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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ
بقلم : نهلة عنان

االفتتاحية

الفوضى 
الاّلخاّلقة...

ا

منتخب كرة القدم...
قيمة تعويضية عن فشل 

السلط الحاكمة

األعراف غاضبون !
• »الشارع المغاربي« تنشر مداخلة سمير ماجول المثيرة للجدل

في غرائب التعيينات الرسمية
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االفتتاحيةاالفتتاحية

طبعا لم تكن الفوىض خّلقة أبدا وال يأمل عاقل يف أن تنتج 
الخلقة" كانت  األيام... ولكّن جملة "الفوىض  خريا يف يوم من 
دأبهم  العالم، فكان  اللعبة يف  من اخرتاع من يمسكون بخيوط 
أن ينشؤوا النظم املحكمة واملضبوطة عىل أراضيهم بينما يبثّون 
الفوىض يف أرايض غريهم من أجل خلق مزيد من املنافع لهم... 
بها  تحّل  التي  األرض  عىل  خراب  األصل  يف  الفوىض  أّن  بحيث 

ولكنها تصري خلقة تدّر املنافع عىل من أطلقها من بعيد...

هذه الفوىض وقد حّلت بأرضنا منذ عقد تقريبا هي بالتأكيد 
بعد  ثمارها  جني  فرتة  أوج  يف  اليوم  نحن  ولألسف  خلقة  غري 
"الربيع"  بلدان  يف  كما  ببلدنا  الفساد  أصناف  كّل  أنتجت  أن 
نيابة  التونسيني من توّل زرع بذورها  العربي... و"نشكر" من 
النصيب األوفر يف تنميتها حتّى بلغت  عن مطلقيها، فكان لهم 
"الصابة" مستويات قياسية!!!  وبتعبري غري مجازي خلفا ملا 
أسلفت من "شكرهم" أتوّجه إل رّب الناس بالقول: حسبنا الله 

ونعم الوكيل...

صحيح أّن تونس قد تبدو أكثر تماسكا من البلدان التي أتى 
عليها "الربيع العربي" عىل غرار ليبيا أو سوريا. وال نقارن بمرص 
التي تعّد أكثر من مائة مليون نسمة وهي جارة إرسائيل... بل 
حاجة للزيادة. فإذا وجدنا بأّن بلدنا اآلن أفضل حاال من جارتنا 
ليبيا ومن املكلومة سوريا، فذلك بسبب األسس التي بنيت عليها 
دولة االستقلل والتي ما زالت قائمة نوعا ما... ولكنّنا ال نعرف 
الحديد السليم يف األسس لم يصبه "الصدأ"  كم بقي من نسبة 
للستمرار يف القوامة مع هذا املاء الراكد الذي يواصل ترسبه إل 

األساس...!؟

والقانون.  املؤسسات  احرتام  عىل  االستقلل  دولة  بنيت 
الزعيم  جمهوريتي  لفرتة  املعارضون  "املناضلون"  وسيضحك 
بورقيبة والراحل بن عيل من هذه الصفة التي وصفت بها الدولة 
دولة  ببناء  التونسيني  يبّشون  زالوا  ما  ولعّلهم  الفرتة.  تلك  يف 
مؤسسات وقانون كاملة املواصفات تامة الشوط كما يحكمها 
الدول  تلك  من  واحدة  بملمح  نظفر  لعّلنا  الصالحني.  من  نبّي 
أولئك  ألحد  "الكامل"  بـ  الحكم  التونسيون  سّلم  لو  املوعودة 
النوابغ من "مناضلينا" العظماء، فتتحقق املعجزات... عىل غرار 
جمهورية سنغافورة مثل... وعىل كّل حال فقد رأينا املعجزات! 
ولكن يف الجهة املقابلة عندما سّلم التونسيون نصيبا هاّما من 
الحكم ملعاريض و"مناضيل" األمس ُسحبت بالبلد من شعرها 

ديمقراطية  "الديمقراطية"...  نحو  األرض  عىل  جّرا  وُجرّت 
يرفع  الذي  القسم  ذلك  املضمون.  من  الفارغ  الشكيل  بقسمها 
والنفوذ  السلطة  اقتسام  عىل  فتوافقوا  تحاوروا  وقد  الحاكمني 
واالمتيازات و"التعويضات"، ونسوا املحكومني الذين فّوضوا لهم 
بإسقاطهم  تماما  نسوهم  االقرتاع...  صندوق  طريق  عن  األمر 
يف  العيب  يكن  لم  طبعا  وحواراتهم...  توافقاتهم  مواضيع  من 
الزائفة... والعيب  الكذب والوعود  العيب يف  الديمقراطية، ولكّن 

كّل العيب يف خيانة الشعب الذي ائتمن من ال يُؤتمن جانبه...

تونس اليوم...  
من أين يمكن البدء؟ إنّه أمر محرّي. ومع ذلك سنأخذ مثالني 
املحاصيل  برتاجع  يتعّلق  األّول  العشات.  بني  من  فقط  اثنني 
البيئي  بالوضع  والثاني  الناس  قوت  قوام  هي  التي  الفلحية 

الكارثي يف والية صفاقس.

مع املثال األّول: ماذا نرى من أمر السياسة الفلحية عموما 
الدولة  سياسة  صارت  هل  خصوصا؟  املائية  املوارد  أمر  ومن 

املائية رهينة صلة االستسقاء؟

الله العظيم جعل للكون قوانني ونواميس. من درس علومها 
الدارين.  يف  سعيه  جزاء  ونال  الدنيا  يف  نجا  لتقلباتها  واحتاط 
يف  رأسه  ودّس  والنواميس  القوانني  تلك  عن  تغافل  من  ولكن 
الرتاب ثّم رفع كفيه وجأر بالدعاء يؤّم املرددين بعده للتأمني بأن 
"يا رب أنزل علينا الغيث ليستقيم حال املوسم الفلحي وننجو 
من الجوع والعطش" ... فإّن الله رّب العاملني يعّلم الناس احرتام 
قوانينه بأن يبنّي لهم أّن نتيجة تجاهل الواقع والتواكل بالقعود 

عن العمل هي الحاجة والفاقة...

البيئي  الثاني: نرى رغم اإلقرار بضحالة الوضع  املثال  ومع 
يف كّل واليات البلد أّن ما تعاني منه صفاقس املدينة منذ أكثر 
من سنة صار كارثيّا بكّل املقاييس. وحتّى يف حال ترجيح وجود 
الدولة تواصل حياكتها جهات ما تزال نافذة، فإّن  مؤامرة عىل 
ذلك ال يعفي من يمسكون بمقاليد الحكم من التصدي للمؤامرات 
من  ترصفهم  تحت  ما  وعرب  صلحيات  من  لهم  بما  وإفشالها 
إطار مسؤولياتهم يف  الدولة، وذلك طبعا يف  إمكانات ومقّدرات 
تأمني الحياة الكريمة للمواطنني. وإن لم يفعل مسؤولو الدولة 
الناس يف عاصمة الجنوب  ذلك، وهم غائبون تماما بينما حياة 

تتحّول إل جحيم، فذلك يعني أنهّم ربما ال يرون أنفسهم معنيني 
بمشاكل التونسيني يف أّي مكان...  

السؤال...
كثرة التوّجه إل صلة االستسقاء مع هذا النقص الكبري يف 
املوارد املائية، وتراكم النفايات يف كّل شارع وكّل ركن من أركان 
الحّل يطرحان  أجل  للدولة من  مدينة صفاقس يف غياب مريب 
سؤاال جديّا: هل يراد استبدال وظيفة الدولة بالدعاء عىل منابر 

املساجد ويف زوايا الصالحني...؟؟؟

صلة  عىل  وال  وجّل  عّز  لله  الدعاء  عىل  ليس  اعرتاضنا 
االستسقاء... فالدعاء ركن من أركان عبادة الله العظيم والصلة 
الحقيقية صلح وفلح وطمأنينة ورضوان من الله الكريم. إنّما 
ويحّل  الجوع  من  سينجي  ذلك  بأّن  االعتقاد  عىل  هو  اعرتاضنا 
صيانة  من  املوضوعية  األسباب  تغييب  رغم  املزمنة  املشاكل 
السدود وإنجاز بحريات جبلية وتغطية املياه باللواقط الشمسية 

ملنع تبخرها وإنتاج الطاقة وترشيد استهلك املاء الحرضي...  

فنحن  صفاقس  بمدينة  أمّلت  التي  البيئية  املعضلة  مع  أّما 
األخرية  هذه  أّن  رغم  الدولة  مليزانية  املحدودة  اإلمكانات  نعرف 
تُفلح يف إيجاد الحلول عندما تعزم... كما نرى إنجازاتها بمناسبة 
انعقاد الدورة 18 للقّمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة... لذلك فإّن 
الكوارث وعدم  البدء بما أمكن وتجاهل  اعرتاضنا هو عىل عدم 
االلتفات إليها، وكأّن من يحكم يف انتظار أن تختفي تلك الكوارث 
الدولة  يد  ذات  قلة  من  تستحي  ربّما  ألنّها  نفسها  تلقاء  من 

التونسية...!!!

ال وجود لمشاكل يستحيل حّلها...
لتلك  الحلول  إيجاد  عىل  قادرين  غري  أشخاص  يوجد  ولكن 
املشاكل، فيكون الحّل إّما يف وجوب استعانتهم بأشخاص آخرين 
من الخرباء األكفاء القادرين عىل استنباط الحلول بشكل عاجل، 
من  للخروج  نسارع   لم  فإذا  بهؤالء.  بالكامل  تعويضهم  يف  أو 
نحو  سائرون  فالجميع  فيها  للسقوط  تستحثّنا  التي  الهاوية 
الهّوة السحيقة، واملسؤولية كّل املسؤولية عىل عاتق من يمسك 

بمقاليد الحكم... إّن الله كان عىل كّل يشء حسيبا.

نهلة عنان - كاتبة وناشطة في المجتمع المدني

الفوضى الالّخالّقة...

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

لطفي واجه

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

الشارع القضائي  :

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

شيماء الشيحي - ياسين بّيوض

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:
 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

التحرير :
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عمر صحابو

ابتالء...

 10( سعيد  قيس  األستاذ  كلمة  ال  استمعت 
دقائق( يف الجلسة االفتتاحية للقمة الفرنكوفونية 
ال  خليط  إليها،  استمعت  ما  ليتني  ويا  بجربة 
اإلنسانية  االعتبارات  من  معنى  للتناسق  يعرف 
واللغوية  والرقمية  والتاريخية  واالنرتوبولوجية 
أراد صاحبها أن يبهر بها الحضور لكنها تحّولت 
إل مصدر ازعاج وقلق ملستمعيه، مثلما تجىّل ذلك 
يف العدد القليل جدا من املنتبهني ال ما يقوله ويف 
يف  أو  اوراقهم  يف  إما  املنغمسني  الحضور  أغلبية 
هواتفهم الجوالة، اللحظة الوحيدة التي استدعت 
انتباههم باالجماع وصّفقوا لها هي عند االنتهاء 

من القاء خليطه وكأنهم تنفسوا الصعداء!

ماذا عىس أن يبقى يف أذهانهم بعد رسده املتعثر 
واملبالغ يف تباطئه، وكأنه تلميذ يف االبتدائي يُرّوض 
لسانه عىل نطق اللغة الفرنسية نطقا صحيحا؟ ال 
أظنهم سيعودون ألوطانهم بفكرة واحدة واضحة 

حرية بالتعمق قالها األستاذ قيس سعيد.

ما حّز يف نفيس أكثر من تدني املستوى الشكيل 
واملضموني للخليط هو، مرة أخرى، تجاهله املتعمد 
للرئيس بورقيبة أحد منظري الفرونكوفونية الذي 
كان يعتربها ال أكثر وال أقل من فضاء ثقايف يجمع 
تضامنيا بني متحدثي اللغة الفرنسية، فضاء خال 
من أي بعد جغراسيايس اسرتاتيجي حتى ال يذهب 
يف أذهان بعض املتحجرة عقولهم أن الفرنكوفونية 
الفرنسية  للهيمنة  مبارش  غري  انتاج  إعادة  هي 
هي  التونسية  الهوية  أن  خاصة  العصور،  سالفة 
من  وتمكن  وانفتاح  األم  اللغة  يف  تجّذر  تاريخيا 
التفاعل مع مقتضيات العوملة.  لغة أجنبية لغاية 
من  التونسية  الهوية  وتُعاش  تُعرف  كانت  هكذا 
األمازيغي  التونيس  الزعيم  أن  حتى  الزمان  قديم 
أنه  درجة  إل  الرومانية  اللغة  يتقن  كان  يوغرطة 
أصبح يف وقت ما شخصية سياسية فاعلة ومؤثرة 

يف األوساط الرومانية السياسية العليا.

تجىل اذن مرة أخرى حقد األستاذ قيس سعيد 
الدفني عىل بورقيبة باني الدولة التونسية الحديثة 
التي ينعم هو اليوم بما تبقى من أركانها وأسسها 
بعد تسونامي الخراب الذي أتى عليها يف العشية 

السابقة.

سعيد  قيس  األستاذ  تحّدث  خليطه  سياق  يف 
واملفكر  بالشاعر  واستشهد  "الصفر"  رقم  عن 
ليس  الصفر  إن  قال  الذي  الفرنيس فيكتور هيغو 
اذا  أن يكون شيئا"،  له وجود. "الليشء ال يمكن 

استثنينا طبعا خليط األستاذ قيس سعيد.

عشة دقائق اذن من الصرب واملكابدة عّمقت يف 
يقيني ما سبق أن جزمت به يف فيديوهات سابقة: 
قيس سعيد هو ابتلء جديد من الله لتونس... ابتلء 
تقيض حكمة الله بأن ينجيل. وهذه املرة برسعة...

دعوة 
لدى  السابق  إيطاليا  سفري  ستيفانيني  ستيفانو 
بلده  حكومة  االثنني  أمس  يوم  دعا  األطليس  الحلف 
التدخل  من  للحّد  فرنسا  مع  "التنسيق  ال  الجديدة 
استئناف  ان  معتربا  الجنوبية  بالجارة  الخارجي" 
يتطلب  "ال  ليبيا  مع  والتجارية  االقتصادية  العلقات 

سوى إعادة تنشيطها".
ستيفانيني  عن  اإليطايل   "39 "ديكود  موقع  ونقل 
الثلث،  الديناميكيات  يلّخص  بلد  يوجد  "ال  انه  قوله 

انه  واعتباره  ليبيا"  من  أكثر  والهجرة  والطاقة  األمن 
لتأثريات  للتصّدي  السعي  وباريس  روما  "بإمكان 
الحوار  عملية  دعم  مع  التفكك  نحو  تدفع  خارجية 

واملصالحة بليبيا تحت مظلة األمم املتحدة".

لوبيات
البيئة كشف لـ "الشارع املغاربي"  موظف بوزارة 
سوى  ليس  بصفاقس  النفايات  مصب  حرق  ملف  ان 
عينة من الحرائق التي استهدفت سابقا مصبات اخرى 
بربج شاكري يف العاصمة وسوسة وجربة مشددا عىل أن 
كل املصبات كانت تحت رقابة نفس الشكة الخاصة.

املوظف الذي فّضل عدم الكشف عن هويته أشار ال 
وجود لوبيات منتفعة من حرق املصبات مؤكدا ان ذلك 
يتم عادة لطمس معالم تجاوزات مرتكبة خلل عملية 

ردم النفايات.
املتحدث عاد ال ملف حريق مصب برج شاكري سنة 
مؤخرا  غادر  بحرقه  املدان  املتهم  أن  ال  الفتا   2019

السجن بعد ان قىض اقل من ثلث سنوات.

زووم
زووم
زووم
زووم

المناخية  التحديات  بأهمية  منه  وعيا 
الحوكمة  بقيمة  المتعلقة  وتلك  واالجتماعية 
سواء  المستدامة  التنمية  تطوير  في  الرشيدة 
بنك  أعلن  اإلقليمي،  او  الوطني  المستوى  على 
نوفمبر   18 الجمعة  يوم  الدولي  العربي  تونس 
الى مبادرة تحالف قادة األعمال  2022 انضمامه 
البنك  وأعلن  المناخ.  اعالن  وتوقيعه  األفارقة 
خالل  من  يؤكد  انه  الغرض  في  أصدره  بالغ  في 
المتواصل  التزامه  المبادرة  هذه  الى  االنضمام 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  جهود  بدعم 

والمناخية.

وبنّي بنك تونس العربي الدويل انه يعمل باستمرار عىل تأكيد 
تعهداته عىل مستوى املبادرات العاملية دفعا للتحول اإليجابي 
ويأتي  للقتصادات.  املستدامة  التنمية  ألعمال  وتوطيدا 
وتوقيعه  األفارقة  األعمال  قادة  تحالف  مبادرة  ال  انضمامه 
اعلن املناخ يف ظرف مهم وذلك عىل هامش انعقاد اشغال قمة 
يعرب عن مسؤولية  املبادرة  ال  االنضمام  ان  27". كما  "كوب 
البنك ورؤيته املستقبلية للمستوى العايل من التحديات املتصلة 
بمكافحة تغرّي املناخ واحرتام مكونات البيئة يف إطار مرافقة 

جهود التنمية االقتصادية املستدامة.
بنك ومؤسسة  اول  الدويل  العربي  تونس  بنك  يكون  وبذلك 
ألصحاب  املناخ  اعلن  عىل  موقع   56 ال  تنضم  تونسية 
املؤسسات االفارقة الذي تم اإلعلن عنه يوم 9 نوفمرب الجاري 

عىل هامش انعقاد قمة "كوب 27" بمرص.
ويهدف تحالف قادة األعمال األفارقة، الذي أنشأه االتفاق 
العاملي لألمم املتحدة، إل تعزيز نمو أفريقيا وازدهارها وتنميتها 
من  يقرب  ما  يجمع  الذي  التحالف،  هذا  ويسعى  املستدامة. 
إدارات  مجالس  ورؤساء  األفارقة  األعمال  قادة  من  ثمانني 
مؤسسات ومجمعات كربى، إل تقديم رؤية موحدة وطموحة 
27"، وسيستمر إل  لتطوير األعمال يف افريقيا يف قمة "كوب 
القارة  يف  امللحة  االستدامة  ملعالجة قضايا   2022 عام  بعد  ما 

األفريقية.
العاملي  االتفاق  ملبادئ  االمتثال  إل  املناخ  إعلن  ويدعو 
مع  وكذلك  للشكات  التجارية  املمارسات  يف  املتحدة  لألمم 
تدعم  قوية  خطط  تطوير  إل  وهدفه  والحرفاء.  املوردين 
تماسك املؤسسات وتحسن قدرتها عىل التكيف مع التحديات 

وضع  ال  اإلعلن  يرمي  كما  املناخية.  واملخاطر  االقتصادية 
الطاقة  استهلك  يف  املتجددة  الطاقات  حصة  لزيادة  أهداف 
ودعوة الحكومات إل تنفيذ خطط املناخ يف أفريقيا عرب انجاز 
اعمال  مناخ  خلق  عىل  علوة  البنكي  للتمويل  قابلة  مشاريع 
يضمن للشكات األفريقية االستفادة من فرص االستثمارات 

والتمويلت يف األسواق العاملية.
البنك  مجموعة  رئيس  أديسينا،  أ.  أكينومي  ان  يذكر 
تحالف  إطلق  بمناسبة  كلمة  القى  قد  كان  للتنمية  األفريقي 
نوفمرب   9 يوم   "27 "كوب  قمة  يف  أفريقيا  يف  األعمال  قادة 
الجاري أبرز فيها توصل عالم األعمال واملستثمرين ومطوري 
منتدى  يف  واألفريقية  العاملية  املالية  واملؤسسات  املشاريع 
األفريقي  البنك  ينظمه  الذي   ،2022 لعام  األفريقي  االستثمار 
للتنمية ورشكائه ال تعبئة 31 مليار دوالر من فوائد االستثمار 

لفائدة أفريقيا وذلك بداية الشهر الجاري. 
تأمينه  جرى  الذي  دوالر  مليار   32.8 مبلغ  مع  وبالتوازي 
األفريقي  االستثمار  منتدى  حَصل  العام،  هذا  من  مارس  يف 
عىل 63.8 مليار دوالر من فوائد االستثمار ألفريقيا هذا العام 
وحده وهو ما يدل عىل أن أفريقيا قابلة للتمويل، وفقا لرئيس 

مجموعة البنك االفريقي للتنمية.
وعرّب املسؤول عن تحمسه بعدما قرر قادة األعمال األفارقة 
التعبئة ملعالجة تغري املناخ يف أفريقيا، من خلل إنشاء تحالف 
الوقت  يف  جاء  تحالف  "هذا  مضيفا  األفارقة  األعمال  قادة 
وقت  يف  هذا،  من  أفضل  وقت  يف  يأتي  أن  يمكن  وال  املناسب، 
الحفاظ  يف  خطري  بشكل  مساره  عن  بعيدا  العالم  فيه  يكون 
عىل درجة من االحرتار العاملي تناهز 1.5 فوق مستوى ما قبل 

الصناعة".

كوب 27 :

الـ BIAT اول بنك تونيس ينضّم اىل مبادرة حتالف 
قادة األعامل األفارقة ويوّقع عىل اعالن املناخ

كريمة السعداوي
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كوثر زنطور

األعراف غاضبون !
على هامش خطاب سمير ماجول في جربة :

لرئيس  الحادة  المداخلة  شكلت 
يوم  ماجول  سمير  األعراف  منظمة 
ورشات  أول  في  األحد  أمس  أول 
للمنظمة  الرابع  االقتصادي  المنتدى 
"قمة  مفاجآت  إحدى  الفرنكوفونية 

جربة".

األيام  طيلة  كانت  جربة  األحلم  جزيرة 
التي  األجنبية  الوفود  عشات  قبلة  املنقضية 
الفضاء  تواجه  التي  التحديات  حول  التقت 
الفرنكوفوني يف قمة تأجل تنظيمها أوال بسبب 
التي  التطورات  بسبب  وثانيا   19 كوفيد  أزمة 
تحول  ثم   2021 جويلية   25 منذ  البلد  عرفتها 
لسحب  حملت  إل  وحتى  نقاشات  إل  التأجيل 

التنظيم من تونس ألسباب سياسية أساسيا.
كانت جربة ايضا مرسحا لتصفية حسابات 
رئيس  ِقبل  من  سياسية  رسائل  ولتوجيه 
خطابه  يف  رّد  الذي  سعيد  قيس  الجمهورية 
االفتتاحي مع انطلق أشغال املنتدى االقتصادي 
عىل الدول التي كان لها موقف مناهض  النعقاد 
القمة بتونس وعىل رأسها كندا متناسيا ربما انه 
النقد  ادارة صندوق  سيكون لها قول يف مجلس 
القادم  ديسمرب   19 يوم  سيجتمع  الذي  الدويل 
 1.9 بقيمة  جديد  قرض  اتفاق  ملف  يف  للحسم 

مليار دوالر.
اذ  الجمهورية  رئيس  عىل  يقترص  لم  االمر 
ان خطاب سمري ماجول رئيس منظمة االعراف 
املنظمة.  قيادات  ذلك  يف  بما  الجميع  فاجأ 
انتقادات ماجول اللذعة لسياسة الدولة واالدارة  
واملسؤولني  الفاعلني  كبار  امام  التونسية 
الفرنكوفوني  الفضاء  دول  من  االقتصاديني 
تونس  لصورة  للتسويق  كفرصة  ُقدم  موعد  يف 
تساؤالت  طرح  دون  تمر  لم  للستثمار  كوجهة 

حول خلفياتها.

ماجول أم االعراف ؟
يف  مداخلته  وقع  امتصاص  ماجول  حاول 
خطاب  خلل  من  األحد  أمس  أول  يوم  الورشة 
خطاب  أمس،  يوم  املنتدى  أشغال  اختتام  يف 
يف  وصفت  مداخلة  عن  اعتذار  بمثابة  كان 
كانت  انها  السيما  املوفقة  بغري  األحوال  أحسن 
املكتوب  امس  يوم  أجانب. خطاب ماجول  أمام 
180 درجة عن خطاب  قدمه  والرصني يختلف 

قبل اقل من 24 ساعة.
االول  خطابه  يف  ماجول  لسان  عىل  جاء  ما 
يخفون  ال  الذين  االعمال  رجال  بني  متداول 
وغياب  السياسية  األزمة  استمرار  من  قلقهم 
أفق النتهائها بما يتيح استقرارا  سياسيا يبدو 
املخاطر  عىل  اجماع  شبه  رغم  لكن  رضوريا. 
املحدقة بالبلد وتشكيك يف كفاءة من يُسرّيونها 
اليوم ال يبدو أن منظوري املنظمة عىل استعداد 
للدخول يف أي صدام مع السلطة يف خضم االعداد 
حوله  املتداولة  الترسيبات  تثري  املالية  لقانون 

تحفظات واسعة من قبل األعراف. 
ونذّكر يف هذا السياق بأن ُعهدة سمري ماجول 
اجتماعات  بتوقف  تميزت  املنظمة  رأس  عىل 
دفع  أمر  تقريبا،  تام  بشكل  التنفيذي  املكتب 

البعض للدعوة لتوضيح ما إن كانت ترصيحات 
مواقف  تعكس  أنها  أم  ُملزمة لشخصه  ماجول 
"االعتذار"  خطاب  من  جاءت  االجابة  املنظمة. 
أو الخطاب التعدييل مثلما أسماه البعض والذي 

"أعراف"  من  جماعية  بصمة  حمل 
بأنفسهم  النأي  أكدت 

وباملنظمة عن الدخول يف 
أية تجاذبات سياسية.  
ماجول  تراجع 
الخطاب  عن  الرسيع 
عن  كشف  االول 
داخل  توجس  حالة 
السلطة  املنظمة من 
تتجه  التي  القائمة 
رضيبة  فرض  نحو 

من  مرفوضة  انها  الواضح  من  بات  الثروة  عىل 
قبل االعراف رغم انها تُقدم كــ"واجب وطني" 
انها  يقولون  بودن  حكومة  من  وزراء  قبل  من 
مجهودات  ملعاضدة  وطنية"  "رضيبة  ستكون 
الدولة يف أحد أحلك األزمات املالية التي عاشتها 

البلد منذ عقود.
يف الكواليس يؤكد مقربون من سلطة 
القرار أن هذا اإلجراء يستهدف 50 عائلة 
وانه سيكون محددا زمنيا. اجراء يذّكر 
الشارع  لــ"  مصادر  اكدت  ما  وفق 
حاولت  مشابه  بإجراء  املغاربي" 
مع  الفخفاخ  حكومة  اقراره 
بداية أزمة تفّش فريوس كورونا 
"مساهمات  عنوان  وحمل  
استثنائية"، اال انه ُرفض بقوة بما 

أجرب  الحكومة عىل الرتاجع الرسيع عنه. 
األعراف  ينظر  اإلجراء  النظر عن هذا  بقطع 
الذي  الجزائي  الصلح  ملشوع  ايضا  بتوجس 
ممن  بعض  يعتربه  وإن  تفعيله.  قريبا  سيتم 
تعرضوا للبتزاز من قبل الحكومات املتعاقبة حل 
سيمكن من طي صفحة املايض فإنه غري مقبول 
به  املعنيني  من  واسع  طيف  قبل  من  املجمل  يف 
بالنظر ال انه يف النهاية وصم اجتماعي، مشوع 
وغابت عنه أية مقومات تؤكد نجاحه يف اسرتداد 
املنهوبة وصدر  باالموال  ما يسميه قيس سعيد 
يف اطار مرسوم بمعطيات غري محيّنة مصدرها 

تقرير  عمره اكثر من 10 سنوات.

احتواء األزمة
وأنصاره  الجمهورية  رئيس  خطاب  رغم 
الحاد يف علقة برجال االعمال الذين تم وضعهم 
بالفاسدين وال  السلة ويوصفون عادة  يف نفس 
فإن  والوعيد،  التهديد  بلغة  اال  عنهم  يُتحدث 
يكون من  يكاد  رئيس منظمتهم سمري ماجول 
أكثر الشخصيات التي التقاها سعيد خاصة بعد 

25 جويلية.
لقاءات   4 لسعيد  كانت  املدة  هذه  فخلل 
يقول  للمنظمة  التنفيذي  املكتب  مع  مطولة 
انها  املغاربي"  لــ"الشارع  به  موثوق  مصدر 
الرئيس  خللها  سمع  رصيحة  لقاءات  كانت 
رؤيتهم  له  قدموا  الذين  االعراف  نظر  وجهة 
لإلصلحات. يضيف املصدر أن اثنني من ضيوف 
منهما  وأن  حديثهما  يف  "حادين"  كانا  الرئيس 
فعلوا  عّما  السياسيني  محاسبة  ال  دعا  من 

باالقتصاد وباملستثمرين.
تفاؤل  أي  االعمال  مشهد  يثري  ال  اليوم 
هروب  موجة  رافقتها  التي  االزمة  تواصل  مع 
جماعي من البلد لم تشمل العاطلني عن العمل 
الذين  فقط وإنما شملت أيضا اصحاب االعمال 
أي  دون  بالخارج  مشاريعهم  تركيز  يف  انطلقوا 
تحرك من السلطة إليقاف هذا النزيف، مما يمثل 
كارثة حقيقية تنضاف إل تداعيات ازمة كوفيد 
وما خلفت وراءها من افلس عشات اآلالف من 

املؤسسات.
فتمثله  يقال  مثلما  املآلن  الكاس  نصف  اما 
مجموعة من االعراف ترى ان لرئيس الجمهورية 
العقل،  صوت  ال  استمع  لو  فقط  محددا  دورا 
دورا ينطلق بتحوير وزاري واسع يتم بمقتضاه 
واقرار  املرحلة  الدارة  عالية  كفاءات  اختيار 
حالة طوارئ اقتصادية. هذه املجموعة ترى ان 
سعيد قادر عىل أصعب الحروب وهي الحرب عىل 
الخطر  الذي يمثل وفق قولهم  املوازي  االقتصاد 

الداهم عىل االقتصاد الوطني.
االعراف غاضبون يف املجمل وهو ما تعكسه 
البيانات الصادرة عن مختلف الغرف والجامعات 
اليوم  يهدد  وبعضها  منظمتهم  صلب  املنضوية 
سابقة  يف  املالية  وزيرة  مكتب  امام  باعتصام 
تاريخية. مع ذلك هناك رفض واسع للدخول يف 
اصدار  امام  الباب  يفتح  قد  السلطة  مع  صدام 
أملح  بإجراءات  مصحوب  انتقامي  مالية  قانون 
ما  هجرة  يف  ستتسبب  انها  ال  ماجول  سمري 

تبّقى من رؤوس اموال.

مداخلة سمري ماجول املثرية للجدل
يف قمة الفرنكوفونية بجربة

ال  يتم تحويل جزيرة جربة  لم  ملاذا  12 سنة حكومات متتالية...  "تعاقبت عىل بلدنا منذ 
جنة؟ ال اقول جنة رضيبية وإنما جنة للستثمار؟ ملاذا ال تكون جربة منطقة حرة؟ ملاذا ال تكون 
منطقة "أوفشور" OFFSHORE؟ نحن صيادو تنمية وانتم )متوجها بالحديث ال وزير االقتصاد 
والتخطيط سمري سعيّد( اول من يستغل ذلك لتحقيق ارباح... الدولة تحصل عىل الرضائب يف 
املؤسسات  هذه  تحقق  وعندما  الخاصة  املؤسسات  يف  واحد  بفلس  املساهمة  دون  السنة  آخر 
نموا تكون الدولة هي الرابحة... ال تقولوا يل انكم تحققون ارباحا يف املؤسسات العمومية التي 
يجب عليكم تأميمها )قال جملته االخرية بنربة ساخرة(. وبخصوص الرضيبة عىل الثروة فقد 
سبق لفرنسا ان فرضتها فغادر اصحاب الثروات البلد.. انا مجنون بتونس... اريد ان يقلع بلدي 
لنلق نظرة  الفاتورة...  ارتكبها ولكن علينا دفع  اخطاء ولسنا نحن من  ان يرتاجع... هناك  ال 
عىل العالم... كلنا عشنا فرتة انتشار فريوس كورونا ولم تكن هناك حدود بني الدول وتم تدمري 
اقتصادات ومجتمعات فهل علينا نحن كمستثمرين دفع الفاتورة؟ فليستقظ السياسيون من 
سباتهم ! واالن نحن نشهد حربا يف العالم... حرب بصدد تدمري االقتصاد... حرب ستكون باهظة 
الكلفة عىل املجتمعات وخاصة املجتمعات االقل تقدما... نحن نعلم من شن الحرب... ملاذا عيلّ 
واتخاذ  التحّرك  السياسيني  عىل  يتحّرك.  احد  ال  النفط  سعر  يرتفع  عندما  الثمن؟  ادفع  ان  انا 
القرار... ما الذي يجب القيام به؟ يجب تفكيك الحواجز القمرقية... نحن مسؤولون امام االجيال 
ال  الشكة  لكن  نحن  نموت  رشكة  نبعث  عندما  للسياسيني...  الحلفاء  افضل  نحن  القادمة... 

تموت... 
انا ضد فرض تأشرية االعمال ومن حق اي انسان التمتع بحرية التنقل عرب العالم... وعندما 
يمتطي االخرون الطائرة للقدوم الينا ال نفرض عليهم التأشرية... إذا اردنا النهوض باالقتصاد 
تنقل  حرية  االشخاص..  تنقل  حرية  املستويات..  كل  عىل  التنقل  حرية  ضمان  اال  علينا  فما 
االموال... حرية تنقل االستثمار... حرية تنقل امللكية... التخيل عن الرضيبة عىل الثروة... أنا مع 
حرية السفر... وعندما يخلق الشخص ثروة يكون حرا يف انفاقها أينما يريد كأن يتوجه للكازينو 
او إل اي مكان آخر... علينا تفكيك الحدود بني الدول وتوفري استقرار بني الدول فاالقتصاد ال 
ينتعش يف ظل مناخ غري مستقر... وما عشناه خلل العش سنوات االخرية من عدم استقرار 
لم نر له مثيل وتأثري كوفيد 19 والحرب الدائرة بأوكرانيا كان عميقا... ثم يحدثوننا عن تداين 
لبلدنا  االقتصادية  السياسات  افضل  بأن  مجانية  نصائح  للسياسيني  قدمنا  ضخم...  عمومي 

ولشعبنا ولقطاعنا ولفضائنا ان يتفقوا يف ما بينهم".
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يف غرائب التعيينات الرسمية...

وعىل  السلطة  عىل  امُلستَطولة  أو  الطول  يَده  سعيد  وضع  مّلا 
الدولة، استمّر تفكيك الدولة الذي دأب عليه اإلخوان طيلة عشية 
حكمهم املبارش. وقد استمر ذلك بعدهم. ويتأكد اليوم أن األسباب 
الحكم  لدواليب  املاسكني  رداءة  إل  تعود  اإلستمرار  لذلك  األظهر 
عن  املستحق  التساؤل  عىل  يبعث  مما  لذلك،  أهايتهم  وانتفاء 

وجاهة تمكينهم من مناصبهم ومعايري تعيينهم.

1/رئيس الدولة: ملتقى  السلطات

قد يكون جائزا، يف بلد كبلدنا حديث العهد باملنافسة اإلنتخابية، 
السيايس  اآلقتدار  من  ِخلوا  دولة  رئيَس  العامة  اإلرادُة  تختار  أن 
مؤسسات  للرئيس  أن  ذلك  للمنصب.  امللئمني  الفكري  والرصيد 
يف  يستأنس  بها  التي  واآلراء  باملعطيات  تمّده  استشارية  ودوائر 
مهاّمه استئناسا يُوّسّع به مجال إصابته، ويّضيّق مجال أخطائه، 

ويُراكم رصيَد ِمراِنه.
لكن رئيس تونس اليوم قد استجمع األسباب التي بها ينحرس 
الصواُب وتتسع األخطاُء. فقد جاء السياسَة عىل كرب، وهي التي 
ال تلني ألصحابها إال بالدُّربة يف الصغر. فليس للرئيس من الكسب 
باإلنفراد  جديرا  نفسه  رأى  ذلك  ومع  األدنى.  الحظ  السيايس 
مواِزنة،  أو  رقيبة  سلطة  كل  وأزاح  املؤسسات،  ففّكك  بالحكم، 
ووضع يَده غريَ املاهرة عىل مصري الدولة والسلطة والشعب، وَقَلَب 

الَهَرَم املعلوَم فصاغ عقَد الدولة عىل نفوذ السلطة وقاعدتها.
كان ال بّد أن ترتاكم أخطاؤه، وأن يتهاوى أداؤه، وأن يضطرب 
تتعاقب  وأن  اآلفاق،  تنغلق  وأن  ويعرس،  العام  الشأن  ترصيف 
املضحكاُت املبكيات ُخطبا صّماَء وفردانيًة مغالية وقوانني ال يصدر 
ن ُهم يف الّسنة التحضريية من املدرسة السياسية. فهل  بعضها َعمَّ
يُعقل، عىل سبيل املثال، أن يستجمع مرتشٌح للتشيعية القادمة 
أربَع مائة تزكية بشطي الجنس والّسن من قارة إفريقيا !؟ وقس 
عىل ذلك سائر التدابري واملراسيم واألوامر التي ال تصدر، ِلَما فيها 
وتحيٍّز  أفق،  وضيق  مغالية،  فرديٍة  عن  إال  وإمتناع،  إخلل  من 
أدل عىل  وليس  الحكم. عىل  الفردّي عىل شؤون  اإلطباق  ألسباب 

ذلك من التعيينات الرسمية التي ارتضاها لتونس.

2/ رئيسة الحكومة :
شبح َصُموت

هذه السيد تبعث عىل اإلشفاق. عينها الرئيس لتكون ظل له 
 . املهام  سّلم  يف  تدّرج  وال  لها  دربَة  ال  حركته.  إيقاع  عىل  يرتسم 
واملرحلة عرس مركب وانحدار . وقضايا البلد شائكة معقدة . وَمن 
تَتبَع ظله ُمبَهم ال يتقن االلتفات إل الجنبات. هي شبح َصُموت 
ال يُرى، تحّرك الرأَس طائعًة أمام من ال تنثني له رَقبٌة.هي ضليعة 
مَت ولم  تكوينا ومهنّة يف ما تحت األرض .تعّلمت من طبقاتها الصَّ
تتعلم الهزات . فكيف وعىل األرض التونسية هزات مجتمع، وحركة 
 .  ! مخيف  أجيال  ومستقبل  َمتَعب،  شعب  وحارُض  عاثر،  معاش 

هي  اإلّمحاء.  حد  إيل  تَّضاءل  وأن  تتصاغر  أن  السيدة  هذه  َقِبلت 
الرأي، ال  تُعمل  تفّكُر، ال  رئيسة حكومة بصفة كاتبة خاصة. ال 
تقّرر، ال تتكلم. وكلما أراد رأس الدولة خطابا مزدوجا دفعها إيل 
أن تترصف بما يوحي بخطاب، ونطق هو بخلفه. فلعلها محّط 

املسؤولية وال قرار. أليس األصل القرار واملسؤولية ؟! 
يُؤثر عىل الزعيم بورقيبة أنه تلّقىمن وزيره األول وقتئذ محمد 
مزايل عزما عىل إعفاء  منصور معىّل. قال له بورقيبة: "أنصحك 

بالعدول عن رأيك، ستخرسه، وأنت حر". 
القرار  وحرية  الثّقة  بمعيار  األول  الوزيَر  الزعيُم  خاطب  لقد 
وحدك  َلَك  أْن  تفيد  "ستخرسه"   َ عبارة  .فتضمنُي  واملسؤولية 
الحرية واملسؤولية. فهل عيّنَت هذه السيدة اليوم وزيرا أو عمدة 

؟! وهل سيكون لها ذلك يوما!؟.

3/الوزراء : من ُخواء

أن  بعد  اإلستقلل،  دولُة  واجهت  الوزاري،  الطاقم  تشكيل  يف 
فريقها  من  الوزاري  التعيني  معضلَة  الجمهوري،  نظامها  أعلنت 
بإتقان. تخرّيت  الفراغ  ذلك  تداركت عىل  الحزبي عىل غري سابق. 
صفوَة النخب من ذوي الزاد الفكري واملحمول السيايس والرصيد  
الحركي حزبيا ونقابيا ونضاليا. ظهر، تباعا، يف املشهد َمن أنجُدوا 
خواء البلد وبنَوها إبداعا عىل غري مثال مسبق، أمثال الهادي نورة 
ومصطفى  معىل  ومنصور  املسعدي  ومحمود  صالح  بن  وأحمد 
لم  الخ...كان كل إسم من هؤالء وِمّمن  النارص  الكيلني ومحمد 
التعاقُب،  ذلك  بعد  ورسخ  برأسها.  وقامًة  ذاتها  يف  علمًة  نذكر 
عليا  حلقة  هو  وزارة  َمسُك  وأضحى  التدّرج،  أسباّب  وانعقدت 
ظهر  وقلما  السابقة.  املهام  من  مفاصل  بعد  بها  املعني  يُحظى 
وزير َحفت به أسئلٌة من قبيل: َمن هذا؟ من أين جاء؟ كيف ُعني؟ 
الفرتة  املعايري يف  عىل أي معيار؟. ولنئ تراخت إل حّد ما رصامة 
تتهافت. ويكفي  لم  العامة  القاعدة  فإن  قبل2011،  األخرية مما 
فريقه  وصفوة  أول،  وزيرا  الغنويش،  محمد  نستحرض  أن  تَداَلالً 

الوزاري، ال سيما يف املجالني اإلقتصادي واملايل.
الراهن،  الوزاري  التشكيل  نتدبّر  حني  اليوم،  نرى  الذي  لكن 
إنما هو السكوت والخفوت والتعثر والغياب واالستظلل بالجناح 

الكسري الذي يَنفُشه الحاكم األوحد. 
إن معايري تعيني هؤالء الوزراء ال تُظهر َوجها ذا ملمَح تُوَصف. 
َفُهم بالغلبة بل إشعاع سيايس، وال عمق فكري، وال ماض سيايس 
يُعتّد به، وال مران إداري يُذكر قد مرَّوا به، وال مناصب رسمية عليا 
إدارية رسمية دنيا يف شأن  سبقت توزيَرهم، وال حتى مسؤولية 

بعضهم.
احتمالني  بخلف  معلومة،  وجيهٌة  معايريُ  هنا  ها  تلوح  ال 
اثنني. أما األول فهو املحاباة والعلقات الخاصة بمختلف عناوينها 
وأما  ال يظهر غريُه.  الرّتجيح، طاملا  وإّن هذا عىل سبيل  املمكنة. 
الثاني فأوضح. فهو الوالء للرئيس بإسناده يف حملته اإلنتخابية 
تداركت  التي  التفسريية"  "حملته  إل  وباالنضمام  به  وباإلشادة 

عىل حرية الرَبِيَّة يف فهم َمُقولِه النّاهل من حكمة األّولني واآلخرين 
إل غاية القرن الهجري الثالث.

إن الحصيلة التي ال فكاك منها هي فريق وزاري ال ينبعث منه 
غباُر الحركة، وال دخاُن القرار، وال صوُت الفعل، وال روُح املبادرة، 
وال صنُع اإلبداع. وإّن أي مواطن ُمتابع ال يُمكن له أن يذكر أسماَء 

أربعة من هذا التشكيل الوزاري .

4/الُوالة: من فراغ

الوزارات.  جميع  ويمثل  الدولة  رئيس  جهته  يف  الوايل  يمثّل 
يحق  ال  وهذا  أحدهم.  باعتقال  حاالت،  يف  يأذن،  أن  للوايل  ويحق 
للوزير. ويحق للوايل أن يتّخذ تدابري استثنائية يف واليته. وهذا غري 
متاح للوزير. والوايل يف واليته هو رأس إدارتها. وهو يف اآلن نفسه 
سيايس  منصب  الوايل  منصب  إن  فيها.  الرسمية  السياسة  رأس 
قبل كونه منصبا إداريا. فهو ذو أهمية قصوى. واألصل أّن غربال 
تعيني الُوالة أضيق من غربال تعيني الوزراء. فالوايل ِشبه"رئيس"يف 

واليته.
والبداوُة  الورعة  البداوُة  تغشاها  أن  قبل  التونسية،  للدولة 
البلغية، تقاليُد يف تعيني الوالة، عمادها التدرج الذي يراكم حلقات 
مركز  معتمد  خطة  هي  األول  الحلقة  تكون  ما  فعادة  التخرّي. 
والية، إذ يرأس املعنيَّ بها سياسيا املعتمُد األول وإداريا كاتُب عام 
املعني بهذه الخطة قد  الوايل. وغالبا ما يكون  الوالية ومجتمَعني 
من  حظ  عىل  فضل  ملئمة،  مهنة  مارس  أو  إدارية  خطًة  مسك 
املران السيايس وعىل استصفاء صارم يشمل أدق تفاصيل حياته 

وخصاله ومحيطه. 
وإذا ُجّرب فصّح، َمرَّ إل خطة معتمد ترابي. وإذا ُوّفق فيها، 
والية،  عام  كاتب  أو  أول  معتمد  إل  َي  ُرقِّ جهته،  يف  أّول  مسؤوال 
يأتي  الخطة  اإلداري. ومن هذه  أو  السيايس  األغلب عليه؛  حسب 
للتدريج  التكليف، خضع  يأتي. وإن جاء  أو ال  واٍل  التأهل لخطة 
الجملة،  عىل  هي،  هذه  وتحدياتها.  الواليات  أحجام  مقتىض  عىل 
املراحل التي كانت تتّبعها يف تعيني الُوالة الدولُة التونسية قبل أن 

تغشاها  البداوتان.
لكن ُوالّة اليوم، أي والة البداوة البلغية، إنما هم يف مجملهم 
أو  إدارة،  لم يسبق ألغلبهم مسُك  الورعة.  البداوة  من طينة والة 
ممارسُة مهنة، أو وضُع يٍَد عىل َختٍم ولو كان ختَم بقالة. ال معايري 
َ وفقها الوزراُء. وفوق ذلك  تلوح يف تعيينهم بخلف تلك التي تََعنيَّ
من  األعاجيٌب،  واالتصال  اإلعلم  وسائل  يف  بعضهم  عن  تروج 
تحرش وارتشاء وتحيل وسوء استعمال للسلطة. وكلما ترك أحُد 
هؤالء الوالة الصمَت  نطق بما ال يُوَصف وصفا ال ينايف الحياَء. ولنا 

يف"لقطات" وايل صفاقس األخرية"األرُسة".
وإن َمن ُهم اليوم عىل رأس  "أهم"الواليات، بمقياس الكثافة 
السكانية وحجم التحديات، ُهم عىل وجه التحديد من فريق الرئيس 
خطًة  واٍل  خطّة  صارت  فهل  بطالتهم.  طالت  ن  وِممَّ االنتخابي 

انتخابية تابعة لهيئة االنتخابات أو منحَة بطالٍة اجتماعيًة.؟!.

عز الدين شلبيقيس سعيدنجلء بودن
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نزار الريحاني

منتخب كرة القدم... قيمة تعويضية عن فشل السلط احلاكمة
كرة القدم: من البديهي أن يدفعك االستسهال 
القدم  كرة   " الشائعة  المقولة  مع  التعاطي  إلى 
مدى  تعكس  حقيقة  باعتبارها  الشعوب"  أفيون 
أثبت بشكل  الواقع  تأثيرها على فكر اإلنسان لكّن 
ومصدر  مخّدرا  فعال  باتت  القدم  كرة  أن  قاطع 

انتشاء لعديد الشعوب.

وأثبتت التجربة مجددا أن كرة القدم أصبحت مصدر السعادة 
الوحيد وجرعة االنتشاء األول للشعب التونيس يف األعوام األخرية يف 

ظّل وضع قاتم وُمحاط بالسواد من كل اتجاه.

فرحة الـ "شان" أنهت األحزان
تعود بنا الذاكرة إل فيفري 2011 عندما تُوج املنتخب التونيس 
بكأس إفريقيا للمحليني التي نظمتها السودان بعد الفوز يف املباراة 

النهائية عىل املنتخب األنغويل بثلثية نظيفة.
الفرتات  أبرز  من  تُعد  فرتة  من  قليلة  أسابيع  بعد  جاء  تتويج 
الحساسة واملفصلية يف تاريخ الدولة التونسية وهي اندالع ما أطلق 
عىل تسميتها " ثورة الياسمني" التي أطاحت بنظام ظّل جاثما عىل 

قلوب التونسيني طيلة أكثر من عقدين.
اإلنجاز الذي حققه املنتخب التونيس للمحليني يف الخرطوم كان 
له األثر اإليجابي عىل الشعب التونيس الذي انتىش واحتفل لساعات 
طويلة يف كل املدن رغم املرحلة االنتقالية التي يمّر بها وما ميّزها 
االنقسام  أن  خاصة  الواحد  الوطن  أبناء  بني  وتشتت  تفرقة  من 
كان ينبئ بحدوث ما ال تحمد عقباه يف ظل االنفلت األمني امُلسّجل 

حينها.
واحدة  راية  تحت  مجددا  يلتحمون  تونس  أبناء  جعلت  فرتة 
ووطن واحد كما كان الحال يف األيام األخرية لنظام بن عيل عندما 
أطيافهم  املحتجني بمختلف  أهازيج  الشعارات وامتزجت  توحدت 
حديثة  دولة  ببناء  وحلموا  دينية  أو  كانت  سياسية  وانتماءاتهم 

قوامها العدل والنظام غري أن الواقع كان عكس ذلك لتعّم الفوىض 
يف مختلف امليادين مما شّكل إحباطا لغالبية الشعب مع سيطرة 
اإلرهابي  بفكرها  وتغلغلت  التطرف  غّذت  التي  الظلمية  القوى 

داخل فكر الشباب وأرسلته إل املحارق.
خابت آمال التونسيني يف 14 جانفي كما خاب ظنهم بعد مرور 
عش سنوات وبعد انتخاب قيس سعيد واصطدمت أحلمهم مجددا 
بواقع يسوده التسيّب والحسابات السياسية الضيّقة التي دّمرت 

كل ما هو جميل.
الشعبية  الهبة  بعد  ما  آخرها  تلحقهم  تنفك  لم  آمال  خيبات 
به  استبشوا  منعرج  جويلية،   25 منعرج  رافقت  التي  التاريخية 

وبنوا عليه أحلما وتوسموا فيه خريا لهذا الوطن الجريح.
الفوز  نشوة  تكون  ما  عادة  القدم  كرة  مباريات  غرار  وعىل 
التي  األحلم  بزيف  واالصطدام  املرير  الواقع  إل  بالعودة  ظرفية 
تتحول فجأة إل كوابيس تلزمنا لسنوات، لتنقلب أحلم التونسيني 
مع مرور األيام إل أوهام يف ظّل سياسة عرجاء فّرقت مجددا أبناء 

الوطن.
فاملنتخب الوطني لكرة القدم واملنتخبات الوطنية بصفة عامة 
إسعاد  يف  السياسية  الطبقة  فشل  عن  تعويضية  قيمة  أصبحت 

التونيس والنأي به عن مصاعب الحياة.

ال راية تعلو على راية الوطن
يكون  يظهر جليا عندما  الوطن  أن حّب  أثبتت  تجارب عديدة 
تُقفل  القطاعات...  مختلف  تتعطل  حيث  ريايض  حدث  هناك 
املحلت وتتوقف حركة السري وتنعدم كل مظاهر الحياة ال لشء 

إال ألن املنتخب يخوض لقاء يف إحدى التظاهرات الكربى.
ويتجسد عشق الوطن يف رصخة واحدة من مليني الحناجر عند 
تسجيل املنتخب الوطني هدفا ألنه يعكس إحساس التعويض عن 
املجاالت االقتصادية والعلمية والثقافية  الذي رضب كل  الحرمان 
وكرامتنا  املسلوبة  عّزتنا  وباسرتداد  بالفرحة  الشعور  أن  رغم 

املفقودة يكون ظرفيا. 
الرصخات التي تُطلقها مليني الحناجرتعكس دون شك وحدة 
مشاعر املواطنني عىل اختلف انتماءاتهم وجهاتهم بعد أن فّرقتهم 

السياسة والجهوية واملحسوبية وحتى الشعائر الدينية.
توالت األعوام وتغرّيت معها األنظمة وظّلت كرة القدم املتنفس 
ولو  محنه  لتجاوز  الوحيدة  والوسيلة  التونيس  للشعب  الوحيد 

بصفة وقتية.

حتّى ال يكون الشعب ضحّية التخدير
الرياضة  عامة  بصفة  السياسية  السلطات  توظف  ما  عادة 
إللهاء شعوبها عن القضايا الجوهرية إل درجة أنها باتت تستثمر 
انتشائهم  واستغلل  معارضيها  لتخدير  الرياضية  النتائج  يف 

ملواصلة تنفيذ أجنداتها بعيدا عن أية رقابة أو محاسبة.
الشعوب  لعديد  مخّدرا  باتت  القدم  كرة  بأن  االعتقاد  ورغم 
إللهائها عن القضايا الجوهرية واألساسية فإن الواقع أثبت عكس 
التونسية  الجماهري  فعل  رّد  آخرها  كان  املناسبات  عديد  يف  ذلك 
أثناء استقبال وفد املنتخب الوطني يف الدوحة التي رفعت شعارات 
مناهضة لسياسة رئيس املكتب الجامعي وديع الجريء وطالبته 
يف  به  تعلقت  التي  الفساد  شبهات  بعض  عىل  احتجاجا  بالرحيل 

الفرتة األخرية.
رّد فعل بسيط وتلقائي من الجماهري الرياضية داللته أن كرة 
القدم خاصة والرياضة عامة ال يمكن أن تعزل الشعب التونيس عن 

القضايا الحقيقية التي أثقلت كاهله يف السنوات األخرية.
أثبتت كرة القدم أنها ليست ذلك النشاط اإلنساني الذي يُفقد 
أبناء هذا الوطن وعيهم ويعزلهم عن قضاياهم الحقيقية، أو يغرّي 
قناعاتهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم، وأنه باتت وسيلة لتذّكر ما يراد 
منهم نسيانه، والتمّسك بما يتعرضون ألجله من سياسة تدمريية 

ممنهجة دفعت السواد األعظم منهم إل اليأس ورمي املنديل.
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برسالة  بودن  نجالء  السيدة  توّجهت 
للّشباب التّونسي ُمفادها اّن لهم في تونس 
ما يعملون وما يحلمون به، رسالة كان يمكن 
ان تكون ذات مصداقّية لو تحّققت لها جملة 
من الّشروط لعّل اهّمها ان تكون من وّجهتها 
يستند  نداءها  بأّن  وواعية  قرار  صاحبة 
وان  حتّى  ُمنجزات،  من  نابع  الثّقة  من  لرصيد 
المعالم  واضح  برنامج  ومن  محدودة،  كانت 
المرّقمة  االهداف  من  ادنى  حّدا  يتضّمن  اي 

والمسّقفة زمنّيا !

جميل  ايقاع  ذات  كلمات  مجّرد  ليسا  والحلم  فالعمل 
من  جملة  يتطّلب  بداية  العمل  ذلك...  من  اكثر  هما  بل 
املبادرات...  وتحضن  املجهود  وتثمن  تحّفز  االجراءات 
يصطدم  اليوم  تونس  يف  شاب  او  فشابّة  املبادرات!  كّل 
ِثقل  من  تتدّرج  مصاعب  وجهه،  وّل  حيثما  بالّصعوبات 

الّلزمة لو تم اختياره عىل  االجراءات والنّفاذ للتّمويلت 
العمل املستقّل ويصطدم بعجز الّدولة التونسيّة عن 

تشغيل اصحاب وصاحبات االختصاص يف ميادين 
املثال، تشغيلهم يف  الرّتبية والصّحة عىل سبيل 

اصبحت  حيث  الّشغليّة  للقوانني  تاّم  احرتام 
خيار  منتهجي  اكرب  من  التّونسيّة  الّدولة 
التّشغيل الهش بآليّات تثبت يف كّل يوم وحني 
انّها الّطريق االرسع للزمات وحتّى الهّزات 
استقرار  عدم  من  تنتج  وما  االجتماعيّة 
اجابة  اّي  للّدولة  تعد  لم  ازمات  امني، 

والعنف  االمني  التّصّدي  سوى  الّشارع  يف  تمظهراتها  عن 
املسّلط عىل املدافعات واملدافعني عن حقوقهم وقد شهدنا 
واجسادهم  وجوههم  تعلوا  ملعّلمني  محزنة  صورا  مؤّخرا 
امام  العتصاماتهم  االمن  قوات  تصّدي  جّراء  عنف  آثار 

االدارات املعنيّة...
ليست  الخاّص  القطاع  يف  العمل  اختاروا  من  مصائر 
اذاعي  لربنامج  صدفة  استمعت  ايّام  فمنذ  باالفضل 
تشتغل  رقميّة  منّصة  مشوع  صاحب  شابّا  استضاف 
تيسري  يف  فهمت،  ما  حسب  وتختّص،  املايل  املجال  يف 
التحويلت بالعملة االجنبيّة لتونس بهدف فتح مشاريع... 
اآلجال  طول  هو  الّشاب  ذاك  حديث  يف  انتباهي  لفت  ما 
و"التعطيلت" من كّل الصنوف من بينها اشرتاط السلط 
تصّوره  مجرد  حتّى  يمكن  ال  برصيد  حساب  فتح  املعنيّة 
غاية  عائلة  دعم  عىل  استند  وان  حتّى  مبتدئ  شاب  لدى 
الحلم  زال يف مرحلة  انّه ال  يبدو  الّشاب  الّرفاهة... هذا  يف 

بالعمل منذ قرابة السّت سنوات!
بدخول  الحلم  عتبات  عىل  اصبحوا  ملن  بالنّسبة  هذا   
املساهمة  اي  الشغل  االسايس  ومحّركه  الحياة  معرتك 

امُلنّفره  غري  البلد  ومنه  االقتصاد  بناء  يف  فعليّة  بصورة 
االمر  ابنائها وبناتها... لكن  لعدد من  لم تكن ُمقصية  ان 
)املأساة( ال يتوّقف عند هذا الجانب املاّدي امللموس وإنما 
يتعّداه ملا هو اعمق بما يصعب تخّطيه بمجّرد خطاب عن 

العمل واالمل !
يلمسون  منهم  هام  جانب  يف  االقّل  عىل  فاملواطنون، 
ما  يف  خاّصة  واملمارسة  الخطاب  بني  الّشاسع  البون 
ايّة دولة  الحكومة واحدى اهّم ركائز  يتعّلق بالعلقة بني 
الواقع  وبحكم  باتت  التي  الّصحافة  وهي  ديمقراطيّة 
امُلصّفق  ودور  للخرب  امليكانيكي  النّاقل  دور  بني  ُمخرّية 
األعمى ملا يصدر عن رأس الّسلطة، رئاسة الّدولة أو رئاسة 
الحكومة، ويف صورة اقدام وسيلة اعلميّة ما عىل "نقد" 
اّي من الّرأسني فاّن الجواب الرّسيع هو املساءلة القضائيّة 
التي باتت يف غاية الّسهولة بفضل املراسيم... وال ادّل عىل 
ذلك مما حدث مع نزار بهلول مدير موقع "بزنس نيوز" 
مؤخرا عىل خلفيّة مقال نُِش باملوقع ينتقد السيّدة رئيسة 

الحكومة ليجد نفسه محل إستدعاء للتّحقيق !
كما يلمسون من جهة اخرى اتّساع مساحة الّضبابيّة، 
ان لم نقل مجانبة الواقع، يف ما يتعّلق بالوضع العام بالبلد 

املواقف  لتعّدد  اضافة  واملايل  االقتصادي  وضعها  وتحديدا 
من عدة قضايا تتصل بربامج الّدولة ملواجهة الوضع. فعىل 
نرى ونسمع ترصيحات متضاّدة  الحرص،  ال  الّذكر  سبيل 
بني اعضاء الحكومة وما يرد يف الخطابات املتتالية للّرئيس 
وحني  يوم  كّل  االخري  هذا  يؤّكد  حني  ففي  سعيّد!  قيس 
اّن بلدنا تعّج بالخريات وأن مآسيها متأتّية من "اطراف 
رّشيرة" تعمل عىل تفقرينا وتجويعنا وانّه ال مجال للّدخول 
)والعبارة  البعض  لها  يسّوق  التي  كتلك  "اصلحات"  يف 
ليست من عندي(، اصلحات جاءت يف ترصيحات رسميّة 
للمسؤولني االول عن صندوق النّقد الّدويل والبنك الّدويل عىل 
انّها تندرج ضمن برنامج االصلح الذي تقرتحه الحكومة 
التّونسيّة للحصول عىل قروض جديدة. وكصدى مزدوج، 
نسمع ترصيحات العضاء من الحكومة تنطلق من مقوالت 
ُمشتّقة من عنوان "مقاربات جديدة" لتنتهي ولو بصورة 
ُمغّلفة بما قال بوضوح املسؤولون الّدوليّون بما فيه من 
توّجه رسيع نحو سياسات تقّشفيّة اوصلت بلدانا عديدة 
ملجموعات  مآس  من  ذلك  يعني  وما  اجتماعيّة  هّزات  إل 
السبعينات  جيل  عاش  ملا  واّدت  الّدول  تلك  يف  وافراد 

وثمانينات القرن املايض.
الّدولة  خزينة  يف  "فائض"  عن  لذلك،نسمع  اضافة 
ونسمع من مختّصني اّن الفائض االفرتايض ليس 
الّدولة  خلص  عدم  من  متأتٍّ  وأنه  حقيقيّا 
سمع  وكّلنا  التّونسيّة  للمؤّسسات  ديونها 
بعدد من اصحاب مؤّسسات صغرى وحتّى 
مصاعب  يزالون  وال  واجهوا  متوّسطة 
بلغت حّد امللحقة يف قضايا تتعّلق باصدار 
صكوك بل رصيد بعد ان "تاّخرت" الّدولة 

كثريا عن االيفاء بالتزاماتها تجاههم...
كّل هذا يحيل العلقة بني املجتمع وخاّصة الفئة العمريّة 
اكثر خطورة  إل اخرى  الّضبابيّة  الّشباب من منطقة  من 
االخلقويّة  )وليس  االخلقيّة  االزمة  خانة  يف  تندرج  النّها 
هو  واملواطنني  الحّكام  بني  العلقة  يف  فاملطلوب  طبعا(. 
الثّقة املؤّسسة عىل الّشفافيّة واحرتام القوانني وتطبيقها 

عىل الجميع يف آجال معقولة ...
الشباب  بودن  نجلء  الحكومة  رئيسة  السيّدة  دعوة 
العنوان  تتعّدى  ال  اذن دعوة  والحلم يف بلدهم هي  للعمل 
الفضفاض اضافة إل انها دعوة موّجهة لجمهور غالبيّته 
لجمهور  وخاّصة  واثق   وغري  مصّدق  غري  بني  مقّسمة 
هذه  بمثل  املعنينّي  غري  من  ُمفزعة  مائويّة  نسبة  فيه 
الّدعوات بما انّهم وّلوا وجوههم ملا بعد البحر اي الهجرة 
أصبح  بوضوح  اي  النّظامي  وغري  النّظامي  بصنفيها 
عملهم وحلمهم ترك البلد التي لم يقّدم لهم حّكامها عرب 
الّسنني مشوعا يجعلهم يحّسون بانّهم مواطنون مكتملو 
الحقوق والواجبات، تهون من اجل تحقيقه )مشاريعهم( 

كّل التّضحيات .

 األحالم مجيلة واألعامل قليلة
منير الفّلاح 

نجالء بودن :

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.comwww.acharaa.com
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“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
k2500 الجنوب كورية بتونس،  شاحنتها الخفيفة الجديدة

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

أثبت جدواه وصلبة شاحناتها.
k2500 التي طاملا انتظرها مستعملو  ويأتي إطلق 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 عجلت 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 خلل 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 استهلك 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

حيث ال بد من التدخل يف مسار االنتخابات قبل فوات األوان رغم ان جميع إجراءات الرتشح التي 
تقدمت بها مستوفية واقعا وقانونا كل الشوط فإنه تم رفض ترشحي – لقد تقدمت بطعن لدى 
املحكمة اإلدارية ضد الهيئة العليا املستقلة للنتخابات يف شخص ممثلها القانوني من أجل القرار 
االويل لرفض ترشحي للنتخابات التشيعية 17 ديسمرب 2022 عن دائرة العمران. العمران األعىل.

مستندا يف الطعن عىل شكاية سابقة لدى جناب السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية 
تونس 1 ُسجلت تحت رقم 111945 ضد ممثل الهيئة واملنسق بدائرة العمران وكل من سيكشف 
عنه البحث يف تعّمد حذف اسمي "محمد عيل الرزقي" من املنظومة اآللية يف سجل الناخبني حسب 
 – العمران  لدائرة  عائلتي  افراد  سجلت  بتحيني  اكتفى  انه  رغم  واالصيل  الفعيل  اقامتي  عنوان 

العمران األعىل فقط واستغنى عنّي أنا املرتشح للنتخابات.
للنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  طرف  من  تسجيلها  تم  التي  االخلالت  الطعن  يف  بيّنا  كما 
واملتمثلة يف األخطاء الخطرية التي تمس من ضمان نزاهة املسار االنتخابي والشفافية يف تونس 
البلد  مصلحة  يف  تصب  التي  القرارات  جميع  عىل  االعتماد  ايجابية  عىل  الطعن  تقرير  يف  وأكدنا 
وكشفنا يف االعرتاض بالطعن فضيحة عدم نش اهم قرار حول املسار االنتخابي الذي يتعلق بقواعد 
وإجراءات الرتشح وهو القرار 25 لسنة 2022 املؤرخ يف 26 سبتمرب 2022. ورغم ان الرئيس األول 
للمحكمة اإلدارية لم ينظر يف األصل يف القرارات غري املنشورة بالرائد الرسمي للبلد التونسية فقد 
قمت مرة أخرى بالطعن يف الحكم االبتدائي الصادر يف مادة الرتشحات للنتخابات التشيعية رغم أن 
بالحكم خطأ فادحا حيث أن نص الحكم يحكي عن اسم آخر ليس اسم الطاعن محمد عيل الرزقي 
)اسمي الحقيقي( ورغم ان املحامي لدى التعقيب العميد البشري الصيد طلب من العدالة التأخري 
من أجل الخطأ املذكور يف أصل الحكم االبتدائي والدائرة املعنية لم تتح الفرصة للمحامي للرتافع 
يف األصل. حيث أكدنا ووّضحنا ضمن التقرير الكتابي يف الطعن عىل الحكم االبتدائي أن الهيئة لم 
تقم بنش احد أهم القرارات الرتتيبية بالرائد الرسمي وبذلك تصبح املعايري املعتمدة مختلة وعدم 
ال  بالرتشحات وكذلك أرشنا  املتعلقة  الهيئة  لكل قرارات  النفاذ"  قانوني "دخل حيز  وجود سند 

خطإ يرتقي ال جريمة متعّمدة يف شكل هفوة قانونية أخرى ارتكبها املمثل القانوني للهيئة بغلق 
فرتة تحيني السجل االنتخابي الخاص بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ديسمرب 2022 حيث 
تم غلق املنظومة االعلمية الخاصة بالتحيني من تاريخ 13 – 10 – 2022 ال غاية ترويج البلغ 
ليلة 27 / 10 / 2022 وهي هفوة فادحة بما انه تم منع املزّكني من تغيري مراكز انتخاباتهم وبذلك 
يجب ان يحاسب املمثل القانوني ومن معه عىل ما اقرتف ضد الشعب التونيس خاصة أن املرسوم 
55 الجديد لم يذكر ذلك. وحيث ان القرارات التي تصدرها الهيئة وخاصة قراراتها غري املنشورة 
بالرائد الرسمي للبلد هي قرارات مشوبة بعدم الشعية والحقيقة انه كان عىل املحكمة اإلدارية 
أن تبت من تلقاء نفسها لصالح الشعب والبلد التونسية وتلغي هذه القرارات وخاصة القرار 25 
لسنة 2022 بما ان الهيئة نشته بالرائد الرسمي بعد نش قواعد االنتخابات وبعد انطلق املسار 

االنتخابي وكان ذلك بالعدد األخري من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 14 / 11 / 2022.
الرائد  يف  نشه  يتم  لم  ألنه  رشعي  غري  الرتشح  وإجراءات  بقواعد  املتعلق  القرار  فإن  وبهذا 
اال ان املحكمة اإلدارية يف دائرتها  الهيئة جسيما يف حقنا  الرسمي حيث أصبح الخطأ من طرف 
االستئنافية لم تنصفنا حسب حكمها حيث جاء حكمها غري سليم وليس يف محله ونصابه بما 
أن الطعن كان مستوفيا إلجراءات القيام األساسية واملحامي طلب التأجيل لوجود خطأ مسجل 
بالحكم االبتدائي ومنصوص اسم آخر ليس اسمي حسب النسخة املجردة التي تسلمناها من كتابة 
املحكمة إال أن دائرة االستئناف باملحكمة اإلدارية أقرت بالحكم االبتدائي وبذلك تم ظلمي بحكم أنه 
تم االعتماد عىل قانون لم يتم تغيريه منذ فرتة الرتويكا وهو قانون ضد مصلحة الشعب ومصلحة 
البلد بما ان املحاكم اإلدارية تنظر يف الشكل وليس يف األصل. وكل هذا يمس باملسار االنتخابي أي 
ان العملية كلها مختلة ومرضوبة بما ان املحكمة اإلدارية اعتمدت عىل قرار غري منشور بالرائد 

الرسمي وهو قرار 25 لسنة 2022 غري نافذ املفعول.
ولذلك نستغيث ونطلب من سيادة رئيس الجمهورية التدخل قبل فوات األوان.

رسالة مفتوحة اىل سيادة رئيس اجلمهورية يف رشح مظلمة
محمد علي الرزقي )الكاتب العام السابق لنقابة األمن الجمهوري(
)ُمبّلغ عن الفساد بالقانون متحصل عليه من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(
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أنس الشابي

مصطفى بن جعفر ال يزال يتكّلم...
بن  مصطفى  عن  الحديث  في  أرغب  كنت  ما 
جعفر ألن دوره في الحياة السياسّية قبل سنة 
ما يطلب 

ِ
2011 وبعدها لم يتجاوز حدود المنّفذ ل

منه، وألنّه طوال حياته السياسّية ال يتحّرك إال 
إذا ُدعي للقيام بمهّمة ما، فإنه لسبب سيتّضح 
بّوابة شمس ف  عبر  األيام  عاد هذه  يلي  فيما 
والديمقراطيين  الديمقراطية  عن  للحديث  م 
وغير  اإلخوانجية  حكم  عشريّة  في  وإنجازاته 
ذلك، فمن هو مصطفى بن جعفر أّوال وقبل كل 
شيء؟، ثم ما هو موقعه الحقيقي في الفضاء 
الزعيم بورقيبة  السياسي في تونس منذ عهد 

رحمه هللا إلى اليوم؟.

االشرتاكي  الحزب  يف  شعبة  رئيس  جعفر  بن  مصطفى 
منضبطا  كان  شعبة  رئيس  وكأي  هناك  تربى  الدستوري 
اليسارينّي  محاكمات  أيام  نشاطا  أو  صوتا  له  نسمع  فلم 
القرن املايض،  الطلبة يف ستينات وسبعينات  والبعثينّي من 
سّن  بلغ  أن  إل  العموميّة  املستشفيات  يف  طبيبا  اشتغل 
التقاعد ولم يتعّرض إل مضايقات يف عهدي الزعيم بورقيبة 
والرئيس ابن عيل رحمهما الله، يف فرتة الرصاع عىل الخلفة 
حاول  ثانية  مّرة  الساحل  إل  البلد  رئاسة  تنتقل  ال  وحتى 
املستريي الحصول عىل إمضاء تعيني له من الزعيم بورقيبة 
بالخارج ولكن  للعلج  املطار  إل  وهو عىل نقالة يف طريقه 
هذا األخري رفض وفق ما ذكر فيما بعد يف واحدة من خطبه 
الديمقراطينّي  حركة  ظهرت  الخطة  هذه  فشلت  فلّما 
كتجمع ألبناء تونس العاصمة أو ما اصطلح عىل تسميتهم 
بــــ"البلديّة" حتى يكون لهم دور يف الفرتة اللحقة بعد 
وفاة الرئيس "الساحيل"، فهي إذن حركة جهويّة يف نواتها 
األول، وحتى تنفي عن نفسها هذا البعد الجهوي البغيض 
زيّنت قياداتها ببعض األسماء من جهات أخرى كما رفعت 
يف  النفوس  إل  كان شعارا محبّبا  الذي  الديمقراطية  شعار 
حضورا  أكسبها  مّما  املايض،  القرن  سبعينات  منتصف 
سياسيّا يف تلك الفرتة خصوصا ألن قياداتها قادمة من ثنايا 
مواعدة  محمد  وتويّل  املستريي  أحمد  خروج  بعد  الحكم، 
بن  مصطفى  استقال  للحركة  العامة  األمانة  "النفطي" 
جعفر "البلدي" منها واتّجه إل تأسيس حركة عىل مقاسه 
سّماها التكتل سنة 1994 ال يتجاوز عدد منتسبيها العشين 
وأصدر جريدة ملّدة قصرية انتهت إل احتجابها، يف تلك الفرتة 
أي يف الفرتة التي يسّميها مصطفى بن جعفر اليوم بفرتة 
االستبداد أيام حكم ابن عيل رحمه الله كان يصدر البيانات 
املتابعني  كّل  ويعلم  املعارضة،  اجتماعات  بعض  ويحرض 
أنه أطرد أحد مؤّسيس التكتل وهو عىل رمضان من الحزب 
استجابة لرغبة من الحكم أيامها كما انخرط يف البداية يف 
حركة 18 أكتوبر إال أنه انسحب منها فيما بعد تنفيذا ألوامر 
عليا مقاطعا اجتماعات املعارضة، سنة 2002 تحّصل عىل 
شهادة رضا من الحكم ممثلة يف التأشرية، ويف املؤتمر األّول 
لحزبه مكنته السلطة من قاعة الرياضة يف املنزه السادس 
ومن منحة بلغنا أنها مساوية لـ 50 ألف دينار)1( وحرض 
العوام  فوزي  املرحوم  رسمي  بتكليف  االفتتاحيّة  الجلسة 
األمني العام املساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي ونالت 

كلمته استحسان املؤتمرين وتصفيقهم الحاّر.
بعد سنة 2011 أصبح مصطفى بن جعفر ثوريا ومناضل 
ولم يتوّقف عن لوك هذه اللوبانة مفتعل مواقف مرسحيّة 
حتى يظهر أنه غري قابل للمساومة وأن ثوريّته غري مشكوك 
فيها من ذلك رفضه وزارة الصّحة يف حكومة الغنويش األول، 
بعد انتخابات مجلس 2011 وفوز حزبه بنسبة من املقاعد 
اتّجه إل التحالف مع النهضة عارضا نفسه ملنصب رئيس 

الجمهوريّة ولكن إرصار املرزوقي فّوت عليه الفرصة فريض 
من الغنيمة برئاسة املجلس، وهناك لم يتخّلف عن السعي 
نشه  ذلك  من  الحكم  كعكة  من  حّصته  عىل  الحصول  إل 
منح  من  بالرتفيع  قضت  الرسمي  الرائد  يف  قرارات  أربعة 
النواب وتمكني نائبته محرزية العبيدي من "منحة تساوي 
أكثر من ضعف منحة رئيس املجلس وتقارب ضعف مرتب 
رئيس الحكومة... تسّدد بالكامل من العملة الصعبة")2(، 
ويف يوم 29 ديسمرب 2012 وعىل الساعة الواحدة صباحا ويف 
جلسة مشهودة يقول األستاذ فتحي ليسري تحّصل النواب 

قانون  من  جزءا  اآلن  وأصبحت    50% تفوق  "زيادة  عىل: 
املالية وال يحق للمحكمة اإلدارية وال ألي هيئة قضائية أن 
تعيد النظر فيها باعتبار أنها ال تتوفر إل اآلن عىل محكمة 
دستورية بإمكانها إبطال قوانني معيّنة")3( وهو ما يفرّس 
الدستورية  املحكمة  إنشاء  يف جانب منه اإلرصار عىل عدم 
فيما بعد، ومن ناحية أخرى لم يبخل مصطفى بن جعفر عىل 
تمكني مجرمي ماء الفرق واإلرهابينّي من منتسبي حركة 
التعويضات، فلّما رفض حسني  الحصول عىل  النهضة من 
الديمايس وزيراملالية املوافقة عىل هذا الطلب واستقال حّل 
محّله التكتيل إلياس الفخفاخ الذي أمىض باملوافقة عىل ذلك 
رغم تحذيرات الخرباء االقتصادينّي مّما يمكن أن تتعرض له 
التوازنات املالية األمر الذي أّدى إل إفلس تظهر آثاره اليوم 
يف فقدان املواد األساسيّة وهوان الدولة وعجزها عن معالجة 
األوضاع االقتصادية واملاليّة املرتدية ليعاني املواطن تبعات 
سياسات شارك يف وضعها وأّسس لها مصطفى بن جعفر.

تماما  وحزبه  جعفر  ابن  غاب   2014 انتخابات  بعد 
االنتخابات  يف  فشله  بعد  خصوصا  السياسيّة  الساحة  عن 
نواب  بمجلس  مقعده  تونس  نداء  حزب  استعاد  أن  وبعد 
الشعب عن دائرة القرصين بفضل حكم صادر عن املحكمة 
ناحية  ومن  ناحية  من  هذا  للتكتل  أهدي  أن  سبق  اإلدارية 
جعفر  بن  مصطفى  السبيس  قائد  الباجي  استبعد  أخرى 
وحزبه من أن يكون لهما أي دور سيايس يف عهده رغم أن 
"البلدية"  مجموعة  نفس  إل  ينتميان  ومصطفى  الباجي 
بزعامة  الدستوري  االشرتاكي  الحزب  من  خرجت  التي 
علينا  أطل  أن  إل  الظل  يف  ورئيسه  التكتل  فبقي  املستريي، 
تحت  تماما  الحقائق  فيه  قلب  مراوغ  بخطاب  األيام  هذه 
باطل  بها  أريد  حّق  كلمات  وهي  والتدقيق  التنسيب  ستار 
ألن املتأمل يف خط سري مصطفى السيايس يجد أنه تحالف 
تحالفا وثيقا مع تنظيم ديني ال مجال معه ال للتنسيب وال 
تأخذها  أن  إما  عقيدة  "السيايس"  برنامجه  ألن  للتدقيق 
كّلها فأنت مؤمن أو أن تطرحها كّلها فأنت كافر أو مرتد، 
وهو الشك الذي يقع فيه كل الذين يعتقدون أن الحركات 
الدينيّة يمكن أن تفاوض اآلخرين أو أن تمارس النقد الذاتي 
إذ يغيب عنهم أن التيارات املدنيّة يمكنها أن تتنازل عن هذه 
الدينيّة  التيارات  أما  املواقف  تتقارب  حتى  تلك  أو  النقطة 
فألن برنامجها عقيدة فهي غري قابلة للتفاوض، التنسيب 
والتدقيق ال يكون إال يف إطار ما هو مشرتك وموضوعي قد 
نتفق حوله أو نختلف وال يكون يف القناعات ويف املعتقدات 
دستور  عن  مصطفى  حديث  أما  حميمي،  ذاتي  هو  وفيما 
تكّفل  فقد  باردو  ملجلس  رئاسته  فرتة  يف  والحريات   2014

الشعب بالرّد عليه يوم 25 جويلية 2021.
  

الهوامش
العابدين  زين  الرئيسني  عطايا  أن  للنتباه  اللفت   )1
والباجي رحمهما الله ال تتجاوز رقم 50 مليون كما حصل 
يف عهد ابن عيل مع أحزاب املساندة قبل 2011 ومع النساء 
الديمقراطيات وفق ما أخربت بذلك جريدة املساء بتاريخ 27 
جويلية 2011 أما الباجي فقد أعطى املبلغ نفسه لكل عضو 
من أعضاء لجنة بشى للمساواة يف اإلرث وهو ما ذكره عبد 
السلم الزبيدي يف كتابه "تقرير الحريات الفردية واملساواة، 
جدل الفضاء االفرتايض الفايسبوك نموذجا" نش ستوميديا 

تونس 2018، ص273.
الرتويكا يف تونس"  الهواة، سنتان من حكم  2(  "دولة 
 ،2016 صفاقس  الحامي  عىل  محمد  دار  ليسري،  فتحي 
ص197، هذا الكتاب من أهّم الكتب التي توثّق لتلك املرحلة 

ال غنى عنه ألي مواطن فضل عن الباحث أو املسيّس. 
3( دولة الهواة ص199.

رأي
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منحى السوق 
"توننداكس"  أقفل  السوق،  عىل  خيم  ركود  شبه  ظل  يف 
األسبوع املمتد من 14 ال 18 نوفمرب 2022 عىل تراجع. وسجل 
نسبة  لتستقر  نقطة   8076,40 بـ  تراجعا  املرجعي  املؤرش 

مرابيحه منذ بداية العام عند + 14,6 ٪.
ولم  متواضعا  املبادالت  كان حجم  بالكتل  غياب صفقات  يف 
 céRéAlIS دينار كان خللها سهم رسياليس  21,5 مليون  يتعّد 
تحليل  حسب  الكامل  حجمها  من   ٪  35 محتكرا  تبادال  األكثر 

الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطّور األسهم

• تربّع سهم BH lEASINg عىل أعىل الرتتيب وحّقق ارتفاعا بـ 
11,8 ٪ بسعر 2,460 دينار رغم حجم تبادل شبه منعدم.

بدوره مرتبة   PgH القابضة   بولينا  احتل سهم مجموعة   •
بسعر   ٪  5,9 بـ  قفزة  الرتتيب وسجل سهمها  بقائمة  متقدمة 

9,000 دينار جاذبا مبادالت بـ 202 ألف دينار.
• عىل صعيد الرتاجعات كان سهم الشكة الصناعية العامة 
يتعد  لم  زهيدة  مبادالت  ظل  ويف  ترضرا.  األكثر   gIF للمصايف  
 0,440 بسعر   ٪  8,3  – ال  السهم  تدحرج  دينار،  ألف  حجمها 

دينارا لتنهار نتائجه السلبية السنوية ال – 15,4  ٪.
بسعر   ٪  7,4  – ال   EUROSIclES أوروسيكل  سهم  تراجع   •
25000 دينار يف اطار حجم أموال لم يتعد 1,2 مليون دينار لتبلغ 

نسبة تراجعه منذ بداية العام – 7,9 ٪.
حجم  جاذبا  تبادال  األكثر   céRéAlIS رسياليس  سهم  كان   •
أموال بـ 7,4 مليني دينار ومحققا قفزة بـ 1,6 ٪ بسعر 13,310 
دينارا. ويذكر أن العرض العمومي لشاء الزامي الخاص بأسهم 

رسياليس انطلق يوم الخميس 17 نوفمرب 2022 وسيتواصل ال 
يوم األربعاء 7 ديسمرب 2022.

مستجدات السوق 
• رسياليس : عرض عمومي لشاء الزامي :

اثر إتمام افراد عائلة قحبيش ورشكة EkUITy cAPITAl بتاريخ 
رسياليس  رشكة  من  أسهم   3,622208 بيع   2022 أكتوبر   21
 POWER BRANDS 13,295 دينارا عن السهم لفائدة رشكة  بسعر 
POWER BANDS HOlDINg( أصبح راسمال رشكة  )املسماة قديما 
74,09 ٪ من طرف الشكة املشرتية.  رسياليس مملوكا بنسبة 
وفضل عن ذلك وطبقا للقرار الصادر عن الجلسة العامة الخارقة 
أكتوبر   3 بتاريخ   POWER BRANDS رشكة  عقدتها  التي  للعادة 
بـ  عينّي  بمبلغ  األخرية  الشكة  رأسمال  يف  الرتفيع  تم   2022
10 آالف دينار لريتفع من 102231360 دينارا ال 102241360 
دينارا وذلك عرب اصدار 10223136  سهما جديدا قيمة كل واحد 

منها 10 دنانري معفية من منحة اإلصدار.
 POWER BRANDS وبناء عىل هذه العملية اصبح رأسمال رشكة
 EkUITy موزعا بني افراد عائلة قحبيش بواقع 34,29 ٪ ورشكة
 cARDINAl BRANDS lIMITED ورشكة   ٪  12,84 بواقع   cAPITAl

بواقع 52,87 ٪.
إضافة ال ذلك وباعتبار امتلكها بشكل مبارش اكثر من 50 
بات من    POWERS BRANDS لدى رشكة   التصويت  ٪ من حقوق 
 cARDINAl BRANDS lMITED تتعامل رشكة   ان  قانونيا  املفرتض 
مع رشكة رسياليس بالتنسيق مع رشكة  POWER BRANDS  وذلك 
 14 117-94 الصادر بتاريخ  10 من القانون عدد  طبقا للفصل 

نوفمرب 1994 واملتعلق بإعادة تنظيم السوق املالية.
 2022 نوفمرب   14 بتاريخ  الصادر   45 عدد  بالقرار  وعمل 
وتطبيقا لقراره عدد 10 الصادر بتاريخ 23 جوان 2022 يضبط 
االلزامي  العمومي للشاء  العرض  املالية رشوط  مجلس السوق 
الذي اخضعت اليه رشكة  cARDINAl BRANDS lIMITED املترّصفة 
الشكة  لقيام  والهادف   POWER BRANDS رشكة   مع  بالتنسيق 
األخرية بشاء أسهم رسياليس التي ال تملكها يف رأسمال الشكة 
املذكورة. وتهدف رشكة  cARDINAl BRANDS lIMITED عرب العرض 
 POWER العمومي للشاء االلزامي املذكور وبالتنسيق مع رشكة 

BRANDS  لشاء رأسمال الشكة املذكورة.

السهم  عن  دينارا   13,300 بـ  العرض  سعر  تحديد  تم  وقد 
املنجزة عرب  السمرسة والوساطة والعموالت  دون حساب كلفة 

املعاملت يف سوق البورصة.
 15 االلزامي  للشاء  العمومي  العرض  هذا  صلوحية  وتدوم 
نوفمرب   17 الخميس  يوم  من  وتحديدا  البورصة  أيام  من  يوما 

2022 ال يوم األربعاء 7 ديسمرب 2022 بدخول الغاية.

           التقرير األسبوعي لـ "التونسية لألوراق المالية" :

BH lEASINg  يتصدر وgIF تتدحرج

اشهار

لطالما تباهت تونس بين األمم منذ االستقالل 
بمدنية الدولة وحداثتها والروح التقدمية اإلصالحية 
تسيطر  مازالت  التي  العربية  الدول  عديد  عكس 
والعسكرية  العقائدية  المرجعيات  ثقافة  عليها 
في إدارة الشأن العام. وقد كان ذلك واضًحا سواء 
في التأسيس األول بعد االستقالل أو التأسيس 
شاركت  حيث  والكرامة  الحرية  ثورة  بعد  الثاني 
دستور  وثيقتي  كتابة  في  المجتمع  شرائح  جميع 
التأسيسي  القومي  المجلس  عبر  و2014   1959

والمجلس الوطني التأسيسي. 

بعد التسونامي السيايس الذي احدثه 25 جويلية 2021 
اختار الرئيس قيس سعيد التفرد املطلق يف املسار الجديد 
لجمهوريته الجديدة ليكتب دستوًرا انفراديًا دون مشاركة 
املدني  املجتمع  ممثيل  وحتى  السياسية  الحساسيات 
اجتماعيًا يفتقد  أخرج عقًدا  الوطنية وهذا ما  واملنظمات 
رضاء غالبية الرتكيبة املجتمعية التونسية التي أعربت عن 
ميزت  التي  املكتسبات  كل  فقدان  من  وخوفها  توجسها 
يفرس  وما  األفريقية.  وحتى  العربية  البلدان  بني  تونس 
كل هذه التخوفات هو التفكيك املمنهج للفصل األول من 
عىل  ورصيح  واضح  وبشكل  ينص  الذي  السابق  الدستور 
سيادة،  ذات  مستقّلة،  حّرة،  دولة  "تونس  الدولة  مدنية 
ال  نظامها.  والجمهورية  لغتها،  والعربية  دينها،  اإلسلم 

يجوز تعديل هذا الفصل".

الرئيس  وضعه  الذي  اللغم  هو  هذا  كل  من  واألخطر 
قيس سعيد عرب الفصل الخامس، لغم قابل للنفجار يف أية 

لحظة من لحظات سن القوانني للجمهورية الجديدة.
الدولة وحدها  األمة اإلسلمية، وعىل  "تونس جزء من 
مقاصد  تحقيق  عىل  ديمقراطي،  نظام  ظّل  يف  تعمل،  أن 
واملال  والعرض  النّفس  عىل  الحفاظ  يف  الحنيف  اإلسلم 

والدين والحرية. "
يكفي تفكيك الفصل األول من الدستور السابق والفصل 
الجمهورية  أن  لنستشعر  الجديد  الدستور  من  الخامس 
الجديدة التي يبش بها الرئيس قيس سعيد لن تكون بأي 
حال من األحوال مدنية وأنها مفتوحة عىل كل االحتماالت 

بما يف ذلك جمهورية إسلمية.
خلدون  إبن  يقول  ومثلما  وِعرب  ِحكم  التاريخ  يف  ولنا 
نظر  باطنه  ويف  اإلخبار  عىل  يزيد  ال  ظاهره  يف  "التاريخ 
تونس  أن  التونسيني  من  العديد  يعلمه  ال  ما  وتحقيق". 
جًدا  شبيها  مشهدا   1972 جانفي  من  يوم  ذات  عاشت 
العربية  الجمهورية  وهي  أال  الجديدة  الجمهورية  بفكرة 
اإلسلمية مشوع الوحدة بني تونس وليبيا يف 12 جانفي 
الذي  بورقيبة  الحبيب  الراحل  التونيس  الرئيس  بني   1972
األبعاد  أزمة صحية متعددة  يعاني من  الفرتة  تلك  كان يف 
الوحدة  إعلن  جاء  القذايف.  معمر  الراحل  الليبي  والزعيم 
بصفة مفاجئة بعد لقاء بني القائدين يف جزيرة جربة إثر 
الزيارة غري املعلنة  للقذايف وكان مشوع االتفاق ينص عىل 
تويل بورقيبة منصب الرئيس والقذايف منصب نائب الرئيس 
وعبد السلم جلود منصب الوزير األول ومحمد املصمودي 

عىل  املصادقة  تتم  أن  مقرراً  كان  كما  األول.  الوزير  نائب 
االتفاق بعد إجراء استفتاء يف البلدين لكن من حسن الحظ 
إجراء  حول  التونيس  الدستور  يف  نص  ورود  عدم  وأمام 
استفتاء عام تم تأجيل األمر ليتم يف النهاية إلغاء مشوع 
من  وصارم  واسع  رفض  بعد  الليبية  التونسية  الوحدة 
طرف لعديد من السياسيني التونسيني وعىل رأسهم الوزير 
األول الهادي نويرة الذي وحسب شهادة املؤرخ عبد الجليل 
بورقيبة  الرئيس  أعلن  حتى  الليلة  تلك  ينم  لم  التميمي 
اإلتفاق  وإبطال  الوحدة  مشوع  عن  عدوله  عن  رسميا 
نهائيا لتشهد إثر ذلك العلقات التونسية الليبية توتًرا كبريًا 
القذايف  حاول  كما  البلدين.  بني  حرب  بسببه  تندلع  كادت 
عديد املرات استهداف واغتيال الزعيم الهادي نويرة معتربًا 
إياه السبب الرئييس يف اجهاض حلمه بالجمهورية العربية 
الصحي  الوضع  واستغلل  الوحدة  غطاء  تحت  اإلسلمية 
حلم  مهندس  كان  وإن  بورڤيبة.  الحبيب  للرئيس  املرتدي 
الجمهورية العربية اإلسلمية قد رحل عن عاملنا فإن فكره 
يراودان  األشكال  من  بشكل  يكونان  قد  وأيديولوجيته 
ذهن الرئيس قيس سعيد وقد نستفيق يوًما من األيام عىل 
تونس وعلمها ونظامها  إسم  يغري  رئايًس  أمًر  أو  مرسوًم 
املؤسستني  هيكلة  ويغرّي  املالكي  السني  ومذهبها  ولغتها 

األمنية والعسكرية.
كل االحتماالت واردة يف ظل سكوت غريب ومريب من 
طرف قوى املجتمع املدني واملنظمات الوطنية التي كانت 
ونظامها  الدولة  مدنية  تهدد  شاردة  وال  واردة  ترتك  ال 

الجمهوري ووحدة شعبها وسلمة ترابها.

خالد الهرماسي 

قد نستفيق يوما عىل انقراض الدولة املدنية التونسية
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محمد الجاللي

ُمقاولون شبان ُمهّددون بالسجنُمقاولون شبان ُمهّددون بالسجن

إثر انضمامهم ال مبادرة عمومية لبعث رشكات ناشئة 
وغري مكلفة للمالية العمومية يواجه مئات املقاولني الشبان 
الشبان  الباعثون  السجن.  حد  إل  تصل  قد  جمة  صعوبات 
عىل  وحصلوا  وطنية  مناظرة  يف   2016 سنة  منذ  انخرطوا 
إدارات  مع  تعاقدوا  ثم  للتضامن  الوطني  البنك  من  قروض 
عمومية نظري مقابل مايل زهيد ليجدوا أنفسهم بني مشد 
ان  بعد  املحاكم  يف  وملحق  ومسجون  ومهاجر  ومفلس 
الحكومة  ورفضت  خلصهم  من  اإلدارات  عديد  تملصت 

اصدار امر جديد يسمح لهم باستئناف نشاطهم. 
ألصحاب  مناظرة  التجهيز  وزارة  فتحت   2016 سنة 
الشهائد العليا لبعث 93 مقاولة صغرى مع تمكني أصحابها 
اتفاقيات  وابرام  للتضامن  الوطني  البنك  من  قروض  من 
الجهوية  كاملندوبيات  عمومية  مؤسسات  مع  اطارية 
النجاز  عقود  من  لتمكينهم  والبلديات  والفلحة  للتجهيز 

أشغال يف أكثر من قطاع.

اخالالت من البداية

مقاول شاب أوضح يف ترصيح لـ "الشارع املغاربي" أن 
الربنامج ينص عىل بعث رشكات ناشئة يف كل الواليات وانها 
نشطت يف مجال اصلح الطرقات وجهر قنوات املياه وصيانة 
علمات املرورواإلرشاف عىل محطات التطهري مؤكدا ان ذلك 
ألف   600 ابرام عقود سنوية مبارشة بقيمة  بعد  اال  يتم  ال 

دينار مع املؤسسات واإلدارات الجهوية.
الربنامج  ان  اسمه  ذكر  عدم  طلب  الذي  الشاب  وأبرز 
مدة  تحديد  أولها  تطبيقه  بداية  منذ  اخلالت  عدة  تضمن 
من  الشبان  املقاولني  تمكني  مقابل  سنوات  بثلث  تطبيقه 

قروض بنكية تُستخلص عىل امتداد 7 سنوات.
وذكر الشاب الحاصل عىل شهادة يف الهندسة املدنية أنه 
أمىض سنة 2017 اتفاقا مع احدى البلديات إلصلح الطرقات 

مقابل عقد سنوي لم تتجاوز قيمته 150 ألف دينار.
التعريف  عىل  تعمل  لم  السلطة  ان  "الحظنا  وتابع: 
ذلك  وان  العمومية  املؤسسات  لدى  التحفيزي  بالربنامج 

تسبب يف وجود صّد كبري لديها عدا إدارات التجهيز بما أدى 
ال حرماننا من عقد اتفاقيات اطارية ملزاولة عملنا وخلص 
صندوق  مستحقات  دفع  او  التضامن  بنك  لدى  ديوننا 

الضمان االجتماعي والقباضات املالية".
الشبان  الباعثني  عىل  فرضت  السلطة  ان  أكد  املتحدث 
كانوا  خسائر  كبدهم  ذلك  وان  رضورية  غري  معدات  رشاء 
العمال  مئات  تشغيل  يف  توريطهم  عن  فضل  عنها  غنى  يف 
قبل ان يعجزوا عن خلصهم بحكم ضعف العائدات وتأخر 

اإلدارات يف رصف مستحقاتهم.
4 سنوات ال ترسيح  وأشار ال انه اضطر شخصيا منذ 
العمال والتوقف عن االيفاء بالتزاماته الدورية تجاه صندوق 

الضمان االجتماعي.
ولفت ال ان السلطة ابرمت سنة 2019 اتفاقات جديدة 
من  االستفادة  قصد  الشبان  الباعثني  من  جديد  جيل  مع 
واالرشاف  املدارس  كصيانة  أخرى  قطاعات  يف  خدماتهم 
عىل تشغيل محطات التطهري مشددا عىل انها وّرطت بذلك 
جيل اخر من املقاولني الشبان دون ان تجد حلوال جذرية ملن 

سبقهم.
املتفق عليها مع  الثلث سنوات  ان مدة  "الغريب  وقال: 
وزارتي التشغيل والتجهيز انتهت منذ 2019 دون ان تُصدر 
اإلدارات  مع  االتفاقيات  لتجديد  جديدا  مرسوما  السلطة 
العمومية". متابعا "زد عىل ذلك لم تلتزم هذه اإلدارات باألمر 
الحكومي القايض بتمكيننا من اتفاقيات يف حدود 600 ألف 
مستحقات  من  بذمتها  تخلد  ما  دفع  من  وتملصت  دينار 
بتنا ملحقني  االثناء  يف  الدنانري.  االالف من  مالية بعشات 
االجتماعي  الضمان  وصندوق  التضامن  بنك  إدارات  من 
تنفيذ  عدول  مرارا  الينا  أرسلت  التي  املالية  والقباضات 
ملطالبتنا بدفع ما علينا وتوّرط بعضنا يف شيكات بل رصيد 
وتم الزج بأكثر من باعث يف السجن فيما هاجر اخرون فرارا 

من احكام قضائية".
خلص  من  العمومية  اإلدارات  "تنصل  وأضاف: 
مستحقات املقاولني الشبان تسبب أيضا يف افتكاك تجهيزات 
البعض وفرض ُعَقل عىل أملك اخرين وإصدار حكم قضائي 

بالسجن ملدة 45 سنة يف شأن أحد الزملء".
وختم بالقول "يوم األربعاء املايض التقينا رئيس ديوان 
نرص  الوزير  يُميض  بأن  ووعدنا  والتكوين  التشغيل  وزير 
الدين النصيبي يوم الجمعة املنقيض عىل االمر الحكومي قبل 
ما  لكن  الرسمي  بالرائد  لنشه  الحكومة  رئاسة  ال  اعادته 

راعنا اال والوزير يسافر ال فرنسا". 
املايض  جويلية   28 منذ  صادق  قد  وزاري  مجلس  وكان 
التحفيزي  بالربنامج  املتعلق  الحكومي  األمر  تنقيح  عىل 
وتمت إعادة جدولة ديون الباعثني الشبان مع بنك التضامن 
دون ان يتم نش االمر بالرائد الرسمي ال يوم الناس هذا. يف 
االثناء بقي االتفاق مع اإلدارات العمومية معّلقا وعاد البنك 

ملطالبة الباعثني الشبان بدفع بقية أقساط القرض. 

توقف االشغال

التحفيزي  الربنامج  يف  بدورها  املنخرطة  الزمايل  ايمان 
إدارة عمومية. كّونت  أكثر من  كانت لها تجربة مريرة مع 
املدن  مداخل  تجميل  يف  مختصة  رشكة   2016 يف  املهندسة 
وتهيئة  املياه  قنوات  وجهر  الخرضاء  باملساحات  والعناية 
املواد  أسعار  ان  أشهر   3 مرور  بعد  فاكتشفت  الطرقات 
األولية شهدت ارتفاعا جنونيا وان ذلك ال يتماىش مع قيمة 

الصفقات املربمة مع اإلدارات الجهوية للتجهيز.
التجهيز  وزارة  طالبوا  وزملءها  انها  الزمايل  وأكدت 
بمراجعة قيمة الصفقة وان املسؤولني رفضوا ذلك بدعوى 
قانونيا  يجوز  ال  بأنه  تعّلل  العمومية  املصاريف  مراقب  ان 

مراجعة األسعار يف الصفقات اإلطارية. 
اإلدارات  مع  املربمة  اإلتفاقيات  قلة  ان  ابرزت  الزمايل 
املقاولني  تكبد  ال  أديا  األشغال  كلفة  وارتفاع  العمومية 
الفتية  املقاوالت  جل  توقف  عمقها  مالية  خسائر  الشبان 
عن العمل بعد انقضاء الثلث سنوات التي حددتها السلطة 
يف األمر الحكومي مستغربة من عدم حرص الحكومة عىل 

اصدار امر حكومي جديد.
وأضافت: "الغريب يف االمر ان السلطة هي التي فرضت 

اإلدارة لم تدفع مستحقاتهم
والحكومة تماطلهم :
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فهل  أخرى.  مقاوالت  استشارة  بعد  الصفقة  قيمة  علينا 
يعقل ان تعمد السلطة ال االستئناس برأي مقاوالت منافسة 

عوض استشارتنا قبل تحديد األسعار؟"
بالتزاماتهم  اإليفاء  عىل  الباعثني  قدرة  عدم  ان  وبيّنت 
املالية ساهم يف إثقال كاهلهم بخطايا مالية بعشات اآلالف 
من الدنانري لدى بنك التضامن والضمان االجتماعي وإدارة 
الجباية ملحظة ان اإلدارات تتعامل معهم كمقاولني كبار 
إعفاءات  من  لتمكينهم  التدخل  من  السلطة  تملص  ظل  يف 
وامتيازات تخول لهم شق طريقهم يف مجال األشغال العامة.

وقوف  عن  شاب  باعث  من  أكثر  تحدث  السياق  هذا  يف 
مقاوالت كربى وراء عدم اصدار امر حكومي جديد وتجديد 
العقود مع املقاوالت الفتية مرجحني وجود ضغوطات لوبيات 
نافذة عىل الوزارات الغلق قوس الباعثني الشبان حتى ينعم 

اصحابها بالصفقات العمومية بأسعار مضاعفة.
يف  أكد  التجهيز  بوزارة  مسؤوال  ان  بنّي  الشبان  أحد 
اجتماع ببعض املنتفعني من الربنامج التحفيزي ان مقاولني 
املقاولني  مع  التعامل  عن  الوزارة  إثناء  حاولوا  معروفني 

الشبان.
وأضافت الزمايل: "لقد تجاهلت السلطة مطالبنا لتسوية 
من  جديد  جيل  بعث  عند  طبّقتها  ثم  رشكاتنا  وضعيات 
املقاولني الشبان يف 2019 وذلك بتمتيعهم بإعفاءات جبائية 
صورة  يف  الصفقات  قيمة  ملراجعة  امامهم  املجال  وبفسح 

ارتفاع أسعار املواد األولية".
هذا  بتعطيل  السلطة  تبادر  ان  يعقل  "هل  وتساءلت: 
الربنامج الذي كانت وراء بعثه وساهمت من خلله يف خلق 
أجيال جديدة من املقاولني االكفاء؟ هل يعقل ان تتخىل عنا 
بعدما الحظت اننا نسدي خدمات أكثر جودة واقل كلفة من 
كل املقاوالت الكربى األخرى؟ اال يعترب هذا خطأ يف الترصف 

وسعيا إلهدار أموال عمومية؟".
وخلصت ال القول "هشاشة وضعيات مؤسساتنا املالية 
الصفقات  يف  املشاركة  رأسمالها حرمانا حتى من  وضعف 
املخصصة للمؤسسات الصغرى بما ان احجام استثماراتنا 
لم تبلغ بعد 500 ألف دينار او حتى 200 ألف دينار" مشرية 
املؤسسات  جانب  ال  الوقوف  يف  السلطة  مماطلة  ان  ال 

الناشئة ساهم يف وأدها باملهد.
يتعلق  الذي   1049 عدد  االمر  من   20 الفصل  وينص 
املشرتي  "يخّصص  أن  عىل  العمومية  الصفقات  بتنظيم 
العمومي سنويا نسبة يف حدود %20 من القيمة التقديرية 
والدراسات  وخدمات  بمواد  والتزود  األشغال  لصفقات 

للمؤسسات الصغرى".

في انتظار أمر حكومي

ناشئة  17 رشكة  انطلق نشاط  االنتظار  إثر سنتني من 
التزامها بتوفري مواطن شغل وتمتيع  البيئي، مع  املجال  يف 
الشكات  دور  انصب  وصحية.  اجتماعية  بتغطية  العمال 
الوطني  للديوان  تابعة  تطهري  محطات  عىل  االرشاف  عىل 

للتطهري يف أكثر من والية.
ماهر هو اسم مستعار ملقاول شاب انخرط يف الربنامج 
التحفيزي وبعث رشكة ناشئة ثم أمىض اتفاقية مع ديوان 
التطهري لإلرشاف عىل احدى محطاته طيلة 3 سنوات بقيمة 

مالية يف حدود 190 ألف دينار سنويا.
اإلحاطة  يف  جهدا  تدخر  لم  الديوان  إدارة  ان  أكد  ماهر 
لم  املقابل  يف  وأنها  الشبان  الباعثني  مثله مثل غريه من  به 
تلتزم بتعهداتها املالية تجاه رشكات ناشئة توفر قرابة 900 
موطن شغل مربزا أن ذلك ناتج عن شح السيولة يف املالية 

العمومية.
ال  توطدت  العمومية  اإلدارة  مع  العلقة  ان  ال  وأشار 
درجة االستعانة بخدماتهم يف كل طارئ يجّد ووقتما يشاء 
تسديها  التي  االشغال  كلفة  ان  عىل  مشددا  املسؤولون 
كلفة  من  اقل  الناشئة(  الشكات  من  )كغريها  رشكته 
خدمات املقاوالت الكربى التي دأبت اإلدارة يف سنوات مضت 

عىل التعويل عليها.
الثلث دون ان يوفق  التعاقد  وأضاف: "انقضت سنوات 
أي شاب يف خلص ديونه فطالبنا وزارة التشغيل ومن ورائها 
ديوان  مع  االتفاقيات  لتجديد  آخر  امر  بإصدار  الحكومة 
التطهري لكن لم تتم االستجابة لنا رغم الوعود املتكررة منذ 
وزارة  راسلت  الديوان  إدارة  ان  العلم  مع  املايض"  جويلية 
لجودة  بالنظر  معنا  التعامل  مواصلة  عىل  لحثها  البيئة 

خدماتنا وتفاديا ألية أعطاب مفاجئة بمحطات التطهري".
مع  املفهوم  غري  التعاطي  ان  األمر  يف  "املؤسف  وتابع: 
الدولة أضحى غري مضمون  العمل مع  ان  رشكاتنا يكشف 
وانه قد يعود بالوبال عىل املقاولني الشبان الذين قد يجدون 
أفضل  ويف  واداريا  قضائيا  ملحقني  أو  مسجونني  أنفسهم 

االحوال مفلسني".
عىل غرار ماهر تعاقد منترص يف 2019 مع وزارة البيئة 
مرور  بعد  فوجئ  لكنه  بالجنوب  تطهري  محطتي  لصيانة 
التداين  عىل  اجربه  بما  مستحقاته  رصف  بتأّخر  أشهر   5
واإليفاء  األشغال  نفقات  وسداد  العمال  أجور  لخلص 
الضمان  وصندوق  املالية  القباضة  تجاه  املالية  بتعهداته 

االجتماعي وفق تأكيده.
دينار  ألف   70 بـ  التضامن  لبنك  مدان  انه  أكد  منترص 
وأن ادارة ديوان التطهري لم تمكنه رغم ذلك من مستحقاته 
مفهوم  غري  بات  ذلك  ان  ال  مشريا  دينار  ألف   90 البالغة 
حكومي  امر  اصدار  وعدم  التعاقد  مدة  انتهاء  بعد  خاصة 

جديد الستئناف االتفاقية مع اإلدارة العمومية.
دفرت  سلمت  الصعب  املايل  الوضع  ظل  "يف  وأضاف: 
شيكاتي ال البنك حتى ال أتورط يف جريمة شيك بل رصيد قد 

تتسبب يل يف ملحقات قضائية أنا يف غنى عنها".

حلم لم ير النور

يف والية نابل بقي تفعيل الربنامج التحفيزي رهني امضاء 
مراقب املصاريف العمومية بدعوى عدم توفر كراس رشوط 
نموذجي رغم مرور سنتني عىل اختيار 3 إطارات من حملة 

الشهائد العليا حسب تأكيد املقاول الشاب رافد دبيش.
بنك  من  قرض  عىل  زملئه  بمعية  حصل  انه  قال  رافد 
منزل  بلديتي  مع  اتفاقيات  امضاء  انتظار  يف  التضامن 
بوزلفة والحمامات لتنفيذ أشغال يف تنظيف الطرقات وجهر 
قنوات ترصيف املياه وصيانة املناطق الخرضاء الفتا ال ان 
مراقب املصاريف تمسك بعدم االمضاء عىل عكس ما حدث 

يف اغلب البلديات األخرى.
قدوم  بعد  حتى  حاله  عىل  االمر  تواصل  من  وأستغرب 
مراقب مصاريف جديد مؤكدا ان ذلك تسبب يف عجز املقاولني 

الشبان عن سداد ديونهم للبنك.
ووزارات  الحكومة  رئاسة  ال  مرارا  توجه  انه  وذكر 
الداخلية والتجهيز والبيئة والتشغيل وإل والية نابل وبلديتي 

منزل بوزلفة والحمامات دون الحصول عىل إجابة مقنعة.
يف  بشوعه  إلعلمهم  مؤخرا  بهم  اتصل  البنك  ان  وقال 

إحالة ملفاتهم ال القضاء للمطالبة بسداد ديونهم.

الصغرى  للمؤسسات  الوطنية  الجمعية  وكانت 
جذرية  حلول  إيجاد  عاتقها  عىل  اخذت  قد  واملتوسطة 
العليا املنخرطني يف اطار الربنامج  مللفات أصحاب الشهائد 
بسبب  العمل  عن  واملعطلني  بالسجن  املهددين  التحفيزي 
إيقاف رصف مستحقاتهم وعدم اصدار أمر حكومي جديد 
يسمح لهم بالتعاقد مع اإلدارات العمومية وراسلت يوم 31 
أكتوبر 2022 رئاستي الجمهورية والحكومة يف هذا الغرض.
بني  املربمة  االتفاقية  يف  بالتمديد  الجمعية  وطالبت 
ال  مشرية  والتشغيل  التجهيز  ووزارتي  الشبان  الباعثني 
نخبة  ملك  عىل  باالفلس  املهددة  الصغرى  املقاوالت  ان 
احكاما  يواجهون  أصحابها  ان  وال  الشبان  املهندسني  من 
بالسجن بسبب تراكم الديون بعد تأخر إدارات عمومية عن 

سداد مستحقاتهم.
الصغرى  املؤسسات  انقاذ  يمكن  ال  انه  عىل  وشددت 
بإيقاف  مطالبة  جزائية  تتبعات  وجود  ظل  يف  واملتوسطة 

التتبعات ضد الباعثني الشبان والتمديد يف فرتة االمهال.
من  أوضح  الجمعية  باسم  الناطق  حواص  الرزاق  عبد 
جانبه يف ترصيح لـ "الشارع املغاربي" أن ما سمي بالربنامج 
التحفيزي اتى لبعث مقاوالت ناشئة تحت ارشاف مهندسني 
ذلك  وان  التونسية  الجامعة  انجبت  ما  أفضل  من  واطارات 
بعد  العزائم  وتثبيط  للكفاءات  مقربة  ال  تحول  ما  رسعان 
تنصل السلطة من تعهداتها وعدم ايفاء اإلدارة بالتزاماتها.

وأشار ال ان تعطل عمل بعض املقاوالت الناشئة املتعاقدة 
مع ديوان التطهري سيكّلف املالية العمومية خسائر بمليني 
مع  صفقة  عقد  ال  اضطر  الديوان  ان  ال  الفتا  الدنانري 
مقاوالت اجنبية لتعويض الشكات الناشئة بقيمة مالية ال 

تقل عن 10 مليني دينار.
بوزارتي  االتصال  حاولت  املغاربي"  "الشارع  أسبوعية 
أسباب  عن  الستفسارهما  والتكوين  والتشغيل  التجهيز 
مهندس   300 قرابة  تكوين  بعد  التحفيزي  الربنامج  تعطل 
وإطار وبعث مقاوالت ناشئة لكنها تحصل عىل اية إجابة ال 

حدود كتابة هذا التحقيق.
لخلق  رسمي  مسار  انطلق  عىل  سنوات   6 مرور  بعد 
للمالية  مكلفة  وغري  شابة  بكفاءات  جديدة  مقاوالت 
ال كابوس يومي بحثا  الشبان  العمومية تحّول حلم مئات 
عن حلول ولو وقتية لتفادي امللحقات القضائية والبنكية 

واإلدارية. 
اال يدخل ذلك يف اطار التفنن يف وأد أحلم شبابنا بقرارات 

رسمية؟

مراسلتان موجهتان من جمعية  »املؤسسات الصغرى واملتوسطة« لرئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة
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بسبب هّنات النص ومرور الزمن
قد يفشل قبل والدته  

كريمة السعداوي
بالشأن  المهتمين  من  العديد  يؤكد 
رجال  من  عددا  أن  والمالي  االقتصادي 
بقانون  العمل  بداية  ينتظرون  األعمال 
لتسوية  وتفعيله  الجزائي  الصلح 
وضعياتهم بشكل جذري والقطع مع ما 
يتعرضون له من مالحقات ال تنتهي، مما 
ادى الى نفور قسم كبير منهم من تونس 

وتغيير وجهة استثماراتهم لدول أخرى.

عدة  سنوات  منذ  السياق،  نفس  يف  وتطالب، 
منظمات تمثل املستثمرين ورجال االعمال برضورة 
رأس  وترهيب  والوعيد  التخويف  خطاب  مع  القطع 
االقتصاد  يف  االستثمار  الستمرار  ضمانا  املحيل  املال 
املعطل اصل بسبب مناخ عدم االستقرار الذي يسود 

البلد يف ظل غياب الكفاءة واالرادة لتطويره. 
 

اخطاء شكلية واجرائية فادحة
يوم  التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  صدر 
 812 عدد  الرئايس  األمر   ،2022 نوفمرب   11 الجمعة 
لسنة 2022 واملتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية 

للصلح الجزائي ومقررها ملدة 6 أشهر.
وضبط االمر تركيبة اللجنة التي تتكون من قاض 
دولة  ووكيل  اإلدارية  باملحكمة  دائرة  ورئيس  عديل 
للمصالح  عامني  ومراقبني  املحاسبات،  بمحكمة 
أملك  وزارة  من  اخرين  واعضاء  وللمالية  العمومية 
بلجنة  وحدة  ورئيس  العقارية  والشؤون  الدولة 
املالية  التحاليل  لجنة  عن  ممثل  املالية،  التحاليل 
ان  يتضح  االطار،  هذا  ويف  التونيس.  املركزي  بالبنك 
خطا اجرائيا كبريا ترسب لنص األمر اذ ان التسمية 
القانونية األصلية للجنة التحاليل املالية هي "اللجنة 
صلب  تعمل  ال  انها  كما  املالية".  للتحاليل  التونسية 
بل هي مركز وطني مستقل  التونيس  املركزي  البنك 
تم  ادارية،  صبغة  ذات  مالية  تحريات  كوحدة  يعمل 

انشاؤها بمقتىض الفصل 118 من قانون 2015 املتعلق بمكافحة 
االرهاب ومنع غسل االموال.  

ويمكن ان يطرح وجود هذا الخطأ الشكيل عدة اشكاالت عند 
من  الكثري  من  اصل  يعاني  الذي  الجزائي  الصلح  قانون  تنفيذ 

اللبس والهنات الجذرية التي تجعل تطبيقه شبه مستحيل.
من جانب اخر، كان من املفروض ان ينص االمر الذي ضبط 
تركيبة اللجنة بشكل رصيح وواضح عىل ان يكون رئيسها قاضيا 
عدليا برتبة رئيس دائرة تعقيبية حتى ال يكون اقل رتبة من نوابه 
يف اللجنة علوة عىل اخلالت اخرى تضمنها االمر وهي ان ميزانية 
لجنة الصلح الجزائي تحمل عىل ميزانية الدولة يف حني انه كان من 
انها احدثت عىل  الرضوري ان تحمل عىل رئاسة الجمهورية بما 

مستواها وبأمر منها. 
للجنة  املحدث  الرئايس  االمر  عىل  يطغى  اشكال  اهم  ان  غري 
الصلح الجزائي يتمثل يف أنها لجنة ادارية وليست قضائية، وبذلك 
فهي ال تصدر احكاما علوة عىل ان اعضاءها موظفون يمكن ان 
يتم اعفاؤهم بقرار من رئيس الجمهورية وهو ما يمثل عائقا امام 
استقلليتها ومتطلبات قيامها بمهامهما وكذلك اكساء قراراتها 
بالشخصية  تمتعها  ال هذا عدم  القانوني. ويضاف  النفاذ  طابع 

القانونية واالستقللية املالية واالدارية.      
 

توقعات بفشل الصلح الجزائي 
من  العديد  ترجح  الكثرية،  القانونية  عيوبه  عن  النظر  بغض 

قابل  غري  يكون  وان  الجزائي  الصلح  قانون  يفشل  ان  الجهات 
للتطبيق لعدة أسباب أهمها أن تحريره كان رديئا ومترسعا إضافة 
إل صعوبة تنفيذه عىل أرض الواقع والتوصل إل نتائج يف ظل وفاة 
ومغادرة  اآلخر  البعض  وإفلس  الجزائي  بالصلح  املعنيني  بعض 

آخرين تونس و صدور أحكام قضائية يف حق معنيني آخرين.
صورة  يف  الجزائي  بالصلح  املشمولني  من  املتبقني  أن  كما 
إما  سيختارون  من  وهم  بالكثريين  ليسوا  تفعيله،  إل  الوصول 
الصلح  نحو  التوجه  أو  القضاء  أمام  ملفاتهم  يف  النظر  مواصلة 
الجزائي. وبذلك فإن هذا الصلح ان جرى تفعيله لن يشمل سوى 
عدد محدود ال يتجاوز عشات الحاالت عىل أقىص تقدير. ويحتاج 
قرارات  عدة  إصدار  إل  الجزائي  بالصلح  املتعلق  املرسوم  تطبيق 
من  كبري  عدد  وتسمية  لتنفيذه  مختلفة  هياكل  بإحداث  تتعلق 
رئاسة  أو  الجمهورية  رئاسة  ذلك من قبل  األشخاص سواء كان 
الحكومة وهذا ما لم يتم إل حد اآلن بما يؤكد صعوبة التفعيل او 

باألحرى استحالته.
وبحكم تواصل تعطل تفعيل القانون الذي يبدو وكأنه قد نيس 
تماما مع تذكر بعض اوجه تنفيذه من حني ال اخر، يتضح ايضا 
عن  العدول  الوقت  مرور  مع  سيتم  انه  مؤرشات  عدة  خلل  من 
قانون الصلح الجزائي ككل وهو ما يفرّس بتوقف إصدار النصوص 
الرتتيبية املكّملة للقانون منذ 9 اشهر مما يدل بشكل او باخر عىل 

إدراك السلطة أنه غري قابل للتطبيق وغري عقلني.
عىل  يقم  لم  الجزائي  الصلح  مخطط  أن  ال  االشارة  وتجدر 

االقتصادية  الجدوى  دراسات علمية ولم يحدد 
املوصومني  األعمال  رجال  مصالحة  من  أيضا 
بالفساد سيما أن ملحقة أموال رجال األعمال 
بملحقة  شبيهة  هي  والفارين  الفاسدين 
القضائية  املسارات  أن  بحكم  الريح،  طواحني 

إلثبات فسادهم قد تستغرق سنوات.
 

حجم األموال المنهوبة: 
تقديرات مبالغ فيها

 28 يوم  رّصح  قد  الجمهورية  رئيس  كان 
جويلية 2021، بأن "قيمة األموال املنهوبة من 
البلد تقدر بـ13.5 مليار دينار"، وبأنه "تجب 
إعادتها مقابل صلٍح جزائي مع رجال األعمال 
مرسوم  أحكام  وتشمل  نهبها".  يف  املتورطني 
معنوي  أو  مادي  شخص  كل  الجزائي  الصلح 
أو  حكم  يمثله  من  شأن  يف  أو  شأنه  يف  صدر 
جزائية  محاكمة  محل  كان  أو  جزائية،  أحكام 
أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان 
اقتصادية  جرائم  عنها  ترتتب  أن  الواجب  من 

ومالية.
كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي 
أمواله  مصادرة  إجراءات  شأنه  يف  تُستكمل  لم 
اقتضت  ما  طبق  الخارج،  من  واسرتجاعها 
اعتماده  جرى  الذي  املصادرة  مرسوم  أحكام 
الرئيس  وشمل  الثورة  عقب   2011 مارس  يف 
الوزراء  من  وعدداً  وعائلته  عيل  بن  األسبق 

والشخصيات التي كانت متنفذة قبل الثورة. 
ويعترب، يف الواقع، املبلغ الذي يتطّلع سعيد 
فيه،  مبالغ  الجزائي  الصلح  من  تحصيله  إل 
لدى  واألصول  املالية  السيولة  حجم  أن  بحكم 
أن  يمكن  ال  باملصالحة  املعنيني  األعمال  رجال 
الوطني يف  املايل  يبلغ بـ13 مليار دينار. ويرّجح مراقبون للشأن 
ضوء املعطيات املذكورة انفا، أال يتجاوز املبلغ املحّصل من الصلح 
الحاالت وعىل مدة سنوات،  أحسن  دينار يف  مليون   200 الجزائي 
ال  والعاملي  املحيل  واالقتصادي  السيايس  الظرف  أن  خصوص 
املؤسسات  تواجهها  كربى  صعوبات  بسبب  الربنامج  هذا  يخدم 
االقتصادية ومناخ األعمال الذي يكابد الصعوبات لتجاوز تداعيات 

األزمة الصحية وانعكاسات الحرب يف اوكرانيا.
واالجتماعية  االقتصادية  االزمات  من  مزيجاً  تونس  تواجه 
والحساسية يجعل  الدقة  إقليميا ودوليا يف غاية  الخانقة وواقعا 
ان  خصوصا  الصعوبة  بالغ  امرا  الراهنة  االزمات  حل  محاوالت 
اليوم  يكمله  لسنوات  شامل  انهيار  من  الفساد  فيه  تسبب  ما 
تفعل  ال  ربما  وهكذا  اصلح،  ألي  االرادة  وانعدام  الكفاءة  غياب 
كرة  قذف  املزخرفة، سوى  اللغوية  والتطمينات  الضخمة  الوعود 
االزمة الحقيقية خارج امللعب الذي تقوم فيه املؤسسات الوطنية 

ويُفرتض أن تحكمه املعايري واملنهجيات الصائبة.
عىل  وستتقاذفها  بعيداً،  تذهب  لن  امللتهبة  االزمة  كرة  ولكن 
األغلب أيادي الدائنني الخارجيني والداخليني وكلفة تسيري الدولة 
نهاية  دينار حتى  8 مليارات  تعاني من عجز مايل سيتعدى  التي 
العام، وستزيد من غضب التونسيني وتضعف احلمهم البسيطة 

يف العمل والتنمية يف السنوات القليلة املاضية.

الصلح الجزائي:
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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

قمع التحركات الشعبية
يف مفارقة لم تعد تثري االستغراب سبق حديث رئيس الجمهورية 
الفرنكوفونية بجزيرة جربة عن  قيس سعيد يف ختام أشغال قمة 
واملواطنة"  والحرية  الديمقراطية  بقيم  وتمّسكها  تونس  "التزام 
معتمدية  أهايل  بعض  نظمها  سلمية  ملسرية  عنيف  امني  قمع 
جرجيس للمطالبة بكشف حقيقة غرق مركب عىل متنه 18 عش 
املايض ودفن جثثهم  18 سبتمرب  يوم  البحر  ابنائهم يف عرض  من 

دون اعلمهم.
أهايل جرجيس  العنيف مع مسرية  التعاطي االمني  ان  صحيح 
لم يكن األول من نوعه منذ ثورة 2011 بل سبقه اعتداء امني عىل 
الرتبية  وزارة  مقر  امام  نواب  معلمون  نظمه  احتجاجي  تحرك 
بالعاصمة ومقرات مندوبيات جهوية وقبل ذلك تعرضت تحركات 
25 جويلية  احتجاجية رافضة للدستور الجديد او معارضة ملسار 

ال قمع امني.
 الخطري يف السياسة االمنية العنيفة تجاه التحركات االحتجاجية 
انها تأتي يف سياق استثنائي يشهد تمركزا للسلطات بني يدي رئيس 
والعودة  الديمقراطية  الدولة ويف ظل خشية جدية من غلق قوس 
ملربع قمع الحريات. تنضاف ال ذلك امللحقات القضائية التي طالت 
للسلطة  يرق  لم  صحفيني وناشطني سياسيني ملجرد كتابة مقال 
والتعبري عن رأي معارض عّمقها اصدار مرسوم رئايس يجرم نش 
املعلومات.  وأنظمة  االتصال  شبكة  عرب  كاذبة  ومعلومات  أخبار 
للحقوق  وانتكاسة  الثورة  لقيم  قوية  رضبة  اعترب  مرسوم 

والحريات.
مناسبة  من  اكثر  يف  سعيّد  عن  الصادرة  التطمينات  ورغم 
بخصوص ضمان الحقوق والحريات فإن الواقع يش بعكس ذلك 
وينذر بعودة قوية ال سياسة تكميم االفواه والتضييق عىل الحريات 
والنيل من ابرز مكسب تحقق للتونسيني منذ 2011 اال وهو حرية 

التعبري والتظاهر. 

قيس سعيد 

هو  اليوم  القمة  انعقاد  ان 
متواصل  جماعي  عمل  ثمرة 
يف  لتنظيمها  ليس  صلبة  بارادة 
وانما  فحسب  الظروف  افضل 
نتائج  ال  ولنصل  النجاحها 

اليوم  جميعا  واعون  نحن  وفعلية…  ملموسة 
وكأّن  بارسه  العالم  يف  تحدث  التي  بالتغريات 
سنة  وليس   2022 سنة  بدات  الثالثة  االلفية 
فان  التغريات  وكل  العراقيل  كل  ورغم   2000
عاداتها  من  النه  اللتزاماتها  استجابت  تونس 
ان تحرتم ما تعد به …وكما يعلم الجميع كانت 
عديدة  والسباب  حفت  عويصة  ظروف  هناك 
من اجل تنظيم القمة عرب املحارضات عن بعد 
وحتى من اجل الغاء القمة وتحويل تنظيمها إل 
بدعم  تتزعزع  ال  التي  ارادتنا  ولكن  اخر  مكان 
اليوم  نحن  وها  بنجاحنا  انتهت  اصدقائنا  من 
التونسية وتحديدا يف  الجمهورية  مجتمعون يف 

جربة .

سمير سعّيد

تمثل  الفرنكوفونية  بلدان 
العالم  سكان  من  باملائة   14
العاملي  الدخل  من  باملائة  و18 
رشكة  مليون   20 من  واكثر 
واعتقد  ومتوسطة  صغرية 

االطار  وضع  كيفية  يف  لنفكر  حان  الوقت  ان 
واملناخ كي نسري يف اتجاه مزيد التبادل التجاري 
والتضامن  الفني  التعاون  ومزيد  واالستثماري 

بني البلدان …
 

حاتم المزيو )عميد المحامين(

لكل  ونتصدى  سنرفض 
املهني  بالرس  للمساء  اقرتاح 
اتخاذ  ال  اضطررنا  اذا  وحتى 
نتأخر  فلن  نضالية  خطوات 
كما  االول  الصف  يف  وسنكون 

االداء  يف  العشوائية  الرتفيعات  نعارض  اننا 
املهن  بني  املساواة  وعدم  املضافة  القيمة  عىل 
تم  وان  حتى  لذلك  وسنتصدى  بينها  والتمييز 

اصداره بمرسوم .

عبير موسي

فيه  اغتيلت  العدالة  قرص 
املدنية  الدولة  واسس  العدالة 
وعىل  للشعب  ستكون  والكلمة 
الدولة  بتدمري  نقبل  ولن  جثتنا 
باالصلحات….  وال  التونسية 

ونحن  للشعب  ستكون  والكلمة  القوة  اليوم 
مررنا من عدم رشعية ال عدم رشعية والقضاء 
ولكننا  القضاء  روح  عىل  رحمة  الف   … يزكي 

سنبقى مع ذلك نرفع امامه القضايا … 

سالم لبيض

أهايل  الذي سلُّط عىل  القمع 
عار  وصمة  سيبقى  جرجيس 
متشبّع  سيايس  جبني  عىل 
القانونية  واملعرفة  بالثقافة 
األوامر لقمع شعبه عىل  أعطى 

إل  صوتها  إبلغ  تنشد  سلمية  مظاهرة  خلفية 
بعض الرأي العام الدويل وأصحاب القرار الذين 
قّمة جربة  يف  العاملي  الثقايف  املهرجان  جمعهم 

الفرنكوفونية.

رديء جّدا

قالوا

صورة تتحّدث

محمد خليل الجندوبي

حسن جدا

البطل  تمكن  مسبوق  غري  تونيس  انجاز  يف 
املرتبة  احتلل  الجندوبي من  الدويل محمد خليل 
كلغ   58 لوزن  االوملبي  التصنيف  يف  عامليا  االول 
الصادر يوم 4 نوفمرب الجاري عن االتحاد الدويل 
للتايكواندو بما يعني ضمانه الرتشح اآليل لللعاب 
الفرنسية  بالعاصمة  انعقادها  املنتظر  االوملبية 
باريس سنة 2024 بما أن اللجنة االوملبية الدولية 

تسمح للمصنفني الخمسة األوائل يف رياضة التايكواندو ال حدود 31 
ديسمرب 2023 بالرتشح مبارشة ايل األلعاب األوملبية القادمة.

الشاب العشيني محمد خليل الجندوبي الذي اتم عقده الثاني يف 
مستهل شهر جوان املايض كشف عن علو كعبه يف رياضة التايكواندو 
منذ نعومة أظافره وكان والده وهو مدرب يف نفس الرياضة أول من 
اكتشف شغفه بها فتعهده باإلحاطة وداوم عىل دعمه وشد ازره يف 
احلك فرتات تهميشه خلل بداية مسريته وسهر عىل تدريبه طيلة 

فرتة الحجر الصحي التي فرضها انتشار فريوس كوفيد 19.
البطل الشاب نجح يف فرتة زمنية قصرية )بني 2018 و2022( يف 
الرياضية  التظاهرات  فرض سيطرته عىل جل منافسيه يف مختلف 
التي شارك فيها بما مكنه من توشيح صدره بـ 8 ميداليات اخرها 
برونزية يف بطولة العالم للتايكواندو بمدينة غوادال خارا املكسيكية. 
يف  االفريقية  بااللعاب  ذهبية  ميداليات   3 بـ  فاز  ان  له  سبق  كما 
الجزائر والرباط وداكار محافظا عىل تصدر القارة االفريقية للمرة 

الثالثة عىل التوايل.
الجندوبي نجح يف نيل ميدالية فضية يف األلعاب االوملبية الصيفية 
التي احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو يف 2021 واخرى برونزية 
 2018 يف  االرجنتينية  آيرس  ببيونس  للشباب  االوملبية  األلعاب  يف 
مبّشا بصعود نجم بطل عاملي ال يرىض بغري املراتب االول عله يكون 

خري مثال للشباب يف تحدي الصعاب وكسب التحديات.

)حوار من وحي الخيال(

Macron : Président, je n'ai pas voulu évoquer le 
problème dont je vais vous parler en public, je 
souhaite en parler avec vous en tête-à-tête.
Said : C'est quoi s'il vous plait?
Marcon : J'aimerai bien savoir comment les avoirs 
gelés des Ben Ali vous-ont échappé, alors que ce 
devait être un jeu d'enfant pour vous? certains juges 
m'ont parlé, je repète leurs mots : "Une désolante 
médiocrité des pouvoirs tunisiens actuels".
Said : En effet, c'est une grave carence de mon 

ministre des Affaires Etrangères.
Macron : Sans vous contre-dire Mr. le Président, c'est 
vous à ma connaissance qui présidait la commission 
ministérielle chargée de récupérer ces avoirs.
Said (Dans son cœur) : شــنوة بــاش يولّــي يحاســب 
فــّي الســيد؟
Macron : Je ne vous cache pas Mr. le Président que 
cet échec a nui à votre gouvernement et à vous même, 
je me suis permis amicallement de vous en avertir...
Said (Dans son cœur) :  تي بّرا زّمر.
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خمطط أمريكا لتدمري روسيا

ترجمة : الحبيب القيزاني
المفّكر  ويتني  مايك  كتب  العنوان  هذا  تحت 
الشؤون  في  المختص  األمريكي  والمحّلل 
والعضو  واألعمال  المال  وعالم  الجغراستراتيجية 
 UNZ REVEW بمركز األبحاث حول العولمة في موقع

بتاريخ 31 أكتوبر الماضي :

قبل  وتقسيمها  أّمتنا  اضعاف  هو  الغرب  هدف  »ان 
تدمريها. انهم يرّصحون علنا بأن الوقت حان بعد نجاحهم 
ال  لتجزئة روسيا   1991 السوفياتي عام  االتحاد  يف تفكيك 

مناطق متباينة ومتناحرة يف ما بينها".
فلديمري بوتني

"لم يكن مسعى ديك تشيني تفكيك االتحاد السوفياتي 
يف  روسيا  تفكيك  وإنّما  فحسب  الروسية  واالمرباطورية 
حّد ذاتها حتى ال تشكل أبدا يف املستقبل تهديدا لبقية دول 
املشوع  إتمام  الغرب  عىل  أن  يرى  تشيني  كان  العالم". 
الذي بدأه سنة 1991 وانه طاملا لم يتم اسقاط امرباطورية 

موسكو لن تكون املنطقة والعالم يف أمان".
مقتطف من مقال للمؤلف بعنوان : 
"تحرير روسيا من االستعمار".

نش  مّلا   1918 سنة  ال  لروسيا  واشنطن  عداوة  تعود 
 7000 من  أكثر  ويلسون  وودرو  الراحل  االمريكي  الرئيس 
من  الحّد  التحالف  دول  مجهود  اطار  يف  بسيبرييا  جندي 

انتصارات الثورة البلشفية.
وقد اختفت آثار أنشطة الفيلق العسكري األمريكي الذي 

رابط بالبلد طيلة 18 شهرا من كتب التاريخ االمريكية لكن 
الروس ما زالوا يذكرون الحادث كمثال عىل تدخلت أمريكا 
النخب  ان  والواقع  لها.  املجاورة  الدول  املتواصلة يف شؤون 
االمريكية دائما ما تدخلت يف شؤون روسيا رغم اعرتاضات 
النخب  من  كبريا  عددا  ان  ذلك  ذلك.  عىل  بشدة  موسكو 
الغربية ال يؤمن برضورة تقسيم روسيا ال وحدات جغرافية 
أصغر فسحب وإنّما بأن عىل الشعب الرويس االبتهاج بذلك. 
مسكونون  االنقليزي  النفوذ  لدائرة  التابعون  الغرب  فقادة 
والحق  القانون  ملعنى  أعمى  بتفسري  وبتشبثهم  بالكربياء 
ال درجة ايمانهم بأن عامة الروس يتمنّون تقسيم بلدهم 
طرف  من  فاحش  الستغلل  مفتوحة  تظل  دويلت  ال 
رشكات النفط الغربية العملقة ورشكات استخراج املعادن 
لّخص  وقد  البنتاغون.  مخططات  أمام  مكشوفة  وطبعا 
واشنطن  السرتاتيجية  املدبّر  العقل  بريجنسكي،  زبيغنيو 
بمجلة "شؤون  الرؤية يف مقال نشه  الجغراسياسية هذه 
روسيا  لحجم  "اعتبارا   : وكتب   FOREIgN AFFAIRS دولية" 
وتنوع مناطقها من شأن نظام سيايس غري مركزي واقتصاد 
سوق حرة أن يكونا أكثر ملءمة لتحرير طاقات الخلق لدى 
النطاق. ان  البلد الطبيعية واسعة  الشعب الرويس وثروات 
من شأن بروز كنفدرالية روسية ُمشكلة بطريقة فضفاضة 
تتكون من روسيا أوروبية ومن جمهورية سيبريية وأخرى 
يف أقىص الشق أن يدفعها بكل سهولة نحو إقامة علقات 
كيانات  بإمكان  وسيكون  جريانها  مع  وثيقة  اقتصادية 
الحبيسة منذ  الخلّقة  كنفدرالية مماثلة استغلل طاقاتها 
قرون بفعل بريوقراطية موسكو الثقيلة". "ان إقامة نظام 
)من  االمرباطوري  طموحها  من  يحد  قد  بروسيا  المركزي 

مقال لربيجنسكي صدر بمجلة "شؤون دولية" عام 1997 
بعنوان : من أجل خطة جغراسرتاتيجية ألوراسيا".

بريجنسكي هي "قيام كنفدرالية روسية عىل  ان فكرة 
أساس خبيث قد يحّولها ال أّمة بل أسنان وتابعة ويجعلها 
عاجزة عن الدفاع عن حدودها أو سيادتها. ولن تكون قادرة 
عىل منع بلدان أقوى منها من غزوها واحتللها وإقامة قواعد 
عسكرية بأراضيها. وقد ال يكون بإمكانها توحيد شعبها ذي 
أو حتى مواصلة تجسيم  واحد  لواء  تحت  املتباينة  األصول 
كنفدرالية  نحو  روسيا  دفع  اّن  البلد.  توّحد  إيجابية  رؤية 
مجزأة ال آالف الكيانات الصغرية قد يسمح للواليات املتحدة 
باملحافظة عىل الهيمنة عىل املنطقة دون التعرض لتهديدات 
تعارض ذلك أو تلّوح بالتدخل للعرتاض عىل ذلك. ويبدو أن 
الحقيقي لربيجنسكي مثلما شّدد عىل ذلك  الهدف  ذلك هو 
 : يقول  حيث  الكربى"  الشطرنج  "رقعة  مؤلفاته  أعظم  يف 
هو  ألمريكا  بالنسبة  األسايس  الجغراسيايس  الثمن  "ان 
مبارش  بشكل  تبقى  العاملية  أمريكا  ريادة  وان  أوراسيا... 
أوراسيا"  قارة  عىل  سيطرتها  فعالية  مدة  رهينة  ورئييس 
تحت  املذكور  بريجنسكي  كتاب  من  بفصل  واردة  )فقرة 

عنوان : "ريادة أمريكا ورضوراتها الجغراسرتاتيجية".
"طبقا لربيجنسكي تنوي واشنطن فرض سيادتها عىل 
اال  بالعالم  سكانية  كثافة  واألكثر  ازدهارا  األكثر  املنطقة 

وهي أوراسيا.
وتقسيمها  روسيا  اوصال  تقطيع  وجب  ذلك  ولتحقيق 
خدمة  يف  بآخرين  وتعويضهم  قادتها  عىل  انقلبات  وتدبري 
العابرة  العاملية  الشكات  تمكني  مع  االمريكية  األهداف 
للقارات من إحكام قبضتها عىل ثرواتها الطائلة الستغلها 

المفكر األمريكي مايك ويتني :

رتل من دبابات "تي 90" الروسية متوجهة لجبهة القتال بأوكرانيا 
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أخرى  بعبارة  الغرب.  ال  وتحويلها  مواردها  نهب  ادامة  يف 
العاملي  النظام  اطار  يف  وضيع  بدور  القبول  موسكو  عىل 

الجديد كمجّرد رشكة أمريكية للغاز واملناجم".
تدمري  هدف  عن  ابدا  واشنطن  تحد  لم  الحقيقة  "يف 
الدولة الروسية وقد جاءت وثيقة اسرتاتيجية األمن القومي 
االمريكية الجديدة لتؤكد يف جانب كبري منها ما قلنا وهو ان 
بآسيا  لتوسعها  معارضة  كل  سحق  تنوي  املتحدة  الواليات 
الوسطى حتى تصبح الفاعل املهيمن عىل املنطقة. وها هنا 
املذكورة  االسرتاتيجية  الكونغرس حول  تقرير  مقتطف من 
تكتلت  ظهور  ملنع  أمريكا  هدف  يعكس  قديم،  انه  "مع   :
 : رؤيتني  يجسم  سياسيا  خيارا  بأوراسيا  مهيمنة  إقليمية 
األول انه اعتبارا لعدد السكان والثروات واألنشطة االقتصادية 
نفوذا  باملنطقة  إقليمية  مهيمنة  كتلة  بروز  يمثل  بأوراسيا 

هاما كافيا لتهديد مصالح الواليات املتحدة الحيوية.
أما الرؤية الثانية فتعترب انه يستحيل عىل أوراسيا التنظم 
ذاتيا بشكل دائم يتعذر معه ظهور كتل إقليمية مهيمنة مما 
يعني انه ال يمكن التعويل عىل دول منطقة اوراسيا لتمنع 
بوسائلها الخاصة ظهور تكتلت إقليمية ويمكن تبعا لذلك 
ان تكون املنطقة يف حاجة لدولة او أكثر من خارج املنطقة 

لتحقيق ذلك بشكل موثوق فيه".
الخارجية  للسياسة  املتكّرر  االجرتار  هذا  يختلف  "هل 
تم  التي  وولفويتز  بعقيدة  يسمى  عّما  الرسمية  االمريكية 

اإلعلن عنها قبل شّن حرب عىل العراق؟".
 : أي تغيري ذي مغزى، فقد كتب وولفويتز  "ليس هناك 
"ان هدفنا األول هو منع بروز منافس جديد سواء كان ذلك 
يف أرايض االتحاد السوفياتي السابق أو يف مكان آخر يشكل 
ان  السوفياتي.  االتحاد  يمثله  كان  الذي  النظام  بعد  تهديدا 
األمر يتعلق باعتبار مهيمن يقود اسرتاتيجية الدفاع اإلقليمي 
الجديدة والتي تتطلب منّا العمل عىل منع اية قوة معادية من 
السيطرة عىل منطقة من شأن الهيمنة عىل ثرواتها هيمنة 

محكمة ان تكون كافية لتوليد قوة عاملية".
سياسة  يف  مغزى  ذو  تغيري  أي  هناك  ليس  نرى  وكما 
عقدين.  نحو  قبل  عقيدته  وولفويتز  صاغ  ان  منذ  أمريكا 
فقد تشبثت إدارات الخارجية االمريكية دائما وبكل تصميم 
بحق واشنطن يف السيطرة عىل آسيا الوسطى واعتربت كل 
منافس لبلدها يف املنطقة تهديدا ألمنها القومي. وقد تجىّل 
التي  الجديدة  األمريكي  القومي  األمن  اسرتاتيجية  عرب  ذلك 
صنفت روسيا والصني كـ "منافسني اسرتاتيجيني" بما يمثّل 

تلميحا من طرف "الدولة العميقة" ال العدوين اللدودين.
: "تجزئة روسيا  وقد جاء يف مقال لربيجنسكي بعنوان 
للواليات  النهائي  الهدف  "ان   : الثالثة"  العاملية  الحرب  بعد 
يف  السلم  وفرض  تقسيم  هو  األطليس  والحلف  املتحدة 
الفيدرالية الروسية" أكرب دول العالم مساحة بل وحتى نش 
أو  الواسع  ترابها  أرجاء  يف  )صوملة(  دائمة  لفوىض  غطاء 
السوفياتي  االتحاد  وفضاء  روسيا  من  جزء  عىل  األقل  عىل 
السابق... ان الهدف النهائي للواليات املتحدة هو منع بديل 
للندماج األورو-أطليس يف أوروبا وأوراسيا ولذلك كان تدمري 

روسيا أحد أهدافها االسرتاتيجية...".
الروسية  الفيدرالية  تقسيم  مع  انه  وولفويتز  اذن  يرى 
الحرب  بعد  وواشنطن  موسكو  بني  منافسة  كل  تنتهي 
العاملية الثالثة. ويف تناقض فاضح يزعم انه لن يكون هناك 
حقا نظام متعدد األقطاب اال بعد تدمري روسيا ولكنه يذهب 
األكثر هيمنة  العاملية  القوة  املتحدة ستكون  الواليات  أن  إل 
حتى لو خرجت مثلها مثل االتحاد األوروبي أكثر ضعفا من 

الحرب املربمجة مع الروس".
لقد تميّزت العلقات بني واشنطن وروسيا دائما بنزاعات 
الجغراسرتاتيجية  واشنطن  طموحات  ذلك  سبب  كان  وقد 
أكثر منه ترّصفات مشاغبة من طرف موسكو. ان جريمة 
روسيا الوحيدة انها تملك ثروات يف جانب من العالم ترغب 
الوسائل  بكل  عليه  هيمنتها  فرض  يف  املتحدة  الواليات 
الرضورية. ومّلا أعلنت هيلري كلينتون ألّول مرة عن خطط 
يشبه  األمر  أن  الناس  أغلب  ظن  آسيا  نحو  للزحف  بلدها 
مخططا معقوال لتحويل ثروات الشق األوسط لتوسيع دائرة 
املساهمة االمريكية يف دفع السوق العاملية بشكل أرسع. لم 
يدر بخلدهم آنذاك أن نية أصحاب القرار بواشنطن هي جر 
روسيا لخوض حرب برية دامية يف أوكرانيا الضعافها بغاية 
تمكني أمريكا من تركيز قواعد عسكرية بعدة مناطق من 

أوراسيا دون اعرتاض من أحد.

يف  واشنطن  ستذهب  مدى  أي  ال  أيضا  توقع  أحد  وال 
قادتها  خلع  بهدف  عمدا  وشيطنتها  روسيا  وعزل  استفزاز 

السياسيني وتقسيم البلد ال دويلت عديدة.
هيلري كلينتون كانت واضحة يف هذا الصدد عندما قالت 
سنة 2011 : "ان استغلل نمّو وديناميكية آسيا من صميم 
أسواق  ان  االمريكية...  واالسرتاتيجية  االقتصادية  املصالح 
لها  سابق  ال  فرصا  املتحدة  للواليات  توّفر  املفتوحة  آسيا 
للستثمار والتجارة ال جانب منفذ للتكنولوجيات املتطورة.. 
االمريكية يف حاجة الستغلل سوق االستهلك  الشكات  ان 
أكثر من نصف  توّلد  املنطقة  ان  الواسعة واملتزايدة بآسيا... 
نبحث  نحن  العاملية...  التجارة  نصف  وحوايل  العاملي  اإلنتاج 
فرص  وعن  بآسيا..  الصفقات  من  مزيد  لعقد  فرص  عن 
مقال  من  )مقتطفات  النشيطة  آسيا  بأسواق  االستثمار 
املحيط  بمنطقة  أمريكا  "قرن  بعنوان  كلينتون  لهيلري 

الهادئ صادر بمجلة "شؤون دولية" عام 2011(.
بتمّحص  مصحوبة  كلينتون  لخطاب  معّمقة  قراءة  ان 
عىل  غفلة  القراء  أكثر  بمساعدة  جديران  وولفويتز  عقيدة 
الخروج باستنتاجات واضحة عن النزاع الحايل الدائر بأوكرانيا 
وانما  روسيا"  "عدوانا  يسّمى  بما  تقريبا  له  علقة  ال  الذي 
والسيطرة  آسيا  يف  قوتها  لنش  الهادف  واشنطن  بمخطط 
الهائل وفرض طوق من  الرويس  والغاز  النفط  عىل مخزون 
القواعد العسكرية حول الصني وتثبيت الهيمنة االمريكية يف 
قلب أكثر األسواق ازدهارا يف هذا القرن. لنستمع مرة أخرى 
قّرروا  األخرية،  العقبات  شبكة  من  يتحرروا  "حتى   : لبوتني 

سيادية...  نمّو  طريق  اختارت  أخرى  ودول  روسيا  تفكيك 
من  يتمكنوا  حتى  ثمن  بأي  ذلك  تحقيق  عىل  مرّصون  انهم 
مزيد نهب ثروات األمم األخرى واستعمالها لرتميم نظامهم 
االقتصادي وال أستبعد ان يحاولوا يف حال عدم تمكنهم من 
وأن  بأكمله  العاملي  النظام  انهيار  نحو  الدفع  بذلك  القيام 
يستنكروا حدوث ذلك أو ان يقّرروا – ال قّدر الله – العودة ال 

عاداتهم القديمة عرب تكديس الثروات بالحروب".
عن  الخارجية  السياسة  يف  أمريكا  خرباء  يتورع  ال 
مبارشة  عسكرية  مواجهة  نحو  تدفع  نظريات  استنباط 
نووي.  تحمل يف طياتها من خطر صدام  ما  مع روسيا مع 
 23 يوم  الكونغرس  أعضاء  نّظمه  الواب  عرب  نقاش  ففي 
جوان 2022 تحت عنوان : "تخليص روسيا من االستعمار" 
وجب  استعمارية  امرباطورية  روسيا  أن  املجتمعون  أكد 
تفكيكها بمساعدة واشنطن. أّما ملاذا شّدد بعض املشاركني 
يف االجتماع عىل رضورة نعت روسيا بالدولة االمربيالية فقد 
جاء يف وثيقة النقاش : "يوّفر وسم روسيا بالدولة االمربيالية 
غطاء سياسيا لعدوان امربيايل عليها وألهداف حروب القوى 
اليسار  شبه  يعتمدها  التي  االسرتاتيجية  انّها  االمربيالية... 
الروسية"  للحلف األطليس يف دعايته ضّد "االمربيالية  املوايل 
والعرقية  والجهوية  القومية  التوترات  تأجيج  كان  وقد 
مفتاح سياسة الحرب االمربيالية طيلة عقود... فعرب تدبري 
عمليات لتوسع الحلف األطليس مصحوبة بانقلبات يف دول 
بشكل  االمربيالية  القوى  حارصت  والصني  لروسيا  حليفة 
الحروب  تاريخ  استعرضنا  واذا  روسيا...  ومتواصل  منتظم 

التي شنتها االمربيالية االمريكية خلل الثلثة عقود األخرية 
فرغم  محتوما.  قدرا  والصني  روسيا  تقسيم  حرب  لبدت 
القوى  واجهت  العاملي  الرأسمايل  النظام  يف  ادماجها  إعادة 
من  منعها  حاكمة  استبدادية  أنظمة  من  صّدا  االمربيالية 
بينها عىل  تنازعها يف ما  الطائلة. وأمام  بلدانها  نهب ثروات 
هذه الثروات ال جانب تعرضها ال أزمات داخلية باتت القوى 
ويكشف   )...( الواقع  هذا  تغيري  عىل  مصممة  االمربيالية 
حربها  من  الرئيسية  واشنطن  اهداف  ان  األمريكي  املخطط 
عىل روسيا هي "قلب النظام الرويس الحايل وتعويضه بنظام 
– دمية يأتمر بأوامر الواليات املتحدة وتقسيم روسيا ال 12 
دويلة أو أكثر يتوّل رأس املال األمريكي – األوروبي استغلل 
ثرواتها الثمينة". ان عرض هذا املقطع هو لفهم النزاع الدائر 
األطليس  للحلف  املوايل  اليسار  شبه  الحاح  وكذلك  بأوكرانيا 
عىل توصيف روسيا بـ "دولة امربيالية". )راجع مقال كلرا 
وايس املنشور باملوقع االلكرتوني االشرتاكي العاملي بعنوان 
الحرب  االشرتاكيني  ملعارضة  والسياسية  التاريخية  "املبادئ 

االمربيالية ونظام بوتني"(.
وكما هو واضح يبحث أعضاء نخبة السياسة الخارجية 
بالغرب بكل ما أوتوا من جهد عن مربّرات جديدة أكثر اقناعا 
البلد  هذا  تفتيت  النهائي  هدفها  روسيا  مع  مواجهة  لتدبري 
التوازن  "إعادة  واشنطن  تسميه  ما  أمام  الطريق  لفتح 

االسرتاتيجي" أو "إعادة تمحور أمريكا بآسيا".
السياسيون  يكن  لم  بوش  إدارة  20 سنة، وخلل  فقبل 
بخصوص  آرائهم  حول  التحفظ  من  مماثلة  درجة  عىل 

روسيا. وكمثال عىل ذلك لم يقم ديك تشيني، نائب بوش بأية 
محاولة الخفاء احتقاره لروسيا بل كان رصيحا يف ما يتعلق 
 : نورتون  لبن  مقال  يف  جاء  وقد  يدعمها.  التي  بالسياسة 
"لم يكن ديك تشيني أحد مهنديس الحرب عىل العراق يرغب 
يف تفكيك االتحاد السوفياتي فحسب وانما كان يريد أيضا 
أن تصبح مجددا قوة  ذاتها ملنعها من  تدمري روسيا يف حّد 
السابق  األمريكي  الدفاع  وزير  كتب  وقد  هامة...  سياسية 
روبرت غيتس : "عندما انهار االتحاد السوفياتي مع نهاية 
اإلمرباطورية  تفكك  تشيني  ديك  رغبة  تكن  لم   1991 عام 
ال  ذاتها حتى  حّد  يف  تفكيك روسيا  وانما  الروسية فحسب 

تمثل ابدا تهديدا للواليات املتحدة".
ابدا  تسمح  لن  االمريكية  اإلمرباطورية  ان  الحقيقة 
لروسيا باالعرتاض عىل هيمنتها األحادية عىل أوراسيا رغم 
املنطلق  الرأسمايل. فل غرابة من هذا  للنظام  عودة روسيا 
تتنّكر  وأن  األمنية  موسكو  هواجس  واشنطن  تتجاهل  أن 
لوعدها بعدم توسيع الحلف األطليس قيد أنملة نحو الشق 
بعد إعادة توحيد املانيا محيطة بذلك روسيا بأعداء مصّممني 

عىل رضب استقرارها )...(.
قبضة  يف  االمريكية  الخارجية  السياسة  باتت  لقد 
الذين  املتطّرفني  الجدد  املحافظني  من  صغرية  مجموعة 
أيّما  ويؤمنون  الدبلوماسية  الوسائل  باتا  رفضا  يرفضون 
ايمان بأنه ال مناص من تحقيق اهداف أمريكا االسرتاتيجية 
االّ بحرب مع روسيا. لذلك يمكنني القول بنوع من اليقني ان 

األمور ستسوء قبل أن تنفرج".

الشارع العالمي والعربي

الرئيس االمريكي االسبق جورج بوش االبن محاط ببعض رجال االدارة االمريكية خلل تسعينات 
القرن املايض قبل غزو العراق تمهيدا ملحارصة الصني ومحاولة التسلل ال الحديقة الخلفية لروسيا
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قد  الديمقراطي  الحزب  بأن  أمريكية  إعلمية  تقارير  أفادت 
سيطر عىل مجلس الشيوخ بعد فوز مرشحه يف والية نيفادا.

وشفافية،  بنزاهة  جرت  قد  االنتخابات  أن  افرتاض  عىل  ذلك 
وأن الديمقراطيني لم يضيفوا أية أصوات عن طريق الربيد أو بأي 
االنتخابي  النظام  يف  املعروفة  األخرى  للجدل  املثرية  الوسائل  من 

األمريكي.
عىل الرغم من األزمة االقتصادية الشديدة واملتفاقمة بالفعل، 
%73 من األمريكيني غري راضني عن  أن  الرغم من حقيقة  وعىل 
الطريقة التي تسري بها األمور يف البلد، لم يكتف الديمقراطيون 
وفازوا  بل  الكونغرس،  انتخابات  يف  ساحقة  هزيمة  تكبّد  بعدم 

أيضا بمجلس الشيوخ!
نتائج  يحدد  ما  دائما  االقتصادي  الوضع  أن  السائد  االعتقاد 
الحزب  أن  مفاده  تقييما  صادفت  وقد  األمريكية،  االنتخابات 
الحاكم الذي ينمو االقتصاد يف فرتة حكمه بنسبة أقل من %2 دائما 
ما يخرس االنتخابات الفدرالية يف الواليات املتحدة األمريكية، عىل 

األقل االنتخابات الرئاسية. يبدو أن هذا التقييم لم يعد صحيحا.
 ،40% حوايل  عند  ظل  بايدن  لجو  الشخيص  التصنيف  حتى 
وهي نسبة مرتفعة بالنظر إل خرفه الواضح وشيخوخته والوضع 

االقتصادي املتدهور.
كل ذلك يشري إل أن السبب ليس موقف "مع الديمقراطيني"، 
دونالد  ضد  ذلك  وليس  الجمهوريني".  "ضد  موقف  هو  ما  بقدر 
ترامب شخصيا بشكل كبري، وهو الذي لم يتنازل رسميا بعد عن 
لقب املرشح الرئييس من الجمهوريني لرون ديسانتيس، بقدر ما 
هو ضد البديل الجمهوري ككل، والذي يُنظر إليه كشء غريب، وال 

يمكن االنضمام إليه تحت أي ظرف من الظروف.
أعتقد أن الجانب العنرصي هنا، وإن لم يكن الجانب الرئييس، 

هو أحد الجوانب الرئيسية.
بايدن  جو  بأن  ثلثة،  أو  عامني  قبل  رؤيتي،  عن  أعلنت  لقد 
سيكون الرئيس األبيض األخري يف الواليات املتحدة األمريكية، وبأن 
أن  يمكن  انتخابات  آخر  هي   ،2020 لعام  الرئاسية  االنتخابات 
يفوز فيها مرشح للحزب الجمهوري )يف شكله الحايل، أي الحزب 

األبيض املحافظ(.

املتزايدة  االقتصادية  األزمة  أن  بدا  األخرية،  االنتخابات  قبل 
تمنح  قد  الحالية  الحكومة  عن  الراضني  غري  عدد  ارتفاع  بسبب 
الجمهوريني فرصة أخرية. ومع ذلك، تبني أن التحّول يف التفضيلت 

السياسية للسكان ضئيل بشكل مدهش.
يف هذه االنتخابات، كانت هناك معلومات حول هجرة الناخبني 
من أصول أمريكية التينية من الديمقراطيني إل الجمهوريني، وذلك 
اليسار،  مع  يتعاطفون  اللتينيون  فاألمريكيون  تماما.  ممكن 
وقد أزيل زعماء اليسار من الحزب الديمقراطي من السلطة بعد 
فوز بايدن، أي أن الديمقراطيني أثبتوا أنهم ليسوا أقل بورجوازية 
أن ينتقل  أنه من املمكن  أتوقع  إل ذلك،  الجمهوريني. إضافة  من 
األمريكيون اللتينيون إل معارضة الحكومة الحالية بشكل أرسع 

من غريهم، إذا ما ساء الوضع االقتصادي.
الجمهوريني. فل  لم يساعد  ومع ذلك، فحتى ذلك، كما نرى، 
والعوامل  كبري،  بشكل  املتعارضة  املعسكرات  بني  التوفيق  يمكن 
االنتهازية ليست ذات أهمية كبرية، والبديل عن القوة السياسية 

)العرقية "املحلية"( غري مقبول من حيث املبدأ.
ماذا بعد؟

بحلول  االقتصادية  األزمة  ذروة  إل  نصل  لم  إذا  أنه  أظن 
يف  بالفعل  األقل  عىل  سنكون   2024 لعام  الرئاسية  االنتخابات 
الوضع أسوأ بكثري مما هو عليه  الحادة، أي سيتدهور  مرحلتها 

اليوم.
االحتجاجي،  املزاج  من  سيزيد  ذلك  فإن  الحال،  وبطبيعة 
وسيحصل الجمهوريون عىل أصوات كان من املستحيل أن يعتمدوا 

عليها يف وضع مختلف.
ربما يفوز املرشح الجمهوري، إال أن األزمة لن تنتهي عند هذا 
الحد، بل عىل العكس، سيستمر الوضع يف التدهور. وسيكون هناك 
ملصداقية  وتشويه  مطلقة  والشعبية  شغب  وأعمال  عام  انهيار 

السلطات.
الرئاسية  االنتخابات  يف  الجمهوريني  فوز  مع  أنه  أعتقد  كما 
2024، وإذا استمر الوضع يف التطور بشكل دستوري، فإن  لعام 
للمعارضة  ستحقق   ،2026 عام  يف  املقبلة  النصفية  االنتخابات 
نرصا مطلقا. وسينتقل انحياز األصوات من الصيغة املألوفة -48

%30 لصالح  %70 لصالح الديمقراطيني مقابل  %52 إل أغلبية 
الجمهوريني.

الرئيس  عزل  يف  املتمثلة  األخرية  الشعبية  اللعبة  أن  وأعتقد 
الجمهوريون  وسيخرس  أخريا،  منها  املرجوة  النتائج  ستحقق 

السلطة، وهذه املرة إل األبد.
وسيستمر  االقتصادية،  األزمة  تنتهي  لن  ذلك  بعد  وحتى   
لن  الفدرايل،  املستوى  عىل  ذلك،  ومع  النمو.  يف  السكان  استياء 
يحظى الجمهوريون، أو باألحرى املحافظون البيض، بأية فرصة. 
الرتكيبة  فإن  االقتصادي،  الوضع  خطورة  عن  النظر  وبغض 
60/40 لصالح  50/50 املهتز، إل  السكانية ستحول التوازن من 

الديمقراطيني إذا ظل الحزب موحدا.
ومع ذلك، فعىل مستوى بعض الواليات، سيكون الوضع أكثر 
تنوعا، وسيكتسب املحافظون البيض، علوة عىل ذلك املحافظون 
العنرصي،  الرتسيم  وسيزداد  هناك،  السلطة  املتطرفون،  البيض 
ينتقل  ثم  العنرصية.  "الخاصة"  والياتهم  إل  السكان  وهجرة 
وسيكون  املركز"،  ضد  "واليات  مستوى  إل  السيايس  الرصاع 
رصاعا رشسا غري قابل للحل. وحينها يمكن وداع وحدة الوطن، 

ليصبح التفكك مسألة وقت.
2024 ديمقراطيا، سيبدأ الرصاع  الرئيس يف عام   فإذا أصبح 
بني املركز والواليات يف وقت مبكر، وإن كان بدرجة أقل إل حد ما.

تقريب  إل  األزمة  بسبب  االحتجاجي  التصويت  أدى  لو  حتى 
االسرتاتيجي  الخط  فإن  أي حال،  السلطة، عىل  الجمهوريني من 
للعقود القادمة هو ضياع فرصة الجمهوريني للفوز عىل املستوى 
مرير  رصاع  وبداية  واملواجهة،  العرقي  االنقسام  وتزايد  الفدرايل، 

بني املركز وائتلف املناطق "البيضاء".
حدتها  العملية  تلك  االقتصادية  األزمة  ستكسب  حينها 

وراديكاليتها.
األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  املحتملة  الحرب  أن  أعتقد 
وروسيا والصني، وإمكانية فرض حالة الطوارئ يف الواليات املتحدة 
وإلغاء االنتخابات، ال يمكن أن تغري مسار العملية التاريخية، عىل 

الرغم من إمكانية تغيريها، بشكل طفيف، لتوقيت األحداث.

أي ر

انتصار احلزب الديمقراطي خطوة
نحو اهنيار الواليات املتحدة األمريكية

 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

كذب 

إرصار الرئيس االوكراني زيلنسكي عىل إنكار تربئة واشنطن 
صاروخ  اطلق  تهمة  من  روسيا  وفرصوفيا  األطليس  والحلف 
عىل األرايض البولونية األسبوع املايض أثار استياء يف العواصم 

الغربية عكسته وسائل االعلم بها.
صحيفة "فاننشيال تايمز" نقلت عن مسؤول بـ "الناتو" 
ثقتنا  يدّمرون  "االوكرانيون   : قوله  صفته  وال  اسمه  تذكر  لم 
وهذا  علنا  يكذبون  لكنهم  عليهم  باللوم  أحد  يلق  لم  فيهم... 

يحدث رضرا اكثر من رضر الصاروخ".
الصحيفة اضافت : "رغم انه املثال االوضح عىل الخلف بني 
الطرفني فهو ليس الوحيد اذ بينما تكّرر واشنطن علنا الحاجة 
علنا"  ذلك  االوكراني  الطرف  يرفض  األزمة  لحل  ملفاوضات 
متسائلة : "هل نحن أمام خلفات يف وجهات النظر أم أكثر من 
ذلك؟" ال اين يمكن ان يتطور الخلف بني الجانبني؟ وهل تقبل 
باالنقياد وراء وجهة نظر مخالفة لوجهة نظرها يف  واشنطن 

القضايا االسرتاتيجية؟".

حرب عالمية ثالثة ؟

الرئيس الرويس السابق رئيس مجلس األمن القومي  اعترب 
 2022  /  11  /  16 األربعاء  ميدفيديف  دميرتي  الحايل  الرويس 
ان الهجوم الصاروخي املزعوم عىل األرايض البولونية يظهر أن 

الغرب يقرتب من حرب عاملية أخرى.
الصاروخية‘  ‘الرضبة  “واقعة  تويرت  عىل  ميدفيديف  وكتب 

واحدا  شيئا  تثبت  بولونية  مزرعة  عىل  أوكرانيا  تزعمها  التي 
من  يقرتب  والغرب  روسيا،  عىل  السبل  بكل  حرب  شن  فقط: 

حرب عاملية”.
شمال  حلف  يف  العضو  الدولة  بولونيا  رئيس  أن  إل  يشار 
األطليس كان قد قال يف وقت سابق انه ليس لبلده أدلة ملموسة 
عىل من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولونية عىل 
مقتل  عن  وأسفر  األوكرانية  الحدود  من  كيلومرتات  ستة  بعد 

شخصني.

ايران بين موسكو وواشنطن

املحلل الرويس انتيكوف املتخصص يف شؤون الشق األوسط  
مجلس  انتخابات  نتائج  بعد  االمريكية  اإلدارة  لدى  ان  اعترب 
النواب االمريكية ما يدفعها نحو ابرام االتفاق النووي مع ايران.
مع  صفقة  البرام  االمريكان  سعي  وراء  ان  قال  انتيكوف 
املفروضة  العقوبات  رفع  بعد  روسيا  عن  ايران  ابعاد  طهران، 

عىل نظام املليل.

لن  ذلك  فإن  العقوبات  واشنطن  رفعت  اذا  انه  ال  وأشار 
يكون هدية ملوسكو باعتبار ان احد املشاكل التي سيكون عليها 
حّلها هو تدبّر االمر الستعادة الواردات مذكرا بأن هذا األمر لم 
ينجح مع كازاخستان وإل وجود مشاكل بخصوصه مع تركيا 
التي قال انها بقيت تقريبا القناة الوحيدة للتوريد املوازي يف ظل 
العقوبات التي هّددت الواليات املتحدة باتخاذها ضد اية رشكة 

تواصل التعامل مع روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
تخفيف  موسكو  مصلحة  من  سيكون  انه  املحلل  وأضاف 
حجم وارداتها من تركيا عرب اللجوء ال بلد آخر مؤكدا انه ليس 
هناك مرشح لذلك افضل من ايران مستدركا بأن حظوظ قبول 
أعضاء الكونغرس بمطلب طهران حول ضمانات أمريكية بعدم 
االنسحاب من االتفاق باتت ضئيلة يف ضوء تعزيز الجمهوريني 

حضورهم بالكونغرس.

تقنية جديدة

وراء  ما  "عالم  منظمة  ان  ال  اشار   AUBE DIgITAlE موقع 
انها  قال  جديدة  تقنية  االلكرتوني  بموقعها  أدرجت  الحروب" 
قاعدة عسكرية   867 يضّم  معالم كون  برسم  لرواده  "تسمح 
للحصول  الصور  املتحدة وتكبري  الواليات  تراب  أمريكية خارج 
جانب  ال  االصطناعية  األقمار  عرب  مأخوذة  مشاهد  عىل 

معلومات مفصلة عن كل قاعدة".
وأضاف املوقع ان التقنية "تسمح أيضا بالتدقيق يف الخرائط 
او يف قائمة القواعد العسكرية حسب كل دولة ونوع الحكومة 
التي بها وتاريخ افتتاح القاعدة وعدد العاملني بها ومساحتها".
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صفحة

سينماوقفة

في سيادة 
الّلغة 

الوطنّية

الكاتب لسعد حسين لـ"الشارع المغاربي" :

بقلم :
د. هشام الريفي

مهرجان »مالمو« سوق 
ومنتدى للسينما العربية
في البلدان السكندينافية

محمد قبالوي مؤسس مهرجان 
»مالمو« للسينما العربية

لــ"الشارع المغاربي" :

بقلم :
محمد عبيدو

المثقف 
العربي

في السينما

أساتذة تونسيون يتفاعلون مع قمة جربة

فرنكوفونية
بال فرنكوفونيني...

أنا أكثر كّتاب تونس
اقُتبست قصصه للسينام

ويأيت بعدي عيل الدوعاجي

محّمد 
صالح 
الدين 

الشريف

فتحي 
التريكي

منصور 
مهني

عبد 
العزيز 
قاسم



من  نقرأ  وما  الفرنكفونيّة  عن  كلم  من  نسمع  ما  يف 
حوارات ومقاالٍت خطاٌب ُمكرٌَّر يف أحيان كثرية، ال يخلو من 
تعميٍم وحْجٍب ملا يُراد تجنُُّب الخوض فيه. وعىل هذا األساس، 
مسألة  أيّة  عن  الحديث  قبل  نفحص،  أن  رأينا  يف  اللّزم  من 
من املسائل يف هذا املجال، دالالت بعَض »مفردات »الخطاب 
فيه  استوقفتنا  اّلتي  املكّونات  وأول  إليه.  نشري  اّلذي  املكرَّر 
التّعريُف اّلذي ال يزال سائًرا ُمعاًدا إل اليوم للـ«فرنكفونيّة« 

عىل الّرغم من تعليق أهداٍف جديدة عديدة بها: 
فكلمة »فرنكفونيّة »كانت، يف أصل وضع أحد الجغارفة 
الّدول  مجموعة  تعني  عش،  التّاسع  القرن  أواخر  يف  لها، 
 ،1970 بداية من سنة  بالفرنسيّة، وأضحت تحيل،  النّاطقة 
اّلتي  والتّقني  الثّقايف  التّعاون  وكالة  تأسيس  تاريخ  وهو 
للفرنكفونيّة«،  الّدوليّة  »املنّظمة  بعد  ما  يف  تسّمى  أصبحت 
عىل برنامٍج »ثقايفٍّ - سيايًس«، الهدُف املحوريُّ فيه دعُم الّلغة 
البلدان النّاطقة بها. ومع مرور الّزمن وظهور  الفرنسيّة يف 
تعّددت  كربى،  سياسيّة  كتل  ورصاعات  اقتصاديّة   رهانات 
أهداُف الربنامج واتّسع مجالُه غاية االتّساع كما يتبنّي مّما 
وقع االهتمام به يف ِقَمم الفرنكفونيّة الّسابقة. وهذا يستدعي 
مراجعة التّعريف الّسائر عىل نحو يجلُو طبيعة عمل املنّظمة 
دائرة  من  بالكلمة  اليوم والخروج  بها  املستهدفة  واملجاالت 

التباس مقصود يف ما بدا لنا.  
يف  أنّنا،  الواضح  من  يكون  أن  نوّد  سبق  ما  عىل  وبناًء    
نقرص  ؟«،   الفرنكفونيّة  مستقبُل  ما   « سؤال  عن  اإلجابة 
أي  برنامجها،  يف  األصيلّ  األسايّس  الهدف  مآل  عىل  النّظر 
العمل عىل نش الّلغة والثّقافة الفرنسيّتني، وإن كنّا ال نشّك 
البتّة، بطبيعة الحال، يف أّن الهدف األبعد، منذ بدايات إرساء 
الجغرا-سيايّس   املستوى  يف  نفوذ  تحقيق  يف  تمثّل  الربنامج، 
بأّن  ونذّكر  حيويّة،  واقتصاديّة  سياسيّة   مصالح  وضمان 
الّرئيس الفرنيّس األسبق شارل ديغول تحّرج من فكرة إحداث 
املستعمرات  فرنسا من  للفرنكفونيّة عقب خروج  مؤّسسة 
ذلك  عارضت  افريقيّة  بلدانا  وأّن  تقريبًا  مبارشة  االفريقيّة 

اإلحداث. 
الفرنكفونيّة  مستقبل  سؤال  عن  املرّجحة  واإلجابة    

واضحة بمقتىض مؤرّشات عديدة من أبرزها :
أ. يف املستوى العاملّي أضحت الّلغة األنقلو-أمريكيّة، منذ 
عقود، نتيجة قّوة االقتصاد األمريكّي وظاهرة العوملة، »الّلغة 
الخارطة  جّديّة  بصفة  يهّدد  ذلك  وأخذ  الّشاملة«  العامليّة 
الّلغويّة الفرنكفونيّة املتكّونة من مستعمرات فرنسيّة سابقة 
باإلضافة  االسيويّة  البلد  األوسط وبعض  والّشق  بافريقيا 
ذاتها خشيت من  فرنسا  وإّن  والكيبيك.  وبلجيكا  فرنسا  إل 
مّد الّلغة االنقليزيّة يف عقر دارها واتّساع رقعة استعمالها يف 
الفرنسيّة اليوميّة. أليس قانون توبون lOI TOUBON  الّصادر 
يف 4 أوت 1994، إطاًرا قانونيّا لحماية الّلغة الفرنسيّة بإلزام 
املجاالت تقريبًا ومحاولة منع ترّسب  استعمالها يف مختلف 
االنقليزيّة إليها ؟ )أَوال ينبغي ملن يستعملون الفرنسيّة دون 
تحّرج يف االجتماعات باإلدارات والوزارات يف تونس أن يقرأوا 
ذلك القانون ويتدبّروه؟ أَو لم يعقب نَش ذلك القانون كتاباٌت 
و’الّسيادة    ‘ الّلغويّة  الكرامة   ‹ عن  الفرنسيّة  بالّصحف 

الّلغويّة‹ ؟ (.
 ،‹ جديد  عاملّي  نظاٍم   ‹ تشكُّل  منعطف  يف  نعيش  واليوم 
حرب  منذ  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  خّططته  عّما  يختلف 
العراق، بحسب ما يمكن أن يستفاد مّما وراء الحرب األكرانيّة 
من ناحية  وبمقتىض املّد الّصينّي يف بلدان عديدة من ناحية 
األسايّس  الحيوّي  الفضاء  وهي  مثل،  افريقيا،  ففي  أخرى، 
للفرنكفونيّة، أصبحت الّصني الّشيك التّجاري األّول ومقاول 
البناء األكرب. ولها بالخصوص برنامٌج يف نش الّلغة الصينيّة 
رصد ت له اعتمادات كربى يف ما يبدو، وهي اعتماداٌت تمّول 
بها بعثات أعداد كبرية من الّطلبة لتعلُّم الّصينيّة يف جامعاتها. 

ديناميّة  من  نشهده  ما  أمام  حال،  أّي  عىل  يمنع،  يشء  وال 
إعادة تشّكل للتكتّلت يف العالم وتغرّي يف موازين القوى، من 
 ‹ بالتّبع  فيه  يكون  قد  الجديد  العاملّي  النّظام  أن  نتصّور  أن 
واالقتصادي  الّسيايّس  النّفوذ  وحروب   ‹ جديد  لغوّي  نظاٌم 
تلزمها » حرب الّلغات » كما يستخلص من التّاريخ القديم 

والحديث. 
دعوات  ظهور  نسّجل  العربّي  املغرب  مستوى  يف   ب. 
الجزائر، وهي  أّن  املعلوم  من  و   ، الّلغويّة  الّسياسة  ملراجعة 
ثالث دولة يف العالم من حيث عدد النّاطقني بالفرنسيّة، قّررت 
تعليم االنكليزيّة إل جانب الفرنسيّة بداية من الّسنة الثّالثة 
بداية  االختيار  هذا  تطبيق  يف  ورشعت  األسايس  التّعليم  من 
من الّسنة الّدراسيّة الحاليّة بكثري من التّحّدي لصعوبة توفري 
العنرص البشّي  ونذّكر بأّن للجزائر موقًفا من الفرنكفونيّة ، 

وهي ليست عضًوا يف » املنّظمة الّدوليّة للفرنكفونيّة »،
 ج. يف مستوى البلد التّونسيّة، كما يف بلدان أخرى عديدة 
حسب ما جاء يف تقارير تقييميّة، شهدت الفرنسيّة تراجًعا 
كبريٌا يف درجة امتلكها. ومن القرائن الواضحة عىل ذلك ببلدنا 
نتائُج التّلميذ املفزعة يف اختبار ماّدة الفرنسيّة بالباكلوريا 
منذ الّسنوات القليلة املاضية بالخصوص. ويف مقابل ذلك يبدو 
أّن املستوى يف االنكليزيّة تحّسن بصفة ملحوظة، وليس بيدنا 
نظرنا  لفتا  اختباريّان  معطيان  ههنا  لكن  دقيقة  مؤرّشات 
التّعليم  من  األول  الّسنوات  يف  أطفاال  أّن  الحظنا  فقد   : ا  جدُّ
أناشيد باالنكليزيّة ويستعملون جمل  األسايس يستظهرون 
أساسيّة يف العلقات االجتماعيّة بتلك الّلغة  ويعرفون كلمات 
عديدة منها ا وحني استقصينا األمر عرفنا أنّهم حّصلوا ذلك 
أّي  عىل  لألنرتنيت  وسيكون  باالنرتنت،  املتحّركة  الّصور  من 
حال دوٌر كبري يف تعّلم الّلغات كما سيكون الستعمال الّرسائل 

القصرية يف الهاتف الجّوال أثر يف كيفيّة إنتاج الكلم.
وصفوة القول أّن الفرنكفونيّة، يف بعدها الّلغوّي الثقايف، 
يف انحسار وال نتصّور أنّه يمكن تدارك هذا الوضع والسيّما 
النّسبة الكربى من األجيال الجديدة بالّلغة عموًما  أّن علقة 
األبعاد  أّما   ، ونفعيّة  جّدا  اقتصاديّة  أصبحت  فقد  تغرّيت 
فهي  الفرنكفوني  الربنامج  من  غالبة  أضحت  اّلتي  األخرى 

رهينة املصالح االقتصاديّة والّسياسيّة. الّسياسة 
 ولنا  يف خصوص اإلجابة عن سؤالكم الثّاني :« كيف تخدم 
القّمة الحاليّة املثّققف التّونيّس ؟« جملة من ملحظات تمثّل 
الفرنكفونيّة  عن  املتداولة  املحورية  العبارات  بعض  يف  رأينا 
ماي   11 بتاريخ  الخصوص  يف  لبورقيبة شهري  خطاب  منذ 
الّصحف  بعض  يف  األيّام  هذه  نُش  ما  إل  بمونريال   1968

واملجلّت التّونسيّة والفرنسيّة. 
ونُسّجل بدًءا أنّه ينبغي أن نحذر من انحسار النّظر يف جانب 
واحد من الفرنكفونيّة اليوم، صحيٌح أنّها برنامج يندرج يف 
جغراسياسيّة  مصالح  ضمان  ومواصلة  نفوٍذ  رصاِع  إطار 
مصالح  فيه  لكن  بالخصوص،  لفرنسا  واقتصاديّة  حيويّة 
لسائر الّدول األعضاء دون شّك، هي فضاء » تضامن » بحسب 
ما وقع التّنصيص عليه »ميثاق الفرنكفونيّة »  واإلفادة منه 
استقطاب  واقتدارهم عىل  الّسياسينّي  حنكة  إل  موكولة 
عىل  نسّجلها،  اّلتي  املواقف  ومن  األعضاء،  الّدول  مساندة 
من   « للفرنكفونيّة  الّدوليّة  املنّظمة   « موقف  املثال،  سبيل 
ممارسات إدارة الكيان املحتّل للبلد الفلسطينيّة ومهما يكن 
مّما  اإلفادة  الرّضورّي  فمن  املذكور  املوقف  لصيغة  تقديرنا 

يمكن أن يوّفره منرب » املنّظمة الّدوليّة للفرنكفونيّة ».
صيغ  من  بصيغة  نقول،  الثّاني  الّسؤال  إل  وللعودة 
الفرنكفونيّة  من  ا  جدًّ نقديّا  موقفا  لنا  إّن  املختزلة،  اإلجابة 
العتبارات عّدة لكنّنا نميّز، بطبيعة الحال، بني الّلغة والثّقافة 
الفرنسيّتني، بما هما أشكال نظٍر ووسائُط عقٍل نضيفه إل 

عقلنا، وبني الّسياسة الفرنكفونيّة. 
تدقيًق  ههنا  دوًما  الثّاني  الّسؤال  عن  إجابتنا  إطار  ويف 

تاريخّي ال بّد من تقديمه وعبارتان ندعو إل الوقوف عندهما  
ومراجعة ما وقع ذكره بهما: 

أّما التّدقيق التّاريخّي فيخّص الّلغات اّلتي تقّرر تدريُسها 
إنشائها فقد جاء  الّسنوات األول من  الّصادقيّة يف  باملدرسة 
املدرسة  أّن  األيّام  اّلتي نُشت بتونس هذه  املقاالت  يف بعض 
الحربيّة  »املدرسة  أو  بباردو«  الحرب  »مكتب  منذ  التّونسيّة 
بباردو« ) 1837 1868- (، اختارت الثّنائيّة الّلغويّة، والحاُل 
اختار  التّونسيّة  املدرسة  تحديث  تاريخ  يف  األّول  الجيل  أّن 
من  بّد  ال  أمٌر  وهذا   ، الّلغويّة  الثّنائيّة  ال  الّلسانّي  التّعّدد 
هي العربيّة  ثلث،  لغات  باردو  مدرسة  برامج  ففي  إبرازه، 
والفرنسيّة واإليطاليّة ) ويبدو أنّه وقع اعتماد االنكليزيّة يف 
يف  الّصادقيّة،  باملدرسة  التّعليم  برامج  ( ويف  الّدروس  بعض 
العهد األّول من تأسيسها، أربع لغات، هي العربيّة والفرنسيّة 

واإليطاليّة والرّتكيّة. 
»مزدوج  الّصفة  استعمال  فتخّص  األول  امللحظة  وأّما 
اليوم عىل  التّونسيّة  املدرسة  الحديث عن خّريج  يف  الّلسان« 
الّسنة  العربيّة والفرنسيّة منذ  التّلميذ يتعّلم فيها  أّن  اعتبار 
مستوى  أّن  يعلم  الجميع  لكّن  األسايّس،  التّعليم  من  الثّالثة 
غالب التّلميذ ضعيف جّدا يف الفرنسيّة ، ومستواهم ضعيف 
أيًضا يف العربيّة وهنالك مشكلة لغويّة لدى األجيال الجديدة، 
فهل يستقيم، مع الّضعف املفزع اّلذي نشري إليه، الحديُث عن 
›ازدواجيّة لغويّة‹ ؟ ذاك عهٌد من تاريخ املدرسة التّونسيّة وّل 

لألسف الّشديد.. 
فقرة  يف  جاءت  عبارة  فتخّص  الثّالثة  امللحظة  وأّما 
لكاتب فرنيّس استشهد بها بورقيبة يف خطاب له شهري ألقاه 
وجعلها   1968 ماي   11 بتاريخ  بالكيبيك  ُمنريال  بمدينة 
بعُض نارشي ذاك الخطاب عنوانًا له. والعبارة اّلمعنيّة هي 
UNE DOUBlE OUVERTURE AU MONDE ، أي انفتاح مزدوج عىل 

العالم، و املعنى املقصود بها أّن الثّنائيّة الّلغويّة تبني »ثنائيّة 
ثقافيّة« بها تكون صيغتَا نظٍر إل العالم وتغني بذلك املعرفة 
من  بمعنًى  باالخر،  ال«أنا«  فهم  مدى  وتوّسع  واإلحساس 
لدى  بالفعل  تحّقق  بورقيبة  عنه  تحّدث  اّلذي  وهذا  املعاني. 
يمكن  هل  لكن  ا.  حقًّ الّلسان  مزدوجة  كانت  سابقة  أجيال 
لألجيال  الّلغوي  الوضع  يف  املزيّة  تلك  عن  الحديث  مواصلة 

الجديدة بتونس مثلً؟ 
 أّما امللحظة الّرابعة فتخّص ما يُردَّد، منذ عقود، من أّن 
من أهداف الفرنكفونيّة تحقيَق التّعاُرف الثقايف واالّطلع عىل 
ثقافة االخر والعمل عىل املحافظة عىل التّنّوع الثّقايف. ونحن 
نعرف أّن األجيال الّسابقة بتونس مثل، وببلدان فرنكفونيّة 
ُكتب  مّما  وأفادت  الفرنسيّة  الثقافة  عىل  اّطلعت  عديدة، 
بالّلسان الفرنيّس أو تُرجم إليه، ويف مقابل ذلك نعرف أيّضا، 
ما  عىل  الفرنسينّي  اّطلع  أّن  عديدة،  مؤرّشات  إل  بالّرجوع 
فكيف  جّدا،  محدوٌد  الفرنكفونيّة  البلدان  ثقافاُت  أنتجته 
إطار  يف  االخر  ثقافة  عىل  االنفتاح  عن  الحديث  يستقيم 
الّسياسات الفرنكفونيّة ؟ هو انفتاح يف اتجاه واحد والحقُّ أّن 
واجب التّعريف بما أنتجته وتنتجه الثّقافة العربيّة وما يمثّل 
إضافة إل الثّقافة االنسانيّة يقع علينا، فلنرتجم ولنكتب عن 

ذلك بأكثر لغات العالم انتشاًرا اليوم. 
وهي  الفرنسيّة،  الّلغة  يف  نفّرط  أالّ  ينبغي  الختام  ويف 
»إرث » مهّم من العهد االستعمارّي ووسيلة إل االّطلع عىل 
ينبغي  لكن   ، إليها  يرتجم  وما  الفرنسيّة  الثّقافة  تنتجه  ما 
يف  والفكري  العلمّي  اإلنتاج  لغات  تعليم  عىل  بقّوة  نُقبل  أن 
التّاريخ الّراهن ففي التّعّدد ضماٌن للتّحّرر من سيطرة ثقافة 
علينا وتوفري مواّد للفكر النّقدّي. وينبغي علينا قبل هذا وذاك 
أن نجعل األجيال الجديدة تُتقن العربيّة وتُدرك واجب الّدفاع 
ويُوهم  صفاءها  يُفسد  مّما  تخليصها  بأكادة  وتؤمن  عنها 
بعجزها وتعمل عىل إغنائها وإنتاج مختلف املعارف بها كما 

كان الّشأن يوم كنّا من فواعل التّاريخ بالعالم.

بقلم : د هشام الريفي

يف سيادة الّلغة الوطنّية
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تفاعال مع قمة الفرنكوفونية بجربة:

فرنكوفونية بال فرنكوفونيني...
عواطف البلدي

تقترن القمة الفرنكفونية المنعقدة مؤخرا بجزيرة جربة بتقريض دور اللغة الفرنسية والثقافة المتصلة بها في التأصيل لفكر إنساني حر يؤسس لالنفتاح 
أجلها  من  ُوضعت  التي  »النبيلة«  األهداف  لتحقيق  الكفيلة  السبل  عن  بالبحث  تقترن  مثلما  التمييز،  أشكال  وشتى  والتحيز  التعصب  وينبذ  اآلخر  واحترام 
الفرنكفونية، في عالم متغير أسهمت العولمة في تشكيل مالمحه. ولعل أبرز هذه المالمح تتبّدى في صعود التيارات الراديكالية الدينية والرؤى الشعبوية كرّد 
فعل على عولمة لم تعولم إال البؤس والفقر والتفاوت والتدمير الممنهج للقيم وللبيئة. هذا في ما يخص المشاغل المعلنة للقمة، أّما في ما يتعلق بهمومها 
الضمنية، فشديدة االتصال بتراجع اللغة الفرنسية في مجال نفوذ فرنسا التقليدية ال سيما في ظل األصوات المرتفعة في هذا المجال بالعدول عن اعتماد 
هذه اللغة لغة رسمية أولى أو ثانية واستبدالها باللغة المهيمنة عالميا وهي اإلنقليزية ألنها النافذة األنجع لتحقيق التقدم واالنخراط في العولمة على النحو 

المطلوب.
»الشارع المغاربي« طرح على عدد من مثقفي تونس سؤال »أي مستقبل للفرنكفونية بوجه عام وكيف تخدم قّمتها نخبتنا بوجه خاص؟« فكانت األجوبة 

متراوحة بين المتقبل والرافض لها من االساس..

لنئ كان النقاش الذي يدور حول مكانة اللغة 
باالستعمار،  علقتها  حول  أو  عامليا  الفرنسية 
تصورات  عىل  مبني  أفق  بضيق  مصبوغ 
الدور  يف  الخوض  فإن   ممسوخة،  إيديولوجية 
يف  مقالة  تشييد  يف   به  تضطلع  أن  يجب  الذي 
االنفتاح تمّكن الشعوب املنخرطة يف الفرنكفونية 
يبقى  والتخلف،  الجهل  قيود  من  التخلص  من 
وجيها ال سيما ونحن نلحظ  تراجع مستويات 
ويف  إفريقيا  شمال  يف  الفرنسية  اللغة  إتقان 
أو  التعلم  تونس خصوصا عن ضعف يف مناهج 
عن رفض لهذه اللغة استنادا إل قناعة مفادها 
أنها لم تعد لغة العلم والعمل، وقد ترسخت هذه 
ووصوله  السيايس  اإلسلم  نجم  ببزوغ  القناعة 

إل مواقع القرار .
من  جملة  اإلشكاليات  بهذه  واستئناسا 
مسألة  لتدبّر   املثقفني  من  ثلة  عىل  األسئلة 
ييل  ما  ويف  تونس  يف  الفرنكفونية  مستقبل 

اجاباتهم:

محّمد صالح الدين الشريف
أستاذ متمّيز في اللسانّيات 

العربّية :
ال تخلو الفرنكفونّية في معناها 
المذهبّي من نفحة فرنكفولّية 

مكبوتة

نيّة  نكفو لفر ا
التباسا  ملتبسة  كلمة 
دالالتها  اصطنعته 
املختلفة،  السياقيّة 
عليها  القائمني  وحرص 
عىل صقلها حتّى تستقيم 
تغري  أحسن صورة،  عىل 
بقبول ما تعنيه. فمعناها 

بكونه  يتّصف  ملا  اسم  أنّها  هو  األصيلّ  اللغوّي 
معناها  ويتأتّى  الفرنيّس  باللسان  منطوقا 
معروف  قياس  حسب  كلمتني  من  اشتقاقيّا 
الهندوربّيّة.  األلسنة  يف  االشتقاق  عليه  يجري 
إضافة  من  العربّي  لساننا  يف  عندنا  بما  شبيه 
قريب  فمعناها  املزجي.  املرّكب  مجرى  جارية 
من قولك »نطق الفرنسيّة«. ثّم تطّور هذا االسم 
اسم  ليصبح  االستعماريّة  اإلديولوجيّات  بتطّور 
والشيوعيّة  والرأسماليّة  كاألشعريّة  مذهب 
االلتزام  عىل  قائم  عقدّي  اعتناق  كّل  عىل  يطلق 
وهو  مطلقا.  أو  نسبيّا  التزاما  الفرنسيّة  باللغة 
حّب  تعني  التي  »الفرنكفوليّة«  من  ألطف  اسم 
ال  التلطيف  هذا  رغم  أنّه  الواقع  لكّن  اإلفرنج. 

تخلو الفرنكفونيّة يف معناها املذهبّي من نفحة 
فرنكفوليّة مكبوتة، ال تخلو أحيانا، إن مسست 
جعل  ما  وهذا  حانقة.  خزرة  من  أوتارها، 
املعنى  تتجنّب  عقود  منذ  الفرنسيّة  القواميس 
االشتقاقّي األّول »نطق الفرنسيّة« بالتأكيد عىل 
هذه  لكّن  اللسان.  عىل  ال  الثقافة  عىل  تدّل  أنّها 
التخريجة، رغم مقاصدها النبيلة، ال تغرّي شيئا 
ثقافة  اكتساب  أّن  وهي  الحقيقة.  من  كبريا 
اللسان.  لذلك  تعّلم  كّل  من  الغاية  هي  اللسان 
فكلهما منفذ إل اآلخر. وهو أمر يعرفه أصحاب 
ماضيهم  مع  القطع  ويريدون  اللسان  هذا 
االستعمارّي. لذلك يلّحون عىل ما يردع هذا الّش 
كالتأكيد عىل حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، 
رحم  االقتصادّي.  التعاون  إل  املذهب  وتوجيه 
الله من قال »اطعم الفم تستح العني«. لكن، ال 
خوف من جود الكريم إذا جاد، إنّما الخوف من 
خوف  ال  لذا  النفس.  لعّزة  الفاقد  اللئيم  وضاعة 
كانت.  لغة  ألية  املستعمل  الدويل  التعاون  من 

الخوف فقط من الذين يفتحون أبواب غرناطة.

الفيلسوف فتحي التريكي:
تكون الفرنكفونية مكسبا 
حقيقيا إذا صاحبها تأصيل 

اللغة األم وانفتاح حقيقي على 
اللغات األخرى

أّن  أعتقد  شخصيا 
ال  الفرنكفونية  القمة 
مبارشة  بصفة  تخدم 
املثقف التونيس ألنها قّمة 
استعراضيّة  سياسية 
بواسطتها  فرنسا  تريد 
مازال  أنّه  العالم  إقناع 
واسع  تأثري  حقل  لها 

بواسطة لغتها. بذلك تدخل هذه القّمة يف سياق 
الغنية  البلدان  بني  القائمة  الجديدة  العلقات 
الفقر  تعاني  التي  الفقرية  والبلدان  تهيمن  التي 
والعنف والجهل. فما الفائدة من هذا النوع من 
بني  السكان  تنقل  عوملة  نعيش  ونحن  القمم 
التفاوت. ففي  الفرنكفونية حسب هذا  البلدان، 
هذه العوملة يتم التحكم قانونيا يف الفرنكوفوني 
إذ  الغرب.  خارج  يعيش  الذي  »األجنبي« 
فرزه  يمكن  حتى  تنقل  تأشرية  عليه  تفرض 
و«املتحيّل«،  »املتخفي«  عن  »الصالح«  وتمييز 
و«طالب  و«اللجئ«،  و«امللّوث«،  و«اإلرهابي«، 
الفرنكوفوني  الشباب  فيجرب  السيايس«  اللجوء 
أنت  منعك  يتم  املوت.  قوارب  ركوب  األجانب 

بلدان  أغلب  يف  التنقل  من  األجنبي  الفرنكفوني 
وضعك  استمرارية  عىل  يجربونك  فهم  العالم، 
التنقل  حق  دون  مستقرا  محبوسا  االجتماعي 
إل  تنتمي  أنك  سواء  لشء  ال  الحدود،  خارج 
الفركفونيّون  يتنقل  حني  يف  املنبوذة.  اإلنسانية 
املهيمنة بكل حرية  األول  اإلنسانية  إل  املنتمون 
وكأن ليس فيهم من هو متحيل وملوث وإرهابي 
بل يجربونكم عىل تنظيم قمتهم يف بلدكم وأنتم 
فإنه  وبالفعل،  التنّقل.  حّرية  من  ممنوعون 
العلقات  من  رضبان  الحارض  الوقت  يف  يهيمن 
الغربية  املجتمعات  داخل  األجنبي  باآلخر 
وخارجها ونعني بهما العنرصية والكولونيالية، 
الجديدة. وال يسمح  الرأسمالية  أفقا  اآلن  وهما 
نقول  الظاهرتني.  هاتني  يف  للتعمق  هنا  املجال 
فقط إّن العوملة الرأسمالية املتعددة سواء كانت 
فرنكفونيّة أو غري ذلك إقصائيّة يف كنهها إذ أنّها 
ضمن هيمنة كاملة بل دامية يف بعض األحيان، 
ومن خلل هاتني الظاهرتني ، تقوم عىل إقصاء 
الغريب األجنبي عندما يكون داخل العالم الغربي 
مصريه  ويف  وجوده  يف  والتحكم  )العنرصية( 

عندما يكون يف وطنه )الكولونيالية(.
بل  مجدية  الفرنكفونية  القّمة  تكون  متى 
جديد  عقلني  نظام  عن  تعلن  عندما  محبّذة؟ 
معاملة  فيه  وتتّم  اإلنسانيّة  فيه  تتساوى  لها 
تمييز  دون  واإلنصاف  بالعدل  بلدها  شعوب 
ودون إقصاء. تكّلمت عن القّمة  ، الفرنكفونية 
ولم أتكّلم عن  ، الفرنكفونية التي تكون مكسبا 
اللغة  أي  األم  اللغة  تأصيل  إذا صاحبها  حقيقيا 
العربيّة، لغة الوطن وإذا صاحبها انفتاح حقيقي 
واإلسبانية  كاإلنقليزية  األخرى  اللغات  عىل 

وغريها.

الكاتب والشاعر 
عبد العزيز قاسم:

اللغة الفرنسية في تونس 
تتعرض إلى عداء مستفحل 

وغبي لدى تنظيمات ال تحسنها 
أصال تحت شعارات الهوية 

المتهاوية

االحتفال  جاء 
املنظمة  بخمسينية 
متأخرا  الفرانكفونية 
وال  ميعاده  عن  بسنتني 
األسباب  لتوضيح  داعي 
عن  التعبري  من  بد  وال 
وثمانني  لثمان  االمتنان 

األب  لروح  تحية  االنعقاد  هذا  عىل  أرصت  دولة 
املؤسس الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة.

 اللغة الفرنسية ثروة أو كما قال كاتب ياسني 
»غنيمة حرب« ولكنها بصدد الضياع ومنظومتنا 
االنحدار.  هذا  تدارك  عىل  قادرة  غري  الرتبوية 
التونسيني  أن  املؤكد  من  مجهول.  فاملستقبل 
سيظلون يرطنون بالفرنسية خارج أطر اإلبداع 
أي بما ال تصح نسبته ال إل موليري وال إل فولتري.
واللغة  عشة  الثامنة  القمة  تنعقد  وهكذا 
الفرنسية اليوم يف تونس ليست يف أفضل أحوالها 
لدى  وغبي  مستفحل  عداء  إل  تتعرض  فهي 
تنظيمات ال تحسنها أصل تحت شعارات الهوية 

املتهاوية.
القاسم  أبا  الكبري  شاعرنا  بأن  هؤالء  أذّكر 
اللغة  من  تمكنه  عدم  عىل  يتحرس  كان  الشابي 
محمد  صديقه  إل  رسائله  إحدى  ويف  الفرنسية 
الحليوي يعرب عن هذا النقص فيقول: »أنا عاجز، 
عاجز، عاجز، أطري بجناح واحد منتوف«. إال أن 
التي  الفرنسية  اآلثار  كل  واستوعب  قرأ  الشابي 
ولذلك جاء شعره  العربية يف عرصه  إل  ترجمت 

مغايرا لكل األشكال التقليدية. 
والراسخون يف دراسة األدب املقارن يعرفون 
بكامل الوضوح ملمح تأثر الشابي بالرومانسية 
يف  »صلوات  قصيدة  يف  األخص  عىل  الفرنسية 
الحياة«  »إرادة  قصيدة  إن  بل  الحب«  هيكل 
التأثر ولقد كفره بها  نفسها تحمل سمات هذا 

املتزمتون حني صدورها.
إنها  التونيس؟  املثقف  القمة  فيم تخدم هذه 
الحضارية  عهوده  أزهر  يف  التونيس  بأن  تذكرنا 
أربع لغات متوسطية وبذلك  يتكلم ويكتب  كان 
أثبت حضوره القوي يف التاريخ. وإل ذلك تشعرنا 
وزن  ذات  ثقافية  مجموعة  أكرب  إل  باالنتماء 
خليجية  عربية  دوال  أن  حتى  يتعاظم  سيايس 
مدعومة  انخراط  بمطالب  للمنظمة  تقدمت 

بفتح معاهد لتعليم الفرنسية.

منصور مهني )أستاذ متميز 
بجامعة تونس المنار – باحث 

ومفكر وكاتب ومترجم وإعالمي(
تقدم القمة  ، الفرنكفونية  
للمثقف مزيدا من اإلشعاع 

وتخلق له فرصة ألسئلة 
حضارية وفكرية وحياتية

الفرنكفونية   ، مستقبل   استشاف  يمكن 
املفهوم  تطور  شهد  الذي  تاريخها  من  انطلقا 
حضارية  قيم  نحو  التوجه  حتمية  مع  وتأقلمه 

ملف االسبوع
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22 الشارع الثقافي ملف االسبوع
من 24 الى 26 نوفمبر

ندوة »اللغة والعرفان وأشكال 
الثقافة«

تنّظم وحدة البحث »أنرتبولوجيا، مجاالت، آفاق،« بكّلية 
اآلداب سوسة، وبمشاركة أساتذة كبار وباحثني أكاديميني 
أيّام  الثقافة«،  وأشكال  والعرفان  »اللغة  متميّزين ندوة 
باألستاذ  واحتفاء  تكريما  الجاري،  نوفمرب   26 و  و25   24
محّمد  املشاركني:  االساتذة  أبرز  ومن  حّمودة،  بن  رفيق 
محجوب ومحّمد صلح الّدين الشيف، وعّز الدين املجدوب 
بن عامر  العذاري وجيهان  بالله وفدوى  بن جاء  وحّمادي 
العلوي ومنرية قنوني وأمرية غنيم  وعيل الشبعان وتوفيق 
وشكري السعدي ومحّمد الكحلوي )من تونس( وعبد امللك 
)السعودية(  املسعودي  العزيز  وعبد  الجزائر  )من  بلخري 

ومحّمد الكحلوي وسعيد الحنصايل )املغرب(، وغريهم.

الجمعة 25 نوفمبر«
»مؤتمر الفجيرة الدولي 

للفلسفة«
الخليج  بلد  يف  الفلسفة  عىل  دويل  وتركيز  مهّم  إقبال 
معرض  اهتمام  فبعد  العربي،  العالم  أنحاء  سائر  ويف 
وهي  الفجرية  تحتضن  بالفلسفة،  الّلفت  الدويل  الرياض 
»مؤتمر  املتحدة،  العربية  لإلمارات  املكونة  اإلمارات  إحدى 
باليوم  االحتفال  بمناسبة  انطلق  الذي  للفلسفة«،  الفجرية 
املناسبة  بهذه  نّظم  حيث  نوفمرب(،   17( للفلسفة  العاملي 
الفجرية  “مؤتمر  باإلمارات  بالفجرية  الفلسفة«  »بيت 
عىل  التأكيد   ذلك  من  األسمى  والهدف  للفلسفة”،  الدويل 
ثقافة  وتعزيز  البشي  الفكر  تطوير  يف  الفلسفة  دور 
من  العديد  معالجة  يف  الفلسفة  وأهمية  الفلسفي  النقاش 
محجوب  محّمد  الفيلسوف  الجامعي  وسيكون  القضايا.  
العربية  الفلسفة  مشكلت  حول  املشاركني،  أبرز  من 
املصباحي،  محّمد  املغربي  الفيلسوف  وسيشارك  الراهنة، 

العربي  الوعي  يف  دور  للفلسفة  »هل  بـ:  موسوم  ببحث 
اليوم؟« ويقّدم أنور مغيث بحثه حول »الفلسفة واإلصلح 
العربي« ويتعّلق بحث أحمد برقاوي بمقاربة معنى الزمن 
الفرنيس كلود سباك ببحث  الفيلسوف  التاريخي، ويشارك 
يف شكل سؤال: »كيف ينظر فيلسوف فرنيس إل الراهن؟«، 
وقد قّدمت بحوث أخرى ألكاديميني من لبنان ومن اإلمارات 
العربية ومن دول الخليج العربي يف الفلسفة وحول قضايا 

ووظائفها.

ندوة »الفلسفة والشأن 
اليومي«« 

بمناسبة اليوم العاملي للفلسفة ينظم كريس اليونسكو 
يف  للتفكري  األيسسكو  وكريس  العربي  بالعالم  للفلسفة 
مستديرة  مائدة  للفلسفة  تونس  ومعهد  املشرتك  العيش 
نوفمرب   25 الجمعة  يوم  اليومي«  والشأن  حول »الفلسفة 
الزوال  الخامسة بعد  الساعة  إل  الثانية  الساعة  2022 من 
بمقر املعهد يف مدينة الثقافة، يديرها فتحي الرتيكي بكلمة 
يخوض  بينما  حقا؟«  تأتي  هل  اآلتية  »اإلنسانية  عنوانها 
اليومي« ورشيد دحدوح  كل من محمد محجوب يف »حيل 
)الجزائر( يف »التفرد اليومي ووسائل التواصل االجتماعي«.

23 و 24 نوفمبر
»الخطاب الديني: أشكاله 

ووظائفه«

الدينية« بكّلية  العلمي يف »الظاهرة  البحث  ينّظم مخرب 
يديره  الذي  منوبة،  جامعة   – واإلنسانيات  والفنون  اآلداب 
أ. د محّمد بن الطيّب يومي 23 و 24 نوفمرب الجاري ندوة 
فكرية علمية، محورها »الخطاب الديني: أشكاله ووظائفه 

اإلخوانية«، تحتضنها قاعة حسن حسني عبد الوّهاب.

أجندة فكرية

يعترب النقد الحديث منهجا علميا مهما يف تقييم النصوص األدبية ،بكل أجناسها ولغاتها ،سواء 
القصة أو الرواية أو الشعر أو أي جنس آخر من األجناس األدبية ،ذلك أن العمل اإلبداعي األدبي ال 
يمكن أن يكون كامل ،ويف هذه النقطة تحديداً تكمن جماليته ،ألن هذه النسبية يف الجمالية األدبية 
التشيح  ما تجعله متطورا مع كل قراءة نقدية جديدة ،وهي ما تجعله دوما قابعا عىل طاولة 
النقدي ،فاألدب جسد من إبداع ، وقلم الناقد بمثابة مشط الطبيب ،الذي يعالج هذا الجسد،وتظل 
هذه املعالجة النقدية هي األخرى نسبية ،وهنا تكمن جمالية العلوم اإلنسانية وقوة أسس بنائها 
.وعلماء العرب قديما كانوا حني يتحدثون عن النص يستخدمون تعبري »الجسد اليقيني« والنقد 
مناهج عدة تأخذ بالنص األدبي من كل جهة وطرف: وأمثلة ذلك :النقد التكويني /النقد التحلييل 
املناهج وغريها  .........الخ كل هذه  النيص  /النقد  االجتماعي  /النقد  املوضوعاتي  النفيس/النقد 
بمثابة أدوات للناقد الذي يشبه عمله عمل الطبيب الجراح العارف بمكنونات جسد النص األدبي، 
ويف تطور مناهج النقد الحديث تطور لكتابة النص كتابات جديدة عميقة وجدية . فما هو دور 
املؤلف؟أم  نص  الخام  النص  هو  القراءة؟هل  يف  متعة  أكثر  وأيهما  النص؟  استنطاق  يف  الناقد 
العادي  القارئ  القارئ قراء ،منهم  القارئ املختص؟  الناقد كتابته كتابة  النص ذاته بعد أن أعاد 
كبريا  تطورا  الحديث  األدبي  النقد  تطور  هذا  ،ويف عرصنا  الناقد  املختص  القارئ  البسيط،ومنهم 
،يقول  القارئ عموما  الخام لصالح  النص  املبدع صاحب  الكاتب  املؤلف  أنه رّشع ملوت  إل درجة 
النص  استنطاق  قادر عىل  الناقد  القارئ  أن  أي   « القارئ  يعني حياة  املؤلف  :«موت  بارت  روالن 
املتقنة  املختصة  فالقراءة  اللنهائية،  العنقودية  املعاني  يشبه  بما  ومضاعفتها  املعاني  وتفجري 
حفر بإبرة اللغة واملنهج يف عمق املعنى، والوصول إل معاني املعاني أو ما يسمى باملعاني الثواني 
العمق والتحليل لشفرات رموزها،  التي نلحظها يف قراءة أول ينقصها  املبارشة  املعاني  غري تلك 
يقول بول دي مان :«للقراءة قدرة عىل الوصول إل ما يبطنه النص ،بل ما يتناقض مع ما يعلنه« 
البداية، والقارئ  ذلك أن النصوص قد تحمل أحيانا يف عمقها نقيض املعنى السطحي الظاهر يف 
يكون  قد  شخصني  بني  لقاء  نقطة  النص  أن  ،أي  كتاباته  خلل  من  باملؤلف  جدا  يحتك  املختص 
كي  الناقد  عند  دوما  موجودا  ظل  الوجداني  فالتقمص  األحياء،  من  واآلخر  األموات  من  أحدهما 
يستطيع أن يتكهن بالحالة الوجدانية والنفسية واإلبداعية لكاتب أو مؤلف ما، من خلل ما يسمى 
بالقراءة الفاحصة »clOSE READINg« وهي آلية من أهم آليات الحداثة النقدية ،حيث سعى النقد 
الذي  املثايل،  الناقد  يعتمدها  التي  الرؤية  وهي  املسلحة  »بالرؤية  »هايمن  سماه  ما  وراء  الجديد 
يمسك برباعة بكل اآلليات واألساليب النقدية التي ال تقف عند ظاهر النص، أو عند السنن والعادات 

السابقة والتقليدية للقراءة النقدية، فالنقد الحديث يرى أن أسوأ القراءات 
هي القراءة األصولية املدرسية التي ال تفارق اإلطار املرجعي والتي تسعى 
فللناقد قدرة عىل  السابقون كما هو دون مبادرة فردية،  قدم  ما  لتوثيق 
فهم عوالم الكاتب أكثر منه ،ذلك أن الناقد يمتلك آليات ال يمتلكها الكاتب 

املبدع، ولم ينتبه لوجودها يف كتاباته ،فالنقد اختصاص ومنهج علمي ،يقول جوليان غراك يف كتابه 
حروف مزخرفة :«ماذا نقول لهؤالء الذين إذا اعتقدوا بأنهم يمتلكون مفتاحا ،ال يرتاحون إال إذا 
شكلوا عملك يف صورة قفل« أي أن الناقد يرى النصوص األدبية أبوابا مغلقة تحتاج أن تفتح بمفتاح 
القراءة املناسبة، فكما نعلم لكل قفل مفتاحه املناسب، وهذا ما يحيلنا عىل نقطة هامة يف النقد 
الحديث خاصة :وهي أنه ال توجد قاعدة نقدية ثابتة تصلح لكل نص، بل إن لكل نص خصوصياته 
فهم  هي  »القراءة  كانط:  ،يقول  لتحليله  غريها  دون  معينة  نقدية  آليات  تفرض  التي  ومميزاته 
املؤلف أكثر مما فهم نفسه »كما أن القراءة النقدية هي التي تحافظ عىل حياة النص دائما مهما 
كان قديما، ألن القراءة بمثابة كتابة النص مرة أخرى بطريقة مختلفة يقول الناقد »منذر عيايش 
» :«القراءة تجعل املكتوب بدايات ال تنتهي » والنص قد يكون عصيا عن القراءة إذا لم تكن ثقافة 
الناقد  ابتعد عن املسك بتلبيب النص يقول  الناقد كبرية أو شاملة فكلما كانت ثقافته أقل كلما 
»بسام قطوس« يف كتابه املعنون بـــ«تمنع النص متعة التلقي«وهو عنوان يحيل عىل العلقة ما 
بني املؤلف والقارئ: »إن النص أفق قد يصغر قارئ عن الصعود إليه أو يكرب هو عن النزول إليه » 
نخلص إل أن الناقد يعيد صياغة النص اإلبداعي صياغة جمالية نقدية قد نتمتع أحيانا بقراءتها 
أكثر من النص الخام ،فالناقد يشبه النظارات الطبية للقارئ، نرى من خلله النص بوضوح وعمق 
لكن ذلك ال يؤله الناقد، وال يمنع من نقده هو اآلخر، ذلك أن هناك مطبّات كثرية قد يعرج نحوها 
أو زالت قد ينزلق فيها ولعل أهمها أدلجة النقد، مما ينقص من موضوعيته ومصداقيته ،كما أن 
أغلب النقاد ال يستطيعون غالبا كتابة عمل روائي أو شعري أو قصيص ،ويكتبون أعماال نقدية عن 
األعمال األدبية دون استطاعة الخوض يف عاملها بكتابة مثلها أحيانا، ولقد شبه مونتيسكيو النقاد 
املفرط  التشبع  أن  فهل  مياهه«  فلوثوا  ما  بلد  عىل  االستيلء  عن  عجزوا  فاشلني،  بـــ«جنراالت 
باملنهج النقدي األكاديمي، قد يجعل الناقد يتذوق األعمال األدبية كشء علمي يسطر تسطريا أكثر 
منه إبداع، أم أن هذه كذبة أطلقها األدباء عىل النقاد  كي يظلوا دون رقيب؟ خاصة أولئك األدباء 
إلهام فقط ال خليط مابني  اإلبداع  أن  الوحي معتقدين  إل مصاف  اإلبداعي  العمل  يرفعون  الذين 

اإللهام والصنعة؟ وأنه مشاعر مقدسة منزهة عن النقد والتقويم؟«

»النقد احلديث :العالقة بني املؤلف والناقد )القارئ املختص(
اسمهان الماجري )شاعرة(

 ، تعتمد   لذلك  شاملة.  كونية 
تجاوز  الجديدة  الفرنكفونية 
وأنها  الهوية  هي  اللغة  أن  مقولة 
الهوية  فتجعل  التسلطي،  السلح 
رافدا  اللغة  يعتمد  مؤنسنا  كيانا 
نحو  متطور  تفاعيل  لفكر  ووسيلة 
ثقافة  يعتمد  مشرتك،  عيش  أفضل 
ويستدعي  لآلخر  ومحرتمة  متفتحة 

الفكر  يشغل  لكنه  صعب  مسار  هو  معقلنا.  تضامنيا  وعيا 
وسيضمن  للجميع،  أفضل  لحياة  طموحه  ويؤجج  البشي 
للفرنكوفونية استدامة فعلها إن هي بقيت وفية لهذا املسار. 
أما بالنسبة للقمة الحالية واملثقف التونيس: صفة املثقف 
حيث  من  املثقفني  من  غريه  عن  تختلف  ال  اليوم  التونيس 
انخراطه يف أحد التوجهني األكثر بروزا يف املشهد العام: فإما 
اصطفاف وراء أيديولوجيا تحدد أحكامه وتحركاته الثقافية 
يتعارض  أو  يلتقي  قد  الفكري  للتحرر  متواصل  سعي  وإما 
مع الحركية األيديولوجية يف تعاون عىل أهداف مشرتكة ويف 
تناقض عىل أهداف أو مسارات غري متفق عليها. لكن املهم 
عىل  التونيس  للمثقف  تقدم  القمة  أن  هو  املتواضع  رأيي  يف 
إن  له مزيدا من اإلشعاع  األول تقدم  األقل خدمتني هامتني: 
تظافرت جهود الدولة وانخراط املجتمع يف سياسة مدروسة 
والفاعلني  التونسية  الثقافة  إشعاع  عىل  العمل  هدف  تتبنى 
ألسئلة  فرص  خلق  يف  تكمن  فهي  الثانية  الخدمة  أما  فيها. 
تولدها املناسبة وهي أسئلة حضارية، فكرية وحياتية تدفع 
باألخص إل سؤال الذات وإل تنسيب الحقيقة الشخصية عند 

مواجهتها لحقائق الغري. 
اذن ليست الفرنكفونية مشكل يف حد ذاتها ألن تعلم لغة 
مثل الفرنسية يعد مكسبا نظرا إل اتصالها بثقافة مؤسسة 
العاملي، وألّن  الفكري واإلبداعي  املنجز  ال غنى عنها يف تمثل 
العوملة  أسست رغم وجهها القبيح الذي تبديه تمثل جديدا 
اإلنّية  تنفر  حركة  يف  والتعقيد  الرتكيب  عىل  ينهض  للهوية 
املسطحة والخصوصية ضيقة األفق،  لكن يكمن املشكل يف 
القائمني  مصلحة  تخدم  بأجندة  الفرنكفونية  هذه  ارتباط 

عليها أكثر مما تنفع الشعوب.
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املكون  هي  كانت  اذا  بالخرافة  علقتك  ما 
كان  وهل  وللرواية،  وللفيلم  للمرسحية  الحقيقي 

الرتّحل من نمط ال آخر مقصودا أم كان عفويا ؟
أنا أحب أن أكون قّصاصا، نّساج حكايات. أنا 
الحكايات. اكتشفت يف نفيس طاقة  مواطن يحب 
رهيبة عىل الكذب ومنذ الصغر، ففي السنوات األول 
للتعليم الثانوي، ملا كان عمري، كنت أبيع تعليلت 
عىل  أساعدهم  فكنت  املدرسة،  يف  لزملئي  الغياب 
اختلق بعض األكاذيب لتربير غيابهم عن الدراسة. 
كانت بدايتي أساسا مع كتابة القصة سنة 1985 
أو 1986.  اعترب القصة أصعب جنس أدبي رسدي 

يف اللغات جميعا، وليس عند العرب فحسب. 
يقرؤون  وهم  األصدقاء  من  البعض  تفّطن 
الكوميديا  من  أو  الهزل  من  جانب  إل  قصيص 
بالكتابة  فنصحوني  كتاباتي،  يف  الساخرة 
للمرسح. واكتشف البعض اآلخر أنني أملك بعض 
بالكتابة للسينما.  البرصية، فنصحوني  املتتاليات 
أنا أحس اليوم أنني أصبحت كاتبا بعد 30 سنة من 
الكتابة أو أكثر،  أنا أكثر كاتب تونيس وقع اقتباس 
به  قامت  إحصاء  حسب  وهذا  للسينما،  قصصه 
وزارة الثقافة، ويأتي بعدي املرحوم عيل الدوعاجي 
11 قصة مقتبسة.   يل  أو ستة،  أقاصيص  بخمس 
يل أكثر من عشة نصوص مرسحية، نجح البعض 
منها، وفشل البعض اآلخر، ومنا ما كان متوسطا، 
موجود  االسم  مرسحي،  كمؤلف  كاسم،  لكن 

والحمد لله. 
نصويص  عىل  للمرسح  الكتابة  تقترص  لم 
عن  باالقتباسات،  ُعرفت  أيضا  لكن  الشخصية 
 ANTON( تشيكوف   ،)SAMUEl BEckETT( بيكيت 
وأساسا  كولتيس.  ماري  برينارد   ،)TcHEkHOV

العاملي،  املرسح  يف  فارقة  لحظة  أعتربه  كولتيس  
والعالم   ،1987 سنة  مات  متميّز،  فرنيس  كاتب 
فتجشمت  كثريا،  أعماله  يعرف  ال  مازال  العربي 
ألقتبس له بعض األعمال،  يف تحويل هذه األعمال 
أن  يكفي  النظري.  منقطع  نجاحا  القت  للمرسح، 
أقول لك أن "سوق سوداء"  )اخراج عيل اليحياوي 
2019( تحصلت عىل كل الجوائز املمكنة يف النص 
بها   وتحصلت  املتكامل.  العمل  ويف  االخراج  ويف 
ألفضل  الفرنيس  للمعهد  الفرنكفونية  جائزة  عىل 

اقتباس عن مرسحية فرنسية. 
حّد  إل  القّص  يف  "الكذب"  تُجيد  أن  معنى  ما 
الصدق الذي يوقعك يف ما سميته  "غباء الكتابة" 

أيّة مفارقة هذه؟
أوال، أعتقد أن العلقة األساسية يف املسألة هي 
الكتابة، وال موظفا  أنا لست موظفا لدى  االمتاع، 
أن  سنتني  أو  سنة  كل  مطالبا  لست  القّراء،  عند 

التونيس  املواطن  ألم  الوجع،  أكتب  أنا  أنش عمل. 
البسيط،، لكن اكتبه بسخرية كبرية، بشكل أسعى 
من ورائه لإلمتاع. فعلقتي الوحيدة بالقارئ هي 
او  القارئ،  معه  يتفاعل  ال  الذي  النص  االمتاع. 
املتفرج، ال يمكن أن يكون نصا، وال يصنّف ضمن 

خانة االبداع.
الرسدي  فالكاتب  بالصورة،  ثانيا، عندي وعي 
أن  يف  يُفّكر  وال  اآلن،  والرواية  القصة  يكتب  الذي 
أو  طويل  أو  قصري  رشيط  مشوع  عمله  يكون 
التأليف،  سياق  خارج  أنه  اعتقد  تلفزي،  مسلسل 

ألن التاريخ اآلن هو تاريخ الصورة.
اخراجها  تكّرر  اقتباس نصوص  تعّول عىل  لم 
يف أوروبا مثل نص "يف عزلة حقول القطن"؟ هل 
من  االقتباس  ترى  أنك  أم  للنّص  أزمة  أمام  نحن 

زاوية أخرى؟ 
وليس  االقتباسات  إل  العودة  املرسح  يقتيض 
كتّاب  ثّمة  الكتابة.  عن  عجزا  أو  فشل  االقتباس 
عظام يف تاريخ املرسح العاملي، "هاملت" لشكسبري 
أكثر من عشة آالف فرقة يف  التي اشتغَلت عليها 
العالم، لكن يف هذا العدد الكبري سوف نلحظ تميز 
تقدير،.  أقىص  عىل   1/1000 فقط  أعمال  خمسة 
كولتيز يف "عزلة حقول القطن"، يف تونس اشتغل 
عليها شخص واحد، اقتبسها األستاذ عىل اللواتي 
يف  أخرجها  التي  وقفار"  "خلء  عنوانها  وكان 

ثمانينات القرن املايض املرحوم املناعي.
حقول  لـ"عزلة  السبعة  االقتباسات  تّمت 
أماكن مختلفة، ألن كولتيز كان  القطن" يف سبع 
يرفض أن يكتب املرسح للغرفة االيطالية املعروفة 
يف املرسح. فقدمت يف ملعب ريايض، يف مقهى، يف 
للصوف  مغلق  معمل  يف  قّدمناها  ونحن  الشارع. 
بتطاوين. ويف جندوبة، ُقّدم يف عمارة جديدة بصدد 
البناء وتحصلت عىل ثلث جوائز.  وتحصلت عىل 
التونيس"،   املرسح  "أسبوع  يف  الذهبي  االكليل 
اللعبة"   "نهاية  واقتبست  نّص.  أحسن  وجائزة 
واخرجها رمزي عزيّز )2020(  وقد تم االشتغال 
منوشكني  أريان  وأخرجتها  املرات،   آالف  عليها 
ذلك  جانب  ال  الثمانينات.   أو  السبعينات   منذ 
"أصحاب"  غرار  عىل  الخاصة،  مرسحياتي  لدي 
رضا  التونيس  الشاعر  عن  ومرسحية   )2008(
 .)2009( واشواك"  "ورد  ومرسحية  الجليل 
مرسحية  فاقتبست  االقتباسات.  ال  عدت  بعدها 
ستة  قضيت  لدانتي،   االلهية"  "الكوميديا  عن 
املراجع  قراءة  يف  أشهر  وثلثة  إعدادها  يف  أشهر 
الديانة  كتاب  أفيستا،  الفرعوني"،  املوتى  "كتاب 
الزارادشتية" و"رسالة الغفران"، ولذلك اختارتها 
بمهرجان  تونس  لتمثل  العروض  انتقاء  لجنة 

يف  حارضة  وستكون  التجريب،  ملرسح  القاهرة 
شخيص  نص  أعطيت  و  املرسحية.  قرطاج  أيام 
واخراج  للنتاج  توليب  لشكة  ملفات"  "ملفات، 

نارص العكرمي، واآلن هي بصدد العرض.  
تم  التي  مرسحياتك  عىل  راض   أنت  وهل 

اخراجها؟
سوداء"   "سوق  مثل  الرضا  نالت  أعمال  ثمة 
لم أشاهدها، ألنّي الحظت من خلل  أعمال  وثمة 
"الربوفات" توجه آخر  سواء يف النص أو يف اختيار 
التجارب،  بتنويع  املمثلني. لكن عموما سعيد جدا 
اللعبة"  أن أشتغل عىل بيكيت "نهاية  فليس هيّنا 
كعمل أول مع رمزي عزيز،  أو يف "سوق سوداء" 
مع عيل اليحياوي.  ويف الوقت نفسه  أنا سعيد مثل 

بالتعامل مع حافظ خليفة...
األول  العرض  يوم  سعيدا  تكن  لم  ولكنك 

لـ"كوميديا الشق والغرب"؟ 
لم أكن سعيدا ألن حافظ لم يحرتم النص، لكن 
يوما  عشين  من  أكثر  وأضفنا  ذلك،  بعد  اتفقنا 
لذلك  ممتاز.  شكل  يف  اخراجها  وتم  "للربوفات"  
التي سنسافر  "املهاجران  يف  معه   التجربة  أعدت 
بها أواخر شهر جانفي ال ايطاليا وفرنسا وأملانيا 

وكذلك ال كندا. 
هل تُساند فكرة "موت املؤلف"؟ 

السينمائيني  عىل  فقط  املؤلف،  يموت  لن 
املؤلف،  مات  اذا  قليل.  يتواضعوا  أن  واملرسحيني 
سيكتبون،  من  هم  املخرجني  أن  يعني  ذلك  فإن 
وهذه حاالت مرضية عانت منهم الساحة املرسحية 
هي  بوزيد  النوري  فأفلم  التونسية.  والسينمائية 
جّدا.  متميّز  وسينياريت  كاتب  وهو  هو،  أفلمه 
لكن كان عليه اللجوء إل كاتب، ليعود إليه قليل من 

التواضع ويبتعد عن الذاتية. 
"بنت  أو  السّد"،  "ريح  سيناريو  نقرأ  فعندما 
فاميليا" أو "ما نموتش"، هي سيناريوهات فيها 
ككاتب.  حقه  من  وهذا  بوزيد،  النوري  ذات  من 
"ريح  باستثناء  منها،  كبري  جزء  فشل  اذا  لكن، 
باملعنى  كاتب  عليها  يُشف  لم  ألنه  فذلك  السّد"، 
الحقيقي للكلمة. يُمكن للمخرج أن يكتب، لكن ال 
الكاتب. واألمر نفسه يف  أن يمتلك خيال  يمكن له 
املرسح، فاملؤّلف ال يموت، ذلك مستحيل، بالعكس 
أنا أرى أن طوق النجاة الوحيد للمرسح والسينما 
تعتمد يف   - الكتّاب. فهوليوود  ال  العودة  يكمن يف 
80 باملائة من أفلمها عىل اقتباسات لكتاب عظام 
من العالم. ال أتصّور أن املخرجني يف مرص، تونس 
أو املغرب هم الذين يكتبون ليصنعوا ربيع السينما 

العربية. 
قرطاج  أليام   33 الدورة  حول  انطباعاتك 

السينمائية وإقرار دوريته كل سنتني؟ 
الناقدة  الصديقة،  بتكليف  شخصيّا   ُسعدت 
أيام  الشامخي عىل رأس  املتميزة سنية  واملخرجة 
أنّها نجحت يف فرض  السينمائية، واعتقد  قرطاج 
هذه  صلب  جديدة  ومناشط  جديدة  جوائز  وخلق 
األيام. لكن جاءت هذه الدورة يف سياق ثقايف عاّم، 
وهو  ناجحة،  تونسية  تظاهرة  أية  من  يجعل  ال 
رأس  عىل  القرمازي  قطاط  حياة  السيدة  وجود 
الشامخي  لسنية  الدورة،  هذه  كانت  لو  الوزارة. 
مع أي وزير لديه اّطلع عىل خبايا الوزارة، كانت 
قرطاج   أيام  تاريخ  يف  الدورات  أهّم  من  ستكون 
سواء  األحمر  البساط  عىل  حدث  ما  السينمائية. 
يف االفتتاح أو يف االختتام  ال تتحّمل مديرة الدورة 
وزارة  هو  املنظم  الهيكل  أّن  باعتبار  مسؤوليته، 
مسؤوال  تضع  أن  عليها  كان  التي  وهي  الثقافة 

لتنظيف هذا السجاد من الدخلء. 
الشيوعية  الدول  زمن  يف  نعد  لم  ثانيا، 
الوزارة  تكون  حتّى  الدكتاتورية  واالشرتاكية 
قرطاج  أيام  تجنّح  أن  األوان  آن  املشفة.  هي 
السينمائية  بأجنحتها الخاّصة، أن تكون جمعية 
والبّد أن يتواجد فيها هيكلن رضوريان مؤّسسان 
لنوادي  التونسية   الجامعة  وهما  التظاهرة  لهذه 

السينما وجامعة السينمائيني الهواة. 
ال  يعود  أن  رضورة  من  بعدها  قيل  عّما  أما 
جدا،  خطرية  مسألة  فتلك  سنتني  كل  دوريّته 
الشأن  تُفيد  وال  ضّدها  وأنا  ومضحكة  اعتباطية 

السينمائي يف تونس قيد أنملة.  
ما علقتك بفيلم "قدحة"؟ من  كتب السناريو 

؟  
يف  األسود  أنيس  بي   اتصل   ، للحق  احقاقا 
"قدحة"،   فيلم  مشوع  لديه  وكان   ،2015 ماي 
)األستاذة  14 مشهدا  كتب فيه وقتها مع زوجته 
الجامعية يف الحقوق، التي نجد اسمها مع زوجها 
يف جينرييك الفيلم يف كتابة السيناريو(. وكان عليه 
تقديمه إل  لجنة 30 جوان. كان عليه أن يترّصف 
السيناريو.  لتجهيز  يوم،  وعشين  شهر  ظرف  يف 
فقدم ايلّ وفطلب مني أن أكتب له، فتعاونت معه. 

هذا الفيلم هو فكرة أنيس األسود وال أقدح يف 
ذلك، لكن أنا كتبت  80 باملائة  أو أكثر  من املشاهد. 
تدخلت زوجته ألجل املشاركة يف كتابة السيناريو، 
لكن ال حّد اتمام  124 مشهد، كانت هي مساهمة 
رفعت  ألني  ذلك  يتلىف  أن  أراد  هو  مشهد.  ب14 
وأرسلت  السينما،  إلدارة   2016 سنة  به  اشتكيت 
)املنتج(  ملوكة  بن  العزيز  لعبد  منفذ  عدل  كذلك 

ولذلك اختلف معه وخرج من االنتاج.
أساس  عىل  الجينرييك  يف  اسمي  وضع  لقد   

الكاتب لسعد حسين لـ"الشارع المغاربي" :

أنا أكثر كتاب تونس اقُتبست قصصه للسينام
ويأيت بعدي عيل الدوعاجي

حاورته: د. فوزية ضيف هللا
والترجمة  كالنقد  يرتدي قبعات عديدة  تلفزية.  روايات ومسرحيات وسيناريوات وأعمال  في رصيده 

ولكنه يميل أكثر الى قبعة "القّصة". الكاتب والقّصاص لسعد بن حسين أو "نّساج الحكايات" مثلما 
يحلو له تسمية نفسه أسس سنة 2010 نقابة كتّاب تونس وشغل سنة 2021 خطة مدير بيت الرواية 
بعد مغادرة مؤسسها كمال الرياحي.. في اآلونة األخيرة راج اسم بن حسين في المشهدين االعالمي 
حياة  الحالية  الثقافة  وزيرة  مع  خصومات  وبسبب  الرواية  بيت  من  اقالته  بسبب  والفايسبوكي 
قطاط القرمازي وخالفات بينه وبين المخرج أنيس األسود حول فيلم قال إنه صاحب السيناريو 

الحقيقي...
تهم  التي  القضايا  من  وغيرها  النقاط  هذه  عن  للحديث  حسين  بن  التقى  المغاربي"  "الشارع 

الشأن الثقافي.

حوار األسبوع
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24الشارع الثقافي
أنني معالج للسيناريو، لكن لم أقم بهذا الدور، أنا 
كتبت السيناريو، واآلن أنا صّورت جينرييك الفيلم 
ألرفع قضية ضّده، وألطالب بالعقد الذي أكون فيه 

"معالج سيناريو".  
السينما  أعتربه لطخة سوداء يف  أنيس األسود 
بامكانه  كان  مستقبل.  له  يكون  ولن  التونسية 
أنه  ويبنّي  يعتذر  وأن  مستحقاتي  من  يمكنني  أن 
من  نوع  أظهر  بل  يفعل  لم  ولكنه  حقيقي  فنان 
الضيقة.  املالية  والحسابات  والتعجرف  الغطرسة 
بسيط"  "عطار  مجرد  بل  "سينياست"  أعتربه  ال 
للسينما، ولن يكون سينمائيّا أبدا ولو تحّصل عىل 

األوسكار.
من املسؤول عن هذه الفوىض"؟ ألم تفّكروا يف 

تأسيس نقابة لكتاب الّدراما ؟
أّوال املسؤول الكبري عن هذه الفوىض هي وزارة 
أو  "الدراماتورج"  بمهنة  تعرتف  ال  ألنها  الثقافة، 
السينمائي  السيناريو  كاتب  أو  املرسحي  املؤلف 
تُعطى  اليوم  ال  أنّه  ذلك،  والدليل عىل  التلفزي،  أو 
بطاقات االحرتاف لخرباء القيافة أو األزياء ولتقنيي 
السيناريو.   لكاتب  تُعطى  وال  والصوت  االضاءة 
عن  االعلن  سيتّم  الدراما،  بُكتّاب  يتعّلق  ما  ويف 
خلل  الّدراما،  لكتّاب  التونسية  الجمعية  تأسيس 
أيام قرطاج املرسحية القادمة، وسينضوي تحتها 
 ، والتلفزيون،  للسينما  والسيناريو  املرسح  ُكتاب 
الومضات  كتّاب  وحتى  االذاعية  املسلسلت  كتّاب 

االشهارية. 
حقوق  انتهاك  مسؤولية  تُحّمل  أنت 
يف  املسؤول  الثقافة،  فمن  لوزارة  "الدراموتورج" 
33 من  الدورة  التي حدثت يف   نظرك عن الفوىض 

أيام قرطاج السينمائية ؟
الوزارة  تحّمل  عن  السابق  السؤال  يف  قلته  ما 
أعترب  اآلن  سابقني.  وزراء  به  أعني  كنت  للخطأ 
حياة  السيدة  للثقافة.  وزارة  لدينا  ليست  أنه 
قطاط القرمازي، ليست وزيرة، وسبب طردي من 
فقد  الشوق،  بجريدة  نشته  حوار  الرواية،  بيت 
يوم  الحوار  صدر  حني  يف  االثنني،  يوم  طردي  تم 
السبت  يوم  كومار  جائزة  حفل  وانتظم  الخميس 
هذه  قرأت  ألني  النتائج،  عىل  غضبي  فيه  وأبديت 
لفرض  تدّخلوا  نارشين  ثمة  أنه  وأعرف  الروايات 
الجوائز ملن نشوا لهم منهم رواية لم تدخل تونس 

أبدا وال اآلن ال تجدين نسخة لها يف املكتبات.
"كومباتر" مثل، جعلوها تنال جائزة الكومار 
"األسوياء"  متميزة  رواية   مع  بالتوازي  الذهبي 
القّصة  يف  بجائزة  فاز  الذي  الفطومي،   ملحمد 
الفرشيش  وليد  ظلم  تم  السابق.  يف  القصرية 
أيضا، وأنا عرّبت  كقارئ عن معارضتي للجوائز، 
وعن استيائي من عدم تمكني الكتّاب الفائزين يف 
الكومار من أخذ الكلمة. ألّن الكاتب ال يحصل عىل 

هذه الجائزة كل يوم.
النتائج  عن  االعلن  وقع  كلما  أنه  ال  إضافة   
يف كل الجوائز يف العالم، بما يف ذلك "األوسكار" أو 
مهرجان "كان" ، كان هنالك يف الجمهور، فئة مع 
الجوائز وفئة معارضة لها. لم أكن يف حالة سكر 
لتّم  الحالة  تلك  يف  كنت  ولو  الوزيرة،  اّدعت  كما 

تأكيده بحضور الصحافيني. 
لسعد بن حسني حينما كان حارضا يف جوائز 
تدعوني  ولم  الرواية،  بيت  مدير  يكن  لم  الكومار 
كومار  جماعة  وال  الرواية،  بيت  كمدير  وزارتي 
اتفقت معهم قبل  أني  االختتام، رغم  كذلك لحفل 
التعقيب  لجنة  يف  معهم  أكون  حتى  أشهر  أربعة 
لتقديم هدايا كمدير بيت الرواية للفائزين ولم يتم 
وتلك  تونيس،  كمثقف  وذهبت  ذلك.  من  تمكيني 
كومار،  جائزة  ظهرت  أن  منذ  سنة  ككل  عادتي  

ألنني ارصخ وأقف ألدافع عن النصوص الجيّدة. 
أطالب  التي  كومار  جائزة  عن  أدافع  ال 
التونسية،  للرواية  شيئا  تقّدم  لم  ألنها  بإلغائها 
قاموا  أنّهم  يعتقدون  تّجار  هم  أصحابها  وألن 
للكتاب.  يعطونها  التي  األموال  ببعض  بواجبهم  
من واجبهم النهوض بالرواية، وليس من واجبهم 

اعطاء صدقات للكتاب، ألن الكتاب ليسوا يف حاجة 
لو  تتطّور..   لم  ال صدقة. وهذه جائزة متخلفة، 
ضمن  االشتغال  "كومار"،  جماعة  مني  تطلب 
السابقة  الجوائز  إل  سأعود  حتما  مجانا،  لجنتها 
كلها وأصنع منها "وضعيات درامية" ملدة خمس 
لديهم  أناس ليست  دقائق، ألذّكر بمن فاز. هؤالء 
الرواية  يعرفون  ال  أغبياء  وهم  املال،  سلطة  إالّ 

والكتابة يف تونس.
هل أن الرواية التونسية يف مأزق؟ 

أّوال الرواية التونسية هي من أفضل ما يُكتب 
اآلن يف الرواية العربية، لدينا جيل رسدي يف القّصة 
ويف الرواية. اذن اإلشكال ليس يف الرواية التونسية، 
بل يف الرواية العربية. هي ليست رواية عاملية لذلك 
السرية  وبمضامني  باللغة  ما  شيئا  تحتفي  بقيت 
جوائز  من  جائزة  أن  أتصور  ال  التافهة.  الذاتية 
البوكر  عىل  تتنافس  أن  يمكن  العربية  البوكر 
روائيا  العربي  املخيال  ألن  نوبل.  عىل  أو  العاملية 
مازال متخّلفا جّدا. فما يكتبه ابراهيم الكوني مثل 
اليوم ال علقة له بالواقع العربي أصل وال بالتخييل 
عن  ويكتب  اوروبا  ثلوج  يف  يعيش  رجل  العربي: 

صحراء ليبيا، وبتعال وبنوع من الحكمة الزائفة.
الله  نرص  ابراهيم  مثل  روائي  يف  األمل  أرى 
روايته  يف  الطاهر،  بهاء  املرحوم  الفلسطيني، 
"واحة الغروب". كانت "العزازيل" مشوع رواية 
أرّض  لصاحبها  روايات  من  تلها  ما  لكن  جيدة 

باملشوع املؤسس. 
مسكت الصديقة آمال مختار ادارة بيت الرواية 
بعد اعفائك من مهامك بها، هل هذه خيبة أخرى 

تنضاف ال خيباتك؟
اليوم،   ال  صديقتي  هي  مختار  آمال  السيدة 
لكنها تعّودت أن تكون مع "الواقف". كدت أتعّرض 
للسجن واملحاكمة من أجل مشوع تأسيس نقابة 
ألوم  وال  وعدوهم  فقد    .2010 سنة  تونس  كتّاب 
كتاب  لنقابة  االنتماء  مختار  آمال  رفضت  أحدا. 
يف  وعضو  املاجري،  جميلة  صديقة  ألنّها  تونس 
اتحاد الكتاب. لم نرى لها موقفا، لم تُميض أبدا يف 
عريضة أو بيان للُكتّاب. وال ألومها، هي متقاعدة، 
فوجدت ألفني دينار من أموال املجموعة الوطنية، 

فلم ال؟ 
أنّها طيلة األيام  ولكن ملت عىل آمال كصديقة 
كانت  فيها،  أنني سأطرد  أعرف  كنُت  التي  الثلثة 
أن  يمكن  ال  بأشياء  لتقنعني  مراسلت  يل  تُرسل 
أقتنع بها أبدا.  مع أنه، قبل أن تُدعى آمال مختار 
الصديقة  عىل  املنصب  هذا  ُعرض  املنصب،  لهذا 
املؤّدب  وعىل  و عىل محمد عيىس  الزاير"  "أمامة 
كاتب آخر بالوزارة ويشتغل يف الرسديات ورفضوا  

املنصب احرتاما للسعد  بن حسني.
 قبلت آمال مختار ادارة بيت الرواية  بطريقة 
أنا  رّسها.  وحفظ  الله  أعانها  مضحكة  أشعبية 
أني تركت كل ما  بدليل  الرواية،  بيت  مع مشوع 
لم  أنّها  رغم  برامجها،  يف  النجاح  عىل  يُساعدها 
لها  وتركت  سّطرتها،  التي  الربامج  ببعض  تأخذ 
حتى أرقام املستشهرين الذين سيدفعون األموال.. 
لم أطلب من آمال مختار أكثر من حجمها وقدرتها، 

ولكن يبدو أن فاقد الشء ال يُعطيه. 
تأسيس  كان  إعفائك   قبل  مشاريعك  بني  من 
آمال  تابعت  هل  التونسية"،  الرواية  "أنطولوجيا 

مختار هذه املشاريع ام تغريت الخارطة ؟
كان  التونسية"  الرواية  "أنطولوجيا  مشوع 
األلكسو،   من  بتمويل   ،1923 جانفي  يف  سينطلق 
مع  وافرتاضيا،  ورقيا  األنطولوجيا  تكون  أن  عىل 
وجود محّرر أدبي ومصّحح لغوي. وكنت سأتعاقد 
الطرد.  فجاء  املايض،  أكتوبر  شهر  يف  هؤالء  مع 
هذه  عن  كامل  ملف  مختار  آمال  السيدة  سلمت 
االتصال  يقع  فلم  به،  للستعانة  األنطولوجيا 
بهم. ربّما أحول ذلك ال مطمح شخيّص، وأكّرس 
هذه  النجاز  حياتي  من  القادمة  سنوات  العش 

األنطولوجيا.
وماذا عن مصري املسابقات التي كانت مربمجة 

أنذاك؟
لقد أجهض املشوع، كنا  سنسّلم هذه الجوائز 
نهاية السنة وتحديدا خلل شهر جوان، ثّم أّجلناها 
الحالية  لشهر ديسمرب. ال يمكن أن نحّمل االدارة 
لبيت الرواية هذا التقصري ذلك ألن الوزيرة لم توّفر 
أمواال لهذه الجوائز.  لكنني عملت عىل جلب ثلثة 
جائزة  سيقّدم  منهم  واحد  كل  كان  مستشهرين، 
واملعهد  تأمني  األلكسو ورشكة  وهم ممثلون عن 
أن  الثقافة  وزارة  عىل  وكان  للتعاون.  الفرنيس 
تقّدم جائزة وحيدة وهي الجائزة التقديرية لروائي 

عن ُمجمل أعماله. 
للكتاب  الدويل  للمعرض  دعوتك  تّمت  هل 

بالرياض؟ 

هيئة  طرف  من  مدعّو  كضيف  اليه  ذهبت 
السينما  عن  جلسة  وحرضت  السعودية،  التنظيم 
وأدارها  الرسمية  ورقتها  أعددت  التونسية، 
فيها  وحرض  عيّاد  أحمد  السعودي  الصحفي 
املمثلني فتحي العكاري وأحمد الحفيان. ال ترتقي 
تمثيل  مستوى  ال  عمومها  يف  التونسية  املشاركة 
والفنّي  األدبي  الواقع  تمثيل  أو  وأدبائها  تونس 
واملرسحي والسينمائي الذي تعيشه تونس. ال أقول 

أنّها كانت ضحلة ولكن متوسطة.   
تلك  بني  من   – جيدة  تونسية  جلسات  ثمة 
التي نّظمتها الوزارة- مثل جلسة الفكر التنويري 
مع  خاّصة  الشعرية   األمسيات  وبعض  التونيس، 
فتحي  الوهايبي،  املنصف  الغزي،  محّمد  تأّلق 

النرصي، سنية املّدوري. 
وماذا عن معرض تونس الدويل للكتاب ؟ 

يف  أو  الهيئة،  يف  يكمن  ال  املشكل  أن  اعتقد 
اختلف بني الوزارة واتحاد النارشين، بل يف الوزارة 
نفسها. هذه املرأة من يوم أن مسكت الوزارة، لم 
حقيقّي..  ثقايف  فعل  أجل  من  تتحّرك  أن  تستطع 
أن  يبدو  واآلن  االلغاء.  جاء  ثم  التأجيل،  فجاء 
أيضا  هو  مهّدد  للكتاب  الدويل  تونس  معرض 

باإللغاء. 
صار  وكأنه  للكتاب  الدويل  املعرض  مشكلة   
الثقافة.  لوزارة  ال  العايل،  التعليم  لوزارة  تابعا 
له  علقة  ال  جامعيّا،  دكتورا  نستدعي  دورة  فكل 
بالساحة األدبية التونسية، أو له علقة متوسطة 
أو هامشية، ويستدعي نخبة من أساتذة الجامعة 
حتى  أطروحاتهم،  عىل  أرشف  الذين  طلبته  ومن 
يُسرّيوا املناشط الثقافية، لذلك فشل هذا املعرض 

يف دوراته األخرية وهذا ال يجوز. 
كيف تُشّخص علقة الكاتب بالنارش يف تونس؟

يبدو أن الكاتب التونيس هو الحلقة الضعيفة 
يف مجال الكتاب ونشه وطباعته، ألن الكاتب يُفّكر 
كدار  هو  مرابيحه  يف  اال  يفّكر  ال  والنارش  ويكتب 

نش.
يكتشف  ال  للكتاب،  التونيس  النارش  يُرّوج  ال  
لكتاب  مخطوطات  عىل  يُراهن  ال  جُددا،  كتّابا 
اسم،  ولهم  مستهلكني،  كتّابا  يريد  شباب، 
دور  ست  أو  خمس  وباستثناء  األثمان،  وبأبخس 
البقية ال تقوم حتى  نش تونسية  محرتمة، فإن 

بإجراء عقود مع الكتاب. 
أال يبدو املشهد الثقايف التونيس اذن يف حاجة إل 

نقد حقيقي؟  
الثقافة  لرضب  االخواني  املشوع  ينجح  لم 
القرمازي   السيدة حياة قطاط  أن  يبدو  يف تونس. 
يحققه  لم  ما  تحقيق  يف  سنة  ظرف  يف  نجحت 
االخوان يف قتل الثقافة التونسية. وأنا اليوم، وبكل 
التونسية تحترض ويجب  الثقافة  أن  أقول  تشاؤم 
االنقاذ  هذا  يكون  لن  ربما  املوت.  من  انقاذها  
بها  يقوم  حقيقة،  ثقافية  بثورة  أو  بمعجزة  االّ 

املثقفون يف جميع املجاالت. 
ماهي مشاريعك املستقبلية؟ 

الرواية  بيت  من  تكليفي  انهاء  فرتة  مكنتني 
من العودة ال بعض النصوص القديمة، ستصدر يل 
السنة القادمة مجموعة قصصية "سكر الفانيليا، 
كتاب  وعندي  الحكايات"،  "إدارة  رواية  وعندي 
سيكون بادرة لم تحدث من قبل  وهو أول تجربة 
التي ُحّولت ال  الثمانية  العالم، فيه األقاصيص  يف 
السينما، مصحوبة بقرص مضغوط، فيه األفلم، 
القارئ  نربح  حتى  باللغتني  يصدر   وسوف   ،
مع  األول  مرسحيني،  عملني  لدي  الفرنكوفوني. 
أنور الشعايف والثاني مع سنية زرق عيونه ورشيط 
سينمائي طويل مع نرص الدين السهييل، ورشيط 
عادل  مع  البحر"  عىل  "رشفة  قصري  سينمائي 
الرسامني  بعض  عن  وثائقي  ورشيط  البكري. 
املاضية  السنة  يف  بتونس.  مروا  الذين  العامليني 
لشكة  ملفات"  "ملفات،  شخيص  نص  أعطيت 
العكرمي، واآلن هي  توليب للنتاج واخراج نارص 

بصدد العرض.  

حوار األسبوع

• آمال مختار صديقتي لكنها 
تعّوَدت أن تكون مع "الواقف"

• فيلم  "قدحة" فكرة أنيس 
األسود لكنني كتبت أكثر من 80 

بالمائة من مشاهدها

• جائزة كومار لم تقّدم شيئا 
للرواية التونسية وأطالب 

بإلغائها

• الرواية التونسية من أفضل 
ما يُكتب اآلن في الرواية 

العربية

• أنيس األسود مجرد "عّطار 
بسيط" ولطخة سوداء في 

السينما ولن يكون له مستقبل

• ابراهيم الكوني ال عالقة له 
بالواقع العربي وال بالتخييل 

العربي وأرى األمل في ابراهيم 
نصر هللا

• "عزازيل" يوسف زيدان 
مشروع رواية جيدة لكن 
ما تالها من رواياته أضّر 

بالمشروع المؤسس

• أنا لست موظفا لدى الكتابة، 
وال موظفا عند القّراء، لست 
مطالبا كل سنة أو سنتين أن 

أنشر عمال

• النوري بوزيد كاتب وسينياريت 
متمّيز جّدا لكن كان عليه اللجوء 
إلى كاتب حتى يستعيد تواضعه 

ويبتعد عن الذاتية

• سيتّم االعالن عن تأسيس 
الجمعية التونسية لكتّاب 
الّدراما، خالل أيام قرطاج 

المسرحية القادمة
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25 آثار وتراث

د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 قراءة يف سرية املُرابط ُعقيل بن مسلم أصال وفصال
الكرامة وبناء المكانة :

موقعا  األولياء  ومقامات  املزارات  تحتل 
يف  يضاهي  قد  اإلسلمي  املخيال  يف  متميزا 
أهميته املوقع الذي تحظى به أماكن العبادة 
بحسب  وذلك  عليه  يتفوق  وقد  الرسمية 
الروحية  املنشآت  تقتلعها هذه  التي  املكانة 
وبحسب  للمجموعة  الذهني  األفق  داخل 
يف  بها  تضطلع  التي  والوظائف  األدوار 
حياتها اليومية، وهي مكانة تكتيس بجلل 
املكان  يمنح  الذي  ذاك  وحضوره،  املقّدس 
اإلشعاع  من  متفردة  هالة  الزمن  مرور  مع 
مدى  من  باألساس  مشوعيتها  تستمد 
أفانني  وإضفاء  الخلب  رسم  عىل  قدرتها 
الويلّ،  صورة  عىل  األسطورية  البطولة  من 
إليه  يهفو  ما  يف  مربراتها  تجد  أفانني  وهي 
واملثقلة  املنسحقة   اإلنسانية  الذات  الوعي 
وتطلع  للخلص  ارتجاء  من  باإلحباطات 
إل تجاوز ما يعتمل يف دواخلها من مشاعر 
»بالدونية«  واإلحساس  والعجز  القصور 
املوضوعي   الواقع  يف  الفعل  تجديد  باتجاه 
وتحقيق تفوق مرجّو فيه. وهذا ما تكرسه 
عىل أرض الواقع شخصية الويلّ بما تشهره 
من نماذج القدوة القيمية والسلوكية كما يف 
مثال املرابط عقيل بن مسلم امللّقب باملسيد.

1 - المسيد: وحدة الدال
وتعدد الدوال

1.1 - المسيد في القواميس اللغوية 
والمعاجم االصطالحية

* املسيد عند املغاربة يف الفرتة الوسيطة 
تم  التي  الجامعة  الرتبوية  املؤسسة  هو 
إل  ترحاله  مسرية  يف  العابد  لصقل  إعدادها 
الله ليستثمر يومه وليله يف اإلقبال عىل عالم 

السماء،
ويشّده  ُخلقه  يمّسد  املسيد(   =( و»فيه 
التي  الشدة  عىل  النفس  حمل  من  ليتمكن 
قد ال يتحملها اإلنسان العادي من غري أويل 

العزم«. هذا معنى اّول بل أّويل للفظ املسيد. 
اللفظ  يكون  أن  املستبعد  غري  ومن   *
كما يف الجزائر واملغرب األقىص اليوم مرادفا 
املدرسة،  ـ  الزاوية  باألحرى  أو  للمدرسة 
كلمة  من  مستل  إيتيمولوجيا  كان  وإن 
فأبدلت  وإبدال  إعلل  لها  جعل  وقد  مسجد 
الجيم ياء، فصارت » مسيد« بدل »مسجد« 
الجيم  تلفظ  وفيه  للكلمة  املغربي  )بالنطق 

بكرسة طويلة(.
مثلما  الصوفية  »الخلوة«  أيضا  أو   *
العالم  من  مختلفة  أنحاء  يف  الشأن  هو 
اإلسلمي كاملغرب، والجزائر، وليبيا، ومرص، 

وفلسطني، والسودان،،،(، وهذا معنى ثاٍن.

2.1  المسيد لقبا للمرابط ُعقيل
بن مسلم

معنى  املحيل  املعجم  يف  وللمسيد،   *
مختلف تماما، بما هو لقب للشيخ  امُلرابط 
رجب  يف  حيا  كان   ( ُمسلم      بن  ُعقيل 
حجة  وهوبحسب   ،)1404 أوت   /807

وجدت  الرقوق  بعض  عىل  مكتوبة  عادلة 
أوالد  بها  احتفظ  وفاته  بعد  الشيخ  بمتاع 
تصفية  بقرار  إدراجها  تّم  بتستور  بوناب 
طبّوبة،   بُحبس  املعروف  النرصي  هنشري 
نجل امُلرابط مسلم بن يعقوب بن عيل، أحد 
أحفاد إدريس األصغر، باني مدينة فاس، بن 
إدريس األكرب/ موالي إدريس، مؤسس دولة 
172هـ/  سنة  األقىص  باملغرب  األدارسة 
785م بن عبد الله املحض بن الحسن املثنى 
بن الحسن بن عيل بن أبي طالب، من الطبقة 

الرابعة والعشين.
قد  ما  بعض  إل  إشارة  يف  باملسيد  لُقب 
للويلّ   والكرامة  كرامات،  من  أوتي  يكون 
املرىض  بمعالجة  متصلة  للنبي،   كاملعجزة 
يف  متواتر  هو  ما  بحسب  التمسيد  بتقنية 
الذاكرة.استقر  وثقافة  الشفوية  الرسديات 
به املقام بإفريقية )= البلد التونسية( بعد 
البقاع  من  عودته  طريق  يف  عليها  اجتيازه 

املقدسة بعد أدائه ملناسك الحج.
سلسلته  يف  األوقاف،  رسوم  له  وتضيف 

ولقب  »املرابط«  لقب  عىل  زيادة  النسبية، 
عائليا  إسما  الحَسني،  ونسبة  »الشيف« 
الطبّوبي، وهي نسبة متصلة  أو نسبة هي 
بإسم شهرة األّم أي الولية الصالحة املرابطة 
الحسنية  الشيفة  محبوبة  السيّدة  بدورها 
إسم  وهو  العكس،  وليس  بطبّوبة،  امللقبة 
السابق بالرضورة زمنيا عن نسبة  الشهرة 
التي تؤنث عىل صيغة طبّوبيّة  ال  الطبّوبي 

عىل صيغة طبّوبة. 

3.1 عقيل بن مسلم وجماعات 
المكانة

اقرتان  عىل  األوقاف  رسوم  تجمع 
الجامع  الجد  مسلم  بن  عقيل  شخصية 
»املسيد«  لقب  عىل  علوة  الطبابة  لعرش 
هو  آخر  بلقب  الوادي«  »حوال  ولقب 
اتصال  عىل  رصيح  تنصيص  يف  »الشيف« 
نسبه، حقيقة أو انتحاال، بآل البيت النبوي، 
وهو انتساب تؤيده ذاكرة املجموعة املحلية 
والحجج  أثثها  الذي  الفايش  والسماع 
بلغتنا  التي  األرشيفية  والوثائق  العادلة 
األرشاف،  نقابة  مؤسسة  خلل  من  عنه 
السلالت  من  عدد  ما  فيه  تشرتك  انتساب 
املحّلية األخرى املعدودة »رشيفة« عىل غرار 
والخليع )ابن  قديما(  الخّروبي )الخرنوبي 
والشمراك  سابقا(  الشوذري  الوهاب،  عبد 
والكـدردر والحـّداد وقـويدر ومحيميد وابن 
ميلد وابن إدريس ) الجّواني الَعَلمي سابقا 
عيش )ابن  وبن  العلميني(  األرشاف  من 
يعيش والشنيتي قديما( والشيف واألصفـر 
والبلقي  والشّطي  والزوابي  وبّلـومة 
قلعة  أرشاف  والغـربي)من  والبلطي 
الرساغنة(، وسيل ألقاب التبجيل والتشيف 
كلما  الّسللة  أسماء  رافق  الذي  والتوقري 
الجّد  إل  بالنسبة  والّشيف  كالسيّد  ذكروا 
والجليلة  والسيدة  عقيل«  سيدي   « الجامع 
والشيفة بالنسبة إل الجّدة األّم: طبوبة أو 
السيّدة محبوبة الحسنية، علوة عىل ما ُحّمد 
ُعبّد  وما  محمد  الله  فتح  مثل  األسماء  من 
مثل عبد الرازق وعبد الوهاب وعبد الرحمان 
بالنبل والشف والجاه،  ينبئ  الله بما  وعبد 
انتماء  ويؤكد  والتوقري  التبجيل  عن  وينّم 
السللة إل إحدى رشائح النخبة االجتماعية 
وزمرة جماعات املكانة وما كانت تتمتع به 
لديها  كان  ما  مع  بالتزامن  وحظوة  مرتبة 
من سلطان مادي عرب امللكية والثروة ودور 

محتمل يف الحياة االجتماعية.
ومهما يكن من أمر فالثابت أّن عقيل بن 

مسلم:
ينحدر من سللة مرابطية بما هو ملّقب 
إل  بانتمائه  يش  مما  املرابط،  ابن  باملرابط 
دقيقة  معطيات  تصلنا  لم  والئية  سلسلة 
عنها ولكن يبدو أنه، باألدنى، هو الثاني يف 
تسلسلها بعد والده املرابط مسلم بن يعقوب 

الشيف الحَسني.
ب. ينتمي إل تيار الصوفية األرشاف بما 

الشارع الثقافي

مقام عقيل بن مسلم: معلم حفيص - أندليس جدير بالرتميم واإلنقاذ
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األرشاف  األدارسة  سللة  من  منحدر  هو 
وموالي  األصغر  بإدريس  نسبه   التصال 

إدريس.
ينتسب إل آل البيت ليس فقط من جهة 
األب وإنما أيضا من جهة األّم  وهي السيّدة 
الطبيبة املرابطة محبوبة الشيفة الحَسنية.

2 - حّوال الوادي أو المسيد
بين الواقع والعجائبي

تسمية  موضع،   أو  مكان  إسم  املسيد 
طوبونيمية تطلق عىل جبلني إثنني:

يف  جبل  أولهما،  ولعله  أحدهما،    -
بناحية  والجبيل،  الغابي  الشمايل  التل  عمق 
»دفاتر  وبحسب  قرابيا  املرتبطة  »الطبابة« 
الحديثة بمجال  الفرتة  الجباية واإلعانة« يف 
بمعتمدية  اليوم  وإداريا  وترابيا  عمدون 
نفزة، شمال رشقي مدينة باجة، هو » جبل 

املسيد«
- وثانيهما جبل يقع جنوب غربي مدينة 
الهّواري،  عيل  سيدي  حومة  تخوم  يف  باجة 
مستوى  عىل  جيلّ  بشكل  للعيان  يظهر 
الطريق الحزامية الجنوبية الغربية، املتفّرعة 
باتجاه جندوبة  السيارة  الطريق  عن وصلة 

وينطق بصيغة مخترصة هي: املسيد.
قد  الصويف،  باملفهوم  السياحة،  أّن  يبدو 
وهومثلما  مسلم،  بن  عقيل  الشيخ  قادت 
به  االعتكاف  إل  لحاء،  الصُّ من  أسلفنا، 
فأعطاه إسمه، اي املسيد، تماما مثل املسيد 
سيرتاجع  هذا  الويلّ  لقب  كان  وإن  األول، 
نفُسه  الويلُّ  به  سيُعرف  الذي  اللقب  لفائدة 
وادي  من  مقربة  عىل  اآلن،  يثوي  حيث 
مجردة بني السلوقية وتستور، وهي »حّوال 
التي  الكرامات  بإحدى  علقة  يف  الوادي« 
تحويل  وهي  الجمعي  املخيال  له  ينسبها 
مجرى النهر؟!، كرامة يشرتك فيها مع عدد 
غري قليل من األولياء اآلخرين لّقب كل منهم 
بحّوال الوادي عىل غرار سيدي عبد الرحمان 
عبد  وسيدي  األندلس  بقلعة  الوادي  حّوال 
الوادي  حّوال  وسيدي  الوادي،  حّوال  الجّواد 
حّوال  الجديدي  بن  عمر  وسيدي  بقابس 
 )1675  /1085 عام  حيا  كان  الوادي) 
ببوسالم، وسيدي بن عياد بجندوبة وسيدي 
تقول   ،،، املنار   بجبل  الوادي  حّوال  محمد 
أخبار املناقب إنّه استحق لقب حّوال الوادي 
مجرى  تحويل  يف  العجائبي  نجاحه  بسبب 
مياه  حارصت  مّلا  له  وعبوره  مجردة  وادي 
فيضانه السلطان، وهو فيما يبدو السلطان 
الحفيص ابو العباس أحمد )-1370 1394( 
العزيز)-1394  عيد  فارس  أبو  السلطان  او 
أسطورية   ملبسات  يف  وعسكره   )1434
ببني  البحر  النبي موىس  تذكر بقصة عبور 
إرسائيل، مما يكّرس أفضلية  الويلّ وتفوقه 
الرمزية  بالسلطة  جديرا  وجعله  األمري  عىل 
التي ظلت تتناقلها له األجيال املتعاقبة من 

األحفاد إل اليوم.
سيدي   « يكون  أن  املستبعد  غري  ومن 
عقيل » امللقب باملسيد، عىل غرار اللقب الذي 
باملسيد  رابط  قد  طبوبة،  وهو  أّمه  حملته 
املسيد  إل  بالنسبة  الشأن  هو  كما  األّول، 

الثاني بعض الوقت للمراقبة واالحرتاس. 
يكون  قد  التي   الخلوة   فإّن  وعليه 
الشيخ عقيل بن مسلم  قد اتخذها  بإحدى 
والتأمل  للعبادة  عمدون  جهة  مرتفعات 
زيادة  وتعليمها   التصوف  مبادئ  وتدريس 
هي  ملحتاجيها   الخدمات  شتى  إسداء  عىل 
التي اعطت إسمها  بحكم ما كانت تنهض 
املهام  هذه  عىل  امُلشف  إل  مهام  من  به 

والقائم عليها، بحيث تماهت املؤسسة  مع 
مؤسسها، فصارت هي هو، وصار هو هي.

املسايد  تشيّد  أن   املمكن  من  كان  ومّلا 
غري  فمن  متباعدة،  أماكن  يف  مسيد(  )ج. 
املستبعد أن يكون جبل املسيد الواقع جنوب 
قمته  باعىل  وينتصب  باجة،  مدينة  رشقي 
من  تسميته   اكتسب  قد  للصالحني،  رباط 
استقرار الشيخ عقيل بن مسلم به يف إحدى 
سياحاته، ومجاورته به  لبعض الوقت، وقد 
كانت باجة لهذا العهد منطقة اجتياز ألعلم 
هناك  املحتمل  وتعاطيه  الصوفية،  الحركة 
ألنشطته الروحية والرتبوية، فسّمي باملسيد 

وُعرف أعلم من رابطوا به برجال املسيد .

3 - السّيدة الطبيبة
أو بركة النساء

أعلم  من  الشيفة  محبوبة  السيّدة 
لُّقبت  املريني  العهد  يف  النسائي  التصّوف 
مبالغة،  صيغة  لغويا  وطبّوبة  بطبّوبة، 
اتصاف  دالة عىل شدة  وهي صيغة رصفية 
يعني  مما  بمهارة  أو  بالصفة  املوصوف 
أو  الِطبابة  دالة عىل حرفة، هي حرفة  أنها 
التطبيب أي حرفة الطبيب أو الحاذق املاهر 
بما  ومداواتها،  األمراض  بمعالجة  العارف 
هو  شهرة  باسم  عرفت  إنّما  أنها  معناه 
تطبيب  لتعاطيها  الطبيبة  بمعنى  طبّوبة 
من  به  اشتهرت  وملا  مداواتهم،  أي  املرىض 
وهو  األسقام،  معالجة  يف  ومهارات  حذق 
لقب شبيه بذلك اللقب الذي يطلق عىل » للّ 
الّزهراء« كريمة سيدي عيل العريان الحامي 

اللفظ  برصيح  وهو  تستور،  ملدينة  الرمزي 
ذاع  وبذلك  مجازا،  أو  حقيقة  الطبيبة«،   «
إسمها  عىل  هذا  لقبها  غلب  حتى  صيتها 

الحقيقي وحل محّله فلم تعرف إالّ  به.
ومزارها اليوم بجهة نفزة ليس مدفنا إذ 
ال رضيح فيه وإنما هو مقام ابتناه األحفاد 
تكريما لشخصها وتعظيما لذكراها وتخليدا 
واإلسناد  االجتماعية  املساعفة  يف  لدورها 
الطبية  الخدمات  للمحتاجني وتقديم  املادي 
ويؤكد  واملصابني.  للمرىض  واالستشفائية 
األستاذ عبد الله الطبّوبي املحامي يف ورقته 
من  مرابطية  عائلة  بـ«الطبابة:  املوسومة 
تيار الصوفية األرشاف« أّن مدفنها بالساقية 
موطن  األقىص،  املغرب  جنوبي  الحمراء 
آبائها وأجدادها، ولم يسبق لها أن قدمت إل 
تونس أو استقرت بها أو اجتازت منها حتى 

مجرد اجتياز.
وتثبت نسبة الطبوبي أّن ما كانت  تحظى 
به من رأس مال رمزي ومكانة جعل اإلسم 
العائيل ملن تزايد لها من األبناء ينرصف إليها 
دون اإلسم العائيل لزوجها، وهو مسلم  بن 
الحَسني،  الشيف  املرابط  عيل  بن  يعقوب 
رغم أنه ابن عّم لها » يتّصل نسبها بنسبه«، 
الُعرف  هذا  ومثل  باللقب،  إليها  فنُِسبوا 
سار يف العائلت التونسية لهذا العهد ومنها 
العائلت  منها  والسيما  املحلية  العائلت 
ذات األصول املرابطية عىل غرار عائلت بن 
) نسبة  الشيفة، وبن زالوية  حمزيّة، وبن 
إل السيدة زينب بنت سيدي بقطاش الزالوي 
مثل  وغريها  الصالحات(،  من  إمرأة  وهي 

وبن  مبزعية   وبن  قمرة   وبن  خديجة  بن 
صخرية وبن دبوزيّة وبن تركية ،،،

4 - المسيد: رباط أغلبي؟
واالحرتاس  املرابطة  فرضية  يدعم  مما 
الرمزي  باملفهوم  ولو  الدفاعية  والوظيفة 
إل العرص  وجود رباط أغلبي باملكان، يعود 
إل  قائمة  أطلله  مازالت  األعىل،  الوسيط 
( مواجل رومانية   3( اليوم يف محيط ثلثة 
املتمعن يف  إن  بل  األعايل دواميس،   يسميها 
ويف  صومعته،  أو  الرباط  هذا  برج  عمارة 
التقنيات املعتمدة يف بنائها، واملواد اإلنشائية 
التي استعملت يف ذلك، وهي نفس التقنيات 
رباط  بناء  يف  املستعملة  اإلنشائية  واملواد 
بسهولة  يلحظ  سوسة،  ورباط  املنستري 
إحدى  أنقاض  عىل  يقوم  الّرباط  هذا  أّن 
املتقدمة  القديمة  الدفاعية  التحصينات 
عليه  وقفنا  ملا  تبعا  تكون  قد  باجة،  ملدينة 
عىل  بناء،  وتقنيات  إنشائية  مواد  من  فيها 
مايور  بيلليس  الفوار/  هنشري  قلعة  غرار 
وقلع النقاشية وقرص مزوار وقرص الشيخ 
ال  بيزنطية،  قلعة  مثل،  حديد  قرص  وعني 
تقل أهميتها اإلسرتاتيجية عن قلعة املدينة 
PAUlUS باولوس   الكونت  بناها   ( املركزية 

البيزنطي  533م بإذن من اإلمرباطور  سمة 
إنها  نقل  لم  إن   ،)  JUSTINIENجوستينيان

تتفوق عليها رصدا واستكشافا.
األثرية،  املوقع  أهمية  من  وبالرغم 
فإنه لم تُجَر به إل حّد علمنا أية  أسبار او 
األثرية،  الخرائط  إليه  أشارت  وال  حفريات، 
وال وثقته الّصور الفوتوغرافية، وال تحدثت 
عنه النصوص اإلخبارية وال األدب الّرحيل،،، 
للمنطقة  تابعا  املوقع  يصبح  أن  قبل  حتى 
العسكرية، وهو ما يتعني تداركه وال سيما 
بعد وضعية التدهور التي وصل إليها املعلم 
عىل  صومعته  جدران  آخر  وإيشاك  اليوم 

السقوط. 

5 - المسيد: مقبرة للغرباء 
ومثوى للعلماء 

يف جوار هذا الرباط تقوم مقربة قديمة، 
كانت تعرف بـ »مقربة الغرباء«، يثوي بها 
أبو الحسن عيل القلصادي) ت891/1486( 
عالم الرياضيات املشهور، وقد ظل قربه بها، 
فيما يذكر املؤرخ سليمان مصطفى زبيس 
سبعينات  أواخر  إل  معروفا   )2003 )ت 
األجيال،  عند  »املتواتر  ألّن  املايض  القرن 
األجفان  أبو  محمد  األستاذ  تعبري  حد  عىل 
املكان  بهذا  أّن  القلصادي«،  »رحلة  محقق 
يرابطون  كانوا  الذين  وهم  املسيد«،  »رجال 
العاملية  الحرب  وقبل  والعبادة،  للعلم  هناك 
الثانية كانت هناك قبّة يغلب عىل الظّن أنها  تستور: سيدي نرص، من مآثر القرن 18، الغرفة الجنائزية،،،، رشح لخصائص العمارة

تستور: زاوية سيدي نرص القروايش، جوانب من فنون العمارة الجنائزية.
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لرجال املسيد  وأّن الرّضيح الذي كان تحتها 

للقلصادي« .
مقربة  ذاتها  هي  الغرباء«  و»مقربة 
يف  احدثت  التي  املقربة  غري  وهي  الّرباط، 
الحايل،  املزار  اعتباطي،  وبشكل  محيطها، 
ال  لويلُ  العامة«  »الثقافة  ابتنته  مزار  وهو 
وجود له أصل يف واقع التاريخ ُسّمَي اعتباطا 

»سيدي املسيد«،
الباجية  الجمعية  الذاكرة  أّن  والحال 
كتسمية  طوبونيمية  »املسيد«  تتحدث عن 
الُعبّاد  املسيد«، كمجموعة من  وعن »رجال 
والزهاد والصلحاء والعلماء،،، يقول الشاعر 
قصيدته  يف   )1832 املنزيل)ت1248/  محمد 

»مدحة رجال باجة«:
وأهل املسيد سادة وأيمة كمالتهم ال 

يستفيها كلُم
والسيد القلشانيُّ فقها وحكمة له بتفاضل 

العلوم غراُم
بهم باجة فازت وأرشف قدرها لها بحماهم 

منعة واعتصام
هم القوم ال يشقى بهم من يزورهم لهم 

بصلح العاملني اهتمام
أن رجال املسيد هم مجموعة  مما يؤكد 
لحاء وُصلحاء العلماء استقروا  من علماء الصُّ
وهم  جواره،  يف  او  به،  ودفنوا  الرباط،  بهذا 
عىل غرار«  الرجال السبعة »)هل لهم علقة 
بمغارة الرجال السبعة بجبل املنار  اصحاب 
أبي سعيد وهم سيدي عيل الرحال، وسيدي 
محمد حوال الوادي وسيدي العنتيد وسيدي 
عيل بن جابر الغربي وسيدي أحمد بن نرص 
وسيدي  الخزيمي  بورقية  محمد  وسيدي 
الذين  سعيد  أبي  أصحاب  األسمر  سعد 
رأس قرطاجنّة؟(  برباط  للمرابطة  التحقوا 
يف  به  يحظون  ما  عىل  السلسلة«،  و»رجال 
وتبجيل  إجلل  من  املحيل  الجمعي  املخيال 
ال تُعرف لهم هوية وال سرية ما عدا صفات 
والقيام  الدين  يف  واإلمامة  الروحي  الكمال 
ربما باألدوار الروحية واالجتماعية األول يف 
عصورهم،عىل أنهم قد يكونون بكل بساطة، 

الشيخ  باألدنى، من أصحاب  يف قسم منهم 
ورشكائه  ومريديه  مسلم  بن  عقيل  املرابط 

يف املرابطة واالحرتاس.

 رباط المسيد أم جامع التوبة؟
موجودا  كان  جامع  التوبة«،  »جامع 
عش  الثالث  للهجرة/  السابع  القرن  يف 
إليه  أشار  اليوم،  للميلد، وهو غري معروف 
الطّواح) كان حيا عام718/ 1318( يف   ابن 
ترجمته  سياق  يف  املقال«   سبك   « مصنّفه 
ألبي محمد الهرغي) كان حيا عام 1269(، 

وهو من صلحاء البلد، بقوله:
إليه  البلد وكهولُه يخرجون  »كان شبّاُن 

تربّكا وطلبا للعلم«،
أّن  منها  نفهم  أن  يمكن  إشارة  وهي 
إليه«  الجامع كان يستدعي أن »يخرج  هذا 
واقعا  كان  أنه  منه  يستشف  مما  الناس، 
باألدنى  أي  وأرباضها  املدينة  أسوار  خارج 
قد  وانه  العمران،  نطاق  خارج  أحوازها،  يف 
كان يف التاريخ مستقرا ألحد الّصلحاء وهو 
كان  وربما  الهرغي،  الله  عبد  محمد  أبو 
التوبة  بجامع  عرف  من  أشهر  الزاهد  هذا 
كان  كونه  عن  فضل  الزهاد،  العلماء  من 
إليها  ويتنقلون  الطلبة  يؤّمها  علمية  مثابة 
وملزمة   « للعلم  طلبا   « عليها  ويرتددون 

لشيوخ الّدرس، ومحجة لطلب الربكة ايضا .
وحيث أّن املعطيات األثرية ال تحتفظ يف 
األحواز القريبة من النسيج العمراني العتيق 
بمعلم  العهد  لهذا  التاريخية  باجة  ملدينة 
مواصفات  عليه  تنطبق  أن  يمكن  إسلمي 
ذاكرة  واّن  املسيد،  رباط  سوى  الجامع 
األجيال املتلحقة لم تكرس معلما بوظائف 
يف  و«اإلمامة  واإلقامة   واملرابطة  االحرتاس 
غري  فمن  املسيد،  رباط  كّرست  كما  الدين« 

املستبعد:
نفسه  هو  املسيد«  رباط  يكون«  أن   *
»جامع التوبة« الذي أشار إليه ابن الطّواح، 

الله  أبو محمد عبد  الشيخ  * وان يكون 
الذين  الزهاد  العلماء  الهرغي، أحد مشاهري 

استقروا به، وقد كان » ُسكناه به«، 
هذه  يف  الجامع«،   « هذا  يكون  وان   *
مؤسسة  ظهور  بعُد  تشهد  لم  التي  الفرتة 
أي  املدرسة   - الجامع  من  نوعا  الزاوية، 
بقليل  مواصفاتها  يف  تنطبق  التي  املؤسسة 

او كثري عىل مؤسسة الرباط.
مسلم  بن  عقيل  املرابط  وجود  كان  ومّلا 
محمد  أبي  لوجود  تاليا  باملسيد  امللقب 
الحجج  بحسب  نعرف،  أننا  حيث  الهرغي، 
العادلة، أنه كان عىل قيد الحياة يف حدود سنة 
تكون  أن  املستبعد  غري  فمن   ،1404  /807
التسمية الحالية وهي املسيد، علوة عىل أنها 

الجامع-  معنى  الوجوه  بعض  من  تكرس 
التي نسخت تسمية  التسمية  املدرسة، هي 
تبعا  التوبة« وورثتها وغلبت عليها  »جامع 
يتمتع  باملسيد  امللقب  عقيل  الشيخ  كان  ملا 
به من هيبة وحظوة ورأس مال رمزي، وهذا 
غري مستبعد يف عرص استحكمت فيه ظاهرة 
العلماء وبات  فيه ظاهرة  الوالية وتراجعت 
فيه الصلحاء، وليس العلماء، ورثة األنبياء، 
وأمىس فيه الويلّ يحظى برأس املال الرمزي 

نفسه الذي كان يحظى به النبّي. 

6 - أماكن الذاكرة وذاكرة 
النسيان

من  خال  باب  شبه  مخلوعا،  بابا  دفعت 
الباب  كاد  قديم،  طلء  بقايا  من  إال  األلوان 
الرمق  يف  أنه  شك  ال  أمامي،  يتهاوى  أن 
األخري،كان الفضاء قفرا إال من كلب سائب 
اندفع بني يدي ال يلوي عىل يشء، باحة كبرية 
وجدران  لقرابني،  بآثار  وهناك  هنا  ملطخة 
الخمسة،  اليد  ببصمات  ضمخت  قديمة 
معمارها  انتباهي  جلب  ُحُجرات  طالعتني 
وسقوفا   وأقواسا  دعامات  األندليس: 
قرميدية، سقف منهار وآخر يريد أن ينقّض، 
أن  لبثت  وما  الحجرات  إحدى  نحو  تقدمت 
تراجعت: حفري هائل وال أثر لبرئ او ماء، عىل 
يساري الح يل رضيح الويلّ يف منتهى سقائف 
واألشكال،  األحجام  متفاوتة  وقباب  ثلث 
جدران  أطلل  عىل  محمولة  القباب  كانت 
وأعمدة متآكلة وتيجان قديمة، الرضيح يف 
من  هالة  منها  تنبعث  شمعة  وعليه  العمق 
ومزيد  بالتوغل  يغري  املكان  خافتة،،،  نور 
املكان  ووحشة  الوحدة  ولكن  االستكشاف، 
كل  الخراب  وتفاقم  لإلنسان  أثر  أي  وغياب 
ذلك حال دوني واملكوث أكثر يف مقام الشيخ 
هنشري  ذهني  إل  وقفز  مسلم،  بن  عقيل 
النرصي وهو وقف بـ 6565 هكتارا و84 آرا 
مرّسم بدفرت خانة تحت عدد 19409، لم ينل  
منها مالكها األصيل وهو صاحب هذا املقام 
املهمل غري الخراب والنسيان؟ أإل هذا الحد 

هو ذاكرة للنسيان؟

املرابط عقيل بن مسلم: رسم ُحبُس 

آثار وتراث

صورة تتحّدث

تعتبر هذه الفسقية المكتشفة سنة 1995 تحت 
االسفلت من أقدم المنشئات المائية التي كانت 
تزود صفاقس بالماء الصالح للشراب في العهد 
الوسيط. ويرجح أن يكون بناؤها تم في عهد األمير 
ببناء  أمر  الذي  األول  محمد  العباس  أبي  األغلبي 
سور صفاقس و الجامع الكبير سنة 849م أو في 
أكبر  وهي  األغلبي.  أحمد  إبراهيم  أبي  خلفه   عهد 
حوض  من  مكونة  وهي  صفاقس.  في  فسقية 

صغير قطرة 10 متر وحوض كبير قطره 33 متر.
وتتكون المنشأة من حوض لتصفية مياه األودية 
القديمة مثل واد القناطير و واد العين وهو متصل 
عن طريق قناة تسمى السرح بماجل كبير تتجمع 
منه  تغرف  قبو  له  صغير  ماجل  ومن  المياه  فيه 

أمتار   10 إلى  السور يصل عمقه  داخل  المياه من 
تقريبا. وهي فكرة عبقرية ال نجد مثلها في المدن 
االسالمية األخرى وتمكن حسب الباحثين من توفير 
المياه للسكان داخل السور حتى في وقت الحصار 

وكذلك في الليل عندما تغلق أبواب المدينة.
عن كوثر محفوظ

فسقية الفندري
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عندما أتممت سنواتي الثلثني أحسست بأني أتممت شبابي، 
شعرة بيضاء تَِخط رأيس تنذر ببداية هجوم الشيب عيلّ، سأصري 
أشيب دون أن أحقق شيئا يشعرني بالفخر، ها إني بدأت ألبس 
ثوب الكهولة، ومن املؤكد أن الشيخوخة تنتظر يف املنعرج التايل. 
 مع هذا كان الوجه الساحر واملال الوافر يجعلن مني قبلة 
للنساء، أو لعله الطول والُقبول، أو العضلت املشدودة أو الطباُع 
أعلم  ال  طمعهّن،  تثري  كانت  املمتّدة  عزوبيتي  لعل  أو  املحمودة. 
السبب تحديدا، فلكل واحدة سببها وما يثريها يفّ ولكن املهّم أنّي 

كنت مطمحا أنثويا عاّما. 
بيد أّن املرأة لم تكن مطمحا عندي، ال االجتماع معها يثريني 
وال الجماع، أما فكرة الزواج فقد كانت مقيتة بالنسبة يل، إن لم 
أكن مستعّدا ألقاسم بيتي وغرفة نومي وعمارتي وعائلتي الثريّة 
العاِلمة شخصا آخر، وأن ذلك يصبح مفروضا عيلّ بقيّة حياتي. 
وكنت أرى انه حتّى إذا جمعنا الحّب فذلك ال يمنحه حّق االلتصاق 
بي بقية عمري كقوقعة ثقيلة. وحتّى إن تعّلق األمر بالحّب، فها 
كثرية،  أحيان  يف  أطيقها  ال  ولكنّي  غامرا  حبّا  نفيس  أحب  إنّي 
أعشق ملمحي أحيانا ولكني أكرهها يف أحيان أخرى وأستغرب 
من أولئك الحمقى املتغّزلني. أن أحّب شخصا اليوم هذا ال يعني 

أني سأحبّه غدا، وهذا ال يمنحه حّق أن أقاسمه كّل يشء. 
بعرض  يكتفني  بعضهن  نسوة  من  غزيرة  العروض  كانت 
حياتي.  تقاسم  يعرضن  منهن  األكرب  والعدد  رسيري،  تقاسم 
ألتقي فتاة للمرة األول فتتحّدث مطّوال عن قيم اإلسلم والحشمة 

وعن أخلق نشأت عليها لتخلص يف األخري للحديث عن الزواج.
كثريا  سمعتها  جملة  تعرفهّن"  اللتي  النساء  كبقية  "لست 
من مختلف النساء، تسعى صاحبتها إل أن تخربني بأنها ال تقبّل 
مهما  باللمسات  تسمح  ال  وبأنها  نادرة،  ضعف  لحظات  يف  إال 
أما اضطجاعي  األحوال،  فاللمسات خبيثة يف كل  براءتها  كانت 

عىل رسيرك فهذا حلم مستحيل.
ال أعرف ملاذا يتفق جميعهن عىل قول هذه الجملة يل، واألكيد 
أنهن رددنها عىل غريي، إنها أتفه وأغبى ما سمعت، تحاول املرأة 

بذلك  تكون  وبأنها  ورشيفة  عفيفة  أنها  الرجل  تخرب  أن  عربها 
أن  بالفجور. كما  اللتي تتهمهن ضمنيا  مختلفة عن األخريات 
قناعتها  عن  تعرّب  وهي  دائما  تتكرر  تعرفهّن"  "اللتي  عبارة 
بهّن  خربتي  وأّن  رأيس،  شعر  بعدد  نساء  عرفت  بأني  الراسخة 
واسعة. غري أني يف الحقيقة لم أعرف سوى النزر اليسري، وكانت 

كلها تجارب متعثرة انتهت دائما بخيبات.
عن  تعرّب  أن  مستخدمته  به  تريد  كثريا  يتكرر  لفظ  العّفة   
رشفها الرفيع، وعن جسدها الصعب املنال. أّما املحّجبات فيعتربن 
الحديث عن العذريّة استنقاصا من كرامتهن، "أن أكون محجبة 
أن  الحجاب يدّل عىل عذريّتي، وعىل  أني عذراء، وهذا  هذا يعني 
جسدي ملك للرجل الوحيد الذي سأختاره. قالت يل إحداهن مّرة 
برصامة وكأنها تلقي درسا مهّما: "أنا نظيفة جّدا، ال يمكن أن 
أقوم إال بما يّشفني ويّشف عائلتي" وكانت رائحة فمها األبخر 
تلكمني من بعيد، وعندما أخربتها أني ال أنوي مواصلة املشوار 
مزدانة  والشتيمة  السباب  من  بوابل  النّتن  فمها  أمطرني  معها 

بأنواع لم أكتشفها إال يومها.
ال  القلب،  طيّب  كنت  حياتي،  يف  أحد  عىل  وال  عليها  أنقم  لم 
لدّي  الحقد تتكّون  أعادي وال أحمل ضغينة ألحد. بدأت مشاعر 

مع تواتر الفشل.
العام  يف  فلقد فشلت  اللدود،  "املناظرة" عدّو حياتي  صارت 
املوايل، ورسبت يف العام الذي بعده. وصار "الوصم" يكرب داخيل 

حتى شَعرت بأّن كل الكون ينظر إيلّ مستهزئا. 
أتصيّد قائمة الناجحني، وأتسلل إل صفحاتهم عىل االنرتنت 
فأتابع ما يفعلون، وأتفّرس يف وجوههم، وأحّس بالدنيا تضيق 

أكثر عندما أالحظ أن أحدهم أصغر مني أو نال شهادته بعدي.
كانت  الرابعة  رسوبي  سنة  يف  الناجحات  إحدى  "سلوى" 
تصغرني سنا، غيداء، هيفاء القّد، رقيقة ليّنة، عاديّة امللمح ال 
يشء يميّزها. ولكنّي كنت أراها يف كل يوم أجمل، ولم أكن قادرا 
ملشاهدة  صفحتها  إل  يوميّا  الدخول  من  نفيس  أمنع  أن  عىل 

صورها. وشعرت نحوها باإلعجاب ثم بشء يشبه الحّب.

ملاذا منحها أحدهم ساعات ليدّرسها يف الجامعة، يف حني ُجبت 
الجواب  وكان  السويعات  هذه  عىل  ألتحصل  البلد  جامعات  كّل 

موّحدا: "املعذرة، ال شغور لدينا لذلك".
أحوايل،  عن  سائل  قديم  فضويلّ  صديق  ناداني  دكتور."  "يا 
إيقاف  مع  "دكتور  ضاحكا:  أجاب  بوضعيتي  أخربته  وعندما 
التنفيذ." وعّقب باسما:" يبدو أنّك تعيش مرحلة من الشّك. الحّل 
عندي. ينسيك ما يساورك من شكوك ويعيد لك ثقتك يف نفسك. 
إنه الجعبوق املرموق، سريّمم نفسيتك يف لحظات " وأخرج من 
جيبه شيئا يراوح لونه بني البنّي واألخرض وغمزني بعينه وهو 
يحرك يده وكأنه يخلط قهوة قائل: "اتصل بي عندما توّد تغيري 

األجواء، حني تشاء، أنا يف األرجاء."
وبالطبع لم أتّصل، ففي النهاية أنا عالم وأؤمن بالعلم لحل 
كل اإلشكاالت الطارئة عيلّ. نعم لقد تغرّيت نفيس، ورصت أكره 
"دكتور"،  كلمة  أّولها  املايض،  يف  تعنيني  تكن  لم  كثرية  أشياء 
أصبحت أمقت هذه الكلمة وتدخلني أحيانا يف هسترييا ال أفهم 
ثّم  أتذكرها.  ال  مشينة  أشياء  وفعل  بقول  خللها  أقوم  سببها 

يخربونني بما قمت به بعد أن أهدأ فأكاد أكّذبهم. 
ذات يوم كنت ماّرا بأحد شوارع العاصمة فأوقفني أحدهم 
ينطق  أن  وقبل  الدكتور..."  أنت  "ألست  التعّرف:  محاوال  وقال 
وجهه  يف  صارخا  بتلبيبه  أمسكت  قد  كنت  اسمي  من  حرفا 
أمك  مع  دكرتُت  هل  دكتور؟  أنا  "أتعرفني؟  الهائج:  كالتيس 
وجهك  أهشم  أن  ترغب  هل  داخلها؟  ببحث  قمت  هل  سابقا؟ 
املتدكرت.." وافتكه بعض املارة من قبضتّي الضخمتني وأخربوني 
لسللة  الشتائم  ِكلُت  وكيف  فعلت  وما  قلت  بما  بعد  ما  يف 
عائلته، وتوّجهت نادما نحو ضحيّتي ألقبّله وأطلب منه الصفح 
فاكتشفت أن عينه منتفخة مسوّدة، وفهمت أن لكمة أصابتها 
دون وعي مني. واستغرق االعتذار مني وقتا طويل وعناقا حارا 
وماال كثريا. وقّررت أن أذهب فورا لطبيب نفيس حتى يثيبني إل 

رشدي التّائه.

"مع إيقاف التنفيذ" : 
"رواية مسلسل" خاصة بـ »الشارع الثقايف«

حتكي عن بطالة الدكاترة
بقلم د. الطيب الطويلي

الحلقة 5 -دكتور مع إيقاف التنفيذ

صورة تتحّدث
بالنسبة لعلي الرياحي فهو غني عن التعريف أما شافية رشدي 

فهي ممثلة ومغنية تونسية واسمها االصلي زكية المراكشي.
تعزف  وكانت  الموسيقى  درست  بصفاقس؛   1910 سنة  ولدت 
على العود وبعض اآلالت االخرى ، كما تعلمت التمثيل من البشير 

المتهني.
اقتحمت ميدان الغناء والتمثيل عندما انتقلت إلى تونس العاصمة 

وذلك سنة 1930 وكانت  تعرف بلقب »نانا«. 
من اشهر مسرحياتها » عائشة القادرة » ؛ وألفت فرقة موسيقىة 
هالكمون   « اغانيها  أشهر  إحدى  لحن  الذي  التريكي  محمد  صحبة 
معروف  بالص    ) سعدون  باب   ( الزوارة  برج  في  لها  وكان  منين« 

باسم »بالص شافية« .
عن خالد دهماني )أحلى ذكريات تونس زمان(

شافية رشدي وعلي الرياحي في صورة تذكارية 
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من  ملجموعة  إهداء  بعتبة  الكتاب  هذا  استهّل 
ومرسحيني  ،شعراء  وعربيا  تونسيا  املشهورة  األسماء 
وجليلة  صمادح  ومنور  القرمادي  )صاح  وبويهميني  
بّكار وفاضل الجعايبي واملهدي بن نصيب وعيل شوّرب 
ومحمد املاغوط وأمل دنقل(. وبني  الكتاب عىل ثمانية  
فصول غري مرّقمة  صّدرت  أربعة منها بعتبات نصية 
شعرية )منصف الوهايبي وسليم دولة ومحمد الصغري 
بحاشية  نصه  املؤّلف  وختم  فتحي(،  وآدم  أحمد  أوالد 
يف  أصدقائه  بعض  آراء   الحقيقي  املؤلف  فيها  تابع 
قصة  يف  املهّمة  املحامي  شهادة  وضّمنها  املخطوط، 
الحاشية  وبعد  الحقيقي.  أو  املتخيّل  الفالت"  "عروب 
الجبار  عبد  الحقيقي  املؤلف  بمساعدة  الرجاء  يأتي 
العش عىل جمع معلومات "تفيد عروب الفالت يف بحثه 

عن الحقيقة".
الجمع   النّص  هذا  غابة   يف  يتوّغل  من  يف  شّك  ال 
وسريا  ذاتية  تخييلت  سيكتشف  امللتوية،  ومسالكه 
مقنعة وأخرى حقيقية، متداخلة ملتبسة، هي نصوص 
هجينة،  فل يمكن للقارئ العادي أن يفّك بيرس  أرسار 
ودرامية  موضوعاتها،  ورمزية  "املحاكمة"،  كتابة 
أجناسية  مواثيق  بل  "أمرباطورا"  نّصا  نقرأ  أحداثها. 

تلّق   إل  القراءة  توّجه  ال  حتى  قبلية   ما 
أحادّي الجنس األدبّي،  فتكون أي القراءة 
محدودة املعرفة بفنون الكتابة الرسدية. 
وأصل التخييل الذاتي العجائبي حكاية  
درامية  وهي   البويهمّي،  الفالت  عّروب 
متناثرة  الحبكة  متشظية  األحداث، 
الخيوط الرسدية، كان عروب  يبحث عن 
حقيقة هّويته، وملا اكتشفها أراد أن يقتل 
"الكلب داخله، "ابن الحرام" الصفة التي 
مختلفا  مجنونا  وجعلته  الوعيه  سكنت 
مقرف   عائيل  وضع   من  حزينا  متمردا، 
بل   مشيّئ،   أنطولوجي  وبعد  يخرته   لم 

عىل   ثائرا  متوترا   مستاء   التحقريية  الصفة  وجعلته  
أوضاع اجتماعية وأخلقية  وسياسية فظيعة . فكّلف  
املتهم الثاني حّماد الكويل وكنيته املورتو وهي شخصية 
ال  بقتل شخص   اإلجرام   متعودة عىل  سجينة سابقا 
وجود له وال اسم ، ولكنه عروب الفالت نفسه "هو هو" 
آدميته  إل  ويعود  تارة،  ينبح  كلبا  ذاته  ويمسخ  يتنّكر 
التخييل  يف  مختلفة  أدوارا  بل  دورين،  ويلعب    ، طورا 
تتعدد فيها  العجائبي، فنقرأ محاكمة عجائبية  الذاتي 
األصوات الحارضة يف فضاء املحكمة املتخيلة) محامي  
الفالت واملدعي العام واملورتو ومحاميه ورئيس الجلسة 
عروب  طفولة  سرية  يف  والغائبة  البيطري(  والطبيب 
الفالت أو يف رواية العائلة  أو عىل سفينة "الحّراقة" قبل 
اإلنسية  املزدوجة  الذات  وتنساب   . السجن  إل  الدخول 
والحيوانية يف محاّجة مطّولة، فإذا بنا يف عوالم الكلب، 
واألساطري  والفقهية  القديمة  األدبية  النصوص  يف 
األمثال  ويف  املعارصة  والروايات  والفرعونية  اإلغريقية 

الشعبية واألفلم وعالم السياسيني والفنانني ..
باملعارف  تعّج  تناصية صاخبة،  ذاكرة مرهقة  إنّها 
والقصص واملشاهد، وينوس عروب الفالت  بني قصة 
املايض ورحلة البحث عن حقيقة نسبه  وهويته األول 
جهة،  من  الحارض،  يف  املحاكمة   ورسد  التبني،  قبل 
الكلب  بعوالم  ال  الواسعة  العاملة  الثقافة  وإظهار 

املكثفة  الداللية  برموزها  بل  فحسب 
يف حياته الذاتية، وحيوات اآلخرين من 
جهة ثانية. إنها ذات هذيانية، هوامية، 
واعية، بل وفاقت حدود الوعي الذاتي، 
إبداعي يف  الجنون، والجنون  إل درجة 
هنا  ومن  العجائبي.  الذاتي  التخييل 
إل  املؤّلف  التجأ  ملاذا  القارئ  يفهم 
عجائبية الذات املنشطرة املزدوجة ، بل 
وإل الذوات املتعددة يف أنا تبدو واحدة، 
وملاذا هذا املسخ  الذي يذّكرنا برواية "التحّول" لفرانز 

كافكا؟ .
إّن "محاكمة كلب" محاكاة ساخرة شكلية، تمثلت 
رجال  ومحاكاة  وحركاته،  الكلب  صوت  محاكاة  يف 
البشية  املحاكم  فضاء  يف  يرافعون  وهم  القانون 
منطق  بكرس  املشهد،   كاريكاتورية  فتجلت  الواقعية، 
املحاكمات العادية وابتداع )وهذا من خصائص التخييل 
الذاتي( وضعية ساخرة مضحكة ودرامية يف اآلن نفسه، 

إنّها أسلبة كوميدية، لكنها موغلة يف التكثيف الرمزي.
الذاتي،  التخييل  فضاء  إل  باحتيال  الّسريي  وينفذ 
صادما  مأساويا  اعرتافا  الخامس  الفصل  فيكون 
قاس  مجتمع  يف  الحرام"،  "ابن  "اللقيط"  بوضعية 
ذنب  بل  الشعي  غري  املولود  أخلقيا   يدين  يرحم   ال 
الثاني  السجني  شخصية  املؤّلف  اختلق  لقد   . ارتكبه 
الروائي  الذي ال وجود له إال يف خيال عروب الفالت، يف 
الغرفة االنفرادية. إنه بوح  ذاتي صادم  يعري املستور 
الجنسية  من أرسار عائلية، فاألّم معروفة بمغامراتها 
بركان  وداخله  والهدوء،  بالتجاهل  يتظاهر  ،وهو 
يثور من اآلالم واألحزان. وال يتمثل إدخال السريي  يف 
حرص اهتمام املؤلف بقصة الطفولة، بل يف التلميح إل 
نفسه   العش  الجبار  عبد  الحقيقي  املؤلف  اهتمامات 
إقحام  فكان  القدم،  بكرة  وهوسه  والرواية   بالشعر 

مربكا  العجائبي  الذاتي  التخييل  فضاء  يف  السريّي 
للقارئ، لكنّه داّل عىل تمّكن املؤلف من أدواته الرسدية 
الرسدية   النصوص  األجنايس ووعيه بحوارية  وتنويعه 

املعارصة وتعدد األصوات.
القّراء  من  غريه  أو  املختّص،  الناقد  يكّف  ولن 
النصوص  عوالم  لعمق  إدراكا  واملختلفني  املوسوعيني 
الذاتية  والتخييلت  الروايات  قراءة  إعادة  من  املتميزة، 
تتجاوز مواضيعها  الكربى، هي  نصوص ال تنىس وال 
مهما تطّورت اآلداب العاملية. فلم يكتب العّش "محاكمة 
كلب" طمعا يف شهرة تربز يف حينها ثّم تخبو نسيانا أو 
تناسيا متعمدا ، وال طمعا يف جائزة غري مستحّقة، إنه 
كتب زمن سنوات الجمر، يف عهد الدكتاتورية  وبوليس 
وعن  السياسة  يف  يكتب  أن  يجرؤ  كان  فمن  عيل.  ابن 
يعّري  أن  قادرا  تلميحا؟ من كان  أو  السياسة رصاحة 
عالم الكلب السيايس" كلب الحراسة" عىل حّد توصيف 
بول نيزان وجان بول سارتر. لم يخش املساءلة الدينية 
الجريء  وهو  ذلك  له  وأنّى   ، واالجتماعية  والسياسية 
وخارجه   الوعيه،  يف  داخله   اآلخر  حاكم  الذي  الشجاع 
القمعية،  واألجهزة  املؤسسات  كل  ،حاكم  ؟  باقتدار 
وكلبهما،  "خليلتها"  وأمريكا  الصهيونية  وحاكم 
وعّرى أخطبوط األحزاب اليمينية العنرصية  املضطهدة 
للسود واملهاجرين، وفضح الشكات اإلجرامية الكربى 
والحساسية...  والعظام  الخبيثة  األمراض  يف  املتسببة 
،وانتش  وبّكت  فأفحم  العاملة،  املحاكمة  يف  تفنن 
ورشقا،  غربا  كّله  البشي  العالم  يف  احتجاجا   النباح 
يف باطن اإلنسان وخارجه : إنّه نباح  متأّت من مآيس  
البشية قاطبة، ال  من تأثري  آالم  فرتر فقط. فانفلتت 
الكتابة من رسدية قصة عجائبية، ومرثية ذات حزينة 
كتابة  إل  العادية  للخطابات  مفارق  ساخر  بأسلوب 
كلب"،  "محاكمة  تستشف  ألم  اآلخرين.  قصص 
مأساة البشية يف زمن  كورونا، الجائحة التي زعزعت 
وتقرير  البشي  الكائن  هشاشة  وعّرت  اليقينيات 
مصريه الصحي، بل الوجودي؟ فلن نجد أفضل من هذا 
الّدماغ  لعصب  الصاعق  املدهش،  النّص  لهذا  الشاهد 
يتلّقى   بل  ساذجة،  ومتعة  بهدوء   يقرأ  ال  نّص  هو    ،
بوعي عميق ومتعة تأملية " إّن ذاكرتكم ضعيفة فعل، 
العرص،  آفات  بكّل  وصمنا  عن  تتوانون  ال  أنّكم  غري 
تربّؤون بوكرعني بوبرطلة وتلقون عىل وجوهنا نتائج 
تدمري خصوصيتنا وحضارتنا ،فتحملون مرض الّسيدا 
ومرض  اإلفريقّي،  القرد  عاتق  عىل  الّصفراء  والحّمى 
النوم القاتل عىل ذبابة التيس تيس، ومرض اإليبوال عىل 
القردة العليا والظباء، والّطاعون عىل الجرذان، والكلب 
الّطيور،  عىل  النّيل  وفريوس  املميتة  ،واالنفلونزا  علينا 
البقر،  عىل  الوبائّي  والجنون  الخيول،  عىل  وهندرا 
الخنازير املستأنسة، ونحن اآلن  يف  وفريوس نيب عىل 
وفلسطني  العراق  احتلل  سبب  أّن  تعلنوا  أن  انتظار 
وغزو فيتنام ولبنان والقائمة تطول، سببها البعوض ! 
الحيوان دوما هو القربان، زاحفا أم طائرا أم عائما أم 
املخربيّة  للهوكم  ولتجاربكم  تتّخذوننا وسيلة  راكضا. 
،تلتجؤون إلينا مللء فراغ وجودكم ولتستمّدوا منّا القّوة 
،نحن  وصهوتكم  ،عيونكم  وحّراسكم  وليمتكم  ،نحن 
أداة لشذوذكم الجنيّس ولعبة بني أيدي أطفالكم وصورة 
كاريكاتوريّة يف تلفازكم... )محاكمة كلب، دار الجنوب، 

تونس،2007،ص ص88-89(.

سلوى السعداوي - جامعة منوبة - تونس

"حماكمة كلب"  لعبد اجلّبار العش
ورمزية املسخ احليواين 

عبد الجبار العش



 202 رواية رشط الظلم للهادي الخرضاوي جاءت يف 
للقراءة وخاصة ملن  املتوسط مريحة  الحجم  صفحة من 
شخوصها  متشعبة،  أحداثها  مثلنا،  عتيا  العمر  من  بلغ 
الثورة  بعد  للبلد  الكارثي  الوضع  عىل  اشتغلت  عديدة 
أحداث  وضع  الكاتب  أن  أي  الكوفيد  وباء  أثناء  وخاصة 
البلد  آخر،  وال  أول  لها  ليس  معوقات  خضم  يف  روايته 
األموال  ورؤساء  الفاسدين  الساسة  رضبات  تحت  تتقىل 
مصايص أموال الشعب، وعصابات ولوبيات تمتهن سلب 
أقوات الشعب وأدوية علجه وانتزاع أعضائهم حتى بالغدر 
تتاجر بها، حيث ال تشعر بني ثنايا أطوار الرواية أن هناك 
دولة ترعى شؤون شعبها وكأن الفضاء غابة يأكل فيها 

القوي الضعيف بل شفقة وال رحمة دون أي رادع.
زينب  زوجته  يفقد  وهو  سليم  مع   الرواية  تنطلق 
وعوض أن تأتي سيارة املوتى جاءت سيارة إسعاف عىل 
بالقوة.  الزوج أخذوها  بالكوفيد وملا اعرتض  أنها توفيت 
ويلتقي املنجي بابن عمه املنصف باملستشفى ليخربه بأن 

تمكينه  منه  يطلب  البلعي  عثمان  والده 
سيمكنه  ذلك  ومقابل  كليتيه  إحدى  من 
ومشوع  وامتيازات  كبري  مايل  مبلغ  من 
يضمن به كامل حياته وملا رفض املنجي 

أخذوا منه كليته بالخديعة.
املجاذيب  بمستشفى  باملنجي  يزج 
لفائدة  كليته  رسقة  رس  يفضح  ال  حتى 
بواسطة  الهرب  يستطيع  لكنه  عمه 
قبل  من  مطاردته  وتنطلق  ممرضة 
ومن  آخر  إل  مكان  من  عمه  عصابة 
غري  أنه  يتفطن  مرة  وكل  غريها  إل  بلدة 

وإن  الضوء  دائرة  يف  لتدجينه وهو  به   يعبث  بل  مختفي 
سينمائية  بأحداث  شبيهة  املطاردة  الظلم.  يف  أنه  له  بدا 
تنبني عىل  والغربية عموما  املرصية  األفلم  بها  اشتهرت 
املنجي  بني  الحوار  وحتى  واملفاجأة  واإلثارة  الغموض 
جمل  الفن  من  النوع  هذا  عىل  تنطبق  كانت  ومحاوريه 
قصرية حاسمة. ولعل اإليهام بدفن عثمان البلعي بلطجي 
الرواية وظهوره حيا يعزز رأينا. كما أن  رس زينب وابنتها 

ريتا بقي غامضا.
الرواية  أحداث  من  أمر  أي  يحسم  لم  الرواية  آخر  ويف 
بقيت النتائج ضبابية ال املنجي استطاع أخذ حقه من عمه 
انهاء حياة  وممن ساعدوه، وال حسني وسليم استطاعا 
من جعلهما واملنجي يف غياهب العذاب واملطاردة واالنتقام. 
كان عىل الرواية أن تنتهي بالقصاص من بلطجي الرواية 
اللصوص  باكتساح  سياسية  تكون  أن  رأى  الكاتب  لكن 
تحكم  أن  تريد  غربية  بقوى  واستنجادهم  البلد  الجدد 
األرض بالوكالة بواسطة الخونة والوصوليني واالنتهازيني 
إل  واالنهيار  الثورة  ثقب  من  ينفذوا  أن  استطاعوا  الذين 
دواليب الدولة ويصبحوا متنفذين يقررون ما يحلو للقوى 
أصحاب  دون  باملصلحة  عليهم  يعود  مصري  من  الغربية 

األرض.

روائيون داخل الرواية

ـ الرواية جاءت بسرية أديب يسمى طارق الحالم مثل 
جل الكتاب بأن ترتجم  إحدى رواياته وتنتش يف بلد الغرب 
وتثري انتباه أحد املخرجني املشهورين  بهوليود لينال عنها 

حتى نصف مليار دوالر مقابل تحويلها إل 
له  رشاء  رشيط سينمائي  حتى يتسنى 
أحد  يف  جميلة   حديقة   ذي   صغري  بيت 
به  ويطول  بالعاصمة  األغنياء   أحياء 

الحلم ككل حالم غري واقعي.)ص38(.
ـ  بداية من الفصل الخامس من الرواية 
سعيد  األديب  عن  بخرب  الراوي  يستهل 
الستكمال  نهار  ليل  يعمل  وهو  السويف 
روايته الجديدة التي لم تكن من اختياراته وبنات أفكاره 
ونيل  بها  الشهرة  لكسب  بعضهم  من  املءات  هي  إنما 
كله  وذلك  فلم  إل  الرواية  لتحويل  وربما  الكربى  الجائزة 
روبنشتاين  سارة  استفسار  الكاتب  أراد  وملا  بتوصيات، 
بكمية  أرسلها  ومن  تأكدها  مدى  عن  إليه  سفريتهم 
جماعتها  بأن  فأجابت  الجائزة  عىل  والحصول  الرتويج 
أن  يمكن  كما  التحكيم  لجان  عىل  سلطة  لهم  املتنفذين 

يجندوا من يشيد بهذه الرواية. 
األمراض  بمستشفى  املنجي  يقيم  حيث   96 صفحة 
حصل  الذي  بفتوح  ويكنى  الفتاح    بعبد  يلتقي  العقلية 
الفايسبوك  يف  صفحته   عىل  امتياز  شهادتي  عىل  أخريا 
والشعراء   الكتاب  لنخبة   العاملية   الرابطة  من  واحدة 
الناطقني بالعربية  والثانية من االتحاد الدويل  ألعظم أدباء 

العالم.
األدباء   هؤالء  خلل  من  يقنعنا  أن  أراد  الكاتب  ولعل 
إال  حلمه  يوصله  لن  ذلك  أن  باملستحيل  الحالم  طارق 
للجنون مثل ما حصل للكاتب عبد الفتاح الذي لم يظهر 
اغرت  الذي  الفايسبوك  صفحة  عىل  بل  منشورة  بكتب 
بشهادات االمتياز املشبوهة واملغرضة الكتساب وده حتى 
يكون بيدقا ومنفذا لسياسات جمعيات عاملية تبيع الوهم 
الذي  السويف  سعيد  األديب  مع  الشأن  وكذلك  والخراب 
كميات  وبيع  الشهرة  يف  اللوبيات  من  الدعم  عىل  يعتمد 

كبرية والفوز بالجوائز. 
ورأيت أن حش هذه الشخصيات يف الرواية كان تعسفا 
فلم يكن لها أي دور يف الرواية ال من قريب وال من بعيد 

مناخ  الكتساب  بها  زج  وإنما  األحداث  مسار  تخدم  ولم 
أدبي يحّد من املسار اإلجرامي الذي طغى عىل أغلب جوانب 
الرواية، وكذلك لتبيان ما أصبح عليه حال الكتاب يف خضم 

هذه الرصاعات.
امتطت  التي  الجنس  موجة  يركب  أن  الكاتب  وارتأى 
أغلب الكتابات الجديدة ويحتفى بها أيما احتفاء وتعطى 
الهادي  وحاول  التيمة  هذه  أجل  من  فقط  الجوائز 
الخرضاوي أن يكون أكثر حياء وهو يصف مجلس األديب 
سعيد السويف مع سارة روابنشتاين الذي انقلب إل ملعبة 
وعناق والتحام بلغة مهذبة توحي وال ترصح ولعل لسان 
وموجته  التجديد  يلمس  يجعله  ذلك  أن  الكاتب  حال 

العالية.
جعل الكاتب من هذه الرواية وثيقة ما آلت إليه الحياة 
خلل العشية السوداء  فصىل كل األوضاع بالفساد حيث 
العام  القطاع  الدولة  دواليب  يف  آثاره  تصدمك  وليت  ما 
واللوبيات  بالدين  واملتاجرين  السياسيني  اتهم  والخاص 
سموم  ويبثون  باألعضاء  يتاجرون  الذين  العصابات 
املخدرات ويتلعبون بصحة املواطن ورزقه، وكأنما الرواية 
بنيت عىل هذا املنحى وما قضية املنجي وعمه إال لتحميلها 

عبء املأساة التي حصلت والخراب الواقع. 
الحظت أن تعدد الشخوص ورسعة اختفائهم وكأنهم 
عن  االستغناء  يمكن  وكان  ملفتا  كان  غري  ال  كمبارس 
األحداث  ملجرى  إساءة  ذلك  يشكل  أن  دون  منهم  العديد 
فنظريتي أن كلما قلت الشخوص يف العمل القصيص وحتى 
اإليغال يف  الكاتب من  ليتمكن  الرواية كلما كان أفضل  يف 
نفسياتها  املختزلة وإبراز نوازع الخري والش فيها وحتى 
كما  بينها  يتيه  قد  الشخوص  تعدد  خلل  من  القارئ  أن 
تحّددت  ملا  القراءة  إعادة  ال  ولو  الرواية  هذه  يف  يل  حصل 
بقارئ  بالك  فما  الشخوص،  وكذلك  الحقيقية  الصورة  يل 
الرواية  يفهم  أن  يريد  الذي  املترّسع  العرص  هذا  يف  عادي 
من قراءة واحدة ولعل رواية أرناست همنقواي ـ الشيخ 
قلة  يخص  فيما  رأينا  صحة  عىل  دليل  أفضل  ـ  والبحر 
مكنونها  وإبراز  النفس  غياهب  يف  واإليغال  الشخصيات 

ومعاناتها.
بدا يل أن الرواية وإن ارتأت أن تجسم الواقع وتعيشه من 
خلل ما حصل من العشية السوداء سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا واجتماعيا وإن بدت األحداث صادقة ومعربة عن 
فرتة من واقعنا القريب فقد استكانت إل طريقة سينمائية 
أمنية  صحية  إنسانية  جرائم  تخللتها  مطاردة  إطار  يف 
إل ذلك تعدد الشخوص ورسعة  غذائية اجتماعية. أضف 
اختفائهم وكأنهم كمبارس ال غري وكان يمكن االستغناء 
عن العديد منهم دون أن يشكل ذلك إساءة  ملجرى األحداث.
سينمائي  لفلم  صالحة  الرواية  هذه  أن  والحقيقة 
كتابة  يف  كثريا  يتعب  لن  والسيناريست  وناجح  حقيقي 
السيناريو فالهادي الخرضاوي حرك األحداث والشخوص  
إل أماكن متعددة بحرفية، مع حوار قصري ومعرب وفاعل 
األسف  لكن مع  السينمائية  املشاهد  ملثل هذه  الحركة  يف 
والسيناريست  الكتاب  هم  تجعلهم  البلد  مخرجي  أنانية 
فل تسمح بظهور أفلم منبثقة من أعمال روائية تونسية. 
وبعد  شبابه  منذ  وقاص  شاعر  الخرضاوي  الهادي 
تقاعده تفرغ لكليهما ما ساعداه عىل خوض تجربة العمل 
ونفس  شاعري  وأسلوب  متينة  للغة  بامتلكه  الروائي 

قصيص وقد أفلح يف ذلك.
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صدر  ديوان “جسد منفي يف عباءة ثلج” آلمال الهمامي 
علم  يف  أستاذة   وهي    ، والتوزيع  للنش  ميارة  دار  عن 
البيولوجيا متحصلة عىل شهادة يف علوم املوسيقي العربية  

ومشفة عىل مجموعة “حراك” للموسيقى امللتزمة.
عرض  عىل  النش  قبل  الهمامي  آمال  حرصت  وقد  
ديوانها عىل ثلة من األساتذة ملراجعته فنيا وهم نورالدين 

الخبثاني، بوراوي بعرون، وشكري لطيف.
الغلف يطغى عليه اللون الوردي بكل درجاته. العنوان 
مؤطر بشكل بيضوي. يدل عىل شكل األرض التي هي يف 
األلوان  إل  يشري  كما  الشمس،  حول  دائرة  دوران  حركة 
الشمس  رشوق  عند  تنعكس  التي  واألرجوانية  الوردية 
وغروبها وهي ألوان التحول والنعومة واألنوثة التي تنبؤ 

باليقظة والحلم عىل حد السواء. 

شفرات العنوان

تنكشف معاني العنوان من خلل اإلهداء الذي ضمنته 
آمال الهمامي ظهر الغلف:

إل  الثلج،  املنفي يف عباءة  الجسد  “إل 
إحساس رسمدي املعنى شحيح العبارات، 
إل روح لجأت إل ذاتي دون استئذان، إل 
أجزائي دون والدة قيرصية،  طفل سكن 

إل أحضان أبي”.
قصائد  من  إيحاء  أكثر  العنوان  يبدو 
النفي  وفضاء  منفي،  الجسد   ، الديوان 
يف  الصقيع،  يف  منفي  فهو  ثلج،  عباءة 
عالم تختفي عنه حرارة العاطفة ودفء 
األبوة. ولكنه جسد يقاوم إذ سكنته روح 

وانبعاثها  روحية  والدة  وأثمرت  لتحييه  إليه  لجأت  بل 
وتشكلها. 

العنوان فلسفيا بامتياز فالجسد يخترب األشياء  يبدو 
روح  بفعل  االنبعاث  حالة  ويعيش  منفي،  ألنه  قرسا 
هذه  نفيه.  بعد  للذات  ملكا  الجسد  ليصبح  عنه  خارجة 
شتى  إدراكات  تبلور  التي  الشعرية  الروح  هي  الروح 
بل تجعل  بالفعل والقوة والخيال.  الجسد مدركا  وتجعل 
التجارب  ويسرتجع  الخاصة  أحاسيسه  يعيش  الجسد 
إذ هو  املنفي  الجسد  الشعر  وبذلك يسرتجع   ، العاطفية 
أو  تعزله  خارجية  قوى  سيطرة  تحت  كائن  مجرد  ليس 

تبعده بل هو جسد عىل ملك صاحبه.
 من عناوين الديوان ما يتعلق بذات الشاعرة يف قصائد: 

أنا ، ثورة عىل الذات، بطاقة هوية، بداخيل.
أنت  حنون   ، أبي  أمي،  باآلخرين:  يتعلق  ما  ومنها 

حنون..
مثل:  املتقلبة  النفس  حاالت  تصور  أخرى  وقصائد 

الوجع، آخر األمل، حب وتعب، نفور، خيبة أمل.
استهلت الديوان بقصيد “أنا” وأنهته بقصيد “أبي”. 

عبدالرزاق  املناضل  ألبيها  ديوانها  أهدت  وقد  هذا 
الهمامي الذي صقل عودها عىل حب الوطن .

األيديولوجي  النفس  الديوان  هذا  قصائد  عىل  يطغى 
الفقر  ضد  املشتكى”.  “الغائب  ضد  رصخة  بمثابة  وهو 
البعد  الشائح  هذه  يف  تجد  ولكنها  الجوع،  والبؤس، 
العاطفي وقيم االلفة : حنني.. إل كوخ تشدق عيل بالحنان 

واملأوى.

أبية
أبية…أبية

أنا الزهرة القرمزية
الحبيبة املنسية

املرأة املنفية
الروح األزلية

الريشة الفسيفسائية
فلسفة أفلطونية

يقبل  ال  الذي  النفس  عزيز  هو  األبي 
الذل، ولنئ اقرتنت هذه الصفة بالرجل يف القيم العربية وهي 
فهي  ألطفاله  وتنشئته  األب  من  خاصة  تكتسب  صفات 
املنسية،  الزهرة،  املرأة   ، النص  هذا  يف  املرأة  بذات  مقرتنة 
وعىل  التشكيل  عىل  وقدرة  تنطفئ،  ال  روح  ولكنها  املنفية 
الحيني  للستهلك  آفل  كائن  مجرد  ليست  فاملرأة  املثالية. 
الدم الحي  القرمزية الحمراء املعربة عن  الزهرة  والرسيع . 
الذي تتدفق فيه الروح، تربط بني الجمال الظاهري والجمال 
املطلق فهو بحث عن املعاني الثابتة  هي الحقيقة االسمى 

يف الفن. 
العصور  منذ  والرموز  الصور  من  الشعر  فن  يخل  لم 
عند  املثل  عالم  من  مستقاة  الصور  كانت  بل   ، القديمة 
نزلت  التي  االرواح   ، املثل  األفكار  او  االيدوس  أفلطون هو 
ال االرض او سقطت ال عالم الجسد أو سجنت يف الكهف 
مجرد  هو  رؤيته  يقع  ما  فكل  للروح  مميت  عالم   ، املظلم 
ظلل ويجب تذكر الروح للتخلص من وهم املادة فالصورة 
تنتمي ال عالم االرواح وال بد من تخيلها عرب الوحي واإللهام 
والشاعر شخص ملهم يحمل داخله اإلله، كذلك كان شان 

 .PENDAREهومريوس و
من  املثالية  الرؤى  هذه  لتجريد  تنحو  ال  فهي  ذلك  ومع 
الصور املنحوتة بدقة وبكل جزئياتها لرتسم املشهد العام، 
للجانب  تنفذ  الظاهرة  الفسيفسائية  التشكيلية  فالصورة 

الباطني، ألنها تثري التأمل والتساؤل وتثري الخيال. 
منذ أن غادرتني وأنا أتكلم شعرا

منذ أن غادرتني ولد يف اإلبداع

صار لساني يسيل حربا بدل اللعاب
إن اإلبداع مرتبط بامتلك الذات لذاتها إذ يعكس جوانبها 
ذاته والتعبري عن حضوره  امتلك للجسد  الخاصة، بل هو 
ال  االنعكاسية  الحسية  التجارب  من  انتقلت  بل  الخاص، 
صارت  بل  عادية،  تعد  لم  فلغتها  والوعي،  الفكر  تجارب 
وصورها  وأسلوبها  وطريقتها  ذاتها  عن  تعرب  مغايرة 
فكل  حربا  صار  ولسانها  وحدسها،  وخيالها  ورموزها 

املذاقات تطوعها للكتابة.
لديك ما يكفيك من خبز
أكتب أسئلة عىل البياض
امأل فراغ الصفحات نثرا
لديك ما يكفيك من فكر

انظم قصائد الشعر

التحول من اإلدراك الحيس إل اإلدراك التصوري، فالجسد 
وجد  بل  امللحة،  البيولوجية  الرغبات  لتلبية  فقط  يوجد  لم 
بالكتابة  إال  ذلك  يتم  ولن  ويحلم،  ويفكر  ويشعر  ليتخيل 
كما  بيئته  عىل  وسيطرته  فكره  تطور  تعكس  التي  فهي 
اإلنسانية  إل  الحيوانية  فرتة  من  تخلصت  التي  املجتمعات 
الشعر  إن  اللغوية.  والعلمات  والرموز  الرسوم  خلل  من 
الجسد  يمنح  أنه  بل  الخواء،  الفراغ،  البياض،  رفض  هو 
اإلحساس بالجمال، والجدوى، والقدرة عىل اإلبداع والتغيري 
إل  تحتاج  اإلنسانية  فالنفس  الواقع.  بوتقة  من  والخروج 
بل هي  لورانس،  قال  للخبز كما  أكثر من حاجتها  الجمال 
تحتاج أن تتحول الحاجات الثانوية ال أولية لتشكل وعيها 

وفرديتها. 
ضمن  الشعر  تدرج  بمقاطع  الديوان  هذا  شحن  رغم 
حلم  أنه  إال   ، الفردي  والحلم  التصوري  الذاتي  اإلدراك 
جماعي ضمن  نصوص ملتزمة تذكرنا بثورية والتزام فرتة 
القافية  تواتر  املايض، والحرص عىل  القرن  السبعينات من 
منتظم مشحون  إيقاع  للتعبري عن  بالتفعيلة  االلتزام  دون 
بروح الخطابة والوجع والنضال ، فالشعر خاضع لتوظيف 
وقد  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  واثارة  االيديولوجيا 
املناضل  ابنة  وهي  به  واقتنعت  عليه  ونشأت  هذا  ورثت 
نصوصها  تفتح  وبالتايل   ، الهمامي  الرزاق  عبد  اليساري 
املتعارضة مع  الجمالية  املقاربة الشعرية  باب االسئلة عن 
وسياسية  تاريخية  مقاربات  محل  هي  التي  األيديولوجيا 
ملربرات  قائمة  مازالت  ولكنها  واقتصادية.   واجتماعية 
أهمها الوظائف الشخصية والروحية والسياسية الرتباطها 
األفكار  بإيقاظ  وشحنه  عام  بشكل  للفن  محددة  برؤية 

وتحرير الوعي: 
انتفاضة

سلحي القلم
ومرآتي الورقة

اسمي قصيدة دون قافية وال تفعيلة

الشعرية  باكورتها  يف  الهمامي  آمال  أن  نخلص  وبذلك 
االجتماعي  الوضع  يف  للتفكري  والكتابة  الشعر  توظف 
والتفاوت  والفقر  الجمود  حالة  من  للخروج  والسيايس 
يرمز  الذي  الجسد  عن  معزوال  ليس  فالفكر  االجتماعي،  
للوطن، ولن ينهض هذا الوطن دون الوعي والتفكري والحلم 

بغد أفضل تحقق فيه الثورة أهدافها املهدورة…

قراءة في كتاب

هيام الفرشيشي

الشعر بني وعي الذات واأليديولوجيا
يف »جسد منفي يف عباءة ثلج« آلمال اهلاممي

آمال الهمامي
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السابع من ديسمرب 1935. مساء ممطر. إل دار النيفر 
أكابر مدينة تونس يصل ملفوف خبز موجه ل  وهم من 
لل زبيدة ، زوجة محسن سليل نفس العائلة. لسوء الحظ 
فتحدث  أسطر  ذات بضعة  امللفوف تسقط رسالة   ، من 

النازلة : ماذا يُكتب فيها ؟ من أرسلها؟ وملاذا؟
حول هذه التساؤالت تبني الكاتبة بناءً  رسديًا متماسًكا 
، يلف القارئ يف دوامة مثرية تقطع النفس عىل مدى أكثر 
من 450 صفحة. الرسالة الغامضة هي الذريعة إلعادة لف 
رشيط الزمن للوراء ،أليام طفولة زبيدة بنت عيل الرصاع ، 
التي تنتمي إل عائلة ثرية وعالية املكانة يف املدينة العتيقة. 
النازلة التي تصيبها  وتصيب أرستها  ال يمكن فهم مدى 
وعائلة زوجها ، إال إذا أخذنا يف االعتبار أهمية الشخصية 
التي توقع هذه الرسالة : الطاهر الحداد ، املفكر اإلصلحي 
من  والثلثينيات  العشينيات  يف  العربي  العالم  يف  الرائد 
واملجتمع"  الشيعة  يف  "امرأتنا  كتابه   . العشين،  القرن 
يشكل زلزاال يهز حياته فبعد نشه  يتعرض للتكفري من 

طرف مشايخ الزيتونة ، لينهي أيامه منسيا منبوذًا.
بأمر  يحيط  الذي  الغموض  يزداد 
يوم  بالتحديد  غريبة:  بصدفة  الرسالة 
وفاة  الصحف  تعلن   ،1935 ديسمرب   7

الحداد.
الحديث  التاريخ  الكاتبة  تستخدم 
رواية  لتخلق  الخام  كمادتها  واملعارص 
وبحوث.  وثائق  عدة  تدعمها   ، مشوقة 
حقيقة  املرأة  حقوق  عن  الحداد  دفاع 
التي   ، حبه  قصة  أن  حني  يف  تاريخية 
أجهضت قبل والدتها ، مع لل زبيدة هي 

ثمرة خيال روائي. 
املعايري  عىل  تعتمد  ال  الرواية  هذه  قيمة  أن  شك  فل 
البنيوية والجمالية فحسب وأيًضا عىل معايري أخرى تتعلق 
بدقة غنيم يف مواكبة أحداث الرواية مع السياق التاريخي، 
قرنا  يناهز  ما  تعرب  األبعاد  ثلثية  جدارية  لوحة  لتجعل 
العقد املنقيض  والذي افتتح بالثورة ضد نظام  لتصل إل 

بن عيل.
الحبكة  بسبب   ، خطي  غري   ، مشظى  الرسدي  الزمن 
الخاصة التي تقدم عشة أحاديث لعش شخصيات تنتمي 
الرواية  ألصوات  العادل  التوزيع  ليس  مختلفة.  أجيال  إل 
بني ذكور وإناث مجرد صدفة. ينفرد الصوت الحادي عش 
بالراوية التي تبدأ الرواية وتنهيها . اسمها هند ، أستاذة 
العلوم السياسية ، حفيدة لل زبيدة، لتضطلع بمهمة ربط  
املايض بالحارض ونقل وصية الحداد الروحية والفكرية إل 

األجيال الجديدة.
يركز جميع األحاديث العش عىل حيثيات الحدث الذي 
يسبّب يف النازلة ، كشهود عيان واعيني أو غري واعيني . كل 
حديث عبارة عن مذكرات حميمة يوجهها صاحبه إل فرد 
 ، لقديس  أو حتى   ، يقيم معه علقة متميزة  العائلة  من 
تحتفظ معظمها بطعم االعرتاف الصادق ، الغارق يف الندم 
الزمني  البعد  ازداد  إذا  التوبة وتغطي فرتات متفاوتة.  أو 
عن األحداث املروية  ازدادت شحنة الشوق إل واقع كان 

يمكن أن يكون مختلًفا ، لكنه ... لم يقع.
مع  يتعاطف  القارئ  يجعل  بالذات  العنرص  هذا 
تحدد  التي  الخيارات  يجعل  األقل  عىل  أو  الشخصيات 

مصريها ومصري اآلخرين مربرة أو مقبواًل إل حد ما.
أو  باألحقاد  املشوهة  املايض  ذكريات  أجنحة  عىل 

العواطف ال بد أن يقفز القارئ من فرتة إل 
للشخصيات   حميمية  أحداث  ومن  أخرى 
ذلك   . الوطني  امللف  تخص  أخرى  إل 
والعام  الخاص  املستوى  بني  االمتزاج 
طرح  ال  يهدف   وقد  ومشوق  ناجح 
التساؤل الحاسم: ماذا تعلمنا من دروس 
البلد  جرحت  التي  الدرامية  األحداث 
يناير  يف  األسود  الخميس  كاحتجاجات 
1978 حتى ثورة 2011، مرورا بانتفاضة  
الخبز يف يناير 1984 والتي شاركت فيها الراوية نفسها. 
فليس من قبيل املصادفة أن وفاة لل زبيدة تحدث بعد ذلك 

التاريخ بوقت قصري.
يظل   ، أحد  يعرفه  بالكاد  الذي   ، الرسالة  محتوى 
الناتج عن تصورات  الضباب  مغًطى بطبقات كثيفة من 
الشخصيات نفسها. يف بعض األحيان نحس بأن اهتمامها 
الرسالة  مرسل  عىل  الحكم  عن  التعبري  هو  األسايس 
واملرسل اليها ، كدليل قاطع عىل  ذنبهما فهذه هي طريقة 

سطحية لتحليل األحداث وردود األفعال عليها.
يف  )وأيًضا  املشؤوم،  املساء  ذلك  خلل   ، النيفر  دار  يف 
الرسد  إبطاء زمن  يتم   ، تتعبه(  أو  التي تسبقه  الساعات 
تسجيل  مخيلته  يف  تصوير  عىل  قادر  القارئ  أن  لدرجة 
األحداث  الشخصيات يف مرسح  لحركات وكلمات  مفصل 
تحقيقات  ضابط  إل  فشيئًا،  شيئًا   ، يتحول  أن  بحيث   ،
يبحث بلهفة عن قطع مفقودة  من اللغز. بطبيعة الحال 
الحكاية التي يرويها كل من الشخصيات العش بخصوص 
أمر الرسالة هو تسجيل فيلمه الشخيص الذي يعتمد عىل 

وجهة نظرها .
تنجح غنيم بمهارة  يف إرشاك القارئ  يف عملية الكشف 
األحداث  من  جديدة  قطع  بإضافة  الحقيقة"  "مارد  عن 

وبجرعات متوازنة.
الرسد  عن  الخروج  حرية  شخصية  كل  تتخذ  أحيانا 
ألف  ببنية  تذكرنا  إل  حكايات متفرعة  لتتطرق  الرئييس 
ليلة وليلة: بعضها يقوي التيار الذي يجرف  الشخصيات 
عن  ينحرف  األخر  والبعض   ، املحتوم  مصريها  نحو 

املجرى الرئييس ولكنه مفيد لفهم آراء بعض الشخصيات 
وخياراتها. 

 1935 إل   1930 املمتدة  من  الفرتة  الرتكيز عىل  ليس 
عالج    2008 عام  التونيس.  الثقايف  املشهد  يف  جديًدا  أمًرا 
الحداد  سرية  الجزيري  فاضل  للمخرج   " ثلثون   " فيلم 
برفقة الشاعر العظيم  أبي القاسم الشابي ،عيل الدوعاجي 
ومحمد عيل الحامي ، يف جو مفعم بالتجديد الفكري وأيًضا 
بالرصاعات مع السلطة الدينية وبتصاعد الحركة القومية 

ضد املحتل الفرنيس والحكم املتواطئ  به.
يف الرواية، تشارك بعض الشخصيات يف الحياة الحزبية 
األيديولوجية  املادة  إدماج  يف  الكاتبة  مهارة  وتكمن 
صحن  لطبخ  املبدعة  طنجرتها  إل  السياسية  واألحداث 
مواقف  وزن  بسهولة  القارئ  يفهم  فهكذا  ولذيذ  ملون 
الحداد من القوة االستعمارية والحركات النقابية والهوية 
ضده  املمنهجة  التشهري  حملة  عىل  وتداعياتها  الوطنية  
إل وثائق ثمينة تشح ألي دارس ديناميكيات  ، مستندة 

حبقة تاريخية تركت آثاًرا لن تمحى.
كانت  عندما  دارها  يف  الحداد  بالطاهر  زبيدة  تلتقي 
اإلسلمية  والحضارة   العربية  اللغة  يف  دروسه  تزاول 
بشغف وحماس، يف محاولة من أبيها إليجاد التوازن بني 
التي كانت تتميز  التونسية واملعارصة املتفرنسة  األصالة 
الحداد  دور  إلبراز  وذلك  آنذاك  األرستقراطية  الطبقة  بها 
التسوية  سياسة  ضد  الشعب،  ملطالب  مؤيد  كوطني 

واالعتدال مع السلطات الفرنسية.
فمن الواضح أن ترمز مصادفة بداية النازلة بيوم موت 
الحداد ال موت الفكر التقدمي وشلل التطور الديمقراطي.
رصعت غنيم طاولة مستديرة متعددة األلوان واملواد، 
بيوت  إل  املساجد  من  متنوعة،  فضاءات  تستضيف 
املهبولني  مشايف  ال  العتيقة  املدينة  دهاليز  من  الدعارة، 
وغريها. يتموقع أنجح ترصيع حتى عىل املستوى اللغوي، 
يف اسم الخادمة لويزا l-U-I-Z-A الصديقة الحميمة ل 
l-E-( لل زبيدة، فيبدو كأنه ترصيع من اسم هذه األخرية

.)l-l-A Z-U-B-E-I-D-A
املرأة من بني ضلوع  لل زبيدة  وبالفعل أخرجت هذه 
بلدين  أو  البلد،  نفس  من  وجهني  املرأتان  تمثل  لكي 
التقيا  إذا  أو  التاريخ،  يف  نادًرا  إال  يلتقيا  لم  متوازيني 
واملناطق  العاصمة  ناحية  من  للشتباك:  فقط  ذلك  كان 
واملناطق  والجنوب  الوسط  أخرى  ناحية  ومن  الساحلية 
النائية والتي أهملت بشكل ممنهج من قبل كل الحكومات 

بعد االستقلل.
شهيدة  لتونس  واضحان  رمزان  ولويزا  زبيدة  لل 
تخلق  الفاسدة.  الحاكمة  الطبقة  وغطرسة  االستعمار 
الشخصيتني  بني  األخوية  الرابطة  تربز  مشاهد  غنيم 
اللحظات دراميًا، بالفعل  أكثر  وحتى قربهما الجسدي يف 
هما تحققان املصالحة االجتماعية املنشودة بني القطبني 

املذكورين.
املثالية بني  الصداقة  ،إل حد ما،  العلقة  تذكرني هذه 
إحداهما من عائلة مرموقة واألخرى   ، بطلتني صغريتني 
من طبقة الخدم ، يف الفيلم الرائع "صمت القصور" ملفيدة 
تحقق  ال  لويزا  روايتنا  يف  هنا  أنه  الفارق  لكن  التلتيل. 
هي  جزئيًا(  بشرية  )ووالدتها  زبيدة  االجتماعي.  النجاح 
حني  يف  الخدم  تجاه  االزدراء  قاعدة  تكرس  التي  الوحيدة 
حديث  لها  التي  العش  الشخصيات  بني  من   ، لويزا  أن 
، مما  زبيدة  لل  تدافع عن  التي  الوحيدة  ، هي  الرواية  يف 

قراءة في كتاب

ألدو نيكوسيا - )أكاديمّي إيطالي(

"نازلة دار األكابر" وإمكانية املصاحلة االجتامعية ألمرية غنيم

أمرية غنيم
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ال  الخصوص  بهذا  الشخصيتني.  بني  تام  انصهار  يدل عىل 
ترتيب  يف  األول  لويزا،  حديث  أسلوب  أن  إل  اإلشارة  من  بد 
للغاية وغري متناسب  يبدو منّمقا  األحاديث واألجمل فنيًا، 

مع مستواها الثقايف حيث أنها أمية.
نفس  محفوظ   لنجيب   )1967( مريامار  رواية   توفر 
شخصيات(  عدة  قبل  من  مروية  واحدة  )حكاية  البناء 
وتقدم الفلحة والخادمة زهرة رمًزا ملرص ،  يتيمة يخونها 
تتجه  لكنها   ، لويزا  مثل  أمية  بالزواج،  الذي وعدها  الرجل 
نحو التحرر االجتماعي. زهرة ال تعرب عن نفسها يف الرواية 
عىل   ، صوت  لها  ليس  التي  زبيدة  مثل  تماًما  املرصية  
ومتضامن  مثقف  لوطن  مثاليًا  نموذًجا  كونها  من  الرغم 
الشجاعة  ترث حفيدتها هند منها  الفقرية .  الطبقات  مع 
الذي  اليسار  ونفاق  التونيس  الذكوري  املجتمع  الستنكار 

يركب ثورة 2011 ملصلحته.
ال يمكن أن نستغرب بغياب صوت طاهر الحداد ، الذي هو 
موضوع أحاديث اآلخرين )أصدقاء وأعداء ، عىل حد سواء( 
ليخرج من هذه الرواية كالوطني الحقيقي الوحيد ، وسط 
طبقة مثقفة تفتقر إل مشوع اجتماعي او رؤية سياسية 
واضحة، وهي  مسؤولة يف نهاية املطاف عن تأجيج الصدام 

الدموي بني الشعب والسلطة ، بعد االستقلل .
ملاذا االلتفات إل شخصية الحداد اليوم ، بعد ما يقارب 

قرنًا؟
 ، للحداد  منشورة  غري  مؤلفات  عىل  العثور  تم  مؤخًرا 
القومي  املوضوع  فيها  يسود  التي  القصائد  بعض  ومنها 
والوطني . يف الجدل الذي أعقب ثورة 2011 ، برزت قضية 
الهوية التونسية إل الواجهة ، ال سيما يف صياغة الدستور 

الجديد. 
يف هذا اإلطار تبدو رواية غنيم رضورية لرتوي بطريقة 
لألجيال  حقيقي،  اجتماعي  إصلح  محاولة  قصة  مقنعة 
الجديدة التي غالبًا ما تكرب دون مرجعية ، فريسة ألحزاب 
خلل  الثقافية  الرتاكمات  دور  تتغافل  انتهازية  وحركات 

القرون املاضية.
 من بينها لن يغيب دور الجالية  اإليطالية  التي كانت 
املايض.  القرن  من  الثلثينات  يف  شخص  ألف  مائة  تفوق 
إيطالية يف  تواجد عدة شخصيات  املستغرب  فليس من  لذا 
الرواية. قصة لورا الجميلة مدهشة بشكل خاص ، حيث تم 
إدراجها كمثال لنظرة جديدة للتقاليد املحلية ومصدر إلهام 
يف التأمل يف وضع املرأة التونسية. هناك أيًضا مساحة لقصة 
حب بني يهودية ومسلم ، ناهيك عن اإلشارات إل شخصيات 
سيما  ال   ، الفرتة  تلك  يف  الثقايف  للمشهد  منشطة  حقيقية 

املغنية الشهرية حبيبة مسيكة.
يوثق  رسد  تأسيس  إعادة  مهمة  تتول  أن  الكاتبة  تريد 
من  املكون   ، الوطني  الثقايف  الرتاث  ويقيّم  الواقع   ويرقي 
املتميزة.  الروائية  البنية  يف  منعكًسا  تعدًدا  متعددة  عنارص 
يتضح هذا الهاجس يف الصفحات ذات النكهة اإلثنوغرافية 
التوتر  حدة  من  تخفف  )وربما  بالتفصيل  تصف  التي 
الرسدي( مظاهر الحضارة التونسية األنيقة )أقوال مأثورة 
،حكم ، أطعمة ، طقوس دينية ، شعوذة ، ملبس ،أدوات ، 

أشياء وأماكن(.
كوراليًا  عملً  والعربي  التونيس  لألدب  غنيم  تقدم 
)مثًل  الفكاهية  املشاهد  من  يخلو  ال  جديًا  موسوعيًا 
ملبس  عىل  املخاط  "رحلة"  أو  الطربوش  ذي  الصحفي 
غيبوبة  حالة  مثل  حاسمة  لحظة  يف   ، الشخصيات  بعض 

والد زبيدة ، وحتى مشهد طلب يد زبيدة من هذا األخري(.
"مارد  عن  النقاب  كشف  بوعد  الرواية  وفت  هل 
معه  التعامل  وصعب  عايص  بطبيعته  املارد  الحقيقة"؟ 
.فالراوية هند  ليست بكل يشء عليمة  بل واعية بأن البحث 
تتم  أن  لها ويجب  نهاية  ال  التاريخية عملية  الحقيقة  عن 
أيًضا يف األقبية املليئة بالعناكب والرتاب ، تاركة ... أقفاًصا 

حديدية أو عقلية ، عىل اختلف أنواعها .

بني  املكان  حيث  األرجاء  يف  املبثوث  الجمال  ..مدينة  جربة 
بهاء الينابيع وتنوع الحارض وتلوينات القادم ..بني زرقتني من 
بحر وسماء وبياض يف الجدران والقباب تميض الكلمات امللونة 
رضوب  يف  والتفاصيل  للعنارص  للنصات  املجال  حيث  باالبداع 

من تشكيل الحال واألحوال...
هكذا وملناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية ال18 وبإرشاف 
من قبل املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنني تم افتتاح 
الفنان  قبل  من  وتنسيق  باعداد   « فنّية  مؤانسات   « تظاهرة 
 17 الخميس  يوم  وذلك  القلفاط  لطفي  جربة  ابن  التشكييل 
للفعالية حيث كان ذلك  املعرض األول  بافتتاح  الجاري  نوفمرب 
بإرشاف عاطف لخرض معتمد جربة ميدون واملندوب الجهوي 
للشؤون الثقافية بمدنني إبراهيم العرف وتابع جمهور الفنون 
املعرض  إفتتاح  الجميلة  والفنون  والتلوين  الرسم  وأحباء 
الجماعي للفنون التشكيلية »موآنسات فنية« يف أجواء إحتفالية 
السياحي  الفضاء  مديرة  قبل  من  وترحاب  حفاوة  مع  رائعة 

»جربة أوتنتيك » سامية بربوش.
وعن الفعالية أبرز معدها ومديرها الفنان التشكييل الجربي 
لطفي القلفاط صاحب رواق الفنون بميدون أن الحضور املميز 
األنشطة  من  برنامج  سياق  يف  والعرب  التونسيني  للفنانني 
املتصلة بالورشات الفنية واملعارض  هو بمثابة فكرة املؤانسات 
الفنية حيث الفن يحدث االمتاع واملؤانسة وهو يكون بني الناس 
ملناسبة  عاملي  حضور  من  الجزيرة  تشهده  ما  اطار  يف  خاصة 

القمة الفرنكوفونية ال18.
بميدون  السياحي  الفندق  أوتنتيك  جربة  فضاء  وازدان 
بأعمال الفنانني التي تنوعت حسب عدد من التجارب واألساليب 
غاية  عىل  السياحي  الفضاء  املشاركة..هذا  الفنية  واألجيال 
ابتكارها  أبدعت يف  األناقة من خلل ملسات فنية وجمالية  من 

يلزم  ما  وفرت  التي  الرببوش  سامية  السيدة  الفندق  صاحبة 
الفنانني من أريحية وتعاونت مع املنظم الفنان لطفي القلفاط 

لتكون التظاهرة مميزة..
 17 من  الفرتة  يف  ميدون  مدينة  تشهدها  التظاهرة  هذه 
من  عددا  الفعاليات  نشاط  يضم  حيث   2022 نوفمرب   22 إل 
جماعي  معرض  بالخصوص  ومنها  والفنية  الثقافية  الفقرات 
مدارسهم  بمختلف  التشكيليني  الفنانني  من  ملجموعة  ولقاء 
يف  الجميع  ينطلق  حيث  الجمالية  وأساليبهم  ورؤاهم  الفنية 
تقديم ابداعاتهم ال جانب عدد من الورشات الفنية التي يقوم 
التقاء  حيث  والشبان  املشاركني  الفنانني  من  جمع  بتأطريها 

الخربة والطموح.
هذا املهرجان الجمايل » مؤانسات فنّية » هو بمثاية امللتقى 
الجامع ملجموعة من الفنانني ملناسبة إنعقاد القمة الفرنكفونية 
أيام  منذ  التظاهرة  هيئة  وجهت  وقد  جربة  األحلم  بجزيرة 

الدعوات لعدد من الفنانني من مختلف جهات البلد التونسية 
الربناط  ومحمد  مربوك  بن  وعمر  الساحيل  سامي  ومنهم 
ولطيفة بيدة ويرسى بركات وصربين بن عمارة ونرجس مراد 
النرصاوي  الجواد  وعبد  قنيبي  مروى  وو  املثناني  وألفة  دايل 
عروى  وراضية  مسعود  بن  وكريمة  الدغري  كعبي  وسلوى 
وسميحة البوزيدي وجهاد يامون  ومن األجانب فالريي بريولت 

وايزابيل كانت وبريجيت ماتريس...و غريهم.
الفنانني  لحضور  وتنوع  ومعارض  وورشات  فعاليات 
التجارب  الفنية وكذلك  األنواع واألجناس  التشكيليني من حيث 
واألجيال يف سياق تظاهرة جمالية ضمن األنشطة املتعددة عىل 
هامش انتظام القمة الفرونكوفونية بجزيرة األحلم حيث يكون 
االختتام يتم يوم الثلثاء 22 نوفمرب وتتوج الفعالية بمعرضني 

ملجمل األعمال الفنية املنجزة.

بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية الـ)18( بجربة :

افتتاح متميز لتظاهرة »مؤانسات فّنية« 
بأنشطة متنوعة

شمس الدين العوني

صورة جماعية للمشاركني يف التظاهرة

الفن التشكييل كان حارضا يف التظاهرة
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إنُه خيُر جليس في الزمان، إنُه النديُم 
إنُه  والرفيُق،  المؤنُس  إنُه  والصاحُب، 
والرافُع  النافُع  إنُه  والراقي،  الحامل 
وتسعى  نسعى  الذي  الكتاُب   إنٌه 
فلم  والمسار  القبلُة   

ِ
لجعله األمُم 

تنهض األمم إالَّ به ...

يف أجواء احتفالية مختلفة واستثنائية رائعة،  
 ، اليوم  امتداد  ومرافقات موسيقية جميلة عىل 
استدل الستار يوم األحد 13 نوفمرب عىل فعاليات 
 ، للمطالعة  الوطنية  البطولة  ملسابقة   2 الدورة 

والتي احتضنتها القاعة الرياضية برادس . 
 1440 الدورة  هذه  املشاركني  عدد  وبلغ 
كانت  الجمهورية  واليات  جميع  من  مشارك 
قبلتهم  »قبة رادس«  موزعني عىل 6 فئات عمرية 
املختلفة  بألوانها  البعض  بعضها  عن  تميزت 
ثم  فاألصفر   ، فالربتقايل  فاألخرض  األحمر  من 
لوحة  بل  جمالية  صورة  ،وهي  واألسود  األزرق 
فنية مختلفة، تشد الناظرين . من حيُث النظام 
واالستقبال وطريقة اعلن النتائج والتصفيات... 

يمكن أن أسند لهم 16 من 20 . 
ديوان  مدير  االختتام  حفل  عىل  أرشف  وقد 
عن  نيابة  سعيد  لسعد  الثقافية  الشؤون  وزارة 
القرمازي  الثقافية حياة قطاط  الشؤون  وزيرة 
للكتاب  العامة  اإلدارة  مدير  زقية  ، رفقة سمري 
ومهذب القريف املندوب الجهوي للشؤون الثقافية 

ببن عروس ومدير املطالعة
إل  األول  املرتبة  آلت  وقد 
، ثم  أريانة ب4 فائزين  والية 
القريوان واملهدية ب3 فائزين 
وزغوان  وتوزر  ومدنني   ،
 ، اثنني  بفائزين  والقرصبن 
وفائز واحد من كل من سيدي 
نابل   ، قبيل   ، قفصة   ، بوزيد 
 ، قابس   ، سوسة  بنزرت،   ،
تطاوين   ، جندوبة   ، املنستري 

وصفاقس ومنوبة.
هذا  يف  نحاول  سوف 

املقال، أن نعرف رس وأسباب نجاح والية أريانة 
يف هذه التظاهرة ونحاور مديرة املكتبة الجهوية 
عليكم  مبارك  حنش  سنية  الفاضلة  السيدة 
أربعة جوائز وطنية  الصادرة  النجاح وهذه  هذا 

مختلفة..  أريانة حلقت عاليّا .

ما رس هذا النجاح ؟ 
هو  تقديري   حسب  النجاح  رّس  إن   بدءا 
العمل وال غري، هو حريص عىل أن اللجنة العلمية 
حسب  القراء  تكوين  عىل  بالعمل  تقوم  مثل  
مختلفة  عناوين  اختيار  خلل  من  مستوياتهم 
تميز  وسؤال  لها  »كسيام«  واعداد  فئة  لكل 
وهكذا كان العمل محليّا طيلة عديد االشهر ويف 
التصفيات الجهوية حرصت عىل حضور الجميع 
تلخيصها  موجودة  كتب  حول  االسئلة  وطرح 
ادارة  قبل  من  للكتب  تسلمنا  وعند  الدفرت  يف 
الكتب  اللجنة كل  أن تقرأ  املطالعة حرصت عىل 
بدون استثناء وكان يل ما أردت وكانت اللجنة يف 

فشكري  تطلعاتي  مستوى 
للسادة  كبريين  وامتناني 
عبد الرزاق الجميل /سامي 
بلحولة  امللوكي/املنصف 

والسبدة سناء البكوش .
تفاعل  انىس   أن  دون 
فهم  اإليجابي  االولياء 
األساس أيضا  والقراء معنا 

والتزامهم.

املكتبة  حققت  هل   
الجهوية بأريانة مبتغاها؟ 

لكنني  حقيقة  لك  سأقول  ماذا  اعرف  ال   
األحمر  الدفرت  وأن  خاصة  األكثر  انتظرت 
إعداد  وأنا بصدد  التتويج  استثنيا من  والرمادي 
يف  لكن  االخلالت  عند  للوقوف  تقييمية  جلسة 
للنهائيات  املرتشحني  أنا سعيدة بجميع  العموم 
الحقيقيبن  األبطال  أنتم  لهم  وأقول  وباملتوجني 

والف مربوك التتويجات  
البطولة الوطنية للمطالعة تظاهرة مختلفة 
هل حسب رأيك ساهمت يف االقبال عىل املكتبات 

واالشرتاكات زادت؟ 
أكيد البطولة مختلفة عن سابقاتها جدا فهي 
املكتبي  القرائي والعمل  الفعل  تظاهرة يف صلب 
نسب  ارتفاع  هو  األسايس  هدفها  فاملكتبات 
يعرف  الكل  »السوشل ميديا«  وبانتشار  القراءة 
أزمة العزوف -الجيل والواضح الذي ال يخفى علة 
بمثل  لكن  الورقي،   وخاصة  الكتاب  -عن  أحد 

هذه املبادرات البد للكتاب أن يعود وهو االهم .
هذه  يف  املطالعة  ادارة  نجحت  مدى  أي  إل 

التظاهرة ؟
لم  عدة  فلسنوات  جًدا  كبري  االدارة  نجاح   
تشهد تونس مشوع ثقايف اجتماعي اقتصادي 
مثل هذا املشوع الريادي، أوُد أن  أشكر كل من 
األبطال  إل  املتقدمة  االدوار  إل  يصل  ولم  شارك 
حيث  رادس  بقبة  التصفيات  يوم  رشفونا  اّلذي 
الكتاب  صوت  إالّ  فيه  كلمة  ال  الذي  اللقاء  ذلك 
والعلم، حقيقة سعدت جدا بالتعامل معهم عىل 
امتداد هذه الفرتة وأكيد ستتواصل هذه العلقة 

البناءة .
األول  هي  البطولة  هذه  أن  بالذكر  والجدير 
عدد  بلغ   ، نوعها  من  العالم  يف  واالستثنائية  
تخطوا  بعدما  فائزين  و1440  املشاركني  
بني  ومن   ، والجهوية  املحلية  التصفيات 
ومن   ، بالسجون  املودعني  من  قراء  املشاركني 
االحتياجات  ذوي  ومن   ، املسنني  رعاية  دور 
الخصوصية ، وفاقدي البرص ، كما أن 12 عائلة 
وهذا  البطولة.  هذه  يف  أفرادها  بجميع  شاركت 
الكثريين استثناُء االستثناء.. هذه  حسب تقدير 
هي تونس هذه هي الثقافة التي يجُب التأسيُس 

لها والتبشريُ بها.

أسماء الفائزين : 
مرام منصور عن فئة الدفرت األخرض الجائزة 

عدد 5  عن املكتبة العمومية أريانة 
الربتقايل  الدفرت  فئة  عم  روحو  شيخ  مرية 
مصطفى  العمومية  املكتبة  عدد3   الجائزة 

الفاريس برياض النرص
الجائزة  الدفرت األصفر  الزريبي عن فئة  درة 

عدد 4 عن املكتبة الجهوية أريانة 
الجائزة  األزرق    الدفرت  آية عاشور عن فئة 

عدد 2   عن املكتبة الجهوية أريانة

والية أريانة بطلُة تونس
فاخر بن سعيد

مديرة املكتبة الجهوية متعددة 
الوسائط أريانة سنية حنش 

الفائزة مرية شيخ روحو مع أمينة املكتبة 
العمومية بالنرص جميلة النفزي

تكريم الفائزة مريم آية عاشور 
عن املكتبة الجهوية أريانة

الفائزة مرام منصور مع أمينة املكتبة 
العمومية بأريانة غصن بن نرص

متابعات
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قدمه  ملا  وتقديرا  جعيط  هشام  األستاذ  لذكرى  إحياء 
طيلة مسريته األكاديمية وإعرتافا له بالجميل لقيمة أعماله 
لبحوثه  واعتبارا  وبحثا  وتكوينا  تدريسا  تونس  جامعة  يف 
املتميّزة التي ذاع صيتها رشقا وغربا وهو الذي عمل أستاذا 
درس  انتظم  مرموقة،  وأمريكية  أوروبية  جامعات  يف  زائرا 
وثقافات  التاريخ  جعيط؛  هشام  كريس  منرب  عىل  افتتاحي 
بـ  األستاذ   HENRy lAURENS السيد  ألقاه  الذي  االسلم 
cOllEgE DE FRANcE ، كان موضوعه، إشكالية العلقة بني 

الغرب والشق، أو قضايا العلقة ما بني تيّارات االستشاق 
وما يصطلح عليه بـ "االستغراب"؛ من االختلف الجوهري 

إل التقارب الكبري:
 )ORIENTAlISME ET OccIDENTAlISME : DE lA gRANDE 

DIVERgENcE à lA    gRANDE cONVERgENcE( 
  وكان ذلك يوم الجمعة 11 نوفمرب 2022 مساء بفضاء 
تقديم  توّل  وقد  العاصمة.  بتونس  الوطنية  الكتب  دار 
املحارض األستاذ خالد كشري. ولإلشارة فقد جاء اإلعلن عن 
اإلسلم"  وثقافات  "التاريخ  جعيط:  هشام  كريس  تأسيس 
معهد  وكريس  تونس  جامعة  بني  مشرتكة  مبادرة  ضمن 
العالم العربي بباريس. جاءت إلرساء تقاليد إنتاج "البحوث 
والحضارة  الثقافات  يف  املتخصصة  والدراسات  األكاديمية 
إطارا  تكون  و)لـ(  اإلسلمية  بالحقبة  املتعلقة  والتاريخ 
لتنظيم لقاءات فكرية وندوات علمية متخصصة يف مسائل 

االستشاق ودراسة تاريخ الحضارة اإلسلمية وعلومها".
أننّي لم أحرض هذه املحارضة، حيث  أنّه باعتبار     غري 
كنت أدّرس طلبتي، ونظرا عىل أهميّة املوضوع، وانطلقا من 
يل من  بدا  واملؤّرخ هشا جعيط  املفّكر  كتابات  اطلعي عىل 
الهّم أن أطرق يف فكره ما يتّصل بالنظرة إل اآلخر واملوقف 
من االستشاق وخصوية نقد جعيط للفكر العربي اإلسلمي 
السائد حول الّذات والتاريخ، لكونه بدا له إّما رفضا دون علم 
لآلخر مفّضل للتقوقع يف هويّة مزعومة تقع خارج التاريخ، 
الّذات وملآثر العرب واملسلمني التي أنجزت  أو ممجد ألمجاد 
التاريخ  بسريورة حركة  عابئ  فكرا غري  فغدا  التاريخ،  عرب 
والتقّدم، ينقصه التجانس الواعي الخّلق مع اآلخر، أو هو 
شديد التعّلق بما يظهر لدى اآلخر قابع يف أحضانه يدعو إل 
بنى  وظهور  التاريخ  حركة  بمنطق  وعي  دون  استنساخه، 
قضايا  من  الواقع  يطرحه  وما  الجديدة،  والتصّور  الوعي 
وإشكاليات تجعل من االختلف التنّوع عنارص قائمة لّكنها 
ليست عومل فرقة أو دوافع إل الرصاع، بل يمكن أن تساعد 

عىل التأسيس ملا يخدم البشية جمعاء يف كّل أنحاء الدنيا 

1( -في إعادة بناء العالقة باآلخر

يف  تأّصله  رغم  جعيّط  هشام  أّن  عىل  اإلشارة  تجدر  هنا 
البحث يف دالالت مفاهيم حّساسة ومقّدسة، وتتّصل بعمق 
واإلسلم  والّدين  والوحي  الهويّة  مثل:  الجمعي،  الوجدان 
ونبّوة محمد )عليه أفضل الصلة والسلم( قد اعتمد علوم 
العرص الحديث التي نشأت يف الغرب، فوّظف منهجيّة التفّهم 
مؤثرا   ، والسوسيولوجية،  الفلسفية  أبعادها  يف  والتأويل 
التي  الذهنية والروحية  النماذج  للمنهج املقارن، متّخذا من 
تؤثّر وتدفع إل الفعل أرضيّة لدراساته وبحوثه. وقد استدعى 
أن  تسعى  نظرية  بوصفها  األنرتبولوجيا،  مفاهيم  جعيّط 
تكون علمية يف تفسري تطوّر اإلنسان بوصفه كائنا ثقافيّا، 
أنثروبولوجية  نظرة  "إعطاء  الرضوري  من  أنّه  اعترب  حيث 
للثقافة العربية قبل اإلسلم واستقراء النّص القرآني وتتبع 
التأثريات الخارجية )ويكون ذلك بالتوازي مع( النظر النقدي 

يف املصادر التاريخية والببيوغرافية".
 فقام بتحليل الخرب املدّون ووجوه الرصاع الرتاجيدي بني 

األقطاب املتنازعة، منذ الفتنتة الكربى، باحثا يف علقة ذلك 
الكريم،  القرآن  بها  التي جاء  العليا  واملثل  السامية  باملبادئ 
إل  به  ما دفع  الرسول محّمد )ص(، وهو  وجّسمتها سرية 
ومعارف  منهاجية  أدوات  من  يتكّون  وتحليل  تفكري  منوال 
فينومينولجية،  وفلسفية  أنرتبولوجية  اجتماعية  إنسانية 
والوحي  النبّوة  مفهوم  يف  البحث  تعميق  ألجل  اعتمدها 
تشّكله  سبل  ودراسة  التاريخ،  يف  وقوعه  وإمكان  اإللهي 
بدت  لذا  ذا شأن عظيم،   إلهيا  كتابا  أمىس  خطاب شفاهيّا 
إل  استنادا  النبوية،  السرية  مدّونة  قراءة  إعادة  رضورة  له 
ومعقول  التاريخ  ملنطق  ووفقا  القرآني،  النّص  داللة  مؤّدى 
قراءة  تجديد  حاول  ذلك  مع  وبالتوازي  املعرفية،   نظرية 
األحداث الكربى وتأويل مسارها وفق فلسفة للتاريخ العربي 
نقد  إل  قادته  ومفاهيمها،  لبناتها  تشييد  حاول  اإلسلمي 
والثقافة  املجتمع  تاريخ  سريورة  حول  املرتاكمة  التمثّلت 
وتحّوالت السياسة وقراءة النّص املقّدس، لذا ال بّد يف نظره 
من قراءة تقطع مع خطاب املديح والتمجيد للّذات وللمايض، 
وللمذهب  الواحد  للرأي  االنتصار  ونزعة  اإلقصاء  وترفض 

الواحد. 
فكان، من أطرف ما توّصل إليه.. اعتباره أن الوحي "جدٌل 
اإلله  الّداخيلُّ، وبني  اإلله  دي، وهو  املحمَّ الضمري  أعماق  بني 
الخارجي فيما وراء العالم"، وعىل املستوى الحضاري يف ما 
مجّرد  الخصوصيات  عن  الحديث  أّن  اعترب  بالهويّة  يتّصل 

"نفاق كبري وتضليل عظيم".
لهشام  الفكري  املشوع  ميّز  ما  أبرز  أخرى  جهة  من   
بخصوص  الحداثة،  الثقافة  بني  التصادم  قراءة  يف  جعيط 
حداثة  هناك  أّن  يرى  أنه  هو  والشق  الغرب  بني  العلقة 
هناك  إّن  تقول  التي  باآلراء  يقبل  وال  غربية،  مركزية 
أو  هندية  وربّما  يابانية  أو  صينية  وأخرى  إسلمية  حداثة 
إفريقية، إذ الحداثة، يف نظره ويف مؤّلفاته واحدة، يف جميع 
الفكرية والعلمية والتقنية والسياسية والحضارية  أبعادها 
يتعّلق باستيعابها والتفاعل  الجمالية، واإلشكال  واإلبداعية 
املتحّول  التاريخي  بعده  يف  الهوية  معنى  دمج  عرب  معها، 

ضمن سريورتها التاريخية. 
لذا أراد من خلل كتابه "أزمة الثقافة اإلسلمية" خاّصة، 
أخر  وتنويعات  للحضارة  أخرى  وجوه  عىل  نوافذ  ينفح  أن 
للحداثة، فتطّرق إل صور التقّدم الياباني وما ظهر يف الشق 
وبلد الصني خاّصة من فكر جديد مفعم بحّب العمل واإلبداع 
واإلعلء من شأن الّذات اإلنسانية. يف مقابل ذلك أظهر ضعف 
االطروحة العربية الشقية اإلسلمية التي مازالت تراهن عىل 
التقّدم  أّن مشوع  الغرب وحداثته". مستنتجا  "نقد مادية 
معادلة:  يف  ينحرص  أن  من  أوسع  العربي،  العالم  يف  والرقّي 
إسلم/ غرب، لكونها بدت ذات األفق املحدود، أو لعّلها غدت 

دائرة مغلقة ال تساعد عىل اإلنتاج واإلبداع.
الفلسفي  الحضاري  املعريف  األفق  هذا  ضمن  أنّه  ويبدو 
التي  كتبه،  أبرز  من  ثلثة  جعيّط  هشام  ألف  قد  التاريخي، 
األحداث  مدّون  للمؤّرخ؛  التقليدية  الحرفية  النزعة  تتجاوز 
"أوربّا  هي:  الثلثة،  الكتب  وهذه  الوثائق،  جّماعة  واألخبار 
العربية  و"الشخصية  والحداثة"  الثقافة  صدام  واإلسلم: 
اإلسلمية"،  الثقافة  و"أزمة  املشرتك"،  واملصري  اإلسلمية 
اإلبداع يف فنون مثل  الذي طرق ضمنه قضايا  التأليف  وهو 
يف  قدرتها  مدى  مبديا  والسينما،  والرسم  واملرسح  األدب 

التعبري عن الهويّة ويف التأسيس للحداثة.

2(- في إعادة قراءة التاريخ

كان  هيغل،  األملاني  الفيلسوف  شاكلة  وعىل  هنا  من 
جعيّط يرى أنّه من األهميّة املعرفية األكاديمية والحضارية 

التاريخ، ونّؤول أحداثه، ونستنبط  أن نعيد قراءة  الوجودية 
متأثرا  يظّل  اإلنسان  إذ  والرؤى،  والقيم  املعاني  ذلك  من 
بحياتنا  وعلقته  الدين  تفسري  حول  فرصاعتنا  بالتاريخ، 
السياسية تستمّد أصل حّجتها من مواقف حصلت  اليومية 
لقد  التاريخ.  عرب  تكّون  وعي  شكل  والهوية  التاريخ،  يف 
اهتّم جعيط يف اعماله األول بتاريخ املدينة وأصل الحضارة، 
الكوفة"،  مدينة  "نشأة  حول  للدكتوراه  رسالته  فكانت 
بليغا  مظهر  بوصفه  الكربى  الفتنة  حدث  عىل  اشتغل  ثّم 
ليهتّم  التاريخ،  يف  والسيايس  الّديني  بني  الرتاجيدي  للرصاع 
جعيّط الحقا بالبحث يف "تأسيس الغرب اإلسلمي"، بوصفه 
معامله  ظهرت  وسيايس،  وثقايف  حضاري  لكيان  والدة  مثّل 
إذ  مختلفة،  عوامل  بني  جديل  لتفاعل  نتاجا  وخصوصيته، 
لم يكن ذلك التأسيس ممكنا، "لوال مؤّسسات قويّة خلقت 
وإمرباطورية  القرون  مّر  عىل  متماسكا  سياسيّا  تقليدا 
سميكة؛ ولوال جاذبيّة اإلسلم.." عىل حّد قول جعيّط نفسه. 
اإلسلمي  التاريخ  قراءة  يف  رائدا  جعيّط  هشام  كان  لقد 
للنزعة  تجاوزا  واملفصلية  الكربى  تحّوالته  كتابة  وإعادة 
التقليدية التي استمّر حضورها إل العرص الحديث، وكان من 
أبرز سماتها طغيان أسلوب الدفاع ونزعة التمجيد وإقصاء 
نحلة  أو  فرقة  رأي  إل  االنتصار  من  انطلقا  املخالف،  الرأي 
بعينها، وإن ظهر قدر عال من املوضوعية يف بعض الكتابات، 
كان  ذلك  سياق  يف  خلدون.  ابن  وتاريخ  الطربي  تاريخ  مثل 
والباحثني  املستشقني  كتابات  مع  نقديا  جعيّط  تفاعل 
الغربيني، سواء من خلله حرصه عىل نقض فكرة االستناد 
إل عامل واحد بعينه )اقتصادي، عرقي، ديني..(، يف تفسري 
دحض  حاول  حني  أو  الحضارة،  وتكّون  التاريخ  حركة 
فكرة "املركزية األوروبية" التي ترّسبت إل بعض الدراسات 
األنرتبولوجية أو التاريخية، وأثّرت يف بلورة شكل نظرة اآلخر 
إل العرب واإلسلم ديانة وحضارة، إذ  لعّل تلك النظرة قامت 
عىل االستعلء أو جاءت نتاجا للشعور بالتفّوق الحضاري.  

رضورة  جعيّط  هشام  لدى  مبّكرا  توّلدت  لذلك  تبعا 
الّروحي  بعدها  يف  الجماعية  الشخصية  فكرة  االشتغال 
مع  ذلك  تفاعل  رصد  خلل  من  الّديني،  والثقايف  الحضاري 
تكّون  سياق  خصائص  تبنّي  ثّم،  من  فأراد،  أخرى،  عوامل 
عىل  منفتحة  لهويّة  نواة  بوصفها  الحضارية،  الشخصية 
ذات  لهويّة  إذ ال وجود  التاريخ،  التنّوع متفاعلة مع حركة 
مفهوم مغلق عىل ذاته وثابت عرب التاريخ، فاملفهوم يتكّون، 
من  انطلقا  ودالالته  صورته  تشكيل  ويُعاد  إنتاجه  ويعاد 
وشكل  التاريخ  وحركة  السياق  مقتضيات  مع  التفاعل 
أّن  يعني  ما  وهو  وحضارة.  ثقافة  اآلخر  مع  التواصل 
الشخصيّة العربية اإلسلمية صارت مكّونا تاريخيا حضاريا، 
يمتح من الدين، ويستلهم من مثله العليا ومن الثقافة ومن 
التمثّل  من  اللغة، عرب مستويات مختلفة  يف  يثوي  ما  عمق 

تتحّول ويُعاد تشكيلها. 
هكذا فاملشوع املعريف لهشام جعيّط يتعّلق بإعادة بناء 
بخصوصيته  األنا  وعي  وشكل  الّذات  عن  ناصعة  صورة 
وقراءة  التاريخ  كتابة  وبإعادة  اآلخر  صورة  وبحقيقة 
نقدية  قراءة  إنجاز  إمكان  ثّم  ومن  مصادره.  ونقد  الرتاث 
والنبّوة  الوحي  وعن  والهويّة  الّذات  عن  ُكتب  ما  يف  تحليلية 
املؤّسسة  الّدينية والسياسية  الكربى واألحداث  الرموز  وعن 
ويكون  واإلسلمي،  العربي  العالم  يف  وللحضارة  للتاريخ 
املستشقني  أعمال  ما ورد ضمن  بالتوازي مع محاورة  ذل 
واملفّكرين املعارصين يف الغرب كما يف الشق، حيث صارت 
ترتيب  أمر  وتعيق  والرقّي  التقّدم  فعل  تعيق  األفكار  بعض 
العلقة مع اآلخر، وهي يف األصل تفتقد للحجج وللمنطق، أو 

أّن منطق التاريخ يخالفها.

مرافئ

على هامش الدرس االفتتاحي لكرسي هشام جعّيط
التاريخ وثقافات اإلسالم :

االسترشاق والرشق وإشكالية العالقة باآلخر
بقلم د: محّمد الكحالوي، أستاذ بجامعة قرطاج
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رهين  والفكر  المعرفة  إصالح  »إّن 
بإصالح التربية، الذي هو رهين بإصالح 
إنشاء  إعادة  وإّن  والفكر.  المعرفة 
الفهم  إنشاء  بإعادة  رهين  التربية 
إنشاء  بإعادة  رهين  بدوره  هو  الذي 
بإعادة  مرهون  هو  الذي  اإليروس، 
إنشاء العالقات اإلنسانية والتي هي 
رهينة بإصالح التربية« ) إ. موران من 

» حوار بين موران وبيجين 1976(.

أزمة  بعنوان«   « آرنت  »حنا  مقال  مثّل 
لنقاش  حقيقيّا  منطلقا   )1958( الرتبية« 
واسع حول الرتبية واقعا وآفاقا مستقبلية، 
الرتبية«  أزمة   « تشخيص  خلله  من  أمكن 
العلقة  بما هي » عجزها عن الحفاظ عىل 
عىل  الحفاظ  أساسيني:  مقتضيني  بني 
غاية  بوصفهما  والحرية  العدالة  مبادئ 
الرتبية يف الديمقراطيات الحديثة، ورضورة 
بني  البيداغوجية  للعلقة  املكّونة  الرتاتبية 
بني  والطفل،  الكهل  وبني  والتلميذ،  املعّلم 
مطلب  هيمنة  وأمام  والّشاب«.  الشيخ 
ورّده  الحديثة  املجتمعات  يف  »الحرية« 
السلطة  أفرغت  الفردية«،  الحريّة   « إل 
وأضحى  مضمونها  من  والرتاتبية  واإلرغام 
اإلكراهات  احرتام  ضمان  املمكن  غري  من 
الجماعية الرضورية لكّل علقة بيداغوجية؛ 
عدالة  هي  بما  العدالة   إل   وباالستناد 
بالفروقات  يأبه  ال  مجّرد  معنى  يف  األفراد 
إل  الحديثة  املجتمعات  انتهت  كانت،  أي 
التي  اللمساواتية  العلقة  احرتام  فشل هو 
تميّز العارف عمن لم يعرف بعُد. وإذا كانت 
»طبيعة  إل  الرتبية«  »أزمة  ترّد  »آرنت« 
»األنظمة الرتبوية« القائمة وما تستند إليه 
مركزية  مصدرها«  تربوية«  نظريات   « من 
لخليط   « تعبريها  وفق  وحاملة  أوروبية«، 
وإل  والعبثية«،  الرشيدة  األشياء  من  غريب 
املهيمن،  الليربايل  السيايس  النظام  طبيعة 
فإّن أصالة مقاربتها للمسألة أثّرت بعمق يف 
النقاش الدائر، عىل نحو يكون عند بعضهم، 
بتغيري موقع النقاش حول املسألة أو إعادة 
يف  موران  إدغار  انخرط  مفرداته.  صياغة 
بمقاربة  تفّرد  ولكنّه  املتواصل  النقاش  هذا 
ال تقّل أصالة وطرافة وعمقا عن مقاربة » 
شك  بل  استفادت  مقاربة  للمسألة،  آرنت« 

دائرة  وسّعت  ولكنّها  »آرنت«  أفكار  من 
عىل  طرحها  أعادت  بل  املسألة  يف  التفكري 
جعلتها  خاّصة  منظورية  من  مغاير  نحو 
مقاربة محوريّة ومنطلقا لنشأة تيّار فكري 
مثله مفكرون وباحثون يف الرتبية، ولتجارب 
عىل  وإن  املقاربة-  هذه  لتطبيق  ميدانية 
كندا.  ويف  خاّصة  فرنسا  يف  نموذجي-  نحو 
بعدها  هو  املقاربة  هذه  يميّز  ما  ولعّل 
يف  رائدا  إدغار موران  كان  الذي  »الرتكيبي« 
والواقع  الظواهر  لفهم  أفقا  أسسه،  وضع 
إدغار موران، هذا  أّن  للعالم. ذلك  بل لرؤية 
عنه  يقول  كما  للحياة«  »املحّب  املائوّي 
صديقه »ريجس دوبري«، هو رجل »الفكر 
املرّكب« PENSéE cOMPlExE بامتياز؛ إذ يعود 
اهتمامه بـ«الرتكيبية« cOMPlExITé إل وقت 
مبّكر، جاعل منه، و«دون قصد« كما يقول، 
حتّى  أساسيا  وانشغاال  مركزيّا  مفهوما 
أضحى فكرة ناظمة لسائر أعماله بل وأصبح 
إحدى قامات  لفكره جعلته  خاصية مميّزة 
البعض.  عند  أبرزها  وربّما  املعارص  الفكر 
لم   »: املفهوم  لهذا  معارشته  عن  يقول  إذ 
ملعرفة  الخضوع  حياتي  طيلة  أبدا  أستطع 
موضوع  عزل  عىل  أبدا  أقدر  ولم  مجزأة، 
بحث عن سياقه، عّما سبقه، عن صريورته. 
كنت أطمح دوما إل فكر متعّدد األبعاد. ولم 

كنت   . الداخيل  التناقض  حذف  أبدا  أستطع 
مضاّدة  عميقة،  حقائق  أن  دائما  أشعر 
مع  لدّي  متكاملة  هي  البعض  لبعضها 
كونها متضاّدة. ولم أشأ أبدا تعّسفا اختزال 
الليقني وااللتباس. ومنذ أول كتبي، جابهت 
بني  املشرتك  القاسم  أضحى  الذي  الرتكيب، 
مشتّتة. لكثري  بدت  مختلفة  كثرية  أعمال 
غري أّن كلمة تركيب لم تجل بخاطري، وقد 
كان البّد أن يحدث هذا حوايل نهاية سنوات 
حجر  املرّكب«   « مفهوم  إذن  يمثّل   .»1960

الّزاوية يف فكر » إدغار موران«. 

ولكن كيف نفهم » المرّكب«
وباراديغم » التربية المرّكبة« 
ومفهوم »األزمة« كمفاهيم 

محورية في سياق تفكير موران 
في التربية؟ 

علينا أن نميّز منذ البداية بني » الرتكيبية« 
cOMPlExITé بوصفه كما يقول » إشكالية«) 

منظور  من  »الواقع«  يميّز  ما  إل  بنا  تعود 
العالم«،  تحّدي   « ،وهو  املرّكب(  الفكر 
يقول  ملجابهته.  أداة  املرّكب«  الفكر  وبني« 
إدغار موران:« إذا لم تكن الرتكيبية مفتاح 
مجابهته،  يجب  الذي  التحّدي  بل  العالم، 
أو  التحّدي  يجنبّنا  ما  املرّكب  الفكر  فليس 
أحيانا  بل  رفعه،  عىل  يساعد  ما  بل  يزيله، 
تجاوزه«  ولعّله من الرضوري أيضا تحديد 
مفهوم  ثّم  موران  عند  الرتكيبية«   « داللة 
»بالرباديغم  نعنيه  ما  لفهم  الباراديغم، 
الجديد للرتبية املرّكبة«. يقول موران محّددا 
الرتكيبية  هي  ما   »:  * الرتكيبية  مفهوم 
هي  الرتكيبية  األمر،  بادئ  يف  cOMPlExITé؟ 

منسوج(  مجموع   :  cOMPlExUS( نسيج 
بشكل  املرتابطة  اللمتجانسة  املكّونات  من 
يتعّذر معه الفصل بينها: إنه يطرح مفارقة 
هي  الرتكيبية  وثانيا،  واملتعّدد.  الواحد 
بالفعل نسيج األحداث واألفعال والتفاعلت 
واالرتدادات والتحديدات والصدف التي تكّون 

يتبّدى عندئذ عىل  أنّه  الظاهراني.غري  عاملنا 
واملبهم،  الخليط،  سمات  حامل  مقلق  نحو 
 .)3( والليقني...«  والفوىض،وااللتباس، 
تعني »الرتكيبية« إذن ) وهي مقابل للبساطة 
بوصفه  التبسيط  مع  تتعارض  ال  ولكنّها 
النسق  خاصية   ) املرّكب  تناول  يف  أسلوبا 
تكوينه  عنارص  والذي  واملتشابك  املرّكب 
متداخلة وغري قابلة للفصل؛ وهذا ما يتّصف 
به » الواقع العيني« أو عالم الظواهر. أّما » 
الفكر املرّكب«PENSéE cOMPlExE فهو  الفكر 
إرشادي«  »نموذج  وفق  الواقع  يقارب  الذي 
مستخدما   ،cOMPlExITé»الرتكيبية هو« 
أدوات مفهومية هي يف مجملها »ذات طبيعة 
كتاب  يف  موران  ادغار  إليها  أشار  عقلية« 
أرشت  أن  سبق  :«لقد  يقول  إذ  املنهج)4( 
األدوات  بعض  إل  املنهج  كتاب  جزئي  يف   ،
التي يمكننا استخدامها. فيمكن  املفهومية 
الفصل/  براديغم  عن  هكذا  االستعاضة 
االختزال/ أحادية البعد،  برباديغم التمييز/ 
الفصل  دون  بالتفريق  يسمح  الذي  الوصل 
هذا  إّن  واالختزال.  التعيني  دون  والجمع 
 DIAlOgIqUE حواريا  مبدأ  يحتمل  الرباديغم 
الكلسيكي  املنطق  يدمج  منطقي،  وعرب- 
مع اعتبار حدوده بحكم الواقع ) مشكلت 
بحكم  الصورية(  و)حدود  التناقض( 
القانون. ويحمل يف ذاته مبدأ الواحد واملتعدد

الوحدة  عن  يفلت  الذي   ،UNITAS MUlTIPlEx

)الشمولHOlISME( ولألسفل  لألعىل  املجردة 
الباراديغم  داللة  عن  أّما   « )االختزالية(. 
به  املقصود  فإّن  اإلرشادي«،  النموذج   « أو 
وفق تعريف طوماس كوهن هو »منظومة 
املكّونة لنظريّة ناتجة عن  املبادئ املشرتكة 
تحليلنا  سياق  يف  وهو   .)5( علميّة«  ثورة 
فهو » األساس النظري ) مفاهيم ومبادئ( 
الرتبية  يف  »موران«  فّكر  خلله  من  الذي   «
حينما  بالذات  هو  حّدده  الذي  باملعنى  أي   ،
 »: املركب«  الفكر  إل  » مدخل  كتابه  قال يف 
نوع  من  ما  باراديغم  يتكّون  تصّورنا،  ويف 
من العلقة املنطقية املتينة جّدا بني مفاهيم 
رئيسة.  ومبادئ  مفاتيح  مفاهيم  رئيسة، 
هذه العلقة وهذه املبادئ هي التي ستحكم 
كّل األقوال التي تخضع الشعوريا ململكتها«.
 cRISE أّما فيما يخّص مفهوم »األزمة«  
الرتبية  واقع   « شأن  يف  إليه  أرشنا  الذي 
ألندري  باملناسبة  له  تحديدا  فنقرتح   «
يعّرفانه  واللذان  موران  وإدغار  بيجان 
يرتاوح  لنسق  الحقيقة  لحظة  بوصفه:« 
ما  بوصفه  يحّدده  فيما  القلق  التحّكم  بني 
الراهن)...(وبني  وفضاءه  سطحه،  يكّون 
آماال ومحاذير،  التطّوري واملثقل  االنبجاس 
وبَذَْرات  الطاقات  بتحّرر  يسمح  والذي 
إل  قصدا  هنا  )6(.ونشري  املمكن«  الفضاء 
 « اإلرشادي  النموذج  مفهوم  بني  التقارب 
 ، موران  كما حّدده  األزمة«  » مفهوم  وبني 
لعّله يساعدنا عىل بيان العلقة بني باراديغم 
الرتبية  أزمة   « ومفهوم  املرّكبة«  الرتبية   «
وفق  هنا  األزمة  تعني  آرنت(.  لحنا   (  «
تتميّز   « حرجة  لحظة   « إذن  التحديد  هذا 
 : لدى موران  أيضا  تعني  ولكنّها  بالعطالة  

لحظة »الحسم واتخاذ القرار« . 

»التّربية المرّكبة« عند إدغار موران:

باراديغم جديد لرتبية مستقبلّية
عبد الوهاب البراهمي - متفقد فلسفة

تعليم
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37الشارع  الثقافي
ولكن ما يعنيه مفهوم » التربية 

المرّكبة »عند موران وما هي 
األسس النظرية لهذا التصور 

للتربية ورهاناتها؟ وعلى أّي 
وجه تمثّل »التربية المرّكبة« 

»باراديغما »جديدا لتربية 
مستقبلية؟ 

منظور  يف  املرّكبة«  »الرتبية  تستند 
 « بوصفه  املرّكب«  »الفكر  إل  إ.موران، 
يف  الخاصة  طريقته  له  الفكر«  من  نمطا 
الذي  الفكر  أي  التفكري«،  و«  املعرفة«   «
 « مبدأ  منظور  من  »الظواهر«  يقارب 
استعاض  مبدأ  DIAlOgIqUE) وهو  حواري«  
الديالكتيك« بوصفه   « بهم موران عن مبدأ 
»بالحواري«  ويعني  للمتناقضات،  تجاوزا 
وحدة  مرّكب:  يف  املتناقضات  وحدة  مبدأ 
إرشادي  و«نموذج  الوحدة(  وكثرة  الكثرة 
الواقع  إل  ينظر  ال  والذي  هو«الرتكيب«، 
 ( البساطة«  »باراديغم  شأن  هو  كما 
معيار  صاحب  الديكارتي،  نموذجه  وفق 
التجزئة  مبادئ  وفق  أي  والتميّز(  الوضوح 
مقاربته  بل  للواقع،  واالختزال  والفصل 
متميّزا«(.وهذا  متّصل/  واقعا«  بوصفه 
تصّورا  تطرح  املرّكبة«  »الرتبية  أّن  يعني 
تكّونها  عنارص  ظاهرة،  بوصفها  للرتبية 
 ، ومتمايزة  متّصلة  متشابكة  متداخلة 
توّحد  حوارية  واحد،  آن  يف  ومتكثّرة  واحدة 
تفرتض  كما  مرّكبة.  أي  املتناقضات،  بني 
ال  »حواري«  منظور  وفق  للعالم  رؤية 
املعاني  بني  التكامل  وجه  عىل  يوّحد  جديل« 
نسقيّة   « الرتبية  يجعل  ما  املتضاّدة«. وهو 
أو منظومية« أو سيستيمية SySTéMIqUE أي 
ظاهرة متعددة األبعاد أو باألحرى منظومة 
عىل   ( مرّكبة  بالرضورة  بنيته  أو«نسقا« 
مفهومي  تشّكل  هو«  بما  النسق  يفهم  أن 
وتكشف  متكاملة،  عنارصه  كّل  مكتمل، 
بنيته ذاتها عن تناسق داخيلّ وعّما فيه من 
خاصيّة اإلشباع والتكامل«(. ومن الرضوري 
ال  الرتبية  أّن  إل  ننبّه  أن  املستوى  هذا  يف 
غري  االعتقاد(  يسود  كما   ( التعليم  إل  ترّد 
ذلك  داللتها.  اتساع  بحكم  تستبعده  ال  أنّها 
بداللة  تفهم  املرّكبة«  و«الرتبية  الرتبية  أن 
قلب  يف  اإلنساني«   « تنّزل   « »انرتوبولوجية 
 TERRE  رؤيتنا للعالم، بل يف قلب أرض- وطن
PATRIE -، يف قلب مجتمع املستقبل. ويقّدم 

بوصفها  املرّكبة  الرتبية  هذه  »موران« 
ملا  أو تجاوز  الزاوية يف عملية إصلح  حجر 
الرتبية« يف معنى »عطالة »  بـ«أزمة  سّمي 
تربوي  نسق  أو  واقع  »قلق  بني   تفاوتا  أو 
قلق وتطّور مفعم آمال ومحاذير«؛ إصلحا 
تكمن أهّميته يف » اتخاذ قرار حاسم » ) وهو 
ما تعنيه أزمة الرتبية«( بـ » خلق فكر قادر 

عىل الوصل ومجابهة الليقني بدمج عنرص 
مفتاح هو »الحواري« lE DIAlOgIqUE. وهو 
متكاملة  بـتصّور«معاني  إذن  يسمح  ما 
معارف  و«بربط  الوقت«،  ذات  يف  ومتقابلة 
بدمج  بالسماح  أيضا  ولكن  بينها،  فيما 
مة«، مؤسسة  معرفة توصف بكونها »متفهِّ
العالم  الوقت عىل قراءة )عىل فهم(  ذات  يف 
والتعاطف.  التواصل  عىل  كما  »تركيبه«،  يف 
ويعني »موران بالفهم هنا » االنضمام إل، 
وفق   ( بالتفسري  ويقابله  املجموع«  ومسك 
وتحليل  بسط  هو  بما  الفيزيائي(  النموذج 
إحدى  يف  موران  إدغار  يقول  العنارص.  كل 
 ، ذاتي  ذاتي وبني-  فهم  يوجد  مداخلته:«  
أنا«، فأشعر   « بما هو  األنا  أي حيث يكون 
املحاكاة  من  رضب  خلل  من  باآلخرين 
وأماثلها  لذاتي،  بإسقاط  وأقوم  النفسية، 
باآلخرين وأفهمهم من داخل، فمثل: إذا ما 
، أشعر حينئذ بحزنها  تبكي  امرأة  شاهدت 
حزنها:  سبب  فهم  عندها  ويمكنني  يفّ  يلج 
إنها تبحث عن طفلها، لكن طفلها قد قتل يف 
قصف مدفعي الخ.« ويضيف:« ولكي يكون 
أن يكون هناك مّد  هناك فهم حقيقي، البد 
لن يكون هناك  بدونه  التعاطف،  ضخم من 
كما  املوضوعي«   « الفهم  أن  ذلك  فهم.« 
يصفه  يف كّل مستوياته ، فهم الذات لذاتها 
وفهم اآلخر ليس أمرا بدهيا باملرة، بل  يمثّل 
ولن  الفهم  نتعّلم  أن  إل  نحتاج  إذ  مشكلة 
نجد من يعلمنا إيّاه رغم حاجتنا إليه . يقول 
يكون  أن  بالفعل  للنتباه  وامللفت  موران:« 
هذا املشكل) ويعني تعليم الفهم( الذي يبدو 
أنظمتنا  كل  من  تماما  مجهوال  حيويا،  يل 
التعليمية، يف الثانوي والجامعي. إنه مجزئ 
إل قطع صغرية منفصلة، ويبدو يل أنه من 
املهّم جمع هذه القطع.«  وهذا ما تضطلع 
 « تعليمنا  أي  بالذات،  املرّكبة«  الرتبية   « به 
الفهم » وخاّصة »الفهم بني البش«. ذلك انّه 

من مظاهر » أزمة الرتبية« يف نظر »موران« 
املعارصة هو شيوع«  الحضارة«   « أزمة  بل 
للحرب  مصدرا  الفهم«  سوء   « أو  اللفهم« 
والعنف والتصادم الخ .إّن مشوع »إصلح 
إذن يقوم عىل نظرة سيستيمية-   « الرتبية 
والديكارتية  الهيجيلية   ( أنرتوبولوجية 
مغايرة  بماهي  »للّ«  بمعنى  بالخصوص 
االعتبار  بعني  تأخذ  ومتجاوزة(  ومختلفة 
»اإلنساني« يف أبعاده فل تفصل التعليم عن 
الحياة، وال املعرفة عن الفهم  وال الفهم عن 
املعرفة  إصلح  إّن  موران:«  ...يقول  الرغبة 
والفكر رهني إصلح الرتبية، الذي هو رهني 
إنشاء  إعادة  والفكر.إّن  املعرفة  إصلح 
هو  الذي  الفهم  إنشاء  إعادة  رهني  الرتبية 
بدوره رهني إعادة إنشاء اإليروس، الذي هو 
رهني إعادة إنشاء العلقات اإلنسانية والتي 

هي رهينة إصلح الرتبية«. )7( 
طرح إ. موران نظرته للرتبية بوصفها » 
تربية مرّكبة« يف مشوع إصلح ضّمنه ما 
لرتبية  الرضوريّة  السبع  املعارف  أسماه« 
تماما  مجهولة  تظّل  والتي  مستقبلية« 
رغم  الراهنة  التعليمية  األنظمة  يف  ومنسية 
وقد  املستقبل.  يف  للتعليم  رضورية  كونها 
حّدد هذه املعارف التي علينا تعّلمها بكونها:

1-- عمى املعرفة: الخطأ والوهم؛
 -2 مبادئ معرفة دقيقة؛

 -3 تعليم الوضع اإلنساني؛
 -4 تعليم الهويّة الرتابية؛

 -5مجابهة رضوب الليقني؛
 -6 تعليم الفهم

 -7 إيتيقا الجنس البشي.
املعارف  بني  الصلة  عىل  موران  إ.  يلّح 
إلحاحه عىل الصلة بني األفراد. إذ أّن ما يعنيه 
املعارف  إل  الطريق  معرفة   « هو  باألساس 
وأخريا  وتنظيمها  بينها  التمفصل  وكيفية 
كيفية » ملحظة وإدراك السياق أو الظرف 
األبعاد  واملتعّدد  العلقة كّل/جزء(،   ( والكّل 
واملرّكب« وهو يف هذا يستعيد مبدأ باسكال 
» باستحالة معرفة األجزاء دون معرفة الكّل 
،واستحالة معرفة الكّل دون معرفة األجزاء 
بالخصوص«؛)8( بل ويستوحي هذا التصّور 
الرتكيبي من » النموذج البيولوجي« ) منزاحا 
بذلك عن النموذج الفيزيائي املهيمن(؛ ضمن 
إبستيمولوجيا  سّماها«  ابستيمولوجيا 
 éPISTéMOlOgIE DE lA cOMPlExITé»الرتكيبية
، ابستيمولوجيا »متناسبة مع علم اإلنسان«، 
فيها  يكون  مفتوحة«،  ابستيمولوجيا   «
نقدية.  ومعقوليتها  مفتوح«  »اللوغوس 
وقد عرض موران مبادئها يف كتابه » مدخل 
»ابستيمولوجيا  تمثّل  املرّكب«.  الفكر  إل 
يسّمى  ملا  النظرية  الخلفية  إذن،  الرتكيب« 
اهتمامنا  موضوع   ، املرّكبة«  الرتبية  بـ   «

موران  عند  املرّكبة«  الرتبية   « أّن  ذلك  هنا. 
ال تستند إل مجّرد تصّور إصلحي للرتبية ، 
بإصلح الربامج التعليمية، بل إل » تحّول » 
معريف، »باريدغماتي«، يتمظهر يف »منعطف 
بها  يبّش  ثورة  إل  يتّجه  بارديغماتي« 
إ.موران. يف قوله:« إنّه من البديهي أّن ما يقع 
قلبه وتغيريه هو البنية الكليّة لنسق الفكر، 
وأّن ما ينهار كليّا هي بنية فوقية ضخمة من 
األفكار. هذا ما يجب أن نستعّد له«. ويؤّكد 
الباراديغماتي  املنعطف  هذا  أن  عىل  موران 
يستتبعه رضورة تحّول يف رؤيتنا إل العالم، 
يف  يؤثّر  ما  إّن  فيقول:«  عموما،  ثقافتنا  يف 
نسق  كّل  يف  الزاوية  حجر  أي  ما،  باراديغم 
األنطولوجيا،  يف  نفسه  اآلن  يف  يؤثّر  فكري، 
واملنطق،  واالبستيمولوجيا  وامليتودولوجيا 
والسياسة.  واملجتمع  املمارسة  يف  وبالتايل 
عىل  مؤسّسة  الغرب  أنطولوجيا  كانت 
كيانات مغلقة كالجوهر، والهويّة، والسببية 
الكيانات  هذه  واملوضوع.  والذات  )خطيّة(، 
التقابلت  وتؤّدي  بينها،  فيما  تتواصل  ال 
بينها إل إقصاء أو نفي مفهوم آلخر ) مثل 
إذن،  »الواقع«  فيكون  موضوع(؛  ذات/ 
ومتميّزة.«  واضحة  بأفكار  للحرص  قابل 
ويضيف موران محّددا أصول هذا الباراديغم 
بل  الثقافة  عليه  قامت  الذي  األسايس 
ومنها  بمجاالتها  حديثا  الغربية  الحضارة 
الباراديغم  هذا  بأّن   « والرتبية،  التعليم 
الضخم للعالم الغربي »هو وليد بقيّة مثمرة 
وطهرية  لديكارت  فصامي  ثنائي  لتقسيم 
رجال دين، تتحّكم أيضا يف  الّطابع املزدوج 
جهة  من  هي  التي  الغربية،  للممارسة 
وتمركز  إثنية  إنسانية ومركزية-  مركزية- 
عىل الّذات، كّلما تعّلق األمر بالّذات )لكونها 
AUTO-لذاتها الذات  عشق  عىل  مؤّسسة 
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نحو  وعىل  أخرى،  جهة  من  وهي  فرد(  أو 
موضوعية«   « وبرودة  استعمال،  ترابطي، 
هو  وليس  باملوضوع.  األمر  تعّلق  كّلما 
بالنّجاعة،  العقلنة   بمماثلة  الّصلة  عديم 
للحساب؛  القابلة  بالنتائج  والنّجاعة 
تصنيفاتي  ميل  كّل  عن  منفصل  غري  إّنه 
ميلَ  الخ....،  أداتي،   ،  clASSIFIcATIONNEllE

يصّوب أحيانا بقّوة، وأحيانا بالكاد يصّوب، 
»العقلنية«،  ظاهرها  يف  مضاّدة،  بميوالت 
وشعريّة.«)9(  رومنسية  عاطفية«،   «
إ. موران عن األسس النظرية  هكذا يكشف 
أو  »الفكري  السياق  أو  املعرفية  والخلفية 
إمكانها  ورشوط  املرّكبة«  »للرتبية  الثقايف« 
نظريا، يف ذات الوقت الذي يعنّي فيه أسباب 
الخضوع  وهو   « الرتبية  »بأزمة  يسّمى  ما 
 ... وشمويل  واختزايل  فصيل  تجزيئي  لفكر 
وضع ركائزه حديثا وكّرسه نظريا ديكارت 
 « ومعيار  البساطة«   « باراديغم  صانع 
رجال  »طهرية  إل  إضافة  وامليّز«،  الوضوح 
رهني  الرتبية  إصلح  فإّن  هنا  من  الدين«. 
يف  بنقلة  يحدث   « باراديغماتي  إصلح   «
»زاوية النظر« أو يف املنظورية، من باراديغم 
من  الرتكيب«،   « باراديغم  إل  »البساطة« 
بوصفه  البساطة«   « مبدأ  إل  تستند  تربية 
»مبدأ يضفي النظام عىل العالم، ويزيل عنه 
مبدأ.  يف  قانون،  يف  النظام  يختزل  الفوىض. 
فل يدرك إالّ الواحد، أو املتعّدد لكّن ال يمكن 
يف  يكون  أن  يمكن  الواحد  أّن  يدرك  أن  له 
نفس الوقت متعّددا. فليس ملبدأ البساطة إالّ 
أن يفصل ما هو متّصل )الفصل(، أو يوّحد 
ما هو متعّدد ) االختزال(. وعىل هذا األساس 
تقيم »الرتبية البسيطة«) إن صّحت العبارة 
( يف هذا السياق منهجيا وبيداغوجيا الفصل 
التعليمية  والشعب  واملواّد  التعلمات  بني 

تعليم
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38الشارع الثقافي
تصور  أساس  عىل  أي  الخ..  والتخّصص 
معريف أو ابستيمولوجي يفصل بني اإلنسان 
والبيولوجي  االنرتوبولوجي  بني  أو  والحياة 
تطرح   « املرّكبة  الرتبية   « أن  حني  يف  ..؛ 
يصل  تركيبي  تصور  ضمن  الرتبية  عملية 
بالرغبات  املعارف  بل  والتعلمات  املعارف 
واالنفعاالت وبالسياق أو الظروف الخ ) أي 
األنرتوبولوجي والبيولوجي عىل  الوصل بني 
أساس أن اإلنساني » وحدة متكثّرةّ « مرّكب 
فيه  فالجزء  عنارصه،  تتجزأ  وال  تنفصل  ال 
كل والكل فيه جزء( . من هنا كان رهانها 
يتجاوز حدود » املعرفة » أي اكتساب العلم، 
بعلقة  تسمح  ديمقراطيّة  أسس  وضع  إل 
 « أين  واملجتمع«  الفرد  بني  ومرّكبة  ثرية 
ويشبعوا  يتعاونوا  أن  من  األفراد  يتمّكن 
ذواتهم ويتناظموا ويراقب بعضهم بعضا«. 
ال يقترص األمر يف الرتبية املرّكبة إذن عىل » 
 ، املناهج  أو  الربامج  التي تقّرها  التعلمات« 
وعىل  املواطنة  عىل  الرتبية   « إل  تتعّداها  بل 
وذي  بينثقافيا  إنسانا  اإلنسان..«،  حقوق 
وعىل  الصحيّة  الرتبية  إل  بل  نقدي،  فكر 
»اقرتاح  إل  الخ..بمعنى  البيئة  عىل  الحفاظ 
كما  الثانوي  يف  للتعليم،  غائبة  موضوعات 
ملجابهة  رضورية  هي  والتي  الجامعي،  يف 
واملواطن«)  والشخص  الحياة  مشكلت 
الرتابية  الهوية   « قبيل  من  أرشنا  كما 
موران  نظر  يف  هذا  أن  غري   .).. الخ  والفهم 
بـ«معرفة  أسماه  ما  شّك  دون  يستلزم 
 cONNAISSANcE DE lA cONNAISSANcE »املعرفة
بوصفها »انعكاس املعرفة عىل ذاتها بحركة 
»بما  فحسب  تتعّلق  ال  معرفة  ارتجاعية«، 
اشتغال  بشأن  املعارف  تقّدمه  أن  يمكن 
بل  العرفانيون(،  بذلك  يعرفنا  ) كما  الدماغ 
يف  املكتسبة  املعارف  مختلف  تقارب  أيضا 
ذلك   .INTERDIScIPlINARITé»متعّددة حقول 
متعّددة من  نملك رضوبا   « يقول،  أننا كما 
بفضل  طردها  لنا  يمكن  واألوهام  األخطاء 
نلّح  الذي  الوقت  ذات  يف  املعرفة،  معرفة 
الربط،  عىل  قادرة  دقيقة  معرفة  عىل  فيه 
عىل  وقادرة  واملبادئ،  العنارص  بتقديمها 
هذا  إّن  الوحيدة«.  العنارص  أفكار  تجاوز 
يعني أن يضطلع الفكر بمهّمة تغيري منهج 
والقدرة  األشياء  إل  نظرته  بتغيري  تفكريه« 
يتحّقق هذا  والتفكري«.  املعرفة  مبادرة  عىل 
لدى موران فيما يسّميه »ثورة بيداغوجية« 

مضمونها »إدماج أو تضمني معرفة املعرفة 
وإدماج اإلنساني« يف الرتبية . وتقوم الحاجة 
تعليم  INclUSION عىل غياب  اإلدماج  إل هذا 
مفارقي.«  أمر  وهذا  بحّق  بشا  يجعلنا  ما 
فاإلنسان إنشاء تربويا« بعبارة كانط، غري 
أن » تربيتنا« ال تجعله كذلك.إّن »اإلنساني »يف 
منظور موران مسألة مركزية عىل أساسها 
طريقة  وعىل  نعرف.  أن  يجب  ماذا  نعرف 
إل  الفلسفة  أسئلة  جميع  رّد  حينما  كانط 
يرّد   األنرتوبولوجيا،  إل  اإلنسان  السؤال عن 
انرتوبولوجي)  أفق  إل  الرتبية  أفق  موران 
نموذجه بيولوجي( أو باألحرى إل ما يطلق 
  HUMANOlOgISME »االنسانوية«  عبارة  عليه 
من  تجعل  التي  االنسانوية  النزعة  هذه  أي 
اإلنساني بداللته » املركبة« مسألة مركزية 
إليه  تفتقر  ما  وهو  القول  أسلفنا  كما 
الرتبية راهنا بحكم ارتهانها إل »مبادىء » 
 « إل  أي   ،... واالحرتاف  والنجاعة  املردودية 
تصّور أو باراديغم » التركيبي« اختزايل . من 
هنا فإّن الرتبية املستقبلية ال تكون يف نظر » 
موران« إالّ » مركبة« إنسانوية النزعة وهذا 
املستقبل«   « صوب  تتجه  يجعلها  ما  هو 
اليوم،  مهّددا  بات  الذي  اإلنساني«   « إل   ،
البسيطة« يف منظور   « الرتبية  حيث تشّكل 

ربما  أو  التهديد  هذا  مظاهر  أحد  موران 
إحدى آلياته. ) وقد أفاض كثريون يف تحليل 
ذلك ومنهم » آالن باديو« يف كتابه » مسائل 
عملية ..« حينما كشف عن التعليم والرتبية 
آلية لصناعة » تراتبية إجتماعية » وتكريسا 
لتثبيت » الحدود » االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية بني فئات املجتمع ..(. 
الرتبية  مسألة  حول  حواراته  إحدى  يف 
مشوعه  مقاصد  عن  موران  إدغار  عرّب 
الرتبوي ورهاناته بالقول:« ال تكمن فكرتي 
أشياء  تقديم  بل  بأشياء معينة،  املواساة  يف 
تساعد عىل املجابهة، مجابهة القلق واملوت 
وآالم الحياة. إّن هذا ما يبدو يل مهّما، حيث 
اليوم  والبيداغوجية  الذهنية  الثورة  تكون 
املرّكب  الفكر  أن  والواقع  مفتاحا«.  عنرصا 
ما  بقدر  بشء  يعد  ال  موران  إدغار  حسب 
يقّدم سبل مواجهة املستقبل بوضع »مبادئ 
والثقافة  الفكر  عالم  يف  املركب«  للتفكري 
والعمل ، مبادئ يمكن استنباطها من أعمال 
بويس«  أسامة   « فعل  كما  موران  إدغار 

حينما صاغها يف عش مبادئ هي: 
- تغيري الباراديغم أو النموذج اإلرشادي

- الوصل
االختزال  قابلية  عدم  مبدأ  تطبيق   -

IRRéDUcTIBIlITé

- التفكري حواريا قبالة التناقض
عرب  بنية    / عامل  الجدل  تجاوز   -

الهولوغراما 
- أن ال نخىش من الفوىض

- البحث عن التكرارية ) العودية ( يف كل 
سببية

- أن تصري إسرتاتيجيّا
- كل عمل هو أيضا رهان

- النقد الذاتي رعاية يومية
بوجه  الرتبية  وإصلح   ، إصلح  أّي  إّن 
خاص حينما يسرتشد بهذه املبادئ ويرتكز 
عليها ، يكون إصلحا متني األسس من دون 
شّك ومنفتحا عىل » املستقبل« ، وقادرا عىل 
»تجاوز أزمة الرتبية« بما يملك من إمكانات 
وأدوات تسمح بتجاوز » اللحظة الحرجة يف 
مجال الرتبية » واتخاذ القرار امللئم والحاسم 
ذلك  البش.  شؤون  أخطر  من  هو  شأن،  يف 
 « يظّل  يبدو  ما  عىل  إصلح  كّل  رهان  أّن 
ليعود  اإلنسان  من  ينطلق  تحّرريا،  تربوياّ« 
إليه، واقعا وقيمة. من هنا فإّن تربيًة تطرح 
عىل نفسها رهان إدماج اإلنساني يف الرتبية 
 « برتبية  وتدجينه  »طمسه«  واقع  ملجابهة 
باترة.. تجزيئية  الجانب  أحادية  بسيطة« 

التحرر  يف  البشية  آلمال  حاملة  تربية  هي 
وهي بهذا جديرة بأن تعترب مستقبلية.   

----------------
املراجع والهوامش:

  cOMPlExITé نستخدم مفهوم الرتكيبية -
هو  فاملركب    cOMPlIcATION التعقيد  ال 
cOMPlExE  أما املعّقد فهو cOPMlIqUé  وهذا 

»مدخل  )أنظر  موران  لدى  مهم  التمييز 
للفكر املركب«(.

مدخل إل الفكر املركب« – إ موران
املنهج  ج1 و2 إ. موران

» دماغ حسن الصنع« موران 
» بنية الثورات العلمية » كوهن 1983

حوار بني موران وبيجني 1976
الرتبية  )لعلوم  »تريما«  مجلة 

والديداكتيك( عدد 54 سنة 2020 
رهانات لعقلنية – جان الدريار.

20أكتوبر  مداخلة إلدغار موران بتاريخ 
2006 حول رضورة تعليم الفهم

اسامة   « املركب  للتفكري  مبادئ  عش 
بويس« 

صورة تتحّدث

الراحل  التونسي  للفنان  نادرة  صورة 
صالح المهدي شهر زرياب،  القاضي الذي 
اقدم  احد  بعباءة  عمامته  عن  استعاض 
الموسيقيين في التاريخ االسالمي فمارس 
اهتمامه الموسيقي من عزف وتلحين وكتابة 

صحافية تحت اسم االندلسي زرياب.

صالح المهدي

تعليم
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يحرض  وال  العربي  املرسح  يذكر  أن  الصعب  من  يكون  يكاد 
العربي هي  موضوع الهوية. ذلك أن إشكالية الهوية يف املرسح 
وامللتقيات  الثقافية  املنتديات  يف  حضوراً  واألكثر  البارز،  املحور 
الفكرية واملهرجانات املرسحية التي تتم بالتناوب يف العديد من 
الثقافية عامة  للحركة  املتتبع  الذي يجعل  األمر  العربية  البلدان 
واملشهد املرسحي بشكل خاص يطرح عدة تساؤالت عن جدوى 
والشوائب  املساوئ  كل  تجاوزنا  وكأننا  املحور  هذا  مثل  طرح 
إشكالية  فقط  أمامنا  وأصبح  العربي  الثقايف  املشهد  يف  العالقة 
الظاهر  العربي والهوية. هذا املوضوع اإلشكايل يبدو يف  املرسح 
محدودا، يتمثل يف رسم رحلة هذا املرسح منذ بداياته الغامضة، 
بهذا القدر أو ذاك، إل أن اكتسب شخصيته املستقلة التي يمكن 
وضعها عىل قدم املساواة مع باقي املسارح العاملية، فإن املوضوع 
نفسه يلمُس، من موقعه الخاص، سؤاال جوهريا يتعلق بمسألة 
يلمس  لكنه  املرسح،  يف  هنا  متمثلة  العربية  البلدان  يف  الهوية 
أيضا بشكل ضمني هوية ممارسيه. ويمكن صياغة هذا السؤال 
األقطار  الحايل يف  املمارس بشكله  املرسح  التايل: هل  النحو  عىل 
، مستورد  املنشأ  أم هو فن خارجي   ، املنشأ  داخيل  العربية فن 
هذا  مثل  يف  السؤال  هذا  مثل  دواعي طرح  ما هي  الغـرب؟  من 
الوقت الذي نشهد فيه هجمة رشسة عىل الثقافة العربية عامة 
أم هو  النفس  انعدام ثقة يف  أهو  ؟  العربي خاصة  املثقف  وعىل 
محاولة نيل اعرتاف من آخر يفرتض أنه ال يعرتف بهوية املتنازع 
بشأنه؟ من هو هذا اآلخر؟ أهـو الغرب الذي تفرتض له أستاذية 
وسبق يف املرسح أم هو الذات بشطريها معا: شق التقليد الديني 
األرثذوكيس الذي مىض إل حّد مصادرة فن املرسح، فحّرم التمثيل 
واعترب املمثلني قردة وخنازير ثم شق الدولة الحديثة التي طاملا 
مما  املادية  ألحوالهم  اكرتاثها  عدم  من  املرسح  رجال  اشتكى 
اليوم  مأساة  القطاع؟  بهذا  اعرتاف  عدم  من  استياء  يتضمن 
إيجابي  تغيري  عىل  العربي  املثقف  لدى  املرتائي  األمس  رهان  أّن 
كأمر حتمّي، ال يجد مستنداً واقعيَاً يف املعطى القائم حاليّاً. وبني 
بني  القائمة  تلك  تبدو  ال  الراهنة،  األوضاع  تسم  التي  املفارقات 
ثراء البلدان العربية بمبدعني وازدياد عدد األميني فيها هي األكثر 
الضحية  بني  التعاون  يف  البارزة  تلك  كذلك  تبدو  ما  بقدر  إثارة، 
أبرم بني  الذي  التواطؤ  ذلك  يتمثل بشكل خاّص يف  والجلد كما 
الثقافية  املؤسسات  عىل  املهيمنة  واألجهزة  املثقفني  من  العديد 
قسمني،  إل  ينقسمون  العرب  املثقفني  فئات  جعل  تعاون  وهو 
عىل  منبت  وبالتايل  معارض  وقسم  التواطؤ  لهذا  مؤيد  قسم 
املتواطئني .ولعّل ما يتعّرض له  رهط من املثقفني العرب منذ اكثر 
من نصف قرن أقرب ما يكون إل اإلبادة املنهجية املدروسة من 
أي يشء آخر.إبادة ال تقوم عىل القتل املبارش والحاسم –وإن كان 

الجلّد،  األمر واردا – وهو ما يقيض عىل الضحيّة ويربز جلفة 
والرتهيب  واملتابعات  املطاردات  أسلوب  إتباع  عىل  تقوم  وإنما 
ملصائر  متابعا  راعيا  بذلك  الجلد  تبقي  أمور  وهي  والتهميش 
األبناء العاقني معلنا تبنيهم ومتابع مصائرهم وطمأنتهم. أمام 
التنافر القائم بني املثقفني العرب ومرجعياتهم، يلتقي العديد من 
املهتمني باملرسح العربي يف التأكيد عىل وجود ظواهر ثقافية لهـا 
ا بالفرجة، لكن دون امليض يف أغلب األحيان إل تسميتها  صلـة مَّ
بممارسات مرسحية اعتبارا إل أن املرسح الحقيقي عندهم هو 
املرسح يف قالبـه الغربي، معنى ذلك أن العرب ال يعرفون أي تقليد 
مرسحي يف الثقافة العربية القديمة باستثناء الظواهر املاقبل - 
العربي،  للمرسح  املمكنة  البداية  اعتبارها  يمكن  التي  مرسحية 
كالحكواتي  القديمة  االحتفالية  الطقوس  يف  انعكست  والتي 
املغرب وغريها  الحلقة يف  يف املشق والفداوي يف تونس وصانع 
من الطقوس القديمة التي تنتظم يف باطن الخيال الشعبي. لهذا 
السبب يظل املرسح – عند العرب- فناً مستورداً فرض عىل رواده 
جملة من السلوكيات أهمها احتضانه يف شكله الغربي ثم تثقيف 
السائدة.  التقنيات  واستيعاب  النصوص  اقتباس  عرب  أساليبه 
وهذا املرسح كان وليد مثاقفـة )طوعية( أخذت شكل احتكاك 
)قرسية(.  مثاقفة  وليد  أيضا  لكن  غربية،  مرسحية  فرق  مع 
للهوية  مشاكل  أساسا  هي  املثاقفة  مشاكل  أن  املعروف  ومن 
عندما  بحدة  تطرح  ما  كثريا  األصول  قضايا  وأن  واالختلف، 
يتعلق األمر بالبحث عن رشعية أو نيل اعرتاف. ومسألة الهوية 
مستويني:  عىل  العربي  املرسح  يف  مطروحـة  هذه  واالختلف 
مستوى البحث األكاديمي ومستوى املمارسة املرسحية ذاتهـا. 
غالبا من ذوي  املؤتمرين وهم  األكاديمي يفرتض  املستوى  عىل 
االختصاص املرسحي افرتاضات متعارضة ومنقسمة إل شقني: 
فريق يجيب بالنفي ويرى أن الفن املرسحي دخيل، مستورد من 
املرسحي  الفن  أن  األول  الفريق  عكس  يرى  آخر  وفريق  الغرب، 
أصيل سبق للعرب أن عرفوه قبل االستعمار الذي فرض مثاقفة 
لهيمنته  خضعت  التي  العربية  بالشعوب  اتصاله  عند  قرسية  
املرسح  يمارسون  الذين  أما  وفنياً.  وثقافيا  عسكريا  املطلقة 
األول  متعارضني:  جوابني  يقدمون  نجدهم  مستمرة  ممارسة 
وربما  قوالبها  مأخوذة  تغريبية  مرسحية  عروض  عن  عبارة 
مضامينها أيضا، من املرسح الغربي. والثاني عبارة عن عروض 
عربي،  بلد  كل  خصوصية  حسب  العربي،  الواقع  يف  متأصلة 

وتوظف مجموعة من الظواهر واملمارسات الثقافية املحلية. 
للحديث عن املرسح العربي لم يجد املهتمني باملرسح بُداً من 
استدعاء ما يقابل هذه الطقوس يف الثقافة العربية  وفيما وراء 
ون عنه بوضوح، والذي مفاده أن الفّن  التأكيد الرصيح الذي يعربِّ

املرسحي فن دخل من الغرب،  بمعنى أن املرسح العربي  هو يف 
آن واحد فن وافد من الغرب، لكنه أيضا فن عريق سبق للعرب أن 
عرفوه قبل تثاقفهم مع الغري.إال أن الصوت األكثر حضوراً هو 
ُد مقولة:"ليس هناك إل حدود اآلن مرسح  ذاك الصوت الذي يردِّ
عربي، وإنما مرسح مكتوب باللغة العربية" أمام هذه اإلشكالية 
املستعصية عىل الحل يمكن طرح التساؤل التايل: ما الجواب الذي 
نحصل عليه من املهتمني واملشتغلني يف املرسح عن هذا السؤال؟ 
حاملا نروم الوقوف عىل هذا الجانب نستشف إشكالية أخرى تزيد 
بإشكالية  املتمثل  املطروح  املوضوع  جوهر  عن  وتبعدنا  اللبس 
أن  يمكن  بما  لها علقة  فنجد مفاهيم  والهوية  العربي  املرسح 
نسميه أنثروبولوجيا املرسح وهو موضوع من البحث املرسحي 
الذي ينبغي أن يكون دراسة للمرسح بما هو سلوك اجتماعي، 
كنت  الذي  السؤال  مرسحي.  إخراج  هو  بما  للمجتمع  ودراسة 
ملاذا  الهوية هو  الراغبني بمناقشة مسألة  املؤتمرين  أتمنى عىل 
كل الذين أخذوا من الغرب هم من غري املسلمني؟ فحقيقة كون 
دانينوس يهوديا والنقاش مسيحيا وصنوع يهوديا أيضاً مفتاحا 
هاما يف سياق الفهم الكامل لهذا التبني غري الخاضع للمساءلة 
املسلمني  العرب  لدن  من  رفض  قد  كان  الذي  الغربي  للنموذج 
العبايس.  الحكم  حقبة  خلل  اليوناني  بالرتاث  األول  لقائهم  يف 
االستقاء  نحو  ميلً  أكثر  واليهود  املسيحيني  العرب  كان  ملاذا 
العرب  رفض  ملاذا  نتساءل:  هنا،  املسلمني؟.من  من  الغرب  من 
الغربي؟ وملاذا ريض  باآلخر  لهم  اتصال  أول  اليونانية يف  الدراما 
الشعب ذاته بالوسيط الغربي بعد انرصام زمن طويل؟. ملاذا ال 
يتم التطرق من قبل القائمني عىل املرسح العربي لواقع املرسح 
ورجاله ضمن مسألة أي اقتصاد تقع املمارسة املرسحية العربية 
ضمنيا  تعرتف  ال  العربية  األمنية  الدولة  كانت  إذا  العرصية؟ 
بمماريس املرسح من خلل تركها إياهم بل غطاء مادي يمّكنهم 
من العيش الكريم؟ فكيف تعامل هذه الدولة نفسها املرسح وما 
وإهمالها  أكاديمية من جهة  ملعاهد  توفريها  بني  التناقض  هذا 
للمرسح وللمرسحيني من جهة؟؟ السؤال األهم عربياً هل نجح 
ما  الرسمية؟  املؤسسات  داخل  مكانة  عىل  الحصول  يف  املرسح 
التذكري  خلل  من  املناسبات  كل  يف  املرسح  رجال  تذمر  أسباب 
تقليد  إرساء  إل  والدعوة  واالقتصادية  املادية  أحوالهم  بوضاعة 
االحرتاف،  وكيف يمكن  تحسني أوضاع العاملني يف املرسح وخلق 
والتثقيف  للتوعية  منربا  املرسح  فيها  يحوِّلون  صحية  مناخات 
بعيدا عن التدجني يف زمن الفضائيات الصاخبة التي تجلد الناس 
وتغتصب خصوصياتهم دون مراعاة أذواقهم ؟  وإذا كان األمر 
حقيقة واقعية، فأي تصّور تحمله الدول العربية –ولو ضمنيا- 

للمرسح؟ 

املسـرح العـريب وإشكالية اهلـويـة
د. خالد هرابي

صورة تتحّدث

تاريخ الوالدة 1951 ...
يزاول  وهو  المسرح  مع  كانت  بداياته 
تعليمه االبتدائي، إذ شارك في العديد من 
مسرحية  غرار  على  المدرسية  المسرحّيات 

»حادث المقهى« و»غرام يزيد«...
العزف  وتعّلم  كثيرا  الموسيقى  أحب 
بإتقان على آلة الكمنجة وكان فكّر جديّا في 

االختصاص في الموسيقى.
تجسيد  في  نجاح  من  حّققه  ما  بعد  لكن 
األدوار التي تقمصها في عّدة مسرحيات غير 
وجهته من الموسيقى إلى المسرح والتحق 
للفن المسرحي  العالي  بالمعهد   1969 عام 
بتونس, حيث تحّصل على الديبلوم ثّم سافر 

إلى فرنسا ليدرس هناك.

الشرقية  أوروبا  في  تربصات  بعّدة  قام 
وبلجيكيا  وإيطاليا  بلغاريا  في  وبالتحديد 
وروسيا وإثر عودته من الخارج في الّسبعينات 
فآنضّم  بقفصة«  الجنوب  »فرقة  تكونت 
إليها وشارك في كل عروضها المسرحية..

حمة  الداموس  فيران  المسرحيات  اهم 
الجريدي )لقي على اثرهما مضايقات كثيرة( 

عمار بوزور، البرني والعترة 
الدوار،  اهمها  اعمال  في  شارك  دراميا 

حبوني وادللت وابدع فيهما. 
يعتبر من المهمشين تلفزيا حيث توقفت 

اعماله في بداية  االلفية ...

عن )بر الهمامة(

عبد القادر مقداد
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نموذج  تناول  في  حذرة  العربية   السينما   بقيت 
غالب  في  لكونها  ربما  موضوعاتها،  عبر  المثقف 
وشخصيات  موضوعات  عن  تبحث  التجاري  إنتاجها 
لم  هذا  ولكن  التذاكر،  شباك  في  المضمون  الربح 
أعمال جادة  يمنع  حضوره كشخصية أساسية في 
في  كما  بلدانهم  باشكاليات  مهمومين  لمخرجين 
الواقعية  مخرجي  أفالم  وفي  شاهين  يوسف  أفالم 
والمغربية  التونسية  التجربة  وفي  بمصر،  الجديدة 

وفي عدد من األفالم السورية. 

عرب  والتنويري  النقدي  العربي  املثقف  السينما  قدمت  فكيف 
السينما همومه ومشاكله ورصاعاته  ؟ وهل المست  انتاجاتها 

الداخلية مع ذاته ومع املحيط واملجتمع والسلطة؟. 
للوهلة  للذهن  يتبادر  كما  فقط  هل 
فقط  أم  نمطية،  كشخصية  األول 

لنماذج  عرب  قاربت  هل  ذاتية،  كسرية 
التي تناولتها طرح قضايا الواقع العربي 

املؤلم ؟
كما يف املجتمع كان املثقف يف السينما 

منكرس  فهو  مجتمعه،  عن  غربة  يعاني 
وقلقة   مرتبكة  وصورته  األحيان  معظم 

وبموقع السخرية أحيانا كثرية وان كان يسعى 
السينما  قدمت  كما  املجتمع،  هدوء  لزعزعة 

سريا ذاتية محدودة لشخص املثقف مثل:
•• ناجي العيل يف فيلم املخرج املرصي عاطف 

الطيب الذي قدم فيلماً روائياً عن رسام الكاريكاتري 
الفلسطيني ناجي العيل. بعد واقعة االغتيال الشهرية 

التي تعرض لها يف العاصمة الربيطانية لندن يف عام 
1987 ودخوله لغرفة العناية املركزة. 

يعود الفيلم بأحداثه إل الوراء حيث يسرتجع املحطات التي مر 
ثم  لبنان،  إل  نزوحه مع أرسته  بدء من  العيل يف حياته  ناجي  بها 
عمله يف الكويت، ثم عودته إل لبنان مجدًدا خلل فرتة الحرب األهلية 
اللبنانية، كما يتعرض الفيلم ألبرز مواقفه السياسية التي سجلها 
يف رسومه الكاريكاتورية أدى دوره نور الشيف ويقول عن عمله 
املعلومات  وأجمع  املوضوع  أتابع  أكثر  أو  عامني  "ظللت  بالفيلم 
العربية وسجلت  والدول  ولندن  الكويت  ناجي من  أصدقاء  وأقابل 
البحث  من  املشوار  وهذا  وصفه،  يمكن  ال  الحوارات  من  كًما  لهم 
والتقيص كان البد منه، ألن الشخصية حني تكون قريبة منك ويف 
عرصك من الصعب أن تصل إل الحقيقة كاملة، والحمد لله قدمت 
ناجي يف فيلم، هو يف الحقيقة فيلم عن الوطن والحرية، وأنا مرتاح 
الضمري، فالنقطة األساسية فيه كانت عن القضية الفلسطينية من 

خلل مأساة فنان مبدع وملتزم ". 
 ••طه حسني  يف فيلم "قاهر الظلم" 1978 من إخراج عاطف 
طه  األدب  عميد  دور   ، ياسني  محمود  الفنان  جّسد  حيث  سالم 
حسني منذ طفولته يف إحدى قرى املنيا حيث استطاع تخطي كافة 
واملشهد  األدب  عىل  بصمته  ليرتك  كفيف  كونه  رغم  الصعوبات 
الثقايف والنظام التعليمي...وقال محمود ياسني ىف حوار عن الفيلم 
"أن هذه النوعية من األعمال مهمة وكبرية، مشريا إل تجسيد مثل 
أى  أجسد  أن  الصعوبة  من  ليس  ألن  سهل،  ليس  الشخصية  هذه 
بها، من خلل  أحتك  أو  أعرفها  أو  الشارع  ىف  بها  ألتقى  شخصية 

خربات الحياة، ولكن املشكلة كانت ىف كيف أدخل ىف شخصية مثل 
عميد األدب العربى طه حسني، ألنه روح كبرية وثرية وغنية، فلم 
يكن من السهل أبدا أن أدخل ىف إيهاب هذه الشخصية الصعبة، فهى 

عملية شاقة وصعبة، واستدعت منى أن أجتهد كثريا ". 
عرب  سيناك  جون  الراحل  املولد  الجزائري  الفرنيس  ••الشاعر 
فيلم "اغتيال الشمس"  للجزائري عبد الكريم بهلول  الذي اختار 
سنوات ما بعد تحرير بلده، وما حملته من تغرّيات عاصفة، مناخاً 
لفيلمه "اغتيال الشمس" 2003، وهو مأخوذ عن واقعة حقيقية، 
الشاعر  هو  بطلها  الّسبعينيات  بداية  يف  الجزائر  يف  أحداثها  جرت 
والكاتب الجزائري فرنيس األصل"جاك سيناك" الذي ولد يف الجزائر 

الجزائر،  يف  أيضاً  مولود  وإن كانت أصوله فرنسية ومن ألب 

أم إسبانية، يف 29 ديسم 
بر 1926 يف بني صاف بوالية وهران. سيناك كان يشعر إل غاية 
إيمان رسخته  الجزائر، مع  أي من فرنسيي  بأنه جزائري،   1950
والدته يف ذهنه أن الفرنيس يف الجزائر ال يمكن أن يكون إال متعددا.  
عىل  فتعرف  الجزائرية،  الوطنية  األوساط  من  سيناك  اقرتب 
العربي بن مهيدي وربطته به صداقة متينة، وتعّرف عىل بن مهيدي، 
كان له تأثري عميق عىل مساره النضايل واألدبي، وكان سيناك واحداً 
مجموعة  مع  أصدر  الفرنيس،  االحتلل  ضد  املقاومة  رجال  من 
من األصدقاء مجلة شمس، التي ظلت تصدر إل غاية سنة 1952 
كتّاب  كبار  كتابات  األول، ضمت  الطراز  أدبية من  ، وكانت مجّلة 
الجزائر يف ما بعد محمد ديب، كاتب ياسني، مولود فرعون، أحمد 
املجلة  وحوت  الفرتة،  تلك  يف  الشباب  الكتّاب  من  وغريهم  سفريو 
يَلَّْس،  بشري  باية،  الجزائر  رسامي  أهم  ومن   ، لرسامني  لوحات 
وعبدالقادر غرماز،  ويف سنة 1962 رفض سيناك مغادرة الجزائر، 
ليقدم برنامجاً إذاعياً متميّزاً اسمه "أشعار عىل كل الجبهات"، كان 

يقرأ فيه رسائل شعرية ترد إليه من أنحاء البلد.
 وقد جمعت الظروف والصدف بينه وبني حميد الفتى ذي الـ19 
صديقه  وبلقاسم  واملرسحيات،  الشعر  كتابة  يهوى  الذي  ربيعاً، 
الذي كان يهوى التمثيل، وذلك عندما التقيا به للمرة األول يف أول 
املرسحية  السلطات  استبعدت  وقد  الجزائر،  يف  مرسحي  مهرجان 
ألسباب سياسية ، وإن كانت الحجة بأنها ناطقة باللغة الفرنسية، 
ولم يخفف من معاناة مجموعة الشبان الصغار سوى انحياز جان 
سيناك لهم، وتتوال األحداث باغتيال جان بعد أن ُطرد من عمله، 
يصبح  الجزائر  يف  الجديدة  املتغريات  وأمام  بمقتله،  حميد  واتهام 

هدف بلقاسم السفر بعيداً والهروب من بلده.
تعمد بهلول إضفاء طابع شعري إليقاع فيلمه، ليوصل به املناخ 
النفيس للفيلم، وبمعونة مصور متميّز أخذنا إل عمق املشكلة دون 

حواجز، عىل الرغم من دراماتيكية، إنه فيلم آخاذ رؤية وتقنية.
املثقف  شخصية  مخرجون  تناول  السورية   السينما  ••يف 
 " التقدمي  "السيد  بفيلمه  املالح  نبيل  مثل:  رئيسة  كشخصية 
ومحمد شاهني بفيلمه " قتل عن طريق التسلسل" . غري ان سمري 
ذكرى كان اكثر املخرجني تناوال لشخصية املثقف يف أفلمه الروائية 
املقبل، وعلقات عامة، وتراب  العام  النصف مرت، ووقائع  )حادثة 
شاب  قصة   تناول    ،1985 املقبل"  العام  "وقائع  ففي  الغرباء(  
موسيقي، يعود إل بلدته ىف حلب، محاوال تأسيس فرقة موسيقية 
البريوقراطية،  املشاكل  العديد من  العربية، ويواجه  الفرقة  تسمى 

ثم يقع ىف حب مطربة تعيش نفس أحلمه.
ونرى مقابله مثقفا نقديا ولكن بلغو 
أن  بعد  املوسيقي  يموت     . ثقيل  كلمي 
لحنًا  يعزف  وهو  حلمه  تحقيق  عن  عجز 
تراثيًا، حيث يشعر باأللم الشديد وهو يتطلع 
إل املكان حوله وينهار. و"تراب الغرباء" من 
إخراج سمري ذكرى املأخوذ عن رواية للكاتب 
املفكر  حياة  تناول  خرش  فيصل  السوري 
اإلسلمي عبد الرحمن الكواكبي. ويف هذا الفيلم 
قدم املؤلف واملخرج جهداً الفتاً يف محاولة إحياء 
التاريخ  يف  الذاتية،  السرية  مجهولة  شخصية 
اللذين  والزمان  املكان  استعادة  محاولة  عرب 
عاش فيهما الكواكبي وعىل الرغم من أن الحدث 
الحاكم  عىل  بتمرده  واملتعلق  حياته  يف  املفصيل 
االستبداد"  "طبائع  كتابه  يف  وانتقاده  العثماني 

وحادثة نفيه إل مرص.. 
عبد  محنة  ونصف  ساعتني  مدار  عىل  يحكي  الغرباء"  "تراب 
مهمة  رسالة  يؤكد  الفيلم  أن  جليا  كان  وقد   .. الكواكبي  الرحمن 
يكرسان  اللذان  والجهل  االستبداد  من  يعانون  العرب  أن  وهي 
عن  الفيلم  كشف  املتحرضة..  باألمم  لحاقهم  وتعطل  تخلفهم 
التعصب الديني واالستبداد السلطوي والجهل الذي يغذيه الدجالون 

املتحالفون مع سلطة الوايل العثماني، آنذاك. 
إن هذا الفيلم الذي تميز، أيضا، بأداء متفوق من قبل كل املمثلني 
يف  نوعية  نقلة  يمثل  متمكن  وإخراج  رائع  وبتصوير  األساسيني 
تسخري السينما ملعالجة قضايا الحريات والعلم، وأهمية التسامح 
الفيلم  أن  من  وبالرغم  العربية..  البلدان  يف  السيايس  املجتمع  يف 
يحكي عن الفرتة املمتدة حتى نهاية القرن التاسع عش أو بداية 
القرن العشين، فإن املسائل املطروحة من خلله ما تزال تتطلب 
املواجهة واملعالجة .. كما انطوى "تراب الغرباء"  الذي قدم عربه 
شخصية املفكر التنويري عبد الرحمن الكواكبي، عىل آراء الكواكبي 
والعدالة  املرأة  بواقع  والنهوض  الدولة  عن  الدين  فصل  حيث  من 
ومحاربة االستبداد واملجتمعات الديمقراطية  وقضايا عديدة تشغل  

الفكر التنويري.
يقول " جان كوكتو " : " ان الفيلم هو كتابة بالصور " والفيلم 
كتكثيف للحظة تاريخية واجتماعية وكنظام رمزي وداليل ، يمكنه 
بتطور  املهتم  املفكر  تشغل  وقضايا  ألسئلة  انفتاحا  يشكل  أن 
الحضاري  او  السيايس  الرصاع  بدرجة  او  الجمالية  الحساسية 

ملجتمع من املجتمعات.

املثقف العريب يف السينام
محمد عبيدو )ناقد سينمائي بالجزائر(

املخرج املرصي عاطف سالماملخرج العراقي قاسم حول املخرج املرصي عاطف الطيب املخرج السوري سمري ذكرى
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العربية  للسينما  مالمو  مهرجان  يعتبر 
السينمائية  المهرجانات  أهم  من  واحدا 
حيث  مختلط،  لجمهور  تتوجه  التي  العربية 
يعتبره مؤسسوه النافذة الوحيدة التي تطل 
األقليات  على  العربية  السينما  خاللها  من 
العربية في السويد والمنطقة اإلسكندنافية 
فضال عن الجمهور السويدي وبقية الجنسيات 
المنّصة  يعتبر  بذلك  وهو  هناك،  الموجودة 

الوحيدة لألفالم العربية في المنطقة.
سنة  األولى  نسخته  في  المهرجان  انطلق 

2011، وكانت تونس ضيفة شرف دورة 2019.
والمنتج  المخرج  مع  اللقاء  هذا  في 
سعينا  قبالوي  محمد  المهرجان  ومؤسس 
هذه  تأسيس  ظروف  عن  األضواء  لتسليط 
مقارنة  يمّيزها  وما  السينمائية  التظاهرة 
بتظاهرات شبيهة وعن الدورة القادمة وعن 

جديد قبالوي.
 

لو نتعرف عن مهرجان ماملو للسينما العربية، من 
الفكرة إل التأسيس؟

يف  أو  ماملو  يف  العربية  للسينما  مهرجاٍن  تأسيس  أوال، 
الغرب عموما ليس باالبتكار الجديد، بل َسبََقنَا آخرون يف 
أمريكا وأوروبا ويف أسرتاليا أيضا، وبعض تلك املهرجانات 

يعود ألكثر من 35 عاما.
يف  متخصص  مهرجان  يف  التفكري  أصبح   2010 سنة 
السويدية  املدينة  ُملّحا، ألن هذه  ماملو  العربية يف  السينما 
كثافة  األكثر  هي  عام  بشكل  اإلسكندنافية  املنطقة  ويف 
العرب  من  أو  العربية  الدول  ينتمون  الذين  للمهاجرين 

األساسيني والذين أصبحوا من الجيل الثالث وحتى الرابع.
قبل  سنة   24 من  أكثر  عىل  امتد  التي  إقامتي  وخلل 
املهرجان كنت أشاهد عددا ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة 
من األفلم العربية، وهنا رأينا أنه يجب أن نفتح نافذة تطل 
أو  السويدي  الجمهور  عىل  وأيضا  العربي  الجمهور  عىل 
الجنسيات األخرى التي تتشوق ملعرفة الثقافة العربية من 

أبواب أخرى وهي لغة السينما.
واِنطلقنا سنة 2011 يف تأسيس مهرجان ماملو للسينما 
10 باملائة من تكوين املهرجان  العربية والذي كان تقريبا 
اليوم، ولكنه استطاع أن ينجح منذ سنواته األول ويصنع 

مكانة بني املهرجانات العربية يف الغرب.
املهرجانات  من  غريه  عن  املهرجان  يميّز  الذي  ما 
السينما  لصنّاع  يقدمها  التي  اإلضافات  ما هي  املشابهة؟ 

العربية وللجمهور؟
استطاع مهرجان ماملو خلل الـ 12 سنة منذ تأسيسه، 
أن يحقق نجاحا كبريا وساحقا كما استطاع جذب اهتمام 

وسائل اإلعلم سواء العربية أو املحلية أو األوروبية.
وهذا النجاح ساهمت فيه عدة نقاط تصاعدية أحدثناها 
2014 نّظمنا جولة ملهرجانات مصّغرة  يف املهرجان، ففي 
حيث  كبريا  نجاحا  حقق  ما  وهو  سويدية،  مدينة   17 يف 
التي تمتد من  السويد  غّطينا مساحة هامة من جغرافية 
ماملو إل القطب الشمايل بما يقرب من 2000 كلم، ووصلنا 
القطب  يف  سكاني  تجّمع  فيها  مدينة  أكرب  ثاني  حتى 
العاصمة  ثّم  "أوميو"  بعدها  ومن  "لوليو"  وهي  الشمايل 
املستوى  عىل  إعلميا  الضوء  إلقاء  عن  فضل  ستوكهولم، 

املهرجان  بها  فيلما طاف   12 والعاميل عىل حاويل  العربي 
كل تلك املساحة الجغرافية. 

هام  مكان  يف  ماملو  مهرجان  وضع  يف  ساهم  ما  ولعل 
عىل خارطة املهرجانات املهمة يف القارة األوربية، ما جعله 
ولم  بالعرض  سبقته  التي  املهرجانات  من  أقرانه  يسبق 
ومنتدى  "سوق  إحداث  هو  والنجاح،  بالشهرة  تسبقه 
مراحل  مختلف  يف  للدعم  أربعة صناديق  خلل  من  ماملو" 
لم يكن مهرجانا ملشاهدة األفلم  صناعة األفلم، وبالتايل 
استطاعت  األول  وللمرة  صناعتها،  يف  املشاركة  بل  فقط 
جديدة  وحكايا  جديدة  رؤية  تحقق  أن  الصناديق  هذه 
وإنتاجات جديدة، حيث تشرتط الصناديق رشيك سويديا 
تونس  املستفيدة  الدول  أول  تونس  إسكندينافيا، وكان  أو 
هنية  بن  كوثر  واملخرجة  عطية  الحبيب  املنتج  خلل  من 
فيلم  ماملو  مهرجان  دعم  عىل  يحصل  مشوع  أول  وكان 
"عىل كف عفريت" ومن بعده تتالت املشاريع وبلغت خلل 
إنجازه  تّم  ما  منها  مشوعا   34 املاضية  الستِّ  السنوات 

ورأى النور ومنها ما هو بصدد اإلنجاز.
مهرجان  يف  املشاركة  األفلم  اختيار  مقاييس  هي  ما 

ماملو سواء يف مسابقاته الرسمية أو للعرض؟
يكون  أن  عاتقنا  عىل  أخذنا  ماملو  مهرجان  يف  نحن 
مدرسة  لسنا  نحن  أكاديميا،  وليس  جماهرييا  املهرجان 
لتعليم السينما، ولكّن هدفنا حضور أكرب عدد من الجماهري 
للعروض، لذلك نسعى ملسك العصا من املنتصف أي أن تكون 
األفلم عىل مستوى الئق فنّيا باإلضافة إل أن تكون قريبة 
من الجمهور، وهذا ال يعني أن نمّرر أحيانا أفلما من تلك 
التي تُصنع خصيصا للمهرجانات أو للنّقاد أو تلك التي ال 
يفهمها إال املخرج وأصدقاءه ولو أنني ضد هذه التسمية، 

أحيانا نمّرر بعض تلك األفلم لسبب أو آلخر.
املنطقة، حتى تجد  نهتم يف بعض األحيان بديمغرافية 
أصول  ينحدرون من  الذين  الجدد  السويديني  األقليات من 
االقليات  أكرب  واليوم نجد  املهرجان،  عربية نفسها يف هذا 

من سوريا أو العراق أو فلسطني أو شمال إفريقيا.
أما الجغرافيا العربية فل تعني لنا كثريا، وال يهمنا أن 
جامعة  فلسنا  املهرجان،  يف  ُممثلة  عربية  دولة  كل  تكون 

دول عربية، هذا مهرجان سينمائي يهّمه أن تكون األفلم 
املشاركة فيه عىل مستوى جيد بقطع النظر عن الدول.

املهرجانات،  نعترب مهرجان ماملو مهرجان  أنّنا ال  كما 
ولكننا نعرض عددا كبريا من األفلم التي تّم عرضها سابقا 
يف املهرجانات الكربى مثل كان وفينيسيا والجونة والبحر 

األحمر وقرطاج يف عروض أول.
هو  العربية  للسينما  ماملو  مهرجان  إّن  أقول  دائما  أنا 
التي يطل منها عىل هذا  العربية  للسينما  الوحيدة  النافذة 
الجمهور، فإن لم يُعرض الفيلم سابقا يف مدينة ماملو فهو 
اإلنتاج  بَسنَة  نهتم  إننا  ثّم  أول،  عاملي  عرض  لنا  بالنسبة 

التي يجب أال تزيد عن سنتني قبل كل دورة.
)الدورة  الجديدة  دورته  يف  املهرجان  جديد  عن  وماذا 

:)13
سيكون  كيف  نعرف  ال  اليوم  تاريخ  حتى 
مهرجان ماملو يف دورته القادمة، حيث كانت 
اليمني،  ونجح  السويد  يف  انتخابات  سنة 
ونحن ال نعلم إل أّي مدى سنذهب يف مسألة 
بشكل  نفكر  حتى  املهرجان  ميزانيات 
املهرجان قائم بمسابقاته  طبيعي، ولكّن 
للدعم، ولكن هل سنزيد بعض  الثلث وبصناديقه األربعة 
الربامج األخرى أم ال، فمن الصعب أن أجيب عن هذا اآلن، 
العام  بداية  مع  املهرجان  بهيكلية  بالتفكري  نقوم  وسوف 

الجديد.
قدمت  أنك  كما  الوثائقية  األفلم  مع  ثرية  تجربتك  لك 

عمل دراميا، ملاذا لم تتواصل التجربة مع أعمال أخرى؟
فرتة  ويف  الوثائقية،  األفلم  هو  الدرايس  تخصيص 
عملت  مبارشة  تخرجي  بعد  وتحديدا  عمري  فرتات  من 
الربامج  يف  الكثرية  العمل  وساعات  التلفزيون  يف  كثريا 
والريبورتاجات واألفلم الوثائقية أخذت من عمري كثريا، 
مدير  كنت  إنني  ثم  ينتهي،  وال  كثري  التلفزيون  يف  والعمل 

إدارة إنتاج فكان دوري إداري أكثر منه إنتاجي.
كانت  فقد  واالسمنت"  "الياسمني  ملسلسل  وبالنسبة 
تجربة صادقة حتى أنني تصديت إلنتاج أكثر من 75 باملائة 
من ميزانية املسلسل إل جانب بعض الصناديق السويدية، 
أول إلنتاجات أخرى ستليها، ولكن لألسف  وكانت خطوة 
وأصبحت  املهرجان،  جاء  ثم  أخذني،  الوظيفة  يف  العمل 
أحاول أن أوّفق بني اإلنتاج واإلخراج وإدارة املهرجان ولكن 

كان األمر صعبا جدا.
املخرج رشيد مشهراوي  التقيت مع  تقريبا  ومن سنة 
وبدأنا نعمل عىل فكرة وسأكون منج مشارك بفيلم جديد 

سريى النور قريبا تحت عنوان "أحلم عابرة".
روائي  فيلم  أو  مثل  آخر  مسلسل  إنجاز  يف  تفكر  ألم 

طويل؟
الظاهر للجمهور أن محمد قبلوي هو مدير مهرجان 
ماملو فقط، ولكنني أعمل عىل أكثر من واجهة حيث أنَّ يل 
أدوارا كثرية أقوم بها يف مجال السينما غري ظاهرة لعموم 
الناس من ذلك أنني مستشار لعدد من املشاريع لصناديق 
إلنجاز  دائما  يحّن  املنتج  أو  املخرج  وعموما  السينمائية، 
أعمال جديدة ولكن العمل اإلداري واالستشاري أخذني من 

الساحة الفنية.
ولكن هذا ال يعني أنني غري سعيد، بل عىل العكس تماما 
تكون  وأن  ألخرين  أعمال  إنجاز  يف  تساعد  أن  الجيّد  فمن 

مؤثرا يف صناعة السينما وهذا أمر مهم وأعتز به.

محمد قبالوي مؤسس مهرجان »مالمو« للسينما العربية
لــ"الشارع المغاربي" :

مهرجان »ماملو« سوق ومنتدى للسينام العربية
يف البلدان السكندينافية

التقاه: صالح سويسي
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املقاالت،  صعيد  عىل  سواء  األدبية،  الرسقات  وقائع 
واألدبية؛  تشكيل«،  »موسيقى،  الفنية؛  املصنفات  األبحاث، 
منطقة  يف  حرصها  يمكن  ال  روايات«،  قصص،  »قصائد، 
أو زمٍن معينني. وعىل الرغم من سّن قوانني حقوق امللكية 
الفكرية، إالّ أنها عجزت عن لجم وتقويض جرائم االختلس 
من  املنطقة  هذه  يف  وأخرى،  فينة  بني  تظهر  التي  الفكري 
أنني إحدى ضحايا جرائم االختلس  تلك. وبحكم  أو  العالم 
العام  الرأي  أمام  الورقة  والرسقة األدبية، فإنني أضع هذه 
العالم  وكل  الحبيبتني،  وتونس  مرص  يف  واألدبي  الثقايف 
العربي. ذلك أنني رأيت يف فيلم »ريتسا« املرصي ما أثار لدي 
روايتي  من  األدبية  والرسقة  االختلس  جرم  اقرتاف  شبهة 
والوضوح،  االختصار  توّخي  هنا  وسأحاول  »األكواريوم«. 

قدر املستطاع. وإليكم التفاصيل:

رواية »األكواريوم«:

املؤّلفة: كوثر مصطفى 
الجهة النارشة: دار البشري للثقافة والعلوم

تاريخ العقد:29/08/2020
عدد الصفحات:279

الرتقيم الدويل:4-468-278-977-978
***

فيلم »ريتسا«:
إنتاج: رشكة جذور لإلنتاج السينمائي

إخراج: أحمد يرسي
سنة اإلنتاج: 2021

مّدة الفيلم: 1:31:24 
يمكنني عرض املوقف عىل شكل ثلث قصص متقابلة يف 

العملني؛ الروائي والسينمائي، عىل النحو املوايل.

القّصة األولى:

»األكواريوم«  رواية  من  األّول  الجزء  اقتطاع  جرى 
تبدأ  حيث  »ريتسا«.  فيلم  يف  منفردة  قّصة  إل  وتحويله 
»األكواريوم« بمشهد كاتبة تستعّد لحضور مؤتمر صحفي، 
تقوم  املؤتمر،  خلل  وتوقيعها.  الجديدة  روايتها  إلشهار 
تبدأ  (. ومن هنا   15 )الصفحة  الحضور  الرواية عىل  برسد 
سنتعّرف  التي  القّصة  )وهي  البطلني  حّب  بقّصة  الرواية 
انتهاء  بعد  مفّصل(.  بشكل  الثاني  الجزء  يف  الحقا  عليها 
الكاتبة من رسد رواية »األكواريوم« يف املؤتمر، تبدأ مرحلة 
مناقشتها، واإلجابة عىل أسئلة الحضور. وهنا، تتعّرض إل 
حياة الكاتب/ة وعالم الكتابة والعراقيل التي يتعّرض إليها 
تهّم  مواضيع  من  وغريها  كتابته...،  خلل  الكتابة(  )سّدة 

الكتابة .. )بداية من الصفحة 255 (.
يستعّد  بكاتب  يبدأ   أيًضا  هو  »ريتسا«،  فيلم  يف  أّما 
لحضور مؤتمر صحفي لتوقيع روايته الجديدة) من الدقيقة 
الدقيقة 14:14  11:00(، ويجيب عىل أسئلة الحضور )من 
(. وتبدأ أحداث القصص الثلث للفيلم )التي سنستعرضها 
تباعا(. املهمُّ هنا، القّصة األول. ذلك أن الكاتب بعد حضوره 
الكاتب( والعراقيل  حفل توقيع روايته يعيش حالة )سّدة  

التي واجهته أثناء الكتابة.
يعني، بداية الفيلم، هي نفسها بداية الرواية، عىل صعيد 

املوضوع والفكرة، واألحاديث واملناقشات.
إل وجود تفاصيل كثرية يف مشاهد حياة هذا  باإلضافة 
الكاتب داخل الفيلم، نجد ما يماثلها ويوازيها يف وصف حياة 

الكاتبة، داخل الرواية. عىل سبيل الذكر ال الحرص:
الرواية  يف  الكاتبة  تقودها  التي  السيّارة  وصف  1ــ 
يف  الكاتب  يقودها  التي  السيّارة  ووصف   .)15 )الصفحة 
من  الكاتبة  سيارة  لون  تغرّي  مع   )18:31 )الدقيقة  الفيلم 

األحمر إل األسود سيارة الكاتب 
الرواية  يف  سيّارتها  الكاتبة  سواقة  طريقة  -2ــ 
الفيلم  الكاتب سيّارته يف  15 (، وطريقة سواقة  )الصفحة 

)الدقيقة28:20 (.
-3باإلضافة إل مشهد مهّم وارد يف رواية »األكواريوم«، 
ومذّكرات  أجواء  من  يحيطها  بما  االستحمام  غرفة  وهو 
70(، تّم توظيفه يف الفيلم  البطلة هناك )الصفحة  تقرؤها 

)الدقيقة1:12:40 (.
أنه  الكاتب(   / )الكاتبة  القصتني  بني  الوحيد  الفارق 
جرى تشويه صورة الكاتب وتقديمه كشخص أبله، سّكري، 
منحرف، بل مبادئ وال أخلق. بينما يف الرواية ال يوجد يشء 

من هذا القبيل.

القّصة الثانية:

وهي القّصة الرئيسية يف رواية »األكواريوم« تحكي قّصة 
شاب مرصي من االسكندرية، عاشق للبحر، اسمه »فارس« 
برلني،  أجنبية من  يقع يف حّب شابة  يعمل منقذ شواطئ، 
شواطئ  عىل  يلتقيان  »جسيكا«.  اسمها  بالبحر،  مغرمة 

فيلم »ريتسا« املرصي ورواية »األكواريوم« التونسية

ُشبهة أم واقعة اختالس؟
كوثر مصطفى )كاتبة تونسية مقيمة بألمانيا(

سينما
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االسكندرية، وتبدأ العلقة بينهما، ثّم تتطّور إل الزواج. تعود 
جسيكا إل بلدها لتكتشف أنها حامل. ال يتمّكن فارس من 
اللحاق بها إل أملانيا، إال بعد 6 شهور، عقب إتمام إجراءات 
معقدة للحصول عىل اإلقامة يف أملانيا. تنجب جسيكا طفلة 
حبّهما  قّصة  تستمّر  »مريم«.  اسم  عليها  يطلقان  جميلة، 
يف إيطاليا، وتحديًدا يف فندق »األكواريوم« بالشمال اإليطايل 
وذلك  تلك.  الحّب  قّصة  تفاصيل  من  جانب  عىل  شهد  الذي 
الفندق نفسه، هو املكان الذي يموت فيه فارس )الصفحة 
239 (. تعود إليه جسيكا بعد سنوات، لتسرتجع ذكرياتها 
وتستمّر   )  27 )الصفحة  باك«  »الفلش  تقنية  عرب  معه، 

األحداث...
هنا، البّد من التنويه إل أّن والَدّي جسيكا، أحبّا بعضهما 
خلل الحرب العاملية الثانية. تعرضت الرواية إل أحداث تلك 

الحرب، وقّصة ذلك الحّب أيضا ) الصفحة 107 (.
وجسيكا،  فارس  ابنة  »مريم«  وتكرب  السنوات  تمّر 
وتروي قصة حّب والديها، وتخّلدها يف رواية مكتوبة بعنوان 

شهد  الذي  »األكواريوم«  فندق  إل  نسبة  »األكواريوم« 
ال  لكنّها  األبدي.  فراقهما  ولحظات  حبّهما،  لحظات  عىل 
تكشف عن هويتها الحقيقية، إالّ يف آخر فصل من الرواية 

)الصفحة163 (.
من  مرصي  شاب  قّصة  يحكي  »ريتسا«،  فيلم  كذلك 
االسكندرية »الحداد« )محمود حميدة( يعمل بّحاًرا، أحّب 
شابّة أجنبية من جنوب إيطاليا اسمها »ريتسا« )عائشة 
بن أحمد(، تعشق البحر. ذلك الحّب، أيًضا، بدأ عىل شواطئ 
»ريتسا«  مطعم  ويكون   .)42:30 )الدقيقة  االسكندرية 
حبهما  قصة  عىل  شهد  الذي  املكان  هو  اإلسكندرية،  يف 
طويلة  سنوات  بعد  البطل  إليه  يعود   ،) )الدقيقة24:40 
ليسرتجع ذكريات حبّه عرب تقنية »الفلش باك« )الدقيقة 

.) 19:23
ويعدها  البطل  يخذلها  كبري،  حّب  قّصة  بعد  املهم، 
بلدها وهي  إل  العودة  تقّرر  لكنّها   ، أشهر   6 بعد  بالعودة 
اسمها  طفلة  أيضا،  منه،  وتنجب  ويفرتقان.  منه  حامل 
»اليكسندرا«. تكرب وتتزوج وتنجب طفلة اسمها »مانويل«، 
وهي حفيدة البطلني؛ الحداد وريتسا، تكرب الحفيدة وتروي 
قصة حّب جّديها ويتّم تخّليدها يف رواية مكتوبة بعنوان 
»ريتسا« )الدقيقة 01:33 ( نسبة إل مطعم »ريتسا« الذي 
شهد عىل لحظات حبّهما وفراقهما. وهي أيًضا، ال تكشف 
الفيلم  من  األخرية  املشاهد  يف  إالّ  الحقيقية،  هويّتها  عن 

)الدقيقة 1:18:13(.
ويمكن تلخيص نقاط التشابه بني القّصتني يف الرواية 

والفيلم، عىل النحو املوايل:
رواية  يف  وجسيكا،  فارس  البطلني؛  حّب  قصة  1ــ 
»األكواريوم« بتفاصيلها، تقابلها قّصة الحّب بني البطلني؛ 

الحداد وريتسا، يف الفيلم.
2ــ زمن علقة حّب الجّدين يف رواية »األكواريوم« هو 
نّوه  كذلك   .)148/107 )الصفحة  الثانية  العاملية  الحرب 
الفيلم إل أحداث الحرب العاملية األول والثانية، أثناء حفل 

توقيع الكتاب )الدقيقة 14:52(.
مريم  ووالد  جد  أّن  نجد   « »األكواريوم  رواية  يف  3ــ 
الجّدة  تظّل  بينما   )  239 والصفحة   204 ماتا)الصفحة 
التي تروي قّصة حّب والديها  ، ومريم هي  الحياة  عىل قيد 
جّدة  أّن  نجد  »ريتسا«  فيلم  يف  كذلك   . كتابها-روايتها  يف 
يظّل  1:18:13(بينما  )الدقيقة  أيضا  ماتتا  مانويل  وأم 
الجّد عىل قيد الحياة ، وهي ،أيضا، التي تروي قّصة جديها 

لكاتب)مالك منصور( كي يحّولها إل رواية.
اسمه  فندق  »األكواريوم«  رواية  يف  املكان  4ــ 
الستعادة  إليه  البطلة  تعود  الحبيبني،  جمع  »األكواريوم« 
27 (. املكان يف فيلم  الذكريات بعد موت حبيبها )الصفحة 
»ريتسا« مطعم اسمه » ريتسا«، يعود البطل إليه الستعادة 
ذكرياته، بعد موت حبيبته )الدقيقة19:23 (. والتقنية هي 
نفسها »الفلش باك« يف كلتا القّصتني، داخل »األكواريوم« 

و«ريتسا«!
إل  أوروبا  من  األحداث  تغيري  جرى  االختلف،  وجه 

االسكندرية، نظًرا للكلفة العالية لتصوير الفيلم يف إيطاليا.

مالحظات إضافّية:

تتعّلق  ذكرها،  من  مناص  ال  إضافيّة  ملحظات  هناك 
بتشابه املضمون الفكري للعملني؛ الرواية والفيلم، هي:

الرجل  نظرة  بالنقاش،  »األكواريوم«  رواية  تناولت  1ــ 
باملقارنة مع  الشقية،  املرأة  للزواج يف علقته مع  الشقي 
خلل  الكاتب  ذكر  كذلك   .)154 )الصفحة  الغربية  املرأة 
مناقشته للرواية يف حفل التوقيع، داخل الفيلم، فكرة نظرة 
الرجل الشقي وعلقته باملرأة الشقية، باملقارنة مع املرأة 

الغربية )الدقيقة 14:12 (.
2ــ يف »األكواريوم« يف بداية حبّه، التُِقَطت للبطل صورة 
فوتوغرافية عىل شواطئ االسكندرية )الصفحة 41 (، تحّولت 
بعد ذلك يف آخر الرواية إل لوحة تذكارية، تّم تعليقها للذكرى 
 )244 والصفحة   23 )الصفحة  »األكواريوم«  فندق  داخل 
فوتوغرافية  صورة  التقاط  تّم  »ريتسا«  فيلم  ،يف  وأيضا   .)
للبطلني يف بداية حبّهما عىل شواطئ االسكندرية )الدقيقة 
تعليقها  تّم  تذكارية،  لوحة  إل  ذلك  بعد  تحّولت   ،)  45:05

للذكرى يف مطعم »ريتسا« )الدقيقة 1:26:00(.
3ــ تجمع بني البطلني يف الرواية أغنية أجنبية رومانسية، 
كانت رّسهما الجميل، هي »SWAy WITH ME« )الصفحة150 

رومانسية،  أجنبية  أغنية  الفيلم  يف  البطلني  بني  وتجمع   .)
البطل  بها  غمز   «  cARlES ASNAVOUR  « ل  رّسهما  كانت 

»الحداد«)الدقيقة 32:00(.
-4الوصف الخارجي لفيل البطلة جسيكا يف األكواريوم 
داخل  يوازيه   ،)  51 )الصفحة  العملق  الحديدي  ببابها 
الفيلم مشهد فيل ريتسا  ببابها الحديدي العملق )الدقيقة 

.)1:09:20
وقد   ، ومتحّررة  مرحة  الرواية  يف  جسيكا  -5شخصية 
بلكنته املرصية  االنجليزية  أحد املرصيني وهو ينطق  قّلدت 
من باب الدعابة )الصفحة 50( ،  وكذلك بناء الشخصية يف 
الفيلم نجد البطلة ريتسا مرحة ومتحّررة ، وقد قّلدت فنّان 

مرصي من باب الدعابة )الدقيقة 44:30( 
-6يف الرواية - وهي عمل رومانيس- اجتماعي-درامي- 
نجد مقاطع فكاهية  يبتسم خللها القارئ وتكرس شحنة 
يف  نجده  التوّجه  ونفس  الفصول،  بني  الدرامية  األحداث 

الفيلم؛ محاوالت كوميدية بني املشاهد الدرامية .
أحيانا  مراوغ  تمويهي  األحداث  نسق  كان  الرواية  -7يف 
لحظة  القارئ  ذهن  ومباغتة  النهاية  مفاجآت  انتظار  يف 
التي  والعلقة  لألبطال  الحقيقية  الشخصيات  عن  الكشف 
وعلقتها  جيهان  شخصية   ، مريم  )شخصية  تربطهم 
بجسيكا، حقيقة فارس ..( ، وهذا ما نلحظه يف بناء فيلم 

ريتسا التمويهي حتى نصل إل النهاية ولحظة الكشف عن 
حقيقة الشخصيات والعلقات بينهم داخل املستشفى.

القصة الثالثة:

وصّورت  الزوجية،  الخيانة  »األكواريوم«  رواية  طرحت 
عن  يعرّب  مصطلح  عىل  بحثُت  وقد  والوجع،  األلم  مشاعر 
مصطلح  وهو  العكس،  أو  الثانية  املرأة  تجاه  املرأة  نظرة 
يف  أيًضا  موجود  املصطلح  هذا   .)175 )الصفحة  »البديلة« 

كلمة الغلف الخلفي للرواية.
معاناة  حالة  »جسيكا«  البطلة  تعيش  »األكواريوم«  يف 
تعّرضها لخيانة زوجها »فارس«، وتتعّرض إل نزيف، وتدخل 
يف حالة انهيار نفيس وعصبي، تفقد فيها الوعي. عىل إثره، 
الصفحة  )من  جنينها  تفقد  وهناك  املستشفى.  إل  تُنقل 
176(. هواية »جسيكا » الرسم. لديها غرفة يف املنزل، حّولتها 
لحظات سعادتها وحزنها  إليه، يف  تهرب  إل مرسم صغري، 
وعادة  النفسية.  طاقتها  وتفريغ  هوايتها،  ملمارسة 
املوسيقى،  إل  استماعها  رسمها  لحظات  يصاحب  ما 

وتتوّحد معها وتنفصل عن الواقع )الصفحة 190(.
تمثيل  )حسام(  قّصة  »ريتسا«  فيلم  يطرح  كذلك 
املرصية،  الحّداد  من زوجته  ابن  املرصي( وهو  )أمري 
الذي يخون زوجته مع »البديلة«. وجرى استعمال هذا 
له،  املصطلح حرفيّا عىل لسان عشيقته يف مواجهتها 
رافضة هذا الوضع )الدقيقة 10:10 (. كما تّم تصوير 
مشاهد الزوجة املخدوعة)مريم( تمثيل )مي الغيطي(، 
حيث  »األكواريوم«،  رواية  يف  ُوِصفت  كما  ووجعها، 
وعصبي   نفيس  انهيار  وحالة  بنزيف  الزوجة  تُصاب 
املستشفى)الدقيقة  إل  وتنقل  الوعي،  إثره  عىل  تفقد 
35:20(، لتكتشف أنّها مصابة بالرسطان، ويف مراحله 

األخرية )الدقيقة 40:30(.
»األكواريوم«  رواية  يف  أنه  إل  هنا   اإلشارة  تجدر 
يصاب والد البطلة بالرسطان، ويكتشف أنه يف مراحله 

األخرية )الصفحة 201(
البطلة يف الفيلم أيًضا؛ هوايتها الرسم، ولديها ركن 
أو مرسم صغري، يف املنزل، تلجأ إليه يف حزنها وسعادتها 
)الدقيقة34:00  بموسيقى  مصحوبًا  الرسم،  ملمارسة 

.)

مالحظات إضافّية:

»األكواريوم«   رواية  يف  املوجود  »مريم«  اسم  1ــ 
»ريتسا«  فيلم  يف  أيًضا  موجود  )الصفحة147(، 

)الدقيقة 35:30(.
يتزوج  فارس،  البطل  »األكواريوم«  رواية  يف  2ــ 
بداية  يف  ويخفيه  أوروبية،  من  ثم  مرصية،  امرأة  من 
البطل  »ريتسا«  فيلم  يف   .) )الصفحة168  األحداث 
الحداد يصاحب امرأة أوروبية، ثم يتزوج مرصية، وال 
يذكر زواجه سوى يف اخر مشاهد من الفيلم )الدقيقة 

.) 1:1030
فيه  يحتفظ  حوض  »األكواريوم«  كلمة  معنى  3ــ 

بأسماك البحر. معنى كلمة »ريتسا« نوع من السمك.
-4نقطة االختلف بني العملني هو النهاية؛ يف األكواريوم 
املأساوية  النهاية  من  الرواية  مناقشة  خلل  القّراء  يستاء 
مسار  تغيري  الكاتبة  بإمكان  كان  إذا  ويتساءلون  لألبطال، 
األحداث إل نهاية تراعي مشاعرهم ) الصفحة257( ، وهذه 
النهاية التي طالب بها قّراء األكواريوم يف النقاش، نجدها يف 
فيلم ريتسا حيث تجّمع أبطاله يف مشهد النهاية السعيد ) 

دقيقة 01:25:40(

الخالصة

إل  أفضت  التي  التطبيقية  املقاربات  هذه  ضوء  عىل 
الذي  السؤال  الذكر،  السالفة  والتشابهات  التقاطعات  كل 
يطرح نفسه: يف أّي مقام يمكن وضع هذا الكّم الكبري من 
التشابه، عىل صعيد فكرتَي الرواية والفيلم، واألبطال وبناء 
والقضايا  والتفاصيل،  والحاالت،  واألحداث،  الشخصيات، 
التخاطر  مقام  يف  ذلك  كل  نضع  هل  املعالجة؟  واملواضيع 
األدبية  والرسقة  االختلس  مقام  يف  أم  األفكار؟  وتوارد 

املوصوفة، الواضحة املعالم، والكاملة األركان؟

سينما
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44الشارع ا لثقافي
فريد بوغدير يتوج في إزمير

بجائزة هنري لنغلوا

فريد  التونيس  السينمائي  واملخرج  الناقد  تكريم  تم   
للسينما  إزمري  “لقاءات  فعاليات  بمناسبة  بوغدير 
املتوسطية” التّي التأمت دورتها الثانية من 7 إل 12 نوفمرب 
الحايل بمدينة إزمري الرتكية، بمنحه جائزة “هنري النغلوا” 
تحمل  التي  السينمائية  املكتبات  بجائزة  يعرف  ما  او 
املكتبة  العالم وهي  يف  سينمائية  أول مكتبة  اسم مؤسس 

السينمائية الفرنسية.
وقد تم تسليمه الجائزة يف حفل االختتام من قبل املمثلة 

الرتكية “فيلدان أتاسيفر”
فقط  ال  بوغدير  فريد  للسينمائي  الجائزة  إسناد  وتم 
نظري أعماله السينمائية التي أخرجها والتي عرض البعض 
وعطر  وزيزو  الحلفاوين  غرار  عىل  بالذات  إزمري  يف  منها 
الربيع، بل تكريما ملا قدمه خلل مسريته الطويلة والزاخرة 
باألعمال ولنضاالته سعيا لتطوير سينما الجنوب، والسينما 

العربية واإلفريقية.
 JEUNE مجلة  يف  هوصحفي  بوغدير  فريد  أن  ويذكر 
1971، وأستاذ السينما بجامعة تونس.  AFRIqUE منذ عام 

األفريقية  السينما  تاريخ  حول  ومنشوراته  أعماله  خلل  من  سينمائي  كناقد  البداية  يف  ُعرف 
والعربية. أخرج فيلمني وثائقيني طويلني تم عرضهما يف اختيار رسمي يف مهرجان كان السينمائي: 
الروائية ، حلفاوين أو  cAMERA D'AFRIqUE )1983( وcAMERA ARABE )1987(. توج أول أعماله 
الذهبي يف مهرجان قرطاج  التانيت  ذلك  يف  بما   ، الجوائز  بالعديد من   )1990( السطح  عصفور 
50 شخصية  2016 ، كان التونيس الوحيد الذي ظهر يف قائمة أفضل  السينمائي )Jcc(. يف عام 
 THE MIDDlE EAST MAgAZINE أسبوعية  نشته  الذي  للعام  العربية  الشخصيات  أهم  من  عربية 
"ملوهبة فنية نجحت من خلل أفلمه يف الرتويج لصورة. إيجابية عن بلده ، تونس ، عىل نطاق 

عاملي ".

الممثلة التونسية فاطمة 
ناصر تخطف األضواء في 
مهرجان القاهرة الدولي 

فاطمة  بمرص  املقيمة  التونسية  الفنانة  تشارك 
نارص يف مهرجان القاهرة الدويل للسينما بفيلم "جلل 

الدين" للمخرج املغربي حسن بن جلون.
الذى  الدين  جلل  حول  الفيلم  هذا  أحداث  تدور   
حتى   نفسه  عزل  ويقرر  زوجته،  وفاة  تقبل  يرفض 
يعثر عىل النور بداخله، وبعد عشين عاما يصبح جلل 

الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.
يؤكد  القاهرة   مهرجان  يف  الفيلم  مشاركة  وعن 
املخرج حسن بن جلون أنه اعتاد املشاركة ىف فعاليات 
ويحب  بها  جدا  سعيد  وهو   1990 عام  منذ  املهرجان 
تنال  أن  حسن  وتمنى  شخصية،  بصفة  املهرجان 
ىف  الجميع،  إعجاب  الصوفية  لتناول  الجديدة  معالجته 

العرض العاملى األول للفيلم.
وقالت النجمة التونسية فاطمة نارص إنها سعيدة 

باملشاركة ىف الدورة الحالية من مهرجان القاهرة والتى تعود للمشاركة فيه بأول أفلمها املغربية 
والذى تلعب فيه دور هبة زوجة جلل الدين التى تؤثر عليه جدا وتتسبب ىف تغيري حياته بالكامل، 
كما أنها تهتم باملشاركات العربية وقدمت من قبل تجارب سورية لكنها أول تجربة مغاربية لها 

خارج بلدها تونس.
القصرية،  األفلم  يف  بالتمثيل  الفنية  حياتها  بدات  نارص  فاطمة  التونسية  الفنانة  أن  ويذكر 
حيث ظهرت ألول مرة مع املخرج عمرو سلمة يف الفيلم القصري “اإلعلن”، ثم يف فيلم “عىل الهوا” 
يف  السينمائي  القاهرة  ملهرجان  الدولية  املسابقة  يف  شارك  والذي   2007 ملعي  إيهاب  املخرج  مع 
نفس العام، وقدمت فاطمة أدواراً مميزة يف العديد من األفلم املرصية منها “أسد وأربع قطط” 
  2017 نظيف”  “صابون  وفيلم   ،2009 نرصالله  يرسي  املخرج  مع  شهرزاد”  يا  و”احكي   2007
للمخرج التونيس مليك عمارة والذي شارك يف العديد من املهرجانات منها مهرجان كان السينمائي 
الدويل، ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان وهران السينمائي وفيلم “سكر مر” للمخرج 
اإلسكندرية  والذي شارك يف مهرجان  املخرج معز كمون  2015 مع  هاني خليفة وفيلم “حرة” 

السينمائي الدويل.
و”الحب   ،2008 “مكتوب”  التونيس  املسلسل  منها  الدرامية  املسلسلت  من  العديد  وقدمت 
والسلم” 2009 وهو إنتاج سوري عراقي مشرتك، و”الهروب من الغرب” 2009 ،و”عابد كرمان” 
2012 ، و”الصفعة” عام 2012، “املنتقم” 2012، “موالنا العاشق” “بعد البداية” 2015، وقدمت 
نعمان”  الحاج  “عائلة  قدمت مسلسل  فقد  الدراما  يف  أما  السينما،  يف  الفنية  األعمال  العديد من 
ومسلسل “نصيبي وقسمتك 2” عام 2019 والذي وجد الكثري من الحماس من الجمهور، وقدمت 

يف شهر رمضان املايض مسلسل “قابيل” والذي حقق نجاحاً كبرياً.

"دكة العبيد" 
جديد المخرج 

لسعد الوسالتي 

تصويره  عن  الوسلتي،  األسعد  التونيس  املخرج  أعلن 
تأليف  من  العبيد”،  “دّكة  بعنوان  جديدا  مسلسل  حاليا 
من  متكّونة  سلسلة  وهو  حمادة.  مشاري  هبة  الكاتبة 

جزأين، يتضّمن كّل جزء عشين حلقة.  
وتدور أحداثه يف بداية القرن العشين يف أماكن مختلفة 

كالهند وإفريقيا وأوروبا الشقية والجزيرة العربية. 
" دكة العبيد " وهو عنوان اويل من تأليف هبة مشاري 
حمادة الكاتبة والناقدة الكويتية التي كتبت قرابة العشين 

مسلسل دراميا .
كل  يتضمن  جزءين  يف  الدرامي  العمل  هذا  سيكون 
جزء عشين حلقة سيتم تصويرها يف اماكن مختلفة من 

العالم العربي اذ تدور احداثه بني الهند وافريقيا والجزيرة العربية واوروبا الشقية يف بداية القرن 
العشين.  ويتم تجهيز هذا العمل عىل قدم وساق ومن املنتظر ان يجهز جزءه االول تقريبا مع 

نهاية العام الحايل .
يكون  بان  الوسلتي  وعد  وقد  الضخم  العمل  هذا  شاهد"  منصة  و"   " يس  بي  ام   " وتنتج 
نظرا  ومختلفة  كبرية  جماهريية  وفئات  اجتماعية  رشائح  يستهدف  وان  عاملية  بمواصفات 
لحساسية املوضوع املتطرق اليه  وهو موضوع العبيد وقد سبق ان اعلن الوسلتي ان فريق العمل 
سيضّم تقنيني تونسيني، كسليم عرجون يف املوسيقى، وياسمني بوعبيد يف التمثيل، اضافة ال عدد 
ممن سبق له التعامل معهم عندما اخرج مسلسيل "املايسرتو" و"حرقة″1 و"حرقة″2 للتلفزة 
التونسية والّلذين لقيا نجاحا منقطع النظري، واملسلسل العربي املشرتك "غومة" الذي جمع فيه 

عديد املمثلني التونسيني والعرب.
ويف احاديث اعلمية رّصح االسعد الوسلتي بان املسلسل صعب ومركب وانه سيرتك اثرا كبريا 
يف نفسيات من سيتابعونه لذا فان مسؤولية انتاجه وإخراجه كبرية وتحتاج ال الكثري من الدقة 

والحرفية والحيادية.
كما اعلن الوسلتي بأن عمله الدرامي القادم سيكون تونسيا وان عودته ال تونس بعد اتمام 
الجزء االول من " دكة العبيد " ستكون من خلل تنفيذ مشوع عمل تاريخي مع السيناريست عماد 
الدين الحكيم الذي يجمعه به تناغم فكري وإنساني وخاصة عىل مستوى التقاط زوايا التصوير 
واملواقف وابراز قبح السلطة واملجتمع والفرد.. وسيتناول هذا العمل الجديد حقبة األربعينيات يف 

تونس بطرح إنساني احبه لسعد الوسلتي وبرع فيه واثبت قدرته عىل تناوله  تناوال مقنعا .

"تحت الشجرة " الريج 
السحيري و"أشكال"ليوسف 
الشابي في البرمجة الرسمية 

لمهرجان البحر االحمر 
للسينما بالسعودية 

أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدويل، واملقرر 
إقامته خلل الفرتة من 1 إل 10 ديسمرب يف جدة، عن األفلم 

التي سيتم عرضها ضمن برنامج “اختيارات عاملية”.
التي  األفلم  أفضل  من  مختارات  الربنامج  ويضم 

تم  أفلم  إل  باإلضافة  والنقاد،  الجمهور  إعجاب  ونالت  الدولية  السينمائية  املهرجانات  عرضتها 
اختيارها من ِقبل فريق املهرجان بهدف تقديمها إل الجمهور الشغوف بالسينما.

نحن  الدويل:  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  يف  الدويل  الربنامج  مدير  أفتاب  كليم  وقال 
ملتزمون بدعم املواهب الجديدة وتعزيز االعرتاف بالسينما العاملية، وتعزيز اختيار باقة استثنائية 
من أفضل األفلم العاملية لعرضها يف الدورة الثانية للمهرجان من مشهد السينما، وتسليط الضوء 
وأمريكا  أوروبا  وعرب  بلدانهم،  يف  واآلسيوية  األفريقية  الجنسيات  من  األفلم  صانعي  تأثري  عىل 

الشمالية أيضا.
ويضم برنامج “اختيارات عاملية” 19 فيلما من أفضل األفلم العاملية املختارة من بينها فيلمني 

تونسيني :
•• "تحت الشجرة"  تروي املخرجة أريج السحريي يف فيه، قّصة مجموعة من جانيات الثمار 
ضمن رحلتهّن اليوميّة إل بساتني الشمال التونيس الزاهية التي تموج بالشذى وتتألق باأللوان؛ 
حيث تلحقهّن عدسة الكامريا إل الحكايات واألحاديث والهموم واآلمال التي تختلج صدورهّن، 
عرب صورة خّلبة توثّق بساطة األيام والعادات، استوحت املخرجة الفيلم من قضاء يوم كامل مع 

املمثلة البطلة؛ لتقدم من خلله تحيًة فنّية إل النساء العاملت والطبيعة والجمال.
••“أشكال” أول فيلم روائي طويل للمخرج التونيس يوسف الشابي املدعوم من صندوق البحر 
األحمر، وتدور أحداث الفيلم يف إحدى حدائق قرطاج بشمال تونس، ويتم العثور عىل جثة محرتقة 
لحارس لييل من بني الركام ضمن حديقٍة مهجورة، تميل النيابة العاّمة لتقييدها كحالة انتحار، 
تظهر  وقت،  أرسع  يف  التحقيق  إلنهاء  و»بطل«  »فاطمة«  التحقيق  ضابطّي  عىل  ضغطهم  ومع 
أنّها ليست متّصلة وحسب؛ بل  العام معها  الرأي  املحرتقة، يفرتض  الجثث  سلسلة متتابعة من 
أنها تُنذر بعقاٍب سيايّس للبلد، ضمن إطار من الغموض والجريمة النواريّة السياسيّة؛ ومعالجة 

جريئة وعميقة.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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ه ند صبري في "وش الريح"

يف  األيام  هذه  موجودة  صربى  هند  بمرص  املقيمة  التونسية  النجمة 
مدينة الشيخ زايد صحبة جومانا مراد وإياد نصار من أجل 
يخرجه  الذى  الريح"  "وش  مسلسل  ىف  مشاهدهم  تصوير 

أحمد خالد موىس.
ونهى  املرصى،  ماجد  العمل  هذا  بطولة  ىف  يشارك  كما 
عابدين، وهدى املفتى وعيل الطيب ومحمد يوسف ومؤمن 

نور وبتول حداد وغريهم، 
مسلسل "وش الريح"، مكون  من 45 حلقة، من إخراج 
عن  املأخوذ  العمل  وهو  يحيي،  ومحمد  موىس  خالد  أحمد 

.THE gOOD WIFE املسلسل األمريكى
السينما  دور  ىف  حاليًا  لها  يعرض  صربى  هند  أن  يذكر 
جانب  إل  بطولته  ىف  تشارك  حيث  والجن"،  "كرية  فيلم 
بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، 
عبد  عارفة  العظيم،  عبد  محمد  املفتى،  هدى  قاسم،  عىل 
الرسول، تامر نبيل، فضلً عن تواجد بعض املمثلني األجانب 
مراد  أحمد  للمؤلف   ،"1919" رواية  من  مستوحى  والعمل 

الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.
بطولة  ونعمة"  "فضل  فيلم  صربى  لهند  يعرض  كما 

الجندى،  أحمد  الطفل إسماعيل  العبد،  الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا  ماجد 
سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشف عىل رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف 

أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

محمد ملص رئيسا للجنة 
تحكيم األفالم الروائية بالدورة 

السابعة لمهرجان القدس 
السينمائي الدولي

كشفت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدويل برئاسة 
مع  وبالتعاون  شلح  عزالدين  الدكتور  املهرجان  ومؤسس 
الروائية  األفلم  تحكيم  لجان  عن  شبابية  رؤية  جمعية 
والوثائقية ولجنة الهواة واملوبايل للدورة السابعة ملهرجان 
 29 القدس السينمائي الدويل والذي سينطلق قريبا بتاريخ 

نوفمرب- 6 ديسمرب من قاعة سينما الهلل بمدينة غزة.
التقدير  بخالص  املهرجان  ادارة  باسم  شلح  وتقدم 
إحدى  ستأتي  أنه  عىل  مؤكداً  التحكيم،  للجان  واالمتنان 
القدس  مدينة  أسوار  أمام  من  وينطلق  املهرجان  دورات 

وهي محررة، وقد تشكلت اللجان من أوال لجنة تحكيم األفلم الروائية:
الفنانة  من  كلً  وعضوية  سوريا،  الروائية  األفلم  تحكيم  للجنة  رئيسا  ملص  محمد  املخرج 
 NIcOlAS ليىل علوي مرص، الفنانة نادية بوستة تونس، املخرجة نجوى نجار فلسطني، واملخرج

WADIMOFF سويرسا.

ثانيا لجنة تحكيم األفلم الوثائقية:
املخرج SANcHEZ MANUEl رئيسا للجنة األفلم الوثائقية فرنسا، وعضوية كلً املخرج عبداإلله 
الجوهري املغرب، السينمائية نبيلة رزايق الجزائر، املخرج عبد العزيز الصايغ الكويت، واملخرجة 

ريما محمود فلسطني.
د. خالد  األكاديمي  السينمائي  املخرج فتحي عمر،  واملوبايل:  الهواة  أفلم  لجنة تحكيم  ثالثا 

الحلبي، املخرج ماهر العفيفي.
  وأضاف شلح بأن إدارة املهرجان اختارت أعضاء لجان التحكيم من سينمائيني وفنانني لهم 

وزنهم عىل الساحة العربية والدولية ولهم تاريخ حافل بالعطاء السينمائي.
ويذكر أن محمد ملص مخرج سينمائي وكاتب سيناريو تخرج من كلية موسكو لألفلم، لديه 
العديد من االفلم السينمائية منها: حلم مدينة صغرية، القنيطرة، الليل، املنام، أحلم املدينة، سلم 
إل دمشق حصل عىل جوائز عديدة، وقد تم تكريمه أيضا يف عدة مهرجانات منها: مهرجان قرطاج، 
بريوت، دمشق، مهرجان الفيلم العربي برلني، ومهرجان القدس السينمائي الدويل يف دورته األول.

مهرجان مراكش السينمائي
يكرم المخرجة فريدة بنليزيد

احتفى  ضيوف وحضور مهرجان مراكش الدول  ىف دورته التاسعة عش، باملخرجة والكاتبة 
املغربية "فريدة بنليزيد"، والتى تم تكريمها، عىل مرسح قرص املؤتمرات باملدينة الحمراء. 

ورصحت املخرجة املغربية بأنها سعيدة بسريها بني أهل بلدها وأن يتم تكريمها ىف واحد من 
أهم املهرجانات امُلقامة ىف املغرب، مضيفة )أن هذا املهرجان له مكانة خاصة عندها، وهي شاهدة 

عىل بداياته(.
وعن ما وصلت له السينما املغربية ووجودها بقوة ىف معظم املهرجانات الدولية قالت، بنليزيد: 
السنوات املاضية، والكثري من الشباب يدرسون السينما ىف  شهدت السينما املغربية تطوراً كبرياً 

أن  وأتمنى  املحلية،  للسينما  عندهم  ما  أفضل  ليقدموا  الدول،  مختلف 
تشهد ازدهارا أكثر خاصة ىف تناول موضوعات محلية لها علقة باملرأة 

وغريها.
يذكر أن فريدة بنليزيد درست ىف عام يف سنة 1970، األدب والسينما 
للدراسات  العليا  باملدرسة  التحقت  ثم  بباريس،  فانسني،  جامعة  يف 
السينمائية، وأخرجت أول فيلم وثائقي قصري بعنوان "هوية امرأة"، الذي استعرضت فيه حياة 

املهاجرات املغاربيات هناك. 
للجيليل  قصب"  من  "عرائس  فيلم  سيناريو  كتبت  ثم 
فرحاتي )1981( الذي عرض يف قسم "أسبوعي املخرجني" 
تصنع  أن  يف  رغبتها  أن  غري   .1982 سنة  كان  بمهرجان 
قوية  كانت  املغرب  بلدها  يف  الكتابة  يف  تستمر  وأن  أفلماً 

جدا، مما جعلها تختار االستقرار يف طنجة.
من  عدد  أخرجها  أفلم  سيناريوهات  كتبت  أن  بعد 
السينمائيني املغاربة، من بينها باديس )1989( ملحمد عبد 
الرحمان التازي، ثم يف وقت الحق، البحث عن زوج إمرأتي 
)1995(، بدأت مشوارها الفني يف اإلخراج من خلل فيلمها 
صورت  الذي   )1988( مفتوح  السما  باب  الطويل  الروائي 
الدينية  اإلملءات  عن  بعيدا  للمرأة  الروحي  الجانب  فيه 
جهة  من  النسائية  الشعارات  وعن  جهة،  من  )الذكورية( 
أخرى. وقد جال هذا الفيلم مختلف قارات العالم، وعرض يف 

العديد من املهرجانات الدولية.
منطقة  من  "امرأة  قصريا  وثائقيا  فيلما  أخرجت  ثم 

الساحل" )1993( الذي يتحدث عن عوملة بديلة. 
النساء  كيد  الثاني  الروائي  فيلمها  عىل  توقع  أن  قبل 

)1999( املستوحى من موروث الحكايات الشعبية.
يا  البيضاء  البيضاء يف فيلم "الدار  الدار  إل  السينمائية والتلفزيونية اللحقة أخذتها  أعمالها 
اقتباس رواية ألنخيل فاسكيز يف فيلم  البيضاء" )2002(، قبل أن تعود إل طنجة من أجل  الدار 
خوانيتا بنت طنجة )2006(، الذي يصور طنجة خلل الفرتة املمتدة من أربعينات إل تسعينات 
القرن املايض والعقد األول من األلفية الثالثة، من خلل ترحال مستمر ومناجاة بطلة هائمة يف 

املدينة. 
سرت  ما  سرت  العبودية  عن  الروائي  التلفزيوني  الفيلم  وباستثناء  الفيلم،  لهذا  إخراجها  بعد 
الله )2010(، أخرجت فريدة بنليزيد أفلماً وثائقية نقلتها إل مختلف مناطق املغرب؛ منها كازا 
نايضة )2007(، حدود وحدود، )2013(، والسلسلة الوثائقية تامي التازي، إبداعات عىل مر الزمن 
النائية  القرى  يف  األمازيغية  واملوسيقى  الرقص  وثائقية عن  أفلم  )2013(، وسلسلة من عشة 

لجبال األطلس )2015-2014(، والفيلم الوثائقي عرس أمازيغي عىل نهر أنريگي )2016(. 
بعد كتابة سيناريو فيلم سرية ذاتية" فاطمة: السلطانة الذي ال تنىس" )2022( ملحمد عبد 
فاطمة  "خطى  عىل  عنوانه  املرنييس  فاطمة  عن  وثائقي  فيلم  سيناريو  كتبت  التازي،  الرحمان 

املرنييس".

النجم الهوليودي "جيم كاري" 
ممنوع من الدخول الى روسيا

منع املمثل العاملى جيم كاري رسميًا من زيارة روسيا، 
عىل  نش  الذى  للتقرير  وفقا  آخر،  كندي   100 جانب  إل 
الكندي  الوزراء  رئيس  دعم  ضوء  ىف  وذلك    ،"NME" موقع 
روسيا  بني  املستمرة  الحرب  يف  ألوكرانيا  ترودو  جاستن 
وأوكرانيا، ومن ثم فرض الرئيس فلديمري بوتني عقوبات 

عىل البلد.
وأكدت تقارير بأن 100 من سكان كندا قد ترضروا من 
العقوبات، بما يف ذلك املمثل العاملى جيم كاري الذى لم يرد 

عىل األخبار بعد.
كاتبة   ، اإلقامة  من  املمنوعني  السكان  قائمة  تشمل 
مسلسل THE HANDMAID’S TAlE  مارجريت أتوود، باإلضافة 
إل  انضموا  الذين  والسياسيني،  الصحفيني  من  العديد  إل 

أتوود بعد أن تم اإلعلن عن منعها من دخول البلد.
العالم وأحد  السينما يف  جيم كاري، واحد من عمالقة 
أشهر الوجوه الكوميدية عىل اإلطلق، عانى كاري يف بداية 
حياته من مشقات جمة، لكنه لم يتخلَّ لحظة واحدة عن 

مع  واستطاع  املجال  يف  فعيل  بشكل  دخل  حتى  أحلمه  وراء  بالسعي  واستمر  بالتمثيل  شغفه 
الوقت أن يصل إل قمة النجومية يف أروقة هوليوود.

قدم جيم كاري خلل مسريته العديد من األعمال السينمائية والتلفزيونية التي أّهلته ليحصد 
جائزة  عىل  حائز  اإلطلق...وهو  عىل  أجًرا  املمثلني  أعىل  أحد  بعدها  وأصبح  والجوائز،  األلقاب 
الجسدية  فيه وحركاته  املبالغ  الساخر  الكوميدي  بأسلوبه  الغولدن غلوب مرتني وهو معروف 
الهزلية. ومع ذلك فقد حصل عىل إعجاب النقاد واملشاهدين يف أدواره الجادة أيضاً...كما حصل 
.)EMPIRE )UK جيم كاري عىل املرتبة 54 يف استطلع أفضل 100 ممثل عرب العصور الذي أجرته

انه  أمريكيًا كنديًا...وذكر  2004 وبذلك أصبح مواطنًا  العام  األمريكية يف  الجنسية  وحصل عىل 
عاش مع عائلته يف بداية حياته داخل مقطورة سيارة لفرتة قصرية.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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 Boy from ولٌد من الجنة"

heaven " من مهرجان كان 
األخير الى قاعاتنا

"ولد من الجنة " هو عنوان الفيلم الجديد 
طارق  مرصي،  أصل  من  السويدي  للمخرج 
صالح، يتناول موضوعاً تطرحه السينما ألول 
مرة وهو: "ماذا لو شغر منصب شيخ األزهر 

من سيتول ترتيب وتعيني البديل؟".
وان  خاصة  مرص  يف  جدالً  الفيلم  وأثار 
صالح،  طارق  السيناريو،  وكاتب  املخرج 
ممنوع منذ العام 2015 من دخول مرص، إثر 
الذي  هيلتون"،  النيل  "حادث  فيلمه  عرض 
تناول قضية مرصع املطربة اللبنانية سوزان 
تميم، وبالتايل فإن الشيط الجديد لن يُعرض 

يف الصاالت املرصية.
عليها  يدور  التي  املحورية  الشخصية 
هي  األحداث،  كافة  تتناسل  ومنها  يشء  كل 
بيئة  من  متدين  شاب  برهوم(  )توفيق  آدم 
باألزهر  االلتحاق  تخوله  منحة  يتلقى  فقرية 
وقليل  ضعيفاً  يبدو  الذي  هو  فيه.  والدراسة 
هذا  دهاليز  يف  أكثر  سيتوه  ذاته،  يف  الثقة 
األول  اللحظة  منذ  املهيب.  الديني  الرصح 
لوصوله، يموت اإلمام األكرب، فيصبح انتخاب 

إمام جديد رضورياً، ويتزامن هذا مع جريمة قتل أحد الطلب التي يشهد عليها آدم. كل 
للتعاون مع األجهزة  آدم يف فخ يطبق عليه شيئاً فشيئاً. فيضطر  املفارقات تضع  هذه 
التي تحاول فرض مرشح جديد ملنصب اإلمام األكرب كي يبقى األزهر يف دائرة السيطرة 
أحلمه  سوى  له  سند  ال  الذي  الفقري  الشاب  يجد  يساعدهم.  ان  آدم  وعىل  الحكومية، 
املسلوبة منه، وقد أصبح "فرق عملة" وضحية رصاعات عىل السلطة. مذذاك تبدأ حرب 
واألمن  جهة  من  الدينية  املراجع  بني  كبرية  تأثري  ممارسة  معركة  وتفتتح  النفوذ  عىل 
والسياسة من جهة أخرى. طوال الفيلم سيبدو آدم مصدوماً من املنحى الذي ستأخده 
الجهل، سيغرق يف ظلم  للعلم والنور والتخلص من  القاهرة  إل  الذي جاء  األحداث، هو 
أشد وهو يكتشف كواليس األزهر، حيث التداخل بني السياسة والدين ال يؤتي ثماراً جيدة.

ويذّكر الفيلم برواية "اسم الوردة" للكاتب اإليطايل اومبريتو إكو التي تدور أحداثها يف 
أحد األديرة خلل العصور الوسطى، وتم اقتباس فيلم سينمائي منها.

وقال صالح لوكالة فرانس برس "كنت أعيد قراءة هذا الكتاب عندما سألت نفيس: " 
ماذا لو أخربت قصة من هذا النوع ولكن يف سياق إسلمي؟ ".

وأضاف صالح الذي يقّدم يف فيلمه ملحة من الداخل عن جامعة األزهر يف القاهرة التي 
تمثّل أهم مؤسسة متخصصة يف العلوم اإلسلمية السنّية "أعتقد أن الغرب ال يفهم أي 

يشء إطلقاً عن اإلسلم".
ولم يكن طارق صالح دائماً مخرجاً، إذ بدأ حياته املهنية كفنان شارع ، ثم اتجه إل 
األفلم الوثائقية. ويف العام 2005 ، فاز الفيلم الوثائقي الذي أنتجه عن سجن غوانتانامو 

العسكري بجوائز يف الواليات املتحدة وأوروبا.
ورداً عىل سؤال وكالة فرانس برس عن مسريته كمخرج قال بجدية "أكره أن أكون 
مخرجا". وأضاف "لقد جئت من عالم الفن والرسم وأحب أن أكون وحدي. أكره أن أكون 

مع 200 شخص يف موقع تصوير، فهذا أمر يزعجني كثرياً مع أني أحب السينما".
وأوضح أنه يرتاح أكثر إل أن يكون "كاتباً". فعىل غرار هارالن كوبن وجون غريشام 
يؤلفه  سيناريو  كل  صالح  يغذي  البوليسية،  الروايات  كتّاب  أبرز  من  يُعتربان  اللذين 
بحبكات متشابكة ومعقدة. وقال "يف كل مرة يُطلب مني التبسيط، وإال فلن يفهم أحد".

السينما الهندية تعود 
لقاعاتنا السينمائية

عرض  نوفمرب   16 االربعاء  يوم  انطلق 
الفيلم الهندي PONNIyIN SElVAN وهو دراما 
راتنام... ماني  الشهري  للمخرج  تاريخية 

طويلة  فرتة  منذ  عليه  أطلق  ما  فيه  يقدم 
مشوع أحلمه عىل الشاشة ، مقتبًسا من 
التاريخية    kAlkI kRISHNAMURTHTH رواية 
سللة  صعود  حول   1955 لعام  الشهرية 
العارش.  القرن  يف  الهند  جنوب  يف   cHOlA

شخصية  عش  اثني  من  أكثر  حياة  نسج 
رئيسية - جسدت من قبل عدد من النجوم 
باتشان  راي  وأيشواريا  فيكرام  غرار  عىل 
 ، لسنوات  استمرت  التي  امللحمة  هذه   ،
الحرب  إمرباطورية من خلل  تتتبع صعود 

والسلم والرومنسية واالنتقام.
رصاًعا  ليحكي  العارش  القرن  إل  الفيلم  ويُسافر 
بعد  الشعب  بني  أهلية  الحكم، يف ظل حرب  دمويًا عىل 
سقوط امرباطورية تشوال، ليبقى من يُحاول السيطرة، 

وآخرون يحاولون االنتقام.
 PAZHUVOOR يف الفيلم ، تظهر ايشواريا يف أدوار مزدوجة. تلعب دور امللكة نانديني ، أمرية

، التي تسعى للنتقام ، وكذلك MANDAkINI DEVI يف الدراما التاريخية.
من ناحية أخرى ، سيلعب فيكرام دور أديتيا كاريكاالن.

باإلضافة إل AISHWARyA وVIkRAM ، يقوم الفيلم أيًضا ببطولة ممثلني من الجنوب: 
.JAyAM RAVIو kARTHIk SIVAkUMARو TRISHA kRISHNAN

بونيني سيلفان الجزء 1 هو فيلم مقتبس عن رواية التاميل التي تحمل االسم نفسه 
للمؤلف كالكي كريشنامورثي والتي تم إصدارها يف شكل مسلسل خلل الخمسينيات من 

القرن املايض.

عرض "زيارة" لسيمون بيتون في المكتبة 
السينمائية التونسية

عىل  التونسية  السينمائية  املكتبة  ٱقرتحت 
روادها فيلم "زيارة" من اخراج سيمون بيتون 

.
“زيارة” فيلم لسيمون بيتون يسلط الضوء 
عىل حراس مسلمني ألرضحة يهودية يف املغرب 
مسلمني  مغاربة  حراساً  قصة  يتناول  حيث 
يعتقد  وأخرى  يهودية،  وأرضحة  ملقابر 

“بربكتها” مسلمون ويهود عىل حد سواء.
اليهودية  املخرجة  بيتون  سيمون  وقالت 
مع  مقابلة  يف  مغربية  أصول  من  الفرنسية 
إل  الرحلة  يف  شخيص  يشء  “هناك  رويرتز: 
املغرب، البلد الذي ولدت فيه وقضيت فيه جزءاً 
من طفولتي”...وأضافت: “عندما قرأت أن لدى 
األولياء  من  عدداً  املغرب  يف  واليهود  املسلمني 
حتى  الفكرة  أعجبتني  املشرتكني،  الصالحني 
واألرضحة  األماكن  أن  وأوضحت  سياسيا”... 
الفيلم،  لتصوير  لديها  الوحيد  الحافز  تكن  لم 
من  “هم  مضيفة:  الحراس،  مع  لقاؤها  بل 

أعطوني فكرة الفيلم، لقد رأيت فيهم واقعا جميل، ألناس بسطاء مؤمنني بديانتهم ويف 
نفس الوقت يحرسون قبور وأرضحة ديانة أخرى”.

أبرزت املخرجة من خلل فيلم " زيارة" مدى حفاظ املسليمن عىل الذاكرة اليهودية، 
تقوم   التي  اإلنجليزية  الدراسات  يف  اإلجازة  عىل  حاصلة  شابة  شهادة  الشيط  وحمل 
بحارسة رضيح، وشاب أنشأ يف الجبل متحفا للثقافة اليهودية ، ورجل ورث عن عائلته 
مهمة حراسة مقربة، لتقود كل هذه اللقاءات إل كشف حقيقة هادئة ومتناغمة، تتلخص 

يف أن الحراس الحقيقيني للذاكرة اليهودية هم مسلمون.
وتكمن قوة الفيلم يف أنه نجح يف خلق جو من التعاطف مع املتحدثني. وبذلك تمكنت 
يف  الجماعية،  الذاكرة  يف  باطنيا  تعتمل  التي  االجتماعية  الضغوط  إحباط  من  املخرجة 
وقت ينتصب فيه موضوع األيديولوجية والتضليل. لينتهي بنا األمر إل حب هؤالء النساء 

وهؤالء الرجال، الذين تجاوزوا عدم الكشف عن هويتهم يف غفلة من املغرب العميق. 
نعم، هناك إخراج سينمائي، لكن ليست هناك خيانة أبًدا. لقد تركت املخرجة مجاالً 
للصمت وللغموض.. لكي يستقبل املشاهد الصور بوتريته الخاصة؛ كما هو الحال مع 
هذا املشهد الجميل، حيث نرى مقربة عىل اليمني وعىل اليسار لوحة شارع، عليها اسم 

الراحل محمد الخامس: تحية خفية ملن قال ال ملحاوالت اضطهاد “رعاياه اليهود”.
إنها  املخرجة  وتقول  الجائحة،  بسبب  تسويقه  وتأّخر  سنتني،  منذ  الفيلم  إنجاز  تم 
اشتغلت عىل هذا املشوع طيلة 5 سنوات وتم طرحه اآلن يف القاعات، مؤكدة أن "القصة 
أنها تشعر  إل  فرنسا، مشرية  اليوم، ال سيما يف  تُسمع،  أن  بُّد  ال  الفيلم  يف  ترويها  التي 

بحرسة وهي ترى هذه الفجوة تتسع بني اليهود واملسلمني، رغم تاريخهم املشرتك.
أفلمها  تحاكي  مغربية،  أصول  من  يهودية  فرنسية  مخرجة  هي  بيتون  وسيمون 
الواقع يف منطقة الشق األوسط وشمال أفريقيا، وتمثل وثيقة تاريخية مهمة مثل فيلم 
"جدار"، كما حازت أفلمها عدة جوائز، من بينها جائزة "سيزار" يف مهرجان مرسيليا 

للفيلم الوثائقي، ومهرجان "صاندانس" السينمائي.
وتملك بيتون سجلً مميزاً يف املجال الحقوقي حيث أخرجت العديد من األفلم الوثائقية 
منها “محمود درويش”، وفيلم عن املناضل املغربي املهدي بن بركة، الذي اختطف واغتيل 
يف باريس عام 1965، وفيلم “الجدار”، الذي يتحدث عن جدار الفصل بني الفلسطينيني 

وإرسائيل.
ورغم أفلمها العديدة عن قضايا مهمة، تعتقد بيتون أن األفلم الوثائقية قد تعكس 

الواقع وتعريه، لكنها لألسف ال تغريه.
وقالت: “السينما الوثائقية هي ملسة فنية وهذا ال يغري األشياء، بل يعرب عنها، فإذا 
استطاع الفيلم أن يدخل عىل األقل يف وقت مشاهدته لدى املتفرج لحظات من املشاعر 

املختلفة، فل يجب أن ننتظر أكثر من هذا”.

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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47الشارع الثقافي فنون تشكيلية

ُحظيُت عشية اإلربعاء 9 نوفمرب، بحضور حفل افتتاح معرض 
 UNE "الفنانة التشكيلية التونسية هاجر ريدان: "اثر واحد... عٌدة
TRACE... PLUSIEURS  برواق الفنون بدار سيبستيان، املركز 
الثقايف الدويل بالحمامات هو معرضها الشخيص رقم سبعة)7(. 
ريدان. جمعت  تقول   هاجر   " هو"ثمرة جهد الكثر من سنتني 
فيه مختلف التقنيات: زيت، اكريليك، قواش، اكواريل عىل قماش 
واحد...  "اثر  املحامل.   احجام  ايضا  تعٌددت  كما  ورق.  عىل  او 
عٌدة"، هو عنوان تقول  هاجر ريدان : "يتناغم مع جملة عناوين 
املعارض الشخصية االخرى التي اقامتها" الٌن فضاءها التشكييل 
عجائبية  ابعادا  ليتٌخذ  تحٌول  الذي  الجسد  عىل  اشتغال  جلٌه  يف 
مفزعة تعبريا عن فزع االنسان مما يحدث يف هذا العرص الهجني. 
فلكٌل منا اثره يف هذا العالم لذلك هي عٌدة آثار انطلق من الراسم 
املشهد  يف  ريدان   الفنّانة  هاجر  انخرطت   املرسوم".  إل  وصوال 
2002 وذلك من خلل مشاركتها يف  التشكييل التّونيس  منذ سنة 
العديد من املعارض الجماعية والفردية   فعىل امتداد 20 سنة من 
العمل االبداعي التشكييل... قٌدمت وتقٌدم إل احباء الفن التشكييل 
رؤى ابداعية هي وليدة مخيٌلة خصبة متجٌددة  بعد ان نهلت من 
عبد  مثل  تونس  من  لفانني  تجارب  من  وتشبٌعت  عاملية  تجارب 
املجيد الساحيل، الهادي الرتكي وقويدر الرتيكي وغريهم هي فنّانة 

تشكيلية   قّلما المستها األضواء.
رغم ما قٌدمته لهذا الفن   ونش ثقافته بني االطفال والشباب  
هي  ريدان  هاجر  البلد  ربوع  جابت  ورشات  خلل  من  بتونس 
الثقايف  املركز  صاحبة  تشكيلية.  وفنانة  ثانوي   تعليم  استاذة 
يف  حوارات  جمعية  ورئيسة  تميم.  بمنزل    RID' ARTS "ريدار" 
التونسيون  الكتٌاب  لرابطة  نابل  فرع  رئيسة  وكذلك  املواطنة. 
و"كزهر   2002 سنة  السٌكر  قصب  ديوانني:  اصدرت  االحرار. 
الياسمني" سنة 2011. ولها مشاركة يف اصدار جماعي يف القصة 
ثقافية  انشطة  لها   .2020 سنة  الحق"  عبق   " بعنوان  القصرية 
متنوعة مع جمعيات ومنظمات من تونس وخارجها. يف رصيدها 
وسبعة  جماعية  تشكيلية  معارض  يف  مشاركة   )12( عش  أثنى 
)7( معارض فردية. اقامتها او شاركت فيها بتونس  اوبالخارج  
اٌسست لشاكة بالتعاون مع فنٌانني تشكلييني هوانديني وتونسيني  
ريدان   وعواطف  عمر،   بن  شكري  التشكييل  الفنان  وخاصة 
MARTIN VOORBIJ رئيس الجمعية الهولندية 80سؤال    "اثر واحد... 

معارضها  عناوين  جملة  مع  فعل  "يتناغم   : عنوان   هو   " عٌدة 
الذي  التشكييل  تماهيا مع   فضاءها  االخرى  الستٌة   الشخصية 

يعرٌب عن حرية االنسان الوجودية وعن فزعه مما يحدث انطلقا 
وامليضء    واملعتٌم  والعدم  الوجود  ثنائيات  بني  الرصاع  جدلية  من 
ترتٌُب  هاجر ريدان   فضاء لوحتها بشغف وحذق  وعطاء فيٌاض 
والظلل،  األضواء  ملغامرة  جديدة  آفاقا  .فاستكشفْت  للمادة  
واالشكال واأللوان.  انشائية اللوحة   عند هاجر ريدان تنبني  عىل 
التّفاصيل  خربة دقيقة بالّرسم الخّطي الذي يعّد ُدربة عىل إدراك 
وهندسة املشهد ، وهو اسايس للتّوازن البرصي داخل الّلوحة. "بل 
إّن إخراجيّة التّوازنات الّضوئيّة والّلونيّة خاضعة هي األخرى لبنية 
الخطوط التي يباحثها الّرّسام عندما يبارش القماشة البيضاء يف 
الناقد خليل قويعة. فهاجر ريدان  الّلوحة". حسب  إنشاء  بواكري 
هي سليلة تجارب فنية متعٌددة فالخّط يسبق الّلون يف عملها. فهو 
الفنّان  "بمثابة تعاليم مقّدسة ال حياد عنها، مهما ترنو مسرية 
إل التّجديد أو إل غنائيّة األلوان."حسب خليل قويعة  إّن لوحات 
نرى  وحتّى   وفعل،   حركًة.  تتنّفس  ريدان  التشكيلية  الفنانة 
ذلك  بعمق ونعيشه ونغوص يف  باطنه ودالالته، نقف عند  اللغة 
وتنّوعها.    القراءة  عربآليات  تتطّور  مرئيّة  لغة  فهي  التشكيلية. 
وتجعل إدراكنا شامل ومتزامنا، ألن القراءة تتولٌد عن تنّقل العني 
يف مسارها بني الرموز لتؤٌسس محور الرؤية... لذلك ال بّد أن نخلق 
لنا عيونا أخرى نرى بها املشهد حتى نُنمي  ثقافة النّظر  يف األشياء 
" حالة من  الناقد خليل قويعة  يهدينا كما ذكر  فالفنان  وإليها  
أستاذ  إنّه  املدركة...  والّذات  النّاظر  والعقل  البارصة  العني  حاالت 
الّلحظة الخارقة، تلك التي قد نصادفها دون أن نويل إليها أّي انتباه 
إملاعاتها  ترتيب  يعيد  يعيشها،  الفنّان،  يستـثمرها  بينما  يُذكر، 
ويجعلها عرًصا وّهاًجا، فيًضا من الّشوق والخاطر وزمنا مكثفا 
بني  يتقّلب  دؤوب  زمن  عىل  مفتوحة  ورشة  فالّلوحة  باالنفعال. 
واقع يحدث أمامنا وبني وجدان نابض عىل القماشة من خطوط 
وألوان،"  إٌن القراءة التشكيليّة التي تقوم عىل تنمية ثقافة الرؤية     
1-- تُمثٌل  نسيج التواصل بني املتلقي والفنان ومن هنا ياتي اثر 
آخر ينظاف إل أثر الراسم وأثر املرسوم.    2-- تخرتق " الظاهر " 
أي الحديس املبارش, للكشف عن " الباطن" , عن اإلحاء والدالالت 
واألنساق  العنارصالتشكيليّة  بني  العلقات  مختلف  عىل  للوقوف 

النفسية  االبعاد  السطحي لتكشف عن  التعبرييّة. فتخرتق حدود 
والسوسيولوجيدة  العميقة التي تخفيها اللوحة.    الٌن النظر يتٌجه 
إل " ما يعتمل وراء الرّتاكيب واألشكال عندما يتكّون أمام العني 
شيئا فشيئا، بحسب درجة الّضوء وذكاء اإلدراك، إذ ال يقّدم الفنّان 
يف  بارث”  "روالن  ذكره  كما  تماما  ذهب،"  من  طبق  يف  َمشاهده 
كتابه "مبادئ يف علم األدّلة" عندما اشار  أن هذا النظام : " الظاهر 
/ الباطن هو أساس كّل القراءات التشكيلية ويجعل اللوحة تتحٌرك 
وتسرتسل انشائيا عىل مدى الرؤي التي تختلف حسب زوايا النظر 
وإيقاع الحركة ومؤثّراتها ما بينن النفيس واإلجتماعي والواقعي 
والفضاء التصويري فنري املراوخة بني الهدوء والعاصفة وترتج 
اللوحات بني غموض ووضوح. يعكس املعرض تطٌور تجربة هاجر 
ريدان التشكيلية التي كانت وليدة  البحث  املتواصل يف الجسد فإذا 
مرتاصة  أجسادا  والجسد  متعددة  وجوه  أصبح  الواحد  بالوجه 
أجسادا  تجعلها  منغلقة  بخطوط  محكومة  متنافرة  او  متقاربة 
محارصة لكنها تصارع من أجل أن تبقى وهي يف الغالب خطوط 
ملتوية او منكرسة وقد يصيب هذه األجساد تحول يجعلها كائنات 

أخرى غريبة وعجائبية
وعلقاتنا  ذواتنا  يف  نفكر  يجعلنا  لإلبداع  زمن  العزلة  "زمن 
والعلقة  جسدية  علقة  هي  بالذات  فالعلقة  األخرى  باالجساد 
باآلخر هي أيضا علقة جسدية ويف ذلك تأكيد عىل البعد االجتماعي 
للظاهرة الجسدية فهى علقة جسد راسم بجسد مرسوم تنطلق 
من وعي الفنان بذاته والعالم والفنان بعمله التشكييل يسعى إل 
نحت جسد آخر منشود من خلل تعرية املوجود   عوض ان يظل 

مجرد حيز يف الفضاء او مجرد نقطة يف هذا  العالم املوبوء"

الفنانة التشكيلية هاجر ريدان :

"من الوجه الواحد إىل األجساد املرتاصة والعجائبية"
نعيمة الحمامي التوايتي

الرسامة هاجر ريدان تقدم أحد أعمالها

جانب من زوار رواق سيبستيان مع الرسامة
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بحضور جمع من أهل الفن واالبداع وأحباء 
ويف  الجميلة  الفنون  وطلبة  التشكييل  الفن 
لصاحبته  األنيق   " موزاييك   " رواق  فضاءات 
شهر  من   10 الخميس  عشية  تم  الفريني  ملياء 
نوفمرب الجاري )يتواصل ال غاية يوم 30 نوفمرب 
للفنان  الشخيص  املعرض  افتتاح  الجاري.(  
التشكييل والخبري يف األعمال الفنية األستاذ عيل 
الزنايدي تحت عنوان " أهزوجة للحياة " حيث 
أشار يف حفل االفتتاح ال تنوع أعماله املعروضة 
الجديدة  أعماله  ومنها  مختلفة  تلوينات  بني 
يف  بهم  ومرحبا  الحضور  شاكرا  مؤخرا  املنجزة 

فضاء الرواق الجميل.
األعمال الفنية املعروضة متنوعة يف ثيماتها 
واملرأة  واملشاهد  املجتمع  بني  ومواضيعها 
األخرى  الفنية  واألشكال  الجامدة  والطبيعة 
حيث عربت اللوحات املعروضة عن الحيز الهام 
يف خصوصية التجربة الفنية للزنايدي الذي يعد 
أحد أبرز الفنانني العرب املعارصين ملا عمل عليه 
االبتكار  نحو  ونزوع  جماليات  من  تجربته  يف 

والتجدد.
الفريني  ملياء  الفنانة  رحبت  جهتها  من  و 
مربزة  بالضيوف   " موزاييك   " رواق  صاحبة 
أهمية األعمال املعروضة للفنان الزنايدي وأصالة 
املعارض  من  عددا  الرواق  شهد  وقد  تجربته 
اللقاءات واملجالس  ال جانب  لفنانني تشكيليني 
والتقاء  التنوع  عىل  حرصا  واألدبية  الثقافية 

الفنون واالبداعات بالرواق املميز " موزاييك " .
من  واحدا  الزنايدي  عيل  الفنان  يعد  و 
يف  املعارصة  التشكيلية  الفنية  التجارب  أبرز 
مشهدية  عىل  يشتغل  العربي  والوطن  تونس 
حاالت  يف  والرتاثي  اليومي  بني  وتنوع  تشكيلية 
بخضوض  والرسم..و  التلوين  شاعرية  من 
الشذرات  تلك  تجلت  لو  "...ماذا  نقول  تجربته 
وحدها  هي  والتي  اليومي  املشهد  من  املنبثقة 
يفعل  ..ماذا  الحياة  نسميها  التي  لهذه  املشكلة 
يلوذ  وهل  الكلم  جمر  يوقد  هل  عندئذ..  الكائن 
...وهل  اللغة  برتقال  يقطف  وهل  بالصمت 
تقول  التي  باأللوان  يحتفي  الصمت  ال  يميض 
األشياء...هي  ..تحاور وتحاول عوالم  تقول  وال 

عظمة األسئلة التي ال تلوي عىل غري البوح تجاه 
يف  اللحظة  قوة  من  يعزز  وبما  والحنني  الذاكرة 
ومركزيتها  وتوقها  وتألقها  وشحنتها  راهنها 
الثقايف  وفعلها  األخاذ  و...جمالها  وهامشيتها 
لتقول.. تتكلم  األلوان  ان  الحضاري..نعم  ..بل 
بل ترصخ نشدانا للعني لرتى ما به يصري املشهد 
يف  واالمتاع  االبداع  عناوين  من  باذخا  عنوانا 
املبثوث  والشجن  السحر  يلونها  شتى  تجليات 
يسابق  يظل  الفنان  واألجزاء..ان  التفاصيل  بني 
االنساني  وكنهها  املعاني  عىل  للقبض  الرياح 
والوجداني وألوانها امللئمة يف حيز انساني يتسم 
بالتعميم والتعويم ونثر الضباب لتقليص البون 
ديدنه  يميض  الفنان  واآللة..نعم  الحالة  بني 
نحتا  واملوجودات  العنارص  ومساءلة  الكشف 
السمو  السمو..انه  نسميه  ملا  وتثبيتا  للقيمة 
حياتنا  يف  وهام  وفاتن  وجميل  ساحر  هو  بما 
التي يقف عىل أرضها املبدعون ..الفنانون الذين 
نشدانا  الشمس  تجاه  النظر  بغري  يقنعون  ال 
الكلمات..  مهد  الشمس  وللقيمة..أليست  للعلو 
والحلم.. واألصوات  األلوان  لباسها  والكلمات 
مثل  باألصوات  الضاجة  األلوان  ...أيتها  أنت 
مثل  يطاردك  وهو  الطفل  قديم..يرافقك  ناي 
باأللوان  األزمنة..لوحات  ذهب  من  فراشات 

الفنان  بخربة  الكوالج  ..و  بالخطوط  وأخرى 
..كل  جماليا  اللوحة  وجوه  من  وجها  ليصبح 
ذلك وفق ايقاع فني عرف به عيل الزنايدي وراح 
ضمنه يطور أساليب العمل والبحث واالبتكار..و 
ومفتوح..نعم.. متحرك  اطار  ذلك  كل  يف  الزمن 
الفني.. الزنايدي  بستان  يف  التجوال  هو  هكذا 
تونيس  فنان  تجربة  يف  والعلمة  القيمة  لتربز 
رأى يف اللوحة اطارا حرا وفسيحا ملحاورة الذات 
واآلخرين والعالم...من حي باب الفلة ويف أجواء 
وأزقته  الطيبني  وناسه  بهدوئه  السبخة   نهج 
الشاسعة باملحبة..و الشجن كانت الخطى األول 
والعبارة  اللون  مسارب  يف  املتوغل  الطفل  حيث 
صحن  من   .. الوجوه  ويف  امللمح  عىل  املرسومة 
املنبعثة  واألصوات  الجليز  وملعان  العربي  الدار 
عن  الفاصلة  القليلة  األمتار  حيث  السوق  من 
بزغت فكرة  العربي.. من كل هذا وغريه  املدينة 
منذ  القماشة  مع  التعاطي  يف  الجمايل  الذهاب 
..عىل  اآلن  ال  املفتوحة  الرحلة  السبعينات..هي 
الفن بما هو املحبة وكذلك الشجن..تجربة بينت 
يف  وهمة  قوية  لتربز  عناوينها  وأصالة  عمقها 
ال جانب تجارب  العربي عموما  تونس والوطن 
أخرى...من هذا الباب الذي سميناه الحلم.. ألج 
عوالم أحد هؤالء الفتية املأخوذين بالفن بما هو 
التي  البساطة  ..حيث  تيماته  تتعدد  الذي  الحلم 
واألحياء  الدروب..الشوارع  يف  وتجول  تصول 
الفنان.. أعمال  أصعب  البساطة هي  ..و  واملدن 
الفتى هو الفنان الكبري عيل الزنايدي الذي اتخذ 
لفنه نهجا مخصوصا ضمن تجربة امتدت ألكثر 
من أربعة عقود تميزت بدأبها الجمايل وجديتها 
الحياة  يف  الجميل  رصد  عىل  العمل  حيث  من 
وحركتها  حيويتها  وعنارص  ..املدينة  التونسية 
واأللوان..هناك  العناوين  شتى  عىل  املفتوحة 
منها  الزنايدي  أعمال  تطبع  فارقة  حميمية 
بجعله  بما  التشكييل  العمل  يف  املبثوثة  الحكاية 
يتجاوز القماشة ال فضاءات أخرى منها الذات 
وأحاسيس  كيانات  من  به  تزخر  وما  املتقبلة 
الوجداني  التفاعل  ذلك  يحدث  الذي  األمر 
البرصية  الثقافة  من  رضبا  ليصري  والجمايل 

منهما  لتجعل  والحديث  باألصيل  املتشبثة 
وهنا..هذا  اآلن  التونسية  للشخصية  جناحني 
األمر يرافق أعمال الفنان التشكييل عيل الزنايدي 
السابقة والحديثة سواء يف  يف مختلف معارضه 
لوحاته  يف  نلمسه  ما  هذا  خارجها..و  أو  تونس 
التجديد وعناوين شتى وتقنيات  ... مسحة من 
مختلفة كانت يف اللوحات لتعرب عن هذا النسق 
تجاه  ينظر  وهو  الزنايدي  عند  املتجدد  الجمايل 
ضمن  ويحاورها  يحاولها  املختلفة  العنارص 
والوجداني  والفكري  الثقايف  بالتعاطي  القول 
أعمال  لتقديم  يسعى  عيل  ..الفنان  معها 
املختلفة  أشكالها  يف  املشهدية  عنوان  ضمن 
الحكايات  من  حاالت  اللوحات  عىل  لنشاهد 
ولكنها  املحددة  املواضيع  وفيها  البانوراما  فيها 
األلوان  حيث  االجرتار  عن  بعيدا  بذاتها  تحتفي 
الدالة عىل األعماق العربية االسلمية والعلمات 
الومية..حيات  الحياة  يف  املستلهمة  التونسية 
ال  للوصول  املوضوع  ..و تدرج يف  تنبض حركة 
بستان  يف  التجوال  هو  ..هكذا  الحالة  بانورامية 
الزنايدي الفني..لتربز القيمة والعلمة يف تجربة 
وفسيحا  حرا  اطارا  اللوحة  يف  رأى  تونيس  فنان 
ايقاع  وفق  والعالم  واآلخرين  الذات  ملحاورة 
البيئة  التوغل يف  التجدد ومزيد  تشكييل هاجسه 
وأشجانها  بحكاياتها  التونسية  ..البيئة  الثرية 
وبمختلف رموزها وعلماتها ...و ال يشء سوى 
نشدان االمتاع واالبداع..قوال بالعذوبة..و السحر 
الحالة  يف  املبثوث  واملكاني  الوجداني  والجمال 
عشق  .هناك  ..النادر  بهائها  عنفوان  يف  وهي 
البيئة  عشق  ..هو  األعمال  تفاصيل  يف  مبثوث 
واملتنوعة  بثقافتها  واملتنوعة..الغنية  الغنية 
الزنايدي  عيل  الفنان  ..ان  التأويل  ممكنات  يف 
ألوانها  ودالالت  املدينة  جغرافيا  جيدا  يستبطن 
ومناسبات  وذاكرة   حكايات  من  وعطورها 
اتخذ  الزنايدي  أسلوب  وتقاليد...ان  وعلمات 
خطه الخاص به حيث املفردة التشكيلية ال تلوي 
وفق  للبساطة  املرادف  بالعمق  القول  غري  عىل 
عنوان عام هو حميمية الفهم لحظة النظر حيث 
واالنسان.. الفنان  تجاه  االنبهار  حالة  تنعدم 
انها فقط لحظة ارضاء الذات التي يحتشد فيها 
الثقايف والوجداني والشعبي بمعناه  الرتاكم  ذاك 
الزنايدي..لتواصل  قدرات  تشتغل  العميق..وهنا 
الفن  يمنحها  التي  الرحبة  اآلفاق  نحو  سريها 
..لوحات باأللوان وأخرى بالخطوط ..و الكوالج 
اللوحة  وجوه  من  وجها  ليصبح  الفنان  بخربة 

جماليا .. 
وتحلت  تزينت  "املوزاييك"  رواق  فضاءات 
بلوحات الفنان عيل الزنايدي ليصري املكان بستانا 
الجمال  وغلل  التشكيلية  الفنية  الثمار  فيه 
االنساني  يقوى  ..حتى  لآللة  بالحالة..قتل  قوال 
والوجداني والجميمي يف الذات التي تقول الحنني 
..فيخرض الحلم ويينع النشيد.." أهزوجة للحياة 
" عنوان الفت بدالالته الشتى ..املعرض يتواصل 

ال غاية يوم 30 نوفمرب الجاري.

"أهزوجة للحياة".. وبستان من األعامل الفنية والتلوينات
جيمع بينها أسلوب الفنان وخصائص جتربته الطويلة..

شمس الدين العوني

في معرض الفنان التشكيلي علي الزنايدي برواق "موزاييك"
)يتواصل الى غاية يوم 30 نوفمبر( :

جانب من اللوحات املعروضة

عيل الزنايدي يتوسط ثلة من زوار املعرض
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يف  سخيّة  بمغامرة  العايدي  سلوى  الفنانة  تبهرنا 
لخيالها  أذنت  فقد  صعوبتها  رغم  إذ  حفرية،  ممارسة 
بالثبات  جرحها  عىل  والعمل  ووطئها   الصفيحة  بولوج 
اللعب  التي يوجبها  التقنية الصارمة واملرونة  اّلذي تفرضه 
بالخاط والنقطة،  بالخّط بما هو حركة النقطة وبالنقطة 
إّن  الحركة،  هذه  إثر  ابصارنا  فيها  تستقر  علمة  هي  بما 
"حفرا"  كونه  ينسينا  سلوى  محفورات  يف  الخّط  حفر 
متعارفة  كوسيلة  تنبهنا  تقنية  معرفة  كونه  ويستفزنا 
ومتوارثة حاملة لتشكيل عنارص صورية مختلفة عنه يف أّي 
فّن مساحي آخر، تتمرد عندها عىل قدرها الثباتي الصارم 
لتصبح انفتاحا عىل الحركي واللعبي ويكون الخّط يف مجال 
الجروح،  متنوعة هامة يف حرب  لهيات  االنفتاح مخطا  هذا 
من  تنبجس  الهيئات  هذه  أّن  أم  الخيال  هو  هل  ندري  وال 
مسارات الخّط ويصبح فيها الخّط مولدا لها يف نسق تتفاعل 
يسري  اللمتوقع.  املنتجة  والصدفة  العارفة  الحكمة  فيه 
الخّط متواصل حينا يف استقامة وينعرج حينا آخر يف التواء 
ليبحث عن صور يف ذاكرة الفّن، صور ألشكال آدمية تتقابل 
برؤيا  تذكرنا  طفولية  بروح  نقشت  آدمية  أشكال  وتتقبل، 
الرسام دييفي تارة ورؤيا الرسام عبد العزيز القرجي تارة 
أخرى، وال أعتقد أّن الفنانة اعتمدت يف مغامرتها عىل هذين 
توارد  برصهما  وانتج  تواشج  بينهما  كان  اّلذين  الفنانني 
خيال من صلب الحلم الحر، لكن الفنان بدون أن تكون لها 
هذه املرجعية، كان لها لقاء بالفن الخام اّلذي يتخلص من 
الفنيّة  املمارسة  تمكنه  ما  ليبحث عن  املايض  األثر  شوائب 
يف لحطة الحضور زمنا يلتحم باملكان وبمقتضيات اإلمكان 
املبدع يف لقاءه بفضاء الصفيحة/ الصفيحة وأدوات الحفر 
املختلفة وتقنياته املتعّددة يف كتاب مفتوح وقابل للنفتاح، 
االشكال  هذه  فيها  اندمجت  عوالم،  وكانت  وصورة،  مادة 
القديمة  الحضارات  ولدتها  بعلمات  الحوائية  اآلدمية/ 
التقاليد املحلية لتكون بفكر املحللني تراثا وهوية،  وتبنتها 
الخطوط  وحرضت  والدوائر  واملربعات  املثلثات  حرضت 
املستقيمة املتمّوجة واملنكرسة واملنحنية واملتقاطعة املكونة 
لشبكة شطرنجية وغريها مما وجد يف حوامل فنية تعود إل 

العلمات كما حرضت االشكال  التاريخ. حرضت هذه  قدم 
والحوائيات  اآلدميات  لعوالم  موازيا  عاملا  وكونت  السميكة 
املتغازلة واملتقابلة واملتقبلة، كائنات صورية عجيبة غريبة 
رغم بساطة ادراكها وسهولة رؤيتها، تولد بني لعب الخطوط 
تتمدد وتمتد  ليست كالوجوه وأجساد  لها وجوه  ولعبيتها، 
لتذهلنا  وتطول  وتقرص  وتنتفخ  وتنتحف  وتنفتح  وتنطلق 
وتدفعنا إل الرتكيز عىل ما يف الوجوه املقابلة والجانبية من 
شفاه غليظة تتقابل وتتقبل، هي صور محفوراتية ترتاقص 
وتلتمع يف الفضاء املحفراتي ابدع إلمتاعنا يف تواصل ملسار 
فناني الحفر اّلذين آمنوا بقدرة الخّط املحفور واملطبوع عىل 

باختلف  والخصويص  الخاص  والحسوي  الحيس  التعبري 
عنه مرسوما ومنقوشا، وإذا بكل تجربة ممارستية مع هذا 
الخّط وما ينتجه من صور منبعها إرادة الخيال وارصاره عىل 
الفعل املختلف يف فضاء مادي متعارف حامل لفضاء تشكييل 
مشحونة بإشكالية ال تخرج عن إطار الحفر كمسار عشق 
الحفر  عشقت  قد  العايدي  سلوى  الفنانة  خاص...ولعّل 
ابصارنا  وامتع  ابهارنا  يف  تنجح  جعلها  اّلذي  االمر  الفني 
ومؤانستنا بهذه العوالم الحكائية املطلقة اّلتي وظفها هذا 
وعشق  عاشقته  عشق  عن  تعبريا  لتكون  املعشوق  الحفر 

مريديه.

فنون تشكيلية

محفورات سلوى العايدي :

رصامة وليونة لتصوير عوالـم احلّب احلالـم
أ.د. الحبيب بيدة

صورة تتحّدث

– يوسف بن المولدي حمام : ولد في 20 سبتمبر 1921 – توفي في 2 أوت 1983، )62 سنة(.
– ُولد بمنزل تميم، وكان أّول عهده بالغناء بالدكاكين والمقاهي الصغيرة التي تُقام فيها 
السهرات الفنّية. وانتقل بعد ذلك إلى العاصمة حيث استقّر بجامع سيدي يوسف بالمدينة 
فالتحق  موهبته،  إبراز  على  الفنان  هذا  الظروف  ساعدت  وقد  والدراسة،  للتعّلم  العتيقة 
التمثيل في  إلى الرشيديّة، وخاض تجربة  بسالمية ابن محمود )فرقة إنشاد صوفي( وانتمى 
مسرحيات : “مجنون ليلى” و”صالح الدين األيوبي” و”ألف ليلة وليلة” و”اليتيمتين”، وعمل 
إلى جانب البشير المتهّني، مدير فرقة تونس للمسرح، وأسس فرقة خاّصة به سّماها “فرقة 

ليالي تونس”.
المالوف  آداء  مبادئ  عنه  تلقى  إذ  الترنان،  خمّيس  تالمذة  من  التميمي  يوسف  ويعّد   –
الوطنية فصار من  إلى فرقة االذاعة  1957 انضم  التونسية األصيلة. وفي سنة  والموشحات 
أغانيه من أشهرها  لّحن بعض  الصوتية ومن أحسن مطربيها. وقد  أبرز عناصر مجموعتها 

لحن أغنية “أنا جيتك يا رّمال”.
– حافظ يوسف التميمي طيلة حياته على لونه الموسيقي الذي عرف واشتهر به من خالل 
الوفاء للمقامات والطبوع التونسية، فهو لم يغن إال باللهجة التونسية التي منحها كل حياته 

ومهجته…
– لم يبحث طيلة حياته على االنتشار العربي، فلم تغره محاوالت الهجرة، بل بقي متشبثا 
الوطني فجاءت أغاني  الفني  النجاح  الوطنية رافعا لواء  أنجبته مخلصا لهويته  التي  باألرض 

صفحات حب وعشق للوطن والحياة والحبيبة واألرض التي ولد وترعرع فيها.
أحلى ذكريات تونس

يوسف التميمي
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السليمانية تعلن عن موسمها الجديد

معرض رسوم الفنان عز الدين البراري
برواق الفنون ببن عروس

تفتتح  أن  السليمانية  الثقافة  دار  اِختارت 
بربنامج  الجديد  الثقايف  موسمها  أنشطة 
للصور  معرض  عىل  اِشتمل  قد  الفقرات  متنّوع 
الشبّان  عدسات  اِختيار  من  الفوتوغرافية 
ضواحي  من   مناظر  التقطوا  الذين  واليافعني 
من  غاية  عىل  الّلوحات  فكانت  الشمالية  تونس 
التي  الحياة  تفاصيل  بعض  صّورت  إذ  الطرافة 
قد نلتقي بها وال نُعريها اِهتماما ونحن نمّر بها 
ونحن  أو  والّزوايا  والساحات  الشوارع  بعض  يف 
التصوير  أّن  يؤّكد  املعرض  فهذا  القطار  نشاهد 
الشميس فّن ما زال يستهوي الجيل الجديد الذي 

وجد يف هذا املعرض مناسبة إلبراز مواهبه
القاعة  اِحتضنتها  فقد  الثانية  الفقرة  أّما 
مرسح  ـ  حول  ندوة  اِنعقدت  حيث  الكربى 
السليمانية  الثقافة  دار  أن  العلم  مع  ـ  الّشارع 
املرسحي  الفّن  هذا  يف  للبحث  مختربا  أنشأت 
األستاذ  واِقتدار  كثب  عن  عليه  ويشف  الجديد 
نزار كشو الذي يعّرف مرسح الشارع قائل : إنّه 
الشارع والساحات  يُقدَّم يف  كل عرض مرسحي 
املتواجدين  الناس  من  متخذاً   , العامة  واألماكن 
عشوائياً جمهوراً لُه , وُمستلهًما موضوعاته من 
طريق  عن  أفكاره  إيصال  بهدف  اليومي  الواقع 
امُلشاركة التفاعلية مع العرض , لذا فإن مفهوم 
التي  الثُنائية  للعلقة  خاضع  الشارع  مرسح 
الجمهور  بتفاعل  ُعروضِه  تقديم  مكان  تربط 
امُلتجمع عشوائياً معها , كما أن جمهور مرسح 
الشارع يختلف عن الجمهور الذي يرتاد العروض 
املرسحية امُلقدمة يف بنايات املسارح امُلغلقة إلن 
مرسح  دعائم  أبرز  أحد  الجمهور  مع  الحوار 

الشارع ، ويستخدمه املمثلون ىف جذب الجمهور 
إلخراجه  استفزازه  وأحيانا   ، معه  والتشابك 
حالة  إل   ، للعرض  السلبية  املشاهدة  حالة  من 
الجمهور  تدخل  حلم  مازال  وأن   ، فيه  املشاركة 
أمرا  ونهايته  مساره  تغيري  درجة  إل  العرض  ىف 
بعيد املنال ، لطبيعة الجمهور وإدراكه لحقه ىف 
تغيري مرسحه وواقعه بالحوار البناء .إن عروض 
معريف  خطاب  إيصال  ال  تهدف  الشارع  مرسح 
خلل  من  معها  الجمهور  تفاعل  عىل  باالِعتماد 
العروض  هذه  ألن  املرسحية  اللعبة  يف  إرشاكِه 
الجمهور  العشوائي لهذا  التواجد  تُقّدم يف مكان 
جمهور  بوجود  العروض  تلك  تحظى  وبالتايل 

متفاعل معها ـ
نشاطه  والتطوير  البحث  مخترب  اِفتتح  وقد 
يف  الجديد  الثقايف  املوسم  اِفتتاح  مع  تزامنا 
مؤطري  من  كوكبة  بحضور  وذلك  السليمانية 
أندية مرسح الشارع وثُّلة من املثقفني والفنانني 

واملهتمني بمرسح الشارع.
املحاور  حول  الندوة  هذه  يف  التداول  وتّم 

التالية:
بالتظاهرات  الشارع  مرسح  علقة   _

واملهرجانات .
العمل  بمؤسسات  الشارع  مرسح  علقة   _

الثقايف .
راهن  حول  مفتوح  _حوار 
والتطلعات  الشارع  مرسح 

املستقبلية
إذن كانت هذه املبادرة مناسبة 
املرسحي  الفن  هذا  لرتسيخ  مهّمة 
واضحة  بصفة  ينتش  بدأ  الذي 
هذه  وإّن   2011 بعد  خاصة 
مطارحات  من  تخللها  بما  الندوة 
وتوضيحات  ومكاشفات 
آفاق  عن  وبحث  ونقد  واِقرتاحات 
واكبها  أيضا  وتكريمات  جديدة 
حضور شبابي متحّمس فهي بهذا 
سيغدو  الشارع  مرسح  أن  تؤكد 

الفن األّول عىل مدى السنوات القادمة
االِفتتاحي  اليوم  هذا  يف  الثالثة  الفقرة  أّما 
وهي  وللغناء  للموسيقى  فكانت  املشهود 
الفنان يارس جرادي تحت عنوان ـ كل  بإمضاء 
اليوم  هذا  ختام  مسك  وهي  ـ  وحكايتها  غناية 

االِفتتاحي
موسم  بدء  السليمانية  أعلنت  اليوم  هذا  يف 
راجني  والتميّز  باإلضافة  يبّش  جديد  ثقايف 
الوطنية  الثقافة  إشعاع  أجل  من  التوفيق  لها 

التونسية املنطلق واإلنسانية األفق .

أ.سوف عبيد

الشارع الثقافي جهات

الثانية  الندوة اإلقليمية  ، فعاليات  انتظمت بمدينة باجة 
تحسييس  لقاء  وهي   ، الثقايف  القطاع  يف  اإلستثمار  حول 
وتوعوي وإعلمي ارشف عىل إعداده وزارة الشؤون الثقافية 
مع  بالتعاون  باملستثمرين  اإلحاطة  وحدة  إدارة  خلل  من 
املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة ، بهدف التعريف 
بجملة التشيعات والتحفيزات املوضوعة عىل ذمة الراغبني يف 
اإلستثمار يف القطاع الثقايف وخاصة منهم الشباب ، بإعتبار 
النهل  يمكن  بلدنا من موروث حضاري وثقايف  به  تزخر  ما 
ثقافيا وإستثماريا وخاصة ربوع  منه وتوظيفه وإستغلله 
الشمال الغربي التي تتوفر هي األخرى عىل أرضية مشجعة 
ورغم   ، الواعد  التنموي  املجال  هذا  وفق  فيها  لإلستثمار 
للحساب  اإلنتصاب  املستثمرين  الشبان  بعض  محاوالت 
إل مزيد  املجال اليزال محدودا ويف حاجة  أن هذا  إال  الخاص 
التشيعات  بعض  تعديل  يمكن  وربما  التوظيفوالتشجيع 
 ، الداخلية  املناطق  يف  لإلستثمار  أكثر  تحفيزات  يعطي  بما 
ويتلخص برنامج الندوة التي احتضنها فضاء املركب الثقايف 
الحوافز واملالية   " األول مداخلتني حول  ، يف محورها  بباجة 

والجبائية لإلستثمار يف القطاع الثقايف يف إطار قانون اإلستثمار " ، قدمهما كل من السيد نور 
مديرة   ( السلمي  وفاء  والسيدة   ) والتجديد  بالصناعة  النهوض  بوكالة  )مدير  القيزاني  الدين 
باإلدارة العامة للدراسات والتشيع الجبائي بوزارة املالية ( ، أما املحور الثاني من الندوة فتطرق 
إل موضوع " الخصوصية لإلستثمار يف القطاع الثقايف " وقدمه كل من السيد أحمد الطرايش 
) مدير بالشكة التونسية للضمان ( ، السيد كريم بوعوني ) املسؤول عن قطب املهن بصندوق 
الودائع واألمانات ( والسيدة ملياء البنوني ) مكلفة بتسيري وحدة اإلحاطة باملستثمرين بوزارة 

الشؤون الثقافية ( .

ا.محمد القربي

باجة تحتضن الندوة اإلقليمية الثانية
حول اإلستثمار في القطاع الثقافي

عروس  ببن  الفنون  رواق  يحتضن 
للشؤون  الجهوية  املندوبية  إرشاف  تحت 
إتحاد  وبمساهمة  عروس  ببن  الثقافية 
التونسيني ورعايته،  التشكيليني  الفنانني 
التشكييل  للفنان  الشخيص  املعرض 
عزالدين الرباري تحت عنوان أيام زمان 2،

وذلك من 18 إل 29 نوفمرب الحايل .
أحباء  يجد  الخاص  املعرض  هذا  يف 
الفنون الجميلة عددا من اللوحات الفنية 
للرباري منها لوحات جديدة اشتغل فيها 
مجال  يف  تونس  من  ومشاهد  أمكنة  عىل 
الذاكرة وفق جماليات مشهدية تربز  من 
السوسيو-ثقايف  وطابع  والحنني  العراقة 
بدت  التي  والفرتات  الحقب  لتلك  املميز 

فيها وخللها هذه املناظر واملشاهد …



يف  "كتاب  لتظاهرة  الثانية  الدورة  تلتئم 
طنبذة" باملحمدية يف الفرتة بني 18 و27 نوفمرب 
إشارة  "طنبذا"يف  كلمة  ...واستعملت  الحايل 
التظاهرة  وتنظم  املحمدية  ملدينة  القديم  لإلسم 
املندوبية  إرشاف  تحت  باملحمدية  الثقافة  دار 

الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس 
املكتبة  من  كل  التظاهرة  تأثيث  يف  ويشارك 
العمومية  واملكتبة  باملحمدية  العمومية 
البحر  ومرناق  باملروج  الثقافة  ودور  بفوشانة 

املختصة  للرتبية  مربوك  ومركز  باملرىس  لزرق 
حول  والتوجيه  لإلرشاد  التونسية  والجمعية 

السيدا واإلدمان فرع املحمدية.
ذات  مختلفة  ورشات  الربنامج  ويتضمن 
اإللقاء  غرار  عىل  والفنون  بالكتاب  صلة 
والرباعة  والتدوير  العرائس  وصنع  القصيص 
الكتابي  واالنتاج  بالخشب  والحرق  اليدوية 
الفنية  والكتابة  الفوتوغرايف  التصوير  وتقنيات 
املرسحية   العروض  جانب  إل  والسيناريو... 
حول  العلمية  واملداخلت  الشعرية  واألمسية 

مدينة طنبذة وهي املحمدية حاليا.
ويستكمل الربنامج الفقرات التالية:

 10:00 الساعة  من  :_إنطلقا  نوفمرب   18••
صباحا ورشة يف اإلنتاج الكتابي من خلل صورة 
سريين  واألستاذة  املشي  محرز  األستاذ  تأطري 

محمودي بمركز مربوك
 للرتبية املختصة باملحمدية

يف  ورشة   14:00 الساعة  من  _إنطلقا 
سمية  األستاذة  تأطري  القصصية  الحكاية 

السليمي باملكتبة العمومية باملحمدية 
•• 19 نوفمرب انطلقا من الساعة 14:00 

األستاذة  تاطري  القصيص  اإللقاء  يف  ورشة 
خولة القطايفي )دار الثقافة مرناق( 

كتاب  من  انطلقا  العرائس  صنع  يف  ورشة 
الثقافة  )دار  الزياني   مريم  األستاذة  تاطري 

املروج( 
"الكنز  بعنوان  لألطفال  مرسحي  _عرض 
الثمني" ملركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت  

بدار الثقافة ابن رشد باملحمدية 
 10:00 الساعة  من  انطلقا  نوفمرب   20••   
والسيناريو  الفنية  الكتابة  يف  ورشة  صباحا  

تأطري األستاذ توفيق محمدي 
  باملكتبة العمومية فوشانة 

تأطري  اليدوية  والرباعات  التدوير  يف  _ورشة 
األستاذة أريج غرسلوي 

_ورشة يف الحرق عىل الخشب تأطري األستاذة 

بدار  الجبنوني  سمر   واألستاذة  عمري  حذامي 
الثقافة ابن رشد باملحمدية 

••25 نوفمرب انطلقا من الساعة 14:00  
استعملت  األواني  بعض  صناعة  يف  ورشة 
األستاذة  تأطري  الطني  باستعمال  طنبذة  زمن 

رباب روييس 
الكتاب  التكنولوجيا عىل  تأثري  _ورشة حول 
لدى الطفل تنشيط كل من األستاذة سمر غابري 
ابن  الثقافة  بدار  الرمضاني  هاجر  واألستاذة 

رشد باملحمدية
••26 نوفمرب انطلقا من الساعة 14:00   

أمسية يف رحاب طنبذة تحت عنوان "مراوحة 
بني العمودي والحر " تأثيث كل من الشعراء األتي 
الدين  الزيطاري،عماد  املربوك  الحبيب  ذكرهم: 
عبيدي،منصف  املاجري،بشري  التونيس،معمر 

عزعوزي 
السيدات : أمان الله الغربي،نورة هويات،ميل 

العياري )املكتبة العمومية فوشانة( 
معالجته  يف  الكتاب  دور  حول  _ورشة 
سارة  الدكتورة  تأطري  النفسية  للضطرابات 
)الجمعية  الطرابليس  سمية  والسيدة  بوباية 
السيدا  حول  والتوجيه  لإلرشاد  التونسية 

واإلدمان فرع املحمدية(  
بدار الثقافة ابن رشد باملحمدية 

 10:00 الساعة  من  انطلقا  نوفمرب   27••
من   " حسان  طنبذة  مرسحية"  عرض  صباحا 

انتاج نادي املرسح بدار الثقافة املحمدية 
الفوتوغرايف  التصوير  تقنيات  يف  _ورشة 

تاطري األستاذ توفيق محمدي 
عىل  وأثره  الطنبذي  الرتاث  حول  مداخلة 

املرسح العربي تأطري األستاذة نورة املناعي 
_طنبذة بني األمس واليوم: 

األستاذة  تاطري  الرسدية  الكتابة  يف  ورشة 
شادية القاسمي 

_مداخلة حول طنبذة املايض والحارض تاطري 
األستاذ محمد بالحاج عمر 

للسيد  االثرية  طنبذة  صيانة  حول  _مداخلة 
للرتاث   الوطني  باملعهد  بن غربال مهندس  فريد 

بدار الثقافة ابن رشد باملحمدية
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تظاهرة  "كتاب في طنبذة" بالمحمدية؟

"المخيال الشعبي في الفن التراثي المغاربي" بسبيطلة

جهات

زغوان:تتويجات متنّوعة لرّواد المكتبات
في البطولة الوطنية للمطالعة

الوطنية  للبطولة  النهائية  التصفيات  يف  باهرة  نتائج  بزغوان  الجهوية  املكتبة  حصدت 
الشؤون  بوزارة  العمومية  املطالعة  ادارة  مؤخرا  نّظمتها  والتي  الثانية  دورتها  يف  للمطالعة 
من  الخامسة  بالجائزة  محمد  بن  الريم  ميس  فازت  حيث  برادس   املغطاة  بالقاعة  الثقافية 
املطالع  16 و22 سنة وفاز  الرابعة بني  العمرية  الفئة  املتسابقني من  الدفرت األصفر ومن بني 
الهادئ بودايل بالجائزة الثالثة من الدفرت الرمادي الخاص باملتسابقني من الفئة العمرية  الويفّ 

السادسة 40 سنة فما فوق
تجدر اإلشارة ال ان هذه البطولة تعّد مسابقة وطنية ألحسن املطالعني وتتويجا ملسابقات 
محلية وجهوية يف الغرض انطلقت منذ 5 فيفري املايض وتوزعت عىل 6 رشائح عمرية وستة 
ألوان من االحمر إل الرمادي حيث تطالب كل فئة مرتّشحة بعدد معنّي من الكتب ملطالعتها عىل 
مستوى املكتبة املحلية الراجع لها بالنظر حسب االشرتاك وتتابع لجان محلية يف كل فرتة هذه 
وترشيح  املشاركات  تقييم  الجهوية  باملكتبة  يتم  ثم  جهوية  بتصفيات  تتّوج  التي  املشاركات 

احسن املشاركات للقاء الوطني والذي يفرز  10فائزين من كل فئة عمرية
وقد سجلت هذه البطولة مشاركة اكثر من 130 مشارك قارئ من مختلف الفئات العمرية 
طالعوا ما يناهز عن مليون و140 الف كتاب خلل التصفيات املحلية والجهوية من بينهم 420 
الرعاية  بدور  املقيمني  واالمهات  اإلباء  من  مشارك  و20  السجنية  املؤسسات  نزالء  من  قارئ 
مختلف  مشاركة  اللقاء  هذا  سّجل  واذ  الخاصة   االحتياجات  ذوي  من  مشارك  و39  واملسنني 
الفئات العمرية والشائح االجتماعية فان هذه التظاهرة تأسست عىل رؤية اسرتاتيجية تعيد 
للكتاب قيمته  وتنش ثقافة القراءة يف كل الفئات االجتماعية والشائح العمرية   باعتبار أن 
نسبة القراءة هي من معايري قياس ثقافة الشعوب  وأن القراءة عامل مهم يف تنمية الوعي ودعم 

اإلدماج االجتماعي.
وتجدر االشارة ال ان املكافاة املالية املخصصة لكل رتبة هي 4 آالف دينار للفائز األول  و3 
آالف دينار للفائز الثاني  وألفي دينار للفائز الثالث  وألف دينار للفائز الرابع  و500 دينار للفائز 
الخامس، وقد تشكلت اللجنة العلمية التي سهرت عىل النتائج من كل من  رجاء الزائر ، نجيبة 
بوزغندة ، عبد الرزاق السومري ، منصور الشتوي ، صلح الدين الحمايدي ، لطفي الحجلوي ، 

فائزة الكناني ، هالة النفطي ، خالد سقا  وآية بالريش.
منصف كريمي

الرتاثي  الفن  يف  الشعبي  "املخيال  شعار  تحت 
املغاربي" تنّظم جمعية سنا سفيطلة للتنمية الثقافية 
بوترعة   ضحى  الشاعرة  ترأسها  التي  واإلجتماعية 
تراثنا  الدويل"  املهرجان  من  الثامنة  الدورة  فعاليات 
هويتنا " حيث يسّجل املهرجان مشاركة عدة مبدعني 

عرب من ليبيا،الجزائر، املغرب والعراق.
القادم  ديسمرب   2 يوم  مساء  املهرجان  ••يفتتح 
من  وضيوفه  الجهة   شعراء  مع  إفتتاحية  بجلسة 
الشعراء العرب لتلقي إثر ذلك رئيسة الجمعية املنّظمة 
العرب   للكتّاب  الدويل  لإلتحاد  تونس  مكتب  ومديرة 
من  أدبية  أمسية  تنتظم  ثم  الرسمي  اإلفتتاح  كلمة 
خلل تقديم كتاب "صفقة مع الريح" للشاعرة ضحى 
تقّدم  ثم  الغضباني  منوبية  الناقدة  قبل  من  بوترعة 
الشعراء  من  لعدد  الشعرية  القراءات  من  مجموعة 
والعراق واملغرب وشعراء  وليبيا  الجزائر  الضيوف من 
الجهة فتنظيم  حفل توقيع كتاب" امرأة الليل" للكاتبة 

والشاعرة فتحية نرصي يف تقديم ملنوبية الغضباني. 
النساء اللتي ساهمن يف ترويج الصناعات  ثم سيقع تكريم عدد من 
التقليدية فاإلختتام مع عرض موسيقي للفنان األستاذ نور الدين بن حامد.
••صباح يوم 3 ديسمرب القادم تنتظم بدار الثقافة سبيطلة مجموعة 
مع  وبالشاكة  التقليدية  والصناعات  التشكيلية  الفنون  معارض  من 
ورشة  منها  الورشات  من  مجموعة  تنتظم  املدرسية  الخدمات  ديوان 
صنع  وورشة  الحلفاء  وورشة  التقليدي  اللباس  وورشة  التشكييل  الفن 
التحف يتخللها تنشيط إذاعي بإمضاء إذاعة "سفيطلة أف أم" لينطلق يف 

الفرتة املسائية ومن أمام دار الثقافة سبيطلة كرنفال 
تنشيطي بعنوان "تراثنا هويتنا" يتضمن عرضا للعرس 
بمرافقة  وذلك  التونيس  التقليدي  وللباس   التونيس 
الفرقة الشعبية بسبيطلة وتقديم مجموعة من األلعاب 
النارية والدمى العملقة وذلك بمشاركة  نوادي الطفولة 

ورياض األطفال باملدينة.
من  مجموعة  الثقافة   دار  بفضاء  تقّدم  ذلك  وإثر 
العروض الراقصة  ومرسحية "عشقة " ضمن  مرسح 
التقليدية  بامللبس  خاص  أزياء  عرض   ثم  الشارع 
تتّوج  موسيقية  مراوحات  تتخللها  شعرية  فأمسية 
لتكون  التقليدية  الصناعات  يف  العاملة  املرأة  بتكريم 
والفنان  محمد  الشاعر  مع  تراثية  السهرة موسيقية  

بن  القايد 
الشايع  بلدية  أمام  ومن  القادم  ديسمرب   4 ••يوم 
واملكتبة  الشمس  الشايع مشق  بلدية  وبالشاكة مع 
العمومية فرحات حشاد، تنتظم "خيمة املطالعة" تليها 
بإدارة  املدارس   تلمذة   مع  ثقايف  فتنشيط  لألطفال  ألعاب  عرض  تقديم 
الرتاث  من  فرجوي  عرض  فتقديم  العرفاوي  زبيدة  واإلعلمية  الشاعرة 
التونيس بعنوان" مراحيل" من إنتاج الفنان محمد الهادي املحمودي  تتخلله 
قراءات شعرية من شعراء الزجل من الجزائر وليبيا فإختتام املهرجان مع 
الشاعر  الفنان  مع  فنية  سهرة  مع  التقليدية   الطريقة  عىل  شاي  حفل 

محمد بن القايد يتخللها تكريم املساهمني يف إنجاح املهرجان وضيوفه.

م.ك.
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تنّظم املكتبة املغاربيّة ببن عروس وجمعيّــة 
ضمن  عروس  ببن  والكتاب  املكتبة  أحبّـــاء 
نادي بيت الفكر واإلبداع لقــــاء أدبيّـــا مـع 
الناقد البشري الجلجيل عن كتابه هكذا ..تكلمت 
السيدة ك. لغات العالم والشاعرة والكاتبة هندة 
الشتات  يم  يف  ذات  أنات  كتابها  عن  سمرياني 
ذكريات  ديوانها  الجليص عن  والشاعرة مفيدة 

الزمن اآلتي،
وذلك يوم الجمعة 25 نوفمرب بفضاء املكتبة 

عىل الساعة الثالثة مساء.

لقاء ببيت الفكر 
واالبداع ببن عروس

جهات

يوم "المونولوغ" بدار الثقافة
الشيخ إدريس ببنزرت

"غدا... وهناك..!" لنعمان حمدة
بقاعة الفن الرابع

يومي 25 و26 نوفمرب الحايل يقرتح املرسح الوطني عىل 
أحباء املرسح مرسحية " اآلن...وهناك" لنعمان حمدة . 

املرسحية عبارة عن دعوة  إلحياء عيد ميلد ..... يتلقاها 
أشخاص تجمعهم معرفة

 قديمة .... يجدون أنفسهم يف مكان غريب .
مكان بقدر انفتاحه وتعدد أبوابه ..  فكل طرقه ومنافذه 

تعيدهم إل نفس املكان ....
 مهما كان اتجاههم .. ومهما كانت اختلفاتهم ....

يجمعهم ...يجربهم ....عىل التأمل من جديد يف واقعهم
" اآلن ...  وهنا".. الزمن .. املكان ... الرغبة .. الحلم ... 
الواقع ... رغبة إلحياء ما بقي يف داخلهم ...ومحاولة للوالدة 
ال  زمن  آثار  من  أجسادهم  تحمله  ملا  ورفض   ... جديد  من 

يتماىش وحارضهم ...
أجساد  هم  أم  ؟  هم  فعل  هم  هل   .. تساؤالتهم  تتعدد 

تحمل ما ليس لهم ؟؟
أشخاص تملؤها الحياة ... رغم قسوتها معهم ..يملكون 

رغبة قوية للتجاوز ...للتغيري ...لفتح طريق جديد . ال مكان للنهزام لديهم ...يصارعون رغم األلم 
...بكل أمل ..

دعوة إلحياء عيد ميلد كل شخصية ...بأملها ..وفرحها ..هو انتقال من "اآلن وهنا"  إل "غدا.. 
وهناك".

أستمتع احباء املرسح بثلثة  عروض مرسحية من نوع ” املونولوغ ” وهي ”تحت الضغط ” 
و” دعوة خاصة ”و” يوم سعيد ” وهي مرسحيات من نوع املمثل الفردي والتي قام بأداء األدوار 

فيها شباب عاشق للفن الرابع.
ما يشّد االنتباه يف هذه العروض الثلثة، ، هي املضامني التي تناولتها، حيث تناولت مرسحية 
العرض  وتناول  سلّم  ريّان  وتمثيل  ونص  الشيخاوي  أسامة  إخراج  من  وهي  الضغط”  تحت   ”
موضوع الضغوطات النفسية التي يعاني منها اإلنسان إل درجة وأنّه لم يعد يعي هل أنّه ارتكب 
جريمة قتل يف حّق أقرب النّاس إليه أم ال؟ ولتنطلق معاناة اإلنسان بني إنسانية كإنسان والتي 
التي  العواقب  العقاب والتحدي لكل  ينازعه فيها حيوان رشس بداخله، وليدخل بني الخوف من 
إل مراجعة طبيب نفساني فيما يعانيه من  املقام  لينتهي به  الجريمة  يمكن عن تنجّر عن تلك 

اضطرابات.
التي تّم عرضها وهي من اخراج اوس إبراهيم  الثانية  “دعوة خاصة ” هو عنوان املرسحية 
وتمثيل اكرام الدهماني وتناول نص املرسحية االستعداد الستقبال أحد املسؤولني الهامني وذلك 
بأحد املطاعم الفاخرة وما كّلف ذلك من استعدادات مادية ومالية ، من إنارة وموسيقى وباقات 
الخرب  ليأتي  االستقبال  هذا  إلنجاح  الوسائل  كل  وتجنيد  الفاخرة  األطعمة  ونوعية  وزينة  ورود 
لدواعي  الحضور  عليه  يتعّذر  املسؤول  هذا  وأّن  ليعلن   – التحضريات  هذه  كّل  بعد   – الصاعقة 
خارجية ال تنتظر، ولتكون الهسترييا داخل ذلك املطعم وردود الفعل املتباينة لعدم تلبية املسؤول 

لتلك الدعوة.
 اختتمت هذه العروض بمرسحية ” يوم سعيد ” وهي من تأليف واخراج حمدي الذيب وتمثيل 
غفران الحاج عبد الله  وتناولت املرسحية موضوع شائك جّدا الثورية الحقيقية والثورجية املفتعلة 
حيث ما يكون الثائر الحقيقي مآله السجون واإلعدامات بغري حق إالّ ألّن الطرف اآلخر هو األقوى 
وهو من يمتلك وسائل القمع لترتك تلك املظالم يف حق أهايل الثوريني الحرقة واأللم خاّصة يف قلب 
األم التي ترى كيف يتم تنفيذ اإلعدام يف حق ابنها الثائر عىل السائد وعىل الظلم ولتعيش تلك األم 

املأساة واالضطرابات، ويف املقابل يهنأ الثورجي بنعيم الدنيا ومحاسنها كذبا وبهتانا…

بدعم من وزارة الشؤون الثقافية تنتظم الدورة الـ42 من 
املهرجان الّدويل للشعـــر بتوزر بمشاركة شعراء ونّقاد من 
العربية واألجنبية وذلك من الخميس  الدول  تونس وعدد من 

24 نوفمرب 2022  إل األحد 27 نوفمرب 2022.
الرابعة مساء  ويكون انطلق الفعاليات يوم الخميس يف 
إرشاف  تحت  الباكالوريا  لتلميذ  الشعريّة  الكتابة  بورشة 

األستاذ محمد الزابي، ثم استقبال الضيوف بنزل اإلقامة. 
صباحا  والنصف  التاسعة  ويف  نوفمرب،   25 الجمعة  يوم 
أدباء  ومعرض  الكتاب،  معرض  بزيارة  الفعاليات  تنطلق 
التشكيليّة  الفنون  ومعرض   )الشابي(   الحائطي  الجريد 
العارشة  يف  للمهرجان  الّرسمي  االفتتاح  ليكون  )الشابي(   
رئيسة  وكلمة  املهرجان  مدير  كلمة  وفيها   صباحا  والربع 
و  التونسينّي  الكتاب  اتحاد  رئيس  كلمة  و  الفرنيس  املعهد 

كلمة نائب رئيس اتحاد األدباء والكتاب العرب  وكلمة السيّد وايل توزر، ييل ذلك  عرض 
اإلفتتاح من تقديم  الفنان عادل بوعلق وفرقة أجراس مع قراءات شعرية ، ثم عرض 
رشيط وثائقي لفقيدة الساحة الثقافية صديقة املهرجان الشاعرة فاطمة بن فضيلة 

)إهداء لروحها(.
الواحة  يف  عدن  "جنّة  بمنتزه  شعرية   أمسية  تنتظم   مساء  والنصف  الثالثة  يف 
يف  السياحية  بالعربات  جولة  تسبقها  وغنائيّة  موسيقية  وصلت  تتخللها  القديمة، 

الواحة القديمة، ويف العارشة ليل  سهرة شعرية موسيقيّة  وفنيّة.
يوم السبت 26 نوفمرب ويف التاسعة صباحا تنطلق جلسة علمية أول ، تليها جلسة 
علمية ثانية فجلسة علمية ثالثة بروضة آل خريّف بنفطة و ملسة وفاء وتكريم لروح 

األديب والصحفي واملنتج اإلذاعي الشاعر عبد الحميد خريّف 
يف الفرتة املسائية تنتظم جولة سياحيّة عىل رشف الضيوف إل موقع عنق الجمل 

ومدينة نفطة ويف الثامنة سهرة شعريّة يف خيمة الندوات تتخللها وصلت موسيقيّة.
والتوصيات  الختامي  البيان  تلوة  تتّم  صباحا،  التاسعة  يف  نوفمرب   27 األحد  بوم 
وتوزيع الشهائد وتكريم املبدعني واإلعلن عن الفائز بجوائز املهرجان للّدروة واالختتام.

التأم يف فضاء "ارتيباج " الثقايف حفل تقديم كتاب 
إنتظم  للنش..  أرابيسك  دار  عن  الصادر  "عارشهن" 
هذا اللقاء ضمن فعاليات  املعرض السنوي لدار نقوش 
عىل  السنة  هذه  نظم  والذي  جربة  مدينة  يف  عربية 

هامش القمة الفرانكوفونية  بجزيرة جربة . 
العادة  هذه  عىل  الشابي  منصف  األستاذ  دأب  وقد 
الحميدة منذ سنوات واملتمثلة يف تنظيم معرض كتاب 
لتقديم  كتابه  من  مجموعة  خلله  يستضيف  تونيس 
اللقاء  املثقف وإلتاحة فرصة  الجزيرة  كتبهم لجمهور 
تهم  مسائل  حول  والنقاش  التحاور  ملزيد  بينهم  فيما 
الكتابة والكتاب والنش والتوزيع وكل ما من شأنه أن 

يضيف للكاتب والنارش معا .
اللقاء يف جّو بهيج ، مفيد وممتع ، وقد قدمت  تّم 
شاكر   موهيبة  الكاتبة  صحبة  مختار  امال  الكتاب 

بمشاركة كاتبات "عاش رهن" السبع املتبقيات هدى 
بن صالح محجوب ، يلدز عطية ، حنان جنّان،  إيمان 
ذوادي ، إيمان النفزاوي   ، نرسين املدب،شهرزاد عطية.
يف النقاش تم تناول قضية خطرية تهم العلقات يف 
يشّكل  الذي  النرجيس  املنحرف  قضية  وهي  مجتمعنا 
خطرا حقيقيا يف املجتمعات ملروره السلس املتعمد دون 

التفطن ال ما يخفيه تحت لباقته من خطورة . 
أمينة  الكبرية  الرسامة  مشاركة  أيضا  ويذكر 
من  فيها  ووضعت  الغلف  لوحة  أهدت  التي  بالطيب 
الدين  حي  والدكتور  الكثري  ومعرفتها  موهبتها  رحيق 
البجاوي الذي ساهم بكلمة عىل الغلف الرابع للكتاب 
الكتاب من رجل سرب  مثلت شهادة مهّمة يف موضوع 
جيدا أغوار الذكورة واألنوثة وما  انجّر عنها من قضايا 

جديرة بالطرح والنقاش.

الدورة 42 من المهرجان الدولي للشعر بتوزر  تقديم كتاب "عاشرهن" بجزيرة جربة
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صالح  ابنة  زهراء  لنا  حكت   2042 خريف  العاصمة  تونس 
الغماڨي:

مىض زمن طويل عن ذاك اليوم املشؤوم الذي فقدت فيه أمي 
وأبي وأخي يف يوم واحد. نسيت تفاصيل الحادثة نفسها لكنني 
سنوات  غريبة...كانت  احداث  من  سبقها  ما  جيدا  اذكر  الزلت 
مسعورة وجنون جماعي. اجتاحت البلد موجة هجرة جماعية 
وحتى  والصغار  والكبار  الشباب  املجتمع،  أطياف  كامل  شملت 
العائلت واألطفال. ركب الجميع البحر ال مصري مجهول وكأن 
مغادرة البلد يف حد ذاته هو هدف منشود حتى ولو كان ذلك نحو 
أحشاء أسماك البحر او املقربة. كان هذا منذ أكثر من العشين 
مخاطبا  مساء  ذات  ابي  غادرنا  اللعينة  الحقبة  تلك  يف  عاما... 
امي: "سأسافر إل إيطاليا ومنها ال فرنسا ستلتحقون بي بعد 
ان ابدأ العمل وأجدد اقامتي "...بعد مرور أيام عن سفره اشتد 
القلق بأمي فكانت تحادثني وبيدها اخي الرضيع انا الطفلة ابنة 
السبع سنوات: " لم يتصل والدك منذ غادرنا...أرجو وان يكون 
املانع خري". يف الحقيقة لم أحس انا بغيابه البتة كنت مكتفية 
بوجود امي اذ لم يكن يعني يل وجوده الكثري. لم يكن ابي قريبا 
مني يوما فل اذكر وانه عانقني او اخذني بني يديه او شاركني 
اللعب. كان يكتفي يف أوقات قليلة بملطفتي من بعيد او مداعبتي 
"زهراء  مقهقها:  خدي  من  يقرصني  كأن  أحبها  ال  بفضاضة 
فافتك  يؤملني  حتى  الضغط  يف  يستمر  ثم   .." رحيقك  سأمتص 
منه نفيس واركض باتجاه امي نافرة...كما لم تفتني وانا يف ذلك 
السن سوء معاملته المي وما تعانيه من مزاجية وحدة طباعه 
لم  كثرية:"  أحيان  يف  يشتكي  سبب،  ألي  وجهها  يف  يصيح  كان 
لشء".  تصلح  عادت  ما  البلد  هذه  املصاريف...  عىل  قادرا  اعد 
كانت تتحمل بصمت ثوراته أحيانا وتحاول تهدئته أخرى -" ال 
تهول االمر يا صالح...-" اعرف ان الفقر متأصل فيك ويف اهلك يا 
ناجية".. -” الله يهديك".. -"أريد أن عيش كما اريد؟".. –"املهم 
يشء".                                                                                                                                     كل  لحققت  بفرنسا  بقيت  -"لو  بخري"  واوالدنا  نحن 
لم يكن ابي عاطل عن العمل، بل كان موظفا يخرج كل صباح 
بمحفظته ويرجع مساء قلقا متأففا، اسألها: "ما هو عمل ابي 
العلوم اإلنسانية".. -  ابوك أستاذ متخرج من كلية  يا أمي؟ -" 
"ماذا يدرس؟".. -" كل املواد عربية وفرنسية وتربية". أما هو 
فكثريا ما يردد عىل مسامعنا:" انا مجاز ومتحصل عىل املاجستري 
وكنت  الثانوي  التعليم  لألستاذية  التأهيل  مناظرة  يف  ونجحت 
اعد الدكتوراه فكيف ادرس االبتدائي؟”.. اعلمتني امي مرة وان 
ابي قد سافر يف السابق ايل فرنسا واقام فيها واشتغل لفرتة ثم 
ابعد ألسباب مجهولة وبعد الثورة استدعي للعمل كمعلم تعليم 

ابتدائي وقد تزوجته خلل هذه الفرتة...
الغياب كان  الشهرين من  دخل علينا ذات صباح بعد حوايل 
ذقنه  وطال  عيناه  وغارت  نحف  وقد  الشديد  التعب  عليه  يبدو 
كعادته رصخ غاضبا متوجها بحديثه المي وكأنها املتسببة فيما 
وقع له:" غرق مركبنا ونجونا بأعجوبة...لجأنا ال احدى الجزر 
بنا  املهربني غرر  أحد  لكن  اليوم  القريبة وكنا سنرجع يف نفس 
مزرعته...  يف  للعمل  استغللنا  اجل  من  بإيطاليا  وأننا  وأوهمنا 
صدقوه  معي  الذين  االغبياء  لكن  البداية  منذ  كذبه  ال  تفطنت 

وأضاعوا وقتنا وجهدنا...سأقتص منه"
يف األيام املوالية كان مشغوال عنا يخرج منذ الصباح ويرجع 
متأخرا وال يكلم أحدا.. بعد أيام خاطب أمي: “سنسافر سآخذك 
واألوالد معي هذه املرة جهزي الرضوري فقط من األغراض"... ما 
علق بذاكرتي قليل فقط ونحن يف عرض البحر وسط قارب صغري 
الوحيدين  الطفلني  وأخي  كنت  والرجال  النساء  من  جمع  مع 
بينهم ...امواج عاتية شعواء ورصاخ امي وهي تحتضنني بقوة 
متشبثة بي بيد وأخي الصغري بأخرى. ترنح املركب وابي يستغيث 
مياه  صغار"...غمرتني  أوالدي  ارحمنا  رب  يا   " لربه  ويترضع 
عاتية دخلت عينيا واذنيا وانفي، لم اعد قادرة عىل التنفس، ثم 
ال اذكر شيئا...وجدتني ملقاة عىل رسير وابر مغروسة بأطرايف 
وانابيب تخرتق صدري وحلقي. وجوه تطل عليا من فوقي وأخرى 
تتفحص جسدي رجال ونساء ببدل بيضاء وكمامات يتكلمون 
قلبي...                                                                                                                             دقات  ويحسب  ضغطي  يقيس  جهاز  أفهمها  ال  لغة 
عسكري  تسلمني  بإيطاليا  اإلنعاش  قسم  من  خروجي  يوم 

الضخمة وبدون  بيده  امسكني  السواحل وهو رجل متني  بأمن 
كبرية  سيارة  نحو  اللطافة  متصنعا  قادني  بكلمة  ينبس  وان 
مشبكة بالحديد املتني بداخلها رجلني وامرأة نظروا اليا شزرا ثم 
انفجروا ضاحكني يف حني جذب أحدهم شعره ال فوق ونفخ فمه 
التي  السوائل  أثر  من  وانتفاخ خداي  لترسيحة شعري  تقليد  يف 
األيتام بحضور ممثل  لرعاية  إل مركز  أقتدت  سكبت بجسمي. 
زاهية  ألوان  ذات  مائلة  عنق  بربطة  أمامي  وقف  السفارة،  عن 
اعجبتني زركشتها فاستغرقت يف تأملها:" لقد تأكدنا من وفاة 
أبويك ال تخايف ستجدين هنا أطفاال تلعبني معهم " كنت اريد ان 
أقول له:" كم انت غبي" لكنني لم أجرؤ... طالت اقامتي بامللجأ 
ألكثر من سنة دون وان يطالب بي أحد. ابتسمت يف وجهي املربية 
يوما قائلة: -"هنالك عائلة تونسية تريد تبنيك ما رأيك؟ -"اريد 

ان أبقي هنا".." ربما اعجبوك سيأتونك اليوم.."
يف املساء دعيت إل قاعة االستقبال فوجدت يف انتظاري رجل 
سنا  اقل  تبدو  كانت  التي  زوجته  تصحبه  والذقن  الشعر  ابيض 
وأكثر حيوية علمت بعد ذلك وانهما قدما خصيصا من باريس ال 
هذه املدينة اإليطالية بعد ان راسل امللجأ وأتما جميع اإلجراءات 
القانونية وعربا عن رغبتهما يف تبني طفلة تؤنس وحدتهما هما 
هدايا  يحملن  كانا  باسمني  عليا  أطفاال...اطل  ينجبا  لم  اللذان 
من  بكثري  اقل  كلها  كانت  أطفال  ولعب  ملبس  منها  يل  كثرية 
عمري الذي تجاوز الثامنة وقتها. حدق بي الرجل بنظرة ثاقبة 
لعينني زرقاوين شبيهتني بعيني قط ملجئنا:" ستعيشني بداية 
من اليوم معنا". ابتسمت املرأة فبان نابها الذهبي قائلة: " انت 
بنيتي وانا أمك"...نسيت تفاصيل تنقيل للعيش مع هذه العائلة 
لكنني اذكر جيدا طفولتي املنعزلة وفشل كل محاوالت الزوجني 
كنت  الليل  أمي...يف  وخاصة  أبويا  وتعويض  منهما  تقريبي  يف 
شديد  بخوف  اشعر  كثرية،  بأغطية  واتدثر  رسيري  يف  أتقوس 
ذات  بفضاء غرفتي  تطري  فأرى خفافيش  الظلمة  تشتد  عندما 
أعني براقة وأنياب حادة ثم يأتيني وجه امي ذا امللمح الحنونة 
بصفعة  احس  ثم  احتضاني  وتحاول  مني  تقرتب  والقلقة  
بالتبني  ابي  ..يفتح   وأرصخ  خدي  فأمسك  وجهي  عىل  شديدة 
ال ما اصابني  أو ينظر  ليهدئ من روعي  الباب ال يقرتب مني  
التأكد من  بل فقط يقلب عينيه داخل الغرفة كأنه سجان يريد 
بالنوم  اتظاهر  ما   عادة  للهرب....كنت  منافذ  زنزانته من  خلو 
مجددا  الباب  يفتح  قليل  بعد  وينسحب.  وراءه  الباب  فيسحب 
وبدون وان استطلع القادم أعرف بانها زوجته كلفها بالتحدث 
حانقا:"  فخاطبني  ليلة  يف  خويف...غضب  من  والتخفيف  معي 
اراك ترتفعني عنا.. خربنا األطفال ولؤمهم".. قاطعته زوجته:" 
كل  بعد  الحزن  دائمة  هي   "- رجل؟"..  يا  البنتي  تقول  ماذا 
عند  وفيات  الذكور  غري  البنات  بنا..  ستعتاد   "- فعلناه"..  ما 
حارضنا  باملايض  تفسد  "ال   - انسيت؟  اعتقد...  -"ال  الكرب".. 
ارجوك". ظل الحاجز قائما معهما ال ان كربت فأصبحت قادرة 
والقبل...                                                                                                                              كالعناق  املرسحية  الحركات  ببعض  تجاوزه  عىل 
اتصاال من  أي  اتلق خللها  لم  تونس كل صائفة  ال  اعود  كنت 
أي من عائلة امي او ابي برغم ان ابي بالتبني قد قال يل مرة:" 
لهما عنواني وارقامي".. كما  اتصلت بعمك وخالتك وتركت  قد 
كثريا ما رددت أمي: " لم يحاولوا السؤال عنك البتة لو لم نتبناك 
لرتكوك بني ايتام الطليان.. بنيتي انسيهم"...يف تونس استمرت 
وحدتي اذ كان ابويا بالتبني معزوالن عن جميع الناس ال أقارب، 
الكبري  ببيتنا  كنا  سوى  زيارات  وال  معارف،  وال  جريان،  وال 
وحديقته الشاسعة بالجنوب التونيس او شقتنا بالعاصمة. كما 
تقضية  او  الفسحة  امامي جميع طرق  يغلقان  العجوزان  كان 
الوقت مع اقراني مع انني قد كربت وبلغت سن الرشد. يلزمانني 
ويتذرعان بالخوف عليا من املجرمني واملتحيلني...! حتى وانه يف 
مرة ذهبت ال فرح قريب مع احدى جاراتنا عند عودتي وجدتهما 
الشديدين.  والقلق  الخوف  من  حالة  يف  بالشارع  انتظاري  يف 
تفرس فيا يومها ابي بنظرات غريبة ومرتابة:" ان كنت تنوين 
تركنا فقوليها رصاحة واذهبي"... مع ظهر اليوم التايل اعلمتني 
أمي واننا مضطرون وان نقطع اجازتنا ونرجع الن املصحة قد 
اتصلت بها كي تقوم بفحص طبي... يف احدى اجازاتي بتونس 
وكنت وقتها قد بدأت دراستي  بفرنسا بإحدى مدارس التمريض 
اخذت االذن للقيام بتدريب تطوعي بإحدى املستشفيات كان هذا 
يمر عليا... تعرفت  عىل زميل يل  الذي  الثقيل  الوقت  هروبا من 
الوهلة  منذ  له  انجذبت  الطوارئ  بقسم  للممرضني  رئيسا  كان 
ووسامته  الواسعة  وثقافته  العالية  بأخلقه   أعجبت   إذ  األول 
الناضجة، لم يطل تعارفنا طويل فرسيعا ما عرب عن رغبته يف 
االرتباط بي والتقدم ال اهيل برغم وانه قد كان يكربني بحوايل 
العقدين كنت متأكدة من ان ابويا سريفضان  لذلك لم افاتحهما 

يف االمر فقط واعدته يف السنة املوالية وكتبت كتابي معه يف الرس 
وهو القرار األول يف حياتي وقد كان صائبا ولم اندم عليه...

ناجية  وابنتي  يوسف  وابني  فتحي  زوجي  مع  االن  أعيش 
باملوجود  ونعيش  بأوالدنا  نعتني  زوجي:”  يخاطبني  الصغرية 
املهم نحن مع بعضنا "... مع قهوة الصباح ننطلق يف نقاشنا: -" 
االشعاع النووي للقنبلة الروسية قد يصلنا فهو يسافر ملسافات" 
به  يقوم  ما   "- إرسائيل".  دك  الذي  اإليراني  الصاروخ  -"كذلك 
وأداء  التعليم  برامج  تحسنت  -"نعم  جيد"..  الجديد  رئيسنا 
املستشفيات" يرن الوات ساب إنها أمي -" لم تتصيل منذ فرتة 
الربد ال  أمي". -" هنا نموت من  يا  بنيتي". -"البيت واألوالد  يا 
نفتح السخان اال ليل انها ازمة الطاقة ".. يخطف يوسف الهاتف 
من يدي: -"احبك ماما"...احتضنه يمد يل كلبه الصغرية: -"بنڨو 
يحبك أيضا". تتصل أمي مرة ثانية وثالثة: -"رصنا عاجزين يا 
بنيتي وال أحد يؤنسنا"... تبكي ناجية الصغرية فأقطع املكاملة. ثم 
صارت ترتك تسجيلت صوتية. يف يوم وجدت تسجيل مىض عليه 
أبي وتطلب قدومي.  بوفاة  تبكي فيه وتعلمني  أيام كانت  ثلث 
التسجيل األخري كانت هادئة وتقول فيه بانها تحس قرب اجلها 
انا سعيدة  أحد:" زهراء  يعلمه  ايداعي رسا خطريا ال  تريد  لذلك 
ألجلك ألنك لم تختاري الغربة يا بنيتي، ما الذي جنيناه نحن غري 
الوحدة واملرض. حتى أوالدنا عجزنا عن تربيتهم...هل تعلمني يا 
زهراء وأننا قبل ان نتبناك قد رزقنا بولدين توأم؟ نعم، فقدناهما 
االثنني اذ انحرف األول ومات مفجرا نفسه اما الثاني فقد هجرنا 
وتزوج رجل بعد عملية تحول جنيس".. أغلقت الهاتف ونظرت 
ال النافذة كان املطر رذاذا خفيفا إنها ايام الخريف األول، يف مثل 
هذا اليوم ركبنا البحر انا وامي وابي فكانت النهاية بني األمواج. 
فتحي  كان  التفت  حلمنا؟  كما  سنحيا  هل  وصلنا؟  لو  ماذا 

ويوسف يقفان ورائي احتضنتهما وبكيت. احبكما.
الدوحة 16 نوفمرب 2022 - يتبع -

توفيق الذكر

هجرة الى الوطن
)الجزء الثاني(

التواصل  عىل   صفحتها  عىل  ودخلت  هاتفها  فتحت 
الناس بني سعيد  االجتماعي وعندما كانت تتصفح ما ينشه 
قست  من  وبني  ولعب  باللهو  الدنيا  تخبطه  من  بني  وتعيس 
عليه حتى اصبح ال يدرك ما يصنع ... جاءها اشعار من ادارة 
السنة  يف  أنزلته  بمنشوٍر  مرة  كل  تُذكرها   التي  الفاسبوك 
املاضية ،وكأنه يريد منها ان ال تنىس... يريدها  ان تتذكر كامل 
حياتها املاضية وتعيش الذكريات السعيدة ، لكن عىل ما أظن 
السعيدة  الذكريات  ننش  ما  بقدر  أننا  يعلم  ال  الفاسبوك  أن 
ننش ايضا الذكريات الحزينة اظنه ال يفرق بينهم ال لوم عليه 
للحظات  استوقفتها  جملة  عليها  مكتوبة  صورة  ...جاءتها  
بكل  املايض  تذكرت   ... تذكرت  ثم   ... أنزلتها  وملاذا؟  متى؟ 
جوارحه وآالمه ودموعه، تذكرت تلك اللحظة واليوم والساعة 
وحتى الكلمات التي حكمت عليها باإلعدام دون اي سبب  يذكر 
... لم ترتك لها حق الدفاع عن نفسها بل اخذت عليها  بهتانا 

عظيما.
...صغرية  عليها  كانت  التي  الفتاة  تلك  تتذكر  ان  حاولت 
لعبتها  من  تحرم  عندما  اال  األلم  معنى  تعرف  ...ال  ..بريئة 
املفضلة ...وهذه املرة دخل هذا الرسطان اللعني الذي قىض ما 
بقي منها من أحلم تكسوها السعادة يف طبق من الشوك ....

تحولت حياتها ال نوع من الوهم ال تدري ان كانت يف الواقع ام 
انها يف الخيال... ترتطم بالواقع فتجد نفسها ال حول لها وال 
الذي سيطر عليه  العقل وظلت تمش مع قلبها  قوة، اسكتت 
الرسطان الخبيث فكان شيطان يف هيئة ملك يرسم ابتسامة 
لها   صفراء ويأخذها دون عناء يذكر وكأنها مخدرة ال طاقة 
الذي ليس فيه  ...ظلت تتذكر املايض  بمنعه وال يمكنها ردعه 
ال زمان وال مكان بل كان وهم ....نعم كانت تعيش يف الوهم 
سنني عدة ولم تستيقظ اال عىل وقع األلم الذي انغرس يف قلبها 
لعلها تعي وتعلم انها كانت ضحية حياة قاسية لم  تتعلم أن 
تكون انسانة اال بعد سنني طويلة....هل يمكن ان تكون  مثل 
الناس ؟ هذا ما قالته بعد ان ادركت انه اخذ منها الكثري فهل 
هنالك نجاة ام انها كلمة ليست لها معنى ؟مسحت دموعها ثم 

كتبت عىل ذلك املنشور 
""االن خلقت واالن سأكون انا فلتبدأ الحرب""

سرطان القلب

سهير بن عثمان
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الصديق حسني االبراهيم هو من املهتمني بالشأن السينمائي 
يف سوريا تعرفت عليه سنة 1981 ملا دعيت للمشاركة يف مهرجان 
دمشق الدويل للسينما بوصفي رئيس الجامعة التونسية لنوادي 

السينما للرشاف عىل مؤتمر حركات نوادي السينما العربية.
كان حسني االبراهيم يف تلك الفرتة رئيس النادي السينمائي 
الطلبي ومرافقي طيلة وجودي بدمشق وفاجأني يوم وصويل 
تنقلتي  لتسهيل  خاص  وسائق  فاخرة  رسمية  سيارة  بتوفري 
فيه  املبالغ  الرتحاب  هذا   . املهرجان  فرتة  كامل  سوريا  داخل 
اتساءل  جعلني  ماديا  مكلفة  فاخرة  نقل  وسيلة  توفري  زائد 
هذه  كل  يؤمن  ان  بالطلبة  خاص  سينما  نادي  استطاع  كيف 

االمكانات؟
أعلمني  عندما  األمور  حقيقة  يل  اتضحت  ما  رسعان  لكن 
العطار  نجاح  األستاذة  الثقافة  وزيرة  ان  الطريق  يف  ونحن 
دعما  العربية  السينما  نوادي  مؤتمر  مصاريف  بكامل  تكفلت 
منها لنشاط النادي السينمائي الطلبي املنتمي ملنظمة الطلبة 
البعثيني... واستنتجت انه يف حقيقة األمر مسؤول رسمي برتبة 
بالنقد  له  علقة  ال  وأن  السينما  نادي  بتسيري  مكلف  ضابط 
السينمائي وتيقنت من ذلك ملا اكتشفت انه كان يحمل سلحا 
ال يفارقه ابدا... وعند سؤايل عن ذلك تعلل بأن الوضع غري ٱمن 
بتنفيذها  يقوم  املسؤولني  لبعض  يومية  اغتياالت  هناك  وبأّن 

املتشددون دينيا. 
الناقد  بصديقي  مبارشة  اتصلت  النزل  ال  وصلت  ملا 
نوادي  واقع  عن  اكثر  لريشدني  مراد  سعيد  الراحل  السينمائي 
االول  مجموعات  ثلث  بوجود  فأعلمني  سوريا...  يف  السينما 

وتاريخيا هي االقرب ملفهوم نوادي السينما يف العالم 
مهمة  مجموعة  فيه  وينشط  دمشق  سينما  نادي  ويمثلها 
وعمر  الزبيدي  قيس  أمثال  والعرب  السوريني  السينمائيني  من 
أمري االي ومحمد ملص وغريهم ولهم فروع يف اكرب املحافظات 
وهي  الطالبي  الوسط  يف  تنشط  الثانية  واملجموعة  السورية.. 
تدين بدين حزب البعث ويتزعمها حسني االبراهيم واملجموعة 
رئيسه  ان  والطريف  بدمشق  املرأة  سينما  نادي  يمثلها  الثالثة 

رجل من عائلة االتايس قريب جدا من حزب البعث ايضا.
حسني  مضيفي  من  أطلب  جعلتني  التوضيحات  هذه 
االبراهيم تشيك كل اطياف نوادي السينما يف سوريا يف املؤتمر 
لتحصل الفائدة للجميع وعقدت مع ممثيل هذه النوادي جلسة 
النوادي  كلمة  لتوحيد  مني  سعيا  املؤتمر  اشغال  خارج  عمل 

السورية لتكون اكثر تمثيلية ملا هو موجود عىل أرض الواقع. 
لكن من محاسن مرافقة حسني االبراهيم الناقد السينمائي 
برتبة ضابط تمكيني من اإللتقاء بوزيرة الثقافة االستاذة نجاح 
العطار التي سمعت عنها الكثري ومن حسن حظي اني التقيت 
يف مكتبها والول مرة يف حياتي الروائي الكبري "حنا مينة" الذي 

كان يشغل خطة مستشارها الشخيص ... 
لقاء  يل  برمج  االبراهيم  أن حسني  أيضا  ومن حسن حظي 
عن  الحدثهم  دمشق  بجامعة  السياسية  الشؤون  طلبة  مع 
واقع السينما التونسية ودور حركة نوادي السينما...والطريف 
املسألة  عن  التحدث  مني  وطلب  مساره  عن  حاد  النقاش  ان 
القومية...فاستحرضت ما حفظت من دروس حول هذه املسألة 
صفاقس  يف  الرسية  السياسية  الحلقات  يف  مشاركتي  اثناء 
وميشيل  وستالني  لينني  أقوال  من  ذهني  يف  بقي  ما  ورسدت 
الشابي...  الله  عبد  الراحل  رفيقنا  عن  تعلمت  ما  وكل  عفلق 
لكن أحد الطلبة احرجني قائل :" كل ما قلته جميل ومعروف 
وموجود يف أي كتاب نظري عن هذه املسألة لكن ما يعنينا هو 
بالهارب"  الزنقة  "وقفت  ...ساعتها   " أستاذ  يا  أنت  موقفك 
وابتسمت وقلت:" ما استطيع قوله هو شعور ينتابني شخصيا 
كلما جرح أو قتل مواطن عربي يف فلسطني أو الجوالن أو بريوت 
للشارع منترصا لقضيته" ففوجئت  أنا يف تونس واخرج  أتألم 

بعاصفة من التصفيق تعّم القاعة.
دعوته  الذي  االبراهيم  حسني  صديقي  مع  حكايتي  هذه 
الذي  السورية  السينما  أسبوع  ملتابعة  تونس  لزيارة  بدوري 

نظمته الجامعة التونسية لنوادي السينما سنة 1982.

حسين االبراهيم ناقد 
سينما برتبة ضابط

طرائف الّزعيم )ج 331(

بورڤيبة وتأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية
السيايس  الحضور  عن  للحديث  اليوم  طرفة  ساخصص 
العربي واالفريقي ومدى اإلحرتام  للزعيم بورْقيبة عىل املستوى 
السوداء...هذا  القارة  ورؤساء  ملوك  لدى  به  يحظى  كان  الذي 
الحضور تحدث عنه االستاذ ماجد الربهومي يف إحدى منشوراته 
مختلف  من  بورڨيبة  تونس  مواقف  كانت  "لقد  قال:  حيث 
مواقف  مع  الغربي  اإلعلم  يف  تستعرض  ما،  وقت  يف  القضايا، 
الدول الكربى وكان كثري من زعماء العالم يحجون إل بورڨيبة 
املنطقة  بآرائه ووجهات نظره يف ما يتعلق بقضايا  للستئناس 
ناهيك وهو املحامي الحائز عىل املاجستري من جامعة السوربون 
بباريس وبتفوق مع بدايات القرن العشين يف عرص يعترب فيه 
ولم  اإلنجازات..  أعظم  حقق  قد  اإلبتدائية  الشهادة  عىل  الحائز 
يأت نقل مقر جامعة الدول العربية إل تونس بعد توقيع مرص 
يف  الخرضاء  تحولت  حيث  فراغ،  من  دايفد  كامب  اتفاقية  عىل 

عرص بورڨيبة إل عاصمة للقرار العربي وكذا الفلسطيني مع قدوم منظمة التحرير الفلسطينية أيضا ال تونس..
أما افريقيا فكان بورڨيبة من الفاعلني يف تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية حتى أن إمرباطور أثيوبيا أرص عىل أن يكون الزعيم 
التونيس حارضا يف املؤتمر التأسييس لهذه املنظمة الجامعة لألفارقة ملا له من قيمة اعتبارية يف قارته ورصيد هائل يف مساندة قضايا 
التحرر يف إفريقيا. ومازال أصدقاء تونس يف جنوب إفريقيا يشيدون بما قدم بورڨيبة ملساندة نضالهم من أجل الكرامة حيث استقبل 
األخري نيلسون مانديل املطارد وقدم له الدعم املايل والتدريب لعنارص حزب املؤتمر الوطني اإلفريقي. وكان بورڨيبة سباقا يف االعرتاف 
باستقلل موريتانيا وضمها ال جامعة الدول العربية خلفا الرادة البعض ممن انزعجوا لسنوات من اطاحة بورڨيبة بالنظام امللكي يف 
تونس. وقدمت دولة اإلستقلل يد العون لهذا البلد الشقيق من خلل اإلستثمار املبارش يف اقتصاده وبنيته التحتية ومن خلل تدريس 
أبنائه بالجامعات التونسية وهو ما جعل شعب املرابطني يكن مشاعر الود واإلحرتام والتقدير لتونس وشعبها ولرئيسها الذي قال عنه 

الجنرال ديغول يف مذكراته أن "حجمه فاق بكثري حجم بلده".

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

فاطمة بن سعيدان أفضل 
ممثلة في شمال افريقيا

سعيدان   بن  فاطمة  املمثلة  توجت 
كأفضل ممثلة يف شمال افريقيا عن فيلم 
 SOTIgUI مهرجان  يف  لجهنم"  "ماشية 

AWARDS ببوركينا فاسو .

يذكر ان فيلم "ماشية لجهنم" يروي 
أن  الطبيب  يخربها  التي  نجاة،  قصة 

أيامها يف الدنيا معدودة، وبدالً من االكتئاب والحزن، تقرر عيش 
لوفاتها،  بطريقة غريبة  املتبقية من حياتها، فتخطط  الفرتة 

ويتصدى لخططها الجديدة أفراد عائلتها.
الفيلم سيناريو وإخراج : إسمهان األحمر وبطولة فاطمة 
وسليم  األحمر  وإسمهان  الحميد  عبد  ورشيد  سعيدان  بن 

عاشور ومراد الغرسيل وهالة الرباهمي الخّمايس..

مغني الراب نوردو يعلن عدم مشاركته 
في العمل الجديد لسوسن الجمني

بعد أن أعلن يف برنامج "فكرة سامي 
الفهري" أنه سيشارك يف مسلسل سوسن 
الجمني الجديد ، نفى مغني الراب مروان 
الذي  التلفزي  العمل  يف  مشاركته  نوردو 
ليعرض  الجمني النجازه  تستعد سوسن 

يف رمضان القادم عىل قناة "الحوار" .
سابقا  االنتاج  فريق  عودنا  وكما 
لكننا  شحيحة  العمل  هذا  عن  فاالنباء 
سيكون  الذي  عنوانه    ملعرفة  توصلنا 

"فلوجة" وسيكون العمل الدرامي الوحيد لهذه القناة بعد قرار 
اعلن عنه سابقا  الذي  العمل  إخراج  الفهري عن  تخيل سامي 

السباب انتاجية بحتة.

تتويج جديد لفيلم "ڨدحة" من إخراج 
انيس لسود 

روائي  فيلم  أفضل  بجائزة  "قدحة"  لفيلم  جديد  تتويج 
مهرجان  من  الخامسة  الدورة  يف  ثانية"  "قدحة،حياة  طويل 

منصة الشارقة لألفلم. مربوك لكافة فريق العمل.
يذكر أن فيلم “قدحة” يحكي من خلل قصة  بطله وهو  
12 عاما تمكنه من اكتشاف رس سوف  العمر  طفل يبلغ من 
يكون محددا يف قادم حياته بل أنه سيقلبها “رأسا عىل عقب”،  

كما يقال. معلومة ستفجر بداخله بركانا من الغضب، فما هي 
الجريمة التي ارتكبها الكبار يف حق الصغار ؟ 

المخرج حمادي البلهوان في ذمة هللا
من  واحدا  التونسية  التلفزة  فقدت 
أبنائها الطيبني املخرج املتقاعد حمادي 
البلهوان والذي التحق بالتلفزة بعد جيل 
من  لعدد  مساعدا  واشتغل  املؤسسني 
املخرجني وخاصة سالم الصيادي أطال 
عبد  "حكايات  سلسلة  يف  عمره  الله 
البلهوان  حمادي  وكان  العروي"  العزيز 
التمثيل  يف  وبارعا  باملرسح  أيضا مغرما 
سلسلة  يف  األدوار  من  العديد  وتقمص 

التمثيليات  من  األول  وغريها  يف نسختها  العروي  العزيز  عبد 
التلفزية  مسريته  طيلة  البلهوان  حمادي  واخرج   . التلفزية 
من  محبوبا  وكان  منها  الطبية  وخاصة  الربامج  من  العديد 
الجميع لطرافة حديثه وحكاياته وكان إل ذلك متخلقا ال يلقي 

التحية اال مبتسما. رحمه الله واسكنه الجنة.

الممثلة التونسية المقيمة بمصر ليلى 
نور تعلن عودتها للشاشات الفضية

التونسية  املمثلة  مؤخرا  أعلنت   
عودتها  نور  ليىل  بمرص  املقيمة 
تلفزية  اعمال  يف  الكامريا  أمام  للوقوف 
حاليا  تدرس  جديدة...وأنها  وسينمائية 
أكثر من مسلسل تونيس وعربي للعودة 

ال الشاشة الصغرية.
 يذكر ان ليىل نور لعبت دور سندس 
منامة  مسلسل  يف  مهدي  خطيبة 
كانت  تونسية  ممثلة  وهي   ، عروسية 

الوداد وشاركت يف عدة برامج  الغناء ضمن كورال  بداياتها يف 
تلفزية وهي طفلة يف عمر 7 سنني . ومن بعد اكتشفت حبها 
ثم دخلت عالم  باالعلنات وهي طفلة  كانت  والبداية  للتمثيل 
ومسلسل  ياهكا"  "ياهكا  مسلسل  منها  واالفلم  املسلسلت 
عروسية"  و"منامة  خيايل"  يف  زهرة  و"يا  للدنيا"  "اضحك 
واعمال  "فاميليا"  وفيلم  باك"  "فلش  وفيلم  و"سلوكيات" 
اخرى كما لعبت دور البطولة يف فوازير رمضان ومن ثم اتجهت 

ايل املرسح... 

فّن وفّنانونفّن وفّنانون
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نزار الريحاني
تنطلق اليوم الثالثاء 22 نوفمبر 2022 مغامرة 
المنتخب التونسي لكرة القدم في كأس العالم 
انطالقا  الدنماركي  المنتخب  بمواجهة  بقطر 
الجولة  إطار  في  ظهرا  الثانية  الساعة  من 
التي  الرابعة  المجموعة  منافسات  من  األولى 

تضم أيضا كال من فرنسا وأستراليا.

نسور  خللها  من  يسعى  سادسة  مونديالية  مشاركة 
قرطاج إل تحقيق إنجاز تاريخي بالعبور إل الدور الثاني بعد 
السابقة عىل األدوار األول  أن اقترصت املشاركات الخمس 
2018 بروسيا عندما فشل منتخبنا  وكان آخرها مونديال 
يف التأهل يف مجموعة ضّمت كلّ من أنقلرتا وبلجيكا وبنما.

القادري متفائل
إن منتخبنا  القادري  التونيس جلل  املنتخب  قال مدرب 

ليس األضعف يف املجموعة وأنه قادر عىل منافسة الكبار.
وأكد جلل القادري خلل الندوة الصحفية التي سبقت 
كمدرب  ودوره  اختياراته  مسؤولية  يتحمل  أنه  املباراة 

واستعداده لكافة السيناريوهات.
أكرب  سيكون  الكبري  الجماهريي  الحضور  أن  وأضاف 
التونيس  املنتخب  أن  عىل  مشددا  التونيس  للمنتخب  حافز 
املنتخب  أن  معتربا  املونديال،  يف  كبرية  تجربة  يملك  بات 

الدنماركي من أفضل املنتخبات األوروبية.
وأشار إل أن اللعب يف دولة عربية عامل مساعد وسيكون 

دافعا ملشاركة إيجابية رغم قيمة املنافس.
من جهة ثانية نّوه القادري بالحفاوة الكبرية التي لقيها 
خاصة  الدوحة  يف  العربية  الجماهري  من  الوطني  املنتخب 
لنسور  األول  املساند  إنها  قال  التي  املرصية  الجماهري 

قرطاج.

أمام  إيجابية  نتيجة  تحقيق  بشأن  تفاؤله  يخف  ولم 
الهدف  لتحقيق  أول  خطوة  ذلك  معتربا  الدنمارك  منتخب 

املنشود وهو التأهل للدور الثاني من مونديال قطر.

خطة حذرة
تشري كل املعطيات إل أن ُمدرب املنتخب الوطني سيعتمد 
عىل خطة دفاعية يف ظّل قوة املنتخب الدنماركي الذي يعتمد 
عىل الرواقني إضافة إل استغلل الكرات الثابتة بفضل البنية 
الجسدية للعبيه الذين يتقنون التعامل مع الكرات العالية.
القادري عىل ثلثة مدافعني مع  أن يعتمد  املنتظر  ومن 
مقابل  امليدان  وسط  يف  الكرة  افتكاك  يُتقن  بثلثي  الدفع 

التعويل عىل مهاجم واحد يسانده املساكني.
وبالعودة إل املباراة الودية األخرية التي أجراها منتخبنا 
الخطة  الوطني حسم  الناخب  أن  يبدو  إيران  أمام  الوطني 
الفنية التي سيعتمدها أمام منتخب الدنمارك وهو ما تجىّل 

يف آخر حصة تدريبية.
ومن املرجح أن يعتمد القادري عىل التشكيلة التالية يف 

مواجهة اليوم أمام الدنمارك.
الطالبي-ياسني  برون-منترص  دحمان-ديلن  أيمن 
عيدوني-إلياس  العابدي-عيىس  دراغر-عيل  مرياح-محمد 
املساكني-عصام  سليمان-يوسف  بن  السخريي-أنيس 

الجبايل.

مكسيكي يدير المواجهة
للمكسيكي  بـ"الفيفا"  الحكام  تعيينات  لجنة  أسندت 
سيزار أرتور راموس مهمة إدارة مباراة اليوم بني املنتخبني 

التونيس والدنماركي.
ويساعده كل من ألبريتو مورين "مساعد أول" وميغيل 
مارتينيز  سايد  سيكون  بينما  ثاني"  "مساعد  هرنانديز 

جرييرو  فرناندو  واملكسيكي  رابعا  حكما  هندوراس  من 
أرماندو فالريا حكم فيديو مساعد  حكم فيديو واألمريكي 
واألرجنتيني غابريال تشادي حكم فيديو مساعد واإلسباني 

خوان مارتينيز حكم فيديو مساعد.
وبالعودة ملسريته، سبق للحكم املكسيكي سيزار أرتور 
الدولية  القائمة  دخل  والذي  سنة   38 الـ  صاحب  راموس 
عام 2014 إدارة مقابلتني ضمن منافسات مونديال روسيا 
2018 إضافة ملشاركته يف أوملبياد ريو دي جانريو بالربازيل 

سنة 2016.

دور كبير للجماهير
اليوم  منذ  بقوة  حضورها  التونسية  الجماهري  سّجلت 
األول لحلول وفد املنتخب الوطني بالدوحة حيث كانت النجم 
مختلف  من  إشادة  محّل  جعلها  ما  وهو  منازع  بل  األول 

وسائل اإلعلم والجهات التنظيمية.
حضور كبري فاجأ رئيس االتحاد الدويل جياني انفانتينو 
أرقاما قياسية،  التي حّققت  التونسية  الذي أشاد باألجواء 
ومن املرجع أن يزيد عدد الجماهري التونسية عىل 30 ألف يف 
لقاء اليوم بملعب املدينة التعليمية أمام املنتخب الدنماركي.

وعادة ما مثّلت الجماهري التونسية عامل إيجابيا لنسور 
قرطاج يف مختلف املحطات الخارجية مثلما كان الحال يف 
الدوحة  التي احتضنتها  العربية  الكأس  او  مونديال روسيا 

قبل عامني.
الحضور الكبري للجماهري التونسية لحظة وصول العبي 
توجيه  إل  املساكني  يوسف  بالقائد  دفع  للدوحة  املنتخب 
رسالة تحفيزية لزملئه ومطالبتهم بالرتكيز الجيد وتقديم 
وبقية  يف قطر  التونسية  الجماهري  إيجابية إلسعاد  صورة 

الشعب التونيس.

اليوم انطالق املغامرة املونديالية
وأمل كبري لتحقيق مشاركة تارخيية
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تربص للرتجي يف املغرب
ألكابر  جديد  فني  إطار  بتعيني  التطورات  عديد  املاضية  األيام  يف  القباييل  منري  حديقة  شهدت 
كرة القدم بقيادة سعيد السايبي ومساعدة محمد الحاج عيل، كما تّم تعيني اللعب السابق أسامة 

السلمي يف خطة مدير ريايض بعد أن ظّلت شاغرة لفرتة طويلة بقرار من الهيئة املديرة.
عند  نزوال  جذرية  بتغيريات  القيام  نحو  تتجه  العلمي  يوسف  برئاسة  املديرة  الهيئة  أن  ويبدو 
رغبة الجماهري التي نادت برضورة التغيري منذ الهزيمة يف نصف نهائي الكأس أمام النادي الريايض 

الصفاقيس وأيضا إثر الفشل يف التأهل لدور املجموعات لكأس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
العلمي رغم تلويحها باستقالة جماعية قبل أسبوعني تعلل  أقدمت عليها هيئة  خطوة جريئة 
بالنتائج السلبية دون أن تُفّعل ذلك رسميا أو تكشف عن الخطوات التي وعدت بالقيام بها يف بلغ 

االستقالة.
وتنتظر جماهري األحمر واألبيض حدوث ثورة مفصلية تقطع مع عديد املمارسات التي أرّضت 
بالنادي خاصة يف فريق األكابر، وكانت أول الخطوات بدعوة عديد الشبان من فريق النخبة بعد ما 
أظهروه من إمكانيات محرتمة خاصة أن املدرب املساعد محمد الحاج عيل كان 

يشف عليهم يف املوسمني املاضيني.
التي حجزت أماكنها يف تشكيلة  ثورة منتظرة باتت تهّدد عديد األسماء 
الفريق األول باستمرار رغم تذبذب مستواها وعدم تقديم اإلضافة يف عديد 

املباريات الحاسمة.
السايبي  الفني بقيادة سعيد  أن اإلطار  إل  املتوفرة  املعطيات  وتشري 
سيقوم بغربلة واسعة للرصيد البشي مع قرب انطلق املركاتو الشتوي 
خاصة أنه تلقى وعودا من الهيئة املديرة لرفع عقوبة املنع من االنتداب والقيام 

بتعاقدات جديدة يف مختلف الخطوط.
فال  ومصطفى  املدرب  يوسف  مشاركة  األكابر  تمارين  وعرفت 
الغرييس  وعزيز  العجيمي  أمني  ومحمد  الليبي  نيزك  ومحمد 
العبيدي  وحمدي  قرب  آدم  غرار  عىل  الشبان  ببقية  ليلتحقوا 

ويوسف سنانة.
لوضع  السلمي  أسامة  الريايض  املدير  يجّهز  جهته  من 
اسرتاتيجية عمل عىل املدى البعيد تُعيد الفريق األول إل الطريق 
الصحيحة ووضع حّدا لحالة التسيّب التي تسببت يف تدهور 

نتائج النادي يف الفرتة األخرية.
وتعلق الجماهري آمال كبرية عىل املدير الريايض أسامة 
السلمي خاصة أنها تعي جيدا قدرته عىل السيطرة وفرض 
أفكاره بعد التجربة التي مّر بها مع النادي كلعب وإدراكه 

جيدا لكل خفايا حديقة منري القباييل.

لعودة  استعدادا  يوما   13 ملدة  مغلق  برتبص  للقيام  املغرب  إل  أمس  الريايض  الرتجي  تحول 
اليوم  يستهلها  التي  بقطر  العالم  يف كأس  التونيس  املنتخب  نهاية مشاركة  بعد  النشاط محليا 

بملقاة املنتخب الدنماركي.
وسيحاول اإلطار الفني بقيادة نبيل معلول استغلل الرتبص لتحضري اللعبني بدنيا خاصة 
ان فرتة الراحة املطولة نسبيا تتطلب اإلعداد من جديد حتى يكون كامل الفريق يف أعىل الجاهزية 

البدنية مع عودة املباريات عىل املستوى املحيل.
البداية  املغرب، وستكون رضبة  تربص  الفريق مواجهتني وديتني يف  أن يجري  املنتظر  ومن 

بالتباري أمام نادي الرجاء يوم 26 نوفمرب الجاري ثم ملقاة الفتح الرباطي بعد ثلثة أيام.
الكبري فرصة إلبرام  املنذر  التونيس  يدربه  الذي  الرجاء  نادي  أمام  الودية  املواجهة  وستكون 

اتفاقية توأمة يف ظل العلقة املمتازة بني هيئتي الناديني يف السنوات األخرية.
تربصاته  اقترصت  أن  بعد  خارجية  تربصات  إجراء  إل  مجددا  الريايض  الرتجي  ويعود 

التحضريية لبداية املوسم أو يف فرتة التوقف عىل مدينة جربة أو مركب حسان بلخوجة.
وضّم وفد الرتجي الذي تحول إل املغرب 29 العبا وهم الدبش-الغانمي-بن رشيفية-دقدوق-
-اليعقوبي-توغاي-عمامو-سايس- حميدة  بن   - بوشنيبة  الفادع-  عيل-  مميش-املشموم-بن 
كوليبايل-الزدام-الوهابي-بوقرين-املهري-فلح-عياب-عبيد-البدري-رشارة-الهوني-امليموني-

بن عياد-بن حمودة-بريمة.

ثورة يف اإلفريقي

أكد اللعب الدويل السابق عيل الكعبي لـ"الشارع املغاربي" أن مواجهة املنتخب الوطني اليوم 
أمام املنتخب الدنماركي ستكون مفتاح التأهل للدور الثاني من كأس العالم بقطر، معتربا أن 

املباراة األول يف مثل هذه التظاهرات عادة ما تكون حاسمة لتحديد أهداف املشاركة.
وقال الكعبي إن األجواء اإليجابية التي ميّزت تحضريات منتخبنا الوطني ستعطي 

دفعا معنويا للمدرب واللعبني من أجل رسم بداية ممتازة يف مونديال قطر انطلقا 
من مباراة اليوم رغم قيمة املنتخب الدنماركي.

عليها  يطغى  تشكيلة  عىل  القادري  جلل  الوطني  الناخب  يعتمد  أن  ورّجح 
التكتيكي  الرسم  تغيري  مع  الدنماركي،  املنتخب  قّوة  إل  بالنظر  الدفاعي  الطابع 

حسب تطورات النتيجة، داعيا إل منح القائد يوسف املساكني حرية اللعب وعدم 
تقييده بالجانب الدفاعي حتى ال يتأثر بدنيا خاصة أن النسق سيكون عاليا.

وأشار أحد صانعي ملحمة مونديال 1978 باألرجنتني إل أن فرتة التحضريات 
واملباريات التي خاضها املنتخب يف الفرتة السابقة منحت اإلطار الفني الوقت 

ظهرت  التي  األخطاء  بعض  وإصلح  البشي  الزاد  لتقييم  الرضوري 
خاصة يف مباراة الربازيل.

عيل  قال  التونسية  الجماهري  دور  وحول 
الكعبي إن التجربة يف مونديال روسيا وكأس 
العرب بالدوحة أثبتت أنه ال صوت يعلو عىل 

الكبري  العدد  مع  خاصة  التونسيني  صوت 
للمقيمني يف قطر إضافة إل تحول أكثر من 10 

آالف من تونس.
املنتخب  مباراة  بملعب  األجواء  أن  إل  وأشار 

مشابهة  ستكون  الدنمارك  منتخب  أمام  التونيس 
ألجواء ملعب رادس يف ظّل حضور أكثر من ثلثني ألف 

مشجع، معتربا أن الجماهري التونسية ستكون اللعب رقم واحد بما تقدمه من دفع معنوي 
لزملء املساكني.

1978 باألرجنتني  التونيس يف مونديال  املنتخب  الذي حققه  وحول اإلنجاز 
أكد اللعب السابق أن عديد العوامل ساهمت بشكل فّعال يف تألق ذلك الجيل 
من أبرزها اللُحمة التي تكونت بني اللعبني باعتبار أن عملية البناء تواصلت 

لثلث سنوات.
النجوم وأن ذلك عاد بالنفع  الفرتة تميزت بربوز عديد  أن تلك  واعترب 
الذي لم يشهد ظهور مواهب باستثناء  الحايل  الوقت  املنتخب عكس  عىل 

يوسف املساكني الذي يمثّل مفتاح اللعب يف املنتخب الحايل.
من جهة ثانية أكد الكعبي أن تحضريات منتخب 78 كانت مسرتسلة 
فرتة  املدرب  فيه  ينتظر  الذي  الحايل  الوقت  عكس  العام  كامل 

الدويل  لربمجة تربص أو مباراة ودية، مضيفا التوقف 
الفرتة  تلك  يف  املنتخب  العبي  أن 
أسبوعيا  أيام   3 يتدربون  كانوا 
أمام  ودية  مباريات  ويخوضون 
تكون  يف  ساهم  ذلك  وأن  األندية 
تحقيق  يف  ساهمت  كبرية  لحمة 
مشاركة  أول  يف  ممتازة  نتائج 

عاملية.
منتخب  أن  عىل  الكعبي  وشّدد 
األدوار  سيلعب  كان   1978 مونديال 
مثل  وجد  لو  العالم  كأس  يف  األول 

الدعم املتوفر حاليا.

عيل الكعبي: مواجهة الدنامرك مفتاح العبور للدور الثاين
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