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افتتاحية

أسبوعية مستق ّلة تحترم القارئ

نداء وطني لمصارحة الشعب
بحقيقة الميزانية والعجز التجاري
والمفاوضات مع الصندوق
ووكالة التصرف في المديونية

بقلم  :جمال الدين العويديدي -
جنات بن عبد هللا  -أحمد بن مصطفى

العدد  - 329من الثالثاء  4إلى االثنين  10أكتوبر  - 2022الموقع االلكتروني  -www.acharaa.comالبريد االلكتروني maghrebstreet@gmail.com :

"أبناء مرشوع البناء القاعدي"
من هم ومن سيمثلهم يف انتخابات  17ديسمرب؟
أحمد شفطر يترشح وعيونه على رئاسة البرلمان

عصابات ومافيات الغابات
تك ّبد الدولة خسائر بـ ٪ 15
من الناتج الداخيل اخلام
المف ّكر يوسف الصديق لـ"الشارع المغاربي" :

نعيش في "الالمرحلة"
وحكم سع ّيد سيأخذنا إلى الكارثة!

maghrebstreet@gmail.com
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حول استقبال مجموعة السبعة
والبنك األوروبي لألعمار والتنمية :

نداء وطني ملصارحة الشعب بحقيقة امليزانية والعجز التجاري
واملفاوضات مع الصندوق ووكالة الترصف يف املديونية
شهد األسبوع الفارط تح ّركا مُ كثّفا ُملمثّيل
خمسة بلدان تابعة ملجموعة السبع دول
الغربية حيث تداول يوم الخميس  29سبتمرب
 2022سفراء اململكة املتحدة واليابان وأملانيا
وفرنسا عىل قرص الحكومة بالقصبة اختُتمت
بزيارة سفري االتحاد األوروبي وتلته مبارشة
زيارة أعضاء مجلس إدارة البنك األوروبي
تتقدّمه
إلعادة األعمار والتنمية ()BERD
سارة فاونتن سميث Sarah Fountain Smith
كندية الجنسية بصفتها عضو مجلس اإلدارة
مكلفة بمتابعة ملفات كال من كندا واملغرب
واألردن وتونس وبحضور مديرة مكتب  -تونس
السيدة نوديرا مانسريوفا .Nodira Mansurova
وقد ترأست رئيسة الحكومة اجتماعا مع ممثيل
مجلس إدارة البنك بحضور عدة وزراء من الجانب
التونيس ترتأسهم وزير املالية ووزير االقتصاد
والتخطيط.
قمة «دوفيل»ّ 2011
وسعت تدخل
البنك األوروبي إلعادة األعمار والتنمية
من أوروبا الشرقية إلى جنوب وشرق
المتوسط
قبل الخوض يف صلب املوضوع من املهم جدا
تقديم ملحة حول البنك األوروبي إلعادة األعمار
والتنمية .حيث «تم التوقيع عىل تأسيس هذا
البنك بتاريخ  29ماي سنة  1990بمبادرة من
فرنسا بهدف تعزيزانتقال دول االتحاد السوفياتي
السابق إىل اقتصاد السوق من خالل تعزيز املبادرة
الخاصة» بمعنى واضح السعي إىل خصخصة
القطاع العمومي املوروث عن الحقبة السابقة
وضم هذه البلدان تدريجيا داخل بلدان التحاد
األوروبي .وهو ما جرى بالفعل .وقد حدد الفصل
األول من القانون األسايس للبنك جغرافيا منطقة
تدخالته داخل بلدان وسط ورشق أوروبا.
غري أنه يف بداية سنة 2011ويف عالقة باندالع
الثورات داخل البلدان العربية جنوب البحر
املتوسط وبمبادرة من فرنسا التي ترأست قمة
الثمانية يف «دوفيل» يف شهر ماي  ،2011تم اتخاذ
قرار توسيع منطقة تدخل البنك مع ترسيع التنفيذ
ليشمل البلدان العربية باعتباره قرارا أساسيا ملا
سمي تجسيم «رشاكة دوفيل».
وقد تم تحديد خطوات تدخل البنك عىل مستوى
ثالث مراحل وهي:
 التدخل األول يتم من خالل اتفاقيات التعاونا ُملموّلة من الصناديق الثُنائيّة ،تُر ّ
كز عىل املساعدة

جمال الدين العويديدي جنات بن عبد هللا
مختص في االقتصاد مختصة في االقتصاد
والتجارة الخارجية
والتنمية

أحمد بن مصطفى
دبلوماسي /وسفير
سابق

الفنية وتهدف إىل التمهيد إىل انتصاب البنك يف البلد
املعني .وهو ما تحقق يف تونس سنة 2012
 التدخل االستباقي ولكنه جزئي من خالل«الصناديق الخاصة» والتي تكون إجراءات
تنفيذها أرسع وأبسط.
 وأخريا التدخل الكامل والشامل للبنك مبارشة.هو ما جرى منذ سنة  2013حيث انتصب يف
تونس.
من هي السيدة رينو باسو Renaud-Basso
التي تترأس حاليا البنك األوروبي إلعادة
األعمار والتنمية؟
حتى تكتمل الصورة يجب التذكري أن هذا البنك
األوروبي ترتأسه اليوم ومنذ سنة  2020السيدة
رينو باسو  .Renaud-Bassoوهي بصفتها املديرة
العامة للخزينة العمومية سابقا ،أرشفت عىل
تطوير السياسات االقتصادية لفرنسا ،وال سيما
فيما يتعلق بالشؤون املالية األوروبية والدولية
والتجارة والتنظيم املايل وإدارة الديون.
و بتلك الصفة شغلت ً
أيضا منصب نائب رئيس
اللجنة االقتصادية واملالية األوروبية لالتحاد
األوروبي ،ونائبة مجموعة السبع ومجموعة
ظا أو محاف ً
العرشين ،وكانت محاف ً
ظا مناوبًا
يمثل فرنسا يف البنك الدويل ،ويف البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية ويف بنك التنمية األفريقي
وهي ً
أيضا رئيسة نادي باريس ...املرأة املناسبة يف
املكان املناسب؟
السفير الفرنسي صرح يوم  11ماي 2022
أن «تونس وفرنسا ستطلقان قريب ًا عملية
إنشاء «خزينة تونس» »Tunisie Trésor
وإنشاء «وكالة التصرف في المديونية»
«َ »Agence de Gestion de la Dette
رصح السفري الفرنيس بتونس « أندري باران

 « André Parantيوم  11ماي  2022اثر
انعقاد ندوة من طرف جمعية التونسيني
خريجي املدارس العليا (الفرنسية)
« « ATUGEحول سبل تنمية العالقات
االقتصادية التونسية الفرنسية» أن
«عملية إنشاء وكالة الترصف يف الدين
والترصف يف الخزينة العمومية قد
تنطلق خاصة بعد ما أعطت وزارة املالية
موافقتها».

للتذكري فإنه تم اإلعالن عىل مرشوع
إنشاء الوكالتني يف سنة  2021أثناء حكومة
هشام املشييش التي رصحت وفقا لوثيقة لها
أن «الوكالة سوف تُم ّ
كن من الترصف الفاعل
للخزينة وللدين العمومي للدولة التونسية،
بما يخدم مصالح دافعي الرضائب وبشفافية
كاملة» .مما يدل عىل أن هذه الحكومة هي سليلة
ما سبقها وهي تُنفذ مبدأ استمرارية الدولة عندما
يتعلق األمر مع األسف بتنفيذ مرشوع اإلجهاض
عىل مُ قدّرات البالد .حيث نتذكر زيارة إيمانويل
موالن  Emanuel Moulinاملدير الحايل للخزينة
العمومية الفرنسية التي أثارت جدال وتوجسا لدى
الشعب التونيس بتاريخ  21جانفي  2022بدعوة
من السلطات التونسية حول موضوع املساندة
الفرنسية لإلصالحات التي تعتزم تونس القيام
بها يف إطار املفاوضات مع صندوق النقد الدويل.
وهي يف الحقيقة إصالحات تمليها بلدان االتحاد
األوروبي.
كما نالحظ هناك تعتيم كامل يحوم حول
موضوع إنشاء هذه الوكالة الذي إن دل عىل يشء
أيضا فهو يدل عىل أن البلد غرق يف ديون خارجية
أصبحت غري قابلة للتسديد «»dette insoutenable
خاصة وأن االقتصاد الوطني أصبح يف حالة ركود
شبه تام منذ اثني عرش سنة حيث معدل نسبة
النمو لم تتعدى  1,7 %بني سنة  2011وسنة
 2019عالوة عىل الدخول يف حالة انكماش ( %
 ) - 9يف سنة  2020اثر اندالع جائحة كوفيد.-19
التوريد المكثف والفوضوي أغرق البالد
إلى اليوم في مديونية كارثية وعطل
تماما المسيرة التنموية في خلق الثروة
والتشغيل
التوريد املكثف أغرق البالد يف مديونية غري
مسبوقة نتيجة انخراط تونس يف رشاكة غري
متكافئة مع االتحاد األوروبي ونتيجة ضغط هذا
األخري بعدم تفعيل آليات الحماية التي خولها كال
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من صندوق النقد الدويل واملنظمة العاملية للتجارة
والفصل  35من اتفاق الرشاكة مع االتحاد
األوروبي يف حالة وجود عجز يف ميزان الدفوعات
الذي يسهر عىل إعداده البنك املركزي تحت مراقبة
صندوق النقد الدويل.
كما ضغط لوبي االتحاد األوروبي ا ُملتكوّن
من فرنسا وإيطاليا وأملانيا ملنع تطبيق النرشية
السادسة لدليل ميزان الدفوعات يف تونس والذي
صادقت عليه تونس مثل سائر دول العالم منذ
 2008وتم تطبيقه رسميا منذ  .2010غري أنه إىل
اليوم لم يطبق يف تونس.
تطبيق النرشية السادسة التي طالبت بعدم
احتساب املبادالت التجارية يف إطار املناولة
للرشكات غري املقيمة واملصدرة كليا ألنها ال
تسرتجع مداخيل التصدير إىل بلد املناولة عىل
أساس أن ملكيتها لم يتم تحويلها إىل مؤسسة
مقيمة يف تونس كان من شأنه أن يكشف عدم
جدية بل أسطورة بل وأكذوبة حتى التصدير
إىل أوروبا .غري أن دكتاتورية اللوبي األوروبي
التي ستترضر من هذا الكشف ضغطت عىل
كل األطراف الحاكمة بما فيها اإلدارة العميقة
للتسرت عىل الوضع .إىل درجة أن أصبح بعض
املسؤولني السياسيني حتى عىل مستوى الوزراء
وكذلك وسائل اإلعالم املنحازة للوبيات الداخلية
واألوروبية تسوق يف أسطورة الفائض التجاري
لصالح تونس مع فرنسا وأملانيا وإيطاليا تنكيال
يف البالد ويف أمنه االقتصادي القومي.
وقد لعب البنك املركزي التونيس دور التغطية
عىل هذا الوضع بطريقة يعاقب عليها القانون
لجسامة الرضر الذي يجري يف البالد سياسيا
واقتصاديا وماليا وخاصة اجتماعيا والحال
أن الهجرة الرسية استفحلت من شدة اليأس
واإلحباط يف الحصول عىل العمل يف الوطن.
كما أن مسؤولية صندوق النقد الدويل جسيمة
يف هذا املوضوع حيث يعلم أن تونس ال تطبق

النرشية السادسة ويترس عىل هذا الخلل .وقد
سبق ان طالبنا ممثيل الصندوق الذين وعدوا
بطرح املوضوع عىل السلط التونسية بدون رد إىل
اليوم؟
يف هذا السياق نالحظ أيضا الضغوط التي
تمارسها وكاالت الرتقيم السيادي مثلما نرشته
مؤخرا وكالة موديز يف توقيت مدروس لرتكيع
الحكومة والشعب.
كما تم نرش خرب عن طريق ديوان العمال
بالخارج مفاده أن بعض الدول األوروبية تنوي
منع تحويالت العمال بالخارج بالنظر إىل االزمة
التي تعيشها هذه البلدان .غري أن توقيت ترسيب
هذا الخرب من طرف هيكل حكومي ملفت
لالستغراب وهو يف الحقيقة يؤرش إىل أن مصادر
العملة األجنبية ستنضب تماما إذا ما لم توافق
الحكومة عىل التوقيع مع صندوق النقد الدويل.
بدو جليا أنها عمليات ترويع وتفزيع خاصة
أن الطرف األوروبي يعاني حاليا من ازمة داخلية
هيكلية حادة لذلك أصبح يسارع لإلجهاض عىل
الفريسة التونسية ليقدمها بديال خاصة عىل
مستوى أزمة الطاقة والتغذية التي يواجها مع
روسيا.
حسب اإلحصائيات الرسمية للمعهد الوطني
لإلحصاء مجموع العجز التجاري يف النظام العام
ا ُملعتمد عامليا بلغ  275مليار دينار بني سنة 2011
وشهر جوان  2022أي عىل مدى  12سنة تقريبا
مقابل مجموع عجز يف نفس النظام ويف نفس
املدة السابقة بني سنة  1999وسنة  2010يف
حدود  91مليار دينار فقط .حيث تضاعف العجز
ثالث مرات وبفارق نسبة نمو الذي كان بمعدل
 %4,4يف املدة السابقة مقابل نسبة نمو سلبية
حاليا.
إذا ما علمنا أنه ما ال يقل عن  %10من هذا
املبلغ مُ هرب للخارج أي ما يعادل تقريبا  30مليار
دينار بني سنة  2011و 2022حسب املقاربة التي

نرشها معهد الدراسات السياسية واالقتصادية
( )PERIالتابع لجامعة مسسوستش االمريكية
حول ظاهرة الرتفيع يف فواتري التوريد والتقليص
يف فواتري التصدير خاصة يف وضع عملة محلية
سائرة نحو االنهيار ووضع سيايس مضطرب
نتفهم عمق األزمة التي تتخبط فيها البالد اليوم.
وبناء عىل كل ما سبق نطالب الحكومة :
 برضورة مصارحة الشعب والكشف عنحقيقة االزمة املالية واالقتصادية التي تعانيها
البالد
 بعدم اإلقدام عىل تكليف الطرف الفرنيسبوكالة الترصف يف الخزينة ويف املديونية وتكليف
لجنة وطنية بكفاءات وطنية
 برضورة اإلقرار بأن املديونية الخارجيةأصبحت غري قابلة للتسديد مما يستوجب فتح
ملف الرشاكة مع االتحاد األوروبي ورضورة
ترشيد التوريد ورفع املعاليم الديوانية عىل كل
البضائع املستوردة من كل البلدان حتى تتمكن
الخزينة العمومية من اسرتجاع موارد هامة
كانت تستعملها يف بداية االستقالل لبناء االقتصاد
الوطني.
 بسحب قانون البنك املركزي لسنة 2016وتكليف هذه املؤسسة بدورها يف تمويل االستثمار
الداخيل يف البالد دفعا للتنمية الحقيقة يف خلق
الثروة الوطنية والتشغيل.
وتأكيدا عىل كل ما تم تقديمه من معلومات
وأرقام يف هذا النداء نطالب من كل طرف معني أن
يرد عىل هذه املعلومات بالحجة والبيان.

التحرير :

مستشارو التحرير :

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

صالح مصباح  -المنصف السليطي  -مسعود رمضاني
 أنس الشابي  -أسعد جمعة  -كريم الميساوي -السيدة السالمية  -عامر الجريدي
الملحق الثقافي :

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

ّ
الفالح  -عواطف البلدي
منير
الفريق الثقافي :

مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :

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

ّ
كتاب افتتاحيات :

رئيس قسم الرياضة :

معز زيّود  -الحبيب القيزاني

الصادق بلعيد  -حمادي بن جاءبالله -
عز الدين سعيدان  -نائلة السليني  -ألفة يوسف -
خالد عبيد  -جمال الدين العويديدي  -رافع الطبيب
 رفيق بوجدارية  -أحمد بن مصطفى  -فوزي البدوي -نادر الحمامي  -نهلة عنان  -أنس الشابي

العربي الوسالتي
الشارع القضائي :

لطفي واجه
الريبورتاجات :

محمد الجاللي

منى المساكني  -صالح بوزيان  - -خالد النوري -
تميم أوالد سعد  -كريمة السعداوي -
شيماء الشيحي  -ياسين بيّوض
مراسل قار بأوروبا :

االستشارات التاريخية :

د.محمد لطفي الشايبي

جمال بن جميع
ّ
الفني :
المدير

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي

فيصل بن البشير

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء بن محمد
العنوان :

 45شارع آالن سافاري  1002 -تونس
الهاتف 36 063 034 :

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة i@beta.com.tn BETA:

maghrebstreet@gmail.com
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الحركة القضائية في جانفي ووزيرة
المالية على الخط ؟
يبدو أن اإلعالن عن الحركة السنوية القضائية سيتأجل
حتى شهر جانفي القادم .هذا ما يُتداول عىل االقل يف الكواليس
القضائية واكده لـ"الشارع املغاربي" مصدر موثوق به قال ان
االعالن عن الحركة يف القضاء املايل ونرشها يف االسبوع املنقيض
بالرائد الرسمي ال يعني ان حالة الرتقب انتهت بالنسبة لبقية
قطاعات القضاء خاصة العديل منها مربزا ان معطيات عديدة
متداولة حول اسباب التأخر "غري املسبوق" يف تاريخ السلطة
القضائية.
اهمها هذه املعطيات يتعلق  ،وفق نفس املصدر  ،بدخول
وزيرة املالية عىل الخط من خالل رفض الرتقيات االلية التي
اصبح يتمتع بها القضاة من رتبة لرتبة .الوزيرة عللت الرفض
باثرها املايل وبغياب السند القانوني العتمادها .واملعلوم انه منذ
سنة  2012اصبح املرور من رتبة اىل اخرى يتم عمليا باتمام
السنوات املوجبة (  10سنوات للمرور اىل رتبة ثانية و 6سنوات
للمرور من الثانية اىل الثالثة).
اضافة لرفض وزيرة املالية ،يبدو ان خالفات تدور حول
املسؤوليات القضائية التي تعرف شغورات منذ اشهر بعد ان
شملت قرارات العزل التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد
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عددا من اصحاب املسؤوليات الكربى خاصة يف دائرة تونس
الكربى.
وقد يكون التأجيل ملا بعد االنتخابات املقررة ليوم  17ديسمرب
القادم الحل االسلم بالنسبة للسلطة السياسية الحالية التي
ستحافظ يف نفس الوقت عىل رسدية "تطهري القضاء" من
خالل عدم الرتاجع عن قرارات العزل وهو تراجع كان سيفرضه
االحتكام اىل قرارات املحكمة االدارية التي ق ّررت ايقاف التنفيذ يف
 49قرار عزل من مجموع  57وتتجنب من جهة اخرى أي حرج
خارجي يف صورة صدور حركة ال يتم فيها ادراج القضاة الذين
تحصلوا عىل قرارات يف ايقاف التنفيذ.

انتقام؟

موظف بالرشكة الوطنية للسكك الحديدية اكد لـ "الشارع
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املغاربي" ان اإلدارة استبقت بت القضاء يف عدد من امللفات التي
تقدم بها املبلغان عصام الفيتاتي وأرشف بن عائشة بطردهما
من املؤسسة بتهمة عدم االلتزام بواجب التحفظ وافشاء
معطيات ادارية.
ّ
املصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال ان املبلغني
الحاصلني عىل قرار حماية من هيئة مكافحة الفساد ب ّلغا عن
اكثر من  40شبهة فساد بالرشكة مربزا ان من بينها ملفات عن
ترقيات غري قانونية وعن شهائد مزورة وتالعب بسن التقاعد
إضافة إىل تدليس معطيات يف ملفات ضحايا القطارات واصدار
شيكات بال رصيد.
املتحدث اعترب ان عملية طرد املبلغني تأتي يف اطار سياسة
ادارية جديدة قائمة عىل تكميم أي صوت ساع لكشف ما
يحدث من تجاوزات واخالالت يف ملفات قال انها ج ّرت مديرين
وموظفني اىل اروقة املحاكم الفتا اىل ان ما اسماها بـ "محاوالت
االنتقام من املبلغني" لن تثن زمالءهم عن التصدي الي انحراف
قانوني.
املوظف قال ايضا ان احد القضاة املكلفني بالنظر يف بعض
شبهات الفساد بالرشكة اكد له وقوفه عىل قرائن جدية تثبت
وجود عمليات تالعب بمصالحها واستيالءات عىل اموال عمومية
مشددا عىل ان القايض دعا عموم املبلغني اىل التنظم يف هيكل
جمعياتي البالغ اصواتهم ومواجهة ضغوط االدارة.

وفد تونس للمفاوضات األخرية مع صندوق النقد  :رحلة كل املخاطر

كريمة السعداوي

أ ّ
كد املتحدث باسم الحكومة نرص الدين النصيبي يوم
الجمعة املايض تحول وفد يضم كال من وزيرة املالية ووزير
االقتصاد ومحافظ البنك املركزي ووفد عن فريق االطارات
الذين اشتغلوا عىل برنامج االصالحات ،األسبوع القادم إىل
ّ
متوقعا
واشنطن للقاء ممثلني عن صندوق النقد الدويل
أن تكون هناك مستجدات حول االتفاق النهائي قبل موىف
شهر أكتوبر الجاري .وكشف أن فريق االطارات املتكون
من  400شخص بصدد عقد ورشات تحت إرشاف رئيسة
الحكومة لوضع اللمسات األخرية للربنامج االقتصادي
الذي سيقدم للصندوق.
ويأتي هذا التميش يف سياق اتسم بتعطل قنوات
الدبلوماسية االقتصادية والتعاون الدويل منذ مدة مما
حرم تونس من تعبئة تمويالت حيوية للميزانية وادى اىل
"اختيار" السلط التوجه نحو الحل السهل وغري املكلف
سياسيا يف تقديرها رغم ما يحف به من مخاطر جدية
اقتصادية واجتماعية باللجوء مجددا لصندوق النقد قصد
الحصول عىل قرض مرشوط هو الثالث من نوعه منذ سنة
 ،2013ال تعرف اىل االن قيمته ورشوط منحه بدقة.
ورغم اقتناع حكومة نجالء بودن بأن القرض الجديد
لصندوق النقد سيفتح أبواب التمويل الخارجي عىل
مرصاعيه وهو الذي لم يتجاوز حاصله الصايف مع نهاية
النصف األول من العام الحايل  3.2مليارات دينار ،فان
الغموض الذي يكتنف قيمة عجز امليزانية املرصح به
رسميا ( 417مليون دينار ،نهاية جوان) والذي كشفت
ّ
يعقد فعليا مرحلة التفاوض
عنه مؤخرا وكالة فيتش،
"التقني" االخرية للوفد الحكومي الذي يستعد للتوجه اىل
واشنطن لبحث مسألة تمويل صندوق النقد لعجز امليزانية
عىل أقساط من املرجح ان ترصف عىل ثالث سنوات مقابل
إقرار إجراءات تقشفية متنوعة.
ّ
ولكن ما لم يتمكن منه الـ  400موظف الذين جندتهم
الحكومة إلعداد برنامج "اإلصالحات" التقشفية هو تقييم
تداعيات اإلجراءات التقشفية والتي بدأت اثارها تظهر
بعد إقرار قانون املالية للعام الحايل حيث تم التخفيض
يف ميزانيات الصحة والشؤون االجتماعية والرتبية بـ 23
و 7و 5باملائة عىل التوايل مع غياب او باألحرى تغييب
مواد مدعومة عن السوق عىل غرار الزيت النباتي والسكر
والدقيق.
وتراهن السلط كثريا عىل قبول الفئات االجتماعية

صورة من مفاوضات الوفد التونيس مع ممثلني
عن صندوق النقد الدويل يف ماي 2021
الهشة باإلصالحات "التقشفية" كأمر واقع يع ّرض
مخالفيه اىل االتهام بالتواطؤ عىل افشال مسار الخالص
من العرشية السوداء وغريها من الشعارات الغارقة يف
الغوغائية .كما يش ّ
كل ضعف قدرة اتحاد الشغل امللحوظ
بشكل متواصل عىل التعبئة سيما بعد قبوله بزيادات يف
األجور وصفت بزيادات الحد األدنى و"التزامه" بعدم
املطالبة بتعديلها للسنوات الثالث القادمة مؤرشا جيدا
للسلطة بحكم غياب أي طرف اجتماعي قادر عىل معارضة
الربامج التي اتفقت عىل تمريرها مع صندوق النقد وهي
املرجّ حة لقلب مستوى عيش التونسيني رأسا عىل عقب.
ووفق وكالة رويرتز قال االمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل نور الدين الطبوبييوم امس االثنني إنه
لم يمض عىل أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع
الدعم أو إصالح املؤسسات العامة مضيفا ان االتحاد
يرفض بقوة كل الخيارات املؤملة وأنه سيكون يف الصفوف
االمامية مع الشعب يف الشارع ضدها .ويبدو بذلك ،حسب
الوكالة ،ترصيح الطبوبي كخطوة من شأنها تعقيد جهود

الحكومة يف املفاوضات مع صندوق النقد للحصول عىل
قرض إلنعاش املالية العمومية مقابل اصالحات غري
شعبية من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء وإصالح
املؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مايل كبري.
كما أكد األمني العام ان اتفاق الشهر املايض مع
الحكومة تع ّلق برفع االجور وأنه لم يتضمن اتفاقا عىل
رفع الدعم أو عىل اصالح املؤسسات العمومية مضيفا
"عندما تكون هناك خيارات مؤملة ..سنكون مع شعبنا يف
الصفوف االمامية للشارع".
ويبقى تقييم جهات سياسية واقتصادية عديدة يف
العالم لتطور األوضاع يف تونس اهم بكثري من الحصول
عىل قرض يبقى محدودا مقارنة بحاجات املالية العمومية
املتأزمة يف تونس ،حيث تُجمع وكاالت التصنيف اليوم عىل
أن مسألة سقوط تونس يف مرحلة التعثر هي مسألة وقت
ال غري ،يف ظل وضع يبدو انه من الصعب يف سياقه إنجاح
"إصالحات" تأخرت كثريا حتى ولو كانت مؤملة ومحفوفة
بشتى أصناف املخاطر.

maghrebstreet@gmail.com
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نهاية هدنة االحتجاجات االجتماعية:

وبعد؟...

بقلم  :مسعود الرمضاني
يف بداية نوفمرب  ،2019توجهت التنسيقية
الوطنية للحركات االجتماعية ،التي تضم عديد
املمثلني عن املنظمات والقطاعات والجهات،
برسالة اىل الرئيس الجديد ،قيس سعيد ،تذ ّ
كره
فيها باملطالب االقتصادية واالجتماعية النتفاضة
 ،2010-2011وتطالبه بتطبيق الفصل  12من
دستور  2014املتعلق بالعدالة االجتماعية
والتمييز اإليجابي للجهات الداخلية وتذكره،
بصفته رئيس مجلس األمن القومي ،بأن السلم
االجتماعي يظل رهني احرتام السلطة الحقوق
االقتصادية واالجتماعية التي طالب بها الشعب
التونيس وشبابه العاطل وجهاته املفقرة والتي
وثّقها الدستور انذاك ...ويف شهر ماي ،2022
أي بعد مرور حوايل  10أشهر عىل إجراءات قيس
سعيد االستثنائية ،أعلنت التنسيقية خالل وقفة
احتجاجية "نهاية فرتة الهدنة" ،معربة عن خيبة
املها يف السلطة ويف تعاطيها مع قضاياها.
وطبعا ال تمثل التنسيقية كل الحركات
االجتماعية وال كل االحتجاجات التي تربز هنا
وهناك نتيجة لضغط الفقر والفاقة وفقدان األمل
يف املستقبل ،وهي مشاعر إحباط تغذيها السلطة
باستفزازها أحيانا عرب انتهاك الحق يف االحتجاج
وبسوء تقدير الضغط االجتماعي وجهلها بحجم
املعاناة احيانا اخرى ،لكنها عيّنة مهمة لشباب
وكهول ع ّلق جُ ّلهم ،آماال كبرية عىل صفحة
جديدة من الحكم ،يتحدث قائدها باسم الشعب
ويستحرض باستمرار معاناته عرب خطبه ويسعى
إىل تحقيق إرادته التي يختزلها يف شخصه.
مع ذلك فان هؤالء جميعا لم يدركوا أن
اهتمامات الرئيس وبرامجه وحتى عقيدته،
تتجاوز املطالب االجتماعية امللحة واالزمة
االقتصادية االنية لتتجه اىل الغاء األحزاب والهياكل
الوسيطة واملنظمات  ،النها حواجز تعيق البناء
القاعدي الذي سيقيض عىل املفسدين واملحتكرين
واملعارضني ويضع القائد يف عالقة مبارشة مع
شعبه ليحققا معا الرفاه املنشود ...ويف االثناء
يظل املطلوب من الشباب العاطل والجهات الفقرية
وشباب االحياء املهمشة التي ساندت الرئيس اما
االنتظار او االلتحاق باملجموعات التفسريية كي
ترشح للجماهري الشعبية أهمية استكمال املسار
الجديد.
غري انه امام تردي األوضاع االقتصادية
واالجتماعية ونقص املواد الغذائية وتنامي مشاعر
اإلحباط يصعب انتظار استكمال مرشوع الرئيس
الذي قد يأخذ أكثر وقت مما كان يطمح اليه ،بل
ان اغلب الشباب ال يهتم بمرشوع النظام القاعدي
 ،وال اعتقد ايضا انه ساند قيس سعيد من اجل ان
يطبق هذا األخري مرشوعه  ،وحتى النخب نفسها
ّ
،تبي انها لم
 ،بما فيها أصحاب الشهائد العليا

تطلع عىل نوايا الرئيس وبرنامجه الذي كشف
عن الكثري منه خالل حواره الشهري الذي أدىل
به لـ "الشارع املغاربي" ،يف جوان  ،2019حوار
ّملح فيه الرئيس اىل مرشوعه السيايس ،الذي ال
يتضمن إصالحات اقتصادية واجتماعية  ،ويظهر
ان الجميع فوجئ بالخطوات التي يتبعها منذ 25
جويلية  ،2021ابتداء من االجراءات االستثنائية
ومرورا باالستفتاء ،وصوال اىل القانون االنتخابي
واملرسوم  54املتعلق بالجرائم املتصلة بانظمة
املعلومات واالتصال ،وهي اجراءات ،وان كانت
تصبّ يف مرشوع الرئيس ال تخفف معاناة شباب
طالت عطالته وجهات انتظرت طويال حقها يف
التنمية وطبقات كادحة ووسطى اصبحت عاجزة
عن توفري متطلبات الحياة االساسية أمام لهيب
األسعار املتواصل.
اذن ما الذي ّ
اخر االحتجاجات االجتماعية رغم
حدّة االزمة الخانقة ؟

تنتهي بمواجهات عنيفة مع االمن ،وايقافات
واحكام سجنية فقد الكثري من بريقه ولم يعد يلقى
االهتمام الشعبي امام تراكم املشاكل والهواجس
اليومية واللهث املستمر وراء املواد االساسية
،وحتى االعالم فانه لم يعد يضع االحتجاجات يف
مرتبة القضية الوطنية املهمة ،بما ان حادثة ،
مثل انتحار محمد امني الدريدي  ،والتي تتماهى
مع انتحار البوعزيزي  ،لم تأخذ ما تستحق من
االهتمام واملساحة.

يف ظل هذا الواقع الذي افتقد الكثري من صيغ
التضامن واملؤازرة والتعاطف اتخذ االحتجاج
اسلوبا اخر عنوانه الحلول الفردية  ،مهما كانت
مخاطرها ،فتصاعدت عمليات االنتحار ،خاصة
ضمن الشباب ،وبلغت الهجرة غري النظامية
ارقاما غري مسبوقة هذه السنة  ،بما فيها هجرة
األحداث التي تجاوزت بكثري أعداد السنوات
املاضية ( اكثر من الفي حدث) والنساء والعائالت،
يف الحقيقة  ،خالل أكثر من سنة من اإلجراءات مع ما خلف ذلك من مخاطر ومآس عرب قوارب
العديدة التي اتخذها قيس سعيد  ،وإذا استثنينا املوت (اكثر من  500مفقود وضحية منذ بداية
تحركات األحزاب السياسية و بعض منظمات السنة).
املجتمع املدني ضد التضييقات العديدة ،فإن
وكل هذه "الحلول الفردية" واليائسة هي
االحتجاجات الشعبية ظلت خافتة  ،حتى وان وقع
تعبريات عن غضب شعبي من بلد ضاق بمواطنيه
تحرك هنا وهناك  ،فانه ال يلبث ان يهدأ وعكس
 ،وخاصة شبابه وهي كذلك نتاج لغياب الثقة
الفرتات السابقة  ،ال تنتقل عدواه اىل فضاءات
يف تجاوز االزمة الحالية مستقبال  ،وهي قراءة
واماكن اخرى  ،يف وقت بلغ التضخم مستويات
تؤكدها تقارير محلية ودولية  ،ويغذيها كذلك
غري مسبوقة وزادت معه نسب الفقر وغابت املواد
تعنت ومكابرة سياسية ترفض االعرتاف باالزمة
االساسية من األسواق .
الخانقة وانعاكاساتها  ،حتى عىل مستقبل الحكم
ولنئ تلتقي ج ّل الحركات االجتماعية والدولة .
وتعبرياتها االحتجاجية املختلفة مع قيس
اعتقد اننا البد ان ندرك ان الحراك االجتماعي
سعيد يف رفض االحزاب السياسية وتعبرياتها
االيديولوجية والتنظيمية املختلفة  ،فانها وجدت  ،حتى وان كان مصدره رد فعل عىل الهوّة التي
خالل السنوات التي تلت االنتفاضة التونسية سندا تفصل االحزاب عن متغريات الواقع  ،وتعبري
قويا من منظمات املجتمع املدني التي وقفت بقوّة مختلف للفعل امليداني ،ال يستطيع ان ينتعش
ضد التجاوزات االمنية التي تستهدف املحتجني اال يف محيط من حماية يوفرها مناخ ديمقراطي
وتجندت للدفاع عنهم يف املحاكم ونظمت الوقفات ومجتمع مدني نشيط واعالم ح ّر .فحتى انتفاضة
املساندة خالل محاكمتهم  ،بل وعقدت تنسيقيات الحوض املنجمي سنة  ، 2008فانها  ،رغم
الحركات االجتماعية مؤتمراتها الوطنية يف القمع والتعتيم ،وجدت مؤازرة نقابية وحقوقية
فضاءات سخرها لها املجتمع املدني  ،حتى تلتقي داخلية وخارجية اعطتها زخما قويا وساهمت يف
هذه الحركات وتناقش مطالبها وتضبط وسائل ديمومتها واربكت السلطة انذاك...
نضالية سلمية قادرة عىل الضغط من اجل
واالن؟ يف واقع ضعف االحزاب وتشتت املجتمع
تحقيقها ...
املدني ،تظل الحلول الفردية واليائسة هي الطاغية
لكن منظمات املجتمع املدني عرفت ،منذ لتزيد من حالة الغموض وترفع من مستوى
اجراءات قيس سعيد ،ترددا وهشاشة وضعفا غري االحتقان ،وأمام انسداد كل االفاق ،ال احد يمكنه
مسبوقني  ،مما افقدها جزءا كبريا من مصداقيتها ان يتوقع النتائج الوخيمة لغضب شعبي غري
واثر عىل تنسيقها املعهود ونجاعتها وفاعليتها ،مؤطر سياسيا واجتماعيا ومدنيا ،اذ حينها تفقد
فاصبحت تحركاتها الفردية والجماعية ال الخطابات الشعبوية فاعليتها وتغيب السياسة
تتجاوز الدراسات االكاديمية والبيانات املشرتكة كليا ويعجز الحل االمني ،مهما كانت سطوته،
املناسبتية ،كما ان الحراك االجتماعي الذي لم عن املواجهة ...ولنا يف التاريخ ،القريب والبعيد،
يتجاوز اساليب الغضب التقليدية التي عادة ما عرب كثرية ملن يعترب.
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أحمد شفطر يترشح وعيونه على رئاسة البرلمان

كوثر زنطور
اسابيع قليلة تفصلنا عن موعد االنتخابات التشريعية المقررة ليوم  17ديسمبر  .2022استحقاق يمثل آخر محطة في خارطة
طريق كان قد اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد نهاية العام الفارط وستجرى وسط مقاطعة واسعة من االحزاب
وانتقادات من المنظمات والجمعيات ووسط تساؤالت ايضا عن ممثلي "الرئيس" ومشروعه في سباق التشريعية.
يوم الثالثاء املنقيض أعلن احمد شفطر
الذي يُقدّم تارة ككبري ا ُمل ّ
فسين واخرى كأقرب
املق ّربني من قيس سعيد عن اعتزامه الرتشح
النتخابات  17ديسمرب التي سيخوضها حسب
ما اكدت لـ "الشارع املغاربي" مصادر موثوق
بها بطموح او ربما باتفاق لرئاسة املجلس
النيابي القادم .وان اعلن شفطر رصاحة عن
نيته الرتشح فإن الغموض ال يزال قائما بالنسبة
لبقية املرتشحني من "ابناء املرشوع" .
غموض مردّه تعدّد االصوات التي تتحدث
باسم الرئيس سعيد او " االستاذ" مثلما يحلو
لرفاق دربه مناداته .فإضافة اىل لعنة الشقوق
التي رضبت أبناء املرشوع وافقدته وحدة الصف
التي طبعت مرحلة الحملة التفسريية وتواصلت
يف بداية العهدة الرئاسية ،حملت فرتة ما بعد
 25جويلية تطورات جديدة يف عالقة باملشهد
السيايس منها بروز احزاب وحركات وتنسيقيات
تحمل االسم وتتبنى املرشوع وتتحرك يف الجهات
تنافسها تنظيمات واحزاب وشخصيات داعمة
للمسار وترنو لتوظيف شعبية قيس سعيد حتى
يكون لها وملرشحيها موطىء قدم يف الربملان
القادم.

ابناء المشروع  ..من هم ؟

اختلط الحابل بالنابل يف محيط قيس سعيد
وبات من الصعب الفصل بني نواة "املرشوع" و
"الوافدون الجدد" .يقول ناشط يف حملة قيس
سعيد وشارك يف حملة االنتخابات الرئاسية
لـ"الشارع املغاربي" " :ابناء املرشوع معلومون
ومعروفون " مضيفا" :قلة منهم تصدرت
املشهد االعالمي بعد  25جويلية" فيما ُفتحت
ابواب السلطة من مختلف مراكزها لعدد اخر
وحافظ البقية عىل حلم التغيري الذي قال انه قد
يأتي مع ارساء الجمهورية الجديدة .
يف هذا االتجاه كشف الناشط ان "عدة
اجتماعات بصدد االنعقاد بخصوص االنتخابات
القادمة" الفتا اىل ان ملف الوافدين الجدد ليس
مطروحا "البتة" حاليا واىل انه تم حسم االشكال
عرب تكليفهم بادارة " املرحلة االنتقالية" و"
اضفاء بعض التنوع " قال انه ال ينفي وجود
"انتهازية" للتموقع والتقرب من السلطة
الجديدة .
داخل املجموعات الداعمة لسعيد او ما
يمكن تسميته بنواة املرشوع ،هناك شبه قناعة
بان املرحلة القادمة ستكون قطعا لـ "ابناء
املحليات"  .كيفية التنظم واضحة وتمر عرب
االنخراط يف الرشكات االهلية التي ستكون بوابة
تجميع التزكيات بعد التوافق عىل مرشح واحد
لكل دائرة انتخابية .ويبدو انه تم تكليف الوالة
واملعتمدين بهذا امللف ونصفهم حسب ما اكد

احمد شفطر يف حواره لـ"الشارع املغاربي" من
ابناء " مرشوع البناء القاعدي" .
الحديث عن شفطر يجر اىل مسألة مهمة
اصبحت موضوع نقاش جدي يتعلق بالدور الذي
يلعبه "املفرسون" و"ابناء املرشوع" وكيفية
تشكلهم .ناقدون استغربوا من حديث شفطر
املتواتر يف االعالم وخطابه املطبوع بـ"نحن"
الحاكمة والجازمة .ال احد ينفي نشاط شفطر
ضمن " الحملة التفسريية" وال أحد يؤكد انه يف
تنسيق مبارش مع سعيد او انه مكلف بمهمة
محددة يف عالقة مثال باالستحقاق االنتخابي
القادم.
وظهور شفطر املثري للجدل اعاد النقاش
حول "ابناء املرشوع" واالعالم ،فهذه املجموعة
التي ال قيادة لها ويقول افرادها انهم اتحدوا
منذ منتصف عام  2011حول مرشوع "البناء
القاعدي" وانهم اختاروا قيس سعيد للحديث
باسم املرشوع وان الخطوات ن ُ ّسقت حتى
"اخرتاق السلطة" يف انتخابات  2019الرئاسية،
بقيت طيلة عرشية كاملة يف الظل بعيدة عن
االعالم ولم تظهر اال يف االشهر القليلة املاضية
او يف فيديوهات نرشت عرب مواقع التواصل
االجتماعي لبعض "حلقات التفكري " وجلها
حذف بعد  25جويلية .2021
الثنائي االقرب لقيس سعيد يضم " مُنظري"
املرشوع رضا شهاب املكي املكنى بـ "رضا
لينني" وسنية الرشبطي .سعيد زارهما يوم
 23اكتوبر  2020يف الذكرى االوىل لدخوله
قرص قرطاج "تعبريا عن امتنانه لهما" وتاكيد
ا لدورهما ثم استقبل يف مناسبة بقرص قرطاح
رضا لينني يوم  21جوان . 2021
يف حوار يعود ملوقع "صواب الرأي" (
فيفري  )2020تحدث " لينني" عن كيفية
تشكل املجموعة حول قيس سعيد قائال" :عام
 2011قرأت مقاال لقيس سعيد يتحدث فيه
عن نظام اقرتاع األفراد ورضورة بداية التفكري
يف مسألة سلطة املحليات .قبل ذلك وبداية من
جانفي  2011شكلنا فريقا من بقايا “الوطنيني
الديمقراطيني” من الذين آمنوا بأن األفكار
القديمة لم تعد تنسجم مع العالم الجديد وسمينا
هذا الفريق “قوى تونس الحرة” وبدأنا نشتغل
عىل النصوص من أجل التغيري .بعد ذهابي إىل
البحرين اكتشفت أن فريق “قوى تونس الحرة”
قام بعملية تنسيق مع األستاذ قيس سعيد وان
أفراده انطلقوا يجوبون البالد رشقا وغربا وكنت
أساهم بنصوص أنرشها من حني ألخر .لم تكن
ضمن املرشوع الذي نعمل عليه نية للمشاركة يف
االنتخابات الرئاسية لكن يف سنة  2014اقرتحت
عىل األستاذ قيس سعيد الرتشح لالنتخابات

الرئاسية بناء عىل أن مرشوعنا يقوم عىل
نظام اقرتاع األفراد ونظام اقرتاع األفراد الوحيد
املوجود حاليا هو االنتخابات الرئاسية ولكن
تم التخيل عن الفكرة .يف سنة  2018قرر قيس
سعيد الرتشح للرئاسة لكن مثلما قلت جذور
الفكرة تعود إىل سنة ."2014
نواة املرشوع االوىل توسعت خالل فرتة
"التفسري" التي دامت ما يقارب الـ 8سنوات
لتشمل من اسماهم قيس سعيد يف حواره
الشهري مع"الشارع املغاربي يف جوان 2019
"املتطوعني"  ،ثم توزعت خالل الحملة
االنتخابية الرئاسية عىل مستويني :مجموعة
العمل امليداني واغلب افرادها من املعطلني عن
العمل ويسمون بـ" ضحايا السلطة" ومجموعة
ناشطة يف العالم االفرتايض ويف مواقع التواصل
االجتماعي تحديدا .تكونت بذلك دائرة داعمة
لسعيد تحول اغلب افرادها اىل "اصدقاء "
و"اوفياء صادقون" .واليوم يقدم عدد من
الروايات حول "بطوالت" وادوار لعبها البعض
ممن " يستثيقهم" سعيد  ،وايل تونس مثال الذي
فتح باب بيته خالل اعتصامي القصبة لعائالت
جرحى وشهداء الثورة ووضع اموال قرض
عائيل للنشاط امليداني وجل الوالة ممن كانوا
قدموا اىل تونس عىل االقدام  .وانضافت اليهم
بالوصول اىل السلطة او قبل امتار منها "كوادر"
واطارات" وخاصة "زمالء" و "طلبة" سعيد
يف كلية الحقوق من الذين كونوا فريقه االول
يف القرص الرئايس ورحلوا كلهم ولعل ابرزهم
نادية عكاشة "الطالبة السابقة لسعيد" و عبد
الرؤوف بالطبيب "صديقه الشخيص طيلة اكثر
من  4عقود .

عركة "الباتيندة"

حرب الشقوق لم تعد خفية وباتت معلومة
التفاصيل اشهرا قبل اقالة مديرة الديوان
الرئايس السابقة نادية عكاشة .لم تنته الحرب
بخروج عكاشة فقد تحولت اىل رصاعات ومعارك
اختلطت فيها العائلة بالوزراء وباملفرسين
واستعمل فيها "املتطوعون" لرضب هذا الشق
عىل حساب ذاك ودخل الجميع يف "مزايدات"
حول "من االقرب؟" ومن له "الرشعية" ومن
"كان يف الصفوف االمامية" ومن "بقي عىل
العهد خالل االزمة مع النهضة" ومن استفاد
ومن يناضل من اجل املرشوع ومن يبحث عن
مكان يف السلطة ومن الصالح ومن الطالح.
تتعدد الشهادات حول االنحرافات التي
رضبت " منظومة سعيد" .ما يحدث ال يختلف
يف جوهره عما عاشته جل أحزاب السلطة من
النهضة اىل حزب نداء تونس مرورا بحزب تحيا
تونس وغريها .يصف بعض املتطوعون او "

الناشطني" يف حملة سعيد "املرشوع" بعد 25
جويلية بـ "الفوىض العارمة" بسبب الخالفات
عىل "الزعامة" وعىل " خليفة سعيد" او عىل
األقل " نائبه"  .يبدو ان سعيد تدخل يف مناسبات
لـ" اعادة االمور اىل نصابها" وعادت فعال من
خالل هدنة واضحة تجلت عرب خمود " النريان
الصديقة" عىل صفحات مواقع التواصل
االجتماعي يف اطار الحشد النجاح بقية خارطة
الطريق واعداد العدة لالنتخابات القادمة .
مع ذلك ورغم ان الربملان القادم بال
صالحيات ورغم ان الوضع الحايل مفتوح عىل
كل السيناريوهات فان الحراك عىل قدم ساق
تقوده مختلف "اجنحة" املرشوع الطامحة ألعىل
املناصب القادمة عرب التغيريات التي ستعرفها
هيكلة السلطة بعد انتخابات  17ديسمرب .عنوان
هذا الحراك "معركة الباتيندة" والتي ان تحيل اىل
ترصيح مثري للجدل للقيادي السابق يف حزب
نداء تونس ناجي جلول خالل الرصاع مع حافظ
قائد السبيس نجل الرئيس الراحل او " صاحب
البانيدة" فان نفس العبارات واملمارسات تتكرر
يف عهد سعيد املناهض لالحزاب.
بعيدا عن "عركة الباتيندة" ظهرت تشكيالت
سياسية تتحدث باسم مسار  25جويلية عىل
غرار " حراك  "25مثال وبات الحزاب حضور
الفت يف االعالم بسبب دعها مسار  25جويلية
رغم انها ال تعدو ان تكون سوى دكاكني بال
عنوان عىل غرار حزب التحالف من اجل تونس
الذي ال يعرف حتى اليوم اال رئيسه رسحان
النارصي او حزب عبيد الربيكي ينضاف إليهما
حزبا حركة الشعب والتيار الشعبي املوجودان
يف الساحة واملهيكالن والداعمان بقوة لقيس
سعيد.
هذه االحزاب ومعها شخصيات من محامني
ونواب سابقني وقيادات سياسية متمرسة
يف "السياحة الحزبية" ونقابيون يبحثون
بدورهم عن مكان يف محيط سعيد .الكثري منهم
التقاهم سعيد بعد "طلبات ملحة" وال يُستبعد
ان يرتشحوا للربملان القادم رغم ان "االماكن
حجزت" وأن االتجاه العام هو نواب من " ابناء
مرشوع البناء القاعدي" مع تطعيمهم ببعض
الشخصيات القابلة للعب دور اضفاء " رشعية"
عىل االستحقاق القادم بهدف رضب "املقاطعة"
الواسعة لهذا املوعد لعدة اسباب اهمها انتخابات
جديدة عىل قاعدة عدم تكافئ الفرص.
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سامي بن سالمة "عضو هيئة االنتخابات" في حوار لـ"الشارع المغاربي" :

أطالب بحل اهليئة ألن مواصلتها ُت ّفض من منسوب الثقة
يف العملية االنتخابية ومن القبول العام بالنتائج

حاورته  :منى المساكني
يتمسك سامي بن سالمة برفض االستقالة من هيئة االنتخابات وبعدم االعتراف بقرار مجلسها القاضي باقالته.
بن سالمة يكشف في حواره مع "الشارع المغاربي" انتهاكات قال انه تعرض لها وحمّ ل مسؤولية جزء منها لوزير
الداخلية وجدّد دعوته لحل الهيئة مستندا في ذلك الى ان ال احد يثق فيها من انصار الرئيس ومعارضيه داعيا الى
إصالحها بشكل جذري.
هيئة
صلب
الحالية
ما هي وضعيتك
إلصالح منظومة االنتخابات وإدماج املواطنني تفاصيلها أو عىل ممارساتها غري األخالقية يف
االنتخابات ؟
التونسيني يف العملية االنتخابية دون تهميش حقي ال يمكن يل بالتايل أن أتهمه بما لم يصدر
غري
املمارسات
كل
لتفاصيل
العودة
دون
وال إقصاء وال أدافع عن شخيص .وبالتايل ال أرى عنه ألنني ملست عند لقائه رغبة يف
القانونية وغري األخالقية والتنكيل واملنع من موجبا النتقاد الرئيس بطريقة مجانية مثلما اإلصالح وال زلت أعتقد أنه رجل
ممارسة املهام التي تعرضت لها منذ قبويل يحاول البعض دفعي لذلك خاصة أنه اتضح يل مبادئ وأنه سيفي بتعهداته
األخالقية
بالعودة لهيئة االنتخابات بسبب برنامجي أن هناك محاوالت كثرية ملغالطته ومنع وصول والتزاماته
اإلصالحي ومساعي لإلرتقاء بأدائها وهي املعطيات الحقيقية إليه .فأنا لم أطلع عىل والقانونية ومن أهمها
ممارسات صادمة ال تليق بالدولة التونسية وال تقييمه الشخيص ملا حصل من مهازل داخل منع االنحراف بمسار
بمسار  25جويلية ،انا اليوم يف وضعية عضو هيئة االنتخابات وال زلت أعتقد أنه ال يمكن  25جويلية وهيئة االنتخابات أكرب منحرف
مجلس الهيئة الخاضع لواجب التفرغ واملمنوع أن يعرتض عىل ممارسة عضو عيّنه بنفسه باملسار حاليا.
بالقوة من دخول مقر الهيئة إلجباره عىل واجبه الوطني واألخالقي يف التصدي لالخرتاقات
ملاذا تعترب ان الهيئة خرقت دستور جوان
اإلستقالة هربا بجلده .وقد تعرضت منذ يوم  25وخوض الرصاع مع مراكز القوى التابعة  2022؟
جويلية  2022وبأوامر مبارشة من وزير الداخلية للمنظومة السابقة داخل الهيئة أو الدفاع عن
هي خرقت كل القوانني املمكنة وتعسفت عىل
لعمليات بوليسية آخرها يوم الجمعة الفارط تم إصالح املؤسسة وانجاح مسار  25جويلية .الناخبني وساهمت يف تشتيتهم ومنعتهم من
فيها اإلعتداء عىل القوانني وعىل صفتي كعضو وبالتايل ال يمكنني أن أصدق أنه يقف ضد دفاعي ممارسة حقهم الدستوري يف االنتخاب ولكننا
وعىل الحصانة القانونية التي أتمتع بها والتي عن إدماج املواطنات واملواطنني التونسيني يف نعيش حاليا كذلك حالة خرق واضح للدستور
تكفل يل التعبري عن مواقفي دون خشية من العملية السياسية وضمان حقهم يف املشاركة الجديد بفعل القانون األسايس الذي كان قد
حدوث ما يشابهها.
بعيدا عن اإلقصاء والتهميش املمنهج الذي دأبت تم تعديله بمرسوم والذي أصبح متعارضا مع
لقد تم انتهاك كل حقوقي كعضو وانا الهيئة عىل ممارسته ومارسته بأبشع الصور يف منطوق الفصل  134من الدستور منذ إصداره يف
ممنوع حاليا من مبارشة عميل وأداء مهامي االستفتاء األخري.
الرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ.
وتم منذ أشهر وبقرار إجرامي من رئيس الهيئة
أنا محكوم بواجب التحفظ وعادة ما أفكر
فالفصل  134املذكور ينص عىل ان تكون
اختالس مساهمات الضمان االجتماعي الخاصة وأشتغل باملنطق الرصف بعيدا عن املشاعر تركيبة الهيئة بتسعة أعضاء وعىل مدة عضوية
بي واإلستيالء عىل منحتي وكل الحقوق التي واألحاسيس رغم ما أصابني من ظلم وتنكيل بست سنوات بينما ينص املرسوم األخري يف
يكفلها يل القانون عدد  23وأمر تسميتي عدد
فصليه الخامس والتاسع عىل سبعة أعضاء مع
 558لسنة  2022الذي يحيل إىل أمر  12فيفري
مدة عضوية بأربع سنوات.
 1992واألوامر التي أتمته ونقحته وذلك بهدف
كما أن مدة عضوية رئيس الهيئة والناطق
بوليسية
لعمليات
تعرضت
تركيعي ودفعي إىل االستقالة والهروب بجلدي.
الرسمي بها انتهت قانونا منذ أشهر طويلة وقد
منذ يوم  25جويلية 2022
وهو ما لن أفعله مهما كانت املرضة التي
أعلم الرئيس السابق للهيئة بذلك مجلس نواب
يمكن أن تصيبني ألنني أعترب التخيل عن نضايل
الشعب قبل  25جويلية مطالبا بتعويضهما
بأوامر مباشرة من وزير
املستمر منذ أكثر من  10سنوات يف سبيل هيئة
لكن الدفاع املستميت للمنظومة السابقة عن
الداخلية
مستقلة فعال والفرار من أرض املعركة خيانة
بقائهما سمح لهما بتجاوز مدة العضوية إىل أن
***
ملبادئي وللقسم الذي أديته .إن قضية اإلصالح
أغلق الربملان عىل أن وضعيتها حاليا تتعارض
إجرامي
وبقرار
أشهر
منذ
تم
من أهم املعارك الوطنية وليست مسألة ذاتية
بصفة صارخة مع الدستور الجديد الذي يقتيض
من رئيس الهيئة اختالس
وهي قضية سياسية وليست مسألة قانونية
أن ال تتجاوز مدة العضوية الست سنوات يف
تحل أمام املحاكم .وألنني ال زلت أعتقد أن ما
جميع الحاالت وبالتايل فإن ذلك يقتيض رئاسيا
مساهمات الضمان
يحصل معي ومع الهيئة واملسار االنتخابي مرض
تدخال عاجال ملالئمة قانون الهيئة مع الدستور
االجتماعي الخاصة بي
بمسار  25جويلية الذي أعتقد أن ال خالص
ولتعويضهما بأمر بأعضاء آخرين إذ ال أتوقع
واإلستيالء على منحتي
لتونس إال بإنجاحه وهو ما يفرتض تدخل رئيس
أن يسمح رئيس الجمهورية أستاذ القانون
حقوقي
وجميع
الجمهورية كضامن للدستور ولتطبيق القوانني
الدستوري بخرق دستور وضعه بنفسه ملا
ملنع انحراف مؤسسات الدولة وإجبارها عىل
سيمثل ذلك من سابقة خطرية عىل مصداقية
عدم العودة ملخالفة القوانني واستغالل قوانني
الدولة التونسية وعىل كامل مسار  25جويلية
الجمهورية ومؤسساتها لتصفية حسابات
وموجبا للطعن بإبطال كامل املسار االنتخابي
شخصية.
لم يسبق لهما مثيل من قبل وسيساءل الظالم املقبل.
ملاذا تتمسك بتحييد رئيس الجمهورية والساكت عىل الظلم وعىل تجاوز القوانني يوما ما
من تعني باملنظومة التي تتحدث عنها وتقول
عن التطورات التي عاشت وتعيش عىل وقعها ولكنني طاملا لم أشاهد دليال واحدا إىل حد اليوم انها متحكمة يف الهيئة وزادت من سيطرتها
الهيئة؟
عىل موافقة رئيس الجمهورية عىل سوء أداء عليها؟
ألنني قاومت املنظومة السابقة التي فشلت الهيئة وعىل تسببها يف تخفيض نسب املشاركة
يعلم الجميع أن الكتلة األكرب يف الربملان
وأرضت بتونس وأعترب أن ال حل إلنقاذ البالد وعىل مخالفتها القوانني وفرضها عىل األعضاء السابق حطمت هيئة  2011املستقلة وأحدثت
بغري تغيري الواقع بما فيه من مؤسسات وقوانني التصويت عىل صفقات باملليارات دون منحهم هيئة جديدة طيّعة بمقتىض قانون جديد صدر
وممارسات وألني أدافع عن مرشوع حقيقي حقهم يف معرفة حجمها وال مبلغها الجميل وال سنة  2012بنتها عىل املحاصصة الحزبية

الفجة .وقد سهل ذلك اخرتاقها يف مجلسها
وفروعها وكذلك يف جهازها التنفيذي .تدعّ م ذلك
االخرتاق بعد سنة  2015بمشاركة من بقايا
"التجمع" السابق التي كانت متحكمة يف نداء
تونس .وبعد مرور  10سنوات عىل تح ّكم تحالف
املنظومات السابقة يف مفاصل الهيئة الرئيسية
وبحكم طبيعة قانونها األسايس لم يعد من
املمكن لعضو بمجلس الهيئة مهما كانت قوته
أن ي ّ
طلع عىل ما يحصل فيها إن رفعت املنظومة
الفيتو يف وجهه .وبسبب القانون وبسبب نوعية
األعضاء الذين يتم اختيارهم انحدر املستوى
العام فكريا وتقنيا صلب املجلس الذي أصبح
مجاال للمناورات ولتمرير القرارات بالتفاهم بني
املدير التنفيذي ومن استقطبهم من األعضاء.
وفقد بالتايل مجلس الهيئة صبغته كفضاء
للعمل الديمقراطي ولصنع القرار وغابت عنه
النقاشات والحوارات حيث أصبح ال يسيطر عىل
الهيئة وال علم له بما يحصل فيها .وقد شاهدت
كيف يفرض التصويت عىل القرارات التي تم
طبخها خارج املجلس دون علم األعضاء بها
إذ تخلوا عن دورهم األسايس يف اإلرشاف عىل
االنتخابات وعن دورهم يف مراقبة ومتابعة تنفيذ
قرارات مجلس الهيئة وأصبح مجلس الهيئة
مجرد غرفة تسجيل تمتثل لقرارات املنظومة
السابقة املخرتقة لإلدارة وتصوت عليها دون
إعداد وال تحضري وال إطالع عىل التفاصيل.
ذلك ما وقفت ضده وحاولت منعه ألنه ال
إصالح دون قيام أعضاء املجلس بواجباتهم يف
دراسة املواضيع وفهمها ومناقشتها لكي يكون
املجلس جاهزا للتصويت عليها .فال يعقل أن
يقترص دور األعضاء عىل املطالبة بالرتفيع يف
املنح واالمتيازات والتهديد باالستقالة إن لم يتم
ذلك وال أن يرتكوا مصري الشعب التونيس واملسار
االنتخابي بني أيادي أشخاص مشبوهني سيطروا
عىل الهيئة وتسببوا يف جميع االشكاليات التي
الحظناها سابقا ونالحظها حاليا.
هل الهيئة قادرة عىل حسن تنظيم االنتخابات
القادمة ؟
الهيئة مؤسسة ال تفتقر إىل موظفني أكفاء
وهم من ين ّ
ظمون االنتخابات يف موعدها .أما
حسن تنظيمها فذلك يشء آخر مختلف تماما إذ
ال يمكنها يف غياب الكفاءة واملصداقية وإدراك
الواقع السيايس اال تنظيم انتخابات الحد األدنى
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حوار العدد
مثلما شاهدنا يف االستفتاء األخري.
حسن التنظيم يفرتض أن تكون االنتخابات
ديمقراطية ونزيهة وشفافة فعال وال يمكن لهيئة
تفتقر للحد األدنى من املمارسة الديمقراطية
داخلها أن تساهم يف تحقيق الديمقراطية بالبالد.
وتلك مفارقة رهيبة إذ مُنعت من التعبري عن
رأيي ولم يتم االستماع إىل اقرتاحاتي اإلصالحية
وتم قمعي ومحاولة إخرايس من قبل هيئة
مطلوب منها املساهمة يف إقامة الديمقراطية.
أظن أننا حاليا يف أسوإ مرحلة من مراحل
وجود الهيئة التي وإن كانت تخرق القوانني وال
تنرش محارض جلساتها كاملة وترتكب كثريا
من األخطاء فإنها لم تصل سابقا إىل درجة
ّ
التعسف واملمارسات الدكتاتورية التي تجعلها
تمنع عضوا مبارشا من دخول مقرها أو تح ّرف
مداخالته يف محارضها الرسمية.
كنت متواجدا بالهيئة إىل حدود يوم 25
جويلية وعىل علم بعديد التفاصيل وما يصلني
حاليا من معطيات يثري انزعاجي ومخاويف .وقد
نبهت وح ّذرت وتحمّ لت مسؤوليتي كاملة وقمت
بأداء واجبي الوطني وال يمكن ألحد أن يدعي يف
املستقبل أنه لم يكن عىل علم وسيسجل التاريخ
أن هناك من رفض اإلصالح وساهم يف رضب
مصداقية الهيئة ويساهم يف تهديد مصداقية
االنتخابات املقبلة.
ماذا تقرتح حتى يستجيب االستحقاق
االنتخابي القادم للمعايري الدنيا يف تنظيم حدث
انتخابي؟
يجب أوال أن يتدخل رئيس الجمهورية
ويصدر مرسوما يطابق بموجبه قانون الهيئة
مع الدستور الجديد ويصدر أمرا رئاسيا لتعيني
أعضاء جدد عوض أولئك الذين انتهت مدة
عضويتهم لكي يحافظ رئيس الجمهورية عىل
الدستور الذي وضعه بنفسه وال يتم خرقه
ومن واجبه أن يُصلح هيئة االنتخابات ويفي
بتعهداته التي أطلقها يوم  13سبتمرب 2022
وهي تعهدات سياسية وأخالقية قبل كل يشء إذ
تعهد "باالبتعاد عن القوانني التي وضعوها عىل
املقاس".
وأنا أطالب بذلك منذ سنوات وأعترب أننا
نحتاج لتدخل حاسم يضع قانونا جديدا للهيئة
يقيض عىل القانون األسايس عدد  23لسنة
 2012الذي وضع عىل املقاس ألننا حافظنا إىل
اليوم عىل ذلك القانون الذي أضعف استقاللية
الهيئة ومكن من إختطفوها من الترصف فيها
كمزرعة خاصة .يجب التقليص من صالحيات
رئيس الهيئة وإخضاعه للمحاسبة وإعادة
االعتبار لقيمة ودور األعضاء يف املسار االنتخابي
ويف املراقبة واملتابعة بتغيري جذري يُدخل عىل
تركيبتها ويبتعد عن املحاصصات القطاعية
ويُغ ّلب الكفاءة واملصداقية لكي ال يصعد أي
كان للعضوية أو يحظى بالحماية وبالتغايض
عن ممارساته املشينة بسبب وجود من يحميه
ويدعمه مهما كان منصبه أو نفوذه.
يجب إصالح اإلدارة وإلغاء خطة املدير
التنفيذي واعتماد الشفافية املطلقة يف التسيري
اإلداري واملايل وجعل التدقيق يف سجل الناخبني
دوريا وإقرار هيئات فرعية دائمة ترشف عىل
اإلدارة وكنت قد عربت يف مختلف تدخالتي
ومقاالتي عن طبيعة اإلصالحات املطلوبة والتي
ال يتسع املجال لذكرها.
هل مازالت عىل نفس املوقف من املقاطعني؟
الهدف من موقفي من مشاركة املقاطعني
كان حماية املسار الذي تعلق باستفتاء وليس
بانتخابات تنافسية وكنت أعترب أنه من حق
جميع التونسيني املشاركة فيه ولو بالدعوة
للمقاطعة ألنه يتعلق بإقرار دستور جديد
يهم جميع التونسيات والتونسيني ولو كانوا
معادين للمسار وهو موقف ساهم يف إبراز

الشارع السياسي
التمسك بالديمقراطية وعدم الخوف عىل املسار
الذي اختارته أغلبية من الشعب التونيس وكان
هديف من السماح لهم باملشاركة بسط املظلة
القانونية لالنتخابات عىل نشاطاتهم للتمكن
من مراقبتهم عىل امليدان ويف وسائل اإلعالم
وتطبيق القانون عليهم إن تجاوزوه وخاصة
مراقبة مواردهم املالية إن كانت داخلية أو من
الخارج .كنت أعترب تركهم خارج إطار املشاركة
وإخراجهم من مجال تدخل الهيئة خطرا عىل
االستفتاء وبالتايل تخليا عن مراقبتهم وربما
فهم املقاطعون ذاتهم قصدي أكثر من أعضاء
الهيئة وبعض املساندين لرئيس الجمهورية
وامتنعوا عن الدخول يف ورطة.
أما االنتخابات التنافسية من بلدية وترشيعية
ورئاسية فال تخضع لنفس املنطق ومن حق
املقاطعني التعبري عن أراءهم لكن خارج مجال
الحملة االنتخابية.
هل تعترب ان مقاطعة واسعة لالنتخابات
ستمس من نتائجها ؟
أرى أن عدم ارتفاع نسب املشاركة عن
النسب التي شهدناها يف اإلستفتاء قد يؤثر
عىل مصداقية العملية وعىل الدعم الشعبي لها
وبالتايل عىل االستقرار السيايس.
خرجت نسبة كبرية من املواطنني لالقرتاع
يف االستفتاء ملساندة الرئيس قيس سعيد

نجاحه.
ما هو موقفك من التعديالت التي تم ادخالها
عىل القانون االنتخابي؟
بعضها إيجابي وكنت من بني املطالبني بها
منذ سنوات وخاصة مبدأ اعتماد نظام انتخاب
مكشوف الوجه يحسن من التمثيلية ويقرب
املنتخب من الناخب كنظام االنتخاب عىل األفراد
عىل دورتني والتخيل بالتايل عن نظام القائمات
املقنعة وبعض التفاصيل األخرى املتعلقة
برشوط الرتشح .إال أن ال يشء مثايل تماما وهناك
طبعا بعض الثغرات التي تحتاج إىل تعديالت
ومن بينها مسألة التعريف باإلمضاء يف التزكيات
التي تثقل كاهل املرشح واملواطن وقد تؤدي إىل
تخفيض عدد الرتشحات جذريا خصوصا أن
لدينا هيئة انتخابات بعقلية ورقية ال رغبة لها
وال كفاءات فيها قادرة عىل تصور واعتماد نظام
فعال ومؤمن للتزكيات اإللكرتونية .كما أنني
ملحت بعض النقائص يف بعض الفصول تتعلق
برتشح التونسيني بالخارج وكذلك بالتقسيم
الجديد للدوائر االنتخابية .ومع أنها أول تجربة
فإنه يبدو من األفضل إعادة تقييم القانون
وإدخال التغيريات املناسبة عليه قبل فتح باب
الرتشحات.
حسب رايك هل التعديالت الجديدة هي فعال
من اقرتاحات الهيئة مثلما اكد رئيسها فاروق

اتضح لي أن هناك محاوالت كثيرة لمغالطة الرئيس
ولمنع وصول المعطيات الحقيقية إليه
***
المجلس أصبح مجاال للمناورات ولتمرير القرارات بالتفاهم
بين المدير التنفيذي ومن استقطبهم من األعضاء
***
ال يمكن لهيئة تفتقر للحد األدنى من الممارسة الديمقراطية
داخلها المساهمة في تحقيق الديمقراطية بالبالد
ومساعدته عىل تمرير دستوره رغم الظروف
املناخية والوضع العام بالبالد وفشل الهيئة
يف القيام بكامل واجباتها يف دعم اإلدماج
واملشاركة.
لن يكون الرئيس من بني املرشحني يف
االنتخابات الترشيعية املقبلة وال أحد يملك
قدرته عىل تجميع أنصاره وال يمكنه أن يتدخل
علنا للدعوة للتصويت لبعض مسانديه وقد
يرتاخى بالتايل العديد من أنصاره ومريديه عن
ممارسة واجبهم االنتخابي خاصة إن كان أغلب
املرشحني من األشخاص غري املعروفني أو غري
ا ُملقنعني يف ظل غياب متوقع ألغلب التيارات
السياسية واالجتماعية ويف ظل مقاطعة كبرية
من أغلب األحزاب.
لذلك أعترب أن دور الهيئة مهم يف هذه املرحلة
املفصلية ولذلك أطالب بحلها وإصالحها بطريقة
جذرية ألن مواصلتها وهي ال تحظى بثقة أحد ال
من أنصار الرئيس وال من معارضيه ّ
تخفض من
منسوب الثقة يف العملية االنتخابية ومن القبول
العام بالنتائج .كما أن عدم القيام بدورها يف
التثقيف واإلرشاد والتحسيس االنتخابي مثلما
حصل يف االستفتاء وفشلها يف مراقبة الحملة
ونزوعها إىل منع لم يأت به القانون ملشاركة
األحزاب السياسية يف الحملة وسعيها للتضييق
عىل الرتشحات بفرض رشوط تعجيزية مثلما
ورد يف وثيقة التزكيات الثانية عوامل قد تؤدي إىل
إضعاف املشاركة وإفساد االنتخابات الترشيعية
وبالتايل إىل دخول تونس يف مرحلة شك وعدم
استقرار سيايس يؤثران سلبا عىل مسار 25
جويلية ويساهمان يف تبديد ما تبقى من فرص

بوعسكر ونائبه ؟
أشك يف ذلك لكثرة الروايات املتخيلة
واملتناقضة يف غالبها لدى أعضاء الهيئة
خصوصا أن ترصيحات الناطق الرسمي ليلة
صدور املرسوم ّ
تبي جهله بالتفاصيل.
ما هي املخاطر املحدقة باملسار االنتخابي؟
أهمها عدم مطابقة قانون الهيئة الدستور
الجديد وانتهاء عضوية كل من الرئيس والناطق
الرسمي وهي نقاط تقتيض تدخال عاجال من
رئيس الجمهورية الضامن للدستور ولعدم
خرقه منذ بداية تطبيقه .أما من حيث أداء الهيئة
فأظن أن من أبرز املخاطر مواصلة رفضها
االعرتاف بثغرات سجل الناخبني وإرصارها عىل
إساءة توزيع الناخبني وعدم تمكينهم من تحيني
مراكز اقرتاعهم وكذلك الفشل يف مراقبة الحملة
االنتخابية عىل األرض بعدم توفري امكانات ذلك
واكتفائها بنقل قرارات الهيئات السابقة وعدم
بذل الجهد الكايف لفهم القانون االنتخابي الجديد
لحسن تطبيقه عىل أرض الواقع .التحديات
كبرية واملجهودات يجب أن تنصب عىل تطوير
أداء الهيئة واكسابها املصداقية التي تنقصها
ألن االنتخابات تبنى عىل الثقة وعىل الناخب ومن
شأن غياب عنرص الثقة التسبب يف عدم االعرتاف
بالنتائج أو إثارة اللغط حولها وهو ما يمثّل
خطرا عىل االستقرار السيايس يؤثر عىل مرحلة
ما بعد االنتخابات.
ملاذا تقول ان الهيئة بصدد تنزيل البناء
القاعدي؟
قلت حرفيا إن نماذج التزكيات التي نرشتها
الهيئة تعرب عن واقع التخبط واالرتجال وأنه
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ال ينقصها إال أن تعطينا نظريتها يف البناء
القاعدي كتعبري عن القرف بعد أن شاهدت
نموذج تزكية مرتشح طلب فيها من املرشحني
كموجز للربنامج االنتخابي الحديث عن طبيعة
املشاريع ومواردها وآجال تنفيذها ومردوديتها
االقتصادية واالجتماعية وأثرها اإلجتماعي.
قد يتفهم البعض نزوع أعضاء الهيئة نحو
بذل الجهود املستميتة للبقاء يف املنصب وتفادي
تطبيق الدستور وتعديل قانونها ليتالئم معه
لكن برصاحة محاولة التضييق عىل املرتشحني
بتلك الطريقة ودفعهم إىل الكذب وافرتاض
مشاريع وهمية يخرج عن اختصاص الهيئة
وال دخل لها فيه .فمن واجبها وضع مساحة
يف نموذح للتزكية يقدم فيها املرشح موجزا
لربنامجه بالطريقة التي يراها صالحة دون أن
تحاول التقرب وفق ظنها من الرئيس بمحاولة
توجيه املرتشح أو التضييق عليه يف مخالفة
واضحة للقانون.
فهل عندما يأتي مرتشح ويرصح كموجز
لربنامجه االنتخابي بأنه سيدافع طيلة عهدته
عن البالد وعن منطقته وعن ناخبيه بمختلف
الطرق وبأنه سيبذل جهده لكي يمكنها من إقامة
جميع املشاريع التنموية املمكنة نسقط ترشحه
ألنه لم يتوفق يف تحديد املوارد املستوجبة وال
األثر اإلجتماعي ؟ أظن أنه من العبث أن تضيّق
الهيئة يف ما لم يضيّق فيه القانون االنتخابي.
ما هو ردك عىل اتهامك من قبل عدد من
اعضاء الهيئة بلعب دور سيايس داخلها ؟
يقصدون التصدي ملمارسات املنظومة
السابقة داخل الهيئة ومحاوالتي منع تعيني
أعضاء هيئات فرعية منتمني لتيارات سياسية
ومجهوداتي لتغيري عنارص اإلدارات الجهوية
املنتمني ألحزاب بعينها اخرتقت الهيئة ودفاعي
عن استقاللية الهيئة وعىل دور العضو يف املراقبة
واملتابعة.
تختلف طبيعة تكويني وتجربتي ونضايل
يف سبيل إصالح الهيئة ودفاعي عن الحريات
والديمقراطية عن طبيعة التجربة الشخصية
املحدودة لبعض أعضاء الهيئة .لذلك يُصدمون
من التحذيرات ومن االقرتاحات التي أقدمها
للنأي بالهيئة عن التجاذبات وعن مختلف
التأثريات .أنا أتيت من املجتمع املدني وال أعترب
أن دور الهيئة إداري تقني بل أعترب أنها حَ كم
ملرحلة كاملة وانها تنظم عملية التداول السلمي
للسلطة وان من واجبها لعب دورها يف ضبط
الوضع السيايس .ومن واجب أعضائها إصالحها
من الداخل والتعبري عن ذلك املطلب بشجاعة
ومهما كانت التكاليف وهو ما فعلته وليس
باالستكانة وتطبيق تعليمات اإلدارة والرىض
باملنصب واالمتيازات والسفريات والخوف من
السفراء والخرباء األجانب والسماح لهم بالتدخل
يف شؤوننا.
أترشف بلعب دور يقوي الهيئة سياسيا وال
أترشف بلعب دور حزبي داخلها ولم أدخل هيئة
االنتخابات ملرتني يف تاريخها إال بسبب كفاءتي
وألنني مستقل ومحايد فعال وأتغاىض عن
مواقفي الفكرية كلما كنت داخلها ولم أدخلها
لنسب أو لعالقة جهوية أو شخصية بأحزاب أو
بنافذين يف الحكم مثلما دخلها بعضهم لألسف.
هل يعقل أن ترفض الهيئة لعب دورها
السيايس وخاصة يف االتصال بالفاعلني
السياسيني وبمكونات املجتمع املدني وأن تبقى
معزولة عن مجتمعها وعما يدور حولها ؟
أنا متسيس وأعتز بذلك وأعترب أنني قدمت
اإلضافة املطلوبة وأديت وال أزال واجبي رغم
التضحيات والصعوبات .وسنرى ما سيفعلون يف
االنتخابات املقبلة إن تواصل منعي من الدخول
وكيف سيترصفون مع أطراف سياسية ال تثق
فيهم وال يف توجهاتهم وارتباطاتهم.

maghrebstreet@gmail.com
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يف خمالفة مرسوم االنتخابات مقاصد اإلسالم...
أنس الشابي
بعد نرش دستور  2022يف الرائد الرسمي أصبحت
أحكامه واجبة النفاذ غري أن املراسيم التي نرشت خالل
الفرتة املاضية كشفت قصوره عن االستجابة لِما تتطلب
األوضاع السياسيّة الحاليّة من ليونة يف التعامل مع
الوقائع بحيث ال يخلو الحال من أمرين :إمّ ا خرق الدستور
وتنفيذ املرسومني املتعلقني باالنتخابات وبمكافحة
الجرائم املتّصلة بأنظمة املعلومات واالتصال أو الحكم
بعدم دستوريّة هذين املرسومني وإسقاطهما .وبيان ذلك
كالتايل:

عن االنتخابات
ّ
نصت أحكام املرسوم عدد  55لسنة  2022املتع ّلقة
باالنتخابات عىل وجوب استظهار املرتشح ملجلس الشعب
بتزكية  400ناخب نصفهم من اإلناث ،وهو أمر مخالف
للفصل الخامس من الدستور الذي أوجب عىل الدولة
وحدها العمل عىل تحقيق مقاصد اإلسالم مثلما حدّدها
املرشّ ع يف القرآن بنصوص رصيحة ال إمكانية إلبداء الرأي
فيها أو تأويلها .أما أن يبتكر املرء دون ضابط رشعي
مقاصد مخالفة لِما جاءت به النصوص الثابتة فأمر ال
ش ِهدُوا َ
"وَاستَ ْ
ش ِهي َدي ِْن ِم ْن ِرجَ ا ِل ُ
ك ْم َف ِإ ْ
ْ
ن
يعت ّد به .قال تعاىل:
َ
وْن ِم َن ُّ
ان ِممَّ ْن تَ ْر َ
َ
َل ْم يَ ُ
ض َ
ٌ
جُ
وَامْ
الشهَ دَا ِء
ت
أ
ر
ل
ر
ي َف َ
كونَا َرجُ َل ْ ِ
َ ِ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َاهمَ ا فتذ ِّ
أَ ْ
ك َر إِحْ د ُ
ن تَ ِض َّل إِحْ د ُ
َاهمَ ا الخ َرى" (سورة البقرة
اآلية  )282األمر الذي يعني أنه عىل التزكية يف االنتخابات
التي هي شهادة بصالحية املرتشح أن تكون متّسقة مع
النص القرآني واألحكام التي ترتبت عليه .ففي مبحث
الشهادة ذهب الفقهاء إىل القول بأن شهادة املرأة تُقبل
يف كل ما ت ّ
طلع عليه األنثى ويمتنع عن الذكور كالوالدة
والرضاع ويف الحمامات وغريها .قال الشنقيطي نقال
عن ابن قدامة" :والذي تُقبل فيه شهادتهن منفردات
خمسة أشياء الوالدة واالستهالل والرضاع والعيوب تحت
الثياب كالرتق والقرن والربص وانقضاء العدّة والبكارة
وعدمها"( .)1أمّ ا يف ما يعرض من مسائل وقضايا أخرى
كالحدود والقصاص واألموال والديّات وغريها فقد اختلف
الفقهاء يف ذلك اختالفات بسيطة واألغلب األع ّم أال تُقبل
شهادتها وإن ُقبلت لدى بعضهم يف مواضع محدودة فإنهم
ّ
بنص اآلية "فإن لم يكونا رجلني فرجل
اشرتطوا االلتزام
وامرأتان" .وبالعودة إىل مرسوم االنتخابات ّ
نص الفصل
 20منه عىل وجوب تزكية املرتشح من طرف  400ناخب
نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث ،وهو أمر
مخالف ملقاصد اإلسالم ونصوصه الثابتة إذ بالحساب
الرشعي وانضباطا للفصل الخامس وجب أن يكون عدد
النسوة  400أي ضعف عدد الرجال بما يجعل من مجموع
املزكني  600نفر ،وهو ما يعني أن املرسوم  55لسنة 2022
غري دستوري ألنه انتهك الفصل الخامس من ناحية ومن
ناحية أخرى أوجد التباسا بخصوص االنتخابات املزمع
تنظيمها يف شهر ديسمرب القادم ال ح ّل له إال بإلغاء الفصل
ّ
ينص عىل أن يكون عدد املزكني
الخامس من الدستور الذي
واملزكيات  600أو إبطال رشط التزكيات تماما.

عن مكافحة الجرائم المتّصلة
بأنظمة المعلومات واالتصال
ورد يف الفقرة الثانية من الفصل  24املتعلق بالعقوبات
يف املرسوم  54ما ييل" :ويعاقب بنفس العقوبات املق ّررة
ّ
الحث عىل خطاب الكراهية"
بالفقرة األوىل كل من يتعمّ د...
وهو كالم معقول لو لم يكن هناك الفصل الخامس من
ّ
ينص عىل أن من واجبات الدولة تحقيق
الدستور الذي
ُ
مقاصد اإلسالم وهي مقاصد تضبط فيها الحقوق
والواجبات استنادا إىل إيمان املرء من عدمه .فخطاب

الكراهية يف هذه الحالة إن أدرجناه ضمن مقتضيات الفهم
السليم للفصل الخامس سيحمل صبغة دينيّة تجعل من
املخالف يف الدين أيا كان موضوعا للكراهية وهو املعنى
الذي نجده حارضا بقوة يف العديد من اآليات األمر الذي
يجعل من الحديث عن جريمة حث عىل خطاب الكراهية
غري ذي معنى ألن الدستور يف فصله الخامس أعىل من
القوانني واملراسيم قال تعاىلَ :
ين َ
"ف ِإذَا َلقِ يتُ ُم ا َّلذِ َ
ك َف ُروا
ُ
َ
َ
َ
اب حَ تَّى إِذَا أَث ْ َ
َ
ْ
خنتُمُ ُ
وه ْم فشدُّوا الوَثاق ف ِإمَّ ا
َف َ ْ
ضبَ ال ِّر َق ِ
مَ نًّا بَعْ ُد وَ إِمَّ ا فِ دَاء" (سورة محمد اآلية  )4وقال كذلك:
شكِ َ
ان لِلن َّ ِب ِّي وَا َّلذِ َ
ك َ
"مَ ا َ
ني وَ َلوْ
ين آمَ نُوا ْ أَن ي ْ
َستَ ْغفِ ُروا ْ ِل ْلمُ ْ ِ
ُ
َ
َ
َ
ول ُق ْربَى ِمن بَعْ دِ مَ ا تَب َّ َ
َي َلهُ ْم أنَّهُ ْم أ ْ
صحَ ابُ ا ْلجَ حِ ي ِم"
أ
كانُوا ْ ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
شكِ َ
ني
(سورة التوبة اآلية  )28وقال كذلك" :فاقتلوا المُ ِ
وه ْم ْ
وه ْم ُ
حَ ي ُ
وَاقعُ دُوا ْ َلهُ ْم ُ
ص ُ
وَخذُ ُ
ْث وَجَ دتُّمُ ُ
ك َّل
وه ْم وَاحْ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
الصالة وَآت ُوا ال َّز َ
صدٍ ف ِإن تابُوا وَأقامُ وا َّ
كاة فخلوا َ
مَ ْر َ
س ِبيلهُ ْم

واجب الدفاع عن الوطن ..إذ أن الدفاع عن الوطن واجب عىل
كل مواطن وبما أن هذا الدفاع يتخذ عند املسلمني صبغة
دينية (الجهاد) وكثريا ما يكون يف مواجهة أقوام لهم مع
أهل الكتاب عالقات دينية ممّ ا يجعل حمل أهل الذمة عىل
خوض حرب مثل هذه نوعا (كذا) من اإلكراه عىل ممارسة
عبادة ليست جزءا من دينهم"( .)2أال يحمل مبحث أهل
الذمة حثا عىل الكراهية بما يستوجب العقوبة الواردة يف
ّ
نغض الطرف ألنه مقصد من مقاصد
املرسوم أو علينا أن
اإلسالم الواردة يف الفصل الخامس من الدستور؟ ،ث ّم ما
العمل مع اآلية الكريمة" :يَوْ َم تَبْي ُّ
َض وُجُ و ٌه وَتَ ْ
سوَ ُّد وُجُ و ٌه
ك ْم َفذُ ُ
وقوا ْ
ك َف ْرتُم بَعْ َد إِيمَ ا ِن ُ
وههُ ْم أ َ َ
َفأَمَّ ا ا َّلذِ َ
َّت وُجُ ُ
اسوَد ْ
ين ْ
ين ابْي َّ
ا ْلعَ ذَابَ ِبمَ ا ُ
ون وَأَمَّ ا ا َّلذِ َ
ك ُف ُر َ
كنتُ ْم تَ ْ
ت وُجُ ُ
َض ْ
وههُ ْم َففِ ي
ه ْم فِ يهَ ا َ
خا ِلد َ
َرحْ مَ ِة ال َّل ِه ُ
ُون" (سورة آل عمران اآليتان 106
و)107؟ هل نتوقف عن التعبّد بها أو نلغيها من املصحف

إ ِ َّ
ن ال َّلهَ َغ ُفو ٌر َّرحِ يمٌ" (سورة التوبة اآلية  .)5هذا من ناحية
ّ
الكفار أما من ناحية املسلمني وهم الشطر املقابل من
معادلة الكراهية فإن القرآن يصفهم بأنهم األفضل واألعىل
شأنا بإيمانهم وليس بعملهم .قال تعاىل" :وَال َ تَ ِهنُوا وَال َ
وْن إِن ُ
كنتُم مُّ ْؤ ِمن َ
تَحْ َزنُوا وَأَنتُ ُم األَعْ َل َ
ِني" (سورة آل عمران
اآلية  )139هذا االستعالء باإليمان الذي حوّله سيّد قطب إىل
تكفري للدولة واملجتمع ف ّرخ التنظيمات اإلرهابية املسماة
غلطا جهادية .ك ّل ذلك أوجد مبحث أهل الذمّ ة يف املنظومة
الفقهيّة ،فاإلنسان ال حقوق له إال إذا كان مسلما أمّ ا إذا
كان من معتنقي الديانات األخرى فعليه دفع الجزية إن أراد
األمان لنفسه .قال تعاىلَ :
ون ِبال َّل ِه وَال َ
ين ال َ ي ُْؤ ِمن ُ َ
"قا ِتلُوا ْ ا َّلذِ َ
ُ
ُ
َّ
سول ُه وَال َ يَدِ ين َ
ِبا ْليَوْ ِم اآلخِ ِر وَال َ يُحَ ِّرمُ َ
ون مَ ا حَ َّر َم الل ُه وَ َر ُ
ون
ين أُوتُوا ْ ا ْلكِ تَابَ حَ تَّى يُعْ ُ
ين ا ْلحَ ِّق ِم َن ا َّلذِ َ
دِ َ
طوا ْ ا ْل ِج ْزي ََة عَ ن
اغ ُر َ
يَدٍ ُ
ص ِ
ون" (سورة التوبة اآلية  .)29هذا َّ
وَه ْم َ
الصغار
الوارد يف اآلية التي نتعبّد بها تفنّن فيه الفقهاء وأوجدوا له
تطبيقات الإنسانية تستهدف اإلذالل من ذلك أنهم منعوا
الذمي من استئجار املسلم للعمل لديه لِما يف ذلك من إهانة
لهذا األخري وفرضوا عليه لباسا خاصا ووصل األمر إىل حد
منعه من رشف الدفاع عن الوطن الذي ولد فيه وتربى
ويعيش .قال الغنويش يف حديثه عن الجزية" :إنها مقابل

تماما؟ وما العمل يف التناقض بني فصل خامس وضع
ّ
يتوسل
فيه الحاكم اإلطار الديني لحركته وبني مراسيم
بها إىل األساليب الحديثة يف الحكم حتى وإن كانت صورة
دون روح أو مضمون؟ ،منذ بدايات القرن املايض واتصال
العرب واملسلمني باآلخر لم تستطع النخبة ح ّل معضلة
الحكم ألنها تسعى إىل تأبيد بقائها فيه بادعائها حماية
الدين والتمسك بشعائره واإلعالء من شأن هويّة وهميّة
مقابل خصوصيّة صاغها التاريخ وعركتها الجغرافيا ّ
يعب
عنها علميا بتونس وبالتوانسة .قال األفغاني يف واحدة من
خاطراته"ال حكم إال للعقل والعلم".
--------------الهوامش
" )1مواهب الجليل من أدلة خليل" تأليف أحمد بن
أحمد الشنقيطي ،طبعة إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي
قطر  ،1987ج 4ص( ،253رتقت املرأة أي انسدّت ويقال
بالعامية مصفحة والقرن أي قرن الرحم).
" )2حقوق املواطنة ،وضعيّة غري املسلم يف املجتمع
اإلسالمي" لراشد الغنويش ،مطبعة تونس قرطاج ،1989
ص.69
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ال حلم ،ال حوت ،ال برفانات ()parfums

منير الف ّلاح

وال سيدي الزكري...

يظهريل ك ّلكم تبّعتو هاك التّخمرية الجماعيّة ّ
إل
عشناها تحديدا عىل مواقع التّواصل اإلجتماعي واملِتع ّلقة
كة قالوا ّ
بمصاريف املعيشة يف قرص ال ّرئاسة (ه ّ
إل نرشوا
"الوثيقة") وبما أنّي ،كيف ما يعرفوا برشة منكم ،من
عشاق األكل وال ّزهومة،ما نخبّيش عليكم تقاذفتني زوز
أنواع متاع مشاعر (وراني صحيح أنرتيتي ونبّار وإيل ّ تحبّو
لكن نفرق مليح بني املشاعر واألفكار) :الشعور األوّل هو
نوع من التضامن مع ناس تحبّ ال ّزهومة والشعور الثاني
وهو نوع من الحرسة عىل وضع ما عادش الواحد (كيفي)
ينجّ م يه ّز ّ
قفتو ويهبط لل marché centralويرشي قدر
مما يشتهي بالش برشة حسابات...
املهمّ ،حكاية املليون دينار وال ّزايد متاع اللحوم لل ّرئاسة
جات موش يف وقتها بالك ّل من زاوية أنّو املبلغ الجميل
يدوّ خ le commun des mortelsكيف حرضة جنابي وزيد
إل ّ
يتع ّلق بمادّة غذائيّة ّ
ولت تتط ّلب تخطيط (بالورقة
والقلم) قبل تنزيل ّ
الشهاري واملعاشات...
هيّا سيداتي وسادتي ،ماهو الواحد مبدئيا ما ينجّ م
يحكي بمصداقيّة كان كيف يتحدّث عىل حاجة يعرفها
مليح،وباش نحكي اليوم عىل األسعار إنطالقا من واقعي
املعيش! أحنا (زوجتي وأنا) زوز متقاعدين من الوظيفة
ّ
املتوسطة ،أو
العموميّة ويمكن تصنيفنا يف الطبقة
ّ
تبقى منها ،ومع هذا حكاية الورقة والقلم بدات
ما
ّ
تتمأسس ،يعني مثال ولتقصري األيّامات إل تسبق صبّان
الجرايات ،يبدأ التّداول (اِيه بال sérieuxهذا) يف األولويّات
وغالبا رأس القايمة يحت ّلوه فواتري الضوء واملاء واألنرتنات
وبعدها تجيء قائمة املقتنيات ،ايه ه ّ
كة أذخم من كلمة
القضية املرهونة يف شدّة باش ّ
تول قضيّة ،ودوب تبدأ قائمة
املقتنيات،القلم يكتب وحدو ما قالوحدّ :مقرونة،كسكيس،
رشبة ،بعدهم "تتسلحب" الطماطم املعجونة وشويّة
زيت وشويّة ُ
خرضة وساعة ساعة شويّة غ ّلة فصليّة
ويقعد يس القلم يد ّز يف العجلة ويرتونق باش يدوّن كلمة
"طرف دجاج" ويستحيل باش يكتب عن طواعيّة كلمات

كيف ال ّلحم أو الحوت ...وكان"تك ّرم"وكتبها يزيد مبارشة
يول الخ ّ
ّ
ط واضح وعريض :إن
قدّامها ويا سبحان ال ّله
أمكن !
تطلعلنا عىل الفايس بوك صورة ورقة املليار وال ّزايد
متاع ال ّلحم! ّ
ّ
تول ماعادش قادر،من تلقاء
مخك ياقف !
نفسك،عىل التفكري والتحليل والتّنسيب وهاك الحديث
ّ
ّ
ّ
املخ يرتأس يف بدن
خاصة وقت يبدأ
الصعيب الك ّل
ّ
"مهسهس" بسوء التغذية!
يف الحالة هذيكةّ ،
املخ ّ
يول ماعادش عندو حتّى إستعداد
ال باش يقرأ مليح ،ال يثبّت لشكون ولقدّاش من و ّ
كال
كالة باش تميش ال حتّى لقدّاش من نهار! ّ
وو ّ
مخك يحبس
ّ
وخاصة يف نوعيّة الغذاء وكيف تلقى الحكاية
يف املبلغ العام
ّ
ّ
تتع ّلق بال ّلحم وماندراك ،تزيد تتأزم وتتفكر روحك كيفاش
و ّليت ميّال للتّثبيت يف سوم جناحات الدّجاج وتتحايش
حتّى النّظر لل ّ
طروف املعتربة من الدّجاجة ّ
إل يف األيّامات
األوىل بعد صبّان الفلوس وتخرج للحومة نافش ريشك
ّ
أكثر من ّ
وتوخر وتقول لصاحبة
السدوك العربي ،تقدّم
مح ّل البيع" :أوزنيل أربعة أفخاذ عيّش بنتي!" بون باش
نكون رصيح معكن ومعاكم ،راهي نفشة ال ّريش هذيكة
ّ
وبالضبط توىف بمج ّرد دخولك للكوجينة
عمرها قصري
ّ
ّ
"الشية املعتربة" عىل نهارين عىل
القفة وتقسيم
وتفريغ
األق ّل!
ّ
يس اللحم وجاللة ّ
السمك ،هاذوكم ما قال ح ّد لحدّ!
ّ
يتط ّلب الخوض يف اإلقرتاب منهم مُ خ ّ
وشقاقة
طط أصال
ّ
خاصة (كان ما هبطتش كنتولة متاع فاتورة الضوء يف
األثناء) ،يف الوقت هذا بالتّحديد تشوف ورقة فيها مبلغ
ما تسمع بيه يف العادة كان يف سياق عقود مالعبيّة الكورة
! شوف إنت عاد شنوّة ينجّ م يصري يف مخ واحد نبّار
وأنرتيتي كيفي!
ّ
يف نفس الفرتة وما نجّ مش نقوللكم قبل وإل بعد
ّ
(مخي مازال مصدوم) تسمع بحكاية توريد الكماليّات
ّ
وعىل رأسها العطور و ،rebeloteمخك يزيد يعمل قفزة

للوراء يف ال ّزمن وتتف ّ
كر كيفاش كنت قبل أكثر شويّة من
عرشين سنة ،تهدي دبوزة عطر لعشريتك يف املناسبات
الهامّ ة (بركة )il ne faut pas exagérer non plus،وتوّة
عندك مديدة ّ
مل و ّليت تشوف ال parfumerieمنّا ،تبدّل
الثّنيّة وتكتفي برشيان مُ زيل روائح ( )déodorantيف
إنتظار العودة للشبّ !
هو بيني وبينكم ،موضوع الح ّد من توريد الكماليّات
كيف العطورات ينجّ م يكون معقول أمّ ا بربشة تنسيب
(هاوكة دوب نبعد عىل حكاية املاكلة ّ
مخي يرجع يخدم
شويّة) عىل خاطر يلزم نشوفو قدّاش نسبة كلفة
هاإلستريادات بالنّسبة للميزان التّجاري وشكون يو ّردهم
ومن أناهي دول وبالتّوازي فمّ اش خطط دعم املصنّعني
الصنايعيّة والفالحة ّ
ّ
الل يخدموا عىل أنواع
التّوانسة ودعم
النباتات ّ
الل تستخرج منها ال ّزيوت األساسيّة ،فمّ اش
نيّة للتشجيع عىل فتح مخابر جديدة وفمّ اش زادة سعي
لتشجيع رشاكات قائمة عىل ال ّربح املشرتك بني املهنيّني
التوانسة واألجانب عىل خاطر كيف تاخذ الحكاية ه ّ
كة
صبّة وحدة ،تلقاها فارغة،ال من ناحية املبالغ ال من ناحية
البلدان األجنبيّة ،عىل خاطر ّ
الضب الصحيح موجود يف
حاجات ومع بلدان أخرى ّ
إل تبعثلنا يف البسكويت وحتّى
ّ
نحس
الربغل وأحنا عندنا منّو وبجودة أعىل...الحاصيلو
يف روحي دوّرتها شبّ عىل برغل وهذا ما يركبش بالك ّل...
خالصة الحديث ،كثر الكالم عىل ال ّلحم وقت النّاس
تجري وراء جنيّح دجاج موش باهي ،ولو فمّ ة شكون
إل املبلغ هذاكة متاع عام وآلالف البرش ّ
فسيل ّ
ّ
إل يخدموا
وأنّو يف دول أخرى املصاريف قصور ال ّرئاسة أكثر من
ه ّ
كاكة بربشة وفمّ ة حتّى مصاريف أخرى ته ّم مظهر
ّ
الشخصيّات األوىل ...لكن آش تحبّو تعملو ،مع اللحم ما
فمّ اش فدلكة بل أكثر من ذلك ما فمّ اش عقل بالك ّل وه ّ
كة
مسألة العطورات الفاخرة ّ
تول ثانويّة عىل خاطر أساسا
عموم النّاس ما تقدر كان عىل ّ
الصابون والشبّ !
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شح السيولة املالية بتونس
ّ
حمض كذبة

رغم نزيف العملة الذي يسببه تهريب األموال إىل
الخارج ورغم التهرب الرضيبي والفساد املسترشي
يف الصفقات العمومية وما يسببان لخزينة الدولة
من خسارة فادحة ملوارد مهمة يبقى حجم األموال
املتداولة يف تونس كبريا نسبيا مقارنة بحجم البالد
وعدد سكانها.
وللتدليل عىل صحة ذلك ال حاجة للجوء إىل
االحصائيات واألرقام وال لالستعانة بتحاليل رجال
االقتصاد بل يكفي االلتفات إىل ما حولنا لرؤية مظاهر
تدفق السيولة املالية رؤية العني .يكفي أن يقف املرء
ساعة واحدة بثالثة مواضع من أية مدينة داخلية
تعترب عادة مهمشة .
ليقف أوال يف الطريق العام وليحاول أن يحيص ال
السيارات والشاحنات العادية مختلفة األحجام واألنواع
التي قد تقف أربع وربما خمس منها أمام نفس البيت
وإنما فقط السيارات الفخمة التي أصبح بعضهم
يقدمّ ها هدية زواج أو حتى عيد ميالد.
وليقف ثانيا امام خيمة غري تقليدية تسد الطريق
العام ليلة الحنة أو الوطيّة مثلما أصبح يحلو للناس أن
يقولوا و ْلي ْ
ُص ِغ للمبالغ التي تُ ْرمَ ى وتقدّر بآالف الدنانري.
وليقف أخريا عند شبابيك فرع بنك وليتابع عمليات
تحويل أو سحب أو إيداع عرشات آالف الدنانري التي
يجلبها أصحابها أو يأخذونها يف أكياس بالستيكية .
ك ّم هائل يدور إذن بمدن تعد مهمشة فما بالك باملدن
النشيطة؟ ولكن بأيدي من ؟ إن هذه السيولة املالية
ال تدور طبعا بأيدي من يخلقون الثروة من صنايعيّة
وفالحني وإنما بأيدي صغار املهربني ومتوسطيهم
واملشتغلني بالتجارة املوازية واملضاربني يف املجال
العقاري حتى أصبح املرت املربع من أراض غري مهيأة
يبلغ أحيانا مئات الدنانري.
إن هذا الكم الهائل من العملة ال يعاد ضخ إال جزء
يسري منه يف األنشطة املوازية التي ال تنمّ ي اقتصاد
البالد بخلق ثروة جديدة وال تسهم يف تقليص البطالة
وال يدخل منه مليم إىل خزينة الدولة أي أنه ال يتحول
إىل رأسمال منتج بل يُكنز جزء منه ويذهب أغلبه إىل
املضاربة يف األرايض أو إىل اإلنفاق الذي وصل اىل حد
التبذير يف بناء البيوت واقتناء التجهيزات وإقامة
األفراح واستهالك مختلف أصناف االطعمة :لحم مع
سمك وموز مع تفاح وبطيخ مع دالع الخ ...فأصبحت
األسواق تمتلئ يوميا يف الصباح بالخرض والغالل التي
ال يتبقى منها يشء يف املساء مهما غلت أثمانها .وكلما
ازداد استهالك البعض تقلص استهالك البعض اآلخر.
كل هذا والدولة تتفرج دون أن تحرك ساكنا للتقليص
من نسبة االقتصاد املوازي وال نقول القضاء عليه.
واألغرب من ذلك أن بخار األنفاس ودخان السجائر يف
مقاهي باب البحر يخفي عن أشباه اليساريني الصورة
الحقيقية لواقع متحول بفعل العوملة فيظلون أرسى
رؤى قديمة دون أن يدركوا ما أصاب البنية الطبقية

للمجتمع من تشوهات .هم يتحدثون عن حزب الطبقة
العاملة الطليعي القائد وجوبا لكل تحول ثوري سوف
يفيض إىل إقامة دكتاتورية الربوليتاريا وال يتزحزحون
عن ثوابتهم قيد أنملة حتى عندما تحصل االنتفاضات
ويجدون أنفسهم عىل الهامش .هم لم يدركوا بعد أن
قسما من العمال الذين سلمت مؤسساتهم من الغلق
أصبح من املالكني العقاريني بعد أن بنى عىل حساب
متطلبات عيشه جحورا للكراء وقسما آخر التحق
بالبورجوازية الصغرية بحكم الزواج من بورجوازيات
أو بربجوازيني صغار وبعضهم أصبح باإلضافة إىل
عمله األصيل فالحا أو تاجرا أو زوجا لتاجر أو تاجرة أو

عمار العربي الزمزمي
أبا أو أما لتاجر فلم يعد يصح الحديث بالنسبة لكثري
من العمال أنه ليس لديهم ما يخرسون سوى أغاللهم.
لهؤالء "ملكية فردية" يخشون ضياعها .والبورجوازية
الصغرية التي يُعوّل عىل انضمامها إىل صفوف الثورة
مازالت رغم تآكل مستوى عيشها قادرة عىل توفري
الحد األدنى اذا كان الزوج والزوجة يعمالن .ومهما
أنكرنا الحديث عن طبقة وسطى فإن هذه الفسيفساء
تشكل أغلبية املجتمع ورشيحة منها تحوّلت إىل مالك
عقاريني يضاربون يف األرايض املعدة للبناء وحتى يف
األرايض الفالحية .فإىل متى يغمض يساريونا أعينهم
عن هذا الواقع املختلف عما يحملون من تصورات؟

- MOUVEMENT TUNISIE DEMOCRATIE POUR TOUSﺣﺮﻛﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ
 49ﻧﮭﺞ اﻟﻤﺎي-ﺳﻜﺮة-ارﯾﺎﻧﺔ 2036

En vertu des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des adhérents qui s‘est tenue le 1ER Septembre 2022 il a été
décidé :
Désignation de Monsieur Mohamed Ali Rezgui comme chargé des relations publiques du parti.
Transfert du siège social du parti à l’adresse suivante : N°1 Rue Mohamed Ghalyoungi-Cité Ezayetin-El Omrane-1005Tunis.
; Quitus entier et sans réserve pour les membres du bureau du parti pour leur gestion durant les exercices 2020 et 2021
L’approbation des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2020 et 2021 qui se
présentent comme suit :

Extraits des Etats financiers 2020 et 2021

31/12/2021

31/12/2020

-

600.000

3900.000

1950.000

3900.000

2550.000

3346.380
3346.380

3765.866
3765.866

(1215.866) 553.620

ETAT DE RESULTAT
Produits
-Cotisations
-Dons, subventions et aides
courantes reçues
Total des produits
Charges
- Autres charges courantes
Total des charges
Excédents (Déficit) des
produits sur les charges de
l’exercice

31/12/2021

BILAN

31/12/2020

Actifs

-Liquidité et équivalents de
liquidités

1 897.345

1422.725

0.380
1897.725

0.380
1423.105

1921.000
1921.000

2 000,000
2 000,000

)(576.895

638.971

- Excédents ou Déficits reportés

553.620
)(23.275

)(1215.868
)(576.895

- Excédent ou Déficit de l’exercice

1897.725

1423.105

-Autres actifs cournats
Total des actifs
Passifs et Actifs Nets
- Autres passifs courants
Total des passifs

Total des Actifs Nets
Total des Passifs et Actifs Nets

Extraits des rapports du commissaire aux comptes 2020 :
Opinion
A notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de
MOUVEMENT TUNISIE DEMOCRATIE POUR TOUS au 31 Décembre 2020, ainsi que sa performance financière et ses flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables tunisiennes.
Tunis, le 1er Juillet 2021
P/Consulting Mangement et Governance
Haythem Amor

Extraits des rapports du commissaire aux comptes 2021 :
Opinion
A notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de
MOUVEMENT TUNISIE DEMOCRATIE POUR TOUS au 31 Décembre 2021, ainsi que sa performance financière et ses flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables tunisiennes.
Tunis, le 25 Mai 2022
P/Consulting Mangement et Governance
Haythem Amor

Le Président

اشهار
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عصابات ومافيات الغابات تك ّبد الدولة
خسائر بـ  ٪ 15من الناتج الداخيل اخلام

محمد الجاللي

من شمال البالد الى جنوبها بات النسيج الغابي الذي يغطي اكثر من ثلث مساحة تونس يواجه عمليات تدمير ممنهجة وأخرى عشوائية من طرف شركات
وعصابات منظمة في ظل عجز اغلب اعوان الغابات عن التصدي لجحافل المعتدين وصمت ادارتهم وتقصيرها في احيان اخرى عن مساندهم.
حراس الغابات وفنيوها املجندون لحماية امللك العمومي
اضحوا يتوجهون اىل مراكز عملهم بالجبال والوهاد عىل
ايقاع مخاطر محدقة بهم من كل جانب .فإن سلِموا من
القضايا الكيدية ومن عمليات التعنيف والوعيد والتهديد
بالقتل ومحاوالت القنص والحرق يف اماكن نائية تكون
املالحقات االدارية والنقل التعسفية والتجميد يف انتظارهم.

في مواجهة مهربي الكليل

يف مدينة القريوان تم تكليف املوظفة سعيدة خطاب
بمراقبة مئات الهكتارات من الغابات .لم تدخر املوظفة
العمومية جهدا يف تطبيق القانون عىل مخالفيه لتجد نفسها
يف مواجهة نقلة تعسفية بدعوى حمايتها من املعتدين
وضحية محاولة حرق امام زمالئها وعىل مرأى من اعوان
امن حسب افادة احد زمالئها.
قال موظف بوزارة الفالحة" :الزميلة سعيدة كانت مثاال
للعون العمومي املتفاني يف الذود عن الغابات رغم جسامة
املسؤولية امللقاة عىل عاتقها وحجم املساحات املطالبة
بحمايتها .كانت دائما تتصدى للمهربني فتفطنت اىل ان
اغلب بضاعة شاحنات الكليل املنهوب من الجبال تسلم اىل
معمل مختص يف تقطريه بوالية القريوان.
وتابع املوظف الذي فضل عدم الكشف عن هويته تفاديا
ألية هرسلة ادارية" :الزميلة أوقفت يف مناسبات متكررة
شاحنات تنقل الكليل من جبال سليانة اىل معمل التقطري
بمعتمدية الوسالتية باعرتاف سواقها .ويف مناسبات اخرى
رفض السواق التوقف هاربني برسعة جنونية رغم املخاطر

املحدقة بالعامالت الراكبات فوق اكداس الكليل".
املتحدث اكد ان عمليات نقل عامالت جني الكليل بطريقة
غري قانونية وال مؤمنة وتعمد املهربني السري برسعة فائقة
تسببت مؤخرا يف حادث مرور اودى بحياة امرأة وجرح اخرى
بعد انزالق شاحنة بالطريق الرابط بني زغوان والقريوان.
واضاف املوظف "اقتفت سعيدة خطاب قبل اشهر اثار
شاحنة لم ينصع سائقها للتوقف فتبني لها ان الشاحنة
دخلت املعمل املذكور بالوسالتية فرابطت املوظفة غري
بعيد ملعاينة االمر فرفعت بها الرشكة شكاية متهمة اياها
بمحاولة تكسري باب املعمل ورميه بالحجارة .وتهاطلت عىل
وايل القريوان شكايات ضدها بدعوى تعطيل العمال الفقراء
من ممارسة نشاطهم اليومي املتمثل يف جني الكليل".
املوظف اكد ان زميلته استنجدت يف عملية تفقد روتينية
للمعمل بفرقة امنية لتوثيق وجود شاحنة تهريب داخل
املعمل بعد تقفي اثرها الفتا اىل انها اكتشفت ان الشاحنة
تخلصت من الكليل املرسوق قبل املغادرة من باب خلفي واىل
انها يف املقابل عاينت وجود احد مهربي الكليل باملعمل.
وواصل املصدر "نفس املهرب الذي سبق له االعتداء عىل
اعوان غابات بمكاتبهم يف مندوبية الفالحة بالقريوان كان يف
استقبال سعيدة خطاب حني تحولت مؤخرا صحبة زمالئها
وبعض اعوان االمن اىل احد جبال معتمدية الوسالتية لحجز
آالت تقطري الكليل .والالفت ان العمال حرضوا باعداد غفرية
وكانوا مسلحني بقوارير بنزين ومذراة وحجارة بما يعني
انهم كانوا مستعدين الرتكاب امر ما".
واشار املوظف اىل ان محاولة حجز معدات التقطري كادت

تودي بحياة زميلته بعد ان سكب عليها احد العمال البنزين
محاوال اشعال النار فيها قبل ان تسقط الوالعة ارضا مبينا
ان سائقا باملندوبية الجهوية للفالحة بالقريوان الحظ ان
نفس املهرب الذي يزوّد املعمل بالكليل اعطى اشارة الهجوم
عىل االعوان العموميني ثم تظاهر بفض النزاع.
عون غابات بالقريوان أرس من جهته ألسبوعية "الشارع
املغاربي" بان محاولة حرق زميلته تسببت يف اجهاضها بعد
اصابة الجنني باختناق مؤكدا ان الحادثة كشفت ان اعوان
الغابات يواجهون مخاطر شتى بال أي دعم من وزارتهم او
من االدارة العامة للغابات.
وابرز ان ملف محاولة حرق سعيدة خطاب شهد
ايقافات يف صفوف املعتدين قبل ان يتم اطالق رساحهم
وانه دفع ادارة الغابات يف شهر جوان املنقيض اىل اتخاذ قرار
بنقلة املوظفة صحبة زوجها العامل ايضا بنفس الوزارة
اىل مركزي عمل اخرين خارج حركة النقل املعتادة بدعوى
حمايتها من االعتداءات مشريا اىل ان االدارة تراجعت عن
قرارها بعد رفض املوظفة.
مصدر بوزارة الفالحة اكد من جانبه ان رشكات
مختصة يف تثمني املنتجات الغابية تعمد اىل الحصول عىل
بتّات قانونية لكراء مقاسم خاصة باالخشاب او الكليل او
الزقوقو او الخروب او الزيتون وانها تتفق بعد ذلك رسا مع
مهربني لتزويدها باملنتجات من مقاسم اخرى مشددا عىل
ان اعوان الغابات يجدون انفسهم يف مواجهة رشكات تبدو
يف الظاهر منضبطة للقانون ويف الخفاء مستولية عىل مئات
الهكتارات من امللك الغابي عرب اتفاقيات رسية مع عصابات
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خارجة عن القانون.
املصدر ّ
بي ان ما يحدث يف القريوان ليس سوى عينة مما
يجري يف اغلب الجهات مشريا اىل ان بعض زمالئه بوالية
سليانة الحظوا تكرر نفس السيناريو يف السطو عىل امللك
الغابي وان رشكة عىل ملك نائب بالربملان املحل عىل عالقة
باحد املهربني مؤكدا ان اغلب املحارض املسجلة يف نهب
الغابات تحرر ضد مواطنني ومهربني يبيعون املنتوج املهرب
اىل نفس الرشكة.
وقال املصدر انه سبق العوان غابات بسليانة ان الحظوا
ان وزيرا سابقا للفالحة كان يرتدد بصفة دورية عىل منزل
النائب مالحظا ان عالقة وصفها باملريبة تجمع نفس النائب
باحد املرشفني عىل القطاع.

ابحث عن المستفيد

موظف باملندوبية الجهوية للفالحة يف سليانة تطرق اىل
حرائق الغابات الفتا اىل ان اغلبها عادة ما يكون بفعل فاعل.
وقال "بعيدا عن التعتيم الكبري الذي يحيط بملف حرائق
الغابات التي تطورت من  14الف هكتار يف  2014اىل  28ألف
هكتار يف  2021الحظنا ان سلطة االرشاف تتفادى طرح
االسئلة الحقيقية" مضيفا " لو بحثنا عن املستفيدين من
الحرائق الكتشفنا ان هناك شبكات منظمة  -قد يكون لها
امتداد داخل االدارة -تقف خلف التدمري املمنهج للغطاء
الغابي".
واستطرد "ال يخفى عىل احد ان عديد االطراف تتحرك
مبارشة بعد الحرائق بني من يعمد إىل التوسع عىل حسابها
فيحوّلها إىل أراض زراعية ومن يسارع إىل تشييد بناءات
واقامات ومن يقتني منتجاتها من وزارة الفالحة بأثمان
بخسة ثم يستويل عىل مساحات شاسعة بالتواطؤ مع
عصابات تهريب ومن ينتهز فرصة الحرائق القتناء صابات
الكليل التي عادة ما تكون اكثر انتاجية بعد عودة النبتة اىل
النمو".
من جهة اخرى كشف احد فنيي الغابات لـ "الشارع
املغاربي" انه قبض قبل خمس سنوات عىل شاب بصدد
اشعال النار يف غابة بالشمال الغربي وانه فوجئ بتربئته بعد
تدخل ابيه املنخرط يف حزب سيايس كان يف السلطة طيلة
العرشية السابقة.
وأضاف ان السيايس استظهر بشهادة تثبت ان ابنه
يعاني من إعاقة جسدية" متسائال" :هل يعقل ان يكون
االبن معوقا وهو متزوج ويتنقل بني االسواق ويتاجر يف
العقارات عىل مدى سنوات؟"
وتابع" يف املقابل اتهمني الشاب باالعتداء عليه فلم
تدعمني ادارتي التي ماطلت يف تمكيني من وثيقة رضورية
ّ
يفس تباطئها يف انجاز تقرير اداري
يف القضية واال ما الذي
يثبت براءتي بالتوزاي مع حضوري كتمهم يف ثالث جلسات
باملحكمة؟"
املصدر ع ّرج عىل ظروف عمل اطارات الغابات مشريا
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اىل انهم يشكون من نقص فادح يف االمكانات واىل انهم ال
يتمتعون بأية حوافز مقابل قضاء ما ال يقل عن  12ساعة
عمل يوميا ويف ظل مخاطر ترتبص بهم من كل جانب.
ّ
وبي ان عمليات التصدي للحرائق يف الجبال ما فتئت
تكشف عن تهميش القطاع مالحظا ان العمل جنبا اىل جنب
مع وحدات الحماية املدنية ع ّرى حقائق وصفها با ُمل ّرة الفتا
اىل ان مسؤويل الديوان الوطني للحماية املدنية كانوا يقفون
مع اعوانهم يف مواجهة السنة اللهب يف الجبال ويزودونهم
باالكل والرشب ويمتعونهم بحوافز وبمنح مجزية ملكافأتهم
عىل مجهوداتهم املضنية يف عمليات االطفاء واىل أن اعوان
الغابات يقضون يف املقابل ساعات طوال يف الجبال دون اية
مساندة من ادارتهم بما يدفع بعضهم اىل االتصال بعائالتهم
لتوفري الطعام لزمالئهم.
أسبوعية "الشارع املغاربي" ارسلت يف  21سبتمرب املايض
اىل وزارة الفالحة مطلب نفاذ للحصول عىل معطيات حول
عدد القضايا التي رفعتها بمتسببني يف حرائق بالغابات بني
 2011و 2022وعدد االحكام الباتة يف هذه القضايا وحجم
الغابات املحروقة التي تم تشجريها ومساحة الغابات
املحروقة التي تم تغيري صبغتها ولم تحصل عىل اجابة اىل
حدود نرش هذا املقال.

أمير خليجي يالحق غزالنا

قبل ثالث سنوات تف ّ
طن حارس غابات بوالية قفصة
اىل تس ّلل ركب مكوّن من سيارات رباعية الدفع قال انها
كانت عىل ملك أمري خليجي اىل غابة عمومية ملالحقة بعض
الغزالن فاتصل برئيسة دائرة الغابات فايدة مقدمي التي
سارعت بالحاق باملوكب دفاعا عن الثروة الحيوانية املنهوبة
وفق تأكيد احد زمالئه.
املوظف أشار اىل ان الظروف الصحية لرئيسة الدائرة التي
كانت حامال يف السابع لم تمنعها من الوقوف مع زمالئها
واىل انه كان لذلك وقع كبري يف شد ازرهم ورفع معنوياتهم
وهم يتصدون اىل صيد غري قانوني مربزا ان املقدمي اخفت
عنهم حالة االعياء الذي كانت تشعر به طيلة اليوم اىل ان
سألت وهي يف حالة يرثى لها عمن ينجدها بما يسد رمقها
وجنينها.
واالهم من كل ذلك وفق نفس املوظف ان "رئيسة الدائرة
لم تسمح لالمري الخليجي باستباحة الغابات وارتكاب
مجازر يف حق الغزالن".
وتابع املصدر" استبسال املقدمي يف االلتزام بالقانون
ّ
تمسكت بمحاسبة رشكة
ملسناه يف تعاطيها مع ملف آخر ّملا
عىل ملك النائب السابق بالربملان املحل لطفي عيل بسبب ما
اعتربها املصدر تجاوزات خطرية يف استغالل مقاطع.
وأشار اىل ان ذلك دفع النائب اىل التهديد بنقلتها خارج
قفصة واىل ان ذلك كاد يحصل بعد صدور قرار اداري بنقلتها
اىل مندوبية الفالحة بصفاقس مالحظا ان رئيسة الدائرة
رفضت القرار وان ذلك ادى اىل تعيينها يف ادارة للمنتوجات
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البيولوجية معتربا ذلك تجميدا مقنّعا.
املصدر شدّد عىل ان االدارة عينت خالة وزير يف الحكومة
الحالية رئيسة جديدة لدائرة الغابات وعىل ان ذلك ساهم
يف تثبيط عزائم االعوان مؤكدا انها لم تساند زمالءها حني
لجؤوا اليها ملعاضدتهم يف التصدي للصيد العشوائي بعد
عودة االمري الخليجي.
من جهة اخرى يؤاخذ موظفون بمندوبية قفصة
الرئيسة الجديدة لدائرة الغابات عىل عدم التعاطي الجدي
مع الشكايات الواردة عليها مشددين عىل انها تحاول قدر
االمكان طمس ملف انتدابات مقابل رشاوى ورد عليها من
مواطنني ثم من رئاسة الحكومة.
وأوضح احد املوظفني ان عماال تقدموا بشكايات متهمني
منسق حضرية بابتزازهم ماليا ومطالبتهم بدفع رشاوى
مقابل التنصيص عىل تسجيل حضورهم.
"الشارع املغاربي" حصلت عىل وثائق تؤكد ان "منسقا
عاما باحدى حضائر مندوبية الفالحة بقفصة كان يُجرب
العمال عىل دفع مبالغ مالية بداية كل شهر مقابل التزامه
بعدم شطب اسمائهم من دفاتر الخالص" وان "املنسق كان
أيضا يفرض عليهم تحت التهديد العمل لحسابه الخاص".
واكد ان عدم تفاعل املندوبية مع شكايات املواطنني
تسبب يف نزاعات بني العائالت وان ذلك ادى اىل تعطيل نقل
الفسفاط وغلق ادارات محلية بمعتمدية املظيلة بعد تفاقم
احتجاجات الرافضني لالبتزاز.
كما حصلت الجريدة عىل مراسلة وجهها فالحون اىل
املندوب الجهوي للفالحة بقفصة بتاريخ  23أوت املايض
تتهم مهندسا مرشفا عىل احدى املحميات بتعمد تسجيل 9
أشخاص غري اصييل معتمدية بلخري قالت املراسلة ان من
بينهم زوجته وصهره لتمكينهم من اجور وانهم يف املقابل
لم يبارشوا عملهم باملحمية.
ويبدو ان هذه املراسلة لم تلق التعاطي االداري الرضوري
وفق ما كشف موظف باملندوبية اكد ان "الفساد اصبح امرا
واقعا ما دامت الوزارة ترفض اعفاء املندوب املحال عىل
القضاء او نقلته وما دامت االدارة العامة للغابات تستجيب
لضغوطات بعض النقابيني املشتبه يف ضلوعهم يف تجاوزات
وال تتصدى لعمليات صيد عشوائي يقرتفها اشخاص
نافذون داخل املحميات".
هكذا باتت الغابات التي توفر اكثر من مليون موطن شغل
وتساهم يف مناعة السيادة الغذائية واالمنية مرسحا لجرائم
تقرتف من طرف رشكات وشخصيات نافذة وعصابات
منظمة يف حني يؤكد بعض الخرباء ان صيانتها وتعهدها
بالحماية والتشجري والتثمني قد يساهمان يف توفري % 15
من الناتج الداخيل الخام .يف االثناء يعاني االعوان امليدانيون
االم ّرين لحماية ما تبقى من النسيج الغابي رغم التهديدات
والهرسلة اإلدارية والقضايا الكيدية.
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تقرير دولي :

كريمة السعداوي

تونس ضمن الـ  20دولة األشد عجزا
التغي املناخي بسبب التداين
عن مكافحة
ّ

تُبرز بالغات السلط التونسية
الحصول على القروض كمكاسب
تُظهر ثقة الدائنين فيها ،من ناحية
وكحلول لـ "اصالحات" هيكلية إلنقاذ
المالية العمومية ،من ناحية اخرى .غير
ان كلفة هذه الديون وتداعياتها على
سياسات التنمية تؤثر بشكل واضح
على استدامة االقتصاد والتصرف في
الثروات الطبيعية وحمايتها سيما
من خالل رصد المخصصات الكافية
لمكافحة التغير المناخي.

للبلدان ذات االقتصادات الضعيفة ،فإن االرتباط
الوثيق بني تغري املناخ والقدرة عىل تحمل الديون
يحتاج إىل فهم عميق" واىل انه "ينبغي أن يكون
محورا اساسيا يف النقاش حول مصري البلدان
التي تحتاج إىل تخفيف عبء الديون".
وتتكون مجموعة االقتصادات الهشة االعىل
تداينا وغري القادرة عىل تحديات التغري املناخي
من بربادوسا وكمبوديا وكوستاريكا وإثيوبيا
وهندوراس ولبنان واملغرب والنيبال والفلبني
ورواندا والسينغال والسودان وتنزانيا وتونس
وتوفالو وفيتنام.

تونس تجابه تحديات كبرى دون
حلول اقتصادية ناجعة

وبَيَّ تقرير بحثي نرشه مؤخرا مركز سياسة
التنمية العاملية بجامعة بوسطن أن بعض الدول
ّ
لتغي املناخ وهي عرشون دولة
األكثر عرضة
منها تونس ستواجه ارتفاعا حادا يف مدفوعات
خدمة الديون يف العامني املقبلني وأن ذلك يعيق
قدرتها عىل االستثمار يف حماية املناخ ودعم
اقتصاداتها.

خدمة دين مهولة
تواجه البلدان األكثر عرضة لتغري املناخ وفق
التقرير الدويل ارتفاعا حادا يف مدفوعات خدمة
الدين خالل العامني املقبلني ،مما يمنعها من
االستثمار يف حماية املناخ والتطوير االقتصادي
اذ من املتوقع أن ترتفع مدفوعات خدمة الديون
إىل  69مليار دوالر بحلول عام  .2024وإذا تحوّل
التنبؤ إىل واقع ،فسيصبح االرتفاع هو األعىل
خالل العقد الحايل وفقا لحسابات مركز سياسة
التنمية العاملية بجامعة بوسطن.
واكد التقرير أن مدفوعات خدمة الدين تبلغ
حاليا  61.5مليار دوالر وانها مرشحة للزيادة
سنة  2023وهو ما يجعل الوضعية دقيقة
باعتبار تواصل ظواهر التضخم وتداعيات
الجائحة الصحية عالوة عىل تأثريات الحرب
الدائرة باوكرانيا مشريا اىل انه مع استمرار
معاناة العالم من آثار هذه االوضاع ،تم إطالق
العديد من خطط تخفيف عبء الديون ألفقر
دول املعمورة عالوة عىل وضع برامج ملساعدة

االقتصادات الهشة بعد أن استحال تعاملها
مع األسواق املالية العاملية .ومع ذلك ،فإن هذه
املخططات فشلت يف انقاذ هذه البلدان من
االشكاالت الكربى مثل التضخم العاملي وأزمة
الحرب يف أوكرانيا الروسية وذلك بالتوازي مع
فشل مبادرات دولية عديدة لتعليق خدمة الدين.
وأضاف ذات التقرير" :دون تخفيف عبء
الديون وغريها من التدابري االضافية مثل الهبات،
ستحرم الدول االكثر عرضة للتغري املناخي من
جني فوائد االستثمارات املناخية ،عىل غرار
تعزيز توليد الطاقة من املصادر املتجددة".
والحظ مركز سياسة التنمية العاملية
بجامعة بوسطن حدوث تغري يف اصناف دائني
الدول املع ّرضة لتغري املناخ والتي يصل قائم
دينها العام الخارجي اىل  686.3مليار دوالر

بوجود املزيد من الدائنني من القطاع الخاص
الذين تبلغ حصتهم حاليا أكثر من ثلث الديون،
يف حني يحتفظ البنك الدويل وغريه من املؤسسات
متعددة األطراف بخمس الديون.
وتمتلك الصني أيضا حصة كبرية يف حجم
الديون تناهز نسبتها حوايل  7باملائة بينما
تقدر حصة ديون الدول الغنية من اعضاء نادي
باريس بنحو  13باملائة.
وللتعامل مع هذا الوضع ،حث املركز
صندوق النقد الدويل عىل التدخل وتحديث تحليله
يف ما يتعلق بقدرة الدول ذات املديونية العالية
عىل تحمل الديون وذلك بأخذ حدة مجابهتها
للمخاطر املناخية بعني االعتبار بشكل خاص.
َ
وخلُص التقرير إىل أنه "بالنظر إىل أن
التأثريات املناخية تزيد من كلفة التمويل بالنسبة

اكدت أربع مؤسسات دولية هي البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية
وبرنامج الغذاء العاملي عىل أن الحرب يف أوكرانيا
ستؤدي إىل تباطؤ نمو االقتصاد العاملي برمته
وعىل ان تداعياتها ستكون أشد وطأة يف الدول
الفقرية ومتوسطة الدخل .واحدثت تأثريات
األزمات الثالث :املناخ ،وكورونا ،والحرب يف
أوكرانيا ،يف ظرف تشهد فيه خمس دول عربية
أزمات مالية واقتصادية ،تقربها يوما بعد يوم
من حافة التعثر هي لبنان والسودان وتونس
واليمن وسوريا القاسم املشرتك بينها هو
الضعف الحاد للتمويالت االجنبية والتفاقم
الشديد لعجز ميزانياتها وارصدة مدفوعاتها
الخارجية.
وتقدر وزارة املالية الدين العمومي بنحو
 107.8مليارات دينار نهاية  2021وهو ما
يمثل  87.6باملائة من إجمايل الناتج املحيل ،وهو
مرشح لالرتفاع اواخر العام الحايل يف صورة
نجحت مساعي السلط للحصول عىل قروض
خارجية جديدة ،الجزء األكرب منها من صندوق
النقد الدويل.
كما تواجه املالية العمومية عبئا آخر ،إذ
عليها توفري حوايل  15.5مليار دينارلخدمة
الدين ،منها  10مليارات دينار ( 3.6مليارات
دوالر) بالنقد االجنبي.

التغير المناخي تهديد حقيقي للموارد القطاعية
اكدت دراسة نرشت يف نوفمرب الفارط أنجزها مكتب دراسات متخصص بتكليف من وزارة
البيئة وبتمويل من سفارة اململكة املتحدة يف تونس لتقييم االثار القطاعية للتغري املناخي يف
تونس ان الفالحة التي تساهم بنسبة  10باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف تونس ،مهددة
بفعل تغري املناخ بفقدان  37ألف موطن شغل و 43ألف هكتار من األرايض الفالحية الساحلية
باإلضافة إىل  180ألف هكتار بسبب ارتفاع عدد الحرائق يف الغابات وان قطاع السياحة والذي
يمثل  14.2باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل الوطني سيفقد قرابة ألف موطن شغل سنويا ورأس
مال منتج بحوايل  3.6مليارات دينار.
واشارت الدراسة اىل ان التغريات املناخية ستكون قاسية جدا خاصة بعد ارتفاع الحرارة
بأكثر من  3درجات يف سنة  2021واىل ان ذلك سيتسبب يف إحداث تغريات يف كميات األمطار
وتسجيل نقص فادح يف املوارد املائية بـ  30باملائة .واضافت الدراسة ان ذلك سيسفر عن ازدياد

تواتر الجفاف والفيضان وموجات الحر بما من شأنه التأثري عىل إنتاج زيت الزيتون والحبوب
وان شدة الحرارة ستحدث نقصا يف انتاج الزيتون وزيت الزيتون بما يؤدي اىل انخفاض صادرات
هذا املنتوج وبالتايل نقص املوارد املالية القتناء الكميات الرضورية من الحبوب خاصة ان تونس
تستورد أكثر من  50باملائة من حاجاتها من القمح.
وأمام هذه التداعيات دعت الدراسة إىل رضورة التأقلم مع التغريات املناخية خاصة منها قلة
األمطار وتثمني املوارد املتاحة وترشيد االستهالك فضال عن رضورة عمل الدولة عىل إيجاد حلول
لتغري املناخ لتأثريه املبارش عىل االمن الغذائي واألنشطة االقتصادية وذلك عرب االيفاء بالتزاماتها
الدولية يف ما يتعلق بتعزيز قدراتها واخذ تغري املناخ يف جميع القطاعات بعني االعتبار والحد
من ثاني أكسيد الكربون بنسبة  45باملائة بحلول  2030وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة
.2050
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التونسية لألوراق المالية :

ترضرا
 UIBاألكثر تداوال و SOMOCERاألكثر ّ

منحى السوق

رشكة باملجمع تنتج بنفسها حاجاتها الخاصة من  .CO2ويف ما
يتعلق باملعامل األخرى التي تمتلك مخزونات تأمل الرشكة يف حل
هذا املشكل يف أقرب االوقات مع االشارة اىل ان أنشطة اعداد املياه
املعدنية والعصائر ليست معنية بعملية قطع التزويد.

واصل السوق لألسبوع الثاني عىل التوايل نتائجه االيجابية.
وحقق توننداكس قفزة طيبة بـ ٪ 1,6بلغت  8322,5نقطة
رافعا أرباحه السنوية إىل .٪ 18,1
ورغم غياب مبادالت بالكتل تميّز األسبوع املمتد من  26إىل
 30سبتمرب  2022بتسارع نسق املبادالت التي بلغت  44,7مليون
دينار بما مثل معدال يوميا محرتما ناهز  8,9مالينن دينار حسب
تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطوّر األسهم

• احتل سهم الرشكة التونسية لصناعة االطارات املطاطية
 STIPرأس قائمة الرتتيب .وسجل قفزة عمالقة بـ ٪ 23,9
بسعر  4,720دنانري رغم عدم تجاوز حجم االموال املجنّدة من
طرف السهم  100ألف دينار.
• حقق سهم البنك التونيس  BTمسارا جيدا عىل امتداد
االسبوع .وسجل سهم عميد البنوك التونسية تطورا بـ ٪ 6,1
بسعر  5,730دنانري وغذى السوق برؤوس اموال بلغت قيمتها
 943ألف دينار.
• عىل صعيد الرتاجعات ح ّل سهم الرشكة العرصية للخزف
 SOMOCERيف أسفل الرتتيب بالنسبة لتوننداكس وفقد  ٪ 9من
قيمته بسعر  0910دينار ولم تتجاوز األموال التي جلبها 4,3
آالف دينار عىل امتداد االسبوع.

• أكمل سهم الندور  LANDORبدوره االسبوع يف تقهقر
وتراجع بـ  ٪ 6,1بسعر  6,500دنانري يف ظل حجم مبادالت بـ
 313ألف دينار.
• كان سهم االتحاد الدويل للبنوك األكثر تداوال خالل األسبوع.
وسجل السهم ارتفاعا بـ  ٪ 4,2بسعر  20,320دينارا جامعا
حجم أموال بلغ  12,6مليون دينار.

مستجدات السوق
• بالغ من رشكة صنع املرشوبات بتونس : SFBT
تعلم رشكة صنع املرشوبات بتونس املساهمني فيها والعموم
ان ايقاف املزودين امداد الرشكة بـ  Dioxyde de Carboneلن يؤثر
بأية طريقة كانت عىل نشاط الرشكة وخصوصا منه نشاطها
األسايس .أما بخصوص معامل انتاج املرشوبات الغازية فإن أهم

• اسمنت بنزرت  :القائمات املالية اىل حدود  30جوان :2022
كانت سنة  2022بشكل خاص صعبة بالنسبة لرشكة
اسمنت بنزرت .وسجل املصنع العمومي خالل السدايس االول
من العام الجاري عديد البيوعات بالخسارة وما صاحب ذلك من
تدهور مؤرشات مردوديته بشكل ملحوظ.
وشهدت الرشكة تراجع مداخيلها بـ  ٪ 20,1اىل  57,8مليون
دينار مقارنة بالنصف االول من عام  .2021وزيارة عىل ذلك
سجل الهامش الخام ونتيجة االستغالل انخفاضا عىل التوايل بـ
  0,3مليون دينار وبـ  7,2 -مليون دينار .وانتهى السدايساالول من عام  2022بخسائر تقدر بـ  12مليون دينار (مقابل
ارباح صافية بـ  1,3مليون دينار قبل عام).
• أمان بنك  : AMEN BANKغلق االكتتاب يف سندات قرض
: AMEN BANK Subordonné 2022 - 1
يعلم أمان بنك العموم انه تم يوم  2022/ 9/ 29غلق االكتتاب
يف سندات قرض  AMEN BANK Subordonné 2022 - 1الذي تم
طرحه دون اللجوء اىل طلب عمومي لالدخار والبالغة قيمته 40
مليون دينار عىل مبلغ  40مليون دينار وذلك بعدما تم فتح باب
االكتتاب يوم .2022/ 9/ 28

اشهار

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

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

المح ّرك

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

السعر والعرض

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

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

السوق السياسي إضافة تسعى «الشارع المغاربي» من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان
التونسيين بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم العامّ ة ،بهدف متابعة مدى تطوّر أدائهم الملتصق أساسا باللحظة
الراهنة .فليس المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم ،فالذاتية ركن ركين في ّ
أي توصيف ألداء الغير.
ّ
المتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم أهال وسهال في
وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة
سوقنا...
✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدا

أحمد بن جامع
ّ
مؤخرا التلميذ أحمد بن جامع
حصل
عىل امليدالية الربونزية يف أوملبياد اللغة
اإلنقليزية التي انتظمت أواخر شهر
سبتمرب املايض.
أحمد بن جامع كان ضمن فريق
تونيس من ستة تالميذ هم عدا صاحب
امليدالية الربونزية كل من ياسمني قدور
ومريم خرضي وأسيل الغديري ورغد
فريعة ويوسف بوخاتم شاركوا يف هذه املسابقة التي انتظمت
بإيطاليا ضمن ما يقارب مائة متسابقة ومتسابق مثلوا أكثر
من  55دولة.
حصول أحمد بن جامع عىل امليدالية الربونزية يف هذه
األوملبياد يؤكد قدرة املدرسة التونسية عىل تمكني تلميذاتها
وتالميذها من تكوين متميز وقادر عىل املنافسة الدولية حتى.
كثريا ما نسمع عن تدني املستوى التعليمي العام يف تونس
لكن حصول هذا الطفل عىل جائزة دولية يف لغة أجنبية يعيد
األمل يف الجيل الجديد من املتعلمات واملتعلمني ولعله يكون
دافعا لواضعي السياسة التعليمية إلعادة النظر يف خياراتهم
والتفطن للتغريات العميقة لدى األطفال واملراهقني وميلهم
لتملك اللغات األجنبية وانفتاحهم عىل ثقافات أخرى عدا تلك
املعهودة لدى األجيال السابقة.
اللغة اإلنقليزية هي اآلن أحد مفاتيح الولوج للعلوم بشتى
إختصاصاتها وبات من الرضوري توفري كل اإلمكانات لجعلها
مادة أساسية وتعصري تعليمها ملزيد جلب إهتمام األطفال
بكل املدارس واإلعداديات واملعاهد خاصة إذا علمنا أن تونس
تمتلك إطارا تربويا هاما ومحرتما يف هذا اإلختصاص.
مربوك ألحمد بن جامع وعائلته ولكل من ساهم يف
تكوينه وللمدرسة التونسية التي أوصلته هو وسائر أعضاء
الفريق املشارك اىل هذه الدرجة من التميز.

رديء

محمد التليلي المنصري
محمد التلييل املنرصي الناطق بإسم الهيئة
العليا لإلنتخابات هو هذه األيام ضيف شبه قار
يف شتى وسائل اإلعالم .ومبدئيا هذا هو دوره
لكن األمر أعقد من ذلك اذ ان اطالالته التفسريية
للمرسوم املنظم لإلنتخابات هي يف الحقيقة أبعد
ما تكون عن الوضوح النه يكتفي يف كل مناسبة
بتكرار ما جاء يف نص املرسوم وخطابات رئيس
الدولة .
أما إذا كان يف مواجهة صحفي(ة) يطرح أسئلة خارج هذا النطاق
التفسريي وتتطلب ردودا تعكس حقا إستقاللية الهيئة فجواب
املنرصي عادة ما يكون جاهزا ومع ّلبا":هذا األمر يتع ّلق با ُملرشّ ع
وناتج عن قرار سيايس"!
فبخصوص مسألة الرتشحات الفردية ودور األحزاب ،يرص الناطق
بإسم الهيئة عىل تكرار ما كان قد قاله الرئيس سعيد أي انه ال وجود
ملا يمنع األحزاب من املشاركة.
فمثال يكتفي املنرصي اذ تعلق االمر بدور األحزاب يف الحملة
اإلنتخابية لترشيعيات ديسمرب املقبل بتكرار أن ال موانع ملشاركة
األحزاب لكنه ال يقدم يف املقابل شيئا مقنعا يف أحاديثه املتعدّدة
واملتكررة عن الكيفية التي ستتعامل بها الهيئة مثال لو تمت طباعة
معلقات إشهارية تحمل شعارات أحزاب املرتشحني .لم يقدم توضيحا
حول ما إذا كان سيتم التنصيص عىل حزب املرتشح يف ورقة اإلقرتاع!
الثابت أن املنرصي أغرق بأجوبته يف العموميات خصوصا حول
كيفية مراقبة التمويالت وتأثريها عىل النتائج وقبلها عىل جمع
التزكيات.
"االمتياز" الوحيد الذي ربما يحسب للمنرصي رغم قِ دمه بهيئة
اإلنتخابات انه تفنن يف اصباغ مزيد من الضبابية والغموض حول
عملية من املفروض ان تكون واضحة جلية يف عقول التونسيني
خصوصا انهم مقدمون عىل انتخابات تختلف عن سابقاتها.

صورة تتح ّدث

www.acharaa.com

17

قالوا

قيس سعيد

من يريد ان يقيص نفسه فقد
اقىص نفسه ومن يتحدث عن
الخالص لربما يعرف نفسه انه
تم الخالص منه من قبل الشعب
التونيس ..والخالص ممن ؟ يتحدثون عن الخالص
وعن الجبهات ويتحدثون عن الدكتاتورية ..يكيلون
االتهامات ويرضبون بكل الوسائل ..السب والشتم
يف وسائل االعالم من قبل مجموعات معروفة تنتمي
لنفس اللوبي ثم يقولون دكتاتورية ..اية دكتاتورية
؟ فمن تمت مالحقته او متابعته من اجل موقفه
؟ انتقلنا من الحزب الواحد اىل اللوبي الواحد ومن
كانوا خصماء الدهر منذ سنتني اليوم اصبحوا
متحالفني ونسوا انفسهم سنة  2013يوم كانوا
يرقصون امام املجلس ....ال بد من تطهري البالد...
كانت الثورة تسري فتم السطو عليها يف  14جانفي
الن تاريخ الثورة هو  17ديسمرب وتبقى مجموعة
من اللوبيات تتحكم ...انتهى وقت اللوبيات وال بد
ايضا من املحاسبة عن كل مليم اخذ بغري وجه حق.

نور الدين الطبوبي

االتحاد ليس جزءا من
املفاوضات مع صندوق النقد
الدويل  ..االتحاد يتفاوض حول
االستحقاقات االجتماعية والقول
بأنه جزء من املفاوضات مع صندوق النقد الدويل
مغالطة كربى ...يتحدثون عن رفع الدعم… املشكل
ليس يف ترشيد او رفع الدعم ..املشكل يف االلية
وطريقة القيام بذلك ...كيف يمكن رفع الدعم يف
ظل تراجع املقدرة الرشائية ويف ظل اجور ضعيفة ؟
تريدون رفع الدعم بأجر ادنى ال يتجاوز  400دينار
بينما يجب اال يقل عن  1000دينار.

عمر صحابو

هل من املنطقي ان يمارس
االستاذ قيس سعيد صالحيات
عظيمة خولها له دستور 25
جويلية  2022يف حني أنه تم انتخابه
بصالحيات محدودة خولها له دستور 2014؟ بأي
حق وبأية رشعية وبأية فلسفة يسمح سعيّد لنفسه
بممارسة هذه السلطات العظيمة دون تفويض
انتخابي من الشعب؟ لو استرشنا كل اساتذة القانون
الدستوري يف مختلف دول العالم ألقروا باالجماع بأن
رشعية االستاذ مهزوزة بل مفقودة اال يف صورة
تجديدها عرب انتخابات رئاسية سابقة الوانها ...
وانا اقول لقيس سعيد  ..اذا اردت ممارسة السلطات
الكبرية والعظيمة التي منحك اياها دستور  2022الذي
سبق لك ان صغته من ألفه اىل يائه ما عليك اال وضع
عهدتك الرئاسية عىل ذمة الناخب التونيس ويف صورة
اعادة انتخابك سيكون هناك تطابق بني وجودك
يف القرص والرشعية الشعبية ....هل من املعقول
ان نذهب نحو انتخابات برملانية سابقة الوانها ثم
ننتظر سنة  2024الجراء انتخابات رئاسية؟ من هذه
اللحظة اىل ان نبلغ  2024تبقى رئاسة االستاذ سعيّد
غري رشعية وسيادته رئيسا بـ”الطلوق”.

عز الدين سعيدان

بكل ما وعد وما فعله من االنجازات الكبرى في تاريخ تونس ،أهمها :
شفتر  :قيس سعيّد أوفى
ّ
"القضاء على المتآمرين ،القضاء على المحتكرين ،القضاء على لهيب األسعار ،القضاء على الجوع ،القضاء
على التجارة الموازية ،القضاء على شريط األنباء بالتلفزة الوطنية وان شاء هللا في القريب العاجل يقضي
على قاعات التجميل النسائية"...
(العبارات بني ظفرين من قسم التحرير)

من الواضح ان الظروف املالية
الصعبة جدا التي تعيشها تونس
تستدعي بكل قوة التوصل اىل هذا
االتفاق مع النقد الدويل …لكن وان
كنا نعلم ان االتفاق يف حد ذاته مهم جدا ويساعد عىل
اشياء اخرى ويخفف الضغط عىل املالية العمومية
فانه لن يكون كافيا يف حد ذاته الن هناك نظام حصص
يف الصندوق ربما لن يسمح لتونس بان تحصل عىل
اكثر من ملياري دوالر عىل  3سنوات هي  2023و
 2024و  2025وايضا هناك سقف ثان بـ مليار دوالر
يف السنة ليس اكثر..بالتايل هذا دليل واضح عىل ان هذا
االتفاق لن يكون كافيا عىل اهميته وعلينا ان نرسع يف
ايجاد حلول تونسية للخروج من هذه االزمة وخاصة
تجنب الذهاب اىل نادي باريس .
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تخريب أنبوبي نورثستريم  1و 2االستراتيجيين بين روسيا وألمانيا:

كل الدالئل تقود إىل واشنطن

أنبوب نورثسرتيم  2قبل تفجريه

الحبيب القيزاني

منذ حوالي أسبوع ،وبينما كانت المعارك
في أوكرانيا على اشدّها مع القوات الروسية
افاق العالم على خبر تفجيرين خ ّر با انبوبي الغاز
"نورثستريم "1و"نورثستريم "2البحريين اللذين
تزود بفضلهما روسيا المانيا ومن ورائها عدة دول
أوروبية بالغاز.
في غياب دليل االثبات وعدم القبض على
"الفاعل" بالجرم المشهود وبعيدا عن التخمينات
واالتهامات يكفي التساؤل عن المستفيد من
عملية التخريب للوصول اليه .اما لماذا وكيف ومتى
فك ّلها أسئلة تمهد لكشف الوقائع وتوجيه االتهام
الى جهة محدّدة.
في السطور التالية محاولة لتكوين فكرة عما
حصل وخصوصا عن اهداف "الفاعل".
ال بد من اإلشارة أوال اىل ان عملية تخريب االنبوبني تزامنت
مع هجومات معاكسة يشنها الجيش االوكراني بفضل امدادات
األسلحة الغربية لـ "طرد القوات الروسية الغازية" وما يصاحب
ذلك من حرب دعائية بني الطرفني.
لذلك لم يكن مستغربا ان يسارع الرئيس االوكراني فولوديمري
زيلنسكي مبارشة بعد رواج خرب عملية التخريب اىل اتهام روسيا
بالوقوف ورائها لكن وقائع كثرية تدحض كالمه خصوصا بعدما
اتضح سابقا زيف اتهام الجيش الرويس يف افريل املايض بقصف
محطة كاراماتورسك األوكرانية بصاروخ بعدما كشفت أجزاء من
حطام الصاروخ اعتمادا عىل اسمه انه صاروخ اوكراني وانه من
جيل صواريخ قديمة لم تعد مستعملة من طرف الجيش الرويس.
كما سبق لالعالم االوكراني ان اتهم القوات الروسية بقصف محطة

زابوروجيا التي تعد اكرب محطة نووية يف كامل أوروبا ونيس ان
اتهامه ال يستقيم يف ظل وجود قوات روسية بها سيطرت عليها
بعد معارك ضارية وان كالمه ال يصدق باعتبار انه ال يمكن لجيش
ان يقصف مكانا يعرف مسبقا انه تحت سيطرة جنود تابعني له.
الغريب ان عددا من الصحف الغربية وجّ هت يف اليوم التايل
لعمليتي التخريب التهمة ملوسكو لكن الصحافة الغربية البديلة
ردّت بأن ذلك يمثّل حماقة مذكرة بان ال مصلحة لروسيا من
التخريب باعتبار انه يكفيها اذا ارادت قطع الغاز عن أوروبا غلق
حنفيات االمداد التي تقع بأراضيها تماما مثلما فعلت مبارشة
بعد انطالق "العملية العسكرية الخاصة" يف أوكرانيا يف األسبوع
األخري من فيفري املايض.
اما موقع "املفكر الح ّر"  Le libre penseurفقد نقل عن جاك
بود العقيد السابق بالجيش السويرسي واملختص يف املخابرات
والتحليل الجغراسرتاتيجي تذكريه بامضاء الرئيس األمريكي
األسبق رونالد ريغن قرارا يسمح بتخريب انابيب غاز بحرية
تربط بني روسيا وأوروبا واعتباره اتهام الروس "حماقة تن ّم عن
جهل أصحابه ألن الروس يملكون مفاتيح حنفيات الغاز وانهم
ليسوا مجبورين عىل ارتكاب عمل تخريبي اذا أرادوا قطع الغاز
عن اوروبا" مذكرا بأنه "ال يجب أن ننىس ان موسكو انفقت من
جانبها عرب رشكة "غازبروم" الحكومية مليارات يف مرشوع م ّد
خ ّ
طي "نورثسرتيم "1و"نورثسرتيم "2وانه "ليس من مصلحتها
تكبّد خسائر مماثلة".
رغم أن كل املؤرشات والدالئل تشري اىل تورطها يف عملتي
التخريب تنفي واشنطن ذلك لكن الوقائع تدينها وخصوصا منها
الواردة بعد الغزو الرويس ألوكرانيا ..وقائع تكشف حروب شنتها
أمريكا منذ نهاية الحرب العاملية الثانية ان النفاق والكذب والتحيل
من ثوابت دبلوماسيتها.

للتدليل عىل ذلك ليس هناك أبلغ من اعرتاف مايك بومبيو ،وزير
الخارجية يف عهد دونالد ترامب بذلك اذ قال يوم  15افريل  2019يف
اجتماع بطلبة جامعة  A&Mبوالية تكساس ردّا عىل سؤال طالب
حول تلونات دبلوماسية بالده " :كنت مدير الـ "يس.آي.آيه" وقد
كذبنا وغششنا ورسقنا ...لقد تم تكويننا لنفعل ذلك".
لذلك ال غرابة ان تتوجه الشكوك بعد عمليتي التخريب
املذكورتني اىل االمريكان خصوصا اذا استحرضنا ترصيحات لكبار
مسؤوليهم عربوا فيها عن نيتهم واعتزامهم تدمري انابيب النفط
الرابطة بني روسيا وأوروبا .ففي جانفي املايض ،أي شهرا قبل
الغزو الرويس قال الرئيس جو بايدن بحضور املستشار األملاني
اولف شولتز الذي تتهمه أحزاب املانية وأوروبية بالخضوع
ألجندات واشنطن عىل حساب مصلحة الشعب األملاني وبقية
شعوب أوروبا ردّا عىل سؤال صحفي عما تنوي اإلدارة االمريكية
القيام به يف حال غزت روسيا أوكرانيا " :اذا غزتنا روسيا لن يكون
هناك "نورثسرتيم .."2سنضع له حدّا".
و ّملا سأله الصحفي عن الطريقة التي سيتم بها وضع ح ّد
لألنبوب طاملا انه تحت حراسة أملانيا أجاب بايدن "أعدكم بأننا
سنكون قادرين عىل فعل ذلك" .أما فكتوريا نوالند نائبة وزير
الخارجية األمريكي فقد نقلت عنها الصحف قولها يف جانفي
املايض – دائما قبل الغزو الرويس " : -اذا غزت روسيا أوكرانيا
فإن عمل نورثسرتيم 2لن يتواصل بشكل أو بآخر".
ترصيح نوالند لم يفاجئ مالحظني دوليني مطلعني عىل
اسرتاتيجية املحافظني الجدد الذين امسكوا بمراكز القرار يف أمريكا
منذ تسعينات القرن املايض .وأحد املبادئ األساسية التي تحكم
سياسة هؤالء مثلما هو منصوص عليه يف تقرير بول وولفريرت أو
مرشوع القرن األمريكي الجديد مثال هو ان عىل واشنطن اال ّ تدخر
جهدا ملنع اقطاب ال تضاهيها قوة (أوروبا وروسيا مثال او روسيا
والصني) من تطوير عالقات ممتازة بينها باعتبار ان من شأن ذلك
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ّ
املس من هيمنة أمريكا العاملية.
ّ
من هنا يمثل تخريب العالقات القائمات
بني أوروبا وروسيا هدفا غري معلن ولكنه هام
يف سياسة أمريكا األوكرانية منذ سنوات .وقد
ّ
تجسد ذلك يف االزمة األوكرانية الروسية عام
ّ
 2014اذ انه مبارشة بعد توصل وزيري خارجية
فرنسا وأملانيا آنذاك اىل حل سلمي لألزمة وما ان
ح ّلقت طائرتا العودة بهما اىل بلديهما حتى ّ
نفذ
اليمني املتطرف االوكراني انقالبا عىل الرئيس
االوكراني آنذاك ايانوكوفيتش لتطلق نوالند
مبارشة بعد ذلك جملتها الشهرية " :فليذهب
االتحاد األوروبي اىل الجحيم".
عىل صعيد آخر ،البد من اإلشارة اىل أن
عددا محدودا جدّا من الدول تملك قدرات تقنية
ولوجستية لتنفيذ عملية تخريب مماثلة يف قاع
البحر.
موقع  Defend Democracyكتب يف هذا
الصدد " :بات من شبه اليقني انه تم التخطيط
لتخريب االنبوبني من طرف مراكز قوى الدولة
العميقة ومعها "حزب الحرب" اللذين يتحكمان
يف الغرب بأكمله بما يف ذلك الواليات املتحدة وقد
رأينا تحركات لهذا الحزب يف عدة مناسبات ليس
يف ما يتعلق باألزمة األوكرانية فحسب وانما
أيضا يف الرشق األوسط والصني ويبدو حاليا
ان "حزب الحرب" نجح يف تحويل وجهة كل
األنظمة الغربية الحاكمة لصالح مخططاته.
وال يجب ان ننىس ان مهمة السيدة نوالند
التنسيق والربط بني كل هذه االزمات وال يجب
ان ننىس أيضا انها كانت مستشارة ديك تشيني
احد صقور املحافظني الجدد عندما اطلق حروب
الرشق األوسط (أفغانستان والعراق أساسا)
وانها كانت أيضا مساعدة وزير الخارجية يف عهد
الرئيس أوباما عندما اندلعت األزمة األوكرانية يف
.2014
هذا بقطع النظر عن اعرتاف رومان
سيكورسكي وزير خارجية بولونيا السابق
ضمنيا بدور أمريكا يف تخريب االنبوبني عندما
كتب بحسابه عىل تويرت بعد حصول عمليتي
التخريب " :شكرا أمريكا".
موقع "الشبكة العاملية" كتب من جهته :
"يتعلق األمر بعملية غاية يف الحذلقة والتمويه
ّ
نفذت يف مياه قليلة العمق قرب مضيقني
دنماركيني متاخمني لجزيرة بورنهولم ممّ ا
يقيص مبدئيا اللجوء اىل الغواصات باعتبار ان
ابحارها يتطلب مياها أكثر عمقا .أما يف ما
يتعلق بتسلل "بواخر خفية" فيجب التذكري بأن
مرورها يستوجب اذنا من سلطات كوبنهاغن
بالنظر اىل أن مياه البحر هناك تعجّ بلواقط
تحوّطا من تسلل غواصات روسية.
وقد رصد خرباء الزالزل يف السويد وقوع
تفجريين يف أعماق البحر يوم  26سبتمرب املايض
قوة احدهما  100كلغ من مادة الـ "ت.أن.تي"
ومع ذلك هم يرون ان التفجريين تط ّلبا ما ال
يقل عن  700كلغ من الـ "ت.أن.تي" ال يمكن
ّ
مسية عن بعد ومماثلة لتلك
لغواصة صغرية
التي تملكها بلدان املنطقة نقل الكمية املذكورة
يف رحلة واحدة .والسؤال املطروح هو ما اذا كانت
رشكة "غازبروم" الروسية ستقوم باإلصالحات
املطلوبة علما ان بواخرها قد تتعرض لهجوم
سفن "الناتو" ردّا عىل دخولها مياه إقليمية
عدوّة".
هذا طبعا دون الحديث عن التحذير الذي
قالت مجلة "دير شبيغل" ان السلطات األملانية
تلقته قبل ايام من وكالة املخابرات االمريكية
حول إمكانية حدوث عملية تخريب إضافة اىل
انباء راجت حول تواجد سفينة حربية أمريكية
وطائرات هليكوبرت قرب منطقة التخريب أياما
قبل حدوثه.
وتابع املوقع " :يف الحالة الراهنة برز وضع

اسرتاتيجي ال رجوع عنه وهو ان عدة شعوب
أوروبية ستدفع ثمنا غاليا وستترضّ ر من
تداعيات عملية التخريب عىل املدى القريب
واملتوسط والبعيد .وقد اعرتفت رئيسة وزراء
السويد ماغدالينا اندرسون بأن األمر يتعلق بـ
"تخريب" بينما اق ّر رئيس وزراء الدنمارك ميت
فريدركسون من جانبه بأن األمر "ال يتعلق
بحادث" فيما ّ
عبت برلني عن موافقتها عىل
التوصيف السويدي .مع أن ما يدعو لالستغراب
هو تزامن فتح أنبوب البلطيق Baltic Pipe
من طرف النرويج يف اتجاه بولونيا مع عملية
التخريب".
وحسب املوقع "يكشف املشهد الحايل ان
الغرب بات فريسة رعب كبري بربوز "نخب
اطلسية مستعدة للقيام بكل يشء بما يف ذلك
الكذب واالغتياالت واإلرهاب والتخريب وشن
حرب مالية كاملة مع دعم النازيني الجدد ملنع
سقوطهم يف هوّة جغراسياسية وجغراقتصادية.
ويمثل تخريب االنبوبني وضع حد نهائي
إلمكانية حصول اتفاق رويس-املاني حول التزوّد
بالغاز إضافة اىل ارجاع املانيا اىل وضعية دولة
تابعة للواليات املتحدة .واملالحظ ان عمليتي
التخريب لم تكونا يف الحقيقة منعزلتني .ذلك
ان أنبوب تركش سرتيم املار عرب تركيا تعرض
بدوره يوم  22سبتمرب املنقيض اىل محاولة تدمري
عىل ايدي مخربني قدموا من العاصمة األوكرانية
كييف .وقد توجّ هت الشكوك آنذاك اىل غواصات
صغرية انقليزية الصنع تم العثور عليها بمنطقة
القرم".
وواصل املوقع " :مهما يكن فقد باتت كل
الرضبات واردة بجبهة انابيب الغاز وستكون
روسيا يف حالة تيقظ واستنفار شديدين ال
بالنسبة ألنبوب تركش سرتيم فحسب وانما
أيضا بالنسبة لخطي  Force de Siberie 1و2
اللذين يزودان الصني بالغاز الرويس انطالقا
من سيبرييا ( )...لقد بات واضحا ان رسالة
واشنطن لـ "حلفائها" األوروبيني تتلخص يف
 3الءات  :ال الستقاللية االتحاد األوروبي .ال ألي

صعود أوروبا وخصوصا املانيا كقوة اقتصادية
كاسحة بات بفضلها الدوالر مهددا امام صالبة
األورو فضال عن الحرب التي اعلنتها عليه دول
الـ "بريكس" بزعامة الصني وروسيا يف اطار
بعث قطب اقتصادي-مايل عاملي يرفض الهيمنة
االمريكية.
هل يعني ذلك ان جو بايدن أوىف بوعده
بتدمري "السيل الشمايل"-2؟ املحلل السيايس
الرويس ألكسندر نازاروف كتب بعد الحادثة
بيوم" :باألمس ،انخفض الضغط يف خطي
أنابيب "السيل الشمايل "-1وعىل الفرع  Aمن
خط أنابيب "السيل الشمايل."-2
ورصحت رشكة تشغيل خط أنابيب "السيل
الشمايل"  Nord Stream AGبأن " حجم الدمار
يف السلسالت الثالث من خطوط أنابيب الغاز
البحرية (السيل الشمايل) غري مسبوق ،ومن
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مسرية مجهولة املصدر بالقرب من مدينة
سيفاستوبول الروسية.
تبدو األطراف املهتمة بهذه العملية التخريبية
واضحة ،هم بعينهم أولئك الذين كانوا يسعون
إلغالق "السيل الشمايل "-2يف السنوات األخرية،
أي الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وبولونيا
ودول البلطيق وأوكرانيا.
يف الوقت الحايل ،يستمر تدفق الغاز من
روسيا إىل أوروبا عرب "السيل الرتكي" وعرب
أوكرانيا .من املمكن ،نظريا ،استئناف نقل الغاز
عرب بولونيا ،إال أن خط أنابيب الغاز ال يعمل
هناك بسبب العقوبات املتبادلة ،مع أنه صالح
للعمل من الناحية الفنية.
وكانت مدفوعات روسيا ألوكرانيا مقابل
عبور الغاز تسمح لواشنطن بتحميل روسيا
عبء إعانة أوكرانيا ،لكن تشغيل خط "السيل

بايدن  :نورثسرتيم  2لن يم ّر

فيكتوريا نوالند  :فلتذهب اوروبا اىل الجحيم
تعاون مع الصني .ال ألي تعامل ح ّر مع بلدان
آسيا ...قدر أوروبا الوحيد ان تكون خاضعة
اقتصاديا للواليات املتحدة تماما مثلما كان
شأنها اثر نهاية الحرب العاملية الثانية (مخطط
مارشال) مع هيمنة نيوليربالية متوحشة تقول
رسالتها  :سنمتلك قدراتكم الصناعية ولن نرتك
لكم منها شيئا".
هكذا فرضت أمريكا عىل روسيا وأوروبا
حربا مزدوجة يف آن واحد  :استنزاف روسيا
عسكريا واجبارها عىل تحويل جانب من
ماليتها العمومية للمجهود الحربي وتحجيم

www.acharaa.com

املستحيل تقدير وقت اإلصالح".
من جانبهما ،لم يستبعد الكرملني رئيس
الوزراء الدنماركي احتمال أن يكون ذلك جراء
عملية تخريبية ،حيث سجّ ل خرباء الزالزل يف
الدنمارك والسويد وقوع انفجارات قوية يف
املناطق التي حدثت فيها ترسيبات خطوط
أنابيب غاز "السيل الشمايل".
بالتزامن ،ويف نفس اليوم ،تم افتتاح خط
أنابيب  ،Baltic Pipeوالذي سينقل الغاز
النرويجي عرب الدنمارك إىل بولونيا.
وقبل بضعة أيام ،اكتشفت مركبة بحرية

الشمايل "-2يعني االنهيار االقتصادي ملرشوع
"أوكرانيا املعادية لروسيا" ،ومنع ذلك كان أمرا
حيويا للواليات املتحدة األمريكية .لهذا ،فال
عجب أن يَعِ د بايدن بتدمري هذا املرشوع.
ويبدو يل من الناحية الفنية أنه لم يكن من
الصعب تفجري األنبوبني ،فالعمق يف ذلك الجزء
من بحر البلطيق أقل من  100مرت .وكما نرى،
ّ
املسيات البحرية كثيف من قبل
فإن استخدام
أعداء روسيا.
فالواليات املتحدة األمريكية ،بتفجريها
خطوط أنابيب الغاز ،تجعل أملانيا تعتمد بشكل
حرج عىل إمدادات الغاز األمريكي املسال ،ويف
الوقت نفسه تضع روسيا أمام خيارين :فإما
االستمرار يف دعم أوكرانيا من خالل مدفوعات
العبور ،أو خسارة جزء مهم من عائدات امليزانية،
إذا قررت موسكو رفض نقل الغاز عرب أوكرانيا،
حيث كان بإمكان روسيا يف السابق تحويل نقل
الغاز إىل "السيل الشمايل".
وعىل ما يبدو تتمثل سياسة واشنطن يف
رفع رهاناتها بعد إجراء االستفتاءات يف املناطق
األربع املح ّررة بشأن االنضمام إىل روسيا.
وأصبح من الواضح أن الواليات املتحدة
األمريكية دخلت يف رصاع مبارش مع روسيا ،عىل
الرغم من صعوبة إثبات تو ّرطها يف هذا الهجوم
اإلرهابي .ومع ذلك ،فإن هذا يتطلب ردّا فوريا
ومتزنا من جانب موسكو".
ويف ظل االشتباك األمريكي-الرويس غري
املبارش يف أوكرانيا وأوروبا عامة (عسكري
واقتصادي) هل تكون الصني الرابح األكرب؟
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املسية ،فتحركت فيها "الثورة"
هل هي جمرد صدفة؟ إيران دعمت روسيا بالطائرات ّ

يف
تشيسنوكوف،
إدوارد
اعترب
صحيفة »كومسومولسكايا برافدا" ،الروسية أن
تزامن االحتجاجات يف ايران مع استخدام موسكو
الطائرات اإليرانية املسرية يف أوكرانيا ليس بريئا.
وكتب تشيسنوكوف  :السياسيون األمريكيون
أناس بسطاء .فهم إذا نجحوا يف أمر مرة ،يكررونه يف
أماكن أخرى وفقا لنفس السيناريو.
أحد هذه السيناريوهات يسمى "احتجاجات
الشباب التقدمي الجميل ضد الدكتاتوريات املتخلفة
الرهيبة" .هم دائما يتبعون الكليشيهات نفسها.
أوال ،سقوط ضحية بريئة .ثم يبدأ حشد العواطف،
ويرفعون "الضحايا األبرياء" إىل عناوين كربيات
وسائل اإلعالم ،ويفرض السياسيون الغربيون
عقوبات عىل "الدكتاتور" ،نحو تحقيق الهدف .فبدال ً
من حكومة غري مثالية ولكن رشعية ،يتم إنشاء
نظام مؤيد ألمريكا بنسبة .٪ 100
لذلك ،عندما اندلعت "احتجاجات شبابية
حاشدة" يف إيران ،اكتفى الناس الفاهمون
بابتسامات حزينة.
بالطبع ،االحتجاجات تتطلب التنسيق .واالنرتنت

مطلوب للتنسيق .وها هو رجل األعمال املبتكر ،إيلون
ماسك ،يطلب من السلطات األمريكية السماح بوصول
( Starlinksأنظمة محمولة للوصول إىل الويب عرب
األقمار الصناعية) إىل الجمهورية اإلسالمية .معلوم
أن إيران خاضعة للعقوبات األمريكية منذ ثلث قرن،
وتصدير منتجات عالية التقنية إليها محظور ،ولكن
من أجل قضية مقدسة كهذه ،يمكن السماح بذلك.
والبقية أمر تافه ،وهو إيصال األجهزة املعجزة
إىل إيران .عىل سبيل املثال ،عن طريق التهريب عرب
حدودها الشمالية يف منطقة القوقاز .وهنا تحدث
مصادفة أخرى ،فلسبب ما ،تطري رئيسة مجلس
النواب األمريكي ،نانيس بيلويس ،إىل هناك.
كما أن سبب قلق األمريكيني عىل الديمقراطية يف
إيران واضح أيضا .تخىش واشنطن بشدة من خسارة
الهيمنة عىل العالم .هذا يعني أن من يعارضها يجب
أن يدفع الثمن رسيعا .بعقوبات أو بـ"ثورة ملونة".
وإيران ال تخىش تزويد روسيا بطائراتها الهجومية
املسرية ،والتي غريت بالفعل ميزان القوى عىل
الجبهات ملصلحتنا .وها هي الواليات املتحدة ترد بما
تستطيع».

تحذير أم تهديد؟
موقع  Jeune Nationنقل عن الصحيفة األملانية "دير
شبيغل" ان وكالة املخابرات االمريكية (يس .آي .آيه)
ابلغت حكومة برلني من "رصد عالمات تشري اىل إمكانية
االعداد لهجوم مدبّر عىل خطي أنابيب نورثسرتيم  1و2
ببحر البلطيق" متسائال عما ان لم يكن التحذير شكال من
أشكال التهديد.
املوقع رجح استعمال نحو  700كلغ من املتفجرات
قال انها الزمة لتخريب االنبوبني مالحظا انه ال يمكن
ّ
مسية عن بعد متوفرة حاليا لدى دول
لغواصات صغرية
بحر البلطيق حمل حمولة مماثلة مرة واحدة.
وكشف املوقع ان البحرية العسكرية االمريكية اجرت
خالل األسابيع التي سبقت عملية التخريب مناورات
شملت املنطقة التي حدثت بها التفجريات .وأوضح أن
طائرة هليكوبرت أمريكية قال انها تحمل دليل االتصال
 FFAB123اجرت عدة طلعات يف سماء املنطقة مشريا اىل
ان مقارنة منطقة تحليقها بمنطقة التفجريات تثبت أنها
حلقت فوق املنطقة املنكوبة.
وحسب املوقع تؤكد معطيات مواقع مراقبة حركة
املالحة البحرية بدول بحر البلطيق تواجد قطع تابعة
للبحرية العسكرية االمريكية بقيادة السفينة USS
 Kearsargeعىل بعد  30كلم من أنبوب نوثسرتيم  1و50
كلم من أنبوب نورثسرتيم.2
وارفق املوقع تعليقه يف معرض محاولة التعرف عىل
الجهة التي تقف وراء عملية التخريب ،بصورة لفقاقيع
الغاز يف املاء نرشها النائب األوروبي البولوني راديك
سيكورسكي وزير الدفاع ببالده سابقا بحسابه الخاص
عىل موقع "تويرت" مصحوبة بتعليق " :شكرا أمريكا".
وذ ّ
كر املوقع بأن سيكورسكي هو زوج الناشطة البولونية
آن ابلوبوم التي قال انها تدعو منذ أكثر من عقد اىل تدمري
روسيا.

 ...خارج الخدمة
موقع  Top Warنقل عن الناطق باسم رشكة Svenska
 Krafnatالسويدية املختصة يف توزيع الكهرباء تعبريه عن
قلق إدارة الرشكة من إمكانية ترضر كابل كهربائي يمر
تحت مياه بحر البلطيق عىل مسافة اقل من نصف كلم
من موقع التفجري الذي طال انبوبي الغاز "نورثسرتيم"1
و"نورثسرتيم."2
 Top Warذ ّ
كر بأن الكابل تابع لرشكة Swepol Link

هدف بالده الرئييس القايض بـ "فصل أوروبا عن مصادر
ّ
وعبت زاخاروفا عن ارتياب بالدها
الطاقة الروسية".
إزاء الهدف من مناورات اجراها الحلف األطليس يف جويلية
املايض قرب جزيرة بورهولم ببحر البلطيق القريبة من
موقع التفجري مؤكدة أنه تم خاللها "استعمال تجهيزات
مخصصة للعمل وسط أمواج عاتية".
السويدية املتخصصة يف تصدير الكهرباء مذ ّ
كرا بأنه يتم
عن طريق الكابل املشار اليه تزويد مناطق شمال بولونيا
وبأنه تم مَ دُّه منذ حوايل  30عاما مربزا أنه يوفر زيادة عىل
ذلك حاجات عدد من دول البلطيق من الكهرباء خالل ما
أسماه "موسم ذروة االستهالك".
وكشف املوقع أن الكابل كان خالل حدوث عملية
تفجري أنبوبي "نورثسرتيم "1و"نورثسرتيم "2خارج
الخدمة .وتساءل عمّ ا اذا كان وضع الكابل خارج الخدمة
يعني وجود "توقعات أو انتظارات لدى الطرف السويدي
بحدوث يشء ما" .شكوك قال املوقع ان الجانب السويدي
ر ّد عليها بالقول انه "ال وجود لحاجة لتصدير الكهرباء"
بما يعني انه ال حاجة ليكون الكابل جاهزا لتصدير
الكهرباء.
ونقل املوقع عن ممثل لرشكة  Swepol Linkاملصدّرة
للكهرباء تشديده عىل "رضورة فتح تحقيق حول وضعية
الكابل" وتأكيده أنه "لم يتم منذ فرتة قراءة املعطيات
املتوفرة به نتيجة وضعه خارج الخدمة".

تورّط غربي؟
يوما بعد إعالنه فتح تحقيق من اجل "عمل ارهابي"
بخصوص تفجري طال انبوبي "نورثسرتيم" ،اعلن
الكرملني عن "حيازته معطيات حول تورط غربي يف
الحادث" .وقال سريغي نارشكني مدير االستعالمات
الخارجية الروسية يف ترصيح للصحفيني "حصلنا بعد
عىل ملفات تقود اىل خيط غربي" مضيفا يف إشارة اىل
التحقيق الذي أعلنت عن فتحه دول أوروبية ":حسب
ّ
ّ
ومنفذي هذا
للتست عىل مدبّري
رأيي ال يدّخر الغرب جهدا
العمل اإلرهابي الدويل".
وفيما وعدت املفوضية األوروبية بـ "الر ّد عىل اضطراب
مدبّر طال البنى التحتية األوروبية الخاصة بقطاع
الطاقة" شدّدت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية
الروسية عىل "الرابح األكرب من الوضع الحايل" مذ ّ
كرة بأن
وزير الخارجية االمريكية أنتوني بليكن لم يخف سابقا

تالعب ومغالطة
أكدت جنيفر مورغن الرئيسة املديرة العامة السابقة
ملنظمة ( Greenpeaceالسالم األخرض) غري الحكومية ان
الهدف ممّ ا يسمى مكافحة التغريات املناخية بث الرعب يف
نفوس الناس ومراقبتهم.
ونقل موقع  Climateamعن املسؤولة السابقة قولها:
"أدركت يف النهاية بعدما ك ّرست جزءا من حياتي لـ
"التغريات املناخية" أن الوجه اآلخر لهذه املسألة هو
تالعب من طرف نخب العوملة لتحقيق أجندة فرض
دكتاتورية عاملية".
واضافت " :ال يعني ذلك غياب مشكل بيئي ولكن ذلك
ليس موضوع تح ّركاتهم بما أن ال نية لهم ملعالجته".
وتابعت املسؤولة السابقة بلهجة ساخرة " :ال أفاجأ
عندما أرى نفس األشخاص الذين يريدون :
 معالجة كل الناس بعمليات حقن متجددة. محاربة كل "دكتاتوريات" العالم عرب قلب أنظمةالحكم.
 القضاء عىل "االخبار الكاذبة" بصنرصة كلالخطابات البديلة.
 انقاذ "الديمقراطية" عرب رشاء اقالم مرتزقة بوسائلاالعالم واصوات يف االنتخابات.
 يسعون أيضا لـ "انقاذ كوكب االرض" عرب فرضتضييقات مناخية .فقد تكون مرحلتهم القادمة انقاذ
الكون بارسال قنابل ذرية عىل الكواكب االخرى الرشيرة
وهناك يشء ما يهمس يف داخيل بأن "الناسا" خططت
الرسال صواريخ لتدمري نيازك رشيرة لها نوايا عدوانية
تجاه سكان األرض!
وختمت مورغن بالقول " :ال تنخدعوا مستقبال فكل
الذين يدعون انقاذ البرش من الفريوسات ومن تغريات
املناخ واملجاعة والحجاب والفاشية والدكتاتورية ال
يفعلون سوى الكذب عليكم ونهبكم وبث الرعب يف
نفوسكم ومغالطتكم عرب الرتويج لفزاعة عدو خارجي
يجب محاربته".
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الدور املحتمل ملحمد بن سلامن يف انتصار روسيا
ألكسندر نازاروف (محلل سياسي روسي)
أفرجت روسيا منذ أيام ،بفضل وساطة ويل
العهد السعودي ،األمري محمد بن سلمان ،عن
عدد من املرتزقة األجانب ،معظمهم من دول
غربية ،ومواطن مغربي.
بعد ذلك ،تحدث بوتني عرب الهاتف مع ويل
العهد السعودي ،وناقشا ،من بني قضايا أخرى،
"استقرار سوق النفط العاملية" ،فضال عن
الوساطة املحتملة للمملكة العربية السعودية يف
القضية األوكرانية.
ّ
من الواضح أنه سترتتب عن إطالق رساح
املرتزقة األجانب تكاليف سياسية داخلية
ملحوظة بالنسبة لفالديمري بوتني ،وأعتقد أنه
ما كان ليسلك ذلك الطريق دون خطوات متبادلة
من جانب الرياض.
كذلك من الواضح أن دور األمري محمد بن
سلمان يف تحرير املرتزقة الغربيني يسمح له
بالحصول عىل مكافآت كبرية يف عالقاته مع
الغرب ،ال سيما بالنظر إىل أن مثل هذه التبادالت
أو اإلفراجات قد تصبح منتظمة.
كذلك يمكن أن تلوح يف األفق مكافآت أكرب
من التوسط يف املحادثات الروسية األوكرانية
املحتملة ،والتي ستصبح مرغوبة بشكل خاص
يف أوروبا يف األشهر القليلة املقبلة ،مع انخفاض
درجات الحرارة ،وتصاعد أزمة الطاقة يف أوروبا.
فإذا حدث ذلك ،يمكن أن تجري تلك املحادثات يف
الرياض وليس يف تركيا.
وسيصبح هذا الدور املحتمل للرياض أكثر
طلبا وأهمية بالنسبة ألوروبا كلما زادت حدة
أزمة الطاقة .ويف هذا الصدد (دون أن يكون
لهذا السبب وحده) فإن اهتمام اململكة العربية
السعودية بارتفاع أسعار النفط ال يقل عن
اهتمام روسيا بذلك.
أعتقد أن اإلبقاء عىل القيود عىل إنتاج النفط
عىل وجه التحديد رغم االنخفاض املحتمل يف
صادرات النفط الروسية ،هو الذي كان موضوع
الحديث بني الرئيس الرويس ومحمد بن سلمان.
فمن حيث املبدأ ،تلتزم اململكة العربية السعودية
فعليا بهذا النهج ،وهو أمر مفيد لها ولروسيا عىل
حد سواء .ومع ذلك ،ففي حالة حدوث انخفاض
ملحوظ يف الصادرات الروسية ،ونقص النفط يف
السوق العاملية ،فإن الضغط الغربي عىل اململكة
العربية السعودية سيتضاعف.
ومع ذلك ،فإن األنغلوساكسون غري مهتمني
بإنهاء الحرب يف أوكرانيا ،ومن غري املرجح أن
يقدروا وساطة اململكة العربية السعودية .إال
أن مستهلكي النفط يف آسيا وأوروبا ،بالنسبة
للرياض ،مهمني من الناحية االسرتاتيجية ،يف
الوقت الذي تفقد فيه الواليات املتحدة األمريكية
دورها تدريجيا مع نزعة دول الخليج إىل التوجه
بشكل متزايد نحو الصني.
عىل أي حال ،تلك فرصة للمملكة العربية
السعودية وملحمد بن سلمان شخصيا لدخول

دوري أبطال املشهد السيايس العاملي ،وسط
السياسيني الرئيسيني عىل هذا الكوكب .ويف
الرياض ،سوف يصطف طابور من رؤساء الدول
األوروبية ،ممن لطخوه أمس بالوحل ،بسبب
قضية خاشقجي ،وسينظرون إىل عينيه وترتسم
ابتساماتهم ،قبل أن يطلبوا منه إرسال برمييل
نفط.
تزداد مع الوقت احتمالية تطور األمور عىل هذا
النحو .فبعد مصادرة الرشكات اململكة لرشكة
"روس نفط" من قبل أملانيا ،أبلغت الرشكة أملانيا
بأنه "نظرا لظروف القوة القاهرة املنصوص
عليها يف عقد الرشكة الداخيل الحايل بني رشكتي
(روس نفط) ،Rosneft Deutschland GmbH-
يخضع العقد إلعادة التوقيع مع ممثل مخول
من قبل الحكومة األملانية .الرشكة مستعدة
ملناقشة املعايري املحتملة لعقد جديد ،مع مراعاة
ضمانات الدفع مقابل املواد الخام املوردة،
وحماية االستثمار (لصالح مساهمي الرشكة)
والحقوق القانونية ملوظفي الرشكات".
يعني ذلك أن العقد الحايل قد انتهى ،وأن أملانيا
لن تتمكن من الحصول عىل النفط إال بأسعار
جديدة ،وفقط من خالل تعويض االستثمارات
التي قامت بها رشكة "روس نفط".
لقد حاولت أوروبا أن تبتلع قطعة حلوى
أكرب من قدرتها عىل البلع فاختنقت .وها هي
تحاول بالفعل التخيل عن الحظر الشامل عىل
النفط الرويس ،واستبداله بإمدادات تفرض هي
أسعارها الخاصة ،لكن روسيا ردت ،بأنه يف
هذه الحالة لن تكون هناك إمدادات باألساس.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد ،بل يبدو أنه لن
تكون هناك إمدادات ،حتى دون إدخال السقف
السعري ،عىل األقل بالنسبة ألملانيا ،حتى يتم
استيفاء رشوط "روس نفط" .بل ال يمكن
استبعاد أال تكون هناك إمدادات هذا الشتاء بأي
حال من األحوال.
يف سياق آخر ،فقد أعلنت روسيا التعبئة
الجزئية ،وشهدت  4مناطق من أوكرانيا
استفتاءات عىل االنضمام إىل روسيا .كال الحدثني،
أوال ،يشكالن تصعيدا مهما ،وإن كانت روسيا
مجربة عليه يف مواجهتها مع الغرب .وثانيا،
يحمالن معهما مزيدا من األعباء االقتصادية
واالجتماعية واألخطار بالنسبة لروسيا .ومن
هذه اللحظة فصاعدا ،يصبح من غري املربح
لروسيا إطالة أمد الحرب ،وقد حان الوقت لتوجيه
رضبات ساحقة .قد أكون مخطئا ،لكنني أعتقد
أن تلك الرضبات ستحدث يف األشهر الثالثة أو
األربعة املقبلة ،وستكون الجبهة االقتصادية هي
الجبهة الرئيسية.
يف هذه الحالة ،يصبح موقف اململكة العربية
السعودية ،والدول العربية يف الخليج بشكل عام،
إن لم يكن حاسما ،فهو عىل أقل تقدير مهما جدا
لجميع أطراف الحرب العاملية الثالثة التي تدور

رحاها اآلن.
بالطبع ،يجب عىل روسيا أال تنتظر الهدايا من
الدول العربية يف الخليج ،لكن مصالح هذه الدول
تتوافق إىل حد كبري مع روسيا وبالتايل يمكن أن
يكون التعاون مثمرا للغاية.
إن ضم أربع مناطق من أوكرانيا سابقا أمر
يحذف من املعادلة خسارة روسيا كخيار من
بني الخيارات املمكنة إلنهاء الحرب ،فإما النرص
أو املوت ،مهما بدت تلك العبارة طنانة .وأعتقد
أن هذه القضية كانت محسومة بعد  24فرباير
املايض ،حتى بدون ضم أراض جديدة ،إال أن
الوضع تأكد ،بعد الضم ،بأنه كذلك.
اآلن ،أصبحت خسارة هذه املناطق تلقائيا
تدفع نحو السيناريو النووي ،ألن هزيمة بهذا
الحجم تطرح تساؤالت حول مصري بوتني نفسه،
ومصري النخبة الحاكمة بأكملها ،بل ووجود
روسيا بشكلها الراهن ،أو وجودها باألساس
بأي شكل من األشكال.
كذلك أصبح تجميد الرصاع أيضا مستحيال،
ألنه دون خسارة الغرب ،سوف يكون هناك دائما
ما يكفي من الرغبة والقدرة عىل إبقاء أوكرانيا
والرصاع يف حالة ساخنة ،مع زيادة املخاطر
تدريجيا من قبل الغرب .وللسبب نفسه ،فإن
التسوية التفاوضية هي األخرى مستحيلة ،حيث
أنه وحتى اذا يخرس الغرب ،فإن الشكل الحايل
للحدود لن يناسبه.
كما أنه من املستحيل إطالة أمد الرصاع
وتوسيعه بشكل كبري إىل الدرجة التي تهدد روسيا
بالخسارة ،وبما أن املوارد الروسية ،بالطبع ،أقل
من موارد الغرب مجتمعا ،فإن روسيا ،وبمجرد
أن تلمح استنفاد مواردها و/أو الهزيمة عىل أي
مستوى ،فإنها ستنتقل عىل الفور إىل مستوى
أعىل من التصعيد .واالنتقال إىل مستوى كلفة
أعىل بالنسبة لروسيا ،سيكون دائما مصحوبا
بانتقال إىل مستوى أعىل من التهديد بالنسبة
للغرب .وهذا تحديدا ما نراه اآلن :اتخاذ قرار
التعبئة الجزئية بالتزامن مع قرار إعادة توحيد
املناطق األوكرانية األربع السابقة مع روسيا.
كذلك ال يستطيع الغرب أيضا تحمل استمرار
الرصاع لسنوات ،بينما تالحقه الصني ،وقد بدأ
اقتصاد الغرب بالفعل يف االنهيار ،وقد تنسحب
أوروبا من اللعبة يف الشتاء أو الربيع .لهذا ،يجب
معالجة القضية مع روسيا بشكل عاجل.
أعتقد أن االنتقال إىل كل مستوى أعىل من
املواجهة سيحدث بتسارع ،والوصول إىل املستوى
الذي سيكون فيه من املمكن استخدام األسلحة
النووية (التكتيكية فقط كما آمل) هو مجرد
مسألة وقت.
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تزامنا مع اليوم العالمي للترجمة :

ُؤول
أن نُرتجم هو أن ن ّ

بقلم  :د .فوزية ضيف هللا  -جامعة تونس المنار

ّ
ّ
بالنص هو لقاء الغرابة باأللفة .إذ ليست
إن لقاء املرتجم
الرتجمة مج ّرد نقل للكالم من لغة إىل لغة أخرى ،بل هو
ّ
تتعي الرتجمة مشكال تأويليّا تتحدّد
ترجمة للمعاني .لذلك
معاملها كما تتحدّد ك ّل هرمينوطيقا فلسفيّة ،عىل قطبي
األلفة والغرابة.
ّ
إن هذه املفارقة الشهرية التي طرحها شالير ماخر
مؤسس التأويلية الحديثة ،ايستعادها بول ريكور يف براديغم
الرتجمة ( )1999حيث يقول مستعيدا عبارة معارصه فرانز
روزنسفايغ ( )Franz Rosenzweigكشاهد عىل مشكل
الرتجمة" :أن نرتجم هو أن نخدم سيّدين :الغريب يف أثره،
ّ
النص
والقارئ يف رغبته يف التم ّلك ( ،")appropriationفكاتب
ّ
النص فإنّه مقيم داخل
غريب بالنسبة إىل املرتجم أمّ ا قارئ
ّ
اللغة التي يتك ّلمها املرتجم  .فهل يتعلق األمر إذن باستدراج
القارئ إىل الكاتب أم باستدراج الكاتب إىل القارئ (شالير
ماخر)؟
ّ
ّ
النص نظرا لغرييّته ،ومقاومة
إن املرتجم تتجاذبه مقاومة
ّ
ّ
ّ
النص
توسط الغريب ،فهل أنه يرتجم
القارئ الذي يرفض
وفق فهم صاحبه أم وفق ما يراه ممكنا أو باألحرى وفق ما
ّ
للنص أن يُقرأ حتّى يرتجم؟ أال
ينتظره القارئ؟ كيف يمكن
ّ
ّ
متست أي أنّه يكبح
النص األصيل ّ منطويا عىل رفض
يبدو
جماح القارئ املرتجم ويحول دون إمكانيّة الرتجمة؟
ينطلق بول ريكور يف قراءته لعالقة الرتجمة بالتأويل
من املعنى األوّل (أي الرتجمة من جهة ماهي نقل للكالم
من لغة إىل أخرى)  ،وهو املعنى الذي اختاره أنطوان برمان،
( )Antoine Bermanيف أثره "محنة الغريب" (L’épreuve
 )de l’étrangerنظرا لتعدّد اللغات وتنوعها .يسمح هذا
املعنى األوّل باملرور إىل املعنى الثاني :أي الرتجمة من جهة
ماهي فهما وتأويال ،وهو املعنى الذي اتّبعه جورج ستينار
( )George Steinerيف كتابه إثر بابل ( ،)Après Babelحيث
يقول "أن نفهم هو أن نرتجم".

 - 1اعتبارات أولية:

تروي قصة (أسطورة) برج بابل ()la tour de Babel
حسب سفر التكوين ،العهد القديم (الفصل الحادي عرش،
من  1إىل  )9أن نسل نوح رشعوا بعد نهاية الطوفان يف
بناء برج بابل العظيم ،رغبة منهم يف تشييد مكان واحد
من األرض يجمعهم ،ويوحّ د بينهم ،فال يتبدّدون .لقد كان
قصدهم أن يجعلوا العالم كله مملكة عاصمتها ذلك املكان
الذي سمي بابل ،فيسمو الكالم فوق كل األلسن .لكن عندما
بالغوا يف تعنتهم وكربيائهم ،أرادوا تشييد أسوار عالية
توصلهم إىل الجنة ،فغضب الرب عليهم ،وبلبل ألسنتهم .لذلك
تف ّرقوا وتبدّدوا بناء عىل ّ
أن االختالف يف األلسن يُغيّب الفهم
والتالقي .فصارت "بابل" اسما داال عىل التشتت واالختالف
يف األلسن أو يف اللغات.
هذه القصة استعادتها الروايات واألعمال األدبية وكذلك
األعمال الفنية من رسم وسينما وغريها من الفنون .لقد
استعاد والرت بنيامني هذه الوالدة االسطورية للغة ضمن
مؤلفه رسالة الرتجمان () ،كما استعادها أنطوان برمان
( )Antoine Bermanيف كتابه عرص الرتجمة (L’âge de
 ،) la traductionوداريدا يف ّ
نص أسوار بابل (des tours
 )de babelنرشها وقدم لها  Joseph. F.Grahamضمن
( .)Difference in translation) (1985ث ّم استعادها بول
ريكور يف مؤلفه يف الرتجمة (.)Sur la traduction
كانت "بابل" إذن اسما داال عىل وحدة اللغة (بابيليون،
 )Babyloneلكنه صار اسما مشرتكا زرع الغموض داخل
اللغة الواحدة .فهل نرتجم لنفهم؟ أم نفهم لنرتجم؟

ّ
إن الذي يدفعنا إىل الرتجمة هو غرابة اللغة ،عدم الفهم،
أو سوء الفهم ،وهذه الغرابة ناتجة عن عدم وجود لغة واحدة
مفهومة.
لذلك فنحن نرتجم "البلبلة" أي ما تفرقت واختلفت
فيه األلسن ونبحث عن املعنى الذي وحّ دته "بابل" قبل
تف ّرقها وتبدّدها .فعندما تصبح "بابل" اسما علما لكنه دال
عىل العديد من املعاني فذلك يؤ ّ
كد رضورة ارتباط الرتجمة
بالتأويل.

 - 2في حدوث العالقة بين الترجمة
والتأويل:

ّ
النص إىل تأويله انسياقا عفويّا نظرا
ينساق مرتجم
لغرييته املفضية إىل تعدّد املعاني املقرتحة ،فسياق الغريية،
ّ
النص هي التي تمكننا يف كل مرة
أي املسافة التي تبعدنا عن
ّ
من تحديد املعنى الخاص بلفظ ما .وملا كان تقييم السياق
هو النشاط التمييزي الذي حدد به ريكور اجرائية البحث
عن املعنى أو باألحرى إجرائية تكوّن املعنىّ ،
فإن هذا النشاط
التمييزي هو التأويل يف ح ّد ذاته.
ّ
ّ
ّ
يتأهب للرشوع يف
للنص وهو
يتصي املرتجم مؤوال
هكذا
ترجمته .فهو مرغم عىل خوض غمار القراءة من أجل فهم
ما سيرتجم.
ّ
تتلخص ماهية الرتجمة يف كونها حركة تنقل الكالم بني
ال
اللغات بل يف كونها تأويال لذلك فالرتجمة والتأويل يف مفهوم
هيدغر هما األمر نفسه .فإن كان التأويل لدى االغريق هو
"الهرمونيطيقا" فإن الفعل اليوناني املكون لهذا اللفظ
( )hermeneueيعني (ترجم "ّ ،"traduire
فس"،"expliquer
وكذلك ّ
عب ")"exprimer
فاملرتجم هو املؤوّل :هو الرسول الذي توكل إليه مهمّ ة
إبالغ املعنى ،نسبة إىل هرمس ( )Hermèsرسول اآللهة يف
امليثولوجيا االغريقية وهو الذي تعود إليه تقاليد إبالغ اللغة
والكتابة وتقنيات الهرمينوطيقا عامة.
ينطلق بول ريكور يف قراءته لعالقة الرتجمة بالتأويل
من املعنى األول (أي الرتجمة من جهة ماهي نقل للكالم
من لغة إىل أخرى) وهو املعنى الذي اختاره أنطوان برمان،
( )Antoine Bermanيف أثره "محنة الغريب" (L’épreuve de
 ) l’étrangerنظرا لتعدّد اللغات وتنوعها .يسمح هذا املعنى
األوّل باملرور إىل املعنى الثاني :أي الرتجمة من جهة ماهي
فهما وتأويال ،وهو املعنى الذي اتبعه جورج ستينار يف كتابه
"إثر بابل" فيقول "أن نفهم هو أن نرتجم" .

 - 3الترجمة اختبار للغيرية:

ّ
إن الرتجمة هي نموذج تأوييل يتعني عليه أن يُحرض
املعنى املقصود ويتجاوز غريية اللغة وغريية الزمان ،فتمحو
املسافة الزمانية والثقافية التي تفصلنا عن ّ
نص االنطالق.
يكون املرتجم /املؤوّل يف الغالب واعيا وعيا متوجّ عا باملسلفة
التي تفصله عن األصل .فيعمد إىل تقمّ صه تقمّ صا "وجدانيا"
( )empathieمحاوال أن ي ّ
ُصي ما كان غريبا شأنا حميما
ّ
وخاصا .فالتقاء املرتجم بالنص ال يحصل إال ّ من خالل اختبار
الغريية .فاإلحساس باملسافة ( )distanciationهو رشط لكل
فهم (ريكور) ،كما أن عدم الفهم متأت من عدم القدرة عىل
طي املسافة وتجاوزها.
ّ
ّ
ّ
بالنص هو لقاء الغرابة واأللفة ،غرابة
إن لقاء املرتجم
اللغة ( )Etrangetéوألفة املعنى ( .)Familiaritéهذه هي
املفارقة الشهرية التي طرحها شالير ماخر مُؤسس التأويلية
الحديثة ،استعادها بول ريكور يف براديغم الرتجمة ()1999
حيث يقول مستعيدا عبارة معارصه فرانز روزنسفايغ

( )Franz Rosenzweigكشاهد عىل مشكل الرتجمة" :أن
نرتجم هو أن نخدم سيدين :الغريب يف أثره ،والقارئ يف رغبته
يف التم ّلك ( ." )appropriationفهل يتعلق األمر إذن باستدراج
القارئ إىل الكاتب أم باستدراج الكاتب إىل القارئ (شالير
ماخر) ؟
ّ
ّ
النص نظرا لغرييته ،ومقاومة
إن املرتجم تتجاذبه مقاومة
ّ
ّ
النص
توسط الغريب ،فهل أنه يرتجم
القارئ الذي يرفض
وفق فهم صاحبه أم وفق ما يراه ممكنا أو باالحرى وفق ما
ّ
للنص أن يقرأ حتى يرتجم؟ أال
ينتظره القارئ؟ كيف يمكن
ّ
النص األصيل منطويا عىل رفض متسرت أي أنه يكبح
يبدو
جماح القارئ املرتجم ويحول دون امكانية الرتجمة؟
فهل يصل الح ّد كما تحدّث ريكور إىل رضورة قيام
ّ
ّ
النص/املعيار الذي يعمد إىل إعادة
نص ثالث يكون بمثابة
ترجمته؟

 - 4أن نُترجم هو أن نُؤوّل:

نتذ ّ
كر كلمات هولدرلني التي تجد صداها يف أثر أنطوان
برمان وبول ريكور وكذلك يف آثار هيدغر الذي يتحدّث عن
"محنة الغريب" و"تع ّلم املخصوص" (l’apprentissage du
 ،)propreإذ يف الرتجمة سعي إىل تم ّلك املعنى ،والتم ّلك مكوّن
لك ّل عمل تأوييلّ .أال يبدو ّ
أن الرتجمة تلتقي مع الهرمينوطيقا
يف كونها "فهما لخطاب غريب" (شالير ماخر)؟ أال يبدو
ّ
أن الذي يُح ّرك املرتجم واملؤوّل إزاء االمساك باملعنى-املقبل
حينا واملدبر أحيانا -هو "شيئ ما غريب" ينبغي أن يُفهم؟
فمنذ شالير ماخر تحرض الهرمينوطيقا حيث ينعدم الفهم
( )incompréhensionأو يسوء (.)malentendu
ي ّ
ّ
بالنص األصيل ّ عالقة
ُصي اختبار الغريية عالقة املرتجم
قائمة عىل جدلية الهويّة/االختالف .فاملرتجم يُحاول من
ّ
ويحس بغرييتها لكي ال يجد يف
جهة أوىل أن يتجاوز ذاته
النص إال ّ ما كتب فيه .ومن جهة أخرى عليه أن ي ّ
ّ
ُصي هذا
ّ
ّ
االختالف عالمة من العالمات الدالة عىل الهويّة ،أي أنه يعمل
ّ
ّ
والنص
النص األصل
عىل تقريب ماهو غريب واملساواة بني
املرتجم.
ّ
إن هذه املحنة ،محنة الرتجمة والتأويل هي محنة
ارتحال املعنى ،جيئة وذهابا ،وهي املحنة التي تنطبق عىل
ك ّل ّ
نص غريب يف لغته ،وتنطبق عىل كلمات نيتشه االساسية
ّ
يف مجملها
وخاصة عىل كلمة (  )Der Über Menschاالنسان
األرقى ،والكلمة االكثر أساسية وأقصد (Der Wille zur
.)Macht
يرتحل املرتجم/املؤوّل من مقام آلخر يف رحلة البحث
عن املعنى ،إذ ليس املعنى األوّيل هو املعنى الذي عناه صاحبه
وعانى من أجل إيصاله .ال يبدو ّ
أن "املعاني عىل الطريق"
دوما ،بل هي تسكن طيّاته وشعابه .لكن ،قد ال تكتفي
القراءة الجيّدة باستخراج املعنى من املعنى األصيلّ ،بل
تضفي عليه -من عندها" -ال شعوريّا" ايحاء آخر .فاملؤوّل/
املرتجم هو الذي يتفوّق عىل فهم صاحبه ،بل يقدّر عليه أن
يفهمه "يف غرييته" فهما مغايرا للذي قصده صاحبه.
ّ
إن مشكلة ترجمة آثار نيتشه ليست مشكلة لغة بعينها
بل مشكلة اللغات جميعا .وذلك راجع إىل فرادة أسلوبه
املتح ّرك .لنئ اعترب االيطاليون الرتجمة خيانة ،فإن نيتشه
اعتربها غزوا ،ألن الفضاء الذي نحتاجه يف اللغة ،يكون يف
الغالب ممتلئا بمعاجم متاحة ومشحونة بإحاالت محليّة.
النص املرتجم ّ
ّ
نصا محظوظا ،مهما
أمّ ا جاك دريدا فقد اعترب
ّ
النص األصيل ّ هو املدين
كانت نوعية ترجمته ،فصاحب
الحقيقي لرتجمته .فمتى يغزونا نيتشه فكرا وأسلوبا ولغة؟

الوعد
معالوعد
النشرمع
فيالنشر
التأخيرفي
منالتأخير
شيءمن
فيشيء
الجميعفي
نستسمحالجميع
فإننانستسمح
والقراء ،فإننا
والشعراءوالقراء،
الكتابوالشعراء
منالكتاب
العديدمن
منالعديد
إلينامن
المرسلةإلينا
المادةالمرسلة
لوفرةالمادة
نظرالوفرة
تنويه: :نظرا
تنويه
ّان.
اإلبّان.
فياإلب
وستنشرفي
محفوظةوستنشر
المراسالتمحفوظة
جميعالمراسالت
بأنجميع
بأن
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المف ّكر يوسف الصديق
لـ"الشارع المغاربي"

نعيش يف "الالمرحلة"
سعيد سيأخذنا
وحكم
ّ
إىل الكارثة

أنا نجم في فرنسا وأمريكا وكارتر ال يتردد في دعوتي الى مركزه بينما في بلدي غير معترف
بي حتى مجرد اعتراف بسيط من مدير معهد ثانوي..

حاورته  :عواطف البلدي
لم يخف المفكر يوسف الصديق قلقه مما يحدث هنا واآلن على كل االصعدة ثقافيا وسياسيا وحتى اقتصاديا ..الصديق تحدّث هذه المرة بـ"قلب مفتوح"
كما لم يتحدث من قبل ،معبّرا عن مخاوفه مما تمر به البالد وما يعاني العباد ،ناقال غربته داخل وطنه ،ضاربا عرض الحائط كل ما هو زائف في بلد ال يملك من
الحقيقة اال ما آل اليه اليوم من وضع بائس ويائس..
عالمي الثقافة والسياسة ومن يسود ُ
ُهما..
إلى
نظرته
وتتبع
الثالثة
منافيه
في
"الشارع المغاربي" حاورت الرجل وحاولت الخوض
ْ

يف ما تمثلت مشاركتك بالدورة التأسيسية للمنتدى
الدويل "إنسانيات  -تونس  "2022؟
استقطبت هذه الدورة حوايل  1400مشاركا
(فالسفة وعلماء اجتماع وعلماء نفس) من  35بلدا
من بلدان عربية وأجنبية ومن تونس ،ومع ذلك ملا تكن
موفقة ربما يعود األمر إىل مسألة التنظيم..
ملاذا؟
أوال لم تستقطب الرأي العام رغم اهميتها وعدد
املفكرين املشاركني بها ونوعية املواضيع املطروحة
واملحاور التي تم االشتغال عليها وبدال من ان تستقطب
هذه الندوات مئات االشخاص كان عدد الحارضين
تقريبا يف كل محارضة ال يتجاوز  50شخصا رغم ان
اغلب الضيوف كانوا من بلدان كربى واصحاب اعمال
مهمة جدا يف جميع امليادين (يف التحليل النفيس ويف
الفلسفة ويف علوم االجتماع ويف السياسة) ..شخصيا
واكبت تظاهرات أقل بكثري من هذه التظاهرة يف كثري
من البلدان (فرنسا او اسبانيا او ايطاليا او انقلرتا)..
ومع ذلك كانت تستقطب شخصيات من كل مكان وقد
شاركت يف ندوات علمية واكاديمية مع شخصيات كان
ال يتجاوز عددهم  50او  60شخصية علمية واكاديمية
كانت تستقطب الناس والصحافة وتلفت اهتمام
الطلبة والباحثني .بالنسبة يل لتونس كان الحدث كبريا
بالنظر اىل عدد املشاركني وقيمتهم العلمية والجامعية
واالكاديمية اال انها فشلت .بالنسبة يل اطلعت عىل عدد
من املوظفني املشاركني من تونس سواء عمداء جامعات
او اساتذة اخص بالذكر منهم الدكتور والجامعي هشام

الريفي والوزيرة السابقة شرياز العتريي وهي من بني
منظمي هذه التظاهرة اضافة اىل وزيرة الثقافة وهي
من املنظمني ايضا ووزير التعليم العايل ومديرة مركز
الرتجمة  ..عدد كبري وحدث مهول كان من املفرتض
ان تهتز لهما دولة كاملة باطيافها حتى تبدو تونس
قادرة عىل احتواء تظاهرات مشابهة وحتى تربهن
للجميع انها قادرة عىل احتواء تظاهرات يف حجم القمة

الكفاءة لدى قيس سعيد صفر ،
منعدمة في االقتصاد وفي تتبع
مسالك الفساد وفي مسالك
االقتصاد الموازي..
***
البرلمان أُفرِغ من كل مقومات
البرلمانات وسيصبح معبد
لعبادة وثن وشخص صامت
***
على ظلمة ما ق ّدم وعلى سواد
ما يتراءى لنا ،أتحدى أي كفء
بأي ميدان أن يقول أنا اعرف
مستقبل تونس

الفرنكوفونية واكرب ولكن لالسف لم يحدث هذا..
بالنسبة يل هذه التظاهرة كانت يمكن ان تكون اهم
من قمة الفرنكوفونية لكن رصت االن اخىش ان تكون
هذه القمة فاشلة هي ايضا مثل تظاهرة "انسانيات".
حسب رأيك كيف نقيس هذه التظاهرة عىل تظاهرات
الحقة بتونس؟
طاملا فشلت هذه التظاهرة فإن بقيت التظاهرات
ومن بينها القمة الفرونكفونية ستفشل أيضا عىل
مستوى التنظيم خاصة التناقض بني مستويات السلط.
لو تقدم لنا فكرة عن مشاركتك بالتظاهرة؟
شاركت بمحارضتني كانت األوىل بإحدى معاهد والية
منوبة وكان موضوعها حول نفسية الشباب وأزماته
كاملراهقة ومشاكل االنتحار والحرقة بالنسبة يل كانت
حصة مهمة جدا شارك فيها أكاديميون كبار عىل غرار
نادية بن إسماعيل والصدّيق الجدي لكن لالسف عىل
اهمية املوضوع كان الحضور بالقاعة هزيال جدا .
وماذا عن املداخلة الثانية؟
املحارضة الثانية شاركني فيها االستاذ محمد
محجوب وطرحنا سؤال "ماذا علينا ان نحرض اليوم
الزمات الفكر يف قضايا املجتمعات التي تداخلت فيها
السياسة؟ وتحدثت خالل املحارضة عن املنايف الثالث
بالنسبة للمفكر العربي االسالمي  ،يف تونس ويف غريها
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من البلدان العربية .ويتمثل املنفى االول يف كون ان كلمة
"فيلسوف" نفسها هزلت واحتُقرت  .عبارة بيدباء
الفيلسوف ذاك املفهوم الذي ظهر الول مرة يف كتاب ابن
املقفع "كليلة ودمنة" ُ
همِّ ش وهمّ شت معه الفلسفة
وأصبحت قريبة جدا من مفهوم الكفر مع احتكار كلمة
كربى يف الفلسفة واقصد هنا كلمة فقيه التي اصبحت
حكرا عىل املشتغلني باملسألة الدينية بينما تعني عبارة
الفقيه يف العربية الخبري .أما املنفى الثالث فهو منفى
آني حيث ال يُعرتف باملفكر العربي االسالمي يف جميع
اصقاع العالم العربي عىل غرار نارص حامد ابو زيد
عبد الله العروي من املغرب محمد اركون من الجزائر
ومحمد اقبال من باكستان ومحمد شحرور جميعهم
أصبحوا يف مأزق نفيس وعلمي كبريين وهو إما ان
يُعرتف به يف االكاديمية الخارجية ويصبح نجما أو ال
يعرتف به داخل وطنه ..أنا محرج النني نجم يف فرنسا
ونجم يف امريكا ال يرتدد كارتر يف دعوتي مثال ملركزه
وقد اراه اعرتافا مزيفا يدعو اىل الحرية النني يف بلدي
غري معرتف بي حتى مجرد اعرتاف بسيط من مدير
معهد ثانوي  ..اذن كيف يعرتف بي مركز كارتر وقمم
القرار يف العالم عىل غرار فرنسا والسويد او انجلرتا؟
ب َم تفرس هذه املفارقة؟
بالنسبة يل انا أعيش بمنفى النني عندما اعود اىل
بلدي اعود بالرضورة اىل منفيني اولني منفى أني متهم
بالزندقة والكفر ومنفى ثان وهو أنني كلما قمت
بعمل اال ويندرج يف االثارة ويف الخروج عن الذات وعن
االصالة .أقول لكِ شيئا أسعدني جدا خالل محارضتي
ذلك التفاعل مع ما قدمت انا واالستاذ محمد محجوب
من مناقشني نشت ّم عنهم رائحة توجهاتهم يف ما
يتعلق باالسالم الديني ومع ذلك كانوا قمة يف االدب
ويف ادارة الحوار واالستفسار املحرتم ..وهذا ما عمّ ق
حريتي يف الحقيقة خاصة خالل املحارضة الثانية
التي طرحت مسألة مهمة جدا وهي سؤال "هل أن
القرآن مخلوق أو خالد؟" هذه التظاهرة قامت بتعبئة
اكاديميني واشخاص معينني مهتمني بالشأن الثقايف
والفكري وغيّبت وسائل االعالم والجمهور بأعداد كبرية
فأصبحت أشبه بجلسات رسية تنظمها عصابة ..وانا
اوجه اصابع االتهام هنا للسلط العلمية واالكاديمية
والثقافية يف تونس..
ولكن من املفروض توجيه اللوم للمنظمني؟
اوجه االتهام ملن عيّنهم ..وزارتا التعليم العايل
والثقافة وربما وزارة الرتبية ال اظن ان املنظمني
وحدهم قادرون عىل دعوة  1400مفكرا من دول
مختلفة ..كان معنا بالندوة واحد من أكرب العلماء
التونسيني هو مهدي الزاهي الباحث بجامعة بلجيكا
وهو من املشاركني يف كتاب "قرآن املؤرخني" الذي
سيرتجم قريبا إىل العربية.
لننتقل إىل الشأن السيايس ..
"حكاية فارغة" قلتها لزمالئك مرات عدة وأعيدها
انا كمواطن تونيس يحب البالد كما ال يحب البالد احد
مثلما قال اوالد احمد  ..أشعر أنني مقىص من بالدي
ومن تاريخي وحتى من املستقبل اآلني بني أهيل
وعائلتي..
ّ
تفس هذه الغربة وانت يف بلدك؟
بم
استحواذ شخص واحد عىل القرار  ..موش معقول..
انا اآلن بصدد املحاولة بأن أحظى باالستقبال منه حتى
اخربه بما يدور بذهني..
هل نحن اليوم يف وضعية انتقال ديمقراطي أم يف
مرحلة استثنائية أم ماذا تحديدا؟
نحن يف الالمرحلة ..الننا لو كنا يف مرحلة معينة
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هُ مّ شت "الفلسفة" وأصبحت
قريبة من مفهوم الكفر وكلمة
"فقيه" احتكرها المشتغلون
بالمسألة الدينية
***
منتدى "انسانيات" قام بتعبئة
اكاديميين ومهتمين بالشأن
الثقافي والفكري وغ ّيب وسائل
االعالم والجمهور فأصبحت ندواته
أشبه بجلسات سرية تنظمها
عصابة ..وصرت اخشى من فشل
قمة الفرنكوفونية أيضا..
***
انا أعيش بمنفى النني عندما
اعود الى بلدي اعود بالضرورة
الى منفيين اولين ،منفى اتهامي
بالزندقة والكفر ومنفى ادراج
اعمالي ضمن خانات االثارة
والخروج عن الذات وعن االصالة
***
كمواطن تونسي يحب البالد كما
ال يحب البالد احد مثلما قال
اوالد احمد  ..أشعر أنني مقصى
من بالدي ومن تاريخي وحتى من
المستقبل اآلني بين أهلي وعائلتي

مهما كانت يائسة او بائسة سلبية ولو كنا يف مرحلة
معينة لخوّل لنا التساؤل ولظفرنا بالجواب مهما كان
اليوم يختلف االمر وال اريد ان اعمم هذه الحالة واحتج
عليها الني اعلم ان السؤال لن يصل اىل املسامع ولن
يحظى بجواب ابدا ..لذا انا يف موقف كانسان يبحث
عن املاء يف جهته ولكنه هو يف مكان يعلم ان املكان
ّ
يجن او
ال برئ فيه وال جدول وال عني وال يشء اىل ان
يختل عقله ..او يرصخ رصخة يائسة تماما ويسقط
ميتا من العطش ..صار هذا موقفي االن ..اضافة اىل
انني اشعر وكأني شخص استعد جيدا المتحان كبري
يف املواطنة ولكن املوضوع الذي سئل حوله لم يدرسه
يف الربنامج ومجرب من اعادة الورقة بيضاء ..انا االنا
محروم من املشاركة االبسط يف املواطنية اال اذا قمت
بالتمرد والفوىض وانا ال انصح احدا وال نفيس باللجوء
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اىل هذا الفعل رغم انه االفق الوحيد ..ويف الحقيقة انا
اخاف هذا القرار الن قرار التمرد يجب ان بكون له افقا
وبرنامجا...
هذه الالمرحلة كما تفضلت بتسميتها هل يمكن
تسميتها ببداية حكم ديكتاتوري ؟
حتى الحكم الدكتاتوري الذي تتخذ من خالله القرار
وتقاومه وتتمرد عليه غري موجود  ..يا أخي اخرج اىل
الناس وقل لهم ان حكمي دكتاتوري ..لكن كل املؤرشات
اىل حد االن تبني غري ذلك ..وقد التقيت مؤخرا بأمني
محفوظ يف ندوة بجهة سوسة وهو يفكر يف نفس
ما افكر  ...فمن غري املعقول تعيني مستشار ال تأخذ
باستشارته بل تطرح كل ما اشار به عليك يف املزبلة...
إىل أي مدى يمكن أن يأخذنا حكم قيس سعيّد؟
اىل ما يحمد عقباه..
كيف؟
سيأخذنا إىل الكارثة  ..ألن االهم من مرسحية "اني
اعلم وانتم ال تعلمون" واالخطر من هذا هو ما نعرف
من كفاءته يف كثري من امليادين الحياتية  ..الكفاءة
لدى قيس سعيد صفر  ،منعدمة يف االقتصاد ويف تتبع
مسالك الفساد ويف مسالك االقتصاد املوازي واالشياء
التي هي اليوم ملحّ ة عىل تونس وح ّلها مسألة حيوية..
ويجب ان تح ّل اليوم بكفاءات معينة ..ما يحزنني اليوم
وجود كفاءات كبرية يف االقتصاد بجزئياته ويف كل
امليادين واالختيارات االقتصادية ويتحدثون بما يتحدث
به غري املختصني ومن بني هؤالء غري املختصني نجد
قيس سعيد هو ليس مختصا وليس له باع يف هذا ابدا ..
حسب رأيك كيف نخرج من هذا املأزق؟
ال توجد حلول لألسف ..التونيس اليوم لم يعد يتحمل
مصاريف أسبوع واحد .يجب أن اوال اظفر بأجوبة من
قيس سعيّد  ..وأسأله عدة أسئلة من قبيل ملاذا بقينا يف
حالة االستثناء بعد االستفتاء والدستور الجديد ..ومتى
تنتهي حالة االستثناء حتى ننتبه اىل االوضاع املادية؟...
ولكن بعد االستفتاء تأتي االنتخابات..
فعال فهذه التجربة أيضا تشوبها نقاط استفهام
بالجملة ...كيف يمكنني ان امثل لو ترشحت مثال عن
جهتي توزر وكنت مهتما بقضايا الخطر عىل التمور
والواحة والبيئة كيف يكون نائب الشعب التونيس ..
الشعب الذي يريد  ..أنا ال أريد باسم أهل الجريد وأهل
توزر بل أريد ككل النواب أريد أن أريد باسم تونس كلها
وما جهتي اال جزء منها وال تحل مشاكل جزء إال إذا
كان ثمة أفق لحل مشاكل الكل ..
كيف تنظر لالنتخابات القادمة  ..هل ستنتهي اىل
كابوس مثال؟
ُ
فرغ من كل مقومات الربملانات
بالنسبة يل الربملان أ ِ
وسيصبح نادي اجتماعات أو معبد لعبادة وثن وشخص
صامت وللتهليل به والتصفيق..
تقصد قيس سعيد بالوثن ؟
"ما نقصد حتى يش" ..وانما اقصد ذاتية الحكم
بقرطاج ..كنت اتمنى ان يكون من حوله اشخاص
ّ
يعبون عمّ ا نريد يف كل مرة " ..مش معقول" نريد
أن يكون لدينا ناطق رسمي يف االقتصاد ويف جميع
القطاعات..
كيف تنظر إىل مستقبل تونس؟
أصبح لدي ما يسمّ ى بإيمان العجائز يف الوطن.
أصبحت أفضل كلمة تطمئنني هي "الله يحفظ تونس"
دعوة صالحة ..وأتحدى اي شخص او اي كفء بأي
ميدان ان يقول انا اعرف مستقبل تونس..
حتى عىل ضوء ما قدّم الرجل؟
بل قويل عىل ظلمة ما قدّم وعىل سواد ما يرتاءى لنا..
لو كان عىل ضوء ..ملا حاولنا التحليل والتفكري أما عىل
سواد ما يرتاءى لنا ال يوجد مستقبل..
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صورة قديمة لربج القصيبة

بلد الحصون والقالع وسوق األسماك :

جولة يف تاريخ مدينة بنزرت يف العرص الوسيط
من خالل كتب الرحلة واجلغرافيا
فريد الزمالي  -محافظ تراث
اشتهرت مدينة بنزرت بفضل أهمية
مرساها وموقعها اإلسرتاتيجي يف الحوض
ّ
املتوسط .ولعبت
الغربي للبحر األبيض
منذ نشأتها دو ًرا اقتصاديًا بار ًزا تشهد به
أهمية املكتشفات األثرية التي يعود أقدمها
إىل القرن  Vق.م .وقد حافظ مرساها
الذي أصبح يُعرف بـ" مرىس القبّة" خالل
العرص الوسيط ،عىل نشاطه كمعرب للسلع
املستوردة من اإلسكندرية إىل تونس والتي
كانت خاضعة آلداءات جمركية تسمّ ى "
األخماس واللوازم" كما أصبحت بحريتها
مقصدًا لتجار السمك ،فنشطت بها األسواق
وانترشت معالم الرفاهة كالحمامات
والبساتني .وكان ك ّل ذلك بفضل طابعها
العسكري الذي انفردت به عن بقية مدن
إفريقية وأشاد به الجغرافيون والرحالة
من أمثال عبيد الله البكري (ت 487 .هـ/
1094م) ،الذي نعتها بمدينة القالع " التي
يأوي إليها أهل الناحية إذا خرج الروم
إىل بالدهم ،وهي مفزع لهم وغوث وهي
رباطات للصالحني".

تاريخ مدينة بنزرت
خالل العصر الوسيط
ابتدأ ذكر بنزرت بالنصوص األدبية منذ
القرن  IVهـ X /م ،فقد وصفها ابن حوقل
(ت 367 .هـ977 /م) يف قوله " :وبنزرت
مدينة عىل البحر حصينة أصغر من سوسة
يف ذاتها" ،وذكرها املقديس (ت 380 .هـ/
990م) أنّها " :مسوّرة بناؤهم حجر والجامع
وسط البلد وث ّم واد يجري مالح يدخل من
بحرية إىل جنب البحر ث ّم يرجع إليه ويعدّى
فيه الناس يف القوارب" .كما ذكر البكري
نقال عن محمّ د بن يوسف الو ّراق (ت363 .
ّ
يشقها
هـ973 /م) أنّها" :مدينة عىل البحر
نهر كبري كثري الحوت ويقع يف البحر وعليها
سور صخر وبها جامع وأسواق وحمّ امات
وبساتني وهي أرخص البالد حوتًا " .وجاء يف
ّ
نص اإلدرييس (ت 559 .هـ1166 /م) خالل
القرن  VIهـ XII /م ،أنّها " مدينة عىل البحر
حصينة أصغر من مدينة سوسة يف ذاتها وبني
رب ومدينة بنزرت
تونس وبنزرت يوم كبري يف ال ّ

صغرية عامرة بأهلها وبها مرافق وأسواق
قائمة بذاتها وبالجهة الرشقية منها بحريتها
املعروفة بها واملنسوبة إليها ."...
يف منتصف القرن  Vهـ XI /م ،استق ّر
باملدينة مغامر يدعى أبو الرجاء الورد اللخمي
ينحدر من قبيلة لخم القحطانية .وكان هذا
ّ
تحصن قبل ذلك بقلعة قرسينة
املغامر قد
الواقعة بجبل شعب (جبل األنصارين) بعد أن
حشد فيها جموعً ا من املغامرين املترشّ دين
وأجرب سكان القرى املجاورة لبنزرت عىل دفع
الجزية التّقاء غاراته .وذكر ابن خلدون (ت.
 808هــ1406 /م) يف هذا الصددّ :
أن أهل
البلد كانوا منقسمني إىل فرقتني متنافستني
" إحداهما من لخم ،وهم قوم الورد ،وبقوا
فوىض واختلف أمرهم ،فبعثوا إىل الورد يف أن
يقوم بأمرهم ،فوصل إىل بلدهم فاجتمعوا
عليه وأدخلوه حصن بنزرت وقدّموه عىل
أنفسهم ،فحاطهم من العرب ودافع عن
نواحيهم" .واستم ّرت فرتة حكم بني الورد
نحو قرن ونيف ،ازدهرت خاللها املدينة وكثر
عمرانها و ُ
كرست شوكة األعراب من بني

مقدّم من األثبج وبني دهمان من بطون بني
عيل أحد أفخاذ قبيلة رياح الهاللية الذين كانوا
مقيمني بالسهول املجاورة وعقد معهم بنو
الورد عىل الجزية .وقد وصفها الزهري (ت.
أواسط القرن  IVهـXII /م) يف هذه الفرتة
بأنّها " من أحسن البالد وقد ّ
شقها خليج من
البحر وقسمها بثالثة أقسام " .لكن مرحلة
االزدهار التي شهدتها املدينة ،لن تتواصل
خالل الفرتة املوحدية .فخالل العمليات التي
قادها أبو محمّ د عبد الله بن عبد املؤمن بن
عيل ض ّد مدينة تونس خالل سنة  552هـ/
1157م ،أعلن آخر أمراء بنزرت عيىس بن
مق ّرب بن طراد بن الورد اللخمي طاعته البن
ً
ملتمسا منه
الخليفة املوحدي وأكرمه يف دياره
إبقاء بعض ضبّاطه بصفة حافظ باملدينة.
وما أن استكمل عبد املؤمن ( 558 541-هـ/
1163 1147م) فتح تونس خالل سنة 555هـ1159 /م ،حتّى أعرب عن رضاه عن أمري
بني الورد ومنحه إقطاعً ا وأثبت اسمه يف سجل
موظفي الدولة .وقد كان لزوال إمارة بني
الورد انعكاسات سلبية عىل الحركة العمرانية
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صورة قديمة للقصيبة من املرىس القديم
باملدينة التي أصبحت حسب شهادة املراكيش
(ت 647 .هــ1250 /م) يف النصف األوّل من
القرن  VIIهـ XIII /م ،مج ّرد " بُليدة صغرية
تُسمّ ى بني زرت " .وهو ما يؤ ّ
كده كذلك أبو
الفداء (ت 732 .هـ )1331 /الذي أشار إىل
الوضع اليسء الذي أصبحت عليه بنزرت
وخراب عمرانها خالل القرن  VIIIهـXIV /
م حيث يقول " :وهي مدينة خراب والبحريات
بها حسب ما ذكروا".
خالل النصف الثاني من القرن  IXهـ/
XVم ،بدأت مدينة بنزرت تستعيد معمارها
تدريجيًا مع أنّها لم تكن تتجاوز حجم
ّ
مصل العيدين بتونس يف عرص الزركيش (ت.
 932هــ1525 /م) .كما لم يمنعها صغر
حجمها من أن تصبح أبرز مركز للقراصنة
خالل القرن  XهـXVI/م .فقد اتخذ منها
القرصان العثماني قورقود أوغلو يف سنة
1516م قاعدة لعملياته الحربية بعد االتفاق
مع حاكم تونس الحفيص السلطان أبو عبد
الله محمد الخامس املتو ّ
كل بن الحسن بن
مسعود ( 1525 – 1494م) .وربّما شجّ ع
تر ّ
كز القراصنة بها عىل استقرار عديد التجار
واملغامرين الذين كانوا يبحثون عىل مواقع
آمنة للممارسة أنشطتهم دون مخاطر حتّى
بلغ عدد الس ّكان باملدينة خالل سنة 1519
م  6.000نسمة .واحتوت كذلك عىل أسطول
للقرصنة مكوّن من  63سفينة حربية
ومأويني للعبيد ومخزن للبضائع مشيّد
عىل املرىس .وقد كانت بنزرت أوّل املدن التي
خلعت طاعة الحفصيني حني أعلن أهلها
والءهم للسلطان العثماني سليمان القانوني
واستقبلوا خري الدين بربروس يف الثالث عرش
من شهر أوت سنة 1534م بعد أن طردوا منها
ّ
لكن هذا القرار قد كانت له
القائد الحفيص.
نتائج وخيمة عىل املدينة التي ُهدمت أسوارها
وانتزعت أسلحة أهلها وانتهبت ثرواتهم

ُ
وس ّلطت عليهم غرامة مالية مجحفة بلغت
ّ
قيمتها  10.000دوقة ،حتى أضحى أغلبهم
من الفقراء خالل النصف األوّل من القرن
 XهـXVI /م واقترصت مهنهم فقط عىل
الصيد البحري أو الزراعة يف حني غادر ثلث
السكان املدينة حتّى لم يبق بها يف منتصف
هذا القرن ّإل  4.000نفر.
استم ّر هذا الوضع طيلة النصف األوّل
من القرن  XهـXVI /م ،لكن خالل النصف
الثاني ،بدأت املدينة تستعيد أهميتها بعد أن
استق ّرت بها أوىل فلول املهاجرين األندلسيني
من أصحاب األنشطة البحرية كالتجارة
وركوب البحر للغزوات البحرية أو الساحلية
وصناعة السفن .كما استعاد ميناؤها
الحربي أهميته يف اإلسرتاتيجية الحربية
ّ
وتخصصه يف إيواء
الجديدة بفضل مناعته

صورة قديمة ألسوار القصبة

الشواني الحربية الصغرية مثل القاديرغات
والغليوطات والفراقط ،حتّى أنّه أصبح
يُطلق عىل األسطول التونيس اسم "الشواني
البنزرتية" .وهو ما تؤ ّ
كده أحداث السنوات
1557 - 1534 1516- - 1515م التي ّ
تبي
بوضوح عالقة هذه املدينة الوطيدة بالنشاط
القرصني.

قالع بنزرت :حصون
وأربـــــــــاض
القصبة /المدينة/
حصن بنزرت:
ّ
الضفة
تنتصب القصبة يف رصّ ة البلد عىل
الغربية للمرىس العتيق شاهدة عىل عراقة

املدينة وجذورها الضاربة يف التاريخ .وهذا
املعلم ليس مج ّرد ربض يرتبّع عىل أنقاض
مدينة "هيبون" القديمة التي أحاطها
أغاتوكالس ( )Agathoclèsالرسقويس
بأسوار منذ سنة  308ق.م وحوّلها إىل قاعدة
عسكرية ،وإنّما هو النواة األوىل ملدينة بنزرت
عىل األقل إىل حدود الفرتة األغلبية (– 184
شك ّ
 296هـ909 800- /م) .وال ّ
أن تسمية
"املدينة " التي يطلقها األهايل عىل القصبة
أكرب دليل عىل ذلك .ومع ّ
أن هذه القلعة لم
تذكر ذك ًرا رصيحً ا ّ
إل خالل القرن  IXهـ/
XVم حيث أشار إليها ابن خلدون يف سياق
حديثه عن قيام إمارة بني الورد يف " حصن
ّ
فإن الواضح أنّها لم تكن منفصلة
بنزرت"،
عن السور الذي ابتدأ ذكره منذ القرن IV
هـX /م .كما ّ
أن تشييدها بنفس تقنيات
البناء أي باعتماد الحجارة وكذلك امتدادها
حول املدينة يجعل تمييزها أمر مستبعد.
خالل أحداث الفتح التي جدّت يف أواخر
القرن  IهـVII /م ،لعبت القصبة إىل جانب
أسوار املدينة دو ًرا كبريًا يف التصدّي لجيوش
ّ
حسان بن النعمان
العرب الفاتحني بقيادة
الغساني قبل أن تسقط يف أيديهم ويُرشّ د
أهلها .وربّما طالها اإلهمال بعدما اعتربها
العرب من الثغور الخطرة مثلها مثل قرطاج،
ومالوا عنها إىل القريوان والساحل واكتفوا
برتكيز حامية من الجند العربي بها من
قريش وقضاعة .ولم تستعد أهميتها ّ
إل مع
نهاية انتفاضات الجند ( 218 – 207هـ/
833 822م) التي كادت تعصف بعرشاألغالبة ،حيث ظهرت حاجة ملحّ ة إىل إعادة
االهتمام بالحصون والسيما حصون بنزرت
التي جدّت عىل أراضيها عديد الوقائع .وتؤ ّ
كد
ذلك األوصاف الواردة بنصوص الجغرافيني
والرحالة ،فقد وصف ابن حوقل مدينة
بنزرت بأنّها "حصينة" وقال عنها املقديس
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رسم يربز أسوار القصبة وتحصينات املرىس القديم
"مسوّرة بناؤهم حجر " وذكر البكري ّ
أن
" عليها سور حصني" ووصفها اإلدرييس
بدوره بأنّها "حصينة" وأ ّ
كد الحمريي عىل
أنّها " حصينة بها مرافق وأسواق وعليها
سور قديم حصني" .ولذلك اتخذ منها بنو
الورد قصبة لحكمهم واهتمّ وا برتميمها
وتدعيم جدرانها التقاء خطر البدو وتثبيت
سلطتهم عىل الناحية ،كما اتخذ منها األهايل
ملجأ يحميهم من غارات النصارى طوال
العرص الوسيط.

التاريخية القديمة إىل هذه البحرية باسم
( .)Hipponitis lacusكما لفتت إليها اهتمام
الرحالة والجغرافيني خالل العرص الوسيط،
فقد ذكر ابن حوقل ّ
أن لبنزرت " واد عجيب
يخرج فيه يف ك ّل شهر نوع من السمك وإذا
أه ّل الهالل ال تجد من ذلك النوع واحدة
ويظهر غريه " .وأشار إليها البكري عند

مثال هنديس لقصبة بنزرت
ً
قائل  " :وعىل ساحل هذه
وصفه للمدينة
ً
القالع [قالع بنزرت] بحرية تنسب أيضا إىل
بنزرت يدخل إليها ماء البحر الكبري فيوجد
فيها شهر ما من السنة صنف من الحوت ال
يشبه غريه وال يوجد هناك يف غري ذلك الشهر
" .وقال عنها اإلدرييس ّ
أن " بالجهة الرشقية
منها بحريتها املعروفة بها واملنسوبة إليها

القصيبة:
تنتصب القصيبة وهي القلعة الثانية
عىل الضفة الرشقية للمرىس القديم قبالة
القصبة وتعرف كذلك بربج سيدي الحني أو
برج السلسلة .ويُرجّ ح أن تكون نواتها األوىل
قد بُنيت خالل العهد البيزنطي ث ّم شهدت
عمليات ترميم يف عهد بني األغلب الذين
ً
محرسا .وقد أضاف لها اإلمام
اتخذوا منها
املهدي ( 322 300-هـ 934 912-/م)
ّ
مؤسس الدولة الفاطمية املسجد لتصبح
عىل شاكلة رباطات الساحل التي تجمع بني
الوظيفتني الدينية والعسكرية .ورسعان
ما تطوّرت القصيبة إىل ربض خالل العرص
الوسيط الثاني أشارت إليه بعض كتب
املناقب وذكره رسام الخرائط العثماني بريي
رايس يف كتاب البحرية ( 932هـ1525/م)
بقوله" :و أمّ ا يف مرشقه (مدخل امليناء)
فتوجد مناطق سكنية تُسمّ ى القصيبة ".
وتربز الخرائط املصاحبة القصيبة عىل هيأة
قلعة مستطيلة الشكل تحيط بها املنازل.

بحيرة بنزرت:
تع ّد بحرية بنزرت بفضل أهمية امتدادها
من أبرز األحواض املائية باملجال ،حيث تصل
مساحتها إىل  12.000هكتار (  120كلم.)2
ويصل طولها إىل  15كلم من الرشق إىل
الغرب و 11كلم من الشمال إىل الجنوب وهي
تغ ّ
طي مساحة  120كم 2ويبلغ عمقها أكثر
من  05أمتار ويصل يف وسطها إىل  10أمتار.
وبهذه املقاييس التي تجعلها عبارة عن بحر
داخيل ،تعترب هذه البحرية من أه ّم املساحات
ّ
املتوسط حيث تساوي عىل
املائية بكامل
سبيل املثال حوايل  17م ّرة مساحة مرىس
جبل طارق وأكثر من  06مرات مساحة
املرىس الكبري .وقد أشارت أغلب املصادر

ً
قائل:
 ."...وكذلك الحموي الذي تحدّث عنها
" وتنفرد بنزرت ببحرية تخرج من البحر إىل
مستق ّر تُجاهها ،يخرج منها يف ك ّل شهر
صنف من السمك ال يشبه السمك الذي خرج
يف الشهر الذي قبله إىل انقضاء الشهر ،ث ّم
صنف آخر  ،ويضمّ نه السلطان بمال وافر،
بلغني ّ
أن ضمانته اثنا عرش ألف دينار".
وابن سعيد الذي ذكر ّ
أن "بحرية حلوة يف
جنوبيها وبحرية مالحة يف رشقيها تنصبّ
ك ّل واحدة منهما يف األخرى ستّة أشهر،
فال الحلوة تفسد باملالحة وال املالحة تصلح
بالحلوة ."...ولم يخف الزهري انبهاره بها
عندما ذكر ّ
أن" :فيها البحرية العجيبة وهي
من أعاجيب األرض " .وكذلك ذكر أبو الفداء
الذي أشار إىل ّ
أن" :مدينة بنزرت عىل نهر
يجري يف رشقيها وعليه املنارة ولها بحرية
حلوة يف جنوبيها وبحرية مالحة يف رشقيها
تصب ك ّل واحدة منهما يف األخرى ستة
أشهر فال الحلوة تفسد باملالحة وال املالحة
تعذب بالحلوة .قال الشيخ عبد الواحد:
وهي مدينة خراب والبحريات بها حسب ما
ذكروا" .وكانت خريات البحرية تسيل لعاب
أصحاب السلطة والنفوذ ،فقد سئل اإلمام
املازري (ت 536 .هـ1141 /م) عن " بحرية
فيها حوت منع الغاصب ك ّل الناس من
الصيد فيها واتّخذ لنفسه قومً ا يصطادون
فيها " .وقال الربزيل (ت 844 .هـ1440 /م)
بخصوص هذا السؤال" :وهذا شأن بحرية
بني زرت يف منعهم الناس الصيادة فيها
واصطفائهم لقوم اكرتوها فحكم ما يكون
فيها من الجرافة وغريها أصناف الحوت
وبيعه بتونس أو بالبلد ،هذا الحكم يف ما
يأخذه املخزن وفيما يعطى للصيادين ويف
من يباح له التصيّد فيها .وكذا املالحة تجري
بتونس عىل هذا املعنى".

خاتمة:

خريطة للساحل الشمايل الرشقي من كتاب البحرية لـبريي رايس
تربز قالع بنزرت خالل الربع األوّل من القرن  Xهـ XVI /م

هكذا كان تاريخ مدينة بنزرت
طوال العرص الوسيط مرتبط باألساس
بخصوصية موقعها الجغرايف (ثغر) وثراء
مقدّراتها الطبيعية والسيما الثروة السمكية
بالبحرية .ولذلك كانت الحصون رضورية
التقاء خطر الغزاة من البحر ولضمان
ديمومة أنشطة املدينة التجارية .وهي
ميزات انفردت بها بنزرت حتى خالل الفرتة
الحديثة ،فكانت قبلة لك ّل من ينشد األمان
والعيش الكريم ونشأت يف أحضانها أرباض
املهاجرين من غرابة وأندلسيني وغريهم.
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نجيب زروق  -أستاذ موسيقى وباحث من مدينة القيروان
تعيش مدينة القريوان هذه األيّام عىل وقع حدث هام
أال وهو اإلحتفال باملولد النبوي الرشيف سنحاول أن
نسرتجع يف هذه الورقة ذاكرة املدينة وتاريخ إحتفاءها
بهذه املناسبة السعيدة ذكرى ميالد الرسول محمّ د صل
الله عليه وس ّلم .
ظهر اإلحتفال باملولد النبوي الرشيف ألوّل م ّرة يف
املائة الثّامنة عىل عهد أمراء الدولة الحفصيّة سلكوا يف
ذلك مسلك سالطني بني مرين باملغرب وكان املولد عىل
أيّام السلطان أبو فارس مظهرا للزينة والصدقات  ،وأوّل
موكب ُرتّب بالقريوان لإلحتفال باملولد رتّبه املشري أحمد
باي األوّل (صفحات من تاريخ تونس محمّ د بن الخوجة
ص  236 :ـ . )238
هكذا كان أول إحتفال حسب املصدر املذكور يف عهد
املشري أحمد باي لكن يجب علينا أن نأخذ يف الحسبان
ّ
أن هذا التنظيم يدخل ضمن الربتوكوالت الرسميّة للدولة
الحسينيّة وهو ال يعني غياب اإلحتفال عن املدينة قبل هذا
التاريخ فمدينة القريوان (تأسست سنة  50 :هـ  670م)
بما تحمله من خصوصيّة دينيّة هي مدينة اإلسالم األوىل
بشمال إفريقيا واألرض التي حملت رفاة الصحابي أبو
زمعة البلوي حامل شعرات الرسول صل الله عليه وس ّلم
وسكنها العلماء والصالحون ومن الطبيعي وهي املدينة
املقدسة أن تتبنى هذه التقاليد منذ البداية وهي تقاليد
تعود إىل العهد األغلبي إذ كان أهايل القريوان يوقدون

القناديل ويرسجون الشموع ليلة الثاني عرش من شهر
ربيع األول ويصدع الشعراء بقصائد مدح املصطفى صل
الله عليه وسلم وسار عىل منوالهم بعد ذلك الفاطميون يف
إحيائهم لهذه الذكرى .
أول نص تناول بالتفصيل اإلحتفال باملولد النبوي
الرشيف بمدينة القريوان يعود إىل أواخر القرن التاسع
عرش  1876هذا بعض ما جاء فيه  :الحمد لله هذا بيان ما
وقع باألماكن اآلتي ذكرها من مدينة القريوان ليلة املولد
النبوي الرشيف عىل نحو ما أمر به موالنا ويل ّ النعم أيّد الله
ّ
تول الحكم من
مُ ْلكه (املقصود هو محمّ د الصادق باي
 1859 :اىل  ، )1882وأجرى يف بحر ّ
السعادة فلكه  ،وما
تفضل به لتنويرها من زيت وشمع لالستصباح وبخور ،
جزاه الله من فضله الجزيل  ،عىل قصده الجميل وجعلها
من القربات املوجبة للفوز لديه  ،النّافعة بجاهه العظيم ،
املؤمنة بربكاته العظيمة ألهل القطر وإليه آمني .
ومن ثم ينتقل إىل وصف اإلحتفال بالجامع األعظم :
من عادة هذا الجامع فيما مىض من السنني وهذا العام
يقرأ فيه الفاضل النحرير الشيخ محمّ د صالح الجُ ودي
قايض مدينة القريوان بني العشاءين مُ دّة شهري الربيعني
ً
تلخيصا من سري [املواهب اللدنية]وسرية أبي الفتح
اليعمري  ،وأبي ربيع الكالعي وأبي الحسن الديار بكري
 ،وغريهما مما إيراده للعامة ويزيدهم يف محبّة سيّد
ّ
صل الله عليه وس ّلم من بيان نسبه الرشيف
املخلوقات

خرجة املولد بالقريوان أيّام زمان

ال ّ
طاهر [ ]...ويف صبيحة اليوم املذكور أرسجت ثريّات
الجامع وقناديله وشمُ وعه وحرض جميع من أشري إليه
ممّ ن حرض بالليل مع زيادة ج ّم غفري ضاق بهم الجامع
وصحنه  ،وجلس الشيخ اإلمام الفاضل العالّمة الشهري
ُّ
الشورى باملدينة أمـام
سيدي محمّ د صدّام كبري أهل
املحـراب ويليه ّ
السـادات الفقهاء بقيّة املجلس الرشعي
وسائر الفقهـاء ونائب العامل املرعي الوجيه أمري اآلالي
سيدي محمّ د املرابط وأعيان العسكر والكاهية والشواش
ووجوه النّاس من العدول وغريهم ووراءهم الج ّم الغفري
من أهل املدينة وافتتح الشيخ اإلمام بهم قراءة املجلس
الذي ألفه شيخ اإلسالم من شاع فضله يف سائر النواحي
موالنا أبو إسحاق سيدي إبراهيم الرياحي والنّاس
سامعون متخشعون كأنّما عىل رؤوسهم الطري حتّى بلغ
إىل مح ّل القيام فقامُ وا كلهم لنبيّنا مُ ع ّ
ظمني وعليه مُ ص ّلني
ومُ س ّلمني ...
ثم يكون املوعد الثاني املرتقب يف مقام الصحابي
الجليل أبو زمعة البلوي ويف الليلة املذكورة وقع اإلحتفال
بمقام سيّدنا وموالنا أبي زمعة البلوي ريض الله تعاىل عنه
وأرسجت ثرياته وقناديله ومنارته وإجتمع فيه جماعة
قرأوا دالئل الخريات  ،وجماعة قرأوا أحزاب الشيخ سيدي
أبي الحسن الشاذيل ريض الله عنه  ،ويف الليلة املذكورة
وقع اإلحتفال يف األماكن اآلتي ذكرها وهي التي يقرأ فيها
تلخيص من السري املذكورة أعاله مُ دّة شهري الربيعني ...

صورة مقام الصحابي الجليل أبو زمعة البلوي
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عىل صعيد آخر يتحدث النص عن بعض األماكن
األخرى التي يتم فيها اإلحتفال مثل املساجد (مسجد
املعلق  ،جامع األبواب الثالثة قرئت فيه الدالئل وجامع
سيدي أبي ربيع الق ّ
طان إجتمع فيه عرشة أنفار وختموا
ّ
القرءان العظيم ومائة ألف صالة عىل النبي صل الله عليه
وس ّلم  ،وجامع الشيخ سيدي إبن ناجي قرئت فيه الدّالئل
واملدرسة الحسينيّة كذلك  ،واملدرسة العوانيّة فيها جماعة
ختموا القرءان العظيم وجامع إبن عمر به جماعة ختموا
القرءان العظيم  ،وجامع سيدي عبد الرحمن الحُ بُيل
التّابعي به جماعة الدّالئل)...
ويوجد كذلك إىل جانب املساجد الزوايا وهي منترشة
بكثرة يف املدينة العربي حيث تتهيأ إلستقبال املولد وتقام
فيها الطقوس اإلحتفاليّة عىل شكل أناشيد دينيّة عىل غرار
زاوية سيدي يوسف الدهماني بها جماعة الشاذليّة وزاوية
الشيخ سيدي سالم القديدي كذلك  ،وزاوية سيدي حسني
العالّني بها جماعة التيجانيّة وزاوية سيدي عبد السالم
الكائنة بحومة الجامع واألخرى بالحومة القبليّة بها
جماعة السالميّة إضافة إىل ذلك فإن الخرجات التي تقوم
بها بعض الطرق الصوفيّة مثل (الطريقة العيساويّة) إىل
سيدي الصاحب تضفي أجواء إحتفاليّة خاصة جدا .
يف نص آخر لألديب القريواني صالح السوييس يتحدث
فيه عن مظاهر اإلحتفال باملولد النبوي الرشيف يف صدر
القرن العرشين سنة  1904 :والبهرج يقول يف ذلك  :كانت
الطرقات تزين واألسواق تحفل باألنوار وشتى أنواع الزينة
وكسيت جدران سوق الربع باألقمشة الحريرية والثريات
البلوريّة ويمر واصفا تفاصيل اإلحتفال بالجامع األعظم
قائال  :ث ّم فتح الجامع األعظم قبل صالة العشاء وانربت
الثريّات وسطعت األنوار املحمديّة يف ذلك البيت ال ّرفيع وتال
العالم الفقيه الشيخ سيدي محمّ د الجودي قصة املولد
الرشيف ورفع الختام عىل أحسن ما يرام وأقيم يف هذه

الشارع الثقافي
الليلة الرشيفة احتفال فايق بزاوية القادريّة فعندما جاء
فيلق الظالم صارت الزاوية تزري بالفلك ضمن أقواس
نوريّة ونجوم وأه ّلة تستدعي استلفات األنظار وتردد
األبصار وقدم بعد صالة العشاء جناب العالمة الهمام
الشيخ سيدي محمّ د بوراس مفتي القريوان وتال قصة
املولد الرشيف وقد غصت الزاوية بأهايل املدينة وأطلقت
روايح الطيب ورفعت األصوات عند الختام بالصالة عىل
الحبيب  ...ويف صبيحة يوم املولد الرشيف أنري جامع
الصحابي األعظم وقدم الدراكة الهمام الشيخ محمّ د
صدّام باش مفتي القريوان وتال ّ
قصة املولد الرشيف ث ّم
تفرقت الحفلة ...
نالحظ من خالل ما تقدم أن طقوس اإلحتفال باملولد
الرشيف تنقسم إىل نوعني األول يأخذ شكل أذكار وأدعية
كقراءة دالئل الخريات والبحور الخاصة بطريقة الشاذليّة
أو الطريقة القادرية وعادة ما تنعقد هذه الجلسات يف
املسجد الجامع أو مقام الصحابي والثاني من خالل إحياء
سهرات اإلنشاد الديني التي عادة ما تحتضنها الزوايا مثل
الطريقة القادريّة وخاصة الطريقة السالميّة وهي األبرز
من بني الطرق األخرى إلعتمادها عىل اإلنشاد فقد برز
عديد املنشدين املنتسبني إىل هذه الطريقة عىل غرار الشيخ
املنشد محمود الورتاني والشيخ عيل البلييل والشيخ عيل
الرباق والشيخ عبد املجيد بن سعد وغريهم ويجب التنويه
أن هذه التقاليد يف اإلحتفال إختفت تماما وأصبحت عديد
الزوايا التي كانت باألمس تحتضن املوسيقى الدينيّة ال
تقوم اليوم بأي نشاط ثقايف يذكر .
ويضاف إىل تلك األجواء اإلحتفاليّة الخاصة بعض
العادات والتقاليد املتعلقة بثقافة األكل وهي عادة ال
تزال راسخة إىل حد اليوم يف املجتمع القريواني ونذكر هنا
عصيدة املولد العربي التقليديّة أو (العصيدة البيضاء)
املتكونة من السميد وزيت الزيتون والتمر والتي استبدلت
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لتصبح عصيدة الزقوقو يف وقتنا الحايل وهي األكلة
املفضلة لدى القراوة .
هذه إذن عينة عما كانت عليه التقاليد املتبعة لإلحتفال
باملولد النبوي بمدينة القريوان يف املايض أردنا من خاللها
إعطاء نبذة عن واقع ومجريات هذه املناسبة الدينيّة
العريقة عرب فرتات متباينة من تاريخ املدينة عىل أن
اإلحتفال باملولد النبوي يف وقتنا الحارض أخذ طريقا آخر
يتماىش مع نمط الحياة وتغري النسق االجتماعي وتلك سنّة
الله يف خلقه حيث شهد املولد بمدينة القريوان يف األعوام
األخرية عودة من الباب الكبري  ،اليوم أصبح ملدينة القريوان
مهرجان دويل خاص لإلحتفال باملولد النبوي الرشيف
 ،اإلستعدادات حثيثة هذه األيام عىل قدم وساق املدينة
تتزين كما لم تتزين من قبل إلستقبال الزوار الوافدة بأعداد
كبرية من مختلف الواليات وكذلك بقيّة الدول مما يخلق
معه حركة تجاريّة ونشاط إقتصادي دائبني عىل كامل أيام
املولد ،تتنوع أجواء اإلحتفال باملولد حسب برنامج الدورة
الخامسة لهاته السنة حيث تجمع بني العروض املوسيقيّة
والصوفية (عرض فاح الرس الهادي عينينو) وعرض القبّة
(وعريض الفوانيس الطائرة واملناطيد) ومسابقة إعداد
العصيدة إضافة للخرجة القرويّة واستعراض الفروسية
واملعارض (معرض الصور الخاصة بتاريخ القريوان للسيد
فتحي كميشة) بمركز تقديم الرتاث (ومعرض الصناعات
التقليدية ) والفسقيّة التي ستشهد هذه السنة عىل غري
عادتها نقلة نوعيّة كذلك تتضمن اإلحتفاالت مسابقات يف
تالوة القرءان الكريم ورفع اآلذان وعروضا للفرق الخاصة
باإلنشاد الديني (السالمية) بمقام أبي زمعة البلوي تعطي
من دون شك مذاقا فريدا تنساب منه روحانية املكان ال
يستنشق عبريه إال من يزور القريوان ونرجو أن ال تنقطع
هذه العادة الحميدة بإذن الله التي من شأنها أن تساهم يف
تنمية املدينة ثقافيا وسياحيا ويتواصل اإلحتفال...

زاوية الصحابي أبي زمعة البلوي
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العربية
الذاتية
ارتباك أدب السرية
ّ
ّ
كتاب "ليلى العثمان" أنموذجا

بقلم  :حياة الرايس
ملاذا لم يزدهر ّ
فن ّ
السرية الذاتيّة يف األدب العربي كما
تترسب سري الكتّاب واألدباء يف
يف اآلداب األخرى؟ وملاذا
ّ
رسا وتلميحا يف
رواياتهم وقصصهم ورسدهم ونثرهم ّ
أثواب شخصيّات أخرى وتحت أقنعة أخرى ...دون أن
تستقل بذاتها كفن قائم بذاته؟ ملاذا يه ّربون حيواتهم
كالحشيش واملمنوعات ،إىل أشكال أدبيّة مقنّعة ،ال تعلن
عن نفسها رصاحة؟ هل الكاتب العربي يخجل من ذاته
ومن رسد حياته؟ وهل يعني ذلك أنّه غري متصالح مع
ذاته ومع حياته أم أنّه ال يرى فائدة من ذلك؟
وإذا كتب األدباء سريهم ،ملاذا يهربون إىل الطفولة أو
إىل تمجيد ال ّذات واستعراض البطوالت واالنتصارات يف
أغلب حاالتهم؟
ملاذا ال تكون لنا شجاعة جون جاك روسو يف االعرتافات؟
أو هنري ميلر أو أندري جيد أو سيمون دي بوفوار أو
ماري كاردينال التي تكاد تكون ك ّل كتاباتها رسدا صادقا
لحياتها بكل تفاصيل أحزانها وأفراحها ...حتّى حادثة
االغتصاب التّي تعرضت لها وصفتها بالتفصيل يف كتابها
" البوح بطريقة أخرى" .وغريهم كثري يف الثقافة األوروبية
واألمريكية.
ّ
متى يتخل الكاتب العربي عن قناع اإلله الكامل،
وتضخم النرجيس ،الذي ال ينهزم وال يضعف ،ال يخطئ وال
يفشل؟ يف تورم ذات ال عالقة له بالواقع .ويدخل جلده،
جلد البرش دون خجل حتى يكتب حياته بشجاعة وصدق؟
يبدو أنّه من ّ
الصعب ازدهار أدب السرية الذاتية ،يف ظ ّل
مجتمعات عربيّة ،إسالميّة ليست لها ثقافة االعرتاف .كما
يف الديانة املسيحية ،التّي أثّرت يف مجتمعاتها الغربيّة ،بل
تهيمن عليها ثقافة ّ
السرت والتسرت" :إذا عصيتم فاسترتوا"
و"اسرت ما سرت الله " و"اسرت ع الواليا" وتقديس الذات
الفاضلة .إضافة إىل خطاب الكبت والقمع والحرام
واملمنوع واملواضيع املحرمّ ة واملسكوت عنها ...والتأثيم
والتأنيب والتجريم للذات البرشية.
والكاتب هو نتاج هذه املجتمعات ،يستبطن خطاب
الثقافة املهيمنة يف وعيه وال وعيه ،مسكون بها ،واقع تحت
نري رقابة متعدّدة :سياسيّة ودينيّة وتربويّة وثقافية...
وأخطرها الرقابة الذاتيّة.
وعندما يكتب سريته الذاتية ،يقوم بعمليّة مونتاج،
يحذف فيها ك ّل املمنوعات واملح ّرمات ،التّي ال يقبلها
املجتمع .يف عمليّة مسخ لحياته ،حتّى يج ّردها من
حقيقتها يف نوع من "ال ّ
طهرانية املزيّفة " للتربؤ منها،
ّ
يتست عليها .وهو هنا يقربها
كأنّها عار أو فضيحة
وينزع عنها صفة الحياة ويمنحها املوت والكذب والزيف
الدّيني واالجتماعي.
ومع ذلك هناك كتّاب قطعوا مع ثقافة القطيع وتف ّردوا
يف كتابة سريهم الذاتية مثل محمد شكري يف "الخبز
الحايف" الذي منع فرتة رغم انتشاره الكبري .وسهيل
إدريس يف "ذكريات األدب والحبّ " الذي تحدث يف جزئها
األوّل عن شخصية األب املثيل ،اللواطي ...فقامت الدنيا
ّ
مؤسسة العائلة بك ّل ثقلها ومنعت
ولم تقعد واعرتضت
بقيّة األجزاء ...وقبلهم طه حسني يف "األيام" الذي كان
أكثر صدقا ورصاحة من توفيق الحكيم يف "زهرة العمر".
وميخائيل نعيمة يف "سبعون" الذي يروي فيه ملحمة
نضاله مع جربان خليل جربان .و"أوراق العمر" للويس
عوض و«حملة تفتيش» للطيفة الزيات ونوال السعداوي
وغريهم...
"يوميّات ّ
الصرب وامل ّر" :هل قالت الكاتبة ك ّل يشء؟
من بني كتب السرية الذي أثار كثريا من الجدل :كتاب

" ليىل العثمان"
هل هو كتاب سرية ذاتيّة يف صيغة يوميات؟ هل هو
شهادة؟ هل هو اعرتافات؟ أم هو سرية وطن؟ أم هو
االثنان معا؟ هل هو من أدب املقاومة أم من أدب الحرب؟
هل هو رواية تسجيلية؟
تقول الكاتبة يف مستهل كتابها" :هذه شهادة امرأة
كاتبة ...شهدت منعطفا من تلك املنعطفات الخطرية
التّي فرضت عىل شعبها ...جعلتها تقف وجها لوجه أمام
امتحان إرادتها وقدرتها النفسيّة والروحيّة يف التحدّي
ّ
والصمود والدفاع عن الوطن ،بالقلم :أداة الكاتب للرفض
والتحريض واالحتجاج والدفاع ال تقل قيمة عن فعل
السالح".
كما أنّها تحسم مسألة أخرى تثري جدل النقاد حول
ّ
السرية بني املذكرات واالعرتافات واليوميّات...
تصنيف
تحسم الكاتبة األمر من العنوان لتسميها "يوميّات ّ
الصرب
وامل ّر" وتلتزم بداية ودون مخاتلة القارئ بـ"امليثاق
األوتوبيوغرايف" الذي دعا إليه الباحث الفرنيس فيليب
ّ
"السرية الذاتية :امليثاق والتّاريخ األدبي"
لوجون يف كتابه
وهو عقد يفرتض وجود قواعد رصيحة وثابتة التفاق
مشرتك بني املؤلف والقارئ حول كتاب السرية.
ّ
توضح وترشح ذلك أكثر داخل الكتاب" :هي ليست
ّ
يوميّات باملعنى املتعارف عليه باليوميات .التي سجّ ل
أصحابها اليوم والتاريخ .ففي يوم  2/8/1990سقطت
الرزنامة من حسابي لم أعد أهتم إن كان هذا اليوم يوم
سبت أو جمعة ،أربعاء أو أحد .فلم يعد لأليام معنى وال
طعم وال لون .ولم تكن تختلف عن بعضها .رغم األحداث
التّي تتسارع فك ّلها أيّام مشوبة بالقهر ،بالحذر ،بالخوف،
بالدموع ،باليأس أحيانا كثرية وباألمل بعض حني".
ربّما كانت تريد أن تكتب يوميّاتها يوما بيوم مثلما
كتب ناظم حكمت "الحياة جميلة يا صاحبي" أو عبد
ال ّلطيف ال ّلعبي يف "قلعة املنفى" أو الكاتب الجزائري
"عمّ ار بلحسن" «كتابات متو ِّرمة ،يوميّات الوجع ،آفاق
األمل" .أو سرية الشاعر التشييل " بابلو نريودا " الذي
عارص فرتات عصيبة من تاريخ دولته .أو ربّما اشتهت
أن تكتب مثل "آن فرانك" الطفلة اليهودية التي كتبت
يومياتها أثناء حصار منزلها من قبل النازيني يف أمسرتدام
ّ
لكن عائقا
خالل الحرب العاملية الثانية .أو غريهم...
أساسيا تع ّرضت له الكاتبة منعها من ذلك :لقد تع ّ
طلت
لديها ملكة الرتكيز بسبب هول الحرب .تقول" :منذ اليوم
األوّل شعرت أن قدراتي تعطلت عن شيئني اثنني :القراءة
والكتابة .فال عقيل استطاع أن ير ّ
كز يف كتاب وال يدي
ساعدتني أن أمسك بالقلم ،كنت أصاب بال ّرعب من مجرد
التفكري يف ذلك ،فماذا لو اقتحموا البيت ووجدوا ما أكتب؟
وحني كنت أشعر بضغط كبري للكتابة كنت أسجل رؤوس
أقالم ،وأحاول أن تكون غري واضحة ّ
إل يل أنا .واستخدمت
كذلك طريقة الكتابة من الشمال إىل اليمني ،كانت مجرد
هذه القصاصات ترعبني .فما أن تبدأ اإلشارات من البيوت
القريبة ّ
أن الجنود بدأوا يفتشون حتّى أصاب بحالة خوف
شديدة .أسارع مثل طري يتخبط من األلم أبحث عن مكان
آمن ،ال يشمون منه رائحة الورق كي ال يمسكوا بي
متلبّسة بحبّ وطني وحقدي عليهم .كنت أتخ ّلص رسيعا
من األوراق إمّ ا بحرقها أو تفتيتها قطعا صغرية ونقعها يف
املاء حتّى يزول حربها".
قصة داخل ّ
سلسة يف الكتاب ّ
تتناسل القصص َ
قصة:
عندما تروي لنا الكاتبة ليىل العثمان ضمن حكاياتها عن
الحرب حكاية ظروف الكتابة عن الحرب ذاتها لنعيش

معها هلعها وخوفها وبؤسها يف هذه األيّام العصيبة مدّة
 7أشهر تقريبا زمن االحتالل العراقي لبلدها الكويت.
الكتاب سلس األسلوب ،يف غري زخرف لغوي أو تعقيد.
كأنّما القصد منه هو اإلخبار والتسجيل أليّام سوداء مُ ّرة،
م ّرت بها الكويت ،زمن االحتالل .ويمكن أن تصنّف أيضا
كرواية تسجيلية :جمل قصرية ،خفيفة ،تقودك برسد
مشوق ،ملتابعة يوميات عائلة كويتية :هي عائلة ليىل
العثمان ومن يحيط بها من أقارب وجريان ،ملا قاسته أيّام
االحتالل .بمرارة من تج ّرع مرارة الحبس والقهر ومآيس
الحرب وانعكاسها عل النّاس والشعوب ...رسد مج ّزأ إىل
عناوين وفصول حاولت احرتام سري التسلسل الزمني قدر
اإلمكان يف سريورة األحداث ...كأنّه مسلسل تاريخي ،من
بداية الغزو ،الذي دام سبعة أشهر حتّى نهايته .والعائلة
من نكبة اىل نكبة ...تعيش حاالت متنوّعه ومختلفة من
ال ّرعب عرب مغامراتها املتالحقة...كان دائما ثمّ ة مصيبة
ترتبّص بها .كان يجب إخفاء ك ّل معالم الوطن يف ك ّل
بيت :ال ّلباس العسكري واألعالم الكويتية والصور ومواراة
ك ّل مظاهر االنتماء لهذا الوطن .ال ّذي صار كالحشيش،
يتحايلون يف إخفاء سماته وصفاته وأسمائه .مخافة
ّ
متلبسني بحبّه واالنتماء إليه .فقد
أن يمسكهم الجنود
يُج ّرون إىل األرس أو املوت أو الرضب ...فصول كثرية تصف
فيها الكاتبة ابتزاز الجنود العراقيني ملمتلكات العائلة مثل
محاولة االستيالء عىل سيّاراتهم ومصوغهم وأموالهم
وأثاث بيوتهم ...لم يعد أيّ يشء كما كان ،لقد قلبت الحرب
حياتهم رأسا عىل عقب.
مزيّة هذا الكتاب الشبه تسجييل لواقع الحرب أنّه يريك
وجها آخر للمدينة واملجتمع بعيدا عن األخبار الرسميّة
والتحاليل الصحفيّة والبيانات والترصيحات والتحركات
الدبلوماسية التّي يشاهدها الناس عىل شاشات التليفزيون
حي لتفاصيل ال
أو يسمعونها يف اإلذاعات ...الكتاب نقل
ّ
يعرفها إال من عاشها وذاق لوعة االحتالل عن احتكاك
الكويتيني بالجنود يف األسواق واملحالت التجاريّة وخلف
النوافذ وأسوار البيوت واقتحامها يف حمالت التفتيش...
منذ بدء الغزو وحتّى خروج الجيش العراقي من الكويت
مصطحبا ً معه األرسى الذين التقطهم من أمام أبواب
املساجد ...أو يف الشوارع كما تقول الكاتبة.
لكن ليىل العثمان سكتت عن عدّة قضايا فجرها الغزو
يف املجتمع الكويتي منها طرد أربعمائة ألف فلسطيني
بسبب موقف منظمة التحرير الفلسطينية من غزو
الكويت .هل كان زوجها الكاتب الفلسطيني وليد أبو بكر
من بينهم؟ هل خرج حينها أم بعد التحرير؟ هل أرغم
ّ
توضح ليىل
عىل الخروج؟ هل انفصال بسبب الحرب؟ لم
العثمان يف الكتاب تأثري الحرب عىل عالقتها به رصاحة
وما آلت إليه بسبب مواقفه التي لم تكن واضحة جدّا يف
الكتاب.
لم ترشح لنا املأزق الذي وقع فيه املجتمع الكويتي
الذي ينتمي للعروبة ويؤمن بها والذي رفض منح األجنبي
قواعد لحمايته زمن حرب الخليج األوىل من جهة والذي
صار هو نفسه من يطلب من األجنبي تدخال لتحرير
بالده؟
وانقسام املجتمع الكويتي بسبب ذلك واالنسالخ الذي
حصل بني جيل عروبي خالص وجيل متأمرك يؤمن ّ
بأن
الغرب ح ّرره وخ ّلصه من الغزاة ،جيل ما زال يؤمن بعروبته
رغم ك ّل يشء وجيل يرفع العلم األمريكي إىل جانب علمه
الوطني...

maghrebstreet@gmail.com
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تصور كوابيس الواقع
حساسيات روائية بعد الثورة ّ

هيام الفرشيشي

بعد الثورة التونسية مرت الرواية التونسية
بمرحلة أدب السجون ،وشهدت الرواية
السياسية أوجها يف تونس بعدما ظلت سجينة
األوراق التي يخفيها أصحابها خفية عن كل عني
ترتصد كل شهادة عن العرص وتفضح مظاهر
العنف السيايس.
وبعد الفرتة التي برز فيها التشدد الديني
واالغتياالت وإسالة الدماء واإلرهاب والتضييق
عىل الحريات وعىل املرأة ظهر أدب الصدمات
والكوابيس ،أدب األزمات النفسية الخانقة الذي
أسقط كل البشاعة عىل شخصيات كرب فيها
الوحش ،أو الحركات املتوحشة للشخصيات التي
تدور يف عالم من الرش والقتامة ،وأحيانا تشعرنا
أن العبث يغزو العالم وال فائدة من البحث عن
التطهر ،وتطغى عىل هذه األعمال تقنيات
التداعي الحر ،والحوار املشوش ،تذكرنا بكل
األدباء الذين عايشوا الحروب الدموية فتلطخت
كتاباتهم بآثار رشور اإلنسان وصور املسخ

الدوافع التي تتقاسمها كل شخصيات الرواية،
فهي مهيأة نفسيا وجسديا القرتاف جريمة،
فهي تحمل عيوبا جسمية ومن العنرصية
وتتسلح بآالت حادة بل جعل الشاقور كتحفة
آداة من أدوات الجريمة ،وهي نماذج من مجتمع
عنيف ،أفرز شخصيات عصابية ،شخصيات
تتنقل بني الخمارات واملقاهي واملواخري واألقبية
وبيوت الدعارة واألماكن املظلمة ،املقربة
والسجن واملستشفى ،شخصيات يف عالقتها
باملوت والجريمة ،منشغلة بكتابة مذكرات
وتعرب عن حاالت نفسية هوسية تصور من
خاللها كوابيسها ومشاهد سينمائية عرب
مجموعة مشاهد عثر عليها يف دفرت كمال
اليحياوي يف مستشفى السجن تربز عالقته
بالوان وتأثريها عليه ،وكتابة الالوعي بالصورة.
مع هيمنة الشخصية عىل املشهد وإبراز
دوافعها الالواعية وحركاتها الصدامية املتشنجة
الرسيعة واملهيمنة .واملشاهد تخلو من اإلضاءة

عابرة ،فهي تعي ما يقبع يف أعماق النفس،
وتفرغ املكبوت وكل أشكال الضغط ..وهي
كوابيس مرضية لم تعالج صاحبتها نفسيا
ولم تعالج إبداعيا عن طريق وسيط فني أو
إبداعي .وكانت رواية “نوة” بمثابة االقتصاص
من الرجل الذي يمارس كل أشكال االعتداء
واالغتصاب عىل املرأة ،فهو بمثابة سلطة أبوية
تمارس قمعا وتنكيال عىل الجسد ،خاصة اذا
اقرتف زنا املحارم وهي أكرب خطيئة بامكانها أن
تحدث صدمة ترج كل القيم وتنزل اإلنسان إىل
مرتبة الحيوانية املدنسة .يمثل االب صورة الديك
يف مجتمع الدجاج يمارس عدوانه الذكوري،
وهي ممارسة حيوانية نجسة ال ترتقي إىل
قيم املحبة والرحمة ،يعتدي عليها من خالل
الكوابيس ويطاردها كابوس الجني االسود
الذي يراقبها ويالزمها ثم يتحول إىل خفاش عند
قراءة القرآن فهو من طبيعة شيطانية متمردة.
خاصة إذا كان هذا الحيوان بشعا تتعلق به كل

الكافكوي  ،ورغم أن بعض األعمال الروائية لم
ترش إىل الثورة من بعيد أو من قريب وانرصفت
إىل نسغ عوالم تطغى عليها الصدمات ،وكتابة
الالوعي بالصورة كما هو الشأن يف رواية كمال
الرياحي”عشيقات النذل” ،و“الصمت” لهند
الزيادي ،وشخصيات وحيدة املي املعطبة املدنسة
وعدم قدرتها عىل الخالص يف رواية “نوة” ،
وهي تعاني من انفالت العقل كما هو الشأن
يف “شنقرارا لراضية الشهايبي وهي تعيش بني
الجنون واإلرشاقات الروحية باحثة عن اإلاله
الذي ينقذها من بؤس الواقع الذي تشظت فيه
حكاياتها وشخصياتها املعطبة يف دفرت قديم ..
فقد كانت هذه الحساسيات الروائية انعكاسا
واضحا ملا عرفته الثورة التونسية من انتكاسة
الحلم ورفع ورقة اإلرهاب يف غياب الفضيلة.

مشحونة بالتوتر الدرامي فالشخصيات تواجه
عاملا مؤذيا يف واقع متعفن عرب إثارة الروائح
الكريهة والهواء املتعفن وبراز القطط وبقايا
الجعة والخشب القديم ..
هند الزيادي من خالل روايتها “الصمت”
فقد صورت شخصيات أنثوية مضطربة،
فالوشاح الوردي هو الذي أثار طبيبة نفسية
تحمل داخلها حالة سيكولوجية معقدة ،وهي
التي تعاني من عقدة إهمال جسدها والتشبه
بالرجال يف اللباس .ولكن إحدى الحاالت التي
وضعت أمامها اعادتها اىل نفسها ،بل صورة
الفتاة املنتحرة هي التي أعادتها إىل عقدتها
النفسية ،التي تضغط بوشاح وردي عىل
جسدها ،مربزة تأثري اللون واقرتانه بحاالت
موجعة ،ومن هنا كانت بمثابة القصة التي
ترسد ما عاشته يف طفولتها ،من تحرش من
األقرباء وزنا املحارم ،لهذا كانت صورة الفتاة
التي تالحقها هي “الكائن الظيل الذي يسبب
الهلوسة” ،تتحول إىل انعكاس شبحي ،يطاردها،
كما تعاني من رهاب الجسد األنثوي ،فالصدمة
تخفي الغريب واملخيف يف الجسد املعتدى عليه.
قدمت وحيدة املي بطلتها “نوة” من خالل
الالشعور الذي تبلور عىل شكل كوابيس أثرت
عىل حركتها الواقعية ،للكوابيس عالقة بذاكرتها
وصدماتها الطفولية ،وليس مجرد كوابيس

حكايات القص العجيب .فهو يتحول إىل كابوس
يعكس ما تعيشه الشخصية من مخاوف نفسية
وصدمات ويتحول إىل رمز ترى فيه هذا الجانب
الرشير يف الحياة .نفسانيا لها أسبابها االعتداء
الجنيس القايس الذي تعرضت له نوة يف مرحلة
الطفولة ،االنفصال عن األم واالخوة يف سن صغري
وانسالخ عن محيطها ،هذا إىل جانب شعور قديم
بالفقر واملرارة والحرمان وإهداء الجسد بمقابل
وتأثري والكحول .وتنشيط آثار وصور الصدمة
القديمة بواسطة صدمة جديدة .حيث تجسمت
صورة املغتصب بصورة بشعة وهي الخفاش،
فاملغتصب طاملا تحدثت عن بشاعته وإدمانه
عىل السكر والجنس بطريقة كريهة مزرية حد
الخداع البرصي والهالوس وتحول الكابوس إىل
حقيقة مزعجة تالحقها.
فالتقمص الهستريي والتحول إىل شخصية
أخرى يدل عىل أن الشخصية تعيش حالة
الوسواس القهري وتعيش حالة فصام عرب
تخيالت وهلوسات .ال تجد لها إجابات حتى عن
طريق الدجالني الذين يزيدون من تعقيد الحالة
وجعلها أكثر عرضة لاليحاء .إذ يغفلون األسباب
النفسية والجسدية العضوية وهي نقص الجسم
من مادة السريوتونني ،ويراكمون من حاالت
الخوف والهلع من هذا الكائن الالمرئي املتلبس
بالجسد .وزرع املزيد من األوهام والتخيالت.

رواية الصدمة/
رواية الكوابيس/
رواية الجنون
أدب الصدمة كما برز يف “عشيقات النذل”
لكمال الرياحي عرب استعمال املونولوج
وتهويمات نفسية لتصوير ما يوجد يف خيال
الشخصيات الروائية وأحالمها وكوابيسها،
موظفا علم النفس وعلم الجريمة وتصوير

عرب إعادة تصوير املشاهد املؤذية بطريقة اخرى
سيما وأنها تتعلق باالغتصاب الجنيس عن طريق
كائن عىل هيئة بشعة  ،مما يحول الجسد األنثوي
إىل كتلة لحم ودم ليس إال  .بل يكشف ذلك عن
شخصية الضحية دائما تتسم بالضعف وعدم
القدرة عىل الدفاع عن نفسها .وبذلك تستمر يف
التصوير والتخيل للتعبري عن صدماتها وتنأى
من مساحة الشعور إىل الالشعور الذي يختزن
ويجمع الذكريات املؤملة .فتترصف عن طريق
الالوعي.وأشباح العقل الباطن.ولكن الرعب
يتواصل من الواقع إىل الالواقع .جراء حوادث
شديدة اإليذاء نفسيا وبدنيا مرعبة ومخيفة
جعلتها تختار العزلة.
“شنقرارا” لراضية الشهايبي تقدم لنا
الساردة شخصية تعاني من العطب الذهني أو
تعاني من الجنون العقيل وهي شخصية تعاني
من حاالت وجودية عميقة تتوق إىل إرشاقة الروح
بعدما تشوش الذهن وتعطب الجسد وتقيدت
الفكرة التي لم يستطع أحد تحريرها من
عقالها وهو يعاني حاالت العبث واألزمات،
لذلك الزمت دفرتها وهي يف حاالت جنون
وتعالت عن كل الكتابات العبثية املختلة التي
حاولت اإلمساك بروايتها من الجانب املريض،
وبذلك كانت تلك الكتابات كدوائر مرسومة
عىل الرتاب تتوق إىل الخروج من دائرة العقل
املكبل بالقيم االجتماعية لتحرر يف الروح،
عرب ارشاقات دينية وهي عند الله .فالكتابة
ابداعية ليست مجرد اقتناص صور وذكريات
ومعرفة األحداث التي عاشتها شنقرارا بل
هي ذلك الكراس امللطخ بالزيوت واألوساخ
ولكنه بمثابة ارشاقات لشذرات وفلذات غري
متشظية بل تنمو لتتكامل أجزاءها وتلتحم
وتخرج يف صورة بديعة نابضة لتشكل وحدة
متفردة وما تركته يف ذلك الدفرت لم يكن
بحاجة إىل تعديل عن طريق قراءة الرموز
واألسهم والفقرات املتناثرة.

الخاتمة:
كانت هذه الحساسيات الروائية التي عرفتها
تونس بعد الثورة يف أحلك فرتاتها الدموية بمثابة
تصوير الواقع الكابويس بحثا عن الخالص وعن
املعنى.
من األعمال املبكرة ألدب الكوابيس رواية
“فرانكشتاين” لالنجليزية ماري شييل يف 1818
 .وقد ظهرت الرواية الكابوسية مع فرانز كافكا
الذي عرف “رائد الكتابة الكابوسية” ،للتعبري
عن االغرتاب والجانب املظلم يف الشخصية
عرب تصوير أجواء الكآبة ،وخاصة يف روايته
“املسخ” الصادرة يف  1916و”املحاكمة” التي
نرشها صديقه ماكس برود يف  .1925وكتبت
غادة السمان روايتها “كوابيس بريوت” أثناء
الحرب اللبنانية يف اكتوبر ،1976وكتب تيم
أوبراين الروائي األمريكي عن آثار الحرب عىل
نفسيات الجنود يف الفيتنام يف قصته “األشياء
املحمولة “يف  ،1987وكتب كافن باوروز عن
كوابيس حرب العراق يف روايته “طيور صفر” ،
وكتب الروائي العراقي أحمد السعداوي يف 2013
رواية “فراكشتاين يف بغداد”  .كما كتب الروائي
املرصي محمد ربيع رواية “عطارد” يف . 2014

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 329الثالثاء  4أكتوبر 2022

قراءة في كتاب

www.acharaa.com

33

الشارع الثقافي

جدلية الرصاع بني احللم والواقع والبحث عن الذات بني املطمح
والواجبات يف "حلم فوق قطعة شطرنج" لسناء الفقيه

حبيبة المحرزي

_الغالف  :بلونيه االسود واالبيض كثنائية ّ
ترسخها التيمة يف
الرواية .تقابل ال يعدّله اال الرمادي الذي نسب السواد والبياض
وجعل بينهما تقاربا معقوال لتسطع ّ
السفيفة ال ّذهبيّة مطرزة
باسم الكاتبة يف ومضة ستذكر بذهب ومصوغ يكون ثمنا لقرار
.الفتة تنتهي عند دائرة بعمق اسود ودوائر بيضاء للتّذكري بأن
املحتوى ليس سرية ذاتية وانما هي رواية ليس إالّ.
العنوان "حلم فوق رقعة شطرنج"مركب شبه اسنادي
قام عىل املصدر "حلم" ايهما تعني الكاتبة :مايراه اإلنسان من
أحداث وتهيّؤات أثناء النوم ام حلم اليقضة ؟
لكن املفعول فيه "فوق رقعة شطرنج"يطوح باملتلقي إىل
مكان يضيق عن الحلم لكونه لعبة فكرية ذهنية ال عالقة لها
بحلم فوقها .
_االهداء :إىل روح والدي...
اىل صوت امّ ي...
_اىل الطفلة التي يف داخيل
الىرفيق الدرب "..الحلم"
اهداء وان صنف الكاتبة ضمن البنت البارة املعتدلة فإنه
اشعل ركنا غامضا يستفز حرية القارئ "الحلم"
_قولة سيغموند فرويد وهو الطبيب النمساوي
الذي اسس علم "التحليل النفيس" فهل يعني أن
الرواية من االدب النفيس ام هي مجرد تيمة جزئية
يف الرواية؟والقولة املختارة تنفي تفوق الحلم عىل
الطبيعة وترجعه إىل كونه من توابع قوانني النفس
البرشية .
_التقديم للشاعر منصف الوهايبي والذي ومن
العنونة اصاب الهدف بتصنيف الرواية رواية الذات"
تقديم مهّ د للقارئ املداخل التي تمكن املتلقي
من ولوج عالم الرواية بالتعريف باملناهج الفلسفية
واألدبية الفكرية التي تصنف الرواية بأبعاد فلسفية
وجودية غري بعيد عن ثقافة الكاتبة والتي أثرت يف
املؤلٌف.والدكتور املنصف الوهابي لم يغفل تشبيه
جمعي"يجمع بني السرية الذاتية والرواية
الرواية "بتوليف
ّ
بايهام بالواقع خاصة وأن الساردة عليمة بالظاهر والباطن رغم
أنها سعت إىل أن تكون همزة وصل بني املتلقي والبطلة مشاركة
عليمة بالظاهر والباطن وقد أبدع استاذنا يف هذا التقديم والذي
وجدت حرجا وخوفا من تناول رواية قدّم لها شاعر القريوان
تقديما ثريا عميقا مبهرا .
_فهرس يف آخر الرواية .يحدد الفصول وهي خمسة مع
تعيني الصفحات .
البناء الدرامي للرواية  :منذ البداية تتعمد الساردة الخروج
من ذاكرة األحداث لتخلق مسافة نسبية بينها وبني البطلة
تمنحها حيزا من الحرية يف وصف املشاعر أو ذكر األحداث التي
ال تريد أن تظل يف منطقة اقرب إىل الحياد .قد تذكر ب"الفتى"يف
أيام طه حسني .
الشخوص  :البطلة "سلمى والتي لن تكشف عن اسمها اال
يف النصف الثاني من الرواية والتي تتفق مع الساردة يف الحرف
االول"س" .وهي بطلة مهووسة بالفن بكل أشكاله املوسيقى
التي "تساعدها عىل الحلم" وخاصة االوبرا .لينتقل الولع بالفن
إىل نشاطاتها اليومية داخل محيطها الضيق والذي تسعى إىل
توسيعه كي يتجاوز رقعة الشطرنج بالتفنن يف زراعة الحديقة
وتطريز القماش وأحياء اللوحات املهملة وإعادة الحياة إليها
.هو سلوك عالجي كي ال تسقط يف الرتابة خاصة وأن التناقض
بني جدا بني قناعاتها كامرأة متحررة تعشق نوال السعداوي
وسيمون دي بوفوار وتحب الرسم االنطباعي يف محاولة
للتصالح مع الطبيعة والتفاعل معها تجديدا وحياة وموضعا
للحلم خاصة وقد "اختارت االلتحاق بمؤسسة الزواج"لتتغري
االهتمامات من عشق الرسم والفن إىل "الطبخ املجال الوحيد
الذي بقي لتبدع فيه" لقد نجحت الساردة يف تصوير هذا التنامي

الثوري داخل الذات املكبّلة بقيود األرسة
واالبناء لتتواصل مع الخارج من خالل
النافذة الكبرية يف املطبخ ومنها تطل عىل
"ورودها" من املطبخ تصور وتربر ميلها
إىل املدرسة االنطباعية وأنها لم تكن تحبذ
الفن الرسيايل.
هذا الوضع الشبيه بالسجن
سناء الفقيه
االختياري فتح مجال االسرتجاع لحياتها
يف املايض طفولة وشبابا بل إنها ويف
كل ومضة تحدد حدثا تاريخيا قد يكون من بني األسباب التي
جعلت الحلم غاية "لوحة غرنيكا"وبشاعة الحرب ولم يغب
"فإن غوغ"بلوحته األنموذج التي تربر ولعها بالطبيعة واملدرسة
االنطباعية .
غري أن الحلم الذي يضغط عىل الذاكرة ويف حركة ماورائية
يؤنب البطلة ويقودها وهي ماتزال يف قوقعتها االختيارية إىل
مأساة املوريسكيني واستئصالهم من األندلس .هي مأساة
بحضورها الدائم كحلم تبخر وانتهى يساهم يف تأزم البطلة
ويدفع باملتلقي إىل التوجس من منعرج خطري قد يتعدى الحلم
خاصة وأن املكان الذي ترتدد عليه ماضيا يقوي حضور هذه
املأساة يف ذهن البطلة كمتحف اللوفر وقرطبة وغرناطة .رموز
املجد املسلوب .
هذا العالم الضاج حول بطلة انتماءاتها ومشاغلها فنية
أدبية ثقافية لم يؤلبها عىل واقع مدينتها االجتماعي بعاداته
وتقاليده النوعية ".غسل األغطية الصوفية باالرجل والصابون
السائل ..والعولة "كسكيس ومحمص" مع صورة السجاد
ّ
ترسخت يف ذهنها لتكون أوتادا تشد
املصقول والصور التي
البطلة إىل واقعها املختلف عن حلم يراودها دون هوادة لصيق
بثقافة واسعة يف مجاالت فلسفية وجودية .تقول":
كانت ترى نفسها بطلة روايات تقرأها لكتاب غربيني مثل
"جورج ساند" ليشتد التأزم باستفهام مربك :
_ماذا لو كرب هذا الحلم؟
هذا الرصاع املتمكن بكل أليّاته الفكرية والنفسية جعلها
تشبّه منزلها بقرطبة وكأنها تستحرض املكان ليكون بعضا من
كل بعد أن زينت جدرانه باملزهريات .ورغم ذلك فالذات املتصدعة
ويف ضغط موجع ترصخ:
_اين انت من كل هذا؟ الم يحن الوقت كي تبحثي عن نفسك

الضائعة؟
استفهامات تصور حرية وجودية وبحثا عن طريق إثبات
الذات التي تسري يف ض ّد التوازن النفسية الثورية
ليحرض "االسود يليق بك الحالم مستغانمي لكن رفضا وعدم
تماه مع السواد .
الكاتبة وان تدرجت يف رسد غري خطي من الطفولة إىل الشباب
ومن االماكن املغلقة حارضا واملنفتحة ماضيا ومن الفنون
واملوسيقى واألدب إىل الطبخ وفرس النباتات ففي تصعيد درامي
زمني تقفز املراحل ليقرأ املتلقي بني السطور "اال جديد يذكر " :
_يمر العمر ويكرب األبناء" فرتة استثنتها الساردة كناية عن
الروتني وتعطل الحلم .ليكون للثورات التي "قامت عىل سفك
الدماء ..الثورة الفرنسية والثورة البلشيفية .هو البحث عن مارد
ينسف املوجود و"كأنها تفضل نفسها عن نفسها" لتبحث عن
تموقع جديد ينقذ الحلم من الفشل الكيل ولو بنجاح جزئي.
ليفسح املجال ملنشود شبيه بنساء خلدهن التاريخ "لم ال تنسج
عىل منوالهن؟" كيف تثبت هذه الذات املتصارعة مع املحيط
الصامت لم ال تكون مثل بنت املستكفي يف قرطبة أو جورج
ساند أو مي زيادة الالّتي اسسن صالونات أدبية جمعت األدباء
واملثقفني مثل طه حسني والعقاد...وقاسم امني ؟
لكن" الهم "ال يسمعون هذا الرصاخ .ال يفهمون هذا املطمح
يف االنعتاق من الرتابة وخدمة اآلخرين للتصالح مع األنا.
_تعودوا تواجدها يف البيت ...عليها أن تكون موجودة .
هي تريد أن تكون فاعال وهم يريدونها مفعوال هي تطمح
إىل الغلو والشموخ وهم يريدونها راكدة مستقرة تلبي طلباتهم
دون تل ّكؤ.
ليكون الحدث القادح والذي برش ببوادر تغيري حضور االستاذ
"ايدياس بنوميه"والذي وان عدد فضل تواجد املوريسكيني يف
املغرب وتونس مثل تأثريهم يف املعمار والتزويق مثل مقام "ابي
ومتى البلوي "يف القريوان" والفن مثل املألوف وحتى يف األطعمة
هذا يف الحقيقة ما برعت فيه البطلة "املوريسكية"وكان الوراثة
الفطرية جعلتها تتحىل بما يربع فيه األسالف .ليكون للتاريخ
واملحارضة قيمة توثيقية اواخر "القرن السابع عرش" لتصنيفه
كأول تطهري عرقي جاء به التاريخ مع حقائق تفضح االسبان
حني منح امللك الجنسية االسباني "للسفرديم" اليهود والحقيقة
األمر أن السبب االصيل يعود إىل تماسك اللوبي اليهودي مقابل
تشتت العرب .
قمة التأزم حني تنقل الساردة الرصاع النفيس يف قالب
مونولوج "فما رس هذا التالزم بني اإلبداع واملعاناة"؟ "أنسيت
قرطبة؟"
املزج بني الواقع والخيال "فيلم السنة املاضية يف
مارينيار"فيلم يحيل عىل فلسفة البحث عن الذات ورصاعها بني
عواطفها ومسؤولياتها .
نزار قباني "يف مدخل الحمراء كان لقاؤنا"مجد العرب
الضائع "فلسطني "تذكر بخيبة العرب ليكون التاريخ والتوثيق
""1492سقوط غرناطة مع سخرية الذعة ....بخبّئ جمجمة
ليقتلع اسنانها الذهبية"

خاتمة :

رحلة البحث عن الذات مثلما صنفها الدكتور منصف
الوهايبي .رواية ضغطت عىل الدمل وأحيت يف النفوس وجعا
قديما ممتدا .
رواية وان هرشت املايض ونبشت الحارض فهي بقيمة فنية
أدبية توثيقية .هي مرآة عرص وىل وانتهى بتأثريات ماتزال تشقي
اإلنسان إىل اليوم .
أن مراوغة الروائية بإمكانية رحيل البطلة إىل امجاد لم تعد اال
يف ذات متذبذبة تعيش الحلم عىل رقعة شطرنج متغرية متحولة
كلمة الفصل فيها" كش مات"
وكلمة الفصل يف الرواية "املولودة الجديدة "واستمرار الحلم
مجنحا بعيدا عن مرىس قد يضمن غدا افضل من االمس .
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«بالبل املدينة العتيقة» لعبد القادر باحلاج نرص

بالبل املدينة العتيقة مجموعة قصصية لألديب الكبريعبد
القادر بالحاج نرص تتضمن خمس قصص طويلة نسبيا لم
يرش الكاتب إىل جنس اإلبداع يف الغالف وضمنه داخله ـ املتاهة
ـ قارورة الكوديا ـ مقهى بابا عزيزي ـ القبعة ـ بالبل املدينة
العتيقة.
رغم الح ّر يف هذه الصائفة القائضة شدتني املجموعة من أول
صفحاتها يف غياب القدرة عىل الكتابة اإلبداعية لعبق أنفاسها
وسحر مناخها الذي عشناه وعمق مواضيعها ومضامينها يف
حياتنا وصدق أمكنتها وإشعاع شخوصها التي ألفناها حتى
إني يف القصة األخرية خلت أن أذكر من بني الشخصيات األدبية.
الزمن الستينات حيث نشأ الراوي وعشنا طموحات ال حرص
لها وال أول لها وال أخر لشباب متعلم مثقف ،يحلم بالرفعة
فيصدم باإلحباط ،تتقاذفه املشاغل واألهواء والنزوات يعب منها
إىل حني ،لكنه يصدم بالصد ،الزمن ولد من رحم دولة االستقالل
حيث كل يشء يشهد بالوالدة العسرية.
املكان املدينة العتيقة من العاصمة قبلة الالئذين بها للتعلم
أو للعمل مع ذائقة ذات اليد ليصطدم بالعجز عن مجاراة
سكانها األصليني ممن انحدروا من العائالت العريقة التي كانت
لهم الحظوة لدى العائلة الحسينية الحاكمة.
يعيش القادمون الجدد عىل الهامش يف كل يشء يف
اإلقامة الشبيهة بسكنى الوكايل ال عالقة لهم إال
بمن يشبهونهم من اآلفاقيني يف الخصاصة والتيه
تتقاذفهم الحاجة إىل أشخاص وأماكن من جنس
سلطان ودالل يف قارورة الكوديا ،بابا
وضعهم االجتماعي فينجرفون مع الغواية إىل حد
عزيزي ومحرزية ونجوى وفاطمة يف
الضياع .قضيت أكثر من عرشين سنة باملدينة
مقهى بابا عزيزي ،حمزة ودالل يف القبة
ّ
وأحن إليها وأتسكع يف دروبها كلما سنحت
العتيقة
ـ فيلسوف التعاسة وعامر ودرصاف يف
الفرصة والصحة ووجدت يف هذه املجموعة ما
بالبل املدينة العتيقة.
يذكرني بربطاتها وساحاتها ومطاعمها املهداوي
يف قصة بالبل املدينة العتيقة أطلق
خاصة دفء افتقدناه ملا غادرناه إىل الضواحي.
الكاتب عنان قلمه لتخليد مجموعة
عبد القادر بالحاج نرص
جوع
الشخوص محبطون ،يتقاذفهم
من رموزنا الثقافية واألدبية ،البشري
الخصاصة ،والنهل من ملذاتها التي أغلبها خارج
خريف وغليونه ،محمد العرويس املطوي
الخيبات
عواء
نواميس الفضيلة ،خمر وجنس يسكتون بهما
وجديته ،الجيالني بالحاج يحيى وعكازه وخفة دمه وفد لكته،
االجتماعية ،عالقات تراوح بني ،السيد ورسور يف املتاهة ،الرسام والقاص محمود التونيس وجنون مغامرة الرسم،
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فيلسوف التعاسة وحياته الهامشية املتقلبة والتي يصعب أن
هناك من هو يف الساحة الثقافية لم يعرتض طريقه ولو مرة
يف حياته ،عامر املرسحي الذي لم أتعرف عليه لكن أشباهه من
املرسحيني كثر ممن يستغلون بعض الجميالت يف عروضهم
املرسحية وأجسادهم ليال ويمنونهن بأن يجعلوا منهن نجوم
املرسح والسينما والتفزيون ،ويذكر يف الحوارات شبيلة راشد
وصليحة ونعمة وعلية.
ما شدني إىل هذه املجموعة القصصية هي خفة روحها،
فرغم طول قصصها تنساب مع أحداثها وشخوصها تلتهم
الصفحات تشعر وكأنك تعرف األماكن والقضايا والشخوص
فتتناغم معهم وتنارصهم حتى يف لهوهم وعبثهم وضياعهم
فهم جزء من ماضينا بحلوه وم ّره بنجاحاته وإخفاقاته.
األحداث غري معقدة وكذلك سلوكيات الشخوص فهي معلومة
لدينا شيفرتها ليست عصية بل هي من السهل املمتنع والتي ال
يلتقطها إال غواص ماهر يف درب اإلبداع مثل عبد القادر بالحاج
نرص.
اللغة ساحرة سهلة معربة مختزلة حينا وحينا تأخذك إىل
عوالم قد تنكرها لكن ال يسعك إال اللهث فيها ومع إمتاع الحكي
يذوب موقفك الخاص لتندمج يف الرسد السحري وكأنك جزء
منه ،ومن تركيبته.
الحوار ساهم يف إعطاء املعلومات عوضا عن الرسد املطول
وكان قريبا من الحوار العامي واستطاع تطويعه ليكون صادقا
من أنفس معانية يف غري تكلف ويف آن منسجمة مع ضوابط
العربية يف غري إسفاف وال تقعر .فالرسد والحوار يف يد فنان
يعرف كيف يصيغه ويحوك نسيجه سواء كان عىل لسان متعلم
أو عامي آخذا بعني االعتبار ظريف الزمان واملكان واملستوى
الثقايف واالجتماعي للشخصيات.
أسعدت بإهداء املجموعة يل من قبل صاحبها الدكتور عبد
القادر بالحاج نرص مع روايتني جديدتني قبل عدة أشهر والذي
ال يتوانى عن أرسال جديده يل يف الربيد عند تعذر اللقاء حيث عاد
كل منا إىل مسقط رأسه ليكمل حياته مع الفضاء الريفي الواسع
واألرض البكر والهدوء املستمر بعد أن كرهنا املدن وزحامها.

من صور الن ّقاد يف األذهان
فراس حج محمد| مُ َر َ
اسلَة من فلسطين
من نوادر معرض فلسطني الدويل للكتاب الثاني عرش ما
قالته طالبة يف إحدى املدارس الخاصة خالل حديثها عن ّ
النقاد.
قالت عندما ع ّرف بي إليها صديقي سعادة السفري منجد صالح
بأنني ناقد .بدا عليها االستغراب واالندهاش ،كأنها لم تصدّق،
واندفعت تقول إنها كانت تتخيّل ّ
النقاد أشخاصا ً كبارا ً يف السن،
ظهورهم مَ حْ ِنيّة ،ويمتلكون أنوفا ً مدالة أمامهم.
صورة كاريكاتورية مضحكة ،لكنها مثرية لالهتمام ،إذ كيف
كوّنت هذه الطالبة املتحمسة املمتلئة نشاطا وحيوية ونصوصا
هذه الصورة عن ّ
النقاد.
أقف أمامها بكامل قامتي العرجاء ،ونحويل الشديد ،وأنفي
الصغري ،عىل األقل أصغر مما تخيلت .وبآخر ما تبقى من شبابي
الواقف عىل أعتاب الخمسني خريفا بارداً .بدوت وأن كل يشء يف ّ
يخالف صورة ّ
النقاد املتخيّلة يف رأسها الخصب.
بل لست وحدي من يخالف هذه الصورة املتخيّلة ،كثري من
أصدقائي ّ
النقاد من ذوي الهيئات الجسمية الجميلة؛ فهم طوال،
معتدلو القامات ،يتمتّعون بشباب نرض ،متأنّقون يف لباسهم،
وأنوفهم صغرية متناسقة مع جمال وجوههم ،وهم يف الحقيقة
أجمل منّي يف الهيأة واللغة.
ً
املهم يف املوقف كله ليست الصورة ،واقعية أو متخيّلة ،إنما

ملاذا وجدت هذه الصورة يف ذهن طالبة ما زالت عىل مقاعد
املدرسة؟
ّ
ّ
ألهذه الدرجة يكره الكتاب النقاد منذ اشتغالهم األول
بالكتابة؟ هذه الطالبة تحمل دفرتها ،وتلقي عىل أسماع الكتّاب
يف فضاء املعرض شيئا ً مما كتبته ،ربما كنت الثالث ممن استمع
إليها ،أظن أنها لم تكن تبحث عن ناقد ،ألن الناقد غول ربما
فكرت أنه سيغتالها وهي بعد صغرية ،فبحثت عن الكتّاب فهم
أقدر عىل استيعاب جنون نصوصها .ربما هذا ما كانت تف ّكر
فيه.
كيف سرتى هذه الكاتبة املحتملة ّ
النقاد عندما تكرب ،وتنضج،
وتنرش كتبها ،مع ما تمتلكه من قوة يف شخصيتها وشجاعتها
األدبية ،ووعيها املتقدم كثريا عن قريناتها اللواتي يسخرن منها
يف املدرسة ،وهي تجابههن بقوة الكالم وقوة املواجهة ،هذه
"الرهف" -واسمها رهف -هذه الطالبة تناضل بالكتابة الرشسة
لتقلم أنياب املتح ّلقني حولها .هي مرشوع ناقد محتمل أكثر من
كونها مرشوع كاتبة تتحدى العالم بالنص ،ففيها ذلك املزاج
الحاد الذي يصبغ شخصيات ّ
النقاد بلغتهم "الفجة" أو لعلها
شخصيتي ولغتي أنا وحدي كما وصفتني بذلك كاتبة أخرى ،ال
ترى فيما أكتبه من نقد وأدب سوى يشء ال يستحق االهتمام،

فهو إما شخصنة بلغة فجة أو كالم بذيء ليس أكثر!
ربما صورة هذه الطالبة صورة رمزية للقبح الذي يطبع
صورتي يف ذهن هذه املرأة بصورة أكثر داللة عىل القبح الراسخ
يف لغة النقد ،صورة حارضة كذلك يف ذهن كل الذين اكتووا بنريان
الحقيقة ،عىل الرغم من أنني لم أصب هذه الكاتبة بسوء بكل
ما كتبته عنها .لقد حملتها لغتي "الفجة" إىل مكان لم يحملها
إليه أي ناقد جميل الهيأة عميق اللغة ممن تنحاز إليهم وتدافع
عنهم بشغف غريب .إنما هي أقدار ّ
النقاد فعليهم أن يحتملوا
الحقيقة أيضاً.
كنت أرغب أن تنتهي األمور عند هذا الحد ،لكنها يف العمق
أكرب من مشكلة ،وأعقد من معضلة رياضية .فالكل يريدك
مادحا ً أو لعوباُ ،لذلك فصورة ّ
النقاد يف ذهن الكتّاب طبيعية أن
تكون هي صورة الغول غري األنيق وغري اللبق ذو اللغة "الفجّ ة"
التي تخبط فتهشم رؤوس الكتاب وتفتح فيها جروحا ً لن تربأ
أبدا ً أبداً ،كما لم يربأ ّ
النقاد أو أنا عىل األقل من جروح النقد
الحادة التي جعلتني مقولبا ً يف صورة الناقد الذي ال يعجبه يشء،
فجّ اللغة واألسلوب ،ويشخصن الكتابة ،وعليه فصورة الطالبة
الكاريكاتورية القبيحة للنقاد هي ذاتها بشكل معنوي ما قالته
تلك الكاتبة ولكن بصورة أكثر إيالماً.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 329الثالثاء  4أكتوبر 2022

حق الر ّد

www.acharaa.com

الشارع الثقافي

35

عمال بمبدإ حق الرد ،ننشر المقال التالي للكاتب هوشينك أوسي باعتباره ردا على مقال سابق للناقد شفيع بالزين صدر بأسبوعية "الشارع
المغاربي" (ع  328بتاريخ  27سبتمبر  )2022بعنوان "دفاعا عن الرواية :الرد على اتهامات هوشينك أوسي لـ"ماكيت القاهرة" .ولكن يجدر بنا التنبيه إلى
أن هذا الرد في الواقع ال يتعلق بالمقال المذكور فحسب وإنما يشمل في جزئه األول تدوينة فايسبوكية للمردود عليه ومن المفروض أن الرد من
الناحية المنهجية والصحفية يخص المقال المنشور في صحيفتنا فقط ،وال دخل لنا في ما دوّ نه الناقد شفيع بالزين على صفحته الخاصة.

دائم خري وسيلة للهجوم :ر ًّدا عىل شفيع بالزين
ال ّدفاع ليس ً

هوشنك أوسي  -كاتب وروائي سوري

نرشت أسبوعيّة «الشارع املغاربي» العدد 27 ،328
سبتمرب  ،2022يف الصفحتني  37و 38مقاال ً للكاتب التونيس؛
شفيع بالزين ،تحت عنوان {دفاعً ا عن ال ّرواية :ال ّرد عىل
اتهامات هوشنك أويس لـ»ماكيت القاهرة»} .وآمل أن يتّس َع
ّ
تفضل به ،سواء
صدر ُه لهذه املالحظات والتعليقات عىل ما
يف تصدير ِه ملقاله ولنفسه ،أو ما تضمّ ن متن املقال نفسه.
والهدف هنا ،ليس تخطئة بالزين ،بقدر ما هي محاولة لفت
انتباهه إىل بعض األمور التي ربّما سها عنها.

التصدير:

كتب بالزين تصدي ًرا ملقاله ضمّ ن َ ُه الخلفيّات التي دفعت ُه
ً
ِ
تعريفا مخترصً ا عىل أنه محامي يقدّم يف
لكتابته ،مقدّمً ا
أسطر ِه تلك؛ دفاعني ،األوّل عن ال ّرواية عمومً ا ،والثاني ،عن
رواية «ماكيت القاهرة» لل ّروائي املرصي طارق إمام .فقال
ُ
ّ
والهدف من املقال -إضافة إىل رد التهم
والنص...{ :
بالحرف
املجحفة يف حق رواية «ماكيت القاهرة» -الدفاع عن اإلبداع
الروائي عامة والتصدي ملحاكمة الخيال باسم األخالق أو
التاريخ أو الدين أو السياسة أو التهجّ م عىل اإلبداع واملبدع
دفاع أوّل
بدوافع شخصية} .إذن ،والحال تلك ،نحن إزاء
ٍ
عن «ماكيت القاهرة» يف مواجهة «التّهم املجحفة» ،مضافاً
إليه دفاع آخر ،هو عن الرواية واإلبداع الروائي ،و»التصدّي»
ملحاكمة الخيال باسم األخالق أو التاريخ ،أو الدين أو السياسة
أو التهجّ م عىل اإلبداع واملبدع« ،بدوافع شخصيّة»!
هذا التصدير املقتضب ،مفخخ بالكثري من أحكام القيمة،
النتائج ،الخالصات ،التي يفرتض أن يرتكها الكاتب لقارئه.
وفاجأني التصدير ،ألنّه يرت ُّد عىل الكاتب بالدرجة األوىل .ملاذا؟
ألن مَ ن يعلن نفسه محامي دفاع أو فريق دفاع ،فهذا إقرار
ضمني أن هناك يف الطرف اآلخر؛ مدّعي عام ،محاكمة ،وتهمة
أو حزمة تهم ،ومتّهم باالختالس ،يقف أمام عدالة النّقد األدبي
والثقايف .ما يعني أن الكاتب وضع موّكله يف خانة االتهام،
يو ّد تربئته منها .يف حني أن محاولته تلك ،باءت بالفشل ،وبل
ثبّتت التهمة عىل املو ّ
كل أكثر وأكثر! وبثبوت التهمة وارتقاءها
ُّ
مقام اإلدانة ،باتت الشبهة تحوم حول املحامي نفسه! وعليه،
يمكنني القول:
 1ــ اإلبداع ال ّروائي ليس بحاجة إىل محام دفاع .ألن
اإلبداع ،مهما واجه الحصار والحرب والتهجّ م ،سيبقى قاد ًرا
عىل الدفاع عن نفسه بنفسه! وإذا كانت هناك حاجة إىل ذلك،
فلمنع خلط اإلبداع باالبتداع واالختالس والسطو عىل أفكار
اآلخرين .وملنع انتحال صفة اإلبداع ،وحلول ال ّزعم واإلدعاء
واالبتداع مح َّل اإلبداع.
ظ َم شأنُها وأهميّتها ،فهي تمثلّ
 2ــ أيّة رواية ،مهما عَ ُ
ّ
نفسها وكاتبها /كاتبتها ،وال تمثل ال ّرواية بشكل عام.
وعليه ،مثلما أن انتقاد رواية ما ،ال يعني انتقاد ال ّرواية
كجنس وصنف أدبي بشكل عام ،كذلك ،ال يمكن اعتبار الدّفاع
عن رواية ما «مشتبه بها» ،دفاعً ا عن مجمل املنجز ال ّروائي،
واإلبداع ال ّروائي .بخالف ما صدّره لنا بالزين.
ّ
بقضه وقضيضه ،ال يوجد فيه أيّة محاججة
3ــ املقال
ر ّد تيش بأنني انتقدت رواية «ماكيت القاهرة» عىل أساس
ديني أو تاريخي أو سيايس أو أخالقي!! هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى؛ ال تربطني بالكاتب شفيع بالزين سابق معرفة،
وكذلك األمر ،مع طارق إمام ،باستثناء املعلومات العامّ ة،
ِ
فمن أين حكم عيل ّ بأن انتقاداتي لرواية طارق إمام كانت
عىل بـ»دوافع شخصيّة»؟! يا ليته لو د ّلني يف ك ّل ما كتبته
عن ال ّرواية وصاحبها ،ما يشري إىل االستهداف ّ
الشخيص!
عىل العكس ،كنت عرضة لشتائم مقذعة وبشعة وسفيهة،

كالها يل طارق إمام عىل صفحته يف القيسبوك ،ولم يرش إليها
بالزين ،وبل تجاهلها ،شأنه ُشأن كل صحابة طارق إمام ،يف
سياق دفوعهم عنه.
4ــ وإذا قيل :إن بالزين ،أطلق كالمً ا عامً ا ،يف تصديره
ّ
منصة يديرها ،ولم يحدد .فهذا التفسري – التربير
ملقاله عىل
مردود .ألنّه حدد هدف وطبيعة مقاله بأنّه ر ّد عىل هوشنك
أويس ،ودفاع عن طارق إمام وروايته .فالكالم ،ظاهره عام،
إال ّ ّ
أن مقصده وهدفه ومرماه ،واضح ومحدد.
عىل ضوئه ،هكذا تصدير ،عاطفي ،واستباقي ،عىل ما فيه
من الوصاية عىل وعي وذائقة القارئ ،فإنّه ينطوي عىل قدر
من اإللزام والقرس ،وأنّه ينبغي قراءة دفاع شفيع بالزين ،عىل
النّحو والهدف واملغزى واملرمى الذي صدّره لنا .ناهيكم عن
خلوّ ِه من أيّة براهني وقرائن ردّ ،تفيد أنني انتقدت «ماكيت
القاهرة» عىل أساس ديني ،سيايس ،وأخالقي!

إعادة تدوير الحجج:
فور انتهائي من قراءة مقال بالزين ،خامرني ّ
ظن وكأنّني
ً
سابقا .لكن ،رسعان من تذ ّ
كرت أن قسط كبري من تلك
قرأته
الدفوع ،سبق وأن قالها ونرشها صاحب «ماكيت القاهرة»،
يف سياق ر ّد تهمة االختالس عن نفسه .لكن ،هناك قدر كبري
من مجهود الكاتب بالزين ،ال تخطئه عني.
1ــ يف مسته ّل مقاله ،استبق بالزين املقدّمات بوضع
النتائج وكيل املدائح ،عىل أن الجدل واالختالف الذي أثارته
ال ّرواية كان {أمرا طبيعيا بالنسبة إىل رواية مثل «ماكيت
القاهرة» خرجت عن مألوف الكتابة الرسدية وانتهكت عالقة
التخييل بالواقع ،وأربكت السائد من القيم واملفاهيم بل
وحتى «العوالم املمكنة»} ،وهذا ً
أيضا إفراط يف املدح ،وتفريط
باملنطق ،عىل أن النتائج يفرتض بها أن تكون خاتمة املقاالت،
الدراسات ،البحوث ،ال العكس .حاله يف ذلك االستهسالل،
كحال واضع العربة أمام الحصان!
ويضيف بالزين{ :الالفت لالنتباه ما تعرضت له هذه
الرواية من اتهامات وتشويهات إن لم تكن ممنهجة فإنّها عىل
ّ
وترصد بعبارة أحدهم» .عدا
األقل موجّ هة عن سابق إرصار
عن كون هذا الكالم مكرر ،جاء عىل لسان طارق إمام ووالده،
وصحابته األفاضل ،أعتقد أن املهنية تميل وتقتيض ذكر اسم
«أحدهم» ذاك ،من هو؟ وطاملا ذلك القول لـ»أحدهم» ،فريجى
تنصيصه ،بوضعه بني ظفرين أو قوسني!
ً
طبقا
2ــ طاملا املقال ،مخصص للر ّد عىل هوشنك أويس،
ملا قاله صاحبه{ :الذي يهمنا الرد عليه وهو جدير بذلك هو
الكاتب والناقد السوري الكردي هوشنك أويس  ،خاصة يف
مقاله الشهري «ماكيت القاهرة» لطارق} ،إذن؛ فمن املؤسف
إقحام أسماء أخرى ،بهدف النيل منها ،عَ َر ًَ
ضا؛ «صربي
ممدوح :كاتب وناقد مرصي»« ،كوثر مصطفى :روائيّة
تونسيّة مقيمة يف أملانيا»! هكذا طرائق يف العرض والر ّد النقدي،
هي ً
أيضا ،تقلل من متانة وكياسة املنهج ولباقته .وطاملا أنّه
ّ
أقحم األسماء ،ملاذا لم يضف أسماء أخرى ،كالكاتب والشاعر
الفلسطيني – األردني محمد هديب ً
أيضا؟ ألنّه كتبَ مقالني يف
غاية األهميّة انتقد فيها ال ّرواية وكاتبها!

التالعب بالتواريخ:

3ــ لم أحرص الئحة االتهام باالختالس يف الوثائقي
األمريكي ( )Pretend It’s A Cityفقط ،بل ذكرت أنّها إحدى
مصادر االختالس ،وليست ك ّلها .ويقول بالزين« :ويبدو أنه
لم يقارن العملني ،بنفسه وإنما اعتمد عىل مقال رازان نعيم

املغربي الذي أصابه بالحزن لكثرة التقاطعات بني الرشيط
الوثائقي والرواية» .وهذا كالم غري دقيق .مقال زران نعيم
املغربي ،نبّهني إىل وجود الوثائقي .ولقد شاهدته ،وتتبّعته،
ِ
اكتف بمقال املغربي،
وهذا واضح من مضمون مقاالتي .ولم
كما زعم بالزين! .ولست مسؤوال ً عن عدم تتبّعه األمر ،كما
ينبغي ويليق بناقد محرتف.
يقول بالزين { :يمكن الرد عىل هذه التهمة (االختالس من
الوثائقي األمريكي) باالستناد إىل مربرين أساسيني 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 ( )2020مربر كاف لنفي
تهمة بل شبهة الرسقة} .عىل تهافت حجّ ة «التفنيد» هذه،
والتي سبق أن أبرزها إمام نفسه ،فالقفز من فوق التواريخ
املضبوطة ،ليس من املهنيّة يف يشء .لقد أوضحت أن تاريخ
اإلعالن عن السلسلة الوثائقيّة ( )Pretend It’s A Cityكان
 ،28/12/2020وتاريخ ّ
بث الحلقة األوّىل  8يناير .2021
ّ
املتوسط هو
وتاريخ صدور روايتك ،بحسب موقع منشورات
 .15/6/2021يعني ،ال يكفي أن تذكر السنة ،وتقفز من فوق
ما يزيد عن خمسة أشهر! ويمكن إنجاز عمل روائي ،إذا كان
هناك تنسيق بني الكاتب والنارش واملحرر ،طاملا أن النارش
يعوّل عىل الرواية وكاتبها ليقدّمها إىل مسابقة مهمّ ة كجائزة
البوكر .الحظ أن تاريخ صدور الرواية ( )15/6/2021سبق
تاريخ إغالق باب استالم األعمال املطبوعة من قبل لجنة
تحكيم البوكر ،بأسبوعني .يعني ،أنه كان هنالك ما يشبه
ً
سباقا مع ال ّزمن.
أخذ بالزين بمزاعم صاحب ال ّرواية بأنه كتبها يف غضون
عرش سنواتً ،
أيضا سبق وأن كررها كثريًا ،وسقط يف خزي
التلفيق والتزييف ،حني أبرز «سكرين شوت» مفربك ،عىل أنه
بدأ بكتابة العمل يف سنة  !2011وأنّه أعلن عن ذلك يف حينه!
إذن ،وصل مأزق الحال بإمام إىل درك التالعب باألزمنة ،لتقديم
حجّ ة متهافتة ومضحكة! ذلك أن الوثوق بكالم إمام أن الرواية
استغرقت  10سنوات ،واعتبار ذلك قرينة دامغة ودليل براءة،
ألم ٌر يف غاية الهشاشة يف املحاججة!
ّ
بالضورة والواجب أن يعلن الكاتب عن
4ــ لم أقل :إنّه
مرشوعه الروائي ،فور مبارشة الكتابة بها ،لكن ،الكثري من
األدباء واألدبيات ،يعلنون عن انشغالهم بكتابة رواية ،أو أنهم
يغادرون «السيوشيال ميديا» لهذا السبب ،من دون الخوض
يف التفاصيل .وإمام لم يفعل ذلك .بال ّرغم من أنه أعلن عن
غالف الرواية ،بعد ّ
بث حلقات السلسلة الوثائقيّة!

االختالس «اإلبداعي»:
5ــ شك ًرا للكاتب بالزين عىل إقرار ِه بوجود تقاطعات
بني ما ذكرته ،وبني تفاصيل «ماكيت القاهرة» ،ولكنه ال
يتفق معي عىل أنّها من صنف االختالس .وبل يعترب ك ّل تلك
التقاطعات (االختالسات) «دليل إبداع وحجّ ة أصالة» بحسب
وصفه! وهنا ،ممكن الشطط يف فقه النقد التربيري الذرائعي
ّ
النص ما ليس له!
الذي يمكنه تلبيس
6ــ يف سياق حديثه عن االختالس ،والفصل بني «الرسقة
املذمومة» ونقيضها ،فأن هناك محاولة لنسب «ماكيت
القاهرة» إىل الرسقة املحمودة ،بالقول« :حتى وإن احتوت عىل
عنارص مقتبسة من مصادر أخرى فإن الكاتب ترصف فيها
وأعاد توظيفها وأدمجها فنيا ودالليا ضمن عاملها الروائي
وجعلها جزءا من بنائها التخيييل وعاملها الداليل» .و َلعمري ّ
أن
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حق الر ّد
إحدى أه ّم خصال فقه النقد التربيري الذرائعي ،الخلط بني
التناص والتالص ،ويف مقدوره جعل التالص (من اللصوصيّة)
ّ
ًّ
وتجل ذلك يف مقال بالزين.
تناصا!
شك ّ
7ــ ما من ّ
ٌ
جنس أدبي منفتحٌ عىل أجناس
أن ال ّرواية
أخرى ،عىل صعيد التقنيات ،ال عىل صعيد اقتباس أفكار أو
عبارات من تلك األجناس .يعني انفتاح الرواية ،ال يشفع أو
يرشعن االختالس .بمعنى ،ال يمكن إيجاد مربر الختالس
مراسالت أنيس الحاج ،جربان خليل جربان ،غادة السمّ ان ،فان
غوخ ،وال يمكن تفريغ مضامني لوحة ،أو مشهد سينمائي
من فيلم ،يف عمل روائي ،من دون ذكر املصادر ،بحجّ ة أن
ً
مغلقا ،بل منفتحة عىل ّ
فن الرتاسل،
الرواية ليست بنا ًء
ّ
القصة ،السينما ،التشكيل ،املقال...الخ!
8ــ استشهاد بالزين بتنظريات «جوليا كريستيفا»
و»ميخائيل باختني» لنفي االختالس ،وإثبات التناص عىل
«ماكيت القاهرة» (راجع دراسة د .حفيظة أحمد{ :حوارية
«باختني» وتناص «كريستيفا» و»تودوروف» يف النقد األدبي/
جريدة الرأي األردنية  ،}24/11/2006 -صحيح أن تلك
التنظريات ،يف جزء مه ّم منها ،تنطبق عىل «ماكيت القاهرة»،
إال ّ أن صاحب ال ّرواية ،يف سياق نفيه املطلق لالختالس ،لم
يتحدّث عن التناص .والحديث عن التناص ،يستوجب ويفرض
الحديث عن املصدر أو املصادر (النصوص) األخرى التي جرى
التناص معها! فلو نحى طارق إمام منحى شفيع بالزين،
ّ
ّ
مضخة
لوفر عىل نفسه الكثري .أمّ ا النّفي املطلق ،وفتحه
ّ
الشتائم ،وهدر كرامة كاتب هذه األسطر ،جعل من طارق
إمام بعيدًا من فعلة التناص ،ومتلب ً
ّسا بجرم االختالس! علمً ا
أنه مارس النقد األدبي ،ويشتغل ،شأنه شأن شفيع بالزين،
ّ
الصحافة الثقافيّة .وعندما تكون كميّة التناص كبرية،
يف
ً
ومتعددة املشارب واملصادر الفنيّة واألدبيّة ،هنا أيضا ،تبتعد
«ماكيت القاهرة» عن حواريات باختني وتناصات كريستيفا
وتودوروف!
فضال ً عن هذا وذاك ،يف تقديري أن تنظريات باختني،
ً
تفويضا نقديًّا لرشعنة ومزاولة
كريستفيا ،تودوروف ،ليست
االختالس األدبي والتغطية عليه .كذلك ،تلك التنظريات ،ليست
«شي ً
كا عىل بياض» أليّ ناقد/ة يحاوالن نفي االختالس عن أيّ
عمل أدبي ،عىل ّ
أن الحاصل تناص ،وليس تالص ــ اختالس.
لص ،سواء اختلس فكرة ،أو عمال ً
«اللص ّ
ّ
9ــ أعيد وأكرر:
أدبيًّا كامالً» .وهذه ليس قاعدة «خطرية» كما وصفها بالزين
يف معرض ردوده عيلّ ،وأضاف{ :بهذا التعميم والتساهل يف
الحكم بالرسقة ال ينجو كاتب مهما كان أصيال مبدعا من
تهمة االختالس ما دامت األفكار أو املعاني «مطروحة يف
بي ،والهج ُ
الطريق»} .بل يف هذا التربير ،ثمّ ة تعميم .األصيل ّ
ني
ّ
بي .وصحيح أن الكاتب/ة هما حصيلة تراكمهما الثقايف
واملعريف .لكن ،التعبري عن ذلك الرتاكم يف األعمال األدبيّة يشء،
واختالس أفكار آخرين ،من دون اإلفصاح عنهم ،يشء آخر.
أفكار اآلخرين تحفظها إبداعاتهم ،وليست ملقاة عىل قارعة
طريق املختلسني! األعمال اإلبداعيّة ،برسم املشاع ،وملك
اإلنسانيّة ،لالطالع واالستمتاع ،وليس لالستنساخ واالختالس!
«محفظة العالم» التي تض ّم أفكار وإبداعات اآلخرين ،هناك
قوانني تردع أيدي وسوءات املختلسني واملختلسات! وإال ّ ملا
كان هناك قوانني ناظمة لحقوق امللكيّة الفكريّة واألدبيّة.

التنظير لالختالس روائيًّا ونقديًّا:
يقول بالزين{ :لن نستغرب تجاهله ملا يف الرواية من خلق
وابتكار لعوالم تخييلية مدهشة وعجيبة وال ملا يف بنائها من
تشابك وتركيب ولعب وهندسة رسدية معمارية مذهلة كل
ذلك ال قيمة له ما دام مقتنعا بأن الكاتب تعامل مع «نسخ
ً
إطالقا ،لم أصف إمام بأنه مارس
ولصق» أي اختالس}.
ً
االختالس وفق «نسخ – لصق» .هذا افرتاء عيلّ .معطوفا عليه،
لقد حددت نسبة جهد إمام يف تركيب وترتيب تلك ال ّرواية ،ولم
ِ
أنف مجهوده .وذكرت أن نسبة االختالس املتعدد الجنسيّة،
تجاوزت نسبة اإلبداع.
10ــ حديثي عن سعي إمام نحو التنظري لالختالس بوصفه
فنًّا ،والتهجني بوصفه أصالة ،داخل رواية «ماكيت القاهرة»
جاء لتدعيم ما وثّقته من اختالسات متعددة املصادر .أمّ ا ر ّد
بالزين لذلك التدعيم املوثّق جاء سطحيًا ومتهافتًا ،حني قال{ :
التنظري ورد يف الرواية يف سياق تخيييل ومن منظور شخصية
من شخصيات الرواية وليس «وفق منظور الكاتب املحرتم»}.
ِ
ِ
كالمه عن
بنفسه ير ّد عىل بالزين ،يف
وسأترك طارق إمام
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عالقته بشخصيّاته الروائيّة ،وإقحام نفسه بشكل مبارش
وغري مبارش يف «ماكيت القاهرة» ،يف ختام حوار أجراه الشاعر
ّ
«ضفة ثالثة» تحت عنوان {طارق
عارف حمزة ،ونرشه ملحق
إمام :أكتب األدب الذي يمكن أن يصري واقعً ا} (،)4/6/2021
كذلك كالم إمام عن عالقته بشخصيّاته ال ّروائيّة ،كفيل بتفنيد
ِ
بقوله{ :أصعب ما يف هؤالء الشخصيات لم يكن
حجّ ة بالزين،
تقمصهم ،بل العكس ،منحهم مسافة كافية مني ،ذلك أنهم
بالدرجة األوىل ينتمون لجييل ،ويعملون بالفن مثيل ،وأسئلتي
الشخصية عن الفن واملدينة والثورة والوجود إجماال ً موزعة
عليهم}( .حوار مع طارق إمام املرشح يف القائمة القصرية/
موقع جائزة البوكر  .)19/5/2022إذن ،رأي نود وبلياردو
ّ
الفن عىل أنّه نشل (اختالس) ،والتهجني أصالة ،هو رأي
يف
إمام املبثوث عىل ألسنة شخصيّاته املتخيّلة .وعليه؛ وفق تربير
ومنهج بالزين ،إذا جاء روائي تونيس أو مرصي ،وح ّرض عىل
ّ
والسقة عىل لسان إحدى
اإلرهاب والعنف والكراهية والقتل
شخصيّاته الروائيّة ،ينبغي عدم مساءلة صاحب الرواية،
ألنّها شخصيّات متخيّلة ،وال تمثّل كاتب ال ّرواية!
11ــ بحسب بالزين ،أن مواقع تشويه «ماكيت القاهرة»
ملدينة القاهرة ،مع ك ّل مستويات االقتباس واالستشهاد
والتوثيق ،بالنسبة له {كغريه من االتهامات أنها قائمة عىل
قراءة مغلوطة ومح ّرفة لوقائع ومعطيات صحيحة .ومكمن
الخطأ يف هذه التأويالت واألحكام الناتجة عنها أنه انتزع هذه
املشاهد واملظاهر من سياقاتها الرسدية ،وتجاهل طابعها
التخيّيل والرمزي طبعً ا» .وأكثر من أعجبني يف هذه الحجّ ة
هي كلمة «طبعً ا»! ألن الحكم ،فضال ً عن كونه افرتاء ،فإنه
اهرتاء البيّنة والحجّ ة .ولئال تأخذ هذه األسطر مساحة أكرب،
وترهق القارئ ،أحيل رأي بالزين هذا يف مقايل ،إىل القارئ
العزيز ،كي يقارن بني االقتباسات املوجودة يف املقال ،وما هو
وارد يف الرواية من تشويه للمدينة ،عىل أن ذلك فعل تخيّيل
ومن صنف «الديستوبيا»...الخ! بمعنى ،ال اجتزاء وال هم
يحزنون .بل املشاهد الواردة يف املقال هي نماذج وغيض مما
تفيض به «ماكيت القاهرة»! طارق إمام ،لم يقدّم روايته
يف كل حواراته قبل وبعد صدور «ماكيت القاهرة» ،أنها من
صنف «الديستوبيا»! ولم أطالبه بتجميل املدينة ،أو االستناد
إىل املراجع التاريخيّة أو دينيّة ،لكن ،أق ّله ،احرتام واقع املدينة،
وعدم تصدير صور مشوّهة بشعة عن مدينة جميلة .هل هذا
كثري؟! وهو القائل{ :أكتب األدب الذي يمكن أن يصري واقعً ا}!
إذن ،هناك فعل عمد يف التشويه ،يف سياق تخيّيل روائي ،كي
يتحوّل ذلك املتخيّل البشع إىل واقع ملموس معاش .بحيث
نرى االستمنا َء جها ًرا نها ًرا يف شوارع العاصمة املرصيّة،
وأفالم بورنو تسجيليّة تفوز بجوائز يف القاهرة ،وأنها تنبذ
ّ
س ّ
والحق أن ال أحد منّا،
كانها ،ونصف قاطنيها عور!...
وبالزين ً
أيضا ،يتمنّى أن تصري تلك الصورة األدبيّة املتخيّلة
البشعة عن القاهرة ،واقعً ا .بينما طارق إمام يكتب {األدب
الذي يمكن أن يصري واقعً ا}!

االفتراء على المهمّ شين:

12ــ يقول بالزين يف «مُحكم» تربير ِه لتشويه القاهرة
من قبل صاحب «ماكيت القاهرة» { :تنتمي الرواية إىل كتابة
الهامش واملهمّ ش أمكنة وأزمنة ،وشخصيات وفنونا ومن
غري املتوقع الواقعي وال املعقول الروائي أن تنظر الشخصيات
الهامشية إىل املدينة نظرة إيجابية قادرة عىل أن تظهر ما فيها
ّ
أشك يف
من جمال وأصالة} .هذا ال ّرأي ،عىل فجاجته ،يجعلني
أن بالزين قرأ الرواية بتمعّ ن!
رواية تجري أحداثها يف مكان واضح ومحدد ،وأزمنة
واضحة ومحددة ،ومركز أحداثها وسط القاهرة ،وشخوصها
ّ
املثقفة ،كيف تكون رواية الهامش واملهمّ ش؟
تنمني للنخبة
ً
طبقا ملجرى األحداث
بل هي رواية مركز املركز ،بؤرة البؤرة،
يف العاصمة ،وليس يف ضواحيها ،بل وسطها ـ مركزها!
«هامش أيه ييل جاي تقول عليه»؟
زد عىل هذا وذاك ،بالزين يف حكمه هذا الذي حاول تربئة
إمام من إهانة املدينة ،أهان س ّ
كان الهوامش؛ العشوائيّات،
الفقراء ،املنبوذين ،عىل أن نظرتهم نظرة غري إيجابية قادرة
عىل أن تظهر ما فيها من جمال وأصالة! يف رأيي ،أن حبّ
املدينة التي يجري يف عروق س ّ
كان الهوامش (الشخصيات
الهامشيّة) إذا لم يكن يزيد عما يجري يف عروق ارستقراطيّة
القاهرة ،فال يق ّل عنه!
إذا فيلم تسجييل ،يصوّر االستمناء يف ّ
الشارع ،فاز بجائزة
أوىل ،هل هذا أن هناك ّ
فن مهمّ ش! التشوّهات التي تع ّرضت
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لها القاهرة وس ّ
كانها يف «ماكيت القاهرة» بررها بالزين
قائالً»{ :فإن ذلك كان منسجما مع عالم املهمشني املنبوذين
املقصيني من جهة ،وتعبريا عن احتجاج عىل عالم املدينة
السالبة لوجودهم والنافية لهوياتهم وحرياتهم من جهة
ّ
التعسفي.
أخرى ،وتعويضا }...يالبؤس فقه التربير الذرائعي
هكذا ،صب بالزين ميا ًه «نقديّة» ذرائعيّة يف طاحونة التشويه
التي ستبقى تدور داخل «ماكيت القاهرة».

التجاهل العمد:
13ــ لقد تجاهل أو تغافل أو تعمى الكاتب التونيس شفيع
بالزين عن نقطة يف غاية األهميّة يف ما يتع ّلق بحزمة مصادر
اختالسات «ماكيت القاهرة» وهي مدخل الرواية ،الحكاية
األوىل؛ البؤرة الدراميّة التي افتتح بها إمام رواية ،املختلسة
من قصة الكاتب األرجنتيني (D. Armando Macchia de
ّ
القصة الفائزة بجائزة
 ،)Mendozaبعنوان «القنّاص» .وهي
متحف الكلمة االسباني ،دورة  ،2013نفس الدورة التي شارك
فيها إمام ،وفازت ّ
قصته «العني» والتي اشتغل عليها لتصبح
ً
شخصيّة بلياردو .وهناك شبهة حيال شخصيّة نود أيضا ،تلك
ً
شخصا يف املرآة ،وتمارس معه الجنس.
الفتاة التي ترى
ّ
ّ
قصة «القناص» للكاتب األرجنتيني :ترجمة غوغل،
بترصّ ف.
ُ
كنت أنتظر الحافلة ،ثمّ ة صبي يشري بإصبعه
{يوميًّا ،بينما
نحوي من الرشفة ،متخيال ً أنه سالح ،ويرصخ« :بوم بوم»!
ذات يوم ،ملجرد اللعب معه ومجاراته ،وجّ هت إصبعي
إليه ً
أيضا ،ورصخت« :بوم بوم»! سقط الصبي عىل األرض.
ركضت نحوه ،ورأيت أنه فتح نصف عينيه الصغريتني ونظر
ً
يائسا« :لقد كررت نفس اليشء الذي فعلته
إيل ّ مذهوالً .قلت له
بي» .ر ّد بحزن« :نعم سيدي ،لكنني لم أطلق النار ،لكي أقتل».
مدخل رواية إمام« :يتذ ّ
كر أوريجا أنه كان طفال ً حني
ً
قتل أباه بهذه الطريقة :ألصق إصبعه بجبهته ،متخيّال أنه
مسدّس وأطلق من فمه دويًّا؛ بوم .كان الطفل أن يضحك
لهذه التمثيلية الطفولية .كان عىل وشك أن يطلب إعادتها بعد
أن يغلق أبوه عينيه مفتعال ً املوت ويفتحهما ،لكنه لم يفعل،
ألن األب لم يفتح عينيه أبدًا»( .ص.)2

نقاط التقاطع بين القصتين:
تصويب الطفل أصبعه كسالح ناري متخيّل .وإطالق نار،
وإًصدار دوي :بوم.
تكرار املشهد.
حدوث املوت املفاجئ ،واكتمال جريمة القتل ،بسالح
وهمي.
ّ
تبادل مواقع الضحيّة .يف «القناص» يُقتل الطفل ،ويف
«ماكيت القاهرة» يقتل الرجل (األب).
النيّة بالقتل ،حتّى لو كانت الفعل متخيّال!ً
14ــ يستحيل عىل أيّ كاتب/ة أن يبقيا متكتّمني عىل
مرشوع كتابة رواية طيلة عرش سنوات .ولقد راجعت الكثري
من الحوارات ّ
الصحافية لطارق إمام ،ولم أجد فيها أيّ ملمح
عىل أنه يكتب رواية عن «القاهرة» بعنوان «ماكيت القاهرة».
واملعروف عن إمام شغفه بـ»السوشيال ميديا» ،هل تفادى
الحديث عن ذلك املرشوع بشكل عام ،لئال تتع َّرض ال ّرواية
لالختالس!؟ ليكن ذلك .لكن ،كي يثبت أنه بارش بكتابتها يف
 ،2011نرش «سكرين شوت» مفربك! وهناً ،
أيضا ،ظهر جليًّا
سعي محموم نحو التزوير ،إلخفاء جرم االختالس!
حاصل القول :لم أزعم أو أدّعي ،يف أيّ يوم من األيّام؛
ّ
والنقاد .وال أته ّرب من
أنني ناقد .مع احرتامي الشديد للنقد
ً
خوفا أو عج ًزا أو جزعً ا ،بل ألن النقد مسؤوليّة
هذا الفعل،
ً
أخالقيّة وأدبيّة وعلميّة .وحني أقرأ عمال ،وأجد هذه الكميّة
من االختالسات واملشاكل والعلل ،ال يمكنني انتحال حالة
«القردة الثالث»!
ّ
ّ
ُّ
ملف «ماكيت
توقفت عن الحديث يف هذا
الحق أنني
القاهرة» لسببني :أوله :تلبية رغبة وطلب الكثري من األصدقاء
املشرتكني بيني وبني طارق إمام .والثّاني ،برصاحة ،مللت
من تكرار التّأكيد عىل جرم االختالس ،وعرض ك ّل تلك األد ّلة
املوثّقة .إذ «ال يمكنني أن أكون واضحً ا أكثر ،مع من يفرتض
به أنّه يجيد االنتباه».

maghrebstreet@gmail.com
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تنظيم ملتقى إنسانيات في تونس :

كونيا لالرتقاء بمكانة اجلامعة التونسية
ليكن أفقا
ّ

د .محمّ د الكحالوي  -جامعة قرطاج

من املعلوم ّ
أن جامعة منوبة وبالتعاون مع جامعة
تونس وجامعة املنار ،وبإرشاف لوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،ن ّ
ظمت من  20إىل  24سبتمرب املنرصم ،بمشاركة
ّ
حوايل  1500باحثا جامعيا وعدد مهم من كبار العلماء
واملفكرين ،من تونس شتّى اصقاع العالم فعاليات املنتدى
الدويل إنسانيات للبحث العلمي يف مسائل اآلداب والعلوم
اإلنسانية وقضايا حياة املجتمعات املعارصة ،وبحث دور
الثقافة وإنتاج املعرفة والعلم يف رسم سبل التقدّم وال ّرقي
بحياة اإلنسان املعارص ،بالتوازي مع تحقيق تح ّرره وتوازنه
ّ
وتعقد نسق
الروحي والفكري يف ظ ّل تطوّر حركة التاريخ
الحياة وظهور الكوارث الطبيعية والصحيّة ،وتفاقم آفات
الحروب والرصاعات واالوبئة الناجمة عن ذلك.
وقد انعقدت يف الغرض ورشات علمية متعدّدة محاور
االهتمام ومحارضات نموذجية ،بمشاركة مخابر ووحدات
ّ
ومؤسسات بحث علمي معرتف بها دوليا ،مثل معهد
بحث
البحوث املغاربية املعارصة وجمعيات علمية جامعية ،يف
سائر مجال البحث األكاديمي يف اإلنسانيات واآلداب والفنون
وقضايا الفكر والرتاث والحضارة ودراسة ثقافة حقوق
اإلنسان ومداخل انفتاح الجامعة عىل املحيط ودورها يف
االرتقاء بحياة اإلنسان املعارص.
وتجدر اإلشارة إىل ّ
أن أهداف هذا املنتدى الثالثة حدّدت كما
ييل:
فتح مساحة للنقاش بني تقاليد البحث األكاديمي يف
مختلفة مجاالت البحث العلمي ال سيّما يف العلوم اإلنسانية
واالجتماعية .تمتني قنوات التبادل بني األكاديميني والباحثني
وبني املبدعني وأصحاب االبتكارات يف سائر مجاالت الفنون
واآلوداب الثقافات ،تنشيطا النفتاح اللغات عىل بعضها
بعض وألجل ترسيخ تقاليد الدفاع عن مكانة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية يف حياة اإلنسان ويف نظام الحياة
املدينة العرصية.
يف هذه الورقة سنحاول أن ننظر باختزال يف السياق
العام الذي انعقد فيه هذا املنتدى عىل الصعيد األكاديمي
ومن جهة ما يتع ّلق بالشأن الوطني ومكانة الجامعة يف
ّ
تمخض عنه وأثر
املجتمع ،لنخلص إىل الكالم عن أه ّم ما
ذلك يف الوظائف األكاديمية والعلمية املتّصلة بإنتاج املعرفة
الرقي بها وبمكانتها وطنيّا
يف الجامعة التونسية وإمكانات
ّ
ودوليّا ،وهو ما يعني االرتقاء بتونس وطنا راهن ولرياهن
عىل العلم واملعرفة والثقافة أبعادا محورية للتميّز وأطرا مثىل
للمشاركة يف الحضارة الكونية ولتحقيق التقدّم ومعانقة
ّ
الفن
التاريخ واإلسهام يف صنعه عرب إنتاج املعرفة ومعالم
والحضارة.
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يبدو ّ
أن أحداثا مهمّ ة ومناسبات علمية ذات قيمة تاريخية
ّ
ومعرفية مرجعية ،حفت بانعقاد منتدى إنسانيات ،أسهمت
يف منحه إشعاعا الفتا وأهميّة كربى عىل الصعيد الوطني
والدويل ،تتّصل يف مجملها بوظيفة الجامعة يف إنتاج املعرقة
الرقي بالوعي وبالنموذج الحضاري
الخالصة ودورها يف
ّ
الناظم لحياة اإلنسان املعارص ،وهو ما غدا من أبرز مجاالت
انفتاح الجامعة عىل محيطها الخارجي ،ويف مقدّمة ذلك
قيامها بأدوارها الوطنية( ،املعرفة ،الح ّرية ،تح ّرر الوعي،
التنمية /التقدّم ،ترسيخ االعتزاز بحبّ الوطن واإلخالص يف
خدمته والدفاع عنه ،الرتبية عىل ثقافة التسامح وحقوق
اإلنسان) .أمّ ا األحداث الكربى الثالثة ،فتتمثّل ،وباختزال يف:
 ما جاء يف كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد التيافتتح بها يوم  15سبتمرب  2022مجلس الوزراء ،حيث ذكر
ّ
أن قطاع الرتبية والتعليم أه ّم قطاع عىل اإلطالق يف تونس
ّ
وأن "التّعليم يجب أن يكون يف مقدّمة األولويّات" ،وتط ّرق إىل
ما ّ
نص عليه الدستور بخصوص إنشاء مجلس أعىل للرتبية

والتعليم ،يعمل "لكي يعود إىل التعليم بريقه" ،وقد ّ
عب أيضا
عن تط ّلعه إىل ترفيع ميزانية التعليم كما كان األمر يف الفرتة
األوىل لظهور دولة االستقالل ،وهو ما يحتّم يف نظره أن يكون
اإلصالح "شامال" لكل مراحل املنظومة "من التعليم األسايس
إىل العايل" .وهو ما يعني كذلك رضورة تجسيم هذه القرارات
ّ
مؤسساته ويف
واملبادرات ،لريتقي مستوى التعليم ولتؤدّي
طليعتها الجامعة الوظائف واملهام النبيلة.
 إشعاع الجامعيني التونسيني وطنيّا وعىل صعيد دويل،يظهر ذلك من خالل إنتاج املعرفة النوعية املتميّزة يف سائر
حقول اآلداب والفنون واإلنسانيات وحتى يف مجال االبتكار
العلمي والتقني ،وهو ما أدّى إىل كثافة تقديم عروض التعاون
الفني للتدريس والبحث والتأطري خارج حدود الوطن ،اقتناعا
برضورة االستفادة من الكفاءات األكاديمية التونسية.
يضاف إىل ذلك ك ّم الجوائز وصنوف التكريم العاملي للكفاءات
األكاديمية التونسية ،اعرتافا بتميّزها يف البحث وإنتاج
املعرفة .ولقد ت ّم منذ فرتة وجيزة تتويج جديد للجامعة
التونسية وألعالمها املبدعني يف مجاالت الفكر والعلم والبحث
ّ
خاصة ..حيث
األكاديمي؛ يف اآلداب والفنون واإلنسانيات
فاز األستاذ األزهر الزناد ،عالم اللغة واللسانيات والروائي
والشاعر ،بالجائزة املرموقة ملجمع امللك سلمان العاملي
للغة العربية عام  ،2022ولإلشارة فأبرز ما ميّز املرشوع
املعريف لألستاذ ال ّزناد أنّه انفتح مب ّ
كرا بالدرس اللساني عىل
ّ
النص وآليات قراءته يف ضوء كشوفات املعرفة
قضايا علوم
الجديدة واملناهج الحديثة ،ظهر ذلك بدءا من كتابه "نسيج
ّ
ّ
"النص والخطاب :مباحث لسانية
النص" ( ،)1993ث ّم كتابه
عرفانية"( ،)2011وصوال إىل مقارباته وإبداعاته األخرية،
ّ
بمؤسساتها املختلفة يف
 انخراط الجامعة التونسيةمسار مه ّم من الندوات واملؤتمرات العلمية العميقة واملتميّزة
حول قضايا وإشكاليات محورية تع ّلق بقضايا تقدّم املعرفة
والعلم ووظائف البحث املنهجي وإشكاليات تطوير أدواته،
يف العلوم الدقيقة ويف اإلنسانيات والفنون واآلداب .وتجدر
اإلشارة هنا إىل انعقاد ندوة علمية كربى باملعهد العايل للغات
املطبّقة باملكنني يومي 23و 24سبتمرب املنرصم بالرشاكة مع
اتحاد الكتّاب التونسيني وجامعة املنستري وجامعة صفاقس

ومخرب املباحث الداللية واللسانيات الحاسوبية بك ّليّة اآلداب
والفنون واإلنسانيّات بمنّوبة مع جاري ،وكان محورها
بعنوان "الكتابة التّاريخيّة وقضاياها عند هشام جعيّط".
أيضا ستعقد قريبا ندوة علمية موضوعها "الجسد ّ
نصا"
ينظمها املعهد العايل للغات – جامعة قرطاج ،تون ،وين ّ
ظم
املعهد العايل للغات املطبّقة بسبيطلة – جامعة القريوان،
يومي  18و 19أكتوبر الجاري الدورة الثانية للندوة الدولية
"املدينة" ،ويكون محورها هذا العام؛ "اإلنسان واألديان"،
أيضا الندوة التي ستن ّ
ظمها وحدة البحث "أنثروبولوجيا
مجاالت معارف وآفاق" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بسوسة ،ومحورها "اللغة والعرفان وأشكال املثاقفة" ،من
 27إىل  29نوفمرب القادم .ث ّم الندوة التي سين ّ
ظمها قسم
العربيّة بك ّليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بصفاقس بالتعاون
مع مدرسة الدكتوراه ومخرب البحث "يف املناهج التأويليّة"
ومخرب البحث "يف مقاربات الخطاب" ،وسيكون محورها
من قضايا ال ّ
ظاهر ( )De l'expliciteوذلك أيّام 02-03-04
مارس  .2023وأيضا ستعقد ندوات علمية أخرى ذات محاور
مهمّ ة بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة يف غضون
هذا املوسم الجامعي.

 - 2أبعاد وإمكانات الريادة وتميّز المنجز

ضمن تلك األهداف الرئيسية العلمية الثالثة للمنتدى
التي سبقت اإلشارة إليها ،كان هنا نقاش وتبادل للخربات
بخصوص التقاليد األكاديمية حول البحث الحايل يف مختلف
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وأيضا كان هناك احتفاء
بأساتذة كبار وعلماء باحثني غدت لهم بصمات واضحة يف
نتاج املعرفة ضمن اختصاصهم الدقيق ويف حقول فكرية
ومعرفية مجاورة ،وقد ُفسح لهم املجال للمحارضة ،وتقديم
جديد البحث وطرق آفاق أوسع للبحث والدراسة أمام
ّ
املتخصصني.
الباحثني
وقد ت ّم حقول معرفية جديدة وطريفة ومهمّ ة للنقاش
ّ
املتخصصني فيها ،ممن
فيها وحولها ولالحتفاء بالباحثني
راكم كتابات وإنجازات يف الغرض ،هنا تجدر اإلشارة إىل أنهّ
قد أسندت "جائزة املعرفة املشرتكة للبحوث باللغة العربية"
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متابعات
إىل األستاذ الجامعي الباحث املتميّز يف اللغة واللسانيات
محمد صالح الدين الرشيف (جامعة منوبة) ،ت ّم ذلك يف
ّ
ترأسها األستاذ شكري املبخوت الذي
جلسة علمية ختامية
وصف مرشوع صالح الدّين الرشيف ،بالتميّز واألهميّة
لكونه قام عىل تم ّ
كن من النقد املزدوج للرتاث والعلوم
ممّ
ا ساعده عىل صياغة
اللسانية واملعارف املعارصة،
نظرات علمية وفلسفية باتت تحتاج إليها اللسانيات
اليوم ،حتى ال تغدو مجرد ممارسة تقنية منفصلة عىل
قضايا املعرفة والقراءة وإنتاج اإلبداع عرب اللغة.
يف السياق نفسه ضمن جائزة املعرفة املشرتكة
ّ
الخاصة بالبحوث باللغة الفرنسية أسندت إىل املفكر
والباحث يف مجال العلوم السياسية وتاريخ األنظمة
السياسية والقانونية األستاذ حمادي الردييس ،وذلك
لتميّز بحوثه يف العلوم السياسية ،والشتمالها عىل
مقاربات طريفة بخصوص تصوّر شكل العالقة بني
الدين والسلطة السياسية يف املجال العربي واإلسالمي،
والمتيازه يف طرح وجهات نظر جديدة بخصوص العالقة
بني اإلسالم والتقدّم التاريخي وأزمة الفكر اإلسالمي الذي
يمثّله التقليديني من شيوخ الدّين يف مواجهة الحداثة،
وهو ما يطرح رضورة تحديث تصوّراتنا حو اإلسالم
وسبل مالءمته مع القيم الحديثة يف املعرفة والحضارة
ونمط الحياة العرصية.
ونالت الباحثة التونسية الفرنسية جوسلني دخلية
جائزة يف السياق نفسه ،وهي التي استطاعت أن تقدّم
صورة موضوعية دا ّلة عن العرب واملسلمني وحضورهم
يف تاريخ أوروبا وسبل اندماجهم ومشاركتهم يف التفاعل
الثقايف والحضاري يف حوض البحر األبيض املتوسط،
ّ
موسعة عىل
حيث اشتغلت ضمن آفاق مقاربة إنسانية
املشرتك اإلنساني.
وأسندت أيضا جائزة للباحثة يف الفلسفة وتاريخ
األفكار أولغا ليزيني التي تميّزت يف اهتمامها بدراسة
الفلسفة العربية اإلسالمية وقضايا مباحث أصول الدّين
"علم الكالم" ،حيث حاولت أن تن ّزل بعض مفاهيم
فلسفية إسالمية كالمية وميتافيزيقية منزلة كونية
ومحورية ضمن مسار امليتافيزيقا والفكر الفلسفي
عموما ،بعيد عن طروحات املسترشقني الكالسيكيني
الذي ظ ّلوا يقرأون اإلسهام العربي اإلسالمي عىل هامش
املركز..
ويشار إىل مشاكرة أساتذة جامعيني تونسيني كبار
امتازوا يف بحث قضايا اإلنسانيات ودور املعارف العلمية
يف تحرير الفكر واملجتمع ،نذكر منهم األساتذة :حمّ ادي
صمّ ود ومحمّ د القايض وتوفيق بن عامر ومحمّ د الحدّاد
ومحمّ د محجوب والطاهر بن قيزة ،وغريهم...
وهكذا كان هناك اتّفاق تقريبا بني ك ّل املشاركني عىل
رضورة التعمّ ق يف الجوانب التاريخية واملنهاجية املتع ّلقة
باملفاهيم والنظريات وإبستمولوجيا العلوم وأدوات
القراءة والتحليل التي تقود بدورها إىل فهم تلك العلوم
وامتالك أدواتها ومناويلها النظرية لتعميق مدارات
التحليل والقراءة ولتحرير الفكر والدفاع عن الح ّريات
ّ
بحق التعدّد
والرقي بحياة اإلنسان ،يف ظ ّل االعرتاف
ّ
والتنوّ ع واالختالف يف الفكر والنظر إىل األشياء
ولإلشارة فإنّه قد بدأ االستعداد إىل إنسانيات 2025م،
والفرصة سانحة لتطويره واحتضانه م ّرة أخرى عىل
أرض تونس املعطاء ويف أ ّم بساتني املعرفة جامعة
منوبة ..وهي فرصة عظمى لتطويره أكثر وإضفاء مزيد
من الجدّية والفاعلية عليه ،بما يتيح االستفادة من
الجهد املعريف املقدّم ،مثل ّ
بث املدّة املعرفية ونرشه رقميّا/
افرتاضيا كاملة ،ث ّم طباعتها يف كتب ودوريات حسب
ّ
التخصص..
أيضا يمكن استثمار مثل هذه املناسبة العلمية
الكونية ،لدعم البنية االساسية للبحث العلمي وللنرش
وإنتاج املعرفة لالرتقاء بالجامعة التونسية وبرتتيبها
عامليّا ،وهو ارتقاء يحتاج رضورة إىل دعم الجامعيني
معنويا ومادّيا ،لكونهم املسؤولني األول وبدرجة أساسية
عىل إنتاج املعرفة وتطوير البحث يف العلوم وإشعاع
ّ
املؤسسة األكاديمية ،ومن ث ّم إشعاع الوطن واالرتقاء
بصورته ومنزلته بني البلدان واألمم ،إذ باملعرفة والعلم
تتقدّم الشعوب وتبنى الحضارات ،وتنال الدول حظوة بني
األمم.
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جائزة عيل بلهوان لإلبداع األديب تبوح بأرسارها

هدى محمد

باحت جائزة بلدية بأرسارها يوم الخميس  29سبتمرب بقرص
البلدية بتونس تحت إرشاف شيخة املدينة السيدة سعاد عبد
الرحيم ،وبحضور ثلة من أهل الفكر والفن والثقافة واإلعالم،
وقدأسندت الجائزة للقاص صالح الدمس عن مجموعته القصصية
“ما أسهل الحب”.
هذا وقد نوهت لجنة التحكيم بأغلب املجاميع القصصية
املشاركة ،وبينت أنها تحتكم لرشوط القص لوال بعض املالحظات
النقدية.
ولنئ تفاوتت مستويات هذه املجاميع القصصية من حيث
فنيات القص وطرافة املضمون ،فقد ملست لجنة التحكيم رغبة
أصحابها يف اكتساب أساليب تميزهم عن غريهم بحيث انه لم
يسجل أي تشابه يف مواضيع القص وطريقة الرسد.
ومن بني املجاميع القصصية التي وقع التنويه بها املجموعة
القصصية “طرائد الذاكرة” ملنذر العيني“ ،إنه كمني” ملحمد
فطومي“ ،مدينة املرايا” للزهر زناد“ ،هاجرة ليل” لنجوى العريبي.
ويعد صالح الدمس الفائز بجائزة بلدية تونس من األسماء
القصصية التونسية البارزة ،الساخرة.
مجاميعه القصصية السابقة “حكايا األمري”“ ،املرايا
علما وأن جائزة عيل بلهوان من أعرق الجوائز التونسية منذ
القديمة”“ ،ذاكرة األخطاء” و“دار الغولة” أدخلته إىل عالم القص  ،1960احتجبت يف بداية هذه األلفية وعادت السنة الفارطة من
من بابه الواسع ،حاول يف هذه املجموعة دخول املسكوت عنه دون خالل إسناد جائزة حول الرواية التاريخية حاز عليها الروائي
ابتذال ،بل جعله مطية لنقد الواقع والسخرية من بعض املواقف ،حسنني بن عمو عن روايتة “حجام سوق البالط”.
ويعد امتدادا ملدرسة تحت السور يف القص عىل غرار عيل الدوعاجي
ومحمد العريبي جاعال من شخصياته القصصية الطريفة معربة
عن حساسيات النفس وأبعادها الداخلية هاتكة األقنعة لتكشف
دوافعها ونوازعها ورغباتها وخيباتها ،محققا متعة القص ومتعة
القراءة ،كما عرب عن قضايا إنسانية معيشية مرتبطة بتعقيدات
الرصاع البرشي الخفي واملعلن .الجوع والفقر والحب حاجات
مؤجلة التحقيق  ،تتحقق يف لحظات خاصة ثم تجنح بالخيال يف
انتظار طويل وممل ،أما عىل مستوى األسلوب فله أسلوبه املتفرد
املميز من حيث التصوير األدبي وكتابة الجملة القصصية وطريقة
وصف الشخصيات مما يجعلها كاريزماتية ال تبارح ذهن القارئ
وتتوافق مع أمزجته ،لقد جسدت هذه القصص روح املؤلف
القصصية وتمكنه من أدوات القص ومسايرة إيقاع العرص.
لقد تميزت املجموعة القصصية “ما أسهل الحب” لصالح
الدمس بالقدرة عىل ش ّد القارئ وبداهة الرسد حتى كاد يتحول
حكيا ،والسمة املشرتكة املميزة للغة أقاصيص املجموعة وطرافة
التناول رغم أن القضايا قد تبدو بسيطة ولكنها إنسانية .

رسالة

السيدة وزيرة الشؤون الثقافية بتونس
من عبد الواحد براهم إىل ّ

تحيّة طيّبة وبعد،
أنا كاتب لم أعد قادرا عىل الكتابة
وال مستطيعا مطالعة كتاب
زحف مرض "القلوكوم " عىل
برصي حتى ال أكاد أميّز بني أشيائي
املألوفة
وهذا بعد جراحتني ومراقبة
ومداواة دامت سبع سنوات.
بدل االستسالم عثرت عىل مركز
طب ّّي يف فرنسا مشهور ببحوثه
املتقدّمة ووسائل عالجه املتطوّرة
لهذا املرض بال ّذات ،فأخذت منه
موعدا ليوم  13أكتوبر القادم ،وطلبت
تأشرية من القنصليّة الفرنسية،
فرفضت بدعوى عدم اقتناعها
بأسباب سفري ،علما ّ
بأن لديّ بنتني
ّ
ستتكفالن بنفقات
مقيمتني بفرنسا
العالج واإلقامة.
لذا أطلب من وزارة الثقافة راعية

األدباء والفنّانني مساعدتي عىل أخذ
ّ
خاصة من قنصليّة فرنسا
تأشرية
ّ
أإلنساني الذي ذكرت.
للسبب
ّ
ّ
ّ
ولكم مني وافر التقدير.
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" غربة"
لحمزة بن عون :

الغريب
من كان
يف بيته غريبا

ّ
الشعافي (مسرحي)
أ.أنور
إستعار ًة ملقولة أبي حيان التوحيدي يف إشاراته اإللهية عن
الغريب يف وطنه  ،كذلك تتن ّزل مرسحية غربة التي أخرجها حمزة
بن عون يف إنتاج ملركز الفنون الدرامية بمدنني.
زوجان يف العمر الثالث وضعهما املخرج يف زاوية حادة من ديكور
ْ
للممثلي وهو إختيار يُعمّ ق
يُحدّد املكان الركحي الشاهق الساحق
الوحدة والغربة وهما التيمتان األساسيتان للمرسحية ،عنارص
الديكور ثالث  :مشجب ومقعدان خشبيان من النوع ا ُملستعمَ ل يف
املساحات املفتوحة كالحدائق وهو ما ال نراه متماهيا مع املكان
الركحي لألحداث وربما كان من األجدى إستعمال أريكتني باليتني
تختزنان معنى الرتابة وقِدم عرشة زوجني أنهكهما الزمن وأما
األكسسوارات فكانت أعمق داللة  :إطار صورة خاليا من أي
صورة وقد يكون الزوجان هما بنفسيهما الصورة وقد توقف بهما
الزمان عن كل جديد وكما تًحبس الصورة داخل إطارها ينحبس
الزوجان داخل بيتهما وكذلك نفس الداللة لقفص العصفور دون
عصفور فقد طار العصفور كما ذهبت الصورة وبقي الزوجان
وإطار البيت ...املالبس كانت مالبسا خروج خاصة
قفص
داخل
ِ
ِ
بالنسبة للزوج ربما تأكيدا للغربة حتى عن فضائهما الشخيص
فهما مستعدان دوما للرحيل عنه فال ينقيض عنهما الرحيل عىل
حد تعبري املسعدي يف حديث الشيطان من كتابه "حدّث أبو هريرة
قال"  ،وكانت املالبس قاتمة بلون بُنّي منسجمة مع قتامة خلفية
الديكور وقتامة املواقف بإستثناء الفستان الداخيل للزوجة بلونه
األحمر يف نوع من التذكري  Rappelبلون األلواح الخشبية للمقعدين
ربما إشار ًة داللية للثبات وعدم الخروج وبالتايل الغربة عن العالم
الخارجي  ،أما املاكيج الذي أمّ نه محمد عدالة فقد كان بحرفية
وتم ّكن فليس من السهل تحويل ممثلة ثالثينية وممثل خمسيني
إىل عمر ثالث وهو ما يعاضد األداء يف شخصيتني مُر ّكبتني ،وهذا
سيجعلنا نتناول األداء املبهر للممثلني لسعد جحيدر ونادية
تليش والذي أبرز إشتغاال جادّا عىل الشخصية وتم ُّكنا من أدوات
املمثل بعيدا عن اإلستسهال والقوالب الجاهزة ظهر يف الحركة

والتّح ّرك واإليماءات والصوت وأيضا يف ردود األفعال تجاه املواقف
ويف الحوارات الثّنائية وساعد ذلك النص الذي نجح يف بناء عالم
زوجني بلغا من العمر عتيّا ومن العرشة زمنا طويال فاشتغل عىل
التفاصيل اليومية املتكررة ويف الرغبة يف الخروج التي لم تتحق
وهذا يحيلنا إىل معرفة بالريبريتوار املرسحي العاملي فنستحرض
مرسحية " الخروج إىل املرسح " لألملاني  Karl Valentinعن
زوجني يستعدان للخروج إىل املرسح لكنهما ال يربحان منزلهما
يف النهاية ويقضيان الزمن يف حوار ال يدفع باألحداث وهو أشبه
بتخريف ثنائي وهو بدوره عنوان إحدى مرسحيات Eugène
 Ionescoوهذه الثقافة املرجعية رضورية وهي التي تميّز من
يعرف عمّ ن ال يعرف ...اإلضاءة إقترصت عىل إضاءة-منطقة
عمّ قت العزلة عن العالم الخارجي كما وقع اإلعتماد عىل إضاءة-
مصدر بفانوس فوقي خلق مشهدية عمودية وإن النور ال يأتي
من الخارج بل من الداخل وهو ما يعزز مفهوم الغربة بل إن
الشخصيتان بهذا اإلختيار أصبحتا تعيشان غربة داخل فضائهما
الحميمي كما إعتمدت اإلضاءة عىل التعتيم والتدرج دون إفراط يف
اإلستعمال املجاني للمرشحات اللونية .املوسيقى كانت مرافقة
وكان من املمكن أن تكون معاضدة لألحداث فتؤسس للغة صوتية
ألن اللغة يف العرض املرسحي ال تنحرص يف املنطوق اللفظي فحسب
ألن األشكال واأللوان واألصوات كلها لغة.
تنتهي مرسحية غربة بالشخصيتني وهما يناديان عىل
بعضهما البعض سعيدة وهي من أسماء األضداد يف هذه الحال
والنوري الراغب أبدا يف الخروج إىل النور لكنه باق يف العتمة.
اإلخراج كان ماسكا بمفردات العرض وواعدا بمخرج عارف
بأدواته اإلخراجية وحسنا فعل مركز الفنون الدرامية بمدنني
بإعطائه فرصة مستحَ قة فأثبت هذا املركز البعيد عن املركز أنه
سائر يف فعل التأسيس والتميّز وصنع ألوان زاهية يف فسيفساء
املشهد املرسحي يف تونس وقد أثبت هذا العمل أن "الغربة" عن
املركز يمكن أن تصنع " أُنسا" مرسحيا راقيا.
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أنا ومهرجان قرطاج والنوري بوزيد
أ.أمير العمري (ناقد سينمائي  -مصر)
ملهرجان قرطاج عندي ذكرى خاصة ،فقد
كان أول مهرجان دويل عىل اإلطالق أشارك فيه.
وكان هذا عام  .1980وكان الزمن غري الزمن،
والعرص غري العرص ،والناس غري الناس أيضا.
ومهرجان قرطاج هو أعرق املهرجانات
التي تقام يف العالم العربي ،واملهرجان العربي
األول الذي قام عىل أسس واضحة :فكرية
وجمالية ،فقد ركز اهتمامه عىل السينما العربية
واالفريقية ،ورضب عرض الحائط برشوط
اتحاد املنتجني التي يفرضها عىل املهرجانات
الدولية ،فلم يهتم بعرض األفالم األمريكية
التجارية ،ولم يدخلها إىل مسابقته ،كما لم يول
أي اهتمام باستقدام نجوم هوليوود ،والتقاتل
مع غريه من أجل عيون نجم من الدرجة الثالثة
يف السينما األمريكية .وبالتايل لم يحصل عىل
االعرتاف الدويل ،وفرضت عليه رشكات هوليوود
عرب اتحاد املنتجني ،املقاطعة ،فلم يبال أو يهتم،
وقال لهم ارشبوا من البحر ،سنقيم مهرجانا
له مالمحه الخاصة بنا وبثقافتنا ،ولتذهبوا إىل
الجحيم!
ومهرجان قرطاج السينمائي أو (أيام
قرطاج السينمائية كما يطلق عليه منظموه)
مهرجان أساسه االهتمام بالثقافة السينمائية.
وصحيح أن تونس لم تكن عند والدة املهرجان
قد عرفت اإلنتاج السينمائي بشكل حقيقي ،إال
أن ظهوره يف  1966كان محصلة حركة هائلة
لنوادي السينما التونسية انتظمت يف شبكة
تغطي البالد بطولها وعرضها ،وكانت تضم
أكثر من  35ألف عضو ،إىل جانب حركة فعالة
لسينما الهواة .ومن هذه وتلك خرجت السينما
التونسية بأفالمها التي نعرفها اليوم ،وبنجومها
يف اإلخراج.
يف عام  1986جاء املخرج الكبري صالح أبو
سيف إىل مهرجان قرطاج السينمائي بفيلمه

"البداية" ضمن وفد مرصي يضم خرية
السينمائيني .وتصور السينمائيون املرصيون يف
تلك السنة أنهم صنعوا عددا من أفضل األفالم،
وجاءوا بها للعرض داخل وخارج املسابقة.
كان فيلم "البداية" يعرض خارج املسابقة
ضمن تكريم خاص للمخرج الكبري ،وكان هناك
فيلم "الجوع" لعيل بدرخان داخل املسابقة ،وهو
بالشك من أفضل ما أخرجه بدرخان ،وأحد أهم
األفالم يف تاريخ السنيما املرصية .وجاء خريي
بشارة بتحفته السينمائية "الطوق واإلسورة"
عن رواية يحيي الطاهر عبد الله وسيناريو
يحيى عزمي وكان يعرض داخل املسابقة.
وقد أصبحت األفالم الثالثة حاليا من األعمال
الكالسيكية يف السينما املرصية والسينما

الناطقة بالعربية بوجه عام .ولكن كان هناك
أيضا إىل جانب هذه األفالم الثالثة فيلم "اليوم
السادس" للمخرج الراحل يوسف شاهني،
وقد عرض يف افتتاح مهرجان قرطاج يف تلك
الدورة .وعرض املخرج هشام أبو النرص فيلمه
"العصابة" خارج املسابقة ولقي استقباال هائال
من الجمهور بسبب الطابع الحمايس لفيلمه
الذي كان يرفض التطبيع مع إرسائيل وينتهي
بمشهد شهري لحرق العلم اإلرسائييل يف وسط
القاهرة ،وكأن حرق العلم عىل الشاشة كفيل
بتحقيق "التطهري" املطلوب!
وقد خرج الفيلمان املرصيان ،أي فيلم عيل
بدرخان وخريي بشارة ،من املهرجان دون
الحصول عىل أي جوائز .وفاز بالتانيت الذهبي

الفيلم التونيس "ريح السد" الذي اثار وقتها
ضجة كربى يف العالم العربي ،كما تعرض لحملة
هجومية قاسية يف الصحافة املرصية بدعوى
أنه يفتح الباب للتطبيع مع ارسائيل ،أو بسبب
تصويره الشخصية اليهودية يف صورة ايجابية،
والعربية يف صورة سلبية  -كما قيل وقتها.
وقد تحدثت يف إذاعة بي بي يس ،كما كتبت
ونرشت وقتها أكثر من مقال ،دافعت فيها
بشدة عن هذا الفيلم ،أقصد فيلم نوري بوزيد،
واعتربته عمال فنيا بديعا (املقاالت موجودة
يف أرشيفي الشخيص) ،كما عدت فأرسلت إىل
مهرجان القاهرة السينمائي الذي عرض الفيلم
يف أواخر العام نص مقابلة طويلة تفصيلية
أجريتها يف مهرجان قرطاج (اكتوبر  )1986مع
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رشيهان وفردوس عبد الحميد يف "الطوق واألسورة"
نوري بوزيد تحدث فيها بإسهاب عن فيلمه،
وقدمته باعتباره عمال كبريا يف السينما العربية،
وكان هذا رأيي واليزال .ونرشت املقابلة يف النرشة
الرسمية ملهرجان القاهرة تحت عنوان حوار
بني "الناقد أمري العمري واملخرج نوري بوزيد"
فقد كانت نموذجا للتحاور العميق بني طرفني
يف عملية صنع السينما وتذوقها ،أو هكذا أردتها
منذ البداية ،وليس حديثا "صحفيا" يتمحور بني
السؤال والجواب .وعندما قدم نوري بوزيد فيلمه
"ريح السد" عام  1986لم يكن أحد يف مرص أو
يف العالم العربي يعرف من هو نوري بوزيد،
ولعله ال يعرف أنني بسبب نرش هذه املقابلة يف
القاهرة ،نالني هجوم شد ،أو باألحرى ،اتهام
من ناقدة مرصية معروفة ،بأنني رصت من
"املدافعني عن اليهود" وبأنهم -أي نقاد مرص-
"خدعوا يف" وباعتبار أيضا أنني أعيش واعمل يف
الغرب ،يف بريطانيا!
إال أن هذا لم يمنع نوري بوزيد من شن
هجوم مضاد عىل كل النقاد املرصيني ،واتهامهم
بأنهم "يشعرون بالغرية من كون األفالم
التونسية تحقق نجاحا" وأن سينماهم عقيمة
ال تتطور ،وإنهم عاجزون عن مجاراة ما يتحقق
يف تونس ،وغري ذلك .وظل لسنوات يكرر مقوالته
واتهاماته املضحكة املتشنجة ،وتجاهل تماما
وجود "ناقد مرصي" (لم يكن وحده عىل أي
حال) دافع عن فيلمه أينما عرض ،حتى بعد ذلك
حينما منع عرض الفيلم ضمن  5أفالم تونسية
أخرى من العرض يف مهرجان دمشق عام .1991
وقد كتبت وانتقدت ما وقع من حظر ،عىل الفيلم
وغريه مثل "الحلفاوين" للمخرج فريد بوغدير،
ونرشت صحفة كاملة يف الصحيفة اليومية التي
كنت أعمل فيها يف العاصمة الربيطانية عن
منع األفالم التونسية يف مهرجان دمشق ،ثم
نرشت نص الندوة التي عقدت يف دمشق ودارت
حول منع األفالم التونسية ،وكان مروان حداد
وقتها رئيسا ملؤسسة السينما التونسية ورئيسا
للمهرجان.
غري أنني عندما عدت بعد سنوات ملشاهدة

فيلم نوري بوزيد املسمى "بزناس" يف مهرجان
كان  1992كان يل تحفظات كثرية عىل مضمونه
وطريقة معالجته ،واستسالمه لألشكال
والكليشيهات التي يغرم بها املمولون واملوزعون
الفرنسيون والغربيون عموما ،وكان هذا رأي
اتفق فيه مع معظم النقاد العرب الذين كتبوا
عن هذا الفيلم .وكان أهم مأخذ عليه افراطه
يف استخدام القوالب التي يحبها الغرب ،أي أنه
استسلم ملقتضيات التمويل األجنبي وبالغ يف
تصوير الفولكلور .والغريب أن بوزيد نفسه عاد
بعد سنوات طويلة لكي يعرتف بما قدمه من

يقول يل إنه "اليزال موجودا وإنه ماض رغم كل
محاوالت إخراجه من السينما" أو شيئا ساذجا
بهذا املعنى!
ولم أحاول أن أرشح له أو أن أبرر ،بل شكرته
وانرصفت ،فليس من املمكن أن يتخيل أي إنسان
يف العالم أن يكون هدف أي ناقد أن يدفع مخرجا
سينمائيا إىل التوقف عن اإلخراج ،فهذا كالم ال
يصدر إال بدوافع أخرى .وأنا أفهم الحساسية
املرضية عند بعض السينمائيني العرب ملا يكتبه
النقاد الذين ال حسابات لهم ،فبعضهم عندما
يفشل تماما يف العثور عىل دوافع "خاصة" تتفق

فردوس عبد الحميد وأحمد عبد العزيز
تنازالت يف هذا الفيلم بالذات ،ولكن بعد أن كان
قد أصبح مخرجا راسخا.
إال أن نوري بوزيد يف ذلك الوقت من
التسعينيات اعترب ما نرشته (يف نفس املطبوعات
التي نرشت فيها من قبل عن ريح السد) "حقدا
مرصيا" و"رغبة يف إخراجه من السينما ودفعه
إىل التوقف عن اإلخراج" وغري ذلك من الكلمات
الكبرية الصغرية املضحكة.
وعندما التقيت به مصادفة أمام مدخل
الفندق بينما كنت أحرض دورة  1996من
مهرجان قرطاج السينمائي ،استوقفني لكي

مع تصوراته عن النقاد ،يذهب إىل إيهام نفسه
بأنهم يكتبون انطالقا من اعتبارات الجنسية
والتعصب القومي .ولو كان هذا صحيحا ،لكنت
قد اشرتكت مع من شاركوا يف حملة هائلة ضد
مهرجان قرطاج واتهموه بتجاهل السينما
املرصية عمدا ومحاولة عزلها ،وكان لهم ،فيما
صدر عنهم ،بعض العذر وقتذاك بسبب ما حدث
يف املهرجان من خروج األفالم املرصية األفضل
من أفالم كثرية غريها ،من سباق الجوائز ،بل
إن املمثلة فردوس عبد الحميد حرمت بشكل
ظالم الشك يف ذلك ،من جائزة أحسن ممثلة .وقد

وقعت مهزلة حينذاك وعىل املنصة الرسمية يف
حفل الختام ،فقد نودي عىل فردوس لكي تصعد
الستالم جائزة احسن ممثلة ،وكانت تستحقها
دون أي شك ،عن دورها يف فيلم "الطوق
واإلسورة" ،لكنها عندما صعدت أمام الجماهري
التي حيتها بقوة (وكانت وقتها يف عز مجدها)
فوجئت بأن مقدمة الجوائز تستعيد من يديها
الجائزة وتعلن أنه وقع خطأ وأن الجائزة ذهبت
إىل ممثلة أخرى ال أتذكرها اآلن ،وال أظن أن أحدا
يتذكرها!
كان هناك رصاع "متخلف" وقتذاك ،يغذيه
البعض ،بني ما أطلقوا عليه سينما املرشق
وسينما املغرب ،أو تحديدا بني السينما املرصية،
والسينما يف املغرب العربي .وقد كتبت يف هذا
املوضوع ،وكنت أميل إىل معارضة كال الطرفني،
اللذين كانا يستندان إىل مفاهيم متخلفة ،فلم
تكن "التقسيمة" صحيحة أصال ،بل الصحيح
القول إن السينما الفنية املتميزة يف مرص وغري
مرص تواجه الكثري من العقبات واملشاكل،
وليس صحيحا أن الفيلم املرصي مرادف للفيلم
التجاري السائد عىل إطالقه ،وإال كيف نصنف
أفالم محمد خان وعاطف الطيب ويرسي نرص
الله ورأفت امليهي وخريي بشارة وابراهيم
البطوط وأسامة فوزي (والخلط بني األجيال
مقصود تماما) ..هل نضعها يف نفس الخانة مع
أفالم تعرفونها أنتم جيدا؟
يف الوقت نفسه ليس صحيحا عىل إطالقه أن
كل فيلم ينتج يف تونس أو سورية أو املغرب هو
فيلم فني بالرضروة ،بل هناك أفالم مصنوعة
أيضا بغرض الوصول إىل الجمهور العريض،
أي أفالم تغازل ذلك الجمهور وتتصور أنها
تقدم له ما يريده ،وليس ما يريده السينمائيون
الطموحون أصحاب الرؤية والخيال!
وربما يكون من املهم أن أذكر للقارئ أنني
توقفت تمام منذ ذلك الوقت ،عن الكتابة عن
أفالم نوري بوزيد ،ما أعجبني منها وما لم
يعجبني ..لعل ذلك أفضل له ..وأكثر راحة يل
طبعا.
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الشارع ا لثقافي
استعدادات حثيثة النطالقة فعاليات
أيام قرطاج السينمائية في دورتها
الثالثة والثالثين

سينمائيات
إعداد :

"طريق الكاف" من"
ميشيغان "في أمريكا إلى
"مونتيكاتني" بإيطاليا
بعد مشاركته يف شهر فيفري الفارط يف
مهرجان كالرمون فريون بفرنسا وبميشيغانن
بأمريكا يحط فيلم"طريق الكاف" الرحال يف
مدينة مونتيكاتني بإيطاليا.
طريق الكاف فيلم قصري للمخرج التونيس
الشاب إحسان كمون ،يشارك يف بطولته نخبة
من املمثلني التونسيني املعروفني دولياً ،عىل
رأسهم فارس األندليس ،أحمد الحفيان ،مالك بن
سعد ،سوسن املعالج ،وعالء الدين اليعقوبي .تم
تصوير أحداثه بمدينة الكاف يف تونس ،ويتحدث عن العائالت املشتتة التي تعاني من عالقات
أفرادها املفككة ،وكيف يصبح أبناء هذه العائالت أهدافا ً سهلة ويتم إستقطابهم من طرف
جماعات ومنظمات إرهابية.
ويشار إىل أن مخرج الفيلم هو الشاب إحسان كمون أصيل مدينة صفاقس ومستقر يف الواليات
املتحدة األمريكية ويعد فيلم "طريق الكاف" باكورة أعماله الروائية القصرية.

انتهت الفنانة التونسية املقيمة بالقاهرة رشا
بن معاوية ،من تصوير مشاهدها يف "الغراب"،
من بطولة الفنانة شريي عادل واملمثل السوري
جهاد سعد ،وعدد من الفنانني العرب.
وأكدت رشا بن معاوية ،يف بيان صحفي لها،
أن املخرج محمد هاني هو من قام برتشيحها
للعمل وأنها تحمست ألنه دور مختلف عنها
وسيكون مفاجأة للجمهور ،وخاصة أنه يدور يف
فرتة الثالثينات...
ً
الغراب” يضم عددا من الفنانني بجانب رشا
بن معاوية نذكر من بينهم شريي عادل،والفنان
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السوري جهاد سعد،وهشام الشاذيل ومحمود فارس ،ومن إخراج محمد
هاني وتأليف الكاتبة ألردنية سجى محمد الخليفات.
وجرى تصوير الحلقة األوىل من هذا العمل داخل أحد القصور
منير الفالح
القديمة،وتدور أحداثها ىف إطار تشويقى..
ويذكر أن رشا بن معاوية هي ممثلة تونسية .شاركت ىف املسلسل
التونيس "ليلة الشك" للمخرج مجدي السمريي .حصلت عىل جائزة أفضل ممثلة تونسية يف
رمضان  2015وعىل جائزة أفضل دور نسائي عن فيلم “ليلة القمرة العمياء” للمخرجة خديجة
املكرش يف مهرجان وجدة السينمائي باملغرب.

تستعد اللجنة املديرة ملهرجان قرطاج
السينمائي لتأمني انطالقة ناجحة لفعاليات هذه
التظاهرة السينمائية الدولية يف دورتها الثالثة
والثالثني التي ستقام يف الفرتة املرتاوحة من 29
أكتوبر إىل  5نوفمرب . 2022
وقد تولت الهيئة املديرة تقديم رؤساء لجان
التحكيم وهم:
•األفالم الروائية الطويلة والقصرية :السيد
محمد عبد الرحمان التازي – املغرب منتج –
مخرج -مدير التصوير .رئيس الغرفة الوطنية ملنتجي األفالم (املغرب) تخرج من معهد الدراسات
العليا للسينما) ( – IDHECدراسات االتصاالت – جامعة سرياكيوز بالواليات املتحدة األمريكية.
•رئيسة لجنة تحكيم األفالم الوثائقية الطويلة والقصرية :فهي السيدة ماري كليمانس
أندريمنتة بايس – مدغشقر منتجة – مخرجة ...بعد دراسة علم االجتماع يف نانتري والتسويق يف
 ،CELSA-Sorbonneأنشأت  Laterit Productionsمع  Cesar Paesيف عام  .1988رشكة مستقلة
لإلنتاج والتوزيع والنرش.قدمت فيلمها الوثائقي األول « ،Fahavaloمدغشقر  »1947الذي صدر يف
فرنسا يف جانفي  2019وحصلت عىل إشارة خاصة يف أيام قرطاج السينمائية …2018
ويذكر أنه ضمن فعاليات الدورة  33أليام قرطاج السينمائية ،أطلق املركز الوطني للسينما
والصورة طلب عروض الختيار أربع رشكات إنتاج سينمائية لتنفيذ عملية إنتاج أربعة أفالم
قصرية قصد تقديم ثمرة عمل جاد القتباس أربعة روايات تونسية مستمدة من الرتاث األدبي
التونيس ،مدة الواحد منها بني ثالثة عرشة دقيقة وخمس وعرشين دقيقة حول محور “اقتباسات،
”Adaptationsمن املدونة القصصية التونسية القصرية التي تم نرشها مرة واحدة عىل األقل..
وهذه األفالم هي:
•جوع آلمنة النجار
•املصباح املظلم ملحمد أمني بلدي
•األربعني  la quarantaineلسناء الجزيري
•وقائع املدينة الغريبة لرامي الجربوعي

رشا بن معاوية تشارك
في بطولة العمل
الدرامي العربي "الغراب"

www.acharaa.com

"رحلة" جديد المخرج
التونسي جميل النجار
إنتهى املخرج الشاب جميل النجار من إنجاز
فيلمه الروائي القصري "رحلة" (روائي 20
دقيقة) من إنتاج رشكة "بروباغندا" ومتحصل
عىل منحة مساعدة عىل اإلنتاج من وزارة الثقافة.
الفيلم يطرح عودة تونيس من فرنسا العام
 ،2013وهي أول عودة له بعد الثورة ،ومعه
زوجته الفرنسية وابنه وابنة زوجته ،علما وأن
الزوجة تزور تونس ألول مرة .وتدور األحداث يف
الطريق إىل جرجيس بجنوب البالد ،حيث تحدث
عدة مغامرات طريفة يف الطريق ،لتزامن هذه
العودة مع األحداث التي عرفتها تونس يف تلك
الفرتة...يقول املخرج أردت بهذا الفيلم تذكري
الناس بتلك األحداث التي يجب أن ال ننساها...
وحول األسباب التي جعلته يركز يف إنتاجه عىل
األفالم القصرية ،قال إن الفكرة هي التي تحكم ،فاملخرج ال يقرر أن يكون الفيلم طويال أو قصريا.
ً
ً
مضيفا :عندما بدأت كتابة سيناريو
طويل يكون أقوى،
وأكد ،أن تأثري الفكرة عندما يكون الفيلم
فيلم رحلة ،كان كفيلم طويل ،لكن بعد ذلك وجدت نفيس بصدد إنتاج فيلم قصري ،وبالتايل الفكرة
ً
سهل.
تفرض نفسها عىل املخرج ،هذا ثاني فيلم أنتجته بعد  5سنوات واإلنتاج يف تونس ليس
ويذكر أن "رحلة" هو فيلم كوميدي جمع املخرج جميل النجار بمجموعة من املمثلني من
بينهم وجيهة الجندوبي وشاديل العرفاوي ونجيب بالقايض ومحمد أمني حمزاوي...
ويذكر أيضا أن جميل النجار ولد عام  1980يف حلق الوادي  ،وحصل عام  2000عىل دبلوم
مساعد مخرج من املعهد العايل للفنون والوسائط املتعددة بمنوبة  ،ويف عام  2003أخرج أول
فيلم قصري له بعنوان "التسلل"  ،والتي نال عنه جائزة لجنة التحكيم يف مهرجان أفالم الهواة يف
قليبية .فيلمه القصري الثاني "غرصة" فيلم هزيل يف  25دقيقة  ،يتناول بالنقد املشهد السيايس
واالجتماعي بطريقة ساخرة ومواقف طريفة.

مهرجان اإلسكندرية
يحتفي بالسينما
التونسية
إنطلق أمس مهرجان اإلسكندرية للسينما
ويتواصل إىل يوم  10من الشهر الحايل واختارت
إدارة مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول
البحر املتوسط برئاسة الناقد األمري أباظة،
تونس لتكون ضيف رشف دورته الـ " 38دورة
النجم محمود حميدة" ،احتفاال ً بعام الثقافة
املرصية التونسية.
وأعلنت إدارة املهرجان أنه سيتم تكريم
املنتج حسن دلدول لكونه أول من أنتج فيلم
مشرتك بني مرص وتونس من خالل فيلم"
السقا مات" للمخرج صالح أبو سيف ،ويحتل
الفيلم املركز الواحد والثالثون يف قائمة أفضل
مئة فيلم مرصي حسب استفتاء النقاد عام
 ،1996باإلضافة إيل تكريم املوزع األسعد
الغوبنتني لكونه أهم موزع لألفالم املرصية يف تونس.
كما تتضمن فعاليات االحتفال بتونس كضيف رشف للمهرجان برنامج لألفالم الكوميدية
القصرية مدتها  120دقيقة ،ومعرض صور "مرص وتونس بني السينما والذاكرة"عن مخرجني
مرصيني وصور لسينمائيني مرصيني صوروا أفالمهم يف تونس ومنهم محمد عبد العزيز ،هاني
الشني ،سمري فرج ،سعيد شيمي ،عمر عبد العزيز ،باإلضافة إيل ندوة تونسية مرصية حول
املعرض.
ويحتفل املهرجان خالل دورة هذا العام بمرور  100عام عىل عرض الفيلم التونيس "زهرة"
والذي تم إنتاجه عام  ،1922كما سيتم عرض الفيلم الوثائقي  Albert Samama Chekliملحمود بن
محمود وهو إنتاج عام  ،1995ومدته  30دقيقة ،وعرض مجموعة من أحدث األفالم التونسية يف
مسابقة "األفالم الطويلة" ،ومسابقة "األفالم القصرية" ،ومسابقة "نور الرشيف للفيلم العربي".
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الشارع الثقافي
ما هي عالقة الالعب إبراهيموفتيش
بالملكة كليوباترا؟
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سينمائيات
إعداد :

ذات يوم يحرض اليهم شاب (يوسف ) ايوب موسوي للعمل عندهم
يف حرفة الخياطة وتبدأ العالقة بالتطور بينه وبني حليم  .يف متوازي
مع االنهيارات الصحية لزوجته – مينا – التي التهم الرسطان جسدها
منير الفالح
وباتت غري قادرة عىل العمل وتحمل االلم املوجعة .
احداث تسري بهدوء وتكاد تتكرر حيث محل الخياطة والحمام والحي
وايضا عملية الخياطة والحياكة واالشغال اليدوية لتشكيل القفطان الذي يتطلب الكثري من الوقت
وهذا ما جعلتنا مريم التوزاني نعيشه ونحسه ونتأمله ونستمتع به .

للمرة الثانية يظهر نجم كرة القدم السويدي
زالتان إبراهيموفيتش يف فيلم سينمائي ،إذ
ينتظر عرض فيلمه Asterix & Obelix: The
 Middle Kingdomأو "أسرتيكس وأوبليكس:
اململكة الوسطى" ،للمخرج ڨيوم كانيه ،بعد أن
ظهر يف فيلم وثائقي عن سرية حياته بعنوان I
 Am Zlatanأو "أنا زالتان".
من املقرر أن يتم طرح فيلم & Asterix
 Obelix: The Middle Kingdomبدور السينما
الفرنسية يوم  1ففيفري  ،2023ليعرض بعدها
بـ 9أيام يف السويد ،ثم العديد من الدول األخرى منها أملانيا يوم  30مارس.
وكان من املقرر أن يبدأ صناع الفيلم تصويره يف عام  2020بالصني  ،ولكن تم تأجيله ملدة عام
ونقله إىل فرنسا بسبب جائحة  ،COVID-19وتبلغ ميزانية الفيلم  72.4مليون دوالر ويتم إنتاجه
باالشرتاك مع  Pathéو Les Enfants Terriblesو Tresor Filmsومقرها باريس.
والفيلم مأخوذ عن قصص مصورة فرنسية شهرية بعنوان  Asterix & Obelixللكاتب رينيه
جوسيني ورسومات ألبري أوديرزو ،واألخري توىل مهمة كتابة السلسلة بعد وفاة جوسيني عام
 ،1977وظهرت السلسلة للمرة األوىل باللغة الفرنسية يف مجلة بايلوت يف  29أكتوبر .1959
ويجسد زالتان ابراهيموفيتش يف فيلم  Asterix & Obelix: The Middle Kingdomدور شخص
يدعى  oneofusوهو محارب كبري ،فيما يجسد جيوم كانيه شخصية أسترييكس ،فيما يتوىل جيل
لولوش دور صديقه أوبيليكس .أما شخصية بانوراميكس فيجسدها بيري ريتشارد ،فيما تجسد
شخصية كليوباترا النجمة ماريون كوتيار ،يؤدي فنسان كاسيل شخصية قيرص.
وطرحت الرشكة املنتجة املقطع الدعائي األول للفيلم مؤخرا ،ونرى فيه زالتان إبراهيموفيتش
يخوض حربا ويقيض عىل أعدائه.

فيلم "القفطان األزرق"
يمثل المغرب في
ترشيحات األوسكار الـ95
أعلن املركز السينمائي املغربي ترشيح فيلم
«"القفطان األزرق" ،من تأليف وإخراج مريم
توزاني ،لتمثيل املغرب يف مسابقة أفضل فيلم أجنبي
بالدورة  95لجوائز أوسكار.
وجاء يف بيان للمركز ّ
أن “لجنة انتقاء برئاسة
سمرية الحيمر ،رئيسة قسم االستغالل والتوزيع
باملركز السينمائي املغربي ،اختارت فيلم "القفطان
األزرق" من ضمن فيلمني مؤهلني لتمثيل املغرب يف
محفل األوسكار ،وذلك وفقا ً للمعايري التي تعتمدها أكاديمية فنون وعلوم السينما”.
وكان الفيلم قد عرض ألوّل م ّرة عامليّا ً يف قسم “نظرة ما” ،يف الدورة  75ملهرجان ّ
كان السينمائي
يف فرنسا ،خالل شهر ماي املايض.
وهذه ثاني م ّرة ّ
ً
ً
يرشح املغرب فيها فيلما للمخرجة واملمثلة مريم توزاني ( 42عاما) لتمثيله
يف ترشيحات جوائز أوسكار بعد “آدم” عام  ،2019والذي كان من بطولة نرسين الرايض ولبنى
أزبال ودعاء بلخودة.
ومن املنتظر إعالن األفالم املقبولة بالقائمة األولية لفئة الفيلم الدويل يف جوائز أوسكار ،يوم 21
ديسمرب ،فيما سيكشف النقاب عن القائمة القصرية يف  24يناير املقبل.
ويُقام حفل إعالن وتوزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما األمريكية (أوسكار) يف 12
مارس  2023يف لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا األمريكية.
يقول صديقي الناقد الكويتي عبدالستار ناجي الفيلم املغربي القفطان األزرق واحد من أهم
إنتاجات السينما املغربية يذهب بعيدا يف طروحاته واحتفائه بالخياطني املهرة والحياة خارج
تقاليد الحياة وايضا املوت والدفن يف بلد اسالمي مثل املغرب  .فيلم لربما اكثر اهمية بقيمته
واسلوبه ومضامينه يف السباحة عكس التيار وخارج كل ما مستعاد وتقليدي ومكرر .
فيلم القفطان األزرق قراءة وتحليل ملسرية القفطان وصناعته وأساليبة وقيمته  .احتفاء عال
عرب لغة سينمائية وكتابة رصينة عميقة وثرية بالصورة واالحاسيس .
يف الفيلم الذي تعاونت يف كتابته املخرجة املغربية مريم التوزاني مع زوجها املخرج واملنتج
نبيل عيوش تشتغل هذه املبدعة عىل ما ابعد من حدود الصورة واملرسود من الحدث اىل كم اخر
من الحكايات التي تذهب اىل عمق التاريخ واملجتمع  .وان ظلت املحاور األساسية محل الخياطة
التقليدية والحمام والحي وقبل كل هذا القفطان بكل بهائه ومجده .
حكاية حليم ( صالح بكري ) املتزوج من مينا (لوبنا ازبال ) وهما يديران محال للخياطة
التقليدية الخاصة بالقفطان  .حيث مدينة سال القريبة من العاصمة املغربية وحيث ال تزال
التقاليد صامدة أمام عالم متسارع متغري
يظل حليم يعيش عامله الرسي عرب العالقات املثلية يف احد الحمامات الشعبية يف الحني ذاته
تظل زوجته وفية له رغم علمها بانه يعيش تلك اللحظات الشاردة التي تظل تحمل له الهدوء
النفيس والجسدي .لقد ظلت مينا امينة عالية تفتخر به وتعتز حيث تقول له وهو يعرتف امامها
بانه ( سيد الرجال ) .

أنتوني هوبكينز يقف أمام
الكاميرا من جديد وهو في
سن  84عام
بدأ السري أنتوني هوبكنز تصوير مشاهده يف
فيلم  One Life in Pinnerالذى يعود إىل زمن الحرب
العاملية الثانية ،حيث يلعب فيه دور السري نيكوالس
وينتون  ،امللقب بـ "شندلر الربيطاني" والذى أنقذ
 669طفالً يف تشيكوسلوفاكيا من النازيني يف عام
 1939خالل الحرب.
ً
وبدا النجم البالغ من العمر  84عاما يف قمة
حيويته بأول يوم تصوير له يف العمل الذى يحظى
باهتمام كبري.
وكان أنتونى هوبكنز ،الحائز عىل األوسكار ،قد شارك جمهوره ،بمقطع فيديو له ،خالل
الفرتة املاضية وهو يرقص عىل أنغام املوسيقى ،وبدا مبهج ىف إطاللة صيفية ملونة ،وقميص
مشجر ،وبنطلون بلون بيج فاتح ،وقبعة.
وتم عرض فيلم آن هاثاواي وأنتوني هوبكنز  ARMAGEDDON TIMEبمهرجان كان
السينمائي يف دورته الـ  ،75وهو دراما تاريخية من تأليف وإخراج جيمس ڨراي وبطولة آن
هاثاواي ،أنتوني هوبكنز ،جريمي سرتونج ودومينيك لومباردوزي.

انفصال توم كروز
ونيكول كيدمان
في كتاب
صدر مؤخرا ً كتابٌ جديد من تأليف " مايك
ريندر " بعنوان ( مليار عام  :هروبي من حياة يف
أعىل مراتب السينتولوجيا ) يتحدث فيه عن أمور
تتعلق بزواج وانفصال نجمي هوليوود  :األمريكي
" توم كروز " واألسرتالية " نيكول كيدمان " .
يتوقف الكاتب عند نقطة أساسية تتعلق
بانتماء " توم كروز " لطائفة السينتولوجيا ،
التي لها كنيستها الخاصة ،وهي طائفة تدعي
العلمانية ،ومؤسسها هو األمريكي كاتب الخيال العلمي املثري للجدل "رون هوبارد " ( 1911ــ
 ،)1986وهذه الطائفة يتم التحفظ عليها يف كل مكان ،بل إن بعض زمالء "توم كروز" يف هوليوود
يصفونه بـ (السخيف) إلعتناقه مذهب هذه الطائفة ،التي كان يوما ً ما مبرشا ً لها يف عدة بلدان
كخطيب .وكان "كروز" منذ دراسته يف مدرسة الالهوت الكاثوليكية ــ وهو يف الرابعة عرشة من
عمره ــ يحلم بأن يصبح كاهناً ،ولكن حياته انقلبت عندما دخل التمثيل عام  1981من خالل
فيلم (الحب األبدي) ليصبح واحدا ً من أشهر  100نجم من نجوم هوليوود.
وكان املمثل قد تعرف عىل السينتولوجيا عام  1989بواسطة زوجته األوىل املمثلة "ميمي
روجرز" التي كان والدها أحد أهم أركان هذه الطائفة والصديق الحميم ملؤسسها "رون هوبارد".
وإيمان "توم كروز" املطلق بالطائفة هو أحد أهم األسباب وراء انفصال "نيكول كيدمان"
عنه.
يذكر مؤلف كتاب (مليار عام  :هروبي من حياة يف أعىل مراتب السينتولوجيا ) أن "توم كروز"
راح يتجاهل مكاملات " ديفيد ميسكافيج " رئيس الطائفة آنذاك ،عندما كان يصور فيلم Eyes
 Wide Shutيف اململكة املتحدة ،وهو من إخراج "ستانيل كوبريك" .فأرسل "مسكافيج" أحد
مسؤويل الكنيسة اليه ،وهو "مارك راثيون" الذي أقنعه بالعودة اىل الطائفة ،األمر الذي وسع
املسافة بني "كروز" و"نيكول كيدمان " .
ويذكر املؤلف يف كتابه أيضا ً (أن الكنيسة شعرت عىل ما يبدو بالتهديد من تأثري "كيدمان" عىل
"كروز" ويدعي أن "راثيون" عمل مع محامي هوليوود "بريت فيلدز" لتوظيف شخص للتجسس
عىل "نيكول" ومراقبة هاتفها).
ويدعي الكتاب أن " ميسكافيج " كان سعيدا ً بانفصال الزوجني عام  ، 2001حيث لم يعد لـ "
نيكول كيدمان " تأثري سلبي عىل " توم كروز " بخصوص ارتباطه بالطائفة .
وبعيدا ً عن هذا الكتاب الذي لم يأت بجديد بخصوص سبب انفصال الزوجني  ،فإن املمثلة
األمريكية " كيت هوملز " (  43عاما ً ) كانت قد انفصلت عن " كروز "  ،عام  ، 2012للسبب ذاته،
وهو انتماؤه لكنيسة السينتولوجيا  ،وأبعدت إبنتهما "سوري " عنه خوفا ً عليها من معتقده
املريب  .وليس مستبعدا ً أن هذا املعتقد هو الذي دفع خطيبته الجديدة املمثلة اإلنجليزية " هاييل
أتويل " (  40عاما ً ) لإلنفصال عنه للمرة الثانية  ..ولكن السبب لم يُعلن بعد.
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في قاعاتنا السينمائية

تختتم اليوم الثالثاء  6أكتوبر فعاليات الدورة الخامسة من
املهرجان التونيس ألفالم الرعب التي أفتتحت يوم  26سبتمرب الفارط
وشهدت هذه الدورة عرض العديد من افالم الرعب العاملية وايضا عدد
من افالم الرعب القصرية التونسية .كما تم عرض عدد من االفالم
التي القت نجاحا كبريا عىل غرار "  "The NUNو Annabelle 3و
 Scream 5والفيلم التونيس "تموت عليه" .
وانطلقت الدورة الجديدة من املهرجان التونيس ألفالم الرعب
بالفليم العاملي الحدث " ...Smileسمايل"  هو فيلم رعب نفيس
أمريكي لعام  ،2022من سيناريو وإخراج باركر فني ،الفيلم من
بطولة سوزي باكون ،وجييس آرش ،وكايل غالنر ،وكيتلني ستايس،
وكال بني ،وروب مورغان.
فيلم "سمايل" يحكي قصة الدكتورة روز كوتر بعد مشاهدتها
لحادثة غريبة ملريضة ،تبدأ يف مواجهة الحوادث املخيفة التي ال
يمكنها تفسريها ،وتجد نفسها يف مواجهة ماضيها املزعج وواقعها الجديد املرعب.

إعداد :

ومعروف تاريخيا أن مملكة "داهومي" كانت محطة
رئيسية الستعباد األفارقة وتوريدهم لألوروبيني واألمريكيني،
وشكلت النساء نسبة تصل إىل  40%من جيش اململكة،
منير الفالح
واشتهرت هؤالء النساء بالرشاسة والقوة ،وأطلق عليهن
"محاربات األمازون".
قدمت املخرجة فيلم حركة متكامال من حيث محتويات الكادر ،واستخدمت أدوات املرحلة
التي يحكي عنها الفيلم بخربة ومهارة ،وساعدها يف ذلك املوهبة املتفجرة للممثلة ديفيس التي
أنتجت العمل بتكلفة بلغت  50مليون دوالر ،لكن فريق العمل من املمثالت املساعدات شكلن جيشا
من املؤديات املوهوبات ،وهن االبنة "ناوي" (توسو مبيدو) و"إيزوغي" (الشانا لينش) و"أمينزا"
(شيال أتيم).
يف الفيلم لعبت النار دورا ال يقل أهمية عن التمثيل والحركة داخل الكادر يف جماليات العمل ،إذ
شكل انعكاسها دراما موازية لدراما العمل ،كما شكلت حركة انعكاس املصابيح املشتعلة لإلضاءة
(النار مصدر الضوء يف ذلك الزمن) دورا مساعدا للبطلة نانسكا يف إظهار طبيعة ذلك األلم الذي
تعانيه نتيجة هزائم املايض والوقوع يف األرس واإلصابة ،واآلالم النفسية نتيجة االعتداء عليها.
واألمر نفسه تكرر مع ضوء القمر ،وساعد النوعان من الضوء عىل رسم لوحة رائعة للمقاتالت
الالتي قمن بدهن أجسادهن بالزيت ،ليصبح من الصعب عىل الخصم القبض عليهن ،وبدت النساء
كأنهن مصدر اإلضاءة وليست النار أو القمر.

وأخيرا فيلم "الهيبة" في دور
السينما التونسية
تعرض القاعات السينمائية التونسية فيلم "الهيبة" يف نفس
زمن عرضه بعدد كبري من الدول الخليجية والعربية ،أبرزها
اإلمارات ،والسعودية ،ومرص ،وقطر وسوريا ،وغريها ،بجانب
أمريكا وأسرتاليا وكندا أيضاً.
ويأتي هذا الفيلم بعد سلسلة من النجاحات التي حققها
املسلسل ،عىل مدار أجزائه الخمسة ،والذي انطلق عرضه ألول
مرة ،يف ماي .2017
الفيلم بطولة تيم حسن ،ومنى واصف ،ورفيق عيل أحمد،
وزينة مكي ،وسعيد رسحان ،ومحمد عقيل ،وناظم عيىس،
ونقوال دانيال ،ومن تأليف سامر نرص الله ،وإخراج سامر
الربقاوي.
وتدور أحداث الفيلم الذي جرى تصويره يف تركيا ،حول تكليف "جبل" من املافيا يف عملية تخليص
ابن املستثمر الرويس املختطف يف منطقة السهل ،وللضغط عليه تقوم املافيا بخطف ابن أخيه "جو"،
ويقتل ابن املستثمر الرويس عىل يد تجار املخدرات يف عملية تحرير فاشلة ،لتتفاوض املافيا مع
"جبل" عىل تسليم جثة الطفل يف إسطنبول مقابل إعادة ابن أخيه ،لتبدأ معركته معهم.
يذكر أن بطل الفيلم تيم حسن هو ممثل سوري مواليد طرطوس عام ..1976
بعدما انتقل الفنان تيم حسن إىل العاصمة دمشق عام  1980أتم هناك دراسته وتقدم للمعهد
العاملي للفنون املرسحية وتم قبوله من الفنان جمال سليمان حيث هو كان رئيسا ً للجنة يف تلك
الفرتة.
أول أعمال الفنان تيم حسن كانت يف مسلسل "الزير سالم" عام 2001م بعد تخرجه.
من أبرز أعمال املمثل تيم حسن الدرامية" :كان يا مكان""،الزير سالم""،صالح الدين
األيوبي""،نزار قباني""،عىل طول األيام""،زمن العار""،عابد كرمان""،امللك فاروق".

"المرأة الملك" وجيش االناث
في قاعاتنا السينمائية
يستند الفيلم عىل القصة الحقيقية للملحمة التاريخة التي
دارت وقائعها يف أفريقيا يف مملكة “داهومي” ،تلك املمكلة التي
كان جميع جنودها من اإلناث الذين يدافعون عنها...
املرأة امللك  The Woman Kingهو فيلم ملحمي تاريخي
أمريكي من تأليف دانا ستيفينز وإخراج جينا برنس-بيثوود
وبطولة فيوال ديفيس ،ثوسو مبيدو ،الشانا لينش ،زوزيبيني
تونزي وجون بويغا .ومن انتاج رشكة سوني ،Sony
املرأة امللك" للمخرجة جينا برينس -بيثوود تدور قصته
حول رصاع بني مملكتي داهومي ،وأويو ،ويقوم امللك "غيزو"
بإنشاء جيش من النساء لحماية مملكته من "األيو" الذين
يقومون باختطاف األفارقة وتوريدهم كعبيد لتجارالرقيق
األوروبيني.
تقود "نانسكا" (ديفيس) جيش النساء وترشف عىل إعداد العنارص الجديدة للقتال ،وتلفت
نظرها فتاة جديدة مميزة بقوة إرادتها وطاقتها الكبرية .تتأكد نانسكا -التي يطاردها ماض قاس
تعرضت خالله لالعتداء -أن تلك الفتاة هي ابنتها.
وخالل القرن الـ  ،17كانت اآلغوجي ( )Agoojiقوة محاربة متمرسة يف املعركة ،وكلها من
اإلناث واحتلت مكانة خاصة داخل مملكة داهومي األفريقية .كان معظمهم من العبيد السابقني،
ولم يسمح بااللتحاق بهذا الجيش سوى لألشجع واألقوى ،وكانت محاربات داهومي يُعتربن
"أهويس" أو زوجات امللك.

"موناج أحالم اليقظة"
من مهرجان كان إلى سينما
"فضاء مدار بقرطاج"
"موناج أحالم اليقظة" فيلم وثائقي يرشح بالتفصيل
حياة ووظيفة ديفيد باوي  ،من إخراج بريت مورجن  ،الذي
قاد ً
أيضا إعصار تبادل نريان (رولينج ستونز) وكورت كوبني...
الفيلم يسلط الضوء عىل حياة وعبقرية  ، David Bowieأحد
أكثر الفنانني إنتاجً ا وتأثريا ً يف عرصنا...
تم وصفه بأنه "ملحمة سينمائية تجريبية" نستكشف
فيها رحلة  Bowieاإلبداعية واملوسيقية والروحية.
" أحالم اليقظة" ليس فيلمً ا عن السرية الذاتية لهذا
املوسيقي ،ولكنه فيلم فلسفي يشارك" بوي" أفكاره حول
الوقت والشيخوخة والوفاة من خالل لقطات لم يسبق لها
مثيل للمغني الحرباء عىل املرسح وخارجه.
“ال أعرف ما هو” أحالم اليقظة القمرية “يف حد ذاته ”،
يعرتف مورغن عندما ُ
سئل عن عنوان الفيلم  ،يف إشارة إىل
األغنية التي تحمل نفس االسم من ألبوم بوي عام The ، 1972
Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From
“ .Marsلكن حقيقة أنني ال أعرف ً
حقا ما تعنيه هي نوع من
جمال "بوي"  :إنه املجهول ..يقدر مورغن  ،الذي صنع أفالمً ا
عن جني جودال وكورت كوبني ومنتج هوليوود روبرت إيفانز ،
أن أرشيفات بوي تضمنت أكثر من خمسة ماليني أصل ترتاوح
من حفالت موسيقية إىل مذكرات شخصية .استغرق مورغن
من استعراض كل قطعة من الزوال سبع سنوات  ،ولكن ،
يف النهاية  ،قال إنه لم يقرتب أكثر من تحديد من كان ديفيد
ً
متمرسا”.
بوي .يقول“ :ال يمكن تعريفه  ،لكن يمكن أن يكون
“كلما استمعت إىل ديفيد بوي  ،زادت معرفتك بنفسك ”.أدناه ،
يشارك  Morgenالقصص وراء لحظات Moonage Daydream
املفضلة لديه .بوي يغني The Beatles Moonage Daydream
يتضمن مقطعً ا لم يتم إصداره من قبل لبوي وهو يغني
مجموعة متنوعة من أغنيته األوىل يف السبعينيات “The Jean
 ”Genieو“ ”Love Me Doلفرقة البيتلز من الفيلم الوثائقي
 Ziggy Stardust and the Spiders From Marsالذي أخرجه
دي إيه بينيبيكر عام  .1979عندما اكتشف مورغن لقطات
أداء بوي يف لندن هامرسميث أوديون  ،والتي ظهرت فيها جيف
بيك عىل الغيتار  ،عرف عىل الفور أنه وجد “الكأس املقدسة
ملحبي بوي” .كان زيغي ستاردست والعناكب من املريخ أول
فيلم وثائقي شاهده مورغن يف املسارح  ،وكانت القدرة عىل
استعراض مقتطفات بينيباكر تجربة روحية للمخرج“ .إنه
أحد أعظم العروض املصورة يف مسرية ديفيد بوي”  ،كما يقول
مورجن عن الحفل املوسيقي  ،الذي كان آخر مرة قدم فيها بوي كأنا زيغي ستاردست .وبعد ذلك
تم وضعه عىل الرف ولم يمسه أحد ملدة  40عامً ا .يا لها من هدية حتى أتمكن من مشاركتها بهذه
الطريقة “ .يظهر فقط مقتطف من  Bowieوهو يغني فرقة  Fab Fourيف الفيلم  ،ولكن يمكن
للمعجبني سماع املوسيقى املوسيقية بالكامل يف الفيلم الصوتي الرسمي.
تمكن مورغن من رؤية أشياء ال يمكن إال لعشاق بوي أن يحلموا بها...يقول“ :لست بحاجة
إىل صناعة أفالم بعد اآلن ...عندما بدأت  ،اعتقدت أنني كنت أعمل من أجل إنشاء نوع من العمل
الرئييس يومً ا ما ...يمكنني االستمرار يف التعلم والتحسني والوصول إىل هناك .تعلمت من بوي أن
الرباعة مبالغ فيها “.
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الكاريكاتير ولقاؤه
بالواقع السياسي واإلجتماعي

الصور الكاريكاتريية للشاذيل
باخلامسة نموذجا

هادية حسين  -باحثة وأستاذة في الفنون التشكيلية
قبل الشروع في قراءة وتحليل بعض
ّ
للفنان التونسي
األعمال الكاريكاتير يّة
«الشاذلي بالخامسة» في إطار تنزيلها ضمن
سياق سياسي وإجتماعي وجب علينا بادئ
ّ
الطرح اإلشكالي
األمر وحسب ما يستدعيه
الوقوف عند بعض المصطلحات المركز يّة
وقوفا لن نطيل فيه المقام بقدر ما سنمر عليه
ولعل أهمّ ها مفهوم الكاريكاتير
مرور الكرام
ّ
ّ
الفن
الذي وحسب ما ذهب إليه معجم تاريخ
أنّه «رسم ،صورة ،ملصق ،لوحة ،يبرز مناظر
فكاهيّة أو يكدّ ر شخصا ويشوّ ه سماته «1
كما يعرف الكاريكاتير سوسيولوجيا على أنّه
نمط من اإلتصال يقوم على الرسم ،رسم يزخر
ّ
تمس اإلنسان فى عالقته سواء
بمضامين
بالمجال اإلجتماعي أو بالمشهد السياسي
ّ
الفنان إلى
واإلقتصادي ،عالقة يرنو فيها
إصالح الواقع وإجتثاث براثن القهر والسيطرة
ّ
والظلم والفقر والخصاصة إذ هو «من وجهة
نظر إجتماعيّة فنيّة ،فعل إجتماعي يتحدّ ى به
ّ
ّ
ويحفزه للتعبير عن المشاعر
الفنان واقعه
ّ
خاصة تلك التي
واألفكار الصادقة والحقيقة
تتضمّ ن تحدّ يات ثقافيّة ومعاني لتصوّ رات
وتخيّالت من مضامين الحياة اإلجتماعيّة»،2
معتمدا في ذلك على البساطة والوضوح
ّ
السخرية والته ّ
ّ
والنكتة التي وعلى
كم
وعلى
ّ
ّ
إستفحالها تبناها مختلف فناني الكاريكاتير
ّ
«أن أبلغ
بإعتبار وكما ذكر القاضي الجرجاني
الهجاء ما خرج مخرج الهزل والتهافت ،وما
إعترض بين التصريح والتّعريض ،وما قربت
معاينته ،وسهل حفضه وأسرع علوقه بالقلب
ّ
بالنفس».3
ولصوقه
فن الكاريكاتري ليغ ّ
ولقد إنترش ّ
طى سائر األقطار العربيّة
كسالح ملناهضة شتّى أشكال اإلستعباد السيايس وتعرية
مختلف مظاهر البؤس والشقاء والحرمان اإلجتماعي
ليتحوّل بذلك اإلنتاج الفنّي إىل فعل مقاومة لشتّى الظواهر
السلبية التي تخ ّل بحريّة وإستقالليّة اإلنسان سواء عىل
املستوى السيايس أو االجتماعي وبمعنى أدق « يسعى إىل
إحداث التغيري الالزم من أجل الوصول إىل التوافق النّفيس
الذاتي والبيئي لإلنسان فنحن نقاوم الرشّ يف أنفسنا ونقاوم
البيئة التي تتعارض مع إحتياجات اإلنسان ونقاوم اآلخر
ا ّلذي يحاول فرض قوانينه الوضعيّة والجغرافية عرب القهر
واإلحتواء أو ال ّ
طمس».4
ّ
املعبة
ولع ّل الحدث التونيس بغض النّظر عن التّسميات
 - 1الكاريكاتري ّ
فن الحياة  :منشورات دار املناهج للنرش والتّوزيع الطبعة األوىل
ص .26-26
ّ
الفن «دار الرشوق للنرش والتوزيع ،عمان ،2000
 - 2د.خليل معن ،علم إجتماع
ص.15
 - 3إبن رشيق ،العهدة يف محاسن ّ
الشعر وآدابه ونقده ،املطبعة العرصيّة
لل ّ
طباعة والنرش ج  ، 2ص 21
 - 4محمود عبد الله ،من أجل هذا قتلوا ناجي العيل ،دار بيسان ،بريوت،2001 ،
ص88

عنه من ثورة وإنتفاضة وحراك إجتماعي منذ أواخر
 2010قد كان له أثر ّ
جل يف توسيع رقعة اإلفصاح
والبوح وكشف املستور وفضح الفساد السيايس
ّ
لتشق
وتداعياته عىل الواقع االجتماعي،
ريشة الفنّان طريقها بك ّل فصاحة وجرأة
مخرتقة مختلف الحدود والقوانني واألعراف
السياسيّة واإلجتماعية ساردة أكثر
التمظهرات اإلجتماعيّة سوادا وعتمة محوّلة شخصيّاتها
من واقعها ال ّ
طبيعي لرتتسم فوق محمل القماشة وتأخذ
هناك يف التش ّ
كل وفق صيغ جماليّة تستقي إنشائيّتها من
قدرة الفنّان عىل الجمع بني الواقعي والخيايل» فإستقراء
الكاريكاتري يوصل إىل مالحظة نماذج فنيّة ناضجة من
عدّة جوانب إذا إستطاعت جمع الكثري من الثنائيات
العميقة ،الواقعي والخيايل ،اإلفرتايض وامللموس ،املألوف
والغريب» 5بحسب الحدث املراد نقله يف مشهدية تحوّلت
معها الصورة إىل معطى داليل سقطت عنه األقنعة وغابت
عن أشكاله ال ّرموز واإليحاءات ليضحى الجالء والوضوح
ّ
خاصة يف فرتة ما بعد  2010ميزته األساسيّة ،هذه الفرتة
التي تالىش فيها الخوف من السلطة الحاكمة وإسرتجع
فيها الفنان حريّته مطلقا العنان لريشته أن ترسم بكل
ذاتية وإستقاللية تقودها نزعة من اإلستهزاء واإلستخفاف
ّ
باملؤسسات السياسيّة والتّقليل من شأنها وشأن األفراد
والشخصيّات اإلجتماعيّة الذين ينتمون إليها ولع ّل
ّ
للصورة الكاريكاترييّة
مختلف تلك الخصائص التمييزية
تضعنا يف تجلياتها تقريبا أمام األعمال الفنية للفنّان
التونيس «الشاذيل بالخامسة « أين نالمس صداها هناك
يف منجزاته التي يعكس مضمونها خلفيّات ومرجعيّات
سياسيّة وإجتماعيّة حيث واكبت تجربته الفنيّة العديد
من التحوّالت واألحداث السياسيّة التي شهدتها تونس
خاصة فيما بعد ثورة  14جانفي لنحط الرحال عند
بعض الصور الكاريكاتريية للفنان كنماذج سنعالج فيها
إشكالياتنا التي تقر بوجوب العالقة التالزمية التي تربط
الصورة الكاريكاتريية بالضواهر والتحوّالت اإلجتماعية
والسياسية ،فكيف يتمضهر الفعل الكاريكاتريي عند
بالخامسة؟هل يمكن اإلقرار بوجود تلك العالقة التي
تربط ماهو فنّي بماهو سيايس وإجتماعي؟ وإن كان
كذلك فكيف تتحدّد هذه العالقة سواء عىل مستوى الشكل
أو عىل مستوى املضمون؟ .
واكبت تجربة بالخامسة تحوّالت وأحداث سياسيّة
شهدتها تونس فيما بعد ثورة  14جانفي ،أحداث تش ّ
كلت
للقارئ وكأنّها حكاية مصوّرة ،حكاية صاغها بأسلوب
تمازج فيه الخيال مع الواقع لتنتج لنا صورا كاريكاترييّة
ربط فيها «مفهوم الواقع إلجتماعي بالواقع السيايس،
حاول فيها الفنّان بالخامسة « نقل الواقع بصورة ساخرة
صورة كانت يف ظاهرها أقرب إىل رسوم األطفال ،تصدّر
فيها الكائن البرشي مركز التصوير وكقراءة أوليّة لهذا
العمل نرى تكتّل برشي عىل اليىسار يف مقابل صورة
اإلنسان الغريق الذي يكاد يختفي يف املاء ،إنسان يوحي
مظهره بإنتمائه إىل مرحلة عمريّة معينة هي مرحلة
الشباب ،يلفه املاء إىل ح ّد العنق ولم يبق خارج املاء إال ّ يداه
ورأسه شامخا إىل أعىل.
ّ
النص الروائي ،منشورات توب ،ص2001 ،4
 - 5أحمد قرشوخ ،تأويل

«شاذيل بلخامسة» عمل بدون عنوان  - 2013ألوان مائية
هناك تموّجات توحي بفعل التخبّط والرضب عىل سطح
املاء ،صورة تعكس شابا يف حالة غرق تبدو عىل وجهه
عالمات الفزع والخوف يحمل يف يده اليمنى علم البالد
ّ
وكأن قوّة خفيّة
التونسيّة ،علم ظ ّل يرفرف يف صورة بالغيّة
أبعدت عنه فعل الجاذبيّة وجعلته مرتفعا إىل أعىل ،علم يف
حقيقة األمر ما هو إال رمز وترميز مبارش للبالد كك ّل.
يف حني نشاهد عىل يسار الصورة تكتّل برشي ملجموعة
ّ
مرتاصة عىل اليابسة قرب البحر تد ّل مالمحهم
برشيّة
عىل إنتماءات مختلفة ،إنتماءات تعمّ د الفنان كشفها من
خالل الوجوه ،إذ تجد منهم امللتحى ومنهم دون ذلك ،كما
توحي بعض األلوان األخرى كاألخرض واألزرق والبنفسجي
ببعض اإلنتماءات السياسيّة ،إنتماءات تكدّس ممثليها فوق
بعضهم البعض ،تقدّمهم الصورة يف شكل تكتّل ال يوحي
إال بحالة الرصاع البادي عىل وجوههم وعىل أفعالهم ،ك ّل
األيادي شدّت إىل طوق النجاة الذي يتجاذبونه بأيديهم
وكلهم يصعدون ويرصخون بصوت واحد ،صوت كان يردّد
يف عبارة مرتجمة «أنا من ينق ّ
ذ moi qui la sauve » c’est
« ال أنا من ينقذها «  » non c’est moi qui la sauveواآلخر
يهتف ال وال أحد غريي « ,صورة تدفعنا كق ّراء إىل طرح
العديد من األسئلة من الغريق؟ ومن املنقذ؟ ملاذا ملاذا هذا
التكالب عىل اإلنقاذ؟ وممّ ا صنع طوق النجاة؟ وملاذا إختار
له بالخامسة اللون الرامز إىل األخرض؟ ومن ذلك الشاب الذي
يرفع يديه إىل السماء أهو اإلنسان التونيس أم تونس ذاتها؟
ما غايات الشاذيل بالخامسة من هذا الرسم ومن تنزيله يف
تاريخ 2011؟
أسئلة من شأنها أن تجيب عىل ما تخفيه الصورة
ّ
يتخفى
الكاريكاترييّة يف باطنها ويف مفهومها الضمني الذي
وراء صور بسيطة يف الرتكيب بيد أنّها عميقة يف املعنى
ّ
تمس يف جوهرها إال ّ واقعا واحدا أال وهو
صور ال يمكن أن
الواقع السيايس ،لقاء إلتقى فيه التشكيل بالسياسة ليفرز
إنصهارهما صورا يف مضمونها بشعة غري ّ
أن ظاهرها
مضحكا ولكن أال تكون من املضحكات املبكيات؟ صورة
إعتمدت يف اآلن نفسه عىل الغموض والتبسيط ،غموض
املضمون وبساطة األسلوب ،إخفاء املعنى وإظهاره ،صورة
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ساخرة ،صورة فنيّة من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة إمّ ا
ملحاولة التغيري أو محاولة الصنع الجديدة للواقع وفق
صياغة تشكيليّة بسيطة « وهذا الفن البسيط القويّ التأثري
يتمتّع بروح ساخرة إستقتها منه العديد من الفنون األخرى
لتظهر عيوب املجتمع الشائعة يف صورة ساخرة ممتعة
تدعونا إىل التغيري»6
واألسلوب نفسه إعتمده بالخامسة يف سائر األعمال
الألخرى تقريبا ففي هذا العمل الذي ينقسم يف بنيته
الرتكيبيّة إىل ثالث أقسام ،أقىص اليمني تغطيها ظالل
سوداء مظلمة ّ
وشحت باللون األسود القاتم تعكس وجوها
مشوّهة غاضبة منها من ينظر إىل اليمني ومنها ما هو
متجه بنظره نحو اليسار يف حني نرى ّ
أن القسم األوسط
هو عبارة عن حشود برشيّة من مختلف األشكال والصور يف
حالة من الفوىض والفزع تركض الهثة ،منها املنتعل ومنها
ّ
تخل عن نعليه ومنها من يركض بنعل واحد ،ومنها
من
ملتح ومنهم دون ذلك ،منهم األنيق ومنهم األقل أناقة قد
تخلوا عن وقارهم وكربيائهم وأخالقهم ،متّجهون يف فزع
ورصاخ ولهفة وشجار وغضب وتداخل وتضارب نحو
ذلك اليشء الذي تموضع يف الجزء األيمن من الرتكيبة ،إنّه
الكريس الذي ظهر مرعوبا يف الصورة يركض هو أيضا من
شدّة الخوف وعيناه إىل الوراء فزعة حائرة ،حامال أعاله علم
تونس األبيض واألحمر.

«شاذيل بلخامسة» عمل بدون عنوان  - 2014ألوان مائية
صورة أرجعنا فيها الفنان إىل الوراء «قام بتحويل
األشكال الواقعيّة من خالل رؤيتها الجديدة إىل ذكرى برصية
وفكرية وصور وثائقية صيغت بعد إنتهاء الحدث» 7يف
عودة ّ
لخص فيها الفنان واقعا سياسيا ،واقعا أصبح فيه
اإلنسان عبدا ليشء صنعه ،فهذا املقعد مقعد يف حقيقته،
ظهر مرعوبا ،مذعورا ،عيونه إىل الخلف تنظرمن شدة فزعه
وهلعه ،ليسوق لنا مشهدا حارضا تعيشه تونس وتعيشه
جل البلدان املغاربية عموما ،حارضا عايشت مضمونه
جل األعمال تقريبا مع إختالف بسيط عىل مستوى الشكل
والرتكيب ففي هذا العمل الذي أنشأ الفنان عنارصه عىل
خلفية بيضاء ورمادية جاعال أداة قلع املسامري un arrache
 ))clouعنرصا من العنارص املركزية املكونة له صيغت
بحجم كبري مفتوحة عىل مرصاعيها يف وضعية تأهب للقلع،
مفصل أجزائها الذي يشدّها وضع فيه علم تونس بصورته
املعهودة ولونه األبيض واألحمر ،يف آخر ذراعي هذه األداة
نجد اللون األحمر املنشد للخطر ،أداة كتب عىل جزء منها
وباللغة الفرنسية « باردو « إسم دال عىل املكان له رمزيته يف
السياسة التونسية ( توقيع معاهدة الحماية ،مجلس النواب،
متحف باردو ،املجلس التأسييس ،إعتصام الرحيل )....خلف
هذه ااألداة وبنفس الحجم تقريبا قطعة لوح صيغت بلون
بني ،ثبّت عليها الفنان أربعة مسامري أصابها الصدأ ولونها
لم يعد حديديا بل يدل عىل قدمها « املسامري املتصدية «
كما يقال باللهجة العامية يف تونس ،صورة بالغية تعكس
الفئة الهرمة التي الزالت وإىل اليوم تسابق اآلخرين عىل
الفوز بمقاعد كان يحسن أن تكون لغريهم ،ثبت عىل رأس
كل واحد منها رأس برشى يستطيع كل متابع للحدث
السيايس أن يعي ماهيتها ،رؤوس سياسية خالصة يرجعنا
 - 6الكاريكاتري فن النقد الالذع  ،تقرير خاص من اورنيت ،بريسن  ،ورد يف
جريدة الثورة العراقية  11 ،نوفمرب .1987
 - 7د.محمد إسحاق قطب ،صيغ إبداعية من تحت القرن  20؛ مجلة الرتبية
الفنية للفنون ،جامعة حلوان؛ املجلد  12أغسطس  2004ص .159

الشارع الثقافي
معها بالخامسة كاملعتاد إىل واقع معني ،إعتصام الرحيل
ومحاوالت املعارضة التونسية يف التخلص من حكم الرتويكا
ليرسد لنا الفنان حدثا سياسيا واقعيا قائما عىل التجاذب
بني كتلتني يصل مداه بني متشبث بالسلطة «مغروس فيها
كاملسمار» وبني من يسعى إىل قلعه واجتثاثه.
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و يف عمل آخر لبلخامسة نالحظ ّ
أن هناك تركيز عىل املكان
واإلنسان ،مكان كشفت عن ماهيته لوحة مكتوب عليها
بالفرنسية باللونني األبيض واألحمر «حالّق الثورة « كتبت
العبارة عىل واجهة الدكان ،دكان حالقة الذي هو يف حقيقة
األمر ملتقى ملختلف الفئات اإلجتماعية  ،فيه تجتمع شبكة
األخبار وتتقاطع ليتحوّل إىل محراك مهم ملا يقع يف الشارع من
إشاعات ،أخبار إنتفاضات...
يف الداخل هناك الحالق والزبون ،زبون ملتح ،كثيف الشعر،
صفات عدّها البعض من إنجازات «الثورة التونسية»،وجّ ه له
ّ
لقصات الشعر املمكنة يف لوحة جامعة لستة
الحالّق صور
أنواع مختلفة ،لوحة تنارص التعليق املصاحب أين يقول « إذا
كيف تريد أن تكون قصة شعرك؟ نقابية ،سلفية ،يسارية.

«شاذيل بلخامسة» عمل بدون عنوان  - 2013ألوان مائية
تجاذب حاول فيه الفنان تقديم صور واقعية حكائية
لتكون العملية اإلنشائية وبإختصار تشخيص حكائي
بالصور ملضامني واقعية تقاس من خالل القدرة عىل الوفاء
لألصل واألمانة يف نقله ولهذا نرى أن بالخامسة إستخدم أو
فرض علينا تقنيات الوصف بالدرجة األوىل املرتبطة أساسا
بالرسد ،رسد ألحداث ساقها الواحدة تلوى األخرى ليضعنا
ّ
نتصفح مدونته الكاريكاتريية أمام صورة
هذه املرة ونحن
مؤ ّرخة بتاريخ  ،2013صورة ترافقت مع حدث إهت ّز له
الشارع التونيس حدث تمحور يف قضية حرق زوايا األولياء
الصالحني واإلعتداء عىل املقامات ،تمركزعىل يمني الصورة
رجل ملتح يضع قناعا وقبعة «طاقية» يحمل يف اليد اليمنى
شعلة نار ملتهبة بقوة ،إلتهابا عكسه لونها ونثار الدخان
الذي تنفثه ليظهر رماديا يف أعىل الصورة ،ويف اليد اليرسى
يحمل أداة تدمري وهي املطرقة ،أدواة تستهدف مبارشة
رجل آخر تموقع عىل يسار الصورة ،رجل يظهر أنّه يحمل
ّ
مجسما إلحدى الزوايا ،تعلوها األعالم الحمراء والخرضاء
وقبة تنتهي يف أعالها بالهالل ،رجل يظهر حامال عىل ظهره
مقام أحد األولياء الصالحني بتونس خاصة ونحن نعرف ّ
أن
تونس تعج بزوايا األولياء  ،يهرب بها من الرجل الذي يريد
تدمريها حرقا وتهشيما ،رجل كان يردّد « ال وجود لشيخ إال ّ
شيخنا « .

«شاذيل بلخامسة» عمل بدون عنوان  - 2013ألوان مائية
رجل عاد بنا إىل الوراء ليضعنا أمام ظاهرة كانت والزالت
طاغية يف البالد من شمالها إىل جنوبها ليس يف تونس فقط
بل يف سائر بلدان املغرب العربي تقريبا أين تقوم مجموعة من
املتطرفني بحرق عديد الزوايا متعللني يف ذلك عىل التحريم يف
الدين غاضني النظر عن أهمية هذه الزوايا بكونها مخزون
تراثي فكري وعقائدي كيف ال ووجودها يعود لحقبات تاريخية
ومعتقدات دينية بغض النظرعن حاللها وحرامها،معتقدات
المسناها خالفا للشكل الذي تحمله شخصية الصورة ومن
خالل حضور اللون األخرض ،لون يعود بنا ويذكرنا باملوروث
الثقايف والعقائدي لتضحى هذه اإلستعماالت ماهي إال رموز
عمد بالخامسة إستعمالها إقتناعا منه بقربها للمتلقي .

«شاذيل بلخامسة» عمل بدون عنوان  - 2012ألوان مائية
فخرجت عىل مالمح الزبون عالمات الذهول والحرية
واإلستغراب واملفاجأة،مشريا يف ذلك الفنان إىل ظاهرة
إجتماعية وسياسية ،فالحراك التونيس ّ
غي كثريا من مالمح
التونسيني بداية بالزي سواء الرجايل أوالنسائي وصوال إىل
تقنيات قص الشعرلنرى السياسة يف ملعقة التونيس ،يف ربطة
عنقه ،يف قميصه ،فيما يكتب وما يقرأ وما يشاهد وما يقال.
لنجد أنفسنا أمام صورة كاريكاتريية ساخرة مفادها أنّ
األطياف التي طغت عىل مجتمعنا وبحيث ّ
أن التونيس لم يكن
ّ
فإن الظاهر أو باألحرى
يعرف هذه املظاهر وهذه التسميات
املظهرصارهو املنطلق لتحديد كنه الفرد إن صحت العبارة أو
بمعنى أخرتحديد إنتمائه أو مأتاه.
ّ
قصة الشعرأوالقميص أو حتّى النظرة والقول
فكانت
ماهي إال ّ رموز أو باألحرى إشارات دالة داللة «من الواضح
أنّها تقودنا إىل القول أن ّوظيفة الفن ال تقترص عىل التوصيل
املبارش وتحديد املقوالت سلفا بل تتعدّى ذلك إىل ترميز العالم
الذي يمثله ،ويكون العمل الفني سلطة تصويرية يمارس
تأثريه علينا ويدفعنا إىل تبني نظم ترميزية معينة تكون بمنزلة
أسس ثقافية للتفكري». 8
ّ
 Üمن هنا يمكن أن نخلص إىل القول بأن الكاريكاتريعند
بالخامسة ما هو إال صدى واضح وجىل ملا يجري يف الواقع
ّ
خاصة والعربي عموما ،كما ش ّكلت أعماله
التونيس بصفة
فضاءا تلوّنت ساحته بمعاني تعبرييّة روت مواقف وحكايات
وأحداث يوميّة بإضطرابها ومساوؤها بسيآتها وسلبياتها
بقلقها ومخاوفها بظلمها وقساوتها وفق ملسة نقديّة ع ّرت
فيها « الخطوط البسيطة بطريقة هزليّة األوضاع املرتديّة
واملمارسات الخاطئة عىل الصعيدين السيايس واإلجتماعي»9
مدافعا عن القيم اإلنسانيّة ناقدا تالشيها حاثّا الذات اإلنسانيّة
إىل عدم اإلستهانة والرضوخ معريا مواقع ال ّ
ظلم ،مح ّرضا
عىل الفهم واإلدراك ،موجّ ها «أحاسيس اإلنسان نحو اآلالم
وإكتشاف مواضعها ،فالفنّان الساخر يمتلك ظرافة تقدر عىل
إضحاك الباكي الحزين املصاب باآلالم تأكيدا عىل ما يعانيه من
تلك اآلالم « ،10خالقا يف ذلك عالقة تبادليّة تفاعلت فيها أفكاره
وقراءاته الذاتيّة مع الظواهر اإلجتماعيّة والنّزاعات السياسيّة
ليفرز إنصهارها رسومات كاريكاترييّة مشحونة بنصوص
ّ
بغض النظر عن
توعويّة تدافع عن قيمة الفرد كذات إنسانيّة
ما تزخر به من مضامني وطنيّة.
 - 8بالسم محمد  ،زهري صاحب  ،نجم عبد حيدر دراسات يف بنية الفن دارمكتبة
الرائد العلمية  2004ص.299
 - 9الكاريكاتري فن الحياة ,منشورات دار املناهج للنرش والتوزيع ،الطبعة
األوىل ص 35
 - 10الجاحظ« ،البخالء» ص 6 ،5
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قصة والدة جدارية الصداقة الكونية ،سالم وتسامح بجربة ميدون :

النسخة األصلية :ثالث نساء رائدات ،صامدات
أمام تالعب التسييس اجلمعيايت

عبد الحق الفرجاني
انها قصة صداقة جمعت بني ثالث نساء،
جمعهن حب الفن والعطاء بال حدود .كانت
الفكرة يف ذهن الفنانة الفسيفسائية ،لكن
عندما التقت باالستاذة وعرفتها بسيدة ميدون،
أقسمت ان تحول املرشوع اىل جربة ميدون ،بعد
أن عرفتها عىل الجانب التاريخي العميق ملنطقة
جربة ميدون.
قدمت الفسيفسائية مرشوعها باسم القمة
الفرنكوفونية ممىض من طرفها بوصفها
صاحبة الفكرة واملرشوع واألستاذة من جهة
كونها منسقة فنية .
اختارت الفنانة الفسيفسائية التصور
والتصميم ،واتفق الجميع عىل مجسم يقع يف
مفرتق ميدون أمام املرسح واملعتمدية .وكانت
السيدة بنت ميدون مرافقة لخطوات املرشوع
حيثما كانت ..تمت موافقة بلدية ميدون عىل
املرشوع ،بعد لقاء جمع بينهن مع رئيسة لجنة
الثقافة بالبلدية وتم االتفاق عىل الخطوات
القادمة.
تم تحديد التكاليف ،النهائية ،وكانت يف
حدود  30مليون تونيس .غاب الدعم من عدة
جهات  ،وتعقدت املسألة .يف األثناء تم احياء
جمعية مهرجان الجزر املتوسطية الجل
الغرض ،وتشكلت الهيئة يف ظرف قيايس
لترسيع االمور وتسهيل الحصول عىل الدعم.
وتم ادراج السيدة األستاذة وإسنادها مهمة
التوأمة الخارجية .تأكيدا لحاجتهم لها رغم
تواجدها املتواصل يف تونس .ثم تغري املرشوع
من مجسم كبري وسط مفرتق املعتمدية ،اىل
جدارية عىل جدران مرسح ميدون ،وتقلصت
التكاليف ،وساهمت بلدية من أملانيا متوأمة
مع بلدية ميدون بمبلغ يغطي كل التكاليف  ،اىل
جانب تربع عدة ناشطني ومواطنني .ورغم ذلك
ظلت األمور مشتتة قبل موعد التظاهرة بيوم
أو يومني .واضطرت الفسيفسائية اىل السفر
اىل جربة قبل موعد التظاهرة للتثبت من كل
يشء ،وعاينت صحبة سيدة ميدون واألستاذة
ظروف الورشات واالقامة واالعاشة.
كان العطل عاطال أوال لعدم تمكنها من
متابعة االجتماعات عن بعد .ولم يسخر لها
ذاك اال مرة أو اثنني .تم خلق مجموعة تواصل
عىل شبكة التواصل االجتماعي للحوار بشأن
مستجدات املرشوع .وقبل سفر بنت ميدون
وضعت الهيكلة األساسية للمرشوع ،وحددت
اللجان ومن فيها .لجنة تنفيذية ،لجنة
بيداغوجية ،ولجنة االعالم.
كانت االمور عىل ما يرام .بعدها صارت
الفسيفسائية
الرؤية ضبابية ،نسقت
واستدعت الفنانني من كل أنحاء العالم
للمشاركة يف املرشوع .ولبّى الفنانون الدعوة،
وتحمّ لوا خالص تذاكرهم والعمل تطوّعا ألجل
املرشوع ،وما تبقى عىل البلدية والجمعية التي
ستنظم التظاهرة سوى تسديد معاليم اإلقامة
واالعاشة ورشاء مستلزمات الجدارية ،من
خالل الدعم واملساعدات املالية والتربعات التي
حصلت.
لكن بدأ الرتاجع يف املرشوع .لم يتم ارسال

الدعوات الرسمية..يف وقتها ،وهو ما جعل
الفسيفسائية تتحمل تبعات ذلك ،فهي تتعامل
مع فنانني أجانب عليهم الحصول عل اثباتات
السفر للحصول عىل رخص عمل.
لم يكن التواصل سهال ،وتحتم عليها السفر
اكثر من مرة لجربة لتوضيح األمور العالقة.
خاصة عندما اقرتب موعد التظاهرة ولم تكن
املعدات جاهزة .وكانت صحبة األستاذة يف كل
خطوة ،ويتشاوران مع بنت ميدون حول كل
صغرية وكبرية.
بعد تأسيس الجمعية ،انسحب الجميع،
وصارت الحوارات مع أعضاء الجمعية  .لم يكن
اغلبهم متحمسا للمرشوع ،بل كان الخوف
هاجسهم من ثقل املهام التي عليهم ،ومع
ذلك لم يكن لهم آذان صاغية ألصحاب الفكرة،
تع ّ
طلت الحوارات ،تشنجت العالقات.
استقال رئيس الجمعية األول ،ومعه أمني
املال .إنها أصعب اللحظات قبل نصف شهر من
بداية التظاهرة.ورئيسة اللجنة الثقافية التي
تمثل البلدية سافرت لفرنسا .وظل الشغور
مهيمنا ولم ترض ان يتم تجديد الهيئة يف
غيابها.
كانت تخطط ملسك الرئاسة يف ظل انسحاب
الرئيس األول الذي عرف بدماثة أخالقه ولم
يرض لنفسه مزيدا من التشنج .
ح ّل الرابع عرش من سبتمرب ،حاورت رئيسة
اللجنة الثقافية بعض أعضاء الجمعية ونزلت
محرضا باملوافقة االضطرارية عىل الهيئة
الجديدة .التي تكون فيها هي رئيسة واجتمعت
دون اعالم االستاذة التي تكون عضوا معها،
ولم تهاتفها أو تبلغها بيشء .وبعد ليلة من
تسميتها ،انسحبت من مجموعة الحوار عىل
شبكة التواصل ،وأحدثت مجموعة جديدة
أضافت اليها من أرادت..وتركت النذر القليل
يرتقب الفراغ.
رفضت الرئيسة الجديدة انضمام األستاذة
لورشات املوزاييك .ورفضت تواجدها بصفتها
مسؤولة فنية وناقدة فنية .وهددت السيدة

الفسيفسائية صاحبة املرشوع بانضمامها
للورشات..حتى يف حالة حصول شغور ،وأرجو
أن ال تتصل حتى بالفنانني وال تحاورهم.تم
تسييس الحدث بني عشية وضحاها.واعتلت
املناصب االعالمية عمدا للتحدث كما أرادت.
فتذكر األسماء التي تريد ونسبت املرشوع
للجمعية بعد تغيري االسم فقط بناء عىل دعم
أملاني من بلدية يف املانيا .رغم ذلك ظل النفس
متصاعدا رغم االحباطات التي وضعوها.
كانت األستاذة تسعى من جهة ،تتصل بمقر
اإلقامة واالعاشة وتسهر عىل متابعة الورشات
والفنانني إعالميا وثقافيا وكانت بنت ميدون
بعطائها ساهرة عىل عدة فقرات ،دافعت عىل
رضورة وضع برنامج ثقايف للفنانني ،تابعت
كل الحاالت الخاصة بالورشات ،زودتهم بالحب
والرعاية والتشجيع .أعطت من مالها ووقتها
وحبها وعلمها.و لكن تم استغالل سيارات
الفنانني الذين استاؤوا من هذا الترصف.
استعاروا حافلة ( )UTAIMثالثة أيام توقفت
يوم الخميس وأمرت الفسيفسائية إعفاء نصف
الفنانني من العمل واستغلت كالعادة سيارة
الفنانني للنصف الثاني.
اشتغل الفنانون بال كلل أو ملل ،رغم وجود
نقائص عديدة ،حتى أنهم لم يفكروا يف تنظيم
رحلة سياحية لهم يف الجزيرة.
سايرت صاحبة املرشوع تغري املزاجات
وكابد الفنانون ماراطونا شاقا خالل ورشات
الفسيفساء .اشتغلوا لوقت متاخر  ،ومنهم من
فتح الورشة مع أذان الفجر .عايشوا لحظات
صعبة بحب ومرح وووجع .رغم الحاالت
االجتماعية للعديد منهم.
أرادت هاته النساء اقتحام الفضاء الصعب،
تذكري الجميع أن املوزاييك ابتدات يف جربة
من آثار ميننكس ،مرت باثار بورقو واليوم
يف ميدون .إنها ذكرى البدايات ملن ال يعرف أن
ميدون مزدهرة بالتاريخ والحضارة والفن.
خالل اليوم الختامي ،تم يف الصباح تركيب
الجدارية ،ويف املساء تزين الجميع وتصدروا

أمام شاشات وميكوفونات االعالم ،لطمس
الحقيقة ،وتم الركوب عىل الحدث وتسييسه،
حرض وايل الجهة ورئيس البلدية ،وكان
الفنانون منهكني يف رمقهم األخري ،جراء تكثف
ساعات العمل وغياب التأطري الثقايف والتحفيز
املعنوي .لسائل أن يسأل:
ما كل هذا الجهل بالتسيري الثقايف؟ ما كل
هذا التطاول عىل الفن؟ اىل متى نصمت عن
ممارسات هذه الجمعية وغريها؟ اال يجب
االبالغ عن مثل هذه املمارسات التي تيسء
لسمعة بالدنا يف الخارج؟ ملاذا يتم طمس جهود
املثابرين ،وتكريم من هب ودب باستثناء املرأة
التي رصفت من وقتها ومالها وفكرها منذ أول
جانفي ،واصطحبت معها صاحبة املرشوع،
لتقدمه لرئيس بلدية ميدون؟ لم ال تستظهر
رئيسة الجمعية الجديدة بالوثائق القانونية
التي تربهن أن كل األعضاء وافقوا عىل منع
فنانة تشكيلية وفسيفسائية من املشاركة يف
ورشات اعداد الجدارية؟
ما دخل الجمعية يف ذلك؟ أال يبدو أن ذلك
من مهام املرشفة عىل املرشوع وهي التي
استدعت الفنانني الذين تعرفهم واشتغلوا
معها يف مشاريع مماثلة؟ اي نية مبيتة ،وأية
سياسة هذه التي تتدخل لنرش النكران أمام
حدث يتحدث وينرش فكرة التسامح والسالم
بني الشعوب؟ لم يتم التواصل مع الفنانني يف
غياب املرشفة للتأثري عليهم والتحكم يف قدومه
أو عدمه يف مناسبات أخرى بالجزيرة؟
ال بد من الحفر والنبش يف مثل هذه املمارسات
التي وصلت اىل حد التأثري والتسلط عىل وسائل
االعالم التي زارت الجدارية أثناء تدشينها،
واحتكرواا املجال اعالميا ملنع اي صوت للحق؟
ال بد من محاسبة الجمعية كذلك عىل التعدي
عىل حقوق صاحبة املرشوع ،فأنكروا اسمها يف
عدة منابر اعالمية أو منشورات ورقية ،النهم
يريدون نسية املرشوع لهم بعد أن تعمدوا تغيري
العنوان ،رغم أن التصميم والفكرة ،وكل املسار
البحثي والتقني واللوجستي كان بارشاف
وقيادة الفنانة صاحبة املرشوع؟
لم تكن هاته النساء تكشف ما قلته،
وحاولن التسرت عىل عدة تجاوزات ،وكان املهن
كبريا يف تراجع الجمعية واملنظمني عن هذه
املمارسات ،لكنهم تمادوا يف استفزاز الجميع
ويف تجاهل االدوار ،وتم طمس من أثثوا البدايات
واحتلت صورهم لحظات االختتام.
يف الختام ندعو السلطات املهتمة بمراقبة
الجمعيات ،التصدي ملثل هذه املمارسات التي
تعطي فكرة سيئة عن شعبنا وعن ثقتفتنا
أمام ضيوف أجانب جاؤوا من كل أنحاء العالم.
كما ندعو الجهات املعنية كذلك اىل مراجعة
املمارسات التي ال تحرتم الفنان ،وتستغله وهو
املتطوع ،دون تقديم خدمات الئقة به .مع العلم
أن هذه الجدارية قدمها الفنانون تطوعا ،هدية
للجهة ،دون طلب مستحقاتهم املالية ،وقد
تكفلوا تذاكرهم ومصاريف تنقلهم من بلدانهم
البعيدة.
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(عن رونيه ماغريت)

ترجمة  :عبد الوهاب البراهمـي (متفقد فلسفة)
مقدمة المترجم :
النص التايل مقتطف من كتاب مليشيل
فوكو بعنوان» هذا ليس غليونا» وهي ذات
العبارة التي كتبها « الرسام البلجيكي
املعارص رونيه ماغريت ( :)1898-1967
يف لوحته املشهورة « خداع الصور» (
 .)1929كان ماغريت ّ
رساما « رسياليا»
وكان  -تحت تأثري صديقه الشاعر بول
نوقيه ،ميّاال إىل مخالطة « الفالسفة
واملفكرين» واالطالع عىل أعمالهم .
لروني ماغريت أصدقاءه من املفكرين
والفالسفة أمثال ألفونس دي ويالنس
 ,Alphonse de Waelhensاملختص يف
هيدجر والفيسلوف البلجيكي شاييم
برييلمان ث ّم ميشيل فوكو الذي قرأ له
كتاب « الكلمات واألشياء» سنة  1966وقد
أفضت عالقتهما ونقاشهما حول قضايا
فلسفية إىل تأليف فوكو لكتابه الذي
اختار له عنوانا »:هذا ليس غليونا» سنة
 1973كما اختار « ماغريت « تأثرا بفوكو
 ،عنوانا ألكثر من لوحة  ،هو « الكلمات
والصور» ؛ عنوانا يشري به إىل كتاب «
الكلمات واألشياء « لفوكو (  .)1966لقد
كان إذن لقرب ماغريت من الفالسفة
ومعارشتهم أثره يف أعماله الفنية التي
تحمل رسائل « فلسفية معرب عنها جماليا
مرئيا يف صور «  ،رسائل تدعو إىل التفكري
 « ،التفكري بالصور» ،سعيا منه ،كما يرى
بعض النقاد ،إىل «جعل فن الرسم مساويا
ّ
يفس «
للشعر والفلسفة» .ولع ّل هذا ما
إعجاب» فوكو بأعماله وتخصيصه كتابه
«هذا ليس غليونا» لتأويل فنّه وقراءته
فلسفيا ضمن مقاربة « الستيتيقا « ّ
فن
الرسم  ،حيث طرح فيه مسألة « التشابه»
التي تحيل إليها مشكلة عالقة « الصورة
باليشء» وبالتايل مشكل عالقة التطابق
بني الفكر واليشء  ،ومن هنا مشكل
الحقيقة ومعيارها  ،وهو ما نلمس شيئا
منه يف هذا النص املقتطف من كتاب « هذا
ليس غليونا» لفوكو.

لوحة «خداع الصور» لروني ماغريت1929.
ّ
لنص الكتاب أال ّ يكون إال ّ تعليقا
قد يحدث
عىل الصورة واملسار املتعاقب ،بالكلمات،
وعىل أشكاله املتزامنة ،وقد يحدث ل ّلوحة
أيضا أن يهيمن عليها ّ
ُنجز تشكيليّا،
نص ،ي ِ
ك ّل املعاني.
ولكن مهما يكن من معنى التبعية
أو الطريقة التي بها تمتدّ ،وتتضاعف
فإن امله ّم هو ّ
ّ
أن العالمة اللفظية
وتنقلب،
والتمثّل املرئي ال يُقدّمان دفعة واحدة.
يُرتِّبهما نظام يذهب من الشكل إىل
الخطاب أومن الخطاب إىل الشكل .هذا هو
املبدأ الذي قوّض بول كيل Klee .Pهيمنته،

النص:

أن ّ
“أعتقد ّ
فن الرسم الغربي منذ القرن
 15م إىل القرن  20هيمن عليه مبدءان.
يؤ ّ
كد املبدأ األوّل عىل الفصل بني التّمثل
التشكييل ( الذي يعني التشابه) واملرجعية
األلسنية ( التي تقصيه) .فنجعل الرؤية
بالتشابه ،ونتك ّلم من خالل االختالف.
بحيث يعرس عىل النظامني االلتقاء
والذوبان .البد ّ أن يوجد بشكل من األشكال
تبعية  :فإمّ ا أن يُن ّ
ّ
النص بالصورة (
ظم
مثلما هو الشأن يف هذه اللوحات حيث
يُمَ ثُل كتاب وكتابة وحرف واسم شخص)؛
أو أن تن ّ
ّ
بالنص ( كما هو الحال
ظم الصورة
يف الكتب حيث الرسم يُتمّ م ما تضطلع
به الكلمات من التمثّل ،كما لو أنّه يتبّع
فحسب مسلكا أكثر اختصارا ) .صحيح أن
هذه التبعية ال تظ ّل قا ّرة إال ّ نادرا جدّا ،إذ

Le Séducteur de Magritte

بتثمني تجاور األشكال وتركيب العالمات،
يف فضاء محتمل ،ارتدادي وعائم (يف ذات
الوقت ورقة وقماش ،جوف وحجم ،تربيع
الكراس ،مسح األرض ،تاريخ وخريطة).
مراكب ومنازل ،سحنة برشية ،هي يف اآلن
نفسه أشكال قابلة للتع ّرف عليها وعنارص
كتابة .أشجار الغابات تتاىل عىل مد ّرجات
موسيقيّة .ويلتقي النظر ،كما لو أنّه تائه
وسط األشياء ،بكلمات تد ّله عىل الطريق
التي عليه إتباعها ،وتُ َ
سمِّ ي له املنظر الذي
هو بصدد اجتيازه .ونرى ،يف نقطة تجاور
هذه األشكال وهذه العالماتّ ،
السهم الذي

غالبا ما يعود ( ّ
السهم ،عالمة تحمل معها
تشابه األصل كما لو كانت حاكية صوتية
خطيّة  onomatopée graphiqueوشكال
يصوغ نظاما) .يشري ّ
السهم إىل االتجاه
الذي يتحرك نحو املركب ،فيُ ْ
ظهر ّ
أن األمر
يتع ّلق بشمس بصدد الغروب ،ويرسم
االتجاه الذي عىل النظر إتباعه أو باألحرى
الخ ّ
ط الذي وفقه خياليّا ،يجب تحريك
ّ
ّ
الشكل الذي وُضع هنا بطريقة مؤقتة
واعتباطية قليال .وال يتع ّلق األمر البتّة بهذه
الكاليغرامات ( calligrammesنصوص
َ
تبعية العالمة للشكل
شعرية) التي تتبادل
(كمية من الحروف والكلمات تأخذ شكل
ما تتك ّلم عنه) ث ّم تبعية الشكل للعالمة
(الشكل يُرشّ ح إىل عنارص أبجدية) :
ّ
امللصقات أو
وال يتع ّلق األمر بامل ّرة بهذه
سخ التي تلتقط الشكل املق ّ
الن ُّ َ
طع للحروف
من عنارص األشياء ،بل فعال بالتشابك
يف نسيج نظام التمثّل بالتشابه واملرجع
بالعالمات .وهو ما يفرتض أنّهما يتلقيان
يف فضاء آخر غري فضاء اللوحة.
يضع املبدأ الثاني الذي هيمن عىل الرسم،
التكافؤ بني فعل التشابه وإقرار رابط
تمثّيل .فيكفي أن يتشابه شكل مع يشء
( أو أيّ شكل آخر) حتّى يتس ّلل ،يف لعبة
الرسم ،نص منطوق بديهي ،ساذج ،معاد
ألف م ّرة ومع ذلك تقريبا دائم الصمت( إنّه
بمثل همس المتناهَ ،
هوَيس ،يحيط صمت
األشكال ،ويو ّ
ظفها ،ويستحوذ عليها،
ْ
َ
ويخرجها من ذاتها ،ويَقلبُها يف مجال
األشياء التي يمكن تسميتها) « :ما ترونه،
هو ذاك» .وال يهمّ ،هنا أيضا ،يف أيّ اتجاه
أقيمت عالقة التمثّل ،إذا ما أُحِ يل الرسم
املرئي الذي يحيط به أو إذا َ
خ َل َق لوحده
إىل
ّ
مرئيّا يشبهه.
فامله ّم هو أنّه ال يمكن فصل التشابه
واإلثبات أو اإلقرار .ويمكن أن نر ّد انفصال
هذا املبدأ إىل تأثري كاندانسكي Kandinsky
 :حذف مزدوج متزامن للتشابه والرابط
التمثّيل باإلقرار الذي يزداد تأكيده ،بهذه
الخطوط ،بهذه األلوان التي يقول عنها
كاندانسكي إنّها « أشياء» ،ليست بأكثر
ِ
الكنيسة موضوعً ا  ،والقنطرةِ ،
وال أق ّل من
ٌ
عار
فارس مع قوسه؛ إقرا ٌر
اإلنسان-
أو
ٍ
ِ
ال يرتكز عىل أيّ تشابه ،والذي ،إذا ما
سألناه» عما ّ هو» ،ال يمكن أن يجيب إال ّ
بالرجوع إىل الحركة التي كوّنته »:ارتجال»
 »، improvisationتكوين»« ،» composition
إىل ما يوجد فيه « :شكل أحمر»« forme
 ، » rougeمثلثات»«  « ،» trianglesبرتقايل
بنفسجي»«  ،» violet orangeإىل التوتّرات
أو العالقات الداخلية »:وردة جازمة»«
 « ،» rose déterminantنحو األعىل»« vers
 « ،» le hautوسط أصفر»« milieu jaune
»« ،تعويض ورديّ »« .»compensation rose
ال يشء يف ال ّ
ظاهر ،أبعد عن ماغريت
 Magritteمن كاندانسكي ومن ْ
ك ِل .يبدو
رسم ماغريت مرتبطا أكثر من أي يشء آخر
بدقة املتشابهات إىل ح ّد مضاعفتها إراديا
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"أيام سعيدة "  "Happy daysللرسام
ّ
سامي الساحيل ...لوحة تشدو باألمومة

حبيبة المحرزي

Portrait de Magritte devant son tableau Le Pèlerin
كما لو نريد تأكيدها .فال يكفي أن يشبه
رسم غليون غليونا ،بل الب ّد أن يتشابه
مع غليون آخر مرسوم ،هو بذاته يشبه
َ
غليونا  .وال يكفي أن تشبه الشجرة فعال
شجرة ،والورقة تشبه ورقة ،بل ّ
إن ورقة
ّ
وأن هذه
الشجرة ستشبه الشجرة ذاتها
(أي الشجرة) سيكون لها شك َل ورقتها
ّ
وأن املركب عىل
(الحريق ،) l’Incendie
البحر لن يشبه فحسب مركبا ،بل سيشبه
أيضا البحر ،حتّى ّ
أن هيكله وأرشعته
مصنوعة من البحر (الفاتن le Séducteur
)؛ وعالوة عىل ذلك ّ
فأن التمثّل الدقيق لزوج
َّ
سينفذُ حتّى يتشابه مع القدمني
أحذية
العاريتني ،اللتان عليه أن يغ ّ
طيهما.
رسم مشدود أكثر من أيّ يشء آخر إىل
الفصل ،بعناية  ،وبقسوة  ،ما بني العنرص
الخ ّ
طي  graphiqueوالعنرص التشكييل.
وإذا ما حدث أن تراكب العنرصان داخل
اللوحة ذاتها ،مثلما هو شأن تسمية

صورة تتح ّدث

توضيحية  légendeوصورتها ،كان ذلك
َ
ُ
املاهية الظاهر َة
النص
مرشوطا بأن ي َُفنِّد
للشكل واالسم الذي نتهيأ لنضفيه عليه.
وهذا ما يشبه بالضبط بيضة تسمّ ى
«الكاسيا»  ، l’acaciaوحذاء يسمّ ى «
القمر  ،la luneوقبعة سوداء مستديرة
 chapeau melonتسمّ ى  ،la Beigesوشمعة
ّ
«السقف»  .le plafondومع ذلك ،
تسمّ ى
فليس رسم ماغريت غريبا عن عمل ْ
ك ِل
وكاندانسكي؛ بل إنّه يمثّل قبالته وانطالقا
من نسق مشرتك بينهما ،شكال هو يف اآلن
نفسه مقابال ومكمّ ال».
-------------- املصدر:Foucault, Michel. 1973. Ceci
n’est pas une pipe: Sur Magritte, Fata
Morgana; (Scholies), Êpp.39-45.

ّ
محفزة فتؤثر يف املتلقي
لوحة تنطق بالوان صارخة
وتدعوه إىل التمعّ ن والرتيّث أمام هذه الكتلة إل ّرقيقة
املتماوجة بعفوية األمومة التي ترتقي وتسمو عىل كل
الشكليات والرسميات .
لوحة تجذبك الوانها الفاقعة الصارخة رصاخا بحمرة
نارية تحمي الكائن الضعيف وتذود عنه برشاسة وشجاعة
وحب ووالء .حمرة متماوجة تماوج عاطفة االم والتي تحب
وتعطف وتحمي ليتماهى الظل البني حاجزا بني الحمرة
ّ
املتوهجة املرشقة املنرية كأصل للنور والضياء
والصفرة
ّ
ليكون االنحناء العفوي عىل كتلة غضة يف حركة تلقائية
بانسجام رضيع يف لحظة صفاء وتواصل قديس مع االم .
والرسام  Sami Sahliجعل نظر االم واهتمامها كله
منصب عىل الرضيع الذي يبادلها هذا التناجي والتواصل
العفوي املش ًع حنانا وعطفا .
كتلة الرضيع وبذكاء جعلها الرسام بلون الطبيعة والرواء والخري واالمل والتجدد والتفاؤل
فإن كانت األم بلون قد يحيل عىل معاناة ما وتوهج قد يذكر بدم الشهيد واالم التي تقدم حياتها
فداء لالبن فإن الرضيع برباءة الطبيعة وجمال الفسيلة والسنبلة الخرضاء قبل أن تصهدها
حرارة الشمس التي مثلت االم العازل بينها وبني الرضيع .
رضيع يرتوي بيد ممدودة تناغي وجه االم وتشكر هذا الكائن الذي جعله الرسام سامي
ساحيل يف وضع االحتواء واالنحناء حماية وذودا  .لتكون الزرقة السماوية املتماوجة تفاؤال
وصفاء وابتهاجا .
واملتأمّ ل يف اللوحة ال يرى حواجز أو أطرا تحدًد جسم الالم أو الرضيع بل هو االنفتاح
والتماهي واالسرتسال مع الكون والوجود فكانهما ك ًل ال يتج ّزأ أو كان كال منهما بعض من كل
يف تكامل وتماه وانسجام .
غياب الحواجز يعني أن الرسام يعرب عن معنى مطلق دون تحديد ..هو ال يرسم أما واحدة
بل يرسم املفهوم القيمي لتلك الطاقة التي تشد االم إىل االبن  .تلك القداسة التلقائية يف األمومة
وكأنه يرسم فكرة أو مفهوما عاما عنوانه األمومة يف كل الكائنات .األمومة التي ال تضاهيها كل
دساتري الدنيا وقوانينها واعرافها هي املالذ وامللجا واألساس واالستمرار وتواصل الخليقة عىل
وجه االرض ويف البحر والفضاء .
لوحة بسمو عاطفة األمومة والوجود واصله الثابت.

«اخدم بقفصي وحاسب البطال»

معنى المثل التونسي «اخدم بقفصي وحاسب البطال» هو
مثل شعبي معروف في تونس.
َ
القفصي هو من أول العمالت التي ُ
سكت في تونس ويقال أنها
ُ
س َكت بمدينة قفصة.
الريال التونسي هو عملة تونسية قديمة تم تعويضها بالفرنك
التونسي ،وذلك حسب مرسوم باي تونس في  23أكتوبر ,1855
ويقدر الريال التونسي بـ  2,7873غراما من الفضة و 1755 ,0غراما
من الذهب.
وحين تم االستغناء عنه كان يساوي  0,6فرنك تونسي.
والريال التونسي يقسم إلى  16خروبة و 40بارا.
النصري يساوي  25ريال.
الفلس يساوي  104ريال.
القفصي يساوي  6فلوس.
* الريال والخروبة هما قطعتان من الفضة.
* النصري والفلس والقفصي هي قطع من الذهب.
تفسير المثل
حب العمل والكد واالجتهاد امر قديم ثابت في بالدنا ولذلك
تعددت اقوال وامثال التونسيين منذ قديم السنين في مدح
العمل والكد وذم الكسل والقعود وبطالة البطالين من ذلك ما
جاء في هذا المثل وهو من احسن األقوال واالمثال (اخدم بقفصي
وحاسب البطال) فمن المعلوم والمفهوم انه مهما كان دخل
العاملين فهو افضل وخير من االصفار التي تليق بالبطالين كما

قالوا في هذا المضمار (خدمة النهارما فيها عار) وهل هناك شك
في ان العمل الجدي والكسب الحالل ليس فيهما اي عار وال
يعرضان صاحبهما الى الهزء او االحتقار؟ كما قيل في قديم األخبار
ان سيدي احمد السقاء وهو من اولياء هللا العاملين الصاحين
كان يعمل سقاء يدور بقربته على البيوت واألحياء ليسقيهم
ويرويهم بما تيسر من الماء فلما كلمه الناس في هذا الشان
ملتمسين منه الكف عن هذا العمل قال قولته المشهورة (اخدم
بعرق جبينك وال تقعد في الدين غارق اما خير يقولو يا حمد يا سقا
وال يقولو يا حمد يا سارق)
عن عبدالرؤوف الدهماني ( ذكريات تونس زمان)
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"القيروان عاصمة المولد" شعار المدينة
في إحتفاالتها بالمولد النبوي الشريف
ينتظم مهرجان اإلحتفاالت باملولد النبوي
الرشيف بمدينة القريوان والذي سيكون ألول مرة
منذ تأسيسه يف نسخة دولية من  1اىل  9أكتوبر
 2022تحت شعار "القريوان عاصمة املولد"
وفق ما أفاد به رئيس الهيئة املديرة للمهرجان
عيل بن سعيد يف ترصيح لوكالة تونس إفريقيا
لألنباء .
وأضاف أن هذه الدورة تستهدف استقبال
مليون ونصف زائر من الدول العربية واالسالمية
مشريا اىل ان هذه التظاهرة أصبحت "تقليدا
سنويا يساهم يف تنمية املدينة ثقافيا سياحيا
وتجاريا".
وإحتوى الربنامج عىل افتتاح املهرجان
بتنظيم بوم ترويجي بشارع الحبيب بورقيبة
بالعاصمة خصص للتعريف باملوروث الثقايف
والحضاري للقريوان والرتويج للصناعات
التقليدية بالجهة من خالل جملة من املعارض
واالنشطة التي تسلط الضوء عىل املنتوجات
القريوانية والحرف االصيلة التي تميز الجهة.
كما إنطلقت االحتفاالت بمدينة القريوان

يوم  2وتتواصل إىل غاية يوم  9اكتوبر بالندوة
االسالمية الدولية التي تقام سنويا من قبل
وزارة الشؤون الدينية وحملت هذا العام شعار
"املنهج النبوي يف االرتقاء الكوني ورعاية
البيئة" وقافلة للفرق الفلكلورية الشعبية قامت
بتنشيط الشوارع الرئيسية واملسلك السياحي
باملدينة إىل جانب العرض الصويف"القبة" بساحة
املغرب العربي.
وتضمن برنامج الدورة الخامسة جملة
من التظاهرات جمعت بني العروض املوسيقية
املفتوحة واملعارض التي خصصت ملنتوجات
الصناعات التقليدية والحرف ومسابقات تالوة
القرٱن الكريم ومسابقة وطنية يف رفع اآلذان
وعروض السالمية وتظاهرات رياضية وندوات
ومحارضات .
وتم أيضا تنظيم املعرض الوطني للحرف
وعريض الفوانيس الطائرة واملناطيد ومسابقة
اعداد العصيدة فضال عن مجموعة عروض
موسيقية متميزة وطنية ودولية ستقام يف
الساحات العامة.

وتتضمن االحتفاالت بيوم املولد النبوي
الرشيف عروضا للسالمية بمقام أبي زمعة
البلوي وتظاهرة الفروسية إضافة للخرجة
القروية وخرجة ابداع وفنون والعرض املوسيقي
الضخم "فاح الرس" للفنان هادي عينينو وعدة
عروض موسيقية وفنية هامة باالضافة اىل عدة
معارض ومسابقات وندوات.
وستختتم التظاهرة بعرض للمناطيد الطائرة

بمفرتق الزربية يقام ألول مرة بالقريوان ،كما
سيتم تخصيص منطاد قار لتصوير العروض
الكربى يف اطار الرتويج السياحي ملدينة القريوان.
وتأتي هذه املبادرة من جمعية العلويني للتنمية
والثقافة والجمعية التونسية للطريان .وتنتهي
الفعاليات بعرض صويف بعنوان "رقائق عربية
يف مدح الربية" باملركب الثقايف أسد ابن الفرات
بالقريوان.

تظاهرة دريم سيتي 60 ...عمال فنيا على مدى  10أيام بالفضاءات المفتوحة بالعاصمة

تنظم جمعية الشارع فن من  30سبتمرب
الحايل إىل  9أكتوبر الحايل ،الدورة الثامنة
للتظاهرة الفنية السنوية دريم سيتي.
وتشهد هذه الدورة عرض ما ال يقل عن
 60عمال فنيا ترتاوح بني العروض والحفالت
املوسيقية واملعارض الفنية وعروض األفالم
والورشات الفنية ،فضال عن النقاشات التي
دأبت عىل تنظيمها كل عام بني مجموعات من
الشباب والفنانني املبدعني من مختلف األجيال
واملشارب الفنية.
''دريم سيتي '' مهرجان فني ،اختار تنوع
وتعدد الفنون والعروض شعارا منذ سنوات،
بربمجة ثرية اختار مديروا التظاهرة وهم سلمى
وسفيان وييس وجان غوسينز أن يُفسحوا
خاللها املجال لإلبداع.
دريم سيتي” حلم ماإنفك يراود جمعية ”
الشارع فن” ،دورة بعد أخرى يكرب الحلم ويخرج
من حيه ليعانق العالم من خالل جميع األنماط
الفنية فالفن هي لغة العالم بإمتياز ،هكذا يؤمن
أصحاب هذا الحلم وهذه الجمعية.
يف دورة ثامنة إنطلقت يوم  30سبتمرب
وتتواصل إىل  9أكتوبر يكون اللقاء فيها بني
الفنانني واملبدعني واملواطنني يف حركة فنية،
فكرية وحتى سياسية من تونس وإليها ومن
تونس وإىل العالم يف فضاء يحوّل تونس إىل ركح
يختزل العالم.
بحوايل  60عمال فنيا بني عروض متنوعة

وحفالت موسيقية ومعارض وأفالم باإلضافة إىل
ورشات ونقاشات تدور يف  30فضاء بني املدينة
العتيقة ووسط العاصمة ،سيجتمع خاللها 90
فنانا تونسيا وأجنبيا يكون املوعد مع الحلم
والفن واإلبداع بعيدا عن الحدود والتابوهات..
جليلة بكار وآسيا الجعايبي ،آمال مثلوثي،
عيل مرابط ونسيم ڨسسطيل ،نضال يحياوي،
رضوان املدب ،مالك ڨناوي وعالء الدين سليم
وغريهم من املبدعني التونسيني سيأثثون هذه
التظاهرة إىل جانب ضيوف تونس عىل غرار
الفنان رضوان مريزيڨة من املغرب وآلساراه من
السودان…
يف هذه التظاهرة يتم دعوة السكان
للمشاركة فيها فيكون املواطن والشارع جزءا
ال يتجزأ منها ،يغوص يف تفاصيلها ويلعب دورا
مهما فيها وال يقف مشاهدا فقط…وذلك من
خالل اللقاءات والحوارات بني الحرفيني والعمال
واملواطنني حول تاريخ املدينة ونشأتها…
فالتظاهرة تعمل ضمن إطار سيايس فني وهو
دمقرطة الفن والثقافة والعمل مع املواطن
واملفكر والفنان معا يف ظل مساحة مفتوحة
لإلبداع والفن.
ومن فعاليات التظاهرة أيضا نجد فقرة
”خربقة سيتي ” وهي تربية فنية لألطفال الذين
ترتاوح أعمارهم بني  6و 17عاما وستعمل هذه
الدورة عىل تنظيم عروض وورشات لتحليل
األفالم باإلضافة إىل اللقاءات مع الفنانني..

صور من احدى عروض املهرجان
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مشروع البرنامج السنوي للموسم
الثقافي  2023/ 2022لمعارض الفنون
التشكيلية برواق الفنون ببن عروس
دأبت السيدة نزيهة الصويل مديرة رواق الفنون ببن عروس عىل إعداد برمجة سنوية مميزة ،
تحت إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بوالية بن عروس ،وهي التي نظمت العديد من
املعارض الوطنية والدولية الناجحة يف املواسم الثقافية الفارطة.
وسوف يكون افتتاح هذا املوسم الثقايف بمعرض جماعي "لــقاء  "6بداية شهر أكتوبر 2022
بمساهمة اتحاد الفنانني التشكيليني ،لتختتم شهر أكتوبر إىل بداية شهر نوفمرب بمعرض “تراكم”
الشخيص للفنانة التشكيلية صلوحة حمدي .أما الفنان التشكييل عزالدين براري سيكون حارضا
من خالل معرض شخيص " أيام زمان  "2من أواخر شهر نوفمرب إىل بداية شهر ديسمرب 2022
ويخصص أواخر شهر ديسمرب  2022إىل بداية شهر جانفي  2023للمعرض الشخيص “الربباشة“
للفنان التشكييل عمر بن مربوك بتمويل من وزارة الشــؤون الثقافية.
املعرض السادس يف هذا املوسم هو معرض جماعي تحت عنوان "محطات " أواخر شهر
جانفي  2023بمساهمة اتحاد الفنانني التشكيليني ،أما املعرض السابع فهو شخيص يف بداية
شهر فيفري  2023للفنان التشكييل نورالدين عوني بعنوان " تجليات حروفية " .يف حني ينظم
املعرض الشخيص “عبق األرض” للفنانة التشكيلية حياة القاسمي أواخر شهر فيفري إىل بداية
شهر مارس  .2023ويف أواخر مارس ينتظم جزء من املعرض السنوي لالتحاد الفنانني التشكيليني
التونسيني بالرشاكة مع اتحاد الفنانني التشكيليني .ويخصص شهر رمضان املعظم النعقاد
صالون بن عروس للفن التشكييل معرض جماعي " ال ّلمـــة  ." 3ومع بداية شهر ماي يكون
لفن الفوتغراف نصيب من خالل معرض جماعي فوتوغرايف بعنوان " :إبداعات العدسة” بمساهمة

“منتدى الحكاية” في دورة تأسيسية بأريانة
يف مقر دار الجمعيات بمدينة الورد وإعتبارا
ألهمية الحكي يف تكوين شخصية متوازنة
للناشئة ،نظمت جمعية فنون للتنشيط الثقايف
واملرسحي بالتعاون مع املندوبية الجهوية
للشؤون الثقافية بأريانة من  26اىل  29سبتمرب
الفارط فعاليات الدورة التأسيسية األوىل
لـ”منتدى الحكاية”.
وخالل يومه اإلفتتاحي قدمت األستاذة منى
الهرمايس مداخلة بعنوان”املرسح يف الحضارات
القديمة :تونس نموذجا”كما قدّم الفنان كمال
حمدي عرضا حكواتيا بعنوان “أبواب تونس” ق
أما يوم  27سبتمرب فقد إنتظمت ورشتان
حول “فن الحكي لألطفال”من تأطري الفنان
املرسحي كمال العالوي وحول “تقنيات الرسد
اللفظي والحكاية” من تأطري الفنان املرسحي
حبيب غزال وبمشاركة عدد من املربني كما
تقدم األستاذة موزة راشد حليمة من اإلمارات
العربية املتحدة محارضة حول “الرتاث الشعبي
اإلماراتي”تختتمها برسد حكاية شعبية بعنوان
“راعي الجمل”.
ويوم  28سبتمرب تواصلت أشغال الورشات
ثم تم قديم عرض حكواتي للفنانة املرصية
الدكتورة أسماء عواد وأختتم املهرجان يوم 29
سبتمرب من خالل محارضة بعنوان “الحكاية

الشعبية يف خدمة الرتبية والتعليم” قدّمتها
الدكتورة أسماء عواد من مرص فورشة “فن
الحكي لألطفال”من تأطري الفنان املرسحي
كمال العالوي ثم عىل إثر ذلك قدمت األستاذة
موزة راشد حليمة من اإلمارات العربية املتحدة
محارضة حول “معهد الشارقة للرتاث”
إختتمتها برسد حكاية شعبية من الرتاث
اإلماراتي كما تقديم محارضة أخرى بعنوان
“حكايات إفريقية “من قبل األستاذ املرسحي
الطاهر القليبي ...وإنتهت التظاهرة بتالوة
التقرير الختامي للمهرجان وتكريم املشاركني
فيه واملساهمني يف نجاحه.
عن منصف الكريمي

اتحاد مصورين العرب .ويخصص أواخر شهر ماي وبداية شهر جوان للفنان التشكييل محمد
القماطي ضمن معرض شخيص بعنوان “خمسينية”.
ويختتم املوسم الثقايف :بتنظيم الدورة الثانية ل“الصالون الوطني للفنون التشكيلية يف الوسط
املدريس ببن عروس “تحت ارشاف املندوبية الجهوية.

هدى محمد

ماذا في الدورة الثانية لتظاهرة"circuit
 "theatreبسليانة؟
تعمل تظاهرة  circuit theatreعىل
الدفاع عن حق االطفال يف الثقافة وتدافع عن
حق ابناء العمق الجغرايف املنيس يف الفرجة
يف املرسح واالستمتاع بالتجليات املوسيقية،
تظاهرة ولدت متكاملة ينظمها مركز الفنون
الركحية والدرامية بسليانة الذي اختار الخروج
من القاعات املغلقة والتوجه اىل الجمهور من
االطفال بالفرجة واملتعة ومحاولة تحقيق
معنى الالمركزية فعال.
دورة ثانية ،تثبّت خطاها وتحاول كسب مزيد من الجمهور من األطفال للمرسح وتعريفهم بهذا
الفن فتقام العروض املرسحية يف املدارس اإلبتدائية ليأتي املرسح إليهم كما تشتغل عىل الجانب
التطبيقي بتكوين مرسحيني من خالل الورشات تربز مواهبهم وتصقلها وتمنحهم فرصة عىل الركح
وأمام جمهور أب الفنون.
أفتتحت هذه التظاهرة يوم  4أكتوبر وتتواصل إىل يوم  8أكتوبر الحايل.
اليوم  6أكتوبر يقام عرضني مرسحيني أوالهما يحمل إسم “ثمار املحبة ” بمدرسة حمام بياضة
والثاني بعنوان “السيد حاكي” ويقام بمدرسة أوالد طالب.
يوم  7أكتوبر يقام عرض مرسحية “سحب غاضبة أو حكاية أرض” لرشكة خديجة لإلنتاج
بتونس بمدرسة بوجليدة وعرض “طبيب الضيعة ” ملركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة بمدرسة
الزريبة.
ويوم  8أكتوبر تعرض صباحا مرسحية “ ”BIRDSأو “بيضة سيزيف” من إنتاج مركز الفنون
الدرامية والركحية بسليانة أما اإلختتام فسيكون يف نفس اليوم أي  8أكتوبر بعرض موسيقي
“أجراس الطفولة” يليه عرض مرسحية “مارد بغداد” إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.

موقع الشارع املغاريب
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فضاء اإلبداع
سفر
سعيف علي
تذ ّكر اذا
أنّك راحل
ْ
لن ْ
تس ُكن أبدًا مدينتَ َك

«حديقة
خلفيّة»
محمد شوشان
باألمس ..
ِ
يف حديقة خلفيّة
حيث يزه ُر األىس
و الخوف
و الهو ُ
َس
ُ
ملت ألحبابي الغرقى ،
للعابرينَ
أليتام ّ
الشوارع الخليعة  /الكسيحة
و للقطط ..
ذات العيون ال ّلماعة
و هي تجوّد نسلها َ ،
بالتم ّرغ
با ُملوا ِء.
………………
هذه أمّ ة القطط النّبيلة ،
ال نسب لها بقبائل اإلنسان الحديث.
ُ
حيث مدننا العاهرة ،
صلبها َ
أسقطتنا من ُ

حالة عشق
حمد حاجي

ك ُّل ط ُرقك إليْها لن تَ ِبني
ستدور عىل أسوارها
تحمل مع الذِّكرى
أنَّك دائمً ا راح ٌل
ْ
أفلِت
َلن ْ
تش ِبه
نفسكَ
إال ّ َ
املرآ ُة ،
اكسري الحَ يَاة
والساعة َّ
َّ
السا ِبعَ ة
بال ذاكرة
بال حامض نووي
ٍ
بعاهات صبغيّة شتّى
و
أتلفت سريتنا .
**
يف مدينة خلفيّة
ُ
جئت ألحبابي الغرقى
ّ
ُ
غنيت لهم :
املطمور
عن الخبز
ِ
ّ
ائح
عن املاء الس ِ
ُ
من قلب ّ
فل ٍ
تعزق أرضها .
حة
نساجةٍ
و ّ
تغز ُل لسانها َ وخيوط جلدتها،
ِل غِ ٍّر …
سليل اإلستمناء ال ّرقمي
…………….
يلهف َ
ِ
الكادحات
نزف
و ْ
رشحهٌ نَ
َ
بق متآكل
بش ٍ
بفتاوى الدّجالني
خلف شارة من إسرتالب ّ
وضا ٍء
نُصب يف مدن ….
………………
امليتا أورغازم.

وقبّلتُها
يف الهنا… والهناك…
ُ
الربق ثوبَ السحاب..
كما ط ّرز

وحيدين كنّا
وواعدتُها
والتقينا بمدخل غاب

وراقصتها كالفراش
ومن نور قل ِب َي
ُ
أشعلت عود ثقاب

ُ
وكنت
ّ
أهش الخالء إليها
وأرضا يباب

ومن خافقي كم
صنعت قالئد من ياسمني
وع ّ
طرتُها بالندى والسخاب

وجاءت
َ
وألقت مرايس الضيا
والضباب
فغمّ ازتان
كما ساح تربٌ ببلورتني
وذاب
وأسندتُها
كالكمنجة خدي،
لتنىس العتاب
وليس يفيد
بوقت الوصال
عتاب

ورسنا مع النحل
فوق الزهور
سلكنا التالل وجُ بنا الهضاب
وحني أتانا الصباح
وألب ََسنا نو ُر ُه حُ َلالّ
قشيب الثياب
من
ِ
رجعنا ْ
كأن لم نكن
يف الجداول لحنا
ْ
ٍ
أغنيات بغاب.
گأن لم نكن

awatefbeldi@gmail.com

ٌ
قصيدة
محمود العبسي
ُ
ٍ
نزهة مع حبيبتي
ذهبت يف
عندما
ُ
أخرجت منّي نسخة أخرى
أنا ال أعرفها ًّ
حقا
أخرجت ّ
الشاع َر ال ّل َ
ُ
بق
َ
لتجلس
الكريس
أسحب لها
ّ
أسكبُ لها كوب ما ٍء لترشبَ
أقدِّم لها خاتما ً
ً
وساعة
أقدِّم لها ورد ًة
وشاال ً
أقدِّم لها أغنيةً
ونايا ً
ً
شمسا
أق ِّد ُم لها
وحبقا ً
نبي
ث َّم أرشبُ من بقعة شفاهها مثل ٍّ
مل
أنظ ُر لها بعينني وديعتني مثل حَ ٍ
ُ
ذئب
أنطق اسمَ ها بشهي ٍّة مثل ٍ
أحدِّثها عن حياتي ا ّلتي بدأت معها
أحدِّثها عن حياتي ا ّلتي سوف تنتَهي معها.
ُ
ذهبت لتأديب ابن جارنا الوقح
عندما
ّ
ُ
أدخلت الشاع َر
ُ
وأخرجت املالك َم
ساعتها لم أعرفني
أأنا أم غريي
ّ
األمني يف مكتبهِ
املحقق
ّ
قال يل :أي هراوة استعملت لتجع َل من وجهه
لوحة فسيفساء
ُ
والفوتوغرايف ّ قال:
ُ
عدسة الكامريا
ُ
منذُ لي َلة أمس وهي تفتِّش عن ضحكة مّ ا
عن نظر ٍة
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عن ٍّ
سن
ٍ
وطرق عديد ٍة
خارطة
ال لم تجد سوى
ٍ
ّ
ال تؤدي لكشف هويّة الشخص.
ُ
ِ
الحانة
ذهبت إىل
عندما
ُ
أخرجت الربجوازيّ
ُ
وأدخلت ا ُملع َد َم
رشقت راتبي ّ
ُ
ٍ
راقصة
الشهريّ عىل خرص
ُ
وعدت إىل البيت
الكأس األخري ِة
ال أتذ ّكر سوى
ِ
ُ
ذهبت إىل املسجد
عندما
ّ
َ
يطان
أخرجت الش
َ
املالئكة
وأدخلت
ُ
طلبت من الله
بك ّل هشاشة أن يغف َر خطاياي
وأن يخ ِّلصني من طيبتي العمياء
َ
البارحة عندما رأيت تجارتهم مع الله
ِّ
ُ
رحت ملء طفولتي أفتش عن الله يف
مخلوقاته
بعيدا عن صلواتهم العاقرة.
ُ
ٍ
ألمسية شعريّة
ذهبت
عندما
وجدت القاعة فارغةً
ُ
ُ
فاستدعيت
املالك َم
ّ
َ
يطان
الش
ال ّراقصةَ
ُ
وقرأت قصيد ًة
ُ
ّ
لقد كانت القاعة تعجُّ بالناس
ويطلبُون صورة جماعيّة
مع املالك ِم
ّ
يطان
والش
ِ
ُ
والبجوازيِّ
ِّ
األمني
ق
واملحق
ّ
والسيّما ال ّراقصة.
ُ
فيما مل َل ُ
وخرجت
منديل
مت عظام قصيدتي يف
ٍ
الخلفي
من الباب
ّ
ً
صارخا املج ُد يل
املج ُد َ
لسماد روحي عىل هذه األرض املوبُوءة
بالخ َرافة َ
والغثيان والنُّكران.

توازن
سامي
المسلماني
اشعر بخطاك تربك املم ّر الطويل،
تقفني امام الغرفة الكبرية،
تو ّزعني برصك بني ّ
االرسة،
صفني من
ّ
رسيري االوسط عىل اليمني،
فوقه لوحة رسيالية
آلدم يقبّل حوّاء
وال اثر لشجرة التفاح
واالفعى...
لست عىل رسيري،
خرجت اىل الحديقة
ابحث عمّ ا ينقص اللوحة،
اعرف ان تحت كومة الحجارة التي تحاذي سور املستشفى
تسكن افعى ماكرة،
واعرف انك ستلحقني بي اىل الحديقة،
لكننا لن نستعيد توازننا،
ْ
ضائعي
سنبقى
يف غياب
شجرة التفاح
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الثقافي
الشارع
والتلفزي
اإلذاعي
الشارع
أنتريتي نبّ ار

لما اشتكاني
رضا الباهي لوزير
الثقافة الراحل عبد
الباقي الهرماسي
منذ أسبوع أتصل بي األستاذ والصديق" أنس الشابي"
ملساعدته يف بحثه الجديد حول الرسقات الفنية يف املجال
الثقايف وخاصة يف امليدان السينمائي متسائال إن كان عمار
الخليفي رسق حكاية فيلمه" رصاخ" من كاتبها األصيل!؟
فأكدت له ذلك موضحا أن املرحوم عمار الخليفي تدارك
األمر وتصالح مع كاتب السيناريو ومكنه من كامل
حقوقه املادية  .وتحدثنا أيضا عن بعض املشاكل األخرى
التي عاشها القطاع السينمائي يف هذا املجال ووصلت إىل
املحاكم ومنها الخالف الذي حصل بني املخرج رضا الباهي
واألستاذ املنصف بن مراد حول حقوق تأليف سيناريو
فيلم "السنونو ال تموت بالقدس" والتي كانت محور
مقالني يل صدرا بجريدتي "الصباح" و"الصدى" وتسببت
يل يف مشاكل مع وزارة الثقافة جراء شكوى رفعها بي
رضا الباهي لوزير الثقافة السابق عبد الباقي الهرمايس،
قال فيها "كيف تسمحون سيدي الوزير إلطار بالوزارة
الكتابة يف الشأن الثقايف دون إذن منكم!...؟"
أصل الحكاية بدأت إثر لقاء جرى بيني وبني األستاذ
املنصف بن مراد سنة  1999بمدينة صفاقس عىل هامش
احتفال نادي السينما" لوي لوميار" بمرور خمسني سنة
عىل ميالد حركة نوادي السينما اشتمل بالخصوص عىل
تكريم الرؤساء السابقني للحركة وكنت من ضمنهم
صحبة الراحل نجيب عياد واملنصف بن مراد وحسن عليلش
ومنرية يعقوب وفتحي العوادي ولسعد الجمويس...
يف تلك التظاهرة حدثني األستاذ منصف بن مراد
مستشهدا بوثائق رسمية عن الخالف الحاصل بينه وبني
رضا الباهي حول حقوق تأليف سيناريو فيلم "السنونو
ال تموت يف القدس" وكيف وصلت بهما األمور لدى املحاكم
املختصة التي قضت لصالح األستاذ املنصف بن مراد
ونصصت عىل رضورة تنزيل إسمه ككاتب السبناريو يف
الجينرييك واليافطات واملعلقات اإلشهارية  ...ولكن رضا
الباهي لم يستجب لقرار املحكة ولم يمكنه من حقوقه
املادية واملعنوية ..
فكتبت مقالني حول هذا املوضوع األول صدر بجريدة
"الصباح" والثاني بجريدة الصدى ،اليشء الذي أغضب
رضا الباهي وبنصيحة من مسؤول كبري يف مصلحة
السينما اشتكاني رسميا لوزير الثقافة معلال شكواه
بأنه ال يحق ألي إطار يف وزارة الثقافة الكتابة يف الجرائد
السيارة إال بعد الحصول عىل إذن رسمي من الوزير حتى
ال يختلط األمر يف ذهن القراء فيعتربون ما جاء يف املقال
موقفا رسميا للوزارة...
يف تلك الفرتة كنت من بني املغضوب عليهم يف الوزارة
وكانت هذه الشكوى فرصة إلحالتي عىل مصالح التفقد
إلتخاذ قرار الرفت يف ڜأني ...لكن أثناء التحقيق أعلمت
يس عيل سايس املرشف عىل إستجوابي بأني غري معني
برتخيص الوزير ألن الدولة التونسية كانت قد رخصت
يل سابقا بممارسة الكتابة يف الشأن الثقايف والسينمائي
بإعتباري مديرا مسؤوال عن إصدار مجلة مختصة
يف السينما والوسائل السمعية البرصية تحمل عنوان
"شاشات تونسية" ...فأسقط يف أيديهم وحفظت القضية
املرفوعة يف شأني ..
بعدها إتصل بي األستاذ منصف بن مراد وأعلمني أنه
تحصل عىل حكم ثان يضاعف القيمة املادية لحقوق تأليفه
السيناريو ويمنع عرض الفيلم يف القاعات السينمائية .
ولكن هذا الحكم بقي حربا عىل ورق وإىل يوم الناس هذا
لم يتحصل األستاذ املنصف بن مراد ال عىل حقوقه املادية
وال عىل حقوقه املعنوية .

www.acharaa.com

صفحة من إعداد  :منير الفالح

طرائف ّ
الزعيم (ج )324

53
23
32 53
22

عالقة الزعيم بالبشير بن سالمة ومجلة "الفكر"
وردت يف كتاب األستاذ املرحوم أبو القاسم كرو بعنوان
"ذكريات ووثائق" الصادر عن "دار املغرب العربي" ،طرفتان
عن عالقة الزعيم بورڨيبة بوزير الثقافة االسبق البشري بن
سالمة والوزير األول محمد مزايل.
تقول االوىل  ":صحب محمد مزايل يوما الزعيم بورڨيبة
يف جولته حول قرصه وقد أوشك بورڨيبة الشيخ املريض عىل
السقوط (رغم عصاه) فأمسك مزايل به وقال له:إمسك بي يا
سيدي الرئيس حتى ال تقع...
فأجابه بورڨيبة" :حتى إن وقعت فسأقوم ،أما أنت إذا
وقعت فال أحد يمسك بك"...
أما الطرفة الثانية فهي عبارة عن توصية من صديق
للبشري بن سالمة ينصحه فيها قائال":أويص صاحبك (مزايل)
بأال يتم نقل ما يقال يف املجالس واإلحتفال بمجلة الفكر عرب
اإلذاعة التونسية إال بعد التاسعة مساء حيث يكون بورڨيبة
قد نام فال يسمع بأعياد مجلة "الفكر" وصاحبك وحولك.
وفعال كانت رضبته قاضية عليك..وعىل صاحبك ومجلته وكل أصحابه واملقربني إليه وخاصة الوزراء وأنت منهم..أليس كذلك يا صاحب
التقوالت" ..
وفعال كان واضحا منذ البداية يف تلك الفرتة أن بورڨيبة لم يكن راضيا عن اختيار محمد مزايل صديقه الحميم البشري بن سالمة وزيرا
ّ
يتطي من شكله الذي يذكره بخصمه اللدود صالح بن يوسف الذي اغتيل يف صيف  1961بفرانكفورت ،ويف أكثر من مناسبة
للثقافة ،وكان
أسمع بورڨيبة البشري بن سالمة قبيح الكالم أمام بقيّة الوزراء للتحقري من شأنه.
ّ
ويعبوا عن أفكارهم وآرائهم بحرية .وكان يعارض بشدّة
وكان يهاجمه بحدّة حني يسعى إىل السماح للمثقفني والفنانني بأن ينشطوا،
انفتاحه عىل املثقفني الذين كانوا معروفني بمعارضة نظامه .وأبدا لم يعرتف له بأيّ من تلك املجهودات الكبرية التي قام بها لبعث الحيوية
يف املشهد الثقايف التونيس ،وتوفري الضمانات املادية للمبدعني والفنانني الذين كانوا يواجهون ظروفا معيشية صعبة وقاسية .ويف كل مرة
كان بورڨيبة يعمد إىل تهديد البشري بن سالمة بفصله من الوزارة ملقيا اللوم عىل محمد مزايل .ويف النهاية أقدم عىل إقالته ضمن “مسلسل
من اإلقاالت املزرية” .وقد ت ّم ذلك يف الثاني عرش من شهر ماي  ،1986أي قبل شهرين من اإلطاحة بمحمد مزايل وحكومته .ويشري البشري بن
سالمة إىل أن إقالته من الوزارة لم تزعجه بقدر ما أزعجه تخريب اإلنجازات التي قام بها لفائدة الثقافة التونسية رغم العراقيل واملصاعب
الكثرية التي اعرتضته.

ّ
ّ
وفنانون
فن

سنية بن بلڤاسم تنتج مسلسل
"لال السندريال"
حسب مصادر مختلفة
انطلق تصوير سلسلة تلفزية
جديدة بعنوان "لال السندريال
" للمنتجة التونسية سنية
بن بلڨاسم يقوم بإخراجها
املرصي إبراهيم فخر ...
يذكر أن إبراهيم فخر هو
مخرج مرصي ،من مواليد 1
مارس  ،1979بدأ حياته املهنية
كمخرج مساعد يف مسلسالت
تلفزية مثل( :قاسم أمني ،قصة
االمس ،العار) ،ثم أخرج أول
مسلسالته (خرم إبرة) يف عام
 ،2012ويف العام التايل مبارشة كتب وأخرج أول أفالمه الروائية
الطويلة ( 8يف املية) ،وأخرج بعدها مسلسالت (ابن الحالل ،حالة
عشق ،زلزال ،حالة عشق.)...
يشارك يف بطولة "لال السندريال" حسب األخبار املتواترة كل
من دليلة مفتاحي وياسني بن ڨمرة ومحرز حسني وسماح
السنكري.
ويذكر أيضا أن منتجة هذا العمل سنية بن بلڨاسم هي ممثلة
تونسية من مواليد  20ديسمرب عام  1981يف تونس شاركت يف
العديد من املسلسالت التونسية بأدوار ثانوية .ومنذ بضع سنوات
إنتقلت سنية اىل االقامة يف القاهرة وبدأت تشق طريقها الفني
كغريها من التونسيات ّ
اللتي سبقنها اىل مرص  .وكانت بدايتها
بمرص كضيفة رشف يف مسلسل "ما تخافوش" مع الفنان نور
الرشيف والذي شاركت فيه ايضا املمثلة آمال علوان  .ثم تتالت
ادوارها بعد ان غريت اسمها إىل سونيا التونسية فشاركت يف
مسلسل "إبن الحالل" مع الفنان محمد رمضان ولعبت فيه دور
"سوني" الفتاة التي تحلم بالتمثيل والشهرة ويستغلها شخص
من جهة امنية ليوهمها بقدرته عىل تحقيق حلمها ...وقدمت
ايضا مسلسل آدم وجميلة" مع يرسا اللوزي وحسن الرداد .حصد

مسلسلها «تشيللو» الذي تلعب فيه دور ممرضة تونسية اعجاب
الجماهري والنقاد عىل حد سواء..كما شاركت يف الفيلم التونيس "
آخر ديسمرب " ملعز كمون.

درة زروق في "المتهمة"
درة
الفنانة
شاركت
زروق جمهورها ومتابعيها
اإلعالن الرتويجي ملسلسل
"املتهمة" وذلك عرب صفحتها
الخاصة بموقع تبادل الصور
"انستغرام".
وعلقت زروق عىل مقطع
الفيديو " :مسلسل املتهمة،
يف أكتوبر عىل منصة شاهد
األعمال األصلية ،درة ،عادل
كرم ،دياب".
وتدور أحداث املسلسل يف
جوّ من الغموض واإلثارة حول
جريمة قتل تتهم بها درة بعد إفاقتها من غيبوبة مما يجعلها
تدخل يف العديد من الرصاعات واملشاكل مع أبطال العمل من أجل
إثبات براءتها.
يضم مسلسل املتهمة ،مجموعة كبرية من املمثلني إىل جانب
درة  ،عيل الطيب ،أسامة عباس ،عادل ،كرم ،دياب ،مها نصار،
محمد عبد العظيم ،محمد غريب ،والعمل من تأليف وإخراج تامر
نادي ،ومن إنتاج رشكة الصباح ،وينتمي لنوعية األعمال الدرامية
القصرية ذات الـ 10حلقات.
وكانت آخر أعمال درة زروق يف السينما هو فيلم الكاهن الذي
تغوص أحداثه يف عالم جديد عىل السينما املرصية؛ حيث تدور
األحداث يف عالم املنظمات الرسية التي تتحكم يف العالم وتعيش
تحت األرض ،وتبدأ حرب معلوماتية تقودها تلك املنظمات للسيطرة
عىل اقتصاد العالم ،ولكن صحفيني ومحاميًا من املتعاونني مع تلك
املنظمات يكتشفون األمر ويتصدون لذلك املخطط .اقرأ أيضا:درة
عن نجاح فيلم «جدران» :تجربة عىل غرار أفالم السينما العاملية.
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ّ
تصعد والجامعة ته ّدد والوزارة تتوعد:
الشابة

أسبوع حاسم ومصريي ملستقبل كرة القدم التونسية

أ ّ
كد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش يف ترصيحات
صحفية تناقلتها عديد املواقع والصفحات املختصة يف
الشأن الريايض عىل هامش زيارته للنزل الذي احتضن
فعاليات الدورة الدولية للتنس “الياسمني” باملنستري ّ
أن
الوزارة تتجه لتطبيق القانون يف القضية املثارة حاليا
بني هالل الشابة والجامعة التونسية لكرة القدم.
وقال الوزير إنه سيتم عقد ندوة صحفية لتقديم كل
التفاصيل والجزئيات الخاصة بالحكم الصادر لفائدة
فريق هالل الشابة من قبل محكمة التحكيم الريايض
“التاس” ضد الجامعة التونسية لكرة القدم وكيفية
تطبيق القانون.
وأضاف الوزير أن توجه الوزارة هو تطبيق القانون
وفق قانون ( 94قانون ممارسة الرياضة) وقانون 95
(قانون الهياكل الرياضية) الفتا اىل أن الوزارة توجهت
اىل الجامعة من أجل إعادة النظر يف القرار املتخذ لفسح
املجال لجميع النوادي عىل نفس قدم املساواة.
وشدّد عىل أن الوزارة تحرتم قرارات األندية معتربا
أن القرارات املتخذة يف اجتماع يوم السبت املايض بمق ّر
الجامعة لم يتم اتخاذها يف جلسة عامة مضيفا أن
هناك نصوصا قانونية تطبق ولها علوية عىل القرارات
املتخذة من األشخاص.
وكان االجتماع الذي دعت له الجامعة التونسية لكرة
القدم أسفر عن تصوتت األندية الحارضة بخصوص
مرشوع نظام البطولة باإلجماع عىل نظام املجموعتني
مع تأكيد دمج فريق هالل الشابة ضمن املجموعة
األوىل.
يف السياق ذاته وتفاعال مع املستجدات األخرية
املتع ّلقة بهذا املوضوع أكد هالل الشابة يف بالغ جديد
نرشه عىل صفحته الرسمية بموقع فايسبوك رفضه كل
قرارات الجامعة املنبثقة عن اجتماع األندية مشدّدا عىل
أنه سيتوجّ ه مجددا للهياكل الدولية املختصة إلطالعها

عىل آخر التطورات وتعهيدها بالبت يف قرارات الجامعة
بهدف تفعيل الحق الرشعي للجمعية يف معامالتها عىل
قدم املساواة مع بقية األندية وضمان حُ سن تطبيق
القانون وقرارات التاس.
عىل ما يبدو لن يطرأ ايّ جديد عىل هذا امللف.
فالجامعة التونسية لكرة القدم ال تنوي تليني موقفها
وماضية يف سياسة الهروب اىل األمام وبالتايل لن يكون
هناك ايّ تعديل يف روزنامتها وبرنامجها للموسم
الجديد حيث ستنطلق البطولة السبت القادم وبنفس
العناوين التي وضعتها منذ أسبوع مع إضافة الوافد
العائد فريق هالل الشابة فيما يبدو األخري ماضيا يف
عناده ومواقفها السرتداد حقوقه املسلوبة التي تبدو
إحقاقا للحق منطقية .هذا التقاطع يف املواقع من شأنه
ان يزيد يف شحن األجواء وتوتريها وربما قد يفيض اىل
صدام متجدد بني الطرفني لن ينتهي سوى بأوامر
خارجية بما ان املاسكني بزمام األمور محليا إما انهم
ليسوا محل ثقة أو أنهم منشغلون بمسائل أخرى تلوح
لهم أكثر أهمية من كرة القدم.
مع ذلك قد نشهد حدوث تطوّر جديد يف الساعات
القليلة القادمة يقلب كل املعطيات التي سبقت حيث
تشري بعض املصادر املوثوق فيها من داخل وزارة
الشباب والرياضة اىل أن الوزير كمال دقيش يع ّد
ملفاجأة جديدة عىل شاكلة ما حصل يوم الجمعة املايض
قبل انطالق البطولة .املفاجأة قد تكون بإشعار األندية
بعدم تأمني املالعب أو غلقها يف وجه ضيوفها عىل غرار
ما حصل قبل مباراة الباراج التي لم يكتب لها ان ترى
النور بني أمل حمام سوسة ونجم املتلوي .الوزير يدرك
جيّدا أن الفرصة املواتية أمامه اآلن لحرص الجريء
يف مربع العزلة واالنكسار قد ال تتك ّرر مستقبال لذلك
سيبحث عن إرباكه وإدخال الشك فيه ويف منظومته
مرتامية األطراف خاصة أن تأجيل البطولة م ّرة أخرى

سيعترب انتصارا جديدا لهالل الشابة وتعاظما لنفوذ
الوزارة يف املشهد بعد ان كانت مجرد ديكور .كما ال
يختلف اثنان عىل أن الوزير وهو أمر لم يعد يخفى عىل
أحد يريد اإلطاحة بالجريء دون إلحاق أيّ رضر بكرة
القدم التونسية .وما يجعل هذه الرغبة ممكنة وقابلة
للتحقق هو أن وزير الرياضة يف تنسيق متواصل مع
الرس يف انطالق
وزير الداخلية الذي يملك هو اآلخر كلمة
ّ
البطولة من عدمه بما ان األمن هو الرشط األوّل إلعطاء
إشارة انطالق البطولة.
عىل كل حال ستكون الساعات القليلة القادمة مهمة
جدا خاصة ملستقبل كرة القدم التونسية بعناوينها
الحالية .فبداية السباق الرسمي للبطولة يوم السبت
القادم ستعني مرور العاصفة تدريجيا فوق مركب
الجريء الذي سيضمن عىل االق ّل الوصول اىل املونديال
بال شورشة ودون ضجيج يذكر .أما تجدّد التأجيل
مهما كانت الدواعي فسيكون بمثابة الرضبة القاضية
لجامعة الجريء التي لن يكون لها مستقبال نفس الثقل
والثبات مثلما كان عليه الحال يف وقت سابق .كما ان
"كرس" إرادة الجريء سيعني للجميع أنها بداية انهيار
أسطورة الرجل الذي ال يقهر ومج ّرد الشعور بهذا األمر
لدى بعض املحطني بالرجل قد يدفع البعض وخاصة
األندية للتم ّرد أو إلخراج تمردها للعلن وهذا ان حصل
سيكون بداية النهاية المرباطورية الجريء .واألكيد ان
الفرتة القادمة ستحمل الجديد يف هذا امللف املثري للجدل
ّ
ألن املشهد الحايل برمته ال يمكن أن يتواصل عىل هذه
الشاكلة .يبقى فقط السؤال القائم" كيف سيكون
التغيري سواء بتقليص األدوار والح ّد من ثقلها أو
بمحوها وعزلها برمتها وفتح صفحة جديدة يف تاريخ
كرة القدم التونسية.؟

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 329الثالثاء  4أكتوبر 2022

الشارع السياسي

الشارع الرياضي

"مدون"
هيئة االفريقي متسح ذنوهبا يف قميص ّ
يمكن القول إن الفرتة الحالية التي تعيشها الهيئة املديرة للنادي االفريقي تعترب
األسوأ واالصعب لها منذ وصولها اىل سدّة التسيري الريايض واالداري يف النادي .األمر ال
يتع ّلق فقط بالتقييمات السلبية التي تالحقها بخصوص مشوار الفريق االوّل لكرة القدم
وال كذلك لتباطئها يف حلحلة بعض االشكاالت العالقة خاصة تلك املتع ّلقة بالنزاعات مع
الفيفا ومسلسل رفع عقوبة املنع من االنتداب وإنما يبدو أعمق من ذلك بكثري .فالهيئة
الحالية باتت تواجه سيال عارما من االنتقادات بسبب التهم التي تالحقها سواء عرب املواقع
االعالمية او بعض الصفحات املختصة يف الخوض يف الشأن "االفريقي".
الهيئة الحالية وخالفا للفرتة األوىل التي أمسكت فيها بزمام األمور يف النادي باتت
مهتزة بشكل كبري وتتأثر بالقيل والقال وبما يثار حول النادي خاصة إذا تع ّلق األمر
الهيئة يوسف العلمي الذي نال النصيب األوفر من التهم واالنتقادات خاصة
بر ئيس
بعد الزجّ بفريقه يف حرب بالوكالة طرفاها الجامعة التونسية لكرة
القدم وهالل الشابة ورقصته الشهرية التي أغضبت كل عاقل
باستثناء بعض املطبّلني له ولرئيس الجامعة.
وعوض ان تعمل هيئة العلمي عىل استعادة ثقة أحبائها
من خالل الرتكيز عىل بناء فريق عتيد يجابه عىل كل الواجهات
املوسم القادم ويف كل االختصاصات ينصب اهتمامها عىل إعداد
ملف قانوني ثقيل ملقاضاة بعض "املتطاولني" عىل "جاللة
الرئيس" يوسف العلمي .الهيئة وحسب مصدر موثوق فيه
كلفت اللجنة القانونية بمقاضاة بعض األسماء والصفحات بتهم
ارتكاب جرائم الكرتونية عىل غرار الثلب وهتك األعراض ونرش أخبار
زائفة الهدف منها املس من استقرار النادي ومن كرامة مسؤوليه.
الهيئة تسوّق لهذه األخبار يف صيغة العموم باعتبار أن املرتبصني
بها كثر ولكن يف حقيقة األمر ّ
فإن املقصود بهذه املالحقة القانونية
املرتقبة مدوّن يحظى ببعض املتابعة عىل صفحته بفايسبوك .هذا
املدوّن يقوم بنرش بعض األخبار املوثوق فيها التي يستقيها من
داخل الهيئة وأحيانا من خارجها من مسؤولني وحتى مدربني
مروا سابقا بالنادي .هذا املدون استخدمه العلمي يف وقت سابق
لتربير هروبه من مباراة الدربي كما استعمله لرضب بعض
منتقديه وبعض معارضيه ولكن بسبب تتايل االخفاقات
والنكسات تم استقطاب هذا الشخص الذي لم يكن له
أيّ ثقل داخل وخارج النادي لوال بعض "املرتزقة" الذين
يقتاتون من التمعّ ش والسمرسة ّ
غي خطه التحريري
واختار رضب العلمي ومن معه بل بلغ به األمر اىل ح ّد
النبش يف دفاتر الفريق وحتى يف تربة الحديقة وهو ما
دفع الهيئة للتفكري يف مقاضاته عىل أمل ان يكون عربة
لغريه.
ّ
من حق الهيئة املديرة للنادي االفريقي الدفاع عن
حقوقها وسمعتها ومن حقها كذلك التصدي لكل
املتآمرين عىل مصلحة النادي ولكن كان أوىل
بها الرتكيز عىل تجاوز األخطاء السابقة
والعمل عىل إصالح النادي رياضيا
وماديا .فالنجاح وحده كفيل بإخراس
أفواه املنتقدين ولم شمل الجماهري .أما طريق
القضاء فوعرة وطويلة جدا وال نعتقد أن
يوسف العلمي يملك الوقت الكايف للسري يف
هذه الطريق امللغومة

محلة موجهة

عرفت املباراة الودّية األخرية التي خاضها الرتجي
بن
الريايض التونيس أمام االتحاد املنستريي عودة الحارس معز
رشيفية للتواجد يف عرين الرتجي .عودة بن رشيفية ليست عنوانا جديدا
يف مسرية الرتجي مؤخرا ولكن الجديد فيها هو ترصيحات مد ّرب الفريق
نبيل معلول الذي كشف أن بن رشيفية سيكون الحارس األسايس للرتجي
يف الفرتة القادمة عوضا عن صدقي الدبيش الذي أنهى املوسم كحارس
الرتجي االوّل وهو ما ّ
أهله القتالع مكان يف القائمة الرسمية للمنتخب
التونيس.
خطوة اإلطار الفني للرتجي ستكون لها تداعيات كبرية عىل مستقبل
الحارس الدويل الذي قد يخرس كل يشء بسبب اختيارات فنية .الدبيش
عىل األرجح هو الحارس الثالث يف قائمة حراس املنتخب وال حرج يف
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اسطوانة العادة
بدأت الجماهري التونسية تطوي رسيعا صفحة املباراة الوديّة املثرية للجدل التي
جمعت عنارصنا الوطنية باملنتخب الربازييل املصنّف حاليا رقم واحد عامليا .املباراة
كانت حدثا وطنيا بارزا وهذا مفهوم جدّا لعدة اعتبارات أهمها اننا القينا عمالق كرة
القدم العاملية واملتوج  5مرات بلقب كأس العالم وثانيا ّ
ألن املصافحة الوديّة جاءت
أسابيع قليلة قبل انطالق نهائيات كأس العالم بقطر وبالتايل فإن نتيجة
الربوفة الودية الثقيلة كانت مقياسا حقيقيا الختبار جاهزية املنتخب
قبل الرسميات .لألسف النتيجة كانت مخيبة لآلمال ليس بسبب الهزيمة
ألنه ال أحد كان يضع يف مخيلته أن املنتخب التونيس قادر عىل اإلطاحة
بالربازيل ولكن االستياء كان بسبب املردود الهزيل والنتيجة العريضة
التي استقرت عىل خماسية كاملة يف مباراة عرفت عديد األحداث املهمة
منها حادثة املوز الشهرية وحملة التنديد العاملية التي الحقت الوفد
التونيس والجماهري التونسية عموما.
ما يهم اآلن هو أنه بعد كل مباراة مهمة وكبرية للمنتخب تبدأ
الترسب من هنا وهناك بخصوص مستقبل املد ّرب
بعض األخبار يف
ّ
الوطني جالل القادري .فالعادة يف تونس باتت تفرتض منا مع
كل سقوط للمنتخب الزج باسم املد ّرب نبيل معلول ليكون الربان
القادم للنسور يف املونديال .وهذه الترسيبات حدثت أكثر من مرة
ومع أكثر من مدرب بدءا بسامي الطرابليس مرورا باملنذر كبري
ووصوال اليوم اىل الناخب الوطني جالل القادري .األمر ينطلق
بعملية ّ
جس نبض ثم تمرير املعلومة يف أوساط الجماهري حتى
تكون لها القابلية اللتقاط الطعم ومن ثمة املرور للتفعيل يف صورة
توافق الخطة مع رؤية الجامعة .هذه امل ّرة كانت صيغة املناورة
مختلفة بعض اليشء بما ان التوجه العام هذه املرة ومثلما حاول
البعض من داخل الحرم الجامعي تصويره يقوم عىل االطاحة
بجالل القادري من منصبه كمد ّرب أوّل مع االبقاء عليه يف خطة
مد ّرب مساعد اول أو اسناد صفة مد ّرب وطني عىل أن يكون نبيل
معلول هو الناخب الوطني الرسمي يف املونديال والغاية من ذلك
حسب قراءة "املصلحني" يف كرة القدم التونسية هو توفري دعامة
تكتيكية أكثر لإلطار الفني بما ان نبيل معلول مد ّرب تكيتيكي بامتياز
وله خربة التواجد باملونديال اضافة اىل انه يملك ثقافة الحضور
يف املواعيد واملباريات الكربى خاصة ان هؤالء يعتربون أن
جالل القادري فشل فشال ذريعا يف إدارة مباراة الربازيل
وحملوه املسؤولية كاملة يف هذا االخفاق.
ك ّل هذه السينما التي حدثت حول أسوار املنتخب كان
يمكن ان تصبح حقيقة خاصة ان بعضها قائم عىل
استنتاجات موضوعية .كما انها ليست املرة األوىل التي
يحدث فيها التغيري يف املنتخب ونبيل معلول ليس اسما
قادما من الفضاء ولكن ما جعل الخطة تفشل وال تجد آذانا
صاغية هو أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع
الجريء ال يريد التغيري حاليا وال يريد خاصة
إعفاء القادري من مهامه .األمر ليس مرتبا
بالتقييم الفني والتكتيكي وليس مرتبطا
كذلك بمصلحة املنتخب وبسمعة الكرة
التونسية ولكن فقط بقناعات الجريء
وقناعة الجريء هذه امل ّرة جاءت يف
صف القادري فقط ال غري.

التأكيد عىل ان املقعدين االول والثاني محجوزان لحارس النادي
الصفاقيس أيمن دحمان وحارس االتحاد املنستريي البشري بن
سعيد وكالهما سيكون منطقيا يف املونديال ألنهما الحارسان
االساسيان لفريقيهما بال منازع عىل عكس الدبيش الذي سيتحوّل
اىل حارس احتياطي يف فريقه وهو ما سيفقده مكانه يف قائمة املنتخب خاصة
أن الناخب الوطني “جالل القادري” أكد يف ترصيحات سابقة أنه لن يستدعي
الالعبني الذين ال يشاركون مع أنديتهم سواء منها املحلية أو األجنبية.
هذا التطوّر دفع عددا ال بأس به من جماهري الرتجي إلطالق حملة دعم
للدبيش عىل أمل أن ّ
يغي مد ّرب الفريق نبيل معلول قناعاته خاصة أنّه لم يعد
يفصلنا الكثري عن انطالق املونديال .ورغم دعم األنصار للدبيش فإن بن رشيفية
ينطلق بحظوظ أوفر لضمان مكانه يف التشكيلة األساسية .فالالعب استعاد
جانبا كبريا من مؤهالته كما انه االسم االقرب لنبيل معلول منذ سنوات دون
ان ننىس ان حلم املونديال يبقى كذلك مرشوعا ملعز بن رشيفية الذي يلعب
التاريخ لصالحه.

