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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : عز الدين سعيدان

االفتتاحية

لقد هيأنا كل 
الظروف لكي يكون 

انهيارها كامال

مؤسساتنا العمومية :

في ظل تقاعس للسلطة :

كيف سيكون البرلمان القادم؟

الخبير في العلوم السياسية والباحث بالمركز الوطني الفرنسي لألبحاث العلمية 
:Vincent Geisser فانسون جايسر

رؤوس كربى وراء "بيزنس" التدخني 
وخسائر باملليارات يف التوريد

موقف االسبوع

القرض الهزيل 
وشروطه 

الُمذلّة
بقلم : جمال الدين العويديدي

قرض سيايس بامتياز...
االتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي:

تفويض اجليش واألمن لقيس سعيد حمدود األجل
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االفتتاحيةاالفتتاحية

حجم  نصف  تمثل  كانت  العمومية  مؤسساتنا 
االقتصاد التونيس وكانت بالتايل من أهم رافعاته. كما 
العمومية مربحة مّما جعلها تقدم  كانت مؤسساتنا 
موارد مالية هامة جّدا وغري جبائية لتمويل ميزانية 
تستثمر  العمومية  املؤسسات  هذه  كانت  الدولة. 
الشغل  ومواطن  والثروة  النمو  خلق  يف  وتساهم 

الحقيقية.

واالنتقال  العقيم  السيايس  الرصاع  ولكن 
الكربى  املزيف جعالنا نهمل اإلصالحات  الديمقراطي 
ونعوضها بتدمريات كربى. جعالنا نهيئ كل الظروف 

ليكون انهيار مؤسساتنا العمومية انهيارا كامال.

ما الذي حصل فعال :

الخاص  الترشيعي  العفو  كارثة  اطار  يف   –  1
انطلقت عملية تدمري املؤسسات العمومية بإجبارها 
لها بها وال تستجيب  بانتدابات ال حاجة  القبول  عىل 

ملنطق ومعايري حسن الترصف.

أدى  االجتماعية  السلم  ما سمي خطأ برشاء   –  2
أيضا اىل اجبار هذه املؤسسات العمومية عىل انتدابات 
انهيار  مع  تزامنت  األجور  يف  زيادات  واىل  إضافية 
بالثقة  تبنى  االجتماعية  السلم  واإلنتاجية.  اإلنتاج 
التنمية ويخلق  يخلق  الذي  وباالستثمار  وباملصداقية 
الثروة ويخلق خاصة مواطن شغل حقيقية. االنتدابات 
مقابل  بال  األجور  يف  والزيادات  اقتصادي  موجب  بال 
عىل مستوى اإلنتاج أثقلت كاهل مؤسساتنا العمومية 

وجعلتها غري قادرة عىل القيام بدورها االقتصادي.

هذه   : قفصة  فسفاط  رشكة  كمثال  فلنأخذ 
الرشكة كانت تنتج يف 2010 حوايل 8,2 ماليني طن من 
الفسفاط يف السنة مما جعل تونس يف ذلك الوقت من 
أكرب منتجي الفسفاط يف العالم. عدد عمال وموظفي 

الرشكة يف ذلك الوقت كان يف حدود سبعة آالف.

كما كانت رشكة فسفاط قفصة تساهم يف تمويل 
ميزانية الدولة من أرباحها بمبالغ تصل إىل 12 مليار 
ثالثة  مستوى  اىل  اإلنتاج  انهار  اآلن  سنويا.  دينار 
ماليني طن فقط بينما الرشكة تتحمل أعباء أكثر من 

سبعة وعرشين ألف بني موظفني وعملة.

نفقات  بتغطية  مطالبة  قفصة  رشكة  وأصبحت 
مواطن شغل مزيفة مثل التي تخّص رشكات البستنة 
كما  يشء.  أي  تغرس  وال  تبستن  ال  التي  والغراسات 
االقتصاد  عىل  ثقيال  عبئا  تشّكل  الرشكة  أصبحت 
التونيس وعىل املالية العمومية. رشكة فسفاط قفصة 
أصبحت تحتاج إىل دعم من امليزانية العمومية لتغطية 
تونس  أن  كله  هذا  من  واألغرب  العامة.  نفقاتها 
الفسفاط  استرياد  اىل  األوقات  من  وقت  يف  احتاجت 
تغطية حاجات  الجزائر قصد  الخام من روسيا ومن 
املؤسسات األخرى التي تقوم بتحويل الفسفاط الخام 

إىل أسمدة ومنتوجات أخرى.

3 – املالية العمومية تعيش أزمة حادة وغري مسبوقة 
منذ االستقالل اىل حد اآلن. واألطماع السياسية لبعض 
املسؤولني السياسيني جعلتهم يقدمون وعودا مزيفة 
أدى  مّما  الدولة  ميزانية  عجز  مستوى  مثال  تخص 
مستوى  تخص  التي  الرسمية  باألرقام  التالعب  إىل 
اىل  العجز  الدولة وتصدير جزء من هذا  عجز ميزانية 
ميزانية  من  جزء  تغطية  قصد  العمومية.  املؤسسات 
املؤسسات  مستحقات  املالية  وزارة  تسدد  لم  الدولة 

العمومية من صندوق التعويض عىل سبيل املثال.

وهكذا ساهمت الدولة نفسها يف انهيار املؤسسات 
العمومية التي أصبحت تعاني من غياب السيولة ومن 
تفاقم ديونها لدى البنوك التونسية واألجنبية كما أدى 

بها إىل عدم تسديد فواتري املزودين األجانب.

يف  أسايس  بدور  يقوم  والذي  مثال  الحبوب  ديوان 

من  مستحقاته  يتسلم  لم  بالحبوب  السوق  تزويد 
صندوق التعويض وأصبحت ديونه لدى البنك الوطني 
وهذا  دينار.  مليارات   4,5 مستوى  تتجاوز  الفالحي 
اىل  تصل   )interêts( فوائد  يفرز  الدين  من  املستوى 
هذا  مثل  تأثريات  تصوروا  سنويا.  دينار  مليون   450
جهة  من  الفالحي  القومي  البنك  توازنات  عىل  الدين 
وديوان الحبوب من جهة أخرى. من أساء الترصف يف 
املالية العمومية وتالعب بأرقام ميزانية الدولة يتحمل 

مسؤولية جسيمة يف انهيار املؤسسات العمومية.

4 – بأوضاعها املالية واالجتماعية الصعبة فقدت 
وثقة  األجانب  مزوديها  ثقة  العمومية  مؤسساتنا 

البنوك يف الّداخل والخارج.

العمومية  املؤسسات  هذه  بعض  أصبحت  وهكذا 
عاجزة   )Monopole( االحتكار  بوضع  تتمتع  التي 
تماما عن القيام حتى بالدور البسيط املتمثل يف توريد 
النباتي  والزيت  والحبوب  الدواء  مثل  األساسية  املواد 
واملحروقات والسكر والقهوة واألرز وما اىل ذلك. أصبح 
مزودو مؤسساتنا العمومية يشرتطون الدفع املسبق. 
العمومية  مؤسساتنا  يف  يثقون  ال  أنهم  يعني  وهذا 
أساسية  مواد  التونسية.  الدولة  يف  يثقون  ال  وبالتايل 
األساسية  الغذائية  واملواد  والدواء  املحروقات  مثل 
فيه  وهذا  التونسية.  األسواق  من  مفقودة  أصبحت 
ولثقة  الخارج  يف  تونس  لصورة  جدا  كبرية  إساءة 

املواطن يف مؤسساته الوطنية.

إال  التونسيون ولن ننقذ تونس  إالّ  لن ينقذ تونس 
بعزيمة صادقة وإصالحات جريئة يف اطار تشخيص 
واالجتماعية  واملالية  االقتصادية  ألوضاعنا  حقيقي 
يفيض اىل وضع اسرتاتيجية انقاذ مبنية عىل إمكاناتنا 

الذاتية قبل القروض األجنبية.

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

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

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

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

عالء الدين السعيدي
مستشاران لدى إدارة التحرير برتبة رئيس تحرير :

معز زّيود - الحبيب القيزاني

الملحق الثقافي :

الفريق الثقافي :

منير الفاّلح - عواطف البلدي

العربي الوسالتي

لطفي واجه

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

الشارع القضائي  :

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

شيماء الشيحي - ياسين بّيوض

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:
 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

التحرير :

عز الدين سعيدان

مؤسساتنا العمومية :

لقد هيأنا كل الظروف لكي يكون اهنيارها كامال
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زووم
زووم
زووم
زووم

السنوي  لالستطالع  الرئيسية  النتائج  كشفت 
التي   2022 العربي  الشباب  لرأي  عشر  الرابع 
دبليو"  سي  بي  "أصداء  مؤسسة  مؤخرا  نشرتها 
واالستشارات  االتصال  وكاالت  أبرز  احدى  وهي 
أن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
المعيشة  تكاليف  ارتفاع  يعتبر  العربي  الشباب 
المنطقة  تواجه  التي  العقبات  أكبر  من  والبطالة 
لتغطية  يكافحون  بالمائة(   41( ثلثه  من  أكثر  وان 
أن  االستطالع  يبرز  كما  األساسية.  نفقاتهم 
المالي  معظم الشباب العربي يبحثون عن الدعم 
أربعة شباب  من عائالتهم وان على واحد من كل 
عرب ديونا شخصية وأن 8 على كل 10 شبان عرب 

قلقون من جودة التعليم في بلدانهم.

العربي يعتقدون  الشباب  أن نصف  نتائج االستطالع  وبيّنت 
أنه من الصعب العثور عىل وظيفة جديدة يف بلدانهم وأنه يتعني 
عىل الحكومات لتوفري املزيد من الوظائف الرتكيز عىل مكافحة 

الفساد وإصالح نظام التعليم.
املسح األشمل من نوعه للرشيحة  السنوي  ويعد االستطالع 
 200 من  أكثر  تضم  والتي  العربي،  العالم  يف  األكرب  السكانية 
املؤسسة  العام وفق  لهذا  نتائجه  مليون شاب وشابة. وتعكس 
التي اجرته آمال ومخاوف وتطلعات الشباب يف 50 مدينة بـ 17 

وانجز  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  يف  عربية  دولة 
االستطالع من 13 ماي إىل 16 جوان 2022 وأجريت خالله 3400 
مقابلة شخصية مع شباب ترتاوح أعمارهم بني 18 و24 عاماً، 
فيما تطرقت نتائج االستطالع لـ 6 مواضيع هي الهوية والعوملة 
وسبل املعيشة والتوجهات ونمط الحياة والطموحات املستقبلية.

الشباب  ان  االستطالع  كشف  الهوية  محور  يخص  ما  ويف 
العربي يعتربون الدين العنرص األهم يف التعبري عن هويتهم وأن 
ينبغي  أكرب مما  دوراً  يلعب  الدين  أن  متزايدا عىل  إجماعا  هناك 
الشباب  أرباع  ثالثة  من  أكثر  وأن  األوسط  الرشق  منطقة  يف  له 
تعترب  فيما  إلصالح،  حاجة  يف  الدينية  املؤسسات  أن  يعتقدون 
التعاون الخليجي  غالبية الشباب العربي خارج منطقة مجلس 

اللغة العربية أقل أهمية بالنسبة لهم من آبائهم. 
العربي  الشباب  أرباع  ثالثة  حوايل  أن  االستطالع  بنّي  كما 
يبدون قلقهم من فقدان الثقافة والقيم التقليدية وأن معظمهم 
من  أهم  والثقافية  الدينية  هويتهم  عىل  الحفاظ  إن  يقولون 
العربي  الشباب  من  املزيد  يرغب  فيما  عوملة  أكثر  مجتمع  بناء 
بينما  واليمن،  سوريا  شباب  باستثناء  هويتهم  عىل  الحفاظ  يف 
ترى غالبية الشباب العربي وجوب استناد القوانني يف بلدانهم إىل 

الرشيعة اإلسالمية. 
وتظهر نتائج “استطالع أصداء بي يس دبليو السنوي لرأي 
العمرية  الفئة  من  الشباب  أغلب  أن  األخري  العربي”  الشباب 
االقتصادية  األزمات  تجاه  بالغ  بقلق  يشعرون  عاًما   24  -  18
العيش  ُسبل  تراجع  فيها  بما  حاليًا  املتصاعدة  واالجتماعية 

وجودة التعليم وعدم توفر الوظائف وأنهم ملمون باالضطرابات 
التعليمية  الخدمات  تحسن  وينتظرون  واالقتصادية  السياسة 
والصحية وتوفري فرص العمل وإقرار املساواة ومحاربة الفساد 

واملحسوبية.
ويتضح من خالل مؤرشات استطالع الشباب العربي أن أهم 
رأسها  وعىل  االقتصادية  بالجوانب  تتعّلق  تشغله  التي  القضايا 

موجات الغالء املتزايدة وصعوبة املعيشة والخوف من البطالة.
وترتتب، حسب الناتج الرئيسية لالستطالع، عن تراجع فرص 
باعتبار  املعيشة  وتكاليف  نفقات  تغطية  يف  صعوبات  العمل 
أفريقيا  وشمال  املتوسط  رشق  بالد  يف  العربي  الشباب  ثلثي  أن 
النسبة مقارنة مع شباب  نفاقتهم، وترتفع  لتغطية  يكافحون 

دول الخليج.
ويظهر االستطالع أن 41 باملائة من الشباب العربي يجدون 
صعوبة يف دفع كامل نفقاتهم وأن 15 باملائة يعانون من عجز يف 
دفع كامل نفقاتهم الشخصية وأن ذلك بدوره يؤدي إىل صعوبة 
واالقرتاض  االستدانة  إىل  الفئات  هذه  ولجوء  املعيشة،  ُسبل 
العربي  الشباب  نصف  ان  اىل  اإلشارة  مع  العائلة  عىل  واالعتماد 
يرون أن توفر فرص العمل يف بلدانهم أمر صعب. وتزداد النسب 

عىل هذا الصعيد يف دول شمال إفريقيا اىل حدود 55 باملائة.
وتكشف املؤرشات املفصح عنها يف جانب اخر تراجع نسبة 
باملائة   39 بلغت نسبتهم  إذ  الحكومي  العمل  الراغب يف  الشباب 
بينما ارتفعت نسبة من يفضلون العمل املستقل والعائيل من 16 

باملائة إىل 28 باملائة بني 2019 و 2022.

ثلثا الشباب العريب يعانيان لتوفري النفقات الشخصية
كريمة السعداوي

تقرير دولي:

خّصص منتدى االعالم العربي املنعقد بدبي يومي 5 و6 اكتوبر 
صدقية  من  التحقق  حول  ورشة  أبرزها  عمل  ورشات   5 الجاري 
تامر  ابي  الورشة جوزيت  الرقمي. ارشفت عىل  االعالم  يف  االخبار 
فرانس   " بوكالة  الرقمي  التحقق  مجال  يف  واملدربة  الصحفية 
براس" الفرنسية واملفاجأة ظهور رئيس الجمهورية قيس سعيد 

كأنموذج من النماذج التي قدمت خالل الورشة.

وسائل  مختلف  اصبحت  موضوع  حول  تمحورت  الورشة 
للتقيص  كامال  فريقا  له  وتخّصص  قصوى  اهمية  توليه  االعالم 
والتحقق. االمر يتعلق بالتثبت يف صدقية االخبار املتداولة خاصة يف 
املجال الرقمي ملا يمّكن من رسعة االنتشار والتأثري. املرشفة عىل 
االمثلة  من  مجموعة  قدمت  تامر  ابي  جوزيت  الصحفية  الورشة 
رئيس  حديث  املقدمة  االمثلة  ومن  بقوة.  تداولها  تم  زائفة  الخبار 
الجمهورية قيس سعيد عن مشاركة مليون و800 الف متظاهر يف 

مسريات مساندة له. 
ابرزت جوزيت ابي تامر ان الرئيس قيس سعيد استعمل خربا 
زائفا لبناء رسدية. واوضحت ان "الخرب" نرُش عرب مواقع التواصل 
 "5 يف.  "تي.  قناة  بموقع  صادر  ملقال  صورة  شكل  يف  االجتماعي 
مليون  من  الكثر  عضالت  استعراض  تونس:   " بعنوان  الفرنسية 
يمكن  انه  بيّنت  تامر  ابي  سعيد".   للرئيس  مساند  الف  و800 
اىل  العودة  يف  تتمثل  بسيطة  بحث  ادوات  عرب  الخرب  زيف  اكتشاف 

املصدر االصيل للخرب وهو املوقع الرسمي للقناة.
براس"   "فرانس  بوكالة  الرقمي  التحقق  مجال  يف  املدربة 
استعراض  تونس:   " بعنوان  االصيل  بالخرب  الزائف  الخرب  ارفقت 
عضالت الكثر من 5000 مساند للرئيس سعيد" . وقيس سعيد لم 
وضعت  فقد  الورشة.  يف  كأنموذج  قدم  الذي  الوحيد  الرئيس  يكن 
ترصيحات  رئيس الواليات املتحدة االمريكية السابق دونالد ترامب 
قيس  كحال  رسدية  بناء  سياق  ضمن  ليس  املرة  وهذه  كانموذج 

سعيد وانما لتثبيت نظرية املؤامرة .
ويف املنتدى ُقدم اختيار موضوع الورشة ضمن 4 مواضيع اخرى 
املرتبطة  "التحديات  تنامي  ضوء  يف  تأتي  االهمية،  بالغة  كمسألة 
بصدقية االخبار والقدرة عىل التثبت فيها ويف مدى موثوقية املصادر 
قبل النرش او البث. وشهدت الورشة حضورا كثيفا للمشاركني يف 
املنتدى الذي تجاوز عددهم حسب بيان صادر عن نادي دبي لالعالم 
الـ3000 مشارك يف  ما اعترُبه النادي اضخم ملتقى اعالمي عربي.

ال اعتذر وال اتّعظ 
يف  اوال  نرش  يُدرس،  مثال  اىل  تحول  الذي  الزائف"   "الخرب 
ثم  سعيد  قيس  الجمهورية  لـرئيس  داعمة  فايسبوكية  صفحات 
عقد  بودن  نجالء  الحكومة  برئيسة  جمعه  لقاء  خالل  هو  حّوله 
بتاريخ 3 اكتوبر 2021 اىل معطى رسمي وقال ان مصدر هذا الرقم 
يعود اىل " اخر االحصائيات" دون ان يكشف عن مأتاها. واملعلوم 
ان وزارة الداخلية هي الجهة التي تقدم  عدد املشاركني يف املسريات 
وقد يكون هناك تضخيم ان تعلق االمر بمسريات مساندة وتقليل 

وحتى "تقزيم" ان كانت من تنظيم مكونات املعارضة.

بودن  استقباله  خالل  حرفيا  سعيد  لسان  عىل  جاء  للتذكري، 
التي كانت انذاك مكلفة بتشكيل الحكومة: " عدد الذين خرجوا اىل 
الشوارع يف كل مناطق تونس وخارجها تقريبا وصل اىل حدود مليون 
و800 الف تونيس حسب اخر االحصائيات. قّدموا بامكاناتهم ولم 
ترتيبا  للمظاهرات  يرتّب  االخرية  املدة  يف  واحد..  مليم   لهم  يُدفع 
مدفوع االجر.. نحن يف لحظات تاريخية لم تعشها تونس من قبل 
وليس من حق اي مسؤول مهما كان موقعه ومسؤوليته ان يخيب 
امال الشعب الذي عرب عن اماله يوم 25 جويلية ) اعالن اجراءات 
(  ويوم 3 اكتوبر يف اشارة اىل " املليون و800 الف " الذين قال انهم 

نزلوا للشارع.
ترصيحات سعيد اثارت انتقادات خصومه من جهة واستغراب 
الفضيحة  مسؤولية  حملوا  الذين  اخرى  جهة  من  مسانديه 
 " سارعت  فيما  الرئيس  يعتذر  لم   . مستشاريه"  لـ"  االتصالية 
فيه  استنكرت  رسمي  بالغ  اصدار  اىل  موند"   5 يف.  "تي.  مؤسسة 
توظيف اسم املؤسسة لنرش اشاعة. ورغم مساهمة الرئيس سعيد 
يف نرش هذه االشاعة فانه تجاهل تكذيب القناة اال ان ما حصل ال 
منه  مقربون  فيه  تسبّب  او  الرئيس  فيه  وقع  خطأ  كان  انه  يبدو 
او من محيطه االستشاري بقدر ما اكد تتايل االدالء بمعطيات غري 
انه  وقت  يف  فايسبوك"   " معلوماته  مصدر  رئيس  ازاء  اننا  دقيقة 
يتحكم يف كل االجهزة القادرة عىل تقديم معلومة ثابتة ومؤكدة او 

قد يكون ال يثق فيها.
بنرش  املتهم  سعيد  قيس  بأن  السياق  هذا  يف  التذكري  املهم  من 
بأنظمة  املرتبطة  الجرائم  ملكافحة  مرسوما  اصدر   زائفة  اخبار 
املعلومات واالتصال. وينص املرسوم املعروف باملرسوم عدد 54 عىل 
"عقوبات بالسجن ملدة 5 اعوام مع غرامة بـ50 الف دينار لكل من 
وافتعال  شخصية  وبيانات  ومزّورة  مصطنعة  وثائق  نرش  يتعّمد 
امور غري صحيحة بنية التشهري وتشويه سمعة الغري وتكون هذه 
العقوبات مضاعفة اذا  كان الشخص املستهدف  موظفا عموميا". 

ضمن فعاليات منتدى اإلعالم العربي:

قيس سعيد انموذج يف ورشة حول التحقق من "األخبار الزائفة" !
كوثر زنطور
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بقلم : جمال الدين العويديدي - مختص في االقتصاد والتنمية

كثر الحديث حول إمكانية تدخل صندوق النقد الدويل من عدمه لتقديم قرض جديد 
يف إطار آلية »تسهيل الصندوق امُلمّدد« والذي تزامن مع زيارة الوفد املفاوض لواشنطن 
من  الوحيد  امُلنقذ  الحكومة  مقدمتهم  ويف  الجهات  عديد  طرف  من  القرار  أعترُب  حيث 
الوضع الكارثي الذي ُدفعت إليه البالد عىل املستوى االقتصادي واملايل واالجتماعي. فما 
هي حقيقة هذا االعتقاد الراسخ وهل يصمد امام واقع املديونية خاصة الخارجية منها 
انها  بالكاشف  تبني  والتي  العمومية  املديونية  إجمايل  من  و%70   %60 بني  تُمثل  التي 
مديونية غري قابلة للتسديد يف آجالها بالنظر إىل حالة الركود التي يتخبط فيها االقتصاد 

الوطني منذ اثني عرش سنة عىل التوايل.   

املعلن يف حدود  القرض  املقاربة بني مبلغ  ان  املوضوع هو  امللفت لالنتباه حول هذا 
1,9 مليار دوالر امريكي )تقريبا 6,2 مليار دينار( سوف يرصف عىل مدى أربع سنوات 
بمعدل 1,6 مليار دينار سنويا ال تستقيم مع مدى ُعمق العجز املايل الداخيل والخارجي 
للبالد يف السنة املالية لسنة 2022 فقط الذي بلغ 53 مليار دينار يف أقل تقدير إىل ُموّف 
شهر سبتمرب 2022. هذا العجز اإلجمايل يشمل عجز امليزانية الذي يفوق 25 مليار دينار 
2010 يف تحديد وضع املبادالت  والعجز التجاري يف النظام العام امُلعتمد دوليا منذ سنة 
التجارية والذي حقق رقما قياسيا مفزعا يف التسعة أشهر األوىل من سنة 2022 يف حدود 

28,6 مليار دينا حسب آخر إصدار من املعهد الوطني لإلحصاء. 

المبادالت التجارية للتسعة أشهر األولى لسنة 2022 في 
النظام العام المعتمد عالميا منذ سنة 2010 الحتساب 
العجز التجاري تفضي إلى عجز تجاري قياسيا -28,6 مليار 
دينار –المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء بالمليار دينار 

مفارقات عجيبة تحدث في تونس:
للواردات  تغطية  وبنسبة  أشهر  تسعة  يف  دينار  مليار   28,6 حدود  يف  تجاري  عجز   
بالصادرات يف حدود 32,6%. وضع ال يوجد له مثيل يف العالم ال يمكن ان يفيض إال إىل 

إفالس الدولة.

العجز مع االتحاد األوربي يف النظام العام يُمثّل ما بني 45% و50% من العجز اإلجمايل 
أي ما يعادل بني 13 و14 مليار دينار يف التسعة أشهر األوىل لسنة 2022.  

هذا الواقع الثابت يتزامن مع تسويق رسمي تونيس وفرنيس-أوروبي أن تونس لديها 
فائض تجاري مع فرنسا وإيطاليا وأملانيا؟ ادعاء يستخف بالشعب التونيس وال يمكن 

ألن يُصدقه العقل؟ 

مغالطات بالجملة والتفصيل تم تفنيدها بالحجج والرباهني املحلية والدولية.  

ترشيد  إجراءات  منه   57 الفصل  يف  يقيض   2022 لسنة  مالية  قانون  تمرر  حكومة 
التوريد بطريقة انتقائية عىل مستوى املنتوجات املعنية لصالح لوبيات معينة وتستثني 

منتوجات املؤسسات الصغرى واملتوسطة. 

كما تستثني ُمسبّقا تطبيق إجراءات الرتشيد عىل منتوجات...بلدان االتحاد األوروبي...
بدعوى باطلة أن لتونس فائض تجاري مع بلدان االتحاد...

إذا ُعرف السبب بطل العجب.  
التسويق لفائض تجاري مع االتحاد األوروبي مطيّة لعدم الرتفيع يف املعاليم الديوانية 

عىل املنتوجات األوروبية إذا ما تقرر تطبيق الفصل 57 من قانون املالية؟ 

الغريب يف األمر أن الحكومة الحالية تغافلت عن تطبيق الفصل 57 من قانون املالية 
رغم كل نواقصه لقرابة عرش أشهر واستفاقت اليوم ُمعلنة تطبيقه بداية من تاريخ 17 

أكتوبر 2022 أي قبل شهرين ونصف من نهاية السنة وبعد ما استفحل االمر؟  

مديونية  يف  البالد  توريط  نحو  للدفع  بتفاصيلها  مدروسة  خطوة  كل  نالحظ  كما 
للمديونية  باب  فتح  هو  مرصاعيه  عىل  التوريد  باب  وفتح  للسداد  قابلة  غري  أصبحت 

الخارجية التي يتسلل منها من طامع يف التسّلط عىل الوطن. 

 يف كل األحوال ومن هذا املنطلق نتساءل: 

هل يعقل يف بلد يف حالة إفالس غرب ُمعلن أن يسمح بتوريد ُمجحف وفوضوي يُفيض إىل 
عجز تجاري قيايس منذ استقالل البالد بمعدل 3,2 مليار دنار شهريا ويفاوض  صندوق 
النقد الدويل برشوط ُمذّلة وُمجحفة عىل قرض يف حدود 1,55 مليار سنويا هذا إذا ما تم 
التوقيع عىل مرشوع االتفاق من طرف مجلس إدارة صندوق النقد الدويل يف أواخر شهر 
ديسمرب 2022 أي بعد انتظار نتائج االنتخابات الترشيعية التي ستجري يوم 17 ديسمرب 

2022؟ 

املديونية  أن  باملرة لسبب أسايس وهو  املقاربة غري منطقية وال تستقيم  طبعا هذه 
الخارجية التونسية خرجت عن السيطرة وأصبحت غري قابلة للخالص خاصة يف ظروف 
نمو مثعّطل تماما منذ سنة 2011 إىل اليوم. والسؤال املطروح من يقف وراء هذه املناولة 
االبتزازية التي يقوم بها صندوق النقد الدويل وما هي األهداف التي تطمع إليها األطراف 
التي تقف وراء تسلط صندوق النقد الدويل لفرض إمالءات ُمجحفة سوف تدفع البالد إىل 

انفجارات شعبية نتيجة اليأس واإلحباط والفقر والتهميش؟

إىل  البالد  يدفع  الذي  املستفيد  دور  يكشف  عربون  املجحفة  ورشوطه  الهزيل  املبلغ 
االستسالم والتفريط يف مقدرات البالد ومؤسساته وثرواته

سارعت  املطروح  املبلغ  جدية  بعدم  املعنية  األطراف  كل  قارعنا  عندما 
القرض  هذا  أن  خرافة  باستنباط   والخارجية  الداخلية  املعنية  األطراف 
سيفتح أبواب القروض الثنائية واملتعددة األطراف إذا ما تم تثيبت التزامات 
ومضمونة  نهائية  بصفة  املطلوبة  اإلمالءات  بتطبيق  التونسية  الحكومة 

والتي يتم الدفع لها بخطى حثيثة وهي:

إلعادة  األوروبي  البنك  إىل  توكل  املديونية  يف  ترصف  وكالة  تكوين   /1
األعمار والتنمية بقرار وبدبري فرنيس. 

 tunisie« العمومية الحزينة  بالتوازي يتم تكوين وكالة للترصف يف   /2
 « trésor

األوروبي.  الطرف  من  ولصيقة  مبارشة  رعاية  تحت  تكونا  سوف  الوكالتني  كال   /3
وسوف تفاوض بالوكالة عن أهم األطراف الدائنة يف تونس وهي فرنسا وإيطليا وأملانيا 
املؤسسات  أهم  يف  أسهم  مقابل  منهار(  )بدينار  الديون  مقايضة  أجل  من  واليابان 
والغاز  النفط  عىل  بالتنقيب  الخاصة  اللزمات  حول  واملقايضة  البالد  يف  االسرتتيجية 

الطبيعي ولزمات الطاقات املتجددة. 

إعالن  بعد  مبارشة  اإلعالن  هو  الجديد  االستعماري  املرشوع  لهذا  العالمات  إحدى   
يورو  مليون   800 بمبلغ  هبة  عن  واشنطن  من  الدويل  النقد  صندوق  قرار  مرشوع 
مع  الكهرباء  شبكات  ربط  اجل  األوروبي...من  االتحاد  طرف  من  لتونس  تُمنح  سوف 
تحصلت  التي  الكهرباء  لتوليد  الشمسية  املحطات  لتشغيل  األوروبية...تمهيدا  الدول 
عليها الرشكات األملانية والفرنسية واإليطالية يف شكل لزمات ال يعرف الشعب التونيس 
مضمونها ومدى ضمان حقوق البالد من استغاللها. ليتم بذلك امداد الطاقة إىل أوروبا 
بدينار منهار من وراء ظهر الشعب التونيس ويف غفلة منه. مع التذكري ان إيطاليا هي 
تونس  عرب  يمر  الجزائر  من  يأتي  الذي  الطبيعي  الغاز  خط  وتركيز  بتمويل  قامت  من 

والبحراملتوسط ليصل غل إيطاليا حدة إليطاليا.  

 2013 التخطيط له منذ سنة  كما يبدو جليا هذه الحكومة تقوم بتفعيل كل ما تم 
الحكومات  كل  بها  قامت  التي  الخطوات  إطار  ويف  الدويل   النقد  صندوق  مع  بتواطئ 
للخارج  املوجهة  االستثمار  قوانني  مررت  التي  السابقة  والربملانية  السياسية  والقوى 
مسؤوليته  وتحت  لجمهورية  رئيس  عينها  التي  الحكومة  هذه  املركزي.  البنك  وقانون 
التامة ال تملك أي وسيلة للصمود أمام الزحف األوروبي املتطاول. واملسؤولية الجسيمة 

يتحملها رئيس الجمهورية بالكامل. 

القرض الهزيل وشروطه الُمذلّة
يكشف أطراف االبتزاز والمناورة

موقف األسبوع
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كريمة السعداوي

قرض سيايس بامتياز...
االتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي:

 15 الفارط  السبت  الدولي  النقد  صندوق  أعلن 
اكتوبر الجاري عن توصله الى اتفاق مع السلطات 
التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 
"مساندة  اجل  من  شهرا   48 لمدة  دوالر  مليار   1.9

السياسات االقتصادية للبالد".
 

وأكد صندوق النقد الدويل، يف بيان توضيحي أن االتفاق النهائي 
أن  املربمج  من  والذي  التنفيذي  مجلسه  بموافقة  مرتبطا  يبقى 
يناقش طلب تونس يف شهر ديسمرب القادم مبينا ان هذا االتفاق 
يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل املمدد" ويهدف إىل استعادة 
االجتماعي  األمن  وتعزيز  الكيل  االقتصاد  مستوى  عىل  االستقرار 
والعدالة الجبائية وتكثيف اإلصالحات إلرساء مناخ مالئم لتحقيق 

النمو الشامل وفرص العمل املستدامة.
 

تفاصيل منح القرض وكلفته

وافق صندوق النقد الدويل عىل مستوى الخرباء عىل منح تونس 
قرضا بقيمة 1.9 مليار دوالر يف صيغة "تسهيل الصندوق املمدد".

معايري  حسب  االقراض،  من  الصيغة  هذه  اىل  اللجوء  ويتم 
الصندوق، عندما يتعرض بلد ما ملشاكل خطرية يف ميزان املدفوعات 
ويتسم  لعالجها،  وقتا  تتطلب  هيكلية  ضعف  مواطن  بسبب 
لتصحيح  برنامج   بوجود  املمدد  التسهيل  خالل  من  االقراض 

االختالالت الهيكلية طيلة فرتة محددة.
وعادة ما تتم املوافقة عىل االتفاقات املمددة لفرتات تبلغ ثالث 
من  سنوات  أربع  إىل  تصل  لفرتات  تمديدها  إمكانية  مع  سنوات، 
أجل تنفيذ إصالحات هيكلية عميقة ومستدامة وفقا للمقاييس 
التي تعتمدها املؤسسة املالية الدولية. وتُسدد املبالغ املسحوبة يف 
ظل اتفاق بموجب "تسهيل الصندوق املمدد" عىل فرتة ترتاوح بني 
اربع سنوات ونصف و10 سنوات، مع تقسيم املدفوعات عىل اثني 

عرش دفعة نصف سنوية. 
وتخضع املوارد التي تُتاح يف ظل اتفاق التسهيل املمدد لعموالت 
التزام يتم استخالصها يف بداية كل 12 شهرا عن املبالغ التي يجري 
من  باملائة  و0.60  باملائة،   0,15 بني  العمولة  وترتاوح  سحبها. 

اجمايل التمويل. 
 

نسب فوائض عالية وغموض
في طريقة احتسابها 

الفوائد  نسب  النقد  صندوق  احتساب  طريقة  عموما  تتسم 
ويتم  التسديد.  جداول  عن  االفصاح  وعدم  بالغموض  والعموالت 
الفائدة  نسب  اىل  بالرجوع  تقريبيا  االقرتاض  كلفة  تقييم  بذلك 
املوظفة عىل اخر قرض منحه الصندوق لبلد ما وهي تناهز حاليا 
التي ترتاوح نسبها  اليها العموالت  3 باملائة سنويا تضاف  حوايل 

اجماال بني 1.65 و4.1 باملائة من قيمة التمويل. 
صورة  يف  لتونس  الجديد  القرض  بخصوص  املتوقع  ومن 
املوافقة النهائية عليه من قبل مجلس ادارة الصندوق، ان تكون 

 3.3 حدود   يف  سنويا  عليه  املوظفة  والعموالت  الفوائض  نسبة 
باملائة تقريبا يف املعدل وذلك بالرجوع لخصائصه املبدئية )يسحب 
املراجعة  اعتبار  دون  الطويل(  املدى  عىل  ويسدد  شهرا   48 عىل 
الدورية لنسبة الفائدة االساسية من قبل املؤسسة املالية الدولية 
بحكم انها فائدة متغرية ومرتبطة بتطور نسبة الفائدة بالسوق 
الفوائد  ان نسب  القرض مكلفا جدا علما  الدولية وهو ما يجعل 
الظرف  لخصوصيات  نظرا  العاملية  االسواق  يف  لالرتفاع  مرشحة 
السياسات  تشديد  وبتواصل  السيولة  بشح  املتسم  االقتصادي 

النقدية من قبل البنوك املركزية يف العالم.  
منح  املبدئي  الصندوق  قرار  فان  املعطيات،  هذه  وباعتبار 
التسهيل  صيغة  يف  دوالر  مليار   1.9 بقيمة  جديدا  قرضا  تونس 
ان  العميق  خربائه  إلدراك  نظرا  بامتياز  سيايس  قرار  هو  املمدد 
تونس غري قادرة عىل تحمل املزيد من الديون الخارجية وهو ما 
تؤكده تقاريرهم املتواترة منذ مدة اضافة اىل معرفتهم بأن القرض 
السابقة  الديون  اقساط  تسديد  يف  باألساس  سيرصف  املذكور 
لصندوق النقد قبل غريه من دائني تونس. وتعيد الوضعية عموما 
تونس  عليها  تحصل  التي  الكريهة  الديون  معضلة  الواجهة  اىل 

فوائدها  نسب  وارتفاع  املقبولة  غري  رشوطها  باعتبار  باستمرار 
القروض  خدمة  وخالص  امليزانية  ثغرة  لسد  حرصا  وتوجيهها 
يمليه  صارم  تقشف  سياق  ويف  العام  املرفق  نفقات  حساب  عىل 

الدائنون بما يفاقم الفقر وانهيار مقومات االقتصاد.
عتبة  الخارجية  ديونها  نسبة  تتخطى  التي  الدول  أّن  يذكر 
األربعني باملائة تعترب قد بلغت مرحلة اإلنذار املبّكر السابق ملرحلة 
 75 تشكل  الخارجية  املديونية  كانت  إذا  خاصة  الجسيم  الخطر 
باملائة من كتلة الديون مثلما هو الشأن بالنسبة إىل تونس. ويف مثل 
هذه الحاالت تفقد الدولة املدينة حرية الترصف يف األموال املقرتضة 
عن  عجزها  إعالن  هو  أمامها  الوحيد  العقالني  الخيار  ويكون 
التسديد والتفاوض حول إعادة الجدولة أو الحلول البديلة األخرى 
املتاحة. لكن تونس لم تتجرأ حتى عىل مجرد التفكري يف االمر بل 
ذهبت للمرة الرابعة منذ 2011 اىل تجديد التعاقد مع صندوق النقد 
أولوية  وبإعطاء  التقشفية  بالتدابري  املرشوطة  وقروضه  الدويل 
االنفاق لتمويل الواردات وتأمني أرباح املستثمرين األجانب ودفع 

الديون بقطع النظر عن انخرام التوازنات املالية الكربى للبالد.

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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االجتماع  عالم   Vincent Geisser جايرس  فانسون  اعترب 
الفرنيس والخبري يف العلوم السياسية والباحث يف املركز الوطني 
الفرنيس لألبحاث العلمية واملختص يف شؤون العالم العربي أن 
تونس ربما تكون مقبلة عىل منعرج وربّما قطيعة يف تاريخها 
الساحة  يف  رئيسيا  العبا  الجيش  يصبح  ان  مرّجحا  املعارص 

السياسية بالبالد.
وقال جايرس الذي أرشف عىل تأليف كتاب "تونس: دمقرطة 
الفرنيس  الوطني  املركز  عن  الصادر  الشبهات؟"  كل  فوق 
طرحته  سؤال  عىل  رّدا  نريفانا(  نرش  )دار  العلمية  لألبحاث 
وجاء  األطلس(  )بريد   le courrier de l’AtlAs مجلة  عليه 
لدى  هناك  ان  بتونس  األوضاع  لتطور  متابعون  "يرى   : فيه 
املحللني "زاوية ميتة" بخصوص الدور األسايس للجهاز األمني 
2021 ويف تواصله...  25 جويلية  والعسكري بتونس يف انقالب 
الدور حاسم بشكل يفوق سيطرة قيس  ان هذا  هل تعتقدون 
سعيد عىل مجرى االحداث؟" : "رغم الرشعية الشعبية القوية 
التي يستمدها من التصويت املبارش لصالحه )هو افضل رؤساء 
لألزمة  نسبيا  املاهر  وتوظيفه  انتخابا(  الثانية  الجمهورية 
ان سلطة  الواضح  فإنه من  والصحية  السياسية واالجتماعية 
قيس سعيد تعتمد اليوم عىل تحالف مع قطاعي الجهاز األمني 
كبار  دعم  مّكنه  وقد  والداخلية(.  الدفاع  )وزارتا  الرئيسيني 
إلغاء املؤسسات  املسؤولني األمنيني بالبالد يف أقل من عام من 
الديمقراطية املتمخضة عن ثورة 2011 وتحييد قدرة معارضيه 
عىل االحتجاج ووضع املجتمع التونيس تحت الرقابة ويف النهاية 
الهجينة  الديمقراطية  من  شكل  دسرتة  عرب  النظام  تغيري  من 
تجمع بني االستفتاء واالستبداد والهوية. واذا كان صحيحا ان 
هذا املرشوع السيايس واملجتمعي من تصور الرئيس سعيد وانه 

القوى األمنية  ليس نتيجة امالءات اجندة مفروضة من طرف 
والجيش  الرشطة  بدعم من  اال  يتم  ان  يمكن  ال  فإن تجسيمه 
عىل  قبضهما  ويحكمان  البالد  مناطق  يف  يتحكمان  اللذين 

القطاعات الحيوية باملجتمع )...(. 
 MessiAnique ثم ان قيس سعيد يعترب ان له مهمة سماوية
لالنجاز وأن ال يشء يمكن ان يوقفه عن تنفيذها. ويف هذا الصدد 
انتخابات  اثر  حازها  التي  الشعبية  عىل  األحمر  بالشمع  ختم 
أكتوبر 2019 وانقالب 25 جويلية 2021 والتي يرى انه بات من 
املستحيل الطعن فيها. ومن هذا املنظور هو يعترب ان شعبيته 
لم تعد انتخابية فحسب وانما شبه ربانية مثلما شددت عىل ذلك 

أستاذة القانون سناء ابن عاشور".
األسود  الصندوق  فتحنا  لو  ذلك،  "مع   : جايرس  وأضاف 
للسلطة يف تونس التضح لنا أن الوضعية أعقد من ذلك. ذلك أنه 
عىل قيس سعيد تقديم ضمانات للمسؤولني عن الجهاز األمني 
الذين يساندونه يف سياسة "اإلنقاذ الوطني" ولكن ليس مقابل 
أي ثمن. األدهى من ذلك أن املسؤولني األمنيني ينظرون اىل هذه 
املهمة الرئاسية كتفويض محدود األجل بينما يرى الرئيس ان ال 
سقف زمنيا لها بما يعني أنه تفويضا عىل مدى الحياة. ومن هذا 
املنطلق يمكن قراءة بنود هذا التفويض كاآلتي : "تطهري" البالد 
من كل العنارص التي ينظر اليهم كمشوشني وكعوامل فوىض. 
واىل حّد اآلن يبدو ان سعيد نجح يف إرضاء حلفائه األمنيني ولكن 
تشهده  الذي  األساسية  املواد  بعض  فقدان  فإمكان  متى؟  اىل 
البالد منذ عدة أسابيع مثل السكر والقهوة واألرز والفرينة اىل 
جانب ضعف أداء اإلدارة التي لم تعد تتلقى توجيهات واضحة 
مستوى  عىل  املسجل  الرسيع  والتدهور  الحكومة  طرف  من 
الوضع االجتماعي واالقتصادي بعديد الجهات تغيري املعطيات. 

ميدان  يف  هنّاته  عىل  التغطية  سعيد  قيس  يحاول  وحاليا 
يومية  ادانة  عىل  مركز  شعبوي  بخطاب  العمومية  السياسات 
املحرتفني"  "السياسيني  فداء  كأكباش  مقدما  والغش  للفساد 
يقول  املحّل( وأصحاب مؤسسات  الربملان  األحزاب ونواب  )أي 
بالجملة  انهم يعملون بطرق ملتوية وحتى املصدرين والباعة 
الغذائية  املواد  يخزنون  كالمه  حسب  الذين  التجار  وصغار 
الشعب. وهذا خطاب كاريكاتوري  االحتكار وتجويع  ملمارسة 
وساذج يفرس االزمة االجتماعية بترصفات إجرامية ألقلية من 
رجال أعمال ربما يعملون ضد الشعب والدولة. واىل حّد االن يلقي 
هذا الخطاب الشعبوي صدى لدى رشائح واسعة من املواطنني 
الذين يصدقون رواية وجود أعداء داخليني يتآمرون عىل مصالح 
تونس. لكن هذا الخطاب الرئايس املبني عىل االتهامات ال يحل 
عدم  مناخ  خلق  عرب  الوضع  تفاقم  اىل  يؤدي  وقد  مشكلة  اية 
طمأنينة واسعة النطاق لدى الفاعلني االقتصاديني بالبالد الذين 
تتزايد مخاوفهم من التعرض النتقام شعبي )شتائم، اعتداءات 
جسدية، تحطيم تجهيزات الخ( والتتبعات القضائية )احتفاظ، 

ادانة واحكام جزائية(".
لـ   يمكن  مدى  أّي  "اىل   : جوابه  ختام  يف  جايرس  وتساءل 
2021 قبول الخلل الذي  25 جويلية  "الرعاة األمنيني" النقالب 
بفعل  العمومية  السياسات  وتعطيل  اإلداري  الجهاز  يرضب 
 : يجيب  أن  قبل  مضبوطة؟"  وال  مالئمة  غري  رئاسية  تدخالت 
"ال يمكن استبعاد سيناريو عودة القبضة األمنية خالل األشهر 
القادمة ال سيّما ان مخابرات الجيش عززت بشكل غري مسبوق 
تموقعها يف إدارة شؤون البالد. وقد يمثل ذلك منعرجا حقيقيا 
معهما  يصبح  قد  الحديث  تونس  تاريخ  يف  قطيعة  وحتى  بل 

الجيش العبا رئيسيا يف الساحة السياسية".

الخبير في العلوم السياسية والباحث بالمركز الوطني الفرنسي لألبحاث العلمية 
:Vincent Geisser فانسون جايسر

تفويض اجليش واألمن لقيس سعيد حمدود األجل
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كيف سيكون الربملان القادم؟

صالح مصباح
وللتوقع  التّوّقع.  عىل  محمول  الّسؤال  هذا  عن  الَجواُب 
معطيان هما السياق السيايس واإلجتماعي الذي تتنزل فيه 
ستجري  الذي  اإلنتخابي  والقانون  الترشيعية  اإلنتخابات 
وفقه. أما املعطى األول فليس ها هنا بموضوع نظر. فلعله 
معلوم إىل حّد البداهة. وأما القانون اإلنتخابي فاألسايس من 
خصائصه النظرية نظام اإلقرتاع عىل القائمات وعىل األفراد 
قانون  وفق  وبرملانيا  انتخابيا  تونس  يف  واملتوقع  أّوال(   (

اإلقرتاع عىل األفراد )ثانيا(.

أّوال: نظام القائمات ونظام األفراد:

تقبَل الديمقراطيُة قبوال حسنا هذين النظامني الّشائعني 
يف بلدان شتى. فهما نظاَما اقرتاع يُعرّبان عن اإلرادة العامة 
كفَة  ويرّجح  وعيوبا)1(.  مزايا  منهما  لكل  وإن  الناخبة. 
الناخبني وأهلية املرتّشحني  العكس نسيُج  أو  تلك  هذه عىل 

ومعايري طموحهم إىل حصد األصوات)2(.

1/مزايا النظامني وعيوبهما:

مزايا  للنظامني  أن  النظريُة  واألدبياُت  التجارُب  أظهرت 
)أ( وعيوبا) ب( تُحّددهما جملٌة من العوامل.

أ/ مزايا الّنظامين: 
يُويل  أنه  األوىل  القائمات مزايا ثالث.  اإلقرتاع عىل  لنظام 
إذْ تؤّطر املواطنني تأطريا سياسيا وتشّذب  حظوًة لألحزاب 
ِمراَسهم. الثانية هي الدوائر اإلنتخابية املوسعة غاابا، والتي 
الشعب،  يُمثلوا  أن  فيترّسَ  واملنتخبون،  املرتشحون  يمثلها 
موحدا، وليس الدوائر املتفاصلة. الثالثة هي أنه يُغذّي الروح 
قد  إذ  والناخبني.  املرتشحني  لدى  السيايس  واملعيار  املدنية 
مختلفتني  قائمتنَي  ُعضَوا  مثال  الواحدة  األرسة  يف  يرتّشح 
وينارص أفراُد األرسة الواحدة قائمات شتّى منارصًة مشتّقة 

من اإلنتماءات الحزبية ترتسخ بها االختالفات املدنية.
صلة  أن  األوىل  ثالٌث.  مزايا  األفراد  عىل  اإلقرتاع  ولنظام 

لذاك  األختيار  َفِلهذا حرية  بالناخب صلة مبارشة.  املرتشح 
دون سواه وحرية رفضه لفائدة غريه. الثانية أن الناخب ليس 
مجربا عىل أن يختار َمن ال يرغب من أجل َمن يرغب. الثالثة 
أن الناخبني يصّوتون للمرتّشح يف شخصه أو يمتنعون، وال 

وسيط بينهم وبينه كما هو حال القائمات الحزبية. 

ب/ عيوب النظامين:
أن  األول  ثالثة.  عيوب  القائمات  عىل  اآلقرتاع  لنظام 
الناخب ال يُتاح له أن يختار ِمن القائمة الواحدة َمن يرتيض 
ويمتنع عن اختيار َمن ال يرتيض. الثاني أن الناخبني يتعّذر 
عليهم أن يستَصُفوا َمن يرتضون من أكثر من قائمة.الثالث 
الوصايَة  يُشبه  ما  الحزب  بها  يمارس  الحزبية  القائمة  أن 
لهم  يختاُر  إذ  العامة،  اإلرادة  يُمثّلون  الذين  الناخبني  عىل 

مجاَل اختيارهم.
ولإلقرتاع عىل األفراد عيوب ثالثة. األول أن الرتشح متاح 
فيحّصَل   ، مسبقني  تأطري  أو  استصفاء  بال  حق،  ذي  لكل 
الربملان من يَشينُون أشغاَله وال يَزينُون. الثاني أن الرتشح 
والنجاح قد ال تحّددهما املعايريُ املدنية وإنما معايري ما قبل 
استواِء الدولة وما قبل روِح املواطنة. الثالث أن الربملان قد 
ينفتح أمام ذوي النفوذ املايل عىل أنقاض اإلقتدار، ال سيما 
ما  غالبا   ، النظام  هذا  وفق  الناخبة،  املجتمعية  الوحدة  أن 

تكون وحدة صغرى يَسهُل فيها استعماُل النّفوذ ذاك.

2/ بني الناخب واملرتشح:
عىل هذه العالقة املستوجبة يف كل انتخاب ينهض نمٌط 
منها مفرتٌَض عىل اإلقرتاع عىل القائمات)1(، وينهض آخر 

عىل اإلقرتاع عىل األفراد)ب(.

أ/في اإلقتراع على القائمات:
بني املرتشحني والناخبني يف هذا النظام عقد ضمنّي ثالثّي 
الفصول. الفصل األول أن مقدار الثِّقة بني الطرفني يُحّدده، 
الذي  الحزب  إىل  الناخبني  اطمئناُن  الحزبية،  القائمات  يف 
إىل  أعضائها، ويُحّدده،  القائمة قبل اطمئنانهم  هو عنوان 

يف القائمات املستقلة، اطمئنانُهم الغالُب إىل رئيس القائمة 
باعتباره عنوانَها. الفصل الثاني أّن ناخب القائمة الحزبية  
يبني انتخابَه عىل أّن اعضاءها قد استصفاهم الحزُب الذي 
الحزب  تمثيَل  يُحسنوا  أن  أجل  من  ينارصه  أو  إليه  ينتمي 
من حسن تمثيلهم للناخب ذاك وللشعب. الفصل الثالث أن 
القائمات الحزبية التي يتحيّز لها هذا النظاُم ، إنما يتوّجه 
بعد  حزبهم  َلُهم  أَنَاَلَها  التي  بالثقة  الناخبني  إىل  أعضاؤها 
استصفاء داخيل مفرتض أو فعيل. فالحزب، يف هذه العالقة، 

هو واسطُة الثقة بني الطرفني ومعياُرها.

ب/في اإلقتراع على األفراد:
ضمنّي  عقد  النظام  هذا  يف  والناخبني  املرتشخني  بني 
املرتشح  الفرد  أن  األول  الفصل  بدوره.  الفصول  ثالثّي 
يستأنس يف نفسه كفاءًة يصاحبها داخله افرتاُض أّن قسما 
من الناخبني يُِقرُّون له بها. الفصل الثاني أن َمن ال كفاءة له 
ال يجازف بالرّتّشح لعلمه أن الناخب َسيَحتَِكم يف اختياره إىل 
تلك الخصلَة التي ليست فيه دون سواها. الفصل الثالث أّن 
املرتشح الفرد الذي يُحظى بالنجاح يعلم مسبقا أنه مسؤول 
أمام ناخبيه بصفته الفردية، ويعلم ناخبوه أنه سيُحِسن ، 

بصفته تلك، تمثيَلهم.

ثاثيا: تونس من القائمات إلى األفراد

بعد سنة سنة2011، اعتمدت تونس، تأسيسيا وترشيعيا، 
نظام اإلقرتاع عىل القائمات. وكان لألحزاب دور يف سّن هذا 
النظام الذي يالئمها. لكن البؤس الذي رافق املشهد الربملاني 
إنما مرده إىل الشطط يف نظام اإلقرتاع عىل القائمات السابق 
)1(. لكن الشطط يف نظام اإلقرتاع عىل األفراد الذي ستجري 

وفقه اإلنتخاباُت القادمة إنما يبرّش بما هو أتعس) 2(.

1/من شطط القائمات إىل شطط األفراد: 

اإلنتقال يف تونس من نظام القائمات إىل نظام األفراد هو 
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تونس :

أكدت األحداث بما ال مجال فيه للشك ان كل  "التنظيمات " التي سعت اىل التعامل مع 
النهضة للتواجد يف السلطة فشلت فشال ذريعا وانها ما كرست شيئا يذكر اال مزيدا من 
التدهور واالنحطاط وذلك لسبب بسيط واسايس يتمثل يف اعتقادي يف انها لم تكن حاملة 

ألي مرشوع إصالحي ال يف املجال السيايس وال يف غريه... 
كما لم تكن القوى الوطنية الفاعلة عىل وعي بمستلزمات املرحلة وبأهمية التحديات 

القائمة..

1  - انهيار المنظومة
 استمرت السلطة للسلطة من أجل االنتفاع بوجه حق ويف الغالب بغري حق تستهوي 
الجميع واستمرت التقاليد املوروثة فارضة تأثريها للحفاظ عىل الوضع القائم دون أن تبايل 
بانهيار املنظومة بكاملها وهي التي قامت عىل ثالثة أسس لم تعد قادرة عىل حمل مرشوع 

جديد للتنمية والبناء:
-   الدولة املستبدة

 l'étAt proVidence الدولة املانحة   -
 l'étAt de lA rente الدولة الريعية   -

2  - الدولة المستبدة: انهيار حزب عظيم
لقد اغتالت الدولة الحياة السياسية وانزلقت بفرض حصار كامل عىل الحريات وخاصة 
عىل االجتهادات يف عملية انتحار انتهت بانهيار حزب لم تشهد افريقيا بأرسها مثيال له 
من حيث التجذر والتشعب واتساع التاثري بعد أن تحول إىل منظومة إدارية تلتصق بالدولة 
وتتمعش منها بعيدة عن الشواغل الحقيقية للمجتمع )كان املرحوم محمد حرمل زعيم 
الحزب الشيوعي التونيس يرّدد عىل مسامع الرئيس بن عيل بروح ال تخلو من االستهزاء: " 

سيد الرئيس حزبكم وىّل مريض بالسمنة". وقد سمعتها منه مبارشة(.

3 - الدولة المانحة: الدولة االبوية البورقيبية
من ناحية اخرى تحولت الدولة إىل فاعل يرعى الجميع عىل أوسع نطاق يف صيغة "ابوية" 
حامية وواقية )قال الخبري الدويل املرحوم الحبيب عطية "لقد آمن سكان االرياف بالدولة 
اكثر من إيمانهم بالدين وباالولياء الصالحني"( فتحققت إنجازات ال مثيل لها وولدت تلك 
الطبقة الوسطى التي كانت قادرة عىل حمل املرشوع االصالحي باكمله عمال واجتهادات 
التشغيل يف  اليات متعددة من اهمها  التصدعات... وذلك بفضل  وتوازنات اجتماعية رغم 
املجال العمومي عىل نطاق واسع ودعم القدرة الرشائية واتساع نطاق دور الدولة اقتصاديا 
واجتماعيا. ولكن "ابوية" الدولة لم تعد قادرة عىل الفعل وحمل األعباء امام اتساع نطاق 

التطورات واملستلزمات املحلية والعاملية.

4 - الدولة الريعية: دولة األطفال الملوك
هنا نجد الدولة باألساس واّلدة الرشائح االجتماعية التي جمعت ثروات ال يستهان بها 
بمنح  االستثمار  عىل  تشجيعا  طرفها  من  املمنوحة  االمتيازات  من  املتواصلة  باالستفادة 
الرخص ملن أرادت وبغض النظر عن التجاوزات ملن ارادت وبتقديم التسهيالت عىل نطاق 
واسع ملن أرادت. وان استفادت التنمية من ذلك يف مرحلة اوىل بفضل دعم االستثمار والقدرة 
عىل التشغيل وخلق الثروة فإن التطورات رسعان ما بيّنت حدود منظومة بقيت مستندة 
عىل االمتيازات املمنوحة من غري وجه حق رافضة االجتهاد والتجديد والتطوير. لذلك لم 
تكن قادرة عىل تنمية ذاتها عىل اسس متطورة وعىل مواكبة التحوالت العاملية املتسارعة. 

والهام انها لم تكن مؤهلة عىل املستوى السيايس لدعم مرشوع إصالحي يجنّب الجميع 
االزمة ومخاطر االنهيار. فرأس املال هنا لم يكن جبانا فحسب بل كان قارصا عىل تجاوز 
أنانية والحق يقال  طفولية ألنها غري قادرة عىل الوعي باملخاطر املحدقة بها وباملجتمع.   

وتتمثل النتيجة إجماال يف انفصامات اجتماعية تتعمق بانهيار الطبقة الوسطى واتساع 
التي  املراحل  من  مرحلة  اي  يف  االستقالل  دولة  تبلغه  لم  وبضعف  والفقر  البطالة  نطاق 

قطعتها بعد تحقيق استقاللها..
ونحن اليوم مع األسف نرى كل القوى الفاعلة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ال 
تتفق عىل عنارص أساسية لقراءة طبيعة األزمة رغم التاكيدات الصارخة للواقع الن الرؤى 

بقيت حبيسة مجاالت مصالحها الضيقة... ولذلك ال نرى يف االفق القريب بدائل مقنعة.
ونبقى مع كل ذلك عيل يقني بأمرين: 

األول أن ال بلدا بمثل تونس يف العالم النامي فتح امللفات عىل جميع االصعدة بهذا االتساع 
الثراء " وقد يكون ذلك أرضية فعلية النطالقة جديدة عىل أسس  وهذه الرصاحة وهذا " 

ثابتة وان كان الثمن املدفوع باهظا .
والثاني ان تونس برصيد تجربتها التاريخية ستكون، وهو االعتقاد السائد يف الداخل ويف 
الخارج، قادرة عىل رفع التحديات طال الزمن او قرص ونحن ال نريد له اال ان يقرص حتى 

نخّفف من آالم  مشاق صعودنا من جديد.

محمد فوزي معاوية 

انتقال الُعرس بال ُيرس
انتقال من شطط سابق إىل شطط راهن. فقد سّن املرّشُع املفرُد الذي ال رشيك له عيوَب 
القانون  ذاك  بالغلبة عيوَب  اإلخواني  املرشع  قبله  مزاياه)أ(، وسّن  القانون دون  هذا 

دون مزاياه)ب(.

أ/ شطط نظام القائمات:
طيلة سنوات أّكد هذا النظام أنه سبيٌل رئيسٌة إىل برملاٍن جاز فيه لبعض نوابه أن 
يمارسوا أعىل منازل اإلبتذال والخيانة. ولذلك أسباب ثالثة. السبب األول أن ذلك اإلقرتاع 
عىل القائمات كان يف نطاق نظام سيايس ال هوية له واضحة. وكان الربملان املحرك األول 
لذلك النظام السيايس الذي ال أحد يحكم وفقه عىل وجهي التحديد واملسؤولية، ويحكم 
ضمنه عىل وجه التحديد، بال مسؤولية، شيُخ اإلخوان. والسبب الثاني أن للربملان يف ذلك 
النظام اّللقيط اليََد الطوىل يف مختلف دواليب السلطة، مما َصرّي الربملان ميداَن رصاع 
ومعرتَك نفوذ،فأضحت السلطة التنفيذية رهينة موازين القوى فيه، وال معايري أخرى 
يُقاس بها أداؤها. السبب الثالث أن نظام أفضل البقايا قد فسح ألن يفوز بمقاعد يف 
الربملان لفيٌف من َسقط املتاع، صوَّت لهم بكل الطرق امللتوية ناخبون من جنسهم أو 
عن غفلة.و الحصيلة برملان مشتت األوصال، يدور، والًء غالبا واعرتاضا صارما، يف فلك 

شيٍخ اإلخوان القارص، جاعال إياه امتدادا لتنظيمه اإلخواني. 

ب/شطط نظام األفراد: 
لنظام سيايس  املقاس  تَِتّمًة عىل  له. سنّه  النظاَم قيس سعيد وال رشيك  سّن هذا 
وضعه هو اآلخر وضعا انفراديا خالصا، وأخاله من كل سلطٍة رقيبة أو َضِديَدة. وعىل 
برملانا  أنه سيكون  األول  العائق  ثالثة.  بعوائق  القادم محكوما  الربملان  ،سيكون  ذلك 
وجه  يف  املضادة  السلطة  ممارسة  وعن  الرقابة  عن  قارصا  ُمقعدا،  السلطة  منزوع 
الخليفة الرئيس، وسيمثّل املناطق تمثيال أجوف، بناء عىل تقسيم ال يتضح له وجٌه أو 
معيار، إال مدى"شعبية"الخليفة الرئيس امُلنَمِحية يف هذه املنطقة أو تلك. فما الجامع 
هذا  ليمثّل  ساكن،  الف  ثمانني  نحو  بتعداد  والغريبة،  والّسخرية  املحرس  بني  مثال 
الثّالوَث املتباعَد نائب واحد، يف حني يمثل قرقنة، ذات السبع عرشة الف ساكن، نائب؟!. 
املايل  النّفوذ  تعّول عىل  أحيانا،  املجال لرتشحات مضحكة  انفساح  الثاني هو  السبب 
وعىل اإلسناد املحيل اإلنقسامي الذي سيزيده فداحًة وخطرا اشرتاُك جهتني أو ثالٍث يف 
أن يمثّلها نائب واحد. السبب الثالث أن التزكيات املسبقة، بعددها املشط وتقسيمها 
املفتعل، لغاية يف نفس املرشع خابت َفَهمَّ بتعديلها، قد دفعت إىل"رشاء الذمم "بعبارته، 
وهيّأت أسباب أن يخلَو الربملان القادم من الحضور النسائي يف دولة كانت قد أصدرت 

مجلة األحوال الشخصية قبل أن تعلن النظام الجمهوري.

2/املشهد الربملاني املتوقع:

سابقه،  من  أفضع  األرجح  سيكون عىل  القادم  الربملان  أن  إىل  الدالئل  هذه  تفيض 
سواء من جهة تمثيل النواب) أ( أو من جهة اضطالعه بدوره)ب(.

أ/ التنازع في التمثيل:
هل  هي  األوىل  َّهة  الرتُّ ثالٌث.  تُرَّهاٌت  لدوائرهم  النّواب  من  القادم  تمثيَل  ستَحُكم 
مثلوا  إن  الشعب؟.  سيمثلون  هل  أم  حرصيا  انتخبتهم  التي  دوائَرهم  النواُب  سيُمثل 
ترشحوا  الذين  نوابها  فعل  ردُّ  سيكون  كيف  دائرتهم،  خارج  قضية  بإثارة  الشعب 
باسمها وانتخبهم ُسّكانُها؟ وإن مثل النواب جهتَهم، فهل ستكون واحدًة أو اثنتنَي أو 
ثالثا، ال سيما إذا اختلفت القضايا وتصادمت املصالح؟. الرّتّهة الثانية هي فرضيُة إن 
حّققت جهة من اثنتني أو من ثالث مشرتكات يف نائب واحد نصاَب "سحب الوكالة" 
منه، فكيف سيكون رد فعل الجهة األخرى أو الجهتني األخرينَي؟ هل يحّق لها أو لهما 
ِبُعرف توازي الصيغ أو  استكماُل نصاِب التمسك بالنائب ذاك؟ ما املانع من ذلك وَلو 
بقاعدة األصل يف األمور اإلباحة؟ ويف هذه الحال ما هو الحل؟!. الرّتهة الثالثة هي أّن 
امُلأّجَجة بنوازع ما  بنَي بعض الجهات التي ستمثَّل يف الربملان سوابَق من الرصاعات  
قبل الدولة. ماذا لو تعّدت إىل برملان يتحرك فيه النواب ِبنرُصة دوائرهم التي ترشحوا 
أن  ممكنا  أليس  الوكالة.  سحب  بهاجس  ويتحركون  سكانُها  وانتخبهم  بأسمائها  
ينقدح بني النواب الرصاعاُت الجهوية والقبلية؟. أليس هذا أخطر من الرصاع السيايس 

والعقائدي؟!.

ب/ النواب وأدوارهم:
بؤس  مظاهر  إىل  الراهن،  السيايس  النظام  وفق  اإلنتخابي،  القانون  هذا  سيفيض 
ألّن  سواء  التنفيذية،   السلطة  لرأس  أسريا  الربملان  سيكون   ، األول  املظهر  ثالثة. 
اإلقرتاَع عىل األفراد يتضاءل فيه الوالُء لجهة سياسية قد تكون خارج السلطة، أو ألّن 
النواب سيستبّد بهم شبُح حّل الربملان الذي َمنَحه الخليفُة الرئيُس لنفسه بال قيد أو 
رشط. املظهر الثاني أن الكتل الربملانية، السيما عىل مقتىض مقاطعة أغلب األحزاب  
لإلنتخايات القادمة أو رفضها رفضا مبدئيا، ستنعقد وفق روابط جهوية ومناطقية 
انقسامية، وليس وفق القواسم السياسية املشرتكة كما هو الشأن يف البلدان العريقة 
يف املدنية والديمقراطية عراقًة يالئمها اإلقرتاع عىل األفراد.إّن  برملاننا القادم سيكون 
يُمثَّلوا  لن  الخارج  يف  التونسيني  أن  الثالث  املظهر  للبالد.  تقسيٍم  فاتحة  األرجح،  عىل 
التزكيات هناك، مما سيخلق فراغا تمثيليا إىل حني إجراء  عىل األرجح نظرا إىل عائق 
انتخابات جزئية. وإن جرت وفق الرشوط نفسها ما الذي سيتغري؟!. ثم إن َمنَع َمن 
لهم مسؤوليات أو ِمَهن من عضوية الربملان قد ترك فراغا تدارك عليه بالرّتشح بعُض 
ومِعيط  "زِعيط  شاكلة:  من  نوابه  بعُض  برملانا  سيكون  إنه  البتة.  لهم  أهلية  ال  َمن 

ونّقاز الِحيط". أسفي عىل تونس.
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أنس الشابي

عندما ُتعن وزارة الشؤون الدينية يف نرش اجلهالة
الخطاب  على  الدينية  الشؤون  وزارة  تُشرف 
من  الرسمّية  اإلعالم  وسائل  تبثه  الذي  الديني 
يمكن  والذي  والموضوع،  الخطيب  اختيار  ناحيتي 
مالحظته أن الخطاب الذي ترّوج له هذه المؤسسة 
العصر  قيم  عن  االبتعاد  في  يوم  بعد  يوما  يزداد 
واإلغراق في الخرافات والخزعبالت والغرائب التي 
الماضية  الفترة  ففي  العوام.  إرضاء  تستهدف 
تحّدث فيه  األولى  القناة  أذيع في  برنامجا  شاهدنا 
الذي  والضّب  بكى  الذي  الشجرة  جذع  عن  أصحابه 
يرفضه  ومّما  ال يصدقه عقل  مّما  ذلك  وغير  تكّلم 
بالتفصيل  ذلك  على  نأتي  وسوف  نفسه،  الدين 

الحقا.
يقوم الخطاب الرسمي لوزارة الشؤون الدينيّة عىل 

قاعدتني ال محيد عنهما هما:

القاعدة األولى:
ُجبيّبات  لبس  عىل  اإلرصار 
يظهر  حتى  وُكشيّطات 
الدينيّة  الربامج  يف  املتحّدثون 
جامع  شيوخ  قدماء  هيئة  يف 
ذلك  يف  متشبّهني  الزيتونة 
بأزاهرة مرص الذين يلبسون زيًّا 
خاصا، وغاب عنهم أن هذا الزّي 
مرص  يف  األشياء  طبيعة  تفرضه 
ولباس  الكنيسة  مقابل  وانه 
األقباط  والكهنة  القساوسة 
كذلك  للمسلمني  تكون  أن  وجب 
األزهر  يف  ممثلة  "كنيستهم" 

ولباس للمنتسبني اليه يسمى الكاكولة. أما يف تونس 
كبار  يلبسها  التي  الجبّة  ألن  تماما  مختلف  فاألمر 
القديمة  صورهم  يف  ونشاهدها  الزيتونة  يف  الشيوخ 
يحمل  وال  تونيس  لكّل  متاح  تقليدي  لباس  هي  إنما 
من  أو  عليهم  حكرا  ليست  فالجبة  ديني.  معنى  أي 
املناسبات  كل  يف  حارضة  نجدها  بل  خصوصياتهم 
واملهن ويرتديها الجميع أيا كانت مهنهم وأوضاعهم 
والتنبيه  ذكره  عن  أتوقف  لم  املعنى  هذا  االجتماعية. 
املتواتر  الجبّة بحضورها  إىل خطورته حتى ال تصبح 
يف األحاديث الدينيّة مدخال إلضافة نوع من القدسيّة 
إليه  تمنع اآلخرين عن نقد البسها. هذا املعنى نبّهت 
يف نقاش دار بيني وبني رئيس جامعة الزيتونة هشام 
ا  ردًّ فكتب  "الصباح"  جريدة  صفحات  عىل  قريسة 
عىل ما قلت، ولكنه أكد من حيث أراد النفي ما ذهبُت 
إليه عندما قال: "ولكن القصد منها )يقصد الجبيبات 
والكشيطات( يشء واحد... لتقوية مرجعيّتنا الدينيّة 
الناس")1(  عند  إىل كالمنا  االطمئنان  نوع من  وخلق 

وهو ما يعني:
1( االعرتاف بأنه وجماعة الشؤون الدينيّة يلبسون 
وإيهامهم  العامة  للتحيّل عىل  والكشيطات  الجبيبات 
مّلا يلبس  بما ليس فيهم، ويصل األمر مداه يف السفه 
بارتدائها  التي كان يتفّرد  هؤالء جبة بالشمس وهي 
وقضاة  ومفتني  إسالم  شيوخ  من  الشيوخ  كبار 
وابنه  عاشور  ابن  الطاهر  محمد  وزن  من  ومدّرسني 

العزيز جعيط والطيّب سيالة  الفاضل ومحمد  محمد 
وعثمان بن املكي برد الله ثراهم. لهذا السبب بالذات 
يف  الدينية  املسائل  يف  يتحدثون  الذين  هؤالء  يرّص 
وتوابعها  الجبيبات  ارتداء  عىل  واإلذاعات  التلفزات 
معتقدين أنهم بذلك يخفون الجهاالت التي ينرشونها.
اإلقناع وعن  بأن خطابهم عاجز عن  االعرتاف   )2
االستجابة ألبسط مقّومات العرص ولذلك يلجؤون إىل 
دينية  الناس بوجود مرجعيّات  إسناد إليهام  عكاكيز 
يُلجأ إليها والحال أنه ال عالقة ألغلب الذين يتصّدرون 
نقرأ  لم  ألننا  الدينيّة  باملعارف  اليوم  الديني  املشهد 
كثرتهم  رغم  به  يُعتّد  تعقيبا  أو  رأيا  أو  اجتهادا  لهم 
العدديّة ولكنها كثرة كغثاء السيل، كل ما هناك جبيبة 
قال  فقد  السؤال.  رّش  املؤمنني  الله  وكفى  وكشيطة 

ابن أبي الضياف يف وصف حال هؤالء بأن: "رأس مال 
املفلس التصنّع يف اللباس")2(.

القاعدة الثانية:
البسطاء  املؤمنني  التحيّل عىل  عملية  تكتمل  حتى 
إىل  االلتجاء  يقع  جهولة  وجاهلة  مقيتة  شعبويّة  يف 
إغراب السامعني واإلتيان ِبما ال يصّدقه عقل من ذلك 
حديث الشجر والضّب وغري ذلك من افرتاءات وأكاذيب 
دأبت  التي  املرويّات  هذه  وتلفيقاتهم.  الحديث  أهل 
وزارة الشؤون الدينيّة عىل االستشهاد بها يف محاولة 
قسم  يرفضها  وعقال  واقعا  يثبت  ال  ما  إلثبات  منها 
بهم وذلك  يُحتج  واأليمة مّمن  العلماء  كبار  كبري من 
برّدها إىل  عللها الطبيعية وأسباب اختالقها. فقديما 
نجد القايض عبد الجبار وأبو عيل وأبو هاشم الجبائي 
وابراهيم ابن سيار النّظام وحديثا محمد عابد الجابري 
وغريهم. يف هذا املعنى يقول عيل فهمي خشيم: "فقد 
بها  جاء  التي  الوحيدة  املعجزة  القرآن  املعتزلة  اعترب 
الله عليه وسلم ويمكن االعتماد عليها يف  النبي صىل 
الطبيعة  خوارق  من  عداه  ما  أما  املخالفني.  مواجهة 
فهي –كما يقول قايض القضاة عبد الجبار بن أحمد- 
معجزات لرشح صدور املؤمنني وال يتقبّلها املعاندون 
فال تقوم حّجة")3( مضيفا إىل ذلك قوله: "أما مسألة 
قدماء  أغلب  فإن  النبي  يدي  عىل  ووقوعها  املعجزات 

املعتزلة قد أنكروا ذلك وأكذبوا من رواها ولم يعرتفوا 
عليه  الله  صىل  للنبي  معجزة  الكريم  القرآن  بغري 
وحنني  القمر  انشقاق  عن  قيل  ما  كل  ونفوا  وسلم، 
الجذع وكالم الحىص والحمل املشوي والظبية وتحّرك 
عليه  الله  صىل  النبي  أصابع  من  املاء  ونبع  الشجرة 
أخرى  دراسة  ويف  الروايات")4(.  هذه  آخر  إىل  وسلم، 
املعتزلة ورد ما  الدين محمد عيل عن  للدكتور عصام 
ييل: "ولقد أنكر البعض ظهور معجزة انشقاق القمر 
هذه، واستدّلوا عىل ذلك بأن ذلك لو كان حدث بالفعل 
لكان ظاهرا للعيان كّله ولوجب أن يكون نقله ظاهرا 
عىل خالف ذلك الوجه الذي نُقل عليه، ألنه أمر يتبنّي 
اختصاص")5(.  فيه  يقع  وال  الناس  كافة  بمشاهدة 
والالفت لالنتباه أن القدامى يف درسهم مسألة اإلعجاز 
عبد  يقول  شتى.  مذاهب  ذهبوا  القرآن  يف 
عن  له  هاّمة  دراسة  يف  ريدة  أبو  الهادي 
إبراهيم بن سيّار النّظام: "وذهبت طائفة 
فة أي أن الله  إىل أن إعجازه )القرآن( بالرصَّ
رصفهم عن معارضته واإلتيان بمثله قبل 
التحدي مع قدرتهم عىل ذلك واختلف هؤالء 
من  إسحاق  أبو  فذهب  فة،  الرصَّ وجه  يف 
الله  أن  إىل  املعتزلة  من  والنّظام  األشاعرة 
املعارضة  إىل  دواعيهم  رصف  بأن  رصفهم 
املعارضة  إىل  الداعية  األسباب  توّفر  مع 
بالعجز.  والتبكيت  التحدي  بعد  خصوصا 
الله  وقال الرشيف املرتىض من الشيعة إن 
رصفهم بأن سلبهم العلوم التي يحتاجون 
إليها يف املعارضة")6( األمر الذي يعني أن 
اإلعجاز ليس من ذات النّص القرآني مثلما 
وإبعادهم  الناس  بل من رصف  الكثرة  ذلك  إىل  يذهب 
ومنعهم عن اإلتيان بمثله. هكذا يتحّدث علماء األمة 
منهم  محاولة  يف  القرآن  بينها  ومن  املعجزات  عن 
السليمة  العقول  لنزع كل ما هو غريب ال تستسيغه 
وترفضه الطبائع النقية املربّأة من الطمع والشهوات، 
يتمثل  آخر  رأي  لدينا  الدينية  الشؤون  لوزارة  ولكن 
العلم  يناقض  ما  وكل  الجهالة  نرش  عىل  اإلرصار  يف 
والعقول  األنفس  يف  استقر  وما  اإلنسانية  واملعارف 
وأّكدته التجربة واالختبار اتساقا مع الفصل الخامس 

من دستور 2022.
---------------------

  الهوامش 
1( جريدة الصباح بتاريخ 3 أوت 2018.

2( اإلتحاف البن أبي الضياف ج 8 ص 167.
أبو  فهمي  عيل  وأبوهاشم"  أبوعيل  "الجبائيان   )3
الطبعة   ،1986 ليبيا  طرابلس  الفكر،  مكتبة  دار  خشيم، 

األوىل ص214.
4( املصدر السابق ص253.

الدين  الدكتور عصام  5( "املعتزلة فرسان علم الكالم" 
 ،1996 باإلسكندرية  املعارف  منشأة  النارش  عيل،  محمد 

ص286 و287.
6( "إبراهيم بن سيّار النظام وآراؤه الكالمية والفلسفية" 
محمد عبد الهادي أبوريدة، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة 

والنرش، القاهرة 1946، ص42.

بمباركة التلفزة الوطنية :
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الشعري  نزار  يعرفوا  منكم/كّن  برشة  اّن  اكيد 
نزار  حاجة:  او  بمرحلة  هاالسم  يربط  حّد  كّل  لكن 
الشعري متاع تسعينات القرن املايض او نزار الشعري 
متاع "تونيفزيون" وااّل نزار الشعري متاع "تونس يف 
عينيا" وزادة نزار الشعري ايّل يقول إنّو رافق املرشح 
التأسيس  ملرشوع  التفسريية  حملتو  يف  سعيّد  قيس 
رشيك  نفسو  يعترب  وىّل  الشعري  نزار  ان  لحّد  الجديد 

بالشطر يف مرشوع قيس سعيّد !
املؤكد ان نزار الشعري شخص عندو قدرة محرتمة 
عىل التسويق ليشء او لشخص او ملرشوع مهما كان! 

يقول القايل:ايه وشنوة املشكل؟
الحقيقة انّو مش مشكل واحد اما برشة مشاكل !

تنجم  مختلفة  الماكن  زياراتو  يف  الشعري،  نزار 
تكون مدينة واال قرية او مؤسسة، يقدم نفسو دائما 
ندواته  من  وحدة  ويف  نجاح"  "قّصة  انو  عىل  وابدا 
زواجه  اّن  وقال  ووّخر  قّدم  يفدلك،  زعمة  وزعمة 
 ! املتعّددة  رشكاته  بني  من  نجاح  االكثر  رشكته  هو 
طيّب وربّي يزيد يف هناه ونجاحه يف رشكته الّزوجيّة، 
لكن كيف تحّط كالمه يف سياق توّجهه لشباب يحّب 
يف  )املفروض  نجاح  قصص  عىل  شهادات  يسمع 
الحياة املهنيّة عىل خاطر الحياة الخاّصة ما تهم كان 
او  شابة  وتنّجم  وعليها  فيها  الرسالة  تويّل  اطرافها( 
شاب يف عوض يلّوج عىل العمل واالبتكار يميش يبحث 
عىل زوج او زوجة ميسورة باش يحقق احالمه وتزيد 
بخصوص  االخرية  بترصيحاتو  اكثر  تتعّقد  الحكاية 
تعدد الّزوجات وربطها بنسب العنوسة يف تونس! تّوة 
ايّل  النجاح  قصص  نوعيّة  يف  يخليه  زعمة  هذا  الكالم 

تُلهم شباب القرن21؟
السياق  نفس  ويف  التلفزي  "الربنامج"  نفس  ويف 
قال انّو ما عندو حتّي مشكلة يف انّو بنته تكون زوجة 
ثانية او ثالثة او رابعة ويف كّل الحاالت وحسب ما قال 
هو عىل كّل اربعة زيجات، زوز ينتهيوا بالطالق والزم 
تصري معالجة قانونية بخصوص منع تعّدد الزوجات !

هااليامات نزار الشعري وبعد ما ايّس من لعب اّي 
دور يف نظام قيس سعيّد، صّعد من خطابه ضّد من 

يخدم  باش  واملستعّد  الرئيس"  "االستاذ  يعتربه  كان 
وعرّب  السّكة  عىل  من  خرج  انّو  عليه  وقال  مرشوعه 

عىل عزمه خوض الّرئاسيّات القادمة !
لالنتخابات  الشعري  نزار  استعّد   ،2019 عام 
12 الف تزكية تخىّل عليها  الرئاسيّة وجّمع اكثر من 
يقول  ما  كيف  سعيد...وحّط،  قيس  املرشح  لفائدة 
هو، شبكة نواديه ومجموعاته يف خدمته وفرّس بيها 
لفائدة  للتصويت  هّب  ايّل  الشباب  الكبرية من  االعداد 
قيس سعيد عشيّة الّدور الثاني لالنتخابات الرئاسيّة .
وبعد استقالة االستاذة رشيدة النيفر من منصبها 
باالعالم  مكلفة  اوىل  كمستشارة  الجمهورية  برئاسة 
صعوده  ساعة  ان  الشعري  نزار  ظّن  والتواصل، 
لقرطاج قد دّقت وترّسبت وقتها رسالة طويلة وّجهها 
بنفس  للقيام  ترّشحه  فيها  وقّدم  سعيد  لقيس  نزار 

املهّمة لكن بمقاربات جديدة...
 2021 يف  نتذّكر،  ما  عىل  تنرشت،  هذي  الرسالة   
يف  التّذكري  خلفيّتها  اجزاء  برشة  من  متكونة  وكانت 
كّل مناسبة بدوره )نزار الشعري( الحاسم يف تصعيد 
النيفر  االستاذة رشيدة  لدور  للّرئاسة وتثمينه  سعيّد 
يف مركزة اخبار الرئاسة لكنه زادة ذكر )مرتني كاني 
مش غالط( انّو ال تكوينها ال سنّها يسمحولها باش 

تقوم باملهّمة التواصليّة كيف ما يراها هو !
الشعري  نزار  اّن  يظهر  عام،  من  اكثر  وبعد 
سعيد  لقيس  ظّل  يقعدش  ما  انو  وقّرر  امره  حسم 
و"االمكانيات" ايّل حطهم يف خدمة سعيد جاء الوقت 
مرشوعه  ومرشوعه...  لنفسه  منها  يستفيد  باش 
قاله  ما  لكّل  تكرار  الحقيقة  يف  هو  هذا  املفرتض 

الشعري وسعيد من قبل !
"الشباب  تويّل  يريد"  "الشعب  قبيل  من  شعارات 
الحقيقة  يف  واملحتويات؟  املثال...  سبيل  عىل  يريد" 
ال  وسنّي،  تكويني  بحكم  نفهمش  ما  نكون  وربّما 
يشء محّدد! املضمون هو الشكل وال يشء غري الشكل: 
عىل  تقترص  لكنّها  مفتوحة  زعمة  زعمة  لقاءات 

رشيحة عمرية ترتاوح بني الطفولة والشباب !
برشة  شملت  صحيح  هذي،  املفتوحة  اللقاءات 

وموروثها  بالجهات  التعريف  منطوقها  مناطق، 
خدمة  هو  ومضمونها  مادي،  ال  او  املادي  الثقايف 
صورة نزار الشعري كشخص يؤكد يف كّل مناسبة انّو 
شاب )عىل املتلقي ان يفهم انو قادر بدنيّا عىل تحمل 
زواجه،  مرشوع  يف  حتى  يشء  كّل  يف  ناجح  االجهاد( 
عندو االمكانيات املاديّة الاّلزمة باش يوّفر الفضاءات 
يسّميهم  ما  العضاء  املوّحد  الّلباس  وحتّى  واملعيشة 
التلمذيّة  فيها  هذي  االندية  قوسني  اندية...وبني 
الجدل  مؤّخرا  أثارت  ايّل  الّصور  اكثر  ومن  والطالبيّة 
هي هاك الّصورة متاع شبيبة)غالبيّتها من االطفال( 
العسكريّة  التحيّة  يف  ويؤّديوا  حمراء  مراول  البسني 

قّدام "القائد" نزار الشعري !
االنتخابات  لسباق  املبّكر  الشعري  نزار  دخول 
الرئاسيّة، ايّل حتّى لهذي ساعة حّد ما يعرف وقتاش 
الجديد، يزيد  الدستور  باش تصري خاّصة بعد اصدار 
تعّود  ما  سوى  له  برنامح  وال  مرشوع  ال  انّو  يؤكد 
يعملو منذ رشاءه ملجّلة تونيفيزيون ثم تحويلها ملوقع 

وتفريعها ملواقع الكرتونيّة اخرى.
ومرشوعه  االصيل  مرشوعه  يف  املشرتك  القاسم 
 l'éVéneMent صنع  عىل  اعتماده  هو  "السيايس" 
املدعّوات  وصور  واالحتفاالت  الحفالت  بصور 
واملدعّوين و"النجوم" والّلباسات والفنادق والقاعات 
يف  حوار  يحرض  شابه...وكيف  وما  بالنزل  الفخمة 
وىّل مؤخرا يحكي عىل نفسه  تلفزي،  او  اذاعي  بالتو 
كعارف بماكينات الحكم بل التحّكم وقال هاك النّهار 

"انا تجّمعي ونعرف املاكينة مليح"!
بالقياس عىل  الشعري شاب )عمريّا  نزار  صحيح 
وإن  فكره  لكّن  الحاليّة(  السياسية  الزعامات  اعمار 
الّرقمي،يبقى مغرق يف  العالم  لغة تمجد  تخّفى وراء 
امُلحافظة ويكفي ان تلقي نظرة عىل شعاره وترتيب 
عنارصه لتفهم ما يُضمره الشخص: "العائلة والرتبية 

والعمل"...
املرشح السابق الوانه للرئاسيّات القادمة املفرتضة 

هو تعبرية شعبويّة من جيل 2.0 ال اكثر وال اقل .

نزار الشعري: القائد األعىل جليل 2.0

منير الفّلاح 

خزعبالت سياسية تونسية
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وراء  ان  متقاطعة  شهادات  تؤكد 
واالرتفاع  بالسوق  السجائر  نقص 
"رؤوس  تحكم  أسعارها  في  المشط 
يتم  التي  البضائع  "بيزنس"  كبرى" في 
سلطة  اصرار  وان  السوق  في  ضخها 
في  الزيادة  رفض  على  اإلشراف 
منذ  التبغ  رخص  أصحاب  ربح  هامش 
10 سنوات جعل هذه الفئة االجتماعية 
الهشة في مرمى عدد من المتمعشين 

والمحتكرين.

حديثهم  يف  ينفوا  لم  "القمارقية"  بعض 
زيادات  فرض  تعّمدهم  املغاربي"  "الشارع  مع 
بضعف  ذلك  مربرين  السجائر  اسعار  يف  طفيفة 
يف  الحاصل  باالرتفاع  مقارنة  القطاع  مداخيل 
من  مستغربني  االخرى  واملواد  الخدمات  كل 
دون  واملعاقبة  باملراقبة  غريهم  دون  استهدافهم 
مؤكدين  و"الحماصة"  املحتكرين  آالف  عرشات 
منافستهم  عىل  االقتصار  عدم  اىل  هؤالء  جنوح 
والرتفيع  باحتكارها  وانما  القانوني  غري  بالبيع 
من  املئات  مصري  يف  والتحكم  أسعارها  يف  املشط 

أصحاب الرخص. 
بعض  عىل  املستحيل  شبه  من  بات  األثناء  يف 
السجائر  من  األنواع  عديد  عىل  العثور  الحرفاء 
وزارة  تحددها  التي  األسعار  بنفس  اقتنائها  أو 

املالية. "الشارع املغاربي" فتحت امللف.

زيادات مشّطة
عرشين  من  اكثر  اىل  قادتها  جولة  خالل 
واريانة  العاصمة  بتونس  السجائر  لبيع  محل 
"الشارع  أسبوعية  الحظت  ومنوبة  عروس  وبن 
تشهد  السجائر  انواع  بعض  أسعار  أن  املغاربي" 
اغلب  وان   %  40 أحيانا  تجاوز  مشطا  ارتفاعا 
الباعة يربرون ذبك باقتنائها من السوق السوداء.
محالت  أصحاب  تعمد  الصحيفة  عاينت  كما 
حاصلة عىل رخص لبيع التبغ مثلها مثل محالت 
بيع  من  قانونيا  ممنوعة  "الحماصة"  بـ  تعرف 
عن  وامتناعها  الحرفاء  بني  التمييز  السجائر، 

البيع لهذا واالستجابة لطلب ذاك.
سامي احد الحاصلني عىل رخصة لبيع التبغ 
ترفيع  املغاربي"  "الشارع  لـ  ترصيح  يف  ينف  لم 
برصيح  قائال  السجائر  أسعار  يف  زمالئه  بعض 
لم  الذي  الوحيد  القطاع  تقريبا  "نحن  العبارة: 
الربح  هامش  يف  ترفيعا   2011 سنة  منذ  يشهد 

الذي ال يتجاوز 6 %."
سلعة  الفارط  االسبوع  يف  "اقتنيت  وأضاف 
السعيد  قرص  قباضة  من  دينار   2491 بقيمة 
ان  يعني  بما  دينارا   150 حدود  يف  ربح  بهامش 
معدل دخيل الشهري من بيع السجائر ال يتجاوز 
املحل  ايجار  لتسديد  ذلك  يكفي  فهل  دينار   600

وخالص االداءات واعالة ارستي؟"
املتحدث بنّي ان اغلب "القمارقية" يضطرون 
علبة  لثمن  مليم   300 حدود  يف  زيادة  اضافة  اىل 
كل  يف  الالفت  الغالء  يجابهوا  حتى  السجائر 
بـ  يُعرفون  من  ان  اىل  املقابل  يف  الفتا  القطاعات 
ال  بما  الزيادة  اىل  يعمدون  من  هم  "الحماصة" 

سعر  يف  دنانري  ثالثة  حتى  او  دينارين  عن  يقل 
السجائر  باحتكار  يكتفون  ال  انهم  واىل  العلبة 
التي توفرها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وانما 

يجاهرون ببيع انواع شتى من السجائر املهربة.
واستغرب سامي مما وصفها "رقابة املشدد" 
اصحاب  عىل  تفرضها  اإلرشاف  سلطة  ان  قال 
رخص التبغ مقابل تجاهل تجاوزات "الحماصة" 

واملحتكرين. 
اصحاب  شن  الفارطة  السنة  "خالل  وقال 
ونصف  شهر  طيلة  عاما  ارضابا  التبغ  رخص 
ورغم ذلك لم يشهد سوق السجائر اي نقص بل 
كان املنتوج متوفرا بما يؤكد وجود رؤوسا كربى 
ضخمة  كميات  تحتكر  ولكنها  للعيان  تظهر  ال 

لبيعها بسعر ويف وقت تحددهما ".
ينتمي  البعض  يعتقد  ما  "عكس  وتابع 
هشة  اجتماعية  فئات  اىل  التبغ  رخص  اصحاب 
بما انهم عادة ما يكونون حاميل اعاقات جسدية 
املحدود  الدخل  ذوي  ومن  ارامل  او  ذهينة  او 
جدا. وقد تم تمتيعهم بهذه الرخصة االجتماعية 
عىل  عنارص  عدة  فتدخلت  الفقر  من  النتشالهم 
اكثر  الرخص  اصحاب  حال  ليتدهور  الخط 
وتتخىل الدولة عنهم ويستغلهم بعض املحتكرين 
مقابل  رخصهم  يستأجرون  الذين  واملستكرشني 

مالليم".
وكانت صحيفة "الشارع املغاربي" قد تحولت 
التبغ  توزيع  قباضة  اىل  املايض  الجمعة  يوم 
الغلب  مزرية  اوضاعا  وعاينت  السعيد  بقرص 
املتزودين  بني  من  ان  عاينت  كما  "القمارقية". 
وآخرين  متحركة  كرايس  عىل  قدموا  معوقني 
عليها  حتمت  وفئة  العجالت  ثالثية  دراجات  عىل 

اعاقتها البرصية االستعانة باحد االقارب.

استغالل هشاشة "القمارقية"
 ايهاب عواينية العضو بجمعية املحرومني من 
حق الشغل التي سبق لها ان شنت تحركات بوالية 
منوبة لكشف تجاوزات يف ملف رخص التبغ اكد 
بدافع  يلِجؤون  "القمارقية"  من  عددا  ان  بدوره 
القطاع  عن  لدخالء  رخصهم  كراء  اىل  الحاجة 
يف  الفتا  دينار   400 تتجاوز  ال  شهرية  بمبالغ 

املقابل اىل ان اصحاب الرخص يضطرون اىل اقتناء 
الدخالء  نفس  من  السجائر  من  ضئيلة  كميات 

وبأسعار باهظة حتى ال يغلقوا محالتهم.
مسؤويل  بعض  جانبه  من  سامي  وحّمل 
الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مسؤولية استرشاء 
ظاهرة االحتكار قائال "الحظنا يف اكثر من مرة ان 
شاحنة ضخمة تغادر الوكالة بعد ان يتم شحنها 
من  تاجرا   40 قرابة  تزّود  كانت  وانها  بالسجائر 
التبغ. وال يخفى  بكم هائل من  الكبرية  الرؤوس 
رخصا  يستأجرون  املنتفعني  هؤالء  ان  احد  عىل 
خارج القانون بل هم معروفون وقد تمت االشارة 
املقابل  يف  الغرض.  يف  مرفوعة  قضية  يف  اليهم 
البضاعة  تحمل  بأنها  الشاحنة  امر  الوكالة  تربر 
منح  عن  عبارة  وبأنها  "الذواقة"  بـ  املعروفة 

عينية توفرها املؤسسة العمومية العوانها".
عن  الكشف  عدم  فّضل  رخصة  صاحب 
هويته تساءل بدوره عن مآل االف علب السجائر 
اىل  مشريا  "الذواقة"  مسمى  تحت  املنضوية 
اىل  يذهب  أو  املوازية  السوق  يدخل  اغلبها  ان 

مستودعات املحتكرين.
عىل  "القمارقية"  أحد  عّرج  أخرى  جهة  من 
تسّلل عدد من املتقاعدين من الوظيفة العمومية 
سلطة  داعيا  التبغ  رخص  ملف  اىل  والنافذين 

اإلرشاف اىل التحقق من هوياتهم.
واشار اىل ان رخصة التبغ التي قال انها كانت 
تُمنح الصحاب االحتياجات الخصوصية والفئات 
تنازع  "محل  اصبحت  لهم  دخل  لتأمني  الهشة 

جهات نافذة وحيتان كبرية".
القايض  السابق  بالقرار  املصدر  واستشهد 
من  الكربى  التجارية  املساحات  اصحاب  بتمكني 
رخص  اصحاب  ضغط  ان  اىل  الفتا  السجائر  بيع 
دفع  الجمهورية  برئاسة  واستنجادهم  التبغ 
لحظة  اخر  يف  القرار  عن  الرتاجع  اىل  السلطة 
الرائد  واىل ان ذلك لم يتعزز بنص قانوني ما دام 
الرسمي لم ينرش اي مرسوم او قانون يمنع البيع 

باملغازات الكربى.
اصحاب  تنسيقية  ان  سامي  أفاد  جهته  من 
 2021 سنة  منتصف  يف  شنت  التبغ  رخص 
ارضابا عاما ملنع بيع السجائر باملغازات الكربى 

وتمكني  الربح  هامش  يف  بالرتفيع  وللمطالبة 
يبقوا  ال  حتى  ميرسة  قروض  من  "القمارقية" 
رهائن لدى من وصفهم بـ "املحتكرين" مربزا ان 
سلطة اإلرشاف اجتمعت بهم يف اكثر من مناسبة 
اسعار  يف  زيادة  القرار  ذلك  بعد  تحركت  وانها 

السجائر عوض الرتفيع يف هامش الربح.
والوقيد  التبغ  "وكالة  ان  سامي  وأضاف 
كانت تعقد اتفاقات وصفقات مع رشكات دولية 
لتزويدها بمنتجاتها دون اجراء اية دراسة للسوق 
انواعا  املتزودين  عىل  "تفرض  وانها  املحلية" 
التبغ مقابل أسعار باهظة" مالحظا  جديدة من 
فادحة  خسائر  الرخص  اصحاب  يكبّد  ذلك  ان 
بالنظر اىل جدة املنتوج وتوفره بأسعار منخفضة 

جدا يف السوق املوازية.

خسائر فادحة
مصدر فضل عدم ذكر اسمه كشف ان الوكالة 
وان  عامليني  مزودين  خالص  يف  صعوبات  تواجه 
منذ  تنتظر  الرشكات  احدى  ذمة  عىل  باخرة 
تفريغ  قبل  مستحقاتها  دفع  املوانىء  بأحد  مدة 

شحنتها.
يابانية  الشحنة تخص سجائر  ان هذه  وقال 
قد  الياباني  الطرف  يكون  ان  مرجحا  معروفة 
وكالة  اسهم  يف  كرشيك  الدخول  مؤخرا  اقرتح 
التبغ والوقيد بالنظر لحجم الديون املتخلدة بذمة 

املؤسسة التونسية.
املغاربي"  "الشارع  حصلت  أخرى  جهة  من 
بمئات  خسائر  الوكالة  تكبد  تثبت  وثيقة  عىل 
اذ  االجنبية،  السجائر  أسعار  لتغطية  املاليني 
الداخلية  للرقابة  الحسابات  مراجع  تقرير  يشري 
والوقيد  التبغ  ان وكالة  اىل   2016 لسنة  بالوكالة 
مرتاكمة  خسائر   2016 موف  حدود  اىل  سجلت 

قدرت بـ 185 مليون دينار.
عدم  اىل  الخسائر  املحاسب  الخبري  وأرجع 
الرشاء  كلفة  االجنبية  السجائر  أسعار  تغطية 
مشريا اىل ان رقم معامالت السجائر االجنبية بلغ 

32 % من رقم معامالت الوكالة.
السجائر  يف  الخسائر  ان  املايل  الخبري  وابرز 
االجنبية تمنع تحقيق التوازن املايل صلب الوكالة.

قد  املغاربي"  "الشارع  أسبوعية  وكانت 
املعلومة  اىل  نفاذ  مطلب  الوكالة  اىل  ارسلت 
الستفسارها عن الدعم املايل السنوي الذي سددته 
بني  الفوارق  لتغطية  و2020   2016 بني  الوكالة 
بالسوق  وبيعها  االجنبية  السجائر  رشاء  اسعار 
املحلية فكانت اجابة املؤسسة انها "ال تقوم بدعم 
املصنعني  من  تقتنيها  وانما  االجنبية  السجائر 
الصعبة  بالعملة  رشاءات  عقود  حسب  االجانب 
ويقع تسعريها من قبل سلطة اإلرشاف )وزارتا 
البيع  عند  االستثمار(  ودعم  واملالية  االقتصاد 
املالية ومراكز توزيع مواد  القباضات  عن طريق 

االختصاص.
بمراسلتني  الصحيفة  توجهت  كما 
الكرتونيتني اىل وزارة املالية ووكالة التبغ والوقيد 
يف  الحاصل  النقص  اسباب  عن  الستفسارهما 
اسعارها  يف  املشط  واالرتفاع  السجائر  كميات 
ولم تحصل عىل أية اجابة منهما اىل حدود كتابة 

املقال.

رؤوس كربى وراء "بيزنس" التدخني
وخسائر باملليارات يف التوريد

محمد الجاللي

في ظل تقاعس للسلطة :

عينة من أصحاب رخص التبغ املفقرين يف انتظار التزود بالسجائر
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"إني  كانط  إيمانويل  األلماني  الفيلسوف  يقول 
أسمع من كل مكان صوتًا ينادي: "ال تفكر !!". يقول 
رجل الدين "ال تفكر بل آمن" ويقول رجل اإلقتصاد 
تفكر  "ال  السياسة  رجل  ويقول  إدفع"  بل  تفكر  "ال 
بل نّفذ"... ولكن فكر بنفسك وقف على قدميك إني 
كيف  أعلمك  ولكني  الفالسفة  فلسفة  أعلمك  ال 

تتفلسف وحديثنا قياس.
الحديث عن راشد الغنويش مع حفظ واحرتام املقامات 
نظًرا  والتدقيق  التمحيص  من  الكثري  ويفرتض  يتطلب 
لشخصية الرجل املعّقدة واملرّكبة كزعيم لتنظيم عقائدي 
أكثر منه رئيس حزب سيايس بما أن الغنويش يجد راحته 
التي تعترب بالنسبة  الرمادية والرسية  املنطقة  التامة يف 
إليه بمثابة نقطة الرفاهة واالرتكاز يف ممارسة أنشطته 
املتعددة بني الفكر والسياسة والتنظيمات العقائدية التي 

ينتمي إليها. 
لزعيم  الرشعي  الحق  مناقشة  بصدد  هنا  لسنا 
مسألة  فتلك  العام  الشأن  ممارسة  يف  النهضة  حركة 
نحاول  وإنما  واألعراف  والقوانني  بالدستور  محسومة 
فقط  قراءة وفهم عرشية سياسية خطرية ودقيقة جدا 
التاريخ حيث  لها مثيال عرب  مرت بها تونس ولم تعرف 
من  سواء  فيها  والرئييس  األسايس  الدور  للغنويش  كان 
وراء حجاب كمحّرك لخيوط اللعبة السياسية أو يف قلب 
األحداث كرئيس أصل السلطة يف البالد، الربملان من سنة 

2019 اىل سنة 2021.
التي  املنفى  سنوات  خالل  الوحيدة  الغنويش  امنية 
التنظيمات  لكل  الدافء  الحضن  بريطانيا  يف  قضاها 
اإلسالمية يف العالم كانت أن يُدفن بعد عمر طويل ببلدته 
واملرشوع  الطبيعي  حقه  وهذا  ڤابس  والية  من  غنوش 
الفصل  القول  وإرادته  الله  ومشيئة  لألقدار  كان  لكنه 
ليعود الغنويش إىل تونس أسابيع قليلة بعد سقوط بن عيل 
بطريقة  استقباله   ويتم  والكرامة  الحرية  ثورة  بفضل 

أمراء املؤمنني  عىل أنغام "طلع البدر علينا". 
بعد أن كان الغنويش يعيش يف املنفى والتقاعد يائًسا 
من حلم العودة وجد نفسه يف لحظة فارقة فاتًحا لتونس 
الخميني من منفاه ذات فيفري  إليها مثلما عاد  وعائًدا 

 .1979
كفاتح  اإلسالموي  االستقبال  ذلك  الغنويش  استغل 
الثورة  حصان  لريكب  املنفى  من  قادًما  لتونس  جديد 
نظًرا  ما  حد  إىل  نجح  وفعاًل  لها  كزعيم  نفسه  ويسّوق 
املنظمة  األحزاب  من  آنذاك  السياسية  الساحة  لفراغ 
جاهًزا  عقائديًا  تنظيًما  النهضة  كانت  حيث  واملهيكلة 
املرحلة  وقيادة  البالد  مقود  الستالم  الطبيعة  بحكم 
االنتقالية بكل سهولة وهذا ما حدث فعاًل ليفوز الحزب 
لكتابة  التأسييس  املجلس  بانتخابات  تونس  يف  األول 

دستور جديد للبالد والقطع مع الجمهورية األوىل. 
ذهن  عن  غائبتني  تكونا  لم  الغنيمة  وعقلية  عقيدة 
الغنويش وكل اتباعه بما أنهما تمثالن ثقافتهم العقائدية 
حيث أغرتهم السلطة ليظهروا عىل حقيقتهم ويخرجوا 
التونيس  املجتمع  يرفضها  مشاريع  من  جعبتهم  يف  ما 
قيادات  ترصيحات  ونقرأ  ونسمع  لنرى  الفطرة  بحكم 
الخالفة  إىل  وتشري  تتحدث  النهضة  لحركة  األول  الصف 

السادسة كمنهج جديد لقيادة تونس وحكمها.  
انتهجتها  التي  الواقع  األمر  وسياسة  بقوة  املرور 
النهضة منذ وصولها لدفة السلطة إثر انتخابات اكتوبر 

وتخرج  نفسها  ترسكل  القديمة  املنظومة  جعال   2011
مجدًدا كمنقذ من جحيم اإلخوان والتنظيمات العقائدية 
ومدارس  خريية  جمعيات  مكوناتها  بجميع  الرسية 

رشعية خارج القانون. 
من  الوقت  مرور  مع  القديمة  املنظومة  تمكنت 
وحرصه  السيايس  اإلسالم  وعزل  أنفاسها  اسرتجاع 
محوريا  السبيس  قائد  الباجي  دور  وكان  الزاوية.  يف 
ورئيسيا يف املعركة اذ انه كان له ثأر شخيص مع غريمه 
رئاسة  منصب  من  حرمه  الذي  الغنويش  اللدود  وعدوه 
تزكية  لتقع  بالوعد   وأخلف  وعده  أن  بعد  الجمهورية 
بعد  للجمهورية  رئيس  كأول  ذلك  إثر  املرزوقي  املنصف 

الثورة عرب االنتخاب عن طريق املجلس التأسييس.
والدراية  الكفاءة  وعدم  الغنيمة  وعقلية  الطمع 
اإلسالم  مرشوع  انهيار  يف  رسعت  عوامل  كلها  بالدولة 
السيايس وسقوط أحالم راشد الغنويش لتزيد االغتياالت 
السياسية والعمليات اإلرهابية من نقمة التونسيني عىل 
الله  يخافون  انهم  معتقدين  الخري  فيهم  توّسموا  الذين 
حدث  ما  لكن  للشعب.  والرفاه  الرخاء  سيجلبون  وأنهم 
كان العكس تماًما حيث أصبحت تونس أقرب لبؤرة توتر 

من دولة مستقلة ذات سيادة. 
بعد أن كان الغنويش وتنظيمه السيايس العقائدي عىل 
اعتصامات  بعد  الوطني  الحوار  أنقذه  هاو  جرف  شفا 
الرحيل التي كانت مطالبها األساسية محاسبة الغنويش 

وتنظيمه السيايس وجهازه الرسي املوازي للدولة. 
كعادته كان الغنويش وفيًا لسياسة االنحناء للعاصفة 
وامتصاص األزمات وهذه من أبرز نقاط قوة التنظيمات 
العقائدية التي لها واجهة سياسية ظاهرة للعيان وأخرى 

رسية للمناورات واملؤامرات. 
وكما قال الغنويش إثر تنصيب حكومة املهدي جمعة 
ولم  الحكومة  من  "خرجنا  الوطني  الحوار  عن  املنبثقة 
لم  الرجل  أن  عىل  إشارة  أبرز  وهذه  الحكم"  من  نخرج 
جيًدا  يقرأها  ولم  الرسالة  يفهم  ولم  الدرس  يستخلص 
ليواصل غروره واعتقاده بأنه يمسك بخيوط اللعبة وبأن 

ال غنى عنه يف املشهد التونيس. 
إنتهت فرتة الرتويكا التي ناور وقايض بها الغنويش 
له  السياسية  الرفاهية  ضمان  ألجل  القديمة  املنظومة 
عدو  مع  أبرمه  الذي  املغشوش  التوافق  عرب  وألتباعه 
لكن  السبيس.  قائد  الباجي  الراحل  اليوم  صديق  األمس 
الطبيعة  ضد  ألنه  بينهما  املتعة  زواج  انهار  ما  رسعان 
حيث قطع السبيس العالقة أحاديًا بعد أن اكتشف خيانة 

الغنويش له ومراهنته عىل حصان يوسف الشاهد. 
لالنتقام  الوقت  السبيس  قائد  الباجي  القدر  لم يمهل 
عن  لريحل  الصحية  حالته  تأزمت  حيث  الغنويش  من 
الدنيا بعد وقت ليس بطويل لتدخل البالد اثر ذلك مرحلة 
وفوًزا  ألوانه  سابًقا  رئايس  انتخابي  واستحقاق  جديدة 
تاريخيًا فاجأ العالم بوصول قيس سعيد لقرص قرطاج 
رغم  لها  وعدًوا  املنظومة  خارج  آنذاك  يعترب  كان  الذي 
حركة  يف  املتمثل  السيايس  اإلسالم  من  النسبي  قربه 
نجاحه  يف  وغريب  كبري  بشكل  ساهمت  التي  النهضة 

وفوزه باالنتخابات الرئاسية.  
بالرئاسية  الترشيعية وقيس سعيد  يف  النهضة  بفوز 
اعتقد الغنويش أنه أصبح الحاكم الفعيل لتونس بما أنه 
كان يعتقد أن قيس سعيد "روبو" يسهل التحكم فيه بـ 
"الريموت كونرتول" لكن ما كل ما تمنى الغنويش يدركه.

األخطاء القاتلة التي ارتكبها الغنويش منذ عودته اىل 
العقائدي  تنظيمه  وعىل  عليه  قضت  املنفى  من  تونس 
املستويات  جميع  عىل  البالد  ودّمرت  والعلني  الرسي 
كفر  حتى  الوراء  إىل  عديدة  سنوات  بتونس  وعادت 
والكرامة  والحرية  والديمقراطية  بالثورة  التونسيون 
وهذا ما يفرس الفرحة العارمة للشارع التونيس ليلة 25 
من  الخالص  إليهم  بالنسبة  مثّلت  حيث   2021 جويلية 

كارثة الغنويش وبرملانه وتنظيمه العقائدي.
التي  السياسية  األزمة  يف  جيًدا  سعيد  قيس  استثمر 
لحقت البالد منذ انطالق العهدة الربملانية 2019 وانتخاب 
الكوارث  لتتواىل  الشعب  نواب  ملجلس  رئيسا  الغنويش 
الجميل  بالحبيب  بدءا  السياسية  واألزمات  واملصائب 
النهضة مروًرا  أيدي  الدستورية من بني  املبادرة  وضياع 
80 واألمر  بحكومة الفخفاخ وصواًل للمشييش والفصل 
الدستورية  املؤسسات والهيئات  الربملان وكل  117 وحل 
انتظار  يف  السلطات  كل  سعيد  قيس  الرئيس  وافتكاك 
التأسيس الجديد والدستور الجديد والجمهورية الجديدة.
جويلية   25 صدمة  امتصاص  بعد  الغنويش  عاد 
فيها  السباحة  ويتقن  يحبذها  التي  الرمادية  للمنطقة 
محاواًل إيهام نفسه والعالم بأنه ضحية التعرض النقالب 
األزمة  أصل  أنه  اليقني  علم  يعلم  الجميع  أن  حني  يف 
حزبه  ذلك  يف  بما  التونيس  املشهد  مكونات  كل  بشهادة 

وتنظيمه العقائدي.
أكرب  وجمع  التناقضات  عىل  اللعب  الغنويش  حاول 
ما يمكن من رافيض إجراءات 25 جويلية حوله وإعادة 
تجربة التوافق الفاشلة مع احمد نجيب الشابي لكن مع 
25 جويلية األسايس  الوقت تبني أن مصدر نجاح  مرور 
حيث  الشابي  نجيب  واحمد  الغنويش  مثل  وجوه  وجود 
الفشل  رموز  من  أنهما  الشعب  من  كبري  جزء  يعترب 

وضياع مكاسب الثورة.
األكيد أن قيس سعيد مدين سياسيًا للغنويش ولكامل 
أية  بفضلهم  يجد  لم  إذ  والسياسية  الحزبية  املنظومة 
صعوبة يف إقناع جزء واسع من الشعب بمرشوعه املتمثل 
الوسيطة  األجسام  من  الخالية  الجديدة  الجمهورية  يف 
واألحزاب واملنظمات والشخصيات الوطنية التي مل منها 

الشعب وقطع معها نهائيًا.
للتجمع  عام  أمني  آخر  من  جعل  الذي  الغنويش 
هدية  تعيينه  كان  والذي  لديوانه  مديًرا  الغرياني  محمد 
الرحمة عىل  لقيس سعيد وإطالق رصاصة  السماء  من 
هازها  إيل  )العزوزة  مثل  اآلن  هو  نهائيًا  وحله  املجلس 
سياسيًا  انتهى  حيث  الصابة(  العام  تقول  وهي  الواد 
وقد  يديرها  التي  والرسية  العلنية  التنظيمات  كل  مع 
يكون ملف الجهاز الرسي بمثابة الرضبة القاضية التي 
يف  السيايس  اإلسالم  نهاية  رسميًا  وتعلن  عليه  ستُجهز 
الذي خرج منه بقدرة  الغنويش األرشيف  تونس ودخول 

قادر ذات جانفي 2011.
لريدد اتباع الغنويش "ابك كالنساء ُملكا لم تدافع عنه 
كالرجال" وهي املقولة الشهرية التي صفعت بها عائشة 
بأبى  املعروف  الثانى عرش  الله محمد  عبد  أبو  األمري  أم 
الذى سّلم غرناطة  األندلس  آخر ملوك  الصغري  الله  عبد 
للملك فرناندو وامللكة إيزابيال بعد قرابة ما يزيد عن سبعة 
األندلس وساهموا بشكل  املسلمون  قرون حكم خاللها 
كبري يف بناء وتأسيس حضارة مازالت شاهدة حتى اليوم 

عىل روعة الهندسة وقمة  اإلبداع الفني واملعماري.

الغنويش »دراكوال« السياسة التونسية
خالد الهرماسي

رأي
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✔ الفاهم بن يفهم

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

سوقنا...

الّسوق السياسي

التعاطي الرسمي مع فاجعة جرجيس
باعرتاف من أعىل هرم يف السلطة شهدت فاجعة غرق مركب كان 
اىل  ترتقي  قد  اخالالت  مدينة جرجيس  أبناء  العرشات من  متنه  عىل 

مستوى جريمة دولة.
الفاجعة كشفت عن تقاعس رسمي وتراخي الجهات املسؤولة يف 
البحث عن الشبان املفقودين يف عرض البحر وتباطئها يف االستجابة 
موجة  يف  تسبب  بما  املفقودين  عائالت  أطلقتها  استغاثة  لنداءات 
من  عدد  أطلق  بينما  باملدينة  واحتقان  أهاليهم  صفوف  يف  غضب 

البحارة حمالت بحث يف عمق البحر. 
التقصري الرسمي بلغ حد إعطاء اإلذن بدفن جثث مجهولة الهوية 
استشارة  ودون  جيني  للتحليل  اخضاعها  دون  "الغرباء"  مقربة  يف 
النيابة العمومية أو إعالم عائالت "الحارقني" املفقودين، او حتى إتمام 
إجراءات الدفن املعتادة قبل إن يتم استخراج أربعة جثث من املقربة 
للتثبت من هويات أصحابها.. استهتار رسمي لخصه والد شاب تم 
ال  "أصبحنا  بقوله  قانوني  ترخيص  وبال  الجميع  من  غفلة  يف  دفنه 

نفرح بإنقاذ ابنائنا بل بالعثور عىل جثثهم".
لتزيد  ذويهم  عىل  الحداد  من  حتى  يتمكنوا  لم  جرجيس  ابناء 
بعض  واصفا  االحتقان  حالة  تأجيج  يف  مدنني  وايل  ترصيحات 

االحتجاجات باالعتداءات واملمارسات غري املقبولة. 
ولنئ حاولت السلطة عموما تدارك االمر بتطرق رئيس الجمهورية 
قيس سعيد يوم أمس االثنني اىل فاجعة غرق املركب تزامنا مع تكليف 
وحدات بحرية واخرى برية للحرس الوطني معززة بطائرة مروحية 
بالبحث عن املفقودين فقد اكد هذا الحدث تواصل التهاون الرسمي يف 
التعاطي مع ملف "الحرقة" واالقتصار عىل املقاربات األمنية عوض 

البحث عن حلول جذرية لظاهرة الهجرة غري النظامية.

قيس سعيد 
معركة  خالل  عرفت  تونس 
البحرية  املعارك  عديد  استقاللها 
واليوم نخوض معركة مع البحر ال 
تتعلق بعدو خارجي وإنما بالوضع 
بالتونسيني  عالقة  يف  املأساوي 

فاجعة  واخرها  املوت  قوارب  يستقلون  الذين 
جرجيس)...( لالسف البحر اصبح أداة للخروج من 
تونس.. ال بد من وضع حد لهذه الظاهرة والقضاء 
التونسيون  يكون  ان  نريد  نحن  اسبابها..  عىل 
قوارب  عرب  ال  املغادرة  يريدون  حني  حتى  مكرمني 
ولكل  يومية الهايل جرجيس  كانت  املتابعة  املوت… 

اهايل املفقودين... ما يحصل اليوم غري عادي.

عبير موسي
رشعيته  يستمد  سعيد  قيس 
الحاملة  القوات  من  الوحيدة 
الشارع  عسكرة  ومن  للسالح 
كل  لقمع  بيده  اداة  االمن  واصبح 
بأبسط  يطالب  تونيس  مواطن 

الحقوق …يوم امس )االحد( خرجنا يف مسرية كانت 
مربمجة منذ مدة وتحصلت عىل كل الوثائق القانونية 
االمنية  املؤسسة  توظيف  تم  انه  اال  راعنا  ما  لكن 
باملسرية  االلتحاق  من  وملنعهم  املواطنني  لرتهيب 
سواء من احياء العاصمة او من الواليات الداخلية ثم 
تم االعتداء بالعنف عىل املتظاهرين واستعمال القوة 
وهناك مصابون يوم امس تم نقلهم للمستشفى.... 
هذا لم يعد مقبوال…. قيس سعيد ال يستمد رشعيته 
فرض  ان  بعد  انتخابات  من  وال  ديمقراطية  من  ال 
والطريقة  انفرادية  بطريقة  بالقوة  دستوره  علينا 
القوة  التي يحكم بها تونس هي استعمال  الوحيدة 

والسالح . 

فاروق بوعسكر

واجراءات  رشوطا  سنضع 
عىل  االفراد  املرتشحني  حصول 
والذاتية  الخاصة  التمويالت 
كيفية  عن  سنتحدث  وحينها 
يتماىش  بما  حمالتهم  تمويل 

القانون  ان  جيدا  نعلم  الننا  االنتخابي  والقانون 
77 يُعّرف التمويل  يمنع التمويل العمومي والفصل 
الخاص ويشرتط ان يكون صادرا فقط عن الذوات 
املعنوية  الذوات  عىل  يمنع  انه  يعني  بما  الطبيعيني 
التمويل  والرشكات  الجمعيات واالحزاب  ذلك  بما يف 
الخاص ولكنه ال يُمنع عىل االفراد املنتمني لالحزاب 
لتمويل  مكاتبها  واعضاء  ومنخرطيها  وقياداتها 
يف  االحزاب  بمرشحي  املتعلقة  الدعاية  انشطة 

مختلف الدوائر... 

راضي المدب

املالية  وضعية  ملواجهة 
الدولة  تضطر  الصعبة  العمومية 
التي  الرشكات  خالص  تأجيل  اىل 
تعمل لفائدتها عىل غرار مؤسسات 
الدعم  تتلقى  التي  الحليب  انتاج 

من الدولة النتاجه ومستحقات قطاع الحليب بلغت 
قطاع  ومستحقات  دينار  مليون   260 شهرين  منذ 
االشغال العمومية لدى الدولة بلغت 17 مليون دينار 
ومستحقات “الستاغ ” اكثر من 1000 مليار وهذه 
ارقام غري محينة وتعود اىل 6 او 7 اشهر واالكيد انها 
السوق  يف  النفط  اسعار  ارتفاع  ان  ثم  تفاقمت… 
العاملية يجعل تونس اليوم تحتاج كل اسبوع اىل 100 
يعني  املحروقات  لتغطية مواردها من  مليون دوالر 
املخزون  وبدانا نستنفد  اسبوعيا  دينار  مليون   320
االسرتاتيجي والذي هو امر خطري جدا ومن املفروض 
ان يكون 60 يوما لكنه اليوم نزل اىل ال يشء تقريبا  .

رديء

قالوا

صورة تتحّدث

بصفة عامة لم يسعف الحظ 
عبير موسي لتحقيق االهداف التي 

ترسمها لتحركاتها وبعض من 
مبادراتها على غرار االعتصام أمام 
مقر ما تسميه "جمعية القرضاوي".
نفس الفشل قد يطال مبادرتها 
الجديدة المتمثلة في اضراب جوع 
أمام وزارة الداخلية انتهى دون أن 

يحقق غرضه.

بحارة جرجيس

حسن جدا

بعد ان كان تسلم جثامني مفقودي مركب "مهاجري 

يف  املنطقة  بحارة  مثّل  أهاليهم  لدى  امنية  جرجيس" 

ولو  املفقودين  إلستعادة  الوحيد  أملهم  الفاجعة  بداية 

جثثا. "جمعية البّحار" بجرجيس أرشفت عىل عمليات 

البحث ونسقت جهود التحرك بعد الكارثة. 

الجمعية:  رئيس  بوراسني  الدين  شمس  يقول 

"توقفت القوارب عن الصيد منذ اكثر من أسبوعني.. فال 

الوقوف إىل جانب أهالينا الستعادة جثث  يشء أهم من 

ابنائهم ".

توثق  فيديو  مقاطع  انترشت  فايسبوك  موقع  وعىل 

علميات البحث عن املفقودين يف عرض البحر مصحوبة 

بوسم  "دولة البحارة" كاعرتاف بمجهودات من سّخروا 

قواربهم للبحث عن الشبان "الحارقني".

وسام "حسن جدا" نشده عىل صدور بحارة جرجيس 

الستماتتهم يف البحث عن جثث الغرقى وارصارهم عىل 

العودة بالخرب اليقني عن مصري املفقودين يف ظل حرية 

البحارة عىل  ان يعثر احد  الجهة قبل  عامة خيمت عىل 

أول جثتني قبل بروز أدلة أخرى أكدت غرق املركب فيما 

يف  تسبب  بما  البداية  يف  ضبابيا  الرسمي  الخطاب  كان 

إىل مواجهات مع  األهايل تحول  غضب عارم يف صفوف 

االتحاد  ان قرر  بعد  األوضاع  بتفاقم  األمن وينذر  قوات 

عىل  احتجاجا  بالجهة  عام  إرضاب  شن  للشغل  املحيل 

تقاعس السلطة يف التعاطي مع الكارثة. 
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رصاع أمريكي – رويس/ صيني
عىل ريادة القرن القادم

بدأ في سوريا وانتقل إلى أوكرانيا :

الحبيب القيزاني
الحرب  تأجج  يشتد  يوم  بعد  يوما 
ظل  في  خصوصا  بأوكرانيا  الدائرة 
كرجل  األطلسي  الحلف  دول  وقوف 
منعا  األوكرانية  القوات  لدعم  واحد 
وانتقال  ثمن  بأي  بوتين  النتصار 
الضربات  الى  الروسي  الجيش 
اندحار  بعد  المدى  بعيدة  الصاروخية 
القتال  ببعض جبهات  قواته  جزء من 
األسلحة  منظومات  فعالية  أمام 
على  المتدفقة  الجديدة  الغربية 

أوكرانيا.
خفايا  في  إستراتيجية  قراءة 
صراع  األبرز  عنوانها  حرب  ورهانات 
على قرن جديد تريده واشنطن امتدادا 
وتسعى  األمريكية  الريادة  من  لقرن 
أن  إلى  بيكين  ورائها  ومن  موسكو 

يكون قرنا اسياويا.

ال يمكن فهم ما يجري يف أوكرانيا بمعزل عن 
أمريكا  سياق الرصاع االسرتاتيجي املحموم بني 
عىل  أخرى  جهة  من  والصني  وروسيا  جهة  من 
ريادة العالم مع ما يستدعي ذلك من اصطفاف 
بإمدادات  أو  املايل  بالدعم  )سواء  اخرى  دول 
األسلحة أو حتى بإرسال قوات اىل ساحة القتال 
أو  الطرف  هذا  وراء  الشيشان(  شأن  هو  مثلما 

ذاك.
رصاع بدآ يشتد منذ عام 2013 عندما اعلنت 
الصني عن اطالق مرشوع طريق الحرير الجديدة 
منطقة  لتحويل  روسيا  خطط  مع  يلتقي  الذي 
عاملي  جغرايف  فضاء  اىل  العالم(  )رئة  اوراسيا 
القادم  الغاز  انابيب  تشقه شبكات من خطوط 
هذه  تحويل  من  ذلك  يعني  ما  مع  سيبرييا  من 
تبني  سيايس  سالح  اىل  االسرتاتيجية  السلعة 
بالخصوص  يضّم  عامليا  تحالفا  روسيا  بفضله 
نفس  يف  عربه  وتضمن  وايران  والهند  الصني 
القتصاد  رضورية  هائلة  مالية  عائدات  الوقت 

دولة نووية عظمى.

سوريا + أفغانستان + أوكرانيا 
+ أوروبا 
= صفر؟

قد رفض  األسد  السوري بشار  الرئيس  كان 
قبل ذلك مرشوعا امريكيا عرضته عليه الدوحة 
ملّد انبوب غاز من قطر عرب ارايض بالده وصوال 
ومنها  املتوسط(  االبيض  البحر  )عرب  تركيا  اىل 
بن  ليكشف وزير خارجية قطر حمد  اوروبا  اىل 

جاسم آل ثاني يف اكتوبر 2017 حقيقة العدوان 
الذي تعرضت له سوريا بعد ذلك والدول املتورطة 
فيه باملال والسالح واملرتزقة. وقد حسم التدخل 
بل  السوري  الجيش  لصالح  املوقف  الرويس 
عىل   - دمشق  مع  -باتفاق  موسكو  وحصلت 
حميميم  قاعدة  هي  جوية  واحدة  قاعدتني 
وشنت  طرطوس.  قاعدة  هي  بحرية  واخرى 
الصحافة الغربية سنة 2018 حملة شيطنة عيل 
الرئيس بوتني بعدما افشلت منظومة الدفاعات 
هجوما  بسوريا  املنصوبة  الروسية  الجوية 
بصواريخ  فرنسيا   - بريطانيا   - امريكيا  ثالثيا 
"توماهوك" كان يستهدف تدمري منشآت حيوية 
تمهيدا  قيادة ومواقع عسكرية سورية  ومراكز 
النطاق للتنظيمات اإلرهابية أمال  لهجوم واسع 

يف أن يكون حاسما السقاط نظام بشار األسد .
كان الهجوم الثالثي محاولة اخرية للتخلص 
من االسد وتركيز نظام يوافق عىل تمرير أنبوب 

الغاز من قطر اىل تركيا عرب سوريا.
كانت حسابات الكرملني مبنية عىل ان عدم 
تزكية  يعني  لبالده  قديم  حليف  لنرصة  التدخل 
فتح ثغرة يف مرشوع أوراسيا والسماح بتوجيه 
عائدات  من  وحرمانها  بالده  القتصاد  رضبة 
انبوبي نورثسرتيم 1و2 اللذين اتفقت مع املانيا 
هذا  ليس  بالغاز.  اوروبا  لتزويد  مدهما  عىل 

اوكرانيا  غزو  يف  يرتدد  لم  بوتني  أن  بل  فحسب 
لبالده  املوايل  بالنظام  االطاحة  بعد   2014 سنة 
لوغانسك  مقاطعتي  سكان  عن  دفاعا  فيها 
هجمات  من  روس  أغلبهم  والذين  ودينيتك 

الجيش االوكراني.
وقد ضمت روسيا اثر تلك الحرب شبه جزيرة 
فضاء  اليها  بالنسبة  تمثل  كانت  التي  القرم 
والبحر  ازوف  بحر  مياه  عىل  يطّل  اسرتاتيجيا 
االسود ليست مستعدة لرتكه تحت رحمة نظام 
يعاديها لم يرتدد بداية من عام 2019 بعد وصول 
زيلنسكي اىل دفة السلطة يف طلب انضمام بالده 

اىل االتحاد االوروبي والحلف االطليس.
العالقات  تدهورت   2021 اىل   2014 من 
الروسية-الغربية بسبب ضم شبه جزيرة القرم 
من ناحية و"زحف" الحلف االطليس نحو حدود 
الواليات  نية  وخصوصا  اخرى  جهة  من  روسيا 
اىل  صاروخية  درع  تركيز  االمريكية  املتحدة 
اعلن  ان  اىل  لروسيا  املجاورة  الحلف  امتداد دول 
زيلنسكي يف فيفري املايض لدى تدخله يف مؤتمر 
نووي  سالح  صنع  اىل  بالده  سعي  عن  ميونخ 
عسكرية  "عملية  باطالق  الرويس  الرّد  ليأتي 
خاصة القتالع نظام تديره عصابات من املخدرين 
والنازيني" حسب تعبري بوتني يف خطاب االعالن 

عن العملية العسكرية الخاصة.

امريكا والحلف  2021 قّررت  مع نهاية عام 
تكن  ولم  افغانستان  من  االنسحاب  االطليس 
دليال  االنسحاب  عملية  رافقت  التي  الفوىض 
تفوقهم  مقاتلني  امام  عسكرية  هزيمة  عىل 
ذهب  مثلما  وعدة  عددا  و"الناتو"  امريكا  قوات 
تنفيذا  كان  ما  بقدر  مالحظني  عدة  اعتقاد  يف 
 the pentAGone للعالم  جديدة  خريطة  ملخطط 
ان  للبنتاغون  سبق   new MAp of the world

وضعها قبل سنوات وتقيض بالتصدي ألية قوة 
االمريكية  الريادة  منازعة  عىل  تتجرأ  قوى  او 
للعالم. وقد تجّسد ذلك عرب عملية اعادة انتشار 
عىل  بالخصوص  رّكز  اسرتاتيجي  عسكري 
ودول  الصني(  صعود  )ملجابهة  الهادي  املحيط 
روسيا  عىل  الحصار  لتشديد  الرشقية  اوروبا 
سنوات   8 طيلة  املماطلة  عرب  باستدراجها 
أمنها  ملتطلبات  االستجابة  يف   )2022  -  2014(
لها  فتح  أوكرانيا  يف  استنزاف  حرب  اىل  القومي 
"منع  لـ  والسالح  املال  حنفيات  "الناتو"  حلف 
انتصار بوتني بأي ثمن" مثلما شّدد عىل ذلك عىل 
التوايل يف ثالث مناسبات الرئيس األمريكي بايدن 
جونسون  السابق  الربيطاني  الوزراء  ورئيس 

والرئيس الفرنيس ماكرون.
وان كان بوتني يدرك ان رهان الحرب يتجاوز 
االسرتاتيجية  أهميتها  رغم  أوكرانيا  رقعة 

مشهد من الحرب الروسية-االوكرانية
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تدخل  احتمال  عن  املرة  هذه  غفل  فإنه  لبالده 
عرب  الحرب  يف  مبارش  غري  بشكل  "الناتو"  دول 
حديثة  بأسلحة  سواء  االوكراني  الجيش  امداد 
أو باملرتزقة أو بالتكّفل بتدريب وتأهيل وحدات 
ذلك  فعلت  مثلما  بأراضيها  أوكرانية  عسكرية 
أيام   3 منذ  وتبعتها  وأملانيا  وبولونيا  بريطانيا 
يزّج  جعله  الحسابات  يف  الخطأ  هذا  فرنسا. 
"العملية  يف  فقط  رويس  جندي  ألف   100 بـ 
أوكراني  جندي  آالف   210 ملواجهة  الخاصة" 
والصاروخي  الجّوي  التفوق  ذلك عىل  معتمدا يف 
مّما مكن االوكرانيني بعد تراجع الغارات الجوية 
األهداف  تدمري  نتيجة  الروسية  والصاروخية 
صحيفة  أسمتهم  من  بمعاضدة  املرسومة 
عسكريني  مستشارين  تايمز"  "نيويورك 
هجومات  شن  من  وفرنسيني  وانقليز  امريكان 
كشفت  بعدما  املدن  بعض  السرتجاع  معاكسة 
وجودا  االمريكية  الصناعية  األقمار  صور 
معظم  تحّول  نتيجة  بها  محدودا  عسكريا 
حدا  وقد  أخرى.  جبهات  اىل  الروسية  الوحدات 
تعبئة جزئية  اإلعالن عن  اىل  إضافة  ببوتني  ذلك 
بـ 100 ألف جندي آخرين اىل اقالة جنرالني من 
قوات  من  قادم  جديد  جنرال  وتكليف  الجبهة 
الدفاع الصاروخي ليدخل الجيش الرويس الحرب 
أساسا بالقصف الصاروخي بعيد املدى خصوصا 
جرس  من  جزءا  طالت  التي  التفجري  عملية  بعد 

القرم.

حشد مقابل الحشد

أوكرانيا  عىل  الجديدة  حربه  أن  بوتني  أدرك 
الدعم  اثبت  بعدما   2014 حرب  عن  تختلف 
مشاركة  والعباد  والعتاد  باملال  لكييف  الغربي 
مبارش  غري  بشكل  فيها  األطليس  الحلف  دول 

عكس ما حدث سنة 2014.
مع  تزامنا  الرويس  الرئيس  تحرك  لذلك 
املستوى  عىل  ديبلوماسيا  يقودها  التي  الحرب 
العاملي  وتمكن يف مرحلة اوىل خالل قمة منظمة 
بعاصمة  مؤخرا  انتظمت  التي  للتعاون  شنغاي 
اىل  بالده  دعوة  تمرير  من  سمرقند  اوزباكستان 
إقامة نظام تجاري عاملي جديد بما يعني التخيل 
نهاية  منذ  أمريكا  فرضته  الذي  النظام  عن 

بذلك  بوتني  يكتف  ولم  الثانية.  العاملية  الحرب 
 – الوسطى  تواصل يف قمة "آسيا  الحشد  ان  بل 
عاصمة  يف  بأيام  ذلك  بعد  التأمت  التي  روسيا" 
منظمة  إقامة  اىل  ليدعو  استانا  كازاخستان 
"اوبيك الغاز" والتقى يف هذا االطار عىل هامش 
يف  األول  املنتج  بالده  باعتبار  قطر  بأمري  القمة 
"اوبيك  يف  االنخراط  عىل  إياه  حاثا  للغاز  العالم 
الغاز" ثم بالرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان 
مقرتحا عليه بناء خطوط انابيب روسية إضافية 
اىل تركيا التي يمر منها خط "تركسرتيم" لتزويد 

أوروبا بالغاز وبعث مركز بها لتحديد أسعاره.

بوتين على خطى ديغول؟

يرى  بالغاز  أوروبا  تزويد  عىل  بوتني  إرصار 
املغازلة  من  نوعا  الدوليني  املالحظني  عديد  فيه 
والتعبري عن حسن نوايا بالده تجاه غرب أوروبا 
رغم كل ما حدث فيما اعترب مؤرخون مختصون 
يف عالقات أوروبا الغربية بروسيا ان تميّش الرجل 
يذّكر بنظرة الرئيس الفرنيس الراحل ديغول الذي 
حّث دول أوروبا الغربية عىل عدم معاداة روسيا 
وأن  للقارة  الرشقي  الجزء  تمثل  انها  باعتبار 
مستقبل الطرفني يف التعاون ويف مّد جسور الثقة 
والسلم بينهما )جاء خطاب ديغول بعد تأسيس 
الحلف األطليس الذي رّد عليه االتحاد السوفياتي 
من  ذلك  عن  نتج  وما  فرصوفيا(  حلف  ببعث 
املنظومة  بانهيار  انتهى  املعسكرين  بني  عداء 
غربي  اقتصادي  حصار  نتيجة  السوفياتي 
سنوات  طيلة  تسلح  لسباق  موسكو  واستدراج 

ما عرف بالحرب الباردة استنزف اقتصادها.

أوروبا بين نارين ؟

شعوبها  تعاني  قد  عما  النظر  بقطع 
القادم  الشتاء  خالل  واقتصاداتها  وصناعاتها 
أو ربما لسنوات نتيجة قطع الغاز الرويس عنها 
من  "نورثسرتيم"  انبوبي  تخريب  عملية  اثر 
املليارات  رصد  ورغم  ذلك  من  املستفيد  طرف 
لدعم اقتصاد أوكرانيا ومّدها بالسالح بدت منذ 
أسابيع لدى بعض الطبقات السياسية األوروبية 
أموال مرصودة بدرجة  بوادر تململ من تحويل 

والنقل  الصحة  مثل  اجتماعية  لقطاعات  أوىل 
يف  األطليس  الحربي  املجهود  دعم  اىل  والتعليم 
شعبية  تحركات  من  تخوفات  مع  أوكرانيا 
ترفض الزج ببلدانها يف حرب خارجية ال عالقة 
النهاية  يف  تخدم  وال  اوطانها  عن  بالدفاع  لها 
عدة  ارايض  استباح  امريكي  حليف  مصالح  اال 
اىل  عسكرية  قواعد  اىل  لتحويلها  أوروبية  دول 
اكثر من مناسبة  تورعه سابقا ويف  جانب عدم 
عن فرض عقوبات تجارية ومالية عىل رشكات 
أوروبية تتجرأ عىل مزاحمة الصناعات االمريكية.
تبدو أوروبا اليوم بني نارين: نار االستجابة 
األطلسية   – االمريكية  لالمالءات  ُكرها  ولو 
قانون  منطلق  من  ليس  أوكرانيا  دعم  بوجوب 
دول  كل  تدخل  يفرض  الذي  األطليس  الحلف 
الحلف النجاد أية دولة تابعة له مع أن أوكرانيا 
جّر  منطلق  من  ولكن  فحسب  به  عضوا  ليس 
روسيا اىل مواجهة عسكرية كعقاب عىل تجرئها 
التفكري يف وضع حّد لنظام عاملي يفرض قواعده 

قطب واحد ويرفض املّس به.
التعويل  اىل  األوروبية  الدول  مسارعة  ان  ثم 
"ال"  النهاية  يف  تخفي  قد  الجزائري  الغاز  عىل 
أوروبية عىل التزود بالغاز األمريكي أوال ألن االمر 
استخراجه  يتطلب  الذي  الشيست  بغاز  يتعلق 
تكاليف باهظة بما سينعكس حتما عىل أسعار 
بيعه اليشء الذي ترفضه الدول األوروبية مقارنة 
بسعر الغاز الجزائري. ثم ألن التعويل عىل الغاز 
مّد  يتم  حتى  بسنوات  انتظارا  يتطلب  االمريكي 
االنابيب البحرية الخاصة به إضافة اىل ان أمريكا 
يف  ماليا  باملساهمة  األوروبية  الدول  ستطالب 
التخلص  من  ذلك  يتطلب  ما  عىل  عالوة  بنائها 
مخصصة  مواصفاتها  كاملة  تحتية  بنية  من 
واستبدالها  الجزائري  ثم  الرويس  الغاز  لتلقى 
الغاز  ونوعية  ومواصفات  تتماىش  تحتية  ببنية 
أموال  من  أيضا  ذلك  يتطلب  وما  األمريكي 
يفرتض ان تخصص لدعم نمّو اقتصادات الدول 

األوروبية وعدم تعطيله.

صراع على القرن القادم

عن  بمعزل  ليس  بأوكرانيا  اليوم  يجري  ما 
اسرتاتيجية الخريطة الجديدة للعالم التي أعّدها 

الهادئ  املحيط  حلف  عن  بمنأى  وال  البنتاغون 
الذي أعلنت واشنطن عن بعثه يف سبتمرب 2021 
ملا قررت تزويد اسرتاليا بـ 12 غواصة قادرة عىل 
حمل رؤوس نووية ملواجهة ما تسميه "صعود 

الصني الخطري".
أوكوس  بصفقة  تعرف  التي  الصفقة 
الحلف  تكون  بلدان   3 اىل  إشارة  يف   AuKus
والواليات  املتحدة  واململكة  اسرتاليا  هي  الجديد 
املتحدة جاءت يف اطار سياسة محارصة الصني 
ومحاولة إيقاف تمّدد نفوذها بمنطقة تعتربها 
امنها  ركائز  وأحد  لها  خلفية  حديقة  أمريكا 
القومي )تضّم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان 
الهادي  املحيط  من  شاسعة  مناطق  عىل  عالوة 
عىل  ساعة   24 الطائرات  حامالت  بها  تتواجد 
بعيدا  ليس  أوكرانيا  يف  يحدث  ما  ان  كما   .)24
عن االستفزازات األمريكية املتكررة للصني ليس 
بسبب جزيرة تايوان فقط وانما بسبب السيطرة 
عىل مناطق بحرية تمثل عقد التجارة العاملية اىل 
هائلة  ثروات حيوانية ومعدنية  احتوائها  جانب 
اضافة اىل أن الصني حليف اسرتاتيجي لروسيا يف 

بناء منظومة أوراسيا.
سنوات   5 عن  يقل  ال  ما  منذ  باتت  الصني 
روسيا  مع  لتحالفها  نظرا  واشنطن  منظار  يف 
يجمع  عاملي  فضاء  لبناء  أساسا  وايران  والهند 
كل دول أوراسيا وال تعرتف دوله بالنظام العاملي 

األمريكي احادي القطب الحايل.
خضوع  مواصلة  عىل  فيتو  رفع  ذلك  ويعني 
العالم لقرن أمريكي جديد باعتبار ان الوقت حان 
االمريكان  سريىض  فهل  آسيوي.  قرن  لسيادة 

وحلفاؤهم االنقليز بذلك؟
لننتظر ونرى. يف االثناء شّدد الرئيس الصيني 
يوم اول امس األحد يف خطابه لدى احياء ذكرى 
بعث الحزب الشيوعي الحاكم عىل أن بالده "لن 
الستعادة  القوة  اىل  اللجوء  نيتها  عن  ترتاجع 

تايوان".
موقع  أورد  فقد  موسكو  ناحية  من  أما 
بمجلس  عضو  لسان  عىل  العاملية"  "الشبكة 
األمن القومي الرويس دون ذكر اسمه قوله : "ان 
إشارة  )يف  لالمرباطورية  أبدا  تسمح  لن  روسيا 
عىل  بالسيطرة  االمريكية(  املتحدة  الواليات  اىل 

أوكرانيا مهما كان الثمن".

... بلسعة نحلة !!!

بالنيابة  املساعد  املدير  أولسن  ايريك  عىل  العثور  "تم 
الوفاة حسب ما  بيته. سبب  السويدية ميّتا يف  العمومية 
تم اإلعالن عنه "لسعة نحلة" وتم حرق جثته ساعات بعد 
اكتشاف موته مع العلم أن الرجل كان مكلفا بالتحقيق يف 

تخريب خط أنبوب نورثسرتيم".
الخرب ساقه موقع "الشبكة العاملية" نقال عن تغريدة 
الذي   reMco VAn Velzen املستقل   والصحفي  للمفّكر 
 : الرجل  وفاة  سبب  يف  ضمنيا  يشكك  بأسلوب  أضاف 
األوروبي  التحقيق  عن  املسؤول   : قلنا  ما  نعيد  "دعونا 
الرسمي يف عملية تخريب نورثسرتيم يلقى حتفه نتيجة 
"لسعة نحلة" ثم يتم حرق جثته ساات بعد اإلعالن عن 

وفاته!!".
وتابع VAn Velzen متسائال : "من يصّدق هذا؟ يكفي 
نورثسرتيم  بصيانة  املكلف  املقاول  طائرة  بأن  اذّكر  ان 
"اختفت" بينما كانت يف الجو وتم غلق التحقيق مبارشة 

بعد اإلعالن عن الحادث".

...٪ 84

نصحت  االمريكية  فلوريدا  بوالية  الصحة  وزارة 
املضاد  التلقيح  تلّقى  "تجنب  بـ  الشباب  من  مواطنيها 

لفريوس كورونا".

بالوالية  العام  الجّراح  من  بطلب  جاء  الوزارة  تحذير 
حوادث  ارتفاع  مالحظته  اثر  الدابو  جوزيف  الدكتور 
الذين  الشباب  فئة  لدى   ٪  84 بـ  القاتلة  القلبية  النوبات 
يوما   38 الـ  خالل  سنة  و39   18 بني  أعمارهم  ترتاوح 
التالية لتلقي اللقاح املذكور حسب ما أورد موقع "الشبكة 
نصح  ان  املذكور  للدكتور  سبق  بأنه  ذكر  الذي  العاملية" 

بعدم تلقيح األطفال.

70 ألف مقاتل

رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية 
نخبة  تضم  التي  أحمد"  "قوات  يسمى  عما  فيديو  نرش 
ألف   70 امرته وحدات تضم  ان تحت  بالده مؤكدا  جيش 

مقاتل.
يذكر ان الكتائب الشيشانية تقاتل يف أوكرانيا مبارشة 
أوامر  الرئيسني قديروف وبوتني وليس تحت  أوامر  تحت 

وزارة الدفاع الروسية.

املعروفون ببأسهم  الشيشان  املقاتلون  وتاريخيا مثل 
الشديد وشجاعتهم يف القتال القوات األساسية يف جيوش 
القيارصة ثم االتحاد السوفياتي ويتكونون من "مقاتلني 

مسلمني من أجل روسيا املقدسة".
رهانات  أحد  كان  العاملية"  "الشبكة  موقع  وحسب 
حرمان  املايض  القرن  تسعينات  خالل  الشيشان  حربي 

روسيا من هوالء املقاتلني.

لندن وليتوانيا ؟

فإن  الرمادية(  )املنطقة   Greyzone موقع  ذمة  عىل 
شهر  يف  اعّد  من  هو  دونايل  كريس  االنقليزي  "العقيد 
جنود  وتكوين  القوم  جرس  لتخريب  خطة  املايض  افريل 
وزير  مع  ذلك  عىل  "أرشف  وأنه  بذلك"  للقيام  أوكرانيني 

الدفاع الليتواني اندريوس بوتكافيسيوس".
خاص  مستشار  خطة  شغل  دونايل  بأن  ذّكر  املوقع 
لدى 4 أمناء عامني للحلف األطليس وأنه يرشف اليوم عىل 
معهد stAtecrAft الذي قال انه يمثل الذراع األيمن لوزارة 
ضد  املوجهة  الدعاية  يف  ومتخصص  الربيطانية  الدفاع 

روسيا بكربيات وسائل االعالم العاملية.
وأضاف املوقع أن املخابرات الروسية توصلت اىل تحديد 
التي انفجرت فوق جرس القرم  مسار الشاحنة املفّخخة 
الروسية  الجنسية  حملة  من  أشخاص   8 أوقفت  وأنها 
املخابرات  اىل  إياها  ناسبة  العملية  يف  شاركوا  انهم  قالت 

األوكرانية.
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نرشت صحيفة "الصنداي تيلغراف" مقاال بإمضاء جوليت صامويل 
العالم الحر، فإنها  أنها معقل  أملانيا عىل  أنه ينظر اىل  جاء فيه: "رغم 
يف عالقة حب مع الدكتاتوريات، وقد شاهدنا جميعا ترددها يف الحرب 

األوكرانية. إن أملانيا مازلت تتودد للنظام املؤذي املوجود يف الصني".
واضافت "لقد وافق االئتالف الحاكم يف أملانيا، عندما وصل للسلطة، 
عىل انتهاج سياسة متشددة ازاء بيكني ولكن منذ ذلك الحني، يبدو أن 
املستشار أوالف شولتز قد فعل كل ما يف وسعه لتقويض هذا املوقف. 
وحسب نوا باركني املؤرخ يف صندوق مارشال األملاني، فإن شولتز منع 
زمالءه من حزب الخرض من عرقلة استثمار لرشكة كوسكو، اململوكة 

من طرف الحكومة الصينية، يف ميناء هامبورغ".
وانتقدت الكاتبة نية املستشار األملاني زيارة الصني، مطلع نوفمرب 
أملان معتربة انهم "جاهزون  القادم رفقة وفد كامل من رجال اعمال 

لتبييض سمعة النظام الصيني من أجل االستثمارات".
وتابعت صامويل: "إن الصني ترفع يش جني بينغ إىل مرتبة اآللهة" 
خالصة اىل انه "بينما تتبع الصني سياسة “صفر كوفيد” تعود شنغاي 
للحظر الصحي وهذا هو النظام الذي يرغب رجال األعمال األملان يف عقد 

صفقات جديدة معه، البد أنهم فقدوا عقولهم".

الصنداي تيلغراف:

أملانيا ستدفع ثمن عالقتها الغريبة
مع الدكتاتوريات

تداول نشطاء بمواقع التواصل االجتماعي، 
الشعالن  فواز  بن  سعود  “األمري”  لـ  مقطعاً 
الذي يوصف بأنه ُمقّرب من ويل العهد السعودي 
متحديا  فيه  ظهر  سلمان،  بن  محمد  األمري 
يُهّدد  من  كل  والفرنسيّة  اإلنقليزيّة  باللغتني 

بالده السعوديّة.
وجود  يتحّدى  من  "لكل  الشعالن:  وقال 
السعوديّة أقول كلنا مشاريع جهاد واستشهاد، 
هذه رسالتي لكل من يظن أنه يمكن أن يهددنا".

ويأتي تحذير الشعالن، الذي يُطلق عليه لقب 
أمري، باعتباره من أمراء قبيلة الرولة من عنزة 
وانه يعد بذلك من الوجهاء يف ظل تهديد الواليات 
املتحدة اململكة بـ “عواقب” بعد قرارها خفض 
النفط عرب منظمة “أوبك+” معتربة ذلك  إنتاج 

اصطفافاً إىل جانب روسيا.

أحد وجهاء قبيلة سعوديّة
يتحدى أمريكا:

“كلنا مشاريع جهاد واستشهاد
لُكل من يظن أنه ُيّددنا"

يؤذون  “حلفاء  عنوان  تحت  له  مقال  يف 
أمريكان  “ذا  موقع  تطّرق  املتحدة  الواليات 
يعرّب عن سياسة  كونرسفاتيف”، وهو موقع 
إىل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  املحافظني 
دول  مع  املتحدة  الواليات  تحالفات  قضية 
أخرى يف العالم، ومدى أهمية هذه التحالفات 
يف  وتأثريها  لواشنطن،  فعلياً  والعالقات 
والتكاليف،  الفوائد  منظور  من  سياساتها 

والسيما السعودية وتركيا وكوريا الجنوبية.
وأشار املقال، لكاتبه داغ باندو، إىل ما أسماه 
بالنسبة لوشنطن،  الحلفاء”  عقيدة “رضورة 
فإّن  الرؤية،  هذه  لفلسفة  وفقاً  أنه،  معترباً 
الواليات املتحدة يجب أن تكون البلد األكثر أمناً 
أكثر  حلفاء  تملك  ألنها  العالم،  يف  واستقراراً 
ان "عالقتها  أيّة دولة أخرى معتربا  من  كثرياً 
عند  جدواهم  عدم  يثبتون  الذين  بحلفائها، 

املنعرجات املهمة، تؤدي إىل نتائج عكسية”.
مثالً،  الناتو  يف  الحلفاء  “بعض  وتابع: 
حلفاء  األسود،  والجبل  كاللوكسمبورغ 
أرض  يف  عسكرياً  لهم  قيمة  وال  صوريون 
أنهم  لو  كما  تعاملهم  واشنطن  لكّن  الواقع، 
زاد  وكلما  “فايسبوك”.  منصة  يف  أصدقاء 
“مرحهم وضجتهم” عّدوا أّن قيمتهم ستكون 

أكرب لدى العاصمة األمريكية”.
جعلتها  وثرواتها  املتحدة  الواليات  “قوة  أّن  إىل  وأشار 
ن  حليفاً مفّضالً لعدد من الدول، التي ترى أّن واشنطن تؤمِّ
هذه  أعضاء  وأهم  الدويل.  املستوى  عىل  سياسياً  غطاًء  لها 

الالئحة هي بلدان السعودية وتركيا وكوريا الجنوبية”.
وهاجم باندو اململكة السعودية معتربا اّن “الرياض أذلَّت 
خضع  أن  بعد  النفط  إنتاج  وخفضت  األبيض،  البيت  إدارة 
بن سلمان من  باستجداء محمد  اململكة، وقام  بايدن وزار 
أجل زيادة مبيعات النفط”، مالحظا أّن املشهد “يجعل املرء 

يتساءل عن واقع الدولة التي كانت القوَّة العظمى عاملياً”.
ووصف باندو كوريا الجنوبية، بأنها دولًة ال تملك قوام 
الدفاع عن نفسها. وقال إن سيول “أنشأت عىل األقل جيشاً 
عند  إلنقاذها  واشنطن  عىل  تعتمد  تزال  ال  لكنها  جاداً، 

الرضورة، وخصوصاً يف مواجهة الرتسانة النووية املتزايدة 
لكوريا الشمالية”.

كوريا  “اقتصاد  أن  فرأى  الكوريتني،  وضع  بني  وقارن 
الجنوبية أكرب بـ50 مرة من اقتصاد كوريا الشمالية، وعدد 
أصدقاء  ولديها  دولياً،  نشطة  وسيول  الضعف،  سكانها 
تحمي  ال  “ملاذا  متسائال:  العالم”،  أنحاء  يف جميع  ورشكاء 
الجنوبية نفسها؟ ملاذا يتكفل األمريكان بحراستها،  كوريا 

بينما يرّكز الكوريون الجنوبيون عىل اقتصادهم؟”
تركيا  املقال:“انضمت  صاحب  كتب  فقد  تركيا  عن  أما 
االتحاد  من  بحماية  لتتمتع  الباردة  الحرب  خالل  الناتو  إىل 

السوفياتي، وهي اآلن بمثابة طابور خامس يف الحلف”.
بأنه  إردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  ووصف 
انه  اىل  خالصا  دكتاتوراً"  يصبح  بأن  يحلم  حاكم  “مجّرد 

ديمقراطياً  نظاماً  يوماً  كان  ما  "دّمر 
“مركز  بأنه  إردوغان  واتهم  رسمياً”. 
ضد  القمع  ومارس  يده،  يف  السلطات 
أزمة  وسط  والصحافيني،  املعارضني 

اقتصادية تعصف بالبالد”.
بواشنطن،  لحقت  التي  األرضار  أّما 
إردوغان  قيام  فهي  أنقرة،  بسبب 
للواليات  الدولية  املصالح  بـ”تقويض 
لــ”داعش”  السماح  خالل  من  املتحدة، 
القوات  ومهاجمة  سوريا،  يف  بالعمل 
الكردية السورية املتحالفة مع واشنطن، 
ورشاء أنظمة األسلحة الروسية، والتدخل 

يف الحرب األهلية املستمرة بليبيا”.
بني  الودية  العالقة  أّن  املقال  وأضاف 
روسيا وتركيا كانت أكرب املخاوف الجدية 
لدى واشنطن، وأن أنقرة باتت تهّدد بشن 
حلف  يف  العضو  البلد  اليونان،  عىل  حرب 

شمال األطليس”.
للناتو  حرب  أّي  "يف  الكاتب:  وتساءل 
مع روسيا، هل يستطيع أحد يف واشنطن 

االعتماد عىل الحليف الرتكي؟".
عىل  “يجب  أنّه  إىل  باندو  وخلص 
غري  الحلفاء  عن  تتخىل  أن  واشنطن 
يجب  أنه  ورأى  واالنتهازيني”.  املجديني 
يستخدمون  السعودية  املالكة  العائلة  أفراد  “ترك  عليها 
املتحدة،  الواليات  من  اشرتوها  التي  األمريكية  األسلحة 

للدفاع عن أنفسهم”.
تفّوقت  كتب“لقد  فقد  الجنوبية  لكوريا  بالنسبة  أّما 
استخدام  عىل  تشجيعها  ويجب  اقتصادياً،  جيدة  بصورة 
الشمالية، وهزمها،  لردع كوريا  كاٍف  لبناء جيش  مواردها 

إذا لزم األمر”.
وختاماً مع تركيا، رأى الكاتب أن “من املرجح أن تهاجم 
خصومها.  ال  واشنطن  أصدقاَء  متزايدة،  بصورة  أنقرة، 
الدفاع  أمر  الناتو، وتركها تتوىل  إبعادها عن  وبالتايل، يجب 

عن نفسها”. 

جيب إبعاد تركيا عن “الناتو”.. وترك السعودية تدافع عن نفسها

املستشار أوالف شولتزسعود بن فواز الشعالن

موقع "ذا أمريكان كونسرفاتيف": 

قلق أمريكي من العالقة الروسية-الرتكية
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الخليج  دول  إحدى  وزعيم  بوتني  بني  الثاني  اللقاء  هو 
خالل األسبوع املايض.

وال يمكن النظر إىل هذه التطورات دون أخذ بعني االعتبار 
املتحدة  الواليات  لطلب  االستسالم  الخليج  دول  رفض 
األمريكية لزيادة إنتاج النفط، وأيضا دون النظر إىل اقرتاح 
يمكن  حيث  تركيا،  يف  للغاز  مركز  إنشاء  تركيا  عىل  بوتني 

تحديد أسعار الغاز ألوروبا.
إىل  إضافية  روسية  أنابيب  خطوط  بناء  اقرتاح  أن  إال 
تركيا يف حد ذاته، ووفقا لرئيس رشكة "غازبروم" الروسية 
سنوات  عدة  الفنية  الناحية  من  سيستغرق  ميلر،  أليكيس 

حتى يتحقق.
شخصيا، أشك يف آفاق املرشوع يف ما يتعلق بهذا الجزء 
تحديدا. فأوال، ال توجد ثقة يف مستقبل رجب طيب أردوغان، 
خاصة عىل املدى البعيد. وربما يرضخ رئيس تركيا الجديد 
حدد  فقد  وثانيا،  الفكرة.  عن  ويتخىل  املتحدة  للواليات 
الرويس  الغاز  عن  التخيل  هدف  لنفسه  األوروبي  االتحاد 
من  يقلل  سوف  املستقبل،  ويف  قليلة،  سنوات  غضون  يف 
إضايف  أنبوب  بناء  يجعل  عام. وهذا  بشكل  الغاز  استخدام 

دون موفقة املستهلك، مغامرة.
يدفع ذلك نحو استنتاج أن الجزء املادي من املرشوع، أي 
للعبور عرب  أوروبا  إىل  الرويس  الغاز  إعادة توجيه صادرات 

تركيا ال يتعلق باملستقبل القريب عىل أقل تقدير، وهذا إذا 
تم تنفيذه باألساس.

تحديد  أي  الفكرة  من  الثاني  الجزء  فإن  ذلك،  ومع 
األسعار يف املركز برتكيا، يمكن تنفيذه اآلن.

تركيا  دعم  بالفعل  تأكد  فقد  الرويس،  للجانب  ووفقا 
لهذه الفكرة.

تتحكم تركيا يف نقل الغاز إىل أوروبا، من أذربيجان وربما 
يف املستقبل من آسيا الوسطى وإيران والرشق األوسط، إذا 

تم مد خطوط األنابيب عرب أراضيها.
أوكرانيا  عرب  بالغاز  أوروبا  اآلن  روسيا  تزود  وبينما 
وتركيا، قد تصبح تركيا، يف حالة التوقف املحتمل جدا عن 
العبور عرب أوكرانيا، أحد الالعبني الرئيسيني يف سوق الغاز 

بأوروبا.
إضافة إىل ذلك، تتمتع تركيا بعالقات ممتازة مع قطر، 
للغاز يف تركيا،  إنشاء مركز  إىل فكرة  وإذا انضمت األخرية 
وربما  رسمي  غري  إنشاء  عن  الحديث  املمكن  من  سيكون 
رسمي لـ "أوبك الغاز"، عىل األقل بالنسبة للسوق األوروبية.

يف هذا السياق ال يبدو القرار األخري لـ "أوبك+" واملواجهة 
العربية  واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  املتزايدة 
السعودية، يف رأيي محض صدفة وإنما مظهر من مظاهر 
توجيه ممالك  تاريخيا إلعادة  األمد وحتمية  عملية طويلة 

النفط يف الخليج من الواليات املتحدة إىل آسيا، وتحديدا إىل 
النفط  عن  للتخيل  الطوباوية  بأفكارها  فأوروبا  الصني. 
باملخاطر  ومحفوفة  مستقرة  غري  سوقا  أصبحت  والغاز، 

وليست أولوية بالنسبة للخليج.
مع  األجل  طويلة  بعقود  التضحية  يريد  ال  والخليج 
آسيا لبضع سنوات من اإلمدادات إىل أوروبا، لكنه ليس من 
بذلك شخصيا،  األمريكية  املتحدة  الواليات  السهل مواجهة 
الخليج  دول  تزود  أن  يمكن  الغاز"  "أوبك  يف  واملشاركة 

بالدعم السيايس ملقاومة ضغوط الغرب.
النظام  مبادئ  مراجعة  بوتني  اقرتح  أستانا،  قمة  يف 
الذهبي"  "املليار  بـ  ملا يسمى  والتي سمحت  العاملي،  املايل 
العيش عىل حساب اآلخرين. فالغرب يطبع املال من الفراغ، 
ويشرتي به موارد طبيعية مادية حقيقية، وبطبيعة الحال 
لهذا  الرئيسيون  الضحايا  هم  والغاز  النفط  مصدري  فإن 
تماما  مصالحها  حماية  الغاز"  "أوبك  لـ  ويمكن  الوضع، 

مثلما تفعل "أوبك+".
ال أدري إذا كانت تلك القضية قد نوقشت خالل االجتماع 
بني بوتني وأمري قطر، رغم أنه أمر متوقع. إال أن بوتني قد 
دعا أمري قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة روسيا. 
وأعتقد أنه إذا تمت الزيارة يف األشهر املقبلة، فقد تصبح تلك 

القضية من األولويات.

أي ر

هل اقرتح بوتني عىل تيم االنضامم اىل "أوبك الغاز"؟
 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
K2500 الجنوب كورية بتونس،  شاحنتها الخفيفة الجديدة

يف إطار وفاء ماركة “كيا” لقيمها ووعودها،  تتمتّع الشاحنة 
K2500 بشهرة الدار املمتازة ونجاحها الغنّي عن التعريف والذي 

أثبت جدواه وصالبة شاحناتها.
K2500 التي طاملا انتظرها مستعملو  ويأتي إطالق شاحنة 
الحريف  وحاجات  النتظارات  استجابة  الخفيفة  الشاحنات 

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

بميدان اللوجستيك ومهن النقل وإيصال السلع بصفة عامة.
ال  وبامتيازات  تقنية  K2500 بخصائص  وتتميّز الشاحنة 
3 مقاعد  ذات  قيادة  بغرفة  نموذج  يف  لها وهي مطروحة  مثيل 

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

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

يف حالة الحمولة الزائدة.
ويبلغ طول الشاحنة K2500ـ 5,125 أمتار وعرضها 1,740 
أّما  مرت.  وقاعدتها2,615  مرت   1,995 علّوها  يبلغ  حني  يف  مرت 
3,110 أمتار طوال و1,630 مرت  قياسات فضاء الحمولة فتبلغ 

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

رّجات الطريق خالل االستعماالت األكثر كثافة.
عىل   K2500 الشاحنة  تحتوي  التجهيزات،   صعيد  وعىل 

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

…usB كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين

المحّرك
 )2497cc( لرت   2,5 سعة  بمحرك  K2500 مجهزة  شاحنة 

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

كلم.

السعر والعرض
شاحنات K2500 متوفرة يف قاعة العرض التابعة لـ “سيتي 
عرض  وبقاعات  بالكرم  الصناعية  باملنطقة  الكائنة  كارز” 

الوكاالت املعتمدة من طرف رشكة “كيا“.
وتُعرض الشاحنة K2500 املجّهزة بصفيحة معدنية جانبية 
لونني:  يف  متوفرة  وهي   )ttc( دينارا   61.990 بسعر  متدلية 

.)MArine Blue( واألزرق )cleAr white( األبيض

جديد “كيا”…

KK25002500 الشاحنة اخلفيفة الشاحنة اخلفيفة

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب: www.KiA.tn – contAct@KiA.tn أو عىل أرقام الهواتف التالية: 36406200 و36010701 و36010710
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صفحة

مسرح

وقفة

سينما

 الدرس السردي
من الجامعة

إلى النقد
الصحفي

في المهرجان المغاربي 
للفيلم بوجدة:

بقلم : 
سلوى السعداوي

بقلم : 
د.وسيم القربي

اثار وتراث

بقلم : د. زهير بن يوسف

القلصادي رائد 
الرياضيات 
بالمغرب 
اإلسالمي

احتفاء 
بالسينما 
المغاربّية

مهرجان "جو فوتو" من 6 الى 20 أكتوبر :

أستاذ علوم الميديا واالتصال
الصادق الحمامي لـ"الشارع المغاربي"

النظام اإلعالمي معطل وعاجز عن أداء وظائفه 
السياسية والتلفزيون التونيس ال يشبه التونسيني

"اجلسد يف كّل تشكالته"
اجلسد والصورة، من حيّرر اآلخر؟

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

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

وقفة

األدبي  النقد   " مقايل  يف  أسميته  ما  ظاهرة  انترشت 
الحارض..النقد  النقد  فصول،  )مجلة  أين؟"  إىل   : اليوم 
الغائب،عدد 106،خريف2021( ب"النقد املوازي"، وعنيت 
به، املتهافت من املقاالت الرسيعة التي يقرأ صاحبها عىل 
عجل املتن الّروائي أو األقصويّص ،هذا إن قرأ العمل الّروائي 
األكاديمي  الرّسدي  الّدرس  يأخذ مقتطعات من  ثّم  ـّه،  كّل
أو من االنرتنيت ،وينرش املقال مشّوها بال منطق تحلييلّ 
نابع من قراءة فعلية للنّص املدروس،  يف مواقع التواصل 
االجتماعي أو يف الّصحف األلكرتونية التي أصبحت تحقق 

اليوم مقروئيتها املكثفة مقارنة بالورقية الكالسيكية. 
واملعارصة  الكالسيكية  بالرّسديات  يشتغل  من  إّن 
يحتاج إىل معارف نظرية متينة وفهم عميق  للمصطلحات، 
النصوص  ـّل  محل وإّن  غربا،  الرسديني  عند  وتطّورها 
أو "علبة  التقنية  األدوات  يتمثّل جيدا هذه  الذي  الرسدية 
خصائص  وفهم  القص،  عوالم  إىل  اإليغال  يمكنه  الرسد" 
ذاتية،  سرية  أقصوصة،  )رواية،  رسدي  أدبّي  جنس  كّل 
يوميات، مذّكرات(  ويتبنّي إنشائيته وتمايزه عن غريه من 

أشكال القول وأجناس الخطاب .
املصطلحات  يستعمل  تقديرنا  يف  الجيّد   الباحث  إّن  
الرسدية بدراية ودقة ويعود  إىل أصولها ويتعرف إىل أسماء 
الثالثية  والبنية  الرسدية  واملتواليات  الحبكة   : مبتكريها 
والخماسية ،وقضايا املؤلف الحقيقي والضمني واملتخيل  
والشخصيات  والضمني   واملجرد  املفرتض  والراوي 
والقارئ  الحقيقي والضمني والنموذجي والرسد  املتشظي 
  : النقدية  واملدارس  باملقاربات  دراية  عىل  ويكون   ...
السيميائية ) وهي سيميائيات( واملوضوعاتية والنفسية 
والثقافية والجندرية ...، ويكون مطلعا عىل أشكال كتابة 
معرفة  عىل  يتهافت  وال  الحياة،   قصص  ومفهوم  الذات 
نتذّكر  وكلنا  ومجرتا.  ناسخا  ويكون  فيتعثّر  يجهلها 
قصصيات  يف"  نرشها  التي  الرسدية  بكار  توفيق  دروس 
عربية"، وقد عرف بالناقد املبدع املنفلت من إسار النظرية 
الرسدية،  الدراسات  بمناهج  اطالعه  كبري  رغم  الرسدية، 
ولكن يستفرغ الجهد يف التحليل والتفسري والتأويل ،بفكر 
ثاقب ولغة عربية ممتعة بعيدة عن الغموض واملبالغة يف 
اإلنشائية . وتطول قائمة املشتغلني بالرسديات يف تونس 
الذي  "الناقد"   هذا  يعرفهم   وال   . ونرشا  وبحثا  تدريسا 
حصد "جامات" عىل جهد لم يبذله، بل تجده مرّكزا عىل 
أحد الجامعيني  تركيزا كبريا يتابع دروسه  ويقتطع منها 

ما ال يفهمه .
وما دعاني إىل إثارة موضوع ما يكتب اليوم من مقاالت  
بعضهم   اعتماد  إىل  انتباهي  هو  األلكرتونية،  الصحف  يف 
األدبّي  النقد  يف  الجامعية  الدروس  عىل  مقاالتهم  لكتابة 
ويف الدرس الرسدي: الحوارية والبوليفونية يف روايات جربا 
الذاتية  التذكرية يف السرية  إبراهيم جربا، والذاكرة واآلثار 

النسائية ،
وقصص  املوضوعاتي(،  )النقد  والبحر  والرسد 
حاجتنا  وما  طفولة،   وسرية  والحياة   الرسد  أو  الحياة  
واملؤّكد  القارئ،  يف  الشعوري  تأثريها  وما  القصص؟،  إىل 
وفرضياته  وإشكالياته  جيدا  الرسدي  درسه  يعرف  ملن 
واملصطلحات املألوفة  الشائعة يف املنجز النظرّي أو املبتكرة 
من اشتغاله عميقا بالنصوص  ، واستنتاجاته املستخلصة 
من قراءاته، وجهده الشخيص يف تحليل مختلف األجناس 
الرسدية، سيكشف رحلة هذا الجهد إىل  الحوارات الثقافية 
يف اإلذاعة أو إىل الصحف األلكرتونية أو إىل الندوات خارج 
املؤسسة الجامعية. فكيف ملن لم يقرأ كتب أعالم الرسديني 
املوضوعاتي،  النقد  يف  أثروا  الذين  والظاهراتيني  الغربيني 

االجتماعي  والنقد  النفيس  التحليل  نقاد  كتب  يقرأ  ولم 
بالفلسفة  واملهتمني  السيمائيني  وأعمال  واملوضوعاتي  
التخييل   " معنى  يفهم   ...أن  املمكنة  والعوالم  التحليلية 
والذاكرة والحوارية  والحبكة واملتواليات الرّسدية والهوية 
الرسدية وتمثيل الحياة الباطنية  والقص النفيس والتأثري 
الشعوري ومختلف اتجاهات الرسديات املعارصة) هذا ما 
قرأته يف هذه املقاالت وأصبت بالدهشة خاصة يف مفهوم 
للعالم األقصويّص  يّدعي فهمه  ، وأن    ) الرسدية  الحبكة 
هذه  يوظف  كيف  الرسدية؟  الكتابة  وميكانزمات 
املصطلحات  التي ترتاكم يف فوىض دون العودة إىل أصولها 
فيزرعها يف مقاله عنوة، ويف غري سياقها ؟، وهو يستغّل 
جهل بعضهم باملتن القصيص املحلل  ،وبالدرس الرسدي 
بعض  من  عليه  حصل  الذي  أو  منه  أخذ  الذي  الجامعي 
الطلبة األصدقاء، قراصنة الدروس متناسني تعب األستاذ 
وفضله يف تقديم طريف الدروس الرسدية وتفكريه إىل حّد 
مسائل  من  املنبثقة  الطريفة  اإلرشاف  مواضيع  يف  األلم  
املعرفية.  واختياراته  البحثي  مرشوعه  من  أو  التدريس 
مئات  ويحصد  كبريا"   "ناقدا   الناقل  يصبح  وهكذا 
ـّق بثبات وشجاعة نقدية عىل  "الجامات"، وال نجد من يعّل
هذه املقاالت الصحفية األلكرتونية  املترسعة .قد نصطدم  
بقراءة  مقال يتحدث  صاحبه عن  "الرسد والحياة" وعن 
القصة املمثلة ألعمال البرش وعن تحبيك التجربة البرشية، 
الصعبة  ريكور  بول  كتب  قرأ  وال   أرسطو  يعرف  ال  وهو 
الزمن   " الشهرية  القيمة  ثالثيته  يف  العادية  األذهان  عىل 
والرسد" ... كيف يسمح أحدهم لنفسه أن يخوض يف هذه 
القضايا الشائكة، وقد بذل فيها صاحب الّدرس  الرّسدي، 
أو صاحب  الكتاب األصيل ويف لغته الفرنسية جهدا كبريا  يف 
فهم املعقد ومحاولة تذليل الصعاب وتبسيط املصطلحات 

للطلبة والقّراء؟
نعم، مؤسف أن يتّكل اآلخر عىل جهد غريه ثّم ينسب 
لنفسه ما ليس له. فما الذي يمنع صاحب "املقال النقدي" 
يف الصحيفة األلكرتونية من اإلحالة عىل املراجع املعروفة 
،هذا إن قرأها فعال، واإلحالة عىل  الدرس الرسدي الذي أخذ 
منه دون وجه حّق، خاصة وأّن األستاذ يعرف "هذا الناقد"  
جيدا يف املشهد الثقايف ويعرف أنّه  ال يرتّدد عىل املكتبات وال 
الجامعات ليتلّقى الّدرس الرّسدي  حضورا وبكل شفافية، 
ويعرف صاحب الّدرس الرسدي األصيل  أّن املنتحل  ال يقرأ 
املراجع النظرية الرسدية التي  تمّكن منها صاحب الّدرس 
دروسه،  إلشكاليات  تستجيب  نصوص  عىل  وأجراها 
ويعرف أيضا أنّه ثّمة "ماكينة" ثقافية مرتزقة  تستسهل 
الكتابة يف هذه املواقع بحثا عن الشهرة واالعرتاف بمستوى 

النقد الذي وصل إليه.

فمن المتسبب في انتشار هذه الظاهرة؟
املقال  صاحب  إىل  النقدي،  االنتحال  مسؤولية  تعود 
الجهات  عىل  لكن  ذلك،  يف  شّك  مما  األوىل  بالدرجة  نفسه 
نرش  إىل  بعضهم  وتدعو  فضاءها  تفتح  التي  اإلعالمية 
عدد  كّل  يف  دائما  األخالقي  امليثاق  تؤّكد  أن  املقاالت  هذه 
وال  امليثاق،  بهذا  كتابيا  الكلمة  صاحب  يلتزم  وأن  جديد، 
التونسية   الرسدية  بالنصوص  االشتغال  الغاية من  تكون 
ـّنه مستقبال من امتيازات ثقافية  مجّرد الشهرة التي تمك
الكتاب  ومعارض  املنتديات  يف  الدائم  حضوره  ويضمن 
صناعة  يف  يسهم  اإلشهار  ألّن  وخارجها،  تونس  داخل 
"نّقاد" ال يقرؤون مراجع معرفية كربى ،ويقترصون عىل 
أخذوه من  الرسيعة.وتراهم يرددون ما  املالحظات  بعض 
وأذكر  ثقايف.  إحاالت، يف كل ملتقى  مراجع مختلفة دون 

أّن أحد املنشطني اإلذاعيني دعاني مرة للمشاركة يف تقديم 
طويال،  ضحكت  الحصة.  ليلة  يوم،  قبل  أقرأها  لم  رواية 
أنه يستحيل أن أقول كالما يف نصوص لم أقرأها,  وأكدت 
الروائية  الكتابة  عموميات  يف  تكلمت  ولكنني  حرضت 
وفهمي للنّص البكر، إيمانا مني بأّن وجودي يف الربنامج  
تلبية  من  أنشد  وال  تتحاور   عقوال  ويبني  الحوار  يغني 

الدعوة  شهرة  زائفة .

خطورة هذه المقاالت
على بحوث المبتدئين

كشف  عىل  النقدية  الوقفة  هذه  يف  غايتنا  تقترص  لم   
صاحبها  يحرتم  ال  التي  املتعّجلة،  الورقات  هذه  حدود 
الجامعي،  الرسدي  الّدرس  يف  طرح  وما  كتب  ما  أسبقية 
وإنما نؤّكد خشيتنا أن  يعتمد الباحثون من الجيل الجديد  
الرسيعة،  املعلومة  ويأخذ  العلمي  البحث  يستسهل  الذي 
هذه املقاالت الصحفية األلكرتونية ،ويحيل الطلبة  عليها 
عن  يبعهدهم  تكاسل  يف  البحثية،  متونهم  هوامش  يف 
البحث العلمي املوضوعي الدقيق، والتنقيب عن املعلومة، 
الرسدية. النصوص  تحليل  عىل  بأنفسهم  ينكبون   فال 
بأصحاب  الطلبة  عالقة  اكتشفت  ألنني  هذا؟  أقول  ملاذا 
هذه املقاالت الصحفية املترسعة، وثّمة من عاد إىل مقاعد 
الّدراسة يف سّن متأخرة،  لكنه لم يكن أمينا محافظا عىل 

حقوق مالك الّدرس الرسدي األصيلّ.
اإلعالميني  النقاد  ،تميّز بعض  ذلك  ننفي، رغم  لكن ال 
النقد  فعل  ممارسة  يف  والقصاصني  الشعراء  بعض  أو 
بموضوعية وجهد شخيص ،وكثريا ما أقرأ لناقد  جيّد يتابع  
الجامعي،  الرسدي  الّدرس  خارج  النقدية  األدوات  تطّور 
امتالك  برضورة  مرشوطة  حرية  لكنّها    ، حّرة  فقراءته 
املعرفة  الرسدية  وإن لم يتلّق تعليما جامعيا يف اختصاص 
العالم املوسوعي،  الناقد باملثقف  الرسد . وقد نسمي هذا 

الذي يقبل عىل القراءة املنفتحة عىل معارف شتى .

نحو تأسيس إيتيقا المعرفة المشتركة 
علينا أن نكون شجعان يف النقد الذاتي ونقد اآلخر حتى 
نغرّي املشهد الثقايف والبحث العلمي الجامعي بال ترّدد  وال 
خوف من أّي سلطة قمعية  ظاهرة أو خفية، منطلقنا يف 
ذلك ما يجمع بني طبقات الناس كّلها مهما تكن املستويات 
إتيقية  مواثيق   من   واالجتماعية   والعلمية  الثقافية 
مشرتكة ال تخّص  النقاد وحدهم أو الجامعيني داخل أسوار 
الجامعة. إّن فعل النقد داخل الجامعة وخارجها  يؤسس، 
الرتيكي،  فتحي  املتميز  الفلسفة  أستاذ  به  يشتغل  ما 
به،   واالعرتاف  اآلخر  وقبول  املشرتك"  العيش  "فلسفة 
ويؤكد فعل النقد  مواثيق الصدق واألمانة يف أخذ  املعرفة 
ونرشها ..فالعيش املشرتك  ال يكون بني املجموعة البرشية 
يف املعيش اليومي، وال يف مجتمع السياسة فقط، بل يطول 
كل مؤسسات الدولة واألوساط الثقافية والعلمية، لنبني 
إنسانا سويا متوازنا نفسيا وعلميا وأخالقيا، ويتدّرب عىل 
الحوار والنقد البنّاء.  فلو كانت بيننا نحن أصحاب الدرس 
الرسدي ونقاد الصحف األلكرتونية والربامج الثقافية هذه 
الفلسفة  الحوارية املشرتكة، ملا كثر االنتحال يف املؤسسات 
القيم. وليس القصد من  انهارت  الجامعية وخارجها وملا 
هذه الوقفة أن نقيص اآلخر من الدرس الرسدي  الجامعي، 
بل لندعوه إىل  أن يكون أمينا حتى يكون مرجعا موثوقا به 

يف الدوائر العلمية والثقافية.

بقلم : سلوى السعداوي، ناقدة وباحثة السرديات، جامعة منوبة

 الدرس الرسدي من اجلامعة
إىل النقد الصحفي
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أستاذ علوم الميديا واالتصال الصادق الحمامي 
لـ"الشارع المغاربي"

النظام اإلعالمي معطل وعاجز عن 
أداء وظائفه السياسية والتلفزيون   

التونيس ال يشبه التونسيني

الديمقراطية  طرحت سؤال " كيف أصبحت 
التونسية مشهدية؟ "يف الفصل الثامن من كتابك 
وهو الفصل األخري وامللخص تقريبا ملا جاء فيه. 
لو نعيد عليك طرح السؤال اليوم بعد أشهر من 

صدور الكتاب كيف ستجيب؟
للفصل  كعنوان  طرحته  السؤال  هذا  نعم 
األخري الذي سعيت فيه أن أفهم بعدا أساسيا من 
وهو  أال  األخري  العقد  يف  السياسية  الحياة  أبعاد 

تعاظم دور االتصال السيايس يف الحياة العامة.
انطالقا  فقط  فهمها  يمكن  ال  الديمقراطية 
كان  األخرية  العرشية  يف  املؤسيس.   املدخل  من 
الدستوري  املدخل  عىل  الرتكيز  يف  إفراط  هناك 
االنتقال  أزمة  أن  االعتقاد  فرتّسخ  واملؤسيس. 
السيايس والديمقراطية مرتبطة فقط بالدستور. 
املشاركة  يقتيض  سيايس  نظام  الديمقراطية 
للمواطنني.  التامة  املساواة  كنف  يف  السياسية 
يمثلهم  من  دوري  بشكل  املواطنون  يختار 
وفق  العام  الشأن  يدير  ومن  باسمهم  للترشيع 
برنامج عرضهم عليهم.  وعملية املشاركة هذه 
يف الحقيقة تقوم عىل الرأي ويف النهاية التصويت 
هو تعبري عن رأي. ثم بني انتخابات وأخرى يعرب 
املواطنون عن آرائهم إزاء السلطة بواسطة الرأي 
الذي يعربون عنه يف املجال العام أو عرب الصحافة 

أو يف الشارع بالتظاهر. 
عام  رأي  وجود  إذا  تقتيض  الديمقراطية 
السلطة  لتقييم  بحريّة  يتشكل  أن  يمكن 
السياسية وأيضا مجال عام يعرّب فيه الناس عن 
األخرى.  لآلراء  فيه  يتعرضون  أيضا  لكن  آرائهم 
أن  عىل  قادر  املواطن  أن  تفرتض  الديمقراطية 
السياسية  الحياة  عىل  مستقلة  أحكاما  يطلق 
الذي شغلني  وأحداثها والفاعلني فيها.املوضوع 
هو  ماذا فعلت النخب السياسية بهذا الرأي العام 
وكيف اشتغل هذا املجال العام  وما هي تحوالت  

مجاالت الصحافة وامليديا واتصال السيايس. 

التي  املشهدية  هذه  خصائص  هي  ما  إذا 
تتسم بها الديمقراطية التونسية؟

السياسية  الحياة  تقييم  قلت  كما 
عىل  فقط  يقترص  أن  يجب  ال  والديمقراطية 
الناس  لدى  خلق  الدستوري  املدخل  املؤسسات. 
اعتقاد أن كل مآيس البالد مرتبط بالدستور وبأن 
الديمقراطية  بتطوير  كفيل  هو  الدستور  تغيري 

وبحمايتها.   

السياسية  النخب  كانت  األخرية  العرشية  يف 
مجال  أنه  بما  بالسياسة  منشغلة  الجديدة 
فأهملت  واملحافظة  السلطة  عىل  التنافس 
بعد  أصبح  السلطة  عىل  والرصاع  السياسات. 
االتصال  أنواع  كل  استغالل  عىل  يقوم   2011
السيايس بشكل فيه الكثري من املغاالة واإلفراط. 
بالظهور  الجدد أصبحوا مهووسني  السياسيون 
املغاالة  هذه  عىل  تحيل  واملشهدية  وبالصورة. 
أدوار  وعىل  السيايس  االتصال  استخدام  يف 
مشهدة  يف  الخصوص  وجه  عىل  التلفزيون 
السياسة وتحويلها إىل حلبة مثرية يتصارع فيها 

السياسيون عىل استقطاب مشاعر املواطنني.
أصبحت  السياسة  أن  إذا  هي  املشهدية 
تحويل  ويف  مشهدا  العام  الرأي  إىل   بالنسبة 
املواطنني إىل مشاهدين يف حني أنها كانت يمكن 
التونسيون  فيها  يشارك  عاما  شأنا  تكون  أن 

بطرق مختلفة. بهذا الشكل اختطف السياسيون 
التونسيني  عزوف  يفرس  قد  ما  وهذا  السياسة 

عنها.
الديمقراطية  مفهوم  فإن  أخرى،  جهة  من 
ملفاهيم  التونيس  للسياق  تطويع  هو  املشهدية 
إىل  هنا  االستناد  حاولت  السياسية.  العلوم  من 
وضعه  الذي  الجمهور"  "ديمقراطية  مفهوم 
الباحث الفرنيس بارنار مانان لفهم العالقة بني 
السياسة واالتصال. هذا املفهوم وجدته متطابقا 
إىل حد كبري مع خصائص الديمقراطية التونسية 
رأيي  حسب  يتمثّل  والذي  املشهدي  وطابعها 
لصالح  األحزاب  وتراجع  السياسة  شخصنة  يف 
التي  األساسية  واملكانة  السياسية  الشخصيات 
األحزاب  يف  السياسية  الشخصيات  هذه  تحتلها 
أن  يمكن  األحزاب  بعض  أن  حتى  وخارجها 
أيضا  نسميها أحزابا شخصية. املشهدية تتمثل 
عىل  السياسية  الشخصيات  الناس  تقييم  يف 
تراجع  والخطابية،  االتصالية  املؤهالت  أساس  
الربامج لصالح املشاعر السياسية وخاصة أدوار 
اإلعالم يف انتقاء النخب السياسية وعرضها عىل 

التونسيني.
 2019 لـ  الرئاسية  لالنتخابات  الثاني  الدور 
املشهدية  الديمقراطية  كامل  بشكل  جّسد 
يف  كبري  بشكل  استثمرتا  شخصيتني  بصعود 
النزيه  الرجل  بوسائط مختلفة، صورة  الصورة 
الفقراء  نصري  وصورة  أوىل  جهة  من  والنظيف 

من جهة ثانية.
هل أن املشهدية مازالت متواصلة؟ 

نعم أعتقد أن الطابع املشهدي ال يزال مالزما 
طرأت  التي  التغيريات  رغم  السيايس  للطابع 

عليها بسبب القانون االنتخابي الجديد.
مساندة  جديدة  سياسية  شخصيات  هناك 
التلفزيون  يف  حضورها  بفضل  ظهرت  للرئيس 
السياسية  األدوات  بفضل  ليس  أي  واإلذاعة 
التقليدية عىل غرار األحزاب ألن عملها السيايس 
ال يقوم عىل الربامج بل عىل حاجة اإلعالم إليها 
وأيضا عىل قدرتها عىل عرض نفسها عىل اإلعالم. 
اذا االعالم ما يزال قادرا عىل أن يكون آلية للنفاذ 

إىل الحقل السيايس. 
الحقل  إىل  نفذت  سياسية  شخصيات  هناك 
بتعبري  أي  اإلعالمي  رأسمالها  بفضل  السيايس 
إىل  حّولته  الذي  اإلعالمي  ظهورها  بفضل  أخر 

موارد تمارس بفضلها السياسة.

 االتصال الرئايس رغم أنه يتجاهل الصحافة 
امليديا  يف  مشهدي  أسلوب  عىل  يعتمد  لكنه 
الكثري  أن  ثم  العام.  الرأي  يف  للتأثري  االجتماعية 
يف  تستثمر  تزال  ما  الحزبية  الشخصيات  من 

االتصال الرقمي وفق منطق الحملة الدائمة.
وقانون  الجديد  الدستور  عام  بشكل 
االنتخابات لن يقطعا مع شخصنة السياسة بل 
إن مكانة الصورة كمعيار لتقييم الشخصيات  يف 

الحياة السياسية ستتعزز يف املستقبل.

إذا إىل أي مدى تعتقد أن شخصية املرتشحني 
السلوك  تغيري  يف  أساسيا  دورا  تؤدي  أضحت 
قيس  شخصية  غرّيت  مدى  أي  وإىل  االنتخابي 
تغيري  من  سيتمكن  وهل  السلوك؟  هذا  سعيد 
السلوك االنتخابي يف املرحلة القادمة )االنتخابات 

الترشيعية( نموذجا؟
يعتقدون  الرئيس  انتخبوا  الذين  التونسيون 
عن  يختلف  أنه  صادق  وبشكل  شك  أدنى  بال 
بخصال  عنهم  يتمايز  وهو  السياسية  النخب 
إنسانية وأخالقية تجعل منه مؤهال لتحمل أمانة 

الرئاسة.  
العام والناخبني يف تونس متقلب  الرأي  لكن 
ومتغري. وقد رأينا أن التونسيني غريوا مواقفهم 
خانت  األحزاب  أن  بسبب  مستمر  بشكل 
نداء  إىل  بالنسبة  حصل  ما  غرار  عىل  التزاماتها 
تونس أو بالنسبة لحركة النهضة التي انشغلت 
بشكل انتهازي بالبقاء يف السلطة. وهذا التقّلب 
متّصل حسب رأيي  يف جزء منه بقدرة الفاعلني 
واإلعالم  الصحافة  توظيف  عىل  السياسيني 

حاورته : عواطف البلدي

الصادق الحمامي أستاذ التعليم العالي في معهد الصحافة،  نشر عّدة مؤلفات فردية ومنها "ديمقراطية مشهدية، 
تحرير  هيئة  عضو  وهو  جديد".  أفق  التونسي،  و"اإلعالم  الجديدة"  والميديا  تونس"،  في  والسياسة  واالتصال  الميديا 

المجلة التونسية للعلوم السياسية .كما شارك في عديد الكتب الجماعية نشرت في تونس وخارجها. 
"الشارع المغاربي" التقت الحمامي للحديث عن جديده "ديمقراطية مشهدية.." الصادر عن دار "محمد علي الحامي" 

للنشر وللخوض في تفاصيل السياسة واالعالم في تونس اليوم...

• الصحفيون بالمعنى الحصري 
للكلمة خسروا مكانتهم لصالح 
فاعلين جدد ، دخالء يمارسون 

السياسة باسم اإلعالم 
ويدافعون عن مؤسسات 

سياسية وأحزاب ونقابات بل 
وعن مصالح دول أجنبية باسم 

صحافة الرأي

• االتصال الرئاسي رغم أنه 
يتجاهل الصحافة لكنه يعتمد 

على أسلوب مشهدي في 
الميديا االجتماعية للتأثير في 

الرأي العام

• الدستور الجديد يعطي مكانة 
أساسية للرئيس وهو بذلك 

سيدفع الناخبين لالختيار 
باالعتماد على الخصال 
الشخصية للمترشحين 

وليس على األفكار والبرامج 
والسياسات

• القانون االنتخابي في 
االنتخابات التشريعية سيعزز 

مكانة الشخصيات المحلية ذات 
اإلشعاع المحلي

• الكثير من الشخصيات الحزبية 
ما تزال تستثمر في االتصال 
الرقمي وفق منطق الحملة 

الدائمة
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املعلوماتي  التضليل  عىل  االجتماعية  والشبكات 
هنا  أشري  أن  أريد  لكن  الزائفة.    األخبار  ونرش 
عىل أن الدراسات والبحوث امليدانية عن السلوك 

االنتخابي نادرة دائما إن لم تكن غائبة تماما. 
سيقيّمون  التونسيني  فإن  النهاية  يف  لكن 
االلتزام بوعودهم.  السياسيني عىل قدرتهم عىل 
النخب  إزاء  التونسيون  به  يشعر  الذي  فالحقد 
جويلية   25 قبل  البالد  حكمت  التي  السياسية 
وسيقيمون  االجتماعية  بأوضاعهم  مرتبط 
الحكم الجديد وفق هذا املعيار األسايس.  االتصال 
أن  يمكن  ال  التأثري  وتقنيات  حدود  له  السيايس 
تكون صالحة دائما.  األحزاب التي حكمت البالد 
وتحيا  تونس  ونداء  النهضة  جويلية   25 قبل 
الصحافة واإلعالم وموارد رهيبة  تونس وظفت 
صورتها  فإن  ذلك  ورغم  السيايس  االتصال  يف 

تهاوت لدى الرأي العام. 

يف  تساهم  أن  العاطفية  للديمقراطية  كيف 
تأنيث السياسة والديمقراطية لو ترشح لنا هذه 

الفكرة؟

تنامي  إىل  تحيل  العاطفية  الديمقراطية 
إىل  يرمي  وهو  السياسية  الحياة  يف  املشاعر 
الكشف عىل أن السياسة لم تعد تستدعي فقط 
املحضة.   األيديولوجية  أو  العقالنية  الحجج 
يف  املشاعر  تنامي  أن  إىل  أشاروا  باحثون  هناك 
ال  السياسيني  أن  أيضا  يعني  السياسية  الحياة 
يرتددون يف استخدام الجوانب الذاتية. والسياسة 
يف  املجتمعات الديمقراطية لم تعد لعبة رجالية 

صدامية وحربية.

الديمقراطيات  أنواع  إىل  كتابك  يف  تعرضت 
ومفاهيمها فأي نوع منها نعيش اليوم إعالميا 

وسياسيا؟
املشاركة  شكل  كان  ومهما  الديمقراطية 
تقتيض  فإنها  عليها،  تعتمد  التي  السياسية 
ومتنوعا  وشفافا  قويا  إعالميا  نظاما  دائما 
يوفر للمواطنني املعلومات والحقائق املوضوعية 
واملعارف واملعلومات املؤكدة التي تؤهل املواطن 

لهذه املشاركة السياسية.
التصور  عن  نتوقف  أن  يجب  أنه  أعتقد 
البسيط للصحافة باعتبارها مجرد وسيلة لنقل 
األساسية  اآللية  الحقيقة  يف  هي  بل  املعلومات 
التي تسمح للمواطنني بإدراك الحياة السياسية.

اليوم يف تونس مريض  اإلعالمي  النظام  هذا 
ومعطل وغري قادر عىل أداء وظائفه السياسية. 
والنخب السياسية إما أنها سعت اىل التالعب به 
أنها  أو  السيايس  االتصال  يف  أغراضها  لتحقيق 
أهملته حتى أنه أصبح اليوم بنيانا آيل لالندثار 
حالة  إىل  مثال  أنظري  متقدمة.  تفكك  حالة  ويف 

الصحافة املكتوبة التي تكاد تندثر.

تقوم  أن  خاصة  للديمقراطية  يمكن  هل 
دون مرفق عمومي قوي وهل يمكن أن نتحدث 
دون  سيايس  عام  رأي  وعن  سياسية  حياة  عن 
يف  اليوم  الخاص  اإلعالم  متنوعة.  رأي  صحافة 
أغلبه إعالم ترفيهي تخىل عن وظائفه السياسية 
أدوارها  أداء  عىل  التعديلية  الهيئة  عجز  بسبب 
حتى يحرتم هذا االعالم الخاص االلتزامات التي 

تحصل بفضلها عىل إجازة البث.

هل نحن أمام حكم تمثييل أم حكم شعبي؟
الديمقراطية كما تمارس اليوم هي يف األصل 
حكما  باعتبارها  عرش  الثامن  القرن  يف  نشأت 
إدارة  يفوضون  املواطنني  أن  عىل  تقوم  تمثيليا 
إذا  تمثلهم.  نخب  اىل  والترشيع  العام  الشأن 
الوسائط.  عىل  جوهرها  يف  تقوم  الديمقراطية 
القول إن الديمقراطية يمكن أن تكون مبارشة يف 
املجتمعات الجماهريية الحالية ال أساس نظري 
املشاركة   تعزز  أساليب  عىل  االعتماد  يمكن  له. 
أو   املحلية  كاالستفتاءات   للمواطن  املبارشة 

الوطنية.... 

يف  تتمثل  الشعبوية  السياسية  اإلسرتاتيجية 
السلطة  يمارس  أن  يمكن  الشعب  بأن  اإليهام 
هذه  بأن  باالدعاء  وسائط،  ودون  ممثلني  دون 
أو  الشعب.  مصالح  ضد  وتعمل  فاسدة  النخب 
يحقق  أنه  الشعبوي  السيايس  الفاعل  يدعي  أن 
سيادة الشعب عىل نفسه وعىل تحقيق مصالح 
الشعب. الفاعل الشعبوي  ينكر  التنوع السيايس 
وتعدد  الفئات االجتماعية ومصالحها املصالح يف 

كل األحوال منذ 2011.
االتصال  يف  أسلوبا  سوى  ليست  الشعبوية 
نزع  ويف  الذات  رشعنة  يف  أسلوبا  أي  السيايس 
الرشعية عىل املنافسني السياسيني. ولعل ما هو 
منذ  الشعبوية  السياسية  الخطابات  يف  خطري 
أنها تغذي االستقطاب السيايس وتحول   ،2011

املنافسني إىل أعداء.

هل فقدت األحزاب السياسية أدوارها بعد 25 
جويلية 2021 ؟

األحزاب  تكن  لم   2011 منذ  الحقيقة  يف 
تنظيم  يف  أدوارها  أداء  عىل  قادرة  السياسية 
املواطنني ويف بلورة الربامج السياسية ويف إقناع 
العمومية.  السياسات  يف  بربامجها  التونسيني 
السياسية كانت تستغل كماكينات  األحزاب  كل 
انتخابية تعمل عىل تحقيق الطموحات السياسية 

االنتخابية لزعمائها. 
تفقد  لم  األحزاب  بعض  فإن  هذا  ورغم 
من  فئات  اليوم  تمثل  أحزاب  هناك  أدوراها. 
إطارها  يف  السياسة  يمارسون  الذين  التونسيني 
داخل بعض األحزاب فهناك تونسيون، حتى وإن 
العام ويتصورون  الشأن  يف  يفكرون  قلة،  كانوا 

حلول لقضايا املجتمع.
حكمت  التي  األحزاب  أن  املقابل  يف  املشكل 
نراها  ال  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  البالد 
هي  بل  الذاتي  والتقييم   الذاتي  النقد  تمارس 
تروج إىل إنها براء مما حصل لالنتقال السيايس 
مجال  يف  وإخفاقات.  وانحرافات   خيبات  من 
والحالة  اإلعالمي  النظام  أمراض  مثال،  اإلعالم 
التي  السياسات  بسبب  هي  اآلن  عليه  هي  التي 
 2011 اتبعتها األحزاب التي حكمت البالد منذ   

تزدهر  الشعبوية   أن  أيضا  التذكري  من  بد  وال 
حصل  ما  وهذا  الديمقراطية  تمرض  عندما 

بالضبط يف تونس.  

الربامج  وموت  أفول  عن  أيضا  أعلنت 

توضح  لو  وأهميتها  دورها  وتراجع  السياسية 
هذه الفكرة؟

السياسية.  الربامج  موت  عن  أعلن  لم  أنا  ال 
تراجع  هي  فيها  البحث  حاولت  التي  الفكرة 
لصالح  واالنتخابية  السياسية  الربامج  مكانة 
بما  عالقة  له  وهذا  السياسية.  الشخصيات 
كنت أقوله عن شخصنة السياسة التي ستعمق 
يعطي  الجديد  الدستور  وطريف.   كبري  بشكل 
سيدفع  بذلك   وهو  للرئيس   أساسية  مكانة 
الخصال  عىل  باالعتماد  لالختيار  الناخبني 
الشخصية للمرتشحني وعىل صفاتهم الشخصية 
عىل  وليس  عنهم  ستتجىل  التي  الصورة  وعىل 
االنتخابات  ويف  والسياسات.  والربامج  األفكار 
سيعزز  االنتخابي  القانون  فإن  الترشيعية 
املحيل  اإلشعاع  ذات  املحلية  الشخصيات  مكانة 
بعضهم  عن  يتمايزوا  لن  بالتأكيد  واملرتشحون 

البعض بالربامج.   

أيضا؟  النخبة هل غابت هي  وماذا عن دور 
وكيف السبيل لعودتها إىل املشهد؟

إذا كنت تتحدثني عن النخب غري السياسية، 
متصل  األخرية  العرشية  يف  الدور  هذا  أن  أعتقد 
الرأي  إبداء  اليوم   االتصالية.   البيئة  بتحوالت 
قضايا  عن  والدفاع  املواقف  عن  والتعبري 
وهي  املجتمع  وتمثيل  مخصوصة  مجتمعية 
األدوار التقليدية التي يؤديها املثقفون اختطفتها  
فئات أخرى أصبحت قادرة عىل أداء أدوار التأثري 
بالظهور  يحظى  الذي  الكرونيكور  غرار  عىل 
اليومي ومخاطبة الرأي العام. ثم إن هذه األدوار 
التي تقوم بها هذه النخب متصلة أيضا برتاجع 
املجتمع.   يف  الكتاب  ومكانة  املكتوبة  الصحافة 
البيئة الرقمية ساهمت يف تقويض األسس التي 

كانت تقوم عليها سلطة املثقف.
ثم ال يجب أن ننىس أن النموذج الرتفيهي الذي 
النقاش  يحبذ  ال  التلفزيوني  اإلعالم  له  يخضع 
التسويق  ويفضل  الثقافية  والربامج   الفكري 
من  الرقمية  البيئة  من  مستمدة  جديدة  لنماذج 

الـ"تيك توك" ومن الـ"إنستغرام"... 

وماذا عن دور اإلعالم اليوم؟
أنا أتعامل بشكل حذر مع مصطلح اإلعالم. 
أو  الصحافة  يشمل  هل  باإلعالم  نقصد  ماذا 
اإلخبارية  املادة  بني  التي  الرتفيهية  الربامج 
واملادة الرتفيهية.... إذا كان املقصود بالصحافة 
فأني أرى أن دور الصحافة يرتاجع بشكل كبري 
لديها  تتوفر  ال  املهنية  اإلخبارية  الصحافة  جدا. 

الرشوط ملمارسة أدوارها بشكل كامل.
الصحفيون باملعنى الحرصي للكلمة خرسوا 
مكانتهم لصالح فاعلني جديد، دخالء  يمارسون 
السياسة باسم اإلعالم ويدافعون عن مؤسسات 
سياسية وأحزاب ونقابات بل وعن مصالح دول 
االتصال  اليوم  الرأي.  صحافة  باسم  أجنبية  
أنه صحافة  السيايس يمارس بشكل مقنع عىل 

سياسية.
يجب  الذي  الحقيقي  الدور  الديمقراطية  يف 
السلطة  مسائلة  هو  الصحافة  به  تقوم  أن 
الصحافة  تمارسه  الدور  هذا  السياسية. 
إىل  بدوره  يحتاج  الذي  االستقصاء  بواسطة 

• يجب أن نتوقف عن التصور البسيط للصحافة 
باعتبارها مجرد وسيلة لنقل المعلومات بل هي في 
الحقيقة اآللية األساسية التي تسمح للمواطنين 

بإدراك الحياة السياسية

• نحتاج إلى تقييم شامل  للنظام اإلعالمي وإخفاقاته المتعددة

• الدستور الجديد وقانون االنتخابات لن يقطعا مع 
شخصنة السياسة 

• مكانة الصورة كمعيار 
لتقييم الشخصيات  في 

الحياة السياسية ستتعزز في 
المستقبل

• شخصيات سياسية جديدة 
مساندة للرئيس ظهرت بفضل 
حضورها في التلفزيون واإلذاعة

• الصراع على السلطة أصبح 
بعد 2011 يقوم على استغالل 
كل أنواع االتصال السياسي 

بشكل فيه الكثير من المغاالة 
واإلفراط



www.acharaa.com العدد 331 - الثالثاء 18 أكتوبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

23 الشارع الثقافي حوار األسبوع
كذلك  يمارسه  ما  وعادة  وإمكانات.....   موارد 
أن  اليوم  نعلم  نحن  لكن  العمومي.  التلفزيون 
اسرتاتيجية  أوليات  من  ليس  اإلعالم  إصالح 
املجال  هذا  يف  اسرتاتيجيتها  إن  بل  الحكومة، 
العمومي  اإلعالم  مؤسسات  ترك  يف  تتمثل 
يف  اإلعالم  مكانة  هي  ما  أتساءل  وأنا  تتهاوى. 
الجمهورية الجديدة. النقابات تتحدث اليوم عن 
يف  محقة  أنها  أعتقد  العمومي،  اإلعالم  تصفية 
ذلك.  يف هذا املستوى بالذات هناك سمة مشرتكة 
السابقة  والحكومات   الحالية  الحكومة  بني 
وهي عدم إصالح اإلعالم.... والسؤال كيف يمكن 
لديمقراطية حقيقية وأصيلة أن تقوم كما قلت 
إعالمي متطور متنوع  ذلك دون مرفق عمومي 
التونسيني بشكل مهني  بإخبار  يقوم  املضامني 

جيد. 

هل أفل دور الصحفي "الرحالة" يف الصحافة 
التعبريية وكيف السبيل لرد االعتبار له؟

من  مستمد  مفهوم   التعبريية  الصحافة 
من  نوع  وهو  الصحافة.  عن  النظرية  األدبيات 
املعايري  بني  عجيب  بشكل  يمزج   الصحافة 
واالنطباعات  املشاعر  وبني  واملهنية  الصحفية 
اليوم  نجده  الصحافة  من  النوع  وهذا  واآلراء؟ 
حيث  اإلخبارية  الربامج  من  الكثري  يف  سائدا 
اإلكراهات  من  الكرونيكور  يسّمى  ما  يتحّرر 
الربامج  بعض  للصحافة.  واملعيارية  األخالقية 
بني  جلسات  إىل  تتحول  والتلفزيونية  اإلذاعية 

أصدقاء يتجاذبون أطراف الحديث. 
اآلراء  من  خليط  هي  التي  الربامج  هذه 
أحيانا  وحتى  واالنطباعات  واملسار  واملعطيات 
انفعايل  عام  رأي  تشكل  يف  تساهم  األكاذيب 
وعاطفي ومستقطب إيديولوجيا وسياسيا وغري 
منحاز للحقيقة.  كما أنها ساهمت بشكل كبري، 
حسب رأيي، يف غضب التونسيني عىل الصحافة 

بما أنها مهنة تخلت عن أخالقياتها. 

معايري  وإضعاف  نهاية  عن  أيضا  تحدثت 
الكتابة صحفية التقليدية لو تقدم لنا أمثلة عىل 

ذلك؟
يف أحيان كثرية عملية إبداء الرأي يف القضايا 
رغم  املهنية   املعايري  إىل  تخضع  ال  السياسية 
ينطلق  أن  يجب  الصحافة  يف  الرأي  إبداء  أن 
التخمينات    من  وليس  الصحيحة  الوقائع  من 
يف  السائدة  اليوم  األساليب  وهذه  واالنطباعات. 
العام  الرأي  تضليل  غايتها  السياسية  الصحافة 

والتالعب به. 
بعض الربامج ما تزال تشهد أنواع من  العراك  
مضحكة.... عندما تصبح قناة تلفزيونية امتدادا 
غرف  إىل  الربامج  فيها  وتتحول  سيايس  لحزب 
هناك  أن  هذا  معنى  واحد،  رأي  عن  تعرب  صدى 

اسرتاتيجيات إرادية  لتخريب  النقاش العام . 

تلتزم  واإلذاعية   التلفزية  القنوات  من  اي 
الحياد اليوم أكثر من غريها سياسيا طبعا ؟

التلفزيونية  القنوات  كل  أشاهد  ال  أنا 
من  اإلذاعات.  كل  إىل  أستمع  وال  باستمرار 
الهايكا تصدر تقارير  رصد بشكل  أن  املفرتض 
غري  ألسباب  ذلك  تفعل  ال  ولكنها  مستمر  
الربامج  أن  نالحظ  اليوم  عام  بشكل  معلومة. 
اإلخبارية التي تقوم عىل التنوع نادرة جدا. هناك 
العديد من الربامج تقوم كما قلت عىل مبدأ غرف 
الصدى، نجد فيها رأيا واحدا مساندا للرئيس أو 
التونسيني يف  له. وهذا ال يخدم مصلحة  معاديا 

اإلطالع عىل النقاش املتنوع. 

ترشيعية  انتخابات  أبواب  عىل  ونحن  أخريا 
كيف للصحافة ان تساعد الناخبني ام انها فقدت 

هذا الدور أيضا؟
لديها  تتوفر  ال  قلت  كما  اليوم  الصحافة 
املوارد التي تسمح لها بأداء أدوراها. وال يبدو أن 
السلطات العمومية منشغلة ببناء نظام إعالمي 
ديمقراطي يف خدمة حق التونسيني يف الحقيقة. 
تعقيدا  األمر  سيزيد  األحزاب  أغلب  ومقاطعة 

وسيعزز عزوف التونسيني عن السياسية. 
تغطية االنتخابات ال تقترص يف مقال الربامج 
تدير  أن  يجب   الصحافة  بالناخبني.   والتعريف 

النقاش العام وتنجز التحقيقات والريبورتاجات 
السيايس  لالتصال  امتداد  تصبح  وإال 

للمرتشحني... 

حثي  التونيس  بالتلفزيون  حّلت  لعنة  أية 
يصبح رديئا  ويزداد كل يوم رداءة؟

التلفزيونية.  الرداءة  هي  ما  نعرف  أن  يجب 
هي هيمنة نموذج من الربمجة قائم عىل الرتفيه 
العظمي  الغالبية  املنمطة.  املضامني  وعىل 
يف  التنوع  مبدأ  تحرتم  ال  التلفزيونية  للقنوات 

الربامج وتكاد تصبح محالت تجارية وفضاءات 
وثيقا  ارتباطا  مرتبط  وهذا  والنكت.  للدردشة 
عدد  أن  الواضح  من  تونس.  يف  التعديل  بفشل 
مع   يتالءم  ال  التلفزيونية  اإلذاعية  القنوات 
اإلبداع  يف  قصور  إىل  إضافة  اإلشهارية،  السوق 
القنوات  بعض  التلفزيون.  اقتصاد  يف  وخلل 
الدنيا وتشغل  التلفزيون ال تتوفر فيها الرشوط 
أحيانا...   مضحكة  تكون  تكاد  غريبة  بطريقة 
الحقيقة  التلفزيون الخاص هو يف  االستثمار يف 
واحرتام  التجارية  املصلحة  بني  دقيقة  معادلة 
القناة  متنوعة.  برمجة  يف  الجمهور  حق 
برنامج  أقدم  تبث   6 أم  الخاصة    الفرنسية 
علمي. وهذا يفند بشكل رصيح اإلدعاءات التي 
تقول أن التلفزيون الخاص غري ملزم بالربمجة 
الثقافية. املشكل أن  التجربة التونسية لم تفرز 
أمر   التلفزيون وهذا  لدى مهنيي  تعديلية  ثقافة 

مؤسف حقيقة.

كيف تنظر اىل اإلعالم الثقايف يف تونس اليوم؟
اإلعالم الثقايف  يفرتض صحافة قوية وإعالم 
ثقافية   برامج  فيه  نجد  أن  يمكن  قوي ومتنوع 
والسينما  والكتاب  التشكيلية  الفنون  حول 
الحالية غري  التعديل  واملرسح والرتاث. منظومة 
قادرة عىل ضمان هذا النوع من اإلعالم يف املشهد 
املكتوبة فهي  البرصي. وأما الصحافة  السمعي 
املشهد  يف  الفاعلون  قلت.   كما  تحترض  تقريبا 
الجمهور  أن  إىل  يروجون  البرصي  السمعي 
بطبيعته يفضل الرداءة. ومكاتب قيس الجمهور 
لها  برامج  أنها  عىل  الرديئة  الربامج  تقدم 
الرداءة  أن  يقنعنا  أن  يريد  والجميع  جمهور.... 
هي ما نستحق. يف حني أن التلفزيون التونيس ال 

يشبه يف الحقيقة التونسيني. 
أعيد مرة أخرى ما قلت يف مناسبات سابقة، 
اإلعالمي  للنظام  شامل   تقييم  إىل  نحتاج 
عىل  الخطرية  ذلك  ونتائج  املتعددة  وإخفاقاته 
مثل  أخرى  مجاالت  وعىل  السياسية  الحياة 
الثقافة.... والباحثون لهم دور أسايس يف إنجاز 

هذا التقييم الشامل.

• لعل ما هو خطير في 
الخطابات السياسية 

الشعبوية منذ 2011، أنها تغذي 
االستقطاب السياسي وتحول 

المنافسين إلى أعداء

• الموضوع الذي شغلني هو 
ماذا فعلت النخب السياسية 

بهذا الرأي العام وكيف اشتغل 
هذا المجال العام  وما هي 
تحوالت مجاالت الصحافة 
والميديا واتصال السياسي

• المشهدية تتمثل أيضا في 
تقييم الناس الشخصيات 
السياسية على أساس  

المؤهالت االتصالية والخطابية

صورة تتحّدث

يقع المسرح الدائري في الطرف الشمالي من المدينة ويذكرنا هذا الموقع 
الطرفي )نسبة الى أطراف المدينة( بموقع الغالبية العظمى من المسارح 
سندا  لتكون  بالموقع  الموجودة  التّلة  اختيار  تم  وقد  المعروفة.   الدائرية 
الذي  المبنى،  العلوي فقط من  الجزء  أن  والواضح  للمعلم.  السفلي  للجزء 
المشيد  الوحيد  الجزء  هو  بالواجهة،  وعلّية  األروقة  من  طابقا  يتضمن  كان 
فوق األرض. وكان الوصول إلى قبو المدرج يتم عبر رواق مقبى تحت أرضي، 
يتسق مع المحور الرئيسي. وتبلغ أبعاد المعلم 112.50م طوال و89م عرضا 

والحلبة ذات الشكل اإلهليجي 58.50م طوال و35م عرضا.
وتقدر سعة المدرج بحوالي 15.623 مقعدا، مما يبوؤه المرتبة الثالثة بين 
المدرجات المعروفة بالبالد التونسية، بعد مدّرجي قرطاج والجم. وتم انجاز 
العديد من أشغال رفع األنقاض والترميم في هذا البلد، الذي يعود تاريخه 

اليوم إلى زمن اإلمبراطور هادريانوس )مطلع القرن الثاني الميالدي(.
نص: داودا صو 
وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية

المسرح الدائري ـ أوذنة ـ بن عروس
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24 آثار وتراث

 د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

القلصادي رائد الرياضيات باملغرب اإلسالمي

العالّمة  اإلمام  شيخنا  غرناطة  بحرضة  عليه  قرأت  من  "أول 
فريّض العرص وعدديّه، ذو التصانيف العديدة والفوائد الفريدة، أبو 
الحسن عيل القلصادي أخذت عنه علمي العدد والفرائض تفّقها 

وعمال". 
أبو جعفر أحمد البلوي

***
لنئ كان القلصادي موسوعّي التكوين، متعدد االختصاصات، 
فقد ُعرف باألساس رياضيّا  وعاملا يف الفلك والحساب، ومنطقيّا 
املعروف  املواريث   تقسيم  وعلم  املنطق  يف  مختصا  أي  َفرضيّا 

اصطالحا بعلم الفرائض.

القلصادي: المسيرة واألثر
عيل بن محمد بن محمد بن عيل القلصادي، أبو الحسن، )815 

/ 1412 ـ 891 /1486(عالم رياضيات 
 -  ولد بـمدينة بَسطة BAzA باألندلس)الواقعة 98 كلم شمال 

رشقي غرناطة بجنوب اسبانيا( عام 815 / 1412 ونشأ بها،
- وعاش بغرناطة ثالثني )30( عاما  بني سنتي 1451 و1481 

يبث العلوم الرياضية يف صدور رجاالتها. 
( بني  )الجزائر  بتلمسان  )8( سنوات  ثماني  وأقام حوايل    -  
رحلة االجتياز إىل املرشق والعودة منه، "تتلمذ فيها للنخب العاملة 
بها ويف ذلك يقول:"أدركت فيها كثريًا من العلماء والزهاد، وسوق 
فأخذت  رابحة،  واملعلمني  املتعلمني  وتجارة  نافقة،  حينئذ  العلم 
فيها باالشتغال بالعلم عىل أكثر األعيان واملشهود لهم بالفصاحة 
والبيان".، ويف تلمسان  أّلف القلصادي كتابه "التبرصة الواضحة 
مشاهري  عن  ليأخذ  وهران  إىل  انتقل  ومنها  األعداد"  مسائل  يف 

علمائها.
ثم انتقل إىل تونس حيث أقام ملدة سنتني، طبقا ملا أفادنا به يف 
الدرس فيها  ويحرض مجالسهم حيث  رحلته، يختلف إىل شيوخ 
ترى  أن  عليك  فال  مغدقة،  اختالفها  عىل  العلوم  ينابيع  إن  يقول 
مدرسة أو مسجًدا إال والعلم فيه يُبث ويُنرش". عىل أنه لم يكتف 
لقوله  التدريس  تعاطى  وإنما  فحسب  بالدراسة  فيها  باالشتغال 
" وكنت يف أثناء ذلك آخذ يف القراءة واإلقراء" كما تعاطى التأليف 
و"كتاب  الحساب"  علم  يف  الجلباب  "كشف  كتاب  بها  أّلف  حيث 
علم  يف  أي  الفرائض"  يف  الكليات  و"كتاب  الحساب"  يف  القانون 

تقسيم املواريث.
للعلم  باجـة )تونس(، و"قد كانت  بمدينة  نهائيا  ليستقر    -
الباحث محمد العنّابي،  سوق نافقة وتخّرج  بها، عىل حد تعبري 
من أبنائها أعالم"، خالل السنوات األخرية من حياته، حيث واصل 

بها  هامّة  أندلسية  جالية  تتمركز  عن   فضال  العلمي،  نشاطه 
ربضا  للمدينة  العمراني  النسيج  داخل  لها  تؤسس  أن  يف  نجحت 
خاصا  ظل يحمل إسمها ، هو الربض املعروف بحومة األندلس، 
بعد   ،1486 أكتوبر   18  /  891 الحجة  ذي  منتصف  يف  بها  وتويف 

إقامة تواصلت لحوايل ثالث )3( سنوات ونصف.
وبمدينة باجة أنجز أهم أعماله عىل اإلطالق وهو كتاب "كشف 

الجلباب عن علم الحساب ".
يثوي أبو الحسن عيل القلصادي بمقربة الغرباء، وهي مقربة 
قديمة تقع يف جوار رباط املسيد، بأحواز باجة الجنوبية، وقد ظل 
قربه بها، فيما يذكر املؤرخ سليمان مصطفى زبيس )ت2003( 
معروفا إىل أواخر سبعينات القرن املايض ألّن "املتواتر عند األجيال، 
محقق   )2006 )ت  األجفان  أبو  محمد  األستاذ  تعبري  حد  عىل 
"رحلة القلصادي"، أّن بهذا املكان رجال املسيد، وهم الذين كانوا 
يرابطون هناك للعلم والعبادة، وقبل الحرب العاملية الثانية كانت 
الذي  الرضيح  وأّن  املسيد  لرجال  أنها  الظن  عىل  يغلب  قبة  هناك 

كان تحتها للقلصادي". 

 القلصادي عالم رياضيات رائد

املغاربية  املدرسة  أعالم  أبرز  من  واحدا  القـلصادي  عيل  يعّد 
امليدان،  الرياضيات بل مؤسس منظومة علمية بحالها يف هذا  يف 
من  إىل  بالقياس  فقط  ليس  والتجديد  باالبتكار  متميزة  منظومة 
سبقها وإنما أيضا بالنسبة إىل معارصيها. ولنئ ذهب أحمد جبّار، 
املوسوم  كتابه  يف  والتكنولوجيات،   للعلوم  ليل  بجامعة   األستاذ 
القلصادي يف  إىل    les GrAndes phAses de l’AlGèBre ArABeبـ
رشحه ألرجوزة ابن الياسمني مثال لم يأت بالجديد سوى التأكيد 
عىل االستعمال املكثّف للرموز الجربية يف تدريس الرياضيات فإن  
الرياضيات"  تاريخ  "مخترص  كتابه  يف   cAjori كاجورى  فلورين 
وإبداع  ابتكار  ومن  القلصادي  أعمال  به  تميّزت  ما  عىل  يؤكد 
فيه  وألف  بالحساب  القلصادي  "اشتغل  يقول:  حيث  وإضافة 
تآليف نفيسة وأبدع يف نظرية األعداد وله يف ذلك ابتكارات، كما له 
الغبار"،  علم  األرسار عن  الجرب جليلة ومؤلفه "كشف  يف  بحوث 
أول كتاب أثبت لألوروبيني، بأن اإلشارات الجربية كانت مستعملة 

عند علماء الرياضيات املسلمني".

 القلصادي: رأس مال رمزي عالمي 
إذا كان القلصادي قد عاش يف القرن XV فإّن تأثريه يف التفكري 
الريايض العاملي من حيث إسهامه يف التقدم به منهجيا ومعرفيا 

مّما ال يحتاج فيه إىل كبري استدالل:
*  أو لم تظل آثاره مقّررة يف برامج التدريس بجامعات تونس 
القرن  مطلع  وإىل  عرش؟  التاسع  القرن  نهايات  حتى  والجزائر 
تظّل  ألم  األقىص؟  باملغرب  بفاس  القرويني  بجامع  العرشين 
مؤلفاته يف الحساب والجرب، وبخاصة كتابه "كشف األرسار عن 
علم الغبار" أي يف علم الحساب ظلت معينًا ينهل منه طلبة العلوم  

الصحيحة يف أوروبا حتى القرن العرشين.
جامعة  أروقة  بأكرب  منحوتا  اسمه  تشاهد  لست  أو    *  
يف  جامعة  اعرق  خامس  بالربتغال،    coiMBrA قلمريّة  كويمربا- 
قائمة  ضمن  الرياضيات  بقسم  م(،   1290 عام  )تأسست  العالم 

كبار أعالم الرياضيات املشهود لهم عامليا باالقتدار واإلبداع؟ 
* ا وليست دور الكتب الوطنية تزخر برتاثه اإلبداعي الضخم: 

مخطوطات عىل شوق عارم إىل التحقيق ورؤية نور النرش.

إضافات القلصادي في الرياضيات
حقولها  تعدد  عن  فضال  القلصادي  مؤلفات  قيمة  تكمن 

أبو الحسن عيل القلصادي بريشة الرسام زبري الرتكي

 القلصادي، كشف األرسار عن علم حروف 
الغبار، تحقيق محمد السوييس

رحلة القلصادي، 
تحقيق محمد بو األجفان

مخطوطات علمية باملكتبة األحمدية، تونس، 
إرشاف املهدي عبد الجواد وحميدة الهاديف

محمد الهادي عبد الرحيم، التبرصة الواضحة 
يف مسائل األعداد الالئحة للقلصادي

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1
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25 الشارع الثقافيآثار وتراث

املعرفية يف توجهاتها البيداغوجية الهامة وما تتميز به من أفكار 
جديدة وال سيما يف العلوم الرياضية مدارها:

الرتبيعي  للجذر  الجديدة  التقريبية  القيم  بعض  إضافة   -  1
طارطاقليا"  و"    leonArd of pisA  بيزا أوف  ليونارد  استعملها 
tArtAGliA يف القرن  XVi  وغريهما يف استخراج القيم التقريبية 

للجذور الصم. وقال عنها " غــنرت " Gunter إنها كانت منطلقا يف 
الرياضيات للكسور املتواصلة. يقول قدري طوقان يف كتابه "تراث 
العرب العلمي يف الرياضيات والفلك": "وقد أعطى القلصادي قيمة 
تقريبية للجذر الرتبيعي" لكمية )س2 +ص(، والقيمة التقريبية 

هي: )4س3+3س ص/4س+2ص(.
بدائرة  كرسة"   " مقال  يف  ورد  ملا  وفقا  إضافاته،  ومن   -  2
وتفريع  أنواعها  واستقراء  الكسور  تصنيف  اإلسالمية،   املعارف 
الكسور ألول مّرة عىل  أعمال  الحساب فيها، مع تطبيق  أساليب 

حساب علم تقسيم املواريث. 
من  العربي  العلمي  النثر  يف  الريايض  الخطاب  تخليص   -  3
وإكسابه طابعا جديدا  اإلنشائية  الشاعرية واألساليب  يف  اإليغال 
نظامي  استعمال  بأول  العلمي  األدب  إثراء  يف  بالرباعة  متسما 
اقترص  حيث  واملجاهيل  العالمات  عىل  الدالة  واإلشارات  للرموز 
للداللة  الثالث  إعجامه  نقاط  عىل  وأحيانا  الشني  حرف  عىل  مثال 
للمال،  امليم  استعمل حرف  املجهول، كما  العدد  اليشء، وهو  عىل 
للداللة  الالم  وحرف  للمكّعب،  الكاف  وحرف  املجهول،  وهومربّع 

عىل املعادلة وحرف الجيم للجذر .
 cAjori كاجوري  فلورين  السويرسي  الرياضيات  عالم  يقول 

رمز  القلصادي:
" لعالمة الجذر بالحرف األول من كلمة جذر )ج(،

وللمجهول بالحرف األول من كلمة يشء )ش( يعني )س(،
وملربع املجهول بالحرف األول من كلمة مال )م( يعني )س2(،

يعني  )ك(  كعب  كلمة  من  األول  بالحرف  املجهول  وملكعب 
)س3(،

ولعالمة املساواة/التساوي "="، حسب التعبري املعارص، ومرد 
هذا االختيار هو الحرف األخري من كلمة يعدل  بالحرف )ل( 

وللتناسب/ النسبة بثالث نقاط متتالية"...". 
مؤرخي  أن  إىل  الجواد  عبد  مهدي  األستاذ  يشري  ناحيته  من 
يف  للرموز  استعمال  أّول  ضبط  لهم  يتسّن  لم  وإن  الرياضيات 
استعمل  القلصادي  أّن   " لديهم  الثابت  فإّن  العربية  الرياضيات 
ليس  القلصادي  أّن  عىل  ووضوح"،  بسهولة  الرموز  من  الكثري 
استثناء منهجيا يف الغرب اإلسالمي إذ أثبتت الدراسات أّن العديد 
من علماء الرياضيات املغاربة كانوا قد دأبوا عىل استعمال رموز 
الجرب يف أعمالهم  عىل غرار ابن الياسمني) ت601/ 1204( وابن 
وابن  ت  850-1447(   ( امُلجّدي  وابن   )1407 ت810/  القنفذ) 

الحّصار) ت قبل 626/ 1228(.
الرياضيات  أّن علماء  إىل  األخرى  املقاربات  ولنئ ذهبت بعض 

استعمل  من  أول  ليسوا   " املغاربة 
ديوفانتوس   " أّن  إىل  استنادا  الرموز" 
له  سبق  قد   diophAnte اإلسكندري" 
للميالد  الثالث  القرن  يف  استعملها   أن 
الرياضيات   عالم  أّن  الثابت  فإّن   "
 frAnçois فيات  فرانسوا  الفرنيس 
Viète  )1540- 1603م(  الذي ارتبط 
االستعمال النظامي للرموز واإلشارات 
الدالة عىل العالمات واملجاهيل وتقديم 
جميع  حل  يمكن  جربي  ترميز  أول 
املعضالت من خالله باسمه لم يعد إىل 
ديوفانت وإنّما  أخذ رموز القلصادي يف 
والعالم  أروبا  يف  الرموز  استعمال  مبدأ 

الغربي ونسبها إىل نفسه.  
إبالغ  عىل  املنهجي  الحرص   -  4
فقط  ليس  الجديد،  الريايض  الخطاب 
للمبتدئني،  وأيضا  بل  للمختصني، 
بشكل  الرياضيات  تهمهم  الذين  ولكل 
وشتى  اليومية  سلوكاتهم  يف  بآخر  أو 

مدارات اهتماماتهم الحياتية،
تصانيفه  جعل  الذي  األمر 
املسائل  تبسيط  إىل  بالنزوع  مرسومة 
والرتتيب والتبويب واختصار العمليات 
التطبيقية  األمثلة   وتعديد  واملعادالت 
رسوم  من  تقتضيه  بما  وإرفاقها 

بيانية. 
السوييس)  محمد  األستاذ  يقول 

تبسيط  إىل  ميله  القلصادي  به  اختص  ما  بني  من  ت2007(: 
املسائل، فنجد يف كتاباته اختصارا للعمليات واملعادالت باستعمال 

آيلّ للرموز".
تاريخ  "مخترص  كتابه  يف   cAjori كاجورى  فلورين  يقول 
تآليف  فيه  وألف  بالحساب  القلصادي  "اشتغل  الرياضيات": 
نفيسة وأبدع يف نظرية األعداد وله يف ذلك ابتكارات، كما له بحوث 
يف الجرب جليلة ومؤلفه "كشف األرسار عن علم الغبار"، أول كتاب 
أثبت لألوروبيني، بأن اإلشارات الجربية كانت مستعملة عند علماء 

الرياضيات املسلمني".

أماكن الذاكرة:
ما يزين وما يشين؟

كويمربا  جامعة  إىل  خصيصا  تحولت   2019 مارس   28 يوم 
coiMBrA الربتغالية وكنت يف منتهى االغتباط وأنا أصافح مواطني 

املراكيش  البناء  وابن  القلصادي  عيل  الشهري  الرياضيات  عالم 
العالم  جامعات  أعرق  من  واحدة  لهم  شهدت  وقد  وغريهما 
باألسامي  يضج  مكان  لروح  محاورة  وكانت  والتميز،  بالتفوق 

واألمجاد والرموز،
وبعودتي إىل تونس سارعت إىل الوقوف بكل إجالل أمام النقيشة 
التخليدية التي تشري إىل املحل الذي أقام القلصادي به بمدينة باجة 
وألف فيه أشهر مصنفاته عىل اإلطالق وهو "كشف الجلباب عن 

علم الحساب"،،، طمعا يف املحاورة واملكاشفة واملساكنة، 
فوجدتني يف مكان بال روح!

مكان ران عليه غبار النسيان،
وتغريت صبغته بما ال يليق برمزيته، 

أنها صيانتها وتعهدها ليست  يبدو  ونقيشة تخليدية منسية 
وال  جمعية  هيأة  وال  ثقافية  مندوبية  وال  بلدية  روزنامة  عىل 

مجموعة محلية!
فاكتفيت:

القلصادي األخري يف جوار  املسيد حيث كان مثوى  -  بمقربة 
للزهاد  مقرا  كان  أنه  يبدو  األغلبي،  العهد  إىل  يعود  أثري،  رباط 

والُعباد ورباطا للصالحني،
تنوء  نربة  يف  يردد  كان  بعيد  شعبي  شعري  رجع  وبصدى    -
بثقل التاريخ وأعباء الحارض" تشييدا" للحاج ميالد الرّشيف )ت 
تنويهه  سياق  يف  عرصه،  يف  الديني  املديح  شعراء  أشهر   ،)1843
ذكراهم  ظلت  الذين  البلد  علماء  بكبار 

عالقة بذاكرة املجموعة املحلية:
يا بوخامة، والتواتي شيخ عالّمة،

والقلصادي علم وزعامة،
واملغراوي مقصود بالد"!

خاتمة
تعبري  حد  عىل  القلصادي،  يبدو 
تكون  أن  عىل  حريصا   " الدارسني،  بعض 
عربيا  يقينا  توضح  تطبيقية  الرياضيات 
مصالحة  تحقق  بذلك  وهي  إسالميا، 
ديني   نّص  بإشكاالته،  متجدد  واقع  بني 
العلمية  املستجدات  استيعاب  إىل  بحاجة 
 ،" واملعارصة  التجّول  صفتي  ليكتيب 
وبالتزامن مع ذلك سعى إىل تحويل قواعد 
تقسيم املواريث إىل عمل ريايض له منطقه 
بل  والتلقني  بالنص  يكتِف  فلم  الداخيل، 
تجاوز  بل  قواعد وفرضيات  إىل خلق  عمد 
املمكن  االفرتاض  إىل  الواقع  االفرتاض 

ليوّحد  بني العقل الريايض والترشيع.
ينتظم   1978 سنة  منذ  ملحوظة: 
ملتقى  القلصادي  باسم  باجة  بمدينة 
أعمال  نرشت  الصحيحة،  للعلوم  دوري 
بتوثيق  تكفلنا  وقد  فقط،  األوىل  دورته 
تباعدها  الالحقة، عىل  الدورات  أعمال كل 
ورقمنتها،  وفهرستها  انتظامها،  وعدم 

نتيحها ملن يطلبها.

مخطوط " كشف األرسار عن علم حروف الغبار"، أشهر مصنفات القلصادي

كاتب املقال بجامعة كويمربا بالربتغال متأّمال الجدارية التخليدية 
لكبار علماء الرياضيات عرب التاريخ ومنهم عيل القلصادي
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26 الشارع الثقافي قراءة في كتاب

»قيامة الحشاشني« رواية معارصة للكاتب التونيس 
الهادي التيمومي )صادرة عن دار ميسكيلياني، 2021، 
الذهبي( حظيت بإعجاب  وحائزة عىل جائزة الكومار 
النهائي  الدور  ضمن  وأدرجت  النقاد  وتقدير  القراء 
للمسابقة الوطنية للطالعة. فاخرتنا قراءتها من زاوية 
اإلجابة  إىل  سعيا  بالواقع  وعالقته  العجائبي  الشكل 
عن سؤالني رئيسني: األول لم اختار تاريخ الحشاشني 
بالذات مرجعا لبناء عالم عجائبي أو ترسيد العجيب ؟ 
والثاني: لم توسل الكاتب إىل نقد الواقع وتنوير الفكر 

العربي عن طريق الرواية العجائبية؟ 
يتفق أغلب قراء رواية »قيامة الحشاشني« ونقادها 
مخصوص  أو  فرعي  روائي  جنس  إىل  انتمائها  عىل 
الفنتازيا  رواية  وتخصيصا  العجائبية  بالرواية  عرف 
التاريخية. وتقوم الرواية العجائبية- حسب تودوروف 
عن  لها  ومميزة  واسمة  خصائص  أربع  عىل  خاصة- 
ونبني  ييل  فيما  سنحددها  الرواية  أجناس  من  غريها 

تجليات حضورها يف رواية ّ«قيامة الحشاشني«. 
الواقعي  بني  والتوتر  التداخل   -  1
الطبيعي  غري  أو  الواقعي  وغري  الطبيعي 
العالم  يخرق  الذي  )العجيب/الغريب( 

الطبيعي:
األحداث  بغرابة  الرواية  تشدنا 
التاريخي  يتداخل فيها  التي  والشخصيات 
والسحري  املعقول  أو  والعجائبي 
تاريخية  وشخصيات  أحداث  باستلهام 
الواقع  فيها  وامتزج  الغموض  بها  حّف 
وأمريها  الحشاشني  فرقة  وهي  باملتخيل 
»ما  الذي  التاريخ  وهذا  الصباح،  حسن 
ومظلمة«  مجهولة  منه  جوانب  تزال 

سحرية  بعنارص  الروائي  عامله  يؤثث  أن  للكاتب  هيأ 
األسود  الّسحر  مثل  وُمثرية  غريبة  و«تمثالت  متعددة 
والعفاريت  الجاّن  وظهور  املوتى  وقيامة  القرب  ولعنة 
واألرواح... إِلضفاء صبغة غرائبيّة عىل األحداث وإثارة 
هلع القارئ« بعبارات الكاتب نفسه. وقد تعّمد الكاتب 
إشاعة هذه األجواء العجائبية يف الرواية ألنه لم يجرد 
حسن الصباح من قواه السحرية العجيبة ولم يكذب أو 
يفند نبوءته ولعنته ومزامريه كما رسد طقوس فرقته 
األستاذ  ذبيحة  عيل-  السيد  )معبد  الغريبة  وعقائدها 
حسني- االحتفال بعيد الغدير- اإلمام املعصوم الغائب- 

قيامة اإلمام(. 
2 - دخول الشخصية- ومن ورائها القارئ- يف حالة 
التصديق  بني  مرتددًة  وبقاؤها  والخوف  الرعب  من 
والتفسري  العقالني  الطبيعي  التفسري  وبني  والتكذيب 
الالمعقول )الغيبي- السحري- الخوارق واملعجزات..( 
املوقف  هذا  الكاتب  خلق  وقد  الرواية.  نهاية  حتى 

بطريقتني:
- جعل شخصياٍت تنزع إىل التصديق )أتباع الصباح- 
العزيز  )عبد  التكذيب  إىل  تنزع  وشخصياٍت  الزوجة( 
أستاذ الراوي- صديقه فاروق عالم الباراسايكولوجي(
التصديق  بني  ترتاوح  الرئيسية  الشخصية  جعل   -
نحو  أكثر  مالت  األحداث  يف  تقدمنا  وكلما  والتكذيب 
الرواية معلقة  التصديق. وقد بقيت األحداث إىل نهاية 
الطبيعي  بني  أو  والوهم  الحقيقة  بني  مرتاوحة  أو 
ما  ولعل  والخداع.  الواقع  وبني  السحري  والتفسري 
عىل  تقوم  الرواية  أن  للقارئ  وأرسا  تشويقا  يزيدها 

لعبة متقنة ومؤثرة هي املراوحة بني 
رسدية  حلقات  يف  واالنفراج  التأزم 
إىل  مشدودا  القارئ  تجعل  متتالية 
النتيجة  معرفة  إىل  متشوقا  النهاية 
هذه  وتتعمق  الحقيقة.  كشف  أو 
اللعبة عرب املراوحة بني إرساع الرسد 
وإبطائه أو وقفه من خالل مراوحة 
الرسد أو التناوب بني حكاية الصباح 
أستاذ  الراوي  ومغامرة  املايض  يف 

التاريخ يف الحارض. 
النهاية  يف  أمرها  الشخصية  تحسم  ما  غالبا   -  3
أو  الغريب  إىل  الخارق  فينمى  طبيعيا  تفسريا  وتقدم 
انتهى  وقد  العجيب.  إىل  فينمى  طبيعي  غري  تفسريا 
حدث  ما  بأن  واالقتناع  الطبيعي  التفسري  إىل  الراوي 
فيها  للعجيب  دخل  ال  عديدة  عوامل  فيه  تدخلت 
إجرامية  مخططات  الصدفة-  التهيؤات-  )الخداع- 
رحلة  »كانت  يقول:  حيث  اإلرهاب(  إشاعة  أو  للنهب 
عىل  األسطورة  غياهب  يف  بي  طوحت  خطرة  طويلة 
مشارف الجنون فإذا رحلة الوهم تقود إىل البصرية وإذا 

الخطل طريق إىل العقل«.
غالبا  الكاتب  يعتمد  املطلوب  التأثري  لتحقيق   -  4
ساردا-شخصية أي ساردا داخل الحكاية يروي أحداثا 
الذي  هو  الذاتي  املنظور  وهذا  املتكلم.  بضمري  عاشها 
راو-شخصية هو  إىل  الرسد  بإسناد  التيمومي  اعتمده 
بطل الرواية وعن طريق تماهي القارئ مع الشخصية 
الرئيسية سهل اندماجه يف األحداث وخضوعه لسلطة 
بالواقع رغم  اإليهام  املتأتي من  التخييل  وتأثري  الرسد 
عجائبيته. وقد تم تدعيم هذه اإليهام بالواقع عن طريق 
ما تضمنته الرواية من وقائع ومعطيات تاريخية من 
جهة، وعرب استخدام طبقات أو سجالت لغوية متعددة 
)اللغة  مختلفة  ثقافية  وعصور  لطبقات  محاكاًة 
الحديثة التي استخدمها الراوي- اللغة القديمة الرتاثية 
ورشوحها  )املتون(  سجعا  املزامري  بها  كتبت  التي 
حد  إىل  الرواية  استجابت  لنئ  )الحوايش(.  مرسال  نثرا 
كبري ملقومات الرواية العجائبية وحققت عن طريقها 

التجديد واملتعة والتشويق والتأثري فإن تفرَُّدها يكمن 
أساسا يف توظيف العجائبي توظيفا مختلفا عما ُعرف 

يف الرواية الغربية:
عىل  ردا  الغرب  يف  العجائبية  الرواية  جاءت   -  1
»قيامة  يف  العجائبي  ُوظف  بينما  املفرطة  العقالنية 
الخرافة  وطغيان  العقالنية  غياب  لنقد  الحشاشني« 
وثقافتنا.  تاريخنا  يف  والسحر  والشعوذة  والغيبيات 
الخارق  أو بني  العجائبي والواقعي  التنازع بني  ويرمز 
والطبيعي إىل نمطني من الفكر تعايشا أو تنازعا عرب 
التاريخ العربي اإلسالمي وما زاال يتعايشان ويتنازعان: 
اتجاه يُعِمل العقل وال يَخضع ِلسطوة الخرافة )يمثله 
أستاذ الراوي عبد العزيز وصديقه العالم النفيس فاروق 
الرواية ونهايتها خاصة(  بدايات  الراوي يف  كما يمثله 
)تمثله خاصة  والّسحر  الّشعوذة  يعتمد  واتّجاه خرايف 
الزوجة وأتباع الصباح كما يمثله الراوي يف املراحل التي 
مال فيها إىل تصديق الخوارق والخوف من تحقق نبوءة 
النهاية  يف  تنترص  الرواية  أن  ويبدو  ولعنته(.  الصباح 
لقيمة العقل أمام الخرافة، رغم هيمنة االتجاه الخرايف 
وسطوة السحري وتأثريه وذلك من خالل الدالئل التالية: 
تصديقه  من  وسخريته  له  أستاذه  انتقادات   -
أن  مثلك  لرجل  كان  »ما  يقول:  حيث  الصباح،  لنبوءة 
يكفر بالعقل وبقوانني الفيزياء وعلم األحياء نزوال عند 

تخرقات مشعوذ مهما كانت براعته«.
حيث  العلمي  واملنهج  العلمي  بالدرس  التذكري   -
إياه أن يكون ديدنك  يقول له: »كان أول درس علمتك 
يفعل  ما  بذهنك  تفعل  إال خدع  فإن هي  العقل  إعمال 
إىل  أهرع  لن  أمر  عيل  التبس  وإن  بعينيك.  الرساب 
الخرافة فاألصح عندي أن أرجئه حتى تتاح يل األدوات 

العقلية للتفسري«.
أستاذه  موقف  وتبنّي  االقتناع  إىل  الراوي  انتهاء   -
طوحت  خطرة  طويلة  رحلة  »كانت  فيقول:  العقالني 
بي يف غياهب األسطورة عىل مشارف الجنون فإذا رحلة 

الوهم تقود إىل البصرية وإذا الخطل طريق إىل العقل«.
2 - نقد التاريخ والدعوة إىل إعادة قراءته بطريقتني: 
- األوىل عن طريق الفكر النقدي والعقالني ونزع ما 
واختياُر  ومتخيل.  وخرافات  أساطري  من  عليه  تراكم 
بهذه  التصاقا  التواريخ  أكثر  ألنه  الحشاشني  تاريخ 
العنارص  هذه  من  التاريخ  نخلص  لم  وما  الظواهر. 
ونُِعْد قراءة الرتاث قراءة عقالنية فإن تاريخنا املعارص 
ستبقى  املرجّوُة  ونهضتُنا  املايض،  إىل  مشدودا  سيظل 

معطلة.
- الثانية عن طريق ربط املايض بالحارض والتاريخ 
واتجاهاتنا  املشوهة  وأفكارنا  أزماتنا  لفهم  بالعرص 
املنحرفة فظاهرة اإلرهاب والتطرف والعنف يمكن أن 
تفهم بالرجوع إىل تاريخ الحشاشني وظاهرة اإلرهاب 
ليست معارصة بل لها امتدادات وإرهاصات يف املايض. 
خالصة القول إن »قيامة الحشاشني« رواية عجائبية 
يف ظاهرها ال تزيد عن فانتازيا تاريخية ورسد التعجيب 
بالحارض  املايض  وربط  التفكري  إىل  دعوة  باطنها  ويف 
موقف  واتخاذ  معا  وحارضنا  ملاضينا  فهمنا  لتعميق 
عقالني منهما بعيدا عن الخرافة والغيبيات والتعصب. 
القراءة ويقظة  الرواية متعة  القارئ من  وهكذا يغنم 
التفكري ويدرك أن التخييل قناع للواقع والتاريخ خلفية 

للحارض والسحر حيلة للفكر.

شفيع بالزين

»قيامة احلشاشني« للهادي التيمومي.. رواية عجائبية ذات غايات تنويرية

الهادي التيمومي
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بواقع  مرتبط  غري  األشياء  جوهر  "إن 
أخرى  عالقات  فثمة  حال..  أي  عىل  األشياء 
والخيال  واإليهام  كاملصادفة  الواقع  جانب  إىل 

والحلم". أراغون.
لوليد  "كوابيس مرحة" مجموعة قصصية 
"ساعة  بعد  الثانية  املجموعة  وهي  سليمان 
وعنوان   .2008 يف  الصادرة  األخرية"  اينشتاين 
أوىل لوضعنا  املجموعة "كوابيس مرحة" عتبة 
النوم  كوابيس  عن  الناتج  الكوابيس  أدب  أمام 
للكاتب  الغالف  صورة  الواقع.  وكوابيس 
القصيص األمريكي إدغار آالن بو يلبس نظارة 
األلوان  حسب  متكررة  صورة  وهي  رايبان. 

واألطر. 
تتكون هذه النصوص من فقرات متماسكة 
منسجمة، تعرب عن وحدة متكاملة وتقوم عىل 
واملكاني  الزماني  الفضاء  يف  األحداث  عرض 
رسدية  أساليب  وفق  الشخصيات  رسم  وعىل 
التشويق  عىل  اليقني،  عدم  عىل  تقوم  مختلفة 
)قالب  حكائي  متن  عىل  بالرتكيز  والسخرية 

قصيص( أي الرسد. 
وتندرج هذه النصوص ضمن  قص ما بعد 
الحداثة، حيث يشحن النص باملتخيل، بالفنتازيا 
والقص الشعبي، وامليتولوجيا، واستثارة املايض 
املترشذمة،   املشوشة  والذاتية  منه،  والسخرية 
والتنكر  الواقع،  وتغريب  والرتقيم  الكوالج، 
للتاريخ باعتباره ال يؤدي للتقدم أو فهم الجذور 
قمع،  السببية، وهو وسيلة  العالقات  ايجاد  أو 
الذي  الحارض  األساطري،  مجال  هو  والتاريخ 
يكون  أن  يجب  الذي  النص  باعتباره  نعيشه 

محور اهتمامنا.
عرب  النصوص  هذه  يف  القص  يتماسك 
الصور  عىل  قيامها  رغم  عضوية  وحدات 
املتشظية واألحداث املتقطعة، أي يحلل السارد 
يف  متقطعا  هو  كما  روايته  عوض  الكابوس 
الكابوس  متن  ولكن  واملشاهد،  واملكان  الزمان 
عجائبي غرائبي يغرتف من الوهم، وذلك لصنع 
الصور  بني  التسارع  عرب  قوي  درامي  نص 
توتر،  من  للنفس  الداخلية  الحاالت  وتصوير 
وقلق،  ونشوة،  وهلوسة،  وإجهاد،  وخوف، 
منطق  عن  والتخيل  تصديق،  وعدم  وشك، 
يف  الغوص  من  انطالقا  وعرضه  العادي  الحدث 
يف  الكوابيس  رسد  عىل  الرتكيز  مع  الالشعور.  
العنوان  كان  هنا  ومن  املرعب،  والواقع  النوم 
"كوابيس مرحة"، فالعنوان  كابويس - رسيايل 
تشظية  عنارص  تنشط  الرسيالية   وأن  سيما 
الرسد من خالل السخرية والتهكم واملفارقة.   

الحلم  أثناء  بالتخاطر  ترتبط  والكوابيس 
يف  والهذيان  والثمالة  "املكاملة"،  قصة  يف 
يف  هستريية  كحالة  777".والرصع  قصة" 
قصة  يف  والهذيان  والجنون  "النحل".   قصة 
مواضيع  من  واالغرتاف  لوقيوس".  "أسطورة 
التهمت  التي  "الجرذان  قصة  يف  املؤذية  الحياة 
رواية  موضوع  إىل  فحولها  الرواية"  مخطوط 
النقدية  القوالب  من  القص  وتحرير  سيكتبها. 
قصة  كتابة  "محاولة  قصة  يف  الجاهزة 
والقارئ  املبدع  بني  عقد  عن  والبحث  قصرية"، 
"معادلة  الذاتية.  اإلبداع  بإرهاصات  فيه  يلتزم 
تشكل  بالقارئ  الراوي  عالقة  وهي  القصصية 
نصا أدبيا عرب األحداث والشخصيات، "كوابيس 
مرض  املتكررة.  الكوابيس  إىل  استنادا  مرحة" 
حب الكتب يف قصة "مرض نادر خطري". قصة 

الواقعية  "الشخصيات املتمردة":  الشخصيات 
التي تفاجئ املؤلف وتتمرد عليه. أما النصوص 
املجموعة  من  الثاني  القسم  يف  القصرية 
قصرية  ب"كوابيس  وسمها  وقد  القصصية 
جدا" فهي تغرتف من الواقع الغريب الذي ييش 
وكوابيس  العجائز  لعنة  مثل  والرعب،  باملوت 
وبيع  والجرائم  اإلرهابية  والعمليات  اإلرهاب 
املغموسة  للسياسيني  املشوهة  والصورة  البالد 

بمشهد دموي.

الكوالج والتغريب

عنون وليد سليمان نصوصه ب  "قصوص".  
القص  من  مشتقة  والكلمة 
تقنية  إىل  وتشري  والنص 
لصق  فن  الكوالج،  هي  مهمة 
القصاصات أي قص العديد من 
لتشكيل  متعددة  أعمال  صور 
ظهر  وقد  لوحة  أو  نص 
الكوالج يف الفن الحديث خاصة 
براك.  وجورج  بيكاسو  مع 

واملونتاج الفوتغرايف.

التقنية  هذه  استعمل  وقد 
تمثلت يف  يف  "كوابيس مرحة. 
من  رجل  عن  متكرر  كابوس 

واألبيض  باألسود  بصور  عرش  التاسع  القرن 
وباأللوان ولكنها تدور يف ديكورات أفالم القرن 
من  طلب  الكابوس  تكرر  وأمام  عرش.  التاسع 
الرسام تشكيلها يف لوحة عرب الوصف  صديقه 
استوديو  إىل  الذهاب  ثم   للمالمح،  الدقيق 
وما  إطار.  يف  وضعها  الصورة  لتكبري  التصوير 
باللوحة  الالوعي  التعبري عن  الكوالج هنا  يميز 
الصورة  ينقل  التغريب  جانب  إىل  وبالصورة. 
بطريقة مخالفة لعرصها لقص أدب الكوابيس 
بطريقة رسيالية مختلفة،  عرب إضافة النظارة 
يف كابوس النوم ونقلها إىل بيئة جديدة يف الواقع 

الحديث.

الكوالج والتخاطر

قصة  يف  الكوالج  تقنية  السارد  يستعمل 
"ثالثية  من  املكاملة  مشهد  أخذ  أي  "املكاملة" 
يف  تسويغه  وأعاد  أوسرت،  لبول  نيويورك" 
كاتب  وهو  بالراوي  أوسرت  بول  يتصل  قصته. 
وبول  النوم،  من  ويوقظه  سليمان  وليد  النص 
الذي  األمريكي  واملخرج  الكاتب  هو  أوسرت 
ترتاوح كتاباته بني العبث الوجودية والجريمة، 
ودار الحديث حول "ثالثية نيويورك" ، والراوي 
ومتابعة  وبصاحبها  بالرواية  مهوسا  كان 
معه  التواصل  حد  صوته،  ومعرفة  ترصيحاته 
يف حالة بني الوعي والالوعي.  واتهمه بانتحال 
ثالثية  يف  بينما  نفسه،  إىل  ونسبها  روايته 
نيويورك "حني يتلقى الكاتب وهو شخصية من 
شخصيات الرواية مكاملة من أحدهم يسأله إن 

كان بول أوسرت فيجيبه ال ولكني أعرفه". 
وقد أضاف إىل مشهد املكاملة تقنية التخاطر 
عرب موجات فكرية كهربائية telepAthy نتيجة 
اإليحاءات والتفكري القوي. من أجل الدخول إىل 
عالم الغرابة واإلدهاش. والتخاطر إسم وضعه 

إىل  ويشري  مايرز  فريديريك 
من  املعلومات  نقل  قدرة 
التأثري عن  أي  إىل آخر  عقل 
بعد واإلدراك الحيس، وتأليف 
الحلم مع الواقع للتعبري عن 
رغبة  أي  النفس  يف  الخفي 
عىل  االستحواذ  يف  الراوي 

ثالثية نيويورك.
هي  نيويورك  وثالثية 
ثالث روايات قصرية: "مدينة من زجاج، أشباح 
غيبية  متاهة  بمثابة  وهي  املغلقة".  والغرفة 
امليتافزيقي. واستعمال تقنية  البحث  تستدعي 
وسيط  دون  والتحاور  األفكار  لقراءة  التخاطر 
املستقبل  عقل  يف  الطاقة  واستقبال  فيزيائي. 
أذهان  يف  يدور  ما  يعرف  فاملرسل  وتحليلها. 

اآلخرين.
وقد  باسمه،  كاتب  مع  املكاملة   ودارت 
تحول من مؤلف إىل شخصية روائية، ومواصلة 
ما يوجد يف ذهن  ما تسلل  الحوار معه، يصور 
"بول أوسرت" إىل ذهن كاتب يف الرواية أو كاتب 
مشهد  إلصاق  من  الهدف  هو  وهذا  حقيقي، 
عن  للكشف  املكاملة.  إىل  الثالثية  من  املكاملة 
من  قرائه  يالحق  وهو  اوسرت  بول  شخصية 

خالل الحوار الباطني.

قراءة اآلثار األدبية / قصة 
جرائم فرانز كافكا

سبب تحول سامسا إىل حرشة ليس االغرتاب 
والشعور بالضآلة بل لعنة الجدة ودعائها عليه، 
فالنص رجع الصدى مليتولوجيا املسخ، والنص 
لنفث  ثرية  مادة  يبقى  غرابة  من  يحويه  بما 

النفس العجائبي.

الجنون والتغريب في قصة 
"أسطورة لوقيوس"

الكالم دون وعي وتقمص الجنون والتغريب 
يف قصة "أسطورة لوقيوس" الذي ألهمته آلهة 
موهبة  يمتلك  يكن  لم  ولكنه  الوحي  اإللهام 
رواية األحداث. فانتهت القصة بطريقة ساخرة 
يلبس أسمال بالية ويرضبه األطفال بالحجارة، 
ارتياد الشوارع والبحث عن الغرابة واملصادفة، 

التمتمة  عرب  خيايل  استبصار  عن  للبحث 
يف  والواقع  العقل  قيود  عن  والتخيل  والهذيان 
الحقيقة  يف  وهو  ورائه.   بما  يعرتف  ال  واقع 
يعرب عن مصري كل فنان رسيايل الذي ينتهي يف 

املصحة أو مترشدا يف الشوارع.

الترقيم في قصة 777 

عجائب  مثل  عجائبي،  رقم  هو  سبعة  رقم 
الدنيا السبع، وهو رقم سحري يف األساطري مثل 
مع  ويتماىش  سحرية.  قدرات  له  السابع  اإلبن 
امتداد الذاكرة. يحدثنا الراوي يف قصة "777 " 
عن أشياء حصلت ولكن ال دليل عىل أنها حصلت 
ويحاول إقناع نفسه بأنها حصلت بني "البار " 
غرفة  مفاتيح  نسيت  التي  السيدة  غرفة  وبني 
النزل كان قد رشب حد الثمالة، ولكن حني أفاق 
تبني له أن ما حصل مجرد حلم ولكنه يريد أن 
بالواقعية  إحساسا  يخلق  فهو  واقع.  أنه  يؤكد 
وعدم الواقعية يف آن، يف مرحلة التأرجح بينهما. 
فهو بصدد الحديث عن واقع أو عن أخيلة غري 
مفهومة لالنغماس يف الحياة الداخلية. ويطغى 
والهذيان  الكابوس  عرب  الواقعي  عىل  املتخيل 

والثمالة.

كوابيس الواقع في القصص 
القصيرة جدا !!

وآثاره  للواقع  تشكيل  إعادة  هي  الكوابيس 
الصادمة عىل النفس،  كما الحظنا غياب عالم 
األشباح والرتكيز عىل الشخوص الواقعية، ولكن 

االغرتاف من هذيانها لتلمس أغوار النفس.

يف قصة العجوز والرشطي:
قالت العجوز ماذا يحدث هنا؟ قال الرشطي 

: ال يشء عودوا اىل شؤونكم
للتو  سمعنا  وقد  يشء،  ال  كيف   : العجوز 

دوي انفجار هائل.
الرشطي : انه مجرد هجوم ارهابي روتيني.. 

هيا تفرقوا وال تعطلوا حركة املرور.
الظالمية  القوى  فيها  تطغى  قصص  هناك 
العبث   املتخيل ولكنها تندمج مع  الواقعية عىل 
تخلو  ال  بدورها  يف كوابيس قصرية جدا، وهي 

من سخرية سوداء وتهكم وفكاهة.
وإن  الرسدية  الكوابيس  أن  قوله  يمكن  ما 
واإلثارة  والتفكيك   والجنون  اآللية  قامت عىل  
املرتبطة بالتخييل، فهي ليست  مجرد نصوص 
بلغة  تكتب  ولم  واألحداث،  الصور  مفككة 
متقطعة ذلك أن حاالت اسرتجاع الالوعي فقط 
املتجانسة،  غري  الصور  تستعرض  التي  هي 
الصور  وتتابع  واألموات،  األحياء  بني  والتمازج 
عن  للتعبري  ومضات  فهي  األحداث،  وتداخل 
الصور  يحبك  السارد  ولكن  والوهم.  الحلم 
القصص  منها  ويشيد  املتشظية  واألحداث 

املتماسكة املرتابطة.
قصصية  مجموعة  هي  َمِرَحة  َكَواِبيس 
التونيس وليد سليمان ونرش  الكاتب  من تأليف 

منشورات وليدوف عام 2016.

هيام الفرشيشي

"كوابيس مرحة" للقاص التونيس وليد سليامن

وليد سليمان
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ليالي القمر والرماد:
متحصلة على جائزة علي البلهوان 
لبلدية تونس. في آخر السبعينات: 

لها  رابط  ال  متفرقة  حكايات  من  الرواية  استوحيت 
ويشء من الخيال، حاولت تركيبها لتكون عمال روائيا واحدا، 
والحدث   ،1938 أفريل   9 أحداث  إحدى مراحلها  لها  جعلت 
املهيب  اليوم  ذلك  عاش  أقاربي  أحد  ذكريات  من  التاريخي 
بباب سويقة، وقد حاولت أن أكون صادقا مع الصورة التي 
الدور  إىل  إلدخالها  الطرقات  من  الجثث  يحمل  وكان  رآها، 

واملخازن. يف هذه الرواية كنت شاهدا ببصرية غريي.

الصــــريـــــر
الشخوص  أغلب  الستينات  عرشية  يف  جاءت  أحداثها 
عارشتهم، فرج الحسيني، والجنرال واإلمام، والتقازة الزرقة 
وقارئة الخفيف ببية، ولعيل كنت أحد شخوص الرواية لكني 
كنت متخفيا وراء شخصية حقي بطل الرواية، حيث كنت 
أصاحب ابنة اإلمام إىل باب البحر وأنا ال أزال طفال حتى ال 
اإلمام  بيت  تقريبا،  البيوت  كل  وأدخل  بعضهم،  يعاكسها 
خرض  من  يقتنيه  ما  له  ألحمل  الجنرال  بيت  املاء،  لجلب 
وغالل من دكان الخضار، وكذلك الشأن مع فرج الحسيني. 
أي عشت أحداث الرواية بكامل تفاصيلها حيث كانت الزرقة 

التقازة وببية قارئة الخفيف تدخالن حتى بيتنا.
 الرابط التاريخي هنا هو تغيري يف تركيبة مجتمع املدينة 
عائالت  بزحف  العريقة  العائالت  تفاجأت  حيث  العتيقة 
الجنوب مما تسبب يف رشخ يف مجتمع هذه العائالت الختالف 

يف الطبائع واألمزجة والسلوك.
ابن  جائزة  عىل  وحصولها  الرواية  هذه  إنجاز  بعد    
رشيق التحاد الكتاب التونسيني أصبح لدي شبه قناعة أن 
عنها  املسكوت  والوقائع  األحداث  عن  البحث  املواصلة  عيل 
رشعية  لها  تكسب  ناحية  من  ألنها  وواقعنا،  تاريخنا  يف 
تاريخية ومن جهة ثانية تساهم يف تأريخ هذا الواقع مهما 

كان شأنه. ومن هذا املنطلق كانت رواية النزيف.

 النــــزيــــف
انتقلت  حيث  العاصمة  ضواحي  أحد  يف  األحداث  تقع 
بالعمل والسكنى أيضا، بعد الزواج وعشت أحداث الخميس 
األسود، و عدت من العاصمة يومها حيث أعمل عىل القدمني 

إىل ضاحية بنعروس مقر إقامتي.
املتساكنني،  كل  من  معلومون  الرواية  شخوص   
كالسلطان حسن املناضل املدلل من الزعيم، رئيس البلدية، 
وخليفة القرد املعتوه، وشقيقته عزيزة التي اغتصبها أبناء 
السلطان حسن وفطيمة املغتصبة بمصب الزبالة، وخرضاء 
البغي. لقد صّورت أحداث الخميس األسود وكأنها لم تقع 
إال يف تلك املدينة، باإلرضابات والتجمعات وخروج الجماهري 

عن السيطرة وحرقها للمدينة ونهب امللك العام والخاص.
 يف هذه الرواية كنت موجودا ككاتب قصة قصرية ورواية 
لكن غري فاعل فيها) ص 120 :عاد إىل مكتبه،) أي السلطان 
تصفح  الدرج،  من  مجلتني  وجذب  البلدية(  رئيس  حسن 
األوىل ثم الثانية ورماهما عىل املكتب، لم يكن من مطالعي 
)منصور(  العليل  ذلك  أن  له  وسوس  بعضهم  لكن  األدب 
أحد أعضاء مجلس ابن خلدون والكاتب القصيص قد نرش 
األدب  من  كانتا  وإن  وقصص،  الفكر  مجلتي  يف  قصتني  

حارضه  إىل  والثانية  ماضيه  إىل  تشري  فإحداهما  الرمزي، 
بأسلوب ساخر، ومما عكر عليه مزاجه أن صديقه الشاعر 
الصعلوك ثرثر أن هذا القاص بصدد كتابة رواية طويلة عما 
يقع يف هذه املدينة، ال يرتك فيها ال شاردة وال واردة يفضح 

فيها املستور، أحد فصولها الهالليون يعودون إىل الزحف(.
من  انطلق  تجمعا  توسط  الصعلوك  )الشاعر    148 ص 
الحياة  إرادة  قصيد  الصوت  بمضخم  يردد  قرطاج  شارع 
نافع  ابن  عقبة  شارع  ومن  الشابي،  القاسم  أبي  للشاعر 
بالفساد  تندد  اللحى  أصحاب  بينها  من  مظاهرة  خرجت 
والتجاوزات وتدعو بالرجوع إىل األصل واتباع السلف الصالح 
جموع  تحركت  باريس  شارع  ومن  القدر.  مع  والتصالح 
املطلقة وإىل  الالئكية والحريات  الدعوة العتناق  لواء  تحمل 
تبارك  والعوملة ورفعت شعارات  الحداثة  أخذ مدار بشمس 
صومعة  أعىل  إىل  منصور  تسلل   ( الجديد.  العاملي  النظام 
باملدينة يراقب امللحمة( من هذه الرواية بدأ منصور كاسم 
بعدها(  ظهرت  التي  الروايات  يف  يظهر  الكاتب  خيال  هو 
الذي  هيتشكوك  اآلنقليزي  املخرج  مع  الشأن  هو  مثلما 

يظهر يف ملح البرص ويختفي يف خواتيم أرشطته.
السبعينات  يف  األسود  الخميس  أحداث  التاريخي  الرابط 
السلطة  عىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تمرد  حيث 

الحاكمة أدى إىل تصادمات كارثية.
 ولعل األستاذة هيام الفرشييش والقاص مربوك املناعي 
وهما من سكان هذه الضاحية يعلمان جيدا أغلب شخوص 

هذه الرواية.
التقديرية  الجائزة  عىل  املتحصلة  املاء::  عىل  الرسم  ـ   

لحائزة كومار لسنة 2005.
نشطت   (17 ص  قصيص  ككاتب  الرواية  داخل  كنت   

شهــاديت عىل العصــر
الناصر التومي

سطرته  منهجا  البداية  في  تكن  لم  الروائية  أعمالي  به  اتسمت  التي  العصر  على  شهادتي  سمة   
ألسلك دربه، األرجح أني تأثرت بقراءاتي في البداية للتاريخ قبل أن أخط حتى قصصي القصيرة، ولعل 
هذا الهاجس هو الذي انتقل إلى كل عمل روائي وأصبح الزمة له، تتشبث الفكرة الروائية بمحدد تاريخي 
واقعي يعلمه كل الناس، ومن رواية إلى أخرى أصبح هذا التمشي مالصقا لكل أعمالي الروائية،  فعندما 
تتبين لي مالمح القصة أبحث لها عن موقع تاريخي ويكون متناغما مع الزمن الذي تقع فيه األحداث. 
وفكرة الرواية وأحداثها هي نفسها تكون قد وقعت في ظل الحدث التاريخي أي من المسكوت عنه، التي 

أصوغها من خالل شخصية أو حدث صغير، والباقي يتم عن طريق الخلق والخيال.

التجارب الروائية للناصر التومي وحفرها في الواقع :
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مخيلتي بعد اللقاء األول) أي لقائي مع اسكندر(  باستغالل 
ما توفر لديها من أرشطة كنت فيها شاهد عيان للملحمة 

منذ بدايتها(.
 ويف ص 168 ) كانت األخبار تصلني عن نجوى واسكندر 
متناثرة متضاربة من سنة إىل أخرى، لكن تشكلها أوحى يل 
بالرواية، قصة حب بني شابني بدأت بالضاحية وانتهت بها. 
انتظرت النهاية كيفما كانت، ولعيل ذهبت يف البداية إىل منحى 
رومانيس بحت يف زمن غريب عنها، لكن واسكندر يطلعني 
الواقعية  وهيمنت  املنحى  ذلك  تقوض  األحداث  خفايا  عىل 
الجديدة القادرة عىل استيعاب كل التيارات وهضمها، كانت 
ال  رواية  لصياغة  تنصفني  بل  عيل  تتمرد  ال  الشخصيات 
تكون  بأن  كتاباتي  ملجمل  سطرته  الذي  الخط  عن  تخرج 

مادتها الواقع كيفما كان ويكون.(.
الرابط التاريخي  لهذه الرواية ، ميالد البطلة نجوى يوم 
تغيري الحكم من العائلة الحسينية إىل الجمهورية التونسية 
سنة  االنقالب  ومحاولة  شؤم،  ميالد  العائلة  وعّدته  األوىل 

1962 وعكاضيات أعياد ميالد الزعيم.

 رجل األعاصير
األعمال  عكس  سطر  أول  من  منصور  الكاتب  أطل 
 5 ص  الرواية  صفحات  طي  يتسلل  كان  حيث  السابقة 
)واجهت منصورا صورتك بصفحة األموات، ارتبك، وأرسع 

يف قراءة االسم، تبدد الشك، تاريخ الدفن بعد عرص اليوم.(
شك  ال  ملنصور:  قلت  لك  الثانية  زيارته  يف  )ص155( 
املأساوية،  الخاتمة  محبي  من  فأنت  نجوت،  مّلا  أملك  خاب 
فأغلب شخوصك القصصية والروائية تنتهي حياتهم باملوت 
التي  هي  حياتها  وظروف  الشخصية  تركيبة  بأن  فأجابك 
السارة  غري  للنهايات  بها  يدفع  أنه  ينكر  وال  النهاية  تحدد 
فهو  يختلف،  فاألمر  املنيس  علوان جابر  لكن مع شخصية 
قائال:  عارضته  لكنك  الحياة،  من  موقفه  سيحدد  الذي 
صوب  وضعتم  وقد  الواقع،  عىل  أمناء  الروائيون  كان  متى 

ـ فكل  أو ال يكون  األدب مأساة  ـ  الشهرية  املقولة  أعينكم 
عمل قصيص وروائي حتى  ولو كان فيه قبس من الخالص 

تحولونه إىل تراجيديا تستعطفون بها أحاسيس القراء(.
التلفزة  بعث  هو  الرواية  هذه  يف  التاريخي  الرابط  كان   
بنزرت  حرب  من  السلطة  وموقف  الستينات  يف  التونسية 

ومن اإلعالم والثقافة والفن.

 عندما تجوع اليرابيع
تقع أحداث هذه الرواية يف عرشية الستينات من القرن 
ببالدنا،  للتدريس   الفيلسوف  ميشال فوكو  ملا حّل  املايض 
عىل  الرواية  بطل  فكان  الجسد،  حرية  إىل  يدعو  الذي  وهو 
أغلب  باألنثى،  هو  وال  الكامل  باملعنى  رجل  هو  ال  شاكلته 
فيه  تتحكم  حيث  العمومي،  املبغى  يف  تقع  الرواية  أحداث 

الداخلية، والبلدية، ويتدخل فيه الحزب الواحد.
)منصور(  الرواية  شخصوص  أحد  وراء  أتخفى  كنت 
من  بداية  الدباغني  بنهج  القديمة  الكتب  بائع  الصحفي 

صفحة 159. ويعرفه كل من أدمن عىل كتب الرصيف.

المـــــصيــــــر:
بن  عيل  ثورة  البداية  ثورتني،  بني  قرية  تاريخ  تمسح   
غذاهم سنة 1864 والخاتمة ثورة 2011، ولعلها احتوت عىل 
انعكست عليها  التي  والتحوالت  القرية وأساطريها،  تاريخ 
إىل  الجنرال،  وعهد  االستقالل،  وحكومة  الحماية  نظام  من 

عهد ما بعد الثورة.
استقيت  صربي  )منصور(  اسمي  160كان  صفحة  ـ 
اللقب من قولة والدي إذا تنهد قال صربي يقصد الصرب عىل 

الصعوبات:
نرشه  مقاال  حرر  منصور،  الحميّة  أخذت   164 ص 
بمجلة املغرب األسبوعية حاول فيها اختزال مسرية الدكتور 

مصطفى العلمية املوفقة.
وكاتب الرواية يناقش أحد شخوصه اليساري الستغالل 

تيهه يف الرشق األوسط واألقىص جاء يف صفحة207.
 )سنحافظ عىل ما كنت تأمله يف بداية انطالقك، وجوهر 
وما  واإليديولوجية،  الفكرية  وقناعاتك  اآلفاق  يف  تيهك 
هامش  لنا  ترتك  فقط  عليك،  فرض  وما  بإرادتك  أحدثته 
أحيانا نخرجها  بإدراج شطحات مجنونة  الروائية  الصنعة 
لم  أم  أعجبتك  تفكر،  لم  أم  فيها  من صلب مسريتك فكرت 
تعجبك تفرضها مقتضيات العمل الروائي الناجح، كل كاتب 

له فيها شيفرات خاصة ال تتكرر لدى غريه  إال ما ندر.(
ضمن  الفرشييش  هيام  األخت  يل  وجهته  لسؤال  جوابا 
حوار لها معي عن استغاليل للتاريخ يف رواياتي ومساحات 
الخيال فيها، وقد جاء بصفحة 184 من كتاب الرواية لدى 
هيام  واألديبة  للناقدة  العرص  عىل  شهادة  التومي  النارص 

الفرشييش املنشور أخريا عن دار سحر.
وعي  وعن  البداية   من  مدروس  كخط  كتاباتي  سمة  ـ 
واقعنا،  من  مستمدة  والوقائع  األحداث  تكون  أن  هو  تام، 
وكما يحلو للبعض أن يقول من تاريخنا غري املدون، وهي 
يف نظري شهادات عىل العرص ال بد أن تكتب ضمن أعمالنا 
البلد فمن  أدباء هذا  األدبية بحرفية، وإذا لم نسجلها نحن 
الذي سيتوىل ذلك؟ لكن هذه الوقائع التاريخية كل كاتب له 
فيها زاوية نظر مخالفة لغريه، وبالتايل فإن الخيال سيحدد 
مجاالت أو مساحات كبرية للذهاب بعيدا لغاية فنية بحتة، 
وال أرى يف ذلك تشويها لهذا الواقع بل إبرازه ضمن لوحات 
درامية تكشف عن خفايا ما كانت لتخطر عىل بال القارئ 
الرئيس  للحدث  انعكاسا  فتبدو  معلومة  غري  تاريخيا  ألنها 
هذا  عىل  يّطلع  وكأنه  القارئ  يكتشفها  وبذلك  ونتيجة، 
البحث  الروائي،  دور  هو  نظري  يف  وهذا  مرة،  ألول  الحدث 
املتواصل عما يزيل غبار النسيان عن تلك الوقائع من زوايا 
مختلفة تستفز مسلمات القارئ إذا لزم األمر، وتبعث فيه 
ال  الرصف  الخيال  من  الوقائع  هذه  تكون  وقد  الدهشة، 

يشدها إىل التاريخ إال خيط واه، وذلك هو اإلبداع الحق.

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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والهيمنة،  القّوة،  إلى  هنا  السلطة  معنى  يشير 
العربّية  الثقافّية  المدّونة  شهدت  وقد  والتأثير. 
العديد من األمثلة التي تؤّكد هذه السلطة. فعندما 
العصر  في  النقدّي  النشاط  قراءة  الدارس  يعيد 
الجاهلي على ضوء هذا المعنى، سيكتشف كم كانت 
حاضرة تلك السلطة التي قد فاقت سلطة المبدع 
ذاته، ومن أمثلة ذلك أحكام النابغة الذبياني النقديّة 
في أسواق العرب، لقد كان لقوله قّوة وهيمنة وتأثير، 
الشعراء،  الجانب، يخافه  فّذًا مرهوب  ناقدًا  إذ كان 
ويحسبون لرأيه ألف حساب، ويسعون إلى المثول 
أمامه، حاملين جّيد شعرهم وجديده، للحصول على 

شهادات نقديّة تعلي من شأنهم.

إذا ما توافقت  النشوة  إىل  النقديّة تؤّدي  الشهادات  كانت هذه 
وهوى املبدع. وإن حدث العكس، سيقرأ الدارس عبارات من قبيل، 
إىل  جواباً،  يحر  ولم  انكرس،  أو  فالن،  وخنس  يجب،  ولم  سكت 
التأثري. واستمرت هذه  التي تيش بهذا  العبارات  غري ذلك من هذه 
السلطة يف العصور الالحقة، وكانت سبباً يف املشاحنات بني النّقاد 
الرتاث  وكتب  املقذع،  الهجاء  إىل  أحياناً  تصل  قد  التي  واملبدعني 

حافلة بعرشات األمثلة.
الله بن  الناقد عبد  الفرزدق مع  أسوق بعجالة موقف الشاعر 
أبي إسحاق الحرضمي، فقد بلغ الناقد مبلغه من الفرزدق، حتّى 
الحرضمّي دوره يف  الناقد  لم يرتك  ذلك  كّل  أغضبه، وهجاه، ومع 
يهجوه؛  ألن  ودفعه  الفرزدق  أغضب  حتّى  الفرزدق  أخطاء  تتبّع 
معرّباً عن سلطة الناقد القوية فيه ويف املتلقني، ويبني صاحب كتاب 
املوّشح هذه السلطة بقوله: »وبلغ الفرزدق أن الناس يقولون: قد 
أقوى الفرزدق، ولم يبلغه بعد أن قائله ابن أبى إسحاق، قال: فما 
أبى إسحاق- ال  ابن  الذى يجر خصييه ف املسجد- يعنى  بال هذا 
يجعل له بحيلته وجها؟«. يف هذا التعليق يظهر مدى تأثري الناقد يف 

املتلقي واملبدع عىل حّد سواء. 
وقد سبق يف عهد عمر بن الخطاب- ريض الله عنه- أن استعانت 
السلطتان السياسية والقضائية بسلطة الناقد لتثبيت أحكامها يف 
الزبرقان بن  اإلدانة الجنائية، كما حدث مع الحطيأة عندما هجا 
بدر، فاستشهد عمر بن الخطاب بحسان بن ثابت؛ بوصفه ناقدا، 
الحطيأة.  حبس  االستعانة  هذه  نتيجة  من  فكان  بالشعر،  عاملا 
وكذلك تفعل السلطات القضائية يف العرص الحارض يف الحكم عىل 
الكتّاب املتهمني بتهم الزندقة والتعدي عىل األديان مثال، إذ ال بد من 

وجود أهل املعرفة، وهذا أساس من أسس القضاء العادل.
ومن عجائب سلطة النقد الخفية املهيمنة ما يبدو يف التعامل 
مع مجموعة القصائد الجاهلية التي تم التسليم لها يف كل العصور 
عىل أنها أفضل الشعر، وهي »املعلقات«. إن للناقد يف هذه املسألة 
العابرة لألجيال والزمن تأثريه يف كل من جاءوا بعده، فلم ينتقد أحد 
تلك القصائد، ولم ينقص من شأنها، ولم يسع أحد إىل أن يزحزحها 
عن مكانتها الرفيعة التي تبوأتها منذ عرفت أيام األمويني وحتّى 
اآلن. هل كان الناقد الذي اختارها خبريا عارفا إىل هذه الدرجة من 
السلطة  تلك  إىل  كله  األمر  يعود  إنما  ذلك،  أظن  ال  واليقني؟  العلم 
الخفية السحرية للناقد التي تدفع اآلخرين عموما- إال نادرا- عىل 
الجاهيل،  الشعر  أجود  املعلقات  فظلت  وبسحرها،  بها  يتأثروا  أن 
أنها ال تضاهى، وال  وتوارثت األجيال ذلك، حتّى استقّر يف وعيهم 
تُنقض، وال تُنتقد، وليس فيها أي عيب، وهي أعىل النماذج األدبية 
التي لن يصل أحد من الالحقني بها. إنها أصبحت »قصائد مقدسة« 
و«معجزة« لكثرة ما قيل حولها، ولكثرة الدراسات واألبحاث التي 

تناولتها قديما وحديثا عىل ضوء املناهج النقديّة املختلفة.
استمرت سلطة الناقد متقدمة عىل سلطة املبدع حتّى مجيء 
املتنبي. يف ذلك العرص تنازع الناقد واملتنبي القّوة والهيمنة والتأثري، 
التي جاءت يف مؤلفات طويلة  الناقد عىل كثرتها  أحكام  تعد  ولم 
وتفصيلية أن تزحزح من سلطة املتنبي الشعرية، وإىل اآلن، أعتقد 
أن املتنبي ذو تأثري قوي جدا يف الناقد بحيث يجربه عىل أن يتورط 
مطيع  خادم  مجرد  إىل  الناقد  ويتحول  الشعري،  عامله  يف  جماليا 
يؤكد سلطة املتنبي الشعرية. ال يعود ذلك إىل تفوق األنا لدى املتنبي 
املتنبي  الناقد كان ينقد  البصري، بل ألن  العارف  الناقد  أنا  وتراجع 
أن يمدحه فال  ينال منه، فيفشل، وإما  أن  إما  وهو بني خيارين؛ 

يزيد إىل سلطته سلطة إضافية، فيتحول الناقد إىل ظل يسري وراء 
راحلة املتنبي حافيا الهثا، لم يستطع اللحاق به. 

لقد كان كال الفريقني بائسا جدا يف تلك املرحلة من النقد، عىل 
الرغم من أنها أنتجت العديد من الكتب النقديّة املهمة، إنما أتحدث 
عن شخصية الناقد ذاتها، وإحساسه بالضآلة والضعة أمام املتنبي، 
فكثري من النقد آنذاك لم يعوض هذا النقص يف السلطة املفقودة، 
وبقي املتنبي كما وصف نفسه: »أنام ملء جفوني عن شواردها// 
ويسهر الخلق جّراها ويختصُم«. إنه هنا بالضبط يعّرض بالنّقاد 
فال  »اغتياله«،  ويحاولون  فهمه،  يسيئون  ألنهم  منهم،  ويسخر 
يقيُم لهم وزناً، فتجده يقول يف موضع آخر معّرضا ومنتقداً: »وكم 
من عائٍب قوالً صحيحاً // وآفته من الفهم السقيِم«، فلعله يلفت 
وإنما  سهال  ليس  فشعره  والتمحيص،  التدقيق  أهمية  إىل  النظر 

يحتاج إىل درجة عالية من الفهم واإلدراك.
كما أن املتنبي كان طاغياً يف سلطته بحيث أطفأ كثريا من وهج 
شعراء كبار عاشوا يف زمنه، ولم يحظوا بمعشار ما حظي به. إنه 
الثقافة العربية، وبدال من انتقاده  حالة نادرة يف هذا السياق من 
رشوح  فوجدت  قصائده،  رشح  إىل  والشعراء  الدارسون  توّجه 
الشعرية  السلطة  استحواذ  عىل  الداللة  يف  أهمها  ولعل  متعددة، 
رشح الشاعر أبي العالء املعري لديوان املتنبي تحت عنوان »معجز 
اشتبهت  التي  لسلطته  توطيد  من  العنوان  هذا  يف  ما  مع  أحمد« 

بمعجزة القرآن الكريم البيانية.
تعد  لم  الناقد  سلطة  عىل  املتفوقة  اإلبداعية  السلطة  هذه 
فثمة  املتنبي،  عرص  بعد  شهرة  الشعراء  أكثر  مع  حتّى  موجودة 
ما يقال حول أشعارهم، وينجح الناقد يف جر املبدع ألن يدافع عن 
من  تجرد  فقد  نفسه،  عن  الدفاع  يف  الكاتب  أخذ  ما  وإذا  نفسه، 
سلطته، وسلم أمره للناقد يقوده حيث يريد. لم يكن املتنبي يفعل 

مثل هذا األمر، ولم يُْؤثر عنه سوى اإلهمال الكامل للنّقاد. 
شهادات  الكاتب  لدى  أصبح  إذ  كثرياً؛  الوضع  اختلف  اليوم 
تخفيف  أو  النّقاد  رش  اتقاء  فيها  يحاول  شارحة،  إبداعية 
فيها  يفرس  وحوارات  يدري،  ال  حيث  من  تأكيدها  أو  سلطتهم 
أثر  من  ليخفف  حكيما،  فيها  يكون  أن  يحاول  ومقاالت  إبداعه، 
أدونيس  الشاعر  عن  يقال  مما  الرغم  وعىل  عليه.  وسلطته  النقد 
إال أن سلطته اإلبداعية  النّقاد وال يهتم بها،  أنه ال يحفل بآراء  يف 
منقوصة نوعا ما، ألنه واقع بما وقع فيه الكتّاب جميعا من كتابة 
املقاالت الشارحة والكتب التفصيلية، والشهادات اإلبداعية وإجراء 

الحوارات واملقابالت التلفزيونية والصحفية.
بني  ما  دوره  واختالط  املبدع  عن  الحديث  تجاوزت  ما  وإذا 
اإلبداعي والنقدّي، وتحدثت عن سلطة الناقد اليوم بشتى صوره؛ 
سيجد  األكاديمي،  الناقد  أو  املقاالتي،  الناقد  أو  الصحفي،  الناقد 
الدارس أن للناقد تأثريا قويا يف الحياة الثقافية واألدبية، فآراء النّقاد 
تجليات  تجٍل من  ما، وهذا  كتاب  مبيعات  نسبة  زيادة  يف  تساهم 
سلطة الناقد، كما أن اآلراء االنطباعية يف أي كتاب ستكون متأثرة 
آراءه،  بما يقوله ناقد معروف، فيأخذون يرددون قوله، ويتبنون 
وتتمتع مقوالته وأحكامه النقديّة بالثبات، وليس فقط عند الناقد 

االنطباعي بل ربما تجاوزتها إىل التأثري يف النّقاد الجدد أيضاً، كما 
الذي ما زال كتابه  الفلسطيني فاروق وادي  الناقد  الحال مع  هو 
»ثالث عالمات يف الرواية الفلسطينية« مرجعا أساسياً فيما كتبه 
عن الروائيني الثالثة: إميل حبيبي وغسان كنفاني وجربا إبراهيم 
جربا، وضاقت املساحة كثريا ولم تعد تجد مكانا بارزا لروائي جديد 
لم  لكنها  كثرية،  الروائية  األسماء  أن  من  الرغم  عىل  هؤالء،  غري 
تستطع أن تحتل ما احتله هؤالء الثالثة بفعل ما كتبه وادي عنهم.

جائزة  لنيل  املتقدم  الكاتب  دعم  يف  النّقاد  آراء  ساهمت  كما 
أدبية أو رفضه واستبعاد أعماله. عدا أن حّكام الجوائز األدبية هم 
نّقاد، وإن لم يكونوا نّقادا أصال إال أن مهمتهم تلك يف الحكم عىل 
الكتّاب وتصنيف أعمالهم يف مراتب، وتمرير أحدها ليكون أوال هي 
الكاتب يحاول عقد صداقات  أن  سلطة نقديّة، ولذلك تجد أحيانا 
أكثر  ولعل  الجوائز.  تلك  من  بجائزة  يفوز  لعله  النّقاد،  هؤالء  مع 
عن  قبال  فيها  يكشف  لم  التي  الجوائز  هي  موضوعية  الجوائز 

أعضاء لجنة التحكيم. 
لقد اكتسب هؤالء النّقاد املشكلون للجان التحكيم الكثري من 
يفوزوا.  لم  الذين  أولئك  من  التهم  من  بالكثري  واتهموا  العداوات، 
وكتبوا يف ذلك مقاالت معربين عن سخطهم، إنهم بذلك يحاولون 
التقليل من سلطة الناقد وتأثريه يف الكتب التي لم تفز، ومحاولني 
أبواب  عىل  املهدورة  سلطتهم  من  يشء  اسرتداد  ذاته  الوقت  يف 
يتقدموا  فلم  جيدا،  املعادلة  هذه  فهموا  األدباء  من  كثري  الجوائز. 
ألية جائزة محلية أو إقليمية، حرصا منهم عىل ما لديهم من سلطة 
التي اكتسبت  النّقاد وأحكامهم  عية ال تخضع ألذواق  إبداعية ترفُّ
معنى السلطة وقوتها، ورفضا ملنطق تسليع اإلبداع، وجعله مجاال 
للمساومات غري املنصفة، فعدم فوز كتبهم يعني أنها ستتدحرج 

إىل الظل، وتُنىس، ولن يلتفت إليها أحد إال نادراً.
عىل  يقبلون  فالقراء  واضحا،  اقتصاديا  بعدا  أحيانا  للنقد  إن 
املبدع  ما يكسبه  الفائز، عدا  العمل  القصرية وعىل  القوائم  أعمال 
من أثر نتيجة هذه العملية النقديّة، من شهرة، وتمدد معريف، يعود 
الفضل فيه إىل الناقد أوالً، فقد أفلح الناقد يف جر املبدع إىل دائرة غري 
إبداعية، وإىل إخضاعه ملنطق غري إبداعي يف نهاية املطاف. عدا أن 
إىل  الواردة  الكتب  مخطوطات  عىل  الحكم  يف  مفصليا  دورا  للناقد 
دور النرش التي تحرتم عملها، فال بد من أن تجاز من لجنة خاصة، 
وهذه اللجنة ذات َمهمة نقديّة يف األساس، ألنها تقدم حكما نقديّا 
هما  الرفض  أو  اإلجازة  الكلمتان:  وهاتان  الرفض،  أو  باإلجازة 
السلطة بطرفيها؛ سلبا وإيجاباً عىل املبدع املنتظر مثل هذا القرار.

يحتاج الكاتب إىل الناقد »احتياج رضورة«، فال يكفي أن يكون 
العمل الفني جيدا يف ذاته، وخاصة مع كثرة اإلنتاج الفني بأنواعه 
الداخلني إىل ساحاته واملتعلقني به.  وأشكاله وتعدد بيئاته وكثرة 
ليمنحه  وبارعاً،  جيدا  ناقدا  الذاتية  العمل  َجْودة  مع  يحتاج  إنه 
إىل  تأشرية دخول  النقدّي هو  الرأي  ذلك  فكأن  اإلبداعية،  السلطة 

عالم القراء، والحضور اإلعالمي، والتفاعل مع العمل نفسه.
من  الكثري  يمنحه  وقراءته  ما  أدبي  بعمل  الناقد  اهتمام  لعّل 
النّقاد،  إىل  كتبهم  إهداء  إىل  األدباء  يسعى  هذا  أجل  األهمية، ومن 
الناقد،  سلطة  من  إبداعية  »سلطة«  يستمدوا  أن  يريدون  ألنهم 
نّقاد  له  تعّرض  الذي  الكتاب  ذلك  نجاح  كتاب  أنه  معروفا  فصار 
هذا  إن  منه.  االقتباس  أو  إليه،  اإلشارة  أو  عنه  بالكتابة  كثريون 
يُحدث نوعا من النشوة املحببة لدى الكاتب، وهو يرى أن اآلخرين 
اإلبداعية  سلطته  تأسيس  يف  ويساهمون  أفكاره  عىل  يعتاشون 
إذا  النّقاد  عىل  حربا  يشنون  األدباء  بعض  تجد  ولذلك  وترشيعها، 
الشاعر  قول  من  يشتّم  كما  بها،  يحفلوا  ولم  إبداعهم،  تجاهلوا 
من  بيت  يف  الناقد  يصف  له  قصيدة  يف  جوعية  حاتم  الفلسطيني 
أبياتها باألرعن: »وإنّني شاعُر األجياِل قاطبًة // كم ناقٍد غاَر ِمنِّي 

أرَعٍن خرِق«.
كما تنبغي اإلشارة إىل أن سلطة اإلعالم املتنوع يف حديثها عن 
الناقد، لذلك تحرص الربامج  الفنية، تتكئ أيضا عىل رأي  األعمال 
للحديث  خرباء-  نّقادا-  تستضيف  أن  عىل  الصلة  ذات  الثقافية 
عن العمل الذي تتم مناقشته فنيا وموضوعياً، وال بد من حضور 
سلطة الناقد لتعزيز سلطة اإلعالم، إمعاناً يف ترسيخ سلطة الكاتب 
هي  بالتنبيه  وأَْوالهما  أُوالهما  دعامتان،  لها  صار  التي  اإلبداعية 
السلطات  كل  صارت  الناقد،  سلطة  توجد  لم  فإن  الناقد،  سلطة 

األخرى مشكوك يف رشعيتها، أو منقوصة التأثري عىل أقل تقدير.

سلطة الناقد : من النابغة الذبياين إىل إدوارد سعيد
فراس حج محمد| فلسطين

ادوارد سعيد

قراءة نقدية
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31الشارع الثقافي
زالوا  ما  الذين  بالكتّاب  األغلب  األعم  يف  خاصة  الحالة  هذه 
يبحثون عن فرصة لهم ليكونوا تحت األضواء الشاسعة الساطعة، 
واالنتشار  والشيوع  اإلشعاع  من  الفلك  هذا  إىل  وصلوا  إذا  أما 
متقدمة  مرحلة  يف  املبدعني  من  كثري  يحاول  إذ  سيختلف؛  فاألمر 
الناقد، كما فعل محمود  التمرد عىل سلطة  اإلبداعية  من حياتهم 
املوقف تجاه  الله كنموذجني متقاربني يف  درويش وإبراهيم نرص 

النّقاد. يقول درويش يف قصيدة له بعنوان »اغتيال«: 
ً »يغتالني النّقاد أحيانا

وأنجو من قراءتهم
وأشكرهم عىل سوء التفاهم

ثم أبحث عن قصيدتي الجديدْة« )أثر الفراشة، 110(
هذا االغتيال األقرب إىل الحقيقي منه إىل املجازي، ألنه اغتيال 
وهم  السلطة،  أصحاب  إال  فعله  يستطيع  ال  املقصود  للمعنى 
النّقاد. وعندما سئل درويش يف أحد حواراته وقد نرُش هذا الحوار 
األسطة،  عادل  الدكتور  الناقد  عن   ،)26/1/2012( وفاته  بعد 
يف  فيقول  »االغتيال«  دائرة  عن  بعيدا  ليس  بوصف  دوره  يصف 
رد عىل سؤال حول رأي األسطة يف حذف الشاعر بعض قصائده 
يف طبعات الحقة من كتبه: »عادل األسطة محقق يمارس دورا 
شبابي  لقاء  يف  درويش  محمود  العربي،  )القدس  بوليسيا« 
فلسطيني(. إنه وصف يحمل كّما هائال من عدم تقدير رأي الناقد 

أو استيعاب دوره واحرتامه، نافيا عنه- ضمنياً- صفة الناقد.
)القدس  تحتمل«  ال  التي  الناقد  »خفة  بعنوان  مقالة  ويف 
رأيه  بوضوح  الله  نرص  إبراهيم  يظهر    )24/8/2016 العربي، 
ألنه  ليس  يُحتمل  وال  يحتمل.  ال  الذي  الناقد  من  جدا  السلبي 
الناقد كثريا من  لهذا  انتقادي سلبّي، فيجمع  رأٌي  ناقد، بل ألنه 
األوصاف »التي ال تحتمل« هي أيضا ليس من خفتها؛ بل ألنها 
العظمة  بجنون  يصاب  عندما  املبدع  كأن  وقاسية؛  »ثقيلة« 

األنا، فال يعود يحتمل  الطاغية واألضواء، يصاب بعقدة  والشهرة 
انتقادا أو نقدا سلبيا، ويريد نقدا تبجيليا يصنع منه أسطورة أو 
معجزة إبداعية جديدة، بل قد يتجاوز األمر إىل أن يتجرأ وينفي أن 
يكون هناك »حركة نقديّة عربية نشطة«، وإىل أننا ما زلنا نعاني 

من فقر نقدّي مدقع، أو انعدام الناقد الجيّد.
الناقد؛ سواء  الله يف مقاله هذا من سلطة  ولذلك يسخر نرص 
ال  امللوك  النّقاد  بقوله: »وكالم  الناقد عامة،  أم  بعينه  ناقدا  أقصد 
يعاد«. قائال إنهم »يملكون الحقيقة املطلقة، فيما يتعلق بقدرتهم 
عىل املحو وقدرتهم عىل إعالء شأن من يريدون وما يريدون، بجرة 
قلم«. ومع أن الكالم فيه الكثري من نزعة االستهزاء إال أنه محاولة 
الله وإن بطريقة  التي يعرتف بها نرص  النقد  للتهوين من سلطة 

غري مبارشة.
ولم يقترص األمر عىل هذا املقال، بل يجعل نرص الله من روايته 
»مأساة كاتب القصة« مدخال لشن هجوم قاس عىل النّقاد، وسبق 
بالتفصيل.  املوقف  هذا  فيها  تناولت  مقالة  يف  ذلك  إىل  أرشت  أن 
ال  إنه   ،)2021 يوليو   ،143 عدد  الفلسطيني،  الحدث  )صحيفة 
الشلة(؛  )سادس  سادسهم  الناقد  أن  من  أبعد  وصفا  يعطيهم 
إىل  القرآني، ومن يعود  النص  إىل  القراء  لنظر  أنه »كلب«، لفتاً  أي 
التي وصف فيها نرص  األوصاف  تلك  الرواية، ويجمع  وإىل  املقال، 
الله النّقاد، سيفاجئ من ذلك الحشد الكبري من األوصاف السيئة، 
السفود«  الباحث بكتاب »عىل  »األدبيّة«  تلك األوصاف غري  وتذكر 
للكاتب مصطفى صادق الرافعي التي وصف فيها الرافعيُّ العقاد، 
الناقد  سلطة  تحطيم  من  أكثر  تتغيا  ال  هجومية  أوصاف  إنها 
املستقرة للعقاد يف األوساط الثقافية آنذاك. تلك السلطة التي كانت 

شديدة التأثري والسطوع والفاعلية.
وإمعانا يف إلغاء دور الناقد والحد من سلطته، ال يحفل نرص الله 
التي تتناول تجربته اإلبداعية؛ شعرية ورسدية،  النقديّة  باملقاالت 
تلك املقاالت التي تبنّي عيوبه الفنية، فال يعيد- مثال- التنويه بها، 
وال يلتفت إليها، وال يعيد نرشها عىل صفحته يف الفيسبوك، ومن 
اإلبداعي  الوجه  ذلك  إال  الدارس  فيها  يجد  ال  الصفحة  تلك  يراجع 
الساطع الخايل من االنتقاد. ربما يكون ذلك من حقه، لكنه بالتأكيد 
يعطي لنفسه صورة متضخمة- مع أنها منقوصة- ألنها ال تبني 
صورته »الحقيقية« يف عيون النّقاد، رافضا اإلذعان لهذه السلطة 

إال إذا تماهت مع ما يشبع غروره اإلبداعي.
بني  وقع  الذي  للناقد  مختلف  مثال  الحديث  العرص  يف  ويربز 
تجاذبني مهمني، وقوعه تحت سلطة اآلخرين، ووقوع آخرين تحت 
هيمنته وتأثريه، ولعل أهم شخصية نقديّة يف هذا الجانب هو املفكر 
اإلنجليزي جوزيف كونراد  للكاتب  إدورد سعيد، فقد كان  والناقد 
التأثري منذ كتب أطروحته فيه  تأثري كبري فيه، بحيث الحقه هذا 
وحتّى آخر كتبه »عن األسلوب املتأّخر: موسيقى وأدب ضّد التيّار«، 
ويتتبع تلميذ سعيد تمبي برنن هذا التأثري عىل طول كتاب »أماكن 
الفكر«. لقد استوىل كونراد عىل سعيد استيالء كبريا، حتّى عندما 

أراد أن يكتب رواية، لم يستطع التخلص من كونراد وهيمنته. هذه 
مرشوعه  يكمل  تجعله  لم  سعيد  إدورد  تحتها  وقع  التي  الهيمنة 
أن يشكل  باملقابل استطاع  لكنه  بعد محاولتني جادتني،  الروائي، 
مقاالته  يف  وينتقدهم  اآلخرين  ينقد  وهو  السلطة،  لتلك  مثيال 
ومشاركاته التلفزيونية والصحفية، ويف كتبه كذلك، خاصة كتب: 

االسترشاق، وتغطية اإلسالم، والقضية الفلسطينية. 
فصار  وسيطرته،  الناقد  قوة  يف  الفتة  حالة  سعيد  شكل  لقد 
أن  الغريب  ومن  املؤلفات،  ويف  الصحف  ويف  اإلعالم  يف  حضور  له 
أو  مقالة  نرش  من  يُمنع  عندما  حتّى  حضوره  يؤكد  كان  سعيداً 
املتلقي  يصيب  أن  إما  سحر،  ألفكاره  كان  ما.  صحيفة  يف  دراسة 

وقد  عليه،  ردود  حرب  ليشعل  يتحفز  يجعله  أن  وإما  بالنشوة، 
وربما  ضده،  الجامعة  طالب  وتظاُهر  مضايقة،  ملحاوالت  تعرض 
عىل  بناء  أْمنياً  معه  التحقيق  تم  كما  جسدياً.  بتصفيته  التفكري 
كتاباته النقديّة، لقد تفوقت سلطة الناقد يف حالة سعيد هذه عىل 
تاريخ  يف  مرة  ألول  ربما  املسيطرة،  وأجهزتها  الحاكمة  السلطة 
تتبعه، وتحيص  النقديّة،  أن تخضع لسلطته  النقد، وأجربتها عىل 
الناقد  آراءها، واملرجع يف كل ذلك سلطة  ما يقول، وتحلل، وتبني 

التي كونها إدورد سعيد.
أن قوة  أعتقد  النقديّة؟ ال  أين جاءت قوة سعيد وسلطته  من 
الغرب، وسياساته وبعضا  ينتقد  النقديّة متولدة من كونه  سعيد 
من أفكاره وأدبه وثقافته، فكثريون يفعلون ذلك، وال يُلتفُت إىل ما 
يقولون، بل ألن »سعيد« كان يتغلغل يف العقلية الغربية ويفضح ما 
بنيت عليه من أفكار غائرة يف الالوعي، السيما العنرصية املقيتة، 
الغربية.  الديمقراطية  وأسس  اإلنسان  حقوق  مبادئ  ومخالفة 
تعيش  كاملة  حضارة  ألسس  تقويضاً  النقديّة  أفكاره  يف  أن  كما 
عىل دماء اآلخرين وخرياتهم، لقد أكد إدورد سعيد ما كانت تدعيه 
أنه  الرغم من  االشرتاكية، فبدا اشرتاكيا يف مجتمع رأسمايل، عىل 
ينفي عن نفسه هذه التهمة، وينفيها تلميذه )برنن( كذلك يف كتاب 

»أماكن الفكر«.
ربما ما عزز من سلطة سعيد النقديّة أنه كان عقالنيا، ويتمتع 
وغربيني،  يهود  وسياسيني  وموسيقيني  ومؤلفني  كتّاب  بصداقة 
)برنن(  كتاب  يف  املسألة  هذه  يتتبع  ومن  وشيوعيني،  ليرباليني 
تأثري  لها  كان  التي  الشخصيات  هذه  من  به  بأس  ال  عددا  سريى 
الصداقات  هذه  منحته  لقد  لألمور،  نظرته  وعىل  حياته  يف  قوي 
اختبار اآلخرين عن قرب، وفهمهم بشكل أعمق، فقد كان سعيد 
املثقفة،  النخبة  املمتدة مع هذه  أيضا خالل عالقاته  األفكار  يقرأ 

ويبني سلطة نقديّة مطلقة.
أحدهم  يكرر  أال  عىل  أيضاً-  سعيد  كان  كما  النّقاد-  يحرص 
ما  وإذا  غريهم،  قرأها  التي  الكتب  قراءة  ويتجنبون  اآلخرين، 
تناولوها بالنقد والتحليل نادرا ما أشاروا إىل جهود من سبقوهم 
تأسيس  يريدون  ال  ألنهم  ويقّوضوها،  ليعارضوها  إال  النّقاد  من 
أن يرُشكوا معهم  أو  نقديّة سابقة،  النقديّة عىل سلطة  سلطتهم 
ونهائية  مطلقة  سلطة  يريدونها  ألنهم  السلطة،  هذه  يف  غريهم 
وباتّة، فيبتعدون عما تحّدث عنه غريهم، ليبنوا سلطتهم الخاصة 
لعل هذا واضح يف عمل  الفني،  للعمل  يكتبون قراءتهم  بهم وهم 
اآلخرون،  إليها  يلتفت  لم  مناطق  يف  الحفر  يتوخون  الذين  النّقاد 
فصارت كتب النقد الناتجة عن وعي نقدّي حقيقي مختلفاً بعضها 
نقديّة  حالة  مقالة  أو  دراسة  كل  وتشكل  بالرضورة،  بعض  عن 
الناقد وتأثريه، وهيمنته يف املجتمع  لها وزنها الخاص، تبعا لقوة 

الثقايف الذي يتحرك فيه إنتاجه النقدّي.
ربما- من أجل هذا، ويف هذه املسألة تحديداً- يُعّلم النقد النّقاد 

األنانية نوعا ما؛ فهم يعتزون بآرائهم، يكتبونها وال يلتفتون ملن 
يغضب وملن يفرح، كما فعل ابن الحرضمي وإدورد سعيد، وهذا ال 
ينفي من زاوية أخرى ديمقراطية النقد والنّقاد، إنما هم يف العادة 
يكتبون ليعلنوا عن هذه السلطة، ربما دخلوا يف رصاع صامت بني 
بعضهم البعض، ليعزز كل واحد منهم حضوره وحده. وال تظهر 
جهود النّقاد اآلخرين- خارج نطاق الرد والنقض- إال يف الدراسات 
املحكمة، يجربهم عليها )برتوكول( الدراسة املحكمة، وليس رغبة 
منهم يف اإلشارة إىل غريهم، إن هذا ال يعني باملطلق انعدام املسؤولية 
األخالقية لدى النّقاد، فمسؤوليتهم هذه تبدو يف موضوعيتهم وهم 

يؤسسون ألنفسهم نهجاً خاصاً مميزاً.
أظن- بعد كل ما سبق- أن النقد الجيد نقد سلطوي 
ومهيمن، ويدفع الكتّاب إىل أن يراجعوا أنفسهم. إن النقد 
أو  التجربة،  يف  أو  العمر  يف  التقدم  عند  الكتّاب  سيدفع 
هما معاً، رشط أن يصبحوا أكثر نضجاً، وغري خاضعني 
إىل  ذلك  سيدفعهم  الساطعة-  واألضواء  الشهرة  لشهوة 
وأنهم يف مرحلة  الناقد وتأثريه عليهم،  االعرتاف بسلطة 
ما من مراحل حياتهم كانوا ُهوجاً، وُعوجاً، وسريْون أن 
الكاتب  أما  وأقوى،  أجمل  ليكونوا  قويا  دافعا  كان  النقد 
من  عليه  شّب  ما  عىل  وشاب  رديئا  شّب  الذي  الرديء 
قوية،  سلطته  كانت  مهما  النقد  فيه  ينفع  لن  الرداءة، 
بل إنه سيمارس أساليب التشهري والحّط مما ُكتب عنه، 
وسيلجأ إىل محاولة تجريد الناقد من أدواته وقدراته. هذا 
بل  ألبته،  يتطور  لن  فهو  فيه،  أمل  ال  الكتّاب  من  النوع 
الزمان تجاوزه، ولن يكون بمقدوره أن يخلق نفسه  إن 
من جديد، لقد استقّر عىل أن يكون رديئا، ولن ينتج غري 
ألنهم  استفحاالً،  ويزدادون  كثر،  وهم  والتكرار،  الرداءة 
يوهمونهم  الذين  الَكتبة  من  جوقة  حولهم  من  جمعوا 
البالون  هذا  البالون،  يُنفخ  كما  فينفخونهم  نقداً،  يكتبون  أنهم 
النقديّة  العمليات  لتلك  األعمال  تلك  تتعرض  عندما  يتالىش  الذي 
املوضوعية، وإذ بكل الذي ُكتب ال يمثل شيئاً وال يفيد كاتبه مثقال 

حبة من خردل.
سلطة  يواجه  الذي  الحقيقي  الخطر  هي  الظاهرة  هذه  ربما 
التي  االحتفالية  النقديّة«  »األعراس  تلك  إال  يقوضها  فال  الناقد، 
الكتابة  عىل  وباال  فيكونون  يعرفون،  ال  بما  املدعون  بها  يهرف 
الناقد من سلطته  تم تجريد  ما  وإذا  أيضاً،  النّقاد  والكتاب، وعىل 
حابل  سيختلط  واملعرفة  العميقة  الخربة  عىل  املؤسسة  اإلبداعية 
األدب بنابله، وستصبح مهمة القارئ عصية، فأي كتاب سيختار 
لينّمي به فكره ومشاعره؟ إن يف سقوط »سلطة الناقد« تقويض 
الكاتب  املبدع مع  املجتهد  الكاتب  املبدع أساساً، ليتساوى  لسلطة 
قيّم  هو  ما  كل  ليضيع  واألسلوب،  األفكار  عشواء  يف  يخبط  الذي 

ومفيد يف حمأة الرداءة الكثيفة القاتلة.
للثقافة  الكيل  املشهد  من  كليا  للناقد  املتعّمد  النفي  يف  لعل 
إىل أعىل درجات سلطته وهيمنته،  الناقد  املحيط بكاتب ما، يصل 
فهذا النفي دليل الوجود حتماً، فمن عمل عىل التخلص من الناقد 
قد  الناقد  يكون  محاورته،  إىل  يسع  ولم  به،  يعرتف  ولم  ونقده، 
يعمل  ماذا  يدري  ال  مشلوال  وجعله  مقتل،  يف  الكاتب  عمل  أصاب 
سوى النفي الكيل من مشهديته الخاصة يف الحضور، ويف الكتابة، 
ويف التفاعل أيضا، أظن أن الكاتب يف هذه الحالة سيظل يعاني من 
تطور  إذا  إال  جيد  نّص  إنتاج  بمقدوره  يكون  ولن  النقد«،  »فوبيا 
وعيه، وتصالح مع إمكانية انتقاده وبيان عيوب كتابته، ولنتذكر 
جميعا أّن »َمْن نرش عّرض نفسه للنقد«، ولن يستطيع أحدنا أن 
يكتب قرآنا مهما أوتي من بالغٍة وقوِة عبارة، ولذلك كل املبدعني 
وال  تتسامح  ال  التي  الناقد  سلطة  تحت  أبوا-  أم  شاءوا  واقعني- 

تعرف الحلول الوسط. 
ال  كان  اإلبداعي،  التفكري  من  املساحة  هذه  يشغل  النقد  وألن 
بد من أن يتمتع بالسلطة بتجلياتها كافة، سواء أكانت سلبية أم 
أهميتها  اختالفها  عىل  النقديّة  العمليات  تكتسب  وبذلك  إيجابية، 
والنقديّة  اإلبداعية  النظريات  اتسعت  مهما  عنها،  غنى  ال  التي 
ونظريات التلقي، سيظل النقد صاحب هذه السلطة التي يخشاها 
املبدع الحقيقي، لكنه أيضا يسعى بحكم عملها الرقابي الفني إىل 
أن يجّود عمله، طامحاً أن يفاجئ الناقد الخبري، والقارئ املتذّوق 
سواء بسواء، فكما تدغدغه آراء القراء العاديني واإلقبال عىل كتبه 
ما  إذا  وزهوا  نشوة  أكثر  أنه  إال  املحافل،  يف  ومناقشتها  ورشائها 
كتب ناقد متبرّص نقدا فيما يكتب وإن كان يف بعض منه يف غري 
صالح العمل، وكأن لسان حاله يقول كما قال الشاعر ابن الدمينة 

الخثعمّي: 
»َلنِئْ ساَءني أَن ِنلِتني ِبَمَساِءة

نى أَنّي َخَطرُت بباِلِك”. َلَقد رَسَّ

إبراهيم نرص اللهمحمود درويش

قراءة نقدية
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لرتقص  النور،  من  شذرات  إىل  جديد  من  الفراشة  عادت  لقد 
اآلداء  عنوان  هو  ذاك  وهناك.  هنا  نورها  وتنرش  آلخر  مكان  من 
التشكيلية  رفقة  سبعي  مالك  الكوريغرافية  قدمته  الذي  الفني  
هالة عمار، املوسيقي سليم عرجون، والفنانة لبنة نعمان، تحت 
ارشاف املرسحي رضوان املؤدب، الذي يكون هو اآلخر عنرصا يف 

العرض.
املكان  يف  مقسم  ألنه  "شذرات"،  الفني  األداء  هذا  سمي  
التي تصدح نورا، وتحتاج نورا  والزمان. هو شذرات من األمكنة 
يف الوقت نفسه، فكانت املدينة العربي، هي املوقع الذي تدور فيه 

هذه الشذرات من الرقص والغناء والرصاخ. 
تم تقديم العرض بمناسبة تظاهرة "دريم سيتي" خالل أيام 
7 و 8 و9 أكتوبر، عىل شكل شذرات منفصلة يف املكان، يجمعها 

نفس زماني متلون ومتحرك هو اآلخر. 
وجعها  أمسكت  الوجع،  قاومت  والدة،  قصة  العرض  يروي 
معها  تبادلت  أعني  وسط  بنفسها،  نفسها  وحملت  بيديها، 
الحرية واالنتظار، ثم الفرح والحب والرقص والغناء. "كما يرجع 
الفرططو"، تلك هي العبارة التونسية التي أطلقت عىل اآلداء، نحن 
نعود للنور الحارق، أللم الوالدة العميق،و هذه النوستالجيا، هي 
عودة الأللم، ولكنها عودة ميتافيزيقية، مشحونة باللعب باملكان 
وبالزمان. ربما يجعلنا التنقل يف األمكنة غري منتبهني للزمان، لكن 

نفساني  اىل تصور  مرة  كل  يف  يحيل  الشذرات،  املنبعث من  النور 
وفلسفي للزمان. 

اآلخر،  عىل  تعريجه  صمته،  توجعاته،  الجسد،  حركات  تحيل 
الحوار الصامت واملبتسم، عىل رضب من  ترشيكه لآلخر يف لعبة 
وصفاء  والسالم  الحب  نرش  اىل  تسعى  رسالة  الروحية،  الرسالة 

الرسيرة.
انطلق العرض من وسط بهو دار رمضان باي، وسط قدامة 
فيها  نشأت  لجدران  حميمية  معارصة  تنسج  عودة  الزمن، 
حكايات. كأننا نعود أدراجنا للمايض، نتفقد ما كان عىل ضوء ما 
خشبية،  سوداء  كرايس  عىل  يجلسون  فنانني،  خمسة  كائن.  هو 
تنصيبة البيانو األسود، يف خلفية املشهد، لوحة من القماش، عليها 
طبقات من الورد، تتدىل عىل شكل ستارة رقيقة، مثقلة بالورود 
االختالف،  تصنع  جانبيها،  أحد  يف  حمراء  واحدة  وردة  الذهبية، 

وتتماهى مع الوردة الحمراء التي تزين قلب مالك السبعي. 
ترتدي هالة عمار فستانا أسود، يرتدي رضوان السواد، سليم 
وحدها  نعمان  لبنة  الغامق،  والبني  األسود  بني  يراوح  عرجون 
الوسط  ويف  الناصع.  واألبيض  الفاتح  البحري  األزرق  بني  تراوح 
ترقص مالك وترقص معها الوردة الحمراء التي علقت عىل جهة 
القلب تبث الحب والسالم. يبدون سعداء، يف هدوء ونعيم، لحظات 

من االحساس بالراحة واالطمئنان تصل املشاهدين.

صمتهم  يمررون  االبتسامات،  النظرات،  الفنانون  يتبادل 
رويدا  ينسحبون  ثم  يُسمع.  ويُرى وال  يُحّس  وفكرهم عرب حوار 
ويف  العاشورية،  مدرسة  اىل  باي  رمضان  دار  من  فننتقل  رويدا. 
سليم  يقاطعه  شعريا،  مجازا  السبعي  مالك  تصور  الساحة 
املتناثر،  اللون  بقايا  تستجمع  جملة  العناق  ويكون  عرجون، 

وينتقالن معا اىل الراشدية، احرتاقا بنار العشق امللتهب. 
يف الشذرة الثالثة، تظهر لبنة نعمان، يف غنائها، ثائرة، عاصفة، 
غاضبة.   امرأة  ثورة  تروي  كأنها  والتقاليد،  االعراف  ازاء  مقتدرة 
لبنة  القيادة عند  تكون  الفنانني، نسمع رصاخهم،  بقية  يختفي 
الستكمال  الشارع  نحو  ويخرجون  الرصاخ،  ويتواصل  بصوتها، 

الشذرة الرابعة وسط ساحة رمضان باي. 
الغناء،  ومثل  املوسيقى،  مثل  مختلفة،  مقاطع،  الحياة  انما 
شذرات من القرار والجواب، نغمات من الصمت والرصاخ، عالمات 
النور، وقلب يعتليه  مراوحة بني الحارض واملايض، سواد يخرتقه 
ازدحم  كلما  وجهتها  تغري  لألفضل،  ترنو  وخطوات  سيدا،  الحب 

املكان أو غاب الحلم. 
التشظي،  أننا يف زمن  اىل  اشارة  النور" هي  إن" شذرات من   
تشظي الزمان واملكان، تشظي الروح، تشظي االنسان بني السلم 
والحرب، انقطاعات الفرح، وانقطاعات الحلم، ولكن العودة للنور 

تكون دوما ممكنة رغم وجع االحرتاق.

مسرح

كيف ما يرجع الفرططو :

قراءة لألداء الفني "شذرات من النور"
)رضوان المؤدب، مالك السبعي،هالة عمار، سليم عرجون(

د.فوزية ضيف هللا - جامعة تونس المنار

مالك سبعي  يف مسار ها  الكوريغرايف، دريم سيتي
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عادة ال تهدف الكتابة إىل املجاملة أو خدمة الديبلوماسية 
الثقافيّة، بل إنّها تنبع من حقيقة الوقائع وعمق اإلحساس. 
املغاربي  املهرجان  ذكر  مجّرد  فإّن  الغياب  من  وبالّرغم 
حثيثة  ومتابعة  دائم  اتصال  عىل  يجعلني  بوجدة  للفيلم 
من  زادت  عادة  وهي  املغاربيّة  بالسينما  السنوي  لالحتفاء 
املغرب  لوحدة  كرمز  املغربيّة  املدينة  هذه  صورة  ترسيخ 
الكبري واملشرتك الحضاري والثقايف الذي يجمعنا. لقد زرت 
من  املهرجان  هذا  أعترب  حيث  ومّرات  مّرات  وجدة  مدينة 
أهّم املهرجانات من حيث تطّوره امللموس وصدق املرشفني 
للتقارب  فرصة  السينما  تكون  بحيث  رسالته  وعمق  عليه 
عىل أمل فتح الحدود... تابعت مؤّخرا فعاليّات هذا املهرجان 
أن أستحرض ذكريات زمن  بّد  املغاربي فكان ال  السينمائي 

جميل منطبع بهويّة األنا والنّحن. 

وجدة الحنين... وجدة اللقاء...
عاصمة  وجدة  ملدينة  حضوري  تواتر   ،2013 سنة  منذ 
تتميّز بحركيّة ساكنتها  جهة الرشق، مدينة هادئة ممتّدة 
وتفانيهم يف العمل. ولعّل أكثر ما يميّز هذه املدينة هو طيبة 
يدعوك  أن  عليك  يتعّرف  من  يرتّدد  ال  وجدة  ففي  أهاليها، 
الضيافة عىل مرصاعيه وهي  باب  بيته ويفتح  إىل  مبارشة 
يف الحقيقة عادة تشمل املغرب ككّل. وكان ال بّد أن أتعّرف 
االجتماعيّة  والطقوس  العادات  عىل  زياراتي  مجمل  خالل 
والكسكيس  كالحريرة  املميّزة  األكالت  وعىل  »للوجادة« 
أكالت  وهي  واملقروط...  والبكبوكة  والبسطيلة  والزميطه 
املغربيّة.  الجهات  بقيّة  املنطقة عن  مذاقها يف هذه  يختلف 
العتيقة  املدينة  زيارة  من  له  بّد  ال  املدينة  هذه  يزور  من 
باملعارصة وأخرى ال  تمتاز  الشامخة بني منازل  وأسوارها 
تزال تحافظ عىل عبق تاريخها، عبورا باألسواق ومجموعة 
من أبواب املدينة مثل باب الغربي وباب سيدي عبد الوهاب 
وكنيسة  الجيالني  القادر  عبد  موالي  وزاوية  السبتي  ودار 

سان لويس...
 عندما يحّل املساء، يتوّجه العديد من الساكنة إىل ساحة 
16 غشت للجلوس واملسامرة يف شارع حيوي: شارع محمد 
املميّز  القفطان  بلباس  النساء  تعرتضك  هناك،  الخامس. 

أبرز  لكّن  البهجة  مدينة  يف  الحفالت  تكثر  الرشقيّة،  للجهة 
ما يميّز أهلها هو تميّزهم باملحافظة عىل التقاليد واألصول. 
ليال، تعّم املدينة موسيقى الراي الصاخبة وهي املدينة التي 
أنجبت جملة من الفنانني املتميّزين من قبل كمال وميمون 
كمال  الدوزي،  ميكري،  يونس  بوشناق،  اإلخوة  الوجدي، 
كمال وغريهم مّمن لم تتح يل الفرصة ملقابلتهم. باإلضافة 
إىل موسيقى الراي التي تعيد الّروح وتحيي النفوس يلتجئ 

الغرناطي  الفّن  إىل  لالستماع  الهادئة  الحفالت  إىل  آخرون 
املدينة  شهدتها  التي  الثقافية  التأثريات  عمق  يعكس  الذي 
أّن  إىل  اإلشارة  من  بّد  وال  األندلس.  من  القادمني  قبل  من 
مدينة وجدة ينحدر أغلب سكانها من األمازيغ باإلضافة إىل 
قّلة من العرب وبعض األصول العرقيّة األخرى، لكّن ما يميّز 
لهجة أهل املدينة هو ذلك املشرتك مع الجهة الغربيّة للجزائر 
يف مناطق مثل تلمسان ومغنيّة، وهذه اللكنة التي يتميّز بها 
»الوجادة« يف نطق مصطلحات مثل »واه« و«صايف« وغريها 

من الكلمات التي بقيت راسخة يف مخيّلتي. 
ولعّل ما يميّز مهرجان وجدة السينمائي أّن منّظميه ال 
يقترصون عىل استضافة الوافدين عىل السينما فحسب، بل 
املجاورة  واملدن  املحليّة  بمدينتهم وثقافتهم  التعريف  كذلك 
أيضا مثل »أحفري« و«بركان« و«السعيدية«. من جهتي لم 
أفّوت الفرصة لزيارة معرب »زوج بغال« املغلق رفقة صديقي 
صورة  وهي  يوم،  ذات  بوجيدة  فريد  الجامعي  األستاذ 
املقفر  املعرب  صورة  أّن  باعتبار  ذهني  يف  موشومة  ستبقى 
التي  السعيديّة  إىل مدخل  باإلضافة  »الدرك«  والذي يحرسه 
تلتقي فيه العائالت الجزائرية بالعائالت املغربية ويفصلهم 
املغربية  الحدود  »أغبال« هو عبارة عن  اللقاء وادي  يف هذا 
الجهتني  من  املتصاهرة  العائالت  صدى  ليرتّدد  الجزائرية 

وعبارات االشتياق.

المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة: 
الدورة 11

من  ومجموعة  بالسينما  الشغوفني  من  ثلة  من  بدعم 
املؤسسات الرسمية واملستشهرين املؤمنني بدور الثقافة يف 
للمهرجان  عرش  الحادية  الدورة  انعقدت  باملجتمع،  الّرقي 
املغاربي للفيلم بوجدة بمرسح محمد السادس بمدينة وجدة 
شعار  تحت   2022 أكتوبر  و12   07 بني  الفاصلة  الفرتة  يف 
»الصورة والخيال يف السينما«. عادت هذه الدورة حضوريّا 
افرتاضيّة، وهي  بصيغة  الجائحة  طيلة فرتة  كانت  أن  بعد 
يف  سيل  خالد  السيّد  املهرجان  مدير  اعتربها  التي  الدورة 
الّروح  ترصيحه لـ »الشارع املغاربي« بأنّها »بمثابة عودة 
أّن هذا املهرجان أصبح حدثا سنويّا مهّما تنتظره  باعتبار 

احتفاء بالسينام املغاربّية
د.وسيم القربي )مخرج وناقد سينمائي تونس(

في المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة:

لحظة تكريم سامح درويش
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ساكنة وجدة وعّشاق السينما بفارغ الصرب«. هي إذن دورة 
التحدي التي ستجعل الدورة املقبلة دورة أكرب من سابقاتها 
وهو ما أعلنه مدير املهرجان يف كلمته يف حفل االختتام حيث 
رشعت اللجنة املنظمة مبارشة يف التحضري لدورة 2023 وهو 
ما يربز حرفيّة الفريق الذي يسهر عىل تنظيم هذه الفعاليّة.

من  التحكيم  لجنة  تكّونت  الطويلة،  األفالم  مسابقة  يف 
وكّل  رئيسا  بصفته  صوما«  »أدريوما  البوركينابي  املخرج 
الجامعي  واألستاذ  بوبكدي  فاطمة  املغربية  املخرجة  من 
بشري  الجزائري  واملخرج  الهالل  مولود  أحمد  املوريتاني 
درايس والناشطة التونسية فاطمة الرشيف. وقد حاز الفيلم 
الجائزة  بهلول عىل  الكريم  للمخرج عبد  الجزائري »جنّية« 
الكربى يف ما آلت جائزة اإلخراج ملحمد عيل النهدي من تونس 
عن فيلمه »معز الطريق األسود« أّما جائزة السيناريو فقد 

كانت من نصيب الفيلم املغربي »الطابع« لرشيد الوايل.
يف مسابقة الفيلم القصري ارتأت لجنة التحكيم أن تسند 
ثالثة تنويهات لكّل من الفيلم التونيس »رماد« ملهدي عجرود 
شوقي  الطاهر  محمد  بوكاف  للجزائري  »جرس«  وفيلم 
أّما  السنوجي،  لوحيد  »الربقع«  الهولندي  املغربي  والفيلم 
جائزة السيناريو فقد حاز عليها سمري الحرباوي من تونس 
عن فيلمه »لنرتيت« يف حني آلت جّل الجوائز إىل املغرب حيث 
ملهدي  »الشيفورة«  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة  أسندت 
لوجدان خالد  املوّدة«  لفيلم »حبال  اإلخراج  عيوش وجائزة 
عبّار.  ملنري  الطريق«  »يف  القصري  للفيلم  الكربى  والجائزة 
أّن لجنة التحكيم ترأسها الناقد السينمائي  وتجدر اإلشارة 
التونيس كمال بن ونّاس وضّمت يف عضويّتها كل من »زينة 

ديوب« من السينغال واملمثلة سلوى زرهان من املغرب.
التي  الندوات  من  مجموعة  املهرجان  أيّام  شهدت  وقد 
شارك فيها مجموعة من املهنيني والفنانني يف قطاع السينما 
باإلضافة إىل درس افتتاحي قّدمه املفكر والباحث نور الدين 
تّم  كما  الفكر«،  وأسئلة  السينمائي  »الخيال  حول  آفاية 
تنظيم مجموعة من الورشات التدريبيّة التي حرضها عدد 

شهدت  حني  يف  املجاورة،  واملناطق  املدينة  شباب  من  كبري 
العروض انفتاحا عىل مجموعة من األفالم اإلفريقية خارج 

املسابقة بصيغة االنفتاح عىل تجارب أخرى.
خالل  من  أيضا  السينغالية  بالسينما  احتفت  دورة  هي 
وتكريمهما،  ديوب  وزينة  توري  موىس  املخرج  استضافة 
ثقافة  رّسخت  لحظة  بمثابة  كانت  تكريمات  إىل  باإلضافة 
وفضيلة  درويش  وسامح  الزوغي  حميد  وشملت  االعرتاف 
بن موىس من املغرب واملمثلة مليكة بلباي من الجزائر، وقد 
بينهم  من  املغرب  من  الفنانني  من  جملة  املهرجان  حرض 
محمد خيي وحسن بن جلون وعبد اإلله الجوهري وعبد الله 
فركوس ومدحت العدل من مرص كضيف رشف هذه الدورة.

لقد ثبّت املهرجان املغاربي للفيلم بوجدة دوره املحوري 
يف الرقّي بالفعل اإلبداعي ودوره يف تقريب السينما للجمهور 
املدينة حدث سينمائي حقيقي  الوجدي بحيث أصبح لهذه 
يحّق لنا أن نطلق عليه مفخرة الجهة لرتتسم مدينة وجدة 
الكبري  باملغرب  واالحتفاء  املغاربيّة  للوحدة  حقيقي  كرمز 
والذي  مغرب«  »سيني  جمعيّة  أعضاء  مجهودات  بفضل 
سريورته  عىل  واملحافظة  الحدث  هذا  تأمني  عىل  سهروا 
ونذكر منهم عىل وجه الخصوص كّل من املخرج خالد سيل 
ومحمد قريش وميلود بوعمامة ومراد الفكيكي وعبد الغني 

أمالح.

من أجل حلم الوحدة المغاربّية...
ركح  عىل  صعدت  حني  مضت  سنوات  منذ  أذكر  زلت  ال 
مهرجان وجدة للفيلم املغاربي حامال جواز سفري آمال يف 
العودة إىل وجدة عرب الطريق الربيّة دون الحاجة إلبراز أوراق 
الهويّة، غري أّن السنوات مضت دون أن تتحقق تلك الكلمات 
بل  السياسة،  تفّرقنا  ولم  السينما  جمعتنا  لقد  الحماسيّة. 
رغبة  عن  والتعبري  السعي  أجل  من  زاد  املثّقفني  إرصار  إّن 
اإلنسان  للوحدة، وهي طموح  الفعيل  التحقيق  يف  الشعوب 
عمق  يف  والحضاريّة  العرقيّة  جذوره  ترتبط  الذي  املغاربي 

تعّددت  سنوات  فمنذ  تحقيقه.  دون  نرىض  لن  مغاربي 
وعرشات  وموريتانيا  والجزائر  ليبيا  إىل  املتتالية  زياراتي 
وتعّمق  إال  الجغرافيا  هذه  زرت  وكّلما  املغرب،  إىل  املّرات 
الشعور بأّن هذه الجغرافيا وطقوسها االجتماعيّة ال يختلف 
من  نابع  الشعور  هذا  فإّن  وبالتايل  تونس  يف  نعيشه  عّما 
عمق اإلحساس اإلنساني خاّصة وأّن حجم صداقاتي بهذه 
البلدان ال يقّل عن عدد صداقاتي بتونس وهو ما يجعلني بني 
عائلتي أينما حللت. وتعريجا عىل هذه املسألة، فقد الحظت 
أّن  مؤّخرا  واملغرب  تونس  بني  عابرة  صيف  سحابة  خالل 
معرفة  أدنى  دون  ذاك  ينارص  واآلخر  هذا  ينارص  البعض 
فرصة  املناسبة  هذه  أجد  وقد  بالتاريخ.  وال  بالجغرافيا 
بل  السياسيني،  سياسة  ننتهج  ال  كمثّقفني  بأنّنا  لإلصداح 
ألّن  السياسيون  يريده  ما  نتحّمل  وال  بوحدتنا  نؤمن  نحن 
للسياسة نواميسها وثقافتها الخاّصة، أّما األفراد فإنّهم ال 
يتحّملون سياسات ال ناقة لهم فيها وال جمل، وبالتايل فإّن 
مدينة وجدة تذّكرنا بأّن الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز 
بوتفليقة ولد ملن ال يعلم يف مدينة وجدة املغربيّة. وإذا كانت 
الحدود الجزائرية املغربية مغلقة منذ 1994، فإنّه ما علينا 
أنّنا شعب مغاربي واحد حيث كانت يل زيارات  أن نذّكر  إال 
مجاهد  وسيدي  مغنية  إىل  الجزائريني  اإلخوة  مع  سابقة 
وجبالة وأخرى مع اإلخوة املغاربة لوجدة وبني درار وأحفري 
للسينما  الحقيقي  الدور  فإّن  وبالتايل  وغريها،  والسعيدية 
الدورة  أّن  شّك  وال  الفّن  طريق  عن  الشعوب  تقريب  هي 
تونسيا  حضورا  شهدت  التي  املغاربي  املهرجان  يف  األخرية 

وجزائريا الفتا كانت املغرب أرض اللقاء والكرم.
فأنا  الحقيقيّة هي حدود وهميّة يف عقولنا،  الحدود  إّن 
املواطن التونيس الجزائري املغربي املوريتاني الليبي، وهو ما 
املغاربية،  بجذوري  اإليمان  الحقيقيّة هي  أّن هويّتي  يعني 
أستاذ  الحبيب  والدي  إيّاه  لّقنني  بدرس  بالقول  وأختم 
والجغرافيا  املنترصون،  كتبه  »التاريخ  والجغرافيا:  التاريخ 

رسمها املستعمر«.

املمثل املغربي محمد خيي فيلم معز الطريق األسودمدير املهرجان خالد سيل
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القاهرة  مهرجان  من  واألربعون  الرابعة  الدورة  تنطلق 
الثالث عرش من نوفمرب املقبل لتتواصل إىل  الدويل يف  السينمائي 

الثاني والعرشين من نفس الشهر.
والتي  باملهرجان،  الخاصة  الصحفية  الندوة  اليوم  وتنتظم 
الرابعة  بالدورة  املتعلقة  التفاصيل  كل  تقديم  خاللها  سيتم 
بينها  من  والتي  املشاركة  األفالم  قائمة  ذلك  ومن  واألربعني، 
ِفلمان من تونس األول هو  "جزيرة الغفران" لرضا الباهي الذي 
يسجل حضوره يف املسابقة الرسمية لألفالم الطويلة، و"ترينو" 

لنجيب كثري يف مسابقة األفالم القصرية.
عرشات  مع  موعد  عىل  املهرجان  جمهور  يكون  وسوف 
عن  فضال  عامليا،  األول  عرض  يف  تقديمه  سيتّم  بعضها  األفالم، 
املختلفة. والفعاليات  واملسابقات  للعروض  املوازي  الربنامج 
األفالم،  املهرجان عىل موعد مع عرشات  يكون جمهور  وسوف 
بعضها سيتّم تقديمه يف عرض األول عامليا، فضال عن الربنامج 

املوازي للعروض واملسابقات والفعاليات املختلفة.
تاريخها  لها  املهرجان قامات فنية  الجديدة، يكرم  يف دورته 
ومنجزها السينمائي، كما يحتفي بسينما أمريكا الالتينية، ويعيد 
الروح لعدد من األفالم القديمة من خالل مرشوع ترميم أعمال 

من كالسيكيات السينما املرصية وإعادة تقديمها للجمهور.

تكريمات…
قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدويل، تكريم الفنانة لبلبة، 
بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية إلنجاز العمر، وذلك خالل 

فعاليات دورته الـ 44...
ويأتي ذلك التكريم تقديرا ملسريتها املهنية التي انطلقت منذ 
نعومة أظافرها وامتدت لسنوات قدمت فيها العديد من األعمال 
والتلفزيون  واملرسح،  السينما،  بني  ما  تنوعت  والتي  الهامة 

واالستعراض.
وحول تكريم الفنانة لبلبة، علق الفنان حسني فهمي، رئيس 
مهرجان القاهرة السينمائي، قائال "إنه تكريم ُمستحق لفنانة 
حب  بكل  السينمائية  األعمال  عرشات  تقديم  يف  عمرها  أفنت 

وإخالص، وبذلت أقىص جهدها 
بأن  جديرا  تقدمه  ما  ليكون 
يعرض لجمهور عشق ظهورها 
ورغم  الساحرة،  الشاشة  عىل 
سنوات  مدار  عىل  عطائها 
تثري  زالت  ما  أنها  إال  حياتها 
زال  وما  بمشاركاتها  الصناعة 
لديها الكثري لتقدمه، ويل الرشف 
املشوار  ذلك  شاركتها  أنني 
جمعتنا  أعمال  عدة  خالل  من 

سابقا".
تكريم  املهرجان  قرر  كما 
وعن  تار،  بيال  املجري  املخرج 

أن  املهرجان،  مدير  رمسيس،  أمري  املخرج  قال  التكريم،  ذلك 
"وجود بيال تار يف مهرجان القاهرة وتكريمه، هو إضافة كبرية 
للمهرجان وفرصة لصناع السينما واملهتمني للتعرف عىل عامله 
أيام  عىل  ممتدة  عمل  ورشة  املخرج  يقيم  حيث  السينمائي، 
الشباب باإلضافة ملاسرت  السينما  املهرجان مع عدد من صناع 
أفالمه  املهرجان فيلمني من  للجمهور، ويعرض  كالس مفتوح 
أوائل  أحد  القاهرة  مهرجان  ليكون  العام  هذا  ترميمهما  تم 

املهرجانات التي يتم عرض تلك النسخ الجديدة فيها".
ويعّد بيال تار، هو مخرج ومنتج ومؤلف، أحد أهم صانعي 
املرسح  أكاديمية  يف  وتخرج   ،1955 عام  ُولد  املجر،  يف  السينما 
املليئة  املهنية  مسريته  وبدأ   ،1981 عام  بودابست  يف  والسينما 
أفالم  سلسلة  خالل  من  مبكر،  سن  يف  النجاحات  من  بالعديد 
أعماله  بأنها كوميديا سوداء، فأغلب  وثائقية وروائية ُوصفت 
بطيئة  لقطات  فيها  واستخدم  واألسود  باألبيض  إنتاجها  تم 
للتعبري  ذات نظرة فلسفية تشاؤمية  مطولة وقصص غامضة 
غري  بممثلني  لالستعانة  كثرية  أحيان  يف  ولجأ  اإلنسانية،  عن 

محرتفني لتحقيق أكرب قدر من الواقعية التي ميزت أعماله.
الـ  دورته  يف  املهرجان  عىل  القائمون  قرر  السياق  ذات  ويف 
44 منح املخرجة القديرة كاملة أبو ذكري، جائزة فاتن حمامة 
التي  الفنية  مسريتها  طوال  قدمته  ملا  تقديرا  وذلك  للتميز، 

انطلقت منذ تسعينيات القرن املايض.
ولكنه  بتكريمها  تفاجأت  أنّها  ذكري،  أبو  كاملة  وقالت 
أسعدها كثريا، بل ومنحها دفعة كبرية لتقديم أفضل ما بوسعها 
الشاشة  سيدة  اسم  تحمل  الجائزة  وأن  خاصة  للجمهور، 
العربية، التي كانت دائما مثاال يُحتذى به لكثري من الفنانني يف 

مجايل السينما والتلفزيون.

حضور قوى للسينما الالتينية
القاهرة  ملهرجان  الفني  املكتب  مدير  محسن،  أندرو  أكد 
السينمائي الدويل أنه لن تكون هناك دولة ضيفة رشف يف هذه 
الدورة، وباملقابل "سيكون هناك حضور قوى للسينما الالتينية 

ووجود أفالم مهمة ومتنوعة، وقال أّن هذا التنوع سوف ينعكس 
عىل السينما العربية".

وعن معايري اختيار األفالم املشاركة ف املهرجان، بنّي محسن 
أن "الجودة الفنية هي املعيار األسايس فضال عن التنّوع الجغرايف 
الدورة  لهذه  الدولية  املسابقة  أن  وأعتقد  األفكار،  يف  التنّوع  أو 

ستحمل بعض املالمح املختلفة".
العاملية  عروضها  يف  األفالم  من  هام  عدد  حضور  إىل  وأشار 
األوىل، باإلضافة إىل أعمال أوىل لبعض املخرجني ويف رأيي هذا من 
بني أدوار مهرجانات السينما وخاصة املهرجانات الكربى وهو 

تسليط األضواء عىل االعمال الجديدة.

ترميم األفالم الكالسيكية
األفالم  ترميم  عىل  الجديدة  دورته  يف  املهرجان  يعمل 

الكالسيكية املرصية وإعادة تقديمها للجمهور.
ستشهد   44 الـ  الدورة  أن  إىل  فهمي  حسني  الفنان  وأشار 
ترميم فيلمني األول هو فيلم "يوميات نائب يف األرياف" للمخرج 
توفيق صالح، والذي تّم إنتاجه سنة 1969، والثاني هو "أغنية 
عىل املمر" للمخرج عيل عبد الخالق، والذي تّم عرضه ألول مرة 

سنة 1972.
الفيلمني  ترميم  أّن  أيضا  أوضح  القاهرة،  مهرجان  رئيس 
وزير  مستشار  الجليل،  عبد  خالد  الدكتور  مع  بالتعاون  سيتّم 
الثقافة لشؤون السينما واملرشف عىل نشاط السينما بالرشكة 
القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، التي ستقوم بدورها 

بتوفري كافة التسهيالت الالزمة لعملية الرتميم.
تحدث عن  قد  الفنان حسني فهمي،  كان  السياق،  نفس  يف 
السبب الذي جعله يتحّمس لهذه الخطوة، حيث قال "إن السينما 
وُكتاب  مخرجون  صنعه  كبري  تاريخ  ولها  عريقة  املرصية 
وممثلون عظماء قدموا الكثري عىل مدار سنوات عملهم الفنية".

املعامل  يف  يتّم  الذي  املجهود  ننىس  أن  يمكننا  "ال  وأضاف 
وغرف املونتاج واالستوديوهات لتصميم الديكورات واملالبس".

التي  السينمائية  "الكامريات  أن  فهمي  حسني  وتابع 
تؤكد  املرصية  السينما  يف  استخدمت 
ما  وهو  مرص،  يف  الصناعة  عراقة 
يوجد  إذ  الرتميم،  بفكرة  له  أوحى 
السينما  كالسيكيات  من  الكثري 
للمشاهد  تعرض  لم  التي  املرصية 
الحديث وال يوجد مجال آخر لعرضها 
من  رونقها  وإعادة  برتميمها  إال 

جديد".
أنه يسعى  املهرجان  رئيس  ولفت 
ألن يكون ترميم األفالم القيمة تقليدا 
وذلك  جديدة،  دورة  كل  يتم  سنويا 
يف  العظيمة  األعمال  هذه  لتكون 

الذاكرة باستمرار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي )44(:

تكريم قامات سينامئية واحتفاء بالسينام الالتينية
صالح سويسي

أمري رمسيس مدير املهرجانحسني فهمي رئيس مهرجان القاهرة الدويل

الفنانة لبلبة املخرجة كاملة أبو ذكرىاملخرج املجري بيال تار

أندرو محسن مدير املكتب الفنية للمهرجانحسني فهمي رئيس مهرجان القاهرة الدويل
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36الشارع ا لثقافي
"هند صبري" تشرف على "ماستر 

كالس" التمثيل في الرياض

 " كالس  "ماسرت  بالسعودية  األفالم"  "هيئة  تنظم 
صربي"  "هند  التونسية  املمثلة  مع  "التمثيل"،  بعنوان 
األفالم"  "صناع  ضمن  برنامج  واملبتدئني،  للمحرتفني 
الذي أطلقته الهيئة كجزء من مبادرات برنامجها "جودة 
 2030 اململكة  رؤية  تحقيق  برامج  من  وهو  الحياة"، 

برعاية وزارة الثقافة السعودية.
املبدعة  الوطنية  املواهب  الكتشاف  الربنامج  يهدف 
لتنميتها  والسينما،  األفالم  صناعة  مجال  يف  والفذة 
وأقيم  التدريبية،  والدورات  العمل  ورش  عرب  وتطويرها 
ليوم واحد  بالرياض  الجاري  أكتوبر   15 املاسرت كالس يف 

فقط.
وتناول املاسرت كالس عدة محاور تعليمية مثل: مدخل 
التمثيل،  أرسار  املبتدئ،  املمثل  تمارين  التمثيل،  فن  إىل 
احرتاف التمثيل، التعامل مع األدوار، تقمص الشخصيات.

الفنانة التونسية "هند صربي"، تمتلك خربة متأصلة 
الذي  األمر  التمثيل،  مجال  يف  سنة   20 من  ألكثر  دامت 

وحرامي"،  ومخرب  "مواطن  أعمالها:  أشهر  ومن  العربي،  الوطن  يف  الفنانات  أشهر  من  يجعلها 
قرطاج  "مهرجان  يف  ممثلة  أفضل  بجائزة  فازت  كما  القصور"،  و"صمت  حقي"،  و"عايز 
السينمائي"، واختريت كعضوة للجنة التحكيم يف "مهرجان البندقية السينمائي العاملي" بدورته 

الـ 76، لتكون أول سيدة عربية تنضم للجنة التحكيم.

مروان الطرابلسي
يتوج في الكامرون

ملروان  متحفا"  اصبح  الذي  الرجل   " فيلم  فاز 
الطرابليس بجائزة أفضل فيلم وثائقي يف املسابقة الدولية 
للفيلم الوثائقي يف الشاشات السوداء  يف الكامرون ) من 

1 إىل 8 أكتوبر( ...
سينمائي  مهرجان  ُهو  السوداء   الشاشات  مهرجان 
يوصف  الكامريون.  عاصمة  ياوندي  يف  سنويا  يُقام 
أفريقيا  منطقة  يف  سينمائي  حدث  "أكرب  بأنه  املهرجان 

الوسطى".
من   1997 سنة  السوداء  الشاشات  مهرجان  اسس 
وتُدير  كوبهيو،  با  باسيك  الكامريوني  األفالم  صانع  قبل 

املهرجان ُمنظمة تحمل نفس االسم...
وهذه الجائزة هي السادسة لفيلم "الرجل الذي أصبح 

يف  الوثائقية  لألفالم  الرسمية  املسابقة  يف  الربنزية  األركانة  بجائزة  الفوز  له  سبق  إذ  متحفا"، 
املهرجان السينمائي الدويل للفيلم عن الفن بمدينة أغادير املغربية )2022( وجائزة أفضل رشيط 
وثائقي يف مهرجان مينا السينمائي بالهاي يف هولندا )2020(، باإلضافة إىل الحصول عىل ثالث 
جوائز يف اختتام املهرجان الدويل للفيلم الوثائقي بخريبقة املغربية )2019(، وهي "أفضل إخراج" 

و"جائزة النقد" وكذلك جائزة "الغرفة املغربية للفيلم الوثائقي".
ويعّد "الرجل الذي أصبح متحفا" أول وثائقي طويل يف رصيد مروان الطرابليس، ويحكي قصة 

فنان منعزل عن العالم، هو الفنان عيل عيىس الذي يعيش يف عامله الخاص واالستثنائي.
الذي يعيش  الطرابليس، ملدة ساعة تقريبا، جّل اهتمامه عىل "املنزل-املتحف"  ويرّكز مروان 
الذي أصبح متحفا"، وهو  الفيلم قصة "الرجل  إذ يروي  املهارات عيل عيىس،  الفنان متعدد  فيه 
الشخصية الرئيسية للوثائقي الذي قدمه املخرج يف صورة" الفنان املدمن عىل جمع األشياء التي 

تساعده عىل تكوين تحفه الفنية ومراكمتها شيئا فشيئا يف منزله".
ملتقى  خالل   2009 سنة  عيىس  عيل  الفنان  مع  لقاء  من  انطلقت  الرشيط  هذا  إنجاز  فكرة 
هرقلة السينمائي . ثم بدأ التصوير سنة 2015 ودام أربع سنوات وأراد من خالل هذا الرشيط أن 

يسلط الضوء عىل مسرية الفنان عيل عيىس ومقاربته للفن ورؤيته الجمالية.
ويتقاطع بورتريه هذا الفنان مع الفكرة الجمالية للمخرج والفنان التشكييل مروان الطرابليس 

الذي يعلنها مبارشة منذ بداية الرشيط : "هذا الفيلم يشبهني".
وتّم عرض هذا الفيلم للمّرة األوىل يف تونس خالل فعاليات أيام قرطاج السينمائية 2019.

أريج السحيري تفوز بجائزة 
"البيارد الذهبي" لمهرجان 

نامور البلجيكي 

عىل  السحريي  ألريج  الشجرة"  "تحت  فيلم  تحصل 
بنامور  الفرنكوفوني  الفيلم  بمهرجان  األوىل  الجائزة 

بلجيكيا
مهرجان نامور للفيلم الفرانكفوني الدويل )fiff( هو 
نامور  يف  بالفرنسية  الناطقة  لألفالم  مخصص  مهرجان 

بلجيكا تم إنشاؤه عام 1986 ، ويعكس برنامجه التنوع الفرانكفوني ، 
من أوروبا وكندا وأفريقيا.

 cinéMAtoGrAphique تم إنشاء املهرجان يف عام 1986 باسم "مهرجان
de wAllonie )مهرجان أفالم والونيا(.

الدولية  املنظمة  قبل  من  باملهرجان  االعرتاف  تم   ،  1988 عام  منذ 
للفرانكفونية.

يف عام 1989 ، غريت الجمعية اسمها إىل "مهرجان نامور للفيلم الفرانكفوني الدويل" ومعرتف 
بها من قبل fiApf كمهرجان تنافيس متخصص...

تدور أحداث فيلم تحت الشجرة خالل يوم واحد أثناء موسم الحصاد الصيفي بني األشجار، 
يسرتجعون  مًعا  وقتًا  الزمن  من  الجيالن  ويرسق  سنًا،  األكرب  العّمال  مع  مراهقون  يعمل  حيث 
الوليدة ويتشاركوا األحالم ويسوون بعض  فيه ذكريات الحب املفقود. كما ينغمسوا يف رغبتهم 

املشكالت.
الوثائقي  الفيلم  إخراج  لها  التي سبق  السحريي  روائي ألريج  فيلم  أول  الشجرة” هو  “تحت 
 MAd solutions بجائزة  الفيلم  مرشوع  وفاز  “عالسكة”،  الجوائز  من  بالعديد  الفائز  الطويل 
ومهرجان الجونة يف ورشة “فاينال كات” فينيسيا، وجائزة “أطلس بوست برودكشن” يف املهرجان 
سويرسا   ،)heniA production )رشكة  تونس  بني  مشرتك  إنتاج  وهو  بمراكش،  للفيلم  الدويل 
)رشكة AKKA filMs( وفرنسا )رشكة MAneKi filMs(، ويتوىل توزيعه عاملياً رشكة luXBoX فيما 

تتوىل رشكة MAd solutions توزيع وتسويق الفيلم يف العالم العربي.

درة زروق تعود بقوة للسباق 
الدرامي الرمضاني

 عادت املمثلة التونسية دّرة زروق إىل السباق الدرامي 
املرصي يف شهر رمضان من خالل تعاقدها عىل مسلسل 
عدم  عن  واعتذرت  سبق  بعدما  وذلك  "األجهر"،  بعنوان 

املشاركة يف مسلسلني.
مسلسل  يف  النسائية  بالبطولة  للقيام  درة  وتعاقدت 
إخراج  من  والعمل  سعد،  عمرو  املرصي  أمام  "األجهر" 
شهر  يف  العمل  تصوير  يبدأ  أن  املقرر  ومن  سامي.  يارس 
التحضريية  الجلسات  من  االنتهاء  بعد  القادم  نوفمرب 

ومعاينة أماكن التصوير.
هذا  يف  املشاركة  عىل  التونسية  املمثلة  موافقة  وتأتي 
العمل بعدما سبق واعتذرت عن عدم املشاركة يف مسلسل 
مع  تجاربه  أوىل  يف  يوسف،  خالد  إخراج  السلطان"  "رس 

الدراما التلفزيونية.
واعتذرت درة أيضاً عن عدم املشاركة يف بطولة مسلسل "العمدة"، من إخراج محمد سامي، 
وبطولة محمد رمضان، الذي سبق وقدمت معه مسلسل "نرس الصعيد"، وقد عرض قبل عامني. 

وحلت املمثلة املرصية زينة بديلة لها، ولم تكشف درة عن أسباب غيابها عن هذين العملني.
ويذكر أن أحداث مسلسل األجهر سوف تدور يف حي الدرب األحمر، والعمل ينتمي إىل نوعية 
األعمال االجتماعية الشعبية، وهي التيمة التي اعتاد عمرو سعد تقديمها خالل الفرتة املاضية، 
وكان آخرها مسلسل توبة الذي عرض يف املوسم الرمضاني املايض2022، من تأليف ورشة ملوك 
إخراج أحمد صالح، وشاركه البطولة دياب، وماجد املرصي، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبرية 

وقت طرحه.
يطري  ال  حتى   " مرسحية  عىل  الحالية  الفرتة  خالل  بالتحضري  تقوم  درة  ان  بالذكر  الجدير 
الدكان" ، بطولة أكرم حسني، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمري طعيمة وإخراج محمد 

أوتاكا، ومن املقرر عرضها يف نوفمرب املقبل.
ويذكر أيضا أن درة زروق يعرض لها حاليًا مسلسل " املتهمة " عىل أحدى املنصات االلكرتونية 
،وينتمي املسلسل لنوعية أعمال الجريمة السيكو دراما واإلثارة والتشويق، ويشارك فيه عدد كبري 
من النجوم منهم دياب، عادل كرم، عيل الطيب، مها نصار، وأسامة عباس، ومن تأليف وإخراج 

تامر نادي.

رحيل النجمة البريطانية " 
أنجيال النسبيري "

عن 96 عاماً ، رحلت عن عاملنا يوم الثالثاء 11 
أكتوبر النجمة الربيطانية "أنجيال النسبريي " .

أكد ذلك بياٌن صادٌر عن أرستها ، أفاد بأن املمثلة 
توفيت ) أثناء نومها يف منزلها يف لوس أنجلوس ، 
واضاف البيان أن ) وفاة "النسبريي " جاءت قبل 
الـسابع  بعيد ميالدها  النجمة  احتفال  أيام من   5

والتسعني  . .
و نوهت األرسة اىل أن " النسبريي "  رحلت عن عاملنا تاركة إرثاً فنياً ثميناً ، فخالل مشوارها 
الطويل فازت بـخمس جوائز توني ، كان آخرها يف عام 2009 ، لتميزها يف مرسحية " روح بليث 

" ، كما سبق لها الرتشح 3 مرات لجوائز األوسكار  .
وكانت النجمة الربيطانية قد ُمنحت جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعمالها طوال حياتها 

الفنية ، وذلك عام 2013 .. عندما كانت يف الثامنة والثمانني من عمرها .

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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37الشارع الثقافي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 

يحتفي  بالراحل عمر الشريف

القاهرة  مهرجان  رئيس  فهمي،  حسني  تحدث 
 44 الـ  دورته  يف  املهرجان  احتفاء  عن  الدويل،  السينمائي 
من  مجموعة  عرض  خالل  من  الرشيف،  عمر  بالراحل 

املالبس التي ظهر بها يف بعض أشهر أدواره العاملية.
الرشيف مرحلة طويلة يف  لعمر  وقال حسني فهمي:" 
حياتي، وأنا أرى أنه ممثل عظيم، النه أصبح ممثل عاملي، 
فعمل مع صوفيا لورين بجانب مخرجني كبار مثل ديفيد 
لني وفريد زينمان، كما أنه من أفضل 10 ممثلني يف العالم..
وكشف فهمي عن األشياء الخاصة بعمر الرشيف التي 
أنه حصل من أرسة عمر  اللقاء  حصل عليها، وقال خالل 
الراحل يف فيلم دكتور  الذي ظهر به  الرشيف عىل املعطف 
أنه  funny Girl، كما  فيلم  بدلته يف  جيفاغو، وأيضا عىل 
أفالمه  أحد  ارتداها عمر الرشيف يف  بدلة أخرى  انتظار  يف 

الشهرية، والتي ستأتي له من باريس.
القاهرة  مهرجان  من   44 الـ  الدورة  فعاليات  وتبدأ 
املقبل،  نوفمرب   22 إىل   13 من  الفرتة  يف  الدويل  السينمائي 

وتشهد هذه الدورة عدد كبري من الفعاليات، مثل: ترميم فيلمني مرصيني كالسيكيني، األول أغنية 
نائب يف  يوميات  فيلم  والثاني   ،1972 تم عرضه عام  والذي  الخالق،  للمخرج عيل عبد  املمر  عىل 

األرياف للمخرج توفيق صالح، والذي تم إنتاجه عام 1969.

فيلم Blonde عن حياة مارلين مونرو يحقق ثاني 
أعلى نسبة مشاهدة بالواليات المتحدة

تعرض فيلم Blonde الذى يتناول حياة مارلني مونرو، 
االنتقادات  وجاءت  طرحه،  منذ  االنتقادات  من  للكثري 
مأساة  تنقل  قاسية  مشاهد  عىل  العمل  احتواء  بسبب 
مارلني مونرو يف حياتها، حيث وصفها البعض بالوحشية.

الفيلم  طالت  التي  الحادة  االنتقادات  من  وبالرغم 
مشاهدة  نسبة  أعىل  ثاني  صاحب  بات  أنه  إال  وصناعه، 
انترشت  التى  مقاطعته  دعوات  رغم  املتحدة  بالواليات 

مؤخرا.
ال  مارلني  حياة  يف  وأرسار  كواليس  الفيلم  ويكشف 
التي واجهتها  واملآيس  الصعوبات  الكثريون، منها  يعرفها 
مع  التعامل  يف  العنف  من  ومعاناتها  حياتها  يف  الراحلة 
إىل املجد والشهرة، كما يرسد جوانب  أمها، حتى وصولها 
الفن مثل عالقاتها  عديدة يف حياتها الشخصية بعيًدا عن 
والرئيس  الثالثة  أزواجها  ذلك  يف  بما  الرجال،  مع  املتعددة 

جون كينيدي.
وصورت عدد من املشاهد يف الشقة التي كانت تسكن 

دي  "آنا  حرصت  كما  مارلني،  بها  توفت  التي  الغرفة  يف  وكذلك  والدتها،  مع  مونرو  مارلني  بها 
أرماس" التي تجسد شخصية مارلني عىل تحسني ألفاظها ومحاولة تقليد طريقة الراحلة يف الكالم 
والتعامل مع اآلخرين، والفيلم مقتبس من كتاب لألمريكية جويس كارول أوتس صدر سنة 2000.
وشهد العمل عرضه األول يوم 9 سبتمرب املايض، ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي 
الدويل يف دورته الـ 79، وحرصت بطلته" آنا دي أرماس" عىل حضور العرض، باإلضافة إىل عدد 

من نجوم هوليوود.

"نادين لبكي " في لجنة تحكيم 
مهرجان مراكش للفيلم

كشفت إدارة مهرجان مراكش الدويل للفيلم عن أعضاء 
لجنة التحكيم مع قرب موعد النسخة التاسعة عرشة التي 

ستنعقد بني 11 و19 نوفمرب القادم.
إىل عرش دوٍل من  ينتمون  اللجنة من أعضاء  وتتشكل 

أربع قارات، ويرأسها املخرج اإليطايل، باولو سورينتينو.
بري،  سوزان  الدنماركية  املخرجة  أيضاً  اللجنة  تضم 
واملمثل واملنتج األمريكي الغواتيمايل أوسكار آيزاك، واملمثلة 
كروغر،  ديان  األملانية  واملمثلة  كريبي،  فانيسا  الربيطانية 
واملمثلة  واملخرجة  كورزيل،  جاستن  األسرتايل  واملخرج 
املراكيش،  ليىل  املغربية  واملخرجة  لبكي،  نادين  اللبنانية 

واملمثل الفرنيس طاهر رحيم.
وقال بيان املهرجان إن "هذه اللجنة تعد صورة تعكس 

خصوصية املهرجان الدويل للفيلم بمراكش باعتباره تظاهرة تحتفي بالسينما العاملية".
وستمنح اللجنة النجمة الذهبية لواحد من 14 فيلماً طويالً تشارك يف مسابقة هذه الدورة.

دام  غياب  بعد  املهرجان  فعاليات  الحتضان  الحمراء  املدينة  وتعود 
سنتني، بسبب جائحة كوفيد19-. وعىل الرغم من توقف عروض األفالم 
تنظيم  املاضيني  العامني  خالل  واصلت  املهرجان  إدارة  فإن  واملسابقة، 
ورشات أطلس التي تدعمها إدارة منصة "نتفليكس"، وتقام عرب شبكة 

اإلنرتنت.

توم كروز يُنقل عبر صاروخ 
إلى الفضاء من أجل فيلمه 

الجديد

ينطلق العام املقبل نجم الحركة الواقعي توم كروز إىل 
األوىل  للمرة  خطرة  مشاهد  وأداء  بالسري  للقيام  الفضاء 
يقوم  مدني  أول  ليصبح  القادم،  فيلمه  أجل  من  فضائياً 

بذلك.
"دونا  بيكترشز  يونيفرسال  رشكة  رئيسة  وأملحت 
النغيل" إىل الفيلم املستقبيل، الذي سيشهد ممثل هوليوود 
البالغ من العمر 60 عاًما يصنع التاريخ يف محطة الفضاء 

الدولية إذا سارت األمور عىل ما يرام.
كروز  توم  إن  عاًما،   54 النغيل،  الربيطانية  وقالت 
هذا  كل  الصاروخ،  من  ينزل  أن  قبل  الفضاء  إىل  سيطري 

سيتم التقاطه عىل الكامريا من أجل عمله الجديد، وسيكون ذلك ضمن أحد األشياء املدهشة العديدة 
التي قام بها نجم top Gun للشاشة الفضية - من تعلم كيفية الطريان بالطائرات، والهبوط من 

أعىل مبنى يف العالم، وتسلق املنحدرات.
وأضافت : "لدينا مرشوع رائع قيد التطوير مع توم كروز لكي يتم نقله عرب صاروخ إىل محطة 

الفضاء لنرشع يف تنفيذ الفيلم".
الفضاء  محطة  خارج  الفضاء  يف  بجولة  يقوم  مدني  أول  يصبح  أن  "آمل  دونا:  وأوضحت 
وقالت:  الرسي،  الفيلم  يف  كروز  توم  شخصية  حول  التفاصيل  بعض  أيًضا  وشاركت  الدولية"، 
"سيلعب دور رجل سيئ الحظ يجد نفسه يف موقع أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذ األرض".
ظهرت فكرة الفيلم ألول مرة يف عام 2020، وبينما كانت ال تزال الحيلة "طموًحا" لالستوديو، 

قرر كل من إيلون ماسك وناسا سبيس إكس أن يكونا عىل متن طائرة للمساعدة يف املرشوع.
ليتوىل عملية    ،the edGe of toMorrow فيلم  توم يف  الذي عمل مع  ليمان،  دوج  تعيني  وتم 

اإلخراج.
يف  كثريًا  قدميه  غرس  قد  كروز  توم  أن  "أعتقد   : ليمان  قال  النهائي،  املوعد  عن  مقابلة  ويف 

األرض، والعام املقبل سنتحدث كثرياً عما سيفعله يف الفضاء".

ملحمة  المقاوم المغربي 
محمد عبد الكريم الخطابي 

في فيلم 

ألول مرة يف تاريخ السينما املغربية، يجري تصوير 
منطقة  يف  املقاومة  زعيم  سرية  عن  أمازيغي  فيلم 
الريف األمازيغية شمايل املغرب، محمد بن عبد الكريم 
التي جرت  التاريخية  "أنوال"  الخطابي، ومعه معركة 
 17 يف  اإلسباني  املستعمر  جيش  ضد  قيادته  تحت 

جويلية عام 1921.
بوزكو،  محمد  واملخرج،  األمازيغي  الروائي  وتوىل 
محمد  السيناريست  كتبه  الذي  "أنوال"،  فيلم  إخراج 
نرضاني، وهو من إنتاج رشكة "ثيفاوت برودكسيون" 
يشارك  فيما   ... املغربي  السينمائي  املركز  من  وبدعم 
منهم  إسبان،  وآخرون  املغاربة  املمثلني  من  عدد  فيه 

نجوم ظهروا يف أعمال عربية وأجنبية، عىل غرار املمثل ربيع القاطي، الذي يجسد دور الخطابي يف 
هذا الفيلم، الذي أحدث جدالً واسعاً حتى قبل إخراجه.

وتدور أحداث الفيلم، الذي يجري تصويره يف منطقة دار الكبداني بالريف شمال رشقي املغرب، 
الذي هزمت مقاومته أكرب قوة  الكريم الخطابي،  حول مراحل متعددة من سرية محمد بن عبد 

عسكرية استعمارية يف القرن املايض.
قليلة  فئة  كانوا  أنهم  بالرغم من  الخطابي،  بقيادة  أنوال  الريفيون يف معركة  انترص  حينها، 
وبعتاد بسيط، مقابل جيش قوي وأسلحة فتاكة ومحرمة دولياً، لدرجة أنه بعدها انتحر الجنرال 

اإلسباني سلفيسرتي.
كان  حينما   1907 بني  تمتد  فرتة  عن  يتحدث  "الفيلم  بوزكو:  محمد  الفيلم،  مخرج  يقول 
الخطابي يتابع دراسته يف القرويني بفاس، وسنة 1921 حينما تمكن املقاومون من االنتصار يف 

واقعة أنوال".
ويضم  أسابيع،  وسبعة  خمسة  بني  "يستغرق  أن  يرتقب  الفيلم  تصوير  أن  بوزكو،  وأوضح 
وسيكون  العمل،  شخصيات  أدوار  يشخصون  الذين  املغرب  من  واملمثالت  املمثلني  من  مجموعة 
الحوار بالدارجة املغربية وباللغة اإلسبانية وبأمازيغية الريف، عىل أن يُدبلج بالكامل بأمازيغية 

الريف عند االنتهاء من التصوير والتوضيب".

سينمائيات
إعداد : منير الفالح



سينما االڤورا بالمرسى يتحف 
رواده بفيلم "األبواب" ألوليفر 

ستون

 the أقرتح فضاء األڨورا باملرىس عىل رواده فيلم " 
doors" للمخرج أوليفار ستون. 

الفيلم يتناول قصة فرقة the doors الشهرية ذات 
وملحنها  ومغنيها  العرشين  القرن  ستينيات  يف  النفوذ 
جامعة  يف  كطالب  أيامه  منذ   ،  jiM Morrison  ، الرائد 
يف  املفاجئة  وفاته  إىل   ، أنجلوس  لوس  يف  كاليفورنيا 

باريس ، فرنسا ، عن عمر يناهز 27 عام 1971.
ستون  أوليفر  إخراج  من  أمريكي  انتاج  الفيلم 
فرقة  ومغني  وقائد  شعبي  شاعر  حياة  عن  ويحكي 
األبواب, جيم موريسون. لعب دور موريسون فال كيلمر 

الذي غنى أيًضا كل األغاني.
 تم انتقاد الفيلم من قبل العديد من األشخاص الذين 
 the ظهروا فيه بما يف ذلك. راي منزاريك أحد مؤسيس

.doors

أنه  عىل  يقدمه  حيث   ، موريسون  عىل  الفيلم  يركز 
نجم موسيقى" الروك أندرول "يف الستينيات ، ومتعاطي املخدرات....

الفيلم عبارة عن مجموعة من الحلقات من سرية جيم موريسون. من بينها: ذكريات طفولة 
"الهنود  اإلنجليزي   الخط  إىل  إشارة  )يف  الطريق  جانب  عىل  يموت  عجوز  هندي  رؤية  عن  جيم 
متناثرين عىل الطريق الرسيع يف الفجر ، األشباح تحشد عقل قرش البيض الهش للطفل الصغري" 
مع  األول  التعارف  ؛  كاليفورنيا  إىل  موريسون  وصول  ؛   )"the doors "peAce froG أغنية  من 
؛ إنشاء األبواب مع مانزاريك وروبي  ؛ لقاءاته األوىل مع راي منزاريك  صديقته باميال كورسون 

كريجر وجون دينسمور ؛ عروض جماعية لقاء زوجته املستقبلية ، باتريشيا ...
، عمل كمغني رئييس يف صخرة فرقة  أمريكيًا  أغاني وشاعًرا  ويعد موريسون مغنيًا وكاتب 
 ، واسع  نطاق  به عىل  املعرتف  ، وصوته  الشعرية  ، وكلماته  الجامحة  نظًرا لشخصيته  األبواب. 
واألداء غري املنتظم ، والظروف الدرامية التي أحاطت بحياته وموته املبكر ، فإن نقاد املوسيقى 
واملعجبني يعتربون موريسون أحد أكثر الشخصيات شهرة وتأثرياً يف تاريخ موسيقى الروك. منذ 
، ويمثل  الثقافة الشعبية األكثر تمرًدا واألكثر عرًضا  ، استمرت شهرته كواحد من رموز  وفاته 

فجوة بني األجيال والشباب والثقافة املضادة.
كان ستون منذ فرتة طويلة من املعجبني باألبواب عندما حصل عىل فرصة صنع فيلم عنهم. 
ما ال يعرفه كثري من الناس هو أنه يف أوائل السبعينيات ، أرسل ستون لألبواب ولجيم موريسون 
فيلًما سينمائيًا كتبه ، معربًا عن أمله يف أن يكون نجم موريسون فيه. لألسف ، لم يعش موريسون 
طويالً بما فيه الكفاية ليقول نعم أو ال. تم العثور عىل النص يف منزل موريسون يف باريس عندما 
تويف وعاد بعد ذلك إىل ستون. تمت كتابة السيناريو يف وقت الحق وتحويله إىل فيلم يحمل عنوان 

...plAtoon

"الواجب المنزلي" لعباس 
كيروستامي على شاشة 

سينيماتاك تونس

روادها  عىل  التونسية  السينيماتاك  ٱقرتحت   
قام  األفالم  من  مجموعة  أكتوبر  شهر  برمجة  يف 
بإخراجها السينمائي االيراني عباس كريوستامي .

من ضمن األفالم املعروضة نجد فيلم "الواجب 
1989...فيلم وثائقي  املنزيل" الذي تم إنجازه سنة 

من تأليف وإخراج وتحرير عباس كياروستامي .
أواخر  يف  مم   16 بكامريا  الفيلم  تصوير  تم 
مدرسة  طهران  يف   1988 فيفري  واوائل  جانفي 

شهيد معصومي االبتدائية.
الفيلم عبارة عن مقابالت مع عدد من التالميذ 
الذين  ماسومي  شهيد  مدرسة  يف  لتالميذ  ووالدين 

ُطلب منهم إبداء رأيهم حول ممارسة التدريس التقليدية املتمثلة يف تخصيص الواجبات 
يف  أبنائهم  مساعدة  عىل  قدرتهم  وعدم  اآلباء  بعض  لدى  األمية  مثل  قضايا  املنزلية. 
حياتهم  يف  إحراًجا  األكثر  الجوانب  إخفاء  يف  دائًما  األطفال  ينجح  ال  املنزلية.  الواجبات 

األرسية )العقاب البدني ، الفقر ، إلخ(
1970، عمل يف  ويذكر أن عباس كريوستامي عمل يف مجال صناعة األفالم منذ عام 
40 فيلما عامليا بما فيها أفالم قصرية ووثائقية، حقق نجاحاً يف لفت االنتباه  أكثر من 
يُعرف كيارستمى  الريح.  الكرز وستحملنا  ثالثي كوكر وطعم  بأفالمه خصوصاً  والنقد 
بأنه مخرج عاملى وكاتب سيناريو ومنتج أفالم باإلضافة إىل أنه عمل كـشاعر ومصور 

ورسام ومصمم جرافيك.
يُعترب من مخرجي تيار املوجة اإليرانية الجديدة حيث انضم ملخرجني السينما اإليرانية 
بيضائي  وبهرام  ثالث  شهيد  وسهراب  فرخزاد  فروغ  أمثال   1960 أواخر  يف  بدأت  التي 
وپرويز كيمياوى. بعض من الخصائص املشرتكة الواضحة ملخرجني هذا التيار، أسلوب 

املحادثات الشعرية، ورواية القصص التمثيلية املتعلقة 
باستخدامه  عرف  والسياسة...  الفلسفة  بمواضيع 
كامريا ثابتة وبكثافة املحادثات  داخل السيارات، ورواية 
الريفية  املناطق  أفالم  يف  وثائقية  بطريقة  القصص 
خصائصه  أهم  ومن  أطفال  ألبطال  استخدامه  وأيضاً 

استخدام األدب الفاريس بكثرة يف املحادثات وأسماء ومواضيع األفالم.

"توري ولوكيتا" من شاشات 
مهرجان "كان" إلى شاشاتنا 

قصة صداقة حميمية يف ظروف شاقة يف املهجر 
األوروبي تجمع بني صبي يف الثامنة هو "توري" من 
الكامريون، وفتاة يف السادسة عرشة من عمرها هي 

"لوكيتا" القادمة من بنني.
أنتج  الذي  الجديد  الفيلم  قلب  هي  الصداقة  هذه 
 )tori And loKitA( ولوكيتا"  "توري   2022 عام 
داردين"،  ولوك  بيري  "جان  البلجيكيني  للشقيقني 
ويدفع بموضوع الالجئني األفارقة إىل أوروبا -وتحديدا 
مبالغات  دون  من  لكن  مجددا،  الصدارة  إىل  بلجيكا- 

عاطفية ميلودرامية.
الشقيقان "داردين" يعمالن معا يف إخراج جميع 
من  حقيقية  قصة  كعادتهما  ويستلهمان  أفالمهما، 

الواقع، فينسجان منها قصة إنسانية تفيض باملشاعر، من خالل أسلوبهما الواقعي املحكم 
تماما الذي يهتم بالشخصيات كما يهتم باملحيط االجتماعي.

يقول الصديق الناقد الكويتي عبدالستار ناجي تجري احداث الفيلم يف بلجيكا اليوم حيث 
اجل  التي تضطرهما ظروفهما من  لوكيتا  الصبية  االفريقي توري وشقيقته  الصبي  حكاية 
املخدرات  توزيع  تاره وايضا يف  الخدمة  العمل يف  اىل  والدتهم يف بالدهم  اىل  املال  ارسال  تامني 

لطباخ يحول مطبخ احد املطاعم التى يعمل بها اىل محطة لتوزيع املخدرات...
تعاني الصبية لوكيتا من حجز اوراقها ورفض الرشطة اعطاءها االوراق الرسمية لالقامة 
اىل جوار  ان تظل  اجل  املال واخري من  الحصول عىل  اجل  تاره من  الطباخ  لطلبات  وترضخ 
شقيقها الذى يدرس . وطلبات ذلك الطباخ تذهب بعيدا ودائما بحجة استعاده اوراقها الرسمية

وهو يكرر دائما ) اذا كنت تريدين االوراق .. افعيل .. وافعيل .. ( وهكذا ابتزاز جسدي لصبية 
فقرية معدمة قادمة من افريقيا حتى يتم ارسالها يف احدي املزارع النائية لزراعة الحشيشة 

وانواع اخري من املخدرات
اخوة وصداقة حميمية تربط توري مع لوكيتا لذا يظل يبحث عنها ويف الحني ذاته يواصل 
عملية ايصال املخدرات اىل الزبائن من اجل تحويل املال لوالدتهم يف افريقيا وتامني احتياجات 

مدراس اخوتهم...
ويرى الصديق الناقد املرصي أمري العمري  أن رؤية األخوين "داردين" يف فيلمهما الجديد 
تضل كما كانت يف غالبية أفالمهما السابقة رؤية أخالقية غاضبة، تريد أن تدين عدم املباالة 
الغربية والنظم البريوقراطية التي تقتل أي فرصة أمام حياة جديدة ملن يطلبون مجرد النجاة، 
لكنهم نجوا مما يحدث هناك يف أرض الوطن، وجاءوا إىل أوروبا لكي يسقطوا يف براثن عصابات 

الرش بعد ان أدار لهم املجتمع ظهره.
ال  مثال  فنحن  الشخصيات،  بناء  يف  التعجل  وبعض  "الحبكة"،  يف  السذاجة  بعض  هناك 
التقى "توري"  أوروبا، وال كيف  إىل  القارب  أثناء رحلة  أفريقيا، وال  املايض يف  نرى شيئا من 
رشيرة  شخصية  نراها  االثنني  يستغل  الذي  األلباني  الرجل  شخصية  أن  كما  بـ"لوكيتا"، 
بالسليقة، محرومة من الخلفية اإلنسانية، بينما هو نفسه قد يكون مهاجرا غري رشعي أيضا 

يعمل تحت األرض.
"توري"  مع  هو  البداية  من  الواضح  والتعاطف  وطيبون،  أرشار  عاملني؛  بني  نحن  هنا 
و"لوكيتا"، لذلك يقطع الفيلم مسارا يفرض عىل املتفرج التعاطف والقبول بما يراه دون أن 

يطرح تساؤالت مناقضة.
يحمل  ال  الذي  السلس  البسيط  السهل  األسلوب  هو  كالعادة  "داردين"  األخوين  أسلوب 
واللقطات  محايدة،  فالكامريا  السينمائية،  اللغة  مفردات  استخدام  ناحية  من  كبريا  طموحا 
متوسطة وعامة، مع قلة اللقطات القريبة رغم أنه كان يمكن أن تقربنا أكثر من االنفعاالت، 
غياب  مع  العقالني،  للتأمل  للمراقبة،  املجال  تتيح  مسافة  والصورة  املتفرج  بني  واملسافة 
املوسيقى الخارجية لتأكيد الواقعية، واالكتفاء فقط باألغاني التي يغنيها "توري" و"لوكيتا"، 
وذلك يف الفقرة الوحيدة التي نستمع فيها إىل املوسيقى، لكن الفيلم يعاني رغم ذلك من بعض 

الرتابة يف الرسد مع تكرار املعنى.
ما يبقي عىل الفيلم ويجعلك تبقى يف مقعدك حتى النهاية هو ذلك األداء البديع من املمثلني، 
وخصوصا الطفل "بابلو شيلز" الذي يقوم بدور "توري"، والشابة املراهقة "جويل مبوندو" يف 
دور "لوكيتا"، واالثنان من املمثلني غري املحرتفني، ويُحسب للمخرجني الشقيقني "جان بيري 
ولوك داردين" أنهما نجحا يف تدريبهما عىل األداء بهذا النحو املتقن، وكأنهما يعايشان حالتهما 

الحقيقية يف الواقع.
أن  بعد  الفيلم  نهاية  يف  املشاهدون  يصل  أن  الصادقة  رغبتنا  "داردين":  األخوان  يقول 
الظلم  إزاء  بالغضب  الشعور  إىل  املتينة،  وبصداقتهما  الالجئني،  الشابني  مع  بقوة  يتعاطفوا 

القائم يف مجتمعنا.
عرض هذا الفيلم يف مسابقة مهرجان كان السينمائي يف ماي عام 2022، ومنحته لجنة 

التحكيم جائزة خاصة هي "جائزة الدورة الـ75".
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في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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بعضها  مع  املرئيّة  النصوص  تعانق  التناصيّة   تمثّل   
البعض وللتناّص أثواب متعّددة »كالتّداني« الذي تكون فيه 
النصوص متقاربة يف النتائج الوظيفيّة للعمل التشكييل ويف 

خصائصه البنيويّة. 
وكذلك نذكر »التفاعل« بما هو تشاوج وانصهار لروح 
العمل الفنّي وذوبانه يف النّص املتناّص عليه دون أن يفقد 

النّص »الفاعل« مميّزاته لصالح النّص »املفعول به«.  
وثوب آخر من أثواب التناّص »املجاورة« وهي أن يتقّدم 
النّص التشكييل بمحاذاة أو بالتوازي جنبا لجنب مع النّص 
أن  عىل  عليه  املتناّص  التشكييل  والنص  الفاعل  التشكييل 

يحافظ كّل نّص عىل هويّته. 
يف  يشري  تقريبا  وهو  التّقايص  فهو  الرابع  الثوب  أّما 
أن  دون  النّصان  يتباعد  حيث  للتّداني  املعاكس  االتّجاه 
يفرتقا فتتخّلق طريق واصلة أكثر مّما هي مفرتق طرقات. 
تعترب لوحات ماجدة العيادي مثاال هاّما ملعنى التناّص 

التشكييل حيث انبنت لوحاتها.
أساسا عىل وحدة تراكميّة صلبة إن أردنا تفكيكها وسرب 

أغوارها كان لزاما علينا أن نتقىّص بنيتها األركيولوجيّة. 
تشّدك هذه الّلوحات بتصميمها ال أقول الهنديس وإنّما 
أّن الفنانة  شاءت أن تبني الفضاء  البنائي بما معناه  هو 
الكتل  هذه  ترتاكب  حيث  طني،  من  كتلة  البناء  كما  تماما 
من  زخم   إىل  يعمد  الذي  املشاهد  انتظار  أفق  فتكرس 
إىل  فريتقي  مساحات  من  أكوام  املتلقي  يحسبه  الرتاكبات 
بصريته بناء محكم الرتابط نسيجا ال من الخطوط وإنّما 

من »العنارص«.
هل تناّصت لوحة ماجدة مع لوحة بيكاسو عىل مستوى 

التداني ؟
ماتيس  نص  مع  للفنانة  التشكييل   النّص  يتفاعل 

هذه  بالحياة،  املفعمة  الورقية  قصاصاته  مع  وتحديدا 
القصاصات التي رّشعت للرسم باملقّص وقد نحتت صاحبة 
النص الفاعل بالشكل واللون فأخرجت اللوحة من مصاف 
األبعاد  الثنائي  حدود  وتجاوزت  البناء  مصاف  إىل  الرسم 

إىل نسيج زمكاني يختلقه املتلقي رضورة ليشعر بالشكل 
واللون وليستطيع بناء مفهوم الفضاء كما تمليه لوحتها 

»قمر«.
نسجت  خياطة  للفنانة  التشكييل  النص  يف  ارتأينا  لقد 
من خاللها أشكالها امللونة بطريقة تنم عن حذقها للنسج 

أوالحبك
تراكب  فجعلت  الّلون  العيادي  ماجدة  نحتت  لقد   
الرماديات امللونة لنفس اللون والتضاد بني القيم الضوئية 
األركيولوجي  بحثها  األشكال مرتاكبة فيظهر بشدة  يُردي 
ونبشها للطبقات اللونية الذي نستشفه عند تأّمل لوحتها« 

موج«
القول  أو مبالغة  يف  إحراج  أّي  نجد  ما يجعلنا ال  وهذا 
هذا  نحت  حيث  سيزان  بول  ونّص  نّصها  بني  باملجاورة 
 , منها  الثالثي  إىل  أبعاده  ثنائيّة  من  وأخرجه  الّلون  األخري 
البناء وأن  أراد أن يصنع  أراد أن يوجد الضباب والحجارة، 
طول  للون   - افرتاضيّا  يجعل-  أن  أراد   ’ يديه  بكلتا  يبني 
وعرض وارتفاع ’ لقد أخرج سيزان اللون إىل الفضاء وجعله 

متحّركا، حيّا، ناطقا...
عن  ماجدة  نص  تباعد  فقد  التقايص  مستوى  عىل  أما 

نص ديلوناي  يف لوحتها »التفاف«.  
وذلك دون أن يفرتقا، لقد شاءت ماجدة العيادي أن تجعل 
االلتفاف  تولد من رحم  ال  الدائرية قيرصية  الحركة  والدة 
وإنما شاءت أن تولد من رحم االنبساط فكان توزيع هذه 

املساحات يوحي للعني النارضة ببداية االلتفاف مجازا. 
موحيا  متوّقفا  فأرادته  ماجدة  عند  الزمن  تحّدد  لقد 
البالغة،  وشّدة  قّوة  اإليحاء  ويف  واالنسياب  باالستمرارية 
إىل  أقرب  الصورة  فتكون  مكتنزا  املعنى  يجعل  قد  فاملجاز 

ذهن املتلقي حتّى يكاد املعنى يلتحم بها وينصهر فيها.

الشارع الثقافيفنون تشكيلية

التناّص التشكييل يف لوحات املوهبة
الصاعدة ماجدة العيادي

د. فاطمة مصمودي

لوحة بعنوان »موج« لوحة بعنوان : عىل طريقة بابلو بيكاسولوحة بعنوان »قمر«
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" لغتي كهل متحرّض وجسدي طفل ثائر" )روالن بارط( 

  )jAou photo(  "تناولت دورة  2017 من "مهرجان جو فوتو
مسألة الهجرة، وتناولت دورة 2018 موضوع "الرتاث"، وهذه 
افتتح  وقد  تشّكالته،   كّل  يف  بالجسد  املهرجان  اهتم  السنة 
املهرجان يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، باملقر القديم لبورصة 
الشغل، تنظمه مؤسسة كمال لزعر واملعهد الفرنيس للتعاون 

بتونس. 

حول المفهوم "جو "،
الفن في الفضاء 

العمومي
"جو"  املفهوم  هذا  انطالقة  كانت 
بالفن  للخروج   2013 سنة    )jAou(
ما  وهذا  العمومية،  الفضاءات  نحو 
منذ  هابرماس   الفيلسوف  له  نّظر  
1962. يخرج الفن عن حدوده الضيقة 
وسط  جديدا،  نفسا  ليعانق  واملعهودة 

 6 )من  التظاهرة   هذه  تجمع  الطرقات.  وثنايا  املارة،  عبق 
فوتوغرافييني،  فنان،   165 من  أكثر   )2022 أكتوبر   20 اىل 
ولعرض  بلد،   40 لتمثيل  مدعويني  األصلية،  للصورة  وتقنيني 
متناوبة،  وأمكنة  مختلفة،  فضاءات  وسط  الفنية،  أعمالهم 
وسط  القدامة  توبوس  تالمس  جديدا،  ألقا  الصورة  تتنفس 
مباني قديمة، وتالمس توبوس الحداثة وسط فضاءات مهيئة 

للثقافة بشكل راق وسط مدينة تونس. انتظم الحدث 
هذه السنة وسط 12 شارع وشغل بالخصوص شارع 

الحبيب بورقيبة وأنهجه الفرعية.
وتضّمن برنامج التظاهرة، معارض فنية جماعية 
وفردية )"شاهد عىل التغيري"، "زماننا ولو يف األحالم"، 
جسدانية"،  "صور  األلم"،  اختبار  "يف  "تبرّص"، 
ألجل  هذا  كل  الوادي،  النظرة،  ابتهاج  الشمس،  اهانة 
مشرتكة،  يوميات  حدود،  دون  اليشء،  أو  الكل  ذاك، 
)شورشة،  حفالت  توافق.   )الال(  الجسد  فنطازمات، 
حلقات  فنية،  آداءات  دليكس(...،  االحتفال،  كتيب، 
شاهدا  كونه  جهة  من  الفني  األثر  حول  دارت  نقاش 

الوسائط  رهانات  الفوتوغرافية،  الصورة  اشكاليات  وحكما، 
من  الجسد  مع،  والالتعلم  التعلم  جمهور؟حول  ألي  وأدواتها، 
الشعري،  حول  النقد  الصوت وتمريره،  فنيا،  آداء  جهة كونه 
سؤال الهجرة، تكريم جاك برييز، عروض مرسحية )فالغرنتي 
آلسيا الجعايبي وغودو أليمن املاجري( ولقاءات بني املحرتفني.

الجسد في كل تشكالته: 
يف  الجسد يف كل تشكالته، يف كل مدلوالته ودواله،  يحرض 
ُمعرّبا، متمّردا، صامتا، عريا، شبه عار، متلحفا،  كل حاالته، 
بني  مراوحا  ومتجسدنا،  متجّسدا  ولحمه،  بشحمه  مختفيا، 
الظهور والتخفي، صارخا أحيانا، ومغنيّا أو عابثا أحيانا أخرى. 

املعارصة،  اللحظة  يف  الجسد  يعود 
ضمن أغلب التعبريات البرصية ليقمع 
التوصيات  رهني  جعلته  التي  اللغة 
والقوالب  واالجتماعية  الدينية 
ويكون  الفنون،  لتُحّرره  األخالقية، 

موضوع حلقات نقاش متواترة. 
قمته  الذي  الجسد  هذا  ربما 
يف  عاد  العقالنية،  القديمة  الفلسفات 
قوته املعارصة، متجاوزا حواجز اللغة 

االصطالحية، وعجز الكالم والحروف، لينطق يف عرائه املتخفي 
ز لقطات  ويرقص يف تخفيه العاري. يُراوغ عرب الصورة، يُحفِّ
التصوير، يُجّهز ُعدَّته ُمتوّرما، من األلم أو صادحا من الفرح. 

الجسد في الفوتوغرافيا المعاصرة
حرض الجسد من جهة كونه ذاتا- موضوعا يف الفوتوغرافيا 
CORPS )DÉS(-" الجماعي  املعرض  ضمن  املعارصة، 

أكتوبر  من  العارش  مساء  تدشينه  تم  الذي    "Accords

الشهر نفسه، برواق  الثالث والعرشين من  اىل غاية  ويتواصل 
ماريان  من  كّل  فيه  ويُشارك  باملرىس   )tGM("ت-ج-م"
كاتزاراس )MAriAnne cAtzArAs(، هالة عّمار، مريم بودربالة، 
فرحات  بن  قيس   ،)Michel GiliBerti( جيليبارتي  ميشال 
وفراس بن عيل، تحت ارشاف كوميسار املعرض ريم بن بوبكر. 

تقول ريم بن بوبكر أّن هذا املعرض يعّد اكتشافا جديدا لرؤى 
وتأطريات  جديدة،  منظوريات  فتظهر  الجسد،  إزاء  مختلفة 
مميزة، يكون فيها الجسد املاّدة واملوضوع والثقل. إنه يتجىل 
ادراك.  ونقاط  تشكيالت،  ليخلق  متحركة،  مشاهد  خالل  من 
له  وثقال  أليه،  منظورا  وموضوعا  تُجّرُب،  ذاتا  الجسد  يحرض 
مقاسه وهيئته داخل الفضاء، فلم يعد مجرد فكرة استيتيقية، 
الفوتوغرايف،  الفنان  لفكر  وحاملة  ملهمة،  تعبريية  صار  بل 
وباثة ألحاسيسه ازاء الجسد يف شتى انفعاالته. هاهو الجسد 
حارضا، مدافعا ومعربا عن نفسه من تلقاء نفسه، ليساهم يف 

املطالبة السياسية واالجتماعية. 
تعترب ريم بن بوبكر، الجسد ِسجالّ، يدون ويسجل األشياء 

ابعاده،  إنّه يمثل االنساني يف كل  التي تفوقنا، ألنها أكرب منا. 
قابل  إنه  وامليز.  األلم  تجربة  يف  األبعاد  هذه  اختزال  يمكن  وال 
طاقة  من  فيه  ما  بكل  قوي  والتمطط،  والتشكل،  للقولبة، 
رمزية، يتناسب مع هوياتنا، يتحول، ينتقل راقصا أو غاضبا، 

مفككا أو مجّمعا، يحيل عىل واقعنا وعىل ثقافتنا. 

هالة بن عّمار والجسد المقّنع
فوتوغرافية  أعمال  سلسلة  عّمار  هالة  التشكيلية  عرضت 
الوجوه  مكشوفة  غري  ألجساد 
تحت مسّمى   2018 لسنة  تعود 
يُحيل   ،)BodytAlKs(
من  جديد  جيل  عىل  أصحابها 
يدافعون  التونسيني،  الناشطني 
كانت  لذلك  حرياتهم،  عن 
مالمح،  دون  نكرة،  صورهم 
عاتقها  عىل  األجساد  وأخذت 
قضاياهم.  عن  التعبري  مهمة 
والرؤوس  الوجوه  تغطية  تمت 
ألوانها  يف  التونسية،  بالفوالرة 
عىل  تحيل  الفنانة  كأن  امللونة،  وأزهارها  بورودها  املختلفة، 
املكان الذي  تتحّرك فيه هاته الشخصيات الفوتوغرافية للتعبري 
عن قضاياهم. ليس الغرض من الصور، عرض الوجوه، بشأن 
تتكلم،  األجساد  جعل  هو  الغرض  بل  هوياتها،  عىل  التعرف 
رجاال ونساء، للتعبري عن الحق يف االختالف، ويف الحرية. ليست 
هذه األجساد إال أجسادا سياسية، واجتماعية تحمل يف 

لونها تاريخ التمييز والقمع والغضب والتمرد. 
ينجح  الوجوه،  عليه  تكون  الذي  التخفي  رغم 
قوله،  ينبغي  ما  قول  يف  وضعياته،  مختلف  يف  الجسد 
بلغة شفافة ومرنة، ولكنها، قاسية أيضا، ألنها تورط 
املشاهد معها يف لعبة الحوار الغامضة والصامتة. تضع 
املقاومة، مقاومة  لعبة  القضايا علينا، جعلنا معها يف 

الظلم والتمييز والعنف. 

مريم بودربالة والجسد الملتوي
تكوينها  ،-بحكم  أعمالها  بودربالة  مريم  تستلهم 
الرؤية  حول  أبحاثها  من  وفرنسا-  تونس  بني  املزدوج 
املعرض  هذا  يف  تشارك   العربي.  العالم  يف  للمرأة  الرشقية 
مسّمى  تحت  "األوتوبرتريهات"،  من  بسلسلة  الجماعي 
عىل  بودربالة  مريم  فيها  تركز   )terAtoGeneses i-iV(
كونه  االنساني من جهة  الوجه  فيها  يتجىل  التي  النقطة  تلك 
"لحما وحربا". كما لو أنها تطمح  إىل توحيد النظرتني، الرشقية 
والغربية،  ضمن نظرتها  وإدراكها للتمثالت الجسدية. فتدعو 
بني  لقاء  القائمة ضمن  نظرتها هي،  يف  االلتقاء  إىل  النظرتني 
من  للجسد،  االستيطيقية  رؤيتها  وتستلهم  واللحم".   "الحرب 
رقة  تلتصق يف  التي   )le drApée( الجامعة"  "القماشة  خالل 
جامعة بني الضبابية والشفافية، عىل الصورة األنثوية العارية، 
الرقة  قدر  عىل  ورهافتها.  تعقيدتها  فتربز 
الصارخة ثّمة رهافة ُمعّقدة، ينبغي إدراكها. 

ماريان كاتزاراس والجسد 
المجّمد:

التمثال،   الجسد  هو  املجّمد،  الجسد  ذاك 
الحجارة  جسد  رخامي.  أو  نحايس  جسد 
التنصيبات  جسد  هو  صامتة،  تتكلم  التي 
الذي يحمل ذاكرة العالم، يتذكر اليدين اللتان 

مهرجان "جو فوتو" من 6 الى 20 أكتوبر :

"اجلسد يف كّل تشكالته"
اجلسد والصورة، من حيّرر اآلخر؟

د. فوزية ضيف هللا - جامعة تونس المنار

اعمال الفنانة الفوتوغرافية ماريان  كانارزاس

أعمال  الفنان الفوتوغرايف  قيس بن فرحات

اعمال التشكيلية  هالة عمار



www.acharaa.com العدد 331 - الثالثاء 18 أكتوبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

41 الشارع الثقافيفنون تشكيلية

اللتان  اليدين  يتذّكر  كما  خلقتاه 
هشمتاه. يسجل ذاك الجسد املجمد، 
والعواصف  الدموع  تاريخ  صمت  يف 
والرياح والحروب، كما ينقل لألجيال 
القادمة كل ما يسجله. جسد متعدد 
بكل  يكتب  صالبته،  رغم  لحمه  يف 
اللغات بال أبجدية، تُحّوله الريح من 
ويظّل  الريح  يُعاكس  آلخر،  مكان 
وتظهر  األزمنة،  ينتظر  ُمقاوما، 
التواريخ عىل سطحه، ينام دون أمل 
دون  للعالم  وعيا  يحمل  الصحوة،  يف 

وعي، يضّخ الحياة  طاقة جديدة، يلتقي بالحجر الذي يشبهه 
تطلق   افتقدها.  التي  للدماء  ُمتعّطشا  ويظّل  عنه،  ويختلف 
ماريان كاتزاراس عىل أعمالها أسماء من قبيل "املحكوم عليه، 

العمود الفقري للعالم، الغارقة، الوجه الذي يكتب، الجرح". 

ميشال جيلبارتي والجسد الممحى: 

تميز جيلربتي إىل جانب  تصوير لألماكن املهجورة، املناظر 
األشخاص.  بتصوير  التاريخية،   املعالم  نمطية،  غري  طبيعية 
جيلبارتي  ميشال  والكاتب  والفوتوغرايف  التشكييل  يُشارك 
بسلسلة من األعمال الفوتوغرافية )تكوين رقمي(،  تراوح بني 
تقنية.  تركيبة  وفق  معا  يحرضان  وقد  واألشخاص،  األماكن 
)شبح الطفولة، الوردة البنفسجية، أبواب الصدأ، أمي، املسكن 
الخطوات،   للمدينة،  األزرق  الطباشري  جربية،  ساعة  الناري، 

مارغريت،  قفل 1 و قفل 2(. 
يتفنن جيلبارتي يف الرتكيز عىل التفاصيل الدقيقة، النظرة، 
الصدأ،  املباني،  وآثار  الطريق  آثار  املالمح،  الخطوة،  التجاعيد، 
كان.  مهما  االنسان  وروح  األشياء  روح  يتتبع  القدامة، 
الوردة  اىل جزء ما صغري جدا، مثل  املشاهد  يحاول لفت نظر 
الجمجمة  وحذو  الركام  وسط  ترى  تكاد  ال  التي  البنفسجية 
يف  صادحة  يجعلها  ما،  هشاشة  عىل  يركز  ان  إّما  والخراب. 
غريبة،  فظاعة  حذو  يجعلها  ما  قوة  عىل  يركز  أو  الصورة، 

وبما  باملكان،  عالقتها  يف  ملفتة،  رقمية  تركيبة 
عالقتها  يف  أو  وحنني،  ذاكرة  من  عليه  يحيل 
بعيد  من  توحي  وضعية  ازاء  املحدق  بالخطر 
بالراحة واالطمئنان. طباق شعري، يُدرك ضمن 
الزمانني  األلوان، وكذلك ضمن  الرتكيبة وضمن 

املكونني للصورتني املركبتني. 
تاريخا،  جيلبارتي،  أعمال  يف  األجساد  تروي 
املشهد،  عىل  وضعها  يحاول  ذاكرة،  قصصا، 
قوله  يريد  ما  تحاكي  وقد  أكثر،  مرئية  لتصبح 
من  تفسريه  يريد  وما  سفره،  أثناء  شعر  من 
أحالمه خالل نومه، وقد تكون تركيبة جادت بها 

الفانطازما الحية يف دواخلنا نحن. 
تكشف قفل 1 وقفل 2، وضعية هشة للجسد، 
الهو  مايض  هو  والكبت،  القمع  هو  ماضيه 

الغائب، أمام حارض قد يتجرأ عىل التعري، لكنه لم يقدر عىل 
ذاكرة جماعية وسلطة  املوروثة من  الكبت  التخلص من عقد 

األعراف القديمة. 

قيس بن فرحات والجسد الكوريغرافي
حركات  التقاط  يف    2016 منذ  فرحات  بن  قيس  انهمك 

واملرسحي،  الكوريغرايف  الجسد 
خاطفة  حركة  يف  مضبب،  جسد 
والذهول،  الرصاخ  بني  تراوح 
لحظة  واالنشقاق،  االنعتاق  بني 
البياض  بني  قنصا،  يقتنصها 
حاملة،  نكهة  يف  عائمة  والسواد، 
معتقة  الركح،  بضباب  مغشاة 
عىل  املتصبب  العرق  برائحة 
الجسد، منهمكا يف طيات القماش 
ما،  حساسية  يالمس  الطائر، 
الركح  اعتىل  هي حساسية جسد 

ليكون  هو-هو، ال أن يتقمص دورا ُصّمم له. 
أسماء   ، لها  لوحات  سلسلة  فرحات،  بن  قيس  يعرض 
ألم،  خوف،  كآبة،   ،  " من  فيها  بما  النفس،  بواطن  تستنطق 
رصخة، مشاعر، ذهان، وكأنها زوبعة، وسط الحرية"، يتحرك 
الجسد رغم توقفه عن الحركة داخل الصورة، يوهم املشاهد أن 
الحركة لم تنتهي بعد، وأن الرصخة الصامتة هي ناطقة، وأن 
الخوف شعور مختلط بمشاعر األلم والرصاخ. لوحات متعددة 

املنيس، تكشف عن  االنساني  تعانق 
الروح ، غري أن رقة املشاعر  رهافة 
تحتاج لهذا الجسد املتحرر والراقص 

حتى تُرى وتُحس. 
يلتقط قيس بن فرحات صوره، 
بشاعرية  الحركة،  داخل  الهاربة 
قاتمة وقصدية مضببة، ترتك املالمح 
معتمة يف املطلق، تحيل عىل االنسان 
خالل  من  ويخاطب  كان،  حيثما 
روحا  الخاطف  الجسدي  التحرك 
ومتفجر  منعتق  جسد  وسط  غائرة 
ومتحرر. لقد اختار قيس بن فرحات، الجسد الفوتوغرايف، الذي 
تجتمع يف حركته، كل الفنون، ويستنطق يف رقصته كل املذاهب 

التي أنكرت قدرته عىل القول. 
تبدو كل صورة، قصيدة شعرية، انطالقا من اسمها وصوال 
من  مزيج  النفوس.  يف  تثريه  وما  عليه  تدل  وما  تركيبتها،  اىل 

الشعر ومن الرقص، تنضاف اليهما لحظة مخطوفة، تعلق عىل 
الحائط، لتستفز كل اللحظات.

الحياة  ترنح  الغامض،  الوجود  زوبعة  األجساد،  ترسم 
البياض والسواد، يستند عىل ما قاله  الفرح والحزن، بني  بني 
معطياته  نجهل  علم   " الدرامي  الفن  حول  برنار  تريستان 

االوىل" كذلك بدا له الجسد.

فراس بن علي والجسد الجامح:
البارد   الجسد  عن  عيل  بن  فراس  يُعرّب 
نرى  املرآة،  يف  منعكسا  يبدو  كما  واألجوف، 
صورته املنعكسة "her".  ذلك هو "جسدها" 
عىل  نقدر  ال  جموحه،  رغم  الحرارة،  من  فارغ  
جسدها  إن  بل  مختلفة،  رغبة  تحركه  ملسه. 
املنعكس يف املرآة، يف حقيقة األمر،  جسدها هو 
"الفارغ". قد نحتاج للعودة اىل ذلك الفراغ الذي 
ولكن  عنه،  التعبري  عىل  القدرة  ألجسادنا  تكون 
التجربة  هذه  من  عيل  بن  فراس  يستخلصه  ما 
التشكيلية هو أنه "علينا أن نرتك الكّل يمّر" فال 
يشء يخلد، ول يشء يدوم، فحاالت الجسد حسب 

تعبريه، ظرفية وزائلة مثل زوال مشاعرنا. 

اعمال التشكيلية مريم بودربالة

اعمال الفنان الفوتوغرايف  ميشال  جيلبارتي

اعمال الفنان الفوتوغرايف فراس بن عيل

صورة تتحّدث
صفاقس  مدينة  لوسط  نادرة  صورة 
قفصة  صفاقس  بناية  األمام  في  ويظهر 
مقّر الوالية سابقا على اليسار والقنصلية 
اليمين  وعلى  حاليا  فرنسا  دار  الفرنسية 
أبو  ومدرسة  سابقا  صفاقس  اذاعة  دار 
المكان  يتحّول  أن  قبل  الشابي  القاسم 
الى نزل صفاقس سنتر وفي عمق الصورة 

ميناء صفاقس التجاري.
محمد الحمامي 
صفاقس الزمن الجميل...

مدينة صفاقس



www.acharaa.com العدد 331 - الثالثاء 18 أكتوبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

42
سوسة : برنامج  الدورة الثامنة لمهرجان

"أكتوبر الموسيقي"

تستور تحتضن األيّـــام األولــــى للتّراث 
الثّقافي غير الماّدي

باجة تحتفي بسينما الهواة

تنطلق الدورة الثامنة ملهرجان "أكتوبر املوسيقي" بسوسة يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري بعرض 
األوركسرت السنفوني ملدينة سوسة بقيادة الفنان النارص العفريت وبمشاركة الفنان حّسان الدوس.
ويتضمن برنامج هذه الدورة الذي يمتد إىل يوم 30 أكتوبر الجاري عرضا لفرقة الوطن العربي 
عمر  الشوايش وشكري  عدنان  الفنانني  وبمشارة  العيادي  الرحمان  عبد  الفنان  بقيادة  للموسيقى 

الحنايش وأحمد الرباعي، يف سهرة السبت 22 أكتوبر.
ويتابع جمهوراملهرجان يوم االثنني 24 أكتوبر الجاري عرض "أهازيج يف راحة األرواح" للمازري 
 25 الثالثاء  يوم  الفطنايس  الشابة ميسون  للفنانة  يليه عرض "رسبح"  حاج عيل وعماد مسعود، 
فعرض  أكتوبر،   26 األربعاء  يوم   GustAVo oVAlles للفنان  فنزويال  من  إيقاعات  عرض  ثم  أكتوبر، 

"ميس الريم" للفنانة منال املحفوظي يوم الخميس 27 أكتوبر.
ويكون املوعد يوم السبت 29 أكتوبر مع عرض الكوميديا املوسيقية Alice للفنان أسامة املهيدي، 
وهو من إنتاج مرسح األوبرا بتونس، عىل أن يكون االختتام يوم األحد 30 أكتوبر بعرض جوق مدينة 

سوسة للمالوف واملوسيقى األندلسية املغاربية بقيادة الفنان فتحي بوسنينة.

الشارع الثقافي جهات

دراسيًّا  يوًما  وبمقّره  بقفصة  اإلنسانيات  يف  التطبيقيّة  للّدراسات  العايل  املعهد  ينّظم 
بعنوان”قراءات يف أعمال محمد عيىس املؤدب الروائيّة” وذلك يوم 10 نوفمرب القادم ومن خالل 
شهادة شخصية للمحتفى بابداعاته الروائية وقراءات يف رواياته يؤّمنها كل من االساتذة محمد 
نزيهة  بالزين،  الخياري، شفيع  دليلة شقرون، عمر حفيّظ، حياة  بنخود،  الدين  نور  القايض، 

الخليفي، فيصل الشّطي وليىل بوعكاز
وستشمل هذه الشهادات والقراءات األكاديمية روائيات االستاذ محمد عيىس املؤّدب وهي 
“عرس النّار “وهي مجموعة قصصيّة صادرة عن الدار العربيّة للكتاب سنة 1995 وقد تحصلت 
القصصية  واملجموعة  القصرية  القّصة  يف  الّشباب  ألدب  الوطنيّة  الجائزة  عىل  صدورها  سنة 
املعتقل “الصادرة  1999 ورواية”Bيف  للنرّش سنة  دار األطلسيّة  الصادرة عن  أكون”  إمرأة  “أيّة 
هي االخرى عن دار األطلسيّة للنرّش سنة 2013 وروايته “جهاد ناعم”ا  لصادرة عن دار زينب 
للنرّش والتّوزيع سنة 2017 واملتحصلة سنة صدورها عىل جائزة الكومار الّذهبي للّرواية العربيّة 
 2019 سنة  والتّوزيع  للنرّش  ومسعى  مسكيلياني  دار  عن  الصادرة  الّذهب”  وروايتهn”حّمام 
واملتحصلة عىل جائزة القائمة الّطويلة لجائزة البوكر العامليّة للّرواية العربيّة يف دورة 2020 وعىل 
جائزة معرض تونس الّدويل للكتاب يف الّرواية يف نوفمرب 2021 وروايته “حذاء إسباني” الصادرة 
الجائزة  2020 واملتحصلة عىل  للنرّش والتّوزيع سنة  دار مسكيلياني ومسعى  هي االخرى عن 
اإلنسان”  حقوق  “حديقة  القصصية  واملجموعة   2022 أفريل  يف  الّرواية  يف  التونسية  الوطنيّة 

الصادرة عن الّدار التونسيّة للكتاب سنة 2021.
منصف الكريمي

ڤفصة : ندوة حول األعمال الروائية 
لمحمد عيسى المؤدب

لالحتفاء  االستعداد  إطار  يف 
العتماد  العرشين  بالذكرى 
للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 
اليونسكو  والثقافة  والعلم 
اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري 
املادي يف 17 أكتوبر 2003 ، تنّظم 
والتنمية  الرتاث  إحياء  وكالة 
املعهد  مع  بالتعاون  الثقافية 
الوطني  الوطني للرتاث والديوان 
وجمعية  التقليدية  للصناعات 
املحافظة  وجمعية  تستور  تراث 
بتستور  األندلسية  الساعة  عىل 
بتستور  الرمان  ومهرجان 
للثقافة  األندلسيات  وجمعية 
وجمعية  بتستور  االجتماعية 

صيانة مدينة نابل وجمعية نكهة بالدي ومخرب اآلثار والعمارة املغاربية، األيام التّــراثية األوىل للرتاث 
بمدينة تستور: مقهى  الثقايف  الرتاث  تقديم  بمركز   2022 أكتوبر   26 إىل   17 املادي من  الثقايف غري 

األندلس.
  ويتضّمن برنامج األيام الرتاثية يف دورتها األوىل معرضا للعنارص املسّجلة عىل الئحة الرتاث العاملي 
وعرضا لألفالم الوثائقية بخصوص الرتاث الثقايف غري املادي وعددا من الندوات العلمية والورشات 

الحية وفنون األداء واأللعاب التقليدية ومعرضا للحرف التقليدية واملوروث الغذائي.
حيا  تراثا  باعتباره  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  بأهمية  الوعي  رفع  إىل  التظاهرة  هذه  وتهدف    
املحافظة  مع  املستدامة  التنمية  دعم  يف  مساهمته  وضمان  وتثمينه  به  التعريف  ومزيد  وحّساسا 
عىل خصوصياته وحمايته من االندثار عرب تيسري نقله إىل األجيال القادمة بما فيه من قيم وتقاليد 

ومعارف ومهارات.
  يُشار إىل أّن الرّتاث الثّقايف غري املادي أو "الرّتاث الحي" يُعّد من املواضيع ذات األولوية يف عمل 
وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية، التي تسعى إىل تثمني الرتاث الثقايف بمختلف أصنافه والتعريف 

به وجعل األيام الرتاثية األوىل للرتاث الثقايف غري املادي بتستور تظاهرًة سنويًّة.

سوق الكالم بالمقهى الثقافي دار الحبيب بالمنستير

مع  بالرشاكة  الكالم  سوق  مجموعة  تنظم 
جمعية علوم وتقنيات الفنون باملنستري يوم السبت 
2022 الدورة الثانية من تظاهرة »سوق  22 أكتوبر 
بداية  باملنستري  الحبيب  دار  الثقايف  باملقهى  الكالم« 
أن  املنظمة  الجهة  وأكدت  الرابعة.  الساعة  من 
 "slAM وفن  والقصة  الشعر  يف  مفتوحة  املشاركة 

والخاطرة املرسحية.
لعرض  شهري  موعد  هو  الكالم«  و»سوق 
الشباب ليكون بمثابة فضاء رمزي لالبداع  ابداعات 
االدبي بصفة عامة وفرصة الكتشاف ودعم املواهب 
هذا  ويف  الكالم.  فنون  وكل   slAMو الشعر  يف  الشابة 
املوعد سيشارك ضيوف من األسماء الالمعة لعرض 
للقادمني  الطريق  وإلنارة  امليدان  يف  تجاربتهم 
اول  عكاظ  سوق  من  مستمدة  الفكرة  مهل.  عىل 
عرض  ايضا  يتم  كان  أين  الجاهلية  يف  للشعر  سوق 
واملالبس  والخمر  والعسل  والسمن  كالتمر  البضائع 
واإلبل وكان الشعراء يأتون بقصائدهم لتعرض عىل 
الشعراء. وبرزت يف سوق عكاظ  محكمني من كبار 
عكاظ،  اشجار  يف  تعلق  كانت  التي  السبع  املعلقات 

وتسمى باملشجرات ثم علقت عىل سرت الكعبة فسميت باملعلقات.

الثقايف  املركب  ينظم  
الجامعي  واملركز  باجة 
والريايض  الثقايف  للتنشيط 
البديل  وجمعية  بباجة 
ووحدة  الشبابي"غرانما" 
تنشيط األحياء بباجة الدورة 
الهواة  األوىل ملهرجان سينما 
الرتبوي  بالوسط  بباجة 
 24 من  ذلك  و  والجامعي  
اىل  27 نوفمرب 2022 بفضاء 

املركب الثقايف بباجة...
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فضاء فندق الحدادين الثقافي بصفاقس
يحتضن معرض "صدى" للدكتورة سلوى العايدي

انطلق بمدينة صفاقس يوم 14 من أكتوبر معرض "صدى" للفنانة التشكيلية الدكتورة سلوى 
العايدي، والذي يتواصل حتى الخامس من شهر نوفمرب املقبل. املعرض يضم أكثر من ثالثني لوحة، 
الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  من  بدعم  الحدادين  فندق  الثقايف  الفضاء  يف  زّواره  ويستقبل 

بصفاقس. 
وأكدت العايدي، ان لوحات املعرض تعالج موضوع "الّصدى" باعتباره "العتبة التي تفصل بني 
عواملنا وحيوات كائنات رسيالية واشباح يف الظّل تسقط عنّا كّل رجاحة ممكنة، يف عالم أصبح فيه 

االنسان قرينا غريبا لذاته، أصبح هو نفسه يخيف نفسه، فأصبح العالم أشبه برصاع األشباح". 
وأضافت أن لوحات املعرض تأتي كتنصيبات ترتاءى يف الظّل والعتمة مثل حال خبيئة يف الرساديب، 

وأجساد مظّللة ومخاتلة، ووعي تصبغه ثقافتنا وموروثنا. 
وصوت  الشبحي  الصوت  ذلك  هو  املعرض،  لوحات  فلكه  يف  تدور  الذي  "الّصدى"  أن  إىل  ولفتت 
كل كلمة مخفيّة، وهنا وبحسب قولها "يكمن دورنا يف أن نعيد الحياة والحريّة إىل األشباح املقيّدة 

بداخلنا".

التكويني  برنامجه  اطار  يف 
الفنون  مركز  ينظم  السنوي 
تربصا  ببنزرت  والركحية  الدرامية 
يف فن املمثل يديره املرسحي الفاضل 
دون  ايام  عرشة  طيلة  الجعايبي 
انقطاع من 31 أكتوبر اىل 09 نوفمرب 
 piccolo teAtro di بفضاء  وذلك 

... Bizerte

وأعلن املركز أن باب املشاركة يف 
بالنسبة لبقية  الرتبص مفتوح  هذا 

الواليات. 
ولفت اىل أن من رشوط املشاركة 
ان يكون للمرتشح تجارب مرسحية 
مكثفة سواء يف االحرتاف أو الهواية 
وأيضا ان يكون متفرغا طيلة فرتة 

الرتبص...

الفنان الفاضل الجعايبي في بنزرت

"تطلعات " معرض الفنانة ايمان بن ابراهيم 
بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات

الثقايف  باملركز  افتتح 
أمس  أول  بالحمامات  الدويل 
معرض  أكتوبر   16 األحد 
بن  إيمان  التشكيلية  الفنانة 
مفتوح  واملعرض  ابراهيم. 
سيباستيان  بدار  يوميا 
مساء  الرابعة  من  إنطالقا 
 29 يوم  حتى  ويتواصل 

أكتوبر الجاري.
تحت  ينتظم  املعرض 
أو   ”AspirAtions“ عنوان 
الشابة  للفنانة  “تطلعات” 
التي سبق لها أن قدمت عديد 
املعارض األخرى وكان آخرها 
تحت عنوان “إنعتاق” قدمته 
بوالية  نيابوليس  فضاء  يف 

نابل.

حّق الرّد
الصداقة  جدارية  والدة  "قصة  لمقال  تبعا 
النسخة   : ميدون  بجربة  وتسامح  الكونية، سالم 
أمام   : صامدات  رائدات،  نساء  ثالث  األصلية: 
تالعب التسييس الجمعياتي" الصادر بالعدد 329 

بتاريخ 24 أكتوبر 2022 ورد علينا الرّد التالي :

املوضوع : يف إطار حق الرد عىل ما جاء بصحيفتكم يف 
الصفحة 47 من العدد 329 بتاريخ 04 أكتوبر 2022 بقلم 

الصحفي عبد الحق فرجاني .
الثالث  للصديقات  كانت  الفكرة  أن  املذكور  باملقال  ورد 
وهن السيدات: لطيفة بيدة ، زكية املرابط وعضوة الجمعية 
يف ذلك الوقت فوزية ضيف الله وهذا يشء ال ننكره كجمعية 

لكن التنفيذ شأن أخر .
للفنون  ميدون  جربة  مهرجان  بجمعية  تعريفا  أوال 
سنة  يف  تجديدها  تم  املتوسطية  للجزر  الشعبية  والتقاليد 
2022 وتجمع ثلة من إطارات سامية وناشطني يف املجتمع 
املدني دون أية خلفية سياسية هدفها اعادة احياء األنشطة 
واجهتها  التي  العراقيل  ورغم   ، ميدون  بجهة  الثقافية 
الجمعية ماديا ) حساب الجمعية املايل تقريبا صفر ( اال ان 
الجمعية أرصت عىل انجاز تظاهرات متعددة يف فرتة وجيزة 

وشهدت كل تظاهرة نجاحا منقطع النظري وكان املساهم 
التي  الثقة  منسوب  هو  التظاهرات  هذه  يف  ماديا  األول 
لم  التمويل  ان  أي   ، املحيل  املجتمع  يف  األعضاء  بها  يحظى 
يكن ليكون لوال ثقة الواهبني يف امكانيات وأخالق األعضاء .
الحق فرجاني تمنينا أن يستقي  الصحفي األستاذ عبد 
 ، الصحافة( من مصادرها  مبادئ  أوكد  ) وهذه  معلوماته 
حيث أن األستاذ لم يكلف نفسه حتى عناء االتصال بأعضاء 
الجمعية  عىل  فتهجم  الباطل  من  الحق  لتبني  الجمعية 
واعضائها ومجهودها بجرة قلم غري بريئة وستتبينون عدم 

براءتها الحقا يف هذا الرد .
الله قلت كانت عضوا يف جمعيتنا  السيدة فوزية ضيف 
الفصل  وخاصة  للجمعية  الداخيل  بالنظام  إلخاللها  ولكن 
العارش منه ولعدم امكانية مزاولة ماهو موكول لها بحكم 
فسخ  األعضاء  وباجماع  تم  العاصمة  بتونس  اقامتها 
قبل  أي   2022 13 سبتمرب  بتاريخ  الجمعية  عضويتها من 
أيام  طيلة  التواجد  حقها  من  ليس  وعليه  التظاهرة  موعد 
عىل  اإلحرتاز  مع   ) فنية  ناقدة  بصفتها  اال  الفنانني  تواجد 
هذه الصفة حيث لم تستظهر بما يثبت هذه الصفة قانونا (
السيدة فوزية ضيف الله تعلم علم اليقني حجم التكاليف 
املادية للتظاهرة وتعلم أن الرصيد املايل للجمعية غري قادر 
أبناء جزيرة جربة  التكاليف بدون مانحني من  عىل تغطية 

ورغم ذلك طالبت ، قبل اقالتها ، برضورة أن تدفع الجمعية 
مصاريف تنقلها واقامتها هي وأبناءها طيلة ايام التظاهرة  
اعضاء  تقزيم  اىل  مرت  األمر  باستحالة  ابالغها  تم  وحني 

الجمعية بقولها " انا دكتورة ايل يقلك..."
نفسها  تكلف  لم  رفتها  قبل  الله  ضيف  فوزية  السيدة 
للتظاهرة  اإلستعدادات  تفاصيل  عن  السؤال  عناء  حتى 
واكتفت بنسب التنسيق الفني للمرشوع لنفسها دون وجه 

حق .
نأتي األن اىل عدم براءة قلم الصحفي عبد الحق فرجاني 

والذي جانب الحق يف ما كتب .
تسميات من قبيل سيدة ميدون وابنة ميدون التي تحيل 
السيدتني اسما هو من قبيل اإلثم  عىل املجهول وكأن ذكر 
أو ونقول أو من قبيل التورية الغري بريئة والظاهر أنها من 
قبيل التغطية عىل من دفع أو توسط لكتابة املقال املذكور 

تهجما عىل الجمعية وأعضاءها .
الود  املذكور مع كامل  املقال  أقول هذا ردنا عىل  ختاما 
واملحايدة  الجادة  الصحافة  من  نعتربها  التي  لصحيقتكم 
ونعلمكم أن املقال املذكور قد تمت معاينته وتمت مراسلة 
السلطات الجهوية بمدنني والسلطات املحلية بميدون ونحن 
ومن  فرجاني  الحق  عبد  الصحفي  ملقاضاة  حاليا  نستعد 

وراءه انتصارا اجهدنا التطوعي يف املنطقة وانتصارا للحق.
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زمن َعِجْب

وال عجب

منتصب  يف مقعده ومجلسه الخرب

صنم يحرك شفاهه 

ال يعرف غري إلقاء الخطب 

تعب تعب

كلمات مخصية ينكح بعضها بعضا 

بال سبب 

لغة خشبية وحشو أجوف بال طرب 

من هب ودب 

يأتي مفرسا لهذا النشاز الّلِزْب

فهل صار أمرنا هزء؟

؟ ام ان ضبنا اعجميٌّ

ال نفقه ما يقول من عليائه 

وهو يؤذن فينا رواحا 

ببغلة لسانه املخيص 

املتعثّر واملتلعثم التّعب

آنا ضبّكم األعىل 

فأتّبعوني زاحفا 

إىل القاحلة وشبه القاحلة

أريض املوعودة 

رمادية مثيل 

شوكية 

إنعزالية 

عدائية 

غذاؤكم فيها نباتّي إن وجد.

 جراد ونمل وخنافس

حرشات تأكل حرشات 

عث وقراد وديدان عىل موائدكم 

ثعابني وذئاب وطيور كارسة وأورال ترتصدكم

جحوركم لن تعصمكم 

من أريض الخربة  وزمني الَغِضْب

زمن الضب 

عالء الدين سعيدي

أنا عابر سبيل

رحالة...

زادي حزمة أوراق

وحقيبة أقالم..

كلما نفذت كلماتي..

أسند ظهري لكتاب...

تقتات روحي من أصوات اليمام..

ينتيش عقيل ..

يسكر فكري 

من دغدغة الرياح ألوراق الصفصاف..

أنا لص 

أرسق كل ليلة نجمة 

لتيضء دهاليز قلبي املثخن بالجراح..

أنا جاسوس

أسرتق السمع عىل الفراشات والريقات ..

وأنقل أخبار الريح وحركات السفن 

ووشوشات العصافري

أنا الفقري الذي سجن يف معبد الذل ألجل خبز 

حاف..

قررت ركوب أمواج الخوف 

وصهوة الزهد..

سأمتطي الغيمة وأتسلق السحاب

وأرحل حيث القداسة والطهر والعفاف.

سأزرع بكفي زيتونا وتني..

وأنحت إسمي فوق الجبال

أنا املقيد بأغالل الندم والحرية والرتدد 

قررت االنعتاق والتحرر من قيود االنكسار...

معانقة النفس ومصالحة الذات..

روحي ترنو....تتوق إىل عالم التجيل والكمال..

توقان إلى عالم التجلي

وليد عبد الحميد العياري

أنا ما أّجْرُت يَْوًما َقَلِمي
أنا ما أْشَهْرُت ِلْلبَيِْع ِلَساِني

ال وال َوّظْفُت َقطُّ أَلِمي .
َقَلِمي َظلَّ َعِصيَّا ،
ُه  إْن أَرْدتُْم َكرْسَ
يَْخلُفُه أْلُف َقَلْم .

و ِلَساِني َلْم يََزْل ِمثَْل شِظيّْه،
إْن أَرْدتُْم َقْطَعُه

نَبَتَْت أْلِسنٌَة يف أْلِف َفْم .

ا. .أَلِمي َصاَر َصِديِقً
َلْن أَُقاِيض  

ِبِه َمااًل أْو َمنَاِصْب
َطاَلَما مازاَل يف األْرِض أَلْم .
ُربَّما َكّلَفِني َرْفيِض َحياِتي 

َغرْيَ أنّي 
َلْن اُِحَس ِعنَْد َصْلِبي ِبالنَّدْم.

َسأَظلُّ ِمثَْل نُوتَْه
يف انِْتظاِر 

َراِفٍض ِمْن بَْعِدي َقْد يُنِْهي النَّغْم .
--------

)1( عبارة كانت السلطات األمريكية تكتبها 
عىل املواد املخصصة للمساعدات الخارجية  

املوجهة خصوصا إىل البلدان الفقرية.

لْيس للبْيع
وال ِلْلُمباَدَلة )1(

عمار العربي الزمزمي

أوقفتَني كي تبدأ التحقيقا
وأرستني حتَّى أعيش طليقا

أوقعتني يف رشِّ ما صنعت يدي
هل ينبغي أن أبدأ التصفيقا
تبدو سعيًدا واملالمح كذبٌة
ذابْت بحزنك كي يظلَّ أنيقا

تخفي اتهاماٍت وتسأل غريها
والضحكُة الثكىل تجرُّ شهيقا

إرحم جوارحَي التي أرهقتها

فشباك غيظَك أُشِبعْت تمزيقا

أْحَزنَت قلبَي يف سؤاٍل مفرٍح

أ تحبني؟ .. 

ما أصعب التصديقا

ما أعمق الشكَّ الذي أشعلته

بحرائقي مّلّا أَضفَت حريقا

وخطفت أحالم اللقاء بدمعٍة

أطفت عىل كنِف الشفاه بريقا

ماذا أجيب وأي روٍح أرتدي

وفُم اإلجابِة ال يزاُل غريقا

يا حبذا لو أسرتدُّ شجاعتي

وأجيب ملء الحزن ال تعليقا

شك

عدنان النجار

عْسعَس الّليُْل والّريُح هبّْت ُفجائيًّة 
فاْختَفى الِجنراُل اْختَفى 

وُه  ِقيَل قْد أرَسُ
وقيل َكذلَك قْد أْرسلُوُه 
إىل جنّة الله يِف نْزهٍة 

بيْنما نْحُن لْم يبْق منُْه 
َلنا غرْيُ بّزتِه العْسكريِّة 

كنّا عثرنَا عليَْها هنالك يِف الْقبِو
مْن َساحِة الّشهداِء 

اْرتميْنا َعىل العْشب نْحُشو 
غياهب أطراِفها وزنازيَن أْحشاِئها كلِّها
بالنّشارِة والقّش والّريِش حتّى اْستوْت

مْحَض فّزاعٍة كالّصليِب اّلذي 
َما َكاَن إالّ العالمَة مْن ُصنْعنَا 

ثّم طفنَا ِبها فْوَق أْكتاِفنا، 
يِف الّشوارع فاْستقبَلتنا الُحشوُد 

ُمصّفرًة وُمصّفقًة 
َوهْي تْرقُص، 

فاْستْوقفتْنا فتَاٌة بحْجم الفَراشِة 
فْلتْمنُحونِي َولْو نْصَفها 

ألطّرَزها مْعطًفا وَجوارَب  
إّن َصقيَع الّشتاِء يَدّق بأنْياِبه أْضلِعي 

نّط َشيٌْخ بهيْئِة تيٍْس يَصيُح بنَا   
اللُه أْكربُ فلنطِلها بالّسواِد مقّدسة

ثّم نْرفُعها راية إلَمارتنا 
دولُة الرّب قادمٌة الَ َمحالَة 

َعّم الّسكوُن.... 

فمّزقُه طالٌب بيْطرّي 
يُغْمغم: فْلتْسَمحوا يل بأْن أتأّكَد 
َهْل  َكاَن مْن جنِْسنَا البرَشّي؟ 

َوهْل كاَن َحّقا لُه خْصيٌَة خْصيتان فأكثر؟
هْل َراحٌة راحتاِن َلُه أْم ألُوٌف كما األْخطبوط؟ 

وهْل شفٌة َشفتاِن َلُه أْم َجميُع ِشفاُه 
الخليقِة؟ 

هْل قدٌم، قدماِن َلُه أْم ُهو السْلطُعوُن؟  
لكْي نتأّكَد الَ بّد يِل 

أْن أجْرجَرُه بالّسالسِل خْلِفي إىَل املرْشَحْة 
قالت اْمرأٌة: حافظاُت التبّوِل باهظة 

ويِل تْوأماِن اْمنُحوني 
ولْو قطعًة ِمْن قماشتها 

ريْثما يْكربان 

فوْلوَل َقايِض الُقضاِة: 
ليْصلَح أْمُر البالِد نفّصلها لْلعدالِة قبّعًة  

فصاَح َعميُد امُلحامنَي: 
وهْو يقاطعُه نْحُن أْوىل ِبها اآلن

لو أننا لو نفصلها 
كفنًا لْلحقيقة تلك التي انْتَحَرْت 

وْهَي مْغتَصبَْة
يف الَكواليِس لْلمْحكَمْة 

قْهقهْت طالباُت اتّحاِد رؤى الطلبَْة    
فلنطّرز تفاصيلها بأناٍة لَعاداِتنا كّل شْهٍر 

وألْدمِعنا واملَخاط، 
نطّرزها الفتاٍت نَخّط عليْها 

نحّب البالَد وإْن أنَْكرتْنا 
نحّب البالَد وإْن أْجرَبتْنا 

عىَل رجمها بَحناِجرنَا والحىَص 
قاَل تاجُر أْقمشٍة:

لْو نُطرُِّز للّسائح األْجنبّي 
َحريَر قماشتها جبًّة، 

َستفيُض خزينتنا عْملة َصْعبة ذهبًا، 
كالنّبّي الغريِب تَقّدم منّا امُلدّرُس قال: 

ليْصلَح أْمُر البالد بال جْعَجعاٍت والَ فْرقَعاٍت 
نفّصلَُها لْلربَاءِة مْحفظًة لألناشيِد 
ميَدعًة  ألربّي األزاهريَ أْعىل الِجبال

.........
َعالَ اللْغط حّد اْشتباك األيَادي

عالَ اللْغط هنْدَسًة لْلخراِب    
اتْفْقنَا عىَل حْرِقها للتّخّلِص مْن َهَرج الَ 

يّوحُدنَا 
فَحثثنَا الُخطى والُحُشوُد َمشْت َخلفنَا 

يف الطريِق ُموْلولًة بالُهتافاِت  
مْن َحقنا امَلاُء والخبُْز والشْغُل 

أّما ُهو الِجنراُل لعْودِته بيْنَنا أْلُف الَ 
نَصبْنا الّشبيَه يَُهوذا اّلذي كاَن 

مثَل الَعالَمِة مْن ُصنْعنَا 
نََصبْناُه نْرقُص مْن حْولِه 

بيْنَما النّاُر تأكُل أْحشاَء بّزتِه العْسكريِّة
جرذاُن مْسخ تواثبت اآلن منُْه 
ُمسّلَحًة بالّسواطرِي مْسعورًة  
تَواثبِت اآلن يِف َساَحِة القَصبْة 

تُطارُدنا...
.......

لنْشَهَد يِف الغِد 
رأَس الّربيع 
عىل ُسوِر 

مْدخل قْرطاج  
تلهو  الّرياح به غارقا يف الّدماء

من كتاب )الجنرال 
الذي أسقطت عرشه عربة(

الّربيُع اّلذي 
قطُعوا َرأَسه

صابر العبسي
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ودعنا منذ اسبوع الصديق ورفيق الدرب السينمائي محمد الرياحي الرجل الذي كان 
قدوتنا داخل حركة نوادي السينما وتلقينا منه دروسا يف النضال من أجل سينما وطنية 

جيدة وجادة...
املكتب  رئيس  نائب  وكان  عياد  نجيب  الراحل  رفيقنا  جيل  من  الرياحي  محمد 
الجامعي بعد مؤتمر سوسة التاريخي الذي انعقد يف سنة 1975 وكان نقطة التحول يف 
سياسة حركة نوادي السينما حيث تمت القطيعة مع النظرة السائدة للسينما وإقرار 
توجه وطني ديمقراطي يهدف إىل تعويد املنخرط عىل سينما تقطع مع الفكر اإلمربيايل 

السائد يف السينما العاملية .
الرياحي:"  محمد  تأبني  يف  املحرزي  عفيف  السينما  نوادي  حركة  يف  رفيقنا  يقول 
استوقفتني مسرية هذا الرجل الشهم الذي حرضت اعداد كبرية من الناس لتوديعه إىل 
دار البقاء اليوم االحد 9 أكتوبر، والذي وافاه االجل املحتوم وهو يؤدي زيارة إىل الزاوية 
التيجانية االم بتماسني يف أقىص الجنوب للقطر الجزائري الشقيق. هذه الحشود تمثل 
والشيخ   ، واإلداري  والريايض،  التقدمي،  املثقف  فهناك  املجتمع.  من  مختلفة  طوائف 
الوقور واملريد من الطريقة التيجانية، ومن الناس العاديني. سؤايل امللح كيف استطاع 
كالتقدمية  متنافرة،  وحتى  متباعدة  تبدو  قد  مختلفة  انشطة  بني  يجمع  ان  املرحوم 
مشرتكا  رابطا  بالرضورة  هناك  ان  نفيس  مع  وقلت  مثال.  الديني  والنشاط  السياسية 
جعل هذا الشخص يقدم عىل تحمل املسؤوليات من غري اهتمام بالجانب النفعي إذ اغلب 
األنشطة  من قبيل النضالية وااللتزام املعنوي...نعم هو  من طينة النبالء وهم خري ما 
يف املجتمعات البرشية والذين عىل أيديهم تفتح أبواب الخري والرقي وتقدم املجتمعات، 

هي الطليعة املنرية".
كان محمد الرياحي أحد ركائز حركة نوادي السينما بدأ نشاطه بنادي سينما املرىس 
ود.عبد  املطوي  ومختار  نوار  منصف  منهم  أذكر  جيله  من  الرفاق  من  العديد  صحبة 
الكريم  العالڨي وعفيف املحرزي وغريهم...كان نادي سينما املرىس ضمن كوكبة من 
النوادي الطالئعية التي صححت مسرية حركة نوادي السينما أذكر منها نوادي تونس 
عىل  أخذت  التي  النوادي  ...هذه  وقفصة  وڨابس  وصفاقس  وسوسة  األنف  وحمام 
الحراك  مع  العالقة  وربط  السائدة  التوجهات  عن  املنظمة  استقاللية  تحصني  عاتقها 

الثقايف والسيايس الذي بدأ ينمو يف الساحة الطالبية والنقابية.
الراحل  من  كل  اىل جانب  املواقف  يف  التجذير  هذا  زعماء  الرياحي من  وكان محمد 
مديوني  ود.محمد  ڨابوس  الكريم  الشعبوني وعبد  عليلش وكمال  عياد وحسن  نجيب 
الذي ترأس مؤتمر سوسة سنة 1975 الذي أفىض إىل صدور أرضية العمل الثقايف لحركة 

نوادي السينما التي تنص باألساس عىل:
•املساهمة يف تحريك وعي الجماهري املنخرطة بمشاكلها اليومية.

•تمكني املنخرطني وتعويدهم عىل طريقة يف التحليل والنقد تكون موضوعية وعلمية 
وخالقة.

•املساهمة يف بناء ثقافة وطنية وذلك بعرض افالم وطنية وافالم عاملية تقدمية. 
1976 ملا تحولت اىل العاصمة وتوليت مسؤولية داخل  عرفت محمد الرياحي سنة 
املادة  توفري  اجل  من  جهدا  يدخر  ال  وخدوما  معنا  لطيفا  كان   . تونس  سينما  نادي 
النقدية  الورقات  اعداد  يف  مساعدتنا  عىل  ويحرص  برمجتها  نطلب  التي  السينمائية 
وكان   . السينما  لنوادي  التونسية  الجامعة  مكتبة  يف  املتوفرة  باملراجع  ويمدنا  لالفالم 
لتوضيح  ويتدخل  االفالم  لبعض  النقاش  حصص  يحرض  عياد  نجيب  الراحل  صحبة 

بعض املفاهيم او للرد عىل بعض التدخالت املتطرفة...
شاركت معه يف العديد من الرتبصات التكوينية لعل اهمها الرتبص الذي انعقد بمدينة 

ماطر وكان محوره تفسري اهداف االرضية الثقافية للحركة ...
وأذكر طرفة حصلت يل معه خارج عالم السينما وكانت بملعب الشتيوي باملرىس أين 
الذي كان محمد  النادي الصفاقيس وفريق مستقبل املرىس  اقيمت مقابلة بني فريقي 
الرياحي احد اعضاء هيئته املديرة ...كانت هذه املقابلة مصريية بالنسبة لنا واإلنتصار 
فيها يمنحنا فرصة البقاء يف القسم االول ...كانت نتيجة الشوط االول بال اهداف واثناء 
فرتة االسرتاحة التقيت به يف مرشبة امللعب وكان محاطا بعدد من اعضاء ومحبي نادي 
مستقبل املرىس...فتوجهت إليه مبتسما وقلت له:" موش عيب عليكم شادين يف املاتش 
ويمكن تطيحونا للقسم الثاني" فصاح يف وجهي :" كان جاي تحب ترشي املاتش راك 
غالط يف العنوان احنا ال نساوم يف نتائج املاتشوات " تفهمت موقفه النه كان محرجا 
يف ظل وجود بعض أحباء مستقبل املرىس فضحكت وقلت له:" يا محمد انت تعرف انا 
:"لكن يمكن  " فقال  نبيع ونرشي  املاتش وتقيل جاي  تيكة  طالب ويدوب عندي حق 
هيئة النادي كلفتك بهذه املهمة ملعرفتهم بصداقتنا يف حركة نوادي السينما" فضحكت 
وقلت له:"خيالك مىش لبعيد لكن انا عىل يقني باننا يف الشوط الثاني باش نقلبو الطاولة 

وننترص" وفعال انترص النادي الصفاقيس وابتعد عن شبح النزول للقسم الثاني.   
الرياحي والذي  املرحوم محمد  هكذا عاش وتربى وعمل وانتقل صديقي وعشريي 
للجامعة  الفيدرايل  واملكتب  السبعينات،  يف  الطالبية  النقابية  بالهياكل  كعضو  عرفته 
والرابطة  باملرىس  الريايض  للمستقبل  املديرة  والهيئة  السينما سابقا  لنوادي  التونسية 
الوطنية لكرة القدم ورئيس بلدية املرىس إىل جانب العمل االجتماعي التطوعي والنشاط 
الله اخي محمد رحمة واسعة وجزاك خري  املهني يف بنك اإلسكان و فروعه.... رحمك 

الجزاء ملا قّدمت من صالح ونافع األعمال واملبادرات.

وداعا محمد الرياحي أستاذنا 
ورفيق دربنا السينمائي

طرائف الّزعيم )ج 326(

بورڤيبة وعبد الناصر وعيد الجالء
لها  عالقة  ال  الصورة  هذه 
قيل  مثلما   1955 باندونغ  بمؤتمر 
إىل  تعود  وإنما  رسمي  إجتماع  ذات 
آخر  بجالء  لالحتفال  األوىل  الذكرى 
 15 يوم  بنزرت،  عن  أجنبي  جندي 
االحتفال  يكن  ولم   1964 أكتوبر 
بهذا الحدث محليّا، حيث تمت دعوة 
الرئيس  رأسهم  وعىل  عرب  رؤساء 
آنذاك  النارص  عبد  جمال  املرصي 
زيارة  أّول  بقدومه  سّجّل  والذي 
العديد  ذكرته  ما  حسب  لتونس  له 
بمقاطع  توثيقه  وتم  الصحف  من 

فيديو.
كان قدوم جمال عبد النارص إىل بنزرت الحدث األبرز خالل االحتفالية بعيد الجالء ملا يف ذلك من رمزية. 

فمنذ أكتوبر 1958، كانت العالقات الدبلوماسية مقطوعة بني البلدين بقرار من بورڨيبة رّدا عىل موقف 
مرص املساند لغريمه صالح بن يوسف الذي كان آنذاك الجئا يف القاهرة بعد أن عارض بشّدة اتفاقية االستقالل 
الذي اعتربه منقوصا وأطلق حركة معارضة مسّلحة ضّد النظام التونيس. ورغم مطالبة بورڨيبة عبد النارص 
بالتخيّل عن مؤازرة بن يوسف، فإّن هذا األخري أرّص عىل مواصلة حمايته ودعمه. وذهب بورڨيبة إىل حّد اتهام 
الزعيم املرصي بالتخطيط الغتياله يف 1958 عرب جهاز املخابرات املرصية. كما لم يستسغ الرئيس التونيس 
الحمالت التي كانت تشنّها ضده إذاعة "صوت العرب" من القاهرة والجرائد املرصية والعربية بأمر من عبد 
فكرة  ضّد  كان  أنّه  خاصة  العربي،  الوطن  إىل  انتمائه  يف  وتشّكك  للغرب  بالعميل  تنعته  كانت  والتي  النارص 

الوحدة العربية، وكان يجاهر بذلك، مفّضال دعم مفهوم "األمة التونسية' و"الوحدة املغاربية".
تأتي إذن زيارة الرئيس املرصي عىل خلفية سنوات من الجفاء والقطيعة، لتكون مبادرة حسن نية من 

الطرفني التونيس واملرصي لتجاوز الخالفات القديمة.
ولم يّدخر بورڨيبة أّي جهد ليربز حفاوته بضيفه املبّجل، منذ استقباله يف مطار العوينة، وسط هتافات 
الجماهري الغفرية التي جاءت لتحيته، حتى مغادرته الرتاب التونيس بعد أن شارك يف مختلف فعاليات االحتفال 
بعيد الجالء. وكان بورڨيبة يحرص كل الوقت عىل أن يكون عبد النارص عىل يمينه وال ينفّك يربت عىل كتفه 

ويبادله االبتسامات، ويقّدمه للجماهري، يف إشارة إىل أّن عهد الجفاء قد وىّل.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

هل تعود فاتن 
تعاريت للتنشيط 

التلفزي ؟
سنة   17 حوايل  غياب  بعد 
اعلنت  التلفزي  التنشيط  عن 
التلفزية  واملنشطة  االعالمية 
فاتن تعاريت عن قرب عودتها 

من  تلفزية  حصة  لتنشيط  الكامريا  أمام  للوقوف 
هذه  عنوان  عن  تعاريت  فاتن  تعلن  لم  إعدادها... 
تجربة  عن  جدا  مختلفة  انها  تقول  لكنها  الحصة 
صحبة  تنشطها  كانت  التي  األخرية"  "التذكرة 
السنوات  بداية  يف  اليحياوي  إنصاف  صديقتها 
زوجها  ينتجها  كان  التي  الحصة  ...هذه  األلفني 

املنشط محمد الحنايش.   
عرفت  األخرية"  "التذكرة  منوعة  أن  ويذكر 
نسبة  تتصدر  جعلها  مما  كبريا  جماهرييا  نجاحا 
الحصص  إحدى  حققت   sMs طريق  عن  التفاعل 
مشاركة فاقت 160 الف مشارك يف 20 دقيقة زمن 

البث املخصص للحصة.
وكانت إدارة التلفزة يف تلك الفرتة قد أقرت بثها 
االحد"  "استوديو  برنامج  ضمن   مستقلة  كفقرة 

الستقطاب اكرب عدد من الجمهور للمنوعة.

عائشة بن أحمد 
تتحدث عن جديد 
اعمالها التلفزية 

والسينمائية 
التونسية  الفنانة  كشفت 
جديد  عن  احمد،  بن  عائشة 

اعمالها الفنية خالل الفرتة القليلة املقبلة،بعد نجاح 
الفنان  بطولة  إبليس"،  "وعد  مسلسل  يف  دورها 

عمرو يوسف، الذي عرض عرب منصة "شاهد".

انها  لـها  ترصيح  يف  أحمد  بن  عائشة  وقالت 
الفرتة  خالل  "النزوة"  مسلسل  عرض  تنتظر 
تدعى  شخصية  فيه  تلعب  انها  إىل  مشريًة  املقبلة، 
رومانسية  قصة  حول  العمل  أحداث  وتدور  هالة 
اجتماعية، متمنيًة أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

حاليا  تقرأ  أنها  أحمد  بن  عائشة  وأوضحت 
عليه  تتعاقد  لم  ولكن  تونيس  جديد  فيلم  سيناريو 

بشكل رسمي.

مرام بن عزيزة بطلة العمل 
الجديد لسامي الفهري 

اعمال  تحاط  ان  عىل  تعودنا 
بقدر  الفهري  سامي  املخرج 
يترّسب  وال  الغموض  من  كبري 
وال  السيناريو  عن  خرب  اي  عنها 
بطولته  يف  املشاركني  اسماء  عن 
التصوير  بداية  موعد  عن  وال 
هذا  لدى  محبذة  طريقة  وهي 

"شّوقو  شعار  رافعا  لعمله  للدعاية  واملخرج  املنتج 
وذّوقو"... 

بأن  تفيد  يمنع من ترسب معلومة  لم  لكن هذا 
"مرام بن عزيزة" ستكون إحدى بطالت هذا العمل 
الجديد وبذلك تعود ألجواء رمضان بعد غياب سنتني 
علما وأن هذا العمل سيعرض عىل قناة الحوار خالل 

شهر رمضان القادم. 
  ويذكر ان مرام بن عزيزة هي ممثلة وعارضة 
أطلت   1986 ديسمرب   25 مواليد  من  تونسية  ازياء 
وهي طفلة عىل عالم الجمال والفن...قدمت ماركات 
يف  لتختار  األزياء  دور  كربى  مع  وتعامالت  عاملية 
كامريا  أمام  املشوار  استكمال  األخرية  السنوات 
"مكتوب"  مسلسل  يف  والسينما.شاركت  التلفزيون 
الشك"  "ليلة  التلفزيونية منها  األعمال  ثم يف بعض 

للمخرج مجدي السمريي...

فّن وفّنانونفّن وفّنانون
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عاممو يتفّوق عىل مرياح

املباراة األخرية لالتحاد املنستريي يف مواجهة األهيل القاهري خّلفت الكثري من الجدل 
من  تعترب  التي  األسماء  لبعض  وخاصة  للفريق  العام  املردود  بخصوص  الفعل  وردود 
لم يكن يف أفضل حاالته يف  الذي  الحارس بشري بن سعيد  الفريق عىل غرار  نقاط قّوة 

الفرتة األخرية وتلقت شباكه بني الذهاب واالياب 4 أهداف يتحمل قسطا وافرا منها.
دويل  حارس  انه  خاصة  فرتة  منذ  متواصل  جدل  محّل  كان  سعيد  بن  بشري  مردود 
وأن كل األعني ترتصده وتراقبه وتدخله يف مقارنات متواصلة مع بعض األسماء األخرى 
التي تجتهد للحصول عىل مقعده يف املونديال. االنتقادات اليوم لم تعد قادمة من خارج 
الفريق ولكن من الداخل إذ بدأت بعض األصوات تنادي بإراحته ومنح الفرصة للحارس 
يف  جيّدة  انطباعات  ترك  الذي  يدعس  الصادق  الفريق  عىل  الجديد  والوافد  االحتياطي 
التحضريات ويف املباريات الودية. والصادق يدعس يعترب من بني أفضل االسماء الواعدة 
يف حراسة املرمى التونيس بالنظر إلمكاناته البدنية وبنيته الجسمانية التي تجعله يتفوق 
عىل بقية الحّراس ولكن هذه النصيحة لم تجد آذانا صاغية لدى رئيس النادي أحمد البيّل 
الذي قال رّدا عىل دعوته إلراحة بشري بن سعيد أنه ليس مجنونا ليجلس حارس دوليا 
عىل البنك ويمنح الفرصة لحارس آخر مهما كانت قيمته. البيّل يرى وهو محق جدا 
جنون  هو  املونديال  يف  مقعد  من  وحارسه  االتحاد  حرمان  أّن  يبدو  ما  عىل 
بن  هي  مضمونة  ورقة  يف  بالتفريط  يجازف  ال  العاقل  ألن  بعينه 
سعيد ولعب ورقة أخرى مجهولة العواقب هي الصادق يدعس. 
الكواليس  معركة  ان  جيدا  يدرك  االتحاد  رئيس 
الثالث  الحارس  بخصوص  فرتة  منذ  املندلعة 
وربما الرابع يف املنتخب عىل أشّدها وإن أيّة 
حلم  تضيّع  قد  القبيل  هذا  من  مجازفة 
للفريق  الحارس االسايس  املونديال عىل 
مضاعفة  الخسارة  ستكون  وبالتايل 

ماديا ومعنويا.

األبطال  رابطة  كأس  مجموعات  دور  يف  مقعده  حجز  يف  التونيس  الريايض  الرتجي  نجح 
االفريقية بعد ترّشح صعب وبشّق األنفس عىل فريق بالتو يونايتد النيجريي بهدف لصفر كان 
كافيا لتأمني العبور. الرتجي حاول تعديل أوتاره يف مباراة العودة بعد هزيمة الذهاب واإلطار 
الفني للرتجي قام بخمسة تغيريات بالتمام والكمال مقارنة بتشكيلة الذهاب يبقى أهما بال 
أدنى شّك ما يتعّلق بحراسة املرمى بعد عودة صدقي الدبيش اىل األخشاب عىل حساب معز بن 

رشيفية.
يف  عنه  الكالم  كثر  الذي  مرياح  ياسني  العائد  املدافع  تواجد  هو  الرتجي  تشكيلة  يف  الالفت 
الفرتة األخرية بعد ترصيح رئيس الجامعة وديع الجريء يف قناة فرانس 24 حول تجهيز مرياح 
للعودة اىل قائمة املنتخب وهو الترصيح الذي خلق كثريا من الجدل أّوال ألنه صادر عن رئيس 
الجامعة الذي من املفروض اال يتدّخل يف االختيارات الفنية للناخب الوطني وثانيا ألن مرياح كان 
مصابا والحديث عن إلحاقه بقائمة املنتخب دون معاينة مردوده وإمكاناته يبعث عىل الريبة 
ويثري جملة من التساؤالت بخصوص الطريقة التي يتم بها استدعاء الالعبني. املهم أن مرياح 
عاد اآلن اىل املالعب وحجز مكانه يف تشكيلة الرتجي خاصة انه قّدم مردودا محرتما يف مباراة 
السبت املايض ولكن ما ال يعرفه كثريون هو أّن مرياح لم يكن الخيار األّول ملدّرب الرتجي نبيل 

معلول الذي كان يفّضل عليه مدافعا آخر.
بالنسبة ملعلول فإن أفضل العب يف الرتجي حاليا ويف كل املواقع هو هاني عمامو الذي برز 

عيب  ولكن  الجميع  استحسان  ونال  التدريبات  خالل  يكون  ما  مو كأفضل  عما
تحّمل  عىل  يقوى  وال  النفسية  الناحية  من  هشا  مازال  أنه  الوحيد 

الضغط اىل حد اآلن وهو ما يجعله يرتكب عديد الهفوات. معلول أرّس 
يس لبعض مقّربيه بأن عمامو كان سيكون الالعب  سا ال ا

بقيّة  حساب  عىل  الفريق  يف  االّول 
أسماؤهم  كانت  مهما  املدافعني 

الرسميات  يف  مردوده  وبأن 
الذهنية  صالبته  وتواضع 

ستجعالنه  والنفسية  
يف  يشء  كل  يخرس 

مكانه  ليس  الرتجي 
التشكيلة  يف 
فقط  االساسية 
مكانه  ربما  بل 
املجموعة  مع 

ككل.

البيّل حيمي حارسه

ورئيس  دقيش  كمال  الرياضة  وزير  بني  املعركة 
تعد  لم  الجريء  وديع  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة 
مسؤولية  الوزير  يحّمل  فالجريء  أحد.  عىل  تخفى 
يرى  ودقيش  األخرية  الفرتة  يف  الحاصل  التصعيد 
املناخ  تلويث  يف  سيزيد  أكثر  مّدة  الجريء  تواجد  ان 
يف  تغرّي  ال  قد  الرجلني  مواقف  ولكن  العام.  الريايض 
طبيعتها  اىل  تعود  بدأت  فاألوضاع  شيئا.  األمر  واقع 
للحياة  عادت  والتهديدات  التحذيرات  رغم  والبطولة 
بالنقاط  انتصارا جديدا  املعطى  اعتبار هذا  وقد يمكن 
يمكن  ال  ذلك  مع  الوزير.  السيّد  حساب  عىل  للجريء 
تجاهل ما تقول بعض األصوات الخافتة والتي تؤّكد أن 
نهاية  بعد  ما  اىل  مؤّجال  سيكون  الحقيقي  الحساب  يوم 
والتي  بقطر  العالم  كأس  نهائيات  يف  التونسية  املغامرة 
يربطها البعض بنهاية عهدة الجريء. قد يكون ذلك مجّرد 

قائمة  فرضيات  ذلك  مع  تبقى  ولكنها  عابرة  تخمينات  أو  وتهيّؤات  مزاعم 
الذات ألّن امليدان ال يمكنه ان يسع مستقبال الجريء ودقيش معا.

"جنوده"  وعىل  منظومته  عىل  محافظا  الجريء  كان  وإذا  األُثناء  يف 
املنترشين يف الخفاء. فإنه عىل العكس تماما ال يشعر الوزير بنفس الثقة 
واألمان يف محيطه وحتى لدى املقربني منه. كمال دقيش يشعر ببعض 

التحركات الجانبية غري الربيئة يف محيط الوزارة بل إنه بات محرتزا عىل 
تواجد بعض األسماء والوجوه داخل ديوانه. دقيش يخطط اآلن عىل 
ما يبدو إلدخال بعض التغيريات عىل مستوى أسماء بعض معاونيه 
ومستشاريه بعد أن تفّطن اىل أن هناك من يعمل عىل عرقلته وهدم 
مرشوعه الريايض خدمة ألجندة رئيس الجامعة. والشعور بالخيانة 
الفرتة األخرية جعله يغرّي من تكتيكه ومن  الوزير يف  الذي يسكن 
حزامه االعالمي بدليل اختيار الظهور مع االعالمي معز بن غربية 
بن غربية يشرتك معه يف نفس  بأّن  منه  ايمانا  الجريء  ملهاجمة 

األهداف الباحثة عن إسقاط منظومة الجريء.

خيانة من الداخل
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املرصية  العاصمة  اىل  الغد  نهار  منتصف  األنظار  تتجه 
القاهرة التي تحتضن عملية سحب قرعة دور مجموعات 
الدور  قرعة  اىل  باإلضافة  االفريقية  األبطال  رابطة  كأس 

الثاني مكّرر لكأس الكنفيدرالية.
الرتجي  إفريقيا  أبطال  ويمثل تونس يف مسابقة دوري 
الريايض التونيس بعد انسحاب االتحاد املنستريي أمام األهيل 
املرصي يف حني سيمثّل تونس يف كأس الكنفدرالية النادي 
الصفاقيس والنادي االفريقي اضافة اىل االتحاد املنستريي 
القرعة يف مواجهة فريق تونيس مما  أالّ تضعه  الذي نأمل 

يعني خسارتنا مقعدا اضافيا يف دور املجموعات.
آخر  يف  األفريقية  باألندية  الخاص  التصنيف  وحسب 
مجموعات  لدور  املرتشحة  الفرق  تقسيم  سيتم  مواسم   5
كأس رابطة أبطال افريقيا إىل 4 مجموعات عىل النحو التايل 
النهائي  ربع  للدور  والوصيف  املتصدر  خاللها  من  يصعد 

وسيكون الرتجي كالعادة عىل رأس مجموعته.
 – املغربي  الوداد   – املرصي  األهيل  األول:  التصنيف   -

الرتجي التونيس – الرجاء املغربي.
- التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك 

املرصي – بيرتو دي لواندا األنغويل – حوريا الغيني.
بلوزداد  شباب   – التنزاني  سيمبا  الثالث:  التصنيف   -

الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري – الهالل السوداني.
- التصنيف الرابع: القطن الكامريوني – املريخ السوداني 

– فايربس األوغندي – فيتا كلوب أو رايل كاديوجو.
املرتشحة  الفرق  فإن  الكنيفدرالية  لكأس  بالنسبة  أما 
من الدور التمهيدي الثاني األّول ستكون يف مواجهة الفرق 

التي غادرت مسابقة رابطة األبطال.

الفرق المترشحة من الدور التمهيدي 
الثاني لكأس الكاف : 

النادي الصفاقيس 
النادي اإلفريقي

برياميدز املرصي 
فيوترش املرصي 

نادي األخرض الليبي 
اتحاد العاصمة الجزائري

نادي النرص الليبي 
نهضة بركان املغربي 

الجيش امللكي 
مارومو الجنوب إفريقي 

نادي روايال الجنوب إفريقي
سبورتينغ غاغنوا االيفواري 

لوبوبو الكونغويل 
ديابل نوار الكونغويل 

موتيما بيمبي الكونغويل 
قلوب الصنوبر الغاني 

الفرق القادمة من الدور التمهيدي الثاني 
لدوري أبطال إفريقيا :

االتحاد املنستريي  
أهيل طرابلس الليبي 

تي بي مازيمبي الكونغويل 
كايب تاون الجنوب إفريقي 

ال باس أف يس السيشال 
دجوليبا املايل 

فالمبو البورندي 
بالتو يونايتد النيجريي 

انجيليك النيجر 
كارا الطوغويل 

بريمريو دي أغوستو 
أساك ميموزا اإليفوري 

روايال ليوبارد اسواتيني 
يونغ أفريكانز التنزاني 
ريفري يونايتد النيجريي 

املنهزم بني فيتا كلوب األنغويل أو كاديوغو البوركيني

ترّقب وانتظار

الدين  التونيس فخر  للمهاجم  تألقا الفتا  املايض  األسبوع  نهاية  شهدت 
بن يوسف الذي دخل تاريخ نادي برياميدز املرصي بتسجيله ثالثية كاملة 
يف 25 دقيقة فقط خالل الفوز العريض الذي حقق فريقه عىل حساب هالل 
الساحل السوداني بسباعية كاملة لحساب جولة اإلياب للدور 32 ببطولة 

كأس الكنفيدرالية األفريقية.
ويعترب "هاتريك" فخر الدين بن يوسف أول "هاتريك" يف تاريخ مشاركات 
فريقه برياميدز عىل املستوى القاري والتي تشهد الظهور الرابع عىل التوايل 

للنادي يف بطولة كأس الكنفيدرالية االفريقية.
وكان "الروج" قد ساهم كذلك يف فوز فريقه خالل مباراة الذهاب بتسجيله 
ومنذ  السودان.  يف  املرصي  الفريق  بها  انترص  التي  الثنائية  بني  من  هدفا 
للسباق  األخرية  الجوالت  يف  املنقيض وخاصة  املوسم  املرصي  الدوي  نهاية 
بشكل  للتوّهج  الريايض  والرتجي  الصفاقيس  للنادي  السابق  املهاجم  عاد 
الفت حيث بات العبا أساسيا ونقطة القّوة األوىل يف الخط األمامي لفريقه. 
هذا التألق لفت أنظار الناخب الوطني جالل القادري الذي يعترب "الروج" 
ورقة مهمة تدخل دائما يف حسابات اإلطار الفنّي للمنتخب خاصة أن الروج 
يعرف جيدا أجواء املنتخب وأن التحاقه باملجموعة يف أّي ظرف يبقى دائما 
أمرا مطروحا وبقّوة خاصة يف ظل تواضع الرصيد البرشي املتوّفر يف الخط 
األمامي ونظرا أيضا للخصال الفنية والتكتيكية التي يتمتع بها بن يوسف. 
تواصل تأّلق مهاجم برياميدز يف الفرتة القادمة التي ستشهد عودة الدوري 
املرصي للنشاط سيؤرش بكل تأكيد لعودته لتعزيز صفوف املنتخب خاصة 
العودة  من  يمنعه  يشء  وال  املنتخب  كوادر  من  مقّرب  صديق  "الروج"  أن 

خالفا لبعض األسماء التي ال تجد أّي ترحيب كلما وقع االستنجاد بها.

الروج "يشتعل" من جديد




