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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ
بقلم : د. رفيق بوجدارية

االفتتاحية

عود
الكبريت...

باهتة وَشَبِحّية
ومضحكة...

االنتخابات التشريعية التونسية
ال شبيه لها في القارات الخمس :

قيس سعيد وفاروق بوعسكر
مهندسا االنتخابات

من هو
وليد البلطي؟

من مقّرب من القصر وعّراب 
"الفصل 80" إلى موقوف ومشمول 

باألبحاث في قضية "التآمر
على أمن الدولة":
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يف  املتهمني  من   3 محامي  لعريبي  نافع  األستاذ  أكد 
اآلن  السائد  االتجاه  أن  الريايض"  الرهان  قضية "رشكات 
العمومية هو توجيه تهمة غسل األموال ألي  النيابة  لدى 
إىل  بتعاطي نشاط رهان ريايض بال رخصة مشريا  متهم 

وجود عدة قضايا تتعلق بالتهمتني.
وذّكر بوجود عدة قضايا تتعلق بتعاطي نشاط ريايض 
دون رخصة وغسل أموال وانه تم تجميد قرابة 25 مليون 
ثالثة  ينوب  انه  اىل  الفتا  رشكات  ثالث  أرصدة  من  دينار 
وكيل  بينهم  من  الرهان  برشكات  عالقة  لهم  متهمني 

ووسيط يف إتمام معامالت مالية. 
وابرز انه تم اتخاذ قرار تتبع رشكات الرهان الريايض 
بتكليف فرق الحرس الوطني بمبارشة عملها الفتا اىل ان 
بورود  الجمهورية  لوكيل  امللف  لخصت  العدلية  الضابطة 
معلومات عن ثراء فاحش يخص أشخاص قاطنني بوالية 

أريانة.
ورائها  ومن  "الربوموسبور"  رشكة  ان  املحامي  وبنّي 
من  مداخيلها  تراجعت  أن  بعد   2017 منذ  قررت  الدولة 
الرهان الريايض بسبب ظهور عرشات الرشكات الناشطة 
رفع  مع  االلكرتونية  منصتها  تحديث  املجال  نفس  يف 
 20 املرسومني  القطاع عىل معنى  يف  بالناشطني  شكايات 

و21 لسنة 1974.
العاب  إىل  تطرقا  و21   20 املرسومني  ان  "بما  وقال: 
نشاط  ينظما  ولم  املالهي  ونشاط  القمار  والعاب  الرهان 
االلكرتونية  املنصات  عرب  يتم  الذي  الريايض  الرهان 
بعدم  القضايا  من   %  95 يف  الحكم  تم  فقد  واالنرتنات 
يف  بفصل  الرهان  نشاط  الدولة  وأفردت  الدعوى.  سماع 
قانون املالية لسنة 2021 ينص عىل تنظيم عملها بفرض 
هذا  عىل  ندمت  انها  ويبدو   .%  15 حدود  يف  عليها  جباية 

اإلجراء فواصلت تحرشها القضائي بالناشطني يف القطاع 

بربط جريمة تعاطي نشاط الرهان الريايض دون ترخيص 

بجريمة غسل األموال منذ شهر فيفري املايض". 

ويف ما يتعلق بقضية التآمر عىل أمن الدولة التي تمت 

مبارشة أبحاث بشأنها مع 25 شخصا من بينهم إعالميون 

من  انطلقت  أنها  املحامي  أوضح  وأمنيون،  وسياسيون 

البلطي  وليد  املتهم  بني  "واتساب"  محادثات  معاينة 

تمت  من  هناك  ان  مالحظا  األشخاص  من  ومجموعة 

إحالته عىل القضاء بتهم قد تؤدي إىل اإلعدام دون أن يتم 

استدعاؤه للبحث لدى الضابطة العدلية.

البحث بموقع فايسبوك  قرار فتح  وعّرج عىل ترسيب 

الترسيب مرجحا  التحقيق منزعج من  ان قايض  إىل  الفتا 

فتح بحث يف الغرض. 

محامي 3 ُمتّهمين في قضية الرهان الرياضي و"التآمر على أمن الدولة" لـ"الشارع المغاربي": 

قاضي التحقيق ُمنزعج من تسريب قائمة الـ25 وقد يأذن بفتح بحث والقضايا 
انطلقت بمعلومات أمنية عن ثراء فاحش لقاطنين بوالية أريانة
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االفتتاحيةاالفتتاحية

االحتباس الحراري هوظاهرة تمثل خطرا داهما يهدد 
مستقبل األرض بأرسها. ومرد هذا االحتباس هواإلزدياد 
يف  مبارشة  تتسبب  التي  الغازية  اإلنبعاثات  يف  الخطري 
ارتفاع الحرارة عىل سطح األرض بما يؤثر بشكل خطري 
ومستوى  املناخ  استقرار  وعىل  البيئية  التوازنات  عىل 
إىل  الذي سيقود  اليشء  واملحيطات،  البحار  مياه  منسوب 
تقلص اليابسة باندثار بعض الجزر وبعض املدن.. وسوف 
نرى موجات من املهاجرين الجدد وانتشار أمراض جديدة 
ومستجدة يف عديد املناطق وتعدد األزمات اإلنسانية. وإذا 
عن  األول  املسؤول  هو  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  كان 
الصناعية  الطفرة  يتبع  إنتاجه  فألن  الحراري  االحتباس 
الكربى )دول  الصناعية  الدول  الذي يجعل  اليشء  العاملية 
تنجح  ولم  إنبعاثاته.  من   80% عن  مسؤولة  العرشين( 
سنة  الربازيل  قمة  من  بدءا  العاملية  البيئية  املؤتمرات 
1992 وصوال إىل قمة رشم الشيخ األخرية لشهر نوفمرب 
بالتحكم  وذلك  املتفاقم  الخطر  هذا  من  الحد  يف   ،22
تنجح  ولم  املحتبس  الغاز  انبعاثات  يف  واملسؤول  الجدي 
األزمة  انعكاسات  من  التخفيف  يف  أيضا،   وعنوة  كذلك، 
وشعوب  ضعيفة  بلدان  نتائجها  تتحمل  التي  املناخية 
فقرية. فالنتائج هي أكثر رضاوة وقسوة يف بلدان الجنوب 
تدمريا  املستجدة  املناخية  االضطرابات  بفعل  تشهد  التي 
املائي  فالشح  مواردها.  لجميع  وإنهاكا  القتصاداتها 
الذي يدمر زراعتها ويهّجر سكانها يمثّل أكرب تهديد لهذه 
البلدان تماما مثل األعاصري والفيضانات  التي تدمر البنية 
التحتية الضعيفة يف هذه البلدان، واألمثلة عديدة يف إفريقيا 

ويف جنوب رشق آسيا.

الحد  من  السابق  يف  تنّصلت  التي  الغربية  الدول  إن 
ألن  الطاقي  منوالها  تغيري  يف  لفشلها  الغازات  إنتاج  من 
تعويض  من  اليوم   تتنصل   .. لهيمنتها  خرسان  ذلك  يف 
يصيبها  زال  وال  كوارث  من  أصابها  عما  الجنوب  بلدان 
من انعكاسات الجنون الطاقي الغربي الذي يخلف سنويا 
عرشات ماليني الضحايا من أموات ومفقرين ومهّجرين.  
وما نتج عن قمة مرص األخرية إال دليل إدانة لدول تماطل 
املناخية  واألرضار  الخسائر  لتعويض  صندوق  إنشاء  يف 

التي تصيب قائمة طويلة من دول فقرية بداية من تشاد 
إىل بنغالدش مرورا بشمال إفريقيا وغابة األمازون والبحار 

املتجّمدة.

املناخية  األزمة  نتائج  وتخفيف  الطاقي  التحّول  إن 
ويحتاجان  بعضها  مع  الدول  تكامل  يتطلبان  العاملية 
اقتصادية   جديدة  مناخات  توفري  عرب  الجميع  جهود  إىل 
الذي  العالم  لهذا  وجيو-سياسية   وثقافية  اجتماعية 
من  الثامن  املليار  باكتمال  الفارط  األسبوع  يف  احتفل 

سكانه وأغلبهم من دول الجنوب... 

عىل  سيقيض  الذي  الحراري  االحتباس  وزن  وعىل 
مناخ الكرة األرضية بسبب ال مباالة أصحاب القرار، فإن 
إىل  أيضا  يؤدي  العالم   يشهده  الذي  السيايس  االحتباس 
خلخلة املجتمعات وتفكيك بناها السياسية واالقتصادية. 
فحني يتصاعد االحتقان بكثافة وتصنع القرارات السياسية 
بارتجال وبعشوائية تصبح مثل عود الكربيت الذي يُشعل 
الحرائق لتزداد  تأثريات األزمة وتتعدد تفرعاتها ليكون يف 
املحصلة املنكوبون من الفقراء والضعفاء كما هو الحال 

مع اإلحتباس الحراري تماما هم الضحايا.

عىل  املدمرة  وآثاره  السيايس  االحتباس  يقترص  وال 
بني  العالقات  إىل  يتسلل  بل  فحسب،  الواحد  املجتمع 
وإضطرابات  تقلبات  يف  اإلقليمية  األجواء  ليدخل  الدول 
ورؤية منعدمة وتتساقط الثلوج يف أماكن عادة ما تكون 

ساخنة وتهب العواصف وتنقطع  طرق االتصال ..

أسباب  معرفة  من  املختصون  العلماء  تمكن  وكما 
يمكن  ال  فإنه  معالجته،  وطرق  الحراري  االحتباس 
معالجة االحتباس السيايس إال بطريقة تشاركية تُحرتم 
وهيبة  والقانون  الديمقراطية  الحوكمة  قواعد  فيها 
حقوق  أيضا  فيها  وتحرتم  املواطن،  وحقوق  الدولة 
الشعوب يف العيش الكريم وسيادتها عىل مواردها وحقها 
يف املاء والغذاء والسلم ووجوب احرتام ثقافاتها التي هي  

إسهامها يف الحضارة اإلنسانية.

التي  الحروب  تلك  أيضا  هو  السيايس  واالحتباس 

الشعوب  منها  تجني  ال  والتي  بالوكالة  تُشّن  ما  عادة 
سوى املوت والدمار وال تجني منها الدول سوى االنهيار 
والتبعية. وإذا كان االحتباس الحراري يتغذى من إنتاج 
فإن  التقليدية،  للطاقة  الخطري  واالستعمال  الغازات 
والتطرف  الطائفية  من  يتغذى  السيايس  االحتباس 
ومن  والفتن  الكراهية  صناعة  ومن  والديني  العرقي 
دوامات  يف  األغلبية  لتسقط  باملقدرات  أقلية  استئثار 
مضطرة   وتأخذ  املرض  ومستنقعات  والفقر  البطالة 

طرقات التهجري واالغرتاب والحرمان.

وكما أن هالك الغالف الجوي يزيد من األزمة املناخية 
حدة  من  يؤجج  الوطنية  الوحدة  غالف  هالك  فإن 
االحتباس السيايس، ويتم ذلك بواسطة مكونات اخرتاق 
سياسية تطبخ عادة يف مراكز خارجية تعمل عىل تصدير 
االجتماعي وجرها  فيتم هتك نسيجها  األزمات ألوطان 
مقومات  كل  وتدمري  والتبعية  الهشاشة  من  مزيد  إىل 
السليم  الجماعي  العيش  قواعد  ورضب  فيها  األخالق 

وتأبيد اليأس فيها  بدال من األمل ..

الحراري  االحتباس  التقاء  أن  تعلمنا  التجارب  إن   
منتهى  يف  أمر  هو  واحد  بلد  يف  السيايس  واالحتباس 
عليها  تالقت  التي  مثال  الربازيل  فتجربة  الخطورة. 
جايري  املتطرف  اليميني  حكم  وكارثة  األمازون  كارثة 
التالقي  هذا  لنتائج  ومؤلم  حي  مثال  هي  بولصونارو 

الخطري.

وإذا كانت الدول العظمى قد اعرتفت بمسؤولياتها عن 
االحتباس الحراري فإنها لم تعرتف بعد بمسؤولياتها عن 
السياسية  االحتباسات   أعاصري  وخلق  األزمات  تصدير 

وهي اإلرهاب والعنف االقتصادي والحروب ..

وال زال األمل قائما يف أن تعرف شعوب أخرى طريق 
الربازيل  شعوب  عرفته  الذي  مثل  والحرية  اإلنعتاق 

والشييل والبريو عرب اختيار مصريها فوق أراضيها.. 

"أما الذين ٱمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
والله ال يحب الظاملني" صدق الله العظيم.

د. رفيق بوجدارية

عود الكربيت...

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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كوثر زنطور

من هو وليد البلطي؟
من مقّرب من القصر وعّراب "الفصل 80" الى موقوف

ومشمول باألبحاث في قضية "التآمر على أمن الدولة":

االسبوع  نهاية  منذ  حديث  ال 
المنقضي اال عما سمي بقضية "التآمر 
فيها  المشمولة  الدولة"  أمن  على 
باألبحاث 25 شخصية سياسية وامنية 
واعالمية وفنية صدرت في شأن عدد 
منها " اجراءات احترازية" بمنع السفر 
عن  متفرعة  قضية  هي  والقضية   .
قضية أصلية تتعلق بالرهان الرياضي 
المتهم الرئيسي فيها "وليد البلطي" 
بديوان  سابق  كمستشار  يُقدم  الذي 
حكومة  في  والرياضة  الشباب  وزير 

الترويكا االولى.

الرسمية  الجهات  من  جهة  أية  تصدر  لم 
التآمر عىل أمن  اية معطيات بخصوص "قضية 
الرأي  اهتمام  مركز  اىل  تحّولت  التي  الدولة" 
مصدرها  رسمية   وثيقة  ترسيب  منذ  العام 
بتونس  االبتدائية  باملحكمة  الجمهورية  وكالة 
كشفت عن فتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصية 
عىل  االعتداء  بقصد  وفاق  تكوين  "أجل  من 
الدولة  أمن  عىل  والتآمر  واألمالك  األشخاص 
أجنبية  دولة  أعوان  مع  اتصاالت  وربط  الداخيل 
الغرض منها اإلرضار بحالة البالد التونسية من 
ضد  موحش  أمر  وارتكاب  الدبلوماسية  الناحية 
رئيس الدولة والتدليس ومس واستعمال مدلس 
طبقا للفصل 51 مكرر وللفصول 67 و68 و69 
من  و177  و176  و175  و172  و132  و131 

املجلة الجزائية.
لـ"الشارع  اعربوا  بالقضية  املعنيني  اغلب 
اسمائهم  ورود  من  استغرابهم  عن  املغاربي" 
معنى  عىل  باألبحاث  املشمولني  قائمة  ضمن 
فصول تصل االحكام فيها اىل املؤبد واالعدام فيما 
شّدد عدد من محامييهم عىل ان قايض التحقيق 
الثالثاء  اليوم  القضية  بتمكينهم من ملف  تعّهد 
الضخم  بامللف  اياه  واصفني   2022 نوفمرب   30
وعىل ان محوره االسايس "وليد البلطي" املعروف 
ان  وعىل  القرص"    " من  كمقّرب  الكواليس  يف 
"هاتف"  هو  امللف  يف  املذكورين  كل  بني  الرابط 
ايداع  بطاقة  شأنه  يف  والصادرة  الرئييس  املتهم 

بالسجن.
القضية  حيثيات  حول  شحيحة  املعلومات 
الشارع  لـ"  اكدت  ما  وفق  انطلقت،  التي 
املغاربي" مصادر موثوق بها، بإعالم من الفرقة 
الخامسة للحرس الوطني ُوِجه للنيابة العمومية 
بخصوص " ارساليات" عىل تطبيقة "واتساب" 
يعود  االشخاص  من  بعدد  البلطي  وليد  جمعت 
منها  عددا  وتضمن   2018 سنة  اىل  بعضها 
العمومية  النيابة  ارتأت  سياسية"  "معطيات 

فتح ابحاث بخصوصها.

التآمر على أمن الدولة 
التي  شخصية  الـ25  بني  يجمع  رابط  ال 
ظهرت اسماؤها يف قائمة املشمولني باألبحاث يف 
غري  جّلهم  بل  الدولة"  أمن  عىل  التآمر   " قضية 
معروفني ال عىل الساحة السياسية وال االعالمية 
منهم  املعلومني  اما  واالعمال.  املال  عالم  يف  وال 

فهناك من يصفهم بـ" االضداد" باعتبار ان من 
جويلية   25 ملسار  أشاوس"   " مساندين  بينهم 
لرئيس  خصوم  وحتى  معاريض  من  واخرين 

الجمهورية قيس سعيد .
مواقع  عرب  تداولها  تم  التي  فالقائمة 
التواصل االجتماعي يوم الجمعة 25 نوفمرب 
2022 لم تجتمع اال يف هاتف " وليد البلطي"  
ريايض".  "رهان  قضية  ضمن  املحجوز 
التي  اللخبطة  املنطلق ومع حالة  من هذا 
اليها  تنضاف  القضاء   يعيش عىل وقعها 
معنى   عىل  املثارة  املتعددة  الشكايات  

التأمر   ( الجزائية  املجلة  68 من  الفصل 
ما  اىل  والتي وصلت   ) الدولة"  أمن  عىل 
جويلية   25 منذ  قضايا    3 عن   يقل  ال 
من   80 الفصل  تفعيل  تاريخ   (  2021

بات  ما  حول  قراءتان  ُقّدمت   ) الدستور 
يسمى بـ" قائمة الـ25" :

االبحاث  فتح  ان  اىل  تشري  االوىل  -القراءة 
ورصاع  الشقوق"   " ملعركة  جديد  عنوان  هو 
داخلية  السلطة وتصفية حسابات  اجنحة  بني 

شملت مساندين للمسار كانوا مقربني من 
املديرة السابقة للديوان الرئايس.

بأن  تفيد  الثانية  القراءة   -
االبحاث  وفتح  االخرية  التطورات 
املنظومة  "فلول  من  تحرك  هو 
النهضة  حركة  وأساسا  السابقة" 
طيلة  القضاء  يف  الرئييس  املتحكم 
الهدف من وراء  السابقة.  العرشية 

مساندين  جر  القراءة  هذه  داعمي  حسب  ذلك 
للرئيس قيس سعيد اىل نفس خندق خصومه.

وإن تعاطى البعض بتجاهل وحتى بيشء من 
السخرية واالستهزاء مع القضية واالسماء التي 
من"  انها  يرون  آخرين  فإن  التحقيق،  شملها 
الخطورة بمكان"  السيما ان الحديث عن تخابر 
جهات من داخل القرص مع جهات اجنبية ليس 
وليد اليوم. فقد سبق للمستشارة السابقة رشيدة 
العمومية  النيابة  ذمة  انها عىل  اكدت  ان  النيفر 
ماي  شهر  بداية  مع  وذلك  بشهادتها  لالدالء 
2022 وتحديدا مع تداول الترسيبات املنسوبة اىل 

مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة.
استفسارات  محور  كان  امللف  هذا  ان  يبدو 
خارجيتها  وزير  اوفدت  التي  الجزائر  الجارة 
رمطان لعمامرة يف زيارة عاجلة اىل تونس سّلم 
اىل  تبون  املجيد  عبد  الرئيس  من  رسالة  خاللها 
نظريه قيس سعيد وتلتها بعد اقل من  72 ساعة 
نجالء  الحكومة  لرئيسة  عنها  معلن  غري  زيارة 
الخارجية  بوزير  مرفوقة  خاللها  كانت  بودن 
يف  بخصوصها  البتة  اخبار  وال  الجرندي  عثمان 
تونس يف غريبة يبدو ان البالد لم تشهد لها مثيال 

اال يف منظومة الحكم الحالية. 
مع التكتم الرسمي من جهة والتزام املعنيني 
تجنّدت  اخرى،  جهة  من  الصمت  بالقضية 
تسميه  ما  لنرش  "فايسبوكية"  صفحات 
االبحاث" بشكل يوحي بوجود  "ترسيبات حول 
حملة ال تبدو انها بريئة  وشملت جل املذكورين 
قيادات  وايضا  الـ25"   بـ"قائمة  سمي  ما  يف 
عسكرية ووزراء يف حكومة بودن ابرزهم وزيرا 

الداخلية والشؤون االجتماعية.

من هو وليد البلطي ؟
"وليد  هو  القضية  يف  تداوال  االسماء  اكثر 
البلطي" املعروف يف االوساط الرياضية باعتباره 
الرهان  لرشكات  الوطني  املهني  املجمع  رئيس 
الريايض وااللعاب عل الخط بـ»كوناكت«  وكان 
قبلها مستشارا يف ديوان طارق ذياب عندما كان 
الرتويكا  حكومة  يف  والشباب  للرياضة  وزيرا 
املؤتمر  حزب  يف  سابقا  نشط  البلطي  االوىل. 
بني  من  كان  ثم  واستقال  الجمهورية  اجل  من 

مؤسيس حزب التيار الديمقراطي.
اكد  التيار  من  املستوى  رفيع  مصدر 
آخر  استقال  البلطي  ان  املغاربي"  لـ"الشارع 
لجنة  "تكوين  بعد  الحزب  من   2014 سنة 
للنظر  عبو  محمد  انذاك  العام  االمني  من  بطلب 
البلطي "واستبق  اتاها  يف سلوكات غري مقبولة 
 . استقالته"  بتقديم  الحزب  من  ابعاده  قرار   "
نفس املصدر وصف زميله السابق يف الحزب بـ 
السلوك  ان هذا  اىل  "الغامض والغريب"  ملمحا 
من  كانا  الحزب  داخل  بـ"الفتن"  "اسماه  وما 

اسباب عدم استمراره يف النشاط صلبه.
مع  تنته  لم  السياسية  البلطي  مسرية 
نشاط  من  تحولت  وإنما  الديمقراطي  التيار 
الثورية"   االحزاب  بـ"  سمي  ما  ضمن  سيايس 
فقد  االحزاب.   منظومة  خارج  "لوبيينغ"  اىل 
السابق  واالطار  الحقوق  كلية  خريج  نجح 
عالقات  نسج  يف  االجتماعية  الصناديق  باحد 
متنوعة باالوساط السياسية واملالية واالعالمية 

والرياضية تعززت بعد ان اصبح صاحب رشكة 
رهان ريايض بل واحد ُممّويل جمعيتني رياضيتني 

بالعاصمة.
سياسيا، اقرتن اسم البلطي خاصة بالرسالة 
إىل  املوجهة   80 الفصل  تفعيل  حول  الشهرية 
مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة  بتاريخ 13 
ماي 2021.  تبني بعد الجدل الواسع الذي اثارته 
الرسالة بعد  نرشها يف موقع " ميدل إيست آي" 
املحسوب عىل قطر ، انها ارسلت من الحاسوب 
ارساء  خطة   " وتضمنت  للبلطي  الشخيص 
دكتاتورية دستورية" والتي كشفت االحداث 
مثلما هو معلوم ان جوهر مضمون الرسالة 

ُفّعل بعد اقل من شهرين.
اصبح  االخرية  الثالث  السنوات  خالل 
البلطي محسوبا عىل القرص ومقّربا من عدد 
التعيينات  الوزراء ويُذكر اسمه كفاعل يف  من 
مثلما يُقّدم عىل أنه كان فاعال يف عدد 
هو  ما  منها  واالوامر  القوانني  من 
عىل عالقة بمجال نشاطه "الرهان 
توصيفه  يمكن  بما   ، الريايض" 
االبحاث  ضمن  كان  بـ"النفوذ" 
االصلية  القضيتني  يف  املجراة 
والفرعية )الرهان الريايض وقضية 

التآمر عىل أمن الدولة(. 
وزير  كشف  السياق  هذا  يف 
الفخفاخ  حكومة  يف  سابق 
تلقى  انه  املغاربي"  لـ"الشارع 
التي قضاها  الوجيزة  الفرتة  خالل 
االول  املعطى  البلطي  3 معطيات حول  بالوزارة 
قال انه "تقرير امني" اكد انه تضمن " شبهات 
عائلة  من  وافراد  البلطي  بني  ارتباط  وجود 
الرئيس االسبق بن عيل وانه يُعد احد "الواجهات 

ألموالهم".
"نفوذ  بـ  يتعلق  الثاني  املعطى  ان  وابرز 
مراسلة  وجود  اىل  الفتا  الديوانة"   يف  مسرتاب 
الفخفاخ(  حكومة  )فرتة  انذاك  توجيهها  تم 
وليد   " بخصوص  والداخلية  العدل  وزارتي  اىل 
وابحاث  قضايا  تعطل  اسباب   " حول  البلطي" 
يف  يتمثل  الثالث  املعطى  بأن  وختم  به"  تتعلق 
الحكومة  نفس  يف  وزير  من  تلقاها  معطيات 
حول احالته ملفني يتعلقان بالبلطي دون ان يتم 

النظر فيهما اصال" . 
ال يختلف اثنان عىل وصف البلطي بـ" الرجل 
الذكي" والذي عرف كيف يواجه "قانونيا" وزارة 
اىل  ويحّولها  الريايض  الرهان  ملف  يف  الرياضة 
املاليني عىل عرشات الرشكات  يدر  مجال نشاط 
ومّكنته من نقلة نوعية يف حياته من موظف اىل 
بقصة  تسمى  قد  سنوات  غضون  يف  ثري  رجل 
نجاح او قضية تحيل وتبييض اموال تحت غطاء 
التحقيقات  بداية  يف  تزال  ال  القضية  سيايس... 
تلقى  الرّصة  "حّل  سابقاتها  مثل  تكون  وقد 
ممن  الضحايا  عرشات  كلفتها  وفرقعة  خيط"  
يلقبون  "وباتوا   "فايسبوك  موقع  يف  حوكموا 
بـ"املتآمرين" بذنب وحيد انه كانت لهم اتصاالت 
فيما  البلطي  السيد  مع  ارساليات  تبادلوا  او 
يتداول ان نافذين يف السلطة قد يكونوا سقطوا 

من قائمة االبحاث.
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باهتة وَشَبِحّية وُمْضحكة...
بدأت هذه االيام الحملة اإلنتخابية الخاصة بانتخابات 
الثوري"التونيس.  "االنفجار  زمن  يف  الترشيعية  ديسمرب 
هذه البداية للجدولة الرسمية. أما فعليا فال أثر لها تقريبا 
ال  وقد  لها،  سابق  ال  اإلنتخاباٌت  فهذه  قبلها.  أو  َعنٍي  بَعَد 
الخمس، سواء من  القارات  يف  لها الحق، وال شبيه  يكون 
حيث نطاقها القانوني أو من حيث سياقها السيايس أو من 
حيث وزنها الشعبي. فهي، من كل هذه النواحي، انتخابات 
مترّشدة، وَحمَلتُها ال محمول لها وال ظهور. فهي شبحية. 

1/انتخابات متشّردة
وحملة َشبحّية قانونيا

هذه االنتخابات التي تجري هذه األيام 
اإلنتخابية هي حلقة من تدابري  حملتُها 

التعيس  الدستوَر  االستثنائيُّ  امُلدبُّر  راوغ  إذ  استثنائية. 
"الفهلوة"  من  ألوانا  فصوله  بني  فمارس  انتخبه  الذي 
للحساب  حّماال  مرشوعا  تلك  التدابريَ  فصرّي  و"البهولة"، 
الخاص. من ذلك أنه اشرَتََع استشارًة أليكرتونية يف َشعب 
لم تُعّوض فيه كلَّ التعويض القّوُة امليكانيكيُة القوَة التي 

يجّرها الحيوان. 
وهم  الرشد،  سّن  دون  ما  إىل  بامُلستَشارين  املدبّر  نزل 
الجرم،  يف  العقاب  من  الجزائي  القانون  "يعفيهم"  الذين 
وبنسبة  الجميع.  مصري  تقريَر  منحهم  املدبّر  قانون  لكن 
%5 "نجحت" االستشارة نجاحا أقرَّه املدبّر، و"نجح"منها 
السؤاُل السيايس بأن أجاب عليه أقلُّ من مائة  ألف مشارك 
انبنى  الّصفرية  النّسبة  الرّشد. وعىل هذه  الرّشد وغري  من 
ِمن   11900000 مقام  يقوم  املرشوع  فصاحب  املرشوع. 

التونسيني.
دستوره  أهّمها  أخرى  مراحل  قطع  األغلبية  هذه  عىل 
الذي أعده ِبِخلَسة امُلختَِلس، وزّكاه، فصال فصال، اثنا عرش 
الذي يسع تونس وَمن  تلّخصوا يف شخصه  مليون تونيس 
انتخابيا  قانونا  وضع  نفسها،  الفردية  باألغلبية  عليها.و 
الرتشح ونيس  أقّر فيه موانع  التاريخ. فقد  ُعباَب  به  شقَّ 
ِبَمناِفذه هو، وليس االستقدام  الغربلة  جوازاته. فهاجسه 

والحّث. األصل يف ُعرِفه املنُع وليس اإلباحة.
أثٌر  لتقسيمه  يظهر  وال  انتخابية.  دوائر  البالد  وقّسم 
ِلمسطرة أو بَركاٍر أو ُمثّلث أو ميزان خيط. وغاىل يف رشط 
يُِقم يف شأنها فرقا بني اإلستزكاء يف "حي  التزكيات، فلم 
التضامن" واإلستزكاء يف املوزنبيق. فهو يرى لتونس ستة 
شعوب متساوية العدد، شعب يف الداخل وخمسة يف القارات 

الخمس.
 وغاب عن سبعة مالعب الالعبون املتنافسون والحَكُم 
والجمهور واملدارج. وال نعلم كيف سيكون حساُب النقاط. 
بكل   ، التحكيم  هيئة  وقالت  بالغياب.  العبني  عرشة  وفاز 
واستباله  وبؤس  وصفاقة  وبالدة  وغباء  وبالهة  سذاجة 
فيزيّن فوَزه  ينافس نفسه،  أن  إن عىل كل العب  وتمويه، 
يُنفق  إشهارا  املنافسة  بإشهار مهارته وخطته يف  املسبق 
عليه إنفاقا ال يتعدى السقف، من أجل أن يشجعه الجمهور 
الذي ال وجود له، عىل الفوز عىل منافس ال وجود له. لكن 
اإلنتخابية  بالحملة  سيقوم  من  هو  يحرّينا  الذي  السؤال 
ستتوالها  هل  !؟  أحد  فيها  يرتشح  لم  التي  الدوائر  يف 
يف  فيها؟!  الحملة  شبحيّة  لتمام  َدرءا  اإلنتخابات  هيئة 
زمن"االنفجار الثوري"و"البناء  الشاهق"، يجوز أن يلعب 

الحكم ومساعداه يف غياب الالعِبني.
القانون  ينص  هل  الشأن.  هذا  يف  آخر  سؤال  ويُحرّينا 
الدوائر املحددة أو يف  االنتخابي عىل إجراء انتخابات يف كل 
الدوائر التي يُستَطاع إىل الرتشح عنها سبيال!؟. عند هيئة 
اإلنتخابات الجواب العجب. فقد قالت إنها ستُجرى الحقا 
املرتشحون.  فيها  غاب  التي  الدوائر  يف  جزئية  انتخابات 
وإلعادة االنتخابات يف القانون فصالن، الفصل 33 والفقرة 
األوىل جديدة من الفصل 34. مدار الفصل األول عىل تعويض 
املرتشح الفعيل والثاني عىل تعويض النائب الفعيل. ومهما 
تجرَي  أن  جواز  إىل  سبيل  ال  "التوسع"،  رياضة  مارسنا 
انتخاباٌت جزئية الحقة يف الدوائر التي لم يرتشح فيها أحد 
يف االنتخابات األصلية. لكن املدبّر هو املرشع األوحد ، وهو 
التأويَل والتوسع والتنفيذ. ذلك أن  الذي يحتكر، وأجهزتَه، 
هيئة اإلنتخابات التي عينها رأس الحكم، اقتدرت حتى عىل 
وبني  بينها  خصومة  إثر   ، اليوم  فهي  الغري.  مهام  افتكاك 
املرور  مارست  قد  الرأُس،  يعينها  لم  التي  "الهايكا"  هيئة 
واملعنيَّ  رئيس،  فالرأس  الهيئة.  تلك  صالحيات  إىل  بقوة 
الرئايس أوىل بالغلبة يف سياق حملة انتخابية شبحية خاصة 

بانتخابات مترشدة ال قانونيا فحسب، بل سياسيا أيضا.

    2/انتخابات متشردة
وحملة شبحية سياسيا

انتفت  الذي  سعيد  بإرادة  اإلنتخابات  هذه  تجري 
يُنتَخب  لم  دستور  وفق  يحكم  فهو  القانونية.  رشعيته 
وفقه، ولم يُقِسم عىل احرتامه، ولم يضع فيه فصال ينص 
عىل أن القسم الدستوري عابر ، كالصواريخ، للدساتري، أو 
 Serment en( عىل أّن َلُه أثرا رجعيا، أو أنه بلغة الرياضيات

.)facteur

التي  عىل"املرشوعية"  يلح  الرئيس  صار  ذلك  عىل 
املساندة.  الشعبية  اإلرادة  عىل  قائم  سيايس  مفهوم  هي 
من  مشتق  سيايس  بريق  وحملتها  اإلنتخابات  لهذه  فهل 

املرشوعية املفرتضة؟
يسمع  ال  وهو  اإلنتخابات  هذه  الحكم  رأس  يُجري 
ويحكم  سياسية،  عزلة  شبه  يف  فهو  يقول.  ما  صدى  إال 
فكل  و"املرشوعية".  السياسة  بقوة  وليس  األجهزة  بقوة 
يف  تتحرك  إنما  اإلنتخابات  بهذه  السياسية  املتعلقات 
جزيرته السياسية املعزولة. فاألحزاب،و هي أُطر السياسة 
هذه  اإلنتخابات  عن  الُجملة  عىل  ازوّرت  قد  ومجاالتها، 

ازوراَر مقاطعٍة لها وازوراَر رفٍض َلَها ولَِمسارها. 

ويزيد هذه اإلنتخاباِت ترّشدا سياسيا وحملتَها شبحيًة 
، سواء فيما  السيايس  الذي يطبع املشهَد  السيايسُّ  التوتُر 
بني مكوناته أو بينه وبني رأس الحكم. فال قواسَم سياسية 
مشرتكة ينهض عليها تنافٌس، وتنشط يف نطاقها حملٌة 
ُصُعدا  يتدّرج  الحكم  رأس  إن  ثُّم  والرؤى.  املعارف  تُنِتج 
يف التضييق عىل خصومه السياسيني ويف افتعال التضييق 
عىل خصوم البالد الذين دمروها تدمريا منهجيا مدروسا. 
املنطق  فريدة  هنا  ها  فمقاييُسه  
منازل  يف  الرأُس  زاَد  و  الداخيل. 
اإلعالميني  به  فشمل  التضييق، 
معلنا  شموال  الرأي  وأصحاب 

عنه رسميا.
ترّشَد  يعمق  ما  وإن 
وشبحية  اإلنتخابات  هذه 
حملتها أن املرتشحني هم عىل العموم قادمون من هوامش 
يف  املتسكعني  عنها،  املترشدين  من  أو  السياسية،  الحياة 
أزقتها الخلفية املظلمة.فليس أغلبُهم من امُلشّعني سياسيا، 
الحزبيني،  الناشطني  من  وال  والرأي،  الفكر  قادة  من  وال 
اختصاصا  واملتنّوعة  اإلختصاصية  املهن  أصحاب  من  وال 

وتنوعا تَنثَري بهما الحياُة الربملانية القادمة.
كسيحا.  مترشدا  برملانا  سيكون   القادم  الربملان  إن 
سيكون كذلك من خالل أغلب نوابه املحتملني أو املعلومني 
مرتشحيه،  عن  الشعبي  بالعزوف  كذلك  وسيكون  سلفا. 
برامجهم  عن  ،و  أحٌد  أثرا  لها  يََرى  ال  التي  حمالتهم  وعن 
بهمومه  املنشغل  الشعبي  النسيج  بني  لها  صدى  ال  التي 

املعيشية.

    3/انتخابات متشردة
وحملة شبحية شعبيا

لعموم  انشغال  وال  يُكر،   اإلنتخابات  لهذه  مظهر  ال    
الشعب بحملتها. فكيف يستوي أن ينشغل املزاج والوعي 
الشعبيان باإلنتخابات وحملتها؟ فالقوى النشيطة منه إما 
مهاجرة بشتى الطرق، وإما هالكة يف البحار، وإما ُمحبَطة 
منزوية، وإما َدِفينَُة الوعي يف املخدرات. وأي شعب ينشغل 
زيادات  بتوابع  مطحون  وهو  وحملتها  اإلنتخابات  بهذه 
السنة؟ وأي  تنغلق  أن  قبل  املحروقات متتاليات  خمس يف 
مزاج شعبي يَشغلُه َمن ترشح، وماذا أشهر، وَمن سينجح، 
الوثب  تمارس  التي  اليومية  لوازمه  أسعار  يكابد  وهو 
أمل يف  الشعبي  الوعي  لدى  ذلك، هل  العايل.!؟ وفضال عىل 

آفاق هذه املرحلة َفيتابَع هذه الحلقة اإلنتخابية منها!؟.
هوامش  يف  متسكعة  شعبيا،  مترشدة  انتخابات  إنها    
أحيانا عىل  الجمعي، محمولة  املجتمع، منسية لدى وعيه 
تّكهمه من بعض املرتشحني وأدائهم الخطابي يف حمالتهم. 
ال بل إن هذه اإلنتخابات محمولة شعبيا  عىل األسف عىل 
العزوف عن الرتشح لدى َمن يراهم الوعُي الجمعي أهال له، 
أو األسف عىل َمن منعهم القانون من الرتشح، مثلما منع 
أمثالهم منعا غلب عىل صياغته تعديُد املمنوعني.  فاألصل 

عند رأس الحكم هو املنع.
  إن هذه اإلنتخابات املترشدة هي اليوم بصَدد املرور ، 
وحملتَها الشبحية، مرورا كئيبا، باهتا، ال يكاد يلوح، خاليا 
السيايس  وصخبها  واحتفالياتها  اإلنتخابات  بهجة  من 

والفكري. إنها حلقة َصِدئة من سلسلة ُمهرتئة.

االنتخابات التشريعية التونسية
ال شبيه لها في القارات الخمس :

قيس سعيد منظر وفاروق بوعسكر منفذ االنتخابات التونسية املضحكة
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اإلجابة عن السؤال قد تبدو للوهلة االولى 
معنى  ذي  غير  بالتّالي  ويصبح  "بديهّية" 
وجدوى! الّا انه يتبيّن للمتمّعن في تسمية هذا  
"الحراك" ومكّوناته المتحّزبة و"غير المنتمية" 
اّن هذه الّشخصّيات المحترمة تشترك حسب 
جميعا  أنها  في  والمتواضع  الشخصي  رأيي 
بعد   2021/  7/  25 بعد  جديد  تموقع  عن  تبحث 
بقواها  مشاريعها  تحقيق  عن  عجزت  أن 
وشعبّيته  سعّيد  قيس  مظّلة  خارج  الّذاتّية 
تراجع  وإن  صامدة  مازالت  يقال  والحّق  التي 

صمودها لدى عدد هام من المواطنين.

مختلف  من  شخصية   25 ضّمت  املنشورة  القائمة 
حتّى  احيانا  متباينة  مقاربات  ولها  الفكريّة  االنتماءات 
بلدان وازنة  يف مواضيع تهّم قضايا عربيّة والعالقات مع 
يف الرشق االوسط )عىل سبيل الّذكر ال الحرص املوقف من 
دور ايران يف العراق( اضافة إىل مواقف بعض االطراف من 
عالوة  تعّرجاتها  بكّل  الفرديّة  الحريّات  نوع  من  قضايا 
العاّمة  الحريّات  عن  الدفاع  اّن  منهم  البعض  اعتبار  عىل 
االتحاد  المالءات  بل"اذعان"  اصطفاف  هو  والفرديّة 

.!"aLeca" االوروبي و"انضباط" ملقتضيات اتّفاقيّة

يبدو اّن املجموعة اتّفقت عىل عناوين كربى فضفاضة 
شيطان  يسكنها  قد  تفاصيل  يف  الّدخول  من  تعفيها 
الخالفات... فهناك يف وثيقة االعالن عن تشكيل املجموعة 
من  الجديد  الّدستور  يف  جاء  بما  التزامهم  عن  عام  تعبري 
قضيّة  يف  مثال  الخوض  دون  والحريّات  للحقوق  حماية 
بالنّسبة  اما  والّرجال.  النّساء  بني  كاملساواة  مركزيّة 
للمواقف من القضايا العربيّة فقد ذّكروا بموقف يشرتكون 
فيه مع الغالبيّة العظمى للّشعب التّونيس بمختلف اطيافه 
ذلك  عدا  ما  يف  الفلسطينيّة،  للقضيّة  الّداعم  املوقف  وهو 
"الّسيادة  عنوان  تحت  واملواقف  القضايا  كّل  مللمة  تّمت 

الوطنيّة"!

بـ  وامُلعنونة  املبادرة  هذه  تأسيس  عن  امُلعلنة  الوثيقة 

من  بعدد  وُمذيّلة  نقطة   15 تضمنت  الّشعب"  "لينترص 
العام  الّراي  لدى  معروفة  حزبيّة  لشخصيّات  االمضاءات 
واخرى معروفة يف اوساط مهنيّة او جمعيّاتيّة عىل غرار 
العميد السابق للمحامني ابراهيم بودربالة والنقابي محمد 
بصفة  يعرفون  باتوا  ملن  طبعا  اضافة  البوغديري  عيل 

"مفرّس" لنظريّات قيس سعيد  عىل غرار أحمد شفرت...

بالنّسبة للّشخصيّات ذات الخلفيّة الحزبيّة، هناك عدم 
وضوح بخصوص االنتماء لهذه املبادرة: فهل يعني امضاء 
زهري حمدي )وهو االمني العام لحزب التيّار الشعبي( اّن 
هذا  يعني  وهل  املبادرة؟  هذه  يف  منخرط  باكمله  الحزب 
تنظيم  يف  ما  "اندماج"  نحو  انتقاليّة  مرحلة  االنخراط 
سيايس جديد باملكّونات االخرى املمضية عىل نّص املبادرة؟ 
عن  عمر  بالحاج  لعثمان  بالنّسبة  يطرح  السؤال  ونفس 
حزب البعث وهو متأّصل يف املشهد السيايس التّونيس منذ 
عقود؟ هل سيتنازل حزب حركة البعث عن ادبيّاته حتّى ال 
اقول ثوابته و"يندمج"مع مكّونات اخرى قد ال تتفق معه 

يف تقييماته ومرجعيّاته خاّصة يف عالقة بالعراق؟

بعض  مع  املكّونات"الحزبيّة"  هذه  تتّفق  وهل 
ليست  والتي  املدني  املجتمع  من  القادمة  الّشخصيّات 
يبدو  االمر  ان  اال  رِصف؟  عروبي  توّجه  ذات  بالّضورة 
اكثر تعقيدا بالنّسبة للسيّد املنجي الّرحوي وعالقته بحزبه 

االصيل"الوطد املوّحد"!

املبادرة  هذه  تأسيس  وثيقة  عىل  املمضني  من  عدد 
يرّكزون عىل ما يوّدون القيام به يف صورة تمّكن عدد من 
عىل  والحاصلني   2022/  12/  17 النتخابات  املرّشحني 
القادم  النّيابي  للمجلس  الّصعود  من  املبادرة  "ُمباركة" 
ويتحاشون الخوض يف مستقبل احزابهم يف حني تدفع عّدة 
اصوات من املبادرة يف اتّجاه العمل عىل بناء تنظيم سيايس 

افقي جديد...

تبدو املبادرة التي تحمل عنوان "لينترص الّشعب" من 
وعىل  لكن  سابقة  جبهاويّة  بتجربة  شبيهة  الّشكل  حيث 
لذا  ظريف  "انتخابي"  لتحالف  اقرب  ايضا  تبدو  علمي  حّد 

عىل  القتصارها  تواضعا  اكثر  التّأسيسيّة  وثيقتها  تبدو 
املعالم  واضح  سيايس  توّجه  اّي  ولغياب  العناوين  بعض 
وكأنّها رأت النّور فقط ملساندة "اجراءات 25 /7 /2021" 
سعيّد"خاّصة  قيس  اوضح"مساندة  لعنوان  يافطة  وهي 
اّن االطراف ذات املنشأ الحزبي تُعترب من امُللتحقني بركب 
 2019 ورئاسيّات  ترشيعيّات  يف  مدويّة  هزائم  بعد  سعيّد 
وجمهوره(للتّصّدي  سعيّد  )قيس  وازنة  مظّلة  عن  وبحثا 

لحكم حزب حركة النّهضة !

بالّذات؟"  التّسمية  هذه  "ملاذا  املطروح:  السؤال  يبقى 
أهو تيّمنا بشعار"الّشعب يريد" الذي فاز به املرّشح  قيس 
للعنارص  وبالنّسبة  ثّم  الّرئاسة؟  لسّدة  وأوصله  سعيّد 
الّصلب  االيديولوجي  التكوين  وذات  املبادرة  عىل  املمضية 
من  عىل  و"النرّص  يتحدثون؟"  شعب  اي  والّصارم:"عن 
املفهوم  ذاك  من  املقصود  كان  اذا  الّلهم  ادوات؟"  وبأيّة 
الهالمي فالّشعب ليس جسما متجانسا وليست له نفس 
قد  ومصالح  ورشائح  طبقات  إنه  والتوّجهات.  املصالح 

تتصادم بل مؤّكد انّها متناقضة!

يف غياب اّي خيار جيلّ لتوّجهات اقتصاديّة واجتماعيّة 
يكون  أن  أرجو  واحد،  توصيف  يبقى  معلنة  وثقافيّة 
املجموعة يف عمومها مسكونة بهّم  اّن هذه  خاطئا، وهو 
الغموض  شديد  مشهد  يف  جديد  موقع  عن  البحث  واحد: 
الّرئيس  شعبيّة  عىل  باالعتماد  يذكر،  سيايس  جهد  ودون 
سعيّد حتّى وإن كان ثمن ذلك التّضحية بأحزاب مناضلة 
املستظّلني  من  ضمانات  أيّة  لديهم  يكون  أن  دون  عريقة 
التي  منظومته  معالم  رسم  يف  فعليّا  بترشيكهم  بظّله 
ظغوطات  تحت  شخصيّا  مرشوعا  تبدو  الّساعة  حد  وإىل 
البالد  تمتلك  وال  الخطورة  يف  غاية  واجتماعيّة  اقتصاديّة 
خيوط التّحّكم فيها بسبب ترّدي االوضاع الّدوليّة وتفيّش 
الوطنيّة"  "الّسيادة  شعار  رفع  معها  يصعب  النّزاعات 
املشاكل  كّل  بها  تُحلُّ  سحريّة  كجملة  كعنوان(  )هكذا 
دفعة واحدة والحال أن البالد ال تكاد تتنّفس بغري القروض 
الّسيادة  نواقض  كّل  تقريبا  أي  شابه...  وما  والهبات 

الوطنيّة.

عىل َمن ولفائدة َمن؟

منير الفّلاح 

ِحراك "لينتصر الّشعب" :

املنجي الرحويزهري حمدي ابراهيم بودربالة
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غموض يكتنف مرسوم املالية 2022
والسلطات تواصل التكتم   عىل ميزانية العام القادم

كريمة السعداوي
للجمهورية  الرسمي  الرائد  في  مؤخرا  نُشر 
التونسية قانون المالية التكميلي او التعديلي 2022، 
رسختها  التي  الترقيعية  الممارسات  سياق  في 
حكومات الترويكا لعدم كفاءتها في انجاز ميزانيات 
في  دينار  مليارات   10 يُناهز  عجز 

ٍ
ب وذلك  دقيقة، 

غياب اية توضيحات حول مصادر تمويله وفرضياته 
وفوارق بُنوده مقارنة بالقانون االصلي.

غري أن الُمثري لالنتباه يتمثل يف مواصلة الحكومة حجب وثيقة 
الجديد  الدستور  اقرار  رغم  عليها  وتكتمها  القادم  العام  ميزانية 
من  العارش  يف  اعدادها  من  االنتهاء  للميزانية  االسايس  والقانون 
يف  الرتفيع  قرارات  فيه  تتواىل  سياق  يف  وذلك  عام  كل  من  اكتوبر 
اسعار املواد االساسية وال سيما منها املحروقات والكهرباء اضافة 
للترصيحات الرسمية حول اعتماد عدد كبري من الضائب الجديدة 
اىل حد اعتبارها من قبل مؤسسات مالية دولية، يف تقارير جديدة 
لها حول تونس، عائقا اساسيا للنمو والتشغيل يف الفرتة القادمة.

تقدير خاطئ لعجز ميزانية سنة 2022

اقر قانون املالية التكمييل لعام 2022 مداخيل ميزانية الدولة 
مرسمة  دينار  مليار   41.1 مقابل  دينار  مليار   38.6 حدود  يف 
دينار  مليار   47.2 بـ  النفقات  ُقدرت  حني  يف  االصيل  بالقانون 
عجز  بذلك  لريتفع  االولية  التقديرات  حسب   50.9 بنحو  مقارنة 
9.8 مليارات دينار.  1.2 مليار دينار اىل  ميزانية الدولة من حوايل 
ويف سابقة من نوعها، لم يتم االفصاح عن أبرز ركائز قانون املالية 
التكمييل وهي نسبة النمو املعدلة والحاجات التمويلية املفصلة، 
الناتج املحيل االجمايل واسعار  العجز يف  داخليا وخارجيا، ونسبة 

اهم املواد االولية املوردة واهمها برميل خام برنت. 
وتتضارب االرقام املقدمة يف ما يتعلق بالرصيد االويل للميزانية، 
السنة  لهذه  امليزانية  نفقات  توسع  معطيات  مع  واضح،  بشكل 
املواد  واردات  فاتورة  ناهزت  حيث  الدعم  مستوى  عىل  خصوصا 
الغذائية االساسية والطاقية حوايل 18.5 مليار دينار موىف سبتمرب 
الفارط يف حني ان امليزانية املرصودة عىل هذا املستوى للعام الحايل 

بأكمله ال تتجاوز 7.3 مليارات دينار، وفق وزارة املالية. 
من جانب اخر، تشري نفس املعطيات اىل ان مداخيل امليزانية 
2.5 مليار دينار وهو ما يرجع باألساس اىل تأثري  ازدادت بقيمة 
عدم  الرسمية  البيانات  خالل  من  يتضح  كما  الجبائي.  الصلح 
ادراج اعتمادات دعم املؤسسات العمومية وبذلك فان العجز الفعيل 
غموض  ظل  يف  دينار  مليار   20 عن  يقل  ال  الحايل  العام  مليزانية 
ان قيمة  املالية علما  السنة  تام حول تمويله قبل شهر من ختم 
القسط االول من قرض صندوق النقد الدويل املرصود لتغطية عجز 
امليزانية والذي اعلنت وزارة املالية عن امكانية رصفه يف النصف 
اي  250 مليون دوالر  القادم ال تتجاوز  الثاني من شهر ديسمرب 
القرض  عىل  كذلك  االمر  وينسحب  دينار.  مليون   800 يعادل  ما 
الفرنيس االخري لتونس واملقدر بنحو 200 مليون اورو واملرشوط 

رصفه بالحصول عىل القسط االول من قرض صندوق النقد.   

ميزانية 2023: ضغط جبائي استثنائي

املاليّة  قانون  مرشوع  نسخة  ان  املالية  وزارة  مؤخرا  أكدت 
الصفحات واملواقع  تداولها من قبل بعض  يتم  التي   2023 لسنة 
بالغ  يف  ضمنيا،  وبّررت  نهائية".  وغري  رسميّة  "غري  االلكرتونية 
القانون  مقتضيات  ومخالفتها  املرشوع  عىل  تكتمها  رسمي، 
بأّن  القانون ونرشه  اعداد  بآجال  للميزانية يف ما يتصل  االسايس 
القانون"  مرشوع  عىل  تشتغل  "الزالت  للوزارة  الفنيّة  املصالح 
وبأنّها "بصدد عقد لقاءات مع املنظمات والهيئات الوطنيّة وعرض 

أهّم مالمح مرشوع القانون عليها والتشاور معها واالستماع إىل 
اقرتاحاتها".

ولكن االرجح ان التأخري يعود اىل املشاورات مع صندوق النقد 
حول مرشوع قانون املالية وتواصل التدقيق فيه من قبل املؤسسة 

الدائنة للتأكد من تضمنه امالءاتها ورشوطها بالكامل.
 2023 لسنة  املاليّة  قانون  مرشوع  نسخة  وثيقة  وتتكون 
اجراء.   42 الوزارة من عرش صفحات تتضمن  اليها  التي اشارت 
وتتعلق االقرتاحات بعدة محاور مثل الفالحة والضائب والتهريب 
أكثر  أحد  إىل  الوثيقة  وتطرقت  بالخارج.  املقيمني  والتونسيني 
قسما  خصصت  حيث  األخرية  اآلونة  يف  للجدل  إثارة  القطاعات 
ملسألة دعم صغار الفالحني يف إطار السعي لالكتفاء الغذائي من 
خالل تكفل الدولة بهوامش فوائد القروض البنكية التي يحصلون 
3 باملائة. ويعترب االجراء جد منقوص لعدة  عليها وذلك يف حدود 
اسباب اهمها ان 7 باملائة فقط من الفالحني يلجؤون لالقرتاض 
البنكي وان االكتفاء الغذائي سيما عىل مستوى الزراعات الكربى ال 
يمكن ان يتحقق باالعتماد عىل منتوج مستغالت صغار الفالحني 

التي ال تتجاوز مساحاتها يف املعدل 6 هكتارات للفالح.  
اهمها  جديدة  رضائب  احداث  الجبائية  االجراءات  وتضمنت 
الجبائية  العدالة  تحقيق  عىل  العمل  بحجة  الثروة  عىل  رضيبة 
هذا  تطبيق  استحالة  شبه  رغم  البالد  يف  الثروة  توزيع  وحسن 
عىل  للممتلكات  جرد  بغياب  تتعلق  لوجستية  ألسباب  االجراء 
خرقها  عن  فضال  لألداءات  العامة  االدارة  بيانات  قواعد  مستوى 

مبدأ عدم االزدواج الضيبي. 
كما سيشمل املرشوع ترفيعا جديدا يف الضيبة عىل الرشكات 
بتوسيع قاعدة املؤسسات الخاضعة اىل نسبة الضيبة عىل االرباح 
التي تساوي 35 باملائة عالوة عىل ادماج عدد من االنشطة الخاضعة 
للنظام التقديري ضمن جباية النظام الحقيقي ومراجعة معاليم 
باعة  عىل  مسبقة  رضيبة  وفرض  الجبائية  والطوابع  التسجيل 

الخمور بالجملة. 
إطار  يف  املهني  الرس  مبدأ  إلغاء  اقرار  االجراءات  تتضمن  كما 
وسيتم  التوكيالت.  بتسجيل  وااللتزام  للمعلومات،  الدويل  التبادل 
الدفوعات  كل  عن  باملائة   20 بـ  غرامة  فرض  املرشوع  حسب 

النقدية املتداولة التي تفوق خمسة آالف دينار لتحل هذه الغرامة 
القيمة  ورضيبة  الرسوم  من  الخصم  قابلية  عدم  محل  الجديدة 

املضافة.
يف املقابل، تتجه الحكومة يف املرشوع املفرتض لقانون املالية 
الدخل عىل االجراء واملوظفني.  اىل امكانية مراجعة الضيبة عىل 
االجتماعية  املساهمات  يف  زيادة  اقرار  ايضا  الحكومة  وتقرتح 
املايل  العجز  يف  التقليص  أجل  من  باملائة   3 اىل   2 من  للرشكات 
للصناديق االجتماعية واعتماد نسبتني لألداء عىل القيمة املضافة 
هما 13 و19 باملائة.  وتجدر اإلشارة إىل أن الوثيقة املرسبة ملرشوع 
امليزانية  بيانات عن توازن  القادم لم تتضمن  للعام  املالية  قانون 

وعجزها والسعر املقدر لربميل النفط.
يف  مستقبال  الحكومة  بتوجه  املتعلقة  املعطيات  مجمل  تُبنّي 
جديدة  ممارسات  تكريس  يف  بدأت  انها  والجباية  امليزانية  مادة 
باعتمادها الصمت والتكتم عىل فحوى ميزانية البالد وفتح الباب 
الوضعيات  العديد من  غرار  وذلك عىل  واملزايدات  املضاربات  امام 
خصوصا يف املجال املايل مما يرتقي اىل مستوى تبني "اسرتاتيجية" 
جديدة ممنهجة يف التعامل مع الراي العام واملراقبني قوامها حجب 

املعلومة وعدم تمكني املواطن من النفاذ اليها.
ويف جميع الحاالت، يبقى هامش تحّرك حكومة بودن محدودا 
والداخيل  الدويل  الصعيدين  عىل  االقتصادية  التحديات  بحكم 
اضافة اىل عدم كفاءتها يف تبني رؤية متماسكة إلدماج االقتصاد 
جذري  اصالح  وانجاز  الضيبي  التهرب  ومكافحة  املهيكل  غري 
ملنظومة الجباية. كما ان التعديالت التي يشرتطها صندوق النقد 
امام معادلة  الدولية تضع الحكومة  املالية  وغريه من املؤسسات 
اجتماعية صعبة بحكم التزايد املؤكد لنفقات الدولة التي قد تمر 
من 57.2 مليار دينار يف 2022 اىل زهاء 62 مليار دينار يف 2023 
علما أن صندوق النقد الدويل نفسه أقر يف أحد تقاريره بأن وضعية 
كل  تغطية  عىل  قادرة  غري  العمومية  واملالية  التونيس  االقتصاد 
بتسديدها  املطالبة  تونس  ديون  حجم  ان  خصوصا  الدولة  ديون 
الداخلية  السوقني  بني  دينار  مليار   25 بنحو  تقدر  املقبل  العام 

والخارجية. 
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وكالة  نشرته  جديد  تقرير  وفق  المنتظر  من 
الفارط  األسبوع  االئتماني  للتصنيف  "فيتش" 
التونسي في  الكلي  حول تطور معطيات االقتصاد 
غضون السنتين القادمتين، ان ترتفع نسبة الفائدة 
في السوق النقدية مع نهاية العام الحالي الى 8.25 

بالمائة والى 8.50 بالمائة بداية السنة القادمة.

وكان مجلس إدارة البنك املركزي التونيس قد قّرر يوم 5 أكتوبر 
الفارط رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساس لتصل إىل 
7.25 باملائة مربرا ذلك باملخاطر املتزايدة الرتفاع التضخم وأهمية 
تنسيق السياسات االقتصادية لتجنب أي انزالق عىل هذا املستوى 

قد يزيد من حدة مواطن الضعف االقتصادية واملالية.
من جانب اخر، تربز املعطيات التي نرشتها وكالة فيتش وهي 
مع  بعيد  حد  اىل  وتتطابق   2022-2024 الفرتة  تغطي  تقديرات 
ما رسمته املؤسسات املالية الدائنة يف ما يتعلق بتطور مؤرشات 
من  العمومي  الدين  نسبة  ارتفاع  تقديرها  التونيس،  االقتصاد 
 127.3 اىل   2021 نهاية  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  باملائة   106.0
الناتج املحيل أواخر العام الحايل وهو ما يتضارب مع  باملائة من 

يف  املنقيض  األسبوع  كشفتها  التي  املالية  وزارة  معطيات  أحدث 
مذكرة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة أواخر اوت الفارط.

من  العمومي  الدين  نسبة  ان  اإلطار،  هذا  يف  الوزارة،  وبيّنت 
الناتج املحيل اإلجمايل ارتفعت مع موىف أوت 2022، اىل 78.5 باملائة 
من الناتج املحيل ليصل قائمه اىل 109.260 مليار دينار مربزة انه 
يتوزع بني 43.155 مليار دينار يف شكل ديون داخلية و66.6 مليار 

دينار يف شكل دين خارجي. 
االقتصاد  نمو  نسبة  ان  الدولية  الوكالة  تقديرات  كذلك  وتربز 
التونيس سترتاجع من 2.3 باملائة منتظرة أواخر 2022 اىل 2.2 يف 
2023. وتتضارب األرقام، يف هذا الصدد، مرة أخرى مع تقديرات 
سمري  والتخطيط  االقتصاد  وزير  كان  حيث  التونسية  الحكومة 
سعيد قد أكد يف ترصيح اعالمي، يوم نوفمرب الجاري عىل هامش 
بمناسبة  والرشاكة  االستثمار  افاق  حول  عمل  ورشة  حضوره 
تقديرات  وضعت  تونس  ان  بجربة  الفرنكوفونية  القمة  انعقاد 
خالفا   2023 املالية  قانون  يف  باملائة   2.5 بـ  نمو  نسبة  لبلوغ 

لتقديرات سابقة يف حدود 2.2 باملائة.
أكتوبر املايض يف تقرير له   15 الدويل يف  النقد  وتوّقع صندوق 
ان يكون نمو اقتصاد تونس يف حدود 2.2 باملائة عىل امتداد سنة 

2022 عىل ان ترتاجع النسبة اىل مستوى 1.6 باملائة سنة 2023.
االئتماني  للتصنيف  "فيتش"  وكالة  تقديرات  وتضمنت 
معطيات حول تطور عجز ميزانية الدولة مقدرة ان يناهز 12.4 
باملائة من الناتج املحيل مع نهاية العام الحايل ليرتاجع اىل نسبة 
12 باملائة.  2024 اىل  2023 ولريتفع من جديد يف  11.6 باملائة يف 
اىل  الخارجية  املدفوعات  ميزان  عجز  نسبة  ترتفع  ان  قدرت  كما 
9.5 باملائة من الناتج نهاية 2022 وهي نفس النسبة التي توقعها 
 8.3 عند  تستقر  ان  عىل  املايض  ماي  منذ  التونيس  املركزي  البنك 

باملائة يف 2023.
ألبرز  تقديراتها  عن  تفصح  لم  التونسية  السلط  ان  يذكر 
الفارط  املؤرشات االقتصادية واملالية لدى نرشها نهاية األسبوع 
اهم بنود ميزانية الدولة املعدلة لسنة 2022 يف وثيقة قانون املالية 
ميزانية  أية معطيات كمية حول مرشوع  التكمييل يف ظل غياب 
الحكومة  تصفه  ما  خطة  بيانات  ومجمل  الحايل  للعام  الدولة 
يف  اكتفت  الذي   2022-2026 للفرتة  الكربى  اإلصالحات  بربنامج 
جوان املايض بكشف بعض مالمحه وابعاده من ناحية السياسات 
العمومية والدعم وهيكلة املؤسسات  الوظيفة  العامة يف مجاالت 

العمومية دون تقديم تفاصيل كمية عىل هذا املستوى.

وكالة "فيتش" للتصنيف االئتامين تتوقع ارتفاع نسبة الفائدة
يف تونس اىل 8.5 باملائة يف األشهر القليلة القادمة

كريمة السعداوي

“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
k2500 الجنوب كورية بتونس،  شاحنتها الخفيفة الجديدة

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

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

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

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

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

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

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

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

رّجات الطريق خالل االستعماالت األكثر كثافة.
عىل   k2500 الشاحنة  تحتوي  التجهيزات،   صعيد  وعىل 

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

…uSB كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين

المحّرك
 )2497cc( لرت   2,5 سعة  بمحرك  k2500 مجهزة  شاحنة 

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

كلم.

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

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

.)marIne BLue( واألزرق )cLear WhIte( األبيض

جديد “كيا”…

KK25002500 الشاحنة اخلفيفة الشاحنة اخلفيفة

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب: WWW.kIa.tn – contact@kIa.tn أو عىل أرقام الهواتف التالية: 36406200 و36010701 و36010710
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أنس الشابي

»احلبيب اللوز زعيم التكفرييني،
موّرط يف اجلريمة«

شكري  الشهيدين  عن  الدفاع  لجنة  عقدت 
البراهمي ندوة صحفّية في جنيف  بلعيد ومحمد 
معطيات  من  اكتشفت  ما  آخر  خاللها  عرضت 
فيها  ورد  ما  بين  ومن  الشهيدين.  ملف  تخّص 
بالتوّرط  الّلوز  الحبيب  النهضوي  القيادي  اتهام 
عن  بلعيد  شكري  الشهيد  مقتل  جريمة  في 
الشريعة«  »أنصار  تنظيم  مع  التفاوض  طريق 
أال  على  االتفاق  تّم  وانه  النهضة  حركة  باسم 
يَعقد التنظيم مؤتمره الثاني في القيروان بتاريخ 
اغتيال  على  شهرين  مرور  بعد  أي   2013 ماي   21
العريض(  علي  كان  أيامها  الداخلية  )وزير  بلعيد 
بن عثمان كشاهد  يتّم سماع شكري  أن  مقابل 
الهيئة  تمّكنت  وقد  كمتّهم.  وليس  الجريمة  في 
من الحصول على تسجيالت هاتفّية في الغرض 
البشير  وفي  الّلوز  في  قضية  تقديم  بصدد  وهي 
الملف  باشر  الذي  التحقيق  حاكم  العكرمي 
الّلوز وهل في مسيرته  أيّامها. فمن هو الحبيب 
السياسّية ما يؤّشر على أنه يمكن أن يتوّرط في 

أفعال مماثلة؟.

ال  الذي  النوع  الحركة وهو من  الّلوز من قدماء منظوري 
ان  إذ  معرفيّة  مساهمة  أو  فكريّا  نشاطا  له  نعرف  وال  يكتب 
التصاقه بالجهاز وبالتنظيم جعله يعيش يف رسية حتى وهو 
يتحّرك بيننا ولوال مداخالته يف املجلس التأسييس ملا تفطننا إىل 
بما  سنكتفي  لذا  حركته.  لصالح  لعبها  التي  األدوار  خطورة  
أو  صحفيّة  أحاديث  أو  باسمه  أمضاها  بيانات  من  متاح  هو 
الرجل  مسرية  يف  املحّطات  من  جملة  ييل  ما  ويف  ترصيحات. 
يمكنه  التي  األعمال  طبيعة  وعىل  معدنه  عىل  بوضوح  تؤرّش 

القيام بها بال اعرتاض:

يف  أي  االنفرادي  السجن  يف  الّلوز  الحبيب  قضّى   )1
بأن  كفيلة  مّدة  وهي   )1( كاملة  سنة   16 حوايل  تاّمة  عزلة 
تغرّي من طبائع اإلنسان وردود أفعاله وتصّوراته. يف تلك الفرتة 
»اتّصلت  به:  عالقته  عن  ويقول  الرشيعة  أنصار  زعيم  قابل 
بأبي عياض... جالست أبا عياض سابقا وتحادثت معه حول 
الشارع  التقيته مّرة يف  السجن كما  الفكر اإلسالمي ونحن يف 
وتجالسنا مّرة يف منزل أحدهم وتحادثنا عرب الهاتف...«)2( ويف 
ذلك تأكيد ِلما ذكرت هيئة الدفاع عن وجود عالقة متطّورة بينه 

وبني زعيم أنصار الرشيعة.

واملعرفة  الّلغة  لناصية  مالكا  اإلنسان  يكون  لّما   )2
أو  االنفرادي  سجنه  يحّول  أن  يمكنه  مضامينها  كانت  أيّا 
لحياته  فيؤّرخ  فيها،  يبدع  محّطة  إىل  عامة  بصورة  السجن 
حفلت  وقد  وخواطر.  تأمالت  من  يكتب  بما  ويضيف  هناك 
يف  بصمتها  تركت  التي  الكتب  من  بجملة  اإلنسانية  املعرفة 
كالرسخيس  املعتقل  يف  وهم  أصحابها  حّررها  السجون  أدب 
»الدفاتر«  صاحب  غراميش  وأنطونيو  »املبسوط«  صاحب 
وقد  وغريهم.  املرزوقي  وأحمد  جيني  وجان  نقاش  وجلبار 
الكوكبة من  أن يحرش نفسه ضمن هذه  الّلوز  الحبيب  حاول 
منهج  اكتشاف  له  »يرّس  السجن:  بأن  باالدعاء  الكتاب  كبار 
»أّلف  بأنه  و  القرآن«  بنية  عىل  يعتمد  القرآن  تفسري  يف  جديد 
ليس هناك  السلطات«)3(، وهو خرب  كتابا... صادرته  ذلك  يف 
سنة  بعد  الّلوز  لعاد  كذلك  األمر  كان  فلو  صدقه  عىل  يدّل  ما 
2011 وقد توّفرت له كل األسباب إلعادة تحرير كتابه املوهوم 
من ناحية ومن ناحية أخرى ليس يف التكوين العلمي لّلوز ما 

يؤرّش عىل قدرته عىل تناول موضوع القرآن وتفسريه ألن هذا 
النزول  كأسباب  العلوم  من  بجملة  اإلملام  إىل  حاجة  يف  امليدان 
والبالغة والنحو وتاريخ األديان وعلم الكالم واملحكم واملتشابه 
التي يضيق مجال ذكرها. فإذا وضعنا يف  الفنون  وغريها من 
الترّصف وأن  الدروس يف  الّلوز مقاول تلّقى بعض  أن  االعتبار 
»كتب  قال:  مثلما  تتجاوز  ال  ودينا  حضارة  باإلسالم  معرفته 
محمد  كتب  طالعت  قطب...  وسيّد  محمد  املسلمني  اإلخوان 
قطب ككتاب التطّور والثبات ومعركة التقاليد...«)4( وهو ما 
يعني أن ثقافته اإلسالميّة ال تتجاوز كتيّبات القطبني وغريهما 
من قادة اإلخوان املسلمني وهي أداة ال تُسلم إىل معرفة أو علم 
القرن  وجاهليّة  واملجتمع  الدولة  تكفري  إىل  مبارشة  تُسلم  بل 
العرشين وما ينتج عنها من حتميّة الجهاد لتغيري هذا الواقع 
اتهام  أن  نتيّقن  النقطة  هذه  عند  يقولون.  كما  اآلسن  العفن 
الشهيد  اغتيال  يف  بالتوّرط  اّللوز  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة 
بلعيد يجد سنده الفكري يف مصادره »املعرفيّة« برصف النظر 

عن فتوى املدعّو شكري بن عثمان.

3( يوم 17 فيفري 1991 هاجمت مجموعة من أنصار 
سويقة  بباب  الحزبي  التنسيق  لجنة  مبنى  النهضة  حركة 
بعد  والثاني  املكان  عني  عىل  أحدهما  تويف  حارسني  فأحرقت 
التي سّميت يف  املبادرة  لخّطة تحرير  ترجمة  ذلك  فرتة. حدث 
ما بعد فرض الحريات وهي الخّطة التي حّرضت بها الحركة 
السلطة كّل حسب قدرته وفهمه دون  أنصارها عىل مواجهة 
الرجوع إىل القيادة فارتكبت جرائم يشيب لها األقرع. وقد بّرر 
قسم من القيادة ذلك بما جاء عىل لسان مورو يف ترصيح له 
جوابا عن سؤال نّصه: »والصادق شورو أمري الحركة هل كنت 
عىل علم بإمارته؟« قال: »شخصيّا لم أكن عىل علم بالهياكل 
الرسية بتاتا... أعرف أن رئيس الحركة هو راشد الغنويش وأنا 
أتوىل األمانة العامة، ولقد اكتشفت يف الهياكل التي تّم كشفها 
أن األمانة العامة غري موجودة تماما... وضعوني بصفة علنيّة 
ولم أشعر بأّي خلل بتاتا وكنت أجتمع يف هياكل علنيّة ظاهرة 
ال  بأنه  أفاجأ  بي  وإذا  للحركة  عام  كأمني  موقعي  خالل  من 
يف  الغنويش  كان  الفرتة  تلك  يف  عام«)5(.  أمني  لخطة  وجود 
أنهما يمتلكان عالقات  اثنان اتضح يف ما بعد  الخارج وَخَلَفُه 
متطّورة بشتّى اإلرهابينّي حيث يحضان اجتماعاتهم العلنيّة 

ويخطبان يف مجالسهم والصور واألرشطة تؤّكد ما ذُكر، أّولهما 
شغل خّطة رئاسة الحركة بالنيابة وهو الصادق شورو والثاني 
الحبيب الّلوز يف خّطة الناطق الرسمي بالنيابة وهو الذي أمىض 
عىل وثيقتني عىل غاية قصوى من األهميّة األوىل منهما عنوانها 
»عىل طريق فرض الحريات« بتاريخ 24 أفريل 1991 حّدد فيها 
والثانية  ودواعيه  ومجاالته  التحرك  أهداف  حركته  ملنظوري 
بتاريخ  املعارضة  أحزاب  قادة  إىل  موّجهة  رسالة  عن  عبارة 
21 ماي 1991 يقول فيها: »وبقدر ما ينسّد األفق أمام العمل 
السيايس بقدر ما تتأّكد لدينا محوريّة النضال من أجل فرض 
أم كرهنا- تصنيف  ثم يرتتب عىل هذا –أحببنا  الحريات ومن 
األطراف السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة باعتبار موقفها من 
يهّدد  الّلوز  أن  يعني  الذي  األمر  إيجابا«  أو  سلبا  املعركة  هذه 
رؤساء األحزاب واملنّظمات الوطنيّة واملثّقفني وأصحاب الرأي 
بأّن الحركة ستتعامل معهم بناء عىل موقفهم من جريمة باب 
سويقة، وهي سابقة لم يعرف لها تاريخ البالد شبيها. فحتى 
األحزاب الحاكمة كانت تعامل معارضيها بأسلوب بعيد عن أي 

غلظة أو فظاظة أو تهديد مبارش مفضوح.

4( بعد سنة 2011 استدعت حركة النهضة عددا كبريا 
مّما يسّمى دعاة وقد كان يف استقبالهم ومرافقتهم دائما وأبدا 
مرافقته  ذلك  من  الصور.  اغلب  يف  يظهر  الذي  الّلوز  الحبيب 
تمام  من  أن  اىل  رّوج  والذي  األنثى  ختان  داعية  غنيم  وجدي 
إسالم املرأة قطع بظرها ومّلا سئل الّلوز عن ذلك قال إن العمليّة 
»تحدث يف اليمن يف مجتمع سائد فيه ختان البنات لكي يقول 
لهم إنها سنّة ولكن ليست واجبة... وتعرفني أنهم يف املناطق 
الحاّرة يضطرون لختان البنات كمعالجة طبية صحية ألنه يف 
املناطق الحارة يصري نتوء عند املرأة فيصبح مقلقا للزوج إذن 
يقولون نختن النتوء الزائد وغري صحيح أنه يذهب اللّذة ومتعة 
املرأة«)6(. ويف هذا القول تدليس عىل الرشع وتقّول عليه حيث 
الرشع  أن  يعني  نقول سنّة  ومّلا  الختان سنّة  من  الّلوز  يجعل 
يحّث عىل فعله ويثيب عىل ذلك وهو أمر ال وجود له ألن الخفاض 
لدى  ُوجدت  قديمة  اجتماعية  عادة  األنثى  ختان  هو  الذي 
الفراعنة يف مرص ومنها انتقلت إىل السودان والصومال وكينيا 
بانتقالها  العادة  هذه  وترّسخت  أندونيسيا  يف  املناطق  وبعض 
من جيل إىل آخر. وامللفت لالنتباه أن بالد الشمال اإلفريقي ومن 

في الندوة الصحفية للجنة الدفاع عن الشهيدين بجينيف:
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منحى السوق 

اىل   21 املمتد من  األسبوع  سجلت سوق بورصة خالل 
النقطة  عند  ٪ مقفلة   0,01 بـ  تراجعا   2022 نوفمرب   25

.8075,8
وقبل نهاية العام بأقل من شهرين حقق املؤرش املرجعي 
 + نسبة  عند  أرباحه  استقرت  حيث  فيشكر  يذكر  مردودا 

.٪ 14,6
األسبوع  امتداد  عىل  ضعيفا  التداوالت  حجم  كان   •
املذكور وساهم غياب مبادالت بالكتل يف ذلك ولم يتعّد حجم 
مثّل  بما  دينار  مليون   25 األسبوع  امتداد  عىل  التبادالت 
معدال يوميا بـ 5,1 ماليني دينار حسب الوسيط ببورصة 

األوراق املالية بتونس.

تحليل تطّور األسهم

الرتتيب.  صدارة   aLkImIa الكيمياء  سهم  تصّدر   •
الصوديوم  ترايبوليفوسفيت  انتاج  رشكة  سهم  وحقق 
مواد  صناعة  قطاع  يف  أساسا  تستعمل  أولية  مادة  وهي 
التنظيف قفزة بـ ٪17,5 بسعر 33,500 دينارا لكن حجم 
عىل  يتجاوز  لم  اذ  زهيدا  يظل  السهم  جلبها  التي  األموال 

امتداد األسبوع 7 آالف دينار.
• سجل سهم أوروسيكل euro-cycLeS ارتفاعا بـ 7 ٪ 
26,750 دينارا. وغذّى سهم الرشكة املتخصصة يف  بسعر 
 coLLoraDo صناعة الدراجات والتي تملك ماركة دراجات
األسبوع  طيلة  دينار  مليون  من  بأكثر  السوق   cycLeS

املذكور.
وسجل  املتّضرين.  أكرب   Bh LeaSIng سهم  كان   •
السهم انحدارا بـ 19,9 ٪ وأقفل حصة يوم الجمعة بسعر 
1970 دينارا ولم يتجاوز حجم تبادالته 45 ألف دينار. ومع 
بتسجيل  إيجابية  السنوية   Bh LeaSIng نتائج  تبقى  ذلك 

تطّور بـ 35,9 ٪ منذ بداية العام الجاري.
من  بدوره   tunISaIr التونسية  الخطوط  سهم  كان   •
ضمن أكرب الخارسين خالل األسبوع املذكور. وتراجع سهم 
0,470 دينارا وسط حجم أموال لم  الرشكة بـ 6 ٪ بسعر 
املالية  القائمات  آخر  أن  العلم  مع  دينار  ألف   17 يتجاوز 

الصادرة عن الرشكة تعود اىل سنة 2018.
• كان سهم رسياليس céréaLIS األنشط خالل األسبوع 
 13,300 بسعر   ٪  0,1 تراجعه  نسبة  تتجاوز  ولم  املذكور 
انطلق  وقد  دينار.  ماليني   4,1 بـ  أمواال  جامعا  دينارا 
العرض العمومي للرشاء االلزامي الخاص بأسهم الرشكة 
يوم الخميس 17 نوفمرب 2022 وسيظل ساري املفعول اىل 

يوم األربعاء 7 ديسمرب القادم.

مستجدات السوق :

أدوية : إيداع مرشوع عرض عمومي للسحب :

تلقى مجلس السوق املالية طلبا يف اطالق عرض عمومي 
للسحب يتعلق بأسهم رشكة أدوية.

رشكة  مع  تملك  التي  ترياق"  "مخابر  رشكة  وتنوي 
kILanI hoLDIng PharmaceutIcaL ولسعد الكيالني ورفيق 

حقوق  من   ٪  99,19 تمثل  سهما   21353761 الكيالني 
للسحب  عموميا  عرضا  اطالق  "أدوية"  برشكة  التصويت 
وذلك  يملكونها  ال  املذكورة  بالرشكة  اسهم  رشاء  بهدف 

طبقا ألحكام الفصل 173 من النظام العام للبورصة.
وتبعا لذلك تم بداية من 25 نوفمرب 2022 تعليق تسعري اسهم 

رشكة "أدوية".

           التقرير األسبوعي لـ "التونسية لألوراق المالية" :

aLkImIa أكرب الرابحني وBh LeaSIng أكرب املترضرين

اشهار

بينها تونس لم تعرفه فلو ثبت لدى أسالفنا مجّرد استحسانه 
لوجدنا لذلك أثرا فضال عن أّن الجزيرة العربيّة موطن الّرسالة 
لم تعرفه هي األخرى طوال تاريخها. يقول الشيخ عبد الغفار 
ال  »إنّنا  املكّرمة:  مّكة  يف  اإلسالمي  الفقه  مستشار  منصور 
نعرف عادة الختان يف مّكة ال قبل ميالد الّرسول)ص( وال بعد 
بعثه والّرسول)ص( لم يقم بإجراء الختان لبناته وحتى يومنا 

هذا فإن عادة الختان غري معروفة يف مّكة«)7(.

5( في مسألة التكفير يذكر الجميع الترصيح الشهري 
للحبيب الّلوز الذي قال فيه: »أنا الحبيب الّلوز عمري 60 سنة... 
إني ال  ثّم  الذهاب للجهاد بسوريا،  لو كنت شابا ملا مانعت يف 
أستنكف من الجهاد«)8(، فاألكيد أن من يعرض نفسه للسفر 
)للجهاد( يف سوريا سيحّرض غريه عىل ما لم يقم به هو. أال 

يقال إن االعرتاف سيّد األدلة؟

له  ترصيح  يف  بلعيد  شكري  الّلوز  الحبيب  هّدد   )6
اغتيل  وبعدها  مصارنو«  له  »سيفرت  بأنّه:  موزاييك  إلذاعة 
املرحوم كما كّفر املنجي الرحوي لكن الله سرته ولم يحدث له 

مكروه. 

7( يترّأس الحبيب الّلوز »الرابطة التونسيّة للدعوة 
الجمهورية  أنحاء  مختلف  يف  فروعا  تمتلك  التي  واإلصالح« 
وتختم  النهضة  حركة  خانة  يف  تصّب  سياسيّة  ونشاطاتها 
اجتماعاتها دائما وأبدا بنشيد األمميّة اإلسالميّة »يف حماك ربنا 

يف سبيل ديننا«.

الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  التّهام  أن  إليه  نخلص  والذي 
الحبيب الّلوز بالتوّرط يف الجريمة ما يسنده عىل األقّل بما أتينا 

عليه من مواصفات تخّص املذكور ومن بينها تواضع بضاعته 
وعالقاته  التكفرييّة  املنشورات  يف  وانحصارها  اإلسالميّة 
الرشيعة  كأنصار  وبقادتها  اإلرهابيّة  بالتنظيمات  الوطيدة 
الّدعاة  يسمى  ما  له  يرّوج  الذي  املتطّرف  الخطاب  إىل  وميله 
عىل  وتشجيعه  له  املخالفني  وتكفريه  وغريه  غنيم  كوجدي 

التسفري إىل بؤر التوتر.

----------------------

 الهوامش 

httPS://WWW. رابطه:  املسلمني  اإلخوان  موقع   )1
IkhWanWIkI.com/InDex.PhP?tItLe=%D8%A7%D9%84%
D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9

%84%D9%84%D9%88%D8%B2

2( جريدة املغرب بتاريخ 27 نوفمرب 2012.

3( موقع اإلخوان املذكور أعاله.

4( جريدة املغرب بتاريخ 10 مارس 2013.

5( مجلة الوطن العربي بتاريخ 21 جوان 1991.

6( جريدة املغرب بتاريخ 10مارس 2013.

منترص،  لخالد  األسفل«  بالنصف  والتفكري  »الختان   )7
بتاريخ  املرأة  لدراسات وأبحاث مساواة  التقدمي  املركز  موقع 

5نوفمرب2004 .

 3 2022 والصباح يف  19 سبتمرب  8( جريدة العرب بتاريخ 
ماي 2013.

االستدراج الذي مارسته الهيئة العليا املستقلة 
منها  أكثر  الهرسلة  خانة  يف  يندرج  لالنتخابات 
االعالم. فقد ظلت هيئتنا لالنتخابات برشعيتها 
املريبة تمطر املواطنني عرب عديد "النصوص" بـ 

"امكانية تغيري مكتب االقرتاع" إن شاؤوا ذلك.
هذا الخيار الذي شنّفت الهيئة آذاننا برتديده 
لها  الرتويج  يف  بالغت  الشعورية  رسالة  يخفي 
ملّطفا  وأمرا  بل  امللّح  التذكري  من  نوعا  ومثلت 
االنتخابات  يف  بكثافة  املواطنون  يصّوت  حتى 
قيس  وتصّور  الرادة  طبقا  القادمة  الترشيعية 

سعيد شخصيا.
ويبدو ان كل يشء يشري اىل ان فاروق بوعسكر 
أن  يخشون  املذكورة  الهيئة  يف  و"معاونيه" 
أظهرهما  اللذين  والعزوف  الالمباالة  تتجسم 
شكل  يف  املنتظرة  االنتخابات  تجاه  التونسيون 
أن يمثل  النطاق بما من شأنه  مقاطعة واسعة 

رضبة قاضية لـ "نظام 25 جويلية".

ومضة

هرسلة!
● حمادي بن سعيد
)رئيس تحرير جريدة الرأي سابقا(

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2
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محمد الجاللي

في ظل قانون صرف قديم لم يعد 
يواكب التحّوالت النقدية واالقتصادية 
الشبان  عديد  لجأ  المتسارعة، 
التونسيين الى بعث عالم مواز لتبادل 
عالم  بينهم.  ما  في  الرقمية  العملة 
مواقع  على  أساسا  يعتمد  رقمي 
التواصل االجتماعي وعلى التطبيقات 
الصرف  عمليات  لتنظيم  الذكية 
رصيد  أي  عن  للباحثين  فضاء  وتوفير 
و  wise مثل  عالمية  رقمية  بنوك  في 

شراء  في  وللراغبين   Skrillو  Payeer
 Rippleو Bitcoin عمالت مشفرة مثل 

.Tetherو

ولتداول  للرصف  موازية  سوق  إذن  هي 
عمالت رقمية ومشفرة بني شبان يرومون 
العيش كمواطنني من العالم يف دولة ال تزال 
قوانينها وتعقيداتها االدارية تفضل سياسة 
التأقلم مع متغريات دولية كفيلة  املنع عىل 

بدفع االستثمار وتحريك عجلة التنمية. 

سوق العملة الموازية
مع  وبالتوازي   2021 جويلية   6 يوم 
تقدم عدد من نواب الربملان املحل بمرشوع 
الخاصة  الترشيعات  بتنقيح  يتعلق  قانون 
قيمة  بلغت  الخارجية  وبالتجارة  بالرصف 
العمالت األجنبية والرقمية املتداولة بني آالف 
بأحد  رسية  مجموعة  يف  املشرتكني  الشباب 
مواقع التواصل االجتماعي طيلة ستة أشهر 
أرقام عمليات رصف  12 مليون دينار وفق 
احدى املجموعات الرسية عاينتها أسبوعية 

"الشارع املغاربي" يف موقع الكرتوني.
املرشفون عىل املجموعة التي تضم أكثر 
يتعاطون  شبان  اغلبهم  عضو  آالف   8 من 
ناشطني  او  اجنبية  رشكات  مع  حرة  مهنا 
اعتماد  فضلوا  الرقمية  العمالت  تداول  يف 
تطبيقة ذكية لتنظيم عمليات بيع العمالت 
املالية  الصفقات  وتيسري  مرتاديها  بني 
النقدية  السوق  مستجدات  عىل  واالطالع 

الدولية بعيدا عن رقابة الدولة.
اقتحمت  املغاربي"  "الشارع  أسبوعية 
الرقمية  للعمالت  االلكرتوني  التداول  عالم 
عىل  فوقفت  الشبان  بعض  من  واقرتبت 
بأرقام  التنظيم  محكمة  موازية  سوق 
معامالت شهرية ال تقل عن 3 ماليني دينار.

والرشاء  البيع  عمليات  خالل  من  وتبني 
لدى  للبيع  املعروضة  املبالغ  وباحتساب 
العمالت  قيمة  ان  الرسية  املجموعة  نفس 
سبتمرب  شهر  يف  بلغت  املتداولة  النقدية 
املايض 3 ماليني دينار ويف شهر أكتوبر 4.4 
 3.6 الحايل  نوفمرب  شهر  ويف  دينار  ماليني 

ماليني دينار.
العمالت  انواع  مختلف  عرض  ويتم 
عمليات  وفق  الرقمية  العمالت  او  املشفرة 
بيع ورشاء تعتمد طريقتني: إما باالتفاق عىل 
ثمن  عىل  االتفاق  او  التسليم  ومكان  موعد 
الكرتونيا  املبلغ  او الرشاء قبل تحويل  البيع 

يف  الرقمية  بالعملة  يعادله  ما  تسلم  مقابل 
رصيد الشاري.

ولتفادي عمليات التحيل يداوم املرشفون 
عىل املجموعة الرسية عىل نرش تذكري ينص 
عىل عدم منح الثقة ألي شخص يرفض عقد 
صفقة علنية امام بقية االعضاء ويعمد اىل 
رضورة  عىل  مشددين  رسية  رسالة  بعث 
لتجنب  واالحتياطات  التدابري  كل  اتخاذ 

املتحيلني. 

تهمة تداول العملة المشفرة
رغم رسية املعامالت بني متداويل العمالت 
الفينة  الرقمية يحدث بني  املشفرة وخاصة 
هذه  اىل  السلطة  تتفطن  ان  واالخرى 
الشبان  احد  عىل  القبض  فيتم  التجاوزات 
عىل غرار ما حصل يوم السبت املنقيض مع 
عىل  دّون  الشاب  منوبة.  مدينة  من  شاب 
رهن  كان  انه  فايسبوك  بموقع  صفحته 
ذمة  عىل  يومني  طيلة  والتحقيق  االيقاف 
احدى الفرق االقتصادية بتهمة تداول عملة 

رقمية. 

نشطاء  تداول  فقط  بيومني  ذلك  وقبل 
عىل موقع "فايسبوك" خربا عن منع شابة 
بأحد  آالف دوالر من رصيدها   4 من سحب 
البنوك مشريين اىل ان املبلغ مرسل من رشكة 
اجنبية تعاقدت معها الشابة للتسويق الحد 

منتوجاتها عىل االنرتنات.
وذكر الناشطون ان البنك املركزي حجز 
تكشف  بوثائق  الفتاة  استظهار  رغم  املبلغ 
التي  االلكرتونية  واملراسالت  الرشكة  اسم 

تمت بينهما.
مهندس شاب متخصص يف االعالمية اكد 
يف ترصيح لـ "الشارع املغاربي" ان ما حدث 
مع الفتاة  ليس سوى عيّنة مما يتعرض له 
عاش  انه  اىل  مشريا  يوميا  التونسيني  عديد 
تقريبا تجربة مشابهة يف اكثر من مناسبة.

وذكر انه تمكن قبل سنة تقريبا وبحكم 
مع  اتفاق  ابرام  من  الربمجية  يف  تخصصه 
خدمات  النجاز  خليجية  دولة  من  حريف 
 4 سحب  عن  عجز  انه  اىل  الفتا  له  اعالمية 
الحريف من رصيده  اليه  دينار حّولها  آالف 

البنكي.
ارسال  يفيد  بما  توّصيل  "رغم  وأضاف 
عملية  حصول  بنفي  البنك  اكتفى  األموال 
التحويل واقترصت اجابة البنك املركزي عىل 
باتيندة  رضورة بعث رشكة والحصول عىل 
فخرست اموايل اىل يوم الناس هذا ثم انشأت 
لقد  أخرى..  مرة  السيناريو  ليتكرر  رشكة 
أصبحت عىل قناعة تامة بان العمل املستقل 
التعقيدات  بحكم  ممنوعا  بات  تونس  يف 

االدارية وتخلف املنظومة القانونية.." 
املنع  سياسة  أن  اىل  أشار  املتحدث 

أي  امام  االدارة  لدى  سهال  حال  اصبحت 
كانت  مهما  الخارج  من  قادم  مايل  تحويل 
قيمة املبالغ التي قد ال تتجاوز بضعة اآلالف 
يحرم  املركزي  البنك  ان  مبينا  الدنانري  من 
االف الشبان من اكتساب قوتهم اليومي مع 
مؤسسات دولية بحجز اموالهم او احالتهم 

عىل القضاء بمجرد ظفرهم بعقود اجنبية.

ممنوع 
شاب أخر اكد انه واجه يف أكتوبر 2021 
تهمة تبييض اموال بعد ان حّول 6500 دوالر 
باحد  حسابه  اىل  افرتايض  بنك  من  امريكي 

البنوك التونسية.
وبنّي الشاب انه جنى أمواله من نشاطه 
اليومي املتمثل يف تصميم ازياء لفائدة رشكة 
حّولت  الرشكة  وأن  االمريكية  "أمازون" 
مربزا  االفرتايض   Payneer بنك  اىل  امواله 
اتهم  وانه  االموال  حجز  املركزي  البنك  ان 

بتبييض اموال.
فايسبوك  بموقع  صفحته  عىل  وكتب 
اطالق  تم  وثائقي  كل  من  التثبت  "بعد 
أموايل"  من  تمكيني  يتم  ان  دون  رساحي 
مؤسسات  مع  العمل  اصبح  "هل  متسائال 
من  مدخراتنا  اثراء  يف  واملساهمة  اجنبية 
الشاب  عىل  هل  جرما؟  االجنبية  العملة 
تشغيل  لعقود  الخضوع  مواصلة  التونيس 

هشة مقابل بضعة مليمات؟"
اسمتها  ما  اىل  بدورها  تطرقت  فتاة 
سياسة املنع املمنهج لجلب العملة الصعبة 
تهريب  عىل  تشّجع  الدولة  ان  اىل  مشرية 
االموال عرب سن قوانني تسمح بالحصول عىل 
بطاقات بنكية او بريدية محدودة الصالحية 
وتمنع تعزيز رصيدها من العمالت االجنبية.

الشبان  عديد  يدفع  االمر  "هذا  وقالت: 
خاصة  اجنبية  بنوك  يف  حسابات  فتح  اىل 
خالص  او  بضائع  لرشاء  االفرتاضية  منها 
معاليم استغالل تطبيقات ذكية او التسجيل 
لقانون  مخالفة  يف  اجنبية  جامعات  يف 

الرصف."
وتابعت" حتى لو أنشأت رشكة وفتحت 
املعاليم  وسددت  بدخلك  ورصحت  باتيندة 
الجبائية فانك تظل مالحقا بشبهات تبييض 
اموال بمجرد تسلمك مبالغ زهيدة ال تتجاوز 

بضعة االف من الدنانري".
البنك  محافظ  العبايس  مروان  ان  يذكر 
املركزي التونيس كان قد أكد يف جوان املايض 
جاهزا  سيكون  الجديد  الرصف  قانون  أن 
أشهر   5 مرور  ورغم  جويلية.  شهر  خالل 

عىل الترصيح لم ير القانون الجديد النور.
يف األثناء يواجه االف الشبان تهم تبييض 
االموال بمجرد محاولة سحب مبالغ زهيدة 
لرشكات  خدمات  السداء  عمل  عقود  نظري 
ال  رقمية  عمالت  تداول  بمجرد  او  اجنبية 
تزال املنظومة القانونية تُنكر اصال التعامل 
بها رغم تحولها اىل مصدر الفت لالستثمار 
وتحقيقها  العالم  دول  أغلب  يف  والتنمية 
ارباحا إجمالية بأكثر من 2.3 تريليون دوالر 

سنة2021. 

بسبب قانون صرف تجاوزه التاريخ وتنصل الدولة من تعّهداتها :

شبان يلوذون بالرسية لتداول العمالت الرقمية
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وفرحة..  ِعراض،  آمال  وكيلِّ  جربة  جزيرة  من  عدُت 
فرحة النّاس التي ملستها بادية عىل الوجوه، ويف ما ازدانت 
التّقليديّة  النّاس  ألبسة  ويف  وظالل،  أضواء  من  املدينة  به 
الّزاهية.. عدُت وأنا فخورة باألعمال الكثرية التي أنجزناها، 
بما  حاملة  عدُت  بها..  ُسعدُت  التي  الكثرية  والرّشاكات 
رأيت من حسن تنظم وجديّة َوَسمْت رشاكتنا مع جمعيّة 
تظاهرة:  وأنجزنا  نّسقنا  معا  بجربة..  الثّقايف  التّنشيط 
وزارة  من  بدعم  نُّفذت  تظاهرة  قالت.  الكتب..  حّدثت 
تظاهرة  بمدنني..  للثّقافة  الجهويّة  واملندوبيّة  الثّقافة 
حض فيها الكتاب التّونيّس مخطوطا ومطبوعا كأجىل ما 

يكون الحضور.. 

جملة من الكتب التّونسيّة الجديدة يف مجاالت إبداعيّة 
األجيال  وتالميذ  املثّقفني  من  لجمهور  قّدمت  مختلفة 
فعاليّات  احتضنت  التي  الفتيّة  املؤّسسة  هذه  الجديدة، 
املبدعني،  الكتّاب  بقامات من حض من  الكبري  اليوم  هذا 
ثالث  وطنيّة  بحثيّة  مؤّسسات  مشاريعهم  عىل  تسهر 
ومركز  للرّتجمة،  تونس  ومعهد  الوطنيّة،  الكتب  دار  هي 
الّدراسات والبحوث االقتصاديّة واالجتماعيّة بتونس.. هذه 

املؤّسسات تعاونت معا فأثثت هذه التّظاهرة وأثرتها.

كانت فاتحة املداخالت يف تظاهرة: حّدثت الكتب.. قالت 
يف  تواصل  املرقمنة  للمخطوطات  املحيّل  »الرّتاث  مداخلة: 
ن  ثمَّ البوجديدّي، وفيها  التنّوع« قّدمها األستاذ عيل  إطار 
ثراء املخزون املخطوط بجزيرة جربة فأبرز تنّوعه شكال 
وورقه،  وتجليده  خطوطه  جماليّة  عن  فضال  ومحتوى 
بجمعيّة  املخطوطات  مخرب  إسهام  نفسه  اآلن  يف  وبنّي 
عىل  مجانا  وإتاحته  وصيانته  حفظه  يف  الثّقايف  التّنشيط 

ذّمة الباحثني.

تنفوس،  بن  عزيزة  بالسيّدة  التقينا  التّظاهرة  ويف 
إحدى مؤّلفات كتاب »األزياء النّسائيّة التّقليديّة بتونس«، 
بتونس  والتّقاليد  العادات  بمتحفي  تراث  محافظة  وهي 
الوطنيّة ترجمته وصدر  وجربة سابقا. وقد توّلت املكتبة 
عن  وداّلة  مهّمة  بانوراما  يقّدم  باأللوان  فاخر  ألبوم  يف 
بن  عزيزة  ذكرت  وكما  التّونسيّة.  التّقليديّة  األلبسة 
تنفوس يف شهادتها، فإّن العمل كان ثمرة بحوث ميدانيّة 
طافت أرجاء جهات البالد النّائية توثّق يف األلبسة وتجمع 

الّشهادات الحيّة يف بحث إيتنوغرايفّ دقيق. 

مزيو  كلثوم  األستاذة  إىل  التّظاهرة  يف  أيضا  واستمعنا 

عن  تحّدثتنا  بها  فإذا  الّدرعّي  أحمد  املصلح  ابنة  الّدرعّي 
أّلفها  التي   1921 سنة  »بتواال«  لرواية  والدها  ترجمة 
دار  منشورات  عن  صدرت  وقد  مروان.  روني  األصل  يف 
كانت  الّرواية  بأّن  التّنويه  من  والبد  الوطنيّة.  الكتب 
الوطنيّة  الكتب  لدار  العائلة  أهدتها  التي  املجموعة  ضمن 
وصارت من رصيدها. واستمعنا أيضا إىل السيّدات: رابعة 
بن عاشور وقمر بن دانة وليىل بلييل وفرسواز كوبا وهّن 
الذي  14 غري درج،  التّونسيّة:  الثّورة  يقّدمن كتاب وثائق 

صدر بثالث لغات.

مرشوع  غراب  أنس  األستاذ  أخرى  جلسة  يف  وقّدم 
ينتبه  أن  عىل  حريصا  فكان  املكتوب،  الرّتاث  متحف 
التاّلميذ الحارضون إىل محتوياته التي يمكن أن تكون أداة 
بيداغوجيّة يف مختلف مراحل التّعليم. بينما كشف األستاذ 
التّونيّس،  الّرقمّي  املتحف  ثراء  مداخلة  يف  البوجديدّي  عيل 
ونّوه بصبغته املوسوعيّة املفتوحة، ومثّل لذلك بما أنجزه 
فيه من جذاذات تعّرف بالّرصيد املخطوط بجربة، وببعض 

ما أّلف حول جزيرة جربة من كتب ونصوص. 

ويف جلسة أخرى قّدمت األستاذة زهيّة جويرو مديرة 
نحو  بتوّجهها  وعّرفت  مؤّسستها،  للرّتجمة  تونس  معهد 
الخطاب  تحليل  كمعجم  واملعاجم  املوسوعات  ترجمة 
للتّداوليّة. وها هي تنجح يف إصدار  والقاموس املوسوعّي 
مخترص دائرة املعارف اإلسالميّة يف أربعة مجّلدات بالتّعاون 
مفاهيم  معجم  يصدر  وقريبا  العامليّة  بريل  مؤّسسة  مع 
ويغنيها.  العربيّة  املكتبة  يثري  بما  الكونيّة  املوسوعة 
وباملناسبة قّدم األستاذ يوسف بن عثمان ترجمته لكتاب 
كوبرنيكوس  الفلكيّة:  »الثّورة  وعنوانه  كويريه  ألكسندر 
الرّتجمّي  مرشوعه  يواصل  بذلك  وهو  وبوريل«،  وكابالر 

ما تاريخ إبستمولوجيا العلوم. مرتسِّ

الّذهبّي  الكتاب  عىل  االطالع  فرصة  للحضور  وكان 
صفوان  صور  البوجديدّي،  عيل  نصوص:  جربة،  جزيرة 
التّلييل، وتنسيق: مراد لوصيف. وهو من الكتب الرّتويجيّة 
التي ُكتبت بلغة شاعريّة وُحلِّيت بفوتوغرافيا بديعة تعّرف 

بجمال جربة حضارة ومعمارا. 

إىل منشورات مركز  بالتعّرف  أيضا  الحضور  وقد سِعد 
بتونس،  واالجتماعيّة  االقتصاديّة  والبحوث  الّدراسات 
آخر  باملناسبة  عثمان  بن  يوسف  األستاذ  مديره  وعرض 

إصداراته، ومشاريعه وقّدم آخر أعداد مجّلته املحّكمة.

أعوُد من جربة وكيّل أمل يف تونس الجديدة.. أعوُد وبني 
ناظرّي ألوان وأضواء مّما رأيته بالجزيرة خالل إقامتي بها 
وبمساندة  الوطنيّة،  املكتبة  أعوان  من  وفد  رفقة  مؤّخرا، 
جمعتنا  بجربة..  الثّقايفّ  التّنشيط  بجمعيّة  رشكائنا  من 
الحتضان  أنشئت  التي  للفرنكوفونيّة  التّونسيّة  القرية 
الوفود  الستقبال  صت  وخصِّ الثّقافيّة  التّظاهرات  أبرز 
األجنبيّة.. قرية صارت تعّج بمرتاديها.. وقد زارها اآلالف 
يوميّا من جربة وخارجها، وكانت لنا يف فضاء املؤتمرات 
الرّتاث  بمتحف  األوىل  اهتّمت  حواريّتان  جلستان  بالقرية 
التّونيّس املكتوب، بينما اهتّمت الثّانية بالكتابات النّسويّة 

يف الفضاء الفرنكفونّي.

اكتشافات  من  بجربة  الّرائقة  إقامتنا  تخْل  لم  أنّه  بيد 
رواق  إىل  زيارتنا  ثقافيّة عديدة كشفتها  معماريّة وفسح 
جربة هود املفتوح بالحارة الّصغرية.. فضاٌء يزخر برسوم 
املدينة  وجعلت  الجدران  زانت  الّشارع  فّن  من  جداريّة 
يُمِتع  مفتوحا  شاسعا  رواقا  امللتوية  بأزّقتها  العتيقة 

البرص، ويهذِّب الّذوق ويُشيع الجمال.

يف  املوجود  أمجماج  غار  الجولة  أجمل كشوفات  ولعّل 
قلب غابة نائية عن العمران.. وأمجمج يف األمازيغيّة بمعنى 
التّف واجتمع، غار بُني يف أوائل القرن الخامس الهجرّي، 
أكرب  به  وأّلفوا  اإلباضيّة،  علماء  من  سبعة  اجتمع  وفيه 
موسوعة فقهية جماعيّة، تُعرف بديوان األشياخ. وكانت 
هي  فإذا  األلوان،  بكّل  تختلط  بأنوار  مضيئة  جربة  ليايل 
لوحات موّقعة عىل أنغام املوسيقى تزيد املعالم املعماريّة 
التّونسيّة  القرية  مسالك  حىلَّ  ما  منها  وجماال  رونقا 
الفرنكوفونيّة يف لوحات تحاكي باألضواء والّظالل مباهج 
بلوحات  فضلون  جامع  وشَّ  ما  ومنها  الجربيّة  الحياة 
أضواء تأخذ األلباب، إىل مرسح ميدون الذي اكتشفت فيه 
موسيقى رقميّة أخرجها لنا أنس غراب يف مزيج بديع من 

ألحان غمراسن ومن األلعاب البرصيّة والّسمعيّة.

جربة ببنائها األفقّي وبياضها النّاصع وقبابها البديعة 
التّنافس  حّمى  تصبها  لم  التي  املتواضعة  ومساجدها 
البَِشع يف ارتفاع الّصوامع، جربة التي تطمح إىل التّخّلص 
والتّآلف  واملذهبّي،  الّدينّي  التّعّدد  جربة  البالستيك،  من 
نزلت  بأنّك  فيها  ركن  بكّل  تشعر  التي  جربة  الّطبقّي، 
إىل  دليلنا  الحاملة.. هي  الهادئة  أهالً ووِطئت سهال، جربة 

مستقبل أفضل للبالد.

هوامش عىل دفرت القّمة الفرنكوفونّية بجربة
رجاء بن سالمة
أستاذة جامعّية، المديرة العاّمة لدار الكتب الوطنّية 

 L'AgorA
اهلل ال يعطينا ما يغلبنا...اهلل ال يعطينا ما يغلبنا...

بّية المالحة

قاتلك آش سّماها ربي هاذيكا ايّل كانت مديرة ديوان عند قيس سعيد وتّوا هاربة 
من بالد لبالد... تي بربّي فّكرني يف اسمها محرز ولدي )نادية عكاشة( ايواه هاذيكا 
هي... سمعت آش قالت؟ قالت يّزيني ما سكْت حتى لتّوا عىل خاطر واجب التحفظ 
ومن باب املسؤولية وتّوا باش نقول الحقيقة... تي ياخي موش قالت ايّل قالت تّوا 
مدة وشّوهت قيس سعيد وعايلتو وأقاربو وحكايات وميْش وجّي يف القرص رّدتو 
التحفظ؟ مالّ صّحة رقعة والله ال  حريم السلطان... ياخي وقتها احرتمت واجب 
يعطينا ما يغلبنا، واناهي الحقيقة ايّل باش تقولها؟ زايد تضيّع يف وقتها ماهو باش 
يمنّها حتى حد... وحتى لو كان حقيقة أما كي تجي من فّمها ما يصّدقها حّد... 
وقالتلك زادة يحبّو يشّوهوني عىل خاطر أنا نجحت ولُخرين فشلو... تي بربي قيّل 
وين ووقتاش وكيفاش نجحت؟ آشنيّا الحاجة ايّل التوانسة باش يقعدو يتفكروك 
ِنْجِحْت... يكّب سعد  قالك  بها؟ كونش غالطانك يف روحك.. ما تجي حتى يشء... 

العار...
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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

فاروق بوعسكر
االخرية  بنسختها  االنتخابات  هيئة  ان  يبدو 
اوشكت عىل خسارة أغلب املكاسب التي راكمتها 
جّله  و"الفضل"  سنوات   10 من  أكثر  منذ 
بوعسكر.  فاروق  يرتأسه  الذي  ملجلسها  يعود 
رئيس الهيئة ومن ورائه ادارته تفنّن يف زعزعة 
املسار  بارتكاب اخطاء قد تنسف  الهيئة  أركان 

االنتخابي برمته.
منذ بداية مجلس الهيئة الجديد يف ماي 2022 دب الخالف بني 
اعضائه قبل ان يتم التخيل عن العضو سامي بن سالمة الذي حاول 
مرارا التصدي لبعض االنحرافات. ثم تتالت اخطاء الهيئة بدءا بنرش 
بنرش  مرورا  الدستور  عىل  االستفتاء  نتائج  عن  خاطئة  معطيات 
بعد  الترشيعية  لالنتخابات  الرتشح  وإجراءات  بقواعد  يتعلق  قرار 
غلق باب الرتشح وصوال اىل السطو عىل دور هيئة االتصال السمعي 

والبرصي يف مراقبة تغطية وسائل اإلعالم للحملة االنتخابية.
يف  مؤخرا  بوعسكر  خرج  بل  الحد  هذا  عند  االمر  يتوقف  ولم 
ترصيح صحفي متوعدا وسائل االعالم بأن "تنفري املقرتعني" من 
"التنفري  ان  اىل  مشريا  للقانون"  مخالف  االنتخابات  يف  املشاركة 

يندرج ضمن خطابات تدعو اىل العنف والتعصب والتمييز".
وانما  فحسب  الهيئة  مجلس  إدارة  يف  يفشل  لم  الهيئة  رئيس 
ساهم بشكل كبري يف تعزيز جبهة منتقدي أدائه املهزوز ومعارضيه. 
وبعد مرور أشهر فقط عىل توليه رئاسة مجلس الهيئة بات بقاء 
انتخابي  الهيئة وملسار  لديمومة  تهديدا  يمثل  بوعسكر يف منصبه 

برمته ومبعثا للتشكيك يف كل العملية االنتخابية.

ايمانويل ماكرون 
الرئيس  عىل  ليس  انه  اعترب 
التونيس  للرئيس  يرشح  ان  الفرنيس 
ما يجب ان يفعل يف بالده…. يف املقابل 
ما اعتقده وهو ما قلته للرئيس قيس 

سعيد باعتباره صديقا ان فرنسا موجودة ملرافقة التحول 
الذي تعيشه تونس ..بلد عاش ثورة وعانى من االرهاب 
ومن عدم استقرار اضافة اىل تداعيات جائحة كوفيد مثله 
مثل بقية دول العالم…اليوم هي لحظة تغيري كبري …آمل 
ان يتواصل هدا التغيري اىل نهايته وال بد ان تقام انتخابات 
القوى  كل  وبمشاركة  سلمي  اطار  يف  ديسمرب   17
السياسية ..... اعتقد انه من املهم ضمان ذلك واظن ان 
الرئيس سعيد منتبه لذلك.. تحدثت مع سعيد عن وجوب 
 .. والصحافة  التعبري  السياسية وحرية  الحريات  ضمان 
أعلم أن دستوريا كبريا مثله سيكون متيقظا لذلك واكدت 
اننا سنقدم دعمنا الشامل ملساعدته عىل املواصلة يف  له 

هذا املنحى....

نور الدين الطبوبي
للخروج  مستعدون  النقابيون 
املس  تواصل  صورة  يف  الشوارع  إىل 
غياب  ظل  ويف  الرشائية  باملقدرة 
العدالة الجبائية ببن التونسيني وبقاء 

الجباية  يف  واستغالال  استهدافا  الفئات  أكثر  األجراء 
عىل  الدولة  قدرة  عدم  اىل  اضافة  عليهم  املسلط  والظلم 
التصدي إىل التهرب الجبائي... االتحاد سيطالب بمراجعة 
نسبة  ويف  الجباية  يف  وبالتخفيض  الضيبة  جدول 
الضائب التي يدفعها األجراء عكس الفئات االجتماعية 
طال  الذي  الحيف  عن  تسكت  لن  واملنظمة  األخرى 
األجراء ... االتحاد مستعد للمحطات االجتماعية القادمة 
عن  الدفاع  عنوان  تحت  االجتماعية  املعركة  وسيخوض 
العمايل  التجمع  من  بداية  وستنطلق  الجبائية  العدالة 

للنقل يوم 30 نوفمرب الجاري.

سمير ماجول

…ليس لكم الحق لضب الدجاجة 
التي تبيض ذهبا او البقرة التي تنتج 
القطاع  غري  يوجد  …ال  للبالد  الحليب 

ويصّدر  ويشّغل  يشيّد  والذي  النمو  يخلق  الذي  الخاص 
جديد  من  االقتصاد  نخلق  لن  فنحن  العالم  كل  يف  وهذا 
االفتخار  عوض  فاليوم   .. هذا  من  اكثر  بلغنا  …نحن 
وعليهم”  “بيهم  االعمال  رجال  اصبح  النجاج  بقصص 
وكيف امكنهم جني االموال؟ فهل ترغبون يف نقلنا جميعا 
تعبثوا  وال  واملستثمرين  املؤسسات  للمقابر؟…حرروا 
بمعنويات الشعب وخاصة املستثمرين فهم رؤوس اموال 
مجازفة ….وال يمكنهم غري مساندتكم فنحن ال ننافس 
السياسة … نحن وطنيون قبل كل يشء ونرغب يف نجاح 
اقتصادية  سياسات  وجود  يتعني  …ولكن  سياسيينا 
الخاص  القطاع  عن  الدفاع  يتم  ان  ويجب  واضحة 

وتكريمه عوض التهجم عليهم يف كل يوم .

عبير موسي

االنتباه  عدم  من  استغربنا 
لترصيحات الرئيس الفرنيس ايمانويل 
ماكرون وهي ترصيحات صادمة لكل 
مستقلة  دولة  يف  بانه  يؤمن  تونيس 
عىل  غيور  تونيس  لكل  وصادمة 

ماكرون  اىل  رسالة  بتوجيه  قمنا  الوطنية....  السيادة 
بتونس رشحنا  الفرنسية  السفارة  بطريقة رسمية عرب 
له فيها ان الشعب التونيس بفئاته الكبرية يرفض املسار 
الحايل واكدنا خاللها انه يتعني ان يكون موقف اية دولة 
للمعايري  بتونس مطابقا  يجري  ما  يف  رايها  اعطاء  تريد 
الدولية ولالعالن العاملي لحقوق االنسان ومطابقا للعهد 
املدنية والسياسية وتحرتم حق  الدويل الخاص بالحقوق 
يف  املشاركة  يف  وحقه  مصريه  تقرير  يف  التونيس  الشعب 
ومن  يحكمه  من  اختيار  ويف  وشفافة  حرة  انتخابات 
الفرنسية  الجمهورية  ودعونا  النيابي  املجلس  يف  يمثله 
اىل تعديل موقفها ليكون متطابقا مع كل هذه املعطيات 
والنصوص واملدونات والتي امضت عليها تونس وفرنسا 

ومتفقتان عىل وجوبية تطبيقها .

رديء جّدا

قالوا

صورة تتحّدث

هيئة االتصال السمعي والبصري

حسن جدا

الغاء أي دور لهيئة  يف ظل جنوح غريب لهيئة االنتخابات نحو 
للحملة  االعالمية  التغطية  مراقبة  يف  والبرصي  السمعي  االتصال 
االنتخابية ومحاولة مريبة للمس من حرية الصحافة تحركت هيئة 
االتصال السمعي والبرصي للتصدي ملساعي فاروق بوعسكر رئيس 
"االيزي" لالنقالب عىل كل القوانني املنظمة للعملية االنتخابية والتي 

تم االعتماد عليها يف انتخابات 2011 و2014 و2019.
مجلس "الهايكا" اتخذ يوم أمس االثنني قرارا يقيض بـ "التدخل" 
أو  بأية مؤسسة إعالمية  االنتخابات  أية قضية قد ترفعها هيئة  يف 
الهيئة تعارضا مع مبادئ  أو يف أي تتبع قضائي ترى فيه  صحفي 
"التنفري من  ما عرف بجريمة  والصحافة، عىل غرار  التعبري  حرية 

االنتخابات" أو إحالة "أخطاء" مهنية عىل النيابة العمومية.
كما اعترب مجلس "الهايكا" أن النهج الذي تتبعه هيئة االنتخابات 
لوسائل  ترهيبا  يشكل  الصحفيني  ضد  الجزائي  بالتتبع  والتلويح 
من  االنتخابات  ونزاهة  التعبري  حرية  عىل  حقيقيا  وخطرا  اإلعالم، 

حيث التغطية اإلعالمية.
منذ  رفضت  انها  البرصي  السمعي  االتصال  لهيئة  يحسب  وما 
قدوم بوعسكر عىل رأس هيئة االنتخابات لعب دور صوري يف مسار 
2022 وتمسكت بما خول  25 جويلية  الحملة االنتخابية الستفتاء 
دورها  تحجيم  عوض  االنتخابية  الحمالت  مراقبة  يف  القانون  لها 
هيئة  رئيس  تحرك  كان  املنطلق  هذا  ومن  بوعسكر.  اراد  مثلما 
االنتخابات ملعاقبة "الهايكا" باالستيالء عىل احدى ابرز صالحياتها 
يف فرتة تواجه أكثر من هيئة تحديات جدية بني التجميد والتهميش 

والحل.

بورقيبة يتحدث الى وال في 
دولة االستقالل بحضور وزير 

الداخلية الطيب المهيري 
والمدير العام لألمن الوطني 

الباجي قائد السبسي... 
الملفت للنظر هي "وهرة" 

واستقامة الوالي وبقية رجال 
الدولة التونسية..
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هجوم رويس ساحق لقطع خطوط امدادات االسلحة
من بولونيا وشّل اجليش األوكراين

الحبيب القيزاني
الغارات  وراء  من  روسيا  "تطبخ"  ماذا 
بنى  أيام على  المتواصلة منذ  الكثيفة  الصاروخية 

تحتية حساسة بأوكرانيا؟
العقيد بالجيش األمريكي دوغالس ماكغريغور 
رجح اتخاذ بوتين قرارا بشن هجوم واسع النطاق 
قال ان العالم لم يشهد مثيال له منذ نهاية الحرب 
سيتم  أنه  الى  خالصا   1945 عام  الثانية  العالمية 

تدمير الدولة االوكرانية بالكامل.
ل.  دانيال  المتقاعد  االمريكي  العقيد  أما 
ديفيس فقد تحدث عّما أسماه بـ "أخطر سيناريو 
أن  مرجحا  أوكرانيا"  له  تتعرض  أن  يمكن  روسي 
يكون هدف بوتين من حشد حوالي 500 ألف جندي 
الجيش  امداد  خطوط  لقطع  كاسح  هجوم  شن 
االوكراني باالسلحة والتي تنطلق من بولونيا نحو 

العاصمة كييف.
للحرب  حّدا  سيضع  نجح  اذا  انه  قال  هجوم 
ويفرض على نظام زيلنسكي الجلوس الى طاولة 

المفاوضات بشروط روسية.

بأوكرانيا  الدائرة  الحرب  دخلت  الشتاء  فصل  اقرتات  مع 
تتواصل  كثيفة  بغارات صاروخية روسية  تميّز  منعرجا جديدا 
منذ أيام عىل مدار الساعة وطالت أساسا مراكز تخزين وتوزيع 
أوكرانيا  مدن  من   ٪  80 أوقع  بما  الكهرباء  وإنتاج  املحروقات 
العديد  يف  االوكراني  الجيش  أداء  تعّطل  جانب  اىل  تام  شلل  يف 
بالبنزين  امداداته  خطوط  تعرض  نتيجة  القتال  جبهات  من 
تهاطل  تواصل  بفعل  الدمار  إىل  والغذاء  والعتاد  والغازوال 

الصواريخ الروسية.
موقع  unZ reVIeW نقل عن املحلل االسرتاتيجي األمريكي 
مايك ويتني اشارته اىل أن الغارات الصاروخية الروسية تتزامن 
مع تقدم وحدات روسية جديدة قّدر عدد جنودها بـ 118 ألفا 
نحو جبهات القتال استعدادا ملا أسماه هجوما روسيا كاسحا يف 

فصل الشتاء.
صرب  بفارغ  "انتظر  بوتني  الرويس  الرئيس  أن  اعترب  ويتني 
خطورة  زيلنسكي  نظام  يعي  ان  الخاصة  العملية  اطالق  منذ 
املوقف وأن يقوده ذلك اىل الجلوس اىل طاولة املفاوضات" مضيفا 
املشوار  آخر  اىل  القتال  مفّضال  عاند  االوكراني  الرئيس  "لكن   :
النزاع  هذا  يف  يرون  الذين  واشنطن  يف  بحلفائه  ذلك  يف  مدعوما 
أمريكا  ملخططات  عائقا  تمثل  ال  حتى  روسيا  الضعاف  فرصة 
تحويل  "إّن   : القول  اىل  ويتني  وخلص  آسيا".  عىل  بالهيمنة 
للسكن هو يف جانب  قابلة  الجليد غري  اىل صحراء من  أوكرانيا 

كبري منه نتيجة طموحات واشنطن الجغراسياسية الرشهة".
الروسية  العسكرية  العملية  هدف  "أصبح   : ويتني  وتابع 
شبكة  استهداف  وإن  القتالية.  أوكرانيا  قدرات  تقويض  اآلن 
والجسور  املحروقات  ومخازن  الحديد  سكك  ومراكز  الكهرباء 
ليس سوى  االوكراني  للجيش  التابعة  واملراقبة  القيادة  ومراكز 
املرحلة األوىل من عملية تتضمن مرحلتني هدفها االنتصار عىل 
 500 العدّو ووضع حّد رسيع للحرب. وقد حشدت روسيا نحو 
تشق  ان  املنتظر  من  هجومية  قوة  عماد  يشكلون  جندي  ألف 
قوة  كل  عىل  تقيض  رئيسية  محاور   3 عرب  البالد  يف  طريقها 

اوكرانية تعرتض سبيلها وتستويل عىل املدن االسرتاتيجية التي 
االوكراني  الجيش  امداد  خطوط  كل  قطع  وسيتم  طريقها.  يف 
فريسة  وجعلها  األوكرانية  القوات  لعزل  بولونيا  من  املنطلقة 
األمن  قوات  بأرس  إّما  األمر  لينتهي  الروسية  للهجمات  سهلة 
تسمح  لن  موسكو  أن  ذلك  بإبادتها.  أو  كييف  لنظام  التابعة 
بوجود حكومة بأوكرانيا معادية لروسيا مثلما قال ذلك العقيد 

بالجيش االمريكي دوغالس ماكغريغور".
معه  أجراه  حوار  يف  قوله  ماكغريغور  عن  ويتني  ونقل 
موقع "1945" العسكري : "هناك اليوم 540000 جندي رويس 
مرابطون عىل الحدود مع أوكرانيا ويستعدون لشّن هجوم واسع 
النطاق ارّجح ان يضع حّدا للحرب. 540000 جندي مدّججون بـ 
1000 قاذفة صواريخ ارض-ارض وبـ 5000 مدرعة منها ما ال 
يقل عن 1500 دبابة وآالف الصواريخ التكتيكية طويلة املدى... 

وستشهد أوكرانيا اآلن حربا يف مستوى لم نره منذ 1945".
وأضاف ماكغريغر : "لقد تغري كل يشء اآلن وهناك احتمال 
القادمة  األسابيع  خالل  كاسحة  روسية  هجومات  لنرى  قوي 
وتحولها  األوكرانية  األرايض  الثلوج  من  طبقة  تغطي  عندما 
باتت  قواتهم  ان  الروس  يقّدر  وعندما  مجّمدة  مساحات  اىل 
للدولة  نهاية  ويضعون  وسيتقدمون  الكبري..  للهجوم  جاهزة 
انهيار  نرى  ان  احتمال  فهناك  ننخدع  أالّ  علينا  األوكرانية... 
نظام كييف ومعه بقية قواته العسكرية... ان أكرب خطإ يمكن 
ما  يف  تسببنا  فقد  امليدان  عىل  نتدّخل  ان  كغربيني  نرتكبه  ان 
للدولة  كامال  تدمريا  سنشهد  اننا  واعتقد  الخسائر  من  يكفي 
أدنى فكرة عنه  اما ما سيحدث بعد ذلك فليس يل  األوكرانية... 

ولكنني مقتنع بأن الروس ال يريدون البقاء بغرب أوكرانيا وهم 
يعاملون اليوم أوكرانيا كعدّو ولم يكن ذلك شأنهم سابقا وهذا 

ما لم يفهمه الغرب".
ورّدا عىل سؤال عّما ان كانت هناك احتماالت الرسال قوات 
وضع  يف  "لسنا   : ماكغريغور  قال  بأوكرانيا  للقتال  أمريكية 
يسمح لنا بمحاربة روسيا وحتى اذا فعلنا ذلك فإن مآل كل ما 
لكن من  به سيكون محزنا ويضعنا يف موقف صعب  نقوم  قد 
الواضح ان ال أحد بواشنطن يريد سماع ذلك... انهم ال يفقهون 
كم هو الوضع ميؤوس منه غرب أوكرانيا وبإمكاننا ان نتوقع 
هجرة  موجة  املنتظر  النطاق  واسع  الرويس  الهجوم  ترافق  ان 
للتوجه  لهم  آخر  مكان  ال  ألن  أوروبا  نحو  االوكرانيني  ماليني 
اليه واالوكرانيون عىل دراية بما يتم االعداد له وليس بإمكانهم 
حاليا فعل اكثر من ذلك ولكن املشكل انه عوض ان نمّدهم بحبل 
النقاذهم أمرناهم بالغرق هم والسفينة التي هم عىل ظهرها".

وبخصوص تصّوره لخطة هجوم الروس واألهداف التكتيكية 
مقالني  اىل  القارئ  ويتني  مايك  أحال  لتحقيقها  التي سيسعون 
نرشهما العقيد املتقاعد من الجيش األمريكي دانيال ل. ديفيس 
بموقع "1945" قال انهما يقدمان تفسريا مقنعا ومفصال عّما 
للجيش  قاضية  رضبة  توجيه  بوتني  قّرر  اذا  يحدث  ان  يمكن 
التي نرشها  املقتطفات  االوكراني ولقادة نظام كييف. وجاء يف 
ويتني من املقالني : "اذا أصدر بوتني أوامره بشن هجوم شامل 
الصواريخ  يبدأ بغارات جوية عرب عدد هائل من  أن  املرجح  من 
الكهرباء  شبكات  تدمري  النهاء  بعد  عن  املسرّية  والطائرات 
الوقود  خزن  ومنشآت  الفرعية  املحطات  ذلك  يف  بما  بأوكرانيا 

عقيدان من الجيش األمريكي يتحدثان عن سيناريو تدمير الدولة األوكرانية :

غواصة روسية تطلق صاروخا باتجاه موقع عسكري اوكراني
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الهدف  اما  االتصاالت.  ومراكز  الديزل  وعربات  الفرز  ومحطات 
فهو تعقيد أي مجهود دعم للجيش االوكراني وخصوصا خطوط 
والحّد  البالد  داخل  الحركة  قدراته عيل  اىل شل  إضافة  اتصاالته 
واملاء  بالطعام  الجبهات  بمختلف  املقاتلة  الوحدات  تموين  من 
الغيار. وبإثقال كاهل سلطات كييف  واألدوية والذخرية وقطع 
بالتكّفل بحاجات املدنيني يف مختلف أنحاء البالد سيتقلص حجم 
املوارد التي يمكن توجيهها للمجهود الحربي. واذا أعطت سلطات 
كييف األولوية لتزويد الوحدات املقاتلة فإنها قد تعّرض املدنيني 
لخطر املوت بردا وجوعا اليشء الذي من شأنه أن يحرش حكومة 
كييف يف موقف ال مخرج منه.. إن مفتاح فهم أهداف بوتني هو 
تقدير ما يمكن لـ200000 جندي إضايف إنجازه بأوكرانيا : محور 
تقدم عىل ثالثة أجنحة مخصص لقطع االوكسيجني عن أوكرانيا 
العتاد  كل  يدخل عربها  التي  بولونيا  من  االمداد  طرق  أي قطع 

العسكري املرسل من طرف دول الحلف األطليس اىل أوكرانيا".
ينتقل مايك ويتني اثر ذلك اىل كتابات العقيد دانييل ل. ديفيس 
دعا  حاليا  يجري  ما  توقع  ان  للرجل  سبق  انه  يالحظ  ان  وبعد 
القارئ اىِل االطالع عىل سيناريوهاته لبقية املعركة واصفا إياها 
باملثرية للدهشة. ونقل ويتني عن ديفيس قوله يف مقال نرشه قبل 
أيام بموقع "1945" تحت عنوان : "من الوارد ان يشّن بوتني مع 
حلول الشتاء هجوما واسع النطاق لقطع امدادات األسلحة عن 
الجيش االوكراني" : "سأعرض يف ما ييل أخطر سيناريو يمكن 
: "هجوم بّري لحرمانها من األوكسيجني  له  التعرض  ألوكرانيا 
لهذا  وطبقا  يتهّددها.  خطر  أكرب  وهو  الغرب  من  تتلقاه  الذي 
الذين يحاربون يف  الروس  الجنود  أقّر بوتني بأن عدد  السيناريو 

هو  بل  كبرية  مدن  الحتالل  كاف  غري  الخاصة"  "العملية  اطار 
يرى أن ال حاجة له الحتالل مدن كبرية لتحقيق االنتصار. لذلك 
الذي عّرفه  الثقل بأوكرانيا  قد يبحث قبل ذلك عن تحديد مركز 
املنظر العسكري كلوسفيتز بأنه "مركز قوة وحركة العدو الذي 
تنبني عليه كل مجهوداته الحربية" ثم القضاء عليه وهذا يعني أن 
الهدف الرئييس من أية حرب هو حرمان العدّو من اليشء الوحيد 
الحرب.. وحسب تقديري يتكون  الذي يحرص عىل دوامه لربح 
مركز الثقل االسرتاتيجي لدى أوكرانيا من ممّراتها الغربية التي 
تمتد اىل حدود بولونيا والتي تتلقى عربها أغلب العتاد العسكري 
الجيش  ثقل عمليات  الحرب. ومركز  بمواصلة  لها  الذي يسمح 
االوكراني الحربية هي خطوط إمداداته التي تنطلق من العاصمة 
القتال. وبحرمانها  كييف يف اتجاه الرشق نحو مختلف جبهات 
من مركزي الثقل املذكورين قد يستحيل عىل كييف دعم عمليات 
عسكرية أكثر من بضعة أسابيع. بناء عىل ذلك يمكن أن يكون 
بوتني قد بنى حساباته عىل أن أفضل استغالل للـ 218000 جندي 
اطالق  يف  يتمثل  جزئية  تعبئة  اطار  يف  استدعاهم  الذين  إضايف 
ومن  املذكورين.  االمدادات  خطي  لقطع  محاور   3 عىل  هجوم 
الغربية انطالقا  املمرات  الرئييس عىل  املرجح أن ينصّب املجهود 
من بيالروسيا يف اتجاه مدينة لفيف يكون مصحوبا بمجهود دعم 
دعم  محور  جانب  اىل  سومي  مدينة  اتجاه  يف  الرشقي  بالشمال 
القوات  تقوده  الذي  الحايل  الهجوم  لتعزيز  الرشقية  الجبهات  يف 
الروسية بمنطقة "دونباس". وسيمثل هجوم رويس عىل لفيف 
انطالقا من جنوب رشقي بيالروسيا اكرب خطر اسرتاتيجي عىل 
القوات األوكرانية اذ أن أغلب األسلحة والذخرية وقطع الغيار التي 

يحتاجها الجيش االوكراني تدخل عرب عدة طرقات من بولونيا. 
واذا قطعت روسيا خطوط االمدادات هذه وصوال اىل مدينة لفيف 
الدول  القادمة من  أمكن لها وضع حّد ألغلب شحنات األسلحة 
الحرب  مواصلة  كييف  بمقدور  يكون  لن  بدونها  والتي  الغربية 
بفضل  الروسية  القوات  حققت  واذا  للبالد.  الرشقية  بالجهة 
الوحدات التي تم تجنيدها مؤخرا إضافة اىل الـ 200 ألف جندي 
القتال منذ اندالع الحرب واذا تجنبت احتالل املدن  املشاركني يف 
سيكون بإمكانها تركيز قوة نريانها عىل مواطن ضعف جبهات 
الجيش االوكراني بما يمكنها من تعزيز محاورها األخرى. وإذا 
كان تنفيذ هذا السيناريو يشكل مصدر خطر كبري عىل وحدات 

زيلنسكي فإنّه ال يخلو من مخاطر بالنسبة للروس".
وخلص مايك ويتني يف ختام مقاله اىل القول : "ليس هناك 
طبعا اية وسيلة ملعرفة ان كان تطّور مجرى الحرب سيتم طبقا 
أن يكون  املرجح  ذلك من  الذي رسمه ديفيس. ومع  للسيناريو 
االسرتاتيجيون الروس قد استخلصوا انه ال يمكنهم ربح الحرب 
انها  بولونيا...  طرف  من  املفتوحة  التزويد  خطوط  قطع  دون 
الرشيان الرئييس الذي يسمح للجيش االوكراني بمواصلة الحرب 
يكون  فقد  لبوتني  بالنسبة  أما  املفاوضات.  بتجنّب  ولزيلنسكي 
بسقوطه  تعّجل  قد  مجازفة  السيناريو  هذا  تنفيذ  عىل  اقدامه 
عىل  كييف  اجبار  فرصة  يغتنم  لم  اذا  ولكنه  فشل  إذا  السيايس 
الجلوس اىل طاولة املفاوضات ستطول الحرب وليس امام سيّد 
الكرملني خيارات سهلة ولكنه يبدو يف مثل هذه املواقف ان مزايا 

تنفيذ السيناريو املذكور أكثر من مخاطره".
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أكباش فداء

مدينة  أحداث  يف  التحقيق  انتهاء  عىل  عام  مرور  بعد 
2014 والتي خلفت نحو  التي جّدت سنة  "أوديسا" االوكرانية 
150 قتيال يف صفوف متظاهرين سلميني وجدت سلطات كييف 
صحف  وصفته  عّما  مسؤوليتها  من  للتمّلص  ضالتها  الحالية 
"انقالب  بـ  يسمى  ما  ملعاريض  جماعية  بجريمة  آنذاك  عاملية 
ساحة مايدن" يف إشارة اىل "ثورة ملّونة مدعومة من الخارج 
التلفزية اىل دفة  أوصلت فولوديمري زيلنسكي بطل املسلسالت 
الرئاسة يف شخص الرئيس السابق فكتور ايانوكوفيتش لتجعل 
منه مع وزير الداخلية ومسؤولني سامني يف عهده اكباش فداء 

يف محاولة ملسح أيديها من دم الضحايا".
تلغرام  األوكرانية  القناة  عن   toP War موقع  نقله  الخرب 
أندري  العام  النائب  ان  اىل  اشارت  القناة  الدولة".  "سياسة 
العمومية  النيابة  ان  أضاف  انه  واىل  ذلك  أكد  الذي  كوستن هو 
اىل  لرفعه  اليانوكوفيتش  اتهامات  يتضمن  ملف  اعداد  بصدد 
يبلغ  املتهمني  عدد  ان  موضحا   2023 ماي  شهر  يف  املحكمة 
الداخلية  بالخصوص وزير  9 منهم  السابق  الرئيس  زيادة عىل 

ومدير املخابرات السابقني.
املوقع الحظ أن التحقيق الذي أجرته سلطات كييف الحالية 
"لم يأخذ بعني االعتبار ظهور مسلحني ضمن حشود املتظاهرين 
يف ساحة "مايدن" اىل جانب تواجد قنّاصة مجهولني قال انهم 
عىل  وكذلك  املتظاهرين  عىل  النار  فتحت  ثالثة  كقّوة  ترّصفوا 

قوات األمن".

القضاء يحقق حول ماكرون

تحقيقني  فتح  أّكد  بفرنسا  الوطني  املايل  املّدعي  مكتب 
قضائيني حول تدّخل مكاتب استشارات يف الحمالت االنتخابية 
2017 و2022 الخاصة باالنتخابات الرئاسية وذلك اثر  لسنتي 
اتهامات وجهت للرئيس الحايل ايمانويل ماكرون حول عالقات 

مفرتضة بمكتب ماكنساي لالستشارات.
 3 عن  يقل  ال  ما  تكليف  تم  الفرنسية  الصحافة  وحسب 
قضاة بإجراء التحقيقات وذلك منذ يوم 20 أكتوبر املايض "اثر 

إشعار وشكاوى صادرة عن مواطنني ومسؤولني".
الحملة  لحسابات  االمتثال  "عدم  بتهم  التحقيقان  ويتعلق 
انتخابية  حملة  بحساب  الخاصة  املحاسبة  عنارص  وتقليل 
االنتخابية  الحمالت  يف  استشارات  مكاتب  تدّخل  وظروف 
املحاباة  اىل جانب "تهمتا  الرئاسية"  2017 و2022  النتخابات 

واخفاء محاباة".
تم  ان  سبق  بأنه  ذّكر  الوطني  املايل  املدعي  مكتب  بالغ 
بتبييض  تتعلق  2022 يف تهم  31 مارس  اويل يوم  فتح تحقيق 

وخصوصا  ماكنساي  مجمع  طرف  من  رضيبي  وتهّرب  أموال 
 mckInSey anDو mckInSey anD comPany Inc.france رشكتي
ومواطنون  منتخبون  رفعها  شكاوى  اثر   comPany Inc. SaS
التحقيقات  لجنة  تقرير  صدور  اثر  وخصوصا  وجمعيات 
االستشارات  مكاتب  تأثري  حول  الفرنيس  الشيوخ  بمجلس 

املتزايد عىل السياسات العمومية.
قرص  قال  الوطني  املايل  املدعي  مكتب  بالغ  عىل  وتعليقا 

االيليزي : "يحق للعدالة القيام بتحقيقات بكل استقاللية".

قرار سياسي بحت

صحيفة “دي فيلت” األملانية، نرشت مقاال لتوبياس كايزر 
يف  الرويس  الغاز  ألسعار  سقف  وضع  خطط  أن  فيه  أوضح 
لتخفيف  رضورية  سياسية  خطوة  مجرد  األوروبي،  االتحاد 

الخالفات املتزايدة بني االتحاد.
الدول  للرد عىل مطالب  أن بروكسل مضطرة  ويرى كايزر، 
التي  الدول  مطالب  عىل  وكذلك  للسعر  سقف  بفرض  املنادية 

تعارض التدخل يف نظام السوق.
وتابع الصحفي القول: “تشتد حدة لهجة الجدل الدائر حول 
 ، األخرية  اآلونة  يف  به.  واملطالبات  فأكثر،  أكثر  السعر  تسقيف 
هددت بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولونيا بعرقلة قرارات أخرى 
بشأن سوق الغاز يف اجتماع لوزراء الطاقة. ووصف دبلومايس 

طويل اللسان مجموعة الدول هذه – باملتعصبني األربعة”.
وشدد الصحفي، عىل أن املفوضية األوروبية، تخىش من مثل 
االتحاد األوروبي  أن تجعل  أنها يمكن  هذه اإلجراءات، باعتبار 

مشرت غري مرغوب فيه.
الين  دير  فون  أورسوال  وعدت  نوفمرب  أوائل  “يف   : وأضاف 
قدمته  ما  ولكن  الغاز.  لتسقيف سعر  اقرتاح ترشيعي  بتقديم 
أحسن  يف  هو  اآلن  سيمسون  كادري  الطاقة  شؤون  مفوضة 
األحوال سقفا زائفا ألسعار الغاز: إنه مكابح طوارئ يف سوق 

الغاز، والتي يجب أن تعمل فقط يف حاالت استثنائية “.
تلبيتها  يجب  التي  العديدة  الرشوط  أن  إىل  كايزر،  وأشار 
اتخذت  األوروبية  السلطات  أن  األسعار تظهر  لتفعيل تسقيف 

مثل هذه الخطوة ألغراض سياسية بحتة.

وقال: “هناك اقرتاح نموذجي يمكن للمفوضية استخدامه 
إلرضاء جميع الدول األعضاء: يمكن ملؤيدي تسقيف سعر الغاز 
أن يعلنوا يف الداخل أنهم مارسوا الكثري من الضغط وأن بروكسل 
لدول  يمكن  الوقت،  ذات  ويف  النهاية.  يف  مطالبهم  عىل  وافقت 
تحديد  عمليا  الراهن  الوقت  يف  منعت  أنها  تؤكد  أن  أملانيا  مثل 

سعر الغاز”.

3000 كلم

بالدها  حكومة  بأن  أفادت  اليابانية  "ماينتيش"  صحيفة 
 3000 إىل  مداها  يصل  موجهة  صواريخ  تطوير  مسألة  تدرس 
كيلومرت ونرشها عىل مراحل الحقة يف مختلف أنحاء البالد، بما 

يف ذلك جزيرة هوكايدو.
وذكرت الصحيفة أن مدى تحليق “الصنف 12 من الصواريخ 
 100 يتجاوز  حاليا  اليابان  تستخدمها  التي  للسفن”  املضادة 
كيلومرت وان طوكيو تخطط يف إطار خطة رفع القدرة الدفاعية 
للبالد لتحديثها لزيادة مداها إىل أكثر من ألف كيلومرت مشرية اىل 
احتمال صنع صواريخ جديدة، بما يف ذلك صواريخ فرطصوتية 
2 و3 آالف كيلومرت  ونرشها يف جزر نانيس  يرتاوح مداها بني 

وجزيرة نونشو وجزيرة هوكايدو.

غضب

استياء  تزايد  عن  كشفت  األمريكية   ”PoLItIco“ صحيفة 
املسؤوليني األوروبيني من أعمال البيت األبيض باعتبار أن بالده 
تجني أرباحا ليس من األزمة األوكرانية فحسب بل ومن نقص 

موارد الطاقة بأوروبا.
اهتزت  الغربيني  الحلفاء  وحدة  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
باتوا  األوروبيني  املسؤولني  كبار  أن  وإىل  ملحوظ،  بشكل 
“غاضبني من إدارة جو بايدن” ويتهمون األمريكيني باالستفادة 

من األزمة العامة، يف حني تعاني منها بلدان االتحاد األوروبي.
ونقلت عن مسؤول أوروبي قوله: “ينحرص األمر يف أنه إذا 
هذا  من  تستفيد  التي  الدولة  فإن  بعقالنية،  الوضع  إىل  نظرنا 
تبيع  املتحدة، ألنها  الواليات  األخرى هي  الدول  أكثر من  النزاع 
املزيد من  الغاز وبأسعار مرتفعة، وكذلك ألنها تبيع  املزيد من 

األسلحة”.
االتحاد  الحايل يف  للتوتر  أن أكرب مصدر  الصحيفة  وأضافت 
ترى  التي  بايدن  ورضائب  البيئية  اإلعانات  هو  األوروبي 
وتهدد  أوروبا  يف  التجارة  عادل  غري  بشكل  تحد  أنها  بروكسيل 
بتدمري الصناعات األوروبية مشرية اىل أنه رغم معارضة االتحاد 
التخىل عن خططها يف هذا  املتحدة  الواليات  األوروبي، ال تنوي 

املجال.
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الواليات  بني  العسكري  الرصاع  أن  عليه  املتعارف  من 
لبكني  عسكرية  بعملية  سيبدأ  والصني  األمريكية  املتحدة 

لفرض سيطرتها عىل تايوان.
املخابرات  وكالة  مدير  نائب  رصح  املايض،  سبتمرب  يف 
جني  يش  الرئيس  بأن  كوهني  ديفيد  األمريكية  املركزية 
لفرض  باالستعداد  الصيني  للجيش  تعليماته  أصدر  بينغ 
السيطرة العسكرية عىل تايوان بحلول عام 2027. وبحلول 
العام نفسه، يخطط يش جي بينغ لتحويل القوات املسلحة 

يف البالد إىل "جيش من الطراز العاملي".
الصني  أن  إىل  التي تشري  األخرى  الدالئل  هناك عدد من 
املثال،  سبيل  عىل  بينها،  من  تايوان.  يف  لعملية  تستعد 
القوات  )واقعيا،  الرشقية  العسكرية  املنطقة  قائد  تعيني 
التي ستنفذ عملية تايوان مبارشة( نائبا ليش جني بينغ يف 

املجلس العسكري املركزي.
كل ذلك يحدث عىل خلفية هزيمة اللوبي املوايل للواليات 
الحرب"  "حزب  وانتصار  الصني،  يف  األمريكية  املتحدة 
الشيوعي،  للحزب  األخري  املؤتمر  يف  بينغ  جني  يش  بقيادة 
األمر الذي يوفر الظروف السياسية الداخلية الالزمة لعملية 

عسكرية.
وقت  يف  الرصاع  ببدء  الصني  تهتم  ال  نفسه،  الوقت  يف 
مبكر، طاملا أنها ما زالت متأخرة عىل املستوى العسكري 

عن الواليات املتحدة وحلفائها.
بتايوان  انتخابات  إجراء  املتوقع  من  ذلك،  إىل  إضافة 
الحزب  السلطة  يتوىل  ربما  وفيها  تقريبا،   2024 ماي  يف 
املؤيد للصني مّما يجعل الوحدة السلمية معها أمرا مرجحا 

للغاية.
إثارة  تحاول  قد  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  أعتقد 
رصاع من خالل دفع تايوان إلعالن استقاللها قبل أو بعد 
اصطفاف  عىل  اعتمادا  مبارشة،  التايوانية  االنتخابات 
القوى املحلية. ومع ذلك، يبدو يل أن رد فعل الصني، حتى 
يف هذه الحالة، لن يكون قائما عىل العواطف. أي أن بكني 

ستكتفي بالكلمات، وتؤجل الفعل حتى وقت مناسب.
واشنطن  بني  العسكري  الصدام  أن  أعتقد  ذلك،  ومع 
وبكني سيبدأ قبل عام 2027، وربما حتى قبل االنتخابات 
وعىل  بتايوان.  بالضورة  يتعّلق  ولن  األمريكية،  الرئاسية 
األرجح لن تكون الصني هي البادئة، وإنما الواليات املتحدة 

األمريكية.
فهناك عامالن يمكن أن يعّجال بالحرب بشكل كبري.

عىل  وكمثال  املتحدة  الواليات  مع  املتزايدة  التناقضات 
أن  الصني  عىل  تفرض  الروسية  االحتياطيات  تجميد  ذلك 

تسحب بشكل عاجل 970 مليار دوالر من احتياطياتها من 
برسعة  فسيتم  ذلك  تم  وان  األمريكية.  الحكومة  سندات 
السندات  لسوق  بديل  وجود  عدم  بسبب  فقط  محدودة 
الحكومية األمريكية فائقة الحجم، حيث ال يوجد مكان يف 

العالم الستثمار تريليون دوالر برسعة.
مجلس  قبل  من  الفائدة  سعر  رفع  وبسبب  ذلك،  ومع 
االحتياطي الفدرايل، فإن أشد أزمة للديون يف العالم تتكشف، 
لن   ،2023 عام  ويف  الدوالرية،  القروض  تدفق  جف  حيث 
يكون لدى عدد من البلدان حول العالم ما يكفي من املال 
سيكون  ذلك،  من  النقيض  عىل  الخارجية.  ديونها  لسداد 

لدى الصني الكثري من الدوالرات لتنفقها بشكل عاجل.
وسينشأ وضع يسمح للصني برشاء نصف العالم بثمن 
بخس، والتخىل عن احتياطياتها من الدوالر يف شكل قروض 

للدول النامية عىل خلفية بخل الواليات املتحدة.
سيؤدي ذلك إىل تغيري صورة العالم بشكل كبري، بما يف 
ذلك، ربما، بدء انتقال هذه البلدان إىل اليوان يف التجارة، مّما 

سيؤدي إىل القضاء عىل الدوالر.
األمريكية  املتحدة  الواليات  ستحاول  الحال،  بطبيعة 

منع ذلك.
والغاز  للنفط  الغرب  أن حصار  الرئييس هو  األمر  لكن 
فشلت  وقد  العالم.  يف  الطاقة  يف  نقصا  يخلق  الروسيني 
إىل مصادر طاقة أخرى.  الرسيع  للتحول  أوروبا  محاوالت 
طويلة  بعقود  للتضحية  مستعدة  ليست  الخليج  ودول 
األجل مع آسيا من أجل إمدادات تستمر لعام أو عامني إىل 
أوروبا، التي تخطط للتخيل بعد ذلك عن الطاقة األحفورية 

عىل أي حال.
تناقش  أوروبا  السعر.  مسألة  هناك  ذلك،  عىل  عالوة 
سقفا لألسعار ليس مع روسيا فحسب وإنّما بالنسبة ألي 
بلد آخر تستورد منه هذين السلعتني. وبطبيعة الحال، مع 
مطالبات كهذه، فإن أوروبا تواجه خطر أن تظل بال نفط 

أو غاز.
وقد رصح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي بأن بالده 
قد تتوقف عن إمداد أوروبا بالغاز إذا قرر االتحاد األوروبي 
مشكلة  لحل  الوحيدة  الطريقة  لتصبح  األسعار  تسقيف 
الطاقة بشكل أسايس بالنسبة ألوروبا هي قطع اإلمدادات 
من الخليج إىل الصني، بما سيجرب الخليج عىل إمداد أوروبا 
بموارده بأسعار منخفضة. عىل أي حال، ال مفر من فرض 
حصار تجاري غربي عىل الصني، وسيكون هذا هو الشكل 
الغرب  الصني، فلم ال يقوم  العسكري ضد  للعمل  الرئييس 

بذلك عاجالً ال آجالً؟

أوروبا.  األرجح صعبا عىل  القادم عىل  الشتاء  سيكون 
أن  يمكننا  خريسون،  من  الروسية  القوات  انسحاب  وبعد 
يف  وتحوال  الوقت  لبعض  املواجهة  خط  استقرار  نتوقع 
الرتكيز عىل حرب االستنزاف، بما يف ذلك عن طريق قطع أو 
خفض إمدادات الطاقة الروسية إىل أوكرانيا والغرب بشكل 

كبري.
لفعل  استعداد  عىل  أوروبا  ستكون  الربيع،  بحلول 
فرض  ذلك  يف  بما  الرخيصة،  الطاقة  أجل  من  يشء  أي 
تقدير فرض حظر  أقل  أو عىل  الصني،  حصار بحري عىل 
بالعقوبات  قياسا  الصني،  إىل  والغاز  النفط  إمدادات  عىل 

املفروضة عىل روسيا.
اليابان اضطّرت خالل  بأّن  بتذكريكم  اسمحوا يل كذلك 
األعمال  لبدء  اليابان  اضطرت  الثانية،  العاملية  الحرب 
الواليات املتحدة األمريكية بسبب حقيقة أن  العدائية ضد 
واشنطن فرضت حظرا نفطيا عىل طوكيو. وكانت اليابان 
عىل  كامل  بشكل  تعتمد  اآلن،  الصني  مثل  الوقت،  ذلك  يف 
القتصاد  بطيئا  موتا  يعني  الحظر  وكان  املوارد،  استرياد 
البالد بمرور الوقت. لذلك فالعقوبات النفطية، ويف الواقع 
أساطيل  تعززه  سوف  الذي  الصني،  عىل  املفروض  الحظر 
خيار  أي  لبكني  يرتك  لن   aukuS "أوكوس"  مجموعة 

سوى التصعيد العسكري.
أن  مفادها  بترصيحات  التايوانيون  املسؤولون  يديل 
الرأي  بإعداد  ييش  ما  وهو  قريبا،  يبدأ  قد  صينيا  "غزوا" 

العام العاملي يف االتجاه الذي تحتاجه الواليات املتحدة.
يف  الرصاع  بدء  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  تحتاج 
أرسع وقت ممكن، فالغرب يغرق بشكل أرسع وأعمق يف 
الواليات  تكون  ال  قد  عامني  غضون  ويف  اقتصادية،  أزمة 
املتحدة قادرة عىل محاربة الصني. إضافة إىل ذلك، يتناقص 
بوتني"، يف  بـ "تضخم  يؤمنون  الذين  الغربيني  يوميا عدد 
وقت الذي تحتاج النخب الحاكمة يف الغرب إىل كبش فداء، 
يمكن بسببه أن يكون هناك انخفاض يف مستوى معيشة 

املواطنني الغربيني، والصني نموذجية لهذا الدور.
األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  هو  األخري  والسبب 
محكومة اآلن رسميا برئيس يمكن تحميله املسؤولية عن 

أي يشء، فهو لم يعد يدرك جيدا ما يحدث حوله.
مع  لحرب  وشيك  اندالع  ضد  قوية  حجة  هناك  لكن 
الصني هو أن قوة الواليات املتحدة األمريكية ال تسمح لها 
بخوض حرب عىل جبهتني يف وقت واحد. لكن هذا موضوع 

مقال آخر.

أي ر

كم تبقى من وقت الندالع حرب أمريكية-صينية؟
 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

جو  األمريكي  الرئيس  سياسة  أّن  “بوليتيكو”  صحيفة  اعتربت 
بايدن إلحتواء الصني تتعارض مع مصالح الحلفاء األوروبيني، الذين 

قد يواجهون “عواقب مميتة” بسببها.
وكتب الصحفي نيكوالس فينوكور يف الصحيفة: “من االنسحاب 
األطليس  املحيط  عرب  الرصاع  إىل  أفغانستان،  من  لواشنطن  املفاجئ 
بشأن بيع غواصات ألسرتاليا، واآلن الخالف املتزايد عىل قانون خفض 
األمريكية  للرشكات  ودعماً  رضيبية  إعفاءات  يقدم  الذي  التضخم، 

الصديقة للبيئة، مرة أخرى تفاجئ إدارة بايدن االتحاد األوروبي”.
الواليات  سلوك  بشأن  قلقون  "األوروبيني   : الكاتب  وأضاف 
املتحدة، التي ال تتشاور مع حلفائها فحسب، ولكنها يف بعض األحيان 
“الالمباالة  هو  األبيض  البيت  سياسة  فجوهر  بخططها،  تبلغهم  ال 

املهذبة” التي يبقى هدفها الرئييس معارضة الصني".
الواليات  أن  يعتقد  األوروبي  “االتحاد  فإّن  للصحيفة،  ووفقاً 
أوروبا”،  من  االستثمارات  المتصاص  مثالياً  موقفاً  اتخذت  املتحدة 
وأن الرئيس األمريكي جو بايدن يهتم “حرصياً” باملصالح األمريكية.
من  الكربون  إلزالة  تطويره  تم  الذي  القانون  مرشوع  أّن  وأكدت 
االقتصاد، والذي من شأنه أن يسمح لواشنطن باالنفصال عن بكني، 

يمكن أن يتحول إىل كارثة عىل أوروبا.
أّن  فيه  ذكرت  مقاالً  “بوليتيكو”  نرشت  املايض،  الخميس  ويوم 
كبار املسؤولني األوروبيني يشعرون بالغضب من إدارة بايدن، بسبب 
الحلفاء  حساب  عىل  أوكرانيا  يف  الحرب  من  ثروة”  لـ”جني  سعيه 

الغربيني.

“بوليتيكو”: 

احتواء أمريكا الصني خطر عىل أوروبا
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صفحة

مسرحوقفة فكر

في الحاجة 
للتفلسف

مسرحّية "مقاطع":
هات يدك 

أسنِدك
لترقَص معي بقلم :

د.حميد بن عزيزة

اإلنسانية
اآلتية...

بقلم : كمال العّيادي )الكينغ(
بقلم :

د.فتحي التريكي

فالسفة اليوم بال »أغورا« وال »أروقة«فالسفة اليوم بال »أغورا« وال »أروقة«
وُمَغّيُبون عن الشأن العاموُمَغّيُبون عن الشأن العام

بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة :

"ديما براندو" تسبب في انفصالي
عن زوجتي وبيع أرضي

رضا الباهي :



1 - في تهافت سؤال الحاجة للفلسفة

أية حاجة لنا اليوم للفلسفة ولفعل التفلسف؟ وكيف لنا 
أن ندحض الفكرة املرتسخة يف املخيال الجماعي حول ارتهان 
الفلسفة والفيلسوف يف عالم التجريد، بعيدا عن هموم البرش 
يشء  وجود  بعدم  القول  إىل  االنسياق  ثمة  ومن  املعيشية؟ 
هام يشدنا وقيمة أخالقية تقودنا وحقيقة نصبو لها. مثل 
هذه الريبية املعممة ال تقوم عىل ذاتها بل تخضع إىل هيئة 
تتعداها. إن هذه االنشاءات املطلقة ال تعمر طويال، ومئالها 
التحطيم يف ذاتها. فمهما كان نظرنا فهو يفرتض أفقا تكون 
املعرفة والفعل فيه ممكنة . فكل واحد يبحث عن نظرة أكثر 
صواب وعن وعي أكثر وضوح ملشاكله ولتناقضاته. إذن ويف 
كل الحالت كان علينا أن نتفلسف )أرسطو( وحتى التهكم 
كذلك  ذلك  كان  إذا  تفلسف)باسكال(.  هو  الفلسفة  عىل 
اليوم.  عاملنا  يف  وبالخصوص  تفلسف؟  أن  علينا  كان  ملاذا 
تصلح  فيما  كوننك،  دي  توماس  أنظر  التهافت،  هذا  )حول 

الفلسفة؟، املنشورات الجامعية، ال فال/ كئباك، 2015.(  
يف عالم جرد من معناه، يف عهد الفراغ، عهد االنتقال من 
منطق  ومن  املفرطة،  والنرجسية  االكرتاث  عدم  إىل  التمرد 
أطر  من  واالغراء،  التنوع  منطق  إىل  والتنميط،  التماثل 
األيدولوجيا إىل روح الدعابة، )جيل ليبتفسكي، عهد الفراغ، 
مقالة حول الفردانية املعارصة، غا ليمار، 1983( ويف تنامي 
ظاهرة املتاهة، أضحت الحاجة للفلسفة أمرا ملحا، واضحت 

رهانات الفلسفة كبرية وعديدة.
ولعل يف العودة إىل سقراط وهو يخاطب األثينيني » حياة 
بدون تفحص وتمحيص ال تستحق أن تعاش«. هو االحراج 
األول الذي يعرتضنا. فكثر من هم يف حالة سبات، يف ترقب 
من يوقظهم. نحن نعرف أن سقراط لم يكن يكتب ولم يكن 
يدرس، بل كان قد اختار التجول يف الشوارع يشاكس الرأي 
السائد ويدعو كل واحد للتفكري لحسابه الخاص. كان علينا 
كما يقول مرلو بونتي يف تقريظ الحكمة« أن نتذكر سقراط 
الفيلسوف هو هذا االنسان الذي يستيقظ ويتكلم«. وملا كان 
قتل  للعقول،  املكبل  السائد  عىل  خطر  كالمه  ويف  يقظته  يف 
نوم  بائعو  هم  بونتي  مرلو  يالحظه  كما  وقتلته  سقراط. 
األزمنة. هل مات سقراط فعال؟ ال. فهو دائما حارضا فيما 
ومحاجاتهم.«  وطروحاتهم  نقاشاتهم  يرتبع  الناس،  بني 

سقراط لم يشخ قط. إنه شاب عىل الدوام«.  
إن أغلب الناس ينامون يف وضوح النهار وغالبا ما يخيل 
به  يقومون  ما  كل  لذلك  )هرقليطس(.  يقظة  يف  أنهم  لهم 
وهم يف يقظة سوف ينفلت منهم. هناك عالم اليقظة وهو 
عالم  بالنائمني،  خاص  عالم  ووهناك  ومشرتك  وحيد  عالم 
متناسيا  للحلم،  يخلص  فالنائم  الحقيقي.  للعالم  جهل  يف 
الذي يعلق عىل  نفسه، وهو كما يقف عليه مرسال كونش 
ليس  ألنه  كامليت  فهو  حيا  كان  إن   « هرقليطس  مقطع 
موضوع حياته«. لقد نبهنا أرسطو من ثالث أضداد للحياة 
وللفلسفة يف نفس الوقت: الحيوان والنوم واملوت. إذن وحده 
سيد  فهو  للكلمة.  األصيل  املعنى  يف  يعيش  الذي  هو  اليقظ 
نفسه وسيد تفكريه وسيد حياته. وهو رشط سكناه يف داره. 

ذلك هو مطلب الفلسفة.
يف الحقيقة ال يرغب أحد يف النوم دائما، وال أحد يريد أن 
الحقيقة  هذه  تصطدم  والتعقل.  العقل  خارج  طوعا  يكون 
بواقع الخمول، الذي عينه نتشه كقاسم مشرتك بني البرش. 
فالكسل هو الذي يمنع البرش من تحسني وتحصني حياتهم 
نظرا للتشتت الناظم لحياتهم ولتذبذب مواقفهم. كان عىل 
كل واحد يطمح لحياة ناضجة وحرة أن يطرح عىل نفسه 
من  تعلمة  يمكنني  درس  وأي  أعيش؟  ملاذا  السؤال:  هذا 
كيف  خصوبة.  واألكثر  صعوبة  األكثر  التحدي  إنه  الحياة؟ 
أفكر يف ذاتي ويف اآلخرين؟ وما هي املعوقات التي تحيل دون 

ذلك؟
املجتمعية  مشاكله  يف  معقدا  العالم  أضحى  لقد 
توزيعه،  يف  متكافئ  وغري  معارفه  يف  ومجزئا  والسياسية 
وترتيبا يف تصنيفاته وليس ثم أفضل من الفلسفة للتفكري يف 

الكل املخصص للواقع. 
يف هذا الفهم، سؤال أية حاجة للفلسفة؟ يصبح ال معنى 
له. فعىل خالف العلم ال تنتج الفلسفة شيئا )غر نجي: من 
1988( وال  باريس،  أوديل جاكوب،  الفلسفية،  املعرفة  أجل 
التفكري شيا، ومن ثمة ال تصلح ألي يشء، يف معنى  يخلق 

أنها ال تخدم يشء بعينه. إنها حرة ومستقلة.

2 - في حرية التفكير أو في جوهر الفلسفة 
والتفلسف

كل  حق  فقط  ليست  إنها  التفكري؟  بحرية  نعني  ماذا 
عنها.  التعبري  حرية  له  تكون  وأن  أفكار  له  تكون  أن  واحد 
إنه تمرين عقالني صارم يقوم عىل تعبئة كل كائن ينخرط 
يف هذا الفعل. يتطلب هذا االنخراط القدرة عىل تغري محيطنا 
يف  والتموضع  الجماعية  الحياة  يف  واملشاركة  فيه  والتفكري 

العالم. أليس ذلك ما يخصص الفلسفة؟ 
هي  ما   « يف  كانط  سؤال  حدد  ما  هو  بأنفسنا  نفكر  أن 
األنوار؟«. فال يتعني عىل التلميذ ان يتعلم أفكارا، بل أن يفكر، 
يميش  أن  أردنا  إذا  يقوده،  أن  بل  يحمله  ال  أن  املعلم  وعىل 
أكثر حزنا من وضع عقول هؤالء  إرادته. فال يشء  بمحض 
سلمناهم  قد  نكون  هذا  فبسلوكنا  وصاية  تحت  الشبان 

فريسة إلغراءات املوضة.
أفكر  أن  أتفلسف » هو  أن  أريد.  أفكر فيما  أن  أنا حر يف 
موقف  البدء  يف  هي  فالحكمة  مكاني.  يف  يفكر  أال  بنفيس«. 
ومجهود ومطلب » استعمال عقيل الخاص، والتحدث باسمي 
الخاص«. ذلك ما يخصص العرص كما يالحظه كانط« لتكن 
شعار  هو  ذلك  الخاص.  ادراكك  استخدام  يف  الشجاعة  لك 
بنفسك.  واحكم  الفهم  عن  وابحث  العلم،  عىل  اجرء  األنوار. 
أليس ذألك ما ناد به سقراط يف » اعرف نفسك بنفسك« فما 
يبحث  ال  وهو  العلم  نظام  من  ليس  فهمه  الفيلسوف  يريد 
عىل ـتأسيس لعلم ما. ما يشده هو مساءلة أسس كل علم، 
معاني  تتعدد  قد  لعقله.  املحددة  واملبادئ  ذاته،  هو  مبحثه 
شخص  وضع  إىل  تشري  فهي  الحاالت  كل  يف  لكن  الحرية، 
الرغبة  هذه  هي  فالحرية  أحد.  سلطة  إىل  مطلقا  يخضع  ال 
التي تدفعنا إلنجاز يشء ما. أما اإلحراج فمجاله هل تكمن 
حرية هذه اإلرادة فينا؟. لكن إذا كانت الذات حرة يف تفكريها، 
بإمكان  فعال  هل  عليها.  تتعال  هيئة  البعض  رأي  يف  فهناك 
االنسان أن يقوم بخيارات حسب رغباته وحسب طبيعته. إن 
الحرية هي املبدأ الذي يجعل الفكر يفكر فيما يريد التفكري 
أن  االنسان  بإمكان  يكون  األفق  هذا  يف  حواجز.  بدون  فيه 
يتحدد بنفسه. فنحن نقدر عىل أن نكون أحرارا يف تفكرينا، 
كل  عىل  تسيطر  أفكارنا  ان  يقر  الذي  هو  النفس  تعال  ألن 
اإلنساني.  وتاريخ  العقل  يشء. فالحرية هي مقصد وغاية 

البرش هو تاريخ حريتهم.
حتى  التفكري  عىل  إعانتنا  هو  الفلسفة  يخصص  ما  إن 
ننحو بشكل أفضل نحو أقىص حكمة. هنا كان دور سبينوزا 
محوريا، وكل فكر األنوار مدان له. لقد ناد سبينوزا بضورة 
تحرير العقل من كل سلطة خارجية. يكفي أن نعود لبعض 
لنقف عىل  دولة حرة«  التفكري يف  » يف حرية  الصفحات من 
واثراء  لتثبيت  والدولة،  الدين  بني  للعالقة  معالجته  كيفية 

فهمنا للحرية
يكتب سبينوزا:« لقد اعتقدت القيام بعمل جيد وربما ذي 
تتوافق  أن  فقط  ال  يمكنها  التفكري،  حرية  أن  ببيان  منفعة 
يكون  لن  لكن  الدولة،  خالص  ومع  السلم  عىل  الحفاظ  مع 
بإمكاننا تحطيمها دون تحطيم يف الوقت نفسه سالم الدولة 

والورع ذاته«.
الفلسفة  تثبيت  رشط  هما  التفكري  وحرية  التفكري  إذن 
حية  ويعارش  املدينة  يف  يعيش  والفيلسوف  بيئتها.  يف 
اآلخرين، وهذه املعارشة هي رشط إمكانه التفكري يف األفعال 
اإلنسانية. فهو يجتهد ملفهمتها حتى تصري موضوع تفكري 
الحياة وعىل  الفيلسوف عىل تنظيم هذه  واستشكال. يبحث 
هاجس  إن  مغلقا.  ال  مفتوحا  يكون  بها،  خاص  نسق  بناء 
بني  يوحد  ما  الفعل هو  لن  اإلنساني،  الفعل  الفيلسوف هو 

اإلرادة والذكاء.، بني اإلرادة واملعرفة والوجود.
-3 جامعتنا ال تفكر بل تدرس. 

درس  كل  مع  ندخل  التعليمية،  برامجكم  يف  املتعة  إن   «
مكتسية  جدرانها  الغبار،  يكسوها  رمادية  كهوف  داخل 
بأنسجة عناكب رهيبة ومقرفة، نسمع صدى أصوات قادمة 
وراء خط الزمن، صادرة عن هياكل عظمية تآكلت رؤوسها 
ونقشت أطرافها، نقرأ نقوشا حجرية بلغة ال نفهمها بل وال 

نراها.
اصدار  نحاول  أنفسنا،  فيها  نرى  مرايا  نرى  ال  هاك 
وإن  أفواهنا،  فتح  نستطيع  وال  بل  لغتنا  نتذكر  فال  صوت، 
نريد كتابته وكأننا  أيدينا مشلولة عما  ان نكتب، فإن  أردنا 
أطفال يجهلون األبجدية، فيأتي شخص آخر من غري زماننا 
ليمسك وسخط بأقالمنا أشياء واشكاال لسنا نعرف معانيها 
نسمع  إرادتنا،  لغري  نخضع  هناك  معانينا.  تعرف  وليست 
الكهف،  يدخل  فمن  لذلك  لغتنا...«  غري  نتكلم  أصواتنا،  غري 
عفوا الدرس، يكون ال يشء بل وال يكون. فلما تطلبون منا أن 

نتكلم ونحن أصنام ». 
لطالبة  بل هي  لفيلسوف محرتف،  ليست  الرصخة  هذه 
سنة أوىل فلسفة قدمت ورقاء بيضاء يف االمتحان ويف طيها 
مسودة ضمنتها هذا الكالم. )أنظر مقايل يف املجلة التونسية 
وتعليمها،  الفلسفة   ،33  /  32 عدد  الفلسفية  للدراسات 

تونس 2003.(
والعطالت  املعوقات  رأيي  يف  الطالبة  هذه  لخصت  لقد 
املعرفية والبيداغوجية التي تسكن دروسنا الجامعية. وكأن 
الفلسفة قد تخلت عن املهمة التي ألزمها به هيجل: التفكري 
فيما هو منبسط أمامها وكأن الفيلسوف لم يعد كما يقول 

ماركس، ابن عرصه.
يسكن هذا التوتر تدريس الفلسفة ومن ثمة طبيعة عالقة 
تدريسها.  بمؤسسة  وبالخصوص  باملؤسسات  الفلسفة 
وهي، عىل عكس التقنية أو الفن، ال تثبت نفسها اال ضمن 
تثبيتها  أجل  من  تصارع  انفكت  ما  وهي  تدريسها.  نظام 
مؤسساتيا والحفاظ عىل خصوصيتها يف نظام تعليمي ينحو 
لتغري متواتر ورسيع. أما الخطر فيكمن يف خطر مقايضة هذا 
االستمرار يف الوجود مقابل التخيل عن وظيفتها النقدية، أي 
أن تتحول إىل مجرد آلة من اآلالت اإليديولوجية للدولة، خادمة 
يف  الوسطى.  العصور  يف  للثيولوجيا  كانت خادمة  مثلما  لها 

هذه الحالة سوف يكون مصريها مصري سقراط. 
نقاشات  كانت  املقاومة،  سبل  وحول  املصري  هذا  حول 
عن  الدفاع  فهو  املشرتك  القاسم  أما   .1968 أحداث  بعد  ما 
أو  اختيارية  مادة  لجعلها  كاملسعى  لتهميشها،  كل محاولة 
عن  املتدرج  والتخيل  تدريسها،  ساعات  حجم  من  التقليص 
املقالة الفلسفية لصالح تمارين خصوصية.، واألخطر القول 
بعدم خصوصيتها وبإمكانية تمكني غري املختصني بحقلها 

االضطالع بتدريسها.. الخ.
ال  بمقامها،  تتعلق  داخلية  برهنه  تطوير  الرهان  أصبح 
يف الجامعة بل يف املجتمع. وهو استئناف إلحراجات مدرسة 
ويف  الفلسفة  مجال  يف  بثورة  تنادي  كانت  التي  فرنكفورت 

مناهج تدريسها، ويف دورها التحرري من كل استالب.  
سلطة،  كل  من  العقول  تحرير  نفسه:  يزال  ال  فرهانها 

والتشيع للحقيقة وحدها هو خيار الفلسفة األول واألخري.

بقلم : د. حمّيد بن عزيزة

يف احلاجة للتفلسف حتى ال نمر بجانب حياتنا
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بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة :

فالسفة اليوم بال »أغورا« وال »أروقة« 
ومغّيبون عن الشأن العام

عواطف البلدي
ُسئل باشالر في أحد حواراته عّما اذا كان الفيلسوف أعلى من بقية الناس، فأجاب قائال: »ال.. الفيلسوف ليس إلها« رافضا بذلك صورة الفيلسوف الذي 
يعيش أحالمه بعيدا عن صعوبات الحياة بل أكد يومها أنه يهتم بابنته سوزان وبأعمال المطبخ والبستنة داحضا بذلك أهم شروط فعل التفلسف المتمثل في 
اتخاذ مسافة من صعوبات اليومي ومكّبالته. نسوق هذا المثال هنا بدورنا للحديث عن مشروع تعميم الشأن الفلسفي وعن إمكانية خوض الفلسفة وصّناعها 
في الشأن العام عبر فضحه وكشف ماهياته.. وبما أن الفلسفة تكشف الممكن فإنها حتما ستتحدث عن المستقبل بعيدا عن االيتوبيا الفلسفية التي نعني 
بها بناء جمهورية طوباوية كما يريد االخالقيون على غرار مور بل بعيدا حتى عن ايتوبيا ماركس التي لم تتحقق النه اعتقد ان الشيوعية ستصبح في يوم من االيام 
هي التشكيلة االجتماعية السائدة في العالم. اذن تفضح الفلسفة كل االيديولوجيات التي ال ترى الواقع وال ترى الممكن؟ عن هذا الممكن نتحدث ونحن اليوم 
في حاجة لنزول الفلسفة من عليائها حتى تفضح هذه الممارسات والقيم الالقيمية وتتصدى لمن يتشدق بالحرية وفي داخله ينمو ديكتاتورا ويتعاظم بصفة 

يومية..  
»الشارع المغاربي« طرح سؤال » كيف يكون الشأن  الفلسفي عموميا ؟« على ثلة من المختصين في الفلسفة من تونس والمغرب والجزائر. 

ملاذا يخىش فيلسوف اليوم من فتح اغورا جديدة او رواق 
وعىل  واملجتمع  الواقع  عىل  خاللها  من  يطل  نافذة  جديد، 
الخوف من  الرهاب والفصام وهذا  ملاذا هذا  الشعب؟  افراد 
النزول من علياء الفكر والحكمة والتفلسف اىل ارض الواقع 
الذي يحمل اوجه عدة من دكتاتورية وقمع وعنف وطغيان 
ما  وايديولوجيات  وعصبية  وشتات  كوني  وكرب  وبؤس 
بعد االيديولوجيات ومن مشاحنات شخصية بني الفالسفة 
انفسهم...؟ اما آن االوان بعُد القتحام الفلسفة وفالسفتنا 
الشأن  تعميم  مرشوع  يتحقق  وكيف  العام؟  فضاءنا 
الفلسفي الذي هو يف األصل عمل ثقايف نخبوي متعال بامتياز 
اليومي عىل حد قول هورسل؟ وهل  بل ويتخذ مسافة من 
لإلجابة  ال؟  ام  املرشوع  هذا  بتحقيق  اليوم  واقعنا  يسمح 
عن هذه األسئلة وغريها وجب علينا دراسة هذا الواقع بكل 

متغرياته وتطوراته ..
يقول بعض الفقهاء » من تمنطق فقد تزندق« اعتقادا 
منهم ان الفلسفة تؤدي اىل االلحاد وليس هذا فحسب فهم 
اعتكف  القول  هذا  بسبب  وربما  للعقل.  متعبة  يعتربونها 
فالسفتنا ونأَْووا بأنفسهم عن االختالط بالعوام تجنبا لكل 
هذه االقاويل واالنتقادات التي ال تتقّدم بنا يف يشء بل تردينا 
ويظن  نظن  مّما  اكرب  الفلسفة  اذن  أهمية  ان  الخلف.  اىل 
منهجا  يمتلك  ال  من  ألنه  بالواقع  عالقتها  يف  خاصة  هؤالء 
فلسفيا لفهم هذا الواقع ال يستطيع ان يتعامل معه حاكما 
او محكوما. بل ان اية عملية تاريخية تتم، يجب ان يكون 
يكون  ان  بالضورة  وليس  يقودها،  فلسفي  عقل  وراءها 

الشخص متخصصا يف الفلسفة ..
نعرف جيدا انه ال يمكن فهم الواقع بعيدا فهم العالقات 
السببية فمثال اذا لم يفهم شخص ما العالقة بني الدكتاتورية 
والطاغية واملجتمع ال يفهم معنى الطاغية ويف هذا السياق 
الحكم  يف  العصبية  دور  عن  مقدمته  يف  خلدون  ابن  تحدث 
نفهم عصبية  ولكي  متعددة  اشكال  للعصبيات  ان  باعتبار 
يف اشكال الحكم االخرى البد من طرح أسئلة من قبيل : عىل 
اية عصبية يقوم هذا الحكم او ذاك وعىل اية عصبية تقوم 
السلطة؟ ثم ان اية سلطة هي يف النهاية ثمرة عصبية ما بما 
يف ذلك السلطة الديمقراطية وهذا يعني ان العصبية ال تعني 
مجموعة  هي  الديمقراطيات  ان  بدليل  مبتذال  شيئا  دائما 
احزاب سياسية وحركات ومجتمع مدني وجمعيات وشعب 
منظم كما ان الحزب السيايس يف حد ذاته عصبية واالنتماء 
السيايس أيضا. بالتايل كلما كانت عصبية الحزب السيايس 
هذه  ترتكب  وعندما  السلطة  استالم  عىل  اقدر  كان  اوسع 
بذلك  ويتغري  العصبية  تتغري  كثرية  اخطاء  مثال  السلطة 
نمط الحكم لكنها تبقى عصبية ديمقراطية.. هناك  أيضا 
عصبية جديدة تمثل تحالف بعض االحزاب مع بعض وهي 
اخر نماذج العصبية النتاج السلطة... نسوق هذا املثل حتى 

اذا  انه  بمعنى  الفلسفي  الشأن  تعميم  واهمية  قيمة  نبني 
لم نفهم هذه العصبيات وكيف تتحول اىل عصبيات عنفية 
ال يمكننا ان نفهم العنف ولكي نفهم ماالت هذه العصبية 
يجب دراسة وفهم قيمها واخالقها  وسلوكها ومصالحها 
حتى يمكننا التعامل معها بل وفضحها وهذا هو يف حد ذاته 
يدرسوا  لم  الذين  االفراد  مستوى  عىل  حتى  فلسفي  منهج 
الفلسفة . لكن يف غياب الفيلسوف او تغييبه ان صح القول 
عن الشأن العام وعن واقعه اليومي لن يكتسب االفراد هذا 
املنهج الفلسفي الذي هو باألساس أسلوب حياة . ألم يقل 
فيلسوف؟  املعاني  من  بمعنى  هو  انسان  كل  إن  غراميش 
من سيحمل هذا الفرد البسيط عىل التفلسف وعىل التفكري 
أو  »حديقة«  أو  »رواق«  أو  »آغورا«  غياب  ظل  يف  النقدي 
وعىل  النقدي  التفكري  عىل  الشعب  قدرات  تنّمي  »شارعا« 
سعيد  املغربي  الفلسفة  أستاذ  قال  مثلما  الحكيم  العيش 

ناشيد.  

المفّكر سعيد ناشيد )المغرب(:
المطلوب اليوم أن تسترد الفلسفة دورها 

األكثر نبال وأصالة في تنمية القدرة على 
التفكير والقدرة على الحياة

عموميا،  الفلسفي  الشأن  يكون  أن 
منذ  الفلسفية  املمارسة  يف  األصل  هو  فهذا 
باعتبار  وذلك  اليوم.  غاية  إىل  اليونانيني 
الناس،  بني  األشياء قسمة  أعدل  العقل  أن 
تؤكد  كما  بالفطرة  يتفلسف  اإلنسان  وأن 
إنسان  كل  غاية  وأن  األطفال،  كل  تجارب 

العقيل  بالسمو  تدرك  والسعادة  السعادة، 
املحاورات  سقراط  مارس  لقد  واألخالقي. 

)اآلغورا(،  العمومية  الساحة  يف  الفلسفية 
وارتبطت الفلسفة مع الرواقيني بالرواق الذي كان 

األبيقورية  لدى  وارتبطت  مكان،  أي  يف  إنشاؤه  يمكن 
بالحديقة، وارتبطت لدى الكلبيني بحياة الشارع والهامش، 
والنقابات،  باألحزاب  املاركسية  التجربة  يف  وارتبطت 
الوجودية باملرسح، وكانت  وارتبطت لدى سارتر والتجربة 
األساسية،  الفلسفية  املدارس  لدى  الفلسفي  التعليم  غاية 
عىل  الشعوب  قدرات  تنمية  الرواقية،  األبيقورية،  الكلبية، 

التفكري النقدي، والعيش الحكيم.
نبال  األكثر  دورها  الفلسفة  تسرتد  أن  اليوم  املطلوب 
الحياة،  عىل  والقدرة  التفكري  عىل  القدرة  تنمية  يف  وأصالة 
بالنسبة لعموم الناس، ال سيما يف عرص الديمقراطيات حيث 
يُفرتض أن تكون الشعوب رشيكة يف تدبري املصري املشرتك، 

وبالنظر أيضا إىل تراجع اإليديولوجيات الخالصية، سواء يف 
شكلها الديني أم الوضعاني.

د.أّم الزين بن شيخة:
الدفاع عن عمومية الفلسفة تحريرا 

لها أيضا من غطرسة المثقف النخبوي 
وتحويلها إلى تمرين ديمقراطي على الحرية

أسوار  من  الفلسفة  تحرير  إّن 
جدا  أسايس  رهان  هو  الجامعة 

مضادة  عمومية  فضاءات  الخرتاع 
تصنعه  الذي  العمومي  للفضاء 
ونرش  والتفاهة  االبتذال  ثقافة 
بعض  ضمن  املعمم  الحمق 
الرقمي.  وسائل اإلعالم والتواصل 
مجرد  فقط  ليست  فالفلسفة 

معزول  أكاديمي  اختصاص 
الحارقة  املجتمع  قضايا  عن 

السيايس  للفعل  مجال  هي  بل 
أجل  من  والعمومي  واملدني 

مقاومة كل أشكال السطو عىل الضمائر 
عن  الدفاع  يكون  وعليه،  واألجساد.  والعقول 
عمومية الفلسفة تحريرا لها أيضا من غطرسة 
املثقف النخبوي وتحويلها إىل تمرين ديمقراطي 
ألّن  الفلسفة معبدا ألحد،  تعد  لم  الحرية.  عىل 
الفضاء العمومي للفعل املواطني يفرض علينا 
الجديدة.  املواطنات  من  جديدة  أشكال  اخرتاع 
حكرا  أيضا  السيايس  الفعل  يكون  لن  بحيث 
عمومي  حيوّي  مجال  هو  بل  السياسيني،  عىل 
غري  اإلقصاء  منطق  فيه  يكون  لن  وتشاركّي 
هو  عمومي  شأن  إىل  الفلسفة  تحويل  إّن  مهزلة. 
بتاريخ  عنه  كتبت  قد  كنت  عميق-  ديمقراطي  شعار 
الفيلسوف إىل  املغاربي(- يعيد  الشارع  2018 )مقال نرشه 
مكانه األّول الذي جاء منه أي إىل األغورا حيث كان سقراط 
يعّلم أبناء أثينا فّن السؤال وشجاعة الحقيقة. وبالتايل فإّن 
الجديد،-  العمومي  الفضاء  يف  الفيلسوف  عليه  يراهن  ما 
مفاهيم  حول  املغالطات  وكثرة  الديمقراطية  أزمة  فضاء 
الحوكمة والشعبوية والتشاركية- هو الشجاعة عىل تفكيك 
والالهوتي،  املدني  وبني  والسيايس  القانوني  بني  املغالطات 
الدولة  ألزمة  مناسبة  ومفاهيم  جديدة  مقاربات  وإنتاج 
خنق  سياسات  كّل  مقاومة  هو  خاّصة  املطلوب  بالدنا.  يف 
وهذا  وطننا.  يف  الحرية  نبتة  تهّدد  صارت  التي  الحريات 
الديمقراطية  الفلسفة فقط  وال عىل  خطري جّدا ليس عىل 

ملف االسبوع
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فقط بل عىل مصري املجتمع برمته.

د. الطاهر بن قيزة :
فمجتمعاتنا تنبذ الفنان وتعترف به، وهي 

تنبذ المتفلسفة وال تعترف بهم
 

الحديث عن عمومية الشأن الفلسفي يذكرني 
باستعمال كانط ملفهوم »االستعمال العمومي 

األنوار؟«  هي  »ما  الشهري:  مقاله  يف  للعقل« 
وليس  القراء  لعموم  موجه  مقال  وهو 
الفلسفة  تنجح  لم  الفلسفة.  يف  للمختصني 
عمومي.  شأن  إىل  تتحّول  أن  يف  عندنا 
تلعب  أن  يمكن  الكتب  يف  املدونة  فالفلسفة 
وأسايس  رضوري  أنه  اعتقد  أكاديميا  دورا 

الفلسفة  هذه  أن  غري  بالثقافة،  للنهوض 
ال  فمجتمعات  أحدا.  تزعج  وال  أحدا  تحرج  ال 

تهرب  وروحية،  اقتصادية  أزمة  تعيش  تقرأ، 
مجتمعات  والنسيان،  الرتفيه  عن  بحثا  األمام  إىل 

بالفلسفة. ورغم ذلك يمكن  الفكر وال تقبل  تنبذ  مهزوزة، 
والجمعية  للفلسفة  تونس  معهد  مثل  املدنية  للمؤسسات 
التونسية للدراسات الفلسفية والجمعية التونسية للجماليّة 
واإلنشائيّة وغريها من الجمعيات أن تساهم يف نرش الفكر 
السياق  أتصّور يف هذا  إىل شأن عمومي.  الفلسفي فتحّوله 
ومع  األطفال  رياض  يف  التفلسف  ممارسة  تجربة  أن 
اليافعني تدريبا حقيقيا عىل الفلسفة الحية العمومية. غري 
أن اعتقادي أن املمارسة الفعلية والعمومية للفلسفة تقع 
املجتمع  يف  راسخا  للفن وجودا  أن  باعتبار  الفني  املجال  يف 
مألوف  للقواعد،  ومحطم  محافظ  ومشاكس،  جذاب  فهو 
لعمل  آخر منعا  إىل  نعاين من حني  نزال  وغريب...ونحن ال 
عىل  املتزمتني  اعتداء  املنقالة  وغزوة  العبدلية  )غزوة  فني، 
اآلثار الفنية يف الساحات العامة(. فمجتمعاتنا تنبذ الفنان 
وتعرتف به، وهي تنبذ املتفلسفة وال تعرتف بهم. والغريب 
أن هذا التجاهل ال يصدر عن عامة الناس فقط بل هو صادر 

أيضا عن املثقفني.

محسن الخوني :
أستاذ تعليم عال في الفلسفة: على 

المتفلسفين أن يبّلغوا تصوراتهم بعبارات 
تقرب من فهم أغلب الناس وأن يخّففوا 

من غلّوهم على بعضهم البعض دون 
فقدان روح التفلسف

كيف يكون الشأن العمومي فلسفيا؟ هذا سؤال فلسفي 
يكون  أما سؤال كيف  املتفلسفني  أو هو سؤال يطرح عىل 
املتفلسفني  يخّص  ال  فهو  عموميا؟  الفلسفي  الشأن 
وإن  حتى  التفلسف  منطلق  هو  العمومي  الشأن  فقط. 
والكذب  والصداقة  الحب  عاجية:  أبراج  يف  الفالسفة  حّلق 
والحقيقة والحكم مثال من أكثر األشياء عمومية يف الحياة 
املتفلسف  بقلم  تتخذ   ولكنها  والجماعية  الفردية  اليومية 
مظاهر ومعاني متنوعة ومرّكبة. يسعى املتفلسف إىل بناء 
أما غري  العمومية.  الشؤون  متناسقة عن شتات  تصورات 
املتفلسفني فهم يفكرون داخل املألوف السائد. وكل جهدهم 

ينصّب عىل االندماج فيه. 
أن يكون الشأن الفلسفي عموميا يعني أن يهتم العموم 
بالفلسفة أو أن تكون اهتماماتهم فلسفية. هذا ممكن إن 
كان عامة الناس متفلسفني. وهو أمر لم يحصل يف املايض 
وال أظنه سيحصل مستقبال. وقد يبقى أمال 
للفلسفة.  املتحمسني  بعض  يراود 
أرادوا  إن  املتفلسفني،  أن عىل  بقي 
قراهم،  يف  منعزلني  يبقوا  أالّ 
بعبارات  تصوراتهم  يبّلغوا  أن 
الناس  أغلب  فهم  من  تقرب 
وأن  الّصحف  يف  يكتبوا  وأن 
اإلعالم  ساحات  يكتسحوا 
من  يخّففوا  وأن  والتعليم 
البعض  بعضهم  عىل  غلّوهم 
أمام الجمهور دون فقدان روح 
التفلسف الذي يتلخص يف التساؤل 

واملفهمة الدائمني واملرتبطني بالواقع الفعيل للناس.

الدكتور رشيد دحدوح، باحث أكاديمي، 
أستاذ الفلسفة بجامعة قسنطينة - 2 -:

إقصاء الفلسفة من الشأن العام مطلب 
ايديولوجي تحكمه مصالح ضيقة 
وليس موقف عقالني نابع من 

مشروع ورؤية خيرين

املتقاسم  املواطنة  فضاء  يف 
تكون مهمة الفلسفة يف البداية 

تقوم  تعليمية  ديداكتيكية 
عىل تدريب الناشئة عىل بناء 
تخصهم  أحكام  وتكوين 
ومشكالت  قضايا  حيال 
اللجوء  دون  يومية  حياتية 
تقاس  ال  فائدة  وهنا  العنف.  اىل 
عزوف  وهي  املجتمع  لصالح  بثمن 

والشباب  املراهقني  والناشئني  االطفال 
لفرض  العنف  اىل  اللجوء  عن  خاصة  منهم 

رأي او قضاء حوائجهم ألنهم تعلموا فن بناء 
االختالف  وقبول  واالقناع  بالحجة  وتدعيمه  الرأي 

والرأي اآلخر واالقتناع أن للحقيقة والصواب أوجه متعددة. 
فال يلجأ اىل العنف سوى ضعيف الحجة أو ذاك الذي يعيش 
فراغا داخليا يجعله تعيس شقيا. ثم يف مرحلة ثانية وعرب 
النقاشات العمومية الحرة التي تجرى عىل ساحات االعالم 
الديمقراطية  الفضاءات  وضمن  الجامعات  مدرجات  ويف 
الفكر  الشاب  املواطن  يتعلم  والجمعيات  االخرى كاالحزاب 
وحقوق  حقوقه  عن  الدفاع  وكيفية  الرأي  وحرية  النقدي 
مجتمعه واالنحياز للقضايا العادلة يف املجتمع وعرب العالم. 
اذا مكنّا الفلسفة من هذه املهمة املصريية املزدوجة ضمن 
مطلبا  محالة  ال  ستصبح  وكامل  شامل  مجتمع  مرشوع 
هذا  عن  الفلسفة  إقصاء  عموميا.  شأنا  وبالتايل  عموميا 
موقفا  وليس  ضيقة  مصالح  تحكمه  ايديولوجيا  مطلبا 

عقالنيا نابع من مرشوع ورؤية خريين.

د.سعاد بن علي )رئيسة قسم الفلسفة 
بجامعة القيروان(: ثّمة شروط ينبغي أّن 

تتوفر للتفلسف وضمن هذه الشروط 
حدوٌد دنيا ال يمكن النزول عنها: أولها 

الوعي وثانيها إدراك الذات لذاتها 

بالعمومي؟ هل يعني تفلسف   ما املقصود 
التفلسف  أي  الناس  جميع  أمام  الفيلسوف 

الناس  جميع  تحول  يعني  أم  علنّي  بشكل 
إىل فالسفة؟

ثّمة رشوط ينبغي أّن تتوفر للتفلسف 
حتى يكون تحققه ممكنا، وضمن هذه 
الرشوط حدوٌد دنيا ال يمكن النزول عنها: 
التفكري  الذات عىل  قدرة  أي  الوعي  أولها 

واسترشايف،  نافذ  دقيق،  واضح،  بشكل 
بكونها  لذاتها  الذات  إدراك  وثانيها 

وهذا  اآلخرين  بوجود  وجودها  يف  مرشوطة 
يقتيض معرفة حدود الذات يف عالقة باآلخرين. 

تتمثل هذه الحدود يف أمرين اثنني أولهما خصوصية 
الذات التي تستوجب االحرتام: احرتام الذات لذاتها واحرتام 
اآلخر لها وثانيهما احرتام الذات لآلخر اعرتافا بخصوصيته 
نحو  الذات  لحدود  تجاوز  كل  التفكري.  يف  لحقه  واحرتاما 
اآلخر يسّمى خروجا إىل العمومية، وكل استخدام للعقل أي 
للتفكري يف حضور اآلخر يكون استخداما عموميا. ويتمثل 
هذا االستخدام العمومي يف لحظة التفلسف يف النقد والتعبري 
عن الشكوك وعن االعرتاضات يف حضور اآلخر، بشكل حّر 
بني  الفاصلة  الحدود  تجاوز  أو  بشخصه  املساس  ودون 
الخصوصيات. وتقتيض هذه العملية أّن تكون كل ذات مالكة 
دائما القدرة عىل وضع نفسها موضع هذا اآلخر. والحكمة 
عّما  الحكيمة  الذات  لتعرّب  الفكر  استخدام  حسن  يف  تكون 
يعرّب  أن  أيضا  لغريها  فيه  تسمح  الذي  اآلن  يف  فيه  تفكر 
إبداء  النقد ويف  يف  احرتازاته ويمارس حقه  أو  عن شكوكه 

استيائه أو اعرتاضه، من دون اإلرضار بالغري أو التقليل من 
احرتامه. 

االقتدار  هذا  وكان  للجميع،  متاحا  األمر  هذا  كان  فإذا 
التفلسف سيكون  فإن   « الناس  توزيعا بني  األشياء  »أعدل 

عندها فعال متاحا للجميع ويكون شأنا عموميا.

د. فوزية ضيف هللا:
ليس على الفلسفة ان تصبح عمومية 
ولكن على الفضاء العمومي ان يصبح 

متفلسفا
 

تدفع الفلسفة اليوم ثمن تغنجها باهظا، تدفع 
ثمن تعنّتها، وهي التي رسمت منذ سقراط فوارق 
بني  والغريية،  الهوية  بني  والغرباء،  األثينيني  بني 
وعالم  النسخة  عالم  وبني  والالوجود،  الوجود 
املثال. أن ما يُحسب لسقراط هو جعله للفلسفة 
عليه  يحسب  ال  ما  لكن  »الالغورا«  يف  متاحة 
الوجوه  أحد  التخّلص من  الجامحة يف  هو رغبته 
وجه  هو  األنحاء،  من  نحو  عىل  يمثلها  كان  التي 
هذه  ولعل  »السيايس«.  وقفاه  »السفسطائي« 
والسيايس،  السفسطائي  الفيلسوف،  الثالثة:  الوجوه 
هي التي كان عليه أن يمثلها ليحتل الفضاء العمومي منذ 

كما البداية عىل أحسن وجه. لكنّه كان يرتديها، 
ليقلع  واحدا  يلبس  األقنعة،  يرتدي 

مرسحة  لعبة  يُتقن  ولم  آخر،  عنه 
عن  استغنى  أن  بعد  الفلسفة، 

الفن. 
الفيلسوف  وجه  اقرتان  إّن 
هو  وبالسفسطائي  بالسيايس 
املمكن  من  كان  الذي  »الرسم« 
اتهامها  من  الفلسفة  ينقذ  أن 

اليوم  صدامها  ومن  باالستعالء، 
والحدثي.  املعييش  الواقع  مع 

الفضاء  يغزو  أن  الفيلسوف  عىل 
العمومي، متقنا لعبة األدوار املتشعبة. 

وأكثر  اليوم  الفلسفة،  أعداء  تكثّر  من ولكن 
أي وقت مىض، بل صاروا منترشين تحت أسماء استعارية.  
يختبئ »األداء الباطنيون للفلسفة يف أماكن مجازية، وربّما 
مازالت  فهل  بيننا.  مندسني  يكونون  وقد  عنّا  بعيدا  ليسوا 
العمومي  الفضاء  اقتحام  يف  والجرأة  الرغبة  للفيلسوف 
وال  تهرب  ال   « قال:  عندما  نيتشه  بنصيحة  أخذا  فلسفيا 
أن  لها  ينبغي  ال  بالهجوم ففلسفتنا  ابدأ  بل  ترتاجع خائفا 

تبدأ بالدهشة بل بالخوف«. ولكن أي خوف؟ 
تفحص  اىل  الفلسفة«  »تعميم  مرشوع  يحتاج 
أصال.  تعليمها  وبجدوى  تعليمها  بطرق  عالقتها 
من  رضب  ألنها  التعّلم،  عىل  عصيّة  هي  فربّما 
ويف  التعبري  ويف  الكالم  يف  طريقة  العيش،  رضوب 
تستوجب  ما  بقدر  تعلما  تستوجب  فال  الوجود، 

اقتدارا عىل الحياة.

رشيدة عقيل )أستاذة 
باحثة في الفلسفة(:

أدعو إلى افتكاك مساحات وفضاءات 
للشك والدحض والهدم والجدل 

والتنوير ضمن كل ما هو معقد ومرتبك 
في ما يمكن أن يكون فضاءا عموميا في 

بالدنا

أفعال  عىل  االشتغال  يل  سبق 
العمومي  فضائنا  يف  وممارسات 
أهمها  العهد« يف بالدنا،  »حديث 
يل  تبني  والتصميمية.  الفنية 
)باملعنى  »الفراغ«  عمق  آنذاك 
اللغة  يف  الفضاء  ملفهوم  األصيل 
الذي يسكن مساحات  العربية( 

املجتمعية  واملشاركة  التعبري 
القيمية  والفضاءات  واملواطنية 

الخارج  ومساحات  والرمزية 
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اإلنسانية اآلتية...
فتحي التريكي

قد تكون اللحظة الراهنة عىل صعيد الثورة العلمية الرقميّة انقطاعا يف 
مسار الحداثة التي أصبح فيها التقدم العلمي غري إنساني أحيانا. فمفهوم 
الخطر قد أصبح ظاهرة اجتماعية مسيطرة مثل خطر التلوث وخطر الفقر 
الصناعات  وأخطار  واملتجددة  الجديدة  األمراض  وأخطار  الطريق  وأخطار 
الكيماوية والذرية وغريها. كذلك مصري اإلنسان اقرتب من التوحد بمعنى 
أن العالم الذي أصبح "قرية" يف منظور العوملة أصبح بكامله عرضة للخطر 
البنية  يف  جذريا  تغريا  اآلن  نعيش  ولعلنا  منه.  جزءا  الخطر  داهم  ما  إذا 
املجتمعية املعارصة يف الغرب والرشق تجعل املجتمع يدخل غياهم املخاطر 
والخوف والرهبة. واإليكولوجيا أو كما يحلو لفيليكس غواتاري أن يسّميها 
وكل  والخوف  الخطر  بمستتبعات  تشّهر  التي  هي  الرشيدة  باإليكوزوفيا 
فلسفة  باعتبارها  والتلوث،  الفساد  ذلك  يف  بما  املقنن  غري  العنف  مظاهر 
املشرتك  والعيش  البيئة  ونعني  ثالثة  سجاّلت  يف  تعمل  سياسية  أخالقيّة 
مجتمع  سمات  دراسة  من  فالبد  أمر  من  يكن  ومهما  الفردانيّة.  والذاتية 
املخاطر واملخاوف وعنفه وإرهابه ومنظومة قيمه من خالل هذه الفلسفة 
أتى  إن  اآلتي  اإلنسان  الجديد،  فاإلنسان  اإليكوزوفيا.  الجديدة  التطبيقيّة 
وطأة  تحت  سيكون  أو  ومفاهيمها  الفلسفة  هذه  قيم  وليد  إّما  سيكون 
تكنولوجيا الروبوتيك مثال تتحّكم يف أعماله ومصريه دون وعي منه ودون 

أن تكون له حّرية الفكر والفعل.
فهل يمكننا بناء إنسانية جديدة آتية ؟

الذي يقوم فيه  الوقت  أنه يف  الفرنيس ميشال سار  الفيلسوف  لقد بني 
ديكارت بتأسيس مبادئ العقل، تلك املبادئ التي ستبني حداثة الغرب تقوم  
أمريكا وحرق  الهنود يف  بتقتيل  والغربية بصفة عامة  اإلنقليزية  الجيوش 
منها  تتكون  دويالت  بعد  فيما  ستصبح  التي  املستعمرات  وبناء  الغابات 
القارة أمريكية حاليا.  وقد أراد أن يبني هذا الفيلسوف أن للمعقولية الغربية 
إىل  العودة  هدفنا  ليس  هذا.   يومنا  إىل  مسيطرين  بقيا  متناقضني  وجهني 
إليه ميشال سار  ما ذهب  نؤكد عىل  أن  وددنا  ولكننا  العنيف  التاريخ  هذا 
أقامت  بل  والتكنولوجيا فقط،  العلوم  لم تصنع  الغربية  لعقالنية  ا  أن  من 
أيضا منطقا جديدا يقوم عىل اإلقصاء واالستبعاد والتقتيل، بحيث ستؤدي 
ستأتي  اإلنسانية  هذه  ولكن  محالة  ال  لإلنسانية  إقرار  إىل  العقالنية  هذه 
مشطورة ذات قطبني، إنسانية محبذة يعمل العقل يف تمظهره الغربي عىل 
تطويرها والدفاع عنها، وإنسانية أخرى منبوذة، يمكننا يف أحسن األحوال – 
تركها جانبا، إذا لم يقم هذا العقل بإفنائها وتصفيتها و إبادتها إن اقتضت 

رضورة ما لذلك. مثال حرب أوكرانيا وحرب العراق
ولعّل ثوريّة اإليكوزوفيا تتمثل يف توحيد مبادئ العقل والفعل اإلنساني 

الذي يجب أن يتناغم مع تلك املباديء أي ما سّميته يف أبحاثي بالتعّقليّة.
ولو تمعنا قليال يف ظاهرة عالقتنا بالغربـ، الستنتجنا أنها تدخل ضمن 
توّحد الغرب يف تدبري شؤون العالم. هذا التوّحد الذي نتج كما بينا سابقا عن 
إرادة الهيمنة املطلقة أصبح اليوم أكثر تصلبا بحيث أنه قد استبعد اآلخر 

والغري واملختلف وبنى تصورا ذا بعد واحد للحياة والفكر. 
لم  املدنية  للمجتمعات  القوية  الفعل  ردات  رغم  الغربية  فاملعقولية 
تستطع ربط مقوماتها وقيمها التي ترعرعت يف الحداثة )العدل، اإلنصاف، 
لم  آخر  بتعبري  أو  الغري.  تواصلها مع  بنمط عملها يف  اإلختالف(  الحقوق، 
تستطع هذه املعقولية استضافة املعقوليات األخرى إلحداث كوينيّة عادلة 
ومشرتكة بني الناس وبني الشعوب. هذا الفشل كان أيضا سببا من أسباب 

فشل العوملة وانقراض عرص ما بعد الحداثة.
واألفكار  الثقافة  يف  والتنوع  بالكثرة  االعرتاف  الحال هو  كل  املهم عىل 
ويف نمط العيش االجتماعي ألفراد واملجتمعات. ففي هذا االعرتاف الحقيقي 
ولكنه  والتحاور.  الحوار  معقولية  إىل  الغلبة  معقولية  من  التحول  يكمن 
الكثرة وحق االختالف قد يتحوال هما أيضا إىل نوع من  ال يكفي، ألن حق 
االستبداد، فباسم االختالف يمكن اقرتاف أبشع الجرائم البرشية. لذلك فال 
بد أن يؤدي االعرتاف بالكثرة واالختالف إىل إقرار أرضية للحوار الكوني الذي 
يحرتم الهويّات الشخصية لألفراد واملجتمعات، والشعوب ويبني بينها نقط 

التقاء ليصبح العيش سويا بينها ممكنا.
اإلنسانيّة الجديدة اآلتية هي إنسانية إيكولوجيّة ألنّها إن أتت ستعترب 
الناس سواسية بدون استثناء. كلنا نخطأ وكلنا نتعذب ولنا نفس القابلية 
لفعل الرش ولفعل الخري ولنا نفس القابلية لأللم. و للحب. ولنا أيضا نفس 
اإلستعداد للفهم والتعّلم واإلبنكار واإلبداع. بهذه الصفة نعيد إىل اإلنسانية 
العيش  نحّول  قد  بل  معناها،  اإلنسان  حقوق  منظومة  إىل  ونعيد  وحدتها 

املشرتك إىل العيش سويّا.

املديني الحضي أساسا. يعي الباحث يف الفلسفة يف 
تضج  عمومية  فضاءات  ضمن  املفارقة  هذه  بالدنا 
والصدامات وتقفر من  واألزمات  اإلرهاصات  وتكثف 
واملراهن  واملموضع  املثور  والسؤال  املحررة  الفكرة 
أن  الفلسفي  السؤال  الفهم واإلنعتاق. يجب عىل  عىل 
يخرتق ويستعيد التفكري يف مجاالت اليومي واملشرتك 
الشوارع  وتعبريات  تمظهرات  مختلف  ضمن  املتأزم 
والتسلط  بالعنف  املدججة  العمومي  وموضوعات 
والرصاع.  واالضطهاد  والقمع  الالعدالة  ومراكمة 
يبدأ هذا االشتباك للفلسفي مع »الرباكسيس اليومي 
للناس« )كما فهمه هانس جوناس يف مبدأ املسؤولية 
حول  تفكريه  يف  املسكيني  فتحي  فرسه  وكما 
للفلسفة  واإلشكايل  األصيل  الوضع  ضمن  املستقبل( 
املحامل  وجدران  الجامعة  جدران  داخل  بالدنا  يف 
والتعلمية  والتعليمية  والثقافية  العلمية  واملساحات 
والكتب واملقاالت والندوات والنقاشات وموضوعاتها 
وتوجهاتها وايبستيمياتها. نحن كباحثني يف الفلسفة 
للتفكري  وتحرير  وتفكيكي  نقدي  بفعل  مطالبون 
الفلسفي من داخل الخارج العمومي وخالل الرجوع 
واسرتجاع رشوط موجودية وممكنات أفضل للحياة 
بكل مكوناتها وكياناتها املختلفة. لعيل أدعو باألحرى 
إىل إفتكاك مساحات وفضاءات للشك والدحض والهدم 
والجدل والتنوير ضمن كل ما هو معقد ومرتبك يف ما 

يمكن أن يكون فضاءا عموميا يف بالدنا.  

د. نوفل حنفي
الفلسفة والعمومي ؟

لكلمة  مكثف  استعمال  هناك 
اىل  بالنظر  وذلك   PuBLIc عمومي 
اليوم،  العالم  يشهدها  التي  التطورات 
حيث العودة املبارشة للدين اىل الفضاء 

الدول  يف  وخاصة  أوروبا  يف  السيايس 
فيه  اعتقد  الذى  الوقت  يف   ، العربية 

الديني  الشأن  ان  األوىل  الحداثة  منظرو 
يف  انحرص  قد  والرمزي  الروحي  والتعبري 

اىل  الحشود  عودة  عن  ناهيك  عمومي،  غري  فضاء 
رضب  اىل  يشري  مما  وقوة  بكثافة  العامة  الساحات 
لها  نظر  كما  الديمقراطية  النظرية  عىل  التمرد  من 
لذلك  والجديد.  الكالسيكي  شكلها  يف  الليربالية  رواد 
مضمونها  تحديد  يفرتض  العمومية  يف  التفكري  فإن 
عىل األقل من طرف هابرماس الذي واصل االطروحة 
نقدية  عمومية  بني  وميز  املجال  هذا  يف  الكانطية 
تدافع عن تصور نقدي غري عمومي وعمومية دعائية 
خاضعة لوسائل االعالم الرسمية وموجهة من طرف 
العمومي.  الرأي  الدولة لكل املواطنني وهي عمومية 
وىف الوقت الذى تسعى فيه الدولة اىل ضبط العالقات 
الرأي  عىل  والسيطرة  الهيمنة  وسائل  وتطوير 
توظيف  خالل  من  أهدافها  نحو  وتوجيهه  العمومي 
السياسية  للفلسفة  يمكن   ، القانونية  أجهزتها  كل 
اليوم ان تركز عىل نقد اليات الهيمنة وان تعتمد عىل 
لعب  عىل  قادر  عمومي  رأي  بناء  اجل  من  املعقول  
يشق  املجتمع.  وحاجيات  الدولة  بني  الوساطة  دور 
السلطة   : السلطة  من  شكالن  العمومى   الفضاء 
السياسية السائدة والحاكمة والسلطة التي تنبع من 
اي  االقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الديناميكية 
السلطة غري املعرتف بها مؤسساتيا ونقصد بها كل 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية  الحركات  أنواع 
السياسية   السلطة  الكالسيكية والجديدة وإذا كانت 
بشكل  العمومي  الفضاء  يف  تتدخل  الرسمية 
من  املواطنني  وتنظم  وقانوني  رشعي 
السلم  وتحقيق  الحقوق  ضمان  اجل 
واالستقرار فإن السلطة املضادة او غري 
الضغط  ممارسة  عىل  تعمل  الرسمية 
وهى  املكتسبات  من  املزيد  لتحقيق 
نقد  من  مرشوعيتها  تستمد  سلطة 
الرشعية وإمكانية عصيانها وتغيريها 
عىل  االعتماد  برشط  عليها  والتمرد 
وسائل غري عنيفة وعىل اشكال احتجاج 
فلسفي  اي مذهب  اىل  تنحاز  ال  عمومية 

او ديني او ميتافيزيقي.

يتبني اذن من خالل مواقف بعض املختصني يف الشأن الفلسفي أن الفلسفة ال تكون ذات معطى ايجابي 
استيعاب  عىل  القدرة  لها  تكون  بحيث  الضيقة،  وفضاءاتها  الذاتية  جذورها  تخطي  عىل  قادرة  كانت  إذا  اال 
موضوعاتها الخاصة واإلجابة عن التساؤالت املصريية والراهنة هنا واالن. كما ال يمكن االستمرار يف ذلك إال 
بفضل سوسيولوجيا نقدية تضع األشياء والحياة والواقع موضوع التأمل والتساؤل ال سيما ان البعض بات 

يقّر بأفول الفلسفة وربما بموتها يف ظل التطورات الرقمية والتكنولوجية . 

صورة تتحّدث

صورة جميلة جدا حقيقة أول مرة أراها، لمجموعة من المقاومين في جبل 
لزهر  القائد  الوسط  في  ويظهر   1954 خريف  التصوير  تاريخ  عيش.  سيدي 

الشرايطي.
رجال  والبرنوس  والشالغم  الكبوس  عليه،  هللا  عاهدوا  ما  صدقوا  رجال 

سكنوا الجبال لسنين...
عن مذكرات شاشية

المقاومون...
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23الشارع الثقافي

الباحث في التاريخ محمد البشير الرازقي
لـ"الشارع المغاربي": 

مناهج التدريس تتشّبث بالرّسد واإلمالء بعيدا 
عن كّل حماولة لفهم طبيعة احلدث التارخيي

حاوره : هيثم العويشي
هل يمكن أن نقول عن التاريخ أنّه »أبو العلوم«؟، وهل يعتبر التاريخ ترياقا مناسبا ألزمات الحاضر ورهاناته؟ وهل يحتاج تدريس علم التاريخ في مدارسنا 
ومعاهدنا إلى تحّوالت ابستيمولوجّية تنثر من حوله الرماد وتموقعه الموقع الذي يستحّق؟ أسئلة وهواجس طرحها  »الشارع المغاربي« على الباحث في التاريخ 

الدكتور محمد البشير.
محّمد البشير الّرازڤي أستاذ مساعد بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانّية بجندوبة، حاصل على دكتورا اختصاص تاريخ وآثار وتراث سنة 2020. وعلى ماجستير  
في التّاريخ سنة 2018 وماجستير في علوم التّراث سنة 2015. له سبعة كتب منشورة : كتاب »التّراث الثّقافي بمدينة تونس وتحّوالته بين منتصف القرن التّاسع 
عشر والفترة الّراهنة«، صدر في 2021، كتاب »إيالة وإمبراطوريتان: البالد التّونسّية والّصراع على عهد األمان )1870-1855(« صدر سنة 2021، كتاب »الكنية وبناء 
المكانة اإلجتماعّية في البالد التّونسّية من القرن 15 إلى القرن 19 » صدر سنة 2021، كتاب »العنف ضّد األوروبيين والمحميين في مدينة تونس خالل النصف 
الثّاني من القرن التاسع عشر )1881-1860(« صدر سنة 2021، كتاب »التّنافس الّدولي وثورة علي بن غذاهم : الّصراع الفرنسي/اإلنجليزي، الّدستور والقطن )-1855

1865(« صدر سنة 2022، كتاب »عمل باجة وظهيره الّريفي آخر القر 19 والنصف األّول من القرن العشرين واإلنتاج التّاريخي لشبكات المصالح: محاولة في تاريخ 
الّظلم«، صدر سنة 2022، وكتاب »وثائق المرأة والّطفل في األرشيف الوطني )الجزء األّول(«.

حوار األسبوع

التونسية  البالد  بتاريخ  اهتمامك  ما رّس 
عموما وبالقرن التاسع عرش خاّصة يف كل 

كتبك ومقاالتك؟
من  أساسيّا  مكّونا  التاريخ  علم  أعترب 
املعرفيّة  الناحية  من  فقط  ال  شخصيّتي 
إنسانيّة.  نظر  زاوية  من  بل  األكاديميّة، 
الحياة  ثنايا  يف  والغوص  البحث  فمتعة 
رهاناتهم  طبيعة  وتفّهم  للناس  اليومية 
وميكانيزمات  عالقاتهم  شبكات  ومكّونات 
مسحة  أضفى  االجتماعية  مكاناتهم  إنتاج 
من املعنى عىل زمني اليومي. ال يمكن لنا أن 
نعّرف التاريخ فقط باعتباره علم »املايض«، 
الحارض  لفهم  للمايض  دراسة  هو  بل 
واسترشاف املستقبل. فطبيعي إذا أن يكون 
التاريخ »أبو العلوم«. أما عىل مستوى حبّي 
هذه  ألهميّة  فأرجعه   19 للقرن  »املفرط« 
التونسية فقط  البالد  التاريخية ال يف  الفرتة 
املؤّرخ  وأعمال  العالم،  مستوى  عىل  بل 
عن  تعرّب  مثال  هوبزباوم  إيريك  اإلنجليزي 
وتشّكل  الصناعيّة  الثورة  قرن  فهو  ذلك. 
وأملانيا  )إيطاليا  القومية  الدول  من  عدد 
مثال( واكتشاف السكك الحديدية والكهرباء 
مجمل  يف  حاولت  وقد  وغريها.  التيلغراف 
التونسيّة  البالد  تاريخ  أتبنّي  أن  أعمايل 
التاريخ  )تحديدا  عرش  التاسع  القرن  خالل 
هذا  من  الثاني  النصف  خالل  االجتماعي 

القرن(.
املعلومات لديك وما مدى  ماهي مصادر 

مصداقيتها؟
األرشيفيّة  الوثائق  عىل  أساسا  أعتمد 
وهي محفوظة باألرشيف الوطني التونيس، 
مكافحتها  مع  لكن  التاريخيّة.  بالسلسلة 
طبعا مع وثائق أخرى من املصادر املنشورة 
الضياف  أبي  الزمان البن  أحمد  إتحاف  مثل 
ال  الخامس.  بريم  ملحمد  االعتبار  وصفوة 
الحكم عىل صدقيّة وثيقة من عدمه  يمكن 
إال بعد عمل بحثّي شاق سواء عىل مستوى 
املصدريّة واملكافحة  املدّونات  تنويع طبيعة 
بينها أو عرب موضعة كّل وثيقة يف سياقات 

إنتاجها الداخليّة والخارجيّة.
التونيس  التّاريخ  عىل  تحّفظ  لك  هل 
كمادة تُدّرس باملدارس واملعاهد وهل تدعو  

إىل مراجعته؟
املناهج  تشبّت  هو  الوحيد  تحّفظي 
كّل  عن  بعيدا  واإلمالء  بالرّسد  التدريسيّة 
التاريخي.  الحدث  لطبيعة  فهم  محاولة 
ومن الطبيعي أن ينفر التلميذ من هذا العلم 
الوثائق  يف  التاريخ  استمرار حرش  علم  مع 
التاريخيّة  املدارس  ناقشت  وقد  والرّسد. 
هذه   19 القرن  نهاية  من  بداية  أوروبا  يف 
الحوليّات  مدرسة  حسمت  وقد  املسائل، 
الفرنسيّة )1929( هذه املسائل عرب التأكيد 
بعيدا  التاريخ  لعلم  املفهوميّة  الجوانب  عىل 
عن جوانبه الوقائعيّة الجاّفة. يعتمد أساسا 
وهي:  أساسيّة  ركائز  ثالثة  عىل  العلم  هذا 
هذه  عن  وتتفّرع  ومفهوم،  ومكان  زمان 
الثالثيّة ثالثة أسئلة وهي: متى، وأين وملاذا/

واألسئلة  الركائز  هذا  وتتموضع  )؟(.  كيف 
أو  )انسان  فاعل  مفهوميّة:  مثّلث  ضمن 
طبيعة أو حيوان(، ورهانات واسرتاتيجيّات. 
يسعى الفاعل لتحقيق رهاناته عرب توظيف 
عدد من االسرتاتيجيّات. يجب عىل املرشفني 

الرتبية  وزارة  يف  الدراسيّة  الربامج  عىل 
عرب  حّقه  لتاريخ  لعلم  يعطوا  أن  والتعليم 
إخراجه من سجن الرّسد إىل فضاء ورحابة 

اإلشكاليّات واملفاهيم والسعي إىل التفّهم.
ضد  العنف  االمان،  عهد  يف  الرصاع 
غذاهم  بن  عيل  واملحميني،  األوروبيني 
يف  محاولة  الفرنيس/اإلنجليزي،  والرصاع 
فهم تاريخ الظلم، العنف ضد املرأة والطفل. 
كل هذه اإلقتباسات من عناوين كتبك التي 
تعّمقت يف دراستها وبحثت فيها تتحّدث عن 
اختيارا  ذلك  كان  هل  والرصاعات،  العنف 
تاريخا  التاسع عرش كان  القرن  أّن  آم  منك 

مظلما يف البالد التونسية؟
لم يكن القرن 19 عرصا مظلما يف البالد 
التونسيّة. يجب أن نتخّلص من هذه الصور 
األكاديميّة  الدراسات  عرب  وذلك  النمطيّة 
من  أبرزت  والرصينة.  الجاّدة  والتاريخيّة 
األخرية  وخاصة  أعمايل،  مجمل  خالل 
ستينات  ألزمة  الدويل  بالتاريخ  املهتّمة 
أعوان  وعي  التونيس،  بالبالد   19 الفرن 

الدويل  التموقع  بأهميّة  التونسينّي  الدولة 
مناورات  يف  ورشوعهم  بل  التونسيّة،  للبالد 
سياسيّة ودبلوماسيّة ذات أبعاد دوليّة. هذا 
إىل جانب حيويّة املجتمع التونيس خالل هذا 
عدد  ذلك  اّدعت  كما  »ركوده«  وعدم  القرن 
عدد  بيّنت  بل  االسترشاقيّة.  الدراسات  من 
من دراساتي عدم تخّلف البالد التونسيّة عن 
أوروبا يف ميادين حّساسة وحيويّة مرتبطة 
الجنائيّة  التحقيقات  مثل  الحداثة  بمفهوم 

مثال.
التونسية  البالد  وامرباطوريتان:  ايالة 
األمان)1855-1870(،  عهد  عىل  والرصاع 
الدويل  بالتنافس  غذاهم  بن  عيل  وثورة 
طبيعة  ما  الفرنيس/اإلنجليزي؟  والرصاع 

هذا الرصاع وما هي نتائجه؟
عدم  الكتاب  هذا  خالل  من  لنا  تبنّي 
القرن  ستينات  عقد  تاريخ  كتابة  إمكانيّة 
التاريخ  عن  بمعزل  التونسيّة  البالد  يف   19
العاملي. ناقش العمل أطروحة أساسيّة وهي 
أّن الرصاع عىل عهد األمان استمّر  يف البالد 
التونسيّة بداية من لحظة كتابته )1857(، 
بل ُقبيل كتابته إىل سنة 1870 تاريخ تحّوالت 
وتغرّي  االمرباطوري  الرصاع  ميّزت  مهّمة 
موازين القوى يف أوروبا واملتوّسط، وما ثورة 
1864 إال فصل من فصول أخرى كثرية لهذا 
قّدموا  وانجلرتا  فرنسا  أن  لنا  تبنّي  الرصاع. 
املقرتحات  من  مجموعة  باي  محمد  إىل 
عهد  لبنود  تماما  مشابهة  و«اإلصالحات« 
اليهودي،  إعدام  حداثة  قبل  حتّى  األمان 
األمان.  عهد  لكتابة  الرئييس  السبب  وهي 
فقد مثّلت هذه الحادثة سببا وتعّلة ال غري، 
االمرباطوري  والتنافس  التوازن  فطبيعة 
كبري  وعدد  التونسية،  البالد  عىل  فرضت 
جديدة  قانونيّة  مدّونة  األخرى،  البلدان  من 
والسماح  التجارة  حرية  عىل  أساسا  ترتكز 
فقد  واألرض.  للعّقار  األوروبيني  بتمّلك 
وصلت الرأسماليّة خالل النصف الثاني من 
إىل  فيها  إىل مرحلة مهمة تحتاج   19 القرن 
تشغيل السيولة املادية الكبرية خارج أوروبا 
)خاصة  التحتية  البنية  يف  كتوظيف  سواء 
األرايض  لزراعة  أو  الحديدية(  السكك  يناء 
)القطن أساسا( وهذا األمر يسمح بتصدير 

• مثّلت ثورة محمد العادل باي اللحظة التأسيسية 
لتراجع نفوذ مصطفى خزندار

• ال يمكننا فهم عهد األمان )1857( وثورة 1864 
بمعزل عن حرب الوحدة اإليطالية والحرب األهلية 

األمريكية والتنافس الفرنسي اإلنجليزي

• مثّلت "الكنية" هويّة أساسّية للفاعل االجتماعي 
قبل اختراع بطاقة التعريف الوطنّية بالمقابل مثّلت 
"الُكنى" وسيلة أساسّية لبناء المكانات االجتماعّية 

حيث تُرفع عبرها مكانة فاعلين وتُحّقر بها مكانة آخرين

• اإلنسان كائن تأريخي بالضرورة ولهذا يستحّق مّنا 
ميدان التاريخ والتراث كّل االحترام وخاّصة التضحية.
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الفائض البرشي األوروبي لهذه البلدان.

فرض عهد األمان توازنات جديدة يف اإليالة 
استفادوا  جدد«  »متنّفذين  بني  التونسيّة 
وظائف  من  أفرزته  وما  اإلصالحات  من 
الضبطيّة،  )مجلس  ُمستحدثة  ومناصب 
وأعوان  األكرب...(،  املجلس  البلدي،  املجلس 
بالتفريط  يسمحون  ال  »تاريخيني«  دولة 
يرونها رشعيّة وضاربة يف جذور  يف حقوق 
حلف  تونس،  يف  الحسينية  الدولة  تأسيس 
وأعوان  الّدين،  رجال  من  أساسا  متكّون 
الدولة )قيّاد وشيوخ...( والعائلة الحاكمة. 
فرنسا  قنصل  بانضمام  الرصاع  هذا  واحتّد 
إنجلرتا  وقنصل  الرافضني،  لـ«حزب« 
دعم  رغم  اإلصالح.  يف  والفاعلني  للداعمني 
إالّ  األمان،  لعهد  بالتوّجس  املُشوب  فرنسا 
سنة  وهي   ،1861 لسنة  وصولها  مع  أنها 
عداوتها  بيّنت  العمل،  يف  بيّنا  كما  ُمنعرج 
منها  عديدة  ألسباب  لإلصالح  املخفيّة  غري 
االقتصادي بسبب عدم استفادة فرنسا من 
امُلرّشع  األمان  عهد  من  عرش  الحادي  البند 
بسبب  والعّقار  لألرض  األوروبيني  لتمّلك 
للسيولة  امتالكها  االقتصادية وعدم  أزمتها 
إنجلرتا،  االمرباطوري  عدّوها  مثل  املادية 
وأيضا بسبب عدم إخفاء مصطفى خزندار 
عداوته لفرنسا وُمحاربة مصالحها بتونس 
مع ميل واضح إلنجلرتا. تالقت مع وصولنا 

الدستور  إعالن  سنة  وهي   ،1861 لسنة 
الرافضني  مصالح  األمان،  عهد  من  امُلنبثق 
يف  فرنسا  مصالح  مع  املحليني  األمان  لعهد 
تونس، مقابل الداعمني لعهد األمان وحليفه 

ريتشارد وود.
بدأت مسألة الجهر باالحتجاج عىل عهد 
األمان  عهد  نازلة  مع   1861 سنة  األمان 
بوضوح  لنا  ترُبز  نموذجيّة  نازلة  وهي 
لعهد  استنادا  شّكلت  التي  األحالف  طبيعة 
األمان وما خّلفه من خريطة نفوذ وشبكات 
رأينا ولنفس  مصالح عديدة. ترتبط حسب 
ثورة  مع  األمان  عهد  نازلة  أيضا،  األسباب 
 1864 ثورة  تشابك  لنا  يتبنّي  حيث   .1864
تأثّرت  الفرنيس.  اإلنجليزي-  الرصاع  مع 
األوروبيّة  للرأسماليّة  االقتصاديّة  اآللة 
توّقف  بسبب  األمريكيّة  األهليّة  بالحرب 
القطن،  االطالق  عىل  وأهّمها  الخام  املواد 
القّوتني  أُجربت  الصناعيّة.  الثورة  روح 
إىل  رصاعها  مّد  عىل  واالنجليزيّة  الفرنسيّة 
املغرب(  )تونس،  املغارب  يف  متعّددة  أماكن 
الّصني...(.  دمشق،  )بريوت،  الرشق  ويف 
مرشوع  بروز  هو  الرصاع  أشعل  والذي 
ملصالح  مبارشة  امُلهّدد  الّسويس  قناة 
اإلطار  هذا  يف  وتعّززت  الهند.  يف  إنجلرتا 

من  تُمثّل  فهي  لإليالة.  الجغرافيّة  األهميّة 
لفرنسا خاصة مع  استنزاف  ناحية وسيلة 
أحسنت  لو  التونسيّة  الجزائرية  الحدود 
ناحية  ومن  النقطة.  هذه  استغالل  إنجلرتا 
أساسيّة  متوّسطية  منّصة  تُمثّل  أخرى 
ملراقبة املتوّسط وتأمني وصول آمن للسفن 
إىل  االنجليزيّة، صحبة جبل طارق ومالطة، 
الرشق. هذه الُخطاطة يمكن أن تنقلب ضّد 
إنجلرتا لصالح فرنسا لو استطاعت فرنسا 
وترسيخ  التونسيّة  البالد  عىل  السيطرة 
الحالة  هذه  ويف  السويس.  لقناة  تمّلكها 
يتعّطل وصول إنجلرتا السلس للهند وتخضع 
بالتايل  وتتجنّب  الفرنسيّة،  للمساومات 
إيطاليا  يف  خاّصة  لها  إنجلرتا  ابتزاز  فرنسا 
إنجلرتا  من  مبارشة  تحريرها  ثورة  امُلدّعمة 
غاريبالدي  فجوزيبي  والرجال،  بالسالح 
وزائرا  إلنجلرتا  حميما  صديقا  كان  نفسه 

دائما لها.
حافظت فرنسا عىل نفس مطالبها منذ 
الوزارة  إزالة خزندار من  1861، وهي  سنة 
وفرنسا  بالدستور،  العمل  وإلغاء  الكربى 
كّل  من  متكّونا  كامال  تحالفا  تمثّل  هنا 
دين  رجال  من  األمان  عهد  من  املتّضرين 
 1864 ثورة  انتهت  قرص.  ورجال  وقيّاد 
أُلغي  الجميع.  أرضت  متوازنة  بتسويات 
لفرنسا  إرضاء  األكرب  واملجلس  الدستور 

نفوذ  من  جزء  بإرجاع  سمح  األمر  وهذا 
أعوان الدولة خاصة الشيوخ والقياد بسبب 
كان  الذي  املهم  والعقابّي  الرقابي  الدور 
عىل  اإلبقاء  تّم  كما  األكرب.  املجلس  يلعبه 

خزندار حلف إنجلرتا األسايس يف مكانه. 
مرتبطة  مهّمة  ثورة   1867 سنة  نشبت 
عهد  بنازلة  عضويّا  ارتباطا  رأينا  حسب 
أحد  حاول   .1864 وبثورة   )1861( األمان 
محمد  امُلسّمى  الباي  الصادق  محمد  إخوة 
العادل باي أن يخرج عىل أخيه بااللتجاء إىل 
الشمال »الجبيل« املنيع عىل السلطة. ُسّميت 
التونسية  األسطوغرافيا  يف  السنة  هذه 
بالسنة الشهباء، فقد عايشت البالد التونسية 
اإلفالس.  وضالل  واملجاعة  الوباء  خاللها 
محافظة  هو  ألطروحتنا  بالنسبة  واألهم 
فرنسا عىل مطلب رئييس ما فتئت تٌطالب به 
الباي وهو إزالة خزندار، وهو نفس مطلب 
البيت  العادل باي وأنصاره من أفراد  محمد 
رسميّا  النازلة  هذه  أيضا  أعلنت  الحسيني. 
عن انقسام »رجال اإلصالح«، انقسام بدأت 
األمان،  عهد  نازلة  من  بداية  ظالله  تربز 
تام  بوضوح  وبرز   1864 ثورة  خالل  اشتّد 
مع نازلة محمد العادل باي. وجد مصطفى 
خزندار نفسه وحيدا يف مواجهة آلة رافضة 

له لم تتوّقف عن محاربته منذ دولة محمد 
باي. مثّلت ثورة محمد العادل باي اللحظة 
ال  ولهذا  خزندار.  نفوذ  لرتاجع  التأسيسية 
وثورة   )1857( األمان  عهد  فهم  لنا  يمكن 
بمعزل  املهّمة  األحداث  من  وغريها   1864
عن حرب الوحدة اإليطالية )1861( والحرب 
األهلية األمريكية )-1861 1865( وانقطاع 
البالد  بتحويل  إنجلرتا  ورغبة  القطن  مادة 
والتنافس  للقطن،  منبت  إىل  التونسية 
األوروبية  واألزمات  اإلنجليزي،  الفرنيس 
االقتصادية بداية من أزمة 1857 وصوال إىل 

أزمة مجاعة القطن العاملية سنة 1867.
بناء  يف  الشهرة(  )اسم  للكنية  دور  اّي 
املكانة اإلجتماعية يف البالد التونسبة ومالذّي 

دفعك لتناولها بالدرس والتحليل؟
للفاعل  أساسيّة  هويّة  الكنية  مثّلت 
التعريف  بطاقة  اخرتاع  قبل  االجتماعي 
تقنية  يشء  كّل  قبل  كانت  فقد  الوطنيّة، 
كّل  عن  بعيدا  الناس  عىل  للتعّرف  أساسيّة 
باملقابل  تفضييلّ.  أو  تحقريّي  تصنيف 
املكانات  لبناء  أساسيّة  وسيلة  الُكنى  مثّلت 
االجتماعيّة حيث تُرفع عربها مكانة فاعلني 

وتُحّقر بها مكانة آخرين.
يف  والّطفل  املرأة  »وثائق  الجديد  كتابك 
األرشيف الوطني التونيس« مغاير ملا سبقه 
لعدد كبري  فيه جمع وتوثيق  إصدارات،  من 
من الوثائق، صدر منها الجزء االّول وستمتّد 
التجربة لعرشات من األجزاء األخرى. هل من 
وماهي  واألجزاء؟  الوثائق  عدد  حول  أرقام 

دوافعك لإلقدام عىل هذا املرشوع الضخم؟
عمل  إنجاز  إىل  الكتاب  هذا  يف  سعينا 
املستوى  عىل  رضوري  ولكنّه  شاق 
االبتستيمولوجي واملنهجي وهو جمع شتات 

باألرشيف  املحفوظة  والطفل  املرأة  وثائق 
الوطني التونيس. رشعنا يف هذا الجزء األّول 
اليومية  التقارير  عىل  العمل  يف  العمل  من 
بالسلسلة  املحفوظة  الضبطيّة  ملجلس 
املرشوع  هذا  خالل  من  ونبتغي  التاريخية. 
إىل املساهمة يف تحقيق تراكم علمّي يف حقل 
واملرأة.  الطفل  خاّصة:  حساسيّة  ذو  بحثّي 
وال يمكن لنا تحقيق هذا الرتاكم املعريف دون 
ومأمونة  متينة  وثائقيّة  مدّونات  تشكيل 
تمّكنا  منتقاة.  وال  مشتّتة  ال  ومتكاملة، 
 3254 عىل  العثور  من  األّول  الجزء  هذا  يف 
و263  باملرأة  تهتّم  منشورة  غري  وثيقة 
بقيّة  إتمام  من  أمال  بالطفل،  تهتّم  وثيقة 
إىل  الهادف  املغامرة،  املرشوع،  هذا  أجزاء 
استخراج وثائق الطفل واملرأة املحفوظة يف 
األرشيف الوطني التونيس، خاّصة السلسلة 

التاريخية. 
والتّاريخ،  الرّتاث  نادي  بعث  مؤْخرا  تّم 
وستقوم  نفزة  بمدينة  العمومية  باملكتبة 
التّاريخ  احبّاء  من  رّواده  بتأطري  انت 
والحضارة والرّتاث. بني التدريس بالجامعة، 
ورحلة البحث والتنقيب باألرشيف الوطني، 
األنشطة  مختلف  يف  واملشاركة   ، والكتابة 
األخرى. كيف تقّسم وقتك من أجل التّوفيق 

بني كل هذه اإللتزامات؟
ملسألة  كّله  اليومي  زمني  أخّصص 
أقسام  أربعة  إىل  نهاري  أقّسم  البحث. 
املعهد  يف  التدريس  يومي  بخالف  أساسيّة 
العايل للعلوم اإلنسانية بجندوبة. يمتّد عميل 
األول  الجزء  ساعة.  و14   12 بني  اليومي 
ثم  العاّمة،  للمطالعة  أخّصصه  يومي  من 
البحث  بصدد  أنا  الذي  املوضوع  يف  املطالعة 
أخّصصه  النهار  من  الثالث  والقسم  عنه، 
الوثائقي، وأخريا أخّصص بني ثالثة  للبحث 
باملقابل  والكتابة.  للتحرير  ساعات  وأربعة 
للعمل  أسبوعية  حصص  توظيف  إىل  أسعى 
الجمعيّاتي التطّوعي، مثل النشاط يف صلب 
والتنمية  والبيئة  الطبيعة  حماية  جمعيّة 
املستديمة بنفزة )أشغل خّطة نائب الرئيس( 
وهي تحت رئاسة املربّي الفاضل السيّد رضا 
التاريخ  نادي  عىل  اإلرشاف  أو  الطبوبي، 
الثقافة  دار  لواء  تحت  والرتاث  والحضارة 
مديرة  مع  بالتنسيق  العزيز  عبد  بن  عمر 

الدار السيّدة الفاضلة سلوى وشتاتي.
التي  الّرسالة  هي  ما  ختاميّة  كلمة  يف 
توّجهها للباحثني والطلبة وكل محبّي مادة 

التّاريخ؟
اإلنسان كائن تأريخي بالضورة. ولهذا 
كّل  والرتاث  التاريخ  ميدان  منّا  يستحّق 
االحرتام والحّب والتقدير وخاّصة التضحية.
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البحث  مخرب  نّظمها  التي  املهّمة  العلمية  الندوة  هامش  عىل 
جامعة  واإلنسانيات-  والفنون  اآلداب  بكّلية  الدينية"،  "الظاهرة 
23 و24  منوبة، حول "الخطاب الديني: أشكاله ووظائفه"، يومي 
العلمي  البحث  وحدة  ضمن  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر  الجاري  نوفمرب 
التي تحّولت إىل مخرب بحث علمي بكّلية اآلداب  الدينية"  "الظاهرة 
والفنون واإلنسانيات، منوبة- جامعة منوبة، ما فتئ األستاذ محّمد 
بن الطيّب يعمل بنسق دؤوب حثيث  وهو الباحث املتميّز يف الحضارة 
التعاون مع مجموعة باحثني جامعيني  وتاريخ األفكار ومن خالل 
إرساء   عىل  املاجستري  أو  الدكتوراه  رسائل  يعّدون  وطلبة،  زمالء 
توظيف  وعرب  نظر  زوايا  من  الديني  للخطاب  علمي  تحليل  تقاليد 
واملرجعيات  املعرفية  املنطلقات  مختلفة  ودراسة  بحث  مناهج 
الفكرية والعلمية، أيضا نجد هناك محاوالت بحث وتحليل وأشكاال 
من االجتهاد تسم جهود الفريق العلمي الجامعي الباحث، بحثا عن 
آفاق أوسع لرتسيخ تقاليد القراءة التحليلية التأويلية تأويال يسعى 
الدينية  الظواهر  حقيقة  بيان  مبدإ  إىل  منترصا  عميقا  يكون  أن 
ومكّوناتها وكيف ظهرت عرب التاريخ وكيف بدأت آثارها يف مستوى 
والقيم  السلوك  توجيه  مستوى  ويف  الدينية  العقيدة  نوع  تشكيل 

واألخالق والحياة العاّمة.
ومن ثّم تبدو البحوث املنجزة مستندة إىل مناهج البحث العلمي 
يف اإلنسانيات وتحليل الخطاب والفلسفة، بحثا عن دراسة عميقة 
ومجدية للظواهر الدينية، تستقيم تحليال علميّا موضوعيّا ألصولها 
ومدوناتها النصيّة ولقراءة خطاباتها اإلقناعية وحججها وأساليبها 
موضوعه  دااّل  معرفيّا  نتاجا  تكون  أن  تسعى  التي  تلك  الجدل،  يف 
الدين، أو تلك التي ظهرت نتاج تجربة يف التديّن الفردي أو االجتماعي 

وتّم طرحها بوصفها شكل معرفة، 
إّن الظواهر الدينية وما يرتبط بها من نتاج فكري وثقايف ومن 
سلوك يف الحياة تصبح موضوعا للمعرفة تتداخل يف مقاربته مناهج 
من  قادمة  تبدو  وتحليل،  دراسة  أدوات  حوله  وترتاكم  مختلفة 
أنرتبولوجية،  فلسفية،  اجتماعية  إنسانية  معرفية  حقول  مجاالت 

نصيّة، 
أعمالها،  وصدرت  أنجزت  ندوات  أبحاث  خالل  من  أيضا  وهكذا 
ضمن أنشطة مخرب الظاهرة الدينية، بداك هنا سعي جاّد إىل تأصيل 
التحليل  من  مسارات  إنجاز  ألجل  الحديثة  املناهج  وأدوات  املعرفة 
يف  يظهر  كيف  بالّدين  أمرها  يتعّلق  التي  الدينية  للظاهرة  العميق 
واألخالق  املعرفة  ويف  الّروح  وتجارب  الوعي  يف  والتاريخ  الواقع 
ألشكال  دراسة  ذلك  يشمل  أن  يمكن  حيث  اليومية.  الناس  وحياة 
وعي واعتقاد، وما قد ينجّر عىل تبني أفكار ورؤى ومواقف تتعّلق 
بالّدين بما هو خطاب إلهي أو الفكر الديني من جهة كونه مجموع 
تاريخية  ترتبط بظروف  اجتهادات ونتاج قراءات وتأويالت برشية 
واجتماعية وتنتج عن تحّوالت حركة التاريخ وأنظمة حياة املجتمع 
الحياة  رضورات  بحسب  العالم  إىل  رؤى  وعي  أشكال  تفرز  التي 
والواقع ونوع الحاجة التي تظهر إىل صور جديدة من الوعي، تكون 
ناجمة عن تحول تفاعل الفكر مع الواقع وتحّوالت التاريخ وتقّدم 
الكالمية  العقدية  الفرق  تظهر  لذلك  نتاجا  حيث  والعلوم،  املعارف 
اتي بقضايا الغيمان وأركانه ودور العقل فيه وتظهر أيضا املذاهب 
تظهر  كما  صّحتها  ورشوط  العبادات  بأحكام  تهتّم  التي  الفقهية 
لدى  عليه  يصطلح  ما  وضمن  املعامالت،  مجال  يف  شتّى  أحكام 
رصاع  محّل  تظّل  التي  الرشيعة  بحدود  والجدد  القدامى  الفقهاء 
وجدل وخالف واختالف لتعّدد أشكال ضبطها ومنطلقات تحديدها 
وبيانها وإلفادة لغة النّص الديني عرب التأويل أحيانا ملعان مختلفة.    
الّدين وتفسريه والعمل به والسعي إل بيانه  من هنا كان تمثّل 
وتأويله، من العوامل الدافعة إىل الحرص عىل األخذ بما جاء به من 
حياة  تنظيم  عوامل  من  عامال  وأيضا  رشعية  وأحكام  ومثل  قيم 
املجتمع وتشييد معالم العمران والتمّدن، مثلما كان ذلك من عوامل 
القراءة  التأويل وحول وجاهة أشكال  الفرقة والرصاع عىل رشعية 
مجموعات  أو  اجتماعية  كتل  يف  ذلك  تجىّل  وقد  التأويل.  ووجوه 
عقدية، ومع تيارات ترشيع واجتهاد تتصارع حول الرأي ونقيضه 
وحول القول وضّده، مّما أّدي إىل ظهور آراء ومواقف تريد أن تحتكر 
حقيقة الّدين وأمر تأويله وتتصارع حول ما يجب أن يكون عليه يف 

الواقع؛ 

يف  مقابل ذلك تسعى القراءة الوجيهة والّدراسة العلمية للخطاب 
أن  تريد  التي  الدغمائية  فكرة  دحض  إىل  الدينية  وللظاهرة  الديني 
تحتكر التأويل الصحيح لإلسالم أو ترى العنف أو اإلرهاب من لوازم 
القراءة  تهدف  أيضا  الواقع،  يف  أحكامها  وتنزيل  الرشيعة  إقامة 
باسم  املخالف  الرأي  بإقصاء  القائلة  الفكرة  رّد  إىل  النزيهة  الجاّدة 
اللدين أو التكفري باسم الّدين، أو احتكار دين الله/ اإلسالم يف نحلة 
مذهبية بعينها، كأن نقول: إّن املذهب املالكي يف الرشيعة واألشعري 
التحليلية  فالقراءة  وأصوبها!  املذاهب  أسلم  واإليمان  العقيدة  يف 
التأويلية تعّلم الحكم بالنسبية ونفي الرشعية املطلقة عن أّي قول 
برشي ألنّه يف نهاية األمر نتاج رأي برشي نسبي قائم عىل الرتجيح 
ومحكوم بجدلية الخطأ والصواب والعلم والاّلعلم وهو مجّرد اجتهاد 
مهما كان قائله من علماء الدين أو من أتباع الفرق واملذاهب يحتمل 

الخطأ والصواب.. 
وهكذا عرب البحث العلمي والدراسة املوضوعية يتّم الكشف عن 
تهافت فكرة االنتماء إىل الرأي الواحد والتحيّز باسم امتالك الحقيقة، 
ويكون منوال قراءة النّص الديني وسيلة إىل بيان ذلك، وهو يف زمننا 
مجاالت  يف  ظهرت  حديثة  غربية  نظريات  عىل  معتمدا  يكون  هذا 
التفكيكية ويف مجال  الفلسفي؛  اإلنسانية وبالفكر  بالعلوم  خاّصة 
سوسيولوجيا الثقافة، أيضا اعتمادا عىل ما صار يصطلح عليه بـ: 

"الدراسات الثقافية"، أو بـ "النقد الثقايف.
أن  شأنها  من  التي  الحديثة  للمعرفة  العالية  القيمة  تبدو  هنا 
تساعدنا عىل تجاوز منطق اإلقصاء والرأي الواحد وإعادة إحياء روح 
الدين وفهم مثله العليا يف ضوء الوعي بسريورة منطق تاريخ العلم 
والفكر، حيث إّن العلوم التي استند إليها القدامى مثال يف التأسيس 
والفرق  املذاهب  ويبْنوا  وليفرّسوا  الرشيعة  وفقه  العقيدة  ألركان 
القديمة   البالغة  أسس  تهاوت  لقد  مريثا..   بل  تراثا  وغدت  تهاوت 
وتطّورت أسس علوم اللغة )نظرية النحو القديم( وتّم تجاوز مبادئ 

املنطق األرسطي القديم الذي استند إليه علم أصول الفقه.
فبدا من الضوري تأسيس علوم دينية جديدة، منطلقها املعرفة 

العرصية والعلوم الحديثة
الفكر  حول  النقدي  البنّاء  العلمي  الحوار  هو  ينقصنا  ما  إن 
أيضا  البرشي،  العقل  اجتهاد  ووليد  إنسانيا  فكرا  بوصفها  الديني 
ينقصنا إنجاز النقد املعريف الخالص باملعنى االبستيمولوجي للعبارة، 
الذي يُعني بإبراز مدى وجاهة القول وفحص املنهج وطبيعة النتائج 
ومدى معقوليتها، إلظهار القيمة املعرفية للفكرة أو للرأي، ولروح 
النّص املقروء، وال يكون ذلك إاّل عرب مساءلة املبادئ والحدود يف اآلن 
لنماذج  نؤسس  أن  يمكن  ثّم  من  و  والتطوير،  العلم  أجل  من  ذاته 
برؤية  وتتفاعل  الحديثة  املعرفة  عىل  آفاقا  تفتح  وفكرية  نظرية 
روح  ضوء  يف  العربية  ثقافة  الواقع  قضايا  مع  ومتعّقلة  منهاجية 
عن  وبعيد  مجامالت  دون  وجريئة  منصفة  خاّلقة  نقدية  معرفية 
املعرفة  ولروح  الّدين  لروح  انتصارا  األحقاد  أو  اإلقصاء  منطق 

وتجاوز لسلطة الرأي الواحد.
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مسرحّية مقاطع:

كمال العّيادي )الكينغ(
أهّم  وأنا  األسفل  جذعي  وحرن  جسدى،  اليوم  خانني 
بالّذهاب مشيا صوب شارع باريس، ألحض عرض مرسحيّة 
الّدكتور  وصديقي  ألستاذي  الّرابع  الفّن  بقاعة  )مقاطع( 
يف  كنت  ضمريي،  مع  قصري  جدال  وبعد  العّكاري.  فتحي 
واستغرق  العرض،  بداية  من  ساعة  قبل  خرجُت  الّطريق، 
الحبيب  بشارع  أقيم  أنّني  رغم  ربع.  إالّ  ساعة  وصويل 
بُورقيبة، وال يحتاج امُلرتّجل بقدمني وفيّتني ألكثر من خمسة 
دقائق، ولكن ليس بجسد خائن معطوب. وبقدمني من املاء 

والّصلصال الّطرّي.
بمنتصف  مكاني  واتخذُت  العرض،  بدء  قبل  وصلُت 
الصفوف الوسطى بالجانب األيمن، حيث يُمكنني أن أكون 
يكن  ولم  للخروج.  إضطررُت  لو  أحدا،  أزعج  ال  وأن  قريبًا، 
لهذا األداء املذهل للُمبدعة اإلملعيًّة )نادية عبيد( وللفّذ الجبّار 
)فتحي العّكاري(، إن يرتك لك حتّى فرصة لتسرتّد أنفاسك. 
عبيد  نادية  فيه  تحّولت  الجسد،  آلة  عىل  مشحون  عزف 

)امُلؤديّة( لدور )األنثى( إىل جوقة 
من اآلالت تعزف بجسدها )ُمدّونة 
وحتّى  التّكوين،  بدء  منذ  األنثى( 
فيض و قبض الكون. فهي تعيد 
املفاصل  وبراغي  دواليب  تفكيك 
بالفعل  تقريبًا،  املستحيل  لتحيل 
بالقّوة.  ُوُجوبًا  املمكن  إىل  امُلتاح، 
بل حتَى تخّطى املفرتض بسلطة 
تتحّول  كانت  يكون.  أن  القَوة 
أنفاس  تدوزن  الّلهب،  من  لكتلة 

بالّصّف  الحائط  مساند  وحتّى  صّف  أّول  من  كّلها،  القاعة 
إخميص  من  الُعصاب،  شبكة  رعشة  بني  تراوح  األخري. 
امُلتوّحش،  البدائّي  الحّب  صعقة  الّصدغني.  حتّى  القدمني، 
الحّب  لسان  فإذا  والتّحيني.  والتدوين  التّقنني  قالع  يدّك 
يستهني ويستخّف بالحدود والعقلنة والقيود. ويعيد للكتابة 
مجدها ونبضها ولون حربها املستخلص من رشايني الجسد 
وعجينة  مائع  الّزمن  وإذا  بالّدّم.  كتابها  فتكتب  املِستوفز، 
طريّة، تتشّكل يف مشهديّة عجيبة ترفعك إلعىل قباب وعتبات 
الّطقوس الّصوفيّة، لتشّدك من تالبيبك صوب آرتو ومرسح 
القسوة، حيث التّغّوط يتجاوز وظيفته كهامش، ليستحيل 
يف مشاهد ساخرة وِموجعة إىل متٍن، ومرشوعيّة تأصيله، من 
صميم هذا الواقع العِطن واملحيط الرّشجّي البائس، الذي تّم 

هضمه وإفرازه، ليكون كاألصل وامُلتاح.
حركته  بُمرونة  أذهلني  طاملا  الذي  العّكاري،  فتحي 
أستاذي  كان  حني  الّركح،  فوق  حضوره  هالة  وسيطرة 
سنة،  وثالثني  خمسة  قبل  املرسحّي،  للفّن  العايل  باملعهد 
يُنحُت  الُخرايف،  الكائن  هذا  العرشين.  لسّن  عاد  أنّه  يل  بدى 

أسطورته ويميش عكس مصّب الّزمن…
ووالله، لم يكد العرض ينتهى وترتّج القاعة بعاصفة من 
ألواح  التّصفيق، حتّى وجدتني وقد تساقط من عىل كتفي 
ثلث قرن كانت تُثقلني وتُثبّت مفاصيل بمسامري صِدئة…. 
ولم  ثقة…  بكّل  بعّكازي  األديم  أرضب  وأنا  للفندق  وعدُت 
تستغرق املسافة خمسة دقائق ككّل ذوي الّساقني، ولكن لم 
تستغرق أيًضا أكثر من ربع ساعة، ككّل شاّب يف العرشين، 
بعّكاز تعّود خالل كُهولته الرتيّث كّل عرش خطوات اللتقاط 
األنفاس واستغالل الوقت للعودة ثلث قرن للوراء، واستنطاق 
الحيطان واألشجار التي كانت تحفظ صدى ضحكاته وهو 

يف العرشين…
عليهم  وزيدوا  وأحفادكم  أوالدكم  خذوا  ترتّددوا…  ال 
آبائكم وأجدادكم، وشاهدوا هذه املرسحيّة البديعة، وسرتون 
أنّكم  ذلك  بينكم.  األصغر  من  تحديد  يف  ستُخربطون  أنّكم 
لفتحي  )مقاطع(،  مرسحيّة  ُمشاهدة  بعد  ستُدركون 
العّكاري ونادية عبيد، بأنّكم جميًعا أّول أجدادكم، الّسابقني. 
رقصة  الحّب  وأّن  الالّحقني.  أحفادكم  أّول  جميًعا،  وأنّكم 

تُكتب بالّدم والّدموع ورعدة النّشوة الِبكر….

هات يدك أسنِدَك 
لرتقَص معي

في الظاهرة الدينية والخطاب الديني :

أّي أفق لقراءات علمية منهاجية جمدية وخاّلقة؟
د. محّمد الكحالوي، جامعة قرطاج
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فــريد زّمـالي محافظ مستشار بالمعهد الوطني للتراث

حصون للثوار وأوكـار  للدّعــار
جبال بـاجة الشمالية خالل العصر الوسيط األعلى :

املواضع  أبرز  من  الجبال  اعتربت  لطاملا 
خصوًصا  البرشي  لالستقرار  املفّضلة 
اإلشارات  تعّددت  وقد  األزمات.  زمن  يف 
الدور  إىل  الوسيط  العرص  مصادر  بمختلف 
الرببر  ثورات  يف  الجبال  لعبته  الذي  البارز 
األوراس  جبال  كانت  فقد  السلطة،   ضّد 
حسان  جيش  ضّد  وأتباعها  للكاهنة  ملجأ 
الذي  شعيب  جبل  كان  وكذلك  النعمان  بن 
بجهة  الحبيّب  عيل  محمد  الدكتور  حّدده 
األنصارين، ملجأ لقوات محمد بن سليمان 
التجيبي بعدما انكرست شوكته أمام باجة 
يف عرص األمري أبي العبّاس محمد بن األغلب 
)-226 242هـ/ -841 856م( وبه تحّصن 
أيًضا كّل من صاحب الحمار والورد اللخمي. 
بفضل  باجة  جبال  كانت  ناحيتها،  ومن 
بها  خّلفها  التي  والقالع  الحصون  أهمية 
نشبت  كّلما  للرصاعات  ميدانًا  البيزنطيون، 
بعض  يف  تتحّول  وقد  بالجهة.  انتفاضة 
األحيان إىل أوكار ملن اصطلح عىل تسميتهم 
مثلما  النواحي  عىل  منها  يغريون  بالدّعار 
يف  هذيل  لجبال  التابعة  زرعة  بقلعة  حدث 
رافقت  التي  واالنقسامات  الفوىض  زمن 

االجتياح الهاليل إلفريقية.   

جبال بالد بـاجة: الخصائص 
الجغرافية والمالمح 

الطبوغرافية

الوسيط  العرص  خالل  باجة  بالد  كانت 
تشتمل  شاسعة،  ترابية  رقعة  عىل  تمتّد 
ناحيتي  عىل  املعروفة  مجاالتها  عىل  عالوة 
تخوم  إىل  حدودها  وتصل  وبجاوة  هذيل 
وكان  بنزرت.  لوالية  اليوم  التابعة  ماطر 
التّل  منطقة  إىل  جغرافيًا  ينتمي  املجال  هذا 
املرتفعات  بأهمية  تتميّز  التي  الشمايل 

الرشقية  باملناطق  أساًسا  املرتّكزة  الجبلية 
والشمالية والشمالية الغربية.

صنف  صنفني،  إىل  الجبال  هذه  وتنقسم 
والشمالية  الرشقية  الناحيتني  يف  يمتّد  تيل 
جبل  مثل  املرتفعات  من  سلسلة  ويضّم 
طباقة )376م( وجبل الحدب )338م( وجبل 
درار  بن  جبل  وخصوًصا  )477م(  املنشار 
وتنتهي  )609م(،  تاهنت  وجبل  )717م( 
هذه السلسلة شمااًل بجبل طابونة )564م( 
بوقرين  وجبل  )506م(  البايدة  وجبل 
من  الصنف  هذا  ويتميّز  )501م(.  والقليعة 
املرتفعات بهيمنة الكتل الصخرية املمتّدة يف 
شكل سالسل متقّطعة تعرف لدى األهايل بـ 
»الصفاية«. وقد ذكر املؤرخ محمد الصغري 
بن يوسف) ت1772( يف »امَلرشع امُللكي« أّن 
التي  »الّصفا«  كلمة  من  ينحدر  اللفظ  هذا 
 « لكلمة  مرادف  لفظ  وهو  الصخر.  تعني 
توصيف  يف  املعتمدة  رساوات(  )ج.  رسا« 
التّل  بمنطقة  الجرداء  الصخرية  املرتفعات 

العايل. وربّما استعملت هذه الكلمة بمنطقة 
التي  هذيل  بناحية  األقل  عىل  الشمايل  التّل 
كانت تعرف يف أواخر الفرتة البيزنطية باسم 
» زرنة » )Zarna(. وهي تسمية تنحدر من 
أزرو«   « )الرببري(      اللوبي  اللفظ  نفس 
وتحتوي  الجبل.  أو  الكبري  الحجر  ومعناه 
تحفظ  طينية  زراعية  أراٍض  عىل  الصفايا 
الندى الذي يغذّي املراعي الطبيعية وتحافظ 
الصيف  فصل  يف  حتى  نباتها  اخضار  عىل 
تتلّقاها  التي  مستفيدة من كميات األمطار 
املنطقة يف فصل الشتاء والتي تصل إىل 450 

مم سنويًا.
عىل  فيشتمل  الثاني،  الصنف  أّما 
نفزة  جبال  مثل  الكثيفة  الغابية  املرتفعات 
وعرة  مرتفعات  وهي  عمدون.  وجبال 
األرايض  أشجار غابية وتقّل فيها  بها  تنمو 
الصالحة للزراعة باستثناء املجاالت املحاذية 
كذلك  تستغّل  التي  السهول  أو  للسفوح 
كمنتجعات ومراعي. ويبدو أّن هذه املناطق 

الجبلية وخصوًصا بجهة نفزة، كانت تعرف 
مسالك  يف  ذكرها  ورد  التي  درنة  بتسمية 
البكري. وينحدر هذا اللفظ من مادة )درن( 
)دار/ باأللفاظ  بدورها  واملرتبطة  الرببرية 

والتي  الجبل  تعني جميعها  التي  درا(  دير/ 
نجدها يف طوبونوميا عّدة مواقع مثل »درنة 
التسمية  أو  جبلية  مدينة  وهي  الليبية   «

القديمة لألطلس الكبري »جبل درن«.

بين أحداث الفتح وانتفاضات 
البربر: بالد باجة من اإلخالء

إلى التعمير 

1 - ناحية باجة في أواخر الفترة 
البيزنطية

حتى  بالسّكان  آهلة  باجة  ناحية  كانت 
املرتفعات  والسيما  البيزنطية  الفرتة  أواخر 
أعمال  كشفت  فقد  لها.  التابعة  الجبلية 
املسح امليداني عن وجود عديد املآثر املؤّرخة 
املواقع مثل  إذ حافظت عديد  املرحلة،  بهذه 
النقاشية  وهنشري  قاسم  وأوالد  زاقة  عني 
قرص  وعني  الشيخ  وقرص  الفوار  وهنشري 
الدكتور  لفت  كما  تحصيناتها،  عىل  حديد 
أطالل  إىل  مؤّخًرا  أنظارنا  يوسف  بن  زهري 
عىل  نشأ  املسيد  بجبل  كانت  بيزنطية  قلعة 
أنقاضها رباط أغلبي. وحافظت فيها بعض 
الجبلية  باملواقع  وجودها  عىل  األسقفيات 
أسقفيتي  مثل  العربي  الفتح  قبيل  حتى 
 .)Zarna( وزرنة )uccuLa( هنشري الدويرات
األسقفية  هذه  إىل  اإلشارة  وردت  حيث 
األخرية بقائمة األساقفة املناهضني النتشار 
التي  العريضة  عىل  واملمضني  املونوفيزيتية 
بالقسطنطينية  املنّسق  بولس  إىل  ُوّجهت 
جبل  تشمل  كانت  وقد  646م.  سنة  خالل 
هذيل  بمجاالت  الواقع   )cIrna( بـوقرين 
حّمام  عىل  ويحتوي  رواحة،  منطقة  غرب 
يعود إىل الفرتة الوندالية أقيم حول عني ماء 
حرارية )aquae caLIDae cIrnenSeS(. وكان 
قرينا  موقع  ربط  من  أّول   )tISSot( تيسو 
II )القرن  بطليموس  عرص  منذ  املعروف 

اعتربها واحدة من  التي  زرنة  بأسقفية  م( 
أسقفيات الناحية. وهو يف اعتقادنا اختيار 
الحّمام حول  وجيه بفضل وجود بقايا هذا 
وعرة  بمنطقة  تقع  التي  صولة  أوالد  عني 
تكتسحها الكتل الصخرية والشعاب ولكنّها 
تحتوي عىل عدد من الينابيع واآلبار والعيون 
الحّمام  وادي  مصّب  مجتمعة  تكّون  التي 
املذكور.  الحّمام  من  تسميته  اكتسب  الذي 
»بـوقرين«  املوقع  تسمية  بفضل  وكذلك 
 )cIrna( وهي تحريف واضح لالسم القديم
ن(   - ر  )ق-  املادة  نفس  عىل  حافظ  الذي 
أثناء االنتقال من النطق الالتيني إىل التهجئة 
برياس  فرضية  تبدو  املقابل،  ويف  العربية. 
التي  درنة  اسم  أّن  اعترب  الذي   )PeyraS(
تحريف  بحوتها،  الشهرية  البكري،  ذكرها 

الشارع الثقافي

مدينة باجة: القلعة وجانب من التحصينات

مشهد لجبل من ناحية باجة يحتوي عىل شواهد حول االستقرار البرشي لفرتة فجر التاريخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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حرف  فيها  ُقلب  التي  زرنة  لتسمية 
)الزاي( إىل دال )د(، غري منطقية ألّن 
قد يصّح  اعتمده  الذي  اللغوي  التربير 
ال  ولكنّه  الالتيني  للنطق  بالنسبة 
ينطبق عىل النطق الرببري أو العربي. 
ناحية  من  املجايل  التباعد  أّن  كما 
الطوبونوميا  اللفظني يف  وحضور كال 
باملواقع  املتعّلقة  القديمة  الرببرية 
اسمني  اعتبارهما  إىل  يدفعنا  الجبلية، 

ملجالني مختلفني.
مقرا  باجة  كانت  جهتها،  ومن 
تواصل  IIIم  القرن  منذ  ألبرشية 
الفرتة  أواخر  حتى  القوي  حضورها 
تشري  م،  سنة646  ففي  البيزنطية. 
كان  باجة  أسقف  أّن  إىل  النصوص 
أسقفا حضوا   )70( من بني سبعني 
مجمع قرطاج، إىل جانب إسطيفانوس 
 StéPhanuS( توكابر  أسقف 
وجود  تواصل  كما   .)  tuccaBorenSIS

 )thunIgaBa( املعبد  عني  أسقفيات 
املاطرية  وهنشري   )thIBarI( وتيبار 
)numLuLI( وترجبة )trISIPa( وبلطة 
ودقة   )agBIa( الحجة  وعني   )VILta(
 )thuccaBor( وتوكابر   )thucca(

إىل جانب  الباب )memBreSSa(. هذا  ومجاز 
األسقفيات املحتملة لقرص زاقة )auZagga؟ 

والغريية )auSVaga(؟ 
وقد جاء باملصادر الكالسيكية أّن سّكان 
قد  وسطفورة،  باجة  بني  الواقع  املجال 
من  الفاتحني  لجيوش  التصّدي  يف  ساهموا 
ولذلك  النعمان.  بن  حسان  بقيادة  العرب 
الحلف  عرفه  الذي  املصري  نفس  شهدوا 
سطفورة  بمجاالت  البيزنطي  الرببري– 
وتحّصن  مجالهم  إخالء  تّم  حيث  وبنزرت، 
بونة  وبناحية  باجة   بقلعة  منهم  فّر  من 
)عنابة( خوًفا من أن تدركهم أيادي العرب. 

2 - انتفاضات البربر والخوارج 
وإعادة تعمير الناحية

ال شّك أّن مرحلة الخالء السّكاني لم تدم 
طوياًل، فما أن فرغ حسان بن النعمان من 
إخضاع إفريقية وتطهريها من فلول الرببر 
املناهضني و« دّون الدواوين وصالح من ألقى 
عجم  عىل  الخراج  وكتب  الخراج،  عىل  بيده 
إفريقية وعىل من أقام معهم عىل النرصانية 

من الرببر والروم »، حتى ظهر خطر جديد. 
إىل جبال نفوسة سلمة بن سعد  فقد وصل 
أبو  الخارجي  الذي أرسله اإلمام  الحضمي 
كما  اإلباضية.  اتباع  إىل  داعيا  مسلم  عبيدة 
كان  الذي  عباس  ابن  موىل  عكرمة  وصل 
سياسة  وكانت  فرية.  الصُّ مذهب  إىل  يدعو 
قد  واسرتقاقهم  الرببر  ثروات  استنزاف 
زادت عن الحد، ولم يجد هؤالء من بّد سوى 
السرتجاع  سبياًل  الخوارج  مذهب  اعتناق 
حقوقهم. وهكذا بدأ االنتشار الحقيقي لهذا 
القرن  أواخر  يف  نفوسة  جبل  من  املذهب 
األّول وبداية القرن الثاني للهجرة، فقد ذكر 
أّن » أهل جبل نفوسة   )1165 اإلدرييس)ت 
كّلهم إسالم. لكنّهم خوارج نكار عىل مذهب 
حركات  بروز  وشّجع  اليماني«.  منبه  ابن 
املعارضة الُصفرية يف املغرب األقىص بقيادة 
ميرسة املطغري منذ سنة 122 هـ / 740م  
العرب  حساب  عىل  حّققته  الذي  واالنتصار 
يف موقعتي األرشاف ونهر سباو خالل سنة 
التعجيل  عىل  اإلباضية  741م،  ه/   123

بالظهور. 
وانطلقت مع هذا االنتشار رشارة الثورة 
ودخلت إفريقية مجّدًدا يف مرحلة أزمة، فقد 

بعديد  اإلطاحة  يف  الثائرة  القبائل  نجحت 
وبدأت  وقابس.  والزاب  األربس  مثل  املدن 
رقعة االنتفاضات باالتساع عندما زحف عبد 
الواحد بن يزيد الهواري عىل تونس واستوىل 
باجة  يزيد  بن  الواحد  عبد  وحارص  عليها 
ينزل باألصنام عىل بعد ثالثة  أن  شهًرا قبل 
أميال من القريوان حيث نشبت معركة القرن 
الرحمان بن حبيب  الشهرية. ويف والية عبد 
)137-127 هـ/ -745 755م(، ثارت الرببر 
بباجة،  الصنهاجي  ثابت  ثار  و«  بالجبال 
بن  يزيد  بن  داود  والية  يف  وكذلك  فأخذها«. 
م(،  هـ/787   172  171-( املهّلبي  حاتم 
انتفضت قبيلة نفزة بجبال باجة، وخرجت 
يبدو  الذي  النفزي  نصري  بن  صالح  قوات 
الدولة  إىل  إفريقية  ضّم  إىل  يسعى  كان  أنّه 
فهزموه،   « يزيد،  بن  داود  عىل  الرستمية، 
إليهم  فوّجه  جماعة.  أصحابه  من  وقتلوا 
داود سليمان بن الصمة بن يزيد بن حبيب 
فانهزم  مقاتل   « آالف  عرشة  يف  املهّلب  بن 
الرببر وفّر معظمهم. والتحقت بطون كثرية 
بجبال باجة منهم بطن من هّوارة يعرفون 
يف  وحملوا  ]بهذيل[  اختلطوا   « ُسليم  ببني 
ومازالت  امتزاًجا كامالً  عدادهم« وامتزجوا 

تسمية » هنشري قلعة سليم » موجودة 
بطون  تسميات  جانب  إىل  اليوم  إىل 
أخرى مثل مرنيسة ومكالتة وسوماتة 
)غسانة؟(.  وغساسة  وملاية  وزاتيمة 
بطون  باجة  بضواحي  استقّرت  كما 
وزداجة ولواتة، ويف الناحية الشمالية، 
ترّكزت نفزة ووشتاتة )وهي بطن من 

هوارة(.    

الجبل والقلعة في زمن 
الثورات والفتن 
1 - انتفاضة الُجند

)207 - 213 هـ / 822 - 828م(

هـ/   207 سنة  انتفاضة  اندلعت 
شهر  بداية  حتّى  واستمّرت  822م 
أكتوبر  أواسط   / هـ   213 شعبان 
جانب  إىل  باجة  جبال  وكانت  828م. 
سطفورة مرسًحا للعمليات العسكرية. 
عذاري)ت  ابن  ذكر  فقد   *
ثار   ،207 سنة  »يف  أّن  695/1295؟(: 
زياد بن سهل عىل زيادة الله بن األغلب 
فحارصها  باجة،  حرب  إىل  زحف  و 
العساكر،  الله  زيادة  إليه  فأخرج  أياًما. 
عىل  معه  وجدوا  من  وقتلوا  زياًدا  فهزموا 

الخالف وغنموا األموال«. 
العيون  »كتاب  صاحب  ووصف   *
قائاًل:  االنتفاضة  أحداث  بعض  والحدائق« 
»... ولقيهم مطيع يف عسكره فاقتتلوا قتااًل 
شديًدا فكانت النكبة عىل مطيع إىل أن تحّرك 
صطفورة  وقعة  فكانت  بصطفورة  الرببر 
لعبد  الله  ففتح  والرببر  الجند  بني  فيما 
السالم ]ابن مفّرج[ والجند عليهم فُقتل من 
شعبان  أّول  يف  وذلك  عظيمة  مقتلة  الرببر 

سنة 213 ».
أّن   )1406 خلدون)ت  ابن  وذكر   *
من  العساكر   « رّسح  قد  الله  زيادة  األمري 
القريوان مع ابن عّمه ووزيره اسمه األغلب 
بالقتل  وتهّددهم  األغلب  بن  الله  عبد  بن 
عىل  وخشوا  منصور،  فهزمهم  انهزموا  إن 
وافرتقوا  غلبون،  الوزير  ففارقوا  أنفسهم 
عىل إفريقية، واستولوا عىل باجة والجزيرة 

وصطفورة واألربس وغريها«.
سلطة  تحت  باجة  مجاالت  وظّلت   *
استقّل  الذي  الربعي  املفّرج  بن  السالم  عبد 
 )5( خمس  طيلة  ونواحيها  باجة  بمدينة 
سنوات متوالية حتّى سنة 218 هـ/ -833 
الرببر  مساندة  الُجند  قادة  واستغّل  834م. 
كانت  التي  ووزداجة  ولواتة  هوارة  مثل 
متمردة رافضة االمتثال إىل السلطة املركزية 
واستعملوا الحصون البيزنطية كمالجئ لهم 
الشاسعة  األرايض  عىل  أيديهم  وضعوا  ثّم 

والغنية املجاورة لتلك املواقع. 

2 - انتفاضة البربر وموقعة
جبل المنشار

)268 - 269هـ/881 – 883م(

إبراهيم  عهد  يف  االنتفاضة  هذه  اندلعت 
902م(   -  850 289هـ/   –  235( الثاني 
وكان سببها السياسة الجبائية الجائرة التي 
القبائل  تجاه  األغلبي  األمري  هذا  انتهجها 
الرببرية. فقد  ذكر النويري) ت 1333( أنّه 
» أخرج إليه أبا خفاجة محمد بن إسماعيل 
يف عسكر، ففتح فتوحات يف طريقه، وخافه 
جميع الرببر، ولم يقم أحد له، إىل أن وصل إىل 

بازينة، جومني: بقايا أسوار قلعة زرعة

هنشري الفّوار/ بيالليس مايور: أطالل الحصن الفاطمي
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أزّمة  النواحي  تهودة وبسكرة. وأعطته تلك 
خرجت  ما  رسعان  األمور  لكّن   .« أمورهم 
)ت  عذاري  ابن  ذكر  فقد  السيطرة،  عن 
268، كان فتك  695/1295؟(أّن: » يف سنة 
إبراهيم بن األغلب بأهل الزاب، فقتلهم وقتل 
الحفر،  إىل  العجل  عىل  وحملوا  أطفالهم، 

فألقوا فيها«. 
التي  القمعية  السياسة  هذه  دفعت  وقد 
تزامنت مع فرتة القحط والغالء الذي شهدته 
إفريقية منذ سنة 266 هـ / 879 – 880م، 
القبائل الرببرية إىّل االنتفاض. فأخذت قبائل 
بنواحي  املتمركزة  ولواتة  وهوارة  وزداجة 
الخصبة  سهولها  عىل  اإلغارة  يف  باجة 
الناس وامتنعوا  واإلمعان يف نهب ممتلكات 
ُقرهب  ابن  إليهم  فخرج  الجباية.  دفع  عن 
بأرض  املنشار  جبل  عىل  معسكره  وجعل 
اسرتاتيجي  موقع  وهو  وزداجة،  من  الثوار 
بني  الرابطة  الرومانية  الطريق  عىل  يرشف 
وتشقة،  بجر  عرب  واملارة  وسطفورة  باجة 
وكذلك عىل الطريق املحّصنة املارة عرب قرص 

مزوار ومجاالت هذيل. 
حاجًزا  يشّكل  املوقع  هذا  كان  وقد 
الثائرة.  القبائل  ترّكز  مجاالت  بني  طبيعيًا 
فقد استوطنت قبيلة هوارة املجاالت الواقعة 
هذيل،  ناحية  إىل  وصوال  املنشار  جبل  غرب 
باتجاه  تمتّد  مجاالتها  فكانت  وزداجة  أّما 
من  األوىل  املرحلة  انتهت  وقد  الجنوب. 
املواجهات بانتصار ابن قرهب عىل وزداجة، 
العمليات ضّد  وهو ما شّجعه عىل مواصلة 
هذا  يف    )1333 ت  النويري)  ويذكر  هوارة. 
الصدد أّن: » هوارة قد عاثت يف البالد وقطعت 
قرهب[  بن  ]محمد  الحاجب  فمىض  السبل 
إىل  والرجوع  األمان  عليهم  وعرض  إليهم 
ونهب  وهزمهم.  فقاتلهم  فأبوا  الطاعة. 
العسكر ما يف منازلهم وأحرقها بالنار. وعاد 
الحاجب ثّم استأمنت هوارة بعد ذلك«. لكّن 
لواتة تمّسكت بالقتال منفردة وتمّكنت من 
 268 هزيمة ابن قرهب يف شهر ذي الحّجة 
األمري  أّن  غري  882م.  جويلية  /جوان-  هـ 

إليهم جيًشا مع  أرسل   أن  لبث  األغلبي، ما 
ولده عبد الله فانترص عليهم و« قتلهم قتاًل 
ذريًعا وافرتق من سلم منهم يف كّل ناحية« 

وانتهت الوقائع يف سنة 269 هـ/ 883م.  

3 - قلعة زرعة: مشروع إمارة 
حمادية منشّقة ذوت حين زهت

مجاالت  مشارف  عىل  القلعة  هذه  تقع 
هذيل )منطقة بازينة من معتمدية جومني( 
وجبل  شمالها  الواقع  الطواجنية  دوار  بني 
وهي  جنوبًا.  يحّدها  الذي  )564م(  طابونة 
االنحدار  شديدة  وعرة  هضبة  قّمة  تحتّل 
ارتفاعه  تنتصب عىل هيأة برج منيع يصل 
أغلب  عىل  خاللها  من  ترشف  م.   420 إىل 
املجاالت املمتّدة حولها يف جميع االتجاهات. 
تنتمي  القلعة  أّن هذه  ابن خلدون  وقد ذكر 
إىل مجاالت باجة وأّن سكانها ينحدرون من 
الرببرية.  زاتيمة إحدى بطون قبيلة نفزاوة 

وكانوا عند قدوم الهاللني )يف سنة 443هـ/ 
متنافسني:  فرعني  إىل  منقسمني  1051م(، 

أوالد مدني وأوالد الحق.
يف  باجة  مدينة  إىل  وصل  أن  صادف  وقد 
تلك الفرتة بروكسن بن أبي عيل الصنهاجي 
بن  املنصور  بن  العزيز  ضبّاط  أحد  وهو 
حّماد )493 – 515 هـ /-1104 1124 م( 
وصهره. وكان هذا الرجل قد أحرز نرًصا مع 
فنسبه  هالل،  بني  من  األعراب  ضّد  العزيز 
أثناء  بالتخاذل  السلطان  واتهم  نفسه  إىل 
املعركة. وحني علم العزيز بما بدر من صهره 
فخافت  زوجته  إىل  الحكاية  وبلغت  تأثّر 
فنزل  باملغادرة.  عليه  وأشارت  أخيها  عىل 
شيخها  به  واحتفى  باجة  بمدينة  بروكسن 

محمود بن نيزال الربعي. 
يف تلك الفرتة، كان النزاع بني أهايل زرعة 
عىل أشّده فالتمس بعضهم من شيخ باجة 
إىل  األمن  وإرجاع  بينهم  لإلصالح   التدّخل 
إليهم  وّجه  رغبتهم،  عند  ونزواًل  نصابه. 

ويسهر  الفريقني  بني  ليحكم  بروكسن 
بدل  الضابط  هذا  لكّن  مصالحتهما.  عىل 
باستئجار  قام  مهّمته،  بتنفيذ  يقوم  أن 
يف  يهيمون  كانوا  الذين  املترّشدين  بعض 
البوادي املجاورة وأدخلهم إىل قلعة زرعة ثّم 
عىل  ونارصهم  مدني  أوالد  من  إمرأة  تزّوج 
يتحّكم  أصبح  ومّلا  الحق.  أوالد  خصومهم 
يضّم  فيلًقا  وأّلف  الرجال  جنّد  زرعة،  يف 
خمسمائة )500 ( فارس وعاث يف ضواحي 
الورد  بني  الغارات ضّد  القلعة فساًدا وشّن 
من  وتمّكن  بطرببة  عالل  وابن  ببنزرت 
الفتنة  مستغاّل  القلعة  هذه  عىل  السيطرة 
القييس  عالل  ابن  صاحبه  بني  نشبت  التي 

وابن بيزون اللخمي.
ويف ظّل األزمة السياسية التي كانت تمّر 
كادت  الهاليل،  االجتياح  نتيجة  إفريقية  بها 
منشّقة   حمادية  إمارة  إىل  تتحّول  أن  زرعة 
ضّد  جيًشا  حّماد  بن  العزيز  وّجه  أن  لوال 
بروكسن بقيادة غيالس الذي تمّكن من إلقاء 
القبض عليه غدًرا ولم يلق األسري حتفه إاّل 
بعد مّدة طويلة. أّما زرعة فقد استوىل عليها 
الله يف  أبو محّمد عبد  الخليفة املوحدي  ابن 
وأخليت  إفريقية  عىل  الشاملة  حملته  إطار 

من سّكانها.

خاتمة

أّن الجبل قد كان له دور كبري يف  ال شّك 
العرص  طوال  باجة  لبالد  التاريخي  املسار 
الوسيط األعىل حتّى وإن كان جزء منه غري 
مسطور. وهذا الدور سيتواصل كذلك خالل 
تخلو  تكاد  ال  أنّه  حتى  الالحقة،  الفرتات 
للمنطقة  التاريخية  الحقبات  من  حقبة 
جهته،  ومن  بالجبال.  جّدت  أحداث  من 
إىل بروز عالقة  ارتباط اإلنسان بالجبل  أّدى 
بموجبها طبيعة عيشه  تحّددت  خصوصية 
محّددا  الجبالية  لفظ  استعمال  وأصبح 
لسكان الجبل دون سواهم  و مميًزا لوترية 

الحياة بهذا املجال دون سواه.

آثار وتراث

صورة تتحّدث

تحية إلى أرواح حاليبية القيروان الذين سقونا حليبا ولبنا وأطعمونا 
زبدة وڤوته: 

عم خميس بنينة حومة الشرفة
عم بوراوي ربط الصفيحة

عم علية في باب السكاجين 
سي محمد عبد الكافي بحذى مرشي الحدادين  

والمايسترو علي بوفروة في باب الجالدين 
أو  الحليب  قهوة  تشرب  الماضي  للقرن  السبعينات  قيروان  في 
أشطار  في القهوة بحليب بقري يغلي وحدو في نحاسة. أو تفطر به 

عند معمر أو محمد عبد الكافي مع كايك. 
اما في الدار فمن خبز و حليب إلى المسفوف بالحليب مرورا بالقهوة 
والمحمص  هللا  هللا  والمحلبية  والكريمة  بالحليب  الدرع  إلى  طبعا 

الطايب بالحليب. نسيت حاجة ؟ فكروني.
بس : تحية لسالمة ومحمد صالح .

عن د.رفيق بوجدارية

حاليبية القيروان

نفزة، قلعة عني زاقة، صورة قديمة
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منتظرا  النفيس  الطبيب  عيادة  يف  طويال  جلست 
دوري. كانت قاعة االنتظار مكتّظة عن آخرها، واملرىض 
يأتون ُفرادى، يأخذ كل واحد مقعده ويجلس يف صمت، 
تحاول  الحركة  كثرية  امرأة  يميّزه،  يشء  منهم  لكل 
إمساك يدها للتخفيف من اضطرابها. وآخر طأطأ رأسه 
ودفنه يف صدره ولم يتحّرك من حينها، وأخرى جاوزت 
متناسق  وغري  كثري  بماكياج  ملّطٌخ  وجهها  الخمسني 
الشنيِع،  القبح  إىل  الطبيعي  الجمال  من  مالمحها  قلب 
إىل من حوله شزرا من  ينظر  بذلة  يف  ُمغّلف  وهذا رجل 
يف  تتمتمان  شفتيه  رأيت  العريضة،  عنقه  ربطة  فوق 
امتعاض: "أناٌس مريضة". وأخرى تجلس هادئة يف حني 
له  انجذبت  انتباهها.  إثارة  محاوال  أحدهم  إليها  ينظر 
امرأة ناهد أخرى غرست فيه عينيها ولكنه لم يالحظها 

واستمّر يحاول عبثا تحّدي المباالة الهادئة. 
منهم  وكثري  حزينا،  وبعضهم  قلقا،  بعضهم  يبدو 
يبدو عاديّا، مواطن عادّي من جملة مواطني هذا البلد. 
عيادة  إىل  منهم  واحد  كل  قدوم  سبب  عن  وتساءلُت 
الخمسينيّة  أن  وتخيّلت  ورسحت،  النفيس،  الطبيب 
املرآة  يف  صدفة  وجهها  إىل  نظرت  املاكياج  يف  امُلبالغة 
استوجبت  عصبيّة  نوبة  يف  ودخلت  دمامتها  فباغتتها 
خياالتي  املساِعدة  عيلّ  وقطعت  هنا،  إىل  قدومها  معها 

الجزيلة معلنة أّن دوري قد حان.
كان الطبيب يشبهني وجها وهيئة، من نفس سني 
أقول يف نفيس دون وعي منّي:  تقريبا، وهو ما جعلني 
"يا إلهي، إنه دكتور حقيقي، ليس وهميّا مثيل، ملاذا..؟"

قائال:  املائج  التساؤل  فيض  الطبيب  عيلّ  وقطع 
"اجلس وخرّبني عن املشكل."

يف  متخصص  وأنّي  دكتور  أنّي  مبارشة  فأخربته 
التبجيل  من  شيئا  منه  أطلب  وكأنّي  اإلنسانية،  العلوم 
فعله،  رّد  ألشاهد  الكالم  عن  برهة  وتوقفت  واالهتمام، 

فقال بال اكرتاث:
- أحسنت، ما املشكل عندك؟

-  املشكلة أن لدّي عقدة نفسية تكّونت يل من رسوبي 
املستمر يف إحدى املناظرات، وهي عقدة تكرب مع الوقت.

إىل  ينظر  وهو  فيه  اسرتسلت  ما  عيلّ  الطبيب  قطع 
ساعته، وقال: "لديك عقدة واحدة؟ هذا جيّد، أنا شخصيّا 
عقدة."  وخمسني  أربعني  بني  أتراوح  الهادر،  كالخليج 
ويضيف:  الجدية  إىل  مالمحه  يقلب  أن  قبل  قليال  قهقه 

"ال يوجد برش بال عقد. هات خرّبني عن املشكل."
لم أفهم ما يقصد، فلقد ظننت أني أخربته بلّب املشكل 

ومنبعه األصيل، واضطربت قبل أن أضيف:
- املشكل يف سنوات الفشل املتتايل. املناظرة أصبحت 
تمثل غوال بالنسبة يل، أصبحت أخىش أن يأتي عيلّ يوم 
وتحصلت  معهم  درست  الذين  أحد  ليمتحنني  فيه  أقف 
عىل الشهادة قبلهم، أو أن أخوض يوما امتحانا مع أحد 

الذين تتلمذوا عيلّ. الهلوسات أصبحت تخنقني.
وقال:  أمامه،  ورقة  عىل  شيئا  بيده  الطبيب  خّط 

"هالوس، جيّد. والنّوم؟ كيف حاله؟". 
- يأتي بعد عناء شديد، يل عادات أمارسها لكي أنام.

- رّسيّة؟
أخرى عىل ورقته  كلمة  وهززت رأيس موافقا فخّط 

ثم قال: "نومك متقّطع؟ هناك كوابيس؟"
كاّل، أنام بصعوبة، ولكّن النوم حني يأتي يكون   -
أثناء  أراها  تارة  دائما،  فتأتي  الكوابيس  عن  أّما  ثقيال. 
نومي  بني  أفّرق  أكاد  ال  نعايس.  أثناء  وطورا  يقظتي 
ويقظتي عندما يتعلق األمر بالخياالت التي أراها، أحلم 
أحيانا  اللجان.  أعضاء  أساتذتي،  الدراسة،  دائما بزمالء 

يجثم الكابوس عىل صدري فأعجز عن التقاط أنفايس.
اقتطع الطبيب ورقة من كنشه وكتب يل وصفة من 
أتوّد  تشتغل؟  "هل  وأضاف:  يل  قّدمها  ثّم  أدوية،  أربعة 

شهادة مرضيّة ألخذ عطلة بشهر أو شهرين؟"
- كالّ، لقد أخربتك. أنا ال أعمل. 

فحوى  عن  أخربك  أن  "وددت  متملمال:  وأضفت 
الكوابيس وعن الهلوسات، وأن نتحّدث عن رمزيّة الحلم، 
أن أخربك عن خروجي عن طباعي االعتيادية وجنوحي 
الذي  األلم  عن  أحّدثك  أن  الواعية.  بطريقة  العنف  إىل 
يعترصني، ألم يقل كبريكم فرويد إّن اإلنسان إذا أصبح 
حساساً لدرجة كبرية فذلك يعني أنه يشعر بألم يزيد عن 

طاقته؟ "
لتفسري  هنا  "لست  املقابلة:  منهيا  الطبيب  وقال 
الطبية  الشهائد  أقّدم  إكلينيكي،  أنا عالم نفس  األحالم، 
فعليك  أملك  عن  الحديث  يف  ترغب  كنت  إذا  والوصفات. 
يمكنك  كيف  يخربك  لعله  عادّي  نفس  عالم  إىل  الذهاب 
أن تنتقم من أملك أو مّمن سبب لك األلم، ألم يُقل كبريكم 
دوركايم إّن الخطر يكُمن يف األلم وإننا ال ننتقُم إالّ مما 
آملنا، وإّن غريزَة االنتقام ما هي إالّ غريزة لحفظ البقاء 

التي استثارها الخطر."
وتبّسم قليال ليظهر أنه رّد يل ما اعتربه إهانة بما هو 
أقوى، ثم أضاف: "أو ربما يمكنك الذهاب إىل "كوتش"، 
تنمية برشية، من  مهنة جديدة قد تخفف عنك، مدّرب 

يشتغل  كيف  أعرف  ال  مطّوال،  لك  سيستمع  أنه  املؤكد 
ويتكلمون  طويال  يستمعون  أنهم  أعرف  ولكني  هؤالء 

كثريا.".
رّسني  سرييحك،  "الدواء  وقال:  الباب  إىل  بيده  أشار 

لقاؤك. مرحبا بك يف كّل وقت."
وأبحرت عىل اإلنرتنت الكتشاف األدوية التي وصفها 
قد  بعضها  وأن  نفعها،  من  أكرب  إثمها  أن  فوجدت  يل، 
أتناول شيئا منها.  أاّل  يتسبب يف إدماني عليها، فقرّرت 
لم يكونا يف ذهني  أثار يفّ شيئني هاّمني  الطبيب  أّن  بيد 
عن  أحّدثه  "كوتش"  إىل  الذهاب  فكرة  أّولهما  قبل،  من 

دواخيل وأعّري أمامه نفيس املعّذبة.
من  للثأر  يل  قالها  التي  االنتقام  فكرة  وثانيهما 
ما  حّقا  قال  قد  دوركايم  كان  إذا  أعلم  ال  عليه.  تطاويل 
أبحث يف األمر، لعيّل  أن  االنتقام، عيلّ  الطبيب عن  ذكره 
أُسأُل عنه يف املناظرة القادمة، ولكنّها فكرة تبدو هاّمة 

ومريحة. 
يوم،  كل  رأيس  يف  تعظم  الَقصاص  فكرة  وأخذت 
غلظة  وطباعي  شّدا  أعصابي  تزيد  االكتئاب  وأعراض 
ومزاجي اضطرابا. الكآبة تغزو كامل جسمي وتزيد من 
خياالت ترتاءى وترتاقص أمامي. رأيت يف ما رأيت إحدى 
الشعر،  مبعثرة  الوجه  دميمة  بدينة  قصرية  الناجحات 
اللحاق بها  تختال يف مشيتها وأنا ألهث وراءها محاوال 
إيلّ  فالتفتت  بي،  الزواج  وتقبل  ترحمني  أن  منها  طالبا 
باحتقار وحّركت عنقها معرّبة عن رفضها وامتعاضها، 
باكيا  وقبعت  الذميمة،  الدميمة  أمامي  من  واختفت 
الذي  الصديق  بذلك  وإذ  العاثر،  أندب حظي  األرض  عىل 
اعرتضته ذات يوم يخرج ملّوحا بحشائشه الغريبة قائال: 
"هذه األوراق، تهيّج األشواق، وتزيل الغّم عن املشتاق."

الهلوسات غالبا ما تكرّب يف عيني أشياء وتجّمل أشياء 
أخرى، فلم تعد فكرة الزطلة عندي كريهة، كما أن فكرة 
االنتقام َغدت عندي وجيهة. ولم يتبّق لدّي إال أن أستسلم 
إلحدى الفكرتني أن أجرب الحشائش أو أن أجّرب الذهاب 
إىل "الكوتش". الحقيقة أنّي لم أكن مقتنعا بفكرة انتداب 
"مدّرب"، فأنا لست العبا، ولن أخوض مباريات مع أحد. 
الفكرة، عىل األقل سأجد شخصا  اكتئابي زيّن يل  ولكن 
مسبقا،  محدد  بثمن  الحديث  أطراف  يبادلني  أن  يقبل 
فكل اّلذين كانوا يتحدثون معي يف املايض اكتشفت فيما 

بعد أنهم كانوا يطلبون ثمنا ما.

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

حتكي عن بطالة الدكاترة
بقلم د. الطيب الطويلي

الحلقة 6 - في حضرة الطبيب النفسي

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب
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30الشارع الثقافي قراءة في كتاب

يف  الربڨاوي  صالح  لألستاذ  الجديدة  الرواية  عنوان  هو 
341 صفحة صدرت يف نوفمرب 2022 عن دار أركاديا للنرش 
الثانية للكاتب بعد اصداره  الرواية  والتوزيع بتونس. وهي 

"كازما" يف 2019.
يف تقديمي لتلك الرواية األوىل للصديق صالح كنت كتبت 
عنه انّه "أديب ُولد كبريا" وتؤكُد روايته الثانية هذه ما تنبأت 
اختصايص  أن  رغم  لألدب  كقارئ  هنا  أنا  جدارة.  وعن  به 
هو يف التأريخ ، كما يعلم الكثريون، أجّدد اعجابي بالكاتب 
وتشويقا  وأسلوبا  بناء  الرواية  بفن  اإلمساك  عىل  وقدراته 
الرواية عربية صلبة سليمة وحوار شُخوصها  وعمقا. لغة 
الشحنة  من  فيه  التونسية  بلهجتنا  الكاتب  يورده  الذي 
ابداعا ال يفوت متذوقا لألدب  للنص  الذي يضيف  والجمال 
اال ان ينّوه به. الرواية تدور فصولها حول سرية بطلها الذي 
منذ  حياته  مسار  متقّصيا  بزينة"  "الهادي  املؤلف  سّماه 
انطالقها من درشته بالشمال التونيس اىل استقراره كطالب 
ثم موظف بالعاصمة. الكتاب يصلح ان يكون وثيقة مرجعا 
اجتماعية  لرشائح  واالنرتبولجية  االجتماعية  للدراسات 
الدواخل  أو  "األفاق"  من  وخاصة  الشعبي  الوسط  سليلة 
نلمس عند  البالد.  استقالل  باملدينة، منذ  الريفية وعالقتها 
املؤلف ارادة واضحة يف نقد املسّلمات املتداولة عند الناس حول 

قضايا عدة كالنصيب والقدر والخري والرش 
والسعادة والشقاء والفقر والغنى والجمال 
والدمامة والصدق و الكذب والرشف والدنس  
والروحي  املادي  بعديه  يف  الجسد  ووعي 
اقتحام  هو  الرواية  هذه  يف  كذلك  والطريف 
الروائي مواضيع تعترب من "الطابوهات" يف 
مجتمعنا وحتى يف األدب العربي عامة، اال اذا 
ستثنينا كتب االيروتزم من رضب "اإليضاح 
"نزهة  أو  النفزاوي  للشيخ  النكاح"  علم  يف 
للتيفايش.   " األلباب يف ما ال يوجد يف كتاب 
ذكريات  قّص  عرب  الكتاب  فصول  تعرُض 
ملواضيع  آخرين  لشخوص  او  الرواية  لبطل 

واالناث  الذكور  بني  الجنسية  العالقات 
من  الذكور  بني  وحتى  والذكور  والذكور 
والزنا  والزواج  والحب  والحيوان  البرش 
والبغاء ومجالس رشب الخمر والخمارات 
طرّي  اسلوب  العاصمة...يف  ومطاعم 
وحييّي احينا ودون ابتذال او تكّلف هدفه 
من  محتملني  قّراء  اصطياد  آخرين  عند 
املؤلف  واللذة.  الجنس  كتب  الباحثني عن 
ال يحكي فقط صورا من حياة شخوص 

روايته خامة بل يحّمل النص كثريا من األفكار تنم عىل وسع 
البرش  لترصفات  النفسية  بالجوانب  واملامه  املؤلف  ثقافة 
عالوة عىل حضور دقيق وصائب للواقع السيايس الذي تدور 
فيه أحداث الرواية. يمكن ادراج رواية "يخاف األفراس" يف 
جنس األدب الواقعي ولعّل ما يعطي هذا العمل صدقا أكرب 
وقربا من القارئ هو أننا ما نخاله تجربة ذاتية للمؤلف ذاته 
يف كثري منها وما جادت به ذاكرته من احداث ووقائع ُحفرت 
فيها طيلة مساره طفال و تلميذا و طالبا وموظفا ومنغمسا 
يف الحياة يف مدينة تتضارب فيها الفوارق والنجاحات وحتى 

اإلحباطات.
اسوق  هذه  الرواية  لطعم  أّوليّا  مذاقا  للقارئ  وألعطي 
أعلم  209"كنت  صفحة   الربڨاوي  يكتب  منها.  نتفا  هنا 
أنّه) الطبيب(حلف كغريه من األطباء، َقسم أبقراط، لكنني 
فقدت الثقة يف جميع أنواع الَقسم منذ رأيت أن احول البالد 
يمني  حلفوا  من  عدد  ارتفاع  رغم   ، أنملة  قيد  تتحسن  لم 
الصدق واألمانة من رؤساء ووزراء ونواب وقضاة ومحامني 
229 يف  املؤلف صفحة  ورشطة وموظفني...". كذلك يكتب 
الجفاء  األصح  وربما  الحشمة  عن  متناهيني  وصدق  دقة 
زوجته  مع  الرجل  تواصَل  )واليزاالن(  يطبعان  كانا  اللذان 
أمام اآلخرين يقول "فال أذكر وانا يف هذه السن أنّي شاهدت 
عند  او  األعياد،  يف  القبل  يتبادالن  أو  يتعانقان،  أمي  و  أبي 
من  أبي  عاد  عندما  حتى  ذلك  يفعال  ولم  الوداع.  أو  اللقاء 
الحج بعد غياب دام ما يقرُب من شهر. ولم أسمع أحدهما 
ينادي اآلخر باسمه، أو يعلن حبّه. "آهي". كذلك كان الرجال 

يف درشتنا، و أبي واحد منهم، ينادون زوجاتهم". 
هذه الورقة ال تويف الرواية حقها ولعّل نقاد األدب يوّفوها 
سيستمتعون  الكثريون  القّراء  ان  وأكيد  عنه  عاجز  أنا  ما 
أنا،  وجدت  ،كما  فيها  ويجدون  استمتعت  كما  بمطالعتها 
وجنوبه  بشماله  التونيس  الريف  أبناء  من  القراء  وخاصة 
البهجة فيهم وتعيد  فصوال من حياتهم ونوادر كثرية تثري 

األمل يف وطن نراه يتداعى.

عميره علّيه الصغّير

»خياف االفراس« رواية لصالح الربقاوي
تقتحم الطابوهات

صالح الربقاوي

صورة تتحّدث

المدارس  المدرسة الحسينية أقدم مدرسة بمدينة صفاقس ومن أقدم  تمثل 
بكل تونس. يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1712 على يد حسين بن علي باي مؤسس 
الدولة الحسينية في سياق الثورة العلمية التي قام بها هذا األخير بهدف تحديث 
التعليم. فتحت أبوابها لطالبي العلم ألول مرة سنة 1714 ونسبت إلي مؤسسها 

في ما بعد.
حسب بعض الروايات, فإن الهدف من تأسيس المدرسة كان تخليد ذكرى أحد 
علماء صفاقس المعروفين الشيخ محمد بن المؤدب الشرفي الذي ترأس مجلس 
علوم الدين و الذي كان متضلعا في علوم اللغة العربية والرياضيات. وكان أول من 
تحمل مسؤولية بهذه المدرسة. أولى علي باشا مهام المدرسة بعد وفاة الشيخ 
سنة 1744 إلى ابنه الطيب الشرفي ومن بعده البنيه عبد الرحمان ومحمد الشرفي 

إلى حدود سنة 1784 ثم الشيخ أحمد بن المفتي أحمد الشرفي حتى سنة 1814.
محمد الحمامي )صفاقس الزمن الجميل(

المدرسة الحسينية نهج العدول



“أنات ذات يف يم الشتات” لهندة سمرياني رسد تعبريي كما 
صنفته الكاتبة هندة السمرياني صادر عن دار  الثقافية للنرش 
باملنستري يف 2021. وهي أستاذة لغة عربية أوىل مميزة. وقدم 
قدم هذا الكتاب الناقد كريم عبد الله من العراق، حيث تساءل: 
ما هي القصيدة الرسدية التعبريية؟ ماذا نعني بالرسد، وماذا 
نعني بالتعبريية، وملاذا اعتمدنا عىل هندستها األفقية ونكتبها 
عىل شكل كتلة واحدة أفقية؟ نحن نؤمن بأن الرسد التعبريي 
هو شعر ينبعث من تحت شغاف القلب ، ومن بني حنايا الروح، 

ومما وراء الحلم”. 
اختارت هندة سمرياني لغالف كتابها صورة لطيف مركب يف 
الفجر حيث سيطرت ألوان الفجر الصورة االرجوانية والداكنة 
السماء.  بألوان  البحر  ماء  مزجت  حيث  الشمس  قرص  ونور 
وطيف لوجه امرأة يف خلفية املشهد، فبدا املشهد أرضيا بألوانه، 

بحريا بتموجه، يدل يف كليته عىل التأمل الذهني.
أوجاعي،  بدء…هي  عىل  عود  الكتاب:  هذا  عناوين  من 
عىل  األوجاع،  طوفان  األوجاع،  أرض  األوجاع،  وحمم  مواجهة 
سيول  وتهمى  الفرح،  تاج  التحدي،  يدي  تربت  األوجاع  كتف 

األمل، دهشة البعث ، صدر الفجر متسع مداه 
التعبريي من خالل هذه النصوص  الرسد 
هو كتابة الذات، كتابة البوح، نبش يف حاالت 
الفرح  الوجع املرتاكمة للتطهر منها، تحرير 
ال  عاطفية  كتابة  إنها  النفس،  جوهر  من 
تفرس وال تربر وإنما ترسد ما علق يف الذهن 
من صور وما بقي يف القلب من أوهام وأحالم.
النصوص  من  كبري  لعدد  الحشد  وهذا 
التعبريية ينم التشبث  بلغة التواصل مع الذات، 
عىل اقرتاب الكاتبة  من عواملها الداخلية، عن 
تلبس حاالتها العميقة بالرموز اللغوية، وهي 
تدرك أن رسد الذات قد يعد نرجسية تتخطى 
لتدور  للكتابة   والواقعية  االجتماعية  األبعاد 

يف فلك األفكار والرؤى. ومن ثمة إنشائية النص اإلبداعي.
األوجاع، وآثارها  ، نبش يف  التعبري هو عالج روحي  الرسد 
الفجر/  هو  يزيحها  الذي  هو  بل  وتراكماتها،   وصورها 

االنفراج/:
لحاف  من  يتعرى  الدجى،  غطاء  يزيح  الفجر  هو  “ها 
صدر  يف  تتغلغل  النور،  خيوط  ويتنفس  السماء  فيه  ترسبلت 
شكا منه الضيق دهرا ومن السكينة ما ارتوى ، تتزاحم غيمات 
الجرح  بها  عالقا  زال  ما  روحا  لتطهر  تدمع  أن  توشك  الفرح 

“ص 47
تتجه  لغة تفسريية  للفجر من خالل  العام  املشهد  توضح 
للعموم. فالفجر متنفس وهي لغة تنحو نحو اإلقناع والتأثري 
القرتابها من دالالت النص الديني القرآني واملعجم النفيس من 
نسبي  ولكنه  دينيا،  ومتنفس  مقدس  فالفجر  أخرى.  جهة 

نفسيا الن النفس ليست صفحة بيضاء.
فهو  والتجدد  الفرح  حاالت  عن  عرب  وان  التعبريي   النص 
ال يجتث الحاالت السابقة، فهو مرآة ترى فيها الوجه مختلفا 
كان  فإن  املؤثرة،  املايض  وانعكاسات  اآلنية  الحالة  القفا،  عن 

لنفسه  يختط  فهو  شعورية  لحظة  الفرح 
مكانا ضمن مكونات الزمن املتغرية املتبدلة، 

الشعور الذي يالزم كل حالة.
بالحنني  يرتبط  كتابة  التعبريي  الرسد 
ففي الحنني اسرتجاع  وتعمق، عودة للجذور 
العاطفية  الحاالت  الكامنة،  لألفكار  البعيدة 
الخامدة يحييها رسد الذات،  بصمات املواقف 

املوجعة. 
ذاك  يف   ، الحنني  محراب  يف  الخاشع  الصمت  ذاك  يف   “
أرواح  بها  الكلم تحتمي  إىل قالع  الرجوع،  الهادر ألحالم  املوج 
تقتفي  الهزيمة وظلت   أجساد  الذين خلعوا  املكلومني، هؤالء 

آثار عزمهم يف عيون الظالم”. ص65
استخدمت الوصف لتجمع املتناقضات بني الصمت الخاشع 
الباطني،  اإليقاع  عن  تعرب  أخرى  لغة  للصمت  الهادر،  واملوج 
فالوصف  السكون.  تقاوم  التي  األشياء  عمق  من  يتولد  وما 
الحركة  وطقوس  الخشوع  عمق  اىل  بنا  ينفذ  التصويري 
واندماج ذلك يف اللغة / الكلم كمالذ للمكلومني يف تالعب واضح 
الذين  الجرحى  املكلومني  يربأ  الجرح  نقيض  فالكلم  للحروف، 
الرسد  استخدمت  كما  لهم،  ترصدها  رغم  هزيمتهم  تحدوا 
التي ال تحمل هوية اجتماعية  الشخصيات  من خالل عنارص 

واضحة ولكنها تحمل ارادة إنسانية يف فضاء رمزي. 
وعربت الكاتبة عن انعكاس الذات  من مرآة التأمل الباطني 
لتحديد  والقريبة.  البعيدة  الذاكرة  يف  العالقة  الصور  كبقايا   ،
مساحة  تغمر  إبداعية  رؤى  خالل  من  العميقة.  الذات  هوية 
تتنفس  وهي  الذات  نظر  وجهة  عن  لتعرب  بالكامل.  الذات 

الصعداء كي تستحوذ عىل صور الحلم والذاكرة لتنسج وعيها 
من التأمل الباطني. 

“حني انسحاب الظالم ، أخلع تنهيدة الليل وأرتدي أنفاس 
صبح عار من الدجى ألنسج وكف النسيم يداعب خط الحنني 
البوح  النابتة عىل شفاه  رداء ذاكرة ال تنام … أجوب وحرويف 
فأشيح  إليك  خطوي  تلدغ  الوقت  وعقارب  أسري  الخيال،  مدن 

عن وجعي وأملؤني بك يقينا بالفرح”..ص90
الظالم  مثل  الكلمات  بعض  تكرار  عىل  اللعب  اختارت  وقد 
التحول  حالة  عىل  لتدل  وصبح  ليل  مثل  وثنائيتها  والدجى، 
وكأنها  االنكتاب  عىل  الخيال  تحفيز  وعىل  والحركة  واليقظة 
عابئ  غري  الشاسع  البوح  فضاء  إىل  الليل  محبس  من  تخرج 
عىل  تدل  متواترة  فعلية  جمل  تستخدم  وهي  الزمن.  بلدغات 
التيقظ والتحول من إبهام الليل وشكوكه وعدم يقينه اىل يقني 

النهار. 
يف نصها التعبريي  ترى الذات جانبها الخفي وجانبها املرئي 
، يتحول الشعور إىل تجربة حسية، إىل استخدام الوصف الداخيل 
ممزوجا بالوصف الخارجي. فهي تحول شعورها من الجانب 
التعبريي إىل الجانب املرآوي، فتعطينا وصفها املادي بإحساس 

جوهري. 
الوجود  ثغر  بها  يفرت  الحياة،  بسمة  يا  الهوينى  تمشني   “
ألوانه  نسجت  الفرح  بساط  فوق  استحياء  عىل  تسريين  أراك 
شمس تهاوت للغياب فاحمر خد السماء وعانق خيوط الضياء 
تتدفق من نجمتي عينيك، سبحتا يف لج الهوى وصارعتا موج 

الهوى “ص44

على سبيل الخاتمة

الشتات”  يم  يف  ذات  “أنات  السمرياني  هندة  خصصت 
انطالقا  املشاعر،  إىل جسد لغوي سابح يف بحر  الذات  لتحويل 
من ذاتها يف حاالت بوحها ومناجاتها وحنينها ووجعها وفرحها 
وانكساراتها.  ولم تتناول املواضيع الغامضة بل كانت أفكارها 
النصوص،  لهذه  الالواعي  الجانب  غياب  الحظنا  كم  واضحة. 
وزاوجت  قصدي،  بشكل  ورتبتها  الكلمات  استخدمت  بل 
واملطلق  والشك  واليقني  والعام  والذاتي  والنفيس  الروحي  بني 
التعبريية  الرؤية  خالل  من  للعالم  إدراكها  وشكلت  والنسبي. 
املشهد  يف  ضئيلة  استخداماتها  تعد  التي  الداخل  من  والكتابة 
األدبي العام. ولكن هذا لم ينف تفاعلها مع جرح الوطن فهو 
جرح الذات: “مرتعة كؤوس خيبتك يا وطني املكلوم! ترتشف 

أوجاعك قطرة قطرة”.
لعبارة رسد تعبريي لتصنيف نصوصها  ورغم استخدامها 
إذ تصف مشاعرها  الوصف والرشح والرسد،  فهي تجمع بني 
وأفكارها وتفاعلها مع وطنها ومع اإلنسان يف كل حاالته ، يف 
الوطن خاصة من  وهنه وعزيمته، كما رشحت خيباتها نحو 
خالل إقناع القارئ  بالعبث بأركانه،  بغياب العدل والحقيقة 
والتعنت، وكان صوت الراوي من خالل الراوي الذاتي واملحايد 

حينا  يستفز عاطفة القارئ. 

www.acharaa.com العدد 337 - الثالثاء 29 نوفمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

31 الشارع الثقافي قراءة في كتاب

هيام الفرشيشي

“أنات ذات يف يم الشتات”  هلندة سمرياين..
عندما تشكل الذات إدراكها لذاهتا

هندة سمرياني

»يعطيك دودة« قصص قصيرة جدا لعبد هللا المتقي
قصصية  مجموعة  العاصمة،  بتونس  الكتاب  دار  عن  مؤخرا  صدر 
دودة"،  "يعطيك  العناوين  من  لها  اختار  املتقي  عبدالله  املغربي  للكاتب 
وأهداها لروح صديقه "سديف برنكي"، تقع املجموعة يف 192 صفحة من 
القطع املتوسط، ويزين غالفها رسم كاريكاتوري من إنجاز الفنان املغربي 

عبدالغني الدهدوه، وتشتمل عىل قصة قصة قصرية جدا
نقرأ يف املفتتح ال\ي اختار له الكاتب "أكتب القليل ألني أعرف الكثري 

يف  الربقية  الصفعات  من  جئته  القصيص؟  التقطري  أتيت  أين  من  "نقرأ" 
البيت واملدرسة واملخفر، من القرصات الحارقة والخاطفة للفقيه الضير 

يف الكتاب من طلقات املسدسات الكاتمة للصوت يف األفالم السينمائية"
محكياته  صدور  عن  يعلن  القصصية،  مدونته  الكاتب  يسدل  أن  وقبل 
قريبا عن نفس دار الكتاب بعنوان "املرأة أكلت صاحبها"، ثم أخريا حوار 

كان قد أجره الصحفي التونيس وسام املختار "بجريدة الرشوق.

إصدارات
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للكتاب  زايد  الشيخ  جائزة  تواصل 
في  الطويلة  القائمات  عن  اإلعالن 
القائمات  وبعد  فروعها،  مختلف 
الطويلة في فرع اآلداب وفيها الشاعر 
الشاب  المؤلف  وفرع  الغزي  محمد 
في  تّم  سالم،  عاطف  الباحث  وفيها 
التابع  العربية  للغة  أبوظبي  مركز 
لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، 
الطويلتين  القائمتين  عن  اإلعالن 
دورتها  في  للجائزة  المرشحتين 
في   2022/2023 لعام  عشرة  السابعة 
فرعْي »الفنون والدراسات النقدية«، 
و»التنمية وبناء الدولة«، حيث تعمل 
لجان تحكيم الجائزة حاليًا على التقييم 
الشامل لجميع العناوين المدرجة في 

قوائمها الطويلة.

وتضّمنت القائمتان 6 كتب تونسية لباحثني 
األدبي  النقد  صنوف  مختلف  يف  وأكاديميني 
والفني والتنمية لكل من شكري املبخوت وفاخر 
حكيمة ورضا الجوادي وصابر بن عامر وأسماء 

خوالدية وجليلة الطريطر.
حيث بلغت أعداد املشاركات يف فرع »الفنون 
مشاركة،   286 العام  لهذا  النقدية«  والدراسات 
بعدد  مقارنة   5% بحوايل  ُقّدرت  نمو  بنسبة 
املشاركات يف الفرع ذاته من العام املايض، والتي 
فرع  استقبل  كما  مشاركة،   273 إىل  وصلت 
»التنمية وبناء الدولة« هذا العام 293 مشاركة، 
وتشّكل الرتشيحات يف هذين الفرعني %18 من 

إجمايل املشاركات يف جميع الفروع.

الفنون والدراسات النقدية
»الفنون  لفرع  الطويلة  القائمة  تضمنت 
دول   4 من  عنواناً،   12 النقدية«  والدراسات 
والعراق،  وسوريا،  واملغرب،  تونس،  هي  عربية، 

وشملت العناوين التالية:
بني  الراهنة  العربيّة  املوسيقيّة  »املؤلفات 
حكيمة،  فاخر  للدكتور  والتونالية«،  املقامية 

العربية  املوسيقى  مركز  دار  عن  تونس،  من 
واملتوسطية – سوتيميديا للنرش والتوزيع.

»النسق واالستعمال.. من لسانيات اللغة إىل 
املغرب،  الحريش من  التواصل«، ملحمد  لسانيات 

عن دار الفاصلة للنرش.
بني  العربي..  النقد  إىل  التفكيك  »هجرة 
التلقي  أنماط  يف  دراسة  والتحيز،  الكونية 
ورهاناتها«، للدكتور أحمد الجرطي من املغرب، 

عن دار فضاءات للنرش والتوزيع.
الثقافة  معايري  ضوء  يف  والالنص  »النص 
املركزية )ملحمة املغازي املوريسكية أنموذجاً(«، 
كنوز  دار  عن  سوريا،  من  أبوزيد  عيل  إلسالم 

املعرفة للنرش والتوزيع.
للدكتورة  الصوفية«،  التجربة  يف  »الجسد 
األمان،  دار  عن  تونس،  من  خوالديّة  أسماء 

ومنشورات ضفاف، ومنشورات االختالف.
الّذات  كتابات  يف  دراسات  النّساء..  »مرائي 
النّسائيّة العربيّة«، للدكتورة جليلة الطريطر من 

تونس، عن الّدار التونسيّة للكتاب.
والنقدية..  األدبية  والنظريات  النقد  »نقد 
لحمداني  حميد  للدكتور  والسلطة«،  املعرفة 
السيميائية  األبحاث  مركز  عن  املغرب،  من 

والدراسات الثقافية.
اآللة..  موسيقى  وآلياته،  التواصيل  »املنهج 
نموذج نوبة الحجاز املرشقي«، لـخالد هاليل من 

املغرب، عن دار إفريقيا الرشق.
يف  واملتخيلة  املركبة  األشكال  »جماليات 
قيس  صبا  للدكتورة  القزويني«،  مخطوطة 

اليارسي من العراق، عن دار الرافدين.
البرصيّة«،  الفنون  مصطلحات  »معجم 

لـسامي بن عامر من تونس، عن دار املقدمة.
والهوية«،  والتاريخ  األدب  األدب..  »متحف 
لـشكري املبخوت من تونس، عن دار مسكيلياني 

للنرش والتوزيع.
والفلسفة«،  السينما  يف  الوجود  »صور 
املركز  املغرب، عن  أفاية من  الدين  نور  لـمحمد 

الثقايف للكتاب.

التنمية وبناء الدولة

وبناء  »التنمية  لفرع  الطويلة  القائمة  أما 
دول   9 من  عنواناً   11 تضّمنت  فقد  الدولة« 
العراق،  الجزائر،  مرص،  تونس،  سوريا،  وهي، 
وشملت  واملغرب،  البحرين  لبنان،  موريتانيا، 

العناوين التالية:
وعي  إىل  الذات  وعي  من  »املواطنة.. 
السياسة«، للدكتور صالح نيوف من سوريا، عن 

دار األيام للنرش والتوزيع.
ثورة  يف  ودورهم  املرصيون  »املثقفون 
1919«، آلمال سعد زغلول من مرص، عن مركز 

املحروسة للنرش.
يف  قراءات  الجدار..  إىل  ظهرها  »حداثة 
التحوالت الثقافية يف مجتمعات الخليج والجزيرة 
دار  عن  البحرين،  من  َمدن  لحسن  العربية«، 

الرافدين.
يف  املناخي  والتغري  الجفاف  املياه..  »حّراس 
دار  عن  العراق،  من  سليمان  لـخالد  العراق«، 

املدى لإلعالم والثقافة والفنون.
للدكتور  اإلنسانية«،  والكرامة  »الّدين 
عبدالجبار الرفاعي من العراق، عن دار الرافدين 

ومركز دراسات فلسفة الدين.
اإلسالمية  الفلسفة  بني  واأللوهية  »الزمن 
لـلدكتور رضا جّوادي من  العربي«،  الخط  وفن 

تونس، عن دار القلم للنرش والتوزيع.
أدواره   ..1883-1933 األول  فيصل  »امللك 
لـسيّار  النهضوية«،  ومرشوعاته  التاريخية 
الوحدة  دراسات  مركز  عن  العراق،  من  الجميل 

العربية.
»الفكر الرتجمي.. حيثيات املعنى الحائر بني 
الجزائر،  من  بلقاسم  لـعيساني  واآلخر«،  األنا 

عن منشورات ضفاف ومنشورات االختالف.
»غنيمة حرب.. الطب الحديث باملغرب 1888 
عن  املغرب،  من  العسبي  لـلحسن   ،»1940  –

املركز الثقايف للكتاب.
»اللغة العربية يف التاريخ اإلنساني«، لـمحمد 
الرتبوي  املركز  عن  موريتانيا،  من  عيل  محمد 

للغة العربية لدول الخليج.
»موت امليتافيزيقيا بني الالهوت والفلسفة«، 
مؤسسة  عن  لبنان،  من  عوض  جورج  لـنجيب 

مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث.
يف  املرشحني  أسماء  عن  الجائزة  وستعلن 
القائمات الطويلة يف الفروع األخرى تباعاً خالل 

الفرتة املقبلة.

حضور الفت لتونس يف القائامت الطويلة
جلائزة الشيخ زايد للكتاب

صالح سويسي
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علبته  دخلت  باب  أّي  ومن  الحكي،  عالم  إىل  جئت  أين  من 
يف  كاملاء  ينساب  الذي  الحكي  هذا  ترّشبت  أين  ومن  السحريّة؟ 

رسودك القصصية والروائيّة؟
تحتفظ  وبعضها  الّذاكرة  تغفله  بعضها  حكاية  البدء  يف  كّلنا 
به.. وكّلنا يسعى بطريقة أو بأخرى إىل االستيالء عىل فعل الحكي 

ورسقة ناره املقّدسة.وقد دخلت عالم الحكي من أبواب كثرية:
طفلة، من جّدة حّكاءة حرمت نور البرص ووهبت نور البصرية. 
أرحل  و كنت  البعيد.  الّزمن  ذلك  الوحيدة يف  تسليتنا  صوتها كان 
معه فإن راقت يل الحكاية مثّلتها وإن لم ترق أعدت صياغتها عىل 

هواي.
العلم والعمل وأب  أّم معّلمة تقّدس  ثّم تلقيت املعرفة عىل يد 
يشتغل يف مجال الهندسة ويصّمم بيوتا عىل الورق بإتقان عجيب. 
لكنّه ال يتواني عن تغيري التصميم إن اكتشف فيه عيبا. وتدّرجت 
النصوص  املعرفة فحظيت بأساتذة عّلموني متعة قراءة  يف سّلم 
وتفكيكها ثّم إعادة إنتاجها.. فسافرت مع الكتب سفرا ال يعرف 

مرافئ.
إىل  تعودين  وهل  الكتابة؟  يف  لديك  وطقوس  عادات  من  هل 

نصوصك من أجل تنقيحها؟
العادات والّطقوس عبارات موصولة بأفعال تقوم عىل التكرار 
واالستعادة. وهذا مّما ال ينسجم مع ظرويف باعتباري امرأة وال مع 

طباعي التي تنفر من القيود وإن كانت من وضعي.
املناسب  الوقت  أنتظر  ال  اللغة  وتحض  الفكرة  تلّح  عندما 
الورق ألنّني ال أفكر بقرار مسبق. األفكار يف رأيس  ألرسمها عىل 
إىل  تخرج  وكيف  متى  تقّرر  التي  هي  و  الجوالن.  بحريّة  تتمتع 
يف  إنّها  للتنقيح.  قابلة  غري  بذلك  أنّها  يعني  ال  هذا  لكن  الوجود. 
وجودها األّويل كقطعة الطني أو الرخام بني يدي النحاة، هالميّة 
قيمة  يعطيها  الذي  هو  تفاصيلها  عىل  االشتغال  لكّن  الشكل 
لحظة  يحدد  من  أنا  ولست  صربا.  يتطّلب  عمل  وهذا  ومعنى. 

النهاية. النّص ذاته هو الذي يخربني بذلك.
"لو يتكّلم الصمت"  هو عنوانك القصيص األّول. و بعد كّل هذه 

السنوات العرش، هل نطق الصمت؟

الكتابة. ملاذا نتكّلم إن كنّا قد  لو نطق الّصمت النقطعت عن 
التعبري وما  إىل قوله؟ وإن حّدثتني عن حريّة  كّل ما نحتاج  قلنا 
القمع  سنوات  عن  أحّدثك  باألمس،  مقارنة  اليوم  لدينا  يتوّفر 
الّطويلة التي تجعل األبكم إن نطق صّوت أو رصخ، لكنّه ال يجد 
يف  أحد  ال  لكن  أن نسمع.  ونتوّقع  اليوم نرصخ  كّلنا  للغة سبيال. 
الطرف اآلخر يسمع ذلك ألنّه هو اآلخر مشغول برغبة يف التعبري 
تمنعه من اإلفصاح ومن اإلصغاء. الضجيج الذي نعيش فيه اليوم 

ال يثمر حوارا. ما هو إالّ صمت من نوع آخر.
"مرايا الغياب" رواية تقارب الواقع الذكوري وموضوع العنف 

املسّلط عىل املرأة بكّل ألوانه. ما تعليقك؟
مرايا الغياب تناولت موضوع العنف يف أبعاده املختلفة: عنف 
العادات والتقاليد، العنف األرسي، العنف الذكوري والعنف األنثوي. 
الجسدي  كالعنف  منها  املعلنة  املتباينة:  أشكاله  يف  صّورته  كما 

والّلفظي والخفّي الذي قد يختزل يف نظرة أو حركة أو همسة.
وطرحت أسئلة ، منها:

- إىل أّي مدى يساهم اآلخر يف صنع اإلرهاب؟
- ما هو الدور الذي يلعبه تجّذر الخطاب السلطوي يف حياتنا 

يف صنع اإلرهاب؟
- كيف يقاوم الضعيف قوى اإلرهاب التي تحاول أن تلغيه؟ 

هل من تيمة بخصوص روايتك املتّوجة مؤّخرا بجائزة كتارا؟
الضوء  بالعيد  الّراوية زهرة  فيه  تسّلط  نّص  أحالم متقاطعة 
عىل مرحلة ضبابيّة من حياتها عاشتها بني سنتي 2010 و2011 
نّصها  إىل  عليه  املجني  يتسّلل  أحبّته.  بقتل رجل  واتهمت خاللها 
ليشاركها كتابة الحكاية معتقدا أنّه من موقعه يف العالم العلوي 
بقلمني  يكتب  نّص  الرسد.  بخيوط  اإلمساك  عىل  أقدر  سيكون 
عىل  إالّ  يقفان  فال  الحقيقة  عن  يبحثان  صوتان  فيه  ويتقاطع 
الشك. حكاية يتداخل فيها الحب القاتل بالحّب القتيل وينتج فيها 

وهم الثورة ثورة األوهام.
بداخلك  تتعايش  الرواية؟ وكيف  إىل  القاّصة فيك  الذي قاد  ما 

القاّصة والروائيّة؟
الفكرة هي  رغبة مسبقة.  نكتب يف جنس معنّي عن  ال  نحن 

مكتملة  الفكرة  تشّكلت  ما  إذا  وتفرضه.  جنسها  تخلق  التي 
صادمة حاّدة كشفرة سكني ال يمكن إالّ أن تأتي قّصة. وإذا كانت 
متحّللة يف األعماق كان علينا الغوض لتجميعها لحظة فلحظة. يف 

ظنّي أّن النّص هو الذي يفرض شكله.
2016 ومؤّخرا عىل جائزة كتارا  حصلت عىل الكومار الّذهبي 

للرواية العربيّة. فما الذي منحك هذه االستحقاقات؟
منحتني إياها:

 لجان قراءة وعمل متأّن ال يستسهل الكتابة وال النرش وطلب 
عوالم  خلق  يف  رغبة  و  الفنّي  املوضوع  مع  التعامل  أثناء  للمتعة 

موازية تمّكنني من التنّفس بحريّة.
مع  تتفقني  مدى  أّي  وإىل  جّدا؟  القصرية  القّصة  يف  رأيك  ما 
الحكائّي  والتوقيع  للوقت  اإلبداعيّة  الصيحة  بأنّها هي  يقول  من 

الرسيع للعرص؟
القّصة القصرية جّدا جنس إبداعّي مكثف. وهي لنئ كانت ال 
تحتاج وقتا للقراءة ملحدوديّة فضائها النيّص، فإنّها تتطّلب وقتا 
تتطّلب  موقوتة  قنبلة  إنّها  أبعادها.  مختلف  وتحليل  لدراستها 

خبريا لتفكيكها. والقراءة املترّسعة قد تشّوهها.
خمس  يف  قصصك  صفي  الحكي،  من  السنوات  هذه  كّل  بعد 

كلمات:
املرأة - الحب – العنف –الحريّة – السلطة

بالحزن  املشوب  املحكّي  هذا  كّل  وراء  من  يتبّقى  الذي  ما 
والكآبة؟

لست الكتابة ضمادة نضعها عىل جرح حتّى ال نراه وال ابتسامة 
تجعلنا نتوّهم أّن الواقع أفضل مّما هو عليه. الكتابة تفتح الجرح 
للوعي به وتعّري الواقع لنقده. والحزن يف نظري عالمة صّحة ال 
أن  يمكن  كتاب  صفحات  عىل  يصّور  الذي  الحزن  مرض.  عالمة 

يخرج الفرد من عزلته ويصالحه مع ذاته.
املجتمع  يف  أن  أعتقد  لكنّي  مريضة.  الحياة  أّن  أتصّور  ال  أنا 
أمراضا عديدة إن تغافلنا عنها قد تقيض علينا وحزن يوّلد تساؤال 

خري عندي من أوهام تقصينا عن واقعنا وتعّمق أزماتنا.

حوار مع القاصة والروائية نبيهة العيسي :

لو نطق الّصمت النقطعت عن الكتابة
نبيهة العيسي قاصة وروائية تونسية  أصيلة نابل ، حصلت مؤخرا على جائزة " كتارا " في الرواية المكتوبة عن 

عزلتها  وفي   ، واألسيجة  القيود  من  تنفر   ، المقدسة  بروميتيوس  لنار  سارقة  متقاطعة"،  أحالم   " نصها 
الذهبية تمار فعل الحكي على هواها، وتصرخ بالكتابة . وشعارها الدائم والحقيقي وهي تشتغل على 

مدوناتها السردية هو :
كل هذا أثمر مدونات قصصية وسردية كانت كالتالي : "لو يتكلم الصمت " عن دار البراق ، »إيقاع 
الحياة« عن دار رسالن ، »مرايا الغياب« الصادرة عن دار زينب حصلت على جائزة الكومار الذهبي 2016 

للرواية التونسية و" أحالم متقاطعة " الصادرة عن نفس الدار :

حاورها : عبدهللا المتقي
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مؤخرا  الباهي  رضا  المخرج  شارك 
لمهرجان  الرسمية  المسابقة  في 
الـ44،  الدولي  السينمائي  القاهرة 
يشهد  الذي  الغفران"  "جزيرة  بفيلم 
 

ٍ
غياب بعد  الفنية  الساحة  إلى  عودته 

"زهرة  فيلم  منذ  أعوام،   6 نحو  دام 
حلب" 2016.

ويدعو رضا الباهي إىل التعايش وتقبل اآلخر، 
يف  أحداثه  تدور  الذي  الجديد،  فيلمه  خالل  من 
بالتعايش  معروفة  كانت  التي  "جربة"  جزيرة 

السلمي بني كل البرش".
األول  عرضه  يف  الحضور  إعجاب  الفيلم  نال 
ذلك  وبرز  املرصية،  األوبرا  بدار  الكبري  املرسح  يف 
واهتمام  العرض  انتهاء  بعد  الحاد  التصفيق  يف 
الحضور بالبقاء ملناقشة العرض مع رضا الباهي،
طفالً  املخرج  عرفها  وقائع  الفيلم  ويرصد 
الثالتينات  بني  تعّج  كانت  التي  جربة  لجزيرة 
الجاليات  من  غفرية  بأعداد  والخمسينات 
األمازيغ،  الرتكية  األسبانية  واملالطية  اإليطالية 
وعرب ومسلمني ومسيحيني ويهود، حيث عرفوا 
حتى  دام  التعايش  من  نموذجاً  الوقت  ذلك  يف 
وصياغة  معاملها  برصد  الباهي  قام  الستينات، 
أبو  مفاصله  بعض  يف  يُحاكي  وحيها  من  نص 
العالء املعري يف: رسالة الغفران، بني ما يدعو إليه 

الدين وما يمارسه املتدينون.
القاهرة  مهرجان  يف  مشاركته  هامش  عىل 
الصحفية  اللقاءات  عديد  الباهي  لرضا  كانت 
العديد  فيها  اباح  التي  تلك  أهمها  لعل  والتلفزية 
يف  قال  الشخصية،حيث  حياته  عن  ارسار  من 
الفن  قسم  رئيس  الكشوطي  عيل  مع  حواره 
من  كثريًا  ضحى  إنه  السابع،  اليوم  لتليفزيون 
ألنهما  زوجته  عن  انفصل  حيث  السينما،  أجل 
لم يتفقا عىل إنتاج فيلم "ديما براندو" بعد وفاة 
النجم العاملي مارلون براندو، حيث باع أرضه من 
اعرتضت عليه زوجته  ما  الفيلم وهو  إنتاج  أجل 

وتم االنفصال رغم الحب، حيث أحبها ألنها تشبه 
ممثلة سويدية، مشريًا إىل أن السينما بالنسبة له 

تعني الكثري.
ويذكر أن فيلم "ديما براندو" هو أحد مشاريع 
بعد  خصوصا  لسنوات  تعثرت  التي  الباهي  رضا 
كان  الذي  براندو  مارلون  األمريكي  املمثل  وفاة 
إخراج  من  األخري  فيلمه  يكون  أن  املفرتض  من 

الباهي.
»أنيس«  تونيس،  شاب  رحلة  الفيلم  ويصور 
أمريكا،  اىل  بالهجرة  يحلم  الرعاش(  )أنيس 
وتحديدا اىل هوليوود يف لوس أنجلس حيث يدفعه 
شبهه بالنجم األمريكي مارلون براندو، اىل التعلق 
بهذا الحلم، وخصوصا بعد ايهامه من قبل فريق 
عمل  لتصوير  قريته  يف  يحط  أمريكي  سينمائي 

هوليوود  يف  العمل  عىل  قادر  بأنه  سينمائي، 
مع  كبري  شبه  من  به  يتمتع  ملا  فيها  والشهرة 
أي  فعل  عىل  فيقدم  األمريكية  السينما  أسطورة 
يف  يتحول  الذي  الحلم  هذا  تحقيق  مقابل  يشء 
»أنيس«  بيع  من  بدءا  كابوس،  اىل  الفيلم  نهاية 
لجسده وعرضه وصوال اىل غرقه يف عرض البحر، 

وعودته يف تابوت.
هذا   الرصاحة  حوار  يف  الباهي  رضا  وأشار 
الربيع  بعد  حدثت  التي  والتطورات  التغريات  إن 
العربي حيث قال ال يمكن أن تقدم بعدها مبارشة 
حلب  زهرة  فيلم  اىل  إشارة  يف  سينمائي  عمل  أي 
رصني  تكون  أن  تحتاج  القضايا  هذه  مثل  ألن 
وأال تنفعل باألحداث وتقدم فيلم عنها عىل الفور 
الباهي،  لوقت...وأوضح رضا  األمر يحتاج  ولكن 

الن  بانفعال  حلب"  "زهرة  فيلم  قدم  أنه  إىل 
اخيه  يقتل  لسوريا  يذهب  كان  التونيس  الشباب 
ما  متسائال  ومرفوض  غريب  أمر  وهو  السوري 
قدم  أنه  مضيفا  بسوريا،  التونيس  الشباب  دخل 

الفيلم بحرارة وقتها وانفعال رسيع.
ويذكر أن أحداث فيلم زهرة حلب تدور حول 
الفنانة  دورها  وتجسد  "سلمى"  تونسية  أم 
تم  أن  بعد  معاناة  عاشت  صربي،  هند  التونسية 
تسفري ابنها "مراد" من أجل "الجهاد" يف سوريا.

حياة  يعيش  فكان  سنة  الـ18  ذو  مراد  أما 
إال  باملوسيقى  مولع  وهو  جيله،  كأبناء  طبيعية 
وتلقى عملية  "املتطرف"  الفكر  نحو  انجذب  أنه 
"غسل دماغ" من قبل جماعة "إرهابية" لينضم 
النرصة  )جبهة  الشام  فتح  جبهة  إىل  بعد  فيما 

سابقا( يف سوريا.
يتناول  والذي  الغفران  جزيرة  فيلم  عن  أما 
فكرة التعايش، أكد الباهي أن فكرة الفيلم فكرة 
فلسفية اجتماعية تاريخية وكان البد أن تناقش 
الحقيقي  الدين  أن  إىل  مشريا  وبرتيث،  وقت  بعد 

هو التعايش مع األخر وليس الرصاع معه.
تعلقه  برس  الباهي  رضا  باح   الختام  ويف 
السينما  غّذت  بالسينما املرصية حيث قال هذه 
وجدانه منذ الطفولة، ولها دور كبري تكوينه فهي 

التي زرعت فيه حب االنتماء للوطن العربي.
صغره  يف  يشاهد  كان  أنه  الباهي  رضا  وأكد 
نوادي  يف  مشاركته  بعد  ولكن  التجارية  األفالم 
السينما أصبح ينتقي ويشاهد أفالم توفيق صالح 
ويوسف شاهني وصالح أبو سيف من خالل رغبة 

منه يف تعلم املهنة من معلميها الكبار.
التقى  أنه  الباهي  رضا  الكبري  املخرج  وأشار 
شاهني  ويوسف  السالم  عبد  شادي  باملخرج 
وسامي  فريد  سمري  والنقاد  سيف  أبو  وصالح 

السالموني.

"ديام براندو" تسبب يف انفصايل
عن زوجتي وبيع أريض

منير الفالح

رضا الباهي :

رضا الباهي وهند صربي عند تصوير فيلم "زهرة حلب"
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مرزاق  الكبير  الجزائري  المخرج  من  جديد  فيلم 
 )1976( قتالتو”  “عمر  فيلمه  كان  الذي  علواش، 
ولكن  الجديدة.  الجزائرية  السينما  لتيار  تدشينا 
يدور  ظل  للذي  موضوعه  عن  هنا  يبتعد  علواش 
عاما  العشرين  خالل  مختلفة  بتنويعات  حوله 
في  واإلرهاب  الديني  التطرف  موضوع  األخيرة، 
على  عنف  أعمال  من  الجزائر  شهدته  ما  ضوء 
“العشرية  باسم  عرف  فيما  اإلسالمي  التيار  يد 

السوداء”.

رشيط  عىل  هو  )يسميه  “العائلة”  الجديد  فيلمه  أصابني 
الفيلم نفسه العايلة( الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما 
العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الـ44، بنوع من اإلحباط، 
السذاجة  من  النحو  هذا  كل  عىل  يكون  أن  أتوقع  أكن  فلم 
سالة  ذات  تليفزيونية  تمثيلية  مجرد  كان  لو  كما  والتبسيط 
فهو  ياظالم!!(،  يوم  ولك  تفيد،  ال  )الجريمة  مبارشة  أخالقية 
يناقش موضوعا يتعلق بالعائلة، وال انفصال هنا بني موضوع 
عائلة  لعائلة محددة،  يحدث  ما  بل هو يصور  واسمه،  الفيلم 
البالد  خارج  الفرار  يقرر  الجزائرية  الحكومة  يف  فاسد  وزير 
انفجر  الذي  الجزائري  الشارع  الوطني يف  الحراك  أن أجرب  بعد 
عام 2019، النظام عىل اعتقال بعض رموز الفساد وتقديمهم 
للمحاكة، وبالتايل أصبح الوزير الذي نحن بصدده هنا، عرضة 

لالعتقال واملحاكمة.
إىل جانب الوزير الذي يبدو من أول لقطة يف الفيلم كأرنب 
مذعور، هناك زوجته املزعجة املنفرة التي ال تكف لحظة واحدة 
الهسترييا  حالة  وتسيطر  الفيلم،  يف  ظهرت  كلما  الحديث  عن 
الكالمية عىل الرجل واملرأة، فها يرتاشقان بالكلمات، والفكرة 
االنتفاع  فقط،  كان  السنني  تلك  طوال  جمعهما  ما  أن  هي 

واالستغالل املشرتك والحصول عىل املزايا، ال العالقة الزوجية.
الزوجة تهرع إىل بيع املمتلكات التي حصلت عليها األرسة 
الفساد، من قصور وفيالت وسيارات فارهة  بالغش والرشوة 
وتحف الفنية، لكنها ال تتمكن. ولديها يف الفيال التي تقيم فيها، 
تعامل  يرأسه “خالد”. وهي  حرس خاص من ثالثة أشخاص 
أفراد الحراسة بتكرب وعنجهية واستعالء شديد مبالغ فيه كما 
برنس، تمسكا مرضيا، فهي  الذي تطلق عليه  بكلبها  تتمسك 
تحبه أكثر من ابنتها الشابة التي تبدو لنا منغمسة يف الحراك 
الشعبي الذي يقوده الطالب، ومن الواضح أنها لم تحسم تماما 

ميولها الجنسية، فهي تميل اىل خالد الذي ربما كان يحبها أو 
يريد أن ينالها )ال نعرف!(، لكنها ترتبط أيضا بعالقة حب مثلية 
تلك  إىل  الجامعة، ومرزاق علواش يشري  لها يف  فتاة زميلة  مع 
العالقة من خالل تالمس األقدام من تحت املائدة، ثم بعد ذلك 
عندما يصور انهيار االبنة بعد ان وصلها خرب موت صديقتها 
-ربما اصابتها رصاصة – ال يكشف الفيلم السبب،. والحقيقة 
منفصلة  تبدو  بل  الفيلم  سياق  داخل  لها  مربر  ال  العالقة  أن 
الطرف  السيناريو إلرضاء  اىل  الفيلم وربما أضيفت  تماما عن 

الفرنيس يف االنتاج!
يف  األرشيف  من  عابرة  بلقطات  فيلمه  يف  مرزاق  ويكتفي 
بداية الفيلم ملظاهرات الشباب دون أن يعود إليها قط،، ولكن 
االبنة ستظل طويال تفتح الطريق أمام خالد اىل أن تغلقه تماما 
نفسها  تجد  ال  أنها  هو،  وفهم  نحن  نفهم  بما  األمر  نهاية  يف 
مع الرجال.. أما االبن )الوحيد( لألرسة فنعرف أنه تم ارساله 
إىل لندن للدراسة، وأن والده قد دبر له األمر بحيث يحصل عىل 

قسط من املال الذي تم تهريبه للخارج، إىل فرنسا بالطبع.
أما خالد فسوف يغري والءه من االخالص الشديد يف خدمة 
قد  الوزير  كان  شاب  مع  عليهما  التآمر  إىل  وزوجته،  الوزير 
السائق  دور  يمثل  ويجعله  بمسدس  يزوده  سجنه،  يف  تسبب 
الرجل  لتهريب  املغربية  الحدود  عرب  السيارة  سيقود  الذي 

الوزير،  بقتل  الفرصة لالنتقام  للشاب  يتيح  وزوجته، وبالتايل 
هو  يُقتل  أن  النتيجة  وتكون  ذريعا  فشال  سيفشل  ولكنه 

برصاصة تنطلق يف االتجاه الخطأ!!
التي  كل يشء يف الفيلم مبالغ فيه: الشخصيات السطحية 
أن نفهم  أن تعمق ودون حتى  الفيلم دون  تتحرك عىل سطح 
الرجل، والحبكة  الذي تورط فيه هذا  الفساد  بالضبط طبيعة 
غياب  مع  تماما،  ساذجة  افرتاضات  عىل  تقوم  التي  الهشة 
الحدوث  متوقع  يصبح  يشء  فكل  األحداث،  وتصعيد  للدراما، 
التي  العقيمة  بالحوارات  الفيلم  يمتيلء  األوىل، كما  الوهلة  من 
سخيفة،  مبارشة  بطريقة  التفاصيل  من  الكثري  لنا  تنقل 
وزوجته  الوزير  شخصية  رسم  يف  الشديدة  والكاريكاتورية 
وتكرار الفكرة باستمرار )مثل فكرة تمسك املرأة بكلبها وكيف 
أنها تظل تتخيل وجوده وعودته بعد أن يرسلوه بعيدا لكي تتاح 
لهما فرصة الهرب(.. والهرب ال يتم عن طريق املطار بالرشوة 
اىل  الوعر  الربي  الطريق  عن  بل  الفاسدين  معظم  يفعل  كما 
فهو  ينهيه  كيف  يعرف  وال  فيلمه  يبدأ  علواش  لكن  املغرب. 

ينتهي إىل ال يشء!
يغيب عن الفيلم رصد مالمح مجتمع الفساد ولو من بعيد، 
للعائلة  يحدث  وما  السياسية  األحداث  بني  الصلة  وتجاهل 
اكتفاء ببعض ما نسمعه عرب رشيط الصوت، وتصوير أشياء 
مضحكة مثل كيف يغيظ الوزير زوجته فيخربها بأنه ضاجع 
وتظل  هي  ترص  أن  النتيجة  وتكون  الوزارة،  سكرتريات  كل 
تلح وتكرر عىل رضورة أن يعطيها قائمة بأسمائهن )منتهى 

السذاجة والفراغ يف تصوير الشخصية(!
السطحية،  من  النحو  هذا  عىل  الشخصيات  كانت  وإذا 
الرحمن  وعبد  حاج،  بن  آيت  حميدة  من  لكل  التمثييل  فاألداء 
لن  االضحاك  بغرض  فيه  مبالغ  كاريكاتوري  أداء  إيكاراواني، 
هؤالء  عن  املزيج  يعرف  أن  املتفرج  ينتظر  بل  يضحك  أحد  ال 
األشخاص وعن املجتمع الذي يرغبون اآلن يف مغادرته، دون أن 

يتحقق أي إشباع من تلك الحبكة الضعيفة.
بكف، كيف ملخرج كبري  املتفرج وهو يضب كفا  ويخرج 
ضعيف،  ركيك،  فيلم  إىل  ينتهي  أن  علواش،  مرزاق  مثل  راسخ 
القصة  هذه  فكل  الزمني،  طوله  يف  حتى  كثريا  مبالغ  مشتت، 
كان يمكن أن تروى يف أقل من نصف ساعة، وربما كان الفيلم 
وهذا  بالطبع،  اختيار  الفن  لكن  تأثريا،  وأكثر  أفصل  سيصبح 

هو ما اختاره مرزاق علواش!  
عن موقع عين على السينما-
 بتاريخ 24 نوفمبر 2022(

أمير العمري )ناقد سينمائي مصر( 

ما ذا حدث
ملرزاق علواش؟
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36الشارع ا لثقافي
»صمت الراعي« لمروان الطرابلسي 

يتوج في مهرجان الباطنة بسلطنة عمان

للمخرج   " الراعي  صمت   " الوثائقي  الفيلم  تحصل 
التونيس مروان الطرابليس يف عرضه العاملي األول عىل جائزة 
بمهرجان  الدولية  املسابقة  يف  قصري  وثائقي  فيلم  احسن 
الباطنة الدويل للفيلم القصري بسلطنة عمان والذي انتظم 

من 12 إىل 15 نوفمرب الحايل.
الوحيد  التونيس  الفيلم  هو  الراعي"  "صمت  فيلم 

املشارك يف املهرجان.
مروان  مخرجه  عنه  تحدث  كما  الراعي”  و”صمت 
الطرابليس: “فيلم اجتماعي يلّخص يف 15 دقيقة  شخصيات 

التونسيني يف بُعديْها النفيس واالجتماعي عرب سكاكينها”.
عن  بتحّدث  نابل  مدينة  يف  بالكامل  ُصّور  الذي  الفيلم 
هذه  لكن  دينية،  لطقوس  معّدة  أداة  باعتباره  السكني 
املتمثلة  األصلية  تنحرف عن وظيفتها  أن  يمكن  الطقوس 

يف ذبح األغنام، لتصبح ذات وظيفة أخرى بالنسبة إىل املتطرفني واملتعصبني وهي؛ ذبح الراعي، يف 
إشارة إىل ما تعّرض له األخوان خليفة ومربوك السلطاني من عمليات ذبح وتنكيل بجثتيهما عىل 

أيادي إرهابيني يف عامي 2015 و2017 بجبل املغيلة وسط تونس.
وذكر ان مروان الطرابليس،هو يف االصل فنان تشكييل وفوتوغرايف وسينمائي تونيس له قبل 
فيلمه األخري “صمت الراعي” )2022(، ثالثة أفالم وثائقية، هي: “صامدون” )2012( و”امُلغّربون” 
)2014( و”الرجل الذي أصبح متحفا” )2019(، إضافة إىل ثالثة أفالم روائية قصرية: “يف عيني 
طفل” )2007( و”أمي نجم النجوم” )2008( و”نصف روح” )2021(، وجميعها تحّصلت عىل 

إشادات وجوائز دولية يف أكثر من مهرجان عربي وإفريقي.

أحلى هدية لهند صبري في 
عيد ميالدها 43 تربعها على 

عرش أعلى االيرادت في تاريخ 
السينما المصرية

حقق فيلم فضل ونعمة نجاحاً كبرياً منذ طرحه بدور 
جنيه  مليون   15 إيراداته  بلغت  حيث  السينمائى،  العرض 

خالل 7 أسابيع من عرضه.
الفيلم من بطولة هند صربى، ماجد الكدوانى، محمود 
الجندى،  إسماعيل  رضوان،  محمد  العبد،  ياسمينا  حافظ، 
إخراج  وتار،  أيمن  تأليف  دسوقى،  رشيف  ممدوح،  محمد 

رامى إمام، وإنتاج أحمد الجناينى.
 ، اجتماعى  كوميدى  إطار  يف  الفيلم  أحداث  وتدور 

حول زوجني يمتلكان مطعم يطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويتورطان يف قضية ويحاوالن إثبات 
براءتهما.

الراب  الفيلم أغنية أحالمى مش بالليل، مع مطرب  وقدم ماجد الكدوانى وهند صربي خالل 
شاهني، وهى املرة األوىل التي يغنى فيها ماجد وهند الراب بطريقة احرتافية، وصورت األغنية عىل 

طريقة الفيديو كليب، وحققت تفاعالً كبرياً من الجمهور عىل مواقع التواصل االجتماعى.
من ناحية أخرى، يعرض لـ هند صربى يف الفرتة الحالية فيلم كرية والجن، والذى حقق نجاحاً 
كبرياً، وتصدر قائمة األكثر تحقيقاً لإليرادات ىف تاريخ السينما املرصية، والعمل من بطولة كريم 
عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، هدى املفتى، أحمد كمال، سلوى عثمان، رزان جمال، 
عيل قاسم، الرا إسكندر، وضيوف الرشف إياد نصار، روبى، وكريم محمود عبدالعزيز، من تأليف 

أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

خواطر حول الدورة 33 اليام 
قرطاج السينمائية 

33 اليام قرطاج السينمائية   اسدل الستار  عىل الدورة 
يف  السينما  ظهور  عىل  سنة   100 مرور  مع  تزامنت  التي 

تونس )فيلم "زهرة" للمخرج "شمام شيكيل 1922-( 
 ،1966 سنة  تأسس  الذي  املهرجان  هذا  عراقة  وعىل 
وبالرغم كونه من اقدم مهرجانات "سينما املؤلف" بالعالم 
، واقدم مهرجان يف دول الجنوب ، اال ان العديد من االسئلة 
تونس  يف  السينمائية  الحياة  مكانة  حول  نفسها  فرضت 
والتي سنستقي اجاباتها من مقام هذا الفعل الثقايف لدى 

الدولة :
* ناهزت ميزانية وزارة الثقافة %1   من ميزانية الدولة يف امليزانية التكميلية 2011  مقابل 
انحدارها اىل حدود %0,63  خالل عرشية "االنتقال الديمقراطي" لتستقر حاليا يف حدود 0,74% 

مما ادى اىل :
-تقلص عدد قاعات العرض من :

114 قاعة سنة 1970 اىل 
48 قاعة سنة 1999 اىل

20 قاعة حاليا
لشعب تجاوز عدد سكانه 11  مليون نسمة اي بمعدل قاعة سينما 

لكل 550 الف مواطن...
والجدير بالذكر ان اغلب القاعات اّما اغلقت او توّجهت نحو انشطة تجارية :

-قاعة الباملاريوم: مركب تجاري ضخم
- قاعة الكابيتول : محّل لبيع املالبس الجاهزة

-سيني_سوار : محّل لبيع املالبس املستعملة)فريب(
   2016 لسنة  العربية  الثقافة  وعاصمة  التونسية  للبالد  االقتصادية  العاصمة  صفاقس:   -
"صفر" قاعات وغريها من القاعات التي لم يعد لها وجود كقاعات السينما يف ْقفصة وباجة و 

سوسة  وبنزرت  ومختلف الجهات االخرى.... 
الواقع  تشوب  التي  السلبية  النقاط  من  العديد  اىل  تحيلنا  التي  التساؤالت  هذة  من  وبالرغم 
وعىل  دوريّتها  عىل  بحفاظها  تقاوم  تزال  ال  السينمائية   قرطاج  أيام  اّن  إاّل  بتونس،  السينمائي 
للمخرج  الداعمة لقضايا االنسان والتحرر، حيث تحّصل  فلم "الثّوار"  املنترصة لالفالم  هويّتها 
التنزاني "إيميل شفجي" عىل جائزة التانيت الذهبي وجائزة افضل صورة ملسابقة االفالم الطويلة،
الذهبي  التانيت  جائزة  عىل  خطيب"  "بالل  الفلسطيني  للمخرج  "فلسطني87"  فيلم  وحاز 
البديلة   الثقافة  ملحبّي  ملتقى  يكون  أن  يف  كعادته  حافظ  املهرجان  ان  كما  القصرية،  لالفالم 

والسينما خصوصا وعموم التّقدميني وفرصة لتجديد اللقاء مع اصدقاء ورفاق االمس ...

وداعا عبدالرؤوف بن منى

عبارة toP téLécInéma يعرفها كثريون من أهل التلفزة 
وخربتها  بالخصوص  تاسيسها  منذ  القدامى  وخربها 
األجيال التي لحقت بهم يف تلك البناية الرمز يف شارع الحرية 
التلفزة  قاموس  من  التقنية  هذه  نهاية  حتى  بالعاصمة 
الفيديو.  غزوة  بحكم  تقريبا  التسعينات  بداية  التونسية 
كانت هناك قاعة فسيحة يف بناية شارع الحرية مخصصة 
لتقنية التيليسنما واشتغل بها مهندسون وتقنيون ومنهم 
منه  تسمع  ال  ومتخلق  طيب  رجل  منى  بن  الرؤوف  عبد 
غري " الله يبارك" كلما طلبت منه عمال فيتقنه ويقدم لك 
النصح حتى يكون العمل أكثر دقة. كانت االخبار املبارشة 
من استوديو 10 تعتمد بدرجة كبرية عىل قاعة التليسينما 

لبث االفالم املتعلقة بالنشاط الرئايس والحكومي والريبورتاجات وكان اغلب االنتاج بكامريا البال 
أوال وكامريا الفيلم 16مم وكلها تبث من قاعة السينما بعد التحميض واملونتاج . ..اليوم تويف عبد 
الرؤوف بن منى بعد سنوات من العمل ومن التقاعد وكان يحض اجتماعات  جمعية قدماء االذاعة 
والتلفزة التونسية ... كان يحب ان يلتقي زمالءه الذين عمل معهم من أجيال مختلفة ويف جميع 
القطاعات التلفزية وحتى االذاعية كان يلتقيهم بنفس تلك البشاشة واالبتسامة والكالم الطيب 
لم يتغري يف يشء سوى كانت سنوات العمر بادية عىل مالمحه .. كان يحمل عن  التلفزة واالذاعة 

ذكريات كثرية وجميلة، و كان يحمل أكثر منها ،يحمل حبا للجميع ..رحمه الله واسكنه الجنة.

كريم عبد العزيز ومنة شلبي في  "بيت الروبى"

العزيز عن مرشوع  أعلن كريم عبد 
،الذى  الروبى"  "بيت  الجديد  فيلمه 
ويشارك  ميمى،  بيرت  اخراجه  سيتوىل 
عبد  محمود  كريم  من  كال  بطولته  يف 
من  الفيلم  ويعد  شلبى،  ومنة  العزيز 
يعود  حيث  الساخر،  كوميدى  نوعية 
املقرر  ومن  فرتة،  بعد  للكوميديا  كريم 
أن يعرض الفيلم ىف عيد االضحى املقبل.
الفيلم  أن  العزيز،  عبد  كريم  وأكد 
يتضمن قصة حب حلوة بينه وبني منة 
محمود  كريم  أن  إىل  باإلضافة  شلبى، 
"شقيقه"  شخصية  يقدم  العزيز  عبد 

،ولكن خالل األحداث يجد املشاهد أن شخصيته مختلفة للغاية وبها تناقض كبري مع شخصية 
أخوه كريم محمود عبد العزيز، مشرياً إىل أن العمل سيضم عددا من الفنانني وسيتم اإلعالن عنها 

تباعاً .
من  "الحشاشني"  مسلسله  خروج  عن  اعلن  قد  كان  العزيز،  عبد  كريم  النجم  أن  إىل  يشار 
السباق الرمضانى املقبل، وذلك من خالل لقائه مع أحد الربامج الفنية، والذى أكد من خالله أن 
العمل ضخم انتاجياً ويحتاج إىل وقت كبري للتحضريات، وهو ما دفع فريق العمل إىل تأجيله إىل 

رمضان 2024.
علما وأن الثنائي كريم عبد العزيز ومنة شلبي، اجتمعا من قبل يف فيلمني، األول فيلم »واحد 
من الناس« الذي عرض يف عام 2006، وحقق العمل نجاحاً كبرياً وقتها، وشارك يف بطولته كل من 
الراحلني عزت أبو عوف، محمود الجندي، وأحمد راتب، باإلضافة إىل بسمة، ورشا مهدي، وكان 
محطة  »يف  فيلم   2006 نفسه  العام  يف  وقدما  جالل،  نادر  أحمد  وإخراج  فضل،  بالل  تأليف  من 
مرص«، مع نفس املؤلف واملخرج، وشاركهما بطولته لطفي لبيب، إدوارد، زيزي مصطفى، وإنعام 

سالوسة.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح



www.acharaa.com العدد 337 - الثالثاء 29 نوفمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

37الشارع الثقافي
ابنا عادل امام محمد ورامي

في "أبو نسب" 

إمام  محمد  النجم  بدأ 
لفيلمه  واالستعدادات  التحضريات 
وهوالعمل  نسب"،  "أبو  الجديد 
بشقيقه  إمام  محمد  يجمع  الذى 
غياب  بعد  إمام  رامى  املخرج 
فيلم  سوياً  قدما  حيث  سنوات، 
 ،2008 عام  ومرقس"  "حسن 
إمام  عادل  بطولة  العمل  وكان 
من  ظهر  والذى  الرشيف،  وعمر 
خالله محمد إمام للجمهور، وكان 

بمثابة انطالقته القوية يف عالم الفن .
فيلم "أبو نسب" يكتب له السيناريو والحوار إيمن وتار، ويخرجه رامى إمام، وإنتاج 
التصوير أواخر شهر نوفمربالجارى، خاصة أن  الجنانينى، ومن املقرر أن ينطلق  أحمد 
الرشكة املنتجة تعمل حالياً عىل التعاقد مع املمثلني، باإلضافة إىل اختيارالبطلة النسائية 

أمام بطل العمل محمد إمام، وسيتم اإلعالن عن كافة التفاصيل خالل األيام املقبلة.
والذى  األخري "عمهم"،  بفيلمه  إيرادات غري مسبوقة  إمام حقق  أن محمد  إىل  يشار 
مازال يعرض يف دور العرض السينمائى، حيث حقق 56 مليون جنيه، وشارك يف بطولته 
باسم  عامر،  إيتن  سالم،  محمد  املفتى،  هدى  رجب،  سيد  من  كال  إمام،  محمد  بجانب 
الفنانني، والفيلم من تأليف وسام  الخوىل، وعدد كبري من  سمرة، محمد لطفى، رياض 

صربى، وإخراج حسني املنباوى.

حضور مميز للمخرج 
الفلسطيني رشيد مشهوراوي 

في مهرجان الرباط

تحدث املخرج الفلسطيني الكبري رشيد مشهراوي 
قبل  قصرية  كلمة  يف  "استعادة"  الوثائقي  فيلمه  عن 
عرضه لجمهور مهرجان الرباط الدويل لسينما املؤلف، 
وقال إنها تجربة استمتع جًدا وهو يقوم برحلة البحث 
فيها عن تاريخ مدينة يافا مدينة والده وأجداده التي 

سمع منهم عنها الكثري من الحكايات...
الفيلم الوثائقي "استعادة" يروي قصة شخصية يحاول من خاللها رشيد مشهراوي 
اليومية إىل صور تاريخية ملدينة يافا يف تجربة سينمائية الستعادة  الحياة  إعادة صوت 
أن  املكان والزمان والحدث يف مدينة عاش فيها والده قبل  العالقة مع  الذاكرة وتحديث 
يهجر منها عام 1948، فعالقة الفيلم بالشغف الذي يكنه ملدينته "يافا" وكيف تمكن من 

إعادة رسد تاريخها من خالل 500 صورة أرشيفية وكلمات أديبها طاهر القليوبي .
نيكولوف   والورا  قبالوي  ومحمد  مشهراوي  رشيد  وإنتاج  دقيقة   60 مدته  والفيلم 

وإخراج رشيد مشهراوي وتشخيص طاهر القليوبي .
فيلما من مختلف   )93( العام  هذا  املؤلف  لسينما  الدويل  الرباط  وشارك يف مهرجان 
العالم من ضمنها أفالم طويلة وقصرية تبارت أمام لجنة تضم أسماء عاملية مثل  دول 
كارلو أنطونيو جنتييل، صحفى وناقد سينمائي عضو الرابطة اإليطالية الوطنية لنقاد 
العديد من  أفالمه عىل جوائز يف  الذي حازت  األلباني  املخرج  أليماني،  السينما، وبوجار 
املهرجانات السينمائية الدولية، وفانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، وفاطمة خري 
املرصي  واملخرج  توري وهى ممثلة ومخرجة سنغالية،  فاتو جوبيتيي  ممثلة مغربية، 
إىل أسماء أخرى وازنة مغربية  القصرية باإلضافة  األفالم  املتميز سعد هنداوي يف لجنة 

وأجنبية.

اليوم الثالثاء 29 نوفمبر "حمى 
البحر المتوسط" يفتتح الدورة 

السابعة لمهرجان القدس 
السينمائي الدولي

الدويل  السينمائي  القدس  مهرجان  إدارة  أعلنت 
ورئيس  مؤسس  شلح  عزالدين  الدكتور  برئاسة 
عن  شبابية  رؤية  جمعية  مع  وبالتعاون  املهرجان 
ملهرجان  السابعة  للدورة  والختام  اإلفتتاح  فيلم 
الثالثاء  اليوم  تنطلق  والتي  الدويل  السينمائي  القدس 
29 نوفمرب، من قاعة سينما الهالل يف تل الهوا بمدينة 

غزة.
املتوسط"  البحر  حمى   " فيلم  أن  شلح  وذكر 

للمخرجة مها الحاج،رشح الفتتاح الدورة السابعة للمهرجان وهو الفيلم املرشح لتمثيل 

فلسطني يف مسابقة جوائز األوسكار لعام 2023 عن فئة الفيلم 
األجنبي، وقد حاز الفيلم عىل جائزة أفضل سيناريو يف تظاهرة " 
نظرة ما" يف مهرجان كان السينمائي بدورته األخرية، والجائزة 
حالة  الفيلم  ويروي  لألفالم،  كونغ  هونغ  مهرجان  يف  الكربى 
ظل  يف   48 ال  أرايض  داخل  يعيشها  التي  والخيبات  الفلسطيني 

االحتالل والتي تنعكس بالسلب عىل حياتهم.
وأفاد شلح بأن فيلم الختام " استعادة" للمخرج رشيد مشهراوي سوف يختتم الدورة 
السابعة للمهرجان يف 6 ديسمرب القادم، حيث يتناول مشهراوي يف فيلمه قصة شخصية 
تجربة  يف  يافا،  ملدينة  تاريخية  صور  إىل  اليومية  الحياة  صوت  إعادة  خاللها  يحاول 
سينمائية الستعادة الذاكرة وتحديث العالقة مع املكان والزمان، يف مدينة " يافا" التي 
عاش فيها والده قبل نكبة عام 1948، وقد تمكن من خالل كلمات أديبها طاهر القليوبي 

و500 صورة من إعادة رسد تاريخ املدينة.
واإلعالن  استعادة"   " فيلم  يعرض  سوف  وفيه  مبارشة  الختام  حفل  ينقل  وسوف 
الذهبي، جائزة رشيد مشهراوي للجنة  الزيتون  الفائزة ومنها جائزة غصن  عن األفالم 
النقاد، جائزة محمد بكري ألفضل فيلم وطني وثائقي طويل، جائزة السيناريو الخاصة 

للسيناريو الطويل والقصري.

تكريم خاص لستيفن سبيلبارغ 
في مهرجان برلين القادم 

أعلن مهرجان برلني السينمائي أن الدورة القادمة، 
الثالثة والسبعني من املهرجان ستشهد تكريما خاصا 

للمخرج األمريكي ستيفن سبيلربج.
وسيتم منح سبيلربج جائزة الدب الذهبي الفخري 
تقديرا إلنجازاته مدى الحياة كما سيعرض املهرجان 
“آل  األحدث  فيلمه  ذلك  يف  بما  األخرية  أعماله  معظم 

the faBeLmanS ”فابلمان
وقال الثنائي الذي يدير املهرجان، األملانية مارييت 
مسرية  “خالل  شاتريان  كارلو  وااليطايل  ريسنبيك، 
أجيااًل من  لم يسحر ستيفن سبيلربج  رائعة،  مهنية 
أعطى  بل  العالم فحسب،  أنحاء  املشاهدين يف جميع 

أيًضا معنى جديًدا لـ” السينما “باعتبارها مصنعا لألحالم.
وأضاف االثنان يف بيان صادر عن املهرجان:

“سواء كان ذلك يف العالم السحري األبدي للمراهقني أو يف الواقع الذي نحته التاريخ 
إىل األبد، تأخذنا أفالمه إىل مستوى مختلف، حيث تصبح الشاشة الكبرية السطح املناسب 
الذي تتحقق فقه مشاعرنا. وإذا كان مهرجان برلني 2023 يمثل بداية جديدة فلن نجد 

بداية أفضل من تلك التي قدمها عمل سبيلربج الرائع”.
أخرج سبيلربج 59 وأنتج 180 فيلما، وحاز الكثري من أفالمه جوائز وحققت نجاًحا 
كبريًا امتدت لـ 63 عاًما، وتم ترشيحه لجائزة األوسكار 19 مرة حصل عىل ثالث جوائز 
 ،1999 عام  يف  رايان”  الجندي  “إنقاذ  فيلم  عن  مخرج  أفضل  جائزة  منها  ثالثة،  منها 

وأفضل مخرج وأفضل فيلم عن”قائمة شندلر” يف عام 1994.

ماثيو بيري ينجو من الموت 
بأعجوبة 

سلسلة  بطل  بريي  ماثيو  العاملى  املمثل  كشف 
frIenDS إن "قوة عليا" ساعدته يف التعاىف من إدمان 

املخدرات، وذلك بعدما أوضح بريي أن األطباء أعطوه 
بعد  الحياة  قيد  عىل  للبقاء  املائة  يف   2 بنسبة  فرصة 

انفجار القولون بسبب تعاطي املواد األفيونية.
عىل  وضعى  تم  لقد  قائال:"  األمر  بريي  ووصف 
أجهزة اإلنعاش، وبفضل أعجوبة كنت املريض الوحيد 
الذى وضع عىل هذا الجهاز الذي نجا يف تلك الليلة، ولـ 
وأنا  أنقذتنى،  من  هي  عليا  قوة  هناك  أن  أعتقد  هذا 
متأكد أن هذا بسبب العالقة الوثيقة جدا التي تمكنت 

من تكوينها مع الرب، وقد ساعدتني كثريا."
وذلك بعدما كشف املمثل العاملى ماثيو بريى، عن 
حيث  اإلدمان،  من  للتعاىف  لرحلته  الباهظة  التكلفة 

أجل  من  أنفقه  الذى  املبلغ  عاًما،   53 العمر  من  البالغ   ،frIenDS مسلسل  نجم  أوضح 
الحصول عىل مساعدة للتعايف من اإلدمان، أثناء حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز"، 
املمثل:  LoVerS anD the BIg terrIBLe thIng، وقال  القادمة  ملذكراته  يروج  بينما كان 
احتفل  أنه  إىل  أيًضا  وأشار  متيقًظا"،  أكون  أن  9 ماليني دوالر ىف محاولة  أنفقت  "ربما 

مؤخًرا بـ 18 شهًرا من التعاىف.
ويبلغ صايف ثروة بريي 120 مليون دوالر، وفًقا ملوقع ceLeBrIty net Worth، حيث 
22500 دوالر لكل حلقة يف املوسم األول من frIenDS ، مع ارتفاع راتبه إىل  حقق املمثل 

مليون دوالر لكل حلقة يف املوسمني األخريين )تسعة وعرشة(.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح



www.acharaa.com العدد 337 - الثالثاء 29 نوفمبر 2022 maghrebstreet@gmail.com

38الشارع الثقافي
فيلم" Saint omer" في القاعات 

التونسية والفرنسية في نفس الوقت

يف  تجري  كانت  ملحاكمة  حقيقية  قصة  إىل  الفيلم  يستند 
قضية قتل طفلة، ويتطرق إىل "املسألة العاملية" املتعلقة بـ"مشاعر 

األمومة"، حسبما أكدت املخرجة يف مهرجان فينيسيا السينمائي.
جوسالجي  دورها  )تؤدي  كويل  لورنس  قصة  العمل  ويتناول 
ماالندا(، وهي مهاجرة سنغالية متهمة بقتل طفلتها عندما كانت 
تبلغ من العمر 15 شهراً، إذ تركتها عىل أحد شواطئ شمال فرنسا 

عند ارتفاع املد.
 2013 عام  يف  حدثت  واقعة  عىل  يركز  الذي  الفيلم  واستوحي 
من  البالغة  للمخرجة  روائي  عمل  أول  وهو  تلتها،  التي  واملحاكمة 
العمر 43 عاماً التي كانت متخصصة قبل إنجاز هذا الفيلم باألعمال 

الوثائقية، بما فيها فيلم no عام 2021.
ال شك ان مثل هذه النوعية من األفالم التي تحاكي الواقع تقدم 
املشاهد  تضع  حساسة  اجتماعية  دراما  ملشاهدة  واضحة  فرصة 
قضية  وموضوعية،  رصينة  مالحظات  اللتقاط  مختلف  تحٍد  امام 
والعرق  الجنس  عن  موضوعات  بجرأة  تطرح  باملخاطر  محفوفة 

والهوية الثقافية. وتذهب املخرجة الفرنسية ذات األصول السنغالية أليس ديوب من خالل الفيلم 
إىل قضايا جوهرية متعلقة باملرأة السيما اكتئاب ما بعد الوالدة واالمومة والعزلة.

الفيلم  مخرجة  بنا  تعود  وإنما  فراغ،  من  تأت  لم  الفيلم  بطلة  إليها  تصل  التي  الحالة  ولعل 
ومؤلفة احداثه اىل العالقة املتوترة بني البطلة ووالدتها، وهذا ما يظهر لنا يف ذكريات املايض وكيف 
والدتها  تراقب  الفيلم  راما بطلة  اخرى، وكيف كانت  تارة  تارة وتعنفها  تتجاهلها  األم كانت  ان 
وهي تبكي دون ان تعرب عن الرصاع النفيس الذي تعيشه، تلك الذكريات املؤملة التي عصفت بحياة 
أمرها السيما عندما عرفت بخرب حملها، كيف ستتعامل مع طفلها  راما وضعتها يف حرية من 

املستقبيل؟ هل سيواجه الطفل املعاناة نفسها التي عاشتها ليؤول إىل املصري نفسه؟
جميع تلك األفكار والتساؤالت كانت حارضة يف ذهن راما التي اقدمت عىل التخلص من طفلها، 
سبب  ارجعت  حيث  املحلفني،  وهيئة  للقضاء  صادمة  الفيلم  بطلة  إجابة  تأتي  املحاكمة  وخالل 

اقدامها عىل هذا الفعل إىل السحر.
وطوال فرتة محاكمة راما تتكشف لنا مالمح طفولتها واملعاناة التي عاشتها، ويف خضم هذا 
جميعهم  املمثلون  غامضا،  وجها  املحكمة  قاعة  يف  من  جميع  يرتدي  كيف  نتابع  الجلل  الحدث 
مسكونون بالحزن، تشرتك جميع الشخصيات يف رحلة واحدة، بينما نتابع كيف ترتافع لورانس 
يف قضيتها لتحاول اقناع املحكمة بأنه بينما هي نادمة عما اقرتفته من إثم غري ان فعلتها لها ما 

يربرها.
ويبدو أن املخرجة أليس ديوب اختارت ان تستخدم األسلوب املرسحي يف السينما، حيث املمثلون 
يجلسون بثبات وهم مستسلمون إىل محطتهم بينما تظهر بطلة الفيلم راما يف دور قائد الجوقة، 
هي الشخص الوحيد املسموح لها بالحركة يف كال العاملني، سواء بقاعة املحكمة او عندما تستجر 

ذكريات املايض بتفاصله املؤملة.
ال يتجنب فيلم SaInt omer اإلجابات السهلة بقدر ما يعيد صياغة القضايا املحورية، لذلك عىل 
الرغم من أن الفيلم يستعرض الظلم الذي تعرضت له البطلة، ويستحض العمل يف نهايته خطابا 

ختاميا عميقا حول الروابط اإلنسانية الوثيقة السيما العالقة بني األمهات وأطفالهن.
وحاز الفيلم جائزة لجنة التحكيم الكربى وجائزة الفيلم األول يف مهرجان فينيسيا.

ويذكر أن فرنسا أعلنت دخولها سباق جوائز أوسكار الـ 95، بفيلم »SaInt omer« للمخرجة 
أليس ديوب لتمثيلها يف فئة أفضل فيلم عاملي، وذلك بعد حصول الفيلم عىل جائزتي لجنة التحكيم 
من  واسعة  مجموعة  يف  عرضه  بجانب  أول،  عمل  ألفضل  املستقبل«  »أسد  إىل  باإلضافة  الكربي 
الفرنسية ووالعاملية يف  املهرجانات منها تورنتو ونيويورك السينمائي، قبل طرحه يف السينمات 

الشهر الحايل.
صحفي:  بيان  يف  للسينما،  الفرنيس  املركز  رئيس  بوتونا  دومينيك  قال  الفيلم،  اختيار  وعن 

"الفيلم يحمل رسالة قوية ويرمز إىل الطابع املتجدد للسينما الفرنسية".

"قائمة الطعام The menu" في 
قاعاتنا السينمائية في نفس 

زمن عرضه عالميا

النقاد  the menu عىل تقييم متوسط من قبل  حصل فيلم 
العامليني، وصل إىل %89 من قبل 55 ناقًدا عامليا من خالل موقع 
بدور  العمل  طرح  قبل  وذلك   ،rotten tomatoeS التقييمات 

العرض العاملية بداية من يوم 18 نوفمرب الحايل.
 SearchLIght رشكة  إنتاج  من  الجديد   the menu فيلم 
نائية  جزيرة  إىل  شابان  زوجان  سفر  حول  ويدور   ،PIctureS

لتناول الطعام يف مطعم حرصي، حيث يعد الشيف قائمة طعام 
فاخرة ورسية، وبالتايل تحدث بعض املفاجآت الصادمة.

يمكن تشبيه فيلم the menu بوجبة تُطهى عىل نار هادئة 
مع ملسة قاتلة: وجبة متكاملة لذيذة مع ملسة دموية وكوميدية، 

مع رشة من املفاجآت عىل طول الطريق، وطاقم ممثلني رائع بقيادة رالف فينيس بأفضل حاالته، 

وبعض األطباق املقدمة بشكل رائع، وتحلية حلوة ومتفجرة 
ستبقى عالقة يف أذهانكم لفرتة طويلة بعد دفع فاتورتكم. 

كما يقدم وقتاً ممتعاً لدرجة قاتلة.
يقع الفيلم يف عالم املأكوالت الراقية، حيث يذهب األثرياء 
إىل أغىل مكان يقوم بتفكيك الوجبات األساسية إىل أطباق بال 
معنى من أجلهم فقط، وال يقّدر الضيوف الطعام أو املوظفني ألنهم هناك ملجرد إظهار طبقتهم 
وجبات  أو  الخبز،  من  خالية  خبز  أطباق  يقدم  مطعم  عن  نتحدث  نحن  االجتماعية.  ومكانتهم 
مكونة من ورقتي نبات يتم تقديمهما عىل صخرة كبرية ومغطاة برغوة البحر ألنها تمثل ... شيئاً 

ما، أياً كان.
الفيلم من جخراج: مارك مايلود وتأليف سيث ريس وويل ترييس 

إىل  باإلضافة  فاينس،  رالف  مقدمتهم،  يف  املميزين  النجوم  من  عدًدا   the menu فيلم  ويضم 
مشاركة أنيا تايلور، جون ليجويزامو، نيكوالس هولت، دانيال رادكليفن، وغريهم من النجوم.

ويعد النجم رالف فاينس من الفنانني املميزين بـ هوليوود، حيث اشتهر  بمشاركته يف العديد 
من األعمال منها، فيلم the kIng'S man، والذي حصد إيرادات مميزة بـ شباك التذاكر العاملي.

"هي قالت She said":  مخرجة 
ألمانية تكشف معاناة ضحايا 

التحرش في هوليود

فيلم  عرض  التونسية  السينما  دور  يف  األيام   هذه  ينطلق 
الدراما األمريكي She SaID، من إخراج ماريا رشادر التي حصدت 
التلفزيونية لعام  إيمي  عدة جوائز، كان آخرها فوزها بجائزة 
الذي عرض   unorthoDox القصري  املسلسل  إخراج  2020، عن 

عىل منصة نتفلكس...
شاركت  التي  لينكيويكز،  ريبيكا  وحوار  سيناريو  والفيلم 
من قبل مع املخرج البولندي بافل بافليكوفسكي يف كتابة فيلم 
إيدا، الحائز عىل جائزة األوسكار ألفضل فيلم بلغة أجنبية عام 

.2015
التي  االستقصائية  الصحافة  قوة   "She SaID قالت  "هي  الدرامي  رشادر  ماريا  فيلم  يظهر 
أزالت الستار عن "فضيحة وينشتاين" وظهور حركة "أنا أيضا" ضد التحرش للعلن، التي أدت إىل 

إسقاط هرم سينمائي عاملي بهوليود وأصبح عربة آلخرين.
يتناول فيلم She SaID القصة الحقيقية لكل من ميجان توهي وجودي كانتور، الصحافيتان 
أجروها حول  التي  الصحفية  التحقيقات  األمريكية، ودورهما من خالل  تايمز  نيويورك  بجريدة 
شهادات عن سوء السلوك الجنيس للمنتج السينمائي األمريكي هاريف واينستني، الذى كان حينها 
التي   ،"meto" حركة  تأسيس  يف  التحقيقات  تلك  ساعدت  وقد  هوليوود،  ىف  املنتجني  أقوى  أحد 
حطمت عقوًدا من الصمت حول موضوع االعتداء الجنيس يف هوليوود، ونرشت تلك التحقيقات 

الصحفية يف كتاب يحمل اسم She SaID املأخوذ عنه أحداث الفيلم.
ويف 2020، قضت محكمة أمريكية بسجن هاريف وينستني ملدة 23 سنة، بعد إدانته باالغتصاب 

واالعتداء الجنيس.
الصحافية  بدور  قبل،  التي ترشحت لألوسكار مرتني من  الفيلم من بطولة كاري موليجان، 
الصحافية  بدور  التلفزيونية،  إيمي  لجوائز  الرتشح  لها  سبق  التي  كازان  وزوي  توهي،  ميجان 

جودي كانتور، ويشاركهما البطولة كل من باتريشيا كالركسون، جينيفر إيهيل، أندريه بروير.
منذ العرض األول بدأ إسم رشادر يتداول كمرشح واعد إلحدى جوائز األفالم للموسم املقبل، 
57 عاما قد وصلت إىل صناعة  وبفيلمها "She SaID" يبدو أن النجمة األملانية البالغة من العمر 
األفالم يف أمريكا الشمالية. الدراما هي أول ظهور لها يف السينما األمريكية كمخرجة، قبل تجربتها 
واإلرسائييل  اليهودي  األملاني  التاريخ  موضوع  عن   ،2021 عام  إنسانك"  "أنا  فيلم  يف  قبل  من 

والحارض.
املوضوع الذي تم تناوله يف فيلم "She SaID" ليس مجهوال تماما لرشادر، األمر يتعلق بالنساء 
الواليات  خارج  وتسافران  بجد  تعمالن  وتفوهي  كانتور  الصحفيتان  جوانب.  عدة  من  القويات 
املتحدة للبحث والكشف يف النهاية عن فضيحة ال ينبغي أن تظهر..هاريف وينشتاين، املنتج املشهور 
للعديد من أفالم هوليوود الحائزة عىل جائزة األوسكار، يف مركز الفضيحة. تنترش شائعات يف غرفة 
األخبار تفيد بأنه أساء استغالل منصبه يف هوليود وارتكب عدة اعتداءات جنسية. جنبا إىل جنب 
الذي  االستقصائي  عملهما  يعيق  تيار  ضد  وتفوهي  كانتور  تعمالن  وقانوني  صحفي  فريق  مع 
يتحول إىل مجموعة من البيانات عن ضحايا ومتواطئني محتملني. وكما يظهر الفيلم، وينشتاين 

يفعل كل ما يف وسعه إلبعاد الشبهات عنه.
العمل االستقصائي لــ كانتور وتفوهي يؤدي إىل عواقب بعيدة املدى وتوج البحث املكثف الذي 
أجرته الصحفيتان، والذي انبثق منه الفيلم، يف تقرير يف الخامس من أكتوبر عام 2017 يف صحيفة 
الجنيس  تحرشه  عن  للسكوت  للضحايا  أموال  دفع  وينشتاين  هاريف  فيه  يتهم  تايمز  نيويورك 
االعتداءات  التسرت عىل  إىل  التقرير ساهم يف تفكيك نظام سعى بشكل منهجي  لعقود. هذا  لهن 
التواصل  وسائل  عىل  معروفة  أصبحت  التي  الحركة  إىل  أيضا  يرجع  النجاح  من  املزيد  الجنسية. 
البلدان  من  العديد  يف  النساء  إليها  انضمت  والتي   )me too( أيضا  أنا  هاشتاغ  تحت  االجتماعي 

ملشاركة تجاربهن مع العنف الجنيس.
كان  والذي   2019 عام  يف  معا  عملهما  عن  كتابا  أيضا  نرشتا  وتفوهي  كانتور  الصحفيتان 
أساسا لريبيكا لينكيويتش القتباس السيناريو لفيلم "She SaID". التقت لينكيويتش أيضا بنساء 
كان لديهن تجارب مختلفة مع وينشتاين. ُحكم عىل وينشتاين بالسجن 23 عاما يف عام 2020 

عن جرائمه، بما يف ذلك االغتصاب، ويواجه حاليا محاكمة أخرى يف لوس أنجلوس.

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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أبوابه  القاّلل  ببرج  العرض  فضاء  فتح 
تّم  حيث  والفّنانين،  الفّن  الستقبال  كالعادة 
افتتاح المعرض الّشخصي للفّنانة التشكيلّية 
 2022 نوفمبر   20 األحد  يوم  الوكيل«  »غادة 
برعاية  الّشهر  نفس  من   25 لغاية  ليتواصل 
ومنتدى  التشكيلّية  الفنون  أحّباء  جمعّية 

صفاقس للفنون والثقافات.

الّرموز  من  زخم  فيها  رقميّة  تشكيليّة/  فنيّة  أعمال 
األلوان  ننىس  أن  دون  بأنواعها  الخطوط  وكذلك  والعالمات 
تلك  بالفضاء حتّى تستشعر  تبدأ جولتك  إن  واألصباغ، وما 
أن  إىل  وتقودك  حولك  وتلتّف  تحتضنك  املنسابة  الخطوط 
رقمّي/  عالم  العالم.  هذا  وتستكشف  لوحة  آخر  إىل  تصل 
الّلوحة  يف  تقنيّا  عيبا  »البيكسالت«  فيه  تكن  لم  تشكييلّ 
بقدر ماهو مفتعل ليحّقق غاية فنيّة تجمع بني »الّضبابي« 
الّلوحة وكرٍس  و« االستشباحي« لتبقى محاولة يف عرصنة 

لروتينيّة محتوياتها ومكّوناتها.
مع  وتتحّد  الّطريق  إىل  والّشخوص  الهياكل  ترشدك 
الخطوط لتكوين مشهديّة فنيّة تنّم عن قدرة يف الترّصف يف 
أنواعها فتأتي ليّنة طورا وآخر منسابة والبعض منها يجمع 
بني الّرّقة والغلظة حتّى تحّس أنّك أمام معزوفة موسيقيّة 
فتضفي  األطياف  تحّركات  مع  وتنخفض  نوتاتها  ترتفع 

ديناميّة وحركيّة تجمع بني املوسيقي والتشكييل.
إّن لوحات الفنّانة تُسمع وتُرى فيها إيقاع ونبض ووزن 
يف  األلوان  بني  وانسجاما  تناسقا  فنجد  برصيّا  أّما  صوتيّا 
الّلوحة  سطح  عىل  توزيعها  يف  وحتّى  املختلفة  تبايناتها 
ويف تكوين عالقة مع الّرقمي، وهي محاولة من الفنّانة يف 
وسائط  من  الّلوحة  مع  التعامل  يف  واملألوف  الّسائد  تجاوز 
ماديّة من فرشاة وأصباغ وأقالم محافظة عليها دون شّك 
نحو وسيط آخر رقمّي ليفرز كّل ذلك خلطة رفيعة تجمع 

بني القديم وسائطيّا والتجديد فيه أيضا. 
تباينات  إلبراز  معتمدة  ثنائيّات  من  الّلوحات  تخل  لم 
سواء عىل مستوى الّشكل أو الّلون ما بني الحركة والثبات، 
بنسيج  الفنّانة  بينها  ربطت  العتامة  والقتامة/  الشفافيّة 

خيطّي أحكمت إحباكه وجعلت من املتلّقي قادرا عىل جّس 
النبض املنبعث من عمق الّلوحة.

تبدو الفنّانة واعية بمشكليّة الّزمن الذي أخذ أبعادا عديدة 
ومختلفة يف هذه األعمال، فرتاوح بني زمن الطبع »الخلفيّة 
زمن  ننىس  أن  دون  الفعل«  »زمن  الّرسم  وزمن  الّرقميّة« 
التعليق فالتدّخل مبارشة بالخطوط، فزمن العرض لتجمع 
»تشكييلّ«  واآلخر  رقمّي«  »عالم  عاملني  بني  أيضا  الّلوحات 
الّساعة  تستطيع  ال  خليطا،  والحارض  املايض  فيها  »يكون 
الذي  هو  ألنّه  يعكسها  أن  يستطيع  الفّن  ولكن  ضبطها 
يستطيع أن يجّمد الّزمن يف اآلنية ويوقف سيولته ويحتويه 

بماضيه وحارضه يف إطار متماسك«1.
رصيحة  دعوة  »التشكييل«  مع  »الّرقمي«  دمج  إّن 
العرص  متطّلبات  مع  وتأقلمها  انسجامها  يف  الفنّانة  من 
أشكال  استيعاب  عىل  وقدرتها  اليوم  الّلوحة  فمتطّلبات 
واالنفتاح  للحدود  كرٍس  نحو  تتوق  مغايرة  ورؤى  جديدة 
التكنولوجي والعلمي وغريه، فأّكدت قدرتها عىل حذق  عن 
ترقص  الشخوص  من  وجعلت  والفنّي  الّرقمي  الوسيطني 

عىل إيقاع ما ُطبع وما ُصبغ يف نبضات ضوئيّة.

للّطباعة  القوميّة  اإلنجليزي،  األدب  يف  القّص  طه،  محمود   -  1
القاهرة 1966، صفحة 121.

قراءة يف معرض الفّنانة التشكيلّية غادة الوكيل »نبضات ضوئّية«
د. ياسمين الحضري

لوحات تُسمع وأطياف ترقص :

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

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

غادة الوكيل تتحدث عن تجربتها
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يستضيف نادي مؤانسات يوم األربعاء 30نوفمرب  الحايل 
والروائية"  الشاعرة  ظهرا   والنصف  الثانية  الساعة  عىل 
بسمة املرواني" قصد محاورتها حول مجموعتها الشعرية 
األدبي  لإلبداع  عليسة  بجائزة  الفائزة  أرتميس"  "إشارات 

لسنة  2020.
املي"  "وحيدة  والروائية  اإلعالمية  من  كل  تقدم 

والروائية" شادية القاسمي" مداخلة يف الغرض.

غدا األربعاء 30 نوفمبر الحالي"إشارات أرميتس" 
في نادي مؤنسات بدار الثقافة ابن رشيق

منوبة تحتضن مهرجان األلعاب التراثية 
"قاطرة للتنشئة اإلجتماعية والثقافية"

الكاف تحتضن تظاهرة"في دروب الشعر"

بالكاف  والكتاب  املكتبة  أحباء  جمعية  نظمت 
الرشقية يومي 26 و 27 نوفمرب الحايل فعاليات الدورة 
التأسيسية األوىل لتظاهرة" "يف دروب الشعر" لتنظاف 
اإلبداعي  املشهد  تعّزز  التي  األدبية  التظاهرات  لرصيد 
بوالية الكاف عىل غرار "آيام سيكا الشعرية"التي بلغت 

هذه السنة نسختها الرابعة.
الـ50  قرابة  مشاركة  التظاهرة  هذه  وشهدت 
الثقايف  املركز  فضاء  من  التظاهرة  وانطلقت  شاعرا 
الدويل يوغرطة بكلمة الشاعر نورالدين بن يمينة رئيس 
الحارضون  تابع  ذلك  إثر  للتظاهرة  املنّظمة  الجمعية 
بحفل  األول  اليوم  واختتم  األوىل  الشعرية  األمسية 
املرساطي  الصحبي  الثقايف  املركب  احتضنه  موسيقي 

بالكاف.
ويف اليوم  الثاني احتضنت املكتبة الجهوية بالكاف 
يف  والتصحيح  الجمال  "رسدية  بعنوان  نقدية  مداخلة 
السبيعي"ويف  وليد  والروائي  للشاعر  أنطاالس  رواية 
توقيع  حفل  انتظم  ثم  الخضاوي  مراد  للناقد  تقديم 
السبيعي  وليد  والروائي  للشاعر  "أنطاالّس"  رواية 

مراد  السبيعي،  وليد  الشعراء  بإمضاء  الشعرية  القراءات  من  بمجموعة  التظاهرة  واختتمت 
العمدوني،عبد الكريم الخالقي، سنية املدوري وضحى بوترعة.

والرياضات  األلعاب  عىل  للمحافظة  التونسية  الجمعيّة  تنظم 
اإلجتماعية  للتنشئة  "قاطرة  الرتاثية  األلعاب  مهرجان  الرتاثية 
الوطني  املعهد  بفضاء  القادم  2ديسمرب  الجمعة  يوم  والثقافية" 

لرعاية الطفولة بمنّوبة وبدور الثقافة بالجهة. 
الثقافية  املؤسسات  قبل  من  املهرجان  فعاليات  تنطلق 
واإلجتماعية املشاركة عىل غرار املعهد الوطني لرعاية الطفولة : 

)بفضاء الزيتونة(
ثم يقام عرض فرجوي لتجسيم حفل زفاف تقليدي ينجز من 
مشاهد  تجسيم  يليه  الطفولة  لرعاية  الوطني  املعهد  أطفال  قبل 
لرعاية  الوطني  املعهد  الزيتون من قبل أطفال  حول موسم جني 
الطفولة ثم عرض ملشاريع املودعني لدى عائالت اإلستقبال، )كامل 

مدة التظاهرة برواق مدخل القرص(
العامري  وللرجال بربج  بمنوبة  للمرأة  السجنية  الوحدات  ويف 
التقليدية  لأللعاب  التعليمية  الورشات  معرض  ينطلق  واملرناقية، 
الفكرية والحركية، )كامل مدة التظاهرة بقاعة اإلجتماعات إلدارة 

املعهدالوطني لرعاية الطفولة(.
 وبدار الثقافة طرببة تنتظم ورشة تعليمية يف األلعاب الرتاثية 
البقرية(  الذئب والنعاج - عدي وكول -  الفكرية )الخربقة أم -5 

)بقاعة الرتبية الحركية(
أما يف دار الثقافة برج العامري فتقام ورشة ملرسحة األلعاب 

الدرامية الرتاثية بقاعة الرتبية الحركية.    
لعبة  لتنشيط  الطفولة  لرعاية  الوطني  باملعهد  اإلعاشة  بني  وحدات  متنقلة  ذلك ورشة  ييل 

"أمك طنقو". 
وبدار الثقافة الجديدة سيقع تنشيط ورشة تعليمية يف األلعاب الفكرية الرتاثية )كامل مدة 
التظاهرة بقاعة االجتماعات بإدارة املعهد( وعرض فيديو حول تنشيط األلعاب الرتاثية الفكرية 

والحركية لصالح أطفال املدرسة اإلبتدائية "الذنيبة" بوالية منوبة.
ويف املعهد الوطني لرعاية الطفولة سيتم عرض تجربة علمية حول إستعمال "الدمية املتحركة" 

كأداة تواصل إلستقبال األطفال بقاعة اإلجتماعات إلدارة املعهد الوطني لرعاية الطفولة.
التكوين بقاعة اإلجتماعات إلدارة املعهد الوطني لرعاية  ويختتم املهرجان بتوزيع شهادات 

الطفولة.

اليوم إنطالق الدورة الخامسة
لتظاهرة "كيف كيف" ببن عروس

بداية من اليوم 29 نوفمبر تنطلق سلسلة 
عروض  "تائهون" بقاعة الفن الرابع بالعاصمة

تظاهرة ال للعنف ضد المرأة بدار الثقافة الحامة

ببادرة من دار الثقافة النموذجية ببن عروس  تنتظم أيام 29-30 
نوفمرب و 1 ديسمرب 2022  الدورة الخامسة لتظاهرة " كيف كيف " 

التي تستهدف أبنائنا من ذوي اإلحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.
وقد دأبت املؤسسة عىل تنظيم هذا الحفل إيمانا منها بحق الجميع 
دون إستثناء يف الولوج إىل عالم الثقافة والفنون واملساهمة فيها، لذا 
كان شعار هذه الدورة   " املشاهد الفاعل" Le SPect-Acteur إذ لن 
تكتفي التظاهرة بإستقبال الضيوف وتوفري العروض التنشيطية بل 
سترتك لهم مجال التنشيط وسترشكهم يف الورشات كل ذلك يف سبيل 
تمكينهم من آليات التفاعل الثقايف مثلهم مثل أي راغب يف ذلك مبدئها 
طاقة  هي  بل  أبدا  عائقا  اإلعاقة  تكون  لن  عروس  بن  يف  أن  ذلك  يف 

إضافية يمكن لنا تفجريها لصالح الفرد واملجتمع.

اليوم  تائهون"  عروض"  سلسلة  تنطلق 
الثالثاء 29 بالعاصمة  ويتحدث العمل عىل فتاة 

مراهقة تقتل امها وتنّكل بجثتها 
وتعبريها  هروبها  فضاء  االفرتايض  العالم 

املربّك
 رّجة تحّرك األجهزة املستكينة واملعّطلة

تحقيقات واعرتافات
...املراِهقة  أصبحت ظاهرة لجيل تائه

الحادثة تنتقل من اإلهتمام املحيّل اىل العاملي
سيل من الدّم والعنف املنفلت
ال"نحن" عىل كريس املساءلة

ماذا يحدث ؟ 

هل هو وافد أو متأّصل؟ 

هل هو مفتعل أو نتيجة ؟

االستفاقة  رّجة  أو  النهاية  إعالن  هو  هل 

املنتظرة؟ 

تكنولوجيات  ارشس  لدخول  يتقّدم  العالم 

التواصل االجتماعي

الحليم  لعبد  "تائهون"  دراماتورجيا 

املسعودي واإلخراج لنزار السعيدي  

سايس   وجمال  عزيز  رمزي  من  لكل  األداء 

وتومارض  شعبان   ومحمد  العيساوي  وانتصار 

الزريل وعيل بن سعيد  والصادق الطرابليس

الحامة  الثقافة  دار  احتضنت 
الساعة  عىل  نوفمرب   27 األحد  يوم 
ثقافية  تظاهرة  صباحا  العارشة 
املرأة  ضد  العنف  من  الوقاية  حول 

وكان الربنامج عىل النحو التايل:
أفالم تونسية   02 - عرض عدد 
موضوعها  القصري  النوع  من 
وتم  املرأة  ضد  العنف  من  الوقاية 
العنف  ظاهرة  وتحليل  مناقشتها 
املسلط عىل املرأة والحلول املقرتحة 

للوقاية منه ..
استدعاء  تم   النقاش  -إلثراء 
مع  للتفاعل  النساء  من  مجموعة 
النقاش  حلقة  ..وادارت  املوضوع 

األستاذة منال عيساوي
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مدنين تحتضن فعاليات  الملتقى الدولي 

للسرديات في دورته التاسعة

Tomorrow's STartup جندوبة : تتويج برنامج

جهات

ماذا في المهرجان لّدولي للفيلم الوثائقي 
والّروائي لقصير بمدنين؟

تنّظم جمعيّة الّرابطة القلميّة بمدنني )تونس( بالتنسيق مع املعهد 
العايل للعلوم االنسانيّة مدنني )جامعة قابس( ومعهد املناطق القاحلة 
أيّام  التّاسعة  دورته  يف  للرّسديّات  الّسنوي  الّدويل  امللتقى  )مدنني(: 

3-2-1 ديسمرب القادم تحت عنوان: الرّسد والعمارة.
بمشاركة  ضيوف محارضون  من:  فلسطني / الجزائر /  ليبيا / 

األردن / العراق/ اليمن وتونس.
تدور فعاليات امللتقى:

- يوم 1 ديسمرب باملعهد العايل للعلوم االنسانية مدنني
- يوم 2 ديسمرب بقاعة املرّكب الثّقايف مدنني

- يوم3 ديسمرب بقاعة القطب التكنولوجي معهد املناطق القاحلة 
بمدنني

دشن نادي محمود املسعدي بالحمامات سلسلة لقاءاته للموسم الحايل يوم 24 نوفمرب،بتنظيم 
ندوة بالتعاون مع منتدى نشاز، يف املركز الثقايف الدويل بالحمامات وبمناسبة صدور كتاب "التمرد 
تم   اللقاء  الصمد،  تاليف ماهر حنني وهشام عبد  الثورة والشعبوية"،  اليسار زمن  واملتاهة شباب 

بحضور الكاتبني حول مفهوم الشعبوية، الجذور واملستجدات خالل العرشيتني االخريتني.

نادي محمود المسعدي بالحمامات
يستأنف نشاطه

النادي الثقافي الطاهر حداد يحتفي
بتجربة الشاعرة فضيلة الشابي

احتضن الفضاء الثقايف العريق و املنفرد من حيث املعمار – 
النادي الثقايف الطاهر حداد- مساء السبت 26 نوفمرب فعاليات 

تظاهرة االحتفاء بتجربة الشاعرة فضيلة الشابي .
الكبرية  الشاعرة  قدمته  بما  اعرتافا  اللقاء  هذا  ويعترب 
أدبية من خالل مسرية حافلة  اسهامات  من  الشابي  فضيلة 
عىل مدى سنوات طوال من الزمن حيث ألفت الشعر والقصة 

والرواية وأدب الطفل.
بدء ا 

بكلمة السيدة مديرة النادي الثقايف التي رحبت بالشاعرة 
فضيلة الشابي واستذكرت معها عراقة هذا الفضاء التاريخي 
واملعماري ومدى مساهمة فضيلة الشابي يف تأثيث هذا الفضاء 
هذه  لحضور  سعادتها  عن  عربت  كما   . التأسيس1979  منذ 
الثقافة  قامة  من  قامة  باعتبارها  عبارتها  حد  عىل  األيقونة 
بكثافة  أقبل  الذي  الحضور  وشطرت  السامقة  التونسية 

لحضور هذه الفعالية وحبا يف هذه الشاعرة املختلفة التي تقول الشعر الحقيقي.
..كاتبة مختلفة" حيث  الشابي  " فضيلة  بعنوان  مداخلة  األخض  فاطمة  الدكتورة   قدمت  ثم 
يخص  ما  يف  و  والعربي  املحيل  األدب  تاريخ  يف  فارقة  لحظة  الشابي  فضيلة  ان  لها   والكالم  قالت 
الشاعرة ذاتها وهو أمر يعود بنا إىل زمن بعيد من حياتها حيث تفتقت مواهبها عىل الكتابة، فكانت 

أوىل كتابتها قصة فازت بها يف برنامج إذاعي .
حيث   " كونية  .ذاتا  الشابي  فضيلة   " بعنوان  سعيد  بن  فاخر  الباحث  قدمها  أخرى  دراسة  ثم 
قال الكاتب لعنا إزاء شاعرة تغرف من البحر وتقد يف الصخر صوت الشاعرة فضيلة الشابي يشكل 
اتجاها شعريا استثنائيا يف صدى النص الشعري العربي نظرا لعزفها املنفرد املتميز من حيث األسلوب 

والكتابة ...
والجدير بالذكر يف األخري إن فضيلة الشابي أغزر شاعرة تونسية وعربية لت ما يزيد عن خمسني 

كتاب تكتب الشعر بنوعه فصيح وشعبي، والرواية والقصة وأدب الطفل شعرا ونثرا 

cSr coWorkIng SPace تساهم
نوعية  نقلة  إحداث  يف  بجندوبة 
للحياة  وكيفيا  كميا  وتراكما 
باالنتصاب  املرتبطة  االقتصادية 
املصاحبة  عرب  للشبان  الخاص 
الدورات  من  العديد  وتوفري 
والتي تساهم يف توفري كل العون 
أيل  األفكار  مشاريع  لتحويل 
يف  تساهم  موجودة  مؤسسات 
إغناء النسيج االقتصادي بالجهة 
حدثا  املؤسسة  فضاء  شهد  وقد 

األول من نوعه عشية السبت 26نوفمرب 2022وهو لقاء تتويجي ملجهود امتد طيلة 6أسابيع استفاد 
coachIng one to oneمن خاللها 9مشاركني بعد دورات تكوينية وحصص

الغربي  الشمال  واليات  يف  الناشئة  املشاريع  لدعم  برنامج  هو   tomorroW'S StartuPS برنامج 
نفذته مؤسسة cSr coWorkIng SPace ضمن برنامج maDar InnoVatIon املنفذ من طرف منظمة 

exPertISe france , unIon euroPéenne et Ifc و املمول من ImPact Partner

للسيدة  الكلمة  لتمرر  مؤسستها  عمل  ومقدمة  باملرشوع  مذكرة  غربي  سوسن  اللقاء  افتتحت 
زينب الفخفاخ والتي بدورها نوهت بالتنظيم وبنجاح الدورة واملرشفني عليها ليتم تقديم املشاريع 
املشاركة يف املسابقة والتي ارتبطت جوهريا بأفق أصحاب أفكار املشاريع وأحالمهم وطموحاتهم 
عىل  املشاركون  أجاب  التقديم  وخالل  طبية  وشبه  ورياضية  وفالحية  بيئية  مشاريع  بني  وتوزعت 
أسئلة لجنة التحكيم املتكونة من:سوسن غربي ونرمني نجيمة وسامي غربي وأنور ماكني وسلمى 

حداد وبعد ذلك تمت املداوالت لتعلن سوسن غربي عىل الفائزين وقيمة األوىل 5000د وكانت من 
نصيب  الشاب إيهاب الكعبي  والثانية من نصيب الباعث ضياء الدين بوبكري وقيمتها 3000د

كما كانت فرصة لقاء تبادل خاللها املشاركون أفكارهم وأفق مشاريعهم والتشجيعات املمكن 
الحصول عليها والصعوبات التي ستعرتضهم مستقبال  كما نوه الجميع بمجهودات األستاذة حنان 
الرابحي التي صاحبت املشاركني طيلة فرتة املرافقة والتحضري طيلة األسابيع املاضية  واالستعدادات 
بجهة  القادمة  املناشط  من  العديد  وفريقها  غربي  لسوسن  وأكيد  املسابقة  األمسية-  هذه  إلنجاح 

جندوبة 
طارق العمراوي

مدنني  احتضنت 
الثّامنة  الّدورة  فعاليات 
للفيلم  الّدويل  للمهرجان 
والّروائي  الوثائقي 
بمدنني...وشهد  القصري 
الّدورة  هذه  يف  املهرجان 
ما  خالل  من  نوعية  نقلة 
سواء  ثراء  من  به  تميزت 
األفالم  قيمة  ناحية  من 
املسابقة  يف  املشاركة 
حيث  ومن  الّرسميّة، 
التي  املوازية  األنشطة 
املهرجان،  برنامج  أثرت 
ضيوف  قيمة  وكذلك 

الرّشف واملشاركني...
مشاركة  تسجيل  تم 
هذه  خالل  فيلما   24

وثائقيّة،  أفالم   08 وضمت   الثامنة،  الدورة 
17 دولة  و16 فيلما روائيّا قصريا وهي تمثل 
البحرين   - املغرب   - الجزائر   - تونس   : وهي 
 – فلسطني   – سوريا   – مرص   – العراق   –
السودان   – – روسيا  فرنسا   – إيران   – لبنان 

– الكامرون – اليمن – بلجيكا – وموريتانيا
وخارج  العروض،  برنامج  احتوى  كما   
إطار املسابقة الرسمية عىل فيلم أردني ضمن 
فقرة نافذة عىل السينما االردنية وفيلم ايراني 

يف إطار تكريم السينما االيرانية.
وتضمن الربنامج عروض األفالم وورشات 
تأطري  الوثائقية  األفالم  صناعة  يف  تكوينية 
عبد الباسط قريدة وأبعاد الشخصية الدرامية 

تأطري حمزة بن عون،
املناطق  معهد  احتضنها  الفكرية  الندوة 
الفيلم   " عنوان   تحت  وهي  بمدنني  القاحلة 
الوثائقي ونرش الثقافة العلمية " والتي ارشف 
وناس  بن  كمال  السينمائي  الناقد  عليها 

االمريم  محمد  والدكتور 
من معهد املناطق القاحلة 
وتحدث املشاركون حول                                                  
من  كأداة  السينما 
واملعرفة  الثقافة  أدوات 
الوسائل  من  ووسيلة 
التي  الفعالة  التعلمية 
االرتقاء  اىل  تهدف 
تلعب  كما  باملجتمع 
قيم  تشكيل  يف  بارزا  دورا 
وفنونه  وعاداته  املجتمع 
استخدامها  عىل  عالوة 
للتوجيه واإلرشاد  كوسيلة 
واثارة  الثقايف  والتنوير 
الرغبة يف تحسني املستوى 
االجتماعي والنمو والتقدم 
املشاهد  لدى  املادي 

وتحفيز القدرات الكامنة لدى املواطن.
لتوصيل  الطرق  أيرس  تعترب من  والسينما 
واملعرفة  العلم  طالب  اىل  واملعارف  املعلومات 
من  والنفوس  العقول  عىل  تأثريا  ابلغ  وهي 
فالصورة  املكتوبة  او  املسموعة  الكلمة 
مهما  االنسان  عىل  كبري  تأثري  لها  املتحركة 

كانت ثقافته او حضارته او نشأته.
وشملت التكريمات نخبة من السينمائيني 

واملمثلني وهم:
• منى نور الدين 

• ريم الرياحي
• سماح سنكري 
•  فتحي الهداوي 

• عيل الخمريي 
• شاكرة رماح 

أن  للمهرجان  املديرة  الهيئة  اختارت  كما 
الدورة  هذه  رشف  ضيف  إيران   دولة  تكون  

الثامنة
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1
يف داخيل ...

شوارع ومتاريس
طائرة عابرة يف السحاب

طفل بساق واحدة
شعارات متورمة عىل الجدران

خيوط داكنة
موت رسيع

أبالسة تدمن الجنس
وتشارك بكاملها يف الحرب 

2
 لم تصل القوارب 

إىل اليابسة 
سوى قبعات الصيادين 

فوق زبد البحر
3

 يف راس الحرب 
دبابة عابرة
وعاصمة 

ال تشبه نفسها 
4

عىل ضفة األرق
شاعر يغرق يف عزلته

تتسلل القصيدة 
إىل أصابعه

يفك ازرارها
ويرسف يف الحلم

5
يف خريف الغابة

يتسكع الحزن وحيدا

حتى آخر شجرة عارية
_قصائد املساء

6
عىل ضفة األرق 

شاعر يغرق يف عزلته
تتسلل القصيدة إىل أصابعه

يفك ازرارها
ويرسف يف الحلم 

7
كل ما أحتاج إليه

رفوف مكتظة بقصائد 
بسام حجار
نبيذ فرنيس

امرأة تتقمصني
وليل طويل 

8
ماذا لو كانت تونس 

ما تبقى لنا من أريكة زرقاء
وماذا لو كنا نجمني سينمائيني

يف مهرجان قرطاج
سيارة فاخرة

ربطة عنق نفيسة
وفستانك بذيل طويل 

9
املرايا مكشوفة 

وتغري
برشاقة الجسد
املرايا متشظية
وتكره الحرب 

10
وحدك
تؤجلني
موتي 
ايتها 

القصيدة

املطر املتدفق 
بني أهازيج الروح , يسقي أوردتي

يروي كل املشاعر املتمزقة..
ترقص بني خيوطها

ميالد فرحة..
كطفلة  يوم عيد..
كالعشق بعد يتم...

كالحب  يعانق الجفاء
..كهروب للحظة بني عقارب الزمن..

عاشقة, ساخنة بني الصقيع...
رائحة االرض املتشققة 

تالعب قطراته..
الغيمات العاشقة حبىل اشتياقا

تغسل رغباتنا.....

ميالد أدمع  من مخاض رهيب..
وانت هناك تراقب  رجفة الحياة..

وتمد يديك لرتاقصني...
فأرمي أوزار السنني.

اعانق  اللهفة...
فراشة أحلق  مبللة عىل زهرة

ياسمني بهية...
وحيدة  يف ركن حديقة..

نعزف اوتار الحياة   بصوت
االمل.....

كل االمكنة تنثر حبات السكر..
فيشتعل الجسد  ويشتهي...

حلما بهيا يعانق خلجات النبض...
لنمر يف تلك اللحظة اشباحا..

ال احد يرانا...
تلك االعني تراقب  هروبنا من

قوقعة الزمن..
فنعلمها منطق الطري  حني يصبح 

حرااا

عشت طيلة حياتي متمردة
تمردت عىل عادات القبائل البالية

عىل الطرق املعبدة واملسطورة
عىل القوانني الحياتية الجائرة التي تحبس اإلنسان امراة كان او رجال يف قمقم مسدود

تمردت عىل التاريخ والجغرافيا
عىل نظرة املجتمع التعيس

عىل أخالق سجانيه التعيسة
عىل مناهج التعليم والثقافة التعيسة التي تكبل اإلنسان وتجعله يف قفص مغلق

تمردت عىل عجزي وخويف وحريتي وظلم اآلخرين يل
شققت طريقا طويلة ووعرة طريقا ال يخشاها  الجسورون إنما الجبناء وحدهم

كفرت بعادات املجتمع البالية وأطره الضيقة
ما زلت أحارب الخوف والجبن والفقر واملرض والجهل خاصة

الجهل هو سبب مصيبة البرش وأصل الداء والعلة
الجهل املقدس املعشش يف األذهان ويف العقول املريضة والقلوب املعطوبة

أكره العجز والخوف والخنوع واالنبطاح
أحب حرية الفكر وحرية الضمري وحرية القلم الجريء

أحب صورة سيزيف وهي تتجسد يف لساني ويف جسدي ويف لغتي ويف رصاحتي ويف كل عرق 
ينبض يف

وال زلت واقفة ضد التيار أجدف ضده
وال زلت رافعة رأيس كنخل الجنوب الشامخ وزيتون الشمال املر وال زلت أحيا

قصائد الصباح 

رقصات حبات 
المطر...

المتمردة

عبد هللا المتقي

فوزية الحيدري

مليكة العمراني

تعب  املسري  مرافقا خطواتي
وتعبت أميش  يف صدى عثراتي

ما غايتي ، ما وجهتي، ما حيلتي
ماذا أريُد وما أُريَد لذاتي

أمضيت عمرا يف السؤال أروده
كالراهب الحريان يف الفلوات

وأسري يف كنف الغموض وعمقه
تجتازني االزمان كاللحظات

كوني وروعي يف مدى متالطم
أمواجه لحن من السكرات

جزر ومدُّ ال تني أهواؤه
مثل الشتاِء مبعثرا لشتاتي

تعب املسري يلومني يف رحلتي
فأعيذه نأيا عن الطرقات

إنّي ُقذفُت برغبة ٍ ..ال رغبتي
وجعلُت نْسيَا   للزمان االتي

....

َمِلَكِتي.. 
إفتَحي يل َشَفتَيْك 

أِلَُغوَص يف َسيِل ِرَضابَك 
فإني أتيتك َغاِزيا 

أتَيُت فاِتْح..
َسأَطأُ يَساَرك

موقع قيادة الوجدان
أسرتيح تحت َخيَمتَي ُعلَُوك

َسأَدُخُل َممَلكتَِك 
ِمن كّل األبواِب 

أنا ُمفَردي َوُكيّل َجيُشِك
سأَعتِزل املشاعَر 
وأخرُس كّل املعارك

أْستسِلُم انَا والرايُة البيضاِء
عىل ِجداِر َهواِك
حتّى أًنَاُل ِرَضاِك

َسأُحوُم كغيمٍة مثمرٍة
ممطرِة فوَق َسماِك

أَحضُن ِهضابَِك 
أَْلتَِهُم ما تقّدم منِك وما تأَّخر

فأنِت يا َملَكتي امُللَك
والِعشَق

َفَلْن يَِلَج َمملكتَِك االّ فارٌس وحيٌد
ال أكثَر.. 

هو املعنى انتظار

هو الصمت انتصار

هو  اختزال الحرف قبل« الركمجة«

لك املغنى خلييل

ويل صوت األمنيات

لك الدرب يفتح جناحيه

ويلَ  الذبذبات..

أنا السائل عنك ضوء النجوم

يف جوف الليايل

وقبل الهجوع

وعند الصباح..

هو املعنى وهذا الوطن..

هو الدرب برغم املحن

هو البحر بغري سفن..

هو املعنى انتظار..

هو التحام الروح بالروح

إذا املاء انهمر..

تعب  المسير

مملكة العشق
هو المعنى 

انتظار

سميرة بالنصر

طارق القلعيتوفيق النهدي 
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إثر صدور البطاقات األخرية لألنرتيتي النبار عىل أعمدة جريدة الشارع الثقايف والتي تعرضت 
فيها لتاريخ الحياة السينمائية يف تونس محاوال تصحيح بعض االخطاء الشائعة واملتداولة بني 
حقل  يف  الرشسة  واملناضلة  املخرجة  بي  منهم،اتصلت  الشباب  عند  وخاصة  بالسينما  املهتمني 
الفن السابع سلمى بكار وسلمتني بعض الصور النادرة إلحدى الجلسات التاريخية التي جمعت 
ممثلني عن الجمعيات السينمائية الثالث يف صيف 1981 عىل هامش مهرجان قليبية باملهتمني 
بالحياة السينمائية يف تونس للحديث عن ٱخر املستجدات يف مسرية االصالحات التي اقرتها وزارة 
الضوء عىل  الثالث طالبة مني تسليط  املنظمات  بعد رصاعات ومشاورات عسرية مع  اإلرشاف 
تلك الفرتة وتذكري أهل املهنة بما قامت به املنظمات الثالثة يف السبعينات والثمانينات من القرن 
املايض الجبار وزارة الثقافة عىل فتح ملف السينما بتونس وادخال بعض االصالحات بما يجعل 

قطاعات االستغالل والتوزيع واالنتاج تتطور وتنمو ملا فيه خري للصناعة السينمائية يف تونس .
يف تلك الفرتة وبداية من منتصف السنوات السبعني تكونت لجنة التنسيق والعمل ضمت ممثلني 
السينمائيني  وجمعية  السينما  لنوادي  التونسية  الجامعة  أي  الثالث  السينمائية  املنظمات  عن 
عياد  نجيب  الراحل  رفيقنا  اجتماعاتها  يرأس  وكان  الهواة  السينمائيني  وجامعة  التونسيني 
ويشارك يف اجتماعاتها حسن عليلش وعفيف املحرزي ومنري الفالح وفتحي العوادي عن نوادي 
السينما والراحلة مفيدة التالتيل وسلمى بكار وحميدة بن عمار واحمد بنيس عن السينمائيني 

التونسيني ولطفي العيادي والراحل لطفي مودود وسيف االسالم القديدي عن هواة السينما...
وتزامنت اجتماعات هذه اللجنة الثالثية مع  الحراك السيايس والنقابي والثقايف  الكبري الذي 
عاشته البالد بداية من سنة 1976 واإلرضاب العام الذي شنته املنظمة الشغيلة واسفر عن مجزرة 
يف صفوف العمال وحملة اعتقاالت واسعة مما حتم عىل املنظمات اإللتقاء وأصدار بيان مساندة 
للحركة العمالية رفضت وسائل االعالم التونسية نرشه ولم ير النور اال عىل أعمدة مجلة " افريقيا 

وٱسيا afrIque aSIe" التي كانت تصدر وقتها... 
للسينما   الوطنية  املؤسسة  يف  التفريط  تنوي  اإلرشاف  سلطة  كانت  ايضا  الفرتة  تلك  يف 
"ساتباك" معتربة إيّاها عبئا عىل ميزانيّة الّدولة...ومثلت هذه املسألة  محور رصاع بني املنّظمات 
الّسينمائيّة ونقابة اعوان الّساتباك من جهة ووزارة الثّقافة من الّجهة املقابلة...وقامت املنّظمات 
أرضيّة  ايجاد  وحاولت  السينمائيّة  املهنة  ألهل  التحسيسيّة  التحركات  بعديد  الثالث  السينمائية 
تفاهم مع الوزارة التي كان عىل رأسها األستاذ الشاذيل القليبي ويراس الديوان فيها عبد الوهاب 
عبد لّله...قنوات الحوار مع الوزارة أغلقت ولم نشاهد نيّة لفتح ملف الّسينما وإرساء سياسة 
واضحة لإلنتاج السينمائي وكانت ايّام قرطاج الّسينمائيّة عىل األبواب فهّددنا بمقاطعتها ولكنّنا 
لم نجد أذانا صاغيّة...ولالمانة التاريخية كان هناك يف تلك الفرتة من السينمائيني من يغّرد خارج 

الرسب وقّدم نفسه بديال لتحّركنا ومّكن الوزارة من طوق النّجاة...
أّولهم املخرج فريد بوغدير الذي رضب جامعة نوادي الّسينما وتحّمل مسؤوليّة نقاش األفالم 
والشعبيّة  العفويّة  تنقصها  باهتة  كانت  ولكنّها  بنفسه  عليها  أرشف  صحفيّة  ندوات  شكل  يف 
اللتني ميّزتا نقاشات نوادي الّسينما بدار الثّقافة ابن خلدون...ثانيهم املخرج رضا الباهي الذي 
تعنّت وشارك بفيلمه "شمس الّضباع" يف املسابقة الّرسميّة ومّر فيلمه مرور الكرام وخرج بخفي 
ورئيس  الوزير  مع  وقتها"  "طبخوها  الّلذين  الجديد  املرسح  مجموعة  اعضاء  حنني...وثالثهم 
ديوانه بالخصوص قائلني :"انتم تطّلعو يف املاء للصعدة والسينما يف تونس يمكن تتعمل بشويّة 
فلوس لكن يلزمها برشة فن وهاو أحنا عملنا فيلم العرس بأقل من خمسني مليون" وشاركوا 

بفيلمهم وخرجوا هم أيضا بخفي حنني .
ورغم خذالن هؤالء للحراك السينمائي واصطفافهم اىل جانب الوزارة فإّن املنّظمات واصلت 
الّسينما  لنوادي  التونسيّة  الجامعة  بمقّر  صحفيّة  ندوة  وأقامت  املقاطعة  وأنجحت  نضالها 

حضتها أغلب وسائل اإلعالم الوطنيّة والّدولية ...
يف  وابدع  عيّاد  نجيب  الراحل  الّدرب  ورفيق  الصديق  وحرفيّة  بإقتدار  الندوة  هذه  ترأس  وقد 

تفسري مطالب أهل املهنة... 
تواصلت تحركات الجمعيات السينمائية الثالث بوترية رسيعة وبعمق نوعي يف املطالب مما 
أجرب وزارة اإلرشاف عىل قبول مبدا فتح النقاش حول ملف السينما  وادخال بعض اإلصالحات 
الجوهرية بما يضمن حقوق العاملني يف القطاع السينمائي بعد التخيل عىل املؤسسة الوطنية " 
ساتباك" ...وتم بعث اللجان السينمائية املختصة وكانت الجمعيات السينمائية ممثلة فيها وكان 
من نتائج أعمالها بعث لجنة الدعم السينمائي التي كانت وراء انتعاشة القطاع وتوفري فرصة 

العمل للعديد من السينمائيني .
وأختم بان الصور التي وصلتني من املخرجة سلمى بكار تمثل إحدى تحركات لجنة التنسيق 
وخالد  عليلش  وحسن  بكار  بسلمى  وتجمعني  الثالث  السينمائية  للمنظمات  التابعة  والعمل 
الرتيكي وكوادر املنظمات السينمائية الثالث يف جلسة اخبارية حول ٱخر املستجدات يف حوارتنا 

مع سلطة اإلرشاف وأهم املكتسبات التي تحصلنا عليها لفائدة العاملني بلقطاع.

لما كان أهل السينما
في تونس متحدين !
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خليفة شاطر يروي كيف استقطب 
بورڤيبة عناصر من اليسار

الحبيب  الرئيس  شاطر  خليفة  عرف 
قرب..  عن  منه  واملقربني  وعائلته  بورڨيبة 
العابدين بن عيل وعدد من  كما درس مع زين 
عن  عرفه  ثم  الثانوية  يف  ومستشاريه  وزرائه 

قرب رئيسا. 
أن  له  حديث  حوار  يف  شاطر  خليفة  وقال 
الوجوه  من  العديد  استقطب  بورڨيبة  الزعيم 
الحركة  داخل  تنشط  كانت  التي  اليسارية 

الطالبية يف فرنسا وذكر منهم 
املنستري  مدينة  أصيل  سالمة،  املنصف   
موطن بورڨيبة ، وهو قيادي سابق يف الحزب 
سالمة  املنصف  جذب  وقد  التونيس  الشيوعي 
شيوعية  شخصيات  الدستوري  الحزب  اىل 

للحزب ووزيرا  للحزب ثم وزيرا مديرا مركزيا  نائب مدير  الذي سيصبح الحقا  الصياح  بينها محمد 
للرتبية والتعليم والتجهيز. ويعترب الصياح من بني أكثر من أثروا  يف توجهات الحزب والدولة الفكرية 
رئيسا  يعني  أن  ..وأوشك  املايض  القرن  من  والثمانينات  والسبعينات  الستينات  خالل  والسياسية 

للحكومة يف 1980 قبل أن ينحاز الرئيس بورڨيبة إىل املرحوم محمد مزايل بتأثري من زوجته وسيلة.
وقد استقطب محمد الصياح واملنصف سالمة وفريقهما شخصيات شيوعية واشرتاكية ونقابية 

يسارية كثرية انخرطت بدورها يف الحزب ثم تولت مسؤوليات عليا يف الدولة بينها حقائب وزارية ..
للشباب  الذي عني وزيرا  الزغل  بالخريية والهادي  الرزاق وعمر  العربي عبد  وكان من بني هؤالء 

والرياضة يف حكومتي الهادي نويرة ومحمد مزايل.
بينها  واالعالم  والشباب  والثقافة  الرتبية  قطاعات  يف  عليا  مسؤوليات  الرزاق  عبد  العربي  وتويل 
مناصب برتبة وزير مثل مدير ورئيس تحرير دار العمل. كما عني عضوا يف الربملان ملدة عرشة أعوام 

)1974 ـ 1984( ويف القيادة العليا للحزب، "الديوان السيايس"، بني 1978 و1981.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

في مهرجان القاهرة تونس تحصل على تنويه 
يتيم لفيلم "نرجعلك" من إخراج ياسين الرديسي

خاص  تنويه  عىل  الردييس  لياسني  "نرجعلك"  فيلم  تحصل 
القاهرة  مهرجان  يف  العربية  السينما  آفاق  قسم  تحكيم  لجنة  من 

السينمائي الدويل.
فيلم "نرجعلك" إخراج ياسني الردييس ، ومن إنتاج تونس، ومدته 
الشباب  تتبع مجموعة من  أحداثه حول  العمل  وتدور  دقيقة،   101
خطى مطرب تونيس يهودي منفي، إذ يحاولون ترميم أعماله املنسية 

التي كرسها بأكملها لحبه لوطنه األم.
وقال املخرج ياسني الردييس عقب عرض فيلمه، أنه حرص عىل 

أن يجعل الجمهور التونيس والعربي وكذلك الجمهور يف العالم أجمع، يتعرف عىل املطرب هنري 
تيبي معتربا انه لم يأخذ حقه رغم نجاحه الكبري.

رانيا التومي في "سر السلطان" لخالد يوسف
 أعلن املخرج املرصي خالد يوسف، عن تفاصيل وأبطال 
قصة  من  املستوحى  السلطان"،  "رس   الجديد  مسلسله 
عرضه  املقرر  ومن  الباتع"،  "رسه  ادريس  يوسف  األديب 

خالل السباق الرمضاني املقبل.
وعلقت رانيا التومي عىل هذا االعالن بالقول :" األستاذ 
أكرب  مع  بالتعامل  جدا  فرحانه  أنا  يوسف  خالد  العظيم 
مخرج يف العالم العربى ورشف كبري ليا انى أكون موجوده 
يف أضخم عمل يف تاريخ الدراما العربية " رسه الباتع" مع 
أقوى ممثلني يف العالم العربى شكرا أستاذ خالد عىل هذه 

الفرصة".
أن  فايسبوك،  عىل  صفحته  عرب  يوسف  خالد  وكتب 
أحداث املسلسل تدور يف إطار دراما عرصية تاريخية، بني 
عىل  الفرنسية  الحملة  وعرص  الحايل  العرص  هما  زمنني 

مرص عام 1798.
وأعلن ان من بني املشاركني يف هذا العمل من الوطن العربي التونسية رانيا التومي يف اول عمل 

لها بمرص.
وأضاف انه يشارك يف لعب بطولتة املسلسل أكثر من 60 فنان من بينهم أحمد فهمي، وأحمد 
السعدني، وحنان مطاوع، وحسني فهمي، باإلضافة إيل مشاركة عدد كبري من ضيوف الرشف 
كريم فهمي، وأحمد صفوت، أرشف زكي، و رشيف دسوقي، والشاعر هشام الجخ،  والشاعر 

جمال بخيت، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، واإلعالمية بثينة كامل، واملحامي طارق العويض".

فّن وفّنانونفّن وفّنانون

جلسة الجمعيات الثالث يف قليبية 1981
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نزار الريحاني
يواجه المنتخب التونسي غدا األربعاء 30 نوفمبر 
التعليمية  المدينة  بملعب  الفرنسي  نظيره   2022
إطار  في  الظهر  بعد  الرابعة  الساعة  من  انطالقا 
المجموعة  منافسات  من  واألخيرة  الثالثة  الجولة 

الرابعة بكأس العالم لكرة القدم.

مباراة تمثّل فرصة األمل األخري لنسور قرطاج من أجل تحقيق 
الرتشح  فرضيات  أن  رغم  الثاني  للدور  بالتأهل  تاريخي  إنجاز 
صعبة جّدا يف ظّل قوة بطل العالم الذي حّقق فوزين متتاليني عىل 

أسرتاليا والدنمارك.

االنتصار واالنتظار
من  قرطاج  لنسور  األخري  األمل  فرصة  ستكون  الغد  مباراة 
أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور الثاني رغم أن فرضيات 

الرتشح صعبة جّدا يف ظّل قوة املنتخب الفرنيس. 
وسيكون منتخبنا الوطني أمام فرضيتني فقط لضمان التأهل 
للدور الثاني من مونديال قطر، أولهما الفوز عىل املنتخب الفرنيس 

رشيطة انتهاء لقاء الدنمارك وأسرتاليا بالتعادل.
وإذا تحققت الفرضيتان سينهي املنتخب التونيس الدور األول 
يف املركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط مستفيدا من أفضلية 

األهداف عىل املنتخب األسرتايل.
العبور  ورقة  قرطاج  نسور  تمنح  التي  الثانية  الفرضية  أما 
وهي األصعب فتتطلب الفوز عىل فرنسا بأكرب عدد من األهداف 
يف  تنطلق  التي  املباراة  يف  أسرتاليا  الدنمارك عىل  النتصار  تحسبا 

نفس التوقيت.

تغييرات منتظرة في التشكيلة
التغيريات  عديد  القادري  جالل  املدرب  يُدخل  أن  املنتظر  من 
عىل التشكيلة التي ستواجه فرنسا يف ظّل املردود املحتشم لبعض 
السليتي  ونعيم  دراغر  محمد  مثل  أسرتاليا  لقاء  خالل  األسماء 
الزموا  آخرين  لالعبني  الفرصة  منح  مقابل  املساكني  ويوسف 

مقعد البدالء يف مواجهتي الدنمارك وأسرتاليا.
وتبدو حظوظ وجدي كرشيدة كبرية للظهور يف الجهة اليمنى 
للدفاع بعد املردود املحرتم الذي قدمه يف الشوط الثاني من اللقاء 
عيل  من  بدال  للعب  معلول  لعيل  الفرصة  منح  إىل  إضافة  األخري 

العابدي الذي خيّب اآلمال أمام اسرتاليا.
تغيريات قد تطال أيضا خط وسط امليدان بالتعويل عىل محمد 
مستوى  تراجع  مع  خاصة  الشعاليل  وغيالن  رمضان  بن  عيل 

إلياس السخريي ويوسف املساكني مع إمكانية الدفع بأنيس بن 
سليمان وسيف الدين الجزيري يف الخط األمامي بحثا عن النجاعة 

املفقودة يف الجولتني األولتني.
ويدرك القادري أن مباراة الغد أمام فرنسا تتطلب ضّخ دماء 
جديدة يف مختلف الخطوط مع العودة إىل الرسم التكتيكي املعتاد 
باعتماد ثنائي فقط يف محور الدفاع إلعطاء نفس هجومي يف لقاء 
يتطلب الفوز فقط إلرضاء الجماهري التونسية وحفظ ماء الوجه 
خاصة أن منتخبنا عجز عن تسجيل أي هدف يف مباراتي الدنمارك 

وأسرتاليا.
ومن املرجح أن يعتمد القادري عىل التشكيلة التالية:

الطالبي-وجدي  الغندري-منترص  دحمان-نادر  أيمن 
الشعاليل-محمد  عيدوني-غيالن  معلول-عيىس  كرشيدة-عيل 
الدين  الخزري-سيف  سليمان-وهبي  بن  رمضان-أنيس  بن  عيل 

الجزيري.

ديشان يرفض المغامرة
أكد مدرب املنتخب الفرنيس ديديي ديشان أنه لن يغامر أمام 
املنتخب التونيس يف لقاء الغد ضمن الجولة األخرية ضمن الجولة 

الثالثة من منافسات املجموعة الرابعة بمونديال قطر.
للدور  التأهل  ضمان  بعد  صحفي  ترصيح  يف  ديشان  وقال 
الثاني إنه يجب احرتام املنتخب التونيس كما هو الشأن بالنسبة 
للدور  التأهل  أجل  من  تتنافس  التي  املجموعة  منتخبات  لبقية 

القادم من مونديال قطر.
التغيريات عىل  الفرنيس إدخال عديد  املنتخب  واستبعد مدرب 
للدور  التأهل  ضمان  رغم  املباراة  بها  سيخوض  التي  التشكيلة 
أمام أسرتاليا  املركز األول بعد تحقيق فوزين متتاليني  القادم يف 

والدنمارك.
ويبدو أن ديشان يدرك جيدا قيمة الرهان بالنسبة للمنتخب 
األنظار ستكون متجهة بدرجة كبرية صوب  أن  التونيس خاصة 
أن  بما  املنتخبني  مباراة  يحتضن  الذي  التعليمية  املدينة  ملعب 
الثاني  النهائية ستكون حاسمة يف تحديد هوية الفريق  النتيجة 

الذي سيفوز بورقة التأهل.

الجماهير التونسية: االستثناء
ظّل  يف  قطر  مونديال  يف  االستثناء  التونسية  الجماهري  مثّلت 
أو عرب األجواء  الدنمارك وأسرتاليا  الكبري خالل لقائي  حضورها 
محّل  جعلها  مما  الدوحة  القطرية  العاصمة  يف  صنعتها  التي 
إشادة كبرية من الجهات املنظمة للتظاهرة العاملية ومن مختلف 

وسائل اإلعالم التي تواكب الحدث.
األوىل  الجولتني  مباراتي  يف  ألف  األربعني  فاق  كبري  حضور 
نتائج  لتحقيق  الوطني  املنتخب  العبو  يستثمره  لم  والثانية 
إيجابية ورّد الجميل آلالف ضّحوا كثريا أمال يف رؤية نسور قرطاج 
تحّلق عاليا يف سماء الدوحة يف سادس مشاركة عاملية تُنظم ألول 

مرة يف بلد عربي.
أمام  إيجابية  نتيجة  تحقيق  التونسية  الجماهري  وتنتظر 
بعيدا عن حسابات  أسرتاليا  أمام  الهزيمة  مرارة  تنسيها  فرنسا 
التأهل خاصة أن خيبة أملها تضاعفت مع رؤية منتخبات عربية 
مثل السعودية واملغرب تتألق رغم أنها لم تنل نفس حجم املساندة 

التي وجدتها عنارصنا الوطنية.
يدرك  املونديال  من  الثاني  للدور  التأهل  حسابات  عن  وبعيد 
اإلطار الفني والالعبني أن الفوز عىل فرنسا يف مباراة الغد سيعيد 
ورقة  اقتالع  منذ  كبرية  أحالما  بنت  التي  الجماهري  مع  الثقة 
الرتشح قبل أشهر بحثا عن لحظة سعادة تنسيهم الواقع املرير 

الذي تعيشه بالدنا يف مختلف املجاالت.

في انتظار التقييم والمحاسبة
ستكون الجامعة التونسية لكرة القدم أمام امتحان جديد مع 
لتقييم هذه املشاركة  الوطني  املونديالية ملنتخبنا  املغامرة  نهاية 
للمشاركة  النهائية  النتيجة  النظر عن  الزوايا بغض  من مختلف 

رغم أن الهدف املعلن من البداية كان التأهل للدور الثاني.
الجامعي برئاسة وديع الجريء حتمية تقييم  ويدرك املكتب 
كانت  النجاح  عوامل  كل  أن  خاصة  قطر  مونديال  يف  املشاركة 
منح  إىل  إضافة  لالعبني  مالية  ومكافآت  تربصات  من  متوفرة 

اإلطار الفني كل الصالحيات وإبعاده عن الضغوطات.
وتنتظر الجماهري الرياضية موقفا حازما من املكتب الجامعي 
بشأن اختيارات اإلطار الفني وغربلة للرصيد البرشي يف ظّل انتهاء 
صالحية بعض األسماء وعدم قدرتها عىل تقديم اإلضافة يف قادم 
السليتي  ونعيم  الخزري  ووهبي  املساكني  يوسف  مثل  املواعيد 
فرصتهم  ينتظرون  الذين  الشبان  لعرشات  الثقة  منح  انتظار  يف 

للربوز.
فداء  كبش  املدرب  وجعل  الضيّقة  الحسابات  عن  وبعيدا 
من  انطالقا  واسعة  بغربلة  مطالبا  الجامعي  املكتب  سيكون 
اإلدارة الفنية يف ظّل الفشل املتواصل خاصة عىل مستوى تكوين 
ومتابعة للشبان وهو ما نستنتجه من العجز عن تحقيق التأهل 
لكأس أمم إفريقيا ملنتخب األصاغر إضافة إىل تواصل الغياب عن 

األلعاب األوملبية منذ 2004.

غدا أمام فرنسا:

املنتخب التونيس يطارد بصيص أمل
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اجتامع حاسم

تسعى الهيئة املديرة لنادي أوملبيك سيدي بوزيد برئاسة محمد الطيب حجالوي إىل تعزيز 

تقديم  عىل  القادرين  الالعبني  بعديد  القادم  الشتوي  املركاتو  يف  القدم  كرة  أكابر  صفوف 

اإلضافة أمال يف املراهنة عىل التأهل ملرحلة التتويج.

ووجدت هيئة أوملبيك سيدي بوزيد ضالتها يف رئيس الرتجي الريايض حمدي املدب الذي 

وعد بوضع الالعبني الذين سيسقطون من غربال املدرب نبيل معلول عىل ذمة األوملبيك يف ظّل 

العالقة املتميزة التي تجمعهما منذ سنوات.

بهدف  الرتجي  من  العبني  خدمات  من  بوزيد  سيدي  أوملبيك  يستفيد  أن  املنتظر  ومن 

منحهم فرصة اللعب والربوز عىل غرار ما تعود عليه النادي منذ سنوات حيث دأب عىل إعارة 

العبيه الشبان أو البدالء ليستفيد منهم بعد بروزهم.

وكانت هيئة أوملبيك سيدي بوزيد قد أكدت يف وقت سابق نيتها فسخ عقود ستة العبني 

مع بداية املركاتو الشتوي حتى يتسنى لها التعاقد مع أسماء جديدة بهدف بناء فريق قادر 

عىل تحقيق طموحات الجماهري والتأهل ملرحلة التتويج مع نهاية املرحلة األوىل من البطولة.

ويسعى رئيس أوملبيك سيدي بوزيد الستثمار عالقته الطيبة مع رئيس الرتجي الريايض 

حمدي املدب للفوز بعنارص ممتازة قادرة عىل تقديم اإلضافة املنشودة وتحقيق حلم األحباء 

بعد العودة للرابطة املحرتفة األوىل إثر غياب لسنوات.

مازالت جماهري النادي اإلفريقي تنتظر أن تكشف الهيئة املديرة برئاسة يوسف العلمي عن 
الخطوات التي وعدت بها يف بالغ إعالن استقالتها الجماعية الذي نرشته عىل الصفحة الرسمية 

للنادي بموقع " فايسبوك" يوم 10 نوفمرب.
هذا  نهاية  اجتماعا  القدامى  الرؤساء  يعقد  أن  املنتظر  ومن 
التسيريية  أزمته  النادي من  تُخرج  األسبوع لوضع خارطة طريق 
خاصة أن رئيس الهيئة املديرة يرّص عىل املغادرة ويرفض الرتاجع 
األول  إثنائه عن ذلك يف االجتماع  عن قرار االستقالة رغم محاولة 

منذ أسبوعني تقريبا.
ويبدو أن النية تتجه لفتح باب االنخراطات أمام الجماهري مع 
مواصلة  مع  القادمة  الفرتة  يف  انتخابية  عامة  جلسة  لعقد  الدعوة 

هيئة العلمي مهامها إىل حني انتخاب هيئة مديرة جديدة.
ووجد اقرتاح تعيني هيئة تسيريية ترُشف عىل النشاط اليومي للنادي 
إىل نهاية املوسم الحايل معارضة شديدة من املسؤولني السابقني يف ظّل 

عدم اقتناعهم بالفكرة التي حاولت الهيئة املستقيلة تسويقها.
للقانون  تنقيح  آخر  يف  عليها  املصادقة  تمت  التي  الفصول  وتبقى 
األسايس للجمعية يف الجلسة العامة التقييمة العقبة األوىل أمام مطمح 
بعض األسماء لتقديم ترشحاتها مع اإلعالن عن موعد الجلسة العامة 

االنتخابية.
اإلفريقي  النادي  لجمعية  األسايس  القانون  تنقيح  وأثار 
لعديد  إقصاء ممنهج  بأنه  إشكاال حقيقيا حيث صنّفه كثريون 
الهيئة  إعالن  إثر  الساحة  عىل  مجددا  برزت  التي  الشخصيات 
ومحمد  الرياحي  سليم  مثل  الجماعية  استقالتها  عن  الحالية 

عيل البوغديري والعيايش العجرودي.
ومن غري املستبعد أن يتفق الرؤساء واملسؤولون القدامى 
قائمة  يف  توافقية  شخصية  ترشيح  عىل  اإلفريقي  للنادي 
العامة  للجلسة  موعد  تحديد  بعد  ترشحها  لتقديم  موحدة 
االنتخابية حتى ال يتكّرر سيناريوا النجم الساحيل والنادي 
ظل  يف  تسيريية  هيئة  لتعيني  اضطرا  اللذين  الصفاقيس 
عزوف عن تحمل املسؤولية وغياب أية ترشحات للجلسة 

العامة االنتخابية.
اللجنة  جديد  واألبيض  األحمر  جماهري  وتنتظر 
القانونية يف ما يتعلق بخارطة الطريق للخروج من األزمة 
التسيريية. كما تتوسم خريا يف الرؤساء السابقني التخاذ موقف تاريخي 
يعيد االستقرار للنادي ويجعله بعيدا عن كل العوامل التي قد تعيق 
مساره الطبيعي خاصة أنه يعاني من أزمة مالية ومهّدد بعقوبات 
جديدة من " الفيفا" بسبب عديد النزاعات التي لم تتم تسويتها إىل 

حّد اليوم.

املّدب يف نجدة أوملبيك سيدي بوزيد

إعادة  أشغال  املايض  األسبوع  انطلقت 
حمادي  األوملبي  امللعب  أرضية  تعشيب 
من  ألكثر  ستتواصل  والتي  برادس  العقربي 
لعديد  يحتاج  العشب  أن  خاصة  يوما   45

العوامل من أجل النمو يف وضع طبيعي.
إغالق  عىل  الرياضية  الجماهري  وتعّودت 
الفرتة من كل عام  ملعب رادس يف مثل هذه 
امليدان  أرضية  وضعية  لكّن  تعشيبه  إلعادة 
خاصة  الكارثية  حالتها  إىل  تعود  ما  رسعان 

مع تتايل املباريات يف فرتة قصرية.
عىل  أثّرت  التي  املبارشة  األسباب  ومن 
األخرية  السنوات  يف  رادس  ملعب  أرضية 
يف  املستعملة  الرتبة  نفس  عىل  املحافظة 
يتم  لم  والتي  للعشب  املوسمي  البذر  عملية 

تغيريها منذ عام 2000.
مطولة  لفرتة  رادس  ملعب  إغالق  ويمثّل 
الرتجي  لفريقي  حقيقيا  إشكاال  نسبيا 
األسابيع  قادم  اإلفريقي يف  والنادي  الريايض 
من  ماراطون  عىل  ُمقبالن  أنهما  خاصة 

املباريات املؤجلة من مرحلة الذهاب للبطولة.
وسيكون الفريقان أمام خيارات محدودة 
إما  املواعيد  قادم  يف  ضيوفيهما  الستقبال 
حمام  أو  املرىس  أو  زويتن  يف  اللعب  باختيار 
األنف يف ظل وجود أرضية معشبة طبيعيا مع 
املدارج لحضور  استغالل جانب من  إمكانية 

الجماهري.
الفريقان  سيتضر  ثانية  جهة  من 
الحضور  من  املتأتية  املداخيل  مستوى  عىل 
الجماهريي يف ظل األزمة املالية التي تمّر بها 
خاصة  ببالدنا  الرياضية  الجمعيات  مختلف 
أن طاقة استيعاب املالعب املطروحة أمامهما 
خسائر  يكبدهما  ما  وهو  كبرية  تكون  لن 

فادحة.
املنتظرة  املادية  الخسائر  إىل  وإضافة 
الفريقان  سيكون  رادس  ملعب  غلق  من 
لجماهريهما  الكبري  الدعم  من  محرومان 
ملرحلة  التأهل  لتحقيق  حاسمة  مباريات  يف 
التتويج مع نهاية املرحلة األوىل من البطولة.

الرتجي واإلفريقي بال ملعب


