى يف بداية اإلصدار، وهناك الكثري من األشخاص، جيل جديد تماًما من عشاق األفالم 
كيفما  أو   Blu-ray تعلمون،  كما  الصغرية،  الشاشات  البث عىل  أثناء  الفيلم  أحبوا  لو  قادًما. حتى 
شاهدوه، فإنهم لم يروا بعد الفيلم بالطريقة التي نرغب يف مشاهدتها. وكما تعلم، شاهدنا الفيلم 

مؤخًرا عندما انتهينا من عملية إعادة التصميم بأكملها، وقد أدهشنا ذلك نوًعا ما".
أكد جيمس كامريون كذلك أنه متحمس لألشخاص الذين فاتتهم مشاهدة الفيلم يف دور السينما 
حًقا"  أعجبني  "لكنه  التواضع،  من  درجة  بأي  ذلك  قول  الصعب  من  أنه  إىل  وأشار  ذلك،  لتجربة 

بالطريقة التي تم بها إعادة صياغة النسخة املعدلة من الفيلم.
يف  تم طرحه  كامريون،  إخراج جيمس  فيلم خيال علمي من  aVaTar(  هو  )باإلنجليزية:  أفاتار 
قاعات السينما يف الواليات املتحدة األمريكية يف 18 ديسمرب 2009. وهو من أكثر األفالم تكلفة من 
حيث اإلنتاج حيث بلغت تكلفة اإلنتاج ما ال يقل عن 230 مليون دوالر. كما أنه حقق رقما قياسيا 
يف مبيعات شباك التذاكر لدور السينما يف الواليات املتحدة وكندا حيث حقق أرباحا تقدر بنحو 278 
مليون دوالر يف أسبوع العرض األول. وبعد 10 أسابيع من طرحه يف دور العرض تجاوز الفيلم حاجز 
ملياَري دوالر ليصبح حاليا أكثر األفالم دخال يف تاريخ السينما متعديا بذلك فيلم نفس املخرج جيمس 
األكثر دخال.  األفالم  ترتيب  ثالثة عرش سنة متصدرا  لفرتة  بقي  الذي  "تايتانيك"  السابق  كامريون 
عمل  أفضل  عن  غلوب  غولدن  بجائزتني  فاز  يحققها.  لكي  شهور  عرشة  "تايتانيك"  فيلم  وانتظر 
درامي وأفضل مخرج، وقد ترشح لجوائز األوسكار لعام 2009 والتي صدرت ترشيحاتها أوائل فيفري 

.2010
وتدور أحداث الفيلم حول إرسال أحد أفراد مشاة البحرية مصاب بالشلل)جاك( إىل كوكب باندورا 
يف مهمة فريدة من نوعها وهي محاولة استكشاف األرسار البيولوجية والكيميائية لهذا الكوكب ومن 

يعيشون فيه لالستفادة منها عىل األرض وتوفري مصدر ال ينضب من الطاقة.
الخطة الرئيسية لتحقيق ذلك هي نقل عقول بعض البرش إىل أجسام تشبه األجسام الفضائية 

والعيش بينهم ومن ثم محاولة معرفة أرسارهم. أبرز من وافقوا عىل خوض هذه التجربة هو جاك.
لكن جاك يصاب بشعور من التمزق بني اتباع أوامر قادته وحماية من ينتمون إىل كوكب باندورا 
بعد أن علم نية قادته الرامية لتدمري املكان الذي يعيشون فيه للحصول عىل ما يعتقدون أنه معدن 

ثمني، بل إن جاك شعر أنه ينتمي إىل هذا العالم أكثر من أي شئ آخر.
جانب اإلبهار األسايس هو يف تخيل كوكب باندورا ومخلوقاته وتقديم ذلك يف صور ثالثية األبعاد 
غاية يف اإلتقان. كما يكمن اإلتقان أيضا يف رسوم الجرافيكس يف تخيل كل مخلوق من مخلوقات هذا 
الكوكب سواء تلك املخلوقات األساسية التي تشبه إىل حد ما اإلنسان أو املخلوقات األخرى التي تشبه 
الخاصة  وحركاته  الخاص  وشكله  الخاصة  طبيعته  له  الكائنات  هذه  من  كائن  كل  الديناصورات. 

سواء يف أجواء أو أنهار أو عىل أرض هذا الكوكب.

فيلم " ال تقلقي يا حبيبتي" من 
مهرجان البندقية مباشرة إلى 

قاعاتنا السينمائية

تقرتح علينا القاعات السينمائية هذه األيام فيلم "ال تقلقي يا 
حبيبتي" الذي شارك مؤخرا يف مهرجان البندقية بإيطاليا .

الطويلة  لألفالم  الرئيسية  املسابقة  خارج  الفيلم  هذا  عرض 
وهو الفيلم الروائي الطويل الثاني الذي تخرجه املمثلة األمريكية 
  DOn’T WOrry DarlIng”أوليفيا وايلد وعنوانه “ال تقلقي ياحبيبتي
من بطولة املمثلة االنجليزية الصاعدة بقوة، “فلورنس بيو” أمام 

املغني واملمثل اإلنجليزي هاري ستايلز.
يف  للفيلم  األول  العرض  حرض  العمري  أمري  الناقد  صديقنا 

البندقية وكتب عنه: "تحاول أوليفيا وايلد ان تجمع يف فيلمها، 
الجدية والتجارية، بني تقديم عمل جاد له مغزى سيايس  بني 
معارص، وبني عمل بولييس ودراما نفسية مثرية، ال مانع من 
املشهيات  من  كجزء  الرصيح،  الجنس  مشاهد  ببعض  حشوه 
التجارية. ولكن ليست هذه هي املشكلة، فاملشكلة أنها تعتمد 
عىل سيناريو ضعيف، يكرر الفكرة باستمرار، ويجعل الفيلم محاكاة ملا سبق أن شاهدناه يف أفالم 
بالوقوع ضحية ملؤامرة رشيرة  الشعور بالحصار،  التي تنتج عن  البارانويا  قديمة تلعب عىل فكرة 

يشرتك فيها الجميع، بينما تبدو األمور من السطح براقة المعة.
يفرتض أن األحداث تجري يف الخمسينيات. جاك )هاري ستايلز( مهندس االلكرتونيات، وزوجته 
الشابة الجميلة “أليس” )فلورنس بيو( يذهبان لإلقامة يف مكان بعيد داخل صحراء كاليفورنيا، هو 
والسيارات  واملاء  الخرضة  متاح:  األرض، حيث كل يشء  الله عىل  الراقية، جنة  املنتجعات  إىل  أقرب 
يعملون  الذين  املهندسني  من  هناك،  يعيش  كامل  مجتمع  هناك  الراقية.  والبيوت  الحديثة  الفارهة 
يف مرشوع كبري يف تلك القرية النموذجية التي أطلق عليها مؤسسها ومديرها الشاب الالمع الذكي 
اشيل(  )جيما  “شيليل”  األصل  الصينية  الجميلة  زوجته  مع  يرحب  الذي  باين(  )كريس  “فرانك” 

بالقادمني الجدد.
القرية يطلق عليها مؤسسها “VIcTOry” أي “النرص”. واملهندسون الشباب يتوجهون كل  هذه 
صباح للعمل يف مرشوع رسي محظور عليهم أن يتفوهوا بكلمة واحدة لزوجاتهم الالتي ينتظرن يف 

البيت.
رائعة  متوفرة، حياة  عديدة  ترفيه  أدوات  طعام جيد،  فهناك  بالسعادة،  أليس  تشعر  البداية،  يف 
داخل ذلك املنزل الحديث الذي تتوفر فيه كل عنارص الرفاهية، حفالت راقصة جماعية، والئم عشاء 
يغشاها الجميع ومن بينهم السيدة األنيقة “باني” الجذابة، التي تقوم بدورها ال أقل من املخرجة 

“أوليفيا وايلد” نفسها.
أليس تعد الطعام الجيد لزوجها كل مساء، وهو يقبل، ال عىل التهام الطعام بقدر ما يقبل عل 
ممارسة الجنس معها بينما تستقبله هي بكل عنفوان الرغبة، سواء يف الفراش أو خارج الفراش، 

عىل مائدة الطعام حيث تقلب األطباق لتتحطم عىل األرض مع شعورها بالنشوة.
هذا كله تمهيد ملا سيحدث عندما تخرج أليس ذات يوم، تريد استكشاف املكان، فتقرتب مما ال 
يسمح باالقرتاب منه، لتلمح احدى سيدات هذه القرية، سيدة سوداء زوجة أحد املهندسني العاملني، 
التي تنذرها بأن هناك أمرا فظيعا يجري يف هذا املكان، وأن الجميع  هي “مرجريت” )كيكي الين( 
يعلم ويتسرت. ويأتي الحراس األشداء يقبضون عىل مرجريت ويذهبون بها بعيدا. تحاول أليس أن 
تعرف لكن جاك يهديء من روعها )ال تقلقي يا حبيبتي”، ولكن شعورها بالرعب يزداد بعد أن ترى 
كيف تلقي مرجريت بنفسها بعد ذلك، من أعىل بناية ثم يأخذون جسدها ويسحبونه بعيدا. لقد قتلت 
نفسها. هناك إذن يشء رهيب كامن يف هذا املكان. لكن ال أحد يريد أن يعرتف بحقيقة ما رأته. حتى 

جاك يوهمها بأن مرجريت لم تنتحر، وان كلها خياالت ورؤى.
من هنا تبدأ الرحلة الغامضة من أجل معرفة الحقيقة. هل تصنع الحكومة أسلحة رسية مدمرة؟ 
الكبري ألشعة مدمرة؟ هذا محتمل. هل هناك مخاطر عىل  العاملون يف املرشوع  ربما. هل يتعرض 

العالم من هذا املرشوع الرسي؟

فيلم "دشرة" في المركب الثقافي بباجة

 تم عرض فيلم "درشة" مؤخرا بقاعة املركب الثقايف بباجة.
الحميد  عبد  إخراج  من  تونيس  رعب  فيلم  أول  "درشة" 
الجبايل  عزيز  وبطولة  بوشناق،  لطفي  الفنان  نجل  بوشناق 

وهالة عياد وبالل سالطنية وياسمني الديمايس.
بالشمال  دراهم،  عني  غابات  يف  تصويره  عمليات  وجرت 

الغربي التونيس.
ويروي الفيلم قصة طالبة جامعية تدرس الصحافة، تُدعى 
تقرير  إعداد  عىل  ووليد  بالل  صديقيها  رفقة  تعمل  ياسمني، 
خلت،  سنة   25 إىل  تعود  غامضة  جريمة  لغز  حّل  حول  مصور 
وتتعلق بامرأة ُوجدت مشّوهة ومقتولة وملقاة وسط الطريق، 
"درشة"  صغرية  قرية  إىل  التحقيق  بعد  املطاف  بهم  فينتهي 

معزولة وسط الغابة.
يقول الناقد ناظم الوسالتي نجح فيلم "درشة" يف استقطاب 
اإلنتاجي  النمط  الجمهور ويف تقديم تجربة مختلفة تماما عن 

السائد يف قطاع السينما، والخروج من الحلقة املفرغة لألفالم التونسيــة التي ما انفكت تبحث عن 
مساءلة الشكل والجوانب الفنية والجمالية، عىل حساب الجانب الرتفيهي واالستعرايض الذي يروق 
ألكرب عدد من املشاهدين. هذه هي املعادلة التي راهن عليها مخرج العمل ليقّدم فيلما سيظل عالمة 
فارقة يف تاريخ السنيما التونسية، برصف النظر عن قيمته الفنية والجمالية، من خالل تقديم أول 
عمل سينمائي يقتحم مجال الرعب واإلثارة بشكل رصيح، تدور أحداث الفيلم يف إطار من الرتّقب 
والتشويق من خالل قصة ثالثة طلبة كانوا بصدد اإلعداد ملرشوع تخّرجهم يف شكل تحقيق استقصائي 
بهم  وينتهي  واأللغاز،  الغموض  الكثري من  يشوبها  امرأة مجنونة  يكشف عن خفايا قصة  مصّور 
املطاف إىل قرية معزولة يف إحدى غابات عني دراهم، يعيش سكانها عىل ممارسة السحر والشعوذة.

أّن هذه التجربة السينمائية تقّدم فكرة جديدة ورائدة، فإّن سيناريو الفيلم مقتبس عن  ورغم 
1999، وهـو فيلــم  تحفة سينمائية حقيقية يف هذا الصنف من األعمال، يعود إنتاجها إىل العـام 
»إدواردو  واملخرجني  للكاتبني   )The BlaIr WITch prOjecT( بليــر«  الساحــرة  »مشـــروع 
سانشيز« و«دانيال مرييك«، الّلذين أّسسا فعالً لفكرة اإليهام بالواقع والحقيقة يف أفالم الرعب. قام 
 )remake( »فريق »درشة« بمجازفة فنية كادت تكّلفه غاليا، إذا ما اعتربنا الفيلم مجّرد »نسخة ثانية
بـ »مرشوع الساحرة بلري«، حيث ال مجال هنا للمقارنة بني الفيلمني ملا يوجد بينهما من فوارق فنية 

وإبداعية وتقنية، وربّما كنّا نتحّدث حينها عن مجّرد استنساخ فاشل لعمل سينمائي ناجح.
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املتحف الذي أُفتتح خلسَة؟
افتتاح ضّد مصالح الفنّانني

"هل هذا افتتاح للمتحف أم ليس بافتتاح؟"
شوبة  فاتن  املعروفة  والجامعيّة  الفنّانة  تساءلت  هكذا   
الصخريي يف تدوينة ساخرة نرشتها عىل صفحتها الخاصة حول 
غموض افتتاح متحف الفّن الحديث واملعارص التونيّس. أعتقد أّن 
التدوينة حملت غضبا وحزنا مبطنني تقاسمه كّل فنّان غيور عىل 
لـ"هذا  االفتتاح  أّن  أيضا  وأعتقد  التونيّس.  التشكييلّ  الفّن  قطاع 
التشكيليّة هو  الفنون  أّن مجال  أّكد مّرة أخرى  قّد  املعرض"  هو 
األكثر تهميشا من قبل وزارة الشؤون الثقافيّة، تلك الشؤون التي 

يصعب أحيانا كثرية معرفة هل هي لصالح الفنّان أم ضّده؟
داخل  التشكيليّة  للفنون  معرض  افتتاح  وقع  قليلة  أيام  منذ 
تيكاد  مؤتمر  بمناسبة  واملعارص  الحديث  الفّن  متحف  فضاء 
أهل  توقعات  كّل  خارج  افتتاحا  كان   .2022 تونس  يف  لليابان   8
االختصاص بدءا بموعده الفجائي وصوال إىل عنوانه الغريب ونّصه 
االفتتاحّي غري املفهوم والتميّش يف اختيار األعمال وتعليقها. هذا 
إىل جانب تأكيد علمّي من أكادمينّي وجامعينّي عىل عدم جاهزيّة 
عامليّة  مواصفات  ذات  متحفّي  معرض  لتقديم  تقنيّا  الفضاء 
وعدم  املعروضة  األعمال  لحفظ  واآلليات  الظروف  كّل  وغياب 

تعريضها ألّي خطر محتمل أهّمها عامل اإلضاءة املناسب. 
كان يمكن أن يكون "ذلك" االفتتاح أمر تلقائّي وغري مريب، 
لوال معرفة الجميع باألشغال الطويلة التي تواصلت خالل السنوات 
الثالث األخرية تحت إرشاف فريق عمل أنهيت مهامه فجأة بدون 
اسباب واضحة. وكان باإلمكان قبول حدث أو معرض فنّي مؤّقت 
املؤامرات  من  يقيننا  لوال  فحسب،  التيكاد  مؤتمر  بأيّام  يقرتن 
كان  وإن  حتّى  هام  وطنّي  مرشوع  عىل  لالستيالء  حيكت  التي 
املتحف يف سبيل املصالح الشخصيّة  القضاء عىل مؤسسة  الثمن 
استكمال  حول  تزايدت  قد  مخاوف  عّدة  أّن  العلم  مع  الضيّقة. 
رأس  عىل  الجدد  املسؤولني  وصول  منذ  الوطني  املتحف  مرشوع 
وزارة الثقافة. تمّكن بعض االطراف من التشكيك يف إدارة املتحف 
وسري أشغال تنظيم املعرض االفتتاحّي املربمج أواخر سنة 2022. 
نجحت الوزارة يف هدر وتبخيس كّل املجهودات التي قام بها فريق 
والتحضري.  العمل  من  سنوات  عليهم  وأنكرت  السابقة  اإلدارة 
وبالرغم من أّن انهاء مهام املديرة وطاقمها قد تّم رسميّا قبل مّدة 
أّن أمرهم ُحسم منذ أشهر سابقة  قصرية من مؤتمر تيكاد غري 
كان  نافذة.  فنيّة  لهياكل  مختلفة  منابر  من  متكّررة  وبتأكيدات 
الدافع حسب رأيهم "الغرية عىل مستقبل الفّن التشكييلّ التونيس" 
غري أّن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك وأعتقد أنّها ال يمكن إالّ أن 

يلعب...  شكون  نخيل  ال  نلعب  "ال  املبتذل  العامّي  باملنطق  تكون 
أناااااا وبعدي الطوفان". 

 بالتأكيد هذا أمر مؤسف.
مع تكليف مدير مؤّقت لتسيري املتحف لم يتوّقع أحد يف وقت 
الفّن  أن تتم تحضريات الفتتاح "أضخم معرض يف تاريخ  قيايّس 
أثار  تسميته(.  للكثريين  يحلو  )كما  التونيّس؟؟؟"  التشكييلّ 
أّن كثري من الوجوه الجامعيّة  االفتتاح موجة استياء كبرية رغم 
بحضورهم  االفتتاح  تزكية  يف  ساهموا  الفنيّة  الهياكل  وممثيل 
حتى  الثقافة  ووزيرة  الحكومة  رئيسة  موكب  أذيال  يف  وسريهم 
"أّن  بيده  الحبيب  واألكاديمّي  الفنّان  يرّصح  االفتتاح.  نهاية 
القطاع التشكييلّ يعيش أسوء حاالته، وأّن هذا "االفتتاح" أو هذا 
املعرض ليس سوى شتات وفوىض. فعال أنا حزين جّدا". امتألت 
الساحة بانتقادات واسعة لعنوان املعرض املضحك وللنّص املرافق 
والنحويّة  الرتكيبيّة  األخطاء  كّل  لكاتبه مراجعة  يتسنى  لم  الذي 
معّوال عىل أّن "ال أحد منّا يقرأ". استغرب العديد من املتابعني من 
ارصار كوميسار املعرض عىل وصف معرضه باألضخم يف تاريخ 
أن  يمكن  ال  املعروضة  لألعمال  الهائل  العدد  أن  معتربين  تونس، 
املتضاربة  الترصيحات  وإثر  للضخامة.  العلمي  املقياس  يكون 
حول ماهية افتتاح فضاء املتحف "هل هو افتتاح رسمّي للمتحف 
التشكيليّة؟" بقي األغلبية يف حرية  أم هو مجّرد معرض للفنون 
غري مجدية وفّضلوا الصمت مقابل بعض األبواق التي تمدح علنا 
يف هذا التواطؤ املخزي ضد حلم بمتحف يليق بتاريخ تونس. ُحلم 
أُجهض كغريه من األحالم بسبب الضغائن والدسائس التي تحاك 
يف أروقة الوزارة، ونتيجة ملطامع كّل مسؤول جديد يحمل مرشوعا 
سياسيّا رصفا ويستغل كل موارد الوزارة لتحقيقه دون التفكري يف 

آثار سياساته االنتهازية عىل القطاع.
لقد خرّي االمني العام التحاد الفنانني التشكيليني نرش تدوينة 
افتتاح  االفتتاح.  بهذا  سعادته  عن  رصاحة  بكّل  معرّبا  خاّصة 
يربهن عن وجهة نظره حول فضاء املتحف غري املؤّهل ألن يكون 
وتنظيم  األعمال  لعرض  مكانا  يكون  أن  يتعدى  وال  "متحفا" 
الفنيّة  الشخصيّات  وجّل  الهياكل  أبت  لقد  الحينيّة.  التظاهرات 
واألكاديمية اتخاذ موقف ضد هذا االنتهاك، إالّ من رحم ربي. كما 
املستقبليّة  املصالح  التموقع حسب  الطرق  بكّل  العديدين  يحاول 
إلدارة  الرتشحات  تقديم  عمليّة  ستفرزه  ما  وانتظار  املتاحة 
املعايري  إىل  بالنظر  لآلمال  مخيّب  جّد  آخر  أمر  وذلك  "املتحف؟"، 
التي طلبتها الوزارة يف املرتشحني للمنصب، والتي تعّد أقّل بكثري 
من مؤهالت أغلب الشخصيّات التي تدير متاحف عامليّة. ويف ظّل 

غياب مؤّسسة لها مرشوعها الفنّي الوطني وميزانيتها املستقّلة 
سيناريو  سيتواصل  واملعارص،  الحديث  للفّن  متحف  يف  متمثّلة 
كّل  ويعّطلون  القطاع  ينهشون  الذين  واملسرتزقني  االنتهازينّي 
غري  وامللتقيات  التظاهرات  بعض  تكرار  مقابل  واعد،  مرشوع 
املجدية فنيّا وعلميّا وغياب كتابة نقديّة حقيقيّة. كما ستستمّر 
التشكييلّ  القطاع  عىل  بالهيمنة  والجمعيّات  الهياكل  بعض 
وتحقيق املكاسب املاديّة أهّمها االستحواذ عىل النسبة األكرب من 

ميزانيّة لجنة الرشاءات املوسميّة. 
يبقى السؤال،

تدّمر  حتى  تونسينّي  تشكيليني  كفنّانني  ينقصنا  الذي  ما 
أحالمنا عىل أيدي الحمقى والجاهلني؟

هل "هذا هو املعرض" هي اإلجابة؟ 
يبدو السؤال للوهلة األوىل بسيط، غري أّن االجابة اليوم تتطّلب 
معجزة إلهيّة يف ظّل تدهور حالة قطاع الفنون التشكيليّة وتواصل 
االستهتار بقيمة ذاكرتنا وتاريخنا الفنّي. إّن طريقة افتتاح فضاء 
املتحف الذي تم خلسة تحت عنوان رديء ونّص اعتباطي، ليست 
قاعة  إىل  تحّول  املكان  وأّن  خاصة  للقطاع  ثقافيّة  سقطة  سوى 
أالتفاقيات.  لتوقيع  خلفيّة  مجّرد  الّلوحات  وأصبحت  للمؤتمرات 
املؤّقت  املدير  فحسب  عواقبها  يتحّمل  ال  مهزلة  بالفعل  كانت 
الشؤون  وزيرة  دور  وإنّما  طموحاته،  ضحيّة  كان  ألنّه  للمتحف 
وسيايّس  مناسبتّي  افتتاح  وجوب  عىل  أرّصت  التي  الثقافيّة 
بامتياز، ولكّن من يتحّمل العواقب فعال هم أهل االختصاص ذاتهم 
املؤّسسة يف غياب مؤهالت  رأس  بتعيني حينّي عىل  لقبولهم  أّوال 
مناسبة لذلك، وثانيا تواصل مشاركتهم يف املهزلة عرب الصمت املذّل 
أمام إعالن استمرار "أضخم معرض تشكييلّ" لشهور قادمة، مع 
انتظار صدور "كتاب" للفنون التشكيلية التونسيّة مرافق الفتتاح 

ذلك املعرض "الضخم".    
املضحك يف األمر رد وزير سابق حول هذا اّللغط حني أعلن أنّه 
قد وقع فعليّا افتتاح املتحف خالل مّدة نيابته قبل ثالث سنوات. 
تؤّكد كلماته أّن ما يهّم فعال ليس الفنّان أو عمله أو ذاكرة تونس، 
وعّلق  إفتتح  وبمن  الفضل  بصاحب  فحسب  األمر  يتعّلق  وإنّما 
وصّفق وابتسم يف الصورة وهّلل "يا سالم".. تماما مثل كّل اولئك 
الوصوليني الذين ال يهّمهم سوى كتابة أسماءهم حتى ولو ُمحَي 
الوطن، حتى لو تحّول إىل جحيم، ذلك"الجحيم الذي يتسع للجميع، 
-عل حّد عبارة فيودور دوستويفسكي- ألّن األمر ال يستحق كل 

هذه املنافسة الرشسة عىل من سيكون األسوأ فيكم."  
يتبع

نجاة الّذهبي )فّنانة تشكيلية وجامعّية(
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يف إطار "أكتوبر املوسيقي" وحرصا عىل إثراء وتنويع املحطات الفنية والثقافية وتشجيعا 
املتوسط  "دار  بالحمامات  الدويل  الثقايف  املركز  يعتزم  وتحفيزها،  الشبابية  اإلبداعية  للتجارب 
للثقافة والفنون" تنظيم الدورة الرابعة مللتقى "وتريات متوسطية" وذلك يف الفرتة املمتدة من 
امللتقى  يقرتح  اإلطار  هذا  القيثارة"، ويف   " بآلة   أساسا  الدورة  وتعنى هذه  أكتوبر   30 إىل   21
يف  ذلك  اآللة، يكون  العزف ويف صيانة  تربصا وورشات تطبيقية يف  الفنية،  إىل سهراته  إضافة 
شكل إقامة فنية مصاحبة لكامل أيام التظاهرة وتحت إرشاف أساتذة مختصني من تونس ومن 

الخارج. 
سنة  و40    18 بني  أعمارهم  ترتاوح  والذين  القيثارة  آلة  يف  املختصني  املوسيقيني  فعىل   

والراغبني يف املشاركة تعمري إرسال ترشحاتهم بالربيد مضمون الوصول عىل العنوان التايل :
املركز الثقايف الدويل بالحمامات - 97 شارع األمم املتحدة - الحمامات 8050 - 

يتكون امللف من:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 

عدد 01 صورة شمسية.
سرية ذاتية للمرتشح تربز أساسا خربته يف املجال املوسيقي - اختصاص يف آلة القيثارة

مقطع عزف تطبيقي عىل آلة القيثارة ال يتجاوز 03 دقائق يرسل عىل قرص مضغوط أو أي 
محمل آخر .

 آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني  10 أكتوبر  2022 عىل الساعة منتصف النهار

الحمامات تستعد إلحتضان الدورة الرابعة 
لوتريات متوسطية

المكنين تحتفي بهشام جعيط
في الذكرى األولى لرحيله

بوالية  باملكنني  املطبقة  للغات  العايل  املعهد  نظم 
األوىل  الذكرى  يف  التونسيني  الكتاب  واتحاد  املنستري 
ندوة  جعيط  هشام  الكبري  التونيس  املفكر  لرحيل 
وقضاياها  التّاريخيّة  الكتابة   " عنوان  تحت  وطنية 
الجاري  23 و24 سبتمرب  عند هشام جعيّط" يومي 
 32 بمشاركة  باملكنني  املطبّقة  لّلغات  العايل  باملعهد 
أفاد  ما  وفق  التونسية  الجامعة  من  وباحثة  باحث 
مدير املعهد العايل للغات املطبقة باملكنني محّمد سعد 

برغل.
علمية  جلسات  أربعة  خالل  املحارضون  وتطرق 
التّاريخيّة عند  الكتابة  أربعة محاور حول حداثة  إىل 
اإلسالمّي،  والتّاريخ  جعيّط  وهشام  جعيّط،  هشام 
واآلخر،  األنا  ورسديّات  واالسترشاق  جعيّط  وهشام 

وهشام جعيّط وقضايا الّراهن.
وحرص املعهد العايل للغات املطبقة باملكنني عىل 
تنظيم األنشطة الثقافية منذ افتتاح السنة الجامعية 
الحياة  يف  الجدد  الطلبة  إلدماج  مثيل  طريقة  لتكون 
الجامعية وفرصة لهم ولطلبة السنة الثانية للتعرف 
االلتقاء  وإمكانية  التونسية  الثقافة  رموز  أحد  عىل 

بأساتذة مؤطرين بالنسبة إىل أبحاثهم املستقبلية.. 
وحسب محّمد سعد برغل مدير املعهد واملرشف عىل الندوة شارك يف الندوة 32 باحثا وباحثة من 

الجامعة التونسية توزعت مداخالتهم عىل خمسة محاور بحث هي :
حداثة الكتابة التّاريخيّة عند هشام جعيّط ) قراءة النصوص الرتاثيّة/ موارد الذاكرة الجمعيّة 
املختلفة من قرآن وأخبار وطبقات ومناقب وحديث وِسري/ مناهج البحث التاريخّي/ آليّات التحليل 

التاريخّي.(
اختالفها/ طعون  األعمال االسترشاقيّة عىل  االستفادة من  ) وجوه  هشام جعيط واالسترشاق 

جعيط عىل االسترشاق(.
هشام جعيط والتاريخ اإلسالمّي ) تجربة النبّوة املحّمديّة/ تشّكل اإلسالم املبّكر(. -هشام جعيط 
أروبا املعارصة وإشكاليّات املسلمني/ اإلسالم والغرب  الراهن )الغرب املسيحّي واإلسالم/  وقضايا 

بني التعايش والصدام/ الشخصيّة العربيّة يف مواجهة الراهن(.
إرث هشام جعيط: اآلثار واآلفاق )جعيط يف عيون ناقديه/ جعيط وإعادة قراءة الذاكرة التاريخيّة/ 
ما  الراحل هشام جعيط حسب  بمسرية  االهتمام  والكتابة(.ويعود سبب  التفكري  يف  منزعا  جعيط 
افادنا به مدير املعهد العايل للغات املطبقة باملكنني سعد برغل اىل غزارة انتاجه واىل املكانة الفكرية 
باللسانني  شتّى  مجاالت  يف  كتب  حيث  عقود  عىل  امتدت  والتي  الراحل  بها  تحىل  التي  واألكاديمية 
العربّي والفرنيّس فقط وإنما ايضا لطبيعة املوضوعات التي خاض فيها، وطبيعة الطروحات التي 
تبنّاها ووّضح برغل:"  فقد خّلف جعيط إرثا هائال من اإلنتاجات العلميّة من كتب ومقاالت تجعله 
الذين  من  ذلك  إىل  وهو  والبحثيّة.  الفكريّة  بخصوصيّاته  ينفرد  فكريّا  وخّطا  الذات  قائمة  مدرسة 
انشغلوا بموضوعات لصيقة بالوجدان الجمعّي وتستأثر بمقام مكني يف الضمري اإلسالمّي ما دامت 
)النبّي/  الكربى  والرمزيّات  الفتنة...(  النبويّة/  )السرية  األثيلة  الرسديّات  من  كثري  عن  تتمخض 

السلف...( والقضايا الراهنيّة الحارقة )اإلسالم وأروبا/ املسلمون والغرب".

مدينة الثقافة تحتضن تظاهرة الخروج
الى المسرح

األستاذ سليمان بشير ديان يفتتح الموسم 
الثقافي لبيت الحكمة

يفتتح املجمع التونيس للعلوم 
الحكمة”  “بيت  والفنون  واآلداب 
 2022-2023 الثقايف  موسمه 
بمحارضة يلقيها األستاذ سليمان 
بشري ديان باللغة الفرنسية حول 
الرتجمة”  يف  كيلّ  “ألجل  موضوع 
أكتوبر  غرة  السبت  يوم  وذلك 
العارشة  الساعة  بداية من  القادم 

صباحا بقرص املجمع.
مفكر  ديان”  بشري  “سليمان 
يف  ولد  عاملي  صيت  ذو  سنغايل 
وهو   1955 سنة  لويس  سانت 
كولومبيا،  بجامعة  فلسفة  أستاذ 
الدكتوراه  شهادة  عىل  تحصل 

 1988 سنة  الرسبون  جامعة  من  الفلسفة  يف 
كما درس أيضا يف جامعة هارفرد وتخصص يف 
واسع  إهتمام  مع  واملنطق  الرياضيات  فلسفة 
واآلداب  السياسية  والفلسفة  باإلسالميات 
اإلفريقية وأسئلة الهوية.. تعرف عليه الجمهور 
العربي خالل العقدين األخريين من خالل املنابر 

خصوصا  الفرنسية  اإلعالمية 
وقد أصبح خالل هذه الفرتة من 

بني أهم 25 مفّكرا عامليا.
الفلسفة  يف  مهمة  كتبا  أنتج 
العلماء..  “حرب  بينها  من  نذكر 
أفريقيا”،  يف  الفلسفة  يف  تأمالت 
االحتالل”،  بعد  ما  “بريجسون 

وكتاب “اإلنفتاح عىل العقل.. 
“من  أقواله:  أشهر  من 
الفلسفة  أّن  اإلعتقاد  الخطأ 
املعجزة  أوجدته  أوروبي  إخرتاع 
أّن  ذلك؛  وبيان  اليونانية، 
ُغرست  الفلسفية  املمارسة 
من  إنطالقاً  اإلنسان  جسد  يف 
حول  وتساءل  موتاه،  فيها  دفن  التي  اللحظة 
الفنية،  باألعمال  األرضحة  وزيّن  الحياة،  معنى 
الثقافات  فيها  بما  الثقافات،  جميع  إّن  ثم 
الفلسفية  القدرة  لها حظها من هذه  الشفوية، 
الخالصة، والتي تخولها إتخاذ املسافة من تراثها 

وإخضاعه للنقد”.

سبتمرب   28 غدا  تنطلق 
املرسح  إىل  الخروج  تظاهرة 
أكتوبر   3 يوم  إىل  وتتواصل 
التظاهرة  هذه  القادم... 
ثالث  منذ  بعثت  التي  املرسحية 
سنوات بقطب املرسح والفنون 
تونس  اوبرا  بمرسح  الركحية 
صمود  حركة  كانت  حيث 
املرسحيني  طرف  من  وتحدي 
جائحة  ورشاسة  قساوة  أمام 
الكوفيد، هي عبارة عن الخروج 
من االنغالق والخوف اىل الحرية 

واالبداع والحياة...
التظاهرة  برنامج  ويشمل 

الفقرات التالية:
- مرسح الجهات

تائهون اخراج نزار السعيدي 
 - لإلنتاج  فنار  رشكة  انتاج 

قفصة
االربعاء 28 سبتمرب عىل الساعة 19:30

- قاعة املبدعني الشبان
املنفى اخراج نادر بلعيد

انتاج رشكة بيسكاتور لإلنتاج والتوزيع 
الفني - تونس 

الخميس 29 سبتمرب عىل الساعة 19:30
- مرسح الجهات

ضوء اخراج الطاهر عيىس بالعربي
انتاج رشكة cerIs prODucTIOn - تونس

الجمعة 30 سبتمرب عىل الساعة  19:30 
- مرسح الجهات

ثقوب سوداء اخراج  عماد املي

 - الفني  لإلنتاج  جيم  ميم  رشكة  انتاج 
تونس  

 السبت 1 أكتوبر عىل الساعة 19:30 
- مرسح الجهات

 49-49 اخراج  رفيق واردة
انتاج رشكة جوكر لإلنتاج - صفاقس

 االحد 2 أكتوبر عىل الساعة 19:30
- مرسح الجهات

االثنني 3 أكتوبر عىل الساعة 19:30
رشيدة اخراج  حسام الغريبي

انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية - 
املهدية

تكريم الفنان املرسحي محمد ڨريع
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برائحة  والبهارات،  والزعفران  الورود  روائٌح  تختلط 
األطفال،  قهقهات  النورس،  ورصخات  عمان،  بحر  شذى 
من كل هذا تصنع دانة حلواها الشهرية، يف بيتها الصغري 
ببلدة سداب تحت سفح جبال الحجر. يتوسط البيت موقد 
الربونزي،  بلونها  الشبيهة  الحلوى  عليه  تصنع  ضخم، 
وطعمها كقبلة عذبة عىل خدها املورد. دانة أرملة يف أوج 
شبابها، يعربد الفرح عىل وجهها. لديها ابن مراهق، نذرت 

نفسها لحلواها وابنها املدلل.
الشبيهة   ،1980 يوليو  مساءات  من  حزين  مساء  يف 
التي رفضتها دانة، وتزعم مشاعرها ماتت مع  بمشاعره 
زوجها. جاء حمود لرشاء دست من الحلوى، وكان يفعل 
هذا كلما اشتاق لرؤيتها. قال لها: " خليل بالك من ابنك!".

ظلت كلمات حمود املدببة تدق يف أذنيها كجرس الباب 
املزعج. فأطلت من رشفة ذكرياتها خواطر أزعجتها: عندما 
تصطحب ابنها لرشاء أغراض الحلوى من محل العطارة، 
بعني  إليها  وينظر  واالحتقار،  الشك  نظرات  للصبي  توجه 
الشفقة والرحمة. تتهامس النساء أثناء مرورها، ويسكتن 
عندما تنضم إليهن. تسمع يرسق، يكذب، يدخن، أصدقاء 
السوء، هل يعقل أن ابنها هو املقصود؟ وهل هذا ما رمى 
بالقلق  املشحون  بتساؤلها  ابنها  أحاطت  حمود؟  اليه 
فرصة  وأنها  بالغرية  واتهمهم  كاألسد،  فهاج  والهلع 
سانحة لحمود بان يرد له صفعة رفضه لزواجه من أمه. 
يريد إزالته من طريقه، كما يزيل الصابون األوساخ ليفوز 

بقلب األم، ولفق له التهم؛ لينتقم لكرامته.
نظرات ابنها وكلماته، لم تؤكد براءته، وسافر بها هذا 
اليمنى  يده  أصابع  طول  شاهدت  التي  العرافة  إىل  املوقف 
بسالمها  القلق  عبث  لصا".  أو  كريما،  سيكون  وقالت:" 

وبعثر نومها.
متصاعدة،  أنفاس  األثاث،  تحريك  املفتاح،  قلقلة   
لهول  يا  الباب،  مفتاح  فتحة  من  نظرت  بطيئة،  خطوات 
ما رأت! ابنها برفقة صديقه، يفتح الخزنة، يضع يف كيس 
إليه يديه من مال وذهب.  البيضاء كل ما تمتد  دشداشته 
املالحة،  دموعها  تذيبه  امللون  وحلمها  الباب  األم  فتحت 
اصفر وجهه بصفرة املوت، فر مرسعا، عندما قرأ سطور 
احتضنت  واملرارة عىل وجهها، فدهسته شاحنة.  الخذالن 
أمه جثته وهي تنحب" خذ كل األموال، لن أطاردك، فقط 

رد عيل". 
لم تعد تسعفها الدموع، فيبكى قلبها، وتنتحب روحها. 
إياها  معاتبا  ابنها  طيف  عليها  ويتساقط  أحالمها  تهز 
مبالغتها يف التدليل وإخراس إحساسها الذي أخربها بسوء 
تواسيها  وخذالنها.  قلبها  حرقة  عن  لها  ويعتذر  سلوكه. 
النساء، ويخربنها عن تجاوز مرارة فقد الحبيب؛ باللجوء 
ورضني  أنفسهن،  وسكنت  واألدعية،  الكريم  القران  إىل 
لك  يبدل  أن  ربك  عىس  إحداهن:"  لها  قالت  الله.  بقضاء 
خريا منه". رصخت:" ال أريد خريا منه! أريده هو". اقرتحن 
الفرح  وتزرع  الحلوى،  بصناعة  نفسها  تلهي  بأن  عليها 
 ." حزين؟  وقلبي  الناس  أسعد  كيف  محبيها."  نفوس  يف 
ورمت بكل أغراض الحلوى يف البحر قائلة: " ال حلوى بعد 

الغايل".
الحلوى  أواني  تالطم  العسليتني،  بعينيها  راقبت 
منذ  قلبها  إىل  املوجهة  اللطمات  شابه  الذي  واألمواج، 
مرصع ابنها. غطت عينيها كفوف صغرية، مرسوم عليها 
زهور ونجوم بالحناء، وتنسكب يف قلبها مشاعر سماوية 
 ،1980 يوليو  يف  عريس  أمي!  تصريي  "ممكن  هامسة: 
وليس يل أم".  احتضن بعضهما البعض، حتى شكل شعرها 
الفيض غابة ظليله: " حبيبتي، بعد شهرين، سأكون أمك". 
حمود بخمسينه ينتبذ مكانا قصيا تحت الشجرة، يستمع 
بسعادة:  لها  قال  وفطوم،  دانة  بني  يدور  بما  ويستمتع 
"أعشقك بجنون، وأتمنى بأن أقيض ما تبقى يل من الوقت 
معك". أومأت برأسها خجال من كلماته، مسكتهما فطوم 

بأيديهما، ونزلوا جميعا للبحر الستعادة أواني الحلوى.

الحلوى المرة

ثمنة الجندل/ 
سلطنة عمان

اّلتي  املناسبات  هي  كثريٌة 
عن  أكتَب  أن  قلمي  فيَها  يدعوني 
 - واسعة  رحمة  الله  رحمها  أمي- 
فهذا   ، ونثًرا  شعرا  عنها  أقوَل  وأن 
معبِد  يف  ناسٌك  راضخ  طيٌّع  األخري 
بأّن  راسًخا  إيمانًا  يؤمن  احسايس 
وأن   ... الواهبة  هي  الحادِث  ألوهيَة 

عقيدة الحرب قد َحان دورها بفردها وتأنيثها وتثليثها ، كيَف لُه أن 
ال يا بوح بما يّختلج يف مكامني فاملصاُب أعظُم وجوُر الزمان مثلُه .

هو حوٌل كامٌل - يصادُف هذا اليوم - ال حوَل يل فيِه وال قوة، هي 
يتنقلون  أبطالها  الحارقة،  ذكرّي  سوى  فيها  يل  ليس  عجفاء  سنٌة 

عىل ركح.. أخواِت كان، ويا ليتني فعلُت، وياليتني ما قلُت.. 
يا ليتني قدمُت لك أكثر وجالستِك أكثر وحادثتك أكثر فأكثر

ذاَك هو  أن  الشّم  الجباِل  ُرسوخ  راسًخا  إيماناً  أأمُن   ..
ذاَك... هو القدُر املقدُر، عىل الجميع دون حرف االستثناء، 
أعيُش عىل أمل الّلقاء املرتقِب الذي ال أعرفه موعدُه وأنتظرُه 

متسلحا بصرب أنشودُه، عمادُه الصمُت وبساطُه األلُم
وجعي  من  وأنسُج  هاًء،  فواصيل  وأعدُّ  أيامي  أقراء   .
رشائط وأراجيَح ..وأعيُد دقائق دقائَقَها، هل تعلم مامعنى 
أن تُعيد ذكراك فواصل ؟ إني الحائُر التائُه مضنيُّ الخطى 

عنه  تاهْت  عليل.  ويومِه،  ليلِِه  أمر  يف  الحكَم  استطاع  ما  مرعوب. 
الرؤية، وابتعَد القرار، كاملذبذب بني البني أسريُ عىل األرض دون تتبع 
تقودها  الصويف، وأرشعتي  التائه يف شطحات  لخطايا.. هي خطى 
رائحتها أو بعض حلٍم أنعم بها الله عيلّ يُنسيني ذاك الضيِف الذي 

حلَّ باكرا .
أذُكُر نعمًة كان يغبطني عليها كّل من يعرف هذاِن  وأذكُر نعم 
الوجه  لذلك  الرضيع  حنني  أحنُّ  بينهما،  ما  يف  املنصهران  القلباِن 
الصبوح وحنني الحزيِن االبتسامِة، أحنُّ إىل اسمها يف شاشة هاتفي.. 

كلما تأخرُت عن البيت.. 
لن  أنه  قناعتي  رغم  أحذفُه  أن  يل  كيف  هاتفي  يف  رقمك  الزال 

يتصل بي ، أذكُر كلما عدُت للبيت متأخرا
إال واشتقت  : كلما غبت عني  العني  أراه رأي   فتقول يل بصدق 

إليك يا وليدي 
وتردُف بابتسامة : وكأنني لم أنجب غريك. يا فاخر 

فأسعُد بهذه الحضوة التي حبتني بها أمي فأنا كما تقول هي 
" وكما يعرف بلسان التونيس "قرد العشِّ

هل خانك قلبي بنبضه؟ ، ذك القلب ينبض نصف نبضة ويشتاق 

هو  ولكن  أمي  يا  خانك  ما  لنصفِه... 
القدر، عساني مالكا ليحمل لك حجم 

الشوق 
لك  أشتاق  اليوم  أنا   : لك  فأقول 
تلك  إىل  أشتاق  معنى  بألف  إمرأة  يا 
الحروف الثالث ألف : يرى موالنا التّاج 
كلمة  أن  الّسكندري  الله  عطاء  ابن 
جميع  بني  ويصل  يجمع  الحرف  ألّن  األلفة،  من  مشتقة  “ألف” 
هذا  عن  الّدباغ  العزيز  عبد  الّصويف  الّشيخ  وكتب  األخرى،  الحروف 
يف  تتمظهر  التي  واإلذعان،  الّطاعة  مع  يتوافق  “أنّه  قائالً:  الحرف 

انحناءة الحرف الطفيفة وطريقة ترخيمه. 
امليم :

و  ويُمِني،  ويميني  يومي،  أنت  الياء:  حرف  يف  ِقيل   
ويمامة  ياقوتتي،  و  ي  ويَمِّ ويقظتي،  ويقيني  يوسفي، 
وحاملة  وملهمة،  جياشة  وتراكيب  جمل  وكلها  قلبي، 

للكثري من املعاني النبيلة واألنيقة .
حرف الياء :

تكوين  يف  تدخل  التي  املميزة  الهجائية  الحروف  من 
لسهولة  توظيفه  ويمكن  والعبارات  الجمل  من  الكثري 
والكرس  الضم  حركات  استخدام  عىل  والعمل  نطقه 
والسكون والفتح وغريها ليتمكن الشخص من التعبري عن أفكاره 

باستخدامها باإلضافة إىل توفر الحروف األخرى ...:
الله  رحمها  الفياض  الحنان  وهذا  الصبوح  بوجها  غادرتنا 
ملعاناتها من أجيل وبحبها للناس وبفعلها للخري لهم .. رحمها الله 

بقلبها الطيب 
تونس  مواليد  من  املنصوري  ناجية  الوالدة  أن  بالذكر  والجدير 
العاصمة ، تصغر أبي بأربعة سنوات عرفت هي  أيضا اليتم مبكرا 
العم  أمها  رعاية زوج  الثالثة فنشأت يف  والدها يف سن  فقد فقدت 
صالح  الذي لم ينجب اطفاال فأكرمها واعتنا بها غاية االعتناء فكان 

نعم األب
بالعمل  الوالد  انشغال  باعتبار  للعائلة  الفعلية  الرئيسة  كانت   
مراقبة  يف  صارمة  البيت..  خارج  احيانا  املبيت  اىل  يدفعه  الذي 
دراستنا.. صارمة يف االرشاف عىل نظافتنا صارمة يف مواضبتنا عىل 
املدرسة.. العلم لديه مسألٌة ذاُت قداسٍة لم تكن ربة بيت باملفهوم 
عطاء  معطاءة  تمل  وال  تكل  ال  شغل  يف  دائما  كانت  بل  التقليدي 
الكبري . كانت هي البحر والشاطئ والسفينة واملرساُة.. رحمها الله 

واحسن اليها.

املاء  بلغ  حتى  السماء  أمطرت 
هشام  فقرر  القامات،  منتصف 
اعتالء كوبري أكتوبر، مستغال ُعطل 
الربح  موسم  يعتربه  الذي  الحال 
ودس  الصغرية  حقيبته  مأل  األكرب. 
فيها األصناف بعناية: املناديل، كروت 
وعدد  اللب،  أكياس  الهواتف،  شحن 

من أدوية الصداع. العصبيون وهواة الضغط عىل األبواق لهم الفضل 
يف ذلك.

ورسواله  قصد،  عن  الواقفة  وياقته  الباهت،  األزرق  بقميصه 
الكوبري،  ارتقى  النحيف  الزيتوني  وجسده  املهرتئ،  األسود  الجينز 
لكن  أزياء صغري.  فبدا كعارض  املمتلئة خلف ظهره،  راميا حقيبته 
أكثر ما يكرهه هشام يف مثل هذه املواقف؛ تلك النظرة الدونية رغم 
أناقته املزعومة، وانفالت األلسن بشتائم ال تصيبه وحده يف الغالب، 

بل ربما إىل الرابع من أجداده.
أحياء دويلة صغرية تشكلت فوق الكوبري فيها البذلة والجالبية، 
رؤوس  عالية،  وأبواق  والصعيدية،  والفالحية  باإلنجليزية  الحديث 
وأم  تتوجع،  حامل  تتوعد،  عيون  تسب،  أياٍد  سياراتها،  من  نافذة 

يتقرقر قلبُها قلقا عىل ابنها وحيدا أمام املدرسة. 
"صباح الخري يا باشا، صباح الخري يا هانم. نهاركم ُفل. معايا 
عصري. معايا ِلب. اشحنوا وكلموا حبايبكم" ومهما انفرجت شفتاه 
تالحقه،  االستعالئية  النظرات  فإن  اَزتَاه؛  َغمَّ معها  تغور  ببسمات 
تبعثر  النابية  والكلمات  كرامته،  تطحن  كاملتسول  إليه  املال  ورمي 
إنسانيته. ِعند السيارة التي فيها املرأة الحامل تتلوى، خاطب الزوج: 
َسبَّه  لها عرقها"،  امسح  مناديل،  بالسالمة، خدلها  ِينْتَْعَهالك  "ربنا 
الرجل بأمه فنكأ جرحا يف كرامته. انتقل إىل أخرى: "حبيِبك َوَحِشك يا 
آنسه.. اشحني وكلميه" همس بها هازًّا حاجبيه، فرمقته بنظرة عىل 
شفريها الرشر. طار إىل ثالث: "صدَّعت يا باشا.. خدلك بُرشامتني"، 

وقبل أن تصله صفعة الرجل كانت قد نزلت عىل جرح الكرامة. 
وصفعه  الواقفة  ياقته  من  آخر  وأمسكه  سبا،  أحدهم  وأمطره 

الحافلة  سائق  عليه  وانهال  صفعا، 
يبيعه  أن  رفضه  بعد  ركال  الكبرية 
الكوبري  جانب  عىل  هوى  السجائر. 
نازفة.  طفولته  وجراحات  حسريا 
سموَم  الهم  رئة  من  يتنفس  جلس 
أمست  حتى  وألسنتهم،  سياراتهم 
الصعداء عصريا باردا يرجوه فال يجده. 
لكن كثرة الجراح تعلم القسوة. فرصخت فيه نفسه: "انتزع كرامتك، 
يعني  باسمي  "هتنادوني  التحدي:  فأعلن  أحد"..  إليك  يهديها  لن 

هتنادوني باسمي"..
يا زفت"،  النداءات: "خد ياال"، "تعاىل  ضحك من سمع، فتوالت 
"إنت"، "َقرِّب يا ِولد املحروق".. فينظر متحديا، ويرد عليهم: " اسمي 
ْم ء" ينطقها حرفا حرفا وال يستجيب. مع اقرتاب الشمس  أ  ِه َش 
وبدأ  والعطش،  الجوع  وداهم  قد فرغت،  الهواتف  كانت  السفر  عىل 
عىل  يرتدد  بعيد  من  اسمه  وسمع  عيونهم،  يف  رآه  إليه.  احتياجهم 
استحياء، وكلما سمع همهمة باسمه شعر بالنرص. من أقىص األمام 
ناداه شيخ سبعيني: "تعاىل يابني الله يرىض عنك، اديني شوية مايه 

ارشب"، فتعامل هشام معه كالفرسان الظافرين: "عنيا يا حاج".
النداءات  املعركة، وأُعلن فوز هشام، فتوالت  الحاج ستار  أسدل 
يف صيغها الجديدة. "هشام تعاىل"، "من فضلك يا إتش"، "يا شيمو 
ء".  ْم  أَ  ِهَش   " أخرى:  وثَنَّت  مشاعره.  فتاة  بها  دغدغت  الوسيم" 
منتشيا  وقهقه  بقيمته.  أشعرته  الصغري"  األعمال  رجل  يا  "هشام 

لوصف الصعيدي له ب "ابن الجنِّية".
الظافرة:  إىل  املتحدية  تلك  من  نظراته  مبدال  كالسهم  فينطلق 
والطلب  "غايل  أمي"،  يا  الطلب  "تحت  "عيوني"،  باشا"،  يا  "أمرك 
رخيص"، "كل ده تأخري عىل حبيبك يا آنسة؟" بنفس الغمز األول، 
الطويل.  لسانه  من  الجديدة  للنسخة  مبتسمني  ينظرون  والكل 
السيارات  وبدأت  هشام!  الواحد:  بالهتاف  الكوبري  دويلة  وامتألت 
باالنتصار،  منتشية  ونفس  باملال،  منتفخة  بجيوب  فعاد  بالتحرك، 

وهو يردد: "اسمي ِه َش أَ ْم ء".

فاخر بن سعيد

إبراهيم عباس )مصر(

امرأة أشتاُق لُحروفها

ع الكوبري
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السينمائي التونيس النوري بوزيد من أبناء جييل يف مدينة صفاقس فهو يكربني بتسعة 
سنوات ونيف.. هو مولود عام 1945، ودرس السينما يف بلجيكا من 1968 إىل 1972، وهو 
من مناهيض التيار اإلسالمي الذي حكم البالد بعد الثورة، وقد تجىل ذلك بوضوح يف فيلم 
بعد  لقي مرصعه  رضير  أكورديون  عازف  دور  فيه  لعب  الذي   2012 عام  نموتش(  )ما 

االعتداء عليه من قبل متطرفني إسالميني.
تخّرج من معهد Insas بربوكسل. كان مخرًجا مساعًدا يف العديد من األفالم التونسية 
واألجنبية، وكتب سيناريوهات وحوارات العديد من األفالم التونسية. بدأت مسريته بفيلم 
وتوج  "نامور"  السينمائي ومهرجان  "كان"  يف مهرجان  اختياره  تم  الذي  السد"  "ريح 
بالتانيت الذهبي يف أيام قرطاج السينمائية سنة 1986 كما توج يف العديد من املهرجانات. 
 ،1993 يف  ذهب".  من  "صفايح  فيلم   خالل  من  بوزيد  النوري  موهبة  تأكدت   1989 يف 
عرض فيلمه "بزناس" يف قسم نصف شهر املخرجني يف كان كما تم اختيار "بنت فاميليا" 
1997. باإلضافة إىل أنه مخرج، ساهم النوري بوزيد يف كتابة  يف مهرجان "نامور" عام 
الرجال"،  "موسم  سطح"،  "عصفور  مثل  التونسية  السينما  يف  النجاحات  من  العديد 
1994 وشارك يف تأسيس مدرسة الفنون والسينما، والتي  "صمت القصور" وغريها. يف 

يدّرس بها.
 عرفته يف منتصف السبعينات من القرن املايض ملا كان يشارك يف نقاشات أفالم نادي 
الشباب كل يوم جمعة  إربعاء بقاعة األطلس ونادي سينما  سينما لوي لوميار كل يوم 
بقاعة سينما بغداد ..كنا نتابع مداخالته ملا تتسم به من عمق معريف إيديولوجي وحس 

فني أكاديمي.
عرفته أيضا من خالل املنشورات الرسية لـ"العامل التونيس" التي كانت تصدر باللغة 
صحبة  وسجنه  محاكمته  وتمت  القيادات  ضمن  من  كان  أنه  وقتها  وعلمت  "الدارجة" 
العديد من مناضيل اليسار... وعلمت أيضا من خالل املنشورات الرسية التي كان يمدنا بها 
رفيقنا الصادق النعريي الله يرحمه أن قيادة التنظيم حسمت يف النوري بوزيد داخل السجن 

واعتربته من املتخاذلني واملتسببني يف اكتشاف عديد العنارص من التنظيم وحبسهم.
وملا أصبحت قياديا بحركة نوادي السينما التقيته من جديد يف إطار العمل املشرتك بني 
الجمعيات السينمائية الثالث ) fTcc و fTca وacT( وكان يتعامل معي باحرتاز ألني 
سألته عن صحة اإلتهامات التي كان تنظيم العامل التونيس يتهمه بها يف األعداد األخرية 

من مجلته الرسية.
يف تلك الفرتة تقدم بوزيد بمرشوع فيلمه الطويل األول "ريح السد" من إنتاج الراحل 
أحمد بهاء الدين عطية ...وكنت أمثل حركة نوادي السينما يف تلك اللجنة وكان معنا لطفي 
"الساتباك"  مؤسسة  عن  تريمش  ورايض  التونسيني  السينمائيني  جمعية  عن  العيوني 
والصحفي حسن حمادة عن إتحاد الكتاب... ودافعت بحماس عن مرشوع النوري بوزيد 
لطرافته وواقعيته وتحصل عىل الدعم صحبة فيلم "برڨ الليل" لعيل العبيدي وفيلم "كحال 

حمرا" للفاضلني الجعايبي والجزيري .
تكميلية  منحة  عىل  للحصول  اللجنة  عىل  عرضه  تم  السد"  "ريح  فيلم  إنجاز  بعد 
فأبديت بإسم حركة نوادي السينما باحرتازات جوهرية تهم بعض املشاهد تخص حضور 
شخصية اليهودي يف الفيلم وخاصة مشهد جنازة اليهودي وخرجت اللجنة بموقف حذف 
هذه املشاهد... وتم ذلك فعال مما أثار غضب النوري بوزيد واتهمني باملتٱمر عىل حرية 
اإلبداع واإلجرام يف حق األثر الفني ونعتني بالدوغمائية واليرساوية املقيتة الخ... وبقت 
عالقتنا متوترة إىل حدود سنة 1986 موعد عرض الفيلم يف أيام قرطاج السينمائية فاتصل 
بي املنتج حميد عطية لتنقية األجواء واقرتح أن نقوم بتغطية خاصة ملشاركة الفيلم يف 
املسابقة الرسمية ملهرجان قرطاج بتخصيص العدد الثاني من مجلتي "شاشات تونسية" 
لـ"ريح السد" وأيضا بتغطية هذه املشاركة تلفزيا من خالل برنامجي "سينما وجمهور" 

وكان العمل كذلك ونجح الفيلم وحصل عىل التانيت الذهبي لتلك الدورة.
وأذكر أيضا أني أدرت حصة النقاش التي عقبت عرضه يف املهرجان والتي دارت بدار 
البعض من وجود  ابن خلدون بحضور جمهور غفري وشكرني عىل كبح غضب  الثقافة 
شخصية اليهودي متهمني بوزيد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني إلرضاء الجانب الفرنيس 

الرشيك يف إنتاج الفيلم.
الربامج  عن  مسؤوال  كنت   1991 عام  ويف  السنوات  بعض  دامت  بيننا  الهدنة  هذه 
الثقافية بقناة 7 وبرمجت باإلتفاق مع بوزيد وعطية فيلم "ريح السد" يف إطار العروض 

األوىل لألفالم التونسية بتقديم من مخرجيها..
وسجلنا كلمة النوري بوزيد حيث قال :"اليوم انجم نقول إيل ثمة تغيري يف تونس بعد 
1987 وثمة نسمة حرية يف الربامج التلفزية حني قررت قناة 7 عرض فيلم مثري للجدل 

ضمن برامجها".
ولكن كنت مجربا عىل القيام بحذف بعض املشاهد الخاصة بتحرش صاحب مصنع 
النجارة بصانعه ملا كان طفال وكانت سببا يف عقده النفسية... حذفت املشهد فعال لكني 
تركت ما يوحي بالفكرة األصلية للفيلم... وعرض الفيلم وغضب النوري بوزيد وأقام الدنيا 
الصحفيّة... ودامت عالقتنا  بي يف حواراته  القناة وشّهر  يقعدها وطلب طردي من  ولم 
فاترة اىل حدود منتصف التسعينات وعادت بتدخل من املنتج حميد عطية من جديد وأقمنا 
الكريم  عبد  تنشيط  اٱلخر" من  "الوجه  إطار سلسلة  يف  ابن خلدون  الثقافة  بدار  حصة 
ڨابوس وخصصناها لـ"بوزيد الشاعر" قدمنا فيها ديوانه الشعري األول باللغة العامية 

جمع فيه القصائد التي كتبها يف السجن...

أنا والنوري بوزيد والرقابة

طرائف الّزعيم )ج 323(

نوادر عاشها بورڤيبة في اتصاالته المباشرة مع الشعب
بورڨيبة،  قام   1964 عام 
خطاب  بإلقاء  يرحمه  الله 
بنزرت   بمدينة  كبري  جماهريي 
تبث  الوطنية   اإلذاعة  وكانت 
ويف  املبارش...  عىل  الخطاب 
الصعوبات  عن  حديثه  معرض 
االقتصادية التي تمّر بها البالد، 
عن  فرنسا  تراجع  عن  حكى 
صفقة رشاء الخمور التّونسية 
الخمور  من  منتوجنا  أن  وبنّي 
بشّدة  عندهم  مطلوب  الرفيعة 
وقال: "باش تقعد السلعة عىل 
الرشاب  معامل  ويمكن  قلوبنا 
يتم  والخّدامة  تتسّكر  باش 
عامية  بلغة  ذلك  قال  طردهم" 
يف  املحتشد  الجمهور  يفهمها 

الساحة أمامه وبقية الشعب الكريم املتابع لتوجيهاته عرب املذياع.. فباغته أحد الحارضين من عملة امليناء 
بصوت جهوري إخرتق أمواج البث اإلذاعي املبارش: "يا يس الحبيب، رّخص فيه وما عندك كان الّرجال... وما 
تبقى حتى قطرة عىل قلوبنا" وضحك الزعيم بضحكته املتقطعة املعروفة لدى التونسيني قائال: "باهي يارس 

الشعب بكلو يويل سكران".
اليها لإلستجمام  يتحول  كان  ملا  توزر  التي حدثت يف مدينة  تلك  أيضا  الزعيم  املتداولة عن  النوادر  ومن 
حيث إستقبل وفدا عن والية مسقط رأسه املنستري وبعد الحديث عن املسائل اإلجتماعية واإلقتصادية سألهم 
عن أحوال نادي االتحاد املنستريي لكرة القدم فأجابه رئيس الوفد: "نحن يف حاجة لتغيري املدرب" فابتسم 
وباغتهم بإجابة لم تكن يف الحسبان : "موش العام الفارط جبتو مدرب !؟ ياخي األوالد لتوة ما تعلموا يلعبوا 

وحدهم"؟
وأختم بطرفة عاشها جمهور قاعة الباملاريوم يوم خطاب بورْقيبة الشهري يف حضور العقيد معمر القذايف 
رحمه الله وبثت كلمته عىل املبارش يف التلفزيون التونيس وعرب أمواج اإلذاعة... وتحدث الزعيم عن صعوبة 
توحيد الشعوب العربية وهي تعيش إنقسامات ملل وحلل داخل الوطن الواحد واستشهد بالعراق حيث قال 
بلغته العامية السلسة والساخرة:" يف العراق ثمة الدروز من جهة والعلويني من جهة واملسلمني من جهة 
وناس تعبد يف سيدنا عيل وناس تنوح عىل سيدنا حسني ..شنوة ها الهدرة هذي..مازالت إىل اآلن... حتى أن 
ينوح كيفهم ويندب  ..وىل  االثار هناك  يزور  باش  أنو  لكربالء عىل  داود مىش  البشري  الطبيب  صديقي هاك 
وقايل خري ميل يقتلوني ...ودماء عىل ثيابهم كانو سيدنا عيل مات البارح ... سيدنا عيل وسيدنا الحسني ماتوا 
عندهم قرون وأحنا مازلنا متخاصمني عليهم..." ثم توجه للعقيد ضاحكا ضحكته الساخرة املتقطعة وقال: 

"نحي الخصومة هذي ..تكون عملت خطوة كبرية نحو وحدة بلداننا".

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

ياسمين بوعبيد في مسلسل " 
دكة العبيد"

يف  بوعبيد  ياسمني  تشارك 
حاليا  تصويره  يتم  مسلسل 

بعنوان "دكة العبيد".
هذا املسلسل العربي الضخم 
الوسالتي  لسعد  إخراجه  يتوىل 
مشاري  هبة  أحداثه  وكتبت 
ياسمني  فيه  وتجسد  حمادة 
دورا مختلفا وشخصية  بوعبيد 

أجنبية.
من  متكّونة  سلسلة  عن  عبارة  هو  العمل  هذا 

جزأين، يتضّمن كّل جزء عرشين حلقة.  
بأماكن  العرشين  القرن  بداية  يف  أحداثه  وتدور 
مختلفة كالهند وإفريقيا وأوروبا الرشقية والجزيرة 

العربية. 
ورّصح مخرج العمل لسعد الوسالتي أّن املسلسل 
يف  تصويره  سيتّم  وأنه  عاملية،  بمواصفات  سيكون 
عّدة بلدان، وسيكون له بالغ األثر باعتبار استهدافه 
فئة جماهريية كبرية وخوضه يف موضوع “حّساس”.

استوديو”  لـ”امبيس  عربي  إنتاج  من  والعمل 
تقنيني  العمل  فريق  ويضّم  “شاهد”.  ومنّصة 
وياسمني  املوسيقى،  يف  عرجون  كسليم  تونسيني، 
التي سيكون دورها مختلفا عن  التمثيل،  بوعبيد يف 

األعمال التي قّدمتها سابقا.
أخرج  تونيس  مخرج  هو  الوسالتي،  واألسعد 
سابقا مسلسيل “املايسرتو” و"حرقة1" و"حرقة2". 

تونسية  ممثلة  هي  بوعبيد  ياسمني  أن  يذكر 
روما  دي  جينزانو  يف   ،1994 عام  ولدت  ايطالية 
ثم  روما  دي  جينزانو  يف  التمثيل  درست  بإيطاليا، 
عام  "خسوف"  فيلم  يف  وظهرت  تونس  اىل  انتقلت 
"والد  ومسلسل   "  460 "القضية:  ومسلسل   2016

الغول".

"حتى ال يطير الدكان" عنوان 
المسرحية  الجديدة لدرة زروق

ٱخر  يف  زروق  درة  كشفت 
استعدادها  عن  لها  ترصيح 
من  جديدة  مرسحية  لتقديم 
وذلك  طعيمة،  أمري  تأليف 
فيلمها  عرض  مع  تزامنا 

"جدران".
يذكر أن درة وصناع العمل 
يطري  ال  "حتى  عىل  استقروا 
للمرسحية،  كعنوان  الدكان،" 

حيث يستعدون للربوفات يف الفرتة املقبلة، والتعاقد 
املرسحية،  يف  مشاركتهم  املقرر  األبطال  بقية  مع 

التى لم يُحدد موعد عرضها بعد.
فيلم  لدرة  مؤخرا  ُعرض  أخرى،  ناحية  ومن 
العمل  وينتمي   ،WaTch IT منصة   عىل  "جدران"، 
لنوعية أعمال الرعب، وشاركها يف البطولة: نيكوال 
معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، 
صالح،  يارس  قصة  والعمل  النجوم،  من  وغريهم 
وإخراج  الدهان،  وأحمد  هيثم  وحوار  سيناريو 

محمد بركة.

فّن وفّنانونفّن وفّنانون
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بلغه  الذي  املستوى  بمشاهدة  النفس  يمنّي  كان  هنا  الكّل   
الكروية  البطالة  أملتها  إجبارية  راحة  بعد  التونيس  املنتخب 
يحصل  لم  هذا  ولكن  التصفيات  مراحل  نهاية  عقب  للمنتخبات 
التوقعات.  كل  عكس  العناوين  وسارت  االنتظارات  كّل  وخابت 
فاملصافحة الودية األوىل للمنتخب يف جولته الودية لم تكن لألسف 
يف  أخرى  مّرة  نفسه  وجد  التونيس  والجمهور  تلفزيا  منقولة 
عىل  لكنها  ولوجيستية  تقنية  ظاهرها  يف  بدت  ألسباب  التسّلل 
األمر فصال جديدا من فصول معركة  يبدو تخفي يف حقيقة  ما 
كرس العظام بني الجامعة التونسية لكرة القدم ومؤّسسة التلفزة 

التونسية.
ونعني  الطرفني  بني  املتجدد  الخالف  مآالت  يف  الخوض  قبل 
جامعة الكرة والتلفزة التونسية ودون النبش أكثر يف أصل وجذور 
املعركة القانونية القائمة بينهما منذ فرتة ليست بالقصرية ال بّد 
من التأكيد أّوال عىل أن مسلسل الخالف الدائر حاليا حول حقوق 
صادمة  سابقة  األمر  حقيقة  يف  يعد  لم  تونس  يف  التلفزي  البّث 
من  أكثر  تكّرر  فاألمر  عليه.  يقاس  وال  يحفظ  شاذا  استثناء  أو 
مّرة وتفّرع عىل أكثر من واجهة وبالتايل فإّن كل محاوالت الدفع 
بالقضيّة اىل مربّع الصدمة والدهشة أو حتى السخرية لن تؤتي 
ثمارها ولن تنزع عن هذا الطرف أو ذاك جانبا كبريا من املسؤولية 
ولن تمحو كذلك عن أصابع املتسببني يف هذه "الفضيحة" بصمات 

الخطيئة مهما حاول البعض التنّصل من "الجريمة".
رفع  قبل  رسيعا  ونعدها  األيّام  نطوي  ونحن  اآلن  يهّم  ما 
الستار عن مونديال العرب الذي ننتظره جميعا هو كيف سينتهي 
بالداخل  ولسمعتها  تونس  لصورة  امليسء  القانوني  النزاع  هذا 
السهم من هنا وهناك  املنطلقة برسعة  والخارج. فالترصيحات 
الساعات  خالل  األحداث  واجهة  اىل  عادت  التي  البالغات  وحرب 
وتؤّكد  جديد  من  لتتّسع  عادت  الخالف  رقعة  بأّن  تفيد  األخرية 
املوسم  سيناريو  تكرار  وشك  عىل  أننا  للشّك  مجاال  يدع  ال  بما 
ألوانه وانتماءاته  املايض عندما حرم الجمهور التونيس بمختلف 
تصفيات  من  الحاسمة  املرحلة  يف  منتخبه  مباريات  متابعة  من 

املونديال دون أن ننىس بطبيعة الحال انه بات مجربا عىل اقتحام 
الفضاء التلفزي الخاص ورشب كأس املتعة الرياضية فقط عرب 
قنوات الكأس القطرية بعد أن تخّلفت القناة الحكومية عن بّث 

مباريات البطولة التونسية.
 كنّا نّظن أن الرتّشح اىل نهائيات كأس العالم واستقبال رئيس 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  رئيس  سعيّد  قيس  الجمهورية 
وديع الجريء بقرص قرطاج بعد وصول زمالء يوسف املساكني 
اىل  األعداء  واالخوة  الفرقاء  سيُعيد  العربية  البطولة  نهائي  اىل 
الثنائي القائم  طاولة الحوار وسيُزيح عن صدورنا غّمة الرصاع 
بني الجريء من جهة والقائمة بأعمال التلفزة التونسية من جهة 
ثانية ولكن خاب ظننا وثبت أن كّل الظّن إثم. فاملواقف املتصّلبة 
آخر  يف  تلوح  انفراج  بوادر  وال  نفسها  تكون  تكاد  واملتشنّجة 
ولسياساته  وملبادئه  لقناعاته  كعادته  ويفّ  الجريء  وديع  النفق. 
وهو يعتقد أن يف اعتداله بعض اليشء انكسار لهيبته ولصورته 
ولسمعته يف حني يبدو أن القائمة بأعمال التلفزة تنصاع إلمالءات 
األقل  عىل  أو  الوطنية  باملصلحة  لها  عالقة  ال  فوقية  وتعليمات 

باملصلحة الرياضية.
التلفزة  مؤسسة  طرف  من  كبري  تقصري  بوجود  واالعرتاف 
التونسية أمر ال يختلف فيه عاقالن. فاإلرادة السياسية القادمة 
من داخل اإلدارة هناك تعمل جاهدة عىل حرش الجامعة يف مربّع 
الغضب الجماهريي عىل أمل تحميل الجريء مسؤولية ما يحدث 
الجامعة  بمقاطعة  التمّسك  ويف  الجماهري.  حّق  يف  تقصري  من 
ومقاطعة كل أنشطتها وكل ما له عالقة بالجريء وبـ"جماعته" 
اإلصالح  سياق  خارج  أنه  عىل  الرجل  إلظهار  متجّددة  محاولة 
الذي حّدده مسار 25 جويلية...ولكن كّل هذه املحاوالت لم تنجح 
فالرجل  جماهرييا.  إدانته  يف  أيضا  وال  الجريء  عزل  يف  نسبيا 
اعرتضته  التي  والقانونية  الرياضية  املطبات  كل  تجاوز  يف  نجح 
عىل األقّل اىل حد اآلن. كما انه نجا من كماّشة املالحقة الشعبية 
التي انطلقت بعد التغيري السيايس األخري إضافة اىل أنه استطاع 
كذلك تأجيل جلسات املحاسبة واملساءلة اىل ما بعد املونديال وهو 

التاريخ الذي يتوّقع البعض أن يكون موعد الحكم األخري والنهائي 
عىل ملّف الجريء قانونيا وحتى أخالقيا. 

قد يكون هذا التصّور هو جوهر وأصل الخالف القائم حاليا 
ولكن ودون الخوض يف بعض الجزئيات األخالقية والسياسية التي 
تحيط بامللّف وتحارصه من كل جانب كشفت مباراة جزر القمر 
التونسيني  ذاكرة  عن  ومخفية  مغيّبة  كانت  أخرى  حقيقة  عن 
وتتعّلق أساسا بمهنية جامعة كرة القدم وبحرفيتها وباحرتافيتها 
يف التعامل مع مثل هذه امللّفات التي تعكس يف جانب كبري منها 
الجامعة  ألّن  الكالم  هذا  نقول  بالخارج.  ومكانتها  البالد  سمعة 
التونسية لكرة القدم وخاصة رئيسها وديع الجريء الذي عّودنا 
عىل االهتمام بكل التفاصيل والجزئيات بما يف ذلك البسيطة منها 
أهمل أو ربّما غفل عن أهّمها وأثقلها هذه املّرة حيث قّدم صورة 
التي تعرف جيّدا كيف تلتقط أحىل  تليق باملنتخب وال بتونس  ال 
القمر  القمر... ولكن ما حدث يف مباراة جزر  الصور تحت ضوء 
كأس  لنهائيات  املرتشح  التونيس  فاملنتخب  يغتفر.  ال  املّرة  هذه 
العالم والذي يعترب من العناوين املهمة يف كرة القدم وتحتفظ له 
الذاكرة العربية واالفريقية بأّول انتصار يف نهائيات كأس العالم 
ال يمكن أن يخوض مباراة دولية وديّة يف ملعب تدريبات وال أن 

يكون ظهوره املونديايل عىل شاكلة الهواة.
أكثر  العمل  وبـ"جماعته"  وبجامعته  بالجريء  حريّا  كان   
عىل تقديم صورة ناصعة ومرّشفة ومحرتفة تليق باسم املنتخب 
بمنتخب  يليق  محرتم  ملعب  توفري  عليه  لزاما  كان  التونيس... 
محرتم وكذلك تأمني نقل املباراة تلفزيا احرتاما للجماهري الكبرية 
لهذا املنتخب الذي هو يف الحقيقة ملك الشعب وليس عقارا تابعا 
التقصري  كان  ومهما  الجامعة  تربيرات  كانت  مهما  أحد.  ألّي 
التاريخ والذاكرة  التونسية فإن  الوطنية  التلفزة  كبريا من طرف 
الرياضية لن تنىس ولن تغفر أنه يف عهد الجريء وعواطف الدايل 
الجماهري  وعادت  التلفزية  الرياضية  الصورة  ماتت  صغروني 
التونسية اىل عهد األثري والقنوات اإلذاعية هناك حيث كان الزمان 

بال ألوان وكانت الكرة التونسية تبحث عن أّول عنوان.

العربي الوسالتي
 جدل كبير واستياء أكبر رافقا الجولة التحضيرية للمنتخب التونسي لكرة القدم الذي يستعد لوضع آخر اللمسات قبل الصافرة الرسمية النطالق نهائيات 
مونديال قطر 2022. الترّقب كان كبيرا للوقوف أكثر على جاهزية نسور قرطاج في وديّة جزر القمر ساعات قليلة قبل االمتحان الصعب والتاريخي أمام عمالق 
اللعبة وأحد كبار القوم في عالم الساحرة المستديرة منتخب البرازيل المدّجج بكتيبة ذهبية من نجوم الصّف األّول في بروفة وديّة ثانية ستكون حتما مليئة 

باستنتاجات وقرارات فنية وتكتيكية مغايرة.

على هامش وديّة 
تونس وجزر القمر...

ليلة غاب ليلة غاب 
فيها البّث فيها البّث 

التلفزي التلفزي 
واحتجب واحتجب 

القمرالقمر
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بالعاصمة  األمراء  حديقة  ملعب  اىل  الليلة  األنظار  تتّجه 
الفرنسية باريس الذي يحتضن اللقاء املرتقب بني املنتخب التونيس 
ونظريه الربازييل يف مصافحة وديّة تاريخية قياسا بسمعة وعراقة 

منتخب السامبا راقص الكرة الجميلة األّول يف العالم.
كأس  لنهائيات  املنتخبني  تحضريات  إطار  يف  تندرج  املباراة 
العالم قطر 2022 ولكنها بالتوازي مع ذلك تشّكل حدثا فارقا يف 
تاريخ كرة القدم التونسية التي عادة ما تحتفظ بذكريات رائعة 

وجميلة كلما واجهت كبار القوم.
بني  اللقاءات  تاريخ  يف  والثانية  املثرية  املواجهة  هذه  وتعترب 
املنتخبني بعد مصافحة أوىل جمعتهما بتونس سنة 1973 فرصة 
كتيبة  يف  بالتواجد  جدارتهم  لتأكيد  لالعبني 

النسور كما انها فرصة كذلك لإلطار الفنّي الختبار مداركه الفنية 
يف حرضة الكبار.

يف هذا السياق من املنتظر أن تشهد تشكيلة املنتخب التونيس 
األسماء  التغيريات عىل مستوى  الليلة بعض  مباراة  األساسية يف 
مقارنة بتلك التي خاضت مباراة جزر القمر. حيث تشري األخبار 
يتجه  القادري  جالل  الوطني  الناخب  ان  اىل  فرنسا  من  القادمة 
إلدخال 3 أو 4 تعديالت عىل مستوى التشكيلة االساسية اىل أنه قد 

يدخل املواجهة بالتشكيلة التالية:
 أيمن دحمان - رامي كعيب  - عيل معلول - منترص الطالبي 
- ديالن برون - محمد دراغر - عيىس العيدوني - فرجاني سايس 
- إلياس السخريي - أنيس بن سليمان - وهبي الخزري - سيف 

الجزيري. 
بوكات  رودي  بقيادة  فرنيس  تحكيم  طاقم  املباراة  وسيدير   
حني  يف  درويت،  وأورليون  ديبارت،  غويوم  من  كل  ويساعده 
سيكون حكيم بلحاج سالم حكًما رابًعا. وتنطلق املواجهة يف تمام 
الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت تونس وستتوىل قناة بني 
اىل  التعليق  مهمة  وستسند  املباراة  نقل  بريميوم1  سبورت  اين 

عصام الشوايل.
كما ستتوىل العديد من القنوات العاملية واألوروبية نقل املباراة 
و  الرصبية،   arena spOrT 3 و  الكرواتية،   arena spOrT 2 مثل 
 superspOrT الربتغالية، و spOrT TV6 التشيكية، و nOVa spOrT 1

1 األلبانية.

اىل  البنزرتي  فوزي  التونسيني  املدربني  عميد  اليوم  يتحّول 
الجزائر للرشوع يف خوض تجربته التدريبية االحرتافية الجديدة 

عىل رأس فريق مولودية الجزائر.
االعالن عن الصفقة تّم ليلة األحد املايض واالتمام الرسمي 
للصفقة سيكون فور وصول املدّرب التونيس اىل االرايض 
الجزائرية. وكانت ادارة مولودية الجزائر قد أعلنت 
أن املدرب التونيس فوزي البنزرتي سيرشف عىل 
تدريب الفريق األول لكرة القدم خلفا للمدّرب 

الفرنيس- البوسني فاروق حزيبغيتش.
ارتباطه  فّك  الذي  البنزرتي  ووّقع 
بالرتايض مع الرجاء البيضاوي املغربي 
قابل  واحد  لعام  يمتد  عقد  عىل 
للتجديد. وحسب مصدر موثوق فيه 
البنزرتي جراية شهرية  سيتقاىض 
بـ25 ألف أورو وسريافقه كالعادة 
مساعده  الجديدة  رحلته  يف 
وساعده االيمن عماد بن يونس. 
أن  الغريبة  املفارقات  ومن 
املدّرب  مكان  حّل  البنزرتي 
التونيس املنذر الكبري الذي كان 
مولدية  لفريق  األّول  الخيار 
الجزائر قبل ان يعدل عن اتفاقه 
مع الفريق الجزائري بعد وصول 

عرض الرجاء الذي اتصل به مبارشة بعد انفصاله عن البنزرتي.  
نبقى مع فوزي البنزرتي لنؤّكد ما أتينا عليه يف العدد املايض حينما أرشنا اىل أن األخري 
أّن شيخ املدربني  البعض عىل  النادي االفريقي رغم تأكيدات  سيثبّت مارشان عىل رأس 
التطورات  أن  اىل  للنادي االفريقي. وقد كنا أرشنا  الجديد  املدّرب  التونسيني سيكون هو 
داخل النادي االفريقي كانت متسارعة واىل أن األخبار تباينت بني التوقع والتأكيد حيث 
قرّرت  العلمي  يوسف  برئاسة  االفريقي  النادي  هيئة  أن  مؤكدة  شبه  مصادر  كشفت 
التّخيل عن خدمات املدرب الفرنيس برتران مارشان وهو الخرب الذي تم تناقله وتداوله 
الحديث  بدأ  الساحيل. وقد  النجم  أمام  الوديّة  املصافحة  بشكل كبري مبارشة بعد نهاية 
عن اسم الخليفة املرتقب حيث ذهب البعض للتأكيد عىل أن ابن النادي سعيد السايبي 
وجود  عن  اآلخر  البعض  تحّدث  حني  يف  الجديد  باب  لفريق  الجديد  املدّرب  هو  سيكون 
مفاوضات مع مدّرب األوملبي الباجي محمد الكوكي قبل ان يذهب البعض لتأكيد اقرتاب 
وصول فوزي البنزرتي الذي بدا هو اآلخر راغبا يف العودة اىل تونس . ولكن لم يكتب لهذه 
الرغبة ان تتحقق إذ أن وكيل أعماله الذي هو يف الحقيقة ابنه أيمن البنزرتي لم يتحمس 
لعرض االفريقي الذي لم يرتق ماديا اىل العروض األخرى املوجودة عىل الطاولة كما أن 
البنزرتي "جونيور" الذي بات مكلفا بجمع أموال والده أرّس لبعض مقربيه بأنه ال يثق يف 

هيئة العلمي وال يريد جّر
والده اىل أروقة لجنة النزاعات للحصول عىل مستحقاته يف صورة حدوث إشكال مع 
هيئة االفريقي. كما ان تواضع الرصيد البرشي لالفريقي جعل االبن ينصح والده بتفادي 
والرجاء  بنغازي  أهيل  مع  االخريتني  تجربتيه  ان  خاصة  جديد  ريايض  اخفاق  حصول 
البيضاوي تصنّفان يف خانة الفشل. هذه االعتبارات جعلت البنزرتي يحّول وجهته نحو 
أن  خاصة  مارشان  برتران  تثبيت  عىل  العلمي  يوسف  هيئة  وأجربت  الجزائري  الدوري 

سباق البطولة املحلية ينطلق بعد أيام قليلة من اآلن.

تأكيد ومتابعة

تونس ترقص الليلة عىل إيقاع السامبا
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