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2الشارع السياسي

ال ريب أننا انتهينا اليوم إىل تحت ال تحت تحته. غري إن مرارة 
وليس  عليه.  تقض  لم  ما  وجماعة  فردا  االنسان  تفيد  التجارب 
منذ  الصامدة  الوطنية  دولته  أسس  بمتانة  يعتز  أن  إال  للتونيس 
2011 أمام معاول الهدم. وليس له إال أن يفخر بقدرة شعبه عىل 
الصرب من اجل غايات عالية ليس أدناها االرتقاء بدولته الوطنية 
إىل مصاف الدولة الوطنية الديمقراطية، وليس أقلها تحقيق أحالم 
من  يكن  الوطنية''. ومهما  والكرامة  والحرية  ''الشغل  يف  شبابه 
ساعة  وأتت  العنادية،  آفاق  فيها  انسدت  مرحلة  بلغنا  فإننا  أمر 
تصورا  يكون  ما  ابسط  من  وهي  منها  مناص  ال  التي  الحقيقة 
الذات  نكران  عىل  تربى  من  كل  عند  انجازا  يكون  ما  أيرس  ومن 

وتعود التزام الحق وتعّشق الحرية. 
*I*

جازى الله الشدائد كل خري. فقد اكتشف الشعب التونيس بعد 
صرب طويل ومعاناة مرة خداع ''الشعبوية املنافقة ''التي تجّملت 
املتلبسة  البائسة''  ''الشعبوية  وعجز  الله''  من  ''الخوف  بشعار 
بشعار ''الشعب يريد''. فعن نفاق األول وعجز الثاني لحق الوطن 
تبّي  اليوم عىل  أحد  الخفي منه والظاهر، ما ال يقدر  من الرض، 
مداه الحقيقي، وان كانت النتيجة واحدة يف جميع الحاالت، وهي 
السابق وال من سوأى  ال من سوأى  ينتظر  أن  يمكن  انه ال خري 
الالحق. لذلك كان واجب الرّب بالوطن أن يكف الفريقان "املتباينان 
أذاه، سواء إراديا وعن سابق  ظاهريا" املتماهيان جوهريا ، عن 
تدبري  سوء  عن  أو   ، بأهله  إالّ  يحيق  ال  اليّسء  فاملكر  إضمار، 

وبحسن نية ، فقد يكون من الرب ما هو أرّض من العقوق. 
للوقوف  أو  البّي  لتبيي  القول  إىل تطويل   وليس مما يحتاج 
مخاطر  من  ودولة  وشعبا  وطنا  وجودنا  يتهدد  ما  عىل  يقينيّا 
17 ديسمرب  انتخابات  اليوم بسبب  لها، تنضاف  جديدة ال فكاك 
الحزينة ، وما يمكن ان ينبثق عنها من برملان حزين - لن يكون 
التفّرد  هو  أصيل،  فساد  عىل  النبنائه  األحوال  من  بحال  رشعيا 
املطلق بالحكم املطلق. فمما ينضاف إىل ويالت األمس الناجمة عن 
عرشية تخريب الوطن، وما تالها من تدابري عشوائية منذ جويلية 
117'' إىل مهزلة  2021 يف تسيري الشأن الوطني، بدءا ''باملرسوم 
''االستشارة الشعبية االلكرتونية''، حتى الدستور الفاجعة الذي 
توّلد عنها ، دون أدنى احرتام لسنن الديمقراطية الحق ، وال للقيم 

التي تنبني عليها النظم السياسية الحديثة’ انبناء متي األركان. 
**II**

باسم  املتفيهقي  هذيان  2011 صوت  منذ  عال  ما  قدر  وعىل 
القانون  ''اختصاص  باسم  أو  تبشريا،  اإللهية''  ''الحاكمية 
زينة،  الديمقراطية  باسم  املتشدقي  أو  احتكارا،  الدستوري'' 
القيم  ضياع  كان  تزلفا،  املريد''  الشعب   '' باسم  الصائحي  أو 
األخالقية والسياسية، وكساد الروح الديمقراطية، وفراغ جيوب 
الفقراء وامتالء جيوب املستكرشي، الجدد منهم والقدامى. ومما 
لزم عىل ذلك التّميش التائه، أن تونس اليوم أصبحت دولة متسولة، 
ومرت من وضع سيايس تميز بـ''توافق" ماكر عىل مصريها، اىل 
املرتاوح -منهجا –  االستبداد  إىل   - ينزع- مقصدا  وضع سيايس 
الشعب  اهانة  مستجيزا  الشعبوي،  والتجيل  املاكر  التخفي  بي 
غاب  وقد  حتفها.  اىل  تساق  رعية  أنه  منه  سخيفا  ظنا  التونيس 
عنه ما كان يقول ابن رشد من أن حاكم العبيد عبد عبيده، وحاكم 
األحرار سيد األحرار. ويبدو ان ''ساستنا'' لم يدركوا معنى الحرية 

أصال! وال معناها السيايس خاصة !
وهكذا وبرضب من الحتمية االجتماعية التي ال تقل رصامة – 
يف حقيقتها –عن الحتمية الطبيعية مثلما يقول دوركايم، بلغت'' 
املمارسة السياسية '' عند من حكم تونس منذ 2011 حتى اليوم 
الوطن من جميع وجوهها  أوضاع  وانتهت   ، له  قاع  ال  حضيضا 
– نتيجة لذلك - إىل تحت ال تحت بعده، وحاقت بوجودنا الوطني 
من  وكان  الغافلون.  إال  اآلتية  كوارثها  تقدير  يهمل  ال  مخاطر 
الرضوري – تبعا لذلك – أن ترفع الغشاوة عن أعي التونسيي بعد 
إحدى عرش سنة من التحيل واملعاناة جراء كيد اإلسالم السيايس 
أوال، وخبط الحكم املطلق العاقر ثانيا. .. "فبرصك اليوم حديد! ".
عامة  التونسيي  يف  يكرب  أن  إالّ  املوضوعي  للمتأمل  وليس 
طول صربهم عىل محنتهم. والحق أنه ما صربوا اال إيمانا منهم 
بلزوم التضحية التي توجبها متطلبات االنتقال الديمقراطي الذي 

التي  االستقالل  ،دولة  الوطنية  بالدولة  لالرتقاء  عليه  يعولون 
الدولة  مصاف  إىل  املجاهدين  وتضحيات  الشهداء  بدماء  قامت 
شمس  تحت  املرشف  موقعها  تحتل  ،التي  الديمقراطية  الوطنية 
الله بي أمم الدنيا، حتى ال تكّررها األيام عىل التسول أمام ابواب 

املقرضي، ولو كانوا اشقاء وأصدقاء . 
 2011 منذ  الحاكمي  أن  للجميع  واضحا  بات  فقد  اليوم  أما 
''الشغل والحرية  املكر للقضاء عىل مطلب الشعب يف  مكروا رّش 
خاصة  منه  ترضر  كاسحا  فقرا  فبدلوه   ، الوطنية''  والكرامة 
الفقري ومتوسط الدخل ،وذلك أخطر ما يصيب توازن املجتمعات 
، وجعلوه بطالة متزايدة خاصة يف صفوف حاميل الشهائد العليا، 
وحولوه اىل ضيق خانق خذل أحالمنا بغد يكون أفضل من يومنا، 
وحمل الكثري من الكفاءات الوطنية عىل الهجرة، أطباء ومهندسي 
،اىل ان يخاطر بحياته  وجامعيي، ودفع فيالق من خرية شبابنا 
إال  ويالته  أمّر من  ليس  يومي  عذاب  فرار جماعي من  يف حركة 
يأس الجميع من جميع ساسة بلدهم. وليس أدل عىل ذلك الياس 
 .''  2022 ديسمرب   17 ''انتخابات  التونسيي  تجاهل  من  املكي 
وهو تجاهل عىل معنى الرتفع حتى عن مجرد الرغبة يف الرفض 
أو االحتجاج لتفاهة ما دعي اليه ،موضوعا ومنهجا وغاية . إنه 

عهد التفاهة بال حدود !
جويلية   25 بادرة  تكون  أن  املمكن  من  كان  أنه  تقديرنا  ويف 
2021 فرصة لتحرير البالد من االستعمار الداخيل نزوال عند إرادة 
الشعب التونيس – وقد أدرك ما كان يف انتخابات 2011 من خداع 
داخل  ذاتها  الوطنية  القوى  به  طالبت  ملا  صحيحة  واستجابة   -
الربملان امللغى ذاته، ويف مقدمتها الحزب الحر الدستوري بقيادة 

احدى بنات الحبيب بورقيبة، السيدة عبري مويس. 
وذلك ما حملني شخصيا يومها عىل تأييد تلك البادرة يحدوني 
االنتقال  مسرية  الستئناف  جديا  منطلقا  تكون  ان  يف  االمل 
الديمقراطي أوال، وتحصي الوطن من كل سوء يراد به ثانيا، وإنقاذ 
واقتصاديا  "تربويا وصحيا  الراهن  املأساوي  الشعب من وضعه 
وماليا ثالثا" ، فضال عن وجوب مواجهة موجة من النرش املتعمد 
لحماقات التنكر ملكاسب دولة االستقالل، وتعطيل مسرية التقدم 
أنجزت  املستقلة  تونس  بأن  الوعي  تمام  واعي   ، االفضل  نحو 
الكثري الذي ال يُنكر اال عقوقا وان كان ما بقي عليها انجازه أكثر 

واخطر، حتى تتجاوز سلبيات مسريتها التاريخية. 
املزيد من تدهور  إال  اآلن  لم نشهد حتى  أننا  الدهر  نكد  ومن 
سبيل  ال  خطرا،  بالحكم  االستبداد  زاده  شامال  تدهورا  أوضاعنا 
بالرجوع كليا عن جميع ما تال  إال   ، الداهم  اتقاء رشه  إىل  اليوم 
لعدم  االخرية  االنتخابات  نتائج  بإلغاء  بدءا   ،  2021 جويلية   25
مرشوعيتها أوال ، وانعدام جدواها ثانيا، اذ ال دوام ملا يُفرض عىل 
فوق  الحرية  فوق  ليس  بالجنة،اذ  الوعد  كان  لو  حتى  الشعب، 
وال تحت الحرية تحت، وعىل أن التونيس يعلم علم اليقي أنه ما 
إصالحا  يتطلب  وهو  اال  الوطنية  الحياة  مجاالت  من  مجال  من 
شامال معمقا عاجال. غري انه يعلم ايضا علم اليقي أن الظروف 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية الراهنة ال تسمح بأي إصالح 
عجز  من  الدولة  بدواليب  املاسكي  عند  ملسنا  ما  بحكم  حقيقي 
للتوقع والتقدير،  العقيل والتفكري املوجب  النظر  ال تدارك له عن 
التعرف  السيايس حتى يتسنى للمسؤول  العمل  رشوطا يتطلبها 
وايجاد حلول عملية  يوميا  نعيشها  التي  الحقيقية  املشاكل  عىل 
ناجعة لها "بدل التيه يف عكاظيات كالمية ممجوجة ال تلتئم عىل 

معان تُركَّز يف الذهن أو تُلَمس يف واقع الحياة. 
ومما يجب الوعي به اليوم وعيا حادا ،استفحال هذا الوضع 
إىل  تدفعهم  ملحة  السّوية  رغبة  بفعل   ، ''ساستنا''  عند  املريض 
مسالك البحث عن التعبقر الزائف، حتى ُخيّل إليهم أنهم قادرون 
عىل اصالح شان العالم وانقاذ االنسانية من ويالتها ، يف حي انهم 
أبسط حاجاتنا  توفري  عاجزون حتى عن نظافة شوارعنا، وعن 
اليومية ، ناهيك أن الفوز بلرت من الحليب للرضيع أو ببعض الدواء 

للوجيع ’أصبح عند الكثري منا ، كسبا عظيما.
ننتظر  ان  لنا  ليس  أنه  اليقي  وأدركنا عي  نفد صربنا،  لذلك 
شيئا غري الدمار من حكام يضنون علينا حتى باإلعالم بحقيقة ما 
يجري يف بالدنا ، وما يحاك ضدنا يف ''البيوت املغلقة '' او ''املكاتب 
الحقيقية  شؤوننا  عن  الكيل  االنرصاف  عن  فضال  املظلمة''، 

اوضاعه  تحسي  عىل  التونيس  املربي  مساعدة  ،مثل  األساسية 
مدرسة  مصاعب  مغالبة  وعىل  واملعيشية،  والعلمية  الصناعية 
الجمهورية، ألن من حكمنا منذ 2011 غري مؤهل الحرتام حقوق 
اإلنسان وأولها الحق يف رعاية صحية وبيئة نظيفة وصحافة حرة 

وثقافة مستنرية ،وتربية سليمة...
والسؤال الذي يطرحه التونيس محقا هو ما العمل اليوم، وقد 
حصحص الحق، وبان لكل ذي بصرية انه ال خري يف من حكمنا يف 

األمس القريب مُلكره، وال يف من يحكمنا اليوم لعجزه؟
مثل  اليوم  لتونس  ليس  أنه   ، السياق  هذا  يف  عندي  والرأي 
املطلقة  األغلبية  الخّلص، وهم يشكلون  أبناءها  اال  االمس والغد 
األغلبية  هذه  وعىل  وحده.  وللوطن  للوطن  إال  لها  والء  ال  التي 
نضالية  بروح  واحد  اليوم وقفة رجل  تقف  أن  املطلقة  الصادقة 
جميع  من  الوطن  لتحرير   ، متماسكة  وطنية  وحدة  ويف  عالية، 
االخطار املحدقة به القديم منها واملستجد ، بدءا بتنوير العقول 
وتفكيك  الوجداني  والقحط  الفكرية  الظلمات  كثائف  وتبديد 
الراهنة  اللحظة  بواجبات  الوعي  ونرش  الرائج،  الشعبوي  املنطق 
التي نمر بها، وهي من اخطر لحظات تاريخنا الحديث وأوجبها 
أبناء  صفوف  يف  أطلقها  فزع  الجماعي.صيحة  والعمل  للتكاتف 
الله  رحمهما  املسعدي  بورقيبة-  مدرسة  الجمهورية  مدرسة 

رحمة واسعة.
الوحدة  باخالقيات  االلتزام  اليوم  يقتيض  الوطني  والواجب   
الربّاني . ومن رشوط  التي حررتنا امس من االستعمار  الوطنية 
تحقيق ذلك بعث تحالف وطني كنت دعوت إليه منذ حوايل اربع 
سنوات وعرضته عىل قيادة االتحاد العام التونيس للشغل فرحب 
كاملة  بنرشها   - مشكورا   – وأذن  الطبوبي  الدين  نور  االخ  بها 
قايد  الباجي  السيد  "الشعب". كما كنت عرضتها عىل  يف جريدة 
السبىس رحمه الله حي دعاني اىل لقائه أشهرا قليلة قبل وفاته 
رئيس  كاهل  عىل  االجتماعي  االئتالف  هذا  بعث  مهمة  وتقع   .
السياسية  الجدوى  وتتطلب  رئاسته.  اليه  وتعود  الجمهورية 
االعرف  واتحاد  حشاد  اتحاد  من  املنرب  هذا  يتكون  ان  املطلوبة 
يف  املشاركة  توسيع  يف  النظر  صالحية  وله  الفالحي  واتحاد 
الحقيقية يف  املساهمة  القدرة عىل  أنست فيه  أعماله بدعوة من 
جاءت  ما  وفق  االقتضاء-  –عند  أعماله  تجري  وان  التميش  هذا 
به اللوائح والنصوص الدولية التي سبق لتونس ان تبنتها كليا آو 
اإلنسان يف كونية مبادئها  يتعلق بحقوق  ما  جزئيا خاصة منها 
منها  العاجل  الوطن  مصالح  تُوجب  وما   ، أبعادها  وشمولية 

واآلجل. 
ومن اهداف هذا التآلف االجتماعي مرحليا :

-االنخراط الواعي يف عملية سد الطريق أمام محاوالت العود 
البائسة اىل ما قبل 25 جويلية 2022. اذ هو أول ما ينبغي الخالص 
كنا  وان  االسوأ وراءنا فعال  يبقى  كلفنا حتى  ما  ذلك  كلفنا  منه 

نعلم منذ جويلية 2021 أن االصعب أمامنا. 
-بيان رضورة التزام وقفة تأمل صادقة واعية لتجنب مجاهل 
املجازفة عنادا متهورا بمواصلة انتخابات 17 ديسمرب الفاشلة ، 
ال النعدام رشعيتها انعداما أصليا، أو لكثرة تعثر مسارها فحسب 
، وانما خاصة النه ال صالحيات تذكر للربملان املزعوم ، فضال عن 
أنه لن يكتب لنتائجها الدوام، باعتبارها من ساللة حكم فردي لم 
يعد له مكان بيننا ألنه يقوم – عن وعي أو عن غري وعي - عىل 
بتوسط مؤسساته  ذاته  ، قارصا عن حكم  رعية  الشعب  اعتبار 

املدنية ووسائطه االجتماعية . 
-سن قانون انتخابي يمّكن من فرز أغلبية قادرة عىل الحكم 
الوطنية  واملنظمات  الحاكمة  السلطة  صياغته  عىل  تتعاون 

واألحزاب التي لم تشارك يف عرشية تخريب الوطن. 
-تنظيم انتخابات ترشيعية ورئاسية سابقة ألوانها يف ظرف 

ثالثة اشهر عىل أقىص تقدير. 
ولنئ كنت شخصيا أعي تمام الوعي مصاعب هذه االقرتاحات 
وربما طوباويتها فإني اقّدر انه ال مناص منها وال بديل عنها إالّ 
ما ال تحمد عقباه ! فقد طال صرب الشعب التونيس وبلغ به منتهاه 
. وليس أخطر عىل االوطان والدول والشعوب من ثورة ''الكاظمي 

الغيظ ''. ولنا اليوم أن نختار "هذا أو الطوفان !".

حمادي بن جاءبالله 

مرة أخرى : هذا أو الطوفان...

االفتتاحية
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عمر صحابو

الحل
الوحيد...

وطمس  األمام  إىل  والهروب  االنكار  يف  فائدة  ال 
التونيس  الشعب  بعث  البياض...  ناصعة  حقائق 
17 ديسمرب، بأغلبية لم يكن يتوقعها  يوم السبت 
أي محّلل أو حتى كاهن، برسالة مضمونة الوصول 
قاطعة  "الءات"  حاملة  سعيد  قيس  األستاذ  إىل 
وفاصلة ونهائية : ال لدستوره وال لقانونه االنتخابي 
الدولة  لشؤون  الرديء  لتسيريه  وال  لربملانه  وال 
أفرادا  التونسيون  فيه  املنغمس  العيش  لضنك  وال 
واملقرفة  املتتالية  ملغالطاته  وال  وعائالت وطبقات 
أحيانا وآخرها عنرتيته الثورية ضّد صندوق النقد 
يبرّشنا  شهور  طيلة  ينفك  لم  أنه  والحال  الدويل 

بقرب ترسيح القرض املنتظر.

8,8 أو 11 ٪ من الناخبي التونسيي فقط أّموا 
منارصة  هّزتهم  أغلبهم  لعّل  االقرتاع،  صناديق 
ربما  منها  شتّى  ألسباب  للمرتشحي  شخصية 
املادية أكثر من مبايعة جديدة لألستاذ قيس سعيد، 
رقم يعّد قياسيا عىل مّر التاريخ السيايس البرشي 
ال  شعبية  دعوة  ويستبطن  اليوم  إىل  بدايته  منذ 
لبس فيها وال غبار عليها : إّما االستقالة أو تنظيم 

انتخابات رئاسية سابقة ألوانها.

شخصيا ال أعتقد أن ترتيض هّمة األستاذ قيس 
باستشارة  تونس  حكم  كإنسان  وكرامته  سعيد 
شعبية شارك فيها تونيس عىل اثني عرش وبدستور 
لم يصادق عليه سوى 27 ٪ من الناخبي التونسيي 
من  ألف   800 سوى  بعثه  يف  يشارك  لم  وبربملان 
جملة أكثر من 9 ماليي ناخب تونيس، عالوة عىل 
تضمنه من بي نوابه املرتقبي َمن برّش التونسيي 
بالجنة ومن طمأنهم مستقبال عىل نزول األمطار 

يف مواسم الزراعة.

إذا استقرأنا سجالت التواريخ السياسية العاملية 
أبدا عىل رئيس، ال سيما يف نظام رئايس،  لن نعثر 
تنسف  التي  النسب  بمثل هذه  أن يحكم  له  ُسمح 
وتعصف بمبدإ وجوهر الرشعية، اللهم إال إذا أقدم 
املفاهيم  كل  عىل  التمّرد  عىل  سعيد  قيس  األستاذ 
املؤسسة لحكٍم، رشعيتُه شعبية ومبادؤه أخالقية 
معنى  عىل  األغلبية  دين  من  مستوحاة  وفلسفته 
رصيح اآلية " إِنَّ اللََّه يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت إىَِل 
ِباْلَعْدِل  تَْحُكُموا  أَْن  النَّاِس  بَْيَ  َحَكْمتُْم  َوإِذَا  أَْهِلَها 
ا يَِعُظُكْم ِبِه إِنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا بَِصريًا  إِنَّ اللََّه ِنِعمَّ
والقريب  الحديث  التاريخ  يف  ولنا  ]النساء:58[." 
يبدو  ما  اقتدى عىل  الذي  ديغول  الجنرال  مثل  منّا 
أن  لنفسه  يرض  لم  والذي  بخطاه  سعيد  قيس 

يحكم فرنسا بنسبة 48 ٪ فقط من الناخبي.

رأس  عىل  للبقاء  سعيد  لقيس  الوحيد  الحّل 
الدولة إذا أراد أن يحظى بصرب التونسيي وباحرتام 
نظرائه الدوليي ممن يتعامل معهم عن قرب هو أن 
يعلن يف أقرب اآلجال عن تنظيم انتخابات رئاسية 
سابقة ألوانها. فإما أن يجّدد له التونسيون رشعية 

البقاء أو أن يرحل...

دون هذا الحّل الوحيد حسب رأيي تدخل بالدنا 
بعد االنهيار الحايل مرحلة الجنون ال قّدر الله.

بالنسبة لقيس سعيد :

نسبة الدورة االوىل +  نسبة الدورة الثانية =
نسبة املشاركة يف االنتخابات

 مساء يوم امس االثني خرج رئيس الجمهورية قيس سعيد 
عن صمته الذي تواصل 48 ساعة  للتعليق عىل نسبة املشاركة 
ديسمرب   17 السبت  يوم  املنتظمة  الترشيعية  االنتخابات  يف 
عرب  االنتخابي"  العرس   " عىل  التعليق  يكون  ان  سعيد  فضل   .
بيان رسمي صادر عن الرئاسة ومنشور عىل صفحتها الرسمية 
بموقع التواصل االجتماعي " فايسبوك" وخالل لقاء مع رئيسة 
العمل  سري  اساسا  البيان  وفق  تداول   ، بودن  نجالء  الحكومة 
بما  معنية  غري  القائمة  السلطات  بأن  ربما  لاليهام   الحكومي 

بات يسمى بالزلزال االنتخابي  .
البيان  من  الثاني  الجزء  يف  جاء  االنتخابات  عىل  التعليق 
مرفوقا بتهجم عىل املعارضة بات معتادا فيما ُخصصت مقدمته 
مجلس  اعمال  وجدول  الحكومي  العمل  سري   " حول  للتداول 

انه  البيان  اعلن  والذي   " القادم  الوزراء 
لسنة  املالية  قانون  ملرشوع  سيخصص 
صدور  تأخر  معلوم   هو  ومثلما   2023
هذا املرشوع قد يكون سببا من أسباب 
مجلس  اجتماع  من  تونس  ملف  سحب 
كان  الذي  الدويل  النقد  صندوق  ادارة 

مقررا ليوم 19 ديسمرب .

تنسيق  ؟
رد فعل رئيس الجمهورية عىل زلزال  
يف  ومستفزا  متوقعا  كان  ديسمرب   17
الصورة  اختيار  يف  السيما  البعض  نظر 
التي  الرسمية  الصفحة  عىل  املنشورة 
بودن  نجالء  الحكومة  برئيسة  جمعته 
املسافة  يعكس  بشكل  يبتسمان  وهما  
بمقاليد  املاسك  الثنائي  تفصل  التي 
ازماتها  وعن  البالد  واقع  عن  الحكم 

املتعددة .
ارتباك  حالة  الصورة   وراء  ما  لكن 

اليومي  طيلة  مسانديه  ومجموع  الرئيس  غياب  سبب  كانت 
تاله   سواء  حد  عىل  واالفرتايض  الواقعي  املشهد  عن  االخريين 
خروج جاء بعد اقل من 3 ساعات عىل انتهاء الندوة الصحفية 
ملجلس هيئة االنتخابات اعلن خاللها عن نسبة جديدة للمشاركة 
يف    11.22 اىل  لتصل  بنقطتي  بزيادة  الترشيعية  االنتخابات  يف 
املئة فاتحة املجال امام حملة تشكيك واسعة واتهامات مبارشة 

للهيئة بالتزوير .
الضعيفة  املشاركة  نسبة  فان  الجمهورية  لرئيس  بالنسبة 
التي قدمها يف تربير ذلك  يُعتد بها والحجة  الضعيفة جدا( ال   (
هي طبيعة االقرتاع الذي اصبح يتم عىل دورتي بفعل التعديالت 
الجديدة للقانون االنتخابي . يعني  نسبة املشاركة ، وفق سعيد 
، ستحتسب بالجمع بي النسبة املسجلة يف الدورة االوىل والنسبة 
القانون  استاذ   ، سعيد  مراجع  .اما  الثانية  الدورة  يف  املسجلة 
الدستوري ، فهي مقابلة كرة القدم التي ال تحتسب فيها النتيجة 

بنهاية الشوط االول .
تمثيلية  يف  التشكيك"  بـ"  اسماه  ما  اىل  ايضا  سعيد  عاد 
الربملان القادم الذي سيتشكل من نواب سيصعدون بمعدل الفيي 
الرتكيز عىل نسبة  صوت وفق االرقام االولية .  سعيد استغرب 
املشاركة وهي مثلما ارشنا االضعف عىل مستوى الخمس قارات 
واالضعف يف تونس منذ بداية اول انتخابات يف تاريخها . اىل ذلك 
انتقد الرئيس بشدة " املشككي" الذين قال ان بعضهم" تورط 
يف قضايا ال تزال جارية امام املحاكم "وان تشكيكهم " مردود 

عليهم بكل املقاييس" وفق تعبريه مشددا عىل ان التشكيك هو " 
شبه اعالن عن نتيجة مقابلة رياضية يف شوطها االول".

نقده  يف  يُذكر  انه  سعيد  يقول  مثلما  املفارقات  ومن 
بعرشات  بالربملان  تمثيلية  عىل  بحصولهم  لـ"املشككي" 
البقايا وهي مغالطة كربى باعتبار  االصوات فقط بفضل اكرب 
ان ال احد دخل الربملان سواء التأسييس او برملان 2014 وال 2019 
بعرشات االصوات باستثناء االنتخابات الجزئية يف املانيا وصعود 

ياسي العياري) ديسمرب 2017 وحصوله عىل  248 صوتا (   .
الهيئة  تلقته   " توبيخ   " روايات حول  تطرح  الكواليس  ويف 
منذ اعالن  رئيسها ونائبه عشية يوم السبت عن نسبة الـ 8.8  
كانت  تكون  قد  التي  الرسمية"  الجهات   " من  فيها  وتشكيك 
أي  نحو  سيكون  انه  يبدو  ال  الهيئة  من  طبيعيا  تحركا  تنتظر 

اتجاه اخر بخالف التزوير والنفخ يف االرقام . مصادر من الهيئة 
نفت  لـ"الشارع املغاربي"  وجود أي " تعاط من هذا القبيل من 

قبل اطرف يف السلطة".
مع ذلك ال تخفي ترصيحات اعضاء الهيئة وما رافق الندوة 
توبيخ  اكثر من  امس مؤرشات حدوث  يوم  الصحفية ملجلسها 
الذي لم يتوان يف مناسبات  ليس بغريب عن رئيس الجمهورية 
سابقة عن نرشه للعموم وهذا حصل مع اكثر من وزير خاصة 
يف حكومة املشييش .  والثابت ان الهيئة تلقت " اعالما  رئاسيا"  
دورته  يف  عادي  بشكل  سيتواصل  االنتخابي  املسار  بأن  يفيد  

الثانية وان الربملان املنبثق عنه سرُيىس يف شهر مارس القادم .
اسئلة  عىل  االجابة  امس  يوم  الهيئة  اعضاء  ورفض 
يف  نوعها  من  سابقة  يف  الصحفية  الندوة  نهاية  اثر  الصحفيي 
تاريخ االستحقاقات االنتخابية منذ الثورة.  هذا "الهروب" من 
مرتبكة  هيئة  من  جديدة  سقطة  هو  االعالم   وسائل  مواجهة 
ومهزوزة ضاعت يف حمالت التربير والتفسري ولم تعد مستوعبة 
العملية  عىل  االرشاف  يف  دورها  لحقيقة  وال  لصالحياتها 

االنتخابية .  
غري  الدروس  استخالص  ان  سعيد  قيس  اكد  املحصلة  يف 
مطروح يف ادارته للحكم وانه يف حالة انكار متواصلة وال يعرتف 
كاملة  وهي  الفشل  عند  املسؤولية  تحمل  وواجب  بمبدأ  اصال 
بتعيي  مرورا  تاريخها  باختيار  بدءا  ديسمرب   17 انتخابات  يف 

املرشفي عليها   وانتهاء بالترشيعات املنظمة لها.

كوثر زنطور
والدوائر  الجمهورية  ورئاسة  االنتخابات  هيئة  بين  حصل  ما  تنسيقا  ان  الى  تشير  عديدة  دالالت 
المحيطة بها  بعد االعالن عن نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعية االضعف في العالم والتي 
فتحت الباب للمعارضة لرفع سقف مطالبها والذهاب الى حد مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد 

بالتنحي عن منصبه .
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تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كتّاب 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 - عبد الوهاب البراهمي

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 - 

- ياسين بّيوض

المدير الفّني :

فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

BETA: المطبعةi@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

التحرير :

بقلم : عّز الدين سعيدان

يف األسبوع املايض واألسبوع الذي سبقه حصلت 
أحداث يف غاية األهمية سنحاول تناولها من الناحية 
ما  نذكر  األحداث  هذه  أهم  من  واملالية.  االقتصادية 

ييل:
القمة   – الرياض  إىل  الرئاسيتان  الزيارتان   –  1
القمة االفريقية  العربية الصينية – وإىل واشنطن – 
املستويي  عىل  تذكر  بنتيجة  تأتيا  لم   – األمريكية 

االقتصادي واملايل.
2 – يوم 15 ديسمرب يُرفض ملف تونس الذي كان 
مدرجا للتداول فيه من قبل الهيئة التنفيذية لصندوق 
حول  املبدئي  االتفاق  بتحويل  والخاص  الدويل  النقد 
ورصف  نهائي  اتفاق  إىل  دوالر  مليار   1,9 بـ  قرض 
جدول  من  تونس  ملف  ُسحب  منه.  األول  القسط 
رفض  هو  السحب  وهذا  ديسمرب   19 جلسة  أعمال 
وعىل  تأجيل.  بأنه  البعض  يُوهم  كما  وليس  للملف 
مواصلة  أرادت  إن  جديد  ملف  وتقديم  إعداد  تونس 
املشوار مع العلم أن لالتفاق املبدئي صالحية محدودة 
ويمكن إلغاؤه من طرف صندوق النقد الدويل. وهنا ال 
بّد من التذكري بأن من أهم أسباب الرفض أن السلط 
التونسية لم تتوصل إىل تعبئة املوارد الالزمة - حتى 
ولو كان ذلك بوعود من أطراف ثنائية أو مؤسسات 
تعهدت  الذي  اإلصالحات  برنامج  لتمويل   – مالية 
إىل  تونس  توصلت  أساسه  عىل  والذي  الحكومة  به 
اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدويل. كما أن السلط 
التونسية لم تتمكن من تعبئة أو حتى تحديد مصادر 

كامل املوارد املالية الالزمة لتمويل ميزانية 2023.
الترشيعية  لالنتخابات  األول  الدور  نتائج   –  3
االقتصادية  الناحية  من  سنتناولها  والتي  وكلفتها 
ستزيد   )٪  8,8( الضئيلة  املشاركة  نسبة  واملالية. 
تأزم  مزيد  عىل  قاطع  دليل  أنها  اذ  تعقيدا  الوضع 

استقرارها. يجب  البالد وعدم  السياسية يف  األوضاع 
التذكري هنا بأن مؤسسات التصنيف االئتماني تضع 
األوزان  أساس  عىل  السيادي  وترقيمها  تصنيفاتها 

التالية :
السيايس  الوضع  يخص  التصنيف  من   ٪  50  -
وتقييم قدرة البالد عىل القيام باإلصالحات الرضورية.
نسبة  ومنها  األخرى  املؤرشات  لكل   ٪  50  -
املديونية، نسبة النمو، نسبة التضخم، عجز ميزانية 

الدولة، عجز ميزان الدفوعات الخارجية، الخ.
األول  الدور  يف  املشاركة  نسبة  فإن  وبالتايل 

لالنتخابات الترشيعية ستؤدي حتما اىل :
• مزيد التشكيك يف قدرة السلط القائمة عىل القيام 

باإلصالحات.
)أو  االئتماني  التصنيف  يف  التخفيض  مزيد   •

.ccc الرتقيم السيادي( لتونس إىل ما دون
التذكري  من  بد  ال  الهامة  األحداث  هذه  إىل  إضافة 

برقمي يف غاية األهمية:
األجنبية  العملة  احتياطي  يخص  األول  الرقم   – أ 
كان  والذي  األجنبية  العملة  من  البالد  مخزون  أي 
يمثل 136 يوما من التوريد يف ديسمرب 2021 وتراجع 
بشكل كبري اذ أصبح يمثل 94 يوما من التوريد فقط 
وسط األسبوع الفارط مع العلم أن مستوى 90 يوما 

من التوريد يعترب يف كل بلدان العالم خطا أحمر.
مستوى 90 يوما يعني أن البلد مقبل عىل إمكانية 

التعثر يف تسديد ديونه الخارجية.
ب – رقم ثان يخص خدمة الدين الخارجي لسنة 
2023. خدمة الدين الخارجي تعني مستحقات الدين 
الخارجي من أصل وفوائد لسنة 2023. خدمة الدين 
لسنة 2023 تقدر بـ 14 مليار دينار أو مرتي ونصف 
الشاسع  الفرق   .2022 لسنة  األجنبي  الدين  خدمة 

بي خدمة الدين لسنة 2023 و2022 دليل واضح عىل 
سوء الترصف يف التداين األجنبي منذ 2011.

يجعلنا  أرقام  ومن  أحداث  من  ذكره  سبق  ما  كل 
الخارجي  الدين  تسديد  يف  التعثر  إمكانية  أن  نعتقد 
بالرضورة مرور  يعني  والتعثر   .2023 يف  واردة جداّ 
يف  والدخول  باريس  بنادي  يسمى  ما  أمام  تونس 

دوامة إعادة جدولة الدين الخارجي.
صعبة  عملية  الخارجي  الدين  جدولة  إعادة 
من  مس  وفيها  جوانبها  بعض  يف  ومهينة  ومضنية 

السيادة الوطنية.
فإن كان البد من املرور أمام نادي باريس )ثم نادي 
لندن( وإن كان البد من إعادة جدولة الدين الخارجي 
لتونس أو بعبارة أخرى إن كنا مقتنعي بأننا سنحتاج 
إىل الدخول يف عملية إعادة جدولة الدين فلماذا ال نعد 
العّدة الحتمال مماثل؟ ملاذا ال نجهز أنفسنا من اآلن 

للقيام بما ييل :
املوضوعي  والتحليل  الحقيقي  التشخيص   •

للمديونية الخارجية لتونس.
إعادة  حول  التفاوض  ألهداف  مسبق  تحديد   •

الجدولة.
• إعداد اسرتاتيجية كاملة متكاملة للتفاوض.

• إعداد الفريق الذي سيفاوض.
حتى يف الشدائد ويف األزمات يجب أن يكون العقل 

حارضا إلعالء املصلحة الوطنية.
إعادة  عملية  إنجاح  من  يمكننا  املسبق  اإلعداد 
الجدولة وتخفيف وطأتها عىل االقتصاد وعىل املالية 
التونسية  االقتصادية  املؤسسات  وعىل  العمومية 

وبالخصوص عىل املواطن التونيس.
أسوأ األعمال هو ما يتم االعداد له يف آخر لحظة.

إن كان وال ُبّد...
موقف األسبوع
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صالح مصباح
 الّلبن".

ِ
"في الّصيف َضّيعت

  المثل المذكور أعاله تقوله العرب دوما بصيغة 
المؤنث المفرد، بصرف النظر عن جنس المخاطب 
ّصتُه أّن رجال ثريا تزوج إحداهن، فكرهت 

ِ
وعدده. وق

مزاوجته، فطلبت أن يطلقها، ففعل، وتزوجت ثانيا 
يعاود  أن  األول  من  فطلبت  فقَره،  فكرهت  فقيرا، 
ضيعت  الصيف  في  رافضا:"  لها  فقال  زواجها، 
اللبن". وصار القول مثال يُضَرب لمن يُخطئ األوان 

والمناسبة.
وإّن هذه اإلنتخابات قد ضيع صاحبها "صيَفها" 
وتدابير  وشروطا  توقيتا  الفعل  بتضييع  ذاك، 
سابقة والحقة، فجاءت وليدا ميتا. لم يدرك صاحب 

المشروع أن السياسة لحظة وسياق.

قال رأس هيئة اإلنتخابات وهو يُداري انكسارا مرسوم املالمح 
عىل وجهه: إن نسبة 8،8 % أو 11 ٪ ال غبار عليها.فقد سبق أن 
حَصل مقاعَد يف الربملان السابق مرتشحون بعدد أصوات مثل هذا. 
قال ذلك زيفا. فأقل "البقايا" كانت وقتئذ بأصوات  يفوق عددها 
بعرشات  أصوات  جملة  من  مشتق  انتخابي  حاصل  1500،بعد 
الهيئة،  رأِس  قوُل  ضّمنه  الذي  الوحيد  واالستثناء  غالبا.  اآلالف 
ُمِريدا إياه  "قاعدة"، هو تلك اإلنتخابات الجزئية يف أملانيا لتعويض 
نظري  ال  اإلنتخابات  نفُسه: هذه  الرأُس  وقال  واحد شاغر.  مقعد 
فلما كانت كذلك،  نُصّدقه.  أن  لها نظافًة ونقاوًة. وها هنا نحب 
ظهرها  أدارت  التي  الشعبية  اإلرادة  عن  الصادقة  العبارة  فهي 
أراَده  مرشوع  من  حاسمة  حلقة  هي  التي  اإلنتخابات  هذه  عن 
اإلرادة  فتلك  واملفاهيم.  واملراحل  األركان  متعّدد  مسارا  صاحبُه 
أهم  وعن  املسار  عن  انرصفت  إنما  التصويت  عن  انرصفت  التي 
حلقة فيه انرصافا يتعدى إىل صاحبه األوحد وإىل طريقه وحزامه 

املوهوم.

الطريق والحزام
أكد صاحب املرشوع الذي تتنّزل فيه هذه اإلنتخابات أنه يرسم 
الحكم. وقال مرارا  السياسة وطرق  ُمبي يف علم  إىل فتح  طريقا 
البرشية.  تاريخ تونس وتاريخ  ؛  التاريخ  إنه بصدد تغيري مجرى 
الراهنة،  الديمقراطية  النظم  أن  يفيد  ما  شتى،  بصيغ  وكرس، 

بغلُة  قَضَمتها  قد  وهياكلها،  ومؤسساتها  ومفاهيمها  بأحزابها 
العراق وأكل بَقيتَها ِحماُر مدغشقر.

وزعم صاحب املرشوع أن كل"سلطة وسيطة"، حزبيًة كانت 
املبارشة،  الشعب  إلرادة  تدليس  هي  إعالمية،  أو  مؤسسية  أو 
ولصوته املسموع، وتزييف للطريق التي"يريد". وزعم أنه،وحده، 
ترجمان ألشواق "شعب تونس"العظيم ولصوته الصادح الصادق 
الذي به"يُبِهر العالم".و أظهر صاحب املرشوع  ُكرها ألي وسيط 
بينه وبي الشعب الذي يحب أن  يالقَي املتهّجدين منه ليال والناس 
نيام. وبخالف ذلك، فالكل، يف ُعرفه، خائن ولّص وعميل ومتآمر يف 
الغرف املظلمة، وأنه النظيف العفيف الذي أرسله التاريُخ أو الغيُب 

ليمأل تونس عدال بعد أن امتألت جورا.
ويف خاطر صاحب املرشوع َوَقَرت أوهاُم أّن الشعب هو حزامه 
الذي ال ينفّض عن ِخنرَصه، وأنه املستنصوُر به، والسائُر يف طريق 
ما يرتيض، وأنه بذلك حاصل عىل الرشعية القانونية واملرشوعية 

الشعبية.
واكب الشعُب مرتشحي جاء بهم املرشوع، وضبط توزيعهم 
عىل الجهات توزيعا تَحاُر الربية يف فهمه. فبعضهم توّزع تمثيلُه 
ثالثة،  يف  وبمؤخرة  ثانية،  يف  وبأخرى  واحدة،  يف  بقدم  للجهات، 
من  َمُصوغا  انتخابيا  خطابا  أغلبهم  ورّوج  له.  وجود  ال  وبرأس 
بإثبات  يبرّش  وَمن  باإلغريق،  وصال  يّدعي  َمن  نحو  األعاجيب، 
الله يف الربملان، ومن يتعّهد بجعل تونس جنات تجري من  وجود 
متهالك،  وحزام  عاثرة،  طريق  الحصيلة  إلخ....و  األنهار  تحتها 

أفضيا إىل إقبال محترض.

اإلقبال المحتضر
لم يرتك صاحب املرشوع صيغة من صيغ القول إال استعملها 
إلفهامنا أنه املرَسل إىل الشعب، الناطق بآسمه، الحامل لخالصه، 
الحامي له من أعدائه ومن ناهبي أمواله. وتجاَس صاحُب املرشوع 
"القانونية"،  قاعدتها  فنسخ  متهالكة،  إخوانية  حكم  بنية  عىل 
وأقام مقاَمها"مرشوعيًة شعبية" أرادها قاعدة ملرشوعه الخاص.

عىل  املرشوع  صاحب  استوىل  املفرتضة،  القاعدة  هذه  عىل 
خلفهما  وما  أمامهما  وما  بينهما  ما  وعىل  والدولة،  السلطة 
الرسالُة  فساءت  امللَهمي،  "رشعية"  إىل  يكون  ما  أقرب  استيالًء 

وجاع الشعب.
لكن الشعب الذي قال فيه صاحب املرشوع معلقات من الغزل 
العفيف، قال كلمته يوم 17سبتمرب يف الصاحب ويف املرشوع، ال بل 

يف أهم حلقة فيه، وهي هذه اإلنتخابات، بنسبة إقبال %8،8. وإن 
كل روافد املرشوع ومرشوعية صاحبه إنما تصّب يف حوض هذه 
اإلنتخابات. وإن عزوف الشعب عنها هو عزوف عن املرشوع وعن 
احتضارا،  القانونية  الرشعية  تحترض  هنا  وها  األوحد.  صاحبه 
وتزمجر املرشوعية استنكارا. فهاّل صالح صاحب املرشوع نفسه 
الوجه  ماء  من  الباقية  الوحيدة  للقطرة  إنقاذا  استعفاءه،  وأعلن 

قبل أن تجّف تماما !؟.

 انتهت اللعبة
املثال  تأملوا  القدامى،  العرب  خطباء  يقول  كما  الناس،  أيها 
صوتا.منذر7.   13 :معمر  الحفي(  )بري  القوادرية،  نتائج  التايل: 
رياض1.  ياسي1.   .3 .ماجد   4 4.طارق  7.هيثم  جالل7.نجاة 

مجدي1. 
وإّن طبقة الشباب التي زعم صاحب املرشوع أنها نصريه وأنه 
أقبلت  الجدران"  الذي تخطه عىل  "لدستورها  نصريها وترجمان 
عىل التصويت  بنسبة %3,8. وأقبلت النساء بنسبة %2,98. وإن 
من املرتشخي من حّصل صفرا. لم يصوت له أحد. ولم" يصّوت 
فهل  حمد".  الفقيد"أوالد  بعبارة  الحاسمة"،  اللحظة  يف  لنفسه 

هذه انتخابات أو مهزلة!؟.
سلفا  الفائز  الواحد  املترتشح  ذوات  الدوائر  أن  املهازل  ومن 
اإلنتخابات، ورؤساء مكاتب  لهيئة  ُممثّل  منها  كل  يف  استوى  قد 
عىل  بعضها  يف  وأقبلت  وموظفون.  وحرب،  وخلوات،  واعضاء، 
التصويت نسبُة ما دون %1 من الناخبي. فهل هذه انتخابات أو 

مرسحية هزلية أو عبث.!؟.
لقد انتهت اللعبة. فهذه اإلنتخابات ليست مجرد اقرتاع يفيض 
إىل عضوية برملان. فهي ليست يف سياق سيايس ومؤسيس عاديَي. 
رشعية  وعىل  مرشوع  عىل  استفتاء  والحقيقة،  العمق  يف  إنها، 
صاحبه ومرشوعيته الشعبية.و تأكد أن هذه وتلك يف عداد األموات 
الحيل  ترك  يف  الحيلة  إّن  الشعب  قال  فقد  احتضار.  لحظة  يف  أو 
القانونية والسياسية. لذلك صار وجود صاحب املرشوع يف قرص 
نحو  رياح  ذََرتُه  قد  الحق  فهذا  سيايس.  حق  وجه  بغري  قرطاج 
%90 من ناكريه. ولعل األوان هو أواُن أن يفسح صاحب املرشوع 
العاثر لتونس املجاَل الذي به تطوي صفحة اثنتي عرشة سنة من 
التخريب ومن العبث، وذلك بتدبر رصي، متزن، جماعي، تتواله ، 

بمعزل عنه، ُقوانا الوطنية من الساسة والنخب والهياكل.

االنتخابات االنتخابات 
الترشيعية: استفتاء الترشيعية: استفتاء 

ضد قيس سعّيد ضد قيس سعّيد 
ومرشوعه ورشعيتهومرشوعه ورشعيته
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أبناء  اختاره  ملن  أوال  مربوك 
ليكون صوتهم يف  أو حيّه  مدينته 
الربملان القادم وقبلة عىل جباههم 
ألنهم حصلوا عىل ما يقارب ضعف 
النهضة  حصدتها  التي  األصوات 
البالد.  بها  وحكمت   2019 يف 
وال  قوية  أحزاب  ال  ان  اكدتم  لقد 

ماكينات انتخابية يف البالد.

"ملاذا  هو  األهم  السؤال  لكن 
بعد  جويلية   25 شعب  انكفأ 
واالستفتاء؟"...  االنتفاضة 

والجواب واضح...

ليطالب بمحاسبة  الشعب  نزل 
الناس  زلزل  واجرامهم.  االخوان 
الفاسدين  لسحق  الشوارع 
رصخ  الفقراء.  رغيف  وسارقي 
قادرة  لدولة  ليؤسس  الجمهور 
املافيات  ترضب بيد من حديد كل 

وشبكات املصالح.

هل استجاب من اعطاه الناس 
ثالثة ماليي صوت يف قيظ الصيف؟ 
يتعامل  مخرتقا  قضاء  ترك  ال! 
قضايا  كربيات  مع  ركيك  بشكل 
بيداغوجي  بشكل  تعامل  البالد. 
الشعب  يجّوع  من  مع  متخلف 
الوضع  لفهم  الناس  عىل  وعّول 
استيعاب  تلميذ  من  يُطلب  كما 

الدرس. 

الناس فّوضوك لتحقق الحلم... 
للقصاص ولحماية الفقري.

برملان  لك  سيكون  اآلن، 
الدولية  القبضة  وستتضاءل 
من  مناص  ال  لذا،  الضاغطة... 
التزامك ازاء شعب  التحرك إلنجاز 
ال  الذي  الشعب  هذا  االنتفاضة. 
القطيع  انساق  ضمن  يتحرك 
والپافلوفية  الهزلية  والزعاماتية 
واملوقف  بالفكر  بل  السياسية، 

وااللتزام.

فإما  االنتظار...  زمن  انتهى 
دولة قادرة او عودة للساحات.

موجه  غري  منشور  مالحظة: 
وبقايا  والواهمي  لألصفار 
ومجتمع  املافيا  منظومات 
النهم  الكاراكوزية...  املشهدية 

هوامش.

انتهى
زمن االنتظار...

رافع الطبيب

ما هي القراءة السياسية لنتائج االنتخابات 
الترشيعية وهل يمكن اعتبارها رفضا لـمرشوع 

قيس سعيد ؟
النتخابات  ومقاطعة  عزوف  تسجيل  تم  لو 
لهما  كان  ملا  عادية  ظروفا  يعيش  بلد  اي  يف 
ان  يف  يكمن  االسايس  ...املشكل  األثر  نفس 
أجندة  من  حلقة  آخر  هي  االنتخابات  هذه 
قرار  اتخذ  الذي  الجمهورية  رئيس  قدمها 
اجراء االنتخابات بمفرده دون تفاوض مع أي 
طرف سيايس آخر ال يف ما يتعلق باملحتوى وال 
النتائج  ان تعود  باالجراءات وبالتايل هل يمكن 
الحالة  ...مبدئيا ال ولكن يف هذه  اليه مبارشة؟ 

نعم. 
انتخابات  يف  التصويت  ان  يعنى  هذا 

رئيس  مرشوع  عىل  تم  ديسمرب   17
الجمهورية ؟

يمكن  ال  عامة  ال...بصفة 
عىل  تم  التصويت  بأن  القول  يل 

قام  الرئيس  لكن  الجمهورية  رئيس  مرشوع 
يوم  حدود  اىل  بها  ونادى  بالتعبئة  شخصيا 
للتصويت  فقط  ليس  االقرتاع(  )يوم  السبت 
التصويت  لعدم  ايضا  حشد  وانما  لصالحه 
جويلية   25 ملسار  ملساندين  وحتى  لخصومه 
او من اسماهم هو يف كلمته بعد ادائه الواجب 
الدعوة  أن  يعني  االقنعة  لبسوا  بمن  االنتخابي 
فحسب  مخالفيه  تشمل  لم  التصويت  لعدم 
وإنما  شملت ايضا من يريدون استغالل مسار 
25 جويلية ...سعيّد كان يعتقد ان االقبال عىل 
املشاركة يف االنتخابات سيكون كثيفا ووصل إىل 
حد التفريق بي شقه أي بي أصحاب املرشوع 
سماهم  مثلما  االقنعة  لبسوا  ومن  واملتلبّسي 
هو ..يعنى وصل اىل هذه الدرجة. إال أن الواقع 
كان مخالفا تماما.. نسبة املشاركة لم تتجاوز 
الـ.8.8 باملائة ...الرئيس يعيش يف عالم خاص 
تنعكس  الترشيعية  االنتخابات  ان  ويعترب  به 
ان  هنا  اقول  ..ال  مصداقيته  عىل  بالرضورة 
ورشعية  مرشوعية  رضبت  املشاركة  نسبة 

قيس سعيد وإنما رضبت أساسا مصداقيته. 
سياسيا كيف يمكن الرد عىل نسبة املشاركة 

الضعيفة ؟  
سأكون مختلفا نسبيا مع كل ما قيل ويقال 
من  أخشاه  ما  ..أخىش  املقدمة  القراءات  وكل 
هذه املطالبة بتنحي رئيس الجمهورية أن يحدث 

انه كانت  اذكر   .. 25 جويلية  قبل  مثلما حدث 
الربملان  بحل  مطالبة  التاريخ  ذلك  قبل  هناك 
قانونية  غري  نداءات  ..كانت  استفتاء  وبإجراء 
وغري دستورية ..هؤالء الذين نادوا بحل الربملان 
وبتغيري قانون االنتخابات وبدستور جديد رغم 
اننا كنا آنذاك يف ظل برملان بنقائصه يبقى برملانا 
هناك  يصبح  ان  أخشاه  ما  أخىش  منتخبا.. 
عدم قبول برشعية أي طرف ألن تغيري املشهد 
السيايس بطريقة فجئية ويف اية حالة سيدخلنا 

يف دوامة ويف حالة عدم االستقرار الدائم. 
او الخطوات  حسب رأيك ما هي االجراءات 

التي بإمكان رئيس الجمهورية اتخاذها ؟
رئيس  ان يستخلص  واحد هو  هناك رشط 
مقاطعة  من  الدروس  سعيد  قيس  الجمهورية 
االنتخابات ...هذا فشل شخيص للرئيس ..االمر 
مخطط  بفشل  وانما  فقط  بعزوف  يتعلق  ال 
له  صفعة  فهي  وبالتايل  الخاص  الرئيس 
..بالنسبة لالطراف التي طالبت سعيد بالرحيل 
بعضا  حتى  لتشمل  توسعت  املجموعة   وهذه 
من مسانديه  تطالب سعيد بالرحيل.. بالنسبة 
يف  ...نحن  سياسية  جدية  عدم  ذلك  اعترب  يل 
بأية  القيام  املقابل  الطرف  رفض  واذا  أزمة 
خطوة تجاه املجموعة الوطنية وتجاه االطراف 
خصومه  من  كانت  سواء  املقابلة  السياسية 
خالل فرتة ما قبل 25 جويلية وما بعدها حينها 

يكون لكل حادث حديث. 

ماهي السيناريوهات املمكنة ؟

لست رجل سياسة. 

ماذا سينتج عن مواصلة مسار االنتخابات 

الترشيعية عرب تنظيم دور ثان ؟

من الناحية السياسية سينتج عن مواصلة 

نسبة  تسجيل  النتائج  هذه  ظل  يف  االنتخابات 

الدور األول  مشاركة ربما اقل بكثري من نسبة 

عدم  يضمن  ان  الحد  يمكن  ...ال  للترشيعية 

انخفاض النسبة من 8.8 اىل 4 باملائة  مثال خالل 

البالد تمر  بأزمة  الثاني ...ومن املهم ان  الدور 

غري  التونسيي  ...انتظارات  خانقة  اقتصادية 

انه  ارى  وبالتايل  السياسية  الطبقة  انتظارات 

من باب إعمال العقل ومن باب الحكمة 

يف  واالنطالق  املهزلة  هذه  إنهاء 

االطراف  كل  يضم  جدي  حوار 

...هيئة االنتخابات أكدت انها 

...هذه  النتائج  ثانيا مهما كانت  ستجري دورا 

قد  املشاركة  نسبة  ان  باعتبار  هواجس  كلها 

..ال  الثاني  الدور  باملائة خالل   8 أقل من  تكون 

املشاركة  نسبة  ان  عىل  تدل  مؤرشات  توجد 

ستكون اكرب من 8.8 باملائة وبالتايل من سيفوز 

سيكون  االصوات  بعرشات  بالربملان  بمقعد 

فاقدا  ايضا  الربملان  للرشعية وسيكون  مفتقدا 

يف  انتخابات  اجراء  ليس  ...الهدف  للرشعية 

جسما  تنتج  انتخابات  اجراء  وانما  ذاته  حد 

صالحياته  كانت  لو  حتى  رشعية...  ذا  برملانيا 

محدودة فهو برملان منتخب ..ما هي قيمته اذا 

كان منتخبا بعرشات االصوات مقارنة بماليي 

االصوات املسجلة؟ ..ليست له أية قيمة وبالتايل 

الهدف ليس يف ارساء الربملان يف حد ذاته يف ظل 

عىل  أعضائه  لحصول  نظرا  مفقودة  رشعية 

اجراء  هو  آخر  يشء  هناك  االصوات..  عرشات 

انتخابات اخرى قادمة ملجلس الجهات واالقليم 

من  افضل  املشاركة  نسبة  تكون  ان  أتوقع  وال 

تلك املسجلة بالنسبة للغرفة الترشيعية االوىل .. 

رئيس الجمهورية قيس سعيد يف مأزق ...سعيد 

وضع نفسه يف ورطة وعليه ان يخرج منها. 

نقل : تميم أوال سعد

اعتبر حمادي الرديسي أستاذ العلوم السياسية ان نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعية التي انتظمت نهاية 
لرئيس الجمهورية قيس سعّيد" مشددا على ان سعيد "وضع نفسه في  المنقضي تمثل "فشال شخصيا  االسبوع 
التي بإمكان رئيس الجمهورية  ورطة" وعلى أن "عليه ان يجد الحلول المناسبة للخروج منها". وبخصوص االجراءات 
في  يتمثل  انه  قال  واحدا  شرطا  هناك  ان  المغاربي"  "الشارع  أسبوعية  مع  حوار  في  الرديسي  أكد  اليوم  اتخاذها 
استخالص الرئيس الدروس من مقاطعة االنتخابات الفتا الى انه من باب إعمال العقل ومن باب الحكمة انهاء ما 
وصفها بـ"المهزلة" والمرور إلى "حوار جدي يضم كل األطراف". وفي ما يتعلق بتأكيد هيئة االنتخابات اجراء دور ثان في 
كل الحاالت أكد الرديسي انه "ال يمكن ألحد ان يضمن عدم انخفاض النسبة من 8.8 الى 4 بالمائة" معتبرا انه "ال شرعية 

لبرلمان انتخب أعضاؤه بعشرات االصوات".

حمادي الرديسي أستاذ العلوم السياسية
لـ"الشارع المغاربي":

 أخشى ما أخشاه ان تدخل البالد يف دوامة
ويف حالة عدم استقرار دائم

• مقاطعة انتخابات 17 ديسمبر فشل شخصي لرئيس الجمهورية
•  مطالبة قيس سعيد بالرحيل غير جّدية 
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من باب التذكري، سبق أن تساءلنا يف افتتاحية الشارع املغاربي 
التي  اإلجراءات  عىل  تعقيبا   2021 جويلية   27 بتاريخ   270 عدد 
رئيس  »تحرك  كان  إذا  عما  جويلية،   25 إطار«مسار  يف  اتُّخذت 
أساس  تُبنى عىل  ثابتة  ركائز وطنية  له  تكون  الجمهورية سوف 
ترشيعات جريئة وسيعة يف ُمقّدمتها رضورة سحب قانون البنك 
املركزي عدد 35 لسنة 2016 الذي منع هذه املؤسسة الوطنية من 
هذه  وفوض  فوائد  بدون  العمومية  للخزينة  مالية  سيولة  تقديم 
ال  فائدة  بنسبة  الدولة  ابتزت خزينة  التي  التجارية  للبنوك  املهمة 
تقل عن 7 و8% وكذلك رضورة مراجعة االتفاقيات غري املتكافئة 
ووضع حد للعجز التجاري الذي كبل البالد بالديون ودفع بالدينار إىل 
الحضيض«. كما أكدنا أنه »يف غياب هذه املضامي املصريية نعتقد 
أنه ال يمكن أن يتحقق نفعا للشعب التونيس«. وختمنا االفتتاحية 
يف خطوة استباقية للتأكيد عىل أن »إيقاف الفاسدين مهما كانوا 
ومحاسبتهم يبقى مطلبا شعبيا البد من املطالبة بتفعيله وبرسعة 

وال يجب أن يكون شعارا أجوفا«.  
كما أكدنا يف مقال صادر يف أسبوعية "الشارع املغاربي" عدد 
...يبقى رهي  25 جويلية  2021 أن »مسار  24 أوت  274 بتاريخ 
دور  اسرتجاع  ركزنا عىل رضورة  الوطني«. حيث  االقتصاد  إنقاذ 
ُجّرد  الذي  التنمية  دفع  يف  واالجتماعي  االقتصادي  املركزي  البنك 
منه بمقتىض القانون عدد 35 لسنة 2016   ليصبح سلطة نقدية 
تمت  التي  التجارية  البنوك  خدمة  ويف  الريعي  االقتصاد  خدمة  يف 
تحويل  محل  وأصبحت  فرنسية  بنوك  إىل  منها  العديد  خصخصة 

املرابيح إىل الخارج بالعملة األجنبية.
الشارع  أسبوعية  يف  صدر  جماعي  مقال  يف  أيضا  طالبنا  كما 
املغاربي عدد 329 بتاريخ 04 أكتوبر 2022 بمشاركة األستاذ أحمد 
بن  جنات  واألستاذة  السابق  والسفري  الدبلومايس  مصطفى  بن 
عبد الله الصحفية املختصة يف االقتصاد والتجارة الدولية يف شكل 
»نداء وطني ملصارحة الشعب التونيس بحقيقة امليزانية )ميزانية 
الدويل  النقد  صندوق  مع  واملفاوضات  التجاري  والعجز   )2022
تمس  كلها مواضيع خطرية  املديونية«. وهي  يف  الترصف  ووكالة 
الوطنية.  والسيادة  البالد  استقالل  وتهدد  الوطني  القومي  باألمن 
خاصة بعد ترصيحات السفري الفرنيس بتاريخ 11 ماي 2022 التي 
إنشاء  أكد بمقتضاها »أن تونس وفرنسا ستطلقان قريبا عملية 
الترصف  »وكالة  وإنشاء   »TunIsIe Trésor  « تونس«  »خزينة 
 Agence de lA gesTIon de lA« التونسية«  العمومية  املديونية  يف 
deTTe« والتي حسب ما يبدو جليا ان هذه املهمة توّكل باإلرشاف 

يعني   .»Berd«  « والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  عليها 
 commIssIon FInAncIère« مالية جديدة«  »لجنة  تنصيب  بوضوح 
» بتدبري وإرشاف فرنيس عىل غرار سابقتها يف القرن التاسع عرش 
املبارش يف  الفرنيس  انتصاب االستعمار  الذكر والتي كرست  سيئة 

تونس. 
هذا التحرك الفرنيس الذي يتسم بالغرور والغطرسة والعنجهية 
يبي بوضوح أن املديونية التونسية التي دفعت لها البلدان األوروبية 
بصفة عامة وصلت إىل ذروتها عرب الدفع نحو التوريد املشط حيث 
أي عىل   2022 2011 وسنة  التجاري بي سنة  العجز  إجمايل  بلغ 
دينار  مليار   281 حدود  يف  ُمذهل  مبلغ  إىل  تقريبا  سنة   12 مدى 
مقابل 91 مليار دينار عىل مدى 12 سنة السابقة بي سنة 1999 
حيث  لإلحصاء.  الوطني  املعهد  إحصائيات  حسب   2010 وسنة 
العام املعتمد عامليا ثالث مرات  النظام  تضاعف العجز اإلجمايل يف 

بي سنة 2011 و2022. 
مما جعل املديونية العمومية التونسية وخاصة منها الخارجية 
يفرسه  ما  وهو   .»deTTe InsouTenABle« للتسديد  قابلة  غري 
األوروبي  الطرف  ان  غري   .)ccc( األخري  قبل  االئتماني  التصنيف 
يريد املناورة باالعتماد عىل هذا الوضع املرتدي لالبتزاز ونيل مزيد 
التهديد  االقتصادية منها والسياسية عرب  املبارشة  االمتيازات  من 
بتوجيه ملف تونس إىل نادي باريس. حيث يسعى إلنشاء »وكالة 
البنك  إرشاف  تحت  ووضعها  العمومية«  املديونية  يف  الترصف 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية كما بيناه سابقا. 
تسرتت  كما  الحالية  الحكومة  عليه  تتسرت  الخطري  امللف  هذا 

عليه الحكومات السابقة. كما يتسرت عليه البنك املركزي بطريقة 
خطرية. ولهذا السبب طالبنا بمصارحة الشعب التونيس وتحميل 
مسألة  باملناسبة  التسرت.  هذا  يف  ضالع  هو  من  لكل  املسؤوليات 
املصارحة طالبت بها أيضا املنظمة الشغيلة بدون الخوض يف صلب 

املوضوع.   
وختاما نُذّكر أيضا تعّمد السفري الفرنيس املغالطة عىل أمواج 
حركة  يف  الوطني،  النداء  نرش  بعد  مبارشة  محلية،  خاصة  إذاعة 
تونس  أن  ادعى  حيث  التونيس  الشعب  بذكاء  استخفاف  عن  تنم 
لديها فائض تجاري يف مبادالتها التجارية مع فرنسا، فقمنا بنرش 
رد جماعي يف أسبوعية الشارع املغاربي عدد 330 بتاريخ 11 من 
أكتوبر 2022 مبارشا للسفري الفرنيس وملنشط اإلذاعة الّطيّع تحت 
عنوان »كفى مغالطات وتدليسا مفضوحا للمؤرشات االقتصادية«. 
حيث قدمنا كل األدلة الدامغة التي تدحر افرتاء السفري الفرنيس يف 
موضوع الفائض التجاري لصالح تونس. ولم يرد املعني باألمر إىل 

اليوم عىل كل ما قدمناه من أدلة والتزم الصمت املريب. 
وأن  تونس  لصالح  تجاري  لفائض  وجود  ال  أنه  عىل  يدل  مما 
أسف يف مغالطة  بتواطئ محيل مع كل  الفرنسية ضالعة  السلط 
الشعب التونيس مما يفقدها نهائيا كل ثقة يف التعويل عليها إلنقاذ 

البالد.  

التجاوب مع  الترصف األحادي وعدم  التزم  الجمهورية  رئيس 
أي نقد بناء فكانت الطامة الكربى عىل الشعب التونيس وعىل البالد

لقد اكتشف الشعب التونيس بكل استغراب مدى تمسك رئيس 
الجمهورية بالتزام أحادية الرأي يف اتخاذ قرارات مصريية للبالد. 
ثورة  وبعد  والعرشين  الواحد  القرن  يف  تخيله  يمكن  ال  أمر  وهو 
اعتربت حرية التعبري أعظم مكسب تحصل عليه الشعب التونيس 
الشباب  من  غالبيتهم  أبرار  شهداء  دم  رضيبة  أجله  من  ودفع 
الربملان  يف  الكربى  األحزاب  حكم  خّلفه  ما  أن  صحيح  التونيس. 
السابق من تنّكر الستحقاقات الشعب التونيس يف الشغل والحرية 
مريرا  كان  االقرتاع  صندوق  رشعية  بعنوان  الوطنية  والكرامة 
عند عامة املجتمع وخاصة منه الشباب. مما فتح مجال مناورة 
واسع لرئيس الجمهورية ليتحرك بأريحية. ولكن كان عليه ان ال 
يتخطى حدود املعقول وال يقدم مثال عىل إقرار دستور جديد بدون 
توجهاتها  كنت  مهما  بأحزابه  املمثل  التونيس  الشعب  مشورة 
الذي  املدني  وُمجتمعه  امُلعتربة  ومؤسساته  الوطنية  ومنظماته 
جعله  الذي  اليشء  عليه.  يحسد  ونُضج  وعي  مستوى  إىل  وصل 
الجمهورية  رئاسة  مكن  حيث  النقيض  إىل  النقيض  من  ينتقل 
من جميع السلط التنفيذية والترشيعية والقضائية ولم يرتك أي 
مجال للمحاسبة مما يفتح الباب عىل مرصاعيه لعودة االستبداد. 
وطنية  شخصية  باعتباره  الخاصة  مصلحته  يخدم  ال  أمر  وهو 
معتربة نالت ثقة فئة واسعة من املجتمع التونيس وخاصة منها 
فئة الشباب )65% من منتخبيه يف رئاسية 2019 كانت أعمارهم 
يُحّصن نفسه من كل مدخل  أن  18 و25 سنة(. وكان عليه  بي 
يتعرض  قد  تحصل  أن  يمكن  خطرية  تجاوزات  كل  ومن  للغرور 
منديال  نلسن  كان  وقد  ذلك.  التاريخ  أثبت  كما  آدم  بني  كل  إليها 

أسوة عظيمة لكل من وصل لهذه املناصب ملن وأراد أن يعترب.  
غري أن هناك أيضا ثوابت أحادية لديه يف مسألة تعيي رؤساء 
من  حكومة  رئيس  له  فرصة  أول  يف  اختار  حيث  الحكومات. 
 .2020 الدويل يف بداية سنة  النقد  التعامل مع صندوق  منارصين 
2013 وهو  للمالية سنة  الفخفاخ كان وزيرا  إلياس  وأن  خاصة 
من دشن التعامل للمرة الثالثة يف تاريخ تونس إثر توقيع التفويض 
لتدخل صندوق النقد الدويل من طرف حمادي الجبايل سنة 2012. 
اختيار  إثر  اليشء  نفس  فعل  كما  الجنسية.  مزدوجي  من  وهو 
عينه  عنما  ثم  أوىل  خطوة  يف  كمستشار  سواء  املشييش  هشام 
ولصندوق  األوروبي  لالتحاد  املوالي  من  وهو  الحكومة.  رئيس 

النقد الدويل.  
وكذلك الشأن بالنسبة لرئيسة الحكومة الحالية. حيث تبينت 
رؤساء  اختيار  عرب  الجمهورية  رئيس  لدى  الترصف  ازدواجية 
الدولية  املالية  وللمؤسسات  األوروبي  لالتحاد  موالية  حكومات 
اشتهرت  التي  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  مقدمتهم  ويف 
الوظيفة  يف  االنتداب  وقف  تعتمد  التي  التقشفية  بوصفتها 
العمومية يف بلد نسبة البطالة الهيكلية فيه جد مرتفعة والضغط 
وخصخصة  الدعم  ورفع  الدينار  قيمة  تعويم  مع  األجور  عىل 
األجنبية  بالعملة  بمديونية  تدمريها  بعد  العمومية  املؤسسات 

وتحميلها مخاطر الرصف.
 بمعنى واضح رئيس الجمهورية عي رؤساء حكومات لتُعنى 
بتطبيق وصفات تقشفية مدمرة للقدرة الرشائية ولحق املواطن يف 
الشغل وحقه يف خدمات عمومية محرتمة وهي سياسة مخالفة 
حياتها  لتغيري  عليه  راهنت  التي  الشباب  فئة  تنتظره  كانت  ملا 

التعيسة
 غري أن املفاجئة أن رئيس الجمهورية أصبح يتنصل من هذه 
الشعبي باشتداد  الغضب  ارتفاع وترية  السياسة عندما استشعر 
االزمة االقتصادية واالجتماعية. حيث انتقل إىل سياسة الغاية تربر 

الوسيلة )ماكيافال( عرب ترسيبات وتعيينات خاصة لكل طرف.
األوروبي  االتحاد  ملتزمة نحو  تعيي حكومة  بعبارة واضحة 
إلرضائها  دائني(  أهم  )باعتبارهما  الدويل  النقد  وصندوق 
رفع  رفض  عرب  الطرفي  لهؤالء  مناهض  وخطاب  وطمأنتها 
له  تضفي  مواقف  وهي  العمومية  املؤسسات  وخصخصة  الدعم 
نوعا من الشعبية. مما جعله يُصبح يف تناقض واضح وجيل بينه 
وبي الحكومة التي عينها والتي من املفروض انها تُؤتمر بأوامره 
مبارشة فعليا وطبقا للدستور الذي صاغه بنفسه ولنفسه...            

من  والبد  البوصلة  تونس  سفينة  فقدت  التخبط  هذا  ظل  يف 
مراجعات كربى سياسية واقتصادية واجتماعية.

لتلخيص الوضع يف البالد يكشف جدول صادر عن عن املعهد 
عليها  أصبحت  التي  الخطورة  مدى  بوضوح  لالحصاء  الوطني 
البالد ومدى نفاق األطراف الخارجية والداخلية املتمكنة يف مفاصل 
لتأبيد  التي تسعى بكل قواها  العميقة  الوطني واإلدارة  االقتصاد 
الوضع الذي يحمي مصالحها الخاصة عىل حساب حياة ومصالح 

شعب ووطن باسه. 
الدويل  النقد  تدخل صندوق  الجدل حول  يشتد  الوقت  نفس  يف 
من عدمه إثر قراره بتعليق جدولة البت يف قرض بمبلغ 1,9 مليار 
دوالر يتم رصفها عىل مدى أربع سنوات وثماني أقساط والذي كان 
مربمجا ليوم 19 ديسمرب 2022 منذ منتصف شهر أكتوبر الفارط. 
أربع  امريكي يرصف عىل مدى  1,9 مليار دوالر  ماذا يساوي 
سنوات مقابل 11,2 مليار دوالر عجز تجاري يستوجب تغطية يف 

هذه السنة بالعملة األجنبية وبقروض خارجية
كل  عىل  يطرح  أن  يستوجب  الذي  املحوري  السؤال  هو  هذا   
مواطن تونيس مخلص لوطنه وألجياله. كما يستوجب أن يطرح 
من طرف كل األحزاب واملنظمات الوطنية واملجتمع املدني ووسائل 
التي تسهر عىل  الوطنية  اإلعالم املخلصة للوطن وكل املؤسسات 

سالمة وأمن االقتصاد الوطني. 
الوضع  خطورة  مدى  يحدد  سوف  املفصيل  السؤال  هذا 
يف  تورط  من  كل  مسؤولية  جسامة  ومدى  البالد  يف  االقتصادي 

التسرت حول هذا العمل الشنيع يف حق الوطن.

 نتائج االنتخابات ُتؤكد عجز رئيس اجلمهورية  عن إدارة
شؤون البالد السياسية واالقتصادية واالجتامعية

من انجازات حكومة سعّيد 
االقتصادية :  

• 35,2 مليار دينار عجز تجاري غير 
مسبوق في ُموّفى شهر نوفمبر 2022 
• ما يعادل 11,4 مليار دوالر أمريكي تُسدد 

بالُعملة األجنبية وبقروض خارجية! 
• استجداء مبلغ 1,9 مليار دوالر من 
صندوق النقد الدولي بشروط ُمذلّة!

• تستر خطير من البنك المركزي 
ووزارة المالية

جمال الدين العويديدي - مختص في االقتصاد والتنمية
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حصلت االنتخابات التشريعية في موعدها 
القانون االنتخابي الذي صاغه قيس  وحسب 
نسبة  تدني  وجاء  انفرادي.  بشكل  سعيد 
األولية  الفعل  ردود  لكن  قياسيا  المشاركة 
تدل على أن مختلف األطراف المتواجدة على 
أّن  الساحة لم تستوعب ما حصل ولم تدرك 

البالد أمام أفق مسدود. 

فاملعارضة بمختلف مكوناتها تهلل لهزيمة قيس 
إىل  تدعو  الخالص  جبهة   : بالرحيل  وتطالبه  سعيد 
ِل  تََحوُّ واىل  الرئاسة  مهمة  مؤقتا  سام  قاض  تويّل 
والذهاب  أعمال  ترصيف  إىل حكومة  بودن  حكومة 
إىل انتخابات مبكرة ينبثق عنها رئيس يقود مرحلة 
عن  فيتحدث  الحر  الدستوري  الحزب  أما  انتقالية. 
خروج آمن لقيس سعيد وانتخابات رئاسية مبكرة 
يف حي يطالب حزب العمال برحيل قيس سعيد دون 
تحديد آلية واضحة لسد الشغور داعيا إىل قيام تكتل 
بديال  يشكل  والتقدمية  الديمقراطية  للقوى  واسع 

شعبيا.

تمر  البالد  أّن  أنصار قيس سعيد  يرى  املقابل  يف 
بعملية فرز تاريخية بي الذين يريدون إنقاذ تونس 
بمقدراتها  وعبثوا  استباحوها  والذين  جهة  من 
والذين ساندوهم أو عىل األقل تركوهم يعربدون من 
جهة أخرى. ولم ينزعج أنصار قيس سعيد من تدني 
نسبة املشاركة ألن العربة بالنسبة إليهم بنوعية من 

شاركوا ال بعددهم وبنسبة مشاركتهم. 

لحد اآلن قلة من املرتشحي فازوا بمقاعدهم من 
الدورة األوىل والتنافس عىل بقية املقاعد سيتواصل 
يف دورة ثانية. وحتى قبل صدور النتائج التفصيلية 
عىل  الوقوف  يمكن  التعمق  من  بيشء  ودراستها 
جاهل  أو  مكابر  إال  ينكرها  أن  يمكن  ال  حقائق 

بمعطيات الواقع بكل تعقيداته. 

1 - أيّا كانت االعرتاضات عىل الكيفية التي تم بها 
ترميم الهيئة العليا لالنتخابات فإن ضعف املشاركة 
الذي أعلنت عنه يدحض اتهامها من طرف املعارضة 
مهمتها  سعيد  قيس  بيد  طيّعة  أداة  مجرد  بأنها 

تزوير االنتخابات عىل نطاق واسع حتى أنها قارنت 
عملها بما كان يحصل قبل 2011  .

عن  العمومي  التمويل  حجب  أن  صحيح   -  2
تحت  الذمم  ورشاء  الفاسد  املال  وغياب  املرتشحي 
الخاصة  السيارات  وتسخري  املساعدات  مسمى 
عوامل  كلها  االقرتاع  مراكز  إىل  الناخبي  إليصال 
باهتتي  االقرتاع  وعملية  االنتخابة  الحملة  جعلت 
لكن ال يمكن  أن يكون هذا وحده من العوامل املهمة 
يف تدني نسبة املشاركة. ومن العار أن يتهم املهتمون 
بالشأن السيايس التونسيي يف مجملهم باالنتهازية 
إن  القول  اّن  الذمم.  وبيع  املبدإ  عىل  الثبات  وبعدم 
الطمع هو الذي يُحّركهم يجعلنا نيأس منهم بصفة 
نستوردهم  بمواطني  استبدالهم  يف  ونفكر  نهائية 

من الخارج! 

3 - ال يمكن تفسري تدني املشاركة يف االنتخابات 
والدليل  مقاطعتها.  إىل  الدعوة  يف  املعارضة  بنجاح 
يف  االنتخابي  املوعد  من  يومي  قبل  فشلت  أنها 
تحريك الشارع مثلما فشلت من قبل يف تحويله إىل 
قوة ضغط حقيقية. فعدد الذين استجابوا لدعوات 
ال  لذلك  مئات.  بضع  يتجاوز  لم  املرة  هذه  التجمع 
يجوز الحديث عن مقاطعة وإنما عن عزوف ما فتئ 
يتفاقم منذ 2011  ليبلغ ذروته يف هذه االنتخابات .

4 - إن عزوف التونسيي عن العملية االنتخابية 
ال يعود فقط إىل ترذيل األحزاب والتشكيالت النيابية 
 2021 جويلية   25 قبل  الساحة  عىل  هيمنت  التي 
إىل  أيضا  يعود  وإنما  عامة  بصفة  السيايس  العمل 
اإلحباط الذي أصابهم نتيجة عدم اإليفاء بالوعود يف 
ما يتعلق باملسائل االقتصادية واالجتماعية. فعندما 
نرى الصفوف الطويلة أمام املغازات والتزاحم عىل 
مراكز  بمشهد  ذلك  ونقارن  الغذائية  املواد  بعض 
الحالية  شواغلهم  هي  ما  ندرك  الخاوية  االقرتاع 
يف  املشاركة  عن  عزوفهم  أسباب  بعض  عىل  ونقف 
سببها  أخرى  أمل  خيبات  إىل  اضافة  االنتخابات 
الفشل يف محاربة حقيقية للفساد ومحاسبة جادة 

ملن أجرموا يف حق البالد.

استبعد  الذي  اليّسء  االنتخابي  القانون  إن   -  5
مجحفة  رشوطا  ووضع  املشاركة  من  األحزاب 
للرتشح قلص عدد املرتشحي خصوصا من العنرص 
واحد  مرشح  ذات  الدوائر  بعض  وجعل  النسائي 
وقيس  الخارج.  يف  خصوصا  أصال  مرشحي  بال  أو 
سعيّد هو املسؤول عن هذا الوضع. وقد كان النهج 
العام ورفضه  الشأن  إدارة  اتبعه يف  الذي  االنفرادي 
كل النداءات التي وجهها إليه الذين رأوا يف 25 جويلية 
يف  رشكاء  لجعلهم  لتونس  جديد  أفق  لفتح  فرصة 
املعارضي  دائرة  وّسع  قد  األفق  هذا  مالمح  رسم 
لتوجهاته وضيّق دائرة املتقاطعي معها. والنتيجة 
أنه بعد أن انتخبه 277931 تونسيا يف الدورة الثانية 
الحالية سوى  االنتخابات  لم يشارك يف   2019 سنة 
يبعد  ال  رقم  وهذا   )8,8 )بنسبة  مقرتعا   803638
الدورة  الذي حصل عليه يف  كثريا عن عدد األصوات 

األوىل سنة 2019 )602711(.

6 - يسخر بعض املعارضي اليوم من املرتشحي 
يف  األصوات  من  محدود  عدد  عىل  تحصلوا  الذين 
ويتناسون  )املعتمديات(  صغرية  انتخابية  دوائر 
تداولوا عىل  الذين  النواب  من  الساحقة  األغلبية  أن 
البقايا   بأفضل  وصلوا  السابقة  النيابية  املجالس 
دوائر  األصوات يف  آالف من   تتجاوز بضعة  ال  التي 
بأقل  نائبا  )الواليات( .وثمة حتى من أصبح  كبرية 

من  200 صوت!

7 - تمثل هذه االنتخابات جزءا من عملية انجاز 
فشال  فشلها  يف  فإن  لذلك  ملرشوعه.  سعيد  قيس 
له. لكن التونسيي ال يرون الحل يف عودة املنظومة 
يعتربون  وال  الخالص  جبهة  يف  ممثلة  السابقة 
الحزب الدستوري الحر بديال مقبوال. وحزب العمال 
ومن معه من أحزاب صغرية غري قادرة عىل تشكيل 

بديل شعبي يتوىل قيادة املرحلة مثلما يقولون  .

8 - املعارضة غري قادرة عىل حمل قيس سعيّد عىل 
الرحيل لكنه مطالب أخالقيا بعد النتائج الحاصلة يف 
انتخابات أرادها استفتاء حول توجهاته بأن يخترب 
من جديد مدى شعبيته عند التونسيي يف انتخابات 

سابقة ألوانها. فإذا جددوا له العهدة فهنيئا له.

عمار العربي الزمزمي

كل حزب بام لديه فرح...

حمة الهمامينجيب الشابي عبري مويس

االنتخابات التشريعية : 
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أنس الشابي
لالنتخابات  المستقلة  الهيئة  أعلنت  حالما 
8,8 في  أن نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز حدود 
المائة نشرت حركة النهضة على صفحتها ما يلي: 
بذلك  موحية  يقاطع"  الشعب  يريد،  ال  "الشعب 
أنها انتصرت على قيس سعيد ومشروعه الذي بدأ 
في تنفيذه بعد 25 جويلية 2021، والحال أنه يجب أن 
يُنظر للمسألة من ناحيتي النهضة وقيس سعيد 
وحقيقة العالقة بينهما حتى نتبّين من انتصر على 
من أو أنهما في خسران ُمبين ظهر للعيان حينها.

تتحّمل  النهضة  حركة  أن  العقالء  كّل  لدى  الثابت 
جعل  ويف  السياسيّة  الحياة  ترذيل  يف  الكربى  املسؤوليّة 
الشعب ينفر من السياسة ومن متعاطيها ومن خزعبالت 
2011. قبل ذلك  الهواة وسفاهة املأجورين فيها منذ سنة 
املعايري  كّل  فيها  تتوّفر  ال  قد  انتخابات  تتّم  كانت  التاريخ 
رغم  عمومها  يف  ولكنها  الديمقراطية  لالنتخابات  الدولية 
كّل ما يمكن أن يقال فيها كانت معرّبة وممثّلة لقسم كبري 
من الفئات الشعبيّة وكانت مسنودة بطبقة وسطى قوية 
تستطيع أن تشرتي مسكنا ويمّكنها صندوق التقاعد من 
لحياة  الدنيا  الحدود  أن  يعني  مّما  سيارة...  القتناء  قرض 
أن  وبعد  ذلك  من  سنوات  عرش  بعد  متوّفرة.  كانت  كريمة 
ُفتح باب الحريات عىل مرصاعيه، بدل أن نجد شعبنا وقد 
انخرط يف العملية السياسيّة ويف املساهمة الفعالة يف بناء 
عن  حتى  ويمتنع  نفسه  عىل  ينكفئ  نجده  مؤّسساتها 
املشاركة يف إسناد صوته لهذا الطرف أو ذاك وهو ما يؤرّش 
عىل أن الذين توّلوا الحكم طوال هذه املّدة فشلوا فشال ذريعا 
يشعر  معاشيّا  اقتصاديّا  مضمونا  للحريات  يجعلوا  أن  يف 
املزيد  إىل  ويدفعه  اليوميّة  حياته  يف  ويتلمسه  املواطن  به 
التي  الحريات  اليوم  لتقرتن  العام  الشأن  يف  املشاركة  من 
والهوان،  والخصاصة  بالفقر   2011 سنة  بعد  بها  برّشوا 
وعىل رأس من تسبّب يف هذه الوضعية املزرية تقف حركة 

فبالنسبة  أقّل.  بدرجة  سعيد  وقيس  أوىل  بدرجة  النهضة 
للحركة ظهرت مؤرشات ضعف املشاركة يف االنتخابات منذ 
السنوات األوىل ألن نسب املشاركة أخذت يف التناقص مع كل 
انتخابات ورغم ذلك فإن حكم النهضة لم يتوّقف عن نهب 
فرض  وعن  الوطني  باالقتصاد  اإلرضار  وعن  الدولة  مالية 
معادية  محاور  إىل  الخارجية  وسياستنا  اقتصادنا  تبعية 
قصمت  التي  الشعرة  وكانت  قراره.  والستقالل  للوطن 
تسليم  برضورة  الحكومة  الهاروني  تهديد  البعري  ظهر 
 .2021 جويلية   25 قبل  الفرق  ماء  ملجرمي  التعويضات 
وحّملها  الحركة  مقّرات  مستهدفا  الشعب  خرج  يومها 
املسؤولية الكاملة يف ما آلت إليه أوضاع البالد. التقط قيس 
سعيد الرسالة ولكنه لم يقرأها إىل نهايتها واكتفى باألسطر 

األوىل فأغلق الربملان وكفى الله املؤمني رّش القتال.
 يف معالجتها ِلما أصبحت عليه اتجهت الحركة إىل:

إىل  ودفعهم  لها  املنتمي  غري  من  أعوانها  تجنيد   )1
تصّدر الصفوف األوىل ملعارضة الوضع الجديد الذي ال جديد 
بالرجوع  للمناداة  باردو  متحف  أبواب  إغالق  سوى  فيه 
الديمقراطية  إىل  العودة  25 جويلية تحت ستار  إىل ما قبل 
واملطالبة بإسقاط "االنقالب" وكأننا كنا نعيش يف بحبوحة 

من الحريات.
سابقة  معارضة  أظهروا  الذي  املنتسبي  تحريض   )2
أحزاب  تأسيس  عىل  الحركة  قياديي  بعض  مع  اختالفا  أو 
رديفة قد تصلح إن تعكرت امللفات القضائية أو تم نقلها إىل 
إنشاء  الحركات اإلخوانية عىل  الدويل. فقد عودتنا  القضاء 
حتى  الحال  بها  ضاق  كلما  داخلها  تختفي  تابعة  هياكل 
تحفظ لنفسها الوجود الدائم ولو بغري الصور ة التي ُعرفت 

بها.  
الواسعة  املقاطعة  فإن  سعيد  لقيس  بالنسبة  أما 
عىل  مرشوعه  فشل  أثبتت  إليها  دعا  التي  لالنتخابات 
يخرج  لم  أنه  إىل  باألساس  ذلك  يعود  األصعدة.  مختلف 
التي  األطر  ضمن  يتحرك  وبقي   2011 منظومة  جبّة  من 
حّددتها مدافعا عن خياراتها بدءا بحمايته بؤرة القرضاوي 

وانتهاء بتقنينه مقاصد اإلسالم  التي هي تطبيق الرشيعة 
يف الفصل الخامس من دستوره. أما الرتويج لرفض قيس 
سعيد الوسائط كاألحزاب والجمعيات والنقابات فليس إال 
حيلة لتحجيم ما هو قائم وإفراغ الساحة السياسية من كل 
مشاركة يف انتظار إنشاء مرشوعه الخاص واستحواذه عىل 
العملية السياسية برمتها. غري أن مفرسي برنامجه الذين 
ظهروا يف وسائل اإلعالم فشلوا فشال ذريعا يف الرتويج ِلما 
لتواضع  الكافة  لدى  تنّدر وتنبري  له وأصبحوا محل  خّطط 
بضاعتهم املعرفية وسعيهم املحموم واملفضوح إىل التموقع 
للحصول عىل املنافع وما أمثلة بعض الوالة وغريهم إال املثال 
األبرز عىل ذلك. اختار قيس سعيد املحافظة عىل املنظومة 
القديمة ُمْعِرضا عن االستعانة بأّي كان ومستعديا الخصوم 
ليجد  الوطن  عرفه  دمار  من  فيه  تسببوا  ِلما  الحقيقيّي 
العقول  ضعاف  بعض  من  إال  وحيدا  األمر  نهاية  يف  نفسه 

الذين خرجوا يربّرون املقاطعة بما ال  يصدق عاقل.
يريد"  "ال  بأنه  قائال  بخطابه  الشعب  توجه  فلمن 
وزر  يتحّمل  سعيد  قيس  أن  الظاهر  ترى؟.  يا  قاطع  ومن 
أعّد  الذي  هو  ألنه  االنتخابات  يف  املشاركة  عن  اإلعراض 
مراحل  وتابع  هيئاته  وعّي  قوانينه  فصاغ  كّله  املسار 
إنجازه. غري أنه بدل أن يبدأ عهده بفسخ املرحلة السابقة 
وإنهاء وجود رموزها وقوانينها ومؤّسساتها فّضل اإلبقاء 
ليمّكن  أعوانها  وببعض  رموزها  ببعض  واستعان  عليها 
وبأردإ  أسوإ صورها  البقاء يف  القديمة من  املنظومة  بذلك 
أصواتها. فما اعتربه التونسيون يوم 25 جويلية تغيريا لم 
أدواته ومنهجه  بنفس  السابق  يكن كذلك ألنه حافظ عىل 
 17 انتخابات  مقاطعة  تكن  لم  لذا  العقائديّة.  وخلفيته 
ديسمرب 2022 إال نسفا للمنظومة كاملة  بكل رموزها بدءا 
شخوص  من  بينهما  وما  سعيد  بقيس  وانتهاء  بالنهضة 
وأحزاب. قال طيب الذكر غراميش يف دفاتره: "تتجىّل األزمة 
تحديدا يف أن القديم آيل إىل الزوال، بينما ال يستطيع الجديد 
األعراض  من  كبري  عدد  يربز  الفاصل  هذا  ويف  يولد،  أن 

املرضيّة".

قيس سعيد والنهضة يف خرسان ُمبني !
المقاطعة أنهت ما يسمى »الربيع العربي« :
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L'AgorA
معجون سفرجل...معجون سفرجل...

بّية المالحة
هبال،  الطقس  فات،  ايّل  السبت  نهار  تعّدى  محاله 
ومحالها الشميسة مع شوية برد، تبدى زارقة ترّشه... 
الدار... بعثت  حتى من فطور الصباح خذيتو يف وسط 
دقلة  حويرة  ومعاها  فطرية  يجيبيل  ولدي  محرز 
وقهوة شاذلية ال نوّدك وال نشهيك... ومن بعد خرجت 
للمريش... قضية نهار األحد هذيكا ال فيها ال كالم وال 
سالم... يا ريتني ال مشيت... السوق ايّل مستانس يفرغ 
مكشربين  البيّاعة  ماعافينا...  الله  يوّحش  والّ  ويعبّي 
ايّل تقّلو  ايّل تمّسو تسمع حّسو  ثّمة  ايّل  وشوية رشاية 
صباح الخري كاينّك سبّيتو... الحقيقة تجي تلوم تعذر... 
شكون ما زال يقدر عىل طريّف زهومة والّ كعبة حوت 
وال حتى عىل فخيّذ دجاج... أما الغلة وّلينا نشّمو فيها 
شّمان.. أكثريش من املادانينة الكيلو بـ 4 أالف يا غلبة 

ربي  من  كتب  ايّل  ورشيت  ُدرت  ُدرت  ُدرت  عمري... 
ورّوحت عملت طنجرة وحدة للفطور وللعشا... والله ما 
نخبّيش عليكم َفيِّْم مقرونة كذابة ويا ربي ليك الحمد... 
ونشم  سقيّا  نرّسح  نميش  خليني  قلت  العشية  يف 
زاهي ومشمس... مشيت  الطقس  دام  ما  شوية هواء 
ومّديت سويقاتي عىل  تمّشيت شوية  الباساج  لجنينة 
بنك وقعدت فصيّل من الزمان نثبّت يف العباد... يا خي 
والكلمة  تفارقهمش  ما  الضحكة  ايّل  التوانسة؟  وينهم 
الحارضة الكّلها ضمار؟ اللطف بسم الله العظيم، كإنّي 
حويجة  نحّط  حبّيت  كاكي  بيّاع  وجاني  جبّانة...  يف 
الباكو الصغري؟.. قايل  تحت زرستي وقلتلو بقّداش ها 
الكاكي  الزم  موش  بّطلت  وّليت  دينار!  ووه!  بدينار... 

القسم عىل ربي... 

ما  كيف  جات  عّدها  العايلة  نرّوح  نميش  قلت  هيّا 
بعضنا...  مع  العشوية  بقية  نعّديو  سبت  نهار  كّل 
بنتي حّدة وراجلها يس بلقاسم ووالدهم التوامة حسن 
وحسي... وولدي الخر مراد املطّلق وعندو وليّد يجيبو 
نهار سبت كّل  ديما معاه وأختي بختة وراجلها... كل 
نبدى  عائيل...  جّو  ونعملو  حويجة  معاه  يجيب  واحد 
كلمة  والدرج... من  بالدقيقة  السبت  نهار  فيه  نستنى 
لكلمة قال مراد : قولويل : ياخي مشيتو صّوتو اليوم والّ 
ال؟ ووه قتلو : ياخي ثّمة تصويت اليوم؟ وعىل شنوة؟ 
قايل : ماو متاع الربملان الجديد... مّت بالضحك وقلت يا 
جماعة عندي شوية معجون سفرجل )خشاف( تحبو 
بالضحك....  ماتو  الكلهم  صحيفة؟  صحيفة  نجيبلكم 

أيّا بخاطركم...

ابتسامة

جاءت   2022 ديسمرب   17 يوم 
فاصلة  االقرتاع  صناديق  نتائج 
وقاطعة : انتصار ساحق ملقاطعة  
 .91٪ نسبته  ناهزت  االنتخابات 
االنتخابات  نتيجة  دّوت  وقد 
سياسية  كصفعة  هذه  الترشيعية 
لهيئة  معنوية  وكوخزة  للسلطة 

فاروق بوعسكر.

مقّرري  أن  األمر  يف  العجيب 
االقرتاع وحلفاءهم املتعّودون عىل 
بصمت  الذوا  الفوز  عند  الثرثرة 
من  يفيقوا  لم  وكأنهم  األموات 

صدمة هذه الكارثة االنتخابية.

وحتى رئيس الجمهورية قيس 
خرق  يف  يرتّدد  لم  الذي  سعيّد 
الصمت االنتخابي يوم االقرتاع لزم 
الصمت بدوره فجأة بشكل غريب 
سماع  تنتظر  األّمة  كانت  وقت  يف 

صوته.

مماثل  تهّرب  أمام  لنا  وليس 
 : كنيدي  قال  ما  نرّدد  أن  سوى 
الهزيمة  أّمآ  أب،  ألف  "للنرص 

فيتيمة".

ومضة

في تعّلم 
القبول 
بالهزيمة

● حمادي بن سعيد
)رئيس تحرير جريدة الرأي سابقا(
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كبري   جدال  وقع  عىل  األخرية  الفرتة  يف  شك  وال  بالدنا  تعيش 
يهم مكانة األحزاب يف الحياة العامة  وذلك اثر تجاوزها وتجاهلها 
بالكامل تقريبا بالنسبة لالنتخابات الترشيعية  واألمر هنا ال يدعو 
باملرة اىل الدهشة  فالرئيس قيس سعيد ال يؤمن باألحزاب  ومن 
املثري أيضا أن رشائح هامة من الشعب التونيس أصبحت تشاطره 
الرأي واملوقف  فالشعب كان شاهدا عىل فشل التجمع الدستوري 
من  األخرية  السنوات  خالل  البالد  شؤون  إدارة  يف  الديمقراطي 
حكم الرئيس بن عيل  وهو ما أدى اىل انهيار النظام ودخول البالد 
بثورات  يسمى  ما  اثر  عىل  كربى  اضطرابات  مرحلة  يف  والعباد 
الربيع العربي. والشعب شاهد اليوم عىل فشل املنظومة الحزبية 
الحالية بجميع مكوناتها وتوجهاتها يف تجاوز اضطرابات الثورة 
خالل  أوضاعها  األقل  عىل  يعادل  ما  اىل  البالد  بأوضاع  واالرتقاء 
العهد السابق. فهل حقا انتهى عهد األحزاب ؟  ولكن ما الحزب 
يجمع  تنظيم  هو  "الحزب  االتي:  التعريف  يعجبني  شخصيا  ؟  
مشرتكة  أيديولوجيا  أو  فلسفة  حول  املواطني  من  مجموعة 
الوصول  هو  منه  الهدف  سيايس  برنامج  لتبني  املنطلق  تكون 
التي  األيديولوجيا  أو  الفلسفة  تعد  فلنئ  وممارسته".  الحكم  إىل 
يتبناها الفرد فكريا من قبيل الحرية الشخصية فإن بناء الربامج 
ملجموعة  املشرتكة  الجهود  تظافر  حتما  يستوجب  السياسية 
السيايس  الربنامج  يكون  حتى  الفكر   نفس  تحمل  برشية 
متكامال يشمل جميع مجاالت الحياة العامة مسترشفا املستقبل 
حتى  وحذرا  ومتيقظا  االستدامة  له  تكتب  حتى  والبعيد  القريب 
تجعله عاجزا  أن  التي من شأنها  الوضعيات  السهو عن  يتجنب 
السيايس حينئذ   فالربنامج  والتجسيم.   التطبيق  أو محرجا عند 
يستوجب قطعا اجتماع فئة من الناس حوله ومن شأن األحزاب 

تحمل  التي  الفكرية  للقوى  املؤطرة  القنوات  دور  تلعب  أن  هنا 
بالرضورة  يحيلنا  ما  وهو  واأليديولوجي  الفكري  التوجه  نفس 
أحزاب هي حياة سياسية  بال  التالية حياة سياسية  النتيجة  اىل 
بدور محوري  األحزاب تضطلع  الصدد فإن  برامج.  ويف هذا  بال 
عرب  السياسية  الحياة  يف  مشاركتهم  لتنظيم  املواطني  تأطري  يف 
تأصيل  وعرب  والتصور   النقاش  مرحلة  عند  الحوار  آلية  إحكام 
فإن  وبالتايل  قرارات  من  يُتخذ  ما  اثر  وااللتزام  االنضباط  قيم 
السيايس  التوازن  إلرساء  أمان  صمام  تعد  اعتقادي   يف  األحزاب 
حياة  أن  اىل  نخلص  هنا  ومن  بالبالد.  االجتماعي  واالستقرار 
سياسية بال أحزاب تعرض البالد اىل مخاطر االنزالق اىل الفوىض 
السياسية  كما تعرض املجتمع اىل فرضيات العنف والتناحر ويف 
من  وأوصاله   طبقاته  وتشظي  فئاته  تفكك  اىل  الحاالت  أحسن 
اىل  للطوق  أساسيا  إنسانيا  محركا  يُعّد  فالتنافس  أخرى  ناحية 
الجودة والسعي اىل بلوغها وكذلك الشأن بالنسبة للعمل السيايس 
اذ كلما كانت برامج الحزب حصيفة بما يحقق انتظارات الشعب 
بصدقية  الجماهري  اقتنعت  كلما  صعوبات  من  يعاني  ما  ويذلل 
طروحاته والتّفت حول خياراته  وبالتايل يكون تصويت املواطني 
اقتناع  مدى  مع  متماهيا  مداراتها  بجميع  االنتخابات  بمناسبة 
العامة برسالة مختلف األحزاب خدمة للوطن وللمواطن. لذا فإن 
الكليانية  السياسات  سياق  اىل  تنحدر  أحزاب  بال  سياسية  حياة 
همومه.  تستشعر  وال  املواطن   ذكاء  تحرتم  ال  التي  املسقطة  
تراعي ما يختلج بصدره من تطلعات وطموح  ويف حيز  كما ال 
آخر  فلنئ كان دور األحزاب يف املعارضة هو مراقبة أداء السلطة 
السيايس  خطابها  بمضامي  واالرتقاء  بدائلها  وتطوير  املنتخبة 
عىل أمل االرتقاء اىل سدة الحكم بمناسبة القادم من االنتخابات  

فإنه يتوجب عىل الحزب الحاكم من ناحية أن يكون متقدما عىل 
الدولة يف تصوراته وتوجهاته ملهما لها يف هذا الصدد وأن يوفر 
بتلك  الحركي الرضوري تعريفا  امليداني  الجهد  من ناحية أخرى 
التوجهات والخيارات  وتبسيطا ألهدافها ومراميها وتعبئة الجهود 
اإليجابية  والنتائج  للمنافع  وتثمينا  الواقع   أرض  عىل  إلنجازها 
املرتتبة عنها.  وبالتايل ال إلهام وال ابتكار مع حياة سياسية بال 
أحزاب وهي سياسة مقطوعة الوصل بي سلطة شاهقة يف عالها  

وشعب تُرك وشأنه يف حرية من أمره  بي ما يريد وما يراد له. 

تلك هي اذن السياسة بال أحزاب...  ال ابتكار وال الهام فيها وال 
برامج تؤثثها...  هي سياسة كليانية مسقطة ال تنبع من الشعب 
وال تتواصل مع مكوناته  وبالتايل فهي تنذر بالفوىض السياسية 

وبالتشظي االجتماعي والعجز االقتصادي.

 إن مرّد فشل "التجمع" يف الحقبة األخرية من العهد السابق 
كما هو حال فشل األحزاب بعد 14 جانفي 2011  يف اعتقادي ال 
يكمن يف التصور الحزبي للحياة السياسية ولكن يف فلسفة األداء 
الحزبي يف حد ذاتها. فالسياسة يف تونس كما خربتها يف العهدين 
تمارس عىل أساس أنها - لعبة سياسية-  بما يحتوي اللعب من 
خدعة ونزوع اىل الربح الشخيص واالرتقاء اىل مقامات أعىل  ومن 
كذب ونميمة ومغالطات  ومن تبخيس للجيد من األمور وتثمي 
للرذيل منها. فال نجاح للسياسة  يف اعتقادي اال اذا تحولت يف هذا 
الوطن العزيز من لعبة اىل عمل...  عمل سيايس ببُعديه الفكري 
والحركي امليداني ال غاية له سوى خدمة الوطن واملواطن... عمل 
مفعم بما تستوجب  قداسة خدمة الوطن من نكران للذات وايثار 
سيايس  عمل  اىل  السيايس  اللعب  يتحول  ويوم  سواه  ما  عىل  له 

فانك  لن تجد لألحزاب بديال.

حياة سياسية بال أحزاب تعّرض البالد إىل فوضى
د.محمد اللومي

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

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

استجابة  الخفيفة  الشاحنات  مستعملو  انتظرها  طاملا  k2500 التي  إطالق شاحنة  ويأتي 
النتظارات وحاجات الحريف التونيس.

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

اللوجستيك ومهن النقل وإيصال السلع بصفة عامة.
لها وهي مطروحة يف نموذج  تقنية وبامتيازات ال مثيل  k2500 بخصائص  وتتميّز الشاحنة 

بغرفة قيادة ذات 3 مقاعد وصفيحة معدنية جانبية متدلية.
شامل  وزن  مع  تبلغ 1,5 طن  اذ  الكفاية  فيه  بما  كبرية  فهي  الشاحنة  حمولة  طاقة  أّما 

بـ 3,2 أطنان.
وتساعد قوة دفع العجلتي الخلفيتي )أربع عجالت خلفية( املزدوجتي عىل الوثوق يف الشاحنة 

وعىل ضمان استقرارها حتى يف حالة الحمولة الزائدة.
 1,995 1,740 مرت يف حي يبلغ علّوها  k2500ـ 5,125 أمتار وعرضها  ويبلغ طول الشاحنة 
مرت وقاعدتها2,615 مرت. أّما قياسات فضاء الحمولة فتبلغ 3,110 أمتار طوال و1,630 مرت عرضا.
توّفر  التي  املعدنية  الصفائح  من  نوابض  خمسة  عىل  الشاحنة  من  الخلفي  الجانب  ويرتكز 

مرونة أفضل وتمتّص جانبا من رّجات الطريق خالل االستعماالت األكثر كثافة.
وعىل صعيد التجهيزات،  تحتوي الشاحنة k2500 عىل معّدات ذات مستوى عميل وتوفر رفاهة 

مثالية،  منها:
ومفتاح  وراديو  العمل  كهربائي  نوافذ  وبلور  هواء  ومكيف  بالسائق  خاّصة  هوائية  وسادة 

…usB تخزين

المحّرك
.cVdIn 130 2497( مازوط تبلغ قوتهcc( مجهزة بمحرك سعة 2,5 لرت k2500 شاحنة

أّما كتلة املحرك فهي مقرتنة بمحّول سعة يدوي االستعمال وذي 6 نواقل للحركة فيما تبلغ 
سعة الشاحنة القصوى 150 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 كارز” الكائنة باملنطقة الصناعية 

بالكرم وبقاعات عرض الوكاالت املعتمدة من طرف رشكة “كيا“.
دينارا   61.990 بسعر  متدلية  جانبية  معدنية  بصفيحة  k2500 املجّهزة  الشاحنة  وتُعرض 

.)mArIne Blue( واألزرق )cleAr WhITe( وهي متوفرة يف لوني: األبيض )TTc(

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

رأي
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الفرنكوفونّية  قّمة  انتهاء  بعد  قليلة  ايّام 
للقّمة  تباعا  الّدولة  رئيس  تحّول  جربة،  بجزيرة 
العربّية الّصينّية بالمملكة العربّية الّسعوديّة ثّم 

لواشنطن حيث حضر القّمة االفريقّية االمريكّية.

تنّقالت متتالية لحضور لقاءات رفيعة املستوى مع 
قادة قوى عظمى يف ظّل وضع دويل متحّرك اهّم سماته 
التنازع عىل بسط نفوذها بطرق شتّى تتدّرج من الهيمنة 
العسكريّة، حتّى وإن كانت يف غالب االحيان باملناولة، إىل 
الهيمنة االقتصاديّة عىل قاّرات وشعوب عانت سابقا من 
ويالت االستعمار املبارش والحقا من التّبعيّة االقتصاديّة 
الخيار  هامش  من  تحّد  سياسيّة  نتائج  من  تحمل  بما 

املستقّل او كما يعرّب عنه الّسيادة الوطنيّة...

والقاّرة  العربيّة  املنطقة  تشرتك  الحال  واقع  ويف 
االفريقيّة يف أنها تعيش، وان بدرجات متفاوتة، مفارقة 
قوامها وجود ثروات طبيعيّة وزاد برشي وفقر شعوبها 
بي  رصاع  حلبة  جعلها  بما  حّكامها  سياسات  بفعل 

القوى العظمى!

والذي  اصال  التعقيد  الّشديد  الّدويل  الوضع  هذا  يف 
زادته جائحة كورونا ثّم الحرب يف أوكرانيا تأّزما اضافة 
بأزمة  املتّسم  بتونس  الّداخيل  الوضع  عىل  النعكاساته 
ُمتعاظمة،  خانقة  وسياسيّة  وإجتماعيّة  اقتصاديّة 
ِقمم  لحضور  سعيّد  قيس  الّدولة  رئيس  تنّقالت  جاءت 
كان يمكن، مبدئيّا، ان تشّكل فرصة لحشد الّدعم لتونس 

والقتصادها خاّصة!

 لذا تابع طيف واسع وقائع هذه القمم وخاّصة أداء 
الّرئيس. لكن ولألسف رأينا وسمعنا قيس سعيّد بنفس 
الخطاب ونفس التميّش، فزيارته لواشنطن كانت شبيهة 

اىل حّد بعيد لزيارته قبل ايّام للقصبة...

الّسيايس  العمل  بي  تناقض  الّي  وجود  بداية،ال 
والهّم الفكري بل هو امر مطلوب وقد يكون اساسيّا يف 
أّن اإلطناب يف  إالّ  فهم الشعوب والّدول والتعامل معها، 
الخطاب الرئايس املستمّد من التّكوين األكاديمي وإتّخاذه 
اي  املوضوع  لّب  يف كّل مناسبة عنرصا رئيسيّا واهمال 
هو  البالد  لفائدة  ورائه  من  يُرجى  وما  الّلقاء  موضوع 

إهدار لفرصة تمثيل البالد والّدفاع عن مصالحها.

لواشنطن  الّرئيس قيس سعيّد  زيارة   شكال، جاءت 
شبيهة بما دأب عليه يف ايّة زيارة : يتنّقل الّرئيس وهو  
مصحوب "فقط" ببعض أعضاء ديوانه ووزير الشؤون 
الخارجيّة ويف غياب أيٍّ من اعضاء الحكومة من أصحاب 
الحقائب اإلقتصاديّة واملاليّة والحال أّن القّمة بي قادة 
باالساس  هي  األمريكيّة  املتّحدة  والواليات  إفريقيا 
وان  حتّى  اقتصاديّة  اهميّة  ذات  الّدويل  الّظرف  وبحكم 
عىل  قاّرتنا  يف  للتّموقع  امريكيّة  محاولة  ظاهريا  كانت 
حضور  وتزايد  إقتصاديّا  الّصي  نفوذ  تعاظم  خلفيّة 
التّأثري  تراجع  مع  متزامنة  روسيّة  مسّلحة  مجموعات 

الفرنيس يف دول افريقيّة عديدة...

" ارصار" عىل الّظهور امام العالم يف صورة الحاكم 
يف  قدما  امليّض  عىل  والعازم  البالد  شؤون  كّل  يف  االوحد 
"اقناع" العالم بأسه بأّن ال صوت يعلو عىل صوته وعىل 
مقاربته... ااّل اّن مقاربته وصوته هذا يبدوان "منّمطي 
" ال يعرتفان ال بالّظرف وال باملقام اذ هو يرّص عىل اعطاء 
وتحديدا  بالده  بتاريخ  منه  أعلم  بأنّه  فكرة  مخاطبه 
سعيّد  الّرئيس  وكأّن  الّدستوري!  القانون  يف  بتاريخه 
يجد سعادة المتناهية يف التّذكري بانّه كان قبل صعوده 

للّرئاسة استاذا جامعيّا يف ماّدة القانون الّدستوري وكأن 
العالم بأسه بات بحكم موقعه الحايل قسما يلقي امام 

تالميذه دروسه!

قيس سعيّد لم يلتق حسب ما نرُِش بصفحة رئاسة 
يف  ااّل  املتحدة  الواليات  برئيس  الّرسميّة،  الجمهوريّة 
واللقاء  االفارقة  الرؤساء  بي  العاّمة  الجلسة  اطار 
الخاص الوحيد كان بينه وبي وزير الخارجيّة االمريكي 
انتوني بلينكن وهو امر حقيقة فيه الكثري من االحتقار 
والتّقليل من مكانة الّدولة التّونسيّة ! ألم يكن من االجدر 
سعيّد  قيس  يستقبل  ان  املقامات،  عىل  للحفاظ  مثال، 
الوزير االمريكي يف مقّر الّسفارة التّونسيّة عىل االقّل بعد 
أن"تعّذر" عقد لقاء مع جو بايدن مثلما كان الّشأن مع 

عدد من الرؤساء االفارقة اآلخرين؟

دول  رؤساء  لبعض  الّرسميّة  الّصفحات  يف  بالبحث 
األبيض  بالبيت  ُعقدت  لقاءات  هناك  أّن  نجد  افريقيّة، 
وإجتماعات وفود برئاسة بايدن ونظرائه االفارقة للنّظر 
يف سبل عقد رشاكات اقتصاديّة )مثال رئيس دولة الكونغو 
الّديمقراطيّة(. أّما اللقاءات التي تمت بي رؤساء أفارقة 
االرشاف  بمناسبة  فكانت  االمريكي  الخارجيّة  ووزير 
عىل امضاء عقود إستثمار بمئات ماليي الّدوالرات )مثال 
مع دولة البني(، أّما اللقاءات الّسياسيّة"الكربى" التي 
الّدول،  بي  التّعامل  ومعالم  توّجهات  عادة  فيها  تُحّدد 
أو  اي رئيس مع رئيس  الّدول،  فتُعقُد عادة بي رؤساء 
وزير اّول مع نظري له وليس من الّذوق يف يشء ان يرتك 
لقاء رئيس دولة لوزير خارجيّة الّدولة امُلستضيفة كما 
ونواميس  التّونسيّة  الّدولة  إحرتام  باب  من  ليس  انّه 
الربوتوكول  الديبلومايس يف يشء قبول الّطرف التّونيس 

بذاك الّلقاء...

صفحة  عىل  جاء  ما  حسب  ودائما  الحصيلة  أّما 
رئاسة الجمهوريّة التّونسيّة فتتلخص كالعادة يف ما جاء 
بخطاب الّرئيس يف الجلسة العاّمة: تذكري بمبادئ عاّمة 
الشعوب  العمل عىل وضع تشخيص لوضعيّة  كرضورة 
قاعدة  عىل  مصالحها  مراعاة  عىل  العمل  ورضورة 
وفق  دائما  الّرئيس،  أطنب  بعدها  و...  الحقوق  تساوي 
ما هو منشور بصفحة الرئاسة يف الحديث عن األطراف 
الّداخليّة التي تسعى لتشويه املسار السيايس الذي يقوده 
ويتّخذ  يريدها،  التي  لتونس  رئيسا  نفسه  يعترب  وكأنّه 

من قّمة دوليّة منربا للتّأكيد عىل أّن كّل ما يقال عىل غري 
لسانه تضليل وافرتاء !

عدا ذلك، ال اتّفاقيّات وال حتّى وعود سوى ربّما قبول 
سيناتور امريكي بزيارة تونس !

زيارة رئيس الّدولة لواشنطن لم تغرّي شيئا يف عالقات 
مزيد  اضفاء  يف  زادت  ربّما  بل  املتّحدة  بالواليات  تونس 
تناقض بي  أّكدت من  بما  الضبابيّة حول صورتها  من 
سعي اعضاء من الحكومة ومحافظ البنك املركزي لعقد 
اتّفاق مع ادارة صندوق النّقد الّدويل للحصول عىل قرض 
سعيّد  قيس  يقول  باصالحات،  بالقيام  والقبول  جديد 
ويتمّسك  اصال  بالقروض  له  حاجة  ال  بل  يرفضها  إنّه 
وكاّن  املنهوبة  االموال  اعادة  وجوب  قبيل  من  بمقوالت 
ارادوي بحت، ال عالقة له ال  االمر يتعّلق بقرار سيايس 
بالقضاء يف تلك البلدان وال بآجال تقاض... ويف الحقيقة 
وبالنّظر لكّل هذا، يصعب الجزم بأّن قرار ادارة صندوق 
النقد الّدويل سحب ملّف تونس من جدول أعمال اجتماعه 
الدراجه،  جديد  موعد  تحديد  دون  العام   لهذا  االخري 
الّرئيس  بزيارة  يتأثّر  لم  القرار  هذا  بأن  الجزم  يصعب 

سعيّد لواشنطن.

بمؤرّشات  ايضا  جاءت  املاضية  القليلة  االسابيع 
جديدة عن حالة من"الّريبة"واالنتظار بخصوص الوضع 
عن  العدول  مثال  االوروبي  االتحاد  قّرر  حيث  تونس،  يف 
انتخابات   ، الترشيعية  ارسال بعثة مراقبيه لإلنتخابات 
املعارض  او  املحرتز  كما  املساند  والّداني،  القايص  اقّر 
يرُتجم  الذي  الّشعبي  القبول  من  ادنى  لحّد  بافتقارها 

باالقبال عىل صناديق االقرتاع. 

قد  وجدت  إن  ضئيلة  حصيلة  ذات  ولقاءات  تنّقالت 
لتونس  املايل  وخاّصة  اإلقتصادي  الوضع  تأّزم  من  تزيد 
باالمكان  كان  لفرص  متتالية  باهدارات  واحساس 
من  ورصيدنا  الجغرايف  بالدنا  موقع  بتثمي  استغاللها 
التّخوين  خطب  من  وبالتقليل  امليادين  كّل  يف  الكفاءات 
والتشنّج والتّقسيم لصادقي وغري صادقي، وطنيّي أو 

خونة الخ...

عىل  وقادرا  املكتبات  يزور  رئيس  لنا  يكون  ان  جيّد 
ابراز ما لدينا من نفائس ايضا، لكن االفضل من ذلك هو 
استغالل ذلك الّرصيد التّاريخي والبناء عليه ال االمعان يف 

هدم كّل ما سبق.

ال خطاب ُيشكر وال نتائج ُتذكر...
منير الفّلاح 

قيس سعّيد في واشنطن:
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هل يوافق الصندوق يف آخر املطاف عىل إقراض تونس 
جتنبا لتمويالت الصني والقوى الصاعدة ؟

كريمة السعداوي
الدولي  النقد  صندوق  تعليق  اثار 
جدال  تونس  تمويل  ملف  في  النظر 
الوضعية  هذه  تداعيات  حول  كبيرا 
تدهور  مزيد  في  تسببها  وامكانية 
وحتى  العمومية  المالية  توازنات 

انهيارها.

واتى قرار الصندوق يف ظرف يتسم عىل 
املستوى الداخيل بتضارب الرؤى بي رئيس 
الدعم  رفع  لخطط  الرافض  الجمهورية 
جهة  من  العمومية،  املؤسسات  وخوصصة 
ووزرائه املستعدين للذهاب يف تنفيذ امالءات 
من  حد،  اقىص  اىل  الدولية  املالية  املؤسسة 

جهة اخرى.

موقف غير متوقع
اعترب العديد من املراقبي، بشكل مترسع 
نسبيا، أن تعليق صندوق النقد الدويل النظر 
يف ملف اقراض تونس باعتماد "الية التسهيل 
املمدد" اشارة سلبية للمقرضي واملؤسسات 
امكانية  بخصوص  العالم  يف  الدائنة  املالية 
املستقبل  يف  تمويالت  عىل  تونس  حصول 
التمويلية  حاجاتها  ثغرة  سد  من  تمكن 

املتزايدة. 
ويف هذا االطار، تُطرح العديد من االسئلة 
علق  الذي  النقد  صندوق  مناورات  حول 
انه  حي  يف  تونس  تمويل  يف  النظر  برمجة 
الفارط  اكتوبر   15 يف  التمويل  عىل  وافق 
املالية  للمؤسسة  املمكن  من  كان  بينما 
الدولية رفض ملف تمويل تونس منذ البداية 
من  اكثر   - تام  علم  خرباءها عىل  ان  سيما 
-بوضعية  انفسهم  التونسيي  املسؤولي 
تضارب الرؤى بخصوص تنفيذ االصالحات 
عىل  الحريص  الجمهورية  رئيس  بي 
التكنوقراط  وحكومة  السيايس  مستقبله 

الحالية.
حكومي  مسؤول  قال  فقد  ولإلشارة 
لـ"رويرتز" يوم األربعاء الفارط إن صندوق 
إدارته  مجلس  اجتماع  أجل  الدويل  النقد 
بشأن برنامج قروض لتونس كان من املقرر 
عقده يوم 19 ديسمرب ملنح السلطات مزيدا 

من الوقت لالنتهاء من برنامج اإلصالحات.
تقديم  إعادة  تعتزم  تونس  أن  وأضاف 
استئناف  لدى  اإلصالحات  برنامج  ملف 
جانفي  يف  الدويل  النقد  صندوق  اجتماعات 
اجتماع  الصندوق  سحب  ان  بعد   2023
أعماله،  جدول  من  تونس  برنامج  مناقشة 
بعدم  األرجح  عىل  مرتبطة  خطوة  وهي 
ستتضمن  التي   2023 ميزانية  جاهزية 

اإلصالحات املتوقعة.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدويل 
الستكمال  وقتا  تونس  يمنح  التأجيل  إن 
برنامج  عىل  املوافقة  قبل  املطلوب  العمل 

صندوق النقد.
املكتب  مناقشات  تأجيل  "تم  وأضافت 
لرتتيب  تونس  طلب  بخصوص  التنفيذي 
إلتاحة  املمدد  الصندوق  تسهيل  بموجب 

املزيد من الوقت للسلطات الستكمال رشوط 
بخصوص  مناقشات  هذا  يشمل  الربنامج. 

موعد جديد للمجلس".

الصين بديل عن صندوق
النقد الدولي

الجمعة  يوم  الجمهورية  رئاسة  اعلنت 
قيس  الرئيس  ان  الجاري  ديسمرب   15
حلقة  أشغال  خالل  كلمة  يف  طالب  سعيد 
"إفريقيا  ملوضوع  املخصصة  النقاش 
املزدهرة القائمة عىل النمو الشامل والتنمية 
قادة  قمة  يف  مشاركته  اطار  يف  املستدامة" 
الواليات املتحدة االمريكية وافريقيا بإسقاط 
الديون التي تراكمت منذ عقود وبالعمل عىل 
"حقا  باعتبارها  املنهوبة  األموال  اسرتداد 
ومن  اإلفريقية  الشعوب  عديد  من  مسلوبا 

بينها الشعب التونيس".
واكدت الرئاسة ان سعيد دعا الحارضين 
إنسانية  بمقاربة  جديدة  حلول  عن  للبحث 
ال  وحتى  الجميع  األمن  يعّم  حتى  مختلفة 
نعود إىل القرون الخالية وإىل الحلول البالية 
انتهت  التي  باألدوية  شبهها  انه  قالت  التي 
عىل  قادرون  "إننا  مضيفا  صلوحيتها  مدة 
تشخيص أسباب معاناة شعوبنا فلنعمل عىل 
أثرها  يعّم  ان  وعىل  الناجعة  الحلول  تحديد 
دوائر  تقرتحها  التي  األدوية  أما  الجميع… 
النقد واملال العاملية فهي ليست باألدوية بل 
هي بمثابة الكّي بالنار أو عود ثقاب بجانب 
التي  والتصنيفات  االنفجار  شديدة  مواد 
معايري  عىل  تقوم  واآلخر  الحي  بي  تظهر 
البرشية  الذوات  أن  حي  يف  األرقام  قوامها 

ليست مجّرد أرقام".
للكلمة،  العام  الطابع  النظر عن  وبغض 
فان فيها اشارات واضحة اىل ان حلول دوائر 

النقد بالية بما يفرض التوجه نحو خيارات 
مستجدة وهي التي اصبحت عديدة يف العالم 
اليوم وابرزها خيار التمويالت الصينية التي 
يف  الثنائية  التمويالت  نصف  تمثل  اصبحت 

العالم.
السنوات  يف  خصصت  الصي  أن  يذكر 
بشكل  املليارات  عرشات  املاضية  القليلة 
للخطر،  املعرضة  للدول  طارئة"  "قروض 
قروض  تقديم  اىل  تّحولها  اىل  يشري  مما 
طارئة قصرية األجل بدال عن قروض البنية 
التحتية طويلة األجل وهو ما يشكل تطورا 
مهما بعد مبادرة "الحزام والطريق" )طريق 
 2013 عام  يف  بكي  أطلقتها  التي  الحرير( 
منذ  بكي  دوالر. وقدمت  مليار   900 بقيمة 
مليار  بقيمة32   2017 قروًضا طارئة  عام 

دوالرلرسيالنكا وباكستان واألرجنتي.
طارئة  قروًضا  الصي  قدمت  كما 
ألوكرانيا وبيالروسيا، وفنزويال واإلكوادور، 
ومرص  الووس  جانب  اىل  وأنغوال  وكينيا 
ومنغوليا. ويوجه الجزء األكرب من االقراض 
60 باملائة - حاليًا  الخارجي الصيني -نحو 
يف  الغارقة  الدخل  منخفضة  البلدان  إىل 
أزمات ديون أو املّعرضة لخطر كبري لتصبح 
كذلك. ويسلط تّوجه بكي اىل قروض اإلنقاذ 
الدراسات  من  العديد  حسب  األجل،  قصرية 
املقرض  بصفة  املتنامي  دورها  عىل  الضوء 
بما  أخري  مالذ  عن  الباحثة  للدول  الطارئ 

يجعلها بديال عن صندوق النقد الدويل.

االمارات والسعودية
والقوى الصاعدة

مناسبات  يف  الجمهورية  رئيس  استقبل 
 25 لـ  التالية  الفرتة  خالل  خاصة  عديدة، 
وخاصة  الخليج  دول  من  مبعوثي  جويلية، 

العربية  السعودية واإلمارات  العربية  اململكة 
التمويل واالستثمارات  الذين عرضوا  املتحدة 
يف تونس لدعم تونس ما بعد االسالم السيايس. 
وقالت وكالة "فيتش رايتنغ" يف تقريرها 
ان نحو  التونسية  السلطات  نقال عن  األخري 
من  املتأتي  التمويل  من  دوالر  مليار   1.3
العربية  السعودية واالمارات  العربية  اململكة 
املتحدة والبنك االفريقي لالسترياد والتصدير 
للمساعدة  النهائية  املفاوضات  مرحلة  يف 
كما   .2022 لعام  التمويلية  الفجوة  سد  يف 
آخر بقيمة 1.8  تتفاوض تونس عىل تمويل 
الخليجية  الدول  من  معظمه  دوالر  مليار 
باإلضافة إىل تمويالت بنحو 2.4 مليار دوالر 
دون  األطراف  ومتعدد  الثنائي  التعاون  من 

تقديم تفاصيل حولها.
بي  املراقبون  من  العديد  يربط  ولنئ 
والحصول عىل قرض  التمويالت  رصف هذه 
صندوق النقد، فإن العديد من املؤرشات تبي 
مدة  منذ  اصبحت  الخليج  دول  قرارات  ان 
الواليات  توجه  نفس  بالرضورة  تعكس  ال 
"بريتون  ومؤسسات  االمريكية  املتحدة 
وودز" سيما ان دول الخليج تفرض سيادتها 
سيادي  بشكل  والنفط  املال  اسواق  عىل 
"اوبك  اتفاقيات  يف  انخراطها  منذ  خصوصا 

."+
ويف جميع الحاالت تشري عدة معطيات اىل 
ان السلط التونسية تفتقر للكفاءة الالزمة يف 
الصاعدة  املالية  القوى  مع  التفاوض  مجال 
اقراض  ان  يعني  مما  كذلك  لإلرادة  وربما 
صندوق النقد تونس أمر شبه مؤكد علما ان 
تمثل  تونس  مثل  املنهارة  املالية  ذات  الدول 
يبحث  الذي ال  للصندوق  "املميزة"  الرشيحة 
الدول االسكندنافية  عموما عن حرفائه بي 

وما شابهها.
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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
االنتخابات  هيئة  رئيس  لسان  عىل  جاء  ما 
نسبة  لضعف  تربيرات  من  بوعسكر  فاروق 
املشاركة يف االنتخابات الترشيعية املنتظمة يوم 
17 ديسمرب الجاري وتعليله ذلك بغياب  السبت 
املال السيايس خطري وغري مقبول  وستكون له 
تبعات منها التتبع القضائي وفق ما اعلنت عنه 
مثال رئيسة الحزب الدستوري الحر عبري مويس.

وعالمة "رديء جدا" لهذا االسبوع والتي كانت يف وقت سابق 
"الشارع  بصحيفة  شكاية"   " ورفعها  تنبيها  الهيئة  توجيه  وراء 
املغاربي"، لها ما يربرها وأكثر. فهاجس الوالء أذهب عن بوعسكر 
"القايض" أي ادراك لحجم املغالطات التي قدمها منذ بداية العملية 
التناقضات  من  بحر  يف  وأسقطه  االستفتاء  يف  وقبلها  االنتخابية 

افقدت الهيئة ما تبقى لها من مصداقية.
اليوم توسعت دائرة املشككي يف أحقية الخمايس املكون ملجلس 
الهيئة )وهي تركيبة ال تحرتم االمر 117 وال دستور جوان 2022( 
استنادا  آتية  تكون  قد  واملحاسبة  املواصلة،  يف  وال  املهمة  اداء  يف 
من  وربما  ومنظمات  احزاب  قبل  من  بهم  املرفوعة  الشكايات  اىل 
السلطات ذاتها ان توجهت للبحث عن كبش فداء لخيبة انتخابات 

17 ديسمرب.
سريحل بوعسكر عن رئاسة الهيئة ولن يحقق حلم "التوزير" 
والستخالص  للنسيان  قطعا  الهيئة  عىل  ارشافه  فرتة  وستكون 

الدروس.

قيس سعيد 

عىل  قادرون  ....إننا 
معاناة  أسباب  تشخيص 
تحديد  عىل  فلنعمل  شعوبنا 
يعّم  ان  وعىل  الناجعة  الحلول 
أثرها الجميع… أما األدوية التي 

تقرتحها دوائر النقد واملال العاملية فهي ليست 
باألدوية بل هي بمثابة الكّي بالنار أو عود ثقاب 
والتصنيفات  االنفجار  شديدة  مواد  بجانب 
التي تظهر بي الحي واآلخر تقوم عىل معايري 
قوامها األرقام يف حي أن الذوات البرشية ليست 

مجّرد أرقام ...

نور الدين الطبوبي

تستهدف  الحالية  الحكومة 
التعليمات  وتتلقى  االتحاد 
الهاء  وتحاول  الخارج  من 
املناشري  حول  باملعركة  الناس 
وتمرير  االتحاد  مع  واالتفاقات 

تنطىل  ان  يمكن  وال  الجميع  يعلمها  برامج 
معركة  أصبحت  اليوم  ..املعركة  االتحاد  عىل 
وباستقاللية  بالوطنية  يتشدقون   … ميدانية 
القرار الوطني… سرتون ذلك عىل ارض الواقع 
وطنية  خيارات  عن  بالفعل  يدافع  االتحاد  الن 
وراء  من  اناس  يُعّد  ان  املعقول  من  ...هل 
البالد؟  وتوجهات  الحكومة  توجهات  البحار 
املخاتلة  الحوار… حكومة تعتمد  ….ال يريدون 
..حكومة  الخارج  من  عليها  ممالت  وافكارها 
اىل  الرجوع  بعد  اال  يشء  اي  حول  تتحاور  ال 
رضب  تريد  …حكومة  الدويل  النقد  صندوق 
سنقف  متى  العمومي…اىل  والقطاع  الدعم 

مكتويف االيدي امام هذه الحكومة ؟ 

الصغير الزكرواي

نسبة املشاركة يف االنتخابات 
كان  تقريبا  وهذا  جدا  مخجلة 
الرئيس  ان  اىل  نظرا  متوقعا 
واحاديا..   فرديا  تمشيا  انتهج 
واالن يجب ان نستخلص النتائج 

النه ترتتب عن كل انتخابات نتائج واوال اعتقد 
القوى  عىل  وانه  انتهى  سعيد  قيس  مسار  ان 
الوطنية ان تتلقف هذه اللحظة.... سعيد استغل 
ضعف االحزاب واستغل عدم وجود خط وطني 
وبديل جاهز ملقاومة ما اتاه طيلة سنة ونصف 
اننا  جويلية   25 لحظة  عند  قلنا  ان  …سبق 
نريده ان ينجح .. ربما كانت لحظة انقاذ واليوم 
“فياسكو ” وفشل ذريع عىل جميع املستويات 
نعد  لم  والرشعية..  املرشوعية  سعيد  عن  يزيل 
السقوط  عن  بل  الشاهق  العلو  عن  نتحدث 

املدوي سقوط قيس سعيد .

ارام بلحاج 

من  تونس  ملف  سحب 
صندوق  إدارة  مجلس  اجتماع 
مربمجا  كان  الذي  الدويل  النقد 
مرتبط  ديسمرب   19 ليوم 
السيد رئيس  بعدم ختم  أساسا 

الجمهورية )املتواجد حاليا يف واشنطن( قانون 
املالية لسنة 2023 ونرشه يف الرائد الرسمي .. يف 
الحقيقة، رغم املجهودات الكبرية من لدن العديد 
الوزارات  من  العديد  صلب  العليا  اإلطارات  من 
والتخطيط(  واالقتصاد  املالية  وزارتي  )خاصة 
خالل األيام املاضية، ال يمكن اعتبار ما يجري اال 

“عبث” من طرف القائمي عىل شؤون البالد!.

رديء جّدا

قالوا

قسم الدواوين والمنشآت 
العمومية باتحاد الشغل

حسن جدا

العمومية  واملنشآت  الدواوين  قسم  عقدها  التي  الندوة  مكنت 
املنشآت  "حوكمة  حول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  التابع 
ما  منها  هامة  معطيات  عن  الكشف  من  العمومية"  واملؤسسات 
تم تقديمه ألول مرة حول واقع هذه املرافق التي تَُضّمن يف مختلف 
اتفاقات القروض املربمة مع صندوق النقد الدويل يف اتجاه التفويت 

فيها وخوصصتها.
ما قام به هذا القسم من فتح باب نقاش حول هذه املؤسسات 
وواقعها املغيّب من قبل السلطات الرسمية يحسب لها ال سيّما انها 
جاءت وسط توتر بي الحكومة واتحاد الشغل حول مرشوع تنقيح 
1989 ووسط  9 لسنة  بالقانون عدد  لها واملعروف  املنظم  القانون 
استنكار لتنامي الفساد الذي ينخرها وسوء الحوكمة الخطري وما 
السنوات  طيلة  الدولة  تكبدتها  كبرية  مالية  خسائر  من  ذلك  سبب 

االخرية.
النقاش الجدي والواقعي هو افضل الخيارت يف مسار اصالحات 
هذه  وقعها  عىل  تعيش  التي  الجديدة  التحديات  بمواجهة  تنطلق 
املوجبة  القرارات  واتخاذ  النزيف  ايقاف  من  يمكن  بما  املؤسسات 
الحمراء"  اال عرب تشخيص دقيق بعيدا عن "الخطوط  يتم  وذلك ال 
من جانب االتحاد وعن "االمالءات" الفوقية مثلما تعتمد كل حكومة 

يف مفاوضات مع الجهات املانحة.
حكومي  وفد  بحضور  التأمت  التي  الندوة  كشفت  مثال  للتذكري 
ضم 7 مديرين عامي ان مجمل ديون املؤسسات واملنشات العمومية 

فيما بينها تناهز 9 مليار دينار .

)من وحي الخيال(

قيس سعيد : أْوَكا عندكم نهار 17 ديسمبر تمشيو تنتخبو وتختارو الناس الّي باش ياقفو 
معاكم ويتكّلمو عليكم ويدافعو على حقوقكم ويزيدوكم في الشهاري... والّي باش تختاروهم 

كإنكم اخترتوني أنا... ما نوّصيكمش... نهار 17 ديسمبر... أيا تبقاو على خير...

صورة تتحّدث
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األردنيون ينتفضون...
الحبيب القيزاني

احتجاجات  وقع  على  أيام  منذ  األردن  يعيش 
البالد على صفيح ساخن  شعبية عارمة وضعت 
الى  تحّولها  دوليين  مالحظين  عدة  يستبعد  ال 
رفعها  التي  للشعارات  بالنظر  مدني  عصيان 
البالد  محافظات  من  العديد  في  المتظاهرون 
بعد الترفيع في سعر المحروقات. شعارات وإن 
صاحب  الذي  الرئيسي  بالشعار  يذّكر  أحدها  كان 
)الشعب  العربي"  الربيع  "ثورات  بـ  يسمى  ما 
يريد اسقاط النظام( فإن بعضها شّهر بـ "نهب 

العائلة المالكة المال العام".
ان  يهّدد  شعبي  انفجار  أسباب  على  عودة 

تواصل بوضع حّد لنظام بأكمله.

انتفاضة األردنيي هذه املرة تنذر بدخول البالد يف دوامة من 
االضطرابات خاصة يف ظل سقوط قتىل خالل املواجهات التي 
بلد  يف  الشعبي  الغضب  وترية  وارتفاع  االمن  قوات  مع  حدثت 

يحكم أغلب مناطقه منطق العشائرية والقبلية.
وقد مثل مقتل ضابط بالرشطة يف مدينة معان نقطة تحّول 
أسعار  يف  الرتفيع  عىل  اعرتاضا  الشعبية  االنتفاضة  مسار  يف 
املحروقات وبدا أن أوراق حكومة برش الخصاونة تحرتق شعبيا 
الذي  اليشء  القمع  اىل  لجوئها  بعد  خاصة  األخرى  تلو  الورقة 
دفع 17 نائبا اىل التعبري عن نيتهم توقيع مذكرة يف حجب الثقة 

عنها.
وهتف املتظاهرون أمام اآلالف من قوات األمن : "حرية من 
الله... يسقط يسقط عبد الله" و"ال اصالح وال تصليح... ارحل 
كريما  يحيى  السكوت...  من  و"الشعب  الفصيح"  بالعربي 
للملك عىل وقع هتافهم  بينما احرق آخرون صورا  أو يموت" 

بإسقاط النظام.
وفيما حّذرت سفارة أمريكا بعمان رعاياها من السفر اىل 
االنفالت  بأحداث  التنبؤ  يمكن  ال  انه  اىل  ونبهت  محافظات   4
الداخلية  وزير  تحذيرات  عىل  مناطق  عدة  تمّردت  األمني، 
وشّدد  بالرشطة  ضابط  قتل  الثاني  الله  عبد  امللك  أدان  فيما 
األمنية" مؤكدا  االعتداء عىل األجهزة  او  التطاول  عىل "رفضه 
انه "سيتم التعامل "بحزم" مع كل من يرفع السالح يف وجه 
الدولة" مضيفا : "االعتداءات وأعمال التخريب مساس خطري 
ينال  حتى  بال  لنا  يهنأ  ولن  بذلك،  نسمح  ولن  الوطن  بأمن 

املجرم عقابه أمام العدالة عىل جريمته النكراء".
األردن  فيها  يشهد  التي  األوىل  املرة  ليست  أنها  الثابت 
انتفاضة شعبية، وقد واجه النظام االنتفاضات السابقة والتي 
كانت جغرافيا محدودة بالقمع لكن يبدو هذه املرة انه لم يعد 
املعيشية بشكل بات  األردنيي تحّمل ترّدي أوضاعهم  بإمكان 

يهّدد لقمة عيشهم.
دراية  عىل  انهم  اىل  املواطني  وتغريدات  تدوينات  وتشري 
باألوضاع االقتصادية الصعبة يف البالد واىل انهم يعارضون ان 
يكون حل مشاكلها عىل حساب الطبقات الضعيفة بينما ترتع 
التدوينات  ابرز  ومن  العيش.  رغد  يف  أخرى  اجتماعية  رشائح 
واحدة جاء فيها : "انهم ال يعالجون السبب وربما يظنون بأن 
القمع وبالقوة األمنية ستحل املشاكل الفعلية وحالة االحتقان 

التي يعيشها األردنيون،
مأزوم،  والوطن  سني،  منذ  اإلدارة  سوء  تراكمات  انها 
واملعارضة التصحيحية يحاربونها منذ سني، فكل األفواه يتم 

اغالقها بالقوة األمنية،
نقص  االقتصادية،  املوارد  نهب  الفقر،  الفساد،  البطالة، 

العدالة الرضيبية واالجتماعية،
املخدرات،  انتشار  السلبية،  األفات  يتفكك،  الذي  املجتمع 
ألصحاب  املستمرة  الهجرة  للشباب،  املنهارة  واالحالم  االفاق 

املهارات،
هبوط مستويات التعليم، وهناك الكثري الكثري!!!

واملسألة ليست ارتفاع أسعار املشتقات النفطية فحسب،
فمن املسؤول ؟؟

القمع يلجم الحالة ولكنه لن يحل املشاكل، التدخل امللكي 
نعم مطلوب، لكن ليس فقط يف أوقات نشوء األزمات، بل بإيجاد 

الحلول وتصحيح املسارات".
والذي  النفط  يف  الخبري  زلوم،  الحّي  عبد  الراحل  الكاتب 
العالم  يف  النفط  أكرب رشكات ومؤسسات  لدى  كان مستشارا 
شّخص يف سبتمرب 2019 الوضع االقتصادي واالجتماعي ببلده 
نتيجة  االجتماعي  االحتقان  أجواء  تصاعد  من  محذرا  األردن 
غالء املعيشة واسترشاء الفساد وسوء اإلدارة والبطالة مشريا 
بيع  اىل  أدت  متوحشة  خوصصة  سياسة  يطبق  النظام  أن  إىل 
أفضل الرشكات الداعمة القتصاد البالد خالصا اىل أن مواجهة 
االحتجاجات بالقمع ال تمثل حال وإىل أن الحل الصحيح هو يف 

معالجة أسبابها.
أينشتاين:  يقول  أين؟  اىل  االردني  "االقتصاد  وتحت عنوان 
وتتوقع  أخرى  بعد  مرة  اليشء  نفس  تفعل  أن  هو  “الجنون 
اليشء  “الغباء هو فعل نفس  قالوا  نتائج مختلفة!” وآخرون 

مع انتظار نتائج مختلفة”! كتب زلوم:
»أبدأ باملوجز :

لو صدقت هاتان املقولتان فإننا نعيش بي حالتي احالهما 
االقتصادي  النهج  نفس  عىل  والوزراء  الوزارة  وتغيري   ، غباء 
يعرف  الجميع  أن  وحيث  الجنون.  هو  مختلفة  نتائج  وتوّقع 
نهج  فاملطلوب   مجاني  وال  أغبياء  ال  وانهم  االردنيي  ذكاء 

وجهان  والسياسة  االقتصاد  أن  وحيث   . مختلف  اقتصادي 
وثوابتنا  فرضياتنا  يف  النظر  اعادة  يقتيض  فهذا  واحدة  لعملة 
السياسية . ثوابت نظامنا االقتصادي أوصلتنا اىل طريق مسدود 
السياسية،   وبالتايل  االقتصادية  سيادتنا  افقدتنا  مديونية  واىل 
وسياسة القديم يبقى عىل قدمه يف عالم يتسُم بالتغيري الرسيع 
االردن  التاريخ.  من  والخروج  لإلنتحار  وصفة  افضل  هي 
ونظامه مستهدفان وعملية التجويع االقتصادي هي للرتكيع 

السيايس .
 واىل التفاصيل:

من نبض الشارع:
قال يل السائق وهو يدخل أحد األسواق التجارية الرئيسية يف 
العاصمة  هذا املحل عىل اليمي مغلق ألنه أفلس، وانظر إىل اليسار 
االستغناء  تم  عمي  ابن  التصفية.  بأسعار  للبيع  لرتى  يافطة 
عنه  يف رشكة عىل وشك اإلفالس ويل قريب آخر  صفى أعماله و 
ذهب بما تبقى له من رأسمال إىل تركيا. زمييل من ايام الجامعة 
يعمل مع أحد البنوك واخربني إن الشيكات الراجعة لعدم وجود 
يا  للسائق:  قلت  مسبوقة.  غري  مستويات  اىل  وصلت  رصيد 
لطيف شوية شوية ، من كالمك  يبدو ان اقتصاد البلد خربان. 
فأجابني ليش حرضتك سائح  ام مغرتب؟  قلت له وما املشكلة 
تعني؟ فقال  ماذا  اإلدارة.  سألته  الفساد   وسوء  برأيك؟ فقال 
يا أستاذ باعوها . فقلت باعوا ماذا؟ قال نحن نمّر قرب رشكة 
للفرنسيي.  باعوها  لكنهم  وطنية  كانت  جّوال  هاتف  مشّغل 
القومي،  األمن  االتصاالت هي جزء من  هل تعرف ان رشكات 
 فهل تقبل الواليات املتحدة مثال بيع رشكة اتصاالت الجانب ؟ 
هل الرشكة الفرنسية كانت ستشرتي رشكة االتصاالت هذه إذا 
لم تكن تربح أم لتزيد حسنة من حسناتها عند رب العاملي ؟ 
وألم يكن  ربح رشكة االتصاالت احد روافد خزينة الدولة والتي 
يستعيضون عنها اليوم برضائب جديدة كل يوم؟ ثم ملاذا بيع 
رشكة توزيع املياه لرشكة أجنبية أيضا؟ أال يستطيع األردنيون 
أن يديروا شبكة مياه؟   قلت له مستفزاً لكن هذه هي قواني 
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قنابل ذكية

مسؤولي  عن  نقلت  بوست"  "واشنطن  صحيفة 
إلرسال  تخطط  املتحدة  الواليات  أن  مطلعي  أمريكيي 
إىل  املوجهة  الجوية غري  الذخائر  إلكرتونية تحول  معدات 
قنابل ذكية، األمر الذي يسمح بدرجة عالية من الدقة يف 

االستهداف.

شبهات 

WolFgAng kuBIckI نائب رئيس الربملان األملاني رّصح 

يوم  بالربملان  عقدها  التي  الصحفية  الندوة  بعد  يوما 
تحليل  يف  والخبري  الرياضيات  عالم  الجاري  ديسمرب   12
املعطيات توم لوزن قائال : "لقد بات من الرضوري حسب 
ايلريش  بول  معهد  لدى  غامضة  وفاة  كل  تسجيل  رأيي 
كحدث تحوم حوله شبهة ولكن كل يشء يؤكد بكل وضوح 
ان ذلك ما ال يتم القيام به وعدد الوفيات التي تحوم حولها 
شبهات ذو مغزى اىل درجة أصبح معها لزاما علينا تناول 

املشكل بشكل صارم".
 27 يوم  نرشها  دراسة  اىل  كالمه  يف  استند   kuBIckI

نوفمرب املايض الدكتور PeTer schIrmAcher التابع ملعهد 
تناولت  بأملانيا   heIdelBerg بجامعة  الرشعي  الطّب 
تحوم  وفيات  اثر  جثث  لترشيح  عليها  أرشف  عمليات 

حولها شبهات.
صحيفة dIe WelT نقلت عن schIrmAcher تأكيده يف 
رّد مكتوب عىل أسئلتها أن "التلقيح ضد فريوس كوفيد 19 
يمكن أن يسبّب املوت عرب التهاب عضل القلب" مضيفا : 

"الحظنا أن ما يجمع بي جثث املتوفي عالمات واحدة".
الترشيح شملت  ان عمليات  اىل  أشار  املذكور  الدكتور 
أنهم كانوا يف صحة جيدة  امواتا تثبت ملفاتهم الصحية 
وال يعانون من أي مرض وأنهم ماتوا بعد مرور 14 يوما 
عىل تلقيهم التلقيح. وخلص الطبيب الذي سبق له أن حّذر 
منذ أكثر من عام من ذلك ودعا اىل وجوب الترشيح اىل "انه 
ضد  التلقيح  بي  عالقة  وجود  الحاالت  من   ٪  30 يف  ثبت 
كوفيد 19 واملوت" وشدد الطبيب عىل غياب أبحاث حول 
تأثريات جانبية للتلقيح قائال : "هناك نقاط استفهام... 
يجب التوضيح سواء يف اطار أبحاث حول وسائل تحسي 

التالقيح أو كيف نحمي السكان".
غياب  سبب  عن   dIe WelT صحيفة  سألته  وعندما 
تحرك من طرف السياسيي وصانعي التالقيح والباحثي 
يكون  أن  يمكن  املسؤولي...  "اسألوا   : باقتضاب  أجاب 

السبب أملهم يف تجنب مواجهة نتائج غري سارة".
 Tom lAusen  وقد تسبّب ما جاء عىل لسان توم لوزن

يف الندوة التي عقدها بالربملان يف هسترييا بالبالد.

أمن سيبرني

"دولة  بأن  أفاد   oBserVATeur conTInenTAl موقع 
استونيا الصغرية أصبحت احد الرعاة األوروبيي الرئيسيي 

ألوكرانيا".
كيال  بمدينة  العاملي  االقتصاد  معهد  عن  نقل  املوقع 
الدعم  ناحية  الثاني من  املركز  تحتل  استونيا  ان  األملانية 
املايل املقّدم ألوكرانيا مقارنة بالناتج املحيل الخام مشريا 
اىل ان دعمها املايل لنظام كييف يمثل 13 مرة الدعم الذي 
يف  استونيا  تلعبه  محوري  دور  جانب  اىل  املانيا  تقدمه 

ضمان األمن السيربني ألوكرانيا. 
به  ادىل  بحوار  استشهد   oBserVATeur conTInenTAl

lukAs IlVes مدير قسم تكنولوجيات املعلومات بإستونيا 

مع  يوميا  يتواصل  انه  فيه  كشف   PolITIco لصحيفة 
نظرائه بأوكرانيا وأن مختصي من بالده يف األمن السيربني 
يقدمون مساعدتهم لالوكرانيي ملنع اية محاولة الخرتاق 
)محطات  الرئيسية  األوكرانية  التحتية  البنى  معدات 
تتصدر  بالده  ان  مربزا  االصطناعية(  واالقمار  الكهرباء 
النظام  لتمكي  أورو  مليون   11 بقيمة  أوروبيا  برنامجا 
السيربني  النشاط  برسية  تتعلق  خدمات  من  االوكراني 

والرقمي.
اىل مركز محوري  استونيا  "تحّولت   : كتبت   PolITIco

لنشاط الدفاع السيربني التابع لدول الحلف األطليس".
ونقلت الصحيفة عن gerT AuVAArT، مدير مركز األمن 
السيربني واملدير املساعد الدارة األمن اإلعالمي بأستونيا 
"قاعدة  طويلة  مدة  امتداد  عىل  كانت  بالده  أن  تأكيده 
تجارب" لهجمات سيربنية روسية وانها "تستعمل اليوم 

الخربة التي اكتسبتها من الروس ملساعدة أوكرانيا".

"خطوة حاسمة"

عىل ذمة صحيفة "فيدوموستي" الروسية املتخصصة 
اعدت موسكو "خطوة  املال واالعمال  االقتصاد وعالم  يف 

حاسمة" للرّد عىل تحديد سقف سعر نفطها.
للدول  النفط  بيع  الصحيفة "ستحظر روسيا  وكتبت 
تنفيذ  أيضا  وستحظر  بيعه  سعر  تسقيف  دعمت  التي 
السعر  يتطابق  التي  تلك  أو  ذلك  عىل  تنص  التي  العقود 
للربميل...  دوالرا   60 وهو  املقرر  الحّد  مع  فيها  الوارد 
التي دعمت  الدول  امداد  الواقع ستتوقف روسيا عن  ويف 

تسقيف السعر بالنفط.
من جانبها نقلت صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" عن 
نائب املدير العام ملعهد الطاقة الوطني الرويس، ألكسندر 
فرولوف، قوله : "إذا كنا حًقا ال ننوي املشاركة يف تداول 
نفطنا بسقف سعري، فهناك رضورة ملرسوم رئايس. من 
الرضوري إنشاء أساس قانوني للرشكات الروسية كقوة 
القضائية  املالحقة  حال  يف  إليها  الرجوع  يمكن  قاهرة، 
ذلك،  إىل  باإلضافة  رشوطه”.  تستويف  ال  عقود  بموجب 
فمثال،  نرتاجع.  لن  أننا  بوضوح  املرسوم  هذا  سيُظهر 
عندما أعلنت سلطاتنا االنتقال إىل مدفوعات الروبل مقابل 
الغاز، ظن الحرفاء أننا نمزح، لكن املرسوم الرئايس دحض 
ظنونهم، ففهم الجميع جدية نوايانا. اليشء نفسه يحدث 
اآلن. يمكننا بيع النفط بسعر أرخص من السوق، ويمكننا 
تقليل اإلنتاج، لكننا بالتأكيد لن نلتزم بنظام سقف السعر 

الذي حددوه".

“فوكس نيوز” : بايدن دمية 
وهؤالء حكام أمريكا الفعليين

غريغ  األمريكية،  نيوز”  “فوكس  قناة  مذيع  قال 
غاتفيلد، إن الرئيس جو بايدن وقع تحت تأثري أفراد أصغر 

سنا يف حاشيته يتّخذون القرارات باسمه يف البالد.
أكرب  يعترب  ال  السن  يف  “التقدم  أن  غاتفيلد  واعترب 
وأذكياء  جيدين  برفاق  محاطا  كنت  حال  يف  مشكلة 

وأصحاب كفاءة”.
شباب  به  يحيط  بايدن  كذلك،  ليس  “الحال  وأضاف: 
وعديمو  متعجرفون  الناس..  حياة  واقع  عن  منفصلون 
الخربة وأرشار. هم يريدون تغيري أمريكا ولكن ليس نحو 

األفضل”.
وتابع: نظرا لحالته الصحية، فإن بايدن غري قادر عىل 
هذه  تلقى  ولذلك  املتحدة،  الواليات  حكومة  عمل  تنسيق 
املسؤوليات عىل عاتق مساعديه، الذين “يديرون كل يشء 

فعليا وببساطة يحركون خيوط الرئيس الدمية”.
وأضاف: “الحقيقة املؤسفة يا جو، نحن نعتقد أنك ال 
تعرف كم عمرك، وال تعرف أين أنت وكيف تغادر منصة 

الخطابات بل وحتى ال تميز بي أحفادك”.

فقال   . الخاص  القطاع  اىل  الدولة  مؤسسات  وتحويل  العوملة 
السائق يلعن أبو العوملة. قال يل السائق انت طلبتني عن طريق 
التلفون. رشكتي التي أعمل بها االجنبية ال تمتلك حتى سيارة 
 10 أنه يوجد  أعتقد  انظمة معلومات.  تمتلك سوى  واحدة. ال 
من   20% تحويل  ويتم  قبلها  من  تدار  االردن  يف  سيارة  االف 
اجمايل الدخل السنوي لهذه الرشكة االجنبية. أنا أعمل بـ800 
30 مليون دينار يف السنة.   دينار. مجموع دخل كل السيارات 
يتم تحويل %20 منها اىل الرشكة االجنبية بالعملة الصعبة . اال 
تستطيع الدولة أو القطاع الخاص أن يصنعوا انظمة معلومات 
ورشكة وتوفري العملة الصعبة لتبقى داخل البلد ؟ بالله عليك 
عمرك سمعت حكومة تقول ان سبب املشكلة االقتصادية هو 
تهريب كروزات دخان من سوريا؟  ضحكت وقلت له سمعت ان 
أرادوا حل مشكلة  البلد  اقتصاد  اقتصاديا من )فقهاء(  فريقا 
وسألته  بيتي  اىل  وصلنا  الفالفل….  بتسعري  االقتصادية  البلد 
بكالوريوس  فأجاب  دراستك؟   هي  ما  السيارة  أغادر  أن   قبل 
عمل.  بال  معي  الخريجي  ونصف  املعلومات..  أنظمة  إدارة 

شكرته  وذهب كل منا يف طريقه.

دع االرقام تتكلم :
الكاتبة االردنية الدكتورة ميساء املرصي كتبت قبل حوايل 

اسبوعي مقالي عن االوضاع االقتصادية جاء يف أّولها : 
من   37.6% دخل  أن  اىل  العامة  االحصاءات  دائرة  تشري   ”
208 و625 دينارا شهريا وهي تعترب تحت  األس األردنية بي 

خط الفقر للفرد الذي وصل اىل 814 دينارا إضافة اىل ان دخل 
دينارا، وبذلك  625 و833  األردنية بي  %16.8 من فئة األس 
نستطيع القول ان 54.4 % من األس األردنية تعيش تحت خط 
الفقر أو عىل حد الفقر وفقا للمعلومات الرسمية، اي أن نحو 
بقوة  ممنهجة  نتيجة  وهي  فقراء.  األردنيي  نصف  من  أكثر 
ورضخنا لها وملسبباتها. " ويف املقال الثاني عن اوضاع مدينة 
الرمثا عىل الحدود السورية األردنية كتبت : “حلم فتح الحدود 
األردنية- السورية وخاصة مركز ديوانة جابر أعاد األمل ألكثر 
من 250 ألف مواطن، هم عدد سكان الرمثا… خاصة أن إغالق 
املدينة،  يف  أعمالهم  شخص  ألف   30 من  أكثر  أفقد  الحدود 
فوصلت نسبة البطالة اىل نحو 47 %، و أكثر من 1500 محل 
تجاري أغلقت كانت تعتمد عىل التجارة البينية مع سوريا بل 
ان الرمثا أصبحت مدينة منكوبة. …  بل ان عدد التجار الذين 
كانوا مسجلي يف سجالت غرفة تجارة الرمثا انخفض اىل 1000 

بعدما كان  4800 سنة 2011.
يف  مصلحة  لنا  كانت  هل   : هو  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
التحالف مع أعداء سوريا بكل ما لها وعليها وهم نفس األعداء 
االلّداء الذين يمارسون ضغطاً اقتصادياً ممنهجاً عىل حليفهم 

األردني وأين املنطق يف ذلك ؟
ما هو نهجنا االقتصادي ؟:

نحن ال نسري حسب قواعد أي نظام. ففي النظام الرأسمايل 
تخفيض  يتُم  االقتصاد  ينكمش  عندما  املتحدة  الواليات  يف 
الفائدة لكننا نرفعها ونخّفضها بناًء عىل قرارات البنك املركزي 

االمريكي والذي يقرر بناًء عىل معطيات اقتصاده. بينما كان 
يف  الرتفيع  املطلوب  من  أعىل  نمو  حالة  يف  االمريكي  االقتصاد 
بينما هو يف حالة ركود. يف حالة ركود  االردن  الفائدة فتبعها 
االقتصاد االمريكي يتُم تخفيض الرضائب وتقوم دائرة الرضيبة 
بإرسال شيكات للمكلفي لزيادة االستهالك وتحفيز االقتصاد. 
يف  والرضائب  الجباية  يف  جديدة  قواني  بفرض  االردن  يقوم 
الوقت الذي ينكمش االقتصاد وتزداد معدالت الفقر. اذن نحن 
قواعد  عىل  وال  الرأسمايل  النظام  قواعد  خطى  عىل  نسري  ال 
)وأنا  ونظام  قدمه  عىل  القديم  ابقاء  ولكن  االشرتاكي  النظام 

مايل؟(. هذا نظام "الهمبكة"، إنه هو الطريق اىل الهالك.
هل يمكن معالجة األزمات بتغيري الحكومات؟:

املطلوب  الحكومات.  أبو  بآنشتاين  جئتم  ولو  ال  الجواب 
تغيري املنهج االقتصادي بعيداً عن الثوابت التي اوصلتنا اىل ما 

نحن فيه. فال يمكن معالجة املشاكل دون معالجة اسبابها !
مع  والسياسية  االقتصادية  ثوابته  مراجعة  االردن  عىل 

حلفائه االلداء فهؤالء ال يريدون لالردن وال لنظامه خرياً .
من السذاجة تقليل مصاعب الخروج من هيمنة )الحلفاء( 
تعني  املنظومة  هذه  ضمن  البقاء  مصاعب  أن  اال  الحاليي 
تتغري  للتغيري يف عالم  أو ال نكون(. وهناك فرصة  )أن نكون  
العازمي  صالح  يف  فائقة  برسعة  وتحالفاته  ونظامه  ثوابته 
عنارص  ولالردن    . الظاملة  املنظومة  تلك  من  الخروج  عىل 
الرشق  وجه  تغري  أن  تستطيع  وجيوسياسية  جغرافية  قوة 

االوسط."
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النفط  سعر  ستخّفض  األمريكية  املتحدة  الواليات 
العربي.

بعد الزيارة األخرية التي أّداها الرئيس الصيني يش 
الجميع  بدأ  السعودية،  العربية  اململكة  إىل  بينغ  جي 
عىل  محكوم  سنوات:  لعدة  أكتب  كنت  عما  يتحدث 
نظرا  التحالف  والصي  السعودية  العربية  اململكة 
إىل  الرياض  وانتقال  اقتصاديهما.  تكامل  لظروف 
بذلك  القيام  محاولتها  باألحرى  أو  الصيني،  املعسكر 
تلك  ستنجح  هل  ولكن،  وقت.  مسألة  سوى  ليس 

املحاولة؟
يف  يغرقان  الطرفان  كان  الزيارة،  خالل  بالفعل، 
وكانت  االهتمام،  وإشارات  املتبادل  التعاطف  مظاهر 
الكلمات من كال الجانبي مفعمة بالدفء، وتم توقيع 
عدد من االتفاقيات التي تبلغ قيمتها 50 مليار دوالر، 

وتبدو اآلفاق االقتصادية للتعاون رائعة.
عظيمة  تكون  ربما  النتائج  هذه  فإن  ذلك،  ومع 
أبواب  من  فعليا  خرج  الذي  القديم،  للعالم  بالنسبة 
التاريخ. يف العالم الجديد، يمكن أن تنهار كل املخططات 
العمالقة التي تخطط لها الرياض وبكي بخطوة واحدة 

من الواليات املتحدة األمريكية كقصور من الرمال.
غري  الزيارة  نتائج  اعتبار  املمكن  من  أنه  بمعنى 
قضيتي  بشأن  فيها  القرارات  لغياب  نظرا  مؤكدة 
رئيسيتي هما: تحويل تجارة النفط السعودية إىل اليوان 
والضمانات  الصي،  مع  الثنائية  التجارة  يف  األقل  عىل 

األمنية للمملكة العربية السعودية.
لقد تحدث الوفد الصيني بالفعل عن تجارة النفط 
الكلمات، حيث  يتجاوز حدود  لم  األمر  أن  إال  باليوان، 
من  سبتمرب  شهر  نتائج  فحسب  هنا:  صعوبة  توجد 
العام الجاري، كان استرياد الصي السلع واملواد الخام 
إىل  الصينية  البضائع  صادرات  ضعف  السعودية  من 
ستتمتع  السعودية  العربية  اململكة  أن  أي  السعودية، 
للغاية  يصعب  أمر  وهو  اليوان،  من  بفائض  دوما 
أسواق  فتحرير  مربح.  بشكل  ما  مكان  يف  استثماره 
األسهم واألسواق املالية يف الصي لم يتم بعد، والعملة 
العملة األمريكية. ربما يؤدي  الصينية أقل سيولة من 
املستقبل  يف  الدولية  للمدفوعات  الرقمي  اليوان  إدخال 
نفسها،  الصي  لكن  العملية،  هذه  ترسيع  إىل  القريب 
اليوان عملة  حتى اآلن، ليست مستعدة تماما ليصبح 

تجارية واحتياطية عاملية.
ومع ذلك، يمكن لألطراف، كبداية، تحويل جزء عىل 

األقل من تجارة النفط إىل اليوان.
إال أن القضية الرئيسية تظل هي الضمانات األمنية.
تستعد  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  الواضح  من 
حاليا للحرب بنشاط، وربما ليس مع روسيا بقدر ما 

لصناعة  العاجل  اإلخالء  يشري  حيث  الصي،  مع  هو 
يتبق  لم  أنه  إىل  أمريكا  إىل  تايوان  املوصالت من  أشباه 
يدعم  املفتوح.  الرصاع  قبل  الوقت  من  القليل  سوى 
هذا االفرتاض أيضا النقص يف رقائق الحواسيب اآللية، 
والذي ظهر فجأة قبل عام يف جميع أنحاء العالم ويبدو 
أن الواليات املتحدة اشرتت بشكل عاجل هذه املكونات 

لالحتياطي االسرتاتيجي.
لن تتمكن الرياض من تنفيذ خططها املشرتكة مع 
بكي، إال إذا كانت يف املعسكر الصيني، وكان بإمكانها 
التجارة  طرق  تأمي  الصي  بمساعدة  أو  بمفردها 
ذلك غري مرجح  فإن  ذلك،  وإليها. ومع  منها  البحرية 
يف  السعودية  بقيت  وإذا  املقبلة،  القليلة  السنوات  يف 
االتفاقيات  معظم  دفن  فيمكن  األمريكي،  املعسكر 

املوقعة اآلن.
أن  حيث  للرياض،  بالنسبة  أسوأ  األمور  لكن 
صادرات النفط السعودية إىل حلفاء الواليات املتحدة يف 
آسيا متساوية تقريبا يف الحجم مع الصي، وهي أكرب 

مستهلك للنفط السعودي.
مخيمات  إىل  العالم  تقسيم  بداية  اآلن  نرى  ونحن 
االقتصاد.  يف  ذلك  يف  بما  البعض،  بعضها  عن  معزولة 
ومع بداية الرصاع الصيني األمريكي املفتوح، ستصبح 
هذه العزلة أكثر رصامة. وإذا اختارت اململكة العربية 
صادراتها  ستفقد  فإنها  املتحدة،  الواليات  السعودية 
إىل الصي، وإذا اختارت العكس، فعندئذ يوجد احتمال 
من  اليابان وكوريا وغريها  إىل  لتوقف صادراتها  كبري 
بشدة.  تحديدها  أو  املتحدة  للواليات  الحليفة  الدول 
مرات  عدة  األقل  عىل  السعودية  األرباح  تقييد  وسيتم 

بسقف لسعر النفط، ما سيرتك للسعوديي الفتات.
املتحدة  الواليات  بي  رصاع  نشوب  حالة  ويف 
ستختاره  الذي  الجانب  كان  وأيا  والصي،  األمريكية 
اململكة العربية السعودية، فإنها ستخرس عىل أي حال 
يف  باألحرى،  أو  النفطية.  صادراتها  من  كبريا  جزءا 
عالم تهيمن عليه الواليات املتحدة، فإن اململكة العربية 
صادراتها.  نصف  بخسارة  عليها  محكوم  السعودية 
وواشنطن،  الرياض  عالقات  يف  الحايل  التوتر  ويرجع 
مهتمة  السعودية  أن  حقيقة  إىل  أخرى،  أمور  بي  من 
خشيتها  من  الرغم  عىل  املتحدة،  الواليات  بهزيمة 

اإلعالن عن ذلك.
إال أن هذا ليس كل يشء.

فهناك نظرية تقول إن الواليات املتحدة تريد البقاء 
األوروبية  الصناعة  تدمري  خالل  من  هيمنتها  وتجديد 
يف  الحرب  بمساعدة  ذلك،  وبعد  أراضيها.  إىل  ونقلها 
أوروبا، ستثري الواليات املتحدة هجرة جماعية للسكان 
من  ما  وهو  املتحدة،  الواليات  إىل  أوروبا  من  البيض 

فيها  والعرقية  الديموغرافية  األزمة  يؤجل  أن  شأنه 
لنصف قرن إضايف.

ومع ذلك، يف حي أن هذه مجرد نظرية، فلنفرتض 
األمريكية وأوروبا عىل نفس خط  املتحدة  الواليات  أن 
تهديدات  كل  من  الرغم  عىل  معا  وستعمالن  املواجهة 
ماكرون وشولتس بحرب تجارية ضد الجهود األمريكية 

الصطياد الصناعة األوروبية.
ويريد  الرويس،  النفط  يرفض  نفسه  املوحد  الغرب 
أن  يحاول  وقت  يف  العاملية.  األسواق  إىل  وصوله  منع 
يوفر لنفسه فرصة الحصول عىل املوارد بسعر أقل من 

خالل فرض سقف عىل أسعار النفط والغاز.
وتلك هي االسرتاتيجية األساسية للغرب حتى نهاية 

وجوده كـ "مليار ذهبي".
وكل هذه امللحمة بشأن "التحول األخرض"، ورضائب 
الكربون، والرضائب "البيئية" عىل البضائع من البلدان 
األحفورية،  الطاقة  مصادر  تستخدم  التي  الفقرية 

ليست سوى مظهر من مظاهر هذه االسرتاتيجية.
والسقف الحايل ألسعار النفط الرويس هو الخطوة 
األوىل يف هذا االتجاه، ثم سيكون هناك الغاز الرويس، ثم 
وسيتم  القطري.  فالغاز  واإلماراتي،  السعودي  النفط 
النظر عن تطور األحداث يف أوكرانيا  تنفيذ ذلك بغض 
أو تايوان. والغرب سيرسق عرب الخليج، بغض النظر 
عن املعسكر الذي يتواجدون فيه، ألن املطلوب أن تكون 

طاقة "املليار الذهبي" رخيصة.
وسقف السعر هو رضيبة استعمارية طويلة األجل 
وسيتم  الذهبي"،  "املليار  خارج  بأسه  العالم  عىل 
ففي  السلع.  من  جديدة  فئات  ليشمل  الحقا  توسيعه 
"الخرضاء"  التوت  ورقة  إسقاط  يمكنك  الحرب، 

والرسقة عالنية.
سيتم ضخ النفط العربي إىل أوروبا، وإنتاج فائض 
من النفط الرخيص للغرب، بينما لن يكون لدى البقية 

ما يكفي منه.
وبالتايل، تود اململكة العربية السعودية االنضمام إىل 
تلوح  حتى  سيحدث  هذا  أن  أعتقد  ال  أنني  إال  الصي، 

هزيمة الواليات املتحدة يف األفق.
وبشكل  بهدوء  النمو  عىل  قادرة  الصي  تكون  ولن 
قواتها  كافة  شحذ  إىل  ستضطر  بل  محسوس،  غري 
وراءها،  ما  أو  قدراتها  حافة  عىل  للمواجهة،  املتاحة 
يف  الحرب  اندلعت  إذا  الحالة،  هذه  يف  النجاح  وحتى 

السنوات العرش القادمة، فلن يكون مضمونا.
القطب، وستظل  ثنائي  عالم  يكون هناك  لن  لهذا، 
تكون  أن  أستبعد  وال  العالم،  يف  رئيسيا  العبا  روسيا 

الضمانات األمنية للسعودية جماعية.

يش جني بينغ وحممد بن سلامن
لـم يبوحا لبعضهام بكل يشء

 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

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

رأي
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سواء  مكتوب،  أثر  كل  املهاجر"  "بالكتاب  نقصد 
أرجاء  بي  نقله  أو  تبادله  وقع  أدبيا،  أم  علميا  أكان 
العالم القديم جغرافيا وثقافيا. عىل املستوى الجغرايف 
تحددت حركة انتقال الكتب يف املجال الرتابي املرتامي 
اإلمرباطوريتي  من  كل  تغطيه  كانت  الذي  األطراف 
بينهما  الفاصلة  الحرب  قبل  واليونانية  الفارسية 
توسع  من  تالها  وفيما  امليالد  قبل  الرابع  القرن  يف 
كالهند،  األقىص  الرشق  نحو  املقدوني  لإلسكندر 
فتنحرص  الثقايف  املستوى  عىل  أما  والتبت.  والصي، 
حركة انتقال الكتب يف الحضارات التي مثلت حاضنة 
اإلنتاج املعريف األول ونعني بها الثقافات الكالسيكية 
عىل  والصينية.  والهندية،  والفارسية،  كاليونانية، 
الرافدين  بالد  يف  املسمارية  الكتابة  ظهور  من  الرغم 
هذه  أن  إال  القديمة  مرص  يف  الهريوغليفية  والكتابة 
ترحل  يف  قوية  حركية  تشهد  لم  الثقافية  الحواضن 
عدم  بسبب  وذلك  القديم  العالم  يف  وسفرها  الكتب 
الحاالت  أفضل  يف  واقتصارها  الكتابة  محامل  تطور 

عىل الربدي أو ما يعرف بالكتاب امللفوف.
تاريخيا، ظهر الكتاب املهاجر يف العالم القديم حي 
العملية  الوقائع  برسد  يهتم  فن  من  الكتابة  انتقلت 
اليومية لإلنسان إىل فن يُستعمل يف التعبري عن األفكار 
ونقلها. اقترصت الكتابة عند السومريي، يف البداية، 
عىل تدوين كل ما هو متعلق باألمور العملية كتسجيل 
البضائع بي األفراد، واالتفاقيات التجارية بي املدن، 
ظهور  بداية  ومع  أنه  إال  الدول.  بي  واملعاهدات 
يف  الرافدين  بالد  يف  واألشوريي،  واألكاديي  البابليي 
نهاية األلف الثالثة قبل امليالد، أصبح بإمكان الكتابة 
والطب،  واألساطري،  والقواني،  األدب،  عن  تعرب  أن 
والتاريخ. أي عن كل ما ينتجه العقل النظري وتختزنه 
املهاجر  الكتاب  ظهور  تزامن  كما  البرشية.  النفس 
مع تحوالت خصت شكله النهائي. إذ لم يعد الكتاب 
ُرَقًما طينية يصعب نقلها من مكان إىل آخر بل أصبح 
كّراسا ُمشّكال من مجموعة أوراق متحاذية ومرتابطة 
عملية  يرس  الذي  األمر  وهو  األخرى،  تلوى  الواحدة 

نقل الكتب يف الجغرافيا الثقافية للعالم القديم. 
يمكن أن نقول إن الكتاب املهاجر، مثله يف ذلك مثل 
الزمن  أو  الحديثة  العصور  اخرتاع  ليس من  األنَْسنة، 
بأشكال  ارتبطت  تاريخية  ظاهرة  هو  وإنما  الراهن 
العالم  مناطق  مختلف  بي  واآلداب  املعارف  ذيوع 
الكالسيكي. باإلضافة إىل الساحات العامة )األغورا يف 
مدينة أثينا اليونانية(، واملجالس التي تجمع ثلة من 
العلماء والنظار يف البالطات امللكية، وحلقات البحث يف 
املدارس العلمية القديمة، شكل الكتاب املهاجر إحدى 
شبكات انتشار املعارف اإلنسانية والعلوم الصحيحة 
بي امرباطوريات العالم القديم سواء يف زمن السلم أو 

يف زمن الحرب. 
إذا كانت أوىل حركات اتصال العرب بالروم، يف زمن 
السلم عن طريق امللك خالد بن يزيد بن معاوية يف القرن 
األول هجري/ السابع ميالدي، تمثل نموذجا النتقال 
الكتاب املهاجر من موطنه ولسانه األصليي إىل موطن 
ولسان جديدين، فإن حركة اتصال الفرس بالهنود، يف 

زمن الحرب عن طريق امللك الساساني أنورِشوان بن 
ُقبَاذ يف القرن السادس ميالدي، تمثل بدورها نموذجا 
آخر يف انتقال الكتاب بي عاملي متصارعي. سنفرد يف 
هذا السياق كالما نخصه لعملية الهجرة التي شهدها 
الثقافة  إىل  الهندية  الثقافة  من  ودمنة  كليلية  كتاب 
الفهلوية ترّحال بعد ذلك إىل بقية الثقافات اإلنسانية 

القديمة منها والحديثة.
الثقايف  التبادل  شبكة  يف  ودمنة  كليلة  كتاب  مثّل 
للعالم القديم من بي أكثر الكتب انتقاال بي مجاالته 
الجغرافية املمتدة وأكثرها تداوال بي شعوبه املختلفة 
أن  لذلك فال غرابة يف  عرقا، ولسانا، ومعتقدا، ولونا. 
تتجاوز ترجماته منذ ألف وخمس مائة سنة األخرية 
نقل  التي  األلسن  تتجاوز  وأن  ترجمة  مائتا  قرابة 
إليها أكثر من ستي لسانا. هذا طبعا دون احتساب 
من  بداية  القديم  العالم  يف  ظهرت  التي  الرتجمات 

القرن الثالث قبل امليالد.
الشواهد،  أغلب  حسب  الكتاب،  هذا  أصول  تعود   
َدبَْشِليم  للملك  بَيَْدبَا  الحكيم  ألفه  هندية.  أصول  إىل 
بنجاتنرتا  أو  الخمسة  الفصول  أصليا  عنوانا  حامال 
PAnchATAnTrA باللغة الهندية القديمة السنسكريتية. 

أُختلف يف تحديد تاريخ تأليفه بي رأيي: رأي أول يبدو 
إذ  الكتاب  لنشأة  دقيق  تاريخ  ضبط  يف  حاسم  غري 
امليالد.  قبل  والخامس  الثالث  القرني  بي  ما  يرجعه 
املؤرخي،  أغلب  اتفاق  محل  وهو  الثاني،  الرأي  أما 

فيحدد زمن التأليف يف القرن الثالث قبل امليالد. 
تعترب هجرة كتاب بنجاتنرتا إىل بالد فارس، يف القرن 
العالم  يف  الثقافية  هجراته  أوىل  امليالد،  قبل  السادس 
القديم. تذكر املصادر التاريخية أن امللك أنورِشوان بن 
ُقبَاذ )كرسى األول( ملا سمع بأمر الكتاب وأهمية ما 
فيه عند الهنود أمر الحكيم بَْرَزَويْه بالذهاب إىل الهند 
واستعمال "املكر والخديعة" يف نقل هذا الكتاب سا 
الفهلوية والعودة به إىل بالد فارس. لم يبق  اللغة  إىل 
الهندي  السنسكريتي  الكتاب  ألصل  ال  أثر  أي  اليوم 
النسخة  تعترب  التي  الفارسية  الفهلوية  للرتجمة  وال 
الدستور ألن عليها ستقوم الرتجمة العربية الشهرية 

البن املقفع.
فقد  بنجاتنرتا  لكتاب  الثانية  الثقافية  الهجرة  أما 
اللسان  من  وتحديدا  القديمة،  سوريا  نحو  كانت 
م عن طريق   570 الرسياني سنة  اللسان  إىل  الهندي 
النسطوري كريستيان.  يف سنة 1870 وقع اكتشاف 
تحقيقها  وتم  برتكيا  ماردين  دير  يف  النسخة  هذه 
بيكال  طريق  عن   1876 سنة  األملانية  إىل  وترجمتها 

 .BIckell

تبقى  اإلطالق  عىل  الكتاب  لهذا  هجرة  أهم  ولكن 
الهجرة الثقافية الثالثة، حيث نقل من اللسان الفهلوي 
إىل اللسان العربي سنة 750 م، عن طريق عبد الله بن 
املقفع بأمر من الخليفة العبايس أبو جعفر املنصور، 
الرتجمة  أهمية  تكمن  ودمنة.  كليلة  عنوان  حامال 
العربية ليس يف أنها الوحيدة التي بقيت اعتمادا عىل 
النسخة الدستور )النسخة الفارسية( وإنما يف كونها 
الرتجمات  جميع  ستعتمدها  التي  النسخة  ستمثل 

القديمة منها والحديثة. نقصد الرشقية القديمة منها 
األهمية  هذه  واملعارصة.  الحديثة  الغربية  وحتى  بل 
ربما هي التي دفعت ببعض املصادر إىل االعتقاد بأن 
ال مصدر لكليلة ودمنة إال مصدرها العربي، وأن ابن 
الخليفة  إىل  وأهداها  الهنود  قدامى  إىل  نسبها  املقفع 
املنصور، صاحب البأس الشديد، خوفا ملا تضمنته من 
مسائل سياسية تتعلق أساسا بطبيعة عالقة الحاكم 

باملحكوم.
ودمنة،  كليلة  عادت  الرابعة  الثقافية  هجرتها  يف 
القرني  الرسياني فيما بي  اللسان  إىل  الثانية،  للمرة 
الرتجمة  عىل  اعتمادا  ميالدي  عرش  والحادي  العارش 
الرتجمة  عن  عوضا  دستورا  ستصبح  التي  العربية 
الفهلوية املفقودة. تتاىل بعد ذلك هجرات هذا الكتاب 
اليونانية  إىل  ترجمه  فقد  القديم  العالم  ثقافات  بي 
اإلمرباطور  من  بأمر  م   1080 سنة  سث  سيمون 
ألكسس كوميني. ثم ترجم بعد إىل الفارسية الحديثة 
القرن  ويف  هجري.  السادس  القرن  يف  ونثرا  نظما 
لكليلة  العربية  الرتجمة  ظهرت  ميالدي  عرش  الثاني 
ودمنة عن طريق الحاخام يوئيل rABBI Joel اعتمادا 
قامت  العربية  ومن  املقفع.  البن  العربي  النص  عىل 
يوحنا  طريق  عن  م   1480 سنة  الالتينية  الرتجمة 
ذلك  بعد  لتظهر  ثم   .JohAn oF cAPone الكابوني 
الرتجمات األملانية سنة 1483، واإليطالية سنة 1552، 
واإلنجليزية سنة 1570، وآخرا وليس أخريا الفرنسية 

سنة 1644. 
ترسم الصورة املختزلة لهجرة كتاب كليلة ودمنة 
الهندية،  الثقافات  خاصة  القديم،  العالم  ثقافات  يف 
بشكل  وإن  واليونانية،  والرسيانية،  والفارسية، 
العربية  اللحظة  إىل  وصوال  نسبيا،  متأخر  تاريخي 
البحث  العالم وقد طوته نزعة اإلنسان يف  اإلسالمية، 
عن الكمال. فالحكم واملواعظ التي ترويها الحيوانات 
باعتباره  اإلنسان  إىل  موجهة  ألسنتها  عىل  والبهائم 
الحقيقية  السعادة  بلوغ  من  جاعال  عاقال  كائنا 
التي  األعراض  عن  بذلك  متساميا  األسنى.  مقصده 
املعتقد  يف  كالعناد  اإلنساني  الكمال  تحصيل  تعيق 
الخاطئ أو الغرور يف اللون واملال أو التفاخر بالعرق 

والنسب أو التفوق باللسان. 
جميع  املهاجر  الكتاب  يتجاوز  مجمل،  بقول 
والحضارات  األمم  بي  العرضية  الثقافية  االختالفات 
والثقافية  االجتماعية  واألعراف  التقاليد  يخرق  كما 
البالية وغري املؤسسة عىل برهان العقل. ويستبدل كل 
ذلك بثقافة محلية نقية تتقاطع يف مبادئها وأصولها 
مع املشرتك اإلنساني النابع من تجارب اآلخر املخالف 
التجاوز  عملية  تسمح  الثقافية.  خصوصياته  يف 
الثقافية  النظم  فقط  ليس  بتفكيك  تدريجيا  والخرق 
واالجتماعية الكالسيكية الجامدة يف مجتمع ما وإنما 
أيضا بتقليص حدة قواه املحافظة بل وحتى املتشددة 

التي ال تفرت يف رفض التوافق والتقارب.

بقلم : د. رمضان بن منصور  - جامعة تونس المنار

الكتاب املهاجر:
كتاب كليلة ودمنة نموذجا
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المثقفون و»الكالم الزايد« :

عواطف البلدي
يقول بيار بورديو في كتابه "Ce que parler veut dire"، "الكالم ليس مجرد رسالة يتم فك شفرتها بل هو أيًضا منتج نقدمه لتقدير اآلخرين " باعتبار أن اللغة 
أداة اتصال وتواصل، وهي أيًضا أداة للسلطة بشكل عام. فعلى سبيل المثال للهجتنا التونسية مصطلحات وعبارات من "الشتائم" و"المزاح" و"الصفات" 
المعتمدة في المحكي والمكتوب تتشكل عادة من كلمات ذات دالالت جنسية محظور استخدامها ولكنها منتشرة انتشار النار في الهشيم. قد يُقبل هذا النوع 
من االستعماالت لدى الرجال أكثر من النساء باعتبارهن " وصيات على األخالق" مثلما ترى فئة كبيرة من المجتمع، و "مسموح به" أيضا عند العوام أكثر من 
المثقفين ذوي االطالع الواسع على صنوف هذه األلفاظ في كتابات األّولين والشيوخ والفقهاء والشعراء وغيرهم إال أن أغلبهم يتفادى التسّلح والتلّفظ بهذه 

األلفاظ "النابية" وتعويضها بالكالم الالذع والنقدي والمستفز من عميق القول وفصيحه. 
التونسية؟ " فجاءت األجوبة عميقة، جادة وال تخلو من  )الزايد( جزءا من هويتنا ومن شخصيتنا  البذيء  يُعتبر الكالم  "الشارع المغاربي" طرح سؤال "هل 

الطرافة..

ملف االسبوع

»الكالم الفاوح« جزء من هويتنا
ومن شخصيتنا !

maghrebstreet@gmail.com

لدى  عدة  خصوصيات  التونسية  البذيئة  الكلمات  تكتيس 
أن  إال  العموم  يف  أنها معربة جًدا ومحايدة  بينها  البعض من 
البعض اآلخر يعتربها كلمات مشحونة بالتمييز العنرصي ضد 
النساء واملثليي. ويعترب علم االجتماع كلمات الشتائم )الكالم 
الزايد أو الكالم الخايب( عنرًصا مهًما يف اللهجة التونسية إىل 
جانب اللغة العربية الفصحى، حتى لو كان شكلها ونطقها 

وجزء من مفرداتها مختلفة تماًما. 
عىل  انتشاره  من  الرغم  عىل  البذيء،  الكالم  استخدام  إن 
نطاق واسع اجتماعيًا يكاد يكون غري موجود يف وسائل اإلعالم 
ونادًرا ما يوجد يف السينما واملوسيقى واألدب واملرسح )فيلم 
"نورا تحلم" عىل سبيل املثال(. وقد يشري هذا املعيار املزدوج 
إىل التعارض بي الخطاب الرسمي وغري الرسمي الذي يُعترب 
مبتذالً، وحتى فاحًشا. وبالتايل، فإن الكلمات البذيئة "تشكل 
نوًعا من االسرتخاء وهي غائبة نسبيًا عن كل ما يشّكل وجه" 
البلد" مثلما تشري إىل ذلك الباحثة سونيا بن يحمد يف كتابها 

 ."Femmes eT usAge des gros moTs en TunIsIe"
ويرى البعض أن الكلمات النابية ترمز إىل الحرية والتحرر 
املصطلحات  هذه  استخدام  ألن   وقيودها  اللغة  براثن  من 
املقّدس  هي  دالليّة  مجاالت  ثالثة  حول  عادة  يدور  النابية 
)الدين( ، والفضالت )الرباز( والجنس. ورغم ارتباطها الواضح 
تقديمها  يتم  ما  غالبًا  أنها  إال  الجنسية،  والعالقات  بالجنس 
عىل أنها عبارات انتقالية بسيطة بعيًدا عن رؤية اللغة وأنها 
فعل تواصل بسيط أو "نظام من العالمات والرموز املرتسبة 
 .  de sAussure يرى  مثلما  متطابقة  بطريقة  االدمغة  يف 
العديد من املؤلفي والباحثي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
وقعها  وقوة  اجتماعيا  البذيئة  اللغة  دور  اىل  أيضا  تعّرضوا 
عىل االشخاص عىل غرار بيري بورديو الذي يرى أن اللغة هي 
عالقة اجتماعية ووسيلة ملمارسة الهيمنة التي ال تكون أبًدا 
محايدة، وانها من الخطإ االعتقاد بأن طبيعة الكلمات فقط 
هي التي تشكل مصدر فاعلية الخطابات التي يجب بالرضورة 
أن تكون مرتبطة بخصائص من يلفظها وخصائص املؤسسة 
التي تخّول نطقها من عدمه. يبدو إذن ومن الوهلة األوىل أّن 
بمختلف  كّله،  التونيس  الشعب  لسان  يف  سمة  البذيء  الكالم 
"كيف  كتابه  يف  التيمومي  الهادي  املؤرخ  أشار  وقد  رشائحه 

صار التونسيّون تونسيّي؟" اىل ذلك. 

بعيداً عن التقييم األخالقوي لهذه الظاهرة، فإّن القضية 
والكالم  "املثقفون  سؤال  بينها  من  أساسية  أسئلة  تطرح 

البذيء أو الفاوح يف تونس"فما معنى الكالم البذيء أوال؟
أو  الزايد"  "الكالم  بـ  تونس  يف  البذيء  الكالم  يسّمى   

"الكالم الخايب" حتى صار "اختصاصاً تونسياً" مثلما 
التاريخية  األنثرولوجيا  يف  والباحث  املؤرخ  وصفه 
التيمومي  الهادي  املؤرخ  اما  املكني.  الواحد  عبد 
فقد أشار يف نفس الكتاب اىل عدة نصوص ملؤّرخي 
وأدباء من مختلف الحضارات التي مّرت عىل تونس 
"فظاعة  عىل  شهادات  عن  عبارة  وهي  تقريباً، 
البذاءة" يف الكالم، وقد جاءت أَْقَدُم شهادة عىل لسان 

قال:  حيث  اعرتافاته  يف  أوغسطينوس  القّديس 
االنحالل  مع  مقارنة  أيّة  إجراء  يمكن  "ال 
قرطاج.  لتالميذ  والفّظ  املخجل  األخالقي 

ألف  صفيقة  بحماقة  يرتكبون  إنّهم 
عليها  يعاقب  أن  املفروض  من  وقاحة 
القانون". التيمومي أشار أيضا إىل تحّرر 

بعض القبائل الرببرية قوال وفعال معتربا أنه ال بّد أن تعكس 
مسألة التحّرر األخالقي لديهم تحّرراً لغويّاً، ترّسب إىل اليوم يف 

الشخصية التونسية.
اذن ومن هذا املنطلق اُعترُِب الكالم البذيء سمة من سمات 
التونيس بما يف ذلك املثقف الذي هو جزء ال يتجّزأ من شعب 
تونس "مدينة الشتائم" مثلما سّماها بريم التونيس يف مقال 

له بجريدة "الزمان" يوم 14 أوت 1934.
لغوي"،  "انفالت  حصل  بالثورة  سّمي  ما  وبعد  اليوم 
املثقف  لدى  حتى  السيطرة  عن  خارجة  الظاهرة  فأصبحت 
نفسه ونذكر عىل سبيل املثال حادثة نعت املؤرخ الراحل محمد 
الطالبي زوجة الرسول عائشة بعبارة نابية بإحدى اإلذاعات 
الخاصة واألمثلة يف ذلك كثرية ومتعددة هذا إضافة إىل كتابات 
الفناني )سينما  عدد من املثقفي األدبية والشعرية وأعمال 
ومرسح وغناء وفن تشكييل( دون أن ننىس طبعا تدويناتهم 

عىل مواقع التواصل االجتماعي . 
إجابة  أول  فكانت  املثقفي  من  عدد  عىل  السؤال  طرحنا 
وجهة  من  املسألة  تأطري  فّضل  الذي  عيىس  لطفي  للمؤرخ 

نظر تاريخية ثقافية.

د.لطفي عيسى أستاذ التاريخ الثقافي 
بجامعة تونس: 

في مدلول الخطاب المتّبل لدى التونسيين

واسع  بشكل  أنفسهم  عىل  الباحثون  يطرح  لم 
الثقايف  التاريخ  يف  أو  املحسوس  تاريخ  يف  البت 
يف  انخرط  ما  شاكلة  عىل  االجتماعية  لألوساط 
إنجازه الغرب منذ تسعينات القرن املايض. لذلك 
لم يحصل تراكم للدراسات املعرفية التي تسمح 
تمثّل  تواصل  وراء  الكامنة  األسباب  بتوضيح 
وتفكيك  الحسيّة  يف  اإلفراط  زاوية  من  الواقع 
فضاءنا  تسم  التي  الظواهر 
السمعي اليومي عىل الحقيقة، 
أشكال  يف  البحث  خالل  من 
)العناق  التوّدد  عن  تعبرينا 
والرتبيت(  والتقبيل 
والتباغض  املناكفة  أو 
يف  االساف  العرض رمزيا، عرب  وانتهاك  البونتو«،  »وشّدان 
استعمال نابي األلفاظ، وفق قاموس متبّل، غالبا ما يؤرّش 
أساسا.  االجتماعي  وبالنوع  بالجسد  العالقة  مكبوت  عىل 
ذكوري  حيّز  يف  منحرصا  بعيد  غري  زمن  إىل  بقي  ما  وهو 
الجنسي  بي  به  علنا  التلّفظ  تعميم  يتم  أن  قبل  مغلق، 
أيضا.  العام  ومنها  الخاص  التعيي،  الفضاءات  وبمختلف 
وهو ما يطرح عىل الباحثي يف هذه الظواهر الكّف عن ربط 
ترّصفات األفراد بمواقعهم االجتماعي، والرتكيز عىل مجاالت 
تعيي غري مقصودة، تحيل عىل الفوارق يف النوع االجتماعي، 
والترّصف  التفكري  يف  واالختالف  الدينية،  الحساسيات  ويف 
والسلوك بي األجيال،  قصد الكشف عن الرصاع القائم بي 
التمثاّلت، وكيفية تدّخل »االسرتاتيجيات الرمزية« يف القبول 
االهتمام من ربط  أو رفضها، مع نقل  باملرتبة االجتماعية 
ثقافة األفراد باملوقع االجتماعي، إىل معالجة ثقافة األوساط 
االجتماعية، واالعتبار بحساسية األفراد الثقافية، تلك التي 

ال تتوافق بالرضورة مع منازلهم أو مواقعهم االجتماعية. 
عىل أن الغوص يف تاريخ تطّور الذائقة الفكرية والجمالية 
للوسطاء  عاد  الذي  الدور  تحديد  إىل  يحتاج  سمائنا  تحت 
املضامي  بمنتجي  حارض  نسميهم  من  )أو  الثقافيي 

المثقف تونسي أيضا، ينزع ثوب اللغة ويكشف عورتها
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الذي  الدور  وتحديد  التصّورات،  لتلك  الرتويج  يف  الثقافية( 
يرسمه  الذي  الكارثي  املشهد  صياغة  يف  حقيقة  لهم  عاد 
اليومي ضمن مختلف املشاهد الجغرافية الثقافية تونسيا، 
وذلك يف محاولة جديّة لالرتقاء بالذوق العام وتدقيق الفهم 
التأقلم  أن صعوبة  فالواضح  أسفل.  إىل  التسِوية  أشكال  يف 
وال  ساهمت  التي  هي  الجمعية  الحياة  انتظام  أشكال  مع 
ريب يف تشّعب رمزيات التواصل وخطابها، ذلك الذي يمتح 

من معي ُعصابي ال تخطئه كل عي بصرية. 
نهاية  حدود  وإىل  الوطنية  الدولة  مرشوع  عمد  فلنئ 
الذائقة  إىل احتكار أشكال صياغة  املايض،  القرن  ثمانينات 
مختلف  بي  الجديدة  األفكار  انتشار  وتوسيع  العامة، 
ثم  املسموعة  االتصال  وسائل  عىل  بالتعويل  األوساط، 
املرئية، التي تبنى خطابها بالكامل مرشوع دولة االستقالل 
يف محارصته ملختلف أشكال الجنوح لفظا وممارسة، فإن 
الدفع لحصول تقارب بي ثقافة النُخب وما حملته األوساط 
الشعبية من تصّورات تتصل بموروثها وممارساتها الثقافية 
)يف إطار حركة تهذيب شامل ملعاني األلفاظ ومبانيها(، لم 
تكوين  يف  والشعبي  النخبوي  بي  بالتداخل  االعتبار  إىل  يؤد 
حقيقية  خصوصيات  ونحت  الجمعية،  الجمالية  الذائقة 
أشكال  وإنتاج  االجتماعية،  األوساط  مختلف  بي  للثقافة 
تمثّل وطرق تواصل ومثاقفة بديلة ومتجاوزة للسائد. األمر 
الذي نحتاج معه حارضا إىل التعّمق يف فهم كيفية توظيفنا 
للتقاطعات القائمة يف تدبّر ترصفات األجيال، والكشف عن 
التي تلعبها أشكال  تطور أشكال املخالطة، وتحديد األدوار 
عليها  التضييق  يتم  )التي  التفاوض  ورمزيات  الوساطة 
دون هوادة( ودور ذلك يف الحّد من منسوب العنف، واالنتباه 
وخضوع  الواقع  تمثّل  تشكيل  يف  الفرد  تدّخل  حقيقة  إىل 
عملية صنع شواغلنا اليومية وتأمي حاجياتنا ومصالحنا 
تأثيثنا  أسلوب  عن  تكشف  مخصوصة  ألشكال  املتباينة، 
التعيي الخاصة والعامة، وكذا عن تطّور املعنى  لفضاءات 

وتغرّي الداللة الناظمة للخطاب وللفعل أيضا.

د.ألفة يوسف : 
ما يسّمى »كالما زائدا« هو كالم يحيل على 

األعضاء الجنسّية والعالقات الحميمة، 
وإقصاؤه  ضرب من ضروب الّصفاء 

األخالقوّي الّزائف

كّل  »زائد«.  كالم  هناك  ليس 
قابل  الّلغة  يف  املوجود  الكالم 

ُوجد  ملا  وإالّ  يستعمل،  ألن 
أصال. هذا ما يؤّكده الجاحظ 
وضعت  »وإنّما  يقول:  إذ 
ليستعملها  األلفاظ  هذه 
الّرأي  كان  ولو  الّلغة.  أهل 

ألّول  كان  ما  بها  يُلفظ  ال  أن 
أصاب  معنى...وقد  كونها 

قال:  من  الّصواب  كّل 
مقال«  مقام  »لكّل 
وما  »)الّرسائل(.  

األعضاء  عىل  عادة  يحيل  كالم  هو  زائدا«  »كالما  يسّمى 
من  رضب  وإقصاؤه   الحميمة،  والعالقات  الجنسيّة 
تحتوي  الّلغات  الّزائف. فجميع  األخالقوّي  الّصفاء  رضوب 
وكّل  منها،  العاّميّة  لغتنا  تخلو  وال  األلفاظ،  هذه  مثل  عىل 
التّونسيّي يعرفونها ويستعملونها يف سياقات مختلفة. أّما 
الكتاب.  موضوع  يفرضه  فشأن  الكتابة،  يف  اعتمادها  عن 
والكاتب إذ يطّوع الّلغة ال يقّرر بدءا إقصاء بعض الحقول 
الّدالليّة والّلجوء إىل أخرى، وإنّما ينتقي من األلفاظ ما يالئم 
عبارات  الّزائد«  »الكالم  يكون  أن  يمكن  كتابه.  مضامي 
تستعملها الّشخصيّة يف املجال الرّسدّي رواية كان أم قّصة. 
وتحّلل  تُدرس  مدّونة  الّزائد«  »الكالم  يكون  أن  ويمكن 
الجمعّي.  املخيال  عن  معرّبة  لغويّة  استعماالت  بصفتها 
الّذكر كاألنثى« حيث  إليه يف كتاب: »وليس  لجأُت  وهذا ما 
وهو  الّزائد«،  »الكالم  لبعض  جندريّة  نفسيّة  قراءة  قّدمت 
لقراءة  خّصصته  اّلذي  كالم«  »أحىل  كتاب:  يف  اعتمدته  ما 
يسّمى  ما  إىل  ينتمي  منها  وكثري  الفايسبوك،  عىل  الّشتائم 
الّلغة  أّي رقابة مسبقة عىل  أنا ضّد  الّزائد. وعموما،  الكالم 

ألّن جوهر الّلغة حّرية.

الكاتبة رفيعة بوذينة: 
ال ولن أتلفظ بكلمات نابية، احاول قدر 
اإلمكان ان اتقبل الرأي المخالف بصدر 

رحب

الكالم  )او  الزايد  كلمة  من  لننطلق 
الزايد، ( اي انه هناك ألفاظ او مفردات 
يف  تجاوزها  او  عنها  التخيل  يمكننا 
ايل  توجهنا  ،يف  حديثنا  يف  حواراتنا، 

االخر.
يتلفظ  لَم  األسباب،  تتعدد  ربما 

الكلمات  ببعض  البعض 
النابية، أو تكاد تكون جزاء 

تعامله  يف  التواجد  دائم 
يعود  قد  االخر.  مع 

حاد  مزاج  إىل  ذلك 
مضطربة  وشخصية 

قد ارهقها واقعها، وتتالت خيباته ، فباتت هذه املفردات نوعا من 
انواع الصد والرفض لكل ما يواجهه من آراء او من مواقف يتعرض 
املتوسطية  الشخصية  تركيبة  إىل  إضافة  هذا  يومه.  خالل  إليها 
التي عرف عنها املزاج الحامي وسعة التوتر، قد نصل بذلك حتى 
أتلفظ  ولن  ال  شخصيا  طبعا.  املزاج  عىل  املناخية  التأثريات  ايل 
بكلمات نابية، احاول قدر اإلمكان ان اتقبل الرأي املخالف بصدر 
االختالف  ان  معتربة  بروية  الوقائع  مع  اتعامل  وان  طبعا  رحب 
ثراء وان للبيئة التي ينشأ فيها الفرد تأثريها يف سلوكاته اليومية 
بكلمات  يتلفظون  الذين  هؤالء  ملثل  أتعرض  وقد  أفعاله،  وردود 

نابية يوميا يف الوسط التلمذي...
وهنا يجدر بنا ان نعرج عىل موضوع جد هام، ان شباب اليوم، 
هم شباب الثورة، اي انهم منذ طفولتهم املبكرة، تعودوا عىل رؤية 
مختلف مشاهد العنف والقتل والذبح ما جعلهم يشعرون بانعدام 
األمان يف عالم سادت فيه العشوائية والفوىض. فمن الطبيعي جدا 
األلفاظ غري  البعض، بمثل هذه  أن تتسم حواراتهم بي بعضهم 
املعهودة اجتماعية. وطبعا ال أعترب الكالم البذيء جزءا من هويتنا 
الحديث،  بحالوة  ُعرفت  التونسية  فالشخصية  شخصيتنا  ومن 
وبالفكاهة، )وخفة الدم(  حتى أن الزائر لبلدنا يسهل اندماجه يف 
املجتمع التونيس، هذا إن لم يقرر العودة إليها مرارا او مصاهرة 

إحدى العائالت التونسية طبعا .

الكاتب والشاعر سفيان رجب:
شخصيا أستعمل اللغة البذيئة في 

أحاديثي مع األصدقاء المقّربين وأوظفه 
في شخصيات رواياتي

بمعنى  للحياء  الخادش  الكالم 
اإلنسان املحافظ هو لغة املهّمشي، 
سخطهم  عن  تعرّب  التي  وهي 
يف  يتكّلمونها  للواقع،  ورفضهم 

الحّمامات  يف  الخاّصة،  مجالسهم 
واألسواق..،  والحانات  املقاهي  ويف 

والنّكات  بالطرائف  ويعجنونها 
يف  أستعملها  شخصيا  وباألحاجي. 

والذين  املقّربي  األصدقاء  مع  أحاديثي 
بإيتيكيتها.  الرسميات  بيننا  تذوب 

رواياتي  شخصيات  يف  أوظفه  كما 
خاصة، استعملته يف روايتي القرد 
األساس  حجر  وكان  الليربايل، 

كانت  والتي  الرواية،  يف هذه  واألحداث  الشخصيات  بناء  يف 
تحفر يف املنطقة التي تفصل اإلنسان عن الحيوان. 

حاجة  عن  زائد  كالم  هي  البذيئة  اللغة  أّن  أرى  ال  أنا 
اللغة، وأرى أنّها تعرّب بقّوة عن الهامش، لكن حي تتحّول 
الكالم  اإلثارة تصبح يف خانة  استعراض مجاني قصده  إىل 

الّزائد.
علينا التمييز بي األديب واملؤّدب، فاألول أدواته مصنوعة 
من  مصنوعة  أدواته  والثاني  النفس  وأحالم  التخييل  من 
املواعظ والوصايا. وحي نتبّي الخيط الفاصل بينهما ندرك 
اإلنساني،  العمق  مّس  عىل  وقدرتها  األدبية،  الكتابة  عمق 
بعيدا عن الخجل املريض ومعاملة النصوص األدبية بقداسة 

النصوص الدينية. 

أعترب األديب مثل الجّراح، ال يتعامل مع الجسد بمنطق 
املعالج  بمنطق  وإنّما  الجنيس،  الشاّذ  بمنطق  أو  القّديس 
الذي يتتبّع الّداء يف مناطق الجسد. فالكاتب الذي يكتب عن 
حّي شعبّي يف العالم الثالث غارق يف الجريمة ويف السقوط 
األخالقي بلغة قّديسي، هو مزيّف حقائق وكّذاب، إنّه يشبه 
جّراحا يقوم بعمليّة جراحيّة عىل عضو جنيّس وهو مغمض 

عينيه.

الباحث عياد بومرزاق: 
الكالم الزائد« فائض لغوي ال أخالقي... 

لكّنه بليغ

»الكالم الزائد« فائض لغوي ال يحتاجه 
الأخالقي  وفائض  يثمر،  حتى  التواصل 
فالكالم  تكتمل.  الهوية حتى  ال تحتاجه 

يتخطى  الفحش  معجم  إىل  يلجأ  الذي 
بالغية  تخمة  إىل  اإلبالغية  تخومه 
الجنسية  العبارة  فيها  تحّل  استبدالية 

التواصلية  العبارة  محّل  اإليحائية 
لغة  فكأنّه  اإلحالية. 
اللغة  داخل  خاصة 
تنغلق  لذلك  العامة. 
عىل  الفاحشة  اللغة 
نفسها وتصنع رموزها 

التي ال يفهمها إال املتمّرس بها املتعّود عىل ترصيفها وتعريفها. 
منغلق  األقنعة،  متعّدد  كالم  مثال،  التونيس،  الزائد«  ف«الكالم 
غامُضها  فيغطي  الّداللية  طبقاته  ترتاكم  العرب،  بقية  عن 
الكرة خاصة،  التونسيون، من جماهري  واضَحها. لذلك يتعّمد 
التجاهر به يف وسائل إعالم عربية مرشقيّة مطمئني إىل انغالق 
ولكنّهم  التونسيي،  عىل  حكرا  األمر  وليس  اللغوية.  شفرتهم 
تميّزوا يف التجاهر باللفظ الفاحش تميّزا. واعتربوه جزءا من 
شخصيّتهم ومن فتّوتهم. وتحفظ لنا بعض اآلثار أنّه ضارب 
عن  صاغرا  توارثوه  وقد  والقريب،  البعيد  اللغوي  تاريخهم  يف 
كابر. وجرى عىل ألسنة رجالهم ونسائهم، يف مدرهم ووبرهم، 
شقيّهم وتقيّهم، وإن بتفاوت غري كبري. وتباروا يف اإلساع إليه 
اإليحائية  بطاقته  مفتوني  فيه   الفخاخ  نصب  عىل  والتّحايل 
ودين.  عقل  يف  نقصا  أو  كبت  عن  تعبريا  ال  املجازية  وشحنته 
يبالغون فيه خارج محاّلهم وبعيدا عن ُحُرِمهم. ويبيحونه مع 
زارهم  لكنّهم يحظرونه مع محارمهم. وكّلما  محارم غريهم 
تيرّس« منه لفظا و«ما عرس«  تلقينه »ما  إىل  أجنبي، سارعوا 
استملحوه  فاحشة  عبارات  األجانب  من  أتقن  ومن  إشارة. 
اللغة.  لبوابة  الرّسي  باملفتاح  ظفر  واعتربوه  منهم،  وقّربوه 
وطار ذكر بعض التونسيي وجمع ثروة من »كالمه الفاحش« 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، وتصّدر وسائل اإلعالم ُمقدَّما 
عىل  السوق«  »كالم  يقترص  ولم  والعلماء.  األدباء  عىل  ذلك  يف 
الّسوق والّسوقة، بل تسّلل إىل حريم خاّصتهم وأرشافهم، وإىل 
أدبائهم و أدبهم عاّميّه وفصيحه، شعره ونثره، حتى استوطن 
»ملزومة  فتناقلوا  بينهم،  تجارته  وازدهرت  أرضهم.  يف 
عبدالرحمان الكايف«، من الّصدر إىل الّصدر، ونسجوا عىل منوالها 
للتفّكه  الخاّصة  واملحافل  الضيّقة  املجالس  يف  تُلقى  قصائد 
غضبوا،  إذا  سخطهم  آلة  فهو  والسخرية،  للنقد  أو  والتنّدر 
النفزاوي  الشيخ  بسبق  وتفاخروا  طربوا.  إذا  فرحهم  وعنوان 
الجنسية«  ب«الرتبية  راهنا  يسمى  ما  يف  الخوض  إىل  التونيس 
من خالل كتابه »الروض العاطر« الذي يعّج ب«الكالم الزائد«، 
فتعّددت طبعاته واعتنى بتحقيقه أديب تونيس معروف. وحّقق 
إمامهم األكرب محمد الطاهر بن عاشور ديوان بّشار بن برد ولم 
يفعل بأبيات الفحش فيه ما فعل محمد عبده بمقامات بديع 
الزمان الهمذاني. وانعطف بعض األدباء الشبّان املعارصين إىل 
توظيف »الكالم الزائد« يف نصوصهم توظيفا يعمد إىل تفضيل 
كشف العورة عىل التسرّت الزائف بورقة التوت. غري أّن نواميس 
األدب ليست نواميس األخالق. فإذا كانت األخالق ترى يف كشف 
العورة خطيئة، فإّن األدب يرى الخطيئة يف أن نخسف علينا من 
ورق التوت. والذكّي من الكتّاب من يختار التلميح ال الترصيح 
والتوظيف الجمايل ال التوظيف املجاني. وخري التلميح، يف هذا 
الباب، ما نحا منحى العدول الصوتي أو اختار التورية والتالعب 
عىل  والتشبيه  اإلحالة  وغموض  وسياقاته  الكالم  بأنساق 
املبدع  يلّطف  فبذلك  غريه.  واملراد  اليّشء  يتوّهم  حتى  الّسامع 
كالمه »الزائد« مراعاة للجماعة املوّسعة وقيمها، وحتى يكون 

هذا الفائض اللغوي...بليغا.

ملف االسبوع
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الشاعر نصر سامي: 
اللهجة الدارجة أقّل بذاءة وفحشا من 

اللغة العربية، فأكثر من يكثر من الكالم 
الزائد في عصرنا ال يقاس قوله بما يطفح 

به شعر جرير والفرزدق واألخطل

وقلة  بذاءة  )زائد(  الكالم  أّن  أعترب 
حياء والكالم )ناقص( بذاءة وقلة حياء 
سيّان، كيف كيف! اإلثنان مجّرد أسلوب 
والفصحى  املعنى.  إلنتاج  يوّظف 
الدارجة يف موضوع  بأطهر من  ليست 
الفحش وقّلة األدب، بل أّن تراثنا األدبي 

هذه  عىل  أساسا  قائم  كّله  وشعرا  نثرا 
الشعر  أغراض  أحد  أّن  بل  التعابري، 

العربي الرئيسية وهي الهجاء 
ترتفع بالكالم الزائد من مرتبة 
الجميل،  منزلة  إىل  املبتذل 
وليست أيريات أبي حكيمة أو 

غلمانيات أبي نواس إال شواهد عىل ما قلنا، وال يختلف ذلك 
إذ  الزائد،  بالكالم  الفقهي يف عالقته  تراثنا  عند حديثنا عن 
أحاديث  للرسول  نجد  أنّنا  بل  الكالم،  بزائد  املدونات  تمتلئ 
الدارجة  اللهجة  أما  القول.  لحظة  تطلبتها  جدا،  فاحشة 
فإنّها أقّل بذاءة وفحشا من اللغة العربية، فأكثر من يكثر 
من الكالم الزائد يف عرصنا ال يقاس قوله بما يطفح به شعر 
من  العرب  قدماء  من  وغريهم  واألخطل،  والفرزدق  جرير 
أن  يندر  فإنّه  يخصني  فيما  حال،  كل  عىل  القول.  مقذعي 
أتلّفظ بكلمة زائدة، بسبب الرتبية التي نشأت عليها، ثم ألنه 
بإمكاني أن أدير أعناق املعاني ألبلغ القصد دون االضطرار 
لكنّني  اللغوي.  ثقافتي وعىل فضائي  دخيل عىل  إىل معجم 
ككاتب ال أرى حرجا أبدا حي يضطّر كاتب ما لسبب واقعي 
إّن  الجنيس،  اإليحاء  شديدة  مفردات  تضمي  إىل  جمايلّ  أو 
الرشف  بمعنى  أساسا  يتعلق  ثقافتنا  يف  »الزائد«  مفهوم 
بالسيايس.  بالديني  األخالقي  فيه  يختلط  الذي  والعرض، 
ولقد تشكلت استعارات كربى تدور حول القضيب أو الهن، 
مادة  وهي  وروحها،  أدبها  وأنتجت  ثقافتنا  يف  واشتغلت 
والكالم  والنفيس.  االنرتوبولوجي  والباحث  للدارس  تصلح 
الزائد هو كالم أوال، وألنّه كذلك ينبغي له أن يكون زائدا، وال 
أراه كذلك اآلن. إذ أن مجاالته ضاقت كثريا يف األدب الحديث 
وكادت تنقرض يف الشعر والغناء وقيض عليه بشكل تام يف 
الفّن التشكييل، وهو محارص باألخالق يف الراديو والتلفزيون 

وهو يتنفس بالكاد يف السينما.

الكاتب طارق الشيباني:
العرب أصحاب األخالق الحميدة هم أكثر 

الشعوب تفّوها باأللفاظ النابية في 
الشارع وليس صحيحا أن التونسيين هم 

أكثر الشعوب استعماال للكالم الزائد 

البذيء  الكالم  لظاهرة  بالنسبة 
بـ«الكالم  العامية  يف  يعرف  ما  أو 
بي  الكتابة  يف  أميّز  فأنا  الزايد«، 
وبي  النابية  للكلمات  العام  املفهوم 
عمال  مثال  أعترب  الخاص.  مفهومي 
حي  الزايد  الكالم  عىل  يحتوي  أدبيا 
الحشو  من  الكثري  القارئ  يجد 
تنّمي  ال  التي  الزائدة،  والصفحات 

الحدث  تخدم  وال  الشخصية 
وهو  الروائي  أو  القصيص 

التي  البذاءة،  من  نوع 
يمكن ببساطة االستغناء 
أما  الكتابة.  يف  عنها 

بأسماء  األعم  الغالب  يف  تتعّلق  التي  »البذيئة«  الكلمات 
االعضاء الجنسية أو الفعل الجنيس، فال أعتربها بذيئة يف حّد 
ذاتها إذا ما خدمت املعنى وأّدت الشحنة الفنيّة أو العاطفية 
املطلوبة منها. ما هو زائد عن الحاجة هو البذيء يف نظري. 
والذي يُحرش ُعنوة يف غري مكانه هو النابّي والقبيح. خطوة 
األعمال  من  الكثري  يف  ذكر  هناك  التحليل:  يف  أعمق  أخرى 

كّلها  اعتربناها  وإذا  الجنسيّة  واملشاهد  للجنس  األدبيّة 
من  ُمهّم  إىل محو جانب  الكاتب سوف يضطّر  فإّن  بذيئة، 
بصفة  الواقع  وعن  واقعهم  عن  ويبرتهم  شخوصه  حياة 
عاّمة. الكالم الزائد املكتوب حتى وإن ارتبط بمفهوم السباب 
والحضارات  املجتمعات  جميع  يف  موجود  فهو  والشتيمة، 
العربي اإلسالمي نفسه يزخر بها يف  التاريخ والرتاث  وعرب 
أكثر من موقعة وأكثر من كتاب واملحاسبة هنا ال يمكن أن 
تكون أخالقيّة بقدر ما هي جماليّة. هل تعرّب هذه اللفظة 
أو تلك عن شحنة عاطفية وتؤّدي غرضها الجمايل؟ أم هي 
أكثر  تقرتب  حي  ثقيلة  تكون  الكلمة  قبيحة؟  زائدة  فقط 
وأقصد  الجميع  ويعرفها  حيّة  ألنّها  والعاميّة.  الدارجة  إىل 
هنا الكتابة يف مواقع التواصل االجتماعي وفايسبوك. ولكن 
إذا ما تّم استثناء البذيء الجزاف من القول، فإّن ما يبقى 
حسب رأيي هو كلمة ذات ُشحنة عاطفيّة انفجاريّة ال أكثر. 
مجتمع  يخلو  فال  للمنطوق،  أما  للكتابة،  بالنسبة  هذا 
عىل  علنا  يُقال  الغرب  ويف  الزايد  الكالم  من  املجتمعات  من 
أصحاب  العرب  الكتب.  ويف  الصحف  ويف  التلفاز  شاشات 
النابية  األخالق الحميدة هم أكثر الشعوب تفّوها باأللفاظ 
الشعوب  أكثر  التونسيي هم  أن  الشارع وليس صحيحا  يف 
يقول  كما  هويّتهم،  من  جزء  وهو  الزائد  للكالم  استعماال 
من  أيضا  واملرصيي...هم  والعراقيي  فالسوريي  البعض، 
األبطال الُعتاة يف هذا املجال.  هناك شعب آخر مسلم طريف 
وهو الشعب األلباني، فأبناء »تريانا« سبق وإن عملت معهم 
هنا يف أملانيا ولهم أيضا فّن ُمعتّق يف الكالم البذيء، يرتجمه يل 
الجماعة، فال يسعني إالّ أن أضحك من ذلك الخيال الغريب.

يف النهاية الكالم ليس هو البذيء. الترّصفات واملعامالت 
العهود  إخالف  الرسقة،  الغش،  الحقيقيّة:  البذاءة  هي 
واملواعيد واملواثيق هي الكالم الزايد الحقيقي. هناك أشخاص 
هم  فاسد...هؤالء  سيايس  مرتش  إداري  بذيء:  وجودهم 

بالنسبة يل من يقيمون يف العالم إقامة بذيئة زائدة.

المسرحي أحمد أمين بن سعد:
ال أرى مانعا من استعمال الكالم النابي 
في اعمالي الفنية علما انني اتلفظ به في 

حياتي اليومية 

الكالم  وظفت  عندما  انني  أذكر 
»تونس«  مرسحيتْي  يف  »النابي« 

أخرى«  مرة  العجائب  و«مدينة 
يستسغ  لم  الوطني  باملرسح 
ومن  السن(  )يف  الكبار  النقاد 
بينهم محمد مومن الذي رأى يف 

البذيء  الكالم  استعمايل 
استعماال مجانيا ال يخلو 
قد  وكنت  العنف  من 
اجبتهم آنذاك خاصة يف 
بمرسحيتي  يتعلق  ما 
مرة  العجائب  مدينة   «

االجتماعي  الواقع  بذاءة  مع  التعامل  يمكن  ال  انه  أخرى« 
واالقتصادي والسيايس اال بنفس قدرها من البذاءة.

وفيها  مجتمعنا  يف  موجودة  حقيقة  هو  النابي  الكالم 
نوع من الرد عىل مجموعة من املكبوتات  )مكبوت جنيس 
واقصادية  وسياسية  اجتماعية  ومكبوتات  شك  ادنى  دون 
او  للمرسح  فبالنسبة  اللغة(  وغري  اللغة  بمعنى  وتعبريية 
السينما ال أرى مانعا من استعمال الكالم النابي يف االعمال 
ولدت  انا    . به  اتلفظ  اليومية  حياتي  يف  انني  علما  الفنية 
وترعرعت بمناطق مختلفة من البالد وعشت بأحياء شعبية 
أحيانا كالما  اكتب  الذي  وأخرى راقية. كما نجد يف املرسح 
ورائه  من  ابحث  ال  انا   . النص  مع  متناسقا  ولكنه  نابيا 
الواقع  لتصوير  محاولة  هو  ولكن  االختالف  او  البوز  عن 
مثلما هو من اجل معالجته. بقي ان استعمايل له يف حياتي 
اليومية نسبي ولكن يحدث يف مناطق ضيقة بي األصدقاء 
الذكور عادة واحيانا يف حضور صديقات مقربات جدا لكني 
اخوتي.  او  والدّي  امام  أتلفظه  اترّب عليه يف منزلنا وال  لم 
يشء  ال  ألنه  مقصودا  أحيانا  يكون  الفن  يف  توظيفه  لكن 
عن  او  معينة  شخصية  عن  للتعبري  النابي  الكالم  من  أبلغ 
القول  الدرامي ..ولكن حتى ال نغالط انفسنا يمكن  بنائها 
بهذه  يتلفظون  وشعبا  سلطة  التونسيي  من    %  95 إن 

أمني  يدي  ألقينا مثال ميكروفون بي  ولو  النابية  االلفاظ  
لسمعنا  كيف يتعامل مع مجرم أم حتى مع صاحب سيارة 
وهو بصدد سحب رخصه هذا باإلضافة اىل اننا نسمع من 
طابع  ذات  بذيئة  مصطلحات  التلفزية  الربامج  منشطي 
جنيس وتعرب عن مكبوتات جنسية هي يف الحقيقة تعرب عن 
مكبوتات اجتماعية الن الحياة الجنسية الطبيعية املتوازنة 
عالم  لست  انا    .. معي  معييش  ملستوى  تخضع  أصبحت 
اجتماع ولكنني تعلمت من املرسح التحليل بهذه الطريقة . 
كما االحظ افراطا يف استعمال الكالم الزايد يف االعمال الفنية 
وهذا  أسهل  وصدمة  سهلة  ضحكة  عن  للبحث  محاولة  يف 
يف اعتقادي يعرب عن إشكال كبري من قلة تكوين واستعداد 
وقلة بحث لدى اشباه الفناني الذين يقومون بهذه االعمال 
.. انا لست ناقدا واتخيل لو ُوجدت بالبالد حركة نقدية فعلية 
املوضوع  رصاحة  اإلشكاالت.  هذه  حل  عىل  اقدر  لكانت 
اخطر ما يكون منه يؤخذ  من جانب اخالقوي  بل من زاوية 
سوسيولوجية  نالحظ ان مجتمعات العالم كلها لديها هذا 
او  التشكييل  الفن  يف  العراء  سؤال  نطرح  وكأننا  املوضوع 
الفنان  العالم كل هذا مطروح  الجنسية يف سينما  املشاهد 
ينقد املجتمع ويحلله لكنه يضع الظواهر ويتعامل معها يف 
مخرب ويصل اىل نتيجة نحن ال نملك الحقيقة ولكن نبحث 
بنتيجة   يخرج  املتفرج  ولعل  الناس  بقية  مثل  مثلنا  عنها 
لكن نحن نمس الناس يف عقولها ولكن أحيانا يف احاسيسها 

أيضا.

الممثلة نجوى ميالد: 
شخصيا أستعمل الكالم البذيء في 

جلسات االنس ومع االصدقاء والمقربين 
خاصة عندما اكون في حال جيدة و«زاهية«

كالما  البذيء  الكالم  يعترب 
كل  يف  ومتداوال  إيديولوجيا 
بالنسبة  ولكن  العالم  بلدان 
أن  يجب  الذي  السؤال  يل 
يتم  »كيف  هو:  يُطرح 
كتوظيف  تماما  توظيفه؟« 

باألفالم  الحميمة  املشاهد 
تكون  لقطة  اإلباحية 

بطريقة  موظفة 
لذلك  مدروسة 

طريقة  تختلف 
من  الطرح 

فعندما  »الزايد«  للكالم  بالنسبة  اليشء  نفس  آلخر..  فيلم 
نحسن توظيفه يف بناء درامي ملرسحية أو فيلم أو قصيدة 
أو أدب عادي.. خاصة عندما ال نكثر منه .. عندما شاهدت 
عىل  طغى  البذيء  الكالم  ان  الحظت  تحلم«  »نورا  فيلم 
جزئه الثاني ولم يرق يل ذلك ألنه كان مجانيا وغري موظف 
جلسات  يف  البذيء  الكالم  أستعمل  شخصيا  جيدة  بطريقة 
حال  يف  اكون  عندما  خاصة  واملقربي  االصدقاء  مع  االنس 
جيدة و«زاهية« رغم انه ثمة عبارات تعرب عن الكالم البذيء 
بأكثر لطافة وأكثر تجّمل.. يمكنك تعويض الكالم الزايد يف 
املرسح بااليحاءات .. اما بالنسبة ملرسحيتي »للرجال بْركة« 
لم استعمل عبارات بذيئة ولكنني وظفت االيحاءات ومّلحت 
يف عدة مشاهد اىل الكالم الزايد.. أرى ان الكالم الزايد مقبول 

يف االعمال الفنية اذا عرفنا كيف نوظفه .

خاّص  تفسير  المثقفين  ألغلب  انه  يبدو 
لظاهرة التلفظ بالكالم البذيء، باعتبار ان بذاءة 
بغير  عنه  يعّبر  أن  يجب  ال  اليوم  تونس  واقع 
بذاءة اللغة، وهذا التفسير -على ضيقه- يعكس 
الشديدة،  صراحته  وهي  المثقف،  في  خصلًة 
من  فمنهم  الصراحة.  حّب  اّدعاؤه  األقّل  على  أو 
يجد لّذًة في المجاهرة باستعمال الكالم الزايد، 
وربّما شعر البعض منهم بحرٍج لكونه مثقف أو 
مرّب وقدوة حسنة، لكّن تبقى اللهجة التونسية 
منطويًة على أسرارها، لذا نراها غير مبالية بكّل 
صمود  بدليل  ضّدها  الصادرة  األخالقية  األحكام 
هذه االلفاظ على مر التاريخ لدى أغلب التونسيين 

من المثقفين وغير المثقفين. 
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د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

»مواقف وخماطبات« يف مشهد املعامر وشواهد العمران
»ُسلوان الُمطاع في ُعدوان األتباع« :

الشارع الثقافي

1 -  الُسلوانة األولى: »بالد 
اهلها تحت أرضها«

بعد مرافقة علمية سيعة له منذ بضعة أيام 
مكسور  عاد  العتيق،  التاريخي  املدينة  مركز  يف 
التالل  حارضة   « بأّن  تام  يقي  وعىل  الخاطر، 
ومأوى ُقراه »، بعبارة ابن أبي الضياف، ستكون 
ء  يش  كل  يدّمرون  الُجدد  الوندال  مدينة،  ذكرى 

فيها، بل كل جميل وباذخ وماتع. 
حقائبهم  حزموا  أن  بعد  رحلوا،  ناسها 

وسلموا مفاتيح مدينتهم إىل األغراب ...
»أغراب«: » َمَشوا يف بالد اهلُها تحت أرضها«

وما مارسوا منهم أبيّا ُممارسا
*****

اتسع الفتق عىل  الراتق، بل صدق  نرص بن 
سيّار فيما كتب به إىل مروان الِحمار:

كنّا نَرّفيها، فقد ُمّزقت **** واتسع الخرق 
عىل الّراقع ..

حجم   ... اإليالم  غاية  مؤلم  صوره  وألبوم 
التدمري كبري ألغراب بال ذاكرة، وال نظر، و ال أفق 

خاصة مع غياب »الوازع« ... وغياب الرادع. 
كساعد  العادية...فأمست  الفؤوس  ٌخربتها 
وهي   « فصارت  خّربوها،  وقد  يده،  املقطوعة 

حارضٌة: بادية ».
وقد  إال  الذاكرة  أماكن  من  مكان  من  ما 

استنفذوه حفرا ونبشا وتقويضا! 
أال إنّكم لفؤوس الخراب، بل السوس الناخر، 
وطاعون االنصهار االجتماعي العكيس الجارف: 
بتنا   وقد  وذهنيات،  مرجعيات  وسلوكات،  قيما 

عىل حّد قول ابن ُحمام األزدي:
أعيا عىل  الِبىل ***  فيه  أنهج  إن  » كالثوب 

ذي الحيلة الصانِع«
*****

الجامع  نحو  يدلف  وهو  غربته  ازدادت 
السويقة«  باب  و«  املدينة«  »باب  حيث  العتيق، 
و« باب السوق«، و«سوق الحوكية« و« بطحاء 
الربادعية » ذائعة الصيت،  وأطالل قوس النرص 

اإلمرباطوري األثيل، وقد كان يف نيته أن يقف عىل 
نقائشه التخليدية الرومانية والعربية:

الثاني  القرن  إىل  تعود  اوىل  نقيشة  هذه   -
ذكرى  تخلد  الالتيني  بالحرف  كتبت  للميالد 
الرشفية«  »املستوطنة  مرتبة  إىل  مدينته  ارتقاء 
امُلواطنة  بحقوق  سكانها  وتمتع   ،colonIA

عن  ومدافع  عنهم،  ملمثل  وانتخابهم  الرومانية 
عضوا  صار  مدينتهم،  عن  ومنافح  مصالحهم، 
يف  جلساته  يعقد  كان  الذي  الشيوخ  بمجلس 

روما، 
أسطر  سبعة   من  متكونة  تخليدية  نقيشة 
يوّفره  الذي  الكتابة  حقل  كامل  عىل  موزعة 
قامت  إهداء  عن  عبارة  هي  الصخري،  حاملها 
 colonIA sePTImIA به مستوطنة فاقا السبتيمية
الفرسان  فئة  من  أعيانها  أحد  بعناية   VAgA

 cAIus بريميانوس  سقيوس  كايوس  هو 
السم  وتخليدا  تكريما    sergIus PrImIAnus

كيلرييانوس  ديكسار  بونبونيوس  لوكيوس 
 lucIus PomPonIus dexTro  celerIAnus

مجلس  إىل  املنتمي  املحليي  األعيان  كبار  أحد 
اإلمرباطور  بجمعية  والعضو  الروماني  الشيوخ 
 ،  AurelIus AnTonInus أنطونينوس  أوريليوس 

اإلمرباطور  أبناء  أكرب    cArAcAllAكاراكاال وهو 
 lecIus sePTImIus سافاروس  سبتيميوس 
seVerus) 211م – 217م(، بوصفه حاميا أزليا 
للمدينة وبالتايل مدافعا عن مصالحها ومتحّدثا 
مطالبها،  لكل  وداعما  النزاعات  خالل  باسمها 

تحمل النّص التايل: 
L .PomPonIo .DexTro . Cele

rIno c.V. cos. AVrelIAno                                         
AnTonInIAno ordo

sPlendIdIssImus                                
col. SeP. VAg. PATro                                               
6. No PerPeTuo cVr                                                         
7. C. sergIo PrImAnIo EQ.R.F.L.P. P    

تُقرأ  بالكامل كالتايل:
L)ucIus( PomPonI)us( .DexTro . Cele

rIn)us( c)lArIssImo(.V)Iro(. Co)n(s)ulI(. 
AVrelIAno

AnTonInIAno ordo

sPlendIdIssImus                                
col)onIAe(. SeP)TImIAe(. VAg)Ae( PATro                                               
6. No PerPeTuo cVr)ATore(                                                         
7. C)AIo(. SergIo PrImIAno 

EQ)uITe(.R)omAno(.FL)AmInI(.P)er(. 
P)eTo(    

بسنة   مؤرخة  ثانية  نقيشة  وهذه   -
1342/1922 نفذت بالخط النّسخي البارز عىل 
تونيس  مغربي  أسلوب  يف  ملكي  مرمري  ِمهاد 
حقل  كامل  عىل  موّزعة  أبيات   )8( ثمانية  يف 
األعظم   الجامع  تجديد   « ذكرى  تخلد  الكتابة،،، 
ومناره األفخم« ...: ورد فيها قول الشاعر)بحر 

البسيط(:
بها الّسنا يتألق منـارٌة قــد تجلت  

كانت بهاًء ورونـق عادت بأحسـن مّما 
عُي امُلعاند تُرشـق بسهم نور سنـاهـا 

وُر تحقـــق                                    بباجة مـع بنيهـا            بها الرسُّ
يف عرص ملك الربايـا         بحِر النّدى املتدفـق
به الثّـنا يتعلــق محّمد ذي املعالــي 

عند  كالّشمِس  وأرشَق النّوُر منهـا   
املوفق

فقلت أّرخ بشمس                 وقلت أّرخ ملرشق

منارة فارعة الطول سامقة، عرف املعماري 
كيف يغّطي جدارن بدنها بزخارف تشّد األنظار، 
الذوق والجمال والتناسق،  آية يف  هي عىل هيئة 
بأشكال  املرصوص  اآلجّر  من  جّلها  يف  زخارف 
هيئة  عىل  عقود   )4( أربعة  منتظمة،  هندسية 
حدوة الحصان يف كل جانب من جوانب الصومعة 
 )14( أربعة عرش  منها  يتولد  بدنها،  أسفل  عند 
صّفا من امُلعيّنات، تتعاىل ثالثة )3( فأربعة )4( 
وهكذا دواليك، تتلوها وتتّوجها مستطيالت أفقية 

من الجليز الخزيف املرّقط ذي الربيق املعدني.  
سأله رياض، الباحث الشاب يف علوم اآلثار، 
النقيشتان  طليت  كيف    : له  مرافقا  كان  وقد 
مرجعية  قيمة  من  لهما  ما   عىل  املائي  بالدهن 

وخصوصية جمالية؟
فأجابه متأملا: إنها الذهنية، ذهنية » الجهل 
املقّدس« أو تقديس الجهل، جهل » زمن دين بال 
الدين  يسلخ  جهل  روا،  أوليفييه  بعبارة  ثقافة« 

صورة ألحد املعالم: قبل التدخل فيه وبعده

باب كنيسة السيدة العذراء: بعد عامي من االعتداء، دار لقمان عىل حالها

آثار وتراث
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من الثقافة  يفصله عنها وإن قرسا.
أيضا  ويدعى  املئذنة  جوسق  إىل  انظر 
تقتعده  الذي  ذاك  هو  فيها،  برج  أعىل  جامورا، 
تنتصب  األخرض  بالقرميد  مكسوة  هرميّة  قبة 
فوقها ونرّصعها ثالث  ُكرات أو تفافيح نحاسية 
من  متصاعد  ترصيف  يف  رّمانات  أيضا  تسمى 
يقع  معدنية  راية  تتّوجها  األصغر،  إىل  األكرب 
إىل.  انظر  السماء،  يعانق  هالل  مبارشة  فوقها 
واجهاته األربعة املكسوة بالجليز الخزيف املرقط  
ذي الربيق املعدني كيف طمسوها بالدهن املائي، 
فغدت جدرانا صّماء، أو لعّلها فّضلت الصمم عىل 

العمى، وال عمى كمثل هذا العمى.
حجر  من  املقدود  برئه  مثاب  إىل  وانظر 
املصّب  يف  به  وألقوا  كرسوه  كيف  الكذال،،، 

البلدي،،،
»آش باش نقول لك، وآش باش نسمي لك!

عىل  ليقف  النهاية  يف  أتى  إنما  إنّه  له  تبي 
حجم العمى،

عمى األلوان،
وعمى البصائر، 

وعمى األذهان
ومدى استرشاء ثقافة التوحش.

فإذا به يردد:
هي غربتان، فغربة من عاقل *** ثم اغرتاب 

من ُمَحّكم عقله
العالء،  أبو  صدق  املحبسي«،  »رهي  صدق 
»تقديس الجهل« يطبق عىل املكان، وطقوس يف 
العبادات ليست من العادات، فال الدار هي الدار، 

وال املعمار هو املعمار وال الزوار هم الزّوار.
*****

2 - السلوانة الثانية:
الدار تنكر معمارها والعتبات 

تعتب على زوارها

إحساس مرير آخر بالغربة انتابه وهو يدلف 
تحت  العي«،  »باب  حيث  الباي«  »جامع  نحو 
والبايات  الناس  له  أجداد  أّم  املدينة، هناك  سور 
أنفسهم وخطبوا فيهم وتقدموا عليهم عىل مدى 

قرني من الزمان ؟؟؟ 
أبطلوا » الّدوالت«،  فال تأهيب للصلوات،

وحظروا »امُلعقبات«، فال أدعية وال ابتهاالت،
فال  املؤذني،  دكات  من  »الُغزاة«  تخلص 

محفل،
التاريخي  العثماني  املنرب  بباب  وأطاحوا 

الجليل، فال مدخل،
تحتها  يقف  التي  امللكية  القبّة  ونّحوا 

الخطيب، فال مجلس،
وما اولوا يف الجامع لحليته الزخرفية اعتبارا، 
ألهميته  وال  والرمزية،  التاريخية  لقيمته  وال 
ووقارا،  حرمة  املسجدية  العمارة  يف  املرجعية 

عىل  وأتوا  والخزانات،،،  الكتب  صوانات  فغيّبوا 
صناديق الختمات، وطافوا عىل املخطوطات،،، 

جواز  بعدم  الُجهال  بعض  لهم  أفتى  وأخريا 
املنرب  ألّن  القبلة  لجدار  املوازي  الرواق  يف  الصالة 
وأخلوا  وانقادوا،  وأذعنوا  فأسلموا  يقطعه؟ 
البيت وأرشف  الصالة من صدر  املكان، وقطعوا 
موضع فيه، ومكان ذاكرتهم املشرتكة املرجعي.

الثابتة خصوصية  املنابر  أن  أدركوا  ترى هل 
معمارية، 

ليشق  املنرب  تقدم  ملبدأ كراهية  وأّن ال معنى 
املالكية يف  به  يأخذ  الذي  الصالة  األول يف  الصف 

دور عبادة »السادات الحنفية«؟
أو  يكّفون  وال  يرعُوون،  ال  أقواما  ...ورأيت 

يمتنعون
ولم أَر قوما يعقلون ؟؟؟؟ 

ومن البليّة عذُل من ال يرعوي *** عن غيّه، 
وخطاب من ال يفهُم

*****
 لفتت انتباهه أشغال صيانة قائمة عىل قدم 

وساق،
األُلفة  بقايا  من  ذلك  لعل  نفسه:  يف  فقال 

ودفء الِعرشة،،، وظنها ترتيبا وتهذيبا،،، 
جليلة،  امللكي،  الجامع  كتلة  له  والحت 
مهيبة، بيضاء، ناصعة، نقية نقاء الثوب األبيض 
من الّدنس،،، وما إن تقدم ومرافقه باتجاه باب 
بيت الصالة العتيقة، يروم من املعلم الزيارة ومن 
أعالمه االستنارة حتى انذهل ملا رأى وبُهت  وما 

» كفر«:
-  بربّي، سامحني، هل يُطىل الجليز بالدهن 

املائي أو الجري؟
ال  ال.  للسؤال:  اندهش  وقد  له مخاطبه  قال 

يُطىل وال يُدهن.
أو  اآلخر  هو  يُطىل  هل  الخزيف:  والجليز    -  

يُدهن؟
وال  يُطىل  ال  اآلخر  هو  إطراق:  بعد  كررها 

يُدهن،،،
املائي  بالدهن  يُطىل  ال  ليقول:  رياض  تدخل 
ال جليز وال جليز خزيف،،، الدهن املائي إنّما يتخذ 
لألخشاب  الزيتي  الدهن  يتخذ  كما  للجدران 

والحيطان.
كظم غضبا عارما اجتاحه،،،

يطيل  ال  املائي  الدهن  كان  إذا  قائال:  وأردف 
جليزا وال يلّطخ جليزا خزفيا،،، فكيف تلبّس به 

كّذاال محليا او رخاما ملكيا ؟! 
البيّاض قد أتى بالّدهن  الدّهان بل قل  وكان 
املائي عىل حوايش باب الجامع جميعا،،، وقواعد 
عضادتيه  وأسافل  املستطيل  الرخامي  إطاره 

تلبسا وتلطيخا وتلبيزا.
فعلها  فقد  تفعلها،،،  إن  عليك!،،،  تثريب  ال 
ازيد من  بددوا  مّلا  قبل،،،  ونظائُر من  لك   أشباٌه 
يف  بُذلت   )31.000( دينار  ألف  وثالثي  واحد 
ترميم مئذنة الجامع املغربية األندلسية برضبة 
طمست  املائي  وبالدهن  بالّدهن  واحدة  جهل 
كل  فيها  وشوهت  اإلنشائية  مكوناتها  مالمح 

خصوصية معمارية حرضية! 
وعد الدّهان/ البيّاض بالتدارك،،، وهو يردد:

» صحيح ما يجيش منو،، ندهنوا الّرخام،،،«،
وظن أنه قد استعاد » شاهد العقل« فثاب إىل 

رشده وارعوى.
وأنكى  أخزى  باملشهد  فإذا  أسبوع،  بعد  عاد 

بل انكر وأزرى:
تسبح  كانت  التي  املعمارية  الجامع  كتلة 
الناصع، كما  البياض  أزمنة ودهورا يف بحر من 
يف كل مكان من بالد املغارب، لم ترق لألغراب،،، 
رمادي   بلون  حزاما  لها  بأن جعلوا  فرقطوها،،، 
التي  السماء  لون  يف  مكفهر  القطران  كما 

يريدون، وما هي، لتلبدها، بسمائنا، 
هي  وما  يرغبون،  فيها  التي  الحياة  ولون 

بحياتنا،،،
منا  بوجوه  هي  وما  يحملون  التي  والوجوه 

وال لنا!
فرّدد يف نفسه وهو يعترص أملا:

» طاقيّة ال تتسع لرأسي«.
*****

ولم يملك أمام هذا املشهد املعماري الكارثي 
إال أن يقول:
بربكم، 

من  ويحّم  الفضاء  حولنا  من  يضيق  حينما 
حولنا القضاء 

بأي لون تكون أكفاننا؟ 
قالوا: باألبيض سيّد األلوان!

فقال لهم: 
وباالستتباع، 

اوليست سيادة األلوان من سيادة البنيان،
جوهر  من  صورة  األلوان  جمال  ليس  أو   

اإلنسان؟
والبنيان  التعمري  كما  األلوان  ليست  او 

عالمات دالة للعابرين عىل السكان!
بربكم، 

بالسواد  متلفعا  جامعا  رأى  منكم  من 
متمنطقا باملداد« مترسبال بالقطران،

 »ثمة جامع يتسوسن بالجري »، جري رمادي 
داكن مكفهر !!! 

*****

3 - السلوانة الثالثة: رموز 
الذاكرة ومعول الالثقافة

أحمد الجزار هو إحدى الشخصيات الروحية 
العامة التي اثثت ذاكرة املجموعة املحلية ألجيال 
الّح وكبار العارفي  متعاقبة، واحد من أشهر الصُّ
»من ذوي األسار« كما تقول أخبار مناقبه أي 
الصويف،«  باملفهوم  الكاملة  املعرفة  حائزي  من 
شاع ّسه وصار به بي الرجال اهتمام«، يحيل 
إىل  انتماءه  يؤكد  مما  حريف  نشاط  عىل  لقبه 

إحدى النقائش التخليدية املنفذة بالخط النسخي البارز قبل طمسها جامع الباي: املنرب العثماني واملحراب، جوانب من االنتهاكات

نقيشة تخليدية منفذة بتقنية الرتصيع بالرصاص بخط ثلثي يتهددها الطمس

آثار وتراث
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وانحداره  الدنيا  االجتماعية  الرشائح  من  واحدة 
الفئات  أشد  الصنائع  وأرباب  الحرفيي  فئة  من 
الصويف  باملرشوع  احتفاء  الحرضية  االجتماعية 
فيه  الشاذلية  املدرسة  حول  التفافا  وأكثرها 

بالتحديد.
طفق يعّرف به مرافقه الشاّب، ثم انعطف إىل 
الجامع الذي ارتبط  به إسمه، ولعله كان واحدا 
كتب  إليهم  تلتفت  لم  ممن  أيمته  مشاهري  من 
الرتاجم ولكن خّلدتهم ذاكرة الثقافة العامة، وبه 
كان مرقده، حتى أّن الجامع املذكور، عىل عراقته 

التاريخية، لن يعرف إال به، فإذا به هو هو؟ 
التخليدية وقام  وكان قد كتب نص نقيشته 
بنقشها عىل صفيحة من الرخام األبيض الصقيل 
واثبتها منذ عقود خلت يف واجهة املعلم عىل يمي 
: جامع  يذكر  ما  يف  فيها  وقد جاء  إليه،  الداخل 
أحمد الجزار، معلم أغلبي، يعود إنشاؤه إىل نهاية 
القرن 2 للهجرة / القرن 9 للميالد، أول مسجد 
اتخذه األتراك للمذهب الحنفي بالبلد، يُنسب إىل 

أحد الصلحاء وبه ُرفاته.
أثر،  عىل  لها  يعثر  فلم  النقيشة  عن  بحث 
عىل  ألفى،  فما  الرخامة؟  »ويني  عنها:  سأل 
تعدد املستجوبي إال » حرَف َجحِد«: جوابا واحدا 
التلف  ركيكة،  أنها  إال  الرتديدة  كما  متعاودا 
وين  نعرفوش  وما  البيّاض  »نّحاها  والضياع: 

مشات، راحت؟! »
يف  تكمن  ال  املشكلة  أّن  البديهة  عىل  فأدرك 
نص النقيشة وإنّما يف نقيشة النص أو ما انتفش 
منها يف األذهان أو قل يف املتخيّل شبه األمي، بعد 
الوهبنة عىل كل  يشء ودمرت كل يشء  أتت  أن 
مشرتكا، الجملة األخرية من نص النقيشة، هي 
الصلحاء   أحد  إىل  يُنسب   « وهي  املشكلة،  منبع 

ممن  البعض  الجملة  تعجب  لم  ُرفاته«  وبه 
أنفسهم  ونّصبوا  ما،  وقت  يف  الكهانة،  امتهنوا 
بنزع  قرارا  فاتخذوا  الدين،  يف  أيّمة  الناس  عىل 
النقيشة التخليدة املذكورة، وقد كانت من الرخام 

امللكي، وإتالفها.
الويلّ  رفات  كما  الجزار،  أحمد  الويل  ُرفات 
صالح  سيدي  ورفات  البالقي  الطيب  سيدي 
الزالوي، كانت هدفهم الثاني، وما من شك أنهم 
جنح  تحت  بالعتمة،  ترسبلوا  وقد  ذلك  فعلوا 
تصّفح  وقد  وُمسارقة.  استتارا  فعلوها  الظالم 
فيهم  ألفى  فما  وتفّحصها،  جميعا،  ِسريهم 
الحكمة  زعموا  وإن  حصيفا،  وال  واحدا  حكيما 

وفصل الخطاب،،، 
الذي  استخراجها من مثواها  تم  الويل  ُرفات 

مضت عليه مئات السني وأعيد دفنها يف مكان 
ما من مقربة املكان، ويا ليت املكان كان معلوما 
الذاكرة ورموزها،  فيعرف لدى من تهمه أماكن 
وإنّما يف مكان مجهول ال يعلمه إال » الراسخون 
يف العلم« و«املستفتون«. مّمن » ضلوا ) الذاكرة( 

وأضّلوا ) عن التاريخ(«.
أُرتج عىل صاحبه وبُهت.

4 - السلوانة الرابعة: كم 
أتعبتني بالٌد أهلها ارتحلوا!!!

تروي اخبار املناقب اّن خميسة رشيفة، 
بإحدى  الصالحات  شهريات  إحدى  وهي 
مدن الغبار البرصي، كانت ترتدد عىل عائلة 

ِفرناق  يف  وتحديدا  الفّراني،  من  فقرية 
»حمام املدينة«، وكان دأبها وديدنها التأمل 
يف » الرووس والِكرعي كيفاش تتشوشط«، 
الرأس بي يديها، وقد اصطىل  فكانت تأخذ 
الكراع،  وتضع  ُمنسفال،  وتضعه  بالنار، 
يف  اللحمـ  من  العاري  الساق  ُمستدّق  أي 
من  نوع  يف  وتردد  هامتها،  يعلو  مستوى 

الخطاب اإلشاري امُلفعم بالرمز:
اهبط يا رأس؛ اطلع يا كراع!!!
اهبط يا رأس؛ اطلع يا كراع!!!

اطلع يا كراع، اهبط  يا راس!!! 
اطلع يا كراع، اهبط  يا راس!!! 

اطلع،،، أهبط،
وكثريا ما كانت تقول يف نوع من الكشف 

او االستباق للزمن: 
» فريقا FrIgA  بي األجبال، 

ألشوم  حالها  ويتبّدل  أُّماليها  تقُل 
حال،،،«.

*****
راحيل،  أبناء  يا  ربي«،  فيكم  »يحكم 
»أثبج«  املنترش،  الجراد  أحفاد  من  »أثبٌُج«، 
ليس فيهم من »بني األخرض« احد، وجدوها 

» خالية« » فأقاموا فيها اآلذان« ؟!
اصحاب الحل والعقد او الربط والحل: قد 

توسدوا الظالل وناموا. 
الله يرحمك يا بالدي،

»كم أتعبتني بالٌد أهلها ارتحلوا *** ما 
زلُت أكتبها شعراً وتمحوني«

الله يسامحك يا عبد العزيز، كم من مرة 
قلت لك:«أخطاني من الجوامع ؟!«

»أدافع عن جدار ليس يل«. 

واجهة أحد معالم الذاكرة بي األمس واليوم

اقواس باب حومة األندلس قبل اإلطاحة بها

آثار وتراث

للمعالم  صفاقس  مللتقى  الرابعة  الدورة  موضوع  هو  ذلك   
2022  الذي يالئم بفضاء    25 ديسمرب  24 و  23 و  واألعالم أيام 

فندق الحّدادين بمدينة صفاقس، ويكون برنامجها كاآلتي: 
  الجمعة الّساعة 14:30 يكون االفتتاح

14:30 ـ 15:30: كلمات الجهات املنّظمة للملتقى.
االحتفاء بصدور العدد الثّالث من حوليّة منتدى الفارابي.
معرض صور فوتوغرافيّة للفنّان املهندس »زاهر كّمون«.

الجمعة من الّساعة 15:30 إىل الساعة 18:00
الجلسة األوىل برئاسة د. املنذر الحاج سايس

يف  الرحلة  »روحانية  ـ  الّصامت  إيمان   :16:00 ـ   15:30
الشطح الصويف،

قراءة يف مرسحية منطق الطري لنوفل عزارة«.
يف  واملتخيّل  »الواقع  ـ  الحجالوي  د.ناجي   :16:30 ـ   16:00

النّسويّة 
الّصوفيّة، السيّدة عائشة املنّوبيّة أنموذجا«.

16:30 ـ 17:00: عز الّدين جبايل ـ »عجائبيّة املرموز املتخيّل 

بي الرجل  واملرأة، عّزة جالل نموذجا «.
الزوايا  إىل  »القصد  ـ  األحمدي  د.صالح   :17:30 ـ   17:00

واملقامات بي البعد الثقايف والبعد النّفيس االجتماعي«.
17:30 ـ 18:00: نقاش.

الّسبت من الّساعة 09:00 إىل الساعة 11:00
)الجلسة الثّانية برئاسة أ.د. عيل الزيدي(

09:00 ـ 09:30: د.عبد القادر سوداني ـ »الدور االجتماعي 
والسيايس للزوايا يف تونس،يف الفرتة الحديثة: الطريقة التيجانية 

مثاال«.
الّصويفّ  »الّسماع  ـ  الحمدي  الّسالم  د.عبد   :10:00 ـ   09:30

بي الّطريقة والرّشيعة،بحث يف الخلفيّة االعتقاديّة«.
10:00 ـ 10:30: د.محّمد الكحالوي ـ »تجديد تلّقي الخطاب 

الصويف يف زمن العوملة: أيّة عالقة للتصّوف بالسياسة؟«.
10:30 ـ 11:00: نقاش.

الّسبت من الّساعة 11:00 إىل الساعة 13:00
)الجلسة الثّالثة برئاسة األستاذ صابر الخراط(

الّسيايس  »الّدور  ـ  براهمي  نعيمة  د.   :  11:30 ـ   11:00
واإلجتماعي للزوايا: 

الزاوية القشاشية والحركة الشابية مثاال«.
من  وتونس  عربي  »ابن  ـ  خليفة  طارق   :  12:00 ـ   11:30

خالل مسائل كالمية، بي التأثر والتأثري«
12:00ـ  12:30 : د.لطيف زرقيـ  »التّصّوف يف تونس والفعل 

الّضاري«
12:30 ـ 13:00 : نقاش
* زيارات ملعالم تراثيّة:

15:30 ـ )االنطالق من أمام فندق  الّسبت بداية من الّساعة 
الحّدادين(

وزاوية  بلحسن  سيدي  جامع  النّوري،  عيل  الّشيخ  زاوية 
سيدي مسعود الغربي

األحد بداية من الساعة 9:00ـ  زيارات ملعالم تراثيّة )االنطالق 
سيدي  الّصالح  الويلّ  مقام  زيارة  الّلخمي(  جامع  أمام  من 

بوعّكازين.

الزوايا والطرق الصوفية بتونس: الرموز والدالالت واألدوار
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2س3+ع-ص = 2-
4س5+ع+ص= 11-

3س22+ع3-ص= 22
تمتم  معانيها"  عن  فتّش  املعادالت،  هذه  صّحة  عن  "ابحث 
الشبح املجهول يف أذني فأصابني الهلع، وكادت روحي أن تختنق.

الوحدة  البيت، تنترش  أرجاء  الظالم  الليل، ويعّم  عندما يجّن 
يف قلبي، ويحي موعد اللقاء بآستي، تجيء الجنّية وتمأل املنزل 
وتأمرني  يشء،  بكل  علم  عىل  أنها  وتعلمني  مريعة،  بقهقهة 
بالبقاء يف املنزل وأن ال أغادره. أرتعد عندما تقول إنها تعرف كّل 
أعرفها. أشياء قد  أنها تعرف عنّي فظاعات ال  األكيد  يشء، من 

تذيبني خجال.
تتجّسد يل يف صورة الكوتش الحسناء، أو املدّربة املحجبة ذات 
الوجه الصبيح والثديي الناهدين الجذابي، تارة يف صورة إحدى 
تميض  أخرى.  ناجحة  هيئة  عىل  وطورا  املناظرة،  يف  الناجحات 
الليايل وأنا يف نوم، وأحالم مريعة. وتتكرر الليايل املوحشة، املقلقة. 
متتابعة،  مستفزة،  ضحكات  تضحك  وهي  الخياالت  تمرق 

فأسألها عن السبب، إال أنها تستمر يف ضحكاتها الهستريية.
أستيقظ من نومي مشنوق النفس، ألتقط أنفايس بصعوبة، 
أهرع إىل الخارج آلخذ قسطا من الهواء النقّي، أميش يف الشوارع 
يف  أتفّكر  إثري،  الفشل  ذيل  أسحب  جّرا،  قدمّي  أجّر  بتؤدة، 
بي  سقطت  أن  بعد  األخرى،  تلو  الواحدة  أستعرض  إخفاقاتي، 
أحضان كهنة املعبد، مسّلما نفيس إليهم، فمن الفاشل؟ أال أنهم 

الجناة، غّرروا بي، خدعوني وكنت بريئا. 
يُرفع  بيننا  التكّلف  وأخذ  الفاتنة،  للكوتش  زياراتي  توالت 
لها  عالقة  ال  أن  فتجيب  بـ"الدكتوره"  أناديها  كنت  بالتدريج، 
"لست  فقالت:  سيّدتي"  بـ"  أخاطبها  أن  فتخرّيت  اللقب.  بهذا 
متزوجة وال أفكر يف ذلك، كما أني لست سيّدة، وال أحب أن أتسيّد 
عىل أحد، يمكنك أن تناديني بـ "سلمى"، أال ترى أن اسمي جميل 

مثيل؟"
عن  الرسمي  غري  اإلعالن  بمثابة  إيلّ  بالنسبة  هذا  وكان 
تقاربنا  بداية  وعن  مفاتنها،  أو  جمالها  عن  حديث  ألي  قبولها 
قائلة:  الحّصة  أجر  أناولها  وأنا  بيدي  مرة  أمسكت  بعضنا.  من 
"ال داعي ألن تدفع يف كل مرة." وكانت ملستها كصاعقة مّست 
عروقي وزعزعت كياني، وأحسست بيشء قد يكون حبّا أو لعّله 

أشّد.
كنت أخربها كّل يشء وأنا مطمنّئ إنّها لن تخرب أحدا، وأنها 
لتهددني بحقائق تعرفها.  الوهمية  الجنية  يْوما مثل  تأتيني  لن 
أخربتها عن خياالت الليل، وبدت مبتهجة وأنا أحدثها عن شبحها 
وجهها  عىل  الخيبة  بدت  ما  سعان  لكن  أحيانا،  يحرض  الذي 

عندما أخربتها عن النسوة األخريات الالتي يأتينني.
 وأخربتها عن "صابرين" املدربة املكونة، وقلت إني سأتابع 
كل مراحل التكوين إىل أن أصبح قادرا عىل التحكم يف نفيس ويف 
وال  اآلخرين  يف  التأثري  يمكنك   " باقتضاب:  فأجابت  اآلخرين. 
املكونة، وعن  السؤال عن  يف  أسهبْت  ثم  فيهم."  التحكم  يمكنك 
طولها وعرضها وسألتني مرارا عن رأيي فيها وكنت يف كل مرة 
وأنها  العمل،  هذا  تحرتف  أن  إىل  يرقى  ال  مستواها  أّن  أخربها 
البحث يف  أن تمنع نفسها من  غري مريحة. ولم تستطع سلمى 
حاسوبها عن هذه املكونة، وبدا عليها االرتياح وهي تقول دون 

وعي: "إنما أنا أحىل بكثري."
وتحدثت  البرشية،  التنمية  تكوين  من  أخرى  مرحلة  أتممت 
اللغوية العصبية"، وكانت يف كل  صابرين مطوال عن "الربمجة 
مهتمة  أنها  يل  وبدا  خاطفة،  نظرة  لتلقي  نحوي  تستدير  مرة 
وأن  عنها،  رغما  مرة  كل  يف  إيلّ  تنظر  وأنها  بالغا،  اهتماما  بي 
كل محاوالتها لربمجة نفسها لعدم النظر إيلّ قد باءت بالفشل. 
األنثى تعشق املغامرين، ولقد كنت الوحيد الذي اقتحم فضاءها 
الخاص ليقول ما لم يقله املطبّلون اآلخرون. وإن يكن ما قلته 
ثّم  الذي تخفيه.   إعجابها  أثار  سخيفا، ولكنه جريء. وهذا ما 

قررت أن أتجاس مّرة أخرى يف نهاية الدرس. 
حولها،  من  ينفضوا  حتى  املهللي  جموع  منتظرا  مكثت 
كانت كلما تحدثت مع أحدهم تلقي إيلّ نظرة نافرة من محاوالت 

تجاهلها الفاشلة. ثّم توّجهت نحوها يف النهاية وقلت: 
من  العديد  أعاني  فأنا  يل،  شخصية  مدربة  أتخذك  أن  "أوّد 

املشاكل وأنا بحاجة ملن يؤطرني."
وكانت املفاجأة بيّنة من خالل اضطراب حركاتها، ثّم غمغمت 
محاولة تصنّع بعض الرصامة: "ليس لدي عيادة أو مكتب، وال 
أدرب أو أؤطر، أنا مكّونة." ثم أضافت متأففة: "أنت غريب، عىل 

عكس ما تبدو عليه. عليك أن تحفظ املقامات."
أعىل من مقامي،  أن مقامها  تقصد  إنها  إهانة!   لها من  يا 
ليس يل اآلن إال أن أخربها بأني صاحب املقام األجّل، لست ميّاال 
يف الغالب إىل تقديم مكانتي العلمية، ولكنها اضطرتني إىل ذلك. 
غري أنها لم تبد أي اهتمام للصفة الجديدة التي قّدمتها، وسألت 
بربود مصطنع: "وملاذا تبحث عن كوتش إذن؟ لم أنت مضطرب؟ 

ماهي مشاكلك؟"
وأخذت أبحث عن سبيل لغوايتها: "لقد جاوزت الثالثي، إني 
يقاسمني  رشيك  إيجاد  يف  أنجح  لم  القاتلة،  الوحدة  من  أعاني 
الدنيا  عيلّ  تبخل  ملاذا  أستجديها،  املحبة،  عن  أبحث  أنا  حياتي، 
بامرأة تحبني وأحبها؟ طاملا ركضت وراء املحبة أتفحص وجوه 
أتمىّل طلعة كل فتاة،  أترقب وأتحرس،  أنظر يف أعينهن،  النساء، 

أنتظر بكل لهفة وظمأ رشوق شمس املحبة، لقد أكلني الظمأ، 
وافرتسني عذاب الوحدة، وبدت يل املحبة كالرساب، أجري خلفه 

دون جدوى. املحبة، املحبة، لكأنها انعدمت من هذا الوجود."
وبدا أّن كلماتي قّوضت رصح كربيائها األصّم، ذبلت عيناها 
كالمك!  ليس  "هذا  خفيض:  بصوت  وأجابت  وجنتاها  واحمرت 
هو أجمل من أن يكون كالمك، ملاذا حّدثتني به؟ ال تبدو طبيعيا، 
منه  جسارتك  تستمد  الحشيش،  تأثري  تحت  أنك  الواضح  من 

وتمتّد يف تطاولك، أنا أكره الحّشاشي."
استقامت محاولة الخروج فعاجلتها قائال: "أقسم أني لست 
أشّد  أنهما  أقسم  عينيك،  تأثري  تحت  لعيل  يشء،  أي  تأثري  تحت 

فتكا من الحشيش."
وعيناها  ذهول، وجهها جذاب شهّي،  يف  إيلّ  تنظر  وتسّمرت 
ساحرتان أخاذتان، ثّم سعان ما انتبهت من غفوتها لتزيحني 
املتبخرتة.  املائسة  بقامتها  القاعة  وتغادر  طريقها  من  بيدها 
وأصابتني ملستها بقشعريرة، وأحسست بيشء يرسي يف عروقي.
املقلقة،  الوحدة  لقد مللت  أني كنت صادقا فيما قلت،  يبدو 

أحتاج امرأة، أو لعيل يف حاجة إىل مجموعة من النساء. 
أكثر  يجعلني  قد  الحشيش  إن  قالت،  فيما  أنها صادقة  كما 
إقداما وشجاعة، يبدو أني يف حاجة إىل تجربة "حشائش جعبق". 
من  أستشريها،  لن  ال  ال  بذلك.  القيام  قبل  مدربتي  سأستشري 
املؤكد أنها سرتفض ذلك وتكون حادة يف موقفها، ال يمكن لذي 
عقل أن يشجعك عىل تجربة الحشيش، خاصة يف بلد يمكنه أن 

يلقيك يف غياهب السجون ملجّرد التقاطك نَفسا حشيشيّا.
وخرجت  املثرية،  التجربة  هذه  أخوض  أن  قررت  فقد  أنا  أّما 
يف طلب ذلك الصديق القديم الذي صار بياعا للحشيش. وقبل أن 
أدخل منطقته وأبدأ البحث عنه، ملحت الرجل يتهادى من بعيد. ما 
أسهل هذا الطريق، لو كنت أبحث عن يشء مفيد ألنهكني البحث 

دون جدوى. 
الثمن  عن  سؤايل  عن  وأجاب  مستبرشا  ضاحكا  استقبلني 
بقهقهة عالية: "التجربة األوىل باملجان." ودّس يف جيبي لفافة 
صغرية، ثّم قال: "سأعّلمك كيفية استعماله. ولكن ما الذي دفعك 

إليه؟"
أجبت: "أود أن أتحىل بيشء من الشجاعة، شخصيتي منطوية 

وخجولة، وعيلّ أن أجرب مثريا أو محفزا."
وقطعت عيلّ قهقهته البغيضة كالمي ثم قال: "هذا الصنف 

سيجعلك ال تخاف من أي يشء."
كل  "لتثر  صوته:  يعلو  أن  قبل  أخرى  مرة  ضحكه  وارتفع 
براكي الدنيا، ولتبعث بحممها امللتهبة من باطن األرض، ولرتسل 

بشواظ من النار عىل الربية كافة لتحرقها! "

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

حتكي عن بطالة الدكاترة
بقلم د. الطيب الطويلي
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28الشارع الثقافي

القصة القصرية جّدا او كما يرمز إليها بـ " الق.ق.ج" أدب 
وافد انتعش باملغرب كتابة ونقدا ونرشا. ونذكر عىل سبيل الذكر 
الد. الناقدة  ذلك:  من  الجنس  هذا  يف  اختّصت  أعالما  الحرص  ال 

الد.عبد  والناقد  حمداوي  جميل  الد.  والباحث  مسكي  سعاد 
الزياني وغريهم من الذين خاضوا غمار البحث يف هذا  العاطي 
وعوامل  وبنية  وتخييال  وأسلوبا  لغة  الق.ق.ج  الرسدي  النوع 

انتشار هذا الجنس.
كأن  املستحدث  الجنس  هذا  تناول  يف  املقاربات  تتعّدد  وقد 
نتناول هذه القصص باعتماد املقاربة الشعرية أو امليكروسدية 
تعّدد  وأمام  التاريخية...  أو  الفنّيّة  أو  النسبية  املقاربة  أو 
عالم  إىل  للولوج  مقاربة  أنسب  أّن  ارتأيت  وكثرتها  املقاربات 
البكر  القصصية  مجموعتها  يف  دبش  فتحية  التونسية  القاّصة 
"رقصة النار" هي مقاربة التلّقي بالبحث عن املضمر\ املهمت 

.l’ImPlIcITé

منذ  وتناقضاته  الواقع  هموم  تنقل  دبش  فتحية  قصص 
العناوين  وهذه  القصص.  عناوين  يف  املتمثلة  األوىل  العتبات 

يحكمها الرتادف حينا: 
) رفقة = الرفيق \  مجزرة = جثة = املوت األحمر \  سعري 

= ما وراء الجحيم... (
والتقابل حينا آخر:

حّب،  عرفان،  نكران،  الجنون،  هلوسة،  مأدبة،   ، مجاعة   (
تحّرش ... (

املعجمي  الحقل  يجمعها  أخرى  وعناوين 
لتشّكل كتلتي قصصيتي:

كتلة عاطفية: حّب ـ ليلة الدخلة ـ قطوس 
النفاس ـ رغبة ـ طالق ـ دموع ..

ـ  انتصار  ـ  تحرير  ـ  ذمم  أخالقية:  كتلة 
عاقبة ـ ضمري ـ ثمن األني ـ خذالن ـ موازين..

نقف  الق.ق.ج  هذه  جوف  إىل  نتسّلل  وحي 
عند مجموعة من املضمرات منها ما هو متعّلق 
باملرجع  والتناص ومنها ما هو متصل  بالنص 
النفيس والواقعي وااليديولوجي. وسنشتغل عىل 

املسكوت عنه داخل النص.

المضمرات النّصّية
& تتعّدد األصوات يف الّلغة الرسدية. هذه اللغة تجعل الكتابة 
امللقي  بي  تجمع  التي  هي  الفنّية  اللغة  وهذه  أدبيّة.  فنّيّة 
واملتلقي. لغة ينتفي فيها االنسجام والتوّحد بسبب تقنية الحذف 
واإلضمار. لهذا ال يهيمن عليها صوت واحد أو رؤية ايديولوجية 
تبنيه: )نص  النص أصوات متعّددة  إىل  للعالم بل تتسّلل  واحدة 
ختمت  طويل...  ثقيل  صمت  بينهما  خيّم  ص45:  الدخلة  ليلة 
بسؤال يرتجف: "ماذا سيقولون عنّي؟" قويل:" لم يكن حيوانا"(
عىل  وهو  مّر  الذي  الزمن  إىل  ينتبه  لم  ص25:  رغبة  )نص 
حاله... عاشق هو. ال! كان يرى هناك، يف األفق البعيد خبزا قد 

استوى وصار شهريا..  (
يف  متحّكمة  فالقاّصة  الرؤية:  زاوية  عن  نغفل  وال   &
شخصياتها تسرّيها وفق الزاوية التي تريدها يف لعبة التخّفي. 
فالقاّصة ال تحرض يف هذه النصوص علنا بل هي مثل القّوة الخفيّة 
ترشف عىل الفضاء والكون القصيص بذكاء شديد دون اإلعالن 
عن حضوره مثل فعل اإلله نشعر بوجوده وال نراه وال نسمعه 
والتخيري  التسيري  لعبة  تلعب  القاّصة  كذا  الخلف(.  من  )زاوية 
ما  وهو  السواء  حّد  عىل  والقارئ  القصصية  شخصياتها  مع 
يجعلنا نشارك القاّصة فيما تسّجل من أحداث وتضمرها ) نص 
عقد ال...ص9: قال األول: مات الرجل. الثاني: بل لعّله بي نوم 
ويقظة! وثالث... وحيث انتهت الجلبة بالقول الفصل: بارد هذا 
الجسد! هّللت أنثى بعبارات النرص: "اليوم فقط انزاحت غشاوة 

قد  النص  هذا  ويف  االستباحة."(  من  عقود 
ونحن  الله  مات  لقد  نيتش"  قول  يحرضنا 
الذين قتلناه " كذا مات الكاتب واملتلّقون هم 
فكرة  مع  تتماىش  فكرة  وهي  قتلوه.  الذين 
الطريف  لكّن  البنيويّي.  عند  املؤّلف  موت 
بمرجعياته  القارئ  ويرثه  يموت  الكاتب  أّن 

ودالالته السياقية فيولد مؤّلف آخر.
الق.ق.ج  تكسب  التناص  وظاهرة   &
القارئ  تثري فضول  بامتياز  التناص  قّصة  بل هي  داللية  قيمة 
وتدفعه إىل ممارسة التخييل والتحليل والتأويل وملء الفراغات 
البيضاء. يعني الق.ق.ج ال تنمو بمفردها بل مع نصوص أخرى 
تتناّص معها. وهذا التناص يوّلد اإليحاءات واملضمرات يف ذهن 
املتلّقي. ) نص مّد وجزر ص47: من جملة خيارين اثني، وقف 
حرض  فيما  نوح  تخّلف  املوج  اشتّد  عندما  البحر...  عىل  قرارنا 

الحوت..." (
املعرفية  بالكفاءات  املتلّقي  يتحّل  لم  إذا  هنا  والخطري 
الّرسالة  تركيب  عملية  أثناء  الواجبة  والنفسية  والثقافية 
املختزل  القصيص  امللفوظ  encodAge فماذا سيكون مصري هذا 

واملضمر؟ وإىل أّي حّد يمكن أن يستوعب القارئ هذه النصوص 
وما مدى تأثره بها؟

فالقارئ قد يتفاعل معها سلبا أو إيجابا وفق درجة تقبّله 
لها وتجاوبه معها. فاملتلقي هو املنتج األسايس لهذه القصص 
يف  املخّزنة  املاضية  املشرتكة  األحداث  ذهنه  يف  تستعيد  ألنّها 

الاّلشعور واملرتاكمة يف النفس.
ويف الشعور الباطني للمتلقي يتداخل املكان والزمان لتتوّحد 
الشعورية والاّلشعورية وتصبح األعوام يوما واحدا بل  حاالتنا 
لحظة حاسمة يف حياة الشخصيات ) نص لحن الشياطي ص31: 
سألها  الثاني  اليوم  يف  رائعة!"  "أنت   - لها:  قال  األول  اليوم  يف 
عن اهتماماتها يبحث عن نّد معه يعيد تدوير الكرة األرضية ( 
وتلك اللحظة تعطي لهذه القصص الديمومة واالستمرار ماضيا 

وحارضا ومستقبال.

لقارئ  متعّددة  قراءات  يحتمل  مفتوح  نص  فالق.ق.ج  إذن 
األصوات  تعّدد  بفضل  الدالالت  وتوليد  للتأويل  قابل  واحد 
PolyPhonIe  ومضمراتها ما يجعل الق.ق.ج مثل املرأة املتمنعة ال 

تمنح نفسها دفعة واحدة بل هي ذكية تغري القارئ يف كّل مّرة.
الداخل  أن يقرأها من  القارئ  القصص تحتّم عىل  لذا فهذه 
جميع  بتفكيك  مطالب  أيضا  وهو  الخارجي  بعامله  ويربطها 
املؤرشات السيمائيّة ) عالمات التنقيط ( وهي مضمرات برصية 

)ص58(
فرسم العنوان والغالف وعالمات الوقف لها دور نفيّس يؤّكد 
تحّرر هذا النوع من الكتابة شكال ومضمونا وتدفع املتلّقي إىل 

التساؤل عن أسباب هذه االختيارات.

المضمرات الثقافية
ليشعر  املتلقي  استدراج  يف  القاّصة  حذق  مدى  نلمس  هنا 
بالغموض مثلها وإحداث درجة من التقاطع الثقايف أوالتماهي 
بالكتابة  املتلّذذ  امللقي  اللعبة:  هذه  يف  الرشيكي  الطرفي  بي 
القراءة  بلّذة  املستمتع  واملتلقي  والخداع،  الحذف  وتقنيات 

واالكتشاف؟
الذي  أم  مقاصدها  إىل  يصل  الذي  هو  الجيّد  القارئ  فهل 

يتعّداها؟
الّلفظ  هذا القارئ عليه أن يجد مؤرشات لغوية يف مستوى 
 ( املعنى  منها  ينفجر  مفاتيح  ألفاظ  نص  كّل  ففي  والرتكيب. 
كلمة "أنثى" يف نص عقد ال... ص9   أو يف نص تحّرش ص12 (. 

فهي عبارات مقصودة من امللقي يوّرط بها القارئ.
ماكرة  بل  بريئة  غري  نصوص  الق.ق.ج  نصوص  النهاية  يف 
عن  النصوص  هذه  تعزل  أن  يمكن  وال  ماكرا  قارئا  تستدعي 
إاّل  الق.ق.ج  هذه  وما  اللعبة.  خيوط  واضع  هو  ألنّه  صاحبها 

أحجية قليلة الكالم كثرية املعاني.

القـــفـــلـــة

نهايات صادمة ومربكة وأحيانا مستعصية بسبب البياض 
رقصة  نص   ( واملضمر  الظاهر  بي  فكانت  الحذف.  وبالغة 

املاتادور ص37: عىل الجانب اآلخر كثري من القطن األبيض...

نص تحرير ص17: أياد كثرية التّفت بالحطب تشعل نارا.
نص حلقة مفرغة ص16: كلما أرشقت شمس وبددت بلال 

هطلت أمطارا حمراء وخضبت األرض.(
هذه  يف  الّلغة  أّن  حيث  التداويل  املنهج  نستحرض  وهنا   
النصوص ال تفهم يف شكلها املعجمي والقامويس الذي يحنّطها 
لينتج  واالجتماعية  النفسية  والدالالت  السياقات  يف  تُفهم  بل 

املعنى:
) نص ُعملة ص 19: لغط الرجل مستنكرا ! ما هذا يا سيدة؟ 

إنها نقود مرضوبة
مثيل والخبز 

رّدت عليه علبة الحليب.
املحتمل  القارئ  يستحرض  وهو  منجزه  يكتب  فالقاّص 
القصيص.  العمل  فضاء  تأثيث  يف  وتوريطه  إرشاكه  ويحاول 
املتلّقي  نحو  القاّص  من  صادرة  رسائل  هي  النصوص  وهذه 
وإيديولوجية  فكرية  بحموالت  مشحونة  وتكون  املخصوص 
املثلية، موت  التأويل مثل نص  بعد  التأويل وما  لعملية  تخضع 
دكتاتور، اغتصاب، مجاعة، تحّرش، عنف، الشهيد، موت زوج، 

التضحية...
أقاصيصها  االجتماعي يف  املحيط  تتتبّع  كاتبة  فتحية دبش 
القصرية جّدا. فهي بهذه النصوص تعيد تشكيل الحياة ورؤيتها 
للوجود ومهارتها يف الكتابة. وهي تعي تماما أّن القارئ رشيكها 

وأّن بداية نّصها ونهايته تنتظرها يف ذهن القارئ.

إلهام مسيوغة - كاتبة

املضمر\املهمت يف القصة  القصرية جدا
"رقصة النار..." أنموذجا للقاّصة التونسية فتحية دبش

فتحية دبش

قراءة في كتاب
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فن  يف  نقدي وهو عنرص مهم  األدب هو مصطلح  يف  الزمن 
املكان والشخصية  القص كما  القصة، بل هو مكون أسايس يف 

والحدث، 
كل  تدل  إضايف  تركيب  وهو  املجموعة  عنوان  من  وبدءا 
مفرداته عىل الزمن،  وتؤكد استمرارية املايض يف الحارض وتاثريه 
عىل املستقبل، وكل هذه القرائن تدل عىل التكرار. فاليومي يشري 
اىل السائد بانغالقه وخموله وضغط العالم عىل الذات ومنعها من 

التفكري.
وتعددت دالالت الزمن عرب عناوين املجموعة القصصية حيث 
"زمن  يميض"،  الذي  والزمن  "قريتنا  البحر"،  فوق  "سكة  نقرأ 
جوف  يدخل  "يونس  دائما"،  الحبىل  "مريم  اليومية،  املواسم 
من  "صفحات  الصابر"،  اليوب  الشخصية  القناعات  الحوت"،" 
كراس التصوير"، و"زمن التني يف املدينة". وهي عناوين يتنافذ 
الديني  باملوروث  الواقع  ويتداخل   . املايض  مع  الحارض  فيها 

واألسطوري والسحري والفلسفي، وتداخل الحقيقة بالخيال. 
ازمنة  املجموعة فهي  التي تقسم قصص هذه  العناوين  اما 
متعددة ملواسم الطبيعة وتحوالتها: "قريتنا والجراد الذي يأكل". 
"قريتنا والضباب الذي ينمو" يف قصة قريتنا والزمن الذي يميض، 
الفصول  خالل  من  قسمت  فقد  اليومية  املوسم  زمن  قصة  أما 
الخريفية"،   الرياح  "زمن  الشتائية"،  الطحالب  "زمن   : االربعة 
ترد  ولم  الشوكية"  الزهور  وزمن  الصيفية"،  الخالعة  "زمن 

الفصول مرتبة.
العلم يف تقسيم قصته  السارد عىل   واعتمد 
االزمنة  خالل  من  باملدينة"  التني  "مواسم 
ملواسم  الحجري  العهد  من  بدءا  الجيولوجية 
اىل  التني،  ملواسم  الوسيط  العهد  ثم  التني، 
اعتمد  كما  التني".  ملواسم  الحديثة  "العهود 
سهام  عرب  قصصه  تقسيم  يف  العلم  لغة  عىل 
األول  السهم  فنجد  الزمن   تقسيم  يف  العلم 
تزداد  الذي  للزمن  الحرارية  الديناميكية  وهو 
الطحالب  الفوىض من خالل عنوان  "عهد  فيه 
املفرتسة" و"عهد الجنازات الصباحية والنعوش 
"عهد  يف  السيكولوجي  والسهم  الفارغة". 
البالوعات املسدودة والغازات الخانقة". ويغيب 

القصة،  هذه  الزمن عن  يتوسع من خالله  الذي  الكوني  السهم 
ولكنه يحرض يف خاتمة قصة "سكة فوق البحر". 

للنص  الكرونولوجية  التقسيمات  خالل  من  نالحظه  وما 
التواريخ  غياب  نالحظ  الخارجي  بالزمن  تسمى  التي  األدبي 
الدقيقة بل تقسيم القصص عىل فرتات . ولو عدنا اىل تقسيمات 
دائما"  الحبىل  "مريم  الشأن يف قصة  االخرى كما هو  القصص 
"مريم  قنبلة"،  الحبىل  "مريم  لعبا"،  الحبىل  "مريم  نقرأ  حيث 
الحبىل شعبا" ثم االنتقال من الزمن الخارجي اىل الزمن الرمزي 
.أما يف "القناعات الشخصية اليوب الصابر" فهو يقسم القصة 
من خالل أقوال ماثورة وأحاديث واالشارات الدالة عىل املمنوعات 

وتحول الزمن إىل فضاء مغلق.

الزمن الذاتي / زمن الكاتب
الرئيسية والفرعية تمثل مدخال  املجموعة  أن عناوين  وكما 
للوقوف عىل دالالت الزمن يف املجموعة، فإن الزمن الذاتي للكاتب 
العلمي  اىل قصص املجموعة، نظرا لتكوينه  للدخول  يمثل عتبة 
تيار  تخلو  ال  املجموعة  الجيولوجيا، ونظرا ألن  يف  الدكتور  وهو 
الكاتب  تراكمات  من  الذاكرة  تحمله  بما  االسرتجاعي،  الذاكرة 
االجتماعية والثقافية، وملا يعنيه الوعي بالزمن من خالل كتابته 

لهذه املجموعة.
الزمن  ظاهرة  شغلتهم  الذين  هؤالء  من  ممو  أحمد  األديب 
بدءا من  الذاتية والجماعية والفيزيائية والبيولوجية  أبعادها  يف 
أعماله القصصية االوىل حيث نالحظ وجود للزمن يف مجموعته 
والزمن"  والفضاء  "البعد  قصة  يف  وبالتحديد  األوىل  القصصية 
وترددت كلمة الزمن عرب عنوان مجموعته الثانية "زمن الفرئان 
زمن   " االخرية  القصصية  مجموعته  اىل  وصوال  امليكانيكية 
باعتبار  الزمن  دالالت   فيها  ترسخت  التي     " اليومية  املواسم 
أحد  املعارصة  القصصية  الكتابة  يف  يشكل  بالزمن  الوعي  "أن 

الشكل يف  الكاتب بحضور  أهم جوانب وعي 
تجسيم األبعاد الخصوصية "لوجهة النظر" 

أو "زاوية النظر".
خالل  من  حارض  ألنه  ذاتي  زمن  وهو 
"زمن  قصة  يف  ممو  أحمد  الكاتب  ذاكرة 
املواسم اليومية" بشكل خاص التي لم تكن 
تجارب  رصدت  بل  عاشها  بتفاصيل  زاخرة 
يف  السياسية  تونس  تحوالت  سياق  يف  الذات 
تليها  االستقالل،  بعد  ما  وفرتة  االستعمار  من  التحرر  مرحلة 
الشباب  تدعو  التي  االستقالل  جيل  وافكار  االستقالل   مرحلة 
فهو  الحقيقية  الفرتة  قضايا  عن  لرصفهم  املفرطة  الحرية  إىل 
جيل الخالعة ويف الخالعة يخلع عنه االنسان كل همومه ويميض 
لنبذ  تدريجيا  امللقنة  العلمية  املعرفة  جيل  ولكنه  لالسرتخاء. 

التخلف وترسيع نسق بناء الدولة الحديثة.
مدى  لريصد  الذاكرة  من  مراحل  يستدعي  الذاتي  فالزمن 
الخرافات  أن  زوجتي  تؤكد  واملستقبل:."  الحارض  يف  امتدادها 
التي أحكيها للصبي ستتسبب يف انحراف تصوره لألشياء إذ هي 
 ، اإلنسان  حياة  من  البائس  الجانب  عن  إال  أتحدث  ال  أني  ترى 
ثم تزداد حدة وهي تؤكد أني لست يف حاجة إىل أن أعزف لنفيس 
بشدة  أحتج  الصعبة.  طفولتي  ذكريات  الوقت  طوال  ولآلخرين 
تقارب الثورة وأنا أؤكد لها أني موقن بأن الصغار الذين يلبسون 
اليوم الجوارب قبل أن يتعلموا امليش وقبل كتابة تلك الكلمة ، هم 
يف حاجة إىل أن يعرفوا أن جذورهم تمتد يف طفولة أمثايل " ص57 
لها  بدورها  وتجاربه  الكاتب  وانفعاالت  الفردية  فالذاكرة 
رواسب ذاكرة اآلباء ، لذلك بنيت القصة عىل حوار بي االب واالبن 
وبنيت إجابات األب عىل اسئلة االبن، فالذاكرة هي ذاكرة الكاتب 
مستقل  بشكل  يوجد  ال  فالحارض  الطفل.  الكاتب  وذاكرة  األب 
فهو مرتبط باملايض، وهو الذي يحدد املستقبل. فقد بنيت القصة 
عىل وجود صورتي للزمن االوىل أساسها املايض والثانية اساسها 
الصورة  هو  واملايض  املتحققة  الصورة  هو  الحارض  الحارض، 
الكامنة. فشخصية االبن هي مرآة لشخصية األب وشخصية األب 
لها  الكامنة  املراة  اآلباء ولكل شخصية صورتها يف  لذاكرة  مرآة 
الحقيقية  الصورة  املؤلف هو  أن  الحقيقي، كما  تقابل وجودها 
وتتداخل  الزمن  يتشظى  لهذا  الكامنة،  الصورة  هو  والراوي 
فيها  يربر  موضوعية  وحدة  يف  تندمج  أنها  إال  القصة  مقاطع 
السابق الالحق. ونالحظ ان الزمن الذاتي لالديب يستدعي تاريخا 

طويال من الذاكرة بخيباتها وانكساراتها لريصد مدى امتدادها يف 
الحارض واملستقبل.

 والزمن الذاتي يجرنا اىل تناول الزمن الجماعي عرب محتوى 
واملخيال  الجمعية  بالذاكرة  الرتباطه  نظرا  املجموعة  اقاصيص 
يمكن  ال  اذ  الزمني.  الفضاء  داخل  الثابت  واملوروث  الجماعي 
منظومة  تأثري  تحت  الجماعي،  الزمن  عن  الذاتي  الزمن  فصل 
السيكيولوجية الجمعية، وعربها تتوضح عالمات الزمن الثقايف. 
هذه املنظومة التي تتشكل املخيال االجتماعي والذاكرة الجمعية، 

وتسجل حراكها وهي تنتقل من مخيال إىل آخر.

الزمن الجماعي
 هو زمن ايقاعي، يحاكي اإليقاع الطبيعي، بل هو زمن حياة 
يف  القحط   زمن  انحباسها،  وزمن  األمطار  زمن  املجموعات، 
القرى وزمن قدوم الجراد، وهو زمن األمراض النفسية والبدنية، 
والزمن  قريتنا   " قصة  يف  خرايف  زمن  وهو  والرمد.  البثور  زمن 
الذي يميض " وزمن أسطوري يف قصة "مواسم التني يف املدينة"، 
وهو زمن قدري يف قصة " القناعات الشخصية أيوب الصابر يف 
البحر" ، هو زمن  جزئيها" وزمن عجيب يف " قصة سكة فوق 
رمزي يف قصة " يونس يدخل جوف الحوت" وهو زمن الديمومة 

يف قصة "مريم الحبىل دائما".
الوعي  عدم  يف  هو  املجموعة،  هذه  يف  الجماعي  الزمن  إن 
التقليدي  التسارع الحضاري نظرا للموروث  الزمن تجاه  بقيمة 
حيث  الحضاري.  التكيف  عدم  عن  وتعبري  التفكري.  يلغي  الذي 
والخرافات  والتقاليد  العادات  زمن  هو  اليومية  املواسم  زمن  أن 
واألساطري واملجتمع وموروثه املتشعب. يشري اىل الفكر اليومي، 
البديل يف تمثل  االنغالق والرتابة والخمول ويقابله بحث عن  اىل 

الوعي واالنفتاح والتجدد. 

تقطيع الزمن 
يف االسرتجاع  تذكري بأحداث ماضية وقع إيرادها فيما سبق 
من الرسد.  حيث يرتك الراوي مستوى القص االول ليعود اىل بعض 
واملايض  لحدوثها.  الحقة  لحظة  يف  ويرويها  املاضية.  االحداث 
يتميز بمستويات مختلفة. متفاوتة من ماض قريب وبعيد ومن 
ذلك نشأت انواع مختلفة من االسرتجاع، منها اسرتجاع خارجي 
يعود اىل ما قبل رواية القصة، حيث يكون املايض أطيافه واشكاله 
داخيل  واسرتجاع  القصصية.  الشخصية  حارض  يف  تأثريه  كافة 
حي يكون املايض الحق لبداية القصة. وهناك اسرتجاع مزجي. 
ازمنة  اىل  االتجاه  الخطي  الزمن  عن  وانحرف  الزمن  تبدل  وقد 

اخرى متداخلة مع مايض الشخصيات. فأصبح الزمن رمزيا.   
تيار  واعتماد  املجموعة  الزمن يف هذه  تقطيع  ما حتم  وهذا 
للقصة  املكاني  أو  الزمني  وكرسالتسلسل  واالسرتجاع  الذاكرة 
أو  أسطوريا.  أو  تاريخيا  كان  سواء  املايض  زمن  واستحضار 
القصصية. ومراحل تاريخية وعمرية  زمن طفولة الشخصيات 
متنوعة. حيث  يعود لتيار الذاكرة الذي سبق زمن الرسد، لربط 
تاريخية  شخصيات  استدعاء  او  مماثل  سابق  بحدث  الحدث 
او  والحارض  املايض  بي  التشابه  إلبراز  ودينية،  وأسطورية 

االختالف بينهما.
فربز اسرتجاع الزمن يف قصة "سكة فوق البحر"، فالقصة 
تبدأ يف الحارض ولكنها تقطع معه وتعود اىل املايض يف نقطة منه 
لرتوي بعض األحداث يف املايض، وبي مد خطي املايض والحارض 

تتوازى األحداث وتنشطر كما السكة الحديدية.
من  السارد  ينتقل  يميض”  الذي  والزمن  “قريتنا  قصة  يف 
الرجل  فمقطع  القصة،  مقاطع  تتداخل  و  املايض،  اىل  الحارض 
العمالق يسبق مقطع الرجل الشرب يف زمن القصة ييل زمن الرجل 

الشرب.
يف قصة زمن املواسم اليومية وقع قطع الزمن األصيل والعودة 
تشظ  من  يتخللها  وما  الحرب  زمن  اىل  عودة  سابقة  فرتات  اىل 

ورعب.
ديمومة  الديمومة.  تحيل  الخطية  تحيل  الحبىل”  “مريم 
ينقطع  الزمن  الحوت”  يدخل جوف  يونس  “يف  وتواتره.  الحدث 

عن الحارض ويعود اىل املايض.
يف “مواسم التني يف املدينة” ينتقل من زمن أسطوري اىل زمن 

علمي.

هيام الفرشيشي

دالالت الزمن يف “زمن املواسم اليومية” ألمحد ممو

أحمد ممو

قراءة في كتاب
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1 - مقدمة
إن املطلع عىل مؤلفات أم الزين بن شيخة الفلسفية من جهة 
"طوفان  رواية  وتخصيصا  أخرى  جهة  من  الروائية  ومؤلفاتها 
تقاطع  منطقة  يف  نفسه  يجد  الجماجم"  معبد  يف  الحلوى  من 
بي الفلسفة )فلسفة الفن( واألدب )الرواية(، أو بي الجماليات 
والرسديات، أو بي التفكري والتخييل. وإذا كان هذا التقاطع يمثل 
كذلك  وللفلسفة  املعارصة  العربية  للرواية  جديد  ألفق  اخرتاعا 
القارئ عامة واملشتغل  وإغناء لها كما سنبي فإنه يطرح عىل 

بالرواية خاصة إشكالْي عىل األقل:
الفلسفة  باب  من  الرواية  إىل  الدخول  أن  األول  اإلشكال   -
والجماليات يمكن أن يحّول الروايَة إىل رواية أطروحٍة باعتبارها 
ترسيدا ألفكار الكاتبة الفلسفية وأطروحاتها عن الفن والفلسفة 
وتغيري  اإلرهاب  مواجهة  عىل  وقدرتها  ورهاناتها  والتفكري 
الواقع. ومن هذه الزاوية ستبدو الكتابة الروائية استئنافا جماليا 
ملرشوعها الفلسفي "الفن يف زمن الكارثة" أو الفن واملقدس". ما 
يهمنا يف قراءة الرواية ليس حضور الفلسفي ذاته يف الروائي وال 
أو عجزه عن مقاومة  الفن  أو قدرة  أو نفيه  الفن  تأكيد جدوى 
إقناعنا  الكاتبة عىل  قدرة  أساسا هو  يهمنا  الذي  إنما  اإلرهاب، 
باختياراتها  وجمالياتها  الروائية  الكتابة  "قواني"  طريق  عن 
الرسدي  العالم  قدرة  مدى  أي  الفلسفية،  أطروحاتها  أو  الفنية 
مطروحة  والتصورات  املقوالت  هذه  بأن  يقنعنا  أن  عىل  املتخيل 

فلسفيا  طرحا  ال  رمزيا  جماليا  فنيا  طرحا 
مجردا أو مبارشا أو مسقطا، أي أن تكون إجابة 
اإلرهاب  الفن يف زمن  الكاتبة عن سؤال جدوى 
دة ومخيلة ال إجابة فلسفية  إجابة روائية مرسَّ

مجرَّدة ومعلنة.
الرواية  إىل  نظرنا  إذا  أننا  الثاني  اإلشكال   -
رؤية  عن  يعرب  تخيلييا  سديا  عاملا  باعتبارها 
الكتابة  هذه  فإن  والفلسفية  الجمالية  الكاتبة 
منظورين  من  للقراءة  قابلة  لرؤيتها  تبعا 
وإستيطيقا  جهة  من  القبح  جمالية  مختلفي: 
أو  رؤية  أية  ضمن  أخرى.  جهة  من  املقاومة 
جمالية يمكن إدراج الرواية؟ وهل يمكن للرواية 

التعامل مع سؤال  الرواية يف  أن تجمع بينهما؟ وما مدى نجاح 
جدوى الفن جماليا قبل التعامل معه فلسفيا؟  

لإلجابة عن هذه األسئلة يمكن أن نقرأ الرواية من منظورين 
متكاملي:

- الرواية من منظور جمالية القبح.
-الرواية من منظور إستيطيقا املقاومة. 

2 - رواية "طوفان من الحلوى في معبد 
الجماجم" من منظور جمالية القبح

الرواية  مستويات  مختلف  يشمل  املريع  أو  القبيح  إن 
فيتجىل عرب اللغة املتشظية والخطاب الرسدي املرتاوح بي 
االستعاري والتقريري، والبناء الزمني املتشعب والتشكيل 
والكوابيس  الرسيالية  اللوحات  طريق  عن  الفضائي 
الواقعي  بي  واملزاوجة  النيص  والتعدد  الديستوبية 
و"تصدع"  الروائي  البناء  تشظي  أن  غري  والعجائبي. 
هما  وإنما  مجانيا  سديا  لعبا  ليسا  الرسدي  الخطاب 
املعنى  وضياع  العالم  وكارثية  الواقع  لتشظي  انعكاس 
الخطاب  مستوى  ففي  الفن.  ومحاربة  اإلنساني  وانهيار 
بي  ُمفارقة  عىل  قائمة  الرواية  أن  للبعض  يبدو  الروائي، 
وهو  وموضوعها-  شعري"-  جوهر  "ذات  وهي  لغتها- 
يف  الفن  بفشل  القول  إىل  أفىض  ما  وهو  املريع-  العالم 
الرسدي  عىل  الشعري  هيمنة  أن  باعتبار  الواقع  مواجهة 
قد تعني تغييبا للحركة يف الرواية وإقرارا بأن الفن ال يُغرّي 
شاهدا  يكون  أن  أو  وصفه  أو  بتمثيله  يكتفي  بل  العالم 

عليه. ومع وجاهة هذا التأويل فإنه من 
الكتابة  شعرية  نؤول  أن  كذلك  املمكن 
العالم  مواجهة  يف  طريقة  باعتبارها 
امُلريع وتعبريا جماليا عن فكرة استحالة 
الرواية بشكلها التقليدي )الرسد املحكم، 
فيه  بلغت  واقع  يف  املكتملة(  الحكاية 
معناه  العالم  فيه  فقد  حدا  الكارثة 
كتابة  باإلمكان  يعد  ولم  ومعقوليته 
رواية سدية مكتملة ومنسجمة. إن كتابة تجربة معقدة 
الجمايل  والواقع،  الفن  فيها  يتواجه  مركبة  وشخصيات 
والسيايس، املعقول والالمعقول ال يمكن أن تكون بغري هذه 
الطريقة الشعرية املتشذرة، وهو ما يعني أن شعرية اللغة 
الرسدية بالكثافة الشعرية والرمزية من مقتضيات الرواية 
الحكاية  مستوى  يف  وأما  الكاتبة.  من  إسقاطا  وليست 
وخفوت  املريع  العالم  هيمنة  عىل  الدالة  القرائن  فتتعدد 
صوت املقاومة والتجاوز. فلم يستطع الفن إنقاذ كوشمار 
وعقله  وقريته  والدته  يشء:  كل  األخري  يف  وفقد  قدره  من 
أن ينقذ  الفن كذلك  وذاكرته وحتى لوحاته.  ولم يستطع 
خازوقا ألنه بدل أن يرسم بورتريه رسم مسخا ُمريعا، وهو 
إضافة إىل ذلك لم يتخل عن دعم اإلرهاب بل انتهى مقتوال 
كوشمار  عكس  عىل  فكانت  ميارى  وأما  الرأس.  مقطوع 
ال  الواقع  يف  الرواية  أن  غري  للقتل.  طريقة  األدب  تعترب 
تتحرك يف اتجاه ترسيخ الكارثة وتعميم املريع، وإنما تنرش 
مضيئة  عالمات  واالنهيار  بالكارثة  املهدد  املريع  العالم  يف 
عديدة تدل عىل أنها مثلما هي رواية املريع والقبيح فإنها 

كذلك رواية املقاومة.

3 - الرواية من منظور إستيطيقا المقاومة

مواجهة  يف  للفن  الرواية  تنترص  الحكاية،  مستوى  يف 
الحلم  مساحة  ويستهدف  الفن  يهدد  صار  الذي  اإلرهاب 
املتبقية. فكوشمار وميارى يكتشفان أمام فظاعة العالم 
السقوط،  تأجيل  ألجل  يقدماه  أن  ولألدب  للفن  يمكن  ما 

قد  فقد  ميارى  أما  النهاية.  بدنو  الشعور  من  والتخفيف 
وجدت يف قراءة الرواية مالذها األخري وعيادتها الذاتية ألنها 
عثرت فيها عىل أجوبة لم يكن العلم قادرا عىل اإلجابة عنها 
الوجه  هو  األدب  "إّن  الفالسفة:  ألحد  بمقولة  متمّسكة 
املرشق من الكارثة". فكانت الروايات ملجأها الوحيد من 
التي  الوباء  أخبار  مواجهة  ويف  املوحشة.  والوحدة  السأم 
إال  أمامها  تجد  لم  العالم  نهاية  فكرة  داخلها  تعزز  كانت 
األدب والخيال لتأجيل هذه النهاية: "تشبثي بالخيال... هو 
من سيصنع لنا عاملا جديدا". وأما كوشمار فإن مهمته أن 
القتىل،  عدد  يُحيص  وأن  فنية  لوحات  إىل  الكوابيس  يحّول 
أخرى  حياة  يمنح  الذي  الفن  خالل  من  ذاكَرتَهم  ليكون 
أخرى  طريقة  عىل  ويعثر  أصواتهم،  إليهم  ويعيد  للقتىل 
برسم  الواقع  رشاسة  ومقاومة  كوابيسه  من  للتخلص 
هذا  وذاكرة  ذاكرته  الفن  يغدو  وهكذا  املستحيلة.  أحالمه 
الذين شيدوا معبدا بالجماجم.  القتلة،  امُلظلم، زمن  الزمن 
الحياة".  إىل  املقتولي  إعادة  بوسعه  وحده  "الفن  يقول: 
وحتى "خازوق" اإلرهابي الدموي يحاول أن يتعلم الرسم 
نفسه  الغفل  الراوي  إن  بل  واإلرهاب.  القتل  من  ليتخلص 
متعاطفا  املنظور  هذا  إىل  منحازا  للحكاية  سده  يف  كان 
عاملهما  مع  االندماج  إىل  القارئ  دافعا  الشخصيتي  مع 
والتماهي مع مرشوعهما. إن  الرواية من هذا املنظور تحث 
األحداث  سريورة  عىل  اعتمادا  رمزيا  تأويلها  عىل  القارئ 
اإلرهاب  عىل  للفن  انتصارا  باعتبارها  الشخصيات  ومآل 
وإرصارا عىل إمكان األمل والفرح رغم هول الكارثة لتقرأ 
باعتبارها مقاومة ضمن مفهوم الرواية البديلة أو املضادة 
واملجازي  االنزياح  كثافة  مالمحها  وأبرز  التجريبية  أو 
والشعري إىل حد الرسيايل والعجائبي بدءا بالعنوان )رغبة 
انتظار  يف  العنوان  سلطة  من  الكتابة  تخليص  يف  الكاتبة 
رواية بال عنوان(  فضال عن كونها رواية حوارية متعددة 
األصوات تتنازعها خطابات ثالثة أساسية: شعري وفلسفي 
وتسجييل. ويف مستوى الخطاب، يرُسد العالم الروائي من 
لإلرهاب  املقاومتي  للفن  املنترصتي  الشخصيتي  منظور 
الفن  بجدوى  مؤمنْي  ظال  وقد  وميارى،  كوشمار  وهما 
وقدرته عىل مواجهة الكارثة وتغيري الواقع إىل نهاية الرواية. 
ويف انفتاح التخيييل والرسدي عىل املعريف والفلسفي يقرتح 
فضاء الرواية مجاالً للتفكري يف الفلسفي والفني والسيايس 
والعلمي ... إن الرواية من هذا املنظور ليست كتابة للمريع 
والقبيح والكارثي و"رضبا من الشهادة عىل انهيار العالم" 
تفقد  حيث  عاملها"  فقدت  معطوبة  لشخصيات  وملجأ 
فيه  تسبح  فضاء  إىل  لتستحيل  الرسدية،  حبكتها  الرواية 
التعبريات اللغوية والكائنات التخييلية، ولوحات ديستوبية 
وإحداث  الجاهزة،  العوالم  لزعزعة  مرسحية  ومشاهد 
يرسع  حيث  البطء  ولفرض  الرسد،  خرائط  يف  الرشوخ 
الجميع نحو حتفهم، فحسب، بل هي كذلك واألهم من ذلك 
"اختبار قدرة الكتابة عىل اخرتاع الحرية" و"مجال الوعد 
الفلسفة  لقدرة  العميق  التجديد  من  و"شكل  بالسعادة" 
عىل إنتاج املعنى" و"ثورة عىل ما هو سائد يف مجال الكتابة 
نفسها" و"كيفيات يف صناعة العوالم" والكاتبة تذهب إىل 
الكتابة  وأن  إبداعية،  كتابة  كل  داخل  ممكن  املستقبل  أن 
مكان.  كل  يف  الضحايا  إلنصاف  الوحيد  الشكل  هي  تبقى 
أصحابه،  إىل  الحق  وإعادة  العدالة  تطبيق  استحال  وكلما 
يمكن للرواية أن تنجز العدل كتابة. تقول الكاتبة: "بوسع 
وحيد  كمجال  املخيلة  تشغيل  يف  املوت  تقاوم  أن  الرواية 
من  رضب  هي  الرواية  جديد.  ومن  دوما  الحياة  الخرتاع 
التحدي الكبري ملن يعتقد أن للحياة وجهاً واحداً، وإمكانية 
الحياة  لرعاية  مغايرة  إمكانية  تقرتح  الرواية  وحيدة، 

ولتحريرها من كل أشكال التحكم بها."

شفيع بالزين

بني مجالية القبح وإستيتيقا املقاومة يف رواية "طوفان 
من احللوى يف معبد اجلامجم" ألم الزين بن شيخة

أم الزين بن شيخة

قراءة في كتاب
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لألدب  النادر  الحضور  أسباب  من  لعّل 
القّصة،  السرد؛  كتابة  مجال  في  التونسي 
السير  والخطاب  الّذات  كتابة  أشكال  الرواية، 
في  االخّص  وعلى  الوطن،  حدود  خارج  ذاتي 
العالم العربي مشرقا ومغربا، قّلة الدراسات 
في  السردية  الكتابة  حول  المنجزة  والبحوث 
يمكن  وما  النقد  المقاالت  ندرة  أيضا  تونس، 
أن تشتمل عليه من إضاءات معرفية وقراءات 
جمالية، تدرك في ضوئها وانطالقا منها ففرادة 
المبَدع وتدرك مظاهر  السردي  النّص  العمل/ 
جمالياته. وحين أقول المقاالت أعني الكتابات 
العميقة المتأنّية، سواء منها الثقافية العاّم، 
دوريات  في  تنشر  التي  األكاديمية  العلمية  أو 
في  فصوال  تكون  أو  محّكمة،  علمية  )مجّلات( 

كتب ومصّنفات.. 

اإلشهار  يف  مهّمة  أدوارا  والتوزيع  للنرش  أّن  صحيح 
السواء..  عىل  والناقد  القارء  اهتمام  وتوجيه  والتعريف، 
مجاالت  وتنويع  النقدي  الخطاب  لكثافة  يبقى  لكن 
أشكال القراءة وأطر البحث والحوار حول العمل اإلبداعي، 
أّن مدرسة مدرسة كونستانس  البارز. ومن املعلوم  األثر 
إيزر، تظهر مدى  إىل  ياوس  بأملانيا من  التلقي  لجماليات 
اهميّة القراءة وفعل التلّقي الجمايل لألثر وللرؤى الفكرية 
وأبعاد  جماليات  اكتشاف  يف  إليها،  يحيل  التي  واملعاني 
الخاّلق  التفاعل  خالل  من  وتُدرك  تتأتى  قد  التي  دالالته، 
مع القراءات السابقة. هنا قد نتساءل هل من معنى اليوم 
لشعر املتنبّي أو أبي تّمام أو النّفري دون ما كتب وأنجز 
من قراءات وتأويالت، بل حّت إبداعات حديثة مثل روايات 
أي  وأدونيس،  ونزار  درويش  وأشعارا  محفوظ  نجيب 
معنى لقيمتها الجمالية دون ما تراكم من قراءات وفنون 

تحليل وتأويل.
تبعا لهذا ويف ضوء مثل هذا املنظور، بدا يل أّن جماعة 
نادي القّصة؛ أبو القاسم الشابّي بتونس أدركوا منذ مّدة 
لعّلها قريبة، مدى قيمة النقد والدراسة أثر إقامة الندوات 
واملؤتمرات لفّك العزلة التي يعاني منها الكتاب اإلبداعي 
التونيس واستبدال قّلة االعتناء بكثافة االهتمام وتوسيع 
نطاق التعريف، فتعّددت مع هذه الهيئة، الجديدة التي آل 
إليها أمر تسيري النادي )الندوات واملؤتمرات، وهي ترتّكب 
من رئيس النادي سمري بن عيل وباقي األعضاء الخمسة: 
والبشري  صالح  بن  ورضا  القاسمي  وأحمد  مّمو  أحمد 

الجلجيل وهيام الفرشييش.  
  لقد استطاعت هذه املجموعة الجديدة أن تكثّف من 
أنشطة النادي يف مجال القراءة واالهتمام وتبادل وجهات 
النظر حول جديد األعمال اإلبداعية يف مجال الرسد وتعّددت 
قنوات فسح املجال لإلدالء باآلراء والتعليقات حول جديد 
الكتابة الرسدية يف تونس. ولإلشارة فإّن الهيئة الجديدة 
عىل  حريصة  الشابي، صارت  القاسم  أبو  القصة  للنادي 
صدور مجّلة قصص التي كان آخر عدد لها حول تجربة 
املجّلة،  العيادي، وتتكّون هيئة  أبو بكر  الروائي والقاّص 
نائب  مّمو  أحمد  التحرير  رئيس  عيل  بن  »سمري  من: 
القاسمي  أحمد  التحرير  سكريتري  رضا  التحرير  رئيس 

مكلف بالقسم األكاديمي، البشري الجلجيل مكلف بالقسم 
النقدي هيام مكلف بالقسم اإلبداعي«. 

تنظيم  هو  الجديد  املسار  هذا  يف  االنتباه  يشّد  ومّما 
للغاية  تبدو كالهما مهّمة  القّصة والرواية  مسابقتي يف 
اختيار  حيث  التنظيم،  وإحكام  والرواية،  القّصة  حول 
قائمة أوىل طويلة، فقائمة قصرية، واستعدادا لإلعالن عن 
التي  الدولية  الندوة  فعاليات  الذي  سيكون ضمن  الفوز 
ستنتظم بالتعاون بي النادي الثقايف أبو القاسم الشابي 
والدراسات  الرسديات  ومخرب  القصة   نادي   - بالوردية 
بمنوبة،  واإلنسانيات  والفنون  اآلداب  بكلية  البينية« 
بمدينة الحمامات يومي 21 - 22 ديسمرب، عىل أن تستمّر 
يوم 23 ديسمرب  2022 بمدينة الثقافة، وسيكون محور 
التقاطعات  القّص:  وفنون  »التجريب  األبرز:  أشغالها 
واالنقطاعات«،  تكريما واحتفاء بأعمال األديب واملرسحي 

الكبري عز الدين املدني .
نظم  الستينية  بمناسبة  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا 
»نادي  بـ:  املعروف  الشابي  القاسم  ابو  الثقايف  النادي 
القصة« ثالث ندوات وطنية يف قابس وجندوبة والقرصين. 
الدولية  بالندوة  مشفوعة  ستكون  وطنية  ندوات  ثالث 
الرابعة التي ستتناول التجريب بوصفه مجاال يستقطب 
تقاطعات شتّى إبداعية بي الرسد والفنون األخرى. وقد 
بأعالم  الندوات  هذه  يف  االحتفاء  املديرة  الهيئة  اختارت 
الكتابة الرسدية واملرسحية التونسية بدءا بمحمد الباردي 
والكاتب املهاجر الروائي والقاّص بوبكر العيادي ثّم محمد 
رشاد الحمزاوي، حيث انتظمت ندوة كتّاب الرسد بجهة 

القرصين،  لتكون شخصية االحتفاء يف الندوة الدولية التي 
ستنتظم بدءا من اليوم شخصية األديب عزالدين املدني.  

وقد أعلنت لجان التحكيم عن القائمتي القصريتي يف 
جنيْس القصة القصرية والرواية دون ترتيب تفاضيل وهي 

كالتايل:

1 - الرواية:

بلد املشارك(ة( عنوان الرواية  الكاتب)ة(

تونس قبلة الطفل معاوية الفرجاني

تونس مدينة الرساب محمد الصالح 

ليبيا دوامات الزنبق غالية الذرعاني  

تونس الفزاعة الهادي التيمومي

تونس أثاناسيا مملكة املوت رضوان علوي

تونس بغل درغوث بوكثري دومة

2 - القصة القصيرة:

بلد 
املشارك(ة(

عنوان املجموعة القصصية الكاتب)ة(

تونس  الكاتب الذي  لم  يستطع أن 
يكون مشهورا

آمنة الرمييل

الجزائر ذات ربيع مزهر معافة بثينة

تونس سابيا  و16 دقيقة وضمري... فتحي بن معمر

املغرب هي وهو عائشة بناني

تونس فتنة البدايات عبد الرزاق 
السومري

تونس أكياس سوداء وقطط جائعة 
واختفاءات مريبة 

عيل الُعمري

 
ترافعنا  بالقرصين  املديرة  الهيئة  بأعضاء  لقائي  ويف 
تحّدث    ، ومشاريعه  وعراقته  وتاريخه  النادي  عن  حديثا 
رئيس النادي سمري بن عيل عن  “ مواصلة نادي القصة 
تكون  أن  واختار  لتأسيسه  الستي  بالذكرى  احتفاالته 
الرسدي  األدب  حول  ودولية  وطنية  ندوات  احتفاالته 
التونيس إضافة اىل بعث الجوائز املغاربية محمد العرويس 
للمؤسسي  تكريما  بقابس  بندوة  البداية  وكانت  املطوي 
العيادي  وسمري  محمد  ويحي  املطوي  العرويس  محمد 
وعمر بن سالم وأهديت أعمال الندوة للمبدع والناقد محمد 
جندوبة   يف  دولية   علمية  أدبية  ندوة  تلتها   ثم  الباردي 
تكريما للكاتب أبوبكر العيادي صاحب التجربة التونسية 
أقيمت  التي  الثالثة  الندوة  أهديت  .ثم  املتميزة  والعربية 
وأحد  املبدع  روح  اىل  بالقرصين  الرسدية  التجارب  حول 
أن  .والحقيقة  الحمزاوي  القصة محمد رشاد  نادي  رواد 
هذه الندوات كانت تكريسا ملبدأ المركزية الثقافة وصوال 
وديسمرب  21و22  أيام  بالحمامات  الدولية  الندوة  اىل 
وسيكون االختتام يوم 23 ديسمرب 2022بمدينة الثقافة 

وستهدى الندوة اىل املبدع الكبري عزالدين مدني “ 

النادي الثقافي أبو القاسم الشابّي-نادي القصة :

قفزة نوعية يف اجّتاه اإلشعاع باإلبداع الرسدي
يف تونس والعالـم العريب

د. محّمد الكحالوي - جامعة قرطاج

عز الدين املدني

متابعات
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عن  ممو  د.أحمد  الرئيس  نائب  وعرب 
األدبي  املرشوع  يف  القصة  نادي  أهمية 
التونيس بقوله” يعترب نادي القصة من أقدم 
النادي  العاملة يف فضاء  املختصة  النوادي 
سعى  الشابي.وقد  القاسم  أبو  الثقايف 
بالقصة   خاصة  مجلة  إصدار  إىل  النادي 
فكانت فكانت “قصص” التي صدر العدد 
األول منها  يف سبتمرب 1966.ويعترب نادي 
النرش  صعوبات  تجاوز  يف  رائدا  القىص 
بي  للنرش  تعاونية  بعث  خالل  من  وذلك 
“رشكة  اسم  تحت   1979 سنة  أعضائه 
املجاميع  من  العديد  أصدرت   “ صفاء 

والروايات وقصص األطفال...”
وأشاد األمي املال القاص رضا بن صالح 
النادي حي  التي حققها  النوعية  بالقفزة 
أنجزها  التي  الكربى  املشاريع  عن  تحّدث 
نظم  الستينية  بقوله”بمناسبة  النادي 
النادي الثقايف أبو القاسم الشابي املعروف 
يف  وطنية  ندوات  ثالث  القصة«  ب«ـنادي 
ندوات  والقرصين.ثالث  وجندوبة  قابس 
رابعة  بندوة  مشفوعة  ستكون  وطنية 
دولية تتناول التجريب مطية إىل تقاطعات 
بي الرسد والفنون. واختارت الهيئة املديرة 
الكتابة  باعالم  الندوات  هذه  يف  االحتفاء 
الرسدية واملرسحية التونسية بدءا بمحمد 
العيادي  بوبكر  املهاجر  والكاتب  الباردي 
شخصية  لتكون  الحمزاوي  رشاد  ومحمد 
شخصية  الدولية  الندوة  يف  االحتفاء 
عزالدين املدني . وقد سعى املادي إىل تجاوز 
يف  التونسيي  بالكتاب  واالتصال  املركزية 
للمبدع  تقديرا  وكتابتهم  اقامتهم  مواطن 
التميش كانت مجلة  التونيس.و ضمن هذا 
قصص منربا آخر للحفاوة بالرسد التونيس 
والكاتب التونيس بقسميها الثقايف واملحّكم 

واإلبداعي.”
الناقد  املساعد  العام  الكاتب  وعرب 
التي  الجديدة  املرحلة  عن  الجلجيل  البشري 
يكن  قال:”لم  حيث  القّصة  نادي  يعيشها 
النادي الثقايف أبو القاسم الّشابي بالوردية  
منذ تأسيسه يف 17 جويلة 1962  إالّ لبنة 
آمنت  التي  التونسيّة  الشخصية  يف   هامة 
لذلك  الوطن  بقّصة  االستقالل   فجر  منذ 
اصطبغ السيايس فيه باألدبي فكان الشيخ  
املطوي عضوا يف الربملان وكان نادي القصة 

تزور  التي  السياسية  الشخصيات  وجهة 
تونس.وقد كان نادي القصة ضمن الفروع 
أكتوبر   10 يف  النواة  ضمن  تأسست  التي 
1964...ففاق الفرع األصل وُسمي به. وقد 
سعى املؤسسون إىل تبيئة الثقافة التونسية 
فأسسوا “مجلة قصص” التي تواصلت يف 
األزرق  بلونيْها  اليوم  1966إىل  منذ  النرش 
الجديدة  الهيئة  انتخاب  واألبيض...حتى 
ترافٍع  يف  عيل  بن  سمري  األستاذ  برئاسة 
قصص  مجلة  تغيري  إىل  سعت  .وقد  مثمٍر 
وذلك  العرص  مع  تماشيا  شكال ومضمونا 
بإضافة القسم املحّكم وغريه.وهو الهدف 
سنتْي  رغم  الجديدة  الهيئة  رسمته  الذي 
“السيدة ك” فقد تحدّت الَجغرافية والزمن 
ندوات  )ثالث  جهوية  ملتقيات  بتأسيس 
األول  الدويل  بامللتقى  لنختمها  جهوية( 
أيام21و22و23ديسمرب 2022 بالحمامات 

ومدينة الثقافة” 
وقد أشاد الكاتب العام د.أحمد القاسمي 
باملجلة والقسم املحكم معتربا أنّه”استأنف 
الحالية  النيابية  القصة دورته  فريق نادي 
ويف البال أّن تسيري أهم نوادي القصة يف البالد 
العربية وأعرقها مسؤولية جسيمة تتطّلب 
وفريقا  صادقة  ونوايا  طموحة  برامج 

متكامال. فنّظم املطارحات الفكرية. ونظم 
طوليا  الّزمن  شق  إىل  سعت  وطنية  ندوة 
تحقيب  مرشوع  يف  األوىل  اللبنة  لتضع 
والوقوف  كلياته  إىل  ورّده  التونيس  الرسد 
يستعّد  هو  ها  ثم  الناظمة.  أنساقه  عند 
فنون  يف  األوىل«التجريب  الدولية  لندوته 
القص التونيس، التقاطعات واالنقطاعات« 
ضمن أفق سيميائي بيني. ولعّل منجزه أن 
الفريق  هذا  فلسفة  يعكس  األمر  أن  تربز 
املهرجانات  يف  يرفع  شعار  محض  وليس 
محّكما  قسما  خصّص  فقد:   الخطابية. 
ضمن مجّلة قصص ./ أّسس جائزة محمد 
العرويس املطوي لفن القص ونقده بقيمة 
الرواية  تشمل  25000د  مقدارها  جملية 
النقدية./ والكتابة  القصصية  واملجموعة 

الرسديات  »مخرب  مع  دائمة  رشاكة  عقد 
والفنون  اآلداب  بكلية  البينية«  والدراسات 

واإلنسانيات منوبة .”
القاصة  املساعد  املال  األمي  وتختتم 
عن  تعبريها  الكلمات  الفرشييش  هيام 
”الهدف من هذه الندوات الوطنية والدولية 
إثارة اإلشكاليات املعارصة للحركة األدبية 
الكوني،  البعد  مع  تناغمها  يف  التونسية 
عىل  املنفتحة  التجريب  تيارات  ومواكبة 

الوقت  ذات  يف  وهي  املمكنة،  اآلفاق  كل 
ملزيد  التونيس  األدبي  باإلنتاج  ملتصقة 
إلقاء الضوء عىل خصوصيته، ورفع أعالمه 
إىل املكانة التي تليق بما قدموه، وما هيؤوه 
من مسالك عبدت الطريق لألجيال الالحقة 
النقاد  دعونا  الندوات  هذه  من خالل  لهم. 
ملزيد البحث والتمحيص والتحليل والتقويم 
األدب  تطور  عىل  والوقوف  والتقييم. 
التونيس من جيل اىل آخر، ودراسة األعمال 
من  جمعنا  وبذلك  األعالم.  لهؤالء  االدبية 
التاريخ  دراسة  بي  الندوات  هذه  خالل 
األدبي ووضع األعمال املدروسة يف سياقها 
التاريخي، وتبي قيمتها الجمالية وكيفية 
أفكار  من  طرحته  وما  اللغة  استخدام 
جديدة. منطلقي من خالل النظرية األدبية 
والسياق  األدبية  املؤلفات  بي  تربط  التي 

الثقايف،”
سعى  القّصة  نادي  أّن  يعني  ما  وهو 
بالكتاب  املركزية واالتصال  إىل تجاوز  عىل 
وكتابتهم  اقامتهم  مواطن  يف  التونسيي 
تقديرا للمبدع التونيس. وضمن هذا التميش 
للحفاوة  آخر  منربا  قصص  مجلة  كانت 
بالرسد التونيس والكاتب التونيس بقسميها 

الثقايف واملحّكم واإلبداعي.

يواصل نادي ابو القاسم الشابي مناشطه ضمن احتفاله بستينية النادي أين نشط بالجهات 
3ندوات كربى احتفلت ببعض رواد النادي مثل الندوة األوىل بقابس وبجندوبة وبالقارصين عرب 
كتاب  استحسان  القت  املذكورة  بالواليات  املنشورة  للمدونة  ونقدية  أكاديمية  بدراسات  املرور 
املدن املذكورة عرب قراءات نقدية هامة ساهم فيها أيضا كتاب هذه الجهات  وقد أعلن كذلك عن 
لقاء بالحمامات  وهو عبارة عن ملتقى دويل يف دورته األوىل تحت عنوان »التجريب وفنون القص 

التقاطعات واالنقطاعات ايام21و22 و23ديسمرب2022وأخريا
الدورة  ونقده  القص  لفنون  املطوي  لعرويس  محمد  املغاربية  الجوائز  ملناقشة  جلسة  تمت 
األوىل2022وبعد مشاورات لجنة التحكيم و نقاشاتها تم ترشيح 12 عمل للفوز بالجوائز املقررة 
9مشاركات من القطر  7كاتبات و5كتاب  ليوم23ديسمربفرع املجموعة القصصية وتوزعت بي 

التونيس ومشاركتي من الجزائر ومشاركة من املغرب 
يف انتظار البت النهائي يف القائمة األولية يف الرواية والنقد علما وأن النادي حدد قيمة 10آالف 

دينار للفائز يف مسابقة القصة ومثلها يف الرواية و5االف دينار يف النقد
وقد ترشحت للجوائز العديد من النصوص املشاركة من دول املغرب العربي وكانت محط قراءة 
وتنقيب من لدن لجنة التحكيم التي اعتمدت مقاييس علمية وأكاديمية وذوقية لرتشيح القائمة 

األوىل فالثانية وصوال للفائز األخري
طارق العمراوي

الجوائز المغاربية محمد لعروسي المطوي

دار الثقافة أبو القاسم الشابي بالوردية

متابعات
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»إّن اإلستيتيقي، بتشديده على 
خلف  عليه  عثرنا  الذي  التحليل، 
الفّن  ويوّسع  يتّمم  الدراما،  وحدة 
فيه  يفّكك  الذي  الوقت  ذات  في 
الّركح  دوار  يقابل  اشتغاله.  آلية 
وانبهار  عزلتنا  قلق  يعكس  الذي 
يتبّدد  حيث  الجماعية  المشاركة 
بوصفه  النقدي  الفكر  القلق،  هذا 
لن  دونه  نظام،  و  شفافّية  عنصر 
توجد  ال  أنّه  بما  فنّية،  متعة  توجد 
الذات.«  على  عودة  وال  وعي  حالة 

)ج. جماتي(

كونيّة،  املرسح، الفّن األكثر  يمثّل 
الحياة.  جوانب  كّل  يالمس  أنّه  جهة  من 
ما  مشهد  يف  تساهم  التي  لألشكال  فليس 
تشّكلها  وليس  كثافة؛  بل  فحسب،  حدودا 
ساكنة،  وليست  واقعيّا.  بل  تشخيصيّا 
حتّى  وأحيانا  وعمقا  عْرضا  تتحّرك  بل 
تتبّدل  سحنتها  نرى  ملّونة،  إنّها  ارتفاعا. 
أن  يمكن  التي  اإلضاءة،  تمّوجات  بحسب 
وأخريا،  ووجهة.  طبيعة  كثافتها،  تتغرّي 
إنّها حيّة : إنّهم برش من لحم ودم يفعلون 
حقيقيّة،  حركاتهم  الركح.  عىل  ويتكّلمون 
تعكس  حركيّة  الفيزيونومية  ولتعبرياتهم 
إنّهم  تكرّب؛  أو  أصواتهم  مشاعرهم. تحبس 
ينهلون من كّل منابع أجراسها، يخّفضون 
أو يرّسعون منسوب كالمهم. يعرّب كّل منهم 
ويتّخذ  وقائع،  يرسد  وأفكار،  انفعاالت  عن 
موقفا من األحداث ويظهر بسلوكه حبّه أو 
كرهه، ثقته أو تخّوفاته، يضّحي بنفسه أو 

يتسّلط ، ويُنجد أو يهاجم.
بالتّصفيق،  بخطوات،  املمثّلون  يقوم 
صفري  الحشد،  ضجيج  يحدثون  بالّلطم، 

ورنّة  للبحر،  الخرساء  والضّجة  الريح، 
ينّمونها  يرّقمونها،  الفعل،  ترافق  الجرس 
تحّل  لذلك،  الحاجة  دعت  ما  إذا  وحتّى، 

املوسيقى لتعزيز الحوار لتطبعه بإيقاعها.
الوقت  نفس  يف  األصوات  وبتدّخل 
الديكور  للعيان  يعرضه  الذي  املشهد  مع 
الجامدة  املاّدة  تلعب  له،  املكّملة  واللوازم 
دورها يف عرض عمل درامي، وذلك بتأطريه، 
ويظّل  إنجازه.  يف  وباملشاركة  وموقعته، 
مبارشة  املرتبطة  التابعة،  واللوازم  الديكور 
أو ال بسياق الحبكة – حتّى، أو ربّما خاّصة، 
إذا ما اختزلت يف سطح عار، أين يلعب الضوء 
وأشياء ُمْختََلَقة ليس لها إالّ خاصيّة الرمز- 
للمشهد،  األساسية  العنارص  أحد  يظّل   ،

سواء بالطريقة التي يتحّكم فيها باإلخراج، 
تنّمي  التي  بالطريقة  كما  املمثّلي  وسلوك 
مناخ  يف  ننغمس  بالحضور:  اإلحساس  بها 
ويعيد  املرسحي،  العمل  لنغميّة  يستجيب 
لنا هذا العنرص حميميّة الكائنات من خالل 
الوسط التي يعيشون فيه، هذا إن لم يصل 
امُلنِْذَرة  وامرباطوريته  الكوني  إدماج  حّد  إىل 

أو امُلْسِعَفة، يف فّن خادم لإلنساني.
بياناته”:”  “أوىل  يف  باتي  جاستون  كتب 
مرسح  مبدعي  نحن  إلينا،  بالنسبة  توجد 
الفرد  يتيه ضمنها  إنسانية  تجّمعات  الفّن، 
كّل  توجد  البحر؛  يف  نهر  مثل  نفسه  عن 
التي  األشياء  وكل  تحيا،  التي  الكائنات 
الطبيعة  وقوى  املقّدسة  املاّدة  وكّل  تكون، 
الالنهائي.  ولغز  األرواح  لغز  يوجد  الكربى؛ 
لنكّرر ذلك أيضا، يمثّل املرسح بالنسبة إلينا، 
التعبري  عىل  القادر  وحده  ألنّه  األرقى  الفّن 

عن هذا التناسق الكوني”.(1(
يجد االستيتيقي نفسه إذن، حينما يعزم 
عىل تعريف وتحليل الفّن الدرامي أمام عالم 
أكثر تعقيدا من العالم الواقعي. وبالرجوع إىل 
باعتبارها  األخرى،  الفنون  إستيتيقا جميع 
نفسه  االستيتيقي  سيجد  تساؤل،  موضع 
محموال باستمرار عىل املوازاة بي ميكانيزم 
التي تتحّكم يف  الفعل، يف املرسح، والحتمية 
األمر  يتعّلق  ال  الحياة.  يف  األحداث  تسلسل 
من  النموذج  عىل  بالعثور  إليه،  بالنسبة 
خالل الصورة بقدر ما يتعّلق بتحديد ثوابت 
مشرتكة لرؤى فردية ذات توّجهات مختلفة 
الفيلسوف  يجهد  ما  بمثل  خارجي  ولعالم 

والعاِلم بتمثّله موضوعيّا.
وبشكل  ما  وتراجيديا  كوميديا  إّن 
مرّكب  هي  معطى،  هو  فيما  جوهري 

وضعيات تتفاعل مع بعضها بعضا.
ملائتي  خّصصه  الذي  الرائع  كتابه  يف 
وجد إتيان  درامية)2(،  وضعية  ألف 
الصارمة  بدراسته  محموال،  سوريو نفسه 
التي  للطريقة  املنطق  رجل  طريقة  عىل 

ما  مرسحية  يف  الشخصيات  بها  تضطلع 
بهذه الوظيفة أو تلك وتحّدد واحدة أو عّدة 
وأربعون  ومائة  آالف  وعرشة  أملائتي  من 
محموال  نفسه  وجد  ممكنة،  ووضعية 
بشكل طبيعي عىل توسيع تأمالته يف املرسح 
إىل الحياة وعىل أن يظهر لنا أن الواقع، مثل 
وردود  األفعال  من  شبكة  سجي  الركح، 
يف  نرى  بينما  لكن،  العدد.  محدودة  الفعل 
املرسح بوضوح ألّن املؤّلف شذب السطحّي 
وأكد عىل األسايّس، حينما نكون معنيي نحن 
بالذات باألحداث وبما يرتّتب عنها مبارشة، 
أنفسنا  عىل  فيها  التعّرف  عن  نكّف  فإنّنا 

ويكون كّل يشء بالنسبة إلينا ملتبسا.
يلبّي الفّن كما العلم، حاجتنا إىل معرفة 
لكنّه ال يقترص عىل إعالمنا، بل يجعلنا نعيش 
املالحظة  يف  دوره  انحرص  ولو  نكتشفه.  ما 
والجذب، فسيكون غري مكتمل وفقريا جّدا، 
يراقب  الذي  املنهجي  البحث  من  دوما  أدنى 
وليس  خلق  إعادة  إنّه  ويقيس.  ويصنّف 
أقّل  وبدرجة  برهنة،  وليس  المباليا،  تحليال 
تحليال. كّل مرسحية ترّد إىل توازن قوى مع 
جديد،  توازن  إىل  تنتهي  مستمّرة  قطيعات 
بعد،  ما  إىل  وحتّى  العقدة  فّك  حتى  وهكذا، 
حتّى يف املستقبل الذي نتوّقعه حينما يسدل 
شيئا  تعني  ال  القوى  هذه  أّن  غري  الستار. 
إذا أخذتنا إليها، وإذا كنّا خاضعي  لدينا إالّ 
لقّوة دفعها، وانسابت فينا انسيابا. حتّى أن 
مخاطبة  دون  حقيقيّا  إالّ  يكون  ال  مرسحا 
دون  اإلنتاج  إعادة  عىل  ويقترص  خيالنا، 
ابتكار، يجعلنا ال مبالي. يجب عىل املرسح، 
كي يعرّب عن كّل املحتوى العاطفي للنزاعات 
التي يثريها، أن يتجاوز الواقع الشكيل، وأن 
وأن  يغرّيه،  وأن  الحيّس،  الواقع  عليه  يؤثر 

يعجنه ويعّذبه.
برضورة  الّركح  عىل  مفروضة  الحيلة 
تدّخل  إىل  تشري  أنّها  حيث  من  عميقة: 
وشخصية  املؤّلف،  شخصية  هي  شخصيّة، 
تدّخال  واملمثّل،  الديكور  ومهندس  املخرج 
كرها  أو  حبّا  ويجربنا  عطالتنا  من  يقتلعنا 
النظر  وعىل  جديد،  ملنظور  االنصياع  عىل 
قصد  اخرتاقها  وعىل  املظاهر،  وراء  ما  إىل 
استشعار الحياة الخفيّة- ويف هذا املستوى 
يمنح  ما  إنّه  نزاهة:  عامل  التشويه  يكون 

العمل الفنّي معنى ومحتوى.
عطالة  توجد  تغيري،  يوجد  ال  حيثما 
إذا تضّمن  وضبابيّة. ال نشارك يف مشهد إالّ 
عنرَص ذاتيٍّة كاٍف لكي يثري عواطفنا، وإذا ما 
تََرَك مع ذلك، يف دّقِة حدوده وانتهاء دعواه، 
كثريا من الظّل يطفو عىل أثر سري سفينته 
، متغرّيا بمالمسته، محموال بحركيّته، حتّى 
اخرتاعه  إلعادة  يشء  كّل  أيضا  لنا  يكون 
اكتشاٍف  بانطباِع  مأخوذون  نحن  حوله. 
أنّنا  القوت  نفس  يف  نعتقد  ولكنّنا  ودهشٍة، 
عن  يكون  ما  أبعد  الخاّصة،  مأساتنا  نحيا 
أمامنا  يحدث  ما  فنجعل  اليومي؛  وجودنا 
حدثنا الخاص، ونؤّوله بطريقتنا، مضيفي 
سيّة.  مطالبنا  أكثر  عنه  تفصح  ما  إليه 
نا  ُمَضمَّ املشهد  رسالة  يف  األسايّس  وليس 

georges JAmATI االستيتيقا و املرسح جلورج مجايت
ترجمة: عبد الوهاب البراهمي

متفقد عام للتربية متقاعد / فلسفة

»حالما يبدأ الممثّلون في أداء أدوارهم، ينتشي أكثرهم حرمانا بلّذة العثور 
على شخصّية مستعارة. ويذهب بعض منهم، وهم األكثر وعيا، أبعد بكثير، 

فيضفي معنى ودواما على هذه النشوة فيكتشفون إذن توازنا روحّيا، بقدر ما 
هو حقيقّي ال نجد فيه أنفسنا إاّل حينما نتوّصل فيه إلى نسيان ذواتنا.«

مسرح
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88
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34الشارع الثقافي
فيما نسمعّه، فيما نراه، بل يجب البحث عنه 
من وراٍء، فيما نستنتجه أو نخّمنه، وفيما، 
بقدر  نتخيّله  فيما  مقرتح،  يقال،  أن  ودون 
مكرهي  يجعلنا  والكثافة،  الدّقة  من  كبري 
عىل التعاون مع املؤّلف ومشاركة جهوده يف 

االبتكار.
وال  أفكار  عن  الدرامي  الحوار  يعرّب  ال 
النفيس  يروي أحداثا فقط ليجمعنا بالعمل 
وهذه  األفكار  هذه  تكون  الذي  األصّم، 
الوقائع نتائج له وتعبريا عنه. وليس للمعنى 
من  إالّ  قيمة  من  املنطوقة  للكلمات  املبارش 
ناحية معنى خفّي، قد يناقض أحيانا املعنى 
يقّويه،  وأحيانا  يبّدله،  وأحيانا  املبارش، 
ولكنه يعرّب دائما عن الحياة الفيزيونوميّة، 
فقول  للدراما.  الحقيقيّة  الطبيعة  بوصفها 
شيمان:” اذهب لن أكرهك مطلقا”، تعني” 
مايتبادله فاليري وماريان من  بمثل  أحبّك”، 
فاليري  من  فكل  يف” تارتيف“،  املآخذات 
هي  ما  بقدر  رّقة،  عىل  شهادة  وماريان 
باستمرار.  وتقلق  وترتبك  تتخّفى  دقيقة، 
إال  فينا  عميق  صدى  درامي  لعمل  اليكون 
من حيث أنّه يفتح عىل الحياة الرسيّة، حياة 
الشخصيات أين وضع املؤّلف حياته وحياتنا 

وحياة الكائنات التي نحتّك بها.
الرسيّة  الحياة  هذه  تالمس  ما  وبقدر 
الوعي، تتجّسد من خالل الكلمات والحركات 
التي تتجاوز قيمتها ما ترتجمه من أفكار و 
تتجاوز األحداث التي تسبّبها أو تعّلق عليها، 
كي تعرّب عّما يخفيه كل منّا من ذاته، خجال 
منّا،  كّل  يجهله  وعّما  تحّسبا،  أو  وخطأ 
يكون  لعقده.  وسجينا  دوافعه  عن  غافال 
ميدان  عىل  كما  امليدان،  هذا  عىل  املرسح 
تسلسل األحداث، أكثر تعبريا وأكثر وضوحا 
من الواقع ألنّه أكثر شفافيّة: إنّه ال يظهر لنا 

َقَفا الديكور بل َقَفا األنفس.
علينا  يعرض  املرسح  أّن  من  بالرغم   
وتظّل  الحقيقي  اتصالها  يف  شخصياته 
وسط  عزلتها  فإّن  استثناء،  املناجاة 
أي  من  أفضل  تربز  االجتماعية  االشتباكات 
تفضح  ولغتها  فترّصفاتها  آخر.  موضع 
حيث،  منظر،  عىل  املخفيّة  فعلها  ردود 
بقدر ما تنغمس هذه الشخصيات فيما هو 
عريّض، تظهر مهَملة أكثر، وجها لوجه مع 
واملحنة.  للقلق  الرشسة  العزلة  يف  ذواتها، 
 ”créonكرييون“ قبالة  وحيدا  “أوديب” 
وقبالة املدينة كّلها، مثل “ميدي” médée يف 
سوْلناس  مثل  وحيدا  و”هاملت”  غوايتها. 
 .JulIe “جويل”  اآلنسة  ومثل   ،  solness

ومأساة   ،hArPAgon آربانيون  مأساة  إّن 
سجن  عن  ناتجة   ArnolPhe  آرنولف

أنانيتهم.
تلتحق عزلة بطل الرتاجيديا أو الكوميديا 
وسط  لشأنه،  تُرك  قد  الذي  املتفّرج  بعزلة 
مجاوريه،  مع  بكوع  كوعا  مظلمة،  قاعة 
ولكنه محروم من التواصل معهم. إنّه حائر، 
من  يشء  كّل  وينتظر  تسلية،  عن  وباحث 

مشاركته العمل املرسحي، ومع ذلك لن يصل 
التي  االلتقاء بنفسه فيه كليّة. فالّدراما  إىل 
وضع فيها املؤّلف كّل ما يمكن أن يهبه من 
نفسه، ال يكون لها حّقا صداها التام إالّ لدى 
مظاهر  بعض  له  تُمنح  قد  يتصّورها.  من 
يتجّسد  الذي  هو  اعرتافه  لكّن  املوضوعية، 
يلبّي  بما  الجمهور  ويحتفظ  الّركح.  عىل 
حاجاته، وطموحاته التي يجهلها يف نفسه، 
ولكنّها تحّدد طبعه وسلوكه، فال يظل عىل 
التي  الصور  ألّن  دوما،  جوعه  عىل  األقّل 
الخارجّي  العالم  يستعيد  كي  عليه  تُْقرَتح 
وفقا لحلمه الخاص، ليست مطابقة تماما 

لهذا العالم.
وهو  جهته،  من  املرسحي  الكاتب  إّن 
الوحيد مع نفسه قبل أن يقدر عىل صياغة 
كان  حينما  أمامها  وحيدا  مؤلفه،  مسوّدة 
تماما  قد شفي  يكون  لن  يحملها يف فكره، 
مّما يتمّلكه من هوس، سعى إىل التحّرر منه 
بإخراجه؛ وحتّى إن لم يُفهم أو أيسء فهمه، 
الهروب من  األقّل، قد توّهم  أفال يكون عىل 
أال  واقعا.  شخصياته  صارت  حاملا  منفاه 
التعّرف  يف  شّك  دون  نفسه  أجهد  قد  يكون 
املمثلون  وهبهم  حينما  شخصياته،  عىل 
أجسادهم وأصواتهم. ولكن ماذا نقول عن 

قلق هؤالء املمثّلي؟
بغاء  وكتابه”  فيليي   بـأندري  لنلتحق 
يعرّب   ،ProsTITuTIon de l’AuTeur املؤّلف” 
املرسح”  عن  شهادات   ” يف  جويف”  “لويس 
بانفعال عن اإلحساس بانمحاء شخصيته، 
انمحاء يتأّلم منه املمثّل يف أداءه لعّدة أدوار 
وتنتهي  كطفيليات  فيه  تحيى  مختلفة، 
وترتكه  وأفكاره  أحاسيسه  محّل  لتحّل 
إذا  قّوته،  كّل  يستعيد  حتّى  تائها،  ساخطا 
ما استطاع ذلك، كي يجد وحدة ذاته يف هذا 
يقّطعه  الذي  الشغف  ويف  بالذات،  الهجران 

أجزاء ويقّوضه، بل يمأله أيضا ويغّذيه.
أدوارهم،  أداء  يف  املمثّلون  يبدأ  وحاملا 
عىل  العثور  بلّذة  حرمانا  أكثرهم  ينتيش 
منهم،  بعض  ويذهب  مستعارة.  شخصيّة 
وهم األكثر وعيا، أبعد بكثري، فيضفي معنى 
إذن  فيكتشفون  النشوة  هذه  عىل  ودواما 
نجد  ال  حقيقّي  هو  ما  بقدر  روحيّا،  توازنا 
فيه أنفسنا إالّ حينما نتوّصل فيه إىل نسيان 

ذواتنا.
بالذات،  شخصيّتهم  وبفضل  عندئذ، 
استولوا  التي  الشخصيّة  عىل  يسيطرون 
عليها، ويلتحمون مع املرسحية، ويكتشفون 
مع  عالقاته  يف  إالّ  بذاته  يمسك  ال  الفرد  أن 
أبطال  يعرف  لن  ذلك،  عن  وفضال  اآلخرين. 
عمل الدرامي تصّورا لذواتهم منفصلي عن 
بعضهم بعضا. فال يوجدون إالّ يف املرسحيّة، 
العمل  بينهم  يقيمها  التي  الروابط  يف  أي 
الظروف  بمناسبة  إالّ  نعرفهم  والحوار.وال 
التي تقّرب بينهم لتوّحدهم أو لتقابل بينهم.

من  يتخّلص  لم  املؤّلف  أّن  ما  وبمثل 
أي  مؤّلفه-  يف  نفسه  بقذفه  إالّ  الوحدة 
بعمله، إذ اإلبداع الفنّي عمل- ، فإّن املشاهد 
يف  املشاركة  إل  يتوّصل  حينما  أيضا،  هو 
تحقيقه،  يف  التعاون  حّد  إىل  الدرامي  العمل 
يكّف عن اإلحساس بالضياع وسط الجمع، 
ليلتحم بباقي الجمهور، إىل درجة اإلحساس 
من  لعضو  عّن  إذا  محتمل  غري  بانزعاج 
ال  أن  أو  موجب  دون  يضحك  أن  املجموعة 

يضحك يف الوقت املناسب.
للمرسح دائما، حتّى األكثر حميميّة منه، 
طابعا اجتماعيا، ألنّه يعكس دوما، ويف اآلن 
يؤثّر  وألنّه  ووسطا  وثقافة  عرصا  نفسه، 
عىل قاعة بمثل تأثري الّسحر الذي يوّلد وهما 
عنرصا  إالّ  الوهم  هذا  ليس  لكن،  جماعيا. 
أّي  الدرامي، الذي لن يكون له  من االنفعال 

حّد  إىل  الوعي  غمر  ما  إذا  استيتيقي  طابع 
إبادته. فال يوجد فّن إالّ يف االنفعال املتذّهن، 
يف اإلحساس الذي نشعر به ويف ذات الوقت، 
وننقده  نتأّمله   ، االزدواجية  من  وبرضب 
ال  متفّرج  فعمى  متوازنا.  إحساسا  ونجده 
تصاحبه  الزائفة  بالحساسيّة  الفّن  يخلط 
حساسيتنا،  وبكّل  بحواّسنا  نُأْخذ  بصرية. 
غري أّن ذكاءنا حارض دوما، بشفافيّة حاّدة.
وإذا ما شعرنا إذن بإرضاء رشس ولكنّه 
غنّي ومتي ونوّد أن نعيشه من جديد، فإّن 
الرصاع األبدي يف الفرجة، والذي يقابل الوعي 
الفردي باملجتمع والكون، هو أّن لنا انطباع 
وجهة  بتغيري  بؤسنا  عىل  بالسيطرة  إذن 
سجن األنا لنمسك  من  وبالهروب  نظرنا، 
يف  ونعانقها  تبادالتها،  تعقيد  يف  بالحياة 
بي  التقابل  إذن  يزول  عالقاتها.  وحدة 
الفردي والجماعي ويستعيد املرسح طابعه 
الذي  املدنّس  املوضوع  كان  أّي  املقّدس، 

يعالجه واألسلوب الذي يتوّخاه.
التحليل،  عىل  بتشديده  اإلستيتيقي،  إّن 
يتّمم  الدراما،  وحدة  خلف  عليه  عثرنا  الذي 
ويوّسع الفّن يف ذات الوقت الذي يفّكك فيه 
آلية اشتغاله. يقابل دوار الّركح الذي يعكس 
الجماعية  املشاركة  وانبهار  عزلتنا  قلق 
حيث يتبّدد هذا القلق، الفكر النقدي بوصفه 
عنرص شفافيّة و نظام، دونه لن توجد متعة 
عودة  وال  وعي  حالة  توجد  ال  أنّه  بما  فنيّة 

عىل الذات.
بل  حّقا،  باللّذة  فحسب  األمر  يتعّلق  ال 
استقراره،  اإلنسان  إىل  يعيد  داخيلّ  بتوازن 
الوقت  ذات  األلم يف  أعماق  أعمق  إىل  وينزله 
الذي يهيمن عىل هذا األلم، يختربه ويكشف 
الحياة  ويرعاه ويسقيه ويصالحه مع  عنه 

دون أن يخفي شيئا من رعبه.
وبسعيه إىل تحديد الرّشوط التي ضمنها 
يف  االستيتيقّي   يعانق  علينا،  املشهد  يؤثّر 
كليته سوء الفهم األسايّس الذي يقابل الفرد 
بالعالم الخارجي. وأن يكون سوء الفهم هذا 
، الذي هو األصل يف كّل رشورنا، مصدر فرح 
الركح،  عىل  يعرض  حينما  إلينا،  بالنسبة 
الحميميّة  الذي يجمع   ، الفّن  فتلك مفارقة 
األكثر سيّة للكائنات باملجموع وبالكوني«.

كتاب: »االستيتيقا واملرسح – 
مزيج من االستيتيقا وعلم الفن  

»مهدى إىل إتيان سوريو من زمالءه 
وأصدقاءه وأتباعه  ص-149 155                                                                                    

مكتبة “نيزات باريس 1952 

 :)georges JAmATI( جاماتي  *جورج 
استيتيقي فرنيس )-1894 1954(

املعارص  املرسح  قلق  باتي”  جاستون 
حولية الفن الدرامي افريل 1923 عدد 8

ايتيان سوريو ” األلفي وضعية درامية” 
مكتبة االستيتيقا فالماريون 1950

»للمسرح دائما، حتّى األكثر حميمّية منه، طابعا اجتماعيا، ألنّه يعكس دوما، 
وفي اآلن نفسه، عصرا وثقافة ووسطا وألنّه يؤثّر على قاعة بمثل تأثير 

الّسحر الذي يولّد وهما جماعيا« 
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هذا الضجيج الذي يتصارخ يف دواخلنا، وينهش أعماقنا، يثري 
الفوىض، ويدفعنا أبدا إىل السؤال واثارة البلبلة حول ما يُمنح لنا 
إىل  االلتفات  من  وتمنعنا  التفاوض  رشوط  تقبل  ال  كمسلمات 
الوراء ونبش ما قد يمثل حقيقة مغايرة تماما ملا ُحدد لنا سلفا. 
هذا الضجيج العاتي يعصف بكل الهدوء، وينرش لعناته\ بركاته 

مثل وباء.
هل نتجّرأ عىل السؤال؟ هل نعدنا بسكينة اإلجابات الواضحة؟ 

أم بسّكي الحقيقة العارية؟ 
املايض  حقائب  يفتح  أن  يهجس  كان  اإلنسان،  َوَعى  منذ 
السحيق وأن يفتّش يف أغراض أجداده، وأن يلّح يف السؤال عن كيف 
كانت البداية؟ هذا السؤال الذي لم يجد إجابة نهائية وتامة، فقد 
العلم تصورا لها وكذلك نسجت األساطري واألديان بدايات  اقرتح 
الّساطع  الحّق  أنه  عىل  طرحه  يقدم  وكّل  اختلفت.  أو  تشابهت 

كشمس ويدافع عنه بكل الحجج املتاحة، وبالعصا والنار أيضا.
فماهي الحقيقة؟ 

فلننظر يف مرآة األسالف جيدا ولنفكك ما كان وما قد يكون. 
فلنتسّلل إىل العتمة ولنشعل أعواد الكربيت لعلنا نرى.

وهل نرى؟
ونحن  الحكاية،  كغول  طاغية  موحشة  جدا  قاسية  فالظلمة 
املخيال  الذاكرة\  تحارصنا  دليل،  وال  مرشد  ال  وحدنا،  نسري 
يف  نتورط  الذي  األبوّي  الفّخ  هذا  الذاكرة  اتجاه.  كل  من  الجمعي 

حبائله دائما.
فهل نسقط؟

وماهو السقوط؟ وكيف؟
املونديال  "إيزدان" يف مرسح  العراقية  هكذا تنفجر املرسحية 
للمخرج مهند عيل   ،  2022 لسنة  املرسحية  أيام قرطاج  إطار  يف 
واحدة  مشهدية  عىل  تعّود  الذي  للمتلقي  مستفّز  بطرح  حميد، 
األديان  قنّنتها  التي  للذاكرة  فنّي  حشد  واملختلف.  املغاير  تبتذل 
وفرضتها بقوة الحق اإلالهّي باعتبارها الحقيقة املطلقة التي ال 

يمكن املجازفة بمساءلتها.
تبدأ املرسحية: رجل حكيم ال يظهر من وجهه إال بعضه، يقرأ 
من  رجل\آدم..  البداية:  كانت  كيف  يتلو  "مقّدس"،  كتاب  من 
ضلعه املكسور\ حواء.. أفعى وشيطان، وشجرة مقّدسة.. فاكهة 
.. مكان ضيق مظلم، خياالت بساتي وظالل  حرام ثّم سقوط مدوٍّ

أشجار وارفة ال نراها، كأنما كابوس أو جثام.
فهل نرى؟

امرأة ورجالن، وثالث يقف آخر الخشبة، ينّظم املواقيت بدّقة 
هنديّس، يعيد الزمن\التاريخ، مهموم فقط بعجالت الوقت، مصٍغ 

بكل جوارحه لتّكات الساعات وأني الدقائق ولهاث الثواني.
رجل يف الركن يرتدي قفازاته السوداء. وامرأة تنتحب يف الركن 
القيّص للخشبة. والحكيم يظّل يسأل ويلّح يف السؤال. "للحقيقة 

وجوه شتّى".. هكذا يرصخ كل حي.
من  ولعناتها  جراحاتها  تحمل  التي  الشخوص  كل  وتتداعى 
املوعودة.  الغرفة\الفضاء جنّتهم  تكن  لم  البقعة.  تلك  إىل  األرض 
لم تكن جحيما مثل الذي نتخيّله. أو مثل ما وعدتنا به كل األديان.
امرأة )ايزيدية( كانت تعبد الشمس، وترتوي من ضوئها. امرأة 

اغتصبت وماتت باسم األب املقّدس. باسمه هو.
رجل يحمل يف حقيبته بقايا عظام، يحاول اعادة تشكيلها. أب 

ُقتل أبناؤه باسم األب املقّدس. باسمه هو.
وللحكيم حكاية موجعة أيضا. هو ذاك املجنون\الطفل الذي 
األب  باسم  غدرا  املقتول  هو  كنيسته.  معبده\  يف  اسمه  يسبّح 

املقّدس. باسمه هو.
واألب\ اإلله هناك مشغول كل الوقت بالوقت\ الزمن. ال يسمع 
ال  جزافا.  املهدورة  ودماؤهم  أوجاعهم  تعنيه  ال  أبنائه.  رصخات 

يبايل بما يحدث يف الخارج أو حتى يف الداخل.
أّن  نعلم  "ونحن   . أحياء  أموات\  أبطاله  أسطورّي  طقس 
األموات حّكام أقوياء" )فرويد(، حضورهم، شكواهم، حكاياتهم، 

مقّدساتهم.. تسرّينا نحن األحياء، وتجثم بعنف فوق صدورنا.
حكايات حدثت حقا عىل أرض العراق حيث القتل عىل الهوية 
والسيايس  الديني  التطرف  أو خطيئة، حيث  أو جريرة  ذنب  دون 
يشاء.  املوت كما  أو  بالحياة  فتواه  الجميع ويطلق  رقاب  يسحق 
أو هناك،  أو زمان، هنا  حكايات تشبه ما قد يحدث يف أي مكان 

حيث تتم تصفيتك فقط ألنك ال تشبهني.
"للحقيقة وجوه شتّى". هذا يرصخ الحكيم كل حي.

ويف غفلة تنبت شجرة، هنا فقط يخرج األب بسيفه ويقطعها. 
ثم يعود آمنا إىل مخدعه، فهو املنتبه أبدا إىل حركة\ ّس الزمن.

لم نَر أفعى، وال بانت ليليث، لم نَر سوى رمزية قطع الشجرة 
املقدسة، الشجرة الحرام، بما قد تعنيه من إشارات املنع والقمع. 
األقوام  لدى  األم  ولآللهة  للحب  رموزا  األشجار  هذه  كانت  "لقد 
السامية. فكانت الشجرة املقدسة تتواجد دائما مجاورة ملذبحها 

يف األعايل")يونغ(.
التاريخ  إلعادة  منعا  قطعها  كان  هل  األب؟  يقطعها  فلماذا 

وإيقافا لنزيفه؟ 
أن  وعليهما  األّولْي،  لألبويْن  نسختان  والرجل(  )املرأة  كأّن 
يستسلما هذه املرة ملشيئة هذا األب السادّي ويظاّل عىل حالهما يف 

جنّته الجحيمية.
لكّن الحكيم أرّص عىل أن يلقنهما من كتابه املقدس "املعرفة"، 

وأن يعلمهما الشّك ويريهما الطريق نحو الخالص.
إّن املعرفة هي الخري املطلق. إنّها "صوفيا"\ الحكمة، "كلمة 

الله" )"إني خرجت من فم العيلّ" )سفر يشوع بن سرياخ(.
بجانب  وتعال  بكرب  ويقف  العاجّي  برجه  األب  يغادر  وهنا 

الحكيم املرتعش الجالس عىل صخرة.

 من يصنع التاريخ؟ من يسطره؟ 
يبدو أّن ذاك املغرور، سيظّل يتالعب بالجميع.

يحّطم  غريب،  مزاج  وفق  الفني  العمل  هذا  يف  الرؤيا  تتشكل 
أصنام النموذج البدئّي، ويقّدم لنا تصّورا مرعبا. فالغواية ليست 

الجحيم، وإنما هي طريق املعرفة والخالص.
لقد كان للشيطان دور أسايس يف كل األديان تقريبا، فهو العدّو 
بالسجود  اإلالهي  لألمر  العايص  املتمّرد  هو  وبنيه،  آلدم  اللدود 
لغريه، هو الحاسد الكاره املخادع، هو الرّش باملعنى األخالقي. وهو 

الذي أراد أن يتشبه باإلله يف اليهودية واملسيحية.
هو  ها  متمردا.  مقاوما  يتجىل  املرسحي  العمل  هذا  يف  لكنه 
يقاوم صمت اإلله والمباالته بمصائب خليقته. وهو الذي يمنحهم 
الثمرة املقدسة، ويهب كتاب الحكمة للمرأة، وينري لهم الطريق. 
هو املرشد الحكيم الذي لم يشأ أن يغّض البرص عن طوفان األلم 

اإلنساني.
فهل سقطا؟ وما هو السقوط حقا؟  أليس الخذالن والتجاهل 

سقوطا أيضا؟
مستفزة  تكون  قد  إلينا،  بالنسبة  جديدة  لعزازيل  صورة 
للبعض، وقد تومض برضورة استنفار كل املسلمات ومساءلتها. 
وصايا  طبق  ألنه  تعّظمه  اإليزيدية  أن  عن  نغفل  أن  يمكننا  وال 
ولكن  طاووس.  امللك  وتسميه  السجود.  ورفض  كاملة  االاله 
فاإليزيدية  نقدسه،  ال  ما  تقدس  بديانة  تبشريا  العمل  يل  يبدو  ال 
مجتمع منغلق عىل نفسه و"ال يكون إيزيديا إال من كان من أب 
الديانة  هذه  إىل  يغمز  املرسحية  عنوان  كان  وإن  إيزيديي".  وأم 
)إيزدان(. ولعه يشري إىل ما تعرضت إليه هذه املجموعة من تقتيل 

وترويع واغتصاب باعتباره األنموذج األقىس للقتل الداعيّش.
"إيزدان" عمل مرسحي يطرح السؤال عنيفا، باعتباره "شكال 
فنيا مضادا، يتيح التعبري يف لغة منظمة عما هو غري قابل للنظام... 
بالحرارة والحياة والّدم  للغة نفسها ألنه واقع نابض  وغري قابل 

والفاجعة" )بروك(.
أداء ركحي  الفنية الجمالية.  املنطلق بدائله   ويقرتح من هذا 
عال، وحضور الفت للممثلي عىل الخشبة، إضاءة ومؤثرات صوتية 
تخدم الرضورات الدرامية للعمل، وديكور ثابت لكنه حّمال ألكثر 

من حدث متغرييف املكان والزمان.
مرسح يفّكر ويدفعنا إىل مساءلة "الحقيقة املقدسة".

يف  ويحفر  وتقنياته،  معاوله  يجّدد  أن  يجهد  تجريبّي  مرسح 
العمق غري مبال بما قد يسقط يف الطريق. 

مرسح املوقف مما يحدث من جرائم ضد االنسان باسم الدين. 
مرسح يشّك ويبدع خارج الدوائر واملربعات.

مرسح يرصخ بأعىل صوته: "للحقيقة وجوه شتى".
 فانظروا

ال يشء مقدس. ال يشء ثابت. ال يشء ممنوع من الشك.

مسرح

أمامة الزاير

المسرحية العراقية 
"إيزدان":

مرسح يفّكر.. مرسح يفّكر.. 
مرسح ضّد مرسح ضّد 

الّنسخالّنسخ
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أوال كيف يمكن أن نقدم املركز النيجريي للبحوث العربية؟
تأسس املركز النيجريي للبحوث العربية، عام 2005 يف مدينة 
"إيوو" والية "أوشن" جنوب غرب نيجرييا، وهو مؤسسة بحثية 
الربح  إىل  تهدف  ال  التي  املدني  املجتمع  مؤسسات  من  ثقافية 
املادي بقدر ما تهدف إىل اإلسهام يف بناء التنمية الثقافية الشاملة 
ذات  الثقافة  عربية  االنتماء  نيجريية  األفارقة،  للمستعربي 
اللغة والثقافة العربية يف  مرجعية إسالمية، متخصصة يف جمال 

نيجريا والبالد األفريقية جنوب الصحراء.
أو  أو تنظيمات حزبية،  أية مواقف سياسية،  وال يتّخذ املركز 
قبلية، أو طائفية، كما ال يرتبط بأي حكومة عدا إطار الرشعية 

القانونية كما ال يتبنّى أي نظام وال يدخل يف محاور أو تحالفات.
واملركز معنيٌّ بتطوير واقع اللغة العربية وثقافتها يف البلدان 
األفريقية جنوب الصحراء وتأسس ألسباب كثرية، أوال ليقوم هذا 
العربية  اللغة  واقع  لتطوير  مدروس  علمي  بشكل  بالعمل  املركز 
أو املنشغلي باللغة العربية من خالل إحداث ثورة فكرية ثقافية 

تُعنى بقضايا الهوية الثقافية من ابناء أفريقيا من املستعربي.
هي  ما  ثم  أهدافه؟  أهم  هي  ما  املركز؟  هذا  تأسس  ملاذا 

إضافاته؟
من  نوعه  من  األول  يمثل  حيث  نوعية  مؤسسة  املركز  يعترب 
حيث الهدف والرؤية التي ينطلق منها، وهو معنيٌّ باملشهد الثقايف 
العربي من ناحية ووضع املستعربي األفارقة من ناحية أخرى من 
املركز قضايا  الهوية لهؤالء بحيث تَشغل  حيث االهتمام بقضايا 
مرتبطة أساسا بالشأن الثقايف العربي والتفاعالت التي تحدث يف 
املجتمعات األفريقية املختلفة ولدى املستعربي، ومن هذه الزاوية 
وقضاياهم  باملستعربي  االهتمام  حيث  من  نوعيّا  املركز  يعترب 
الذاتي  لتطوير  أو  اللغوي  أو الستخدام  اللغوي  للنمّو  بيئة  وخلق 

باللغة العربية بي األفارقة.
ويُعدُّ املركز األول من نوعه من حيث الفكرة املحورية إلنشائه 
ثقايف  مرشوع  فهو  لتحقيقها،  يسعى  التي  الجوهرية  واألهداف 
العربية  الثقافية  بالذات  الوعي  روح  بعث  إىل  يهدف  حضاري 
للمستعربي األفارقة عىل مختلف اتجاهاتهم، ويعنى بالدراسات 
يأخذ  أفريقيا، كما  العربية يف  الثقافة  بأوضاع  املتعلقة  والبحوث 
لتلك  العلمي  والتنشيط  الفكري  التنظري  مسؤولية  عاتقه  عىل 

الثقافة يف املنطقة مستهدفا إحداث صحوة فكرية ثقافية نوعية 
بي املستعربي األفارقة.

ومن بي أهداف املركز، رد االعتبار للغة القرآن الكريم وجعلها 
الثقافية  الهوية  وتدعيم  املستعربي  لدى  فاعل  تثقيف  مصدر 
لديهم وتوفري منابر فكرية للمناقشة واملحاورة يف القضايا املحلية 
واإلقليمية والدولية بالعربية وإتاحة فرص التواصل الثقايف الجاد 
عن  شاملة  معلومات  قواعد  وتوفري  العربي  والعالم  أفريقيا  بي 
يف  وثقافتها  بالعربية  املتصلة  والنشاطات  األفارقة  املستعربي 
نيجرييا والبلدان األفريقية املجاورة والتعريف برواد الفكر والثقافة 
العربية هناك  قديما وحديثا والقيام ببحوث ودراسات متخصصة 
يف الشؤون النيجريية واألفريقية يف مجاالت مختلفة وتقديم رؤى 
ورفع  االختصاص   مجال  يف  وعملية  بحثية  ومقرتحات  وأفكار 
مستوى التذّوق اللغوي للمستعربي األفارقة وإيجاد وسائل إعالم 

جماهريي ومنصات تواصلية مطّورة عرصية..
والحضارة  اللغة  حضور  دعم  يف  املركز  تحّديات  أهم  هي  ما 

العربية يف نيجرييا والدول األفريقية املجاورة؟ 
مركز  هو  بل  تعليميا،  مركزا  ليس  أنه  التأكيد  من  البد  بدايًة 
واالشتغال  العربي  الثقايف  العمل  تعميق  عىل  يعمل  وثقايف  فكري 
العربية يف  باللغة  املتحدثي  املرتبطة بوضعية  والهموم  بالقضايا 
الشكل  أو  النوعية  الصفة  الصحراء، وبالتايل هذه  أفريقيا جنوب 
النوعي للمركز هو الذي يُميزه وتجعله إضافة أو نوعا جديدا من 
بلداننا  يف  العربية  اللغة  عىل  والحفاظ  بالدعم  املعنية  املؤسسات 

األفريقية املختلفة
بجهوده  يعمل  ربحي  وغري  حكومي  غري  مركز  أيضا  وهو 
الذاتية لتنفيذ برامجه ونشاطاته بشكل دوري متواصل، ولعل أهم 
وتقف  املركز  تسرّي  التي  املادية  اإلمكانيات  تأمي  عدم  التحديات 
يضعها  التي  والخطة  ومقرراته  برامجه  لكل  املركز  تنفيذ  وراء 

لنفسه يف كل سنة.
شعارنا يف املركز هو "نحو رؤية حضارية للغة العربية"، وهو 
ووضعه  ممارساته  يف  منه  لينطلق  املركز  اعتمده  الذي  الشعار 
نصب عينيه أن اللغة العربية هي لغة حضارة ولغة علم ويجب أن 
تكون مقاربتنا وتعاطينا معها تنطلق من إيماننا بهذه اللغة ومن 

النشاطات النوعية التي تٌعنى بوضعية املستعربي األفارقة

العميل  الِنتاج  بنرش  معنٌي  العربية  للبحوث  النيجريي  املركز 
باللغات  املكتوبة  األفريقية  الكتابات  أما  األفارقة  للمستعربي 
والنتاجات  الكتب  هذه  برتجمة  معني  فاملركز  األخرى  األفريقية 
الفكرية واألدبية إىل اللغة العربية وقد رشع املركز يف تحقيق هذا 
الهدف من خالل سلسلة "إنتاج املستعربي األفارقة" وهي سلسلة 
تُعنى بكل ما أنتجه مثقفون باللغة العربية جنوب الصحراء ونرش 

هذه الكتب ودعمها وتحفيز اآلخرين لتقديم إنتاجاتهم أيضا.
العربية  اللغتي  بي  رصاع  عن  اليوم  الحديث  يمكن  هل 

واإلنجليزية يف نيجرييا؟ 
نعم يمكننا الحديث عن رصاع اللغات يف إطاٍر من املوضوعية 
جنب،  إىل  جنبا  تتعايش  أصبحت  اللغات  هذه  ولكن  والواقعية، 
ولألسف بعضها تتعايش مع اللغة العربية فيما بعض املجتمعات 
أو  اإلنجليزية  اللغة  تسود  أين  ذلك  ترفض  األخرى  األفريقية 

الفرنسية.
لكّن املركز يعمل بالتوازي مع األطراف املختلفة لتحقيق هذا 
البيئة  يوفر  حيث  مجتمعاتنا،  يف  العربية  للغة  الحضاري  الوجود 
يف  وللتطور  العربية  باللغة  املتحدثي  لدى  اللغوي  للنمّو  املناسبة 
انتاجات  واستعراض  النرش  عىل  التشجيع  خالل  من  املجل  هذا 

املستعربي.
اللغة  تحاول  النهاية  يف  ولكن  موجود،  الرصاع  أّن  نخفي  وال 
الوضع،  وهذا  الواقع  وهذا  الرصاع  هذا  مع  التعايش  العربية 
واملستعربون أيضا يحاولون إثبات وجودهم عىل الخارطة الثقافية 
بالجهد  املختلفة، وهي معادلة صعبة ولكن  األفريقية  البلدان  يف 

والعزيمة واالستمرار ليس هناك مستحيل.
هل ثّمة اهتمام باللغة العربية يف املناهج التعليمية يف نيجرييا؟ 

وهل تسعون لدعمها وكيف يكون ذلك؟ 
جنوب  بلدان  ويف  نيجرييا  يف  العربية  اللغة  أن  نؤكد  أن  يجب 
التعليمية  املناهج  وهو  الرسمي  املسار  مساران،  لها  الصحراء 
األهلية  التعليمية  املؤسسات  يعني  الخاص  واملسار  الرسمية، 
الرسمية  املؤسسات  يف  العربية  اللغة  تعليم  بينما  الخاصة، 
الحكومية ليس بتلك القوة، ولكن موجود ومنترش وإن كان بدرجة 
يف  قوية  وبدرجة  مطلوبة  هي  بينما  املطلوبة،  بالقوة  وليس  أقل 

املؤسسات التعليمية الخاصة واألهلية.
إذن هذا هو الوضع السائد فيما يتعّلق بتدريس اللغة العربية 

عىل املستويي الرسمي والخاص.
ما هو دور املركز يف دعم حضور اللغة والثقافة العربية؟

اللغة  لوجود  النيجريي  املركزي  الدعم  بمسألة  يتعلٌّق  فيما 
البلدان  بعض  أو  نيجريا  يف  سواء  التعليمية  املناهج  يف  العربية 
املجاورة، نشري إىل أّن املركز معنيٌّ بتطوير ما بعد اللغة العربية، 
لدى  العربية  اللغة  ترقية  أو  تنمية  أو  تطوير  عىل  يشتغل  فهو 
املستعربي ملن امتلك ناصية اللغة، أما تعليم اللغة العربية للناس 
إنما يتم يف املؤسسات التقليدية املعروفة سواء الرسمية أو األهلية، 
معنيٌّ  بل  للناس  العربية  بتعليم  منشغال  ليس  فاملركز  وبالتايل 
بتطوير اللغة العربية لدى املتحدثي بها من خالل الورش والندوات 
والدورات ومن خالل األعمال الثقافية املتعددة التي ينّفذها املركز.

د. الخضر بن عبد الباقي محمد مدير المركز 
النيجيري للبحوث العربية لـ»الشارع المغاربي« :

رد االعتبار للغة القرآن الكريم 
وجعلها مصدر تثقيف فاعل

عن  العربية،  للبحوث  النيجيري  المركز  عن  محمد  الباقي  عبد  بن  الخضر  الدكتور  يحّدثنا  الحوار  هذا  في 
ظروف تأسيسه وأهدافه وعن حضور اللغة العربية وحضارتها وثقافتها في نيجيريا ودول جنوب الصحراء.

ويقدم دكتور اإلعالم الدولي أن المركز على أنّه مؤسسة بحثية ثقافية من مؤسسات المجتمع المدني 
التي ال تهدف إلى الربح المادي بقدر ما تهدف إلى اإلسهام في بناء التنمية الثقافية الشاملة للمستعربين 

األفارقة.
فهو  العربي،  اللغة  بعد  ما  تطوير  على  يعمل  المركز  أن  على  المغاربي"  "الشارع  مع  حواره  في  ويؤكد 

يشتغل على تطوير أو تنمية أو ترقية اللغة العربية لدى المستعربين لمن امتلك ناصية اللغة.

حاوره: صالح سويسي

حوار
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الخري والرش  الفيلم يتمحور بي  يبدو وكأن  الوهلة األوىل  من 
كما لو كان هذا االنقسام أمر فطري. وهناك كثري من اإلشارات 
والعالمات التي يمكن أن تدعم هذا التقسيم كما سنرى، لكنه ليس 
كذلك بالضبط، فالخري والرش قضية نسبية، تلعب فيها الظروف 
والبيئة املحيطة دورا أساسيا. وأما غرابة الشخصيات فتنبع من 
اختيارات  أيضا  تبدو  قد  وهي  الحياة،  يف  واختياراتها  مواقفها 

غريبة تخالف املنطق املعروف السائد.
شخصية “جالل الدين” )ياسي أحجام( شخصية مركبة، فهو 
رجل ثري، يمتلك ضيعة يربي فيها الخيول، ويعيش حياة هانئة 
مع زوجته “هيبة” )فاطمة نارص( التي يحبها كثريا وال يستطيع 
أن يتصور حياته من دونها. لكنها مريضة مرضا خطريا، ال يفصح 
عنه الفيلم، وأيامها يف الحياة معدودة، لكنها تستقبل املوت بصدر 
نعرف  وسوف  الدين.  جالل  مع  سعيدة  حياة  عاشت  فقد  رحب، 
بجالل  التقت  تونسية  “هيبة”  أن  األحداث،  تطور  مع  بعد،  فيما 
الدين عندما كانت يف السابعة عرشة من عمرها وكان هو يتيما، 
فأحبته وارتبطت به وجاءت معه إىل املغرب كما تقول، وتربا منها 

أهلها لهذا السبب. أنه ان كالهما عاشا الوحدة االغرتاب.
لكونها عاجزة عن اشباع رغباته، ولفرط حبها لجالل تشجعه 
أو  تتألم  لن  وأنها  غريها،  مع  املتعة  عن  يبحث  أن  عىل  “هيبة” 
السيدة  تلك  “هيبة”  فشخصية  يسعده.  ملا  ستسعد  بل  تشكو 
الصوفية  املالمح  من  الكثري  فيها  شخصية  أساسا  هي  الجليلة، 
والروحاني.  اليقي  من  السعادة  وتستمد  بالتسامي  تؤمن  التي 
خاللها  من  تفيض  صغري،  دفرت  يف  يوميات  شبه  تسجل  وهي 
بمشاعرها وأفكارها التي نسمعها عرب رشيط الصوت، يف سياق 
الصويف  الفيلم وبي فلسفة  شعري. وال شك يف وجود عالقة بي 
الكبري جالل الدين الرومي، فالفيلم يقتبس الكثري من املعاني التي 

عىل  سيرتدد  مما  خصوصا  الصوفية،  وأشعاره  كتاباته  يف  ترتدد 
لسان الشيخ موالي عمر ثم جالل الدين بعد تصوفه.

فيلمه،  سيناريو  كعادته،  كتب  الذي  بنجلون،  حسن  يختار 
تجسيد فكرته حول التسامح والتسامي، من خالل خلق عالقات 
شديدة التنافر، أو بي النقيض والنقيض. فهو يجعل “جالل الدين” 
يقابل امرأة تعمل يف محل للساونا والتدليك، كغطاء للدعارة، تدير 
املكان سيدة تدعى “فضيلة” )يجب أن نالحظ هنا التناقض بي 
االسم وحقيقة الشخصية( وهي تجلب الفتيات اليتامى من عمر 
صغري، وتتوىل تربيتهن وتعليمهن كيف يرضي الزبائن من الرجال. 
التي  بالدي(  الزهراء  )فاطمة  “ربيعة”  الفتيات  هاته  بي  ومن 
يحدث  الجنيس  الفعل  وأن  الدي  جالل  تغوي  بأنها  الفيلم  يوحي 
لكننا سنراه يف  يلمسها،  لم  أنه  بعد  فيما  تؤكد  أنها  بينهما، رغم 

)رشائط فضيلة( املسجلة، يلمسها وأكثر من ذلك!
يقع يف  الدين،  لهيبة وجالل  الشاب  االبن  أن “عادل”  املشكلة 
حب “ربيعة”، ويتزوجها رغم معرفته بماضيها الشائن. ملاذا قبل 
أمامه  يتوقف  وال  الفيلم  يفرسه  ال  كبريا،  لغزا  األمر  يبقى  بهذا؟ 
كثريا بل إنه يجعل جالل الدين يتغاىض عن األمر عندما يقدم له 
ابنه عادل ربيعة باعتبارها املرأة التي سيتزوجها. من املمكن أن 
تحدث مثل هذه األمور بالطبع، لكن عادة يكون لها أساس، وربما 
يكون تغايض جالل الدين نابع من فكرة التسامح الذي يؤمن به، 
التسامح إزاء كل الخطايا البرشية. لكن املسألة هنا أكثر تعقيدا 
ألنه قىض وطره معها بالفعل، وربما يكون مؤمنا بحرية االرادة 
طريقه  يختار  انسان  كل  ترك  أي  بعد،  فيما  يردد  كما  البرشي، 

بنفسه.
التي ستحدث  العابرة  العالقة  عىل أي حال، املشكلة ليست يف 
بي جالل الدين وربيعة، فبعد وفاة هيبة، سيضطرب جالل الدين 

أمير العمري )ناقد سينمائي مصر(

الفيلم المغربي "جالل الدين.." لحسن بن جلون:

فيلم جريء آخر من المغرب هو “جالل الدين” للمخرج حسن بنجلون، صاحب البصمة الخاصة على اإلنتاج السينمائي المغربي. فيلم جريء، يناقش موضوعا 
معقدا بأسلوب مركب، يصيب حينا، ويضل الطريق حينا آخر، لكنه يبقى في النهاية، عمال يثري الفكر ويدعو للتأمل. وقد عرض الفيلم بالمسابقةالرئيسية 

لألفالم الطويلة بالدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي.

احلقيقة هي احلب...

سينما
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ويذهب إىل زاوية الشيخ الصويف )موالي عمر( التي تقع يف منطقة 
والصفاء  اليقي  عىل  العثور  ينشد  املدينة،  خارج  جميلة  ريفية 
الذهني والتسامي الروحاني، تاركا خلفه كل يشء، املنزل الكبري 
يف  مستويي  بي  يدور  والفيلم  “عادل”.  واإلبن  والعائلة  والثروة 
الصوفية ملوالي  الزاوية  اىل  الدين  يبدأ بوصول جالل  الزمن، فهو 
هذا  إىل  هو  وصل  كيف  نرى  لكي  املايض  إىل  سنعود  لكننا  عمر، 
يف  عاما  عرشين  سنقفز  ذلك،  بعد  حياته.  من  الكبري  املنعطف 
الزمن، بعد أن يكون “عادل” قد تزوج ويفرتض أن يكون أيضا قد 
أنجب ابنه “وليد” أي حفيد جالل الدين )وهناك إشارات كامنة إىل 

أنه قد يكون أيضا ابنه(.
لقد رأينا يف املايض كيف أن ربيعة )التي روت لجالل أنها كانت 
ترض قط عن  لم  وأنها  استغالل  أبشع  استغلتها فضيلة  ضحية 
مهنتها الشائنة( وشت بفضيلة اىل الرشطة قبل أن تغادر املنزل، 
وتكون  والفتيات  فضيلة  عىل  وتقبض  املكان  الرشطة  فتهاجم 
تنشد  فضيلة  بعدها  تخرج  السجن،  يف  سنوات  خمس  النتيجة 
دون  تقول-  كما   – ربيعة  جانب  من  االعتبار  إعادة  أو  االنتقام 
كان  وربما  االعتبار”.  “إعادة  من  بالضبط  املقصود  ما  نفهم  أن 
األمر سيصبح أكثر اتساقا لو اقترص عىل ابتزاز ربيعة واستغالل 

زواجها من عادل الثري.
صلته  انقطعت  الذي  العميل  املادي  عادل،  من  النقيض  عىل 
بوالده جالل تماما منذ أن غادر واعتزل، يبدو “وليد” الحفيد الذي 
يبدأ يف البحث يف تاريخ جده ويقرأ كتبه، وبعد أن كان يريد التخيل 
عن دراسته لكي يذهب اىل الهند بحثا عن اليقي الروحي، اآلن يقرر 
الذهاب اىل جده ليبقى معه يف العزلة التي اختارها والتي ال يراها 
أفكار جالل  مرددا  بأسه،  العالم  منفتح عىل  إنه  يقول  بل  عزلة 
الرومي يف قبول جميع البرش من جميع األلوان واألجناس  الدين 
واألديان. أي اإليمان بوحدة الوجود، والتوحد بي االنسان والخالق.

جالل الدين كأحد شيوخ الطرق الصوفية، ال يستند فقط اىل 
والذكر  الروحية  باملوسيقى  مثله  ويستعي  بل  الرومي،  فلسفة 
يف  والرغبة  التسامي  عن  للتعبري  )والرقص(  والغناء  واالشعار 
الوصول إىل الله. ولعل من أجمل مشاهد الفيلم تلك التي تدور يف 
هذه األجواء، وأجاد بنجلون إخراجها وضبط الحركة ف يداخلها، 
وتنويع اللقطات والزوايا. ويف مشهد عرصي تماما، تجري مذيعة 
تليفزيونية حوارا مع الرجل عن فلسفته ونظرته للحياة، وحينما 
الشباب،  بعض  فيه  يسقط  الذي  اإلسالمي  التطرف  عن  تسأله 

يدينه إدانة شديدة.
كان يصلح مشهد التحاق الحفيد بالجد، وكيف تصور الكامريا 
قيام  ثم  شجية،  موسيقى  خلفية  عىل  مرتفعة  زاوية  من  اللقاء 
هيبة،  تسجلها  كانت  التي  اليوميات  كتاب  الجد  بتسليم  الحفيد 
خاتمة مناسبة ومؤثرة للفيلم، إال أن بنجلون فضل أن يعود لكي 
يستكمل الجانب اآلخر من الفيلم، أي الرصاع بي “فضيلة” التي 
املادي  عادل  وبي  اليتيمات،  للفتيات  رعايتها  رغم  الرش  تجسد 
املنرصف عن الروحانيات، وكيف تدمر فضيلة حياة عادل عندما 
تكشف له تسجيالت )فيديو( كانت قد صورتها للقاء الذي جمع 

يف املايض بي ربيعة وجالل الدين!
يتميز الفيلم بحركة كامريا بطيئة، تسري بتؤدة وكأنها تعكس 
التي كان يحبها  الدين بعد وفاة زوجته  التي تنتاب جالل  الحرية 
التكوينات  الفيلم جيدة مع ضبط  كثريا، والصورة بشكل عام يف 
التي تعكس وعيا تشكيليا بمفردات اللقطة، وخصوصا يف مشهد 
الجنازة، وهو مشهد ال يسقط يف الفولكلور ألن بنجلون ال يستغرق 
بعده،  ما  اىل  ينتقل  ثم  الخاصة،  بمالمحه  يكتفي  بل  طويال  فيه 
الجنسية،  للرغبة  كرمز  للمهرة  الرمزي  استخدامه  أيضا  وهناك 
فربيعة هي التي تأتي باملهرة التي اشرتاها جالل الدين، لتسليمها 
إىل عادل، حيث يتبادل االثنان النظرات التي تعكس اإلغراء األنثوي 
يمكن  وكان  مصطنعا  فجاء  هيبة  وفاة  مشهد  وأما  والرغبة. 

تقديمه بصورة أقل افتعاال.
هناك أيضا استخدام جيد لفكرة املادة التي تدهن بها فضيلة 
من  خروجها  بعد  يدور  مشهد  يف  قبحا،  لتزيده  وجهها  الرشيرة 
مع  ومواجهتها،  ربيعة  واستدعائها  بيتها،  اىل  وعودتها  السجن 
تكرار املمثلة التي أدت الدور برباعة كبرية، الحركة التي تقوم بها، 

فتلمس خدها املدهون بتلك املادة التي تلمع ثم تدس اصبعها يف 
فمها.

التساؤالت  بعض  طرح  إىل  يدفعنا  أنه  الفيلم  ميزة  من  ولعل 
مثل:

داخل  االعتزال  طريق  اتخاذه  يف  محقا  الدين  جالل  كان  هل 
الزاوية واللجوء إىل التأمل والبحث عن السعادة الشخصية واليقي 
الديني، مع إهمال عائلته كلها بل إنه حتى ال يتأثر أو يبايل عندما 
تزوره “فضيلة” يف عزلته وتخربه بأنها يمكن أن تدمر حياة ابنه 

وتطالبه بالتدخل وإجباره عىل رد االعتبار إليها؟
عادل  مصارحة  عن  امتنعت  عندما  مخطئة  ربيعة  كانت  هل 
الحقيقة عنه  املايض وفضلت إخفاء  أبيه يف  بينها وبي  بما وقع 

كما أخفت حقيقة سرية حياتها السابقة عن ابنها وليد؟
قبل  عندما  والبنه  لنفسه  منصفا  منطقيا  عادل  كان  وهل 
أن يعود ماضيها ليطاردها يف أي  تائبة يمكن  الزواج من عاهرة 

لحظة؟
الحقيقة أن كلها شخصيات فيها تجمع بي املتناقضات كما 
والتفكري،  للتأمل  تدعو  فهي  ولذا  املقال.  هذا  مستهل  يف  ذكرت 

وهذه ميزة تحسب للفيلم.
أعجبتني عبارة قالها “موالي عمر” عندما سأله جالل الدين 
عن الحقيقة، فقد قال: الحقيقة يا بني هي مرآة سقطت من يد 
الله إىل األرض وتحطمت. وتناول كل انسان قطعة صغرية منها. 
وهي بالتايل ليست شيئا واحدا بل متعددة األوجه، وهي داخل كل 
إنسان ولكن عىل املرء أن يبحث عن النور، نور الحقيقة يف داخله”.
أدت فاطمة نارص دور “هيبة” برباعة مؤثرة، وبدت بجمالها 
مع  متماهية  الناعم،  ووجهها  الحزينة  ونظراتها  الهاديء 
الشخصية الصوفية القانعة بحياتها املاضية، التي تستقبل املوت 

دون وجل.
البداية  يف  العاهرة  دور  املثري،  بجمالها  الزهراء  فاطمة  وأدت 
االرتياح  التي تخفي يف داخلها شعور بعدم  اإلغراء والفتنة  بقوة 
والقلق. ثم أصبحت أكثر ثباتا بعد ذلك يف دور الزوجة التي تحاول 
أن تستمر يف الحياة دون أن تفارقها الهواجس بشأن ما يمكن أن 
يصيبها. هل كان البد أن تدفع الثمن يف النهاية كنوع من العقاب 

عىل “اإلثم” الذي اقرتفته يف شبابها؟
أما ياسي أحجام يف دور جالل الدين فظهر يف القسم األول من 
الفيلم وكأنه مصارع أو رجل قوي شهواني ال يتورع عن الجري 
كعاشق  املفرتضة  صورته  مع  تناقض  يف  الشبقة،  نزواته  وراء 
يبث زوجته كلمات الغرام العذبة، الذي ال يطيق عنها فراقا. لكنه 
الداعية  ليصبح  عمر  موالي  خلف  أن  بعد  الثاني  الجزء  يف  أصبح 
الصويف، أكثر انسجاما وتأثريا وتماهيا مع الشخصية، خصوصا 

بعد أن تبدلت مالمحه.
عن موقع "عي عىل السينما"

سينما
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لماذا حرمت مدينة القيروان من اإلحتفال 

بمرور مئة سنة على ميالد السينما 
التونسية!؟

الرشطاني  طارق  املخرج  انتقد 
أصيل مدينة االغالبة يف رسالة موجهة 
استثناء  عملية  الثقافة  لوزيرة 
يف  التاريخية  املدن  إحدى  القريوان 
من  التونسية  السينما  انتعاشة 
به  القيام  املزمع  االحتفاالت  برنامج 
مائة سنة عىل طرح  بمناسبة مرور 

أول فيلم تونيس يف تونس .  
وقال يف هذا الخصوص :" يف إطار 
التونسية  السينما  بمائوية  االحتفال 
سينمائي  نشاط  برمجة  نشهد  لم 
التي  املدينة  وهي  القريوان  بمدينة 
شهدت تصوير اول رشيط سينمائي 
بعنوان  التونسية  بالّلهجة  ناطق 
الدين  محى  بطولة  القريوان  مجنون 
كروزي،  اندريه  جاك  واخراج  مراد 
قاعة  انجاز  شهدت  التي  القريوان 
االربعي،  سنوات  منذ  باريس  سينما 
السينما  نادي  بها  بُعث  التي  القيوان 
تتونس  ثم  الخمسينيات  بداية  منذ 

سنة 1964 وانجز بها اول عدد من مجلة سينمائية تحمل عنوان "جحا" التي اصبحت" 
نادي  بها  بُعث  القريوان  نْقبو،  مصطفي  مديرها  وكان  بفرنسا  وبيعت  السابع"  الفن 
السينمائيي الهواة املتحصل عىل اول تانيت ذهبي باملهرجان الدويل بقليبية سنة 1967 
عن فلم الدمية من اخراج احمد الخشي وثاني تانيت ذهبي سنة 1973 عن رشيط الوهم 
 les AcTes الكبري اخراج فتحي كميشة،القريوان التي شهدت تصوير افالم عاملية كرشيط
des APPorTes من اخراج روبارتو روسليني- ورشيط  AndIAnA  Jones تمثيل هاريسون 

التونسية  االفالم  عديد  تصوير  شهدت  التي  القريوان  سبيلربغ،  ستيفن  واخراج  فورد 
واهمها - رشيط تحت مطر الخريف من اخراج احمد الخشي  ورشيط طوق الحمامة 
املفقود للنارص خمري ورشيط صندوق عجب لرضا الباهي كما صّوروا بها أيضا املخرجة 

سلمى بكار والنوري بوزيد وعبد اللطيف بن عمار وعصام بوْقرة وطارق الرشطاني..."
السينما  مائوية  بمناسبة  تظاهرة  أي  تحتضن  ال  بإمتياز  السينمائية  املدينة  هذه 

التونسية.
ويذكر ان هذه اإلحتفاالت ستقام بمناسبة مرور 100 سنة عىل أول فيلم روائي تونيس 

أخرجه سمامة شكيل سنة 1922 وعنوانه "زهرة".
وكان ألبار سمامة شكيل، وهو تونيس من مواليد سنة 1872، أخرج يف بداية القرن 
العرشين مجموعة من االفالم القصرية عىل غرار فيلم توثيقي حول صيد التن سنة 1905 
جني  حول  وآخر   1908 سنة  االيطالية  ميسي  مدينة  رضب  الذي  الزلزال  حول  وآخر 
الزيتون سنة 1911 وفيلم يظهر فيه األمري عبد القادر يف دمشق سنة 1911 قبل ان يُخرج 
سنة 1922 أول فيلم روائي تونيس وعنوانه "زهرة" بمشاركة ابنته هايدي سمامة تمزايل 
يف دور البطلة. ويروي الفيلم قصة فتاة تفقد والديها اثر غرق املركب الذي كان يقلهم من 
فرنسا اىل تونس فينقذها متساكنو دوار تونيس ويحتضنونها ويساعدونها يف البحث عن 

والديها اىل غاية العثور عليهما.

بعد 7 سنوات  يعود
"جاكي شان" لسلسلة

 Rush hour افالم

العمل  بداية  شان  جاكي  العاملى  املمثل  أعلن 
 ،rush hourأفالم سلسلة  من  الرابع  الجزء  عىل 
جاء ذلك خالل تواجده يف مهرجان البحر األحمر يف 
دورته الثانية، وفًقا للتقرير الذى نرش عىل موقع 

."nme"
ورصح جاكي شان: "نحن نتحدث عن الجزء 
الرابع اآلن من rush hour "، وكان قد كشف شان 
واجهت  التي  الصعوبات  عن   2017 عام  خالل  يف 
 rush تحضري العمل قائالً: "إن الجزء الجديد من

hour مختلف عن باقى األجزاء، خاصة أننى ال أريد أن أفعل نفس اليشء مرة أخرى، ويف 

السنوات السبع املاضية، لم يكن السيناريو جيًدا".
تم إصدار أول أفالم سلسلة rush hour يف خالل عام 1998، ولعب شان دور رشطي 
هونج كونج يان ناينج يل، الذي كان رشيًكا مع املخرب لكريس تاكر، جيمس كارتر، ومن 
ثم تم إجبار الثنائى عىل حل قضية اختطاف، حقق الفيلم نجاًحا كبري، مما ساعد عل 

طرح جزئيي جديدين منه، كان أخرهما يف عام 2007.

جاي كاي رولينغ مؤلفة هاري بوتر تطلق 
ضد العنف الجنسي

قصص"  مؤلفة  أطلقت 
هاري بوتر" الشهرية جاي كاي 
العنف  ضحايا  النساء  عن  الدفاع  تتوىل  منظمة  رولينغ، 
ناشطة  األخرية  السنوات  خالل  أصبحت  بعدما  الجنيس، 

نسوية فاعلة وغالباً ما تثري الجدل يف اململكة املتحدة.
بإدارة  للمرأة  دعم  خدمة  أنها  عىل  املنظمة  وتقدم 
مجموعة من النساء. وتوفر املنظمة مساعدة مجانية ألي 
الجنيس  للعنف  ضحية  كانت  عاماً  الـ16  تجاوزت  امرأة 
حيث  األسكوتلندية  إدنربة  منطقة  يف  أشكاله  بمختلف 

تقيم رولينغ.
بدورها  كانت  التي  الكاتبة  املنظمة  تمويل  وتتوىل 

ضحية للعنف األسي.
وخالل السنوات األخرية، أبدت رولينغ رأيها يف ما يتعلق بحقوق املرأة بأسلوب الذع، وأعربت 

أحياناً عن معارضتها قضية املتحولي جنسياً، وهو موضوع محتدم يف اململكة املتحدة.
املتحولي  لهجمات مستمرة يشنها عليها ناشطون يف مجال حقوق  وأصبحت رولينغ هدفاً 

جنسياً، وأكدت يف نوفمرب تلقيها تهديدات بالقتل.
قانون  مرشوع  األسكوتلندي  الربملان  فيه  يدرس  الذي  الوقت  يف  منظمتها  الكاتبة  وأطلقت 
الذين يرغبون يف ذلك. وقد عارضت رولينغ  الجنيس لألشخاص  التحول  إىل تسهيل عملية  يهدف 

علناً املرشوع الذي دافعت عنه الحكومة املحلية املستقلة.

مدينة الجريصة تحتضن الدورة الرابعة لسينما المناجم

"سينما  مهرجان  تنظيم  "إبداع"  جمعية  إستطاعت  دينار،  آالف  الـ10  تتجاوز  ال  بميزانية 
الحايل، نظمت هيئته  ديسمرب  23 و24   ،22 أيام  املزمع عقدها  الرابعة  دورته  ولتقديم  املناجم" 
املهرجان عادل  أعلن خاللها مدير  الثقافة ندوة صحفية،  الشبان بمدينة  املبدعي  املديرة بقاعة 
الخمايس أن الجزائر هي الدولة الضيف لهذه الدورة خاصة وأن إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي 

يوسف عىل األبواب كذلك فإن املناجم عنوان املهرجان وموضوعه يربط بي تونس والجزائر.
والعراق  وسوريا  ومرص  واملغرب  وليبيا  تونس  وهي  بلدا   18 مشاركة  الدورة  هذه  تسجل   
وبلجيكا  الديمقراطية  والكونغو  والسودان  وإيران  واليمن  واإلمارات  والسعودية  والبحرين 
عىل  جميعها  ستعرض  فيلما   120 بقرابة  وكندا  وهولندا  وفرنسا  األمريكية  املتحدة  والواليات 
املنصة اإللكرتونية للمهرجان فيما تعرض األفالم املختارة من قبل لجنة التحكيم ضمن مسابقات 

املهرجان.
والشمال  الكاف  والية  من  القاديمن  السينمائيي  املبدعي  من  نخبة  الدورة  هذه  تكرم  كما 
الغربي عموما عىل غرار عيىس حراث ودليلة مفتاحي وناجية الورغي ومليكة الهاشمي ومنرية 

الزكراوي وعيل الخمريي ومحمود النهدي ورضا العوادي وعمارة املليتي وأحمد الكشباطي...
ثم أعلن الخمايس عن برمجة الدورة الرابعة من املهرجان الذي ينطلق يوم 22 ديسمرب 2022 
بتنشيط للشارع بألعاب فروسية وفنون شعبية وكرنفال وعرض أزياء تقليدية يليه حفل اإلفتتاح 
يف  وثائقي  وعرض  قديمة  سينمائية  وآالت  صور  معرض  إفتتاح  ثم  املهرجان  ضيوف  بحضور 

صناعة الرسج والفروسية.
كذلك إفتتاح معرض اإلنتاجات الفنية التشكيلية يعقبه عرض لألفالم املختارة ثم تقام ورشة 
بعرض  األول  اليوم  ويختتم  الصورة  فن  يف  املوازية  املسابقات  وإفتتاح  السيناريو  كتابة  تقنيات 

موسيقي لفرقة أوالد املناجم.
وينطلق اليوم الثاني للمهرجان املوافق ليوم 23 ديسمرب 2022 بعدة ورشات وهي ورشة عمل 
بالجريصة  املنجمي  الجبل  زيارة كهوف  تنطلق  ثم  الوثائيقة  السينما  sToP moTIon وورشة 

لتنعقد بعدها ندوة دولية حول الصناعة الثقافية.
السمعي  مهن  واقع  عمل  ورشة  يليه  الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  عىل  األفالم  عرض  ينطلق 

البرصي والتحدي الرقمي ثم يقام عرض مرسحي غنائي لألطفال.
مشاريعهم  لتطور  والطموحي  املوهوبي  للشباب  حاضنة  يكون  بأن  أيضا  املهرجان  يهتم 
اليوم  ويختتم  الخرباء  من  ومجموعة  الشباب  بي  ورشاكات  لقاءات  عقد  خالل  من  السينمائية 

الثاني بحفل موسيقي تراثي.
24 ديسمرب بعرض لألفالم الفائزة وتكريم املشاركي ولجنة التحكيم  ويختتم املهرجان يوم 

وتوزيع الجوائز...

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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بداية تصوير الفيلم الحدث

" الجوكر 2"

من  صورة  أول  العاملية  التقارير  نرشت 
كواليس الفيلم املنتظر Joker 2، والذى يشارك 
توج  الذى  فينيكس  املمثل خواكي  بطولته  يف 
بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره يف جزئه 
واملغنية  املمثلة   البطولة  تشاركه  كما  األول، 

الشهرية ليدى جاجا.
ويظهر يف الجزء الثاني من فيلم "جوكر" 
تقارير  أشارت  إذ  لوتي،  الصاعد هاري  النجم 
املرتقب  الفيلم  يف  كبري  بدور  سيشارك  أنه  إىل 

بينما ال تزال تفاصيل الدور طي الكتمان .
وتشارك النجمة ليدي جاجا يف Joker 2 إذ 
تجسد شخصية "هاريل كوين" الذي سبق أن 

 BIrds oF العام املايض، ورصحت بطلة The suIcIde squAd قدمته مارجوت روبي يف فيلم بعنوان
Prey بأنها سعيدة للغاية باختيار ليدي جاجا لبطولة الفيلم.

وأضافت مارجوت روبي: قلت منذ البداية أن كل ما أريده هو أن تكون هاريل كوين واحًدا من 
تلك الشخصيات بالطريقة التي يتحول بها ماكبث أو باتمان دائًما من ممثل إىل ممثل عظيم. وأنه 
لرشف كبري أن أكون قد بنيت أساًسا قويًا بما يكفي بحيث يمكن أن يكون هاريل اآلن أحد تلك 

الشخصيات التي يحصل املمثلون اآلخرون عىل تجربة لعبها. 
وقال املتحدث باسم رشكة وارنر براذرز، األربعاء، إن من املقرر عرض الجزء الثاني من فيلم 
اإلثارة )الجوكر( الفائز بجائزتي أوسكار، والذي يركز عىل قصة أحد أشهر أرشار الكتب املصورة 

يف العالم، بدور العرض، يف الرابع من أكتوبر 2024.
وتدور أحداث الجزء الثاني حول شخصية الجوكر بعالم دي يس، حيث يستكمل الفيلم قصة 
الجوكر ورصاعه األزيل مع بات مان، باإلضافة إىل سد عالقة الجوكر ببعض الشخصيات األخرى 

مثل، هاريل كوين.
ويذكر أن الجزء األول من سلسلة أفالم الجوكر قد حقق نجاحاً كبرياً، حيث بلغ إجمايل إيرادات 
إىل 1.07 مليار  العمل محلياً حوايل 335.4 مليون دوالر، بينما وصل إجمايل إيرادات الفيلم عاملياً 

دوالر بشباك التذاكر العاملي.
ترشيح  تم  األوسكار، حيث  الجوائز، يف مقدمتها  العديد من  "الجوكر"  فيلم  وحصد 
قبل  من  اإليجابية  التقييمات  من  العديد  الفيلم  حاز  كما  أوسكار،  جائزة   11 إىل  العمل 

النقاد، ونال إعجاب الجمهور.

إطالق اسم المخرج الراحل محمد خان على الدورة 
الثانية لمهرجان هوليود للفيلم العربي

العربي،  للفيلم  هوليوود  مهرجان  أعلن 
تنطلق  أن  املقرر  من  التي  الثانية  دورته  أن 
اسم  ستحمل   ،2023 افريل  يف  فعالياتها 

املخرج الكبري الراحل محمد خان.
مدير  باخوم،  مايكل  قال  جانبه،  من 
محمد  إن  العربي،  للفيلم  هوليوود  مهرجان 
السينما  صناعة  تاريخ  يف  كبري  اسم  خان 
أن  عىل  حريص  املهرجان  فإن  لذا  املرصية، 
يستعرض تاريخه الحافل بالعديد من األعمال 
وعىل  النجوم،  كبار  فيها  شارك  التي  الهامة 
أن يعرف السينمائيي الشباب من كل أنحاء 

العالم بأسلوبه ونهجه الفريد يف اإلخراج.
الفني  املدير  ميخائيل،  إبرام  وكشف 
للمهرجان، أنه يتم االتفاق حاليا مع املخرج 
االحتفاء  تفاصيل  عىل  بشارة،  خريي  الكبري 

بالراحل محمد خان، الفتا إىل أنه من املنتظر أن تشهد الفعاليات إقامة ماسرت كالس للحديث عن 
سينما املخرج امُلكرم.

عىل صعيد آخر، كان مهرجان هوليوود للفيلم العربي، قد أعلن مؤخرا فتح باب تقديم األفالم 
لدورته الثانية، وتم مد فرتة قبول طلبات املشاركة يف دورته املنتظرة حتى منتصف جانفي املقبل.
ولد محمد خان عام 1942 بالقاهرة ألب باكستاني وأم مرصية، عاش طفولة مرصية يف حارة 
2014، بعد صدور قرار  »طه السيويف« بمنطقة غمرة، لكنه لم ينل الجنسية املرصية إال يف عام 
رئايس، رشارة عشقه للسينما اندلعت منذ نعومة أظافره، بفضل دار السينما املكشوفة التي كان 
1956، سافر إىل لندن لدراسة الهندسة املعمارية  يشاهد أفالمها من رشفة منزله. وبحلول عام 
مدارس  عىل  خاللها  تعرف  سنوات   7 فيها  أقام  التي  لندن،  يف  السينما  بمعهد  والتحق  وتراجع 
سينمائية مختلفة ثم عاد إىل مرص عام 1963 وبدأ عمله يف قسم السيناريو بإحدى رشكات اإلنتاج 
السينمائي تحت رعاية املخرج صالح أبو سيف ولم يستمر وعمل بعدها كمساعد مخرج يف عدة 
أعمال من بينها فيلم "مغامرات فلفلة" للمخرج فاروق عجرمة عام 1966، ويعد الفيلم القصري 

"البطيخة" هو باكورة أعماله اإلخراجية عام 1972 وامتد مشواره ألكثر من 40 عاما.
- بلغت إسهاماته السينمائية 24 عمال روائيا بدأت بفيلم "رضبة شمس" عام 1980 للفنان 

"الرغبة"  فيلم  بطولة  العام  نفس  يف  أيضا  قدم  الذي  الرشيف،  نور 
بمشاركة الفنانة مديحة كامل.

-عمل مع الفناني سعاد حسني وأحمد زكي، من خالل فيلم "موعد 
عىل العشاء" عام 1981.

-كان الحمدزكي  نصيب األسد من أعمال محمد خان ، حيث تعاونا 
من خالل عدة أفالم هامة هي "طائر عىل الطريق" عام 1981، "زوجة رجل مهم" 1988، "أحالم 

هند وكاميليا" 1988، "مسرت كاراتيه" 1993، "أيام السادات" 2001.
1984، فيما عمل مع الفنان  -من أشهر أعماله مع الفنان عادل إمام، فيلم "الحريف" عام 
محمود حميدة من خالل عدة أعمال هي "يوم حار جدا" "الغرقانة"، وكالهما عام 1993، "فارس 

املدينة" 1992.

»إليزابيث تايلور«.. كتاب جديد يستعرض سيرة 
أيقونة سينما هوليوود

الكاتبة األمريكية كيت أندرسن بروير، كتابًا  طرحت 
الراحلة  األمريكية  للنجمة  األوىل  الذاتية  السرية  يتناول 

إليزابيث تايلور، صاحبة فيلم كليوباترا.
طفولتها  ذكريات  "بروير"  تتناول  الكتاب  وخالل 
وجهات  عىل  تراها  طفولتها  خالل  كانت  إذ  تايلور،  مع 
الصحف مع زوجها السابق الري فورتنسكي، ومع مايكل 
النتقادات  تتعرض  "تايلور"  بدأت  وكانت  جاكسون، 

بسبب زيادة وزنها.
تخرب بروير الناس عن ذكريات طفولتها عن تايلور، 
التي توفيت يف مارس 2011 عن 79 عاًما: "كان لدّي هذا 
النوع من الصورة لها - إنها شخص خرج عن السيطرة".
حياة  أسلوب  تتناول  الكتاب  خالل  أنها  إىل  وأشارت 
تايلور وطريقة استمرارها يف حياتها، حيث تقدم طرًحا 
عن أفكارها الداخلية وكيف كانت تعمل من خالل األشياء 
اآلخرين،  تعاطفها مع  وأيًضا مدى  الوقت،  نفسيًا طوال 

وكيف كافحت كونها أًما عاملة ألربعة أطفال.
وتقول بروير: "كافحت إليزابيث تايلور طوال حياتها 
الكثري مما  لديها  أن  أعتقد  الحقيقة والحب،  للعثور عىل 

يمكن أن نراه".
بالنسبة للسرية الذاتية التي استغرق إعدادها ثالث سنوات وتمثل أول قصة مرخصة من حياة 

األيقونة عىل السينما يف هوليوود، تغوص بروير يف املزيد.
وأضافت أن الكتاب يلقى الضوء األخرض الستكشاف أرشيفات األسة واملمتلكات )بما يف ذلك 
7358 رسالة ومالحظات شخصية( ومقابالت مع 250 من أقرب أحباء تايلور ومعارف آخرين، 

تحملت الكاتبة "مسئولية هائلة" لتوثيق حياة تايلور بنفسها، أقوالها وأقوال من عرفها أفضل.
تحدثت بروير إىل أسماء بارزة مثل ديمي مور، كارول بورنيت، كولي فاريل للكتاب، وأطفال 
املمثلة األربعة، وحتى بعض من أحب ليز سابًقا - بمن يف ذلك جورج هاميلتون، وروبرت واجنر، 
وزوجها األخري الناجي السيناتور جون وارنر، الذي يف البداية أعطى الضوء األخرض لكتابة الكتاب 

قبل وفاته يف عام 2021.

كريستين ستيوارت تترأس 
لجنة تحكيم مهرجان برلين 

السينمائي الـ73
 

النجمة  اختيار  عن  السينمائي  برلي  مهرجان  أعلن 
كريستي ستيوارت لرئاسة لجنة التحكيم الدولية يف الدورة 
 26 حتى   16 من  الفرتة  يف  إقامتها  املقرر  من  والتي   ،73

فيفري 2023.
وأكد مديرا املهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان 
ستيوارت  كريستي  الختيار  كبري  بحماس  يشعران  أنهما 
وقاال يف بيان رسمي: شابة، مرشقة ولديها مجموعة رائعة 
من األعمال، هي الجرس املثايل بي الواليات املتحدة وأوروبا.

وتابع البيان: نحن متحمسون لتويل كريستي ستيوارت 
هذه املهمة املميزة، إنها واحدة من أكثر املمثلي موهبة ومتعددة األوجه يف جيلها، أعطت الحياة 

لشخصيات خالدة من بيال سوان إىل أمرية ويلز.
وكريستي ستيوارت مواليد 1990، بدأت يف سن العارشة، عندما مثلت يف مرسحية عيد امليالد 
يف مدرسة ابتدائية. أول دور لها كان قصريا يف فيلم )The ThIrTeenTh yeAr( الذي ُعرض عىل قناة 

The sAFeTy oF oBJecTs ديزني. بَعدها لعبْت دور البطولة يف فيلم
.TWIlIghT اشتهرت كريستي ستيوارت بشخصية “بيال سوان” يف سلسلة أفالم

وجسدت كريستي ستيوارت قصة حياة األمرية ديانا يف فيلم sPencer، ويحكي جانب من حياة 
األمرية الراحلة وتفاصيل عن زواجها من األمري تشارلز الذي لم يكتب له االستمرار، وسيتحدث 
الفيلم تحديدا عن عطلة يف أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا أخريا أن زواجها من األمري تشارلز 

ال يجب أن يستمر وأنها بحاجة لتغيري مسار حياتها.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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فيلم الرسوم المتحركة الطويل 

"الفارس واألميرة"، على 
الشاشات التونسية

"الفارس  املتحركة  الرسوم  فيلم  حكاية  تدور   
ناطق  والكوميديا،  املغامرة  من  إطار  ىف  واالمرية"  
إنتاج  وهو  اإلنجليزية،  اىل  ترجمة  مع  بالعربية 
أول  ويعد   ،2019 لعام  السعودية،  مرص  مشرتك 
تجربة مرصية سينمائية للرسوم املتحركة إذ انطلق 
العثرات  بعض  وواجهته  عاًما،   20 منذ  عليه  العمل 

اإلنتاجية إىل أن خرج للنور.
تاريخية  قصة  من  مستوحاة  الفيلم،  أحداث 
حقيقية، جرت ىف القرن السابع امليالدى، تدور حول 
كان  بما  سمع  الذى  القاسم،  بن  محمد  شخصية 
يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء 
ترك  فقرر  البحر،  عرض  ىف  املخطوفي  واألطفال 
مدينته البرصة والذهاب ىف مغامرة مثرية، ذات طابع 
األسود،  أبو  وُمعلمه  زيد،  عمره  صديق  مع  خياىل، 
مع  يتقاسم  كان  الذى  "داهر"  الظالم  امللك  ملقاتلة 
القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خالل 
ليبدأ  لبنى،  األمرية  عىل  القاسم  ابن  يتعرف  رحلته 

رحلة أخرى يواجه فيها أقداره امُلنتظرة.
سمري  ودنيا  صالح،  ومدحت  هنيدى،  محمد  النجوم؛  بأصواتهم  فيه  يشارك  الفيلم 
غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، باإلضافة إىل الراحلي سعيد 
صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشري الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتري 

الراحل مصطفى حسي.
كليب،  الفيديو  طريقة  عىل  أغنياتها  أوىل  طرحت  قد  الخميىس،  لقاء  الفنانة  كانت 
"الفارس  املتحركة  الرسوم  لفيلم  الدعائية  األغنية  وهى  مستحيل"  "مفيش  بعنوان 
وحكايتك  للمستحيل  بعقلك  توصل  وسيل..  طوفان  قلبك  ىف  "القوة  وعلقت:  واألمرية"، 

تبقى جيل بعد جيل".
ىف  عرض  كما  السينمائى،  الجونة  مهرجان  ىف  للفيلم  األول  العاملى  العرض  وكان 

مهرجان ماملو للسينما العربية بالسويد.

"AVatar :The way of wayer 2فيلم "أفاتار
في قاعاتنا في نفس يوم عرضه بأمريكا

التونسية  العرض  بدور  طرح 
 AVATAr: The WAy oF WATer فيلم
عرض  من  عاما   13 بعد  وذلك 
والذي  الفيلم،  من  األول  الجزء 
حقق نجاحا كبريا وقتها، ليتصدر 
تحقيقا  األفالم  أكثر  قائمة 
 2.8 من  أكثر  بجمعه  لإليرادات 
العالم،  مستوى  عىل  دوالر  مليار 
ويخطط جيمس كامريون إلطالق 
السلسلة  من  أخرى  أفالم  ثالثة 

حتى عام 2028.
ردود   تلقى  الثاني  الجزء 
عرض  عقد  بعد  أولية  إيجابية 
الذى  للتقرير  وفقا  للنقاد،  خاص 
حيث   ،"nme" موقع  عىل  نرش 
ملجموعة  لندن  بـ  العمل  عرض 
أشادوا  الذين  العامليي،  النقاد  من 
بالفيلم الجديد املنتظر الذي انطلق 
ديسمرب   16 يوم  عامليًا  طرحه 

الجارى.
لـفيلم  الخاص  العرض  حرض 
 AVATAr: The WAy oF WATer

وطاقم  كامريون  جيمس  املخرج 
وكيت  سالدانا  زوي  ورثينجتون،  سام  ويفر،  سيجورني  ذلك  يف  بما  بأكمله  العمل 

وينسلت.
ووصف املخرج guIllermo del Toro مخرج فيلم The shAPe oF WATer، الفيلم 
AVATAr: The WAy oF WATer ميلء باملشاهد والعواطف املهيبة  بأنه "إنجاز مذهل، 

عىل نطاق ملحمي".
أما بعد العرض األول لـفيلم AVATAr.. The WAy oF WATer للنقاد العامليي، كتب 
الناقد جوش هورويتز: "يُظهر املخرج جيمس كامريون مرة أخرى لصانعي األفالم 

 AVATAr: The WAy ،كيف يتم إخراج مثل هذه األفالم
oF WATer عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"...

  AVATAr: The WAy oF WATer ويذكر أن اسم فيلم
ظهر يف اثني من الفئات  لجوائز الجولدن جلوب، التي 
وينافس   ،2023 املقبل  العام  من  جانفي  يف  ستقام 
العمل يف فئة أفضل فيلم درامى، وينافس أمام The FABelmAns لـستيفن سبيلربج، و 

ToP gun: mAVerIck لـتوم كروز.

أما مخرج العمل جيمس كامريون فظهر اسمه يف فئة أفضل مخرج لفيلم حركة، 
أمام ستيفن سبيلربج وباز لورمان.

فيلم AVATAr: The WAy oF WATer  أو كما يقال " AVATAr 2" يدور حول جيك 
سويل الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت عىل كوكب باندورا، وبمجرد عودة 
تهديد مألوف إلنهاء ما كان قد بدأ سابًقا، يجب عىل جيك العمل مع neyTIrI وجيش 

سباق nA'VI لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إىل ثالث ساعات و12 دقيقة.
ويقوم ببطولة فيلم AVATAr: The WAy oF WATer كل من سام ورثينجتون، زوي 
سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن النج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد 
يل  جو  ترينيتي  فالترز،  جيمي  كليمان،  جيماين  كويل،  بريندان  فالكو،  إيدي  مور، 

بليس.
للمخرج  العلمي  الخيال  فيلم  من  األول  الجزء  طرح  عىل  عاما   12 مر  قد  وكان 
جيمس كامريون، من بطولة سام ورثينجتون )الذي يلعب دور جيك( وزوي سالدانا 

)نيتريي(.

وأخيرا "سفاح نابل " في قاعات السينما 
التونسية

الشهر  هذا  منتصف  يف 
وبمناسبة العطلة املدرسية تم 
“سفاح  التونيس  الفيلم  طرح 

نابل” لكريم بالرحومة.
بدأ  الذي  الفيلم  ويروي 
االعداد له منذ 2017،  تفاصيل 
تونس  عاشتها  ووقائع 
ثمانينات  أواخر  فرتة  خالل 
الضوء  ويلقي  املايض،  القرن 
التي  النفسية  الدوافع  عىل 
“النارص  شخصية  من  خلقت 
راح  مجرما  الدامرجي” 
14 طفال وُحكم عليه  ضحيته 

باإلعدام سنة 1991.
الفيلم  بطولة  يف  ويشارك 
والهادي  األندليس  أحمد 
سالطنية  وبالل  املاجري 
وميساء  الشيحاوي  وساندرا 

سايس.
والفيلم هو األول من نوعه 
يتناول شخصية “سفاح  الذي 
التونسيي  أرعب  الذي  نابل” 
خالل سنوات أواخر الثمانينات 
الخطف  عمليات  خالل  من 
التي  والقتل  واالغتصاب 

استهدفت األطفال بشكل خاص.
وأقدم الدامرجي عىل قتل 13 طفال، وحي تم اإليقاع به من قبل قوات الرشطة اعرتف 
بكل ما اقرتفه من جرائم، وحكم عليه باإلعدام عام 1991 وتّم تفيذه عام 1993، وهو 
مسلطا  الفيلم،  جّسدها  الحقيقية  الوقائع  هذه  تونس.  يف  تنفيذه  تم  إعدام  حكم  آخر 

الضوء عىل الدوافع النفسية للسفاح.
املحافظات  مختلف  يف  جرت  التي  جرائمه،  بسلسلة  الدامرجي  النارص  واشتهر 

التونسية، خاصة يف محافظة نابل.
تحدثت عدة تقارير إعالمية عن سفاح نابل، وأمعنت يف دراسة شخصيته، وكشفت أن 

الجاني يعاني من اضطرابات نفسية رافقته منذ الطفولة.
وبالرجوع إىل ماضيه تبّي أنه عاش مع أم تمتهن الجنس، وبعد محاوالت عدة للتعّرف 

عىل هوية أبيه تمّكن من ذلك يف سن الثالثي.
بعدها قّرر الدامرجي الهجرة إىل فرنسا ومكث طويال هناك، وفور عودته فوجئ بزواج 

خطيبته فقّرر االنتقام منها.
وأقدم بعد سنوات عىل قتل ابن خطيبته السابقة صاحب الـ13 عاما، لتنطلق سلسلة 

جرائمه التي طالت 13 طفال وفق ما جاء يف امللفات القضائية.
ولم يقبل املحامون يف تونس تويل القضية فكّلفت املحكمة محاميا للدفاع عنه، وذكر 
نوبات يشعر فيها بحرارة تجتاح جسده، ويرتكب  لقائه، حّدثه عن  أنه خالل  محاميه 

إثرها جرائمه دون أن يرّف له جفن.

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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وترتدد  الذهن  يف  وتينع  الصورة/الفكرة  تولد  عندما 
اليه  خروجها  يف  املادي،ألن   الحس  عالم  إىل  الخروج  يف 
،ألن  ترددها  معنى  نفهم  ابدي،عندها  سجن  إىل  دخوال 
هذا السجن ال يرحم صفاءها وال يطلق لها العنان للتمدد 
واالنتشار،لكن إذا علمت الصورة/الفكرة ان خروجها إىل 
عالم الحس هو يف حد ذاته انطالق جديد ودخول يف احياز 
الحس  لنداء  تستجيب  بل  الترتدد  جديدة،عندها  فكرية 
وتلي وتسعد بخروجها هذا. لقد استجابت الصورة/الفكرة 
نهاية  اال  عىل  مفتوحا  عاملا  لها  حرض  النه  مفتاح  بن  لنداء  

،وفرش لها طريق النفاذ اىل االذهان الجميلة العاشقة.
بها  وتصطبغ  فيها  لتسبح  اندفعت  واصباغا  الوانا  فرشه 
وتتلون .واذا بعالم الحلم الرسمدي يتحقق يف واقع الحس الظاهري 
ويحافظ عىل سمديته وتشافه يدغدغ فينا ما كتمناه وقمعناه بارادتنا 

حينا ومضطرين حينا آخر.  
ان ما يقرتح علينا بن مفتاح ال يختلف مضمونا  ومنهجا عن ما 
حسا  فضاءاته  يكسب  رسومه  يف  لكنه  محفوراته  يف  عليه  عودنا 
اللونية  املعالجات  مختلف  فيها  تتفاعل  حيث  احتفاليا  جماليا 
،الكثيف  واملتشاف  املعتم  بي  املختلفة  الضوئية  صيغها  يف 
والخفيف. وتتحاور فيها اللمسة مع اللطخة مع الخط املحيط 
تشكيالته  يف  مفتاح  بن  الف  لقد  باالحاطة.  واملوسم 
ايقاعات متنوعة  بي تقنيات مختلفة ذات 
من الصعب  تتالف وتتعايش فجاء 
للشك  يدع  ال  محكما  تاليفه 
ذلك  كل  وكان  منفذا  التقني 
حكاءي   مضمون  سبيل  يف 
اآلخر،  اإلنسان  السطورة 
داخل  الخفي  اإلنسان  

لحاف فردويس ال يمكن لعي الجماعة
النفاذ اليه الن هذه العي ألفت واقعا فرضا وغشاها النسيان.وهنا 
كونه   للبعض  بالنسبة  يتعدى  ال  الذي  الفضل  الفنان،هذا  فضل  يأتي 
عرضا لعضالت، لكنه يف واقع األمر  معاناة واكتشاف ويتجاوز كونه  
تاليفا لعنارص اخذها من الواقع  وحورها وحول وجهتها وشكلها وفق 
هواجسه الخيالية. انها بحث يف الواقع الالمرئي ونفاق إىل الحلم الجميل 
والذي تتخذ فيه األشكال الهندسية املجردة انطالقا  من النقطة ومرورا 
العري  ويتمدد  واملحمول.  الحامل  موقع  بأنواعها  فالصور  بالخط 
كمفهوم امتداد الفكر يف فضاءه الرحب ويتلون نسيجا تلون املشاعر يف 
احتمالياتها السلوكية الجامحة والجانحة نحو العشق الجميل. عشق 
تفعيل الخيال بتوظيف الخط اللي والشفاف واملستقيم والكثيف حينا 
واملوت  والحياة  تشكيال  والسكون  الحركة  عن  التعبري  سبيل  يف  آخر 
التشكيل  املطلق وواقع  الذهن  اخرى يف عالم  باملوت حياة  واذا  ترميزا 

الخالص.
لقد وفق بن مفتاح يف فتح األفق عىل باطن الوعي بدمجه للوشم  
للفكرة/ ومحموال  حامال  الجسد  وجعله  املوشوم  الجرح  يف  الجرح 
متحاورة  واحد  حيز  يف  املشكل  بالكل  واذا  /الفكرة  والصورة  الصورة 
عنارصه رغم سجنها داخله كوحدات مستقلة،تقص حكايتها منفصلة 

ثم ال تلبث ان تعود اىل ارتباطها بالبنية الكلية يف الحيز الشامل لها.
ان عنارص البنية يف فضاءات بن مفتاح يف ذهاب واياب دائمي فال 
هي باملنفصلة وال هي باملتصلة بل هي منفصلة متصلة رغم اختالفها 
املضموني وتنافرها التقني وهذا س قوتها وس قوة صانعها وحكمته  
الصناعية "الصنايعية"يف تاليفه املتنافر وتوحيده للمختلف وسجنهما 
والدخول  الرجوع  رشط  مع  بالخروج  لهما  تسمح  متحركة  بنية  يف 
من جديد. وهذا ما جعل الصورة /الفكرة ال ترتدد يف الخروج إىل عالم 
حس بن مفتاح النه خروج إىل املطلق ودخول إىل احياز رحبة فسيحة 

منفرجة  ومرنة مرونة الذهن والخيال التي أطلقت منه.

احلس اجلاميل واالحتفالية
يف فن حممد بن مفتاح

أ.د.الحبيب بيدة

فنون تشكيلية
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الشارع الثقافي

"فينولوجيا،عرق الهبال" في المهرجان الوطني 
للمونولوغ بباجة

تحت إرشاف املندوبية الجهوية 
باملنستري  الثقافية  للشؤون 
وبتنظيم من جمعية اإلبداع الثقايف 
باالشرتاك مع دار الثقافة انطلقت 
التاسعة  الدورة  ببوحجر فعاليات 
ملوسيقى  الوطني  املهرجان  من 
الطفل )دورة السيدة نعمة( والتي 

تتواصل إىل 25 ديسمرب الحايل.
املهرجان  فعاليات  انطلقت 
إيقاعات  لنادي  موسيقي  بعرض 
مرسحي  عرض  ثم  عاملية، 
عرض  تاله  املرسح  رّحالة  لنادي 
يف  العربي  الغناء  لنادي  طربي 
الثقايف  املركب  مع  التعاون  إطار 
باملنستري بالبهو الخارجي والبهو 

الداخيل لدار الثقافة.
ديسمرب   20 الثالثاء  اليوم 
التاسعة  يف  األنشطة  تنطلق 
الفردي  العزف  بمسابقة  صباحا 

ليكون  الثانية ظهرا  وتتواصل حتى  واألكورديون،  واألورغ  والبيانو  الغيتار  آالت  عىل 
قاعة  يف  وإيقاع(  )كمنجة  مفتوحة  عزف  ورشات  مع  ظهرا  الثالثة  من  بداية  املوعد 

العروض بدار الثقافة.
21 ديسمرب، تنطلق يف التاسعة صباحا مسابقة العزف الفردي عىل  يوم األربعاء 
العود والقانون واإليقاع، ويوم الخميس 22 ديسمرب تتواصل مسابقة العزف الفردي 

عىل الكمنجة رشقي وغربي يف قاعة العروض يف دار الثقافة ببوحجر.
يوم السبت 24 ديسمرب ينظّم املهرجان ندوة وطنية حول "مادة الرتبية املوسيقية 
قاعة  يف  وذلك  التغيري"  يفرض  متطّور  موسيقي  وواقع  التقليدي  النظري  بي 

االجتماعات بدار الثقافة ليتّم تكريم املشاركي يف الندوة.
مسابقة  وهي  الغنائي  األداء  مسابقة  تنتظم  ديسمرب   25 األحد  يوم  صباح 
عن  فاإلعالن  التلحي  مسابقة  تليها  نعمة  السيدة  الراحلة  الفنانة  لرصيد  مخصصة 

النتائج وتكريم املتوّجي.
هذا وقد خصص املهرجان عددا من الجوائز املالية للفائزين يف مختلف املسابقات.

ويؤكد املنظمون أن املهرجان يعمل عىل تمتي الرشاكة بي جمعية اإلبداع الثقايف 
التونيس من خالل االحتفاء يف كل  الغنائي  الثقافة، كما يسعى لتثمي املخزون  ودار 

دورة بَعَلم من أعالم األغنية التونسية يكون محور مسابقة األداء الغنائي.

المهرجان الوطني لموسيقى الطفل 
ببوحجر يكّرم الراحلة نعمة

النادي الثقافي أبو القاسم الشابي بالوردية 
يكرم االديب والمسرحي عز الدين المدني

أبو  الثقايف  النادي  ينظم 
بالوردية  الشابي  القاسم 
القصة   نادي  مع  بالتعاون 
الرسديات  مخرب  مع  وبالرشاكة 
اآلداب  بكلية  البينية  والدراسات 
والفنون واإلنسانيات بمنوبة ندوة 
 21-22 يومي  بالحمامات  دولية 
ديسمرب  ويوم 23 ديسمرب بمدينة 
وفنون  الثقافةبعنوان"التجريب 
القّص:التقاطعات واالنقطاعات "
املنظمون   ارادها  الندوة  هذه   
الكبري  واملرسحي  لألديب  تكريما 

عز الدين املدني ...
املدني  الدين  عز  أن  ويذكر 
سنة  تونس  مواليد  تونيس  كاتب 
والدراسات  الرواية  كتب   .1938
األدبية واملرسح، وترجمت أعماله 

املرسحية والروائية إىل اإلنجليزية والفرنسية والروسية واإليطالية واإلسبانية. نال 
يف 1989 وسام االستحقاق الثقايف وجائزة الدولة التونسية لآلداب. يف عام 2006 
حصل عىل جائزة )سلطان العويس للرسد( يف املرسحية والقصة والرواية...أقبل 
منذ شبابه عىل اإلنتاج الصحفي واألدبي، فألف الكثري من القصص واملرسحيات 
و)رحلة  الحمار(  صاحب  )ثورة  ومرسحيات(،  )خرافات  مجموعة:  منها  ونرش 

الحالج(، )ديوان الزنج(، و)الغفران(، و)موالي السلطان الحفيص(.

الركحية  الفنون  ومركز  بباجة  الثقايف  املركب  مع  باإلشرتاك  املرسحي  لإلبداع  تانيت  جمعية  مؤخرا  نّظمت 
بباجة  للمونولوغ  الوطني  للمهرجان  الخامسة  الدورة  بباجة فعاليات  الشبابي "إبن رشيق"  والدرامية واملركب 
الثقافية  املؤسسات  مختلف  من  عرضا   14 مشاركة   سّجل  والذي 
والشبابية من عدة جهات منها عرض "فينولوجيا،عرق الهبال" وهو 
الشاب  ودراماتوجيا  املرسحي  لإلبداع  تانيت  إنتاج جمعية  عمل من 
عيل  الفنان  رفقة  دورا  بنفسه  فيه  شغل  الذي  الرابحي  عمر  محمد 

الهزيري.
الحياة  الناتج عن ضغوطات  الجنون  العمل  قضية  و يصّورهذا 
اليوم خاصة يف ظل الوضع السيايس  التونيس  املواطن  التي يعيشها 
بلعيد  شكري  الّشهيد  قضيّة  خاللها  لتُطرح  الراهن  واإلقتصادي 
مضّمنة يف سياقها قضايا أخرى مجتمعية عىل غرار الخيانة الزوجية 
النفس وتقصريهم تجاه  أطبّاء  العائلية وإستفزازات  القتل  وجرائم 

مرضاهم وإستغاللهم.
بسيط  ديكور  عىل  العرض  سينوغرافيا  يف  اإلعتماد  تم  وقد  هذا 
يتمثّل يف كرسيّي وضعا متفّرقي عىل يمي الخشبة ويسارها  ليكونا 
مشاهد  ثالث  آمتداد  عىل  األمكنة  تبادال  الذيْن  املمثّلْي  مركز  بذلك 
تعّمد  بعد  دائمة  املمثّلي يف غيبوبة  العرض بدخول  ليختتم  مختلفة 
الطبيب حقن مريضه بمادة قاتلة وإقباله عىل فعل نفس الفعل مع 

نفسه.
منصف الكريمي

الثقافة، عن  الشبان بمدينة  املبدعي  الدويل بدوز بمرسح  للمهرجان  املديرة  الهيئة  13 ديسمرب  كشفت يوم 
تفاصيل الدورة 54 التي تنطلق رسميا يوم 22 ديسمرب 2022 لتتواصل إىل يوم 25 من الشهر نفسه.

إستهل الندوة مدير املهرجان عبد املجيد بوخريص بالتأكيد عىل أن هذه الدورة هي دورة الثبات عىل النجاح 
بإعتبار أن الدورة الفارطة كانت دورة التحدي ملا فيها من صعوبات جمة بسبب الوضع الصحي العاملي. 

فيما أعلن عضو الهيئة التنفيذية أرشف بن عثمان عن تفاصيل الربمجة التي تنطلق يوم 22 ديسمرب  يف ساحة 
54 وعرض ماجورات وخيمة الهالل األحمر التونيس  التقليدية، بعرض إفتتاح الدورة  الفنون بسوق الصناعات 
بالرشاكة مع الهيئة املحلية بدوز كذلك إنطالق نقاط اإلستعالم واإلرشاد من طرف فوج الكشافة. أما بدار الشباب 
ابراهيم بنعمر فتنطلق حملة السالمة املرورية فيما ينطلق معرض "جيتك زاير" ويتواصل طيلة أيام املهرجان 

بمقر جمعية إبتسامة باإلضافة إىل إنطالق فعاليات القطار السياحي. 
ويف املنطقة السياحية، يقام عرض مناطيد باإلشرتاك مع الجمعية التونسية للمناطيد أما يف الفضاء الخاص 

بارادايز فتنطلق أشهر فعاليات املهرجان مسابقات العكاظية الشعرية واألغنية البدوية.
بساحة حنيش يقام عرض الكشافة وعرض للجمعية التونسية للطائرات الورقية واإلستغراض التقليدي لكل 
املظاهر الرتاثية والحياة البدوية ولوحات حية من الحياة الصحراوية وعروض متنوعة لسباقات الخيول واملهاري 

ويختتم اليوم األول بسهرة فنية تحييها الفنانة آمنة فاخر بالفضاء الخاص البارادايز.
وتشهد ساحة الفنون تنشيطا للمدينة بعروض مختلفة ومسابقة أجمل مهري باإلضافة إىل تقديم جمعية 
الشباب  دار  ويف  املهرجان".  فرحة  يف  معا  ونتشارك  اإلختالف  "لننس  تظاهرة  العضوية  الحركة  عن  القارصين 
بفرق  للمدينة  تنشيط  زعفران  الشباب  دار  وتنظم  الورقية  الطائرات  صنع  يف  ورشات  تنتظم  عمر  بن  ابراهيم 

الفنون الشعبية املحلية واألجنبية. 
وبساحة  واألمطار"  الشتاء  يتحدى  "الرصار  عنوان  تحت  لألطفال  مرسحي  عرض  فيقام  املرسح  بدار  أما 
املهرجان تقم  السهرة وألول مرة يف  الصحراوية ويف  الحياة  للفروسية ولوحات حية من  اليوم  حنيش يخصص 

"الخيمة الليبية".
الطفل  تظاهرة  الواحة  األطفال  بنادي  يشهد  أنه  غري  سابقيه  عن  املهرجان  من  الثالث  اليوم  يختلف  وال 
للعاملي يف  الصحراوية موجهة  السياحة  دوز حول  نزل  بأحد  مائدة مستديرة  تقام  فيما  الصحراء"  "حكواتي 
القطاع السياحي وتشهد ساحة حنيش إنطالق املاراطون الدويل للمهاري ويف الليل تنطلق بساحة الفنون "سهرة 

السامور" املنتظرة من قبل سكان دوز وجمهور املهرجان من كافة دول العالم. 
ويف اليوم الختامي للمهرجان، تختتم جميع الورشات واملسابقات منها املسابقات الشعرية العكاظية واألغنية 

البدوية وتوزع الجوائز عىل الفائزين وأخريا سهرة تكريم لكل املشاركي بأحد نزل دوز.

جهات
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اليوم إنطالق مهرجان سينما 

الطفولة بالمركب الثقافي
علي بن عياد بحمام األنف

"همسات الشتاء" بالمركز الثقافي بمقرين

الدورة 11 لمعرض مدينة تونس للكتاب

تظاهرة الميعاد المغاربي للشعر بنفزة باجة فرصة لتبادل التجارب

تظاهرة "لّمة صغارنا"
في مدينة شنني 

بداية من اليوم 20 ديسمرب  اىل يوم 25 ديسمرب الحيل 
ابداع  جمعية  مع  بالرشاكة  شنني  الثقافة  دار  تنظم 
عنوان  تحمل  االطفال  تظاهرة  بشنني  والفنون  للمرسح 

"ملة صغارها"..
اليدوية  الربعات  يف  ورشات  عىل  التظاهرة  تشتمل 
والرسم وعروض افالم لالطفال وكاستينغ وتنشيط والعاب 

سحرية.

بمناسبة عطلة الشتاء، ينظم املركز الثقايف بمقرين تظاهرة 
املركز  بمقر  الحايل  ديسمرب   22 إىل   16 من  الشتاء"  "همسات 

الثقايف وبمركز املندمج للشباب والطفولة بمقرن شاكر. 
وكان اإلفتتاح بكرنفال شارع لجمعية ماجورات قرص هالل 
تاله عرض تنشيطي فرجوي يف األلعاب السحرية ملجموعة هندة 
العزف  يف  ورشة  بتنظيم  األحد  يوم  التظاهرة  وتواصلت  غابري. 

عىل آلة القانون وورشة يف العزف عىل آلة القيثارة.
يوم أمس 19 ديسمرب وبمقر مركز املندمج للشباب والطفولة 
متنوع  فرجوي  تنشيطي  عرض  مع  املوعد  كان  شاكر  بمقرن 

لألطفال "شارع العرائس " ملجموعة فطوم شوو للتنشيط.
20 ديسمرب صباحا عرض تنشيطي لأللعاب  الثالثاء  اليووم 
البهلوانية والرقص واملسابقات لألطفال ويف املساء تقام ورشة يف 

مرسحة القصة لألطفال. 
يوم غد األربعاء 21 ديسمرب يكون املوعد صباحا مع عرض مرسحي بعنوان "مملكة الحلوى" 
من إخراج فريوز بن عيل ويف املساء تقام ورشة يف الفنون التشكيلية وورشة يف صنع الشاشية 

وأخرى يف فن الرسكلة.
وسيكون اليوم الختامي املوافق ليوم الخميس 22 ديسمرب مخصصا لعرض سينمائي وحيد 

لفيلم "rumBle" وتختتم التظاهرة بعرض تنشيطي خاص بعنوان "عمي بشبوش".

الثانية  الدورة  األنف  بحمام  عياد  بن  عيل  الثقايف  املركب  ينظم 
لتظاهرة سينما الطفولة سينما الحياة،وذلك من 20 إىل 24 ديسمرب 

الحايل.
األبعاد  ثالثية  االفرتاضية  األلعاب  يف  حصة  الربنامج  يتضمن 
عدنان  األستاذ  تأطري  القصرية  األفالم  صناعة  تعليم  يف  وورشة 
خمسة  عن  فضال  نفرح  هيا  بعنوان  تنشيطي  وعرض  الوسالتي 

عروض سينمائية لفائدة األطفال مشفوعة بنقاش.

احتضنت دار الثقافة ابن خلدون املغاربية 
تنظيم  من  صحفية  ندوة  املنقيض  االسبوع 
اللجنة املنظمة لفعاليات معرض مدينة تونس 
عىل  الضوء  فيها  سلطت   ،11 الدورة  للكتاب  
تروم  التي  الثقافية،  التظاهرة  هذه  برنامج 
القراءة  تشجيع  إىل   املنظمة  الجهات  فيها 

وتقريب الكتاب اىل الجمهور
ابن  الثقافة  دار  مدير  اللقاء  هذا  وترأس 
واّلذي  السعيداني"،  "فريد  الشاعر  خلدون 
خالل  من  الوزارة  رهانات  كلمته،  يف  أبرز 
من  بداية  سينطلق  الذي  املعرض  هذا  تنظيم 
 ، 2023 8 جانفي  15 ديسمرب2022 إىل غاية  
ومراميه الثقافية واإلبداعية  الشاملة  والرتبوية 
عن  فضال  واملثقفي  املبدعي   مختلف  بي 
الكتاب، كما فتح الباب أمام رشكاء مختلفي 
للكتاب و مكتبات واليات  التونيس  املركز  مثل 
الدورات وهو  باقي  تونس و رشيك جديد عن 
الجانب  يثري  .. مما  بلهوان  الثقايف عىل  نادي 

الثقايف بشكل عام بهدف االنتصار للكتاب . 
كما أشاد السيد فريد ، بمعية اعضاء اللجنة 
الصحافيي،  أجوبة  عىل  رده  يف  املنظمة...، 
املركز  وخاصة  الرشكاء،  كل  قيمة  مربزا 
كبرية  جهودا  ابدى  والذي  للكتاب،  التونيس 
من  يعترب  وهو  الدورة،  هذه  إنجاح  اجل  من 
أبرز املؤسسي له ، وذلك بهدف ترويج املنتوج 

الثقايف األدبي.

مدير المركز التونسي للكتاب : 
دورة مختلفة 

من جهته المس مدير املركز التونيس للكتاب 
"حبيب عرقوبي" يف كلمته، عددا من املواضيع، 
التي تصب يف مجملها يف اطار الرفع من قيمة 
القراءة وتشجيعها، وخلق ديناميكية ثقافية يف 
مدينة تونس. وقال إن هذه الدورة مختلفة من 
حيث الخيمة العمالقة املخصصة لعرض الكتب 
 50 بمعدل  وأجنبية  تونسية  دار   80 بمشاركة 
ألف عنوان ، إضافة إىل خيمة أخرى مخصصة 
املعرض  فرتة  طيلة  والفكرية  األدبية  للقاءات 
جانب  إىل  هذا  بالكتب  وتغريف  الكتب  لتقديم 
الشارع  األنشطة املخصصة لألطفال وتنشيط 

ضمن عروض فرجوية هادفة .
يذكر أن الدورة انتظمت تحت ارشاف  وزارة 
معرض  برنامج  إطار  يف  الثقافية  الشؤون 
مدينة تونس  للكتاب ، وبدعم من والية تونس 
الثقافية  الشؤون  ومندوبية  تونس   بلدية  و 
بتونس واتحاد النارشين ...وذلك بشارع الرمز 

الحبيب بورقيبة . 
وتهدف هذه الدورة، إىل إعالء قيمة الكتاب 
والعودة له .. من خالل برنامج ثقايف وفني غني 

تقديم محارضات  باملناسبة  ومتنوع.  وتشهد 
ومثقفي،  وأكاديميي  مفكرين  قبل  من 
وتقديم  التالميذ  لفائدة  الرسم  يف  وورشات 
أمسيات  عن  فضال  متنوعة،  واصدارات  كتب 
الشعراء  فيها فيض من  راقية يشارك  شعرية 
والشاعرات الذين ينتمون اىل مختلف الجهات ، 

كما ستكون ضيفة هذه الدورة والية سليانة .
رد  اىل  االساس  يف  تسعى  أنشطة  وكلها 
 ، للجميع  القراءة  وتحبيب  للكتاب،  االعتبار 
وخلق مزيد من الحوار والتواصل بي املبدعي، 
القبلة  هو  والكتاب  األوىل  وهي  الثقافة  وجعل 

واالتجاه

فاخر بن سعيد

80 دار نشر و50 ألف عنوان
ووالية سليانة ضيفة شرف 

ركز عدد من الشعراء واألدباء من تونس وليبيا والجزائر املشاركون يف 
الدورة الثالثة لتظاهرة امليعاد املغاربي للشعر بمدينة نفزة من والية باجة 
عىل استحضار األسس املشرتكة للمغرب العربي ودور الشعر والثقافة يف 

توحيده.
الشعر  بإضافة  تميزت  بنفزة  املغاربي  للشعر  الثالثة  الدورة  هذه 
وليبيا  الجزائر  من  شعراء  بمشاركة  الشعبي  الشعر  جانب  إىل  الفصيح 
وشعراء من تونس من ضمنهم الجليدى العويني والطيب الهمامي وعادل 
همامي ورضا املزوغي إضافة إىل تكريم الشاعر الشعبي الفقيد مصطفي 

املدورى أحد شعراء جهة باجة.
الشعر  صورة  بعنوان  االوىل  علميتي  مداخلتي  التظاهرة  وتضمنت 
والشعراء يف االعالم ملراد البجاوى الذي تحّدث عن نقص تغطية التظاهرات 
الخاصة بالشعر يف مختلف وسائل االعالم وخاصة منها الخاصة مقارنة 
يف  اإلبداع  بأحقية  طالب  كما  التونسية  التقاليد  يف  واألدب  الشعر  بمكانة 
املنابر والتغطيات االعالمية. والثانية مداخلة للدكتور محمد بشري الرازقي 
املغاربة «، حيث استعرض نماذج  الشعر يف توحيد  بعنوان » عالقة ودور 
من الرتاث الالمادى املوحد للفضاء املغاربي ومنها عىل املستوى األكاديمي 

واالقتصادي وىف أدب الرحالة مثل ابن بطوطة.
وأحد  الرتاث  يف  والباحث  واالعالمي  الشاعر  العويني،  الجليدى  وأكد 
التظاهرة  لهذه  الهام  الدور  بنفزة، عىل  املغاربي  امليعاد  تظاهرة  مؤسيس 
مختلف  من  تجارب  عىل  واالطالع  العربي  املغرب  من  املبدعي  جمع  يف 
األقطار املغاربية. واشاد بتجربة دار الثقافة بنفزة يف العناية بالشعر داعيا 

مماثلة  عادات  ترسيخ  أجل  من  للعمل  وخارجها  تونس  ىف  الثقافة  دور 
إلتاحة  االعالم  وسائل  دعا  كما  الظهور.  من  والفنانيي  الشعراء  وتمكي 
فرصة للشعراء للظهور والعمل خاصة امام هشاشة اوضاع عدد كبري من 

العاملي يف املجال الفنى.
والنائب  الشعبي  للشعر  الجزائرية  الجمعية  رئيس  توفيق ومان  وقال 
الفعالية  هذه  إن  العربية،  بالجامعة  العرب  واملبدعي  الرواد  التحاد  األول 
أسس  تجمعه  الذى  العربي  املغرب  بأقطار  مغاربيا  ثقافيا  حراكا  تعترب 
عديدة وتمثل الثقافة رافدا من روافد توحيده، مؤكدا ان الفن يستطيع ان 
يفعل ما عجز عنه السياسيون وهو قادر عىل نرش القيم املشرتكة. وألقى 
والرتاث  والحياة  والحب  الجزائرية  الثورة  حول  أشعارا  الجزائري  الشاعر 

املشرتك املغاربي.
وعّدد معاوية الصويعي، وهو شاعر ليبيي، نماذَج من األشعار القديمة 
التى  واألهازيج  وليبيا  باجة  والية  بي  والتجارة  النقل  لعالقة  تؤرخ  التى 

كانت تُرّدد يف القوافل التى كانت تأتي إىل الجهة ألخذ القمح والشعري.

جهات
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فضاء التياترو بالعاصمة يحتضن عروض 

مسرحية "أزمة مؤلف -  ! CRISE" لمحمد البركاتي

بيت الفكر واإلبداع بالمكتبة المغاربية بن عروس يناقش المشاركة في الحياة الثقافية

"الزيتونة في التّـراث التّــــونسي" 
بالمتحف األثرّي بسوسة

يف إطار تثمي موروثنا الحضاري والثّقايف والتعريف بأهميته 
لدى الناشئة، تُنّظم وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية بالتّعاون 
الثقافية  للّشؤون  الجهويّة  واملندوبية  للرتاث  الوطني  املعهد  مع 
بسوسة والديوان الوطنّي للّصناعات التقليديّة والرابطة التّونسية 
الكربى،  بالقلعة  للزيتونة  الّدويل  واملهرجان  التشكيليّة  للفنون 
التّــــراث  يف  "الزيتـــــونة  شعار  تحمل  ثقافية  تظاهرة 

التّــــونيس"باملتحف األثري بسوسة 
"املهارات  بعنوان  علميّة  ندوة  التظاهرة  برنامج  وتضّمن 
للرشيط  وعرضا  الزيتونة"  شجرة  حول  واملمارسات  واملعارف 
عىل  املشاركون  وكان  التونيس".  الرتاث  يف  "الزيتونة  الوثائقي 
ذلك  من  الزيتون  شجرة  محورها  الورشات  من  عدد  مع  موعد 
ورشة الجني والحراثة التقليدية ورحي الزيتون وتذوقه. إضافة 
والرسم  الفسيفساء  غرار  عىل  اليدوية  الورشات  من  عدد  إىل 

والنحت والخزف والحفر الفني والخط العربي.
وتندرج هذه التظاهرة الثقافية التي تتزامن مع العطلة املدرسية يف إطار التعريف بأهمية 
شجرة الزيتون باعتبارها تراثا طبيعيا وثقافيا مميزا لتونس. ويهدف هذا اليوم الرتبوي املفتوح 
إىل تثمي املوروث الحضاري والثّقايف الذي تزخر به بالدنا وتحسيس األطفال بأهمية حماية هذه 
الشجرة وتعزيز الِقيم التي ترمز إليها وتوعيتهم بسبل تثمي شجرة الزيتون بإعتبارها تاريخ 

وإرث أجدادنا.

انتاج  من  مرسحية   "  crIse مؤلف  "أزمة 
فضاء البيكولو تياترو دي بيزرتا للموسم الثقايف 

2022 ومن تمثيل تالمذة الفضاء. 
هو نتاج لسنة من البحث والتكوين والتأطري 
ذات  الرتبصات  من  بالعديد  مروراً  املرسحي 

االختصاص.
الجنون  من  رضبا  الكتابة  تصبح  "حي 
يثور  و  الحقيقة،  مهد  من  االبداع  ويتمخض 
املبدع و ما  الفاعل و يقال تبت يدى  الفعل عىل 
املؤلف  موت  حتمية  امام  الكون  يصبح  خلقت، 

ونهاية الكتاب ثم ماذا ؟ 
تتغري  و  الحب  ويتبدد  األخالق،  تنعدم  ثم 
معايري السلطة وتتفكك العائلة ويرشع للخيانة، 
فتنهار  االنسان  ألخيه  ذئب  االنسان  ويصبح 
ذنب  فبأي  الفاجعة...  وتكون  البرشية  القيم 

قررنا قتل الكتاب ؟"
ديسمرب   16 الجمعة  يومي  العروس  نمت 
بتونس  التياترو  بفضاء  ديسمرب    17 السبت  و 

العاصمة

20 و21 و22  إنها املرة األوىل التي تشارك فيها فرقة برازيلية بمهرجان نيابوليس الدويل ملرسح الطفل. ستقدم فرقة “بالكو كومبانيا دي تياترو” عروضها أيام 
ديسمرب.

الفرقة املرسحية “بالكو كومبانيا دي تياترو” )PAlco comPAnhIA de TeATro( هي أول فرقة برازيلية تشارك يف مهرجان نيابوليس الدويل ملرسح الطفل الذي تقام 
فعالياته للمرة الخامسة والثالثي يف مدينة نابل خالل الفرتة من 18 إىل 25 ديسمرب، بمشاركة 16 فرقة مرسحية من 14 دولة هي الجزائر وبلجيكا والربازيل وكرواتيا 

وقربص ومرص وفرنسا ولبنان واملغرب وإسبانيا واإلمارات العربية املتحدة.
ستشارك الفرقة من خالل مرسحيتي وعرضي لكل واحدة منهما. األوىل واسمها “se essA ruA Fosse mInhA” )لو كان هذا الشارع يل( هي قطعة مرسحية عمرها 17 
عام حازت عىل العديد من الجوائز، يتخللها أنشطة تفاعلية وأناشيد من فولوكلور األطفال الربازييل. واملرسحية الثانية بعنوان “meu BoIzInho quer BrIncAr” )ثوري 
يريد اللعب( هي عبارة عن مونتاج موسيقي يتخلله رقصات فولوكلورية كرنفالية وأقنعة ودمى وحروب القصاصات الورقية باالضافة إىل مجموعة من الحيوانات 

املتحركة وعىل رأسها “ثوري بومبا” )BumBA meu BoI(، أو ما يعرف بـ “بوي بومبا” )BoI BumBá(، وهو أسطورة الفلكلور املرسحي الربازييل.
سيتم تقديم العروض الربازيلية يف 20 و21 و22 ديسمرب، وسيكون هناك ترجمة إىل اللغة العربية.

فرقة مسرحية برازيلية تشارك بمهرجان نيابوليس الدولي المسرح الطفل بنابل

لحقوق  العاملي  باليوم  اإلحتفال  نطاق  يف 
اإلنسان نظمت  املكتبة املغاربيّة  وجمعيّة أحبّاء 
“بيت  نادي  ضمن  عروس  ببن  والكتاب  املكتبة 
الحقوق   : حول  حوار  منرب   .“ واإلبداع  الفكر 
الحياة  يف  الحّرة  املشاركة  مجال  يف  والحريات 

الثقافيّة مع : 
  - السحيمي  سمري  والشاعر  الدكتور    -
الناقدة   - العبيدي  منية  والشاعرة  الدكتورة 

والقاّصة  نجاح العبيدي.
الفرشييش  هيام  الكاتبة  الّلقاء  وأدارت  

بفضاء املكتبة املغاربيّة ببن عروس
املكتبة  يف  واإلبداع”  الفكر  “بيت  دأب  وقد 
املغاربية ببن عروس عىل تخصيص موعد سنوي 
مع مواضيع تتعلق بحقوق اإلنسان يف تنافذها 
مع قواعد القانون الدستوري ومدى فعاليتها يف 
الحقل الثقايف واالجتماعي وغريها من املجاالت. 
الحق  خالل  من   2017 يف  االنطالقة  كانت  ولنئ 
الحريات  ملرشوع  ندوة  تخصيص   ، الثقايف 
يف  والحرية  الحياة  يف  الحق    ،2018 يف  الفردية 
الصحفي  املجال  يف  التعبري  حريات  ثم   ،2019
الحريات  تلتها   ،2020 يف  واألكاديمي  واالبداعي 
ما بعد 25 جويلية يف 20212، فقد وقع االهتمام 
الحرة يف  املشاركة  املوسم عىل  موضوع  يف هذا 
الحياة الثقافية ألنها من املبادئ األساسية التي 
نص عليها ميثاق حقوق االنسان يف الفصل 27. 
هذا وقد ا أثري موضوع حق املشاركة يف الحياة 

الثقافية انطالقا من ميثاق حقوق اإلنسان: 
بحرية يف حياة  املشاركة  يف  الحق  فرد  “لكل 

 ، بالفنون  االستمتاع  ويف   ، الثقافية  املجتمع 
من  واالستفادة  العلمي  التقدم  يف  واملشاركة 

فوائده.
املعنوية  املصالح  حماية  يف  الحق  فرد  لكل 
أو  أدبي  أو  إنتاج علمي  أي  املرتتبة عىل  واملادية 

فني من صنعه.”
ذلك  يف  بما  التونسية  الدساتري  يف  وتكرست 

دستور 25 جويلية يف الفصل 49.
يف  الحّق   – واألربعون  التّاسع  الفصل   “

الثّقافة مضمون.
الدولة  وتشّجع  مضمونة،  اإلبداع  حريّة 
اإلبداع الثقايف، وتدعم الثقافة الوطنية يف تأصلها 
التسامح  قيم  يكرس  بما  وتجددها،  وتنوعها 

ونبذ العنف واالنفتاح عىل مختلف الثقافات”.
املسائل التي نوقشت يف هذه الجلسة تحديات 

الحرية الفنية والثقافية .
الحق يف اإلبداع دون توجيه او ضغط جهات 
االبداع  يف  يتحكم  أخطبوطا  تمثل  ولوبيات 

والجمعيات ويتسلل للدرس الجامعي. 
حدود الرقابة عىل اإلبداع. 

الحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية ، والحق 
يف الحصول عىل دعم للعمل الفني دون تمييز او 

اقصاء.  
والتمتع  واملشاركة  الوصول  يف  فرد  كل  حق 
بالثقافة والرتاث الثقايف وأشكال التعبري الثقايف. 

تشجيع التعددية الثقافية.

كما وقع  التطرق هذه الجلسة اىل املبادرات 
التي قام بها الضيوف ضمن املشاركة يف الحياة 
النادي  الفني. فوقع تناول  الثقافية واالستمتاع 
الثقايف الذي يرشف عليه كل من الدكتورة منية 
كلية  يف  السحيمي  سمري  والدكتور  العبيدي 
وانفتاح  بمنوبة،  واالنسانيات  والفنون  االداب 
ام باستضافتها  الثقافية  النادي عىل الفضاءات 
يف   الجامعة او التنقل اىل تلك الفضاءات والسعي 
واملعالم  للمتاحف  ثقافية  رحالت  لتنظيم 
الطالب  ثقافة  اثراء  عىل  والعمل  الحضارية، 
ليتعرف  العربية  واالداب  اللغة  يف  املتخصص 
االثار  عىل  والتعرف  قرب  عن  االدبي  املشهد  اىل 
االدبية لالدباء املعارصين.. وغريها من املشاريع 

القابلة للتطبيق خاصة مع تعاون االدارة. 
انها  الدين  عز  نجاح  الناقدة  رات  حي  يف 
قربت االدب التونيس لتالميذها واصطحبتهم اىل 
اروقة الفنون وفضاءات ثقافية و فنية متنوعة 
مع  وتفاعلهم  ثقافتهم  واثراء  ذوقهم  لتهذيب 
النسيج  هذا  ضمن  يجعلهم  بما  الثقايف  املشهد 

الجمايل الذي يرتقي بمعارفهم. 
وقصصية  شعرية  قراءات  الجلسة  وتخللت 
والرفيع  الجاد  بالنقاش  وتميزت  للضيوف. 
والذي عالج املسائل بدقة  مع ثلة من الحضور 
عىل غرار الفيلسوف عابد الشيحاوي ، واملندوب 
الجهوي للرتبية االستذ مقداد الدريدي ، الشاعر 
محمد علولو ، وغريهم من رواد املكتبة املغاربية 

ببن عروس.
هدى محمد 

جهات
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دورات تدريبية في الصناعة الثقافية:

أن يكون أبناء الجهات وقودا للعمل الفني
أيام "عبد العزيز العروي" لفن الحكي 

بالمكتبة المغاربية بين عروس
املكتبة  أحبّـاء  وجمعيّة  املغاربيّة  املكتبة  تحتفي 
بإقامة  العروي  العزيز  بعبد  عروس  ببن  والكتاب 
تظاهرة لفّن الحكي  أيّــام 21 – 22 – 23 – 24 – 
25 ديسمرب الحايل يف نسختها الرابعة بفضاء املكتبة 
بالجهة  العموميّة  وباملكتبات  عروس  ببن  املغاربيّة 

وبفضاءات خارجيّة أخرى.
تختّص  مــا  األيّــام  هذه  تنظيم  دواعي  ومن 
يف  كربى  قيمة  من  الخرافة  به  وتتميّز  الحكـاية  به 
ويزخر  تقريبا،  املجتمعات  كّل  يف  الشفويّة  الثقافة 
مجتمعنا التونيس بحكايات كثرية إضطلعت بروايتها 
جّداتنا وأمهاتنا يف ليايل السمر، وكادت هذه الحكايات 
تندثر مع األسف لو لم ينهض بها األستاذ عبد العزيز 
العروي رائد فّن الحكي يف البالد التونسيّة واتّخذ من 
جهاز الراديو الذي يجتمع حوله أفراد الّشعب التونيس 
بأسلوب  وخرافاته  حكاياته  لرسد  املثلــى  وسيلته 

منمق عجيب يشّد إليه الّسامع شّدا.
وستحتوي هذه الدورة عىل مجموعة من العروض الفداوي موزعة عىل املكتبات العموميّة و3 
مؤسسات سجنيّة باإلضــافة إىل مؤسسات لكبار السّن ونوادي الطفولة، وإىل جانب العروض 
تنظيم ندوة فكريّة بعنوان " البطل يف الحكاية الشعبيّة" تحتوي عىل 6 مداخالت وأضف إىل هذا 
لفائدة  الحكي  فّن  يف  تكوينيّة  ودورة  العموميّة  املكتبات  إطارات  لفائدة  تكوينيّة  ورشة  هناك 
األطفال، هذا إىل جـانب تنظيم معرض وثائقي حول عبد العزيز العروي وحول الدورة السابقة. 

وسيقع تكريم مجموعة من األستاتذة الذين خدموا الحكاية.
لهذه الدورة جديدها املتمثل يف املشاركة الليبية جديد الدورة عن طريق

األستاذ الدكتور عيل محمد برهـــانة عمرا واألستاذ الدكتور عبد العظيم الخالقي.

خالل شهر جانفي 2023 ينطلق برنامج 
تنظيم  خالل  من  الثقايف،  املجال  يف  تكويني 
يف  السنة  مدار  عىل  تنقسم  تدريبية  دورات 
منزل  قفصة،  هي  تونسية  مناطق  أربع 
بإنتاج  تنتهي  وسليانة،  تربسق  بورقيبة، 
فنيّة  بجولة  منها  كّل  ينتفع  فنية  مشاريع 
ينّظمها  تظاهرات  ضمن  املناطق،  هذه  يف 
الشباب املنتفع من تدريبات اإلدارة الثقافية.

دفع  بغرض  إعالني  إطالق  تّم  وقد 
املذكورة والذين  بالواليات  القاطني  الشبان 

تكون أعمارهم بي 18 و35 سنة للمشاركة يف هذا الربنامج، توجه اإلعالن األول إىل الشباب الراغبي 
الثاني  اإلعالن  ويشمل  التظاهرات،  وتنظيم  الثقايف  بالترّصف  خاّصة  ومهارات  معارف  اكتساب  يف 
الخاّص  اإلنتاج  نحو  األوىل  خطواتها  اتخاذ  تعتزم  والتي  الناشئة،  املوسيقية  واملجموعات  الفنّاني 

والراغبة يف تلقي الدعم يف خصائص اإلدارة الفنيّة واملسارات املهنية لإلنتاج املوسيقي.
لإلنتاج''   ''أكاسيا  رشكة  من  املتكّون  شباك"  "تحالف  الربنامج  هذا  عىل  باإلرشاف  وسيقوم 
املجال  يف  سنوات  منذ  ناشطة  هياكل  وهي  لإلتصال''  ''رشيطة  ورشكة  الثقايف''  ''البديل  وجمعية 

الثقايف يف اختصاصات مختلفة.
ويرتكز هذا الربنامج أساسا عىل الالمركزية الثقافية من خالل تكوين الشباب الراغبي يف العمل 

يف مجال تنظيم التظاهرات الثقافية والفناني الناشئي يف آليات الترّصف الثقايف واإلنتاج الفنّي.
أن يتطور  أوىل، عىل  املناطق يف مرحلة  الخطوات، تم االختيار عىل هذه  أوىل  ويف هذا اإلطار، ويف 

املرشوع ليشمل مناطق أخرى بهدف الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الناس, 
ويف إطار الربنامج الثقايف ''داير ما يدور'' املنفذ من قبل مؤسسة املورد الثقايف وبتمويل مشرتك 
مع االتحاد األوروبي، يهدف تحالف "شبّاك" إىل دمقرطة العملية الثقافية وتبسيطها وجعلها متاحة 
للجميع من خالل املراهنة عىل تدعيم الروابط بي الفاعلي الثقافيي املحرتفي والنسيج الجمعياتي 
اإلدارة  يف  االستقاللية  مبدأ  يكّرس  مستدام  نظام  برتكيز  وذلك  الشباب،  من  الثقافيي  والناشطي 

الفنية واملالية ويعزز التطور االقتصادي باملناطق التي سيغطيها برنامج التكوين سنة تلو أخرى.
يطرح هذا الربنامج عىل نفسه أن يكون دافعا لالمركزية الثقافية وأن يكون للجهات مواردها 

البرشية الالزمة لتنظيم فعاليات ثقافية مختلفة.

ديسمبر الثقافة في والية سوسة:
138 نشاطا وفعالية لكل الفئات

الجهوية  املندوبية  تقرتح  األرقام،  بحساب 
بالشأن  املهتمي  عىل  بسوسة  الثقافية  للشؤون 
الثقايف 138 نشاطا تتوزع بي العروض التنشيطية 
والعروض  املرسحية  والعروض  الشارع  وعروض 
السينمائية وعورض املوسيقى والرقص واملعارض 
والورشات، فضال عن األنشطة الفكرية من ندوات 
وعروض  املسابقات  شعرية،  وأمسيات  ولقائات 

الفداوي واملونولوغ.
الدولية  الحملة  برنامج  أنشطة  إىل  باإلضافة 
لـ16 يوما ملقاومة العنف ضّد املرأة والتي شاركت 
فيها دور الثقافة بأكودة ومساكن وبوفيشة بعدد 
من العروض التي تنوعت بي العروض السينمائية 
الحرفيات  إنتاجات  ومعارض  العلمية  واملداخالت 

وورشات الفنون التشكيلية واللقاءات الحوارية.
وكانت دار الثقافة بالقلعة الكربى قد احتضنت 
تظاهرة فسحة أمل  "درجة فوق اإلبداع" يف دورتها 
األوىل من 01 إىل 04 ديسمرب وتشهد الدار تظاهرة 
يف  الكربى  بالقلعة  شبابية"  تجارب  الفن...  "يف 
دورتها األوىل من 16 إىل 23 ديسمرب، فيما انتظمت 
يف  املتحف  سينما  تظاهرة  ديسمرب   13 إىل   11 من 

دورتها السابعة.
الشهر   21 إىل   18 من   cIné-KIds تظاهرة  تظاهرة  فتحتضن  سوسة  بحمام  الثقافة  دار  أما 
امحمد  الثقايف  باملركز  الرابعة  دورته  كيدز يف  تنتظم تظاهرة حرضموت  الفرتة  الجاري، ويف نفس 
معروف، وتحتضن دار الثقافة بوفيشة تظاهرة ديسمرب الفنون ببوفيشة يف دورتها الثانية من 18 
إىل 20 ديسمرب، ويف دار الثقافة بمساكن تنتظم الدورة الثانية من تظاهرة مهرجان شارع الفنون 

بمساكن من 18 إىل 22 من نفس الشهر.
يف دار الثقافة سيدي بوعيل، تنطلق أيام فنون الطفل يوم 18 لتتواصل حتى يوم 23 ديسمرب يف 
دورتها األوىل، ويف دار الثقافة أكودة تنتظم الدورة الـ 35 من مهرجان أكودة ملرسح الطفولة من 18 
إىل 25 ديسمرب، فيما تنتظم أيّام مرسح العرائس بالقلعة الصغرى يف دورتها السابعة من 20 إىل 24 

ديسمرب، ويف نفس الفرتة تلتئم الدورة الثانية من تظاهرة الرسوم املتحركة بالنفيضة.
فيما تنتظم الدورة الـ 18 من أيام حرضموت لفن املمثل باملركز الثقايف بسوسة من 22 إىل 25 

ديسمرب، أما ملتقى مرسح الطفل بحمام سوسة فتلتئم من 24 إىل 27 ديسمرب 2022.

الدورة الـ 18 أليام حضرموت لفن الممثل بسوسة

الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  تحت إرشاف 
 18 الـ  الدورة  بسوسة  الثقايف  املركب  ينظم  بسوسة، 
من تظاهرة أيام حرضموت لفن املمثل وذلك من 22 إىل 
25 ديسمرب، حيث يكون االفتتاح يوم 22 ديسمرب مع 
عرض ونقاش مرسحية " sTroy Be sTroy” من 

إنتاج مركز الفنون الدرامية باجة.
مرسحية  ونقاش  عرض  ديسمرب   23 يوم  ويتّم 
"هوزد" من إنتاج نادي املرسح باملركز الثقايف بسوسة، 
عرض  املرسح  جمهور  يتابع  ديسمرب   23 يوم  أما 
مرسحية "تائهون " إنتاج رشكة فنار لإلنتاج بقفصة.
وبي 22 و24 ديسمرب تلتئم ورشة فن املمثّل تأطري 
الرقص املرسحي تأطري  ، وورشة  االستاذ معز حمزة 
األستاذ مروان روين ، وورشة املمثل بي النص والركح  
تأطري األستاذة بسمة الفرشييش، فيما تُعرض يوم 25 

ديسمرب أعمال الورشات وتوزيع شهائد املشاركة.

جهات

التونسية  السينمائية  املكتبة  تحتضن 
بعد"  عام    100 زهرة،   : الدراسية  "األيام 
السينما  بمئوية  اإلحتفاء  إطار  يف  وذلك 

التونسية.
التي  عام  للمئة  األيام  هذه  تخصص 
21 ديسمرب  يوم  فيلم "زهرة"  تلت عرض 

1922، وهو من إخراج سمامة شكيل. 
يتضمن الربنامج عروض أفالم )نسخة 
35 مم ونسخة رقمية( إضافة إىل سلسلة 
سينمائيي  و  باحثي  تجمع  لقاءات 
يومي  وذلك  السينمائي  املشهد  يف  وفاعلي 
الطاهر  بقاعة   2022 ديسمرب   21 و   20

رشيعة بمدينة الثقافة الشاذيل القليبي.

السينماتاك تحتفل 
بمئوية السينما 

التونسية
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كان الّدهليز الذي دلف إليه مظلما إالّ من نور خافت يتسّلل 
يف  نظراته  بعثر  الكهرباء،  زّر  عىل  ضغط   . جانبيّة  كّوة  من 
أرجاء املكان ، أدباش قديمة ، أثاث مهمل، صناديق كتب...حّز 
له مع كّل كتاب   ، النّفيسة  ذلك مآل كتبه  أن يكون  يف نفسه 
أّن  رأت  فزوجته  إهمال،  يف  هنا  مركونة  هاهي  لكن  ذكرى. 
الخزائن الفخمة الّزاخرة بالكتب تجاوزها الّزمن .لكم اعرتض 
الّضجر   أصابه  أن  إىل  بموقفها  تمّسكت  لكنّها  قرارها  عىل 

وأفرغها يف هذه الّصناديق.
فتح الّصندوق األّول ، رمق مجّلد » األعمال الكاملة »لجربان 

خليل جربان . خيل إليه سماع صوته وهو يقول مؤنبا :
- هكذا يا صديقي ؟ كنت ال أفارقك ، أؤانسك وتؤانسني، ال 
تمّل من إعادة قراءتي ، تتشّوق ألحداث قصيص وكأنّك تتابعها 
ألول مرة ، تتشبّع بالقيم واملبادئ التي أزخر بها، لكن ذلك لم 

يدم طويال.
شعر بالّذنب فجعل ينفض الغبار عن الكتاب الكئيب اّلذي 
تآكل غالفه الخارجّي وسكنت بي دّفتيه بعض الحرشات ويف 

قلبه حرسة دفينة. وضعه جانبا والتقط الكتاب الثّاني.
تّوجت  جائزة  ضمن  ناله   ، ينساه  فلن  الكتب  كّل  نيس  لو 
مرحلة دراسته الثّانويّة ، تكاد دموع املرأة املرسومة عىل غالفه 

تنسكب عىل يديه ، لو أمكنه النّطق لقال :
كنت  جائزتك؟  ضمن  تسّلمي  عىل  تلّهفك  شّدة  نسيت   --
حفل  إىل  والديك  ورافقت  حّلة  بأبهى  تزيّنت   ، يافعا  شابّا 
انتم  إليكم  نزّف  الكتب  الجوائز. كان يوم عرس ونحن  توزيع 
من  .تسلمتني  التّصفيق  وهاالت  الّزغاريد  وسط  املتفّوقون 
املنّصة الرشفيّة وأنا داخل لفافتي الجميلة .كنا نرفل يف أغلفتنا 
تخرتق  وانت  حالك  عن  تسل  وال   . امللّونة  وأرشطتنا  الربّاقة 
الذي بي يديك . لكم تهاطلت  الّصفوف مختاال فخورا بالكنز 
فككت  املنزل  ويف  اعتزاز.  بكّل  تحتضنني  وأنت  التّهاني  عليك 
وثاق املغّلف متلّهفا وأخرجتنا مقّلبا متصّفحا ورافقناك يف جّل 
أوقاتك إىل أن رويت نهمك منّا وأعدتنا إىل املغّلف وأحكمت شّد 
وثاقنا وجعلتنا يف واجهة خزانة الكتب شاهدا عىل تفّوقك، يا 

لجحود اإلنسان !!
الّذكريات  جميل  من  فيه  أثاره  ما  بكّل  الكتاب  عىل  ربّت 
مخّففا عنه لوعة املهانة والّذل . وامتّدت يده إىل الكتاب املوايل 
زفرة  يسمع  التوحيدي..يكاد  حيان  ألبي  واملؤانسة«  »اإلمتاع 

عميقة تنبعث من ثناياه وصوتا يحفر يف خبايا ذاكرته :
- هل تذكر يوم جريت باحثا عنّي يف مكتبات مدينتك واملدن 
املجاورة دون جدوى ؟ كنت ملزما بإعداد بحث حويل، فما كان 
بصيده  إليك  وعاد  واقتناني.  العاصمة  قصد  ان  إالّ  والدك  من 
الثّمي فتلّقفتني منه بكل لهفة. كم كنت فخورا بي، وما أشّد 
نظرات الحسد التي الحقتك بسببي، لكنك قضيت حاجتك منّي 
وأهملتني. بقيت لسنوات مجّرد ديكور يزيّن مكتبتك ثم ضقتم 

ذرعا بي وبأمثايل فغادرنا الّرفوف إىل هذه العتمة املوحشة.
جهده  قصارى  بذل  نفسه،  يف  أخاديد  يحفر  بالّذنب  شعر 
لريسم عىل وجهه شبح ابتسامة مواسية لكّن دموعا ساخنة 
ترّسبت من أقىص روحه  أشعرته  بحجم التّفاهة التي اكتنفت  

حياة االنسان  وهو يعيش هذا العرص املحموم .
ألبنائي  رفاقا  تكونوا  أن  أتمنى  لكم    : وتمتم  متأّلما  زفر 
آن  يف   ، مقيتة  أسوار  داخل  يعيشون  ..لكنّهم  يل  كنتم  مثلما 
بالرسعة  ترضيهم  افرتاضيّة،  عوالم  يف  بهم  وتحّلق  تكبّلهم 
وصارت  قاحلة  النفوس  أصبحت  سادتي  يا  لهذا  والّراحة. 

الكتب يمّزق نياط قلبها إعراض مميت . 
وتنعش  العطرة  الكتب  روائح  من  أعّب  صغري  يف  كنت 

سمعي خشخشة أوراقها ، كم  أنا مشتاق إليك ياكتبي ! 
انتبه اىل نفسه وقّرر أن يأخذ معه تلك الّصناديق، سيزيل 
يف  العصيان  راية  سريفع  بهجتها،  إليها  ويعيد  غربتها  عنها 

وجه زوجته ، سيكون لها نصريا ..
 فاجأته حركة مريبة داخل الّصندوق ، أراد التّثبّت يف األمر 
الهائل  الكّم  ذلك  هاله    ، الكتب  من  أخرى  مجموعة  فأخرج 
اىل  داخله..أسع  ترتاقص  الفرئان  وبعض  املفتّت  الورق  من 

الصندوق الثّاني ثّم الثّالث، لقد عبثت اّللعينة بالكتب..

رفاق في العتمة

فردوس المذبوح

هدأ الطقُس وذهب الضجر من سواحل املحيط، كاَن آندري 
ورفع  القمر  صوب  بعينيه  حّدَق  رفيقتِه،  إىل  التّحّدث  يحاوُل 
ساقه اليرسى بعَد أن أخرجها من الّرمل، كانت السماء سوداء، 
حركٍة  يف  األخرى  تلَو  املوجة  متناسقٌة،  هادئة،  البحر  وأمواُج 
دؤوبة ومستمّرة. والّساعة لم تتجاوز بعد بطء الّساعة األخرية 
من اليوم، ولكنّها أوشكت عىل النّهاية ، وامتداد ضوء القمر أخذ 

خّطا مستقيًما وممتّدا إىل عمِق البحر من حيث الّطول .
كاَن عليه بعد كّل ذلَك أن يقرتب منَها أكثر ، وهَي الفتاة التي 
لديَها  تكْن  ولْم  والعرشين  الثالث  ميالدها  عيد  مؤخرا  تجاوزت 

الّرغبة الكاملة يف سماعِه .
مدروسٍة  وغريُ  سيعة  حركٍة  يف  وجهها  نحو  عينيِه  حّوَل 

أّكدْت سوء تعاملِه مع النّساء، وسألَها:
-هْل أنت راضيٌة عن هذَا املكان؟ كاَن علينا الّذهاب إىل مكاٍن 

آخر!
أنّنا سننىس هذا  آندريه، ما يهّمني هّو  -ال يهّمِني املكاُن يا 

أنني  اعتقادي  ويف   ، أيضا  الّليلة  هذه  وسننىس  أيام،  بعَد  املكان 
سأنساك تماما، كما ستنساني وربَّما أسع .

من  يهرُب  وحيّش  كحمار  الخارِج،  يف  سيع  النّسق  نعم،   -
الركَض  يواصل  لكنّه   ، املوت  نهايته  أّن  أسديِن جائعي ويعرُف 
أجل  مْن  عشناُه  ما  كّل  ننىس  نحُن  لذلك  محّددة،  وجهة  دوَن 

الحياة.
أمامي،  يمّر  الَهاّمة  وغرِي  الهامة  األحداث  من  رشيطا  إّن 
أيتَها  لقْد دفعتني   .. إيلّ  اآلَن  بِه  أتى  ما  أدري  بشكٍل فوضوّي،ال 
الّسائحة الفرنسيّة عىل امليّض يف أكثر فعل أكرهه، سحًقا لِك، لْم 

يكْن يف روحي متسٌع أللٍم جديد .
-جعلت شعرها األشقر بحركة عفوية يغطي وجهَها وأنزلت 

رأسها إىل األسفل وقالْت :
- يف حال لم تجد شيئًا تفعله حدْق يف عرض البحر ، وتحّدث ! 
وألّول مّرة شُعر بيشء يتسّلل إىل جسدِه الهزيل ويتداخل مع 
البحر وشعر  القمر عىل  إنعكاس ضوء  روحِه، وتاهْت عينيه يف 

بسعادة تنمو بال توّقف داخله .
- هي املرة األوىل التي يطلُب مني فيها أحد الناس الحديث .

وأخذ يزحُف عىل الّرمل واقرتب منَها وطوقها بذراعيه وأخذ 
بصوت  وقاَل  توّقٍف   دون  صغريا  طفال  يحضُن  كمْن  يحضنَها 

مرهق :
إنّها ليلة العيد، ستذكريني كّل عيد ! 

واندمج معها يف الحديث حتى رشوق شمس اليوم التايل .

الباعة  رصيف  عىل  صباح  كل  كعادتها   « منجية   « جلست 
امام السوق املركزية بمدينتها، منتبذة الصٌفة الظليلة. تْستقبُل 
يومها بابتسامة آملة ولسان حالها يرٌد. » يا ربي ! األعمال عليك 

و الشٌدة فيك.يا ربي ! اجعلو يوم مبارك وجيبيل فيه القْسم«.
ترٌصف بضاعتها املعروضة للبيع عىل عربتنا املرشوخة بتأن. 
تحتضنها برفق بساعدين نشيطي، ويدين صغريتي متخٌسبتي، 
يف انتظار زبائنها الذين اعتادوا مراودة املدينة ايام اآلحاد والعطل.

 ازداد السوق حركة. تعاىل  صوت »منجية« مكتظا:
دواء  فرشكة  بليبشة  دياري...  ملسوقة  عربي...  حاللم   «

للمعدة... هيٌا يا وكالة.«
تشتٌد الحركة يف السوق. ويتحٌول الفضاء إىل حمام دون ماء 

يف يوم قاىض.
وتتمازج  الٌرواىح  تختلط  جلبة.  يف  واألرجل  األيادي  تتدافع 
القرار. تتصاعد  الباعة يف سنفونية عالية  يف صخب مع اصوات 

معها روائح قميئة كرائحة الرباز. يزداد السوق ضجيجا. 
فتاة يف مقتبل الحيوية

رغم  كتفيها،  عىل  ظفريتي  شكل  يف  الفاحم  شعرها  يتدٌرج 
الذي تُلقي به عىل  راسها، ُمحتصنتي وجنتي صافيتي  الشال 

تتحديان اللفح امُلْحرق
اْجدرات   « تُكٌدُس  العربي«.  الُخرشف   « توٌضُب  ف.  تعٌفُ يف 
الٌسٍلق الجايل«. » وٌصاتها عليها » حريفة صديقة من حريفاتها 
، كانت تْقتلعها من حقول الفلفل والٌطماطم املنترشة عىل تُخوم 
بمقدار.  األُنوثة  وجانبت  أصابعها  تيبٌست  حتٌى  املنسية  املدينة 
إصبع مارق مٌزقت قسوته  بان منها  » شالكة« بالستيك  تنتعل 
اْستلٌت من الصرب عٌكاز تهٌشُ به عىل  واجهة الشالكة االمامية. 
السنة  فصول  بتنٌوع  ورقاتها  تنوٌعت  عذاب  قٌصة  تنحُت  االيٌام. 
الكبيسة منْذُ ان رزحت تحت رزية اليُتِْم، فمالت بها االيٌام، وأََلٌمَ 

بها الٌضنُك وهي ما تزاُل زغبا.
َغْمرة  ويف  لشموخها.  الباعة  واحرتمها  السوق  يف  احبٌها من 
الذْروة احٌست » منجية« بعيني تتٌبعان حركتها. تُراقبها يف غفلة 
سْعيها  تابعت  االْمر.  بادئ  يف  اهتماما  تُعْرهما  لم  الجميع.  من 

الدؤوب:« ُخِبْز طبونة سخون...قرْع اْحلُو«. 
العينان اصبحتا اكثر وقاحة وإرصارا. اقرتبتا منها. كهل يف 
وْزُر  كتفه  عىل  اليديْن،  غليظ  الوْجه،  كالح  للعيان،  بارز  انحناء 
 « » منجية  تابعت  الحْقُد.  يلٌُفها  نْظرة  سني عجاف  ويف عينيْه 
سْعيها. اْزداد الغريُب ُجْرأة. » يا ربي قٌدر الخري ». بْحلق يف وْجهها. 

حْملق. انْبعثْت  روائح الُقمامة من فمه األْدرِد:

» ِتتْذْكري مْحجوب، ها بنْت » الحارزة« وإاٌلَ كربْت وانسيتي؟«
تصاعد الٌدُم إىل وْجنتيْها. انتصبْت.اْسندت ظهرها عىل جدار 

خْلفها ُمْعرضة عنه. 
تاْرجحت الذاكرة سحابة داكنة. توثٌبْت للتصدي لخطر داهم.
من  فٌقع   « مْمتعض،  بصوت  قالتها  مْحْحْحجوووْب؟؟«.   «

جديد وْجُه النْحْس. ربي يقٌدر الخري. آْش يحْب مني هْلمٌسْخ؟«
اشاح  ثٌم  بتأٌفف.  املعروضة  الٌسلِع  بتقليب  محجوب  تظاهر 
. نشبت مخالبه يف اللٌْحم الطري  بوْجهه عنها. وفْجاة كاملتوحٌشِ
ومٌرغ الضفريتي، حي هاجمها. رصخت بفزع، وامُلعتدي يُهْشم 

عربتها ويُشتٌُت بضاعتها.
حي  القْهقرى  تراجعت  التصٌدي.  ُمحاولة  قواعا  استجمعت 
ُحْمرة.  أنفها  ونزف  عيْناها  لها  جحضت  قوية  صفعة  باغتتْها 

استشاطت حرارة.
 « إال  ٌسه  تْعرُف  ال  دفينا  ُغاٌل  طيٌاتها  بي  اْختزلت  صفعة 

منجية«. 
» منجية« طْفلة السابعة ربيعا، تْلتحُف بامها حليمة حارزة« 
فة« العتيق بقلب مدينتها«م.« كلٌما عادت مساء من  حٌمام الرُشْ
مدرسة« الواد« بحومة » ِبْن ِنْمْس«. تفرتُش مْدخل الحٌمام، تُتابع 
تْدلف  وقد  تتوٌقُف.  ال  التي  النٌساء  طلبات  تُلبٌي  النظافة،  اْعمال 
إىل الداخل تحمل » بشكري حمام« أو » لفلوفة  اْسواك« إىل إحدى 

الحريفات يف » بيْت الْسخوْن« مقابل » اْكعيبَْه بُْرْدقاْن«.
املتوثٌبة  والنهود  الفارعة،  باالجساد  تعٌجُ  الْسخون«  »بيْْت 
ُمْستعٌدة   ، ُمْسرتخية  املتعارُج،  البُخار  يُْلهبها  اجساد  واملرتٌهلة. 
لعملية الدْلِك. لكنٌها فريسة للعيْني الزائغتْي املرتبٌصتْي من خْلف 
فتحات اإلضاءة املطلٌة من الَقبِْو. اقتنصت  » منجية » اللحظة، 
بعيْنَْي  لتتقاطعا  االعىل  إىل  عيْنيْها  االطفال  برباءة  رفعت  عندما 
امللتهبة  الراقصة  االجساد  تتحٌسسان  الفرانقي«   « محجوب 
الوجه،  مفٌحم  فريُْقُص  خياله  تُلهُب  ونْشوة.  خْدر   يف  بالبخار 

عاري الجسد، متخٌمرا. ينٌُطُ من كٌوة إىل كٌوة يف جنون قذر.
أثارت   شكاية  مذعورة.  اٌمها  إىل  تشكوه  منجية«   « هرعت 
نْقمة صاحب الحٌمام وفضيحة مدٌوية كلٌفتْه الطرد من العمل. 

من يومها لم يره احد يف املدينة.
» محجوب« كادت منجية تنىس هذا اإلسم الذي طبع طفولتها 

البسيطة الباردة. عاد الوْغُد يرتٌصدها حاقدا ومتنٌمرا..
ما  رانييي  إِبٌََي،   أُولِيِد  ياسيدي  ربيييي!!!!  يا  اْستجيييريك   «

ِعنْدي وايل!!«. رصخٌت يف انهيارها املسكينة.
استحال  املكان،  ومسحت  املنهوكة  الجفون  تفتٌحت  حي 

الفضاء بساطا اخرض يترْسبَُل بالضياء وعطر الورود املتشابك
اْدرانها.  يْغسل  ُمنجية«,   « عن  اآلسنة  الٌروائح  ليْككنُس 
وانكساراتها..  نُدوبها  يُضٌمُد  حميما  رنيما  الضْوضاء  اْضحْت 
غَدا الفضاُء لْوحة مْشهدية نابضة وداعة وهدوءا وامانا. تْجلُس 
امامها السيٌدة »نصرية«، حريفتها الصديقة املسؤولة عن خلية 
انصات وتوجيه نفيس لضحايا العنف امُلسلٌِط ضٌد النساء، ترفُع 

سقف االمنيات بابتسامة عرضة.

ليلة العيد

سقف االمنيات

صابر أوالد احمد

نعيمة الحمامي التوايتي
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يف أوىل حلقات "أنرتيتي نبار" تحدثت عن اختنا 
اىل  هاجرت  التي   " "زعرة  اليهودية  بالرضاعة 
فلسطي املحتلة صحبة عائلتها بعد حرب 1967...

وهذه املرة سأتحدث عن اخت أخرى لم تلدها أمي 
لكنها عاشت معنا فرتة طفولتها وشبابها .

هذه الفتاة هي ابنة خالتي" حسناء".
كانت فعال حسناء ومثقفة وأّول بنت يف عائلتنا 
يف  الباكالوريا  شهادة  ونالت  للمدارس  دخلت 

السنوات الستي من القرن املايض...
من  والعناية  الرعاية  ووجدت  األب  يتيمة  كانت 
خاالتها وخايل الهادي ...كانت تكربني بعرش سنوات 
اقرتحت  التي   وهي  والدتي  يوم  حارضة  وكانت 
تسميتي "منري" عىل إسم املذيع الفلسطيني "منري 
العربي  القسم  اإلعالميي يف  أشهر  أحد  شّما" وهو 
يف هيئة اإلذاعة الربيطانية ” بي.بي.يس” ذاع اسمه 

منذ الخمسينات من القرن املايض...
االقرب  وكنت  عندها  خاصة  مكانة  يل  كانت 
وحاملة  رومانسيّة  ...كانت  اخوتي  بي  قلبها  اىل 
األفالم  تلك  من  لفيلم  تحويلها  يمكن  وحكايتها 
باالبيض واألسود التي كانت تدمن عىل مشاهدتها...

ولم  ليلة  ذات  املنزل  غادر  إذ  والدها  تعرف  لم 
يعد تاركا وراءه "حسناء" رضيعة يف حضن خالتي 
فأعلنوا  يظهر  ولم  لسنوات  عنه  ...فتشوا  "بيّة" 
وقتها  أغلب  تقيض  يتيمة  حسناء  ...عاشت  وفاته 
معنا أو عند خايل الهادي ...كانت بالنسبة يل األخت 
املراجعة  عىل  تساعدني  التي  واألستاذة  الكربى 
ذلك  يف  عليه  متعارفا  كان  كما  ...وكانت  والفهم 
أخي  عىل  "متسميّة"  او   كزوجة  موعودة  الزمن 
الجريان  إبن  أحبّت  لكنّها  الّله  رحمه  عمر  األكرب 
الطالب يف أنْقلرتا وانتظرت عودته وتزّوجته وعاشت 
هناك  اشتغل  ألنّه  بورْقيبة  منزل  مدينة  يف  معه 
بمعهد  قيّمة  الفوالذ واشتغلت هي  كإطار بمصنع 

املدينة...
وبعد ما يقارب الثالثي سنة ظهر والدها وعاد 
ملدينة صفاقس وكان موعد لقائهما يف منزلنا وكنت 
رضيعة  تركها  عىل  المته  مّلا  ...وللطرفة  حارضا 
متاع  قّفة  جبت  نهارتها  "عاله  لها  وقال  ...تلعثم 
خويا  وعّلق  فضحكنا  بالرأس"  كسكيس  عشاء 
الكسكيس  هاك  من  موش  كان  لو  صحيح  عمر:" 

بالّراس راهي ما عاشتش لتّوة"...
وككل فيلم رومانيس ويف نهاية املشهد احتضن 
عم محمد ابنته والدموع تنهمر من عينيه  وسّلمها 
أصول األرايض الفالحيّة التي كانت عىل ملكه وتولت 
هي رعايته إىل أن غادرنا لألبد بعد سنوات من عودته 

   ...
كانت حسناء حريصة كل الحرص عىل تعليمي 
وتساعدني عىل مراجعة درويس والقيام بالفروض 
املنزلية وكانت لها طريقة خاصة يف التفسري تمزج 
حب  يفّ  غرست  من  واملعرفة...وهي  الخرافة  بي 
املنفلوطي  قصص  يل  تقدم  كانت  حيث  املطالعة 
ذوقي  يف  وأثّرت  وغريهم  حسي  وطه  واإلبرايش 
عبد  بأغاني  متيما  مثلها  أصبحت  حيث  املوسيقي 
السينما  لقاعات  معها  تصطحبني  وكانت  الحليم 
"الخطايا" و"الوسادة  أفالمه مثل فيلمي  ملشاهدة 

الخالية" .   
الّله يرحمها عاشت حاملة وماتت بعد أن حققت 
الكثري من أحالمها ولعّل أهّمها ثالثة أبناء ناجحي 
يف حياتهم يف ميادين مختلفة منهم الطبيبة ورجل 

األعمال وأيضا املوظفة الساميّة يف بنك ...

"حسناء" أختي 
التي لم تلدها 

أمي

طرائف الّزعيم )ج 335(

 حين يرتقي بورڤيبة إلى مرتبة الزعيم
الزعيم لهذا االسبوع نصا جميال وحميما  اخرتت لكم يف بطاقة طرائف 
ارتقاء  عن  فيه  يتحدث  الكينغ"  ُشهر"  العيادي  كمال  القريواني  للكاتب 

بورڨيبة من رتبة الرئيس إىل رتبة الزعيم..
يقول الكينغ: "عرب ثالثة آالف سنة، لم تنجب تونس سوى )زعيم( واحد. 
الّشعب  يمنحها  ال  مرتبة  وهي  ورّشه.  بخريه  الكلمة،  تعني  ما  بكّل  زعيم 
إالّ مّرة واحدة يف تاريخه وعرب كّل العصور. وإن زعموا أن شعبًا ما يفاخر 
ملنجزه،  تقديًرا،  أغلبها  خاّصة.  إلعتبارات  أضيف  الثّاني  أّن  فثق  بزعيمي، 
ويبقى زعيًما بي قوسي، لطبقة وليس لعموم الّشعب. ولكن رتبة الّزعيم 
ال عالقة لها بذلك، فقد يكون الزعيم دمويّا قاتال رّشيًرا وُمجرم حرب وعدّوا 
لإلنسانيّة، ولكنه )زعيم( رغم كل ذلك، مثل ستالي مثال يف روسيا. أو ماو 
تيس تونغ يف الّصي وغريهم. لكن ثق أّن لكّل أّمة زعيم واحد، وهذه ظاهرة 
غريبة ولكنّها حقيقة ُمؤّكدة. والبلد الوحيد الذي عرف زعيمي هّو اإلتّحاد 
ولكن  وستالي.  ليني  وهما  العرشين  القرن  من  األّول  الثلث  يف  الّسوفياتي 
ولكن  معدودة،  لسنوات  وقائدا  مؤّسسا  كان  ليني  فإن  ُمؤسف،  وبصدق 

الّزعيم الحقيقي واألوحد عندهم، هّو ستالي. وستالي فقط. رغم تاريخه الّدموي الذي يبعث عىل الغثيان وليس اإلشمئزاز فقط. ولكن من 
أهّم رشوط الّزعامة هّي األرضيّة الّسيكولوجيّة الفطريّة، وأعني الجينيات: أن يكون خلق ليقود وليس ليُقاَد….

وبورڨيبة الذي عّلم وألهم الكثريين. وأنا منهم بالتأكيد.  خلق ليقود. فضمن بذلك الرّشط البديهي للّزعامة. ثّم أنّه كان ال يفّرق بي التاريخ 
والجغرافيا، ليس ألنّهما مادتان. يدّرسهما أستاذ واحد.ولكن إلعتقاده وأنا أشاطره الرأي يف هذا،أّن من ال تاريخ له، ال يمكن أن يراهن أو 
يفاخر بجغرافية،حتى وأن كانت حدودها، معلنة، ومسّجلة بخّط واضح عىل مالمح وجهه األسمر وجواز سفره األخرض، وأوراق ثبوت ميالده 

ووفاته أو إرتباطه، وعقود ملكيته وإرثه...فالتاريخ والجغرافيا، خطان متقاطعان، يرسمان هويّة وكينونة ...
املرأة كبهيمة، فهي األخت واألّم  والحبيبة والرفيقة  أال نعامل  أنّه عّلمنا  التوانسة من بورڨيبة، فضال عن  أّول درس تعلمناه نحن  هذا 

والزميلة واملدرسة، والحمار فقط من يحسب أنّه خرج من بطن بهيمة..".

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

فيلم " العّرابة" جديد 
المخرجة ايمان بن حسين

بعد طرح فيلمها الروائي األول "قدر" 
املخرجة"  ستقف   التونسية  القاعات  يف 
إيمان بن حسي" وراء الكامريا من جديد 
النجاز فيلمها الروائي الثاني الذي سيحمل 
ولم   ،  "The god moTher "العرابة  عنوان 
الفيلم  أبطال  اآلن عن  إىل حد  الكشف  يتم 

وموعد إنطالق تصويره.
حسي  بن  ايمان  أفالم  ٱخر  أن  يذكر 
التونسية  القاعات  يف  مربمج  "قدر" 

ويعرف نجاحات محرتمة ويحكي قصة طبيب ترشيح يعمل ضمن 
شبكة سية يف إدارة دواليب الحكم وحياكة الدسائس بهدف تطويع 
مهذب  بطولة  من  الرشيط  وهذا  خارجية.  قوى  لخدمة  النظام 
ومعز  الجندوبي  ووجيهة  شمعون  تقال  اللبنانية  واملمثلة  الرمييل 
القديري ورابعة السايف ويونس الفارحي ويوسف الڤبالوي ومحمد 

الداهش و رياض حمدي.

"المراهقة والحب في قلب المؤسسة 
التربوية" هو موضوع مسلسل "الفلوجة" 

لسوسن الجمني
الجمني  سوسن  املخرجة  رشعت 
"فّلوجة"   الجديد  مسلسلها  تصوير  يف 
رشح  وما  العمل  قصة  عن  شديد  بتكتم 
الذي  املسلسل  قصة  ان  أخبار   من 
إىل  باإلضافة  النجوم  من  عددا  سيجمع 
الجديدة  الشبابية  الوجوه  من  مجموعة 
املدريس  واملحيط  املراهقي  حول  ستدور 
شاكرة  املمثلة  عنه  كشفت  ما  حسب 

رماح يف حوارها مع راديو ماد.
انجزت  الجمني  سوسن  أن  ويذكر 

الدراما  إىل  أيضاً  باإلضافة  التونسية،  الدراما  يف  األعمال  العديد من 
التي شاركت يف  األعمال  أبرز  والتونسية، ومن  الجزائرية  املشرتكة 
إنجازها: سلسلة "حكايات عبد العزيز العروي"،وفيلم "املرشوع" 
والرابع.  الثالث  الجزءان  الليل"  و"نجوم  "كاستينج"  ومسلسل 
و"دنيا  الخامس،  حتى  األول  الجزء  من  مفيدة"  "أوالد  ومسلسل 
األول  الجزءان  ، ومسلسل "فوندو"  األول والثالث  الجزءان  أخرى" 

والثاني.

"قدحة"  ألنيس لسود يتوج
بـ 4 جوائز في اليونان

أنيس  التونيس  املخرج  شارك 
االطفال  ملهرجان   24 الدورة  يف  لسود 
مشاركته  وتوج  باليونان   واليافعي 
جائزة   : جوائز  أربعة  عىل  بالحصول 
طويل  روائي  رشيط  سيناريو  أحسن 

وثالث جوائز خاصة متميزة هي:
للربملان  إنسانية"  "قيم  جائزة   •

الهيليني 
الدويل ألفالم األطفال  املركز  •جائزة 

 cIFeJ والشباب
السينما  نوادي  جمعية  •جائزة 

باليونان 
يعرض فيلم “قدحة” قصة  طفل يبلغ من العمر 12 عاما تمكن 
من اكتشاف س سوف يكون محددا يف قادم حياته بل أنه سيقلبها 
“رأسا عىل عقب”،  كما يقال. معلومة ستفجر بداخله  بركانا من 

الغضب، فما هي الجريمة التي ارتكبها الكبار يف حق الصغار ؟

تتويج التلفزة التونسية بثالث جوائز
في مسابقة الطاقة والصناعة الذكية 

عىل  ديسمرب   12 االثني  يوم  مساء  التونسية  التلفزة  تحصلت 
ثالث جوائز  ضمن املسابقة التي نظمتها  وزارة الصناعة والطاقة 
واملناجم بالرشاكة مع وكالة التعاون الفني االملاني ووكالة التحكم 

يف الطاقة. وتوزعت الجوائز كما ييل :
حصة   عن  األوىل  بالجائزة  الشاهد  سوسن  الصحفية  •تتويج  
تونس  برنامج  ضمن   الذكية   الصناعة  حول  تمحورت  تلفزية 
االقتصادية الذي يعده ويقدمه االعالمي ناجح امليساوي عىل القناة 

الوطنية االوىل كل يوم خميس
•حصول  الصحفية عن قسم األخبار مفيدة املاجري عىل جائزة 
الرابعة  الصناعية  بالثورة  خاص  عمل  إنجاز  حول  األوىل  الفريق 

ودور الصحفي يف الرتويج اإلعالمي لهذا التوجه الصناعي الجديد
•جائزة افضل روبرتاج حول الطاقة البديلة واملتجددة من انجاز 
يف  العمل  تم  وقد  حسن  بن  الطيب  وتصوير  مزيود  مراد  الصحفي 
والية  يف  الطاقي  املجال  يف  املنجزة  املشاريع  عديد  حول  الروبرتاج 

توزر

فّن وفّنانونفّن وفّنانون
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عربية… هكذا  عباءة  ومرتديا  العالم  كأس  حامال 
النهائي  المشهد  ميسي  ليونيل  الالعب  اختتم 
لكأس العالم قطر 2022 التي صّنفها مالحظون من 

بين أفضل نسخ المونديال على مر التاريخ.

وقدمت قطر األحد املايض عرضا فريدا لختام عرس مونديال 
 29 قبل  البطولة  افتتاح  وتميزا عن حفل  يقل حضاريا  ال   2022

يوما.
اإلنسانية  واملعاني  بالقيم  حافال  االفتتاح  حفل  كان  وكما 
والحضارية كذلك كان حفل اختتامها الذي تضمن لوحات مرئية 

وغنائية وشعرية فريدة.
كما استخدم منظمو الحفل تقنيات برصية، نرشت من خاللها 
وكأنها  بدت  امللعب  أرجاء  يف  وحيتان  لدالفي  واقعية  مجسمات 
تحلق يف ملعب لوسيل الذي احتضن حفل الختام واملباراة النهائية.

تنظيم رائع
يرى مالحظون أن قطر كسبت لقب الدولة التي نظمت أفضل 
البطولة ألول مرة  التاريخ اىل حد اآلن وجعلت  نسخة مونديال يف 
رشقية بامتياز دفعت عشاق الساحرة املستديرة الوافدين من كل 
مكان اىل فهم واستيعاب تفاصيل الحياة يف املنطقة العربية بعيدا 

عن الصورة النمطية التي رسمتها هوليوود يف أذهان الناس.
وساهمت البطولة يف تصحيح العديد من املفاهيم الخاطئة عن 
الرشق يف العالم كما كانت نقطة تحول مفصلية يف تاريخ إيصال 

الصوت الفلسطيني إىل الخارج.
واعترب متابعون دوليون أن التنظيم القطري لهذا الحدث فاق 
من  املقبلة  النسخة  يستضيف  من  عىل  املهمة  وصّعب  التوقعات 

املونديال.
مونديال العرب حّقق النجاح فنيا وتنظيميا وأدخل الفرحة يف 
الفخر ألنها  التي منحتهم  البطولة  تابعت  التي  العربية  البالد  كل 

نّظمت باسم كل العرب.
أنحاء  من  زائر  ألف  و400  مليون  من  أكثر  قطر  واستقبلت 
من  العديد  محققة   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  خالل  العالم 
مدرجات  يف  الجماهريي  الحضور  أبرزها  ومن  القياسية،  األرقام 
آالف  و404  ماليي   3 عدده  بلغ  الذي  البطولة  أيام  طوال  املالعب 

و252 مشجًعا مع انتهاء املباراة النهائية للبطولة بفوز األرجنتي 
عىل فرنسا.

حضور جماهيري قياسي في النهائي

قياسيا  حضورا  لوسيل  ملعب  عىل  النهائية  املباراة  سجلت 
مشجعا  و966  ألفا   88 بلغ  للملعب  االستيعابية  الطاقة  بكامل 
وتجاوز متوسط حضور املباراة الواحدة 53 ألف مشجع، بطاقة 

استيعاب إجمالية تجاوزت 96%.
واحتل مونديال قطر املركز الثالث يف عدد الحضور الجماهريي 
يف تاريخ املونديال )3.404.252 مشجًعا( بعد أن تصدر مونديال 
أمريكا 1994 قائمة الحضور الجماهريي يف تاريخ البطولة، حيث 
 2014 شهد حضور 3.587.538 مشجًعا، وأتى مونديال الربازيل 
مونديال  ليكون  مشجًعا،   3.429.873 بحضور  الثانية  املرتبة  يف 

أملانيا 2006 يف املرتبة الرابعة بحضور 3.359.439 مشجًعا.
واستمتع املشجعون بقرب املسافات بي املالعب حيث تمكن 
اآلالف من حضور أكثر من مباراة يف يوم واحد خالل املراحل األوىل 
من منافسات البطولة، ألول مرة يف التاريخ الحديث لكأس العالم.

واحدة من  تتجاوز ساعة  ال  املالعب ضمن مسافة  كل  وتقع 
باستخدام  بسهولة  إليها  الوصول  ويمكن  الدوحة،  مدينة  وسط 

املرتو أو الحافالت أو سيارات األجرة.
إىل جانب ذلك، حظيت األنشطة الرتفيهية التي أقيمت يف أجواء 
من  أكثر  حرض  حيث  كبرية،  بشعبية  األسة،  أفراد  جميع  تالئم 
البطولة، يف  أيام  ألف شخص فعاليات مختلفة يوميا خالل   530
املحيطة  واملناطق  البدع،  بحديقة  للمشجعي  الفيفا  مهرجان 
بأنحاء  املشجعي  مناطق  ويف  الدوحة،  كورنيش  وعىل  باملالعب، 

البالد.

مونديال الهوية العربية
لحظة  العالم  كأس  بلقب  األرجنتي  تتويج  مراسم  شهدت 
ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  إهداء  يف  تمثلت  وتاريخية  فارقة 

أمري قطر "البشت الخليجي" للنجم األرجنتيني ليونيل مييس.
لقطة ارتداء الالعب األرجنتيني ليونيل مييس "البشت القطري" 
تصدرت املنصات العربية والعاملية، حيث حازت كثريا من اإلعجاب 

وعّدها بعض املتابعي واحدة من اللقطات التي ستخلد يف تاريخ 
كأس العالم.

لقطة قال عنها متابعون إنها أبرزت الثقافة العربية يف واحدة 
تنىس  لن  أنها  معتربين  التاريخ،  يف  الرياضية  اللحظات  أهم  من 

وأنها ستبقى أفضل ختام ملونديال قطر.
واعتربوا أن الفكرة كانت ذكية من جانب قطر التي استغلت 
أهم صورة يف تاريخ أسطورة األرجنتي وربطها بالثقافة العربية.
ملونديال  الختام  كمسك  جاءت  اللقطة  هذه  أن  إىل  وأشاروا 
استثنائي عىل أرض عربية وكرّد عىل االنتقادات الغربية املستمرة 

عىل تنظيم قطر كأس العالم.
وأشاروا إىل أن ارتداء ميس "البشت" يمثّل ملسة تراثية قطرية 
املتتابعة  لتؤكد قطر عىل رسائلها  العالم  بطل  أكتاف  عربية عىل 
بكل ما يخص ثقافتها وتراثها ودينها، خالل البطولة ويف ختامها.

بصمة مغربية

عىل  بحصوله  قطر  مونديال  يف  بصمته  املغربي  املنتخب  ترك 
أو  إفريقي  أي منتخب  لم يسجله  تاريخي  إنجاز  يف  الرابع  املركز 

عربي سابقا.
 2022 قطر  مونديال  يف  األطلس  ألسود  التاريخي  اإلنجاز 
سريفع سقف الطموحات العربية يف النسخ القادمة من املونديال، 
منتخبا مما   48 القادمة ستشهد مشاركة  النسخة  أن  خصوصا 

يفتح حظوظا أكرب ملنتخبات عربية كبرية للمشاركة.
من املؤكد أن مشاركات املنتخبات العربية واألفريقية أيضا يف 
النسخ القادمة من كأس العالم لن تكون بنفس الطموح املحدود 
حاجز  كرس  الذي  التاريخي  املغرب  منتخب  إنجاز  بعد  السابق 
االكتفاء بالتمثيل املرشف، وانتقل إىل مقارعة الكبار والفوز عليهم 

والوصول إىل املباراة الرتتيبية.
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  إشادة  محل  كان  مغربي  إنجاز 
)الفيفا( إضافة إىل وسائل اإلعالم العاملية ونجوم كرة القدم مما 
يجعل املسؤولية ثقيلة عىل املنتخبات اإلفريقية والعربية يف قادم 

املشاركات العاملية.
التي  العربية  الشعوب  لتوحيد  فرصة  املغرب  إنجاز  مثّل  كما 

ساندت بقوة زمالء ياسي بونو طيلة املغامرة املونديالية.

نزار الريحاني

مونديال 
قطر...نجاح 
عريب أهبر 

العالـم
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مستقبل غامض

مازال الغموض يكتنف دعوة هيئة النادي اإلفريقي لعقد جلسة عامة انتخابية 
يوم 7 جانفي القادم يف ظّل غياب أية مؤرشات توحي بتقدم مرتشحي خاصة مع 
التضييق الكبري الذي تم التنصيص عليه يف القانون األسايس للنادي بعد تنقيحه يف 

أوت املايض.
ورغم فتح باب الرتشحات منذ االثني 12 ديسمرب 2022 إال أن محيط النادي لم 
يشهد أية تحركات أو اتصاالت تُنبئ بتقدم إحدى الشخصيات لتكوين هيئة مديرة 
استقالة  أسابيع من  بعد  النادي  ترافق مستقبل  التي  الغموض  يعكس حالة  مما 
إىل  النادي  تسيري  بمواصل  الحكماء  لجنة  قبل  وتكليفها من  العلمي  يوسف  هيئة 

حي عقد جلسة انتخابية.
وتشري بعض الترسيبات إىل أن بعض املسؤولي السابقي انطلقوا يف جّس نبض 
بفكرة  إقناعه  بهدف  الوطن  أرض  خارج  املتواجد  الرياحي  سليم  األسبق  الرئيس 
الجماهري  تساندها  الفكرة  أن  خاصة  القادمة  االنتخابية  للجلسة  ترشحه  تقديم 

بشكل كبري بعد أن بات النادي عىل مشارف الهاوية رياضيا وماليا.
الرياحي الذي عرب يف ترصيحات سابقة عن استعداداه ملساعدة النادي اشرتط 
بالنادي  باإلرضار  اتهامه  وتم  الصغري  الباب  من  خرج  أن  بعد  له  االعتبار  رّد 
إىل جّس نبضه عن طريق بعض  املسؤولي  واالستيالء عىل مداخيله وهو ما دفع 
املقربي وطمأنته بسحب القضية التي رفعته ضده الهيئة التسيريية برئاسة مروان 

حمودية.
وقد يضطر املسؤولون السابقون إىل تقديم تنازالت إلقناع الرياحي إما بتقديم 
ترشحه لرئاسة النادي أو املساهمة يف دعم النادي ماديا خالل الفرتة القادم حتى 
يتسنى رفع عقوبة املنع من االنتداب إىل حي تسوية جميع ملفاته القضائية التي 

تحول دون عودته لتونس يف الوقت الراهن.

املكتب  موقف  ينتظر  التونيس  الريايض  الشارع  مازال 
الجامعي برئاسة وديع الجريء من مشاركة منتخبنا يف 
كأس العالم بقطر خاصة مع خيبة األمل التي رافقت 
مسرية زمالء الخزري وخروجهم من الدول األول بعد 
الثالث  املركز  يف  الرابعة  املجموعة  منافسات  إنهاء 
أمام  وتعادل  فرنسا  عىل  فوز  من  نقاط   4 برصيد 

الدنمارك مقابل هزيمة ضد أسرتاليا.
 ثالثة أسابيع مرت عىل آخر مباراة خاضها املنتخب 
الوطني بمونديال قطر دون أن يكشف املكتب الجامعي 

القادمة  والخطوات  للمشاركة  تقييمه  عن  القدم  لكرة 
خاصة أن عنارصنا الوطنية تنتظرهم مباريات حاسمة يف 
التصفيات املؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

الفني  اإلطار  مستقبل  عن  بعد  الجامعي  املكتب  يكشف  لم 
الذي قاد منتخبنا الوطني يف مونديال قطر ليتواصل الغموض 

قادم  يف  الفنية  املقاليد  عن  سيرشف  من  هوية  حول 
التي تحدثت  الترسيبات  االستحقاقات رغم بعض 

عن اتصاالت أولية مع بعض الفنيي األجانب.
الفنية  اإلدارة  من  شامل  تقييم  غياب  ويف 
املشاركة  حول  القدم  لكرة  التونسية  للجامعة 
البداية  منذ  املرسومة  واألهداف  املونديالية 
موقفا  تنتظر  الرياضية  الجماهري  مازالت 
خيبة  أن  خاصة  القرار  أصحاب  من  واضحا 
للدور  التأهل  تحقيق  يف  والفشل  املشاركة 
العام  الجّو  عىل  تسيطر  مازالت  الثاني 

للتونسيي.
باملنتخب  القادري  عالقة  أن  ويبدو 
إىل  استنادا  القطيعة  نحو  تتجه  الوطني 
بأن  املونديال  انطالق  قبل  املدرب  تأكيد 
الهدف األسايس للمشاركة هو بلوغ الدور 
بتحقيق  مرتبط  مستقبله  وأن  الثاني 
املكتب  مع  عليه  واملتفق  املنشود  الهدف 

الجامعي.
ورغم هذا االتفاق يبدو أن املكتب الجامعي 
يفكر يف تجديد ثقته يف جالل القادري ومنحه 
فرصة جديدة خاصة ان النتائج تعترب إيجابية 
نهائي  بلغت  التي  فرنسا  عىل  الفوز  ظل  يف 
أعتى  أحد  الدنمارك  أمام  والتعادل  املونديال 

املنتخبات األوروبية.
ومن غري املستبعد أن يقوم املكتب الجامعي 

الجديدة  األسماء  ببعض  الفني  اإلطار  بتعزيز 
المتصاص  وثان  أول  مساعد  مدرب  خطة  يف 

غضب الجماهري خاصة أن الفرتة القادمة تتطلب 
استقرارا عىل مختلف األصعدة.

إىل  الجامعي  املكتب  يسعى  ثانية  جهة  من 
الكفاءات  عىل  التعويل  يف  سياسته  عىل  املحافظة 

التدريبية التونسية وتجنب التعاقد مع مدرب أجنبي 
عادة ما يشرتط الحصول عىل امتيازات مالية كبرية.

جّس نبض

 1 مستوى  القدم  لكرة  الثالثة  الرابطة  أندية  تعيش 
أزمة مالية حادة جعلت رؤسائهم يطلقون  و2 عىل وقع 
دون  تحول  عاجلة  حلول  بإيجاد  للمطالبة  استغاثة  نداء 

اتخاذهم قرار إيقاف نشاطهم يف منتصف املوسم.
وطالب رؤساء نوادي الرابطة الثالثة يف مراسلة إىل وزير 
الخميس  يوم  لقاء  بعقد  دقيش  كمال  والرياضة  الشباب 
الوضعية  يف  للنظر  النهار  منتصف  الساعة  عىل  املقبل 

الكارثية التي آلت اليها الجمعيات الرياضية.

هذا  املداخيل  ضعف  من  الهواة  رابطة  أندية  وتشتكي 
املوسم خاصة مع تراجع حجم التمويل العمومي من منح 
 30 فريق يخوض يف حدود  أن كل  والبلديات رغم  الوزارة 

مقابلة بي رسمية وودية يف املوسم.
الالعبي  أجور  ارتفاع  من  األندية  رؤساء  اشتكى  كما 
مقابل  الرياضية  اللوازم  ومصاريف  التنقل  ومصاريف 
ورجال  املؤسسات  تقدمه  الذي  والدعم  املداخيل  تراجع 
نسق  من  املوسم  هذا  يشهده  ما  إىل  باإلضافة  األعمال، 

جنوني للمباريات مقارنة باملوسم الفارط بسبب التقسيم 
الجديد وزيادة عدد األندية.  

لوزير  رسالتهم  يف  الهواة  قسم  أندية  رؤساء  وهّدد 
يف  النشاط  وإيقاف  جماعية  استقالة  بتقديم  الرياضة 
لصعوبة  نظرا  للنوادي  فورية  حلول  وجود  عدم  صورة 
مواصلة التسيري، مؤكدين أن مطالبهم بعيدة عن التهديد 

بل تعكس واقع مرير يعيشه يوميا رؤساء الجمعيات.

نداء استغاثة
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