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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : د. رافع الطبيب

االفتتاحية

جولة مفصلية
في مسارات األزمة 
الليبية غّيبت تونس 

نفسها عنها !

وفشلت إجراءات
25 جويلية !

هل اجلزائر مهدّدة باإلهنيار؟

• تونس المريضة بسلطتها 
ومعارضتها وشعبها...

هل ينجح االحتاد أين 
فشلت السلطة واملعارضة 

يف بلورة بديل وطني؟
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تسارعت الخطى يف األسابيع املاضية بحثا عن 
الركود  حالة  من  للخروج  ليبيا  يف  واسع  توافق 
إلغاء  منذ  البالد  يف  السيايس  املسار  طبعت  التي 
اإلنتخابات الرئاسية والترشيعية التي كان مزمعا 
تنظيمها يوم 24 ديسمرب 2021 تزامنا مع إحياء 

ذكرى اإلستقالل وقيام اململكة السنوسية.

لكن هذه الحركية املحمومة ال تندرج يف نفس 
التصورات وال  تقودها نفس  املنهجي وال  اإلطار 
او  اإلقليمية  او  الدولية  األطراف  نفس  ترعاها 

األممية.

لتجاوز  يسعى  الذي  القاهرة  مسار  فهناك 
أساسها  عىل  التي  الدستورية  القاعدة  عقدة 
يف  تنعقد  كما  الشعبية.  اإلستشارة  ستنظم 
رست لقاءات لتوحيد املؤسسة العسكرية ضمن 
هيكلية مندمجة وتحت لواء عقيدة دفاعية تحرتم 
الدستور واملؤسسات ووحدة املجال الوطني. اما 
األحزاب  للقاءات  األبرز  املحطة  فهي  اسطنبول، 
التي تدور يف فلك أنقرة من إخوان وبقايا الجماعة 

املقاتلة وأمراء الحرب من املنطقة الغربية.

التحضريي  اإلجتماع  يبقى  األبرز  اللقاء  لكن 
للمصالحة الذي تحتضنه العاصمة الليبية والذي 
ااّل يستثنى من حضوره سوى من  أراد منظموه 

اقىص نفسه ونأى بها عن الحوار.

تاريخ  يف  مرة  وألول  سمح،  التميش  هذا 
الحوارات املجتمعية والسياسية يف ليبيا، بحضور 
الفت ووازن ومؤثر ملمثيل الطيف الوطني امللتزم 
بإرث الجماهريية واملساند لرتشح سيف االسالم 
أعاد  رمزي  موقف  الوفد  لهذا  كان  وقد  الڨذايف. 
خطوة  باعتباره  اللقاء  طبيعة  رسم  خالله  من 
أوىل عىل درب التأسيس الجديد للدولة الليبية عرب 
ينزع  لم  ما  النقاش  مائدة  اىل  الجلوس  رفضهم 
ما يصطلح عىل تسميته بعلم اإلستقالل او راية 

اململكة السنوسية.

لكن، ما اثبتته هذه املسارات الحوارية وخاصة 
اىل  يؤرش  بعينها،  عواصم  عىل  خارطتها  توزع 
دخول مرحلة متقدمة من عقد الصفقة التاريخية 
عن  بعيدا  الحقيقيني  الفاعلني  بني  ليبيا  حول 
السوري  فالتقارب  واإلقليم.  الجوار  مجامالت 
كل  يف  يرتجم  لم  الذي  الرتكي  واملرصي  الرتكي 
امللفات الدقيقة األخرى، بدأ يثمر توافقات اقليمية 
اإلستقباالت  فمشهد  الليبية.  األزمة  ضمنها  من 
املرتبطة عضويا  الوفود  التي يحظى بها اعضاء 
باألتراك عىل أرض الكنانة والحفاوة التي تصحب 
كل تحركاتهم يف القاهرة، ال يُعّدان مفارقة بقدر 
ما يعكسان تقاربا يف تصور "حل" امللفات الليبية 
وخاصة  واملؤسساتية  والدستورية  منها  األمنية 

الطاقية.

الپراغماتي  التعاطي  من  نوع  اىل  يشري  ومما 
لألزمة  تناوله  يف  الرتكي  الطرف  لدى  املستجد 

محاكم  احدى  قرار  عىل  جدا  املعتدل  الرد  الليبية 
عن  التنقيب  بربوتوكول  العمل  تعليق  طرابلس 
الثروات النفطية والغازية داخل املياه الليبية. كما 
اشارت التحركات االحتجاجية يف القرى الشمالية 
من  تخىش  اصبحت  امليليشيات  ان  اىل  بسوريا 
ايقاف عمليات التجنيد للمرتزقة الذين يقاتلون يف 
طرابلس اىل جانب ميليشيات عبد الحميد الدبيبة.

واألذرع  الديبلوماسية  نشاط  مع  بالتوازي 
القاهرة  تواصل  الرتكية،  والعسكرية  املخابراتية 
الليبي وفق تصور  الجيش  بناء  إعادة  جهدها يف 
ينحو صوب تحالف بني البلدين تكون فيه الرتب 
نحو  كخطوة  مرص  اصدقاء  حصة  من  األهم 
تفكيك امليليشيات وجمع أسلحتها وبناء الشبكة 

األمنية عىل امتداد العمق الحدودي بني الجارين.

السنوات  طيلة  اعتادت  التي  العواصم  اما 
من  ابتداء  الليبية  اللقاءات  احتضان  املاضية 
الرباط وصوال اىل تونس مرورا بالجزائر، فقد تم 
تهميشها عمدا وابعادها عن هذه املرحلة الدقيقة 
منظميها  حسب  شأنها،  من  التي  الحوارات  من 
تقاسم  ميدانيا،  الفاعلة  اإلقليمية  القوى  من 
منذ  الليبي  الشأن  يف  والتأثري  التدخالت  ثمرات 

عقد.

اال ان غياب تونس هو ما يثري أكثر من سؤال. 
التوازن  اعادة  بمثابة  هو  مثال  الجزائر  فتغييب 
دورها  فقدت  التي  املغربية  اململكة  الستبعاد 
التقييم  ان  كما  الغربية.  للدول  ممثل  كوسيط 
السلبي للمنتظم األممي ملا آلت اليه األوضاع عقب 
عىل  القائمني  جعل  الكارثي،  الصخريات  اتفاق 
الفاعل  ابعاد  نحو  يتوجهون  الحوارية  املسارات 
املغربي يف إطار تحجيم الدور األوروبي خصوصا.

مراكمة  عن  التونسية  الديبلوماسية  عجز  ان 
استبعاد  أسباب  احد  يمثل  واملكاسب  التجربة 
بالدنا من هذه الجولة املفصلية يف مسارات األزمة 

الليبية.

ليبيا  يف  لألزمة  التونسية  املقاربات  وصف  ان 
وسياسات التقارب مع هذا الطرف او ذاك بالتيه 
فقد  قاسيا.  حكما  او  تجنيا  ليس  والعشوائية 
عمدت النهضة وحلفاؤها، منذ األيام األوىل لألزمة 
الليبية اىل جر تونس اىل مربعات الرصاع الداخيل 
يف الجارة الجنوبية واإلصطفاف وراء املنظومات 
امليليشياوية بما يف ذلك الفصائل املسلحة لإلسالم 
اىل خطيئة  ايضا  قاد  الذي  املوقف  السيايس. هذا 
تسليم البغدادي املحمودي، أحد ابرز رموز قبيلة 
املحاميد الوازنة يف الغرب الطرابليس وعىل امتداد 
قطع  الليبية،  امليليشيات  اىل  األوسط،  املغرب 
الفرقاء  اي تواصل مع بقية  الطريق حينها عىل 
ناهض  الذي  املجتمعي  النسيج  مكونات  من 
ليبيا.  عىل  فرضا  املفروضة  الحكومات  وقاوم 
سعيد  قيس  الرئيس  مبادرة  كانت   ،2019 بعد 

بالتوجه نحو العمق االجتماعي والجغرايف الليبي 
تدين  التي  القبلية  الفعاليات  ممثيل  باستقباله 
محاولة  الجماهريي،  لإلرث  بالوالء  مجملها  يف 
لكرس احتكار التحاور مع املنظومات السياسية 
الجارة  مع  العالقات  شبكات  وتنويع  السابقة 

ضمن رؤية بديلة.

عمليا  معزوال  بقي  التوجه  هذا  ان  اال 
القديمة  الكالسيكية  اآللة  تلبث  فلم  ومنهجيا. 
يف  املتمثل  ورديفها  التونسية  للديبلوماسية 
لم تستوعب  التي  االسرتاتيجية  االستشارة  ادارة 
الرسمية  تونس  أعادت  ان  اإلقليمية،  التغريات 
الفاقدة ألي رؤية مستقبلية.  العالقات  اىل مربع 
لبالدنا  األخرية  الدبيبة  الحميد  عبد  زيارة  كانت 
هذا  يومنا  اىل  تصدق  لم  وعود  من  صاحبها  وما 
التونيس  الجانب  وتأكيد  مواعيدها  انقضاء  رغم 
يف  املتنازعة  الحكومات  احدى  جانب  اىل  وقوفه 
البالد، إيذانا بالقطيعة مع أوسع طيف سيايس يف 
ليبيا. هذا الطيف هو الذي يحاور اليوم ويساهم 
يف  بما  األزمة،  من  للخروج  التصورات  بناء  يف 
رشعيات  تفرز  قد  التي  االنتخابات  تنظيم  ذلك 
الذي  الدبيبة  حتما  ستغيّب  رشعيات  جديدة. 
استبعد، مثل تونس، من كل مبادرات الحوار ومن 
مجليس  حول  تمحورت  التي  التوافق  مسارات 
الرئاسة والدولة والربملان والقيادة العامة للجيش 
برئاستي   املتنافستني  الحكومتني  واستثنت 

الدبيبة  وفتحي باشاغا.

احرتام  بدعوى  بعينه  طرف  عىل  املراهنة  ان 
القدرة عىل  بالدنا  أضاع عىل  الدولية"  "الرشعية 
ليبيا واستبعاد تونس من  األوضاع يف  استرشاف 
التفاهمات إقليميا قد ندفعه ثمنا باهظا أمنيا اذا 
تعثرت الرتتيبات الخاصة بإجالء املرتزقة وتفكيك 
امليليشيات. فليس من قبيل افشاء األرسار القول 
ان العديد من عنارص امليليشيات يف ليبيا ويف ألوية 
املرتزقة املرابطة بالجوار الطرابليس هم من حملة 
دون  لهؤالء  ترسيح  اي  وان  التونسية  الجنسية 
سيكون  الرسمي  التونيس  الجانب  مع  تنسيق 
املربعات  فراغ  يف  موقوتة  قنابل  اطالق  بمثابة 

املجالية القريبة من حدودنا.

ال يجب ان تتحول مسارات نزع فتيل الحروب 
لألزمة  تصدير  اىل  ليبيا  يف  املتعاقبة  األهلية 
من  الخروج  فرتات  كل  رافقت  لقد  بالدنا.  اىل 
الرصاعات الداخلية يف بعض البلدان، إعادة توزيع 
للسالح واملقاتلني يف اإلقليم. لذا عىل الحكام حتى 
تونس  تهميش  بوجوب  القوى  بعض  أقرت  وان 
نحو  املسارعة  حاليا،  الليبي  امللف  مسارات  عن 
واملطالبة  املآالت  ومتابعة  الحوارات  يف  االنخراط 

باإلرشاك الفعيل يف تصورات الرتتيبات األمنية.

عدا ذلك سندفع مرة أخرى، كما يف 2011، ثمن 
سياسات الكبار واختياراتهم.

د. رافع الطبيب )استاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة منوبة(

جولة مفصلية في مسارات األزمة الليبية 
غّيبت تونس نفسها عنها !

االفتتاحية
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تحديات كبرى

بما  يحتسب  والذي  األجنبية  العملة  احتياطي 
يساوي من تغطية أيام التوريد )ما يساوي بالعمالت 
انخفض  الواحد(  لليوم  دينار  مليون   227 األجنبية 
كربى  تحديات  مع  يوم  املائة  مستوى  دون  مجددا 

لألسباب األساسية التالية :
1. األزمة الحادة للمالية العمومية

ومليزان  التجاري  للميزان  القيايس  العجز   .2
الدفوعات الجارية.

3. عدم توصل تونس اىل اتفاق نهائي مع صندوق 
النقد الدويل وإمكانية إلغاء االتفاق املبدئي اذا زادت 

املؤرشات تأزما.
4. عجز تونس عن تعبئة املوارد املالية األجنبية 

املربمجة صلب ميزانية 2022 و2023.
الدين  مستحقات  أي  الدين  خدمة  حجم   .5
بـ  واملقدرة   2023 لسنة  أصل وفوائد  العمومي من 

21 مليار دينار بالعمالت األجنبية.

الكامل  والغياب  الرؤية  وضوح  عدم   .6
لإلصالحات.

مع العلم أن مستوى 90 يوما من التوريد يعترب 
احتياطي  من  املستوى  هذا  أن  اذ  األحمر  الخط 
والغذاء  الدواء  واردات  لتغطية  فقط  يكفي  العملة 
واملحروقات وهي املواد األساسية التي ال غنى عنها.

رسالة  يعترب  يوما   90 مستوى  من  واالقرتاب 
واضحة للدائنني األجانب حول إمكانية تعثر تونس 

عن تسديد ديونها الخارجية.

مخطط مارشال 
الفريقيا ؟

الزيارة  ان  كشف   algeriepatriotique موقع 
التي من املنتظر أن تؤديها رئيسة الوزراء االيطالية 
جيورجيا ميلوني اىل الجزائر يومي 22 و23 جانفي 
الجاري "تلقى كل الدعم من الرئيس االيطايل رسجيو 
ووضع  التخطيط  وهياكل  االعمال  ورجال  متاريال 

االسرتاتيجيات بايطاليا".
زيارة  ان  بروما  حكومية  دوائر  عن  نقل  املوقع 
لوزير  خاطفة  بمهمة  مسبوقة  "ستكون  ميلوني 
الخارجية االيطايل انطونيو تاجاني يف تونس لتقديم 

دعم جوهري لهذا البلد".
وحسب املوقع ترى ميلوني يف الجزائر باعتبارها 
قويا  رشيكا  بالغاز   1 رقم  بالدها  مزّود  أصبحت 
مارشال"  "مخطط  اطالق  عىل  معه  العمل  يمكن 

للبلدان االفريقية.

تونس ويتم تجنب  بل وتدّمر يف صمت  تلّغم وتنخر  أكرب كارثة  إن 
محّل  ليست  قاتل  لعني  مرض  شأن  شأنها  وتجاهلها  فيها  الخوض 
هذا  مستقبل  تهم  أنها  مع  جماعية  ضمري  لصحوة  مصدرا  وال  جدال 
لدى  التعلم  "مستوى"  بـ  يتعلق  األمر  أن  طاملا  الوطني  وقدره  البلد 
التالميذ اىل حدود التاسعة أسايس بما يوازي مرحلة الدخول إىل التعليم 

الثانوي حسب نظام التدريس القديم.
فبينما يفرتض عند هذه املرحلة الدراسية أن يتقن التالميذ القراءة 
أساسية  بمعلومات  واالملام  والفرنسية  بالعربية  الكتابة  ويجيدوا 
الجغرايف  محيطهم  حول  دقيقة  فكرة  وامتالك  االنقليزية  اللغة  حول 
والتاريخي، طلع علينا وزير الرتبية فتحي السالوتي ليكشف بال لّف وال 

دوران أن 89 ٪ من التالميذ "شبه أميون".
بعد مجهودات  لها من خسارة مجتمع  ويا  دولة  إفالس  له من  يا 
النهاية  يف  ليحصد  التعليم  أجل  من  التونيس  الشعب  كل  بذلها  جبّارة 
وتفتت  ارتداد  بذور  بني طياتها  تحمل  الدالالت  تافهة وخطرية  نتائج 

وطنيني.
كّلنا رشكاء يف هذه الكارثة وكّلنا مسؤولون عن "صناعة االفالس" 
وخصوصا  مدني  ومجتمع  ونقابات  ومدّرسون  دولة   : هذه  البائسة 

العائالت.

ومضة

تدقيق
● حمادي بن سعيد
)رئيس تحرير جريدة الرأي سابقا(

زووم
زووم
زووم
زووم

أودع كل من ناجي البكوش العميد االسبق لكلية الحقوق 
يوم  عزيز  الجمويس  سوسن  الجامعية  واالستاذة  بصفاقس 
الجمعة 6 جانفي الجاري لدى املحكمة االدارية عريضة دعوى 
بالرتفيع  املتعلق  الفالحة  وزير  قرار  إللغاء  السلطة  تجاوز  يف 
 2022 نوفمرب   30 يف  املؤرخ  للرشب  الصالح  املاء  تسعرية  يف 

وعريضة ثانية يف إيقاف تنفيذ نفس القرار.
يف  مشطة  بصفة  رّفع  الفالحة  وزير  أن  الدعوى  يف  وجاء 
كمستفيدين  أرضار  يف  لهما  سيتسبب  ذلك  وان  املاء  تسعرية 
الوطنية  الرشكة  تؤمنه  الذي  للمياه  العام  املرفق  من خدمات 
الستغالل وتوزيع املياه املحتكرة لقطاع توزيع املياه باعتبار ان 
الرتفيع يف معلوم املياه ينعكس مبارشة عىل الرتفيع يف الرضائب 

ويف معاليم التطهري وعىل مبالغ االداء املستوجبة تباعا.
مختص  غري  الفالحة  وزير  ان  طعنهما  يف  الشاكيان  وأكد 
املعاليم  ضبط  توىل  وانه  املذكور  الرتفيع  قرار  الصدار  قانونا 
قبل  من  فيها  التداول  يتم  ان  دون  أحادية  بصورة  الجديدة 
تضمنتها  التي  االفراد  بحقوق  تعلقها  رغم  تمثيلية  جهة  اية 

االحكام الدستورية والترشيعية املتالحقة منذ االستقالل.
عرب  القانون  خرق  عىل  طعنهما  يف  االستاذان  واستند 
اعتماد تعريفة تصاعدية جملية عوض تعريفة جملية حسب 
للمبدأ  مخالفة  ذلك  عن  سترتتب  انه  عىل  مشددان  االقساط 
من  عليه  يرتتب  ما  مع  االنصاف  باعتماد  القايض  الدستوري 

رضورة ومراعاة قدرات املستهلكني.
لـ  ترصيح  يف  أوضحت  عزيز  الجمويس  سوسن  األستاذة 
الفالحة  قرار وزير  األسايس يف  الطعن  ان  املغاربي"  "الشارع 
ترفيع  وجود  اىل  مشرية  التسعرية  ضبط  طريقة  عىل  انصّب 
بليغ  رضر  يف  سيتسبب  ذلك  ان  واىل  املياه  معاليم  يف  مشط 

للمستهلك.
وتضمنت عريضة الدعوى جدوال للتسعرية الجديدة مقارنة 
األقساط.  حسب  تدريجية  تكون  ان  يفرتض  التي  بالتسعرية 
وتبني يف ما يتعلق بكلفة القسطني االول والثاني ان استهالك 

20 مرتا مكعبا من املاء يتكلف 4 دنانري دون احتساب االداء عىل 
21 مرتا مكعبا )أي مرت مكعب  القيمة املضافة وان استهالك 

واحد( وفق التسعرية املطعون فيها يتكلف قرابة 14 دينارا. 
يف املقابل ابرز الجدول ان استهالك 20 مرتا مكعبا من املاء 
مع  تتماىش  التي  االقساط  حسب  التدريجية  التسعرية  وفق 
قواعد االنصاف يتكلف 4 دنانري وان تسعرية استهالك 21 مرتا 

مكعبا تكون يف حدود 4.665 دنانري فقط.
الفارق يف كلفة استهالك  ان  إىل  الدعوى  وخلصت عريضة 
مكعبا  مرتا   21 واستهالك  مكعبا  مرتا   20 استهالك  بني  املاء 
وزير  قبل  من  املقررة  التسعرية  حسب  دنانري   9.965 يمثل 

الفالحة. 
وشددت عريضة الدعوى عىل ان الفارق يف كلفة استهالك 
حسب  مكعبا  مرتا  و21  مكعبا  مرتا   20 استهالك  بني  املاء 
يتعدى  ال  االنصاف  قواعد  مع  املتماشية  التدريجية  التسعرية 

665 مليما.
وزير  ان  عزيز  الجمويس  سوسن  بينت  السياق  هذا  يف 
دون  الجميل  االستهالك  عىل  التوظيف  طريقة  اعتمد  الفالحة 
اعتماد تدرج حقيقي يف ضبط معاليم املاء تماشيا مع قواعد 
دخل  عىل  األداء  توظيف  طريقة  عىل  قياسا  وذلك  اإلنصاف 

األشخاص الطبيعيني وكذلك قياسا عىل طريقة ضبط معاليم 
التطهري.

وأضافت: "هذه الطريقة تسببت يف ارتفاع كلفة استهالك 
 9.965 اىل  مليما   665 من  األول  القسط  يف  واحد  مكعب  مرت 
 70 اىل قرابة  1.990 دينار  بالنسبة للقسط االول ومن  دنانري 

دينارا بالنسبة للقسطني الخامس والسادس.
ويف ما يخص معاليم القسطني الخامس والسادس أشارت 
الدعوى اىل انها ستقفز من 231 دينارا )عند استهالك 150 مرت 
مكعب( اىل 300 دينار )عند استهالك  مرت مكعب اضايف( عند 
اعتماد التسعرية املعطون فيها مربزة ان هذه التسعرية ستكون 
يف حدود 161 دينارا )بالنسبة الستهالك 150 مرتا مكعبا( ويف 
حدود 163 دينارا فقط )بالنسبة الستهالك 151 مرتا مكعبا( 
اذا تم احتساب التسعرية التدريجية حسب االقساط املتماشية 

مع قواعد االنصاف.
ناجي  األستاذ  إرشاف  تحت  قامت  إنها  األستاذة  وقالت 
املعالج  ندى  الجامعية  األستاذة  زميلتها  وبمساعدة  البكوش 
بانجاز مقارنة بني التسعرية التدريجية الجملية املعتمدة يف قرار 
وزير الفالحة والتسعرية التدرجية حسب االقساط مربزة أنهم 
خلصوا اىل وجود ضيم كبري يف التسعرية املطعون فيها بما يثقل 

كاهل املستهلك خاصة مع تدني القدرة الرشائية للمواطن. 
وتابعت "الالفت ان الرتفيع املشط يف معاليم استهالك املاء 

سيؤدي آليا اىل الرتفيع يف معاليم التطهري".
وختمت بالقول " لقد رفعنا قضيتني واحدة من اجل تجاوز 
السلطة من قبل وزير الفالحة وأخرى استعجالية اليقاف تنفيذ 
قراره مشددة عىل ان دخوله حيز النفاذ سيؤدي اىل اثقال كاهل 
املستهلكني بمعاليم مشطة قد يكون من الصعب اسرتجاعها 
إذا قضت املحكمة اإلدارية يف األصل بالغاء القرار املطعون فيه.

نوفمرب   30 بتاريخ  أصدر  قد  كان  الفالحة  وزير  ان  يذكر 
املاء الصالح  2022 قرارا يتعلق بالرتفيع يف تسعرية استهالك 

للرشب حسب 5 أقساط.

اتّهماه بخرق القانون ومخالفة مبدأ اإلنصاف:

أستاذان جامعيان يطعنان يف قرار وزير الفالحة بالرتفيع يف تسعرية املاء
محمد الجاللي
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وفشلت إجراءات 25 جويلية
تونس المريضة بسلطتها ومعارضتها وشعبها...

تونس اليوم ليست متمارضة جّراء ما تحيكه لها 
سعّيد  قيس  الرئيس  تعّود  مثلما  "الخونة"  زمرة 
على ترديده بالنبرة الُممّلة ذاتها ضّد معارضيه، بل 
هي مريضة فعال بكّل ما فيها. تونس مريضة بثقل 
تاريخها وارتباك حاضرها، مريضة بعموم أهلها من 
... واقع يشكو التأّزم في كاّفة 

ٍ
 وعوام

ٍ
 ونُخب

ٍ
ُسلطة

أو  ونخب  لخبراء  أحيانا  يحتاج  فال  ومناحيه،  نواحيه 
اآلفات  وتفكيك  عوارضه  لتشخيص  سياسّيين 

المتأبّطة بأوصاله...

"فيسبوك"  شبكة  يف  يُنرش  ما  بعض  يتصّفح  أن  املرء  يكفي 
 Fouleِليُعاين حالة الُفصام التي ترّدت إليها الجمهرة االفرتاضيّة
العرشيّة  خالل  "االجتماعيّة"،  الشبكة  هذه  أضحت   .  virtuelle

وتُرّوج  ضخمة  أموال  فيها  تُضخُّ  األكرب.  الرصاع  حلبة  األخرية، 
الزائفة عىل الكثري من صفحاتها، بهدف فرض توّجهات  األخبار 
محتملني  أو  فعلينّي  بمنافسني  لإلطاحة  أو  العام  للرأي  معيّنة 
أحيانا  يكون  قد  فاعل  بفعل  متواترة،  إشاعات  لصناعة  حتّى  أو 
مفعوال به، لكنّه جعل الزمن التونيس دائًما مفعوال فيه، وإن كان 
ال يرتّدد يف محاولة التالعب بالفئات االجتماعيّة املهّمشة تقليديّا...

تحّوالت سلوكّية خطيرة
ال يخّص هذا التحّول الجوهري تونس والتونسينّي وحسب، بل 
يتّصل بظاهرة عامليّة أنتجتها كربى مخابر التجديد التكنولوجي، 
استخدامات  أشاعت  مسبوقة  غري  رقميّة  ثورة  فأحدثت 
تُحّدد  اشرتاطات  أدنى  دون  للجميع،  وأتاحتها  الرقمي  االتّصال 
الفضاء  "دمقرطة"  باسم  املطروحة  القضايا  كاّفة  يف  الخوض 
يُعرف  بما  العموميDémocratisation De l’espace public  أسوًة 
بـ"ديمقراطيّة أثينا" التي التبست اليوم بلُبس الشعبويّة الجديدة. 
برشوط  وأطاحت  القيم  بكّل  الجديدة  االستخدامات  تلك  عصفت 
صناعة  وباتت  عقود.  امتداد  عىل  عليها  املتعارف  النفس  ضبط 
العالم واملثقف مثاًرا  اإلنسان  اآلفاق، ويجعل  التفاهة غوال يشّق 
للسخرية لدى جحافل الجهلة... امربتو إيكو umberto eco املفّكر 
اإليطايل الراحل عام 2016 أجاد ُقبيْل وفاته توصيف هذا النموذج 
لفيالق من  الكالم  االجتماعيّة حّق  امليديا  بقوله: "منحت  الجديد 
فال  الحانات،  يف  إاّل  يتكّلمون  ال  السابق  يف  كانوا  مّمن  الحمقى، 
اليوم،  أما  فوًرا.  إسكاتهم  يتمُّ  إذْ  للمجتمع،  أذى  بأّي  يتسبّبون 
غزو  إنّه  نوبل.  جائزة  يحمُل  من  مثل  تماًما  الكالم  حّق  فلهم 
حتّى  -أو  البالهة  أّن  الساخر  التبرّص  هذا  من  واألدهى  البُلهاء". 
ال  تونس،  يف  رائجة  صناعة  اليوم  باتت  بها-  والتظاهر  افتعالها 
مجّرد ترف بورجوازي. فقد يستوي يف التقّمِص االختياري لثوب 
الحمق هذا كّل من الحاكم واملعارض واإلعالمي والخبري يف شتّى 

االختصاصات...
أغرق  املشهدي  والغثيان  الكالمي  الهذيان  من  طوفان 
صحيح  التوصيف...  عن  عصيّا  أضحى  حتّى  اليوم،  التونسينّي 
لكّن  األخرية،  السنوات  خالل  تقريبًا،  غاب  قد  اإلرهاب  حديث  أّن 
املفرط  التعّصب  أمام  مرصاعيها  عىل  ُمرشعًة  تزال  ال  األبواب 
املتمّسك بتالبيب آالف اآلالف من أبناء هذه البالد شيبًا وشبابًا... 
اليوم بيرُس  ومن الصور املدهشة لهذا السلوك املريض ما نرصده 
الكراهيّة  عىل  وتشجيع  لآلخر  وإقصاء  متضّخمة  أنانيّة  من 
وتمييز ضّد النساء، بل وأيضا تزايد التيّارات العنرصيّة التي أخذت 
انتظمت  التي  املنهجيّة  الحمالت  تتكتّل وتنّظم نفسها، عىل غرار 
مؤخًرا تحت شعار "حملة توانسا ضد االستيطان األجيص"، أي 
اختزاال ضّد املهاجرين السود املقيمني يف تونس من "أفارقة جنوب 

الصحراء"...
ويف األثناء، ترى أيضا عرشات اآلالف من املؤّلفة قلوبهم تعرب 
عن عميق إعجابها بخطب عصماء لبعض األشباه من قادة الرأي 
الُجدد، وقودها الشتم والقذف والرصاخ والتخوين ضّد سياسينّي 

يُناصبونهم العداء أو حتّى ضّد فنّانني أو إعالمينّي وغريهم...
تحّوالت سلوكيّة رهيبة ألقت إذن باألغلبيّة الغالبة يف طاحونة 
تلك  يف  غالبًا  "االنتهازي"  االنخراط  فإّما  الكّل.  ضّد  الكّل  حرب 
املعارك الواهية عرب اإلمعان يف التضخيم والتهويل أو التهوين أو 

الركون إىل عزلٍة مريرٍة قد ال تؤّدي بدورها إال إىل جلد الذات...

من سماسرة "فيسبوك" إلى تّجار 
الشوارع؟! 

إن اخرتت غلق شاشة هاتفك املحمول أمام نوافذ "فيسبوك" 
وحوانيتها التونسيّة، وأردت الوقوف عىل أوجه األزمة السائدة يف 
دقائق  لبضع  بالسرْي  االكتفاء  فيمكنك  الواقع،  أرض  عىل  تونس 
يف بعض شوارع العاصمة الكئيبة. وحينها يمكنك فهم ما يحدث 
دون القدرة عىل تفّهم ما حّل بالجموع من وباء قصم الظهور... 
االلتزام بالقانون هو اليشء الوحيد املفقود يف شوارع هذه البالد 
وأنهجها. سري السيّارات عىل يسار الطريق أصبح القاعدة، وكأنّك 
السابقة.  الربيطانية  املستعمرات  من  الكومنولث  دول  إحدى  يف 
تفرتش  خلدون  ابن  تمثال  من  أمتار  بعد  عىل  فرنسا  شارع  يف 
يف  املكان  أقواس  أرصفة  من  ترتك  وال  األرض  الجاهزة  املالبس 
القلب النابض للعاصمة سوى أمتار ضيّقة للماّرة. وُقبالة سياج 
من  أكوام  الفرنسية  بالسفارة  املحيطة  املّذلة  الشائكة  األسالك 
وبعض  ديغول  وشارل  إسبانيا  شارعي  ويف  املستعملة.  املالبس 
األنهج املتفّرعة منها ال مجال إطالًقا ملرور السيّارات جّراء السلع 
وعىل  املزدحمة  الطرقات  قارعة  عىل  واملتناثرة  املصّففة  املهّربة 
امتداد األرصفة... وعليك أخذ كّل الحيطة وغلق املنافذ إىل جيوب 
سرتتك حتّى تأمن رّش النّشالني واملحتالني الذين قد تلمح أعينهم 

املتالعبة استعداًدا الصطياد بعض املاّرة...
قد يكون تُّجار الشوارع أو جزء مهّم منهم ِمن أنصار رئيس 
يف  السلطة  يُشّكلون حطب  وقد  يريد"  "الشعب  فئة  الدولة ومن 
مواجهة نريان خصومها. ال ريب يف أّن هؤالء ما انفّكوا يقّدمون 
خدمات جليلة إىل حاكم البالد األوحد، وفق توصيفه لنفسه مراًرا 
وتكراًرا، قبل 25 جويلية 2021، بأّن للدولة التونسيّة رئيًسا واحًدا 

أحًدا، حني كانت حركة النهضة تُهيمن عىل أوردة قرصي الربملان 
املهّربة  املوازية والسلع  التجارة  أثر  والحكومة. خدماٌت تتمثّل يف 
عىل التخفيف من فتنة غالء األسعار وحّدة تراجع القدرة الرشائيّة 
املراقبة  وفرق  البوليس  تجنّب  جزئيّا  يُفرّس  ما  وهذا  للتونسينّي. 
أجهزة  جّل  أّن  السيّما  مؤّقتا،  الشوارع  تّجار  مطاردة  التجاريّة 

الرقابة تحتاج هي بدورها إىل من يُراقبها... 
ومع ذلك فإّن تلك البضائع املعروضة عىل عموم املستضعفني، 
هنا وهناك، ال يمكنها لوحدها أن تحّد مّما تُكابده فئات واسعة 
وربّما  الداهم...  الفقر  وغزوات  الحرمان  أوجاع  من  الشعب  من 
يصعب أن يفقه أّي حاكم أّن هؤالء الشباب املنارصين له هم قبل 
لحظات  غضون  يف  عليه  ينقلبون  وقد  أنفسهم،  أنصار  يشء  كّل 
وهكذا  مصالحهم...  وترّضرت  تجارتهم  بارت  متى  الزمن  من 
سيفعل أيضا أصحاب املال واألعمال من الرشكات التونسيّة التي 
التجأت بدورها إىل التجارة املوازية، حتّى تُخّفف عىل نفسها أعباء 

الرضائب املتالطمة كاألمواج الكارسة من حولها...

متالزمة اإلخفاق!
الشخصيّة  اليوم  سعيّد  قيس  الجمهوريّة  رئيس  يكون  قد 
التونسيّة الوحيدة التي لم تستشعر خيبة األمل الكربى لدى فئات 
واسعة من التونسينّي من فشل كاّفة إجراءات 25 جويلية 2021 
وما تالها، جّراء انفراده املطلق بالحكم وما تسبّب فيه من حالة 
انغالق سيايس تاّم ال يليق مطلقا بتونس بعد الثورة، بل ودفع إىل 
تأزيم األوضاع بشكل غري مسبوق، إىل درجة أنّه لم يُعد من املجدي 
الحديث املتكّرر عن فشل منظومٍة، من السهل اكتشاف أنّها تُعاني 
من "متالزمة أسربجري" synDrome D'asperger التي تصّم األذان 
مقرتحاتهم  كانت  مهما  اآلخرين  الفاعلني  مع  التفاعل  وترفض 
ومبادراتهم، بل وتجرّت أنماًطا سلوكيّة مكّررة وال تستشعر أصال 

وجود اآلخر...
يف املقابل، تشهد البالد غيابًا شبه كيلّ لفعل املقاومة البنّاءة. 
أوحال  يف  املطمورة  أمكنتها  تُراوح  تزال  ال  السياسيّة  فاملعارضة 
ممارسات العرشيّة السابقة. بُليت هذه البالد لألسف بقادة أحزاب 
أّن  عىل  فعالوة  املارقة.  أفعالها  من  تخجل  ال  طينة  من  سياسيّة 
بأخطائهم  االعرتاف  بعدم  ويكابرون  املراجعة  يرفضون  هؤالء 
القاتلة التي مّهدت السبيل لربوز تيّار الشعبويّة الفاشل وهيمنته 
ملنظومة  يتصّد  لم  من  تتوّعد  تزال  ال  فإنّها  العام،  املشهد  عىل 
هذا  نتيجة  أّما  عام!...   من  أكثر  قبل  صعودها  منذ  سعيّد  قيس 
الوباء السيايس املتضّخم، فقد ترجمتها رسيعا انتكاسة املعارضة 
التونسينّي  من  األدنى  الحّد  حشد  عن  امللفت  وعجزها  جماهرييًّا 
 14 يوم  الحال  هو  كما  السلطة،  ضّد  االحتجاجيّة  تحّركاتها  يف 
الجمهوريّة  رئيس  شعبيّة  تراجع  من  الرغم  عىل  األخري،  جانفي 

جّراء تصاعد سوء األحوال...
مسؤوليّة رأس السلطة يف تأزيم األوضاع والسري بخطى ثابتة 
تاّم  شبه  فقدان  إذن  يُقابلها  بات  وارتهانها،  الدولة  إفالس  نحو 
للثقة يف املعارضة املفلسة سياسيّا وأخالقيّا. فمن أوُجه الغرابة أّن 
بعض من يتّزعم املعارضة مثل "جبهة خالص حركة النهضة" بدا 
وكأنّه يُعاني بدوره من املتالزمة املرضيّة نفسها. متالزمة اعتالء 
كريّس الحكم بأيّة وسيلة كانت وإن استلزم األمر التحالف مع ألّد 
الخصوم السابقني. أضحى ذلك داًء معلوما يشكو منه رئيس تلك 
الجبهة املنتفخة أحمد نجيب الشابي. ومن سخرية الواقع أنّه لم 
يستوعب أّن القطار قد فاته، منذ أعوام، وأنّه يشكو منتهى العجز 
منصب  احتّلوا  الذين  "النجباء"  من  العديد  منوال  عىل  السري  عن 
يف  نجيب  مثل محمد  العالم  يف  الحكومة  رئاسة  أو  الدولة  رئاسة 
مرص ونجيب رزاق يف ماليزيا ونجيب ميقاتي يف لبنان ونجيب الله 

يف أفغانستان ونجيب بُقيله رئيس جمهوريّة سلفادور الحايل...
أهدرت  التي  تونس  اليوم،  املريضة  بالدنا  أوجه  بعض  هذه 
تاريخيّة  فرًصا  األعوام  مّر  عىل  واملعارضة  السلطة  يف  نُخبها 
الستثمار ثورتها والنهوض بواقعها، فأحكمت الخناق عىل شعبها 

حتّى أصبح بدوره مرآة عاكسة لخيباتها...
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إحياء ذكرى 14جانفي لهذا العام جاءت يف سياق داخيل ُمعّقد 
بسبب االوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة والسياسيّة وخارجي ال 
الّداخليّة )هي ايضا(  يقّل صعوبة وانكفاء الّدول عىل مصاعبها 
الذي  التونيس  الشعب  مع  والتّعاطف  االهتمام  منسوب  وتراجع 
افتّك قدرا من حقوقه بطريقة سلميّة وانترص عىل اآللة القمعيّة 
للنظام الّسابق وبدأ مسريته نحو بناٍء ديمقراطي بتحّرر الكلمة 
واالنتخابات الحّرة ودستور فرض عىل النّهضة ومن امسك معها 
اقرب  جعلته  تغيريات  التّأسييس  الوطني  املجلس  يف  الّسلطة 
الدّم  رضيبة  دفع  ان  بعد  واملنتفض  املتيّقظ  املجتمع  ملطالب 

باغتيال زعيمني فّذين خالدين: شكري بلعيد ومحمد الرباهمي .

تونس  تاريخ  يف  ومركزيّته  التاريخ  هذا  اهميّة  ورغم  لكن 
رأيه،  وفق  بأنّه،  وصمه  بل  انكاره  عىل  سعيّد  الّرئيس  يرّص 
حدث  ما  كّل  يتناىس  وكانّه  والثّوار  الثورة  عىل  االنقالب  تاريخ 
تحّركات  من  تالهما  وما  و14/1/2011   2010  /17/12 بني 
واحداث ليس اقّلها اعتصامي القصبة وانتخابات املجلس الوطني 
التأسييس ودستور الثّورة، الدستور الذي صعد عىل اساسه لسّدة 

الحكم،الخ...

بورڨيبة  الحبيب  شارع  عسكرة  تّمت  متوّقعا،  كان  وكما 
واالنهج املؤدية له للحّد من توافد املتظاهرين.

عىل  واملجتمعيّة  السياسيّة  املعارضات  ارّصت  املقابل،  يف 
عن  املعرّبة  شعاراتها  ورفع  الثّورة  لشارع  والوصول  التظاهر 
عن  النّظر  وبقطع  وسياساته.  سعيّد  قيس  الرئيس  معارضة 
عىل  جميعا  اتفاقها  هو  األمر  يف  الالفت  فإّن  املشاركة  األعداد 
قيس  لتميّش  حدٍّ  وضع  ورضورة  الوضع)االنقالب(  تشخيص 
بل  "فرادى"  الخروج  عىل  الوقت  نفس  يف  وارصارها  سعيّد 

ومتنافرة يف ما بينها !

انتخابيّة  حملة  سياق  يف  وكأنّه  التّحّرك  عىل  عمل  فالكّل 
والحال انّه كان بإمكانهم النزول للشارع بشعار موّحد والتّعبري 
تعلن عن هويّاتهم وتعرّب  اخرى  املختلفة بطرق  انتماءاتهم  عن 
يميض  الذي  املسار  توّقف  برضورة  تمّسكهم  عن  الحني  ذات  يف 
فيه قيس سعيّد بدستور جديد )بنسبة مشاركة متدنيّة ومواِفقة 

تصعب  مشاركة  بنسبة  ترشيعيّة  وانتخابات   ) تدنٍّ اكثر  بنسبة 
الثّاني  الّدور  منافستها يف التدنّي عىل املستوى العاملي يف انتظار 

الذي قد ينافس الّدور االّول عىل مرتبة االكثر تدنّي...

هذا االختيار، النّزول للّشارع فرادى )حتّى وان كانوا بتنسيق 
فرض  يف  طبعا  نجح  احزاب(  من  تشكيالت  أو  جبهات  اطار  يف 
ارادة التّظاهر والتأكيد عىل تمسك الجميع بمكسب حريّة التعبري 
والتظاهر لكنّه لم يكن حاسما يف تبيان وجود ميزان قوى جديد 

عىل االرض يرفض الوضع القائم.

عىل  يقف  بتونس  السياسيّة  الّساحة  عىل  يدور  ملا  فاملتابع 
سعيّد  قيس  مسار  مساندة  دائرة  انحسار  قوامها  مفارقة 
من  صفوف  يف  حتّى  رفضها  رقعة  وتوّسع  الجراءاته  والتحمس 
كانوا شديدي الّدفاع عنه وعن تمّشياته وباملقابل يقف أيضا عىل 
تقديم  بصدد  ألنّهم  انتباههم  وعدم  املعارضني  صفوف  تشتّت 

خدمة،من حيث ال يدرون، لقيس سعيّد ومنظومته.

قد يأتي السؤال رسيعا هنا:كيف ذلك وهل يستوي املعارضون؟

اّما عن كيف: بتبيان اّن قيس سعيّد ماض يف ما يريد ويف بناء 
منظومته وتدعيمها بينما املعارضون ال زالوا يف اعالن معارضتهم 
والحكم عىل بقيّة املعارضة من منطلق املايض وخاّصة دون اخذ 

من يحكم اآلن بعني االعتبار وبالتّايل من هم بصدد معارضته!

بل  ال!  فاالكيد  املعارضون؟"  يستوي  بخصوص"هل  أما 
وبعد  قبل  البالد  أزمة  يف  سببا  وكان  اآلن  يعارض  من  هناك 
برتذيل  الّديمقراطيّة  حّق  يف  اجرم  من  ومنهم  14جانفي2011 
يتحّمل  الربملانيّة وفيهم من  السياسيّة وخاّصة واجهتها  الحياة 
لشهداء  الّزكيّة  الّدماء  سيالن  يف  اكثر  وربّما  سياسيّة  مسؤوليّة 
الوطن... كّل هذا موجود لكن من املهّم بل حيوي طرح السؤال: 
شأن  بالرّضورة  فهي  الجرائم  أّما  اآلن؟  بالحكم  يمسك  من 
الّرئيس سعيّد  القضاء املستقّل والنّاجز ولالسف وبسبب إرصار 
عىل انتهاز كّل الفرص للحديث عن القضاء بشكل سلبي ثّم حّل 
وعدم  القضاة  عرشات  إعفاء  وخاّصة  للقضاء  االعىل  املجلس 
امتثال وزارة العدل لقرارات القضاء االداري بإعادتهم ملناصبهم 
املحاكمات  بشبهة  اآلن  املنشورة  القضايا  من  كثريا  يصبغ  مما 

الّسياسيّة ل"خصوم"!

اإلجتماعي  التّواصل  صفحات  عىل  تفّشت  أخرى  ظاهرة 
واملناسبة  الوقت  نفس  يف  التّظاهر  اخالقيّة"  يف"مدى  وتتلّخص 
االحزاب  نعت  حّد  اىل  البعض  وذهب  النّهضة  حركة  حزب  مع 
"توابع"  كّلهم  بأنهم  للّشارع  نزلوا  الذين  واالفراد  والجمعيّات 
طريقة   عن  الحقيقة  يف  تنّم  وهي  لها  خّدام  وحتّى  للنّهضة 
من  وفق  تُعتمد  ال  الحقوق  عن  والدفاع  فاملواقف  ميكانيكية". 

يتّخذها بل وفق أحقيّتها وصّحتها...لكن هذا موضوع آخر!

النهضوينّي  احد  املتظاهرين فقد سمعنا مثال  اّما من جانب 
يصف الوصول لشارع بورڨيبة بـ"فرض عني"!نعم هكذا مع ما 
زمن  يفعلون  كانوا  كما  تماما  دينيّة  شحنة  من  العبارة  تحمله 
املأل  الكلمة عىل رؤوس  أخذوا  غالبيّة من  اكتفت  بينما  حكمهم 
العريض  الجمهور  ذاك  أّن  والحال  متشنّج  بخطاب  سعيّد  بنقد 
إّما خوفا أو لبعده أو ألّي سبب  الذي لم يتنّقل لوسط العاصمة 
آخر كان ينتظر خطابا معارضا قويّا وواضحا ويف نفس الوقت 
مطمئنا وهادئا يجعله بأّن الخروج من هذه املرحلة ممكن ودون 

ثمٍن باهظ.

خالصة القول إّن عيد الثورة لهذا العام ذهب ضحيّة أكثر من 
أهميّة  من  التقليل  حاولت  واالمنيّة  االداريّة  فالسلطات  طرف. 
لعيد  بنفي وجود  بيوم  الّرئيس سعيّد  استبقها  ان  بعد  الحضور 
الثورة يوم 14جانفي وكال ملن ينوون االحتفال به شتّى النعوت 
وكذلك ويف جانب كبري من صفوف املعارضة املحتّجة كان هناك 
إرصار عىل اثبات وجودها بالّشارع وتقديمه كإنجاز يف حّد ذاته 
والحال أّن اإلنجاز االهم كان يمكن ان يكون يف توّحد كّل االطياف 
عن  مؤقتا  ولو  والكّف  املرحلة  هذه  من  الخروح  رضورة  حول 
التّسابب يف ما بينها وعدم التعّرض ملوقف املنظمات الّساعية اآلن 
والخطاب  السيايس  االحتقان  استمرار  الّن  للحّل،  أرضيّة  إليجاد 
املتشنّج حيث الكّل يرفض الكّل مع تدهور االوضاع االقتصاديّة 
واالجتماعيّة ال يمكن ان يؤّدي اال للغة اخرى يتعطل فيها العقل 
من  يستفيد  من  يجهل  احد  وال  العنيف  التنايف  لفائدة  والحوار 

العنف.

في تمظهرات إحياء ذكرى 14 جانفي :

املعارضة ُتسدي لقيس سعيد خدمة من حيث ال تدري

منير الفّلاح 

تجمعات مشتتة لخصوم قيس سعيد
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هل ينجح االحتاد أين فشلت السلطة واملعارضة
يف بلورة بديل وطني ؟

 بعد الفشل في »تحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي
واالنتقال الديمقراطي«

تونس  يف  يجري  الذي  املفصيل  الوضع  يف  السؤال  هذا  طرح 
اليوم يرجع بنا إىل الدور الذي لعبه االتحاد العام التونيس للشغل 
برنامج  صاغت  وإنجاز  تفكري  قوة  بوصفه  االستقالل  بداية  يف 
"اآلفاق  عنوان  تحت  رسميا  اعتماده  تم  واجتماعي  اقتصادي 
العرشية 1971-1962 ". وهو مستخلص من اللوائح التي انبثقت 
التي نصت عليها  األهداف  أهم   .1956 لسنة  املنظمة  عن مؤتمر 
هذه اللوائح تضمنت رضورة تونسة االقتصاد الوطني وتخليصه 
من ُمخّلفات االستعمار الفرنيس والنهوض باملواطن التونيس عرب 
كما  والسكن.  والتعليم  الصحة  يف  الكريم  العيش  توفري مقومات 
ركزت عىل التقليص من االعتماد عىل الرأس املال الخارجي والتداين 
)سياسة االكتفاء الذاتي( ورضورة تثمني الثروات الوطنية وخلق 

سوق داخلية لدفع اإلنتاج املحيل وتوفري مواطن الشغل.

اآلفاق العشرية ودور االتحاد العام 
التونسي للشغل  

انطلقت هذه التجربة بعد املرحلة األوىل لالستقالل التي امتدت 
الرشكة  ببعث  الحكومة  سارعت  حيث  و1960.    1956 سنة  بني 
القطاع  عىل  سيطرت  كما   .1956 سنة  الحديدية  للسكك  الوطنية 
البنكي وقررت إحداث البنك املركزي التونيس وصك الدينار التونيس 
كما  فرنك.   1000 مقابل  واحد  دينار  بقيمة  وطنية  رسمية  عملة 
قررت الخروج من منطقة الفرنك الفرنيس سنة 1958 اتخاذ هذه 

اإلجراءات النقدية السيادية تعترب تأكيد عىل استقالل البالد.   
 1960 وسنة   1959 سنة  بني  التونسية  الدولة  قامت  كما 
النقل  ورشكة  املياه  توزيع  ورشكة  والغاز  الكهرباء  رشكة  بتأميم 
الجوي عرب اقتناء 50% من رأس مال تونس الجوية وبعث الرشكة 

التونسية للمالحة. 
بداية من سنة 1961 تم اتخاذ القرار السيايس لتطبيق برنامج 
مؤتمر  لوائح  عن  املنبثقة  مرجعيته  من  انطالقا  العرشية  اآلفاق 
العام  األمني  1956 وتم تعيني  للشغل لسنة  التونيس  العام  االتحاد 

السابق لالتحاد أحمد بن صالح إلدارة هذه التجربة.   
هو  االقتصادي  املستوى  عىل  التجربة  هذه  انجازات  أهم  من 
بعث نواة ملشاريع صناعية كربى شملت أغلب مناطق الجمهورية. 
مصنع  أهمها  من  املحلية  األولية  املواد  تثمني  عىل  أساسا  وتعتمد 
بنزرت واملجمع  النفط يف  تكرير  بورقيبة ومصنع  الفوالذ يف منزل 
الكيميائي بقابس ومصنع السكر بباجة ومصنع تركيب السيارات 
الساحل  منطقة  من  كل  يف  واملالبس  النسيج  ومصانع  بسوسة 
وكذلك  بتونس.  القصعة  برئ  ومنطقة  واملنستري(  هالل  )قرص 
التونسية  والرشكة  مناطق  عدة  يف  البناء  مواد  صناعة  مصانع 
أهمها  من  الدواوين  من  العديد  تركيز  تم  كما  للحليب.  الصناعية 
للمياه  الوطني  والديوان  التقليدية  للصناعات  الوطني  الديوان 

املعدنية وديوان السياحة. 
يف  أساسا  التعاضديات  إرساء  تجربة  الفرتة  هذه  عرفت  كما 
وتركت  الحرب  من  كثريا  أسالت  تجربة  وهي  الفالحي.  القطاع 
 1969 1961 وسنة  امتدت بني سنة  التي  الفرتة  بصمتها عىل كل 
حيث أصبحت تسمى بالتجربة االشرتاكية أو تجربة "التعاضد".    

كما شهدت هذه الفرتة صدور قرار مجلس النواب يف ماي 1964 
الذي قىض بتأميم األرايض الدولية التي كانت تحت سيطرة األجانب.  

تحصين االستقالل وتكريس السيادة 
الوطنية ضرورة ُملحة وفرض على كل األجيال

وسنة   1956 سنة  بني  لتونس  التاريخية  الصفحة  هذه  تقديم 
رضورة  عىل  وشعبا  حكومة  التونسيني  حرص  مدى  تُبنّي   1961
جريئة  قرارات  عرب  الوطنية  السيادة  وتكريس  االستقالل  تحصني 
وقد  االستعمار.  مع  القطع  أجل  من  بالفعل  القول  تجمع  ورسيعة 
لعبت املنظمات الوطنية بالتنسيق مع الدولة دورا هاما يف هذا البناء 

الجديد.   
اليوم  الحال  واقع  إىل  وبالرجوع  املنطلق  هذا  من 
تُطرح  ذكرها  تقّدم  التي  املحاور  ُمعظم  أن  نالحظ 
بقوة اليوم خاصة بعد الفشل الذريع يف تحقيق أهداف 
إثر  الديمقراطي  واالنتقال  السيايس  واإلصالح  الثورة 

سقوط النظام سنة 2011.  
باتت  اإلفالس  مؤرشات  كل  أسف  بكل  نقولها 

مكشوفة:
-  نسبة الدين الخارجي تناهز 70% من مجموع 
جدولة  عرب  يتم  األقساط  وسداد  العمومية  املديونية 
خدمة الدين )أصل الدين والفوائد السنوية( بسندات 
جديدة مكلفة جدا بحكم ارتفاع نسبة الفائدة املديرية. 

بصفة  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  إىل  الدولة  توجه   -
مستمرة لم تنقطع منذ سنة 2013 هي حالة نادرة جدا يف العالم إذا 

ما استثنينا الحالة اليونانية. 
منها  خاصة  األساسية  املواد  فقدان  مرحلة  يف  البالد  دخول   -
الغذائية والصحية واملحروقات نتيجة ضعف رصيد الدولة من العملة 

األجنبية 
- ويتزامن هذا الوضع مع تسارع العجز التجاري يف النظام العام 
الذي بلغ 38,7 مليار دينار سنة 2022 بنسبة تغطية مرعبة للواردات 

بالصادرات يف حدود %32.
- عملية تدليس مؤكدة للميزان التجاري للبضائع يف النظام العام 
يفيض  مما  كليا  واملصدرة  املقيمة  غري  الرشكات  مبادالت  ضم  عرب 
االتحاد  مع  العجز  يمثل  دينار  مليار   -  13,5 مبلغ  عىل  التسرت  إىل 

األوروبي. 
- الغريب ان هذا التدليس ال يخفى عىل كل من تداول عىل السلطة 
البنك املركزي. كما ال يخفى عىل صندوق النقد الدويل  ويف مقدمتها 
واالتحاد  ة  الدفوعات  ميزان  صدقية  عىل  العالم  دول  أمام  املؤتمن 
األوروبي املتابع لكل تفاصيل الوضع املايل التونيس. وال يحفى كذلك 
للخرباء  التونسية  الهيئة  بينهم  البالد من  عىل عدة أطراف فاعلة يف 
مستوى  عىل  خاصة  الشغل  ومنظمة  األعراف  ومنظمة  املحاسبني 

مركز الدراسات والعديد من الجامعيني.  
- انهيار قيمة الدينار وانهيار مردود القطاع العمومي يف الصحة 

والتعليم والنقل. 

االتحاد العام التونسي للشغل يطرح مشروع 
إنقاذ اقتصادي واجتماعي لم تتبين بعد محاوره 

مارس  يف  صادقت  التي  األطراف  كل  بني  حصل  الذي  االتفاق 
واالصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  "الهيئة  تكليف  عىل   2011
حتى  االنتقالية  املرحلة  لتأطري  الديمقراطي"  واالنتقال  السيايس 
موعد االنتخابات تعمدت تهميش املوضوع االقتصادي واالجتماعي 

الذي تم اختزاله تحت شعار فضفاض "تحقيق أهداف الثورة". 
وهذا ما يفرس اعتماد كل الحكومات التي تداولت عىل السلطة 
النظام  عليه  دأب  الذي  املنوال  بنفس  العمل  اليوم  إىل   2011 منذ 
السابق منذ سنة 1987 يف ظل العوملة واملناولة لصالح الرشكات غري 
العائالت  بعض  تمثلها  مجموعات  وسيطرة  كليا  واملصدرة  املقيمة 
املتمكنة من مفاصل االقتصاد الوطني ومن القطاع البنكي لتطويعه 

لصالح نشاطها.   
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  املوضوع  هذا  حول  نعتقد 
انخرط طوعا أو عرب خيار تكتيكي محدود األهداف يف هذا التميش. 
لم يطالب عرب خيار اسرتاتيجي واضح وثابت برضورة تغيري  ألنه 
املنوال االقتصادي واالجتماعي يف إطار تكريس حق الشعب التونيس 
يف تقرير مصريه طبقا للمواثيق الدولية.  خاصة انه ال تخفى عليه 
سنة  األوروبي  االتحاد  مع  املوقعة  الرشاكة  اتفاق  تطبيق  تداعيات 
عليه  تخفى  ال  كما  املحيل.  الصناعي  النسيج  دمرت  التي   1995

االسرتاتيجية  العمومية  املؤسسات  من  العديد  خصخصة  تداعيات 
ونيابات  االسمنت  وقطاع  البنكية  املصارف  قطاع  مثل  واملربحة 

توريد السيارات وغريها.   
إطار  2013 يف  أواخر سنة  الوطني يف  الحوار  أن موقفه يف  كما 
مشاركته مع الرباعي الراعي لهذا الحوار كانت مرجعيته كما ذكرت 
إنقاذ  اجل  من  الوحدوي  االلتزام  "رضورة  اليوسفي  هالة  الباحثة 
االلتزام  هذا  االجتماعية.  الفوىض  يف  والدخول  اإلرهاب  من  البالد 
تحول إىل جبهة موحدة بني املنظمة الشغيلة ومنظمة األعراف لتأطري 
الحوار الوطني. هذه الجبهة التي تضم العمال واألعراف تذكر بنفس 
وحزب  الشغيلة  املنظمة  بني  االستقالل  إثر  تشكلت  التي  الجبهة 
لسنة  التأسيسية  االنتخابات  يف  األعراف  ومنظمة  الجديد  الدستور 
التميش يبني فرضية تغليب  1959. هذا  1956 والترشيعية يف سنة 
املسائل السياسية عىل املسائل االقتصادية واالجتماعية عندما يحتّد 
املحللني  بعض  دفع  ما  "هذا  الباحثة  وتضيف  السيايس".   الحوار 
للقول أن موقف املنظمة الشغيلة فيما آل إليه الحوار الوطني سنة 
2013 وبداية 2014 يعترب "توافق طبقي" بمعنى توافق بني طبقة 
األعراف الثرية والطبقات املتوسطة من األحراء عىل حساب املعطلني 
املجتمع  يف  الكربى  األغلبية  يمثلون  الذين  واملهمشني"  العمل  عن 
التونيس والذين استفاد من مشاركتهم يف االنتخابات الرئاسية لسنة 

2019 املرشح قيس سعيد للفوز بنسبة مرتفعة.
التي  األعراف  منظمة  استقواء  إىل  النهاية  يف  أدى  املوقف  هذا 
خرجت من عزلتها خاصة بعد األزمة الداخلية الحادة التي مرت بها 
منذ سنة 2011 والتي أدت إىل استقالة رئيسها السابق عىل حساب 
هجمة  مع  بالتزامن  املصالحة  قانون  تمرير  وتم  الشغيلة  املنظمة 
رشسة ضد اتحاد الشغل قادتها منظمة االعراف وسوقت لها وسائل 

االعالم املوالية لها.     
بتقييم  قامت  الشغيلة  املنظمة  أن  هل  اليوم  املطروح  والسؤال 
صلبة  مبدئية  مواقف  عىل  يرتكز  وطني  بديل  لتقديم  مسارها 
وصادقة وشفافة كما دأبت عليه املنظمة يف بداية االستقالل تكرس 

حق الشعب يف تقرير مصريه للمطالبة:
وضعت  التي  املديونية"  يف  الترصف  "وكالة  حقيقة  بكشف   -

تحت إرشاف مبارش للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية".
اعتماد  ورضورة   2016 لسنة  املركزي  البنك  قانون  بسحب   -
ترشيد التوريد لوضع حد للعجز التجاري الكارثي )38,7 مليار دينار 

سنة 2022(. 
خري  لتبقى  سالفيها  حذو  الشغيلة  املنظمة  تحذو  أن  نتمنى 
الساعة  حد  إىل  برصاحة  نقول  مجدها.  وتعيد  سلف  لخري  خلف 
عديد املؤرشات تبني أن املنظمة تعتمد ضبابية حول هذه املواضيع 
التباس ألن  التابع لها مطالب برفع كل  الدراسات  املحورية ومركز 
من ساههم يف التفويت يف املؤسسات العمومية ال يمكن أن يتحول إىل 
مدافع عنها. توضيح مواقف املنظمة من هذه اإلصالحات الحقيقية 
أمام  فاصال  يكون  سوف  اليوم  الوضع  ألن  مهمة  مسألة  املطلوبة 

الشعب.

جمال الدين العويديدي
مختص في االقتصاد 

والتنمية

جنات بن عبد هللا
مختصة في االقتصاد

والتجارة الخارجية

أحمد بن مصطفى
دبلوماسي/ وسفير 

سابق
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نائبة النّائب الفاضل النّزيه يس )صابر العيفي(، التي أضحكت 
وتسّجل  ستنبت  التي  والقرون  القرن،  نكتة  واعتربوها  البعض 
علينا الحقا، هّي يف الحقيقة ليست بنائبة تحسب عليه، بل غنيمة 
وكسب يحسب له، والنّائب )صابر العيفي( ومنذ اآلن هّو عالمة 
سيعّدون،  مّما  سنة  ألف  بعد  كذلك،  سيبقى  ورمز  ورسم  وإسم 
الدينار  رصف  سعر  وسيصبح  بيدون،  يف  الكافيار  سيُباع  وحني 
التونيس بسبعني دوالًرا وأكثر بأضعاف يف الّسوق الّسوداء. وتغلق 
ضّد  الجوفيّة  الثّقوب  وأنفاق  والجّويّة  والبحريّة  الربّيّة  الحدود 
الجمهوريّة  إىل  واليابانينّي  واألوروبينّي  األمريكان  الالّجئني  تدّفق 
التّونسيّة الّسعيدة. وتعلن املدينة الجديدة بدائرة بن عروس كرمز 
بالنّائب  معرفتك  عدم  وسيعترب  والّشفافيّة  للديموقراطيّة  كوني 
جنحة  تخليده،  استوجب  عّما  وسؤالك  حينئذن  العيفي(  )صابر 
تستوجب دفع غرامة موجعة، هذا إن لم تحسب لك كإهانة لثوابت 
الّدولة الّسعيدة، وقد يصل بك األمر إىل الّسجن، بتهمة عدم معرفة 
من هّو النّائب الفاضل النّزيه الكريم يس )صابر العيفي( صاحب 

قرار النسب وآخر حيّز امُلمكن من امُلتاح….

وألّن الخرب كان قد أعلن أّول أمس فقط، وألننا مازلنا عىل ما 
نحن عليه، ويف الدائرة الّزمنيّة الحاليّة عند النّقطة 2023، بل أنّنا 
فليس  منها،  األّول  الّشهر  من  الثاني  األسبوع  حتّى  نتجاوز  لم 
عليك حرج عزيزي القارىء الكريم أنّك ال تعرف بعد من هّو النائب 
الفاضل النّزيه، يس )صابر العيفي(…. إنّه النّائب األّول يف تاريخ 
الكائن البرشي، الذي تحّصل عىل صفر فاصل صفر من األصوات 
قد  كان  والذي  الّشعب  مجلس  ألعضاء  األخرية  اإلنتخابات  خالل 

ترّشح تحت الّرقم )2(، بدائرة بن عروس / املدينة الجديدة….
الّسعيد،  قيسنا  عهد  يف  إال  تكون،  أن  كهذه  لنتيجة  كان  وما 
ببغلة  واإليمان  والنّزاهة  الّشفافيّة  درجة  به  وصلت  النّائب  فهذا 
عمر وحفرتها، درجة أنّه لم يمنح حتّى صوته هّو كناخب لنفسه، 
إيمانًا منه بأنّه ال يجوز أن تصل أو تكون نسبة التصويت لرئيسه 
يوًما أقّل منه وهو الذي ترّشح بمرسومه ويف عهده الّسعيد. وكّلنا 
أّن نسبة  العيفي(،  النّزيه، يس )صابر  النّائب الفاضل  ثقة وأّولنا 
التصويت عىل رئيسنا الّسعيد وقراراته الطريفة الّظريفة ستبلغ 
قرار  صوب  وأكثر  أكثر  وستنحدر  املقاييس  كل  قاع  مستقبال 

)الّصفر، فاصل(، مع بعض الكوارس، ربّم، لو استمّر الحال عىل 
هذا الحال. وعىل ما هّو عليه. 

الربملانيّة األخرية قد  اإلنتخابات  املشاركة يف  وإذا كانت نسبة 
البرشي، وإذا  الكائن  تاريخ  سّجلت رقما قياسيّا غري مسبوق يف 
ُكنّا جميعا عىل يقني بأنّنا يف طريقنا لكرس كّل األرقام الّدنيا )قرار 
يف  األصوات  وعدد  التصويت  ونسب  املشاركات  نسبة  يف  القرار(، 
النّزيه يس )صابر  الفاضل  النّائب  انتخابات قادمة. فقد كان  كّل 
أن  الّسعيد، وتحّمل  الوزر عن رئيسنا  العيفي(، أرسعنا لدرء هذا 
يسبقه إىل تسجيل )قرار( هذا الّرقم وهذه النّسبة باسمه هّو، أي 

الصفر فاصل صفر….
وأعتقد أنّه عاد من الّصعب حتّى عىل رئيسنا الّسعيد تحطيم 
حسابيّة  قوانني  عىل  أعّول  وأنا  هذا  ….أقول  القيايس  الّرقم  هذا 
ما  كسور  ظاهرة  الّرياضيات،  مادة  يف  ندرس  لم  حيث  صارمة، 
الّصفر فاصل صفر، هّو  أّن  الّصفر فاصل صفر، مع مبدإ  تحت 
ما  ….أو  اإلنتخابات  يف  األصوات  لحساب  الّدنيا  الّدرجات  أقىص 

يسّمى يف الجمهوريّة الّسعيدة )بنائبة النّائب صابر العيفي(….

استثناء تونسي جديد :

املحرتم الفاضل صابر 
العيفي يفوز بمقعد

يف الربملان بصفر أصوات
)كمال العّيادي الكينغ(

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 العجلتني الخلفيتني )أربع عجالت خلفية( املزدوجتني عىل الوثوق يف الشاحنة 

وعىل ضمان استقرارها حتى يف حالة الحمولة الزائدة.
 1,995 1,740 مرت يف حني 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 رسعة يدوي االستعمال وذي 6 نواقل للحركة فيما تبلغ 
رسعة 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 لونني: 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

اشهار



www.acharaa.com العدد 343 - الثالثاء 17 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

8الشارع السياسي

أنس الشابي
الشاعر  كتبها  كلثوم  ألم  رائعة  أغنية  مطلع  يف  جاء 
املحّب مهما  أن  أي  "الصّب تفضحه عيونه"  رامي  أحمد 
املكنون.  عن  تكشف  نظراته  فإن  مشاعره  إخفاء  حاول 
تذكرت ذلك وأنا أشاهد رئيس الجمهورية يف جولته األخرية 
بالعاصمة حيث قابل مواطنتني جزائريتني تحادث معهما 
مشريا  البلدين  بني  التاريخيّة  الروابط  عمق  عىل  مؤّكدا 
النخبة  فيه قسم من  الذي درس  الزيتونة  دور جامع  إىل 
الجزائريّة. غري أن ما لفت نظري قوله: "الهواري بومدين 
الله يرحمو كان يف جامع الزيتونة مشاو نحاوه لألسف... 
قرا يف جامع الزيتونة" وهو كالم يف منتهى الخطورة ألنه 
أهّم منجز من  الدولة عن  لرئيس  املضمر  املوقف  يكشف 
ناحية.  من  التعليم  توحيد  أي  االستقالل  دولة  منجزات 
أنه يصدر عن موقف سيايس يتقاسمه قيس سعيّد  كما 
واالنحراف  الوقائع  تدليس  عىل  مبني  الخوانجية  مع 
بالتاريخ لتحقيق غايات سياسيّة آنية، واملوضوع يدرس 
والناحية  الواقعية  املعرفية  العلمية  الناحية  ناحيتني  من 

السياسيّة بما تحمل من تزييف وتحريف وبيان ذلك:

علمّيا
نظام  إقامة  وقّرر  الحكم  بورقيبة  الزعيم  استلم  مّلا 
القضاء  وّحد  امللكية  أنقاض  عىل  حديث  جمهوري 

والتعليم وألغى األوقاف فقىض بذلك عىل املؤّسسات التي 
يستمد منها النظام امللكي رشعيته. ففيما يخّص التعليم 

قبل االستقالل كان ينقسم إىل قسمني:
من  املحظوظة  وللقّلة  لألجانب  مخّصص  1(قسم 
للتعليم  مدير  أّول  ماشويل  "لوي  قال:  التونسينّي. 
بتونس يف عهد الحماية إنه توجد بالبالد سنة 1883 أربع 
يرشف  منها  عرشيـن  وإن  ومعهدا  مدرسة  وعرشون 
فهي  الباقية  األربع  أما  املسيحيّون،  الدين  رجال  عليها 
عهد  حيث  إرسائيليّة  مدارس  وثالث  الصادقي  املعهد 
علمانينّي")1(  وأساتذة  معلميـن  إىل  فيها  بالتدريس 
التونسينّي  عىل  ممنوع  التعليم  من  النوع  هذا  أن  أي 
الغاية  كانت  الذي  الصادقي  املعهد  باستثناء  املسلمني 
أن  غري  عرصيّة  نخبة  تكوين  البداية  يف  تأسيسه  من 
فتحّولت  التجربة  هذه  عىل  قىض  الحماية  انتصاب 
مدرسة  إىل  الدين  خري  لها  وخّطط  أراد  مّما  الصادقية 
االستعماريّة  اإلدارة  تحتاجهم  الذين  املرتجمني  لتخريج 
وهو املعنى الذي تحّدث عنه الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
عندما قال:"وأصبح التعليم بذلك املعهد ال يرمي إىل إعداد 
ل  بل تحوَّ الحّرة كما كان من قبل،  للمهن  نخبة مثّقفة 
إىل آلة لتشويه أفكار الشباب التونيس وانحرص دوره يف 
تكوين مرتجمني غري أكفاء ملصالح الرشطة أو موظفني 

من الدرجة السفىل لإلدارات وأصبح تعليم اللغة العـربيّة 
من مهام املعلمني الفرنسينّي الذين عوَّضوا شيئا فشيئا 
سنوات  عرش  منذ  عددهم  نزل  وقد  التونسينّي  املدرسني 
)سنة 1910م( إىل سبعة وبلغ اآلن ثالثة فقط")2(. وهو 
يف  مخّفف  آخر  بشكل  صياغته  أعاد  الذي  املعنى  نفس 
ما بعد أحمد عبد السالم ملا قال:"أّما السواد األعظم من 
خريجي الصادقية فكان التعليم الذي تلقوه يؤّهلهم إىل 
 1911 سنة  العمومية")3(.  الوظيفة  سلك  يف  االنخراط 
الصادقية  الدروس يف  امتحان شهادة ختم  إىل  لم يتقدم 
إال خمسة تالميذ )4( وهو ما يعني أن أبواب التعليم يف 

املدارس العرصية كانت مغلقة يف وجوه أبناء الوطن.
كان  الذي  الزيتوني  التعليم  هو  الثاني  2(القسم 
حارضا يف كامل أرجاء الوطن حيث بلغ عدد فروعه 29 
ويف  الجزائر)5(.  يف  فرعان  بينها  من   1956 سنة  فرعا 
سنة 1945 بلغ عدد الطلبة الزيتونينّي يف مختلف مراحل 
املفيد  صاحب  ويذكر  طالب)6(.   9000 حوايل  التعليم 
السنوي لسنة 1936 أن عدد املكتبات الـزيتونية بلغ 33 
مكتبة يف كامل أرجاء الوطن وأن عدد املدارس املخّصصة 
العاصمة  يف  مدرسة   24 حدود  إىل  وصل  الطلبة  لسكن 
الشعبية  الفئات  يالمس  الذي  التعليم  هذا  لوحدها)7(. 
ويغطي أرجاء الوطن كان تعليما تقليديّا وغري مستجيب 

بتأسفه عىل غلق جامع الزيتونة، قيس سعيد يصطف
وراء النهضة وتضليلها وتزييفها تاريخ تونس

قيس سعيد يتحدث اىل سواح جزائريني حول جامع الزيتونة
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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

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 :

الزيتونيّون  به  شعر  الذي  األمر  وهو  العرص  لحاجات 
ونادوا بإصالحه حيث شهدنا يف النصف األّول من القرن 
املايض مشاريع لإلصالح سنة 1912 وسنة 1924 وسنة 
سنة  الزيتونيني  املدّرسني  ومؤتمر   1938 وسنة   1930
1944. وطوال هذه الفرتة نرشت كتابات تنادي باإلصالح 
بأقالم خرية من مثقفي العرص كالشيخ محمد الطاهر 
الصبح  "أليس  املوضوع  يف  كتابا  ألف  الذي  عاشور  ابن 
الطلبة  اىل جانب  العزيز جعيط  بقريب" والشيخ محمد 
أحد  املهيدي  الصالح  اإلصالح كمحمد  لواء  الذين حملوا 
أبرز قادة الطلبة املنادين باإلصالح ونارش"الئحة يف إصالح 
التعليم بالجامع األعظم" والشيخ محمد املختار السالمي 
وغريهم كثريين. فقد كان التعليم الزيتوني مقترصا عىل 
بعض املواد ال غري  كالنحو وفقه العبادات واملعامالت وما 
جاورهما)8(. وبنّي مّما ذكر أن هذا النوع من التعليم ال 
يمكن أن يستمّر وجوده مع مرحلة بناء الدولة الجديدة. 
التي  االستقالل  بمدرسة  وعّوض  عنه  االستغناء  تّم  لذا 
ذلك  كل  واإلدارات  املدرسون  وأعّد  الربامج  لها  ُوضعت 
لبناء اإلنسان التونيس وفق منهج تعليمي موّحد يتناول 
والعلميّة.  واألدبيّة  الفكريّة  املدارس  ومختلف  املواد  كّل 
أما بالنسبة للجامعة الزيتونيّة فقد تم تعويضها بكلية 
ابن  الدين وعنّي الشيخ محمد الفاضل  الرشيعة وأصول 
عاشور عميدا لها وهو الذي وضع لها الربامج واملناهج 
هذه  أصبحت  بحيث  الدينيّة  العلوم  بتدريس  واختّصت 
الوليدة  التونسيّة  الجامعة  كليات  الكلية واحدة من بني 
والذي  النواحي.  مختلف  من  الكليات  كبقية  وعوملت 
يمكن أن نؤكده هو أن الزعيم بورقيبة كان يحمل كامل 
التقدير للشيخ الفاضل حيث عيّنه بجانب العمادة مفتيا 
ومستشارا يف محكمة التعقيب وكانت له حرية الترّصف 
يف هذه املجاالت خصوصا منها كلية الرشيعة، لذا ال يمكن 
أن نحمل عىل محمل الجد من يتأسف أو يقول إن الزعيم 
استجاب  أنه  والواقع  الزيتوني،  والتعليم  الزيتونة  ألغى 
ملطلب النخبة يف اإلصالح الذي أعلنته وناضلت من أجله 
منذ بداية القرن املايض فأصلح الزعيم بورقيبة ما يمكن 
لدينا جذر  ليصبح  الزمن وحيثياته  إصالحه مع مراعاة 
التونسينّي وهو االبتدائي والثانوي  موّحد يتعّلم فيه كل 
ثم التخّصص يف الجامعة، األمر الذي يعني أن القول بأن 
التعليم الزيتوني ألغي ال يقوم عىل سند صحيح أو خرب 
ألداء  محال  حاله  عىل  فبقي  للجامع  بالنسبة  أما  ثابت. 
قرون  منذ  املتوارث  تسيريه  عىل  اإلبقاء  مع  العبادات 
من  ذلك  عىل  أدّل  وال  لغريها  أو  لإلمامة  بالنسبة  سواء 
أن الرئيس نفسه تحّول ألداء الصالة فيه بعد حديثه مع 

الجزائريتني.

سياسيا

البداية  تونس  يف  اإلسالمي  االتجاه  حركة  ظهور  مثّل 
الفعلية لنرش فرية إغالق جامع الزيتونة وترويجها ألنها 
تعلم جيّدا أن التعليم العرصي سوف يكون مانعا لها من 
اليوم  آثاره  نشاهد  ما  وهو  واملجتمع  الدولة  تخونج  أن 
أكتاف  عىل  قامت  النهضة  حركة  مقاومة  أن  نجد  حيث 
خريجي مدرسة دولة االستقالل. والالفت للنظر أن قسما 
وقف  أعاله  ذكر  من  بجانب  الزيتونة  شيوخ  من  كبريا 
ينخرط يف  ولم  االستقالل  دولة  املساند إلصالحات  موقف 
الشيوخ  ذلك  من  النهضة.  حركة  لها  ترّوج  التي  الكذبة 
والحبيب  املطوي  العرويس  ومحمد  النيفر  الشاذيل  محمد 
املستاوي ويوسف الروييس والحبيب الهيلة وحسن قاسم 
والتهامي نقرة ومحمود كريشان والحبيب نويرة وغريهم 
رحمهم الله جميعا. كما لم يكن لشيوخ الزيتونة أي دور 
عداوة  لهم  تكّن  التي  اإلسالمي  االتجاه  تأسيس حركة  يف 
اإلسالميّة  الحركة  تكن  "لم  قوله:  يف  الغنويش  عنها  عرّب 
يكن  لم  بل  الزيتونة  جامع  ثمار  من  تونس  يف  املعارصة 
للجامع دور يذكر يف نشأتها. كانت الحركة اإلسالميّة إىل 
حد كبري انعكاسا ألثر الفكر اإلصالحي يف املرشق")9( ويف 
بأنه ال عالقة  القول  تأكيد  يغني عن  الغنويش ما  ما ذكر 
العربي  املرشق  من  مستورد  نَبٌْت  فهي  بتونس  لحركته 
لم يجد  لذا  بها.  للزيتونة  لتونس وال  ألداء مهام ال عالقة 
بينها  ومن  واألراجيف  األكاذيب  نرش  يف  حرجا  املذكور 
فرية إلغاء التعليم الزيتوني التي لم يتوقف عن ترويجها 
ساعد  ومّما  وبياناته.  كل خطبه  يف  األّول  البند  وأصبحت 
خّصها  فقد  لها  املسلمني  اإلخوان  تبنّي  ترويجها  عىل 
القرضاوي بالرشح والتفصيل يف كتابه "التطرف العلماني 
يف مواجهة اإلسالم نموذج تركيا وتونس" نقال عن كتاب 
ألحد منظوري الحركة نرشه يف الخارج قبل سنوات تحت 
أن  ذكر  مّما  واملستفاد  الجريح".  اإلسالم  "تونس:  عنوان 
فرية إلغاء الزيتونة ليست إال الوجه اآلخر لرفض املدرسة 
عىل  الغنويش  حرص  ما  وهو  التعليم  وتوحيد  العرصيّة 
البالد حيث أّسس هيئة علمية  تنفيذه حاملا سّلموه حكم 
للتعليم الزيتوني وسّماها مشيخة ومّكنها من فتح فروع 
لها يف كامل أرجاء الوطن بهدف معلن هو التعليم الديني 
لصالح  التجنيد  هو  مسترت  وهدف  الزيتونة  ستار  تحت 
الحركة وما زالت هذه الهيئة التي تشقها خالفات معلنة 
التعليميّة  املنظومة  أقلها تخريب  أدوارا مشبوهة  تمارس 

بتعّدد املناهج واختالف الرؤى.
أبداه  الذي  الرئيس  تأسف  أن  إليه  نخلص  والذي 
للجزائريتني عند حديثه عن الزيتونة يخفي موقفا مناهضا 
ملنجز دولة االستقالل، ظهر ذلك املرات املتعددة ومن بينها:

عتاة  أحد  النيفر  للبشري  بمقال  الرئيس  استشهاد   *
جمعية  رئيس  النيفر  احميدة  وجّد  الزيتونة  يف  االنغالق 
شقيق  فيها  ينشط  التي  والتعّدد  للثقافة  تونس  رابطة 

الرئيس حول فصل الدين عن الحكومة)10(.
ردودا  نرش  الذي  حسني  بالخرض  الرئيس  إشادة   *
كتابه  يف  حسني  كطه  العربي  العالم  يف  التنوير  قادة  عىل 
عن األدب الجاهيل وعيل عبد الرازق يف كتابه عن الخالفة 

وغريهما.
من  الخامس  الفصل  يف  اإلسالم  مقاصد  إدراجه   *
الدستور الذي يمثل دعوة رصيحة لتطبيق الرشيعة ممثلة 
يف قطع األعناق واأليدي واألرجل وسمل العيون وغري ذلك 

مّما يحفل به التاريخ اإلسالمي وكتب الفقه والحديث. 
الذكر  بني  اإلرث  يف  املساواة  من  الرافض  موقفه   *
واألنثى بحجة أن النّص رصيح يف تحديد األنصبة رغم أن 
كلما  النص وتغيريه  تجاوز هذا  يتوّقفوا عن  لم  املسلمني 
فالكثري مّما جاءت  ذلك.  الحضاري  التطّور  فرض عليهم 
التالوة يف الصالة  اليوم عىل  به النصوص اقترص حضوره 
دون العمل بمضمونه كرضب رقاب الكفار واإلماء والرق 
الهمجية  باب  يف  العرص  بمقاييس  يصنّف  مّما  ذلك  وغري 

واالعتداء عىل حقوق اإلنسان.
فلننتبه ألن معظم النار من مستصغر الرشر.

-----------------
الهوامش

عبد  املسيحية"،  اإلسالمية  العالقات  يف  "دراسات   )1
للبحث  التميمي  مؤسسة  منشورات  التميمي،  الجليل 

العلمي واملعلومات، زغوان 1996، ص47.
ترجمة  الثعالبي،  العزيز  عبد  الشهيدة"  "تونس   )2
حمادي الساحيل، نرش دار الغرب اإلسالمي، بريوت 1984، 

ص70 و71.
3( "املدرسة الصادقية والصادقيون" أحمد عبد السالم، 

منشورات بيت الحكمة، تونس 1994،  ص49.
4( املصدر السابق ص 48.

الجامعة  عـن  املوىل  عبد  محمود  الدكتور  أطروحة   )5
الزيتونية الصادرة بالفرنسية سنة 1971، ص195.
6( أطروحة الدكتور محمود عبد املوىل،  ص134.

الورتتاني، مطبعة  املقداد  السنوي"، محمد  7( "املفيد 
الشمال اإلفريقي، تونس 1936، ص242 وما بعدها.

رساس  دار  نويرة،  الحبيب  بي"  عصفت  "ذكريات   )8
للنرش، تونس 1992،  ص89.

راشد  تونس"  يف  اإلسالمية  الحركة  تجربة  "من   )9
التونسية  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  املجتهد  دار  الغنويش، 

2011، ص41.
10( الشارع املغاربي بتاريخ 17 ماي 2022.
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 )le Figaro( يف جريدة )Xaviet Driencourt ( نرش منذ أيام
الفرنسية مقاال يخص الشأن الجزائري. وما جاء فيه يرصفه عن 
ونمّر . وخرينا  بإمعان  أو  بترسع  فيها  ننظر  التي  املقاالت  خانة 
ببلد شقيق  يتعلق  أنه  األول  السبب  أن نقف عنده ألسباب ثالثة. 
السبب  االنفصال.  كل  شؤوننا  عن  شؤونه  تنفصل  ال  ومجاور، 
وتجربًة.  معرفًة  مرموق  فرنيس  سيايس  املقال  كاتب  أن  الثاني 
الثالث  السبب  الجزائر يف دورتني.  وفوق ذلك مثّل بالده سفريا يف 
أن رأي الكاتب جزء من الرأي السيايس الفرنيس يف  الجزائر اليوم، 
السيما يف هذه املرحلة التي يشتد فيها رصاع واصطفاف عامليان، 

ليست الجزائر بالذات بمنأى عنهما.
 l' algérie s' eFFonDre : entraînera - t- elle :عنوان املقال

?la France Dans sa chutte

سقوطها  يف  تجّر  هل  تنهار:  "الجزائر  أي:  الصيغة،  وبهذه 
املضارع"، طابعا  املرّصف قي"  بالفعل  العنوان،  يتخذ  فرنسا؟"، 
تقريريا بيانه أن الجزائر بصدد السقوط. لكن االستفهام ال يضع 

يف دائرة اإلحتمال"اإلنهيار"، وإنما هو َجرُُّه لفرنسا وراءه؟.
وليس  السياقية.  املفاصل  واضح  غري  مسرتسال  املقال  وجاء 
يمنع ذلك من اشتقاقها. عىل أن خطة املقال الغالبة هي أن الكاتب 
الصيغة  املرافق  السؤال  يقتضيها  التي  العنارص  استجمع  قد 

التقديرية باعتباره هاجسه الرئيس.
عن  التساؤل  هو  األول  ثالثة.  منطلقات  ملقاله  الكاتب  يضع 
حصيلة السنوات الثالث من حكم الرئيس عبد املجيد تبون. الثاني 
هو أن "صداقته للجزائر واحرتامه للشعب الجزائري" هما دافعاه 
إىل اإلدالء" ببعض البديهيات". الثالث هو إجمال القول يف املوضوع 

"باختصار ومبارشة".

1/نظام اإلستبداد؟
الفاسد  بوتفليقة  نظام  "سقوط  بأّن   X. Driencourt يُذّكر 
جديدة"،  جزائر  إىل  يفض  لم  اهتزازات  من  تاله  وما   2019 سنة 
ِوفق "ما يُروج". ويذهب إىل أّن النظام قد كشف، بعد"أسابيع من 
األمل، عن وجهه الحقيقي حسب كل املالحظني املوضوعيني". فهو 
لم يُظهر أنه بديل لسابقه، وإنما أظهر أنه"نظام عسكري" عىل 
ينشغل   لم  أن"النظام  الكاتب  يرى  السفياتي".و  "النظام  شاكلة 
املطالب  "الحراك  بمالحقة  إنما  الحزائري"و  الشعب  بقضايا 
السجُن،   وشمل  السجون".  يف  ناشطيه  وِبَوضع  بالديقراطية"، 
املحسوبني  والعسكريني   "املوظفني  شمل  "السياسيني"مثلما 
عىل النظام السابق". ويف مارس 2020 استثمر النظام الجزائري، 
حسب الكاتب، جائحة الكوفيد واستثمر بعد ذلك السياق العاملي 
سياسية".  تصفية  بعملية"  ليقوم  أوكرانيا  يف  الحرب  يف  املتمثّل 
يكتبون  الذين  للصحافيني"  الليلية  جانفي   7 "بإيقافات  ويذّكر 
جوازاتهم"و  انتزاع  "و  السفر  ِمن  وِبَمنعهم  النظام،  يرّس  ال  ما 

اتهامهم بنرش أخبار زائفة "تزعزع استقرار البالد".
كانت  التي  بتلك  اليوم  اإلعالمية  الحريات  الكاتب  ويقارن 
الجماعات اإلسالموية،  أيدي  الدموية" عىل  الحرب األهلية  أثناء" 
ويقول" إن فرنسا ال فكرَة لها عن صمود الصحافة الجزائرية يف 
تلك السنوات". ويخلص الكاتب إىل أّن "عبقرية النظام الجزائري" 
الدينقراطية  نهج  يف  يسري  أن  يمكن  أنّه"ال  يُشيع  أنه  يف  تكمن 
الغربية"، وأنه يف اآلن نفسه"ليس دكتاتوريا".  ويتهم الكاتب بالده 
أنظارها  تاريخية"، وذلك  "برصف  بأنها  تقرتف "غلطة  فرنسا 
عما يجري يف الجزائر، وباعتقادها أّن النظام هناك "رشعّي لكنه 

غري دينقراطي".

2/عداء فرنسا
هذا املحور هو أحد خطَّي النّظم الرئيَسني يف املقال. ومن ذلك 
يقول الكاتب إّن ِمن التّهم التي يوجهها النظام لإلعالميني تهمة" 
ويرى  فرنسا".  "هو  املعني  والخارج  الخارج".  من  أموال  تلقي 
الكاتب أّن هذه التهمة تندرج يف" الخطاب املعادي لفرنسا". وهو 
خطاب كان عىل أيام "بوتفليقة انتهازيا وأحيانا غري متقن". لكنه 

ومقابل   .)la matrice Du régime(وقالبُه النظام"  ِسَمُة   " اليوم 
"عقالني  الجزائر  تجاه  الفرنيس  الخطاب  أن  الكاتب  يرى  ذلك 
محسوب". وهو بهذه الصفة" مهتّز وساذج" ألنه موجه إىل نظام 
جزائري غري مستعد لقبوله، ويّدعي أنه  يعادي فرنسا ألنه" األقدر 

عىل معرفتها".
ويتّجه الكاتب إىل املستقبل القريب، فيقول إن الجزائر مقبلة 
سنة 2024 عىل أزمة جديدة ألنها ستكون سنة انتخابية، وسيكون 

"عداء فرنسا خمرية الحملة اإلنتخابية".

 3/ هل هو الّسقوط المزدوج؟: 
هذا املحور هو خيُط النظِم الّرئيُس الثاني يف املقال، وهو الّربط 
بني مصري الجزائر ومصري فرنسا. يقول الكاتب : "ليست الحقيقة 
يف الجزائر هي تلك التي تُكتَب عنها. الجزائر بصدد الّسقوط أمام 
إىل   1958 أعيننا، وستجّر معها يف ذلك فرنسا مثلما جّرتها سنة 
بني  الربط  يف  أخرى  مّرة  ويتوسع  الرابعة".  الجمهورية  سقوط 
 60 بعد   : فيقول  البلدين،  بني  العالقة  هذه  يف  والحارض  املايض 
سنة عىل استقالل الجزائر مازال املشكل الجزائري قائما ، ويهّدد 
الجمهورية  "ألّن   ، الجزائري  النظام  سقوط  يف  بالتورط  باريس 

الرابعة ماتت يف الجزائر. فهل ستنهار الخامسة ِبَسبَِبها ؟ 
بالّربط نفسه بني املايض والحارض، يتوّسع الكاتب يف التاّلزم 
غري  تحالف  هو  الجزائر  حارض  أّن  فريى   ، البلدين  مصريَي  بني 
طبيعي"بني جيش معاد لفرنسا وإسالميني" يمقتونها."فالقاسم 
املشرتك هو كره فرنسا لغًة وثقافَة". ويضيف أْن"لقد دَفعنا ثمَن 

ماضيينا اإلستعماري بالهجرة واإلعتذار " 
اتخاذ  وإىل   1962 سنة  الجزائر  استقالل  اىل  الكاتب  ويعود 
الفساد  يف  تجىّل  وقد  بعبارته،  الكارثي"  الخيار  وقتئذ"  نظامها 
النظام  إعراض  يف  تجىّل  مثلما  النفطية"،  الطفرة  مع  الذي"ُولد 
وجزائر  الشمال  ومدن  الكربى  املدن  "بنخب  االحاطة  عن  وقتئذ 
االعماق ". وقد ترتّب عن ذلك استغالٌل" للَكرم الفرنيس" الذي َقِبل 
هجرًة للجزائريني مكثّفُة. وكان هذا عىل رأي الكاتب خيارا جزائريا 
رسميا يف تلك املرحلة، ليبقى يف البالد"العدد االقل". ويرى أّن خطر 
انجرار فرنسا اىل السقوط بسقوط الجزائر يكمن يف نحو 8 ماليني 
من املهاجرين الجزائريني الذين يقيمون يف فرنسا ، ويقيم أغلبهم 
يف احياء"استَفحل فيها "التياُر االسالموي"بما يُمثّله من مخاطر. 

45 مليون جزائري يوّدون مغادرة  ويخلص اىل نتيجة بيانها "أّن 
بالدهم إىل حيث تقيم أرُسهم َكي ال يعودون ابدا" .

4 - ماذا وراء هذا المقال؟ 
الجزائريني  كل  فليس  املبالغة.  من  َقْدر  املقال  هذا  وراء 
الجزائر  يف  الغالبة  املظاهر  ليست  ،و  بالدهم  يف  اإلقامة  كارهون 
توحي بحتمية الّسقوط الرسيع أو الذي ال محيد عنه. ووراء هذا 
لوم  خالل  من  الجزائر  عىل  الفرنسية  الوصاية  من  رضب  املقال 
أّن الشأن  بالده لكونها أغمضت أعينَها عّما يجري فيها، والحال 

الجزائري يخص مواطنيها قبل غريهم .
 ولنئ أصاب الكاتب يف أّن للتاريخ امتدادا يف الحارض َقىَض بنوع 
من الرتابط بني البلدين ، فإن ربط مصري فرنسا بمصري الجزائر 
الجزائري  الشأن  يف  فرنسا  تتدخل  أن  لوجاهة  تعليال  يبدو  إنما 
إن  ثم  نفسها.  بفرنسا  موصول  ألنه  مستوجبا،  مبارشا  تدخال 
جّوز  إفصاحا  والجزائريني  للجزائر  احرتامه  عن  أفصح  الكاتب 
به لنفسه الحقَّ يف التّنبيه والٍتحذير .بيد أّن املقال أبان عن كونه 

يحرص عىل سالمة بلده ال عىل سالمة الجزائر. 
لكن جملة من العنارص واملعطيات يف املقال تعرّب فعال عن إملام 
الكاتب بشأن الجزائر وعن وعيه ببعض املظاهر التي تطرق إليها 
أو  الفرنيس  التصور  هو  منطلقها  كان  وان  حتى  وجيها،  تطرقا 
الغربي ملا يجري يف الجزائر. ولنئ اعترب الكاتب اإلعتذار الذي تطالب 
تكّف  قد  عليه  فرنسا  إقدام  فإن  اإلبتزاز،   من  رضبا  الجزائر  به 
اسباب  بعض  تنقطع  وقد  اإللتباس،  عن  البلدين  بني  العالقة  به 
الخطاب الجزائري املعادي لفرنسا . كان يمكن لهذا االعتذار الذي 
جّدد رئيس فرنسا مؤخرا رفضه، أن يدفع ترابط مصريَي البلدين 
الجزائرية  السلطة  بها  تستأنس  قد   ، اخرى  وجهة  إىل  املفرتَض 

استئناسا نديّا يفيض اىل تعاون مثمر متعّدد األبعاد . 
ال جدال يف أّن يف الجزائر قضايا شائكة ال من خالل هذا املقال 
فحسب، و إنما ايضا من خالل املتابعة. وال جدال يف أن مقال الكاتب 
ليس كله تحامال. لكّن تَجاوَز الجزائر لقضاياها تكون من داخل 
نسيجها املجتمعي والسيايس.  ولعل ذلك بعض ما دفع السلطة 
انصّب عىل  استياءها  لكن  املقال.  االستياء من هذا  اىل  الجزائرية 

الكاتب اكثر مّما انصّب عىل املقال.

حول مقال لسياسي فرنسي :

هل اجلزائر مهددة باإلهنيار؟
صالح مصباح
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يف مقال حمل عنوان : "ميل تونيس متزايد اىل االستثمار الصيني" 
"لوموند"  لصحيفة  الخاص  املبعوث  بوبان  فريديريك  تطرق 
الفرنسية، اىل تونس اىل تطور مسار عالقات الصني بتونس مشريا 
اىل فرص تنامي الوجود الصيني بتونس خاصة بعد انضمامها سنة 
سعيد  قيس  ووصول  الجديدة"  الحرير  "طريق  مرشوع  اىل   2018
سيمثل  الصدد  هذا  يف  تونس  توجه  ان  اىل  خالصا  السلطة  دفة  اىل 
إعادة ضبط اسرتاتيجي ان لم يكن ثورة يف عالقاتها الخارجية التي 

تميزت طيلة عقود بتبعية للنفوذ الغربي. وجاء يف املقال :
"عىل حافة طريق رسيعة بحّي املنار بتونس العاصمة تنتصب 
الجميل.  توّهجا بمظهرها  الديبلوماسية متقدة  االكاديمية  عمارة 
 21( دينار  مليون   72" بـ  صينية  هبة  ثمرة  هي  التي  املؤسسة 
القارة  يف  الصينية  الناعمة  القوة  واجهات  آخر  هي  أورو(  مليون 
حفل  وخالل  وأفارقة.  تونسيني  ديبلوماسيني  لتكوين  االفريقية 
وزير  قال   2022 أفريل  يف  التونسية  للسلطات  العمارة  تسليم 
الخارجية عثمان الجرندي : "ان التحوالت والتطورات الرسيعة عىل 
دعم  اىل  وصينيني  تونسيني  تدفعنا،  والدولية  اإلقليمية  الساحتني 

التنسيق والتشاور حول امللفات ذات االهتمام املشرتك".
كالم الوزير ليس من باب فصاحة البالغة فحسب. انّه يعرّب عن 
ميل تونس املتزايد يف ظل الركود االقتصادي الذي تعاني منه النتهاز 
الصني وعن  املمنوحة من طرف  الفرص  اليه سبيال  ما استطاعت 
رغبة دفينة للتخفيف من تبعية لرشكائها التاريخيني الغربيني باتت 
تشعر أحيانا انها أصبحت ثقيلة وأنه يتوجب عليها بناء عىل ذلك 
الجغراسيايس دون بعثرته بشكل كامل.  ادخال تغيري يف تموقعها 
الجغراسيايس  املحلل  كتب  ومثلما  للنضج.  طريقها  يف  والفكرة 
"طريق  عنوان  حملت  التي  دراسته  يف   2018 سنة  تاج  مهدي 
والتي  للتضامن؟"  آفاق  أي   : افريقيا  وشمال  الجديدة  الحرير 
نرشتها مؤسسة كونراد اديناور األملانية : "بعيدا عن نية االصطدام 
بضمانات الغرب يتعلق األمر بالنسبة لتونس بالرفع يف قدرتها عىل 

التفاوض وتوسيع هامش مناورتها".
الصني  تسليم  الديبلوماسية  االكاديمية  هبة  اىل  انضاف  وقد 
الثقايف  املركز  أو  بصفاقس  الجامعي  االستشفائي  املركز  تونس 
اطار  يف  التجهيزات  هذه  توفري  ويندرج  عروس.  ببن  الريايض   –
اسرتاتيجية بسط نفوذ يمثل بدوره افتتاح معهد كنفوشيوس سنة 
2018 بجامعة قرطاج أحد شواهدها خاصة يف ضوء تضاعف عدد 

الطلبة الذين يدرسون به قبل ان يصبحوا من كبار املوظفني.
سد  بناء  يف  صينية  رشكة  رشعت  التحتية  البنى  مستوى  عىل 
البالد.  رشقي  بشمال  الواقعة  الكاف  مدينة  قرب  مالق  وادي  عىل 
تهيئة  مثل  إنجازها  يتم  ان  املفرتض  من  أخرى  مشاريع  وهناك 
منطقة لوجستية حول ميناء جرجيس بالجنوب الرشقي من تونس 
تم رصدها لتغطية ليبيا وبناء جرس يربط جربة بساحل البالد اىل 
جانب مّد خط سكك حديدية بني قابس وجرجيس بل وحتى بعث 
من  كلم   100 بعد  عىل  الواقعة  بالنفيضة  العميقة  للمياه  ميناء 

العاصمة تونس. 

زخم بدأه بن علي

العابدين  زين  الدكتاتور  عهد  اىل  املشاريع  هذه  بعض  يعود 
الثورة عام  2019( الذي راهن قبل ان تطيح به  بن عيل )1936 - 
لدول  كبري  بشكل  لالرتهان  "تفاديا  الصينية  الورقة  عىل   2011
حقوق  بخصوص  االنتقاد  سهام  اليه  توجه  حينها  بدأت  غربية 
أدت  وقد  سابق.  تونيس  ديبلومايس  يتذّكر  ما  حسب  االنسان" 
مخاطر التجربة الديمقراطية بتونس كمصدر عدم استقرار داخيل 
وكتمّش مناقض للنموذج الصيني اىل فرملة الزخم الذي أحدثه بن 
بتونس  السلطة  تعاقبت عىل  التي  الحاكمة  النخب  عيل. وكان هّم 
أسامة  ووفق  واشنطن.  أو  وبروكسيل  باريس  مراعاة   2011 منذ 
لوبي  بتونس  ابدا  يوجد  "لم  السياسية  العلوم  يف  املتخصص  ذياب 
تلك  خالل  بالبالد  الصني  وجود  جعل  مّما  للصني"  موال  حقيقي 
العرشية  خالل  الكثيف  بوجودها  مقارنة  جدا  محتشما  املرحلة 
فمقابل  املغرب.  حتى  أو  الجزائر  أو  بمرص  القرن  هذا  من  الثانية 

الرشكات  عدد  يتعّدى  ال  بتونس  ناشطة  أوروبية  رشكة   4000
من   ٪  0,08 تمثل  مبارشة  باستثمارات  رشكات   10 بها  الصينية 
املرتبة  يف  الصني  يضع  بما  بالبالد  األجنبية  االستثمارات  مجموع 
لبكني  وبالنسبة  بتونس.  الخارجية  االستثمارات  مستوى  عىل   35
تبقى مخاطرتها اىل اليوم يف حّدها األدنى مكتفية بتسجيل بفائض 
تجاري متزايد عرب تسويق مواد استهالك مسؤولة عن ثلث العجز 

التجاري التونيس.
لكن يمكن للظرف الجغراسيايس ان يغرّي هذا الوضع خصوصا 
2018 اىل مرشوع "طريق الحرير  بعد انضمام تونس رسميا سنة 
الجديدة" الصيني. فقد بدأت فكرة التحام البالد بالشبكات اإلقليمية 
الجديدة تشق طريقها لدى أوساط التفكري بتونس. ويمكن لوصول 
قيس سعيد سنة 2019 اىل دفة السلطة بالبالد وهو الذي نهل من 
مدرسة القومية العربية ترسيع هذا املسار يف ظل عالقات معقدة 

مع الدول الغربية منذ "انقالبه" الدستوري صيف 2021.
ان الصينيني الذين تم يف عهد بن عيل رفض مطامعهم يف ميناء 
الجيل  تسويق  عىل  مراهنتهم  طموحات  عىل  واالعرتاض  بنزرت 
أمريكا  سفري  جهرا  رفضه  والذي  "هواوي"  هاتف  من  الخامس 
بتونس يتحينون ساعة التسلل عرب الباب شبه املفتوح وليس ادّل 
عىل ذلك من موقف الديبلوماسيني الصينيني الهجومي لدى أوساط 
صناعة الرأي وخصوصا منها وسائل اعالم تفتح لهم اعمدتها بكل 
لن  الصني  مع  الروابط  "تعزيز  ان  ذياب  أسامة  يرى  وبينما  كرم. 
األمر  ان  اىل  ديبلومايس متقاعد  تدريجيا" لفت  يكون فجئيا وانما 
"ال يتعلق باالنضمام اىل املعسكر املناهض للغرب وانما بتوجه نحو 

اصطفاف متعدد األطراف".
بعبارة أخرى، عملية إعادة ضبط اسرتاتيجي اذا لم تكن ثورة يف 

عالقات تونس الخارجية".

جريدة "لوموند" الفرنسية :

بميلها املتزايد ومتعدد اجلوانب للصني
تونس تتحرر تدرجييا من التبعية الغربية
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وال  الوهد  يدركه  ال  األرض  من  مرتفع  عىل 
يرقى إليه املاء، وبَقيِصّ من التالل أبعد ما يكون 
قريبا  هناك  واملنحنيات،  والفحوص  األغوار  عن 

من املنتهى، كان الشهيد بانتظارنا. 
حططنا الرِّحال عند سفح هضبة نبت عليها 

الربيع واخضّل الطّل،
وانطلقنا كسيل منهمر يغالب عَقبة كؤودا ال 
يقطعها السالك إال كمن يّصعد يف الّسماء: ضيّقا 

حرجا،
ارشأبّت منّا األعناق إىل مقام الشهيد وطهارة 

األعماق،
رأيناه هناك، بعيدا وراء السديم، وهو يتأّلم :

بركان رفض وغضب،
صارت  كأنّما  كلماٍت  وميُض  عينيه  يف 

ممنوعة،
ويف دواخله خواطُر صاخبٌة آن لها أن تكون 

مسموعة. 
اّصعدنا يف الربوة ،

قامات وهامات،
واشتداد  الحنني  أُوار  كان  الخطى  وبقدر 

اللظى،
ُحرقٌة تصهر الفؤاد ورجُع ألم،

ألٌم نأمله، لم يأمله بعد إنسان، يحُدونا أمٌل لم 
يأمله بعُد إنٌس قبلنا وال جاّن. 
****

الخرضاء«  »الربوة  من  ما  ناحية  يف  هناك 
الغياب،  حرضة  يف  تجّلت  وقد  مريم،  لنا  تراءت 
أريج ياسمني أو طيفا من خيال، »مزدانة غّراء«.
أو  بالدمع«  »رشقت  وقد  مريم  لنا  تراءت 

هكذا ُشبّه لنا،
أتنزفني دمعا يا مريم ؟

نعم أبكي ِقبلتي التي ضيّعتها،
نُكرانا وقّلة  أبكي الجهات السّت ارتدت عيلّ 

وفاء،
نعم أبكي وال أملك إال البكاء؟

أبكي عزيزا يُقتل برصاص الوغد، وال تزلزُل 
له األرض وال تنهدُّ الّسماء ؟ 

وأحالما  مغدورة  وآفاقا  مهدورة  دماًء  أبكي 
مطمورة. 

****
انتفض الشهيد من رحم املوكب كما ينتفض 
طائر الفينيق وهو يعود إىل الحياة وقد نّفض عن 

جناحيه رماد احرتاقه،
هَفا،َعالَ، َسَما، َسنَا ثم من نزيف الِجراح نَبَا 

وما َسالَ،
الّرصاصة الغادرة كانت ما تزال هناك غائرة 

يف فخذه اليرُسى
وكان الُجرح، عىل نزيفه، يأبى أن يكّف.

الشهيد  اغتسل  طرُفنا  إلينا  يـرتّد  أن  وقبل 
بماء راية الوطن، وتخىّل رسيعا عن األلم: 

من  نموت  مش  كبدي؟  يا  لزهر  يا  آه   «
الَقهرة؟ »

هكذا تكّلم عّم الشاذيل والد الشهيد. 
فما  الكالم   واستغلق  جميعا  علينا  وأُرتِج 

استطعنا له جوابا وما استطعنا له خطابا.
****

فجأة ملعت فينا عيون الوطن،
وانحرست عنّا لحني لوحة لم تكتمل،
وتسارعت منّا الُخطى فسبقنا ُحلمنا

ورفرفت فينا أجنحة كربياء
وترسبلنا بنسائَم من الِحنّاء

وامتدت منّا األيدي مرفوعة إىل أياٍد مرّضجة 
بالدماء:

ونبضة  غرام  من  وخفقٌة  ُهيام  من  دفقٌة 
وجد ينفطر لها القلب ويهتّز بها الرشيان:

ِبَم جئناك أيها الشهيد، وِبَم رجعنا إليك،
وقد أقفلت دونك األرسار؟

وأرخيت عليك الُحُجُب واألستار؟
وسكنت من حولك الريح وقام النقع والغبار؟

وهدأت نار تاريخ صنعَت وخبا منه األُوار؟ 
»يَا ِخيل َسالْم بَاْش َروَّْحتُوا يِل 

بَانَا ْوُجوْه تَْقابْلُوا ُقولُوا يِل
بَاْش يَلَّ ِجيتُو

َواْش ُقوْلُكْم يِف الَِّذي َخليتو ؟«
****

هل تعرف ِمنّا أحدا يا األزهر ؟
ومن مفاصل ذاكرتنا ما هّجرناك

ومن تقاطيع مواجدنا يا األزهر ما اقتلعناك
وأنت = أنت،

أنت من داس شوكا، وزرع وردا، وأسال ِحربا،
 وأنت من حمى ِعرضا، وأحيا أرضا، 

وأنت من أخمد نارا وأعاد اعتبارا،

 وأنت من أزال قهرا وجّدد دهرا، 
ونفسه  الزكية  روحه  من  وهب  من  وأنت 

األبيّة سماء كاملة من الحّرية . 
يا األزهر، يا ابن أُّمي

جئناك من مآقي القحط واللظى، نعم، ولكن 
كما يف كل عام متأّلقني،

جئناك من جفون الجدب والجفا، نعم، ولكن 
كعهدك بنا دوما شامخني،

أتيناك من فيايف العمر، نعم ولكن أوفياء،
ولكن  نعم،  القهر،  ربوع  من  عليك  وردنا 

أصفياء،
نعم،  الغدر،  حضيض  من  إليك   « خرجنا   «

ولكن ريحانة اشتهاء. 
****

نغم  شظايا  بل  شاردة  نغمة  إنك  سيقولون 
وصدى أمسنا املنرصم،

وأنت من أهدى جّدهم عباءتَه
وسّد ُغّلته، وغفر حوبته، وسرت عورته

وجّدتهم أهداها فستانها املخميلّ
وقرطها املثلوم

وعطرها املختوم 
وقرصها املرمري ؟

وهاهم  أفراحنا،  ببقايا  يغتسلون  هم  وها 
يزدرون آالم أتراحنا،

ونحن الذين وفينا ؟
ونحن الذين أبينا ؟ 

ونحن الذين سمونا ؟
ونحن الذين عفونا عىل من عتا ؟ 

جئناك نعتذر، 
وال تسلنا ما الخرب؟

وعدا سنفي،
عهدا العزم منّا ال يني،

نال منك رصاص قنّاص غادر
وطالك النكران،

الشهيد ال يموت مّرتني:
 الشهيد  ذاكرة ليست للنسيان،

من  لك  نقّدم  ولن  الورد  أشجار  بيننا  زرعت 
جناها إال ألف باقة،

رغم االنحناء سفر تكوينك يف ابتداء،
 سفر تكوينهم يف انتهاء:

العظيم،  شعبنا  يحيا  الحرة،  تونس  تحيا   «
املجد للشهداء،

الحرية للتوانسة، تحيا تونس العظيمة«. 

إىل روح الشهيد األزهر الكثريي
د، زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

تالوة الفاتحة عىل روح الشهيد شكري بلعيد،مقربة الجالز، 02.15 . 2013، برغم النزيف الذي 
يعرتيه، برغم السهام الدفينة فيه،يظّل القتيُل عىل ما به: أجّل .. وأكربُ.. من قاتليه )نزار قبّاني( عمدون، مقربة سيدي سليمان بوعديلة، رضيح الشهيد األزهر الكثريي

الشهيد األزهر الكثريي )46 عاما، أصيل 
عمدون(، وكيل أّول بجيش الطريان التونيس.
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التضخم ُيعّرض املنطقة العربية
إىل فرضية انفجارات اجتامعية

كريمة السعداوي
العامة  المديرة  جورجيفا  كريستالينا  صرحت 
لصندوق النقد الدولي االسبوع الفارط بانها قلقة 
العام  ان  مؤكدة  العالم  في  االقتصاد  وضع  من 
الدول.  بعديد  اجتماعية  توترات  يشهد  قد  الجاري 
اآلن  من  ولدينا   2023 جانفي   12 في  "نحن  وأضافت 
نماذج وكل ذلك ألسباب مختلفة ولكن مع توترات 
أسعار  ارتفاع  كان  .وإذا  جًدا"  واضحة  اجتماعية 
أسواق  في  المطاف-  نهاية  –في  سيؤثر  الفائدة 
فقد  التباطؤ  لهدف  منطقية  نتيجة  وهي  العمل 

يؤدي ذلك إلى توترات إضافية وفق قولها.

بسبب  قريبًا  يتحسن  لن  "الوضع  جورجيفا:  وتابعت 
عمل  ينته  لم  والتي  مرتفعة  تزال  ال  التي  التضخم  نسبة 
البنوك املركزية بعد ملواجهتها " مشّددة عىل أن "األزمة لم 
معدالت  رفع  تأثري  أن  إىل  وأشارت  األرجح".  عىل  بعد  تنتِه 

الفائدة عىل البلدان امَلدينة سيكون قاسيًا.

المنطقة العربية احدى أكثر مناطق
العالم تضررا من التضخم

اقتصادات  لعامة  بالنسبة  عاديا   2022 عام  يكن  ولم 
والنامي عىل حد سواء . فالجميع عانى من  املتقدم  العالم 
منذ  العاملي  االقتصاد  يسجلها  لم  التي  التضخم  معدالت 
رؤية  عن  يعرب  الدويل  النقد  صندوق  جعل  ما  وهو  عقود 
تشاؤمية بشأن معدالت التضخم يف االقتصاد العاملي. ففي 
أكتوبر  العاملي  االقتصاد  "آفاق  بعنوان  الدوري  تقريره 
 2021 ″2022 ذهب الصندوق إىل أن معدالت التضخم عام 
بلغت 4.7 باملائة واىل أن ارتفاعها  بلغ 8.8 باملائة عام 2022 
أي أن التضخم تضاعف يف عامني. وعن توقعات 2023 يقّدر 
التقرير أن تكون يف حدود 6.5 باملائة عىل أن ترتاجع يف عام 

2024 لتصل إىل 4.1 باملائة.
وتعترب املنطقة العربية احدى أكثر مناطق العالم ترضرا 
من التضخم والركود بسبب تبعيتها التجارية واالقتصادية 
يف  الترصف  وسوء  الفساد  تفيش  من  تعرف  ما  عىل  عالوة 
املالية العمومية. ومن املتوّقع أن تشهد اقتصادات املنطقة 
يف  باملائة   3.4 وبـ   2023 عام  يف  باملائة   4.5 بنسبة  نمًوا 
"التطورات  مسح  من  اصدار  آلخر  وفًقا  وذلك   2024 عام 
نرشته  الذي  العربية"  املنطقة  يف  واالجتماعية  االقتصادية 
واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة    2022 ديسمرب   30 يوم 

لغربي آسيا )اإلسكوا(.
 14 إىل  ليصل  املنطقة  يف  التضخم  ارتفع  املسح  وحسب 
باملائة يف عام 2022 وارتفعت أيضاً مستويات الفقر يف عام 
إىل  الفقراء  عدد  ليصل  املاضية  بالسنوات  مقارنة   2022

ثلث سكان  يمثل  ما  أي  مليون شخص   130 من  يقرب  ما 
املنطقة وذلك وفًقا ملعدالت الفقر الوطنية. 

نماذج: مصر والجزائر وتونس

ترايد"  "أليانز  مؤسسة  مؤخرا  اصدرتها  دراسة  افادت 
وآسيا  أفريقيا  يف  معظمها  دولة   11 أن  للتأمني  العاملية 
ارتفاع  والرشق األوسط معّرضة لتوترات اجتماعية بسبب 
أسعار املواد الغذائية الفتة إىل أن "عدم إطعام الشعوب يعني 
الدول  هذه  أن  الدولية  املؤسسة  النزاعات".وتعترب  تغذية 
معّرضة بشكل خاص الحتمال نشوب رصاعات اجتماعية 
يف السنوات املقبلة وهي الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك 
ومرص واألردن ولبنان ونيجرييا وباكستان والفليبني وتركيا 
منذ  اقتصادية  أزمة  أسوأ  حاليًا  تشهد  التي  ورسيالنكا 

استقاللها.
وأكثر  أوضح  باتت  التضخم  آثار  ان  املعطيات  وتكشف 
من  تعاني  أصبحت  التي  الدخل  محدودة  األرس  عىل  تأثرياً 
ارتفاع قيمة فواتري املياه والكهرباء والبنزين والغاز إضافة 
إىل ارتفاع أسعار الغذاء وأن ذلك التأثري يمتد اىل أفراد الطبقة 
قيمة  أن  يومياً  تجد  والتي  العليا  واملتوسطة  املتوسطة 
لتلك  الرشائية  القوة  النخفاض  نظراً  ترتاجع  مدخراتها 

املدخرات يف البنوك.

مصر في قائمة الدول العشرين
األعلى تضخما في العالم

الجاري  10 جانفي  الثالثاء  املركزي املرصي  البنك  اعلن 
بحساب  باملئة   24.4 إىل  ارتفع  البالد  يف  التضخم  معدل  ان 
املائة   38 بنسبة  الغذاء  اسعار  ازدياد  مع  السنوي  االنزالق 

وانزالق الجنيه بـ 75 باملائة طيلة سنة 2022.
وبالتوازي مع ذلك تبني املؤرشات الرسمية ان االحتياطي 
 28 بينها  من  دوالر  مليار   34 يتجاوز  ال  املرصي  النقدي 
مليار دوالر ودائع من دول الخليج العربية علما ان صندوق 
النقد الدويل كان قد وافق عىل منح البالد قرضا بقيمة ثالثة 
العام  الدين املستحق  مليارات دوالر فيما يبلغ عبء خدمة 

املايل نحو 49 مليار دوالر.
وأصبح التضخم يف مرص وفق مراقبني خطرا كبريا يهدد 
كنتيجة  الفقر وجاء  يف  املواطنني  الوطني ويغرق  االقتصاد 
االستثمار  دعم  عىل  تركز  لم  التي  االقتصادية  للسياسات 
إىل ارتفاع االسعار  الديون مما أدى  البالد يف  املنتج وأغرقت 
بشكل غري مسبوق ووقوع أكثر من 60 باملائة من املرصيني 
ال  املنتجات  اسعار  زيادات  بلغت  ان  بعد  الفقر  خط  تحت 
نوفمرب  يف  الجنيه  تعويم  بعد  ذروتها  منها  الحيوية  سيما 
 2022 يف  الثاني  التعويم  بعد  تأثرياته  تفاقمت  الذي   2016

لتقع مرص ضمن قائمة أسوأ 20 دولة عامليا يف التضخم. 

موجة تضخُّم قاسية تنهك الجزائريين

يصارع الجزائريون منذ مدة موجة الغالء وندرة السلع 
أنهك  مما  مسبوقة  غري  بقسوة  األسواق  اجتاحت  التي 
بعد يوم مع وصول  التي تتضاءل يوماً  قدرتهم الرشائية 
االستهالكية  للمواد  بالنسبة  سواء  ذروتها  إىل  األسعار 
قيودا  السلطات  ظل فرض  يف  املوردة  او  البالد  يف  املنتجة 
النقد  من  املدخرات  عىل  للحفاظ  سعيا  الواردات  عىل 
قياسية  زيادات  تسجيل  بسبب  ارتفعت  التي  الخارجي 
فعليا  عائداتها  من  يستفد  لم  والتي  الطاقة  صادرات  يف 

املواطن الجزائري.
باملائة   9.4 سجل  حيث  مرتفعاً  التضخم  معدل  وظل 
خالل األشهر التسعة األوىل من عام 2022 السيما بسبب 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية بنسبة 13.6 باملائة . وكانت 
األرس األفقر هي األكثر ترضراً وذلك وفقاً لإلصدار األخري 
الدويل عن أحدث املستجدات االقتصادية  البنك  من تقرير 

للجزائر الذي نرش يوم 4 جانفي 2023.
مرور  إىل  باألساس  الجزائر  يف  األسعار  ارتفاع  ويعود 
العملة الوطنية بأزمة غري مسبوقة من الرتاجع الحاد يف 
توازنات اسواق  التوريد واختالل  املاضية وأزمات  االشهر 

المديرة العامة للصندوق قلقة :

مصر والجزائر وتونس، نموذجا
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بعض  يف  محدودة  طبقة  تحكُّم  بسبب  الحساسة  املواد 
األساسية  والسلع  بالغذاء  املتعلِّقة  الحيوية  القطاعات 
وعدم قدرة الحكومة عىل ضبط األسعار بما يتناسب مع 

مداخيل املستهلكني وأرباح التّجار.

حكومة بودن عاجزة
عن كبح التضخم في تونس

بعض  تسجل  عامليا  األسعار  بدأت  الذي  الوقت  يف 
الرتاجع النسبي يف بعض القطاعات تشهد تونس نسبة 
االستهالك  لدى  االسعار  مؤرش  ارتفع  اذ  عالية  تضخم 
نهاية العام املايض إىل 10.1 باملائة حسب بيانات املعهد 
الوطني لإلحصاء ليبلغ أعىل مستوى منذ بداية تسعينات 
التونيس  املركزي  البنك  محافظ  وقال  املايض.  القرن 
من  إنه  صحفي  مؤتمر  خالل  مؤخرا  العبايس  مروان 
املتوّقع أن ترتفع نسبة التضخم خالل السنة الحالية إىل 
11 باملائة يف حني توقع وزير االقتصاد سمري سعيد أن 
تبلغ 10,5 باملائة سنة 2023 مشريًا إىل أن السنة الحالية 
النمو  نسبة  أن  سيما  التونسيني  عىل  صعبة  ستكون 

املتوقع تحقيقها تقدر بنحو 1.8 باملائة.
من جانبه يطالب الرئيس قيس سعيّد يف كل لقاءاته 
برئيسة الحكومة نجالء بودن ووزراء حكومتها بالتحكم 
يف األسعار محمال املسؤولية يف ذلك إىل االحتكار وألطراف 
لم يسمها يف إشارة إىل املعارضة. غري ان ارتفاع األسعار 
يف تونس ليس مرتبطا بأسباب ظرفية مثل التضخم يف 
اىل عوامل  اساسا  يرجع  لكنه  املواد  وندرة بعض  العالم 
الريع  اصحاب  وتحكم  التوزيع  مسالك  مثل  هيكلية 
يف  رشكات   5 أو   4 تتحكم  حيث  عديدة  مواد  ترويج  يف 
منتجات حساسة وحيوية وذلك منذ عقود طوال بغض 
السكر  اساسية مثل  الدولة منتجات  احتكار  النظر عن 

القهوة والسجائر وغريها.

كما يرجع التضخم اىل ارتفاع اسعار بعض املواد التي 
ومواد  بأنواعها  كاملحروقات  عنها  الدعم  خفض  جرى 

غذائية مختلفة.
يوجد حاّلن  انه  االقتصاديون عىل  الفاعلون  ويجمع 
خارجية  تمويالت  عىل  الدولة  تحصل  أن  إما  للتضخم: 
وتواصل الدعم وهذا صعب ألنها إذا حصلت عىل قروض 
هذا العام فانه يصعب عليها تعبئة قروض يف املستقبل 
بينما الحل الثاني يتمثل يف أن تلغي الدعم وتحرر األسعار 

واإلنتاج يف سياق الخضوع لقانون السوق وهو حل له 
الحاالت  جميع  يف  املنتظر  ومن  عالية.  اجتماعية  كلفة 
خالل  الخانتني  مستوى  يف  صعوده  التضخم  يواصل  أن 
هذا العام يف ظل استمرار البنك املركزي يف تأجيج الوضع 
النقدية  الفائدة بمقتىض سياسته  الزيادة يف نسب  عرب 
توازنات  انهيار  اىل  تؤدي  ان  يمكن  والتي  التقييدية 
املالية العامة وتقيض عىل االالف من املؤسسات يف املدى 

املتوسط وحتى القريب.

املمنوحة  واملالية  الجبائية  االمتيازات  حجم  بلغ   
ما  أي  دينار  مليون   8387 قدره  ما   2021 سنة  خالل 
يعادل حوايل 6,41 باملائة من قيمة الناتج املحيل الخام 
للتقرير  الدولة وفقا  باملائة من حجم ميزانية  و15,11 
الصادر مؤخرا عن وزارة املالية حول النفقات الجبائية 

واملالية.
امتيازات  بني  تتوزع  النفقات  ان هذه  التقرير  وبنّي 
حوايل  يُمثّل  بما  دينار  مليون   7745 بقيمة  جبائية 
باملائة  و13,95  الخام  املحيل  الناتج  من  باملائة   5,92
املوارد  باملائة من مجموع  الدولة و25,13  ميزانية  من 
مالية  امتيازات  بعنوان  دينار  مليون  و642  الجبائية، 
مرصوفة بما يُمثّل أقل من 0,49 باملائة من قيمة الناتج 

املحيل الخام و1,16 باملائة من حجم ميزانية الدولة.
وأكدت وزارة املالية ان اصدار التقرير يأتي يف إطار 
إعداد  مجال  يف  بها  املعمول  الدولية  باملعايري  التقيد 
وخاصة  العمومية  للمالية  األساسية  واملبادئ  امليزانية 
جهة  من  واملصداقية  الشفافية  كمبدئي  منها  الحديثة 
 15 عدد  للميزانية  األسايس  القانون  ألحكام  وتطبيقا 

لسنة 2019، من جهة أخرى.
أهم  تمثل  اإلعفاء  آلية  التقرير،  حسب  تزال،  وال 
أشكال النفقات الجبائية حيث فاقت نسبتها يف مجموع 
 36 التوايل  عىل  و2021   2020 سنتي  خالل  النفقات 

التقييمات  حسب  النصف  تفوق  كانت  حني  يف  و44% 
السابقني  الجبائية  النفقات  تقريري  ضمن  الواردة 
ويفرس هذا الرتاجع بالتحيينات الحاصلة عىل مستوى 

حجم النفقات الجبائية يف مجملها.
للقطاعات  مفصال  تحليال  التقرير  يقدم  ولم 
واملالية  الجبائية  االمتيازات  من  املستفيدة  واملؤسسات 
تؤكد  الوطنية  املنظمات  من  العديد  مذكرات  ان  غري 
التصدير  إىل  الجبائية  االمتيازات  توجيه  استمرار 
ألثرها  جدية  مراجعات  غياب  يف  األجنبي،  واالستثمار 
الخيارات  ديمومة  يعكس  بما  واملجتمع،  االقتصاد  عىل 
القطاعات  هذه  دعم  أهمية  حول  أوهاماً  تنسج  التي 
نافذة  اقتصادية محّلية  أطراف  رغم تكريسها مصالح 

ورشكائها األجانب.
عىل  متواصل  بشكل  الرسمية  الدعاية  وتحافظ 
قانون  خالل  من  الجبائية  للحوافز  الترشيعي  األساس 
بمراجعة  املتعّلق  والقانون   2016 لسنة  االستثمار 
منظومة االمتيازات الجبائية لسنة 2017 وذلك بالتوازي 
مع حجب حصيلة سلبية غري ُمعرتَف بها رسمياً، خاّصة 
عىل املستوى التنموي وانعدام نقل التكنولوجيا والخربات 
وتقّلص احتياطي العملة االجنبية بسبب تحويل األرباح 
إىل الخارج حيث تستفيد بشكل مهم الرشكات األجنبية 
الجبائية  اإلعفاءات  غرار  عىل  التنافسية،  املزايا  من 

وِمنَح التشجيع عىل االستثمار واليد العاملة الرخيصة، 
دون أن ترتك آثاراً إيجابية عىل االقتصاد الوطني.

قد  نمصية  البوغديري  سهام  املالية  وزيرة  وكانت 
هامش  عىل  الجاري  جانفي   10 الثالثاء  يوم  اكدت 
إرشافها عىل أشغال ملتقى لرشح أحكام قانون املالية 
لسنة 2023 انه لن يتم التخيل عن منظومة االمتيازات 
الجبائية مضيفة ان "منظومة االمتيازات الجبائية كانت 
محل مراجعة يف 2017 حيث تم يف تلك الفرتة العمل عىل 
ترشيد االمتيازات الجبائية وحرصها يف القطاعات ذات 
ومجال  الجهوية  والتنمية  الفالحة  غرار  عىل  األولوية 

التكنولوجيا ومشاريع الباعثني الشبان".
والحظت الوزيرة أنه بمرور الوقت لم يعد باالمكان 
املواصلة يف االمتيازات املمنوحة منذ السبعينات موضحة 
أن هناك مؤاخذات عىل بعض أحكام قانون االستثمار 
وزارة  مستوى  عىل  املراجعة  بصدد  وانه  املوجود 
للحكومة  أن  مضيفة  الفاعلني  كل  بمشاركة  االقتصاد 
هذا  بمراجعة  املتعلقة  واإلقرتاحات  التحفظات  بعض 

القانون وذلك يف إطار اإلصالحات التي ستقوم بها.

http://WWW.Finances.gov.tn/sites/DeFault/
Files/2023-01/10.pDF

وفقا لوزارة المالية:

االمتيازات اجلبائية واملالية كّلفت الدولة نقصا
يف مواردها بـ 8387 مليون دينار سنة 2021

 كريمة السعداوي
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تحقيق: محمد الجاللي
حق  على  وتعد  للقانون  خرق  في 
الباعثين  من  عدد  يعمد  دستوي، 
مئات  رغبة  استغالل  الى  العقاريين 
في  آالفا  يكونوا  لم  ان  التونسيين 
ولهف  عليهم  للتحيل  مسكن  اقتناء 
قانونية  غير  عقود  مقابل  اموالهم 
من  للتفصي  مختلفة  تحّيل  وأساليب 

المسؤولية.

أضحوا  العقاريني  الباعثني  بعض 
يتصيّدون ضحاياهم بعناية فائقة فارضني 
الرقابة  نقص  ومستغلني  رشوطهم  عليهم 
يف  للقطاع.  املنظمة  بالقوانني  للتالعب 
رغم  الحرفاء  عديد  مآيس  تعمقت  االثناء 
االسكان  وزارتي  عىل  تشكياتهم  تواتر 
والعدل والغرفة النقابية للباعثني العقاريني 
الباعثني  ببعض  املرفوعة  والقضايا 

العقاريني.

ضحايا بالجملة

من  شقة  اقتناء  قيس  قرر   2016 سنة 
زوجته  مع  فاتفق  العقاريني  الباعثني  احد 
عىل الحصول عىل تقاسم االعباء املالية قبل 
بالبيع  وعدا  معه  ويربم  بالباعث  يتصل  ان 

القتناء شقة بـ 193 آلف دينار.
انه  املغاربي"  "الشارع  لـ  أكد  قيس 
بـ  تسبقة   2017 جويلية  يف  الباعث  سلم 
دينار  الف   193 مجموع  من  دينار  ألف   68
الباعث  تعهد  مقابل  الجميل(  الشقة  )ثمن 
وقاعة  غرف   3 من  مكونة  شقة  بتسليمه 
اجل  يف  استحمام  وبيت  ومطبخ  استقبال 

اقصاه شهر سبتمرب 2018.
امضاء  "بعد مرور سنتني عىل  وأضاف: 
بتعهداته  الباعث  يلتزم  لم  بالبيع  الوعد 
عىل  والحصول  مقاضاته  اىل  دفعني  مما 
مايل.  واستعادة  العقد  بالغاء  ابتدائي  حكم 
واكتشفت خالل سعيي الستعادة مايل انني 
آخرين  حرفاء  وان  الوحيد  املترضر  أكن  لم 
قبل  من  مدبرة  تحيّل  عملية  ضحية  كانوا 
 2020 جوان  يف  فوجهنا  العقاري  الباعث 

شكاية اىل وزارة العدل".
التي حصلت "الشارع  وجاء يف الشكاية 
املغاربي" عىل نسخة منها ان 13 حريفا لدى 
من  ترخيص  عىل  الحاصلة  الرشكة  نفس 
وزارة التجهيز ملزاولة نشاط البعث العقاري 
دفعوا مبلغا جمليا يف حدود 1.5 مليون دينار 
يتسلموا  او  شققهم  عىل  يحصلوا  أن  دون 

شهائد ملكيتها.
للتحيّل  تعرضون  انهم  املشتكون  وأكد 
العقاري بعد  البعث  من قبل صاحب رشكة 

طالبني  بالبيع  وعود  عىل  معهم  امىض  أن 
التدخل النصافهم ومساعدتهم عىل استعادة 

اموالهم.
العقاري  الباعث  ناحيته  من  اتهم  قيس 
الحرفاء  تجاوزات مختلفة يف حق  بارتكاب 
مشريا اىل انه تسلم مقابل الشقق من بعض 
الحرفاء دون تمكينهم من شهائد رفع اليد 
حتى يترصفوا يف عقاراتهم بالبيع او بالرهن 

مضيفا انه تأخر يف تسليم شقق اىل حرفاء 
وعد  امضاء  عىل  سنوات  مرور  رغم  آخرين 
الكثر  الشقة  نفس  بيع  تعمد  وأنه  بالبيع 
الحرفاء  من  ثالثة  لفئة  بالنسبة  مشرت  من 
كان  بنكي  قرض  اقساط  دفع  يف  وماطل 
عطل  بما  االقامة  لبناء  عليه  حصل  قد 
ملكية  شهائد  من  الشقق  اصحاب  تمكني 
اموال  اعادة  العقاري رفض  الباعث  مربزان 

قضائية  احكام  صدور  رغم  الحرفاء  بعض 
لفائدتهم.

بعدم  العقاري  الباعث  قيس  اتهم  كما 
التقيد بالقانون يف ابرام الوعد بالبيع لعديد 
عن  يمتنع  كان  انه  عىل  مشددا  الحرفاء 
ملراجعتها وعىل  العقود  من  نسخ  تسليمهم 
باستشارة  االكتفاء  عليهم  يفرض  كان  انه 
محامي  انه  بعد  ما  يف  تبني  بعينه  محام 

باعثون عقاريون يستغلون ضعف
الرقابة للتحيل عىل احلرفاء

لهفوا األموال وتخاذلوا عن خالص البنوك :
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الرشكة.

آخر همهم مصلحة المشترين

"الشارع املغاربي" حصلت عىل نسخ من 
قانونيتها  مدى  يف  وتثبتت  بالبيع  وعدا   12
العقاري  الباعث  بالتزامات  مقارنة 
املعتمد  الرشوط  بكراس  عليها  املنصوص 
النشاط فتبني وجود عدة اخالالت  ملمارسة 

من شأنها االرضار بمصالح املشرتين.
انها  بالبيع  الوعد  عقود  كل  يف  الالفت 
حقوق  حماية  خانة  يف  تصب  كلها  كانت 
ولم  املشرتين  حساب  عىل  العقاري  الباعث 
تتضمن اي تعهد من طرفه لحماية حقوق 
الحرفاء. ولنئ تضمنت وصفا موجزا للعقار 
النهائي  الثمن  عىل  ونصت  البيع  موضوع 
للبيع وطرق خالص الشقق وآجال التسليم 
عىل  تنص  فصول  اية  ادراج  من  خلت  فقد 
صورة  يف  تأخري  لعقوبات  الباعث  رضوخ 
املنصوص  االجال  يف  بالتزاماته  ايفائه  عدم 
حسن  ضمان  عىل  تنص  ولم  بالعقد  عليها 
تنفيذ البناء أو اعادة التسبقات التي دفعها 
املشرتي يف صورة تقاعس الباعث عن عمله.

اىل  إشارة  اية  العقد  يتضمن  لم  كما 
رضورة استعانة الرشكة بمهندس معماري 
او  دراسات  مكتب  او  مستشار  مهندس  او 

مكتب ملراقبة أشغال البناء.
وكشف تفحص عقود الوعد بالبيع التي 
امىض عليها صاحب الرشكة انه كان يتعمد 
العقد  نفس  يف  متناقضة  معطيات  ادراج 
بصدد  املؤسسة  ان  عىل  يشدد  تارة  فرتاه 
ان  عىل  يؤكد  واخرى  سكني  مركب  تشييد 
"املشرتي تجول بالشقة وقبلها عىل الحالة 
احرتاز  اي  التعبري عن  التي هي عليها دون 

او تحفظ".
ويف عقد يعود اىل سنة 2013 يؤكد الباعث 
العقاري ان رشكته بصدد تشييد مجموعتني 
وانه  أريانة  يف  عقاري  رسم  عىل  سكنيتني 
ملتزم بتسليم الشقة للمشرتي بعد 6 أشهر 
فقط ثم يقر يف ماي 2013 انه شيد مركبني 
متعهدا  العقاري  الرسم  نفس  عىل  سكنيني 
 10 بعد  الحريف  اىل  املباعة  الشقة  بتسليم 
أشهر فقط. والغريب انه يشدد يف عقد آخر 
بصدد  رشكته  ان  عىل   2016 ماي  بتاريخ 
العقاري  الرسم  بنفس  سكنية  اقامة  بناء 
يواصل  كان  انه  يؤكد  بما  بأريانة  الكائن 
ابرام عقود وعد بالبيع موهما حرفاءه تارة 
ببناء املجمعني السكنيني وأخرى بأن العقار 

يف طور البناء.
كان  العقاري  الباعث  ان  أيضا  املالحظ 
يقر يف عقود الوعد بالبيع التي امضاها بني 
السكنيني  املجمعني  ان  عىل  و2019   2013
مليون   1.7 بـ  قرض  نظري  لبنك  مرهونني 
اقساط  يدفع  يكن  لم  انه  يؤكد  بما  دينار 

القرض خالل تلك الفرتة.

هل يكفي سحب الترخيص؟

عىل  يداوم  كان  الباعث  ان  قيس  افاد 
تسلم االموال من املشرتين ثم يتجنب ايداعها 
لخالص  البنك  مع  عليه  املتفق  الحساب  يف 
ان ذلك تسبب يف حرمان  اىل  القرض مشريا 

الحرفاء من الحصول عىل شهادة رفع اليد.
وأفاد انه وّجه بمعية 12 ضحية شكاية 
نوفمرب  بتاريخ  واالسكان  التجهيز  لوزارة 
لتجاوزات  حد  بوضع  فيها  طالبوا   2018

الباعث العقاري. 

التجهيز  وزير  اتخذ   2020 أوت   4 ويف 
ممارسة  ترخيص  بسحب  قرارا  واالسكان 
الرشكة  صاحب  من  العقاري  البعث  مهنة 
الشارع   " عليها  حصلت  وثيقة  حسب 

املغاربي".
من  جملة  عىل  قراره  الوزير  وأسس 
الباعث العقاري  االخالالت املرتكبة من قبل 
الخاصة  الفصول  احرتام  عدم  بينها  من 

املشرتين  مع  املربمة  البيع  بوعود 
عقوبات  عىل  التنصيص  كعدم 
الشقق  تسليم  وعدم  التأخري 
وعدم  املحددة  االجال  يف  الصحابها 
استجابة الباعث اىل مراسالت الوزارة 
املربمجة  العمل  جلسات  حضور  او 

مع الوزارة والبلدية.
ولنئ نص الفصل الثاني من قرار 
اإللتزامات  ان  عىل  الرتخيص  سحب 
املحمولة عىل الباعث تجاه املتعاقدين 
معه واملشرتين تبقى سارية املفعول 
جل  فإن  بها  اإليفاء  يتم  أن  اىل 
التي  االموال  يستعيدوا  لم  املشرتين 
رغم  شققهم  يتسلموا  او  دفعوها 
حدود  اىل  القضاء  اىل  اغلبهم  لجوء 

كتابة هذا املقال.
العقاري  الباعث  ملف  يف  الغريب 
و2022   2000 سنتي  بني  كان  انه 
اىل  خلصت  قضائية  تتبعات  محل 
يف  سجنا  سنة   18 بـ  عليه  الحكم 
اغلب  وان  رصيد  بال  شيكات  قضايا 
عىل  حصوله  قبل  صدرت  االحكام 
البعث  نشاط  ملمارسة  ترخيص 
الخامس  الفصل  ان  رغم  العقاري 
املهنة  مزاولة  رشوط  كراس  من 
ينص عىل ان يكون "الباعث العقاري 
والسياسية  املدنية  بحقوقه  متمتعا 
من  جزائيا  عليه  الحكم  يسبق  ولم 
أجل أفعال مخلة بالرشف واألمانة".

تصّيد الحرفاء

شهادة  يف  اكد  آخر  مترضر  هو  نوفل 
فوجىء  انه  املغاربي"  "الشارع  لـ  بها  أدىل 
العقاري  للبعث  اقتناء شقة من رشكة  بعد 
2014 بمحاولة  الوعد بالبيع يف  وابرام عقد 
مختلف  بعنوان  كائنة  اخرى  شقة  تسليمه 

عند االمضاء عىل عقد البيع.
حكم  عىل  حصل  انه  املترضر  وأبرز 
العقاري  الباعث  بالزام  بات يقيض  قضائي 
االوىل  الشقة  يف  ملكية  شهادة  من  بتمكينه 
الفتا اىل انه لم يتسلم اىل حد اليوم ما يثبت 

ملكيته للشقة.
العقاري  الباعث  يكتف  "لم  وأضاف 
التي  اجباري عىل قبول شقة غري  بمحاولة 
 7 بدفع  كاهيل  اثقال  اىل  سعى  بل  اقتنيتها 
املاء  عدادات  مصاريف  بدعوى  دينار  آالف 
والكهرباء ولكني لم ارضخ له واستخرجت 
يثبت  ما  و"الستاغ"  "الصوناد"  ادارتي  من 
نفقات  دفع  جنبني  بما  العدادات  ملكيتي 

اضافية.
مع  تعاميل  خالل  الحظته  "ما  وتابع 
انها  بنابل  الناشطة  العقاري  البعث  رشكة 
عليهم  وتفرض  حرفاءها  تتصيد  كانت 
عقودا ُمبهمة قبل ان تعمد اىل هرسلتهم عرب 
عدول تنفيذ ملطالبتهم بدفع اموال اضافية.. 
لقد تفطنت اىل انهم ابرموا عقود وعد بالبيع 
ومواطنني  بالخارج  مقيمني  تونسيني  مع 
من جنسيات عربية مقابل أسعار باهظة ثم 

تسليمهم  او  شققهم  من  تمكينهم  رفضوا 
انهم  اآلن  حتى  اعلمه  ما  ملكيتها..  شهائد 
تحيلوا عىل قرابة 20 شخصا ولم يسلموهم 

شهائد امللكية".
من  املشرتين  تمكني  عدم  فرّس  نوفل 
شهائد امللكية بتعمد صاحب الرشكة خالل 
اثمان  بدفع  مطالبتهم  املاضية  السنوات 
الشقق نقدا او عرب شيكات حتى ال يتم ايداع 

االموال يف حساب البنك امُلقرض الفتا اىل ان 
ذلك تسبب يف عدم حصوله عىل شهادة رفع 
البنك  ذمة  عىل  العقار  بقاء  يعني  بما  اليد 

ومنع املشرتين من التمتع بملكية الشقق.
واستغرب املتحدث من عدم تحّرك البنوك 
التي  القروض  بخالص  للمطالبة  املقرضة 
مشريا  العقاريني  الباعثني  لبعض  منحتها 
اىل استمرار الباعث يف بناء االقامات وامضاء 
تسوية  عدم  رغم  املشرتين  مع  العقود 

وضعية شقق تم بيعها منذ 8 سنوات.

وضع اليد على نقابة السكان

اخر  اخالل  اىل  تطرق  ناحيته  من  ماجد 
قال ان رشكات بعث عقاري ما فتئت ترتكبه 
يرفض  العقاري  بالباعث  فوجئ  أنه  مؤكدا 
شقة  اقتناء  عىل  سنوات  سبع  مرور  بعد 
بأريانة تسليمه شهادة ملكية بدعوى وجود 

مصاريف اضافية مثقلة عىل كاهله.
98 ألف دينار من  وقال ان الباعث تسلم 
واحد  كل  عن  دينار  الف  بمعدل  املشرتين 
منهم بدعوى كلفة تقسيم االقامة مشريا اىل 
انه تفطن يف ما بعد اىل ان كلفة التقسيم لم 

تتجاوز 20 الف دينار.
كما تفطن اىل ان عددا من اعوان الرشكة 
العقارية سيطروا عىل نقابة السكان معتربا 
عن  الدفاع  لهم  يتيح  مصالح  تضارب  ذلك 
السكان  مصالح  عن  الدفاع  عوض  الرشكة 
البناء  يف  عيوب  وجود  معاينة  بعد  خاصة 
من  العديد  يف  متفاوتة  تشققات  وحدوث 

االماكن. 

الرشكة يف  تم تذكري  انه  اىل  وأشار ماجد 
واىل  االخالالت  تدارك  برضورة  املرات  عديد 

انها لم تتحرك الصالحها.
الباعث  تعنت  ظل  يف   " بالقول  وختم 
العقاري وجهت له اكثر من تنبيه للمطالبة 
اخر  تنبيها  اليه  وأرسلت  ملكية  بشهادة 
الترصف  التأخري منعني من  ان  للتأكيد عىل 

يف الدار بالبيع او بالرهن".
شقة  اقتنى  الذي  عادل  اما 
بضاحية برج الوزير من والية اريانة 
االستالم  مشكل  عىل  عّرج  فقد 
النهائي للعقار الفتا اىل انه تفطن عند 
تسلم شقته اىل وجود عيوب يف البناء 

واىل ان ذلك لم يكن حكرا عىل شقته.
الباعث  قدوم  استغل  انه  وأكد 
املهندسني  احد  صحبة  العقاري 
عدة  عىل  تحفظات  بوجود  العالمه 
برفعها  السكان  انه وعد  شقق مبينا 

يف اقرب االجال.
الباعث  عودة  "انتظرنا  وواصل 
يأت  فلم  االخالالت  لرفع  العقاري 
بالرشكة وقد حصلت  ولكننا فوجئنا 
من  النهائي  االستالم  شهادة  عىل 
البلدية رغم كل العيوب التي واجهناها 
بالباعث  االتصال  مرارا  وحاولنا  بها. 
اجابة  عىل  الحصول  لنا  يتسن  فلم 
التواصل  يتجنب  انه  الحظنا  بل  منه 

معنا او االصغاء اىل مطالبنا".

هاتف مخاطبكم مغلق !

مالك التي تعمل كوسيطة عقارية 
اكثر  يف  وقوعها  عن  بدورها  كشفت 
بعض  مع  حرج  يف  مناسبة  من 
حرفائها بعد ان وجهتهم اىل اكثر من 
اغلبهم  ان  باعث عقاري مشددة عىل 
عنوان  يغرّي  ثم  الحرفاء  عىل  يتحيل  كان 

رشكته ورقم هاتفه.
مالك اكدت انها باتت ترفض التعامل مع 
مع  سريته  يف  التثبت  قبل  عقاري  باعث  أي 
عىل  السيئة  سمعتهم  تؤثر  ال  حتى  البنوك 

معامالتها اليومية مع الحرفاء.
مجال  يف  الناشطني  بعض  ان  اىل  ولفتت 
يوقعون  ثم  يبعثون رشكات  العقاري  البعث 
بعديد الضحايا ويلهفون اموالهم باالستعانة 
عموميني  موظفني  وحتى  املحامني  ببعض 
يبعثوا  ان  قبل  رشكاتهم  افالس  يعلنون  ثم 
رشكات جديدة ويعيدون الكرة مع مشرتين 

اخرين.
"الشارع املغاربي" تمعنت يف سرية بعض 
بعضهم  ان  فالحظت  العقاريني  الباعثني 
أّسس اكثر من رشكة ناشطة يف نفس املجال 

بما يؤكد كالم الوسيطة العقارية.
بوزارة  الصحيفةالالتصال  سعت  وقد 
اليها  الكرتونيا  بريدا  وبعثت  التجهيز 
االدارية  االجراءات  عن  الستفسارها 
والقانونية التي اتخذتها لفرض رقابتها عىل 
الباعثني العقاريني وعن عدد الرتاخيص التي 
فلم  االخرية  العرش  السنوات  يف  سحبها  تم 
تتلق اية اجابة اىل حدود نرش هذا املقال. كما 
بفهمي  االتصال  املغاربي"  "الشارع  حاولت 
للباعثني  النقابية  الغرفة  رئيس  شعبان 
العقاريني فوافق عىل اجراء حوار معه قبل ان 
يف  به  الهاتفية  اتصاالتها  محاوالت  يتجاهل 
ما بعد. يف االثناء تحّول حلم مئات التونسيني 
بسبب جشع باعثني عقاريني وتحايلهم عىل 

القانون اىل كابوس ال نهاية له.
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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

الشركات األهلية
بعد مرور أكثر من 9 أشهر عىل اصدار مرسوم رئايس يتعلق 
الجمهورية  رئيس  سعيد  قيس  شأنها  يف  قال  اهلية  برشكات 
انه مرشوع  حضاري يمكن أن تنسج عىل منواله دول اخرى 
وأعرب وزير الشؤون االجتماعية عن سعادته بإقبال املواطنني 
عىل بعث هذا الصنف الجديد من املؤسسات اقترص االقبال عىل 

إنشاء ست رشكات فقط.
قد يكفي التمعن يف املرسوم املنظم لعمل الرشكات االهلية 
للتأكد من طوباوية املرشوع الذي يكتنفه الكثري من الغموض 
بالنظر اىل طرق تسيري هذا النوع من الرشكات التي تظل تحت 
للسلط  العمومية عرب تدخل مبارش  االدارة  رحمة بريوقراطية 
الجهوية او املركزية يف أنشطتها مراقبة وإرشافا وحتى تسيريا 
فهل  االقتصادية..  وانشطتها  املالية  تقاريرها  يف  للرأي  وابداء 
برشكات خاصة ولكنها تحت مظلة عمومية يمكن خلق النمو 
بتعدد  وهل  االستثمار؟  عجلة  وتحريك  الشغل  مواطن  وتوفري 
يمكن  تناقضها  وحتى  والقرارات  املواقف  واختالف  املسريين 
لعمل  املنظم  املرسوم  والجهوية؟  املحلية  التنمية  نسق  دفع 
الرشكات االهلية حمل يف طياته بذور فنائها يف املهد قبل حتى 
حدود  عملها  مجال  يتعدى  اال  عىل  بتنصيصه  عودها  اشتداد 

املعتمدية او الوالية التي تأسست بها.
 كما نص املرسوم عىل رضورة حمل كل مساهم يف رأسمال 
اية رشكة اهلية صفة ناخب يف االنتخابات البلدية. اال يعترب ذلك 
تسييسا غريبا ملؤسسات كان يفرتض ان يكون الهدف االسايس 
من بعثها اقتصاديا بحتا يف جهات وواليات يف أمس الحاجة اىل 
اليومي.  بواقعهم  وتنهض  الناس  حياة  تغري  تنموية  مشاريع 
لهذا كانت مالحظة "رديء" من نصيب هذا املنوال االقتصادي 

املبهم.

قيس سعيد 

يشء  وكل  متوفر  يشء  كل 
النهم  االوضاع  لتأزيم  يعملونه 
يعيشون باالزمات …وطيلة حياتي 
لم ينقطع ال السكر وال القهوة وال 
اي يشء واليوم اصبحت هذه املواد 

بالقصد..  فاعل…  بفعل  ذلك  معنى  مقطوعة... 
أخرج بالليل وال اخرج بالنهار ما دام املرسح وعىل 
خشبة املرسح واملخرج ما يظهرهش… املخرج الذي 
هو بصدد تحريكهم مثل الدمى املتحركة ال يظهر... 
املخرج  لهم  الذي حدده  الدور  يلعبون  فهم ممثلون 
املالية  تكون  ان  نريد  ال  ونحن  الستار...  وراء  من 

العمومية واقتصادنا مثل قنديل باب منارة… 

نور الدين الطبوبي
هناك تصور بدأه االتحاد بمعية 
التي  املدني  املجتمع  مكونات 
التصورات  بلورة  وبعد  تعرفونها 
مكونات  مع  نلتقي  ربما  الكربى 
وسنتقدم  االخرى  املدني  املجتمع 

سنة  تقدمنا  ان  وسبق  النباهة  من  لنا  وكان  برؤية 
تونس يف  توجه  رائحة  بدأنا نشتم  ملا  بمبادرة   2020
الطريق الخاطىء… ولكن بعد موافقته خرج رئيس 
الجمهورية بعد يومني وقال الحوار غري وطني وكنا 
قد اجبناه وقلنا له الحوار وطني رغم انف اي كان وان 
من يقّدر الوطنيني ويحرتمهم نحرتمه واننا ال نحرتم 
العايل وبالوجه  من ال يحرتمنا... نقول ذلك بالصوت 
الواضح.. فنحن ال نمارس النفاق ولسنا مثل البعض 
 … الخمر  يف  مالك  يقل  لم  ما  الخفاء  يف  يقول  ممن 
دوركم…  جاء  حشاد  ابناء  يا  اليوم  اقول  ولذلك 

استعدوا… هناك معركة وطنية النقاذ تونس.

سهام البوغديري نمصية 
عىل  اال  يكون  ال  االصالح 
فقانون  املالية  قانون  مستوى 
لألزمة  حال  لوحده  يمثل  لن  املالية 
او مخرجا من االزمة…. هناك عمل 
يتعلق  حكومي  مستوى  عىل  اخر 

باالجراءات وعىل مستوى مواصلة العمل عىل حذف 
تراخيص وعىل التقليص يف االجراءات وعىل تحسني 
املناخ االجتماعي وهناك اجراءات عدة سيتم االعالن 
للعمل  مواصلة  هناك  العاجل…  القريب  يف  عنها 
ولالنصات لتجاوز هذه االزمة…   رغم االختالف فانه 
يمكننا بتظافر كل الجهود وبتجاوز كل االختالفات 
يف  االزمات  كل  وتجاوز  والنجاح  بالبالد  االرتقاء 
التي  والوطنية  واالقليمية  الدولية  التحديات  ظل 
واالقتصادية  السياسية  ابعادها  بمختلف  نشهدها 
واالجتماعية فال مجال وال سبيل اال للتواضع والعمل 
هذه  كل  لتجاوز  واملبادرة  واملثابرة  والجهد  الجاد 

االزمات .

حاتم المزيو 
تمنح  االستثناء  وضعية 
القرارات  العديد من  اتخاذ  الرئيس 
قاض  لعزل  بالنسبة  لكن  األخرى 
القايض  ألن  خطرية  مسألة  هي 
ينضوي تحت لواء سلطة مستقلة 

عزل   ... سلطة  وانما  عادية  وظيفة  ليس  والقضاء 
القضاة مسألة خطرية ونتجت عنه حالة من الخوف 
كبري…  خطأ  االعفاءات  ان  …أعترب  صفوفهم  يف 
القضاء اليوم يعيش حالة بؤس وفقر خاصة يف ظل 
عدم إصدار الحركة القضائية… املحامون قلقون من 
عدم إصدار الحركة القضائية.. عديد املحاكم تشهد 
شغورات.. طرحت االمر عىل رئيس الجمهورية حني 
ولكننا  قريبا  ستصدر  الحركة  ان  يل  وأكد  التقيته 
نستغرب من عدم اصدارها اىل االن… ال نفهم سبب 

هذا التأخري..

رديء جّدا

قالوا

أيوب الحفناوي

حسن جدا

ملتقى  الحفناوي  أيوب  الشاب  السباح  استغل 
االمريكية  املتحدة  بالواليات  للسباحة  نوكسفيل 
للمرور اىل الرسعة القصوى وتحقيق انجاز باهر امام 

اعتى املنافسني العامليني.
البطل األوملبي الحائز عىل ذهبية 400 مرت حرة يف 
بميداليتني  نوكسفيل  يف  توج   2021 طوكيو  أوملبياد 
ذهبيتني يف سباقي 400 و800 مرت متقدما عىل البطل 

األوملبي األمريكي بوبي فينك وبميدالية فضية يف سباق 1500 مرت سباحة 
حرة بفارق ثانية واحدة عن البطل املذكور.

البطل التونيس ذو العرشين ربيعا عاد اىل منصة التتويج بعد نجاحه يف 
الباكالوريا والتحاقه بجامعة انديانا االمريكية مواصال مسرية التتويجات 
يتجاوز  لم  عمر  عن  طوكيو،  أوملبياد  يف  بذهبية   2021 يف  استهلها  التي 
18 عاما. وبفضل هذا التتويج اصبح السباح الشاب أصغر ريايض عربي 

يتوج بميدالية ذهبية أوملبية يف تاريخ األلعاب االوملبية.
ايوب الحفناوي ينحدر من عائلة رياضية وهو ابن محمد الحفناوي 
الالعب السابق بمنتخب كرة السلة وهو ثاني سباح تونس يحرز ميدالية 
ذهبية يف االلعاب األوملبية بعد اسامة امللويل. مارس رياضة السباحة منذ 
التونيس  الريايض  بالرتجي  السادسة  التحق يف سن  اظافره حني  نعومة 
انضم  ثم  حرة  سباحة  مرت  و800   400 سباقي  يف  تونس  ببطولة  وفاز 
مشواره  لينطلق  عمره  من  عرشة  الثانية  يف  وهو  الوطني  املنتخب  إىل 
الدويل بإحراز ميدالية برونزية يف سباق 400 مرت سباحة حرة يف األلعاب 
األفريقية للشباب وبميدالية فضية وثالثة ميداليات برونزية يف البطولة 
حرة  سباحة  مرت  و800  حرة  سباحة  مرت   200 سباقات  يف  األفريقية 

و1500 سباحة حرة و100 مرت سباحة حرة.
البطل األوملبي أيوب الحفناوي يستحق عن جدارة مالحظة حسن جدا 
مختلف  يف  عاليا  تونس  راية  لرفع  يقدمه  فتىء  ما  الذي  الغزير  للعطاء 
حجم  كان  مهما  الفوز  عىل  قوية  بعزيمة  والرصاره  الرياضية  املحافل 

املنافس.

رضا لينين خرج 
ألول مرة صحبة 

قيس سعيد 
لشارع الحبيب 

بورقيبة لتحّسس 
نبض الشارع 
التونسي، أكثر 
من ذلك أدلى 

بتصريح لوسائل 
اإلعالم أهم ما جاء 

فيه أن مقاضاة 
المسؤولين عن 

خراب تونس 
تمّر اآلن بمرحلة 
"المشي والجي" 

على مكاتب 
التحقيق في 

انتظار البقية...

صورة تتحّدث
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صندوق النقد الدويل طلب حتجيم نفوذ العسكر يف االقتصاد
الحبيب القيزاني

حالة من التململ واالحتقان تسود 
صفوف  وحتى  بل  المصري  الشارع 
والقطاع  األعمال  أرباب  أوساط 
السلطة  اجراءات  بسبب  الخاص 
بما  مواد  عدة  اسعار  في  بالترفيع 
الدعم  رفع  نحو  جديدة  خطوة  يعني 
مسبوق  غير  انهيار  ظل  في  عنها 
واالورو  الدوالر  أمام  المصري  للجنيه 
في  تسبب  تضخم  من  عنه  نتج  وما 

غالء المعيشة. 
قرض  على  القاهرة  حصول  ورغم 
يرى  الدولي  النقد  صندوق  من  جديد 
خطوة  ذلك  في  االقتصاد  في  خبراء 
البالد  اقتصاد  ارتهان  نحو  جديدة 
ال  ديون  دوامة  في  والسقوط  للخارج 
قاع لها. لكن الجديد في االمر هو اقرار 
صندوق النقد الدولي بموافقة القاهرة 
حزمة  بتنفيذ  التزامها  جانب  الى 
على  منها  المطلوبة  "اإلصالحات" 
االقتصاد.  في  الجيش  نفوذ  تقليص 
انه  سياسيون  محللون  يرى  نفوذ 
توسع منذ وصول الرئيس عبد الفتاح 
متهمين  السلطة  دفة  الى  السيسي 
على  وبالحرص  بأمنه  باالنشغال  إياه 
على  ذلك  كان  ولو  السلطة  بقائه في 

حساب الشعب.

بعد مفاوضات شاقة دامت نحو عام، وافق 
صندوق النقد الدويل يف ديسمرب 2022 عىل منح 
مرص قرضا جديدا بـ 3 مليارات دوالر يسدد عىل 

46 شهرا. 
عن  يس"  بي  "بي  نقلت  ذلك  عىل  تعليقه  يف 
الدكتور عمرو عاديل، أستاذ االقتصاد بالجامعة 
األمريكية قوله إنه "ليس هناك إجابة مبنية عىل 
معلومات، املفاوضات كانت رسية، لكن املعروف 
للصندوق  دولة مديونة  أكرب  ثاني  أن مرص هي 

بعد األرجنتني".
أكثر  بتعديالت  طالب  "الصندوق  وأضاف 
هيكلية تخص دور الدولة يف االقتصاد، والحوافز 
الطلبات  إىل  باإلضافة  الخاص،  للقطاع  املتاحة 
املعتادة للصندوق من نوعية نظام رصف مرن ال 
يضع ضغطا إضافيا عىل البالد من أجل الحفاظ 

عىل سعر مصطنع للعملة الوطنية".
وردا عىل اشرتاط صندوق النقد الدويل وجود 
أمام  املرصية  العملة  رصف  سعر  يف  مرونة 
الرصف  "سعر  إن  عاديل  قال  الرئيسية  العمالت 
بالهوس،  أشبه  أصبح  النقد  لصندوق  بالنسبة 
التي  السنوات  يف  واضحة  كانت  املشكلة  ألن 
تلت برنامج 2016 للصندوق مع مرص، فقد تم 
تقييم الجنيه يف السنوات التالية بأكثر من ثمنه 

الحقيقي.

ذريعة
وتساءل عاديل "هل من املمكن أن نعترب عدم 
التعويم  نظام  استمرار  أو  الرصف  سعر  مرونة 
األزمة  يف  السبب  هو  املاضية  السنوات  يف  امُلدار 
األجنبي؟"  النقد  يف  اليوم  مرص  تواجهها  التي 
ذلك  أن  ويستطرد،  ذلك"،  أعتقد  "ال  ليجيب 
أوجه  من  الصندوق  يتنصل  لكي  ذريعة  "مجرد 
الضعف التي اعرتت برنامجه مع مرص يف 2016، 
الرصف  سعر  عىل  الصندوق  إرصار  فإن  لذلك 
املرن، وترك الجنية ملصريه أمام الدوالر والعمالت 
األخرى، يتم يف ظل تجاهل تام لظروف هيكلية 
للغذاء  صاف  مستورد  مرص  أن  نوعية  من 

والوقود من الخارج".
قيمة  يف  كبري  انخفاض  أي  أن  عاديل  وأكد 
يف  الهيكلية  االختالالت  ضوء  يف  الوطنية  العملة 
بارتفاع شديد يف معدالت  الجاري يرتجم  امليزان 
االجتماعية  الكلفة  يف  يزيد  ذلك  وأن  التضخم، 
الكبرية للسياسة النقدية املرنة التي يطالب بها 

الصندوق.
الدكتور حسن الصادي، أستاذ االقتصاد  أما 
يس"  بي  "بي  لـ  قال  فقد  القاهرة،  جامعة  يف 
مرن  رصف  سعر  مشكلة  ليست  املشكلة  إن 
وإنما تكمن يف إيرادات الدولة من الدوالر التي ال 
التي  االسرتاتيجية  السلع  من  احتياجاتها  تويف 

تستورد من الخارج.
مليار   20 إىل  تصل  فجوة  هناك  أن  وأضاف 
االسترياد  من  واالحتياجات  اإليرادات  بني  دوالر 

من القمح واألرز واملحروقات.
تستطيع  ال  "الدولة  إن  الصادي  ويقول 
تخفيض الواردات التي أصبحت اآلن مركزة عىل 
الناس،  حياة  تضمن  التي  االسرتاتيجية  السلع 
من  الدوالر  توليد  عىل  القدرة  لديك  يكن  لم  وإذا 
لديك  وليس  التصدير  وزيادة  إنتاجية  أنشطة 
القدرة عىل تقليل الواردات، فقد تدخل الدولة يف 

أتون الدائرة الجهنمية من االقرتاض املتوايل".
وأضاف "يظهر ذلك جليا يف حالة تركيا مثال، 
فلديها سعر رصف مرن، لكن الضغوط استمرت 
يتعدى  التضخم  ومعدل  كبري  بشكل  اللرية  عىل 
ارتفع  والدوالر  سنويا  املائة  يف   70 أو   60 الـ 
يف  املائة  يف   1000 عىل  يزيد  بما  اللرية  بمواجهة 
النموذج  هو  هذا  هل  املاضية،  سنوات  العرش 

األمثل بالنسبة للصندوق؟"

خدمة الدين "تأكل"
كل ميزانية الدولة

الثابت أن املصادر األساسية للدوالر يف مرص 
تنحرص يف تحويالت املرصيني العاملني بالخارج 
وعائدات قناة السويس وصادرات الغاز والسلع 
دوالر  مليار   72 تناهز  التي  السياحة  ومداخيل 
دوالر  مليار   82 من  ألكثر  البالد  تحتاج  بينما 

سنويا لالسترياد من الخارج.
تقليل  أن  الصادي  يرى  الصدد  هذا  ويف 
لدى  ليس  ربما  وأنه  سهال  حال  ليس  الواردات 
الفجوة  ان  مالحظا  ذلك،  عىل  القدرة  مرص 
التمويلية تتضاعف وأن الجنيه املرصي ينخفض 
والدوالر يرتفع مربزا أن البالد تدفع خدمة الدين 

باألسعار الجديدة املرتفعة للدوالر.
ويضيف أن الفائض األويل يف امليزانية سيظل 
طريقها  يف  الدين  خدمة  بأن  مستدركا  إيجابيا 

لـ"تأكل ميزانية الدولة بالكامل".
لالقتصاد  نريد  ما  "هل  الصادي  ويتساءل 
املرصي هو أن يحقق فائضا أوليا - أي الناتج بني 
العائدات واملصاريف من دون الديون وخدمتها يف 

امليزانية - أم نريد االستدامة؟"
ويتابع: "إذا كانت لصندوق النقد وصفة من 
نفسه  اليشء  تفعل  مرص  فإن  السبعينات  عهد 
التضخمية  املوجات  تأتينا  نحن  مرة،  كل  يف 
رساعا بسبب التوريد املحّمل بالتضخم الخارجي 

واملحمل بسعر العملة الصعبة املرتفع".
وخلص اىل أن كل عملية خفض للجنيه "تزيد 
من الرغبة عىل منتجاتك بالخارج ألن سعر بيعها 
انخفض، لكن سعر بيعها يف الداخل سيزيد، ألن 
تصدير السلع ليس من فوائض اإلنتاج الحقيقية 
من  املعروض  من  أي  الحي"  "اللحم  من  لكنه 
لذلك  األمر،  غالب  يف  املحلية  األسواق  يف  السلعة 
الداخل  يف  سيقل  السلعة  هذه  من  العرض  فإن 
ويزيد من سعرها، ألن الصادرات لم تعتمد عىل 

فوائض إنتاج تزيد عن حاجة السوق الداخيل".
يعاني  التي  املشكلة  كل  هي  هذه  هل  لكن 

منها اقتصاد مرص؟

تحجيم دور الجيش
في االقتصاد

من  أن  أكدت  تايمز"  "فاينانشيال  صحيفة 
به  تعهدت  الذي  االصالحات  برنامج  بنود  بني 

وسط احتقان شعبي مصري بسبب الغالء :

من مظاهرات الشارع املرصي رفضا لغالء األسعار
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مرص التزامها بتقليص دور الجيش يف االقتصاد 
وان الحكومة "ستحدد القطاعات االسرتاتيجية 
التي ستظل متواجدة بها وتنسحب تدريجيا من 
مشاركة  وتوسع  االسرتاتيجية  غري  القطاعات 
بيع  عرب  ذلك  يف  بما  فيها  الخاص  القطاع 

االصول".
أما موقع "جيوبوليتكال فيترشز" االمريكي 
التعايف  “معوقات  بعنوان  تحليال  نرش   فقد 
هالل  اللبناني  للباحث  مرص”  يف  االقتصادي 
"القيادة  أن  فيه  أكد  بأمريكا  املقيم  خاشان، 
العسكرية سبب أزمة مرص االقتصادية". وأشار 
من  مجموعة  أطاحت  أن  منذ  انه  اىل  الكاتب 
عام  يف  مرص  يف  امللكي  بالنظام  الجيش  ضباط 
أمنها  عىل  املتالحقة  الحكومات  ركزت   ،1952
الفتاح  عبد  الرئيس  إدارة  أن  وعىل  وبقائها، 

السييس ال تمثل استثناء.
السييس  تعهد  رغم  الباحث"  مقال  يف  وجاء 
وتعزيز  املرصيني  حياة  بتحسني   2013 منذ 
وعدم  السيايس  النظام  عىل  املدنيني  هيمنة 
الرتشح للرئاسة، فإنه رسعان ما نكث بوعوده 

كلها
وأمر عام 2015 ببناء عاصمة إدارية جديدة 
مؤسسات  نقل  بهدف  دوالر،  مليار   58 بكلفة 
وعن  الشعب  عن  وعزلها  بالكامل،  إليها  الدولة 

أية اضطرابات اجتماعية محتملة.
ووفق الكاتب يعد مرشوع العاصمة اإلدارية 
السياسية  القوة  مركز  لتحويل  "محاولة 
واالقتصادية بعيًدا عن القاهرة وجمهورها الذي 

ال  املرصيني  معظم  أن  مضيفا  الثورة"  إىل  يميل 
وأن  الجديدة،  العاصمة  إىل  االنتقال  يستطيعون 
الطبقة  الغالب  يف  ستستوعب  انها  يعني  ذلك 
يف  لالنخراط  مياًل  األقل  أولئك  أي   – املرفهة 
الدعم  قاعدة  يشكلون  والذين  االحتجاجات 

الرئيسية للنظام.
تغيريات  الحكومة  أدخلت  "كما  وأضاف 
أخرى عىل مشهد القاهرة من شأنها أن تسمح 
وشبه  العسكرية  للقوات  الرسيع  باالنتشار 
العسكرية يف حال حدوث اضطرابات اجتماعية 
استثمارات  التغيريات  وتشمل  النطاق.  واسعة 
وإنشاء  للمواصالت  التحتية  البنية  يف  كبرية 
جزئي  تدمري  إىل  أدى  مما  والجسور،  الطرق 
وتهدف  املدينة.  يف  التاريخية  املعمارية  للمعالم 
الخطة إىل استخدام الجسور الجديدة – 40 جرسا 
تحركات  لترسيع   – الجديدة  العاصمة  رشق 

القوات املسلحة".
ويشدد الكاتب عىل أن السييس "ضلل الشعب 
املرصي مراًرا وتكراًرا بشأن تطلعاته السياسية" 
انطباع  إعطاء  يف  يرغب  يكن  "لم  انه  معتربا 
الشخصية  مصالحه  منطلق  من  ترصف  بأنه 
"وقبل  متابعا  السابق"  بالرئيس  اإلطاحة  يف 
إنه  السييس  قال   ،2018 يف  ثانية  لوالية  الرتشح 
مؤكدا   ،2022 يف  ثالثة  لوالية  نفسه  يرشح  لن 
 4 أنه سيحرتم الحد الدستوري لفرتتني مدتهما 
سنوات لكن التعديالت التي صادق عليها الربملان 
ويحق  بعامني.  له  مّددت  املايض  العام  املرصي 
له اآلن الرتشح لوالية نهائية مدتها 6 سنوات يف 

عام 2024".
وحسب الكاتب "ضلل السييس أيضا الشعب 
بشأن األزمة االقتصادية الحالية يف البالد. وغالبًا 
ما يتذرع الرجل بنظريات املؤامرة لتربير تدهور 
باللوم يف  ألقى  األمني واالقتصادي. وقد  الوضع 
التدهور االقتصادي بالبالد عىل ثورة 2011 التي 
مليار   477 حوايل  لتقديراته  وفًقا  مرص  كلفت 
دوالر. كما أعرب عن مخاوفه من أن تؤدي ثورة 
إىل  املتحدة،  الواليات  بمساعدة  ربما  مماثلة، 

انهيار الدولة املرصية".
ويواصل الكاتب "رغم اعرتافه بأن مرص تمر 
بأزمة حقيقية، فإن السييس يعتقد أن تعافيها 
املسؤولية  لتحمل  الناس  باستعداد  مرهون 
بأن "أساس  الحكومة" مستدركا  والتعاون مع 
األزمة هي القيادة العسكرية التي ال تعرف كيف 
وكانت  الناس.  احتياجات  وتلبي  االقتصاد  تدير 
الطريقة الوحيدة التي تعاملت بها الحكومة مع 
األزمة هي االقرتاض املفرط أو فرض املزيد من 
الذين يكافحون بالفعل  الرضائب عىل املرصيني 
الدين  نما  السييس،  عهد  ويف  نفقاتهم.  لتغطية 
املحيل  الناتج  من   15% من  ملرص  الخارجي 
العام   90% من  أكثر  إىل   2013 عام  يف  اإلجمايل 

املايض.
ستبلغ  مرص  ديون  أن  إىل  التوقعات  وتشري 
230 مليار دوالر يف عام 2023 واىل انها ستتجاوز 
ذلك  يشمل  وال  املقبل  العام  يف  دوالر  مليار   260
النووية  للطاقة  الضبعة  محطة  إنشاء  كلفة 
28.75 مليار دوالر وخدمة القطار فائق  بقيمة 

العام  ويف  دوالر.  مليار   23 بتكلفة  الرسعة 
لتأمني قرض  الحكومة إصالحات  تبنت  املايض، 
املركزي  البنك  وأعلن  الدويل،  النقد  صندوق  من 
من  مزيد  إىل  أدى  مما  املرصي،  الجنيه  تعويم 
املرصيني. وقد حّذر صندوق  أوضاع  يف  التدهور 
بالنسبة  بالتحديات  ميلء  عام  من  الدويل  النقد 
من  أكثر  مرص  تعاني  وقد  العاملي،  لالقتصاد 
التي  البلدان  العديد من  غريها، فهي واحدة من 
الوباء  بسبب  صعبة  اقتصادية  آفاًقا  تواجه 
يلوح  الذي  العاملي  والركود  أوكرانيا  يف  والحرب 
القرض  يؤدي  قد  القصري،  املدى  وعىل  األفق.  يف 
الجديد من صندوق النقد الدويل بقيمة 3 مليارات 
دول  من  واملنح  االستثمارات  وكذلك  دوالر، 
عىل  لكن  مؤقتًا.  االقتصاد  استقرار  إىل  الخليج، 
املدى الطويل، من املشكوك فيه أن يحقق برنامج 
ومستداًما.  شامالً  انتعاًشا  االقتصادي  اإلصالح 
ولن يغطي قرض صندوق النقد الدويل احتياجات 
األموال  من  املزيد  تأمني  لكن  التمويلية،  مرص 
ذلك  يف  بما  صارمة،  بإصالحات  االلتزام  يتطلب 
قد  مما  االقتصاد،  عىل  الجيش  قبضة  تخفيف 

يعرض قبضة “السييس” عىل السلطة للخطر".
إىل  وصل  "السييس  أن  عىل  الكاتب  ويشدد 
السلطة دون خطة وطنية وعىل أنه حافظ عىل 
سلطته من خالل اسرتضاء الجيش واالستثمار 
تأثري ضئيل  لها  التي كان  الضخمة  املشاريع  يف 

عىل اإلنتاجية االقتصادية".

شركة عسكرية خاصة

فاسييل نيبنزيا، سفري روسيا الدائم لدى األمم املتحدة 
اعترب يوم 13 جانفي الجاري يف ترصيح باملنتظم األممي 
عسكرية  مهمة  تؤدي  أنها  تخفي  تعد  "لم  أوكرانيا  أن 
التي  بالترصفات  وأصبحت  األطليس  الحلف  بها  كّلفها 
تابعة  خاصة  عسكرية  رشكة  أهوائها  حسب  تأتيها 
طاولة  اىل  الجلوس  كييف  رفض  "ان   : مضيفا  للناتو" 
بالنيابة  حربا  بخوضها  أشبه  موسكو  مع  املفاوضات 
تؤدي  بذلك  أوكراني وهي  آخر  األطليس حتى  الحلف  عن 
مهمات عسكرية لصالح الحلف طاملا أنها تحصل عىل املال 
والسالح واملعلومات املخابراتية وتصّوب نريانها وتهاجم 
فاتورة  يدفع  والذي  وطلبات  أوامر  من  تتلقى  ما  حسب 
ذلك هو الشعب األوكراني الذي يعاني ويجد نفسه مجربا 
عىل خوض حرب ملحاولة تحقيق أهداف ال عالقة له بها".

نيبنزيا استشهد لدعم كالمه بما جاء عىل لسان وزير 
الدفاع االوكراني مطلع جانفي الجاري عندما قال يف القناة 
التلفزية األوكرانية "1 + 1" : "كييف تنفذ مهمة الحلف 
األطليس دون أن تدفع أية دولة منه رضيبة الدم مثلما هو 
الغربية مّدنا  الدول  السبب عىل  لنا ولهذا  بالنسبة  الشأن 

بمزيد من األسلحة واملال".

خسائر قياسية

عّلق عىل  ديالوارد  دومينيك  املتقاعد  الفرنيس  الجنرال 
اعالن البنك الوطني السويرسي تسجيله خسائر هائلة بـ 
143 مليار دوالر سنة 2022 بالقول : "إنّها أسوأ خسائر 
سنة"   116 اىل  يعود  الذي  تاريخه  يف  البنك  هذا  يسّجلها 
مضيفا : "هذا الرقم القيايس أكرب بخمس مرات من آخر 
رقم حول الخسائر نرش سنة 2015 وهو يمثل 18 ٪ من 

الناتج املحيل الخام السويرسي لعام 2022".
ديالوارد تساءل : "هل انجزت سويرسا صفقة مربحة 
بتخّليها عن حيادها الذي كان مصدر ثرائها لتصطف اىل 
تتطرق  ال  اعالمنا  وسائل  طبعا  الغربي؟  املعسكر  جانب 
التحدث يف مسائل تسبّب  أنه ال يجب  باعتبار  للموضوع 
الغضب عندما تكون معركة الدعاية عىل اشّدها لكن ذلك 
ال يمنع من التساؤل : هل تعيش دوائر لوبيات املال العاملية 

التي خططت للحرب الدائرة بأوكرانيا صعوبات؟".

الـ "أواكس" على الخط

الحلف  أعلن  الجاري  13 جانفي  املايض،  الجمعة  يوم 
نوع  من  استطالع  طائرات  بنرش  قراره  عن  األطليس 
"أواكس" برومانيا مهمتها حسب بالغ صادر عن الحلف 

"مراقبة أنشطة سالح الجّو الرويس".
ستحط  الطائرات  أن  أضاف  األطليس  الحلف  بالغ 

برومانيا اليوم الثالثاء 17 جانفي دون أن يحّدد عددها.
مهمات  مدة  منذ  تنجز  "أواكس"  طائرات  أن  يذكر 
البلطيق  وبحر  الرشقية  أوروبا  دول  أجواء  يف  منتظمة 
ملراقبة نشاط سالح الجو الرويس قرب حدود دول الحلف.

... إلى أوكرانيا

تنكّب سلطات استونيا عىل استكمال إعداد اإلجراءات 
القانونية الخاصة بها لترشيع مصادرة أصول روسيا التي 
تم تجميدها بموجب عقوبات االتحاد األوروبي املفروضة 

عىل موسكو يف انتظار تحويلها اىل أوكرانيا.
باسم  الناطق  عن  نقلت  "بلومبورغ"  وكالة 
الديبلوماسية االستونية مهكل تام أنه من املنتظر تقديم 
القاعدة القانونية الجراء مماثل قبل نهاية جانفي الحايل 

بعدما صدر امر حكومي يف هذا الشأن.
وقدرت الوكالة نقال عن مصادر حكومية قيمة األصول 
الروسية املجمدة بـ 20 مليون أورو بما يمثل مبلغا زهيدا 
مقارنة بمجموع األصول املجمدة يف دول االتحاد األوروبي 
روسية  أصوال  جّمدت  األوروبي  االتحاد  دول  ان  مضيفة 
تابعة  أورو  مليار   19 جانب  اىل  أورو  مليار   300 بحجم 

معنية  وشخصيات  خاصة  روسية  رشكات  لحسابات 
بالعقوبات.

موقع "الشبكة العاملية" الذي أورد الخرب أشار اىل أن 
مصادرة  عن  اآلن  حّد  اىل  امتنعت  األوروبي  االتحاد  دول 
للترشيعات  مخالف  ذلك  ان  باعتبار  روسية  أصول 
األوروبية  العواصم  ان  مربزا  امللكية  وملبادئ  األوروبية 
خطوة  مسؤولية  لتحمل  جماعي  توافق  حصول  تفّضل 

مماثلة اذا تم إقرارها.

في جزير مهجورة

طوكيو  أن  ذكرت  "كيودو"  اليابانية  األنباء  وكالة 
عسكرية  قاعدة  بناء  يف  الجاري  جانفي   12 يوم  رشعت 
الجو  لسالح  ستخصص  إنها  قالت  مهجورة  بجزيرة 
الطائرات  حامالت  طائرات  لتدريبات  وتحديدا  األمريكي 

االمريكية.
أما عن الجزيرة املهجورة، فقالت وكالة األنباء اليابانية 
أنها جزيرة ماغاشيما مشرية إىل أنها تسمح 8 كلم مربع 

وإىل أنها تقع عىل بعد 12 كلم غرب جزيرة تاناغاشيما.

تعطيل

بلجيكا  اتهم  يرخوف  ألكيس  برتكيا،  روسيا  سفري 
األسمدة  من  شحنات  تعطيل  بتعّمد  واستونيا  وليتوانيا 
بلدان  بعض  اىل  موسكو  أرسلتها  موانئها  يف  الروسية 

افريقيا الفقرية.
يرخوف  عن  نقلت  الرتكية  سافاك"  "ياني  صحيفة 
تم  الذي  الحبوب  اتفاق  الثالث ال تحرتم  الدول  أن  تأكيده 
ترسيح  عىل  ينص  والذي   2022 جويلية  يف  اليه  التوصل 
بواخر املواد الغذائية واألسمدة الروسية املعطلة لتبحر يف 
لرشكة  سبق  بأنه  مذكرا  وماالوي  وكينيا  نيجرييا  اتجاه 
أن  األسمدة  انتاج  يف  املتخصصة  الروسية  "أورالشام" 
الروسية  السلع  من  طن   200000 تعطيل  من  اشتكت 
كينيا  من  كل  اىل  طريقها  يف  كانت  ليتونيا  موانئ  أحد  يف 

ونيجرييا.
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مثلما اتضح، ليس الثنني من توقعات دميرتي مدفيديف 
فرصة للتحقق فحسب وإنما هي يف واقع األمر خطة العمل 
لروسيا يف السنوات القليلة القادمة بل إنني أرى أن نصف 

تنبؤاته تدخل يف هذا االطار.
دعونا نتذكر:

واألنشطة  الرئيسية  املالية  األوراق  أسواق  جميع  نقل 
املالية من الواليات املتحدة وأوروبا إىل آسيا.

انهيار  ذلك  يف  بما  املايل،  وودز  بريتون  نظام  انهيار 
والدوالر  األورو  الدويل، ورفض  والبنك  الدويل  النقد  صندوق 
واالنتقال  الذهبي،  املعيار  احتياطية عاملية، عودة  كعمالت 

إىل االستخدام النشط للعمالت الرقمية.
تم تقديم بمرشوع قانون ملجلس الدوما إلدخال الروبل 
أناتويل  برئاسة  النواب  من  مجموعة  التداول  حيز  الرقمي 
أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق املالية 

مّما يشري إىل أن احتمال اعتماد القانون يقارب 100%.
رقمي يحظى  دفع  نظام  أساسا  القوانني  سرتيس هذه 
لن تكون  الوقت نفسه،  بالثقة ورسيع وآمن ورخيص. يف 
هذه املنصة نظاما ذي بيئة منفصلة، مثل العمالت املشفرة، 
وإنما ستكون جزءا من نظام الدفع الرويس، وسيكون من 
الشخيص،  الحساب  إىل  الرقمية  الروبالت  تحويل  املمكن 

وبعدها سيكون من املمكن سحبها يف شكل نقدي.
كان بنك روسيا قد أعلن يف وقت سابق أنه يخطط لبدء 
من  اعتبارا  حقيقيني  حرفاء  عىل  الرقمي  الروبل  اختبار 
أفريل 2023، وأنه قد يتم إطالق عملية تبادل الروبل الرقمي 
بالعملة األجنبية وفتح املحافظ من قبل غري املقيمني اعتبارا 

من عام 2024.
وبنك روسيا ال يسمح باستخدام الروبل الرويس خارج 
القيود  رفع  تم  إنه  بل  ذلك  عىل  أيضا  يشّجع  وإنما  البالد 
تم  وإذا  بالبنوك  الخارج  إىل  الروبل  سحب  عىل  املفروضة 
األجانب  الرشكاء  فسيكون  للتداول،  الرقمي  الروبل  طرح 
معامالت  ألي  الرقمي  بالروبل  الدفع  عىل  بسهولة  قادرين 

تجارية مع الرشكاء الروس دون خوف من العقوبات.
عالوة عىل ذلك، تقدم روسيا عرضا للحصول عىل وضع 
الروبل كعملة احتياط عاملية وعملة تداول عاملية. وإذا تمت 
بمعنى  مدفيديف،  يتوقع  مثلما  الذهبي،  املعيار  استعادة 
ارتباط الروبل بالذهب، فسيصبح الروبل الرويس عىل الفور 
العملة العاملية األكثر مصداقية، عىل األقل لفرتة من الوقت. 
وبعد إدخال معيار الذهب من قبل البلدان األخرى، سيكون 
الروبل من بني 3 أو 4 عمالت احتياطية عاملية موثوق بها، 
حيث  من  العالم  يف  الخامسة  املرتبة  روسيا  تحتل  حيث 
احتياطي الذهب متفوقة عىل الصني، ولديها ميزان تجاري 
من  احتياطياتها  سرتاكم  بل  تنفق،  لن  أنها  أي  إيجابي، 

الذهب.
ومع ذلك، أظن أن خطط القيادة الروسية ال تنتهي عند 
عن  بوتني  تحدث  الفارط،  الربيع  إىل  فبالعودة  الحد.  هذا 
الروبل، ومن  إىل  الروسية  نيته تحويل مدفوعات الصادرات 
الصعب القيام بذلك دون تحويل عملية التسعري إىل الروبل، 
ولذلك يجب أن يكون التضخم يف الروبل عند حدوده الدنيا، 
الروبل  كان  فإذا  عالية.  الروبل  يف  الثقة  تكون  أن  ويجب 

مربوطا بالذهب، سيتم استيفاء هذا الرشط.
وتتعلق إحدى نقاط توقعات مدفيديف بنقل البورصات 
إىل  وأوروبا  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  املالية  واملراكز 
البنوك  قبل  من  اآلن  املوارد  أسعار  تحديد  يتم  حيث  آسيا، 
األمريكية والربيطانية، ويتم التالعب بالسلع الرئيسية بما 
روسيا  كانت  وإذا  والحبوب.  والغاز  والنفط  الذهب  ذلك  يف 
تحديد  يتم  أن  املرجح  فمن  بالروبل،  مواردها  يف  تتاجر 

أسعارها يف البورصات الروسية.
وهنا ال يسعنا إال أن نتذكر اليوان الرقمي وفكرة عملة 

الربيكس الرقمية.
وقد أدخلت الصني بالفعل تداوال محدودا لليوان الرقمي، 
من باب التجربة حتى اآلن، يف السوق املحلية. وأعتقد أنه يف 
املسار،  إذا تقدمت روسيا يف هذا  القريب، خاصة  املستقبل 

سترسع الصني نحو االستخدام الكامل لليوان الرقمي، بما 
يف ذلك معامالت التجارة الخارجية.

اليوان  إىل استخدام  الخليج  لقد دعا يش جني بينغ دول 
يف تجارة النفط خالل زيارته لشبه الجزيرة العربية، وأعتقد 
الدوالر  إزاحة  إىل  الرقمي سيؤدي  لليوان  الكامل  التنفيذ  أن 
الخارجية  التجارة  مرسح  من  األقل  عىل  كبرية،  برسعة 

للصني، بما يف ذلك مع ممالك النفط يف الخليج.
ستكون  نشأت،  إذا  الربيكس،  عملة  أن  الواضح  ومن 
رقمية. ربما لن يتم إنشاؤها مطلقا، وسيتم استخدام اليوان 
العملتان  كانت  إذا  خاصة  ذلك،  من  بدال  الرقميني  والروبل 

مربوطتني بالذهب.
املركزية  البنوك  اشرتت   ،2022 عام  الثالث من  الربع  يف 
أكرب كمية عىل  الذهب، وهي  400 طن من  العالم حوايل  يف 

اإلطالق منذ بداية الرصد.
لذلك يبدو أن دميرتي مدفيديف قريب جدا من الحقيقة 
العالم  وتخيل  الذهب،  معيار  إدخال  عن  يتحدث  حينما 

الوشيك عن الدوالر واألورو كعملتني احتياطيتني عامليتني.
إن فقدان الدوالر عرشه يعني ببساطة كارثة اقتصادية 
للواليات املتحدة األمريكية، وعجزا فوريا عن سداد الديون، 
عىل  الحفاظ  عىل  قدرة  وعدم  امليزانية،  يف  وتخفيضات 
الجيش، وأعمال شغب وفوىض، وحرب أهلية، وانهيار للبالد.

أوكرانيا  يف  القتال  فإن  مرة،  من  أكثر  أسلفت  وكما 
األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  ثانوية  معركة  ساحة  هو 
ولم  االقتصاد.  هو  األسايس  محورها  حيث  وروسيا، 
وكأنها  يبدو  أنه  إال  الرئيسية،  الرضبة  بعد  روسيا  توجه 
املقبلني.. وهذا  العامني  أو  العام  بذلك خالل  للقيام  تستعد 
باملناسبة، يفرس رغبة القيادة الروسية يف تقليل حدة القتال 

يف أوكرانيا.
هذا  يف  روسيا  بها  ستتحرك  التي  الرسعة  مدى  لنرى 
املسار، لكن ما يبدو يل هو أنه بإمكاننا القول إنه بعد عام 

أو قبل ذلك، سيتم تنفيذ هذه الخطط.

ماذا أعّدت روسيا والصني لتدمري الدوالر واألورو؟
 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

رأي

“واتساب”  لرشكة  األمريكية  العليا  املحكمة  أباحت 
التجسس  لربنامج  امُلطورة  اإلرسائيلية   nso مجموعة  بتتبع 
هذه  استغالل  شبهات  إىل  استنادا  وذلك  قضائيا،  “بيغاسوس” 
األخرية برنامج املراسلة الفورية من أجل اخرتاق الهواتف، األمر 
الذي اتُهمت سلطات عدة دول بالوقوف وراءه ومن بينها املغرب.

 meta platForms ملجموعة  التابعة  “واتساب”،  وحصلت 
صاحبة تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” أيضا، عىل موافقة 
الرشكة  عىل  قضائية  دعوى  برفع  األمريكية،  العليا  املحكمة 
القانوني  غري  باالستغالل  اتهامات  خلفية  عىل  اإلرسائيلية 
1400 شخص بما  للتطبيق الخاص باملراسلة يف التجسس عىل 
ذلك صحافيون وسياسيون معارضون ونشطاء حقوقيون،  يف 

وفق ما أكده موقع “ميدل إيست إي”.
أنها  إىل  يستند   nso من  طعنا  األمريكية  الحكمة  ورفضت 
تتمتع بالحصانة من املتابعة القضائية، باعتبارها كانت تعمل 
الذي نفت حكومته يف  املغرب  بينها  املعنية، ومن  للدول  كوكيل 
اإلرسائيلية  الرشكة  وأوردت  التطبيق،  هذا  امتالك  سابق  وقت 
إشعار  إن  قالت  الربنامج  استخدمت  التي  الجهات  إحدى  أن 
أجنبية  دولة  سلطات  خطط  أحبط  باالخرتاق  املستخدمني 
العتقال أحد مقاتيل تنظيم “داعش” الذي كان يستخدم تطبيق 

“واتساب”.

باستخدام  العالم  عرب  الدول  من  العديد  الشبهات  وطالت 
ونشطاء  معارضني  الخرتاق  “بيغاسوس”  التجسس  برنامج 
مدنيني، بما يف ذلك دول أوروبية ودول عربية مثل اململكة العربية 
ويف  والسودان،  والبحرين  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية 
اتهامه  جرى  حني  ذلك  من  أبعد  ذهب  األمر  فإن  املغرب  حالة 

بالتجسس عىل مسؤويل بعض الدول.

ويف سنة 2021 نرشت مجموعة من وسائل اإلعالم “تحقيقا 
و”القصص  الدولية”  “العفو  منظمتا  دعمته  استقصائيا” 
للتجسس  الربنامج  استخدم  املغرب  أن  إىل  أشار  املمنوعة”، 
عىل العديد من املسؤولني من بينهم الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ظهرت  ثم  ميشيل،  شارل  البلجيكي  الوزراء  ورئيس  ماكرون، 
 2022 سنة  اإلسبانية  الصحافة  طرف  من  أخرى  اتهامات 
بخصوص اخرتاق هاتف رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز.
وتطالب  “بيغاسوس”،  برنامج  استخدام  الرباط  وتنفي 
أدلة، وقامت بالفعل برفع دعوى  التي تتهمها بتقديم  الجهات 
قضائية عىل مؤسسات إعالمية فرنسية يف باريس، أتبعتها العام 
السابق  واملراسل  اإلسباني  الصحايف  عىل  أخرى  بدعوى  املايض 
ادعى  بعدما  إغناسيو سيمربيرو،  بالرباط،  “إلباييس”  لجريدة 
استهدافه من قبل السلطات املغربية بواسطة برنامج التجسس 

اإلرسائييل الذي اخرتق هاتفه عرب رسالة واتساب.
وتسببت االتهامات التي تطال رشكة nso يف تتبعها قضائيا 
“واتساب”  أن  باعتبار  الكربى،  الكيانات  من  العديد  طرف  من 
ليست الوحيدة التي تستعد للدخول يف معركة قضائية معها بعد 
حرمانها من الحصانة، ولكن أيضا عمالق الهواتف الذكية “آبل” 
برنامج  تثبيت  عرب  األمريكية  القوانني  بانتهاك  اتهمها  الذي 

“بيغاسوس” عىل هواتف “آيفون” التي يُصنعها.

بعد فضيحة "بيغاسوس" :

 املحكمة العليا األمريكية تسمح لـ"واتساب" بمقاضاة nso اإلرسائيلية



33
صفحة

maghrebstreet@gmail.com : البريد االلكتروني -www.acharaa.com العدد 343 - من الثالثاء 17 إلى االثنين 23 جانفي 2023 - الموقع االلكتروني

حواروقفة موسيقى

النخبة األندلسية تبّوأت أعلى 
المناصب وأثّرت في النظام 

السياسي الحفصي بقلم : محمد رضا البقلوطي
بقلم :

حافظ محفوظ

في غياب 
المشروع
الثقافي 
التّونسي

أيام قرطاج الموسيقية
في ثوب جديد :

إتاحة الفرصة للتعريف باألعمال 
الموسيقية وإبراز المواهب 

الموسيقية الصاعدة

روائيون تونسّيون وعرب يتحّدثون
عن الرواية العربية مقارنة بنظيرتها العالمية :

الرواية العربية تعيش ازدهارا غري مسبوق !
المختص في التاريخ الوسيط 

د. محمد صالح بعيزيق
لـ»الشارع المغاربي« :

كتاب عبد العزيز قاسم  »بورقيبة املستمع األكرب«، 
إضافة قّيمة إىل اهليستوغرافيا البورقيبية
بقلم : عبد الحفيظ الهرقام

الحدث

السيد حافظ

سميحة ُخريس

ياسين عدنان

ثورة حوامدة

آمنة الرميلي

هيالنة الشيخ

لزهر الزناد

محمد العامري

أمير تاج السّر

برهان الشاوي

علي المقري

محمد ابراهيم



باملجاالت  إالّ  لدينا  املرشوع  مصطلح  يقرتن  لم 
التّجارية واالقتصاديّة لذلك يطغى عىل سائر املجاالت 
الذي  املناسباتي  والفعل  االرتجال  األخرى  الحياتيّة 
تتحّكم فيه الّراهنيّة والترّسع. ولم تنج الثقافة لدينا 
من هذه املمارسة االعتباطيّة التي يصبح فيها الهدف 
السكوت  إّن  القول  ويمكن  هدفا.  والوسيلة  وسيلة 
املشاركة يف  املمارسات لهو رضب من  عن مثل هذه 

الجريمة ومساهمة يف ذّر الّرماد عىل العيون.
الفرتة  القول سأستثني  أكون مجحفا يف  ولكي ال 
البشري  التونيس  والكاتب  املثّقف  فيها  أرشف  التي 
عرفت  التي  التّونسيّة  الثقافة  وزارة  عىل  سالمة  بن 
عديد  يف  ذلك  تجىّل  باملرشوع  العمل  بوادر  عهده  يف 
السينما  وقطاع  والنرّش  الكتاب  كقطاع  القطاعات 
أخرى  ثقافية  قطاعات  عن  ناهيك  املرسح  وقطاع 
كالفنون التشكيليّة والرتاث واآلثار رغم استئثاريهما 

انذاك بإداريني قائمتني .
و املتتبّع ملسرية البشري بن سالمة يف وزارة الثقافة 
لن يخفى عليه تشبّع الرجل بمفهوم املرشوع الثقايف 
وخصوصياته وتدّرج الفعل فيه ونقده من قبل  ذوي 

االختصاص.
يف  سبقه  قد  القليبي  الشاذيل  املرحوم  كان  وإن 
فإّن  ثقايف  مجال  كّل  يف  املختّصة  املؤّسسات  تركيز 
الثقايف  الفعل  إكساب  استطاع  قد  سالمة  بن  البشري 
الجدوى  واملردوديّة الالزمتني للنقد الذاتي كحّد أدنى.

ما أريد الوصول إليه من خالل هذا الكالم هو أّوال 
االعرتاف للّرجل بهذا الفضل وقد صار الفضل نقيصة 
يف بالدنا ثّم طرح جملة من األسئلة البسيطة ظاهريا 

واملوجعة يف عمقها ومنها:
أّي مرشوع ثقايف تحمل وزيرة الثقافة الحالية؟

الصغري  السؤال  يوم  ذات  نفسها  هل طرحت عىل 
ماذا سأفعل  أّي مجال،  يف  أّي مشتغل   الذي يطرحه 

اليوم؟
ما  هو هدف وجودها يف مكتب الوزارة؟

أتابع  أن  عيلّ  الذي  أهميّة  األكثر  املرشوع  هو  ما 
تنفيذه؟

هل تساءلت الوزيرة يوما عن َجْدَوى اإلحصائيات 
التي تقوم بها الوزارة من حني إىل حني، وكّلها تصّب 

يف خانة عّد املوجود ؟
أو  الوزيرة  السيّدة  تضحك  األسئلة  هذه  أّن  األكيد 

تغضب جنابها وهي بالتايل بغري ذات قيمة لديها. 
وسوف  قبلك  العديدون  مّر  كما  سيّدتي  ستمّرين 
الخاص  سائقة  حتّى  استثناء  بال  الجميع  ينساك 
التي تعرف جيّدا عاداتك  ديوانك وسكرتريتك  ورئيس 

اليوميّة يف رشب القهوة والحديث عن وعن وعن...
وزارة  وجود  َجْدَوى  عن  سابقا  تساءلُت  كما  و 
للثقافة أسأل اليوم عن َجْدَوى وجود وزيرة للثقافة .

اإلجابة ال َجْدَوى إالّ مسألة بروتوكولية استعمارية 
ورثناها من ذلك العهد البائد . فال هي أندري جيد وال 

هو شارل ديغول.
حفالت  متعّهد  عندنا  الثقافة  وزارة  أصبحت  لقد 

تقليدي يعمل فقط عىل إنجاح العرض ليظفر بعرض 
قرطاج  مهرجان  إىل  قرطاج  مهرجان  فمن  جديد  
نحو  نسري  ونحن  واملعاودة  التكرار  سوى  يشء  ال 
املضمون  خسارات  أمام  أننا  أي  مؤّسساتي  مجهول 
حتميّة  نتيجة  وهذه  االثنني  يف  بفشلنا  الشكل  اتبعنا 

ومسار غري موّفق .
وقيمتها  بريقها  جميعها  قرطاج  أيّام  فقدت  لقد 
مظاهر  الّسطح  عىل  وعلت  كانت  التي  التأسيسيّة 
احتفالية خاوية تتعاقب الظهور إلزاميّا عىل الجمهور 
التونيس الّساذج .  أين نحن من مهرجان أيام قرطاج 
السينمائية واملرسحية التي كانت يف ثمانينات القرن 
العرشين ؟ وأين نحن من التظاهرات الثقافية الكربى 
التي كانت مرضب األمثال عربيّا وعامليّا ؟ وأين نحن 
؟   بها  نفتخر  كنّا  التي  الصلبة  التّونسيّة  الثقافة  من 
يبدو يل أنّك يا سيادة الوزيرة املحرتمة  يف املكان الغلط 
أّي  إليك  أوّجه  ال  الغلط وعليه  والفعل  الغلط  والوقت 
لوم فاألمور أكرب من أن يفقهها من قىّض حياته وراء 
مكتب صغري يف إدارة صغرية تعتني باإلحصاء والعّد 

وإعادة اإلحصاء وإعادة العّد.
إّن الواقع العاملي يدعونا أن نطرح عىل أنفسنا  مرارا 
وتكرارا نفس السؤال ؛ هل لدينا مرشوع ثقايف يليق ِبنَا 
؟ هل لدينا مرشوع ثقايف أصال ملتابعته ودعمه ونقده 
الوزارة نقاش أو  ؟ طبعا ال. ولذلك ال يصّح مع هذه 
جدال أو نقد . ما يصلح معها هو مشاهدة ما آلت إليه 
مؤسساتنا الثقافية جميعا من وهن وارتباك وموات. 
ليد عرّبت القوى الثقافية الفاعلة عن رفضها لتميّش 
فاألمر  ملنتنادي   حياة  ال  ولكن  سنوات  من  الوزارة 
الوزراء  رئيس  ويتجاوز  الوزير  يتجاوز  يقولون  كما 

ويتجاوز الرئيس.
رصنا نخجل من وضعنا الثقايف كّلما قارنّاه بأمثلة 
له يف وطننا العربي . ونقول يف أنفسنا بأنّنا كنّا ذات 
يوم يف حال أحسن ولكننا وصلنا إىل حال لم تعد تسمح 
بالتعليل أو باملقارنة. أفال ينظرون؟.  أفال يتفّكرون؟ 

أفال يراجعون؟ أفال يخجلون؟
تحطيم  هي  سماتها  أهّم  خطرية  مرحلة  يف  نحن 
الذات الثقافية التونسية وبالتايل الشخصية الثقافية 
وهذا  أصابنا  الذي  املريض  االرتجال  بهذا  التونسية 
ألزمنا  ما  وهو  فيه  رصنا  الذي  املبادرة  عن  الوهن 
زمن  الثقايف  تاريخنا  من  مضيئة  نقطة  إىل  العودة 
التحرّس  بمزيد  ما سيلزمنا  بن سالمة.  وهو  البشري 
عىل ماٍض هو يف الحقيقة قريب ولكن يحسبونه بعيٌد 
آخر. كالّ هوعالم قريٌب منّا ماتزال  إىل عالم  وينتمي 
أعمدته عىل قيد الحياة ينظرون كيف تحّول إرثهم إىل 

خراب كبري.
وليست هذه الكلمات مناسبة للبكاء عىل األطالل 
املواجع . هي دعوة لوقفة صغرية ومصالحة  وإثارة 

مع الذات.
نحن  أين  إىل  ورصاحة.  مكاشفة  لحظة  هي 

سائرون؟.
سأعود إىل السؤال األّول الذي طرحته.أّي مرشوع 

ال  كبري  بأسٍف  ألجيب  الوزيرة  هذه  تحمل  ثقايف 
مرشوع لها وال هدف وال يشء مجّرد موظفة تتمتّع 
بعبارتها  اليدين  عىل  املاء  وتصّب  وزيرة  بامتيازات 
التونسية الرشيقة .  تلك العبارة البسيطة يف ظاهرها 
ولكنّها عميقة لو تدرين سيّدتي املحرتمة. صبّي املاء 
أّن هذا  عىل األيدي مّرة واحدة يف حياتك وسرتين كم 
الفعل كبري ومقّدس وذو َجْدَوى ولكنّك ال تفعلني حتّى 
مجّردهذا الفعل. ألنّك متعودة أن يصّب املاء عىل يديك 

بعد األكل والرشب  .
حال  عن  الوزيرة  جناب  يا  أسألك  األخري  يف 
ويجلب  تعيس  حال  إنّهايف  منك  القريبة  مؤسساتك 
دام  ما  الباب  ذاك  من  تخرجي  أن  بك  واألجدى  العار 
مرشوعك  وليكن  األرضار   بأقّل  ممكنا  منه  الخروج 

هو كيف أخرج من وزارة الثقافة قبل الكارثة؟.
إليه يف  و أنت لست بعيدة عن الكارثة فما وصلنا 
دون  للمالحظ  ويمكن  حقيقية  كارثة  الثقافة  وزارة 

كبري عناء أن يجزم
التي  الثقافية  املجاالت  من  وحيدا  مجاال  وسآخذ 
بكّل  األدبي  املجال  وهو  تعرفني  ال  ما  عنها  أعرف 
خصوصياته  ودعيني أسألك سؤاال بسيطا عن مجّلة 
الحياة الثقافية التي ال تعرفني تاريخها املرشق والتي 
تعاني اليوم من أزمة ماديّة خانقة نتيجة لسياساتكم 
االرتجالية . فاعلمي أّن ما تعانيه املجلة كان منتظرا 
اىل  نسبة  النعامية  لسياستكم  نظرا  الجميع.   من 
يف  رأسها  وضعت  نقول  حني  نظلمها  التي  النعامة 
الرمل لكي ال ترى شيئا مما يحدث. وزارة ثقافة. ال 
تملك دار نرش باسمها وزارة بال أجنحة . هل تعرفني 
كم كانت لنا من مجلة مختّصة يف الشؤون الثقافية؟   
بارعون  فهم  امليامني  أعضادك  سيدتي  عنها  اسأيل 
اسمه  كان  قديم  يشء  عن  واسأليهم  اإلحصاء.  يف 
اليوم الوطني للثقافة واسأليهم عن يشء كان اسمه 
نوادي  عن  باملّرة  واسألوهم  التّونيّس  املرسح  أسبوع 
التشكيلية  للفنون  املحرس  مهرجان  وعن  السينما 
للثقافة  الجهوي  املركز  يف  الفكرية  اللقاءات  وعن 
بالحمامات واسأليهم عن الدار التونسية للنرش والدار 
العربية للكتاب وعن األسابيع الثقافية التونسية التي 
كانت تقام هنا وهناك من العالم ويرفع خاللها علم 
أيضا  السؤال اسأيل  العزيز . وما دمنا يف عالم  تونس 
املراكز  وعن  الوطن  خارج  التونسية  التمثيليات  عن 
الثقافيني  امللحقني  العالم وعن  يف  التونسية  الثقافية 
كما  بها  والتعريف  للغاته  أدبنا  ترجمة  وعن  فيه 
مرشوعك  يف  فّكري  ثّم  هذا  كّل  عن  اسأيل  تستحق 
تضعيه  ان  املهم  نناقشه.  أن  نطلب  ال  الذي  الثقايف 
وصلت  أين  إىل  تتساءيل  وأن  صباح  كّل  مكتبك  عىل 
شؤونك  يف  نتدّخل  لن  ذلك  تفعلني  يوم  تنفيذه.   يف 
 : الخارجية  سنقول بكثري من االحرتام  الداخلية وال 
الثقايف وستصمت  تنفذ يف مرشوعها  الوزيرة  السيّدة 
كل األفواه املكممة أصال بفعل غياب مرشوع وطني 
عىل  الكريمة  الحياة  وللعباد  تواصلها  للبالد  يضمن 

هذه االرض الطيبة ...

بقلم : حافظ محفوظ )شاعر(

يف غياب املرشوع
الثقايف الّتونيس
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روائيون تونسّيون وعرب يتحّدثون عن الرواية العربية
مقارنة بنظيرتها العالمية :

عواطف البلدي
اإلنتاج والنشر  التنافس ووفرة  العالمية وعن حالها في ظل  بنظيرتها  العربية مقارنة  الرواية  العربي سؤاال حول واقع  الروائي  حين يطرح االعالمي على 
تتلّبسه مخاوف وهواجس من سقوط ملفه في الذاتية وعدم الحيادية اذا نطق المسؤول عنها بإيجابية وبأنها بخير باعتبار انه طرفا فيها.. أو أن يُتهم هذا 
اإلعالمي بالمغالطات وبالنظرة الدونية للرواية العربية في حال تحدث اغلب الكتاب والروائيين عن واقع الرواية العربية  بكل سلبية واحتقار... مع بداية سنة 
جديدة، نأمل ان تكون طالع خير على الرواية خاصة والثقافة عامة وفي هذا االستطالع بالذات لن نكرس لهذه الدونية  ولن نكون سلبيين اال ما ندر فمن حق 

الرواية العربية اليوم ان تنعم باالعتراف وباالهتمام.. نقدا ودراسة واحتفاء..
»الشارع المغاربي« قامت باستطالع عربي حول حال الرواية العربية وواقعها اليوم وقد شمل كتّاب من تونس والجزائر والعراق والسعودية وفلسطين 

وسوريا ومصر والسودان واألردن.. وكان سيشمل بقية الدول العربية لوال اعتذار أغلب من توّجهنا لهم بالسؤال...

ملف االسبوع

»الرواية العربية تعيش
ازدهارا غري مسبوق« !

maghrebstreet@gmail.com

أو  املفضل  كاتبه  ويتابع مواقف  يعرف  ان  قارئ  أي  من حق 
كلماته.. ليست فقط تلك التي يطالعها بني دّفتي كتبه وانما ايضا 
الروائيني  من  االخرين  وكتابات  كتاباته  حول  عنه  تصدر  التي 
إن  يقول  عندما  كاتبه  القارئ  هذا  مثال  يصّدق  فهل   .. العرب 
الرواية العربية تعيش ادزهارا غري مسبوق ؟ أو انها يف حال جيدة 
؟ أو ربما هي تضاهي الرواية العاملية من حيث اإلنتاج والجودة 
متعددو  عرب   كتاب  أجمع  اذا  خاصة  وارد  ذلك  كل  ؟  والدعاية 

املشارب واالعمار واالجناس عىل هذا الرأي.
أردنا يف هذا امللف جمع اكثر عدد ممكن من االستطالعات حول 
واقع الرواية العربية من أهلها وصنّاعها فتبينّا ان الكاتب والكتاب 
احاديثهم  عىل  طغت  حيث  نادرة  قلة  اال  جيّدة  حال  يف  العربيني 
كتابة  عليه  املرشفة  الهياكل  مجهودات  تثّمن  إيجابية  عبارات 
ونرشا وتوزيع وترجمة.. ورغم تأكيد أغلب الروائيني عىل النقص 
امللحوظ يف مجايل النقد والرتجمة وعىل الكتابات العربية التي تنقل 
هشاشة واقع بلدان كتّابها اال ان ذلك ال يعني ان روايتنا العربية 

اقل شأنا من الرواية العاملية... 
من  العرب  والروائيني  الكتّاب  من  عدد  عىل  أسئلتنا  طرحنا 
العاملية؟  بنظريتها  مقارنة  اليوم  العربية  الرواية  حال  ما  قبيل 
وممَّ تشكو اليوم؟  هل االشكال يف غياب النقد او الرتجمة الفعلية 
رفض  أو  اعتذار  رغم  األجوبة  بهذه  فخرجنا  تحديدا؟  ماذا  ام 
نرص  إبراهيم  الفلسطيني  غرار  عىل  املشاركة  الروائيني  من  عدد 
والحبيب  املبخوت  شكري  والتونسينْي  امام  طارق  واملرصي  الله 

الساملي والسعودي أحمد السماري وغريهم..

علي المقري روائي يمني
الجميع يتحدث عن رواية أمريكا الالتينية 
وتمّيزها لكننا إذا طلبنا من المتحدث ذكر 

أسماء معينة فلن يذكر سوى اسمين 
أو ثالثة أو خمسة على األكثر، وهذا حال 

الرواية العربية

التي  الرواية  تلك  وأعني  العربية،  الرواية  أن  أظن 
غري  ازدهار  حال  تعيش  العربية،  باللغة  تُكتب 

مسبوق، سواء من جهة عدد املنتوج سنوياً أو من 
جهة النوعية والتميّز. 

عالية  بفنّية  أصحابها  قّدمها  أعمال  فهناك 
منجز  أي  عن  تختلف  ال  املاضية  العقود  خالل 
عاملي، ففي كل بلدان العالم هناك مئات أو آالف 

املستوى  عىل  ويربز  يظهر  من  أن  إالّ  الكتّاب  من 
جداً،  القليل  العدد  يتجاوز  ال  العاملي  أو  املحيل 

لكننا  الالتينية وتميّزها  أمريكا  يتحدث عن رواية  فالجميع مثال 
إذا طلبنا من املتحدث ذكر أسماء معينة فلن يذكر سوى اسمني أو 

ثالثة أو خمسة عىل األكثر، وهذا حال الرواية العربية.
لقد ساهمت الجوائز األدبية يف تحفيز الكثريين لالتجاه نحو 
هذا الفن وأبرزها الجائزة العاملية للرواية العربية املعروفة بالبوكر 
وجائزة الشيخ زائد وجائزة كتارا، وهناك عرشات الجوائز األخرى 
بعضها  واملغرب،  ومرص  والسعودية  واليمن  وتونس  السودان  يف 

وطنية وبعضها لعموم الرواية العربية. 
الرتجمة  أو  النرش  جوانب  يف  تتعلق  مشاكل  وجدت  وإذا 
واالنتشار أو النقد أو الدعم املؤسيس للكاتب، فإن هذه اإلشكاليات 
دائما ما توجد وهي ثانوية بقياسها مع املنتوج النيص الذي هو 
دائماً عملية فردية يقوم بها الكاتب نفسه، بالرغم من كل هذه 

التأثريات.
ويبدو يل أن أهم إشكالية تواجه الكاتب العربي هي عدم تقبل 
كتاباته إذا أنجزها بال قيود أو رشوط مؤسسية ومجتمعية، وهنا 
التنويه إىل أن أي تطور نوعي للكتابة ال يمكن تحققه  من املهم 
دون وجود هذا املناخ الحر، فإن لم يكافأ الكاتب مقابل ممارسته 
لهذه الحّرية يف الكتابة فعىل األقل ال يتم معاقبته ومصادرة كتبه.

آمنة الرميلي روائية تونسية 
ال فرق في هذا بين الروايات العربية وغير 

العربية إال في الفرق القائم بين قّوة النشر 
والتوزيع والتسويق، وقّوة اإلبداع والتخييل 

والبناء الفني

تتقّلب الرواية بتقّلب الظروف التي تُكتب ضمنها. 
إال  العالم  يف  الروايات  بني  اختالف  ال  هذا  ويف 

باختالف موهبة الكتّاب وثقافتهم ومرجعياتهم 
الفكرية والفنية. والرواية أيضا عالمة تسويقية 
ومورد مايل هاّم يف سوق النرش والتوزيع. وبما 
الّدعاية  فإّن  بالتسويق  وصال  موصولة  أنّها 
ومن  النتشارها.  األسايس  املحّرك  هي 

الرواية  تنترش  أن  حينئذ  البديهي 
وأن  واإلشهار  التوزيع  قّوة  بحسب 

تهيمن بقدر هيمنة مسالك التوزيع يف 
هذا البلد أو ذاك. ولكن الرواية ليست تسويقا 

ومغامرة  فنّي  مرشوع  أيضا  هي  وإنما  فحسب 
يقرؤها  من  يف  التأثري  تستهدف  تخييلية  لغوية 
مرهونة  الرواية  قيمة  تكون  وهنا  إمتاعه،  وتتوّقع 
الرهان  وهو  واإلمتاع  اإلبداع  عىل  يكتب  من  بقدرة 

الجوهرّي فيها. 
يمكن القول حينئذ إنّه ال فرق يف هذا بني الروايات العربية وغري 
والتسويق،  والتوزيع  النرش  قّوة  بني  القائم  الفرق  يف  إال  العربية 
غري  الواقع  هذا  وبموجب  الفني.  والبناء  والتخييل  اإلبداع  وقّوة 
تباع  تافهة  غربية  روايات  نجد  خاصة  األّول  مستواه  يف  املتوازن 
بماليني النسخ عرب العالم ويتخاطفها القّراء تحت وطأة الدعاية 
القوية يف حني تقبع روايات عربية مهمة يف رفوف املكتبات القليلة 

التي توضع فيها من دون أن يعلم الناس عنها شيئا.

أمير تاج السر – كاتب وطبيب سوداني : 
المشكلة ليست في الرواية العربية، وال 

حتى في القارئ العربي وإنّما في المحبطات 
التي تحيط بالكتابة العربية عموما، مثل 

الدور التجاري لدور النشر في ملء األسواق 
بأي شيء 

من  العربية  الرواية  أن  رأيي  يف 
وأيضا  والعوالم،  التقنيات  ناحية 

عن  أبدا  تقل  ال  الكتابي،  األسلوب 
تتفوق  وأحيانا  أخرى،  رواية  أي 
بـ«طزاجة«  األخرى  الروايات  عىل 
ولدينا  إدهاشها  ودرجة  العوالم، 
يمكن  كان  لروايات  كثرية  نماذج 

تكتب  لم  لو  كبرية  ضجة  تحدث  أن 
عربيا، املشكلة إذن ليست يف الرواية 

القارئ  يف  حتى  وال  العربية، 
جدا،  بوجوده  أؤمن  الذي  العربي 

وألتقيه باستمرار يف الندوات ومعارض الكتب، وإنّما 
عموما،  العربية  بالكتابة  تحيط  التي  املحبطات  يف 
مثل الدور التجاري لدور النرش يف ملء األسواق بأي 
يشء بغرض الربح، مما يضعف اإلقبال عىل الرواية، 
حتى  وال  للمؤلف  ثابتة  حقوق  وجود  عدم  أيضا 
حقوق بسيطة، ولذلك ال يتفرغ املؤلف الجيد للكتابة 
ويظل يعمل موظفا ويحاول بني حني وآخر أن يكتب. 
وأظن ال يوجد حل لكل ذلك، لهذا نرى عدم االهتمام عامليا 

بالرواية العربية، التي ال ترتجم كثريا للغات أخرى.
نجيب  مثل  وحديثون  رواد  كثريون  روائيون  هناك  طبعا 
اسحق،  وإبراهيم  صالح،  والطيب  موىس،  وصربي  محفوظ 
ومحمود املسعدي وحنا مينا ومنيف، وآخرون كثر، ومن األجيال 

الجديدة عديدون من الصعب ذكرهم. 
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ياسين عدنان عضو مجلس أمناء الجائزة 
العالمية للرواية العربية )البوكر(- الجزائر
تنقصنا أساًسا ُفَرص الترجمة خصوًصا 

حين ال تنشغل وزارات الثقافة في بلداننا 
ببلورة مشاريع ترجمية كبرى تساعد في 
تأمين إشعاع أدبنا العربي في الثقافات 

واللغات المجاورة

برًقا  ليست  والعاملية  بيتك،  من  يبدأ  العالم 
يلمع يف السماء وإنما هي نوع من اإلشعاع 

وقّراءه  وناسه  أهله  أقنع  لكاتٍب  املطلوب 
يف  ثم  أّواًل،  وبلده  مدينته  يف  املبارشين 
املجال الحيوي الذي ينتمي إليه، كالفضاء 
الفضاء  وبعده  نحن،  حالتنا  يف  املغاربي 
العربي األوسع واملجال املتوسطي، وهكذا 

فىل  يقود  الذي  اإلشعاع  يف  التّدّرج  يحصل 
العاملية.

كل  يف  القواعد  نفس  لها  عموما  والرواية 
اللغات وكل الجغرافيات األدبية. إذ ال بدَّ للرواية مثال 

من زمان ومكان وشخصيات وأحداث وعقدة وحبكة، سواء ُكِتبت 
يف املغرب أو تونس أو غواتيماال ، إال أن االختالف يف تلك البهارات 

التي يضيفها الكاتب إىل ما يكتبه.
لقد كنا نتابع مباريات املونديال قبل فرتة، واتضح لنا بما ال 
الطريقة،  بنفس  ُفُرقها  تبني  املنتخبات  كل  أن  للشك  مجاال  يدع 
الحماية، وخط وسط،  له  ن  يُؤمِّ هناك حارس مرمى وخط دفاع 
أجنحة وقلب هجوم. لكن الَفرق يف التكتيكات ويف األسلوب. هكذا 
األملانية  اآللة  عن  الربازيليون  السامبا  منتخب  العبو  يتميّز  مثال 
واإلطار  األداء.  طريقة  يف  الكرواتيني  عن  اإلسبان  ويختلف  مثال، 
أسلوبا  يبتكر  أن  استطاع  مثال  املغرب  ملنتخب  الوطني  التقني 
لهذا  قوتنا،  ونقاط  إمكانياتنا  جيد  بشكل  ويستثمر  بنا  خاصا 
تميزت شخصية املنتخب املغربي يف املونديال الحايل. ملعب األدب 
تشتغل  العربية  فالرواية  القدم.  كرة  مالعب  عن  كثريًا  يختلف  ال 
بنفس أدوات الكتابة الروائية وقواعدها عرب العالم. لذا نحن لسنا 
األسلوب وبعض  الفرق فقط يف  الَعَجلة.  بإعادة اخرتاع  مطالبني 
البهارات الخاصة التي نعزز بها الجدية يف العمل واإلتقان يف بناء 
الُفرص،  أيًضا يف  الفرق  إن  ثم  والحبكات.  األحداث والشخصيات 
فلدينا روائيون مغاربيون مهمون جدا، لكن تنقصنا الفرص كما 
القدم.  كرة  ملنتخبات  بالنسبة  املونديال  يف  الظهور  فرصة  هي 
تنشغل وزارات  ال  الرتجمة خصوًصا حني  ُفَرص  أساًسا  تنقصنا 
الثقافة يف بلداننا ببلورة مشاريع ترجمية كربى تساعد يف تأمني 
أن  والحقيقة  املجاورة.  واللغات  الثقافات  يف  العربي  أدبنا  إشعاع 
الهدف  هذا  تضع  مثال  )البوكر(  العربية  للرواية  العاملية  الجائزة 
الروايات  ترجمة  متابعة  عىل  دائما  نحرص  لذا  األعني،  نصب 
التي تبلغ قوائمنا القصرية وضمنها الروايات الفائزة ودعم هذه 

الرتجمات ماديا ولوجستيكيا«.

األزهر الزناد )جامعي وروائي تونسي(
مشكلة الرواية، مثل الكثير من المجاالت، 
تكمن في النرجسية العقيم ، سواء أخذت 
في مستوى الكاتب أو الناشر، أو الّناقد، أو 

اإلعالم أو في مستوى المجال اإلبداعّي 

حال الرواية العربية من حال تربتها الحاضنة: 
والثقافة  بفروعه،  واألدب  العربيّة،  اللغة 

والتكنولوجيا،  والعلوم  والرياضة،  والفنون 
السيايس واالجتماعي واالقتصادي،  والواقع 
وجدت  وإن   ... معلومة  جميعها  يف  والحال 
إىل  ترتقي  عديدة  عربيّة  روائيّة  تجارب 
مثال(،  )محفوظ  بعضها  نالها  أو  العامليّة 

املحيط،  يدعمها  ال  نادرة  فلتات  تبقى  فهي 
ألّن الّرواية صارت صناعة ومؤّسسة متكاملة 

فيها مواصفات رضورية تتناغم وتتكامل بداية 
من جودة النّّص ومضمونه، وطينة الكاتب وتكوينه، 

واالقتباس  والنقد  والرتجمة  اإلعالم  وأجهزة  النّارش،  ومواصفات 
كّلها تشكو يف حال  الحلقات  إلخ.  وهذه  السينمائي واملرسحّي، 
الرواية العربيّة نقائص كثرية. ولكن هناك أمل يف تغيري هذا الواقع 
عىل املدى املتوّسط بازدياد الوعي بمنزلة الرواية من خالل حركة 

والرواية  والعلوم بصفة عاّمة،  والفنون  األدب  متنامية يف رعاية 
خاّصة، أعني الجوائز املختلفة العربيّة العاملية أو الوطنيّة املحّليّة.  
تنجح  الحلقات.  من  لسلسلة  نتاج  نشاط،  كّل  مثل  الرواية 
أن نخص حلقة وحيدة  يمكن  بجميعها. وال  تفشل  أو  بجميعها 
األفق  غياب  يف  يكمن  رأيي،  يف  األسايّس،  واإلشكال  باملسؤولية. 
كافية  غري  بمفردها  الّضيّقة.والرتجمة  املحّليّة  وغلبة  العاملّي، 
ألّن  أجنبيّة،  بلغات  نقديّة  حركة  ترفدها  لم  ما  العاملية،  لتحقيق 
النّّقاد هم سفراء األدب، وما لم ترفدها حركة سينمائية تقتبس 
نجيب  أعمال  )مثل  عاملية  مهرجانات  يف  وتشارك  عربية  روايات 
من  الكثري  مثل  الرواية،  مشكلة  العناوين...  لتنترش  محفوظ( 
املجاالت، تكمن يف النرجسية العقيم ، سواء أخذت يف مستوى 
الكاتب أو النارش، أو النّاقد، أو اإلعالم أو يف مستوى املجال 

اإلبداعّي وما إىل ذلك.

سميحة ُخَريس روائية أردنية
لفت انتباهي مؤخرًا بشرى خلفان من 
عمان وطارق امام من مصر، وعبد هللا 

البصيص من الكويت وعبد هللا الزيود 
من األردن وحمور زيادة  من السودان وريم 

الكمالي من االمارات ومن تونس كمال 
الرياحي وآمال مختار

تقيم  أن  مثيل  لروائية  بمكان  الصعب  من 
، فمهما  بالعاملية  العربية مقارنة  الرواية  وضع 

خاصة  للمعرفة،  كاف  غري  ذلك  يظل  قرأنا، 
عن  يصلنا  ال  الغرب  يف  يكتب  ما  معظم  أن 
أرى  إال قليل منه، مع ذلك  الرتجمات،  طريق 
هناك  صحيح  جيد،  وضع  يف  العربية  الرواية 
سيل من الغث والسمني، وكل من يظن نفسه 

يملك حكاية يكتب، لكن الزمن يغربل، ويبقى 
األجود. وقد ملست يف االنتاج الجديد روحاً تذهب 

إىل التجديد والتفوق، من الذي لفتوا انتباهي مؤخراً 
وعبد  مرص،  من  امام  وطارق  عمان  من  خلفان  برشى 

حمور   ، االردن  من  الزيود  الله  وعبد  الكويت  من  البصيص  الله 
زيادة  من السودان،  ريم الكمايل من االمارات، ومن تونس كمال 
العرب  الروائيني  كبار  زال  ما  بالطبع  مختار،  وأمال  الرياحي 
هاشم  لبنان،  من  بركات  نجوى  الجديد،  يقدمون  املخرضمني 
الطحاوي  مريال  سوريا،  من  سليمان  نبيل  االردن،  من  غرايبة 
من مرص ، واخرون كثر يصعب تعداد اسمائهم. ويفوتني بهذه 
العجالة أكثرهم، كما ال بد من االشارة اىل تعالق األجيال ، انه تيار 

روائي كبري يعول عليه.

السيد حافظ كاتب مصري
الرواية العربية فهي في مأزق تاريخي فقد 

قام جيل الستينات من الكتاب بوضع 
قواعد لشكل من اشكال الرواية التقليدية 

المتأثرة بالرواية االوروبية لذلك نحن 
محاصرون بالرواية التقليدية االجنبية 

والحكاية  التاريخ  يعني  والرسد  رسد  هي  الرواية 
الدهشة  تملك  التي  الحية  واللغة  االنساني  والزمن 

الشاعرية. وإذا أردت أن تكتب رسدا اكتب شعرا 
وإذا نقص ضلع من هذه القواعد لن تكون 
تكون  قد  ضعيفة.  حكاية  بل  رواية 
الشفهي  والحّكاء  شفهية،  الحكاية 
امرأة  أو  حكاية  يحكي  متجول  بائع 

أكثر  واملواصالت  النقل  بوسائل 
ومن  الورقي  الحكاء  من  وابداعا  قوة 

الورقية  فالرواية  لذلك  مشهور.  روائي 
دائما  املستمرة  والدهشة  التحفيز  اىل  تحتاج 

لتكون قادرة عىل املواجهة والصمود. اما بالنسبة للرواية 
من  الستينات  جيل  قام  فقد  تاريخي  مأزق  يف  فهي  العربية 
الكتاب بوضع قواعد لشكل من اشكال الرواية التقليدية املتأثرة 
التقليدية  بالرواية  محارصون  نحن  لذلك  االوروبية  بالرواية 
االجنبية والتجديد قليل لذلك دائما ما اتوقف امام تجربة الكاتب 
الروائي صنع الله ابراهيم صاحب »تلك الرائحة« وصاحب الرواية 
الشهرية »ذات« ويعترب صنع الله ابراهيم مجددا يف شكل الرواية 

انه  فاعتقد  املبرّش  الشباب  اما  كبار.  اساتذة  أيضا  وثمة  العربية 
ثمة كتّاب لفتوا انتباهي عىل غرار الكاتب صامويل امني صاحب 
رواية »الحقانية« وشاهيناز الفقي برواية »سعيدة« وعلياء عالء 
تملك  رواية  ككاتبة  غيداء  ابنتي  ارّشح  ان  حقي  من  انه  واعتقد 
روايات  اقرأ  انا  الحقيقة  يف  االوىل »شغف«...  روايتها  دهشة عرب 
ولكن اتوقف يف املنتصف عندما ارى ان الكاتب يقلد او يحكي مثل 
نجيب محفوظ او الطاهر وّطار او مثل واسيني االعرج او مثل أي 
كاتب كبري، لغة متشابهة وواحدة والحكاية واحدة لكنه يفتقد اىل 

تلك اللغة الساحرة التي يفتقدها اغلب الروائيني..

برهان شاوي شاعر وروائي عراقي
لدينا عشرات الروايات التي تترجم سنويا 
إلى اللغات األوربية، لكن تبقى هي روايات 
عادية، لكن بلغة أخرى وال تلبي سوى رغبة 

اآلخر للتعرف على أدب البلدان األخرى

الحقيقة، مصطلح العاملية يشوشني، 
ما  قصدنا  إذا  بالعاملية؟  نعني  فماذا 

فنحن  واللغات،  البلدان  كل  يف  ينتج 
وإذا  العاملية..!  الرواية  ضمن  أيضا 
العربية  الرواية  مستوى  قصدنا 
وجوائز  الروايات  شهرة  وفق 
لدينا  فنحن  العالم،  يف  الرواية 

الروائية  النصوص  بعض 
التي قد تفوق رواياتهم من 

حيث املستوى. 
منحت  لقد  بسيط،  مثال 

لجرأتها  أرنو،  للفرنسية   2022 العام  يف  نوبل  جائزة 
الجنسية  مشاعرها  رصد  يف  النفسية  وكشوفاتها 
التي، يف  اللبنانية »علوية صبح«  لدينا  لكن  وتجاربها، 
معظم رواياتها، ال تقل عن أرنو إذا لم أقل إنها تتجاوزها 

يف هذا الحقل من املوضوعات الروائية، وهناك غريها.
ال أقصد إن الرواية العربية، بعمومها، قد وصلت إىل العاملية، 
بمعنى أنها مؤثرة يف أسلوبية الخطاب الروائي يف العالم وتقنيات 
اللغات  إىل  سنويا  ترتجم  التي  الروايات  عرشات  لدينا  ألن  الرسد، 
األوربية، لكن تبقى هي روايات عادية، لكن بلغة أخرى وال تلبي 

سوى رغبة اآلخر للتعرف عىل أدب البلدان األخرى. 
عاملية نجيب محفوظ جاءت من صدقه اإلبداعي للتعبري عن 
فأنت  وجذورك  ملكانك  مخلصا  تكون  أن  املرصية.  الحارة  محلية 
عاملي ألنك املعرب عن مكانك وجذورك، حتى وإن كنت تتناص مع 
يف  انتباهي  لفتوا  الذين  الكتّاب  ذكر  أما  وروائعه.  العاملي  األدب 
أحد ربما  إعفائي من اإلجابة، ألن ذكر  السنوات األخرية، فأرجو 
سيخلق حساسية عند بعض الروائيني الذين يعتقدون بجدارتهم 
بالذكر، ويف الحقيقة هم كثر، والكل يجتهد لتقديم تجربته ونصه 

الروائي.

هيالنة الشيخ كاتبة سعودية فلسطينية 
العالمية تتطلب حبكًة مجردة من اللغة 

الشاعرية وهذه آفة العرب، المبالغة في 
تكليف اللغة. لذا تفقد الرواية قيمتها 

عند ترجمتها، إلّا ما نَدر 

امُلحارِصة  القيود  رغم 
العربية،  للرواية 

تجاوزت  أنها  إال 
نحن  املحلية. 
اعتقاد  لدينا  العرب 
بالدونية،  خاطئ 

بالعجز، تشبعت مكتباتنا 
وتغلغلت  املرتجمة،  بالروايات 

فينا فكرة اّلالمقارنة. 
من الظلم أن نحاكم الرواية العربية عىل 

التمركز  الحشو/  السطحية/  االنتشار/  عدم  تقرتفه؛  لم  جرم 
أن  االعتبار  نأخذ بعني  أن  العدل  لكن  بال قيمة.  بات  تاريخ  حول 
ومستقبل،  وحارٍض  ماٍض  رضيبة  تدفع  بذاتها،  سفرية  لغتنا 

يتحكم فيه البرتودوالر والذائقة امُلسممة.
نحن فقط بحاجة لإليمان بقدراتنا ثم مجابهة العالم بحقيقة 
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زمن  انتهى  أيًضا.  األسوأ  لسنا  ولكننا  األفضل  لسنا  يرفضها؛ 
الخيميائي  فلوبري،  وغوستاف  وفولتري  ودانتي  ديستوفسكي 
ليست أفضل من رواية الخبز الحايف! وقياًسا عليهما هناك الكثري 
عىل الرفوف لم يُنصف نقديًا وال تسويقيًا. اليوم يف زخم الروايات 
يصعب االلتفات حول اسم أوحد، من لم يحظ بجائزة ال يتجاوز 

الطبعتني، وإن كانت روايته تستحق الخلود. 
طارق إمام حقق إنجاًزا عىل الرغم من تصدي البعض لروايته 
بني  به  خاصة  رسدية  ملنهجية  أسس  فقد  القاهرة«،  »ماكيت 
التجريب والرسيالية. وعندما تضاء شعلة أحدهم تنطفئ شعلة 
املشهد، يرتاجع ويصعد  زيدان  آخر، فقبل سنوات تصدر يوسف 

أيمن العتوم عىل الرغم من إمكانياته املحدودة. 
يكتبون  ممن  وأمثالهم  وأحالم  األعرج  واسيني  وهج  اختفى 
كتّاب  وسيطر  الاّلتقليدية،  واملجازفة  التجريب  عن  بعيًدا  الرواية 
من  الفئة  هذه  تتناوله  الذي  األفق  محدودية  رغم  الرعب  أدب 

الرواية. 
الرواية العربية تحتضن ذاتها؛ تتجدد، إال أن الواقعية السحرية 
وال  العربية،  الرسد  بدماء  يحتفظون  من  قلة  األزمان.  سيدة 
»الدم  الجيزاوي يف روايته  امللونة كاألديب محمد  الدماء  يضخون 
والحليب« واألديبة األردنية كفى الزعبي يف روايتها »شمس بيضاء 
باردة«، واألديب القدير إبراهيم عبد املجيد يف مجمل رواياته. إال أن 
العاملية تتطلب حبكًة مجردة من اللغة الشاعرية وهذه آفة العرب، 
املبالغة يف تكليف اللغة. لذا تفقد الرواية قيمتها عند ترجمتها، إاّل 

ما نَدر .

هوشنك أوسي روائي 
وشاعر سوري - بلجيكي

حين أجُد روايًة عربّية مترجمة إلى اللغة 
اإلنكليزيّة أو الفرنسّية، وتلفت اهتمام 

الحركة النقديّة والّصحافة الثقافّية واألدبّية 
في البلدان الّناطقة بهاتين الّلغتين، 

وقتذاك، يمكن الحديث عن تأثير وحضور 
لروائي عربي أو الّرواية العربية 

العربيّة،  الّرواية  نحو  األوىل  العامليّة  االلتفاتة 
محفوظ  نجيب  بحصول   ،1988 سنة  كانت 

زد  األدبيّة،  املفاجأة  تلك  لآلداب.  نوبل  عىل 
العالم  عىل كونها لم تتكرر، فأنّها لم تدفع 

العربي إىل االهتمام أكثر بالّرواية. 
الّرواية  بدأت  الثالثة،  األلفيّة  مع مطلع 
ساهمت  العربي.  العالم  يف  رواًجا  تشهد 

الجوائز األدبيّة يف تلك الحركة، إيجابًا وسلبًا. 
لكن، ال اعتقد أّن ذلك النّهوض الّروائي العربي، 

أثّر يف الغرب. ألن ما يُكتُب ويُنرش يف العالم العربي، 
ال يغدو أكثر من نقطة يف بحر ما ينرش يف الغرب. زْد عىل 

هذا وذاك؛ حركة اّلرتجمة من العربيّة إىل اللغات العامليّة، تكاد أّن 
تكون معدومة، ومحصورة يف أسماء معيّنة، وخاضعة العتبارات 
خاّصة، وشبكة معّقدة من العالقات العاّمة. وعليه، ترجمة رواية 
ا  أو اثنتني أو عرش روايات لكاتب أو كاتبة عربيّة، ال اعتربُه مؤرّشً
نجد  أن  يمكن  يعني،  الغرب.  يف  العربيّة  الّرواية  تأثري  قّوة  عىل 
روائيني غربيني متأثّرين بالثّقافة أو البيئة العربيّتني، لكنهم غري 

متأثّرين بروائيني وشعراَء عرب.
حني أجُد روايًة عربيّة مرتجمة إىل اللغة اإلنكليزيّة أو الفرنسيّة، 
يف  واألدبيّة  الثقافيّة  والّصحافة  النقديّة  الحركة  اهتمام  وتلفت 

البلدان النّاطقة بهاتني الّلغتني، وقتذاك، يمكن الحديث عن تأثري 
الثّقافيّة  األوساط  يف  العربية  الّرواية  أو  عربي  لروائي  وحضور 

النّاطقة بالّلغتني املذكورتني.
التّعبري  لطرائق  ومستهلًكا  مستورًدا  العربي  العالم  زال  ما 
لإلبداع  مصّدر  إىل  يتحّول  ولم  والسينمائيّة،  التشكيليّة،  األدبيّة، 
بدأت  األخرية،  اآلونة  يف  بل  وحسب،  هذا  ليس  والّروائي.  األدبي 
حاالت االختالس األدبي تلقى رواًجا وتنظريًا. وإذا ما تمت ترجمة 
املنتوج املختلس من األدب اإلنكليزي أو الفرنيس، وأعيد ترجمته 
وتهّكم  بسخرية  الغرب  يف  النّاقد  ينظر  أن  طبيعي  اللغة،  لنفس 
قائالً: تصّدرون لنا بضاعتنا، بعد إضفاء بعض ملساتكم »الغبيّة« 

عليها!

ثورة حوامدة - روائية فلسطينية
ما تزال الرواية العربية تحمل موضوعات 
ذات خصوصية محلية وجغرافية على قدر 
اتساعها محصورة، أي أنها تسرد هموم 

وأحالم األفراد لتأكيد هشاشة الواقع 

يقع عىل عاتق الرواية العربية اليوم ما يقع 
عىل عاتق كاتبها وقارئها باللغة نفسها، هذا 

من باب اآلمال املمكنة. ثم أن مقارنة اليشء 
باليشء تفرتض نديته أي تضاده أو اختالفه 
إذا  ما  بطريقة  أننا  أي  اآلخر،  تجاوزه  أو 
العاملية  بالرواية  العربية  الرواية  قارنا  ما 
التقريب  ونحاول  أقل،  مرتبة  يف  نضعها 

بينها وبني رواية افضل وأهم، كما أننا نسلب 
يف ذات اللحظة ما حققته الرواية العربية من 

نجيب  للعاملي  نوبل  جائزة  سواء  عاملية  أهمية 
محفوظ أو كل الروايات الفائزة يف جائزة البوكر العاملية 

للرواية العربية، أي أننا بطريقة ما محكومون بنظرة استرشاقية 
)الرواية العربية واالسترشاق الروائي(. 

»الرضورة  زواية  من  العربية  الرواية  ُكتبت  أخرى  ناحية  من 
ال الحاجة« ، أي أننا نعتربها وسيلة إخبار عن مشكالت املجتمع 
وهموم الشعوب، لتخرب شيئا ما، ال لكونها حاجة جمالية ذوقية 
ليست  الكتابة  اإلنسانية وأن  الرسالة  قيمية تعرب عن روح 

أقل من اتصال بني الذوق والذائقة.
الرواية العربية املكتوبة عن قتل النساء عىل خلفية 
الرشف مثال يف إطار قانوني متفاوت الترشيعات عربيا، 
املنشودة؛  الديمقراطية  أو  املستمرة  الحروب  مثال  أو 
آخر  جغرايف  فضاء  إىل  هذا  بحيزها  تَْعرُب  أن  لها  كيف 
تنعدم فيه هكذا، وتكون فيه حاملة للمعنى ومعربة عن 

اإلنسان ذاته.
موضوعات  تحمل  العربية  الرواية  تزال  ما  هنا  الفكرة 
ذات خصوصية محلية وجغرافية عىل قدر اتساعها محصورة، 
من  الواقع  هشاشة  لتأكيد  األفراد  وأحالم  هموم  ترسد  أنها  أي 
زواياه القانونية والسياسية واالجتماعية. هذا باستثناء االقتصاد 
والحياة املعيشية التي تشكل عبئا ثقيال عىل جميع البرش يف كل 

مكان. 
»باسم  الفلسطيني  الروائي  هو  أدهشني  الذي  الكاتب 
خندقجي« كتب رواياته من سجون دولة اإلحتالل اإلرسائييل، وهو 
محكوم مدى الحياة. جذبني ملنجزه الروائي أنه كتب روايات مهمة 
عن شخصيات تاريخية يف موضوعات تبدأ من أرسار الحكم وتصل 
إىل التصوف. أسري يعيش بني زنزانة إنفرادية يرسم عوامله الخاصة 

ويبني حيوات يعيش من خاللها حياته املأسورة واملفقودة«.

محمد ابراهيم كاتب مصري
روايات عربية تستحق الوصول إلى العالمية 
ولكن لألسف تراجع دور الكتاب الورقي في 
الوطن العربي وقلة الدعاية للعمل تجعل 

الكثير من االعمال خفية على القارئ 

هناك  ان  ارى  العربية  للرواية  بالنسبة 
إىل  الوصول  تستحق  عربية  روايات 

دور  تراجع  لألسف  ولكن  العاملية 
العربي  الوطن  يف  الورقي  الكتاب 
الكثري  تجعل  للعمل  الدعاية  وقلة 
القارئ  عىل  خفية  االعمال  من 
سوق  ان  كما   ، املحتوى  جودة  رغم 

صعوبات  من  يواجهه  وما  النرش 
تجعل االعمال العربية حبيسة حدودها 

الدعم  كامل  النرش  يلقى  ان  ويجب 
العربية  الثقافة  لنرش  الدول  جميع  قي من 

العربية  للرواية  الرتجمة  حركة  زيادة  وكذلك  العالم  انحاء 
توزيع  خطة  حسب  وانتشارها  تداولها  وسائل  واختالف 
الروائية وتناول  ، كما ان وجود نقد بناء لألعمال  جيدة 
الهدم  عن  بعيدا  تشجيعي  هادف  منظور  من  العمل 
 ، العربية  الرواية  انتشار  عىل  يساعد  واملتعمد  املقصود 
كذلك يجب حث الكاتب وتحفيزه عىل اإلبداع عن طريق 
زيادة عدد املسابقات الكبرية مثل كاتارا والبوكر وجائزة 
الرواية العربية ، ومع وجود هذه العوامل من دعاية مكثفة 
وتوزيع جيد وترجمات متعددة الكثر من لغة ونقد بناء لألعمال 
للعاملية  العربية  الرواية  وصول  يف  جيد  بشكل  يساهم  سوف 

ومنافستها للرواية الغربية

محمد العامري كاتب وفنان تشكيلي أردني
الرواية العربية اليوم هي التي تتسّيد 
المشهد. يبدو أن األحداث العربية 

المتتابعة من هجرات وخوف ونزوح وغيرها 
من المآسي جعلت من الكاتب يذهب إلى 

إشباع رغبات كثيرة لديه للحكي 

تتسيّد  التي  هي  اليوم  العربية  الرواية 
العربية  األحداث  أن  يبدو  املشهد. 

ونزوح  وخوف  هجرات  من  املتتابعة 
وغريها من املآيس جعلت من الكاتب 
لديه  كثرية  رغبات  إشباع  إىل  يذهب 
مقاربات  إىل  والذهاب  بل  للحكي 
الرسد  سيارات  يف  معارصة  تاريخية 

الرواية  الفرق بني  أن  وأعتقد  املعارص 
بحرية  مرتبطة  والغربية  العربية 

املجتمع  سلطة  من  وتحركه  الغربي  الفرد 
تحت  العربي  الكاتب  يرزح  يزل  لم  حيث  والدين 

وطأة السلطتني الدينية واالجتماعية فمنسوب الحرية الذي يكتب 
عربها الكاتب العربي شحيحة رغم بعض االفرازات التي ال تلبي 

مخيلة الكاتب الحر.

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
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حياة  والتحليل  بالدرس  تناولت  التي  الكتب  هي  كثرية 
ورؤاه  وإنجازاته  بورقيبة  ونضاالته  الحبيب  الزعيم 
ومواقفه من العديد من القضايا سواء عىل الصعيد الوطني 

أو اإلقليمي أو الدويل. 
كما لم تخل املكتبة من مؤّلفات سلطت أضواء كاشفة 
املعقدة  شخصيته  أغوار  وسربت  اإلنسان  بورقيبة  عىل 
التي محورها  املؤّلفات  أقلَّ عددا من  كانت  وإن   ، املتفّردة 
الفّذ  الدولة  تحرير وطنه ورجل  املجاهد يف سبيل  بورقيبة 

باني تونس الحديثة. 
من  الجانب  لهذا  خّصصت  التي  الكتب  أهم  من  ولعّل 
شخصية الزعيم  الكتاب الذي ألفه باللغة الفرنسية األستاذ 
محمد كرو يف شكل حوار مع الحبيب بورقيبة االبن بعنوان 
عجينة.  محمد  األستاذ  بتعريبه  »notre histoire« وقام 
، ظلت  البورقيبية  الدراسات  اتساع مجال  الرغم من  وعىل 
إيضاح  إىل  حاجة  يف  الزعيم وشخصية  مسرية  يف  جوانب 
عىل  عزم  ما  بينها  ومن  والتمحيص  البحث  يف  واستزادة 
الصادر  كتابه  قاسم يف  العزيز  عبد  عنه األستاذ  اإلفصاح 
املستمع  »بورقيبة  وعنوانه  للنرش  رساس  دار  عن  مؤخّرا 
األكرب ، مع الزعيم بني أذن الرىض وأذن السخط«  وهو بذلك 
أّول من يكتب عن رؤية بورقيبة لإلذاعة والتلفزة وعن عالقته 

بهذا الجهاز الخطري واملحوري يف منظومة 
ومشاهدا  مستمعا   ، عهده  يف  الحكم 
 ، »محاولة  أحيانا، يف  ومربمجا  وموجها 
بقايا  الكاتب، الستشفاف  تعبري  حّد  عىل 
العبقرية كما تبلورت يف الشوط الثاني من 
حد  إىل  الرجل  تعلق  ويِف  البورقيبي  الحكم 
اإلعالم  مجال  يف  الجزئيات  بإدارة  الهوس 

والتثقيف والرتفيه«.
ويأتي هذا العمل الذي يخرج عن دائرة 
املألوف من حيث مضمونه  ليسّد فراغا يف 
الهيستوغرافيا البورقيبية بعد مرور زهاء 
عرش سنوات عىل إعالن املؤلف خالل حوار 
تلفزي عن اعتزامه إصدار كتاب يخصصه 

لهذا املوضوع.
 فلماذا تمّهل عبد العزيز قاسم يف تأليفه كل هذه املدة؟ 
الظرف  ينتظر  وبقي  التوقيت  عنرص  االعتبار  يف  أخذ  هل 
املناسب ليعرض علينا مؤلفا »يسعى إىل إزاحة غبار األيام 
تشويه  بالدين  املتاجرون  يحاول  رؤيوي  زعيم  جبني  عن 

إنجازاته »؟ )من مقدمة الكتاب، ص 14(   
الكتاب  هذا  صدور  كبري  وبشغف  شخصيا  انتظرت 
قاسم عن خطوطه  العزيز  عبد  األستاذ  الذي طاملا حدثني 
العريضة دون أن يبوح يل بخباياه وأرساره لذلك سأنتهج يف 
الكاتب،  التي توّخاها معي  الكتاب الطريقة نفسها  تقديم 
وإبراز  املؤلَّف  عن  عامة  مالحظات  إبداء  عىل  مقترصا 
حتى  محتوياته  عن  كل  الكشف  دون  قيمته التاريخية 
غري  معلومات  من  به  يزخر  ما  اكتشاف  لذة  للقارئ  أترك 
مسبوقة وإضاءات مهّمة عىل أحداث بعينها ونوادر وُملح 

مشحونة باملعاني والعرب. 
يوّضح األستاذ عبد العزيز قاسم يف املقدمة أن هذا العمل 
عىل  حرصه  رغم  اليوميات  أو  املذّكرات  أدب  إىل  ينتسب  ال 
إثباته الكثري من التواريخ وإنما هو مجموعة من الذكريات 
دّونها حتى ال يطويها النسيان، معتمدا يف ذلك عىل ذاكرته ، 
وهي ذاكرة حيّة متوّقدة لم تهمل أبسط الجزئيات، ومستندا 

عىل  دأبت  التي  اإلذاعة  مجلة  إىل  أيضا 
مديرها  ونشاط  املؤسسة  نشاط  تغطية 
مساحات  تخصيص  إىل  باإلضافة   ، العام 
هامة للحياة الثقافية والفكرية وأعالمها. 
ضمن  يندرج  الكتاب  أن  إىل  يشري  كما 
ما يسمى بالتاريخ الصغري، ولعّله لم يكن 
ما  حدود  بكثري  كتابه  يتجاوز  أّن  يدري 
رسمه له من مقاصد وغايات إذ هو يهدي 

الجيل الحارض واألجيال الالحقة وثيقة يف غاية 
األهمية حول مرحلة حاسمة من تاريخ تونس ستكون ، 
بال شّك ، مرجعا للباحثني وال سيّما املختصني بتاريخ الزمن 
الراهن. ذلك أن عبد العزيز قاسم سار يف كتابه سرية الراوي 
املؤرخ  منزلة  كثرية  أحيان  يف  يدرك  الذي   )chroniqueur(
راويا  فيه  كان  األّول  املسار  متضافرين .  مسارين  متّبعا 
ثم عمل  مذيعا  باإلذاعة فدخلها  ولِع  يافعا  لذكرياته شابا 
بها رئيسا للقسم األدبي فمديرا قبل أن يستلم مفاتيح دار 
والتلفزة  يف مناسبتني،  لإلذاعة  عاما  مديرا  الحرية  شارع 
1983 والثانية  10 مارس  إىل   1981 18 ديسمرب  األوىل من 
املنصف  واألستاذ  وهو   ، 1985 أوت   5 إىل  سبتمرب   23 من 
رئاسة  توليا  اللذان  الوحيدان  العامان  املديران  محمود  بن 

املؤسسة مرتني وبالتعاقب.
وملا كان الكاتب عىل صلة مبارشة ومتواترة بالرئيس الذي 
كثريا ما كان يخاطبه هاتفيا أو يستدعاه إىل القرص ليعرّب 
له سواء عن رضاه أو عن سخطه بعد متابعته لربنامج ما 
أو ليستفرسه يف مسألة من املسائل ، فإنه يخربنا بفحوى 
بالغ  من  الزعيم  يعّلقه  ما  عىل  تدّل  التي  االتصاالت  هذه 
األهمية عىل جهاز اإلذاعة والتلفزة الذي اتّخذه أداة للحكم 
ووجد يف توظيفه امتدادا لسياسة اعتمدها منذ أيام الكفاح 

ضّد االستعمار وهي سياسة االتصال املبارش بالشعب. 

قاسم  العزيز  عبد  لألستاذ  املهم  املوقع  هذا  سمح  كما 
بأن يقيّم العمل الحكومي وبأن يوازن بني املسؤولني 

ليخلص إىل القول بأن وزراء بورقيبة متفاوتو الكفاءة 
الذين  أولئك  سيّما  ال   ، منهم  البعض  مستوى  خرب  وقد 
نجومية  عن  بحثا  التلفزة  يف  الظهور  وراء  يلهثون  كانوا 
زائفة وإشباعا لنرجسيتهم املفرطة . ثّم إّن املنصب مّكنه 
من أن يكون شاهدا عىل وقائع مثرية كزيارة الزعيم الليبي 
 1982 فيفري  يف  قفصة  أحداث  بعد  لتونس  القذايف  معمر 

فنقلها لنا بأدق جزئياتها وتفاصيلها وبحقائقها املذهلة.
أما املسار الثاني فقد كان فيه األستاذ عبد العزيز قاسم 
املشهد  يف  معتمة  زوايا  عىل  الضوء  ملقيا  لألحداث،  محّلال 
نظره  البورقيبية ومبديا وجهة  الحقبة  أواخر  يف  السيايس 
الكثري  تثري  تزال  وما  أثارت  التي  املسائل  من  جملة  بشأن 
القصة  من  أو  البداوة  من  الزعيم  كموقف  الجدل  من 
رجاله  وخطاب  الدين  من  أو  عموما  واألدب  واألقصوصة 
لدى  املرصية«  بـ«العقدة  الكاتب  أسماه  ما  عىل  عالوة   ،
النارص.  املتوترة بجمال عبد  ، عىل خلفية عالقته  بورقيبة 
استقراء  املسائل  هذه  يتطّرق إىل  وهو  الكاتب  حاول  وقد 
االستنتاجات،  إىل جملة من  ليخلص  الرئيس وسريته  فكر 
عساه أن يساهم يف رفع ما استقّر بشأنها يف األذهان من 

َلبْس وغموض.  
توضيح  إىل  قاسم  العزيز  عبد  األستاذ  سعى   كما 
مالبسات إعفائه من مهامه كمدير عام لإلذاعة والتلفزة يف 
1983 ، مصححا ما راج بخصوصها من معلومات  مارس 
غري دقيقة . كما حرص عىل تقديم شهادته بشأن الظروف 
ولم   ،1986 جويلية   8 يف  مزايل  محمد  بإقالة  حّفت  التي 
ضّده  حاكتها  مؤامرة  اعتربه  ما  تفاصيل  بذكر  يكتف 
الخالفة،  معركة  احتدام  نتيجة  بالرئيس  البطانة املحيطة 
بل انتقد الوزير االول املقال الذي لم يمسك يف تقديره »باليد 
التي مّدتها له وسيلة« أشهرا قبل مغادرته القصبة، فضال 
عن »احتكاكه باإلسالميني باسم السلم األهلية ، تحت تأثري 

بعض أطراف املعارضة«.   
وتسعني  وإحدى  مائتني  يف  يقع  الذي  الكتاب   يتضّمن 

صفحة أربعة وخمسني مقطعا )séquence(،  كل مقطع 
ضمن  تتنّزل  املقاطع  هذه  أن  بيد   ، بذاته  قائم  منها 
نشأة  من  الزمني  إطارها  يمتّد  الحلقات  مرتابطة  رسدية 
البورقيبي تقريبا  العهد  إىل نهاية  إذاعة تونس سنة 1938 

ويتمدد أحيانا ليشمل عرصنا الحايل عندما يربط املؤلف 
عصفت  التي  املصائب  إىل  تعرضه  يف  بالحارض  املايض 
بن  الرئيس  بنظام  أطاحت  التي  االنتفاضة   « بعد  بتونس 
عيل« وكانت سببا ،  يف رأيه ، يف تراجعات نُكبت بها البالد . 

بني  فضاءات  يتوّزع  فهو  املكاني  الرسدية  إطار  أما 
أساسية ولكل فضاء وظيفته ورمزيته وهذه الفضاءات 

هي : 
بالعاصمة  العملة  ساحة  يف  القديمة  اإلذاعة  دار   : أّوال 
الكاتب بالظروف  يخربنا  حيث  الرسدية  منها  تنطلق  التي 
التي نشأت فيها إذاعة تونس يف سنة 1938 يف سياق حرب 
األمواج التي سبقت اندالع الحرب العاملية الثانية ورافقتها 
إىل نهايتها وكذلك بالدور املهم الذي قام به األستاذ  عثمان 
الصحفي  وخلفه  لإلذاعة  العربي  القسم  رئيس  الكّعاك 
الوطنية  الثقافة  دعم  يف  محمود  بن  الدين  نور  الالمع 

بمختلف مجاالتها.
كما يحدثنا عن مذيع عراقي عمل بإذاعة برلني أعجب 

بقلم : عبد الحفيظ الهرقام -
مدير عام سابق لمؤّسسة اإلذاعة والتلفزة والتحاد إذاعات الدول العربية

كتاب عبد العزيز قاسم  »بورقيبة املستمع األكرب«،
إضافة قّيمة إىل اهليستوغرافيا البورقيبية

عبد العزيز قاسم

الحدث
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28الشارع الثقافي
حتى  املهنة  بفريوس  فطّعمه  إعجاب  أيما  طفولته  يف  به 
قرّر أن يكون مذيعا. هذا املذيع واسمه يونس بحري »حرك 
الوحدة  داعيا  اىل   ، الوطنية  األحاسيس  وألهب  املشاعر 

العربية يف مواجهة االستعمار والصهيونية والعمالء«.
إذاعة  برلني  وهو  يف  الثاني  الرجل  عن  أيضا  ويحدثنا 

التونيس عبد الرحمان ياسني املكّلف بقسم املغرب 
العربي ، »وقد قام بحملة حامية ذكية دعا فيها الشباب 
للتجنيد  االستجابة  بعدم  العسكري  العصيان  إىل  املغاربي 

وبالفرار من الجندية«. 
ويورد عبد العزيز قاسم معلومات مثرية حول تشغيل 

األملان إلذاعة تونس بعد توقف بثّها وإسنادها إىل 
الحبيب ثامر رئيس الديوان السيايس الرسي آنذاك، فعني 
الذي نجا من بطش سلطات  عىل رأسها محمود املسعدي 

االستعمار الفرنسية بعد انتصار الحلفاء يف الحرب. 
ثانيا : دار اإلذاعة والتلفزة يف شارع الحرية وقد ذّكرنا 
الفياليل  اإلذاعة  وتويّل مصطفى  تونسة  بظروف  املؤلف 
مهام كاهية مدير لها من غرة جانفي إىل 14 أفريل 1956، 
فعبد العزيز العروي بالنيابة ثم البشري املهذبي يف 7 سبتمرب 
العهد  يف  والتلفزة  لإلذاعة  العاّمني  املدراء  ونرش قائمة   56

البورقيبي بعد االستقالل التام.  
اعرتاض  وعن  التلفزة  عن نشأة  ذكرياته  رسد  كما 
الكثري من املسؤولني السياسيني ومن املهنيني آنذاك ، وكان 
الكاتب من بينهم ، عىل إحداثها »بذريعة أن املرشوع مكلف 
فضال عن احتياجه إىل مبنى وإطارات فنية تسريه«، إال أّن 
محمد مزايل املدير العام لإلذاعة والتلفزة  تحّمس للمرشوع 
وحرص عىل إنجازه، فكان تدشني التلفزة يف 31 ماي 1966 
بإرشاف بورقيبة وبحضور حرمه وسيلة وثّلة من أعضاده.  

يف  الوطنية  للحياة  مرصدا  والتلفزة  اإلذاعة  دار  وتعترب 
مناحيها املختلفة الذي تسنّى بفضله للكاتب أن يقيّم أداء 
كبار املسؤولني يف الدولة  وأن يروي ذكرياته عن نظرتهم إىل 
هذا الجهاز وتعاملهم معه . واملؤسسة هي إىل ذلك مطبخ 
الربامج اإلذاعية والتلفزية املوجهة إىل الجمهور ومن بينها 
بورقيبة  لها،  متابعة  من فرط  تستوجب  برامج  كانت 
يقظة تامة ومستمرة من قبل املربمجني واملدير العام بوجه 
الصباح«  والنرشات  و«حديث  واألذكار  )كاملدائح  خاّص 
و«من  البيضاء«  و«األرّسة  الريفية«  و«التنمية  اإلخبارية 
الحماية«...  عهد  يف  الكفاح  و«شعر  القديمة«  الصحف 
يف  األنباء«  و«رشيط  الرئيس«  توجيهات  »من  وفقرة 
ملخاطبة  يرفع السماعة  بورقيبة  كان  ما  التلفزة(.فكثريا 
أو يكلف مدير  الربامج  العام بخصوص برنامج من  املدير 

الترشيفات بالقرص بدعوته إىل مقابلته.
فيه  تدور  الذي  املكان  أيضا  هي  والتلفزة  اإلذاعة  ودار 

وقائع تجمع بني الجّد والهزل يرويها لنا الكاتب بأسلوب 
مشّوق ، وبنربة ال تخلو أحيانا من ألم وحرسة كقصة 
كان  الذي  سابقا  الصادقي  املعهد  مدير  عطية  محمد 
وقد  الرئيس«  توجيهات  »من  حلقات  من  حلقة  موضوع 
ليلة  ذات  غرفته  يف  هذا  زميله  آواه  الزعيم كيف  فيها  ذكر 
الجامعية  الدراسة  زمن  القارص  باريس  شتاء  ليايل  من 
غري أنه كان عرضة للتنكيل بعد االستقالل فحوكم وصودر 
وسيلة  عابت  وقد   . الوطني  للتيّار  مناهضته  بتهمة  بيته 
عىل املدير العام  اختيار هذا املقتطف الذي رأت فيه إساءة 
مقصودة إىل الرئيس، متهمة صهر محمد عطية ، التقني يف 

التلفزة ، باإليعاز ببثه )ص 141(. 
أن  هو  الواقعة  هذه  من  استنتاجه  ينبغي  ما  ولعّل 
ُخطب الرئيس كانت تجتاج  إىل غربلة فليس كل ما قاله 

صالح 
جذري  تحّول  إىل  نظرا  زمان  كل  يف  النرش  أو  للبّث 
بعينها كسياسة  أحداث  إزاء  الرجل  وتراجعات  يف مواقف 
التعاضد أو تجاه عدد من أعضاده كأحمد بن صالح. ففي 
بعض مضامني الخطاب الرئايس فخاخ وألغام يجب تجنبها 
حتى ال تنفجر يف وجه من يعيدها إىل األذهان حتى ولو كان 
ذلك عىل حسن نية. وتلك مفارقة عىل كل مدير عام لإلذاعة 

والتلفزة يف العهد البورقيبي أن يأخذها يف الحسبان.  
فعل  رد  خالل  من  اقتناعا  قاسم  العزيز  عبد  ويزداد 
»املاجدة« إزاء املقتطف املتعلق بمحّمد عطية أو من خالل 
اتّصال هاتفي تلقاه من وزير الداخيلة إدريس قيقة عىل 

إثر عدم بّث نشاط الرئيس يف إحدى النرشات اإلخبارية أّن 
الدار مخربين ووشاًة يتعاملون مع أجهزة األمن )ص  يف 

  .)59
وتميل النربة  إىل السخرية والهزل عندما يغلب عنرص 

الطرافة عىل القصة التي يرويها الكاتب كقّصة »البوسة
السياسية« التي ُحذفت يف رشيط األنباء باللغة العربية 
األنباء  رشيط  يف  تمريرها  إىل  العام  املدير  اضطر  والتي 
باللغة الفرنسية تحت إلحاح أحد الوزراء الذي كان يعتقد 
الرئيس  أّن  القبلة تدحض ما تداوله بعضهم من  أن هذه 

غري راٍض عنه )ص 68(! 
قاسم  العزيز  عبد  يرويها  التي  األخرى  النوادر   ومن 
هذه النادرة : »منذ الستينات ، كان عبد املجيد بن جدُّو هو 
الرقيب املرشف عىل سالمة األحاديث ]الدينية[ . أذكر أنني 
االستماع  عن  فانشغل  عاجل  ألمر  صباح  ذات  به  مررت 
وحاملا انتهى التداول بيننا قال للتقني :« عد بنا جملة أو 

جملتني إىل الوراء فقد مّرت بنا بصقة للشيخ.
-لقد قطعتها

-ال ارجع بضع جمل حتى أتأّكد. 
-قلت لك إنّي قطعتها والبصقة ما زالت بيدي. 

بقطعة  ماسكا  التقني  كان   ، ضاحكنْي  وانفجرنا 
رشيط طولها حويل ثالثني سنتمرتا«. )ص 117، ص 118(  

الهيكل  وهو   ، اإلعالم  وزارة  :  مقّر  ثالثا 
يظّل املاسك  ومنه  والتلفزة  اإلذاعة  املرشف إداريا  عىل 
الحرية  شارع  صوب  نظره  موّجها  الوزارة  هذه  بمقاليد 
ال يقلع عن متابعة سري الدار ، مستطلعا أخبارها، وغالبا 
ما ال يرتّدد يف التدخل يف شؤونها أو يف فرض تعليمات ال 
وتؤول  الرجلني  بني  فتتوتّر العالقة   ، العام  املدير  يقبلها 

األمور
ما  وهو   ، العلن  إىل  أحيانا  يخرج  محتدم  إىل  خالف 
حدث فجر االستقالل بني كاتب الدولة لإلرشاد مصطفى 
الفياليل ومدير اإلذاعة البشري املهذبي ويف الثمانينات بني 
الوزير الطاهر بلخوجة من جهة ومدير عام املؤسسة عبد 
الرّزاق الكايف ثم خلفه عبد العزيز قاسم الذي خّصص  لهذا 
»معضلة  بعنوان  الكتاب  يف  أو فصال  مقطعا  املوضوع 

التعايش مع وزارة اإلعالم«.
: قرص قرطاج وهو موقع محوري يف الرسدية   رابعا 
سواء  الرئيس  مع  فحوى مقابالته  املؤلف  منه  لنا  ينقل 
وحيدا أو رفقة أحد املنتجني اإلذاعيني  أو رفقة جمع من 

املذيعات والصحافيات.  
شخصية  مالمح  اللقاءات  هذه  خالل  من  وتتجىل 
بورقيبة بمختلف أبعادها ، يف لحظات قوة الزعيم وصفاء 

ذهنه وكذلك يف لحظات ضعفه ووهنه.
يقف القارئ عىل ما تتسم به مواقف بورقيبة يف مجال 
عىل  حرصه  من  نابعة  واقعية  من  الخارجية  السياسة 
العام  املدير  الحفاظ عىل مصلحة تونس عندما يستدعي 
مرفوقا بعبد العزيز الرياحي ليعرب لهما عن غضبه من 
عىل  هجمة  عىل  عبارة  الصحفي  »كان  هذا  كتبه  تعليق 
املتحدة  الواليات  تنتهجها  التي  بمكيالني  الكيل  سياسة 
األمريكية  يف قضية النزاع الفلسطيني اإلرسائيل« وتعجب 
سياستها  أن  األعظم  القوة  تدرك  لم  كيف  التعليق  كاتب 

أفقدتها مصداقيتها يف العالم. )ص 158 ، ص 159(.
من  باألدب  بورقيبة  شغف  عىل  القارئ  يقف   كما 
خالل مواظبته عىل االستماع إىل برنامج »هواة األدب« ثم 
»برنامج مع األدباء الناشئني« وتعّلقه الشديد بوجه خاص 
بالشعر وبمواعظه . ويِف هذا الصدد يذكر عبد العزيز قاسم 
الذاكرة  صاحَب  شيبوب  الحبيب  الرئيس  كيف استعرض 
القوية المية بن الوردي فتالها دون تلعثم إىل أن أتّم البيت 
ملن٠٠٠  َويِلَ  أعداٌء  الناس  نصف  إّن   : والخمسني  الرابع 

األحكاَم إن َعَدْل
فاستوقفه الرئيس وفّكر لثوان طويلة ثّم كّرر »هذا إن 

عدل« قائال:  »ما فّرط الشعر العربي من يشء«.
ويعرب الكاتب عن اعتقاده أّن بورقيبة كان عىل وعي 
بجحود نصف الناس وأنه لم  يطلب من الحبيب شيبوب  
تالوة هذه القصيدة إال من أجل هذا البيت..)ص 105(. 

ومن ناحية أخرى، يرسم لنا عبد العزيز قاسم صورة 
يوم  صباح  النوم  غرفة  يف  استقبله  الذي  لبورقيبة  مؤملة 

األحد 31 جانفي 1982 ليقول له : »دعوتك وأنت مسؤول 
يالمس  وهو  مضيفا  مرهق«،  أني  ألخربك  اإلعالم  عن 
بيمناه مواقع من صدره وجنبيه :«بي وجع هنا وهناك... 
مزايل  لنفيس، وعندكم يف يس محمد  أتفّرغ  أن  اآلن  وأريد 
خري خلف ، إنه ابني وهو متشبع بسياستي وقادر عىل أن 

يقود البلد إىل شاطئ السالمة...«.
ملا حدثني يس عبد العزيز عن هذه الواقعة قبل صدور 
الكتاب متسائال : »ملاذا اصطفاني ملثل هذا البوح؟« قلت 
له : »دعاك ليقول لك ساعتي ربما اقرتبت فتهيأ إىل ما هو 

موكول إىل اإلذاعة والتلفزة من ترتيبات بعد وفاتي«.   
ويصف لنا الكاتب أجواء القرص بعد أن دخلته سعيدة 
سايس ابنة أخت الرئيس مستغلة طول غياب وسيلة عنه 
استبعاد  قصد  والدسائس  مصنع للمناورات  إىل  وتحوله 
محمد مزايل وكل من بإمكانه إنارة الرئيس بحقائق األمور 
وقد تتالت اإلقصاءات : إبعاد عاللة العويتي صديق العمر 
بنّور  أحمد  وعزل  االبن  بورقيبة  والحبيب  األوفياء  وأوىف 
وتطليق  األول  الوزير  بإقالة  انتهاء  لألمن  الدولة  كاتب 

وسيلة... )ص 255، ص 256(. 
رشيق  أنيق  بأسلوب  صيغت  التي  الرسدية  هذه  إّن 
وبلغة تتّسم بجزالة اللفظ ودّقة التعبري وصدق النربة هي 

بني  جمع  بامتياز  درامي  عن عمل  عبارة  نظري  يف 
املهووس  املثقف  الرئيس  مأساة  .هو  وامللهاة  املأساة 
يقع  ما  كل  مع  بتاريخه  واملتفاعل  سيّما  وال  بالتاريخ 
تحت سمعه من بّث والقائد الرؤيوي الذي بدأ ينزلق نحو 
فانتهى  السوء،  يدي بطانة  بني  ألعوبة  أضحى  ملا  القاع 
ملهاة  1987.وهو  نوفمرب  من  السابع  فجر  معزوال 
اإلذاعة  إطارها  هزلية  مواقف  من  به  يزخر  ما  إىل  نظرا 
الذين  السياسيني  الفاعلني  بعض  أبطالها  ومن  والتلفزة 
أواخر  يف  العامة  واجهة  الساحة  إىل  الصدف  بهم  قذفت 
وأظهروا  والغرور  الصلف  البورقيبة  فتمّلكهم  الحقبة 
من النرجسية املرضية من خالل حرصهم عىل الربوز عرب 

الشاشة الصغرية ما جعلهم محّل سخرية وتنّدر.        
التي  الوقائع  مرسحة  يف  قاسم  العزيز  عبد  يبدع  وإذ 

عاشها ويف حبك خيوط روايتها ، فإنه يوّصف بدّقة 
لإلذاعة  العام  املدير  مهاّم  طبيعة  فائقة  وبمهارة 
يجعله  وإكراهاتها،  فموقعه  بورقيبة  زمن  والتلفزة 
الرتاجيديا  ببطل   ، عديدة  نواح  ، يف  شبيها  تقديري  يف 
اإلغريقية، إذ هو يواجه مصريه لوحده ، يغالب الصعاب 
تلو  الواحد  وشجاعة التحديّات،  باستبسال  ويواجه 
اآلخر،  وهو يعلم علم اليقني أنّه يف نهاية املطاف املسؤول 
أخطاء  تبعات  يتحّمل  فهو  لذلك   ، يبّث  ما  كل  عن  األّول 
آن  كّل  يف  لإلقالة  عرضة  أنّه  أيضا  يدرك  وهو   . اآلخرين 
، وأنّه لن يلقى دوما  وحني لسبب ظاهر أو لسبب خفي 
ما  إذا  يتفاجأ  أال  عليه  وأّن  أقيل  ما  إذا  والتآزر  التعاطف 
قوبلت جهوده وخدماته بالجحود والجفاء حتى من أقرب 
بهم  وثق  أشخاص  من  الحاالت  بعض  ويِف  إليه  املقّربني 
وعاملهم برفق وسخاء وفتح أمامهم سبل الرتقي املهني.  
من  املقتطف  هذا  الكتاب  تقديم  به  أختم  ما  وخري 
الخاتمة الذي يقوم فيه الكاتب بعملية نقد ذاتي :« وكثريا 
العواصف  صداع  بهما  أهدهد  يدّي  بني  رأيس  أمسكت  ما 
الداخلية وأحارص ما ال يقال. ولطاملا سألت نفيس : أيها 
املتباهي بتجربتك الطويلة وبخربتك املهنية، ماذا غرّيت؟ 

أي بصمات تركت؟ 
األكرب«  »املستمع  يتابعها  برامج  وجدت  أني  والواقع 
وليس لها من مساس. وحاولت إضفاء مزيد من العقالنية 
تجاوز  عن  الطرف  وغضضت  برامج  من  تبقى  ما  عىل 
ليست  بوالّزوّر  عمار  ومرسحية  الحمر  الخطوط  بعض 

الوحيدة التي تناولت الغمزات. 
ولعلمي بأن الرئيس ، رغما عن عنايته بالفرنكوفونية 
 ،  )rtci( بالفرنسية  الناطقة  قناتنا  إىل  يستمع  ال   ،
أطلقت لها العنان، حتى تبقى نافذة مفتوحة عىل الحداثة 

وثقافات العالم ويشهد بذلك الحبيب بلعيد وزمالؤه.
وإلنجاح املرشوع البورقيبي ذاته، كنت أتساءل : ماذا 
ماذا  ؟  األهمية  ترتيب  بحسب  األخبار  نرشات  أعددنا  لو 
لو  فلفلنا تعاليقنا؟ ماذا لو نظمنا نقاشات حقيقية بني 
أطراف أكفاء؟ ماذا لو أطلقنا عفريت اإلبداع من القمقم؟«

الحدث
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العلوم  بكلية  عال  تعليم  أستاذ  هو 
تونس  بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية 
الدكتورا والـتأهيل في  وحاصل على شهادتي 
التاريخ الوسيط.  يدير حاليا ماجستير البحث 
في علوم التراث والفن واآلثار اإلسالمية ولجنة 
الدكتورا والتأهيل في التاريخ والتراث واآلثار 
صالح  محمد  الدكتور  المهام.  من  وغيرهما 
بعـيزيْق أصيل مدينة المكنين وهو مختص في 
تاريخ بالد المغرب في العصر الوسيط خاصة 
في  الحضري  واالجتماعي  االقتصادي  التاريخ 
العهد الحفصي. بعيزيْق أنجز أطروحة دكتورا 
دراسة  الحفصي:  العهد  في  بجاية  حول« 
بمدينة  اهتّم  كما  واجتماعية«.  اقتصادية 
تونس إذ نشر مقاال طويال بـ 90 صفحة عنوانه: 
الحفصي:  العهد  في  تونس  مدينة  »سكان 
العربية  القبلية  واألصول  العدد  إشكاليات 

والبربرية«. وأنجز أكثر من 50 عمل آخر.
بعيزيق  د.  التقى  المغاربي«  »الشارع 
للحديث عن مسيرته وعن أهمية التخصص في 
علوم التراث ورؤية المؤرخ للراهن التونسي.. 

إىل جانب التدريس بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
قسم  رئيس  خّطة  اآلن  تشغل  افريل   9 بكلية  املعروفة 
الدكتورا  لجنة  رئيس  وخطة  الكلية  بنفس  واآلثار  الرّتاث 
والتأهيل يف التاريخ والرتاث واآلثار. لو تحدثنا عن أهمية 
تدريسا وبحثا  الرتاث وكيف يساهم  االختصاص يف علوم 

وتأطريا يف املحافظة عىل الرتاث اليوم؟
لبالدنا  أن  فهمنا  ما  إذا  أهميته  تتزايد  اختصاص  هو 
نظرا  جدا  وثري  متنوع  والمادي  مادي  تراث  وملجتمعنا 
التونيس  املجتمع  هوية  من  جزء  وهو  الطويل.  لتاريخها 

وممارساته.
عمليا، يساهم هذا االختصاص أوال، يف تخريج مختصني 
املحافظة عليه والكشف عنه وتثمينه وثانيا  قادرين عىل 
يساهم يف إنتاج رسائل ماجستري وأطروحات دكتورا  حول 
العلمي.  البحث  لضوابط  خاضعة  منهجية  ذات  الرتاث 
التي  األعمال  هذه  من  ثرية  مكتبة  اليوم  لدينا  تكونت 
تحفظه للمستقبل وتساهم يف إحيائه وإبرازه. ونحن ندعو 
الثقافة  وزارة  وخاصة  بالدنا  يف  بالرتاث  املهتمة  األطراف 

إىل مزيد اإلطالع عىل هذه األعمال األكاديمية واستغاللها .

التّاريخ  يف  املعّمقة  الدراسات  وأهميّة  جدوى  مدى  ما 
الحارض  تأثّر  مدى  وما  خاّصة؟  الوسيط  والعرص  عموما 

بذلك؟ 

التاريخ ينظر إىل حياة اإلنسان يف زمن واسع ال يقترص 
عىل الزمن الحارض. وبالتايل يدرس تطوره أي تطور الفرد 
من  خلفته  ما  عىل  معتمدا  عامة  واإلنسانية  واملجتمعات 
انظر  التاريخي.  البحث  مصادر  نسميها  وآثار  كتابات 
بنى  التاريخ: مثال  دراسة  النظريات من  أهم  كيف نشأت 

الدول  تطور  دراسة  عىل  الدولة  تطور  نظرية  خلدون  ابن 
السابقة   املجتمعات  كارل ماركس تطور  السابقة ودرس 
كما  االقتصادي.  العامل  وتفوق  الطبقات  رصاع  فالحظ 
أنك تفهم الحارض بالتاريخ ألنه حصيلة تراكمات املايض 
وإفرازاته. أما العرص الوسيط فساهم يف بناء الحارض ألنه 
مرحلة من مراحل تاريخ املجتمع وتطوره. ولنفهم أنفسنا 
ونعرف تونس الحالية يجب أن نعرف هي حصيلة أي تطور 
عرب التاريخ. وكنت قد كتبت مقاال يف هذا السياق صدر يف 
2021 عنوانه: » هل يمكن الحديث عن تاريخ وسيط حي 
الحفيص  العرص  بتونس؟:  وامُلعاش  الجماعية  الذاكرة  يف 

مثاال«. 

تتناول يف أغلب دراساتك فرتة العهد الحفيّص، تعتمد يف 
ذلك عىل مصادر عديدة أبرزها مقّدمة ابن خلدون، و«كتاب 
والرببر  والعجم  العرب  أيام  يف  والخرب  املبتدأ  وديوان  العرب 
اّن  تعترب  األكرب«. فهل  السلطان  ومن عارصهم من ذوي 
معارصة ابن خلدون لفرتة الحكم الحفيص، وتعّدد رحالته 
إرث  من  ترك  وما  العربي،  املرشق  إىل  العربي  املغرب  من 
مكتوب ساهم بشكل كبري يف التأريخ لذلك العهد؟ ماذا لو لم 
يرتك ابن خلدون اّي أثر مكتوب، هل ستكون بقية املصادر 
لبالد  والسياسية  اإلجتماعيّة  التحّوالت  أهّم  ملعرفة  كافية 

املغرب يف الثلث األخري من العرص الوسيط؟
الخمسني  سن  قبل  املرشق  إىل  خلدون  ابن  يغادر  لم 
)سنة 784هـ/ 1382م( إذ كانت تنقالته مركزة أوال عىل 
بالد املغرب ومملكة غرناطة خالفا لغريه من الرّحالة  وذلك 
منذ أن تجاوز سن العرشين. وانتهى به املطاف يف القاهرة 

حيث تويف سنة 808 هـ/1406م.
طبعا، يعد كتاب »العرب« ومقدمته ومؤلفه عن رحلته 
وحياته مصادر معارصة للعرص الحفيص بل يف جزء كبري 
املضمون  لثراء  ابن خلدون شاهد عيان. ونظرا  يعد  منها 
لذلك  التأريخ  يف  كبري  بشكل  ساهم  فقد  وخصوصياته 
العهد، ويتميز عن غريه باملقدمة وبمحتواه الثري املتعلق 

بالقبائل الرببرية والعربية يف بالد املغرب آنذاك.
 وبديهي أن الدارسني للتاريخ سينقصهم مصدر ضخم 
لو لم يرتك أثرا مكتوبا، غري أن الباحث يف التاريخ ال يتوقف 
عند مصدر واحد أو صنف واحد من املصادر فهو يتعامل 
عن  ينقب  أن  ويحاول  البحث  بمنهجيات  املوجود  مع 
مصادر أخرى. ال نتحدث عما إن كانت بقية املصادر كافية 
ألن البحث التاريخي مهما كانت وضعية املصادر ال يمكن 
أن يكون نهائيا بل نسبيا والبحث متواصل يف نطاق املتوفر 

وهذا ال يتعلق بالتاريخ فحسب بل بجميع العلوم.

كما  طبيعية  أعمار  لها  الّدولة  اّن  خلدون  ابن  يرى 

حوار االسبوع

المختص في التاريخ الوسيط د. محمد صالح بعيزيق
لـ»الشارع المغاربي« :

النخبة األندلسية تبّوأت أعىل املناصب
وأّثرت يف النظام السيايس احلفيص

• تكونت لدينا مكتبة ثرية في مجال التراث وندعو األطراف المهتمة به
إلى اإلطالع على هذه األعمال األكاديمية واستغاللها

حاوره : هيثم عويشي

»طبقة الخاصة« وفي أعالها 
أصحاب السلطة كانت ترفض 

التسلية واالنبساط مع »العامة« 
وال تبيح للعامة ما يباح لها مثل 
شرب الخمر وممارسة الجنس 

العالقة بين السلطة الحفصية والنخبة 
األندلسية قامت على المصالح 

الشخصية وأحاطت بها الدسائس

قيس سعيد ال يشبه أحدا من 
الحكام الحفصيين ألن شخصيته 

ال تتطابق مع أي منهم 
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األشخاص ويربط ذلك بثالثة أجيال، جيل اّول يقوم بالبناء 
والعناية، جيل ثان يسري عىل خطى الجيل األّول يف التقليد 
فبحسب  الهادم.  الجيل  هو  ثالث  وجيل  الحياد،  وعدم 
خالل  اخرى  وانهيار  دول  نشاة  عىل  وإّطالعك  معرفتك 
جيل  ايُّ  خاّصة،  الحفيص  والعهد  عاّمة  الوسيط  العرص 

يمكن ان نكون اليوم حسب رأيك؟ 
قوة  ترتبط  )تـ.808هـ/1406م(  خلدون  أبن  حسب 
بالبداوة  مرتبطة  نفسها  هي  التي  العصبية  بقوة  الجيل 
تداخلها  مع  الثاني  الجيل  مع  والبداوة  العصبية  وتستمر 
مع الحضارة والرتف لكن الجيل الثالث ينحو نحو الحضارة 
والرتف وتضمحل العصبية وتضعف معه الدولة. هل تقودنا 
إن  لكن  نقارن.  أن   يمكن  ال  بالتايل  العصبية؟  اليوم هذه 
أردت أن تسأل هل أن جيل اليوم بنّاء أم هّدام فأسألك عن 
أية فئة تسأل من جيل اليوم؟ لكن ما الحظه الجميع اليوم 
أصابت  الجيل كانت هّدامة وأعمالها  أن فئة من هذا  هو 

البالد فأّدت بنا إىل أزمة حادة.

العرب عن عالقة  ابن خلدون يف مقدمته وكتاب  تحّدث 
العالقة  هذه  تناولَت  قد  وكنَت  باملال،  والسلطة  الجاه 
بالتحليل وبيّنت عكس ما ُفِهم اّن ابن خلدون فَصل السلطة 
والجاه عن املال وانّه ال عالقة بينهم فاكّدَت من خالل ُكتُبه 
وكالمه وتوثيقه اّن املال يف عالقة مبارشة بالجاه والسلطة. 
املصدر واحد، والتاريخ نفسه لكن القراءات واإلستنتاجات 
تختلف من باحث إىل آخر، فهل تعترب ذلك حالة صحيّة؟ ام 
يتوّقف عن مدى كفاءة الباحث وتعّمقه وتوّسع معرفته؟ 
ام ذلك يضيع الحقيقة التّاريخيّة سيما اّن تعّدد القراءات يف 
النّصوص الدينية والّسري النبويّة مثال كان قد قاد إىل فهم 
كارثيّة  نتائجها  كانت  وفتاوى  وتقاتل  واحرتاب  مغلوط 

عىل اإلنسانيّة؟
تدعونا منهجية البحث إىل عدم التوقف عند نص واحد.  
إذا  صحية  حالة  واالستنتاجات  القراءات  اختالف  نعترب 
االعتماد  يف  خاصة  املتمثل  العلمي  املنهج  الباحث  توّخى 
الحقيقة  عن  نبحث  وال  املوضوعية.  والتزام  الوثيقة  عىل 
ثم  واملعلومات  األحداث  تاريخية  مدى  عن  بل  التاريخية 

تحليلها وتقييمها.
قراءات  عن  ناتج  فهو  املغلوط  بالفهم  وصفُت  ما  أما 
تحت  أو  مسبقة  ومواقف  تصورات  حسب  الديني  النص 
بناء عقيدة مختلفة  إىل  أّدت  وإيديولوجيات  مذاهب  تأثري 
متطرفة بل إىل أدت إىل الكوارث كما ذكرت، شاهدناها يف 
بل  بمجتمعاتنا  خاصة  وليست  اليوم  ونشاهدها  املايض 

عرفتها جميع املجتمعات. 

كان لرجال وعلماء الدين دور مهّم يف املرحلة التأسيسية 
للدولة الحفصيّة، حيث استعان بهم أبو زكرياء يحيى بن 
أبي حفص ملزيد بسط نفوذه ودعم سلطته. فهل كان لهم 
دور يف الحياة الّسياسية؟ وهل من روابط او نقاط تشابه 
اليوم اإلسالم  ايديولوجي بينهم وبني ما يسّمى  أو  فكري 

الّسيايس؟
الفرتة  عىل  الدين  بعلماء  السلطة  عالقة  تتوقف  لم 
الوالة  عهد  منذ  استمرت  بل  الحفصية  للدولة  التأسيسية 
إىل اليوم. أما يف ما يهم الدولة الحفصية فقد الحظنا وجود 
له دور سيايس يف  للسلطة كان  أول موال  صنفني: صنف 
اليوم(  األول  )الوزير  الحجابة  كمنصب  املناصب  مختلف 
البعض منهم  ومنصب القضاء وصنف ثان بعيد عنها بل 
مثل   معها  التعامل  رافضا  كان  املتصوفني  من  خاصة  
الفقيه املتصوف أبي القاسم بن عجالن الذي رفض منصب 
املستنرص  بالسلطان  االجتماع  عن  واعتذر  تونس  قضاء 
)647 هـ/675-1249هـ/1277م( وعن قبوله يف منزله. 
أما الروابط أو التشابه مع  اإلسالم السيايس اليوم ففي 
يشكلوا  لم  العلماء  هؤالء  ألن  روابط  هناك  ليست  نظرنا 
إىل  تهدف  سياسية  حركات  اليوم  السيايس  اإلسالم  مثل 
كانوا  القائمة.  الدولة  وتقويض  الحكم  عىل  االستحواذ 
فقهاء الغري، أصحاب مناصب أو بال مناصب. وهنا البد أن 
أشري إىل أن أغلب مؤلفاتهم خاصة كتب النوازل والفتاوى 
إفريقية  يف  الوسيط  العرص  يف  تكن  لم  واألحكام  والوثائق 

مختلف  تستعرض  وكانت  معتدلة  كانت  بل  متشددة 
)تـ.536هـ/1141م(  املازري  فتاوى  مثل  واآلراء  املواقف 
ونوازل الربزيل)841هـ/ 1438م(  والونرشييس)914هـ / 
1509م( أو  وثائق ابن راشد القفيص)736 هـ/1336م (. 

لذلك، فاليوم ال يمكن أن نقول إن القاعدة الفكرية لإلسالم 
العرص  فقهاء  مؤلفات  هي  املتطرف  خاصة  السيايس 
لإلرهابيني.  فكرية  قاعدة  تكون  أن  يمكن  وال   ، الوسيط 
فمؤلفات الفقهاء هي رصيد هام من تراثنا مثل مؤلفات 
سحنون ) تـ.246هـ/854م( وابن ابي زيد القريواني )تـ.  
386هـ/ 996م( وابن عبد الرفيع )734 هـ/1333م( وابن 
القفيص  راشد  وابن  والربزيل   1401م(  )803هـ/  عرفة 
وحتى ابن خلدون الذي اعترب فقيها أيضا وكثريون غريهم. 

العالقة بني األندلسيني والدولة الحفصية كانت عالقة 
تأثري وتأثّر. فما هي طبيعة هذه العالقة ؟

أعىل  األندلسية  النخبة  تبّوأت  السلطة  مستوى  يف 
النظام السيايس من ذلك نشأة منصب  املناصب وأثرت يف 
السلطة  بني  العالقة  لكن  اليوم(.  األول  )الوزير  الحجابة 
الحفصية والنخبة األندلسية قامت عىل املصالح الشخصية 
كفاءتهم  من  السلطان  وانتفع  الدسائس.  بها  وأحاطت 
عىل  التفوق  ناحيتهم  من  أرادوا  وألنهم  األقوى  كان  ألنه 
من  السلطان  وحتى  املوحدين.  مشيخة  من  منازعيهم 

جهته استعملهم للتقليص من نفوذ هذه املشيخة. 
أثر األندلسيون يف املجتمع، يف األدب   من ناحية أخرى 
تنويع  مثل  واالقتصاد  والطب  واملأكوالت  واملوسيقى 

منتوجات البساتني والحرف. 

بالد  يف  والرّتفيه  التّسلية  عىل  دراساتك  احد  يف  رّكزت 
باملراتب  وارتباطها  املتأّخر  الوسيط  العرص  خالل  املغرب 
والتحريم  املسموح،  وغري  به  املسموح  بني  اإلجتماعية 
واإلزدراء... هل من أمثلة عىل ذلك؟ وهل هناك ما توارثناه 
منذ ذلك العرص إىل اليوم؟ ام تغرّيت العقليات بتغرّي الّزمن؟

كان االختالف بني فئات املجتمع طبقيا إذ كانت »طبقة 
التسلية  ترفض  السلطة  أصحاب  أعالها  ويف  الخاصة« 
واالنبساط مع »العامة«، كما أنها ال تبيح للعامة ما يباح 
لها مثل رشب الخمر وممارسة الجنس وهي تختلف عنهم 

عىل مستوى أشكال التسلية والرتفيه وطرق ممارستها. 
الشطرنج  نجد  »الخاصة«  فعند  عديدة:  األمثلة 
األسود  مصارعة  ومشاهدة  الربي  والصيد  والفروسية 
الخمرية  واملجالس  والغناء  املوسيقى  ومجالس  واملبارزة 
وممارسة الجنس مع النساء والغلمان. وعند العامة نذكر 
أيضا املوسيقى والغناء والرقص وعند البعض رشب الخمر 

وممارسة الجنس والبغاء واملصارعة.
مازال  كأمثلة  سقناها  التي  التسلية  وسائل  من  عدد 
به  املسموح  وغري  به  املسموح  أن  مع  اليوم  إىل  قائما 

ومستوى الرتفيه تغري حسب القدرة املادية.

الحفيص،  العهد  يف  »بجاية  كتاب  مؤّلفاتك،  ابرز  من 
يف  بجاية  مكانة  ماهي  وإجتماعية«،   إقتصاديّة  دراسة 

الدولة الحفصيّة مقارنة بالعاصمة تونس؟ 
بعد  الحفصية  الدولة  يف  الثانية  املدينة  بجاية  كانت 
العاصمة تونس سياسيا وتجاريا وثقافيا. وكانت عاصمة 
الجناح الغربي للدولة وامليناء الثاني بعد تونس. وقد قمت 
بدراسة لسكان كل من املدينتني فتوصلت إىل رقم 100 ألف 

ساكن بتونس و80 ألف ببجاية يف آخر العهد الحفيص.

السيايس  الراهن  إىل  واملؤرخ  االكاديمي  ينظر  كيف 
اليوم.. ؟ ومن يشبه قيس سعيد من الحّكام الحفصيني

ومنهم  األكاديميني  جميع  عىل  أعمم  أن  أستطيع  ال 
لكن  السيايس.  للراهن  بنظرتهم  يتعلق  ما  يف  املؤرخون 
عىل  القدرة  فلألكاديمي  منهجيتهم.  عن  اإلجابة  يمكن 
أو  ترسع  دون  وتريث  نقدي  بفكر  املوضوعي  التحليل 
له  فإن  املؤرخ  إىل  وبالنسبة  االنطباعية  التقييمات  تجنب 
القدرة عىل وضع املسألة يف الزمن الطويل ليفهم  التطور 

والحصيلة.
أّما قيس سعيد فال يشبه أحدا من الحكام الحفصيني 
أي كان  تتطابق مع  الحكم وشخصيته ال  إىل  ألن صعوده 
منهم كما أن خصوصيات املرحلة التاريخية وطنيا وعامليا 

مختلفة.

حوار االسبوع

السلطان الحفصي انتفع من كفاءة 
النخبة االندلسية ألنه كان األقوى 
وألنهم أرادوا من ناحيتهم التفوق 

على منازعيهم من مشيخة الموحدين

الفهم المغلوط الناتج عن قراءات النص 
الديني تحت تأثير مذاهب وإيديولوجيات 

أّدى إلى بناء عقيدة متطرفة 

صنف من المتصوفين كان رافضا 
التعامل مع الدولة الحفصية مثل  
الفقيه المتصوف أبي القاسم بن 
عجالن الذي رفض منصب قضاء 

تونس واعتذر عن االجتماع بالسلطان 
المستنصر وعن قبوله في منزله

أغلب مؤلفات فقهاء العهد 
الحفصي خاصة كتب النوازل 

والفتاوى والوثائق واألحكام لم 
تكن في العصر الوسيط بإفريقية 

متشددة وال يمكن القول إن 
القاعدة الفكرية لإلسالم السياسي 
هي مؤلفات فقهاء العصر الوسيط 

بجاية كانت المدينة الثانية في 
الدولة الحفصية بعد العاصمة 

تونس سياسيا وتجاريا وثقافيا 
وقد قمت بدراسة لسكان كل من 
المدينتين فتوصلت إلى رقم 100 

ألف ساكن بتونس و80 ألف ببجاية 
في آخر العهد الحفصي
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الفلسفة« مرشوع معريف علمي حول  »بيت 
النقدية  وبوظائفها  بها  والتعريف  الفلسفة 
الفكر  تحّرر  أن  شانها  من  التي  والعقالنية 
وترتقي باإلنسان وتبني لوعيه األمثل بإمكانات 
نفعا عرب فهم  املجدي  الفعل  ذاته وبقدرته عىل 
وقد  الّراهن.  قضايا  ومعالجة  والوجود  العالم 
الفجرية؛  بإمارة  هذا  الفلسفة«  »بيت  بعث  تّم 
اإلمارات العربية املتحدة، بدعم من سّمو الشيخ 
عهد  ويلّ  الرشقي  محمد  بن  حمد  بن  محمد 
الفجرية، وُعهد بإدارته إىل األستاذ الباحث أحمد 
ذات  وفوائد  مهّمة  ألهداف  وذلك  السماحي. 
لعّل  والعمل،  النظر  مستوى  يف  وجدوى،  قيمة 
فلسفي  إنشاء وعي فكري عقالني  أبرزها:  من 
عربي، يسهم يف التأصيل ملسار إصالحي تنويري، 
الفكر  قيم  تداول  مجال  توسيع  عرب  ويدفع 
العقالني  النظر  مقاييس  واعتماد  الفلسفي 
آفاق  وتوسيع  والتعّقل  الفهم  مبدإ  عىل  القائم 
الحياة  وتجّدد  الثقايف  النّمو  تحقيق  إىل  املعرفة، 
بها  والوعي  الهويّة  يف  العميق  والتفكري  العقلية 

دون  املختلف  مع  والتعايش 
اآلخر.  يف  ذوبان  أو  إقصاء 
إنتاج  وهو ما قد يساعد عىل 
تالمس  الخطاب  من  أشكال 
ذات  العربي  الواقع  قضايا 
الصلة بالحياة اليومية والنمّو 
باآلخر  والعالقة  والتحّرر 
التنّوع  يف  والحّق  املختلف 
ثّم  ومن  والحضاري.  الثقايف 
أو  اإلقصاء  مظاهر  تجاوز 
أشكال  بالرأي وكّل  االستبداد 
أّن  ذلك  االجتهاد،  رفض 
وأسئلتها،  الفلسفة  مفاهيم 

تقيم  النقدي،  والفكر  العقل  تساؤالت  بوصفها 
النظر  زوايا  جهة  من  متنّوع  عالم  يف  بطبيعتها 
أنّها  يعني  ما  وهو  والبحث.  الفكر  ومداخل 
تقيم يف عمق مسارات البحث عن دالالت وآفاق 
أوسع للتفكري يف الهواجس والتطلعات اإلنسانية 

وقضايا الوجود واملعنى واملصري. 
وقد دأب بيت الفلسفة بالفجرية سنويا عىل 
اهتمامه  محور  يتعّلق  علمي،  مؤتمر  تنظيم 
معرفية  أبعاد  ذات  فلسفية  مسألة  يف  بالنظر 
العربي  العالم  واقع  تهّم  وحضارية  وفكرية 
واإلسالمي. أيضا تّم الرشوع يف إصدار مجلة »بيت 
الفلسفي  الفكر  بمفاهيم  للتعريف  الفلسفة« 
وأهّم تياراته ومدارسه وأبرز أطروحات أعالمه، 
إىل  منها  صدر  الفلسفي،  الفكر  حقول  سائر  يف 
حّد اآلن خمسة أعداد. ومن وظائف مجّلة »بيت 
والفلسفي  الفكري  الوعي  تأصيل  الفلسفة« 
التنويري  اإلصالحي  املسار  بخصوص  العقالني 
باملجال  له صلة  بما  واالهتمام  الحديث،  العربي 
التنموي والثقايف العربي الّراهن، وذلك من خالل 
السعي إىل إنتاج خطاب يندرج ضمن الهواجس 
والتطلعات اإلنسانية، أدواته آليات تحليل نقدي 
وقراءات معرفية عميقة، تتفاعل تفاعال خاّلقا 
إعادة  إىل  وتسعى  الحديثة،  املعارف  مع  منتجا 
إحياء ينابيع الفكر الفلسفي العربي الذي ارتبط 

بعهود ازدهار الحضارة العربية واإلسالمية.

محاور المؤتمر والعدد الخامس 
من مجّلة »بيت الفلسفة«

يف  انعقد  الذي  الفلسفي  املؤتمر  ناقش  لقد 
الفلسفة  ببيت  املنرصم  نوفمرب  شهر  غضون 
واملحاور  املهمة  القضايا  من  عددا  بالفجرية 
والتاريخ  الوعي  بقضايا:  تتّصل  األساسية، 
وظائف  أيضا  ووظائفها،  الفلسفة  وتعليم 
العاّمة  الحياة  مستوى  عىل  املؤسسات الثقافية 
بقضايا  تهتّم  الفلسفة  أّن  ذلك  الشارع،  ونبض 
اليومية  بالحياة  الخاصة  والقضايا  الجماهري 
اإلنسانية  والقضايا  األفراد  بني  والعالقات 
تخّص  فلسفية  مشكالت  وتعتربها  املعارصة، 
ومن  والقيم،  الوجود  وقضايا  اإلنساني  املصري 
البحث فيها تنبثق تصّورات عن مكانة اإلنسان 
يف  متسارعة  تحّوالت  يشهد  عالم  يف  راهنا؛ 

مجاالت الحياة املختلفة.
أنّه ظهر تركيز  أن نالحظ كيف  وهنا يمكن 

دويل علمي مهّم عىل الفلسفة يف بالد الخليج ويف 
سائر أنحاء العالم العربي يف اآلونة األخرية، فبعد 
الاّلفت  للكتاب  الدويل  الرياض  معرض  اهتمام 
للفلسفة«،  »الفجرية  مؤتمر  جاء  بالفلسفة، 
العاملي  باليوم  االحتفال  بمناسبة  انطلق  الذي 
ويف  الثانية  دورته  يف  نوفمرب(،   17( للفلسفة 

معرض ذلك
أحمد  الدكتور  الفلسفة«  بيت  »عميد  قال: 
منصبّة  كانت  املحارضات  جميع  »إّن  برقاوي 
عنه  يتفتّح  ما  بكّل  فلسفيًّا  الّراهن  تفكيك  عىل 
الّراهن من مشكالت مرتبطة بالوجود اإلنسانّي 
والحياة وتأسيس نظرة كليّة عن حركة التّاريخ 
الّراهنة واملمكنات التي تنطوي عليها، واملمكنات 
التي تُحّدد مستقبل حركة التاريخ ومساره«. ويف 
سياق ذلك قال أيضا أحمد السماحي، مدير بيت 
للفلسفة  العاملي  الفجرية  مؤتمر  إنَّ  الفلسفة: 
الحراك  تعزيز  يف  مسبوٍق  غريَ  مرشوًعا  يُعد 
قضايا  يُناقُش  حيث   ، العربيِّ العالِم  يف  الثقايف 
الفالسفِة  من  نخبًة  ويضمُّ  ومشكالِته،  الّراهِن 
محاور  ملناقشة  املحدثني  واملفّكرين  العاملينّي 
املؤتمر عىل امتداد أيّام انعقاده. وليسّلط الضوء 
املشاركِة  عرب  الّشباِب  عىل  العام  هذا  دورة  يف 
إىل  االستماِع  ثّم  ومن  لهم.  مخّصصٍة  جلسٍة  يف 

آرائهم وهواِجِسهم الفلسفيّة. إذ الفلسفة تُسهم 
النقاش  ثقافة  البرشي وتعزيز  الفكر  يف تطوير 

الفكري البنّاء«. 
الفجرية  مؤتمر  محاور  ضمن  وهكذا 
ضّم  التي  واملقاالت  البحوث  ُقّدمت  للفلسفة 
مجّلة  من  الخامس  السفر  كاملة  نصوصها 
كلمة  كلمة  إىل  إضافة  وهي  الفلسفة«،  »بيت 
عهد  ويلّ  الرشقي  حمد  بن  محّمد  الشيخ  سّمو 
الفلسفة أحمد  الفجرية وكلمة مدير بيت  إمارة 
السماحي، كاآلتي: »أطاريح يف الزمن التاريخي«، 
أريان  متغرّي«،  عالم  يف  »القيم  برقاوي.  أحمد 
كونتي فرانس. الّراهن واألفق«، محّمد املصباحي. 
»وضع الفلسفة يف العالم املعارص«، كلود فيشنو 
الراهنة:  العربية  الفلسفة  »مشكالت  سباك. 
محجوب.  هاشم  أبو  محّمد  والاّلمقول«،  املقول 
سلطة املقّدس يف راهن الثقافة العربية«، حسن 
خالد  العربي«،  العالم  يف  »املمكنات  حّماد. 
أنور  السيايس«،  واإلصالح  »الفلسفة  حّموني. 
تداعيات  يف  قراءة  والجائحة:  »السلطة  مغيث. 
»من  دودة.  بن  مليكة  كوفيد«،  أزمة 
ابستمولوجيا  إىل  الفضائل  أخالقيات 
تجّليات  مستقيم.  املهدي  الفضائل، 
الهويّة«،  وسؤال  فلسفيّا  الّراهن 
حداثة  بنا  سبيل  »يف  بغورة.  الزواري 
معلوف.  جوزيف  ومنفتحة،  مرشقة 
باسل  الفلسفية«،  الشباب  »حلقات 
من  الخامس  العدد  وتضّمن  الّزين. 
مقاالت  الفلسفة«  »بيت  مجّلة 
دارت  والتي  الفلسفة،  يف  الشباب 
اإلجابة  آفاق  حول  محاورها  أغلب 
للفلسفة  »هل  املركزي:  السؤال  عن 

دور يف الوعي العربي اليوم؟« 

معجم المصطلحات الفلسفية 
هناك  كان  الفلسفة  بيت  مشاريع  ضمن 
أحمد  عنه  أعلن  مهّم  فلسفي  علمي  آخر  إنجاز 
يف  أنّه  وهو  الفلسفة(،  بيت  )مدير  الّسماحّي 
إطار نشاط بيت الفلسفة الحثيث ألجل تأصيل 
تعريف  يف  وإسهاًما  عربيًّا،  الفلسفّي  الوعي 
الثّقافة العامليّة باإلبداع الفلسفّي العربّي، يعتزُم 
الفلسفّي،  الفجرية  إصدار معجم  الفلسفِة  بيُت 
وذلك بمساهمة عدد كبري من الفالسفة العرب، 
وإرشاف كّل من األساتذة الّدكاترة: أحمد برقاوي 
ومحّمد  عون،  ومشري  الفلسفة(،  بيت  )عميد 
وقد  الّزين.  وباسل  بغورة،  والّزواوي  محجوب، 
تّم اإلعالن عن ذلك خالل فعاليات اليوم األول من 
مؤتمر الفجرية الدويل للفلسفة، حيث أفاد كذلك 
الدكتور محمد الربقاوي أنّه من الرضوري إصدار 
املعجمي  الخلل  لتجاوز  عربي  فلسفي  معجم 
والنقص الحاصل يف املعجمية الفلسفية العربية، 
ومن ثّم وضع حّد لفوىض املصطلحات املرتجمة، 
ودالالت  خصائصها  لغة  لكّل  أنّه  اعتبارا 
والفكر  املعرفة  أنساق  بخصوص  اصطالحاتها 
الفلسفي. وهكذا فإّن الهدف من اصدار املعجم 
هو سّد ثغرًة يف املعاجم ذات الّطبيعة املرتجمة، 

بما يف ذلك املعاجم املؤلَّفة اّلتي غالبًا ما تستند إىل 
مدّونات واصطالحات صدرت يف مراجع معجميّة 
غربيّة، تتّم عمليّة ترجمتها. إضافة إىل ذلك، من 
أن  الفلسفي  املصطلح  يف  العربي  املعجم  شأن 
ق التحّرر من املركزيّة األوروبيّة اّلتي هيمنت  يحقٌّ
الوعي  من  عديدة  أشكال  عىل  تُهيمن  تزال  وال 
الفلسفة  يف  البحث  مسارات  وعىل  الفلسفي 
والعلوم اإلنسانية والنقد وتحليل الخطاب، ولعّل 
مثل هذا املعجم سيكون لبنة مهّمة يف استمرارا 
مناراته  أبرز  من  اّلذي  املعجمّي  العرب  نشاط 
عيل  ألبي  »التعريفات«  معجم  إنتاج  قديما 
الجرجانّي، ومعجم الكليّات« ألبي البقاء الَكفوّي. 
الفالسفة  جهود  ظهرت  الحديث  العرص  ويف 
من  املجال،  هذا  يف  املعارصين  العرب  واملفّكرين 
)لبنان(  صليبا  جميل  الفلسفي«،  »املعجم  ذلك 
الفلسفي مراد وهبة )مرص( و«معجم  واملعجم 
الّدين  لجالل  الفلسفية«  والشواهد  املصطلحات 
التصّوف  مصطلحات  و«معجم  )تونس(  سعيّد 

الفلسفي« ملحّمد اإلدرييس.
هذا  مثل  قيمة  إىل  اإلشارة  تجدر  وختاما 
أهميّة  ومدى  الفلسفة«،  »بيت  ونعني  اإلنجاز، 
وعلمية  فكرية  مشاريع  من  عنه  تفرّع  ما 
للفكر  التأصيل  وعىل  الفلسفة  عىل  مدارها 
الفلسفي رافدا ملعارف أخرى وأداة للنقد والبناء 
والتأسيس الحضاري واإلسهام يف صنع التاريخ 
وإدارة  األشياء  املعنى عىل  الّذات وإضفاء  وبناء 
الفكرية يف  واملذاهب  اآلراء  بني  والتباين  الخالف 
الفلسفة  بإمكان  أنّه  السيّما  والحياة،  املعرفة 
والتواصل،  الحوار  مجال  تنظيم  عىل  تساعد  أن 
أيضا تنّظم مجاالت الحياة والوجود لكونها تقوم 
تفيض  والتي  الطبيعي  الحّق  فكرة  أصول  عىل 
ورؤية  الرأي  يف  والتنّوع  باالختالف  االعرتاف  إىل 
إىل  دوما  تنترص  الحّق  الفلسفة  ولكون  العالم، 
اإلنسان وإىل القيم واملثل العليا، إىل حّد غدا معه 
رقّي الفكر الفلسفي رشطا لظهور كّل حضارة 
لتقّدم  الطريق  الفلسفة  تمّهد  حيث  إنسانية، 
اإلبداع  النبجاس  وأيضا  التقنيات  وتطّور  العلم 
الواقع  يف  حضورها  وتجّليات  والفنون  واآلداب 
والتاريخ وارتقائها بحياة املجتمع واألفراد ونظم 
العيش والوعي بالحّريات والحقوق.، إذ كما نعلم 
ارتبطت كشوفات العلم يف العرص الحديث بجهود 
الفالسفة  الذين كان أغلبهم علماء، ففي القديم 
الفالسفة  من  سينا  وابن  رشد  وابن  أرسطو 
وباشالر  ونيوتن  ديكارت  الحديث  ويف  العلماء. 
وأنشتاين هم من العلماء الفالسفة، أيضا ارتبط 
ألم  الفالسفة  بجهود  اإلنسان  حقوق  يف  الكالم 
املدنية  الحقوق  ودعاة  األنوار  فالسفة  يكن 
والحّريات الطبيعية من لوك وهوبز إىل جان جاك 
ولم  الفالسفة،  من  وكانط  ومونتسكيو  رسو 
هيجل  بأفكار  املدني  املجتمع  عن  الكالم  يرتبط 
وبالندييه  وغراميش  فيرب  وماكس  وماركس 
وكّلهم  وريكور  وفوكو  بورديو  وبيري  وألتوسري 

من الفالسفة وعلماء اإلنسانيات...

»بيت الفلسفة« بالفجيرة باإلمارات العربية المتحدة :

تطّلع جّدي الستئناف حركة الفكر الفلسفي
تنويرا للعقل العريب وحتريرا للكائن

د. محّمد الكحالوي، جامعة قرطاج – تونس
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من  مجموعة  اثارتها  فزع  صيحة  الرسالة  هذه  تعترب 
مساعدين  أساتذة  انتداب  مناظرة  نتائج  حول  الدكاترة 
وتعليمية  الرتبية  علوم  مادة  يف   2019 دورة  العايل  للتعليم 
النتائج  تبني حسب  بحيث  فيها.  قبولهم  يتم  لم  التي  املواد 
إىل  ترتقي  خروقات  وجود   2022 نوفمرب   1 يف  عنها  املعلن 
تم  فقد  ومخرجاتها.  اللجنة  أعمال  شابت  فساد  شبهات 
التفطن بعد اإلعالن عن النتائج أن عددا من الخطط املسندة 
غري متطابق مع االختصاصات املطلوبة من قبل مؤسسات 
التعيني لسد الشغورات املعلن عنها رسميا من طرف الوزارة 
لجنة  تالعب  عىل  وقطعيا  واضحا  دليال  نعتربه  ما  وهذا 
االنتداب بالخطط وعدم حياديتها يف التعامل معها. اما االمر 
عن  خارجة  اختصاصات  اقحام  يف  فيتمثل  خطورة  االكثر 
التاريخ  اختصاص  مثل  املواد  وتعليمية  الرتبية  علوم  مادة 
ويُعّد  العلوم.  وتاريخ  ابستومولوجيا  واختصاص  املعارص 
غطاء  تحت  منها  البعض  وإدراج  باالختصاصات  التالعب 
وتعديا  بالثقة  إخالال  املواد  وتعليمية  الرتبية  علوم  مادة 

وتجاوزا للسلطة. 
اما التجاوز االخر هو عدم احتواء لجنة التقييم ألعضاء 
وتعليمية  الفرنسية  )تعليمية  اللغات  تعليمية  يف  مختصني 
الرياضيات  تعليمية  يف  عضو  من  متكونة  وهي  العربية( 
وعضو يف الرياضيات التطبيقية وعضو يف علوم الرتبية وعضو 
بتكليف  تقم  لم  االمتحانات  ادارة  ان  كما  االجتماع  علم  يف 
مختص يف تعليمية اللغة الفرنسية باملشاركة يف اللجنة. وهو 
عقيما  الفرنسية  تعليمية  ماّدة  يف  األعمال  تقييم  جعل  ما 
الحياد  بمبدأ  ومخال  منصفا  غري  وبالتايل  موضوعي  وغري 
يرسل  لم  اللجنة  رئيس  أن  النجاح.كما  فرص  يف  واملساواة 
نموذجا من الشبكة املعتمدة يف تقييم امللفات إىل املتناظرين 
 2020-743 عدد  الوثيقة  عليه  تنص  كما  املناظرة،  قبل 
الصادرة عن إدارة االمتحانات واملناظرات الجامعية واتفاق 
الوزارة مع الجامعة العامة  والدكاترة املعطلني لــــــــــ 
الحالية  الدورة  يف  اللجنة  اعتمدت  بحيث   .2021 أفريل   5
2019 شبكة تقييم غري موضوعية وال تتسم بالرشوط الدنيا 
للقياس العلمي وفاتحة لجانب كبري من التأويل والتشخيص 
الفردي عن طريق اسنادها لـ 40 نقطة كاملة عىل املناقشة 
الشفوية )التى اسند لها 30 نقطة يف دورة  2018(  يف حني 
5 نقاط فقط للتجربة البيداغوجية والخربة املهنية  اسندت 
التي اسند لها نفس رئيس اللجنة 30 نقطة يف دورة 2018.  
اما يف ما يخص امللف العلمي فقد اسندت له اللجنة يف الدورة 
املنشورة وهو  الكتب  30 نقطة مع عد م احتساب  الحالية 
ما يمثل خرقا واضحا ورضبا للمصداقية العلمية للمناظرة 

الجامعية الخاصة باألساتذة الباحثني.
بني جميع  التناظر  إقامة  يف  فيتمثل  االخر  التجاوز  اما   
االختصاصات مع بعضها البعض )8 اختصاصات(  وترتيب 
النتائج ترتيبا تفاضليا يف نفس الخانة وليس بني املرتشحني 
يف كل اختصاص عىل حدى. مما يعد خرقا لخصوصية املادة 
واالختصاصات التي وقع عليها التناظر. فمن املفَروض عىل 
الرتبية  علوم  يف  املختصني  الدكاترة  يتناظر  أن  املثال  سبيل 
مع نظرائهم يف علوم الرتبية وليس مع كل املتناظرين يف كل 

االختصاصات.
انتداب  يف  فيتمثل  امللف  هذا  يف  ثقال  االكثر  الخرق  اما   
لم  الذين  من  وزنا  أقل  ملفات  حاميل  من  املرشحني  بعض 
يتم قبولهم من حيث القيمة العلمية والتجربة البيداغوجية 
واالختصاص ومن حيث النرش.  يف هذا السياق نذكر العديد 
اساتذة  بينهم  من  ظلما  اقصاؤهم  تم  الذين  املرشحني  من 
ملحقون بالجامعة ومرشدو إعالم وتوجيه مدريس وجامعي 
فعىل سبيل املثال، املرشحة آمال فتيته وهي أستاذة باحثة 
ويف  الفرنسية  اللغة  يف  مختصة  قفصة  بجامعة  ملحقة 
تعليميتها وهو يعد مجال بحث نادرا يف تونس رغم اهميته 

يف اصالح منظومة تعليم اللغات )فهي تعد املرشحة الوحيدة 
 8 دّرست  فقد   . وقفصة(  توزر  واليتي  عىل  املجال  هذا  يف 
سنوات بالتعليم العايل و18 سنة بالتعليم الثانوي وبارشت 
منذ سبتمرب 2019 مرشوع بحث علمي يف تعليمية الفرنسية 
اسمها  عاملية  بحثية  جمعية  بإحداث  تونس  يف  االول  يعد 
والتكوين  للرتبية  العايل  املعهد  مقرها    AIRDF-Tunisie

 airDF املستمر بباردو وهو يعد مرشوع فرع للجمعية األم
التى تضم أربعة دول فرنكوفونية )فرنسا وسويرسا وكندا 
قبولها عدة مقاالت  يتم  لم  التى  املرشحة  لهذه  وبلجيكا(.  
للنرش.  اإلعداد  وبصدد  مقبولة  وأخرى  علمية  ومنشورات 
الفرنسية  تعليمية  يف  مميزة  دكتورا  شهادة  عىل  حاصلة 
تعليمية  مجال"  تونس  يف  تناولت  التي  الوحيدة  وتعترب 
الحرص  صعب  لكونه  نظرا   " اللفظية  واملجمعات  املفردات 
والتدريس بطريقة مقننة وموحدة مقارنة بتعليمية النحو.  
 2019 فوكو"  "ميشال  التميز  منحة  عىل  ايضا  تحصلت 
زيادة  و3202(    2021( عاملية  علمية  مؤتمرات  ونظمت 
الثانوي  للتعليم  وطنية  مناظرات  إنجاز  يف  مشاركتها  عن 
والتعليم العايل ويف تأطري بحوث الطلبة ويف العديد من لجان 
التنسيق والتنظيم ولجان التقييم ملجالت علمية واملؤسف انه 
تم تقزيم خربتها املهنية وتجربتيها البيداغوجية واختزالها 
يف 3 نقاط فقط عىل5 مقابل 26 سنة تدريس منها  8 سنوات 

بالتعليم العايل. 
 وقد تم اقصاء مرشحة اخرى لها 20 سنة خربة يف مجال 
تدريسها  جانب  اىل   .2002 منذ  والتقييم  الرتبوية  البحوث 
باملعهد  ُملحقة  ثم  عرضية  بصفة   2009 منذ  بالجامعة 
العايل للعلوم اإلنسانية بتونس  منها 10 سنوات بقسم لغة 
اإلشارات وخربتها الواسعة يف هذا املجال )تأطري أكثر من 200 
مذكرة بحث يف لغة اإلشارات(. إىل جانب تكوينها األكاديمي  
يف علم النفس وتخصصها يف علوم الرتبية )دراسات معمقة 
العايل  باملعهد  االشارات  لغة  بعد طلب قسم  ودكتورا(. لكن 
للعلوم اإلنسانية بتونس خطة يف اختصاص علوم الرتبية، تم 
قبول مرتشح يف اختصاص تعليمية البيولوجيا. هذا باإلضافة 
االخرى يف اختصاص  الخطط  املرشحة من  اىل حرمان هذه 
علوم الرتبية وخاصة منها يف مؤسسات تكوين املربني. كذلك 
تم إسنادها 2 نقاط فقط عىل التجربة البيداغوجية والخربة 
املهنية ويُعترب هذا ظلما وإلغاءا جائرا لتجربتها املهنية منذ 
2002 كُمكّلفة بالبحث بوزارة الرتبية وبعد 13 سنة تدريس 
االلتحاق  نطاق  يف  قاّرة  بصفة  سنوات   7 منها  بالجامعة 
العديد  إىل جانب  مشاركتها  يف  اإلشارات.  هذا  لغة  بقسم 
من الدورات التكوينية الجامعية املوجهة الطار التدريس يف 
التونسية واألجنبية. نضيف لذلك  نطاق عدد من الجامعات 
املسائل  من  بمجموعة  العالقة   ذات  واملداخالت  املنشورات 
الدولية  والتقييمات  الرتبية  أساسا،  منها  مجاالت  عّدة  يف 
اإلعالم  تكنولوجيات  وإدماج  البيانات  ومعالجة  وتحليل 

واالتصال والرتبية ما قبل املدرسة األساسية. 
اما املرشح االخر الذي تم اقصاؤه فهو الدكتور الحبيب 
الحاج عمر أستاذ باحث يف علوم الرتبية والتكوين يف جامعة" 

ليل" بفرنسا ، متخصص أساسا يف تكوين املدرسني درجة 
أوىل ويف تحليل العملية الرتبوية ملدرىس االبتدائي عن طريق 
 .)ergologie( واألرغولوجيا   )ergonomie( االرغونوميا 
يف  وعضو   lille جامعة  يف   cirel بمخرب  عضو  حاليا 
املعلمني بني  2.تلقيت تكوين  ليون    ecp يف جامعة  مخرب 
1998 و2000 باملعهد العايل لتكوين املعلمني بالكاف )معلم 
مدارس ابتدائية من 2000 اىل 2012 (، إجازة يف علوم الرتبية 
ماجستري  ثم  فرنسا  سرتاسبورغ  جامعة  من   2013 سنة 
2016, ثم تحصل بعد رحلة  الجامعة سنة  بحث من نفس 
بحث طويلة يف جامعة ليون 2 عىل رسالة الدكتوراه يف علوم 
 anDré Désiret robert الرتبية تحت تأطري العالم الرتبوي
واالستاذ عبد املجيد النارص، وقد تمكن من االلتقاء بأساتذة 
 philippe مثال  الحديثة  والبيداغوجيا  الرتبية  علوم  يف  كبار 
  Françoise lantheaumeو  michel Develayو  meirieu

2 ومنذ  كما درس كمتعاقد ملدة أربع سنوات بجامعة ليون 
مكون   lille جامعة  يف  باحث  كأستاذ  انتدابه  وقع   2022
لطلبة ماجستري مهن التعليم والرتبية والتكوين, درجة أوىل 

- تكوين أساتذة املدارس االبتدائية بفرنسا – 
الرحيم  عبد  املرشح  فهو  املوايل  املتظلم  يخص  ما  يف 
العربية  واللغة  الرتبية  علوم  يف  باحث  استاذ  الخليفي،  
من  الرتبية  علوم  يف  دكتوراه  عىل  ومتحصل  والحضارة 
والحضارة،  العربية  اللغة  يف  ودكتوراه  اللبنانية،  الجامعة 
اإلنجاز(  )قيد  الدولية  والعالقات  الدبلوماسية  يف  ودكتوراه 
جامعة  مع  متعاقًدا  عمل  وقد  الهاي-هولندا.   جامعة  من 
علوم  يف  املاجستري  مرحلة  لتدريس  لبنان،  فرع  الهاي- 
الرتبية، ومتعاقًدا مع جامعات املنستري وقفصة والقريوان. 
وعمل كمستشار للشؤون الثقافية والعالقات العامة للمعهد 
لبنان، وكمستشار  بواشنطن-فرع  للفكر اإلسالمي  العاملي 
تربوي للعديد من املراكز  العربية واالجنبية.  وقد أّلف عدة 
علمية  مؤتمرات  عدة  يف  وشارك  والحضارة  الرتبية  يف  كتب 
الرتبية،  علوم  يف  متنوعة  مقاالت  له   . والخارج  الداخل  يف 
يف  شارك  وغريها.  الدولية  والعالقات  والحضارة،  واللغة، 
وبناء  واإلعالم،  األرسي،  اإلرشاد  يف  تدريبية  دورات  عدة 
سلسلة  وقّدم  املدريس  اإلنجاز  وتقييم  املدرسية  االختبارات 
من املحارضات يف منهجية البحث الرتبوي واإلرشاد املدريس 

وهو حاليًّا من املعطلني عن العمل.
وانهى الدكاترة املحتجون املعنيون بهذه املظلمة قولهم 
بانه تبعا لجدية وخطورة هذه  الخروقات وتأثريها السلبي 
عل مصداقية االنتداب وعىل جودة التعليم بمعظم الجامعات  
التونسية بأنهم يحملون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
تبعات هذه املظلمة وعدم وضعها آلليات الرقابة والشفافية 
يف هذه املناظرة ويطالبون سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل 
املناظرة  وإلعادة  الفساد  شبهات  يف  تحقيق  لفتح  العاجل 
القوانني  وفق  وذلك  املترضرين  املرشحني  إنصاف  لغاية 
الجاري بها العمل والضامنة لرشوط الشفافية واملوضوعية 

والحياد وتكافؤ فرص النجاح لجميع املتناظرين.

رسالة إلى رئيس الجمهورية

 جمموعة من الدكاترة تطلق صيحة فزع حول مناظرة االنتداب
يف مادة علوم الرتبية وتعليمية املواد )دورة 2019(

رأي

عبد الرحيم الخليفيالحبيب الحاج عمر امال فتيته
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بنزرت  ساحل  بتاريخ  املتعّلقة  البحوث  ربطت  ما  كثريًا 
بالحضور  الحرضي  االستقرار  بدايات  القديمة،  العصور  يف 
الفينيقي يف املنطقة. وهو أمر طبيعي بحكم أسبقية التواجد 
لكن  األثرية،  والبقايا  التاريخية  بالنصوص  املوثّق  الفينيقي 
املكّونات  بمختلف  الصلة  ذات  اإلشارات  ندرة  بسبب  كذلك 
الحفريات.  وانعدام  اليونانيني  منها  والسيما  األخرى  البرشية 
ومع ذلك، »فإنّه ال يمكن الحديث عن املجال »البوني/ الفينيقي« 
دون التعّرض إىل الحضور اليوناني )الوابي eubéen(«، عىل حّد 
النقاش  بدأ  فقد   .)sanDrine huber( هوبار  ساندين  عبارة 
الطويل حول موضوع العالقات التجارية الفينيقية – الــوابية 
مواقع  بعّدة  األثرية  املكتشفات  أهمية  بفضل  بظالله  يلقي 
مثل ناكسوس )naXos( وبيتيكوساي )pithékoussai( وأخريًا 
جانب  إىل  استثمارها  يمكن  مكتشفات  وهي  نفسها.  بأوتيك 
التوّسع  طبيعة  لفهم  والطوبونومية  التاريخية  املعطيات 
املواقع  ألبرز  أولية  خارطة  ورسم  بنزرت  بمنطقة  اليوناني 

والتجّمعات السكنية التي تّم تأسيسها.

دوافع التوّسع األيوني بالمتوّسط الغربي

خالل  )األيوني(  اليوناني  التوّسع  أّن  عىل  املؤّرخون  أجمع 
العصور املبّكرة قد مّر بمرحلتني رئيسيتني؛ مرحلة أوىل خالل 
العصور املظلمة )القرون XI- IX ق.م( شملت سواحل آسيا 
فيها  بلغ  ق.م(،   VIII- VI )القرون  ثانية  ومرحلة  الصغرى 
 )caucase( القوقاز  إىل  املتوّسط من مرسيليا  مختلف ضفاف 
ومن تاسوس )thasos( إىل قورينا )cyrène(. وقد كانت هناك 
عّدة أسباب وراء هذا التوّسع يأتي عىل رأسها التضّخم السكاني 
فقد  العيش،  أسباب  وقلة  الزراعية  األرايض  ندرة  قابلته  الذي 
فقرية  اليوناني  املجال  عىل  تهيمن  التي  والجزر  الجبال  كانت 
سوًءا  الوضع  زاد  ومّما  السكان.  بحاجة  تفي  وبالكاد  الرتبة 
الرصاعات  الزراعية وكثرة  لألرايض  املتكافئ  التوزيع غري  هو 

السياسية. 
وصفها  التي  الهجرة  وترية  ارتفاع  إىل  األوضاع  هذه  أّدت 
اإلغريق  » كان  بقوله:       اإللياذة  )hómēros( يف  هومريوس 
يتقدمون كأنّهم حريق هائل يأتي عىل كّل يشء حتّى أّن األرض 
رأس  عىل  وكان  خطبهم...«.  فرط  من  تحتهم  تتكّلم  كانت 
إىل  املصادر  أشارت  التي   )eubée( أهل جزيرة وابية  املغادرين 
كانوا  قد  هؤالء  أغلب  أّن  والواضح  سّكانها.  ُعرش  فقدت  أنّها 
مع  خصوًصا  تجارية  عالقات  جمعتهم  لذلك  البحارة،  من 
ترّكزهم  مجال  وكان  وقرطاج.  بأوتيك  املستقرين  الفينيقيني 
النواحي املصاقبة والخاضعة لسلطة  العالقات يف  بفضل هذه 
األبيض وصواًل  الرأس  الشمايل من  الساحل  قرطاج. فقد كان 
إىل طربقة ينعت بــ«الـوابي ») euboïque( لفرط التشابه بينه 
الوابيني  الستقرار  أيًضا  ولكن  وابية  جزيرة  طبوغرافية  وبني 
املقابر  لها  خضعت  التي  الدراسات  بيّنت  فقد  املجال.  بهذا 
ميسينية  تأثريات  وجود  ُمقعد،  بناحية  الصخر  يف  املنقورة 

.)egée( واضحة مرتبطة بحضارة بحر إيجه )mycénienne(

مواقع الترّكز اليوناني بساحل
بنزرت الشرقي:

صونين )Tinneia(؟
وردت اإلشارة إىل موقع صونني يف نّص اإلدرييس الذي ذكر 
وجاص  بني  مرىس  من  مياًل   11 بعد  عىل  يقع  »قرص«  أنّها 
إىل  تعود  أثرية  بقايا  عىل  املوقع  هذا  يحتوي  الزبيب(.  )رأس 
الفرتة الرومانية يف محيط جبل الفرطاس وقرب الساحل. وقد 
 « يتوافق مع  أّن موقع »صونني«  التلييل  األستاذ محمد  اعترب 
ثنية » )tinneia( التي وردت ببعض املصادر اليونانية القديمة. 
 uzalis-( الطبونومي  الثنائي  تواجد  عىل  ذلك  يف  واستند 

tinneia( بنفس املنطقة وعىل التعاقب األلسني بني حريف  التاء 

والصاد/السني )مثال: تالة = تسالة(. كما اعتمد عىل اإلشارة 
التي قّدمها البكري حول »مرىس الثنية » الواقع  عىل الساحل 
بني رأس الزبيب ورأس سيدي عيل املكي. حيث من الواضح أّن 
هذه التسمية مرتبطة بصيد أسماك »التــّن/ تُنَّّة« التي تسّمى 
»تينوس« )thynnos( يف اليونانية القديمة ومنها جاءت تسمية 

»تينية » )thenae(  أي »التنارة« )مصيدة التن(. 

هيبو أكرا )Hippou Akra(؟
بات من املعروف لدى الكثريين أّن منطقة رأس الزبيب قد 
 .)thinisa( « ورثت موقع مدينة بونية قديمة تسّمى »تينـيسة
ويعترب بيار سانتاس )p. cintas( أّول من قّدم هذه الفرضية 
منذ   )ptolémée( بطليموس  لدى  الواردة  اإلشارات  باعتماد 
الثاني للميالد وكذلك باملسالك الرومانية. وقد جاء هذا  القرن 
 )ch. tissot( التحديد لتعديل املوضع الذي اقرتحه شارل تيسو
قبل ذلك عند موقع رأس الجبل. ورغم اإلجماع الذي تحظى به 
فرضية سانتاس، فقد ظّل هذا التحديد موضع تشكيك من قبل 
دقيقة.  إىل معطيات موضوعية  استندوا  مّمن  الباحثني  بعض 
عىل   )n. Ferchiou( فرشيو  نايدي  األستاذة  استندت  حيث 
لتعترب   ،)pline l’ancien( األكرب  بلينوس  قّدمه  الذي  التحديد 
ولعّله   « »تينــيسة  موقع  تحديد  يف  أخطا  قد  بطليموس  أّن 
املاء  عىل  كذلك  توجد  التي   « »تينجة  موقع  مع  خلط  يف  وقع 
بني بحريتي بنزرت وإشكل. وشّككت هذه الباحثة كذلك يف دّقة 
الرومانية قرطاج  الطريق  الواردة عىل  املحّطات  املسافات بني 
ممربون  موقعي  بني  الفاصلة  املسافة  أّن  واعتربت  بنزرت.   –
)membrone( = سيدي أحمد بوفارس و«تينـيسة« التي وردت 
 l’itinéraire D’antonin/table( القديمة  الرومانية  باملسالك 
De peutinger ( واملقّدرة بعرشة )10( أميال، قد تصّح بالنسبة 

إىل املسافة بني سيدي أحمد بوفارس وموقع تينجة  )18 كلم(. 
بني  اختالف  وجود  عىل  التلييل  محمد  أ.  أّكد  جهته،  من 
االشتقاق  يف  التقارب  رغم   « و«تينــيسة   « »تينجة  لفظي 
 NJ-( الجذر ينحدر من  لوبي  األّول من أصل  فاللفظ  اللغوي. 
من  الثاني  اللفظ  أّن  حني  يف  )وادي(   بالسيالن  املرتبط   )ng
عند  الثنية«  »مرىس  موقع  تحديد  أّن  وأضاف  فينيقي.  أصل 
منطقة صونني )tinneia؟(، يجعلنا نستبعد فرضية أن يكون 
لفظ » ثنية« تصحيفا السم »تينـيسة » )thinisa( خصوًصا 
أّن مرىس رأس الزبيب كان يعرف منذ القرن iv هـ/ Xم عىل 

األقل، باسم » مرىس رأس الجبل«. 
وإذا تثبّتنا مليًا يف املواقع التابعة إلقليم سطفورة والواردة 
باملصادر التاريخية خالل العرص الوسيط األعىل، فإنّنا نالحظ 
 = »أنبلونة«  وهي:  فقط  مواقع   )03( ثالثة  عىل  اقتصارها 
 =  « تينجة  و«   hippo Diarrhytus  = و«بنزرت«   membrone

التجّمعات السكنية األخرى  )tinja ؟( رغم ثبوت وجود عديد 
نتيجة  نشأ  ما  به ومنها  االستقرار  تواصل  قديم  ما هو  منها 
الوالة. وهو  عرص  منذ  الناحية  شهدتها  التي  التوطني  لحركة 
ما يعني أّن املواقع الثالثة ليست إاّل محطات مرتبطة بالطريق 
املواقع  هذه  بني  قارنا  وإذا  بنزرت.  إىل  تونس  من  القادمة 
شبه  نجد  القديمة،  الرومانية  بالطريق  الواردة  واملحّطات 
تطابق مع تغيري وحيد ملوقع »تينـيسة » بـ » تينجة«. والسؤال 
املطروح هنا هو: هل تكون الطريق القديمة قد تغرّيت نتيجة 
الوسيط  العرص  خالل  الزبيب  رأس  منطقة  أهمية  لرتاجع 

األعىل؟ أم أّن تخمينات األستاذة فرشيو قد باتت حقيقة؟
رأس  مرىس  ألّن  مستبعدة  األوىل  الفرضية  تبدو  الواقع  يف 
الفرتة،  تلك  تسّميه مصادر  كما  الجبل  رأس  أو مرىس  الزبيب 
الذي نقل عن  البكري  أبرز مرايس املنطقة وقد ذكره  كان من 
973م(، كما أّن القرى  محّمد بن يوسف الوّراق )ت363 هـ/ 
القريبة منه بكّل من املاتلني وبني عطاء ورفراف التي تحتفظ 

آثار وتراث

احلضور اليوناين بساحل بنزرت
بني  الطبونوميا والتاريخ واآلثار

فـريد زمالي - محافظ مستشار بالمعهد الوطني للتراث 

سقيفوس وابي من الصنف املعروف بـ »ذو الخطاف«سقيفوس وابي من الصنف املعروف بـ»ذو الدوائر املعّلقة«

أيوس )éos( آلهة الرشوق يف امليثيولوجيا اليونانية

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89os
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بأسماء مواقع مرتبطة بالتوطني خالل العرص الوسيط األعىل 
)جامع القرص، باب القرص...(، قد كانت من دون شّك مرتابطة 
املرايس  أن  املعلوم  من  كان  وإذا  وطرقات.  مسالك  بواسطة 
عادة ما ترتبط باملسالك الربية التي تسّهل عمليات نقل السلع 
والتموينات، فإّن غياب اإلشارات إليها أو حتى إىل املرىس يعود 
والربط  فرشيو  األستاذة  قّدمتها  التي  الفرضية  إىل  مجّدًدا  بنا 

بني تسمية  »تينيسة« )thinisa( وموقع » تينجة«. 
أكرا  »هيبو  تسمية  الضوء  دائرة  إىل  تعود  املقابل،  ويف 
بعض  اعتربتها  التي   « العالية  »هيبو  أي   )hippou akra(«
 hippône/( »املصادر مطابقة ملدينة »هيبونة/ هيبو دياريتوس
إىل  استناًدا  التلييل  محمد  أ.  رّجح  فقد   .)hippo Diarrythus

اإلشارة املنسوبة إىل هيقاتيوس وإىل الخصائص الطبوغرافية 
للموقع، أن تكون هذه التسمية مرتبطة بموقع رأس الزبيب، 
رأس  ملنطقة  املكّونّة  املرتفعات  أهمية  بفضل  وارد  أمر  وهو 
الزبيب مثل جبل باب بنزرت )271م( وجبل بوشوشة )231م( 
وحتى عند جبل توشالة )89م( الذي يحمي املرىس من الرياح 

الشمالية والشمالية الرشقية. 

)Kephala( كيفاال
الواقعة عىل  األسقفيات  قائمة  التسمية ضمن  برزت هذه 
ساحل بنزرت. وقد ذكر يف بعض حوليات الكنيسة اإلفريقية، أّن 
 )Donatilla( و»دوناتيال«   )maXima( »ماكسيما«  القّديسات 
طرببة  بمدينة  استشهدن  الالتي   )secunDa( و»سيكوندا« 
موقع  قرب  عليهّن  القبض  إلقاء  وقع   ،)thuburbo minus(
»كيفاال«. وذكر )toulotte( صاحب كتاب »جغرافية إفريقيا 
يعني  القديمة  اليونانية  من  الكلمة  مدلول  أّن  املسيحية«، 
رأس  عىل  يكون  أن  يجب  املدينة  موقع  فإّن  ولذلك،  »الرأس«. 
بحري. ولو أّن هناك من ربطه بموقع قرية بني عطاء الواقعة 

شمال مدينة رأس الجبل.
»كيفالوس«  أّن  القديمة  اليونانية  األساطري  تذكر  كما 
 )Déion( »وهو أمري  تاسييل والده يدعى »ديون ) képhalos(
كان ملك مقاطعة »فوكيس« ) phôkís(، وقد تزّوج هذا األمري 
 )erekhtheús( »ابنة »إريكتيوس )prókris( »من »بروكريس
كيفالوس  وُشغف  أثينا.  ململكة  األسطوريني  امللوك  سادس 
بحّب زوجته الشابة فائقة الجمال أيّما شغف. لكن لسوء حّظ 
زوجها  حّب  يف   )éos( أيوس  الرشوق  آلهة  وقعت  بروكريس، 
له.  إقناعه بامتحان زوجته مشّككة يف إخالصها  وعملت عىل 
فدخل األمري عليها متخفيًا تحت قناع ونجح يف إغوائها. وخجاًل 

إىل  الزوجية يف رحلة صيد  بروكريس عّش  غادرت  فعلتها  من 
جاذبية  ازدادت  قد  وكانت  رجعت  مّدة  وبعد  كريت.  جزيرة 
وإغراء، فتصالحت مع زوجها، لكن الغرية رسعان ما استحوذت 
عىل قلبها  وبدأت تشّك يف وجود عالقة بني زوجها واآللهة أيوس 
نشأت أثناء غيابها. ويف إحدى الليايل، تتبّعت بروكريس زوجها 
خفية حني خرج إىل الصيد ثّم اختبأت خلف جذع شجرة، لكّن 
برمح  فرماها  طريدة  أنّها  معتقًدا  وجودها  إىل  تفّطن  زوجها 
اخرتق جسدها حتى بلغ قلبها. وحني أدرك كيفالوس أنّه قتل 
أخرى،  رواية  ويف  ذاته.  بالرمح  نفسه  قتل  عىل  أقدم  حبيبته، 
هناك  يعيش  وظل   )céphalonie( كيفالونيا  جزيرة  إىل  ارتحل 
مع طيف حبيبته قبل أن يقّرر وضع حّد لحياته ويلقي بنفسه 

يف البحر.

)Uzalis( أوزاليس
أوزاليس،  تأسيس  حول  اليونانية  املصادر  بعض  يف  جاء 
»األوزول«  أو  الغربية   )locris( »لكريس«  أّن وفًدا من سّكان 
الثنية )tinneia( ثّم أّسس  )ozoles(، كان قد نزل عند موقع 
ممكنة  الفرضية  تلك  أّن  التلييل  محّمد  أ.  اعترب  وقد  أوزاليس. 
بدليل تواجد الثنائي الطبونومي )uzalis- Tinneia( باملنطقة. 
املدينة  هذه  ظّلت  فقد  التاريخية،  اإلشارات  أهمية  ورغم 
موضوع نقاش بني جمهور املؤّرخني حتى وقت قريب. حيث 
العالية  بموقع  األثرية  البقايا  أّن  فرشيو   األستاذة  اعتربت 
التي  متواضعة جًدا وهي ال تتالءم مع مدينة بحجم أوزاليس 
قامت  كما   .)colonia uzalis( رشفية  مستوطنة  رتبة  بلغت 
أخرى  القديمة مع تسميات مواقع  للتسمية  ألسنية  بمقارنة 
التي  األنصارين(   =  uzali sar( مثل  اليوم  معروفة  أصبحت 
بالجزائر   )uzelis( وكذلك   )Djal( إىل  ذلك  قبل  اسمها  تحّول 
التي أصبحت اليوم )uDjal(، لتستبعد يف األخري أن تكون مدينة 
موقع  نحو  البحث  وجهة  وتحّول  أوزاليس  وريثة  هي  العالية 
الكبري  والتشابه  األثرية  البقايا  ألهمية  منها  القريب  تسالة 
مستوطنة  إىل  تشري  نقيشة  عىل  العثور  لكّن  التسميتني.  بني 
العالية،  مدينة  داخل   )colonia uzalis( الرشفية  أوزاليس 
جعلت األستاذ عز الدين بالشاوش يؤّكد عىل أّن هذه املدينة قد 
ورثت بالفعل موقع أوزاليس. لكن السؤال املطروح، هو كيف 
من  »أوزاليس«  لتسمية  اللفظي  املدلول  بني  التطابق  نفرّس 
اللغة اللوبية – الرببرية والتي تعني »املوقع املرتفع« والتسمية 
الحالية »العالية« ؟. وهل من املصادفة كذلك أن تكون تسمية 
ملوقع  املجاورة  العني(   =  « »تالة  للفظ  )تحريف  »تسالة« 
 ) thessaloi( »أوزاليس« من نفس االشتقاق اللفظي »تساليا«

املحاذية ملجال »لكريس« ؟

أوتيك
وقد  قديم  أوتيك  بمدينة  الفينيقي  الحضور  أّن  يف  مراء  ال 
وأّكدته  ق.م(   1101( التاريخية  اإلشارات  خالل  من  ذلك  ثبت 
الحفريات األثرية )القرن X ق.م( التي أثبتت كذلك وجود أدّلة 

العثور  تّم  فقد  باملوقع.  األيوني  وربّما  اللوبي  االستقرار  عىل 
األواني  من  مهّمة  مجموعة  عىل  األخرية  التنقيبات  خالل 
الفخارية املتأتية من جزيرة رسدانيا مؤّرخة بني الربع األخري 
من القرن iX ق. م والقرن viii ق.م. كما ُعثر يف نفس املستوى 
بـ  املعروف  الصنف  من  ويونانية  بونية  فخارية  كسور  عىل 
»الهنديس املتوّسط الثاني » )géométrique moyen ii(  الذي 

يعود تاريخه إىل ما بني )-800 760 ق.م(.
التجارية  املبادالت  بحركة  مرتبطة  اللقى  هذه  كانت  ولنئ 
باملجال  القواعد  عديد  ق.م   viii القرن  خالل  ربطت  التي 
وكامبانيا   )etrurie( وإتروريا رسدينيا  مثل  املتوّسطي 
وإيبرييا مع املشارقة واليونانيني، فإّن العثور عىل مكتشفات 
موقع  داخل  ق.م   viii بالقرن  مؤّرخة   )eubéenne( وابية 
التي  املعطيات  دّقة  يف  يزيد  أيوني  ترّكز  ملجال  املصاقب  أوتيك 
بنزرت. فمن ضمن  اليوناني بساحل  الحضور  يتضّمنها ملف 
وهو   )skyphos( »سقيفوس«  نجد  عليها،  ُعثر  التي  البقايا 
 géométrique( « وعاء من الصنف املعروف بـ »الهنديس األخري
récent( يعود تاريخه إىل ما بني )-720 760 ق.م(، وإىل جانبه 

بقايا أنشطة التعدين الخاصة بالحديد وكسور فخارية محلية 
وأخرى يونانية ونوراجية nuragique   )رسدانيا(.

ترتبط هذه اللقى دون شّك بحركة التوّسع األوىل لليونانيني 
األواني  هذه  أّن  الدراسات  أثبتت  فقد  الغربي.  باملتوّسط 
املتوّسط  »الهنديس  الصنف  من  أكانت  سواء   )skyphoi(
 à Demi-cercles penDants( املعّلقة«  الدوائر  » ذي  أو  الثاني« 
  atticisant avec Décor De hooks(»أو »ذي الخطاف )skyphos

األثرية  الطبقات  يف  املعروفة  األصناف  من  فهي   ،)skyphos

بموقع ليفكندي )liFkanDi( بجزيرة وابية )eubée( اليونانية 
املعطيات  هذه  بدت  ولنئ  ق.م.   IX- VIII بالقرنني  واملؤّرخة 
لدراسة  كدليل  اعتمادها  ويمكن  وواضحة  دقيقة  األثرية 
القديمة، فإّن ما  الفرتات  املتوّسطية خالل  التجارية  العالقات 
يمكن استثماره من الجانب الطوبونومي املتعّلق باملوقع يطرح 
القسم  بني  الصوتي  التطابق  ظّل  يف  السيما  تساؤل  من  أكثر 
الثاني من تسمية أوتيك التي يظهر أنّها من أصل لوبي مرّكبة 
من مقطعني: ؤ )u( » و«أتيـــق/ أتيك«  )atig( ]بمعنى أهل 
التجارة[ وتسمية )attike( املقاطعة املحاذية لبحر إيجة الذي 

تنحدر منه أغلب الوفود اليونانية.

مواقع ساحل بنزرت الشمالي

:)Hippône( )هيبونــ)ـة
»هيبونـ)ـة(«  بمدينة  املتعّلقة  اإلشارات  أقدم  تعود 
ذكرها  امليالد،حيث  قبل  السادس  القرن  إىل   )hippône(
يقّدم  أّن  دون   ) hécatée De milet( امليليتي  هيقاتيوس 
برحلة  حولها  ورد  ما  أّن  إاّل  مالمحها.  تحديد  عىل  يساعد  ما 
سقوالكس )périple De scylaX( يؤّكد عىل أنّها مدينة عظيمة 
ذات ميناء. وابتداء من القرن الثاني قبل امليالد، برزت تسمية 

مزهرية يونانية محاّلة بصورة لإلله أبولو يف مسابقة موسيقية 
مع مارسياس )380 ق.م(.

مشهد يصّور بروكريس وهي تحترض بني يدي زوجها كيفالوس

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ion
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89os
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phalonie
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بولوبيوس  لدى  نجدها  حيث  لفظي،  مرّكب  شكل  يف  املدينة 
» )hippone-Zaryte(. كما  )polybe( بصيغة »هيبون زاريت 
األّول  القرن  خالل   )pline l’ancien( األكرب  بلينوس  ذكرها 
 .)hippo Dirutus( »للميالد بالصيغة الالتينية »هيبو ديروتوس
 « دياريتوس  هيبو   « إىل  الصيغة  هذه  تحّولت  أن  لبثت  ما  ثّم 

)hippo Diarrhytus( طوال الفرتة الرومانية.
موضوع  قريب  وقت  حتى  املتحّولة  التسمية  هذه  ظّلت 
نقاش بني جّل الباحثني، فقد اعترب الكثريون أّن اللفظ »هيبو« 
»الحصان«. وهناك من  ويعني  اليونانية  اللغة  )hippou(، من 
اعتربه مثل األستاذ عز الدين بشاوش يف إحدى الدراسات مجّرد 
» )Déclinaison( لكلمة »هيبونـ)ـة( » يف  » ترصيف /إعراب 
اللغة الالتينية. ولنئ صّحت هذه الفرضية، فإّن املدلول اللفظي 
الحصان/   = )هيبو  اليونانية  اللغة  يف  كذلك  موجود  للكلمتني 
هيبونـ)ـة( = إسطبل الخيول(. كما أّن االستعمال االصطالحي 
السابقة  باملصادر  ذكره  ورد  الذي  »هيبونـ)ـة(«  للفظ 
للحضور الروماني باملجال اإلفريقي، يطلق كذلك يف املثيولوجيا 
يف  تتحّكم  التي   )océaniDe( الحوريات  إحدى  عىل  اإلغريقية 
األودية واملجاري املائية. وهو ما يعني أّن املاء هو سبب وجود 
املدينة الواقعة عند مصّب وادي تنساب فيه املياه الفائضة عن 

طاقة استيعاب بحريتي إشكل وبنزرت. 

)Hebdomos( وادي الداموس
أ.  القديمة وقد حّدده  اليونانية  املصادر  املوقع يف  ذكر هذا 
محّمد التلييل عىل ساحل بنزرت الشمايل عند سفح جبل السبعة. 
التسمية  نفس  قد حافظت عىل  الجهة  طبونوميا  أّن  ونالحظ 
تسميتي  يف  مخترصة  نجدها  حيث  موضعني،  يف  القديمة 
يف  ومعّربة   )? Domos( الداموس«  و«عني  الداموس«  »وادي 
تسمية »جبل السبعة » التي تستحرض االسم اليوناني للموقع 

هيبدموس )hebDomos( ومعناه » السابع«.
 :)ioulios( هنشري الغارة

القديمة،  املصادر  يف   )ioulios( يولويوس  موقع  ذكر  ورد 
كذلك  ذُكر  الناعم«،  الشعر   « يعني  الذي  اليوناني  اللفظ  وهذا 
مرتني يف التوراة ومنه جاءت تسمية شهر جويلية. وقد حّدده 
األستاذ محمد التلييل يف أّول هنشري الغارة عىل السفح الشمايل 

لجبل الدمنة.

لوكة )Lukka / Lefkás؟(:
تقع لوكة عىل ساحل بنزرت الشمايل بني كاف عبّاد ورأس 
سرياط عىل السفح الشمايل لجبل لوكة التابعة لسلسلة جبال 
الجغرافيا  كتاب  يف   )ptolémée( بطليموس  أشار  وقد  مقعد. 
إىل وجود معبد لإلله »أبولو« )apollinis templum( عند رأس 
متعّدد  اليونانية  األسطورة  حسب  املعبود  هذا  وكان  سرياط. 
والرسم  والشعر  والرماية  واملوسيقى  الشمس  إله  فهو  املهام 
والنبوءة والوباء والشفاء وكذلك العناية بالحيوانات والحراثة. 
 )lukka( »وقد ذكر هومريوس يف اإللياذة »أنّه ُولد من ذئب/ ذئبة
 .)apollon lukégénès( الذئبة«  ابن  بـ«أبولو  يسّمى  ولذلك 
وبما أّن من مهامه حماية القطعان من الذئاب، فقد كان يلّقب 
يمكن  ال  أخرى،  جهة  ومن   .) lukeios( بــ«لوكيوس«  كذلك 
»ِلفكاذة/ ليفكادا«  بجزيرة  التسمية  ارتباط  فرضية  استبعاد 
الساحل  األيوني عىل  بالبحر  الواقعة   )leukas/leFkás (
املنحدرات  ذي  الجبيل  بموقعها  تتميّز  والتي  لليونان  الغربي 
الصخرية البيضاء والتي جاءت منها التسمية )leukas(. وهي 
املمتّدة  الصخرية  املرتفعات  التي تميّز   الصفات  تقريبًا نفس 

بني الرأس األبيض ورأس رساط.

المواقع حول البحيرات
والمجاالت الداخلية

:)Pségas( بسـيقـا
املدن  من  أنّها  إىل  مشريًا  رحلته  يف  سقوالكس  ذكرها 
الضفة  عىل  التلييل  محمد  أ.  حّددها  وقد  البحرية.  عىل  الواقع 
الشمالية الرشقية لبحرية بنزرت بمنطقة تاغرمان. وتحتوي 
البرشي  االستقرار  قدم  تثبت  أثرية  شواهد  عىل  املنطقة  هذه 
بها، من ضمنها املقربة البونية التي عثر عليها منذ سنة 1916 
أّن  كما  )iv – iii ق.م(.  بالقرنني  واملؤّرخة  نافع  بني  بجهة 
املدلول اللفظي السم املوقع الحايل )هنشري تاغرمان/ قصيبة 
تاغرمان( من اللغة اللوبية يعني » املدينة » وهو ما يؤّكد وجود 
مدينة قديمة بذلك املوقع. ومن جهة ثانية، فإّن اللفظ بسيقا 

)pségas( الذي لم نعثر له عىل معنى يف اليونانية القديمة، قد 
بيسـقا   « كلمة  ذكرت  حيث  أخرى  بلغة  كذلك  مرتبطا  يكون 
»)picgah(  يف التوراة بمعنى »القمة« للداللة عىل جبل »نيبو«. 

)Pithécusses( بيتيكيس
وجزر  مدن  وجود  عن  رحلته  يف  سقوالكس  تحّدث 
بيتيكيس  ومرىس  جزيرة  ضمنها  من  وذكر  البحرية،  حول 
تطلق  كانت  التسمية  هذه  أّن  املعلوم  ومن   .)pithécusses(
كذلك عىل إحدى جزر البحر الترياني )tyrrhénien( ذات األصل 
اليوناني. ولنئ ظّل مفهومها موضوع نقاش بني الباحثني بني 
من يعتربها مرتبطة باألواني )pithos = إناء( أي أنّها »جزيرة 
ومن   )pithekos(  « القردة  »جزيرة  يعتربها  ومن  الخزاّفني« 
»إيكيا«  تسمية  فإّن   ،)pitueois(« الصنوبر  جزيرة   « يجعلها 
أو »إسكيا » )ischia( التي حملتها الجزيرة فيما بعد قد تكون 
دلياًل مهًما ملوقعة بيتيكيس التي ذكرها سقوالكس عىل ساحل 
بنزرت. فقد بيّنت بعض الدراسات من خالل املقارنة األلسنية 
الالتيني  اللفظ  من  تنحدر  أنّها   )ischia(  « »إسكيا  لتسمية 
)insula( بمعنى » الجزيرة » وهو اللفظ ذاته الذي تنحدر منه 
كلمة )iscala( التي تعني املحّطة عىل الطريق بعد السفر. وإذا 
قارنا التسميات الثالث، نالحظ شبه تطابق بينها وبني تسمية 
»إشكل« )iscala؟( خصوًصا وأّن جزيرة »إسكيا« كانت تسّمى 
يف عهد الحمريي )ت. 900 هـ/1495م( »شكلة«، وهي صيغة 

نجدها كذلك يف جزيرة »شكيل« قرب حلق الوادي. 

)Kaukakis( موقع سيدي عبد هللا
سقوالكس  رحلة  يف   )kaukakis( قاوقاقيس«   « ذكر  جاء 
عىل أنّها مدينة ومرىس. وقد حّدد أ. محمد التلييل موقعها عند 
سيدي عبد الله عىل الضّفة الجنوبية لبحرية بنزرت. ويعترب هذا 
أبرز املواقع عىل امتداد ساحل البحرية، حيث تعود  املوقع من 
فخارية(  وكسور  )قبور  يحويها  التي  األثرية  الشواهد  أقدم 
الفرتة  خالل  به  االستقرار  تواصل  وقد  البونية.  الفرتة  إىل 
الرومانية حيث كان ينتمي إىل إحدى الضيعات اإلمرباطورية أو 
األرستقراطية )FunDus bassianus(. كما تواصل وجود املدينة 
الزيرية قبل أن يتوّقف عىل  ونشاط املرىس حتى أواخر الفرتة 
القرن  من  الثاني  النصف  يف  الهاليل  االجتياح  بسبب  يبدو  ما 

الخامس للهجرة/ الحادي عرش للميالد. 

)Meter( مـاطــر
بصيغ  القديمة  الالتينية  املصادر  يف  ماطر  تسمية  ظهرت 
ماطرنس«  و«أبيدوم   )mata/era( »ماطايرا«  منها  مختلفة 
لوحة  عىل  إليها  النسبة  وردت  كما   ،)oppiDum materense(
العظيم  قسطنطني  الروماني  اإلمرباطور  إىل  مهداة  تذكارية 
ويف   )materensis( »ماطرنزيس«  باسم   )constantinus(
و«ماطري«   )matarus( »ماطروس«  باسم  أخرى  شواهد 
 .)matar( و»مطار«   )mataris( و»ماطريس«   )matari(
ورغم تعّدد الصيغ التي كتبت بها هذه التسمية، فإنّها تشرتك 

جميًعا يف جذر واحد »م/ط/ر« )mtr( الذي يرى البعض أنّه 
كذلك  نجده  كما  »العطاء«.  بمعنى  لوبي  أصل  من  يكون  قد 
بنفس املعنى يف اللغتني الالتينية واليونانية القديمة يف تسميتي 

.)matrem( »و«الشجرة/العطاء )mater( »األم«
يقودنا هذا االئتالف اللغوي حول العطاء إىل ربط التسمية 
بخصوصية موقع ماطر. فهذه املدينة تقع يف قلب سهل زراعي 
من  والسيما  اإلنتاج  ووفري  األطراف  مرتامي  معطاء  خصيب 
أّن آلهة الزراعة يف املعتقدات اليونانية  الحبوب. ومعلوم كذلك 
القديمة تسّمى »ديميرت« )Déméter( وهي صيغة مرّكبة من 
  « أعطى   « بالفعل  مرتبط  لفظ  )Deo( وهو  »ديو«  مقطعني: 

و«ماطار » )meter(  التي تعني« األم ».   
وعىل هذا األساس، يمكننا أن نؤّكد عىل أّن جميع الفرضيات 
ولو  العطاء(.   = )ماطر  العطاء  وهو  واحد  معنى  إىل  تقودنا 
اليوناني )األيوني( السابق عىل  أنّنا نميل إىل ربطها بالحضور 
األقل بأربعة )04( قرون لتاريخ دخول عبادة اآللهة »ديميرت« 
وابنتها اآللهة »كوري« )coré/perséphone( إىل قرطاج بشكل 
رسمي يف أوائل القرن iv ق.م. وتّمت االستعانة يف أداء الطقوس 

الخاصة بهما بكهنة من اإلغريق.

)Galetta- Khaléthos( جالطة
موقع  من  مقربة  وعىل  ماطر  مدينة  غرب  جالطة  توجد 
اليونانية  التلييل من املواقع  ركب. وقد اعتربها األستاذ محمد 
التي نشأت حول منجم ألّن الحصول عىل املعادن كان كذلك من 

بني الدوافع األساسية للهجرات اليونانية القديمة.  

Kubos كوبوس
إىل    )kubos( »أقدم اإلشارات حول موقع » كوبوس تعود 
القرن vi ق.م، حيث وردت لدى هيقاتيوس عىل أنّها من املدن 
التي أّسسها األيونيون يف املجال اللوبي التابع للفينيقيني. وأّكد 
كامبس  قابريال  رأيه  يف  وسانده   )st. gsell( قزال  سطيفان 
)g. camps(، أّن التوّسع األيوني انطلق من سواحل صقلية إىل 
الخصوص  وجه  عىل  بنزرت  أي  املتوّسط  من  املقابلة  الناحية 
حاول  وقد  قرطاج.  لسلطة  خاضًعا  كان  الذي  املجال  وبقية 
الذي  التلييل موضعة » كوبوس« بهنشري ركب  األستاذ محمد 
أّن  معتربًا   ،)rucuma(  « ُركومة   « موقع  أطالل  عىل  يحتوي 
 ]rkob =Rkobos[ ُركوبوس«  »ُركوبة/  هي  األصلية  التسمية 
وأّن الصيغة التي وردت بها خالل الفرتة الرومانية أي » ُركومة 
» )rucuma(، ناتجة عن قلب حرف الباء إىل ميم وهي ظاهرة 

معروفة. 
ويف الحقيقة فإّن تسمية املوقع التي اعتمدها هذا الباحث 
اإلجماع  رغم  نقاش  موضوع  زالت  ال   ،« كوبوس   « ملوقعة 
الحاصل حول بنيتها املرّكبة من لفظني واحتوائها عىل السابقة 
اللغة  يف  البحرية  والرؤوس  املرتفعة  املواقع  عىل  الدالة   )ru(
 «  rqm  « الجذر  من  منحدرة  البعض  اعتربها  فقد  الفينيقية. 
الذي نجده يف التسمية القديمة ملدينة البرتاء واملرتبط باختالف 
يعني  الذي  »كوبوس«  اللفظ  فإّن  وعموًما،  التـربة.  ألوان 
أصول  الواقع من  يف  اليونانية، هو  اللغة  يف  املكّعب  أو  النــرد 
العربية  يف  نجدها  التي  ]كوب[   )’qb( »كب«  املادة  من  سامية 
القديمة )qbḥW( وهي  والعربية والفينيقية وحتى يف املرصية 
ترادف الجذر »ك )و(س« )kWs/ks( ]كأس[ التي نجدها كذلك 
يف لهجة قربص. وهذا الجذر يطالعنا يف هيدرونوميا الوادي الذي 
يثبت  لم  فإن  القوس«.  وادي   « يعرب مجال هنشري ركب وهو 
التسمية  فرضية  فإّن  بجرس،  خاص  )عقد(  بقوس  ارتباطه 
 )ru( وس«. كما أّن السابقة)القديمة تبدو واردة » قـ )بـــ
وباعتبار انتماء هذا املوضع إىل املجال اللوبي، قد تكون مرتبطة 
بالجذر  اللوبي »ُرو« ومعناه ازداد وولد ومنه اشتّقت كلمة » 
وهكذا  /األطفال.  األوالد/األبناء  تعني  التي  و«تْروا«   « أرَّاْو 
بمعنى   ]ru + kubos rukubos  =[ األصل  يف  التسمية  تكون 

»أهل كوبوس«.

الخاتمة
ارتبط الحضور اليوناني بساحل بنزرت بأسباب موضوعية 
وهي  الفالحة،  وتعاطي  التجارة  بممارسة  أساًسا  تتعّلق 
أوتيك. ولكون هذا  التي نشأت من أجلها مدينة  األسباب ذاته 
إيجابيا  تأثريه  فقد  عسكري،  طابع  ذا  أبًدا  يكن  لم  التوّسع 
عىل تعمري املنطقة خالل القرون األوىل من الفرتة القديمة من 
ناحية وخلق دينامكية اقتصادية نشيطة ملوانئ ساحل بنزرت 

تواصلت إىل حدود الفتح العربي للمنطقة.

طبق من فّضة مطّعم بالذهب ُعثر عليه بقنال بنزرت يحمل 
زخارف تجّسد أبولو يف مسابقة موسيقية مع مارسياس 

)القرن األّول للميالد(. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pline_l%27Ancien
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
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هو  ونرش  شعر  من  املختلفة  بأنماطه  األدب  ان  شك  ال 
وسيلة اتصال وتبليغ، جوهره فكر ووجدان وفعله احساس 
عىل  الفوتوغرافية  الصورة  أن  كما  ومقال،  وتوثيق  وخيال 
وسيلة  هي  اوقبح   جمال  من  فيها  وبما  تطّورها  مراحل 
وانسانية،   واجتماعية  سياسية  ألحداث  وتوثيق  للتعبري 
فماهي العالقة بني النص الذي يُكتب والصورة التي تُلتقط 
قلم  ان  وهل  يختلفان؟  ام  والهدف  الفعل  يف  يتّفقان  ؟هل 
الكاتب يْرقى عن عنْي املصّور احساسا وخياال وجماال ؟ من 
خالل ما  نقرأ ونشاهد ندرك ان هناك عالقة تكامل بني النص 
والصورة الفوتوغرافية وتتجىّل هذه العالقة بني وظيفة النص 
بالنسبة للصورة ووظيفة الّصورة بالنسبة للنص فالّصورة 
كما النص هي نقل للواقع وما يجري فيه من أحداث وتغرّيات 
غري ان التصوير يبقى اقل تاثريا من فعل النص الذي يتجىّل 
فيه االحساس واالبداع والخلق بصفة اكرب وأوسع وادق من 
الصورة الفوتوغرافية التي تنقل واقعا الجدال وال تأويل فيه 
اذ ان الكامريا هي أداة لنقل األحداث باستخدام االت متطورة 
املعيش يف  الواقع  ذات طابع ميكانيكي يستنسخ  ومختلفة 
حّسه  من  الشاعر  فيه  يعطي  مثال  كالشعر  النص  ان  حني 

وفنّه وخياله ونفسه الطويل احيانا ...

أثر الصورة في نفس الكاتب

وهي  الرقمية  الصورة  فهناك  تختلف  الصورة  ان  غري 
التي تحّدثنا عنها وهي الناقلة لحدث معني، وهناك الصورة 
بعني  تأملناها  اذا  النص  فهم  أبواب  لنا  تفتح  التي  الفنّية 
كصور  الشاعر  اإلنسان  بروح  عنها  وكتبنا  الثاقبة  املتأمل 
واأللم،فالصورة  والحرمان  والدمار  والحرب  والجوع  الفقر 
األحيان  من  كثري  ويف  بالشعر  الصلة  وثيقة  غالبا  الفنية  
تكون املحّرك والقادم لتشكيل النص الشعري ، لذا فالصورة 
لها ارتباط مادي وفني أصيل وعميق بالوجود..وبني الصورة 
الكاتب  يبعث  اذ   تعبريي  جمايل  طابع  ذات  عالقة  والنص 
جديدة  أبعاد  وجود  للقارئ  تتيح  طاقة  الصورة  باعتماد 
وذكريات  ومشاعر  وجمل  مفردات  ومتعّددة،واستثمار 
الدماغ  يف  كونديرا)  ميالن  الفرنيس  الشاعر  مختلفة..يقول 
الشعريةتسّجل كّل  بالذاكرة  منطقة نوعية يمكن تسميتها 
،فرّب  جمالها(  حياتنا  يمنح  ما  فيناوهذا  ويؤثّر  يفتننا  ما 
صورة ملشهد طبيعّي او مدينة أو قرية او شارع تثري يف نفس 
الكاتب او الشاعر هويّته وانتماءه الثقايف والبيئي والروحي 

يف  أحاسيسه  ويسكب  الصورة  تفاصيل  كل  فيسرتجع 
مساحة مليئة بالشجن والحنني والجمال... أذكر هنا تجربة 
وقعت يل مع التالميذ الصغار  وأظهرت ما لوْحي الصورة من 
تأثري يف نفس اإلنسان الذي يعب؟ر عن تاريخه وما  بدواخله 
من مشاعر..الصورة كانت لسماء ملبّدة بغيوم ذات أشكال 
مزاج  حسب  مختلفة  كانت  االجابات  ونصوص  مختلفة 
ورؤية كل واحد.. رآها البعض جباال او حيوانات او حديقة 
يدعو  ابنها..أمر  ترضع  أّما  أخر  طفل  رآها  حني  يف  أزهار، 
قد  الطفل  ان هذا  لالستغراب وبعد بحث واستفسار علمت 
فقد أّمه صغريا ، اذا فنحن نكتب بالقلم ما بدواخلنا وكأننا 
نرسم بالريشة، ونرسم  لوحات فنية مؤثرة بما نكتبه من 
الجاحظ  لسان  الذي جاء عىل  القول  يصّح  نصوص..عندئذ 
او ما جاء يف مقولة  التصوير(  )الشعر صياغة ورضب من 
ناطقة(...  والشعر صورة  )الرسم شعر صامت  سيمونيس 
الشعر  ان  بنّي  كاستيال   بول  الفرنيس  للشاعر  دراسة  ويف 
ينفتح عىل فّن التصوير حيث يتماهى الخطاب البرصي مع 
تسهم  كما   ، والقصائد  الصور  فتتشاكل  اللغوي  الخطاب 
واحد  كل  ويعّد  املعنى  إنتاج  يف  الصورة  جانب  إىل  القصيدة 
واحدة  لعملة  وجهان  يصبحان  بحيث  لالخر  امتداد  منهما 
وتتالقى الحدود بني الصورة الفوتوغرافية والنص اوالومضة 
الشعرية مثال لدى القارئ وتكون ذات نزعة رومنسية اوازمة 

وجودية اوحالة اجتماعية، سياسية، انسانية...
الفوتوغرافية  الصورة  ان  ان نقول  القول يمكن  خالصة 
كما النص قد تكون توثيقا ألحداث تاريخية او سياسية او 
اجتماعية  ثابتة دون  تأويل ، كما يمكن ان تكون فنّية شعرية 
تكشف عّما يراه ويحّسه الكاتب او املصّور من رؤى وجدانية 
وانسانية  يف مواضيع شتّى من الحياة تمثّل دور املصّور يف 
التقاط الصور او دور الكاتب يف كتابة النص بصفة تتماىش 
مع احاسيسه ورؤاه وتوّجهاته باعثا بذلك  رسائل إىل القراء، 
وهذا لعمري ما يجعل للصورة الفوتوغرافية أهمية كبرية يف 
توثيق األحداث من ناحية ويف تبليغ األفكار والتأثري يف الناس 

من ناحية أخرى...
أوراق  لتساقط  فوتوغرافية  صورة  من  نموذج  وإليكم 
الخريف ووقعها يف النفس إلنتاج هذا النص بعدستي وقلمي 

وقفْت تتأّمل ...
والحرية يف عينيها

تتساءل عن رّس بساط منثور

نسجته يد الله ..
زيّنته ريشة الخريف..

تتدّرج األلوان فيه كتمّوج فصول العمر ...
األخرض واالصفر والبنّي واألحمر...

رشيقة تتطاير كالفراشات يف الهواء..
ترقص رقصة الفالس مع الريح

ثم تهوي عىل األرض مستكينة بني اقدام الزمن...
****

يقولون ...انها حزينة
صفراء ،شاحب لونها

ترتعش تحت هبّات النسيم ..
غادرتها حمرة الحقول وخرضة الربيع 

تلّحفت بالجفاف وطارت يف الوهاد
تبحث عن حلمها املفقود..
تبّللت عيونها بدموع الوداع

وسالت أنهارا رقيقة عىل خدودها 
مع إرشاقة الشمس الطاهرة...

****
يقولون ..انها خائنة

هجرت الوكر الذي احتضنها ..
فارقت جوار أخواتها  تمّردت عىل الطبيعة..

تزّوجت بالرتاب ..
بّدلت ألوانها..

صارت يف ريشة الفنان باردة..باهتة ..
****

يقولون..انها ميّتة
فهل صدقوا؟

ليتهم يعلمون أنها
تنتظر ميالدا جديدا

تستعّد الرتداء فستان أخرض..
تزداد حكمة مع تغرّي الفصول..

تؤمن أن األمل قادم
وأنها

زينة الفصول
ونبع الحياة
ودفقة الحب

وموسم التجديد
واالرتقاء الروحي

حسيبة صنديد قنوني

العالقة بني النص
والصورة الفوتوغرافية

رأي

صورة تتحّدث

من احلى انواع السمك اللي تمرق...و يشيخ على البهارات والحار.. 
والماكلة الطايبة بالوزف تعمل مارياج رهيب مع الموالح والفلفل 

المسير...
من طرائف الوزف.. 

في بداية القرن العشرين..المراقب العسكري في جرجيس منع 
دارو  والجدرمية  السردين..  صغار  انو  منه  ظنا  النوع..  هذا  صيد 
عالمراسي وفكو القرنفوات )جمع قرنفو وهو كيس الصيد الخاص 
بالوزف(.. لكن بحارة جرجيس كانو اذكياء وعملو وفد لبيرو القبطان 
وهزو معاهم كعبة وزف عاملة المزاود )البطارخ( وفسروله انو هذا 
النوع ما يكبرش وماهوش فروخ سردينة... وانه يتكاثر ويموت وهو 

بذلك الحجم.. وروحو بقرنفواتهم...
ربيع مشارك )جرجيس(

الوزف..
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لم  الشيطان  صوت  فضويل،  مقاومة  أستطع  لم 
الشّقة  إىل  أذهب  أن  يوم  كّل  بي  يهتف  أذني،  يغادر 
املذكورة. إذا كان الشيطان جميال سلسا مرنا هكذا، 
فمن املؤكد أنه يدعوني إىل يشء رائع. أتخيّل أن الشّقة 
مكتظة بالكنوز والذهب. أو لعّل فيها طريقا مخترصة 
بّوابة للزمن يمكنني عربها  أو ربّما فيها  نحو املجد، 
الدخول إىل الفرتة التي أشاء. ماذا لو أجد فيها طاقيّة 
عندما  اآلخرون  يراني  أاّل  الدائم،  إنّه حلمي  اإلخفاء؟ 
التي  الرّسية  باجتماعاتهم  يقومون  وهم  أشاهدهم 
يقررون فيها مصائر اآلخرين، أريد أن أعرف ما تناثر 
أريد  جمال،  من  تعّرى  ما  أو  مال،  من  الطاولة  فوق 
واألحالم  تحققت  التي  األحالم  ثمن  هو  ما  أعرف  أن 
وتكون  واهما،  أكون  قد  أو  تهّشمت.  التي  األخرى 
األمور قد جرت بطبيعتها. إّن املرء قد يأخذ أكثر مما 
يستحق، ولكنّه ال يأخذ أبدا أقّل مما يستحق، إنّه كرم 

السماء. 
خيال  من  كالخائف  حويل  ملتفتا  الّدرج  صعدت 
الفتة  يعلو  ستة  رقم  الباب.  أما  ووقفت  يتبعني،  قد 
للتدليك."  امَلليك  "مركز  عليها  كتب  رخيصة  صغرية 
وقلت يف نفيس: "لقد كنُت محقا، إنه مركز الشيطان 
إلعداد الحّكام وامللوك، يبدو أنه سئم من فعل الرشور 
إىل األفضل، فعال  البالد وأنقلها  واختارني لكي أحكم 

إنّه من نبت حسن."
الداخل  من  فجاءني  خفيفة  نقرات  الباب  ونقرت 
أيها   " أنثوي:  ونصف  ذكوري  نصف  أجّش  صوت 
الطارق الخارق، أنا قادمة إليك." وانشّق الباب ليظهر 
وجه امرأة يف الخمسني سمينة الوجه، مفطسة األنف، 
عيناها واسعتان مخيفتان محاطتان بزرقة تميل إىل 
بنظرة  رمقتني  متباعدة،  صفراء  أسنانها  السواد، 
خبري متفرسة قبل أن تفتح دّفة الباب وتوّجه صوتها 
اليوم  لديكّن  بنات،  يا   " محتفلة:  بنربة  الداخل  إىل 
سلعة فاخرة." وعلت قهقهتها وهي تجذبني من كّم 

قمييص وتقذف بي وسط الشقة.
نصف  مختلفات  نساء  ست  القاعة  إىل  وخرج 
عاريات، اتخذت كل واحدة منهن وضعيّة حاولت بها 
إظهار نقطة قوتها البدنيّة، وبدا عيلّ االنزعاج فقلت 
باضطراب: "يبدو أني أخطأت يف املكان، الحقيقة أني 

أردت أن اقصد مكانا آخر."
"وهل هناك أفضل من هذا املكان؟" قالت زعيمتهم 
وهي ترضب بكفها فخذا ضخما بجانبها، فقلت كمن 
يحاول التخلص من مأزق:" كنت أظن مثال أني سأجد 
بوابة للزمن، أتجّول من حقبة إىل أخرى." وقاطعتني 
"أنت  صوتها:  فظاعة  يف  ضحكها  وزاد  مقهقهة، 
ويمكنك  تشتهي،  التي  الحقبة  اخرت  البّوابة،  قلب  يف 
التجّول بني الحقب كما تشاء." وقالت امرأة أربعينية 
زاخرة البدن: "أنت ملك اآلن، سيّد امللوك أنت؟ أتعرف 
المها  نقلب  أن  ويمكننا  التدليك،  مركز  يف  أنت؟  أين 

نونا، فنطرّي عقلك فنونا وجنونا." 

بعينّي يف مهرجان  أجول  وأنا  االمتعاض  وبدا عيلّ 
الدميمة  زعيمتهم  استثنينا  ما  إذا  العارية.  السيقان 
فاتنات حّقا.  فهّن نساء جميالت، وبعضهّن كامالت 
السمراء  أما  مشهورة،  ممثلة  تشبه  منهن  واحدة 
كاملصعوق  وتسّمرت  أعرفه.  فوجهها  بجانبها  التي 
وأنا أتفّحص تقاطيع وجهها. إنّها هي. عائدة. نفس 
سمرة البدن وحمرة الخّدين، غزارة األشفار وضخامة 
النهدين. نفس النظرة الخّداعة الكذوب، وذات الّروح 

امُلبهجة اللعوب.
"حسنا،  إليها:  بسبابتي  مشريا  بارتباك  وقلت 

اخرتت هذه. كم ثمنها؟"
"فقط؟" قالت أخرى بنربة من خاب أملها. وهززت 
رأيس معلنا اكتفائي بها، فقالت الزعيمة: "ستكتفي 

بالتدليك؟ أم تريد مشتقاته؟ لكل مشتّق ثمن." 
سأدفع ثمن كل مشتقات التدليك، كم املبلغ؟  -

كأنها  متوّجسة  بنربة  تقول  أن  قبل  قليال  فّكرت 
تجّرب حظها: "مائتان؟" ودسست يدي يف محفظتي 
الفتاة  إىل  وتوجهت  النقدية،  ورقاتها  لها  ألخرج 
إىل داخل غرفة صغرية. لم يكن فيها سوى  لتأخذني 
رسير متواضع وطاولة صغرية، جلت بعينّي فلم أجد 

فيها شيئا آخر. وقالت:
- فيم تتأمل؟ أتبحث عن كامريا مخفيّة؟

كالّ، الحقيقة أني ال أنوي القيام بيشء مخّل،   -
أنا ال أحب هذا النوع من العالقات.

- أنت مثيلّ الجنس؟
- أليس هناك احتماالت أخرى؟ كالّ! أنا ال يغريني 
الجنس عادة. أّما يف مثل هذه الظروف فهو يصبح يف 

نظري مقززا. هل فهمت يا عائدة؟
قلت لها محاوال مفاجأتها بواقع أني أعرف اسمها، 
كل  دفعت  "لَم  وقالت:  اهتماما  األمر  تُعر  لم  ولكنها 

هذا املال إذن؟"
يا عائدة. أعرف من  أتحدث معك  أن  أود  ألني   -

تكونني، وأود أن أعرف قّصتك، وسبب تواجدك هنا.
وقالت متململة: "أما أنا فلست هنا للحديث، كما 
أعرف  ال  وأنا  الحقيقية،  بأسمائنا  ـُدعى هنا  ن ال  أننا 
أيها  أفهمت  نهائيّا.  عنها  تتحدث  التي  العائدة  هذه 
املثيلّ؟ عليك أن تقوم بما دفعت ثمنه، أو تنتظر قليال 
معي لكي توهم األخريات أننا قمنا بالالزم ثم تغادر."
وأسقط يف يدي فلم أعرف كيف أترصف، ووجدت 
فأخرجت  املال،  دفع  مزيد  يف  يكمن  األمثل  الحّل  أن 
لك."  "هذه  قائال:  يدها  يف  أخرى ووضعتها  مائة  لها 
ثم  أحدا"  تخرب  "ال  قالت:  ثم  شديد  ارتباك  واعرتاها 
انحنت لتدّس املال يف جيب جانبي رّسي داخل حمالة 

صدرها ثم قالت: "ماذا تريد اآلن؟"
ال يشء. أريد أن أعرف حقيقتك يا عائدة.  -

كيف يل أن أجعلك تصّدق أني لست املرأة التي   -
تبحث عنها أيها املثيلّ.

وأجبُت منفعال: "وكيف يل أن أجعلك تصدقني أني 

ذكر طبيعي."

يكونون  عندما  الذكور  يفعله  ما  افعل   -

بمفردهم مع امرأة متفجرة مثيل.

ورغبت كعادة كل الذكور يف القيام بردة فعل للدفاع 

أعانقها  عليها  فانقضضت  املهددة،  الرجولة  عن 

كعاشق، وأخذت يف تقبيل شفتيها بكل ما عندي من 

املائج  الهائج  أمثّل دور  أن  خربات محدودة، وحاولت 

أشعرني  الذي  الكرز  طعم  لشفتيها  وكان  املشتاق. 

املسداة  الخدمة  أن  وأحسست  أتذّوق،  ما  بعذوبة 

التي دفعت. ورسعان ما  الثالثمائة  تستحق أكثر من 

القبلة، وازداد حجم  فاجأني طعم مياه مالحة يغمر 

املياه ففتحت عينّي وإذا بها تبكي والدمع يسيل من 

عينيها. توّقفت ألعرف الخطب الذي ألّم بها، فقالت: 

"أمضيت سنوات يف هذا امليدان، إنها أول مرة يقبلني 

أن  من  أحقر  شفتاي  يحتقرني،  الجميع  أحد،  فيها 

أحد  ال  فمي،  يف  بقاذوراته  يلقي  الكّل  أحد،  يقبلهما 

يمنحني لحظة من التفهم أو شيئا من الحنان."

ملاذا يا عائدة؟  -

أنها  تقنعني  أن  محاولة  الكالم  بأقذع  ورمتني 

ليست من أقصد، وأضافت: "أرني هذه العائدة، معك 

صورة؟"

عىل  عائدة  صفحة  عن  باحثا  هاتفي  وأخذت 

بني  تتجول  لكي  لها  الهاتف  ومنحت  الفايسبوك، 

وهنا  علميّة،  ندوة  يف  وهي  صورتها  هاهنا  صورها، 

عائلتها،  وسط  وأخرى  والدها،  تحتضن  وهي  أخرى 

أكثر من مائة صورة  باريس، وتفّرجت يف  وأخرى يف 

قبل أن تعّلق قائلة:

ورمت  بكثري!"  أحىل  أنا  تـشبهني؟  تراها  "أحقا 

الهاتف عىل الرسير بعصبية ثّم أمسكت نهديها بقوة 

كـأنها تريد أن تقتلعهما، وأضافت وهي تضغط عىل 

هي  أما  حقيقّي،  عندي  الذي  "هذا  بحقد:  أسنانها 

صينية،  زينة  الوحمة  األسواق،  من  صيني  فصدرها 

أشفارها، شفتاها، لونها، كّل يشء مقّلد. أتبحث عنها 

اللغات؟  تجيد  ألنها  التعليم؟  من  نصيبا  تلقت  ألنها 

ألنها أيرس حاال؟ أتعلم ما ميّزها عنّي؟"

تنهدت وأضافت: "لقد كان لها أب." 

جلستي  من  فنهضت  عينّي،  يف  الفتاة  وحّدقت 

قاصدا املغادرة، وسألتني:" ستذهب؟ انتظر أرجوك."  

وانحنت برأسها إىل صدرها وأخرجت لفافة املال التي 

كانت طمرتها، وأخذت تحسب املال قبل أن تقتطع منه 

ثم نهضت مرسعة وقدمتها يل وقالت:  ثالث ورقات، 

مترضعتني:  بعينني  وأضافت  رأيك؟"  ما  "ثالثون، 

"هل يمكنك أن تقبّلني مرة أخرى؟"

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

حتكي عن بطالة الدكاترة
بقلم د. الطيب الطويلي

الحلقة 12 - لقد كان لها أب
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صدر كتاب “محمود بريم التونيس: أحرار يف  بالدنا” ، وهو  
مجموعة قصصية من الرتاث البريمي يف تونس، والتي كتبها يف 
قام  وقد  العرشين.  القرن  ثالثينات  يف  تونسية  تونس يف صحف 
ليست  وهي  الزارعي.  الحسناوي  الباحث  وتقديمها  بتحقيقها 
املرة األوىل التي يهتم فيها الباحث بالرتاث االبداعي البريمي، فقد 

أصدر سابقا كتابني بشأنه:
وآثاره  حياته  اىل  مدخل  تونس:  يف  التونيس  بريم  »محمد 
االشعار  التونيس  بريم  محمود  شعره:  حول  كتاب   »1986 يف 
التونسية. وذلك ضمن  سلسلة “ذاكرة وابداع” عدد 17/ .2003. 
هذا وقد صدر كتاب “محمود بريم التونيس: “أحرار يف  بالدنا” 
وهو  الزمايل.  زينة  إدارة  الثقايف  لالتصال  الوطني  املركز  عن 
“ذاكرة  سلسلة  ضمن  الثقافية  الشؤون  وزارة  منشورات  من 
2022، عن املغاربية للطباعة  49 ديسمرب  وإبداع”، الكتاب عدد 
والنرش واإلشهار. أما  اإلخراج الفني: املتابعة واالشهار لكمال بن 

دخيل وعارف حقي.

افتتاحيات الكتاب

بريم  محمود  املستشار  كلمة  نجد  الكتاب  افتتاحية  يف 
املركز  إىل  زيارة  أدى  الذي  التونيس  بريم  حفيد  وهو  التونيس، 

الوطني لالتصال الثقايف منوها بالرتحاب الذي 
لقيه يف تونس ، مؤكدا: 

“ها هنا كان يعيش أجدادي قبل الرحيل اىل 
االسكندرية” .

الشؤون  لوزيرة  اوىل  كلمة  نجد  كما 
القرمازي:   قطاط  حياة  الدكتورة  الثقافية 
من  وهي  وإبداع  ذاكرة  سلسلة   “عملت 
منشورات املركز الوطني لالتصال الثقايف عىل 
الثقافية  والقامات  األعالم.  تلك  سرية  إحياء 
وتسليط الضوء عىل منجزهم الثقايف وتراثهم 

الفكري”.
والسنة  الكتاب  هذا  إصدار  بني  وربطت 
بريم  معتربة  املرصية  التونسية  الثقافية 

التونيس خري مجسد للعالقات الثقافية بني البلدين.
يف ما بينت مديرة املركز الوطني لالتصال الثقايف أن السعي إىل 
تسليط الضوء عىل محمود بريم التونيس الشاعر واألديب املرصي 
اإلنتاج…هذا  غزير  مبدعا عمالقا  كان  ألنه   تونسية  أصول  من 
ويمثل كتاب “أحرار بالدنا” جزءا من الرتاث البريمي يف تونس يف 

الثالثينات مشتمال عىل كامل نصوصه القصصية محققة. 
خالل  من  التونيس  بريم  محطات  أهم  الكتاب  هذا  رصد 
ميالده  تاريخ  تدقيق  من  حياته.  يف  األحداث  ألهم  زمني  جدول 
والفنية  األدبية  لحياته  الرسمية  البداية  اىل   1893 مارس   23 يف 

والصحفية. 
نفيه خارج مرص ملواقفه السياسية ونفيه من تونس ايضا 

بسبب مواقفه من االستعمار. وعودته اىل مرص بعد ذلك.

الهدف من إصدار الكتاب

الحسناوي  الباحث  حسب  الكتاب  هذا  إصدار  من  الهدف 
خاصة  حياته.  من  التونيس  الجانب  عىل  الرتكيز  هو  الزارعي 
 1932 العرشين، بني  القرن  الثالثينات يف  الثانية يف  إقامته  أثناء 
واملقامة  القصرية  القصة  كتابته  عىل  الرتكيز  مع  و1937. 
اىل جانب  األدبي.  البورتريه  وفن  والخواطر  املرسحية،  واملواقف 
ما عرف به من كتابة األشعار واألزجال. خاصة وأنه اعترب بريم 
التونيس من أعالم كتابة القصة منذ عرشينات القرن املايض يف 
مرص ولكن لم يقع االهتمام بتجربته القصصية يف الرشق سيما 

وأنها تراكمت وتطورت يف تونس. 

ارتباط قصص بيرم التونسي 
بالحراك االدبي في تونس 

يف  تونس  يف  التونيس  بريم  إقامة  تزامنت 
قصصية  حركة  أول  بظهور  الثالثينات  فرتة 
“تحت  جماعة  وهي  املعالم  واضحة  تونسية 
العريبي  ومحمد  الدوعاجي  عيل  مع  السور” 
خريف.  ومصطفى  كرباكة  الرزاق  وعبد 
وارتباط الحركة األدبية  بالحظوة التي عرفتها 
الصحافة خاصة اثر صدور قانون الصحافة الجديد يف أوت 1936 
،  حيث صدرت 53 نرشية  باللغة العربية  بني سنتي 37/36 ، بما 
الشباب”  الدوعاجي و“  يف ذلك جريدة “الرسور” لصاحبها عيل 

التي أسسها بريم التونيس. وبروز الصحافة األدبية والهزلية. 

تطور الشكل القصصي وتأثير مجلة 
“العالم األدبي” 

برزت  بتونس  التونيس  بريم  إقامة  أثناء  الثالثينات  فرتة  يف 
القصة التونسية بمفهومها الفني والتقني. وبروز تيار الواقعية 

ذو التوجه الشعبي. 
و1952   1930 بني  األدبي”  العالم  “مجلة  صدرت  فقد 
واملفكرين  االدباء  لتجمع  السنويس،   العابدين  زين  لصاحبها 
“العالم  االدبية. وقد دعت مجلة  الحركة  أثروا عىل  الذين  الكبار 
األدبي” اىل ارتباط األدب بواقع العرص، ومواكبة تطوراته، وكذلك 
دعت إىل إبداع تونيس محض يستلهم  تاريخنا وبيئتنا االجتماعية 
او  بالفصحى  الحديثة. ويعرب عنها  الحياة  وايقاعات  والثقافية 
العامية،  مع معرفة االديب معرفة هامة بالرتاث األدبي العربي. 
طريق  عن  األجنبية  اآلداب  من  االدنى  بالحد  اإلملام  جانب  اىل 

الرتجمة،
مع سعي جماعة “العالم األدبي” حيث برز التيجاني بن سالم، 
مصطفى  العريبي،  محمد  البرشوش،  محمد  الدوعاجي،  عيل 
ومن  تونسية.  قصة  لتأسيس  السنويس  العابدين  زين   ، خريف 
ثمة بروز جماعة “تحت السور” بباب سويقة حيث تجمع من 

االدباء والفنانني جمعت بينهم البوهمية والعصامية.

الصحف التونسية التي نشر فيها
بيرم التونسي قصصه

انطلق يف صحيفة “الزمان” مدير تحريرها محمد بنيس عمل 
بها محررا ورئيس تحرير من 2 جانفي 1932 اىل 4 جوان 1935. 

فأصدر فيها عددا مهما من قصصه.
جريدة “الرسور”  لعيل الدوعاجي جريدة منتدى تحت السور 
جريدة هزلية قيمة. كتب فيها منذ العدد األول حتى شهر أكتوبر.
جريدة “الشباب” لبريم التونيس بني 36 و37 حوكم من أجل 

كتابته فيها.
جريدة “الرسدوك” جريدة فكاهية ولكنه رحل وخلفه الهادي 
املناجم  إذ رفعت عليه تهم ألنه ساند ارضابات اعمال  العبيدي. 
إساءته  بدعوى  ضده  شكوى  بتونس  إيطاليا  سفري  قدم  كما 

ملوسيليني.  

انتاج قصصي غزير دون اهتمام نقدي
بني الباحث الحسناوي الزارعي اهمية انتاج بريم التونيس كما 
وكيفا  اذ ينطوي عىل 32 قصة، وقد  استعمل العربية، تتخللها 
كاريكاتورية  برسوم  مصحوبة  فنية.  ألسباب  خفيفة  عامية 
القصصية  النصوص  هذه  وتتميز   . الغرايري  عمر   للرسام  
 ، العادلة  بالقضايا  املتطورة وااللتزام  والرؤية   والفن  بالطرافة 
التماسك يف بنائها وصياغتها، تعتمد عىل   وهي  قصص شديدة 
تصوير طريف للبيئات التي عاش فيها القاص. ودعى من خالل 
التونيس  جمعه لهذه القصص والتحقيق يف نسبة بعضها لبريم 
اىل  احيانا،  يعتمدها  مستعارة  باسماء  املكتوبة  تلك  وخاصة 
دراسة املدونة القصصية البريمية ، مدحضا كل االدعاءات التي 
تنفي صفة االبداع عنها، مستغربا طمس معالم تجربة قصصية 
مهمة اسقطها النقاد رشقا النها تطورت يف تونس واهملها النقاد 
الباحث  يلتزم  لم  ولنئ  وأزجاله.  اشعاره  عىل  مركزين  تونس  يف 
الحسناوي الزارعي بتقديم قراءة نقدية لهذه النصوص مكتفيا 
بأهم املالحظات الفنية فهي تفتح املجال العادة قراءة هذا الرتاث 
البريمي وتقييمه من خالل دراسات نقدية تنصفها. كما تفتح 
املجال للباحثني للعودة لهذه املدونة بعد جمعها وتبويبها تبويبا 

كرونولوجيا زمنيا حسب تاريخ نرشها.

شخصية بيرم التونسي
في كتاب “ أحرار في بالدنا”

رغم االهتمام بمدونة بريم التونيس القصصية املهملة يف هذا 
الكتاب ، فقد وقع التنصيص عىل ظروف قدومه اىل تونس يف فرتة 
كانت  فقد  والصحفي.   الثقايف  املشهد  يف  واسهاماته  الثالثينات 
اىل  االنضمام  ثم  الصحافة  باب  من   1932 يف  تونس  إىل  عودته 
جماعة تحت السور، وعىل الرغم أن البورجوازية الليربالية كانت 
وراء مجيئة لتونس يف تلك الفرتة اال ان شخصيته املتالقحة مع 
البعد الشعبي جعلته يبحث عن بعده الذاتي يف تنافذه مع جماعة 
التونيس   السيايس  كان  إذ  التنويرية.   التحررية  بنزعتها  عرفت 
حمادي بدرة وراء قدوم بريم يف الثالثينات وقد كان سفريا ملرص 
يف  باريس  يف  قابله  بعدما  العرشين  القرن  من  األول  النصف  يف 
السيايس  جماعة  لتعزيز  إعالميا  بريم  لتوظيف  وذلك    .1932
ومحمد  بدرة  حمادي  من  املكونة  شنيق  محمد  االعمال  ورجل 
بنيس صاحب جريدة الزمان. وتمثل هذه الجماعة البورجوازية 
الليربالية التونسية أقام عندهم بريم.  وقد كتب عنه محمد بدرة 
جانفي   22 يف  الزمان.  جريدة  صفحات  عىل  به  للرتحيب  مقاال 
1932 منوها بمواهبه يف مجاالت الكتابة املتعددة. ولكن رسعان 
كان  لذلك  التقدمية.  الوطنية  بالحركة  التونيس  بريم  التحم  ما 
ترغيب  محل  تبقى  التي  قصصه  عىل  انعكس  وذلك  حرا  اديبا 

اللقاء الضوء عليها.

هيام الفرشيشي

“محمود بيرم التونسي: أحرار في  بالدنا” :

الحسناوي الزارعي

قراءة في كتاب

جمموعة قصصية حققها احلسناوي الزارعي
تنتشلها من اإلمهال وحتث عىل دراستها
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باذخ  وتجوال  وشجن  سفر  هو  بما  الشعر 
عربالدروب الشتى نشدانا للغناء الخافت وتقصدا 
ملا تسعد به الذات وهي تتخلص من أدران الوقت..

الحال واألحوال..و الذهاب تجاه وردة يف البعيد لم 
يعيها االنسان بسقوطه املدوي وتداعياته املريبة 
..و الشعر بما هو حلم الطفل الذي شيبته األمكنة 
رهافة  هو  بما  الشعر  أساها..و  يشهد  وهو 
الضجيج  عنفوان  تشهد  وهي  املختزلة  العوالم 
..الشعر بما هو فكرة  الكائن  والهذيان وطغيان 
والعنارص  األشياء  ونعومة  والبهاء  الحرية 
والتفاصيل وألق الكائن ومثل كل ذلك مما يفتقده 
انسان أيامنا يف هذه األكوان..... والشعر بوصفه 
املالذ واملتقصد حيث يحيص  كل هذا وأكثر صار 
شاعر خساراته الجميلة ليميض مأخوذا بدهشته 
وال يشء غريها فهي العزاء يف وطن ينشد الحب 

واألمل والصباح الجديد ...
الفجيعة عرب  الشعري زمن  املرح  لعبة  هي 
الجمال  نحو  طريقها  تنحت  بالكلمات  القول 
مثل مياه النهر وهي التي لم تكم من زمان عن 
وما  الكلمات  الصخر..هي  يف  مجاريها  نحت 

أدراك ما الكلمات..
محراب  يف  »...«صالة  الكلمة  األرسار  »رس 
الكلمات« ..هكذا هي فكرة الكلمة عند الشاعر 
وينئ  الكالم  رايات  ..يرفع  بصدده  نحن  الذي 
املسافر  هذا  ..شاعرنا  الدفني  بالشجن  مرتنما 
بني األرجاء متجوال ومنشدا »سفر هي الكتابة 

.....هو الشعر...«.
والحنني  الوجد  بني  شتى  شعرية  مناخات 
بهي وجميل.. ما هو  اىل  والتوق  والحلم  واأللم 

كل ذلك يف لون شعري عرف به شاعرنا ضمن 
تجربته التي انطلقت منذ الثمانينيات من القرن 
تحوالت  شهد  شعري  جيل  سياق  يف  املنقيض 
العربي  العالم  ويف  التونسية  البالد  يف  وتبدالت 
املجاالت  عديد  يف  أثرت  الدويل  الصعيد  وعىل 

والرؤى واألفكار..
الشعري  سفره  يف  يأخذنا  هنا  الشاعر  و 
فيه  يفصح  بنص  صفحاته  مفتتحا  هذا 
 ...« ييل  ما  اىل  مشريا  الشعرية  رؤيته  عن  وبه 
الشعر اكتشاف متواصل للعالم ألنه ال ينحرص 
للصورة  تشييدا  واملعلن  املكشوف  وصف  يف 
ذلك  يتم  ال  ...و  املتكامل  الفني  والبناء  الكلية 
مغايرة  بالغية  أنماط  عن  اللغة  يف  بالبحث  اال 

للمجاز القديم...«.
هكذا نميض يف هذا السفر مع عوالم شاعر 
الشعرية  أعماله  يصدر  نهجا  بالكتابة  آمن 
واألدبية رغم بؤس األحوال وظروفه االجتماعية 
الشعر  لوثة  ..انها  النرش  ومكبالت  وعوائق 
تعيشه  وما  والضياع  الفراغ  أزمنة  يف  الجميلة 
األوطان يف محيطنا العربي من فجيعة وذهول.

شاعرنا هنا هو صالح الطرابليس ابن مدينة 
مع  الثمانينيات  منتصف  يف  عرفناه  مرناق 
مجموعة مميزة من شعراء تلك املرحلة لتتعددة 
وقليبية  الزهور  حي  بني  الشعرية  اللقاءات 

وجهات تونسية أخرى يف مراحل الحقة..
هذه  يهدينا  الطرابليس  صالح  الشاعر 
هنا  نعنيه  الذي  وهو  جديدا  شعريا  عمال  املرة 
»..املجموعة  وغبار  وقمر  طفل  ب«  مهره  وقد 

وماء  جمر  من  قصائد   : بعد  الثامنة  الشعرية 
يصبح  أن  للحب  ـ   )2009( إنكيدو  ـ   )1997(
القصيد  النتفاضات  جداريات  ـ   )2011( أنقى 
)2013( ـ ابنة األلق تعود )2014( ـ بلبل غنى 
... وصدرت للشاعر مجموعة شعرية   )2015(
القراءات  موّجهة لألطفال، فضال عن عدد من 

يف كتابات الكاتب جالل املخ.
شعرية  مجموعة  وغبار«  وقمر  »طفل 
يف  والنرش  للطباعة  الثقافية  دار  عن  صدرت 
ومن  صفحة  مائة  من  أكثر  يف  متوسط  حجم 

البدء  يف  نذكر:  عناوين قصائدها 
شوارع  يف  يعربد  طفل   – كانت 
الّذات – نبضات روح متصّدعة – 
العنقاء – أحالم مذبوحة  حكاية 
– زمن الّريح – رصخة – أيقونة 

الكادحني – معزوفات الوردة... 
يبدو  الشعري  العمل  هذا  يف 
الطرابليس  صالح  الشاعر 
واألمكنة  األيام  بشجن  مأخوذا 
من  رافقه  الذي  الحلم  أن  غري 
طفوالت عابرة كان املالذ يف هذا 
تمنح  الشوارع  حيث  السفر 
الذي  للشاعر  وأرسارها  ألوانها 

يلوي  ال  وهو  القصائد  عبارات  يف  بالزمن  يلهو 
والتفاصيل  الخافت  بالغناء  القول  غري  عىل 
واألمل ..و نقرأ يف قصيدة بعنوان » طفل يعربد 

يف شوارع الذات » :
العمر  حدائق  يف  ينبت  مازال  الذي  الطفل 

أذكر
أنّي كنت أالعبه ومعي شجن كبري

كنّا نلهو بالّزمان كما شئنا ...
ومن طني أحالمنا كنّا نصنع اآلمال ...

حماما مثقال بالهديل !
والحيز  املرحلة  ديوان  يف  الشاعر  هو  ها 
التي  حريته  مع  يتماهى  السرية  من  املتخري 
باألحداث  الهيا  يتأمل  وهو  عقود  منذ  رافقته 
باالنسان  يحف  ما  قراءة  محاوال  وتلويناتها 
واحساس  حرسة  ثمة   .. أحالمه   ينشد  وهو 
بالضياع من قبل الشاعر صالح الطرابليس الذي 
يبدو كغريه من الشعراء من أحفاد أبي القاسم 
واملرارة  باأللم  القائلة  الفكرة  تلك  عىل  الشابي 
رافضة  شعرية  حالة  اىل  تتحول  واقع  كحالة 
يف  ونقرأ   .. الجديد  والصباح  باألمل  ومبرشة 
قصيدة الطرابليس ضمن هذا الديوان » نبضات 

روح متصدعة » ما ييل : 
بيني والفراشة وشائج

قربى
هي تعشق الضوء وأنا

أكره يف هذه الدنيا 
هذا الضالم

يف تلك العتمة هنالك 
شمس 

ترشق ببقايا ماض أسود
يركد يف الظلمة

حذار...
حذار فأشعته

صدئة
هي األرض...

منذ أسطورة الخطأ األوىل 

شعوبا وقبائل 
أنزلنا اليها 

فكانت لنا موطنا 
وكان بيننا عهد
أن نغرس يف مرابعها ما ينفع الناس 

و نزرع يف كونها بذور حياة
أخنا األمانة يا ترى 

أم هكذا جبلنا عىل نقيضني 
والدة ثم فناء...

»طفل وقمر وغبار« ...قصائد اللوعة..لوعة 
خري  من  االنسان  يف  الكامن  يستنهض  الشاعر 
وفرح وأمل وحلم ..قصائد الشجن العظيم من 

شاعر أرهقه ما آلت اليه األحوال 
جاعال  الكلمات  غري  عىل  يلوي  ال  فمىض 
السفر  أن  ..غري  اليها  واملسافر  السفر  منها 
هذا لم ينس الشاعر نبض دواخله من عواطف 

ليميض يف معراجه اىل مواطن العشق..
من قصائد الديوان نقرأ يف نص » معراج اىل 

مواطن املعشوقة« ما ييل :
ملتحفا بالهجرية.. هو البحر بعينيك يستفز

أتعرى من دثاري وألقي بنفيس 
يف تجاعيد موجة  تغوص بي ...

نحو أعماقها ألرتشف 
من ملكوت الرؤيا ضوع األسفار األوىل للحب 

موصد باب القصيدة فافتحيه 
أيتها الكلمات وادخيل قلبي ...

فهناك حدائق الود تتعطر باألنداء 
وهناك يساتني الورد أنضو شذاها

للعاشقني ...
و هناك دنيا من األحالم كنت

أعد بها ما أنا فيه من سفر طويل ضد املوت.
يف حبك كنا نستعذب العذابات 

 وعىل ظهورنا قد حملنا الصخرة 
نعلم أن الصعود اىل الشمس قدر الحاملني...«

الطرابليس  صالح  الشاعر  عند  القصائد 
بمثابة امللجأ والسكن حيث السكينة بعيدا عن 
والطافحة  الجريحة  والعواصم  املدن  ضجيج 
املكلل  البيت  ..هي  واألشياء  العنارص  بفوىض 
الشتى  وعناوينه  وبالحلم  وجماله  بالكلمات 
هذه  باملوسيقى  واألمكنة  الدرب  تنري  وبالرؤيا 
أحىل  الذات  لتصبح  الكيان  تهز  الناعمة  اللعبة 

وأبهى..هي املوسيقى التي تؤنس الشاعر تزيح 
عنه صمته املدوي يف االرجاء..

»مايل سوى قصيدتي بيتا
أسكن فيه تالفيف روحي ...

أشكلها أحرفا تتماهى يف الكلمات
يتماهى جسدي ...فيها شجونا

كي يصنع رؤيا تتماهى يف املعنى
ألجدني انسانا آخر يتماهى يف حرب الورقة 

يف البياض الصامت تنبت حياة أخرى ...
تنبت موسيقى تخرجني من 

صمتي ومن عدمي 
و أجدني بني السطور أحلق 

كالما ينحت يل يف الحياة
وجودا...«.

فيه  شعري  مجال   « وغبار  وقمر  طفل   «
من  بني  بفيض  الشاعر  عالجها  شتى  طرق 
اىل  القصائد  عديد  يف  مشريا  النّوستالجيا 
واألحاسيس  الطبيعة  وجمال  الطفولة  أكوان 
أحزان  مع  ذلك  كل  يرتافق  حيث  والوجدان 
سرية  من  حيز  ديوان  ..هو  ومآىسيه  اإلنسان 
الذات  تلوينات  فيه  الشعرية  الطرابليس  صالح 
يف  وشجنها  أملها  يف  وسقوطها  صعودها  يف 

سكونها وترحالها يف تفاصيلها واحوالها..
صالح  خطى  يف  كامن  شجن  من  يشء 
ثالثة  من  أكثر  امتداد  عىل  الشعرية  الطرابليس 
فسحة  يف  كذلك  كامنني  وأمل  ..شجن  عقود 
ويف  التجربة  بداية  منذ  القارئ  تجاه  الشاعر 

مناخات مجمل اصدارات الشاعر..
ربما هي فلسفة الشاعر يف هذا الدأب الشعري 
نهجه  يف  ليميض  األول  الديوان  منذ  تخريه  الذي 
األدبي واالنساني هذا كما عن له اذ يقول يف النص 
الرؤيا يف مفتتح هذا الديوان الشعري » ...الشعر 
وكذلك   »... ذاته  يف  جفاف  عىل  الفيلسوف  ثورة 
»...هو تعبري عن تفاعالت وانفعاالت تصدر عن 
رهافة الحس  يصوغ الشاعر منها قيما انسانية 
دافقة بالحرية والحياة وحب الجمال واالنسجام  

ونبذ كل ما يشةه انسانية االنسان ...«.
طفل   « الشعرية  املجموعة  هذه  نصوص 
وقمر وغبار » كتبت يف الفرتة بني 2011 و2020 
 « الوردة  معزوفات   « عنوانها  بقصيدة  أنهاها 
وكأنه يبرش بالعزف الجميل والرائق عىل ايقاع 
الناس  النسيان..نيس  أعماق  من  قادمة  وردة 
ينتقض  العالم..الشاعر  هذا  يف  الورد  أحوال 
جحيم  بوجه  كلماته  ونعومة  شعره  بهدوء 

النسيان يف عالم معطوب..
» هذه الوردة ...

يف ملكوتها ترفرف الروح
فراشا يرسم يف 

جسد القصيدة ربيعا...«.
الوجد  من  ...زخم  و»  وغبار  وقمر  طفل   «
املستبدة  الحاملة  الذات  والحلم وقصائد  والشجن 
بحبها للوردة تجاه خراب كوني مريع وتداعيات 
القديمة  والضعفاء  األقوياء  لعبة  قبيل  من  هي 
من قرون ..من بدأ الخليقة غري أن الشاعر الحالم 
بالكلمات  ذلك  كل  يف  يتشبث  الجميل  بوطنه 
والغد  والسالم  للحب  نشدانا  وموسيقاها 
الجديد...هذا عمل شعري جديد  يف تجربة الشاعر 
األدبية املتواصلة واملفتوحة عىل الحلم والكالم...

أليس بالحلم والكلمات يسعد االنسان... 

شمس الدين العوني

صالح الطرابليس

قراءة في كتاب

َسَفٌر يف ديوان »طفل وقمر وغبار«
جديد الشاعر صالح الطرابليس
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يحتّم  األدب  أن  أعتقد  أكن  »لم 
على صاحبه حياة مهتاجة ومتحمسة 
الدين  رجل  طريقة  على  وشكوكّية 
األلماني مارتين لوثر. لقد ظننت طويال 
بأن حداد الوجود اليومي يمكن أن يكون 
التفكير  أن  ظننت  كما  لألدب.  قاتال 
أن  علينا  يفرض  أساسّي  هو  ما  في 
نخّصص الوقت للعيش، ذلك أنه من 
األدب.  يتبلور  والحياة  التجربة  خالل 
هل بإمكاننا في األدب أيضا أن نقبل 
بوجود حدود للحياة وللتجربة ال يمكن 

بأّي حال من األحوال تخّطيها؟«
يوكيو ميشيما 

 
الوردة  اسم  أحببت  كما  رواية  أحّب  لم 
كتبه،  جميع  أحّب  إنّني  والحق  إيكو،  ألومربتو 
حّد  عىل  والروائيّة  بالجماليات،  منها  املتعّلق 
بينها  من  يقفز  تحديدا  الوردة  واسم  سواء. 
بطريقة  برشيّا  ال  متفّردا  عميقا  نّصا  جميعا 
الّظاهر متعالية عىل  تبدو يف  ما، مكتنزا بعوالم 
واملكتبات  والحضارة  التاريخ  وهي  الترّسيد، 
القديمة. تستخدم اسم الوردة املعرفة والّدروس 
بل  الرسد،  األكاديميّة، وال تقصيها من مجاالت 
إدماجها،  عىل  قادرة  معّقدة  هندسة  لها  تهّيء 
ضمن متخيّل قابل للتمثّل والّرؤية. وتنهض تلك 
الّرواية بعبء جعل ما هو معريف خادما للحبكة 
بوليسيّة  حبكة  مجّرد  دونه  هي  التّي  الرّسديّة، 
ولقد  والرّش.  الخري  هي  أزليّة  ثنائيّة  عىل  تقوم 

الهندسة  تلك  استغالل  الفيلم  حاول 
املعّقدة، لكنّه انبنى عىل الحكاية بعد أن 
قّلص البعد املعريف والحضاري والجمايل 
الفيلم  فجاء  الّرواية،  عليه  قامت  الذّي 
مغامرة بوليسية مغرية باملتابعة، دون 
أن ينهض بأعباء املتن الذّي يفيض عن 

الحكاية.
أمثّلها بشجرة تّفاح قديمة متفّرعة، 
تظّلل بيوتا عديدة يف عطفة يف حّي قديم 
الطريقة  بهذه  لها  تشبيهي  اسم.  بال 
ابنتي. وال يبدو منّفرا، وينطوي  يعجب 
بلذائذ خفيّة، ووعد  يف جوهره عىل وعد 
بخطايا قديمة. واسم الوردة نّص يدرج 
يف ثناياه ما يظّل حيّا وفعاال من املرويّات 
الفلسفيّة،  والخلفيات  الّشفوية، 
مثل  يلغيها  وال  الجمالية،  والتمثاّلت 
التّداول  مجاالت  من  العرب  الروائيني 
قيعان  يف  تتحّرك  يجعلها  بل  الرّسدي، 
النّص. وال يبدو مهتّما برأي البعض من 

نّقاده مّمن يرى الّرواية نّصا للحكي، وسيناريو 
التّي  املعريفّ  للّدرس  مجاال  وليست  دهشة، 
يستجلب  موضوعاته.  توثيق  يف  الغاية  يستويف 
إيكو إىل الرّسديات بنى معرفيّة إعتاد الروائيون 
تم  االستجالب  بهذا  الروايات.  خارج  تركها 
الحدث األخطر يف الّرواية اإليطالية وهو االنتقال 
وتشّكل  املعرفة،  رواية  إىل  الحكاية  رواية  من 
حيث  من  ورفيع  رسديّا،  اإلقناع  شديد  نموذج 
يف  للوجود.  رؤيته  ضمنها  يشّكل  التّي  املعرفة 
الرسد  هما  مختلفني  رسدين  بني  التماهي  هذا 
الروائي وترسيد املعرفة ضمن مقتضيات القالب 
الروائي، تشّكل أثر أدبي متحّد ال يملك بسهولة 
بالتفاصيل  مثقل  وربما  القراءة  عن  وعيّص 

وممّل ومتعال ورفيع ومفارق للّسائد. وأصبحت 
املقروئيّة رهينة معارف ما قبلية، وتشّكل جدار 
وهمي بني القارئ والروائي املتلبّس بالفيلسوف، 
مستويات  عن  نتحدث  أن  الرّضوري  من  وكان 
القراءة وعن تعّددها وغريها مّما طرحه إيكو يف 
أعماله النّظرية حول القراءة. ويحتار القارئ بني 
راو يريد »فهم الدالالت التّي يلقيها العالم إلينا« 
وبني قضية قتل يف دير قديم تحتاج ألدّلة. وينشأ 
أثر مفتوح، ال يهمل الحبكات التّي ينشؤها، بل 
يتابعها باقتدار، ولكنّه يسيّجها بقيعان معرفيّة 
وحضارية وفلسفيّة عىل درجة عالية من العمق.  
الّشمال  يف  البندكتية  للّرهبنة  تابع  دير  يف 
غامضة،  أحداث  تدور   ،1327 عام  اإليطايل، 
متكّررة، لحوادث قتل مريبة، يتعّرض لها نّساك 
الّدير. وأمام تلك الجرائم ينشأ تفسري قائم عىل 
روح  وجود  وهي  الّرهبان  عليها  يجمع  فكرة 
شيطانية يف الّدير. ولكّن راهبا فرنشسكانيا يشّك 
يف أمر الّشيطان، ويحاول أن يفرّس األمر بطريقة 
مسبّبا  لها  أّن  يعني  الجرائم  فوجود  منطقيّة. 
يقف وراءها. وهكذا تنشأ حبكة بوليسيّة، تنتهي 
الحقيقي.  القاتل  ومعرفة  الجريمة،  ألغاز  بفّك 
تسمح  الّظاهر  يف  البسيطة  الحبكة  هذه  لكّن 
وأفكار  وروحانيات،  موازية،  عوالم  بإدراج 
االستبدال،  بواسطة  أّوال  ذلك  يحدث  كثرية. 
أخرى،  بإيطاليا  الحديثة  إيطاليا  إيكو  يستبدل 
أدبياتها ومن قضاياها  يبدو متمّكنا منها ومن 
وجمالياتها،  رصاعاتها  تفاصيل  جميع  ومن 
ويضعها كّلها دفعة واحدة أمام القارئ. واألمر 
وللمحققني  الجريمة  ملكان  اختياره  هو  الثّاني 

املوت  سؤال  مواجهة  يف  املسيحية  وملحوري 
ويشعر  تحديدا.  النّساك  موت  وليس  نفسه، 
الكتاب، بل  الجرائم ليست هي قصد  أّن  القارئ 
واندثار.  غياب  من  الغيب  ضمري  يف  يحدث  ما 
ينشأ سؤال: ملاذا نموت؟ ملاذا يحصل هذا العبث؟ 
بالحرية،  بل  باإلجابات،  حافال  إيكو  يبدو  وال 
بني  العالقة  يف  املسيحي،  املنطق  يف  بالتمّزقات 
املوت واملقّدس، يف ترسيد املوت باعتباره الحدث 
يرتفع  ثالث  أمر  البرشي.  التاريخ  يف  األخطر 
اختيار  بولييس، هو  تحقيق  بالرواية من مجّرد 
الّذين  آدزو،  وتلميذه  وليم  وخصوصا  األبطال، 
ال يبدو عملهما عىل أهّميته إالّ عرضا، فالقصد 
الكنيس،  التاريخ  إىل ما حدث يف  بعيد  النّظر من 

التّي  التفتيش  بمحاكم  منه  يتعّلق  ما  وتحديدا 
تسكن الّضمري الجمعي املسيحّي بغموض كبري 
يتعّلق به تاريخ من اآلثام، ويرصد إيكو انتقال 
املحاكمات من محاكمات عادلة هدفها اإلرشاد، 
إىل معاقبات بشعة، وأعمال شيطانية. ال يحفل 
إيكو بكّمية املعلومات التّي يضّخها يف الّرواية، وال 
يبدو مهتّما باملعرفة السابقة حول موضوعاته، 
قارئه،  عند  موجودة  يعتربها  أنّه  الظّن  وأغلب 
خّط  متكامالن:  خّطان  الرواية  يف  ينشأ  لذلك 
منطقّي  متسلسل  خّط  وهو  بالجرائم  يتعّلق 

وله  وخارجية  باطنية  برصاعات  مليئ  مشّوق 
ثان  وخّط  والعميقة.  الظاهرة  وبناه  حبكاته 
إيطاليا  حول  معريفّ  قاع  تشكيل  بإعادة  يتعّلق 
املسيحية يف تاريخها القديم، يف مواجهة فلسفيّة 
شديدة العمق إلحدى أهّم قضاياها وهي محاكم 
الفنون والفلسفات  التفتيش، وملوضوع يخرتق 
إيكو بشكل  املوت. يستبدل  واألديان كلها، وهو 
كامل زمنه الحارض بزمن آخر قديم، وهو بذلك 
املحّقق.  موقف  وليس  الفيلسوف  موقف  يتّخذ 
موقع  ولكّن  وخاليفّ،  عارض  فعل  املحّقق 
الفيلسوف جوهرّي لتطهري العقل األوروبّي كّله 

من اآلثام املرتبطة بالتاريخ الكنيس.
وفرانشيسكانيون،  بندكتيون  راهبون 

وعجزة،  وكهول  شباب  ومبتدؤون،  قدامى 
رّسامون،  مكتبيون،  منفيون،  وأعداء،  أصدقاء 
ومجادلون،  مثّقفون  مرتجمون،  عّشابون، 
محّققون  وقبيحون،  جميلون  وحمقى،  عقالء 
أومربتو  أبطال  التّفتيش.. هؤالء هم  يف محاكم 
إيكو. ومع هذا التنّوع الكبري يف ماهيات األبطال، 
ومنطقيّا،  بل  مربّرا،  معريفّ  كالم  أّي  يصبح 
الحجرات  ولكنّها  بهم،  لصيقة  قضايا  وتطرح 
التّي ال تهّم يف ذاتها، بل فيما سوف تكون عليه 
بعد اندراجها يف خطاطات الفيلسوف. وبواسطة 
هذا التنويع الغريب يتمّكن الفيلسوف من حّرية 
االنتقال بني األعمار وبني املذاهب وبني الفنون 
القماشات  ليمّزق  الطبائع،  وبني  الحرف  وبني 
آلالمه  والحاجبة  اإليطايل،  للجسد  الحاجبة 
الغامض  ماضيها  الوردة  اسم  تواجه  وآثامه. 
هي  وإيطاليا  ماض،  أيضا  للورود  والخطري، 

وردة أوروبا.
والسّم،  الكتابة  ثنائية  إيكو  يستعيد 
يستجلب  ورائه  ومن  أرسطو،  ويستحرض 
يظّن  قضايا،  حول  الجدل  ذلك  الرّسد،  مليادين 
أنّها قديمة، وهي ال تزال تتصارع داخل األغورا. 
وهندسية  فلسفية  لطروحات  املجال  ويفسح 
يلقيه  ما  خاللها  يعرض  وحضارية،  وجمالية 
العالم من دالالت، يتصّفح كتاب الغيب، يحقن 
الحكاية بحكاية أخرى، أو بمسرتسالت حلميّة، 
مواصال يف اآلن نفسه متابعة التحقيق الكتشاف 
املجرم. ويتبّدى الفكر املسيحي داخل تناقضاته 
وافرتاضاته وأخطائه وآالمه الكربى وآثامه التّي 
ال تنىس. هناك عقل، ولكّن الجنون ال يزال غابة 
القوت املزهرة. هناك خري، لكّن الرّش 
بالحب.  املألى  العناقيد  مثل  يتنامى 
الحقد  ولكّن شجرات  تسامح،  هناك 
هناك  السّم.  ثمر  إال  تثمر  ال  األسود 
السواد  يد  لكّن  الّدواخل،  يغمر  ضوء 
ويمعن  وقت.  كّل  يف  ترضب  العمياء 
باالعتماد  البعد  هذا  كشف  يف  إيكو 
القاتل،  الكتشاف  الّصدفة  عىل 
يجعل  العقل،  وليس  الّروح  وليس 
الفوىض هي السيّد، وبحرقه للمكتبة 
للواقع  انتصاره  بوضوح  يكشف 
ويتفّحم  يموت  الذّي  للتاريخ  وليس 
اسم  يف  أبدّي  ضالل  هناك  الكتب،  يف 
الوردة، هناك متاهة، ال تقود إىل داللة 
جاز  إذا  تدالل،  متاهة  إىل  بل  واحدة، 
معلوم  النّص  فيها  ينفتح  التعبري، 
التّي  املجهولة،  قيعانه  عىل  النّص 

تحتاج إىل »تصفية حساب«.
يف  جرائم  حول  الّرواية  تدور 
الّرواية  فإّن  حذفت  لو  الجرائم  تلك  لكّن  دير، 
حكاية  وتضّم  الغريب.  باألمر  ذلك  ليس  باقية! 
شخوص، ولكن لو تّم تغيريهم أو حذفهم، فإّن 
رواية  الفتنة. وهي  نّصا كامل  الّرواية تستقيم 
عن وردة غريبة عن النّص، اتخذت الرواية منها 
اسمها لها، وهو عنوان وضع بالصدفة املحضة، 
وذلك ألّن للوردة يف املخيال الجمعي من املعاني 
ما يستوعب غنى النّص وثرائه وعمقه، ويغرسه 
بقّوة يف تربة الرّسد كنّص جامع، مخرتق لصفاء 
النّوع، جامعا بني رسد حكائي مستوف لجميع 
رشوطه، ونص فلسفي مرّسد عىل درجة عالية 

من االنضباط والدّقة املنهجيّة. 

وردة أوروبا، بني الرّسد الّروائي والّترسيد الفلسفي
نصر سامي

أومربتو إيكو

قراءة في كتاب
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وقد  سوداء،  عشيّة  ذات  الُغّزي(  )محّمد  ….سألُت 
من  )عرشة  عالمة  وعليها  اإلمتحان،  ورقة  يل  أعاد 
العطلة  قبل  مارس  شهر  أواخر  ذلك  عرشين(…وكان 
ثانوي،  الثالثة  بالّسنة  تلميذ رشس،  1983، وأنا  سنة 
بمعهد املنصورة، قبل تقسيمه، وكان هّو أستاذ حّصة 
العربيّة، وشاعر شاب ووسيم جّدا يف الثاّلثني من عمره، 

ال يرشب وال يُدّخن وال يزنى وال يُلّوث النّيل: 
- أعالْش عرشة ؟!… 

وأكملت ُ وأنا أرمي له بالورقه عىل الّطاولة:
- أنت رصفت، رصفت، إحذف الواحد، وخيّل والديها 

صفر، أهون وأرحم….

يومها تناول الورقة بكّل هدوء واقرتب من طاولتي 
وفرد الورقة أمامي قائال: 

خمسة  أمنحك  أن  هّي  العدالة  ….لكن  ال  صفر،   -
لقد منحتك فعال خمسة من  أنظر جيًدا  من عرشين. 

عرشين ثّم عّدلتها…
سألته وأنا أغيل: 

- ولكن ملاذا ؟!…. لم يحدث وأن كانت عالمتي أقّل 
من سبعة عرش يف ماّدة العربيّة. فكيف تسند يل عرشة 

وتستكثرها أيًضا؟؟….
أجابني: 

خّطك  ووضوح  لغتك  لسالمة  خمسة  تستحّق   -
فقط. لكن الحقيقة، أنّك لم تستحّق أكثر من صفر… 
عرشة،  إىل  عّدلتها  ثّم  البداية  يف  خمسة  جعلتها  وقد 
ولكن  ممتازة  بعالمة  جدير  بأنّك  يقنٌي  ألنّني  فقط 

….أنظر ماذا كان موضوع التعبري ؟!
أجبُت والغّصة تخنقني: 

الخنساء وعن خصال شقيقها  لوعة  تحّدث عن   -
صخر من خالل وصفه يف القصيد…

نظر يل بابتسامة، يا الله كم هي حنون وقال: 
- وماذا كتبت أنت يف الورقة ؟؟

غشاء  خلف  من  ورقتي  أقرأ  بالكاد  وأنا  رددُت 
دمعتي: 

- عن محّمد الغّزي…!
ويف أّي سنة نحن يا شاطر ؟؟

أجبُت: 
1983 -

فرّد بغيظ: 
- ولكنّك لم تتحّدث عن الخنساء…. ولم تتحّدث عن 
محّمد الغّزي اآلن وهو أمامك…. تحّدثت عنّي بعد 36 
سنة وتحّدثت عن زوجتي رجاء…. وهذا قّلة ذوق وقّلة 

أدب…..
- كيف رأيتها قّلة أدب يا سيّدي ؟!
- قتلتها.…كتبت بالحرف الواحد: 

وقصائد الّرثاء أربعة:
الخنساء يف رثاء صخر. واملتنبي يف رثاء خولة. ونزار 
رفيقة  رثاء  يف  الغّزي  ومحّمد  بلقيس.  رثاء  يف  قبّاني 

دربه رجاء…..

ثّم كّمن  لُدغ، تمّعن يف الورقة جيّدا وقال:  
- لم أر الصفحة الّرابعة من قبل…. - ما هذا ؟؟

قلُت:
أن  وقدري  قدرك  وهذا  قصيدك.  هذا  سيّدي  يا   -
أراك… هات أقرأها لك ، فما كان لك أن تتهّجأ حروفها 

اآلن وحدك….
واعرتتني رعدة وأنا أقرأ: 

)قصيد ملحّمد الغّزي يف رثاء زوجته رجاء(:

َسْوَف أوِص بها العْشَب والليَْل والنْجمَة الّراجفْه
َسْوَف أوِص بها الغيَْم واملاَء
: أِحطَن ِبَها سْوَف أقوُل لهنَّ

فْهَي لْم تْعرِف املْوَت مْن قبُْل ،
فاْعذْرنَها إْن هَي استْوَحشْت

واْعرتَتْها ، إذا َدخلْت ، رجفُة الخْوِف..
رْسَن إذْن مَعها يِف الظالِم
وأْسنْدنها عندَما تتََعثُّر ،

واْمَسْحَن دْمعتَها حنَي تبِْكي ،
فأْرَهُف من قطرة املاِء سيّدِتي

وأشفُّ من الّضْوِء.
يا إخوتي املاَء والُعشَب والليَل
ليُل املقابِر سْوَف يكوُن طويال

فآمنَّها إْن تمّلَكَها الخْوُف ،
دثّْرنَها إْن هَي اْرتجفْت ،

وانحننْيَ عليها إذا هَي حنّْت وعاجلها الّدمُع...
يا إخوتي الليَْل واملاَء والعشَب

ال تتحّدثَْن، إْن هَي جاءْت ،عن املْوِت

فْهي تخاُف ،
تخاُف من املْوِت سيّدتي ،

وتخاُف من الّليْل والّصْمت .
يا إخوتِي الليَل والعشَب واملاَء

جاءْت إليكّن هذا الصباَح متّوجًة بطُفولِتها
ووداعِتها

فأحطن بها حني ننَْفضُّ عنها وأْسعْفَن غْربتَها،
ُت سيّدتي ، فْهي ما فتئْت تتلفًّ

ربّما نَِسيْت ، قبَْل أْن ترْتَك البيَْت ، أْن تُوِصَ األهَل
بالعُشب املتسّلِق يف بيِتها

بُدَماها التي خبَّأتْها ،
بِسواِر الطفولِة تْحَت ِوَسادِتها .

إخوتي الليْل واملاَء والعشَب
رافْقن يف بلِد الّصْمِت سيّدِتي ،

ال تدْعن الغريبَة تْميِض إليه بمْفرِدها ،
ُقْدن خطواِتها حنَي يلتبُس الليُل ،

صاحبْنَها يف البالِد التي لم يَُعْد من منازلِها أحٌد.
إخوتي الليَْل واملاَء والُعشَب

ْهِد ، عّما قريٍب سيأُخذُها النّْوُم بعد لياٍل من السُّ
خّفْفَن يا إْخوتي الوطَء ،

واْمضنْيَ بني الّدُروب عىل َمَهٍل ،
فاألمريُة مْرهقٌة بْعَد أْن أْوجعتْها الحياة ُ ،

وأثخنَها العْمُر ،
فاْغُضْضن مْن َصْوتكّن ،

تَمّهلَن يف الّسرْي ،
هاهَي ألقْت عىل ُركبة األرِض ، من تَعٍب ، رأَسها..

إخوتي الطريَ والُعشَب واملاَء
كّن لها ، حني ننْفّض ، حْضنا دفيئا
وكّن لها ، حني ننْأى ، يًدا حانيْه ..

)محّمد الغّزي/  الثالثاء 30 جويلية 2019…..(

سألني وقد شحب وجهه حتّى ظننته ينسحب منّا:
- هذه لغتي، وأنفايس وبصمتي وروحي. وال أشّك 
للحظة واحدة بأنّها قصيدتي، وأنها قطفي، حتّى وإن 
كان الّزمن غري الّزمن، ولم يحن ِقطافها بعد….عىل ما 

أظّن….
بل وربّما هّي أروع وأصدق ما سأكتب… وأنا أعتذر 
لك بشّدة، ولوال الحياء لقبّلُت رأسك. لكنّك خرجت عن 
الحديث عن  هّو  منك  املطلوب  فكّل  ولدي  يا  املوضوع 
الخنساء ورثاء صخر وليس عن محّمد الغّزي ورجاء 

سنة 2019….
للتّو ما  يا سيّدي…. وأنت كتبت  قلت: - معك حّق 

عجزت أنا عن كتابته وحدي…
- وماذا كتبُت معك أيّها املجنون؟!

- بُورتريه )محّمد الغّزي(….آخر بُورتريه أكتبُه يا 
سيّدي

الذي  فهو  العادل.  الِخرض  لسيّدنا  فوًرا  وسأرسله 
فتح يل هذه الكّوة فرأيُت ما رأيت….

بورتري

كمال العّيادي )الكينغ(

بورتري سدايّس األبعاد ملحّمد الغّزي



www.acharaa.com العدد 343 - الثالثاء 17 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

42الشارع الثقافي موسيقى

يف نطاق االستعدادات الحثيثة خالل هذه الفرتة لتنظيم 
الدورة الثامنة أليام قرطاج املوسيقية من 21 لـ 28 جانفي 
الفنانة  برئاسة  للمهرجان  املديرة  الهيئة  الحايل.عقدت 
الشاذيل  الثقافة  بمدينة  صحفية  ندوة  الحمداني  درصاف 
هذه  مضمون  عرض  خاللها  تم   ، املايض  الثالثاء  القليبي 
الثانية  للدورة  الرسمية  املسابقة  التي تسّجل غياب  الدورة 
عىل التوايل. انطلقت  املديرة الفنية درصاف الحمداني بكلمة 
هذه  مثل  يف  العادة  غري  عىل  رددتها   بالحارضين  ترحيبية 
ِبُقُدوِمُكم  ت  َ برَشَّ قد   " متميز:  موسيقي  بأداء  املناسبات 
با..أهالً ِبُكم يا زائـريَن وَمرحـبا"؛ وخالل كلمتها  ريُح الصَّ
أشارت أن هذه الدورة الثامنة هي مغامرة جديدة بالنسبة 
لها لتكون ألول مرة عىل رأس هيئة مهرجان وهي مسؤولية 

األيام  عبارة عن  أن هذه  استثنائية معتربة  دورة  كبرية يف 
الوسط  يف  والعاملني  للفنانني  وفرصة  للقاءات  منصة 
 ، جديدة  مخرجات  أجل  من  والتواصل  للتعبري  املوسيقي 
والصناعات  األنماط  كل  عىل  منفتحة  الدورة  هذه  أن  كما 
املوسيقية وتنمية دور املوسيقى يف السينما حيث سيخصص 
املهرجان سهرة موسيقى السينما كذلك سهرة إلبراز جهود 
موسيقى  إنتاج  يف  الزموري  ربيع  املبدع  الفنان  وأعمال 
السينما والتلفزيون ؛ ثم أن هذه الدورة استثنائية بحضور 
حضور  يف  املوازية  األنشطة  عديد  ملواكبة  للجمهور  مكثف 

متواصل طيلة اليوم
وسيتم باملناسبة تكريم بعض املبدعني من بينهم  الفنان 
ديكي  "رضا  باسم  املعروف  خليفة  بالحاج  رضا  املرحوم 

فوزي  والفنان  السالمي  علياء  الفنانة  جانب  إىل  ..ديكي"، 
شكييل امللحن واملختص يف موسيقى الجاز باإلضافة إىل عدة 

ضيوف رشف.
قرطاج  أيام  ماركت"   '' كذلك  املوازية  األنشطة  ومن 
املوسيقي  املجال  يف  ابتكارات  معرض   وهو  املوسيقية، 
قصد  املوسيقي  القطاع  مهن  يف  الفاعلني  ملختلف  موجه 
التعريف بمنتجاتهم كما سيكون للفنان ''يارس الجرادي '' 
أن هذه  االيام..ثم  واملوسيقى خالل  العربي  بالخط  حضور 
املوسيقية  التعبريات  جميع  عىل  باالنفتاح  تتميّز  الدورة 
السينما  بمائوية  االحتفال  أيضا  سماتها    ومن  العاملية،  
التونسية وكذلك االنفتاح عىل "الديجيتال" وعىل الصناعات 
منها  األخرى  الفقرات  عديد  عىل  املحافظة  مع  املوسيقية، 

الندوات والتكريمات وورشات "ماسرت كالس".
مع  أيام    8 امتداد  عىل  املوسيقى  أحباء  ويعيش  هذا 
برنامج متنوع وثري وقد تم تخصيص عدة فضاءات بمدينة 

الثقافة وبمرسح سينما الريو.

دورة ثرية تحافظ على إرث موسيقي
عريق ومتجدد 

 : بالخصوص  تتضمن  املتميزة  الفنية  التظاهرة  هذه 
املوسيقى، االكتشافات، املشاريع الجديدة، الورشات، سوق 
واملهنيني من  الفنانني  واللقاءات بني  املوسيقية  للصناعات 

جميع أنحاء العالم...
ينتظم  املوسيقية هو مهرجان موسيقي  قرطاج  فأيام 
مرة كل سنتني تحت إرشاف وزارة الثقافة ، وقد تم تنظيم  
الدورة األوىل أليام  قرطاج املوسيقية من  18 إىل 25 ديسمرب 
2010 حيث أسندت إدارة دورتها األوىل  إىل املوسيقار كمال 

الفرجاني ، الذي يقود التخت املوسيقي التونيس.
األغنية  مهرجان  محل  لتحل  األيام  هذه  جاءت  وقد   
 2005 1986 والذي تحول عام  الذي تأسس عام  التونسية 

أيام قرطاج املوسيقية يف ثوب جديد !
محمد رضا البقلوطي
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إىل مهرجان املوسيقى التونسية ، وبهذا تندرج أيام قرطاج 
املوسيقية ضمن حلقة يف سلسلة تظاهرات فنية كربى تضم 
كذلك أيام قرطاج السينمائية التي انطلقت عام 1966 وأيام 

قرطاج املرسحية التي انطلقت عام 1983.

ترشحات  من مختلف البلدان واختيار 
عروض متميزة :

تلقت  فقد  الجديدة  للدورة  االستعدادات  مراحل   وعن 
إدارة  املهرجان 97 ملف ترشح من مختلف البلدان العربية 
من  ملف   54 كاآلتي:  موزعني  واملتوسطية  واإلفريقية 
تونس- 43 ملف من بقية بلدان العالم.وقد أسفرت دراسة 
درصاف   : من  تكونت   اللجنة  أعضاء  قبل  من  امللفات 
الشكييل،  مؤلف وملحن  اللجنة-  فوزي  الحمداني، مديرة 
فالح،  منذر  وموزع-  ملحن  قليص،  جيتار-امني  وعازف 
منتج وعضو الهيئة املديرة؛  عىل اختيار 30 عرضا . وتشمل 
عرضان  بينها  من  تونس  من  عرضا   17 العروض  هذه 
والبنني  العاج  ساحل  من  وعروضا  فرنسا،  مع  باالشرتاك 
والواليات  والبحرين  ومايل  والكونغو  والكامريون  واملغرب 

املتحدة األمريكية وبلجيكا.
هذا وعند فتح الباب أمام الراغبني باملشاركة يف فعاليات 
العام  املدير  املهرجان باألعمال املوسيقية والفنيّة، أشارت  
ملهرجان "أيام قرطاج املوسيقية" الفنانة درصاف الحمداني 

إىل أن املهرجان يستقبل كّل األشكال .

مشاركة  مجموعة "جدل" 
من أوائل فرق الروك العربية

قرطاج  أليام  الثامنة  الدورة  يف  العربية  املشاركات  بني  ومن 
امللحن  أسسها  عربية،  روك  مجموعة  وهي  جدل  ؛   املوسيقية 
 2003 عام  يف  ردايدة  محمود  املوسيقي  واملنتج  القيتار  ،عازف 
يف  العربية  الروك  فرق  أوائل  من  "جدل"  تعد  األردن.و   ، عمان  يف 
قول  ما  كل  "أنا  توزيع  بإعادة  بدايتها  يف  برزت  والتي   ، املنطقة 
بأسلوب   ، الحليم حافظ  للفنان املرصي األسطوري عبد  التوبة" 

الروك العربي.
ثم ضاعفت املجموعة اإلنتاجات، فوجدت أغنية "سلمى" من 
تأليف وكتابة محمود الردايدة نجاحا كبريا يف األردن.كما اشتهرت 
"جدل" بأدائها املذهل فموسيقاها تتخطى جميع الحدود، معتمدة 
أساسا عىل البحث.و تملك هذه املجموعة العديد من األلبومات يف 
 2021 عام  يف  إطالقه  تم  الضو"الذي  "لطلوع  آخرها   ، رصيدها 
22 جانفي الحايل يف التاسعة  .وسيكون موعد عرضها يوم األحد 

ليال بمرسح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذيل القليبي

مجموعة روك المصرية "مسار اجباري" 
هي األخرى ضيفة المهرجان

األخرى ستنزل  اجباري" هي  املرصية "مسار  مجموعة روك 
ضيفة عىل أيام قرطاج املوسيقية بعرض يوم  اإلربعاء 25 جانفي  

الحايل يف التاسعة ليال ،  هذه املجموعة بدأت نشاطها يف عام 2005 
أيمن  موسيقيني:   5 من  الفرقة  بمرص،وتتكون  اإلسكندرية  يف 
مسعود، هاني الدقاق، أحمد حافظ، تامر عطالله ومحمود صيام.
حيث  تقدم هذه املجموعة بديال موسيقيا مرصيا معارصا مزج 
موسيقى الروك والجاز والبلوز مع املوسيقى الرشقية.وقد أصدرت 
عىل  حافظت  حيث  فردية  أغاني  و4  ألبومات   3 املجموعة  هذه 
تصورها األسايس املتمثل يف نقد املشاكل املجتمعية،املستنقعات، 

العالقات ،الرصاعات الشخصية واألعراف االجتماعية.

أيام قرطاج الموسيقية نحو ترويج الصناعة 
الموسيقية والتونسية واالفريقية 

والعربية في العالم

عىل  للتوقف  نعود  املوسيقية   قرطاج  أيام  لثراء  ونظرا 
دورات سابقة من ذلك فقد أُسدل الستار عىل الدورة السابعة  
بعقد لقاءات بني املوسيقيني واملنتجني واملوزعني.ويف حصيلة 
من  موسيقيني  بني  فنية  إقامات  تنظيم  تم  الدورة،  لهذه 
تونس ومن موريتانيا، الهدف منها تبادل التجارب والخربات 
قرطاج  أيام  بني  رشاكة  بتتويج  انتهت  املوسيقية.  واملعارف 
هذه  أهداف  أهم  ومن  اللبنانية،  املهرجانات  وأحد  املوسيقية 
الرشاكة استقبال أيام قرطاج املوسيقية ملوسيقيني لبنانيني 
موسيقية  أعماال  اللبناني  املهرجان  يستقبل  املقابل  ويف 
بإقامة  بالتكّفل  بتونس  كندا  سفارة  تعهدت  تونسية.كما 
إفريقية يعيشون يف كندا واستقبالهم  موسيقيني من أصول 
يف  برمجتها  تّم  التي  املوسيقية  األعمال  ومتابعة  تونس  يف 
القارة  ترويجها يف  العمل عىل  أجل  التظاهرة، وذلك من  هذه 

األمريكية.
من بني التوجهات أهمية املحافظة عىل النهج الذي سلكته 
الصناعة  ترويج  نحو  التوجه  وهو  املوسيقية،  قرطاج  أيام 

العالم، ذلك  أن  املوسيقية والتونسية واالفريقية والعربية يف 
الهوية  البناء عىل  أهم مقّوماتها  السابقة  كانت من  الدورة 

العربية واالفريقية للمهرجان.
وكانت الدورة السابعة أليام قرطاج املوسيقية )18 – 23 
40 عمال موسيقيا من  2021(،قد  سّجلت مشاركة  ديسمرب 
16 بلدا إفريقيا وعربيا، من ضمنها 19 عمال من تونس. وتّم 
عرض األعمال املشاركة حضوريا وكذلك عرب املنصات الرقمية 

للمهرجان.
كما عملت إدارة أيام قرطاج املوسيقية التي ترأسها  آنذاك 
سامي بن سعيد  عىل أن تكون تلك  الدورة مجاال لتبادل الخربات 
بني املهنيني وإتاحة الفرصة للفنانني التونسيني للتواصل مع 
فاعلني يف الصناعات املوسيقية وموزعني ومديري مهرجانات 
التعريف  يف  اإلسهام  أجل  من  وذلك  وصحفيني،  ونارشين 
باملوسيقى التونسية واإلفريقية والعربية والرتويج لها عامليا.

دورة تحافظ على التوّجهات الكبرى التي 
بُعثت من أجلها مع حمل مشعل التجديد

في الخيارات والتوجهات

عودة إىل أيام قرطاج املوسيقية يف دورتها الجديدة حيث سيتم 
تنظيم 40 عرًضا موسيقيا 29 منها عروض مختارة و11 عرضا 
كبريا كما سيتم باملناسبة تنظيم أربع ندوات حول املهن والتموقع 
وحول حقوق التأليف وامللكية الفكرية وندوة حول قانون الفنان 

التسويق.وستواصل  وإمكانيات  التونسية  املوسيقى  حول  وندوة 
االحتفاء أيضا باحتضان تونس لقمة الفرنكوفونية جربة 2022.  
عروض  منها   19 عرضا   29 فعددها  املختارة  العروض  أما 
تونسية والبقية من فرنسا واملغرب والكنغو والبينني والكامريون 
والبحرين ومايل أما بالنسبة للعروض الكربى فهي لكل من الفنان 
كريم زياد وهو جزائري فرنيس وعرض جدل من األردن وعرض 
نوريغ من فرنسا وعرض بوكلثوم من سوريا وعرض ساري وعياد 
مرص  من  إجباري  مسار  وعرض  لبنان  من  مايس  ومايك  خليفة 
فلسطني  من  الفرعي  وعرض  إيطاليا  من  أجريي  سونو  وعرض 
ربيع  أمريكي ونستالجيا  تونيس  بولعراس  ياسني  أصول  وعرض 
الزموري من تونس بالرشاكة مع مرسح األوبرا وكل من األركسرت 
السنفوني التونيس والفرقة الوطنية للموسيقى.ثم أن هذه الدورة  
هي فرصة للتعريف باألعمال املوسيقية واملشاريع الجديدة وإبراز 

املواهب املوسيقية الصاعدة ومساعدتهم يف الرتويج ألعمالهم
عرب إتاحة الفرصة لهم للقاء املنتجني واملوزعني ووكالء األعمال 
الفنية.باإلضافة النفتاحها عىل جميع التعبريات املوسيقية العاملية 
باإلضافة إىل برمجة حلقات نقاش حول مسالك اإلنتاج والتوزيع، 
والخربات  املعارف  لتبادل  املهنية  اللقاءات  من  سلسلة  جانب  إىل 
الشباب  خاصة  للمهنيني  االستفادة  تحّقق  أن  شأنها  من  التي 
منهم.ثم أن هذه الدورة تحافظ عىل التوّجهات الكربى التي بُعثت 
من أجلها مع حمل مشعل التجديد يف الخيارات والتوجهات. كذلك 
ستحيي أنواعا من املهن املوسيقية وتحديدا آالت العزف التي هي 

يف طريقها إىل االندثار...

موسيقى

جانب من الندوة الصحفية

درصاف الحمداني صحبة محمد رضا البقلوطي
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الفضاء املرسحي  العرض لم يتكّشف جليا  حني ولجنا قاعة 
إىل  مشاهدين  من  فتحولنا  حجاب  كأنه  يتقّشع   لم  لضباب 
مريدين ينشدون تجليّا بكشف صويف وحني جلسنا ننتظر حركة 
بدأت  الكلمة - ويف البدء كانت الكلمة كما جاء يف إنجيل  يوحنّا 
-  بصوت خارق ومخرتق كاشف لألرسار وإذا نحن غرباء يف هذا 
الذي  املسموع  النص  يف  جاء  كما  وحنينًا  وصقيًعا  وحشًة  الليل 
 albert  يضعنا يف جوهر السؤال عن وجودنا ويحيلنا إىل غريب
ينجىل  ثم   ،  heiDegger هايدغر  بمفهوم  وجوديا  قلقا   camus

والدتها  ثم  تكوينها  لحظة  منذ  تتحرك  أجسادا  الركحي  الفضاء 
بحركات عارفة حيث تبدأ بأطراف اليدين ثم تترسب إىل الساقني 
بجزئه  الدنيا  عىل  يتكشف  حني   اإلنسان  والدة  تكون  وهكذا 
الركحي تجسيدا  الفضاء  أرجاء  إنطلقوا مرتحلني يف  ثم  العلوي، 
عديدة  ركحية  ألماكن  بخلقهم  سينوغرافيًّا  اإلرتحال  ملعنى 
يتنقلون  يتصارعون،  يتنافرون،   ، يتباعدون  فيها  يتقاربون 
موسيقى  موقف  كل  يف  ترافقهم   en masse جماعات  أو  فرادى 
إلينا فما نحن  تعاضد وتعّمق ثم يعود الصوت الخارجي يحملنا 
وراء  تعدو  قلق  من  ثغور  إلنارة  قلق  من  ليال  نشعل  ُرّحال   ( إال 
وجودية  صميم  يف  تماما  النص  هذا  فيضعنا  قلق(  عىل  صحاٍر 
القلق"  "مفهوم  كتابه  إىل  ويحيلنا   kierkegaarD كريكيغارد  
اإلنجذاب  بمعنى  هنا  والدوار  الحرية"  "دوار  بأنه  يعّرفه  والذي 
نحو الفراغ ويحدث نتيجة إندهاشنا أمام العدم لذلك فإن إختيار 
مخرجة العرض لجمالية الفضاء العاري - وليس الفارغ والفرق 
الراقصني  املؤدين-  ألن  واع  إختيار  هو  املفهومني-  بني  كبري 
ملحدودية  كاشًفا  رصاًعا  الركحي  الفضاء  فراغ  يف  يتحركون 
الذي نجده  القلق  إىل  املمكن وهذا ما يؤدي  اإلنسان والمحدودية 
أيضا عند heiDegger حيث بنّي أن اإلنسان يف قلق دائم ألنه غري 
املؤدين-الراقصني  حركات  فإن  لذلك  نفسه،  يكون  أن  عىل  قادر 
ال تستكني فنكاد ال نرى حركات هادئة بطيئة هو تجسيد لهذا 
القلق الذي يعرب عنه أيضا jean-Paul sartre بقوله ) إن الوجود 
ليعلن أن اإلنسان يحيا يف قلق ويكابده ألنه قد  ُرمي وحيدا يف هذا 
العالم وهو املسؤول الوحيد عن كل ما يفعله لذلك فإن االنسان 
محكوم بالحرية وعىل خطاه سارت simone De beauvoir بقولها 
أن اإلنسان مرتوك تماما فحني يأتي إىل هذا العالم يجد نفسه يف 

يصبح  عندما  التساؤل  يف  فيبدأ  دور  تشّكله  يف  له  يكن  لم  عالم 
الوالدة  بدأ بمرحلة  العرض كان موفقا عندما  لذلك فإن  مراهقا 
ثم باإلنتشار فعاًل وحركًة يف أرجاء الفضاء الركحي ألننا مرتوكني 
ما  وهو  كينونتنا  بأنفسنا  نختار  أن  علينا  فتحتَّم  العالم  هذا  يف 
ثم  يفعله،  ما  سوى  اإلنسان  وما   الغعل  إىل  يقودنا  قلقا  يصنع 
ينطلق الصوت مرة أخرى نشيدا عن العزلة التي يصفها بأنها ) 
ُرّكع يف الصلوات( فهي تماه يف  غفلة رّضع عن الحلمات وعقلة 
اآلخر جسدا ورغبة وهذا املعنى نجده أيضا عند heiDegger الذي 

يرتبط الوجود البرشي حسب رأيه  باآلخرين فال وجود عنده لألنا 
épilogue املنعزلة ثم يعود الصوت أخريا " إيبيلوغا

ينتهي"  الذي  ينتهي   "  : النهاية  يلخص كل ما تقدم يف بوح 
ظاملا كاملوت ، داعرا، مهيبا، موحعا، حارقا، وكل هذا التوصيف 
 heiDeggerien ورد يف النص املسموع لينتهي العرض هايديغرييا
إذ ال يمكن للكائن اإلنساني أن يشعر بذاته إال يف إطار ما يدعوه 
املنذور  الكائن  ذلك  هو  فاإلنسان  املوت"  استباقية   " هايدغر 
سكنت  حني  العرض  نهاية  عند  برصيا  ذلك   تجىل  وقد  للموت 
الركحي  الفضاء  هامش  عىل  واقفني  الراقصني   - املؤّدين  حركة 
دالة عىل  إشارة سينوغرافية  املكان هو  يف  التموقع  يمينا وهذا  

الضعف.
 nietzsche "ُرّحل" عرض راقص بخلفية فلسفية، ألم يؤكد  
 ainsi parlait“ أن الرقص هو معرفة مرحة ؟ وقد قال يف كتابه
zarathoustra” بأن الرقص هو  تنويع عىل إيقاع الوجود وتجاوز 

الحليم  التي كتبها عبد  للعرض  املرافقة  للنصوص  له، وقد كانت 
يف  شاهق  علّو  إىل  بالعرض  فحّلقت  وعميقة  عارفة  املسعودي 
معنى اإلرتحال وقد كان الخيار الجمايل بدوره مرتحال بني األنواع 
فقد بدأ العرض مرسحيا ) نص بصوت مرافق voiX oFF ، إضاءة 
عىل كامل الفضاء الركحي( ثم راوح  بني الكوريغرافيا والرقص 
جميعهم  املؤدين  بتمّكن  اإلشادة  مع  املرسحي  والرقص  املعارص 
عىل إختالف تجاربهم وهم قيس بولعراس، ثريا البوعانمي، حسام 
مرويش،  أسماء  بشري،  الدين  عز  عبيد،  نادية  عاشوري،  الدبن 
أسامة الشيخاوي، بوبكر الغناي وأيضا محمد شعبان للذي كان 
حارضا - بمفهوم الحضور وليس مجرد املشاركة -  بصوته الذي 
جعل منه مؤديا تاسعا يف العرض وأما اإلضاءة التي أمنها صربي 
العرتوس فكانت متمّكنة عىل  تقّشفها وتلك هي اإلضاءة العارفة، 
املمكن  من  وكان  الحركة  عاضدت  الشبيل  الدين  نرص  موسيقى 
وكذلك  األساس   - للتيمة  خدمة  مختلفة  مناخات  يف  تنويعها 
مالبس هاجر بوزياني التي جاءت محايدة لكن ملتصقة بالجسم 
ولعل إختيار مالبس إنسيابية مطواعة مع الحركة كان سيعّمق 

برصيّا فكرة اإلرتحال الذي رأيناه يف تحّرر األجساد القلقة.
"ُرّحل" هو عرض يريد أن يقول أننا نعيش حياتنا مرتحلني 

وال تنتهي رحلتنا إال حني نرحل عن هذا العالم.

مسرح

" ُرّحل "
لثريّا بوغانمي :

رحلة رحلة 
وجودية وجودية 
بمعرفة بمعرفة 

مِرحةمِرحة
أ.أنور الّشعافي )مسرحي(
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كانت  عالمي  مخرج  الى  كوميدي  ممثل  من 
السينما  رموز  أهم  تاكاشي"  كيتانو  مسيرة" 
اليابانية المستقلة الذي يشكل بمفرده مؤسسة 
منتج(   - مونتير   - ممثل   - كاتب   - )مخرج  مستقلة 
اآلخرون  يقوله  عما   

ٍ
عال بصوت  بأفكاره  ويعبر 

بصوت مكتوم…

عندما  بكيتانو  اليابان  خارج  الجمهور  معرفة  بداية  كانت 
لعب دور ضابط ياباني يف فيلم "عيد ميالد سعيد مسرت لورانس" 
عدة  أعماالً  تمثيله  بعد  ثم  اوشيما.  نانجيزا  للمخرج   )1983(
ناجحة وعىل اثر اعتذار احد املخرجني عن عدم اخراج احد االفالم 
السيناريو  عىل  تعديالً  فيجري  منه,  بدالً  املهمة  كيتانو  يتوىل 
1989: "الرشطي القايس".  ويخرج اول افالمه السينمائية عام 
واخراجه  فيه  بالتمثيل  ويقوم  الغليان"  "درجة  فيلم  يكتب  ثم 
1993. ويصاب بعد بحادث  البحر" عام  وبعده فيلم "مشهد يف 
فتصبح  وجهه  اعصاب  عىل  السيطرة  فقدانه  اىل  يؤدي  مريع 
يتوقف  ال  لكنه  تعبري.  اي  من  خالية  الرصامة  شديدة  جامدة 
الدراجة: "اذا توقفت  العمل فهو كما يقول عن نفسه مثل  عن 
1995 فيلمه الرائع  عن السري تسقط عىل االرض". ويقدم عام 
"سوناتني" الذي عرف به العالم الغربي مخرجاً عىل مستوى عال 
ويمكن  واملختلفة.  الجديدة  اليابانية  السينما  رموز  من  وكرمز 
تصنيف الفيلم ضمن افالم الجريمة لكنه ليس من افالم الجريمة 
التي تعتمد عىل الحركة والعنف بل يركز عىل طاقة العنف الكامنة 
يف االنسان… ثم يخرج فيلميه "يحصل عىل" و"عودة االطفال" 

عام 1996.
عن  التحكيم  لجنة  اعلنت   1997 عام  فينيسيا  مهرجان  ويف 
ويحكي  الذهبي  االسد  بجائزة  بي"   - هانا   " كيتانو  فيلم  فوز 
الفيلم عن نظام االنتاج السائد يف اليابان الذي تحتكره الرشكات 
اليابان  عوالم  داخل  كمشاهدين  معه  نغوص  حيث  الكربى 
االخرى اي يابان االزمة واالنهيار. نييش، البطل الرئييس يف فيلم 
»هانا.بي« رشطي إنسان قليل الكالم متجهم. ومنذ بداية الفيلم 
نعرف أن ابنته الصغرية قد توفيت منذ زمن، وإن زوجته تقيم يف 

املستشفى نتيجة مرض خطري يهدد حياتها.
وأثناء تجواله يف سيارة الرشطة يقرتح أحد زمالئه عليه، وهو 
وحني  املستشفى.  يف  زوجته  لزيارة  يذهب  أن  هوريبي،  رشيكه 
يكون يف املستشفى يقتل رشطي أثناء اشتباك فيما يصاب زميله 

هوريبي بجروح تتسبب يف شلله مدى الحياة.
ال يطلعنا الفيلم عىل ما حدث فورا بل بالتدريج 
بحيث يحيط الغموض بمصدر الرصاص وأسبابه، 
يشكل  الرسد  عىل  الرتكيز  وعدم  الغموض  وهذا 
يسعى  ال  الفيلم  أن  ذلك  للفيلم،  خاصة  أسلوبية 
املشاعر  عىل  يعرفنا  ألن  بل  الحركة  أفالم  لتقليد 
سيقدم  ما  رسعان  الذي  لبطله.  الذهنية  والحالة 
بتوضيح  املخرج  يهتم  وال  عمله..  من  استقالته 
األفالم  يف  الحال  هو  كما  وملاذا،  ذلك  حصل  كيف 
نييش  أن  سنعرف  ذلك  بعد  التقليدية.  البوليسية 
الياكوزا  عصابات  إحدى  لصالح  الديون  يف  غارق 
حني  الفيلم  لبطل  رسيعا  مشهدا  املخرج  ويصور 
الدين  لتحصيل  العصابة  أفراد  من  اثنان  يحرض 
فيبادرهما  املقاهي،  أحد  يف  جالس  هو  فيما  منه 
بالثاني.  ويطيح  أحدهما  عني  ويفقع  بالهجوم 
الفيلم  القليلة يف  الدموية  وهذا واحد من املشاهد 
يف  تتجذر  التي  العنف  آلية  تكشف  التي  ولكن 

سلوكيات رجل البوليس.
رشطة  رجيل  حكاية  الفيلم  يف  تتوازى  هكذا 

بسبب  يعاني  والذي  الديون  يف  الغارق  نييش  أولهما  مأزومني، 
مرض زوجته التي يحبها، وثانيهما، هوريبي الذي أصبح مقعدا 
وفشل يف محاولته االنتحار، فكان عليه بعد فشله أن يبحث عن 

مسار جديد لحياته.
ويف حني يسري نييش نحو قدره املحتوم إذ يستقيل من عمله 
ديونه  سد  من  يتمكن  كي  املصارف  أحد  برسقة  يقوم  ثم  ومن 
التي قام بقتل معظم زعمائها الحقا، وكي يتمكن من  للعصابة 
االعتناء بزوجته، فينتهي به املطاف إىل إطالق الرصاص عليها ثم 
عىل نفسه، فإن هوريبي املشلول يقاوم عجزه ويستعيد عالقته 
بالحياة من خالل تعلم وممارسة الرسم عىل الرغم من أنه يدرك 

أن موهبته محدودة.
ورغم الحزن القاتم الذي ميز عموما مشاهد الفيلم فاملخرج 

لم يغيب ألوان الضوء الذي يسبق النهاية والتي تجلت يف لوحات 
من  وألوانها  مواضيعها  واملستوحاة  املقعد  أنجزها  التي  الرسم 

مختلف أنواع الزهور والخرضة والثلج واألنوار.
يتضمن الفيلم مشاهد قليلة فيها الكثري من العنف. لكن هذه 
بلغة  مصاغة  وكأنها  خاطفة  برسعة  الشاشة  عىل  تمر  املشاهد 
برقية شديدة اإليجاز. أما غالبية املشاهد التي يتكون منها الفيلم 
الرئيسيني  الفيلم  لبطيل  الداخلية  املشاعر  متابعة  نحو  فتنحو 

واالنفعاالت التي تنتج عن ما يحصل معهما من أحداث.
اعترب الكثري من النقاد الذين كتبوا عن الفيلم أنه يرقى بالفيلم 
عىل  الفيلم  يحتوي  وبالفعل  الشعري.  الفيلم  درجة  إىل  البولييس 
املشهد  ومنها  الشعر  مستوى  إىل  ترقى  التي  املشاهد  من  العديد 
األخري يف الفيلم والذي ينحفر عميقا يف ذاكرة املتفرجني لجمالياته 

البرصية ونفسه الشعري وتأثريه النفيس القوي.
ويخرج كيتانو عام 1999 فيلمه "كيكو جريو" ثم عام 2000 

بفيلميه "اخ" و"املشاجرة الجماعية".
فيلم كيتانو تاكايش "الدمى" )2003( اخذ صياغته السينمائية 
مونزايمون.  ماتسو  لتشيكا  الجحيم"  "رسول  مرسحية  عن 
بعضاً  ببعضهما  يرتبطان  وفتاة  لشاب  الكئيبة  الرحلة  ويصور 

بحبل احمر, وتتداخل قصتهما بقصتي حب أخريني لدميتني.
ماتسموتو وسواكو يعمالن معاً يف قسم االعالن يف رشكة وقد 
اتفقا عىل الزواج وأعلنا الخرب عىل اصدقائهما. ماتسموتو يتلقى 
اقرتاحاً للزواج من ابنة رئيس الرشكة… تنكرس روح سوكو. وبعد 
محاولة انتحار فاشلة تصبح مجنونة وتفقد كل ذكريات املايض. 
يف يوم مراسم العرس يعلم ماتسموتو بهذا, يتسلل من االحتفال 
الرسة  حبل  مثل  احمر  بحبل  املشفى.  من  بعيداً  سواكو  ويأخذ 
هدى.  غري  عىل  بعيداً  تميض  ان  تحب  التي  بسواكو  نفسه  يربط 
ويشتغل املخرج عىل تفاصيل خاصة للعالقة بني االثنني. حاالت 

االلم واالنكسار, هذيانات الطفولة والبكاء اليأس.
يرتك االثنان سيارتهما ويبدآن امليش ولكن ليس اىل أي مكان, 
تتغري  بينما  االزمنة  وكل  الطرقات  وكل  البرش  انواع  بكل  يمران 
يتدحرجان  النهاية  ويف  الشتاء,  اىل  يصال  ان  اىل  االربعة  الفصول 
من اعىل جبل مغطى بالثلج ويعلقان بالحبل الذي يربطهما من 

شجرة مدالة عىل هاوية.
محرتف  لقاتل  اخرى  حكاية  هذه  الحب  قصة  مع  تتقاطع 
الستحالة  الحديقة  يف  مقعد  عىل  يلتقيها  كان  التي  فتاته  يرتك 
اىل  بعد عقود  يعود  املميتة,  اختار مهنته  ان  بعد  معاً  تواصلهما 
املقعد نفسه يف الحديقة ويراها جالسة بانتظارها 
اثرت السنوات يف مالمحه,  االبدي… ال تعرفه وقد 
الطعام  وجبة  ويتناوالن  معاً  يجلسان  لكنهما 
التي يحبها والتي دأبت عىل جلبها معها للحديقة, 
يعيشان لحظة فرح مرسوقة من زمن قاٍس, ويف 
وهو  الغد…  يف  اليها  يأتي  ان  عىل  يودعها  النهاية 
ماٍض بفرح اىل سيارته يأتي قاتل آخر من خلفه 
ليقتله برصاصة… وتعود فتاته النتظارها االبدي 

عىل املقعد.
عن  باألحداث  مونتاجياً  تدخل  ثالثة  قصة 
مطربة شابة مشهورة ينتظرها املعجبون لرؤيتها 
شاب  هناك  املعجبني  صف  بني  تواقيعها.  وأخذ 
نتيجة  نظرها  املطربة  تفقد  بعد…  من  يحبها 
مروعاً  الصدمة  وقع  يكون  مؤلم.  سيارة  حادث 
للقاء  الذي يفقأ عينيه بموىس ويأتي  الشاب  عىل 
ينشدان  معاً  ويمضيان  العمياء,  املغنية  محبوبته 

احدى اغانيها.
تاكايش له طريقة عمل خاصة وجملة اسلوبية 
واحدة للعمل من بداية الفيلم اىل نهايته… مشاهد 

محمد عبيدو )ناقد سينمائي الجزائر(

"كيتانو تاكايش" يعرب بأفكاره بصوت عاٍل
عام يقول اآلخرون بصوت مكتوم

سينما
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الداخيل  االنفعال  تظهر  صامتة  مشاهد  قطع.  دون  من  طويلة 
يف  للصورة.  املبدع  الخارجي  التشكيل  مع  متداخالً  للشخصيات 
وله  االنتظار  يصاحب  الذي  الصمت  للصمت…  مسحات  الفيلم 
دوي الرعد او الرصاص او البكاء اليائس نفسه… هنا يتساوى 
يعيشون  فهم  قيمة…  الحياة  يفوق  املوت  ان  بل  والحياة.  املوت 
فيها  تنتظر  حياة  يف  فالعيش  املوت  انتظار  يف  عزلتهم  يف  اصالً 
يقدم  ثم  باختيارك  املوت  لقاء  اىل  الذهاب  من  أملاً  اشد  املوت 
افالمه)تاكييش( – 2005 )فليحيا صانع األفالم!( - 2007 )يوم 
يتناول   .  2008  - والسلحفاة(  و)أخيل   2007  – رائع(  واحد 
هذا  نشأة  نتابع  الفنية.  أعماله  لبيع  جاهداً  يسعى  فنان  قصة 
هواه  وعىل  بحرية  يرسم  كي  الفرصة  له  أتيحت  حيت  الفنان 
دون قيود يف صباه، ثم تحّل بحياته مأساة عندما ينتهي به األمر 
العمل  إىل  اهتمامه  يوجه  أن  يف  ورغبتهما  وعمه  عمته  يدي  بني 
تتواىل  أخرى.  بديلة  أرسة  عهدة  إىل  إرساله  قبل  الرسم  من  بدالً 

األحداث  هذه  لنا  وتبني  زمنية  مراحل  ثالث  ضمن  الفيلم  أحداث 
أنه كي يتمكن من بيع لوحاته البد له من دراسة سلوك وطبيعة 
اآلخرين بمعزل عن موهبته الفنية املتأصلة يف أعماقه، ما ينتج 
عن إنجازه أعماالً فنية دون املستوى املطلوب، وبالتايل يعجز عن 
بيعها. يحاول املخرج تاكييش السخرية من هذا الفنان وخصوصاً 
خريف  يبلغ  عندما  ذاته  الفنان  بشخصية  بنفسه  يظهر  عندما 
العمر. كما يسخر الفيلم من عالم الفن بطريقة لطيفة وينشئ 
حالة تكاد تكون مناقضة ملا شاهدناه عن روبرت بابكن يف فيلم 
)ملك الكوميديا( حيث يحاول الفنان شق طريقه عنوة للوصول 
والسلحفاة(  )أخيل  يف  الفنان  يقوم  بينما  املطلقة،  القمة  إىل 
باالنسالخ عن نفسه وعن عائلته كي يصل إىل الدرجة السفىل بدالً 
من القمة. ولعل هذا األسلوب الذي يتبعه املخرج تاكييش ينطوي 

عىل متعة معينة مع أن النهاية ال تكون مرضية.
وبعد سنتني من تصوير فيلم "اوتراج"اي سنة الفني وعرشة 

ويدعى  جديد  بفيلم  املخرج  يعود  عصابة"يوكازاك".  حرب  عن 
بكل بساطة " اوتراج بييوند"و هو عبارة عن بقية الحداث فيلمه 

االول عن عالم املافيا "بييوند" . ويقول املخرج كيتانو:
صورت  عندما  لذلك  ممتع  الفيلم  يكون  ان  املفروض  من   "
الفيلم عن حياة "اوساكا" تحدثت عن العالقة الطيبة التي تجمه 
انحاء  العالقة موجودة يف جميع  مثل هذه  ان  وأظن  بالرشطة . 

العالم ."
تتطور االحداث خالل الفيلم فعائلة "سانو" املجرمة اصبحت 
أكرب وأعضاء جدد أمسكو بزمام االمور وتناسو من كانوا قبلهم .
مافيا  بني  الرجال  عالم  اىل  يأخذنا  فيلم   " بييوند  "اوتراج 
ورشطة . يسود العنف يف كثري من لقطات الفيلم عىل املستويني 

النفيس والجسدي .
وقد أعلن  "تاكايش كيتانو " عن مواصلة أحداث القصة من 

خالل سيناريو ثالث.

سينما

• منحى السوق :
إلـى   9 املمتد من  السوق خالل األسبوع  تراوح نشاط 
13 جانفي 2023 تارة بني الصعود وطورا بني االنخفاض 

وأقفل يف حالة توازن.
 8105,78 عند  استقراره  عىل  املرجعي  املؤرش  وحافظ 
نقطة عىل امتداد األسبوع الثاني من شهر جانفي الجاري، 

حسب تحليل الوسيط ببورصة األوراق املالية بتونس.

تحليل تطور األسهم
• حقق سهم رسفيكوم servicom أفضل أداء خالل 
األسبوع املذكور مسجال ارتفاعا بـ 21,7 ٪ بقيمة 0,280 

دينار جاذبا حجم مبادالت هزيل بـ 6 آالف دينار.
• تموقع سهم التجاري بنك attijari bank ضمن 
أكرب الرابحني خالل األسبوع املذكور وحقق ارتفاعا بـ 9,2  
٪ بقيمة 42,600 دينارا جاذبا مبادالت بمليوني دينار عىل 

امتداد األسبوع.
خالل  الخارسين  أكرب  التونسية  الخطوط  سهم  كان   •
 0,440 بقيمة   ٪  8,3 بـ  تراجعا  مسجال  املذكور  األسبوع 

دينار يف اطار مبادالت ضعيفة لم تتجاوز 70 الف دينار.
األكثر   biat الدويل  العربي  تونس  بنك  سهم  كان   •
ديناميكية خالل األسبوع املذكور محققا قفزة بـ 10,9 ٪ 

بقيمة 99,330 دينارا مغذيا السوق بـ 4,8 ماليني دينار.

مستجدات السوق
عمومي  عرض   :  WiFak bank للبنوك  الدويل  الوفاق   •

لرشاء إلزامي :
املالية املساهمني يف الوفاق الدويل  يعلم مجلس السوق 
للبنوك WiFak international bank sa والعموم أن السيد 
محمد الهادي بن عياد الحائز مع كل من ايناس بن عياد 
بن عياد وأحمد  بن عياد وياسني  بن عياد وسلمى  ومالك 

الرشيف ومحمد سعيدان والشخصيات املعنوية التالية :
 prosiD, prosiD centre, prosiD suD,
 snci et sotic

 WiFak bank عىل حصة بـ 39,514 ٪ من رأسمال
)ما يمثل حقوق تصويت بـ 39,64 ٪( اشرتى يف البورصة 
تمثل  سهم   146000 قيمته  ما   2023 جانفي   5 بتاريخ 
0,49 ٪ من رأسمال البنك متجاوزا بذلك مع رشكائه عتبة 
40 ٪ من مجموع حقوق التصويت بالرشكة املذكورة دون 
أو بالرشكة نسبة أعىل من  امتالك أي مساهم آخر وحده 

النسبة املذكورة.
وبناء عىل ما تقدم ينوي مجلس السوق املالية طبقا ملا 
ينص عليه الفصل 7 من القانون عدد 94-117 املؤرخ يف 14 
نوفمرب 1994 واملتعلق بإعادة تنظيم السوق املالية تقديم 
املساهمني  مع  باالشرتاك  عياد  بن  الهادي  محمد  السيد 
يشمل  إلزامي  لرشاء  عمومي  عرض  لطرح  املذكورين 
املساهمني  التي ال يملكها باالشرتاك مع  بنك  اسهم وفاق 
الواحد.  السهم  عن  دنانري   7200 بسعر  وذلك  املذكورين 
عليه  ينص  ملا  طبقا  ُحدد  السعر  ان  اىل  اإلشارة  وتجدر 
الفصل 163 مكّرر من القانون العام للبورصة. أّما دخول 
العرض حيز النفاذ وتحديد طرق ورشوط تنفيذه فيبقيان 
رهيني حصول صاحب العرض املذكور عىل موافقة البنك 
املركزي التونيس. وسيتم استئناف تسعري اسهم وفاق بنك 

بداية من يوم الجمعة 13 جانفي 2023.

           التقرير األسبوعي لـ "التونسية لألوراق المالية" :

أسبوع وردّي لـ servicom، كارثي لـ tunisair والـ biat فوق اجلميع

اشهار
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جوائز غولدن قلوب 2023
سينما

حفل  جوائز  تحكيم  لجنة  أعلنت 
 ،80 الـ  نسخته  في  جلوب”  “جولدن 
أنجليس  لوس  مدينة  في  أقيم  الذي 
األمريكية، األعمال الفنية الفائزة، حيث 
حصد فيلم “ذا بانشيز أوف إنيشيرين 
)The Banshees of Inisherin(“ 3 جوائز 

رئيسية.
أفضل  جوائز  على  الفيلم  وحصل 
أو  االستعراض  فئة  في  فيلم 
فضال  سيناريو،  وأفضل  الكوميديا، 
عن جائزة أفضل ممثل كوميدي لنجمه 

الممثل األيرلندي “كولين فاريل”.
وقال “فاريل”: “ال أتوقع إطالقا أن 
تشهد أفالمي إقباال جماهيريا، وعندما 
يحدث ذلك يكون األمر صادما بالنسبة 

لي”.

كما فاز فيلم “ذا فيبلمانز” للمخرج “ستيفن 
الذاتية،  السرية  أفالم  فئة  من  وهو  سبيلبريغ”، 

بجائزة أفضل فيلم درامي.
وكانت جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني يف فئة 
الكوميديا من نصيب مسلسل “أبوت إليمنرتي”، 
فاز  كما  املدرسية،  الكوميديا  نوع  من  وهو 
ومسلسل  دراغون”،  أوف  “هاوس  مسلسل 
لوتس”،  وايت  “ذا  الساخر  السوداء  الكوميديا 

بجوائز يف فئات التلفزيون.
جوائزهم  الفائزين  الفنانني  معظم  وتسلم 
بأن  سابقة  تكهنات  من  الرغم  عىل  شخصيا، 
العام  هذا  حفل  سيقاطعون  النجوم  من  العديد 

بسبب الجدل الدائر بشأن جهة تنظيمه.
 ، إنيشريين  أوف  بانشيز  “ذا  فيلم  ويحكي 
الذي ُصّور يف جزيرة نائية قبالة السواحل الغربية 
أليرلندا، قصة نهاية مفاجئة لصداقة جمعت بني 

اثنني.
“فاريل”  يجمع  جديدا  تعاونا  الفيلم  ويشهد 
املشارك  والنجم  ماكدونا”،  “مارتن  املخرج  مع 
قد  الفني  الثالثي  وكان  غليسون”،  “بريندان 
اجتمع يف عمل سابق عام 2007 يف فيلم “بروغز 

.”)bruges(
بالحماس:  مفعمة  كلمة  يف  “فاريل”،  وقال 
أنت  ماكدونا،  مارتن  يا  بالكثري  لك  مدين  “أنا 
غريت مسار حياتي إىل األبد بطرق تجعلني ممتنا 

لك بسببها بقية أيام حياتي”.
سيناريو  أفضل  بجائزة  “ماكدونا”  فاز  كما 
إىل  “سيسعى  إنه  مازحا  وقال  الفيلم،  نفس  عن 
العمل  لتكرار  أخرى”  14 عاما  االبتعاد مدة  عدم 

مع نفس الفريق.
سبيلربغ”  “ستيفن  التحكيم  لجنة  واختارت 
“آل  فيلمه  عن  مخرج  أفضل  بجائزة  للفوز 
فيبلمان”، الذي يحكي قصة شاب يولع بصناعة 
من  واسع  بشكل  مستوحى  والفيلم  السينما، 

طفولة “سبيلربغ” نفسه.
الجائزة:  تسلم  أثناء  كلمة  يف  املخرج  وقال 
“وضعت أشياء كثرية يف هذه القصة. رويت هذه 
املهنية،  مسريتي  طوال  أسايس  بشكل  القصة 
بشكل  ملواجهتها  الشجاعة  أمتلك  لم  لكنني 

مبارش”.
وفاز فيلم “إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس 
 ،”)everything everyWhere all at once(
املمثلة  هما  نجومه،  من  الثنني  التمثيل  بجائزة 

“ميشيل يوه” واملمثل “كي هوي كان”.
وتلعب املمثلة “يوه” يف الفيلم، وهو من نوع 
مغسلة  يف  عاملة  دور  الجامح،  العلمي  الخيال 

مالبس تقفز إىل عوالم متعددة الستكشاف نسخ 
مختلفة لنفسها.

“بلغت  جائزتها:  تسلم  أثناء  “يوه”  وقالت 
أنكم  وأعتقد  املايض.  العام  العمر  من  الستني 
والسنوات  األيام  زيادة  مع  هذا،  تعلمون  جميعا 

واألرقام، تبدأ الفرص يف الرتاجع”.
مرة،  ذات  ذلك  يف  فكرت  “ربما  وأضافت: 
عملت  حقا،  جيدة  فنية  بمسرية  حظيت  حسنا، 
أفضل  جاءت  ثم   … األشخاص  أفضل  بعض  مع 
وانس  آت  اول  إيفريوير  إيفريثينغ  فيلم  هدية، 

.”)everything everyWhere all at once(
منافسة  بعد  بتلر”،  “أوستن  املمثل  وفاز 
لتجسيده  درامي،  ممثل  أفضل  بجائزة  رشسة، 
دور مغني الروك “أند رول”، “إلفيس بريسيل”، يف 
السرية  أعمال  )elvis(”، وهو من  “إلفيس  فيلم 

الذاتية التي كتبها وأخرجها “باز لورمان”.
)الفوز( ملخرج  بهذا  “أنا مدين  وقال “بتلر”: 
متحمال  التجربة  يل  أتاح  رؤية،  وصاحب  جريء 
أنني أحصل عىل دعم،  دائما  أعلم  املخاطر، كنت 
إلفيس  أحب  وأخريا،  أحبك.  أنا  لورمان،  باز 

بريسيل نفسه، كنت أيقونة وثائرا”.
عىل  بالنشيت”  “كيت  املمثلة  حصلت  كما 
فيلم  يف  دورها  عن  درامية  ممثلة  أفضل  جائزة 
الجائزة  الستالم  تحرض  لم  لكنها   ،”)tar( “تار 
اململكة  يف  يُصور  فيلم  يف  بعمل  الرتباطها  نظرا 

املتحدة.
ولم  بجوائز  اآلخرين  الفائزين  بني  من  وكان 
و”زندايا”،  كوستنر”  “كيفن  الحفل،  يحرضوا 
عن  وممثلة  ممثل  أفضل  بجائزة  فازا  اللذان 
الدراما  فئة  يف   ”)euphoria( “يوفوريا  فيلم 

التلفزيونية.
وفاز مسلسل “أبوت إليمنرتي” بجائزة أفضل 
مسلسل كوميدي، بينما حصل اثنان من نجومه، 
برونسون”،  وكوينتا  و”يليامز  جيمس”  “تايلر 

عىل جوائز التمثيل.
بجائزة  لوتس”  وايت  “ذا  مسلسل  وفاز 
“جنيفر  بنجمته  وإشادة  قصري،  مسلسل  أفضل 

كوليدج”.
أربع  استمرت  كلمة  يف  “كوليدج”،  وشكرت 
مخرج  الجائزة،  استالم  أثناء  تقريبا  دقائق 
أتاحه  الذي  الدعم  عىل  وايت  مايك  املسلسل 

املسلسل ملسريتها الفنية
كبرية  وتوقعات  أحالم  لدي  “كانت  وقالت: 
الحياة  أن  بيد  السن،  صغري  لشخص  بالنسبة 
أن  فقط  أريد  كبرية،  أفكار  لدي  كانت  أفسدتها. 
بداية  األمل، منحني  وايت منحني  مايك  إن  أقول 

جديدة”.
فئة  التمثيل  بجوائز  الفائزين  بني  ومن 
عن  وايت”  ألني  “جريمي  التلفزيونية،  األعمال 
دوره يف مسلسل “ذا بري )the bear(”، واملمثلة 

“أوزارك  مسلسل  يف  دورها  عن  غارنر”  “جوليا 
لشخصية  تجسيدها  إن  قالت  والتي   ،”)ozark(
“روث النغمور”، التي تحظى بشعبية كبرية، كان 

“أعظم هدية يف حياتي”.
وبدت عالمات التأثري عىل املمثل “هوي كان”، 
“هاريسون  النجم  جانب  إىل  طفال  مثل  الذي 
فورد” يف فيلم “أنديانا جونز أند تيمبل أوف دوم 
 ”)inDiana jones anD the temple oF Doom(
للمخرج “ستيفن سبيلربغ”، وهو يستلم جائزة 

أفضل ممثل مساعد فئة الفيلم السينمائي.
وقال: “نشأت عىل أال أنىس من أين جئت، وأن 
أتذكر دائما من منحني أول فرصة. أنا سعيد جدا 

برؤية ستيفن سبيلربغ هنا الليلة”.
الحفل  يقدم  الذي  كرمايكل”،  “جريود  وقال 
سبب  عن  “سأخربكم  مازحا:  األوىل،  للمرة 
حضوري الحفل، أنا هنا ألنني أسود”، مشريا إىل 
عدم وجود تنوع داخل لجنة تحكيم جوائز جولدن 
جلوب، األمر الذي ُسلط عليه الضوء يف عام 2021.

محرجا  الساخر  االفتتاحي  املونولوج  وكان 
للغاية، وقىض “كارمايكل” وقتا كبريا طالبا من 
أكثر  أصبح  أداءه  أن  بيد  الهدوء،  التزام  الحضور 

ثقة مع استمرار الحفل.
وقال عدد من املشاهدين إنهم يتفهمون رغبته 
بشخصيته  الحفل  يف  محرجة  لحظات  إثارة  يف 
الصادقة بعنف يف كثري من األحيان، بيد أن آخرين 

شعروا أن نكاته مسيئة أو تفتقد إىل الذوق.
يف  أقيم  الذي  الحفل،  إىل  “كارمايكل”  وأشار 
فندق بيفريل هيلتون، ووصفه بأنه “الفندق الذي 
إىل  تحدث  “ويتني هيوستن”، كما  )املغنية(  قتل 
بعض النجوم مبارشة من عىل املرسح، وطلب من 
)املغنية( “ريهانا” أن تتجاهل ضغوط املعجبني، 
الذي  القادم  ألبومها  تسجيل  يف  وقتها  تأخذ  وأن 

طال انتظاره.
اقرتح  عندما  جذبا  األكثر  السخرية  وجاءت 

التي  الثالث،  جلوب  جولدن  جوائز  تُقدم  أن 
أعادها “توم كروز”، من أجل “ضمان عودة آمنة 
“ديفيد  زوجة  إىل  إشارة  يف  ميسكافيج”،  لشييل 
السيانتولوجية،  كنيسة  رئيس  ميسكافيج”، 
كاتب  وضعها  دينية  وممارسات  )معتقدات 
والتي  هوبارد(،  رون  األمريكي  العلمي  الخيال 

اختفت عن املشهد العام منذ عام 2007.
كما أشار “كارمايكل” إىل واقعة صفع النجم 
“ويل سميث” النجم “كريس روك” يف حفل توزيع 
جوائز األوسكار، قائال إن املمثل فاز “بجائزة روك 
هيدسون عن أفضل تجسيد للرجولة عىل شاشة 

التلفزيون”.
التي  باسيت”،  “أنجيال  املمثلة  واغتنمت 
سينمائية  مساعدة  ممثلة  أفضل  بجائزة  فازت 
كلمتها  فوريفر”،  “واكاندا  فيلم  يف  أدائها  عن 
“تشادويك  الراحل  لتكريم  الجائزة  استالم  أثناء 
أفالم  أول  يف  البطولة  دور  لعب  الذي  بوسمان”، 

سلسلة “بالك بانثر”.
وروح  بنور  يوم  كل  محاطني  “كنا  وقالت: 
بانثر  بالك  سلسلة  بفضل  بوسمان.  تشادويك 
التاريخية هذه، التي تعد جزءا من إرثه… أظهرنا 
للعالم كيف تبدو وحدة وقيادة وحب السود وراء 

الكامريا وخلفها وأمامها”.
امللحن  فاز  املوسيقية،  األعمال  فئة  ويف 
موسيقى  أفضل  بجائزة  هورويتز”  “جاستن 
تصويرية عن فيلم “بابليون”، بينما فازت أغنية 
“ناتو ناتو )naatu naatu(” بجائزة أفضل أغنية 
.”)rrr( أصلية من فيلم الحركة الهندي “آر آر آر

الفئة  نفس  يف  منافسة  الجائزة  وشهدت 
سويفت”  “تايلور  البوب  موسيقى  نجمات  بني 

و”ليدي غاغا” و”ريهانا”.
فئة  يف  متوقع  غري  فوزا  األرجنتني  وحصدت 
اإلنجليزية  باللغة  ناطق  غري  أجنبي  فيلم  أفضل 

عن فيلمها “1985”.
فيلم  مخرج  تورو”،  ديل  “غيريمو  وأشار 
“بينوكيو” )pinocchio(”، الذي فاز يف فئة أفضل 
هذا  حفل  أن  حقيقة  إىل  متحركة،  رسوم  فيلم 
العام هو أول حفل لتوزيع جوائز جولدن جلوب 
يبثه التلفزيون منذ وباء كوفيد، وقال مازحا: “أنا 
أسعد بوجودي معكم شخصيا، لقد عدنا. بعضنا 

يرتنح، ما هو األفضل؟”.
بيد أنه اغتنم الفرصة أيضا للدفاع عن صناعة 
رائعا  عاما  “كان  وقال:  املتحركة،  الرسوم  أفالم 
للسينما بمختلف حجمها وطموحاتها، وتقلباتها 
الرسوم  ألفالم  رائعا  عاما  كان  وبالتايل  الكبرية، 
السينما.  هي  املتحركة  الرسوم  ألن  املتحركة، 
الرسوم املتحركة ليست نوعا أدبيا لألطفال، إنها 

ليست سوى وسيلة”.
الرئيس  من  رسالة  “شون”  املمثل  قرأ  كما 
فيها  قال  زيلينسكي”،  “فولوديمري  األوكراني، 
الحرب  يف  يتغري”  “التيار  أن  الواضح”  “من  إنه 
منترصة  ستكون  أوكرانيا  وأن  بالده،  يف  الجارية 

يف كفاحها.
كما فاز النجم “إيدي موريف” بجائزة سيسل 
بي دي ميل املرموقة، وهي واحدة من أرفع جوائز 
سميث”  “ويل  صفعة  إىل  وأشار  جلوب،  جولدن 
تقديمه نصائح  األوسكار يف معرض  خالل حفل 

للممثلني الصغار أثناء كلمته.
واالزدهار  النجاح  “لتحقيق  “موريف”:  وقال 
وطول العمر … كل ما عليك فعله هو هذه األشياء 
تنطق  وال  بعملك،  واهتم  رضائبك،  ادفع  الثالثة: 

اسم زوجة ويل سميث أبدا عىل لسانك”.

عن وكاالت االنباء

املتوجون بالغولدن ڤلوب

نيكول كيدمان
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48الشارع ا لثقافي
طاهر رحيم يترأس حفل توزيع جوائز 

سيزار الفرنسية الـ 48

أصل  من  فرنيس  )ممثل  رحيم  طاهر  النجم  سيرتأس 
أصولها  ترجع  عائلة  يف  فرنسا،  بيلفور،  يف  ولد  جزائري. 
لجوائز  واألربعني  الثامنة  الدورة  الجزائر(،  وهران،  ملنطقة 
سيزار الفرنسية، التي ستقام يف مكان حفل أوملبيا التاريخي 

يف باريس يوم 24 فيفري املقبل.
وأشارت أكاديمية سيزار الفرنسية إىل أن رحيم له تاريخ 
طويل مع سيزار، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل واعد يف عام 

2010 ألدائه الرائع يف فيلم the prophet لجاك أوديار.
تعيينه  عن  فيه  أعلنت  بيان  يف  سيزار  أكاديمية  وقالت 
رئيساً للحفل: "منذ ذلك الحني، واصل طاهر رحيم مسريته 
ومعقدة  ومتنوعة  غنية  شخصيات  واختار  برباعة،  املهنية 

وخربات جديدة".
الفرنسية  الوطنية  السينما  جوائز  عىل  التصويت  يتم 

اإلنتاجات  أكاديمية سيزار وهم منفتحون عىل  3000 مهني سينمائي أعضاء يف  من قبل حوايل 
الفرنسية التي تم طرحها يف فرنسا العام السابق.

بدأ التصويت للجولة األوىل من نسخة هذا العام يف 3 جانفي، وسيغلق يف 24 جانفي مع اإلعالن 
عن الرتشيحات األوىل يف 25 جانفي.

ومن بني األحداث البارزة األخرى التي تم اإلعالن عنها سابًقا يف الحفل خالل فيفري، اإلنجاز 
املهني سيزار لديفيد فينرش، الذي يليه يف أعقاب كيت بالنشيت وبينيلوبي كروز ومايكل دوغالس.

مهرجان برلين يحتفي بالمخرج ستيفن سبيلبارغ 
بعرض 7 أفالم تحمل بصمته 

مجموعة  الدوىل  السينمائى  برلني  مهرجان  يعرض 
األمريكى  السيناريو  واملنتج وكاتب  املخرج  أفالم  أهم  من 
إطار  ىف  وذلك  مسريته  تجسد  والتى  سبيلربغ،  ستيفن 
ىف  الفخرية  الذهبى  الدب  جائزة  عىل  وحصوله  تكريمه 

الدورة الثالثة والسبعني إلنجازاته مدى الحياة.
تضم القائمة عرض فيلمه األخري "فابيلمانز" املرشح 
بقوة لألوسكار، وهو فيلم يشبه السرية الذاتية التى تُعرفنا 
عىل ستيفن سبيلربغ الطفل، نرى كيف توصل املخرج إىل 
يؤمن  وفيه  أفكاره،  تمخضت  وكيف  السينمائية  فلسفته 
لعوالم  الشخص  وعى  تنقل  قد  التى  األفالم  تأثري  بقوة 

جديدة وتسحر عقله.
بطولة   ،2015 عام  قدمه  الذى  الجواسيس"  و"جرس 
رايان،  إيمى  توم هانكس، مارك ريالنس، سكوت شيربد، 
سيباستيان كوخ، والحاصل عىل جائزة األوسكار ألفضل 

ممثل مساعد للممثل مارك رايالنس.
أحداث الفيلم تناولت قضية جاسوسية بدأت وقائعها خالل الحرب الباردة بني الواليات املتحدة 
النيابة  إىل مدعى  األمريكية  املركزية  املخابرات  تُسِند وكالة  السوفيتى، حيث  واالتحاد  األمريكية 
التفاوض حول إطالق رساح )فرانسيس جارى  األمريكى جيمس دونفان )توم هانكس( مهمة 

باورز( قائد طائرة التجسس التى تم قصفها فسقطت عىل أراٍض سوفيتية عام 1962.
باريمور وهنرى  ودرو  ماكنوتون  وبيرت كويوت وروبرت  واالس  دى  بطولة  تى"  "أى.  وفيلم 
توماس، والذى تدور أحداثه خالل رحلة ملجموعة من الكائنات الفضائية عىل كوكب األرض، حيث 
يتم اكتشافهم بواسطة فريق أمنى أرىض. تهرب الكائنات رسيًعا ىف مركبتها الفضائية، ولكنهم 

يرتكون خلفهم أحد زمالئهم عن طريق الخطأ.
وأخته  )مايكل(  أخيه  عىل  يتعرف  والحًقا  )إليوت(،  الصغري  الصبى  عىل  املخلوق  يتعرف 
)جريتى(، ورسعان ما تنشأ بينهم جميًعا صداقة كبرية. يحاول )إى تى( أن يعتاد عىل الحياة ىف 

األرض، ىف الوقت الذى يحاول فيه جاهًدا أن يعود إىل وطنه
ولورين  دريفوس  وريتشارد  وروبرت شو  شيدر  روى  بطولة   ،1975 املفرتس"  "الفك  وفيلم 

جارى وموراى هاميلتون.
ىف الفيلم يحاول قائد الرشطة وعالم بحرى وصياد إيقاف قرش أبيض كبري من الفتك بجزيرة 
صغرية. واحد من أشهر أفالم القرن العرشين حقق الفيلم نجاحا ساحقا ىف شباك التذاكر ولدى 
النقاد أيضا ويُعد أيضا واحدا من أفضل األفالم عىل مر العصور. ىف 2001 تم اختيار الفيلم من قبل 

مكتبة الكونجرس لحفظه ىف األرشيف الوطنى األمريكى لألفالم باعتباره أثرا ثقافيا وتاريخيا.
كاسوفيتز،  وماثيو  هيندز،  وكياران  كريغ،  ودانيل  بانا،  إريك  بطولة   2005 "ميونخ"  وفيلم 
وهانس زيشلر، يستند الفيلم إىل وقائع حقيقية، فبعد أحداث سبتمرب األسود التى أفضت إىل مقتل 
الرياضيني اإلرسائيليني ىف أوليمبياد ميونيخ ىف عام 1972، وافقت رئيسة الوزراء اإلرسائيلية عىل 

السماح بعملية انتقامية للتخلص من كل املتورطني ىف حادثة ميونيخ.
يجتمع فريق من خمسة أفراد ىف سويرسا، وباالعتماد عىل بعض املخربين يبدأ الفريق ىف تتبع 

وقتل كثريين ىف أوروبا ولبنان.
جدد  العبني  دخول  مع  وخصوًصا  االزدياد،  ىف  الخطر  مستويات  تبدأ  القتىل،  عدد  تزايد  ومع 

ينتمون ألجهزة مخابرات أخرى.
الفيلم ترشح لخمس جوائز أوسكار: ألفضل فيلم، وإخراج، وسيناريو، أفضل نص مقتبس، 

أفضل موسيقى. وهو فيلم ذو ابعاد سياسية.
وفيلم غزاة السفينة املفقودة "إنديانا جونز" 1981 بطولة هاريسون 
فورد وكارين ألني وبول فريمان ورونالد الىس وجون ريس ديفيز، وفيه 
إنديانا جونز بمهمة  آثار يدعى  تقوم الحكومة األمريكية بتكليف عالم 

الستعادة تابوت ضائع قبل أن يعثر عليه النازيون.
كارولني  فينيس،  رالف  كينجسىل،  بن  نيسون،  ليام  بطولة   1993 شندلر"  "قائمة  وفيلم 
جودال، جوناثان ساجال، قصته مأخوذة عن قصة واقعية، دارت أحداثها ىف أثناء الحرب العاملية 
الثانية ىف أملانيا، عندما قرررجل األعمال األملانى أوسكار شندلر )ليام نيسون( أن يقوم بحماية 
الالجئني اليهود والبولنديني من بطش النازيني ىف ذلك الوقت، وقد قام بإنقاذ أكثر من 1000 يهودى 

بإخفائهم ىف مصانعه وقت محرقة اليهود.
حاز الفيلم عىل سبع جوائز أوسكار من أصل اثنى عرش ترشيحا، احتل املرتبة التاسعة ضمن 
السادسة  املرتبة  واحتل  العصور  مر  عىل  فيلم  مائة  ألفضل  األمريكى  السينمائى  املعهد  قائمة 

لتقييم إنرتنت موىف داتابيز ألفضل 250 فيلما عىل مر التاريخ.

هل يصبح البريطاني آرون تايلور العميل السري 
القادم لسلسلة أفالم 007!؟

كشفت تقارير صحفية أنه من املتوقع أن يصبح املمثل 
الربيطاني آرون تايلور جونسون هو العميل الرسي القادم 
لسلسلة أفالم 007، خلفاً لدانيال كريغ، الذي غادر االمتياز 
الشهرية يف  الجاسوسية  الشخصية  أدائه  2021، بعد  عام 
خمسة أفالم، كان أولها casino royale عام 2016، وآخر 

إصدار هو no time to Die عام 2021.
وسط   007 بمنتجي  جونسون  تايلور  آرون  التقى 
بوند  ليصبح جيمس  املفضل  املرشح  بأنه أصبح  تكهنات 
أثار  قد  عاماً   32 البالغ  املمثل  أن  اإلبالغ  تم  القادم، حيث 
إعجاب املنتجني بعد تصوير اختبار رسي. واآلن أكد تقرير 
جديد أن تايلور جونسون أكمل اختبار الشاشة مع باربرا 
للعب  املرشحني  قائمة  يتصدر  وأنه  بوند،  منتجة  بروكيل، 
لقاؤهما  وكان  معها،  اجتمع  قد  وأنه  بوند،  جيمس  دور 

جيداً جداً.
آرون تايلور ليس غريباً عىل أفالم الحركة، حيث ظهر 

يف أفالم مثل bullet train، Kick-Ass، GoDzilla وtenet، ويُمكن أن يكون الربيطاني التايل الذي 
يرتدي بدلة بوند الشهرية إذا ثبتت صحة التقارير املنترشة.

وترك كريغ نجاحاً كبرياً ملمثيل 007 الطموحني مللئه، حيث حقق كل فيلم من أفالم بوند نجاحاً 
تجارياً كبرياً، وقد تلقى املمثل إشادة من النقاد إلعادة تجسيد الشخصية.

النبيل بعد تكهنات  2021 آخر دور لكريغ باعتباره الجاسوس  no time to Die يف عام  كان 
وشائعات ال نهاية لها حول خروجه بلغت ذروتها بوفاة الشخصية يف الفيلم.

إذا توىل تايلور جونسون الدور، فسيتغلب عىل املنافسني اآلخرين مثل هنري كافيل، وريتشارد 
مادن وإدريس إلبا، كما برز نجم emily in paris، لوسيان الفيسكونت كمرشح محتمل لهذا الدور.

وال يزال هناك بعض الوقت النتظار عرض فيلم بوند التايل عىل الشاشات، بعدما قالت املنتجة 
يف  الجديد  الفيلم  يبدأ  أن  قبل  األقل  عىل  عامني  سيستغرق  األمر  إن  املايض،  العام  بروكيل  باربرا 

التصوير.

السلطات اإليرانية تعلن االفراج المؤقت السباب 
صحية  عن المخرج  محمد رسولوف 

وألسباب  موقت  بشكل  اإليرانية،  السلطات  أفرجت 
صحية، عن املخرج محمود رسولوف، املوقوف منذ أشهر، 
لوكالة  الفارط   األربعاء  يوم  محاميته،  قالته  ما  بحسب 

“فرانس برس”.
الدب  بجائزة  الفائز  عاماً(،   50( رسولوف  وأوقف 
الذهبي يف مهرجان برلني، يف الثامن من جويلية املايض بعد 
تأييده تظاهرات شهدتها مدن إيرانية عّدة يف أعقاب انهيار 

مبنى يقع جنوب غربي إيران يف ماي 2022.
 40 من  أكثر  بحياة  أودت  التي  الحادثة  أعقاب  ويف 
شخصاً، وتعّد األسوأ يف إيران منذ أعوام، أصدرت مجموعة 
من السينمائيني، يتقدمهم رسولوف، رسالة مفتوحة دعت 
غضب  مواجهة  يف  أسلحتها”  “إلقاء  إىل  األمن  قوات  فيها 

الناس جراء “الفساد والرسقة وعدم الكفاءة والقمع”.
احتجاز  تعليق  “تّم  إرثي:  كيان  مريم  املحامية  وقالت 

موكيل ألسبوعني ألسباب صحية، وأفرج عنه السبت”.
وأضافت متحدثة لـ”فرانس برس”، أّن املخرج “ترك حاليا املستشفى ويتعاىف يف منزله”، من 

دون أن تحدد تفاصيل ظروفه الصحية.
وفاز رسولوف بجائزة الدب الذهبي يف مهرجان برلني 2020 عن فيلمه “ال وجود للشيطان”، 
لكنّه لم يستطع التوجه إىل أملانيا بعدما صادرت السلطات اإليرانية جواز سفره، بعد فيلمه السابق 

“رجل نزيه” )2017(، والذي ُعرض يف مهرجان كان وحصل عىل جائزة يف فئة “نظرة ما”.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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49الشارع الثقافي
أفالم يمنية وإيرانية وأوكرانية في 
مهرجان برلين السينمائي القادم

 

 16 يف  برلني  األملانية  العاصمة  ستتحول 
لعدد  عمالقة  عرض  شاشة  إىل  املقبل  فيفري 
ووثائقي  روائي  سينمائي  فيلم   200 يتجاوز 
تعقد  حيث  يوما،   11 مدار  عىل  وطويل  قصري 
الدورة الـ73 ملهرجان برلني السينمائي الدويل، 

املعروف أيضا باسم “برليناله”.
واملنتج  املخرج  املهرجان  إدارة  واختارت 
سبيلربغ  ستيفن  األمريكي  السيناريو  وكاتب 
لتكريمه يف هذه الدورة، ويمنح املخرج األمريكي 
املخرضم جائزة الدب الذهبي الفخرية إلنجازه 
مدى الحياة، وذلك يف نطاق حفل توزيع الجوائز 
 ،)berlinale palast( باالست”  “برليناله  يف 
من  مجموعة  املهرجان  يف  تعرض  أن  عىل 
 the( ”أعماله، بينها أحدث افالمه “آل فيبلمان

...)Fablemans

ريسنبيك  مارييت  املهرجان  مديرة  وقالت 
املهرجان  موقع  عىل  نرش  صحفي  بيان  يف 
يف  املشاهدين  من  أجياال  سبيلربغ  يسحر  “لم 
مسريته  خالل  فحسب  العالم  أنحاء  مختلف 

الفنية املذهلة، بل أعطى أيضا معنى جديدا للسينما كمصنع لألحالم”.
وأضافت “لم نجد أفضل من إنتاج سبيلربغ الكبري ليكون بمثابة البداية الجديدة” التي تحتاج 

إليها صناعة السينما يف أعقاب جائحة “كوفيد19-”.
العالم،  يف  األفالم  أشهر صانعي  أحد  األوسكار، وهو  العديد من جوائز  وحصل سبيلربغ عىل 
وتتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها يف تاريخ السينما العاملية 

عىل مدار الستني عاما املاضية لتنوعها الهائل.
واختار املهرجان املمثلة األمريكية كريستني ستيوارت رئيسة للجنة تحكيم املسابقة الرسمية.
أكثر  من  باعتبارها  املهمة،  هذه  ستيوارت  كريستني  لتويل  سعادتها  عن  ريسنبيك  وأعربت 

الفنانات موهبة وتعددا لألدوار بني جيلها، حسب بيان رسمي.
وتبلغ كريستني ستيوارت من العمر 32 عاما، وتعمل عىل إخراج فيلمها الروائي الطويل األول 
“التسلسل الزمني للماء” )the chronology oF Water( الذي تدور أحداثه حول مذكرات الكاتبة 

األمريكية ليديا يوكنافيتش.
املستمر  واملنتدى  الخاصة”  “برليناله  ألقسام  اختياراتها  عن  املهرجان  إدارة  وكشفت 

و”مسلسالت برليناله”.
 inFinity( الالمتناهي”  السباحة  فيلم “حوض  الخاصة”  “الربليناله  املشاركة يف  األفالم  ومن 
كازيويش  للمخرج   )slot( “فتحة”  الياباني  والفيلم  كروننربغ،  براندون  الكندي  للمخرج   )pool

كوماكري، وفيلم “سينيكا- عن خلق الزالزل” )seneca- about creating earthquakes( للمخرج 
األملاني روبرت شوينتك.

وناعومي  بالنشيت  كيت  بطولة   ،)tar( “قطران”  فيلم  فيلد  تود  األمريكي  املخرج  ويقدم 
التنس  أسطورة  عن  بيكر”  “بوريس  الوثائقي  الفيلم  يعرض  أملانيا  ومن  هوس،  ونينا  مريالنت 

األملاني بوريس بيكر للمخرج أليكس جيبني.
 )the sWarm( ”واختارت إدارة برنامج “مسلسالت برليناله” مسلسل الخيال العلمي “الرسب
الدقيق بني  الرتابط  ويدور حول  فرانس  دو  وألكسندر كريم وسيسيل  بطولة كريستا كوسونني 

البرشية واألرض.
ومن أفالم “منتدى برليناله” فيلم “وادي الخرسانة” )valley oF concrete( للمخرج الكندي 
5 سنوات، وبينما تحاول  أنطوان بورجيه، وتدور أحداثه حول عائلة سورية تعيش يف كندا منذ 

“فرح” االستقرار مع مجتمعها يف تورنتو يعاني راشد -وهو طبيب غري 
مرخص- من التصدعات يف سريته الذاتية.

أما الفيلم الهولندي “فيونا األعز” )Fiona Dearest( للمخرجة فيونا 
تان فيدور حول صوت رسائل من أب إىل ابنته خارج الكامريا، ويعرض 
املخرجة  وتستكشف  هولندا،  من  العرشين  القرن  من  أرشيفية  صورا 

خالل العمل بشكل مؤثر اإلمكانات التي تظهر عندما يتباعد الصوت والصورة.
ومن الواليات املتحدة األمريكية تم اختيار فيلم “أوبرا الحصان” )the horse opera( للمخرجة 
مويرا ديفي، حيث تلتقي روايات الحفالت واملحارضات الليلية بصور الخيول التي تعيش يف منزل 

ريفي.
وتشمل  الجيل،  ومسابقات  بانوراما  سلسلة  عناوين  من  األوىل  الدفعة  عن  املهرجان  وأعلن 
 11 عرض  يتم  اختيارها  تم  فيلما   14 بني  ومن  وإيران،  واليمن  أوكرانيا  من  أفالما  البانوراما 
 ”generation kplus“ بلس”  كيه  “جنرييشن  ملسابقات  املختارة  األفالم  وتحتوي  عامليا،  فيلما 
و)جنرييشن 14 بلس( “generation 14plus” عىل 9 أفالم قصرية و9 أفالم طويلة، بما يف ذلك 11 

عرضا عامليا ألول مرة.
ومن أفالم البانوراما “املراهقون” للمخرج اليمني عمرو جمال، ويعد التجربة الثانية ملخرجه 
بعد فيلم “10 أيام قبل الزفة” الذي القى نجاحا كبريا، وامتد عرضه من الداخل إىل خارج عواصم 

عربية وآسيوية وأوروبية.
القسم  اإلنذار” للمخرجة سبيدة فاريس يف  اإليراني “صفارة  املتحركة  الرسوم  ويشارك فيلم 
نفسه، فيما يعرض الوثائقي اإليراني أيضا “بوابة األحالم” للمخرجة نكني أحمدي ألول مرة يف 

قسم الجيل.
ميا غوث يف فيلم حوض السباحة الالمتناهي)آي ام دي بي(

ميا غوث يف فيلم “حوض السباحة” الالمتناهي )آي إم دي بي(
ثرينو  السنغايل  للمخرج   )au cimetière De la pellicule( السينما”  “مقربة  فيلم  ويشارك 
سليمان ديالو، ومن األرجنتني يستضيف قسم البانوراما املخرج األرجنتيني مارتن بينتيش مول 
 hello( ”ومن أسرتاليا يعرض فيلم “مرحبا يا رائحة القهر ،)the castle( ”مع فيلمه “القلعة

.)insiDe( ”من إخراج سود جريك، ويقدم املخرج اليوناني وليام دافو فيلم “داخل )Dankness

ويشارك املخرج األوكراني رومان ليوبي بفيلم “فراشات الحديد” )iron butterFlies(، وتشارك 
يف البانوراما أغلب الدول األوروبية مثل فرنسا وهولندا واململكة املتحدة وسويرسا وبلجيكا.

تمنح  التي  الرئيسية  الجائزة  وهي  الذهبي،  الدب  جائزة  منها  جوائز،  عدة  املهرجان  ويقدم 
ممثلة  ألفضل  الفيض”  و”الدب  مخرج،  ألفضل  الفيض  الدب  وجائزة  املسابقة،  يف  فيلم  ألفضل 
وممثل، وجائزة ألفريد باور لالبتكار يف السينما، و”كامريا برليناله” للمساهمات البارزة يف صناعة 

السينما.
ويقدم مهرجان برلني أيضا عددا من الجوائز لألفالم القصرية، مثل جائزة الدب الذهبي ألفضل 

فيلم قصري، و”دب الكريستال” ألفضل فيلم قصري يف مسابقة لجنة تحكيم األطفال.
                             عن موقع الجزيرة

بعد 25 عاماً.. »تيتانيك« يعود إلى السينما
في "عيد الحب"

ديزني  رشكة  أعلنت  الحب”،  “عيد  اقرتاب  مع 
 10 يوم  السينما  “تيتانيك” يف صاالت  فيلم  إعادة طرح 
الخامسة  السنوية  بالذكرى  لالحتفال  املقبل،  )فيفري( 

والعرشين لعرضه يف 19 ديسمرب عام 1997.
العرض  أّن  األمريكي  ناو”  “تايمز  موقع  وكشف 
يف  دوالر  مليار   2 من  أكثر  حقق  الذي  للفيلم،  الجديد 
األبعاد  ثالثية  األوىل  بتقنيتني  سيكون  التذاكر،  شباك 
“ثري دي”، والثانية عادية “كاي فور” يف عدة دول حول 
جديد  و”تريلر”  صوراً  الفيلم  ُصناع  نرش  حيث  العالم، 

للنسخة امُلستحدثة.
العاملي  املخرج  أخرجه  الذي  الفيلم  هذا  ويُعترب 
مسار  غرّي  الذي  السينمائي  العمل  كامريون،  جايمس 
وجعلهما  وينسلت،  وكيت  كابريو  دي  ليوناردو  بطليه 
جائزة   11 عىل  حصوله  مع  األول،  النجوم  مصاف  يف 

أوسكار عام 1998.
السينما،  تاريخ  يف  األفالم  أفضل  من  تيتانيك  ويعّد 
حيث ترشح لـ 14 جائزة أوسكار وحصد 11، من بينها 
أفضل  سينمائية،  صورة  مخرج،  فيلم،  أفضل  فئات: 

صوت، مونتاج، مؤثرات برصية. كما ترشح لعدد كبري من الجوائز وحصدها يف مهرجانات عاملية، 
ويعد من أهم نجاحات نجمي هوليوود، ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت.        

تدور أحداث الفيلم حول تيتانيك، باخرة الركاب اإلنجليزية العمالقة، واألضخم يف ذلك الوقت، 
والتي أكد صنّاعها أنّها لن تتعرض للغرق، لكن يف أّول رحلة لها عام 1912 من لندن إىل نيويورك 
الليل  أيام من انطالقها، اصطدمت بجبل جليدي قبل منتصف  أربعة  عرب املحيط األطليس، وبعد 
بالكامل، بعد ساعتني وأربعني دقيقة من لحظة االصطدام، وكان عىل  إىل غرقها  أدى  بقليل، ما 

متنها 2223 راكباً، نجا منهم 706 أشخاص، فيما لقى 1517 شخصاً حتفهم.
وجاك  األثرياء  سليلة  وينسليت(  )كيت  روز  بني  جمعت  ُمخيّلة  ُحب  لقصة  الفيلم  ورسد 
السفينة  متن  عىل  بتذكرتني  فاز  لكنه  الكادحني،  طبقة  إىل  ينتمي  الذي  كابريو(،  د  )ليوناردو 

العمالقة يف رحلتها األوىل واألخرية وكان العشق األبدي بينهما.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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"فريسة للشيطان" فيلم رعب 

جديد بدور السينما 

عىل  هوليود  تنتجها  التي  الرعب  أفالم  تقترص  ال 
أعياد الهالوين فقط، فهي سلعة سينمائية رابحة دائما 
نظرا لإلقبال الدائم عليها من الجمهور، ورغبة الجهات 

املنتجة يف تسويق هذا النوع خالل العقود املاضية.
هوليود  تمارسها  التي  التخويف  مساحات  وتتعدد 
من  التخويف  ومنها  األفالم،  من  النوع  هذا  محبي  عىل 
املستقبل بتصويره قاتما خربا بعد نهاية العالم، ومنها 

أيضا التخويف من غزو كائنات فضائية مزعومة.
وتجلياته  اإلنسانية،  الذات  من  النابع  الخوف  يبقى 
بكونه  مميزا  الشيطاني،  املس  ويف  النفيس  املرض  يف 
الشخيص  باملايض  الداخل، ويرتبط  يأتي من  ذاتيا  رعبا 
كل  بني  تأثريا  واألكثر  األقرب  يجعله  ما  وهو  لألبطال، 

األنواع.
الراهبة  حول  للشيطان"  "فريسة  فيلم  قصة  تدور 
الشابة آن )املمثلة جاكلني بايرز( التي تلتحق بمؤسسة 
جديدة أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان لتعليم 

الرهبان طرد األرواح الرشيرة، وذلك بعد ارتفاع نسبة املمسوسني يف العالم.
"آن"  الرهبان، فإن  الرشيرة واعتباره حكرا عىل  األرواح  للراهبات بطرد  السماح  ورغم عدم 
لها  ويسمح  قدراتها  عىل  يطلع  الذي  سلمون(  كولني  )املمثل  كني  األب  األستاذ  إىل  نفسها  تقدم 

بالتدريب.
تقتحم الراهبة الشابة خط املواجهة يف معركة روحية برفقة زميلها األب دانتي )كريستيان 

نافارو( يف معركة من أجل إنقاذ طفلة صغرية.
عذب  قد  نفسه  الشيطان  أن  تعتقد  التي  الشابة،  للراهبة  بالنسبة  شخصية  املعركة  كانت 
يواجهها  الشيطان  لكن  الفتاة،  حماية  عىل  تصميما  أكثر  يجعلها  ما  وهو  سنوات،  منذ  والدتها 

ويحاول السيطرة عىل املدرسة بالكامل.
يثري الفيلم أكثر من قضية يف مساحة شديدة الحساسية مجتمعيا، فاملس الشيطاني -رغم 
ثقافة، ويمارس  األقل  املجتمعات  والنصب يف  الدجل  الكثري من  به- يختلط مع  الديني  االعرتاف 
الكثريون التجارة فيه باإليهام تارة وبالخداع تارة أخرى، واملدهش أن فئات مجتمعية -قد تنتمي 
إىل النخبة املثقفة أو النخبة االقتصادية- قد تلجأ إىل ذلك الدجل إلخراج الروح الرشيرة من جسد 

اإلنسان بواسطة شخص ال يثقون فيه، يأسا من شفائه عىل يد الطب النفيس.
اإليمان بموهبة "آن" يأتي بعد أن يتم إخراج الطفلة "ناتايل" من املصحة باعتبارها قد شفيت، 

لكنها ما تلبث أن تعود بعد انتكاسة مفاجئة.
تكتمل اللعبة الدرامية يف هذا الفصل من العمل، حيث تعرتف الراهبة الشابة بأنها كانت حامال 

يف سن الـ15، وأن ناتايل هي ابنتها التي تخلت عنها يف السابق.
تبدأ معركة إنقاذ ابنتها حتى لو أدى األمر لتقديم نفسها للشيطان بديال البنتها. وبعد معركة، 

احتوت عىل املؤثرات البرصية املعتادة لفيلم عن األرواح الرشيرة، تنترص.
تشري القراءة البسيطة للمعركة إىل ما يوحي به السيناريو والحوار رصاحة، لكن ثمة مستوى 
أكثر عمقا يلخص معركة أخرى تدور بني األم وابنتها، حيث تنتقل مشاعر اإلحساس بالذنب بني 
الشخصيتني، كما تنتقل الرغبة يف التضحية بالذات بينهما، باإلضافة إىل األب "دانتي" الذي فقد 

شقيقته نتيجة املس الشيطاني.
املجهض  والجنني  ناتايل  فالطفلة  دائما،  باملستقبل  تتعلق  الفيلم  يف  الشيطان  ضد  املعركة 

لشقيقة األب دانتي هما ميدان املعركة.
الرشيرة  األرواح  طرد  يف  بزمالة  تفوز  ولكنها  فقط،  الشيطان  ضد  معركتها  "آن"  تربح  ال 
بالفاتيكان، وأخرى من املدرسة التي وصلت إليها قبل خوض املغامرة، وتكسب ابنتها وتتخلص 

من الشعور بالذنب بسبب التخيل عن طفلتها.

وأخيرا فيلم "حرقة" على الشاشات التونسية

املخرج  رصيد  يف  األول  الروائي  الفيلم  هو  "حرقة" 
بعد  االمريكية،  املتحدة  بالواليات  املقيم  ناثان،  لطفي 
وهو  النهار"،  منتصف  "أبناء  الطويل  الوثائقي  فيلمه 
عنوان  حمل  وقد  وبلجيكي،  فرنيس  تونيس  إنتاج  من 
ويلعب  إلنجازه،  التمويل  عن  البحث  بداية  يف  "كنرتا" 
وسليمة  عالوي،  ونجيب  بسة،  آدم  فيه  البطولة  أدوار 

معتوق، وإقبال حربي، ومدته 82 دقيقة.
واملشاكل  الحياة  صعوبة  "حرقة"  فيلم  ويتناول 
الشاب  حكاية  خالل  من  اليد،  ذات  قلة  جراء  الحاصلة 
يعيش  لكنه  أفضل  بحياة  يحلم  الذي  "عيل"  التونيس 
واقعا مرا وبائسا، وهو الذي يكسب قوت يومه من بيع 

الوقود املهرب.
ورسعان ما يجد الشاب "عيل" نفسه مسؤوال عن 

اختيه بعد وفاة والده، ويبدأ رحلة البحث عن حلول لتحسني وضعه املعييش وإبالغ صوته الذي 
يمثل يف حد ذاته صوت جيل الشباب أمثاله ممن يكابد من أجل تحقيق أحالمه يف العيش الكريم.

يقول الناقد فريد رستم يف حديثه عن فيلم "حرقة": إستطاع املخرج التونيس لطفي ناثان أن 

يحقق نجاحا مزدوجا بفيلمه الروائي األول "حرقة" املدعوم 
من مؤسسة الدوحة لألفالم، إذ فاز بجائزة أفضل إخراج من 
مهرجان البحر األحمر ، كما حصل عىل الكثري من الثناء من 

قبل النقاد يف العالم العربي.
ويستلهم ناثان يف الفيلم قصة التونيس محمد البوعزيزي 
الذي كان عبارة عن عربة  البلدية ملصدر رزقه  النار بجسده احتجاًجا عىل مصادرة  الذي أرضم 
صغرية لبيع الخرضوات والفواكه. كان رد فعل البوعزيزي هو البداية التي أشعلت الغضب التونيس 

والعربي ليشكل مالمح الربيع العربي يف معظم الدول املجاورة لتونس.
يخترب لطفي ناثان بفيلمه الحياة بعد 10 سنوات من الثورة، ويطرح تساؤالت برصية حول 
إعادة  الذي يعنيه  الفقري؟ وما  الرجل  البالد لتتسع ألمثال هذا  كيف أصبحت تونس؟ هل تغريت 

تمثيل رواية يعرف الناس نهايتها منذ البداية؟
تدور قصة فيلم "حرقة" يف واقع شبيه بذلك الذي عاشه البوعزيزي. يعيش الشاب التونيس 
أختيه  مسؤولية  تحمل  عىل  أجرب  بعدما  تونس  شوارع  يف  املهرب  الغاز  بيع  يف  ويعمل  "عيل"، 
الصغريتني بعد الوفاة املفاجئة لوالده، ولكنه يضطر التخاذ قرار صعب ال يمكن الرجوع فيه حول 

مصريه.
يقّدم املمثل التونيس آدم بيسة شخصية "عيل"، ويعترب النقطة األكثر قوة يف الفيلم نظرا ألدائه 

املميز، والذي ساعدته فيه مالمحه الحادة الغاضبة تلقائيا ووجهه الصارم.
أحاديث  آثار  نرى  لكننا  الفيلم،  مدار  عىل  كثريًا  تتحدث  ال  شخصية  انفعاالت  بيسة عن  عرّب 

وأفعال اآلخرين عىل وجهه.
تحكي مالمح وجه "عيل" وانفعاالته قصة التحوالت داخل الفيلم بشكل مستقل، وترصد عن 
بطله يف  لوجه  التعبريي  الثراء  ذلك  ناثان  استخدم لطفي  املدمرة لآلخرين عىل روحه.  اآلثار  تلك 
الدفع برسدية موازية قدمها بطل غاضب وصامت، لذلك جاء استخدام اللقطات املكربة جدا لوجه 

البطل لرصد تلك االنفعاالت بينما يتحدث اآلخرون.
التصوير القريب من وجه البطل والتجاهل املتعمد لآلخرين يف كثري من األحيان، حّول الفيلم 
من كونه دراسة مجتمعية واسعة للداخل التونيس إجمااًل إىل اعتباره دراسة نفسية للبطل، الذي ال 

يهتم كثريًا بمجتمعه قدر اهتمامه بالخروج منه أو بفهم نفسه يف األساس.
بداية  منذ  ويهدف  الشكل،  بهذا  الرشطة  تقمعه  يف مجتمع  االستمرار  استحالة  يدرك "عيل" 
الفيلم إىل الخالص عرب الخروج من وطنه، كما يظهر التأثري الصفري شبه املعدوم الذي نتج عن 
للنجاة كممثل  الشخيص  أمام رصاع "عيل"  أن يكون كل ذلك جانبيا  املخرج يختار  الثورة، لكن 

للجميع.
الرشطة  من  يلقاه  الذي  اآلدمي  غري  التعامل  خالل  من  املتصاعد  البطل  غضب  الفيلم  يربر 
التونسية التي ال تتيح بديال لعيل وأمثاله للعيش، وال ترتك لهم مساحة صغرية للرزق دون اقتطاع 

أموالهم بقوة السلطة.
"حرقة" هي كلمة تحمل معاني ممتدة، ربما حرقة يحملها البطل املكلوم يف صدره دون إرادته 
أو ربما حرقة رجل يريد السفر وقطع كل سبل العودة مرة أخرى لبلد مقموع، لكنه سيبقى تعبريا 

عىل وجه البطل، خاصة يف مشهد النهاية املرعب.
ال  كانوا  لو  ذاته حتى  املصري  يواجهون  الذي  اآلخرين  تعني  وال  إنها "حرقة" تخصه وحده، 

يعلمون ذلك.

عرض خاص لفيلم " ذاكرة القادم" بفضاء الريو  

االمازيغية  السنة  براس  االحتفال  بمناسبة 
جانفي 2973، قدم املخرج شاهني بالريش العرض 

األول لفيلمه
الريو  بسينما  القادم"  ذاكرة   _ آزرو  "تامرثيو 
مشفوعا  جانفي   14 السبت  يوم  العاصمة  بتونس 

بالنقاش وبحضور فريق العمل ..
القادم " فيلم وثائقي  آزرو.. ذاكرة   " تمورثيو 
سيناريو وحوار "شاهني بالريش" مدته 66 دقيقة , 
يمسح قرابة  قرن  من سرية  قرية "آزرو"  او "زراوة 
قرية  وهي  قابس،  والية  يف  الواقعة  األمازيغية   "
مرور  عىل  شاهدة  الحجارة  فيها   بقيت  مهجورة 
اإلنسان لكٌن متساكنيها غادروها تباعا وانترشوا يف 
البالد وامست القرية عندهم مجٌرد ذكريات يؤثثون 

بها لياليهم.
شاهني  الشاب   مخرجه  من  الفيلم  أخذ  وقد 
وتسجيل  والتوثيق.  البحث  من  10سنوات  بالريش  
ذاكرة  حارسات  النساء  ترويها   التي  الحكايات 

مهددة بالتاليش.
 2013 سنة  الفيلم  هذا  تصوير  انطلق  وقد 
"زراوة"  يف  امازيفية  تظاهرة  اول  تنظيم  بمناسبة 

تمزرط  اهل  جمعت  التي  العودة  يوم  تظاهرة  تنظيم  عند  سنة2019   تبلورا  الفكرة  وازدادت  
املنترشين يف البالد حول حكايات الحنني والذكريات.

مغاور  يف  عميقا  والحفر  النبش  اختار  الجديد  الجيل  من  سينمائي  مخرج  بالريش  شاهني 
الذاكرة االمازيغية بحثا عن مشاهد لم تبق حية إال يف ذاكرة من عاشها. لذلك عمد عن وعي وقصد 
واالنتماء  الهوية  شقوق  ترميم  زاوية  ومن  اوال   الحنني  باب  من  الحياة  تبض  إليها  يعيد  أن  إىل 
ثانيا. وإذا كانت السياسة عاجزة أمام الذاكرة فإن الفن قادر عىل التحليق بعيدا  ووصل املايض 

بالحارضة بحثا عن "ذاكرة القادم".

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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من  الحفر  قسم  من  سعد  بن  كريمة  تخّرجت 
المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة منذ زهاء 
في  تظاهرات  عّدة  في  شاركت  سنة.  العشرين 
أدارتها  التي  أو  بالعاصمة  سواء  االختصاص،  هذا 
الكبرى،  القلعة  بنفسها بمسقط رأسها بضاحية 
لمحفوراتها،  فرديّة  معارض  أقامت  كما  سوسة. 
المتحف  بقاعة   2022 ماي  في  آخرها  قيمة،  ذات 
األعمال  من  باكورة  قّدمت  حيث  بسوسة،  األثري 
التي تفصح عن ثراء منظومة العالمات التشكيلّية 
آفاق  إلى  التّقنية  هذه  بمستطاع  الّدفع  في  وجرأة 
مع  التشكيلي،  الفضاء  مع  التّعاطي  في  خصبة 
التي  الخطوط  ومعالجة  وفي  الّلونية،  الماّدة  تنّوع 
ضمن  لتتفّرع  األيقونّية،  أقانيمها  من  تتحّرر  تراها 
مقاربات متنّوعة ال يمكن حصرها. إذ األشكال تخرج 
من طورها النباتي لتزهر إبداعّيا في سياقات مختلفة 
دينامّية  وتولّد  واألرضّية  الشكل  بين  تربط  خصبة، 
والتفاصيل  العالمات  خاللها  من  تتناسل  مرتّجة، 

بما يثري قدراتها التعبيريّة. 

لكّن معرض "تشابك enchevêtrement" األخري، الذي قّدمته 
بقاعة  الشاوش،  زهرة  الفنّانة  زميلتها  صحبة  سعد  بن  كريمة 
يحيى بالباملاريوم، تونس، ديسمرب 2022، جانفي 2023، يفصح 
عن تحّوالت فاصلة يف املسار اإلبداعي لدى األوىل، بما يلفت االنتباه 
امتداد  إىل  تستند  إبداعيّة،  مآالت  من  التجربة  هذه  تشهده  ما  إىل 
تشبيك  هو  هل  تحديدا؟  حدث،  الذي  ما  الجماليّة.  الّرؤية  مدى 
العالقة بني حّفارة ورّسامة أم هو تحابك وتشابك وحوار فنّي بني 
البرصي؟ هل  التعبري  الّلوحة وغريها من أشكال  الحفر وفن  فّن 

هو نفي للزمن وتداخل العالقة ما بني الحديث واملعارص؟ 
لقد تحّولت الفنّانة كريمة بن سعد يف هذا املعرض من مجال 
الفّن الحديث إىل مجال الفن املعارص، أي من ثقافة تحرص الّلعبة 
فيه  تتّسع  آخر  أفق  إىل  اللوحة،   - املحفورة  إطار  داخل  اإلبداعيّة 
حيث  العرض،  طريقة  يف  جديدة  تصّورات  تدبّر  إىل  اللعبة  هذه 
تهاجر منظومة العالمات من القطعة املحفورة إىل مختلف أرجاء 
قاعة العرض، فتخالط تقنيات أخرى، تصويريّة ونحتيّة وتتلبّس 
املفردات  أصبحت  وهكذا،  والحديد.  الّصوف  مثل  جديدة  خامات 
والعالمات ذات بعد ثالث تتوّزع يف القاعة وتغازل الحضور الحيّس 
املكان  إعمار  يف  تسهم  ويشاركونها،  املكان  تشاركهم  للّزائرين، 
النّقلة  هذه  كانت  فهل  "الجمهور".  مع  جنب  إىل  جنبا  وتنشط 
اضطرارا أم اختيارا؟ هل أنّها نتاج عجز فّن الحفر اليوم عىل أن 
يثمر قيما تشكيليّة خصبة من داخل ثقافته املخصوصة، ويف هذه 
هذه  لدى  الخالق  النّبض  خدمة  عن  وعجزه  افالسه  يؤّكد  الحالة 
ذلك،  من  العكس  عىل  هي  أم  الفنيّة،  مساراتها  واحتواء  الفنّانة 
آخر ومن  الحفر نفسه عىل االشتباك بوعد جمايلّ  نتاج قدرة فّن 
بما  أخرى،  وتصّورات  وتقنيات  أجناس  عىل  االنفتاح  عىل  ثّمة، 

يؤّكد ديمومته وصموده يف معركة البحث والتّجديد والحوار؟ 
يبدو أن اإلجابة رهينة مدى وجود أثر الحفر الفنّي يف ما قّدمته 
كريمة بن سعد يف هذا املعرض. ما الذي بقي من فّن الحفر يف تجربة 
الفنّانة؟ واألهّم، هل حّققت الفنّانة ذاتها وهل جّسمت تطّلعاتها 
الجماليّة يف هذا املعرض، بوصفها متخّصصة يف الحفر الّطباعي أو 
الغرافيك، سواء الحفر عىل ألواح الخشب أو عىل صفائح النّحاس 
وغريه من املعادن؟ ما مدى قدرة املعرض عىل تحقيق املعادلة ما 
بني التقنية والخامة وبني الّرؤية اإلبداعيّة املتنامية يف ذات الفنّانة 

منذ عرشين سنة من املمارسة الفنيّة واملشاركة الثقافيّة؟

يف  سعد،  بن  كريمة  مشاركة  تـتفّرع 
فنيّة  رضوب  إىل  "تشابك"  معرض 

فنيّة  تنصيبات  من  مختلفة، 
ومنسوجات   )installations(

تلصيقيّة  وتشكيالت  حائطيّة 
محفورة  غرافيكيّة  ولوحات 
مزدوجة  بتقنيات  ولوحات 
وكذلك  ورسوم(  )محفورات 
التّقليدي  النّسيج  توظيف 
شاكلة  عىل  الكربى،  بالقلعة 
"التّخليلة"  )مثل  الشان 

أعمال  سياق  يف  وغريها(، 
تدخالت تشكيليّة...  تحتوي عىل 

التقنيات  تنّوعت  لقد  وفعال، 
أّن  فهل  واحدة.  والفنّانة  املعتمدة 

اإلبداعيّة  الّرؤية  وتماسك  الّذات  وحدة 
وخيطها  التّنّوع  يف  الوحدة  ضمانة  هي  لديها 

الرضوب  هذه  بني  املعنى  يضفي  الذي  الّرابط  الرّسّي 
املختلفة؟ 

من حيث املبدإ، قبل أن أكون فنّانا يف الحفر أو يف النسيج أو يف 
حتى يف النّحت، يجب أن أكون رّساما. وحتى أكون رّساما يجب 
هنا،  ها  فالعالم،  مفرداتها.  من  وأتمّكن  الخطوط  لغة  أحذق  أن 
خطوط تتحّرك، تتوازى، تتقاطع، تتشابك، تمتّد، تتقّلص، تختلط، 
تختفي  تتزايد،  تتناقص،  ترتاقص،  تتماوج،  تتلوى،  تتمايز، 
وتنجيل... إنّها تعرّب عن كنه الكائن وتختزل الطبيعة يف جوهرها 
الهنديس املتحّرك وتختزل املدَرك البرصي يف إشارات خطيّة ترسد 
"أشواق الّروح" و"أغاني الحياة" و"أنشودة الّطبيعة" و"أنشودة 
املطر" وغري ذلك مّما تأّمل فيه الفالسفة وتغنّى به الشعراء، من 
هولدرلني إىل الشابي والّسياب والبقلوطي وغريهم. أليست أشّعة 

النبات  وتيجان  النّخيل  وجذوع  الشجر  وكذلك  خطوطا  الشمس 
يف  الطيور  ومسارات  واألنهار  واملسالك  والطرقات  املطر  وزّخات 

الّسماء؟ ... 
لقد أخرجت الفنّانة الكتلة الخطيّة من املحفورة، النّموذج األّم 
)matrice( إىل الّلوحة بألوان محدودة، إن لم تقترص عىل األبيض 
واألسود، كما يف بعض النّماذج. وعملت عىل تغليف الكتل النّحتيّة 
مطبوع  بورق  األبعاد،  ثالثيّة  الفنيّة،  واالنشاءات  التّنصيبات  يف 
مستخرجات  شاكلة  عىل   )presse( الضاغطة  اآللة  بواسطة 
وأنسجة  متشابكة  خطيّة  لفضاءات  مطبوعات  وهي  الحفر... 

غرافيكيّة أحاديّة الّلون، تستمّد قيمتها من 
الّديناميّة الخطيّة التي تنتجها الفنّانة يف 
حفر أخشابها ومعادنها قبل طبعها.
تقنية  إىل  مرورها  عند  أّما 
الفنّانة  تعاملت  فقد  التّلصيق، 
يف  شبكيّة  نسيجيّة  عنارص  مع 
أشكال دائريّة وزهريّة ونجميّة 
مؤثّراتها  من  وأخرجتها 
ألجلها  ُصنعت  التي  التزويقيّة 
لتصبح  وظيفتها  وغرّيت 
تنشيط  يف  تساهم  مفردات 
القاسم  وأّما  الخطوط.  حركة 
وقد  املحفورات،  بني  ما  املشرتك 
األعمال  وبني  منحوتات،  أصبحت 
أسلوب  فهو  والتّلصيقيّة،  النّسيجيّة 
وترويضها  تمرير خطوطها  يف  ذاتها  الفنّانة 
إيّاها إلعمار الفضاء البرصي، سواء كانت خطوطا 
محفورة أو ملصقة بواسطة خيوط الّصوف أو جاهزة من خالل 

املوتيفات أواملفردات الّزخرفيّة امُلدَرجة. 
إىل موقعها من  تعود  الفنّانة  فيها  التي خاضت  التّقنيات  كّل 
داخل تجربتها يف فّن الحفر. بل وحتّى الّطبقات الّلونيّة املرتاكبة 
تراكب  طريقة  إىل  تعود  املعروضة،  اللوحات  يف   )superposées(
بواسطة  الورق  عىل  واملستخرجة  املطبوعة  املحفورة  يف  األلوان 
املطّفة  عىل  األلوان  مزج  طريقة  إىل  تعود  وال  الضاغطة  اآللة 
اللوحة  إىل  املحفورة  من  التّلوين  تقنية  انتقلت  لقد   .)palette(
ومنها إىل املنسوجة، فيما الّلون، يف هذا الّسياق، ليس سوى إجالء 
للخطوط، بطريقة عالقات القّوة ما بني الّسالب وامُلوجب، الخط 

واألرضيّة... 
وإنشاء  الفضاء  معالجة  يف  الفنّانة  طريقة  هي  الخطوط  إن 
عمارة املكان، وهي تحتمل سلوكا حركيّا ذي إيقاع نشيط يرتّب 
عنارص هذا الكون البرصي. ويف هذا املعرض، إنّما تستعيد الفنّانة 
لتمنحها  املحفورة  وصفائحها  أخشابها  من  عالماتها  منظومة 
فروع  داخل  برصيّا  تنشط  أن  من  وتمّكنها  جديدة  حياة  دورة 
أخرى وهي املنسوجة والتّنصيبة النّحتيّة، إىل أن تتنّحى الخطوط 
ترتّب  والّطباعيّة وتصبح خيوطا صوفيّة،  الحفريّة  عن ماهيّتها 
محيطنا البرصي، املصّغر، داخل قاعة املعرض. بل وتستمّر الفنّانة 
يف هذا التّميش، فتضع كومة من كتل الخيوط امُلكّورة عىل أرضيّة 
القاعة. وذلك يف  تتوّسط  بألوان مختلفة، ضمن تنصيبة  القاعة، 
والتّوّصل  والعرض(  )الطول  األبعاد  ثنائّي  الشكل  مغادرة  سياق 
يف  واختزالها   )l’inForme( الالّشكليّة  حالتها  يف  الخامة  إجالء  إىل 
ماّدتها الهيوليّة )amorphe(، قبل عمليّة التشّكل... وهي الّلحظة 

األكثر معارصة يف هذا املعرض. 
املحفار  تقنية  من  الخطوط  برتحال  املعرض  يطالعنا  هكذا، 
واملنقاش عىل الخشب أو املعدن إىل عودتها إىل املحسوسيّة واملاّدويّة 
تعبرييّة  أشكال  يف  حركاتها  واستمرار  الرّصف   )matiérisme(
وأجناس فنيّة أخرى غري املحفورة. وعىل هذا النّحو، تستمّر تجربة 
إىل حركيّة  املحفورة  الخطوط وتشابكاتها يف  الفنّانة من حركيّة 
املتخيّل  "الفضاء"  إنشائيّة  من  ترحال  وهو  القاعة.  يف  الحياة 
حيث  املعيش،  الحيّس  "املكان"  بنائيّة  إىل  التّصويري  ثم  املحفور 
نوجد بمثابة كيانات تتحّرك داخل القاعة تعاضد حركة الخطوط. 
إنّه مهرجان الحركة، قانون الحياة عىل األرض، وهو انتفاضة فّن 
الصغرية،  والتّـقليديّة  األكاديميّة  أطره  من  يخرج  عندما  الحفر 
استمراره.  مسارات  جديد  من  ويرسم  املكان  إنشائيّة  ليعانق 

والنّظر مستمّر...

أعامل الفّنانة كريمة بن سعد يف معرض "تشابك"
أ.د خليل قويـعة

فنون تشكيلية

اختزال العالـم في خطوط تتحّرك
وعودة باألشياء إلى أطوارها الباكرة
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52الشارع الثقافي
دار الكتب الوطنية تكرم الوراق والناشر 

الراحل الحبيب اللمسي

اليوم الثالثاء 17 جانفي العرض األول 
للكورال الوطني "يالخضراء"

عرض"ديما نضحك ديما زاهي" بالمسرح 
البلدي بالعاصمة في إطار مبادرة خيرية

طبرقة تحتفي بالروائية حفيظة الڤاسمي

جهات

أحباء  الحايل  جانفي   19 الخميس  يوم 
املرسح لهم موعد مع عرض" ديما نضحك 
الساعة  يف  البلدي  باملرسح  زاهي"  ديما 
الثامنة ويدخل هذا العرض يف إطار مبادرة 
استعادة  عىل  طفل  إلعانة  املنزة  روتاري 

االبتسامة املنزه . 
ساعتان من املتعة، ساعتان من الفرجة 
يف  والنبش  االبداع  من  ساعتان  والضحك، 

ذاكرة تونسية مميزة، "انا مدلل" و"يا جماعة عندي طزينة" و"يا خبيثة يا دبوزة"و"انا 
عمري ما سكرت اما اصحابي غروا بيّا" و"عندي ولدي يا حضاّر و"فاش مطلوب' هي 
جزء من الذاكرة املوسيقية التونسية، جزء من موروث فكاهي تونيس كان مطية لنقد 
عىل  بالضحكة  ثورة  ونواميسه،  املجتمع 

السائد واملوجود.
يُعيد جانباً مرشقاً من  العرض املرسحي 
املنابر  عرفته  الذي  الساخر  الغناء  مايض 
بني  من  وكان  مّرت،  سنوات  يف  التونسية 
النجوم: الهادي السمالني، صالح الخمييس، 
محمد  الحريري،  حمادي  حجام،  رضا 

الجراري، وفتحي املليثي.
 لن يغيب الشعر عن هذه السهرة ، حيث 
 ، الڨيزاني"  "حاتم  الغنائي  الشاعر  سيقدم 
بالدارجة  أشعارا  فيها  ألقى  شعرية  وصلة 
"مازلت   ، الريم"  غرار "صيد  التونسية عىل 
و"يا   " ليلتي  يف  و"متعب   " نتفكرك  بش 

صديقة " باللغة العربية ..
ويمثل العرض مناسبة للجمهور للرقص، 
عىل انغام الفن الشعبي واملزود التونيس من خالل جملة من  إيقاعات املزود إضافة إىل 

أغنية "يا ڨصاب" التي تنتمي إىل الفلكلور التونيس قدمتها سابقا عساوية البلوط . 
ويف نهاية العرض ، سيعيش الجمهور  مع مجموعة من أغاني الراحل رضا ديكي 

تكريما لروحه وملا تركه من إرث فني متميز. 
يقدم املخرج محمد منري العرڨي عمله عىل تأسيس لتظاهرة  "مجالس الفنون " 
ألنها تأصل  الفن التونيس، وانه  من حق الجمهور التونيس أن يتمتع بالذائقة الفنية 

العاملية ولكن البد من تخصيص مجال للفن التونيس .

21 جانفي سيتم تنظيم تظاهرة بدار الكتب  يوم 
اللميس عرفانا ملا قام  الراحل حبيب  الوطنية لتكريم 
به تجاه الباحثني يف تونس حني اهدى مكتبته الثرية 
بعديد النفائس من امهات الكتب  لدار الكتب الوطنية.

 ولد الراحل يف مدينة جربة بتونس سنة 1930 م
ودرس  فيها  األساسية  التعليم  مراحل  يف  تدرج   -
املرحلة  حتى  الزيتونة  جامعة  يف  الرشعية  العلوم 

الجامعية األخرية
- تطوع للمقاومة يف فلسطني عام 1948

إىل  نقله  وتم  الفرنسية  القوات  يد  عىل  اعتقل   -  
ليبيا عرب البحر ومن ثم إىل جربة ومنها إىل صفاقس، 
ثم فر من السجن وعاد اىل مرص لإلنضمام إىل املقاومة 

يف فلسطني.
 - بعد الهدنة بخمسة أشهر عاد إىل تونس فكان 
محبا للكتب والقراءة فعمل لدى مكتبة كان أسسها 
سوريون ثم اعتقل مرة أخرى وبعدها عمل يف بعض 

املكتبات الخاصة ثم يف القطاع العام.
- عام 1979 انتقل إىل لبنان وأسس دار الغرب اإلسالمي عام 1980 م.

- تميز بنرش أهم كتب التاريخ والفقه وخصوصا يف شمال أفريقيا.
- أتقن مهنة النرش وتميز بإنتاجه العلمي فاعتمد عدم نرش أي كتاب سبق نرشه إال إذا 

اجمع املختصون عىل أن الطبعات السابقة ال تفي بالحاجة.
- له أكثر من 500 إصدار يف مختلف العلوم.

- فيما يخص الرتاث الجزائري: نرش املعيار املعرب للونرشييس، وآثار اإلمام اإلبراهيمي، 
وآثار اإلمام ابن باديس، مؤلفات الدكتور ابو القاسم سعدالله، ومجلة الشهاب لإلمام ابن 
 uاملؤلفني من  لعدد  نرش  كما  املنتقد...  السنة،  الرصاط،  العلماء:  جمعية  وجرائد  باديس، 

الجزائريني املعارصين.
الكتب  أو زائراً مقتنيا نفائس  إما عارضاً  العربية والدولية  - شارك يف معظم املعارض 

واملخطوطات النادرة.
- يملك مكتبة خاصة بدأ بجمعها منذ حرب فلسطني 1948 تضم أكثر من 50 ألف عنوان 
املطبوعات  400 مخطوط و500 عنوان من  وأكثر من  لها  مثيل  ال  دورية   20000 وحوايل 

األوروبية القديمة التي تعود إىل 500 عام وتم إهداؤها إىل دار الكتب الوطنية يف تونس .
- حصل عىل وسام الدولة الذي قلده له الرئيس التونيس األسبق زين العابدين بن عيل .

- كرم من قبل اتحاد النارشين العرب يف معرض القاهرة .

األوبرا  ملرسح  الوطني  الكورال  يقدم 
"يالخرضاء"  عنوان  تحت  األول  العرض 
بمشاركة  بوشناق  لطفي  الفنان  يقدمه 
الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة املايسرتو 
جانفي    17 الثالثاء  اليوم  بالهاني  يوسف 
عىل الساعة السابعة والنصف مساء بقاعة 

األوبرا بمدينة الثقافة الشاذيل القلييبي.

نظمت املكتبة العمومية بطربقة  باالشرتاك 
ومجموعة  الثقافة  دور  أحباء  جمعية  مع 
بأدب  لالحتفاء  األدبي  امللتقى  األدبّي  اللقاء 
أعمال  الحكي يف  نزهات   " القاسمي  حفيظة 
أيام 15-14-13 جانفي  القاسمي "  حفيظة 
الحايل تحت شعار ال يسعد الكاتب سواء كان 
فوق األرض أو تحتها غري استنطاق نصوصه 
وفّكاإلشارة.  العبارة  جسور  بمّد  وإحيائها 
ومنتهى وجود اإلنسان إذا كان من األحياء؛ أْن 
َث. ومنتهى خلوده أْن يكون حديثا بعده.  يَُحدِّ

إبداعّي  منجز  القاسمي   ولحفيظة 
بالّدراسة  امللتقى  عاد  إليه  ونوعا.  كّما  الفت 
املجال  يف  المعة  أسماء  بحضور  واإلشارة. 
األدبي وكان لتالميذ الباكالوريا نصيب يف هذا 

امللتقى .
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بالمنستير مهرجان »هّن للغناء النسوي بتونس«
يعلن عن المجموعات المشاركة في الدورة األولى

بياسمين الحمامات : مهرجان إيالف يحتفي بتجربة الفنانة الراحلة محرزية الغضاب

جهات

يف إطار تنويع التظاهرات الثقافية والفنية والعمل عىل إطالق مهرجانات ذات 
إدارة  أعلنت  مختلفة،  مجاالت  يف  التونسية  املرأة  إبداعات  إبراز  تعمل  خصوصية 
الثقايف باملنستري مهرجانا جديدا يُلقي األضواء عىل املجموعات املوسيقية  املركب 
أوىل  دورة  يف  بتونس"  النسوي  للغناء  "هّن  عنوان  يحمل  وإنتاجاتها  النسائية 

تأسيسية.
ويف هذا السياق، أعلنت لجنة تقييم األعمال املشاركة يف املهرجان يف دورته األوىل 
الثقايف باملنستري عن قائمة  القادم باملركب  2 و3 و4 فيفري  أيام  والتي ستنتظم 

الفرق واملجموعات التي ستشارك يف املسابقة النهائية.
واستقبلت اللجنة 27 ملفا يف اآلجال القانونية تم احتيار 12 مجموعة لتشارك 
يف املسابقة الرسمية للمهرجان وتمثل تسع واليات وهي تونس واملهدية واملنستري 

وسوسة ونابل وقفصة، والكاف، وقابس وصفاقس.
أصوات  مجموعة  فهي  النهائية  املسابقة  يف  ستتنافس  التي  املجموعات  أّما 
خريي  فتحية  و"نادي  نابل  والية  من  للغناء"  عليسة  و"نادي  قابس  من  الواحة 
للمالوف" بوالية تونس و"نادي زرياب للغناء العربي" و"مجموعة عقد الريحان" 
بوالية  للمالوف"  تفنّن  نادي  و"كورال  للغناء  "البيّة"  ونادي  املنستري  والية  من 
سوسة و"مجموعة غنّييل شوّي" من والية قفصة و"مجموعة حراير تونس" من 
والية صفاقس و"مجموعة حواء الكاف" من والية الكاف و"مجموعة حلمة" من 

والية املهدية و"كورال ترانيم" من والية نابل.
الثقايف باملنستري  املركب  النسوي بتونس ينظمه  للغناء  يُذكر أن مهرجان هّن 
باالشرتاك مع جمعية مهرجان املنستري الدويل بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون 

الثقافية باملنستري.

الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  إرشاف  تحت 
باملنستري  الثقافية  للشؤون  الجهوية  واملندوبية  بسوسة 
تنظم جمعية روافد للفنون والثقافات الدورة الجديدة من 
"املهرجان الدويل للثقافات إيالف" دورة الفنانة التشكيلية 
الراحلة محرزية الغضاب تحت شعار "نساء رائدات نساء 
مبدعات" وذلك أيام 20 و21 و22 جانفي  الحايل بياسمني 

الحمامات.
ويتضّمن برنامج املهرجان عديد الفقرات بني معارض 
الصناعات التقليدية والفنون التشكيلية واللقاءات األدبية 

والعروض املوسيقية وعروض األزياء.
جانفي   19 الخميس  يوم  ينطلق  املهرجان  برنامج 
املشاركني  استقبال  ثم  األجانب،  الضيوف  باستقبال 
واملشاركات يف معرض الصناعات التقليدية، ويف التاسعة 
مدينة  يف  للضيوف  مفتوحة  سياحية  جولة  تنتظم  ليال 

ياسمني الحمامات.
يوم الجمعة 20 جانفي ويف حدود الثانية والنصف ظهرا 
فرجوي  عرض  مع  للمهرجان  الرسمي  االفتتاح  يكون 
لفرقة الفنون الشعبية "طبّالة سيدي نرص" بالساحلني، 
الفنون  برواق  التشكيلية  الفنون  معرض  افتتاح  ثم 
باملدينة ياسمني الحمامات بمشاركة عدد من الفنانني من 
تونس ومرص والعراق، ييل ذلك تدشني معرض الصناعات 

التقليدية والغذائية.
الرسمية  الفعاليات  تنطلق  مساء  والنصف  الثالثة  يف 

للمهرجان بكلمات رئيسة املهرجان الشاعرة سندس الرقيق ورئيس جمعية روافد للفنون 
والثقافات    الشاعر خالد الكبري، ثم كلمة وايل سوسة ومندوبْي الشؤون الثقافية بواليتي 
سوسة واملنستري وأخريا كلمة رؤساء الوفود املشاركة، لتُختتم الفقرة بمداخلة موسيقية 

بإرشاف الفنان وليد سالم. 
 يف الخامسة مساء تنطلق الفقرة الشعرية برئاسة الشاعرة سندس الرقيق ومشاركة    
الشعراء منصف الوهايبي ولطفي عبد الواحد وراضية الشهايبي من تونس وعادل السالم 

من عمان وأحمد قنديل من مرص.
الثقايف  املركز  وصاحبة  عمر  بن  آمال  الفنانة  تؤمنها  التي  املوسيقية  املراوحة  وبعد 
فنار بسوسة تنطلق الفقرة الشعرية الثانية برئاسة الشاعرة راضية الشهايبي ومشاركة 

الشعراء ابراهيم مصطفى الحمد وعيل عباس التميمي من 
ابراهيم من فلسكني ومحمد  الصباح ونزهة جراية من تونس ويوسف  نور  وصباح 
الغرايبية من األردن وتونس السنويس من لييبيا ثم مراوحة موسيقية مع الفنانة الشابة 
"كبي  عرض  مع  األصيل"  الفن  "سهرة  تنتظم  ليال  التاسعة  من  وبداية  املناعي،  مالك 

الفوالرة" إدارة وإخراج الفنان الصحبي بن فرج وتنشيط الشاعرة فضة خليفة.
يوم السبت 21 جانفي، تنطلق الفعاليات يف التاسعة صباحا بمداخلة الروائية عواطف 
الزراد حول "االبداع… جرس للحوار بني الحضارات"، ثّم تنتظم أصبوحة شعرية برياسة 
الشاعر أحمد قنديل ومشاركة الشعراء زهرة نابيل ثابت وأحمد أبو مصطفى السبع ونور 

وفاضل  البحري  وسلوى  محيميد  محمود  وعادل  هويات 
مسابقة  فقرة  ثم  داود،  وصالح  العراق  من  حمد  ابراهيم 
محمد  األستاذ  إدارة  ببوحجر  أنغام  ملجموعة  صوت  أحىل 

الصيّاح.
الثانية عرش تنتظم فقرة "نحن نتميز نحن  الساعة  يف 
نبدع" مع ذوي االحتياجات الخصوصية بإرشاف الدكتورة 
نجاة بامري من ومشاركة إيمان بن خليفة وصابرين عبيد 

وأماني رشميطي وآمنة دقنو.  
ويف الواحدة ظهرا يتّم االحتفاء برواية "زلة قلب" للكاتب 

خالد الكبري تقديم الكاتبة الشابة رؤى األطرش.
باللباس  العروس  مسابقة  تنتظم  اليوم  نفس  ويف 
ويف  والجمال،  املوضة  يف  مسابقات  والعرصي  التقليدي 
الثالثة ظهرا تلتئم باملقهى الثقايف أمسية شعرية موسيقية 
الشعراء حبيب احمد عيل العزاوي من العراق وهيفاء الزراد 
من  الجالص  وفاء  وحسناء  القنونيس  صنديد  وحسيبه 
تونس ومعاوية الصويعي من ليبيا وصهيب املصطفى من 

موريتانيا. 
الشاعر  برئاسة  علمية  جلسة  تنتظم  مساء  الرابعة  يف 
منصف  الدكتور  مداخلة  وفيها  مرص،  من  قنديل  أحمد 
التونيس املعارص   قصيدة  الوهايبي حول "تحقيب الشعر 
زينب  املبدعة  مع  موسيقية  مراوحة  مع  نقاش  املرأة" 
فرحات، ومداخلة األستاذ محمد باكر الكربايس من العراق 
بعنوان "تونس يف الشعر العراقي" ييل ذلك مسابقة اجمل 
نص شعري حول املرأة إرشاف  الشعراء شكري مسعي، سالم الرشيف ومحمد أحمدي، ثم 
مسابقة أجمل لوحة رسمت يف املرأة إرشاف أمرية حشانة عيساوي، ثم مداخلة موسيقية 

مع العازف أيمن قاسم والفنان أسامة سالمة.    
يف املساء تنطلق فقرة "نساء رائدات… نساء مبدعات" بالرشاكة مع جمعية هّن مع 
وأصغر  عصامية  حرفية  بأكرب  واالحتفاء  التقليدية  الصناعات  معرض  يف  تسوق  جولة 

حرفية متكونة.
يف التاسعة ليال تنشط اإلعالمية عواطف محجوب سهرة املوضة والجمال والفن مع 
فرقة "نرسيس" للفنانة نرجس سايس، مع عرض للمصممة جليلة الشميل، ليتّم تكريم 
الفنان جعفر القاسمي والفنانة واإلعالمية املرصية أرسار الجّمال والفنان محمد الجبايل 

والفنانة سالف.
صباح اليوم الختامي يبدأ بفقرة موسيقية مع فرقة التعليم العايل الليبية، ثم أصبوحة 
شعرية مفتوحة للضيوف، قبل تقديم فقرة هي ملسة وفاء لرائدة الفن التشكييل العصامي 
محمد  الفنان  ابنها  يقدمها  ابداعاتها  عن  وثائقي  رشيط  عرض  مع  الغضاب  محرزية 
كل  يف  الفائزين  وتتويج  اليحياوي  إنصاف  االعالمية  بتكريم  املهرجان  ليختتم  الغضاب 

املسابقات وتوزيع شهائد التقدير عىل املشاركني.

أبو يوسف

واالدب  الفكر  يف  قبسات  منتدى  ينظم 
متعددة  الجهوية  املكتبة  مع  وبالتعاون 
جانفي   21 السبت  يوم  أريانة  الوسائط 
املجموعة  وتقديم  توقيع  حفل    2023
وهم"  من  حرف  عىل  "ناسج  الشعرية 

لألستاذ الشاعر محمد حبيب يعقوبي.
وتقدم الدكتورة نجالء بن طالب مداخلة 
قراءة  وهم  من  حرف  عىل  "ناسٌج  بعنوان 

ثم  العتبات"  يف 
أخرى  مداخلة 
للباحث فاخر بن 
 " بعنوان  سعيد 
حرف  عىل  ناسج 
حداثُة  وهم  من 
تشكيٌل  النص.. 
مختلف". آخر 

الجلسة  رئاسة 
عبد  األستاذ 

املجيد قحار.

حفل توقيع بالمكتبة 
الجهوية متعددة 
الوسائط بأريانة
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كالنورس املزروع يف دفء العشايا
غيمة سكبت جروحا يف عروق األرض

أو كجناحه املكسور يرسم زهرة
سأعود للمطر املعتق والندى

وأعود لألرض املريحة
أخلع األسماء عن أشيائها

وأيضء أعماق اللغات
وأرسج الغرف القصية كلها

سأعيد لألم الحزينة طفلها املفقود
من زمن مىض

وأشكل األضواء مشكاة لصوتي
أو أغني نخب أغنية الغريب وما أتى

ما صوتك املوروث أغنيتي وال صلصالها
أو كالنخيل املر دفء ترابها

ودمي يوثث فرعها
سأخون أوزان الخليل ألجلها
وأفجر املاء املقدس من يديها

أو أسمي ساعديها معجزات األرض
أو يف لغو ساحرة هنا

األسماء

مليكة العمراني

َعوَّْدُت نَْفيس بالّظالِم وُغْربتي يف اّلليِْل
ال أُْصغي إىل أحٍد إذا أْمعنُْت يف األْفِق البَعيِد

ماَء وعانََقْت ُروحي ِمَن الِعْشِق السَّ
وإنّما أُْصِغي إيلَّ ًوأًنْتيًٍش

َوأَُقوُل يل ،
واملْوُت كان يقوُل يل 

أُنُْظْر أًماَمَك واتَِّبْع أثَر الُخطى
نا َسرَتَى الطَّريَق يَُضمُّ

َوتََرى الثََّرى
وكأنَّما برََشٌ يَُسبُِّح للّسماء...

موِع ألْهتَِدي للَقرْبِ َسيَّْجُت َقرْبي بالشُّ
يَْوَم يَُعوُدني َمَلٌك ِليَْحِمَلني إيلَّ َوأَنْتَِهي

َفيَُقوُدني َويَُدلُّني أَثََر الُخَطى
َفأََرى الُقبُوَر كأنَّما ُجِعَلْت ِلتَأِْوي َغرْيَنا

َوأََرى الّشُموَع تَُقوُل يل
َعرَبَْت ُخطاَك إىَِل هنا
ِلتيُِضَء َليَْلَك يا َفتَى

أَبَْقى أنا
يف الَقرْبِ ُقْرَب َحبيبَِتي

ماء َْت َدْرَب السَّ َلِكنَّ روحي َخريَّ
ماِء َوَواَعَدتْها  كأنَّما َعرَبَْت ُخطاي إىل السَّ

ِمثَْلما َعرَبَْت ُخطاَي َعىَل الثَّرى
هذا أنا

تي ، ال تَنْتَِهي يف األرِض تَبَْدأُ ِقصَّ
يف األرِض أَْعَشُق َمرَّتني...
أُِحبُّها يوم الِعناِق َوَمْوِلِدي

ي تنَِئُّ َوُقربَها أُمِّ
َصىلَّ الَحماُم ألْجِلنا
اُب فقاَل يل أَّما الرتُّ

ني يابَْن الِكراِم َوَضمَّ
و تُِحبُّني، يوم اّللقاِء َوَمْوِعِدي

إنِّي أَِحنُّ ِلُحْضِنها
ماِء لربِّها َمثَْل السَّ

أّما الَحماُم َفقاَل يل
يابَْن الِكراِم تََرْكتَِني يف األرِض ِمثَْل َحبيبتي

هذا أنا...
يف األرِض أُْخِطأُ مرَّتني …

َخطأٌ ِمَن الُجْرِح القديِم َونَْزَوِتي
يَْوَم انَْدَفْعُت َوخاَلَفْت نَْفيس الّسماَء

َفَردَّني لألَْرِض ِعْشُق َحبيبتي
خطأٌ ِمَن التّاريخ، َليَْس َخطيئٌة

يَْوَم اْحرَتَْقُت ِبِعْشِقها
َلْو تَْعَلموَن ِبأنَّها

كانَْت َمِعي يف البَْطِن يَْوَم ُقدوِمنا
َوَقتَْلُت يا َوييْل أَِخي

َوَسأَْلُت نَْفيِس َكيَْف أَْقتُُل...؟
َكيَْف أنُْسُب للحراِم َفِصيَلِتي...؟

هذا أنا...
ماء يف األرِض أُْعَدُم مرَّتني ألنَّني ابْن السَّ
َفَمرًَّة َقَطعوا الَوريَد َوأَْفَرُغونِي ِمْن َدِمي

ليِب تَألَّمْت ُروِحي َوَعىَل الصَّ
وكاَن يُجريُني َربُّ الّسماء

َوَدْمَعِتي َصىلَّ الَحماُم ألْجِلها
َفتََفتَّقْت ُكتَُل الّسحاِب َوبَْعَدها

َعرَبَ الـَمسيُح إىل الّسماء...
ليَب ُمَعلَّقا َوَمرًَّة َوَجُدوا الصَّ
ْدِر كالرَّْمِز ِمثَُل ِقالََدًة يف الصَّ
فاْغتالوا ابَْن َمْريََم مّرتني

هذا أنا...
يف األرِض أعرُبُ مّرتني

فمّرة َعرَبَ النّبيُّ محّمٌد للُقْدِس ثُمَّ إىل الّسماء
ومّرة َعرَبَ الّطريَق َفعانََقتُْه َحمامٌة يف الغاِر بنَْيَ 

َمدينَتنَْي
هذا أنا...

يف األرِض أُْسَجُن مرَّتني 
فمّرة َسَجنُوا الكالَم  َوأَْعَدموا ُكلَّ الُحروَف ِبداِخيِل

َفتََشكََّلْت ِمْن أَْضلُِعي لَُغَة األنني ...
َوَمّرة َسَجنُوا الُرَؤى ِمثَْل الكالِم َفأَْطَلَق الَدُم يف 

الوريِد َوِميَضُه
َجْت نَاُر الحياِة َوأَْزَهَرْت يف الـُمْقَلتنَْي... َفتََوهَّ

هذا أنا... 
برََشٌ َوِجئُْت ِمَن الّسماْء
برََشٌ َوأَْرِجُع للّسماء...

هذا أنا...

هشام الورتتاني

           إىل حكيم ميلود شاعرا
قدمن ثبج الرعش

هذا الحوارولم تحرتق
كابتهال عىل وثن من جمار 

وقفت ومايف الكنانة
من سكرأو رضاب

وقفت تناجي الخريدة 
عند تخوم النبيذ

تباعا
ولم تلتفت كاملخلف

شطر زبانية 
كان ملء يديك 
خمرية ترنيمة

وجنان الطيوب املدالة
من طاس واشمة

كنت تقرأ
يف حرضةاملاس
تلموذ جميزة

وتذوب عىل وصلة املاية

أيهااملتجاوز شط الذهول
لفظت عىل الشال

فذفذ غسلني
يحموم تغريبة 

وملكت  قطيع الزبرجد
واآلس
طوبى

ورسب النواعري،منسم غرناطة
سبع أظرفة

كل ظرف مالك وكل مالك قطا
ليت هذا الغضا لم ينم

أيها الودق
خف القطني

وضاق عىل سندس جرسه
صل رباعا....ومثنى

تدل إىل  حوزكرمل حيزية 
قل لها:موتنا واحد أحد

سقط الزند والكرز
ياشمعنا أوسعي الشبكه

هي ذي ساعة الشد
هزي معي عنب الوصل

أوزجل الورق
هزي إذا ما تكلم وعل العتاب 

وأرسل نجواه قطرا
عىل  بعد حرشجة

.بماذا سأبدأ هذا الحنني؟
وقلبي شتاء
وعزيف انني

و عيناك نافورتان
تضخان يف مهجتي

وجعا ال يلني
تمر سنون وتأتي

سنون
وقلبي كما كان
قيثارة الحزن

أغنية من
تراث السنني

آه يا حلوة الوجه
ضاع الربيع الذي فاح

 ضاعت مواسم
جني الزهور البهية

 تاهت طيور لنا كم تغنت
 عىل غصن أحالمنا التائهه

أين عيناك
 كي أفتح اليوم سفر البكاء

 عىل رشفة الزمن املرتدي
عيونك فاكهة العنفوان

وقلبي كمركبة
 يف الرياح العتيدة

 تاهت
عيونك فصل آشتهاء بدائي

 وال حول يل غري عينيك
 مركبة للعبور

أين صيفي واين ربيعي؟ 
 وأين وميض األماني
وترنيمة الكلمات؟ 

 أين شدو الحياة
و همس السنونو

 ومعزوفة االغنيات؟ 
أين مني ربيع تجىل

 لعيني وكالربق فات ؟
أين عطر االمايس

 وتسبيحة النسمات؟ 
أين وقت يظللنا يف

 هجري األصائل
 أين زمان التجيل

 عىل صهوة الزمن املتربج
للشمس أين األناشيد

 والنغمات؟
أين همس النخيل

وأين الهديل؟ 
أين بوح الصبا
لزمان األصيل؟

أين شجو الطيور
عىل فنن

يف الخميل؟
آه يا نجمتي

ضاعت األمنيات
ضاع فصل التجيل
وفات قطار النجاة

افتحي يل املنافذ
 يا حلوة الوجه

 والرشفات
فأنا السندباد الذي

خذلته
فصول الحياة !  

يف الربيع
املوايل

ساسأل عن
روضة الورد
كيف آختفت
عن عيوني

وعن باقة الياسمني
التي كنت قدمتها

للزمان الجميل
وقد كنت كالطائر

املتغني
عىل غصن

دالية
يف الحديقه

وعن أمنيات مضت
كالرساب

وعن اغنياتي
الرقيقه

وعن كل حلم مىض
كان أخرض

ملتحفا بالسنا
سوف أسأل عن

بهجة العمر
كيف ذوت
عن عيونك
كيف بهذي
املفاوز قد
تركتني

ساسأل عن
كل قطرة عطر
وعن كل خلجة

شوق
وعن كل اهزوجة

حملتني بعيدا
عىل

صهوة الريح
يف كل مفتتح
لصباح جديد
ساسأل عن
نجمة ملعت
من جديد
وامد يدي

نحوها
ربما سوف

يهمي سناها
واهتف ،

منفردا بآشتياقي ،
بأحىل غناء

وأبهى نشيد... 

غزلية الزمردة

على جدار 
الحنين

نورالدين مبخوتي-
تلمسان

البشير المشرقي
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لرحيل   19 الذكرى  األصيل  الفن  اهل  أحيى  الفارط  ديسمرب   10 يوم 
الفنان الصادق ثريا...ويعد عم الصادق احد حّراس األغنية التونسية ومن 

مجددي طبوعها. 
 1920 الصادق ثريّا فنّان وملّحن تونيس ُولد يف الرابع من مارس عام 
والتلحني  الغناء  بني  مسريته  خالل  وجمع  القريوان  األغالبة،  بعاصمة 

والتدريس.
استهّل مشواره الفنّي مذ كان يف الثانية عرشة من عمره، إذ كان غالبا 

ما يستمع إىل عّمه الذي كان فنّانا وعازفا.
درس لسنوات بالجامع الكبري بالقريوان، ثّم انتقل إىل العاصمة تونس 
السور.  تحت  شعراء  من  مجموعة  عىل  وتعّرف  الفنيّة  رحلته  بدأ  حيث 
وكانت أوىل أغنياته من تأليف عيل الدوعاجي، عبدالرزاق كرباكة، الهادي 

العبيدي، ومحمود بورْقيبة.
تطلع الصادق ثريا إىل تنويع تجربته عىل أرضية أخرى وعالم مختلف 
فحلق إىل فرنسا وبدأ العمل يف مالهيها وتعرف عىل فنانني مهاجرين من 

املغرب والجزائر.
بعد هذه الرحلة شهدت مسرية الفنان الصادق ثريا محطات أخرى إىل 
املغرب والجزائر يف بداية الستينات، وهناك قدم خرباته يف تدريب الفنانني 

الشبان عىل آداء املوشحات ومختلف القوالب الفنية.
من أشهر أغانيه :

* زوز حمامات.
* البارح نحلم بالغنجة.

* تعديت عىل جنينة دارك.
* شنية الدنيا.

* كي يضيق بيك الدهر
الشجيّة  الحنجرة  تلك  رددتها  أخرى  وأغان  الطري،  ريشات  بعثتيل   *

املعطاءة قبل أن ترحل ويغيبها املوت يف 10 ديسمرب من سنة 2003.
وتعاملت  العسل  باب  الثقافة  لدار  مديرا  كنت  ملا  الصادق  عم  عرفت 
معه إلحياء سهرات للفن األصيل يف منطقة باب سويقة والحلفاوين القت 
الحنايف  خميس  عم  مع  بالتداول  السهرات  تلك  يقدم  وكان  كبريا  نجاحا 
وللذكر كانت املنحة املقدمة إليهما يف املتناول وبعيدة جدا عما كان يحصل 

عليه بعض الفنانني املبتدئني يف ذلك الوقت.  
وتدعمت عالقتي به ملا اشتغلت بقناة 7 وبرمجته يف عديد املنوعات .

املايض ملا كنت مرشفا عىل  القرن  التسعينات  من  بداية  انه يف  واذكر 
إدارة دار الثقافة ابن  خلدون اقمت تظاهرة بمناسبة شهر رمضان شدت 
بالتعاون  أقمنا  السهرات  ضمن  محتوياتها....ومن  بطرافة  الجمهور 
تخرج  مرشوع  وهو  التونسية  السينما  ليلة  الثقايف  التنشيط  معهد  مع 
ملجموعة من الطلبة هم اآلن من خرية الكوادر الثقافية يف البالد اذكر منهم 

السينمائي واالستاذ الجامعي جالل بالسعد،
السهرة بدات بعد "شقان الفطر" وانتهت بسحور جماعي تخلله حوار 
مفتوح مع املخرج النوري بوزيد املثري للجدل خاصة يف صفوف الطلبة...
كان الحضور كثيفا وخاصة من الوجوه السياسية اليسارية وعنارص من 
مع  الغد  يوم  لسهرة  لدعوتهم  وجودهم  فرصة  الطلبة...فأنتهزت  اتحاد 

الفنان الصادق ثريا رحمه الله...
لبى جميعهم الدعوة وكانت سهرة شيقة مع االنغام التونسية زادها 

حضور رجل القانون االستاذ السايس بن حليمة حماسا وطرافة..
ويف حدود منتصف الليل توقف الصادق ثريا عن الغناء معلنا عن نهاية 
عندي  سامحوني   ": املصدح  يف  بقوله  ذلك  معلال  للجميع  معتذرا  الحفل 

عربون آخر الليلة يف شعبة اخرى متاع التجمع"...
ثريا  الصادق  عم  و"سيبوا  اليساريني  الطلبة  عموم  إيلّ  التفت  وفجأة 
:" شنوة يس   ) يساريا  كان  )ملا  العبيدي  وقال زعيمهم سمري  وشدوني" 
ريقي  التجمع"...و"شاح  شعبة  لسهرية  مستدعينا  انت   صار  الشباب 
اال ملا  انها زلة لسان متاع عم الصادق ثريا" ولم يقتنعوا  باش نفرسلهم 
استظهرت بعقد السهرة و"زاد يس السايس بن حليمة بأسلوبه السلس يف 

تلطيف الجو...ومنعت ليلتها من غضب الطلبة بالروح".
هذه الحادثة لم تؤثر عىل عالقتي بعم الصادق بل تدعمت وصار فقرة 
التي قدمناها للمساجني داخل  العروض  قارة يف كل برامجي وأذكر منها 
ملا  الباي  أحياها يف قرص  التي  العروض  افريل قبل هدمه وايضا   9 سجن 

كنت مرشفا عىل دار الثقافة حمام األنف .
سهرة  يحيي  الجمع  صيغة  يف  فردا  كان  ثريا  الصادق  عم  الله  رحم 

لساعات مستعينا بعوده فقط.

الفنان الراحل الصادق 
ثريا ورطني مع جماعة 

اليسار

طرائف الّزعيم )ج 338(

لماذا لجأ بورْقيبة لصندوق النقد الدولي؟
من  قرض  عىل  الحصول  يف  تونس  تعرتض  التي  اإلشكاالت  عن  الحديث 
اطرح   جعلني  مسمى  غري  أجل  اىل  التونيس  امللف  واحالة  الدويل  النقد  صندوق 
من  مقتطفا  اليكم  نورد  عليه  لإلجابة  الطرفة.  هذه  عنوان  يف  املوجود  السؤال 
مقال بعنوان "تاريخ العالقات بني تونس وصندوق النقد.. " لهيثم املدوري حيث 
قال "لم تنجح محاوالت الحبيب بورْقيبة، بني 1956 و1961، يف خلق طبقة من 
رغم  املغامرة،  غمار  لخوض  والصناعيني  التجار  صغار  وتحفيز  أموال  رؤوس 
التشجيع السيايس والجبائي )أمر 31 مارس 1956 وقرار 12 جوان 1956 وأمر 
4 جوان 1956 وقانون 4 فيفري  1958، املتعلقة بإعفاءات جبائية(، وما رافقه 

من توزيع ممتلكات حاشية الباي واملعمرين عىل "مناضيل الحزب"...
الحبيب  اتجه  الغربي،  املنوال  عىل  وطنية  برجوازية  ظهور  من  يئس  وملا 
1961- العرشية  "آفاق  معه  حاماًل  املتحدة  الواليات  نحو   1961 سنة  بورْقيبة 

1969" التي عرضها عىل الرئيس كينيدي، ما مكن تونس من جملة من القروض 
من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، بلغ مجموعها 620 مليون دينار، أي أكثر 

من نصف التشكل الخام للرأسمال القار.
كان الهدف من هذه السياسات، التي نجدها يف أجندات املؤسسات املالية، تحفيز ظهور القطاع الخاص، من خالل ضخ 
املال العمومي يف العملية اإلنتاجية تحت يافطة املشاريع الكربى وبناء الدولة، والتي كان الهدف األسايس منها تهيئة البنى 
آنذاك، لالنخراط يف "املرشوع الوطني الشعبي"، حسب  التحتية وخلق سوق مستهلكني لدفع الرساميل الخاصة، املرتددة 

تعبري سمري أمني.
أما حالة الفصام التونسية، فتكمن يف إلباس العملية ثوب االشرتاكية تحت مسمى "التعاضد" أو "دولنة" االقتصاد، والتي 
لم تكن إال عملية كينزة )نسبة إىل االقتصادي جون كينز صاحب نظرية التسيري الكمي( اعتمدتها يف أغلب الدول الليربالية. 
1964، تاريخ أول قرض تتسلمه  بل أبعد من ذلك، قام الحزب الحاكم بتغيري اسمه إىل الحزب االشرتاكي الدستوري سنة 
تونس مبارشة من صندوق النقد الدويل، وقامت قياداته السياسية باإلرشاف عىل القطاعات املنجمية، الصناعات التحويلية، 
الفالحة وكربى الرشكات العمومية، وخلقت بذلك طبقة من البريوقراطيني املتنفذين تعرف باسم برجوازية الدولة/الحزب.

يذكر أن حصيلة عرشية الستينات كانت هزيلة: من الناحية االقتصادية، لم تنجح هذه السياسة يف خلق بيئة صناعية 
وفالحية وطنية، وذلك الضطراب التكوينات االجتماعية والطبقية للمجتمع. تدهورت الوضعية االقتصادية لتونس يف تلك 
الفرتة، فقد سبب التداين، إىل جانب التوريد ونمو الكتلة املالية بنحو %26 سنة 1963، إىل دفع الحكومة نحو تخفيض قيمة 
الدينار بنحو %25 يف سبتمرب 1964، وتوقيع أول اتفاقية مع صندوق النقد بقيمة 14.25 مليون دوالر، باإلضافة إىل قرضني 
آخرين: 5.6 مليون دوالر سنة 1965 و9.6 مليون دوالر سنة 1966. بحلول سنة 1970، بلغت الديون العمومية ما مجموعه: 

768 مليون دوالر، تعود يف أغلبها إىل كل من صندوق النقد والبنك العاملي.
الحيوي  )الحد  دينار/السنة   70 من  أقل  عىل  يحصلون  السكان  من   40% ظل  حني  ويف  االجتماعية،  الناحية  من  أما   
األدني(، فقد أدت سياسة التعاضد إىل موجات نزوح جماعية من األرياف شكلت ما يعرف بـ"الهامش"، أي الحزام العشوائي 

حول املدن الساحلية، والتي ستكون بمثابة القنبلة املوقوتة يف وجه النظام يف الحق السنني.

ريم بن مسعود تعود لألعمال الدرامية 
التونسية بعد سنتين من الغياب 

عن  سنتني  حوايل  غياب  بعد 
األعمال الرمضانية تعود املمثلة ريم 
كامريا  أمام  للوقوف  مسعود  بن 
من  التونسية  الرمضانية  األعمال 
الجبل  مسلسل  يف  مشاركتها   خالل 

األحمر من إخراج ربيع التكايل.
علما وان هذا العمل يصور اآلن يف 
تونسية ومزمع عرضه  عدة مناطق 

يف رمضان القادم عىل القناة الوطنية األوىل.
ريم بن مسعود ممثلة تونسية،  حاصلة عىل ماجستري 
يف  شاركت  بتونس،   الجميلة  للفنون  العايل  املعهد  من 
مسلسل )اختيار إجباري( عام 2017، ومن أبرز نجاحاتها 
بجوائز  حظى  والذي   ،2016 عام  هادي(  )نحبك  فيلم 
دولية مهمة منها أفضل عمل أول يف دورة مهرجان برلني 

السينمائي 2016.

مسلسل "للموت في جزئه الثالث" 
جديد بالل التونسي  

أمام  التونيس  بالل  املمثل  يقف 
العمل  يف  دوره  لتجسيد  الكامريا 
ويقول   " للموت   " الرمضاني 
سبيسيال  املسلسل:"  يف  دوره  ان  
بالنسبة يلّ جديد ومحاله موش كيما 
األدوار إيل خدمتها يف مرص ، وزيد هو 
 .. تونس  يف  والتصوير  لبناني  عمل 

وفرحان ألنو أول مرة نخدم بالتونيس"
بالل التونيس هو ممثل وعارض أزياء ...دخل إىل مجال 
عروض األزياء منذ سن الرابعة عرش يف صفاقس وانتقل 
الكويت  إىل  سافر  العرشين  سن  ويف  العاصمة  إىل  بعدها 
للعمل يف نفس املجال وقام بعدة إعالنات تجارية ملاركات 
محطته  لبنان  وكانت  وسيارات.  وهواتف  لعطور  عاملية 
دبي  عىل  إطالالت  له  كانت  أن  كما  اسطنبول  ثم  الثالثة 
ثم درس سنة اضافية  ومرص. درس املرسح يف صفاقس 
العسل  أيام  ومسلسل  كزابالنكا  فيلم  يف  شارك  بريوت.  يف 
2019 عىل  ومسلسل جريمة من نوع خاص. حصل سنة 
لقب ملك جمال املغرب العربي يف مسابقة تم تنظيمها يف 

بريوت ....

وحيدة الدريدي تعود النتاجات التلفزة 
الوطنية بعد 10 سنوات 

10 سنوات عن  بعد غياب حوايل 
أعمال التلفزة الوطنية، تعود املمثلة 
مسلسل  ببطولة  الدريدي  وحيدة 
ربيع  إخراج  من  االحمر"  "الجبل 
التكايل... هذا العمل سيتم عرضه يف 

رمضان القادم عىل الوطنية األوىل.
سيشهد  املسلسل  أن  يشار 
املميزين  املمثلني  من  ثلة  مشاركة 

وسيتناول  بالعاصمة  االحمر  الجبل  منطقة  عىل  ويركز 
العمل  هذا  أبطال  بني  داخله...ومن  الحياة  أوجه  مختلف 
دليلة مفتاحي وفتحي الهداوي ونجالء بن عبدالله ومرام 

بن عزيزة ونرصالدين السهييل ..

فّن وفّنانونفّن وفّنانون

أنتريتي نّبار



www.acharaa.com العدد 343 - الثالثاء 17 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

56الشارع السياسي
 www.acharaa.com maghrebstreet@gmail.com

الشارع الرياضيالشارع السياسي
العدد 343 - الثالثاء 17 جانفي 2023

56

التأشير  تونس  في  الرياضية  الجماهير  تترقب 
الرياضية  الهياكل  بقانون  العمل  انطالق  على 
لعّله يكون بوابة إنقاذ عديد الجمعيات من أزماتها 
بعيدا عن شبح  المالية ويؤسس لمستقبل جديد 
مختلف  في  األندية  عشرات  يهدد  الذي  اإلفالس 

االختصاصات.

وتنتظر الجماهري صدور قانون الهياكل الرياضية أمال يف 
إحداث نقلة نوعية وتطوير واقع الهياكل الرياضية من خالل 
مساعدة الجمعيات والنوادي الرياضية عىل تنمية مواردها 
الذاتية وتجاوز الصعوبات املالية التي تمر بها وإضفاء مزيد 
اىل تنظيم  الرشيدة صلبها إضافة  الشفافية والحوكمة  من 
املرفق الريايض يف جميع جوانبه وهو ما يسعى إىل بلوغه كل 

املتدخلني يف الشأن الريايض.

نقلة نوعية
ترصيح  يف  دقيش  كمال  والرياضة  الشباب  وزير  أكد 
يف  سيسهم  الرياضية  الهياكل  قانون  مرشوع  أّن  صحفي 
خالل  من  التونسية  للرياضة  املشوهة  الظواهر  من  الحد 
التأطري والتطهري، موضحا أنّه بـالخصوص اىل جعل املرفق 

العام العمود الفقري للهياكل الرياضية.
وأوضح أن القانون يهدف اىل تكريس الحوكمة الرشيدة 
بإضفاء الشفافية يف املعامالت وتطهري القطاع، اضافة اىل 
حق الولوج اىل الهياكل الرياضية والسماح للجميع بالرتشح 
معينة  رشوط  عرب  املسؤوليات  وتحمل  الجامعات  لرئاسة 

وفرتات نيابية محددة أقصاها 3 فرتات )12 سنة( .
كما يويل املرشوع أهمية ملسألة التمويل من خالل انشاء 
رشكات تجارية رياضية "خفية االسم " تسهم يف خلق موارد 
للجمعيات والنوادي وذلك فضال عن اقرار مبدا التقايض عرب 
قضاء ناجز ببعث محكمة نزاعات رياضية وطنية محايدة 
احرتام  عىل  الرياضية  والنوادي  والجامعات  الهياكل  تلزم 
القوانني دون اللجوء اىل الهياكل الرياضية القضائية الدولية.

إىل  إضافة  واملغربية  املرصية  التجارب  إىل  وبالنظر 
يمنح  أن  الرياضية  الهياكل  قانون  شأن  من  الجزائرية 
االقتصادي  الوضع  ظل  يف  أوكسيجني  جرعة  الجمعيات 
الصعب الذي تمر به بالدنا مما أثر سلبيا عىل استقرار عرشات 
األندية يف ظّل عزوف رجال األعمال واملؤسسات االقتصادية 
أو  إما عن طريق االستشهار  املعتاد  املايل  الدعم  عىل تقديم 
منح أخرى إضافة إىل تراجع حجم املنح املرصودة من الدولة 

لدعم الرياضة بصفة عامة.

جبهة معارضة
إالّ  بعد  النور  يرى  لم  الرياضية  الهياكل  قانون  أن  رغم 
رقعة  باتساع  يُنبئ  مّما  له  رفضا  تعالت  األصوات  عديد 
الرياضة  الذي تحدث عنه مطوال وزير  للمرشوع  املعارضة 

كمال دقيش.
الهياكل  قانون  ملرشوع  املعارضة  انطالق  نقطة  وكانت 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  قبل   2016 منذ  الرياضية 
حني تم الكشف عن خطوطه العريضة قبل مواصلة تعديلها 

الحقا.
األوملبية  اللجنة  إخضاع  استنكرت  القدم  كرة  جامعة 
قانونيتني  منظومتني  إىل  الرياضية  واالتحادات  التونسية 
اعتبار  خالل  من  املساواة  أسس  عنهما  غابت  مختلفتني 
ويف  الصالحيات،  محدود  عاما  مرفقا  الرياضية  االتحادات 
نظامه  إىل  خاضعا  هيكال  االوملبية  اللجنة  اعتبار  املقابل 

األسايس وأنظمة اللجنة األوملبية الدولية.
رئيس  إىل  باالنحياز  الرياضة  وزير  الجامعة  واتهمت 
مختلف  وإسناد  بوصيان  محرز  التونسية  األوملبية  اللجنة 
مقابل  منه  للمقربني  الرياضة  وزارة  يف  واملناصب  الخطط 

إعفاء كل من يخالفه الرأي من مهامه.
الرياضة  لوزارة  املفرط  التدخل  الجامعة  استنكرت  كما 
يف تسيري االتحادات الرياضية، وإخضاعها لرقابة للتدخل يف 
شؤونها حسب الصالحيات التي منحه لها مرشوع الهياكل 
من  االستثنائية  العامة  الجلسات  تفريغ  وبالتايل  الرياضية 

محتواها ومن أهم خصوصياتها.
تصورها  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  قّدمت  كما 
ملرشوع القانون حيث قامت بشطب بعض الفقرات والجمل 
والنصوص والتخلص من بعض القوانني التي تكرس هيمنة 
وزارة الشباب والرياضة عىل الجامعة عىل غرار الفصل الذي 

يتعلق بفصل عضو أو أكثر من املكتب الجامعي.
الهياكل  قانون  مرشوع  عن  الرياضة  وزير  حديث  ومع 
الرياضية الذي تم تمريره ملجلس الوزراء من أجل املصادقة 
عليه، ظهرت جبة جديدة للمعارضة يقودها النجم الريايض 
رئاستي  سرياسل  أنه  رسمي  بالغ  يف  أكد  الذي  الساحيل 
وزارة  قيام  من  بموقفه  إلعالمهما  والحكومة  الجمهورية 
بالهياكل  يتعلق  قانون  مرشوع  بإعداد  والرياضة  الشباب 

الرياضية دون ترشيكه.
واستنكر النجم تغييبه وعدم ترشيكه يف إعداد املرشوع 
الذي تم اإلعالن عنه يف منابر إعالمية، مبديا استغرابه من 
جلسة  انعقاد  خالل  املذكور  القانون  مرشوع  عن  اإلعالن 
وتقديمه  بالعاصمة  الرياضية  الجمعيات  إلحدى  عامة 

املديرة  هيئتها  أعضاء  أحد  طرف  من  اعداده  وقع  أنه  عىل 
وأشخاص آخرون ينتمون اىل نفس الفريق.

ال  أنها  عىل  الساحيل  الريايض  النجم  جمعية  وشّددت 
تقبل أية وصاية وال أية وكالة فيما يتعلق بمصريها مبدية 
رفضها لكل قانون يقع إعداده من طرف أشخاص ينتمون 

إىل جمعية واحدة بتكليف من وزارة الشباب والرياضة.

أمل أخير
الهياكل  قانون  مرشوع  من  الخامس  القسم  أشار 
الرياضية يف فصله السادس والسبعني إىل الرشكات التجارية 
ذات املوضوع الريايض وهو العنرص األكثر أهمية بالنسبة 
يف  أمال  طويال  انتظرته  أنها  خاصة  والجماهري  للجمعيات 
تحقيق نقلة نوعية عىل مستوى املداخيل واألرباح املالية يف 

ظل ما تعانيه من أزمات متواصلة.
الريايض  للجمعيات  القانوني  الفصل  هذا  وسيتيح 
إحداث رشكة أو رشكات تجارية ذات موضوع ريايض تعنى 
باألنشطة االقتصادية والتجارية والرياضة املحرتفة املتصلة 

بنشاط الجمعية.
الخامس  القسم  من  والسبعني  السابع  الفصل  ونّص 
بمرشوع قانون الهياكل الريايض عىل أالّ تتجاوز الحصص 
أو األسهم التي تمتلكها كل جمعية بالرشكة التجارية ذات 
مرشوع ريايض التي أسستها أو تساهم فيها 20 باملائة عىل 

األقل. 
وستخضع الرشكات ألحكام مجلة الرشكات التجارية يف 
تأسيسها وتسيريها وانحاللها وللترشيع الجاري به العمل 

يف خصوص املساهمات األجنبية.
الهياكل  قانون  مرشوع  يف  الفصل  هذا  اعتبار  ويمكن 
الرياضية النقطة املفصلية التي من شأنها القطع مع عديد 
املظاهر السلبية التي الزمت الجمعيات الرياضية منذ عقود 

خاصة عىل مستوى ميزانياتها.
ومن شأن إضفاء صبغة تجارية عىل نشاط الجمعيات 
الرياضية أن يمنحها بعض االستقاللية عىل مستوى التمويل 
األوروبية  الدوريات  عديد  يف  به  معمول  هو  ما  غرار  عىل 

والعربية.
التنفيذ  حيّز  الرياضية  الهياكل  قانون  دخول  ومع 
سيكون باستطاعة الجمعيات الرياضية االستثمار التجاري 
البورصة  بها وكذلك دخول عالم  وصناعة منتجات خاصة 
قوانني  ووفق  إدارة  مجلس  شكل  عىل  ستكون  أنها  خاصة 
وصايا  عن  وغنية  التالعب  عن  بعيدة  تجعلها  مضبوطة 

بعض األشخاص أو املؤسسات إضافة إىل سلطة اإلرشاف.

نزار الريحاني

قانون الهياكل الرياضة :

أمل أخري إلنقاذ اجلمعيات من شبح اإلفالس
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مونديال  يف  اليد  لكرة  التونيس  املنتخب  مشاركة  أثارت 
كانت  التي  الرياضية  الجماهري  أمل  خيبة  بولونيا-السويد 
تمني النفس برؤية زمالء عبد الحق بن صالح يعانقون اإلبداع 
عندما   2005 مونديال  بذكريات  إيجابية  صورة  ويرسمون 

وصل منتخبنا إىل الدور نصف النهائي يف إنجار تاريخي.
معنيا  مازال  أنه  رغم  اليد  كرة  ملنتخب  كارثية  مشاركة 
اليوم  لقاء  يف  فوزه  صورة  يف  الثاني  للدور  بالتأهل  حسابيا 
انطالقا من الساعة والثامنة والنصف مساء أمام بطل العالم 
املنتخب الدنماركي أو الهزيمة بفارق أقل من 15 هدفا رشط 

هزيمة منتخب البحرين أمام املنتخب البلجيكي.
حسابات معّقدة سقط فيها منتخبنا بعد تعادله يف الجولة 
منتخب  أمام  الثانية  الجولة  يف  وهزيمته  البحرين  أمام  األوىل 

بلجيكيا الذي يشارك ألول مرة يف بطولة العالم.
الفرنيس  أبناء  ظهور  تنتظر  كانت  الجماهري  أن  ورغم 
باتريك كازال بوجه أفضل خاصة أنه واجه منتخبني ليسا من 
الحجم الثقيل يف اول جولتني ببطولة العالم إالّ أن نتيجة امليدان 
لالعبني  حتى  مفاجئة  وكانت  التوقعات  كل  عكس  جاءت 

أفضل  يف  ظهروا  البوغانمي  زمالء  أن  خاصة  واملسؤولني 
حاالتهم بعد الفوز بالدوري الرباعي يف بولونيا وخالل الوديات 

أمام قطر والجزائر.
منتخبنا الوطني وضع نفسه يف حسابات معقدة قد تُنهي 
كازال  بالفرنيس  االستنجاد  رغم  مبكرة  املونديالية  مشاركته 
ممهدات  كل  توفري  إىل  إضافة  حمام  وسام  القيدوم  ومعه 
النجاح من خالل الرتبصات الداخلية والخارجية وإجراء أكثر 

من 7 مباريات ودية أمام منتخبات قوية.
منتخبنا  مشاركات  تاريخ  يف  األسوأ  تكون  قد  مشاركة 
مع  جديدة  انطالقة  تنتظر  كانت  الجماهري  أن  رغم  الوطني 
املكتب الجامعي الجديد بقيادة كريم الهاليل وبعد خيبة كأس 

أمم إفريقيا األخرية بمرص.
وإمكانية  الدنمارك  أمام  اليوم  مباراة  نتيجة  انتظار  ويف 
الجامعي  املكتب  الثاني من عدمها سيكون  الدور  إىل  الرتشح 
اليد  كرة  لواقع  عميقة  مراجعة  حتمية  أمام  الهاليل  برئاسة 
التونسية والعمل عىل عديد امللفات الهامة خاصة عىل مستوى 

التكوين.

خيبة جديدة

الجزائري  بلوزداد  شباب  نادي  وفد  حّل 
يوم األحد املايض بتونس إلجراء تربص مغلق 
الدوري  من  اإلياب  مرحلة  النطالق  استعدادا 

الجزائري لكرة القدم.
وعىل غرار عديد األندية األوروبية والعربية 
مجددا  تونس  الجزائر  بطل  اختار  واملنتخبات 
إلجراء تربصه املغلق بعد أن حّل بيننا يف الصيف 

املايض للتحضري النطالق املوسم الجديد.
بتونس  املكوث  الجزائر  الفريق  واختار 
النادي اإلفريقي  أين يتدرب بمركب  العاصمة 

استعدادا لخوض أكثر من مباراة تحضريية. 
توافد  األخرية  األسابيع  يف  تونس  وشهدت 
تربصاتها  إلجراء  اإلفريقية  املنتخبات  عديد 
التحول  قبل  دراهم  وعني  طربقة  بمدينتي 
إفريقيا  أمم  كاس  يف  للمشاركة  الجزائر  عىل 

للمحليني.
ديفوار  وكوت  ليبيا  منتخبات  وأجرت 

والنيجر  ومدغشقر  والسنغال  وموريتانيا 
كما  الغربي،  بالشمال  خاطفة  تربصات 
حلول  بورقيبة  بحمام  الرتبصات  مركز  عرف 
تربصا  أجرى  الذي  السويرسي  لوزان  نادي 

وزارة  استغلته  الذي  الحدث  وهو  أسبوع  ملدة 
السياحة للرتويج للوجهة التونسية.

أهمية  الرتويجية  العملية  هذه  وتكتيس 
السياحة  دعم  يف  تساهم  باعتبارها  بالغة 

التونسية والتشجيع عىل اختيار تونس كوجهة 
سياحية وتعزيزها للسياحة الرياضية خاصة 
سياحي  كمنتوج  دراهم  عني  طربقة  بجهة 

هام والرتويج لصورة تونس بصفة عامة.
وطربقة  دراهم  عني  منطقتي  ودأبت 
عربية  وأندية  منتخبات  وفود  استقبال  عىل 
بالنظر  الفرتة  هذه  مثل  يف  خاصة  وإفريقية 
إضافة  ببالدنا  املعتدلة  املناخية  العوامل  إىل 
للرتبص  املالئمة  الظروف  جميع  توفر  إىل 
عىل  متطورة  وتجهيزات  ومالعب  فنادق  من 
الرتبصات بحمام  غرار ما هو موجود بمركز 

بورقيبة.
يف  الجغرايف  القرب  عامل  يساهم  كما 
التي  والليبية  الجزائرية  األندية  استقطاب 
بالشمال  تربصاتها  إجراء  تختار  ما  عادة 
الجزائرية  للفرق  بالنسبة  والعاصمة  الغربي 

ومدينة جربة بالنسبة لألندية الليبية.

تونس وجهة مفضلة

رشعت اللجنة التنفيذية باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم يف التجهيز 
مستوى  عىل  األكرب  املسابقة  اإلفريقي،  السوبر  دوري  ملسابقة 
املداخيل املالية والتي من املنتظر أن ترى النور شهر أوت القادم وفق 

ما أكده موتسيبي رئيس "الكاف" يف وقت سابق.
مشرتكة  بعثة  من  يتكون  رسمي  وفد  يؤدي  أن  املنتظر  ومن 
اليومني  إىل تونس يف  زيارة رسمية  والدويل  األفريقي  االتحادين  بني 
القادمني لتوضيح عديد النقاط بشأن املسابقة الجديدة التي ُرشح 
الزاخر باأللقاب  الريايض من تونس بالنظر إىل تاريخه  لها الرتجي 

عىل املستوى اإلفريقي.
وانطلقت البعثة يف زياراتها امليدانية وكانت البداية أمس االثنني 
غينيا،  غانا،  الجزائر،  املغرب،  تونس،  تواليا كال  ولتشمل  من مرص 

تنزانيا وجنوب أفريقيا، عىل التوايل.
ويتكون الوفد الذي سيزور الدول من بعثة مشرتكة بني االتحادين 
السوبر  دوري  ملسابقة  املديرة  الرشكة  يمثل  إذ  والدويل،  األفريقي 
رأسها  عىل  كاف،  تراخيص  لجنة  رئيس  تواجد  ظل  يف  األفريقي، 
كما تضم البعثة عدًدا من األوروبيني من إيطاليا، أملانيا وبولندا، من 
أصحاب الخربات الدولية يف العمل سابقا مع يويفا وفيفا، إىل جانب 

مسئول صيني سابق يف االتحاد اآلسيوي.
وبحسب آخر املقرتحات التي يتم العمل عليها، ستقام مسابقة 
دوري السوبر األفريقي يف النسخة األوىل، بمشاركة 8 إىل 12 ناٍد، عىل 

أن يرتفع العدد يف السنة التالية إىل 16 فريًقا ثم 24 يف العام الثالث.
األوىل  النسخة  يف  املشاركة  الفرق  فإن  األولية  املعطيات  ووفق 
املرصي،  األهيل  الريايض،  الرتجي  هي  اإلفريقي  السوبر  دوري  من 
الوداد الريايض املغربي، الرجاء البيضاوي املغربي، حوريا كوناكري 
الغيني، هارت أوف أوك الغاني، صن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا 

التنزاني.
الريايض  الرتجي  مقّر  األفريقي  السوبر  وفد  زيارة  وتستهدف 
وما يضّم من منشآت خاصة عىل مستوى مركز التكوين إضافة إىل 
التعرف عىل مدى الجاهزية للمشاركة يف النسخة األوىل من املسابقة.
كما تشمل زيارة الوفد مقّر الجامعة التونسية لكرة القدم ولقاء 
املسؤولني لتحديد الخطوط العريضة للمشاركة يف النسخة األوىل من 
الرزنامة  بشأن  تجانسا  يتطلب  ذلك  أن  خاصة  اإلفريقية  املسابقة 
القارية  املسابقات  مختلف  إىل  إضافة  اإلفريقية  للدوريات  العامة 

األخرى.

وفد مشرتك من الفيفا 
و"الكاف" يف ضيافة الرتجي
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