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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : العميد الصادق بلعيد

االفتتاحية

في "الحوار الوطني" 
النافع وشروطه

زعيمةزعيمة
أم ُمَهّرجة؟أم ُمَهّرجة؟

مشاركة وفد تونس
في منتدى دافوس :

الكلفة عالية 
والنتيجة بالية

سقوط املنجي 
الرحوي

واجهة ألزمة 
اليسار !

الصدقة – الصفعة الليبية
لتونس الجائعة  :

أقبَل اخلبُز 
علينا... !

ٍأتركوا الّشيخ الغنويش يف َسالَمٍ…… أتركوا الّشيخ الغنويش يف َسالَم
أّيا اجلاحُدوْن !! أّيا اجلاحُدوْن !! 

بقلم : كمال العيادي )الكينغ(
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2الشارع السياسي

1 - أدبيات "الحوار" عموما
إن السؤال الذي سنتطرق اليه يف هذه الورقة هو: هل نشهد حقا يف املجتمع السيايس 
البناء  والتشاور  التداول  أي  الدقيق،  باملعنى  ان نسميه »حوارا«  لبالدنا شيئا يمكن  الحايل 
والذي يؤدي اىل اتفاق حقيقي حول املوضوع املتناول، ام هل نحن بعيدون كل البعد عن ذلك؟ 

لنذّكر بان »الثورة املرتجلة« عرفت تجربة ثرية يف مجال الحوارات التي، يف الحقيقية، لم 
يكن الكثري منها ذا منفعة حازمة، والكل يذُكر ما آلت اليه لقاءات قرطاج األوىل وقرطاج 
يف  نتائج سلبية وعوائق وخيمة تسببت  السبيس من  قائد  الباجي  املرحوم  الثانية يف زمن 

تعميق االزمة الوطنية. 

أساس  عىل  ما  مشكلة  حل  اىل  يهدف  جدي  عمل  باألساس  هو  »الحوار«  أن  ذلك   -*
املصلحة االكرب واالقتداء بما يميل العقل. فللحوار الجدي »أدبيات« وقواعد منهجية يحسن 

التذكري بأهّمها يف ما ييل:

*- ان »الحوار« الجّدي يفرتض ان يقبل املشاركون فيه مسبقا بأنهم متساوون بالنسبة 
مصالح  بني  او  األطراف  بني  رصاعات  ليس  فالحوار  بإنجازها.  سيقومون  التي  للمهمة 
االصلح  بالطريقة  ما  مشكلة  حّل  هدفه  جماعي  اجتهاد  عن  عبارة  هو  وانما  متضاربة، 

واألفضل، وتنتهي دورة الحوار »بال غالب وال مغلوب«...

*- إن »الحوار« امُلجدي هو الذي تقبل فيه كل األطراف املصادقة املسبقة عىل »ميثاق 
تأسييس« يتضمن املبادئ التي ستطبق يف اطاره. 

*- إن هذا »الحوار« لن يكون مفيدا اال عندما وبرشط ان يفيض اىل برامج دقيقة وشاملة 
وقابلة لإلنجاز عىل ارض الواقع.

*- إن »الحوار الوطني«، يف معناه الصحيح، هو عالم املنطق والتفاعل االيجابي والبنّاء 
بني األفكار والتصورات والخضوع لقواعد التناسق والتالؤم بينها. وهو لذلك يختلف تماما 
عن املحادثات والنقاشات التي تدور عىل أساس التوازنات بني القوى السياسية، ففي تلك 
القوى  نسب  فيها  تسود  ورصاعات  »مفاوضات«  اىل  »الحوار«  ينقلب  ما  رسعان  الحال، 
العالم األول هو عالم  أًمام عاملني مختلفني جذريا:  املتواجهة، ال غري. بعبارة أخرى، نحن 
االقتداء بمبادئ املنطق واحكامه وحدوده سعيا للتوصل اىل نتائج أكثر مصداقية وفاعلية 
»أربَح  وراء  ثمن  بأي  والسعي  واملساومات   املناورات  عالم  هو  الثاني  والعالم  وديمومة. 

نتيجة« وان كانت ظرفية ورسيعة الزوال.
2 - أين نحن من كل هذا اليوم؟

*- ال جدال يف ان الوضع العام الحايل للبالد ال يدفع عىل االبتهاج. لكن ويف اآلن نفسه 
فرادى  عجزت  منها  والخاصة  العمومية  املؤسسات  فإن  املشهودة،  االحتقان  حالة  ورغم 
كانت او جماعات،عن ابتكار منظومة او مخطط يُدخل االمل عىل النفوس، سببه األسايس 
هو تغّلب دافع الغرور وعبادة الذات لدى القادة السياسيني الذين قّلما يقبلون التحاور مع 
اآلخر عىل أساس املبادئ املذكورة أعاله. وهذا العجز سنشاهده عىل مختلف املستويات كما 

سنبني ذلك يف ما ييل: 

*-األطراف في »الحوار الوطني« وشروط مشاركتها:
انه من املؤسف ان أكثر األطراف املعنية توّخت مواقف سلبية ومتشددة يف هذا املجال. 
فهناك من أعلن مقاطعته للحوار او قدم رشوطا تعجيزية ملشاركته فيه. وهناك من لزموا 
الصمت الكامل. وآخرون اشرتطوا ان يلعبوا يف الحوار دورا شبه قيادي. وهناك طرف رئييس 
خطابا  اال  عنده  »الحوار«  يكون  فال  يائها،  اىل  ألفها  من  »الحوار«  مبادرة  احتكار  يّدعي 

احاديا، يتفّرد ببعثه وبقيادته وباختتامه. 

*- إنه من الواضح انه طاملا ستبقى الحال عىل هذه الرتكيبة املختلة، فإن تنظيم »الحوار 
الوطني« املنشود وباملعنى املبني أعاله سيكون صعبا للغاية مثلما سنربزه من خالل النظر 
عىل سبيل املثال، يف موقف الطرفني األهم يف هذه املرسحية، أي رئيس الجمهورية، من جهة، 
اقصائية  رشوطا  وضع  الدولة  فرئيس  اخرى.  جهة  من  للشغل.  التونيس  العام  واالتحاد 
صارمة ولم يقبل أي تنازل يف هذا الصدد اال لفائدة القلة التي قبلت »االصطفاف« املطلق 
خلف مواقفه وتوجهاته. ويف العموم، فإنه يبدو وكأنه غري معني بالحوار من عدمه . اما 
الطرف الثاني – أي الطرف العمايل -، فإنه يبدو معنيا بقيادة الحوار قبل كل يشء. ويف ما 
اال  الجمهورية  لرئيس  يقبل  ال  فإنه  املجال،  نفس  يف  الجمهورية  رئيس  يخص موقفهمن 
اذا  اال  الذي لن يقبله هذا األخري  بدور رشيف وحضور رمزي وشبه »بروتوكويل«. وهذا هو 

اصبحت الشمس تدور حول األرض...

*- يف رأينا، يسود هاذين املوقفني التشدد والالمباالة، وال يمهدان السبيل لحوار إيجابي 
فإنا  االسباب،  لهذه  املسؤول.  »السياسوي« وغري  العمل  اىل مستوى  انحدرا  بل هما  وبناء 
نتوقع ان املبادرة الحوارية لن تؤول يف أحسن األحوال، اال اىل نتيجة غري مجديةعىل غرار ما 

عهدنا يف العديد من االجتماعات غري املجدية واملخيبة لآلمال...  

*- محاور »الحوار الوطني« المعروضة:
اىل جانب االختالفات السلبية بني األطراف السياسية املذكورة آنفا، دعنا نتعرض يف ما 
ييل اىل ما يتعلق بمحاور الحوار موضوع تلك االختالفات. هنا ليس من املستبعد ان تنشب 
النزاعات بني األطراف السياسية اىل حد انها قد تؤدي اىل سد باب الحوار بينها من عدمه. 
وهذه الوضعية املأساوية قد تؤدي يف يوم ما اىل انفجار سيايس. وحتى نبني خطورة الوضع 

الناتج عن ذلك االحتقان، لننظر يف ما ييل يف اهم تلك اإلشكاليات.

*- معضلة »الدستور« الحالي:
 لقد ثبت ان ما سّمي يف 2014 »أحسن دستور يف العالم« هو يف الحقيقة أسوأ دستور 
عرفته البالد، وتبنّي انه من الرضوري اإلرساع يف إلغائه وتعويضه بطرق ديمقراطية بما هو 
أفضل. اال ان ما حصل كان عكس ذلك باعتبار انه تم وضعه بطريقة انفرادية ومفاجئة وان 
عرضه عىل »االستفتاء« لم يكن سوى مجرد »مهزلة سيئة اإلخراج«. أمام هذه الحال، يبدو 
انه ال مكان ألي »حوار« باملعنى املبنّي أعاله يف إطار الدستور الحايل وان األمر املطروح اآلن 

هو مراجعة النص الدستوري بأكمله.

*- معضلة »25 جويلية 2021«:
هو يوم تاريخي بامتياز ألنه كان يوم الفصل بني ما قبله وما بعده. وهنا، تربز االختالفات 
بني مؤيدي ذلك الرمز وبني مناهضيه، ولقد تفاقم االختالف بينهما اىل حد ان التقارب بني 
التي  الثورة  ان  جويلية«   25« صانع  يَعترب  أوىل،  جهة  فمن   : للغاية  صعبا  أصبح  الشّقني 
قام بها هي أهم من األوىل )2010 - 2011( باعتبار انها تحمل يف طياتها وعودا ومشاريع 
ضخمة وان الشعب – وربما، اإللهام الرباني – كّلفه دون غريه بإنجاز الرسالة كاملة ومّكنه 
من الصالحيات الالزمة لذلك وعصمه من كل مسؤولية عّما يقوم به من اعمال. لكن ومن 
جهة أخرى، يّدعي الشق الثاني انه هو املسؤول األول عن رعاية حقوق الشعب ومصالحه 
وأنه يتمتع باملرشوعية الشعبية والصالحيات الكافية للقيام بتك املهمة العليا. واّدعى كل 
من الطرفني انه هو صاحب املبادرة وان له االسبقية يف تبنّيها ويف اإلعالن عنها، فنتج عن 
ذلك سد باب النقاش بينهما.وبذلك اصبح »الحوار« غري ذي معنى بحكم انه بصدد التحول 

اىل مواجهة ومنازلة بني القوتني. 

*- معضلة تحديد اهداف الثورة:
 إن »ثورة« 2010 - 2011 كانت باألساس انتفاضة شعبية تلقائية عىل الفقر والظلم، 
لكنها تطورت برسعة اىل غري ذلك: فبعد »معركة الهوية« التي ما زال اإلسالميون يحنّون 
باندالعه  الجميع  اتجاه شعبَوي فوجئ  اىل  الثورة  اليها، تحولت  الرجوع  اليها ويأملون يف 
يف  لها  مثيل  ال  كليانية  ملنظومة  وبتَبنّيه   2019 لسنة  الرئاسية  االنتخابات  يف  وبانتصاره 

العالم وال سابقة بل وتَّدعي انها قادرة عىل ان تأتي بما لم يأت به األوائل. 

مأساة  اىل  ثورته  تحويل  محنة  قصرية  فرتة  يف  يتحمل  ان  البلد  هذا  حظ  من  ليس   -*
عقائدية مصطنعة آلت به اىل الخراب واىل االنشقاق االجتماعي والسيايس،تليها محنةالهروب 
الفرتة  هذه  خالل  تتحسن  لم  البلد  هذا  فوضعية  واملجهول.  الفراغ  يف  القفز  او  االمام  اىل 
الذي  والحاسم  املفصيل  الحل  ابتكار  اىل  يهتد  لم  انه  باعتبار  سوءا  ازدادت  وانما  فحسب 
قامت ثورته من اجله. ومن املؤسف للغاية ان هذا البلد لم يتمكن بعد مرور اكثر من عرش 
سنوات عىل اندالع الثورة من ابتكار منوال تنموي جديد يوفر أسباب العيش الكريم للجميع 
ويحقق العدالة واالستقرار السيايس واالجتماعي املرغوب. فاملخطط »التنموي« الحكومي 
ال يفي بالحاجة من ناحية األهداف ومن ناحية فرتة اإلنجاز)2025-2023(. أما »املخطط 
التنموي« لالتحاد العام التونيس للشغل، فإنه لم يُكشف للعموم اىل حد اآلن ولم يعرض عىل 

مراكز القرار الحكومية او الخاصة اىل حد اليوم.

****////*****

*- إن كل ما سبق يعني ان »الثورة« التونسية لم تكلل بالنجاح ألسباب عدة نوجزها يف 
انّها لم تخلق املناخ املالئم إلنجاز العمل االصالحي املرغوب ولم تفكر يف وضع منهجية واضحة 
تمكنها من إتمام  أهدافها. ويف رأينا، هذا هو »مربط الفرس«: ففي رأينا، إن املؤسسات 
العمومية والخاصة الحالية غري قادرة ألسباب عدة، عىل القيام بهذه املهمة الحيوية. لهذا، 
البلد ولرضورة اتخاذ  وتفاديا الضاعة املزيد من الوقت واعتبارا لتدني الوضعية العامة يف 
إجراءات عاجلة إلنقاذه، واهتداء بالعديد من التجارب الناجحة يف مثل هذا الوضع بالخارج، 
اإليجابي مع مبادرات  التفاعل  الجمهورية بالصمت واالمتناع عن  ويف حالة تمسك رئيس 
مختلف مؤسسات املجتمع املدني، نرى انه من الصالح والعميل اعتماد مخطط "الرباعي" 
كقاعدة للتحرك السيايس وإلحداث ديناميكية جّدية لوضع برنامج واقعي للخروج بالبالد 

من هذه االزمة العميقة التي طالت اكثر بكثري مما يطاق.... 

العميد الصادق بلعيد

في "الحوار الوطني" النافع وشروطه

االفتتاحية
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اختالف... !

يشتهي  ال  بما   2023 لسنة  املالية  قانون  يجري 
املالية لسنة  قانون   .2025  –  2023 التنمية  مخطط 
بينما   ٪  1,8 بـ  اقتصادي  نمو  نسبة  يعتمد   2023
بالنسبة   2,1٪ بـ  نمو  نسبة  يعتمد  التنمية  مخطط 
نمو  نسبتي  تعتمد  الحكومة  نفس  السنة.  لنفس 

مختلفتني لنفس السنة!

جزء من الخطر الداهم
ما  اىل  ينزل  املركزي  البنك  لدى  العملة  احتياطي 
نفس  يف  يوما   136 بـ  مقارنة  توريد  يوم   97 يعادل 
90 يوما  الفارطة. ويعترب مستوى  السنة  الفرتة من 
من التوريد خطا أحمر ينبئ بإمكانية تعثر تونس يف 
تسديد ديونها الخارجية. هذا املؤرش جزء من الخطر 

الداهم الحقيقي.

تجميد

"الشارع  لـ  اكدوا  الصغار  املقاولني  من  عدد 
تنصل  بعد  مالية  يواجهون صعوبات  انهم  املغاربي" 
وزارة الرتبية من تمكينهم من مستحقاتهم اثر اتخاذ 
البنك املركزي قرارا بتجميد حسابات جمعية اإلغاثة 

صيانة  عمليات  طريقها  عن  انجزا  التي  االسالمية 
وأشغال بعديد املدارس تحت إرشاف الوزارة.

الوزارة  تحمل  عدم  من  أستغربوا  املقاولون 
مسؤولية خالصهم مشددين عىل انهم بارشوا اعمال 
عدم  ان  وعىل  معها  اتفاقيات  امضاء  بعد  الصيانة 
منهم  العرشات  بافالس  يهدد  قد  بالتزامها  ايفائها 

واحالة عديد العمال عىل البطالة.
"الشارع  لـ  اكد  قد  املقاولني  من  عدد  وكان 
املغاربي" ان البنك املركزي جّمد اموال جمعية االغاثة 
تمويل  عىل  سنوات  خمس  منذ  دأبت  التي  االسالمية 
اىل  امللف  أحال  وأنه  املدارس  مشاريع اصالح عرشات 

القضاء بشبهة تمويل االرهاب.

فوضى واستثراء

ازدياد  إىل  أشارت  السويرسية  “لوتون”  صحيفة 

املخاوف من اندالع حرب جديدة يف طرابلس، مع عدم 
وجود أفق واضح للحل السيايس.

أمس  يوم  صادر  لها  مقال  يف  أضافت  الصحيفة 
وجود  دون  الوحدة  حكومة  والية  انتهاء  أن  االثنني 
بديل منتخب فاقم تعقيد األمور مشرية اىل ان النخب 
العسكرية ازدادت ثراء يف ظل الفوىض الحاصلة بالبالد 
واىل ان نسبة الفقر لدى العامة ارتفعت يف ظل تفاقم 

الفساد والبطالة وتراجع قيمة العملة الليبية.

منذ 17 عاما

يف زيارة هي االوىل لقائد الجيش الجزائري منذ 17 
عاما رشع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول 
السعيد شنقريحة، يوم أمس اإلثنني، يف زيارة رسمية 

إىل فرنسا بدعوة من نظريه الفرنيس تيريي بوركار. 
الزيارة  "تندرج  الجزائرية  الدفاع  وزارة  وحسب 
الشعبي  الوطني  الجيش  بني  التعاون  تعزيز  إطار  يف 
والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفني من التباحث 

حول املسائل ذات االهتمام املشرتك".
وتأتي زيارة شنقريحة إىل فرنسا قبل زيارة دولة 
مرتقبة للرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، إىل باريس 

يف ماي املقبل. 

زووم
زووم
زووم
زووم

أشارت منصة منظمة AlArm Phone يف تقرير مفصل نرشته مؤخًرا إىل أن السلطات التونسية تعزز 
عاما بعد عام سيطرتها عىل السواحل واعرتاض املهاجرين واىل ان ذلك منع عرشات اآلالف من األشخاص 

من الوصول إىل أوروبا بعد اعرتاضهم يف البحر وإعادتهم إىل األماكن التي انطلقوا منها.
واعتربت املنظمة أّن اعرتاضات خفر السواحل يف البحر تمثل خطرا عىل املهاجرين مربزة ان مثل هذه 

العمليات تمكن من االستمرار يف تلقي التمويل اإليطايل واألوروبي لتعزيزها.
وتكشف بيانات التقرير أن ايطاليا خصصت بني عامي 2011 و2022 حوايل 47 مليون أورو لتونس 
التونسية  السواحل  خفر  لتزويد  مرصودا  كان  املخصصات  هذه  من  األكرب  الجزء  وان  حدودها  ملراقبة 

بزوارق.
وعىل املستوى األوروبي تم تخصيص 25 مليون أورو من الصندوق االئتماني للطوارئ التابع لالتحاد 

األوروبي لوضع “نظام مراقبة ساحيل متكامل” بني عامي 2018 و2023.
الذي  التقرير  التونيس حسب  البحري  الوطني  الحرس  اعرتاض  األوروبي قدرات  التمويل  ويعزز هذا 
يضيف أنه تم يف عام 2019 اعرتاض 3580 مهاجًرا وان هذا القرم ارتفع اىل ثمانية اضعاف يف 2022 وفًقا 

ملعطيات رسمية.
وحسب املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية تم بني جانفي ونهاية أكتوبر 2022 اعرتاض 

ما ال يقل عن 29 ألف مهاجر يف عرض السواحل التونسية .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى األربعاء املايض 18 جانفي 2023 نائب رئيس مجلس 
بينتيدوزي  ماتيو  اإليطايل  الداخلية  ووزير  تاياني  أنطونيو  اإليطايل  والتعاون  الخارجية  ووزير  الوزراء 

حسب بالغ لرئاسة الجمهورية.
وحسب ذات املصدر فقد ركز االجتماع عىل سبل تطوير العالقات الثنائية يف مختلف املجاالت.

فرصة  أيًضا  املقابلة  وكانت 
ملناقشة ملف الهجرة غري النظامية 
املشرتك  “االقتناع  عىل  والتأكيد 
للبلدين باعتماد نهج شامل يتجاوز 
البعد األمني البحت ملعالجة أسبابها 
ويوفر أطًرا مبتكرة وآليات مناسبة 

لتطوير الهجرة النظامية”.
 AlArm منصة  ان  اىل  يشار 
حكومية  غري  منظمة  هي   Phone

املهاجرين  مساعدة  يف  متخصصة 
بالسياسة  خاص  بشكل  ومهتمة 
البحرية  املعابر  تجاه  التونسية 

املؤدية إىل إيطاليا.

47  مليون أورو خصصتها إيطاليا بني عامي 
2011 و2022 لتونس ملراقبة حدودها البحرية

كريمة السعداوي

طابور من التونسيين أمام مغازة 
في نابل للفوز بشيء من السكر... 

فاتهم أن يقصدوا عّطار حي االنطالقة

TUnIVISIon صورة عن

https://alarmphone.org/en/2023/01/18/contesting-borders-in-a-racist-environment/?post_type_release_type=post
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التونسيني  إفقار  يف  التعويض  صندوق  تسيري  تسبّب 
وتجويعهم بل وحتى يف إذاللهم. كان سبب بعث صندوق 
مساعدة  املايض  القرن  سبعينات  بداية  مع  التعويض 
العائالت املعوزة وتقليص الفوارق بني الطبقات االجتماعية 
والجهات. وكان يعمل بميزانية صغرية تناهز 200 مليون 
منها  أسباب  لعّدة  هدفه  عن  حاد  ما  رسعان  لكنه  دينار 
عدم مراجعة أسعار املواد املدّعمة طيلة سنوات. وقد كانت 
لعدم مراجعة األسعار والذي يعود بشكل أسايس اىل ضعف 
تداعيات  شعبوية  سياسات  اىل  أو  السياسية  السلطة 

كارثية عىل تسيري هذا الصندوق نذكر منها :
1. ان الفارق بني سعر املادة املدّعم وسعر نفس املادة 
أو  النباتي  الزيت  ذلك  )مثال  الدولة  طرف  من  املدعم  غري 
الفساد والتبذير وتضخم ميزانية  انتشار  اىل  أدى  السكر( 

الصندوق بشكل مفرط.
السوق  من  املدّعمة  املواد  اختفاء  اىل  الفساد  أّدى   .2
لكن  املادة  نفس  اقتناء  إىل  التوجه  عىل  املواطن  أجرب  بما 
النباتي.  الزيت  بسعر غري مدّعم وأبلغ مثال عىل ذلك هو 
ففي الواقع تستورد الدولة التي تحتكر االمتياز التجاري 
كميات كافية من الزيت النباتي لكن "زيت الحاكم" نادرا 
ما يتوفر يف مسالك التوزيع العادية بالسعر املدعم اذ يتم 
باملواطن  األمر  لينتهي  أخرى  قنوات  اىل  وجهته  تحويل 
املادة لكن بسعر غري مدعم ومرتفع جدا.  إىل رشاء نفس 

ونتيجة لذلك يتعّذر بكل بساطة عىل املواطن الذي ال يقدر 
عىل الرشاء بسعر غري مدعم استهالك مادة أساسية مثل 

الزيت النباتي.
غالبا  أدى  بما  التعويض  صندوق  ميزانية  تفرقع   .3  
كان  ومّلا  االستثمار.  ميزانية  حساب  عىل  عجزها  سّد  اىل 
الخاص  لالستثمار  أساسية  رافعة  العمومي  االستثمار 
األجنبي.  املبارش  لالستثمار  رافعة  بدوره  يمثل  الذي 
يف  مفرط  بشكل  التعويض  صندوق  عجز  ارتفاع  تسبّب 
نسق  تباطئ  يف  لذلك  وتبعا  العمومي  االستثمار  تباطئ 
النمو االقتصادي. ونتيجة لذلك تراجع عدد مواطن الشغل 
التي يخلقها االقتصاد بدوره مؤديا بذلك اىل ارتفاع نسبة 

البطالة.
لقد ساهم صندوق التعويض بشكل واسع يف :

- إفقار املواطن التونيس بفعل ضعف النمّو االقتصادي 
للقدرة  كبري  وتآكل  املحدثة  الشغل  مواطن  عدد  وضعف 

الرشائية.
- تجويع املواطن التونيس نتيجة فقدان مواد أساسية 
بالسوق املحلية. وال بّد من التذكري يف هذا الصدد بأن املواد 
اليوم  التي هي  العمومية  املؤسسات  األساسية حكر عىل 
هذه  وأغلب  املدّعمة.  املواد  توريد  مواصلة  عن  عاجزة 
املؤسسات اليوم راكعة عىل ركبتيها بسبب عجز صندوق 
املادة املدعمة  الفارق بني سعر بيع  التعويض عن تغطية 

وسعر رشائها.
- إذالل التونسيني الذين باتوا مجبورين عىل االنتظار يف 
طوابري للحصول عىل بعض املواد األساسية. كما يتعرضون 
من  غذائية  اعانات  تطلب  تونس  أصبحت  بعدما  لإلذالل 

دول الجوار وتحصل عليها !!
وتدمري  بالبالد  االجتماعية  العدالة  غياب  مفاقمة   -
الطبقة املتوسطة التي طاملا كانت عامال هاما يف االستقرار 

االقتصادي واالجتماعي والسيايس بالبالد.
- تعريض وجود بعض القطاعات للخطر مثل قطاعي 

الحليب واملخابز وغريهما.
أن  والحال  التعويض  صندوق  حذف  يمكن  ال  طبعا  
تونس تشهد أزمة متعّددة األبعاد ولكن يبدو أن السلطات 
العمومية لم تعد قادرة عىل السيطرة عليه. لذلك البّد من 
إعادة هيكلته انطالقا من تشخيص واقعي. فال يمكن ألحد 
أن ينكر وجود املضاربة لكن ال يمكن أيضا تفسري كل يشء 

بظاهرة املضاربة.
فقدان  يف  عنها  رغما  ذاتها  الدولة  تتسبب  ما  فغالبا 

بعض املواد وبالتايل يف وجود املضاربة.
ومن أسباب األزمة الحادة التي تعيشها املالية العمومية 
مشاكل صندوق التعويض. ومن بني أسباب عالقات تونس 
العسرية مع املمولني وخصوصا صندوق النقد الدويل العجز 

املفرط الذي يعاني منه صندوق التعويض.

كلفة مشاركة الوفد التونيس املتكون من رئيسة الحكومة ووزيرة املالية ومحافظ البنك 
املركزي يف منتدى دافوس تتكون وفق ما كشف لـ "الشارع املغاربي" مصدر مطلع من :

- 38000 أورو أو 130000 دينار كمعلوم اشرتاك سنوي.
للوفد  بالنسبة  150000 دينار  أي  الوفد  50000 دينار لكل عضو يف  أو  أورو   15000  -

املكون من ثالثة أشخاص.
- مصاريف اإلقامة واالعاشة.

- مصاريف التنقل ذهابا وإيابا بطائرة خاصة !!!
املجموع حوايل نصف مليار تونيس أو ربما أكثر.

الحصيلة؟ لم يقع اإلفصاح عنها حتى بطريقة غري مبارشة مما يدّل عىل انعدامها، اذ 
أن رئيسة  العلم  االثنني وربما رقصت... مع  الحكومة بكفيها  لها  لهّللت  لو كانت ناجحة 
الحكومة نجالء بودن التقت يف دافوس املديرة العامة لصندوق النقد الدويل، لقاء لم يُشفع 
بقرار جيل من الطرفني حول مصري امللف التونيس، ملف قالت السلطات التونسية إنه سيتم 
ادراجه يف غضون هذا الشهر يف مداوالت مجلس إدارة الصندوق بعد أن استكملت الحكومة 
اعداده، اال أنه لم يبق من شهر جانفي اال القليل )أسبوع(. فهل يسعف الصندوق حكومة 

تونس الحالية بما يجيل عنها غبار الخيبة والفشل.
جملة من التساؤالت تطرحها مشاركة تونس يف دافوس :

1 – هل قيّمنا نتائج مشاركة نفس الوفد يف فعاليات منتدى دافوس 2022؟
انتظمت يف  التي  اليابانية  القمة االفريقية  أو   )TICADe( 2 – هل قيّمنا نتائج تيكادة

تونس سنة 2022. ماذا جنت تونس من تنظيم تلك القمة؟
3 – هل قيّمنا نتائج قمة الفرنكوفونية التي انعقدت يف جزيرة جربة سنة 2022؟ ماذا 

جنت تونس من تنظيم تلك القمة.
الرياض يف ديسمرب  الصينية يف مدينة  العربية  القمة  4 – هل قيّمنا مشاركة تونس يف 

2022؟.
5 – هل قيمنا مشاركة تونس يف القمة االفريقية األمريكية يف واشنطن يف ديسمرب 2022؟

أم هل أننا تعّذر علينا التمييز واإلصالح يف كل هذه املحّطات التي تكتيس أهمية بالغة.

عز الدين سعيدان

صندوق التعويض أفقر التونسيني وجّوعهم وأذّلم !

مشاركة وفد تونس
في منتدى دافوس :

الكلفة عالية والنتيجة بالية

نجالء بودن مع كريستالينا غورغييفا المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي : المعلن عنه عناق وسرور 

والمسكوت عنه قرض الصندوق المنتظر...
منى المساكني
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يف  القريب،  األمس  حكام  كما  اليوم،  حّكام  يفلح  لم 
إنهاِض تونس من َكبوتِها املالية واإلقتصادية، وإنما أفلحوا 
يف التّداين ويف التداين عىل التداين ويف سؤال الِهبة تلو األخرى، 
وصوال إىل الهبة املعاشية الوافدة من ليبيا، ُمَمثَّلًة يف السكر 
والزيت واألرز والدقيق. هي ِهبُة مواد غذائية موجهة إىل بلد 
هو يف األصل َمطُموُرها. وقد صاحب الهبَة، صورًة وخطابا 
وفحوى، انحراف بها إىل"الصدقة الجارية" يف الطريق العام 

الرابط بني تونس وليبيا.

1/فحوى الصدقة

الصدقة هي من املقتدر إىل املحتاج. ومعيار الحاجة هو 
الجوع. فقد تلبس بالصدقة "اإلطعام"". وتلبّس بها إطعام 
"املساكني وذوي القربى"يف حال التكفري عن ذنب "الطعام" 
بدل الصوم. والهبة التي جاءتنا عىل عجل من ليبيا هي إطعام 
أشقاء!.  ألسنا  القربى".  ذوي  ومن  "املساكني  من  ألننا  لنا 

فهي أجرى عىل"الصدقة".
ليست هذه الهبة هي األوىل. فتونس"الثورية الديمقراطية" 
ِلَمن  السؤال  دولة  رسميا  أضحت  الشاهق"  وتونس"البناء 
وَهَب. وآخر الهبات تلك التي أتتنا من الجزائر. هبة الجزائر، 
األحوال.  املألوف من  يف  األعراف  ِطبق  مالية. هي  مشكورًة، 
لكن هبة ليبيا بخالفها. َفِلَمحُمول تلك الشاحنات قيمة نقدية 
كان يمكن تقديمها لتونس َفتُنفَقها يف توريد املواد الغذائية. 
لكن تحويل"الهبة"إىل صدقة معاشية جارية عىل الشاحنات 
يبعث عىل ما ال تبعث عليه الهبة النقدية."الهبة اإلطعامية" 
التي ال تكون"صدقة" هي التي تقتضيها بني الدوِل الحاالُت 
الطارئة الكاسحة لألوضاع املالوفة نحو الحروب أو التقاتل 
فهذه  الخ...  األعاصري  أو  الزالزل  أو  الفيضانات  أو  الداخيل 
يُد  املنكوب  البلد  إىل  تمتد  أن  تتطلب  وأشباهها  الظروف 
العوَن الغذائي املستعجل، ألنها ظروف يُوَضع يف خانتها تلُف 
الذي  الوقت  ونفاذُ  السبل  وانقطاُع  املّدخراِت  أو  املحاصيل 

يُوِجبُُه عمُل سالسل التوريد والتوفري.
ال نعلم أّن أيّا من هذه الكوارث قد أصابت تونس فاقتضت 
الهبة  وجِه  عىل  املطلوب  بالغذاء  شعبها  بإطعام  اإلرساع 
والفضل. إنما األكيد أّن الكوارث السياسية الحاكمة هي التي 
أفىض تدبريُها الفاشل إىل أن تخلَو البالد من املدخرات الغذائية 
استريادها  سالسل  تنقطع  أن  وإىل  إنتاجها،  رشوط  ومن 
حاّد  عذائي  ُشحٌّ  والحصيلُة  ذلك.  مالية  إىل  اإلفتقار  بسبب 
استوجب"صدقًة" معاشية عاجلة، ال هبًة مالية يجري بها 

اإلسترياد يف األفق القريب.
عىل  الليبية  باليد  الصفعة  ليست  لصفعة.و  ذلك  يف  إن 
الخدين  عىل  التونسيتني  باليدين  هي  وإنما  التونيس.  الخد 
إذ  مهينا  مربّحا  صفعا  ساستُنا  صفَعنا  لقد  التونسيني. 
زمن  يف  الجوالة  الشاحنات  من  تصّدقا،  نعتاش،  صرّيونا 

الديمقراطية اإلخوانية وعهد"البناء الشاهق السعيد". 

2/الجهة المتصدقة:

لتونس  إهانة  ال  الرسميني:  تونس غري  أحد ساسة  قال   
يف تلّقي تلك املساعدة من ليبيا". وهذا الرأي غري وجيه. فإذْ 
يكون  أن  األصل  فإّن  الَكنُوِد،  املحتاج  جبّة  نرتدَي  أن  نوّد  ال 
اتجاُه الهبة املعاشية عكسيا. ففي ليبيا حرب أهلية متصلة 
وجنوب،  وغرب  رشق  بني  وانقسام  سنة،  عرشة  اثنتي  منذ 
وازدواج  التقاتل،  من  تقاليد  إىل  مشدودة  متنافرة  وقبلية 
حكومي وعسكري وجغرايف، وإنتاج معطل، وتصدير للنفط 
متقطع، ورشكات هناك ناهبة، وتطاحن خارجي عىل أشده. 
املواد  تأِتيَهم  أن  يف  ليبيا  لسكان  مهانة  وال  حرج  ِمن  فما 
املعاشية من تونس التي" أذهل شعبُها العالم" و"غرّي مجرى 

الصدقة – الصفعة الليبية لتونس الجائعة  :

أقبَل اخلبُز علينا... !
صالح مصباح

احذروا !
سليمان البيوضي )ليبيا(

ممارسات  من  بكثري  أكرب  والشعبني  البلدين  يجمع  ما 
اإليفاء  عىل  القادر  غري  فالدبيبة  املسؤولة،  غري  السياسة 
 ( والرافض  التونسية،  الدولة  مسؤويل  كبار  مع  بتعهداته 
عىل ما يبدو( لسداد ديون ليبيا للمصحات التونسية، اختار 
الربوباغندا الدعائية الفتعال أزمة مرّكبة مع تونس. فطريقة 
كانت  بالدنا  اىل  اإلستفزازية  الغذائية  املساعدات  إرسال 
مصحوبة بترصيحات غري مسؤولة من ملحقه اإلعالمي يف 
لتأجيج  أدى  مما  العشيبي(  )نعيم  بتونس  الليبية  السفارة 

اإلعالم التونيس ضد ليبيا بشكل مستفز.
الدبيبة  لدى  مبيتا  يكون  قد  تونس  مع  العالقة  إفساد 
حليف الراديكاليني غرب البالد، وهم بل شك يسعون لخنق 
بتونس  للسلطة  رشكائهم  عودة  يف  آملني  سعيد  قيس 
واإلستفادة من ظروفها وبيئتها الستقطاب الشباب والزج 
به يف مشاريع العنف العابر للحدود، وأيضا ملا تمثل تونس من 
عمق اسرتاتيجي يف املنطقة لتثبيت سلطتهم يف ليبيا . ولذا 
فإن اإلستفزاز الذي حدث هو جهد منظم وهدفه األسايس 
تطوير اإلستقطاب الشعبي ألبعد مدى ودفعه نحو الصدام 
الداخيل يف تونس نفسها، خصوصا املناطق الحدودية حيث 
وبالتايل  واقتصاديا  اجتماعيا  وتتشابك  العالقات  تتداخل 
إضعاف تونس وخلق أزمة للمركز من أطرافها حيث تنشط 
الجماعات الراديكالية ) التونسية( . هذه املمارسات تقريبا 
هي ذاتها التي شاهدناها يف ليبيا سابقا وبذات االذرع التي 
وتعميق  تشّظيه  يف  وتسببت  اإلجتماعي  بالنسيج  أرضت 

األزمة الوطنية. 
يف الواقع ال طائل من الحديث عن الدبيبة فهو فاقد لكل 
رشعية قانونية أو أخالقية، وفقط همسة لقلبه الحقود هو 
أن الليبيني املعوزين واملفقرين أوىل باملساعدات من غريهم، 

فوراء األبواب املغلقة حكايا مرعبة. 

التاريخ"بقيادة رئيس قادم ِمّما قبل التاريخ. لكن حصول 
العكس عَجٌب ساخٌط.

   3/بضاعتنا "ُصدَِّقت علينا:"

غريها  من  كما  الحدود،  بمراقبة  املتعلقة  الزاوية  من   
 ، عاجزة  الشاهق"  سلطة"البناء  أّن  يتأكد  الزوايا،  من 
عن  املباركة"،  أيام"الثورة  عىل  الحاكمات  كسابقاتها 
ترصيف الشأن العام ولو يف حدود قرية أو حّي. ذلك أّن نفاذ 
املخزون الغذائي يف تونس إىل الحّد الجالب ألن تتصدق علينا 
ليبيا املنقسمة سلطًة وأرضا وأجهزًة، إنّما تُقاِبله ُمفارقٌة 
عىل  بالتاريخ  التونيس"العارج  يف"االستثناء  إال  تكون  ال 

صهوة البغال.
من مظاهر هذه املفارقة التي يشهُد َلها كلُّ َمن رأى، أّن 
واملستوردة  املدعمة  وغري  املدّعمة  التونسية  الغذائية  املواد 
حيتان  بواسطة  الليبية،  البيع  محالت  يف  هضابا  تتكدس 
يف  نفسها  والهضاب  تونس.  يف  املوازية  والتجارة  التهريب 
محالت املناطق الحدودية عىل ذمة التهريب إىل الرتاب الليبي. 
والغريب أن سلطة "البناء البالغ عنان السماء" قد احرتفت 
من  عرشات  يف  والقرى  األحياء  يف  التفصيل  باعة  مالحقة 
لكن  "اإلحتكار".  مجرى  أبدا  تجري  ال  التي  الكيلوغرامات 
حيتان التهريب وقروش التجارة غري القانونية إنما ُهم يف 

مأمن من املالحقة. فالقارص ال يستقوي إال عىل الضعاف.
إّن الثغرات التي قضت أن نعتاش عىل الصدقة العجولة 
هي أوال الفشل الرسمي يف القيامة عىل الشأن العام، وهي 
له يف  داًء ال عالج  الفشُل  وإذا كان  التهريب.  ثانيا سالسل 
ال  ذلك  لكن  أيرُس.  التهريب   عالَج  فإّن  اإلستعجايل،  قسم 
ولو  البالد  بحكم  إال  ال يهجسون  أيدي من  إليه عىل  سبيل 
الشاحنات  تلك  حملت  ما  فلعل  حجر.  عىل  حجرا  صارت 
الوافدة من ليبيا يوازي ما يُهرَّب إليها أسبوعيا، وال يقارن 
يف  الليبية  السلطة  تتلّكأ  التي  التونسية  املصحات  بأموال 
وقد  بضاعتنا  كبري  حد  إىل  هي  الصدقة  فتلك  تسديدها. 

ُصدَِّقت علينا صَدقًة تحف بها أبعاد سياسية أكيدة.

   4/أبعاد الصدقة السياسية:

بنوع  الصدقة  لتلك  الليبي  الرسمي  الخطاب  َعَرَض 
تدابري  ضمن  فهو  عفوي.  غري  َمّن  وهو  الخفّي.  امَلنِّ  من 
يف  تمثله  الذي  املحور  إىل  الجائعة  تونس  لجّر  مدروسة 
"الدبيبة".  برئاسة  الغرب  حكومُة  الداخيل  الليبي  الرصاع 
باستقبال  وُحظي  تونس.  الدبيبة  زار  الصدقة،  هذه  فقبل 
بتونس  انتظم  الزيارة  وبعد  مذهلني.  رسميني  وترحاب 

معرض تجاري تونيس ليبي مشرتك. 
إخوانية  ميليشيات  من  املسنودة   الدبيبة  حكومة  إن 
الغرب  يف  الحارضين  وقطر  تركيا  ومن  الليبي،  الداخل  يف 
إىل  تحتاج  التي  الغربية  الدول  بعض  ومن  بقوة،  اللببي 
جهة مخاطبة، قد وجدت يف تونس املنهكة منفذا إىل التمدد 
اإلقليمي وفك العزلة عنها. فحكومة الدبيبة معزولة داخل 
الرتاب الليبي نفسه"بالخط األحمر" الذي رسمته السلطُة 
عىل  فضال  طربق،  وبرملان  بنغازي،  وبسلطة  املرصية، 

الحاجز املرصي نفسه.
وتبدو سلطة البناء الشاهق امتدادا"لسلطة  الغنويش". 
الدبيبة  واليوم  اإلخوانيان،  والرساج  الغنويش  فباألمس 

وسعيد اإلخوانيان. 
الحاصل هنيئا لنا بشاحنات الدبيبة التي وصلت والتي 
بها.  لنا  رئيسنا  تهنئة  عىل  أنفسنا  نهنّئ  فنحن  ستصل. 
ونرجو أن نستقبل الشاحنات التي ستفد بأهزوجة "أقبل 

الخبُز علينا".
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معز زيود

زعيمة أم ُمَهّرجة ؟
تونس.  في  بارزة  سياسّية  ظاهرة  موسي  عبير 
ال مجال إلى التشكيك في هذا التوصيف حتّى لدى 
على  التكتّم  في   

ٍ
باستحياء كابروا  وإْن  خصومها 

ضمور أحجامهم أمامها. مع ذلك، فإّن الوقوف على 
وجوها المختلفة يكشف أنّها العتبارات سياسويّة 
اختارت تصعيد سمة "المهّرجة" على حساب مكانة 

"امرأة السياسة"...

ّما، منذ سنوات، كانت الكتابة عن شخصيّات مؤثّرة  يف وقت 
الجّراية  وشفيق  لطيّف  كمال  مثل  التونيس  السيايس  املشهد  يف 
الخطوة  تلك  عىل  يجرؤ  من  ألّن  باأللغام،  ميلء  حقل  يف  كالسري 
إىل  التشويه والضغوط وما  املتهّورة كان سينال نصيبًا وافًرا من 
ذلك. اليوم تحاول عبري مويس االضطالع بهذا الدور املؤذي حيال 
كّل من يبادر بنقدها، بل وإزاء كّل من يرفض االصطفاف وراءها، 

وكأنّها منّزهة من األخطاء والتجاوزات املرتاكمة التي تأتيها...
إلقاء التّهم، يمينًا ويساًرا، ورمي كاّفة منتقديها بتدمري الدولة 
أبرز  من  أصبح  للخارج  والعمالة  الوطن  وخيانة  أمنها  ورضب 
سماتها، بل ومن العبارات الدارجة تقريبًا يف كاّفة ُخطبها... مويس 
لم تعد تكتفي، مثلما تعّودت زمن الربملان املنحّل، بكيل اتّهاماتها 
لخصومها التقليدينّي ويف صدارتهم حركة النهضة وحلفائها؟ فقد 
طالت أسهمها املنفلتة، حّقا وباطال، مختلف الفاعلني يف املشهد 
التونيس بما يف ذلك كّل من لم يعبأ بها ولم يستدر نحوها مطلًقا. ال 
يخّص األمر إذن استمرار مواجهتها لكاّفة تيّارات اإلسالم السيايس 
أو خصوصا اليوم لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد الذي قطف ثمار 
حراكها السيايس ضّد حركة النهضة ومشتّقاتها، ثّم حرمها بقّوة 
السلطة من تتويج مسارها املتوّقع انتخابيّا عرب فرض مرشوعه 

السيايس وتبخيس األحزاب وعدم اإلنصات إاّل لصوت صاحبه... 

الحرب ضّد الكّل
تشابكت سيناريوهات الحّل املحتملة يف ذهنيّة عبري مويس من 
أجل كرس حلقة االنغالق التي تُخيّم عىل آفاقها واستئناف مسرية 
العداء  مناصبة  إاّل  تجد سبيال  فلم  الحكم،  نحو قصور  صعودها 
لكّل من يختار خّطا مستقاّل عنها. وضعت وسائل اإلعالم املختلفة 
يف السّلة نفسها، وكأّن لها مصلحة خصوصيّة يف معاداتها. والحال 
أّن هذا النهج سبق أن جّربته حركة النهضة زمن سطوتها باختالق 
منوال "إعالم العار" فانقلب ضّدها. السؤال البديل هو هل هناك 
الالذعة؟ قطعا  لم تستهدفها عبري مويس بسهامها  جهة واحدة 
إاّل وحاولت جّرها إىل مستنقع  أو واردة  ال، فهي لم ترتك شاردة 
العام  االتحاد  ضّد  حمالتها  إىل  هنا  نشري  أن  ويكفي  معاركها. 
التونيس للشغل ومكّونات املجتمع املدني عموما وحتّى املؤّسسات 

الدوليّة مثل األمم املتحدة...
أو  أعمى  حقٍد  مجّرد  إىل  الجميع  ضّد  التشنّج  هذا  يعود  هل 
نظام  سقوط  بعد  السابقة  وملكانتها  لشخصها  انتقام  محاولة 
بن عيل عام 2011 زمن كانت تشغل منصب أمينة عاّمة مساعدة 
الديمقراطي"  الدستوري  املرأة يف حزب "التجمع  مكّلفة بشؤون 
املنحّل؟... كاّل، عبري مويس مثلها مثل سائر الفاعلني السياسينّي 
القارسة، بدليل  األيّام  الثلج يف هذه  البالد ليست نقيّة كبياض  يف 
مع  باملقارنة  جّدا  ضئيلة  كانت  وإن  ضّدها،  املرفوعة  القضايا 
تاهت  حتّى  الجميع،  ضّد  رفعها  يف  تتفنّن  التي  القضايا  عرشات 
"السياسة  أّن  شعار  معتنقي  من  أنّها  إذن  األرجح  بوصلتها... 
لدى  الحكم  تعاليم  أقىص  بذلك  فيها" مطلقا، متجاوزًة  أخالق  ال 

ماكيافيّل نفسه!.
نعم عبري مويس ظاهرة سياسيّة يف تونس بالنظر إىل صعودها 
الصاروخي زمن احتضار األمل عىل امتداد السنوات العرش األخرية. 
فقد نجحت فيما فشل فيه غريها، والسيما قبل 25 جويليّة 2021، 
وتلويث  مسبوق  غري  بشكل  النهضة  حركة  إضعاف  يف  وخاّصة 
صورة زعيمها وكشف بعض ممارساته الخفيّة وخاّصة اتّصاالته 
الخارجيّة، حتّى أّن معظم استطالعات الرأي كانت تُرّشح الحزب 
مقبلة.  ترشيعيّة  انتخابات  بأيّة  الفوز  إىل  آنذاك  الحّر  الدستوري 
وهو ما كان يعود إىل وضوح خّطها السيايس املعادي بشكل مطلق 

إىل  خاّصة  ويرجع  بل  وتالوينه،  تيّاراته  بكاّفة  السيايس  لإلسالم 
إىل  تحويلها  جّراء  تونس  تعشيها  كانت  التي  الدقيقة  الظروف 
حلبة رصاع جنوني عىل الهويّة، يف ظّل مهادنة منهجيّة للتيارات 
يف  البالد  فأغرقت  النهضة،  حركة  تعتمدها  كانت  التكفرييّة 
حتّى  ذلك  مع  واقتصاديّا.  واجتماعيّا  أمنيّا  القاتلة  انعكاساتها 
عبري  إىل  بالنسبة  واسرتاتيجيّة  مبدئيّة  مسألة  يبدو  ال  امللّف  هذا 
يوسف  وهو  مويس،  أعداء  ألّد  أحد  بأّن  التذكري  ويكفي  مويس. 
القرضاوي زعيم تنظيم "اتحاد العلماء املسلمني"، كان قد ُوصف 
 2009 عام  لتونس  زيارته  خالل  التونيس  الرسمي  الخطاب  يف   -
بمناسبة احتفاليات "القريوان عاصمة للثقافة اإلسالميّة" - بأنّه 

"رمز من رموز التسامح"...

أكذوبة السيادة!
ُمنعت عبري مويس من التوّجه، بمناسبة 14 جانفي، إىل قرص 
إىل  أْن تُطّورها  املحتمل  لتنفيذ وقفة احتجاجيّة كان من  قرطاج 
للحكم يف  أهّم رمز  أمام  رثّة  تُنصب خيام  اعتصام مفتوح حيث 
البالد، برصف النظر عن الساكن املؤّقت لقرص الرئاسة اليوم. فهل 
كانت تجرؤ زمن حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن عيل ولو 
عىل املرور فقط أمام قرص قرطاج من دون أخذ إذن مسبق من 
رئاسة  قرص  أمام  االحتجاج  اختارت  ملاذا  نعمتها؟!...  ويلّ  أعوان 
التي  الثورة  ذكرى  يف  أي  تحديدا؟،  املناسبة  هذه  يف  الجمهوريّة 
دّفة  اعتالء  إىل  أوصلتها  أنّها  مع  "مؤامرة"،  وتعتربها  ترفضها 
نظام  لقيادات  الثالث  الصف  بارحت  ملا  ولوالها  السيايس،  العمل 
بن عيل... هي إذن "الغاية ترُبّر الوسيلة"، فالسيادة تبدو بالنسبة 
"تحرض  التونسيّة:  العبارة  يقول  كما  أو  نسبيّة،  مسألة  إليها 
وتغيب"... يُفرّس هذا النهج مثال اعتصام مويس وجماعتها أمام 
مقّر مكتب األمم املتحدة بتونس بل إعالنها حرفيّا عن "االنطالق 
يف تطويق املقّر األممي بدرع برشي". تلك سابقة خطرية ترضب 
املتحدة  األمم  أّن  بذريعة  عليها،  املتعارف  الدبلوماسيّة  القواعد 
تنظيم  يف  امليّض  عىل  رشعي  غري  نظام  بتشجيع  تقوم  نفسها 
انتخابات فاقدة للرشعيّة وما إىل ذلك. جاء يف بيان رسمي لحزب 
التضارب الصارخ، مربّرا االعتصام املذكور  مويس ما يوضّح هذا 
يف  دورها  تجاهل  واالقليميّة  األمميّة  املنظمات  "مواصلة  بـ 
حماية حّق الشعب التونيس يف اختيار حكامه وممثليه باملجالس 
لتبييض  ومالحظني  مراقبني  لتجنيد  بعضها  واستعداد  املنتخبة.. 
البالد  سيادة  عن  حديث  أّي  الشعبيّة"...  اإلرادة  اغتصاب  عملية 

"حّق  بدعم  قولها  برصيح  املتحدة  األمم  تُطالب  التي  وهي  إذن، 
البالد ال تزال تحت نري  التونيس يف تقرير مصريه"، وكأّن  الشعب 

االحتالل األجنبي...
انتخابات صوريّة بكّل  من حّق مويس طبًعا معارضة تنظيم 
بربملان غري  االعرتاف  املمكنة، ومن حّقها عدم  السلميّة  الوسائل 
حّد  ذات  بانتخابات  تُطالب  أن  كذلك  دورها  صميم  ومن  رشعي، 
أدنى من املرشوعيّة ومطابقة للمعايري الدوليّة، غري أّن من يرفع 
يُطالب منظمات دوليّة وأجنبيّة  أن  به  السيادة ال يفرتض  شعار 

باالضطالع بأّي دور من أجل صيانة هذا الحّق...

إّما معي أو ضّدي!
تعتنق مويس نهجا شموليّا ال يُصنّف مختلف الجموع والفئات 
فإّما  فحسب،  صنفني  سوى  واألشخاص  والهيئات  واملؤّسسات 
محاربتهم  لها  يحّق  أعداء  أو  لها  مريدين  أتباعا  هؤالء  يكون  أن 
والتصّدي لهم ونعتهم بأشنع األوصاف وكيل االتّهامات املختلفة 

لهم، ورفع القضيّة تلو األخرى ضّد العديد منهم...
مجّرد  إاّل  يكون  أن  الديمقراطيّة  عن  حديثها  يعدو  ال  كذلك 
ال  النطاق  هذا  يف  الحكم.  إىل  الوصول  يف  غاياتها  لتحقيق  معول 
تختلف مويس كثريا مثال عن الرئيس النظام الراحل بن عيل الذي 
كان يستخدم معجما سياسيّا ديمقراطيا ال صلة له مطلقا بواقع 
السياسينّي  خصومها  أبرز  أّن  والحقيقة  السياسيّة.  ممارساته 
رئيس  املضمار، ويف مقّدمتهم  يختلفون عنها يف هذا  ال  الحالينّي 

الجمهوريّة قيس سعيّد وزعيم حركة النهضة راشد الغنويش...
وال يخفى من ثّمة أنّه يف الحزب الدستوري الحّر، ال صوت يعلو 
عىل صوت مويس، بل وال أحد يجرؤ عىل النطق بكلمة دون إذنها. 
ألّي  يفتقد  الخاص،  للحساب  حزب  شخيص،  حزب  تقريبا  هو 
وجوه سياسيّة غريها، حزب عبري مويس فقط... بمعنى أنّه حزب 
قابل لالندثار رسيعا من دونها... وهو ما يدركه كّل من حولها. 
وربّما ال ترتّدد هي نفسها يف ترديد ذلك ملساعديها بأّن وجودهم 

وارتقاءهم أو حتّى سقوطهم مرتبط بها هي ال غري...

"صاحبة الخوذة"
نجحت عبري مويس مّرات عديدة يف استفزاز خصومها وتحقيق 
مكاسب لدى الرأي العام، إىل درجة دفع بعضهم إىل فقدان التحّكم 
أكثر من  يف  لفظيّا وجسديّا  بالعنف  عليها  واالعتداء  أعصابهم  يف 
والسيما  األحوال،  كّل  يف  مربّر  غري  العنف  أّن  طبعا  معلوم  مّرة. 
املجتمعات  يف  للنساء  كريًها  استضعافا  يستبطن  ألنّه  املرأة  ضّد 
الذكوريّة. ومع ذلك فإّن هناك حّدا أدنى من السلوكيّات السليمة 
التي يفرتض أن يأخذ بها رجال السياسة ونساؤها. وهذا بالتحديد 
كانت  التي  "الخوذة"  واقعة  ننىس  فهل  مويس،  عبري  تفتقده  ما 
مباراة  تخوض  وكأنها  املنحل  الشعب  نواب  مجلس  يف  ترتديها 
حاسمة يف كرة الرڤبي أو كذلك استعمالها مضّخم الصوت تحت 
قبّة الربملان السابق... ومنذ أيّام تناقلت الشاشات مشهد رصاخها 
تحت حماية رجال األمن، وهي تتّهم أحدهم بقولها حرفيّا: "راجل 
عملة  هاذي  أهون،  الحديد  ُحْط  عاد  لوطة،  من  شفتوه  يتحّرش 
تتعمل، هاذي عملة، مرا تتظاهر تعملوا فيها هّكا، مرْت راجل"... 
مستقاّل  كيانا  وليست  راجل"  "مرْت  تعبريها  حّد  عىل  هي  نعم 
التجّمع  حزب  عام  ألمني  السابقة  النائبة  وصف  فوفق  بذاته. 
املكّلفة بشؤون املرأة لنفسها، فإنّها ال تعدو أن تكون سوى كيان 
مكّمل للرجل، تماًما كما حاولت حركة النهضة سابقا أن تُصنّف 

املرأة يف دستور 2014 الذي أسقطه قيس سعيّد بجّرة قلم...
حني نشاهد مدى غرابة الفيديوهات الشخصيّة التي يُرّوجها 
فإنّنا  "فيسبوك"،  شبكة  عىل  والتونسيّات  التونسينّي  من  الكثري 
ال نستغرب تلك الشطحات املتّجددة التي تبثّها دوريّا، ولكن ليس 
املنحدرات  تلك  مثل  إىل  تتّساقط  أن  السياسيّة  النخب  دور  من 
يا  "سّجل  بعبارة  خطبها  إنهاء  عىل  مويس  تعّودت  البهلوانيّة... 
أّن عبري مويس ال  تاريخ". ولذا نقول لها بدورنا: سّجل يا تاريخ 
أنانيّتهم  دفعتهم  الذين  السياسينّي  الفاعلني  سائر  عن  تختلف 
حساب  عىل  الذاتيّة  أجنداتهم  االكتفاء  إىل  الشخصية  ونوازعهم 
مصالح هذه البالد املعتّلة بنُخبها... سّجل يا تاريخ أّن عبري مويس 
عىل  وفّوتت  املظلوميّة  "سكاتشات"  استعراض  يف  غرقت  قد 
نفسها وعىل أتباعها فرصة تاريخيّة يف مراجعة الذات واملصالحة 

مع هموم البالد...
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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 - عبد الوهاب البراهمي - 
فوزية ضيف هللا - أنور الشعافي- الطيب الطويلي 

- هيام الفرشيشي - شفيع بالزين -
عالء الدين السعيدي - خليل ڤويعة  - الحبيب بيدة - 

صالح السويسي

مستشاران لدى إدارة التحرير
برتبة رئيس تحرير :

معز زّيود - الحبيب القيزاني

الملحق الثقافي :

الفريق الثقافي :

لطفي واجهمنير الفاّلح - عواطف البلدي

محمد الجاللي
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 :

ملاذا كّل هذا الهجوم عىل الّشيخ الغنويش اآلن ؟؟…
عليه,  تحاسبونه  ذنب  وأّي  الغنويش,  لكم  فعل  وماذا 
الوطن حتى تطالبون بسجنه هو  إرتكب يف حّق  وأّي جرم 

وجماعته ؟!…
أليس هّو من َعرَّف بتونس يف كّل املحافل الّدوليّة ؟!…

للّدعاية  بوسرت  مجّرد  من  بلدكم  حول  من  هّو  أليس 
األجنبّي  الّسائح  قلب  يف  الّرعب  تبعث  صورة  إىل  السياحيّة 

الجبان ؟!…
وسائل  أخبار  تتصّدر  تونس  جعل  من  الغنويش  أليس 
اإلعالم العامليّة, حتي وصلت قناة محايدة جدا وبريئة مثل 
قناة الجزيرة إىل تخصيص فقرة يومية كاملة عن تونس؟…

أليس الغنويش من عاد إليكم من لندن عىل عجل, يتعثّر 
يف لحافه وجبّته ليتحّمل املسكني وحده مسؤولية سرت وجه 
يف  مهرها  ويزداد  وقورة  لتبدو  والنقاب,  بالحجاب  تونس 

بورصة الشيوخ العرب الفحول؟…
بإرسال  بادر  فّذ,  عربي  زعيم  أوّل  هّو  الغنويش  أليس 
بناتكم إىل سوريا الكافرة امللحدة التي تعادي ارسائيل, كي 
يجاهدن جهاد النّكاح ويمتلكن نصف دينهن السفيلّ أيضا, 
إِنٌس, ال. وال من صنف  اإلنِس  إليه من  لم يسبق  ُملٌك  وهو 

الجّن، جاْن ؟….
ومؤثرة  ملهمة  بإشارة  غمز  الذي  هّو  الغنويش  أليس 
لشباب السلفيني الطيبني الخدومني املخلصني, لحرق الزوايا 
يف  ساهم  أغلبهم  وصحابة  أولياء  رفاة  فيها  تدفنون  التي 
اإلساءة ملفهوم الجهاد وتجريم ذبح املسلم للمسلم منذ فجر 

اإلسالم..؟؟
أليس الغنويش هّو من باع لكم مؤسسات الدولة لرتكيا 
يف  والربوخ  الشيوخ  سياحة  تنتعش  ان  أجل  من  ولقطر 
املعصية،  عند  بالسرت  أوىص  بالدين,  جهلة  يا  والله  السرت, 
اإلمام  الغنّويش  بدين  الخلف  وأجهل  والعباد  الخلق  أرّش  يا 
ومن  الّطيّبني  واألبالسة  املردة  سالطني  من  لكم  املرسل 
كتب العنعنات الصفراء وسيّده األكرب ومواله إبليس الطيّب 
الّدين؟؟!!……أليس  يوم  إىل  بسببكم،  امللعون  و  امُلسالم 
التى  الًشقيقة  عدّوتكم،  ليبيا  لكم  خّرب  من  هّو  الغنّويش 
عندكم،  واالبتعاد  فيها  للعمل  وآباءكم  أوالدكم  أغرت  ما  يا 
وارسل لها جحافل املرتزقة من املجاهدين، كادوا يحيلونها 
خرابة موحشة ويدّمرها لألبد، لوال استماتة بعض اوالدها 

وحكمة من رّب ال يجاري عبده الشيطان الّرجيم يف كّل يشء 
وال يساند ربيبه، الغنّويش الّطيب األمني، كذئب ُمكتنز رضع 

من حليب الّسباع الوحشيّة امُلساملة والّضباع الوديعة ؟؟!!، 
كّل  يبكي  الذي  وهو  أكثر,  الغنويش  من  تريدون  وماذا 
أنف  يرّكع  به, ولم  لم ينجز كّل ما وعد  ليلة يف صالته ألنه 
والعقاب,  العذاب  أصناف  كّل  يَُسمها  ولم  الرتاب,  يف  تونس 
وهي البالد الفاجرة الزنديقة التي تسمح لبناتها بمشاركة 
تسمح  بل  بالله,  والعياذ  الدراسة,  فصل  نفس  يف  الصبيان 
أن يعمل الرجل واملراة يف نفس املكتب, دون أن ترضعه من 

لبنها وِحلمة نهدها ليحّل لها مشاركته خلوة املكتب؟؟…
بتونس  يعدكم  الذي  وهو  الغنويش,  من  تريدون  وماذا 
البهيم, الذي تغني به شعراء  الليل  ُمتفّحمة يف روعة سواد 
األسود……أوليس  الخمار  يف  للمليحة  قل  مثل  فطاحل, 
األلفني  يتجاوز  لم  تافه  بتعويض  منكم  ريّض  الذي  هّو 
سنوات  كّل  عن  بخس  كتعويض  فقط،  مليار،  وسبعمائة 
غربته يف لندن ومجاورة الِفرنجة والكّفار، يا ناكري العرفان 

بالدكم  حّول  الذي  الُهمام  البطل  هّو  والجميل؟؟!!..أوليس 
أوّل ماخور حالل  إىل  بها،  املصيف  الخليج  أمراء  يأبى  التى 

رٌتِ واإلحتشام والرّشف…؟؟ للشيوخ املحبني للعفاف والسِّ
عىل  الرصاص  أطلق  من  أوّل  هّو  الغنويش  راشد  أليس 
بلعيدكم ) الشهيد شكري بلعيد( وبراهمكم )الشهيد محمد 
الرباهمي( قبل إغتيالهما الفعيل بسنتني وقال أن البوعزيزي 
وبني  رّسه  يف  ولعنه  العلن  يف  له  املغفرة  وطلب  نفسه  ظلم 
ولن  تعرفونه  ال  الذي  ربّه  أمام  ضمريه  وخّلص  جماعته 
تعرفوه, ألنه ال يتجىل سوى لألنقياء الوهابيني السبع فقط 

من شيوخ الجماعة األئّمة…..
كفاكم كذبا ووتزويرا…

واتركوا الغنويش يُتم مهمته املباركة, فتونس لم تحرتق 
كاملة بعد كما تعتقدون…

الوطنية  البذرة  نفس…ومازالت  لألسف  فيها  ومازال 
الكريهة ضاربة يف رحمها الواّلد…

دعوه بربّكم يكمل ما بدأ…
ودعوه يكتم هذا النَفس…لرتتاحوا…

وستسمعون غلمانه، يُكرّبونها لكم ثالث مّرات…
أْن بسمك اللهّم ذبحنا تونس…

وباسمك اللهّم سنسلخها و سنسحلها….
وطحالها  وكبدها  مالمحها  من  تبقى  ما  وسنشوى 
املوّقر راشد  الّسافرة، عىل ما سيشعله شيخنا  بعد جلدتها 
ذاك  ُمريديه،  ربّه ورّب  يا جاه  باسمك  الغنويش من حرائق 

الذي يكره تونس كرَه العَمى…
أغلب  ومنافق…وألّن  وجبان  فاسد  شعبها  أغلب  ألن 
جاء  الذي  اآلن…هّو  الغنويش  برأس  يطالب  الذي  شعبها 
… قطر  من  مغلقة…ومستوردة  صناديق  وعرب  بالغنويش 

وبعضها من السعودية…
وبعضها من بريطانيا…

وسيطة  بلدان  عرب  إرسائيل  من  ربّي  وجاه  وبعضها 
وحسنة النّوايا، للتمويه واملكر القديم الحالل، فاسكتوا اآلن 
العلف  سوق  يف  تونس  باع  من  فأنتم  لألبد،  أسكتوا  تماًما، 
والنّخاسة ورضيتم بالنّجاسة، وقم يا شيخ أّذن اآلن فيهم، 
والحالل  الحرام  دستور  ومرّشع  والخليفة  اإلمام  فأنت 

…..وانزل أنت، يكفيك اآلن يا بالل.

أتركوا الّشيخ الغنويش يف َسالَمٍ…أّيا اجلاحُدوْن !! 
كمال العيادي )الكينغ(
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أنس الشابي
بصدد  وهو  "التاسعة"  القناة  يف  الرحوي  املنجي  شاهدت 
هذا  جماعة  بني  تناقضا  مقيما  جويلية   25 حكم  عن  الدفاع 
الثاني  الدور  يف  املشاركة  إىل  الناس  داعيا  قبله  وما  التاريخ 
الغد  ويف  العودة،  من  للسابق  منعا  جانفي   29 يوم  النتخابات 
ظهر رفيق له للرّد عليه قائال بأنهم فصلوه من املجموعة التي 
2019 يدعو  انتخابات  بيانا يف  بأنه أصدر  إليها مذكرا  ينتسبان 
فيه إىل التصويت لنبيل القروي. يف تقديري أن هذه املواقف التي 
قد تبدو متضاربة يف ظاهرها ال تحمل أي اختالف جدي ألنها يف 
نهاية األمر تصطف يف معسكر خصوم دولة االستقالل ومدنيّة 
الدولة من ناحية  وتؤرّش من ناحية أخرى عىل وجود أزمة كربى 
يعيشها اليسار يف تونس خصوصا بعد ظهور الحركة اإلسالميّة 
ودخولها الساحة السياسيّة تارة بإعانة من السلطة أيام حكم 
فرتة  يف  ألوانها  بمختلف  املعارضات  من  بإعانة  وأخرى  مزايل 

املرحوم ابن عيل.
انخرطت يف الحزب الشيوعي سنة 1981 معتقدا أن ما جاء 
يف أدبيّات اليسار من نقد للفكر الديني وملختلف مدارسه سيظهر 
الفكر والسياسة  أني وجدت حزبا يفصل بني  يف سياساته غري 
مسألة  ففي  اليوميّة.  الظرفية  للمواقف  األولويّة  ويعطي 
الحركات اإلسالمية ومن خالل جريدة "الطريق الجديد" وبيانات 
اقتنعت  الذي أصدره لبيان موقفه من اإلسالم  الحزب والكراس 
بأنه ال يُقّدر تقديرا سليما مدى خطورة هذا النوع من التنظيمات 
الدينيّة  للمسألة  فهمه  يف  لقصور  بالسياسة  الدين  تخلط  التي 
من مصادرها األصلية، إذ يذهب يف اعتقاده أن األديان جميعها 
متشابهة يمكن التعامل معها بمسطرة واحدة، والحال أن نتائج  
إدراج الخطاب الديني يف العملية السياسية تختلف من دين إىل آخر 
فتجد الحزب يستعري مفاهيم اآلخرين عن املسيحية واملسيحية 
عىل  يصّح  ما  أن  معتقدا  اإلسالم  ويلبسها  أساسا  الديمقراطية 
األوىل يصّح رضورة عىل الثانية والحال أن الفرق بينهما شاسع. 
أما اإلسالم فإنه يقوم عىل فكرة  التبشري  فاملسيحية تقوم عىل 
أحكام  بجانب  اىل  اإلكراه  من  قدرا  تحمل  التي  والدعوة  الجهاد 
الديانات  الذّمة وهو ما يفرّس تفّرد اإلسالم من بني  الرّدة وأهل 
أنفسهم  منتسبوه  فيه  يفّجر  الذي  الوحيد  الدين  بأنه  جميعها 
رشعا  بذلك  مأمورون  أنهم  منهم  لهم،اعتقادا  املخالفني  لقتل 

ويثابون عليه يف اآلخرة. هذه الفوارق تغيب لدى مّدعي اليسارية 
يف تونس. ومن غرائب ما وقع فيها خالل سبعينات القرن املايض 
وما بعده أن أسماء وتنظيمات يساريّة أشادت بما ُسّمي اليسار 
اإلسالمي والثورة اإليرانيّة وكتبوا يف ذلك من املدحيّات ما ال عّد 
له وال حرص يف جرائد "الرأي" و"املستقبل" و"الطريق الجديد" 
لم  غريها.  ويف  و"التقدم"  "أطروحات"  مجلة  ويف  و"الصباح" 
تكن املواقف التي اتخذها اليسار بمختلف "حوانيته" من اإلسالم 
اإلسالم  لطبيعة  سليم  فهم  عىل  مؤّسسة  تونس  يف  وتراثا  دينا 
بني  فصل  لدينا  اليسار  أن  ذلك  االجتماعيّة.  باملسألة  وارتباطه 
املسألة االجتماعية ونسيجها الذي هو بالرضورة بنيتها الفكرية 
التي يحرض فيها اإلسالم معتقدا وعادات وتقاليدا حضورا قويا، 
هي بنية تقليدية ال أفق لها ألن املستقبل فيها موجود يف املايض 
أي يف الرجوع إىل سرية السلف الصالح.غياب نقد الفكر الديني 
وهو  اليومي  اآلني  املوقف  من  الخروج  من  منعه  اليسار  لدى 
املواقف  الرتاجع حتى عن بعض  السيايس من  اإلسالم  ما مّكن 
كالدعوة  الدين  رجال  عمائم  تحت  من  خرجت  التي  اإلصالحية 

إىل فتح باب االجتهاد وإلغاء الخالفة وتحرير املرأة لنجد أن هذه 
انغالقا  أشد  إىل مواقف  عليها  االرتداد  أُجهضت ووقع  املحاوالت 
وتطّرفا ويُبسا وليس أدل عىل ذلك من خطاب وممارسة حركة 

النهضة طوال العرشيّة املاضية.
إن الدفاع عن الجماهري الشعبية يف مطالبها الحياتيّة اليومية 
ورشوطه  الدويل  البنك  مناطحة  يعني  ال  ولكنه  أسايس  مطلب 
املؤّسسات  يف  التفريط  وعدم  الدعم  عىل  اإلبقاء  إىل  الدعوة  أو 
العموميّة بالبيانات والترصيحات وكفى الله املؤمنني رّش القتال، 
امتالك  عىل  ومساعدتها  الجماهري  ترشيد  باألساس  يعني  إنما 
الذين  الحقيقينّي  األعداء  أّوال  الفرز بني  حّس نقدي يمكنها من 
يستهدفون أخونة املجتمع والعودة به إىل عرص أهل الذمة والرّدة 
وقطع األيدي واألرجل بخالف وثانيا املنافسني الذين قد يختلفون 
أو  يف األولوية ولكنهم  التوقيت  حول قضايا ومسائل جزئية يف 
يلتقون حول مشرتك وطني جامع يقوم عىل الحفاظ عىل الدولة 
املدنيّة ومفهوم املواطنة بما يشمل من حقوق وواجبات يتساوى 
فيها الجميع برصف النظر عن أّي من املحّددات األخرى واإلعالء 
من حقوق اإلنسان كل ذلك حتى تتمكن الجماهري الشعبيّة من 
حقا  واملؤلم  نفسها.  عن  دفاعا  واملنافسني  الخصوم  بني  الفرز 
أن  املفروض  من  كان  التي  والعلمانيّة  املدنيّة  النخب  نجد  أننا 
الطليعة يف هذه املعركة الحضاريّة تتعامل  تتقّدم وتحتّل موقع 
عصيتم  "إذا  شعار  رافعة  واحتشام  بتكتّم  الدينيّة  املسألة  مع 
يف  لها  أثر  ال  مراوغة  سياسيّة  بيانات  وراء  متخّفية  فاسترتوا" 
الواقع. هذه االستقالة التي اختارها "اليساريّون" والهروب من 
يف  للبقاء  الحلول  أسهل  انتهاج  إىل  بهم  أدت  األساسيّة  املعارك 
ساحة سياسيّة ال تأثري لهم فيها فتجدهم يسارعون إىل االرتباط 
بمن يعتقدون أنهم يمكن أن يوّفروا لهم مقعدا يف السلطة أو يف 
مّلا  2011 وبعدها  ذلك قبل سنة  الظهور. حدث  املعارضة ملجرد 
انخرط بعضهم يف التجّمع الدستوري الديمقراطي والتحق قسم 
آخر بجبهة 18 أكتوبر واتجه نوع ثالث إىل مساندة الشاهد وحزبه 
ورابع لم يتوّرع عن الوقوف يف صّف اإلخوانجية بصفاقة ما لها 
نظري وخامس يقف اليوم يف خندق قيس سعيد، وهو ما يؤرش 
عىل أن ما ُسّمي يسارا لدينا ال يقف عىل أرضيّة فكريّة ونظريّة 
آنيّة  مصلحة  من  يظهر  ما  حسب  مواقفه  ترتاوح  وانما  صلبة 
ظرفيّة لنجد االنقالب من املوقع إىل نقيضه دون تفسري أو تربير، 
واألمثلة عىل ذلك تنّد عن الحرص آخرها انخراط وجوه يساريّة 
تاريخيّة يف ما ُسمي بجبهة الخالص الوطني التي تحّركها حركة 

النهضة لخدمة أغراضها.
به.  يعتّد  ال  والرحوي  العلوي  بني  خالف  من  ظهر  ما  إّن 
فمساندة أحد الطرفني أو رفض اآلخر ال تعني أن هناك موقفني 
النهضة يصدران عن نفس  متعارضني ألن قيس سعيد وحركة 
التموقع  يتجاوز  ال  بينهما  والخالف  املذهبيّة  الفكريّة  األرضيّة 
السيايس لهذا الطرف أو ذاك ضمن نفس السياق الفكري واملعريف 
وتذكروا مليّا أن مرشوع دستور حركة النهضة لسنة 2012 جاء 
حامال سعيها إىل تطبيق الرشيعة وهو ما نّفذه لهم قيس سعيد 
الجمعيّات  أن  كما  الخامس.  فصله  يف   2022 جوان  دستور  يف 
الدينيّة وعىل رأسها بؤرة القرضاوي التي أّسستها الحركة تجد 
الحماية كاملة من طرف حكم 25 جويلية هذا فضال عن أنه لم 
كما  النهضة.  حكم  طوال  استرشى  الذي  الفساد  مقاومة  تتم 
لم يتم فتح ملفات اإلرهاب والتسفري والجهاز الرسي واألموال 
أن  ذكر  مّما  تراوح مكانها. واملستفاد  املشبوهة بجدية وبقيت 
اليسار اليوم يتخبّط خبط عشواء ولم يتبنّي اىل حد اآلن أن الخط 
الوطني الحقيقي ال تمثله ال حركة النهضة وتوابعها وال قيس 
الذي يمثله  الخط  أنفسهم باملفرسين بل هو  سعيد ومن سّموا 
اليوم الحزب الدستوري الحر الذي يرفض وجهي العملة الواحدة 
يف  وصالبته  وثباته  صدقه  أثبت  والذي  جويلية   25 وبعد  قبل 

مقاومة اإلخوانجية وعمالئهم حيثما وجدوا.

سقوط املنجي الرحوي
واجهة ألزمة اليسار

أيمن العلوي: 
الرحوي ُفصل من الحزب وتحّول إلى بوق 

دعاية شفتري لتبرير االستبداد    
استنكر ايمن العلوي القيادي بحزب الوطنيني الديمقراطيني املوحد تقديم منجي الرحوي 
نفسه يف وسائل االعالم كقيادي يف الحزب مذّكرا بأنه كان قد ُفصل من الحزب يف بيان علني 
مبينا ان ذلك لم يكن مجرد فصل او طرد وانما هو طالق سيايس وتربئة ذمة لتيار تاريخي 

يف البالد من مواقفه.
واعترب العلوي ليلة الخميس 19 جانفي الجاري يف حوار عىل قناة "التاسعة" ان مواقف الرحوي اليوم "تتلّحف 

بكالم سيادي ووطني ولكنها يف عمقها تربر االستبداد".
"شفرتي"وبوق  دعاية  بوق  اىل  اليوم  تحول  الرحوي(  منجي  اىل  اشارة  )يف  هو  السيايس  الخطاب  يعرفون  من 
دعاية للخيارات النيوليبريالية االقتصادية التي تنتهجها تونس اليوم وهذا ال يمكن ان يكون حزب "الوطد" ...الوطد 
ال يمكنه ان يتخذ موقف املتفرج والشعب التونيس يُجّوع وتتخذ يف شأنه اشنع االجراءات االجتماعية واالقتصادية. 

والوطد ال يمكنه ان يشاهد هذا االستبداد الناىشء يوما بعد يوم وهو صامت ...
واضاف " ال يمكن ايضا للوطد ان يرى التطبيع يف تونس عىل قدم وساق وحضور يف محافل دولية يحرضها الكيان 
الصهيوني ويكون صامتا... والوطد ال يمكنه ان يطلب من التونسيني قبول الجوع والفقر بدعوى أنه ال عودة اىل 

الوراء وهذا الفهم االجتزائي وكأن تاريخ الشعوب رشيط مسجل ..."
وخلص العلوي اىل القول: "السيد الذي دعوتموه )املنجي الرحوي( البارحة اصدر بيانا شخصيا دعا فيه ضمنيا إىل 
التصويت لنبيل القروي... هذه املزايدة واملغالطات يجب ان تكف الننا مدعوون للنضال ضدها وألننا مطالبون يف ظل 

التصحري السيايس والفكري الذي نعيشه يف البالد بالكنس امام دارنا وبالنضال ضد هذه االفكار". 
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األخرية  السياسية  العرشية  طيلة  الغنويش  راشد  كان  لطاملا 
قوانني  بكل  ماسك  أسايس  سيايس  كالعب  نفسه  ويُسوق  يُقدم 
شيخ  فهو  تأشريته  وبعد  بإذنه  إال  يمر  يشء  وال  اللعبة  وأدوات 
التكتيك حسب إدعائه وإدعاء أنصاره. لكن الحقيقة هي العكس 
ال  الغنويش  لراشد  ليس  العنكبوت.  بيت  من  أهون  فهو  تماًما 
القدرة وال الكفاءة السياسية حتى عىل إدارة عطرية لبيع الفواكه 
الجافة لوال املؤامرات الداخلية والخارجية التي صنعت منه رقًما  
يف املشهد التونيس حيث كانت أمنيته الوحيدة كما رّصح سابًقا 
لـ"الجزيرة" أن يُدفن يف تونس بعد موته ليجد نفسه بني عشية 
وضحاها الفاتق الناطق واإلمام األعظم عىل طريقة السيستاني 
وصكوك  السياسية  الربكة  ملنح  مزاًرا  مونبليزير  من  جاعاًل 

الغفران.
الترشيعية  االنتخابات  نتائج  إثر  املؤقت  الغنويش  صمود 
البالد  الحزب األول يف  نداء تونس  أفرزت  2014 والتي  والرئاسية 
والباجي قائد السبيس رئيًسا جعل العديد يف تونس وحتى بالخارج 
الجميع بأن  التي أوهمت  يصدقون ويتبنون الرسدية املغشوشة 
الغنويش قدًر سيايًس  لتونس خاصة بعد ما اصطلح عليه  بتوافق 
محوره  كان  والذي  السبيس  قائد  الباجي  الراحل  مع  الشيخني 
الغنويش  ومنح  التونسية  الكعكة  اقتسام  األسايس  وجوهره 
وعائلته حصانة ولو مؤقتة ملزيد الفساد واإلفساد واالنتقام من 

الدولة وشعبها ألسباب وأحقاد تاريخية.
وأجلت  الغنويش  أنقذت  الشيخني  توافق  مؤامرة  أن  رغم 
املحاسبة فإنه إنقلب مرة أخرى عىل رشيكه الباجي قائد السبيس 
يف  وارتمى  وبيولوجيًا  سياسيًا  املنتهي  حكم  يف  أنه  أيقن  أن  بعد 
احضان الفتى الذهبي آنذاك يوسف الشاهد  لكن السبيس وقبل 
أال  القومي  األمن  لدى مجلس  العمر  بقية  له هدية  ترك  الرحيل  

وهي كل امللفات التي تبعث به ومن معه اىل ما وراء الشمس.  
بعد  القوى  موازين  وتغريت  السبيس  القائد  الباجي  رحل 
انتخابات 2019 ليأتي رئيس من خارج السياق الزمني والسيايس 
ومن كوكب آخر مثلما قال ووصف نفسه قيس سعيد الذي ومنذ 
نهاية  بإشارات  بعث   2019 أكتوبر   23 يوم  التنصيب  خطاب 
األمنية  امللفات  التوافق وطمس  أخرى خالية من  مرحلة وقدوم 
الخطرية بما فيها من جهاز رسي مايل وأمني واغتياالت سياسية 
الخطورة  من  عاٍل  مستوى  عىل  وخارجية  داخلية  ومؤامرات 

تستهدف األمن القومي للبالد.
وجاء اليوم املوعود 25 جويلية 2021 وًفتحت كل امللفات التي 
كانت بمثابة خط أحمر أمام القضاء التونيس وبدأ الخاص والعام 
يكتشف حجم املؤامرات والجرائم السياسية التي ارتكبها املحيط 
الضيق للغنويش متمثاًل يف العائلة وبعض أصحاب املال واألعمال 

الفاسدين وقيادات يف حركة النهضة.
فهم الغنويش أن الفأس وقعت يف الرأس وأن ساعة املحاسبة 
أفراد  لتهريب  واستباقي  رسيع  فعل  برد  ليقوم  دقت  والحساب 
وتسويقها  امللفات  لتحويل  واجهة  هو  ويبقى  املورطني  العائلة 
أنها رصاعات سياسية وعىل أن األمر ليس أكثر من إنقالب  عىل 
الحجج  تلك  وكل  الثورة  من  سعيد  قيس  وإنتقام  الرشعية  عىل 

واألوهام الخشبية.
اليوم  الغنويش  راشد  يحاول  وبائسة  يائسة  محاولة  ويف 
يُعرف   ما  يف  الشابي  نجيب  أحمد  مع  التوافق  تجربة  استنساخ 
بجبهة الخالص لعله يستطيع ويتمكن من إنقاذ النهضة العميقة 
والخارج  الداخل  يف  واإلعالمية  واملالية  األمنية  أجهزتها  بجميع 
قبل فوات األوان. لكن الواقع والحقيقة يعرب عنهما املثل الشعبي 
التونيس )عريان يسلب يف ميت(. فمن هو العريان ومن هو امليت 

بني الغنويش وأحمد نجيب الشابي ؟

الغنويش وأمحد 
نجيب الشايب :

عريان يسلب
يف ميت

خالد الهرماسي
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جديدًا يومًا  ْشُت 
ِ
ع ُكلَّما  يُحاصُرني   “الشهيُد 

ويسألني: َأين ُكْنت ؟
محمود درويش

الوفاء  رضورة  عىل  جانفي   14 دستور  توطئة   نصت 
املصادق عليه  االنتقالية  العدالة  قانون  وأكد  األبرار،  لشهدائنا 
من قبل املجلس الوطني التأسييس يف إطار حفظ الذاكرة عىل 

التكريم املعنوي للشهداء تخليدا لذكراهم.

الشهيد وائل بولعراس )1994  - 2011(
انخرطت جهة باجة، كسائر جهات البالد، منذ وقت مبكر يف 
انتفاضة 17 ديسمرب 2010 - 14 جانفي 2011، وقّدمت العديد 
)عمدون(  الكثريي  األزهر  األعىل  الوكيل  منهم  الشهداء  من 
والوكيل األول لطفي العوادي )عني ُطنقة، تستور( وناظر األمن 
محمد التوجاني) باجة( واملالزم األول عاطف الجربي)عمدون( 
والعريف  الجنوبية(  باجة  )السهييل،  العامري  عالء  والعريف 

ناجي الهمامي) تستور( واملالزم األول نضال الطرابليس،،، 
للّرئيس  التّابعة  القمع  أجهزة  مع  املصادمات  أّن  عىل 
للمخلوع قد بلغت أوجها يوم الخميس 13  جانفي 2011 بمدينة 
باجة حينما استشهد  الفتى وائل بولعراس، سبعة عرش )17( 
بمعهد  الثانوي  التعليم  من  الثانية  بالسنة  تلميذ  وهو  ربيعا، 
عند  املدينة  بقلب  بورقيبة  الحبيب  شارع  يف   ،1934 مارس   2
نقطة التقاطع مع نهج باستور، أثناء املواجهات، قىض نحبه 
صلوحيتها  تاريخ  تجاوز  للّدموع  مسيل  غاز  بعبّوة  اختناقا 
ستة عرش )16( عاما بحسب ما كان مبيّنا عىل العبّوة نفسها 

)صنعت عام 1995(:
جانفي   15 نهج  مستوى  عىل  الوعي  أوىل  عبّوة  أفقدته   *
معها  تُجِد  لم  القبيل،  للربض  الرشقي  املدخل  عند   1952
اإلسعافات األولية التي تلقاها طوعيا وعفويا من بعض املاّرة، 
* وما إن سارع به أترابه إىل اإلسعاف بالقسم االستعجايل 
مقربة  عىل  العام«،  النظام   « قوات  من  فرقة  أدركتهم  حتى 
من املستشفى الجهوي، كان أحد عنارصها يطلق زخات من 
العنارص  الهواء، يف حني كان آخر من هذه  الحّي يف  الّرصاص 

ذاتها  يرسل عىل املجموعة، رغم ارتفاع األيادي منها 
للدموع  املسيلة  القنابل  من  وابال  أصواتها،  وتعايل 
مستوى  عىل  بولعراس  وائل  الفتى  إحداها  أصابت 
الصدر مبارشة من بعد خمسة عرش )15( مرتا، وكانت 

اإلصابة قاتلة. 
شهداء  يف  إسمية  بقائمة  إسمه  ورد  لذلك  وتبعا 

الثورة بالوالية صادرة عن وزارة الداخلية.

سياق التسمية
جاءت التسمية كنتاج ملراسالت متكررة من رابطة 
والجهوية  املحلية  للسلط  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع 

تراوح التفاعل معها، ولسنوات عديدة متتالية ودون انقطاع، 
باملؤيدات  ُمعلل  مكتوب  إىل  وصوال  والتسويف،  املماطلة  بني 
والقرائن الداعمة صادر عن كاتب هذا املقال بشخصه وصفته 
العلمية والجمعياتية بتاريخ 28 جانفي 2018 تضّمن اقرتاحا 
الذي فقد حياته  بتسمية نهج بإسم الشهيد  وائل بو لعراس 
يف املواجهات مع قوات النظام العام آنذاك، وهو املكتوب الذي 
املسؤولية  عالية من  بجدية وروح  املرة  التفاعل معه هذه  تّم 
وايل  التيساوي  سليم  السيد  إرسال  جدول  موضوع  كان  حيث 
النيابة  رئيس  إىل   2018 15 فيفري  بتاريخ   1327 الجهة عدد 
الخصوصية لبلدية املكان السيّدة منية الطويهري. وهو جدول 
إرسال عرض عىل النيابة الخصوصية التداول يف هذا املوضوع 

وإبداء الرأي فيه.

قرار التسمية
بعد التنسيق مع أعضاء النيابة الخصوصية واإلدارة الفنية، 
وتطبيقا ملقتضيات املنشور عدد 12 املؤرخ يف 26 فيفري 1992 
عن  الصادرين   1995 جانفي   14 يف  املؤرخ   02 عدد  واملنشور 
السيد وزير الداخلية حول تسمية األنهج والشوارع والساحات 
والدستورية  والقانونية  اإلدارية  للحيثيات  وتبعا  العمومية، 
وائل   « الشهيد  إسم  إطالق  اقرتاح  تم  سابقا  إليها  املشار 
عمر  نهج  بمفرتق  الكائنة  العامة  الساحة  عىل  لعراس«  بو 
إثنتني  الشوايش، وهي ساحة قريبة من  القلشاني ونهج عيل 
اإلعالمية  ومركز  والثانوية  اإلعدادية  الرتبوية  املؤسسات  من 
ترفيهي  كفضاء  صيفا،  والسيما  تستعمل  للطفل  املوجهة 

للعائالت.
للنيابة  األوىل  العادية  الدورة  يف  واملداولة  النقاش  وبعد 
النيابة  أعضاء  صادق   2018 لسنة  باجة  لبلدية  الخصوصية 
املذكورة  العامة  الساحة  تسمية  عىل  باإلجماع  الخصوصية 
النيابة  رئيس  للسيد  والتفويض  بولعراس  وائل  الشهيد  باسم 
املوضوع  اإلدارية وعرض  اإلجراءات  باقي  الخصوصية إلتمام 

عىل سلطة اإلرشاف للمصادقة، وهو ما حصل بالفعل.

االعتماد المرصود والتفعيل الُمرّحل
هذه  لتسييج  اعتمادا  رصدت  البلدية  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
مداولتها  محرض  نص  كما  جمايل  مظهر  يف  إلبرازها  الساحة 
املومأ إليه سابقا، عىل أن إطالق اسم الشهيد عليها من شأنه 
اإلدارية  واملصالح  الجهوية  وللسلط  للبلدية  حافزا  يكون  أن 
ومنظمات املجتمع املدني لتهيئتها وتجهيزها بمختلف املرافق 

العمومية.
اتخاذها  من  سنوات   )5( خمس  قرابة  ميض  بعد  ولكن 
تكرر  ورغم  لتهيئتها،  الالزم  لالعتماد  التسمية ورصدها  قرار 
التذكريات، ومنها تذكري املجلس البلدي الحايل باملوضوع مرارا 
وتكرارا، ورقيا وإلكرتونيا، برضورة تفعيل قرار  التسمية فإّن 
الرد اآليل  الرّد ما عدا  دار لقمان ظّلت عىل حالها: سكوت عن 
يمكن  رّد  وهو  املواطن،  مع  العالقة  ملكتب 

اختصاره يف حريف االستقبال للقريب وللبعيد؟
العامة  والساحة  إذن  اإلشكال  فأين 
تهيئتها واستكمل  تمت  قد  التسمية  موضوع 

تسييجها بالحديد املطّرق؟ 
يف  بصفته،  الجهة،  وايل  متابعة  هي  وأين 
متابعة جدول إرساله؟  وأين هو مبدأ تواصل 
أو  الوالة  امللّف حتى متى تغرّي  الدولة من هذا 

القائمون بأعمالهم من املعتمدين األول؟
املدني  املجتمع  منظمات  هي  وأين 
ذات  امللفات  هذه  مثل  الوازنة  وجمعياته 

األهمية الرمزية؟
ماذا تنتظر بلدية باجة لتحرير هذا القرار، 
الشهيد  )ساحة  عمدون  بلديات  غرار  عىل 
عاطف  الشهيد  وساحة  الكثريي،  األزهر 
ناجي  الشهيد  ساحة   ( وتستور  الجربي( 
الهمامي( مثال حتى ال يموت الشهيد بمجالها 

الرتابي مرتني؟
 أو هل ينكر عود غارسه؟ 

وهل تتنكر مدينة لشهدائها؟
جديد  مرصع  ِحيال  نحن  أم  األحياء  أخلد  إزاء  نحن  هل 

للشهداء؟
 أيها الشهداء: 

»هل نحرس أحالمكم من خناجر ُحّراسكم؟ 
أم نقلب الكتاب عىل األنبياء«؟

 وائل بولعراس ذاكرة ليست للنسيان وحفظ الذاكرة واجب 
وطني، وذاكرة الشهداء دين متخّلد بذّمة املجموعة الوطنية. 

»سنكون يوماً ما نريد، ال الرحلة ابتدأت وال الدرب انتهى«. 
محمود درويشا

شهداء الوطن وحفظ الذاكرة

وائل بولعراس أو الشهيد ومكر التاريخ
د. زهير بن يوسف - جامعي

النصب التذكاري لشهداء املؤسستني األمنية 
والعسكرية

النصب التذكاري لشهداء معركة التحرر الوطني

الفتى  الشهيد وائل بولعراس
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يتزايد  ان  االخرية  العرشيّات  وحتّى  السنوات  يف  اعتدنا 
الرتبويّة والتّعليميّة  االهتمام والحديث و"التّحاليل" يف الشؤون 
غريه... ام  كان  امنيّا  جلال  حدثا  البالد  عاشت  كّلما  والثّقافيّة 

"اصالح  قبيل  من  شعارات  وتُرفع  االصوات  تتصاعد  عندها 
املنظومة الرتبويّة بات رضورة قصوى او "الثقافة" خري سالح 
ضّد االرهاب والتطّرف" اىل غري ذلك من العناوين التي بات شبه 
معلوم انّها مجّرد "فواصل" اىل حني حصول احداث اخرى اكثر 
"اثارة" وقدرة عىل ملء البالتوهات التلفزيّة واالذاعيّة وصفحات 

فايسبوك.
وعند كّل عودة مدرسيّة نسمع مجّددا احصائيّات "الترّسب 
اصال  الحاصل  لتاليف  الّدولة  اجهزة  به  تقوم  وما  املدريس" 
)كمدرسة الفرصة الثانية( ودون الخوض عميقا يف اسباب هذا 

"الترّسب" وسبل الحّد منه تدريجيّا عىل االقل !
تعميم   1956 بعد  الدولة  انجازات  اهّم  من  اّن  يعلم  الكّل 
الثانويّة  واملعاهد  االبتدائيّة  املدارس  فانترشت  بمراحله  التّعليم 
وتأّسست نواة الجامعة التّونسيّة لتعّم الكليّات واملدارس العليا 
من  نرى  ال  طويلة  ملّدة  وبقينا  والجهات  االختصاصات  جميع 
الكأس سوى نصفه املآلن دون التفّطن اىل اّن ذاك الجزء املآلن يف 

طريقه للنضوب !
قد تتبادر لالذهان اسئلة عديدة منها املبارشة مثل :كيف وقع 
ذلك؟ او ملاذا؟ او منذ متى بدأ ذلك؟ وطبعا من املسؤول عن هذا 

التدهور؟
هذا  يف  ساهمت  وبعدها  الثورة  قبل  االنظمة  كّل  اّن  االكيد 
االنحدار بدرجات مختلفة فال يستوي، لالمانة، من عّمم التعليم 
له  ورصد  الّدولة  اولويّات  رأس  عىل  وجعله  مناهجه  ووّحد 
يرتاجع  والرّتبوي  التعليمي  الّشأن  جعل  ومن  الهاّمة  امليزانيّات 
تقريبا منحرصا يف "كلفة"  التّناول  ليصبح  االولويّات  عىل سّلم 
املرصودة  واملبالغ  القطاع  أجراء  عدد  عن  بالحديث  التعليم 
لخالصهم تُردف احيانا بمبالغ صيانة املؤّسسات الرّتبويّة ويُقّدم 
بناء مدرسة او معهد جديد عنوانا يف نرشات االخبار وكأنه امر 

خارق وجب التّنويه به!
برامج  يف  انخراطها  ومنذ  التّونسيّة  الّدولة  اّن  ايضا  االكيد 
املؤسسات  بأوامر  تقريبا  تأتمر  باتت  الهيكليّة  االصالحات 
املالية الدولية يف تحديد اولوياتها ويف وضع سياساتها الرتبويّة 
ملشاريع  العشوائي  والفتح  املصاريف  عىل  الّضغط  ورضورات 
حشو  نحو  والنزوع  الربامج  محتويات  وحتّى  الخاّص  التّعليم 
اجيال  ازاء  انفسنا  ان وجدنا  التكوين...اىل  االدمغة عىل حساب 
عىل  الحصول  بغاية  املعلومات  من  بالكثري  محشّوة  بأدمغة 
القادرة  االدمغة  لتكوين  وإهماٍل  شهائد  وحتّى  مرتفعة  أعداد 
االنسانيّة  للعلوم  تهميش  من  ذلك  صاحب  ما  مع  التّفكري  عىل 
وتصنيفها كذات قيمة اقّل من العلوم الّصحيحة وهذا طبعا خطأ 
اصيل يُهمل تاريخ العلوم ودور الفلسفة تحديدا يف تطّور العقل 

البرشي .
يف املقابل من الجائر الجزم بأّن هذا الوضع لم يلق اّي اهتمام 
لدى الجميع. فعىل العكس من ذلك تماما بقي التعليم ويظّل الهّم 
االّول لدى العائالت،التي الزالت ترى يف معظمها أنه اهّم مصعد 
املدني والهيئات ذات االهتمام  املجتمع  اجتماعي لدى منظمات 
مثل "املعهد العربي لحقوق االنسان" و"املنتدى التونيس للحقوق 
عّدة  ونرش  قيّمة  بدراسات  قام  الذي  واالجتماعيّة"  االقتصاديّة 

كراسات يف املوضوع...
واحدة من الّدراسات املنسوبة لليونسكو يف موضوع املستوى 
قرابة  اّن  تظهر   2021 سنة  التونيس  للّشعب  العام  التعليمي 
لم  فوق  فما  سنة   25 من  الُعُمريّة  للفئة  بالنّسبة   )26%( ُربُع 

ابتدائي  تعليم  29 % مستوى  قرابة  لدى  وأن  اطالقا  يتمدرسوا 
تعليم  مستوى  لديهم   % و14  االعدادي  التعليم  بلغوا   % و16 
ثانوي يف حني لم يبلغ املستوى الجامعي سوى %15 أي انّه ليس 
واّن  اقتصاديّا تكوين جامعي  النشطني  السكان  %85 من  لدى 
لدى %55 من هذه الرشيحة العمريّة التي يفرتض انّها نشيطة 
ومنتجة مستوى تعليم ابتدائي او دون اّي مستوى تعليمي ! واّن 
25 سنة فما فوق مستوى تعليمي  %71 مّمن هم يف سّن  لدى 

دون الثّانوي !
ويف سبتمرب املايض)2022( بلغ عدد االميّات واالمينّي قرابة 
املليونني أي ان ُخُمس التونسينّي والتونسيّات غري متعّلمني! زد 

عىل ذلك أّن %70 منهم هم من فئتي االطفال والّشباب...
الحقيقيّة  الكارثة  هذه  تفسري  الّسهل  من  هنا  يكون  قد 
بفرتة ما بعد الثّورة وحكم النّهضة... ولألمانة ال يمكن تجاهل 
بـ"عرشيّة  املآيس  كل  تفسري  ايضا  يمكن  ال  لكن  العوامل  هذه 
 14/1/2011 بني  ما  تصنيف  للبعض  يحلو  مثلما  الخراب" 

و25/7/2021!
الّدراسة  مقاعد  ومغادري  مغادرات  ِنسب  وخاّصة  فعدد 
وليدة  ليست  االنقطاع  اسباب  وكذلك  باملستجّدة  ليست  سنويّا 
الّسياسات  تراكمات  نتيجة  هي  وانما  االخرية  سنوات  العرش 

العاّمة والرتبويّة املتّبعة منذ ثمانينات القرن املايض...
الحكم  بزمام  املاسكني  لدى  التعليم  اهميّة  تراجع  فمنذ 
رديف  االجتماعي  النّجاح  جعل  مقابل  العلم  دور  وتبخيس 
طرق  اغفال  مع  األوضح  الثّراء  ومظاهر  االكرب  املايل  للرصيد 
االعالم  وسائل  بعض  وتويّل  عدمه  من  ورشعيّتها  االثراء  هذا 

التسويق لشخصيّات بلغت درجة "النجوميّة"بالرغم من جهلها 
ودرجاته،  مراحله  بكّل  بالتعليم،  الّدولة  اهتمام  تراجع  املدقع 
الّدوليّة  الّصناديق  بتمويالت  تحظى  التي  للتجارب  مجاال  وتُرك 
وانتشار ظواهر تثمني التعليم الخاّص وتحقري التعليم العمومي 
تثمني  بعدم  واملربّني  املربيات  مكانة  من  الحّط  واستسهال 
املجتمع  عىل  بفضلهم  الفعيل  واالعرتاف  االجتماعيّة  مكانتهم 
بالتقدير والتّحفيز... زد عىل ذلك جحافل الحاصالت والحاصلني 
البطالة  او  البطالة  يعانون من  دكاترة  عىل شهائد عليا ومنهم 
التّعليم  تجعل  عوامل  كّلها  الهّش.  التشغيل  باشكال  املقنّعة 
ويصبح  الّشعب  عاّمة  لدى  جدوى"  "ذي  غري  العلمي  والبحث 
"تدبري  تسمية  عليه  نطلق  ما  هو  لـ"النّجاح"  االقرص  الّطريق 
وتجنّب  البداية  منذ  للمدرسة  الّذهاب  عدم  وبالتّايل  الّراس" 
بحّد  االكتفاء  او  املاديّة،  اقّلها  ليس  العديدة  املصاعب،  مواجهة 
ادني )فّك الخّط اي يشء من القراءة والكتابة( ويف مرحلة "اعىل" 
الرضا بمستوى ثانوي للبحث عن عمل ال يتطّلب كفاءة عالية 
واالستغناء عن مصاريف التعليم العايل. وهكذا نجد انفسنا ازاء 
وضع عام مخيف عىل عّدة أصعدة: سكان يف سن العمل واالنتاح 
املضافة  القيمة  ويحقق  الجودة  يضمن  علمي  تحصيل  دون 
واملهني  العلمي  التكوين  منعدمي  اناس  من  متزايدة  وأعداد 
املآيس  لكّل  خّزانا  معه  يصبحون  متواضع  جّد  ثقايف  زاد  وذوي 
بدءا باالنحراف وصوال للتطّرف مرورا بالحرقة، ويسهل التالعب 

بعقولهم والتحكم يف مصائرهم...
  صحيح ان كلفة الرتبية والتعليم مرتفعة ماليّا لكّن كلفة 

الجهل واالميّة ارفع بكثري .

في دراسة لليونسكو، كارثة تنضاف الى بقية الكوارث :

ُخُس الشعب التونيس أّميٌّ
و70 ٪ منه أطفال وشبان

منير الفّلاح 
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الدولة ُتقّر بعدم كفاءة وخربة إطاراهتا
كريمة السعداوي

في تقرير حكومي حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص :

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

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

الرشاكة  حول  تقريرا  مؤخرا  املالية  وزارة  اصدرت 
بني القطاعني العمومي والخاص تضمن تذكريا باالطار 
التي  العوائق  وبأهم  املجال  هذا  ينظم  الذي  الرتتيبي 

تحول دون تطوره.
حول  معطيات  اية  يتضمن  لم  التقرير  ان  غري 
جانب  اىل  حولها،  بيانات  توفر  لغياب  وذلك  املشاريع 
افتقار  اهمها  اسباب  لعدة  بتعطلها  اقرارا  تضمنه 

الطرف العمومي للخربة والكفاءة الالزمتني إلنجازها.

جهل الدولة بمعطيات القطاع

بني  الرشاكة  حول  املالية  وزارة  تقرير  تناول 
التطّورات  أهم  بالدرس  والخاص  العمومي  القطاعني 
التي شهدها هذا امليدان والخطوط الكربى لرؤية الهيئة 
والخاص  العمومي  القطاعني  بني  للرشاكة  العامة 
املعطيات  توفر  مبينا عدم  به  للنهوض  واسرتاتيجيتها 
حول املشاريع االستثماريّة املربمجة للسنوات القادمة 
التنموي  باملخطط  املتعّلقة  األشغال  تواصل  بحكم 

.2025 - 2023
واكدت الوزارة أنّه لم يتّم مّد الهيئة العامة للرشاكة 
ببيانات كافية حول  العمومي والخاص  القطاعني  بني 
جديد  منشور  صدور  رغم  اللزمات،  تنفيذ  متابعة 
لرئيسة الحكومة )املنشور عدد 14 لسنة )2022 حول 
ما  وهو  الوقتي،  اإلشغال  وتراخيص  اللزمات  متابعة 
املعطيات  قاعدة  تحيني  من  الهيئة  تمّكن  دون  حال 
نرش  عن  تتخىلّ  جعلها  بما  للدّقة  تفتقد  أصبحت  ايل 

معطيات اللزمات الجارية.

اقرار بانعدام الخبرة والكفاءة 

اوضح التقرير ان نجاح املشاريع العموميّة يف صيغة 
يتوقف،  والخاص  العمومي  القطاعني  بني  الرشاكة 
عموما، عىل حسن دراسة املرشوع وإعداد كل مكّوناته 
ومسار تنفيذه ولكن نقص الخربة والكفاءة يف القطاع 
أسباب  اهم  من  هو  بتونس  املجال  هذا  يف  العمومي 
بطء تطّور الرشاكة بني القطاعني العمومي والخاص، 
وواضحة  شفافة  مالية  موارد  إيجاد  يقتيض  ما  وهو 
الدعم  ركائز  من  وغريها  والتكوين  الدراسات  لتمويل 
الفني لضمان نسبة نجاح أكرب ملشاريع الرشاكة. ومن 
هذا املنطلق جاءت فكرة إحداث صندوق دعم الرشاكة 

تجسيدها  تم  التي  والخاص،  العمومي  القطاعني  بن 
بمقتىض الفصل 13 من قانون املاليّة لسنة 2022.

تّمت  ايل  املشاريع  أغلب  انجاز  تعّطل  ويرجع 
املالية  الفارطة، حسب وزارة  السنوات  برمجتها خالل 
للخربة  العمومي  الطرف  افتقار  أهمها  عوامل  عّدة  اىل 
الكربى وهو ما ينجر عنه  يف مختلف مراحل املشاريع 
بالنسبة  الشأن  هو  مثلما  امللفات  معالجة  يف  تأخر 
وقابس  وصفاقس  بجرادو  النفايات  معالجة  ملشاريع 
وصعوبة إيجاد التمويالت الرضورية لتمويل الدراسات 
الخاصة بمشاريع الرشاكة وهو ما أدى مثال إىل العدول 
النفايات بكل من بنزرت  إنجاز مرشوعي معالجة  عن 
وسوسة يف إطار التمويل األملاني )بنك التنمية االملاني( 

نظرا النقضاء صلوحية هبة تم رصدها للمرشوعني. 

بطء االطراف المتدخلة في استكمال 
االجراءات

بـطء  مشكل  عىل  خاص،  بشكل  التشديد،  جرى 
املتعلقة  اإلجراءات  استكمال  يف  املتدخلة  األطراف 
بالدعـوة اىل املنافسة مثلما هو الشأن بالنسبة ملرشوع 
انتقـاء  تم  حيث  الشمالية  بتونس  التطهري  محطة 
إعداد  االن يف مرحلة  اىل  املستثمرين وهـو  قائمة مـن 
ملرشوع  بالنسبة  األمر  وكذلـك  العروض،  طلـب  ملف 

معاجلـة وتثمني النفايـات بقابـس. 
فتـح   ،2022 مارس   30 يف  تم  السياق،  نفس  ويف 
العروض للمرحلة األوىل بالنسـبة ملرشوع مينـاء املياه 
انتظـار  مرحلة  يف  االن  اىل  وهو  بالنفيضـة  العميقـة 
مصيـر املرحلة األوىل املتعلقة بأشغال البينة التحتية يف 
إطـار صفقـة عمومية ولم يتم البدء بعـد يف إجـراءات 
إطــار  يف  امليناء  باستغالل  املتعلقة  الثانيـة  املرحلة 

الرشاكة بيــن القطــاعني العــمومي والخاص.

اخطاء منهجية وغياب الكفاءة 
في التفاوض

ملوقع  العقاريـة  الوضعيـة  يف  التثبـت  عـدم  يمثل 
املرشوع مـن قبـل الطرف العمومي قبـل اإلنطالق يف 
املشاريع  تعطل  اسباب  احد  كذلك  الدراسـات  انجـاز 
محطة  إنجـاز  ملرشوع  بالنسـبة  الشـأن  هـو  مثلما 
تحلية ميـاه البحـر بالتنـاجر العكـيس بقابـس حيـث 
للمستثمرين  املختارة  القائمة  علـى  املصادقة  تمت 
تســوية  انتظــار  يف  املرشوع  انجــاز  وتعطــل 

الوضعيــة العقاريــة ملوقعه. من جانب اخر، يشكل 
العقــود  ابــرام  عنــد  التفــاوض  احـكـام  عــدم 
القطــاع  الــذي يقــوم فيــه  الوقــت  خاصــة يف 
القطـاع  مع  خالفا  املشاريع  عديـد  بتنفيـذ  الخاص 
لم  الـذي  النفيضـة  مطـار  مثال  ذلـك  مـن  العمومي 

يتم حسـن التفـاوض بشـأنه.

وعود متجددة ولكن

الجمعة  يوم  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  نظمت 
الفارط 20 جانفي 2023 ورشة عمل خصصت لتقديم 
للفرتة  األعمال  مناخ  لتحسني  الوطنية  االسرتاتيجية 
2025-2023 اكدت انها تتضمن 34 محورا و94 هدفا 
عىل  املصادقة  جرت  اذ  لها،  أساسا  تمثل  إجراء  و229 
الفارط و160  أكتوبر   3 بتاريخ  أوىل  27 منها يف دفعة 
إجراء يف دفعة ثانية تمت املصادقة عليها خالل مجلس 
عن  فضال  املايض,  ديسمرب   27 بتاريخ  املنعقد  الوزراء 
الهياكل  قبل  من  الدراسة  قيد  تزال  ما  أخرى  إجراءات 
املعنية وذلك وفقا لبالغ صادر عن الوزارة يف هذا االطار.

واالجراءات  املشاريع  مصري  ان  املؤكد  من 
الفشل  سيكون  الجديدة  الحكومية  االسرتاتيجية 
كسابقيها يف ظل وضع تسوده الرداءة وانعدام الكفاءة 
أن  هو  الكثريون  عنه  اليوم  يغفل  وما  صعيد.  كل  عىل 
رش األخطار يف تونس ليس الفساد وانما عدم الكفاءة! 
ولعل تونس هي حاليا من أبرز األمثلة عىل شدة الخراب 
الذي يمكن أن يجلبه عدم الكفاءة يف سياق عام يطغى 

عليه مبدأ الرداءة وقانونها األوحد.
وال يسعنا هنا اال ان نذكر بالكلمات القاسية التي قدم 
بها أستاذ الفلسفة يف جامعة كيبيك الكندية، آالن دونو، 
كتابه "سلطة الرداءة" الذي صدرت نسخته الفرنسية 
السلطة".  الرداءة  أهل  تبوأ  "لقد  قال  اذ   ،2017 سنة 
العيش يف  الكتاب حول  الفكرة االساسية  يف  وتتمحور 
عرص صعود الرداءة واالنحطاط مع سيادة نظاٍم أّدى 
تدريجياً إىل سيطرة الرديئني عىل جميع مفاصل الدولة 
منظومات  وُهّمشت  الجيد،  األداء  ُغيب  حيث  الحديثة، 
لرشيحٍة  الساحة  وخلت  األكفاء،  إقصاء  وتم  القيم، 
عريضة من الرديئني وعديمي الكفاءة. ومما زاد الطني 
وحسب  القرار.  مواقع  إىل  هؤالء  بعض  وصول  ِبلًة 
دونو، سيطرت سلطة الرداءة عىل كل يشء : السياسة 

واالقتصاد واالدارة وغريها.
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• منحى السوق :

 20 اىل   16 من  املمتد  األسبوع  امتداد  عىل  السوق  شهدت   •
جانفي 2023 منحى تنازليا وتراجع املؤرش املرجعي بنسبة 0,5 
٪ ليستقر عند النقطة 8248,5 ويعود بنسبة أرباحه السنوية اىل 

.٪ 1,7 +
• كان حجم التداوالت مرتفعا خالل األسبوع املذكور )113,2 
مليون دينار( وذلك بفضل انجاز 6 مبادالت بالكتل تعلقت بسهم 
الورق SOTIPAPIER )92,1 مليون  التونسية لصناعة  الرشكة 
الدويل  العربي  تونس  بنك  سهم  شملت  بالكتل  ومبادلة  دينار( 

BIAT بمبلغ 3,5 ماليني دينار(.

تحليل تطّور األسهم
األسهم  قائمة   eleCTroSTAr الكرتوستار  سهم  تصّدر   •
0,420 دينار وسط مّد  الصاعدة محققا قفزة بـ ٪16,7 بسعر 

هزيل من األموال لم يتجاوز الفي دينار.
السلكية  للمقاوالت  التونسية  الرشكة  سهم  مسار  كان   •
والالسلكية SoTeTel بدوره طيبا عىل امتداد األسبوع املذكور 
وحقق تقدما بـ4,9 ٪ بسعر 3,020 دنانري وسط حجم مبادالت 

بلغ 87 الف دينار.
• كانت رشكة السكنى eSSoUKnA أكرب املترضرين وسجلت 
1,740 دينار وسط حجم مبادالت بـ  11,7 ٪ بسعر  تراجعا بـ 
13 ألف دينار. وتشهد الرشكة التي هي فرع من مجمع سمبار 
SImPAr بداية صعبة مع انطالق العام الجديد )تصحيح سنوي 

بـ 16,7 ٪(.
 SoTIPAPIer شهد سهم الرشكة التونسية لصناعة الورق •

تراجعا بـ 1,8 ٪ بسعر 6,580 دنانري لكنه تمكن بفضل املبادالت 
بالكتل املذكورة أعاله من تغذية السوق بـ 92,3 مليون دينار.

مستجّدات السوق

• الرشكة التونسية لصناعة الورق SoTIPAPIer : الرتخيص 
برشاء كتلة أسهم تتجاوز عتبة 40 ٪ وإخضاع الرشكات املشرتية 

لعرض عمومي لرشاء الزامي :
أعطى مجلس السوق املالية يوم 19 جانفي 2023 موافقته 
 40 يتجاوز حجمها عتبة  األسهم  كتلة من  الجراء عملية رشاء 
التونسية  التصويت والتي تشكل رأسمال الرشكة  ٪ من حقوق 

لصناعة الورق SoTIPAPIer وذلك طبقا للخصائص التالية :
سهما   14,527393  : البيع  بعملية  املعنية  األسهم  عدد   -
بسعر 1,090 دينار عن كل سهم بما يمثل 51,54 ٪ من رأسمال 

الرشكة املذكورة.
• األطراف البائعة : 

reCAll holDIng املالكة لـ 9532156 سهما تمثل 33,82 

لـ  املالكة   VAlUe ConSUlTIng   - الرشكة  رأسمال  من   ٪
 SoTIPAPIer رأسمال  من   ٪  9,22 تمثل  سهما   2598675
والتي ستبقى اثر عملية البيع مالكة لـ 5433546 سهما تمثل 
19,28 ٪ من رأس املال – hAn Tn التي ستبيع كل أسهمها يف 
من    4,79 تمثل  1,348750 سهما  أي   SoTIPAPIer رأسمال 
يف  أسهمها  كل  ستبيع  التي   SUnSAleY رشكة   – املال  رأس 
سهما   1,047,812 عددها  يبلغ  والتي   SoTIPAPIer رأسمال 

تمثل 3,72 من رأس املال.
• األطراف املشرتية :

قانون  يف  مختصة  )رشكة   S&S ellIS holDIng رشكة 
جزر املوريس( وذلك عرب رشاء 4,995,237 سهما تمثل 17,72 ٪ 

من رأسمال SoTIPAPIer وذلك باالشرتاك مع:
- رشكة SAngo ellISS SA )رشكة خفية االسم مختصة 
يف القانون التونيس تملك رشكة S&S ellIS holDIng مبارشة 
99,94 ٪ من رأسمالها( وذلك عرب رشاء 9532156 سهما تمثل 

.SoTIPAPIer 33,82 ٪ من رأسمال
• سعر البيع : 6,340 دنانري عن كل سهم.

• أهداف ونوايا املشرتين :
موقعها  وتعزيز   SoTIPAPIer قيمة  دعم  املشرتون  يعتزم 
كرشكة رائدة يف قطاع الورق وورق اللف والتعليب وذلك يف اطار 
منارة  اىل   SoTIPAPIer لتحويل  تطمح  اسرتاتيجية  نظرة 
والتعليب  اللّف  وورق  الورق  لصناعة  افريقية  منصة  ومحور 
تقوم عىل رشاكات اسرتاتيجية يتم رسمها بتظافر الجهود عىل 
املستوى االفريقي بما يف ذلك عرب عمليات اندماج بني سلسالت 

اإلنتاج بالقطاع.
وتوازيا مع ذلك قّرر مجلس السوق املالية عمال بمقتضيات 
الفصل 6 جديد من القانون 94-117 اخضاع الرشكتني املشرتيتني 
 S&S ellIS holDIng واللتني تترصفان بالتشارك يف ما بينهما
وSAngo ellIS SA لعرض عمومي لرشاء الزامي يتعلق ببقية 
املعنية  األسهم  كتلة  اطار  خارج  وذلك   SoTIPAPIer رأسمال 
بالرشاءات، أي 13,656,698 سهما تمثل 48,46 ٪ من رأسمال 
الرشكة. وسيتم تحديد خصائص العرض العمومي للرشاء بقرار 
من املجلس املايل للسوق واالعالن عنها يف بالغ النرشية الرئيسية 
للمجلس املذكور وذلك حال إتمام عملية رشاء كتلة األسهم املعلن 

عنها أعاله.

           التقرير األسبوعي لـ "التونسية لألوراق المالية" :

SoTIPAPIer تصنع احلدث وeSSoUKnA يف ختّبط

اشهار

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
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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

حجب األعداد
الدروس  توقف  نتيجة  دراسية متعثرة  بداية سنة  بعد 
الرتبية  وزارة  بني  عميق  خالف  جراء  شهرين  من  الكثر 
التعليم  لقطاع  االدارية  الهيئة  قرار  جاء  النواب  واملعلمني 
حجب  بمواصلة  القايض  الشغل  التحاد  التابعة  الثانوي 
اعداد االمتحانات عن االدارة للثالثيني األول والثاني ليحّول 
أكثر من مليون تلميذ وعائالتهم اىل رهائن ال جمل لهم وال 
ناقة يف جولة أخرى من معركة يل الذراع بني وزارة الرتبية 

ونقابة التعليم الثانوي.
االجتماعية  االوضاع  تدهور  احد  عىل  يخفى  ال 
واإلقتصادية للمدرسني اساتذة ومعلمني الذين باتوا ضمن 
املؤسسات  اغلب  فقدان  انكار  يمكن  وال  الفقرية  الفئات 
راق  تعليم  لضمان  الرضورية  املرافق  ابسط  املدرسية 
وعرصي ومواكب للتغريات التي يشهدها العالم. يف املقابل 
يعلم الجميع ان وزارة الرتبية التي تذهب اكثر من 90 % من 
ميزانيتها إىل خالص املرتبات مرتبطة ارتباطا وثيقا بواقع 
صعب وشح يف السيولة تعيش عىل وقعه املالية العمومية 
ولكن غياب لغة الحوار واغالق باب التفاوض بني النقابة 
والوزارة ينذر بتأزم األوضاع ويهّدد نجاح السنة الدراسية 
مصلحة  حساب  عىل  بموقفه  طرف  كل  تمسك  صورة  يف 

التالميذ والتي يفرتض ان تكون فوق كل اعتبار. 
يكون  حتى  الخيارات  وتبخرت  الحلول  نضبت  فهل 
التالميذ هم الحل االخري الستغاللهم كـ "دروع برشية"؟ 
لهذا السبب استحقت هذا األسبوع كل من الوزارة والنقابة 

املذكورة مالحظة "رديء ".

نور الدين الطبوبي 

الذي  املربع  يختار  من  نحن 
وكره  احب  من  احب  فيه  نتحرك 
من كره ونقولها برصيح العبارة يف 
القادم  االسبوع  القادمة ويف  االيام 
تنفيذي  مكتب  هناك  سيكون 

عن  ندافع  وسوف  وطنية  ادارية  هيئة  ثم  موسع 
الوطن وعن راية تونس واقولها مرة اخرى نحن ال 
نلعب .. ولسنا مثل الكثريين فنحن نعمل برصانة ولنا 
تتخذ  االتحاد  ومقرارات  خيارات  وعمق  مؤسسات 
ولن  مؤسساته  وداخل  الديمقراطية  باآلليات  دائما 
الغوغائية  عىل  اليوم  نصمت  ولن  تونس  لكم  نسلم 
ولن نخضع للمساومة تحت القطرة او تحت امليزاب 

وال للتكّلس وتونس ليست مخرب تجارب.. 

عبد الحميد الدبيبة
ليبيا  أرسلتها  التي  املساعدات 
بني  دعم  إطار  يف  تأتي  تونس  إىل 
ذلك  لغري  يرّوجون  ومن  األشقاء 
يصطادون يف املاء العكر ... تونس 
دعمت ليبيا سابقا وال يمكن اعتبار 

الدعم بني األخوة نوعا من اإلذالل ومن يرّوجون ملثل 
هذه االدعاءات ال يمثّلون ال التونسيني وال الليبيني ... 
الشعبان الليبي والتونيس يف تواصل ودعم مستمرين 
والتعاون  الجوار  لحسن  بالفخر  ويشعران  بينهما 

املشرتك .

عمر صحابو
قيس  دخول  بعد  سنوات  ثالثة 
وضوح  بكّل  تبني  للقرص  سعيد 
تؤدي  لن  جويلية   25 منظومة  أن 
خاصة  الفوىض،  من  ملزيد  إال 
األسباب  عىل  زيادة  بالدنا   أن 
دول  هناك  خارجية...  بمخاطر  محاطة  الداخلية 
التجربة  افشال  الوحيد  هّمها  وصديقة"  "شقيقة 
منذ  ذلك  اىل  سعت  وقد  التونسية  الديمقراطية 
2011... فال وجود لصداقة وأخوة و"بوس وتعنيق" 
بينها...  العالقات  املصالح فقط تحكم  الدول...  بني 

وكذلك األطماع، نعم األطماع!

حاتم المزيو
االحكام  اثر  الجلسة  تاتي هذه 
الصادرة  والجائرة  القانونية  غري 
حق  يف  العسكرية  املحكمة  عن 
ومهدي  مخلوف  سيف  زميلينا 
نقول  ان  تعودنا  ونحن  زقروبة  

اجل  من  تناضل  دائما  واملحاماة  حرية  بكل  كلمتنا 
اية  تخىش  وال  كلمتها  وتقول  والحريات  الحقوق 
االتجاه …وموقف هيئة  نفس  يف  سلطة وستواصل 
املحامني  بجدول  املساس  بشدة  يرفض  املحامني 
القضاء العسكري  او من  العادي  القضاء  سواء من 
وكذلك موقفنا مبدئي يف رفض املحاكمات العسكرية 
للمدنيني ونرفض املساس بثوابت املهنة وبالحقوق 
ان  نعترب  ونحن  القضاء  اتصال  وبمبدا  والحريات 

القضاء العسكري غري مختص.

ماهر الجديدي
واألطراف  املنظمات  كل 
املتدخلة يف الشأن االنتخابي ُمّرحب 
واالعالميني  املالحظني  وكذلك  بها 
وغريهم فالهيئة ابوابها مفتوحة… 
الهيئات  مع  التعاون  ارادة  لكن 

موقفا  هناك  ان  نشعر  واالن  كبرية  كانت  السابقة 
من الهيئة الحالية وكنا نأمل عىل االقل حتى يكون 
العمل محايدا ان تثني عىل مجهودات الهيئة وال ترّكز 
فقط عىل االشياء السلبية والتي ليس كلها صحيح  

والقول باننا هيئة سياسية مردود عىل اصحابه.

رديء جّدا

قالوا

لينا نصيب

حسن جدا

يف إنجاز عربي غري مسبوق تستحق عليه مالحظة 
الربوفيسورة  أحرزت  األسبوع  لهذا  جدا"  "حسن 
 )VAlleY PrISe( التونسية لينا نصيب عىل جائزة فايل
الفيزياء االمريكية  التي تسلمها جمعية   2023 لسنة 
بداية  يف  عالم  قبل  من  منجز  علمي  بحث  الفضل 

مشواره املهني.
لينا  ان  اإلكرتوني  موقعها  عىل  كتبت  الجمعية 

تكن معروفة من  لم  نجمية ضخمة  بنية  "اكتشاف  تمكنت من  نصيب 
التبانة مع تطوير طرق جديدة  قبل قد تكون شكلت تاريخ مجرة درب 
ورائدة لدراسة املادة املظلمة يف مجرتنا". مع العلم ان الجائزة حملت اسم 
عالم الفيزياء االمريكي جورج إي فايل تقديرا لريادته العلمية يف مجاالت 
الجوي وانشطة  الدفاع  الرادار وانظمة  انظمة  الكونية وتصميم  األشعة 

االشعاع االصطناعي.
والعاملة لينا نصيب أصيلة مدينة القريوان وانتقلت منها مع والديها 
بجامعة   2008 يف  تلتحق  ان  قبل  تعليمها  زاولت  اين  زغوان  مدينة  اىل 
بوسطن االمريكية التي حصلت فيها عىل اإلجازة يف الرياضيات والفيزياء 
ثم حازت درجة الدكتورا يف الفيزياء النظرية من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا الذي فتح لها ابواب االنضمام اىل هيئة ُمَدّرسيه منذ 2021. 

تفّوت  لم  عائلتها،  اىل  الجائزة  اهدت  التي  نصيب  لينا  الربوفيسورة 
الفرصة لحث الشبان التّونسيني عىل إليمان بقدراتهم والتّشبّث بأحالمهم 
مع النهل من العلم وتطويره، الفتة إىل أنّها أطلقت قناة يوتيوب اسمتها 
والفلك  الفضاء  بعلم  املتعّلقة  املفاهيم  وتبسيط  لتفسري  فلكيّة"  "ڨعدة 

باللهجة التّونسيّة".
ما أحوج تونس اىل سفراء من هذا النوع.

تي وينو 
الحليب؟ 

شبيكم لتّوا 
ما جبتوليش 

حليبي؟ هّيا ترى 
ازربو رواحكم! 
واّل تّوا نقلبهنا 
على روسكم... 
دبّرو روسكم 

جيبولي الحليب 
ما نفهم شي...

ابتسامة



 www.acharaa.com maghrebstreet@gmail.com

الشارع العالمي والعربي
16

العدد 344 - الثالثاء 24 جانفي 2023

هل يتّم إكراه بايدن عىل إرسال قوات
امريكية إىل أوكرانيا؟

الحبيب القيزاني
الباحث  اتهم  جديد،  مقال  في 
الجغراستراتيجي  والمحلل 
اسماهم  من  ويتني  مايك  االمريكي 
المتعصبين"  الجدد  "المحافظين  بـ 
امريكا  في  المليارديرات"  و"نخب 
وسائل  بتوظيف  الغربية  والدول 
والرأي  السياسية  والطبقات  اإلعالم 
على  بايدن  جو  الرئيس  إلجبار  العام 
الى  للمشاركة  امريكية  قوات  ارسال 
جانب القوات االوكرانية في حربها مع 
يخوض  كييف  نظام  ان  روسيا مؤكدا 
إلضعاف  امريكا  عن  نيابة  الحرب 
على  تضغط  واشنطن  وان  روسيا 
حلفائها االوروبيين لزيادة كم األسلحة 

الموّجهة الى الجيش االوكراني.
المحافظين  ان  ويتني  وأوضح 
قرار  مراكز  في  المتنّفذين  الجدد 
االمريكية  الخارجية  السياسة 
انه  قيل  سرية"  "وثائق  يستخدمون 
في  بايدن  بمكتب  عليها  العثور  تم 
إلكراهه  منزله  وفي  االبيض  البيت 
ذلك  معتبرا  بمطلبهم  القبول  على 
في  اصحابه  يفكر  لم  ابتزاز  قبيل  من 
حرب  اندالع  الى  تقود  قد  التي  تبعاته 

عالمية ثالثة بأسلحة نووية.

املليارديرات  نخب  "تستخدم  ويتني:  وكتب 
سلطتها عىل وسائل اإلعالم والطبقة السياسية 
والرأي العام إلجبار جو بايدن عىل إرسال قوات 
يعتقد  رويس.  انتصار  ملنع  أوكرانيا  إىل  أمريكية 
تؤدي  اإلعالم  وسائل  أن  األغبياء  املحافظون 
وظيفتها بنرش غسيل  تجاوزات بايدن املزعومة 
مرة  كل  تظهر  اإلعالم  وسائل  أن  الحقيقة  لكن 
أي  يف  مواقفها  تغيري  عىل  بساطةقادرة  وبكل 
وقت من أجل مواصلة الرتويج لألجندة النخبوية.

أن يفاجأ أحد من ظهور "مشكلة  ال ينبغي 
نفس  يف  بايدن  لجو  املنسوبة  الرسية"  الوثائق 
يف  رئيسية  مدينة  تحرير  فيه  تم  الذي  الوقت 
الروسية  القوات  قبل  من  )سوليدار(  أوكرانيا 
أن  إىل  الجبهات  من  األخرية  التقارير  كل  تشري 
املزيد  الرويس يستويل بشكل مطرد عىل  الجيش 
من األرايض يف الجزء الرشقي من البالد وإىل أنه 
يُلحق خسائر فادحة يف صفوف القوات األوكرانية 
لهزيمة  األوكراني  الجيش  باختصاريتعرض 
األمريكيني  الحرب  مخططي  أجرب  مما  قاسية 
تحتاجه  ما  نهجهم.  يف  التفكري  إعادة  عىل 

املتحدة لتنترص يف حربها بالوكالة عىل  الواليات 
)الواليات  الدول  من  تحالف  تجنيد  هو  روسيا 
ترغب  التي  وانقلرتا(  وبولونيا ورومانيا  املتحدة 
بأن  ضمني  تفاهم  مع  للرصاع  قوات  إرسال  يف 
أمريكا  تشارك  ال  حتى  بذلك  يقوم  سوف  الناتو 
بشكل مبارش يف أية حرب برية مع روسيا.رفض 
أوكرانيا  إىل  إرسال قوات  السابق فكرة  بايدن يف 
حرب  إعالن   بمثابة  سيكون  ذلك  بأن  معرتفاً 
تشهده  الذي  الزخم  ظل  لكنفي  ثالثة.  عاملية 
فضيحة "الوثائق الرسية" من املرّجح أن ينتهي 
األمر بالرئيس الطيّع اىل الخضوع لكل ما تطلب 
املتشددة.  الخارجية  السياسة  مؤسسة  منه 
قبل  من  الوثائق  سيف  استخدام  يتم  باختصار 
الذين  الكواليس  الرابضني وراء  النفوذ  سمارسة 

يبتّزون الرئيس لتحقيق مصالحهم الضيقة.
سيتذكر معظم القراء أن الكمبيوتر املحمول 

هائل  كم  عىل  يحتوي  بايدن  بهنرت  الخاص 
بالرتويج  املتاجرة  عملية  حول  معلومات  من 
هذه  كل  حذف  تم  الهائل.  بايدن  عائلة  لنفوذ 
الرئيسية من  اإلعالم  املعلومات عمدامن وسائل 
االنتخابات  يف  بايدن  لفوز  الطريق  تمهيد  أجل 
الرئاسية لعام 2020. والسؤال هو ملاذا أصبحت 
بينما  األخبار  عناوين  الجديدة  الفضيحة  هذه 
بالكامل؟  املحمول  الكمبيوتر  قصة  دفن  تم 
يف  تشدًدا  األكثر  الجدد  املحافظون  يدعو  وملاذا 
مجلس الشيوخ ، مثل لينديس غراهام ، إىل تعيني 
هذا  مثل  يبذلوا  لم  بينما  خاص"  "مستشار 
للكمبيوتر  الدنيئة  التفاصيل  الجهد للكشف عن 

:ZeroheDge املحمول؟ جاء يف مقال لـ
 ،)rS.C( غراهام  لينديس  السيناتور  "دعا 
بمجلس  القضائية  اللجنة  يف  بارز  عضو  وهو 
تعيني  إىل  غارالند  مرييك  العام  املدعي  الشيوخ 

مستشار خاص للتحقيق يف تعامل الرئيس بايدن 
مع الوثائق الرسية أثناء عمله كنائب للرئيس ...
ماكالوم  مارتا  مع  مقابلة  يف  غراهام  وقال 
عىل قناة فوكس نيوز : "أعتقد أنه يجب عليك إذا 
رضوري  خاص  مستشار  وجود  أن  تعتقد  كنت 
ترامب  دونالد  تعامل  بشأن  الجمهور  لطمأنة 
الرسية االستعانة بمستشار خاص  الوثائق  مع 
بشأن إساءة التعامل مع الوثائق الرسية من قبل 

الرئيس بايدن عندما كان نائبًا للرئيس". 
وأضاف غراهام: "غارالند إذا كنت تنصت يل.. 
إذا كنت تعتقد أنه من الرضوري تعيني مستشار 
فأنت   ، ترامب  بالرئيس  يتعلق  فيما  خاص 
بحاجة إىل القيام بنفس اليشء بالضبط بالنسبة 
مع  بالتعامل  األمر  يتعلق  عندما  بايدن  للرئيس 

املعلومات الرسية".
إذن ، هل أصبح لينديس غراهام اآلن وبقدرة 

المحلل االمريكي مايك ويتني: 

بايدن يف ورطة بني مطرقة املحافظني الجدد وسندان تطورات املعارك يف أوكرانيا
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قادرنصري الحقيقة والشفافية؟
أعلن  إذا  أنه  لكم  اضحك.أؤكد  تجعلوني  ال 
يف  األمريكية  القتالية  القوات  نرش  عن  بايدن 
تعيني  طلبه  غراهام  سيسحب  غًدا  أوكرانيا 
مستشارا خاصا عىل الفور الن االمر يتعلق هذه 
بسلوك  أو  رسية  بوثائق  وليس  بأوكرانيا  املرة 
وبغض  قانوني.  غري  يكون  أن  يحتمل  رئايس 
النظر عن رأينا جميعا يف بايدن  فهو ال يريد أن 
الثالثة.  العاملية  الحرب  يبدأ  الذي  الرئيس  يكون 
التي تسيطر عىل  النخب  لكن لسوء الحظ  فإن 
ثروة  ومعظم  السياسيني  وعىل  اإلعالم  وسائل 
هو  وهذا  الرصاع  توسيع  عىل  مصممة  األمة 
تغريت  اإلعالم  بوسائل  الرواية  أن  يف  السبب 
بشكل كبري يف األسبوع املايض. ألقوا نظرة عىل 
هذا املقطع القصري من مقال عىل شبكة يس إن 
إنالذي كان يرّوج بال توقف أخبارا وتحاليل تؤكد 
أن "أوكرانيا تفوز" خالل األشهر الـ 11 املاضية.

"قال جندي اوكراني لـ يس. ان. ان: "الوضع 
موقع". بآخر  نتمسك  نحن  صعب...  حرج.. 

الذي  املتنقل،   46 الجوي  اللواء  من  الجندي 
التمسك بمدينة سوليدار  يخوض قتاال من أجل 
الروسية  القوات  من  مكثف  هجوم  مواجهة  يف 
أن قادة  إنه يعتقد  الجندي  وقوات فاغنر... قال 
الجيش األوكراني سيتخلون يف النهاية عن القتال 
من أجل سوليدار وتساءل عن سبب عدم قيامهم 
بذلك حتى اآلن مضيفا "يدرك الجميع أنه سيتم 
بذلك"متابعا  الجميع مقتنع  املدينة.  التخيل عن 
"أريد فقط أن أفهم ما هو الهدف من القتال من 
كنا سنغادرها  إذا   ، نموت  ملاذا  إىل منزل؟  منزل 
بأي حال اليوم أو غًدا؟ "..." لن يخربك أحد بعدد 
القتىل والجرحى هناك ألن ال أحد يعرف ذلك عىل 
وجه اليقني. يتم اتخاذ املواقف وإعادة اتخاذها 
منزل  يصبح   ، اليوم  منزلنا  كان  ما  باستمرار. 

فاغنر يف اليوم التايل ".
االختالف  ترى  أن  القارئ  أيها  تستطيع  هل 
األوكرانيني  قصص  اختفت  التغطية؟  يف 
ال،  األرشار.  يتصدونللروس  الذين  "الشجعان" 
الباردة:  املرة  الحقيقة  حرضت  ذلك  من  بدالً 
لكن  قاسية.  خسارة  وتخرس  تخرس  أوكرانيا 
املفاجئ؟  الرسدي"  "التحول  هذا  نفرس  كيف 
الثنني  بوست"  صحيفة"واشنطن  فتحت  وملاذا 
من صقور الحرب املعروفني بإدارة جورج بوش 
أوكرانيامن  لتمكني  حمايس  نداء  لتوجيه  االبن 
دعم عسكري طارئ لدرء هجوم الشتاء الرويس. 
ها هي وزيرة الخارجية سابقا كوندوليزا رايس 
يوجهان  غيتس  روبرت  األسبق  الدفاع  ووزير 
للحصول عىل مساعدة فورية  أخريًا  يائًسا  نداء 

ملنع انهيار القوات األوكرانية يف دونباس :
"عندما يتعلق األمر بالحرب يف أوكرانيا ، فإن 
اليشء الوحيد الثابت اآلن هو أن القتال والدمار 
سيستمران ... رغم أن رد أوكرانيا عىل الغزو كان 
بطوليًا وأن أداء جيشها كان بارعا، فإن اقتصاد 
من  املاليني  هرب  لقد  انهيار...  حالة  يف  البالد 
سكانها وبنيتها التحتية تتعرض للتدمري، ووقع 
جزء كبري من ثروتها املعدنية وقدرتها الصناعية 
وأراضيها الزراعية الكبرية يف قبضة الروس...لقد 
األوكرانيان  واالقتصاد  العسكرية  القدرة  باتت 
االنقاذ  امدادات  يعتمدان بشكل شبه كامل عىل 
الغربية وأساسا عىل امدادات الواليات املتحدة .. 
يف ظل الظروف الحالية فإن من شأن أي اتفاق 
يف  الروسية  القوات  يرتك  أن  النار  إطالق  لوقف 
وضع قوي الستئناف غزوها متى كانت جاهزة. 
مثل  لتجنب  الوحيدة  مقبول.الطريقة  غري  هذا 
املتحدة  الواليات  ترفع  أن  هي  السيناريو  هذا 
اإلمدادات  كمية  الرسعة  وجه  عىل  وحلفاؤها 
والعسكرية ألوكرانيا بشكل كاف لردع هجومات 
روسية متجددة وتمكني أوكرانيا من صد القوات 
الروسية يف الرشق والجنوب….يجب عىل أعضاء 
طويلة  بصواريخ  األوكرانيني  تزويد  أيًضا  الناتو 

ومخزونات  متطورة  طيار  بال  وطائرات  املدى 
املدفعية(  قذائف  ذلك  يف  )بما  كبرية  ذخرية 
ومعدات  واملراقبة  االستطالع  قدرات  من  واملزيد 
وليس  أسابيع  يف  مطلوبة  القدرات  هذه  أخرى. 
يف أشهر... الطريقة لتجنب املواجهة مع روسيا 
صد  عىل  أوكرانيا  مساعدة  هي  املستقبل  يف 
الغازي اآلن "..."الوقت ليس يف صالح أوكرانيا" 
.) WVneWS ، كوندوليزا رايس وروبرت غيتس(

عادًة ما يكون األعضاء األكرب سناً يف املؤسسة 
السياسية أكثر تحفًظا يف ترصيحاتهم لكن األمر 
انه منتهى  لرايس وغيتس.  بالنسبة  ليس كذلك 

رايس  أعلنت  والعنطزة...  والعنجهية  اليأس 
وغيتس عن كارثة وهما يريدان معالجتها بضخ 
املزيد من األسلحة إىل دولة فاشلة ليس لديها أية 

احتماالت لكسب الحرب. هل هذا منطقي؟
تنهار  املقال،  هذا  فيه  نكتب  الذي  الوقت  يف 
القائل  الوهم  يتداعى  كما  األوكرانية.  الجبهات 
الدعاية  خدمات  كفاءة  تحددها  الحروب  بأن 
يف  يلوح  الذي  االحتمال  هو  تبقى  ما  الفردية. 
الجولة  االنتصار يف  الروس عىل وشك  بأن  األفق 
الحرب،  هذه  يف  تداعيات  واألكثر  دموية  األكثر 
أي معركة "باخموت"،قطب النقل الرشقي الذي 
الحملة  يف  التحول  نقطة  يكون  أن  املحتمل  من 
سيضطر  باخموت،  تسقط  وعندما  األوسع. 
دفاعهم  خطوط  إىل  الرتاجع  إىل  األوكرانيون 
وأقرب  أقرب  الحرب  يدفع  مما  والرابعة  الثالثة 
العاصمة كييف.  وقد  الدنيرب ثم نحو  نحو نهر 
مع  ترفرف  كانت  التي  االوكرانية  األعالم  بدأت 
تختفي  الجبهات  من  العديد  يف  الحرب  بداية 
محمل  عىل  كالمي  تأخذوا  ال  لكن  تدريجيا 
القائد  زالوجني  فالريي  الجنرال  هو  فهذا  الجد؛ 
"لقد  يقول:  األوكراني  املسلحة  للقوات  العام 
من  التقليل  ينبغي  ال  الروسية.  التعبئة  نجحت 
شأن قوة العدو. إنهم ليسوا ضعفاء ... ولديهم 
 " البرشية  القوة  حيث  من  جدا  كبرية  إمكانات 
... سمحت التعبئة أيًضا لروسيا بتناوب قواتها 
متكرر  بشكل  األمامية  الخطوط  وخارج  داخل 
واسرتجاع  االسرتاحة  من  جنودها  مكن  بما 
وبينهم...لذلك  بيننا  الفرق  هو  وهذا  انفاسهم 
كل يشء يعتمد حًقا عىل كمية اإلمدادات ، وهذا 
الحاالت  من  كثري  يف  املعركة  نجاح  يحدد  ما 
بتجنيد  يقوم  الذي  زالوجني  الجنرال  "ويضيف 
أنني أستطيع هزم  "أعلم  فيلق عسكري جديد: 
هذا العدو لكني بحاجة إىل موارد. أحتاج إىل 300 
600 و700 مدرعة و500 مدفع  بني  وما  دبابة 
عنها  يبحث  التي  اإلضافية  الرتسانة   ." هاوتزر 
أكرب من مجموع القوات املدرّعة ملعظم الجيوش 

األوروبية...
والغربيني  األوكرانيني  املسؤولني  لكن 
نتائج  هناك  تكون  قد  بأنه  الرس  يف  يعرتفون 
زالوجني: "يمكننا وينبغي  الجنرال  أخرى يرص 

علينا اسرتجاع املزيد من األرايض". لكنه يعرتف 
التقدم  يكون  أن  بإمكانية  مبارش  غري  بشكل 
الرويس أقوى مما كان متوقًعا ، أو أن تكونقدرات 
أننا  يل  "يبدو  متابعا  أضعف  االوكرانية  التصدي 
عىل حافة الهاوية... ليس لدي أدنى شك يف أنهم 
بدات  لقد  كييف...  يف  أخرى  جولة  سيخوضون 
نوع  هو  ما  جنودي...  يف  فعلها  تفعل  الثلوج 
وال  ماء  بال  املقاتلون؟  سيكونعليه  الذي  املزاج 
ضوء وال تدفئة، هل يمكننا التحدث عن تجهيز 
)فولوديمري  القتال؟"  ملواصلة  االحتياطيني 
تعليق  سبب  يرشحون  وجنراالته  زيلينسكي 

الحرب يف امليزان" - اإليكونوميست (.
أننا أمام جنرال  هل يبدو من كالم زالوجني 
واثق من فرص نجاحه أو أننا أمام قائد عسكري 

مستسلم قابل بالهزيمة؟
إىل جيش  يحتاج  أنه  زالوجني هو  يقوله  ما 
إىل  "أحتاج  الروس.  يقارع  حتى  تماًما  جديد 
موارد. أحتاج إىل 300 دبابة وما بني 600 و700 
إذا  وحتى  هاوتزر."  مدفع  و500   IFV مركبة 
تمت تلبية طلباته فإن الشعب األوكراني سوف 
"يتجمد" يف الظالم "بال ماء وال ضوء وال تدفئة 
لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  ملفوضية  ووفًقا 
أوكراني  8 ماليني  فرار   الالجئني هذا هو سبب 
إىل  آخرين  ماليني   3 فر  بينما  أوروبا  إىل  بالفعل 

روسيا )وكالة تاس (.
روسيا  عىل  واشنطن  حرب  حّولت  لقد 
البالد إىل أرض بور غري صالحة للسكن تدعمها 
مقابل  األجنبية  الخريية  املؤسسات  بالكامل 
تعني  الحقيقة  يف  العوملة.  بأجندة  حازم  التزام 
اإلزالة  أؤيد  "أنا  أوكرانيا"  مع  أقف  "أنا  عبارة 
املوجزة لحضارة مزدهرة حتى تتمكن واشنطن 

من تحقيق طموحاتها الخبيثة". 
هذا ما يعنيه حًقا.

واجبه  يؤدي  الذي  زالوجني  ننتقد  ال  نحن 
واملحافظني  الحرب  صقور  ننتقد  نحن  غري.  ال 
هذه  إشعال  إىل  دفعوا  الذين  األمريكيني  الجدد 
التيخلقوها.  الكارثة  يتوقعوا  لم  لكنهم  الحرب 
لم يتوقعوا أبًدا أن يأتي يوم يطالب فيه الضابط 
األوكراني األعىل رتبة بجيش جديد حتى يتمكن 
أكثر  تأتي  أن  أبًدا  يتوقعوا  لم  الروس.  هزم  من 
فرضها  تم  التي  شموالً  االقتصادية  العقوبات 
أقرب  فقط  وتؤذي  عكسية  بنتائج  ما  بلد  عىل 
حلفائنا يف أوروبا. لم يتوقعوا أبًدا أن تؤدي هذه 
وتقوية عالقاتها مع  روسيا  إثراء  اىل  العقوبات 
للواليات  خصوًما  اسرتاتيجيًا  تعترب  التي  الدول 
املتحدة. لم يتوقعوا أبًدا أن تتجاهل الصني والهند 
كامل  بشكل  وتستفيد  األمريكية  العقوبات 
لتنمية  الرخيصني  الروسيني  والنفط  الغاز  من 
دائم  ركود  من  تعاني  أوروبا  وترك  اقتصاديهما 
بالواليات  العقالني  غري  ارتباطها  عن  ناجم 
املتحدة. لم يتوقعوا أبًدا أيًا من هذه األشياء مما 

يقودنا إىل استنتاج أن حيلة الزج بأوكرانيا هي 
الخارجية  للسياسة  كارثة  أسوأ  األرجح  عىل 
سيئة التخطيط عىل اإلطالق تؤدي إىل أكرب كارثة 

اسرتاتيجية يف التاريخ األمريكي.
بالنسبة للذين تابعوا األحداث يف أوكرانيا عن 
بالنسبة  أما  أقولواضًحا.  مما  يبدوالكثري  كثب 
اإلعالم  وسائل  تقارير  يصدقون  الذين  ألولئك 
باألحداث  جًدا  سيفاجئون  أنهم  نعتقد  فإننا 
األسلحة  ذات  الربية  الحروب  نتيجة  القادمة. 
املشرتكة ال تُرسم بأيادي وعقول كتّاب الروايات 
ستنتهي  تايمز.  نيويورك  صحيفة  يف  الخيالية 
هذا  األقوى.  الطرف  لصالح  أوكرانيا  يف  الحرب 
املوجز  امللخص  هذا  عىل  نظرة  إلقوا  مؤكد. 
اللفتنانت  الذي قّدمه املالزم األمريكي املخرضم 
كضابط  عمل  الذي  فريشينني  أليكس  كولونيل 
مفهوم  وتجريب  تطوير  يف  ومحاكاة  نمذجة 
حروب  كسب  "يتم  األمريكي:  والجيش  الناتو 
املرء  ملوارد  الدقيق  التدبري  خالل  من  االستنزاف 
بتفوق  الحرب  الروس  دخل  العدو  تدمري  مع 
عتاد كبري وقاعدة صناعية أكرب لتحمل الخسائر 
مواردهم  عىل  بعناية  حافظوا  لقد  وتعويضها. 
التكتيكي  املوقف  ينقلب  مرة  كل  يف  وانسحبوا 
موارد  بمجموعة  الحرب  أوكرانيا  بدأت   . عليهم 
ملواصلة  الغربي  التحالف  عىل  واعتمدت  أصغر 
عىل  التبعية  هذه  ضغطت  الحربية.  جهودها 
أوكرانيا لتدخل يف سلسلة من الهجمات التكتيكية 
االسرتاتيجية  املوارد  استهلكت  والتي  الناجحة 
بالكامل حسب  أوكرانيا الستبدالها  التي تكافح 
إذا كان بإمكان  الحقيقي ليس ما  رأيي.السؤال 
إذا كان  أراضيها ولكن ما  أوكرانيا استعادة كل 
إلحاق خسائر كافية بجنود االحتياط  بإمكانها 
الذين حشدتهم روسيا لتقويض وحدتها املحلية 
املفاوضات  طاولة  إىل  الجلوس  عىل  إجبارها  أو 
اسرتاتيجية  ستعمل  هل  أو  أوكرانية  برشوط 
من  أكرب  جزء  ضم  عىل  الروسية  االستنزاف 
بأوكرانيا؟"  الحرب  يف  ينتظرنا  )ماذا  أوكرانيا 

أليكس فريشيني.
إن التساؤل عما إذا كانت روسيا قد ارتكبت 
يساعد عىل  العسكرية  بداية عمليتها  يف  أخطاء 
األمر:  يف  فكروا  اآلن.  يحدث  ملا  فهمنا  تشكيل 
استدعى بوتني 300 ألف جندي احتياطي إضايف 
يف  أخطأ  بأنه  اعرتاف  هذا  املايض.  سبتمرب  يف 
تقدير عدد القوات التي يحتاجها إلنجاز املهمة. 
خفض  ملاذا  وإال  الخطأ.  هذا  صّحح  اآلن  لكنه 
 300000 واستدعى  جيشه  هجومات  وترية 
جندي احتياطي؟ أليس لتمكينهم من االنضمام 
للعمليات  مستعدين  يكونوا  حتى  وحداتهم  إىل 

الهجومية؟
التي نحاول توضيحها بسيطة: لقد  النقطة 
إلنهاء  يحتاجه  الذي  الجيش  اآلن  بوتني  جمع 
 ، بسيطة  بعبارات  العسكرية.  بالقوة  املهمة 
جيشه  يحرز   ، الواقع  يف  لالنطالق.  جاهز  إنه 
تحرير  تم  حيث  الرشق  يف  كبريًا  تقدًما  بالفعل 
أن تستمر  ونتوقع  رئيسية هي سوليدار  مدينة 
وحتى  الشتاء  طوال  اإلقليمية  االنتصارات  هذه 
العربات  أو  الدبابات  توفري  أن  نعتقد  ال  الربيع. 
أو  الباتريوت  أو  هيمارس  صواريخ  أو  املدرعة 
يف  كبريًا  فرًقا  سيحدث  األخرى  األسلحة  أنظمة 
بها  التي يمكن  الوحيدة  الحرب.الطريقة  نتيجة 
لواشنطن منع هزيمة مذلة يف أوكرانيا هي قيادة 
تحالف من الدول املستعدة لاللتزام بقوات قتالية 
بعبارة  الرويس.  الجيش  ملحاربة  جوية  وقوة 
أخرى نقرتب برسعة من "لحظة الحقيقة" التي 
توقعها الكثريون منذ البداية : صدام مبارش بني 

الواليات املتحدة وروسيا.
املحافظون  يريدها  التي  الحرب  هي  هذه 
يستخدمون  السبب  ولهذا  املتعصبون،  الجدد 
"الوثائق الرسية" إلكراه بايدن عىل ارسال جنود 

امريكيني اىل اوكرانيا. إنه ابتزاز.

ماذا يف كمبيوتر هنرت ابن الرئيس بايدن؟
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شرط

SüDDenTSChe ZeITUng األملانية كشفت نقال  صحيفة 
عن مصادر وصفتها باملطلعة أن املستشار أوالف شولتس 
جو  األمريكي  الرئيس  مع  هاتفية  مكاملة  خالل  اشرتط 
للسماح  "أبرامز"  بدبابات  املتحدة  الواليات  تزويد  بايدن 

بمّد بالده كييف بدبابات "ليوبار 2".
سيفيم  اليسار  حزب  عن  األملانية  النائبة  وكانت 
داغديلني قد أعلنت أن الواليات املتحدة "تجرب بالدها عرب 
دفعها اىل تزويد الجيش األوكراني بالدبابات املذكورة عىل 
التضحية بنفسها يف الرصاع مع روسيا". وكتبت داغديلني 
"يتزايد   :  BerlIner ZeITUng بصحيفة  نرشته  مقال  يف 
هذا  أوكرانيا.  اىل  أملانية  دبابات  الرسال  الشعبي  الضغط 
اتخذت  اذا  الخطوة  هذه  لكن  املتحدة  الواليات  تريده  ما 

ستمثل خطأ تاريخيا".
يشار اىل أن ترصيح النائبة املذكورة تزامن مع تعيني 
الحكومة األملانية بوريس بيستوريوس وزيرا جديدا للدفاع 
ملّد  برلني  عىل  الغربيني  الحلفاء  ضغوط  تتصاعد  وقت  يف 

أوكرانيا بدبابات املانية الصنع يف الحرب مع روسيا.

مدينة بال قانون

شأن  كان  مثلما  تماما  الجريمة  عاصمة  "أنفري 
مدينة مادلني مع بابلو اسكوبار ومدينة شيكاغو مع آل 
أجل  نهاية من  بال  قانون وحرب  بال  "مدينة  كابوني"... 
صفحات  تصدرت  التي  العناوين  بعض  هما  املخدرات" 
يتجاوز  لم  طفلة  مقتل  اثر  مؤخرا  البلجيكية  الصحافة 
بني  مسلح  اشتباك  حالل  بالرصاص  سنة   11 عمرها 
باملدينة  به  الذي تقطن  الحي  افراد عصابتي مخدرات يف 

الساحلية املذكورة.
من  طلب  املذكورة  املدينة  عمدة  ويفر،  دي  بارت 
الحكومة ارسال الجيش للسيطرة عىل مينائها مشريا اىل 
انه يمثل ثالث اكرب موانئ أوروبا واىل انه تحّول اىل هدف 
عصابات تهريب املخدرات للسيطرة عليه باعتباره البوابة 

الرئيسية الدخال املخدرات اىل كل الدول األوروبية.
املوقع أضاف أن العمدة طلب اجتماعا عاجال ملجلس 
بفعل  ذلك  النظر عن  الحكومة غضت  الوطني وأن  األمن 
حساسية املسألة مؤكدا أن وزيرة الدفاع رّدت عىل مطلبه 

بأن الجيش ليس جاهزا للتدخل يف مثل هذه القضايا.

نفط روسي ألمريكا...

بينما  انه  The TelegrAPh oF InDIA كشفت  صحيفة 
رشاء  وحلفائها  مواطنيها  عىل  املتحدة  الواليات  تمنع 
دون  هائلة  كميات  منه  تستورد  فإنها  الرويس،  النفط 
رشكة  أو  دولة  كل  عىل  تفرضها  التي  العقوبات  خرق 

تخالف ذلك.
 1,7 يوميا  الهند  تشرتي  املذكورة،  الصحيفة  ووفق 
مليون برميل من النفط الرويس الذي قالت أنه يتم تكريره 
relIAnCe InDUS- و nAYArA energY  من طرف رشكتي

TrIeS ثم بيع االف الرباميل منه اىل الواليات املتحدة.

الصحيفة خلصت اىل ان الحرب االقتصادية االمريكية 
وإنما  الحقيقة موسكو  تؤذي يف  املزعومة عىل روسيا ال 
محروقات  من  بذلك  تحرمهم  الذين  األوروبيني  حلفاءها 
رخيصة السعر وتفرض عليهم تبعا لذلك ركودا اقتصاديا 

يمنعهم من منافسة اقتصادها.

لبنان... للمّرة الثانية

للمّرة الثانية منذ غرقه يف أزمة سياسية – اقتصادية 
التصويت  يف  حقه  لبنان  يفقد   2019 أكتوبر  يف  انطلقت 
أنطونيو  املتحدة  األمم  امني عام  املتحدة فقد ذكر  باألمم 
لبنان  منها  دول   6 ان  الجاري  جانفي   19 يوم  غيرتاس 
للمنتظم  العامة  بالجمعية  التصويت  يف  حقها  فقدت 

األممي الذي يضم 193 دولة عضوا.
االستوائية  غينيا  فهي  األخرى  الخمس  الدول  أّما 
السودان  وجنوب  والغابون  الدومينيك  وجمهورية 

وفنزويال.
وينص الفصل 19 من ميثاق األمم املتحدة عىل أن اية 
دولة تفقد حقها يف التصويت بالجمعية العامة اذا تخلفت 
االممي  املنتظم  ميزانية  يف  مساهمتها  سداد  عن  عامني 

بمبلغ يساوي او يزيد عن مبلغ مساهمتها يف سري نشاط 
اذا  استثنائية  بصفة  دولة  اعذار  ويمكن  املتحدة.  األمم 

اتضح ان عوامل خارجة عن نطاقها وراء ذلك.

دعوة لمحاكمة ميركل وهوالند

فياشيالف فولودين، رئيس الدوما الروسية )الربملان( 
طالب بانتصاب محكمة عسكرية دولية مماثلة ملحكمة 
انغيال  السابقة  األملانية  املستشارة  ملحاكمة  نورمبارغ 

مريكل والرئيس الفرنيس السابق فرنسوا هوالند.
ممثل  اعرتافات  استعمال  "يجب   : فولودين  وقال 
وفرنسا  بأملانيا  السابقني  واملسؤولني  بكييف  النظام 
كرباهني امام محكمة عسكرية دولية ألنهم تآمروا للدفع 
ويستحقون  متوقعة  غري  أبعاد  ذات  عاملية  حرب  نحو 

عقابا عىل جرائمهم".
مؤخرا  اعرتفا  قد  هوالند  بعدها  ومن  مريكل  وكانت 
انهما تفاوضا سنة 2014 ووقعا عىل اتفاقيتي منسك ال 
من أجل تحقيق السالم بأوكرانيا وانّما ملنح جيشها مهلة 

من الزمن العداد العدة للحرب الدائرة اليوم

أقل من 9 ٪

دراسة صادرة عن املعهد الدويل للتنمية اإلدارية التابع 
العقوبات  رغم  أنه  أكدت  السويرسية  لوزان  لجامعة 
الغربية املفروضة عىل روسيا لم تتجاوز نسبة الرشكات 
التي  السبع  ومجموعة  األوروبي  االتحاد  لدول  التابعة 

غادرت األرايض الروسية 8,5 ٪.
االستاذان الجامعيان سيمون ايفنات من جامعة سان 
انه  اكدا  املذكور  الدويل  املعهد  بيزاني من  – غال ونيكولو 
الذي اطلقت   2022 كان هناك بروسيا قبل شهر فيفري 
خالله موسكو "العملية العسكرية الخاصة" 2405 فروع 
األوروبي ودول  االتحاد  1404 رشكات من دول  لـ  تابعة 
مجموعة السبع وان عدد الرشكات التي غادرت البالد لم 
أساسا  كانت  املغادرة  الرشكات  وان   ٪  9 نسبة  يتجاوز 

أمريكية وليست أوروبية أو يابانية.
األوروبية  الرشكات  العديد من  ان  اىل  اشارت  الدراسة 
واليابانية صمدت يف وجه ضغوط حكوماتها ومنظمات 
تشمل  لم  العقوبات  ان  واىل  والصحافة  املدني  املجتمع 
"منفعة  بتعّلة  بالبقاء  تمسك  بعضها  وان  منها  العديد 

مجتمعية".

العاصمة  يف  مغنية  عماد  اغتيال  عىل  عاًما   15 مرور  رغم 
السوريّة، دمشق، لم تتبّن إرسائيل حتى اللحظة بشكٍل رسميٍّ 
ميلمان،  يويس  اإلعالمّي  أصدره  الذي  الكتاب  لكّن  العملية. 
النقاب  يكِشف  واالستخباراتيّة  العسكريّة  الشؤون  يف  الخبري 
عن عّدة أرسار  لم تُكن معروفًة أّن مخابرات عديد الدول، بما 
لتنفيذ  املعلومات  وجمع  التخطيط  يف  شاركت  العربيّة،  فيها 

جريمة اغتيال الرجل.
يف  العسكريّة  للشؤون  محلالً  يعمل  الذي  ميلمان،  ونرش 
صحيفة "هآرتس" العربيّة فصالً من كتابه يف الصحيفة، الذي 
اعتمد عىل محافل أمنيٍّة واسعة االطالع يف تل أبيب، وأّكد فيه 
أّن عماد مغنية، كان الهدف األّهم للتصفية، قبل األمني الّعام 
العمليات  الله، ألنّه كان املسؤول عن  الله، حسن نرص  لحزب 
الفدائيّة التي أحرجت وأربكت إرسائيل، الفتًا إىل أّن الرجل كان 
حذًرا للغاية، واىل انه  كان يملك املقدرة عىل الهروب واالختفاء 

من أجهزة املخابرات التي كانت تاُلحقه.
من  ُمبارشًة  صدر  مغنية  بتصفية  األمر  أّن  املؤلِّف  ويؤكِّد 
رئيس  حصل  أْن  بعد  داغان،  مائري  وقتذاك،  املوساد  رئيس 
الرئيس  من  األخرض  الضوء  عىل  أوملرت،  إيهود  آنذاك،  الوزراء 
امُلخابرات  وكالة  رئيس  ومن  االبن،  بوش  جورج  األمريكّي، 

يف  األمريكيّة  املخابرات  دور  أّن  إىل  ُمشريًا   ،)CIA( املركزيّة 
ميلمان،  أضاف  العملية،  نجاح  وبعد  هامشيًا.  كان  العملية 
اتصّل رئيس املوساد برئيس الوزراء أوملرت، الذي كان بالطائرة 

متوجًها إىل واشنطن وأبلغه أّن )العربّي مات(. 
شاركت  التي  املخابرات  أجهزة  أّن  الكتاب  مؤلف  وكشف 
امُلتحّدة،  الواليات  من:  كانت  املعلومات  جمع  يف  فّعاٍل  بشكٍل 
مؤكدا  السعوديّة،  والعربيّة  مرص  األردن،  بريطانيا،  فرنسا، 
جمع  يف  ساهمت  املذكورة  الدول  من  دولٍة  كّل  مخابرات  أن 
املعلومات وتبادلها، كاِشًفا أّن امُلخطط اإلرسائييلّ األّويلّ، والذي 
عىل ما يبدو لم ينجح، كان ينص عىل اغتيال مغنيّة يف حرب 
للطائرات  ُمضادٍّ  صاروٍخ  بواسطة   2006 عام  الثانية  لبنان 

يُطَلق عليه من طائرٍة.
األمريكيّة  املخابرات  قامت  فقد  الكتاب  يف  جاء  ملا  وطبًقا 
بتهريب القنبلة التي أعّدتها إرسائيل الغتيال مغنية إىل دمشق 
السوريّة،  بالعاصمة  واشنطن  األردن، عرب سفارة  عن طريق 
وهناك تّم تسليمها لعمالء املوساد. ويف 12 فيفري 2008، وصل 
مغنية إىل البيت الذي كان يستأجره بدمشق، حيُث قام عمالء 
املوساد بتفجري القنبلة التي أّدت إىل مرصعه عىل الفور، وفق 

املصادر التي اعتمد عليها الخبري األمنّي اإلرسائييلّ يف كتابه.

الشارع العالمي والعربي

كتاب اسرائيلي يكشف قصة اغتيال عماد مغنية:

بوش وأوملرت أصدرا األوامر، خمابرات عربية شاركت يف "اصطياده" واملوساد نّفذ
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نحو  طريقها  يف  الغرب  عىل  بخطوتني  اليابان  تتقدم 
ما  نرى  أن  بإمكاننا  إليها  وبالنظر  االقتصادي،  االنهيار 

سيحدث مستقبال مع العالم بأرسه.
شاهدنا جميعا الجزء األول من فيلم هوليوود الشهري 
بروس  النجم  بطولة  من   ،DIe hArD القايس"  "املوت 
ويليس. هل تذكرون أن ناطحة السحاب التي جرت فيها 

أحداث الفيلم، كانت مملوكة لرشكة يابانية؟
التوسع  كان  املايض،  القرن  من  الثمانينات  أوائل  يف 
استخدمتها  التي  الرعب  قصص  إحدى  هو  الياباني 
هوليوود لتخويف األمريكيني، حيث كانت اليابان بالفعل 

يف ذروة ازدهارها وقوتها.
الحرب  بعد  األمريكية  املتحدة  الواليات  فتحت  لقد 
أمام  املحلية  سوقها  سياسية،  وألسباب  الثانية،  العاملية 
السلع اليابانية، وهو ما خلق ازدهارا اقتصاديا يف اليابان، 
وبحلول الثمانينات من القرن املايض، أصبحت اليابان ثاني 
أكرب اقتصاد يف العالم، وبدأت يف إزاحة املنتجات األمريكية، 
تماما مثلما تفعل الصني اآلن. ومع ذلك، أجربت الواليات 
املتحدة اليابان، باستخدام السيطرة السياسية عليها، عىل 
اليابانية  السلع  جعل  ما  وهو  الياباني،  الني  سعر  زيادة 

باهظة الثمن، وخفض من قدرتها التنافسية.
ألكثر  الياباني  االقتصاد  ركود  استمر  الحني،  ذلك  منذ 
االقتصاد"  "يَبْننة  مصطلح  ظهر  بل  عقود،  ثالثة  من 
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تعني "يَبْننة االقتصاد" وصول اإلنتاج إىل سقف الطلب، 
وعجزه عن النمو أكثر من ذلك، فتبدأ أزمة فائض اإلنتاج. 
والكساد  الرشكات  بعض  إفالس  تجنب  أجل  ومن  ولكن، 
)مثلما حدث يف الكساد الكبري عام 1929(، تحفز الحكومة 
إال  القروض.  منح  خالل  من  الرشكات  وتنقذ  االستهالك، 
زيادة  مع  القروض،  مدفوعات  أن  يف  تكمن  املشكلة  أن 
مبلغ الدين تقتل املدين برسعة، وإلطالة هذه العملية، من 
الرضوري زيادة الدين باستمرار، مع خفض سعر الفائدة 
يف الوقت نفسه. ونتيجة لذلك ينمو الدين، لكن املبلغ الذي 
سعر  انخفاض  بسبب  يتغري  ال  الفائدة  يف  املدين  يدفعه 
الفائدة. وهنا تظهر مشكلة أخرى: ال يمكن خفض معدل 
الفائدة إىل ما ال نهاية، إىل ما دون الصفر، ألن ذلك يعني 
عمليا التربع باملال مجانا، بل وربما أيضا دفع مبلغ إضايف 
للمدين حتى يحصل عىل قرض. لكن هذا أيضا ال يمكن أن 

حتما،  االنهيار  مصريه  املايل  النظام  وهذا  طويال،  يستمر 
فحسب،  هامدة  جثة  يكون  لن  اللحظة  تلك  بحلول  ألنه 

وإنما سيصبح "زومبي".
أضف إىل ذلك التدهور الديمغرايف وتهرم السكان.

وهذا بالضبط ما يحدث اآلن ال يف اليابان وحدها، وإنما 
يف الغرب بأرسه. وإذا كانت اليابان يف السابق قادرة عىل أن 
تصدر منتجاتها إىل الدول التي ال زال اقتصادها ينمو، فإن 
مستوى  عىل  القصوى  حدوده  إىل  وصل  قد  بأرسه  الغرب 

العالم أجمع.
بالفعل  العالم  يف  املركزية  البنوك  أكرب  قامت  لقد 
أو حتى  الصفر،  إىل ما يقرب من  الفائدة  بتخفيض سعر 
أقل من الصفر )الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، االتحاد 
كندا،  الدنمارك،  السويد،  بريطانيا،  سويرسا،  األوروبي، 
كوريا الجنوبية، أسرتاليا(. ومع أخذ التضخم يف االعتبار، 
الفائدة  يبلغ سعر  الصفر، حيث  من  أقل  املعدل  أن  يتبني 
 ،0.25% املثال  سبيل  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
والتضخم 1.2 %، أي أن املعدل الحقيقي يف الواليات املتحدة 

األمريكية بالسالب )0.95- %.(
بالبضائع،  مغطاة  غري  نقودا  املركزية  البنوك  تطبع 
وعىل  واملؤسسات  البنوك  عىل  مروحية  من  وتلقيها 
عجز  تمويل  يتم  الجائحة(.  زمن  )يف  العاديني  املواطنني 
)يف  املغطاة  النقود غري  طباعة  الدولة عن طريق  ميزانية 
بريطانيا  ويف   ،%  50 بنسبة  األمريكية  املتحدة  الواليات 

بنسبة 40 %(.
يف عهد الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بدأ االحتياطي 
الفيدرايل يف رشاء سندات الرشكات األمريكية يف الديون، أي 
أن اإلعانات امتدت مبارشة إىل قطاع الصناعة، ولوال هذه 
اإلعانات لكان جزء كبري من الصناعة األمريكية قد أفلس. 
وقت  وحتى  سابق،  وقت  يف  ألوروبا  نفسه  اليشء  حدث 
املبارش  الرشاء  ستكون  التالية  الخطوة  اليابان.  يف  سابق 

ألسهم الرشكات من قبل البنوك املركزية.
لهذا لم يكن عبثا أن أقول إن اليابان ستموت بخطوتني 
منذ  الياباني  املركزي  البنك  يشرتي  حيث  الغرب،  قبل 
اليوم أكرب  اليابانية، وأصبح  فرتة طويلة أسهم الرشكات 
أسهم  اشرتى  أن  بعد  اليابانية،  األسهم  سوق  يف  مساهم 

الرشكات اليابانية مقابل 434 مليار دوالر.
لكن  فائقة.  بجودة  اليابانية  السيارات  تتمتع  نعم، 

به،  تباع  الذي  السعر  من  بكثري  أعىل  الحقيقي  سعرها 
اليابانية مطلوبة، حيث  وبهذا السعر لن تكون السيارات 
من  يتمكنوا  حتى  اليابانيني،  املصنعني  الحكومة  تدعم 
خفض كلفة اإلنتاج، وإال فإن اليابان ستفلس عىل الفور.

ولكن نتيجة لهذه السياسة، أصبحت اليابان أكرب مدين 
يف العالم، حيث بلغ دينها العام سنة 2019 نسبة 237 % 
من الناتج املحيل اإلجمايل. دعونا نتذكر أن الدين الذي كان 
يعاني منه لبنان قبيل إفالسه عام 2018 بلغ نسبة قدرها 

151 % من الناتج املحيل اإلجمايل.
هذه  زيادة  عىل  تعمل  اليابان  أن  هو  ذلك،  من  األسوأ 

الديون من خالل طباعة ين غري مغطى بالبضائع.
اقتصادا  تزال  ال  ألنها  بعد،  إفالسها  اليابان  تعلن  لم 
لذلك  إيجابي.  جار  حساب  رصيد  ولديها  ومتطورا،  كبريا 
فإن جميع النقود غري املغطاة التي يصدرها البنك املركزي 
القصور  بفعل  الخارج  يف  بالثقة  تتمتع  زالت  ال  الياباني 
الذاتي ال أكثر. ولكن، حينما يبدأ هرم الديون حول العالم 
أّول من يموت )ستكون  اليابان ستكون  االنهيار، فإن  يف 

بريطانيا هي الثانية(.
هذا هو جوهر األزمة االقتصادية العاملية الراهنة، وهي 
أنها أزمة عظمى من حيث فائض اإلنتاج عىل نطاق عاملي، 
حيث لم يعد االقتصاد يدر أرباحا، لذلك تدعمه الحكومات 
ما  إىل  الفائدة  سعر  وخفض  االئتمان  توسيع  خالل  من 
يف  الكربى  االقتصادات  لجميع  هذا  يحدث  الصفر.  دون 
الغرب يف نفس الوقت، لذلك ال تنخفض عمالتها بالنسبة 
لبعضها البعض، وال تنخفض كثريا مقارنة بعمالت الدول 
الثانية  املرتبة  يف  تأتي  األخرى  الدول  أن  حيث  األخرى، 
بالنسبة لالقتصاد الغربي. عالوة عىل ذلك، ال يمكنهم دعم 
مغطاة  غري  ورقية  نقود  إصدار  خالل  من  اقتصاداتهم 

مثلما يفعل الغرب.
يتوازن  الغربية  لالقتصادات  الجذري  اإلفالس  أن  أي 
الثالثة  الدول  القتصادات  االقتصادي  الركود  مع  مؤقتا 

املعتمدة عىل الغرب.
الحركات  وهذه  للغاية،  مهتز  برمته  الهيكل  هذا  إن 
البهلوانية ال يمكن أن تدوم طويال، ولن يتمكن الغرب من 

الثبات عىل يد واحدة وساقاه ألعىل لفرتة طويلة.
يقف العالم اليوم بالفعل عىل أعتاب تغيري عاملي هائل.

االقتصاد الياباين جثة حّية ..
 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

رأي

االشرتاكي  االتحاد  حزب  عام  أمني  لشكر  ادريس  هاجم 
املغرب  بابتزاز  اياها  متهما  فرنسا،  باملغرب،  الشعبية  للقوى 
طوال عقود، خاصة يف قضية الصحراء، موجها أيضا انتقاداته 
يعاملها  أن  تقبل  ال  أنها  اىل  منبها  األوروبية،  الدول  من  لعدد 

املغرب معاملة النّد للنّد.
املحلية،  االعالم  وسائل  معظم  تناقلتها  ترصيحات  يف  وقال 
كانت  فرنسا  أن   ،"20 و"زنقة  و"العمق"  "هيسربيس"  مثل 
وانتهاج  املتحدة  األمم  يف  مساندتهم  بادعائها  املغاربة  تخدع 
اىل ملف الصحراء(، معتربا  الحياد اإليجابي )يف اشارة  نوع من 
تستوعب  أن  األعىل  من  إليك  تنظر  التي  األمة  عىل  »يصعب  أنه 

التطور، وسيادة القانون«.
لفرنسا  اللهجة  شديد  عتابا  املسؤول  عتابا  لشكر  ووجه 
معتربا أن قضية وحدة بالده الرتابية “أقوى من كل الحسابات”.

وأضاف أن “فرنسا هي املسؤولة تاريخيا عن أبرز النزاعات يف 

القارة اإلفريقية… ألنها كانت تفّصل خريطة بلدان ومجتمعات 
وأمم القارة بالقلم واملسطرة كيفما شاءت”.

واعترب لشكر أن ما تقوم به فرنسا من “تشويش” عىل مسار 
قنواتها  فتح  عرب  حسمه  املغرب  ان  قال  الذي  الرتابية  الوحدة 

االعالمية لخصوم بالده، وفق تعبريه، “ال يرعب املغاربة”.
بما  األوروبيني  البتزازات  يرضخ  لن  "املغرب  أن  عىل  وشدد 
فيها فرنسا، التي كانت إىل األمس القريب يف مجلس األمن تعمل 

عىل القيام بدور إيجابي."
عىل  املغربية  بالسيادة  األمريكي  االعرتاف  املتحدث  ووصف 
اقرتاح  “نقل  بأنه  البوليساريو،  مع  عليها  املتنازع  الصحراء 
اقرتاح  مجرد  مجال  من  املغرب،  به  تقدم  الذي  الذاتي  الحكم 
أرضية  أصبح  حيث  أرقى  مجال  إىل  األطراف  به  تقبل  أن  يجب 
التفاوض،  جلسات  لحضور  الجزائر  الجارة  داعيا  للنقاش”، 

باعتبارها، حسب قوله، طرفا يف امللف.

ذّكرها بتقسيم افريقيا بالقلم والمسطرة كيفما شاءت :

سيايس مغريب يتهم فرنسا بابتزاز بالده وخداعها

ادريس لشكر
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حواروقفة سينما

نّدعي باطال أحيانا االنتساب
إلى األنبياء ألّننا وبكل بساطة 
لـم نلتزم بمساراتهم األخالقية بقلم : صالح السويسي

بقلم :
عائشة إبراهيم

الثقافة، الحارس
األمين 

لإلنسانية...

حضور متميز للسينما 
التونسية

في مهرجان األقصر 
للسينما االفريقية

ظاهرها "إنهاء إلحاق"
وباطنها "إقالة" :

خفايا مغادرة
املؤرخ فوزي حمفوظ 

إدارة معهد الرتاث 

المختّصة في األديان وحوار الحضارات 
مليكة بوعلي برهومي

لـ» الشارع المغاربي«: 

»التكميل الّشايف للغليل عىل كتاب العرب
لعبد الرمحان بن خلدون«

لمحمد الصغير بن يوسف : المؤلّف وإشكالّية اإلسم



البرش  حاجة  إن  القديمة  اليونانية  األسطورة  تقول   
وتحولت  بالرشور  العالم  امتأل  أن  بعد  ظهرت  الفن  إىل 
التوحش  وطغى  املادة  وسيطرت  جحيم،  إىل  األرض  جنة 
والقسوة يف النفس البرشية، فاندلعت الحروب والرصاعات 
والقتل والدمار،  وكان بروميثيوس قد حذر اإلله زيوس من 
قوة املعرفة التي امتلكها اإلنسان والتي ستصل إىل مرحلة 
مهولة من التطور املادي عىل حساب الروح، لتصبح وباالً 

عىل البرش، حتى تقيض عليهم وعىل اآللهة يف النهاية.
بروميثيوس الذي انحاز دائما إىل جانب اإلنسان ورسق 
عند  بالُفلك  يرسو  أن  له  أشار  باملعرفة،  وزوده  النار  له 
جبل  ألن  ذلك  العظيم،  الطوفان  بعد  الربناس  جبل  قمة 
منبع  حيث  التسعة  الفنون  ربات  فيه  تعيش  الربناس 
هى  األدبي  اإلنتاج  عملية  بأن  وأخربه  والفنون،  األدب 
السبيل الوحيد للخالص من الوحشية ومن التبعية املادية، 
فوق  وارتقائها  الروح  جوهر  عىل  للحفاظ  الوسيلة  وهو 
مستوى البهيمة.  وأنه لكي يكون إنساناً حقاً البد من أن 
يمتلك وسيلة الخالص الخاصة باإلنسان وحده، وهي الفن 

واألدب.
الفلك عىل  ثارت ثائرة زيوس بعد أن علم كيف حطت 
قمة جبل الربناس واكتسب اإلنسان وسيلة الخالص، فعمد 
إىل خطة تختلف عن خططه السابقة القائمة عىل العنف، 
الطوفان،  من  نجا  الذي  لإلنسان  إغراءات  بتقديم  وذلك 
فإذا ما اتبعها ضل طريقه ونيس تعليمات ربات الفنون، 
وانخرط يف رصاع محموم يقيض عليه وعىل نسله البرشّي، 
)باندورا(  اسماها  جميلة  امرأة  زيوس  اإلله  صنع  ولذلك 
وشدد  مقفالً،  جميال  صندوقاً   أهداها  زفافها  ليلة  ويف 
)باندورا(  الفضول  أصاب  الصندوق.  ذلك  تفتح  أال  عليها 
وظلت تسعى وتضج و تتحايل لكي تفتح الصندوق رغم 
تحذيرات برومثيوس، وحني فتحته يف النهاية، قفزت منه 
كل رشور العالم التي تعادي قيم الربناس وربات الفنون: 
الضغينة،  الخداع،  الكذب،  الكراهية،  الحقد،  )العنف، 

النفاق، األنانية، ...(. 
الرشور  بني  رصاعاته  يشهد  والعالم  الوقت  ذلك  منذ 
الجميلة  القيم  وبني  الصندوق،  من  باندورا  أطلقتها  التي 
التي تنرشها ربات الفنون يف سبيل املحافظة عىل جوهر 
عنا  وليس  املتوهجة،  النقية  حالته  يف  اإلنسانية  الحياة 
ببعيد، يف عرص النهضة، لم تستطع أوربا أن تتجاوز تخلف 
األوربية  الروح  تحرر  لوال  السحيقة  الظالمية  عصورها 
نهضت  التي  الخالقة  اإلبداعية  والقيم  باملثل  واستنارتها 
إحياء  يف  والرغبة  والروماني،  األغريقي  النموذج  عىل 
التحوالت  أن  القديمة، كما  امليثيلوجيا  الجمال املتجسد يف 
الفكرية العميقة التي جرت بعد قرون من التسلط الكنيس 
أن تعيد  الحضارة من دون  أن ترسخ مفهوم  لم تستطع 
وتجلياته  للفن  الثقايف  الدور  خالل  من  لإلنسان  االعتبار 
والرسم  والرقص  والغناء  والشعر  واملوسيقى  املرسح  يف 
والنحت والتمثيل والعمارة، وغريها من الفنون التي أحيت 
رميم القارة األوربية وخرجت بها من الكهوف املظلمة إىل 

حياة املدنية والنظام. 
وبظهور فلسفة الجمال حيث اتسع نطاق تفسري الفن 
إىل  الحقيقة  من  واالقرتاب  بالخري  عالقة  له  مفهوم  من 
مفهوم الجمال، باالنتقال من املعنى الحيس للفن إىل نظريه 
الوجداني، أي اإلحساس بالجمال عاطفياً عرب شبكة من 
الفن  واتضحت بصورة جلية صلة  واملشاعر،  األحاسيس 
للفن  الفكرية  األبعاد  عن  البحث  نطاق  واتسع  بالفكر، 
وصوالً إىل ثيمة مفادها أن الفن  هو املسؤول عن تشكيل 
وهو  واملعتقدات،  امُلثل  وترسيخ  الحديثة  القيم  منظومة 

الذي  املعرفة  امتالك  املعِني بتشكيل مضمونها، وإذا كان 
أشارت إليه امليثولوجيا قد ساهم يف تطوير العالم املادي، 
فإن الفن  قادر عىل تطوير ثقافة اإلنسان وقيمه وإعادة 
صياغة منظومة األخالق والتعايش بانسجام يف املجتمع. 
وهذا يعني إعادة تشكيل الوعي الذاتي والبعد االجتماعي 
إسهامات  كانت  لقد  عام.   بشكل  للمجتمع  أو  للفرد 
وبحسب  واآلداب،  الفنون  مجاالت  جميع  يف  الفنانني 
فلسفة الجمال، هي الحصن الذي دافع عن جوهر الروح 
وتمظهراتها القيمية، معززاً الدور النموذجي الذي رسمته 
الجمال والقيم والسمّو واألخالق  الربناس حارسة  تقاليد 

والفضيلة.
االنحسار  العرشين، ومع  القرن  الثاني من  النصف  يف 
سحقتها  التي  واألخالقية  اإلنسانية  القيم  يف  املخيف 
وميل  الصناعة،  طفرة  وجنون  امليكنة  وتروس  الحروب 
ظهرت  والجريمة،  والعنف  التمرد  إىل  املقهور  اإلنسان 
الحاجة إىل تكريس قيمة الفن كمعادل موضوعي للوقاية 
السياسية  الكربى  التحوالت  صاحبت  التي  املخاطر  من 
كاستثمار  الثقايف  املرشوع  مفهوم  فظهر  واالقتصادية، 
وتحقيق  اإلنسان  جوهر  لحماية  واألدب  الفن  يف  إبداعي 
أن  اعتبار  املجتمعات، عىل  يف  والذوبان  االنتماء  حالة من 
الحالة اإلبداعية هي الوحيدة التي ال تنهار أمام أي تغيري 
أن  كما  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  األوضاع  يف 
كلفة اإلنفاق عىل اإلنتاج األدبي واإلبداعي وما يحققه من 
املوجه  اإلنفاق  األضعاف  عرشات  تخترص  مجدية،  نتائج 
واالجتماعية،  النفسية  واألرضار  والجريمة  العنف  لعالج 
اقتصادي  كمرشوع  الثقافة  يف  االستثمار  وضمن  وبذلك 
شهد العالم صعوداً مدهشاً يف إنتاج الفن واألدب، وخاصة 
املرئي واملطبوعات،  السينما واملرسح واإلنتاج  يف مجاالت 
وتحول إىل رافد من روافد النمو االقتصادي الذي يقود إىل 

حالة من االستقرار والرفاه.
 يمكن القول، واتكاًء عىل ما سبق، إن مفهوم الحضارة 
املادي متمثالً  البعد  املزاوجة بني  إال من خالل  يتشكل  لم 
االقتصادي  والنمو  والتكنولوجيا  والصناعة  العمران  يف 
بتجلياتها  الثقافة  يف  متمثالً  املعنوي  البعد  وبني  عامة، 
املزاوجة  هذه  عىل  يرتتب  وما  والفنية.  واألدبية  اإلبداعية 
الثقافة من  ما جعل  املستدام،  والنمو  للرفاه  تحقيق  من 
العوامل الرئيسة لتحقيق التنمية يف املجتمعات، كمرشوع 
ومتاحف  آثار  من  الثقافية  املوارد  يف  يستثمر  اقتصادي 
والرتاث  والنرش  والطباعة  السينما  وصناعة  ومعارض 
الالمادي واملعالم التاريخية، وهي يف مجملها تمثل الجانب 
التنمية  أخرى  زاوية  من  ولكن  الثقافة،   حقل  يف  املادي 
بلوغه  يف  بل  الفرد،  دخل  نمو  فقط   تعني  ال  االقتصادية 
والفني  والفكري  والوجداني  النفيس  التشبع  مرحلة 
االجتماعي،  والتوافق  السالم  حالة  إىل  وصوالً  واملعنوي، 
األمر الذي يجعل من الثقافة حصناً لحماية الروح، ال يقل 
منعة عن جبل الربناس لدى قدماء االغريق. ومن منطلق 
إنسانية  وقيم  مزايا  من  بها  يرتبط  وما  الثقافة  أهمية 
ووجدانية، وما يرتتب عىل تلك املزايا من استقرار سيايس 
املتحدة  األمم  منظمة  عملت  النماء،  يحقق  واجتماعي 
الربتقايل(  )اإلبداع  املبدأ ضمن مرشوعها   تعزيز هذا  عىل 
القائم عىل املعرفة، والتفاعل بني اإلبداع اإلنساني من جهة 
واألفكار واملعرفة والتكنولوجيا من جهة أخرى،  )أي بني 
القيم الروحية والعالم املادي( من أجل دعم أهداف التنمية 
الثقافة  إىل  االلتفات  عىل  العالم  أجربت  التي  املستدامة 
السلم  وتحقيق  االجتماعي  اإلدماج  آليات  كأحد  واإلبداع 
وهو  والكراهية،  العنف  ونبذ  االختالف  وقبول  والتعايش 

إبداعي  إنتاج  ذاتها: طاملا هناك  القديمة  الفكرة  إىل  يقود 
وسيلة  هو  اإلبداع  ألن  وتتالىش  تتقلص  الرشور  فإن 

اإلنسان للخالص.
مناحرات  إىل  انقلب  الذي  العربي،  الربيع  دول  ويف 
وحروب أهلية وتصدعات يف النسيج االجتماعي، تراجعت 
يطلق  زيوس  وعاد  الفنون  ربات  واغتيلت  الثقافة  أدوار 
رشوره وأمراضه، وانشغل الجميع بمحاولة إقفال صندوق 
الرش وإلقائه يف البحر قبل أن ينفجر فيحرق كل يشء، يف 
وقت كان باإلمكان وببساطة شديدة توجيه موارد ضخمة 
العالئق  تضميد  عىل  يعمل  حقيقي  ثقايف  مرشوع  لدعم 
والهزيمة  التشظي  إخالالت  ومعالجة  للمجتمع  الداخلية 
والقهر واالنكسار، وكل التداعيات التي خلفتها العاصفة 
الهوجاء،  ليكون البناء يف اإلنسان موازياً لإلعمار املكاني. 
وتشهد  العربي،  الربيع  عاصفة  داهمتها  التي  ليبيا، 
حالتها االنتقالية بتداعياتها وتصدعاتها، لم تتمكن وعىل 
مدى عقد كامل من الزمن أن توجه مساعيها لالستثمار 
يف املرشوع الثقايف كإحدى آليات السلم والتعايش املشرتك 
واحتواء  العنف  لنبذ  تنافسية  ومبادرات  فرص  وخلق 
تؤمن  قيمية  منظومة  يف  الجديد  الجيل  وإدماج  الرصاع 
صندوق  انفجر  عندما  والجمال،  والعدل  والذوق  باإلبداع 
الرشور يف ليبيا كانت الخطوة األوىل هي اغتيال )الحسناء 
يؤديه  الذي  الدور  تسفيه  مدى  إىل  كرمزية  والغزالة(1، 
الجمالية،  الذائقة  املجتمعي وبناء  الوعي  الفن يف تشكيل 
ثم انحرست عىل نحو تدريجي أهمية الفن واإلبداع يف سلم 
اليومية،  املعيشة  لسبل  امللّح  االحتياج  أمام  االهتمامات 
وهي  ليبيا،  يف  الثقافية  املوارد  ضخامة  من  الرغم  وعىل 
تمتد يف شكل قارة مرتامية من الجغرافيا والتضاريس بما 
تحويه من تنوع ثقايف وبيئي، وتتكئ عىل املوروث اإلنساني 
الذي تركه إنسان ما قبل التاريخ، يف أكرب متحف صخري 
يف العالم، متمثالً يف كهوف األكاكوس، واملدن واملنحوتات 
اإلسالمي  والرتاث  والرومان،  االغريق  تركها  التي  األثرية 
األدب  حقول  يف  والفني  واملعريف  الثقايف  والرتاكم  واملحيل، 
هذه  كل  من  الرغم  عىل  والتشكيل،  واملوسيقى  واملرسح 
املوارد التي تتمايز بني مناطق ليبيا، وتتمازج يف فسيفساء 
من التنوع واالنسجام،  إال أن االستثمار يف هذه الجوانب 

ظل معطالً وقارصاً بل ومستباحاً للتدمري واإلهالك.   
ضخها  الحكومات  تحاول  التي  اإلصالحات  كل  رغم 
الحتواء  وسائل  عن  والبحث  الليبي،  املجتمع  رشيان  يف 
تبقى  أنها  إال  واألمنية،  واالجتماعية  االقتصادية  األزمات 
حلوالً مبتورة وهشة ما لم تخضع لحركة االقتصاد العاملي 
الذي قرر أن ال استثمار وال نمو اقتصادي وال استقرار أو 
تنمية من دون أن تعرب من خالل بوابة الثقافة، ليس ألنها 
مكون من مكونات هوية الدولة فحسب، أو ألنها تعزز قيم 
االنتماء والتسامح والحرية واالنفتاح عىل اآلخر، بل أيضاً 
العالم  إليها  يلتفت  مهدورة  لثروات  ضخم   مصدر  ألنها 
اآلن، وهي ثروات ال تنضب باالستخدام كما هو الحال يف 
املوارد الطبيعية، بل تتضاعف كلما زاد الطلب عليها. لقد 
النظرة  تتجاوز  أن  الحكومات  عىل  اآلن  الواجب  من  بات 
لرتى  العاجي  برجها  من  تنزل  وأن  للثقافة،  القارصة 
بوضوح كيف يدير العالم أزماته مستنرياً بالثقافة كأحد 
الروافد واملرتكزات األساسية للوصول إىل حالة االستقرار 

والرفاهية والنمو املستدام.

1  - منحوتة تتوسط نافورة يف العاصمة الليبية طرابلس عىل 
شكل فتاة حسناء بجانبها غزالة ثم تدمريها خالل العام 2014  

بقلم : عائشة إبراهيم/ روائية ليبية

الثقافة، احلارس
األمني لإلنسانية...
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ظاهرها "إنهاء إلحاق" وباطنها "إقالة" :

13 جانفي الجاري أنهت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي "إلحاق" مدير معهد التراث الوطني المؤرخ فوزي محفوظ قبيل بلوغه  يوم الجمعة 
سن التقاعد بـ 4 أشهر. وعّينت مكانه كاتب عام المعهد يوسف االشخم بصفة مؤقتة. مصادر مقّربة من الوزارة والمعهد أّكدت أن التسمية الصحيحة إلنهاء 

اإللحاق هي "إقالة" أو "عقوبة إدارية".
"الشارع المغاربي" بحثت في أسباب إنهاء إلحاق الرجل بعد مرور 5 سنوات و10 أشهر على عمله بالمعهد وتحديدا قبيل 4 أشهر من إحالته على شرف المهنة 

وأيضا بعد رفض طلب استقالته منذ سنة.

ملف االسبوع

خفايا مغادرة املؤرخ فوزي حمفوظ 
إدارة معهد الرتاث

maghrebstreet@gmail.com

 2022 جانفي   22 يوم  وتحديدا  املايض  العام  بداية  مع 
تقّدم مدير معهد الرتاث بطلب استقالته من منصبه إال أن 
والسبب  الحكومة  رئاسة  من  بقرار  بالرفض  قوبل  الطلب 
يف ذلك وفق مصدر مقّرب من املعهد والوزارة يعود آنذاك إىل 
الدستوري  القانون  بأستاذ  الرتاث  معهد  مدير  قرابة  صلة 
الرئيس  لدى  مستشارا  كان  الذي  )شقيقه(  محفوظ  أمني 
بلعيد  الصادق  األسبق  العميد  رفقة  ومكلفا  سعيد  قيس 
بكتابة "مرشوع الدستور الجديد" )املرفوض من قبل قيس 
أن  علما  األوىل  االستقالة  رفض  تم  إذن  بعد(..  ما  يف  سعيّد 
مسؤوال بوزارة الثقافة أكد أن محفوظ تقّدم بطلب استقالة 
ثان خالل شهر أكتوبر املايض وأن الوزيرة قبلت باستقالته 
بسبب حالته الصحية وفق ذات املصدر الذي أكد أن محفوظ 
كان قد خضع سابقا لعملية جراحية عىل القلب وأنه يعاني 
الدويل  الكتاب  معرض  إىل  سفره  وأن  السّكري  مرض  من 
مّما  الصحية  حالته  تدهور  يف  سببا  كان  مؤخرا  بالرياض 
عّجل بعملية إنهاء الحاقه. وحسب مصدر مسؤول بوزارة 
كل  للرجل  تكن  قطاط  حياة  الثقافة  وزيرة  فإن  الثقافة 
االحرتام نظرا ألنها تتلمذت عىل يديه باعتبار أنها مختصة 
يف التاريخ وعلوم الرتاث .. ولسائل أن يسأل ملاذا لم يُتّخذ هذا 

القرار منذ ذلك الحني أي بعد عودة الرجل من السعودية ؟ 

طلب  عىل  وافقت  الوزيرة  أن  أكد  اليه  املشار  املصدر 
بالعدول  أقنع محفوظ  ديوانها  االستقالة وأن مسؤوال من 
عن مطلبه ومواصلة عمله اىل حني احالته عىل رشف املهنة 

اي بعد حوايل 4 أشهر.. 
2022 عندما  22 جانفي  يوم  إذن  استقالة "مرفوضة" 
كان أمني شقيقه مقّربا من القرص ومن الرئيس و"مقبولة" 
بعد مغادرة الشقيق األصغر مبارشة القرص اثر خالفه مع 
سعيّد حول مسوّدة دستور 2022 !! .. فماذا حصل بالضبط 
حتى تعّجل الوزيرة بإنهاء الحاق الرجل؟ أم أنها لعنة حّلت 

باألخوين محفوظ؟ 
حتى ال نبتعد كثريا عن موضوع مقالنا سنسّلط الضوء 

عىل األسباب املبارشة إلنهاء مهام الرجل.

غرفة مظلمة

لـ"الشارع  حديثه  يف  أكد  املعهد  من  مقّرب  مصدر 
2 جانفي منشورا  الثقافة أصدرت يوم  املغاربي" أن وزارة 
)سنطلق عليه بداية اسم منشور رقم 1( تضّمن 6 صفحات 
بإحداث  متعلقة  نقطة  للجدل  املثرية  قراراته  من  أن  مربزا 
بـ"اللجان  مصادرنا  أحد  وصفها  للرتاث،  جهوية  لجان 

يف  الجهوية  )املجالس  الشعبية" نسجا عىل مرشوع سعيّد 
الوزيرة  أن  القاعدي( كاشفا  بالبناء  يعرف  ما  أو  كل والية 
املالية  وزيرة  غرار  عىل  منصبها  من  أيضا  ستُعفى  كانت 
مؤخرا وأنها سعت  إىل إنقاذ منصبها باقرتاح هذا املرشوع 
لتطبيق  محاولة  يف  والحكومة  الجمهورية  رئاستي  عىل 

مرشوع رئيسها سعيّد يف مجال الرتاث. 
يعود  الرئييس  إقالة محفوظ  أن سبب  أيضا  أكد  املصدر 
يوم  الرتاث  يف  الباحثني  نقابة  بأعضاء  اجتماعه  إىل  أساسا 
الثالثاء 10 جانفي الجاري بعد إصدارها بيانا يندد بمنشور 
االدارات  اجتماعات  يمنع    54 املنشور  أن  مذّكرا  الوزيرة، 
من  مسبق  ترخيص  دون  بالنقابات  والوزارات  العمومية 

رئاسة الحكومة ..
اعتربت  القرمازي  قطاط  حياة  الثقافة  وزيرة  أن  وأفاد 
النقابة  مع  اجتماع  عقد  محفوظ  فوزي  قبول  مسألة 
مخالفا ملا ورد بمنشور 54 وأن معارضته ما ورد بمنشورها 
دون علمها خطأ ال يُغتفر فقررت بذلك إقالته قبيل إحالته 
4 اشهر. ولفت اىل أن "الوزيرة ضّحت  عىل رشف املهنة بـ 
مرشوعها  تعثّر  يف  تسبّب  أنه  للجميع  تبنّي  حتى  بمحفوظ 

املرفوض من قبل رئيسيْها )بودن وسعيّد(".

عواطف البلدي
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تركيع المعهد

لم  املغاربي"  "الشارع  تلّقتها  وترسيبات  معلومات 
إليه  توجهنا  حني  محفوظ  فوزي  املدير  بدوره  ينفها 
إذا  وما  إلحاقه  إلنهاء  الحقيقية  األسباب  حول  بسؤال 
كانت مغادرته إنهاء إلحاق فعال أم انها إقالة أو عقوبة 

ج داخل كواليس الوزارة واملعهد.  إدارية مثلما يُروَّ
وقال محفوظ: "قضيت خمس سنوات و10 أشهر عىل 
رأس إدارة معهد الرتاث الوطني" مؤكدا أنه طلب مغادرته 

منذ أكثر من سنة.
ويف تعليقه عىل إنهاء إلحاقه 4 أشهر قبل إحالته عىل 
رشف املهنة قال محفوظ: "ال أريد التعليق وال الدخول يف 

جدل... أنا سعيد اآلن بعودتي إىل التدريس بالجامعة".
 ومّلح الرجل إىل وجود "تجاوزات" وأمور داخل الوزارة 
 )1 )رقم  املنشور  بينها  من  وإن  يعارضها  كان  إنه  قال 
القايض بإحداث لجان جهوية للرتاث مشريا إىل أن الوزارة 
أصدرت منشورا ثانيا بعد يومني من إصدار األول بهدف 

تعليق العمل به .
هذه  سبب  الباحثني  بنقابة  االجتماع  كان  إذا  وعّما   
انه  محفوظ  قال  إلحاق"،  إنهاء  بعبارة  املغّلفة  "اإلقالة 
كان اجتماعا عاديا وعبارة عن حصة تعارف مع أعضاء 
هو  هذا  يكون  أن  مرّجحا  حديثا  تكّونت  التي  النقابة 
معهد  إدارة  من  مهامه  بإنهاء  للتعجيل  املبارش  السبب 
الرتاث الوطني إضافة إىل معارضته منشور الوزارة مثلما 

ذكر.
"تضحية  حول  ترسيبات  من  راج  ما  عىل  رّده  ويف 
الوزيرة به" بسبب تعثّر مرشوعها االصالحي حتى تُبني 
لجميع االطراف بما يف ذلك رئاستْي الجمهورية والحكومة 
أجاب  التعثّر،  ذلك  يف  املتسبّب  هو  الرتاث  معهد  مدير  أن 
فوزي محفوظ: "ال استبعد ذلك فهذا شعوري أيضا لكن 
كل ذلك يدخل يف باب التأويل والتخمني ويمكن أن يكون 

هذا صحيحا".
أغلب  تسترش  لم  الوزيرة  أن  أيضا  أكد  محفوظ 
قائال  مرشوعها   بخصوص  القطاعات  عن  املسؤولني 
الغرف  داخل  الكيفية  بهذه  األمور  تتم  أن  "يشء مؤسف 
املظلمة ويف الليايل دون استشارة املسؤولني"، كاشفا أن 
املعهد  املنشور لرضب  أطراف تخطط من وراء هذا  ثمة 

وإلنهاء إلحاقه بسبب مخالفة  أفكارهم وقراراتهم.
ولفت املدير املنتهية مهامه اىل أنه كان قد أعلم رئيس 
األطراف  تلك  مع  التعامل  برفضه  الثقافة  وزيرة  ديوان 
مشريا اىل أن "املعهد الوطني للرتاث مؤسسة عريقة جدا" 

وأنه "لن يساهم يف رضبه".
ويف ختام حديثه قال محفوظ "ال يمكن تركيع املعهد 
ألن مسؤوليته كبرية ولن يقدر عليه أحد متابعا "ال يمكن 
للوزيرة  عالقة  وال  املناشري  بهذه  بعيدا  الذهاب  لهؤالء 

بالرتاث.. هي أبعد ما تكون عنه، ما تعرفوش...".
إلحاقه  إنهاء  ألسباب  بالتلميح  إذن  محفوظ  اكتفى 
ملن سّماهم  برسائل مشّفرة  متوّجها  واملخفية  الظاهرة 
غرف  داخل  بليٍل  أعمالهم  يدبّرون  الذين  بـ"األطراف 

مظلمة". 
بعد مغادرة مدير املعهد يجدر بنا طرح سؤال "كيف 
الواقع؟  أرض  عىل  وتطبيقه  املنشور  بهذا  العمل  سيتم 

وبأيّة وسائل وإمكانات مادية وموارد برشية؟

قصة المنشور وإمكانية تطبيقه

مساء  دقيقة  عرش  وتسعة  الثامنة  الساعة  حدود  يف 
مدير  من  كل  اىل  الفاكس  عرب  منشورها  الوزارة  أرسلت 
إدارة الرتاث ومدير املعهد الوطني للرتاث ومدير عام وكالة 
حماية الرتاث واىل مندوبي الثقافة الذين احالوه بدورهم 
بعبارات  املقصود  بذلك  لنفهم  الجهوية..  التفقديات  اىل 
"الغرف املظلمة والليايل" التي مّلح اليها فوزي محفوظ يف 

ترصيحه لنا. 
املنتظر  انه من  أكد  واملعهد  الوزارة  مصدر مقّرب من 
اللجان  هذه  عىل  للثقافة  الجهوي  املندوب  يرشف  أن 
كل  لديه  ستصبح  بذلك  وانه  جهة..  بكل  متابعتها  وعىل 
الصالحيات املتعلقة بقطاع الرتاث يف جهته إّما بالعمل أو 

بالعبث بال رقيب وال حسيب.. 
يستحيل  بل  يصعب  انه  حديثه  يف  مصدرنا  وأضاف 
بإحداث  القايض   1 رقم  الوزارة  بمنشور  ورد  ما  تطبيق 
أو  باحثا  إما  ستضم  اللجنة  بأن  مذكرا  رئيس  بال  لجنة 
محافظا حاصال عىل الدكتورا ومهندسا معماريا وشخصا 

مكلفا باملهام اإلدارية واملالية و3 محافظني. 
وأضاف انه من املنتظر أن تتمتع هذه اللجنة بمهام كل 
املعهد من رخص بناء وحفريات ومتاحف وجرد الفتا اىل 
انه بإمكان هذه اللجنة القضاء عىل مهام املديرين العامني 
باملعهد واىل أن هذه اللجان يف حال تعميمها عىل الجهات 
للرتاث  الوطني  للمعهد  العام  للمدير  تقاريرها  سرتفع 
إبداء  أو  تدّخله  دون  فقط  التنفيذ  إال  عليه  ما  وان  العام 

رأيه.
أيضا  مطالبون  الجهويني  املتفقدين  أن  إىل  وأشار 
يكون  لن  وبأنه  بالواليات  اللجان  اجتماعات  بحضور 

لديهم الحق يف إبداء آرائهم طبقا للمنشور.
املصدر أكد أيضا أن مدير معهد الرتاث غّض الطرف عن 
املنشور الذي تسلمه من الوزيرة منذ 2 جانفي الجاري اىل 
ان انعقد يوم 5 جانفي اجتماع ثان أصدرت اثره الوزيرة 
منشورا ثانيا )رقم 2( يرجئ العمل باملنشور األول والسبب 
يف ذلك وفق مصدرنا رفض رئاستي الحكومة والجمهورية 
جهوية  لجان  باحداث  املتعلق   )1 )رقم  الوزيرة  منشور 

للرتاث.. 
وكشف مصدرنا أن صياغة املنشور تمت بحضور ممثل 
عن وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية وممثل عن إدارة 
الرتاث وباحثني من املعهد الوطني للرتاث وأعضاء نقابات 
ومستشار الوزيرة املكلف بالرتاث مشريا اىل ان الهدف من 
املنشور القضاء عىل املعهد وتطويعه وتعبيد الطريق أمام 
مدير جديد يطبق كل اقرتاحات صائغي املنشور وينفذها 

دون أية معارضة أو مناقشة ... 
وفق  املنشور  صاغت  التي  اللجنة  أهداف  هي  هذه   
وراء  من  أهداف  أيضا  للوزيرة  أنه  أضاف  الذي  مصدرنا 
الرئيس قيس سّعيد  أفكار  هذا املرشوع تكمن يف تطبيق 
عىل  مهامها  بانهاء  اخبار  راجت  ان  بعد  منصبها  إلنقاذ 

غرار وزيرة املالية السابقة...
الثقافة  وزيرة  أن  الوزارة  من  املقرب  املصدر  والحظ 
هي الوحيدة التي لم تقم بأية تسميات عىل رأس إدارات 
الوزارة وأن كل ما قامت به هي تكليفات فقط" متسائال: 
هل يستقيم ذلك؟ هل يمكن ملدير إدارة مركزية ان يشتغل 
بتكليف أكثر من 6 أشهر ؟ موضحا أنه يتم تكليف مدير 
يف  الحق  لديه  يكون  أن  دون  عام  مدير  أو  مركزية  إدارة 
فإن  وللتذكري  مالية...  وثيقة  أية  عىل  واإلمضاء  التوقيع 
محددة  زمنية  ملدة  عام   مدير  بتكليف  يسمح  القانون 
ترتاوح بني 3 و6 أشهر ولكن أن يصبح الجميع مكلفون 
بمن يف ذلك رئيس الديوان فهذه عملية ينجر عنها اخضاع 
مصدرنا  تكبيلها.  وبالتايل  مصاريف  مراقب  اىل  الوزارة 
كشف أيضا ان ثمة مديرين مخالفني لهذا القانون وأنهم 
اىل  العودة  دون  املالية  باالمور  تتعلق  وثائق  يوّقعون عىل 

مراقب مصاريف.. 
من جهته وصف املتفقد الجهوي للرتاث فتحي البحري 
عىل  "انقالب  وبأنه  الشعبية"  بـ"اللجان  املرشوع  هذا 
أي  اللجان  لهذه  ليست  أنه  اىل  مشريا  الدولة"  مؤسسات 

سند قانوني. 
وذّكر البحري بأن حكومة الحبيب الصيد وافقت سنة 
الرتاث  بقطاع  املتعلقة  الجهوية  اإلصالحات  2017عىل 
وبأنه كان سيصبح داخل كل والية متفقد جهوي وتتحّول 
التفقديات الجهوية إلدارات جهوية مؤكدا أن وزارة املالية 

وافقت عىل املرشوع يوم 5 فيفري 2017 .
الوزير  يد  عىل  آنذاك  أُجِهض  املرشوع  أن  وأضاف   
الوطني  املعهد  إدارة  محّمال  العابدين  زين  محمد  األسبق 
للرتاث مسؤولية ما آلت إليه اليوم معتربا أنها اطاعت قرار 
الوزير األسبق الرافض الحداث إدارات جهوية سنة 2017 

وملرشوع إعادة هيكلة املعهد يف جويلية 2018 ..
 فرصتان كانتا ستنقذان املعهد وتغرّيان سياساته وفق 
أن  جدا  "طبيعي  قائال  أضاعتهما  اإلدارة  أن  اال  البحري 
تستغل الوزيرة الحالية هذا الفراغ لتطبيق أفكار وسياسة 

قيس سعيد املتمثلة يف اللجان الشعبية".. 

البحري طرح جملة من األسئلة من قبيل "ملاذا تبحث 
املبدئية  املوافقة  ولدينا  جديدة  مشاريع  عن  الوزارة 
تطبيق  عدم  إىل  إضافة    2017 منذ  الحكومة  رئاسة  من 
؟  الدراسات  قبل مكتب  املعهد من  إعادة هيكلة  مرشوع 
علم  عىل  هي  وهل  اللجان  هذه  احداث  الوزيرة  تريد  ملاذا 
معماري  مهندس  أي  والية   18 داخل  لدينا  ليس  بأنه 
للجانها  الوزيرة  هذه  ستستعد  كيف  الرتاث؟  يف  مختص 
تنقل بني  الرتاث وال حتى وسائل  باحثني يف  لديها  وليس 

املواقع والحفريات بـ 14 والية؟
وعن امكانية نْقِل مختصني من املركز اىل الجهات ومن 
"هؤالء  البحري  قال  اللجان  ملهام  تسيريا  أخرى  إىل  والية 
شخصا  نقل  أن  حيث  الشغل  بقوانني  دراية  عىل  ليسوا 
من جهة اىل جهة اخرى يف اطار العمل  يتم وفق رشوط، 
كأن يتجاوز مثال  تنقله 30 كيلومرتا عندها يجب ان يتم 
املنقول  الشخص  يعرض  وأن  ادارية  اطار عقوبة  يف  ذلك 
معاقبة  تنوي  الوزيرة  كانت  فهل  التأديب..  مجلس  عىل 
اإلداريني والباحثني واملهندسني بنقلهم من والية إىل أخرى 
منازل  توفري  مع  وظيفية  امتيازات  لهم  ستوّفر  أنها  أم 
يف  باالستقرار  ستلزمهم  أنها  طاملا  لهم  إدارية  وسيارات 
فهل  كربى  ميزانيات  يتطلب  طبعا  ذلك  كل  املكان؟  ذلك 
ستقدر الوزيرة عىل تطبيق كل هذا وعىل توفري ميزانيات 

كربى للعمل داخل الجهات؟
الجهوي  املتفقد  طرحها  ومنطقية  مرشوعة  أسئلة 
للرتاث بالقريوان فتحي البحري حاولنا أن نجد لها أجابات 
لدى الوزيرة أو من ينوبها فعلمنا من مسؤول داخل وزارة 
مرشوعها  تنفيذ  يف  فعليا  انطلقت  "الوزيرة  أن  الثقافة 

بواليتني ". 

رد وزارة الثقافة

الثقافة  وزارة  من  مسؤول  أكد  ذُكر  ما  كّل  عىل  رده  يف 
تحّفظ عىل ذكر اسمه أن مدير معهد الرتاث السابق فوزي 
إىل  استقالته  بطلب  أشهر   5 منذ  تقدم  قد  كان  محفوظ  
وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي كاشفا أنه بعد أن تم 
قبول طلب االستقالة تدّخل احد املستشارين بديوان الوزيرة 

القناع محفوظ بمواصلة عمله عىل رأس املعهد .
وتحدث املسؤول عن الوضعية الصعبة التي يعاني منها 
قطاع الرتاث منذ سنوات الفتا إىل أن الوزيرة أذنت بانطالق 
الرتميم  بأشغال  املتعلقة  امليزانيات  ورصد  الدراسات 
انهاء  انها قررت  7 أشهر واىل  والصيانة منذ ما ال يقل عن 
الحاق الرجل ألنه لم يتفاعل مع قراراتها والتي لم تُكلل بأية 

نتيجة وفق قوله. 
 )1 )رقم  املنشور  إلغاء  يتم  لم  أنه  أيضا  أكد  املسؤول 
القايض بإحداث لجان جهوية وإنما تم تأجيله وفق منشور 

ثان.
منشورا  قريبا  ستصدر  الوزارة  ان  املسؤول  وكشف   
باملنشور  الواردة  للنقاط  تعديالت جديدة  يتضمن   )3 )رقم 
محافظ   400 بحوايل  قائمة  ضبط  تم  انه  إىل  الفتا  االول... 
و31 مهندسا و1480 عامال واىل ان جميعهم مختصون يف 

الرتاث بالجهات .. 
ويف رده عىل سؤال حول كيفية توفري مهندسني مختصني 
يف الرتاث بـ18 والية أجاب املسؤول ان واليتني رشعتا فعليا 
ومنذ أيام يف تنفيذ مرشوع احداث اللجان الجهوية )الصادر 
باملنشور 1( مضيفا انه سيتم تعميم املرشوع تدريجيا عىل 

كامل الجهات. 
ذكر  عن  املتحّفظ  مسؤولها  شخص  يف  الوزارة  موقف 
د.  مغادرة  ان  اكد  حيث  فيه  لبس  وال  واضحا  كان  اسمه 
اثر قرار  الوطني للرتاث جاءت  إدارة املعهد  فوزي محفوظ 
إنهاء الحاقه ليست اقالة مغّلفة بعقوبة إدارية.. وان السبب 
يف ذلك أن الرجل لم يقم باملهام املناطة بعهدته واملتمثلة يف 
الرتميم  وأشغال  الدراسات  بمتابعة  وزيرته  قرارات  تنفيذ 
والصيانة رغم رصد امليزانيات لها ورغم الوقت الكايف الذي 
املدير  بينما يؤكد   املسؤول...  به محفوظ وفق قول  حظي 
إنهاء  يف  التعجيل  سبب  أن  محفوظ  فوزي  إلحاقه  املنتهي 
1 وأنه تمت بالتايل  الوزيرة رقم  اإللحاق معارضته منشور 

معاقبته.
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د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

»التكميل الّشايف للغليل عىل كتاب العرب لعبد الرمحان بن خلدون« 
ملحمد الصغري بن يوسف : املؤّلف وإشكالّية اإلسم

آثار وتراث

واآلداب  للعلوم  التونيس  املجمع  عن  صدر 
الجاري  جانفي  أول  الحكمة،  بيت  والفنون- 
عىل  للغليل  الشايف  التكميل   « كتاب    2023
كتاب العرب لعبد الرحمان بن خلدون« للمؤرخ 
التونيس  محمد الصغري بن يوسف)ت 1772(، 
املستغانمي  فوزي  محمد  لألستاذ  بتحقيق 
الرمادي  منرية  األستاذة  من  ومراجعة 
مصدرا  فقط  ليس  التكميل«  و«  شابوطو، 
الفرتة  يف  تونس  تاريخ  مصادر  من  هاما 
إىل  بالنسبة  مهّمة  إضافة  يمثل  الحديثة، 
التاريخية  ببالدنا، وإنّما هو، بما هو  املعرفة 
تكميل لتاريخ ابن خلدون، مصدر هام لفكرة 
إىل ذلك عنوان  الطويل، وهو  الزمن  التأريخ يف 
له  آخرين  عنوانني  إىل  ينضاف  للمؤلف  جديد 
هما »املرشع امُللكي يف سلطنة أوالد عيل تركي« 
نسبة  طرحت  وقد  الرسالتني«،  عىل  املذيّل  و« 
الكتاب إىل كاتبه عىل املحقق اإلشكالية نفسها 
األستاذ  عىل  قبل  من  باألساس  طرحت  التي 
أحمد عبد السالم واألستاذ أحمد الطوييل، وعىل 
وعيه بها، واطالعه عىل الصيغة التي أورد بها 
امللكي«  و«املرشع  »التكميل«  يف  إسمه  املؤلف 
آثر فيها بدوره  و«املذيّل عىل الرسالتني«، فقد 

االحتفاظ بالضبط الذي اشتهر إلسم املؤلف.

1 - الشيخ بن يوسف
وإشكالية اإلسم؟

1.1  أحمد عبد السالم: خطأ 
شائع خير من صواب مهجور

الذي  الفصل  يف  السالم  عبد  أحمد  أشار 
»امَلرشع  وكتابه  يوسف  بن  للصغرّي  خّصصه 
إىل  التونسيون«  املؤرخون   « كتابه  يف  امُللكي« 
أّن اسم املؤلف هو ُمحّمد بن محمد الصغرّي بن 
يوسف وليس الصغرّي بن يوسف وهي الصيغة 
التي سيتم تداول اسم هذا املؤرخ التونيس بها 
الدارسني  XIX لدى  انطالقا من منتهى القرن 
ذلك،  يف  وُمعتمده  ُمعّوله  وأجانب،  تونسيني 
بعض املخطوطات يعنى باألساس مخطوطات 
آنذاك  التي كانت تحتفظ بها  امللكي«  »املرشع 
إحالتها  قبل  بتونس  األعظم  الجامع  خزائن 
اختار منهجيا،  أنه  إال  الوطنية،  الكتب  دار  إىل 
بالرغم من التنبيه املذكور، أن يحتفظ بالضبط 
ابن  الصغرّي  أي محّمد  املؤلف  الذي درج السم 

يوسف تجنّبا ألي تلبيس عىل القارئ. 

2.1 أحمد الطويلي: جدل 
التصحيح والتصحيف

تحقيقه  يف  الطوييل  أحمد  األستاذ  أما 
اسم  يف  ترّدد  وإن  فإنّه،  امللكي«  »للمرشع 
بني   1998 تونس  ط1  األول  املجلد  يف  املؤلف 
صيغة الشيخ الصغري بن يوسف كما يف صفحة 
الغالف والصيغة املتداولة وهي محمد الصغري 
بن يوسف كما يف صفحة املستهل، قد استقر 
و   2008 يف  الالحقة  الثالثة  املجلدات  يف  تباعا 
النّساخ ومن  التي فرضها  الصيغة  2009 عىل 

ضمنهم محرّب املخطوط الخاص الذي اعتمده 
األستاذ أحمد الطوييل بالدرجة األوىل يف تحقيقه 
الشيخ  وهي  النمويش  أحمد  بن  حسن  وهو 
الصغري بن يوسف ولكنه عاد إىل الوقوف عىل 
قرار نهائي يف املقدمات التي حررها  لثالثة من 

مجلداته حينما دعا  املؤلف تباعا:
محمد بن محمد امللقب بالحاج الصغري بن 

يوسف الكورغيل الحنفي. 
محمد الصغري بن محمد بن يوسف الصغري 

بن يوسف الكورغيل الباجي الحنفي. 
الصغري بن يوسف.   

لنا األستاذ أحمد الطوييل)ت  ولنئ لم يبني 
2022(  املقاييس التي استند عليها يف الصيغة 
املؤلف  إلسم  تبناها  التي  املختلفة  الصيغ  أو 
لم   )2007 السالم)ت  عبد  أحمد  األستاذ  فإّن 
التصحيف  هذا  يف  املسؤولية  تحديد  عن  يغفل 
ما  إىل  إياها  مرجعا  املؤلف،  باسم  لحق  الذي  
من  »تعّسفا«  تعبريه،  حّد  عىل   ، يَُعدَّ أن  يمكن 
 VICTor SerreS ُمرتجَمي الكتاب فيكتور سار
بالصيغة  املؤلف  اسم  نقل  يف  األرصم،  ومحمد 
محمد  وهي  نهائي  وبشكل  له  استقرت  التي 

الصغرّي بن يوسف؟

2 - محمد الصغير بن يوسف 
في مرايا مترجميه

 

2.1  الترجمة الفرنسية 
بين االعتباط والتعسف 

ال نبالغ إذ قلنا إّن محمد األرصم )-1866
تفطن  من  رّواد  من  سار  فيكتور  و   )1925
محمد  شخصية  أهمية  إىل  الحديثة  الفرتة  يف 
لم  الرتاجم  كتب  أّن  رغم  يوسف،  بن  الصغرّي 
أدركا  حيث  عليها  عاجت  وال  إليها  تلتفت 
البالد  تاريخ  دراسة  يف  مصنفاته  أهمية 
 ،XVIII القرن  يف  الحديث وال سيما  التونسية 
وهو  أشهرها  ترجمة  إىل  انرصفا  ولذلك 
»امَلرشع امُللكي« إىل الفرنسية منذ بداية العقد 

املهتمني من  XIX مما مّكن  القرن  األخري من 
انتشارا واسعا  له  االطالع عىل محتواه وحقق 
الكتاب وغزارتها وتميز  ثراء مادة  خاصة مع 
إالّ  وتنوعها،  عنها  تعرّب  التي  النظر  وجهات 
أّن هذه الرتجمة عىل جودتها، وهو ما الحظه 
بارنار روا roY،  لم تسلم من ثغرات ونقائص 
الفصل  يف  السالم  عبد  أحمد  األستاذ  بينها 
»املؤرخون  كتابه  يف  للمؤلف  خصصه  الذي 
محمد  الباحث  عندها   وتوقف  التونسيون« 
املقدمة  يف  الزيراوي  توفيق  والباحث  عجينة 
التي خصصها كل منهما يف تحقيقهما تباعا، 
والقسم  باشا  عيل  دولة  من  األول  للقسم 
الثاني منها، ناهيك أنها لم تخُل من االعتباط 
يف  الترّصف  خالل  من  فقط  ليس  والتعسف، 
وحذفا،  انتقاًء  يوسف  بن  الشيخ  تاريخ  متن 
غري  تمثل  أساسها  عديدة  أخطاء  يف  والوقوع 
دقيق لنّص االنطالق، عالوة عىل إعادة بناء هذا 
الذي  املنهجي  التوزيع  خالف  عىل  ذاته  النص 
بناه عىل أساسه صاحبه، وما يف ذلك من إخالل 
بقواعد الكتابة التاريخية التي اختارها املؤلف 
أيضا  وإنّما  للتاريخ،  برؤيته  وحتى  لنفسه 
بالتعّسف عىل صاحب النّص نفسه يف الصيغة 
التي اختارت هذه الرتجمة أن تنقل بها إسمه 

إىل القارئ وهي محمد الصغرّي بن يوسف. 

2.2  الترجمة الفرنسية 
والرهان اإلسامي الخاطئ

بعد أن صدرت هذه الرتجمة أوال عىل دفعات 
يف »املجلة التونسية )reVUe TUnISIenne( من 
عنوان«  حاملة   1900 سنة  إىل   1896 سنة 
ستون سنة من تاريخ البالد التونسية،  أصدر 
التي  الرتجمة  األرصم  ومحمد  سار  فيكتور 
نرشاها يف مجّلد واحد بتونس سنة 1900 تحت 

عنوان:
 –  1705( تونسية   أخبار  امُللكي،  »امًلرشع 
1771( صالحة لتاريخ بايات األرسة الحسينية 
الّصغري بن يوسف  تأليف محمد  األَُول  األربعة 

الباجي،
ChronIqUe TUnISIenne) 1705- 1771(, 

PoUr SerVIr à l’hISToIre DeS qUATre PremIerS 
BeYS De lA FAmIlle hUSSeInITe , PAr 
mohAmmeD SeghIr Ben YoUSSeF, De BéJA.
ترجمة  تضمن  وجيزة  بمقدمة  صّدراها 

للمؤلف ال تتعدى بعض األسطر.
عىل  نّصت  قد  امُلستهّل  صفحة  كانت  وإذا 
الصغرّي بن يوسف  املؤلف بصيغة محمد  اسم 
الباجي فإّن املرتجَمني أوردا اسمه يف التصدير 
وذلك  يوسف  بن  محّمد  هي  مغايرة  بصيغة 
يف  عادا  ولكنهما  مواضع،   4 عن  يقل  ال  فيما 
عىل  التنصيص  إىل  للكتاب  ترجمتهما  متن 
الكاتب إسميا من جديد بخمس صيغ مختلفة 
هي:                                                                                                                  

وهي  مناسبات   4 يف  يوسف،  بن  محّمد 
يف  املرتجمان  بها  التزم  التي  الصيغة  نفس 

فهرس األعالم.
يوسف  بن  الّصغري  محمد  بن  محمد 

الباجــي 
محمد بن محمد الّصغري ]         [ الحنفــي 
محمد الّصغري بن يوسف الكورغيل الحنفي 

محمد الّصغري بن يوسف 

3.  إسم المؤلف من اإلشكال 
إلى الحسم؟

اسم  أّن  إىل  الباحثني  اتفاق  انتهى  حيث 
املؤلف هو محّمد بن محّمد الصغرّي بن يوسف، 
كما  أبيه  اسم  يوسف  بن  الصغرّي  محمد  وأّن 
مختلف  يف  مرتجمنا  مؤلفات  ذلك  إىل  أشارت 

مخطوطاتها،
- فإآلم يمكن أن نرجع نقل املرتجَمني إسم 
املؤلف، خطأ، بالصيغة التي استقرت له وربّما 
نهائيا وهي محّمد الّصغري بن يوسف أو محّمد 
الصغري بن يوسف الباجي، السيما أنهما َوَقَفا 
يف مخطوطات »امَلرشع امُللكي« التي اعتمداها 
الكاتب الصحيح  يف ترجمتهما غالبا عىل اسم 
وعىل سلسلته النَّسبيّة السليمة التي لم يضّن 
ذكر  نفسه حيث  يوسف  بن  الشيخ  علينا  بها 
املشفي  »التكميل  يف  باإلسم  يوسف  جده 

للغليل« ؟ 
مؤرخنا  هوية  يف  صيغة  عىل  راَهنا  ولَم   -
اللذين  املخطوطني  يف  تواردا  الصيغ  أقل  هي 
تكون  أن  إمكانية  مع  ترجمتهما  يف  اعتمدا 
هذه الصيغة اآلحاد صيغة ُمرسلة ال أصل لها، 
فضال عن » التكميل املشفي للغليل« و »املذيّل 
عىل الرسالتني«، يف ما وصلنا من مخطوطات 
»املرشع امللكي« بخط املصنّف ذاته، وإنّما هي 

من تصحيفات النُّساخ وأخطائهم؟ 
- وعىل أية أسس انتهيا إىل اعتمادها دون 

غريها من الصيغ األخرى؟ 
املؤلف  اسم  يف  التضارب  هذا  سيؤدي 
كل  يف  بنفسه  هو  ضبطها  التي  الصيغة  بني 
مصنفاته والطريقة التي نقلها بها املرتجمان، 
يف انجذاب واضح ملا رّوجه النساخ، إىل تذبذب 

األجيال املتعاقبة يف اسم مرتجمنا: 
ـ فقد تعّسف مفهرسو مخطوطات الجامع 

املرشع امللكي يف سلطنة أوالد عيل تركي مَلحمد بن يوسف، اصل بخّط املؤلف
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B.roY ومحمد  األعظم ومطبوعاته برنار روا  
 eXTrAIT DU( الحشايش  ومحمد  الخوجة  بن 

CATAlogUe… P. 20( يف نقل اسمه،
كتابه  يف   )neU( نُو  األب   عليه  وتعّسف   -
   noTICe  hISTorIqUe SUr lA VIlle De BéJA

حينما نقل اسمه بصيغة محمد الّصغري ال غري 
ص82 ص80 ومحمد الّصغري الباجي ص ص 

،79-85
السالم  عبد  أحمد  تدقيقات  تُثن  ولم   -
املختار باي يف الرتجمة التي خصصها للمؤلف 
  De lA DYnASTIe hUSSeInITe كتابه  ضمن 
الكاتب  عىل  التعسف  عن   1993 سنة  الصادر 
 : عنوان  تحت  ترجمته  وضع  حيث  جديد  من 
محمد الّصغري ص ص 507 - 509 ليستطرد يف 
متن الرتجمة ذاتها بإيراد اسمه بصيغة ثانية 
محمد  بن  محمد  هي  األوىل  للصيغة  مناقضة 

الّصغري الحنفي امللقب بالصغري بن يوسف،
- ولم يتحّر محمد محفوظ الدقة يف »تراجم 
ترجمة  وضع  حينما  التونسيني«  املؤلفني 
 22 رقم  الرتجمة  الباجي،  اسم  تحت  مؤلفنا 
ج1 ص ص92-91، رغم إيراده  السمه كامال 
يف مستهل الرتجمة بصيغة محّمد الصغرّي بن 

يوسف الباجي،
- ولم تسلم من هذا »التخليط« لو سّوغنا 
يوسف  بن  الشيخ  عبارة  استعارة  ألنفسنا 
يف  تحتفظ  التي  املكتبات  بعض  فهارس 
خزاناتها ينسخ من مخطوطات املرشع امللكي 

مثل:
عبد   امللك  مكتبة  مخطوطات  فهرس   *
السعودية  بالعربية  بالرياض  العامة  العزيز 
امللكي«  »املرشع  من  نسخة  عىل  تتوفر  التي 
محمد  الناسخ  بخط   )628 الحفظ  )رقم 
بعام  مؤرخة  فارس  منصور  بن  عيل  بن 
أو محمد  الباجي  املؤلف  1259/1843 تسمي 
بن محمد الصغري الباجي وتجعل اسم شهرته 
تنص  املخطوط  نهاية  أّن  رغم  الصغري  الحاج 
بن يوسف  الصغرّي  الشيخ  املؤلف بصيغة  عىل 
hTTP://WWW.AhlAlhDeeTh.Com/VB/ (

 ،ShoWThreAD- PhT312376
امللك  مركز  مكتبة  مخطوطات  وفهرس   *
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض 
نفسه  العنوان  من  نسخة  بدورها  تملك  التي 
اسم  عىل  تنص  لم  الحفظ5012ف.ب(  )رقم 

،)ShAmelA.VS>BK5678P312376( املؤلف
العامة  الخزانة  مخطوطات  وفهرس   *
بالرباط، املغرب، قسم حرف الدال رقم 1962،

يف  املختصة  اإللكرتونية  املواقع  إّن  بل   *
العالم  عرب  اإلسالمية  املخطوطات  فهرسة 
والخزانات  املكتبات  يف  حفظها  أرقام  وتحديد 
ومراكز املخطوطات مثل موقع املكتبة الشاملة 
وقعت بدورها يف هذا الخطأ فنسبت رصيد دار 
الكتب الوطنية بتونس من امَلرشع امُللكي ملحّمد 

بن محّمد الباجي؟ 

4. المؤرخ ًمحمد بن يوسف
بين الذاكرة والنسيان

1.4 سلطة النّساخ
واألوساط المكتبية 

التي  باملربّرات  املرتجمان  يكاشفنا  لم  لنئ 
قّرراها  التي  الصيغة  اختيار  إىل  بهما  حدت 
التي  املالحظات  بعض  يف  فإّن  املؤّلف   السم 
ساقاها يف التصدير، فيما نرى، إىل جانب بعض 
املعطيات الحافة األخرى، مدخال للوقوف عىل 

هذه املربرات.
باملصنّفات  جردا  املرتجمان  قّدم  فقد 
منها  يعرفانها،   التي  التونسية  التاريخية 

»بشائر أهل اإليمان« لحسني خوجة و«الحلل 
البايش«  الرساج و«الكتاب  للوزير  السندسية« 
األنظار«  و«نزهة  العزيز  عبد  بن  لحّمودة 
للباجي  النقية«  و«الخالصة  مقديش  ملحمود 
ملحمد  الظريف«  و«مسامرات  املسعودي 
أبي  البن  و«اإلتحاف«   السنويس  عثمان  بن 
أبي  بابن  خاصا  تنويها  تضّمن  الضياف، 
غري  فمن  ثّمة  »من  و  وتاريخه،  الضياف 
تبنيهما  وراء  االطالع  هذا  يكون  أن  املستبعد 
لنفس االسم الذي أطلقه صاحب اإلتحاف عىل 

كاتبنا خاصة أنه لم يهتم باملؤلف أحد غريه. 
تبعا  أنهما،  املستبعد  غري  أنه  كما 
بعالم  املختصة  باألوساط  صالتهما  لوثيق 
بن  ومحمد    roYروا برنار  نعني  املخطوطات 
الخوجة وبخاصة محمد الحشاييش الذي أتاح 
من  مّكنهما  امُللكي  للَمرشع  مخطوطا  لهما 
»إتمام ترجمتهما عىل أحسن وجه« أو مجاراة 
قد  التونسيني،  من  وخاّصة  هؤالء  ملساعديهم 
أوساط  يف  املؤلف  به  اشتهر  الذي  االسم  تبنّيا 
الوّراقني والنُّساخ واألوساط املكتبية وتكّرر يف 
الصيغة النمطية التي عادة ما يتوج بها نُّساخ 

مخطوطاتهم  يوسف  بن  الشيخ  مصنّفات 
املؤلف  بخط  مقيّدا  وجدنا  ما  »انتهى  وهي: 
وصيغة  يوسف...«‹،  بن  الصغرّي  الّشيخ 
عىل  الصغرّي  محمد  عن  بعيدة  غري  الصغرّي 
عادة التونسية يف اختصار األسماء املركبة التي 
قسمها  يف  االستعمال  يف  محمد  اسم  تتضمن 

الثاني.

2.4  اإلرث التاريخي وثقافة 
الذاكرة

تعويل  إمكانية  إىل  تعود  الثالثة  الفرضية 
وتحديدا  الشفوية  املصادر  عىل  املرتجَمني 
الذين  بباجة  املؤلف  ألحفاد  املشرتكة  الذاكرة 
ظلوا يف أواخر القرن XIX كما هو شأن أحفاد 
بعد  يوسف  بن  لقب  يحملون  اليوم  أحفادهم 
يف  الباجي  ثم الحقة  الحنفي  أخذت الحقة  أن 
تدريجيا.  املدنية  حالتهم  وثائق  من  االنمحاء 
أنهما  ساّر  وفيكتور  األرصم  محمد  ذكر  وقد 
بمن  باإلسم  يعيّنا  أن  دون  بباجة،  بهم  اتّصال 

اتصال من هؤالء األحفاد عىل وجه التحديد..
مازالوا  العهد  ذلك  إىل  األحفاد  كان  وإذا 
بكرم  املشرتكة  ذاكرتهم  يف  محتفظني 
بوصفه  يوسف  بن  الشيخ  لجّدهم  األحدوثة 
نحريرا« وشخصية مخزنية عىل عالقة  »عاملا 

صفوفهم  يف  وحارب  البايات  جالس  بالقرص، 
وكان محبّبا إليهم مقّربا منهم  فمن باب أوىل 
أن يكونوا مصدرا موثوقا به يف ضبط  وأحرى 
هويته بالدّقة املطلوبة، وهنا بالتحديد مكمن 
الضعف يف هذا املصدر من مصادر التقاط الخرب 
إذ  أنّه  ذلك  السواء،  عىل  والتاريخي  البيوغرايف 
كان آل بن يوسف بباجـة لذلك العهد كما هو 
شأنهم اليوم 3 فروع كربى تشرتك يف االنحدار 
اسمه  أعطاها  الذي  الجّد  نفس  من  الّساليل 
الفعيل  املؤسس  الجّد  الرتكي، وهو  يوسف  أي 
فيما يلوح، وكل هذه الفروع تنحدر من أصول 
األم،  جهة  من  ومحّلية  األب  جهة  من  تركية 
ومن  أندلسيّة،  أصول  من  إنّها  الجدود  يقول 
تاريخيا  الفروع جميعا تنتسب  ثمة فإّن هذه 
إىل طائفة الكوارغلية )ج كورغيل( أي املوّلدين، 
الصغرّي  محمد  وهو  املحبّس  الجد  أحفاد  فإّن 
بن يوسف الرتكي ليسوا جميع من يحمل لقب 

بن يوسف اسما عائليا وقتئذ كما اليوم.
محّمد  بن  َمحّمد  أحفاد  فإّن  وباملقابل 
أنفسهم  هم  ]الرتكي[  يوسف  بن  الصغري 
الجامع  والجّد  املؤسس  الجامع  الجّد  أحفاد 

الساللة  وهذه  املؤّلف،  الجامع  والجّد  املحبّس 
الكوارغلية  نعني الساللة املعروفة باليوسفية 
هي الساللة التي أسهمت األحباس يف الحفاظ 
أن  يف  كبرية  شكوك  وتساورنا  هويتها،  عىل 
يكون الجّد املؤرخ َمحّمد بن يوسف بعد مرور 
قرابة أكثر من قرن عىل وفاته حارضا يف ذاكرة 
أحفاده ومتداولهم الشفوي، عىل العكس والده 
املحبّس  الجّد  وهو  يوسف  بن  الصغرّي  الحاج 
من  أسماء  تنزيل  عن  الذريّة  تنفك  لم  الذي 
يتزايد لها من األبناء إناثا وذكورا، عرب األجيال 
يف  استحقاقا  العدول  سجالت  يف  املتالحقة، 
قانون  صدور  قبل  باسمه  املعروف  الوقف 
ذلك  بتصفية  مطالبة  أو  األحباس  تصفية 
هو  كما   ، يَُصفَّ لم  ُحبُسا  باعتباره  الوقف 
الحال اليوم، بل إننا لم نعثر لدى أحفاد محمد 
السّن  بهم  تقدمت  مهما  يوسف  بن  الصغرّي 
ودقت لديهم الذاكرة عىل من لديه القدرة عىل 
استحضار أكثر من 3 إىل 4 جدود مبارشين يف 
أنهم يشرتكون جميعا  إال  النسبية  سلسالتهم 
الصغرّي  وهو  الجامع  الجّد  اسم  استحضار  يف 
بن يوسف، والد املؤلف، مردفا بعبارات التقدير 

والتبجيل . 
ومن املفارقات أيضا أّن أحفاد املؤرخ َمحّمد 
بن محمد الصغري بن يوسف لهذا العهد بالرغم 
العاملة  النّخب  إىل  منهم  هاّم  قطاع  انتماء  من 

بأّي  كتبهم  خزائن  يف  يحتفظوا  لم  املتعلمة 
نسخة من املصنّفات الثالثة التي حرّبها جّدهم 
املؤرخ بيده، ولو كانت متوفرة لديهم يف موىف 
أصوال  كّلها،  أو  جّلها  أو  بعضها   ،XIX القرن 
ترددوا  وملا  للمرتجمني  ألتاحوها  نسخا  أو 
يوسف،  بن  الشيخ  خزانة  إّن  بل  إظهارها،  يف 
رصيدها  وتعزيز  بتأثيثها  مولعا  كان  وقد 
بعضها،  نسخ  أنّه  حتى  املخطوطات  بنفائس 
يف  التواتي  ملحمد  الراغب«  غنية   « غرار  عىل 
املنطق« ملسعود  اللثام يف  الكالم و«كشف  علم 
املغراوي و«لباب التأويل يف معاني التنزيل« يف 
تفسري القرآن الكريم للخازن، بيده، قد تالشت 
أيدي  من  خرجت  كيف  ندري  ولسنا  بدورها، 
األحفاد أصول تآليف الجّد السيما أن جميعها، 
قد  للغليل«،  املشفي  التكميل   « مثال  هو  كما 
علمية  حركية  عرفت  التي  باجة  بمدينة  كتب 
 XVIII القرن  خالل  خاصة  هامة  وفكرية 
و«كانت للكتاب بها و للوراقة، عىل حد تعبري 
نافقة«  سوق  الهيلة،  الحبيب  محمد  األستاذ 
أعيان  أحد  خزانة  يف  نعثر  أن  بدعة  فال  ولذلك 
كانت  مّمن  املتعلمة  النخب  من  األحفاد 

تستبطن عىل األرجح ذكرى الجّد املؤرخ، وهو 
صالح بن محمد بن يوسف )ت1305/1887(:

- عالوة عىل مجموعة من الكتب »مطبعة« 
أي مطبوعة  منها كتاب »تحفة الغرائب« البن 
كتاب«أقوم  و  الرحلة،  أدب  يف  وهو  بطوطة، 
الدين  لخري  املمالك«  أحوال  معرفة  يف  املسالك 

التونيس،
تتضمن  أي مخطوطة   « قلم  - عىل كتب« 
الشام«  »فتوح  مثل  التاريخ  فن  يف  عناوين 
للواقدي، و«إخبار األَُول فيمن ترّصف يف مرص 
أيضا  املعروف  لإلسحاقي  الدَُّول«  أرباب  من 
بتاريخ اإلسحاقي فضال عن كتاب »إعالم الناس 
بما وقع للربامكة مع بني العباس«لإلتليدي«، 

ولكن دون أن نعثر يف الخزانة املذكورة عىل 
عنوان واحد للجّد املؤرخ.

خاتمة

وهي  املختلفة  الروافد  هذه  تكن  لم  حيث 
مصادر محتملة للمرتجمني يف نقل اسم املؤلف، 
لدى  اإلسم  إشكالية  فّض  يف  ُمحّكمة  مصادر 
مؤرخنا فما عىس أن يكون عليه رأي نوع ثان 
من املظاّن هو املصادر التاريخية و ونوع آخر  
من هذه املظان ذاتها رسوم األوقاف والحجج 

العادلة وأرشيف العدول عموما؟

»املرشع امللكي« مَلحمد بن يوسف،
تحقيق أحمد الطوييل

»املرشع امُللكي«، ترجمة  محمد األرصم 
وفيكتور سار

َمحمد بن يوسف، التكميل الشايف للغليل، 
تحقيق محمد فوزي املستغانمي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread-%20pht312376
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread-%20pht312376
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والعاملية  الحضارية  املربرات  هي  ما 
لالشتغال أكاديميا عىل مثل هذه القضايا التي 
تتداخل فيها املتون املقدسة بالتنوع اإلدراكي 
يف مختلف الثقافات اإلنسانية ؟                                                         
باالنزياحات  يرتبط  ما  منها  املربرات   *
خالل  من  األديان  أتباع  كل  عاشها  التي 
للتوراة  تأويالتهم  و   قراءاتهم  مراكمة 
االنزياحات  وتلك  القرآن  حتى  أو  واألناجيل 
السماوية وما  الكتب  توازيا بني عمق  سبّبت 
ينشأ حولها يف كل زمان من تفاسري وتأويالت 
غالبا ما تلتبس بقضايا االنسان يف انتظاراته 
واملخاتالت  االجتماعية  بالدوائر  عالقته  ويف 
بطبيعة  تختلف  تجارب  وتلك  السياسية 
أخرى  إىل  ديانة  من  وجغرافيتها  تاريخها 
إثارة  الكتاب  هذا  محاولة  هو  إذن  فاملهم   .
أتباع  قدرة  مدى  ما   – وهي  مركزية  قضية 
األديان وخاصة من املسلمني واملسيحيني عىل 
التخلص من تراكمات تلك االنزياحات املشار 
إليها سابقا؟ وما مدى تمثل املنتسبني لألديان 
عامة ألخالقيات األنبياء والرسل الذين يّدعون 
الوحي  بتعاليم  وااللتزام  اليهم  االنتساب 
اإللهي الذي خص به أنبياءه وليس الوحي يف 

عموم داللته وإنما يف أرقى مستوياته .
الكتاب  يف  املركزية  املشكلة  هي  هذه 
عىل  الوقوف  حال  يف  تعقيدا  األمر  ويزداد 
واملسلمني  املسيحيني  لصلة  األخالقي  األثر 
بالغرب  الرشق  تاريخ  يف  مفصلية  مراحل  يف 
ويكفي التوقف عند أحداث الحروب الصليبية 
التي الزالت أحداثا غامضة ومعّقدة وال تدّرس 
يف املؤسسات األكاديميّة بالدرجة املطلوبة من 

الدقة التاريخية . 
القضية  هذه  يف  النظر  عند  نخجل  وال 
اإلسالمية  الفتوحات  أطوار  يف  املسلمني  عند 
بالتسمية املتداولة يف العالم اإلسالمي ولكنها 
تسمى غزوات اإلسالم يف املدونة الغربية وهذا 
ما يؤكد حاجتنا اليوم اىل املؤسسات األكاديمية 
الديني  الفكر  يف  املتخصصة  البحث  ومراكز 
لرضورة إعادة مواجهة حقائق التاريخ لنعرب 
إىل الّراهن يف سياقاته الكونية املتنوعة ومنها 
بال شك اإلسالمي واملسيحي وهذا ما يمكن أن 
األديان  تاريخ  يف  العلمي  البحث  طريق  يفتح 
وعلم األديان بالشكل الذي يخلص كل املتدينني 
يف  الحوار  عند  الحاصل  الّلبس  من  العالم  يف 
باطال  نّدعي  الذين  باألنبياء  جميعا  عالقتها 

لم  إليهم ألنّنا وبكل بساطة  االنتساب  أحيانا 
نلتزم بمساراتهم األخالقية .

عنوان  يف  اقتصاركم  القارئ  يفهم  كيف 
أال  املسيحي؟  اإلسالمي  الحوار  عىل  الكتاب 
يف  أوسع  دينية  خارطة  عىل  االشتغال  يمكن 

العالم؟
* من البديهيات الحاصلة يف العالم سواء 

يف تاريخه أو يف راهنه ومستقبله أّن املعتقدات 
الدينية هي ركن األركان/ رضورة الرّضورات 
الشائعة  املغالطات  ومن  االنسان  واقع  يف 
مفهوم  فهذا  الالّدينيني  عن  اليوم  الحديث 
مع  منسجم  غري  ألنّه  وغوغائي  فضفاض 
عالم الناسوت الذي ال يقوم إالّ يف عالقة بعالم 

الالّهوت سواء بالتناغم أو بالتنافر.

االنسان  حاجة  ينفي  ال  التعّدد  وهذا 
يف  اقترصت  ملاذا  ولكن  الدين  إىل  الوجوديّة 
املسيحي:  اإلسالمي  الحوار  عىل  الكتاب 
أنّنا  أّولها  عديدة  مربّرات  له  اختيار  وهذا 
املؤسسات  الجهل وبخاّصة يف  تمام  نجهل 
الجامعيّة والبحثيّة املدّونة الدينيّة اليهوديّة 
التي  الفردية  املقاربات  بعض  باستثناء 
الجامعة  يف  مدريس  اتجاه  إىل  تتحّول  لم 
خالفا  وهذا  املغاربيّة  حتى  أو  التونسيّة 
للجامعات العراقية أو السوريّة فإنّها تويل 
أهمية بالغة لدراسة الديانة اليهودية وهذا 
تمثل  وجيو-دينيّة   تاريخية  العتبارات 
خاصية مميّزة للرّشق. وأّما السبب الثاني 
املسيحي  االسالمي  الحوار  عىل  لالقتصار 
هو التداخل التاريخي بني الدوائر املسيحيّة 
األحداث  إىل  بالنظر  سواء  واإلسالمية 
عليهم  فرضت  التي  الكربى  التاريخيّة 

التّعايش أحيانا
 والرّصاع أحيانا أخرى، أو باعتبار أسبقية 
التي  الديانة  فهي  اإلسالم  عىل  املسيحية 
أفق  فإّن  ولذلك  النبّوة  ختم  مرحلة  سبقت 
املسيحية يختلف تماما عن الديانات السابقة 
انغالق  السببني:  هذين  إىل  نضيف  أن  ويمكن 
أدبيّات  عىل  لقيامه  نظرا  اليهودي  الالّهوت 
»الغيتو« الّديني تماما مثل الغيتو العمراني .    

 
أنّك  واضح  برهومي  مليكة  دكتورة 
واملسألة  األخالق  بني  التمييز  عىل  اشتغلت 

األخالقية ويف عالقة بكل األديان . 
املعنى  سطح  بني  تمييز  ثّمة  إذ  نعم   *
وعمقه ، واملهّم هنا أّن أتباع األديان يمارسون 
ولألسف تحياّل علميا عىل أديانهم ويظهر ذلك 
يف اّدعاء املنتسبني لألديان أنّهم يمثّلون املثال 
والنموذج بعد األنبياء وهذا االنحراف مارسته 
كان  امتداد قرون طويلة حيث  الكنيسة عىل 
يف  أنفسهم  يقّدمون  والقساوسة  الّرهبان 
صورة الحكم اإللهي من خالل كرايس االعرتاف 
وصكوك الغفران وهذا ال يعني الرباءة الكاملة 
لم  االنحراف  هذا  مثل  كان  وإن  للمسلمني 
فقهاء  من  فريق  ممارسات  ولكن  يمأسس 
واحتمائها  الفقه،  سلطة  عىل  تحليال  كانت 
محتدم  رصاع  إىل  أّدى  ما  وهو  بالسلطان 
بطبيعة  منه  فاحت  واملتكلمني  الفقهاء  بني 
الحال رائحة الفتنة السياسية والحقيقة أنّني 

المختّصة في األديان وحوار الحضارات مليكة بوعلي برهومي
لـ» الشارع المغاربي«: 

نّدعي باطال أحيانا االنتساب إىل األنبياء
ألّننا وبكل بساطة لـم نلتزم بمساراهتم األخالقية

حاورها : صالح بوزيان
الدكتورة مليكة بوعلي برهومي مختّصة في األديان وحوار الحضارات ، حاصلة على شهادة الدراسات المعّمقة }الخطيئة والخالص في الديانات السماوية ـ 
2007 {، وعلى شهادة الدكتورا}المسألة األخالقية في الحوار اإلسالمي المسيحي ـ 2019 {. وهي أيضا باحثة تعتبر أّن الحوار الّديني مطلبا حيويًّا وضرورة قصوى 

تتيح الخروج من مربّع الصورة النمطية الضّيقة المرتبطة بالّسجاالت الفكرية والعقدية.   
»الشارع المغاربي« التقت الباحثة للحديث معها حول محتوى كتابها الجديد : المسألة األخالقية في الحوار اإلسالمي المسيحي.

 • العولمة تصنع زمن الاّلمعنى والدين
هو المجال األّول للمعنى

• الاّلديني مفهوم فضفاض وغوغائي وغير منسجم مع 
عالم الناسوت الذي ال يقوم إاّل في عالقة بعالم الاّلهوت 

• نحتاج اليوم الى مراكز بحث متخصصة في الفكر 
الديني لضرورة إعادة مواجهة حقائق التاريخ لنعبر 

إلى الّراهن في سياقاته الكونية المتنوعة 

• أتباع األديان يمارسون ولألسف تحّيال علميا على 
أديانهم ويظهر ذلك في اّدعاء المنتسبين لألديان 

أّنهم يمثّلون المثال والنموذج بعد األنبياء

سجاالت دينية
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توّقفت عند هذه اإلشارات ألتساءل معكم هل 
أّن عيىس عليه الّسالم هو الذي بنى الكنيسة؟ 
من  الّرهبان  سلوك  عن  املسؤول  أنّه  وهل 
فيه  للقساوسة  ينسب  ما  كّل  وهل  بعده؟ 
نفسها  األناجيل  أّن  وهل  انجيليّة؟  حمولة 
تروي لنا حقيقة أخالق عيىس عليه السالم؟ 
إيجابا  أو  سلبا  اإلجابة  عن  النظر  وبرصف 
ألخالق  انسانية  تصّورات  ستعكس  فإنّها 
النبّي فهي تحت عنوان املسألة األخالقيّة؟ هو 
الحال ذاته مع املسلمني: هل أّن النبّي محّمد 
صىّل الله عليه وسّلم يتحّمل مواقف املسلمني 
بمعامالتهم  عالقة  له  ما  كّل  يف  وتأويالتهم 
العمليات  أّن  فهل  غريهم؟  مع  أو  البينيّة 
محّمد  النبّي  سلوك  تمثّلت  كّلها  التاريخية 
املسلمني  أّن  وهل  له؟  باملخالفني  عالقته  يف 
تمثّلوا أخالق الرسول صىّل الله عليه وسّلم يف 

رصاعاتهم الداخليّة؟ 
هل أّن الفقهاء أم علماء الكالم هم األقرب 
إىل املدّونة األخالقيّة اإلسالمية؟ كما وردت يف 
القرآن الكريم أو السنّة النبويّة وما يتّصل بها 
من قضايا حسم العلماء بعضها يف علم الجرح 
اليوم.  تثار  أخرى  قضايا  ومازالت  والتّعديل 
الفكر  بناء  يدّمر  بل  ييسء  بشكل  ولألسف 
منها  معّقدة  لعوامل  نتيجة  وهذا  اإلسالمي 
وصدماتها  الحداثة  بارتدادات  مرتبط  هو  ما 
االسترشاق  النتهاكات  راجع  هو  ما  ومنها 

لحرمة الفكر اإلسالمي.

األّول  الفاتيكاني  املجمع  استوقفك 
املناسبات  هذه  أّن  تعتقدين  فهل  والثّاني، 

أنعشت الحوار بني األديان ؟
تستغرق  الّسؤال  هذا  مثل  عىل  اإلجابة 
مراكز  اشتغال  وتقتيض  جامعيّة  رسائل 
لكنّني أشري باختصار  األديان  البحث يف علم 
بمرحلة  اقرتن  الفاتيكاني  املجمع  أّن  إىل 
وهي  البرشيّة  تاريخ  يف  حاسمة  تاريخيّة 
الحرب العامليّة الثانية، التي أفرزت تحالفات 

الذي  الواقع  وهو  للعالم  جديدا  وتقسيما 
السابقة  القرون  عن  مختلفا  واقعا  أفرز 
للمسلمني  أو  للمسيحيني  بالنسبة  سواء 
التمّدد  الّطارئ، هو  الواقع  وأبرز مالمح هذا 
الّشيوعي يف روسيا  وأوروبا الرشقيّة وهو ما 
يف  النّظر  إلعادة  الحقيقي  الّدافع  برأيي  كان 
وأبرزها  األديان  من  وغريها  املسيحيّة  مرص 
اإلسالم بطبيعة الحال من خالل بناء جسور 
هو  .هذا  األديان  أتباع  بني  وتعارف  اعرتاف 
قرارات  يف  التّفصيل  ولكّن  العاّم  السياق 
رضورة  تؤّكد  وبياناته  الفاتيكاني  املجمع 
هذين  ملواجهة  املسيحي  اإلسالمي  الحوار 
اكتساح  أمام  مشرتكا  مصريا  الّطرفني 
الشيوعيّة الجغرافيّة الدينية سواء يف خارطة 
اإلسالمي  العربي  املجال  يف  أو  الرأسماليّة 
مجال  أبرز  فهو  لالكتساح  قابليّته  بحكم 

للرصاع يف عقود الحرب الباردة .
»املسألة  كتابك  عنوان  راهنيّة  مدى  ما 
يف  املسيحي«   اإلسالمي  الحوار  يف  األخالقية 

زمن العوملة؟
أتباع  عىل  الشفقة  يثري  الّسؤال  هذا  مثل 

أدبيّاتها  يف  العوملة  ألّن  استثناء  دون  األديان 
تقوم  طويل  زمن  من  عليها  تأّسست  التي 
عىل هتك األديان جميعها تحت شعار وهمي 
ودافعت  العربيّة  النخب  تبنّيه  يف  توّرطت 
من  االنسانيّة  خالص  وهم  وهو  بشّدة  عنه 
الخوض  أوّد  ال  موضوع  هذا  االيديولوجيا.. 
فيه بتفصيل ولكنّني أرشت يف الكتاب إىل أبرز 
الفكر األخالقي سواء عند  التحّول يف  مراحل 
املسلمني أو عند املسيحيني وإىل الخطر الذي 

الدينيّة، فالعوملة تصنع  املعتقدات  يتهّدد كّل 
زمن الالّمعنى والدين هو املجال األّول للمعنى 
يحصل  ما  أخالقيّة  مدى  ما  اآلن،  والّسؤال   .
أتباع  التزام  مدى  وما  مجتمعاتنا؟  يف  عندنا 
ربّما  األصليّة؟  معتقداتهم  بمتون  األديان 
بداية  إىل زمن  ننتسب  أنّنا  اإلجابة هو  تكون 
الدينية  حموالته  كل  يف  املعنى  من  الخروج 
الكونية  الفوىض  من  وجه  وهذا  واألخالقية، 

القادمة .

• أفق المسيحية يختلف تماما عن الديانات السابقة ويمكن أن نضيف إلى 
هذين السببين: انغالق الاّلهوت اليهودي نظرا لقيامه على أدبّيات »الغيتو« 

الّديني تماما مثل الغيتو العمراني   

• قرارات المجمع الفاتيكاني وبياناته تؤّكد ضرورة الحوار اإلسالمي المسيحي 
لمواجهة هذين الّطرفين مصيرا مشتركا أمام اكتساح الشيوعّية الجغرافّية الدينية 

• أشرت في كتابي إلى أبرز مراحل التحّول في الفكر األخالقي سواء عند 
المسلمين أو عند المسيحيين وإلى الخطر الذي يتهّدد كّل المعتقدات الدينّية

سجاالت دينية

بمدينة  األوبرا  بمرسح  للموسيقى  الوطني  الكورال  قدم  
بوشناق  لطفي  الفنان  ارشاف  تحت  القليبي،  الشاذيل  الثقافة 
عرضه  املايض،  االسبوع  بالهاني.  يوسف  املايسرتو   وبقيادة  

الفني األول.
وتجدر االشارة  اىل أن الكورال الوطني بمرسح األوبرا،  يعد 
عنرص جديدا من عنارص قطب املوسيقى  واالوبرا،  الذي يتضمن 
بدوره "أكاديمية  األوركسرتا  السمفوني  وبيت املالوف" والفرقة 

الوطنية للموسيقى" وأصوات  أوبرا  تونس".
يتكون الكورال من مائة  عازف ومنشد، بمرافقة 
الفرقة الوطنية  للموسيقى،  وقد قدم العرض أمام 
جمهور  غفري ومتنوع  تحت عنوان "يا الخرضاء" 
مرفوقا بصور جميلة من تونس  يف مختلف تجلياتها  

ومن مختلف  ربوعها.
الوطني،   الرسمي  بالنشيد  العرض  افتتاح  تم 
األغاني   بمجموعة من  العرض   الكورال  استهل  ثم 
الوطنية، اضفت عىل الحضور  ألق االنتماء للوطن،  
رغم  األمل   من  جديدة  شحنة  بعث   يف  وساهم 

الصعوبات  التي تمر بها البالد.
ومن بني هذه األغاني: " احنا الجود احنا الكرم، 
احنا لحدودك  حرس، تسلم عليكم تونس، ما عليك 
الفنان لطفي بوشناق  عزيز يا تونس". وقد شارك 
الخرضاء"  "يا   : هما  متميزتني   اغنيتني   آداء   يف 

و"مازال مجدك".
الغنائي   العرض  هذا  برهن  لقد 
أن التونيس  متيم  بعشقه  لتونس، 
من  األمل   نسائم   اىل  يحتاج  وأنه  
حني آلخر،  ويحتاج دفقا من املحبة  

الخالصة  لرتاب تونس.

وتجدر االشارة  اىل أن حياة  قطاط  القرمازي،  وزيرة الشؤون 
الفنان  السهرة   العرض، وكرمت يف ختام  الثقافية  قد واكبت  
لطفي بوشناق  واملايسرت و يوسف  بالهاني  تقديرا  لجهودهما  

يف الرقي  بالثقاقة  وبالذوق  الفني.

د. فوزية ضيف هللا

الكورال الوطني للموسيقى  يقدم  عرضه األول "يا اخلرضاء" بمرسح األوبرا بارشاف لطفي بوشناق

متابعات

تهنئة
نجح القصاص واألستاذ صالح الدين بوزيان 
عضو هيئة تحرير "الشارع املغاربي" يف الحصول 
اإلسالمية  الحضارة  يف  املاجستري  شهادة  عىل 
تخصص التصوف بمالحظة حسن جدا يف املعهد 

العايل للحضارة اإلسالمية جامعة الزيتونة.
املغاربي  الشارع  عائلة  تقدم  املناسبة  بهذه 
وافر عبارات التهنئة وإىل أرسته راجني له مزيد 

التألق يف حياته العلمية.
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العرض  الُمنتظر،  العرض  بموعد  نعلم  ُكّنا 
صبيحة  ولكن  التّخّرج.  مشاريع  كّل  بين  الحدث، 
شهر  من  والعشرين  للثّالث  الموافق  الخميس 
العرض  أّن  نهائًيا  تأّكدنا   ،1988 )جوان(  يونيو 
بأّول  الّدين  عالء  بقاعة  سيكون  وأنّه  يتأّجل،  لم 
الباساج(. والتي ستصبح   

ٍ
الحّرية )من جهة شارع 

وكّنا  للعرائس.  الوطني  للمركز  مقًرا  ذلك  بعد 
مونودراما  من  ُمقتبس  العرض  أن  نعلم  جميعا 
لصموائيل بيكيت وهي من عيون المسرح العبثي، 
كّل  وأّن  وثابت،  مغلق  فضاء  في  أحداثها  وتدور 
األحداث تتمثّل في متابعة لشيخ طاعن في الّسن، 
يسّجل شريطا صوتًيا، وفي األثناء يعيد اإلستماع 
حياته  شريط  عبرها  يستعرض  سابقة  ألشرطة 

التي أوشكت أن ينفذ رصيدها…

رضا  الدكتور  فكان  امُلؤّطر  أّما 
أواخر  الوقت،  ذلك  ويف  بُوقديدة، 
أسطورة  شبه  يُعترب  كان  الثّمانينات، 
املرسحي  للفن  العايل  املعهد  طلبة  بني 
بنهج دونتون )رقم 2(، امُلحاذي لشارع 
العمارة  تلك  بتونس،  الخامس  محّمد 
األربعة طوابق،  ذات  البيضاء،  القبيحة 
والتي كانت قد بدأت يف ضّخ عالمات يف 
األملعنّي،  الطلبة  من  املرسحيّة  الّساحة 
الهّداوي  وفتحي  أيّوب  الدين  عالء  مثل 
يلمع  نجمها  بدأ  التي  األسماء  وعديد 
املشهد  ضمن  حضورها  تسّجل  وبدأت 

بقّوة…
كانت  فقد  اليوم  هذا  ويف  اآلن  أّما 
الطالب  ذلك  نحو  مصّوبة  األنظار  كّل 
وهو  الحاّدة،  النّظرات  صاحب  النّحيل 
طالب لفت إليه األنظار منذ سنته األوىل 
باملعهد العايل للفّن املرسحي. كان مزيج 
والطموح  والتّمّكن  الّشغف  عجيب من 
والعناد. وكان قد أنهى سنواته األربعة 
باملعهد دون مشاكل تذكر، لكن الجميع 
مهما  تستطيع  لن  أنّك  يعرف  كان 
أو  نظره  بتعديل وجهة  إقناعه  حاولت 
تراها  ما  غري  يراها،  كان  إذا  موقفه، 
أنت عليه. كان كما قلنا طالبا نحيال، يف 

الثالثة والعرشين من العمر. وكان رصينا وصموتًا أغلب 
نظره  وجهة  رشح  يتّم  حتى  يسكت  لن  ولكنه  الوقت. 

بإسهاب، لو حدث وان ناقشته.
وكان إسمه )أنور الّشعايف(.

وألّن األقدار تتحّرك وفق مزاج ال نفهمه، فقد كان أّول 
من دخل قاعة العرض ذاك املساء البعيد، طالب قريوانّي 
يقرض الّشعر ككّل القوارض، ُمسّجل بالّسنة األوىل بنفس 
املعهد العايل للفنون املرسحية دفعة 1987، وكان بدوره 
العمر،  من  العرشين  يف  مرحا،  ساخًرا،  لجوجا،  نحيالً، 
الجّن  إنٌس وال من  يتوّقد حماسة وال يُسكته من اإلنِس 
القريواني،  بالكينغ  بعد  فيما  سيلّقب  الذي  وهو  الجان. 
وهو نفسه الذي يرقن لكم يف هذه الّلحظة هذا البُورتريه، 
الزق  برشيط  إبهامه  ظفر  عىل  سبابته  ربط  وقد  فجًرا 
فهو  قديم،  ايفون  محمول  عىل  الّرقن  من  يتمّكن  حتّى 
مصاب بمرض )الباركنسون( املقيت، والذي تسبب له يف 

ومنذ  أصبح  كونه  عن  فضال  وأطرافه.  بأصابعه  رعشة 
سنوات يتحّرك بصعوبة شديدة وببطء، متوكأ عىل عكاز. 
أّما يف ذلك املساء، فقد كان يميش منتصبا كالّرمح، ويقدح 

األرض بقدميه كالعاديات امُلوريّات ضبًحا….
*********

ونحن يف الّطابور بالربزخ األّول، وقد سّلمنا صناديق 
يدفع  واجًما،  الّذهن،  شارد  وتخّففنا…رأيته  الّطني،  

كرسيّه املتحّرك ببطء شديد. 
سألته: - أنور الّشعايف؟!…

قال مرتبًكا: - اهال كينغ… 
عند  هنا  وأنت  املتحّرك  بكرسيّك  تفعل  وماذا   - قلُت: 

عتبة الربزخ يا أنور ؟!…
يا  عليه  إعتدُت  لقد   - خجلُه:  يُداري  كّمن  أجابني، 

كينغ…
فبكيت واعتذرت له. ثّم تواريُت بني الّصفوف، خجالً 

من نزق وصبيانيّة ُضباط ثكنة الّسماء….
عاطفة  من  وفينا  األول  الربزخ  عتبة  عند  مازلنا  ُكنّا 
الّطني العالق الكثري و من قرش الّطوب والبثور أكثر مّما 

يبدو.
**********

البُورتريه،  هذا  يف  األزمنة  بتداخل  كثريًا  تهتموا  ال 
فكاتبُه يخربط كثريًا بني الّزمان واملكان والوجوه. ولكن 
هذه  بني  ومن  أبًدا،  بينها  يخلط  ال  وأرواح  وجوه  ثّمة 
الجنوبّي  الّطالب  ذاك  وجه  سيكون  واألرواح،  الوجوه 
عمق  من  بزاوية  مظلم  ُمربّع  يف  تركناه  الذي  النّحيل 
الّركح، عشيّة خميس موافق للثالث والعرشين من شهر 
يونيو )جوان( سنة 1988. وكان كاتب هذا البورتريه أّول 
من دخل القاعة حتّى أنّه تسّلل قبل ربع ساعة من موعد 
الّسماح بالّدخول. ولم يكن ذلك فقط ملجّرد توقه الّشديد 
الطالب  ذاك  لرؤية  املقاعد،  من  األّول  بالّصف  للجلوس 

العايل  باملعهد  له  أّول يوم  الذي كان قد شّده منذ  األملعّي 
ومبهم  غامض  لشعور  ولكن  قرب.  عن  املرسحي  للفّن 
اعرتاه يومها بأن يتلّصص عليه قبل بداية العرض. ومن 
أين كان له أن يدري يومها، يف ذلك الّسّن امُلبّكر من حياته، 
بأّن ثالثة مالئكة من أعىل الّرتب، قد بدأت منذ صباح ذلك 
والذي  قدرهما،  نسيج  خيوط  ونسج  تنفيذ  يف  الخميس 
كان قد بدأ يف الواقع قبل ذلك بعقود، حيث أن خيط نسيج 
قدرهما وارتباطهما يلتّف حول ِبكرة طالب خامل ومرح 
غرّي ُمدّونة الفيزياء ورسعة الّزمن وخطى الكائن البرشّي 
بشكل مذهل. وكان إسمه )ألبريت آينشتاين(. ولكن تلك 

حكاية أخرى.
تقريبًا، ولكن،  الّركح مظلًما  القاعة، كان  حني دخل 
الخلفيّة.  من  ينبعث  خافت  ضوء  فثّمة  عتمة،  تكن  لم 
ثالثة  حوله  بنى  قد  كان  وجهه…  يرى  أن  وأستطاع 
الكرتون  أو  الخشب  من  كمربّع  تبدو   واطئة،  جدران 
التّسجيل  رشائط  من  أرفف  عّدة  وبه 
املمغنطة واملنترشة كثريا يف ذلك الوقت. 
وآلة تسجيل ضخمة وكان يجلس عىل 
كرييّس وهو مستغرق تماما. حتّى أنّه 
لم ينتبه لهذا الذي تسّلل لقاعة العرض 

قبل التوقيت امُلتّفق عليه.
التوقيت املعلن  بعد عرش دقائق ويف 
الصغرية  القاعة  ستمتأل  بالثانيّة 
كان  العرض  أّن  رغم  تقريبا،  بالكامل 
تخّرج.  مرشوع  باألساس  وهو  خاّصا 
ولكن الجميع كان يدرك أن هذا الطالب 
سيكون  الّشعايف،  بأنور  املدعو  النّحيل 
التونيس . وقد  املرسح  ُمدّونة  عالمة يف 

كان. 
بيكيت  صموائيل  وجه  معالم 
هذا  مالمح  يف  بقّوة  تظهر  النّحيل، 
صبغ  وقد  الظهر،  املقّوس  الطالب 
يف  طاعنا  ليبدو  األبيض،  باللون  شعره 
الّدور وهو يتحّرك  الّسن، كما يقتضيه 
أنفاس  ويسحب  ببطء  ويتكّلم  ببطء 
يف  بوجوم  العرض  لينتهي  الحضور، 
التصفيق.  من  بعاصفة  ثم  البداية 
الذي  النّحيل  القريواني  ذلك  واستمر 
التّصفيق  يف  الشهادة،  هذه  اآلن  يرقن 
بحرارة لفرتة طويلة، استمّرت خمسة 

وثالثني سنة. 
وحني قّل عدد املصافحني الذين كان يصافحهم بخجل 
وهو يتمتم ببعض عبارات الشكر، اقرتب منه ذلك الّطالب 
النّحيل الذي كنتُه، وقال له بصوت خافت، لم يسمعه أحد 

تقريبًا:
أفضل  هذا،  من  أفضل  مرسحيّا  عمال  لك  سأكتب   -

بكثري. و أعدك بذلك، يا يس أنور…
وتميض الّسنوات مثل برق أو شهاب، يلمع نجم أنور 
الّشعايف ويصبح عالمة وطنية، فقد قام إثر سنوات قليلة 
من تخّرجه ومبارشته العمل امليداني والتدريس بتأسيس 
ولم   ،.1991 سنة  مدنني  بمدينة  التّجريب  مرسح  فرقة 
تمض سنة أخرى حتّى كان قد أّسس املهرجان الوطني 
اإلرشاف   ذلك  بعد  ليتوىل   ،1992 سنة  التّجريب  ملرسح 
للمرسح  مدير  أصغر  ويكون  الوطني   املرسح  وإدارة 
منذ  إختاره  الذي  لخّطه  وفيّا  وبقى  بعثه.  منذ  الوطني 

بورتري

كمال العّيادي )الكينغ(

ُبورتري ُخايّس األبعاد ألنور الّشعايف

أنور الشعايف وكمال العيادي
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أبًدا،  ولكن  املحى  هذا  من  تنحت  مرسحياته  كّل  فكانت  البداية، 
أبًدا، لم يكن يكّرر خطاه وال يمحوها أيًضا، فهو ويفّ لعمق فلسفة 
يطّور  ال  وهو  الّدوام.  عىل  مفتوح  مخترب  أنّه  التّجريبي،  املرسح 
تقنياته وأدواته  ورؤيته بني العمل والعمل فقط. بل يف نفس العمل. 
تيمة  عىل  يشتغل  تجده  مثال  رأيُت(  ما  )ترى  مرسحيّته  ففي 
املمثل عن بعد، مطًورا الّرؤية املشهديّة إىل ُرؤيا جماليّة والوصول 
ذلك  تطّلب  لو  حتّى  حدودها،  أقىص  إىل  جديد  عرض  كّل  مع  بها 
اعادة التمارين بشكل مغاير مع كّل بروفة أخرى لعرض جديد. ويف 
مرسحيّة )أوال ال تكون(، يصل بالتّجريب حّد أعادة تركيب عنارص 
املشهد الدرامي الكالسيكي وتركيبه مقلوبا وبشكل مغاير تماما،  
ليستدرج منه عمق أشّد بقعة مطروقة فيه. وعمد أن يكون الحوار 
تحّمله من  للممثل  يمكن  ما  أقىص  الهواء، موّظفا  يف  املمثلني  بني 
السريك  تقنيّة  كونها  كبرية،  مرونة  تتطّلب  تقنيات  عرب  التواصل 
الفنّى باألساس، ولكنّه أقدم عىل تلك املغامرة التي أرهقت املمثلني 
واملرسح  التونيس  املرسح  ُمدّونة  يف  كعالمة  ُسّجلت  لكنها  ربّما 

التّجريبي العربي. وستبقى كذلك….
يف هذه األثناء، وقد استغرقت أكثر من ثالثة عقود بما يعّدون، 
الكتب.  أرفف من  ثالثة  يمأل  ما  راكم  قد  الّسطور  كاتب هذه  كان 
يسبق  امللكّي  لقبه  وأصبح   )الكينغ(  لقب  جدارة  وعن  واستحّق 

إسمه ورسمه ويعترب عالمة فارقة يف ُمدّونة الرّسد العربّي. 
عمل  الّشعايف  بأنور  يجمعه  أن  يف  القديم  أمنيته  وسيحقق 
عمل  أّول  آينشتاين(  )كابُوس  مرسحيّة  فتكون  مسرتك  مرسحي 
يجمعهما من جديد بعد أكثر من ثالثني سنة، بما يعّدون، وسيتّفق 
والحوانيت  الكواليس  يف  ومحاربتها  بها  اإلعجاب  عىل  الجميع 
الثالثة:  هؤالء  يجتمع  أن  ينبغي  كان  ما  أنّه  ذلك  الوقت.  نفس  يف 
واحد.  زمنّي  جيب  يف  آينشتاين(  وألبريت  الّشعايف  وأنور  )الكينغ 
ولكن ذلك كان كذلك. وسيحاولون بكّل ما أوتوا من جهد وغّل أن 
الجوائز  عنها  وسيحجبون  إليها.  توصل  التي  العالمات  يف  يزّوروا 
أو  عجلة  أو  سلك  بكّل  وسيحارصونها  الّسفر  من  وسيحجرونها 
ليُحيطوها بسور عازل، وقد ينجحوا يف ذلك قليال  صندوق قمامة 
أو كثريا… لكنّها ومنذ اآلن، عادت عالمة يف ُمدّونة املرسح التونيس، 
وقد ضمن لها كاتبها الخلود حني نرشها ورقيا فطارت بني مكتبات 
ينجح  وربّما  لإلحتياط.  لغات،  عّدة  إىل  وترجمت  العربي  القارىء 
الئقا  تسجيال  بتسجيلها  حمايتها  يف  اإلنتاج  وفريق  الّشعايف  أنور 

ومحرتفا… من يدري.
*********

أحد جيوب  الثالث من  بالّرواق  الّسماء  يف ركن قيّص من حانة 
الربزخ الثّاني، تحّلق ثالثة ُشبّان يف نفس الّسّن تقريبًا، كاّن األّول 
يبدو أكثر مرًحا ونزًقا. وتظهر عليه عالمات الّسكر الشديد. وكان 
ولم  عجيبة.  بطريقة  يضحك  وهو  قبضتيه  بكلتا  الّطاولة  يرضب 

يكن بالكاد يكمل الجملة حتّى تنتابه نوبة جديدة من الّضحك:  
متحّرك  كريّس  عىل  واحد  معاقني،  شبه  هيييه،  إذن:  هكذا   -
ُمنجزي  كّل  من  سخرتما  الّريح،  يف  كقصبة  يرتعش  والثاني 

وحّولتماني ملاّدة للّسخرية ؟؟!!. 
فيُقاطعه يس )أنور الّشعايف( وهو يبتسم: 

- الكينغ هّو الذي سخر منك يا سيّد ألبريت آينشتاين، هّو الذي 
كتب املرسحيّة وسخر من عبقريّتك. 

- وأنت جعلته يدور عىل الًركح كدبّور عىل عجلة لألطفال، يا يس 
أنور الّشعايف..يرد )الكينغ(، وهو يضحك.

من  لنوبة  ذلك  قبل  تحّولت  قد  كانت  التي  الّضحك  نوبة  تهدأ 
الّسعال األجش، ويمسح )ألبريت آنشتاين( دموعه بسبب الّضحك 
والّسعال، وتتخذ تعبريات وجهه كّل الجّدية فجأة وينظر بإعجاب 

وتقدير لجليسيه قائال بصوت كالهمس: 
وتتحّديان  الّصخر  تنحتان  وأنتما  بكما،  فخوًرا  كنت  لطاملا   -
عىل  منكما  كّل  فيه  حرش  الذي  املعطوب  الّطني  سقط  صندوق 
الّلحظة  حتّى  ومازلت  فخوًرا  كنت  لكم  الّسماوات،  رّب  حدة…يا 

فخوًرا بكما يا يس الكينغ القريواني ويا يس أنور الّشعايف. 
وكعادته، يتمّخط بقّوة يف منديل القماش املطّرز الذي أهدته له 
البُكاء،  من  موجة  يف  املّرة  هذه  وينخرط  الفانيّة،  يف  اليهوديّة  أّمه 

ُمغمغًما بني امُلخاط و النّشيج: 
- لكم أفتقدك يا أّمي. تُرى يف أّي برزخ أنت ؟!

…. كان قد سكر تماما. وُسكر ألبريت آينشتاين ُمشكلة…فهو 
خربطة يف الكالم وهزل وجّد وجداول من الّدموع….

كتبت والدة أسطورة مشفى الكندي بنيان ونوس عىل صفحتها الشخصية تتحدث عن ابنها البطل 
بنيان يف شهر رمضان..

أيام الحصار  جاء شهر رمضان ،وأبى إال أن يمّر عىل رجال الله بالكندي ،يلقي عليهم السالم .
مشفى  تحارص  برشية  ووحوش  تحرسهم،  الله  عني  وكانت    ، العالم  عيون  عن  غابوا  وقت  يف 

الكندي، من كل حدب وصوب، 
لتكون رسالة العالم االسالمي، واالنسانية جمعاء، وتكون املعجزة بزمن الال معجزات .

الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، بموعد  كنت أحرّض الّسحور، ورفضت وقتها تناول أّي سحور، 
أو ماء، بعد الحديث املبارش عرب املوبايل .

الووو..ماما بنيان ..
أي ، أمي ؟

يانور عيون أمك ، ياقلب أمك ،
ياروحي يا أمي ،ليش سهران ،؟!

ُمناوبتي إمي ...
- كل يوم بتناوب أنت بها الوقت ؟!

-إمي ، أنا طلبت هيك .
-شو أكلت ؟

 وأنا أعرف أنه اليوجد أي نوع، من  أكل ،أو خبز ،أو وسيلة للعيش ،
- إمي ، أنا صائم ..

- صائم ؟؟!!
جن جنوني ، وملاذا تصوم ؟!

 مطلوب منك تصوم ،؟!
وشو عندك  ما تأكله  كي تصوم ، أو تفطر !؟

- يضحك,  ويضحك  ، بربودة واستفزاز، وبسخرية القدر ،
ويعود ليقول:

- إمي الّرسول عليه الّصالة والّسالم، )عشو كان يصوم ويفطر؟( حبة تمر  ،وكاسة لبن،
- شو إبنك ،أحسن من الرسول ؟

 اذا تسحرنا عكاسة مي ،وكرسة خبز ، شو بيصري ؟؟!!
- يا إمي ، يا عيني ، مو هيك بس أنتم سقط عنكم التكليف ،

- قال :  إمي مبارح فيقني رفيقي وقال:  قوم تسّحر يا بنيان ..!!؟؟
بإيدو كرسة خبز، جايبها ونحنا ماعنا من اسبوع مايبلل شفاهنا من ماء او خبز بعد ماسمموا 

ماء البرئ باملشفى...
- سألته ؟؟!

من وين أتيت بالخبز؟
- قال بنيان  : ذهبت إىل  أحد رفاقنا يحتفظ برغيف خبز ، وكان لدي باكيت دخان ،بدلت باكيت 

الدخان برغيف خبز ،فأعطاني  ،قسمته أربع قطع ألن هنا أربعة صائمني  ،
..!!!!! هنا تختنق حرويف ،يحاكيني ،

- إمي ،إمي ، مابك ؟ 
- ال أمي، معك ، وأنا هنا بدهشة مما أسمعه، ضحك ومشاكسة وكالم كدت ال أصدقه ؟؟!!

- قلت له : من وين رفيقك بنيان ؟!
- قال : إمي رفيقي مسيحي من #الحسكة ؟؟!!!

- تنهدت بعمق بعد أن جزني العرق بجسدي مما أسمعه من املالك بنيان؟؟!!
 - بنيان ..أماني إمي بوسيل رفيقك  عىل جبينه ،وقل له : بتسلم عليك إمي وتقول لك مبارك لك 

صيامك عن كل اسالم العالم ..
يضحك املالك ويقول :

وهل من الرضوري أن أقبله عىل جبينه  وأرساب القمل  ترسح يف رأسه بعدد املسلحني باملشفى  
"هههههههههه" ويضحك ويضحك .

. يا لعظمة هذا املشهد  يا لعظمة هؤالء الشهداء  ..
أليست رسالة للعالم يف هذا الشهر الفضيل؟؟

 هؤالء الشهداء .. كان شهر رمضان يف زيارته املباركة لهم 
اختبار عظمة أسياد األرض .

نعم لكم الفوز العظيم ،بما نلتم واستحقيتم أن تكونوا شهداء الحق.... 
عليكم سالم الله، فالشهر اليوم، يزوركم يف نعيم الجنة، كلوا ماطاب لكم من خريات السماء ،التي 

حرمتم منها يف األرض .
كل عام وانتم بخري أيها الشهداء، يف عليني مع األولياء والصديقني .

وكل عام وسوريا وشعبها وجيشها وقائدها بألف خري....

مكاملة مع املالئكة
سهيلة العجي
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ال أدري من أين أتاني هذا امليل إىل املغامرة فجأة، 
أفرض  أن  أو  يشء  أّي  أجّرب  أن  يخيفني  يعد  لم 
به  القيام  يف  أرغب  بما  سأقوم  أحدهم.  عىل  نفيس 
وْلتذهب نظرة اآلخرين إىل الجحيم.  علينا أن نتهّور 
أننا  أحيانا حتى نفوز بغايتنا، وإذا فشلنا فيكفينا 
فزنا باملجازفة، بذكرى لّذة الفعل الطائش وانفجار 

األدرينالني يف الّدماء.
أمرا  أذكر منها  ال  ثالثة عقود مّرت من حياتي   
بال  عطور،  بال  توابل،  بال  َمّرت،  ُمّرة  عقود  مميّزا، 
نعومة  بال  عينّي،  عىل  آخر  وجه  صفاء  انعكاس 
برشة أنثى، بال خصومة مع أحد األنذال، أّما اآلن فها 
أنا يف أسابيع قليلة أصنع لنفيس عرشات الحكايات، 
لقد  أخرى.  رسديّات  القتحام  العطش  بي  ويزداد 
وحملت  ماخورها،  يف  "عائدة"  شبيهة  تركت  كنت 
بُفجورها  الناريّة،  بقبلتها  أنتعش  معي،  ذكراها 
ووقاحتها.. لقد كانت تقاسمني شعوري بالحرمان، 
كان ظمؤها للقبالت أشّد من ظمئها إىل املال. بغّي 
جميعا،  فأصمهم  أنا  أّما  بالعهر،  الجميع  يصُمها 

أولئك الذين دفعوها ألن توِمس.
حِسبُت أنها ستختفي من ذاكرتي، لكنها قبعْت 
كانت  لو  رأيس،  لتلهب  سيجارتها  وأشعلْت  هناك 
التأثري فمن املؤكد أن عائدة األصليّة  شبيهتها بهذا 
عليها.  للتعّرف  طريقة  أجد  أن  بّد  ال  عاطر.  روض 
أشعلُت لفافة التبغ املحشّو بالحشيش لكي يصفَو 
إحدى  يف  أو  الجامعة  يف  عليها  أتعرف  أن  ذهني. 
الندوات يعترب أمرا سخيفا، ستتعامل معي عىل أنّي 

إّما منافس أو باحث يمكنها أن تأخذ منه مغنما.
 أرجو أن تكون قد نسيَْت ذلك اللقاء الباهت الذي 
الوحيدة  الطريقة  أّن  نفيس  يف  قلُت  يوما،  جمعنا 
الفايسبوك، سأحذف من حسابي كل  ستكون عرب 
لها  أرسل  ثم  اختصاصها  خّريج  أنّي  إىل  يشري  ما 
طلب صداقة وأنتظر.  فسخُت ما يدّل عىل انتمائي 
برشية،  تنمية  مدّرب  بأني  نفيس  وعّرفت  العلمي 
ووضعت  املدّربني،  مع  بصوري  الحساب  وأغرقت 
وضعت  كما  فارهة،  سيارة  ِمقود  أمام  يل  صورة 
التصق رأسانا  اتّخذتها مع "سلمى" وقد  صورة يل 
واتسعت بسمتانا، وعنونتها بـ"مع أحىل مدّربة يف 

الكون." 
ثّم أرسلت مطلبي منتظرا أن يحظى بالقبول بعد 
أن كنت ضّمنته مختلف املؤيّدات التي تجعله مطلبا 
الثراء،  عليه  يبدو  وسيم  شاّب  للرفض.  قابل  غري 
من  واألهّم  باملثقفني،  محاط  مثّقف  رائعة،  مركبة 
كّل هذا وجه سلمى الساحر الذي قد يحّرك مشاعر 

الحسد والحقد لديها. 
وُقبل الّطلب، صمت طويل ينتظر أحَدنا ليكرسه، 

إليها  قذفت  ذكوري،  اختصاص  املبادرة  أن  وبما 
عاجلتها  باقتضاب.  سالمي  وأرجعت  بـ"سالم"، 
بالسؤال الفايسبوكي التقليدي: "ما الذي تفعلينه يف 

الّدنيا؟" وأجابت مبدية امتعاضها:
ملاذا هذا  لقد بدوت يل مختلفا قليال،  أسفا،  وا   -
تبحث  هل  عميل؟  يهّمك  وماذا  السطحي؟  السؤال 

عن عالقات شغلية لتستفيد؟ أنت انتهازي إذن! 
رّجتني برّدها العنيف، وساد صمت آخر، ولم أحر 
محاوال  وأرسلُت  املفاجئ،  الهجوم  هذا  عىل  جوابا 

إبهارها:
مهتّمة  مكاني  كنِت  لو  للتعّرف،  سؤال  هو    -
لفتح  الرسالة  هذه  من  أسهل  تجدي  فلن  بأحدهم 
أبواب الحديث، أنا خبري يف التنمية البرشية، وتكّونت 
كثريا يف مجال علم النفس، يمكنني أن أتكّهن بعملك 
خيّبني  قّلما  صورك،  خالل  من  دراستك  ومجال 

حديس.
ويبدو أني نجحت يف إثارة اهتمامها وهي تجيب: 

"تبدو واثقا!"
- أنت تضعني كثريا من الصور يف حسابك حول 
نشاطك العلمي، األمر بسيط، أنت مختصة يف العلوم 
سؤايل  حق،  معك  بالجامعة،  تدّرسني  اإلنسانية، 

سخيف، يمكنني أن أبهرك بتكهنات أخرى.
- هاتها.

- قد أحرجك، امنحيني األمان قبلها، ال تغضبي 
وال تفسخيني. اتفقنا؟

شبيهتها:  قالته  بما  فعاجلتها  األمان  ومنحتني 
أيضا  الوحمة  أكسسوار،  ولكنه  جميل  صدرك   "
رفيع  ذوقك  أشفارا.  أحيانا  ترّكبني  صينية،  زينة 
أنوثة،  ليس عنوان  الضخم  الصدر  التزيّن، ولكن  يف 

لألثداء الصغرية رونقها."
هذا  أمام  لكرامتها  صائنا  موجعا  رّدها  وكان 
املتطفل الوقح، لكنها لم تقطع الحوار، ولم تتهرب 
الجملة  ترسل  كانت  جسدها،  عن  الحديث  من 
وتتثبت من أني قرأتها ثم تفسخها عىل الفور. قالت 
إن صدرها الصغري كّون لها عقدة، وتفّرعنا للحديث 
الحوار  يف  الوقحة  الطريقة  وأعجبتني  الجنس،  عن 
التي أجّربها معها فسألتها: "اعذريني، أنت عذراء؟" 
وأرسلت قهقهة من خمس هاءات وأجابت: "ملاذا 
ال نطرح هذا السؤال عىل رجل؟ ما هو مذّكر عذراء؟ 

أعذر مثال؟ هل أنت كذلك يا فتى؟"
أنا  بىل،  لالعرتاف:"  ودفعني  رشيقا  الرّد  كان 
عيلّ  محرج،  أمر  وهذا  سابقة،  عالقات  بال  كذلك، 

تجربة هذا امليدان فورا، وأنت؟"
يمكن  "ال  تجيب:  وهي  أخرى  هاءات  وأرسلت 
المرأة أن تعرتف بماضيها ملن قد يمثّل لها مرشوع 

زواج مفرتض، الله أوصانا بالسرت."
الجنس  بأن مسألة  وأنا أخربها  اليمني  وأغلظُت 
بالنسبة يل تمثّـل أمرا ثانويا، وأنّي متحّرر، وأّن هناك 
إّن  املرء،  بها رشف  نحدد  يمكننا  أهّم  أخرى  أشياء 
الجنس غريزة فينا كاملأكل واملرشب، فلماذا نطلب 
من امرأة أن تبقى معزولة عن الرجال حتى تجاوز 
الزواج فإن  إذا قررت  أني  األربعني؟ وأقسمُت مرارا 
الغشاء والبكارة عندي أمر رجعي متخّلف،  مسألة 
الطريق. وكنت  اليوم عىل قارعة  يباع  الغشاء  فهذا 
مفتضة  بامرأة  الزواج  أبدا  أقبل  لن  فأنا  كاذبا، 
البكارة حتى إن كانت قد فقدتها يف حادثة. هكذا أنا، 
واحد منهم، أولئك الذين ورثوا فكرة ستعيش معهم 

حتى النهاية. 
هذا  ملعرفة  مستعجل  "أنت  رّدها:  وأرسلْت 
هذا،  اختار  من  وأنا  عذراء،  لست  حسنا،  اليشء؟ 
التي  أنا  سأفعل،  وما  فعلت  مما  أخجل  ال  أني  كما 
أختار عشيقي، وأنا من يرسم مالمح العالقة، أقّدم 
لهذا ما أحرم منه ذاك، أنا السيّدة، املتحكمة يف كّل 
يشء، الرسير مملكة، يمكنني أن أذّل شيخا وقورا، 
أو مديرا متجرّبا، أن يخّر راكعا للوصول إىل جسدي. 
بأنها  وطرا  منها  يقيض  أن  بعد  امرأة  رجل  يصف 
يلهث  وهو  سقوطه  حجم  إىل  ينظر  ولم  رخيصة، 
األكاذيب  بشتى  إليها  قاذفا  السيّال  بلعابه  وراءها 
بالخّسة  ذلك  بعد  ويصفها  نجس،  أمر  إىل  للوصول 

والحقارة، أال إنه هو الخسيس يا صديقي."
قالته،  بما  إهانتي  إذا كانت تقصد  ما  أفهم  ولم 
يجيش يف صدرها، وسألتها  عّما  تعرّب حّقا  أنها  أو 
بجرأة: "أيمكنك أن تختاريني ألضطجع يف فراشك؟"
- هل كنَت تكذب عندما قلت إنك لم تضاجع قط؟
حجم  من  ليضّخموا  يكذبون  الرجال  كال،   -

عالقاتهم، وليظهروا كغزاة فاتحني.
ورّدت موافقة:" معك حّق، إذا كان ما تقّدمه يل 
تجربة  املثري  من  أقبله.  فإنّي  جنسيّا  عرضا  يمثّل 
ذََكر بال ماض، تعجبني فكرة أن أكون األنثى األوىل 
عىل  أتعّرف  تتعّلم،  وأنت  أشاهدك  أن  حياتك،  يف 
ميوالتك، ردود أفعالك، ما تستبطنه من رغبة، أبني 
مثريا  تلميذا  ستكون  الجنسية،  شخصيّتك  معك 
أنّي روبنسون  وجيّدا. هذا ما كان ينقصني، أشعر 

وقد وجد ُجمعة"
وفسخت  إيلّ،  بالنسبة  مفاجئة  شجاعتها  كانت 
رسالتها، وأخذت أنظر إىل مكان الرسالة الخاوي يف 

هاتفي الذي أعلمني أنها بصدد كتابة نص آخر.
عيلّ  ثم  املكان،  بتحديد  عليك  مقبول،  "عرضك 

بتحديد الزمان، وسنلتقي."

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

حتكي عن بطالة الدكاترة
بقلم د. الطيب الطويلي

الحلقة 13 - ُجمعة



www.acharaa.com العدد 344 - الثالثاء 24 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

31الشارع الثقافي

مفتوحة  رواية  »كوسطا«  البوعمراني  الصالح  محمد  رواية 
ظاهرة،  فنية  مسالك  بني  متمفصال  الرسد  يجعل  الذي  باملعنى 
وأخرى داللية باطنية غري مطروقة أو مستهلكة يف الكتابات التي 
تراهن عىل تمثل وإعادة إنتاج قواعد األجناس األدبية. ومن بني 
تلك املسالك، استجحضار األصوات والقصص واألسماء والرموز 
روائية  شخصيات   - شبه  بؤر  عرب  األصلية  واألحداث  والوقائع 
تكثف الدالالت، وتنمذج شبكات املعنى وهو مسلك يمسك بزمام 
ضمن  والحوار  الوصف  توزيع  لعبة  يتقن  راو  التبئريية  شبكته 
مساحات الرسد املنفلت من قبضة الجنس األدبي الواحد، املتسم 
بالنقاء النوعي الخالص!... رسد تؤّسسه جدلية ظهور األصوات 
املتجدد،  السجال  طابع  الكتابة  سريورة  يمنح  مما  واختفائها، 
واختفاء،  ظهورا  الشخصيات  مسارات  بموجبها  تتناوب  بحيث 
حتى ليمكن القول بأن جدلية الظاهر والباطن هي ما يتحكم يف 
دينامية التفاعل بني الرسد وخطابه؛ بني قصص الكتاب ومختلف 
عمليات األسلبة. من هنا تلك الجمالية الفنية للخطاب الرسدي، 

حيث األحداث ال تتسلسل، والصور الوجدانية ال ترتابط.

الفضاء في الرواية
كوسطا رواية تمتح متخيلها من مرجعية الفضاء وتعني به 
املكان  يتصّور  القارئ  يجعل  الّرواية،  يُؤّطر  الذي  املكاني  الحيّز 

أن  املناسب  ومن  الّرواية.  حكاية  تنتجه  الذي 
أن  أّن رواية كوسطا ال يمكن  التأكيد هنا  يتّم 
الواقعيّة  تنفصل بحاّل عن إحاالتها املرجعيّة: 
ففضاء  والتاريخيّة.  واالجتماعيّة  والثقافيّة 
كوسطا فضاء يُحيل عىل املرجعي بكّل لوازمه، 
يستقيص  وهو  بالرضورة،  يُطابقه  ال  ولكنّه 
املدينة والقرى والشوارع، كما يدخل إىل البيوت، 
اشتغال  وكيفيّة  وتأثيثها،  بالغرف  ويُعنى 
بها  التي  املكانيّة  العنارص  هذه  عىل  الكاتب 
حكايات  تنسج  فضائها  عنارص  وعرب  تتقدم، 
شخصياتها. وحيث تتنازع بطولة الرواية قوتا 

املكان والزمان.
الفصل  يمتد  فصلني،  إىل  الرواية  تنقسم 

األول زمن حكم بن عيل. والفصل الثاني تشخصه تحّوالت ما بعد 
العامة  الحياة  اإلخوانجية وهيمنتهم عىل  بن عيل وعودة  هروب 
للناس، وما بينهما تتّوزع  شخصيات الرواية وتقلباتها موزعة بني 
أكثر من ذاكرة، حانة كوسطا، ماقبل الثورة وزمن مابعدها. ويف 
كل األحوال فإن تشخيص »الزمان واملكان« يتخذ من االستيهام 
واالستذكار والحلم مفاتيح لفك مغالق املدينة وأبطالها الجدد، أما 
نسغ العالقة بني الشخصيات والفضاء املكاني، فيبدأ من الجنس 

أوال، والجنس أخريا.
تحاول مونولوجات وتأمالت واستيهامات الراوي العزف عىل 
الجنس  اإلباحي واإليروتيكي. ترفع موضوع  الفاصل بني  التوتر 
»البسيكو-درامي«  الحكائي  الخطاب  مرتبة  إىل  الجسد  ومحور 
تجنح  بينما  الجسد،  ومنيس  النفيس  املتذكر  لتشخيص  املرهون 
الشخصيات األنثوية املشتهاة، إىل الركوع والتعبد يف محراب هذا 
اإلله، بما يعني ذلك من تحويل للجسد إىل قربان يف ملكوت قدر 

أعمى.
ليست املدينة حكرا عىل بول بولز، أو محمد شكري، أو هاني 
الراهب أوحسني الواد، أو فرج الحوار، أو غريهم من ضحايا ابتذال 
األسطورية  بذاكرتها  فهي  الليلية.  عربداتها  ج  وتوهُّ نهاراتها 
لكل  مفتوح  فضاء  املحرمة،  باللَّذَّة  املنهوك  جسدها  وتناقضات 
عبور  يتأسس  هنا  من  وعشقها.  الكلمة  عقرب  يلسعه  كاتب 
مسحور،  بجسد  املدينة  لفضاء  البوعمراني  الصالح  محمد 

ومتخيَّل مأخوذ برغبة الكتابة يف رشك املرأة؛ إنما أية امرأة؟
يجابهن  الغريزة.  مقاومة  يعرفن  ال  كوسطا  رواية  نساء 
العشق  فيها  يترسبل  مدارات  بهن يف  تطّوح  الغواية  لكن  الزمن، 

املرأة  حكاية  فإن  املعاني،  وبهذه  بالعصيان. 
اإلنسانية  لألعماق  حكاية  كوسطا  رواية  يف 
واالجتماعية واألخالقية والفنية لجسد مدينة، 
بهاجس  تتلفع  كيانات  لوحات  نساء،  ألجساد 

البحث عن الثابت ]...[.
تمَّ  لذلك  كوسطا،  غاية  اإلثارة  تكن  لم 
التقتري يف النزوع التجريبي، فمن تمديد خيوط 
يف  الغوص  إىل  الكالسيكية،  الحبكة  شبكة 
يف  لكن  الروائية،  للشخصيات  الدواخل  حيوات 
االنشداد  ذلك  هناك  املقابل،  ويف  الخطي.  االستذكار  مبدأ  حدود 
اإلثارة  بؤرة  جعله  عىل  الحرص  ذلك  املكان.  نكهة  إىل  العضوي 
األساس. وغري خاف أن اقتحام مرجع كفضاء حانة كوسطا يعد 
يف حد ذاته مغامرة غري مأمونة العواقب! ومع ذلك يمكن القول إن 
محمد الصالح البوعمراني قد حاول أن ينتزع من املتخيَّل العاملي 
وظيفة الحانه فهي:"مكان له أرساره وخباياه، ال يمكن أن تدركه 
وحانة  حقريا،  مكانا  الظاهر  يف  يبدو  قد  له،  معارشتك  بعد  إال 
من  إال  يدركها  ال  وحكايات  بعوالم  مسكونة  لكنها  مهملة]...[ 
يهتم بالتفاصيل مثيل، من يغوص بني الشقوق والخالل وينصت 

إىل األصوات البعيدة، إىل املخفّي واملتواري...ص29. 

دور الحوار في الرواية
إّن التمّعن يف رواية كوسطا يظهر أّن الحوار يف صيغه املتنّوعة 
فالخطاب  وهلة.  ألّول  يرتاءى  مّما  وأعظم  أوسع  حيّزاً  يحتّل 
الرسدّي الذي يتوالّه راٍو مغفل ال يُخرتق فقط باألقوال أو الحوارات 
الداخليّة العابرة للشخصيّات، بل إنّه يُزاح ويُستبعد يف أحيان كثرية 
بنفسها  وتتوىّل  اإلخباريّة،  الوظيفة  يف  األقوال محّلها  لتحّل هذه 
أعيد  الحانة،  أقىص  يف  مكاني  "اتّخذت  مبارشة.  الرسد  عمليّة 
ترتيب الخّطة يف دماغي قبل وصول فخري، كنت أحاول دائما أال 
أشعره أنه قّواد]..[ص94. واضح أن الفعل الحاصل هنا يقترص 
الداخيل  الكالم  يتعدى  ال  تبقى  ما  وكل  و"أعيد"،  "اتخذت"  عىل 
املروي، عىل  والخطاب  املحمول  الخطاب  أتى هنا بصيغتي  الذي 
غلبة بيّنة للّصيغة األخرية. يبقى الخطاب الرسدي يف هذه الحال 
املعرفة،  الكيّل  الّراوي  قبل  من  اإلخبار  عمليّة  وتتابع  مهيمناً، 

الذي يحيط علماً بكّل ما يجري يف الخارج من أحداث وترّصفات 
انغماسه يف  الخطاب يف  أّن هذا  إالَّ  أفكار وأقوال.  الداخل من  ويف 
املبارش  الشخصيّات  املجال لخطاب  أن يرتك  يلبث  الداخل ال  هذا 
أو الخطاب املحمول املتمثّل يف الحوار الناجز أو الكامل، كما هو 
الحال يف ذلك الحوار الجاري بني كوسطا وسالم واملثبت بحرفيّته 
زوجة  الفرشيشية  موت  حادثة  من  الّراوي  إليه  أشار  ما  إثر 

)الشمشاق(. ص، ص 101،115. 
اتّخذ خطاب  الذي  الحجم  امتداده  يف  يعادل  الذي  الحوار  هذا 
ومقاطع  محمولة  ومضات  من  فيه  ما  عىل  النّص،  يف  الرسد 
نوع  هو  وروده  حتى  وأفكارها،  الشخصيّات  كالم  من  مرسودة 
التي يتتبعها  املبارش ملا يدور يف خلد الشخصيّة  من االستحضار 
تذّكر  سياق  يف  الشخصيّات،  بني  الحوار  يكون  ما  غالباً  الّراوي. 
إحداها ألحداث أو مواقف سابقة إجماالً عىل الحارض القصيص، 
املروي  الخطاب  الروائي من  النّص  يف  االنتقال  يجري  مدعاة ألن 
إىل الخطاب املحمول أو املبارش. عىل هذا النحو يأتي الحوار بني 
قّدور،  وسلمى  سالم  بني  أو   .96،100 ص،  ص،  وسالم  فخري 
ص، ص67،69. بيد أنَّ هناك نمطاً آخر من االستحضار ال يقترص 
فيه الخطاب املحمول عىل إثبات حوار الشخصيّات، بل يتعّداه إىل 
القيام بعمليّة اإلخبار الكّليّة، فيتّم بذلك انتقال من املستوى األّول 
للقصص إىل مستوى ثان أو من الدرجة الثانية، خاصة يف القسم 
املعطى  خارج  املغفل  الّراوي  يصبح  حيث  الرواية،  من  الثاني 
القصيص املستحدث، ويربز راوٍّ جديد داخل هذا املعطى ومماثّل 

له يف آن إجماالً باعتباره إحدى الشخصيات املتناولة فيه. 
الوظائف  من  جملة  يؤّدي  أنّه  الحوار  أوضاع  يف  النظر  يبدي 
الكبري  الحجم  من  تأتيه هذه  مّما  أكثر  أهميّته  تعطيه  التي  هي 
الذي يتمتّع به يف هذا النّص. لعّل أبرزها ما يقّدمه من توضيحات 
الرسدي يف  الخطاب  يأتي  إذ  املواقف والشخصيّات.  بصدد بعض 
تعّرضه لبعض األحداث واملعنيني بها موجّزاً وتقريرياً غالباً، فإّن 
باملعلومات وبالدالالت  خطاب الشخصيات يجيء مفّصال حافالً 
التي توضح الرؤية وتبنّي املعالم الخفيّة أو املدلهّمة ملوضوعاتها.

أو  لنفسها  ترسم  الرواية  شخصيات  من  شخصية  فكل   
الذي يضع  االسرتجاع  باعتماد مبدأ  لغريها صورة محددة وذلك 
والحوار  د  والرسَّ الوصف  يستقطب  لغوي  تمثيل  موضع  الذاكرة 
مترسبا يف دواخل الذوات املتلفظة بما هي مرايا للمتذكر النفيس، 
التحّقق.  ممكن  يشء  إىل  املحول  والحلم  املنطوق،  واالستيهام 
والوقائع  لألحداث  الخارجي  التمثيل  النص،  ينبذ  التوجه،  وبهذا 
الرسدية مراهنا عىل نواظم الالشعور والذاكرة والتمني يف تحريك 
وضمن  والدين.  والسياسة  الجنس  للقص:  املحورية  القضايا 
السياق نفسه، تتفاعل يف هيكلة النص عدة مبادئ منظمة، نذكر 

منها مبـدأ التحويـل ويمكن رصد تجلياته عرب:
عرب  وذلك  األدبي،  للتشخيص  موضوع  إىل  الّلغة  تحويل    -  
التعبري  سريورة  ضمن  العامية  واألمثلة  واللهجات  التعابري  بذر 
من  مظهر  هو  بما  اللغوي  للتعّدد  املجال  يفسح  مما  الفصيح، 
مظاهر ردم الهوة بني التواصل االجتماعي للشخصيات الروائية 
وكنموذج  لغوي،  ككائن  والرواية  القارئ  بني  الجمايل  والتواصل 
صعيد  عىل  واملرجعية  الجمالية  الوظيفتني  جدل  لدينامية  بارز 

الّلغة.
- تحويل أجناس تعبريية مغايرة )التقارير/ األمثلة الشعبية 
ولبنات  تقنيات  إىل  إلخ.(  املتلفزة...  الربامج  الجمعة/  خطبة   /
التداخل  له  تكوين  وفق  للنص  العام  الرسدي  املعمار  لهيكل 
تندرج  خلفية  من  التوظيف  لهذا  ما  وواضح  نسغا.  األجنايس 
لّلغة  األدبي  التشخيص  يتعاضد  حيث  ابق،  السَّ العنرص  ضمن 
البرصية، وهو توليف  السمعية -  الفنّي للسجالت  التوظيف  مع 

أجنايس له التداخل وتكسري خطية البناء الروائي.
----------------

 محمد الصالح البوعمراني، كوسطا أو عودة بني أمية،تونس، 
مسكيلياني، 2020.

د. خالد هرابي

محمد الصالح البوعمراني

قراءة في كتاب

مجاليـة اخلطاب الرسدي يف رواية  »كوسطا« 
ملحمد الصالح البوعمراين
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عادة  تطرح  والثورة  األدب  بني  العالقة  يف  البحث  عند 
حركة  تلك  أو  الثورة  هذه  سبقت  هل  قبيل:  من  تساؤالت 
أو  أدب خلدها  أعقبها  لها ؟ هل  التمهيد  أدبية أسهمت يف 
عن  تجيب  معروفة  أمثلة  التاريخ  يف  ولنا  ؟  مآالتها  صور 
لها  التمهيد  يف  أسهم  الفرنسية  التساؤالت.فالثورة  هذه 
فولتري  األنوار  بعرص  عرف  الذي  عرش  الثامن  القرن  يف 
يف  أعقبها   ما  وصور  وصور  وغريهم  وروسو  وديدرو 
القرن التاسع عرش من تناقضات وخيبات أمل بلزاك وزوال 
األرضية  لها  فهيّأ  الروسية  الثورة  .أما  وموبسان  وفلوبري 
ادباء مستنريون ذوو نزعة إنسانية مثل بوشكني وغوغول 
غوركي  بها  وبرش  وتشيخوف  وتولستوي  وتورغينييف 
انحرافات منشقون  وماياكوفسكي وصور ما رافقها من 

مثل بولغاكوف وسولجنتسني .
وأما يف تونس فقد تعالت قبل 2011 وعىل امتداد نصف 
شهدت  قصرية  فرتات  يف  منفلتة  أصوات  الزمان  من  قرن 
اللغماني  املختار  صوت  منها  مؤقتا  انفراجا  البالد  فيها 
والطاهر الهمامي والصغري أوالد أحمد عىل سبيل الذكر ال 
التلميح  إىل  األدباء  يلجئ   القمع  كان  ما  وغالبا   . الحرص 
يمكن  ال  سنة2011  حصل  ملا  توصيفنا  كان  .وأيّا  والرمز 
لكن  واألقالم  األلسنة  وتحررت  زالت  الرقابة  أن  ننكر  أن 

األمل  لخيبة  تصويرا  كان  كتب  ما  أغلب 
يف ما اعتقد التونسيون أنه ثورة .ويف هذا 
السياق تندرج رواية عبد القادر بن الحاج 

نرص " هنشري اليهودية" 

التقديم المادي للرواية
الرشكة  دار  عن   2016 سنة  صدرت 
فنون  وتنمية  النرش  لفنون  التونسية 
الرسم ) SoTePA grAPhICA( يف 400 
صفحة من الحجم املتوسط. وقد قسمها 
من  والتسمية  أجزاء)  ثمانية  إىل   الكاتب 

عنده( تحمل عناوين وهي عىل التوايل:
-1 رقصة األشقياء ) 33 صفحة( -2 ويا زمان! ) )70 
ص( -3 ويا وجع! ) 73ص( 4 - ويا مكان!) 45 ص( 5 - 
ويا حزن!) 69 ص( 6 - ويا فوىض!) 32 ص( 7 - ويا دنيا 

دوري!) 78 ص( 8 - وتلك هي األيام ) 5ص( .
أن  إىل مقاطع تفصلها عالمات دون  وكل جزء مقسم 

تكون لها عناوين .

أدوات السرد وتقنياته وأساليبه
فجاءت  السينمائية  الكتابة  تقنية  الكاتب  استعمل 
حيث  متقاطعة  مشاهد  تكون  مقاطع  عن  عبارة  الرواية 
يقع االنتقال من متابعة حركة هذه الشخصية إىل متابعة 
حركة غريها  يف أمكنة مختلفة دون مقدمات . ولنئ اتبع 
الكاتب باألساس  الخطية الزمنية يف رسد األحداث وابتعد 
تقنية  أحيانا  يستعمل  فإنه  األزمنة  بتداخل  يعرف  عما 
االسرتجاع. ويتوىل الرسد بضمري الغائب راو عليم قادر عىل 
استبطان الشخوص ومعرفة دواخلها .وثمة توازن أوال بني 
الوصف والرسد والحوار وثانيا بني الحوار الخارجي والحوار 
كاملة  فقرة  أحيانا  يستغرقان  الخواطر  وتداعي  الباطني 
الفصحى  العربية  الحوار  أثناء  الخطاب  عىل  طغت  .ولنئ 
الوصف  أما  دارجة.  وعبارات  كلمات  من  يخلو  ال  فإنه 

والحوار الباطني  وتداعي الخواطر  فكانت 
مناسبة أبرز من خاللها الكاتب ما يمتلكه 

من لغة شعرية رقيقة وصور رائعة .

الزمان
تدور األحداث قبيل سنة 2011 وبعدها 
محمد  إحراق  إىل  اإلشارة   تمت  إذ  بقليل 
االنتفاضة  وحصول  لنفسه  البوعزيزي 
دون  التأسييس  املجلس  انتخابات  إىل  ثم  البالد  عمت  التي 
أن األحداث دارت قبل هذا  2014 أي  انتخابات  إىل  اإلشارة 

التاريخ. 

المكان
خالفا ملا يوحي به عنوان الرواية ال تدور أغلب األحداث 
تونس  خارج  الواقع  الفضالت  مصب  اليهودية  هنشري  يف 
باي  املنصف  بما فيها سوق  املدينة  بقلب  العاصمة وإنما 
واألحياء املحيطة بها .وللمصب رمزية كبرية فقد تضخم 
مصغرة  صورة  وأصبح  بأكملها  العاصمة  ابتلع  حتى 
للواقع القائم. فالعفن الذي يجسده طال كل يشء وأصبح 
و  الشوارع  األنفاس يف كل مكان: يف  األنوف ويخنق  يزكم 
ال  منه  التخلص  إىل  سبيل  وال  والبيوت  التجارية  املحالت 
باالستحمام وال بالتعطر . املصب بمثابة والدة خرج منها 
فهو  بها  عالقة  يف  مصائرهم  وتقررت  الشخوص  أغلب 

كاللعنة التي حلت بهم. 

الشخوص
أو  الفاعلون  األحداث  مرسح  عىل  الحارضون  منهم   
من  يُستحرضون  الذين  الغائبون  ومنهم  بها  املنفعلون 

أعمارهم  اختالف  عىل  .وأغلبهم  عنهم  التحدث  خالل 
وحظهم من التعليم مهمشون كانوا برباشة عرفوا طريق 
ثورة  اعتربوه  ما  يف  بحماس  وشاركوا  اليهودية  هنشري 
حلموا بأن تغري واقعهم لكنهم.ليسوا مالئكة وال شياطني 
. رأوا أناسا يرتفعون وأناسا ينزلون وكان ما حصل مجرد 
ارتفعوا  الذين  .وحتى  الواقع  يتغري  أن  دون  للمواقع  تغرّي 
كان وضعهم هشا .وألسماء الشخوص رمزيتها التي يمكن 

إدراكها دون عناء:
- مسعود: كهل " نصف أمي" ابتسم له الحظ قبل أن 
يتنكر له. بدأ حياته برباشا عاديا ثم أصبح مشغال لصغار 
الربباشة . واستغل املظاهرات وحالة الفوىض التي رافقتها 
ويصبح  املحالت  بعض  من  واملصوغ  الحيل  عىل  ليسطو 
أن  استطاع  وقد   . باي  املنصف  سوق  تجار  ألحد  رشيكا 
لتتزوجه وتتخىل عن حسن  الشابة زهور  الربباشة  يغري 
الذي تحبه .وتنكر ملريم التي سبق أن وعدها بالزواج لذلك 
يف  اغتصابها  بمحاولة  باطال  باتهامه  منه  تنتقم  سوف 
انسان   بقايا  منه  ويخرج  السحن  فيدخل  العام.  الطريق 

بعفو رئايس بعد إصابته بجلطة .
- زهور :  شابة متعلمة انقطعت عن الدراسة وانفصلت 
أمها  قتل  الذي  والدها  سلوك  سوء  بسبب  عائلتها  عن 
باالشرتاك مع جارتهم دوجة التي حلت محلها يف البيت قبل 
أن تقتله بدوره باالشرتاك مع عشيق جديد. عملت زهور 
برباشة فكانت زهرة نبتت يف املزابل يحوم حولها الجميع 
لجمالها .تخلت عن حسن الذي تبادله حبا بحب وتزوجت 
وهو  عنه  انفصالها  بعد  ورفضت  حب  غري  عن  مسعود 
بالسجن أن تتزوج  فوزي وريث رشيكه يف سوق املنصف 
عىل  للحصول  جهوده  كل  باءت  جامعة  خريج  .وهو  باي 
وظيف بالفشل فانخرط يف التجارة عن غري اقتناع وتحول 

إىل مدمن عىل الرشاب واملخدرات. 
- حبيبة: امرأة ناضجة بني الشباب والكهولة متصالحة 
مع ذاتها تحب الحياة ما استطاعت إىل ذلك سبيال. لها قلب 
كبري .ال تبخل عىل من حولها بحبها .تعمل منظفة بسوق 
املنصف باي .ارتبطت بتاج خريج جامعة عاطل عن العمل 
الحانات  يف  متسكع  إىل  وتحول  جنني  بطنها  ويف  تركها 

وانتهى مدهوسا بسيارة مجنونة .
وقد فتحت بيتها لحسن الباحث عن الدفء رغم فارق 

السن بينهما
دخل السجن تاركا يف بطنها جنينا آخر وملا خرج رفضت 
االرتباط به خشية أن يكون مثل تاج. وقد أعطت البنتيها 

ندا وآية اسمها ال اسم والديهما .
حياتها  .بدأت  الشباب  سن  تجاوزت  امرأة  مريم:   -
عىل  لها  البلدية  تشغيل  عليها  الثورة  نعم  ومن  برباشة 
حساب الحضرية عاملة نظافة فظلت عىل صلة بالفضالت  
.انتقمت من مسعود الذي أخلف وعده بالزواج منها وظلت 
يف النهاية تحلم باالرتباط بشاب يف عمر ابنها قصري القامة 

تعتربه قزما .
يف  بحماس  لقيط مقطوع من شجرة شارك  - جمال: 
االنتفاضة لكن كل ما حصل عليه هو ارتقاؤه من برباش 
إىل شيات بسوق املنصف باي .وقد دفع غاليا رفضه تلميع 
حذاء السعيد األمني السابق الذي يعتربه من األزالم ودخوله 
معه يف جدل حول حق الشياتة يف الدفاع عن حقوقهم بعد 
السجن  ودخل  كيدية  تهمة   له  لفق  .فقد  الثورة  حصول 
مع حسن الذي كان حارضا معه ساعة الحادثة ولم يجدا 

عمار العربي الزمزمي

قراءة يف رواية " هنشري اليهودية"
لعبد القادر بن احلاج نرص

هل كان ما عاشته تونس سنة 2011 ثورة؟

عبد القادر بن الحاج نرص
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املنصف باي  طريقة ينتقمان بها سوى احراق سوق 
بعد مغادرتهما للسجن .

عىل  كان  حيوية  يفيض  تلقائي  شاب   : حسن   -
الدوام يغني النشيد املعروف" بالدي بالدي بالدي/ أنت 
حبي ومرادي"  .عمل برباشا وأحب زهور التي تنكرت 
رفضت  .وملا  كيدية  تهمة  بسبب  السجن  ودخل  له 
حبيبة االرتباط به رغم إنجابها طفلة منه  وانسدت يف 
وجهه كل األبواب تحول إىل حراق ال أحد يعرف مصريه. 
- حبيب وسامح : برباشان صغريان كانا يتنافسان 
.وبعد  درة  الجميلة  الصغرية  الربباشة  حب  عىل 
االنتفاضة التي شاركا فيها بحماس انغمسا يف الراب 
واعتقدا أنه سيفتح لهما أبواب املستقبل واسعة . تويف 
سامح جراء افراطه يف تعاطي املخدرات ودخل حبيب 
يملكه  مقهى  يف  نادال  وانتهى  كيدية  بتهمة  السجن 

زوج درة الكهل .
-درة : كانت ال تكاد تنفصل عن سامح الذي تحبه 
شغلها   مسعود  لكن  تغضبه  أن  تريد  ال  الذي  وحبيب 
معامالت  معهم  له  من  إغراء  مهمة  إليها  وأوكل 
الشيخ والسعيد  مشبوهة فارتمت يف أحضان سيدها 
لكهل  زوجة  وانتهت  يقتل  أن  قبل  القديم  األمني 
يستطيع أن يوفر لها الرخاء املادي الذي لم توفره لها 
الثورة التي آمنت بها وحلمت بأن تغري واقعها .اختارت 
يف النهاية أن تضحي بالحب خصوصا بعد موت سامح 
وأن تكون حسب عبارتها" نصف مومس ونصف بال 

هوية".
فاعتربه من  السابق  النظام  أمني خدم  السعيد:   -
األزالم  من  عليها  ركبوا  من  أو  االنتفاضة  يف  شاركوا 
الذين يجب تصفيتهم. وقد استطاع التطبيع مع النظام 
تقديم  من  ليتمعش  نفوذه  يستخدم  فكان  الجديد 
وحمايتهم.  املشبوهة  العمليات  ألصحاب  تسهيالت 

وقد ذبحه سلفيون متشددون يف فراشه.
- أم الهناء: عجوز طيبة تجسد ما يف روح العوام 
احتضنت  قست.  مهما  بالحياة  رىض  من  التقليديني 
لها  ملجأ  ومثلت  عائلتها  عن  انفصالها  بعد  زهور 

ولفوزي كلما ضاقت بهما الدنيا. 

بعض دالالت الرواية
سنة2011  حصل  مما  رأيه  عن  الكاتب  يعرب  لم 
عرب خطاب مبارش وارد عىل لسان الراوي  وإنما ترك 
أن  الذين شاركوا يف األحداث بحماس قبل  للمهمشني 
تروى من وجهة  .فاألحداث  قاتلة  أمل  بخيبة  يصابوا 
نظرهم وبحساسيتهم يف كل طور .ومن خالل أفعالهم 

وأقوالهم يتكشف واقع مرعب من أبرز سماته:
- تنكر من تولوا السلطة للشعارات التي رفعت يف 

االنتفاضة.
وقودا  كانوا  الذين  املهمشني  بؤس  ازدياد   -

لالنتفاضة وحطبا لها .
- أجهزة الدولة التي كانت يف خدمة فاسدين قدامى 

أصبحت يف خدمة فاسدين جدد.
الجديدة  الوالء للسلطة  أعلنوا  -  أصحاب املصالح 

للحفاظ عىل امتيازاتهم مقابل دفع الرشاوي .
باسم  الدنيا  يأكلون  شيوخ  السطح  عىل  طفا   -
إىل  النساء  من  حاجتهم  عىل  زاد  ما  ويرسلون  الدين 

جهاد النكاح.
يروع  موازيا  أمنا  شكلوا  املتشددون  السلفيون   -

املواطنني ويفرض ما يعتربونه " رشع الله".
- األزالم تأقلموا مع الواقع الجديد 

- اإلمنيون يرضبون عرض الحائط بالقوانني التي 
أبشع  يرتكب  وبعضهم  يطبقوها  أن  املفروض  من 
التجاوزات دون أن يتعرض للمساءلة يف بالد أصبح " 

حاميها حراميها" النهيار سلطة الدولة .
 وال تقل إدانة الكاتب للمعارضة عن إدانته للسلطة 
. لم يسلم من نقده حتى من يعتربون أنفسهم ناشطني 
الفاخرة  النزل  يعمرون  الذين   املدني  املجتمع  يف 
وينظمون الندوات حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

ويتلقون التمويالت املشبوهة من الخارج .

قصصية،  مجموعة  األحمر،  الكتاب  أهل 
للروائي والقاص والشاعر  التونيس سفيان رجب، 
يقول روالن بارط :"ال توجد شعوب يف املايض وال 

يف الحارض وال يف أي وقت دون قصص"
خالل  من  القص،  خالل  من  يحيا  فاإلنسان 
قصصية   مجموعة  األحمر،  الكتاب  أهل  الرسد، 
تعيد صياغة الكثري من القصص املعروفة صياغة 

جديدة ساخرة وجريئة .
الحكم  هذا  لعل  القلب،  دائما  ليست  الكتابة 
الشعر  كان  وإن  أكثر،  الشعر  عىل  ينطبق 
تختلف،  القصة  ولعل  وصناعة،  موهبة  أيضا 
أرسطو  مايسميه  وهو  ذهنية،  حبكة  القصة 
"بامليتوس"وسفيان رجب، يف هذه املجموعة، أعاد 
والقصص  الدينية،  األساطري  من  حبكة،العديد 
من  ولعل  املعارصة،  القصص  وحتى  القديمة، 
أمثلة ذلك املزج الضمني بني شخصية البوعزيزي 
وقصة  ابراهيم  النبي  وشخصية  جدا،  املعارصة 
الكبش فداء له، سفيان يف حبكته ألقصوصاته، 
يف  كثرية،  قصصا  ومزج  واألمكنة  األزمنة  غري 

يقول  األحيان،  أغلب  واحدة،  قصة 
متطرف  :الرسد  موريسون  توني 
يخلقنا يف اللحظة التي يخلق فيها .

يف  وضعتنا  سفيان  وقصص 
رسدي  طقس  مختلف،  طقس 
ولعل  معه،  كثريا  نتماهى  جعلنا 
طرافته تكمن، يف مستوى عال من 
الذهنية الساخرة، الدالة عن قاص، 
بذهن  الوجودية  أزماته  يعيش 
طرح  من  يخاف  ال  وشجاع  متقد 
األسئلة، والعبث بأحداث مقدسة يف 

معتقدات ما .
ميزت  ولقد  وتفكر،  ذهنية  سفيان  ورسديات 
املعارصة  الرسديات  مجال  يف  املعارصة،  الباحثة 
الرسديات  يف  مجاالت  ثالث  بني  ريو  لور  :ماري 

اإلدراكية، يف عالقة بتمثل القصة يف الذهن وهي :
-ذهن الشخصيات املتخيلة أو الورقية 

-نشاط القاريء الذهني 
_القصة باعتبارها تجليا لطريقة التفكري 

قصص  أغلب  عىل  الثالوث  هذا  طبقنا  ما  وإذا 
سفيان رجب يف هذه املجموعة، والتي كان بطلها 
التي  متعددة  صور  يف  واآللهة  يونغ،  النفس  عالم 
يف  كلها  وتصطف  نفسية،  اضطرابات  من  تعاني 

عيادة الدكتور يونغ، إضافة ألدم 
يف  واملتمثلة  املتخيلة  الشخصيات  ذهن  فإن 
ملشكالتها،  حلول  يف  التفكري  عىل  األلهة.قائم 

ويفسح ذهنها عن اضطرابات نفسية 
والقاريء وهو بصدد قراءة ذلك، سيبدأ يف تخيل 
ولن  التفكري،  لطريقة  تجليا  باعتبارها  القصة 

ينجح يف ذلك إال بمساعدة تأويله لها 
وألن  الشخصيات،  ذهن  خالل  من 
أغلب أقصوصات أهل الكتاب األحمر 

ذهنية .
فتشكلها يف ذهن القاريء العادي  
العامي، يكون صعبا  نوعا ما، لكنها 
قد تتشكل بسهولة إذا كان القاريء 
مثاليا، أي متمكنا من علوم عدة ولو 
بالنزر القليل من معرفتها، كعلم النفس، واملعرفة 
بأحداث  واملعرفة  الدينية،  باألساطري  الدقيقة 
ورمزية  التونسية،  الثورة  من  معارصة،  تاريخية 
البوعزيزي، فربط صورة البوعزيزي بصورة النبي 
ابراهيم، قد تعود لعالقة سيميائية بسيطة وهي 
رمزية  النار يف القصتني. نار أوىل يف قصة أسطورية 

لم تؤذ صاحبها، ونار أخرى أكلت صاحبها.
منه  أقصوصة  كل  األحمر،  الكتاب  أهل  كتاب 
أقصوصة  كل  لثراء  انفراد،  عىل  قراءة  تحتاج 
تأويليا وأسلوبيا وسيميائيا. وحتى نفسياً، حيث 
أن كل أقصوصاته تقريبا يمكن أن تخضع ملدرسة 
وربما  األقصوصات،  لشخصيات  النفيس،  النقد 
أيضا لعالم  الروائي أيضا، فالكتابة يف النهاية جزء 
ال يتجزأ من نفسية الكاتب وحريته الوجودية، لن 
أطيل أكثر، لعيل أشوقكم لقراءة هذا الكتاب، الذي 
داخلك  سيتغري  قراءته  بعد  نفسك  أنت  تعود  لن 
وإن  كثرية،  أسئلة  بطرح  ستبدأ  وربما  ما،  يشء 

فعلت أيها القارىء، فأنت بالتأكيد تفكر.

السرديات النفسية والذهنية :

قراءة يف جمموعة "أهل الكتاب األمحر"
لسفيان رجب

اسمهان الماجري

قراءة في كتاب

سفيان رجب
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أحدث إصدارات الباحث التونيس ملجد بن رمضان بعنوان 
»مسالك اإلبالغ ومقاصد التأليف يف الخطاب الروائي املعارص 
عن  صدر  نموذجا«  محمود  بن  لفاطمة  تطري«  ال  »املالئكة 
دار الكتاب بتونس للشاعر الحبيب الزغبي يف حجم متوسط 
يمتد عىل 200 صفحة عىل غالفه لوحة للفنان التونيس ماهر 
الناقد املغربي الدكتور عبد املالك  الساحيل وقّدم لهذا الكتاب 

أشهبون.
الخطاب  فهم  النقدي  كتابه  يف  رمضان  بن  ملجد  اختار 
األدبي املعارص عىل ضوء كل من الفلسفة التأويلية واملقاربة 
»املالئكة ال تطري« كنموذج قال بن  التداولية واستثمر رواية 
رمضان ان اختياره لهذه الرواية »يعود ملا تتوفر فيها من مزايا 
عديدة تجعلها تستجيب إىل جملة األفكار واملفاهيم النظرية 
التي شيّدنا عليها الرؤية النقدية بل هو يطاوع أيضا مختلف 
مقاربات  ضوء  عىل  دراسته  ويمكن  األخرى  النقدية  املناهج 
عديدة وهذه سمة ال تتوفر يف جل النصوص الصادرة يف العقود 

األخرية«. 
أشار الناقد املغربي عبد املالك اشهبون يف تقديمه للكتاب 
»أن الباحث يمتلك أسلوبا أدبيا رشيقا يشعر القارئ أنه إزاء 
عمل نقدي فيه جهد مبذول من باحث متمرس تمّكن من بناء 
تصور منهجي متكامل يف مقاربة للعمل املدروس سواء عىل 

مستوى التنظري أو التطبيق )....( وانتباهه 
والتداويل«  التأوييل  أهمية عنرصين هما  إىل 

ص 17.

أقسام الكتاب
قّسم الباحث بن رمضان إىل أربعة أجزاء:
النقدية،  املقاربة  األول: يف طبيعة  الجزء 
وتناول فيه أهم مفاهيم التأويلية والتداولية 
والتأدب  التعاون  ومبدأ  الفهم  مفاهيم  مثل 

ونظرية الحجاج الجديدة.
يف الجزء الثاني: بالغة الخطاب يف رواية 
أشكال  أهم  فيها  وتناول  تطري  ال  املالئكة 

البالغة مثل بالغة العنوان واالهداء والتوزيع والرسد والحوار 
والوصف..

املؤلفة  أن  رمضان  بن  الباحث  أشار  التوزيع  بالغة  يف 
استفادت بشكل كبري من تقنيات كتابة السيناريو والتصوير 

السينمائي وهو يأتي من أجل إلغاء الحدود بني الفنون.

تجدد الخطاب الروائي
لم  املؤلفة  أن  رمضان  بن  الباحث  أشار  الرسد  بالغة  يف 
يف  املشاركة  يف  ترتدد  نجدها  حيث  التقليدي  النموذج  تساير 
عىل  إحالة  ذلك  ويف  فقط  الحكي  بفعل  االكتفاء  أو  الحكاية 
الساردة  تداخل بني  أننا نالحظ  لحنا مينة غري  الياطر  رواية 
واملؤلفة  الساردة  بني  وتداخل  أوىل  مرحلة  يف  الرواية  وبطلة 
القارئ  االلتباس يف ذهن  ثانية وهو »اجراء إلثارة  يف مرحلة 
بني شخصيها كمؤلفة والساردة والشخصية يف مستهله ثم 
القارئ  استهواء  اول  مقام  يف  يستهدف  بينها  االرتباط  فك 

واالستحواذ عليه بطريقة جديدة« ص 81.
الروائي  النص  هذا  »ان  رمضان  بن  الباحث  يقول  لذلك 
ال  اآلن نفسه  ألفه ولكنه يف  يقدم خطابا روائيا يختلف عما 

يقطع نهائيا مع الرتاث الروائي 
يف بالغة الوصف يتناول الباحث بن رمضان الشخصية ) 
ص 99( فيشري إىل »مسلك التناص« ويعني التوسل بخطابات 
فيه  املعنى  بها  ليقوي  خطابه  خارج  من  يستجلبها  أخرى 
بن  عيىس  املسيح  لصورة  استحضار  الرواية  يف  ان  فيقول 
الصلب وهو يرصخ »إلهي ملاذا تركتني؟ ويف  مريم يف حادثة 

ذلك مقارنة بني املسيح والطفلة 
النفيس  األلم  مقدار  إلبراز  نور 
له  تعرضت  الذي  والجسدي 
الطفلة فلم تجد املؤلفة أبلغ من 
تلك الصورة لكي تكسب تعاطف 

القارئ مع قضيتها. 
فيه  تعرض  الثالث:  الجزء 
إىل مقاصد التأليف يف املالئكة ال 
تطري وتناول فيه األفق التاريخي 

والثقايف واملقاصد الفكرية والفنية التي يرى أنها تعرضت إىل 
قضيتي االبداع والتطرف.

البعد التاريخي

»األفق  أن  رمضان  بن  الباحث  مثال  التاريخي  األفق  يف 
التاريخي الذي ينتمي إليه النص يمتد إىل قرون طويلة بحكم 
انتمائها إىل ثقافة عريقة لكن سنكتفي بالتاريخ القريب وهو 
لحظة  إىل   1956 سنة  التونسية  البالد  استقالل  لحظة  من 
كثرية  أحداث  جرت  حيث   2012 سنة  الكتابة  قرار  اتخاذ 
خروج  منها  التونيس  املجتمع  يف  جوهرية  تغيريات  وحدثت 
الحديثة  الوطنية  الدولة  بناء  و  الجمهورية  اعالن  املستعمر، 
وصدور مجلة األحوال الشخصية التي ضمنت حقوقا واسعة 
للمرأة وحررتها من النظرة التقليدية التي كانت تأرسها ونرش 
املجتمع  هوية  شكلت  أحداث  وهي  الخ..  العرصي  التعليم 

التونيس )ص 111(.
الجزء الرابع: اختار أن يشتغل فيه الباحث بن رمضان عىل 

الحكم عىل جودة النص.

عن جودة النص الروائي عند بن محمود
زمن  منذ  »تعودنا   )144 )ص  رمضان  بن  الباحث  يقول 
الكالسيكية  البنية  هدم  يف  بالغ  التأليف  من  نمط  عىل  قريب 
يف  نصوصا  لنا  فأنتج  اإلبداعي  املوروث  عىل  الثورة  بدعوى 

فال  اإلبهام  يف  تسقط  األحيان  بعض 
نعرف جنسها أو بدايتها من نهايتها وال 
إىل أي يشء ترمز أو ماذا تريد أن تقول« 
محاولة  نجد  تطري  ال  املالئكة  رواية  يف 
جادة إلعادة النظام إىل الكتابة الروائية 
تجعل  التي  الرؤية  وضوح  به  ونعني 
القارئ يحسن اإلمساك بالعمل الروائي 
دون أن يشعر بتناقضات أو خلل كلما 
تقدم يف القراءة فقد أخذت املؤلفة يما يسميه فيصل الدراج 
»التجريب النجيب« حيث قامت بخرق البنية التقليدية للرواية 
متصدعا  نصا  تنتج  لم  ولكنها  عموما  القصصية  ولألجناس 
ذلك  عىل  دأب  كما  فيه  املبالغ  التفكيك  موضة  تساير  ولم 
القرن  بداية  و  العرشين  القرن  من  الثاني  النصف  يف  الُكتاب 
ويضيف  التجريبية.  الرواية  بظاهرة  عرف  ما  ضمن  الحايل 
يف  نجحت  تطري«  ال  »املالئكة  رواية  أن  رمضان  بن  الباحث 
هذه  استثمر  حيث  األصوات  بتعدد  يعرف  بات  ما  استعمال 
التقنية الجديدة ليجعل الحكاية تروى من زوايا متعددة مما 
قلص من هيمنة السارد العارف بكل يشء واملمسك بمصائر 
الشخصيات واألحداث يسرّيها كيفما شاء. لكن تعدد األطراف 
القراء  بعض  يربك  قد  النص  يف  الرسد  مسؤولية  تتقلد  التي 
وال  الفني  والخيال  الحقيقة  بني  كفاية  يميزون  ال  الذين 
يفقهون تقنيات الكتابة الجديدة خاصة يف الحالة التي تتكلم 
فيها املؤلفة كشخصية يف النص فقد يعتقد البعض ان النص 
الحاصل  للتشابه  بن محمود« نظرا  ككل هو سرية »فاطمة 

بينها وبني تلك الشخصية التي تقلدت دور املؤلفة.
ايضا  التجديد  مظاهر  من  أن  رمضان  بن  الباحث  يشري 
إعطاء الهوامش وظيفة جديدة تتمثل يف جعلها امتدادا لعملية 
الحكي بعد أن كانت يف السابق توضع لرشح املفردات أو بعض 
للعودة  املنفذ  بمثابة  كانت  الزاوية  هذه  الغامضة،  العبارات 
من حني ألخر إىل القصة اإلطار او الستباق األحداث أو بعض 
أقوال  يف  الحاصل  النقص  لتغطية  الرضورية  اإلسرتجاعات 

الساردة أو للتالعب بتوقعات القارئ ص 146.

الحبيب بن فضيلة

عن التأويلية والتداولية في الرواية المعاصرة :

فاطمة بن محمودملجد بن رمضان

متابعات

الباحث ملجد بن رمضان يكتب عن رواية
 »املالئكة ال تطري« لفاطمة بن حممود
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عندما تتكلم المؤلفة
الخاتمة اختار بن رمضان أن يجعل  يف 
هذا  يف  صوتا  محمود  بن  فاطمة  للروائية 
الباحث  به  خّصت  حوار  خالل  من  الكتاب 
هي  بمحاور  محددة  أسئلته  جعل  الذي 
نشأة  و  محمود  بن  عند  اإلبداعية  الرؤية 
مالمح  و  تطري  ال  املالئكة  اإلبداعي  النص 

املرشوع األدبي لها.
هذا الحوار يسلط الضوء عىل جوانب من 
مصادر  كشفت  اذ  للمؤلفة  األدبية  الحياة 
الكتابة  االلهام لديها وطريقة تعاملها مع 
اإلبداعية  فهي تقول مثال يف محور رؤيتها 
وتحديدا يف خصوص قراءاتها األدبية »أكره 
الربمجة يف كل يشء لكن أحب التنظيم لكل 
من  كليا  متحررة  أنا  و  أقرأ  أن  أحب  يشء، 
»أنا  تقول  161 كما  املسبقة« ص  األحكام 
و  تعلمته  الذي  من  الكثري  يف  للنقد  مدينة 
أعتربه األستاذ الذي يرافقني دائما ال ينزعج 
إيلّ« ص  الحديث  من أسئلتي وال يتعب من 

.165
يف محور عالقة املؤلفة بروايتها »املالئكة 
ال تطري« تشري بن محمود أنها »ككاتبة يف 
ليست  و  أريد  ما  أقول  الرواية حتى  خدمة 
الرواية يف خدمتي لتقول ما أريد« ص 174.

عن  أبحث  كنت  »لو  محمود  بن  تقول 
األجوبة الجاهزة كنت أذهب اىل االيديولويجا 
اىل عالم  أذهب  أن  اما وقد اخرتت  الدين  أو 
أخرى  معادلة  عن  أبحث  فاني  الكتابة 
للعالم وعالقة مختلفة مع ذاتي لذلك أعتقد 
ان األدب مثل الفلسفة رؤية للعالم ومهمته 
طرح األسئلة والوقوف مع القارئ يف أرض 

الشك بعيدا عن املسلمات واليقني.
بن  تقول  األدبي  مرشوعها  مالمح  عن 
التي  الخانة  هذه  يف  أكتب  ال  اني  محمود 
تفرتض أن املرأة ضحية، ألني اعترب الرجل 
العقلية  ضحية  أيضا  املجتمع  بل  نفسه 
ترسبات  عن  تعرب  التي  نفسها  الذكورية 
الجهل و تشده إىل مسلمات واهية يف التمييز 
التي أجدها  الجنس  أفراده من منطلق  بني 

معايري غري إنسانية« ص 181.
عندي  الكتابة   « محمود  بن  تضيف 
أكتبه  ما  كل  ويف   )..( للنسيان  مقاومة 
نفس  يحمل  ناظما  خيطا  هناك  ان  أعتقد 
التوهج و القلق واألسئلة لذلك اعتقد ان كل 
نص أدبي له خصوصيته، كل نص مغامرة 
متجددة  بأسئلة  أغادرها  و  بوعي  أدخلها 
وأنا أدرك ان دور املبدع طرح األسئلة وليس 

الرد عليها« ص 188. 

في الختام..
رمضان  بن  ضبط  الكتاب  نهاية  يف 
الدراسة  يف  الواردة  باملصطلحات  قائمة 
الروائية  النصوص  بقائمة  وأخرى 
كتب  من  للمراجع  وبقائمة  املذكورة 
مختلفة ومقاالت ومعاجم تشري إىل الدقة 
يف  رمضان  بن  عليها  اعتمد  التي  العلمية 

انجاز هذا الكتاب.
يف  دكتورا  طالب  رمضان  بن  ملجد 
باحث  أستاذ  انه  إضافة   3 ليون  جامعة 
يدّرس يف الجامعة ويهتم يف منجزه البحثي 
أربع  وله  الحديثة  النقدية  باملدارس 
»الخطاب  بينها  من  به  خاصة  مؤلفات 
األدبي والتلقي« وأربع كتب أخرى أنجزها 
باالشرتاك مع باحثني من تونس والوطن 
ومناهج  »اللسانيات  كتاب  مثل  العربي 

النقد األدبي«.

ارتبط القص باملخيلة اإلنسانية،  ورافق كل اشكال الحكي من خرافات 
واملرويات   واملأساة  امللهاة  ورافق   ، ومالحم  شعبية  وحكايات  وأساطري 
التاريخية، وصوال اىل اشكال القصة املعارصة، فنهل من  الفنون املختلفة،  
وتناول هوية املجتمعات وعرب عن هموم انسانية ، فرغم  ما بلغته القصة 
من استقاللية عن أنماط الحكي األخرى،  إال أنها رسعان ما انفتحت عىل 
رشوطها  من  متحررة  التجريب  غمار  وخاضت  متعددة  وأساليب  طرق 

وقيودها.
عن  خارجا  قصا  أنتج  ألنه  بالحرية  القصيص  التجريب  ارتبط  وقد   
املألوف وعن الرشوط القصصية املعروفة، وذلك من خالل تقنيات مبتكرة 
ومن  التقليدية  الحبكة  من  متنصل  فهو  املعهودة.  األشكال  عن  تخرج 
الثابتة، وقد يتخىل عن  الزمن الكرونولوجي، واالمكنة  الرسد الخطي ومن 

الشخصيات والعالقات الوظيفية، واألفكار املتداولة.
 ففي حني انتعشت الواقعية بتطور العلوم الطبيعية التجريبية وربط 
فتح  االجتماعي  االغرتاب  فرتة  إىل  املرور  فإن  ونتائجها،  بأسبابها  األشياء 
القص  قدم   وبذلك  والالشعور،    الداخيل  املونولوج  النفيس،  الخيال  منفذ 
التجريبي كقص جديد، متحرر. ينطلق من الذات ليحول الواقع إىل ال واقع، 
إىل نص خال من املعنى عىل غرار العبثية والرسيالية وأدب الكوابيس وأدب 
مع  بالخدر  الشعور  إىل  مرورا  وولف.  فرجينيا  مع  الوعي  وتيار  املنامات. 
الخارجي  العالم  من  يتشكل  ال  القصيص  فالنص    . واالس  فوسرت  ديفيد 

وإنما من العالم الداخيل املشوش املضطرب الذي يغيب عنه كل  يقني.
 إن تحرر القص من هذه األطر، قد يفيض اىل عالم ال مدرك من خالل 
الوعي، مدرك عرب الالوعي، ويتجه اىل البحث عن الذات وإدراكها أو تطويرها. 
إىل  إىل محسوس والالمرئي  املجرد  الذي يحول  اإلبداعي هو  الخيال  أن  غري 
مرئي، والحلم إىل حقيقة وصور الذاكرة اىل قصص متخيلة والصور الذهنية 

اىل حقائق مدركة حسيا.  
والفن  الشعر  األخرى عىل غرار  الفنون  الحدود مع  إلغاء  إىل  نزع   وقد 
والنحت.  واملرسح  العمارة  وفن  والسيناريو  الحركي  والتعبري  التشكييل 
خاصة بعد انفتاح الرواية عىل فنون متعددة، وضمن هذا اإلطار رأى باختني 
يف دراسته  “إشكالية املضمون واملادة والشكل يف العمل األدبي":  “الفنون 
ليست مجزأة ، بل متحدة ، ومن اكتشاف الهياكل املشرتكة لكل هذه الفنون 
املتخصصة  الدراسة  تصبح  فقط  عندها  الجمايل.  الفكر  يظهر  أن  يمكن 
للعمل األدبي ، عىل سبيل املثال ، ممكنة”. وهو “ال يتجاهل مقارنة محتويات 
وأشكال ومواد املوسيقى والنحت ببعضها البعض. الرسم واألدب: إذا كان 
خاما. ورغم اختالف  املواد التي يجب ان  يتعامل معها الفنان مختلفة وفًقا 
لكل فن )الطني ، األلوان ، الصوت ، اللغة( ، ال يمكن اعتبار هذه املادة بأي 

حال من األحوال قادرة عىل تأسيس جوهر الفن …”.

 إلغاء الحواجز بين القصة والشعر
 إن إلغاء الحواجز بني القصة والشعر هو نتاج أسئلة فرضتها التطورات 
التي عرفتها أشكال الكتابة القصصية:  فهل باإلمكان أن نتحدث عن جمالية 
نص رسدي يف غياب شعرية خاصة به تجعله قابال إلمكانات تأويل متعددة، 
أم أننا نكتب لقارئ مطمنئ يقرأه قراءة عابرة ورسيعة دون أن يشغل فكره 
بفضاء قصيص ينطوي عىل شعرية ما ساهمت يف بناء حدث ما يف فضاءات 
شعرية، تتجول يف ذهن الشخصيات رؤى داخلية تمزج الباطن بالظاهر؟  
باعتباره  القصيص  للنص  وذهنية  نفسية  رؤية  تختزن  شعرية  لغة  أي 
يشكل واقعا متخيال وإن اقتنص صورا من واقع املجتمع؟ هل تفرض هذه 
كيف  السائدة؟  النماذج  عن  مختلفة  وطريقة  القص  يف  أسلوبا  الشعرية 

يمكن للقارى أن يوصل فكرة نصه خارج السياق الواقعي املتكلس؟
املكتظة  اللغة   ، مبتكرة  بطريقة  لإلبداع  انتصار  القص  فشعرية   
خاصا  قصصيا  فضاء  الشعرية  لغتها  تشكل  واالنزياحات،  باالستعارة 
االنموذج  مع  القطع  وبالتايل   ، القصة  بناء  وطريقة  أسلوبها  وتفرض 
ال  الشعرية  فاللغة  االخبارية،  التقريرية  بلغته  املطمنئ  الواقعي  القصيص 
اللغة شعرية ويف  النهل من   البناء القصيص. بل  تقوم أساسا عىل  تكرس 
ذات الوقت عىل تملك أدوات القص، إلنتاج نص معارص، مغاير، من خالل 
الخلق  حاالت  عرب  واأللوان  الخطوط  تشكيل  يف  رغبة  أو  هنديس  تفصيل 
الالمتناهية، منطلقة من ذاتها من لغتها الخاصة إلعطاء اللغة أبعادا داللية 

وتعبريية جديدة.
أدبي اضحى  وحني نتحدث عن قصة شعرية، فنحن نتحدث عن نمط 
 JeAn YVe  " مستقال وأهم املراجع التي حددته هو كتاب "القصة الشعرية
TADIé .الصادر يف 1978 حيث عرف القصة الشعرية   كمجال لنص هجني 

لتبادل الرسد والشعر ، وهو عىل شكل رسالة تستمد قوة تأثريها من خالل  
اجتماعية  مراجع خارجية  إىل  تحيل  قد  فالقصة  والرمز .  الصورة  هيمنة 

بالصورة  تروى  أنها  إال  واقعي  فضاء  يف  واقعية  شخصيات  وإىل  ثقافية 
عىل  قادرة  مختزلة  بلغة  القارئ  عىل  تؤثر  اإليقاع.   أو  واملوسيقى  والرمز 
تصوير املشهد البرصي يف فضاء شعري ، بحيث تتضح قدرة الكاتب عىل 
النفسية  بالتجارب  الثري  الفكري  الخيايل  الكيان  ذلك  إىل   القصة  تحويل 
أحاسيسه..  تثري  ألنها  القارئ  طرف  من  ذهنية  معايشة  إىل  للشخصيات، 
تبلور  التي  وهي  والواقع،  والفكر  والحلم  الخيال  تصور  التي  هي  فاللغة 
فالقصة  خاصة.  والسمعية  البرصية  الحسية  للتجارب  الجمايل  اإلدراك 
له  املستقل، ما فتئ ينحت لنفسه طريقا  األدبي  النمط  الشعرية هي هذا 
أثره يف عالم القص ، وما يكتب بالرمز والصورة  هو بمثابة  السقف الداخيل 

للقصة أو القصة الخلفية .. 
 

 إلغاء الحواجز بين القصة والصورة التشكيلية
 ييضء الرسم اللغة النه ال يلجأ اىل االستعارة والتشبيه بل يذهب اىل رسم 
الصورة مبارشة ، عرب رسم لوحة تثري االسئلة وترسل رسالة إىل القارئ عرب 
واالشكال  بالصور  املجسدة  بمواضيعها  أحاسيسه  واستثارة  عليه  التأثري 
التقنيات  اختلفت  وإن  التجريدية،  األلوان  نسيج  خالل  من  او  وااللوان 

واألساليب انه يرتك انطباعاته. هذا اىل جانب كونها تروي قصة ما…
 والرسم فن قديم انطلق من الكهوف والجداريات واملعابد والكنائس اىل 
البورتريهات اىل اكتشاف الضوء والظل وظهور مدارس عديدة من الواقعية 
من  االنطباعية  الواقعية  إىل  الفوتغرافية،  والصور  البورتريهات  رسم  عرب 
خالل الضوء واأللوان الزاهية ورضبات الفرشاة، اىل الواقعية الرمزية توخي 
الرمز عرب االلوان واالشكال، اىل التكعيبية حيث األلوان  القوية واملتداخلة 
الحياة،  يف  مهمل  هو  ما  كل  بتوصيف  الدادائية  اىل  الحادة،  والخطوط 
الرسيالية لتجسيد االحالم واالفكار  اىل التجريدية بتجريد الحقائق. ويمكن 

اندماج أكثر من مدرسة يف لوحة واحدة.
 ان  القص املعارص  يعتمد  عىل متون برصية واقعية انطباعية أو رمزية 
تقرتب من تفاصيل الصورة وتعكس عليها انطباعات الشخصيات وترمز 
بها اىل صور الواقع والنفس، كما الحظنا سلم القيم الذي يتدرج من الغامق 
اىل الفاتح  فغلب الظل الداكن الضوء،  بينما يحرض ذلك يف قصص أخرى، 
غلب فيها الضوء الظل. وإن تظللت الصور االسطوانية واملستطيلة بظالل 
التنوير والتظليل.  من خالل منظر  أو مستقيمة، واقرتبت من فن  دائرية 
واقعي،  أو اصطناعي من وراء وسيط شفاف عىل غرار بلور  نافذة او بلور 
التظليل  نغفل فن  أن  الرؤية. دون  تؤثر عىل  او غريه من وسائط  مشقق. 
األحداث  او  الشخصيات  دواخل  او  الواقع  يف  الداكنة  الجوانب  عن  للتعبري 

الغامضة.
 كما لم يغفل الرسد األشكال املسطحة واملجّسمة لتصوير  الوجه : وإن 
الحاالت  تربز  فهي  الحضارات   كل  شملت  قديمة  الوجهية  الصورة  كانت 
إن كان  صاحبها يف   ، الشخصية  والتعبريية ودواخل  اإلنسانية  الشعورية 
حالة رشود،  تأمل،  كآبة،  ابتهاج، بل اعتمدت بعض النصوص القصصية 
إليها عىل غرار لوحة  العودة  عىل لوحات بقيت تشكل مراجع فنية يمكن 
الكابوس لفوسيسيل،     )املوناليزا(، لديفانيش  وتمثال موىس  مايكل أنجلو 
لوحة  بينها  ومن  الشخصية  اللوحات  يف  تخصص  الذي  رافايل  والفنان   ،
)مادونا( و)ابنة الخباز(. جورج دي التور، فان غوغ.. وغريها من اللوحات 

العاملية.

  إلغاء الحواجز بين القصة والجسد
الديني  الفكر  من  الواضح  تحرره  يف  لغوي  وسيط  اىل  الجسد  يتحول   
واألسطوري والفلسفي،  فاإلنسان ليس مجرد روح  أو نفس أو  فكر  فكر 
او رغبة . لكن الجسد يف الفن  يخترب األشياء بحواسه خاصة  وبهذا فهو 
ولكل  ويتخيلها،  ويتمثلها   ، قصصه  يعيش  فهو   ، ذاتية  تجربة  له  جسد 
جسد لغته وذاكرته، وربما اثاره واوشامه،  الوعي ذاتي ردود الفعل مرتبطة 
بالجسد. تصوير ما يصيب الجسد من وهن أو ما يتعرض له من عنف او 
تفاوت الردود الجسدية بني الشخصيات الرتباطها بوعيها  وذاكرتها ، كما 
استخدم القص فن التعبري الحركي  لتجسيد الحلم  هذا اىل جانب تصوير 

طاقة الجسد التعبريية من خالل االيماءات واالشارات والحركات.
  

الخاتمة
بعض  األخرى  الفنون  من  استعار  وإن  القص  جمالية  معيار  ان   
خصوصياتها هو لغة القص ورسد الخيال وزوايا النظر للصور وايقاعها 
وانسجام عنارص القص بل هو اضفاء خربة القاص عىل األشياء  واألحداث 
املتخيلة، لتخرج القصة عىل غري هيئتها النمطية، لها ايقاع خاص، تنهل 
الجسد وخرباته.  لغة  والبرصية  وتتواصل من خالل  املجازية  الصور  من 

إن كتابة قصة تجريبية وعي  بالذات وخرباتها ومعرفتها بتطور الفنون .

التجريب القصيص  واحلرية...
هيام الفرشيشي
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ناقدة،  روائّية،  قاّصة،  اإلبداعّية.  الّزوايا  متعّددة 
والفكريّة  الثّقافّية  بالحركة  فاعلة  مقال،  كاتبة، 
اإلقليمّية  نطاق  تجاوزت  أنّها  أجزم  بل  التّونسّية، 
وتألّقت برحاب الثّقافة العربّية، كّل هذه اإلصدارات 
الكاتبة  مع  الحوار  هذا  إلجراء  األكبر  دافعي  كانت 

حبيبة محرزي.

نوّد بداية إلقاء الّضوء عىل هويّتك االنسانيّة واإلبداعيّة؟
بني  ودرست  القريوان  األغالبة  مدينة  يف  ولدت  محرزي  حبيبة 
الجامعي وتخّرجت  العاصمة إلتمام تعليمي  إىل  انتقلت  ثّم  رحابها 
ولعت  الثّانوّي.  التّعليم  سلك  يف  ألنخرط  بمنّوبة  اآلداب  كّليّة  من 
اّلتي وجدت فيها مالذا من  ثّم بالكتابة  املكثّفة  بالقراءة واملطالعة 
آخر.  حينا  عاّمة  وانسانيّة  حينا  ذاتيّة  ظروف  جّراء  وجودّي  قلق 
إىل عالم جميل فيه يطيب  الكتابة جّملت وجودي كإنسانة تطمح 
بالقلم أرصخ عندما  انتهاك حّريّات.  للجميع دون ظلم وال  العيش 

تخمد األصوات وتمنع من قول الحّق. 
دوما هناك توافق كبري أّن العتبة األوىل بحياة اإلنسان هي أساس 
بنيانه بأّي مجال من مجاالت الحياة. حّدثينا عن عتبتك األوىل بعالم 
الكتابة، وهل كانت عتبة إيجابيّة دفعت بك إىل الهرولة بعالم الكتابة؟

عتبتي األوىل بعالم الكتابة سبقتها عتبات محتشمة لكن أهّمها 
كان موضوع إنشاء يف أّول سنة إعدادّي. كان املوضوع" عدت يوما 

من املدرسة فتفاجأت بحركات غري عاديّة أمام منزلكم...
قّص ذلك"

الّله  رحمه  أستاذنا  يل  قال  الفرض  إصالح  يوم 
ماتت  هل  حبيبة،  يا  أبكيتني،  العالّني":  "الّشاذيل 
جّدتك يومها؟ قلت له: ال سيّدي، لم تمت وما كتبته 

خيال...
لم يصّدق يف البداية ألنّني أطنبت يف وصف املشهد 

وتأثريه النّفيّس بعد ذلك ربّت عىل كتفي قائال: واصيل. وسيكون لك 
شأن كبري يف عالم الحرف.

وفعال واصلت القراءة ثّم الكتابة ولم يكن يف نيّتي أبدا أن أنرش 
وال حتّى أن أقرأ ما أكتب. كنت أكتب ألرتاح من حمل يرهقني حتّى 

روايتي األوىل عنونتها" الوزر"
ماذا عن املناخ األرسّي والعائيلّ األكرب واملجتمعّي وتأثرياته عىل 

الخّط اإلبداعّي اّلذي تسريين به؟
املناخ األرسّي والعائيلّ واملجتمعّي يظّل مرهقا للمرأة املبدعة ألّن 
مجتمعنا العربّي يكبّلها بالواجبات وال يرى يف اهتماماتها الثّقافيّة 
وآداء  األرسة  رعاية  عن  تلهيها  ثانويّة  أمورا  إالّ  والفكريّة  األدبيّة 
دورها عىل أكمل وجه حتّى وإن تفانت يف ذلك ونجحت فيه نجاحا 
باهرا، وما ذلك إالّ ألنّها امرأة ولو كان الشأن يتعّلق بالّرجل لثّمنوا 
اّلذي  هو  املناخ  هذا  ويتفّوق.  ليربز  الحرير  سّجاد  له  وفرشوا  ذلك 
جعلني أغوص يف أسباب شقاء املرأة العربيّة ومعاناتها مهما كان 

موقعها ودرجة تعليمها.
من  األعّم  الغالب  مثل  ببداياتك  الّشعريّة  الكتابة  مارست  هل 

الكتّاب والكاتبات، وهل هذه املمارسة لها بصمة بكتاباتك؟
الّشعريّة  بصوره  وافتتنت  الجاهيلّ  والّشعر  املعّلقات  قرأت 
وهمت بشعراء عشقوا املرأة وتغنّوا بمفاتنها وجمالها، لكنّني ويف 
قرارة نفيس كنت أشعر أّن الغزل والّشعر يهتّم باستثناءات ظرفيّة 
التصاقا  الرّسد والحكي والقّص أقرب لإلنسان وأكثر  محدودة وأّن 
"الرّصخات"  وبعض  القصرية  القّصة  فكتبت  املرتّدي.  بواقعه 
واالجتماعيّة  النّفسيّة  الّظروف  بعض  تفرضها  اّلتي  الّشعريّة 

كمتنّفس أو مهرب حتمّي. 
ماذا عن أّول قّصة أو قصيدة طرحت للقراءة لدى فاعليّة ثقافيّة، 

ماذا عن رّد الفعل لديك، لدى املتلّقي املتذّوق، لدى النّاقد؟
أّول قّصة نرشتها كانت يف جريدة الرّشوق امللحق الثّقايفّ بإرشاف 
الّصحايفّ نورالّدين بالّطيّب " قميص األب" كانت قّصة واقعيّة أحمل 

بعد  نرشتها.  أن  بعد  إالّ  وطأتها  من  أتحّرر  ولم  الّصغر  منذ  هّمها 
يوم جاءني تلميذ وبيده الّصحيفة يسألني إن كنت حبيبة محرزي 
اّلتي كتبتها وأّن والده تأثّر بها كثريا وكذلك زمالئي األساتذة واملدير. 
بعدها بقليل نرشت " قصاص محايد" بمجّلة الحياة الثّقافيّة اّلتي 
نّقاد  لدى  جّدا  طيّبا  صدى  لها  وكان  الثّقافة  وزارة  عليها  ترشف 
بّكار  وتوفيق  الّربيعي  املجيد  عبد  املرحوم  مثل  الّساحة  يف  وأدباء 
اّلتي  املعارصة  عيون  سلسلة  عىل  يرشف  وكان  وقدوتي  أستاذي 
تشجيعا  حينها  وجدت  حبيبي...كما  وإميل  صالح  للطيب  نرشت 
هيام  والكاتبة  والّصحافيّة  بوبّكر  مسعودة  الكاتبة  من  واهتماما 

الفرشييش. 
كان،  ماذا  األّول،  اإلصدار  هنا  وأقصد  األّول  اإلبداعّي  مولودك 
وكيف استقبل من األوساط الثّقافيّة واإلعالم الثّقايفّ واملتخّصصني؟

قّصة  وهي  للنرّش  األطلسيّة  عن  صدرت  "الوزر"  األوىل  روايتي 
عليه  وقسا  الحياة  ظلمته  بسيط  رجل  "حامد"  بطلها  اجتماعيّة 
واملجالّت  الثّقافيّة  األوساط  بعض  باهتمام  حظي  وقد  املجتمع 
األدبيّة لكن وألمور خاّصة أوقفت كّل متابعة وكّل اهتمام وتفّرغت 
ملا  وإفادتهم وتوجيههم  أبنائي وتعليمهم ومتابعة تالميذي  لرتبية 
ينفعهم. ورغم ذلك فلم أتوّقف عن الكتابة يوما واحدا ألنّها كانت 
آخذ  عندما  الّليل،  آخر  املشاّق  وينّسب  املتاعب  يضّمد  اّلذي  البلسم 

هدنة من الواجبات العائليّة واملهنيّة.
حينما تمسكني بالقلم وتبدئني بسكب ذاتك اإلبداعيّة والفكريّة 
عىل الورق، ماذا يكون نصب عينيك من أهداف ورسائل تريدين أن 

تصل لجموع املثّقفني؟
والفكريّة  اإلبداعيّة  ذاتي  بسكب  وأبدأ  بالقلم  أمسك  عندما 
عىل الورق، تكون نصب عينّي أهداف كثرية ورسائل أريد أن تصل 
لألدب  قيمة  أالّ  منها  عاّمة،  ولالنسان  خاّصة  املثّقفني  لجموع 
املرهقني  للمتعبني  أفضل  لغد  تؤّسس  ال  كانت  إذا  والثّقافة  والفّن 
لغايات  كانت  إذا  الّصّماء  األوراق  عىل  الحرب  إراقة  من  جدوى  وأالّ 
ما  وترّمم  وتهّذب وتصلح  توّضح  اإلبداع رسالة  ألّن  فرديّة.  نفعيّة 

عجز عنه اآلخرون. األدب الحّق هو اّلذي يقّوي الّروابط بني االنسان 
ومحيطه بني املبدع وقّرائه كي يهبّوا معا لنجدة املظلوم ونرصة من 
ال نصري له وألّن األدب والكلمة الّصادقة أقوى األسلحة نجد الكتّاب 
والفنّانني الّصادقني ينفون من أوطانهم ويالحقون ويقتلون أيضا 
ولنا يف ناجي العيل وغّسان كنفاني ومحمود درويش وأبو القاسم 

الّشابي خري أمثلة. 
كيف ترين املشهد الثّقايف التّونيّس والعربي والعاملي؟

هذه  إالّ  "الثّورة"  من  نغنم  لم  تونس  يف  إنّنا  القول  أصدقكم 
الهبّة اإلبداعيّة اّلتي طالت الّشعر والقّصة والّرواية والنقد والفنون 
التّشكيليّة. هبّة انتظرناها طويال بعد أن تحّررنا من الّرقابة وتكميم 
املبدع كي يخرس صوته فال يساهم يف توعية  األفواه وكبح جماح 

حاورها : أحمد طايل - مصر

رؤى حواريّة

الكاتبة حبيبة المحرزي لـ "الشارع المغاربي" :

جيب أن تكون القيادة للّثقافة
ألّنا تضمن الّسالمة للجميع

• لم نغنم من "الثّورة" إاّل هذه 
الهّبة اإلبداعّية الّتي طالت 

الّشعر والقّصة والّرواية والنقد 
والفنون التّشكيلّية

• ثمة وعي بوجوب االرتقاء بالثّقافة 
واألجمل الّرغبة في التّواصل بين 

المبدعين وخير مثال أسعدني كثيرا 
ما بادرت به " المجالس البغداديّة"

• ثمة فجوة كبيرة بين الثّقافات 
العربّية والثّقافات الغربّية. األسباب 
متعّددة وأهّمها أّننا أهملنا المثّقف 

ولم نهتّم بالثّقافة ولم نزرع حّب 
الكتاب أو الفّن في النشء

• ميخائيل نعيمة والمعّري 
وحّنا مينة وواسيني 

األعرج ونوال الّسعداوي 
وغادة الّسّمان ونازك المالئكة 

يغوصون في الوجع اإلنسانّي وال 
يكتبون باستعالء بل في خضّم األذى 

المتمّكن من رقاب البشر

• أكتب لآلخر حتّى يعي مسؤولّيته 
األزلّية األدبّية وأكتب عن اآلخر 

الّذي ال صوت له وال قدرة على أن 
يعيش عيشة طبيعّية
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أو مطلب مرشوع أو رغبة يف تصحيح مسار شّذ عن اإلفادة والّرقّي 

بالفرد واملجموعة. 
العربّي هناك وعي بوجوب االرتقاء بالثّقافة واألجمل  العالم  يف 
الّرغبة يف التّواصل بني املبدعني وخري مثال أسعدني كثريا ما بادرت 
به " املجالس البغداديّة" يف الّسنة الفارطة حيث حرضت وفود من 
الّشعراء والّروائينّي والفنّانني إىل تونس والّلقاءات اّلتي نّظمت يف دور 
الثّقافة كانت ساعات برقّي املعرفة واملحبّة والتالقح الثّقايفّ النّزيه 
تونس  نور  "مهرجان  عقبها  ثّم  أيضا  الّسنة  هذه  تكّررت  واّلتي 
لقاءات  كانت  الّسياحيّة.  الحّمامات  مدينة  يف  واإلبداع"  للثقافة 
وأمريكا  ومرص  والسويد  إنجلرتا  من  مبدعون  حرضها  مثمرة 

والعراق واملغرب والجزائر...
يف العالم أرى أّن من بني عالمات تحرّض الّشعوب إقبال كبارها 
ما  وهذا  تلّقيّا.  أو  ممارسة  أو  كتابة  والفّن  األدب  عىل  وصغارها 
الثّقافة  تثّمن  اّلتي  البلدان  أرض  قدماه  تطأ  ما  أّول  الّزائر  يلمسه 

وتراها خري سبيل للتقّدم والتّطّور والتّحرّض.
العربيّة  الثّقافات  بني  كبرية  فجوة  هناك  أّن  لدينا  الّشائع 
يمكن  وكيف  األسباب؟  وما  هذا؟  مع  أنت  هل  الغربيّة،  والثّقافات 

برأيك سّد هذه الفجوة؟
فعال هناك فجوة كبرية بني الثّقافات العربيّة والثّقافات الغربيّة. 
األسباب متعّددة وأهّمها أنّنا أهملنا املثّقف ولم نهتّم بالثّقافة ولم 
نزرع حّب الكتاب أو الفّن يف النشء إالّ ما قّل وما ال يكّون شخصيّة 
أظنّها  الّسياسيّة  واألسباب  وتغرّي.  وتوّعي  تعالج  مثّقفة  فاعلة 
هي األصدق فالحاكم الّظالم يكّرس الجهل والّسذاجة املعرفيّة كي 
عىل  والربهان  الحّجة  له  مّمن  رشسة  معارضة  يجد  وال  يقاوم  ال 

مساوئ من يتحّكم يف البالد والعباد. يمكن  
كّله  العالم  يف  إبداعاتنا  نرش  عىل  بالتّشجيع  الفجوة  هذه  سّد 
بالرّتجمة إىل الّلغات األخرى وتسهيل التّواصل بني األجيال واملثّقفني 
لالستفادة من تجارب الفريقني وخري مثال عىل ذلك لقاء راق جّدا 
ضيوف  مع  اإلسبانيّة  الّلغة  قسم  لآلداب  منّوبة  جامعة  يف  نّظم 
مثّقفني قدموا من بلدان مختلفة وعقدوا ندوات مختلفة وقد أهدى 
الدكتور رضا مامي هذه األيّام ديوان أبي القاسم الّشابّي إىل الّرئيس 

الفنيزويّليبعد ترجمته إىل الّلغة اإلسبانيّة. 
من الكاتب والكاتبة التى تبحثني عن كتاباتهم دوماً واسبابك؟

واملعّري  نعيمة  ميخائيل  هو  كتاباته  عن  أبحث  اّلذي  الكاتب 
وأخريا حنّا مينة وواسيني األعرج ونوال الّسعداوي وغادة الّسّمان 
يكتبون  وال  اإلنسانّي  الوجع  يف  يغوصون  ألنّهم  املالئكة  ونازك 

باستعالء بل يف خضّم األذى املتمّكن من رقاب البرش. 
ملن تكتبني لآلخر أم عن اآلخر؟ 

األدبيّة كي يكون من  األزليّة  أكتب لآلخر حتّى يعي مسؤوليّته 
النّافعني املصلحني. وأكتب عن اآلخر اّلذي ال صوت له وال قدرة عىل 
أن يعيش عيشة طبيعيّة. أكتب عن املرأة اّلتي تحملها شاحنة املوت 
لتشتغل بالفالحة بأجر زهيد ال يسّد الّرمق. أكتب عن املرأة املعنّفة 
باسم  وتغتصب  وتزّوج  قارص  وهي  وتشرتى  تباع  اّلتي  املقهورة 
الرّشيعة. أكتب عن املرأة اّلتي عليها أن ترىض وتقبل إذا تزّوج عليها 
زوجها مثنى وثالثا ورباعا وهي تذرف الّدمع بعد أن يهتك جمالها 
اّلذي  األخ  عن  أكتب  ذليلة.  مرتوكة  منبوذة  لتعيش  أوصالها  ويهّد 
الطفلة  عن  أكتب  زوجته.  بمرياث  ويطالب  املرياث  من  أخته  يحرم 
أخوها  يكمل  حتّى  البيوت  يف  خادمة  لتعمل  املدرسة  من  تقىص 

دراسته....
كتبت القّصة والّرواية والنّقد، ما أقرب األجناس اإلبداعيّة إليك؟

الّرواية ألنّها عصارة شبكة ال  هي  إيلّ  اإلبداعيّة  األجناس  أقرب 
تنتهي من التّجارب االنسانيّة فيها النّجاح والفشل، الحياة واملوت. 
هي  أشاء.  ومتى  أشاء  كما  فيه  أبحر  عالم  هي  واملظلوم.  الّظالم 

باختصار عاملي البديل كّلما اربّدت الّدنيا حويل. 
القّصة القصرية أو القصرية جّدا هي لقطة أقتنصها من الواقع 
بعفويّة ورسعة كي أشحنها بمقصد معنّي مصّوب بدّقة نحو هدف 

ما لبناء مكرمة أو هدم زّلة وترميم وضع مخّرب.
النّقد أكتبه يف األعمال اّلتي تمّس كياني وتزعزع انسانيّتي كأدب 
الّسجون مثال أو الّشعر الثّوري أو األثر اّلذي يؤّسس للفضائل ويدعو 

إىل التّآخي وقبول اآلخرونبذ العنرصيّة...
كيف ترين حال املشهد النّقدي، هل يسري عىل جاّدة الّطريق؟ أم 

انحرف عن مساره، واألسباب؟
الحياد  النّّقاد يلتزم  اليوم مضطرب. بعض  النّقدي  حال املشهد 
لإلبداع  خدمة  األدبّي  لألثر  تناوله  يف  موضوعيّا  يكون  أن  ويحاول 
املجامالت  يف  ويسقط  النّقائص  عن  يتغاىض  وبعضهم  وللثّقافة 
وهذا  ماّديّة،  ملصلحة  أو  صداقة  عالقة  باملؤّلف  ربطته  إذا  خاّصة 

يشّوه الحقل اإلبداعي ويجعله دون املأمول.
ما رأيك بتصنيف الكتابة إىل ذكوريّة ونسائيّة؟ وهل يوجد فارق 

بينهم؟

لنوال  املنطلق والهدف، فمن يقرأ  هو تصنيف صائب من حيث 
بوبكر  مسعودة  أو  الّشابي  فضيلة  أو  الّسّمان  غادة  أو  الّسعداوي 
وأن  املجتمع  بهموم  الواعية  املرأة  منطلق  من  يكتبن  أنّهّن  سيعلم 
الّرجل وإن كتب يف نفس املوضوع فلن يسلك منهجهّن مادام املجتمع 

يرفع هذا وينزل تلك. هي العقليّة اّلتي تميّز وتفّرق.
جيل إبداعّي كنت تتمننّي أن تكوني ضمن حقبته؟

جيل الّرابطة القلميّة، جربان ونعيمة وإليا أبو مايض....
أن يظّل دوما  الكاتب البّد  أّن  أم  اإلبداع؟  هل حّققت حلمك من 

بحالة حلم؟
لم أحّقق إالّ القليل القليل من حلمي اإلبداعّي ألّن الكاتب البّد أن 
يظّل يف حالة حلم وأن يلزم نفسه ماال يلزم " حسب اآلخرين" األدب 
رسالة ال تتوّقف حتّى بانتهاء املؤّلف والّدليل أنّنا مازلنا نقرأ الّشعر 

الجاهيلّ والجاحظ...
هل العمل الخاّص والبيئة املجتمعيّة الخاّصة تؤثّر عىل الكاتب؟

املجتمعيّة  البيئة  وكذلك  الكاتب  عىل  يؤثّر  الخاّص  العمل  نعم 
الخاّصة تؤثّر كثريا عىل الكاتب، فمن يعيش يف بيئة ريفيّة ليس كمن 
ليس  حوله  من  مع  تاّم  تفاهم  يف  يعيش  ومن  العاصمة،  يف  يعيش 

كمن يتخبّط يف املشاكل يوميّا.
هل للكاتب وكتابه عمر افرتايّض؟

إىل  هو  حّي.  كائن  أّي  شأن  شأنه  ويميض  فرتة  يعيش  الكاتب 
يرزق من خالل كلمات  كاتبه حيّا  لكّن مؤّلفه سيخّلد ويظّل  زوال 

صدق خّطها قبل الّرحيل. 
عمل إبداعّي كنت تتمننّي لو كنت صاحبته؟

رشيارو"مرداد"  لهنري  الفراشة"   " هو  األّول  عمالن:  هما 
مليخائيل نعيمة.

وصلت  أنّك  تعلنني  وبعده  تكتبيه  أن  تحلمني  اّلذي  املرشوع  ما 
الّذروة اإلبداعيّة والفكريّة؟

ثالثيّة أكتب فيها بكّل حّريّة عن مأساة " األنثى" يف أفغانستان 
ومناطق أخرى بعضها قريبة منّا يف إفريقيا تكوى فيها املرأة بسياط 
األنثى  تسّلم  مازالت  مناطق  الّذكوريّة.  والغطرسة  والّظلم  القهر 
لذكر يفتّض بكارتها وهي قارص ويعيدها إىل أهلها كي ال تلحق بهم 
واّلذي هي  "الّضبع"  يوما. مناطق فيها وظيفة  اغتصبت  إن  العار 
تسمية لذكر يتوىّل املهّمة بأجر ويرجعها إىل أهلها لينادى من أرسة 
أخرى لنفس املهّمة. مناطق تقتل االنثى وترجمها إن ثبت أنّها ليست 
عذراء حتّى وإن كان العيب خلقيّا أو بفعل فاعل قد يكون محرما 

لكن ال أحد يعاقب الّذكر...تلك أمنيتي وإن شاء الله ستتحّقق...
ما رأيك يف الجوائز األدبيّة؟ هل تأخذ الّطريق إىل مستحّقيها؟ أم 

أّن سبال أخرى للوصول إليها؟
راقية  طريقة  وهي  متميّز  مبدع  لكّل  حّق  األدبيّة  الجوائز 
بالجائزة  يفوز  من  نجد  أحيانا  لكن  املتميّز  اإلبداع  عىل  للتّشجيع 
ليس أفضل مّمن لم يفز ربّما بسبب عالقات خاّصة أو أختالفات يف 

الّذائقة األدبيّة. وما تبّقى الّله أعلم به.
مدى تأثري الكتابة اإللكرتونيّة عىل املشهد الثّقايف؟ 

تأثريها كبري حيث أصبح القارئ يستسهل القراءة اإللكرتونيّة 
ويرتك الكتاب. 

كيف نعيد املواطن العربي إىل القراءة الورقيّة؟
منذ  الطفل  بتنشئة  الورقيّة  القراءة  إىل  العربي  القارئ  نعيد 
كتابا البنها  تقرأ  اّلتي  األّم  وتثمينه.  الكتاب  األوىل عىل حّب  أعوامه 

قبل النّوم وتمسك هي بكتاب حيثما حّلت واألب اّلذي يغلق التّلفاز 
ليقرأ من كتابه سيقنع ابنه بطريقة مثىل بأّن الكتاب خري جليس. 

املؤّسسات الرتبويّة ودور الثّقافة عليها أن تحّث الّسري لتعميم 
تستبدل  أن  عليها  اإلعالم  وسائل  كذلك  عليه.  والتّشجيع  الكتاب 
الربامج التّافهة بأخرى ثقافيّة تشّجع عىل املطالعة وتثّمن الكتاب.

هل نحن بحاجة ماّسة وملّحة إلعادة الوعي الثّقايفّ؟ وهل نحن 
بحاجة ماّسة إىل إعادة الوعي الثّقايفّ؟ وهل نحن بحاجة ماّسة إىل 
إعادة قراءة التّاريخ واملوروث الثّقايفّ حتّى نستعيد عافيتنا الثّقافيّة؟

- ال بّد من االشتغال وبجّد إلعادة الوعي الثّقايفّ اّلذي به نتقّدم يف 
سّلم التّحرّض والّرقّي. 

له  مايض  ال  من  ألن  حتمّي  الثّقايفّ  واملوروث  التّاريخ  قراءة   -
االهتمام  رضورة  مع  املتقّدمة   الشعوب  يضاهي  له  حارض  ال 
ال  كي  البنّاءة  الثّقافيّة  الحركات  تواكب  اّلتي  املعارصة  باإلبداعات 
شعوب  ضمن  ونرّصف  وفكريّا  أدبيّا  ونضمحّل  الّركب  عن  نتأّخر 

الجهل والتّحّجر الفكرّي.
رسائل توّجهينها إىل وزارات الثّقافة؟

الفّن الهابط  ادعموا الكتاب عوض استنزاف امليزانيّة يف ترويج 

واملحّطم للّشباب والنّشء.
املؤّسسات الثّقافيّة؟

الكتّاب واألدباء  الثّقافة وتشاوروا مع  قوموا بدوركم يف تعميم 
واملثّقفني وستجدون السبيل لغد أفضل قوامه الثّقافة والفكر.

الّصحافة الثّقافيّة؟ 
ال بّد من االهتمام باألعمال الجيّدة وإن كان أصحابها يف بداية 

الّطريق. كونوا منصفني.
دور النرّش؟

ارفقوا بالكاتب وال تهضموا حّقه فالكتاب عصارة جهد جهيد 
من أجله يرتك املؤّلف الحياة ليعيش يف عالم خاّص متعب.

النّّقاد؟
النّزاهة النّزاهة.
اإلعالم الثّقايف؟

كونوا خري واسطة بني الباّث واملتلّقي.
لدّي سؤال شائك، من يقود اآلخر. الّسياسة أم الثّقافة؟ 

الّسالمة  تضمن  ألنّها  للثّقافة  القيادة  تكون  أن  املفروض  من 
للجميع وهذا يظّل املنشود اّلذي نلهث وراءه لكّن املوجود أّن الّسياسة 

هي اّلتي تقود الثّقافة وتوّجه عدستها أينما ارتأت لها مصلحة ما.
العربيّة  للثّقافة  أعىل  مجلس  لوجود  بالّدعوة  تؤيّدينني  هل 
العربيّة ويكون مسؤوال عن فتح  الهويّة  للتّصّدي ملحاوالت طمس 
العربيّة  البلدان  بشتّى  املجاالت  بكّل  اإلبداعّي  املنتج  أمام  الحدود 

بوقت واحد مع معايري مخاطبة العقول ال الّشهوات والغرائز؟
اؤيّد بعث مجلس أعىل للثّقافة العربيّة للتّصّدي ملحاوالت طمس 

الهويّة العربيّة لفتح الحدود أمام املنتج اإلبداعّي الّراقي العربّي 
والّضمائريّة  والواعية  الجاّدة  القراءة  لجان  غياب  أّن  ترين  هل 

سبب يف تشويه الّشأن الثّقايفّ؟
حسب رأيي أرى لزاما عىل النّارش أالّ يقبل طباعة مؤّلف ونرشه 
حياد  بكّل  املوضوعّي  التقييم  عىل  قادرة  لجنة  عىل  عرضه  بعد  إالّ 
خدمة للثّقافة كي ننّقي الّساحة من مؤّلفات هزيلة تعّج باألخطاء 

وأحيانا ببذاءات ترّض املتلّقي وال تنفعه.

رؤى حواريّة
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"لينبت دود مكان البلح"
الصغير أوالد أحمد

قمنا بتقديم عرض مرسحي يف مدينة 
الثقافة بتونس، يوم األحد الفارط بتاريخ 

08جانفي  2023.
وهي املرة األوىل التي أقدم فيها عرضا 
ال  وهي  البناية  تلك  يف  كممثلة  مرسحيا 
بأي فصل  أو  التونيس"  تليق ب"جانفي 
من فصول السنة حتى وان اختار الشتاء 

عدم املجيئ يف موعده إىل هذا البلد.
وجدت يف مدينة الثقافة الفراغ األسود 
يفتش  األسود،  بزيه  التونيس  والبوليس 
خوفا  وذهابا  جيئة  املرسحيني  سيارات 

من املتفجرات والضباب.
فعال..

يحرسها  سوداء  بغرف  مدينة  فهي 
األمن.

فهو تعّود الخوف من الشعر واألنبياء.
كرسيا  أجد  فلم  املدينة  إىل  دخلت 
أجلس عليه حتى أرتاح من الحزن لغياب 

املطر والسفر.
تأتي فتاة جميلة بهاتف ذكي لتخربنا 
برضورة املغادرة نحو القاعة املخصصة 
للعرض واملغلقة بدورها، ألن حارسها لم 

يستيقظ من غروبه املستحيل.
املقفرة  والجدران  الغياب  نحارص 
والربد الغريب الذي تسميه أمي بلهجتنا 

التونسية "الرصد وصقع الليل".
كي  كريس  عىل  بعد  أتحصل  لم  لكن 

أرتاح من غياب املطر.
من  أحد  يأتي  ولم  العرض  قدمنا 

الثقافة"،التي  "مدينة  املدينة  حراس 
أنها  الهندسية   ديباجتها  يف  تتدعي 
ومسارح  مرسحية  قاعات  عىل  تحتوي 

للعرض.
فعال لم يأتي أحد..

للمرسح  حارسا  ظل  البوليس  لكن 
خوفا من الخيال ومن املغفرة.

وحركة  مدينة  دون  البناية  هذه 
شكسبري  وأطياف  ويقني  وشياطني 

وهزائم القمر وأحالم تتحقق.
كمرسح  قرطاج  مدار  فضاء  )أعرف 
تستقبل فيه املرسحية "رجاء بن عمار" 
بالورد  مقدسة  سجود  كلحظة  املرسح 

والحرية.(
السوداء  ..الغرفة  البناية  تلك  نعم 

ألنظمة الضباب.
طبعا..

فهي صدأ الدولة املنهك.
وهي ضجيج مفاتيح السجان املغرم 
والرافض  الرديء  والخمر  بالسجن 

للتقاعد املبكر.
ملشاهدة  ابني  مع  إليها  اليوم،عدت 
فيلم سينمائي لألطفال فلم يجد األطفال 
املدينة  عسس  شاهد  ،بل  الخيال  وال 
والبوليس بكالبه املروضة فالحكومة لها 

شأن يف املدينة بجانب سينما األطفال.
)للذكرى..(

فيما سمي بغزوة األفريكا ،التقيت أنا 
وصديقتي نوال بالشاعر التونيس "روح 
الله" كما سماه املوسيقي التونيس ظافر 
أوالد  فشاهد  األفريكا.  بمقهى  يوسف 
العلم  يحملون  السلفي  الشباب  أحمد 

األسود.
أنهم  الصغري  نبهنا  بعد صمت مريب 
يحملون علما أسود وفيه جملة خاطئة 
يبلغهم  حتى  نحوهم  بالذهاب  وهّم 

بالخطأ.
عليه  خوفا  منزله  إىل  الشاعر  حملنا 

من سلطة اللغة والدم والعدم.
الثقافة"  "مدينة  اسم  أشاهد  وأنا 

عدت بالذاكرة للصغري أوالد أحمد.
"مدينة  خاطئة  جملة  إنها  فعال 

الثقافة".
ألرجاء  واملتفجر  املدوي  الحزن  بعد 
الوحش  احتلها  حني  التونيس،  جانفي 
بالخمول  واملفعم  وحشيته  يف  الواهن 

الوطني.
وبعد ترحيلنا من الحلم نحو الضباب 

بالرصاص وتقارير القوادين.
وتمنيت  مهزوم  بقلب  طويال،  نظرت 

أن يعود الرومان لبنائها من جديد.
ثم لجأت إىل الدعاء نحو السماء فهو 
املمكن األخري الذي أشاطر فيه أمي عند 

كل هزيمة وغلبة.
وبني أمي والقصيدة..

البناية  هذه  عىل  الدعاء  هذا  أذكر 
الثورة  لشاعر  القرف  حّد  املنتهية 

التونسية رغم أنف الوحش والحقيقة:
"أريد جرادا لكل الحقول

ومحو جميع النقاط
وقحطا لكل الفصول

وطريا أبابيل لالحتياط"

مسرح

مدينة الثقافة
أو غرفة الضباب األسود..

سهام عقيل )ممثلة مسرحية( 

عىل  يُطلق  تقني  مصطلح  هو  الركح 
مقابل   املمثلون  فيه  يلعب  الذي  املكان 
املتفرجني، وترجع الكلمة إىل اصل إغريقي 
يف  املستطيل  الهيكل  تعني  وكانت   SKn

الجزء الخلفي من املرسح الذي كان  هيكاًل 
مصنوًعا من الخشب وليس الخشب يف حد 
ذاته وقد بحثنا عن كلمة خشب باليونانية 
القديمة فوجدناها  XYlem وال نعرف من 
يستعملها  التي  خشبة  كلمة  جاءت  أين 
والنُّقاد   والباحثني  املرسحيني  من  الكثري 
 PlAnChe وخاصة املشارقة ، وحتى كلمة
الطويلة  الخشب  تعني قطعة  بالفرنسية 
ركح  وتعني   leS PlAnCheS كلمة  وأما 
صيغة  يف  املعنى  بهذا  فتكون  املرسح 
عىل  املمثل  صعد   "  : نقول  فهل  الجمع 
إذن  فالخشبة     ،  " الطويلة؟  الخشبات 
ومن  الركح  منها  يُصنع  التي  املادة  هي  
األصل  إىل  فلريجع  إستعمالها  عىل  يرّص 
تسّلّق   "  : سنقول  حينها  الشجرة  وهي 
يف  املتفرجون  وجلس  الشجرة  املمثلون 
ظاللها يشاهدون املرسحية" وقياسا عىل 
تسمية األشياء بمصادرها يجب أن نقول 
مالبس"  عوض  قماشا  املمثّل  إرتدى   "  :
النعش  لغويا  الخشبة   كلمة  وتعني 
فيجدر بنا حينها أن نسمي املرسح مقربة 
املرسحيات  بتقديم  املرسحيون  ويكتفي 
ذات املواضيع املتعلقة باملوت مثل "رقصة 
 " أو   STrInDBerg لسرتيندبرغ  املوت" 
 DorFmAn لدورفمان     واملوت"  الصبية 
وأن ال يعزف األوركسرتا السمفوني سوى 
لنفس  الحاملة   SChUBerT رباعية شوبار 
النظريات  كل  نلغي  النهاية  ويف  العنوان 
بجمالية  سوى  نحتفظ  وال  املرسحية 
 .KAnTor كانتور   عند  املوت  مرسح 
عالقة   يف  املفهومني  مع  نفعل  ماذا  لكن 
بالسينوغرافيا ؟ الفضاء الركحي واملكان 
 le lIeU و   l'eSPACe SCénIqUe الركحي 
الخشبي  الفضاء  نقول  هل   ?  SCénISUe

واملكان الخشبي ؟ وماذا عن األركاح   
 اإلسمنتية ؟ فهل يصعد حينها املمثل 

عىل" اإلسمنتة" ؟
يصنعونها  للنّجارين  الخشبة  لنرتك 
وللسياسيني  يرفعونها  وللحانوتيني 
مكان  فهو  الركح  وأّما   ، لغتها  يتكّلمون 

الحياة وفضاء الحرية.

مشاكسات 
معرفية :

الركح أم اخلشبة ؟

أنور الشعافي 
)مسرحي(
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اختزنت  املرسحية  الشابة  هادية عبيد شمس الجنوب ، لون 
الصحراء، نغم البوادي، ووخف طري "القطا".

انطلقت  )قبيل(.  دوز  أصيلة   محرتفة،  ممثلة  عبيد،   هادية 
األستاذ   مع  املدريس،   بالوسط   2007 منذ    املرسح  يف  مسريتها 
للتمثيل،   دوز  بلدية  بفرقة  ذلك  بعد  التحقت   بالطاهر.  فيصل 
فشاركت  يف عدة أعمال  مرسحية: "حكمة قايض، ذنب حصان، 
الراحلة، صابرة،  األجنحة  السوداء، اإلدمان،  لن أعود،  األرواح  
لهيب  الروح، ..". وقد توجت  أعمال مرحلة مرسح الهواية بجوائز 
الوطني  بالوسط  املهرجان  أوىل  يف  عدة: جائزة  أحسن  ممثلة  
املدريس بقبيل، جائزة  أحسن ممثلة ثانية بدور الشباب  والثقافة  
بمدنني، جائزة  أحسن ممثلة واعدة يف املهرجان الدويل بالجزائر،  
جائزة  العمل الثاني يف املهرجان  الوطني  بالكاف  وجائزة  لجنة 

التحكيم باملهرجان الدويل بتوزر.
واملرسح  للموسيقى   العايل  باملعهد     2017 سنة  التحقت  
 ،2020 سنة  منه  املتخرجة   الدفعة   عىل  األوىل  وكانت  بالكاف، 
بالتوازي  مع مسريتها   باملاجستري   البحثية   لتواصل مسريتها  

اإلبداعية باملعهد العايل  للفن املرسحي  بتونس.
 انطلقت  هادية عبيد، منذ قدومها اىل تونس، يف تجربة فريدة 
مع الفنان املرسحي  فتحي العكاري، يف مخترب املمثل الباحث، و 
"رملة"  دور  هادية  فيها  وتمثل  "مقاطع"  مرسحية  معا  أنتجا 

التي تحتفل بحصولها عىل جائزة  نوبل للحب.
الفاضل   الفنان  مع  الحرضة  يف  تجربة  لهادية   كان  كما 
"الكوميديا  مرسحية  يف  خليفة  حافظ  املخرج  ومع  الجزيري،  
"ملحمة  يف  كذلك  وشاركت   حسني(،  بن  لسعد  ")نص  االلهية 
أيضا.  خليفة  حافظ  املرسحي   أخرجها   التي  الحب"  صحاري 
وقد تحصلت هادية عىل جائزة  أحسن  ممثلة من الهيئة  العربية 

للثقافة يف عرض "الصعاليك" اخراج صابر الحامي. 
كان لها حضور مميز يف العروض الكوريغرافية التي شاركت 
فيها مثل عرض "صابا" مع املخرج حافظ زليط، وعرض "رحل" 
مع ثريا البوغانمي.  وكانت لها تجربة تلفزية مع املخرج الليبي  
الومضات   بعض  اثثت   وقد  "الرسايا"  مسلسل  يف  رزق  أسامة  
االشهارية وقامت برتبصات  عدة  ومختلفة يف فن املمثل  وغريها 
"املرسح  تجربة  العكاري   فتحي  األستاذ   تواصل  مع  ومازالت  

.)le ThéâTre à DomICIle( "املنزيل

1 - الكوريغرافية هادية عبيد، ملمح
من مالمح جسدانية االبداع النيتشوية

ال يمكن أن ننكر  أن املرسح والكوريغرافيا  كانا اول املستفيدين  
الجسد،  لتعبريية   انتصارا   الفلسفة  شنتها   التي  الثورة  من 
وتجاوزا  لالطروحات  التقليدية  التي جعلته  قبوا  للنفس، وميزت  
التي مرت  من مجرد  الجسد   تعبريية  ولعل   الروح.   بينه وبني 
اإلشارة  اىل تساويه  مع الفكر  )سبينوزا(، اىل كونه  يحقق  رضبا 
من التحايث  املتجسدن  مع الفلسفة  الفينومينولوجية، فيسمح 
برؤية العالم و العودة  إىل املعطيات  األوىل للوعي واالدراك، فصار 
الحديث  مع مرلوبونتي  عن جسد معرب  وعن تعبري متجسدن.  
االقصاءات   كل  عىل  ثورته   يف  متوهجة  نار  أشعل  نيتشه  أن  بيد 
تاريخيا  وفلسفيا، فصاح "انا جسدي"... الجسد   التي عاناها  

فكان أن  جعل من الجسد موطنا  لإلبداع  الفني،  وكانت الغرائز  

واملتفرج   الفنان   تلهم  الحقيقية،   الحياة   لفلسفة   انبجاسا  
من  رضبا  واأللوان   األشياء   تجاه  الحواس   حركة  من  وتجعل 

املشهدية العميقة، تؤول  الفكرة  وتصنع  املعنى.
كانت استفادة املرسح  جليا من الكشوفات  الفلسفية، فكان 
أن استعاض  عن الكالم  باللغة الجسدية، ووظف  تعبريية املالمح 
والرقص  بكل أنواعه..وصار العرق املتصبب  من الجسد  عالمة 
عىل انبجاس  مختلف  ملعنى الحياة. وقد كان ذلك جليا يف اللوحات 
الكوريغرافية املصاحبة للعروض املرسحية  التي يمكن أن تعوض  

فصال بأكمله، يقع تمثيله  بالرقص والتجسدن  املتلون.
كما يحرض يف العروض الكوريغرافية املحضة. عىل سبيل الذكر 
ال الحرص،  عرب العرض الكوريغرايف  "رحل" لثريا  البوغانمي  عن 
مصحوب   محض  كوريغرايف   عرض  خالل  من  الجسد،  ابداعية  
بنصوص  مسموعة. وقد جاء العرض تعبريا عن ترحال وجودي،  
مقام   عن  بحثا  آخر   اىل  كيان  من  مرتحال   اإلنسان   فيه  ينتقل 
صاخبا  الثائر،  الجسد  عنف  عنيفا   الرتحال،  يكون  ما.  وجودي 
صخب الكينونة، مشحونا  بالسؤال الذي يحركه  يف كل مرة،  يأكل  
من لحمه السارد  ويقتات  عىل نبض العضالت  املنهكة  واملتلذذة  
الوجودية  بصادية ما، ويواصل  سريه  بالرصاع.  يحتاج مبحث 
يرتج   املعنى.   صحراء  يف  عنه   املبحوث  املعنى   نحو  املتوحش  
الجسد،  يرتعش  لذة وصخبا  وغضبا، تخرج بعض  الشخوص 
عن القطيع  وكأنها  تبحث  عن توحد  وعزلة  مختلفني،  لتجريب  
وجود آخر  يراوح بني عبثية  البار  كامي  وعدمية  نيتشه. كما 
يراوح بني وجودية  هيدغر   الكاثوليكي ووجودية ساتر الثوري. 
وينضب   العرق  يتقاطر  الرساب،  وسط  ويضيع  املعنى  ينسحب  
قاتم   وعمق   داهم   غموض   يف  متواصلة  الرحلة  ان  املعنى..غري 

ورس غائم..
يطوي اإلنسان  األرض، باحثا عن املعنى، غري انه يهدم يف كل 
لقد  انهكه  مسعاه.   الذي  عليه..وكأنه سيزيف   ما تحصل  مرة 
الدين  نرص  موسيقى  وقع  عىل  الكوريغرافية   اللوحات  كانت 
املوسيقى كما  العنف نفسه، فتشري   تنهل  من  لوحاتا   الشبيل، 
الرقص اىل أن املعاني  توحشت  مثلما توحش الوجود  واننا  يف زمن  
التوحش  املتجمل،  هي جمالية القبح  الثائر  عىل كل يشء..ويعود 
التوحش  متوحشا  ليستنبط  من نفسه  لغة عنيفة  يمكنها فهم 
الذي مات تحت انقاض   ما يحدث  من فوىض وتحسس الشعور 

الالمعنى.
ساهم  يف آداء  العرض  الكوريغرايف  "رحل": قيس بولعراس، 
الدين  عز  عبيد،  هادية  عاشوري،  الدين  حسام  بوغانمي،  ثريا 

بشري، أسماء  مرويش، اسامة شيخاوي، بوبكر غناي.
التكريتي. كوريغرافيا   العرتوس  وحسني  سينوغرافيا صربي 
بأداء   مسعودي   الحليم  عبد  ونصوص  بوغانمي.  ثريا  وإخراج  

صوتي ملحمد شعبان.

2 - مقاطع من الحب والجمال، تمدح الحب وتسلخ  
الواقع  ضمن احتفالية  النشوة  والقسوة

استوحى املخرج فتحي العكاري نصه "مقاطع" من املحاورة 
يحتفل  والجمال،  الحب  يف  محاورة  وهي   " "املأدبة  االفالطونية  

فيها اغاتون بحصوله عىل جائزة  أحسن  تراجيديا.

نوبل  جائزة   عىل   بحصولها  عبيد(  )هادية  "رملة"  تحتفل 
للحب، فتستدعي  صديقها للسهرة  عندها  احتفاال  بهذا الحدث. 
يوحي املكان رغم  جمالية األلوان  واالضواء  بقسوة ما، تتجىل يف 
مكان اإلحتفال)بيت الراحة(، وهو نفسه  الذي مكثت فيه  رملة  
طيلة  مدة كتابتها  للكتاب  املتوج.  تستظهر  رملة باملخطوط، 
الذي تعرتف انه  قد من دمها، لنرى ما معنى أن يكتب  الحب  من 
الدم  الذي تسحبه  املمرضة من الكاتبة  كل أسبوع.  تتحول أجواء  
اللقاء من الفرح اىل الشجن،  وتبكي  رملة حرقة عىل غياب الحب 

يف حياتها  رغم أنها   توجت  بجائزة  نوبل للحب..
املزاج..تصدح رملة  بصوتها  وترقص  تتغري األضواء..وكذلك 
نشوى...ايذانا  بدء اإلحتفال..غري ان الديكور ال يتغري..كرسيني  و 
"مبولتني " كناية عن مارسال  ديشون  وقسوة  ارتو   و مرسح  
النشوة  والقسوة،   املراوحة  بني  املشهدية   تواصل  لكوك .  جون 
وتواصل رملة  املراوحة بني  غنائية  الجسد وانتشاء البكاء املمزوج  
بالغناء. صوت جنوبي..يجيد  آداء  مقاطع الشجن،  ويجيد تقليب  
الروميات  والصوفيات، شطحات  مرتنحة  عىل سطح  مقاطع  

الحب املفقود.
يستدعي فتحي العكاري، مخرج مقاطع  وكاتب النص،  رملة 
يف  يكتب  ال  الحب  أن  رملة  أدركت   مختلفة،   جسدية   كتابة  اىل 
املرسح،  ركح  عىل  بأكمله   يغرتف   ولكنه   والكتب   املحاورات  
وأن الجسد  عليه ان يتكلم لغته  ويصمت  اللسان  فال يجود اال 

بهمهمات..وضحكات تبعث عىل االنتباه  أكثر اىل الحياة.

3 -مقاطع من القسوة لفضح القبح

كان  وما  هضمه،  عرس  ما  استفراغ   اىل  "مقاطع"  تنتهي 
خاليا من الجمال والحب. فيثري  املشهد األخري  استفزاز  الحضور  
اال  نزعها   يمكن  ال  الجسد   يف  العالقة  الشوكة  بأن   لتذكريه  
القبح  اسرتاتيجية   تحاذيها   القسوة  أن  بل  قسوتها.  بمحاكاة  
االطياف   جميع  صفوف  يف  تكاثر،  الذي  العفن   لفضح   املتعمد، 
مستنكرا   فضالتها،   فيستخرج  والثقافية.   والفنية  السياسية 

قبح الفضاعة  التي ترسبت  اىل العالم.

4 - مقاطع من الجمال الصوفي، 
االغتسال والتطهير.

تدخل رملة يف حالة غثيان، تليها  مرحلة من الرقص الصويف، 
اللطف،  يف غري  عىل طريقتها، عىل وقع كلمات مختلفة، تطلب  
مرسحي   طرح  ووفق  املعهودة،  القداسة  أطر  خارج  موعده، 
يف  صديقها  يرافقها  ثم  والضياع..  الرقص  بني  يراوح  قاس، 
واالسماع  واألجواء  األجساد  وتتخمر  املتوهج.  الرقص  سفرة 
رحلة  تنتهي  املاء  من  سطلني  وأمام   االنهاك..  حد  واالبصار.. 
الوجه والجسم، يف  املاء ورميه عىل  االغتسال والكاتارزيز، بلطخ 
حالة  الجلوس  املستنفر..ترتاقص  املياه عاكسة لون األضواء  يف 
وتغري   استفحل   الذي   العفن   قبح  جميلة...تمسح  سينغرافية  
املاء... القداسة...شفافية  اىل ماوراء   املدنس   التقبل  من  ذائقة 
ال   نقاء وعن شفافية   تبحث عن  والجمال  الحب  وكان  مقاطع 

يمكن لالديان  أن تتدخل  يف نظمها أو تحكم عليها  بالفناء.

حضور مميز  للمرسحية
هادية عبيد  يف "رحل"

د.فوزية ضيف هللا

)كوريغرافيا واخراج ثريا بوغانمي( 
و"مقاطع" )نص وإخراج فتحي العكاري(
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ملهرجان   12 الـ  الدورة  يف  التونسية  السينما  تحرض 
والعارش  الرابع  تنتظم بني  التي  األفريقية  للسينما  األقرص 

من فيفري القادم.
يف  حجرية  بن  ليونس  "الڤطرة"  رشيط  يشارك  حيث 
الطويل، كما يحرض فيلم "رحلة"  الروائي  الفيلم  مسابقة 
للمخرج جميل نجار يف مسابقة األفالم القصرية، كما يشارك 
املخرج لطفي ناثان بفيلمه "حرقة" يف مسابقة الدياسبورا.

الطويل  الروائي  الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وتضم 
صورا  منصور  واملخرج  شامخي  سونيا  التونسية  املخرجة 
واد من السنغال، واملمثلة امال عيوش من املغرب، والكاتب 
وكاتب  واملنتج  مرص،  من  كمال  الرحيم  عبد  والروائي 
لجنة  ضمت  فيما  مرص،  من  حفظي  محمد  السيناريو 
الدوغري  لطيفة  التونسية  املخرجة  القصري  الفيلم  تحكيم 
والصحفية وصانعة األفالم السينغالية أومي ندور واملخرج 
املرصي  واملمثل  واملنتج  واملخرج  ويلو،  س.  وبول  الزامبي 

كريم قاسم.
محمد  والفنان  صدقي  هالة  الفنانة  املهرجان  ويكرم 
واملخرج  مرص  من  نزيه  هشام  املوسيقي  واملؤلف  رمضان 
بيدرو  املوزمبيقي  واملنتج  السنغال  من  واد  صورا  منصور 

بيمنتا.
اسم  الجديدة  الدورة  يف  املكرمني  قائمة  تضّم  كما 
تكريمه  سيتم  الذي  رستم  هشام  الراحل  التونيس  املمثل 
املرصي  الفنان  وهم  الراحلني  الفنانني  من  عدد  جانب  إىل 
والفنانة  سمبني،  عثمان  السنغايل  والفنان  منصور،  صالح 

الجزائرية شافيه بودراع.
••وكان مهرجان األقرص للسينما اإلفريقية، نّظم ندوة 
صحفية قدم خاللها تفاصيل دورته الـ 12 بحضور اللجنة 

العليا للمهرجان وعدد من الفنانني
وتحدث الفنان محمود حميدة الرئيس الرشيف للمهرجان، 
خلود  "السينما  هو  الدورة  بهذه  الخاص  "الشعار  عن 
الزمان"، مشريا إىل أهمية هذا الشعار يف الدورة الـ 12، حيث 

يتم تسليط الضوء عن أحد أدوار السينما وهو الخلود.
اللقطة  لتخزين  حديثة  وسائل  هناك  إّن  حميدة  وقال 
لتحقيق  مهم  تطوير  وهذا  بشخصها  السينمائية  الزمنية 
الوعي  مسألة  عىل  أيضا  الضوء  أسلط  أن  وأريد  الخلود، 
لدى  وعي  هناك  يكون  أن  ونتمنى  والصناع،  الجمهور  لدى 

الجمهور وليس الصناع فقط، الوعي بصنع الفيلم وملاذا يتم 
صناعة هذا الفيلم واألهداف منه".

••وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس املهرجان: اخرتنا 
55 فيلما من بني أكثر من 250

هام  جزء  السينما  مهرجانات  "إقامة  أن  واكد  فيلما 
صناعة  بل  رفاهية  ليست  فهي  الصناعة،  تنمية  من 
جزء  السينما  أن  كما  السينما،   لصناعة  ومكملة  مهمة 
التنمية،  من  جزء  والوعي  الوعي،  لتشكيل  ورضوري  هام 
وجود  معنى  وليس  للتنمية،  جدا  مهمة  املهرجانات  إذا 
أو  السينما  مع  التعامل  يتم  أن  العالم،  يف  اقتصادية  أزمة 
الغري رضورية،  والرفاهية  الرتف  نوع من  أنها  املهرجانات 
فنحن يف مهرجان االقرص للسينما االفريقية عملنا عىل مر 
دوراته منذ تأسيسه يف ظروف صعبة جدا، نحن نعمل يف كل 
الظروف الصعبة قبل الجيدة، والحقيقة أن الحكومة تقف 

مع املهرجان األقرص بشكل كبري".
وقال فؤاد، أّن لجنة املشاهدة واختيار األفالم والتي يعمل 
عبد  فاروق  الناقد  من  وتكونت  العام،  هذا  املهرجان  بها 
رشوان،  أحمد  واملخرج  الفتاح،  عبد  أسامه  الناقد  الخالق، 
عيش،  أبو  مروة  والناقدة  سالم،  شهرية  والسيناريست 
شاهدت ماال يقل عن 250 فيلما اختري منها 55 فيلما تمثل 
31 دولة، فضال عن 10ورش يف التمثيل والديكور واإلخراج 

والرسوم املتحركة وأنواع الفنون املختلفة".
••تواصل مرشوع "فاكتوري"

عن  املهرجان  مدير  الحسيني،  عزة  املخرجة  وكشفت   

صالح السويسي

حضور الفت للسينام التونسية
يف مهرجان األقرص للسينام االفريقية

سنية الشامخي )عضوة لجنة التحكيم(محمود حميدة رئيس املهرجان

هالة صدقي)من املكرمني يف املهرجان(الراحل هشام رستم )من املكرمني يف املهرجان(
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لدعم  التوايل  الثاني عىل  للعام  "فاكتوري"  انطالق مرشوع 
هذا  وأن  الشابات  للمخرجات  األفالم  مشاريع  وتطوير 
العام سيختلف عن العام املايض يف إطار تطويره، حيث تم 
أفالم مرصية قصرية  لـ10  10 مخرجات مرصيات  اختيار 
بروتوكول  وتوقيع  التعاون  املرشوع  هذا  خالل  من  وسيتم 
و"هاما  ستار"  و"ريد  العربية"  مرص  "أفالم  مؤسسة  مع 

برودكس".
كمجتمع  دورنا  يف  مستمرون  "نحن  الحسيني:  وقالت 
دولة، وأالحظ  أي  لبناء  املدني مهم جدا  املجتمع  مدني ألن 
أن هناك نوع من التهميش الخاص بميزانيات وزارة الثقافة 
وأطالب الدولة والقائمني عىل الثقافة والوعي بدعم وزيادة 
ميزانية وزارة الثقافة ألن القوى الناعمة هامة جدا والبناء 

الثقايف وبناء الوعي ال يقل أهمية عن البناء االقتصادي".
الدورة  يف  الفائزة  املرشوعات  عن  الحسيني،  وأعلنت 
الثانية ملبادرة "فاكتوري"، وهي فيلم "عيل يقابل االشباح" 
فاطيما  إخراج  "الو"  وفيلم  حمدي،  ضحى  إخراج  من 
الشبيني، وفيلم  الريس، وفيلم "جذور  بنية" إخراج أحمد 
من  "محرتم"  وفيلم  غنيمي،  بسنت  إخراج  الكشك"  "عند 
عبد  نورهان  إخراج  من  و"الجمعية"  سمري،  عبده  إخراج 
السالم، و"تريسيكل" من إخراج محمد عبد العزيز، و"دليلك 
للتخلص من االكتئاب الدائم" إخراج سيف الله هاني، وفيلم 
"ممنوع الوقوع أو االنتظار"  إخراج عمرو جودة و"فرار" 

إخراج الشمندي.
••وأعلنت سلوى محمد عيل عن قائمة مسابقة األفالم 
القصرية، والتي ضمت 15 فيلما وهي  فيلم "بميت راجل" 
مرص  من  "زفة"  فيلم  معوض،  أحمد  وإخراج  مرص،  من 
وإخراج أحمد سمري، وفيلم "القناع املكسور" من نيجرييا، 
إخراج  رواندا،  من  "إيتارا"  فيلم  آيديبو،  كاغو  إخراج: 
من   "2020 مارس  "نجمة  وفيلم  كايس،  كني  روجابيشا 
املغرب، إخراج ليىل مسافر، وفيلم "الرقص عىل العكازات" 
من السنغال وإخراج يورو ليدل نيانج، وفيلم "فتاة بيضاء 
أخرى" من بنني وإخراج مديسيه أجوهونديه، وفيلم "رحلة" 
من تونس، إخراج جميل نجار، وفيلم "حياة متنوعة" من 
البحرية  وفيلم "شارع  نيشيموي،  ليونيل  إخراج  بوروندي، 
ميت  "هو  فيلم  كانسا،  أوليفر  إخراج  غانا،  من  الزرقاء" 
اآلن" من مرص إخراج طارق الرشبيني، وفيلم "أثر"، إخراج 

وفيلم "عزيزتي روال"، من مرص،  ليبيا،  فرج معيوف، من 
إخراج: ماري بادير.

مسابقة  افالم  قائمة  عن  برشى،  الفنانة  أعلنت  ••كما 
الفيلم الروائي الطويل ولجنة  التحكيم، 12 فيلما طويال وهي 
"تحية ابنة إىل والدها سليمان سيسيه" إخراج فاتو سيسيه 
من مايل، و"فتاة مخطوفة" إخراج سايمون وود وفرانسوا 
فريسرت من جنوب افريقيا وايرلندا، و"تأمل النجوم" إخراج 
ديفيد كونستانتني من موريشيوس، و"زاليه" إخراج مويس 

سني عبسا من السنغال،
و"ال عو دة سهلة للوطن" إخراج اكوول دي مابيور من 
من  حجريه  بن  يونس  إخراج  السودان،و"القطرة"  جنوب 

تونس، و"الحياة مابعد" إخراج أنيس جاد من الجزائر،
انجيال واماي من كينيا، واملواطن  إخراج  و" شيموني" 
كوامي" إخراج يوهي أمويل من رواندا، و"التاكيس ، السينما 
و"بيت  فاسو،  بوركينا  من  زامباليجر  سالم  إخراج   " وأنا 
الشعر" إخراج مليكة ماء العينني من املغرب، و"بعيدا عن 

الوطن" إخراج رشيف الكاتشا من مرص.
بيها  افالم   6 "الدياسبورا"  مسابقة  تضمنت  فيما   
وفيلم  ناثان  لطفي  للمخرج  "حرقة"  التونيس  الرشيط 
"تاليا" للمخرج كريستوف روالن، انتاج مشرتك بني بلجيكا، 
نارص"  إىل  األخرية  و"الرسالة  لوكسيمربج،  السنغال، 
للمخرجة فايزة حربي بمان من املانيا، و"نساء جزائريات 
انتاج مشرتك بني  للمخرج برشى عزوز  املرياث  يف فرنسا" 
حليماتة  للمخرجة  الحياة"  قيد  و"عىل  والجزائر،  فرنسا 
للمخرجه  و"جووا"  السنغال،  فرنسا،  ريشار،  آن  فيفانا، 

"نجانجي موتريي" من بلجيكا .
••وعن الندوات العامة، أعلن الكاتب جمال عبد النارص 
منها  املهرجان  فعاليات  ضمن  موازية  ندوات  إقامة  عن 
السينمائي"  الرتاث  عىل  "الحفاظ  بعنوان  الرئيسية  الندوة 
بالسينما  "االحتفاء  وندوة  للسينما"  مكان  "مرص  وندوة 
عن  فضال  مايل"،  يف  سينما  سنة   50" وندوة  السنغالية" 

إقامة مؤتمرات صحفية لكل املكرمني.

جانب من الندوة الصحفية

صورة تتحّدث

احمد حرز هللا هو مؤسس  السينمائي  بأّن  التذكير  القول  نافلة  من 
جمعية السينمائيين الهواة سنة 1959، وأّن تأسيس الجامعة التونسية 
ذلك  في  الهواة  سينما  مثلت   .1962 سنة  كان  الهواة  للسينمائيين 
معارضة  بخصوصيات  تمّيزت  متجّددة  وإبداعية  فكرية  حركة  التاريخ 
أرضية  خلق  الصاعدة  النخبة  حاولت  لقد  التجارية.  السينما  لمبادئ 
والتقنيات  واالخراج  المواضيع  مستوى  على  جديدة  وسياقات  ثقافية 

المعتمدة.
تاّسس نادي سينما الهواة بالمنستير أواخر الستينات وانضم إليه 
في أوائل السبعينات بعض األصدقاء وزمالء الدراسة فتحي بسباس، 
ومحمد راضي تريمش، والمهدي مليكة وغيرهم. كانت النشاطات األولى 
اشراف  تحت   ،"Ciné-club للذكور"  الثانوي  المعهد  برنامج  نحو  موجهة 
البرنامج  هذا  الرقيق. عمل  القيم محمد  وبمساعدة  الصيادي  األستاذ 
على إرساء ثقافة سينمائية لدى الشباب عبر حصص عرض ومناقشة 

أفالم عشية كل يوم جمعة بقاعة " األفراح" قصر المؤتمرات حاليا.
دار  في  له  ومجاور  الهواة  سينما  لنادي  رديف  التصوير  نادي  كان 
الشمسي  التصوير  إلى  المشتركة  االهتمامات  اتجهت  لذلك  الشعب 
والسينمائي وتنظيم معارض وعرض أفالم 16 مم، Super 8، وفيديوات. 
كانت المواضيع المطروحة تتصل بالحياة اليومية والظروف االجتماعية 
وفيها لمسات االلتزام. أثمر هذا النشاط عن إحداث مكتبة سينمائية 

تضم حوالي 100 شريط ومجموعة من ألبومات الصور.
السينمائي  للتصوير  قاعدة  كانت  المنستير  بأن  التذكير  المفيد  من 
األجنبي وخاصة بداية من سنة 1975 مع شركة " كاتاقو لألفالم" لطارق 
األفالم  عدد من  بالمدينة، وساهمت في تصوير  تمركزت  التي  بن عمار 
النادي الذين تخصصوا في  أبناء  األوروبية واألمريكية في تونس. ومن 
القطاع دراسة وعمال راضي تريمش الذي تولى رئاسة مهرجان السينما 

بقليبية من 1981 على 1985 وأنتج عددا من األفالم.
عن محسن بن عيسى

نادي سينما الهواة بالمنستير
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مالي،  من  القدير  المخرج 
فاز  والذي  سيسي"،  "سليمان 
مهرجان  خالل  التحكيم  لجنة  بجائزة 
من  الكثير  وقدم  السينمائي،  كان 
الحكايات الشخصية التي تعكس روح 
تتميز  الذي  والتنوع  اإلفريقية  القارة 
السينما  بالغًا على مجريات  تأثيرًا  به 
في إفريقيا. ونال تكريمات عدة منها 
"عربيا - جائزة مهرجان دبي السينمائي 
، واإلحتفال بمسيرته بحضوره،   2010
السينمائية  قرطاج  بأيام  وتكريمه 

 ."2012

مدينة  يف  املولود  سييس،  سليمان  تلقى 
عام  السينمائي  تعليمه  1940م،  عام  باماكو 
السوفيتي  السينما  معهد  يف  درس  1969م، 
وأخرج يف املعهد ثالثة أفالم قصرية، ولدى عودته 
إىل الوطن أخرج عدداً من األفالم الوثائقية من 
تحّصل   1972 حياة"سنة  أيّام  "خمسة  بينها  
أيامقرطاج  بمهرجان  الربونزي  التانيت  عىل 

السينمائية.
وتجمع أفالم سييس، الذي شب عىل السينما 
القصص  بني  أظفاره،  نعومة  منذ  واألفالم 
تصور  التي  الضمنية  والنصوص  الفردية 
القارة  يف  للحياة  والثقايف  اإلجتماعي  الجانب 
السمراء، ويف عام 1974 أخرج )الفتاة الشابة( 
أول أفالمه الروائية. ومنذ خطواته األوىل يف عالم 
اإلخراج، أظهر سييس حساسية عالية للمقاربة 
التعبري  بمحاولته  للواقع  والشاعرة  املجازية 

اإلبداعي عن التدفق املعقد لألحداث والوقائع.
يرمز  خرساء،  فتاة  لشخصية  اختياره  إن 
اإلفريقي  املجتمع  يف  املرأة  هذه  إن  حقيقة  إىل 
وأفكارها  آرائها  عن  بالتعبري  لها  يسمح  ال 
لإلستبداد،  بمحاربته  سييس  وتميز  املستقلة. 
الشابة(،  )الفتاة  فيلمه  عرض  منع  تم  فقد 
وتم   ،1974 عام  مايل  يف  الثقافة  وزير  قبل  من 

اعتقال سييس، وسجنه عىل إثر ذلك..

عام  )بعرا.العمل(  الثاني  فيلمه  وجاء 
الفيلم،  هذا  يف  وشاعرية.  رمزية  أكثر  1978م 
يقوم املخرج بأمانة وحذر بالغني بتحليل الحياة 
كما هي، فيستبعد الخيال جانباً، ليعرض بعمق 
أحوال الطبقة العاملة التي كانت هي يف طورها 
يعمل  النامية،  اإلفريقية  القارة  يف  الجنيني 
أمتعة  أي حّمال  "بعرا"،  الريف  من  مايلّ  شاّب 
مهندس  إىل  تعّرف  األيّام  أحد  ويف  باماكو..  يف 
برعايته،  وتعّهد  العالقة  بينهما  توّطدت  شاب 
فسّوى أوضاعه مع الرشطة وانتشله من عالم 
املهّمشني، ليضمن له عمال باملصنع، وقد دخل 
رصاع  يف  بأوروبا،  درس  الذي  املهندس  هذا 
حقوق  باعت  ألنّها  باملصنع  العّمال  نقابة  مع 

العّمال للَعْرِف..
فيلم سييس الثاني هو )الريح( عام 1982، 
بلغة  ورموز  صور  من  الفيلم  إسم  يتكون 
البمبارا، ويف هذا إشارة إىل رضورة حفظ الرتاث 
التاريخ  رياح  العقل،  رياح  اكتشافه.  إعادة  أو 
كل  املايض،  أخطاء  تمحو  التي  التغيري  ورياح 
هذه التأويالت املجازية نجدها متجذرة يف سياق 
الفيلم والقصة التي تحكي عن روميو وجولييت 
تكتنف  التي  التناقضات  تكشف  إفريقيني 
إحتجاجات  أثناء  الحديث،  اإلفريقي  املجتمع 
يعارضان  طالبان  و"باترو"  "باهو"  اعتقل 
والتعذيب  السجن  اكتشفا  وقد  القائم،  النظام 
من  تنل  لم  تجربة  وهي  واإلهانة،  الجسدّي 
عزميهما وإنّما جعلتهما يتقاربان ويصمدان.. 
تحكي  وحميمة  مخلصة  الريح  فيلم  قصة  إن 
يف  تنشأ  التي  والتناقضات  التحوالت،  زمن  عن 
املجتمع حني يحاول الناس التوفيق بني التقاليد 
وبني أساليب الحياة املعارصة، يف سعيهم للبحث 
عن رؤية ناضجة وذات معنى هي يف الحقيقة 
نتيجة الجمع بني التصورات القديمة واملفاهيم 

الحديثة.
اإلبداعية  سييس  مجهودات  ظهرت  كما 
السابقة:  أفالمه  خالف  وعىل  )النور(،  فيلم  يف 

الفيلم غري محدد  الحدث يف هذا 

األسطورة  شكل  الفيلم  اتخذ  كما  معني،  بزمن 
أو الحكاية الشعبية، وللوهلة األوىل تبدو القصة 
أنها تدور عن الرصاع بني الخري والرش  كما لو 
وانتصار الخري عىل الرش يف نهاية األمر.. يف إفريقيا 
"نيانانكورو"  عمل  األسطورة  تطغى  حيث 
أّمه،  بنصيحة  بمبارا  عائلة  إىل  املنتمي  الشاّب 
الراغب يف قتله  أبيه "سوما"  وفّر من مواجهة 
ألسباب يجهلها، فأقدم نيانانكورو عىل مسرية 
طويلة ستمنحه سلطات سحريّة يحاول والده 
أن يعيقها بسبب الغرية.. ثم يقدم سييس الفيلم 
قصة  يروي  الذي   1995 )الزمن(  الكالسيكي 
مع  التعامل  يف  خارقة  قوة  تمتلك  صغرية  فتاة 
القارة هرباً من نظام  الحيوانات، تسافر حول 
أن  قبل  إفريقيا،  جنوب  يف  العنرصي  الفصل 

تعود إىل موطنها مجدداً.
يل"  قال  من   " وفيلم 

ويروي  مايل،  يف  أحداثه  تدور  الذي   )2009(
والضجر  التوتر  حياتها  يسود  عائلة  قصة 
واختالل العالقات الزوجية، وأخريا الوثائقّي "أو 
اإلفريقية،  السينما  أب  عن   ،)2012( سمبان" 
مع  عصمان  سمبان  نشاهد  الفلم،  بداية  يف 
محل  يف  غليون  اختيار  بصدد  وهو  أصدقائه، 
سييس  لسليمان  الفلم  هذا   ،2005 سنة  بلندن 
يعد القرب الحقيقي لسمبان عصمان، هذا القرب 
الرمزي، مكان ذاكرته، سنزوره لنعرف من هو 
هذا السينمائي العظيم ،الحالم واإلنساني، رجل 
سمبان  فيلم  إفريقيا..  أرض  عىل  ولد  عظيم 

يمثل رضيح للعني.
والناشطني  املبدعني  "إتحاد  سييس  يرأس 
البرصية  السمعية  والفنون  السينما  قطاع  يف 
ودعم  تشجيع  إىل  يهدف  الذي  إفريقيا"،  بغرب 

أبناء هذه املنطقة من السينمائيني الناشئني.  

محمد عبيدو )ناقد سينمائي الجزائر(

سليمان سيسي:

صوت إفريقيا السينامئي

سينما
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خمسة أعمال تونسية ضمن القائمات 
الفائزة في صندوق مهرجان البحر األحمر

أعلن صندوق البحر األحمر اليوم عن الفائزين بمرحلتي اإلنتاج وما بعد اإلنتاج لعام 2022، 
حيث حصل 36 صانع أفالم من السعودية والعالم العربي وإفريقيا عىل منح تمويل الصندوق وذلك 
ملساعدتهم يف تطوير مهاراتهم وخرباتهم واستكمال مشاريعهم وتحويل الرؤى إىل إبداعات ماثلة 

عىل أرض الواقع.
وتضم القائمة الكاملة من األفالم املمولة كال من:

••الدورة الثالثة – مرحلة اإلنتاج
• فيلم "mehAl SeFArI" من إخراج أبراهام جيزاهون، فيلم روائي طويل )أثيوبيا ، كندا 

والدنمارك (.
حمادي،  ديودو  إخراج  من   "The WAnDerIng SoUlS oF KInShASA  " •مسلسل 

مسلسل )جمهورية الكونجو الديموقراطية و فرنسا(.
•فيلم " CAPTAIn mBAYe" من إخراج جويل كاريكزي، فيلم روائي طويل )رواندا(.

•فيلم " SIDI KABA AnD The gATeWAY home" من إخراج روني هوتني، أفالم التحريك 
)فرنسا ، لوكسبورغ ، بلجيكا وأملانيا(.

AIChA" من إخراج مهدي الربصاوي، فيلم روائي طويل )تونس ، فرنسا واململكة  •فيلم " 
العربية السعودية(.

فيلم "ThAnK YoU For BAKIng WITh US " من إخراج ليىل عباس، فيلم روائي طويل 
)فلسطني(.

•فيلم " BIg BoYS Don’T CrYمن إخراج محمد مصطفى، فيلم وثائقي )مرص وأملانيا(.
روائي  فيلم  منصور،  خالد  إخراج  من   "SeeKIng hAVen For mr rAmBo  " •فيلم 

طويل )مرص(.
•فيلم " mIme" من إخراج كوثر بن هنية، فيلم روائي طويل )فرنسا وتونس(.

•فيلم " hoUnDS" من إخراج كمال لزرق، فيلم روائي طويل )املغرب(.
•فيلم " AmInA" من إخراج نورا الهورتش، فيلم روائي طويل )املغرب(.

طويل  روائي  فيلم  سيساكو،  الرحمن  عبد  إخراج  من   "The PerFUmeD hIll •فيلم" 
)موريتانيا ، فرنسا ، لوكسومبورغ وتايوان الصني(.

•فيلم " The VAnIShIng" من إخراج كريم موساوي، فيلم روائي طويل )الجزائر(.
•فيلم " YUnAn" من إخراج أمري فخر الدين، فيلم روائي طويل )أملانيا ، فلسطني ، اململكة 

العربية السعودية ، فرنسا وإيطاليا(.
•فيلم " FIFTY meTreS" من إخراج يمنى خطاب، فيلم وثائقي )مرص(.

•فيلم " The WAlleD oFF hoTel Vr eXPerIenCe"، من إخراج عامر شوميل، أفالم 
السينما التفاعلية )فلسطني وأملانيا وهولندا(

•فيلم " She WAS noT Alone" من إخراج حسني األسدي، فيلم وثائقي )العراق(.
men In The SUn" من إخراج مهدي فليفل، فيلم روائي طويل )اململكة املتحدة  •فيلم " 

واليونان وهولندا وفلسطني والدنمارك(.
 ، )مرص  طويل  روائي  فيلم  شوقي،  بكر  أبو  إخراج  من   "The 67Th SUmmer  " •فيلم 

فرنسا والنمسا(.
)اململكة  •فيلم "hABIBI AnD I In eDen " من إخراج سارة مسفر، فيلم روائي قصري 

العربية السعودية وقطر(.
•فيلم " mISS CAmel" من إخراج هيفاء املنصور، أفالم التحريك )اململكة العربية السعودية(.
العربية  )اململكة  طويل  روائي  فيلم  بامجبور،  الله  عبد  إخراج  من   "  AL-DAAR" •فيلم 

السعودية(.
تراوري، فيلم روائي طويل  أولويس أسورف وأبولني  إخراج  •فيلم "ColD DISheS 3" من 

)نيجرييا(
All ThAT'S leFT oF YoU " من إخراج شريين دعيبس. روائي طويل )أملانيا،  •فيلم " 

فلسطني، اإلمارات العربية املتحدة، مرص ، قطر ، قربص واململكة العربية السعودية(.
•فيلم " All BeFore YoU " من إخراج آن ماري جارس. روائي طويل )فلسطني، اململكة 

املتحدة واململكة العربية السعودية(.

 ••الدورة الرابعة – مرحلة ما بعد اإلنتاج
•فيلم " norAh" من إخراج توفيق الزايدي، فيلم روائي طويل )اململكة العربية السعودية(.

روائي  فيلم  بن صالح،  كريم  إخراج  من   "BlACKlIghT  " •فيلم 
طويل )الجزائر وفرنسا(.

بن  وخليل  محمود  بن  عفاف  إخراج  من   "BACKSTAge  " •فيلم 
كريان، فيلم روائي طويل )املغرب ، تونس ، وبلجيكا وفرنسا(.

•فيلم " SPrIng CAme on lAUghIng" من إخراج نهى عادل، 
فيلم روائي طويل )مرص(.

•فيلم " hACKerS oF BorDerS" من إخراج محمد اسماعيل لواتي، فيلم وثائقي طويل 
)تونس ، فرنسا ، أملانيا ولبنان(.

•فيلم " ConCreTe lAnD" من إخراج أسمهان بكريات، فيلم وثائقي طويل )األردن(.
•فيلم " lAnD oF Women" من إخراج أيمن األمري وندا رياض، فيلم وثائقي طويل )مرص 

،  فرنسا ، الدنمارك وقطر(.
•فيلم " ThIIIrD" من إخراج كريم قاسم، فيلم وثائقي طويل )لبنان(.

•فيلم " A CITY BeloW Zero" من إخراج ميدو عيل، فيلم وثائقي طويل )العراق(.
•فيلم " A FIDAI FIlm" من إخراج كمال الجعفري، فيلم وثائقي طويل )فلسطني وأملانيا(.

طويل  روائي  فيلم  عطيه،  بن  محمد  إخراج  من   "FloATIng In A VACUUm  " •فيلم 
)تونس(.

لطفي العبدلي وكمال التواتي في " سبق الخير" 

يحمل  جديد  كوميدي  فيلم  طرح  سيتم  قريبا 
عنوان "سبق الخري"، إخراج قيس شقري، سيناريو 
وحوار زين العابدين املستوري، قيس شقري، احمد 

الصيد وبديس السايف.
التواتي ولطفي  الفيلم من بطولة املمثل كمال 
العبديل، وكريم الغربي ورشا بن معاوية باإلضافة 
للعديد من املمثلني التونسني عىل غرار فاطمة بن 
ڨياس،  الحميد  ،عبد  العكاري  فتحي   ، سعيدان 

جمال املداني ...
املمثل  فإن  للفيلم  التشويقي  اإلعالن  وحسب 
كمال التواتي يتقمص دور رئيس حكومة وهو ما 
الشباب ) لطفي  سيجعله يف مواجهة مع مطالب 
العبديل وكريم الغربي(..كما سيسلط الفيلم الضوء 

عىل التطرف الديني يف املجتمع التونيس.
تصويره  من  االنتهاء  تم  قد  الفيلم  أن  ويذكر  
منذ شهر جوان ولكن رشكة اإلنتاج رأت أن ال تبثه 
يف الصيف الذي يتزامن مع وفرة يف العروض الفنية 
فيما  تفادت  كما  املهرجانات  بمناسبة  واملرسحية 

بعد بثه يف فرتة مونديال كرة القدم.

الممثل األميركي كيفن سبيسي 
يحصل على جائزة إنجاز مدى الحياة في إيطاليا

سبييس  كيفني  األمريكي  املمثل  تحول 
لتلقي  إيطاليا  بشمال  تورينو  مدينة  اىل 
نمو  يف  ملساهمته  الحياة،  مدى  إنجاز  جائزة 
املهنية  حياته  حول  مقابلة  وإلجراء  السينما 
يف املتحف الوطني للسينما باملدينة، حيث قدم 
"الجمال  لفيلم  وعرض  رئييس  كالس  ماسرت 

األمريكي" 1999.
لـلنجم  نقاشية  أول مشاركات  وتعد هذه 
للعديد  مؤخراً  تعرض  أن  منذ  سبييس  كيفني 
من املحاكمات، ومن املقرر أن يُحاكم سبييس 
التهم  العرشات من  بتهمة  لندن يف جويلية  يف 
التي تزعم أنه اعتدى جنسياً عىل أربعة رجال 
2013 ، بما يف ذلك عندما  2001 و  بني عامي 
كان املدير الفني ملرسح أولد فيك باملدينة. وقد 

اعرتف انه غري مذنب.
محلفني  هيئة  وجدت  املايض،  أكتوبر  ويف 
اتحادية يف قضية مدنية يف نيويورك أن سبييس، 
63 عاًما، لم يعتدي جنسيًا عىل املمثل أنتوني 
راب عندما كان كالهما ممثلني غري معروفني 
نسبيًا يف برودواي يف عام 1986 وكان راب يبلغ 

البالغ من  14 عاًما. ناقش املحلفون ما يزيد قليالً عن ساعة قبل أن يقرروا أن راب،  العمر  من 
العمر اآلن 50 عاًما، لم يثبت مزاعمه.

ووافق قاض يف لوس أنجلوس يف اوت عىل قرار محكم يأمر سبييس بدفع 30.9 مليون دوالر 
طاقم  بأعضاء  الجنيس  التحرش  خالل  من  عقده  النتهاك    hoUSe oF CArDSمسلسل لصانعي 

التمثيل.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح

مهدي الربصاوي وعفاف بن محمود من ضمن الفائزين بالدتم
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مهرجان "برلين السينمائي"

يمنع الحضور  الروسي واإليراني
في دورته الـ73

فيه  يرى  بيانًا  السينمائي،  برلني  مهرجان  أصدر 
املايض  العام  استخدمتها  التي  السياسة  نفس  تبنيه 
عقب الغزو الرويس ألوكرانيا، والجانب الجديد يتعلق 
التي  واالعتقاالت  االحتجاجات  موجة  بعد  بإيران 
من  البالغة  أميني  محساء  بمقتل  سبتمرب  يف  اندلعت 
الفضفاض،  الحجاب  ارتدائها  بزعم  عاًما   22 العمر 
وتسبب ذلك يف مقتل أكثر من 500 مدني عىل يد قوات 

األمن الحكومية.
السينمائي  برلني  يمنع  ال  والبندقية،  كان  ومثل 
من  املستقلني  واإليرانيني  الروس  املخرجني  أفالم 

املشاركة يف املهرجان.
للمخرج   "The SIren" فيلم  املثال،  سبيل  وعىل 
رسوم  وهو  باريس،  يف  املقيم  فاريس  سيبيد  اإليراني 
اإليرانية،  النفط  عاصمة  يف  أحداثه  تدور  متحركة 
تحت  املدينة  كانت  عندما   ،1980 عام  يف  عبدان، 

الحصار العراقي، سيفتح قسم بانوراما متطورة يف برلني.
وشدد املهرجان، عىل أن الكيانات السينمائية الحكومية اإليرانية مثل مؤسسة فارابي للسينما، 
أكرب كيان سينمائي وطني يف إيران والذي كان يحرض معرض برلني منذ سنوات، لن يكون حارًضا 

هذا العام. 
وفيما ييل البيان الكامل ملهرجان برلني السينما:

تدين برلينالة بشدة الحرب العدوانية املستمرة التي تشنها روسيا، والتي تنتهك القانون الدويل، 
وتعرب عن تضامنها مع الشعب يف أوكرانيا وجميع الذين يناضلون ضد هذه الحرب.

كما يقف املهرجان مع املتظاهرين الشجعان يف إيران وهم يدافعون عن أنفسهم ضد نظام 
عنيف وغري ديمقراطي.

ويف إطار التعبري عن هذا التضامن، لن يستثني املهرجان صانعي األفالم أو الفنانني أو ممثيل 
الصناعة أو الصحفيني بسبب جنسيتهم الروسية أو اإليرانية.

ولن يمنح املهرجان االعتمادات أو يسمح بالعروض التقديمية ملهرجان برلني السينمائي الدويل 
73 للعاملني يف املؤسسات أو الرشكات أو وسائل اإلعالم الرسمية الوطنية أو التي تسيطر عليها 

الدولة، أو لألشخاص ووسائل اإلعالم الداعمة لتلك األنظمة.
تمتد الدورة الثالثة والسبعون ملهرجان برلني السينمائي يف الفرتة من 16 إىل 26 فيفري القادم .

سالي فيلد تحصل على 
جائزة اإلنجاز مدى الحياة 

في حفل توزيع جوائز نقابة 
ممثلي الشاشة الـ29

مدى  اإلنجاز  جائزة  عىل  فيلد  سايل  ستحصل 
الحياة لعام 2023 يف حفل توزيع جوائز نقابة ممثيل 
فيفري   26 يف  والعرشين  التاسع  السنوي  الشاشة 

املقبل.
يعرض  الذي  للممثل  سنويًا  الجائزة  وتُمنح 
فيلد،  وحصلت  التمثيل"،  ملهنة  العليا  املثل  "أفضل 

عىل جائزة األوسكار مرتني، وجائزة نقابة ممثيل الشاشة، وثالث جوائز 
إيمي، وجائزتي بافتا، وجائزة نقاد السينما يف نيويورك، وجائزة املجلس 
والجمعية  أنجلوس،  لوس  يف  السينما  نقاد  وجائزة  للمراجعة،  الوطني 

الوطنية لنقاد السينما.
للفنون  األمريكية  األكاديمية  يف  املمثلة  إدخال  تم   ،2012 عام  ويف 
والعلوم ويف عام 2015 حصلت عىل امليدالية الوطنية للفنون من الرئيس أوباما. باإلضافة إىل ذلك، 

حصلت عىل رشف مركز كينيدي يف عام 2019.
وسموكي  ولينكولن،  راي،  ونورما  القلب،  يف  )أماكن  منها  أفالماً  املهنية  اعتماداتها  وتشمل 
بالعني،  وعني  غامب،  وفورست  ماغنوليا،  وستيل  وداعاً،  وتقبيلني  الحقد،  وغياب  واللصوص، 

.SPoIler AlerT والسيدة دوبتفاير، واسمي دوريس(، ولعبت دور البطولة مؤخًرا يف فيلم
وقال فران دريرش، رئيس نقابة ممثيل الشاشة يف بيان: "سايل ممثلة رائعة ذات مدى هائل 
أبًدا عن كونها غري عادية، ولديها حياة  إنها لم تتوقف  وقدرة خارقة عىل تجسيد أي شخصية، 
مهنية طويلة األمد ألنها أصيلة يف أدائها ودائًما ما تظهر مدى اإلعجاب واإلنسانية – فيما تقدمه، 

وهذا جزء من سبب الحفاظ عىل قاعدة جماهريها الهائلة وحياتها املهنية الغنية واملتعددة".

رحيل نجمة الشاشة االيطالية جينا لولو بريجيدا 
عن 95 عاما

 
الشهرية  اإليطالية  املمثلة  توفيت 
الشاشة  سمراء  لولوبريجيدا،  جينا 
الفاتنة التي تشاركت البطولة مع كبار 
املايض،  القرن  خمسينات  يف  املمثلني 
وزير  أعلن  ما  عىل  عاما،   95 عمر  عن 

الثقافة اإليطايل .
اإلثارة  نجمة  لولوبريجيدا،  وكانت 
سنة  مسريتها  انطلقت  التي  السابقة 
توليب”  ال  “فانفان  فيلم  مع   1952
جاك،  كريستيان  الفرنيس  للمخرج 
إثر  الفخذ  عظم  يف  لكرس  تعرضت  قد 
يف  روما  يف  منزلها  يف  سقوط  حادثة 
إخضاعها  استدعت  أيلول/سبتمرب 

لعملية جراحية.
وكتب وزير الثقافة اإليطايل جينارو 
إىل  “وداعاً  تويرت  عرب  سانجوليانو 
لفرتة  وبطلة  الكبرية  للشاشة  أيقونة 
استمرت أكثر من نصف قرن من تاريخ 
لألبد.  باق  سحرها  اإليطالية.  السينما 

+تشاو+ )وداعاً( لولو”.
جينا لولوبريجيدا، املولودة يف الرابع 
سوبياكو  قرية  يف  تموز/يوليو  من 
وسط  أبروتسو  إقليم  يف  الصغرية 
قبل  متواضعة  عائلة  كنف  يف  إيطاليا 
شاركت  روما،  يف  للعيش  االنتقال 
البطولة مع كبار املمثلني يف الخمسينات 
والستينات، من فرانك سيناترا إىل شون 
ماسرتوياني  مارتشيلو  ومن  كونري، 

إىل هامفري بوغارت.
يف  األعمال  تصوير  يف  واستمرت 

1962، ثم عادت إىل بلدها إيطاليا. واقترصت إطالالتها الالحقة عىل  الواليات املتحدة حتى سنة 
بعض املشاركات املوسمية يف السينما والتلفزيون.

وقد عادت لولوبريجيدا الحقاً إىل ممارسة هواياتها الفنية األوىل، أي التصوير ثم النحت الذي 
كرست جل وقتها له اعتباراً من ثمانينات القرن املايض.

وكانت املمثلة اإليطالية، جينا لولوبريجيدا،  عرضت ىف  وقت سابق مجموعة مجوهراتها ىف 
مزاد حقق 7.4 مليون فرنك سويرسى )5 ماليني دوالر( ىف جنيف لتمويل مستشفى متخصص ىف 

أبحاث العالج بالخاليا الجذعية، بحسب ما أعلنته دار "سوثبى" للمزادات اليوم األربعاء.
ملشرٍت  فرنك  مليون   29.2 بـ  بيع  حيث  مبلغ  أعىل  واألملاس  اللؤلؤ  من  للممثلة  قرط  وحقق 

مجهول الهوية مساء أمس الثالثاء.
وقالت املمثلة السابقة 85 عاما، إنها تعتزم تمويل مستشفى دوىل متخصص ىف أبحاث الخاليا 

الجذعية بجزء من عوائد الـ 20 قطعة التى عرضت باملزاد.
ونقلت دار سوثبى عن املمثلة القول: "املجوهرات تمنح املتعة، وقد حققت متعة غامرة عىل 
مدار أعوام بارتداء مجوهراتى ويسعدنى كثريا اآلن أن أرى تلك املجوهرات وهى تخلق إرثا يعيش 

من بعدى ويستمر ىف فعل الخري".
الديمقراطيني  يمثل  الذي  األوروبي  للربملان  لولوبريجيدا دون جدوى  ترشحت   ،1999 عام  يف 

برئاسة رئيس الوزراء اإليطايل السابق رومانو برودي، لكنها لم تكن متحمسة بشكل خاص.
قالت يف ذلك الوقت: "لم أشارك يف السياسة مطلًقا، ولكن عندما تلقيت العرض قلت" نعم "عىل 
الفور... وفكرت بعد ذلك فقط يف سبب كون هذا أمًرا جيًدا. ال أعرف عدد األصوات التي أحتاجها. 

أنا ال أعرف أي يشء ".

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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بعد 13 سنة فرانسيس فورد كوبوال 

يقف من جديد وراء الكاميرا

بعد 13 سنة لم يقّدم فيها أي فيلم، عاد فرنسيس كوبوال إىل السينما لتحقيق املرشوع 
الحلم، ميغالوبوليس.

فيلم علم الخيال الذي يخطط له منذ الثمانينات، والذي أُجهض مرات عدة، أشهرها 
قال مخرج  مرة  من  أكثر  األحداث(.  هي مرسح  )نيويورك مستقبالً  سبتمرب    11 غداة 
ثالثية "العراب" و"املحادثة" انه سيضع فيه كّل ما تعّلمه من السينما مذ كان يف اٰلـ16، 
املشاريع  "ميغالوبوليس" من  اعترُب  لسنوات،  الفنّي.  أسلوبه وطموحه  ذروة  وسيكون 
)ليوني(  "نابوليون" )كوبريك( و"ستالينغراد"  النور، عىل غرار  لم تبرص  التي  امللعونة 
و"ديون" )خودوروفسكي( لعدم اكتمال رشوط اإلنتاج من بني أسباب عدة. هل يحقق 
كوبوال حلمه أخرياً وهو يف الـ83 )وأقل وزناً مّما كانه "أيّام الباستا"(؟ الجواب ينعلمه 

يف سنة 2024. 
يشار اىل انه  قبل أيام نرُش خرب عن وضع مربك وفوضوي يف موقع التصوير، رد عليه 

.hAhA, JUST WAIT AnD See :كوبوال بالقول
يذكر ان فرانسيس فورد كوبال مولود يف 7 افريل 1939 بيرتويت ، ميتشجان ، الواليات 
وكاتب  ُمنِتج،  ُمخرج،  وهو  نيويورك  ضواحي  إحدى  يف  نشأ  لكنه  االمريكية  املتحدة 
سيناريو أمريكي من اصول ايطالية حصل عىل جائزة األوسكار خمس مرات. عمل والده 
كارمني كوبال ملحن وموسيقار، ولقد تخرج فرانسيس فورد كوبال يف جامعة هوفسرتا 
بقسم الدراما وقد قام بعمل دراسات عليا ف يجامعة كاليفورنيا ممتخصصا يف صناعة 
الفيلم  االفالم وعمل كمساعد للمخرج روجر كورمان بفيلم الخراف وكان اول عمل له 
االروائي كما شارك فرانسيس يف كتابة نصوص فنية مثل باتون عام 1970 وقد فاز عنه 
جعل  العائيل  الصعيد  ووع   1966 عام  الجائزة  اكاديمية  من  مقتبس  سيناريو  كأفضل 
فرانسيس من ابن شقيقه املمثل نيكوالس كيدج نجما و تعود شهرته إىل ثاُلثيته املمدوحة 
غالباً العراب، وفيلمه املحادثة، وملحمة حرب فيتنام القيامة اآلن.وقد تزوج فرانيسيس 

من اليانورا كوبال عام 1963 ولديهما ثالث اطفال

كيت بالنشيت تنتقد "الهرمية الذكورية" 
في حفالت توزيع جوائز السينما

انتقدت املمثلة األسرتالية كيت بالنشيت ما وصفته بـ"الهرمية الذكورية" يف حفالت 
توزيع الجوائز السينمائية، أثناء إلقائها كلمة عقب استالمها جائزة أفضل ممثلة يف حفلة 

توزيع جوائز اختيار النقاد املقدمة من جمعية نقاد البث السينمائي، يف لوس أنجلوس.
فرقة  كقائدة  أدائها  بفضل  حصلت  والتي  "أوسكار"،  لنيل  األبرز  املرشحة  وقالت 
موسيقية طموحة يف الفيلم املوسيقي الكالسيكي "تار" عىل جوائز عدة، إنّها تتمنّى أن 

تتغرّي "تركيبة" حفالت توزيع الجوائز بصورة جذرية.

عقب  وتابعت 
الجائزة  استالمها 
جمعية  أبرز  من 
أمريكا  يف  نقاد 
الشمالية: "ما هذه 
ورائها  من  يقف  التي  الذكورية  الهرمية 

شخص ما هنا؟".
إن  بالقول  نكتفي  ال  "ملاذا  وأضافت: 
أداًء يف  النساء يقّدمن  هناك مجموعة من 
سباق  ونوقف  أفالم،  أو  موسيقية  حفلة 

الخيول املتلفز بشكل دائم؟".
أظهرت  سواء  امرأة  كل  "ألّن  وأردفت: 
أي  أو  إعالن  أو  فيلم  يف  أو  التلفزيون  عرب 
وجميعهّن  مذهل،  بدور  تقوم  وسيلة، 
لكّن  شكراً  لذا  دائمة،  بصورة  يلهمنني 

وأتقاسم هذه الجائزة معكّن جميعاً".
جائزتي  نالت  أن  لبالنشيت  وسبق 
أوسكار عن فيلمي "بلو دجاسمن" و"ذا 

أفييرت".
بجائزة  الفائت  األسبوع  يف  وفازت 
غولدن غلوب عن دورها يف فيلم "تار"، إاّل 

أنّها تغيّبت عن الحفلة.
وأصبحت حفالت أخرى لتوزيع املكافآت، بينها جوائز الروح املستقلة وجوائز إم تي 
يف لألفالم واألعمال التلفزيونية وجوائز غرامي املوسيقية، تعتمد الحياد يف معاملة الذكور 

واإلناث.
إاّل أّن الجوائز التي يمنحها النقاد عىل غرار األوسكار ومعظم مكافآت هوليوود األخرى 

ال تزال تُعطى مناصفًة بني الذكور واإلناث.

أليك بالدوين يواجه تهمة القتل غير العمد
Rust في قضية فيلم

أعلنت مدعية عامة أمريكية، يوم الخميس الفارط، أن تهمة القتل غري العمد ستوجه 
إىل املمثل أليك بالدوين يف قضية قتل مسؤولة يف فيلم الوسرتن "راست" عام 2021، بطلقة 

عرضية من مسدس كان يستخدمه بالدوين خالل التصوير.
التهمة  أن  كارماك-ألتويس،  ماري  يف  سانتا  مقاطعة  يف  العامة  املدعية  وأوضحت 
نفسها ستوجه أيضاً إىل هانا غوترييز ريد، املسؤولة عن األسلحة يف الفيلم، وعن املسدس 

الذي استخدمه بالدوين خالل التصوير.
وحصلت الحادثة يف 21 أكتوبر 2021، يف موقع تصوير  "راست" يف مزرعة يف سانتا 
أنه  يُفرتض  كان  سالح  من  الزناد  عىل  بالدوين  ضغط  عندما  مكسيكو،  نيو  بوالية  يف 
يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاماً هالينا 

هاتشينز، وأودت بحياتها، فيما أصيب املخرج جويل سوزا بجروح.
أن "أي تلميح  إىل  التحقيق، مشرياً  أنه يبدي تعاونه يف  بالدوين يف وقت سابق،  وأكد 
كونها  تعدو  ال  بهاتفي،  املتعلقة  املصادرة  مذكرات  أو  واألوامر  للطلبات  أمتثل  ال  بأنني 

هراًء وكذباً".
 ،2021 أكتوبر  يف  املأساة  وقعت  حيث  مكسيكو،  نيو  والية  يف  السلطات  أن  وأوضح 

تعمل بالتنسيق مع نظريتها يف والية نيويورك حيث يسكن.
وحّمل زوج الضحية املمثل أليك بالدوين مسؤولية الحادث، مبدياً "الغضب الشديد" 

إزاء ما اعتربه سعياً من املمثل للتملص من فعلته.
وقال زوجها مات هاتشينز خالل مقابلة مع قناة "ان بي يس" يف فيفري 2022: "إنها 

لفكرة عبثية أال يُحّمل الشخص الذي يحمل السالح ويطلق النار منه املسؤولية".

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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النجم "براد بيت" 

على الشاشات التونسية 
بفيلم "بابيلون"

 BABYlon فيلم  عرض  بدأ 
للنجم العاملي براد بيت ايف دور 
ببالدنا،  السينمائي  العرض 
إطار  يف  أحداثه  تدور  والذي 
تاريخي يتمثل يف العودة إىل فرتة 

العرشينيات من القرن املايض.
  BABYlon فيلم   قصة  تدور 
لـ براد بيت يف إطار من اإلثارة 
والتشويق، حول انتقال صناعة 
السينما بـ هوليوود من األفالم 
يف  الناطقة  األفالم  إىل  الصامتة 
أواخر عرشينيات القرن املايض، 
الصوت  اخرتاع  بسبب  وذلك 
 BABYlon  املتزامن ويسلط فيلم
جاك  يدعى  شاب  عىل  الضوء 
دوره  يجسد  والذي  كونراد 
براد بيت وهو ممثل مكافح يف 
يشء  أي  يفعل  والذي  هوليوود 
بنييل  يلتقي  ليكون ممثل كبري 
خالل  السابقة  املمثلة  الروي، 

ما  ورسعان  العمل  يف  البدء  عىل  وتساعده  جناحها  تحت  تأخذه  والتي  األحداث 
يتحول جاك كونراد إىل نجم، لكن غروره وطموحه يتغلبان عليه ويبدأ بعدها يعتقد 
أنه ال مثيل له وأنه يمكن أن يحصل عىل أي يشء يريده وهذا يؤدي إىل دخوله يف 
دوامة هبوط تتزايد مع الوقت بإدمانه  املخدرات والكحول والنساء وتتحول حياته 

املهنية والشخصية إىل حالة من الفوىض وتتواىل األحداث.
يف  البطولة  دور  ويلعب  شازيل،  داميان  وإخراج  تأليف  من   BABYlon فيلم 
BABYlon املمثل األمريكي الشهري براد بيت، مارجوت روبي،  الفيلم األمرييكي 

جني سمارت، أوليفيا وايلد، ودييجو كالفا.
خالل  وتحديداً  الذهبي،  هوليوود  عرص  يف  شازيل  داميان  كتبه  الذي  الفيلم 
 ،)VAnITY FAIr( عرشينيات القرن املايض، ورّصح كاتب الفيلم ملجلة فانيتي فري
أن تلك الفرتة "لحظة محورية يف تاريخ هوليوود، إذ كانت لوس أنجلوس تتحول إىل 
عاصمة، وكانت صناعة السينما التي جعلت االنتقال غري املؤكد من األفالم الصامتة 

إىل األفالم الناطقة مليئة بالناس الذين يتطلعون إىل الشهرة والثروة والسلطة".
وعىل الرغم من أن الكاتب استلهم شخصياته من نجوم هوليوود الواقعيني، إال 

أن معظم شخصيات فيلم BABYlon خيالية.
يلعب براد بيت دور نجم سينمائي صامت خالل ذلك الوقت ، ومارجوت روبي 
 ، حولهم  من  هوليوود  تحول  مع  املايض.  القرن  عرشينيات  رموز  أحد  تكون 

يضطرون إىل التعامل مع صناعة أكثر تطورا.
البطولة يف  emmA STone دور  إيما ستون  تلعب  أن  املقّرر  ، كان من  يف األصل 
الفيلم ، لكنها خرجت يف أواخر عام 2020 بسبب تضارب املواعيد، ثم استبدلت بـ 

روبي نجمة فيلم “lA lA lAnD” الشهري.
أبطال  التي سيظهر فيها  املنتجة كشفت مؤخراً عن األشكال  الرشكة  وكانت 
الفيلم، حيث شاركت مجلة فانيتي فري )VAnITY FAIr( مجموعة صور من كواليس 
الفيلم  أحداث  فيها  تدور  التي  املايض  القرن  عرشينيات  تفاصيل  بدت  التصوير، 

واضحة جداً، سواء يف الديكور أو كاركتارات النجوم.
وظهر براد بيت يف الصور بشارب رفيع ومن دون لحية، إذ تخلص منها بالكامل، 
وهو كاراكرت شخصية جاك كونراد التي يلعبها، فيما أطلت مارجو روبي بشعر 
نييل  تدعى  طموحة  ممثلة  شخصية  بالفيلم  ستؤدي  حيث  اللون،  ذهبي  قصري 

الروي.

"نيكوال الصغير " فيلم عائلي بإمتياز

 le PeTIT االطفال  روايات  لسلسلة  الخمسني  العيد  وبمناسبة  اعوام،   5 قبل 
السينما  قدمت  سمبيه،  جاك  جان  ورسوم  غوسيني  رينيه  تأليف  من   nIColAS

والربيء  الساذج  نيكوال  الصغري  بطولة  من  األول  السينمائي  الفيلم  الفرنسية 
الهلع  يومها  الفيلم  روى  تريار.  للوران  واخراج  سيناريو  عن  القصري،  بشورته 

الذي عاشه نيكوال عندما ظن 
اخاه  وأن  حامل  والدته  أن 
اهله  اهتمام  سيرسق  املنتظر 
وربما  اهماله  اىل  ويدفعهم 
مع  فأعّد  الغابة،  يف  رميه 
اصدقائه حملة منّظمة لكسب 
يقرر  ان  قبل  والديه،  رىض 
عصابات  برجل  االستعانة 
املنتظر.  الطفل  من  للتخلص 

اليوم.
نجاح  عىل  اعوام   5 بعد   
الرشيط االول، ال يزال "نيكوال 
يف  وراسخاً  صغرياً  الصغري" 
الجيل  اطفال  من  كل  ذاكرة 
الكبري  االختالف  )رغم  الجديد 
بني اطفال االمس بشورتاتهم 
اليوم  واطفال  القصرية 

باجهزة الـ I PAD( واهلهم الذين اعتادوا قراءة مغامراته وشيطناته الربيئة مع 
عائلته واصدقاء صفه ومعلمته ألكثر من نصف قرن. 

تقول الناقدة جوزفني حبيش نجاح الرشيط االول دفع عائلة "نيكوال الصغري" 
 leS VACAnCeS DU PeTIT السينمائية اىل االجتماع مجدداً يف مغامرة ثانية بعنوان 
nIColAS، جاءت حافلة باملواقف الطريفة الناجمة عن سوء فهم الصغار لتعابري 

الكبار كما يف الجزء االول.
نيكوال الجديد ال يقل سحراً عن القديم، وتم اختياره من بني 800 مرشح. يذهب 
اىل البحر لتمضية العطلة الصيفية يف فندق "بوريفاج" ينطلق نيكوال مع والديه 
الجزء(  هذا  يف  اكثر  والحارضين  البارعني  مرياد  وكاد  لومرسيه  فالريي  )مجدداً 
اىل  اضافة  جدد،  اصدقاء  اىل  نيكوال  يتعّرف  رسيعاً  الفانان(.  )دومينيك  وجدته 
ايزابيل الفتاة التي يظن ان والديه سيجربانه عىل الزواج منها... صحيح ان السنة 
ان تستمر  امكانها  الصيفية يف  العطلة  اىل االطفال  لكن  بالنسبة  بدأت  الدراسية 

بالنسبة اليهم من خالل استمتاعهم بمغامرة الصغري نيكوال.
مجدداً الصغار والكبار الذين ال يزال يعشش يف داخلهم طفل صغري، مدعوون 
والنوستالجيا  الرومانسية  واملشاغبات  والفكاهة  الرباءة  من  بحر  يف  الغطس  اىل 
التي استعادها برباعة هذا الرشيط  القديم والجميل  الزمن  العابقة من ديكورات 
الفتني  صغار  ممثلني  بشيطنة  تضج  ومنعشة،  لطيفة  عائلية  كوميديا  العائيل. 
بحيويتهم وعفويتهم ومقالبهم التي "ستغرق" جمهور االوالد تحديداً من الضحك 

ألنهم لن يتوقعوها مثلنا نحن الكبار.

"Mayday" فيلم
في القاعات 

هذه  السينما  دور  برمجت 
من  وهو   "mAYDAY" فيلم  األيام 
بطولة جريس فان باتن، تيودور 
فرانو  بوريتش،  زالتكو  بيلريين، 
ماسكوفيتش، ناثانيال ألني، ميا 
جوث، هيوي اوجرادي، جولييت 
سوكو،  ليو،  هافانا  روز  لويس، 
كارين  وإخراج  تأليف  ومن 

سينوري.
"آنا"  حول  األحداث  وتدور 
الفتاة التي تقرر خوض مغامرة 
اململة،  حياتها  بها  تغري  جديدة 
الفتيات يف  فتنضم إىل جيش من 
حرب ال تنتهي عىل طول ساحل 
أنها  ذلك  بعد  تدرك  أنها  إال  وعر، 

ليست القاتلة التي يريدونها.

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح



www.acharaa.com العدد 344 - الثالثاء 24 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

47الشارع الثقافي

تخّرجت زهور الّزردي من ورشة الّنسيج بالمعهد 
والتعمير  المعماريّة  والهندسة  للفنون  العالي 
بتونس، في مطلع التسعينات وكانت قد تتلمذت 
الناصف  وعلي  نجاح  محّمد  الفّنانين  يد  على 
التّصوير  الطرابلسي... وفي نفسها شيء من فّن 
الّزيتي والمائي. وها هي في أعمالها األخيرة تستعيد 
شوقها لفّن اللوحة من خالل منسوجاتها الحائطّية 
تستعيد  متى  الّصوف.  بخامة  خاّصة  تنجزها  التي 
تكون  ومتى  الّلمسات  انفعالّية  الخيوط  هندسة 
الخطوط خيوطا ترتّب تكوينّية الفضاء؟ كيف تنسج 

الفنانة صورة عالمها وهو يتقّلب بين رتق وفتق؟ 

الفولكلور، كالعديد  اإلبداعيّة حدود  الّزردي  لم تالمس تجربة 
من النّساجني الذين بحثوا عن ترويج يسري ملنتجاتهم، بل تمادت 
يف املقاربات اإلبداعيّة التي ُجبلت عليها أناملها أمام املنسج بمعهد 
الفنون منذ أواسط سنوات الثمانينات. وهكذا، نالحظ تلك البنية 
الخامة  مستطاع  من  تنطلق  التي  أعمالها  يف  الثاوية  التّجريديّة 
تعتمد  لم  التشكييل.  الفضاء  يف  البنائيّة  وممكناتها  الّصوفيّة 
الفنانة غري خامة الّصوف وماّدة الخيط، فلم تدرج معها مؤثرات 
التزام  يؤّكد  صعب  خيار  وهو  صلبة،  أخرى  خامات  من  موازية 
الفنانة بلزوميّات الّصوف ولغة املنسج أو النّول، عىل شاكلة التزام 
محّمد  قبيل  من  الفني،  االختصاص  هذا  يف  والُحّذاق  الّرواد  عديد 
نجاح ومحّمد مطيمط وروناطا الّدليمي وأمينة الّسعودي وإيمان 

الطهاري... 
تنّشط  وخربشات  أحرف  مثل  خيوط  متفّرعة،  خطوط 
النسيج  أثر  النّسيجة،  يخرتق  للمؤثرات  أفقّي  إيقاع  األرضيّة، 
الشبكي يطبع الفضاء مثل أثر خامة القماش القنّبي يف الّلوحة، 

وتحيل  تشكيليّة  تمثل عالمات  التي  والفجوات  التّقّطعات  وحتّى 
رمزيّا عىل اهرتاء النّسيجة... كّل هذه العنارص يف منسوجة زهور 
الّزردي تمثّل تناسال رشعيّا للوحة زيتيّة تسكن هواجس الفنانة، 
ربّما أنجزتها وتالشت يف زحمة املنسوجات وذابت يف طرق نسجها، 
وبنفس القدر، قد لم تُنَجز بعد وها هي الفنّانة تستدرج ممكنات 
وجودها شيئا فشيئا وتنسج بريقها داخل الّرؤية، من خالل لعبة 

النّول والخيوط. 
وقد تثري النتوءات يف النّاظر رغبة امللمس ومداعبة نعومة الوبر 
ودفئ الّصوف الحنون... ولكّن خيوط النّسيج تفصح عن خطوط 
يسرتجع  وكذا  الرّسيّة.  تفاصيلها  وتفضح  املجهولة  اللوحة 
بوصفها  النّقطة  إىل  الخّط  يلوذ  فيما  الخطيّة،  ماهيّته  الفضاء 

مكّونا هندسيّا له. 
أّما التّوزيع الّضوئي فهو اآلخر حيلة تشكيليّة وتقنية إجرائيّة، 
الغائر  بني  متبادل  حيّسّ  تفاعل  وتأمني  للنّسيجة  خدمته  بقدر 
والتّوليف  التّجويف  وبني  والّرتـق  الفـتق  بني  كذلك  أو  والنّاتئ 
تنتج تضاعيفا وأخاديد  التي  الّطيّات  أو  والتّـثنية  التّسوية  وبني 
أخرى  لثنائيّات  َوالّدٌ  التّوزيع  هذا  أّن  إالّ  النّسيجي،  الّسطح  عىل 
والّسواد،  البياض  ذلك،  ومن  البرصي.  املستوى  عىل  أكلها  تؤتي 
الخواء واملالء... وها نحن بإزاء غنائيّة تشكيليّة مرنة، حيث تصري 
الخطوط حروفا تتكاثف تارة، تتشابك وتتناسج، ثّم تتباعد، تارة 
العالمات  منظومة  يف  نشيطة  حركيّة  لتوّهج  يتيح  بما  أخرى، 

التشكيليّة عندما ترتّج يف كليّة الفضاء.
واستعادة  للحركة  تمجيدا  تمثل  الفنانة  أعمال  كّل  وتكاد 
بها  وهجرة  الّزيتي  التّصوير  فّن  يف  الفرشاة  إليقاعات  متجّددة 
التي  أعمالها  يف  وحتى  بل  النسيجيّة.  العنارص  حركة  مجال  إىل 
"جني  منسوجة  يف  مثلما  املشهدي،  التّشخيص  فيها  تعارش 
كّل  من  الفضاء  سكونيّة  تثوير  عىل  الحركة  تعمل  الزيتون"، 
جانب. وقد يبدو املشهد هادئا، ما أمكن من الهدوء، عىل األرض، 

بالحركة  املنسوجة يضّج  أنّه، هنا، يف  إالّ  الّزيتون،  هناك يف غابة 
التّشكيليّة  العالقات  جهة  من  وذلك  الغموض.  حالوة  يف  ويرتّج 
التي تفتعلها الفنّانة بني العنارص التّشبيهيّة من شخوص وشجر 
املهيمنة  الحاّرة  األلوان  وأديم ومتّممات مشهديّة، كما من جهة 
ومشتّقاتها الربتقاليّة والبنيّة، تلك التي تبعث حرارة انفعاليّة يف 

خرضة الشجر... 
قد تكون الّصابة محدودة، وقد تكون حبّات الّزيتون معدودة 
يف املشهد، إالّ أنّها تتناثر هنا وهناك مثل آَلِلئَ سوداء تعّمر خواء 
الفضاء وتُوقظ فيه مدَرَكا برصيّا سخيّا. وعىل هذا النّحو، تجني 
التي  الحركة  مؤثّرات  من  الكثري  الّزيتون،  جني  مشهد  يف  العنُي، 
تُنّشط سينوغرافيّة الحدث، َلـّما فعل النسيج الفنّي وهو يحدث 
األرض  عىل  فعال  يحدث  ما  ينسينا  املنسج،  عىل  خيطا،  خيطا، 
الّدالليّة  أصولها  التشكيليّة  العالمة  تتجاوز  لحظة، لحظة. هكذا 

القديمة التي كانت تُلزمها بالعالمة األيقونيّة.
يف  الخصب  موسم  الستحثاث  جماليّا  أفقا  يهدينا  الفّن  إّن 
واستعادة  املشهد  يف  االحتفال  ملحمة  وإحياء  وتجديده  الّطبيعة 
بهرج الحركة يف مهرجان الوجود ونسغ الحياة. أّما الّذات املبدعة، 
إذ تحّول خواء الوجود إىل تالحم نسيجّي فتّان، إنّما تستعيد ملحمة 
العنكبوت عندما ترّصف خامة بيتها املنسوج، خيوطه وخطوطه، 

من دواخلها الالّمغزّوة وأناها الجّوانيّة. 
تكّونه  ما  خالل  من  األرض  إلعمار  استئناف  إنّه  الفّن،  وكذا 
الّذات من إنشاءات وما تُهديه من خيوط تعيد رتق نسيج العالم 
وتتدبّر عنارصه التّكوينيّة وهي تتجىّل شيئا فشيئا، خّطا فخّطا، 

عقدة فعقدة. واإلنشاء مستمّر...  
إّن العالم يستفيق من جديد عىل النّول، ما بني خيوط وخطوط 
رسد  تعيد  إذ  الكالم،  وحرير  دافئ  صوف  من  فأنسجة  فحروف 
 ،)lA genèSe( الّزمن اإلنشائي وتقّص علينا مسار التّكّون املستمّر
تجعل من تيجان الخطوط زرًعا أبرًشا ينبت يف أديم النّص، تزرع 
العالم.  بهتة  وتقاوم  املعنى  وجفاف  الّسنني  جدب  يف  الِخصَب 

والنّظر مستمّر...

منسوجات زهور الّزردي
أ.د خليل ڤويـعة

فنون تشكيلية

أن نزرع الِخصب في جدب الّسنين
ونقاوم بالفّن بهتة العالـم وأن تُـزهر الحياة من جديد :
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فريوز بن صالح الغنجايت يف عشقها امللون
بني املشاهد والطبيعة

شمس الدين العوني

فنون تشكيلية

الفن فكرة القلب واألفق حيث النظر تجاه العوالم بكثري 
بالينابيع  قوال  الدواخل  يف  الكامنني  والطفولة  الحلم  من 
والكينونة يف تجليلتها نحو البعيد بشتى عنارصه وتفاصيله 

تقصدا للجمال واملمكنات الحافة به...
أخرى  مناطق  اىل  الكائن  تأخذ  اذ  الفن  لعبة  هي  هكذا 
من أحالمه يف سفر ال يضاهى تشوفا لسحر األشياء وشوقا 
وابتكارا وذهابا نحو هامش يف األقايص..كل ذلك يف رضوب 

من طفولة ونشيد .
الشواسع  والتلوين مجاالت مرح يف هذه  الرسم هنا  و 
..و  واألحوال  واألشكال  باملشاهد  الزاخرة  الفن  أرجاء  من 
هكذا عىل نحو من غناء الذات وهي تتجول يف باحة الحياة 
ترى ما هو ترجمان براءتها يف األلوان مثل أطفال يف حدائق 
من نعاس يغمرهم فرح التلوين والقول بالرسم عاملا ومالذا 
أعماق هي حاضنة غناء خافت ملون  وتعبرية فارقة عن 

باملوسيقى وبالكلمات ترسل معانيها عاليا وبعيد.
و هكذا نلج عوالم الرسم مع فنانة غمرتها بهجة الولع 
والوله تجاه الفن لتميض يف هذا الحلم منذ رغبات أوىل حيث 
بكثري  السنوات  القديم يف هذه  اىل حلمها  ..لتعود  الطفولة 
القماشة  أنثى  لتغدة  باأللوان  املكلل  والشغف  العشق  من 

ديدنها تحويل الجهات اىل علبة تلوين.
تعلقت  الغنجاتي  صالح  بن  فريوز  التشكيلية  الفنانة 
التكوين  بمراحل  لتمر  كعصامية  معه  لتسافر  بالرسم 
والتمرس بالعملية الفنية التي تقول انها تواصل يف نهجها 

للتمكن أكثر من األلوان وأرسارها ..
والورود  والطبيعة  املشاهد  فتنة  من  يشء  لوحاتها  يف 
يكمن  وهنا  السكسوفون  وعازف  البيانو  عازف  وأحوال 
لألصوات  لديها  كحاضنة  للموسيقى  املجاور  عشقها 
واألغاني بداخلها..اىل جانب العوالم الحاملة يف أعمالها الفنية 
والخرضة  واألغصان  بالوروج  املكللة  النافذة  تلك  ومنها 
حيث بهاء النور من قنديل يحرس املشهد يف شاعرية بينة..
نرسين  التشكيلية  الفنانة  مع  املشرتك  معرضها  يف 
تمسك برواق الفنون عيل القرمايس بالعاصمة واملفتتح يوم 
الجمعة 20 من جانفي الجاري تنوعت لوحاتها يف أحجامها 
املاء"  و"زنبقة  القمح"  "حقول  منها  لنذكر  ومواضيعها 

و"ورود" و"نظرة" و"نسمة ربيع"
و"سيدي  الجاز"  و"عازف  تشلو"  "نغمات  و 

اللعب  عىل  الفنانة  حرصت  األعمال  كل  يف  بوسعيد"...و 
عىل فكرة التلوين يف يشء من التدرب واملحاكاة وهي التي 
تميض يف تطوير التجربة يف طريق االبتكار واالبداع املفتوحة 
عىل الزمن والوعي واملغامرة والفن هو املغامرة وفق الزمن 

يف عالم مدهش ومتغري.
مساحة  الرسم   " فريوز  الفناة  تقول  أعمالها  عن 
ذاتي  عن  التعبري  اىل  وأسعى  والحلم  والسفر  النظر  من 
مواضيع  لتتعدد  أرسمه  ما  عرب  العالم  هذا  يف  وأحاسييس 
لوحاتي التي يجمع بينها سحر عالم الرسم وما يمنحه لنا 
من حلم وابداع...أتمنى النجاح يف مسريتي وتجربتي وأعد 
ملعريض الشخيص الذي هو مرحلة مهمة من عميل الفني 

هذا...".
التجربة مع الرسم واللون  وبخصوص بداياتها يف هذه 
تقول "...أنا عشقت الرسم وأحببت الفن التشكييل وتلقيت 
تكوينا من عدد من األساتذة والفنانني منهم "ايفيتا منكا" 
و"مكهاش ماقوميدوف" كما تعجبني تجارب واتجاهات 
..أعمل يف مجال  والتكعيبية  والواقعية  االنطباعية  فنية يف 

من  واالستلهام  االنتاج  وأعذت  واألكريليك  الزيتي  الرسم 
أعمال فنانني عامليني ألحرص الحقا ععىل امتالك أسلوبي 
الخاص بي ولوحاتي التي تشبهني وتعرب عن خصوصيتي 
الفنية والجمالية..شاركت يف معرض جماعي نشاط ضمن 
نادي الرسم يف مقر رشكة بطاقة التأمني ويف معرض ببلدية 
الثقافة  بدار  معرض  يف  الرتكي   الهادي  وبرواق  الزهراء 
بوحجر......يظل  يف  الثقايف  باملركز  وبمعرض  بالزهراء 
الرسم حبي الذي ألهو فيه بما يمكن ألن أضيفه لهذا العالم 

من ذاتي وشجوني وشؤوني الجمة...".
حلمها  خالل  من  الرسم  تجربة  يف  البدايات  هي  هكذا 
الذي ترعاه تناغما وانسجاما وتفاعال يف صلتها بهذا العالم 
امللون وهي  السفر  الفنانة تجربة  الجانب تواصل  ويف هذا 
تنشد اللقاء بجمهور الفن وأحباء الرسم يف معرض خاص 

تعمل عىل اجازه قريبا بالعاصمة.
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مرتّب   الشطرنج(  )في  شيء  »كّل 
من  الفكر،  ليرضي  شرقّية  برّقة 
والقطع  المجّرد.  العقل  إلى  الخيال 

شخصيات تملك حواّس«
 )أ. ريفو دالّلون(

مقّدمة المترجم :

بها  انشغل  جّدا.  قديمة  لعبة  الشطرنج 
الناس من كل الفئات ، مارسها عاّمة الناس 
التي  األلعاب  من  وعّدت   . خاّصتهم  كما 
تسّمى ذهنية. وقد برع فيها كثريون صغارا 
أهميّتها  عىل   ، اللعبة  هذه  أّن  غري  وكبارا. 
لم تحظ باهتمام فلسفي كبري بالقدر الذي  
اهتم بها الرياضيون ، نظرا الرتكازها كلعبة 
ذهنية عىل الحرب والحساب . وإذا كانت هذه 
أو  ، تخضع لضوابط  لعبة  أي  اللعبة، شأن 
الخاص  نظامها  ولها  عليها،  متفق  لقواعد 
وتقنياتها الخاصة، األمر الذي جعلها قابلة« 
سيبارنيطيقي،  مسار  ضمن  للحوسبة« 
نفسية  عنارص  من  تخلو  ال  ذلك  مع  فإنّها 
عىل  تضفي  ودافعية  وحساسية  خالصة 
عنها  وتكشف  يقني،  وال  صدفوية  اللعبة 
نفسية  بمعاني  محملة   « مركبّة«  »لعبة 
أن  لنا  الجرب«. من هنا جاز  غريبة عن علم 
تقنية«، يف بعدها   « نفّكر فيها ال من جهة 
الحسابي الجربي الخالص فحسب،  بل أ ن 
عن  فيها  لنبحث  الفّن«   « جهة  من  تناولها 
فحسب،  منها  نتعّلم  وأن  جمالية.  عنارص 
ال أساليب املواجهة وتكتيكاتها ) يف املعارك 
متعة  منها  نحّصل  أو  مثال(،  العسكرية 
جماليا«   « أفقا  فيها  نجد  أن  بل   ، اللعب 
مثال.  جمايل  تعبري  موضوع  ال  لم  يجعله 
املثال رسم » فريديريك موريتز  فعىل سبيل 
لها  جعل  مميزة  لوحة   « راتشز  أوغست 
»جعل   eCheC eT mAT ملك  كش  عنوانا« 
الشاب«  الالعب  عىل  يتغلب  الشيطان  فيها 
حكاية  املقال(.هناك  أّول  يف  الصورة  )انظر 

جانب«  تؤّكد  قد  اللوحة  هذه  حول  طريفة 
التخييل«   « والبعد  اللعبة  هذه  يف   « الاليقني 
أبطال  أحد  زار   « أن  يوما  اتفق  فقد   . فيها 
نفسه  ليجد  للرسم،  معرضا  الشطرنج 
شابا  اللوحة  تعرض  لوحة.  أمام  مشدودا 
أن  ويمكننا  الشطرنج.  الشيطان  يالعب 
نلحظ من خالل وجه الشيطان عالمة رضا 
وعىل مالمح الشاب ارتباكا. عنوان اللوحة:« 
الشطرنج  ما كان بطل  كش ملك« . وبقدر 
يفحص اللوحة ، بقدر ما يتبنّي له أن فيها 
محافظ  إىل  فذهب  يستقيم.  ال  ما  شيئا 
من  اللوحة  ينزع  أن  منه  وطلب  املعرض 
مكانها. فرفض هذا األخري طلبه، فألّح عليه 
بمقابلة الفنان صاحب اللوحة. قبل الفنان 
املعرض. جلب بطل  لقاءه ورضبا موعدا يف 
الشطرنج معه رقعة شطرنج ومشّخصات. 
ثم حاكى مشهد اللوحة عىل الرقعة وقال :« 
يوجد يشء ما ال يستقيم يف لوحتك«. وحينما 
البطل :« لقد  الفنان لقوله، قال له  اندهش 
جعلت للوحتك عنوانا هو » كش ملك« ، غري 
أن هذا يفرتض أّن الشاّب لم يعد له أّي فرصة 

للعب. حّرك بطل الشطرنج قطعة امللك التي 
للشاب إىل مربّع آخر وقال :« اآلن الشيطان 
الشاّب  إىل  ثّم نظر  الخارس، كش ملك«.  هو 
يف اللوحة وقال:« أيها الشاّب ، عدّوك اقرتف 
فخرس!  بنفسه  أعجب  حينما  قاتال  خطا 
لقد ربحت!« .    ، الخسارة  لست مرغما عىل 
تكشف هذه الحكاية عّما يف لعبة الشطرنج 
من  فيها  ما  بقدر  غرابة«  و«  سحر«   « من 
دّقة ونظام. ألجل ذلك جاز أن نفّكر عىل أكثر 
كما  مثال،  استيتيقي  ،من منظور  من وجه 

يقرتح أ. ريفو دالّلون يف هذا النص. 

النّص: 

ال  لعبة.  إنّه  ال.  فّن؟  الشطرنج  »هل 
الخصم.  »موت«  بل  الجميل،  فيه  نطلب 
بجمال  فيه  يتأثّر  ال  العب  فأّي  ذلك  ومع 
حركة شطرنج، وبأناقة تكتيك، بل باملوقف 
أيضا؟  فّن  الشطرنج  هل  إذن،  الكوميدي؟ 
ولكن أين الفنّان يف هذه الحالة؟ هل هو من 

الفنّي؟  األثر  وأين  بالرضورة.  ليس  يربح؟ 
باألحرى يف  أو  الحركة،  هنا وهناك: يف هذه 
طبيعة هذه الحركة، أو يف هذه املناورة ككّل، 
هجوميّة أو دفاعية. يمكن للقيمة الجمالية 
إّن  الرُّخ مثال.  لنتخيّل  الّلحظة.  أن تكمن يف 
ترشح  واملقاالت  وتكتيكية،  تقنية  قيمة  له 
الصغري.  والّرخ  الكبري  الّرخ  من  كل  مزايا 
نبّدل  أن   ( نرّخخ  أن  أخالقية:  قيمة  وللرُّخ 
فهو  جّدا  باكرا  الرخ(  بمحّل  الشاه  محّل 
خطأ، ولكنّه أيضا ُجبْن. كّل حكمة هي قليل 
الُجبْن. ولكن أن نرّخخ أيضا باكرا جّدا  من 
أن  يمكن  ذلك  من  العكس  وعىل  ُقبْح.  فهو 

يكون للرّخ جماال، حينما يكون يف أوانه.
الحساسيّة  أشكال  ننتهي من كشف  لن 
الجمالية يف لعبة الشطرنج. ويمكن أن نتّلهى 
نبنّي،  وقد  فيه؛  الفّن  موطن  إىل  باإلشارة 
دزينة  وبنصف  مفارقات  ثالثة  أو  باثنني 
أو  فّن عسكري،  أو  أنّه مرسح،  اللُّبْس،  من 
فريد   تنظيم  هو  أكثر،  االحتمال  وجه  عىل 
أهمية  من  لهذا  ليس  ولكن،   .  SUI generIS

األمر  كان  وإذا  التصنيف،  يف  للمفرطني  إالّ 
الشطرنج  عن  أرسطية  مقالة  فإّن  كذلك، 
املتحّمسني  أكثر  حتّى  تغري  أن  يمكن 
للتصنيف. يمكن أن نتصّور برنامجا آخر إىل 
جانب هذا الربنامج قليل الجدوى، وسيكون 
هدفه اإلجابة عن السؤال: فيم يتمثّل وجود 
للشطرنج،  جمالية  أو  استيتقية  حساسيّة 
الحساسيّة  بشأن  يخربنا  وبالخصوص،هل 

الجمالية؟ 
يجب أن يبدو أمرا طبيعيّا منذ البداية، أن 
ثراء عىل صعيد  أكثر  الشطرنج  لعبة  تكون 
الّلوتو أو   BeloTeالبيلوت من  الرفيعة  القيم 

رشقيّة  برّقة  مرتّب  فيه  يشء  فكّل   .loTo

املجّرد.  العقل  إىل  الخيال  الفكر، من  لرييض 
خلف  حواّس.  تملك  شخصيات  والقطع 
وبعالقتها  بها،  تعّرف  ُخرافة  واحدة  كّل 
منيع  ملك  الوقت:  نفس  يف  باألخريات 
وعاجز، وملكة مخيفة، وبيدق وديع، وفيل 

» لعبة الشطرنج«  بني التقني واجلاميل
O. Revault D’Allonnes *أ. ريفو دالّلون

ترجمة: عبد الوهاب البراهمي
)متفقد عام للتربية - فلسفة(

»أّي العب ال يتأثّر فيه بجمال حركة شطرنج، 
وبأناقة تكتيك، بل باملوقف الكوميدي؟«

ترجمة
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يف  الخ...و  رأسه،  شّق  اإلنجليز  اعتاد  ماكر 
الّدْوُر،  بدّقة،  خطواتها  تُنجز  الوقت  نفس 
عالقة  يف  الخرافية  وداللتها  القطعة،  وثمن 
ترادف  ويف  التقني:  تعريفها  مع  واسعة 
أنّه يمكن أن نقول بأّن املرور  تقريبا. حتّى 
إىل وعي جمايل،  بالشطرنج  تقني  من وعي 
أو إن شئنا من املهارة إىل الحساسيّة، و أيضا 
من علم الشطرنج إىل فّن الشطرنج، يحدث 
مبارشة وعفويّا وبشكل رسّي. ويكون هذا 

منذ أوىل قواعد اللعبة.
عن  املقّدمة  هذه  فليست  ذلك،  ومع 
إثارة  بأقّل  الشطرنج  يف  جمالية  حساسيّة 
للدهشة بالنظر إىل اعتبارات أخرى. فلتتدّخل 
هذه الحساسية هنا حيث تتكّلم الصدفة، يف 
للفهم  قابال  األمر  يبدو  فقد  مثال،  الربيدج 
معالجة  الحالة  يف هذه  األمر  أكثر: سيكون 
انطالقا من  وضعية، وسيوجد عمل، وعمل 
إىل  بالنسبة  الفّن  قّمة  إّن  مفروضة.  ماّدة 
مثلما  يسء،  بَلِعب  الربح  هو  الربيدج  العب 
هو شأن الرّسام ينتج تحفة »بمسمار عىل 
حائط«. غري أنّه ال صدفة يف الشطرنج، وما 
من وضعية معطاة: إنّما وضعيات نخلقها. 
اختيار، واليشء مجهوال  وما من حريّة وال 
الشطرنح  عن  هنا  وأتحّدث  الخلق-  هذا  يف 
يف صورته املثالية-  بل فقط رضورات عىل 
صعيد عقيل. كم هو العدد املدهش للمباريات 
املمكنة، منذ وقت طويل وآلة لعب الشطرنج 
املعروفة تشتغل ويحرز بعض العباقرة الذين 
العبوها افرتاضيا، بطولة العالم. وتأتينا آخر 
األخبار، بأن السيبارنيطيقا أو التسيري اآليل 
وبدعم من املصابيح الكهربائية، تبتكر هذه 
اآللة. يقينا هي آلة ال تشتغل إال بالنسبة إىل 
َمَلَكنْي ورخ. لكن امللك األسود ميت ال محالة، 
مهما فعل. ربّما اليزال األمر بسيطا، ولكن 
أنّنا  نعتقد  أن  ويمكن  البداية.  سوى  ليست 

سنظّل يف البدايات؛ ولنقل، مع إدغار بو، إنّه 
االصطناعي- اإلنسان  إنسان-  دوما  يوجد 

ال  أنّه  أي  اآللة،  داخل   –  homo- ArTIFeX

من  وأّما  الواقع،  جهة  من  نعم،  آلة.  توجد 
ليست  كهذه  آلة  وفكرة  فال.  الحّق  جهة 
تناقض  يف  هي  بينما  للشطرنج.  مناقضة 
فنون.  بالتحديد  ألنّها  والرقص،  الرسم  مع 
يتبّقى تأويل: تتدخل الحساسية الجمالية يف 
الشطرنج ألّن الذهن التقني ألعظم األبطال 
له حدوده. ولن تكون هذه الحساسية سوى 

مالذ.  ومجّرد  للمهارة؛  وبديال،  امتدادا، 
وسيكون الوعي االستيتيقي أو الجمايل هنا 
الوعي  وسيكون  أصيل،  غري  هجينا  شكال 
فنحن  وبالفعل  األصيل.  الشكل  التقني 
أكثر  جمالية  حساسية  املبتدئ  لدى  نالحظ 
نشاطا مما هي لدى العب متمّرس. وليست 
فيها  وما  نجاحا،  األكثر  البطولة  مباريات 
وبجواز  سوى،  روعة  األكثر  الحركات  من 
جميلة:  حركات  أو  جميلة  مباريات  لغوي، 
لقد تقّدم علم الشطرنج يف هذا الصدد إىل حّد 

غاب فيه جانب الفّن.
محدودية  عىل  الشطرنج  يف  نقف  نعم؛ 
الذهن، يف رضورة اللجوء إىل الحْدس الحيّس. 
و ما أشار إليه كانط يف شأن تناظر اليدين 
الذي  األعجوبة  فالاّلعب  أيضا.  هنا  ينطبق 
معّصب  واحد  آن  يف  مباريات  عّدة  يربح 
والِعصابة  يتخيّل،  ذلك  مع  هو  العينني 
من  أنّه  يبدو  و  ذلك.  عىل  تساعده  أن  يجب 
الوعي  تدّخل  الشطرنج،  لعبة  يف  الرضوري 
إىل  ينضاف  العقل.  مستوى  عىل  املعّدل  غري 
أن تكون يف هذه  أنّه يمكن للحساسيّة  ذلك 
تتدّخل  وأنّها  نظريّة،  غري  أو  نظريّة  اللعبة 
األخري.  هذا  يجب خاّصة يف شكلها  ال  فيما 
أّن  خاطر  طيب  عن  ولنسّلم  حقيقّي؛  هذا 
ومفاجأة  )خشية  خالصة  نفسية  دافعيّة 
خالصة،  جمالية  ودافعية  ،الخ..(  وجسارة 
التقنية.  الدافعية  قبل  حتّى  ربّما  تتدّخل 
من  ما،  بمباراة  التدّخالت  هذه  وترتبط 
ومرّكبة،  عينية  إنسانية  وضعية  هي  حيث 
محّملة بمعاني نفسية غريبة عن علم الجرب 
من  يمنع  ال  هذا  لكن  للشطرنج.  الخالص 
بمعنى  تَُسيّل   بنا،  تَِحيُد  التدّخالت  هذه  أّن 
ماهية  عن  باسكال(  إىل  )نسبة  باسكايل 
إّن  وتخطئها.  وتحجبها  بالذات،  الشطرنج 
عنه  تغيب  ال  الذي  ذاك  هو  الكبري  الالعب 
املتالزمات  تلهيه  ال  الذي  ذاك  املاهية،  تلك 
غري املتصلة بلعبة الشطرنج )الطبع ومزاج 
الخصم، واإلغراء بإعطائه درسا، ونيل رضا 
هذه  كالعب  يهمل  ال  إذ  لكنّه،  الجمهور(. 
املتالزمات، فإنّه عىل العكس يسيطر عليها، 

ألنّه أّوال وقبل كل يشء » العب شطرنج«. 
نظريّا،  توجد،  ال  أنّه  يعني  ال  ذلك  كّل 

ألنّها  ذلك  الشطرنج.  يف  جمالية  حساسيّة 
أوال  يوجد  بحيث،  بمكان  األهّمية  من  فيه 
ممكنا:  ذاته  الشطرنج  يصبح  ثّم  مشكل؛ 
فمباراة بني آلتي لعب أمر ال يمكن التفكري 
الحساسية  تظّل  ذلك  ومع  قطعا.  فيه 
أمرا  آخر،  مكان  يف  ربّما  كما  هنا  الجمالية 
املحض  التقنية  إىل  بالنسبة  رضوري  غري 
التي عليها وحدها أن تفعل؛ هذا إن لم تكن 
بعد  عن  إذن  تكشف  إنّها  مزعجة.  غالبا 
وبالفعل،  الخالصة.  التقنية  هذه  غري  آخر 
تتجاوز جاذبية الشطرنج جاذبية علم جرب 
بارد: لتكون بمثابة هذا الجرب الذي طّعمناه 
جرب-  علم  تحديدا  إنّه  ماذا؟  آخر.  بيشء 
مضاد، رضب من االستقاللية، بل أكثر مّما 
يمكننا أن نحّمله بتعيني موقعه، وبتجاوزه 
ولكنّه  علما،  الشطرنج  ليس  واستعماله. 
ليس فنّا. إنّه لعبة، وذلك ألّن فيه تنافسا بني 
الفّن والعلم، كلٌّ يستطيع ويجب عليه الزعم 
كل  اآلخر.وبإتباع  محّل  حّل  بأنّه  باستمرار 
القصوى،  امتداداتها  حتّى  طرقا  منهما 
فنّا،  الشطرنج  وينكشف  باآلخر.  نلتقي 
منذ  القائمة  الصارمة  التقنية  قّمة  يف 
الرتكيبي  أو  التدبريي  ويتدّخل  القديم. 
ويفرض نفسه بكّل رصامته، حينما تكون 

الحساسية الجمالية يف أوجها.
فّن، تركيب..تفصح العبارة األوىل عن بعد 
مناسب  الوقت  هل  األّول...ولكن  غري  آخر 
أو  اإلستيتيقي  الوعي  تعايل  عن  للحديث 
األخرية  الصفحات  مثال  فعلت  كما  الجمايل 
من كتاب “الخيايل” لسارتر؟ لدينا باألحرى 
ما نفعل لحركة تَْخلق هذا التعايل، وباختصار 
واقع  معالجة  عن  ولعجزنا  لـ«التسامي«. 
الطرق  إىل  نتّجه  التقنية،  بالطرق  الرتكيب 
الجمالية حتى لو أّدى ذلك إىل فقدان معنى 
ارتداداته  إىل  التعّرض  وبالتايل  الرتكيب  هذا 
يوجد  أن  إذن  الرضوري  من  ليس  العنيفة. 
يف الشطرنج فّن حتّى يكون فيه حساسيّة 

جمالية؛ بل نقول تقريبا: عىل العكس.
األّول  شيئني:  عن  نتخىّل  أن  إذن  يجب 
دراسة الحساسيّة الجمالية بوصفها حقال 
نتساءل  فال  جذور.  بال  ُخّراجا  أو  مغلقا، 
أي  وإىل  تدّشن،  وما  به،  تعد  عما  فحسب 
عالم تدعونا، بل أيضا عّما تُعرض عنه، وما 
تتخىّل عنه أو تتنازل، وبم تسمح يف الواقع، 
لنا  يكون  فقد  الهروب.  تنوي  تكن  لم  إذا 
هكذا حّظا يف معرفِة، ال فقط كيف تشتغل، 
بل معرفة ماهيتها، وما تعنيه، وخاّصة ما 

تعّلمنا بشأن الحياة النفسيّة يف مجموعها.
حرص  عن  التخيّل  حتما  يجب  ذلك،  بعد 
الجميلة،  الفنون  نظام  الجمايل يف  املوضوع 
فالشطرنج  االمتدادات.  بعض  نمنحه  وأن 
للجمالية  لإلستيتيقي،  موضوع  هو  مثال 
النفسيّة، ليس لكونه فنّا، بل ألّن الحساسيّة 
الجمالية تتدّخل فيه. وإذا ما ُوجدت مربّرات 
لعلم  املميّز  املوضوع  الفّن  كان  ألجلها 
الجمال، فإنّها تتطّلب اإلفصاح عنها، ولكن 
وال  واحد.  مربّر  إىل  حرصا  ترّد  أن  يمكن  ال 
نختزل  حينما  جيّد  بشكل  مؤّسسني  نكون 
موضوع علم الجمال يف الفّن، بمثل اختزال 

موضوع العلوم يف املنطق. 

*أ.ريفو داللون 
أستاذ مبرز في جامعة المادالن

من كتاب “مزيج من االستيتيقا وعلم الفّن” 
ُمهدى إلتيان سوريو من زمالئه 

وأصدقائه وتالميذه 
مكتبة نيزات باريس 1952 ص 244-248

لوحة :« فريديريك موريتز أوغست راتشز- »كش ملك« ) فاوست يالعب الشيطان..(

ترجمة

“ليس الشطرنج علما، ولكنّه ليس فنّا. إنّه لعبة، وذلك ألّن فيه تنافسا بني الفّن والعلم، كّل منهماٌ 
يستطيع ويجب عليه الزعم باستمرار بأنّه حّل محّل اآلخر”



www.acharaa.com العدد 344 - الثالثاء 24 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

51الشارع الثقافي
الدورة التاسعة لمهرجان "الحاجوجة" بالشيحية صفاقس تحت شعار "القاب وصنايع"

جهات

احتضنت منطقة الشيحية-طريق تنيور بصفاقس، االفتتاح 
الرسمي ملهرجان الحاجوجة يف دورته التاسعة التي اقيمت  من 

13 اىل 15 جانفي تحت شعار "ألقاب وصنايع".
نور  بالشيحية،  الحاجوجة  مهرجان  جمعية  رئيس  وافاد 
من  يعد  الذي  وصنايع"  "القاب  الدورة  شعار  ان  بوقشة  الدين 
لالعتبار  وردا  وفاء  اختياره  تم  الذي  االساسية  الخصوصيات 
الكثري  اعطت  التي  الصفاقسية  والعائالت  االلقاب  لعديد 
التي  الصناعات  التقليدية وطاملا اقرتن اسمها بهذه  للصناعات 
دربال  وعائلة  السقا  عائلة  مثل  فقط  االلقاب  وبقيت  اندثرت 
يف حني ال تزال بعض الصناعات تقف شاهدا عىل العرص والتي 
اقرتن صيتها ببعض العائالت الصفاقسية مثل صناعة الفطائر 
املعروفة عىل عائلة السيالة وحرفة البناء او ما يعرف ب"املرمة" 

املشهورة بها عائلة املنيف".
ويف عالقة بشعار الدورة التاسعة ملهرجان الحاجوجة، بقاعة 
العقود ببلدية الشيحية ندوة فكرية تم خاللها النبش يف االلقاب 
تاريخ  يف  والبحث  صفاقس  يف  بالصنايع  وعالقتها  الصفاقسية 

صفاقس وتراثها الشفوي.
الحاجوجة يف دورته  الرسمي ملهرجان  االفتتاح  وقد تضمن 
التاسعة، جملة من العروض اهمها فقرة شعرية اثثها الشاعر 
عمر دربال بالقائه قصيدة حول الصنايع يف صفاقس، وعرض 
الصنايع  حول  لالطفال  مرسحي  عرض  تاله  الفارس،  فرجوي 
الصفاقسية، ثم عرض مرسحية تحاكي تاريخ تاسيس صفاقس 

من انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس.
بيوم  الحاجوجة  ملهرجان  التاسعة  الدورة  وختتمت 
الحاجوجة الذي احتوى عىل أكلة الحاجوحة الشعبية املتكونة من 
الفول او ما يعرف لدى اهايل صفاقس ب"املدمس" و"الرفيسة" 
)كسكيس بالدقلة العليق( فضال عن ورشات مفتوحة وعروض 
الثقافة  ساحة  يف  وذلك  التقليدية،  الصناعات  من  لجملة  حية 

بالشيحية، وكان عشاق الفن الشعبي والحرضة الصفاقسية يف 
السهرة، عىل موعد مع عرض زوار الحرضة للفنان مرشد بوليلة.
عن  التاسعة  دورته  يف  الحاجوجة  مهرجان  حافظ  ولنئ 
حوله  لرتتكز  دورة  لكل  عنوانا  يضعه  الذي  الشعار  خصوصية 
ملهرجان  التاسعة  النسخة  ان  اال  الدورة،  وعروض  انشطة  كل 
الحاجوجة تعد استثنائية من حيث املدة الزمنية املخصصة لها 
كما سجلت غيابا لعديد الفقرات ابرزها سهرة النار التي تعد من 
ركائز مهرجان الحاجوجة، وذلك بسبب "ضعف املوارد البرشية 

واملادية"، وفق ما افاد به رئيس جمعية املهرجان.
هذا وتعد سهرة النار او ما يعرف بـ"رقصة النار" من ركائز 
ملحمة  يف  النار  رمزية  تجسيد  عرب  وذلك  الحاجوجة،  مهرجان 
تربز  والتي  الصفاقيس  الشعبي  املخيال  يف  الراسخة  الحاجوجة 
االحتالل  دحر  عىل  حنكتهم  بفضل  صفاقس  اهايل  انتصار 
من  وذلك  ميالدي،   1157 سنة  من  جانفي   14 ليلة  النورماني 

خالل رقصة "الزقارة" واستعمال سالح "الزاغة"
يذكر ان جمعية مهرجان الحاجوجة بالشيحية التي انشات 
سنة 2012 ، هي جمعية ثقافية تهدف اساسا اىل احياء الرتاث 
والتقاليد  العادات  ها  وابراز  صفاقس  بجهة  والالمادي  املادي 
نضالية  مالحم  اىل  االعتبار  واعادة  بها  العمرانية  واملميزات 
هذا  الشعبي،  واملخيال  بالتاريخ  البطولة  صفات  فيها  امتزجت 
وقد دابت جمعية مهرجان الحاجوجة بالشيحية منذ تاسيسها 
عىل احياء ملحمة الحاجوجة وذكرى مقاومة االحتالل النورماني 
اهايل  تمكن  حيث   ، م   1157 جانفي   14 ليلة  صفاقس  ملدينة 
صفاقس بحكمتهم من دحر جيش النورمان عرب خطة محكمة.

صورة تتحّدث

 14 القرن  منتصف  في  ولد  مسيحي  قس  تورميدا   انسلود   الفرايلي   هو 
المعروفة  الرهبان  طائفة  إلى  انظم  ثم  وبولونيا  الردة  في  ودرس  ميورقة  في 
بالمنورس ثم ارتحل إلى تونس واعتنق اإلسالم وعاش فيها حتى وفاته سنة 

.1423
بعد إسالمه اصبح اسمه عبد هللا بن محمد الترجمان اشتهر بلقب الترجمان 
ابو  الحفصي  السلطان  لدى  بالترجمة  وإلشتغاله  العربية  اللغة  تعلمه  بعد 

العباس احمد  وله مؤلفات بالعربية والكاتاالنية. 
باسم  تبركا  محمد  سماه  طفال  وأنجب  الصفار  محمد  ابنة  السلطان  زوجه 

نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم. 
 تولى عديد المناصب الهامة من مترجم السلطان إلى رئيس الجمارك ورافق 
السلطان أثناء حصار المهدية وشارك كقائد بحري في الحملة الحفصية على 
جزيرة صقلية في عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز، وكان من قالئل الكتاب 

في القرون الوسطى الذين يكتبون بالعربية والكتالونية. 
ومن اشهر كتبه »تحفة األريب« في الرد على أهل الصليب الذي انتقد فيه 

الدين المسيحي، والمجتمع الغربي، وشجع على إتباع اإلسالم..
توفي سنة 1423 ودفن في مدخل سوق السراجين بمدينة تونس. 

عن مدينة تونس

الفرايلي انسلود تورميدا
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المسك الفواح بالمسرح البلدي بصفاقس

مدينة المحرس بصفاقس تودع رجل 
الثقافة اسماعيل حابة 

موسيقى األفالم بالمسرح البلدي بالعاصمة

 20 الجمعة  مساء  بصفاقس  البلدي  املرسح  إحتضن 
جانفي عرضا موسيقيا لفرقة األصيل للموسيقى العربية 
بصفاقس يحمل عنوان”املسك الفواح” بمشاركة 30عازفا 

ومنشدا، بقيادة األستاذ يوسف الطرابليس.
يتضمن  دقيقة،  وأربعون  وخمس  ساعة  العرض  دام 
أغاني من املالوف التونيس والطبوع ،وأغان فردية قدمتها 
الفرقة...وأفادت  أبناء  أصوات نسائية وأخرى رجالية من 
األصيل  جمعية  رئيسة  الزحاف،  الفخفاخ  وفاء  األستاذة 
أن كل عرض  السياق،  العربية يف هذا  للمالوف واملوسيقى 
األزياء  حيث  سابقيه،من  عن  ويختلف  خصوصياته،  له 

واألغاني .
عرض ” املسك الفواح” الذي تم تقديمه مساء الجمعة 
الفنية لفرقة  العروض  أول  البلدي هو  20جانفي باملرسح 
ستتبعه  بصفاقس،  العربية  واملوسيقى  للمالوف  األصيل 
بالعاصمة  البلدي  املرسح  عرض  أبرزها  أخرى  عروض 

تونس يوم 18 فيفري القادم.
العربية  للموسيقى  األصيل  فرقة  أن  إىل  ونشري  هذا 

واملالوف بصفاقس،تعد من أشهر الفرق املوسيقية التونسية، التي تعنى بموسيقى املالوف إىل جانب 
دار   ” يف  األندليس  املوسيقي  الرتاث  بمهرجان  متميزة  مشاركة  لها  كانت  وقد  الرشيدية ”   ” فرقة 

الغرناطية ” بمدينة القليعة الجزائرية، قدمت خالله أغان من املالوف التونيس واألندليس.

مهيب  موكب  يف  املحرس  ودعت 
االفذاذ  رجاالتها  احد  االخري  الوداع  كئيب 
الفن  وحب  بحبها  املسكون  ومثقفيها 
املربي  حابة  اسماعيل  السيد  والثقافة  
الفاضل الذي تخرجت عىل يديه الكريمتني 
وجاب  معلما  عمل  حني  واجيال  اجيال 
وغربا  ورشقا  وشماال  جنوبا  اليالد 
الرواد  من  كان  الذي  الواعي  واملثقف 
التونسية  الجامعة  ضمن  الناشطني 
السينما  لنادي  السينما والباعثني  لنوادي 
املثقفني واملساهم يف نرش  باملحرس قبلة 
والفنان  مستنرية  تقدمية  فنية   ثقافة 
من  ثلة  صحبة  املؤسس  الحس  املرهف 
بالذوق  االرتقاء  يف  ودوره  بالفن  املؤمنني 
ملهرجان املحرس الدويل للفنون التشكيلية 
جهده  املهرجان  هذا  النجاح  كرس  وقد 
ليستمر  وصحته  براحته  وضحى  ووقته 
يعقه  لم  الراية  مرفوع  مشعا  ويتواصل 
املرض والتعب يوما عن اداء مهمته حتى 
يف  اليوم  ذلك  صباح  كان  فقد  وفاته  يوم 

اجتماع مع هيئة املهرجان.

السابعة مساء يف  الساعة  فيفري عىل   25 السبت  يوم 
املرسح البلدي بالعاصمة فرجة رائقة من تقديم أوركسرتا 
مجموعة  عىل  العرض  ويحتوي   ... السيمفوني  قرطاج 

معزوفات من موسيقى األفالم العاملية.
السيمفوني" يتكون من  أن "اوركسرتا قرطاج  ويذكر 
املائة  اعضائه  عدد  يقارب  كورال  ومن  قارا  موسيقيا   36
من  استضافتهم  الذين ستتم  املوسيقيني  ومعهم عدد من 
تونس ومن خارجها حسب ما يحتاجه مضمون العروض 
التي ستكون كما وعد املايسرتو حافظ مقني ثرية ومتنوعة 
االفالم  الكالسيكية واالوبريالية وموسيقى  املوسيقى  فيها 

وغريها...
حافظ  الكمنجة  عازف  الفرقة  قائد  ان  ايضا  ويشار 
مقني وهو دكتور يف املوسيقولوجيا وكان لسنوات عديدة 
حتى   1979  ( التونيس  السيمفوني  االوركسرتا  يف  عضوا 

1986 ( ثم غادره لتأسيس اوركسرتا صالون تونس واالوركسرتا السيمفوني املدريس والجامعي الذي 
قام بجوالت موسيقية مهمة جدا وقدم عروضا يف كل من فرنسا واسبانيا وبراغ والصني ..

ويف سنة 2012 عني حافظ مقني مدير وقائد االوركسرتا السيمفوني التونيس وتمكن ومن معه 
الجهات وخارج تونس..  العاصمة ويف  30 عرضا سنويا يف  تقديم  والتفاني من  الحرص  بكثري من 

وعندما خرج من هذا املنصب يف جوان 2018 لم يلبث ان كّون "اوركسرتا قرطاج السيمفوني".

"الدنيا غنوة" بالمسرح البلدي بسوسة

العربية  للموسيقى  السنباطي  جمعية  تحتفل 
بتقديم  تكوينها  عىل  سنة  عرشين  بمرور  بسوسة 
عرض موسيقي حول أغاني األفالم العربية لسنوات 

الخمسينيات والستينات للقرن املايض.
ليىل  الفنانة  ستكون  الرشف  ضيفة  وأن  علما 
تنتمي  االصوات  من  مجموعة  صحبة  حجيج 

الجمعية...
يشتمل الربنامج عىل مجموعة من أغاني األفالم 
كلثوم  وام  وشادية  مراد  ليىل  من  لكل  الخالدة 
الحليم.. وعبد  وفريد  أحمد  وفايزة  وعبدالوهاب 
باإلضافة إىل قطع موسيقية ملختلف امللحنني تذكر 

منهم السنباطي واملوجي.
ندوة  اليوم  نفس  يف  تقدم  الجمعية  أن  ويذكر 

حول التأثري النفيس والعالجي املوسيقى...
علما وأن العرض كان سيقدم مساء االحد لكن تم تقديمه ليوم لتزامنه مع الدورة 

الثانية لالنتخابات الترشيعية .

صورة تتحّدث

قديما لم يكن أقارب وأهل العريس 
يعطون مبلغ مالي مثل اليوم إنما تقوم 
باللحم  الكسكسي  بطبخ  عائلة  كل 
يطعم  حتى  العريس  لمنزل  ،وأخذه 
أهل العروس والضيوف القادمين من 

بعيد. 
رؤوسهم  على  بالقصاع  يخرجون 
سوية وسط زغاريط النسوة واالهازيج 

الجميلة.
الصورة لعملية نقل »القصاع« في 

ارياف جهات تونسيه سنة 1908.
وجميلة،  بسيطة  عاداتنا  كانت  كم 
البركة، والقلوب الصافية، والنية  أيام 

السليمه، أيام زمان
عن فاطمة الماطري

من عاداتنا الجميلة التي اندثرت وانقرضت مع ناسها
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توقفت به سيارة البي ام الفاخرة بعد أن عربت املمر الطويل 
يعانق  الذي  العايل  سوره  تتحدى  السامقة  باألشجار  املحفوف 

السماء .. 
سيده  نحو   ظهره  حانيا  وهرول  السيارة  من  السائق  نزل 
وفتح له الباب خافضا عينيه . يكاد رأسه من شدة انحنائه يلتصق 

بركبتيه .. 
الفاخرة  ام  البي  سيارة  من  العابد  الدين  محيي  السيد  خرج 
يمسكها  التي  الرقيقة  املسبحة  حبات   تداعب  ماتزال  وأصابعه 

بثبات يف يده كما يمسك جيدا بزمام األمور يف الحزب والدولة.. 
دلف إىل  املنزل الكبري  بعد أن علمت خادمته بحضوره فأرسعت 

ترشع له األبواب .. 
رائقة.  بسهرة  تنعم  العائلة  كانت   ، الفخم  الصالون  داخل 
فالزوجة تتابع مسلسلها الشهري الذي فاقت حلقاته املائة دون أن 

ينتهي واألوالد منغمسون يف حواسيبهم وهواتفهم الذكية .. 
بتجهيز  خادمتها  القرص  سيدة  وأمرت  لعودته  الجميع  هلل 
عابرة  بإيماءة  الحفاوة  عن  رد  أنه  غري  الطويلة.  العشاء  طاولة 
من رأسه وأعلن بأنه منهك القوى بعد االجتماع الطارئ الذي عقد 
أخريا وهو بحاجة إىل كثري من الراحة حتى يبارش من الغد مهامه 

الصعبة يف هذه الفرتة االنتقالية العصيبة ..
أباهم كالغريب  الذي جعل  الجديد  الوضع  األطفال من  استاء 
املخلص  الخادم  أصبح  أن  بعد  عابرة  للحظات  إال  اليرونه  بينهم 
للوطن ولألرض الطيبة التي باركتها الثورة فعاد إليها بعد أن عاش 

سنينا من عمره غريبا بني البلدان .. 
منذ  املكتوم  صوتها  وكاد   . ليلة  ككل  بخيبة  الزوجة  شعرت 
  ، حزبه  داخل  مرموقة  مكانة  عىل  الزوج  وحصول  الثورة  إعالن 
ينفجر. غري أنها وهي تداعب أساور املجد املرتبعة عىل كلتا يديها 
بها  يحيط  الذي  البذخ  والجشع؛  الطمع  ملؤهما  بعينني  وتتأمل 
الذي أخذته السياسة  من كل جانب، راحت توجد االعذار لزوجها 

والحزب والوطن وهمومه التي التنتهي.. 
دخل إىل غرفته غري مبال بما يحدث وراءه.

 نزع ثيابه عىل عجل وراح يطلب بيت الحمام يمأل حوضه ماء 
دافئا  وينعم بحّمام يزيل عنه كل آثار يومه. ومن ثمة ينغمس يف 

نومة هادئة ليستأنف رحلة يومه الجديد. 
شخري  بتعلة  وحيدا  يرتادها  أصبح  التي  نومه  غرفة  داخل 
أمن  إىل تحقيق  الذي يقض مضجعه ويحول دون مسعاه  زوجته 
الوطن واستقراره، أطفأ األضواء واكتفى بضوء خافت منبعث من 

األباجورة الفخمة املحاذية لرسيره .
املرتهل  جسده  عىل  قطراتها  يسكب  العطر   بقارورة  هّم   
نشوة  يف  عينيه  مغمضا  الزكية  رائحتها  صدره  بملء  ويستنشق 
صاخبة. غري أنه وهو يفتح عينيه انعكست صورة باملرآة املقابلة .  

تأمل مليا الوجه الذي يشبهه وال يشبهه.. 
التي  الضحكة  إىل  ينظر  وهو  أمره  من  ريبة  يف  عينيه  فرك 
ليتأكد  وجهه  تقاسيم  عىل  ليمررهما  يديه  رفع   .. تتسع  مافتئت 
يده  العطر من  قارورة  ابتسامته فسقطت  االبتسامة  كانت  ماإذا 

وتالشت شظاياها .. 
بالوجه  املتعلقتني  عينيه  يفرك  وهو  جبينه  من  العرق  تفصد 

الضاحك باملرآة ..
تعالت الضحكات والتمتمات فكادت تتصدع لها  أذناه .. 

سّدأذنيه بكلتا يديه  وأغمض عينيه فأحس بأن الغرفة تميد به 
وأنه عىل وشك االنهيار .. 

لكن  اللعني  كابوسه  عنه  يدرأ  أن  محاوال  مجددا  عينيه  فتح 
الوجه اليزال متشبثا باملرآة يرنو إليه ويسرتسل يف الضحك مغمغما 
تتجىل  فشيا  شيئا  األصوات   ومالبثت  واضحة.   غري  بكلمات 

ملسمعه.
" يالك من مزيف  ! لم ال تنظر إىل وجهك الحقيقي؟

 انظر إىل أقنعتك الزائلة. انظر كم أنت بارع يف التخفي وتغيري 
الوجوه ..  

بدا األمر مرًوعا بالنسبة إىل رئيس الحزب إذ  رسعان مابدأت 
وتختفي  تتعاىل  واألصوات  بعضها  من  وتتناسل  تتكاثر  الوجوه 

والضحكات تتحول إىل رصخات التنتهي..

رئيس الحزب

زهرة الظاهري

 من حديث العم عبد الفتاح بن بلقاسم الشتاوي )واحة قابس 
مقهى الڨراج شتاء 2047(: برغم وانني قد بلغت هذا العمر املتقدم 
لألرض  الحب  بنفس  االمس،  وكأنها  قريبة  طفولتي  أرى  زلت  ال 
والزرع ال زلت أحيا فقد فتحت عينيا يف الواحة فكنت اقيض داخلها 
عصا  تستطع  فلم  املدرسة  دخلت  بعدها  الوقت.  اغلب  طفل  وانا 
وان  مرة  كل  يف  مضطرا  كنت  وانني  برغم  عنها  تبعدني  ان  املعلم 
الثياب، هذا ان لم تخرتق اشواك النخيل ميدعتي  اذهب وانا ملطخ 
فإن  املكان عصفور جديد  إذا سكن  أما  فتدميه.  او جلدي  فتثقبها 
املغرب  حتى  الوقت  لتوفري  األول  ملجئي  هو  املدرسة  عن  هروبي 
كي أصطاده بالفخ، فارجع به للبيت وكأنني قد غنمت غزاال. اريه 
المي أوال كي افتخر بصيده فتبادرني بالسؤال وكأنها تعلم بتغيبي 
-"متى  ذهبت".  -"نعم  املدرسة؟”.  اىل  ذهبت  -"هل  الدرس  عن 
غدا  "سأسأل  مرتابة-  اليا  تنظر  الصف".  -"بعد  هذا؟”.  اصطدت 
يس الهادي" اسحب سكني املطبخ: -"سأذبحه". -" حاذر ان تجرح 
استمع  ال  أوال".  القبلة  اىل  التفت  مكلف..  غري  انت  حرام  اصبعك 
املتخبط بني يدي واجرها  العصفور  السكني عىل رقبة  اليها فأضع 
جرتني متأمال وان أرى قطرة دم تبلل شفرتها بينما يكون املسكني 
داخل  وارميه  املوقد  من  اقرتب  الرعب.  شدة  من  الحياة  فارق  قد 
الجمر تغضب امي ثانية "ستفسد هواء الغرفة ينتن ريحتك " ابتعد 
                                                                                                                           ... البالستيكي وأقف منتظرا وليمتي كقط جائع  عن مرمى نعلها 
كنت ضحية ال مباالة واستخفاف طفويل وقلة مراقبة ابوية كباقي 
اترابي ابتعدنا عن الدرس...أم غري متعلمة تكدح بني العناية بالبيت 
عنا  يدري  ال  املقاوالت  بحضائر  البلد  خارج  واب  الزربية  نسج   و 
شيئا، يقيض بيننا أياما قليلة قبل ان يغادر اىل اقىص الجنوب او ليبيا 
من اجل لقمة العيش، يعيد نصحي بنفس الجملة  قبل كل سفر:- 
"واضب عىل دراستك يا بني كي ال تتعب يف كربك مثل ابيك ".عندما 
لفضتنا املدرسة فتحت لنا الواحة اذرعها  فلم يكن ذلك اختيارا اكثر 
منه حاجة اىل مداخيل الواحة الضئيلة :-" اعتني )بالغابة( عىل األقل  
اىل ان يأتي ابوك  فيأخذك معه.." قالت امي يوم طردت من املدرسة. 
تقليدي عىل ظهر  املزروعة كبرية نحرثها بجرار  املساحات  لم تكن 
بغل او حمار ونزرعها عادة بنبتة الفصة غذاء لخرافنا القليلة ونبيع 
الرمان  فموسم  الخريف  أما  القرية.  بسوق  حاجتنا  عن  فات  ما 
والبلح وبعده الرطب والزيتون الذي ال يتجاوز منتوجه حاجتنا. يف 
استهالكه  الرائج  املعتق  الالڨمي  رشاب  اكتشفت  املراهقة  مرحلة 
بالقرية لدى الكبري والصغري فتفننت واترابي  يف صنعه ورشبه ومن 
هنا دخلنا  بوابة اإلدمان و انتقلنا من الكؤوس املعدودة اىل الرشب 
الدائم  ومن الالڨمي املعتق اىل املخمر بكميات كبرية داخل  العبوات 
والسطول نبيعه اىل بقية املدمنني يف القرية. كنت أحس بمرور السنني 
منها...بسبب  الخروج  يف  أفلح  لم  مغلقة  دائرة  داخل  وانا  برسعة 
انفتحت عىل جلسات مع اشخاص ال  املخمر  الالڨمي  ببيع  انحرايف 
يعيش  كان  من  بعضهم  لرشبه.  اال  يدخلوها  ولم  الواحة  يعرفون 
بمدن أخرى ومنهم من فشل يف دراسته او نجح ولم يحصل عمال. 
كان الحديث عن )الحرقة( هو موضوع جلساتنا دون استثناء. يبدا 
أحدهم الحديث وقد غلبه السكر: -" نحن إن.. يف هذا الجنوب املن. 
الحياة يف أوروبا". - "كلمني أمس عماد صاحبي من الجنة. إيطاليا 
يف  بدأت   ." ماليني  أربعة  رخيصة...  فكرون  مع  "الحرقة  ز.؟"-  يا 
وبرئ  الشاسعة  واألرض  الجديد  باملحراث  أحلم  ملا   " نفيس  محاورة 
املاء واملوايش ملا ال أركب قاربا ألصبح يف الجهة األخرى من العالم؟ 
هاتفا  مرة  ألول  اشرتيت  النقي".  الخمر  وارشب  اضعافا  سأكسب 
اتبع  واصبحت  واخبار)الحَراقة(  فيديوهات  تصلني  فصار  ذكيا 
املاء  سقي  ملواعيد  متابعتي  من  اكثر  الواحة  داخل  األنرتنت  ارسال 
الربح  ألجل  املخمر  الالڨمي  من  انتاجي  ضاعفت  الخرفان  واطعام 
كما بعت يف األيام األخرية قطعة ارض عائلية بتوكيل مدلس من اجل 
استكمال ثمن )الحرقة(.... غامرنا يف ذات ليلة من أواخر شهر اوت 
يف رحلة )حرقة( مع ربان متامر أغرق مركبنا وهرب... كنا حوايل 
العرشين شخص نجى منا سبعة بشق االنفس بعد ليلة كاملة داخل 
اىل  وصلنا  االحداثيات.  كل  وفقدنا  الهالك  عىل  فيها  شارفنا  البحر 
جزيرة الكنائس القريبة من مدينة املحرس هنالك التقينا بشخص 
يدعى نجيب صولة -وقد أسميناه وقتها الطلياني لسماته الشقراء 
واعتقادنا باننا بإيطاليا- وهو مهاجر يف الخمسينات من عمره ذاك 

واوهمنا  الرجل  هذا  علينا  كذب  الجزيرة  بهذه  مزرعة  يملك  الوقت 
العمل بمزرعته... عملنا يف  إيطالية ثم عرض علينا  وأننا يف جزيرة 
موسم جني الزيتون ويف نهايته دفع لنا رواتبنا وخرينا بني املواصلة 
فبقيت  كسبناها  التي  املحرتمة  الرواتب  واملغادرة...شجعتنا  معه 
البقية... يف  انا وصديقي حيدر واملنجي وقريبته امال يف حني غادر 
العمل،  البداية كان الطلياني حذرا يف تعامله معنا ال يتجاوز حدود 
لكن وبمرور الوقت اطمنئ اليا وأصبح يرس يل بكل ما يخالجه. حكى 
يل عن مرشوعه الذي وضع فيه كل ما حصله يف غربته وكيفية تحديه 
أستطيع  كي  الرتبة  كل  غريت  لقد   "- قناعاته:  اجل  من  الصعاب 
تلوث  لم  بور  األرض  –"هذه  بالذات؟  الجزيرة  هذه  ملاذا   - الغرس؟ 

بالبذور املستوردة... كل البذور هنا محلية" 
الفرصة  اتحني  فرصت  الطلياني  بأفكار  الفرتة  تلك  يف  أعجبت 
االمسيات  اغلب  فيدعوني  بذلك  عليا  يبخل  يكن  ولم  معه  للحديث 
كي نجلس يف سيارته يفتح لكلينا زجاجة برية بحلقة ربط الحزام 
نجيب".  يس  يا  نعاني  لكننا   "- الفتاح".  عبد  يا  غني  -"بلدنا 
-املافيات والسياسات. -" نتصدى لها". هنا يبتسم ابتسامة حزينة 
ونقص  سلوكه  تغري  قليلة  أشهر  ويسكت...بعد  األفق  اىل  ينظر 
ال  القناعات  يوما:"  يل  قال  كما  بالعمل  واهتمامه  للمزرعة  قدومه 
تكفي يا عبد الفتاح ال بد من تغيري واقعي" بعد ذلك انقطعت عنا 
اخباره حاولت االتصال به فلم أجد سبيال لذلك تأخرت رواتبنا يف ذاك 
الشهر ثم غابت يف الشهر املوايل فغادرنا املزرعة ونحن لم نتم السنة 
لم  الرجل من حياتي لكنني  يف عملنا بها. حاولت طي صفحة هذا 
أفلح فقد ظلت اخباره تالحقني اذ رايته اول مرة يتكلم بالتلفزيون 
كما  التونسيني"  كل  حزب  وسطيون  -"نحن  متوددا:  مبتسما 
املعجبني بحديثه  االف  بانه ينرش فيديوهات فيها  أخربتني زوجتي 
عن مستقبل مرشق وحلول لكل مشاكلهم، ثم سمعت وانه قد اصبح 
وزيرا للفالحة فابتهجت وقتها ورصت أفكر يف إعادة عالقتي به لكن 
قمح  توريد  قضية  يف  التحقيق  عىل  احالته  خرب  جاءني  ما  رسيعا 
فاسد للبالد... بعد حوايل السنتني  وقد ظننت وانه مسجون فاجأني 
نلتقي  راجل  يا  وحشة  "ليك  ثقيل:  بلسان  قال  هاتفي  باتصال 
بمقهى السوق  غدا مساء"...يف الغد انتظرته  فلم يأتي اتصلت به 
فلم يرد لففت وراء  السوق  ثم انعطفت باتجاه البيت يف زقاق ضيق  
منعرج   اول  وعند  الصوت  باتجاه  جريت  يستغيث  رجال  فسمعت 
رأيت  ملثمني  يجران  رجال ملوث الثياب يقطر دما من جبينه أركبوه 
عنوة سيارة صغرية وتحركوا مرسعني كانت انارة الشارع ضعيفة 
 . الطلياني  وانه  يل  تهيأ  لكن  الرجل  مالمح  من  التأكد  استطع  فلم 
انا فاعل  فيما  أفكر  املقهى حائرا رشبت ماء وجلست  داخل  دلفت 
فانا ال اعرف حتى اسم صاحبي بالكامل كي ابلغ االمن... فجأة رن 
هاتفي كان حيدر عىل الخط -"هل سمعت؟”. -"ماذا؟ “الطلياني 
قد وجد ميتا بشقته".-""من قتله؟ - "يقولون وان املوت طبيعي". 
اغلقت املكاملة وتابعت جميع نرشات االخبار والصحف فلم أجد ما 

ينفي الخرب او يؤكده.
عديد  مع  األخرية  العرشية  يف  أزمته  من  التعايف  يف  البلد  بدأ 
املهندس  ابني  عزيز  فاجأني  والتعليمية  االقتصادية  اإلصالحات 
يف  تكريمنا  سيقع  ابي  يا  -"سترشفنا  الفارط:  األسبوع  الفالحي 
مؤتمر الفالحة العاملي كأصحاب مرشوع األسمدة العضوية" دخلت 
جلس  الجنسيات  جميع  من  الحضور  كان  الكبرية  العروض  قاعة 
الجامعة  رئيس  تراس  حني  يف  االمامي  الصف  يف  املكرمون  الطلبة 
تقدمت  األوسط  الصف  وسط  ...مشيت  االجتماع  الوزراء  وبعض 
ثم رفعت رايس فلفت نظري شيخ مسن متأنق يقرتب من طاولة 
بيضاء  ببدلة  شقراء  خمسينية  امرأة  ذراع   عىل  يتكئ  الترشيفات 
أتأكد  كي  باتجاهه  فأرسعت  ملرآه  قلبي  خفق  زوجته   وانها  يبدو 
فقد نقص نظري. حثثت الخطى كي القاه لكنني تفاجأت بزوجته 
تجلسه عىل أحد الكرايس ثم تقف امامي عىل بعد أمتار حائلة بيني 
وبينه: -")وي مسيو( نعم سيدي".. -" سيدتي اليس هذا يس نجيب 
".. لم تجبني يف حني تقدم مني شاب يف مثل سن عزيز ابني عرفت 
عىل الفور وانه ابن الطلياني فقد كان يشبهه: -"تفضل". -" اردت 
السؤال عىل يس نجيب فهو صاحبي".. -اسف يا عمي ابي مريض 
هذه   "- سمعنا".  كما  يمت  لم  لله  -الحمد  يعرفك".  لن  بالزهايمر 
االشاعات قديمة أيام السياسة" قالها ثم قهقه. -"لقد عانى ابوك 
يا بني رضب وسجن". قهقه مرة أخرى: “مرسحية كنت اسمعها 
الحديث:  مجرى  غري  ثم  اسبوع"  كل  نهاية  لفرنسا  قدومه  عند 
امه  تدخلت  هنا  املؤتمر"  هذا  يف  فرنسا  أمثل  فالحي  مهندس  "انا 
الفرنسية: -" نجيب هو من حرص عىل ان يكون ابنه فرنسيا ولست 
الحديث  يده منهية  ابنها من  ثم سحبت   " تعتقد  ان  انا كما يمكن 
عىل  ربت  بان  غفوتي  من  عزيز  اخرجني  ان  اىل  واقفا  ظللت  معي 

كتفي: "أبي.. بدأ الحفل".

هجرة الى الوطن 

توفيق الذكر

)الجزء الثالث(
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صباح يوم العارش من جانفي الحايل اعرتضتني عىل "الفايسبوك" تدوينة صديقنا 
هند  املتألقة  النجمة  الصابري)والد  املولدي  اإلفرنج  بالد  يف  املغرتب  املحامي  األستاذ 
وفاته  ذكرى  يف  زكري  الحاج  عبدالرزاق  اليساري  املناضل  لروح  موجهة  صربي( 
السادسة قال فيها:" عبدالرزاق بالحاج زكري ، رزوْقة لصلع ، يس الحاج ،يس عبدالرزاق 
،  رزوْقة ، آرزوْق ، .....كل  هؤالء الذين عرفتهم طيلة 45 سنة ماتوا يف شخصك يف مثل 
هذا الصباح منذ ست سنوات ...عليهم ولهم الرحمة....وال عزاء للمغرتبني ... عزائي 
أني آختطفت قبلة من جبينك يومها...وملا فارقناك ، مع األخ مختار الطريفي ، بكينا 

يف صمت كل دموعنا كل الطريق....
أتقاسم عزاء زوجتك راضية والبنات مريم ومنى.....وحفيدتك....

وداعا صديقي وأخي .....أخوك املولدي وهند صابري"
هذه التدوينة عادت بي ليوم رحيل صديقنا ورفيق دربنا رزوْقة لصلع كما يحلو لنا 
مناداته... يف ذلك اليوم كنت يف إجتماع بدار "نقوش عربيّة" صحبة صديقي املنصف 
الّشابي نعد لصدور عدد شهر فيفري من مجلتي "شاشات تونسيّة" يومها اتصلت 
العدالة حيث كانت تشارك يف وقفة احتجاجية من  بي زوجتي منرية من أمام قرص 
زكري... الحاج  عبدالرّزاق  العزيز  صديقنا  بوفاة  لتعلمني  الشعبية  الجبهة  تنظيم 
نزلت املعلومة عيلّ كالّصاعقة...وسالت دمعة من عيني...نظر ايلّ املنصف الّشابي يف 
النّضال السيايس  حرية وسألني عن فحوى املكاملة فأجبت :"رزوْقة لصلع رفيقك يف 

وصاحبك يف حبوسات تونس فارقنا اليوم"...
ورسح كل واحد منّا يف ذكريات حلوة جمعته برزوْقة لصلع، لم اكن أتخيل اني يف 
يوم ما سأسمع عنه خربا وأبكي ... النّي كّلما جاء ذكره او التقيت به صدفة ااّل وكانت 

الضحكة ثالثتنا...
آخر لقاء جمعني به كان شهرين تقريبا قبل وفاته وكان اللقاء بفضاء "الريو" 
وكان رزوْقة صحبة زوجته الّصديقة الّرائعة واملناضلة الحقوقية راضية وازيني،جاء 

لحضور النّدوة الصحفيّة لجمعيّة ضيعة جمنة...
يومها احتضنته بحرارة وقلت  له:"  وين حيّك؟ يا خايب يا ناكر العرشة " فابتسم 

كعادته
 وأجاب:" كنت يف رحلة الرّصاع مع املرض الخبيث يا أنا يا هو... يا نغلبو ونعيش 
معاكم فرتة طويلة أخرى..يا نسافر إىل العالم اآلخر موش يقولو راس الفرطاس قريب 
لربي...هاو الظاهر باش نقربلو"...وتذكّرنا بعض املواقف الّضاحكة التي عشناها مع 

بعض وتنابزنا باأللقاب كعادتنا فهو الوحيد "ايّل نسمحلو باش يقيّل يا بّطي"..
الحقيقة لم نكن دائما متفقني سياسيّا لكننا كنا "قراب لبعضنا فكريّا وكان ديما 

ينعتني باإلصالحي واإلداري املتسلق ليضحك"...
عرفته عن قرب داخل حركة نوادي الّسينما يف منتصف الثمانينات ملا  مد لنا يد 

العون وصار يحرض معنا جلسات املكتب الجامعي دون ان يكون عضوا منتخبا ...
بقاعة  بورْقيبة  منزل  سينما  نادي  جلسة  عىل  باإلرشاف  معا  قمنا  انّنا  وأذكر 
النّادي  إلفتكاك  والدساترة  السلطة  لهجمة  التّصدي  منّا  مطلوب  وكان  امليرتوبول 
وللفوز باإلنتخابات   رفع يومها رزوْقة شعار" ايل شاح يلبس واملغروم يجّدد" ردده 
عىل مسامع الحارضين عديد املرات يف إشارة منه ملنخرطينا للتصويت مّرتني بنفس 

البطاقة...
وكان  املرسحية  قرطاج  اليام  عاما  كاتبا  كنت  ملا   1991 سنة  جديد  من  والتقينا 
العملة  بديوان  موقعه  ومن  الخارج  يف  بمخرجينا  لالحتفاء  خاص  قسم  إقامة  وراء 
ضمنهم  من  وكان  املرسحيني  من  العديد  استدعاء  من  مكننا  بالخارج  التونسيني 

بالخصوص "رؤوف بن يغالن".
الدويل  طربقة  مهرجان  أدرت  ملا   1991 السنة  نفس  يف  ثانية  مرة  معه  التقيت 
منهم  أذكر  بالخارج  مقيمني  تونسيني  ومفكرين  مبدعني  دعوة  عىل  وساعدني 

الصحفية والكاتبة "صويف بالسيس".
واعدنا التجربة سنة 1996  ملا أدرت مهرجان قرطاج الدويل .      

نفس هذا التعاون تم بيننا عند ادارتي للربامج بقناة 7 يف أواخر التسعينات وأوحى 
مما  اقامتهم  واماكن  فيهم  قائمة  يل  وقدم  بالخارج  ملبدعينا  مساحة  بتخصيص  يل 
محمد  الكاتب  تنشيطه  توىل  الذي  بالخارج"  "مبدعينا  برنامج  بعث  عىل  ساعدنا 
مصمويل والتقى يف حلقاته بالعديد منهم يف عواصم أروبا وأجرى معهم حوارات وأذكر 

من بني حصص هذا الربنامج تلك الخاصة بالرسام فريد بن يحيى القاطن بأملانيا...
التسعينات  لصلع يف منتصف  رزوڨة  بيني وبني  تم  بلقاء طريف  البطاقة  واختم 
شخصية  ساتقمص  يل:"  فقال  هام  استخباراتي  ألمر  دعوته  ملا  املايض  القرن  من 
007 " فضحكت مجيبا:"عمرك شفت جامس بوند أصلع"...وإلتقينا  العون الرسي 
وأعلمته بأن احد أطرهم داخل الرابطة التونسية لحقوق االنسان ينقل حرفيا فحوى 
اجتماعاتهم ويبعث الوثيقة من مكتبي بدار الثقافة عرب الفاكس للداخلية ...فضحك 
قائال:"هكة انت وليت عون مزدوج ساق مع النظام كإطار سامي وساق مع املعارضة 
... تمشييش الصبة هذي باش تحمي خوك د.نورالدين العضو معانا يف الهيئة املديرة 
للرابطة" فأجبته مبتسما :" اكفر عن ذنوبي السياسية بتعاوني مع النظام " فتفاعل 
مع كالمي قائال:" تقعد طول عمرك برجوازي صغري متسلق ... اما الله غالب نحبوك".

رزوْقة األصلع اليساري 
المثقف 

طرائف الّزعيم )ج 339(

بورڤيبة وثورة 18 جانفي
الثورة  الندالع    71 الذكرى  أسبوع  منذ  مّرت 
بعيد  املعروفة  الفرنيس  االستعمار  ضد  املسلٌحة 
الثورة قبل نوفمرب 1987 يف صمت كامل يف الوقت 
يف  أساسية  محطة  الذكرى  هذه  فيه  تمثٌل  الذي 
بل يف  ليس يف تونس فقط  االستعمار  التحٌرر من 

املنطقة العربية أيضا .
 1952 جانفي   18 ثورة  ان  البدوي  نبيل  كتب 
النقابي  الزعيم  اغتيال  يف  املبارش  السبب  كانت 
فرحات حٌشاد الذي قاد الحركة الوطنية بعد آن تم 
الٌسجن  وإيداعه  بورڨيبة  الحبيب  الزعيم  اعتقال 

واستقرار الزعيم صالح بن يوسف يف مرص .
مرحلة   1952 جانفي   18 ثورة  كانت  لقد 
نوعية  نقلة  الوطنية  الحركة  فيها  عرفت  جديدة 
املرشق  من  بورڨيبة  الحبيب  الزعيم  عودة  بعد 

العربي ودعوته للكفاح املسلح يف تطٌور نوعي لم تعرفه الحركة الوطنية منذ اتفاقية الحماية يف ماي 1881 .
فقد كانت العمليات املسلٌحة محدودة وليست مؤطرة من الحزب الذي لم يتبنى الكفاح املسلح إال بداية من 
جانفي 1952 إذ أنطلق قادة الحركة الوطنية بقيادة الزعيم الحبيب بورڨيبة يف سلسلة من االجتماعات التعبوية 
من املنستري يف 9 جانفي والحلفاوين يف 11 جانفي وبنزرت يف 13 جانفي وعىل أثرها تم اعتقال وسجن الحبيب 

بورڨيبة.
كما تتالت العمليات املسلٌحة ضد التواجد الفرنيس العسكري يف  ماطر وتازركة وطبلبة وصفاقس وڨابس 
يف انتفاضة شعبية مطالبة برحيل االستعمار وانطالقا من جانفي 1952 أضطرت فرنسا للتفاوض مع الحركة 

الوطنية والحزب الحر الدستوري وقيادته وصوال اىل االستقالل الداخيل ثم االستقالل التام يف 20 مارس 1956.

عائشة بن أحمد في " مذكرات زوج"

الفنانة  إنضمت 
املقيمة  التونسية 
بن  عائشة  بمرص 
أحمد ألبطال مسلسل 
زوج"  "مذكرات 
لطفى  طارق  بطولة 
الصاوي...  وخالد 
العمل  هذا  يتكون 
ومن  حلقة   15 من 
املقرر عرضه يف شهر 

رمضان املقبل..
الراحل  للكاتب  رواية  عن  مأخوذ  العمل  هذا 
لها والسيناريو  الدرامية  املعالجة  أحمد بهجت وأعد 
املالك، ويخرجه  الكاتب محمد سليمان عبد  والحوار 

تامر نادى.
يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد شاركت يف شهر 
رمضان املاىض يف مساسل "ملف رسي" بطولة، هانى 
العزيز،ونضال  عبد  املرصى،ودنيا  سالمة،وماجد 

الشافعى.

 فريال يوسف ْقراجة على الشاشات 

التلفزية العربية

أسبوع  منذ  انطلق 
املرصي  املسلسل  عرض 
تشارك  الذي  تاني  عالم 
النجمة  بطولته  يف 
يوسف  فريال  التونسية 

ْقراجة...
تدور احداث املسلسل 
علمتم  لو  فكرة  حول 
الواقع  الخرتتم  الغيب 
"نغم"  تتعرض  حيث 
لحادث  البيانو  عازفة 

يغري حياتها رأسا عىل عقب لتصل ملرحلة من مراحل 
الشفافية الروحية، وتسقط االقنعة عن اقرب الناس 
اشبه  فهي  اخ،  او  صديقة  او  زوج  كان  سواء  اليها 

يف  ستنجح  فهل  كارسة  وحوش  تحارب  بعصفورة 
هزيمة الوحوش؟ هذا التساؤل ستجيب عنه األحداث 

وتحدده قدرتها عىل االحتمال.
من  كل  تاني"  "عالم  مسلسل  بطولة  يف  يشارك 
سعيد،  وفراس  يوسف،  وفريال  الشافعي،  نضال 
عبد  ومروة  البديع،  عبد  وإلهام  صدقي،  وسمرية 
وقام  حشيش،  ومصطفى  عزب،  وأيمن  املنعم، 

بتأليفه إسالم يوسف، وأخرجه عبدالعزيز حشاد.
تقول املمثلة فريال يوسف عن هذا العمل:"دوري 
ومفاجأة  مختلفا  يكون  سوف  تاني  عالم  يف 

للجمهور".

خالد النبوي يجسد شخصية
"اإلمام الشافعي"

النبوي تصوير مسلسل  الفنان املرصي خالد  بدأ 
"اإلمام الشافعي" ضمن سباق دراما رمضان 2023، 

يف عودة قوية للمسلسالت الدينية.
ويؤدي خالد النبوي يف املسلسل شخصية "اإلمام 
من  نخبة  العمل  بطولة  يف  ويشاركه  الشافعي" 
ومحمد  أنور  وخالد  الشافعي  نضال  منهم  الفنانني، 

الرشنوبي.
وحوار  سيناريو  الشافعي"  "اإلمام  مسلسل   

مريم نعوم، إخراج الليث حجو.
 2022 ويذكر ان خالد النبوي قد قدم يف رمضان 
شخصية  جسد  حيث  هوى"،  يا  "راجعني  مسلسل 
حقه  الستعادة  مرص،  إىل  يعود  الذي  الهنا  أبو  بليغ 
يف املرياث، بعد أن خرس كل تجارته يف أوروبا، ولكن 
بعد عودته يجد نفسه أمام عمل ومهمة أخرى، وهي 

السعي للم شمل العائلة من جديد.

فّن وفّنانونفّن وفّنانون

أنتريتي نّبار



www.acharaa.com العدد 344 - الثالثاء 24 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

55الشارع السياسي
 www.acharaa.com maghrebstreet@gmail.com

الشارع الرياضيالشارع السياسي
العدد 344 - الثالثاء 24 جانفي 2023

55

الريايض عىل وقع رصاع  الشارع  يعيش 
جديد بني الهالل الريايض الشابي والجامعة 
تعيينات  خلفية  عىل  القدم  لكرة  التونسية 
إىل  الطرفني  بني  املواجهة  لتتحول  الحكام 
أروقة املحاكم التونسية بعد أن بلغ صداها 
املوسمني  يف  الدولية  الرياضية  املحكمة 

املاضيني.
والجامعة  الهالل  بني  جديدة  معركة 
التحرك والتعبري عن  إىل  األندية  دفعت عديد 
تُنبئ  سابقة  يف  الحكام  لتعيينات  رفضها 
القادمة  القليلة  األيام  يف  تطورات  بحصول 
من  الريايض  الرصاع  اشتداد  مع  خاصة 
أجل التأهل ملرحلة التتويج أو تفادي النزول 

مبارشة.

قضية جزائية
الريايض الشابي عن تقديم  أعلن الهالل 
وديع  الجامعة  رئيس  ضد  جزائية  شكاية 
الجريء ورئيس لجنة تعيينات الحكام عواز 
الطرابليس والحكم نضال اللطيف وذلك عىل 
يف  التحكيمية  باألخطاء  وصفه  ما  خلفية 
املباراة التي جمعت الفريق بمضيفه النادي 
من  االفتتاحية  الجولة  لحساب  البنزرتي 
األوىل  املحرتفة  الرابطة  بطولة  إياب  مرحلة 

لكرة القدم.
تم  الجزائية  الشكاية  أن  الهالل  وأوضح 
من  كل  وضّد  املذكور  الثالثي  ضّد  تقديمها 
سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق 
ما  وفق  الفريق  بمصالح  لإلرضار  إجرامي 
بموقع  الرسمية  صفحته  عىل  بالغ  يف  جاء 

التواصل االجتماعي "فايسبوك".
الهالل  بني  الرصاع  من  جديدة  حلقة 
تعيينات  خلفية  عىل  الجامعي  واملكتب 
نتائج  إليه  ستؤول  ما  انتظار  يف  الحكام 
القضية الجزائية والتي تُعد سابقة يف تاريخ 
كرة القدم التونسية بعد أن كانت احتجاجات 
األندية عىل شبهات فساد التحكيم تقف عند 

حّد الترصيحات والبالغات.
من  استهدافه  عن  تحدث  الذي  الهالل 
قبل وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية 
التحكيم"  القدم عن طريق "منظومة  لكرة 
هّدد باالنسحاب من البطولة يف حال تعرضه 
سيمثّل  ما  وهو  جديدة  تحكيمية  ملظلمة 

سابقة يف تاريخ البطولة.

هل تتدخل الوزارة؟
عىل  حريصة  الرياضة  وزارة  أن  يبدو 
هالل  بني  الرصاع  تفاصيل  كل  متابعة 
القدم  لكرة  التونسية  والجامعة  الشابة 
يف  للهالل  األول  املساند  كانت  أنها  خاصة 

العامني املاضيني بعد تجميد نشاطه قبل أن 
يكسب قضيته بحكم من املحكمة الرياضية 

الدولية.
يف  أكد  دقيش  كمال  الرياضة  وزير 
ترصيح سابق أن الوزارة أخذت عىل عاتقها 
حجم  اكتشافها  مع  خاصة  التحكيم  ملف 

الفساد يف القطاع.
بوزارة  التفقدية  أن  الوزير  وأوضح 
التحكيم  ملف  فتح  يف  انطلقت  الرياضة 
شبهة  وجود  تأكد  إذا  القضاء  إىل  وستحيله 
فساد خاصة بعد الشهادات التي وصلته من 
الحاصلة يف  التجاوزات  الحكام بشأن  عديد 

القطاع.
قدموا  الحكام  مئات  أن  إىل  وأشار 
بقانون  حمايتهم  سيتم  وأنه  شهاداتهم 
حماية املبلغني عن الفساد، مشددا عىل انه 
ال يمكن تمل مزيد الفساد يف قطاع الرياضة.

وكل  القدم  كرة  جامعة  أن  عىل  وشّدد 
برقابة  يُسري  عام  مرفق  تُدير  الجامعات 
مبارشة من الوزارة وفق الفصل 9 من قانون 

95 قانون الهياكل الرياضية.
القدم  وبني دقيش أن الفساد ينخر كرة 
التونسية خاصة يف قطاع التحكيم مشريا إىل 
مالية  امتيازات  لديهم  أصبح  األشخاص  أن 
من تعيني الحكام وتغيري النتائج الرياضية.

مساعيها  الرياضة  وزارة  تواصل  فهل 
وتضع اصبعها عىل مكمن الداء خاصة أنها 

تلقت عديد الشهادات حول شبهات فساد يف 
قطاع التحكيم؟.

األندية على الخط
الريايض  الهالل  إدارة  موقف  أن  يبدو 
الشابي من قطاع التحكيم دفع عديد األندية 
ببالغات  البداية  كانت  حيث  التحرك  إىل 
احتجاج ومراسالت رسمية لإلدارة الوطنية 
القدم  لكرة  التونسية  بالجامعة  للتحكيم 

رفضا لتعيني عديد الحكام.
الذي  اإلفريقي  بالنادي  البداية  وكانت 
تعيني  عىل  خالله  من  احتج  بالغا  أصدر 
النادي  أن  بداعي  الله  رزق  أسامة  الحكم 
سابقة  مباريات  يف  صافرته  من  ترّضر 
قائمته  عىل  املوجودة  األسماء  من  ويعترب 

السوداء.
يف  املتلوي  نجم  هيئة  أبدت  جهتها  من 
مراسلة للجنة التعيينات بالجامعة من قرار 
الفريق  مباراة  إلدارة  شوشان  عامر  تعيني 
من  ترضرها  بداعي  بنقردان  اتحاد  أمام 

قراراته التحكيمية يف مباريات سابقة.
وعىل غرار النادي اإلفريقي ونجم املتلوي 
تعيني  عىل  احتجاجه  الباجي  األوملبي  أكد 
املستقبل  أمام  ملباراته  حسن  نعيم  الحكم 
الريايض بسليمان داعية لجنة التعيينات إىل 
الحكام يف  تعيينات  مراجعة قراراتها بشأن 

هذه الفرتة الحاسمة من البطولة.

رقعتها  تتسع  قد  األندية  احتجاجات 
 5 قبل  الرصاع  اشتداد  مع  القادم  األيام  يف 
تتحدد  التي  األوىل  املرحلة  نهاية  جوالت من 
ملرحلة  املتأهل  األندية  هوية  إثرها  عىل 
تفادي  أجل  من  ستلعب  والتي  التتويج 
سينزالن  اللذين  الفريقني  إىل  إضافة  النزول 

مبارشة للرابطة الثانية.

عودة التحكيم األجنبي؟
أمام  الريايض  الرتجي  شهدت مواجهتي 
الصفاقيس  والنادي  الساحيل  النجم  كل من 
قرار  يف  لبطولتنا  األجنبي  التحكيم  عودة 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  من  مفاجئ 
رفضه  عن  يعرب  لم  املذكور  الثالثي  أن  رغم 

للتحكيم التونيس.
الجامعي حاول تفادي  املكتب  أن  ويبدو 
غضب األندية الكربى باالستنجاد بالتحكيم 
عكس  الكالسيكو  مباريات  يف  األجنبي 
املاضية  السنوات  يف  بشدة  الرافض  موقفه 

خاصة يف مرحلة التتويج العام املنقيض.
ويف حركة استباقية خرّي املكتب الجامعي 
تفادي غضب األندية الكربى والعودة للتعويل 
شمال  اتحادات  من  األجنبي  التحكيم  عىل 
إفريقيا وتكفله بخالصهم عن طريق العملة 
الصعبة يف لقاءات تعترب عادية مقابل رفض 
أجانب  حكام  بتعيني  الشابة  هالل  طلب 

ملبارياته واستعداداه لخالصهم عىل نفقته.
يكون  قد  األجنبي  التحكيم  عىل  التعويل 
لتفادي  الجامعي  للمكتب  الوحيد  املخرج 
الجوالت  أن  خاصة  األندية  وسخط  غضب 
املقبلة ستكون حاسمة خاصة يف املجموعة 
أكثر من مباراة كالسيكو  التي ستهد  األوىل 
إضافة إىل مباراة دربي بني الرتجي وامللعب 

التونيس.
الهفوات  وتتايل  األندية  احتجاج 
عىل  للنسج  الجامعة  تدفع  قد  التحكيمية 
تستنجد  التي  العربية  االتحاد  عديد  منوال 
بالتحكيم األجنبي إلنجاح مبارياتها وبالتايل 
االبتعاد قدر اإلمكان عن كل ما من شأنه أن 

يشوه صورة كرة القدم التونسية.
فهل يقطع املكتب الجامعي مع سياسته 
السابقة ويفتح باب عودة التحكيم األجنبي 
اللقاءات املصريية حتى  لبطولتنا خاصة يف 
احتجاج  بداية  مع  التأويالت  باب  يغلق 
األندية عىل إدارة التحكيم خاصة بعد ذهاب 
شكاية  وتقديم  للقضاء  الشابة  هالل  إدارة 
لجنة  ورئيس  الجريء  وديع  ضد  جزائية 

التعيينات عواز الطرابليس؟.

نزار الريحاني

بسبب التحكيم: 

هالل الشابة يفتح باب الرصاع 
مع جامعة كرة القدم

املكرش والجريء أيام الصفاء
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يمكن القول إن الهدف من املشاركة يف أي بطولة أو مناسبة رياضية عاملية ال ينحرص 
فقط يف الصعود عىل منصة التتويج، بل أن األمر يتجاوز ذلك من ترك االنطباعات الحسنة 
والسلوك القويم وااللتزام الواعي بأن هذا الريايض يحمل رسالة الوطن، ويشارك يف منظومة 

رياضية أهدافها وقيمها من أنبل األهداف والقيم يف العالم.
األخرية عند  السنوات  يف  الرياضية  التظاهرات  التونسية يف مختلف  املشاركة  تقف  ولم 
إحراز امليداليات بل باتت أفضل طريقة للرتويج لتونس والتعريف بها بعد أن كانت تُختزل يف 

مجرد وجهة سياحية يرتادها املاليني كل موسم.
صورة  رسم  الحفناوي  وأحمد  الجندوبي  خليل  ومحمد  جابر  أنس  الثالثي  واستطاع 
التي شهدت رفرفة  السنوات األخرية  إنجازات يف  لتونس من خالل ما حققوه من  مغايرة 

العلم التونيس عاليا يف مختلف التظاهرات العاملية.
أنظار  تونس محط  التي جعلت  القاطرة  كانت  السعادة  بوزيرة  لُقبت  التي  أنس جابر 
املاليني بعيدا عن كل الحمالت الدعائية التي أنفقت عليها الدولة عرشات املاليني دون أن تأتي 

بنتيجة تذكر.
ونجحت أنس جابر يف تحقيق ما عجزت عنه منظومة كاملة للتعريف ببالدنا وتقديمها 

للعالم رغم حشد إمكانيات مادية ولوجستية كبرية يف السنوات العرش األخرية.
البطوالت وباتت تونس  األنظار يف مختلف  أن تخطف  ثانيا عامليا  املصنفة  واستطاعت 

بفضل تألقها " ماركة مسجلة" عامليا وتكون محط أنظار العالم.
منذ  لتونس  سفريا  أفضل  الحفناوي  أحمد  األوملبي  السباح  كان  جابر  أنس  غرار  وعىل 
اعتالئه منصة التتويج بأوملبياد طوكيو قبل عامني لينطلق برسعة الربق يف رسم خارطة 

التألق وكان آخرها يف ملتقى نوكسفيل بالواليات املتحدة األمريكية أين تحصل عىل ذهبيتني 
وفضية متفوقا عىل أبطال أوملبيني وعامليني.

الحفناوي صاحب ذهبية أوملبياد طوكيو بات حديث الصحافة العاملية عامة واألمريكية 
خاصة أنه انتقل إىل هناك ملواصلة دراسته والتدرب يف ظروف أفضل استعدادا ألوملبياد باريس 

ليمثل إىل جانب أنس جابر خري ممثل لتونس.
الحفناوي الذي ينتظره مستقبال كبريا استطاع خالل ظرف وجيز أن يكون محط أنظار 
أبطال  وأن  األضواء عىل تونس خاصة  العاملية وساهم بشكل مبارش يف تسليط  الصحافة 

السباحة يعدون عىل أصابع اليد يف بالدنا.
دون شك كان العب التايكواندو محمد خليل الجندوبي أفضل سفري لتونس خاصة بعد 

ان سطع نجمه يف أوملبياد طوكيو أين تحصل عىل ميدالية فضية تاريخية.
والجوائز  العالم  بطولة  يف  املتالحقة  بإنجازاته  العاملي  الريايض  الرأي  شغل  الجندوبي 
الكربى للتايكواندو ليصعد إىل صدارة ترتيب التصنيف األوملبي يف وزن أقل 58 كغ يف إنجاز 
تاريخي كأول ريايض تونس يتحصل عىل املركز األول يف تصنيف تصدر الهيئات الرياضية 

الدولية.
ويمكن اعتبار الثالثي املذكور أفضل سفراء لتونس بفضل انجازاتهم التاريخية وتألقهم 
يف التظاهرات العاملية مما ساهم يف جعل تونس محط أنظار العالم ووجهة مفضلة يف األعوام 
املاضية لينجحوا يف الرتويج للسياحة بطريقة غري مبارشة وبعيدة عن الحمالت املعتادة التي 

تكبد الدولة ميزانية كبرية دون جدوى.

غدا  القدم  لكرة  األوىل  املحرتفة  الرابطة  نشاط  يتواصل 
ويتضمن  اإلياب  مرحلة  من  الثالثة  الجولة  مباريات  بإجراء 
ملرحلة  التأهل  سباق  يف  حاسمة  مباراة  من  أكثر  الربنامج 

التتويج أو تفادي النزول مبارشة للرابطة املحرتفة الثانية.
وتشهد منافسات املجموعة األوىل كالسيكو مثري بني النادي 
نقطة   11 برصيد  الثالث  املركز  صاحب  الصفاقيس  الريايض 
 19 برصيد  الصدارة  الساحيل صاحب  الريايض  النجم  وضيفه 

نقطة.
وستكون نتيجة املباراة حاسمة للفريقني يف سباق التأهل 
ملرحلة التتويج بأكثر نقاط حوافز خاصة أصحاب األرض الذين 

يبحثون عن تأكيد فوز الجولة املاضية أمام امللعب التونيس.
ولنفس املجموعة يستضيف الرتجي الريايض بملعب رادس 
امللعب التونيس يف مباراة حاسمة أيضا للفريقني، حيث يبحث 
أن  قبل  املتصدر  مع  الفارق  نفس  عىل  املحافظة  عىل  الرتجي 

يلتقيا األحد القادم بسوسة.
الجولة  هزيمة  لتدارك  التونيس  امللعب  يسعى  جهته  من 

إيجابية  نتيجة  وتحقيق  الصفاقيس  النادي  أمام  املاضية 
لالقرتاب من ثالثي الصدارة.

البقاء  يف  آماله  عىل  املحافظة  إىل  الشابة  هالل  ويسعى 
ملعب  من  إيجابية  بنتيجة  العودة  خالل  من  األوىل  بالرابطة 
املرحوم نجيب الخطاب عندما ينزل ضيفا عىل االتحاد الريايض 
نقطة  أن  خاصة  النجاة  طوق  عن  بدوره  الباحث  بتطاوين 

تفصلهما يف مؤخرة الرتتيب.
وتجمع املباراة األخرية للمجموعة بني األمل الريايض بحمام 
يف  للفريقني  هامة  مباراة  يف  البنزرتي  النادي  وضيفه  سوسة 
سباق املراهنة عىل التأهل ملرحلة التتويج وكذلك تفادي النزول 

مبكرا للرابطة الثانية.
عىل غرار املجموعة األوىل تشهد منافسات املجموعة الثانية 

أكثر من مباراة حاسمة عىل مستوى أعىل وأسفل الرتتيب.
املجموعة  صدارة  صاحب  املنستريي  االتحاد  وسيكون 
يواجه  عندما  موقعه  تعزيز  فرصة  أمام  نقطة   19 برصيد 
نقاط   9 برصيد  السادس  املركز  صاحب  املتلوي  نجم  ضيفه 

الثمني الجولة املاضية  والذي يبحث بدوره عن تأكيد انتصاره 
أمام اتحاد بنقردان.

مركز  تعزيز  فرصة  أمام  بنقردان  اتحاد  سيكون  بدوره 
الثاني الذي يحتله بـ17 نقطة عندما يلتقي مستقبل رجيش 
6 نقاط والباحث من جهته عىل  صاحب املركز األخري برصيد 

تحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله يف مواصلة رحلة اإلنقاذ.
ويحتضن ملعب 17 ديسمرب مواجهة أوملبيك سيدي بوزيد 
األوملبي  وضيفه  نقاط   8 برصيد  األخري  قبل  املركز  صاحب 
الباجي صاحب املركز الثالث برصيد 17 نقطة واملنتيش بفوزه 

الخامس تواليا.
يحتضن  الذي  بسليمان  البلدي  امللعب  نحو  األنظار  وتتجه 
النادي اإلفريقي خاصة أن  لقاء املوسم بني املستقبل وضيفه 
إذ  املشوار  لبقية  بالنسبة  حاسمة  ستكون  النهائية  النتيجة 
12 نقطة عىل بعد  الرابع برصيد  املركز  يحتل أصحاب األرض 

نقطة من الضيوف.

جولة حاسمة

سفراء تونس


