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التصنيف  مراجعة  تتم  التوايل  عىل  العارشة  للمرة 
األسفل.  إىل  لتونس  السيادي  الرتقيم  أو  اإلئتماني 
العارشة  للمرة  الرسالة  ذلك  مع  نستوعب  لم  ولكننا 

عىل التوايل.

تصنيف تونس أصبح caa2 مع توجه سلبي. 

عرشين  أصل  من  عرش  الثامنة  الدرجة  هي   caa2
درجة عىل سلم وكالة موديز.

التوجه السلبي يعني أنه يف غياب إصالحات عميقة 
القادمة نحو األسفل.  املراجعة  يف ظرف وجيز تكون 
والدرجة املوالية هي درجة التخلف الفعيل عن تسديد 
املعلن. وما  اإلفالس  أخرى  بعبارة  أو  الخارجي  الدين 
وهنا  املعلن.  غري  اإلفالس  هو  املعلن  اإلفالس  يسبق 
فعال  تخلفت  التونسية  الدولة  بأن  التذكري  وجب 
بالدينار  الداخيل  الدين  مستحقات  كل  تسديد  عن 
وبالعمالت األجنبية لسنة 2022. كل مستحقات الدين 
استحقاقات  تواريخ  إىل  جدولتها  إعادة  تمت  الداخيل 

قادمة يصل البعض منها إىل سنة 2033.

وكالة  طرف  من  مصنفة  دولة   111 ضمن  من 
موديز تأتي تونس يف املرتبة 100.

تخفيض التصنيف يشمل أيضا البنك 
المركزي التونسي

تخفيض التصنيف االئتماني التونيس إىل caa2 مع 
هذا  التونيس.  املركزي  البنك  أيضا  شمل  سلبي  توجه 
يعني أن ثقة األوساط املالية الدولية يف البنك املركزي 

ويف سياسته النقدية أصبحت متدنية جّدا.

إمكانية التعثر في تسديد الدين الخارجي 
واردة جدا

موديز  وكالة  طرف  من  لتونس  الحايل  التصنيف 
املالية  واألسواق  األخرى  للّدول  تحذير  بمثابة  هو 
واملؤسسات  واملستثمرين  املالية  واملؤسسات  الدولية 
االقتصادية املزودة لتونس بأن بالدنا مرشحة للتعثر 
يف تسديد ديونها اذ أنها أصبحت "بلدا ذا مخاطر عالية 

جّدا".

التصنيف االئتماني
التصنيف االئتماني أو الرتقيم السيادي هو تقييم 
وهذا  الخارجية  ديونه  تسديد  عىل  املعني  البلد  لقدرة 
التصنيف يتم عىل أساس عدد من االعتبارات واملؤرشات. 
السيايس  الوضع  بأن  التذكري  وجب  السياق  هذا  ويف 
 50 50 ٪ من الوزن اإلجمايل للتقييم. والـ  يحظى بـ 
االقتصادية  املؤرشات  االعتبار  بعني  تأخذ  املتبقية   ٪
واملالية األساسية مثل نسبة النمو االقتصادي ونسبة 
البطالة ونسبة التضخم املايل ومستوى عجز ميزانية 
ومستوى  الجارية  الدفوعات  ميزان  وعجز  الدولة 
بحجم  مقارنة  الخارجي  والدين  العمومي  الدين 
العمالت  احتياطي  ومستوى  اإلجمايل  الداخيل  الناتج 
عىل  الدولة  قدرة  االعتبار  بعني  يأخذ  كما  األجنبية. 
تثار  وهنا  الخارجية.  املالية  واملوارد  القروض  تعبئة 

مسألة عالقة تونس بصندوق النقد الدويل.

تونس وصندوق النقد الدولي

اتفاق  اىل   2022 أكتوبر   15 يوم  تونس  توّصلت 
عىل  الحصول  قصد  الدويل  النقد  صندوق  مع  مبدئي 
ثمانية  عىل  يرصف  دوالر  مليار   1,9 بـ  جديد  قرض 
التقنية  املحادثات  سنوات.  أربع  مدى  عىل  أقساط 
أكثر من  دامت  الدويل  النقد  واملفاوضات مع صندوق 
الدويل  النقد  صندوق  مع  تفاوضت  تونس  شهرا.   18
ونظرا  فيها  السيايس  للوضع  نظرا  ضعف  موقع  من 
بمصداقية  تفاوضت  تونس  جدا.  السيئة  للمؤرشات 
مهتّزة جدا بسبب فشل برنامجي 2013 و2016 وعدم 
االقتصادية  باإلصالحات  بالقيام  بتعهداتها  التزامها 

واملالية الرضورية والتي تأخرت جّدا.

جدول  يف  تونس  ملف  أدرج  الدويل  النقد  صندوق 
إمكانية  يف  للنظر   2022 ديسمرب   19 لجلسة  أعماله 
مليون   240 )حوايل  القرض  من  األول  القسط  رصف 
دوالر(. ولكن تم سحب ملف تونس من جدول األعمال 
قبل موعد الجلسة وصادف تاريخ ذلك السحب تواجد 
بمناسبة  واشنطن  يف  التونسية  الجمهورية  رئيس 

انعقاد القمة األمريكية االفريقية.

هذا السحب ال يعني مثلما قال البعض أنه تأجيل 
شهر  من  األوىل  األيام  خالل  تونس  ملف  يف  للنظر 
جانفي 2023. هذا طبعا غلط ومغالطة. ملف تونس 
تم رفضه من طرف صندوق النقد الدويل ألسباب عدة 
 2023 الدولة  ميزانية  تقديم  عدم  مثل  الشكيل  منها 
شهر  نهاية  قبل  أي  املوعد  يف  الدويل  النقد  لصندوق 
عىل  الجمهورية  رئيس  توقيع  وعدم   2022 نوفمرب 
توقيع  عدم  منها  موضوعية  أسباب  وهناك  امليزانية. 
letter of inn النوايا  )رئيس الجمهورية عىل رسالة 

tention( والتي تعني موافقة رئيس الجمهورية عىل 

برنامج اإلصالحات الذي تقدمت به الحكومة. ومن بني 
أهم األسباب املوضوعية عدم تمكن تونس من حشد 
الدعم الالزم واملوارد الخارجية الالزمة لتمويل ميزانية 
بها  تعهدت  التي  اإلصالحات  برنامج  ولتمويل   2023
اىل  أساسها  عىل  توصلت  والتي  التونسية  الحكومة 

االتفاق املبدئي مع صندوق النقد الدويل.

تقديم  فائدة من  ال  أن  يعترب  الدويل  النقد  صندوق 
القرض إىل تونس إن لم تكن هناك جهات مانحة أخرى 
عىل املستوى الثنائي أو عىل مستوى املؤسسات املالية 
الدولية األخرى مستعدة للمساهمة يف تمويل ميزانية 

2023 وبرنامج اإلصالحات.

التونسية  للسلط  تكن  لم  أنه  هنا  القول  وجب 
بمعنى الحكومات املتتالية منذ 2011 والبنك املركزي 
التونيس سياسات وخيارات جيدة وأنها لم تترصف ال 
تجنيب  قصد  الالزمة  بالوطنية  وال  الالزمة  بالحكمة 
أن  أيضا  القول  وجب  الخطرية.  األوضاع  هذه  تونس 
يعني  لتونس من قبل وكالة موديز  الجديد  التصنيف 
بوضوح أن وصول تونس إىل اتفاق نهائي مع صندوق 

النقد الدويل أصبح صعب املنال : 

الوصول بل أصول مستحيل.

ماذا يجب أن ننتظر اآلن؟ :

علينا أن ننتظر :

العادية  نفقاتها  تغطية  عىل  الدولة  قدرة  عدم   .1
واملربمجة يف ميزانية 2023.

الداخلية  ديونها  تسديد  عىل  الدولة  قدرة  عدم   .2
والخارجية.

3. تراجعا حادا يف احتياطي العمالت األجنبية.

4. مزيدا من الركود االقتصادي وارتفاع البطالة.

والدين  العمومي  الدين  مستويات  تفاقم   .5
الخارجي.

6. مزيدا من التضخم املايل.

باملحروقات  السوق  تزويد  يف  حّدة  أكثر  أزمات   .7
واملواد الغذائية األساسية.

8. مزيدا من الصعوبات للبنوك التونسية يف تسوية 
عمليات  منها  وخاصة  الخارجية  التجارة  عمليات 

التوريد.

9. مزيدا من هجرة الكفاءات و"الحرقة".

الخارجي  الدين  مستحقات  تسديد  يف  التعثر 
يحيلنا مبارشة إىل اجتماع رئيسة الحكومة التونسية 
موالن  ايمانويل  بالسيد  تونس  يف  الفارط  األسبوع 
emmanuel moulin رئيس الخزينة الفرنسية ونادي 

اإلعالن عن  استقبال مماثل عشية  ملاذا جاء  باريس. 
ما  موديز؟  وكالة  قبل  من  لتونس  الجديد  التصنيف 
االجتماع  أعمال  كانت عىل جدول  التي  املواضيع  هي 
اجتماع  يحرض  لم  وملاذا  االتفاق  تم  عماذا  املذكور؟ 
املالية وال وزير االقتصاد والتخطيط  مماثل ال وزيرة 
وال محافظ البنك املركزي؟ أي ال أحد من الثالوث الذي 
تحّول يف مناسبتني إىل واشنطن للتفاوض مع صندوق 

النقد الدويل.

تسديد  تعليق  إعالن  إىل  الحكومة  تستعد  هل 
بالضبط؟  يحدث  ماذا  الخارجي؟  الدين  مستحقات 
يَُعّد ويُْطبخ  التونيس بأكمله معنيا بما  الشعب  أليس 

له؟.
إن كان وال بّد

التعثر يف تسديد مستحقات  إذا اقتنعنا بأن ال مفر من 
إعادة  دوامة  يف  الدخول  من  مفر  ال  وبأن  الخارجي  الدين 
اآلن؟  لذلك من  العّدة  نعد  الخارجي فلماذا ال  الدين  جدولة 
ملاذا ننتظر الدقائق األخرية حتى نقوم بما يجب القيام به 
يف أوضاع متشنجة ومرتبكة؟ إذا كان ال بد من إعادة جدولة 
الدين الخارجي فيجب أالّ يغيب العقل حتى يف الشدائد ويف 
األزمات أو باألحرى خاصة يف الشدائد واألزمات. أليس حريا 

بنا أن نستعد من اآلن بـ :

الدائنني  مع  التفاوض  واسرتاتيجية  أهداف  إعداد   -
بأصنافهم.

- إعداد فريق التفاوض.

- إعداد خارطة طريق كاملة وشاملة لعملية التفاوض.

وقع  وتخفيف  التفاوض  رشوط  تحسني  قصد  ذلك  كل 
نتيجة التفاوض عىل تونس وعىل املواطن التونيس.

الوصول بال أصول مستحيل.

عز الدين سعيدان

: caa2 بعد ترقيم "موديز" الجديد

االفتتاحية

تونس يف منعطف حرج للغاية...
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ستون

الجديد  الربملان  يف  نائبا  ستني  يقارب  ما  أن  يبدو 
الوسطى  واالطارات  املتقدمة  الصفوف  اىل  ينتمون 

لحزبي التجمع ونداء تونس. 

شلل
لـ  أكد  املحيط  لحماية  الوطنية  بالوكالة  موظف 
"الشارع املغاربي" أن تتبع عدد من مديري املؤسسة 
قرارات  عىل  مصادقتهم  بسبب  قضائية  ملفات  يف 
تتعلق بدراسات املؤثرات عىل املحيط أدى إىل حصول 
شلل كبري صلب اإلدارة بسبب تردد املسؤولني يف اتخاذ 

أي قرار.
أشار  إسمه  عن  الكشف  عدم  طلب  الذي  املوظف 
إيقاف  عمليات  ضحايا  كانوا  زمالئه  من  عددا  أن  إىل 
يحكم  أن  قبل  ادارية  قرارات  عىل  إمضائهم  بمجرد 
أن  إىل  الفتا  الدعوى  سماع  بعدم  شأنهم  يف  القضاء 

اإليقاف بات هو القاعدة بقطع النظر عن مدى جدية 
الشبهات.

املتحدث قال ان الوكالة ال تزال منذ مدة بال مدير 
يف  املسؤولية  تحمل  عن  االطارات  عزوف  بسبب  عام 

ظل تواتر التتبعات القضائية التي طالت زمالءهم. 

اتهام
 وجهت مالكة العاصمي القيادية السابقة يف حزب 
انتقادات الذعة اىل ما اعتربتها تدخالت  “االستقالل” 
غربية الخرتاق األمن الفكري والثقايف للمغرب، بهدف 

الوطنية،  القيم  تستهدف  أيديولوجية  نزعات  اثارة 
ومن بينها، حسب املتحدثة، تركيز االعالم الغربي عىل 
فئات صغرية كبعض الشواذ ودعاة الحرية الجنسية 
وتقديمهم  املسيحية،  اىل  دينهم  غريوا  من  وبعض 

كنموذج حداثي.
الدولة  عىل  يضغط  الغرب  ان  العاصمي  وقالت 
والخفية  الظاهرة  “أوكاره”  وينرش  حقوقيا  املغربية 
املغرب  بنية  تغيري  الغاية  ان  اىل  منبهة  بالبالد 
كالبودية  صغرية  ديانات  بني  وتفتيته  االجتماعية 
العرب  عن  مستقلة  قومية  األمازيغ  وجعل  وغريها، 

دينيا ولغويا.
واعتربت أن املرشوع االستعماري، يقوم عىل ربط 
واملسيحة،  واليهودية  بإرسائيل  األمازيغية  القومية 
الفتة اىل أن هناك “إجماع لدى املؤرخني القدامى عىل 
أن األمازيع عرب ساميون لغتهم العربية وهم من قام 

بنرش اإلسالم يف املغرب”.

زووم
زووم
زووم
زووم

بعدة  القضاء  تعهد  عن  الرتبية  بوزارة  مصدر  كشف 
ملفات فساد يف قطاع الرتبية الفتا اىل ان االدارة الفرعية 
مديرين  عرشة  من  أكثر  اىل  استمعت  اإلجرامية  للقضايا 

عامني يف عالقة باكثر من اخالل اداري ومايل.
انه  هويته  عن  الكشف  عدم  الذي فضل  املصدر  وذكر 
يشتبه يف ارتكاب مديرين تجاوزات مالية وادارية بديوان 

الخدمات املدرسية الذي تم بعثه يف 2016.
وأضاف ان التتبع القضائي شمل أكثر من 10 مديرين 
بالوزارة وببعض املندوبيات مالحظا انه يشتبه يف ضلوعهم 

يف تجاوزات تتعلق بملف تكوين املتفقدين االداريني.
الدولة  بنزاعات  العام  املكلف  يكون  ان  رّجح  املتحدث 
وراء إحالة امللفات اىل القضاء بعد توفر شبهات جدية عن 

تجاوزات مالية وادارية.
وطالب املصدر برضورة تحرك السلطة لحماية املبلغني 
الفساد  مكافحة  هيئة  غلق  ان  عىل  مشددا  الفساد  عن 
سهلة  اهداف  اىل  وتحويلهم  املبلغني  ترشيد  يف  ساهم 

للهرسلة االدارية والعقوبات التعسفية.
مصدر ثان عّرج من ناحيته عىل ملف الشهائد املدلسة 

والبيانات املزيفة التي تم اكتشافها أواخر 2021 باالدارة 
الجهوية للرتبية بسيدي بوزيد مؤكدا ان االيقافات طالت 
سابق  جهوي  مندوب  فيهم  بمن  االشخاص  عرشات 
ومديرين وبعض املستفيدين من نيابات وهمية رغم عدم 

مزاولتهم التدريس.
املصدر قال ان عملية تدليس الشهائد لم تقترص عىل 
مندوبية سيدي بوزيد وان مؤسسات اخرى تابعة لوزارة 
دون  وثائق  وتدليس  معطيات  تزوير  شهدت  الرتبية 

محاسبة الضالعني يف ذلك.
ومعمق  شامل  تدقيق  اجراء  رضورة  اىل  الوزارة  ودعا 
تتواصل  ال  حتى  املركزي  وحتى  الجهوي  املستوى  عىل 

ثقافة االفالت من العقاب.
املايل،  القضائي  بالقطب  العمومية  النيابة  ان  يذكر 
الثالثة  الفرقة  ألعوان   2021 أكتوبر  يف  أذنت  قد  كانت 
باالحتفاظ  ببن عروس  الوطني  للحرس  االجرام  ملكافحة 
للرتبية  الجهوية  املندوبية  بخمسة من موظفي واطارات 
بينهم مندوب جهوي سابق يف عالقة  بسيدي بوزيد  من 

بشبهات تدليس وثائق وتالعب ببيانات رسمية.

للمندوبية  سابق  عام  بكاتب  االحتفاظ  أيضا  وتقرر 
األبحاث  شملت  حني  يف  اخرين  وأعوان  موظفني  وبثالثة 
رأس  عىل  مهامه  انتهت  الذي  السابق  الجهوي  املندوب 
املندوبية منذ سنة 2016 والذي سبق أن تمت احالته عىل 

أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم.
الوطني  الحرس  أعوان  تمكن  ذاتها  األبحاث  وحسب 
ببن عروس من حجز حواسيب وأختام عثر عليها بمكاتب 
يف  استعمالها  يف  يشتبه  وبمنازلهم  املوقوفني  املوظفني 

تدليس الشهائد التي سلمت اىل 102 معلم واستاذ نائبا.
وكانت أسبوعية "الشارع املغاربي" قد توجهت يف 15 
املعلومة  اىل  الرتبية بمطلب نفاذ  اىل وزارة   2021 سبتمرب 
قصد الحصول عىل تقارير تفّقد منجزة حول الترصف يف 
ملف االساتذة واملعلمني النواب بني 2015 و2021. ورغم 
مرور اكثر من سنة عىل ارسال املطلب لم تحصل الجريدة 

عىل أية اجابة اىل حدود كتابة هذا املقال.
وحاولت الجريدة االتصال بوزارة الرتبية الستفسارها 
عن القضايا املرفوعة يف الغرض لكن لم يتسن لها الحصول 

عىل أية معطيات.

القضاء حيقق مع أكثر من 10 مديرين يف شبهات فساد بقطاع الرتبية
محمد الجاللي

نهج اسبانيا الشهير
في العاصمة

في حلته الجديدة...
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غاب رئيس الجمهورية قيس سعّيد عن الصورة 
في الفترة االخيرة رغم تسارع االحداث وما تحمل 
المسبوقة  بغير  وصفت  مخاطر  من  طياتها  بين 
واالقتصادي.  المالي  المستويين  على  خاصة 
الباب واسعا أمام تأويالت بخصوص  غياب فتح 
قرارات قد تعلن تبعا للتطورات االخيرة سقطت 
كلها سريعا في الماء مع ظهور سعيد يوم امس 
اين  بالقصبة  الحكومة  رئاسة  مقر  الى  زيارة  في 
عّلق على نسبة االقبال الضعيفة في الدور الثاني 
اول  يوم  المنتظمة  التشريعية  االنتخابات  من 
امس االحد . انتخابات سبقها بالغ مقتضب اعلن 
بودن  الثاني في حكومة  وزاري هو  تحوير  فيه عن 
في غضون شهر تقريبا وعّين بمقتضاه عسكريا 
ونقابيا على رأس وزارتي الفالحة والتربية. تعيينان 

استراتيجيان بالنسبة لسعّيد في هذه المرحلة.

سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  اقره  جديد  حكومي  تعديل 
مساء يوم امس االثنني شمل وزارتي الرتبية والفالحة.  تعديل 
رضاه  عدم  بخصوص  منه  القريبة  االوساط  تتناقله  ما  يؤكد 
تغيريات  ادخال  واعتزامه  الوزراء  من  بالهني  ليس  عدد  عن 
املنجز  غياب  مسؤولية  انصاره  يحّملها  حكومة  مستوى  عىل 
االجتماعي واالقتصادي . وهذا التعديل هو تأكيد عىل مواصلة 
عىل  القائمة  الحكم  فلسفة  وبنفس  املسار  نفس  عىل  سعيّد 
نسبة  عىل  تعليقه  يف  تجّلت  التي  االمام   اىل  الهروب  سياسة 
الترشيعية  االنتخابات  من  الثاني  الدور  يف  الضعيفة  االقبال 
اقر  الذي  العزوف  الربملان وأن  انها موقف من مؤسسة  معتربا 
بأنه شمل اكثر من 90 يف املئة من الناخبني هو تأكيد عىل ان " 

الربملان لم يعد يعني التونسيني" .
 تجديد للثقة 

من الواضح ان زيارة رئيس الجمهورية يوم امس اىل مقر 
رئاسة الحكومة كانت لتجديد الثقة يف رئيسة الحكومة نجالء 
بودن التي مّلح إىل رضائه عن أدائها بالتشديد عىل وجود انسجام 
يف عمل مؤسسات الدولة. انسجام يبدو كافيا بالنسبة لسعيّد 
لتجديد الثقة يف بودن التي ال تعرف، حسب املعارضة، اال السمع 
عىل   باملرة  تأكيدا  ليس  بودن  عىل  اإلبقاء  أن  ذلك   . والطاعة 
نجاحها يف اداء مهامها  بقدر ما هو ضمانة لسعيد لتجنب اي 
زلزال قد يحدثه فتح الباب امام تغيريات كربى وقد يكون هو 

بداية النهاية بالنسبة إليه. 
تجديد الثقة يف نجالء بودن من قبل ويل نعمتها قيس سعيد  
ياتي يف غمرة تعدد املبادرات الداعية لالنقاذ والتي تنقسم بني 
25 جويلية عىل  دعوات لالنقاذ من داخل ما يسمى بمنظومة 
غرار الطرح املقدم من قبل حركة الشعب الذي يقوم عىل تغيري 
يف  سياسية.  حكومة  تعيني  إىل  واملرور  الفاشلة"   " الحكومة 
املقابل هنالك  دعوات من خارج هذه املنظومة التي وان تعددت 
املسار وانحرافه  االقرار بفشل  اتجاه واحد هو  فإنها تصب يف 
بما يقتيض رحيال يشمل رئيس الجمهورية عرب تقديم استقالته 

وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة الوانها .
من  الثاني  الدور  بعد  جاء  الدعوات  هذه  عىل  سعيد  رد 
االقبال  اىل تحّسن نسبة  يرنو  الذي كان  الترشيعية  االنتخابات 
بتدني  باإلقرار  به  انتهى  األمر  ان  اال  االول  بالدور  فيه مقارنة 
نسبة املشاركة وبتسجيل نسبة عزوف واسعة إذ قال يف فيديو 
بموقع  الرسمية  صفحتها  عىل  الجمهورية  رئاسة  نرشته 
انها  بالقصبة،  مكتبها  يف  بودن  بنجالء  لقائه  خالل  فايسبوك 
العزوف يدّل عىل  الناخبني وان  املئة من مجموع  90 يف  تقارب 
موقف التونسيني من الربملان متناسيا انه هو من ساهم بشكل 

هام يف صناعة رأي عام مناهض لهذه املؤسسة )برملان 2019( 
مستحرضا  مخالفة  بطريقة  املشاركة  نسبة  قراءة  اىل  داعيا 
الزعيم الحبيب بورقيبة ابان احدى انتخابات الديوان السيايس 
متوعدا   الفائزين  ترتيب  قلب  حيث  الدستوري  الحر  للحزب 
بالخيانة  إياهم  واتهم  املسؤولية  بتحّمل  خصومه  كالعادة 

العظمى يف اشارة اىل دعوات لرحيله هو "خيانة عظمى" .

مغازلة 
الكل يتساءل عن مالمح مرحلة ما بعد االنتخابات الترشيعية 
قيس  عنها  اعلن  قد  كان  رزنامة  يف  محطمة  اخر  تمثل  التي 
سيدي  والية  بمقر  شعبي  خطاب  يف  عام  من  اكثر  منذ  سعيد 
بوزيد. وحسب ما جاء يف لقاء سعيد بنجالء بودن ال جديد يف 
هو  االهم  لسعيد  فبالنسبة  املسار.  يف  تذكر  تغيريات  وال  االفق 
يف  الطريق  خارطة  محطات  مختلف  وتنظيم  املواعيد  احرتام 
آجالها. كما كان له رد واضح عىل دعاة الحوار ايضا: الحكومة 
ستواصل مهامها برئاسة نجالء بودن ونسبة املشاركة املتدنية 
للتحركات  يدعون  من  أما  للربملان.  مناهضا  موقفا  تعكس 

بعنوان الرحيل فسيحاسبون بتهمة الخيانة العظمى.
واما التحوير الوزاري الذي اقّره سعيد يوم امس فلم يشمل 
افشل من يف حكومة نجالء بودن وال يبدو انه جاء فقط لضخ 
الرئيس  التحوير شمل  صديق  املنهك.  الحكومة  دماء يف جسد 
منذ  حقيبته  عىل  حافظ  الذي  السالوتي  فتحي  الرتبية  وزير 
حكومة هشام املشييش والذي كان سعيّد قد كلفه بملف اصالح 
التي  االزمات  مختلف  يف  له  مساندا  وكان  التعليم  منظومة 
شهدتها الوزارة منذ العودة املدرسية الحالية. خليفة السالوتي 

التنفيذي  املكتب  عضو  البوغديري  عيل  محمد  النقابي  هو 
السابق التحاد الشغل الذي انخرط يف مبادرة" لينترص الشعب" 

املساندة ملسار 25 جويلية.
املعارضني   النقابيني  اهم  احد  بالخصوص  هو  البوغديري 
لتنظيم مؤتمر استثنائي التحاد الشغل ولتعديل الفصل 20 من 
النظام الداخيل للمنظمة الشغيلة الذي تمكن بمقتضاه الطبوبي 
وجل اعضاء املكتب التنفيذي السابق من تجديد الرتشح وتمديد 
رئاسة  مع  بتنسيق  بالتحرك  وقتها  البوغديري  اتُّهم  عهدتهم. 
يف  "االرتماء  بـ   و   " االتحاد  "خيانة  بـ  وحتى  الجمهورية  
احضان السلطة" ووصف اتحاد الشغل املعارضني بـ "االقلية".  
السياسية  مواقفه  ضمنيا  واكدتها  البوغديري  نفاها  تُهم 
الداعمة للرئيس من تفعيل الفصل 80 اىل مختلف القرارات التي 
تبعته  . تحّول بعد ذلك البوغديري اىل ناشط سيايس يف مبادرة 
تضم اهم الوجوه الداعمة للمسار والتي شاركت يف االنتخابات 
العميد  حملة  يف  االوىل  الصفوف  يف  خاللها  وكان  الترشيعية 

ابراهيم بودربالة.
 هذا التعيني هو تتّمة لسياسة املواالة التي يعتمدها سعيّد 
خالل  وخاصة  سابقا  الحال  كان  مثلما  تماما  التعيينات  يف 
اسماها  مثلما  العجاف  السنوات  او  السوداء"   العرشية   "
رسالة  هي  كما  بودن.  بنجالء  امس  يوم  لقائه  لدى  )سعيد( 
للشق املعارض للطبوبي او الرافض للتمديد والذي خرس مؤخرا 
اتحاد  ان  واملعلوم  النقابية.  املركزية  مع  القضائية  معركته 
الدين الطبوبي  العام نور  الشغل انطلق منذ مدة بقيادة امينه 
يف مشاورات حول مبادرة مع عمادة املحامني ورابطة حقوق 
االنسان ومنتدى الحقوق االقتصادية واالجتماعية لبلورة تصور 
وملساره  لسعيّد  املعارض  الصف  يف  بمقتضاها  تموقع  لالنقاذ 

واصفا اياه يف اخر بيان ملكتبه التنفيذي  باالنحراف. 
اما الوزير الجديد للفالحة الفريق عبد املنعم بلعاتي املراقب 
انه احسن اختيار  العام للقوات املسلحة، فيقول انصار سعيّد 
بالد  يف  الغذائية"  السيادة  ولفرض"  الغذائي"  االمن  لحماية" 
تهّددها املجاعة وتحت خط الفقر املائي وانه ال احد قادر عىل 
اتمام هذه املهمة اكثر من خرية ابناء الجيش الوطني. رسدية 
عن  االعالن  منذ  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  جابت 
هذا التعيني وكان لها صدى واسع لدى "انصار املسار" اال انها 
وجدت  التي  العسكرية  للمؤسسة  واضحة  مغازلة  تحجب  ال 
نفسها يف قلب التجاذبات السياسية رغم تمّسكها بمسافة عن 

السياسة وأدرانها مثلما يقول سعيّد.
وخالل االسابيع االخرية ُرفع التحّفظ عن دور ما للمؤسسة 
قادة  من  عدد  ترصيحات  يف  االنقالب"  لـ"انهاء  العسكرية  
املعارضة لم تخف مراهنتها عىل تحّرك من" الجيش" او" االجهزة 
الصلبة" مثلما اسماه رئيس جبهة الخالص احمد نجيب الشابي 
منذ  حدة  زاد  حديث  للتغيري،  املمكنة  الفرضيات  عن  حديث  يف 
اجتماع مجلس االمن القومي االخري والصور املتداولة لعدد من 
القيادات العسكرية  وما رافقها من توصيفات عن  "امتعاض" 
يعكس رفضها للتطورات التي تعيشها البالد ولخطاب الرئيس 
املتشنج.  خطاب تغرّي بـ 360 درجة بعدها بأيام قليلة يف كلمة 

املعايدة بمناسبة حلول السنة امليالدية الجديدة .
الترشيعية  االنتخابات  زلزال  من  اآلمن  الخروج  أن  يبدو 
ومن مبادرات  "االنقاذ" يمّر حسب قيس سعيّد بتثبيت رئيسة 
احد  تعيني  خالل  من  الشغل   اتحاد  صفوف  وبشق  الحكومة 
الوجوه البارزة يف الشق املعارض للقيادة الحالية وزيرا من جهة 
قد  اخرى.  جهة  من  العسكرية  املؤسسة  مغازلة  خالل  من  و 
تكون هذه هي الوصفة التي ارتآها رئيس الجمهورية لوأد كل 
املبادرات ولتثبيت سلطاته لكنّها لن تكون بأي حال من االحوال  

الحل االفضل  ملشاكل البالد وأزماتها املتشّعبة والخطرية.

قيس سعّيد بعد زلزال االنتخابات التشريعية :

جتديد الثقة يف نجالء بودن ومغازلة للمؤسسة العسكرية
وللشق املعارض للطبويب يف احتاد الشغل 

كوثر زنطور
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تقرير "موديز" يربز خماطر انتفاضات شعبية واخالالت يف احلوكمة...
كريمة السعداوي

قبل  من  لتونس  االخري  الرتقيم  صدور  اثار 
نهاية  "موديز"  السيادي  التصنيف  وكالة 
االسبوع الفارط تخوفا لدى العديد من املراقبني 
حول قدرة تونس عىل مواصلة االيفاء بتعهداتها 
مزيد  امكانية  وحول  جهة  من  للخارج،  املالية 
من  سيما  ال  جديدة  قروض  عىل  البالد  حصول 
املالية  االسواق  ومن  الدائنة  العاملية  املؤسسات 

الدولية برشوط معقولة، من جهة اخرى.

تقرير "موديز" ودالالت جديدة 
لبلوغ التعثر المالي

موديز  تقرير  صدور  توقيت  أن  املؤكد  من 
االنتخابات  من  الثاني  الدور  تنظيم  عشية 
الترشيعية ليس بريئا من ناحية سياسية بحتة، 
إن جاز التوصيف، علما كذلك انه يأتي اياما قليلة 
بعد لقاء رئيسة الحكومة نجالء بودن عىل عجل 
املركزي  البنك  ومحافظ  املالية  وزيرة  غياب  ويف 
الفرنسية  الخزينة  رئيس  موالن،  بإيمانويل 
باران  بأندري  مرفوقا  كان  الذي  باريس  ونادي 

سفري فرنسا بتونس.
الحكومة  رئاسة  اصدرته  بالغ  واقترص 
املعروف  الفرنيس  باملسؤول  بودن  لقاء  حول 
يف  بتخصصه  واملالية  االقتصادية  االوساط  يف 
إطار  يف  "يندرج  انه  عىل  بالصدمة"  "العالج 

تونس  القائمة بني  الرؤى  وتبادل  التشاور  سنة 
وفرنسا يف مختلف املجاالت والسيما االقتصادية 
ايمانويل  تأكيد كل من  اىل  االشارة  واملالية" مع 
موالن ومرافقه السفري الفرنيس، يف هذا اإلطار، 
للميض  تونس  جهود  بدعم  بالدهما  "التزام 
قدما يف مسارها اإلصالحي الرضوري الستعادة 
ورفاهها  نموها  ونسق  االقتصادية  عافيتها 

االجتماعي".
تقرير"موديز" هذه  اخر، تضمن  من جانب 
املرة اشارات واضحة فرّست تخفيضها تصنيف 
مستوى  عىل  املركزي  والبنك  الحكومة  من  كل 
املضمونة  الخارجية  الديون  خالص  عىل  القدرة 
وغري املضمونة من الدولة اىل "س اا2" بإشكاالت 
تعبئة التمويالت لتلبية الحاجات العاجلة للدولة، 
ولكن ايضا بضعف الحوكمة وبما يمكن ان ينجر 

عن ذلك من مخاطر اجتماعية كبرية.
الوكالة  تؤكد  التي  الوضعية  هذه  خضم  ويف 
كانت  بانها  التذكري  املهم  من  فانه  دقتها،  عىل 
ايجابيا يف تقرير سابق لها اصدرته  قد تفاعلت 
الحكومة  ابرام  غداة  الفارط  سبتمرب  اواخر  يف 
الحالية اتفاقا مع االتحاد العام التونيس للشغل 
أجور  يف  باملائة   5 بنسبة  بالرتفيع  يتعّلق  ما  يف 
الثالث  السنوات  مدى  عىل  العمومي  القطاع 
الرشكاء  مع  االتفاق  موديز،  ووصفت  القادمة. 

نحو عودة
الوصاية على تونس؟

إلياس القصري

مع اقرتاب موعد انطالق موسم الحجوزات بالنزل لصيف 2023 بدأت يف الربوز رويدا 
رويدا عالمات يبدو أنها تدّل عىل قرب حجز تونس مكانا لها بنادي باريس بما يمثّل 
1869 والتي تم بمقتضاها  مقدمة لعودة اللجنة املالية واملشؤومة التي انتصبت عام 

وضع تونس تحت وصاية عاملية ومّهدت لقدوم االستعمار الفرنيس سنة 1881.
فبفضل أنبياء مزيفني من أشباه الثوريني وتالميذ املتحيّل املشهور مصطفى خزندار، 
تنهي تونس ثورتها بعد نضالها من أجل الحصول عىل استقاللها وبناء الدولة الحديثة 

لتعود اىل مربّع فقدان سيادتها واستقاللها.
باألخطار  جماعي  وعي  غياب  ظل  يف  حتميا  أصبح  املشؤوم  القدر  هذا  أن  ويبدو 
وبعجز عن التوّصل اىل تقويم وضعية البالد التي تزداد سوءا يف عالم يمّر بحالة غليان 

كامل ويواجه بدوره تهديدات وجودية.

االجتماعيني بـ "املرحلة املفتاح" إلرساء برنامج 
جديد مع صندوق النقد الدويل.

واعتربت الوكالة يف السياق ذاته أن "التحكم 
يف كتلة األجور الكبرية للوظيفة العمومية والتي 
يف  الخام  الداخيل  الناتج  من  باملائة   15،4 بلغت 
سنة 2021، تعد "سياسيا" أمرا صعبا دون دعم 
االتحاد العام التونيس للشغل. كما بينت الوكالة 
ان "التوترات االجتماعية املتكررة يف تونس خالل 
وضعف  النمو  ضعف  عن  ناجمة  األخري  العقد 
خلق فرص الشغل إىل جانب الحوكمة الضعيفة 
مما  باالنقسام،  يتسم  الذي  السيايس  واملشهد 
املتعاقبة غري قادرة عىل تنفيذ  الحكومات  جعل 

اإلصالحات ومعالجة االختالالت املالية".
ويبدو بالتايل أن التقرير االخري اقىص االتحاد 
العام التونيس للشغل من مجال الفعل االجتماعي 
ليحمل رسالة مغايرة بخصوص عوامل املخاطر 
االجتماعية باعتبار انه ارجعها ضمنيا اىل ضعف 
باخر،  او  بشكل  يمكن،  وما  املؤسساتي  اإلطار 
ان ينجر عنه من موجات توتر تصعب السيطرة 

عليها.

تقارير التصنيف وانتقادها
التصنيف  وكاالت  األخرية  اآلونة  يف  طرحت 
االئتماني وتصنيفاتها جدال واسعا يف العديد من 
متباينة  وآراء  فعل  ردود  خلفت  اذ  املناسبات، 
الشؤون  يف  أجنبيا  تدخال  عملها  اعترب  من  بني 
من  ركيزة  يعتربها  من  وبني  للبالد،  الداخلية 

الركائز التي يعتمدها االقتصاد العاملي.
منهجيّا  االئتماني  التصنيف  وكاالت  وتعتمد 
بها  الخاصة  األساسية  املقاييس  من  العديد 
املالية  أبرزها وضعيات  عند إصدار تقييمها من 
العامة للدولة ونمو الناتج املحيل ووضع الديون 
وميزان  التضخم  ومعدل  للدولة  الخارجية 
والترشيعات  االقتصادية  والتنمية  املدفوعات 
نصيب  اىل  إضافة  األعمال  وبيئة  والقوانني 
الدول  وتاريخ  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  الفرد 
وكاالت  تأخذ  كما  ديونها.  بسداد  التزامها  يف 
االعتبار  بعني  الحاالت،  بعض  يف  التصنيف، 
الوضع السيايس واالستقرار األمني واالجتماعي 

يف الدولة.
للتصنيف  موديز  وكالة  خفضت  ان  وسبق 

التصنيف   ،2021 أكتوبر   14 يوم  االئتماني 
السيادي لتونس من"ب 3"إىل"س اا1"، مع افاق 
مستقبلية سلبية، مشرية إىل أن الرتاجع يعكس 
ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقني يف ما يتعلق 
من  التي  االجراءات  تنفيذ  عىل  الحكومة  بقدرة 
شأنها ضمان الوصول املتجدد إىل التمويل لتلبية 
القليلة  السنوات  املرتفعة عىل مدى  االحتياجات 

املقبلة.

نفوذ رغم االنتقادات

للعديد  االئتماني  التصنيف  وكاالت  تعرضت 
إذ  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  االنتقادات  من 
يتهمها الكثريون بتضارب املصالح مع مصدري 
الذين  العاملية  املالية  االسواق  يف  الديون  سندات 
هم يف نفس الوقت حرفاؤها الذين يدفعون املال 
لها مقابل تصنيف إصداراتهم من الديون، إضافة 
إىل ضعف قدرتها عىل تقييم املخاطر املستقبلية 
والتأخر يف رصد االتجاهات السلبية التي يتعرض 
اإلصدار  عملية  بعد  الديون  مصدري  بعض  لها 
وبالتايل رد الفعل املتأخر يف تخفيض التصنيفات. 
العديد  يف  إليها  املوجهة  االنتقادات  ورغم 
واملواقف  اآلراء  واختالف  وتباين  املناسبات،  من 
بخصوص تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني 
يف  ضغط  وورقة  مؤرشا  تعترب  فهي  للدول 
العديد  ألن  مانحيها  مع  الدول  مفاوضات 
ال  االستثمار  وصناديق  املالية  املؤسسات  من 
املالية  املالءة  ذات  الدين  أدوات  يف  إال  تستثمر 
إلصدار  التصنيف  انخفاض  فإن  لذلك  املرتفعة. 
عليها  اإلقبال  انخفاض  بالرضورة  يعني  معني 
الصناديق  هذه  لعزوف  نظرا  تغطيتها  وصعوبة 
املالية عن رشائها. وأشد ما يُخىش  واملؤسسات 
السيادي  التصنيف  تدهور  يتسبب  أن  هو  اليوم 
ديونها  جدولة  طلب  يف   املطاف  آخر  يف  لتونس 
لندن"  "نادي  أو  باريس"  "نادي  يف  أخري  كمالذ 
خدمة  يف  الرتفيع  من  ذلك  فيه  يتسبب  ما  مع 
يف  تقشفية  إجراءات  الحكومة  واتخاذ  الدين 
من  لذلك  ما  مع  تحملها  يصعب  العام  االنفاق 
مخاطر النحالل املرفق العام او باألحرى ما بقي 
االجتماعية  االطراف  دور  انحسار  ظل  يف  منه 

وشبه انعدامه. 
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قبل كّل يشء وحتّى بعدو، يقعد املعهد 
مفاخر  من  مفخرة  لإلحصاء  الوطني 
منكم  برشة  يعرفوا  ما  لكن وكيف  بالدنا 
انا انسان littéraire عىل روحي وعالقتي 
تقرب  شابه  وما  واالرقام  باالحصائيّات 
مثال  الّصينيّة  الّلغة  مع  بعالقتي  يارس 
احصائيّات  قّدامي  تجيء  كيف  !يعني 
النّاس مبارشة مّخي  وارقام تهّم معيشة 
يميش ملحاولة قراءة وقعها عىل النّاس ايّل 
يعرضوني...بالّضبط كيف ماكنت يف زمان 
وجه  تعبريات  نفهم  نحاول  يارس  بعيد 
بسفارة   السابق  الثقايف  امللحق  صديقي 
الثمانني من  السنوات  يف  تونس  الّصني يف 
ذاتها  املايض"تسو"وايّل هي يف حّد  القرن 

تمرين صعب!
عاد كيف شفت االيامات االخرية تقرير 
املعهد الوطني لالحصاء بخصوص املقدرة 
من  تدهورها  ومدى  للتوانسة  الرّشائيّة 
1997و2021  املمتّدة بني  الفرتة  عدمه يف 
اّن  لخالصة  هذي  الّدراسة  وتوّصل 
من  يارس  فقدوش  ما  عموما  التّوانسة 
قدرتهم الرّشائيّة ،اّول رّدة فعل متاع واحد 
يفهم  وما  االرقام  يف  الّله  عقوبة  كيفي 
كان الواقع امللموس ،قلت ال االه اال الّله!يا 
يحكيوا عىل تونس اخرى،يا انا من كوكب 

آخر!
مريحة  الغري  هالوضعيّة  يف  وانا 
بالنّسبة ألي حّد عايش يف البالد فما بالك 
من   littéraire وزيد  نبّار  انرتيتي  بواحد 
صديق"ويف  من  ،جاتني"مساعدة  فوق 
بني  ايّل  اوالدي  من  واحد  الحال  واقع 
يتميّز  لكن  مايض  لسانو  طالع  قوسني 
حكايات  يف  ويفهم  العلمي  بتكوينه  عليّا 
بيك  آش  قايل  ولدي  يس  االرقام...عاد 
التّقرير؟  يف  اليّل  الحاجات  من  مستغرب 
االرقام  حقيقة  بني  كبري  فرق  فّما  راهو 
ووقت  النّاس!  يحّسوه  ايّل  اليشء  وبني 
دخلنا  معنتها  يحّسوه  ايّل  عىل  نحكيو 
النّفسيّة  واألمور  املشاعر   domaine يف 
ايّل  الحكايات  وهاك  والتّشاؤم  والتّفاؤل 

تعرفهم الكّل وكّملهايل بضحكة !
عزيمة  عليكم،عملت  نخبّيش  ما  عاد 
أنّو  ولقيت  ونقرأ  نثبّت  نعاود  ومشيت 
تعّرض  لالحصاء  الوطني  املعهد  تقرير 
بتطّور  يتعّلق  ايّل  منها  حاجات  لربشة 
وتطّور  التّوانسة  عموم  متاع  املداخيل 
بني  تمتّد  ايّل  هالفرتة  يف  الرّشائيّة  القدرة 
يقال،أّن  وشفت،والحّق  و2021   1997
قرايتي  يف  برشة"تفصيالت"فاتتني 
األوىل...مثال،كيفاش يف هاألربعة وعرشين 
سنة هذي فّمة اختالفات يف نسق التّطّور 
يف  الكبري  التّسارع  لها  وصلنا  ما  وتقريبا 
كان  الرّشائيّة  املقدرة  وتدنّي  التّضّخم 
ومن  الكورونا  جائحة  فرتة  من  بداية 

عندنا  أوكرانيا...يعني  يف  الحرب  بعدها 
مّدة واحنا تقريبا الّطايح مرفوع:املداخيل 
والتّضّخم  للمواطنني تطلع شويّة  العاّمة 

عامللهاmarquage وشادد جّرتها !
جايني،  واحنا  من"الكورونا"  لكن 
عىل  الحرب  وكّملت  االمور  تعّكرت 

مرّمتنا...
نفهم)ويا  باش  محاوالتي  يف  ودائما 
سّلة  عىل  نفهم(لّوجت  كان  ذنوبي 
مؤرّش  حساب  يف  امُلعتمدة  الحاجات 
الغذائيّة  املواد  تضّم  انّها  االسعار،لقيت 
) . . . عظم ، لحم ، عجني ( سيّة سا ال ا
والسكن)الكراء(والنّقل وما نعرفش مثال 
تكاليف  كيف  املستجّدة  املصاريف  فيها 
الذكيّة  الهواتف  وتغيري  ورشاء  االنرتنات 

والحواسيب الخ...
يعني نسمعو يف حديث عىل نسب تضّخم 
زلنا  ما  واحنا  الرّشائيّة  املقدرة  وتدنّي 
نحسبو عىل أساس املواد ايّل كنّا نستهلكو 

فيها من عرشات الّسنوات،إّماال كان يقراو 
الّصغار  الجديد ومطالب  حساب هاليشء 
سبادري)ماركة،انشاالّله  من  الكبار  قبل 
وبيتزا  انرتنات  فيه  وتليفون   )frip حتّى 
غزالة  سبادري  عوض  يف  شاباتي  واال 
الّدار  من  والهريسة  بالّزيت  وكسكروت 
هالنوعيّة  يدخلوا  ؟كان  العّطار  من  واال 

من املصاريف،آش باش نلقاو؟ 
حكايات  هذي  تقولويل  ما  غري  ومن 

متاع ناس عايشة يف الّرفاهة وكذا !
ندخلو حديث يف  باش  ايا سيدي حتّى 
وعمليّة،غرّيت  شخصيّة  حديث،السباب 
أخرى  لضاحية  متاعي  السكنى  مقّر 
وحّي  رفاهة  وأكثر  مساحة  أقل  وشّقة 
ذلك  مع  ناس"راقي"لكن  برشة  يعتربوه 
نلقى  الكربى  التّجاريّة  املساحة  يف  وحتّى 
التّعامل)عموما( طريقة  نفس  تقريبا 

بالحساب  ترشي  :النّاس  املواّد  اقتناء  يف 
والبطاطا  والفلفل  الطماطم  والقرطبون 

وحتّى البصل !
الحّي  هذا،كيف  الجديد  الحّي  يف 
ساعات  نسكن،تلقى  كنت  وين  الّشعبي 
واالطفال  االولياء  نفس"النّزاعات"بني 
علب  قّدام  يعكشوا  وكيفاش  معاهم  ايّل 
يتّلفوا  واالولياء  والبسكويت  الشوكوالطة 
فيهم وساعة ساعة تسمع خاّصة اصوات 
االّمهات تحاول تقولها بالشويّة:ماعنديش 
وما  نرشيلك!  الجاية  تّوة،املّرة  فلوس 
لبيع  املخّصصة  االماكن  عىل  نتحّدثوش 

االسماك... 
يعني ناس عندهم مداخيل محدودة وإاّل 
متوّسطة وحتّى أعىل شويّة من املتوّسط 
الاّلزم  يف  الاّلزم  قضية  عادة  عندهم  والت 
حتّى يف قضية رأس الّشهر وكّلهم عندهم 
املشرتيات  قايمة  يف  التّثبيت   réflexe

والفاتورة النّهائيّة وكّلهم،حّي شعبي واال 
ما  بعد  نفس"التّكشرية"  خالفو،عندهم 

يقراو االسعار!
ايّل نحّب نقولو هو الّدراسات والتّقارير 
املعنى  يكمل  صّحتها،ما  واالرقام،عىل 
النّاس  جيوب  عىل  بوقعها  كان  متاعها 
ووجوههم...تنّجم تقعد تفرّس للّصباح يف 
الmacro لكن الواقع هو ايّل يغلب يف النّهاية 
حتّى لوكان الواقع هذا متأثّر شديد التّأثّر 

باملزاج العام والخوف من غدوة !
ونبّار  انرتيتي  فخر  وبكّل  انّي  وبما 
ونموت عىل الّرشيمة،ما خّليتهاش يف قلبي 
اسمعني  وقلتلو  هذاكة  لولدي  ورجعت 
كيف  صحيح  يكون  ينّجم  ولد،كالمك  يا 
تقرير املعهد،لكن ما تنساش انّو يف الّدنيا 
صحيحة  تكون  مهما  االرقام  هذي،راهي 
ايّل يسمعها  يف حاجة لربشة تفسري باش 
باش  استعداد  عندو  يكون  يقراها  واال 
 sa يقبلها عىل خاطر فّمة فرق بينها وبني
ماناش  خاطر  الجمهور  عند   perception

بكّلنا عندنا تفكري علمي وريايض ونفهمو 
...ايّل نفهموه احنا هو اليشء  التّفصيالت 
ايّل نحّسوه أّوال وايّل نحّسوه هو مداخيلنا 
بال  نعيشو  باش  مكفيتنا  عادش  ما 
هاجس الحساب قّدام الخرضة او الغّلة او 
شويّة زهومة او كعبتني سمك من غري ما 
نوصلو لحكاية لبسة جديدة محرتمة واال 
كيف  كيفها  هذي  والّسفرة  بسفرة  حلم 
دخلة لحفلة واال فيلم واال رشيان كتاب،يا 
الحسابات... يف  داخلة  كانها  ذنوبي 
يحسبولنا بركة شويّة عجني وزيت حاكم 
ايّل  واال  الصبّة  نعرفش  تنظيف)ما  ومواد 
تحرتم  ايّل  املواصفات  من  ادنى  حّد  فيها 

صّحتنا وصّحة املحيط( واسوام الكراء !
وارث  ولدي  انّو  نقوللكم  الزم  مش 
ما  التّوانسة  وقايل:احنا  الّرأس  صّحة 
هو  االسايس  ومحّركنا  العجب  يعجبناش 

املورال وكذا...

قالك املعهد الوطني لإلحصاء التوانسة ما فقدوش 
                برشة من قدرهتم الرشائية...  

منير الفّلاح 

خزعبالت سياسية تونسية



www.acharaa.com العدد 345 - الثالثاء 31 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

7الشارع السياسي



www.acharaa.com العدد 345 - الثالثاء 31 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

8الشارع السياسي

صالح مصباح

انتخابات الحاصل"بالّصفر فاصل"

املجاز  عىل  فاصل"هو  "الّصفر 
عىل  ليس  لكنه  الحقيقة.  عىل  ال 
فيه.  حقيقة  ال  الذي  املجاز  تمام 
هزيلٌة  الناخلني  من   11% فنسبة 
النسبة  وهذه  فاصل".  ُهزاَل"الصفر 
هي نحو o,8 من الشعب التونيس. ويف 
مركز برج الخرضاء نسبة اإلقبال هي 
صفر ُمفرغ اإلستدارة. هي صفر وال 
التي ال  الحقيقة   أو فاصلة.و  فاصل 
أعاَد  قد  تونس  شعب  أن  فيها  مجاَز 
29 جانفي2023 ما كان  رسميا يوم 
2022.لقد  ديسمرب   17 يوم  قال  قد 
شبَه  الرفَض  العريض  بالبند  أعاد 
الكامل لهذا املسار الغشيم ولصاحبه 

الدَُّؤوب عىل الهروب إىل األمام.

1/الهروب إلى أمام األمام
يف  اإلقرتاع  عن  أعرض  أن  بعد 
الناخبني،  من   90% نحو  األول  الدور 
أن  التونسيني  من  طيّب  فريق  توقع 
صاحَب  ترّد  بأن  كفيلة  النسبة  تلك 
الثاني  الدور  َفيُلغَي  الرشد،  إىل  املسار 

ذاتي،  ونقد  وشجاعة  بمسؤولية 
أنه يسري عىل عكس  ويُذعَن لحقيقة 
ما يرتيض الشعب الذي طاملا اّدعى أنّه 
لساُن حاِله الّصًدوُق، وخالصُة إرادته 
وجاهة  يف  زاد  وما  مهجته.  وصوُت 
النسبَة  تلك  أّن  الفريُق  ذاك  توّقع  ما 
تكن  لم  األول  الّدور  يف  امليتة  شبَه 
نُذُر  سبَقتها  فقد  سبق.  عما  معزولة 
"االستفتاء"،  عىل  الضعيفة  اإلقبال 
عىل  الهزيلة  اإلقبال  نسبة  وقبلها 
من  بها  حّف  ما  رغم  "اإلستشارة"، 
استحثاث رسمي للناس عليها، سواء 
أو  آليا  تسجيال  الناخبني  بتسجيل 
املحددة  اإلستشارة  بالحق يف  بالنزول 
لعقد تونس الجامع إىل سن الطفولة.

قال وقئذ صاحب املسار إّن األمور 
عىل ما يرام ، وإّن االستشارة ناجحة 
إىل  هرب  قد  كان  أنجح.  واالستفتاء 
 17 يوم  يوم  وجاء  هروبا.  األمام 
الدور  يف  االنتخابي   2022 ديسمرب 
اإلقرتاع  عن  اإلعراض  فكان  األول، 
فاحشا. ولم يذعن صاحب املسار لذلك 

الناخبني.  من   90% بنحو  إلعراض 
أمام  إىل  املرة  هذه  الهروب  ومارس 
التخريَج  ذلك  استنبط  بل  ال  األمام. 
اإلقبال  نسبة  أّن  بيانه  الذي  العجيب 
نوابه  مجلس  أعضاء  انتخاب  عىل 
الشوط  كنتيجة  هي  األول  الدور  يف 
النسبة  وأّن ضبَط   ، املباراة  األول من 
الثاني. وجاءت  الشوط  بنهاية  يكون 
حصيلة الدور الثاني تأكيدا لسابقتها. 
فهل من سبيل إىل املزيد من الهروب!. 
لقد وقفت به الّزنقُة؛ زنقُة املرشوعية.

2/الشرعية والمشروعية:

كثَّف  من  أّول  هو  املسار  رئيس 
بني"الرشعية"  بالَفرق  اإلصداَح 
ِحَجاَجُه.  عليه  وأقام  و"املرشوعية"، 
كان ذلك حني كان يمّهد الطريق إىل 25 
ينهض  حجاُجه  كان   .2021 جويلية 
قانوني  مفهوم  الرشعية  أّن  عىل 
بخالفها.  املرشوعية  وأن  مؤسيس، 
كانت  شعبي.  سيايس  مفهوم  فهي 

قد  املفهومني  بني  الّصدام  أن  لعبتُه 
وكان  فعال.  استفخل  وقد  استفحل، 
رهانه هو عىل أّن املرشوعية قد تأكُل 
ال  قد  أكال  الرشعيَة  الحاالت  بعض  يف 
الرشعية.  بعض  من  عمقه  يف  يخلو 
النصوص  منطوق  تعارض  فإذا 
جاز  التعارض،  كلَّ  الشعب  ومنطوق 
عىل نحو من األنحاء أن يعلَو منطوق 
جويلية2021   25 يوم  وكان  الشعب. 
رشعيٍة  تاريَخ  صاحبُه  أراده  الذي 
قانونيٍة استنفذَت لها عُمَرها املفرتَض 

املرشوعيُة الشعبيُة.
من  نفسه  املفرتق  يف  ألسنا  اليوم 
زوايا شتى؟ لنرتك جانبا الزوايا الكثر 
إحداها،  عىل  القول  فنقرَص  األخرى، 
الذي  واملسار  القادم  الربملان  وهي 

يتنزل فيه.
القانونية  الرشعية  حيث  من 
الربملاُن  نحّب"ينتَِصُب"(  ال  ينعقد) 
عىل  القانون  ينّص  ال  سليما.  انعقادا 
نسبة اقرتاع بها يكون أو ال يكون. ال 
بل صار  ِلرَبملان تونَس القادِم العجيب 

هل مازال ملسار25 جويلية
ولصاحبه رشعية االستمرار؟
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قد  فرادى،  ترّشحوا  مّمن  أعضاء 
أو  األصوات،  من  بصفر  فعليا  فازوا 
بتزكية"نصية" ال تمثيلية فيها إلرادة 
الناخب املتخرّي تخرّيا ُحّرا بني مرتشح 
وآخر عىل األقل، ترّجُحه أو ال ترّجُحه  

نسبُة الحصول عىل األصوات. 
القانونية  الرشعية  هذه  لكن 
من  األدنى  الحدُّ  يالزمها  هل  النّّصية 
هذا  يالزم  وهل  الشعبية؟  املرشوعية 
الحدُّ األدنى رشعيَة أن يستمّر املساُر 
بكامله وأن تستمّر رشعيُة صاحبه؟. 
كيف يستقيم شعبيا وسياسيا أن يمثّل 
الشعَب نواٌب لم يخرتهم %90 منه؟. 
املرشوعيَة  تكتسب  أن  يصّح  وهل 
السياسيَة والشعبيَة انتخاباٌت أعرض 

عنها تسعُة أعشار الناخبني؟.
الرشعية  فقيَه  نُسائل  هنا  ها 
إزاء  ِفقِهِه  مآل  عن  واملرشوعية 
أو  واحد  بمكيال  سيكيل  هل  نفسه؟ 
حالل  عليك  "حرام  إىل"فقه"  سيتّجه 
ُسيٍُحّل لنفسه ما  أنه  الّراِجُح  عيل"؟. 
حّرم عىل غريه وإن أصاب وقتئذ. َفَما 
أطَوَع ِفقَهُه يف َهواُه التّقسيمي حتى 

بَينَه وبنَي نفسه!.

3/ترسيخ التقسيم:

صاحَب  يضاهي  رئيسا  نعلم  ال 
هذا املسار إرصارا عىل تقسيم شعبه 
صمود  ولوال  املعايري.  بكل  تقسيما 
بفضل"الوحدة  العريض  نسيجه 
الزعيم  فيه  أّصلها  التي  القومية" 
وِملال  أشالًء  لصار  بورقيبة  الخالد 
قّسم  فقد  كونتونات".  و"  ونحال 
الذي  الشعب  هذا  املسار  صاحب 
الهند  أو  الصني  تعداُد قريٍة يف  تعداُده 
وقلة  اإلطالق،  عىل  أفاضل  فقراء  إىل 
األطالق،  عىل  اللصوص  األغنياء  من 
وإىل ساسة يف غري فلكه الرئايس خَونة 
فلكه  يف  وساسة  ومتآمرون  كلهم 
بكرة  عىل  والعفة  الطهر  يكسوهم 

أنصار  إىل  الشعب  قّسم  أبيهم.كما 
إىل  وأنصار"العودة"  الوراء  إىل  العودة 
األمام ، وإىل رشكاء يف البناء الشاهق 
أنصار  وإىل  الواطي"  البناء"  وأنصار 
نسبة  وأنصار  النزيهة   9% نسبة 

%90 املغشوشة.
التقسيم  عىل  املسار  صاحب  وزاد 
التي  اإلنتخابات  بهذه  التقسيم  داخل 
تقوم عىل اإلقرتاع عىل األفراد الذين قد 
الواحد منهم يف تمثيل جهتني  يشرتك 
أو أكثر. ففي هذا الدور الثاني منها، 
الجهات  فبي  شهدت"االنتخابات" 
واحد  بنائب  وثالثا،  مثنى   ، املمثَّلة 
الثاني  للدور  املتبّقينَي  بني  تنافسا 
املدنية.  الروح  عن  البُعد  كّل  بَُعَد  قد 
روُح  التصويت  َرَمِق  يف  تحّكمت  فقد 
والقبيل  والجهوي  املحيل  التقسيم 
بعض  استثمر  وقد  والعشائري. 
لتقوية  اإلنتخابي  القانوَن  املرتشحني 
وقد  النّعرات.  تلك  بإثارة  حظوظهم 
القلة  ألسُن  الجهات  بعض  يف  نطَقت 
إىل  اختياراتها  يف  باالحتكام  الناخبة 
ما قبل قيم الدولة، وإىل النفخ يف رماد 

التقسيم بني الجهات واملناطق.
التي  الثانية  الغرفة  أن  واملرّجح   
"املجلس  املسار  صاحب  سماها 
سينهض  واألقاليم"  للجهات  الوطني 
الجهويات  لهُب  الرماد  من  فيها 
إىل  نظرا  والقبليات،  والعروشيات 

املتوقع من طريقة اإلنتخاب.
هي  الثانية  الغرفة  هذه  إن  ثم   
بالغرفة  صلتها  حيث  من  لغز  اليوم 
جانفي   29 األوىل"املنتخبة"يوم 
2023.فهل ستنعقد الغرفة األوىل قبل 

انتخابات الثانية أو ستنعقد بعدها؟.
  وفوق كل هذا، هل هاجس تونس 
املجاعة  حافة  عىل  وهي   ، اليوم 
الحكم  عىل  يرّص  َفرٌد  هو  واإلفالس، 
منزوعة  ُغرفة  صحبة   بمفرده، 
الدور لم يخرت أعضاءها إال القلة من 

الشعب، وبأخرى مبهة؟.

غّصت  عبثيّة،  مرسحيّة  عن  عبارة  اليوم  التونيس  السيايس  املشهد  أمىس 
بفرط التلّوث الذي تنفثه أفواه أبرز شخوصها التي تتصارخ دون أن تُصغي إاّل 
لنعيقها. احتدم رصاع النُّخب بني الكّل ضّد الكّل من أجل السطو عىل أّي قدر من 
التي  الشامل  اإلفالس  اعتبار لخطورة كارثة  أدنى  املتبّقية، دون  الحكم  غنائم 

تسري البالد نحوها...
االنتخابات  أّكدته  الجمهوريّة  رئيس  فيه  مىض  األفق  منعدم  عبثي  طريق 
سبقته  وأحزاٌب  نُخٌب  له  عبّدته  مسدود  طريق  ونتائجها.  بمسارها  األخرية 
حديث  ذاتها.  االنتهازيّة  السياسيّة  ممارساتها  إنتاج  تُعيد  تزال  وال  الحكم،  يف 
الرشعيّات املوهومة بات بمثابة ثُغاء أغناٍم مّلته الجموع التي اتّضح اليوم أنّها 
فقدت الثقة يف كاّفة السياسينّي عىل رأس الحكم واملعارضة. ففي ظّل املخاطر 
التي تواجهها البالد من القريب والبعيد، أظهر خصوم قيس سعيّد يف مناسبات 
عديدة مطلق العجز يف جمع بضعة آالف من األنصار خالل وقفاتهم االحتجاجيّة. 
ويف املقابل،قوبلتاالنتخابات الترشيعيّة التي فرضها رئيس الجمهوريّة بالمباالة 
تّدعي  مثلما  األحزاب  مقاطعة  بسبب  ال  التونيس،  للشعب  العظمى  األغلبيّة 
صاروخي  وارتفاع  فاحشة  اقتصاديّة  أزمة  جّراء  وإنّما  صفاقة،  بكّل  بعضها 
كّل  من  يبق  لم  املحّصلة،  ويف  للتونسينّي...  الرشائيّة  القدرة  وتحّطم  لألسعار 
أو ربّما  إاّل عىل السخرية  البازار السيايس سوى فولكلور مذموم ال يبعث  هذا 

التقيؤ...
ظل  يف  العبثي،  الواقع  هذا  تفاقم  نهاية  زمن  تحديد  اليوم  يمكنه  أحد  ال 
انعدام الحّد األدنى من التواصل - أي التفاهم - بني "اإلخوة األعداء". فال أحد 
يُقّدم بدائل غري "غنائميّة" وال أحد قادر عىل اإلصغاء لآلخر تماًما مثل مرسح 
تحديد  مختلفة  بأشكال  تحاول  عّدة  ودوليّة  إقليميّة  قوى  أّن  والحال  العبث. 
والتالعب  مؤّسساتها  وابتزاز  البالد  شؤون  يف  للتدّخل  جهنّميّة  سيناريوهات 
العبارة  وفق  صنّافة"،  "أّمك  أو  "موديز"  وكالة  هي  وها  أبنائها...  بمصائر 
الرئاسيّة الشهرية، قد خّفضت مجّدًدا الرتقيم السيادي لتونس جّراء غياب رؤية 
واضحة عىل الصعيدينالسيايس واالقتصادي وما خّلفته من اختالل عىل مستوى 
صندوق  مع  نهائي  اتّفاق  عقد  يف  الفشل  واستمرار  العموميّة  املاليّة  توازنات 

النقد الدويل،بكّل ما قد يؤّدي إليه ذلك من هّزات وقالقل...
توصيف  يمكن  ال  أنّه  حتّى  للحّل،  الدنيا  األفق  تغيب  األزمة،  عمق  ورغم 
تناقضات الخطاب السيايس السائد بني السلطة واملعارضة ولو بعبارة "حوار 
يتواصلوا  وأن  يتحاوروا  أن  يمكنهم  الصّحي  الصمم  أصحاب  ألّن  الطرشان" 
املوبوءة عىل  التونسيّة  السياسيّة  النّخب  بأساليب ووسائل عديدة، عىل خالف 
فما  والغنيمة.  السلطة  احتكار  بوباء  اليوم  إىل  املنقضية  العرشيّة  سنوات  مّر 
الفرق مثال يف أن تُنصَت هذه األيّام إىل قيس سعيّد أو راشد الغنويش أو نجيب 
الشابي أو عبري مويس أو حتّى املنصف املرزوقي وحّمه الهّمامي؟!... أكاد أجزم 
خطاٍب  مجّرد  ال  فعليّا،  إيمانا  بالديمقراطيّة  يؤمن  هؤالء  بني  من  أحد  ال  بأّن 
وهذٍر مَريّض، بدليل أّن جميعهم ال ينظر إاّل قبالة أنفه وال يحتكم إاّل ملصالحه 

الشخصيّة والفئويّة...
ال حاجة طبًعا إىل الخوض يف التفاصيل للتدليل عىل أّن الربملان املقبل ال وزن 
له، باعتباره نتاَج دستور ال يُريض سوى واضعه وأتباعه. وال خالف يف أّن مرحلة 
جديدة،  عاتية  رياح  هبوب  حني  إىل  أي  محّدد،  غري  أجل  إىل  تستمّر  قد  العبث 
كفيلة بإسقاط كّل ما هو أحادّي ُمسَقط وكذلك تغيري كّل من أبى التغيري خالل 

العرشيّة األخرية...
حالة العبثالراهنة قد تطول وتتمّطط وتمتّد إىل سنوات وسنوات، ولكن من 
امُلحال أن تستمّر دائما، مهما كانت قّوة من يحاول تأبيدها!... تقول القاعدة 
املوروثة: "اشتّدي أزمة تنفرجي"، ولكن بأّي ثمن اجتماعي واقتصادي وسيايس 
ووطني؟! حّقا إنّها نُخٌب آيلة للسقوط، ولم يبق للبالد من منفٍذ إاّل أن يزورها 
14 جانفي - سياسيّا ورمزيّا،  أن حدث ذات  تندثر - كما سبق  عزرائيل،حتى 

وترحل نهائيّا عن هذا املشهد السيايس املأزوم، عّله ينصلح ولو بعد حني...

بقلم : معز زيّود

إلى أن يأتي هللا
بأمر كان مقضيا...
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يف االنتخابوية...
فكر حر

مفهوم     l’électoralisme االنتخابوية  تختزل 
تغفل  فهي  ثم  ومن  االنتخابية.  املسألة  ىف  السياسة 
كل ثقل النضال السيايس الذي لن يكون هدفه سوى 
الحصول عىل نتائج انتخابية جيدة السيما وانه ليس 
ثمة رشعية لتغيري السلطة من خالل االستيالء عليها 
ان  بحيث   ، االنتخابى  املسار  خالل  من  بل  بالقوة  
رضورية  مرحلة  هو  االقرتاع   صناديق  يف  االنتصار 
يف  الفوز  فهاجس  لذلك  الديمقراطى  االنتقال  داخل 
االنتخابات هو الهدف الرئييس ، إن لم يكن الوحيد ، 
وبهذا  املجتمع.  تغيري  يف  املساهمة  يريد  شخص  ألي 
السياسيني  والفاعلني  األحزاب  اغلب  فإن   ، املعنى 
أن  لو  كما  الترصف  إىل  يميلون  تونس  وىف  العالم  يف 
أن  يمكن  أو وطنية  كانت محلية  ، سواء  االنتخابات 

تكون لحظة  تؤدى يف نهايتها  اىل الفوز بكل يشء
التوجه  عىل  مجازى  بشكل  االنتخابوية   تحيلنا 
واالنتهازى  والشعبوى  والزبونى  الديماغوجي 
للسياسة يف الفرتة التي تسبق االنتخابات ، حيث يتم 
غري  الجوانب  وإخفاء  الناخبني  تملق  عىل  الحرص 
والربامج   املواقف  تحديد  يتم  كما  الواقع.  ىف  املقبولة 

عىل أساس املكاسب االنتخابية املتوقعة.

االنتخابوية هي شكل 
من أألشكال الديماغوجية

ظهرت  التي   ،la démagogie الديماغوجيا 
جميع  يف  موجودة   ، اليونانية  الديمقراطية  مع 
االنتخابات.  فرتة  خالل  سيما  ال   ، الديمقراطيات 
يعد  الذي   ، السيايس  الخطيب  هو  الديماغوجي 
،.و  وباآلخرين  بذاته  عالقته  يف  يرفضه  بما  الجميع 
كيفية  ومعرفة  الشعب  قيادة  فن  هي  الديماغوجيا 
التحدث اليه وإثارة اعجابه وإبهاره بالكالم واملظهر... 
ولم يكن لهذه الكلمة يف األصل داللة ازدراء، كما هو 
الحال يف كثري من األحيان هذه األيام. الديماغوجيا هي 
موقف سيايس وخطابي يهدف إىل محاولة السيطرة 
عىل الشعب من خالل التظاهر بخدمة مصالحه ودعم 
طموحاته. يستعمل الخطاب الديماغوجي لغاية كسب 
دعم مجموعة ما من خالل تملق املشاعر واستغالل 
واالجتماعى  النفىس  واإلحباط  القاسية  الظروف 
واملهنى  واستثمار األفكار املسبقة الشعبيوية. لذلك 
فغالبا ما يستخدم الديماغوجي خطبًا مبسطة تداعب 
الهشة  للفئات  واالجتماعية  النفسية  االنكسارات 
وذلك دون الرتكيز عىل الفروق الدقيقة ويهدف ذلك اىل  
تشويه الحقيقة وإظهار الرضا املفرط. وبالتايل فهو 
يدعو إىل التخفيف والتبسيط املفرط اىل حد التشجيع 
التحليالت  اقرتاح  خالل  من   ، الفكري  الكسل  عىل 
كما  وفورية.  واضحة  الظاهر  يف  تبدو  التي  والحلول 
إىل  حقيقى   بشكل  يسعى  وال  العقل  يناشد  ال  إنه 

البحث عن املصلحة العمومية.

االنتخابوية هي شكل من الزبونية
يستخدم مصطلح الزبونية  clientélisme  بشكل 
ازدرائي من قبل أولئك الذين يريدون التنديد بها. إنه 
، عىل سبيل  األمر  يتعلق  ، عندما  الديماغوجيا  يشبه 
الحصول  أجل  السكان من  بتفضيل جزء من   ، املثال 
عىل أصواتهم. يعلمنا التاريخ ان الزبونية هي املمارسة 
والء  عىل  بالحصول  ثروة  لديه  لشخص  تسمح  التي 

 ، »زبائنه«  يشكلون  الذين  األشخاص  من  مجموعة 
من أجل الفوائد املالية.

وهكذا تحدد الزبونية املوقف السيايس لشخص أو 
السياسيني« من  »زبائنه  عدد  زيادة  إىل  يسعى  حزب 
 ، مستقبيل  دعم  مقابل  مربرة  غري  مزايا  منح  خالل 
خالل االنتخابات عىل وجه الخصوص. عىل الرغم من 
الدعم  هذا  فإن   ، االقرتاع  يتم يف حجرة  التصويت  أن 
والتبعية  التضامن  أشكال  من  شكل  عن  تعبري  هو 
والعالقة »الهرمية« أو ، عىل األقل ، »االعرتاف ببعض 
الخدمات«.  ويمكن أن تتمثل هذه املمارسة ، الشائعة 
يف رشاء أصوات الناخبني بوسائل مختلفة : اإلعانات 
 ، املختلفة  والتسهيالت   ، الوظائف  عىل  والحصول   ،

وألجوالت يف املقاهي

االنتخابوية هي شكل من اشكال 
الشعبوية:

غامضة  »شعبوية«  لكلمة  اللغوية  الداللة  تبدو 
ما  وغالبًا  املتعدد  استخدمها  وفق  وتختلف  نسبيًا 
واالنتهازية.  واالنتخابوية  للدماغوجية  مرادًفا  تكون 
يتجه  الذى  األفيون  أصناف  أقوى   هي  »الشعبوية 
املفاهيمي  والثقافة والصرب والجهد  الذكاء  تدمري  اىل 
سياسية  حركة  هي  الشعبوية  ان  التاريخ  يذكر   .«
روسية يف أواخر القرن التاسع عرش  وقد حاربت ضد 
القيرصية من خالل االعتماد عىل الشعب والدعوة إىل 

تغيري املجتمعات الزراعية التقليدية.
موقف  أو  ايديولوجيا  هى  السياسية  الشعبوية 
الشعب من  إىل  تعود  التي  السياسية  الحركات  بعض 
أجل  دفعه اىل معارضة النخبة الحاكمة أو لرأس املال  
أو أصحاب االمتيازات أو أي أقلية  »احتكرت« السلطة  
دون رعاية مصالح افراد الشعب. يعترب »الشعبويني« 
، ان الديمقراطية التمثيلية تعمل بشكل سيئ وال تفي 
دعوتهم  خالل  من  يعرفون  فإنهم  ولذلك  بوعودها. 
إىل ديمقراطية أكثر مبارشة  بهدف إعادة السلطة اىل 
الشعبوية عموًما بمعنى  الشعب. يستخدم مصطلح 
الحاكمة  الطبقات  أي   ، خصومه  قبل  من  ازدرائي 
الحركات   وانتقاد   لدمج   ، السلطة  يف  السياسيني  أو 

االحتجاجية التي يمكن ان تألب الجماهري.
املصطلح  هذا  عىل  املجموعات  بعض  تعتمد  كما 
يحشدون  الذين  بالدماغوجيني  للتنديد  »الشعبوية« 
يثريون  أو  الكاذبة  االنتخابية  بالوعود  الشعب 
والجهوية  العروشية  مثل   « واألساسية  »غرائزهم 
وامليكرو جهوية والقومية أو تغذية نظريات املؤامرة 
مرشحى  واقصاء  والنازحني  األجانب  وكراهية 

املعتمديات  األخرى داخل نفس الدائرة االنتخابية.

االنتخابوية هي شكل من المحسوبية
عربت كلمة »محسوبية »  népotisme من الناحية 
التاريخية عن شكل من أشكال االنتهازية التي سادت 
 ، عرش  السادس  القرن  يف  وخاصة   ، الفاتيكان  يف 
أو  التربعات  أو  لأللقاب  البابا  تخصيص  ىف  وتتمثل 
جاء  هنا  ومن   ، أخيه  وألبناء   ، لوالديه  االمتيازات 
أصل الكلمة .و تشري املحسوبية يف الوقت الحارض إىل 
ممارسة انتهازية ملرشح انتخابى او مسئول )منتخب 
يف  وتتمثل   ، إلخ(   ،  ، بارز   ، كبري  حكومي  موظف   ،
توزيع املناصب أو املزايا أو الوظائف عىل أفراد عائلته 

الذين  األشخاص  من  بدالً   ، أقاربه  أو  أصدقائه  أو 
الوعود  هذه  تسبق  وقد  عليها   الحصول  لهم  يحق 
اقاربه وأصدقائه  البعض  االنتخابات ذاتها حيث يعد 
ببعض املناصب واالمتيازات واملنافع دون وجه حق. 
لذا فإن املحسوبية هي إساءة استخدام السلطة التي 
من  ليسوا  الذين  »أولئك  إبعاد  طريق  عن  الظلم  تولد 

ألعائلة او من الجماعات املقربة.
وإذا استطاعت االنتخابات ان تتخلص قدر اإلمكان 
ان  حينئذ  يمكنها  االنتخابوية  النزعات  هذه  من 
تتصالح مع مجموعة من الفضائل السياسية بحيث 
املشاركة  أشكال  من  بشكل  تسمح  ان  يمكن  انها 
السياسية املتكافئة والفردية وامليرسة دون أي رشط 
آخر غري رشوط املواطنة الديمقراطية ، وهكذا تؤسس 
االنتخابات مساحة للتفاعل بني الحكام واملحكومني 
مما يجعل من املمكن الطعن والسيطرة عىل القرارات 
النقاش  اطار  يف  الحاكمة  السلطة  تتخذها  التي 
تقييم  يتم  ما  وغالبًا   . العمومى  الفضاء  داخل  الحر 
حرة  انتخابات  تنظيم  زاوية  من  الديمقراطية  هذه 
أسايس  معيار  هى  االنتخابات  أن  صحيح  وشفافة. 
التصويت  وان    ، بلد  أي  ديمقراطية  حيوية  لقياس 
منحها   يقع  وسلطة«   وضمانة   ، وحرية  »حق  هو 
الديمقراطية  يف  التفكري  اليوم  يجوز  وال  للمواطنني 
دون تنظيم انتخابات وتعيش الديمقراطيات الحديثة 
بشكل  الحيوية  تمنح   التي  االنتخابات  إيقاع  عىل 
الذى يقوم عىل  التقليدي  الحكم  دورى وتخلصنا من 
متاحة  مشاركة  اداة  التصويت  يصبح  الوراثة.و 
عقوبات  فرض  عىل  القدرة  يمنحهم  مما  للمواطنني 

إيجابية أو سلبية عىل طريقة إدارة املدينة.
وانه  االنتخابات  تقترص عىل  ال  الديمقراطية  لكن 
يجب الشعور يوميًا بمشاركة فعالة من املواطنني. لقد 
ركزت األبحاث االكاديمية حول للمشاركة السياسية 
عىل فكرة أساسية وهى تراجع نسبة املشاركة والزيادة 
، خاصة بني  االنتخابات  يف  التصويت  االمتناع عن  يف 
الشباب.  تتطلب الديمقراطية اليومية وجود مواطنني 
مستنريين لهم معرفة بالشؤون العمومية. يدفع هذا 
االهتمام بشؤون املدينة املواطنني إىل السعي إىل فهم 
إن  التي يستخدمها ممثلوهم.  اإلدارة  أفضل لطريقة 
السياسية وعدم اهتمامهم  للثقافة  املواطنني  افتقار 
عن  االمتناع  نسبة  من  يزيد  العمومى  بالشأن 
ال  ألنهم  التصويت  عن  املواطنون  ويمتنع  التصويت. 
يعتقدون أن صوتهم يمكن أن يحدث فرقا. وبالتايل ، 
فإن تملك املعرفة  هو رشط رضوري من اجل اجراء 

تصويت مستنري.
وتثقيف  توعية  يف  كبرية  مسؤولية  الدولة  تتحمل 
حرة  معلومات  قنوات  وجود  ويعد  املواطنني. 
هذه  تتيح  الديمقراطية.  يف  مهًما  جانبًا  ومتعددة 
القنوات للمواطنني حرية اختيار املعلومات ومواجهة 
مع  التعبري  حرية  حماية  يفرتض  وهذا  مصادرها. 
وجود صحافة حرة ومتعددة. إن بناء قدرات املواطنني 
أساسية  وسيلة  هو  الديمقراطية  الرتبية  خالل 
لتشجيع املشاركة السياسية. يف الواقع ، من الصعب 
لم  إذا  املدينة  شؤون  يف  االنخراط  املواطنني  عىل  جًدا 
إن  يعنى  ما  املواطنة. وهو  بمعنى  دراية  يكونوا عىل 
الرتبية عىل املواطنة هي التي ستمكنهم من املشاركة 

بفعالية يف حماية الديمقراطية وتعزيزها.

د.نوفل حنفى
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خاطرة

نواة تفكير حول محمد الناصر اجتمعت أخيرا للتفكير في الوضع التونسي وضمت محمد الناصر وأمين محفوظ ورشيد فتيني 
وشعبان فرحات وحسين الديماسي والتيجاني حرشة والصادق بلعيد والهاشمي علية وعفيف شلبي وفاروق مزاز  ومحمد 

الهادي زعيم. لكن ما سّر وجود المتذبذب أمين محفوظ؟

ال أعرف رس الذهاب إىل املقاهي... 
ال أعرف أسباب احتساء القهوة يف نفس الفنجان...

...sousntasse وال أعرف عدم وضع الفنجان عىل
ال أعرف إدارة الحوار واقفا...

وال أعرف الخلفية وراء ترديد نفس االتهامات...
وال أعرف املراد من مثل هذه الحوارات العقيمة...

كل خرجات الرئيس حفظها الناس عن ظهر قلب...
فهي نسخة من نفس الخرجات ونفس الديكور ونفس العينة 

من األشخاص...
أن تقف وسط جمع يف مقهى وتتحدث إليهم يف غري مباالة... 

أحدهم ال ينظر إليك... 
واآلخر يقاطعك... 

واآلخر يلهو بهاتفه الجوال... 
واآلخر يخاطبك: "يس قيس اسمعني باش نحكي معاك..." بل 
يقول لك أنه "يعرف اليل فمة عباد تحّرض يف عباد..." هذه وحدها 

تمثل إقرار بوجود جريمة وقع التسرت عليها...
املقاهي ليست مكانا مناسبا للزيارات السيادية... 

فهي مكان للهو ولتمضية الوقت...
السدود  أو  الغذائية  املصانع  زيارة  يمكن  كان  املقاهي  عوض 
الفارغة أو موانىء تونس للوقوف عىل حركة التوريد والتصدير... 

بل كان يمكن القيام برحلة يف قطاراتنا املرتهلة املرتنّحة...
كان يمكن زيارة املرابطني عىل الحدود...

كان يمكن دعوة رجال األعمال إىل القرص...
بل دعوة حتى أباطرة التهريب طاملا أنهم متغلغلون يف مختلف 

أركان الدولة...
الرئيس... وهو يعرف ما  الناس يعرفون ماذا يريد أن يستمع 

يريد سماعه بعض الناس...
غري  للناس  يقدمه  أن  يمكن  يشء  ال  النغمات...  نفس  يردد 

االتهامات العشوائية املسنودة للمجهول... 
يف كل هذا، يف هذا الجّو القاتم...

تونس تتجه نحو املجهول... 
هذا عىل األقل ما استمعت إليه يوم أمس من أحد مدراء بعض 
الصناديق االستثمارية عندما سألته عن نوايا االستثمار يف تونس... 

قال يل تونس تتجه نحو املجهول... ال يمكننا املجازفة...
عندما ننقد النظام الحايل ال يعني العودة إىل عرشية فاسدة بل 

الحرسة عىل حقبة جديدة أضعنا مفاتيحها... 
احتساء القهوة يشء جميل... لكن مرارتها أعمق عندما تكون 
رؤية  أحبذ  لكن  سّكر  بدون  أحتسيها  نفيس  عن  سّكر...  بدون 

السكر صحبة القهوة...
ال قهوة وال سّكر...

 فنجان الرئيس !
سامي الجّلولي
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والحديثة  القديمة  الصحائف  تؤكد 
مسار  أن  على  التونسيين  للباحثين 
القرن  في  التونسية  الدولة  إفالس 
القائد  هروب  مع  بدأ  عشر  التاسع 
محمود بن عياد)ت 1880( )حاكم بنزرت 
ضرائب  وُملتزم  وزير،  برتبة  وجربة 
بخزينة  سنوات(  خمس  لمدة  الدولة 
هائلة،  ثروات  من  حّصله  وبما  الدولة 
وتُجمُع الروايات منذ ذلك الحين على 
 النخبة الحاكمة وصدمتها مما 

ِ
تَفاُجئ

إعالن  عنه  انجر  وما  عياد،  ابن  أتاه 
الدين  خير  وتكليف  معه،  القطيعة 
أمام  بمقاضاته  ت1889(  التونسي) 

القضاء الفرنسي. 

 ،1852 إىل فرنسا يف جوان  ابن عياد  هرب 
يف  امرباطوري  بمرسوم  الجنسية  وُمِنح 
ا  سبتمرب من نفس السنة )كان قد تقدم – رِسً
– بطلب الحصول عليها منذ عام 1850(. كانت 
كل الطبقة السياسية عىل علٍم بما يُخطط له 
حّذر  قد  عياد(  بن  )محمد  أباه  إّن  بل  الرجل، 
مصطفى  ووزيره   )1837n1855 باي)  أحمد 
لهم  ابنه، وحدد  خزندار)ت1878( من خيانة 
إىل  ستنقله  التي  املركب  حمولة  بالتفصيل 
األب وشايَة  اعترب صنيع  الباي  ولكن  فرنسا، 
تلك  عىل  شامال  تكتًّما  خزندار  ورضب  حسٍد، 
الدولة  خزينة  عجزت  حتى  »الفضيحة«، 
األساسية،  بالحاجيات  اإليفاء  عن  )الفارغة( 
فاضُطّر إىل مصارحة أحمد باي بالكارثة، بعد 
عام من الهروب )جوان 1852 – جوان 1853(، 
بأْن  الزاوية  يف  الدولَة  السارُق  يحرُش  أن  قبل 
اشتكاها إىل فرنسا وطالبها بتسديد ما عليها 
تكليف  من   – عندها   – بًُدا  الباي  يجد  لم  له؛ 
خري الدين بتمثيل الدولة أمام القضاء الفرنيس 

يف القضية )1853 – 1857(.

كانت كل الطبقة السياسية يومها عىل علم 
بعضهم  إّن  بل  »املرسحية«،  بفصول  ودراية 
الجميع  ولكن  تفاصيلها،  يف  متواطئا  كان 
ومشاهدين(  وكومبارس  ومخرجني  )ممثلني 
مما  وأََلَمُهْم  حصل،  بما  تفاجؤهم  أظهروا 
حول  الصفحات  ْت  وُحربِّ األمور،  إليه  آلت 
حالة الذهول واالعرتاض عّما أتاه محمود بن 
الطبقة  لنفاق  الكامل  الِوْزَر  َل  ُحمِّ الذي  عياد، 

الحاكمة آنئٍذ.

كان خزندار يعلم تفاصيل هروب ابن عياد 
وتثبت  )بل  وراءه  تركها  التي  الكارثة  وحجم 
تورطه  األخري يف فرنسا  تقارير محاكمة هذا 
معه(، ورغم ذلك لم يتدخل ألشهر عديدة ملنع 
أموال  من  بقي  ما  جمع  من  عياد  ابن  وكالء 
إنه  إليه »مع كل فابور«، بل  وراءه وإرسالها 
أبي  ابن  يقول  )كما  و«يالطفه«  يراسله  كان 
الضياف) ت 1874((، حتى إذا ما أراد التنّصل 
منحه  رفض  بعد  خاصة  صاحبه  مصري  من 
فيها  له  سعى  كان  التي  الفرنسية  الجنسية 
سبتمرب  حدود  )يف  قائال   له  أرسل  عياد،  ابن 

:)1852
بمرض  الخرب  يصلك  ملا  أنه  ظني  »كان 
أزرنا  لشّد  وتَْقدم  يشء  كل  ترتك  أن  سيدنا 
أنت  الخدمة يف هذا املضيق فإذا  وإعانتنا عىل 
الوفاء«. الناس مضايقة، وليس هذا من  أشّد 

)ابن أبي الضياف؛ إتحاف. ج 4 ص ( 

هل كان خزندار صادقا 
في موقفه ذلك؟

 كل ترصفاته كانت تدّل عىل العكس. فقد 
فيها  يعّزيه  ذلك رسالة  قبل  أرسل البن عياد 
تونس  يف  تركه  الذي  سليمان  ابنه  فقدانه  يف 
أبيه،  أموال  من  بقي  ما  جمع  عىل  لإلرشاف 

ولم يستغرب فيها عدم قدومه.

آنذاك،  السلطة  دائرة  وهذا فاعل آخر من 
الشخيص  الكاتب  الضياف،  ابي  بن  أحمد 
ولخزندار،  عياد  البن  املقرب  والصديق  للباي 
لم يتوقف عن تربير فعل صاحبه يف تاريخه، 

يقول عىل سبيل املثال )ج 4 ص 155(:
بنفس  عياد  ابن  يعاب  ال  أنه  »والحق   
وماله  نفسه  عىل  الخائف  ألن  الهروب، 
يتحّصن  أن  له  والرشع  العقل  بمقتىض 
إىل  بنفسه  ُملقيًا  كان  وإال  مانًعا،  يراه  بما 

التهلُكة« !!!
إىل  عياد  بن  محمود  هروب  كان  هل   
عىل  خوفا  جنسيتها  عىل  وحصوله  فرنسا 
نفسه وماله، وهو الذي تقدم بطلب الحصول 
ويف  1850؟  عام  منتصف  منذ  الجنسية  عىل 

بعد  عياد  ابن  إىل  تنقطع  لم  التي  رسائله 
هروبه )رسائل أحمد بن أبي الضياف الرسيّة 
دراسة   .1853  –  1850 عياد  بن  محمود  إىل 
مطبعة  تونس:  وصيفي.  يونس  وتحقيق 
وعن  عنه  يقال  بما  يذّكره   .)2005 الرشق، 

هروبه يف تونس: 
ال  الذي  الهذيان  من  كان  وإن  *«هذا 
يحّرك أذنا وال يعترب به أحد، لكن مجرد املقال 
واصرب«  أخي  يا  فتَسلَّ  العاقل،  يرضاه  ال 

 ،)28/08/1852(
يُكثر  بوكراع  حمدة  يس  أن  *«واعلم 
أرشنا  التي  األراجيف  بهذه  شأنكم  يف  الكالم 
لكم بها )...( فعىل هذا يا أخي تكون حارًسا 
ال  الذين  األراذل  هؤالء  من  وتتوقى  لنفسك 
صناعة لهم إال تحريك األحناك فيما ال يعني« 

20/09/1852(
يتكلم  الّربا  قازيطة  يف  املذكور  *«الفصل 
عليكم أوقع هرجا وكالما يف باب البحر وعند 
مذهب  كل  فهمه  يف  الناس  وذهبت  املسلمني 
ممكن بحيث أنه ال كالم يف البالد هذه األيام إال 

عليك« )20/11/1852(، 
*«ألن الكالم يف شأنك كثر جدا حتى عىل 
ألسنة الخواص يتحدثون به من غري استتار« 

20/12/1852(
*«يقال يف تونس إنه بلغ إىل إسالمبول أنك 
بخمسة  فيها  واشرتيت  باريس  إىل  توجهت 
وعرشين مليون فرنك أمالكا ... وغري ذلك من 
الهذيان بتونس بشأنكم دأب من ال صناعة له 

وال عرض وال مروءة« )19/03/1853(.
 وكان ابن أبي الضياف يطلب من ابن عياد 
ويُذّكره  إليه،  رسائله  يحرق  أن  مرة  كل  يف 

»بالعهد الذي بينهما« !!

ومما يؤكد نفاق الطبقة الحاكمة وقتها، 
الباي  أّن  املحيطة  الدوائر  من  كثري  ونفاق 
نفسه الذي كان يرفض تصديق كل ما يقال 
عن محمود بن عياد لُقربه منه، وتكّدره عند 
فيفري  يف  يرسل  نجده  له،  بخيانته  سماعه 
امرباطورها  لتهنئة  فرنسا  إىل  وفًدا   1853
العرش،  باعتالئه   )1973 الثالث)ت  نابليون 
يقوده الجنرال رشيد، ويَُكلَُّف محمود بن عياد 

تقديم  يف  إليه  ينضّم  بأن  باريس(  يف  )وهو 
الرحلة  إىل االمرباطور. ويشري تقرير  رسائله 
الذي َدوَّنه الجنرال رشيد )بخط كاتبه ُمراد(1 
أن ابن عياد تلقى رسالة من الباي، ورسالتني 
تحمل  كما  املهّمة،  بخصوص  خزندار  من 
رسالة أحمد باي إىل نابليون الثالث تنصيًصا 

عىل اسم املبعوثنَْي ومكانتهما. 
           يذكر الجنرال رشيد يف التقرير أّن ابن 
عياد هو من استقبل الوفد يف قرصه الكائن يف 
25 رصيف أورسيه )quai d’orsay( عىل بُعد 
الفرنسية،  الخارجية  وزارة  مقر  من  أمتار 
الثراء الكبري الذي يعكسه املبنى ذي  ووصف 
 500 من  بأكثر  اشرتاه  وقد  الثالثة،  الطوابق 
فرنك،  ألف   170 بحدود  وجّهزه  فرنك،  ألف 
وخادمة(،  خادما   16( فيه  العاملني  وعدد 
وعن عدة دعوات للعشاء وحفالت يف القرص 
يف تلك املدة عىل رشف الوزراء واألمراء وعلية 
27 أفريل،  20 و  13 و  القوم يف فرنسا )أيام 
الوفد  زيارة  عن  يتحدث  كما  ماي(؛2  و4 
يف  عياد  بن  لحقل  مارس(   29 الثالثاء  )يوم 
غربي  جنوب  كلم   60 )حوايل  شالومولينو 

باريس(.3

كل ذلك والباي ال يعلم بخيانة صاحبه له، 
وتسببه يف إفالس خزينة الدولة؟ 

ودوائر  يومها  الحاكمة  النخبة  كانت  هل 
األعيان املحيطة قد سكتت سنة بأكملها عن 
ألشهر  رسقاته  وتواصل  عياد  بن  محمود 
عديدة خوفا عىل صحة أحمد باي، أم توّرطا 

– بمقادير – مع ابن عياد؟
وهل يمكن اعتبار نفاق النُخب ذاك، الذي 
وأهله،  بالبلد  التضحية  حد  يصل  أن  يمكن 
إىل  فعلها  تُواصل  التي  ِلِبنْيَتها،  ُمالزمة  حالًة 

اليوم ؟

1( Une mission tunisienne à paris )Février 
– Mai 1853(. Revue africaine, vol 90, 
1946,pp 58 – 98 

2( نفسه. ص 82
3( نفسه. ص 90 – 91 

ضحٌك على الذقون، تزييف للوقائع، وتزوير متواصل للتاريخ:

»إفالس الدولة يف القرن 19 م ونفاق الُنخب التونسية«
عبد الحق الزموري

محمود بن عياد يف فرنسا 1853
أحمد بن ابي الضياف

أحمد باي

الوزير األكرب مصطفى خزندار 
)مع أحمد باي ومحمد باي والصادق باي(
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أنس الشابي

 30 ورد يف الفصل الخامس من الدستور التونيس الصادر يف 
2022 ما ييل: "وعىل الّدولة وحدها أن تعمل عىل تحقيق  جوان 
مقاصد اإلسالم الحنيف يف الحفاظ عىل النّفس والعرض، واملال، 
التي  لألخطاء  نرُشت إصالحات  أوت   30 ويف  والحرية".  والّدين، 
ترسبت فيه حيث أضاف إليه املرّشع: "يف ظّل نظام ديمقراطي" 
فاسدة  اإلضافة  هذه  أن  وبنّيٌ  اإلسالم،  مقاصد  لتحقيق  رشطا 
من الناحيتني العلميّة والدينيّة عىل حّد سواء ألن مقاصد اإلسالم 
يحّددها الوحي قرآنا وسنّة وكل خروج عنهما خروج عن الدين، 
تحّدها  ال  انه  باعتبار  للديمقراطية  ضوابط  ال  أنه  نجد  حني  يف 
سوى املصلحة العاّمة وافقت الوحي أو خالفته. والالفت للنظر أن 
حكم 25 جويلية لم يتوّقف عن خرق هذا الفصل دون أن يتفّطن 
إىل ذلك والسبب يعود إىل أن الفصل يف تركيبتيْه األوىل والثانية غري 
قابل للتطبيق ويتعارض تعارضا تاما مع ما وصل إليه املجتمع 
التونيس من تطّور وما راكم من تجارب تاريخيّة أكسبته مناعة 
تجاوزها  مربعات  إىل  لجّره  محاولة  كّل  عنه  تمنعان  وحصانة 
طوال  حاولت  اإلسالمية  الحركة  أن  الجميع  ويعلم  قرون.  منذ 
العرش سنوات املاضية أن يتضمن الدستور الذي وضعته والذي 
بصورة  ولو  الرشيعة  تطبيق  يخّص  فصال  وضعه  يف  شاركت 
من  ماحق  برّد  ووجهت  ولكنها  أخرى  عناوين  وتحت  مجّزأة 
ولم  له  خططت  عّما  ترتاجع  جعلها  الذي  األمر  املدنيّة  القوى 
يصدر دستور 2014 مثلما كانت تشتهي. أما حكم 25 جويلية 
فإنه صّم أذنيه عن كّل رأي مخالف خصوصا بعد صدور النسخة 
اإلسالميّة  املقاصد  عىل  اإلبقاء  عىل  وأرّص  دستوره  من  األوىل 
العتقاده أنه يمكن لحاكم تغيري املجتمعات بجّرة قلم وهو واهم 
يتصّور  ما  عكس  تثبت  التاريخيّة  التجربة  ألن  إليه  ذهب  ما  يف 
الحبيب  الزعيم  كان  وإن  الشخصيّة  األحوال  فمجلة  ويبغي. 
بورقيبة وراء إصدارها فإنها كانت من نتائج املدرسة اإلصالحية 
التونسية التي ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عرش. لم يكن 
تحرير املرأة من قيد الفقهاء إال الحصيلة لرتاكمات نضجت عىل 
ترك  ما  ثمار  فيه  قطفنا  الذي  االستقالل  إىل  وصلنا  أن  إىل  مهل 
السلف الصالح من نرّي الفكر وصالح العمل. والالفت للنظر أن 
حكم 25 جويلية لم يتفطن بترّسعه إىل أنه يستحيل تطبيق هذا 
الفصل وأنه سيكون أّول من سيخرقه ألنه اعتقد أن املصلحة أو 
املقاصد مطلقة وحّرة ال تنضبط ألي قيد والحال أنه ال مصلحة 
وال مقصد يناقض الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القياس. يقول 
البوطي: "إن املصلحة يف حّد ذاتها ليست دليال مستقال عن األدلة 
الرشعيّة شأنها كالكتاب والسنة واإلجماع والقياس حتى يصّح 
العتبار  بد  ال  كان  فقد  وحدها…  عليها  الجزئيّة  األحكام  بناء 
حقيقة املصلحة يف أمر ما من أن يدعمه دليل من األدلة الرشعيّة 
التفصيليّة… فإذا توّهم مفّكر أن مصلحة الناس تقيض بحرية 
تعاىل.  الله  إال بني وهمه وكالم  ليس  فالتعارض  بالربا  تعاملهم 
رضورة  من  الله  كتاب  به  قىض  ما  فهي  املصلحة  حقيقة  أما 
إىل منع  داعية  املصلحة  أن  باحث  توّهم  وإذا  الربا…  باب  إغالق 
ومجرد  تعاىل  الله  كالم  بني  هو  إنما  فالتعارض  الزوجات  تعّدد 
فهي  الباحث  ذلك  عنها  يفتش  التي  املصلحة  أما  هو.  توّهم  ما 
كامنة يف حكم الله تعاىل بإباحة التعدد")1( هذا املعنى الذي يقيّد 
التي  النهضة  لحركة  الفكريّة  الرؤية  يف  نجده  بالنص  املصلحة 
الوحي  بمعان خارجة عن نصوص  ليست  "املقاصد  فيها:  جاء 
حتى نطلب إدراكها من جهة غري جهة تلك النصوص")2( وهو 
من  مقصد  ُعنيِّ  إذا  "أما  قوله:  يف  النجار  املجيد  عبد  رشحه  ما 
خارج محتوى النّص ثم أجري عليه فهم ذلك النص فإن الفهم 
أن  يعني  الذي  األمر  اإللهي")3(  املراد  عن  حائدا  حتما  سيكون 
2022 ليس يف حقيقته إال صياغة  الفصل الخامس من دستور 
لبّسوا  أن  بعد  الرشيعة  تطبيق  إىل  اإلخوانية  الدعوة  مخاتلة من 
اجتهادا وتنويرا  باعتبارها  املقاصد  بالحديث عن  الله  عىل خلق 
وغري ذلك من ساقط القول.  لهذا السبب ولغريه عارضت القوى 
املدنيّة بشّدة هذا الفصل ألنه فصل تراثي غادر الزمان منذ مئات 
السنني ولم يعد قابال للتطبيق إال يف ظل نظام استبداد ديني مثلما 
حصل يف السودان أيام الرتابي وإيران يف حكم املاليل وأفغانستان 
وليس  الشعارات  عىل  مبني  جويلية   25 حكم  وألن  الطالبانيّة. 

عىل املعاني والكلمات وال مضمونها فإنه لم يتمّكن من احرتام 
دستور صاغه وفق رغباته إذ لم يتوقف عن خرقه واألمثلة تنّد 

عن الحرص من بينها:

البنك الدولي
البنك  من  القروض  عىل  للحصول  جويلية   25 حكم  يلهث 
الدويل يف محاولة منه ملعالجة اإلفالس الذي عليه املاليّة العموميّة. 
متفاوتة.  بفوائد  يقرضون  وغريه  البنك  هذا  أن  املعلوم  ومن 
هذه الفوائد تسّمى يف الرشع اإلسالمي ربا وهو محّرم برصيح 
القرآن والحديث واإلجماع. قال تعاىل يف سورة البقرة اآلية 275: 
"وأحّل الله البيع وحّرم الربا". عىل هذا األساس فإن املشاورات 
التي تجريها الحكومة مع البنك الدويل غري دستورية ومناقضة 
القانونية  القواعد  أعىل  هو  الذي  الدستور  من  الخامس  للفصل 
التي يجب أن تهيمن عىل كل القوانني والسياسات وكل مخالفة 
له تعترب غري رشعية وتحكم املحكمة الدستورية العليا بإلغائها.

البيرة
فهجم  الكانيا  جهة  يف  البرية  قوارير  تحمل  شاحنة  تعّطبت 
وسائل  نقلت  وقد  فيها.  ما  كل  عىل  واستولوا  املواطنون  عليها 
السلطة  أن  للنظر  الالفت  أن  التواصل االجتماعي ما حدث، غري 
هذه  يف  املشاركني  بعض  عىل  القبض  بإلقاء  سارعت  الحاكمة 
تُحمد  ما  صنعت  أنها  معتقدة  الناس  بني  ذلك  وأذاعت  الغزوة 
عليه، والحال أنها خرقت الفصل الخامس من دستورها بشكل 
سيَُجرِّئ  هذا  فعلها  أن  اعتبارها  يف  تضع  ولم  وغليظ  فظيع 
يعلم  فوىض  يف  البالد  ويُدخل  دستورها  خرق  عىل  معارضيها 
الله وحده نتائجها. وبيان ذلك أن املواطنني الذين اتّهموا برسقة 
الخمر لم يرتكبوا من الناحية الرشعيّة أي حسب منطوق الفصل 
الخامس ُجرما يساءلون عليه ألن الخمر مال غري متقّوم أي ال 
قيمة رشعيّة له مثله مثل لحم الخنزير. قال عبد القادر عودة: 
"ال قطع يف رسقة محّرم كالخمر والخنزير وامليتة ونحوها سواء 
رسقة  يف  الفقهاء  واختلف  ذّميا")4(.  أو  مسلما  السارق  كان 
الصلبان واألصنام واألحذية من الجوامع وغريها، ويذهب بعض 
الفقهاء للمزيد من التفصيل إىل القول بأن سارق الخمر قد يؤّول 
ذلك بأنه أخذها ليسكبها حتى ال تقع يف أيدي املسلمني كما يؤّول 
سارق األصنام والصلبان ذلك بأنه "يأخذها لكرسها")5(. هكذا 
يف  تضع  ناحية  من  فهي  بيص  حيص  يف  نفسها  السلطة  تضع 
دستورها فصال يخّص املقاصد اإلسالميّة ولكنها يف الواقع تطبق 
األحكام املدنيّة وهو ما يفرس يف جزء منه حالة االرتباك التي يمّر 

بها حكم 25 جويلية.

القذف
املايض  جوان  شهر  يف  عزلهم  تم  الذين  القضاة  ضمن  من 

وقد  تلبّس.  حالة  يف  ُضبطت  إنها  وقيل  بالزنا  اتهمت  قاضية 
يف  نفسها  عن  مدافعة  مكشوف  بوجه  القاضية  هذه  ظهرت 
وسائل اإلعالم، وبعد النظر يف القضية قّررت املحكمة عدم سماع 
الدعوى يف حقها وهو ما يعني تربئتها مّما اتهمت به. والغريب 
اسم  يذكر  لم  وإن  نفسه  الرئيس  من  يأتي  االتهام  أن  األمر  يف 
القاضية إال أنها أفصحت عن هويتها يف دفاعها عن نفسها علنا. 
"قذف  نوعان:  القذف  أن  نجد  الخامس  الفصل  إىل  وبالرجوع 
يحّد  ما  فأما  بالتعزير.  عليه  يعاقب  وقذف  القاذف  عليه  يحّد 
عليه القاذف فهو رمي املحصن بالزنا أو نفي نسبه. أما ما فيه 
التعزير فهو الرمي بغري الزنا ونفي النسب … ويلحق بهذا النوع 
السّب والشتم")6( ومن مظاهر تشّدد الرشع يف عقوبة جريمة 
العلن  أنها ال تشرتط  القاضية  الذي حدث مع  النوع  القذف من 
فيه. قال عودة: "ال تشرتط الرشيعة اإلسالمية العالنية يف القذف 
كما تشرتطها القوانني الوضعيّة ومن ثم تعاقب الرشيعة القاذف 
سواء قذف املجني عليه يف محّل عام أو محّل خاص عىل مشهد 
العقوبة فقد حددها  أّما  بينهما فقط")7(.  أو يف ما  الناس  من 
الله تعاىل يف قوله" َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا ِبأَْربََعِة 
ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم ثََماِننَي َجْلَدًة َواَل تَْقبَلُوا َلُهْم َشَهاَدًة أَبًَدا َوأُوَلِٰئَك 
ُهُم اْلَفاِسُقوَن")8( . أي أنه تجب معاقبة القاذف حسب الفصل 
الخامس عقوبة أصلية هي الجلد ثمانني جلدة وعقوبة تكميلية 
الفقهاء،  بني  بسيط  تقبل شهادته مستقبال مع خالف  أال  هي 

ذاك ما يجب فعله احرتاما لدستور 25 جويلية.
ومن غرائب حكم 25 جويلية أنه لم يحرتم الفصل الخامس 
إال يف نهب املال العام حيث لم نسمع اىل حد اآلن أن متوّرطا يف ما 
ذكر حوكم أو صدرت عقوبة يف حق متّهم بالفساد. وتفسري ذلك 
يمنع  ما  املرسوق وهو  ملك يف  العام شبهة  املال  لدى سارق  أن 
"وال  عودة:  قال  بالشبهات.  تدرأ  الحدود  ألن  عليه  الحّد  إقامة 
إذا كانت له شبهة ملك يف اليشء املرسوق وإنما  يقطع السارق 
عليه التعزير فقط كرسقة الوالد من ولده… ورسقة املال العام 
حكمها حكم املال املشرتك… ألن للسارق حقا يف هذا املال وقيام 

هذا الحق يعترب شبهة تدرأ عنه الحّد")9(.
وسياساتها  خطابها  يف  الدين  استعمال  إىل  الدولة  تلجأ  مّلا 
إىل  تلجأ  لذا  بدورها.  القيام  عن  عجزها  بذلك  تثبت  فإنها 
الخطاب  طريق  عن  تحريكها  يسهل  التي  واملشاعر  العواطف 
مدخل  ال  الحكم  أن  والحال  الناس،  رضا  بذلك  متوّسلة  الديني 
فيه للعواطف إال إلثارة الحميّة يف معركة وطنيّة أو رّدا لغائلة أو 

فساد. قال األفغاني: "أَِن الحكم إال للعقل والعلم")10(.    
nnnnnnnnnnn

 الهوامش
رمضان  سعيد  محمد  اإلسالمية"  الرشيعة  يف  املصلحة  "ضوابط   )1
والنرش  للطباعة  املتحدة  والدار  ببريوت  الرسالة  مؤسسة  البوطي، 

بسوريا، الطبعة الخامسة سنة 1990، ص107 و109.  
2( "الرؤية الفكرية واملنهج األصويل لحركة النهضة التونسيّة" سلسلة 

قطوف النهضة عدد 2، الطبعة الثانية جوان 2012، ص20 و21.
3( "خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل، بحث يف جدلية النص والعقل 
 ،1987 بريوت  اإلسالمي،  الغرب  دار  النجار،  املجيد  عبد  والواقع" 
التي كتبها  النهضة  الفكرية لحركة  الكتاب رشح للرؤية  ص84، هذا 
الساعة وهي  القرضاوي وما زالت معتمدة لحد  النجار وأجازها  لهم 

موجودة عىل موقع الحزب االلكرتوني. 
4( "الترشيع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي" عبد القادر 
ج2   ،1985 بريوت  الرابعة  الطبعة  العربي،  الرتاث  إحياء  دار  عودة، 

ص552. 
5( الترشيع الجنائي لعودة ج2 ص546.

القذف  و"جرائم  و462،  ص455  ج2  لعودة،  الجنائي  الترشيع   )6
الخالق  عبد  والقانون"  الرشيعة  بني  الخمر  ورشب  العلني  والسب 
الثالثة  الطبعة   ،1985 بريوت  العرصية  املكتبة  منشورات  النواوي، 

ص39 وما بعدها.
7( الترشيع الجنائي لعودة ج2 ص478، جرائم القذف للنواوي ص46.

8( سورة النور اآلية 4.
9( الترشيع الجنائي ج2 ص592 و593.

باشا  محمد  تحرير  الحسيني"  األفغاني  الدين  جمال  "خاطرات   )10
املخزومي، دار الحقيقة بريوت 1980، الطبعة الثانية، ص83.

سعّيد يواصل خرق الرشيعة والدستور!...
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الشعب ال يريد إال احلكم الرشيد...
حني أنظر اىل ما وصلت اليه أوضاع البالد التونسية من 
ترد وتأزم  عىل كل املستويات وبال استثناء  يتبادر اىل ذهني  
وبكل بساطة  أن مختلف الحكومات والسلط التي تعاقبت 
عىل بالدنا  منذ انتفاضة  14جانفي 2011  لم تهتد اىل سبل 
ما يسمى  بـ"الحكم الرشيد". وللعلم  فقد تبلور مفهوم 
املايض  القرن  من  التسعينات  نهاية  مع  الرشيد"  "الحكم 
تجاه  املانحة  والدول  العاملية  املالية  املؤسسات  قبل  من 
الدول النامية كرشط أسايس من أجل معاضدة مجهودها 
التنموي. فبالنسبة للبنك الدويل مثال  فإن "الحكم الرشيد" 
يشمل قدرة الدولة عىل إرساء سياسات قيمة والترصف بكل 
جدوى يف مواردها وكذلك مدى احرتام املؤسسات العمومية 
ديمقراطية  مراقبة  آليات  ووجود  واألفراد  الدولة  قبل  من 
يف  الرشيد  الحكم  هو  ذلك  بالسلطة.  املكلفة  األطراف  عىل 
مفهومه الشامل  ولكن كيف هي السبيل اليه؟ يف تقديري 
فان الطريق السالكة نحو الحكم الرشيد هي طريق مركبة  

وتشمل وجوبا تضافر العديد من الركائز يف آن.
n1 أول مقومات الحكم الرشيد يتمثل يف أن تكون الدولة 
كل  يف  التنموي  للعمل  املستقبلية  رؤيتها  بلورة  عىل  قادرة 
املجاالت  يف إطار مخططات وبرامج مدروسة تتضمن أهدافا 
الطبيعي  واضحة  يتم انجازها حسب آجال محددة.  ومن 
أن تنطلق هذه الخطط والربامج التنموية من املنجز الفعيل 
العاملية.  الظرفية  البالد ورهانات  واقع  االعتبار  بعني  اخذة 
ويرى رجل االقتصاد حكيم بن حمودة يف هذا الخصوص أن 
الفقدان التدريجي لهذا العنرص منذ بداية األلفية كان وراء 
التي ستعرفها بالدنا وفقدانها للقدرة عىل  األزمات الكبرية 

التحكم يف ديناميكية التنمية. 
n2  ما من شك يف أن الرؤية واملشاريع التنموية للدولة 
املجتمع  فئات  ملختلف  الضمنية  باملوافقة  تحظى  أن  يجب 
تحظى  حتى  وذلك  رشائحه   ألغلب  املعلن  وباالستحسان 
من  فان  لذلك  النجاح.   بالتايل  لها  ويكتب  والقبول  بالسند 
حقيقية  لرشاكة  التأسيس  الرشيد  الحكم  مقومات  أهم 
القائمة من ناحية ومختلف  األطراف  السلطة  وفاعلة بني 
ثانية. ولن يتسن ذلك  العامة من ناحية  الحياة  املتدخلة يف 
اال متى اعتمدت السلطة القائمة منهج الحوار واالستشارة 
الحكم   روافد  من  أساسية  كروافد  الرأي   صحافة  وتدعيم 
تجاه األحزاب وجميع مكونات املجتمع املدني من منظمات 
السياسات  تحديد  أجل  من  وذلك  ومهن  وجمعيات  وطنية 

الناجعة واملثمرة. 
3 - عىل صعيد آخر فانه من الطبيعي أن تكون الشفافية 
معيارا أساسيا ال محيد عنه صلب منظومة الحكم الرشيد.  
تكون  أن  يمكن  ال  العام  الشأن  ترصيف  يف  والشفافية 
الرقابة  أنظمة  تؤمنها  التي  والفاعلية  الجدوى  ثمرة  اال 
املستمرة بمختلف مستوياتها عىل أجهزة الترصف العمومي  
املحكمة  تؤمنها  التي  الوجوبية  الرقابة  من  انطالقا  وذلك 
جدية  آليات  بإقرار  مرورا  القوانني  كافة  عىل  الدستورية 
الربملان  طرف  من  التنفيذية  السلطة  عمل  ملراقبة  وناجزة 
دائرة  به  تضطلع  الذي  األهمية  بالغ  الدور  اىل  ووصوال 
املحاسبات يف مجال إحكام الرقابة ضمانا لحسن الترصف 
انجاز  يف  للشفافية  وتجسيدا  العمومية  املصالح  صلب 
دون  العمومية  واملؤسسات  الحكومية  الهياكل  مشاريع 
والتفقديات  العامة  الرقابة  لهياكل  املحوري  الدور  اغفال 
السلط  التزام  اىل  اضافة  الوزارات  بمختلف  واملالية  اإلدارية 
هيبة  أن  منطلق  من  واالنصاف  العدل  بمبادئ  العمومية 

الدولة ورشدها من عدل قضائها ونجازه.  
4 -  يف سياق متصل فإن اإلدارة تمثل واجهة السلطة 
العمومية واملرآة العاكسة ملدى ما وصلت اليه من رشد يف 
تسيريها الشأن العام.  لذا فإننا ال يمكن أن نطمح لبلوغ 
مستوى الحكم الرشيد اال يف ظل إدارة تحرص عىل تحسني 
اجال  اختصار  وعىل  معها  املتعاملني  مع  باطراد  عالقتها 
لذلك.  املستوجبة  الوثائق  التي تسديها وتقليص  الخدمات 
االرتقاء  يف  خاصة  يكمن   اعتقادي  يف  ذلك  اىل  والسبيل 

باإلدارة االلكرتونية إىل مستوى املقاييس العاملية املتقدمة 
استحداث  أجل  من  موحدة  ووثيقة  وحيد  إجراء  وإقرار 
املؤسسات وتوسيع قائمة الحاالت التي يعترب فيها سكوت 
التنمية  رهان  كسب  أن  ذلك  ضمنية.  موافقة  اإلدارة 
والتشغيل والتوزيع العادل للثروة الوطنية يمر وجوبا عرب 

كسب رهان تحديث اإلدارة وترشيدها. 
املختصة  العاملية  والهيئات  الهياكل  تجمع مختلف   -  5
عىل أن قدرة السلطة العمومية عىل االستجابة الرسيعة ملا 
تمثل  مكوناته  مختلف  وانتظارات  املجتمع  تطور  يفرض 
مقّوما أساسيا من مقومات الحكم الرشيد. ومن ذلك فإن 
قدرة السلطة العمومية عىل االستجابة الرسيعة ملا تفرض 
الصعوبات الظرفية العاملية   كالجوائح الصحية واملناخية 
العاملية  باألسواق  األولية  املحروقات واملواد  وارتفاع أسعار 
فالسياسة  الرشيد.  الحكم  مظاهر  من  بارزا  مظهرا  تمثل 
مع  التعاطي  فن  تتجاوز  أن  يجب  اليوم  لعالم  الرشيدة 
املمكن اىل القدرة عىل استرشاف املستقبل  وهو ما يستوجب 
التشاركي خالل  املنهج  القائمة  السلطة  توخي  ناحية  من 
املعرفة  اعتماد  ثانية  ناحية  ومن  ككل  التنموية  العملية 

للتنمية  صلبة  كقاعدة  واالتصال  املعلومات  وتكنولوجيا 
البرشية واالقتصادية وهو ما يجنبها الحرية ورصف الوقت 
املسالك  عن  بحثا  الفعل  رد  رسعة  حساب  عىل  والجهد 
أخرى  ناحية  من  األوضاع.   من  الطارئ  ملجابهة  املجدية 
أن  واالجتماعي  االقتصادي  البعدين  تالزم  شأن  من  فإن 
يتيح للدولة يف كل األحوال تأمني التوازن االجتماعي توازيا 
مع مجهودها يف دفع التنمية. وال يمكن يف هذا الخصوص 
ففي  والديمقراطية.  التنمية  تالزم  رضورة  عن  نغفل  أن 
حساب  عىل  الديمقراطية  تضخم  شأن  من  فإن  اعتقادي 

التنمية أن يتحول اىل فوىض زمن األزمات الطارئة.  
الحكم  مبدأ  املانحة  العاملية  املالية  املؤسسات  تشرتط   
من  وتمكينها  اقراضها  أجل  من  الدول  عىل  الرشيد 
االستشارات الفنية يف املجال االقتصادي ولكن الرأي عندي 
ان الدول متى اعتمدت طواعية ركائز الحكم الرشيد تتمكن 
يجعلها  بما  والحضاري  االقتصادي  النهوض  أسباب  من 
النقد  وصندوق  الدويل  البنك  فكي  بني  الولوج  تبعات  تأمن 

الدويل.

د.محمد اللومي 



www.acharaa.com العدد 345 - الثالثاء 31 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

15الشارع السياسي

املتن:
كذب، يكذب، اكذب، فهو كاذٌب وكذُوب وكّذاب، 

وهي كاِذبة وكذوٌب كلُعوب، وكّذابة،
والجمُع كاذبون وكاذبات وكّذابون وكذابات،

والفعل كِذب، والواحدة أكذوبة، والجمع أكاذيب،
ويف األمثال: »املعاذُر مكاذُب«، و«أكذب من َسجاح«.

***
بدال من االعرتاف بالحقائق: ،،،،،

 يتجاهلها ويخّربها بإسرتاتيجيات الخداع،
سيايس   ،Bullshit السفيه/البولشيت  السيايس  هو  ذاك   

ينزاح معه مفهوم السياسة:
* من فّن ممارسة امُلمكن،

فنون  ومختلف  والتحيّل  امُلخاتلة  انواع  شتى  ممارسة  إىل   *
االلتواء،

يف  بوليتيك«    « كلمة  ملدلول  ُمرادفا  السياسة  لديه  وتميس 
االستعمال التونيس الشائع.

والسيايّس السفيه أدهى من الكّذاب.
 الرشح:

»جاء يف مخطوط قديم أّن عزرائيل لم يقبض روَح ُمسيلمة 
النتنة  روحه  واختطف  إبليس  فتقّدم  نتِنها،  خشيَة  الكذاب 

وأجراها يف الّزمان قائال:
بالكّذابني يف أرض تونس املحروسة، فهم  »  اذهبي وتلبيّس   

عىل ِسنخها إىل املمات«.
ُمسيلمة الكذاب، مفرٌد بصيغة الجمع، بل رشب » امُلفرُد » فيه 

» العدد والكثرة والجماعة«.
فيه  فعثرت  امليت«  البحر  »مخطوطات  من  ِسفرا  قّلبت  وقد 

عىل نفاثة إبليس هذه فينا؟!
***

تنبيه:
»ُمسيلمة« يعرف كيف انتهت نبّوته الكاذبة وإىل أين صارت؟

هي  نبّوتها  انتهت  كيف  أتعرف  كاذبة،  نبيّة  و«سجاح«   
األخرى؟

3n الحاشية:
تعبري  حد  عىل  أبدا،  نكذب  لم 
 alexandre املؤرخ ألكسندر كويري
بالقدر   ،  )Koyré ) 1892- 1964
لم  أننا  كما  اليوم،  به  نكذب  الذي 
السفيه  النحو  هذا  عىل  نكذب 
والنسقي والراسخ كما نكذب، هنا 

واآلن مّرة أخرى.
لم يكن الكذب وِقحا  وُممنهجا كما اليوم،

التذييل:
أنّهم  أم  تونس«  أرِض    « فوق  صافيًة  تزاُل  ما  الّسماُء  هل 

حجبوها باألكاذيب؟
 ،)2009 1929n  ( الطيب صالح  الراحل  لألديب  االعتذار  مع 

فكلنا يف الهّم رشق
» من أين أتى هؤالء؟ »

» بل من هؤالء الناس؟ ».
من أين جاؤوا؟

أعطي  أن  أريد  ُعنوة،  الحياة  من  حّقي  آخذ  أن  أريد  إني   «

يفيض  أن  أريد  بسخاء، 
فينبع  قلبي  من  الحّب 

ويثمر. 
بّد  ال  كثرية  آفاٌق  ثمة 
أن  يجب  ثمار  ثمة  تُزار،  أن 

تُقطف، 
تُقرأ،  كثرية  كتٌب 
سجّل  يف  بيضاء  وصفحات 

العمر،

 سأكتب فيها جمال واضحة بخّط رديء«.
 العرف:

لعبد  العرب  كتاب  عىل  للغليل  املشفي  »التكميل  كتاب  يف  جاء 
الصغري بن  الشيخ محمد  التونيس  للمؤرخ   « الرحمان بن خلدون 
التونسية  باإليالة   1769/1181 1772( يف وقائع عام  يوسف) ت 

أنه:
» إذا وصلت الناس لقرن السبعني أو الثمانني ومائة وألف) =  

،xviii يقصد سبعينات القرن
اق، ِعيّاق، قلييلّ األرزاق، ينشأ جيُل ُحّذاٍق، رُسّ

الغالُب عليهم الخيانة والنفاق، 
وهاجت النّاس وارتفع الُكراع وانخفض الراس ».

هل غادر الشعراء من مرتّدم *** أم هل عرفَت الدار بعد توّهِم؟
 الناصية:

إّن تفيش الكذب يف دولة ديمقراطية قد يجعل املواطنني يشعرون 
بفقدان الثقة بحكومتهم مما قد يدفعهم إىل تأييد شكل من أشكال 

الحكم التسلطي.
 فلنحذر غضبة الحليم!

 الغاشية: 
من لوائح الكالم لدى حكيم املعّرة الئحتان اثنتان والئحة ثالثة:

* الالئحة األوىل:
ُملَّ امُلقام فكم أعارش أمة *  أمرت بغري صالحها رؤساؤها

وهم  مصالحها  فعَدوا    * كيدها  واستجازوا  »الرعيّة«  ظلموا 
أجراؤها.

* الالئحة الثانية:
إنما هذه املذاهُب أسباٌب لجذب الدنيا إىل الرؤساء

غرُض القوم ُمتعٌة ال يِرّقون لدمع الشّماء والخنساء
*الالئحة الثالثة:

فال نزلت عيلّ وال بأريض سحائُب ليس تنتظم البالدا
*والئحة أخرى الحت عىل عجل:  

أدري، وتدري  أنا ما بها  َسال تونَس عنّي، وعنها سالنيا *** 
ما بيا

ُسجنّا معا، فازداد كلٌّ صبـــابًة *** وما غاب كلٌّ عن أخيه 
توانيا

)ت  خزندار  الشاذيل  محمد  تونس«  شعراء  »أمري  الله  رحم 
)1954

الُبولشيت Bullshit أو السيايس الّسفيه مّرة أخرى
د. زهير بن يوسف، جامعة تونس
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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 :

التالية  بالرسالة  عبيد  خالد  األستاذ  من  اتصلنا 
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي: 

السيّد الوزير،
أيّة  إذْ لم ترتكوا يل  ُمَكاتبتكم هنا،  أْستْسمحكم يف 
مقابلتكم  طلبنا  أن  منذ  ذلك  غري  وزمالئي  أنا  فرصة 
فما هو  اآلن!  إىل  رّدا  نتلّق  فلم   2022 أكتوبر   28 يوم 
تُكلِّف  أن  دون  اللقاء  طلب  رْفض  يقع  حتى  »ذنْبنا« 
»ذنْبنا«  هو  وما  بالرفض؟  إعالمنا  عناء  مصالحكم 
أيضا عندما لم تتفاعلوا حتى ِبِبنِْت كلمة لرسائل ثالث 
اإلنصاف  منكم  طالبا  زمييل  إليكم  أرسلها  مفتوحة 
اْرتُِكبَْت  قانونية  تجاوزات  من  وحمايتنا  وحمايته 
باْسِمُكم يف حقنا؟ أََلْسنَا ُزَمالَء قبْل كّل يشء ؟ أََلْم نَُكْن 
يوًما مسؤولني إداريني؟ أم أّن ذنبنا أنّنا اخرتقنا جدار 

الصْمت الَسِميك فاْخرَتْتم الَصْمت َمالَذًا؟!
السيّد الوزير،

إىل  تعّرضنا  من  ُمتَيقنون  أنّكم  متأّكدون  نحن 
ونحن  حقنا،  يف  »جريمة«  إىل  تَْرَقى  َمِقيتة   َمْظَلمة 
تُْدركون  املْعنية،  مصالحكم  أو  أنّكم،  أيضا  متأّكدون 
كما  املعلنة،  غري  ودوافعها  املظلمة  هذه  حْجم  جيّدا 
التالعب  حْجم  تدركون  بأنّكم  كذلك  متأّكدون  نحن 
الذي قامت به لجنة ترقية أستاذ تعليم عال اختصاص 

تاريخ تجاهنا.
اإلنَْصات  َعنَاء  ألنفسكم  تْسمحوا  لم  املقابل،  يف 
خطورته  عىل  املوضوع  هذا  أّن  يعني  هذا  فهل  إلينا، 
ليس مهّما لديكم؟ وعليه، ال يعّد ملّف لجان االنتداب 
منذ  اْخرَتْتُم  لذلك،  امُلتأّكدة.  أْوَلِوياتكم  من  والرتقية 

سبعة أشهر تقريبا ُسلُوك سياسة الَصْمِت..
السيّد الوزير،

ِلُضغوطات  »خضوعكم«  إىل  يْرجع  صْمتكم  هل 
الدوائر املحيطة بكم يف الوزارة والتي دفَعْت دْفًعا كي 
خالل  من  وذلك  املوضوع؟  هذا  مع  التعاطي  يقع  ال 
تتخذونه  قد  ُمْحتمل  قرار  أّي  تْهويل  أو  تارًة  تَتِْفيِهه 

وتَْضِخيم اْرِتداداته الَسلبية املْوُهوَمة عىل هيْبة اإلدارة 
إىل رغبتكم يف عدم  أّن صْمتكم راجٌع  أم  أخرى؟  تارة 
إَِداَرِتكم  أْرِوقة  يف  يدور  بما  يتعّلق  ثقيل  ملّف  فتح 
يرشف  ومن  تركيبتها،  وكيفية  اللجان  بُخصوص 
والتي  عليها..  االعتماد  يتّم  التي  واالعتبارات  عليها؟ 
تظّلمات  من  أصدائها  بعض  وصلتكم  قد  بالتأكيد 

أخرى! 
ال أعتقد باملّرة أّن صْمتكم راجع إىل ُمباركتكم ِلَما 
بادرت بإرجاع  اللجنة يف حقنا، عندما  قامت به هذه 
الوزارة  14 خّطة فتحتها  08 خطط فارغة من أصل 
بتاتا  أعتقد  باألساس شبه شكلية! وال  تْرقيٍة هي  يف 
بشبكة  ِلتاَلَعبها  تْزِكيَتكم  إىل  راجع  أيضا  أّن صمتكم 

التقييم التي َوَضَعتْها عىل َمَقاِسنَا حتى ال نرتقي! 
ال أعتقد آِخًرا أنّكم توافقون عىل ما قامت به هذه 
اللجنة، وذلك عندما َحاَدْت عن التعليمات الوزارية التي 
أُْعِطيَْت إىل رئيسها، وال أظّن خاّصة أنّكم تقبلون بأن 
التجاوزات  كّل هذه  االستشارية   اللجنة  ترتكب هذه 
ثقتكم  ذلك  يف  ُمستغّلًة  منكم،  وِبتْفويٍض  باْسمكم 
عْرض  الثقة  هذه  ترْضب  ِبَها  فِإذَا  إليها،  املمنوحة 
أو  النََزَعاِت  تحقيق  من  تتمّكن  حتى  وذلك  الحائط 

الثَأَْرات الشْخصية لبعض أفرادها تجاهنا.
السيّد الوزير،

قد أتفّهم َحَرَجُكْم والذي قد يكون دفعكم كي تَلُوذُوا 
بالصْمت حيال مْظلمتنا، وذلك ألّن مصالحكم املْعنية 
واملتمثل  َجِسيم،  إَداِري  َخَطٍإ  يف  أْوَقَعتْكم  باملوضوع 
أستاذ  ترقية  لجنة  تركيبة  أنْظاركم  عىل  عرضها  يف 
ونرشها  عليها  للتأْشري  تاريخ  اختصاص  عال  تعليم 
بإمضائكم كي يقع اعتمادها رسميا وذلك بتاريخ 13 
ديسمرب 2021، فكان أن اْعتََمْدتُم رئيًسا لهذه اللجنة 
أرّشتم عليه بصفته أستاذ تعليم عال، والحال أّن هذا 
الرئيس متقاعد من الوظيفة العمومية منذ 1 أكتوبر 
2020! وما يعني ذلك َقانُونًا انِْعَدام الِصَفة َلَديْه تَماًما! 
من  الجسيم،  الخطأ  هذا  ذلك، إلصالح  يستْوجب  وما 

يرتتّب  وما  اللجنة!  هذه  مداوالت  لنتائج  كيّل  إلغاء 
عنه خاّصة من اتخاذ االجراءات الرضورية بحق من 

أْوقعكم يف هذا الخطإ الجسيم!
تحّملكم  عوض  أنّه  هو  باملّرة  نتفّهمه  ال  ما  لكن، 
ملسؤولية هذا الخطإ وإصالح ما نتج عنه من مظلمة 
صارخة بحقنا، خرّيتم »حماية« امُلْخِطئ و«التضحية« 
بـ«الضحايا«، وذلك من خالل ُسلُوك سياسة الصْمت 

وإنْكار امَلْظَلمة.
قد نتفّهم مّرة أخرى حْجم الضغوطات التي حّفت 
َدَواِئِرُكم، وذلك يف شكل  املوضوع مع  تناول هذا  لدى 
َلُدِنَها، كّلها تْحذيرات أو تْهويالت  نََصاِئح ُمبَْطنَة ِمن 
»هيْبة«  عىل  الحفاظ  تسميته  يمكن  بما  التَنَاِدي  أو 
اإلدارة إىل درجة رْفِضها  وباْسِمكم مّرًة أْخرى َمنَْحنا 
ُمَداوالت هذه اللجنة عندما طلبنا الحصول عليها منذ 

بداية أوت 2022 وْفق قانون النفاذ إىل املعلومة!
هذه  بأّن  َوْعيكم  هو  منكم  نتفّهمه  ال  ما  لكن   
نْفسها  حماية  يف  منها  رغبًة  ذلك  فعلت  إنّما  الدوائر 
وحماية شبَكِتها ولْو عىل حسابكم أنتم، وعىل حساب 
ِلهذه  رْفضه  سابًقا  عنه  ُعرف  َكَجاِمعي  ِمْصَداِقيتكم 
َكَوِزير،  هيْبتكم  حساب  عىل  وخاّصًة  املمارسات، 
ُخروجكم  عنْد  َحِصيَلِتكم  حساب  عىل  وباألخّص 
مجموعات  »ِوْزر«  َمَعكم  تْحملون  وأنتم  الوزارة  من 
باْسِمُكم و«ِوْزر« َصْمِتكم  ُزَمالَِئكم  »أَْجَرَمت« يف حق 

ِتَجاه هذه »الَجريمة«.
السيّد الوزير،

ما زال لديكم متّسع من الوقت كي تتخذوا القرارات 
أنّكم  وتأّكدوا  الحاالت،  هذه  مثل  يف  اتخاذها  الواجب 
الباب  ِمَن  ًفا  ُمرَشِّ ُخُروًجا  ستَْضِمنُوَن  إنّما  باتخاذها 
الوزارة،  هذه  يف  ُعْهَدتكم  تنتهي  الذي  اليوم  يف  الكبري 
وسيُْحسب َلُكم انِْتَصاَركم للحق ورْفضكم للُظْلم تجاه 
زمالئكم، أّما إِْن خرّيتم ُمواصلة سياسة الصْمت َفَلُكْم 

ذلك...!

إىل متى سلوك سياسة الصْمت جتاه املظلمة بحقنا؟!
خالد عبيد يكتب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

خالد عبيد



www.acharaa.com العدد 345 - الثالثاء 31 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

17الشارع السياسي

• منحى السوق :

• أغلقت السوق أسبوع 27 جانفي 2023  بأداء طيّب وحقق 
 8350,50 1,2 ٪ ليقفل عند النقطة  املؤرش املرجعي ارتفاعا بـ 

محسنا مرابيحه السنوية بـ 3 ٪.
• شهد األسبوع املمتد من 23 إىل 27 جانفي الجاري تباطؤا 
ملحوظا يف وترية املبادالت التي بلغت عىل امتداد األسبوع 13,6 
ظّل  يف  دينار  مليون   2,7 بـ  يوميا  زخما  مثّل  بما  دينار  مليون 

غياب كامل للمبادالت بالكتل.

تحليل تطّور األسهم

طليعة   mip لالشهار  الدويل  املغرب  رشكة  سهم  احتل   •
الرتتيب يف قائمة األسهم األعىل ارتفاعا وحقق قفزة بـ 15,4 ٪ 

بسعر 0,150 دينار دون تسجيل تبادالت.
نجم   sfBt بتونس  املرشوبات  صنع  رشكة  سهم  كان   •
مموال  دينارا   14,680 بسعر   ٪  12,1 بـ  قفزة  وحقق  األسبوع 

السوق بـ 1,8 مليون دينار.

خالل  ترضرا  األكثر  بنزرت  اسمنت  رشكة  سهم  كان   •
دنانري   1,310 بسعر   ٪  8,4 بـ  تراجعا  املذكور وسجل  األسبوع 

وسط حجم أموال ضعيف لم يتعد ألفي دينار.
األسهم  أكثر   Biat الدويل  العربي  تونس  بنك  سهم  كان   •
ديناميكية خالل األسبوع املذكور وسجل ارتفاعا بـ  0,4 ٪ بسعر 

98,900 دينارا جامعا مبادالت ناهزت مليوني دينار.

مستجدات السوق 
• مؤرشات نشاط بنك العربي الدويل نهاية 31 ديسمرب 2022

نرش بنك تونس العربي الدويل Biat مؤرشات نشاط مطمئنة 
البنك األول يف تونس تعافيًا بنسبة  2022. وحقق  يف نهاية عام 
٪24.5 إىل 1.3 مليار دينار يف صايف نتاجه املرصيف. كما حافظت 
نشاط  يف  النمو  عىل  تركيزها  عىل  القطاع  يف  الرائدة  الرشكة 
الوساطة. ويف عام 2022 ، زاد الرصيد القائم لودائع البنك بنسبة 
٪5.8 وبلغ 17.2 مليار دينار ، وأظهرت قروضه القائمة ارتفاعا 

معتدال بنسبة ٪1.2 وبلغت 12.3 مليار دينار.

 :  2022 ديسمرب   31 حدود  إىل  النشاط  مؤرشات   :star  •
سجلت star )الرشكة التونسية للتأمني وإعادة التأمني( : 

384.4 مليونًا  املصدرة بنسبة ٪4.1 تمثل  األقساط  - زيادة 
 .2021 نهاية عام  مليونًا يف   369.3 2022 مقابل  نهاية عام  يف 
مجموعه  ما  أي   ،  2.9٪ بنسبة  املكتسبة  األقساط  وتطورت 
 368.6 مقابل   2022 ديسمرب  نهاية  يف  مليونًا   379.4 حوايل 
 ، الحياة  غري  ويف   .2021 عام  من  الفرتة  نفس  نهاية  يف  مليونًا 
زادت األقساط املكتسبة بنسبة ٪14.7 يف فرع الصحة الجماعي 

نظًرا لتطور االشرتاكات يف األعمال الجديدة وإعادة تقييم أسس 
والفنية  الحرائق  مكافحة  لفروع  بالنسبة  وباملثل  املساهمة. 
واملخاطر املتنوعة ، فقد ارتفعت األقساط املكتسبة بنسبة 7.8٪. 
 ، انخفاًضا بنسبة 29.6٪  ، فقد سجل  النقل  بالنسبة لفرع  أما 
الرئيسية  األعمال  محفظة  من  الخروج  إىل  أساًسا  ذلك  ويعزى 
اتجاًها شبه مستقر عند ٪0.3-. فيما  السيارات  ؛ الحظ قطاع 
مدفوعة   6.9٪ قدرها  زيادة  سجل  فقد   ، الحياة  بفرع  يتعلق 

بنشاط االدخار. 
- ارتفعت أقساط التأمني املتنازل عنها بنسبة ٪6.6 مقارنة 
2021 ، والتي نتجت بشكل رئييس عن  بالفرتة نفسها من عام 
فروع السيارات والنقل ، والتي أظهرت تغريات بنسبة ٪15.1 و 

.8.6٪
-تعويضات مدفوعة بلغ مجموعها 267.8 مليون طن مقابل 
2021 ، أي بزيادة قدرها  253.2 مليون جنيه اسرتليني يف عام 
التسويات  بارتفاع  مرتبطة   )5.8٪  +( تاني  طن  مليون   14.6
أسايس  ، مدفوًعا بشكل  مليونًا   17.5 بمقدار  السيارات  فرع  يف 
بترسيع وترية تسوية مطالبات اإلصابات الجسدية بعد استئناف 
نشاط املحاكم االعتيادي يف عام 2022 مقارنة بالفرتة نفسها من 
عام 2021. وفيما يتعلق بالصحة الجماعية ، فقد أظهر زيادة يف 
التعويضات بمقدار 6 .8 مليون دوالر بعد الزيادة يف عدد إقرارات 
إىل  باإلضافة  النشاط.  تطوير  يتعلق  فيما   )10.7٪  +( الدعاوى 
املتنوعة  واملخاطر  والحرائق  والحياة  النقل  فروع  سجلت   ، ذلك 
انخفاًضا قدره 6.7 مليون طن و 1.3 مليون طن و 1.2 مليون 

طن عىل التوايل.
 - إجمايل الدخل املايل 92.9 مليون دينار مقابل 91.1 مليوناً 

يف العام 2021 ، أي بتطور إيجابي بنسبة 1.9٪.

           التقرير األسبوعي لـ "التونسية لألوراق المالية" :

MIP يف الصدارة وBIAT بال منافس

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

استغالل امرأة مقعدة في االنتخابات
عىل  بمشهد  التونسيني  أغلب  املنقيض  االحد  يوم  فوجىء 
القناة الوطنية االوىل يكشف نقل إمرأة مقعدة من دار املسنني اىل 

مركز اقرتاع بمعتمدية قرمبالية من والية نابل. 
كريس  عىل  كانت  التي  املرأة  القناة  مراسل  محاورة  ومع 
متحرك وبالكاد تتكّلم تبني انها لم تكن واعية بما يجري حولها 
اىل  نقلها  تم  وانه  للمسنني  بدار  تقيم  انها  بعفوية  بكل  وقالت 

مركز االنتخاب..
ما حدث للمرأة املقعدة كان مثاال حيا عما يمكن للبعض ان 
يقدم عليه من استغالل لكبار السن لضمان أصوات انتخابية ولو 
عىل حساب آالم االخرين. عينة رصدت عديد املنظمات والجمعيات 
نقل  تصدر  فقد  انتخابية.  دائرة  من  اكثر  يف  لها  مشابهة  امثلة 
الناخبني اىل مراكز االقرتاع نرشات االخبار وأفاد اكثر من ناشط 
باملجتمع املدني بتعمد مرتشحني محاولة رشاء ذمم الناخبني بني 
من رمم منزل احدى العائالت لضمان أصوات افرادها ومن عمد 
اىل خرق الصمت االنتخابي بالدعاية لربنامجه ومن بلغ به االمر 

حد اصطحاب أطراف اجنبية خالل حملته االنتخابية..
ويبدو ان ما تم الكشف عنه يوم أول أمس األحد من جرائم 
وخرق للقانون االنتخابي ليس سوى غيضا من فيض تجاوزات 
مكاتب  إىل  التوجه  عن  التونسيني  عزوف  ما  جانب  يف  تفرّس  قد 
االقرتاع ومقاطعة العملية السياسية برمتها. وقد عرب عنه مشهد 
املرأة املسنة وهي تقول بالعامية التونسية "انهم جابوها ياخي 
جات" خري تعبري عىل فساد سيايس ساهم بقسط أوفر يف االزمة 

االقتصادية واملالية واالجتماعية التي تعيش عىل وقعها البالد.

نور الدين الطبوبي  

هو  وما  يحكم  من  يهمنا  ال 
هو  وما  يعارض  من  وال  تصوره 
انقاذ  هو  يهمنا  ما  تصوره…  

الحلول  ايجاد  اجل  من  نسهم  ان  ونريد  تونس 
الوضع  من  بالدنا  انقاذ  عىل  القادرة  واملخرجات 
املزري التي هي فيه .....نحن ال نزايد يف الوطنية عىل 
احد… كفانا عبثا بالبالد وعلينا اليوم ان نتوجه نحو 
خيارات وطنية والسيادة الوطنية واستقاللية القرار 
وانما  الرنانة  وبالخطب  بالشعارات  ليسا  الوطني 
نتنافس  لكي  الثروة  خلق  وكيفية  والعطاء  بالبذل 
من اجلها… انظروا كيف انهارت مكاسبنا الوطنية 
والفالحية  والبيئية  والرتبوية  الصحية  ومنظوماتنا 
وغريها عىل جميع املستويات وما زالنا نغي وجناحو 

يرد عليه…. كفانا عبثا بالبالد …

حاتم المزيو
التجارب التي تفشل يف كل مرة 
انهكتنا وتونس بعد الثورة اتجهت 
كليا  ناجحة  تكن  لم  خيارات  نحو 
اىل  ادت  التي  التوافقات هي  وربما 

اسباب الفشل يف دستور2014 النها كانت توافقات 
هو  ال  دستور  يف  عادية  وغري  طبيعية  غري  احيانا 
نظام رئايس وال برملاني ونظام سيايس غري طبيعي 
املحكمة  ارساء  عدم  ذلك  اىل  اضف  متوازن  وغري 
الدستورية واإلشكاليات املتعلقة بالنظام االنتخابي 
والذي نتجت عنه فسيفساء كبرية يف الربملان وعديد 
املشاكل التي أثرت عىل ثقة التونسيني يف االحزاب ويف 

املشهد السيايس بصفة عامة…. 

نبيل حجي
قيس  الجمهورية  رئيس  عىل   
ومراجعة  بفشله  االعرتاف  سعيد 
كل  اىل  واالنصات  برمته  مرشوعه 
بآرائهم  واالستئناس  االطراف 

للخروج بتونس من األزمة... سعيد الذي استوىل عىل 
كل السلط ونّفذ مسارا دون استشارة اي كان وصاغ 
لالنتخابات  هيئة  وكّون  انتخابيا  وقانونا  دستورا 
بصفة انفرادية منعنا من املساهمة يف االصالح عرب 
حل الربملان والغى دور املؤسسات يف االصالح.. اتضح 
اقتصادية  رؤية  أية  يملك  ال  سعيد  ان  اليوم  جليا 
يملك رؤية واحدة هي  وانما  اجتماعية  أو  او مالية 
مساره السيايس الذي كانت نتيجته نسبة مشاركة 

يف االقرتاع لم تتجاوز 11 %.

آرام بلحاج
الرتقيم  موضوعية،  بكل 
 caa2( لتونس  الجديد  السيادي 
خطري.  مؤرش  سلبية(  آفاق  مع 
ان  لألسواق  يعني  الرتقيم  فهذا 

التمويالت  وان  اإلفالس  حافة  عىل  التونسية  الدولة 
تُعترب مخاطرة كبرية  التي ستُقّدم لبالدنا مستقبال 
اال  تبق  لم  للتذكري   ...)extremely speculative(
درجة واحدة يف سلم وكالة الرتقيم السيادي موديز 
 in( تماما  مفلسا  بلدا  تونس  لتصبح   )caa3(
عىل  الحصول  عن  تماما  عاجزا  وبالتايل   )default

التمويالت الخارجية.

شوقي قداس 
املعطيات  حماية  وضع 
الشخصية يف تونس ال يبرّش بخري 
و تراجع كثريا خالل الفرتة املاضية  

خروقات  بسبب   لحمايتها  اإلرادة”  النعدام  نظرا  
كثرية ترتكبها مؤسسات عمومية وخاصة... راسلنا 
330 مؤسسة ولكن ال حياة ملن تنادي والهيئة بصدد 
تقييم وضعية املعطيات الشخصية يف تونس وستغرّي 
يف  للقانون  الخارقة  الهياكل  مع  التعامل  طريقة 

املجالني العمومي والخاص.

رديء جّدا

قالوا

مراقبو االنتخابات

حسن جدا

الهزيلة  االقبال  نسبة  وضعنا  إذا 
الجمعيات  تكون  قد  جانبا  االقرتاع  عىل 
الناشطة يف مجال مراقبة االنتخابات هي 
العنرص األكثر حضورا وفاعلية ونجاعة 
االنتخابات  من  الثاني  الدور  خالل 

الترشيعية. 
و"عتيد"  "مراقبون"  مثل  جمعيات 
مكونات  من  وغريها  "شاهد"  ومرصد 
مسار  خالل  سّخرت  املدني  املجتمع 
ملالحظة  املتطوعني  آالف  االنتخابات 
رغم  االنتخابية  العملية  ومراقبة 
هيئة  عليها  فرضتها  التي  التضييقات 
االنتخابات بدءا بمحاولة تجاهلها خالل 
مرورا  الدستور  عىل  االستفتاء  مرحلة 

بالدور االول للترشيعية ووصوال اىل الدور الثاني من االنتخابات. 
تضييقات  االحد  امس  أول  يوم  واجهوا  املدني  املجتمع  مالحظو 
ترواحت بني املنع من دخول مكاتب االقرتاع واالمتناع عن مدهم بنسب 
املشاركة وحتى االعتداء بالعنف عىل احدى املراقبات. ورغم ذلك لم تثبط 
من  تمنعهم  ولم  عزائمهم  املكاتب  ورؤساء  اعضاء  من  عدد  ضغوطات 
ابداء مالحظاتهم والكشف عن عدد من الجرائم االنتخابية واعطاء صورة 

عما دار داخل مراكز االقرتاع ويف محيطها. 
التجاوزات  لبعض  للتصدي  للهيئة  سند  خري  املقابل  يف  كانوا  لقد 
استحق  لهذا  ممثليهم.  او  املرتشحني  بعض  اقرتفها  التي  السياسية 

مراقبو االنتخابات مالحظة "حسن جدا" لهذا االسبوع 

 ناس زمان قالوا : 
الصوف الزمو قرداش .. 

ومغزل يبرمو بريمة
والحّر ما يخالط لوباش.. 
خلطتهم طّيح من القيمة

وعاشق الزين مايتهناش.. 
الزين مايدومش ديما

حنانة والديك ماتلقاهاش .. 
أياك توجعهم بكليمة

جرح لقريب مايبراش.. ال تفيد 
فيه طبة وال عزيمة

خيار الراجل يبات بالش.. وال 
يطلب من الرخيص القيمة

العمر يمشي ومايستناش .. 
توب لله راهي رحمتو عظيمة.

حكم تونسية
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واشنطن تتعّطش للقّوة العاملية
وتدفع بأوكرانيا إىل اهلاوية

الحبيب القيزاني
العسكرية  "العملية  دخلت 
حسب  بأوكرانيا  الروسية  الخاصة" 
أو  الثاني  عامها  موسكو  تعريف 
حسب  ألوكرانيا  الروسي"  "الغزو 
األمريكية  المتحدة  الواليات  مفهوم 
حرب  األطلسي.  بالحلف  وحلفائها 
تشهد تصعيدا روسيا عبر الزج بأعداد 
العسكري  والعتاد  الجنود  من  جديدة 
المساعدات  وتيرة  في  الرفع  مقابل 
الغربية للقوات األوكرانية مالية كانت 
تمكينها  قرار  آخرها  كان  عسكرية  أو 
طويلة  ومدافع  ثقيلة  دبابات  من 
المدى متطّورة تبعته مطالبة الرئيس 
بالده  جيش  بمّد  زيلنسكي  االوكراني 
األجيال  من  قتالية  بطائرات  أيضا 
تصميم  بوجود  يوشي  بما  الحديثة 
الهزيمة  رفض  على  النزاع  طرفي  من 

مهما كان الثمن.

"حرق"  بـ  الكرملني  توعد  ذلك  عىل  رّده  يف 
األسلحة املرسلة اىل نظام كييف قبل وصولها اىل 
جبهات القتال. وفيما دعت وزيرة خارجية املانيا 
اىل "توحيد جهود دول الناتو ضّد روسيا" اعرتف 
الرئيس األمريكي جو بايدن بأن الحلف األطليس 
"يف حرب عاملية ثالثة مع روسيا" وهي حقيقة 
سريغي  الروسية  الخارجية  وزير  اليها  سبقه 
هذا  ادخال  "إن  برصاحة  قال  عندما  الفروف 
الكّم الهائل من السالح الغربي اىل أوكرانيا يعني 

دخول الناتو يف حرب مع روسيا".
تطرح  الجارية  املواجهات  لهيب  عن  بعيدا 
مجموعة من األسئلة نفسها حول هذه الحرب : 
ماذا يقول القانون الدويل يف "العملية العسكرية 
حربا  أوكرانيا  تخوض  هل  الروسية"؟  الخاصة 
تحارب  تراها  أم  أراضيها  الجتياح  للتصّدي 
األمر  يتعلق  هل  األطليس؟  الحلف  عن  بالوكالة 
روسيا  استدراج  هو  حدث  ما  أن  أم  بعدوان 
مواردها  استنزاف  قصد  عسكري  عمل  اىل 
االقتصادية وقدراتها الحربية يف محاولة لتحجيم 
دورها عىل الساحة الدولية ومنعها من مزاحمة 

ريادة أمريكا للعالم؟ 
ملاذا ثارت موسكو عىل النظام العاملي وحيد 
العالم  دول  عىل  أمريكا  تفرضه  الذي  القطب 
واملبنّي عىل قواعد خارجة عن اطار بنود ميثاق 
لشّن  بوتني  الرئيس  ما هو مربّر  املتحدة؟  األمم 
"الناتو"  زحف  يُعترب  وهل  أوكرانيا؟  عىل  حرب 
نحو حدود بالده خطرا عىل أمنها القومي إعالن 

محاربة  األطليس  الحلف  فّضل  وملاذا  حرب؟ 
روسيا بالوكالة؟

توجيه  يف  وأثرها  الغربية  الدعاية  عن  بعيدا 
يف  تجتهد  والتي  وأوروبا  بأمريكا  العام  الرأي 
اعتدى  رشير  بمظهر  واظهاره  بوتني  شيطنة 
عىل سيادة دولة مجاورة بما يستدعي التضامن 
عن  للدفاع  الالزم  بالسالح  وتزويدها  معها 
نفسها مثّل اعرتافا املستشارة األملانية السابقة 
انغيال مريكل والرئيس الفرنيس السابق فرانسوا 
الحرب  اثر  مينسك  اتفاقات  توقيع  بأن  هوالند 
مجرد  كان   2014 سنة  األوكرانية   – الروسية 
بناء  إعادة  الوقت والتمكن من  بنيّة ربح  خدعة 
رضبة  جديدة  حرب  لشن  أقوى  أوكراني  جيش 
إزاء  وحلفائها  واشنطن  نوايا  عّرت  موجعة 
وكيلهم  الدول  مع  التعامل  يف  ونفاقهم  روسيا 

بمكيالني حسب مصالحهم.
رصد  اطار  يف  املذكورة  األسئلة  عىل  لإلجابة 
ابداء  يكفي  عدمه  من  الطرفني  مواقف  صواب 
الجارية  الوقائع  حول  املالحظات  من  جملة 

يمكن تلخيصها يف النقاط التالية : 
1 – بخصوص "العملية العسكرية الخاصة" 
أقامت الدول الغربية الدنيا ولم تقعدها محاولة 
مقدمة  روسيا  عىل  العاملي  العام  الرأي  تأليب 
أوكرانيا كضحية عدوان واسع النطاق تسبّب يف 
التحتية ومقتل اآلالف من جنودها  تدمري بناها 
أوروبية  دول  نحو  املاليني  وتهجري  ومدنييها 

ظّلت  الروسية  القيادة  أن  الواقع  لكن  مجاورة. 
 2014 حرب  إثر  مينسك  اتفاقيات  توقيع  بعد 
واصل  لكنه  بها  االوكراني  الطرف  التزام  تنتظر 
طيلة 8 سنوات اعتداءاته العسكرية عىل سكان 
تسكنهما  اللتني  ولوغانسك  دونتسك  مقاطعتي 
أغلبية روسية موقعا ما ال يقل عن 14 الف قتيل. 
عرب  سنوات   8 مدى  عىل  الكرملني  حاول  وقد 
أمريكيني واملان وفرنسيني  اتصاالته بمسؤولني 
عىل  كييف  نظام  الجبار  تدخلهم  عىل  الحصول 
تنفيذ التزاماته املوقع عليها يف اتفاقيتي منسك 
االوكراني رّصح  الرئيس  إن  بل  بال جدوى.  لكن 
العملية العسكرية الروسية  أسبوع قبل انطالق 
نووي  سالح  النتاج  تسعى  بالده  بأن  الخاصة 
اليشء الذي دق ناقوس الخطر يف موسكو بعدما 
اتضح لها بشكل ال يدع مجاال للشك أن السعي 
لضّم أوكرانيا لحلف الناتو يعترب "نكتة" مقارنة 
تناصبها  حدودها  عىل  نووية  دولة  بروز  بخطر 
بالده  اتهام  عىل  رّده  يف  بوتني  قال  وقد  العداء. 
بغزو بلد آخر : "ال بّد أن يفهم الجميع انهم لم 
يرتكوا لنا أية إمكانية للترصف بشكل مغاير". ثم 
ان األمر يتعلق بالنسبة لدولة عظمى مثل روسيا 
وهيبتها  عقود  منذ  لها  تابعة  نفوذ  بمنطقة 
كدولة نووية عظمى ال تسمح لها بالتغايض عن 
أبناء  تقتيل  وتجاهل  ظهرها  وراء  خنجر  زرع 

شعبها يف الدونباس.
أكثر من  املتحدة  الواليات  لقد حّذرت روسيا 

مرة من تداعيات توسع "الناتو" رشقا واالقرتاب 
من حدودها. وأكدت أكثر من مرة أن ذلك يعترب 
الغرب  لكن  القومي  ألمنها  بالنسبة  أحمر  خطا 
يمكن  وتاريخيا  ذلك.  لسماع  مستعدا  يكن  لم 
الروسية  الحدود  نحو  الغرب  زحف  مقارنة 
القرن  ستينات  خالل  الكوبية  الصواريخ  بأزمة 
بني  نووية  حرب  يف  تتسبب  كادت  التي  املايض 
أمريكا واالتحاد السوفياتي ألن واشنطن رأت يف 
مبارشا  تهديدا  بكوبا  سوفياتية  صواريخ  نصب 

ألراضيها.
املتحدة  الواليات  أن  استنتاج  اىل  يقود  هذا 
قواعد  مبني عىل  بنظام  الدول  تتدكرت عىل  التي 
مارقة عن ميثاق األمم املتحدة تترّصف بمنطق 
"حالل عيلّ حرام عليكم". من هنا كانت الحالة 

األوكرانية بالنسبة ملوسكو "اعالن حرب".
بايدن  وأخريا  وهوالند  مريكل  باعرتاف   –  2
وانما هي  نفسها  دفاعا عن  أوكرانيا  تحارب  ال 
تحارب بالوكالة عن الغرب طبق مخطط مرسوم 
الستنزاف روسيا ومنعها من ربح معركة القرن 
اآلسيوي والسيطرة مع الصني عىل اوراسيا أهّم 

منطقة يف العالم.
أمريكا  يمنع  الذي  الوحيد  اليشء  أن  واألكيد 
اىل  قواتها  ارسال  من  مثال  وفرنسا  وانقلرتا 
أوكرانيا هو السالح النووي الرويس اليشء الذي 
لم يمتلكه العراق وال ليبيا وال سوريا ملنع الهجوم 

عليها وتدمريها دمارا رهيبا.
يأسه  بعد  املرة  هذه  ترصف  بوتني  ان   –  3
من مماطلة واشنطن يف االستجابة ملطالب بالده 
األمنية وبعد وقوفه عىل التعايل واالحتقار اللذين 

تتعامل بهما أمريكا مع بالده.
لروسيا  املعادية  الغربية  الدعاية  كثافة   –  4
بكل  التطرق  من  غربيني  مفكرين  تمنع  لم 
لعل  أوكرانيا  اىل ما يجري يف  موضوعية ونزاهة 
األمريكي  الجغراسيايس  واملحلل  املفكر  أبرزهم 
مايك ويتني الذي وضع يف مقال له حمل عنوان 
: "ال... بوتني لم يبدأ الحرب يف أوكرانيا" أصبعه 
عىل حقائق قال ان الدعاية الغربية تحرص عىل 
بقيادة  األطليس  الحلف  ألجندة  خدمة  تغييبها 
إىل  أوكرانيا  "انضمام  ويتني:  وكتب  أمريكا. 
للنخبة  الحمراء  الخطوط  أملع  هو  الناتو  حلف 
أكثر  فخالل  فقط(  بوتني  )وليس  الروسية 
مع  املحادثات  من  العام  ونصف  عامني  من 
الالعبني الروس الرئيسيني بدًءا من املتعصبني يف 
النقاد  أشد  وحتى  املظلمة  الكرملني  اسرتاحات 
ينظر  شخص  أي  بعد  أجد  لم  لبوتني  الليرباليني 
يشء  أي  أنه  عىل  الناتو  اىل  أوكرانيا  انضمام  إىل 
وال  الروسية  للمصالح  املبارش  التحدي  بخالف 
يوجد يشء حتمي بشأن "عالم متعدد األقطاب" 

محّلل جغراستراتيجي أمريكي :

الدبابات الروسية تواصل اخرتاق دفاعات القوات االوكرانية
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وبروزه رهني حرب بدأت للتو ونتائجها ال تزال 
مجهولة". )وليام برينز  سفري الواليات املتحدة 
يف موسكو يف رسالة لوزيرة الخارجية كوندوليزا 

رايس سنة 2008(. 
وفًقا ملسح أجراه مركز بيو لألبحاث: " حوايل 
قلقون  إما  إنهم  يقولون   ... األمريكيني  نصف 
أن  احتمال  من  جًدا   )26٪( أو   )24٪( للغاية 
إىل  والناتو ألوكرانيا  املتحدة  الواليات  يؤدي دعم 

حرب أمريكية مع روسيا . " (
هذه نسبة أضعف مما قد يتوقع املرء بالنظر 
يؤدي  قد  متوقع  غري  تصعيد  حدوث  خطر  إىل 
املسح  نتائج  تقول  ذلك  ورغم  نووية.  حرب  إىل 

املذكور مازال االمريكيون 
اإلجراءات  ساحقة  بأغلبية  يدعمون 
عىل  روسيا  ملعاقبة  بايدن  اتخذها  التي  األخرى 

"عدوانها". 
ملاذا يؤيد  الكاتب "ماذا يعني هذا؟  وتساءل 
املرهقة  العقوبات  ساحقة  بأغلبية  األمريكيون 
الالمتناهي  والتزويد   ، اإلضافية  القوات  ، ونرش 
نفس  يف  يعرتفون-  بينما  الفتاكة  باألسلحة 
"احتمال"  من  "للغاية"  قلقون  بأنهم   - الوقت 
حرب أمريكية مع روسيا؟ " أال يدركون أن هذه 
من  شكل  هي  روسيا  عىل  املختلطة  الهجمات 
أشكال الحرب التي ستؤدي يف النهاية إىل صدام 

عسكري مبارش بني واشنطن وموسكو؟
اإلجراءات  هذه  األمريكيون  يدعم  وملاذا 
بوتني  أن  يعلمون  أال  حال؟  أي  عىل  الوحشية 
حذر من أن توسع الناتو ليشمل أوكرانيا سيجرب 
روسيا عىل الرد عسكريًا؟ أال يعلمون أن العديد 
حذروا  لدينا  الخارجية  السياسة  خرباء  أملع  من 
من توسع الناتو ليشمل أوكرانيا؟ أال يعلمون أن 
روسيا حذرت مراًرا وتكراًرا من أن توسع الناتو 
قد يؤدي إىل حرب؟ أال يعلمون أنه أطيح برئيس 
مدعوم  انقالب  يف  ديمقراطيا  املنتخب  أوكرانيا 
من وكالة املخابرات املركزية يف عام 2014  وانه 

تم استبداله بعميل لواشنطن؟
االمريكية  املركزية  املخابرات  أن  يعلمون  أال 
شبه  الجماعات  بتدريب    2015 منذ  قامت 
املتطرفة  اليمينية  األوكرانية  العسكرية 
واملتطرفني )النازيني الجدد( للتمرد عىل القوات 
يف  الحدود  عرب  ستنجذب  كانت  التي  الروسية 

محاولة لخلق " مستنقع من نوع أفغانستان؟
تخطط  كانت  واشنطن  أن  يعلمون  أال 
الستخدام أوكرانيا كقوة ضاربة ضد روسيا من 
أجل نرش قواعدها العسكرية عرب آسيا الوسطى 
الثماني  السنوات  مدى  عىل  الصني(  )لتطويق 
الجيش  أن  يعلمون  أال  األقل؟  عىل  املاضية 
سنوات  ثماني  طيلة  يقصف  كان  األوكراني 
مناطق سكنية يف املنطقة التي يقطن بها سكان 
إىل إرسال  أن يضطر بوتني  من أصل رويس قبل 

قواته؟
األوكراني  للرئيس  سبق  أنه  يعلمون  أال 
الحرب  بأن  اعرتف  أن  زيلينسكي  فولوديمري 
بالحكومة  أُطيح  عندما  سنوات   8 قبل  بدأت 
 ، cnn فريد زكريا  الرشعية ؟ وأنه قال ملراسل 
"لقد أوضحت أن الحرب يف أوكرانيا تستمر منذ 
عسكرية  عملية  مجرد  ليست  إنها  سنوات.   8
خاصة". أال يعلمون أنه لو حافظ زيلينسكي عىل 
أوكرانيا كدولة "محايدة" ملا شن بوتني الحرب؟ 
املركزية  املخابرات  وكالة  مدير  أن  يعرفون  أال 
"أكثر  بأنه  الناتو  اىل  اوكرانيا  انضمام  وصف 
لروسيا؟  بالنسبة  احمراًرا"  الحمراء  الخطوط 
الرشق كان  باتجاه  الناتو  أن توسع  يعلمون  أال 
القومي  لألمن  وجوديا  تهديًدا  يمثل  يزال  وال 
روس  وأطفال  أمهات  يستحق  أال  الرويس؟ 
األمهات  بهما  تنعم  الذين  واألمان  األمن  نفس 
نفرض  أن  يجب  انه  أم  األمريكيون  واألطفال 
عليهم  أن يعيشوا تحت رحمة القوات والدبابات 
إليهم  املوجهة  لواشنطن  النووية  والصواريخ 

حياتهم  يعيشوا  أن  لهم  يحق  أال  الحدود؟  عرب 
أو  رؤوسهم  اىل  الناتو  سالح  يصّوب  أن  دون 
يوضع خنجر واشنطن فوق حناجرهم لقد سبق 
ملوقع  antiWar.comان كتب: "كان الناتو يعرف 
نهاية  منذ  الروس  القادة  أن  طويلة  فرتة  منذ 
اعتربوا   - فقط  بوتني  وليس   - الباردة  الحرب 
، وال سيما توسعه  الرشق  باتجاه  الناتو  توسع 
يف  الناتو  بيان  عىل  ورًدا   . تهديًدا   ، أوكرانيا  يف 
قمة عام 2008 يف بوخارست ، أوضحت القيادة 
وجوديًا.   تهديًدا  الوعد  هذا  تعترب  أنها  الروسية 
وحذر بوتني من أن عضوية جورجيا وأوكرانيا يف 
الناتو تشكل "تهديًدا مبارًشا" لألمن الرويس. ...

كيف لروسيا أال ترى الناتو تهديدا لوجودها؟ 
تحالًفا  تتصور  أال  لروسيا  يمكن  كيف  وإال   ...
يشء  أي  جريانها  وابتلع  حدودها  إىل  انتقل 
مدير  غيتس  روبرت  اعرتف  لقد  لهاٍ؟  عداء  غري 
املخابرات االمريكية أنه كان "يتجاهل بتهور ما 
يعتربه الروس مصالحهم الوطنية الحيوية." ... 
 :2022 وقال بوتني يف مؤتمر صحفي يف فيفري 

"نرى اليوم أين اضحى الناتو: يف بولونيا ورومانيا 
ودول البلطيق. . .. اآلن يتم نرش قاذفات صواريخ 
مضادة للصواريخ الباليستية يف رومانيا بولونيا. 
يكن  لم  إذا  قريبًا  هناك  تنصب  أن  املحتمل  من 
mKn قد تم نصبها بعد.  إنها تتمثل يف قاذفات
41 التي يمكنها إطالق tomahaWKs بمعنى آخر 
لهذه  ويمكن   ، مضادة  صواريخ  مجرد  تعد  لم 
الكيلومرتات  أن تغطي آالف  الهجومية  األسلحة 

من أراضينا. أليس هذا تهديًدا لنا؟ "
من  أيًضا  بوتني  اشتكى  أسابيع  ذلك  قبل 
"نرش عنارص من نظام الدفاع العاملي األمريكي 
نرش  عن  أخرى  مرة  وتحدث  بالده.  من  بالقرب 
قاذفات mKn41 يف رومانيا وقريبًا يف بولونيا.  يف 
البنية  هذه  استمرت  "إذا  أنه  أضاف  الوقت  ذلك 
أنظمة  نرش  تم  وإذا  قدًما  امليض  يف  التحتية 
األطليس  شمال  وحلف  األمريكية  الصواريخ 
موسكو  إىل  وصولها  زمن  فإن   ، أوكرانيا  يف 
سيرتاوح فقط بني 7 و 10 دقائق أو حتى خمس 
رسعتها  تفوق  التي  لألنظمة  بالنسبة  دقائق 
رسعة الصوت  هذا تحد كبري لنا وألمننا ". )تعهد 
أوكرانيا  بشأن عضوية  االستفزازي  ستولتنربغ 

.)antiWar.com ، يف الناتو( ، تيد سنايدر
يعرف  ال  "كيف  يتساءل  الكاتب  ومىض 
تعتقد  كيف  األشياء؟  هذه  األمريكي  الشعب 
الحرب"  بدأ  "بوتني  أن  منه  العظمى  الغالبية 
عربت  عندما  فيفري   24 يف  بدأت  الحرب  أن  أو 
كيف  أوكرانيا؟  إىل  الحدود  الروسية  الدبابات 
ملتزم  ديمقراطي  بلد  يف  السكان  لغالبية  يمكن 
أن  الصحافة  وحرية  التعبري  بحرية  )ظاهريًا( 

يكونوا مضللني عقائديا بشكل مأساوي؟ 

ضعفاً  األكثر  الخرفان  هم  األمريكيون  هل 
األرض؟  وجه  عىل  املخ  لغسل  خضوعا  واالكثر 
 the american صحيفة   كتبت  انظرواماذا 

:conservative

وسائل  كانت   ، أوكرانيا  حرب  بداية  "منذ 
غري  املنظمات  وجميع  والسياسيون  اإلعالم 
أنحاء  جميع  يف  للسيطرة  الخاضعة  الحكومية 
أمريكا وأوروبا الغربية متشبثة بزعمها أن العمل 
العسكري الرويس يف رشق أوكرانيا كان غري مربر 
بالوقوف.  تجاهله  يمكن  ال  عدواني  وبأنه عمل 
الحملة  هذه  يف  واحدة  مشكلة  هناك  كانت 
أنها كانت غري صحيحة  الدعائية الخاطفة هي 
عىل اإلطالق.  لقد أمضت الدولة العميقة - النخب 
واملؤسسة  االستخبارات  ومجتمع  الحكومية 
روسيا  واستفزاز  تهديد  يف  عقوًدا   - العسكرية 
من خالل دفع الناتو نحو حدودها. ليس عليك أن 
تحب روسيا لرتى هذا ويمكنك أن تكره فالديمري 
القضية األساسية تظل عىل  االبد لكن  اىل  بوتني 
حالها: ينظر الروس إىل الناتو عىل حدودهم عىل 

وقد  القومي  ألمنهم  وتهديد  عدواني  عمل  أنه 
كنا ندرك ذلك منذ عقود واألمر واضح وال لبس 
أوكرانيا  يف  املذبحة  وراء  العميقة  )الدولة  فيه". 
 the american جونيور  أونيل  دي  جورج 

)conservative

 24 يف  تبدأ  لم  أوكرانيا  يف  الحرب   ، ال  إذن 
الحرب.   يبدأ  لم  "الرشير"  بوتني  وال   فيفري. 
هو  باوكرانيا  الدائر  النزاع  أن  تثبت  الرباهني 
مراكز  يف  طويل  زمن  منذ  اعدادها  تم  طبخة 
حيث  الجدد  املحافظني  وبؤر   النخبة  أبحاث 
أوروبا  مع  لروسيا  االقتصادي  التكامل  شوهد 
من  الحرة  التجارة  ملنطقة  النهائي  )والظهور 
"خطر  انه  عىل  فالديفوستوك(  إىل  لشبونة 
للقوة  واشنطن  تعطش  عىل  وقائًم"  حقيقًي 
أوكرانيا  عىل  النخب  هذه  رأي  استقر  العاملية.  
كنقطة انطالق لحربها عىل روسيا رغم حقيقة 
أن أوكرانيا ستواجه يف النهاية التفكك كجزء من 
تسوية نهائية تفرضها موسكو ورغم حقيقة أن 
أوروبا كلها ستغرق يف عصور مظلمة أخرى من 
اىل  بها  الصناعات  واندثار  والغذاء  الطاقة  ندرة 
جانب مزيد من الفقر لدول العالم الثالث.  انظروا 
ما قال عمالق السياسة الخارجية جورج كينان 
األمريكية  "االحتواء"  اسرتاتيجية  وضع  الذي 
التي تم استخدامها خالل الحرب الباردة. إليكم 
ما قاله لصحيفة نيويورك تايمز يف عام 1998: 
تدريجياً  يتفاعلون  سوف  الروس  أن  "أعتقد 
سياساتهم.  عىل  ذلك  وسيؤثر  عكيس  بشكل 
سبب  هناك  يكن  لم  مأساوي.  خطأ  أنه  أعتقد 
لهذا عىل اإلطالق. لم يكن أحد يهدد أي شخص 
التوسع سيجعل اآلباء املؤسسني لهذا  آخر. هذا 

البلد يتقلبون يف قبورهم. لقد وقعنا عىل اتفاقية 
ال  أننا  رغم  البلدان  من  كاملة  مجموعة  حماية 
طريقة  بأية  بذلك  للقيام  النية  وال  املوارد  نملك 
جادة . كان توسع الناتو ببساطة إجراًء طائشا 
ليس  الذي  الشيوخ  مجلس  قبل  من  ومترسعا 
لديه أي اهتمام بمصالح السياسة الخارجية". ) 
إلقاء اللوم عىل الدولة العميقة يف املذبحة الدائرة 
 the جونيور  أونيل  دي  جورج   ، بأوكرانيا" 

.)american conservative

محليل  رفض  سبب  عن  تساءلت  هل 
جورج  مثل  املحرتمني  الخارجية  السياسة 
كينان ، والسكرتري السابق ويليام بريي ، ووزير 
والسفري  كيسنجر  هنري  السابق  الخارجية 
السابق لدى االتحاد السوفياتي جاك إف ماتلوك 
لك  بالناتو؟ هل سبق  أوكرانيا  جونيور عضوية 
أن تساءلت ملاذا يضع مسؤول متنفذ يف السياسة 
الخارجية مثل جون مريشايمر سمعته يف امليزان 
السياسة  هذه  استمرت  إذا  بأنه  الناس  إلبالغ 
املحتمل  وبأنه من  أوكرانيا  القضاء عىل  فسيتم 
أن ينتهي األمر بالواليات املتحدة يف حرب نووية 

مع روسيا؟ يقول مريشايمر:
والنتيجة  الهاوية  اىل  أوكرانيا  يقود  "الغرب 
النهائية هي أن أوكرانيا ستدمر ... ما نقوم هو 
تشجيع األوكرانيني عىل الدخول يف لعبة من الوزن 
الثقيل مع الروس.  نحن نشجع األوكرانيني عىل 
املطاف  نهاية  يف  سيصبحون  بأنهم  االعتقاد 
جزًءا من الغرب اعتقادا منا بأننا سنهزم الروس 
يف  األوكرانيون  يميض  وبالطبع   .... النهاية  يف 
تقريبًا  البتة  مستعدين  غري  ونراهم  اللعبة  هذه 
للتوصل اىل تسوية مع الروس ويريدون بدالً عن 
ذلك مواصلة سياسة متشددة.  حسنًا ، كما قلت 
لك من قبل إذا فعلوا ذلك ، فإن النتيجة النهائية 
هي أن بالدهم ستدمر. وما نقوم به ، يف الواقع ، 
هو التشجيع عىل الوصول اىل تلك النتيجة )جون 
مريشايمر ، "الغرب يقود أوكرانيا اىل الهاوية" ، 

) you tuBe

األوكرانيني  تضليل  املتحدة  الواليات  تتعمد 
أراضيهم لشن حرب  حتى تتمكن من استخدام 
عىل روسيا.  إنه تالعب ساخر ووقح يرتقى إىل 
املتحدة  للواليات  ليس  الجماعية.   اإلبادة  مرتبة 
وال  أوكرانيا  يف  القومي  لألمن  حيوية  مصالح 
دخلوا  قد  وشعبها  مدنها  كانت  إذا  بما  تهتم 
توجيه  هو  واشنطن  يهم  ما  النسيان.  طي 
رضبة لروسيا وجرها اىل رصاع يجعلها "تتمدد 
عسكريا أو اقتصاديا" )راند( ، مما يجعلها غري 
قادرة عىل بسط قوتها خارج حدودها . هذا هو 
الهدف وقد كان هذا هو الهدف دائًما، "إضعاف 
أو  بأوكرانيا  هذا  من  ألي  عالقة  ال   ." روسيا 
بالشعب األوكراني.  كل القضية تتعلق باكتساب 
خالصة  جغراسياسية  قوة  القوة...  من  مزيد 

وخالية من الشوائب.
الخارجية  السياسة  نخب  قررت  الخالصة:  
الطريقة  أن  العامليون  وحلفاؤها  األمريكية 
املتسارع  االقتصادي  التدهور  لوقف  الوحيدة 
عظمى  كقوة  األمة  دور  عىل  والحفاظ  ألمريكا 
العالم هي استخدام القوة العسكرية .  بارزة يف 
ومن الواضح أن هذا القرار اتخذ بالفعل . ما نراه 
يف أوكرانيا )وقريبًا تايوان( هو دليل آخر عىل أن 
سمارسة السلطة املتشددين يف أمريكا لن يتخلوا 
عن مكانتهم املرموقة يف العالم بال قتال.  سوف 
للحفاظ  ترسانتهم  يف  سالح  كل  يستخدمون 
االنتقال  أن  العالم. يعني هذا  عىل قبضتهم عىل 
بعيًدا عن "النظام القائم عىل القواعد" لن يكون 
املتفائلة  التوقعات  ورغم  دماء.   بال  أو  رسيًعا 
"العالم  ،ال يوجد يشء حتمي حول  ذلك  بخالف 
متعدد األقطاب". فربوزه رهني حرب بدأت للتو 

ونتائجها ال تزال مجهولة".

دبابة ليوبار االملانية
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... في المحطات النووية

الخارجية  املخابرات  جهاز  مدير  نريشكني،  سريغي 
الروسية أكد حصول بالده عىل معلومات وصفها باملؤكدة 
وذخائر  أسلحة  بتخزين  األوكرانية  القوات  قيام  حول 

تسّلمتها من الدول الغربية داخل محطات نووية.
الصواريخ  بأحدث  يتعلق  األمر  أن  أوضح  نريشكني 
دفاع  وشبكات  االمريكية  "هيمارس"  منظومات  مثل 
أن  مضيفا  الثقيل  العيار  من  مدافع  وذخائر  جّوي 
شهر  من  األخري  األسبوع  خالل  تم  لألوكرانيني  تسليمها 
ديسمرب 2022 بعد وصولها عىل متن القطارات اىل محطة 

رافالوفكا ومنها اىل املحطة النووية بمدينة ريفن.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ناريشكني  واتهم 
غطاء  تحت  األسلحة  ادخال  عىل  التعتيم  يف  باملشاركة 
حّل  غرويس  رافائيل  مديرها  بأن  وذّكر  بالبالد  تمثيليتها 
نظام  تركيز  بتعّلة  بأوكرانيا  الجاري  جانفي   16 يوم 
"خرباء"  حضور  عىل  يعتمد  بالبالد  الوكالة  لعمل  جديد 
باملحطات النووية األوكرانية األربع التي ما زالت يف طور 

العمل اىل جانب محطة ترشنوبيل.

اعتراف

الجاري  جانفي   23 يوم  اعرتف  غيتس،  بيل  املليادير 
التي تم تلقيح مليارات   19 التالقيح املضادة لكوفيد  بأن 

البرش بها فشلت فشال ذريعا.
غيتس أضاف أنه تبني أن التالقيح لم تكن قادرة عىل 
مستدركا  قصرية  كانت  حمايتها  مدة  وأن  العدوى  منع 
العيوب رغم مرور عامني  تدارك مثل هذه  باإلمكان  بأنه 
السماح  تم  انه  متناسيا  التالقيح  حمالت  انطالق  عىل 
عىل  حصولها  دون  أنواعها  بمختلف  اللقاحات  برتويج 
املصادقة الطبية النهائية بما مّكن كربيات رشكات صنع 
االدوية من الحصول عىل ماليني املليارات وحّول الناس اىل 

فرئان تجارب.

سّر استماتة واشنطن
في دعم أوكرانيا

قالت مجلة “نيوزويك” األمريكية، إن الواليات املتحدة 
تستميت يف دعم ومساعدة النظام يف كييف، لحرصها عىل 

الحصول عىل احتياطي فلزات التيتانيوم يف أوكرانيا.
والدول  املتحدة  الواليات  “تبذل  املقالة:  وأضافت 
لتحديد  الكبرية  الجهود  الراهن،  الوقت  يف  لها  الحليفة 
واستثمار وتسخري موارد أوكرانيا الهائلة من املعدن الذي 

العسكرية  التكنولوجيا  تطوير  يف  الحاسم  الدور  يلعب 
الغربية األكثر تقدما وتطورا والتي ستشكل أساس الردع 

املستقبيل تجاه روسيا والصني”.
وأشارت املجلة إىل أن وزارة الداخلية األمريكية صنفت 
والحيوية  الهامة  الـ35  املعادن  من  كواحد  التيتانيوم، 
الواليات  أن  مربزة  للبالد.  والوطني  االقتصادي  لألمن 
90 يف املائة من خامات  املتحدة ال تزال تستورد أكثر من 

هذا املعدن.
: “نظرا لوجود  املجلة عن مصدر مطلع قوله  ونقلت 
من  يجعل  سبب  يوجد  هل  حول  الغرب  يف  متزايد  جدل 
أن هذه هي  أعتقد  أوكرانيا،  مصلحتنا االستمرار يف دعم 
الفرتة  يف  كثريا  سماعها  يف  سنبدأ  التي  الحجج  إحدى 

الالحقة”.
جورنال  سرتيت  وول  صحيفة  ذكرت  سابق،  وقت  يف 
عىل  عقوبات  بفرض  اقرتاحا  رفض  األوروبي  االتحاد  أن 
من  اعرتاضات  وسط  الروسية   vsmponavisma رشكة 
أن تتوقف  فرنسا وعدة دول أخرى بسبب مخاوفهم من 

روسيا عن تصدير التيتانيوم إىل دول االتحاد األوروبي.
التيتانيوم دورا هاما جدا يف صناعة الطائرات  ويلعب 
الحواسيب  صناعة  يف  وكذلك  الطبية  الصناعات  ويف 

وغريها، وذلك لخفة وزنه ومتانته ومقاومته للتآكل.

منع !

يف  األوروبي  االتحاد  أن  كشف   contrepoints موقع 
طريقه إىل إجبار هولندا عىل منع تربية املاشية.

يعترب  الذي  بهولندا  األعىل  املجلس  بأن  ذّكر  املوقع 
أعىل سلطة قضائية بالبالد كان قد قىض سنة 2019 بأن 
يمنع  لم  بهولندا  املاضية  مربّيي  عىل  تعويضات  فرض 
أصحابها  يحرتم  ال  املوايش  لرتبية  جديدة  ضيعات  بروز 
حدود االنبعاثات املرّضة بالبيئة الناتجة عن خلط أسمدة 

فضالت الحيوانات بمادة األزوت املرّضة بالبيئة.
بهولندا  األعىل  املجلس  قرار  أن  اىل  املوقع  وأشار 
اىل  سليمة  بيئة  عن  املدافعون  رفعها  لقضايا  استجاب 
محكمة العدل األوروبية اتهموا فيها هولندا بعدم احرتام 
حماية املناطق الخرضاء الذي أوىص به االتحاد األوروبي 

ضّد سيالن األزوت.
وأشار إىل أن الحكومة الهولندية قدمت يف شهر جوان 
عدد  من  بالجذري  وصفه  بشكل  للحّد  مخططا  املايض 
رؤوس املاشية بالبالد املقدر بـ 35 مليون رأس مربزا أن 
من ضمن ما تضمن املخطط تمكني بعض مربّيي املاشية 
من أموال لتعويض ضيعاتهم بأخرى أو ملغادرة القطاع أو 
التقليص يف عدد رؤوس مواشيهم  حتى مساعدتهم عىل 

مقابل تمكينهم من أراض إضافية.

غنيمة

الجيش  شنها  غارات  اثر  أنه  أكد   avia.pro موقع 
الواقع  بإقليم دونتسك  االوكراني عىل مدينة كريوفسكي 
الرويس  الجيش  نجح  الرويس،  األكثرية  وذي  البالد  رشق 
يف اسقاط العديد من صواريخ منظومة "هيمارس" التي 
سلمتها أمريكا لقوات كييف ووضع يده عىل نظام تسيري 

ومراقبة واحد منها.
تسيري  جهاز  يترضر  لم  املذكور  املوقع  وحسب 
سليما  عليه  الحصول  أن  معتربا  فيه  والتحكم  الصاروخ 
دراسة  من  الرويس  الجيش  خرباء  ستمّكن  ثمينة  غنيمة 
قبل  واسقاطه  إلعمائه  تكنولوجية  حلول  واعداد  قدراته 

بلوغ هدفه.

عميل للمخابرات االنقليزية

 declassified نقل عن موقع   arrêt sur info موقع 
uK االنقليزي أن املبعوث األممي الخاص السابق اىل اليمن، 

املتحدة  األمم  نشاط  حاليا  يدير  الذي  غريفيتس  مارتن 
أنها  قال  الرصاعات  لحّل  خاصة  رشكة  أسس  اإلنساني 

.mi6 تعمل بتعاون وثيق مع املخابرات االنقليزية
املوقع أضاف ان اسم الرشكة التي أسسها غريفيتس 
جوناثان  مع  بالرشاكة  أقامها  وأنه   inter mediate هو 
توني  األسبق  االنقليزي  الوزراء  رئيس  ديوان  مدير  بوال 

بلري.
 2021 اوت  حدود  اىل  غريفيتس  شغل  املوقع  ووفق 
له  وكان  اليمن  اىل  املتحدة  لألمم  الخاص  املبعوث  خطة 
اىل  تحارب  التي  االنقليزية  الخاصة  القوات  مع  تنسيق 
الخارجية  ووزارة  املخابرات  مع  وكذلك  السعودية  جانب 

االنقليزيتني.
inter mediate يف  املوقع، رشعت رشكة  ودائما وفق 
غريفيتس  تعيني  قبل  سنوات   6 وسوريا  باليمن  العمل 
اليمن يوم كان مستشار  اىل  املتحدة  مبعوثا خاصا لألمم 

األمم املتحدة الرئييس لسوريا.

الشارع العالمي والعربي

االقتصاد اإلنساين
الجانب  مع  يتداخل  وإنما  فقط  ارقاما  ليس  االقتصاد 
اإلنساني  واالجتماعي ألن له عالقة مبارشة  يف توفري الحاجات 
االساسية مثل السكن والنقل والدواء والغذاء  كما انه يشرتي  
يف  كربى  مدارس  ثالت  هناك  كانت  سابقا  االجتماعي.  السلم 

االقتصاد: 
االشرتاكية .
الراسمالية. 

االقتصاد املختلط. 
معظم  به  ويهتم  يظهر  بدأ  جديد  مفهوم  االقتصاد  أنسنة 
اإلنساني  بالبعد  تهتم  والتي  االجتماعية  بالعدالة  املهمومني 
واالجتماعي بني طبقات املجتمع والتي أرشت يف مقال سابق إىل 
انه حصلت لها إعادة تموضع جديد يف عرص املعلوماتية وانتشار 
معه  اصبح  الذي  الطبقي  وللتداخل  واسع  نطاق  عىل  املعرفة 

التقسيم االفقي )عمال/برجوازيون/نبالء( غري ممكن اليوم. 
كما أن الدخول يف حقبة يمكن أن نسميها )عرص املخاطر( 
من  كثريا  جعل  روسيا/اوكرانيا،  حرب  و  كورونا  جائحة  بعد 

الخالف  رغم  اقتصادها  دعم  إىل  تتجه  الراسمايل  املعسكر  دول 
الحر  االقتصاد  عليه  يقوم  الذي  الراسمايل  لالقتصاد  املنهجي 

الذي ال تتدخل فيه الحكومة وال تدعمه.  
وهو   2015 يف  بدأ  الذي  االقتصاد  يف  الجديد  املفهوم  ظهور 
تدوير  ويتم  للبيئة  الصديق   circle economy الدائري  االقتصاد 
املخلفات فيه فال نفقد املوارد بل يتم إعادة تدويرها بالكامل عن 
 cradle to cradle design طريق تصميم دائري مسبق يسمي
وهو مفهوم ما بعد التدوير recyling  ألنه يقوم عىل التصميم 
باملالبس  تبدأ  قد  مثال  آخر..  اىل  منتج  من  التحول  اىل  املسبق 
مرورا اىل االثات فالورق... وهكذا حسب نوع كل مادة وإمكانية 
تحويلها مستقبال فال تفقد املادة قيمتها بل تنبعث من جديد يف 

شكل منتوج جديد. 
مفهوم جديد خرج من دول الشمال صاحبة فكرة االقتصاد 

املختلط الناجح.. 
مثل   للتغول  وال  للهيمنة  يسعى  وال  أنسنة  اكثر  اقتصاد 
اال  تعرتف  ال  التي  املتوحشة  والليربالية  الحر  السوق  اقتصاد  

بالربح  وال تهتم باالجتماعيات بل بالربح  فقط وهو اقتصاد 
ال تهيمن عليه الدولة وال تمنع الفرد من حقه يف ممارسة عمل 

واإلبداع فيه..
ورشاء  للموارد  الدولة  ملكية  عىل  يقوم  املختلط  االقتصاد 
الخدمة من القطاع الخاص ...كما ان ظهور االقتصاد التشاركي 

قاد اىل تغري كبري يف اتجاه االقتصاد االنساني.. 
فرنسا  يف  ظهر  الذي  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  ايضا 
قاد اىل إدماج  االجتماع والثقافة مع االقتصاد تماما مثل اقتصاد  

السوق االجتماعي الذي ظهر يف أملانيا. 
ليتبلور  االنساني  االقتصاد  امام  طويال  الطريق  مازال 
كمفهوم كوني.. ولكنه اصبح رضورة يف ظل ما يشوب العالم 
توزيع   عدالة  وعدم  الغبن  أسبابها  احد  عنف  حاالت  من  اليوم 
دول  بني  وعامليا  الجديدة  املجتمع  طبقات  بني  محليا  الثروة 
العالم  بعد تحول  الفقرية خاصة  الجنوب  الغني ودول  الشمال 
 )gloBalisation to regionalisation( من العوملة إىل املناطقية

وهذا موضوع اخر يف مقال اخر.

فوزي عمار



www.acharaa.com العدد 345 - الثالثاء 31 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

22 الشارع العالمي والعربي

لم يعد بإمكان أحد أن يقول اليوم إن هذا السيناريو أو 
تجاوز  فقد  تحققه،  استحالة  درجة  إىل  التطرف  من  ذاك 

الواقع بالفعل وسيتجاوز أكثر خياالتنا جموحا.
االفرتاضية،  املستحيلة"  "السيناريوهات  بني هذه  من 
من  وعدد  والسعودية  مرص  مشاركة  املثال،  سبيل  عىل 
إيران  ضد  األمريكية  الحرب  يف  األخرى  العربية  الدول 

والصني وربما روسيا.
يتمثل الخط الرئييس لواشنطن يف الحرب العاملية الثالثة 
ألطول  العسكرية  األعمال  عن  بعيدا  البقاء  يف  بدأت  التي 

فرتة ممكنة، وشن الحرب بالوكالة.
وقد تم تحقيق ذلك بالفعل مع روسيا: أوكرانيا تضحي 
ومع  قريبا،  الوجود  من  كدولة  وستختفي  بنفسها، 
إمكاناتها  من  كبري  جزء  إنفاق  عىل  موسكو  تجرب  ذلك 
العسكرية واالقتصادية. بعد أوكرانيا، من املرجح أن تدخل 
وزيادة  جيشها  بتسليح  اآلن  تقوم  التي  بولونيا  الحرب 
عدده. من املحتمل أن تتبع بولونيا أملانيا، فيما نرى األملان، 
إليهم  تسنده  الذي  الدور  يفهمون  بدأوا  قد  يبدو،  ما  عىل 
املواجهة مع روسيا،  تجنب تصعيد  ويحاولون  واشنطن، 
إال أن واشنطن تدهس أمامها بال رحمة كأسطوانة لتعبيد 
أسفلت الطرق آخر بقايا استقالل هذا البلد، حيث ينبغي 
أن تضع استقالة وزيرة الدفاع األملانية حدا ملحاوالت األملان 

للمقاومة.
هو  روسيا  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  حرب  إن 
رصاع محكوم يدار من قبل واشنطن أكثر منه من موسكو، 
والشغل الشاغل للواليات املتحدة األمريكية وهدفها يف هذه 
روسيا،  مع  مبارش  نووي  رصاع  نشوب  منع  هو  املرحلة 
بالدول  املعركة ضد روسيا  أتون  إىل  لذلك تقذف واشنطن 

التي ال تمتلك أسلحة نووية.
تحالف  تشكيل  فرغم  الصني.  مع  يحدث  اليشء  نفس 
من  للصني  املناهض  العسكري   auKus "أوكوس" 
الدول النووية، تتم املراهنة حاليا عىل جر اليابان وكوريا 
إىل رصاع مع  نووية،  أسلحة  تمتلكان  اللتني ال  الجنوبية، 
القومي،  لألمن  اسرتاتيجيتها  اليابان  الصني، حيث غريت 
الذي  الحق  )وهو  أجنبية  أراض  رضب  يف  حقها  معلنة 
حرمت البالد منه كنتيجة من نتائج الحرب العاملية الثانية(، 

وتعتزم مضاعفة ميزانيتها العسكرية، فيما قامت كوريا 
الجنوبية هي األخرى بالرتفيع ميزانيتها العسكرية.

يجب أال يتوّهم العرب أنهم يستطيعون تجنب املشاركة 
يف هذه الحرب.

موعد  يف  إيران  ضد  األمريكية  الحرب  تبدأ  أن  ويجب 
ذلك.  قبل  وإنما  الصني،  ضد  األمريكية  الحرب  يتجاوز  ال 
النووي،  السالح  عىل  الحصول  من  إيران  منع  إىل  إضافة 
الصني  بني  النقل  ممر  بتدمري  املتحدة  الواليات  تهتم 
آسيا،  رشق  وجنوب  جنوب  ودول  روسيا  وبني  وأوروبا، 
ووقف  وطهران،  موسكو  بني  العسكري  التعاون  وإنهاء 

إمدادات النفط اإليراني إىل الصني.
هنا  واشنطن  بأن  لالعتقاد  سبب  يوجد  ال  أنه  بمعنى 
إرسائيل و/ بني  وتنظم رصاعا  بالوكالة،  تقاتل  لن  أيضا 

الدول العربية يف الخليج من ناحية، وإيران من ناحية  أو 
أخرى.

إضافة إىل ذلك، يجب أال ننىس أن الصني تستورد أكثر 
يأتي  النفط، وجزء كبري منه  %70 مما تستهلك من  من 
من دول الخليج. لذلك فعىل األرجح أن يكون أول ما تفعله 
الرصاع  بدء  بعد  حلفائها  مع  األمريكية  املتحدة  الواليات 
عىل  سيؤثر  بحري  حصار  فرض  هو  الصني  مع  املفتوح 
إمدادات النفط من الخليج ويوقف عبور الصني عرب قناة 
السويس، حيث سيتم عىل األرجح، يف إحدى مراحل تصعيد 
الرصاع بني الواليات املتحدة وروسيا، إغالق قناة السويس 

أمام روسيا أيضا.
أعتقد أن هذه املناطق ستصبح منطقة حرب ألهميتها 

االسرتاتيجية.
مؤخرا  العالم  السعودية  العربية  اململكة  فاجأت  لقد 
إلنتاج  واشنطن  من  للضغط  والثابت  الناجح  بتصّديها 
عن  رصاحة  الرياض  تعلن  نفسه،  الوقت  يف  إضايف.  نفط 
اعتزامها إقامة أوسع تعاون اقتصادي ممكن مع الصني. 
وخالل زيارة يش جني بينغ األخرية إىل اململكة، تم توقيع 
اتفاقيات وبروتوكوالت نوايا بشأن مشاريع مشرتكة تبلغ 
قيمتها عرشات املليارات من الدوالرات. ومع ذلك، وبغض 
النظر عن مدى صعوبة ذلك، سيتعني عىل الرياض أن تدرك 

بقايا صيف  أوراق تسقط من  آخر  املشاريع هي  أن هذه 
دافئ. أما املستقبل فعرص آخر، جليدي، ستضطر فيه كل 
املعسكرات  داخل  الجبهات  بإحدى  مكانها  أخذ  إىل  دولة 
عىل  "انفتاح  بـ  يسمى  ما  هناك  يكون  ولن  املتحاربة، 
عن  النظر  وبغض  بيزنس".  "مجرد  أو  االتجاهات"  كل 
املشاريع  إلغاء  سيتم  الرياض،  ستتخذه  الذي  املوقع 
املشرتكة مع الصينيني أو تفجريها عىل أرض الواقع بأيدي 
األنغلوساكسونيني، تماما مثل تفجري خط أنابيب "السيل 

الشمايل" الرويس.
والخليج  السعودية  العربية  اململكة  تزال  ال  ذلك،  ومع 

يحاوالن لعب دور االنفتاح عىل جميع الجبهات.
بالنسبة ملرص، يف رأيي املتواضع، يمكننا الحديث بدرجة 
األمني صوب  املجال  الثقة عن توجه واضح يف  عالية من 
لرفضها، بضغط من واشنطن،  استنادا  املتحدة،  الواليات 
رشاء مقاتالت روسية من طراز "سوn35" لصالح طائرات 
كورية جنوبية، وهو توجه سيحدد أيضا املكان املستقبيل 
للوضع  ونظرا  العاملي.  العسكري  الرصاع  مسار  يف  ملرص 
املايل الصعب، واالعتماد عىل الواليات املتحدة يف هذا الشأن، 

فإن التوجه السيايس للقاهرة محدد سلفا.
سقف  وفرض  والحكومات،  الوزراء  استقاالت  إن 
الثانوية  والعقوبات  الروسيني،  والغاز  النفط  أسعار  عىل 
املفروضة رشكاء روسيا االقتصاديني وغريها من الخطوات 
لن  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  تثبت  األخرى  املماثلة 
سيتم  وأنه  محايدة،  دول  وجود  مع  التسامح  عىل  توافق 

تطبيق مبدأ "من ليس معنا فهو ضدنا" بكل رصامة.
لكن عىل كل املشاركني يف األحداث القادمة أن يتذكروا 
تعني  ال  املرة  هذه  األمريكي  املعسكر  يف  املشاركة  أن 
بضع  إرسال  أو  ثالثة،  دولة  لرضب  السلبية  املشاهدة 
مئات من الجنود للمشاركة الرمزية يف التحالف األمريكي. 
الدخول يف  فكونك حليفا للواليات املتحدة هذه املرة يعني 
املعاناة من أجل  أو  الخطوط األمامية واملوت  معركة عىل 
املصالح األمريكية، بينما تظل واشنطن بعيدة عن الرصاع.

استقالة وزيرة الدفاع األملانية تنازل
عن السيادة ستكّرره الدول العربية

 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

رأي

بال تعليق
رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية بليبيا عبد 
الحميد الدبيبة ورئيسة 

الحكومة االيطالية 
جورجيا ميلوني في 

لقطة تناغم حميمي 
لدى زيارتهما مجمع 
قاعات غابة النصر 
بطرابلس. لقطة 

أشعلت جدال واسعا 
بمواقع التواصل 

االجتماعي.
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مسرحوقفة جدل

الكاتارزيس 
المستفز

 Lecoq "شعرية"
Artaud  "و"قسوة

بقلم :
أحمد الناوي بدري

بقلم :
د.فوزية ضيف هللا

بقلم :
أنور الشّعافي

بقلم :
لطفي عيسى

ليس التاريخ 
سوى حكاية

أدبية معاصرة...

سرقة علمّية بإشراف 
"دكاترة" من أعضاء 

لجان االنتداب

الباحثة اللبنانية عايدة الجوهري 
لـ»الشارع المغاربي« :

كاليغوال 2 للمخرج 
فاضل الجزيري :

"مقاطع" 
لفتحي العّكاري : 

16 رواية في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية :

غياب ُمّي للرواية التونسّية
للموسم الثاين عىل الّتوايل يف الـ«بوكر«

الكاتب التونسي وليد حمديالكاتب الفلسطيني خالد جهادالكاتب المصري د ايهاب بديويالكاتب التونسي وليد بن أحمد

منذ انهيار االتحاد السوفياتي
لـم يتمكن اليسار العربي من ابتكار 

جهاز نظري يستفاد منه محليًّا وعالميًّا



"التاريخ  مؤلفه  من  الثانية  للطبعة  الرائق  تصديره  ضمن 
االجتماعية" وهي  العلوم  أجل  بيان من  أدبا معارصا:  بوصفة 
2017 دار ُسوّيْ  الباريسية، اعرتف مؤرخ  طبعة نرشتها سنة 
األزمنة املعارصة إيفان جابلونكا أن املعرفة التاريخية املحسوبة 
عىل العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتي ال تصاغ وفق مقاييس 
الكتابة األدبية، تبقى أثرا منقوصا، مؤكدا أنه من باب املغالطة 
ألن  منهجا،  املعارف  تلك  قيمة  من  حّطا  األدب  توظيف  اعتبار 
ذلك التوظيف يعّزز عىل العكس موقعها ضمن خارطة املعارف، 
مطّوعا مضامينها حتى تتوافق مع حاجيات االجتماع البرشي 

حارضا. 
تساءل الباحث - وهو عىل صواب - عن السبب الذي يدفع 
بنا إىل ابتسار البحث يف آليات تقنية مكرّرة تحيل عىل االقتباس 
الخلق؟  كما حاول  أو  اإللهام  االعتبار بحضور  والتعليق، دون 
بني  بالجمع  تسمح  التي  السبل  أمثل  يف  وأناة  بحرص  التفكري 
إىل  العودة  إىل  يدعو  ال  أنه  والدقة، مشّددا عىل  والجرأة  التخييل 
العروض األدبية وفق للتصّورات التي راجت منذ القرن السابع 
عرش، ألنه من قبيل الوهم تحويل التاريخ إىل رواية كربى، غري 
األكاديمي  بالتخّصص  التمسك  أيضا  بمكان  السذاجة  من  أنه 
الدقيق وفقا للصورة التي هو عليها حارضا. لذلك ينبغي علينا 
اليوم رّد كل ادعاء يتصل بإنشاء أدٍب ال يتوفر عىل منهٍج بظاهر 
اليّد، واالعراض أيضا عن أي منهٍج فاقد لألدبية. فاملطلوب هو 
الربط بإحكام وتدبّر بني الوقائع واملصادر، وتضمني ذلك وفقا 
لصياغة شكليّة تُؤطِّر عروضنا وتمنحها الوضوح واملقروئية.  

غري أنه بوسع فكرة التوفيق بني البحث يف املعارف اإلنسانية 
واالجتماعية واإلبداع األدبي، أن تدفع بنا إىل نوع من سوء الفهم 
حال حرص التاريخ يف الوقائع أو األحداث، أو رّد األدب إىل املتخيَّل 
ويتم  مهنة،  اتخاذه  يمكن  جديّا  نشاطا  التاريخ  يبدو  بحيث 
ابتسار األدب يف نوع من التالعب بالوقائع واالحداث التي ال تصلح 
املؤرخ ضمن  ينجزه  ما  يخلو  الوقت. فهل  للتسلية وتزجية  إال 
مخربه الخاص من تدقيق وتحقيق ملدونة مصادره حقيقة من 
كل مسحة أدبيّة؟ ال يمكن أن تكون اإلجابة عىل هذا االستفهام 
إال باإلنكار طبعا. فغالبا ما يحرص املؤرخ عىل إْطالَِع متابعيه 
مستعرضا  املعرفيّة،  عروضه  تقود  التي  التوجهات  عىل  أدبيا 
مراحل التحقيق وطبيعة االستجوابات التي أجراها واالنتقاالت 
التي أخذته بني الحارض واملايض، وكيفية ابتكار املنوال املنهجي 
الزمنية،  املسافة  السياقات واحرتام  بالقراءة يف  له  الذي سمح 
بل والتعبري عن التعاطف مع الفاعلني التاريخيني أحيانا، وتخرّي 
العبارات التي تعكس مستوى إدراكهم الفعيل. وجميعها تقنيات 
ال يمكن فصلها عن خانة الكتابة األدبية، مع االعرتاف بوقوعها 
بني أدوات املعرفة الصارمة واإلبداع األدبي املبتكر يف آن. فغالبا 
التاريخ رحلة يف الزمان واملكان، وتحقيقا يعّول عىل  ما يشّكل 
التفكري املنطقي، بينما يشغل األدب موقع البناء الرسدي الذي 
متفّرد  وإيقاع  مخصوص  ووسٍط  عاطفية  وشائج  عىل  يُحيل 
وارتحال داخل العوالم الجوانية. وهما بعدان متداخالن، ضمن 
يف  يساهم  منطقيا  وتفكريا  أدبا  باعتبارها  التاريخية  الكتابة 
البتكار  الحقيقي  املعنى  هو  وذلك  وتناقلها،  املعارف  مراكمة 
الواحد  القرن  تتناسب مع  تاريخية غري مبذولة،  كتابة  أشكال 

والعرشين الذي نعيش. 
الرواية  يف  األدب  مدلول  اختزال  االجحاف  دواعي  من  فمن 
وترجمة  الذاتية،  والسرية  املقالة،  رّد  يستوجب  مما  فحسب، 
املعالجة  إىل  أيضا  الصحفي  والتحقيق  والشهادة،  الحياة، 
الروائي،  األدب  يقل قيمة عن  أن جميعها ال  باعتبار  اإلبداعية، 
حتى وإن ثبت أن ربط املؤرخني عروضهم بالترسيد أو الكتابة 
ما  فغالباً  بينهم.  مشرتكا  قاسما  الدوام  عىل  يشّكل  لم  األدبية 
يفضل العديد منهم االكتفاء بجمع االخبار واألرشيفات وتكثيف 
االقتباسات واالعتناء بالجهاز النقدي، وفق تخطيط كالسيكي 

وخاتمة،  وفصول  وأبواب  مقدمة  الغالب  يف  يتضمن  متعارف 
العروض  به  وافتنا  ما  شاكلة  وعىل  بشجاعة،  االلتفات  دون 
مثل  املؤِسِسني  األنثروبولوجيا  ألساطني  البديعة  املعرفية 
خّلفها  التي  تلك  أو  و"غريتز"،  و"سرتوس"،  "مالينوفسكي"، 
أبحاث  الثقايف عىل شاكلة ما أسست له  بالتاريخ  العارفون  لنا 
الحكاية.  وبناء  للقّص  الرفيعة  القيمة  إىل  هويزنغا"،  "يوهان 
الكتابة  أو  األدبي  الترسيد  قيمة  محتواها  أثبت  عروض  وهي 
ويف  املعريف،  النص  بشاعرية  األول  املقام  يف  واالعتبار  الثقافية، 
ذلك منزع جّدي للتضييق عىل دواعي االنسياق نحو تأبيد الجمود 

وتعقيم املعارف. 
التاريخ  الحديث عن منجز  وهو ما يمكن استحضاره حال 
الثقايف ودور العارفني بمقتضيات الوساطة بني املعارف املختلفة 
املتباينة.  والثقافات  الحضارات  بتاريخ  املتبرصة  والقراءة 
الدخول  من  يمنع  ال  السياقية  التاريخية  بالقراءة  فالتمّسك 
عىل كتلة األخبار بتجريب تصّورات منهجية تحيل عىل مجاالت 
املمارسة  وأشكال  البرشي  االجتماع  بقوانني  متصلة  علمية 
يف  الحرص  مع  الفنون،  ونقد  النفس  علم  ونظريات  السياسية 
جميع ذلك عىل مزج تلك العنارص بعضها ببعض يف كيان متسق 

ينّم عن حضور تماسك وتكامل بني جميعها. 
يتمثل دور الوساطة أيضا يف اختيار أنسب العنارص وأكفأها 
تالؤما مع موضوع البحث التاريخي الثقايف، يف حني تتخرّي األُذن 
التعابري  أمثل  الكلمات  أو  األلفاظ  بموسيقى  الذواقة  املرهفة 
اللغوية وأدقها، مع قوة حدس ونفاذ بصرية يحّوالن عملية دمج 
ما  ذاك  الراقية.  الفنية  القطعة  يشبه  ما  إىل  وتركيبها  املعاني 
يتعني أن يعلق بتفكرينا كلما عّن لنا الحديث عن التاريخ الثقايف. 
وهو رضب من املعرفة التاريخية شّكل يف تصورنا نمطا مفارقا 
للكتابة ينزع باتجاه اإلفالت من دواعي املحافظة املكبِّلة ونحت 
حقيقة  واملتشّعبة  الثرية  وخلفيتها  تفاصيلها  يف  تماثل  صورة 
العرص املدروس ومجتمعاته، دون سقوط أو انحراف للكّل عن 
فالجهد  الصورة.  تلك  تتضمنها  التي  الكربى  الرئيسية  الفكرة 
املبذول يف إظهار أدق التفاصيل وأقلها أهمية، ينبغي أن يحظى 
بذات العناية إذا ما قارناه بالجهود املبذولة من أجل اظهار بؤرة 

الصورة املركزية. 
واملهم هو العثور عىل الطريقة التي نستطيع بفضل اكتمالها 
ووضوحها االمساك بروح العرص وتقدير ذلك تقديرا ناقدا يُْؤِثر 
ما  استكشاف  طالبا  الرضورية،  األمان  بمسافة  االحتفاظ 
يختلج يف أنفس صغار الناس املحسوبني عىل جميع الفئات من 
أحالم وآمال وأفراح ومآيس، قصد رسم تقاطيع الحياة اليومية 
السليم،  والحّس  والتحّفز  اإلرصار  بمنتهى  ابتكارها  وكيّفيات 

وبتعابري وفرية تنم عن اكتمال وطالقة. 
وهكذا يرسم هذا الرضب من التواريخ مشهدا ثقافيا أرحب 
دورهم  "األبطال"،  بـ  تسميتهم  عىل  اصُطلح  ما  ضمنه  يلعب 
واألعراف  لألفكار  مستنبطني  أو  للمحتوى  منتجني  بوصفهم 
ٍب للخلفية أو البيئة التي انتجتها أو أحدثتها،  والنُظم، مع تََعقُّ
ولطريقة تشّكلها ونمّوها يف الواقع وتفاعلها مع الوسط املحيط 
بها. وذلك وفق عرض ال تنقصه التعبريات العاطفية التي أَِلَفَها 
تمام  من  لعمري  وهو  التاريخية.  املراحل  تلك  عارص  من  كلُّ 
ومناويلهم  تصوراتهم  ومضاء  الثقايف  التاريخ  صناع  عبقرية 

املنهجية أيضا.             
باتسام  دائما  التصديرية  العروض  نفس  يُذكِّر صاحب  وإذ 
شكل إدراكنا الجمعي لألنشطة اإلنسانية بما يف ذلك الفكريّة من 
بينها يف عمقه بالجنسانية، فإنه يؤكد أن العلم باملعنى الرفيع 
الثقافات  الجمعية ملختلف  للمدركات  أن يكون -وفقا  ال يمكن 
رهافة  عىل  تعويله  يف  األدب  وأن  ذكوريا،  إال  وحارضا-  ماضيا 
الجواني يواصل الصدور -وفق نفس  الحّس وعمق االستبطان 
املزاعم- عن أنوثة ال تخطئها كل عني بصرية. هذا التصّور هو 

الذي جعل جانب غري قليل من الباحثني يتهيّب من االتكاء عىل 
األدب، ألن يف ذلك زعزعة إلدراك متأصل بخصوص موقع املعرفة 
العاملة الرفيع مقارنة بكل فعل أدبي أو جمايل أو إبداعي. لذلك 
اإلنسانية واالجتماعية حارضا  العلوم  أدبية  الدفاع عن  يكتيس 
موقعا نضاليا يناهض جميع نوازع الهيمنة الذكورية املتخفية 
املنعطف  مثّل  فلنئ  بالعلميّة.  للتمّسك  املضّللة  الدعاوى  وراء 
عىل  متجّددا  تأكيدا  أشكالها  بمختلف  اللغة  دراسة  يف  األلسني 
ال  فإنه  باملعرفة،  وثيقة  آرصة  له  إبداعيا  فعال  الكتابة  اعتبار 
عن  واالغضاء  الخطاب  بصناعة  االكتفاء  باملؤرخني  يحسن 
من  كان  وإن  حتى  األصيل.  األدبي  باملعنى  الكتابة  مغامرة 
الـَمِعيب أيضا أن تتحّول مثل تلك الدعوة إىل مواجهة مفتوحة مع 
أدبية الفعل  املعارف اإلنسانية واالجتماعية تتخّفى وراء ستار 
املعريف، ألن املطلوب هو اإلعالء من مستوى تلك املعارف وااللتزام 
بشفافية التحقيق وصدق املقاربة وُجرأة البحث ودقة املفردات 
وتعميق النقاش النقدي، واملرور تبعا لذلك من الخطاب التقني 
مكسب  إىل  الكتابة  بتحويل  اإلبداعي  االدبي  النص  إىل  الرصف 
واالستعارات  الجميلة  املفردات  انتقاء  يبتغي  ال  خالص  معريف 
الخالبة، بل يسعى إىل ابتكار صيغ جديدة تنحو باتجاه التعويل 
عىل مقاربة إبداعية حيّة ترفض امليز املمنهج بمختلف أشكاله، 
وحساسية  الحدس  وقوة  األسلوب  حرية  أمام  الباب  وترُشع 

اللغة، واالنفتاح عىل املجتمع.
خالل  من  التصدير  هذا  مؤلف  مقصد  أن  إذا  واضحا  يبدو 
يف  تمثل  قد  التاريخية  الكتابة  أدبية  عىل  املستميت  دفاعه 
اعتباره بانطواء خارطة الكتابة عامة عىل قارتني: تحيل أوالها 
العروض  الثانية  تتقىّص  حني  يف  الروائي،  الخيال  مجال  عىل 
القرن  خالل  بالتوازي  ظهرتا  قارتان  وهما  املسيّجة.  املعرفية 
يُشعرنا  أن  منهما  واحدة  لكل  انتسابنا  بوسع  عرش،  التاسع 
الثقايف  التاريخ  صناّع  يقرتحه  ما  أن  بيد  والرضا.  باالرتياح 
عامة، هو القطع نهائيا مع مخّلفات مايض الكتابة التاريخية 
الكالسيكية، واالنفتاح عىل قارة جديدة تسمح بصياغة املعرفة 
من وجهة نظر إبداعية قادرة عىل صياغة مرشوع للعبور بني 
التخّصصات، متوفرة عىل قابلية حقيقية للتهجني، تربط بشكل 
وثيق بني النص والبحث واألدب، مع القبول بالدخول يف مغامرة 

فكرية تنطوي عىل متعة متجّددة وإثارة ال حّد لها.    
نظر  وجهة  ومن  تونسيا  جدواه  اختبار  يصدق  ما  وهو 
العبور من  تاريخ  يف  النظر  تقليب وجهات  الثقايف عرب  التاريخ 
اللهجات املحليّة التي سادت لقرون تونسيا، إىل ما قد تستقيم 
تسميته باللهجة املوّحدة أو اللغة البيضاء منذ ثالثينات القرن 
تنقل ساكنة  ترتّب عىل تسارع نسق  ما  املايض مثال، ومتابعة 
الذي  الدور  وتقييم  الساحلية،  بالحوارض  لالستقرار  الدواخل 
يف  واملرئية  واملسموعة  املكتوبة  التواصل  أدوات  مختلف  لعبته 
صياغة مدلول دقيق لالنتماء إىل شخصية تونسية تتوفر عىل حّد 
من االدماج باملعنى الثقايف للكلمة، مع االقالع يف جميع ذلك عن 
ربط ترصفات االفراد بمنابتهم البدوية أو الحرضية، والرتكيز يف 
مقابل ذلك عىل مجاالت تعيني غري مقصودة تحيل عىل الفوارق 
يف النوع االجتماعي ويف السلوك بني األجيال، وذلك قصد الكشف 
يف  املعتمدة  الرمزية  والتكتيكات  االسرتاتيجيات  طبيعة  عن 

ابتكار اليومي والقبول باملنزلة االجتماعية أو رفضها. 
يف  تونسيا  اللغوي  االنتقال  أركيولوجيّة  يف  الحفر  يندرج 
صميم القراءة يف مسألة التجذر الثقايف ألمة من األمم عىل مجال 
الزمان  ويف  املكان  يف  حضورها  لفهم  والتأسيس  مخصوص 
أيضا. فسيطرة الفصيح عىل ما دونه تحت سمائنا تطرح قضية 
من أعقد القضايا التي واجهت وال تزال إيديولوجية "التْونسة" 
"املوروث  بـ  أسميناه  وأن  سبق  ما  تحديد  يف  أفقا  باعتبارها 
التبرّص  يحتاج  للتونسيني"، وتلك حكاية مثرية  الثقايف  الجيني 
بها إىل صياغة عروض تتجاوز بكثري حجم هذه الِوقفة الوامضة. 

بقلم : لطفي عيسى )أستاذ التاريخ الثقافي بجامعة تونس(

ليس التاريخ سوى حكاية
أدبية معارصة...
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املوسم  لهذا  التّحكيم  لجنة  أرشفت 
محمد  املغربي  والّروائي  الكاتب  برئاسة 
األشعري، وعضوية كل من الكاتبة املرصيّة 
واملرتجم  الجامعي  واألستاذ  بسيوني،  ريم 
العمانيّة  والكاتبة  روك،  تيتز  الّسويدي 
عزيزة الطائي، والباحثة والّروائيّة الجزائريّة 
فضيلة الفاروق. عىل اختيار الّروايات الستة 
الّطويلة  القائمة  ضمن  املرتّشحة  عرشة 
والتي شهدت حضورا مرصيّا قويّا بخمسة 
ملي  أحبّك«  يقول  »الكّل  وهي  روايات 
ملريال  املرشقة«  الشمس  »أيّام  التلمساني، 
طحاوي،  »عصور دانيال يف مدينة الخيوط« 
لنارص  »األنتكخانة«  الّلطيف،  عبد  ألحمد 
الفخراني.  ألحمد  ليالينا«  و«بار  عراق، 
بروايتني  املنافسة  تدخل  التي  البلدان  أّما 

لعائشة  الّرمل«  برواية »صندوق  ليبيا  فهي 
قورينا  »كونشريتو  ورواية  ابراهيم، 
إدواردو« لنجوى بن شتوان. وسوريا برواية  
حسن،  جميل  لسوسن  زيزفون«  »اسمي 
هويان  للينا  القلعتني«  »حاكمة  ورواية 
حسن. واملغرب برواية »بيتنا الكبري« لربيعة 
ملحمد  األرنب«  »معزوفة  ورواية  ريحان، 
الهرادي. اّما بقية األعمال فهي، رواية »َمنّا« 
للجزائري الصّديق حاج أحمد، ورواية »ليلة 
واحدة تكفي« لألردني قاسم توفيق، ورواية 
جرجيس،  أزهر  للعراقي  الّسعادة«  »حجر 
ورواية »األفق األعىل« للسعوديّة فاطمة عبد 
للعماني  القافر«  »تغريبة  ورواية  الحميد، 

زهران القاسمي.

 بوكر الناشرين !

وعىل   2007 سنة  املسابقة  انطالق  منذ 
التونسيني  الكتّاب  أن  نجد  دورة   16 امتداد 
والقائمات  األدوار  مختلف  يف  نافسوا  الذين 
يُعّدون عىل أصابع اليد الواحدة، هم الحبيب 
و2012   2009 القصرية  )القائمة  الساملي 
القصرية  )القائمة  الواد  وحسني  و2021( 
2013( وشكري مبخوت )فاز بدورة 2015( 
الطويلة  )القائمة  املؤّدب  عيىس  ومحمد 
القصرية  )القائمة  غنيم  وأمرية   ،)2020
ردود  من  موجة  أثار  الذي  األمر   .)2021
الكتّاب  من  وعدد  القّراء  طرف  من  الفعل 

والنّارشين.
قال  املغاربي«  لـ«الشارع  ترصيح  يف   
بن  وليد  التونيس  والّروائي  واملرتجم  النّارش 
ال  الفّذ  النص  مّر،  أحالهما  »أمران  أحمد 
ناحية.  من  بالرضورة  خارقا  نارشا  يحتاج 
للعيان،  باد  وضع  ويف  أخرى،  ناحية  ومن 
صارت جائزة البوكر للرواية العربية جائزة 

النارشين بامتياز. 
ليس  )وهذا  املمتازة  الروائية  النصوص 
الروايات  به  أعني  ولكني  قيميا،  حكما 
التونسية التي وصلت إحدى قائمات البوكر( 
أو  الثقيل  الحجم  من  عربية  دور  يف  نرشت 
بدور نرش تونسية عانقت االمتياز وهي أقل 

من نصف أصابع اليد. 
وتنرش  تستقبل  العربية  الدور  زالت  ما 
الرسد  غياب  فإن  وعليه  تونسية،  روايات 
عدم  مرده  السنة  هذه  البوكر  عن  التونيس 

توفر نصوص ترتقي إىل مقاييس الرتشح إىل 
القائمة الطويلة.

اليوم  شهدت  وقد  التونسية،  الدور  أما 
ال  للذات  وجلدا  كبريا  تعسفا  الحظ  لسوء 
مربر له، فهي تعاني إجحاف رشوط ترشيح 
لم  التي  فالدار  العربية،  البوكر  إىل  الروايات 
تصل سابقا إىل القائمة الطويلة ال يحق لها 

تزكية أكثر من عمل روائي واحد. 
املعضلة ذات حدين يف الواقع. لن ترتقي 
املنافسة  عرب  سوى  التونسية  الرواية 
ملنافسة  وجود  ال  أيضا.  والنزيهة  الشديدة 

كبرية يف ظل سيطرة نقد سطحي انطباعي 
يصف كل الروايات بالجيدة، وال يرتك فرصة 
ال  إذ  نزاهة  وال  واملوضوعي،  الجاد  للتقييم 
نفخ  بروايات  سوى  القراء  جمهور  يعرتف 
االعالم يف صورها وبّوأها قمما وهمية حتى 
قبل صدورها، واقصد باإلعالم، غول وسائل 
من  ويذل  يرفع  الذي  االجتماعي  التواصل 
يشاء، بينما تقبع نصوص أخرى يف الظل ال 
ليشء سوى أن مؤلفيها ال يمتلكون منصة 

اتصالية ناجعة. 
عىل مستوى آخر، لن تتطور دور النرش 
التونسية سوى بمراكمة النصوص الجيدة، 
وبوعي الروائي بحياة ثانية بعد املخطوط. يف 
رأيي، عىل الروائي مفاوضة دور النرش عىل 
نقاط عديدة اهمها تواجد روايته بمكتبات 
يف  مشاركتها  واشرتاط  عربية،  عواصم 
تحديد  قبل  الكربى  العربية  املعارض  بعض 
احيانا(  الكاتب  طرف  من  )ودفعها  الكلفة 
أيضا  النرش  دور  عىل  العقود.  توقيع  وقبل 
للمؤلفني  أفضل  خدمات  تقديم  عىل  العمل 
اكرب،  عربية  دور  إىل  هجرها  واصلوا  واال 
الضحلة  الروايات  اكداس  تعاني  وتركوها 
دون أن تحظى بفرص أكرب يف عدد رواياتها 

املشاركة يف البوكر«.
ومن جهة اخرى عّلق األكاديمي والّروائي 
األعمال  التونيس شكري مبخوت عن غياب 
التونسية قائال » ليس فيه ما يدعو للخجل 
إىل  يدعو  ذلك  بل  وصعبة  قويّة  فاملنافسة 

مزيد من الكتابة والعمل«.
فقد  حمدي  وليد  التّونيس  الكاتب  اّما 
تناول املوضوع من ناحية تجارية اقتصادية 
وحّمل دور النرّش املحليّة املسؤولية الكاملة 
عن ترّدي وضعية األدب والكاتب التونسيني 
قائال ان »غياب الكاتب التونيس للعام الثّاني 
أهم وأكرب جائزة  التّوايل عن منافسات  عىل 
أدبيّة عربية يدعو للحرسة والحزن«. وأوعز 
الّدعم  عىل  التّام  التعويل  سياسة  إىل  ذلك 
الّشؤون  وزارة  طرف  من  للكتاب  املوّجه 
تعتمد  النرّش  دور  أغلب  اّن  حيث  الثّقافية، 
خاصة  الّصغار  للكتّاب  فتتوّجه  عليه،  كليّا 
ومتميّزة  جيّدة  أعمالهم  باّن  وتوهمهم 

16 رواية في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية :

غياب ُمّي للرواية التونسّية
للموسم الثاين عىل الّتوايل يف الـ«بوكر«

هيثم عويشي

الكاتب والمترجم والناشر 
التونسي وليد بن أحمد:
صارت جائزة البوكر 

للرواية العربية جائزة 
الناشرين بامتياز

الكاتب الفلسطيني
خالد جهاد:

كثيرون قاطعوا 
الجائزة لعّدة أسباب، 
أّوال لعدم المصداقّية، 

وثانيا ألّن البعض 
يراها منحازة، والبعض 
االخر يرى اّنها تهّمش 
دول عربية على حساب 

دول عربّية

الكاتب المصري
د ايهاب بديوي:

أغلب من فاز في 
السنوات الماضية 

لم ينتشر بعد الجائزة 
وأعيب على البوكر 
التضييق الشديد 

في قاعدة المشاركة 
واالهتمام بالروايات 

التي حصلت على شهرة 
بطريقة أو بأخرى

المنقضي هو اإلعالن عن  األبرز خالل األسبوع  الثّقافي  الحدث  كان 
القائمة الّطويلة للجائزة العالمّية للّرواية العربّية للعام 2023 في دورتها 
السادسة عشرة والمعروفة أيضا بجائزة الـ«بوكر«، وهي مسابقة أدبية 
أنشئت سنة 2007 في أبو ظبي، تُموِّلها هيئُة أبو ظبي للسياحة والثقافة 
بالّشراكة مع مؤسسة »بوكر« في  المتحدة، وتدار  العربية  باإلمارات 
لندن. الهدف منها هو مكافأة الّروائيين العرب الذين تمّيزت أعمالهم 
والمساهمة في المزيد من انتشارهم عالمّيا من خالل ترجمة االعمال 

المتّوجة إلى لغات اجنبّية اخرى.
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ومسوّداتهم  مخطوطاتهم  لهم  لتنرش 
بأخطائها وِعللها، يف ما ينتظر هذا األخري أن 
يُصبح معروفا ومشهورا وان يتصّدر كتابه 
لم ولن يحصل  ذلك  لكن  املكتبات،  واجهات 
باعها  محدودة  كميّة  طبع  النارش  الّن 
للوزارة ثم انتقل للضحيّة املوالية. طبعا كل 
الجودة  رشوط  اهم  تكون  مدعوم  اقتصاد 
فالتنافس  معدومة،  التنافسية(  (مثل  فيه 
الوحيد هو من أجل الّظفر بدعم الّدولة وهو 
ما يؤّدي يف األخري إىل غرق املركب بالجميع 
مثل الحال اآلن. فماذا لو تخّلت الوزارة عن 
الّدعم؟ سنجد بعد بضع سنوات أن عدد دور 
الواحدة،  اليد  أصابع  عدد  يتجاوز  ال  النرّش 
ستبقى تلك التّي هّمها الِكتاب وليس الّدعم 
وسنشاهد الِكتاب التونيس ناجحا ومنترشا 

بعّدة لغات ويف عدد واسع من املنابر«.

 انحياز وغياب المصداقية

رغم أهميّة جائزة البوكر املاديّة واملعنوية 
وما توّفر من مزايا للكتّاب العرب ورواياتهم 
إالّ انّه ال تكاد كل دورة من دوراتها تخلو من 
انتقادات وإثارة حفيظة واستنكار املهتمنّي 
متّهمني  خاّصة  وبالّرواية  عاّمة  باألدب 
الّلجان إّما باإلنحياز او عدم املصداقيّة، فيما 
تباينت آراء اخرى حول الجدوى منها ومدى 
استجاباتها  لتطّلعات الكتّاب والقّراء العرب. 
لـ«الّشارع  ترصيح  ويف  الّسياق  هذا  يف   
املغاربي« قال الكاتب املرصي، الدكتور ايهاب 
بديوي »الحديث عن الجوائز العربية حديث 
العربي  الكاتب  ذو شجون ألنه يمس أحالم 
وهما  األهمية  يف  متساويني  ناحيتني  من 
واالنتشار.  الشهرة  وناحية  املالية  الناحية 
بالتأكيد أنا أؤيد تنوع وتعدد الجوائز األدبية 
عددها  وزيادة  انتشارها  واتمنى  العربية 
وزيادة قيمها املادية وعدد الفائزين بها ألن 
ذلك سيقلل الضغط عىل العدد الحايل وسيزيد 
قاعدة  املستفيدين منها وسيوسع  من عدد 
املشاركة. والحقيقة أن الفوز بهذه الجوائز 
ألنه  العربي  للكاتب  يخترص مشوارا طويال 

الجهات  من  عليه  مبارشة  الضوء  يلقي 
األدبية العربية واألنشطة الثقافية املختلفة 
املنترشة من املحيط اىل الخليج. لكن ذلك ال 
يخلو بالطبع من سلبيات أهمها من وجهة 
نظري عدم وضوح القواعد الفنية التي تتم 
قواعد  شفافية  وعدم  األعمال  تصفية  بها 
املنافسة التي تقيص عمال ما وتسمح آلخر 
املشاركة  قاعدة  ضعف  كذلك  باالستمرار. 
أصول  إرسال  عىل  اإلرصار  بسبب  نسبيا 
من  أن  مع  املنظمة  الجهات  إىل  األعمال 
عند  للعمل  النهائية  الصيغة  ارسال  األسهل 
النرش بي دي إف pdf مما يسمح لعدد اكثر 

من الكتّاب باملشاركة«.
املختلفة  الجوائز  »تركيز  بديوي  ويتابع 
أن  بدليل  متقاربة  رسدية  مواضيع  عىل 
فكرية  قاعدة  لها  الفائزة  الروايات  أغلب 
كاتبا  تصنع  ال  الجائزة  رأيي  ويف  مشرتكة. 
املاضية  السنوات  أغلب من فاز يف  أن  بدليل 
له  ونرى  الجائزة  بعد  ينترش  او  يتحقق  لم 
حضورا ثقافيا وادبيا ملفتا ومؤثرا يف األدب 
العربي. نتمنى توسيع القاعدة وزيادة أعداد 
الجوائز مع مزيد من الشفافية والتسهيالت 
عربية  جائزة  أهم  البوكر  جائزة  ان  معتربا 
معروفة  عاملية  بجائزة  الرتباطها  نظرا 
»أعيب  قائال  فيها،  املشاركات  ولخصوصية 
املشاركة  قاعدة  يف  الشديد  التضييق  عليها 
واالهتمام بالروايات التي حصلت عىل شهرة 
بطريقة أو بأخرى كذلك عدم وضوح قواعد 

التحكيم ليستفيد الجميع«.

تداخل االدبي والسياسي

يف اتصال هاتفي مع الكاتب الفلسطيني 
الجوائز  خالد جهاد سألناه عن موقفه من 
ان  يمكن  »ال  قائال  فرد  العربية،  األدبية 
نفصل األحداث العاديّة التي نعيش يف حياتنا 
والّسيايس  اإلجتماعي  الواقع  عن  اليوميّة 
واإلقتصادي واإلعالني واإلعالمي، وسبق ان 
كتبت يف عدة مقاالت عن اإلعالنات ودورها 

نتكّلم  فلّما  العام،  والّذوق  الّسوق  تغيري  يف 
عن هذه األمور جميعا، فإّن الجائزة املشار 
أّوال لعدم  لعّدة أسباب،  ُكثر قاطعوها  إليها 
املصداقيّة، وثانيا فإّن البعض يراها منحازة، 
عىل  عربية  دول  تهّمش  انّها  يرى  والبعض 
»من  مضيفا  أخرى«  عربيّة  دول  حساب 
السياسيّة  التغرّيات  فإن  أخرى  ناحية 
جعلت  املاضية  الفرتة  يف  العربيّة  باملنطقة 
ثقايف  نشاط  أي  تفادي  يحاول  البعض 
ان يكون ملغوما، وبغّض  او يمكن  مشبوه 
كما  الجوائز  فإّن  الجائزة،  هذه  عن  النّظر 
منذ  نفيس  عّودت  وانا  وتُشرتى،  تُباع  نعلم 

الطفولة ان ال أربط قيمتي بجائزة وال أربط 
قيمة اّي كاتب بجائزة، فهناك من هم خارج 
أي  رفضوا  وأفذاذ  عمالقة  وهناك  التّقييم 
تكريم كي ال يكون او يأتي عليهم يوم تُربَط 
عنهم.  تُحَجب  أو  تُمنح  بجائزة  قيمتهم 
وبالعودة إىل هذه الحالة التي نراها، مّلا نرى 
تيمة  أالحظ  فإنّي  الحايل  والوضع  القصص 
كّل   ، جديد  اّي  بدون  ومصطنعة  مكّررة 
وكثرة  األنظار،  للفت  محاولة  هو  أرى  ما 
التابوهات، والهجوم عىل الّدين، والبحث عن 
إثارة الغرائز حتّى بال معنى، فعندما نتذّكر 
فهي  املايض  القرن  وسبعينات  ستينات 
اليوم،  نعيش  التي  من  انفتاحا  اكثر  فرتة 
كانت توجد مشاهد كثرية وجريئة سواء يف 
لها  لكن كان  الّروايات  تُكتب يف  او  الّشاشة 

دور ومعنى«. 
وأردف قائال »اما حاليا، وعموما ال يوجد 
يشء ذو قيمة وكلها غري منفصلة عن الواقع 
فلذلك  واإلعالمي،  واإلقتصادي  السيايس 
هناك حالة من الهروب لعدم تقديم أيّة قيمة 
تُصّدر هذه  الوقت  النّاس ويف نفس  وإللهاء 
هذه  لتكون  املشهد  عىل  الّسطحية  األمور 
الجديدة  التي يُبنى عليها والقاعدة  القاعدة 
عملت  التي  لألسماء  القاعدة  تلك  وليست 
التّي  الهامة  األعمال  الكالسيكيات وصنعت 
بلد  الذي نعيشه. ولنا يف كل  الواقع  ناقشت 
عربي من الهموم ما يكفي ملناقشته ولكنّنا 
ال نتحّدث عنه، هموم يمكن ان تكون عاديّة 
من الحياة اليومية. لذلك قّصة من فاز ومن 
حظي بتغطية إعالميّة ال تعجبني كثريا النها 
تكون غالبا مدروسة ، تجدهم يتكّلمون عن 
أعمال بيعت باآلالف او أغنية حققت ماليني 
املشاهدات، لكن عىل أرض الواقع ال نجدها 
قبل  فمثال  أصال وال نالحظها وال نسمعها، 
مشهورة  أغنية  تكون  عندما  سنة  عرشبن 
مهما كان مستواها فإنّها تكتسح كل العالم 
العربي وكنّا نسمعها يف كل مكان، كنّا نعرف 
ارى  انا  لذلك  الّطريقة.  بهذه  نجحت  انّها 
اإلعالم  عرب  معيّنة  نماذج  وتصدير  الجوائز 

هو نوعا ما تغييب للوعي«.

الكاتب التونسي
وليد حمدي:

كل اقتصاد مدعوم تكون 
اهم شروط الجودة فيه 

معدومة، فالتنافس 
الوحيد هو من أجل 

الّظفر بدعم الّدولة وهو 
ما يؤّدي في األخير إلى 
غرق المركب بالجميع 

مثل الحال اآلن

صورة تتحّدث

859م، ويقع وسط السور  يرجع تاريخ فتح هذا الباب لعهد بناء السور أي سنة 
الجنوبي ويفتح للبحر، وكان في األول بابا واحدا يسمى باب البحر أما اآلن فأصبح 4 

أبواب متجاورة. وسمي بباب الديوان في العهد الحفصي أي مقر اإلدارة الجمركية.
وهندسة الباب تغيرت كثيرا وانمحت ألوانها المعمارية القديمة.

الباب األخير غربا وباب داخلي مقابل  وقد كان يتكون من بابين: باب خارجي وهو 
لجامع العجوزين.

الشرق  إلى  الغرب  من  تمتد  األولى  بسقيفتين  يمر  الخارجي  الباب  من  والداخل 
والثانية من الجنوب إلى الشمال وبينهما باب لم يبقى منه أالن إال قوسه. وفوق 
 1885 الناظور.سنة  يوجد  األولى  السقيفة  وبجانب  عظيم  محرس  الثانية  السقيفة 
بنيت فوق الباب صومعة تشبه صومعة األديرة وبها ساعة دقاقة، هدمتها قنابل 

الحرب العالمية الثانية سنة 1942
األبواب التي فتحت حديثا:

- باب فرنسا: الباب الثاني على اليمين من باب الديوان متوسطا البابين الكبيرين، 
فتح سنة 1906 احتفاال بقدوم الوزير الفرنسي ديلكساي إلى صفاقس سنة  1904

فتحا  والسور،  فرنسا  باب  وبين  البحر،  وباب  فرنسا  باب  بين  الكبيران:  البابان   -
مباشرة بعد االستقالل

محمد حمامي )صفاقس زمان(

Bab Diwane باب الديوان
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الباحثة اللبنانية عايدة الجوهري لـ»الشارع المغاربي« :

 التاريخ من االنجازات واالكتشافات يخسُر قيمته ولن يكون إضافة إلى جوهر هذا 
ِ
يقوُل الفيلسوف األلماني هربت ماركوز بأنَّ كل ما حققُه اإلنسان على مر

والنهوض  الثورية  للحراكات  الُمصاحب  الحلم  الفكري هو تحويل هذا  اليساُر  إليه  إنَّ مايتطلُع  الحقيقة  العدالة.وفي  ُحلم  األخير  لدى  إذا غاب  المتفرد  الكائن 
التنويري إلى مشروع نضالي قوامه الوعي بالواقع والعمل على اكتشاف النواميس الفاعلة في السياقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية.حول مفهوم 
 اليعلو فيه صوت على صوت النيوليبرالية وأتباعها المروجين لنهاية التاريخ كان لنا حوار مع الباحثة 

ٍ
اليسار ومايمكُن أن يقدمُه هذا التيار الفكري في مرحلة

اللبنانية »عايدة الجوهري« التي صدر لها كتاب »اليسار الماهية والدور« يتناوُل مضمونه نشأة اليسار وجذوره الفكرية ومنظوره المختلف لموقع اإلنسان 
وقيمة العمل.

حوار االسبوع

منذ اهنيار االحتاد السوفيايت لـم يتمكن اليسار العريب 
من ابتكار جهاز نظري يستفاد منه مليًّا وعامليًّا

maghrebstreet@gmail.com

ملاذا العودة إىل اليسار فيما يبدو بأن أدبياته لم تعْد فاعلًة 
يف املنابر العاملية؟

وموضوًعا  مفهوًما  اليسار  مصطلح  إىل  نعود  ال  كيف 
للنضال، فالعودة إليه هي العودة إىل منظومة قيم أخالقية 
واجتماعية واقتصادية، أصلية ومتأّصلة يف النفس البرشية، 
لصيٌق  جوهري،  يساري  مطلب  هو  الذي  العدالة،  فمطلب 
والقيم  املفاهيم  ومنظومة  البرشينّي،  والوجدان  بالعقل 
اليسارية، مبنية أساًسا عىل أفكار التوازن واالعرتاف، وعىل 
العامة،  بالثروة  املنتجني  العلمية، فاالعرتاف بحق  الحقائق 
عىل سبيل املثال، مبنّي عىل الحقيقة املوضوعية بأّن هؤالء 
ثروات  وبأّن  والرمزية،  املادية  الخريات  إنتاج  يف  أسهموا 
كما  هؤالء،  لجهود  جوهريًّا  تعود  إنّما  وخرياتهم  اآلخرين 
الرأسمالية  الحرية  ملآالت  اليسارية  العلمية  التحليالت  أّن 
املتفّلتة من عقالها، تُثبت يوًما بعد يوم صحتها. فلو نظرنا 
إىل التجارب العربية االقتصادية الحديثة، القائمة عىل تحرير 
رؤوس األموال واالستثمارات من كل الكوابح، وفتح األسواق 
أّن  َلوجدنا  اإلنتاج املحيل،  السلع األجنبية عىل حساب  أمام 
هذه السياسات أدت إىل تدمري القطاعات اإلنتاجية املحلية، 
والهجرة  البطالة،  انتشار  وإىل  إضعافها،  إىل  األقل  عىل  أو 
التأمينات االجتماعية حرًصا عىل  الغالء، وانحسار  وتفاقم 
لبنان  يف  ولنا  أرباحهم،  ومضاعفة  الرأسماليني،  مصالح 
صوابيتها،  وعدم  السياسات،  هذه  سوء  عىل  صارخ  مثال 
التسعينات،  منذ  اعتُمدت  التي  النيوليربالية  فالسياسات 
فضالً عن سوء اإلدارة والتخطيط، أدت إىل انهيار اقتصادي 

ومايل نقدي واجتماعي قّل نظريه.
بصفتها  الدولة  دور  انحسار  عرَص  نعيش  نحن 

الرأسماليني  لصالح  الناس،  لحياة  الحيادي  الناظم 
ولصالح  واألوليغارشيني،  واملالكني  واملتمولني، 

تُكيّف  التي  وحلفائها،  الحاكمة  السياسية  الطبقات 
بحيث  مصالحها،  مع  املتهالكة  الدولة  مؤسسات 

تحولت هذه األخرية إىل أداة مطواعة يف يدها.
ففي لبنان، عىل سبيل املثال، تكاد تتحول األجهزة 
وإىل  بالحكام،  خاصة  أجهزة  إىل  واألمنية  القضائية 

أدوات لخدمة مصالحهم ومراميهم ومخططاتهم.
إّن استعمال مصطلح »يسار« كمنظومة مفاهيم 
العدالة  مفهوم  عىل  مؤّسسة  متجانسة  ومقوالت 
كإحدى  االجتماعية،  العدالة  مقولة  وعىل  باملطلق، 
املساواة  مبدأ  وعىل  التخصيص،  وجه  عىل  تجلياتها 
كنشاطية  العمل  تثمني  وعىل  البرش،  بني  األولية 
فكرة  وعىل  املال،  رأس  عىل  تتقدم  أساسية،  برشية 
وضع االقتصاد يف خدمة اإلنسان وتفتّحه ورفاهيته، 
والتنظريي  الفكري  الخطاب  يف  حارًضا  سيظّل 
والبحثي، والسيايس واإلعالمي، والنضال اليومي، ما 

دام اإلنسان املعارص واعيًا بذاته وكينونته، وحقوقه، 
عقالها،  من  املنفلتة  الرأسمالية،  الحريات  دامت  وما 

اإلنسان  وبحاجات  الطبيعية،  والثروات  باالقتصاد،  تعبث 
وحقوقه، وبالدولة والقانون، واإلعالم، واملؤسسات.

من  وهذيانًا،  عتًوا  يزداد  والذي  املال،  رأس  انفالت  إّن 
والفكرية،  األخالقية  البرشية  اإلنجازات  يهدم  يكاد  عقاله، 

والحقوقية، التي تحققت عرب التاريخ.
نعم تسيطر عىل املنابر العاملية الخطابات اليمينية، ال بل 

تشهد عىل صعود ساطع لليمني العنرصي والفايش يف بعض 
أصقاع أوروبا، ألّن الرأسماليني الكبار يسيطرون عىل وسائل 
عىل  وقادرون  لقيمهم،  يرّوجون  وهم  الجماهريي،  اإلعالم 
تضليل الرأي العام، والتعمية عىل الحقائق، وزرع األوهام، 
تحتاج  الهجمة؟  لهذه  اإلعالمي  التصدي  يستطيع  فمن 
أو املشاركة فيها، وبالتايل املشاركة يف أخذ  املنابر  استعادة 
القرار، إىل امتالك منابر بديلة، غري تقليدية، وإشاعة خطاب 
والوجدان،  واملنطق  العقل  إىل  أقرب  الحقيقة،  يف  هو  بديل 

والواقع.
التي  التفاوتات  عن  التغايض  يستطيع  الذي  ذا  فمن 
أنتجتها الحريات الرأسمالية النيوليربالية، بني بلد وآخر، بني 
طبقة وأخرى، بني شخص وآخر، وعن الكوارث البيئية التي 
املجتمعية،  األرضار  حجم  عن  الحريات،  هذه  بها  تسببت 

البطالة، الهجرة، الفقر، ...
بأية حال نرى أّن الرصاع بني التيارات اليسارية واليمينية، 
لم ينتِه، فإذا شهدنا صعوًدا لليمني يف بعض البلدان األروبية 
عموًما  الناجم  والسويد،  والنمسا  واملجر  إيطاليا  مثل  من 
عن السياسات النيوليربالية املتوحشة، نشهد يف املقابل عىل 
صعود لليسار يف بعض بلدان أمريكا الالتينية: إنّه رصاع أزيلّ 

بني النوازع البرشية املتضادة.

بأنَّ  والدور«  املاهية  »اليسار  كتابك  يقدُم يف  يُفهم مما 
هل  الفلسفية  الرتبة  يف  ُمتجذرُة  واليسار  اليمني  ثنائية 
التعاطي مع املباحث الفكرية بناء هذا  من الرضوري 

التصنيف املانوي؟
الرتبة  يف  متجذرة  واليسار  اليمني  ثنائية  إّن  نعم، 
إذ  كتابي،  يف  عليه  برهنت  كما  التاريخية  الفلسفية 
نظرة  من  منبثقة  اليسارية  املفاهيم  منظومة  إّن 

مختلفة لإلنسان، نافية لعبوديته، وعجزه.
جوهرية  مقوالت  من  اليساري  الفكر  ينطلق 
قبلية، تمثّل نظرة هذا الفكر إىل اإلنسان وعالقته 
بنظرائه، وبالوجود، كما نشاطه وفاعليته، وأوىل 
البرشية،  الطبيعة  وحدة  هي  املقوالت  هذه 
العقالني  التفكري  عىل  القدرة  ووحدة 
عىل  القدرة  ووحدة  املنطقي،  واالستدالل 
الفهم والتعلم والتمييز، وهذه الوحدة تسوغ 
والحقوق  القوانني  أمام  باملساواة  املطالبة 
والفرص، والحريات، ما يرتب بناء تنظيمات 

اجتماعية وسياسية متجانسة.
اإلنسان  بأّن  يسّلم  اليساري  الفكر  إّن 
املظاهر  وأّن  مجتمعه،  تسيري  عىل  قادر 
األساسية للمجتمع ليست مقدرة من الطبيعة، 
الشخصية،  وحتى  االجتماعية  البرش  مصائر  وأّن 
ليست  السياسية  الروابط  وأّن  منه،  مناص  ال  قدًرا  ليست 
من الطبيعة، بل هي من نتاج براعة البرش، ويمكن إدخال 

أجرى الحوار /كه يالن محمد )العراق(
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التي استند  الركيزة  الرأي هو بمنزلة  تعديالت عليها، وهذا 
نظرة  إذًا  هي  الغربي.  واالجتماعي  السيايس  الفكر  إليها 
الذي  املجتمع  دينامية  وإىل  والوجود،  اإلنسان  إىل  مختلفة، 
يحيا فيه هذا اإلنسان، وهذه املقوالت هي مقوالت تنويرية 

يف صميمها.
إىل  مختلفة  نظرة  من  ينطلق  اليساري  الفكر  أّن  كما 
إنتاج  لكل  أساًسا،  األخري  هذا  من  تجعل  »العمل«،  مفهوم 
املال  رأس  ال  استحقاق  لكل  وأساًسا  رمزي،  أو  مادي 
فحسب، وينطلق أيًضا من نظرة مختلفة إىل الثروة وكيفية 
والذكاء،  والتعب  والسهر  الكد  عىل  تقترص  ال  مراكمتها، 
وازدراء  اآلخرين،  جهود  قطاف  عىل  وخصوًصا  أيًضا  بل 

حقوقهم.
يأِت  لم  التاريخ،  صناعة  عىل  اإلنسان  بقدرة  واالقتناع 
من فراغ، بل توّلد من قناعات أكثر شمولية، انطلقت من 
تسليمه  وعدم  نفسه،  عىل  وسيادته  بذاته  اإلنسان  وعي 
لسنن  املنافية  الدينية  باملقوالت  وال  الغيبية،  بالقوى 
متغريات  وكّلها  والعلم،  التقدم  بدور  وإقراره  الطبيعة، 

حّرضت اإلنسان عىل قلب املفاهيم القدرية السائدة.
غري  افرتاضات  عىل  »اليمني«  فلسلفة  تقوم  املقابل،  يف 
اليميني،  الفكر  أرباب  فيعتقد  والتثبت،  لإلثبات  قادرة 
تتسبب  والتي  الفطرية  األصلية  بالتفاوتات  وحماته، 
بالتفاوتات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، منافحني 
واالجتماعية  االقتصادية  والهيكليات  التنظيمات  عن 
السائدة، ويدعي أنصار أنظمة الحكم اليميني أّن الطبيعة 
وإرادة التاريخ، والحظ واملصادفة، والقدر، وأحيانًا اآللهة، 

هي التي شاءت أن تكون الوضعيات عىل هذه الصورة.
ويف املقابل أيًضا، يجد الفكر اليميني ضالته يف النظريات 
الكفاءات  الطبيعة،  باسم  توّزع،  التي  الدينية،  أو  الزمنية 
والثروات  والحظوظ  واملصادفات  واألقدار  وامللكات 
االجتماعية  املؤثرات  وتنفي  البرش،  عىل  واملقامات، 

والسياسية.
ومن أهل اليمني من يستغني عن النظريات الفلسفية، 
التي تعنى بالكائن والوجود، ويفّكر تفكريًا اقتصاديًّا بحتًا، 

وال  قيد  دون  االستثمار«  و»حرية  السوق«  »حرية  فيمّجد 
رشط، واعدين باملّن والسلوى والرخاء واالزدهار.

ويرى أهل اليمني يف الحريات االقتصادية، حريات بديهية، 
بالحريات  اإليمان  بني  يجمع  من  ومنهم  فيها،  نقاش  ال 
واالجتماعية،  السياسية  الحريات  وإنكار  االقتصادية 
الحريات  مع  يتكيف  من  ومنهم  وبليغ،  معرّب  تناقض  يف 

السياسية املكرسة تاريخيًّا، والتي ال عودة عنها.

مفهوم  دراسة  يف  مرجعيتك  أنَّ  إىل  املقدمة  يف  تشريين 
اليسار هي تاريخ الفكر األوروبي ماذا عن الحراك اليساري 
القرن  من  الثاني  النصف  يف  العربي  العالم  شهده  الذي 

املنرصم ؟ هل كان مجرد انسياق مع املوجة العاملية؟
التي  واملنطلقات  املفاهيم  منظومة  جذور  لتقيص  نعم، 
األوروبي،  الغرب  إىل  رجعت  أنا  »اليسار«،  فلسفة  شكلت 
عرص  يف  وتبلورت  انبثقت  املفاهيم  من  املنظومة  هذه  ألّن 
التنوير األوروبي، ويف وقت مبكر، ابتداًء من القرن السادس 
عرش، إذا أخذنا مضامني خطاب »الثورة الفالحية األملانية« 
اإلنكليزية  الثورة  بعدها  ومن  وشاهًدا،  معياًرا،   )1524(
الفكري  الخطاب  لتطور  انعكاًسا  بصفتهما   ،)1640(
لم  الذي  الخطاب،  ذاك  األوروبي،  والحقوقي،  والفلسفي 
يكف عن التطور حتى تبلور يف نظرية متكاملة هي النظرية 

املاركسية. 
ثم  فلسفي،  فكري  كحراك  اليسار  نهل  حال،  بأية 
وطروحات  روافد  عدة  من  مادته  واقعي،  سيايس  كحراك 
واستحقاقات، شهدها عرص التنوير، جعلت اإلنسان املدرك 

يواجه، ويناضل، موقنًا أنّه يستطيع صناعة التاريخ.
صياغة  يف  الرشق  دور  إبراز  مواٍز،  وبشكل  نستطيع 
املفاهيم التنويرية، التي ارتكز إليها الفكر اليساري العاملي، 
بأبي  السيايس،  بالحراك  اليساري  الحراك  عموًما  ويُختزل 
»مزدك«،  وثورة  القرامطة  وثورة  الزنج  وثورة  الغفاري  ذر 
وأفرتض أنّه إذا قاربنا تاريخ الرشق الفكري والفلسفي منذ 
تصب  فلسفية  رؤى  عىل  لعثرنا  اليوم،  حتى  امليالد  قبل  ما 
يف الخطاب التنويري، بشقيه اليساري والعام. ولكن لألسف 
تلك  لصالح  تاريخنا  يف  املضيئة  البقع  طمس  عموًما  يتّم 

الحديث  العرص  يف  ينطبق  الشأن  وهذا  والراكدة،  الظالمية 
التاسع  القرن  وسم  الذي  النهضوي،  الفكري  اإلنتاج  عىل 

عرش بأكمله وصوالً إىل بدايات القرن العرشين.
إّن التنقيب يف هذا التاريخ واجب علمي وفكري وأخالقي 

وسيايس. 
منذ  العربي  العالم  شهده  الذي  اليساري  الحراك  أما 
منتصف القرن العرشين، وما زال، يخرج عن إطار دراستي، 
تستخرج  دراسة  عىل  الوقوع  وأتمنى  به،  معنيًة  كنت  وإن 

اإلضافات النظرية والعمالنية التي أتى بها هذا الحراك.
أتمنى  الحقبة،  ثمة غليان فكري وسيايس شهدته هذه 
أوجه  كما  فيها،  النظري  التجديد  أوجه  تحديد  يجري  أن 
املحاكاة والتقليد، واالنسياق، علًما أّن االنسياق التام تسبب 

بضياع الفرص.
وألول وهلة نستنتج أنّه انبثق من هذا الفكر، الحركات 
املاركسية  اليسارية  التكوينات  والبعثية، وبعض  النارصية 

أو االشرتاكية، التي حاولت التمايز.
اإلنسان،  أّن  بقوة،  االفرتاض  نستطيع  املحصلة،  يف 
واملساواة  والعدالة  بالحرية  هجس  الغرب،  أو  الرشق  يف 
وأّن  له،  أتيح  كلما  الهواجس  هذه  عن  عرّب  وأنّه  والتوازن، 
اللذين  والكبح  القمع  بحجم  مرتبطة  كانت  عنها  سكوته 

كان يتعرض لهما.

يف  اليسارية  النواة  لرصد  الرامية  املساعي  عن  رأيك  ما 
املوروث الصويف وبعض املذاهب الدينية؟

بها،  ملّمًة  ولست  املساعي،  هذه  عىل  أّطلع  لم  صدًقا، 
املساواة  عىل  يقوم  الذي  الصويف  املذهب  أّن  أفرتض  ولكنّي 
الروحية واألنطولوجية بني البرش، والذي يهتّم بمقام الرتبية 
من  وتطهريهما  والقلب  النفس  برتبية  ويعنى  والسلوك، 
مساعي  مع  يلتقي  قد  والرشيرة،  السيئة  والنوازع  الرذائل 
اليساريني الصادقني واألقحاح يف التأسيس ألخالقيات بديلة 

عن األخالقيات الرأسمالية واليمينية.
إنّه االنتقال من البالغة الدينية والكالمية إىل أرض الواقع 

والتعامل.

تقويض  إىل  يهدف  بأنَّه  اليسار  عن  ساد  ما  تصحيح 
يمكن  كيف  برأيك  الكتاب  أجندة  من  جزء  الدينية  املباديء 
مايعيشه  بأن  الدينية  املعتقدات  إليه  ماتذهب  بني  التوافق 
يصنُع  اإلنسان  بأنَّ  اليسار  ومايقولُه  ُمسبقاً  مقرُر  املرُء 

تاريخه؟
املفاهيم  األساسية وكوكبة  اليسار  تأملنا منطلقات  إذا 
ليست  أنّها  سنجد  اليساري،  الفكر  إليها  يستند  التي 
متخصصة بتقويض الدين، وال منكبة عىل تفكيكه وتفسريه، 
وقد تتقاطع بعض قيم الدين مع قيم اليسار، من مثل القول 
بالعدل والرحمة، وقيمه هي يف األصل قيم إنسانية انبثقت 

عن العهود العبودية، ولم تعد صالحًة لعرصنا وإنساننا.
والدين، كل دين، قابل للتأويل، وإعادة التأويل، والرفض 
لهذا  يحق  اإلنسان،  الدين خدمة  غاية  كانت  فإذا  والقبول، 
أن  الدين،  يخدمه  الذي  اليساري،  وغري  اليساري  اإلنسان، 
تعد  لم  التي  التفسريات،  أو  املقوالت  بعض  يف  النظر  يعيد 
تخدم اإلنسان املعارص، والتنظيمات والهيكليات املعارصة، 
هذا  حققها  التي  اإلنجازات  مع  تتوافق  تعد  لم  التي  كما 

اإلنسان.
الذي  اإلنسان  هو  عدمه،  من  اإليمان  يتخطى  شأن  هو 
للمنطق  ويُخضعها  والقيم،  املعتقدات  كل  يف  عقَله  يُعِمل 

السليم.
استغلوا  إذا  والتفّقه، يصبحون هدًفا،  التديّن  أدعياء  إّن 
اهتموا  إذا  ال  واألنظمة،  والحكام،  السالطني  لتدعيم  الدين 
إيجابية،  يومية  ممارسات  إىل  الدينية  التعاليم  بتحويل 

وإنسانوية.
أما لناحية أن تكون مقولة اإلنسان صانع تاريخه عىل 
مع  تماس  عىل  أنّنا  فأعتقد  الدينية،  الطروحات  مع  تضاد 
سيخضع  اإلنسان  كان  فإذا  بعد،  تُحَسم  لم  دينية  مفارقة 
للحساب والعقاب أو الثواب يوًما ما، فهو يَُعّد مسؤوالً عن 

أفعاله، ويصنع تاريخه

العربي  السيايس  واقع  منها  يعاني  التي  األزمات  من 
حسب تشخيصك هو تبنى املصالح الفئوية واملذهبية وغياب 
املرشوع الوطني ملاذا لم ينجح اليسار بأن يكون استثناء يف 

هذا املشهد؟
ونظريًّا،  سياسيًّا  مربَك  وهلة  ألول  يبدو  العربي  اليسار 
ولم يتمكن منذ انهيار االتحاد السوفياتي من ابتكار جهاز 
بعض  أقرأ  أنّي  علما  وعامليًّا،  محليًّا  منه  يستفاد  نظري، 
عىل  تؤدي  قد  التي  النظر،  إعادة  إىل  الرصينة  الدعوات 
وأهداًفا،  رَؤى،  توّلد  مقاربات  إىل  البعيد،  أو  القريب،  األمد 

واسرتاتيجيات عمل وتنظيم.

إذا قاربنا تاريخ الشرق 
الفكري والفلسفي منذ ما 

قبل الميالد حتى اليوم، لعثرنا 
على رؤى فلسفية تصب في 
الخطاب التنويري، بشقيه 

اليساري والعام

أدعياء التديّن والتفّقه، 
يصبحون هدًفا، إذا استغلوا 

الدين لتدعيم السالطين 
والحكام، واألنظمة، ال إذا 
اهتموا بتحويل التعاليم 

الدينية إلى ممارسات يومية 
إيجابية، وإنسانوية

إذا تأملنا منطلقات اليسار 
األساسية وكوكبة المفاهيم 

التي يستند إليها الفكر 
اليساري، سنجد أّنها ليست 

متخصصة بتقويض الدين، وال 
منكبة على تفكيكه وتفسيره، 
وقد تتقاطع بعض قيم الدين 

مع قيم اليسار
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لكّن  القديم  منذ  البارود  استخدم  من  أّول  الصينيون  يعترب 
إىل  يتوّصلوا  ولم  النارية  األلعاب  عىل  فقط  اقترص  استخدامه 
استعماله يف املجال العسكري. يف حني تؤّكد املصادر أّن العرب أّول 
 vii من تفّطن إىل أهمية استخدام البارود يف هذا املجال منذ القرن
الحربية«  واملكائد  الفروسية  كتاب   « يف  نجد  حيث  م،   xiii/هـ
الذي أّلفه نجم الدين حسن األحدب املعروف بالرماح )ت 1294م( 
وصًفا للصواريخ بشكل مفصل وكيفية صنع واستخدم الطوربيد 
وكذلك املدافع أو املكاحل التي كانت تعرف باسم الـ »نفط« ألنّها 
تستعمل ملح البارود يف تركيبة قذائفها. لكّن نسق تطّور املدفعية 
التام  الجهل  إّما بسبب  العربية  البلدان واألقطار  ظّل متباينًا بني 
القديمة  القتال  بتقاليد  التمّسك  بسبب  أو  البارود  الستخدامات 
إاّل  املدفعية  استعمال  ينترش  ولم  الجديدة.  األسلحة  من  والنفور 
عملت  حيث  xviم،  هـ/   x القرن  من  بداية  العثمانيني  بفضل 
الدولة العلية عىل تعميم استعمالها يف مختلف املناطق الخاضعة 
لها مدفعيتها منذ سنة  كانت  التي  تونس  لنفوذها ومن ضمنها 
مؤّلف  بفضل  األسلحة  وازدادت خرباتها يف صناعة هذه  1505م 
اإلسبان يف هذا  الذي نقل فيه خربات  األندليس  ابن غانم  إبراهيم 

امليدان.  

ظروف نشأة المدفعية وبدايات 
استخدامها في البلدان العربية:

بروز  إىل  للقذائف  دافعة  تفجري  كمادة  البارود  اكتشاف  أّدى 
اكتشاف  يف  بمرص  املماليك  أسبقية  ورغم  والهاونات.  املدافع 
1342م  سنة  منذ  العسكري  املجال  يف  البارود  استخدام  أهمية 
يف  استخدامه  وكيفية  تحضريه  طـــرق  إىل  اإلشارة  ووردت 
كتاب  يف  وكذلك  الحربية«  واملناصب  الفروسية   « كتاب  من  كّل 
»التعريف باملصطلح الرشيف«، فإّن املغاربة هم أّول من استخدم 
vii هـ/xiii م، فقد  التقليدي منذ القرن  املدافع بشكلها األّول 

ذكر ابن خلدون يف سياق حديثه عن حصار السلطان املريني أبو 
»نصب  أنّه:  هـ/1273م،   672 سنة  سجلماسة  ملدينة  يوسف 
عليها )سجلماسة( آالت الحصار من املجانيق والعرادات وهندام 
النفط القاذف بحىص الحديد ينبعث من خزانة أمام النار املوقدة 
ويشري   .« باريها  قدرة  إىل  األفعال  ترد  غريبة  بذبيعة  البارود  يف 
املجانيق  عليها  ونصب   « بقوله:  الحادثة  نفس  إىل  زرع  أبي  ابن 
املجانيق من  الحصار...، فهتك  أهلها من شّدة  والعرادات وضاق 
سورها برًجا ومسافة، فانهدم الربج واملسافة فدخلت من هناك 
عنوة بالسيف«. أّما يف األندلس، فإّن أّول من استعمل هذا السالح 
 724 سنة  آشكر  ملدينة  حصاره  أثناء  إسماعيل  السلطان  كان 
هـ/ 1324م وهو ما يؤّكده ابن الخطيب بقوله: »نازل السلطان 
آشكر... ونرش الحرب عليها ورمى باآللة العظمى املتخذة بالنفط 
كرة محماة طاقة الربج املنيع من معقله فعاث عياث الصواعق 
املصادر  أشارت  كما  حكمه«.  عىل  قرًسا  أهلها  ونزل  السماوية 
مدينة  الشائعات يف  »وانترشت  الرهيب  السالح  إىل هذا  اإلسبانية 

لقنست بأّن ملك غرناطة يملك سالًحا جديًدا مميتًا«.
يف  خاّصة  هاّمة  خطوة  خطت  قد  املدفعية  أّن  املؤّكد  من  و 
ولعّل  viiin ix هـ/xivn xvم.  القرنني  إفريقيا، خالل  شمال 
عباس  بني  بقلعة  الفرنيس  االحتالل  أثناء  عليه  ُعثر  الذي  املدفع 
يؤّكده  ما  وهو  باملنطقة.  األسلحة  هذه  صناعة  رواج  عىل  دليل 
أبو  الحفيص  السلطان  أدورن يف كالمه عن موكب  الرحالة  كذلك 
عثمان الذي توىّل الحكم سنة 839 هـ/ 1435م، حيث يقول: أّن« 
جيشه متكّون من عرشين ألف جندي من بينهم املدفعيني ... ». 
xviم،  هـ/   x القرن  بدايات  يف  اإلسبانية  التقارير  ذكرت  كما 
عىل  اإلسبان  زحف  مقاومة  أثناء  للمدافع  الجزائريني  استعمال 
بجاية خالل سنة  مدينة  وكذلك عىل  1505م  مدينة وهران سنة 
املغاربية،  البلدان  بقية  عن  بتونس  الوضع  يختلف  وال  1509م. 
x هـ/ القرن  املتعّلقة بمدينة تونس خالل  حيث تفيد املعطيات 

مدفعيته  كانت  قد  1533م  سنة  يف  القصبة  حصن  أّن  xviم، 
م   1532 سنة  خالل  صنع  كبري  مدفع  مدافع؛   08 من  مكّونة 
باز. وخالل حملة  ومدفعني صغريين ومدفع حنيش و04 مدافع 
شارلكان عىل مدينة تونس، أشارت النصوص إىل أهمية املدفعية 
الدين  خري  بقيادة  آنذاك  والعثمانيني  التونسيني  لدى  كانت  التي 
بربروس ومنها ما كان يستعمل »قذائف حشيت بقطع من املعدن 
وشظايا السالسل الحديدية ». وقد قّدر عدد املدافع التي استولت 
عليها القوات اإلسبانية إثر هزيمة خري الدين بقرابة 300 مدفع، 
املدّمرة.  الوادي وتحصيناتها  أبراج حلق  140 مدفًعا يف  كما وجد 
يف  كبري  بشكل  يرتاجع  نجده  املدافع،  من  الهائل  العدد  هذا  لكّن 
صنع  فقط،  قطعة   35 حدد  يف  كانت  حيث  1573م  سنة  تقارير 

أغلبها من طرف النصارى. 

دور العثمانيين في نشر المدفعية
بالبلدان العربية

أّدى الضغط املتواصل للشعوب األوروبية وعىل رأسها الربتغال 
واستخدامها لألسلحة النارية يف توّسعها يف آسيا واملحيط الهندي، 
إىل تزايد اإلقبال عىل التعاون العسكري مع الدولة العثمانية التي 

يعون  األتراك  كان  فقد  املدفعية.  صناعة  يف  عرصها  رائدة  كانت 
تطوير  إىل  سعوا  ولذلك  الناري،  السالح  هذا  امتالك  أهمية  جيًّدا 
للمدن  حصارهم  وأثناء  الربية  غزواتهم  يف  خاّصة  استخدامه 
البارود  من  املصنوعة  األلغام  زرع  يف  مختّصة  فرق  وأحدثوا 
أصبحت  هـ/xvم،   ix القرن  من  وانطالًقا  للمدفعية.  وأخرى 
الدول األجنبية تسعى إىل استخدام ضبّاط العثمانيني ومدفعيتهم 
استعمال  أساليب  عىل  جيوشها  تدريب  يف  ومالحيهم  ونوتيتهم 
وصيانة األسلحة الحديثة واستغالل قدراتهم القتالية الفائقة يف 
حروبهم لقاء مبالغ مالية ضخمة. وكانت مرص اململوكية األكثر 
أّن  إىل  املصادر  تشري  حيث  املجال،  هذا  يف  العثمانيني  مع  تعاونًا 
أول تعاون مملوكي - عثماني يف املجال الحربي قد بدأ منذ سنة 
813هـ/ 1410م، حني طلب السلطان اململوكي النارص زين الدين 
فرج )808n 815 هـ/ 1405n 1412م( من سليمان األّول يف عهد 
مدفعيني  1402n1413م(   هـ/   816  804n( العثمانية  الفرتة 

وبحارة أتراك واستجاب السلطان إىل طلبه. 
يف عهد بايزيد الثاني )886n 918هـ/1481n1512م(، اكتسبت 
عملية إرسال املهمات اإلسرتاتيجية واملدفعيني والبحارة والفنيني 
إىل مرص، أهمية كبرية ونذكر عىل سبيل املثال وصول مجموعة من 

املعّدات الحربية تضّم 300 قطعة مدفعية و40 قنطاًرا من البارود 
 916 سنة  خالل  والعجالت  والحديد  النحاس  من  هائلة  وكميات 
هـ/1511م. ويف السنة التي تليها أرسل السلطان العثماني عّدة 
مدافع من نحاس وحديد وأخشاب وحبال هدية لسلطان املماليك. 
وقد جاءت هذه املساعدات بعد املصاعب التي واجهها املماليك يف 
سبك املدافع وخسارتهم لـ 15 مدفًعا من النحاس انفجرت أثناء 
أحداث  يف  إيّاس  ابن  يذكر  كما  هـ/1511م.   916 سنة  تجريبها 
شهر صفر من سنة 920 هـ/ 1514 م، مساهمة بعثة عسكرية 
بحرية يقودها سلمان رايس ومعه نحو 2000 من العثمانيني يف 
20 قاديرغة وتسليحها بمدافع النحاس والحديد بالسويس  بناء 

بكلفة 400.000 دينار. 
األسلحة  عىل  ملوكها  يتعّرف  فلم  العربية،  الجزيرة  يف  أّما 
1516م. وقد كان ذلك سببًا يف اختالل  921 هـ/  النارية إاّل سنة 
موازين القوى خالل املواجهات بينهم وبني املماليك الذين تطّورت 
مهاراتهم الحربية بفضل التعاون العسكري مع العثمانيني. فقد 
الجيوش املرصية دون كبري عناء من  الكردي قائد  تمكن حسني 
تحطيم قواته يف بضع معارك، حيث يشري النهروايل يف هذا السياق 
إىل أّن » أهل اليمن ال يعرفون البدقيات وال املدافع بحيث أّن الرتك يف 
أّول حربهم مع عسكر اليمن، رموا بمدفع يف جمع كبري من عسكر 
عامر، يفوقون األلوف، فراعهم ذلك، وخافوا منه، وانهزموا وأخذوا 

سالح المدفعية في اإلستراتيجية الحربية للبلدان العربية
من القرن VIII هـ/ XIV م إلى القرن XI هـ/ XVII م:

البالد التونسية أنموذًجا

مدفع عثماني سيّار مرّكب عىل عربة )القرن xvii م(

منمنمة من القرن xviم تبنّي استعمال العثمانيني للمدافع
يف الحصار

منمنمة من القرن xviم تبنّي استعمال العثمانيني للمدافع 
يف الحصار



www.acharaa.com العدد 345 - الثالثاء 31 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

30الشارع الثقافي آثار وتراث

ويفّرجون  عليه،  يتفّرجون  زبيد  إىل  معهم  الحجر 
الناس عليه، ويتعّجبون منه ويستعظمون أمره ».

كما لم يعرف أهل دمشق املدفعية إاّل عندما حارص 
السلطان سليم مدينة حلب خالل نفس السنة، حيث 
املدافع  عربات  الخالن  مفاكهة  كتاب  صاحب  يصف 
والعربات  تمّكن  عىل  تدل  عجيب  أمر  هي   « قائاًل: 
تكون  صفت  إذا  بحيث  بعض  يف  بعضها  مجنزرة 
الرجل من  بندقة ملء كّف  ترمي  كالسور وكّل عربة 
الرصاص، ولهذا البندق صندوق تحتها وهي مركبة يف 

طول الشخص«. 
إىل  أراضيها  وانضمام  املماليك  دولة  سقوط  وبعد 
مع  اتصاالتها  الدول  هذه  بدأت  العثمانية،  السلطنة 
العثمانيني بهدف امتالك التقنيات العسكرية الجديدة. 
إمارة  فقد ضّم جيش السلطان مقرن الجربي حاكم 
عىل  الربتغايل  للغزو  تصّديه  حني  بالبحرين  الجبور 
)التفنكجية( يرشفون  تركيًا  البحرين عرشين جنديًا 
بنادق  من  الحديثة  األسلحة  عىل  الجنود  تدريب  عىل 
ومدافع. ومّلا أراد أمري الكوارس يف حرض موت بورتَُويْرك 
)1516n 1568م(، وضع حّد للتقاليد الوراثية البالية 
وتأسيس دولة قوية وذات مركزية صارمة، كانت أوىل 

أعماله إقامة عالقات مع الباب العايل والحصول عىل إذن بتشكيل 
جيش خاص به. ويف شهر ماي 1520 وصل إىل الّشحر أّول فصيل 
النارية  واألسلحة  باملدفعية  املزّودين  العثمانيني  املتطّوعني  من 
بقيادة رجب الرتكي. وأطلق سّكان حرض موت عىل تلك األسلحة 
تفّوًقا  رجب  جنود  منحت  وقد  الرومية«  »األسلحة  اسم  الغريبة 
استبّد  كيف  باوزيد  عوض  سعيد  ويصف  فيه.  نزاع  ال  عسكريًا 

إالّ  حديث  من  لهم  يعد  ولم  باألهايل،  والرعب  الهلع 
نفس  ويف  وجنوده.  الطويلني  وشاربيه  الرتكي  رجب 
استقاللها  عىل  تحافظ  هرمز،  إمارة  كانت  الفرتة، 
العديد  العثماني األجري. كما شارك  الجيش  بواسطة 
أمراء  راية  تحت  القتال  يف  العثمانيني  املدفعيني  من 
والقبودان  حسن  وقارة  قولو  عيل  فانضّم  الهند، 
مصطفى  قاتل  حني  يف  بابر،  جيش  إىل  جيهانغري 
سنجقدار  وحسني  خان  برومي  الشهري  الّرومي 
الرومي والخواجا صفر تحت راية سلطان كوجرات 
وعمل يوسف الرتكي إىل جانب حاكم كاليكوت ونجح 
خالل شهر رجب من سنة 960 هـ/ جوان 1553م، يف 
االستيالء عىل مدفعية قلعة الربتغاليني يف ديو ونقلها 
إىل  آتشيه  إحدى رسائل سلطان  إىل فنّان. كما تشري 
السلطان العثماني يف سنة 1565 م إىل تلقيه دعم من 
بثمانية مدفعيني« وهم عنده أغىل من جبال  األتراك 

من الجواهر ».

لغز كتاب »العّز والرفعة والمنافع 
للمجاهدين في سبيل هللا 

بالمدافع«:  

التعريف بالمؤلّف:
بن  محمد  بن  غانم  بن  أحمد  بن  إبراهيم  هو 
محّرف  لقب  وهو  بالريّاش  يلّقب  األندليس،  زكريا 
اإلسبانية  اللغة  )rayas( من  رايس/ريّس  عن كلمة 
والتي يختلف مدلولها اللفظي حسب البلدان وأحيانا 
يف البلد الواحد، فنجدها تعني الربّان كما تعني كذلك 
قائد العمارة البحرية. ولد ابن غانم يف قرية »نولش« 
بغرناطة خالل الربع األخري من القرن x هـ/xviم، 
لكنه لجأ مع السواد األعظم من مسلمي غرناطة إىل 
به وعشق  قلبه  البحر وتعّلق  إبراهيم  أحب  إشبيلية. 
بالتنرّص  تظاهر  ولذلك  أظفاره،  نعومة  منذ  ركوبه 
العلوم  تعّلم  من  يتمّكن  كي  اإلسبانية  اللغة  وتعّلم 
إىل أمريكا.  املتجهة  إىل إحدى السفن  البحرية وانضّم 
العلوم  جانب  إىل  وتلقى  الفرصة،  غانم  ابن  استغّل 
لطرق  معاينته  خالل  من  املدفعية  يف  خربة  البحرية 
التدريب عىل املدافع. لكن لسوء حّظه تفّطن له بعض 
اإلسبان، فأودع السجن إىل أن توسط له أحد رفاقه يف 

السفر وأطلق رساحه فرجع إىل إشبيلية.
أن  بعد  املدينة  بهذه  كثريًا  غانم  ابن  يمكث  لم 
دفع  إىل  فاضطر  الرقابة،  تحت  موضوع  أنّه  أحّس 
يف  املغرب  إىل  الهجرة  من  يتمّكن  حتّى  كبرية  رشوة 

سنة 1607م. ومن هناك هاجر مع بعض أفراد عائلته إىل مدينة 
تونس التي وصلها يف السنة املوالية يف عهد عثمان داي الذي رّحب 
»سلطانية«   500 وأعطاه  األندلس  من  رجل   200 عىل  وقّدمه  به 
و200 مكحلة. وجرت األسباب أن يقع يف األرس مجّدًدا بعد معركة 
مالقة.  مدينة  قرب  غرناطة  من  وعمارة  التونيس  األسطول  بني 
إىل  فرجع  لألرسى،  تبادل  عملية  إثر  خالصه  يف  سعى  الداي  لكّن 
حلق الوادي وقد عيّنه الداي رئيًسا عىل املدفعية. فرشع يف تأليف 

كتاب »العّز والرفعة واملنافع للمجاهدين يف سبيل الله 
باملدافع«.

التعريف بالكتاب والمترجم:
ملا  تأليفه: »و  الكتاب يف ذكر سبب  يقول صاحب 
رأيت الطائفة املسماة باملدافعني املرتبنَي ال معرفة لهم 
بالعمل وأنهم ال يعَمرون وال يرمون بما يقتضيه العمل 
عزمت عىل تصنيف هذا الكتاب ألّن كل مدفع لـه قيمة 
مال وتعب يف إيجاده ثم يوكل عىل تسخريه والرمي به 
من يكرسه ويفنيه يف الرمية األوىل أو يف الثانية واملوّكل 
فحملني  الهالك  من  قريباً  ويرميه  يعمره  الذي  عليه 
عىل تصنيفه النصح لـه وملن وكله عليه. نسأل الله أن 
يقبل النية إنها أبلغ من العمل وأن ُييرس يل من يعربه 
املؤّلف  يف  ورد  وقد  اإلشبانيول« .  الكالم  من  بالعربية 
الذي حّققه الدكتور أحسان هندي ونرشته هيئة أبو 
ظبي للسياحة والثقافة » املجمع الثقايف« خالل سنة 
2013، أّن ابن غانم قد أنهى تأليفه باإلسبانية خالل 
القاسم  يد أحمد بن  1631 ولم يوضع كاماًل يف  سنة 
الذي عمل عىل تعريبه إاّل خالل سنة 1634. وتوجد من 
هذا الكتاب اليوم عّدة نسخ ذكر منها الدكتور أحسان هندي عند 
تحقيقه )07( سبع نسخ، أبرزها نسخة الخانة العامة يف الرباط 

)رقمها d/1287( وتضّم 256 صفحة مقياس )x 1116 صم(.
أّما عن املرتجم فهو أحمد بن قاسم بن أحمد بن الفقيه قاسم 
»الشهاب  باسم  اختصاًرا  ويعّرف  األندليس،  الحجري  الشيخ   بن 
الحجري«، كما يعرف كذلك  بلقب » آفوقاي«. ولد بإحدى القرى 
1598م  1007 هـ/  األندلس يف سنة  بأحواز غرناطة، هاجر من 
واستقّر باملغرب. وقد أّلف هناك كتابه املشهور بـ » 
رحلة الشهاب إىل لقاء األحباب«، ثم عمل مرتجًما يف 
بالط مراكش يف عرص السلطان أحمد املنصور وكذلك 
وفاة  وبعد  1627م(.   1603n( زيدان  ابنه  زمن  يف 
هذا السلطان، وقع االستغناء عن خدماته يف القرص 
هناك  من  توجه  ثم  الفتح  رباط  إىل  مراكش  فغادر 
يف  كاملة  سنة  ذلك  بعد  وقىّض  الحج.  مناسك  ألداء 
مرص  تعّرف فيها عىل الفقيه أبي الحسن األبجوري 
واملؤّرخ األندليس أحمد املقري صاحب كتاب » نفح 
أن يلتحق بتونس  1631م، قبل  املتوىف سنة  الطيب« 

أين اجتمع بابن غانم يف سنة 1633م.

متــنه منقول عن كتاب إسباني 
موسوم بـ »االستخدام اليدوي 

للمدفعية« :
يتضّمن كتاب »العّز والرفعة واملنافع للمجاهدين 
يف سبيل الله باملدافع« نًصا مبّوبًا إىل محاور متعّلقة 
بأمثلة  ومدّعًما  وأنواعها  املدافع  سبك  بطرق 
أّن جميع هذه  األمر  ورسوم توضيحية. والغريب يف 
األبواب تتفق يف عناوينها وترتيبها وحتى يف األمثلة 
بكتاب  ورد  ما  مع  التطابق  درجة  إىل  التوضيحية 
 prattica manuale dell’« بـ  موسوم  إسباني 
لويغو  يدعى  عسكري  مهندس  أّلفه    »artiglieria

كوليادو )luigo colliado(  كان يشغل خّطة قائد 
إىل  تاريخ نرشه  بإيطاليا ويعود  الكاثوليكية  للقوات 
1606 م. وهو ما يدعونا إىل التشكيك يف أصل  سنة  
كتاب ابن غانم، فهل كتبه بالفعل باللغة اإلسبانية؟ 
نسبه  وثّم  كوليادو  األصيل  صاحبه  عن  نقله  أم 
فإّن  الكتاب،  هذا  مصدر  كان  مهما  لكن  لنفسه؟ 
الرجل  لهذا  تدين  تونس  فيها  بما  العربية  البلدان 
بفضله يف تطوير سالح املدفعية وتعميم طرق سبك 

املدافع وصيانتها.

خاتمة
بعّدة  العربية  بالبلدان  املدفعية  تطّور  ارتبط 
عوامل أهّمها الجهد الكبري للعثمانيني يف نرش السالح 
لها.  التابعة  اإلياالت  يف  استعماله  وتعميم  الجديد 
يهّدد  الذي  الكبري  الخطر  كان  األبرز  العامل  ولكن 
الحاملني  والربتغاليني  اإلسبان  طرف  من  البلدان  تلك 
مصادر  عىل  والسيطرة  نفوذهم  مجال  بتوسيع 
نقلة نوعية  التنافس  الثروة. وعموًما فقد خلق هذا 
يف ميدان األسلحة التي تطّورت بشكل كبري وتنّوعت 

استخداماتها.

مدافع يدوية صغرية محمولة عىل جمال )القرن xviم(

رسم ملدفع سيار )ابن غانم(

مثال توضيحي لكيفية سبك املدافع )ابن غانم(

تقنية الكبش يف هدم الحصون )ابن غانم(

رسم ملدفع سيار )كوليادو(

مثال توضيحي لكيفية سبك املدافع )كوليادو(

تقنية الكبش يف هدم الحصون )كوليادو(
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أسقطّت اليوم كّل األقنعة، وقّررت 
أن أكشف ما لحق بي من مظلمة خفت 
"الجهابذ"   تترّصدني  أن  بها  بُحت  إن 
وأن  العلمّي،  مساري  عن  فترّدني 
سكنني  حلم  من  فتحرمني  تعاقبني 
منذ ما زلت طفال يافعا ال يفقه معنى 
لوجوده إاّل من خالل كلمة سّر ال يعلم 
أجل  وكابد من  تعّذب  إاّل من  خفاياها 
تحصيله العلمّي، هي النجاح. أن ننجح 
وألم  الجوع  ننسى  أن  ذلك  معنى 
المدرسة والبرد والخوف  إلى  الطريق 
وعصا المعّلم وكّفه الغليظة ونظرته 
وصياحه  المربكة  المرعبة  المحّيرة 

المفزع.  

زميلًة  أّن  والذكرى مدارها قريب  أتذّكر، 
يمتلك   )..( املدعّو  السيد  أن  أخربتني   )..(
تحمل  مرقونة  دكتورا  رسالة  من  نسخة 
اسمي. لم أُعر املسألة اهتماما. وبحسن نيّة 
وتقدير تفّهمت األمر وقّدرته. فهذا الطالب 
يرشف عليه املرحوم )..( وما رّض لو سّلمه 
كنت  يوم  معي  كفعله  رسالتي  من  نسخة 
مرشوعي  أكمل  أن  أجل  من  أكابد  طالبا 
وهي  قدرنا  العلميّة  فاألمانة  العلمّي. 
الرصاط األمني والسمة األوىل التي ينبغي أن 
يوسم بها كّل طالب علم وكّل باحث. هكذا 
ودّرسونا،  البحث  منهج  ماّدة  يف  عّلمونا 
وعلَّمناها.  أذهاننا  يف  ورسخت  وعِلْمناها، 
وما وَضعت يف حسباني أن يقع ما وقع، وأن 
تصل "املروءة" باملرء  إىل هذا املستوى. وأن 
وكيف  األمانة.  وتخان  ويثلم،  ظنّي  يَخيب 
وغريه  هذا  مثل  تقبل  أن  العريقة  لجامعتنا 
مرسوق  بأنّه  تقارير  شأنه  يف  قّدم  مّما 
شهادة  له  وأسندت  عنها  الطْرُف  وغّض 
دكتورا. وللتثبّت انظروا يف شكايات أعضاء 
لجان املناقشة الواردة يف مكتب ضبط السيد 
العميد )ثمة من املناقشني من لم يوقع عىل 

محرض املناقشة(.
طوى النسيان هذه الحادثة، إىل أن حدث 
ما أيقظها من جديد، يوم طلب منّي زميالن 
رسالتي  من  نسخة  و)..(   )..( بالقسم  يل 
املهّم  أدري.  ال  مّم؟  والتثبّت  االّطالع  قصد 
أفهم حقيقة ما  أن  أعيدت يل نسختي دون 
الوساوس  من  بعض  سوى  بالضبط  جرى 
يتعّلق بي وببحثي  أمر ما  ثّمة  ينتابني.  بدأ 

ال شّك. 
وانكشف بعض مّما كان مستورا.

دخلت قاعة ابن خلدون ولجان املناقشة 
قد  كنت  ما  حرفيّا  يرّدد  والطالب  منتصة. 
الرسالة  مقّدمتها.  أعني  رسالتي  به  بدأت 

عنوانها )..( واملرشف األستاذ )..(.
ال تهّمني املالحظات التي قّدمها املقّرران 
وال قيمة الرسالة، فقط ما كان يشّدني منها 
العلميّة  باألمانة  تتعّلق  التي  املالحظات  هو 
وما يشبه االتهام بالرسقة من غري ترصيح 

وال توضيح. 
هذه  الجّد  محمل  عىل  املسألة  وأخذت 
عىل  تحّصلت  أن  إىل  بال  يل  يهدأ  ولم  املّرة، 
نسخة من تلك "األطروحة". فوجدت بحثي 
قد انتهج به منهج قميص زبيدة يف حكايات 
املسجدينّي مّما أورده الجاحظ رحمه الله يف 

المرأته  فجيّبه  لصديقه  أهداه  يوم  بخالئه 
ليغتصب  الكّمني،  يف  وزاد  املقاديم  وحذف 
به لنفسه حّقا ما كان يحلم به لو ال غفلة 
حول  بهذا  لنا  كان  وما  سكره  أو  الصديق 
من  الطالب  بذله  ما  رغم  فالرسقة  قدر.  ال 
أن  يمكن  ال  بيّنة  واضحة  إلخفائها  جهود 
عىل  وهي  شامت.  أو  جاحد  إالّ  ينكرها 
العاّم  أنواع وفنون. منها ما يتعّلق بالهيكل 
يتعّلق  ما  ومنها  الكربى  وخطاطته  للبحث 

بتفاصيله الصغرى.
وحصوله  الطالب  مناقشة  بعد  راج  وما 
عىل درجة الدكتوراه بمالحظة مرشف نورده 

يف شكل مقتطفات يف ما ييل:
-أّن أحد املقّررين حني اكتشف "املرسوق" 
يتّم  أن  من  وبدال  املسؤولة  الجهة  أعلم 
األستاذ املرشف  األمر ويطلب من  التثبّت يف 
القانونيّة  باإلجراءات  ويقوم  ذلك  يف  تقريرا 
الالزمة لرفض الرسالة إن لزم األمر وشطب 
"الطالب")حتى ال نقول شيئا آخر من قبيل 
اعذروني ألنّني أشعر بغّصة من  "السارق" 
قائمة  من  ِعرضه(  يف  ومّس  عليه  اعتدى 
)وال  اكتفى  السارق،  وتتبّع  الدكتورا  طلبة 
بأن  املرشف  األستاذ  أعلم  بأن  ملاذا(  أدري 
يرّد الطالب لقيرص ما لقيرص وأن يبقي ما 
له من رسالته )هكذا بكل بساطة(. وكيف 

للطالب بذلك والبحث مرسوق برّمته. 
فما كان من الطالب إالّ أن اعتمد طريقة 
يف  الجاحظ  لنا  تركه  ما  يف  زبيدة  صديق 
وأّخر  فقّدم  الرسالة  جيّب  بأن  بخالئه 
له.  صالحة  الرسالة  وصرّي  املقاديم  وحذف 
والقول  اإلبل"  "كبعر  مفّككا  بحثه  فجاء 
من  كنت  وقد  املناقشة  لجان  أعضاء  ألحد 
أقّر  أن  املناقشني  ألحد  وكان  الحارضين. 
يرمى  أن  الحقيقّي  مكانه  البحث  هذا  بأّن 
القمامة". وهذه عبارته ما  به يف "صندوق 
منه  أتذّكرها حرفيّا مما شهدُت جزءا  زلت 
القمامة،  املناقشة. وبدال من صندوق  أثناء 
ما  الرسالة درجة مرّشف. هذا  نال صاحب 
عاينته حضورياّ يوم املناقشة ولم يكن من 

"الشائعات". وال مّما بثّته الهوائيّات. 
وأّما ما حصل مّما تناقلته هذه الشائعات 
خلدون  ابن  مدرج  أسوار  خارج  راج  ّمما 
املرشف  األستاذ  أّن  ثراه،  وطيّب  الله  رحمه 
بمعيّة  مستميتا  دفاعا  الطالب  عن  دافع 
ليحصل  املناقشة  لجنة  يف  عضو  له  صديق 

الطالب عىل درجة مرّشف جّدا. 
الرّس  )من  أرّس  املرشف  األستاذ  وأّن 
واألرسار( ألحد أعضاء لجنة املناقشة أنّه لم 
البحث. وال أدري ما الشاغل عن ذلك؟  يقرأ 
أم  عليها؟  يرشف  التي  الرسائل  كثرة  أهي 
كثرة  أم  الطالب؟  عبقريّة  يف  املفرطة  الثقة 
املهاّم اإلداريّة املكّلف بها واملناشط الوزاريّة 
صاحبه  الرّس  )هذا  لينجزها؟  له  املوكولة 
منه  طلب  لو  ذلك  يف  شهادة  ليقّدم  مستعّد 
إن أصدقني الوعد وبقي عىل عهده ولم يحد 
ألهى  الذي  األمر   .) تراجع  يبدو  ما  يف  لكنه 
املرشف عن أن يتابع الطالب وأن يتثبّت. مع 
حدث  بما  املسؤولة  الجهات  أبلغته  قد  أنّه 
مسؤوليّة  وأوكلت  مرسوق  البحث  وبأّن 
لقيرص  ما  ليعيد  نفسه  لصاحبه  تعديله 

لقيرص. 
وأّن"الطالب" عرض نسختني للمناقشة. 

رسقة علمّية بإرشاف »دكاترة« من أعضاء جلان االنتداب
أحمد الناوي بدري
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بحثي)وقد  من  يذر  ولم  فيها  يبق  لم  األوىل 
وبكيت  وحنقت  وحزنت  بنفيس  عاينتها 
العنوان  سوى  عددا(،  سنينا  حزني  وكتمت 
أن  دون  هناك.  أو  هنا  النتف  من  وبعض 
يشري إليه ال من بعيد وال من قريب ودون أن 
الثانيّة  والنسخة  مراجعه.  قائمة  يف  يذكره 
لتتّم  ذكرنا  التي  بالطريقة  وبّدل  فيها  غرّي 
وتكّرم"الطالب"  واإلخفاء.  التمويه  عمليّة 
اثنني  أو  موضع  يف  بحثي  عىل  أحال  بأن 
"الباحث"  كرم  من  هو  أ  أدري  وال  أكثر،  ال 
مّما  هو  أم  العلميّة،  األمانة  عىل  وحرصه 
و"حسن  والتخّفي  التمويه  عمليّة  تتطّلبه 

التدبري واملعالجة"؟
اليقني  علم  أعلم  املناقشة  يوم  كنت 
بالرسقة وبكل تفاصيلها وتشقيقاتها ولكن 
قادر  األبكم  فحتى  أعظم  بل  كاألبكم  كنت 
آرائه وله لغته وقدرته عىل  التعبري عن  عىل 
أتألم وال أستطيع  اإلفصاح والحجاج. كنت 
الحجة  وعندي  مرسوق  عمل  إنّه  أرصخ  أن 
املبتدئ  الطالب  أنا  أفعل،  لم  الدامغة ولكنّي 
تدافع  جهة  وال  يحميه  سند  له  ليس  الذي 
وطني  ويف  غريبا  جامعتي  يف  كنت  عنه. 
غريبا، وليس له أن يطالب بحّقه بما هو من 
جهده ومن سهر الليايل. خفت أن تتخّطفني 
"الجهابذ" وأن تحاربني يف مستقبل عمري 
جانب  من  دائما  إيلّ  يُنظر  الذي  أنا  البحثي، 
مريب أحّسها يف نظراتهم ويف مصافحاتهم 

ويف ازورارهم. عساي أن أكون كاذبا ألرتاح 
أن أصّدق نفيس، لكن  مّما يعّذبني وعساي 

كّل يشء مفضوح بنّي كرسقة رسالتي.
وما أقوله هو أن شكوى قّدمتها إىل السيد 
وزير التعليم العايل والبحث العلمّي وفق ما 
أنا  وها  اإلداري.  التسلسل  منطق  يقتضيه 
انتظار ما سينجم من قرارات. واحرتاما  يف 
ملبحث التحري لم أسم األسماء بمسمياتها 
ومتى يتسنى ذلك فسأكشف املستور. وهذا 
بدايته  بتحديد  فيه  أكتفي  باملنتحل  جول 
وبما ينتهي به مع تحديد الصفحة من كل 

أطروحة.

أوال: 
جدول توضيحّي  يتضمن عّينات 
من المنقول )بدايته ونهايته( 

من النسخة المودعة للمناقشة
لجنة  أعضاء  عىل  ُعرضت  التي  )النسخة 
مارس   18 بتاريخ  مناقشتها  وأتمت  املناقشة 

.)2016
الجزء  من  نماذج  بعرض  اكتفيت  مالحظة: 
الثاني من هذه األطروحة، نظرا لعدم تمكني من 
الجزء األول، وعليه أرجو من الجهة املوكل إليها 
أمر النظر يف هذا املطلب التثبت من الجزء األول، 

فالثابت أن فيه ما هو من املنقول الكثري.

1 - ما يتعّلق بالهيكل العام للبحث:

جدل
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 :ىلإ...تاZّـــ"n[لاو يـــضا7لا WمBـــلا -W:-2-2ـــم
 ه:ف ةèّر+>م

 ةــèّر+>م  :ىــلإ... يــضا;لا fمêــلا ةــقالع اــمأ :fــم
 .ه:ف

 :14 لاDم

 .553ص ،يناDلا ءABلا… 171ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 م=ــعو :ىــلإ ...ة8ــ9&لاÇ ل8ق>ــ9;لا fمêــلا لّ◌ãــ;f: 2ــم
 .هÇ ةقvلا

 .... ل8ق>ـــ9;لا fمêـــلا ةـــقالع Hـــ2G اـــ;:ف اـــمأ :fـــم
 .هÇ ةقvلا م=عو :ىلإ

 15 لاDم

 571 ص ،يناDلا ءABلا … 375 -374ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .ه&ع اêیا;>م  :ىلإ ... ل+قلا ةصالخ :fم .ه&ع اêیا;>م :ىلإ ... مّ=قت ام ع;Aن ،ا7Mه :fم
 :16 لاDم

 571 ص ،يناDلا ءABلا … 375 -374ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .383 ص ،يناDلا ءABلا … 128ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 0::غت ىلع ةرداق 0:غ :ىلإ .. عá+&>لا 67ّx>ی *:fم
 .عقا+لا

 ىلع ةرداق 0:غ :ىلإ...عá+&>لا )اMك( xّ>6>ی :fم
 .عقا+لا 0::غت

 :10 لاDم

 .384 ص ،يناDلا ءABلا … .92ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
  .اهتاذ ة2او0لا  :ىلإ ة2او0لا ةر=ق ّنإ :fم  اهتاذ ة2او0لا :ىلإ ...âها0لا يناه ةر=ق ّنإ :fم

 :11 لاDم

 .387- 386ص،يناDلا ءABلا … 371ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 xـــــس0لاو :ىـــــلإ... ةـــــ2ا67لا يـــــف ãـــــ86لا ىـــــlفأ :fـــــم
 ....ا;&:9لاو

 xس0لاو :ىلإ ...ة2ا67لا يف 86ãلا ىlفأ :fم
 .ا;&:9لاو

 :12 لاDم

 .393 ص ،يناDلا ءABلا… 178ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 يناه تا2اور يف ةزراÇ :ىلإ ... ةراشإلا fم =ب الو :fم
 âها0لا

 ص+W&لا يف ةزراÇ :ىلإ ... ةراشإلا fم =ب الو :fم
  ةáر+9لا ة:ئاو0لا

 :13 لاDم

 .553 ص ،يناDلا ءABلا … 169ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 :ىلإ...تاZّـــ"n[لاو يـــضا7لا WمBـــلا -W:-2-2ـــم
 ه:ف ةèّر+>م

 ةــèّر+>م  :ىــلإ... يــضا;لا fمêــلا ةــقالع اــمأ :fــم
 .ه:ف

 :14 لاDم

 .553ص ،يناDلا ءABلا… 171ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 م=ــعو :ىــلإ ...ة8ــ9&لاÇ ل8ق>ــ9;لا fمêــلا لّ◌ãــ;f: 2ــم
 .هÇ ةقvلا

 .... ل8ق>ـــ9;لا fمêـــلا ةـــقالع Hـــ2G اـــ;:ف اـــمأ :fـــم
 .هÇ ةقvلا م=عو :ىلإ

 15 لاDم

 571 ص ،يناDلا ءABلا … 375 -374ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .ه&ع اêیا;>م  :ىلإ ... ل+قلا ةصالخ :fم .ه&ع اêیا;>م :ىلإ ... مّ=قت ام ع;Aن ،ا7Mه :fم
 :16 لاDم

 571 ص ،يناDلا ءABلا … 375 -374ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .يفá7و يف2F :ىلإ ... ا&Ç6v غل8م +ه اMه :fم .يفá7و يف2F  :ىلإ... ا&Ç6v غل8م +ه اMه :fم
 17 لاDم

 557ص ،يناDلا ءABلا … 253ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ةعضا+م 6ñم :ىلإ ... لزا&>ی xل درا9لاف :fم .ةعضا+م 6ñم ىلإ ... ïوا0لا لزا&>ی xل- :fم

 18 لاDم

 557 ص ،يناDلا ءABلا … 373 ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 يــفf è0:ــب :ىلإ .... لا7شألا هMه Öع8>>سا =قو :fم
  .با'Gلا

 يــفf è0:ب :ىلإ .. لا7شألا هMه Öع8>>سا =قو :fم
 .با'Gلا

 19لاDم

 545 –544ص،يناDلا ءABلا… 239 -238 ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .ةروا6>;لا تاّ◌يFGWلا :ىلإ ... x 27fل :fم .ةروا6>;لا تاّ◌يFGWلا :ىلإ... x 27fل :fم
 20 لاDم

 545 ص ،يناDلا ءABلا … 236 ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .ثا=حألا fم ه0:غò  :ىلإ ... درا9لا يق8ی :fم .ثا=حألا fم ه0:غò  :ىلإ ... ïوا0لا يق8ی :fم
 21 لاDم

 546 ص ،يناDلا ءABلا … 243 ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .ةّ◌يعاè8 تامالع :ىلإ ... با'Gلا اMه :fم  .ةّ◌يعاè8 تامالع  :ىلإ ... با'Gلا اMهو :fم
 :xما0هلا+ bّلع*ی ام-3

 : تا6فWلا ماقرأ Ç69â لو=Aلا اMه يف اهدر+ن ،ل+ق&;لا fم تا&ّ:عÇ يف>{ن

 :1 لاDم

 358 ص ،يناDلا ءABلا … 89 – 88 ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
1 -           ; Le  BajulazFessler, Nicole

personnage de l’écrivain dans l’emprise : Une 
entreprise de subordination, in : Le personnage 
romanesque. P201. 

1-    ; Le relativisme cognitif et  Fortunati, Vita

la technique narrative du point de vue multiple 
chez Luigi Prindello et Ford Madox Ford. In : 

1 Nicole 
BajulazFessler, ; Le personnage de l’écrivain 
dans l’emprise : Une entreprise de 
subordination, in : Le personnage 

romanesque. P201.       
1 VitaFortunati, ; Le relativisme cognitif et la 
technique narrative du point de vue multiple 
chez Luigi Prindello et Ford Madox Ford. 

Le personnage romanesque. P201. 
 ب<=لا ىلإ ة898ض تاراشإ را2إلا ا/ه يف لخ(ی اّ%مو -1

 اّمإ .]48:ةKاو<لا[ 9IلقFع%لا ىل@و تاراغلا اهت<ّمد ة8ی(م ىل@و

 ̂ةج\م <]ذُ◌ت نأ اّم@و ،ةف2اخ ةعV<س تاراشإ اه9لإ راKُT نأ

 تراصو هتالؤاfت F%deف امر\ن ت<فاس ":امر\ن 9aغت 9Iح

 له ،ف<عK الو اVؤر n<ی نا] ة9ضام ر\هش لالخ .اdk\2خأ

Kdقر\لا ىلع اهقل، KrFلا يف اهلsلsلا، K=t>يف اه 

 z KrIلو ،اعم اهل] م\x=لاو نا\لألا دارأ ...سا=8لا وأ uTaلا

 ينا%ث ،عرذأ ة9نا%ث اذ اdk\2خأ zس<ی نأ دارأ اr8%م ا/ه

 (هشو مد تاtuم ،ةغمدأ ة9نا%ث ،تارامد ة9نا%ث ،بو<ح

 eعdس امر\ن نأل ه<2اخ يف اVؤ<لا {لت x%eه ]...[ عرذألاو

 Ç/لا لاF%Åلا ]...[ .اVؤ<لا ت<t=ف امر\ن eباغو .هتا9ح يف

 ل] 98TÑس ر\ص ة9نا%ث هل اÉT>V ا(fج ن\9rس اه(9xfس

 ناf>2لا اKالخ جو<uل ءاtفلا ا=fفم قر\لا] Üم<VFÖو ر(ص

 ة%K(قلا ÖFaلاو تاس(f%لاو aئا<uلاو ءالشألاو يعافألاو

 Iم ب<=لا امر\ن eج<خأ 1-14 (عÉ ]...[ ناغVر (لانورو

 لعج ام ماعلا <ی(%لا ت\مو عرا\Tلا رامد 9åلأ ]...[ هنا9ك

 <íناو 146 -145 ن.èم ."]...[ a=لا أxلم جلت امر\ن

 ....322 ،144 -143 ،48 :ن.èم
 í> : 29-; OP.cit, P28 Vincent, Jouvetنا1
                                                                                                                       :{ل/] <íناو

Prieto, Eric ; OP.cit. P : 167. 
 ن\Kr نأ ّ(بال اهتا/ل ةÉاÖFلا Tu9èت نأ (ّ]ñی 9ïح

 .هل لكاT%لا وأ عقا\لا يه óئاس\لا ه/هو ،óئاسو <kع

 

In : Le personnage romanesque. P201.                                                                         
 ب<=لا ىلإ ة898ض تاراشإ را2إلا ا/ه يف لخ(ی اّ%مو - 1

 تا\قلا اهت<ّمد  يFلا داÉاهم ة8ی(م ىلإ د<Öلا ىلع ة9نا<یإلا

 اّمإ .]13 ص ينا,لا لزألا ضاقنأ[ 9IلقFع%لا ىل@و ة9نا<یإلا

 <]ذُ◌ت نأ اّم@و ،ةف2اخ ةعV<س تاراشإ اه9لإ راKُT نأ

 :هقافر عم هKدراdم Iم اõراه ناف9م\V8ز اه]<Fی 9Iح ̂ةج\م

 ةقزألا ىلإ دام<لا ةf8لأ ت(Fماو ،Ñئا<=لا تأ(ه 9Iح "

 ،ة=É/%لا Iم 9Iجا8لا õ9Iراهلا ءاsحإ n<ج ،تاق<dلاو

 Iی/فF8%لا وأ ،(%=م يضاقلا 9åئ<لا Iم اõ<ق <Åكألا {úلوأ

 ùعõو ءارز\لا ùعÉ :ةرو(ه%لا ةVر\ه%xلا نا]رأ Iم

 V9Iرادإلا ùعõو ،<9غsلا ةلو(لا x9Üلا يف ءاkت<لا

 Iم ةع\%x%لا ىلع ض<فت ]...104 ص هfفن ر(s%لا[

 zه8م )184 ص ن ،م( هõ9<قمو )15 ص ن ،م( هõراقأ

 ،لثا%م <s9%ل ا9فالت داÉاهم Iم را<فلا ناف9م \نر £V<ش

 هراFkعاsè Éقلل Çر\=%لا ىdع%لا قاdن zث Iم (F=9ل

 را<فلا ىعfم :t9IقاF8م 99Iعfم 9Iب ةف9هر ةهجا\م

 ف(هب ينا<یإلا ةدراd%لا ىعfمو صالuلل اkلÇ 2د<Öلا

 ىFح ناف9م \V8زو و(نر £V<ش عkتأ انأ ]...[ صاFsقالا

 "ماíعلا يقنو ع8uلاÉ لfعلاو 9aل=لا óلخأس .ةx8لا راهأ

 Iم فا9قو ،لاغÉ ةعõرأ اهد\قت VIر\dق%É ةõ<ع .هداز لاق

 ن ،م ( ر\suلا (سأ – <ج\Öلا مالحأ9I Éس\f%%لا

105.( 
 í> : 29-; OP.cit, P28 Vincent, Jouvetنا 1

Prieto, Eric ; OP.cit. P : 167.   ل/] عجارو}:     

 ن\Kr نأ ّ(بال اهتا/ل ةÉاÖFلا Tu9èت نأ (ّ]ñی 9ïح
 .هل لكاT%لا وأ عقا\لا يه óئاس\لا ه/هو ،óئاسو <kع

 :2 لاDم

 370 ص ،يناDلا ءABلا ... 8182ع+ ام ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
1: Plaidoyer pour un personnage  ,Meike Bal

platناí> اهلاقم:   

1: Plaidoyer pour un personnage  ,Meike alB
plat 

جدل
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Le personnage romanesque. P201. 
 ب<=لا ىلإ ة898ض تاراشإ را2إلا ا/ه يف لخ(ی اّ%مو -1

 اّمإ .]48:ةKاو<لا[ 9IلقFع%لا ىل@و تاراغلا اهت<ّمد ة8ی(م ىل@و

 ̂ةج\م <]ذُ◌ت نأ اّم@و ،ةف2اخ ةعV<س تاراشإ اه9لإ راKُT نأ

 تراصو هتالؤاfت F%deف امر\ن ت<فاس ":امر\ن 9aغت 9Iح

 له ،ف<عK الو اVؤر n<ی نا] ة9ضام ر\هش لالخ .اdk\2خأ

Kdقر\لا ىلع اهقل، KrFلا يف اهلsلsلا، K=t>يف اه 

 z KrIلو ،اعم اهل] م\x=لاو نا\لألا دارأ ...سا=8لا وأ uTaلا

 ينا%ث ،عرذأ ة9نا%ث اذ اdk\2خأ zس<ی نأ دارأ اr8%م ا/ه

 (هشو مد تاtuم ،ةغمدأ ة9نا%ث ،تارامد ة9نا%ث ،بو<ح

 eعdس امر\ن نأل ه<2اخ يف اVؤ<لا {لت x%eه ]...[ عرذألاو

 Ç/لا لاF%Åلا ]...[ .اVؤ<لا ت<t=ف امر\ن eباغو .هتا9ح يف

 ل] 98TÑس ر\ص ة9نا%ث هل اÉT>V ا(fج ن\9rس اه(9xfس

 ناf>2لا اKالخ جو<uل ءاtفلا ا=fفم قر\لا] Üم<VFÖو ر(ص

 ة%K(قلا ÖFaلاو تاس(f%لاو aئا<uلاو ءالشألاو يعافألاو

 Iم ب<=لا امر\ن eج<خأ 1-14 (عÉ ]...[ ناغVر (لانورو

 لعج ام ماعلا <ی(%لا ت\مو عرا\Tلا رامد 9åلأ ]...[ هنا9ك

 <íناو 146 -145 ن.èم ."]...[ a=لا أxلم جلت امر\ن

 ....322 ،144 -143 ،48 :ن.èم
 í> : 29-; OP.cit, P28 Vincent, Jouvetنا1
                                                                                                                       :{ل/] <íناو

Prieto, Eric ; OP.cit. P : 167. 
 ن\Kr نأ ّ(بال اهتا/ل ةÉاÖFلا Tu9èت نأ (ّ]ñی 9ïح

 .هل لكاT%لا وأ عقا\لا يه óئاس\لا ه/هو ،óئاسو <kع

 

In : Le personnage romanesque. P201.                                                                         
 ب<=لا ىلإ ة898ض تاراشإ را2إلا ا/ه يف لخ(ی اّ%مو - 1

 تا\قلا اهت<ّمد  يFلا داÉاهم ة8ی(م ىلإ د<Öلا ىلع ة9نا<یإلا

 اّمإ .]13 ص ينا,لا لزألا ضاقنأ[ 9IلقFع%لا ىل@و ة9نا<یإلا

 <]ذُ◌ت نأ اّم@و ،ةف2اخ ةعV<س تاراشإ اه9لإ راKُT نأ

 :هقافر عم هKدراdم Iم اõراه ناف9م\V8ز اه]<Fی 9Iح ̂ةج\م

 ةقزألا ىلإ دام<لا ةf8لأ ت(Fماو ،Ñئا<=لا تأ(ه 9Iح "

 ،ة=É/%لا Iم 9Iجا8لا õ9Iراهلا ءاsحإ n<ج ،تاق<dلاو

 Iی/فF8%لا وأ ،(%=م يضاقلا 9åئ<لا Iم اõ<ق <Åكألا {úلوأ

 ùعõو ءارز\لا ùعÉ :ةرو(ه%لا ةVر\ه%xلا نا]رأ Iم

 V9Iرادإلا ùعõو ،<9غsلا ةلو(لا x9Üلا يف ءاkت<لا

 Iم ةع\%x%لا ىلع ض<فت ]...104 ص هfفن ر(s%لا[

 zه8م )184 ص ن ،م( هõ9<قمو )15 ص ن ،م( هõراقأ

 ،لثا%م <s9%ل ا9فالت داÉاهم Iم را<فلا ناف9م \نر £V<ش

 هراFkعاsè Éقلل Çر\=%لا ىdع%لا قاdن zث Iم (F=9ل

 را<فلا ىعfم :t9IقاF8م 99Iعfم 9Iب ةف9هر ةهجا\م

 ف(هب ينا<یإلا ةدراd%لا ىعfمو صالuلل اkلÇ 2د<Öلا

 ىFح ناف9م \V8زو و(نر £V<ش عkتأ انأ ]...[ صاFsقالا

 "ماíعلا يقنو ع8uلاÉ لfعلاو 9aل=لا óلخأس .ةx8لا راهأ

 Iم فا9قو ،لاغÉ ةعõرأ اهد\قت VIر\dق%É ةõ<ع .هداز لاق

 ن ،م ( ر\suلا (سأ – <ج\Öلا مالحأ9I Éس\f%%لا

105.( 
 í> : 29-; OP.cit, P28 Vincent, Jouvetنا 1

Prieto, Eric ; OP.cit. P : 167.   ل/] عجارو}:     

 ن\Kr نأ ّ(بال اهتا/ل ةÉاÖFلا Tu9èت نأ (ّ]ñی 9ïح
 .هل لكاT%لا وأ عقا\لا يه óئاس\لا ه/هو ،óئاسو <kع

 :2 لاDم

 370 ص ،يناDلا ءABلا ... 8182ع+ ام ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
1: Plaidoyer pour un personnage  ,Meike Bal

platناí> اهلاقم:   

1: Plaidoyer pour un personnage  ,Meike alB
plat 

116P  .:Op.cit ,Meike Bal K%rI 8لاí> اهلاقم يف:  
116P  .:Op.cit ,Meike Bal 

 :3 لاDم

 370 ص ،يناDلا ءABلا ... 239 ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ،376 ،375 :خ<ــTلا :الÅــم اّ◌يــقفأ را\ــ=لا عــVز\ت يــف <ــíنا 1

 .109 ،92 ،58 ،51 ،50 ،43 ،29 :ةــــــــــــــل9ل فــــــــــــــلأ.379

 ،84 ،80 ،66 ،65 ،62 ،57 ،52 ،44 ،29 ،28 :ءاــــõ\لا

 .158 ،143 ،110 ،109 ،82 ،57 ،51 :(ـــــحاو (ـــــلب .88

 ،89 ،83 ،72 ،46 ،34 ،33 ،31 ،30 :راـــ=kلا] ءا<ـــtخ

 ،45 ،44 ،27 ،26 ،25 :اــــdخ e%ــــسر ...101 ،93 ،90

46، 47، 48، 49، 50، 53، 54، 55، 56، 59...  

 eـ9غلُ◌أ (ق تاKاو<لا Iم عضا\%لا ه/ه ّ◌نأ ىلإ ةراشإلا ر(xتو
 ةـقd>Vلا ىـلع را\ـ=لا اـه9ف عّ◌زُ◌وو ةّ◌يعاdkلا تامالعلا اه9ف
 اـــــم وأ ل\ـــــقلا لـــــعفÉ اـــــه9ف َيـــــفFكُاو د<ـــــfلا اـــــهب aـــــFكُ◌Ç يـــــFلا
Kم اّ◌يئاــــــهن ىــــــغلُ◌ت (ــــــقو .هــــــضّ◌\ــــــعÅتاــــــمالعلا ه/ــــــه لــــــ 
 .90 ،29 ،28 :ةل9ل فلأ :<íنا .ةّ◌Ç\غّ◌للاو ةّ◌يعاdkلا
 :ةــــل9ل فــــلأ.179 ،127 ،118 ،171 :لالFــــلا الÅــــم <ــــíنا 1

 .128 :خ<Tلا .244 ،262 را=kلا] ءا<tخ .162
 .19 :را=kلا] ءا<tخ1

 عـVز\Fلا يـف  :ة9قـTمد ءاfفf9ف– ةلfF=9%لا ةKاو<لا -1493

 ،323 :ةــــ9لاFلا تا=فــــsلا ىــــلإ ةد\ــــعلا IــــK%r الÅــــم يــــقفألا

290، 262، ]...[ 

 (ــــق تاــــKاو<لا Iــــم عــــضا\%لا ه/ــــه ّ◌نأ ىــــلإ ةراــــشإلا ر(ــــxتو

 را\ـــ=لا اـــه9ف عّ◌زُ◌وو ةّ◌يعاـــdkلا تاـــمالعلا اـــه9ف eـــ9غلُ◌أ

 لـــعفÉ اـــه9ف َيـــفFكُاو د<ـــfلا اـــهب aـــFكُ◌Ç يـــFلا ةـــقd>Vلا ىـــلع

 ه/ـــه لـــÅم اّ◌يئاـــهن ىـــغلُ◌ت (ـــقو .هـــضّ◌\ـــعK اـــم وأ ل\ـــقلا

 ر(ـــــــs%لا عـــــــجار .ةّ◌Ç\ـــــــغّ◌لـــــــلاو ةّ◌يعاـــــــdkلا تاـــــــمالعلا

 .317،316ص.ص،هfفن

 تا=فــsلا ،ة9قــTمد ءاــfفf9ف – ةلF=9ــf%لا ةــKاو<لا -1494

 .162 :ةل9ل فلأ.179 ،127 ،118 ،117 :ة9لاFلا

 .169 :هfفن <s%لا-1495

 

 

 

 

 :4 لاDم

 545 ص ،يناDلا ءABلا ... 8284ع+ ام ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 í>: Genette, Gérard; Figures III P191نا-11
 í>: Bal, Meike; OP. cit. P111, 112نا- 12

 í>: Genette, Gérard; Figures IIIنا-1498
P191 
 í>: Bal, Meike; OP. cit. P111, 112نا- 1499

 5- لاDم

 549 ص ،يناDلا ءABلا ... 243 ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 I 100م :,كأ  ،7ح45لا 3م1لا ةKاور يف (%Fعُ◌ا-1500 يفو ةّ◌<م I 100م <Åكأ اdخ e%سر ةKاور يف (%Fعُ◌ا1

116P  .:Op.cit ,Meike Bal K%rI 8لاí> اهلاقم يف:  
116P  .:Op.cit ,Meike Bal 

 :3 لاDم

 370 ص ،يناDلا ءABلا ... 239 ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ،376 ،375 :خ<ــTلا :الÅــم اّ◌يــقفأ را\ــ=لا عــVز\ت يــف <ــíنا 1

 .109 ،92 ،58 ،51 ،50 ،43 ،29 :ةــــــــــــــل9ل فــــــــــــــلأ.379

 ،84 ،80 ،66 ،65 ،62 ،57 ،52 ،44 ،29 ،28 :ءاــــõ\لا

 .158 ،143 ،110 ،109 ،82 ،57 ،51 :(ـــــحاو (ـــــلب .88

 ،89 ،83 ،72 ،46 ،34 ،33 ،31 ،30 :راـــ=kلا] ءا<ـــtخ

 ،45 ،44 ،27 ،26 ،25 :اــــdخ e%ــــسر ...101 ،93 ،90

46، 47، 48، 49، 50، 53، 54، 55، 56، 59...  

 eـ9غلُ◌أ (ق تاKاو<لا Iم عضا\%لا ه/ه ّ◌نأ ىلإ ةراشإلا ر(xتو
 ةـقd>Vلا ىـلع را\ـ=لا اـه9ف عّ◌زُ◌وو ةّ◌يعاdkلا تامالعلا اه9ف
 اـــــم وأ ل\ـــــقلا لـــــعفÉ اـــــه9ف َيـــــفFكُاو د<ـــــfلا اـــــهب aـــــFكُ◌Ç يـــــFلا
Kم اّ◌يئاــــــهن ىــــــغلُ◌ت (ــــــقو .هــــــضّ◌\ــــــعÅتاــــــمالعلا ه/ــــــه لــــــ 
 .90 ،29 ،28 :ةل9ل فلأ :<íنا .ةّ◌Ç\غّ◌للاو ةّ◌يعاdkلا
 :ةــــل9ل فــــلأ.179 ،127 ،118 ،171 :لالFــــلا الÅــــم <ــــíنا 1

 .128 :خ<Tلا .244 ،262 را=kلا] ءا<tخ .162
 .19 :را=kلا] ءا<tخ1

 عـVز\Fلا يـف  :ة9قـTمد ءاfفf9ف– ةلfF=9%لا ةKاو<لا -1493

 ،323 :ةــــ9لاFلا تا=فــــsلا ىــــلإ ةد\ــــعلا IــــK%r الÅــــم يــــقفألا

290، 262، ]...[ 

 (ــــق تاــــKاو<لا Iــــم عــــضا\%لا ه/ــــه ّ◌نأ ىــــلإ ةراــــشإلا ر(ــــxتو

 را\ـــ=لا اـــه9ف عّ◌زُ◌وو ةّ◌يعاـــdkلا تاـــمالعلا اـــه9ف eـــ9غلُ◌أ

 لـــعفÉ اـــه9ف َيـــفFكُاو د<ـــfلا اـــهب aـــFكُ◌Ç يـــFلا ةـــقd>Vلا ىـــلع

 ه/ـــه لـــÅم اّ◌يئاـــهن ىـــغلُ◌ت (ـــقو .هـــضّ◌\ـــعK اـــم وأ ل\ـــقلا

 ر(ـــــــs%لا عـــــــجار .ةّ◌Ç\ـــــــغّ◌لـــــــلاو ةّ◌يعاـــــــdkلا تاـــــــمالعلا

 .317،316ص.ص،هfفن

 تا=فــsلا ،ة9قــTمد ءاــfفf9ف – ةلF=9ــf%لا ةــKاو<لا -1494

 .162 :ةل9ل فلأ.179 ،127 ،118 ،117 :ة9لاFلا

 .169 :هfفن <s%لا-1495

 

 

 

 

 :4 لاDم

 545 ص ،يناDلا ءABلا ... 8284ع+ ام ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 í>: Genette, Gérard; Figures III P191نا-11
 í>: Bal, Meike; OP. cit. P111, 112نا- 12

 í>: Genette, Gérard; Figures IIIنا-1498
P191 
 í>: Bal, Meike; OP. cit. P111, 112نا- 1499

 5- لاDم

 549 ص ،يناDلا ءABلا ... 243 ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 I 100م :,كأ  ،7ح45لا 3م1لا ةKاور يف (%Fعُ◌ا-1500 يفو ةّ◌<م I 100م <Åكأ اdخ e%سر ةKاور يف (%Fعُ◌ا1
 حوارو I 50م <Åكأ تاعقfF8%لا] ءا<tخو (حاو (لب يFیاور
 e%سر الÅم <íنا .تاKاو<لا ه/ه <9غ يف 20و 9I 30ب
 ،31 ،29 ،28 ،26 ،23 ،22 ،12 ،11 ،10 ،8 :اdخ

 نأ V%rIو ...51 ،49 ،47 ،45 ،44 ،39 ،36 ،35 ،32
 É=Ñّ :سأ9ب هfفن لأKf نا] ":يلاFلا لاÅ%لاÉ هل لّ◌ï%ن
 :را=kلا] ءا<tخ.")ا/ك( يتآا%ترا Iم (9فFسأس اذام ءا%fلا

 .270 :خ<Tلا ."؟لTفFس له :ه=V<ی <خآ لاñس" وأ .54
 .í>:: OP. cit. P193 Genette, Gérardنا 1
 باdخ هّنإ ه8ع ل\قVو ة9ّلخا(لا لا\قألا I%ض \ukلا هجر(Vو  
 )هfفن يف لاق لÅم(اهب أ2ّ\ُی الو ل\قلا تا(ّه%%É ق\fkم <9غ
  <íنا .ةTus9ّلاÉ اه8ع ضاعKُfF و Çوا<لا راثآ ى=%ُت ه9فو
 .383-382 ،144.يssقلا باudلا :(%=م ،\ukلا
í>: ;  ; L’Ere de soupçon Sarraute, Nathalieنا 1

P115  ; 
 .296 :ةsقلا ل9ل=ت Ñئا<í>: 2نا ،ةم\fق قداsلا ه<]ذ 

 <Åكأ :<4لا :=قو ينا,لا لزألا ضاقنأيFیاور يفو ةّ◌<م
 ه/ه <9غ يف ة<م 9Iثالثو T>VIع98ب حوارو f9I%خ Iم
 ،10 ،8 :تا=فsلا ةلfF=9%لا ةKاو<لا الÅم عجار .تاKاو<لا

11، 12، 22، 23، 26، 28، 29، 31، 32، 35، 
36، 39، 44، 45، 47، 49، 51.... 

 .í>:Genette, Gérard : OP. cit. P193نا -1501
 هّنإ ه8ع ل\قVو ة9ّلخا(لا لا\قألا I%ض \ukلا هجر(Vو 
 لاق لÅم(اهب أ2ّ\ُی الو ل\قلا تا(ّه%%É ق\fkم <9غ باdخ
 اه8ع ضاعKُfF و Çوا<لا راثآ ى=%ُت ه9فو )هfفن يف
ÉلاTus9ّنا .ةí> لاuk\، لا :(%=مudقلا باss144.ي، 

382-383. 
 í>: Sarraute, Nathalie ; L’Ere deنا -1502

soupçon ; P115  ; 
 

 :اZناث

 ةDلاDلا ةn~9لا( ةZّئاه9لا ةn~9لا Wم )ه*یاهنو ه*یا8ب( ل0ق79لا Wم تاZّ9ع 7W^*ی  ّيZOض0ت لو8ج

 .. :xقر 6Öت ،تاحوè0ألا 9xق ،ة:ل{لا ة8>7م يف ةعد+م )ةحوÅ3ألا ه�ه Wم

 .لق&لا يف ةاخ+>;لا ةق0á'لل اقفو اقÇاس ها&{لس Mïلا ه9فن ءا0جإلا f:خ+>م ،ل+ق&;لا fم تا&:ع در+&س

 :يتآلاò ن+7:سو

 .86ãلل ماعلا ل7:هلا )ّلعت ام-1

 .f>;لا يف درو ا;Ç )ّلعت ام-2

 :FOSلل ماعلا لZPهلا bّلعت ام-1

 ... ;ر8ب ;وا9لا 78حأ /... ة+ا*(لا %ئا"خ

 لوألا باFلا

      فئا0Kلا-

 ةOFPلا– 2

 .....ة]اOPلا ةZعقاو :يناDلا باFلا

 Z8ه7ت

 ..... اهئا&ب ماUنو ثا=حألا لّوألا لWفلا

ثانيا:
جدول توضيحّي  يتضمن عّينات من المنقول )بدايته ونهايته( من 

النسخة النهائّية 
)النسخة الثالثة من هذه األطروحة( مودعة يف مكتبة الكلية، قسم األطروحات، تحت رقم: ..

سنورد عينات من املنقول، متوخني اإلجراء نفسه الذي سلكناه سابقا وفقا للطريقة املتوخاة يف 
النقل. وسيكون كاآلتي:

1nما تعّلق الهيكل العام للبحث.
2nما تعّلق بما ورد يف املتن.

1nما تعّلق الهيكل العام للبحث:

 حوارو I 50م <Åكأ تاعقfF8%لا] ءا<tخو (حاو (لب يFیاور
 e%سر الÅم <íنا .تاKاو<لا ه/ه <9غ يف 20و 9I 30ب
 ،31 ،29 ،28 ،26 ،23 ،22 ،12 ،11 ،10 ،8 :اdخ

 نأ V%rIو ...51 ،49 ،47 ،45 ،44 ،39 ،36 ،35 ،32
 É=Ñّ :سأ9ب هfفن لأKf نا] ":يلاFلا لاÅ%لاÉ هل لّ◌ï%ن
 :را=kلا] ءا<tخ.")ا/ك( يتآا%ترا Iم (9فFسأس اذام ءا%fلا

 .270 :خ<Tلا ."؟لTفFس له :ه=V<ی <خآ لاñس" وأ .54
 .í>:: OP. cit. P193 Genette, Gérardنا 1
 باdخ هّنإ ه8ع ل\قVو ة9ّلخا(لا لا\قألا I%ض \ukلا هجر(Vو  
 )هfفن يف لاق لÅم(اهب أ2ّ\ُی الو ل\قلا تا(ّه%%É ق\fkم <9غ
  <íنا .ةTus9ّلاÉ اه8ع ضاعKُfF و Çوا<لا راثآ ى=%ُت ه9فو
 .383-382 ،144.يssقلا باudلا :(%=م ،\ukلا
í>: ;  ; L’Ere de soupçon Sarraute, Nathalieنا 1

P115  ; 
 .296 :ةsقلا ل9ل=ت Ñئا<í>: 2نا ،ةم\fق قداsلا ه<]ذ 

 <Åكأ :<4لا :=قو ينا,لا لزألا ضاقنأيFیاور يفو ةّ◌<م
 ه/ه <9غ يف ة<م 9Iثالثو T>VIع98ب حوارو f9I%خ Iم
 ،10 ،8 :تا=فsلا ةلfF=9%لا ةKاو<لا الÅم عجار .تاKاو<لا

11، 12، 22، 23، 26، 28، 29، 31، 32، 35، 
36، 39، 44، 45، 47، 49، 51.... 

 .í>:Genette, Gérard : OP. cit. P193نا -1501
 هّنإ ه8ع ل\قVو ة9ّلخا(لا لا\قألا I%ض \ukلا هجر(Vو 
 لاق لÅم(اهب أ2ّ\ُی الو ل\قلا تا(ّه%%É ق\fkم <9غ باdخ
 اه8ع ضاعKُfF و Çوا<لا راثآ ى=%ُت ه9فو )هfفن يف
ÉلاTus9ّنا .ةí> لاuk\، لا :(%=مudقلا باss144.ي، 

382-383. 
 í>: Sarraute, Nathalie ; L’Ere deنا -1502

soupçon ; P115  ; 
 

 :اZناث

 ةDلاDلا ةn~9لا( ةZّئاه9لا ةn~9لا Wم )ه*یاهنو ه*یا8ب( ل0ق79لا Wم تاZّ9ع 7W^*ی  ّيZOض0ت لو8ج

 .. :xقر 6Öت ،تاحوè0ألا 9xق ،ة:ل{لا ة8>7م يف ةعد+م )ةحوÅ3ألا ه�ه Wم

 .لق&لا يف ةاخ+>;لا ةق0á'لل اقفو اقÇاس ها&{لس Mïلا ه9فن ءا0جإلا f:خ+>م ،ل+ق&;لا fم تا&:ع در+&س

 :يتآلاò ن+7:سو

 .86ãلل ماعلا ل7:هلا )ّلعت ام-1

 .f>;لا يف درو ا;Ç )ّلعت ام-2

 :FOSلل ماعلا لZPهلا bّلعت ام-1

 ... ;ر8ب ;وا9لا 78حأ /... ة+ا*(لا %ئا"خ

 لوألا باFلا

      فئا0Kلا-

 ةOFPلا– 2

 .....ة]اOPلا ةZعقاو :يناDلا باFلا

 Z8ه7ت

 ..... اهئا&ب ماUنو ثا=حألا لّوألا لWفلا
    فئا,+لا )'&م  -2-1

  ة':89لا ة2ا67لا تاذ ة2او0لا -2-1-1

  ة=لا+>;لا ة2ا67لا تاذ ة2او0لا-2-1-2

 ة2ا67لا تاذ ة2او0لا -2-1-3

  ]...[.........ةA0ف>;لا

 WمBلاو نا7Pلا :SلاDلا ل"فلا

     نا7Pلا -1

    FG:H>لاو  نا7;لا -1-1

   ّيعج0;لا FG:H>لاو نا7;لا -1-1-1

  ّيتاMلا FG:H>لاو نا7;لا -1-1-2

   نا7;لا ة:&ب -1-2

  قالغنالا  -1-2-1

  ة;لUلا  -1-2-2

  تاّ:FGWلا و نا7;لا -1-3

 تاّ:FGWلاو نا7;لا -1-3-1

 تاّ:FGWلاو ءا:شألا -1-3-2

 

 ...... فئا0Kلا-1

 .......)اMك( ة2ا67لا ة':89لا ة2او0لا -2

 ..........ة2او0لا يف ة2ا67لا لسا&ت-2-1-1

 ....ةح+>ف;لا ىلإ ةقلغ;لا ة:&8لا fم-2-1-2

 .........لWفلا ة;تاخ

 .......ءا^فلا ةZئا[نإ :يناDلا ل"فلا

 Z8ه7ت

 ..........جراGلاو لخا=لا ة:ئا&ث -1-1

 .....ة;لUلاو قالغنالا ة:ئا&ث -1 -1 -1

 .........)لغ&;لا ءاlفلا -2-1

 .....)اMك( نا+:للا -2-3-2

 ......ة;لUلاو ءاlفلا 2-3-3

 .................................+8قلا*

 ة:FGWلاو ءاlفلا f:ب لدا8>;لا 0:ثأ>لا -1-3-1

 ..........لWفلا ة;تاخ

 .....اهئا&ب ماUنو تا:FGWلا :ãلاvلا لWفلا

 ....=:ه;ت

 

 

 

 .W*7لا يف درو اb +7ّلعت ام-2

 1 لاDم

 141 ص،... 12ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ةّماع f:نا+ق ىلإ ...ّيئاور Hّن ّلñ òه&ی :fم .ة687لاو ة2ا67لا  :ىلإ ...ّيئاور Hّن ّلò م+قf: 2م

 2 لاDم

    فئا,+لا )'&م  -2-1

  ة':89لا ة2ا67لا تاذ ة2او0لا -2-1-1

  ة=لا+>;لا ة2ا67لا تاذ ة2او0لا-2-1-2

 ة2ا67لا تاذ ة2او0لا -2-1-3

  ]...[.........ةA0ف>;لا

 WمBلاو نا7Pلا :SلاDلا ل"فلا

     نا7Pلا -1

    FG:H>لاو  نا7;لا -1-1

   ّيعج0;لا FG:H>لاو نا7;لا -1-1-1

  ّيتاMلا FG:H>لاو نا7;لا -1-1-2

   نا7;لا ة:&ب -1-2

  قالغنالا  -1-2-1

  ة;لUلا  -1-2-2

  تاّ:FGWلا و نا7;لا -1-3

 تاّ:FGWلاو نا7;لا -1-3-1

 تاّ:FGWلاو ءا:شألا -1-3-2

 

 ...... فئا0Kلا-1

 .......)اMك( ة2ا67لا ة':89لا ة2او0لا -2

 ..........ة2او0لا يف ة2ا67لا لسا&ت-2-1-1

 ....ةح+>ف;لا ىلإ ةقلغ;لا ة:&8لا fم-2-1-2

 .........لWفلا ة;تاخ

 .......ءا^فلا ةZئا[نإ :يناDلا ل"فلا

 Z8ه7ت

 ..........جراGلاو لخا=لا ة:ئا&ث -1-1

 .....ة;لUلاو قالغنالا ة:ئا&ث -1 -1 -1

 .........)لغ&;لا ءاlفلا -2-1

 .....)اMك( نا+:للا -2-3-2

 ......ة;لUلاو ءاlفلا 2-3-3

 .................................+8قلا*

 ة:FGWلاو ءاlفلا f:ب لدا8>;لا 0:ثأ>لا -1-3-1

 ..........لWفلا ة;تاخ

 .....اهئا&ب ماUنو تا:FGWلا :ãلاvلا لWفلا

 ....=:ه;ت

 

 

 

 .W*7لا يف درو اb +7ّلعت ام-2

 1 لاDم

 141 ص،... 12ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ةّماع f:نا+ق ىلإ ...ّيئاور Hّن ّلñ òه&ی :fم .ة687لاو ة2ا67لا  :ىلإ ...ّيئاور Hّن ّلò م+قf: 2م

 2 لاDم
 150 ص ، ... 20 -19ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 اه:لع ةقلغ&م :ىلإ ... فئا,+لا هMه تGMّتا :fم .اه:لع ةقلغ&م :ىلإ ... لا+&;لا اMه GMّتا - :fم
 3 لاDم

 150 ص ،... 20 /19ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 تا2او0لا يف :ىلإ ... 80û{لا تا2ا67لا ùّسأ>ت :fم
  .0خألا

 تا2او0لا يف :ىلإ ... ة:9:ئ0لا تا2ا67لا ى&8ت :fم
 . 0ûخألا

 4 لاDم

 155 ص ،... 20ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 ... فئا,+لا ماU>نا )'&م ع8ّ>ت ىlفأ =قو :fم
 .ةAّ0ف>;لا ة2ا67لا  :ىلإ

 يئا67لا  :ىلإ ... فئا,+لل ا&ع8>ت نإ :fم
 يFU>;لا

 5 لاDم

 157 ص .... 22ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 با'Gلاو :ىلإ ... ة2او0لا هMه ّنأ 0:غ :fم
  .0شا8;لا

 با'Gلاو :ىلإ ... ة2اور هMه ّنأ 0:غ :fم
 .0شا8;لا

 6 لاDم

 157 ص  ... 23ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 0غصأ تاá+>9م  :ىلإ ... نا>یاو0لا âهMتو :fم
 .اه&م

 0غصأ تاá+>9م :ىلإ ... ة]او3لا âهMتو :fم
 .اه&م

 7 لاDم

 158 ص ... 23ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .ةّ:ق'&م ةّ:88س :ىلإ ... ة687لا فعضأ اّ;مو :fم .ةّ:ق'&م ةّ:88س  :ىلإ ... ة687لا فعضأ اّ;مو :fم
 

 8 لاDم

 158 ص ... 24ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 اهزا{ترالو :ىلإ ... ة2ّد90لا تاáّ+&لا براق>ت =ق :fم
  تادا0'>سالا ىلع اv:0ك

 :ىلإ ... ة2ّد90لا تا:لا>>;لا براق>ت =ق :fم
  ،ةêáم0لا ىلع اòv:0 اهزا{ترالو

 9 لاDم

جدل
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 150 ص ، ... 20 -19ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 اه:لع ةقلغ&م :ىلإ ... فئا,+لا هMه تGMّتا :fم .اه:لع ةقلغ&م :ىلإ ... لا+&;لا اMه GMّتا - :fم
 3 لاDم

 150 ص ،... 20 /19ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 تا2او0لا يف :ىلإ ... 80û{لا تا2ا67لا ùّسأ>ت :fم
  .0خألا

 تا2او0لا يف :ىلإ ... ة:9:ئ0لا تا2ا67لا ى&8ت :fم
 . 0ûخألا

 4 لاDم

 155 ص ،... 20ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 ... فئا,+لا ماU>نا )'&م ع8ّ>ت ىlفأ =قو :fم
 .ةAّ0ف>;لا ة2ا67لا  :ىلإ

 يئا67لا  :ىلإ ... فئا,+لل ا&ع8>ت نإ :fم
 يFU>;لا

 5 لاDم

 157 ص .... 22ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 با'Gلاو :ىلإ ... ة2او0لا هMه ّنأ 0:غ :fم
  .0شا8;لا

 با'Gلاو :ىلإ ... ة2اور هMه ّنأ 0:غ :fم
 .0شا8;لا

 6 لاDم

 157 ص  ... 23ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 0غصأ تاá+>9م  :ىلإ ... نا>یاو0لا âهMتو :fم
 .اه&م

 0غصأ تاá+>9م :ىلإ ... ة]او3لا âهMتو :fم
 .اه&م

 7 لاDم

 158 ص ... 23ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 .ةّ:ق'&م ةّ:88س :ىلإ ... ة687لا فعضأ اّ;مو :fم .ةّ:ق'&م ةّ:88س  :ىلإ ... ة687لا فعضأ اّ;مو :fم
 

 8 لاDم

 158 ص ... 24ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 اهزا{ترالو :ىلإ ... ة2ّد90لا تاáّ+&لا براق>ت =ق :fم
  تادا0'>سالا ىلع اv:0ك

 :ىلإ ... ة2ّد90لا تا:لا>>;لا براق>ت =ق :fم
  ،ةêáم0لا ىلع اòv:0 اهزا{ترالو

 9 لاDم

 159 ص ... 25ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 فئا,+لا :ىلإ ... فاعضإ با8سأ fمو :fم
 .ةّ:ساسألا

 فئا,+لا :ىلإ ... فاعضإ با8سأ fمو :fم
 .ةّ:ساسألا

 10 لاDم

 160 ص ... 26ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 هMه ىلإ ي;>&ت  :ىلإ ... ة2او0لا ّنأ حّض+>ی :fم
 .ةع+;A;لا

 ... ة2او0لا ّنأ حl>ی مّ=قت Öم لالخ fم :fم
 .ةع+;A;لا هMه ىلإ ي;>&ت :ىلإ

 11 لاDم

 161 ص ... 26ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

  :ىلإ ... ة=لا+>;لا ة2ا67لا تاذ ة2او0لا لêّ&>ت :fم
 .ع+&لا اMه f;ض

 ... لسا&>;لا يئا67لا لF7لا تاذ تا2او0لاف :fم
 .ع+&لا اMه f;ض  :ىلإ

 12 لاDم

 161 ص ... 31ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ةAّ0ف>م ة2ا7ح :ىلإ ... يف ة2ا67لا ّلUت :fم .ةAّ0ف>م ة2ا7ح  :ىلإ ... يف ة2ا67لا ّلUت :fم

 13 لاDم

 162 ص ... 31ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ة2او0لا يف :ىلإ ... لال>لا ة2اور تGMّتا :fم
 .ةقÇا9لا

 3"قيف :ىلأ ... ضاقنأ ة2اور تGMّتا :fم
 .7Ñ3لا

 14 لاDم

 164 ص ... 32ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ةقحّاللا :ىلإ ... ع+lخ ىلإ ةفاضإ :fم ةقحّاللا :ىلإ ... ع+lخ ىلإ ةفاضإ :fم

 

 15لاDم

 164 ص  ... 34ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ¢+ف6م fم ةعê>&م :ىلإ ... ةّ:988لا هMه ّنأ ّالإ :fم
 . "Mò0ûلا م+8لأ"

 .اáرو0ض تاح+للا ع+;Aم :ىلإ ...Mïلا 0مألا :fم
 

 16 لاDم

 159 ص ... 25ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 فئا,+لا :ىلإ ... فاعضإ با8سأ fمو :fم
 .ةّ:ساسألا

 فئا,+لا :ىلإ ... فاعضإ با8سأ fمو :fم
 .ةّ:ساسألا

 10 لاDم

 160 ص ... 26ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 هMه ىلإ ي;>&ت  :ىلإ ... ة2او0لا ّنأ حّض+>ی :fم
 .ةع+;A;لا

 ... ة2او0لا ّنأ حl>ی مّ=قت Öم لالخ fم :fم
 .ةع+;A;لا هMه ىلإ ي;>&ت :ىلإ

 11 لاDم

 161 ص ... 26ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

  :ىلإ ... ة=لا+>;لا ة2ا67لا تاذ ة2او0لا لêّ&>ت :fم
 .ع+&لا اMه f;ض

 ... لسا&>;لا يئا67لا لF7لا تاذ تا2او0لاف :fم
 .ع+&لا اMه f;ض  :ىلإ

 12 لاDم

 161 ص ... 31ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ةAّ0ف>م ة2ا7ح :ىلإ ... يف ة2ا67لا ّلUت :fم .ةAّ0ف>م ة2ا7ح  :ىلإ ... يف ة2ا67لا ّلUت :fم

 13 لاDم

 162 ص ... 31ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ة2او0لا يف :ىلإ ... لال>لا ة2اور تGMّتا :fم
 .ةقÇا9لا

 3"قيف :ىلأ ... ضاقنأ ة2اور تGMّتا :fم
 .7Ñ3لا

 14 لاDم

 164 ص ... 32ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ةقحّاللا :ىلإ ... ع+lخ ىلإ ةفاضإ :fم ةقحّاللا :ىلإ ... ع+lخ ىلإ ةفاضإ :fم

 

 15لاDم

 164 ص  ... 34ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ¢+ف6م fم ةعê>&م :ىلإ ... ةّ:988لا هMه ّنأ ّالإ :fم
 . "Mò0ûلا م+8لأ"

 .اáرو0ض تاح+للا ع+;Aم :ىلإ ...Mïلا 0مألا :fم
 

 16 لاDم

 .ف+لأ;لاو ةداعلل
 -24 لاDم-

 228 ص ... 103ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ةáّ+ناvلا تاّ:FGWلا :ىلإ ... ل'8لا دّ=f: 2ُ6م ةáّ+ناvلا تاّ:FGWلا :ىلإ ... ل'8لا دّ=f: 2ُ6م

 -25 لاDم-

 228 ص ... 93ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ّيعا;>جالاو ïّدا;لاو :ىلإ ... لفغx 2ُل :fم .ّيعا;>جالاو ïّدا;لاو  :ىلإ ... لَفغx 2ُل :fم

 26 لاDم-

 228 ص  ... 94 -93ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ..اّ:9فنو ا0áّ{فو  :ىلإ ... ةا:ح Öلوُأ :fم .اّ:9فنو ا0áّ{فو  :ىلإ ... ةا:ح Ö:لوُأ :fم

 27 لاDم-

 229 ص  ... 89 -88ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 GHّت ر+مأ يف  :ىلإ ... ة2ا67لا lÖهن :fم
 :امر+ن

 GHّت ر+مأ يف  :ىلإ ... ة2ا67لا lÖهن :fم
 .ناف:م +&áر

 28 لاDم-

 241-240ص ... 96 -95ص ،;ر8ب . ة+ا*(لا %ئا"خ
  اه=9ج ءاêجأ :ىلإ ... ïوا0لا Öف>لی xل :fم  اه=9ج ءاêجأ :ىلإ ... ïوا0لا Öف>لی xل :fم

 29 لاDم-

 237-236 ص ... 89 -88ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 zراقلل ّيعج0;لا :ىلإ ... âلغأ ّنأ ّالإ :fم zراقلل ّيعج0;لا  :ىلإ ... âلغأ ّنأ ّالإ :fم
 30 لاDم

 249 -248ص ... 98 -97ص ،;ر8ب . ة+ا*(لا %ئا"خ
 .v:0{لا كF<0;لا fم :ىلإ ...ةّ:با8ض ىّتأ>ت"و :fم  .v:0{لا كF<0;لا fم  :ىلإ ... ةّ:با8ض ىّتأ>تو :fم
 

 31 لاDم

 251 ص   .... 99 -98ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ىّ';>تو بءاv>ت  :ىلإ ... لاعفألا âلغأ ّنإ :Wم  .ىّ';>تو بءاv>ت  :ىلإ ... لاعفألا âلغأ ّنإ :Wم

 165 ص  ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .يقل>;لا  :ىلإ ...ل+هA;لا ىتأم ّنإ :fم .ل8ّق>;لا :ىلإ ...ض+;غلا ىتأم ّنإ :fم

 17 لاDم-

 167ص ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 هMه تاخا&م  :ىلإ ... ة:حا>>فالا ةف:,و ّنإ :fم .ة2ا=8لا هMه تاخا&م :ىلإ ... ل+قلا f: 2;7fم

 .تا:حا>>فالا
 18 لاDم-

 169 ص ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .هتاذ Öق+لا يف   :ىلإ ... ة2ا=8لا W0>قت :fم .اه>لالدو ةقاف>سالا هMه  :ىلإ ... ة2ا=8لا W0>قت :fم

 19 لاDم-

 173 –172ص ... 57ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 "م=ق>ی f{لو  :ىلإ ...ضاع>سا درا9لاف  :fم ."م=ق>ی f{لو  :ىلإ ...ïوا0لا ضاع>سا ن§و :fم

 20 لاDم-

 174 ص ... 60:ص ص ،;ر8ب .ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ي&فلا ل;علا يف :ىلإ ... لا•9لا ن+á7و :fم .ي&فلا ل;علا يف :ىلإ ... لا•9لا ن+á7و :fم

 21 لاDم

 173 ص  ... 57:ص ص ،;ر8ب .ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ة:8عFلا ةمواق;لا :ىلإ ...ام fمز يفو :fم .ة:8عFلا ةمواق;لا :ىلإ ...ام fمز يفو :fم

 -22 لاDم-

 197 ص ... 143ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ةــع¶رأ وأ :ىــلإ ... bــلغ79لا ءاــ^فلا-W:-2-1ــم نا':ح ةع¶رأ وأ :ىلإ ...قالغنالا -W:-2-1م

 نا':ح
 

 

 -23 لاDم-

 204 ص  ... 147 -146ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 :ىــــلإ ... ةــــ7لàلاو ءاــــ^فلا -W: -2-3- 3ــــم :ف+لأ;لاو ةداعلل :ىلإ ... ة7لàلا -W:1-2-2م

 165 ص  ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .يقل>;لا  :ىلإ ...ل+هA;لا ىتأم ّنإ :fم .ل8ّق>;لا :ىلإ ...ض+;غلا ىتأم ّنإ :fم

 17 لاDم-

 167ص ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 هMه تاخا&م  :ىلإ ... ة:حا>>فالا ةف:,و ّنإ :fم .ة2ا=8لا هMه تاخا&م :ىلإ ... ل+قلا f: 2;7fم

 .تا:حا>>فالا
 18 لاDم-

 169 ص ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .هتاذ Öق+لا يف   :ىلإ ... ة2ا=8لا W0>قت :fم .اه>لالدو ةقاف>سالا هMه  :ىلإ ... ة2ا=8لا W0>قت :fم

 19 لاDم-

 173 –172ص ... 57ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 "م=ق>ی f{لو  :ىلإ ...ضاع>سا درا9لاف  :fم ."م=ق>ی f{لو  :ىلإ ...ïوا0لا ضاع>سا ن§و :fم

 20 لاDم-

 174 ص ... 60:ص ص ،;ر8ب .ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ي&فلا ل;علا يف :ىلإ ... لا•9لا ن+á7و :fم .ي&فلا ل;علا يف :ىلإ ... لا•9لا ن+á7و :fم

 21 لاDم

 173 ص  ... 57:ص ص ،;ر8ب .ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ة:8عFلا ةمواق;لا :ىلإ ...ام fمز يفو :fم .ة:8عFلا ةمواق;لا :ىلإ ...ام fمز يفو :fم

 -22 لاDم-

 197 ص ... 143ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ةــع¶رأ وأ :ىــلإ ... bــلغ79لا ءاــ^فلا-W:-2-1ــم نا':ح ةع¶رأ وأ :ىلإ ...قالغنالا -W:-2-1م

 نا':ح
 

 

 -23 لاDم-

 204 ص  ... 147 -146ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 :ىــــلإ ... ةــــ7لàلاو ءاــــ^فلا -W: -2-3- 3ــــم :ف+لأ;لاو ةداعلل :ىلإ ... ة7لàلا -W:1-2-2م

 165 ص  ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .يقل>;لا  :ىلإ ...ل+هA;لا ىتأم ّنإ :fم .ل8ّق>;لا :ىلإ ...ض+;غلا ىتأم ّنإ :fم

 17 لاDم-

 167ص ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 هMه تاخا&م  :ىلإ ... ة:حا>>فالا ةف:,و ّنإ :fم .ة2ا=8لا هMه تاخا&م :ىلإ ... ل+قلا f: 2;7fم

 .تا:حا>>فالا
 18 لاDم-

 169 ص ... 51ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 .هتاذ Öق+لا يف   :ىلإ ... ة2ا=8لا W0>قت :fم .اه>لالدو ةقاف>سالا هMه  :ىلإ ... ة2ا=8لا W0>قت :fم

 19 لاDم-

 173 –172ص ... 57ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 "م=ق>ی f{لو  :ىلإ ...ضاع>سا درا9لاف  :fم ."م=ق>ی f{لو  :ىلإ ...ïوا0لا ضاع>سا ن§و :fم

 20 لاDم-

 174 ص ... 60:ص ص ،;ر8ب .ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ي&فلا ل;علا يف :ىلإ ... لا•9لا ن+á7و :fم .ي&فلا ل;علا يف :ىلإ ... لا•9لا ن+á7و :fم

 21 لاDم

 173 ص  ... 57:ص ص ،;ر8ب .ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ة:8عFلا ةمواق;لا :ىلإ ...ام fمز يفو :fم .ة:8عFلا ةمواق;لا :ىلإ ...ام fمز يفو :fم

 -22 لاDم-

 197 ص ... 143ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 ةــع¶رأ وأ :ىــلإ ... bــلغ79لا ءاــ^فلا-W:-2-1ــم نا':ح ةع¶رأ وأ :ىلإ ...قالغنالا -W:-2-1م

 نا':ح
 

 

 -23 لاDم-

 204 ص  ... 147 -146ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ
 :ىــــلإ ... ةــــ7لàلاو ءاــــ^فلا -W: -2-3- 3ــــم :ف+لأ;لاو ةداعلل :ىلإ ... ة7لàلا -W:1-2-2م

 32 لاDم

 252 – 251 ... 100 -99ص ،;ر8ب . ة+ا*(لا %ئا"خ

 .ةا:6لا 8ñن  :ىلإ ... ا2اوêلا هMه fمو :fم .ةا:6لا 8ñن :ىلإ ... ا2اوêلا هMه fمو :fم
 

 33 لاDم

 255 -254ص ... 102 -101ص ،;ر8ب . ة+ا*(لا %ئا"خ
 .ة=عا8>م عضا+م :ىلإ ... تا:FGWلا هMه :fم  .ة=عا8>م عضا+م :ىلإ ... تاّ:FGWلاف :fم
 34 لاDم 

 255 ص  ... 102ص ،;ر8ب ... ة+ا*(لا %ئا"خ

 ةل:ل فلأ ة2اور :ىلإ ... ح:'9>لا ّنأ ا;f: òم
 .)مامإ ،د+;6م ،يلع(
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جدل
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صورة تتحّدث

الروماني.  العصر  إلى  تعود  استشفائية  محطة  الزريبة  حمام 
مبنى  في  ُهّيئت   ، رومانية  بمواد  العرب  رّممها  الحالية،  الحمامات 
كبير مربع تعلوه قبة، وقد الحظنا تواجد مسبحين يتغذيان بالمياه 
من  يخرجان   ، درجة   50 إلى   48 بين  درجتها  تبلغ  الحارة،  المعدنية 
هذه  تصب  الجلدية.  األمراض  ناجعة  بصورة  ويعالج  دائري  حوض 
ضفافه  طول  على  المحفوف  الحمام  وادي  في  بعد  فيما  المياه 
باشجار الدفلى الساحرة. يتخلله مسلكا على طول 8 كلم في اتجاه 
الجنوب يؤدي الى قرية الزريبة الصغيرة. هذه القرية ذات المشهد 
الرائع بنيت بين صخرتين على ارتفاع من 40 إلى 50 متر. ويبلغ عدد 
الثالثمائة ويختص سكانها في صناعة الحلفاء وانتاج  متساكنيها 

الزيوت النباتية وزيوت اشجار الصنوبر.
  Algérie et Tunisie/LOUIS PIESSE

1893
بحث محمدالعربي رقاز، ترجمة االستاذة بحرية العبيدي

وصف لحمام الزريبة سنة 1893

جدل

ما ورد يف هذا املقال ال يلزم إال كاتبه
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املقال،  هذا  كتابة  إىل  مبادرتي  تجيء 
كّليا  فيه  تتغرّي  الذي  الظرف  هذا  مثل  يف 
ومعايري  املوسيقى  فّن  تقبّل  جماليات 
تذوقها وأطر القول فيها، وفاء لروح صديق 
يف  الباحث  حسني  األسعد  الفنان  هو  عزيز 
صيته  بلغ  الذي  اإليقاع  وعازف  املوسيقى 
مرتبة نموذجية أسطورية ال نظري يف تونس 
وخارجها، حيث تميّز يف أداء أبرز اإليقاعات 
العربية  للموسيقى  واألساسية  املرجعية 
يف  وأسهم  الحديثة،  والرشقية  الكالسيكية 
والدراسة يف جماليات  البحث  تطوير مسار 
للتذكري  وتلقينها...  تعليمها  وأصول  أدائها 
منذ  الدنيا  هذه  عن  حسني  األسعد  رحل 
ذكرى  مؤخرا  ومّرت  الشهر،  عىل  يزيد  ما 

أربعينيته رحمه الله..  
الفنّان  اطوار حياة  أهم  إىل  التطّرق  قبل 
الذهبية  والفرتة  وإبداعاته  حسني  األسعد 
التي عرفته زمنها عازفا متميّزا مع أساطني 
املوسيقى اآللية يف تونس، ومن أبرزهم عيل 
ثّم  الساملي،  والبشري  براهم  وأنور  الرسيتي 
من  وغريهم  الفهري  ورياض  الصقيل  مراد 
مسألة  إىل  التطّرق  يجدر  عامليني،  عازفني 
املوسيقى  يف  للتوقيع  الجمالية  القيمة 
ارتبط  التي  الكالسيكية  املتقنة  العربية 
املعزوفات،  وعذب  الطرب  بروائع  أداؤها 
يف  ارتبط  ما  رغم  ثابتة،  تظّل  قيمة  وهي 
املوسيقى  يف  اإليقاع  بفّن  األخرية  العقود 
الشعبية خاّصة، حيث ظهرت نظرة تجعله 
وهّز  األجسام  تحريك  هدفها  دربكة  مجّرد 
النشاط  مزيد   إىل  ودفعها  الجسد  مفاتن 

والحركة والظهور.. 

منزلة اإليقاع في بناء ألحان
الموسيقى العربية

مركزية  إىل  وباختزال  اإلشارة  تجدر 
العربية  للموسيقى  اللحني  البناء  يف  اإليقاع 
املوسيقى  يف  فاللحن  عموما،  والرشقية 
يكتسب  العربي  كالشعر  تماما  العربية 
وحبك  اإليقاع  بناء  إحكام  من  جمالياته 
العمل  بنية  يف  إدماجه  وشكل  أدائه  نظامه 
الشعر  جعفر  بن  قدامة  عّرف  لقد  الفنّي. 
عىل  يدّل  مقّفى  موزون  كالم  »هو  بقوله: 
معنى«، ومن املعلوم أّن عبارة موزون تحيل 
القصائد،  وإنشاد  الكالم  إيقاع  اإليقاع،  إىل 
يتّم  إيقاعي،  نظام  إاّل  الشعر  بحور  وما 
ليكون  الكالم،  فّن  أداء  عند  عليه  االرتكاز 
موقعا منّظما. ومن أطنب أيضا القرطاجنّي 
األدباء«، يف  البلغاء ورساج  صاحب »منهاج 
يف  مكّوناته  حبك  وحسن  اإليقاع  دور  بيان 
قول الشعر الجميل وإحكام إبراز خصائص 
بديعه وبيان محّسناته. ويف العرص الحديث، 
الخروج  محاوالت  رغم  الحداثة،  شعر  مع 
استمّر  فقد  الخليلة،  األوزان  نظام  عن 
توليد  يف  دوره  ألهميّة  اإليقاع،  عىل  الكالم 
القصيد  شعرية  وإنشاء  الكالم  موسيقى 
التي هي رشط تقبّله الجمايل، ذلك ما نقرأه 
يف أعمال أدونيس النقدية التنظريية، ومنها 

عىل الخصوص: »زمن الشعر«، و«الشعرية 
العربية«. 

موسيقيّا  لحنا  كان  سواء  اإلنشاد  إّن 
يكون  إيقاع،  عىل  ينبني  شعريا،  قوال  أو 
بمثابة ووحدات وتوقيعات قوية أو خفيفة 
الرسعة  مواطن  وتحّدد  األداء  زمن  تضبط 
واالنرصاف من مقطع إىل آخر، وأحيانا من 
املوشحات  يف  نجد  ولذلك  أخرى،  عىل  جملة 
ذي  واملغاربي،  التونيس  املألوف  ونوبات 
توصيفات  عىل  لكالم  األندلسية،  األصول 
مثل:  الغناء،  أداء  نسق  تحّدد  إيقاعية 
نسق  يصبح  عندما  و«الخفيف«،  »الّدرج« 
األداء رسيعا، ثّم »الختم« الذي يمتاز بنسق 
املوسيقى  علماء  تكّلم  ولقد  للغاية.  أرسع 
فالسفتها كذلك األدباء العرب، مثل: الكندي 
عىل  سينا  وابن  واالصفهاني  والفارابي 
اإليقاعات  أنواع  إىل  بعضهم  وتطّرق  اإليقاع 

الثقيلة والخفيفة. 
ويف العرص الحديث أنجزت دراسات كثرية 
يف  وجمالياته  اإليقاع  منزلة  حول  ومهّمة 
املوسيقى العربية، لعّل أبرزها كتاب زرياب، 
»إيقاعات   ،)2017 )تـ  املهدي  صالح  د. 
املوسيقى العربية وأشكالها« )بيت الحكمة، 
بن  األسعد  بحث  أيضا   ،)1990 قرطاج، 
حميدة »االيقاع يف املوسيقى العربية: تطور 
نظرية االيقاع عند العرب من القرن الثامن 
راجعه  للميالد«،  العرشين  القرن  حدود  اىل 
ووضع له تصديرا أ. د محمود قطاط، بيت 
الحكمة قرطاج، 2014. ويف كتبه »النظريات 

املوسيقية املوّسعة«، تطّرق الراحل الحبيب 
الرايس إىل منزلة اإليقاع يف بناء اللحن.

اإليقاع  بوظائف  كبريا  االهتمام  وكان 
العربية  للموسيقى  األّول  املؤتمر  أعمال  يف 
فؤاد  امللك  بإرشاف   ،1932 سنة  بالقاهرة 
اللحون  أشكال  قيمة  تبينت  حيث  األّول، 
بري  قول:  من  يظهر  ما  وهو  الكالسيكية 
املوسيقى  بهيكل  املساس  »إّن  كوالنجيت: 
نريد  إجرامي.  عمل  هو  التقليدية  العربية 
يف  تأّلقه  عرف  الذي  الجميل  الفن  لهذا 
املايض ووصل إلينا بهذه الديمومة، أن يبقى 
عربيا«. ومّما قاله أحد أبرز املشاركني وهو 
بخصوص  املناسبة،  بهذه  فتحي،  محّمد 
العربية  املوسيقى  إيقاعات  قيمة  إبراز 
بلدان  إيقاعات موسيقات  ومدى تأثريها يف 
وحضارات أخرى: إّن »املوسيقيني وامللحنني 
العرب )قد اكتسبوا( حرية أكثر يف الحركة. 
واستخدام  الحداثي  توجههم  الكثري  واعترب 
وسائل وتقنيات جديدة نوعا من مضاعفة 
يف  لهم.  املتاحة  املوسيقية  اإلمكانيات 
األوروبية  املوسيقى  تستورد  لم  املقابل، 
يف  املتوفر  الصوت  ربع  االستفادة من  فكرة 
املوسيقى الرشقية، يف )حني( استفادت من 
العربية«.  الصوتية  واأللوان  اإليقاع  تنوع 
)ورد هذا الشاهدان يف مقال سليمان توفيق، 
منشور، يف موقع قنطرة 2012(. ويف معرض 
إىل  الغشارة  تجدر  التأثري  هذا  معالم  إدراك 
الحضارة  معالم  يف  العلمية  البحوث  قيمة 
د  أ.  املغربي  العاّلمة  أنجزها  التي  األندلسية 

عبّاس الجّراري حول »أثر املوسيقى العربية 
يف أوروبّا يف مجال النغم واإليقاع«.

2(- من وجوه جماليات اإليقاع 
في الموسيقى العربية

اإليقاع أسايس يف ضبط  إىل كون  إضافة 
نسق أداء النغم وعزفه أو زمن غناء املنشد 
والغناء،  للطرب  يتصّدر  من  صوت  وتوزيع 
بناء  جماليات  مظاهر  تعّددت  قد  فإنّه 
الوترية،  املتقنة  العربية  املوسيقى  اللحن يف 
حيث ينبني نظام اللحن عىل توزيع اإليقاع، 
يكون  أحيانا  بل  أدائه،  أساليب  يف  والتنويع 
من  أو  الدمج  عرب  جديدة  إيقاعات  تركيب 
يتغرّي  أو عندما  بعينها  خالل حذف وحدات 
عبد  محّمد  به  قام  ما  ذلك  األداء،  نسق 
يف:  خاّصة،  كلثوم  ألم  لحنه  ما  يف  الوهاب 
»هذه ليلتي« و«أنت عمري« و«أغدا ألقاك«، 
صولو  لإليقاع  منح  حيث  »فكروني«،  ويف 
)أداء منفردا( لوحده، دون مصاحبة اآلالت 
الوترية أو النفخية، فاهتّز الجمهور وطلب 
املوسيقار  النهج  هذا  يف  وأبدع  اإلعادة.. 
ألحانه،  من  كثري  يف  حمدي  بليغ  العبقري 
يف  تفنّن  حيث  الحليم،  عبد  مع  خاّصة 
تركيبات اإليقاع، مثال يف املقدمة املوسيقية 
الهوى«  »زي  يف  تفتكرني«،  »حاول  للحن، 
ونجاة  لوردة  ألحانه  أغلب  يف  فعل  وكذلك 
أيضا  واشتهر  الحناوي.  وميادة  وشادية 
جماليات  بإبراز  الخاّص  الفنّي  املنزع  بهذا 
»لحن  يف  سيّما  ال  املوجي،  محّمد  اإليقاع 
املوسيقية،  املقّدمة  يف  الفنجان«؛  قارئة 
ذلك  أداء  يف  أنور  حسن  األستاذ  أبدع  حيث 
صولو منفردا، ويف وسط اللحن عندما يقوم 
آخر  ويف  لوحده،  لحنية  لوازم  بأداء  اإليقاع 
املقطع األخري، حيث يحاكي توقيع اإليقاع، 
خطوات العاشق التائه الباحث عن الحببية؛ 
وال سيّما عند أداء كلمات: »ستفتّش عنها يا 

ولدي يف كّل مكان...

 وستسأل عنها مـوج البــحر... 

وتسأل فريوز الشطآن.. 
وتجوب بحارا وبحارا .. وتفيض دموعك 

أنــهاراً ..« 
وإنّنا لنجد يف املوسيقى التونسية نماذج 
كثرية لذلك لعّل أبرزها ألحان املوسيقار رضا 
القلعي، ال سيما معزوفات: »أفراح الشعب«، 
عازف  رافقه  حيث  وجرجيس«،  و«جربة« 
والرشيدية  اإلذاعة  بفرقة  األّول  اإليقاع 
أيضا  القومانجي،  الصادق  الّراحل  الفنّان 
يمكن أن نلحظ ذلك يف األلحان التي وضعها 
للفنان الهادي القاّلل، وبرع يف هذا اللون من 
اإليقاع محّمد  إبراز جماليات  الرتكيب ومن 
أسلوب  ويف  الجويني،  والهادي  الجمويس 
يرتبط أكثر باإليقاعات الشعبية، اكثر، عبد 
للمطربة  لّحنه  يف  سيّما  ال  سايس  الحميد 

عّليا ولنعمة ولغريهما... 
مجال  يف  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا 

في جماليات اإليقاع في الموسيقى العربية: 

ملسة وفاء إىل الّراحل األسعد حسني
د. محّمد الكحالوي، جامعة قرطاج
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37الشارع الثقافي
السماع الصويف الخاّص بألوان إنشاد قصائد 
الحب اإللهي ومديح األنبياء واألولياء، تربز 
من  واإلنشاد  املوسيقى  فّن  جمالية  أكثر 
خالل اإليقاعات، ال سيّما عند الرتكيز عليها 
وإتقان أدائها، ذلك أّن اإلنشاد الصويف غالبا 
مع  بالصوت  أو  فقط  بالصوت  يكون  أما 
وهو  آالت،  دون  والّدّف،  الّرق  اإليقاع،  آالت 
»الحرضة«،  عرض  يف  مالحظته  يمكن  ما 
والعروض التي تناسلت منه الحقا، حيث إّن 
اإلنشاد الصويف واملوسيقى الروحية ال تعتمد 
ترك  عىل  لحنها  يقوم  والوتر؛  النفخ  آالت 
املجال لتربز جمالياتها أكثر من خالل األداء 
)الليل زاهي،  الصوت بمصاحبة فّن اإليقاع 
عىل رايس اإلبحار، يا فارس بغداد، يا شاذيل 
يا بلحسن، ماك السلطان يا شيخ محرز، يا 
فكل  املنوبية...(.  نغارة  بدخيل..  جيتك  لاّل 
أآلت  فيها  اعتمدت  وإن  حنى  األناشيد  هذه 
الصدى  إلحداث  توّظف  فهي  نغمية،  وترية 
هو  األساس  إذ  فقط،  التزيني  وللزخرفة/ 
أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  هنا  واإليقاع،  الصوت 
تتوّلد  الصويف  اإلنشاد  يف  االنتشاء  جماليات 
الروحية  وداللتها  الكلمة  معنى  خالل  من 
الزمنية  التقسيمات  خالل  ومن  املتعالية، 
بعد  الحركة  عىل  يبعث  الذي  اإلنشاد  إليقاع 

نشوة الروح واهتزاز املشاعر.. 
تجارب  أصناف  سائر  يف  نفسه  واألمر 
فلقد  العربية،  البالد  يف  املوسيقى  حداثة 
برزت جماليات اللحون واألداء لدى مجموعة 
جماليات  خالل  املغربية  الغيوان  »ناس 
اإليقاع مع آلة املندولني الوترية والهجهوج، 
الزّجال  باطما  العربي  الّراحل  تميّز  حيث 
أعمال  نالت  وقد  ذلك.  يف  اإليقاع  وعازف 
املغربية اإلعجاب يف  الغيوان  مجموعة ناس 
تعّرف  أن  فاستطاعت  العالم،  أرجاء  كامل 
أرجاء  كّل  يف  املغاربي  املوسيقي  بالرتاث 
العالم.. وقد صارت مدحية »الله يا موالنا«، 
عنوان نموذجي لذلك. واألمر نفسه بالنسبة 
صاحبة  جياللة«،  »جيل  مجموعة  إىل 
يف  بطريقتها  أعجب  وقد  الشهرية،  األغاني 
أداء اإليقاع عبد الحليم حافظ عند زياراتها 
السبعينات، فطلب  املغرب فجر  إىل  املتكررة 
من محّمد عبد الوهاب أن يدمج نموذجا من 

اإليقاع املغربي يف لحن خاّص به، فكان ذلك 
عند تلحينه لرائعة »فاتت جنبنا«؛ يف املقطع 
شاكلة  عىل  املوسيقية،  املقّدمة  من  الثاني 
هو  كما  األمر،  يف  والطريف  مدخل،  صولو 
الحفل، وهو منشور عىل مواقع  يف تسجيل 
التواصل االجتماعي، أّن املطرب عبد الحليم 
حافظ أمسك بنفسه الدّف وشارك متفاعال 
أداء  عمليّة  اإليقاع  وعازيف  أنور  حسن  مع 

جمل هذا الصولو.

3(- في تمّيز تجربة الفّنان 
األسعد حسني

ولد  الذي  حسني  األسعد  الفنان  نشأ 
يف  العاصمة،  تونس  الجزيرة،  بابا  بربض 
بالتوازي  هام  حيث  للفّن،  محبّا   .1959
شغفه  وتعّلق  املوسيقى،  بحّب  دراسته  مع 
بإدراك خصائص أنغامها وأرسار إيقاعاتها، 
فصار يحاول أداءها لوحده مقّلدا ومحاكيا 
سماعها عرب وسائل االتصال والتسجيالت، 
النّمو  يف  موهبته  وأخذت  ذلك،  يف  فربع 
إيقاعات  أداء  مجال  يف  سيّما  ال  والظهور، 
الكالسيكية  واأللحان  العتيقة  املوسيقى 

بجميع أنواعها؛ التونسية والرشقية.
إىل  موهبته  خرب  تناهى  أن  إىل  وهكذا   
 ،)2007  –  1918( الرسيتي  عيل  الفنّان 
أستاذ آلة العود وأحد أبرز عازفيها، فأسهم 
مجموعته  إىل  وضّم  موهبته  صقل  يف 
»تقاسيم« التي بعثها فجر تسعينات القرن 
معزوفات  أجمل  بأداء  واختّصت  العرشين، 
الكالسيكية، من بشارف  العربية  املوسيقى 
وسماعيات ولونقات وتحميالت وتوشيات، 
النجمة  بقرص  عروضها  أكثر  قّدمت  وقد 
الزهراء للموسيقى العربية واملتوسطية الذي 
املبدع عيل  الفنان  الكاتب  آنذاك  كان يديرها 
حسني  األسعد  رافق  ذلك  بعد  ثّم  الرسيتي، 
هو  اآللية  املوسيقى  يف  موهوبا  آخر  عازفا 
اشتغاله  تمركز  الذي  إبراهم  أنور  الفنّان 
بني  املمكنة  الصالت  إبراز  يف  البحث  عىل 
املوسيقى العربية وموسيقى الجاز، وكانت 
خالد  أبرزهم  من  آخرين  عازفني  مع  لهما 

بن يحيى والبشري الساملي ورياض الفهري 
وبعض املوسيقيني األتراك عروض جميلة يف 
مهرجان املدينة العتيقة ويف فضاءات أخرى 
تعّددت  ذلك  وبعد  الوطن،  حدود  وخارج 
مجاالت مشاركات األسعد الحسني مع مراد 
عرض  يف  يما  ال  الفهري  ورياض  الصقيل 

»املنارة والبساط األحمر«.
وهكذا كّلما كان الّرهان عىل أداء لحن آيل 
جميل ومتقن أساسه إيقاع ثقيل بدا معّقدا 
أو متعّدد الوحدات من جهة البنية الزمنية، 
كان استدعاء االسعد حسني وتكليفه بذلك، 
ليظهر النغم عىل أحسن وجه ويربز اللحن يف 

أبهى صورة سمعية... 
يتقيّد  أن  رفض  حسني  االسعد  أّن  غري 
بعمل رسمي منتظم يف مؤّسسة مثل فرقة 
من  حّدا  ذلك  يف  رأى  إذا  التونسية،  اإلذاعة 
لقد كنت  التجارب،  وتنّوع  اإلبداع  يف  حريته 
من  سنّي،  من  العرشينات  يف  وأنا  آنذاك، 
الراحل  املوسيقار  مجلس  عنارص  ضمن 
عبد الحميد بنعلجية بمكتبه بشارع الحرية 
مع أساتذتي جعفر ماجد ونورالدين صّمود 
رحمهما الله وأيضا الّراحل بوراوي بن عبد 
إليه  وّجه  أنّه  حّدثني  فقد  وآخرين،  العزيز 
لكنّه  اإلذاعة،  إىل فرقة  االنضمام  إىل  الدعوة 
رفض، وكان يس عبد الحميد رئيس مصلحة 

املوسيقى وقائد فرقة اإلذاعة والتلفزة.. 
مسار  تنمية  حسني  األسعد  آثر  لقد 
العتيقة  املتقنة  اإليقاعات  عزف  تجربة 
والكالسيكية وعمل عىل تنويعها، فعزف مع 
من  فصار  رشقية،  مجموعات  ومع  األتراك 
أبرز عازيف اإليقاع يف تونس ويف العالم العربي 
بعزف  األخّص  عىل  واشتهر  والرشقي، 
اإليقاعات الكالسيكية العتيقة التي يسميها 
الثقيلة«، وتميّز  »املوازين  أهل االختصاص: 
عازفني  بمنزلة  فصار  زخرفتها،  حسن  يف 
أساتذة نمودجيني يف فّن اإليقاع، نذكر منهم 
حسن أنور )الفرقة املاسية( الذي كثريا مع 
يرّدد عبد الحليم ذكر اسمه، ومحّمد العربي 
)فرقة املوسيقى العربية بقيادة عبد الحليم 

نويرة( بمرص. 
إبرام  فرصة  له  توّفرت  أن  إىل  وهكذا 
أستاذا  بصفته  أوروبية  دول  مع  تعاقد 

وفنانا وخبريا يف إيقاعات املوسيقى العربية 
الدول  املغاربية، من هذه  والعربية  الرشقية 
دراسته  واصل  وهناك  وسويرسا..  بلجيكا 
دبلوم  عىل  قليلة  سنوات  منذ  حصل  حيث 
ماجستري يف البحث املوسيقي؛ تخّصص: فّن 
هناك.  يدّرس  وأصبح  الكالسيكي..  اإليقاع 
الهجرة،  بالد  يف  الفرصة  له  أتيحت  وقد 
العزف مع قامات عاملية يف املوسقى وجهت 
بيدرو  العازف  مثل  ملشاركتها  الدعوة  له 
وهو   ،))pedro eustache إيستاش 
بالعزف  اشتهر  فنزوييل  موسيقي  مؤّلف 
عىل الفليوت، وغريه. وهنا تجدر إىل أنّه رغم 
الهجرات وتعّدد التجارب بقي األسعد حسني 
وفيّا للموسيقى التونسية يقّدم نماذج منها 

ويبنّي وجوه طرافتها وتميّزها.
لقد كان األسعد حسني، أينما حّل ويف كّل 
تجربة، يعمل عىل إبراز جماليات املوسيقى 
يجتهد  اللحن،  وإثراء  واإلتقان  بالزخارف 
يؤّدي  يكاد  فهو  النغمي،  األداء  محاكاة  يف 
النغم،  آالت  مثل  تماما  املوسيقية  الجملة 
وعرب تفنن يظهر جمالية اللحن وخصوصية 
يرتقي  أن  شأنه  من  بما  الصوتي،  نظامه 
بجمالية تلّقي النغم ويحدث تأثريا جميال يف 
املتقبّل )املستمع(، إىل حّد كأّن التوقيع معه 
قبل  الّروح  ويراقص  القلب  دّقات  يضارع 

الجسد... 
فهو ال يهتّم بأداء إيقاع نظام جملة لحنية 
بذاتها، بل يعمل عىل خلق محاكاة توقيعية، 
يتناغم مع جهد أولئك العازفني املوهبني مثل 
عيل الرسيتي وأنور إبراهم والبشري الساملي 
كأّن  أجنبية،  دول  من  عازفني  من  وغريهم 
هّم اإلبداع يغدو متعّلقا بمحاولة عىل إعادة 
مختلف،  أداء  صورة  ويف  إبداعا  اللحن  كتبة 

يبدو كّل مّرة أكثر جمالية...
مع  تلعب  أن  املوسيقى  ساعد  ما  وهو 
إبراهم،  أنور  الرسيتي،  عيل  النجوم؛  هؤالء 
االسعد حسني...  ومن خالل تعّدد تجاربهم 
ذات اآلفاق العاملية املختلفة وظيفة تحقيق 
بل  والثقافات،  الحضارات  بني  التقارب 
صارت باستمرار وسيلة تحابب وتعاون بني 

الشعوب واألمم. 

صورة تتحّدث

»سبيسيرية« من العبارات التي كنا نسمعها كثيرا وبدأت تندثر فلم نعد نسمعها 
اال قليال وتعلمناها قبل كلمة صيدلية أو فرمسي...«

مشيت  الطبيب  عديت  وبعد  تعديت للسبيسيرية شريت الدواء وروحت«....
ما عاد نسمعوها كان ساعات في تعبيرنا المجازي او بعض االمثلة؛ يقولك؛ »كيف 

فالن سبيسيرية على حاله..«  
  spezieria إيطالي  أصل  من  »سبيسيرية«  اي  العبارة  هذه  ان  يقول  من  هناك 
متكونة من spezia  )التوابل( و eria للداللة على المحل. أي محل بيع التوابل، تماما 
ثم   )épices( التوابل  تدل في األصل على  كانت  التي   épicerie الفرنسية  الكلمة  مثل 

محل بيع التوابل ومنه إلى الدكان بيع مواد عامة. 
والمالطية   )calabrese( الكالبرية  لهجتين:  في  صيديلة  معنى  اإليطالية  وللكلمة 
ورسمها في اللغة المالطية spiżerija. ولكن االرجح ان تكون أتت الينا وأخذناها عن 

طريق الجالية المالطية التي جاءت وأقامت عندنا قبل االحتالل الفرنسي.
 صورة من تاريخ مكان بحومة السوق جربة »صيدلية الجزيرة« التي فتحت اول مرة 

في 06 مارس 1955 لصاحبها راضي الجازي.
األستاذ عادل كعنيش

 هل تعرف أصل كلمة »سبيسيرية« ؟؟ 

مرافئ
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عسريا  أمرا  املوعود  لقائنا  مكان  توفري  يكن  لم 
شقق.  سّت  من  لعمارة  مالكا  باعتباري  إيل  بالنسبة 
أن  وأعلمته  أدبا  واألكثر  حياء  األشّد  امُلكرتي  اخرتت 
عليه إخالء الشقة يف ظرف شهر ألني مقبل عىل الزواج. 
أخذ زوجه وعياله ورحل يف صمت دون أن يسبّب يل أي 
مشكل. يُستهدف الطيّبون دائما، إنّهم الفريسة األسهل. 

أرسلُت إىل عائدة: "مكاني حارض، حّددي زمانك."
أهو مضمون؟ أنا جامعيّة، عىل مكانَك أن يراعي   -

مكانتي.
صفر،  املخاطر  أن  اعلمي  معي  تكونني  عندما   -

فكري يف كل يشء إال مكانتك، إنّها معي ستعلو أكثر.
والتقينا وسط املدينة. كانت مضطربة تنظر حولها 
كجاسوسني  بالخوف.  شعورها  إيلّ  ومّرَرت  بارتياب، 
فاّرين  كخائنني  أو  قنّب،  كبائَعْي  التوّجس،  ـّكهما  يتمل
من جالدهما. لم أفهم سبب توتّرها، هل أن اللقاء بي يف 

الشارع أمر يثري االشتباه؟
وتألألت عيناها كاملصابيح عندما اطمأنت أنها داخل 

الشقة، جالت بعينيها يف املكان ثّم قالت:
ألم تقل إّن املكان يليق بي؟ شقة صغرية بأثاث   -
متواضع؟ ألم تجد أفضل من هذا؟ إنّه أسوأ مكان دخلته 

لِفعل بهذا اليشء.
مع  حتما  ولكنك  األسوأ،  املكان  يف  تكونني  قد   -

الشخص األفضل.
النوم،  غرفة  داخل  بنظرها  وجالت  بابا،  لها  فتحُت 
لقد كنت أمضيُت أياما يف إعدادها، رسومات الِجنان عىل 
الحيطان، ستائر مخملية موّشاة بصور للورود، يتوسط 
الغرفة رسير كبري عليه غطاء من حرير، تتناثر أوراق 
الّزهر يف كّل مكان. يف كّل ركن طاولة صغرية عليها وردة 

وشمعة. 
أخذُت والّعة وذهبت إلشعال إحدى الشموع، أمسكت 

يدي قائلة: "أفّضل إشعال سيجارة." 
أتجّرأ عىل  لم يكن لدّي سوى لفائف الحشيش، ولم 

اقرتاحها عليها.
"أنا ال أدّخن، الوالعة عندي إلشعال الشموع."

بال  تدّخن،  "ال  وقالت:  بذراعيها  عنقي  أحاطت 
املؤكد  أيضا، من  أنك ال ترشب  أتصّور  عالقات سابقة، 

أنك مصّل ملتزم."
حتّى هذه ال أفعلها. يف الواقع أنا ال أفعل شيئا،   -
لم أتخذ سبيال للتقوى كما أنّي لم أسلُك طريقا للفجور، 
أستأهل  ال  فأنا  القيامة،  يوم  غريبا  سيكون  وضعي 

دخول الجنّة، وال أستحّق دخول النار. 
اآلن تكتوي بناري، وتصري مستحّقا لنار جهنّم.   -
الطرّي  بصدرها  أحسست  حتى  ضحكا  واهتزت 
ثدييها كأنني  يدّي عىل  يرضب صدري، وضعت راحتْي 

أتحسس بطيختني كبريتني، وبدا عىل وجهها التربّم.
تعلم أنّهما من قطن.  -

لم أجب، لم أكن أرى يف وجهها جماال يحّركني، كما 

األنثوية، عندما  املثريات  أن جسمها خاو من  أدرك  أني 
تنزع عنها ثوبها، قد أجد صعوبة يف التفريق بني جسدها 
وجسد أحد الفتية، ومع هذا فلقد كنت مستعدا لفعل أي 
يشء من أجل هذه اللحظة. ولو خرّيوني بينها وبني ألف 
امرأة أخرى حلوة القوام ميّادة، ملا ترددت يف اختيارها 
لعّلها  يل،  بالنسبة  امرأة  مجرد  تمثّل  تكن  لم  إنّها  هي. 

تمثّل منظومة. 
الذي  باإلطار  ُمثارًة  رائق،  مزاج  يف  تبدو  كانت 
وجدت نفسها فيه، ُمهتاجة بالرشيك الفتّي الذي حّرك 
سواكنها، بادرْت باالنقضاض بشفتيها عىل فمي، وبدت 
كقطة جائعة تلتهم طبقا من اللحم. سارعُت إىل تعريتها 
صدرها  ألقيُت  القبالت،  فورة  عليها  أقطع  أن  دون 
القطني عىل الرسير، ثّم ألقيت العُجز املزيّف فوقه، ولم 
يدّي عىل كل  اكتفيت بتمرير  إىل جسدها،  أنظر  أن  أشأ 
املواضع كأنّي أحاول اكتشاف ما تحرص عىل إخفائه، 
عانقتُها بحرارة لم أفهم رّسها، ولم أستطع منع نفيس 
حقيقية،  أنثى  األوىل  األخرى.  وبني  بينها  املقارنة  من 
مغتلمة، تنطق عيناها حبّا ويتكلم جسدها شبقا دون 
أن تنِبس. أّما هذه فكأنها ُقّدت من جذع شجرة، كعود 
يابس، كغصن ناكس. مع هذا أحسست بشهوة كربى 

تنفر من جسدي، شعور لم يراودني مع األوىل.
جّب،  داخل  عدّوا  أرمي  كأني  الرسير  عىل  ألقيتها 
ونظرُت يف عينيها ألرى رّدة فعلها عىل حركتي العنيفة 
ظهرها  عىل  واستلقت  ملعانا،  فيهما  وجدت  املفاجئة، 

تنتظر حركتي القادمة يف خنوع ورضا.
تستمّد  إنها  غرائزي،  يُثري  أن  يمكن  فيها  يشء  ال 
الغانم  إّن  ها  املنترصين،  قائمة  يف  كونها  من  إثارتها 
أن  األدوار،  أحلم بقلب  يمثّل مغنمي، لطاملا كنت  اليوم 
أقيّمه  أن  أجلس عىل كريّس أحد أعضاء لجنة تقيّمني، 
باركه فيه  الذي  اليوم  ذلك  بيننا سوى  وأقّومه. ال فرق 

ُعضٌو أولجه املنظومة.
كإله  بَسمارها،  الرسير  عىل  ملقاة  "عائدة"  كانت 
قداسة  بتدنيس  يل  سمحت  باركتني،  خشبي،  جاهيلّ 
يف  رأيس  وإيالج  َروضها،  إىل  نفيس  بولوج  جسمها، 
حوضها. لم أرتِو. لم يشف ركوبي فوقها يل غليال، كان 
تجريب  إىل  يدفعني  به  أقوم  ملا  واستسالمها  خضوعها 
أشياء أخرى، بدا يل وأنا أنظر يف عينيها املغمضتني وفمها 

املفتوح أني قادر عىل فعل أي يشء.
بفورة  مصحوبة  إيروسية  ثورة  رأيس  إىل  تصاعدت 
بأمره،  الحاكم  نفوذ،  صاحب  أنّي  شعرت  سلطوية، 
التوّهج الجنيّس شعور غريب عنّي، قرأت عنه كثريا ولم 
تُتَح يل فرص للتجريب. أبلغ ما قيل يف التعبري عن حالتي 
هو قول ساد إن اإلثارة الجنسية تمثّل سلطة بال قيود 

أو حدود، علينا أن نخشاها.
الحركات املتواترة املتسارعة أصبحت تمثل يل روتينا 
رأيس،  إىل  الشهوة  قذف  أو  اللذة  تصعيد  إىل  يؤدي  لن 
صغرية  صفعة  آخر،  يشء  يف  هيمنتي  ممارسة  قّررت 

أقوى،  صفعة  تأت،  لم  فعل  رّدة  وانتظرت  الخّد،  عىل 
عليها  بدت  عينيها،  فتحت  فرقعة،  بصوت  صفعة  ثم 
إذعانها،  معلنة  نظرتها  أذبَلت  ما  رسعان  ثّم  الدهشة 

وأطبقت جفنيها من جديد. 
إنها املرة األوىل التي يطيعني فيها أحدهم، يستسلم 
الّصفعات  أفعله من سوء، وتوالت  ما  يوافقني عىل  يل، 
أنتقي  كنت  جسمها،  مواضع  مختلف  عىل  واشتّدت 
مكانا ال يرتك أثرا بيّنا أو رضرا. وتغرّي سلوكها الجنيّس 
أصبحت تحّرك كل أعضائها، وترسل من داخلها آهات 
تختلف يف كّل مرة، تدفعني أحيانا، تلطم ذراعي، تضع 
ِرجال عىل كتفي. بدت أكثر استمتاعا وأوفر حّرية، ولم 
تطلب الكّف عن الّلطم بالكّف، حتّى خرجت من داخلها 
رصخة مخيفة فهمت معها أنها قد بلغت ذروة الّربوة، 
حتى  االنتصار،  ذيّاك  نشوة  إىل  رحلتها  يف  وصاحبتُها 
كمحاربنَْي  القوى  خائري  استلقينا  ثّم  معها.  بََلغته 

منهكنْي.
إنّها تمطر يف القّمة.  -

قالت مبتسمة وهي تنظر إىل البحرية فوق بطنها.
ال  البستان،  تُمطر خارج  أن  كنُت حريصا عىل   -

أظن أنك ترغبني يف أن يثمر.
هّزت رأسها باإليجاب وقالت:

أحّقا هي أّول مرة؟ تبدو كاذبا، أنت مميّز.  -
ال  الجنس  مسألة  أّن  تعلمني  األوىل،  أنها  أقسم   -
تُمنح فيها نقاط عديدة من أجل الخربة، النقاط األهّم 
تُمنح للبنية جسدية، كما أن هناك نقاطا عديدة تُمنح 

حول مستوى األداء أمام اللجنة.
ابتسمْت معرّبة عن إعجابها بدعابتي وقالت:

وما حكاية العنف الذي تقوم به؟ هل تعاني من   -
مشكل نفيس؟

هل  إليه؟  استسلمِت  الذي  العنف  حكاية  وما    -
تعانني من مشكل؟

وارتفعت قهقهتها قبل أن تقول: "لقد كانت مغامرة 
عنها  قرأت  تجربة  كانت  إنها  القول  أصدقك  طريفة، 
كثريا دون أن أقوم بها، أّوال ألن الرجال الذين اعرتضوا 
أن يجرؤوا، وثانيا ألني كنت  طريقي كانوا أضعف من 
كان  لقد  ساد؟  دو  املاركيز  تعرف  هل  تجربتها.  أخىش 
نواجه  أن  لنا  األفضل  إنه من  يقول  كان  إعجابي،  يثري 
تالفيه  نعيش مع محاوالت  أن  نخافه عىل  الذي  اليشء 

الدائمة."
تمثّلني  أنّها جزء من منظومة  "عائدة"،  ميزة  هذه 
رغًما عنّي، عنرص متأثّل من الكيان، لدينا نفس املراجع، 
الكاتب،  نفس  عىل  نُحيل  األفكار،  نفس  نستبطن 
أن  دون  كالنا  منه  نهل  مشرتكا  طويال  نبعا  ونتقاسم 
نتعّرف عىل بعضنا سابقا، لكننا مرتابطان بحزام جلدّي 
وثيق، تمّسك به البعض لريتقي، جَلد آخرين كالسوط، 
إىل  ونظرُت  حزامنا.  لكنّه  آلخرين.  إعدام  طوق  وكان 

"عائدة" نظرة حانية وقلت: "أتعلمني؟ أنا أحبك."

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

حتكي عن بطالة الدكاترة
بقلم د. الطيب الطويلي

الحلقة 14 -  منظومة يا دنيا
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قبلحوايل جيل، لم نكن نرى يف واجهات املكتبات 
لروايات  مخصصا  قسما  الكتب،  بيع  مواقع  يف  وال 
اليافعني، فالقارئ العربي يقفز مبارشة من الكتابة 
املوجهة للطفل إىل الكتابة الراشدة أو البالغة... وكان 
بروايات جورجي  النقص  جيلنا يستعيض عن هذا 
وإحسان  جربان،  خليل  وجربان  حسني  زيدانوطه 
عبد القدوس الرومانسية، وبعض الروايات املرتجمة 

من كالسيكيات األدب الغربي...
ونارشونا  كتّابنا  ووعى  اآلن،  تغري  الوضع  لكن 
بأهمية هذا الصنف، اجتماعيا وثقافيا، وسعوا كل 
من جهته إىل تطوير كتب اليافعني شكال ومضمونا... 
ويف سياق هذه املوجة اإليجابية والدفق املحّرك ملياه 
»تاج  رواية  من  التونسية  الطبعة  رصت  الحياة، 
الحياة« بعد طبعتها اإلسبانية والعراقية، للشاعرة 
الشباب  صديقة  عبيد،  نورة  األستاذة  والروائية 

واألحالم الطازجة.
النصح والوعظ،  املتمّرد من  اليافع  القارئ  بنفر 
حياته  وتحاكي  تشبهه،  التي  الكتابات  عىل  ويقبل 

تقديم  وجب  أقرانه.لذلك  وحياة 
بها  يمّر  الذي  التجارب  يحكي  أدب 
والتي  العربي،اآلن،  التونيس،  اليافع 
تجربة  أّي  عن  بالرضورة،  تختلف، 
الذي  األمر  وهو  آخر  يافع  بها  يمّر 
قاموس  اختيار  رضورة  إىل  يحيلنا 
لغوّي مناسب، يُدخل الفتى يف سياق 
التقّمص  عىل  ويساعده  القّصة 
والتخيّل، وأهّميّة عدم االستسهال يف 

البحث املعريفّ عند الكتابة لليافعني.
الحياة«  »تاج  رواية  تأتي  وهنا 
رواية اآلن والهنا، فهي تحكي قصة 

عائلة زمن »الكورونا« ومن منّا لم يعش تلك املرحلة 
ويتأثر بها.

هنا  التأكيد  الرضوري  من  ولعّله 
أستاذة  باعتبارها  الكاتبة  صفة  عىل 
تعليم ثانوي منذ ما يزيد عن العقدين 
هذه  مع  يومي  احتكاك  يف  قضتهما 
وآمالها  عن  وتعّرفت  العمرية  الفئة 
وآل  قرب,  عن  ومشاغلها  وأحالمها 
املبدع  املربي  من  أجدر  رأيي  يف  أحد 
نصل  وهنا  الصنف.  هذا  يف  للكتابة 
الحياة«  الكتابة وهي لغة »تاج  املهم يف  العنرص  إىل 
وال  تقّعر  دون  سهلة  وعارصة  سلسة  جات  التي 

بني  تراوح  ديناميكية  لغة  إطناب،  وال  خطابة 
الوصف والحوار متقّدمة دوما يف الرسد، فال يشعر 
فالبطالن  الفوق.  املتعايل  بالنصح  بامللل وال  القارئ 
ويجيدان  والعلم،  للمعرفة  محبّان  يافعان  طفالن 
اإللكرتوني ويستمتعان  البحث  التعامل مع وسائل 
تراوح  للخيال  مثرية  الرواية  أّن  كما  باالستكشاف. 
بني الواقعية االجتماعية والخيال العلمي الذي يفتح 

األذهان ويحّض عىل التعّلم.
الفتاة، يف تعامٍل  أو  الفتى  التي تكتب لذلك  نورة 
تربوّي، فتحاكي، من خالل هذه الكتابة، أفكارها أو 
املعرفة  تعرفه حق  الذي  الجيل،  تصّوراتها عن هذا 
وتكتب األشياء التي لم يقم جيلنا بفعلها، من خالل 
عكسها يف الكتابة. وهي يف كل هذاتحاول يف الكتابة، 
امليش إىل جانب هذا الفتى، ومصادقته وفهمه، من 
أجل كتابته بصورته وأحالمه وبساطته وسذاجته، 
والخوف دائًما أن يضيع هذا الفتى يف خضّم عمليّة 

الكتابة وسلطة الكاتب.
وقد آثرت نورة يف هذه الرواية أن تفتح خيال الفتى 
والّرائد أيضا عىل تاريخ رصاع اإلنسان مع األمراض 
التضحيات  رغم  مّرة،  كل  يف  وقدرته  واألوبئة، 
والضحايا عىل االنتصار عليها. بفضل العلماء الذي 

يكرسون حياتهم وجهدهم لهذا العمل النبيل,
لألمل  نافذة  فصل  كل  يف  الحياة«  »تاج  تفتح 
قضاياه،  وإىل  ذاته  إىل  أقرب  الفتى  وتجعل  والحلم 
وأبعد من ذلك، وصواًل إىل التفكري فيإعادة بناء هذه 
العالم  عىل  انفتاًحا  أكثر  وجعلها  وتطويرها  الذات 
الشخيّص  الفهم  وعىل  اإلنسان  وعىل  اآلخر  وعىل 

للكون. 
لقد نجحت نورة عبيد يف »تاج الحياة« يف تحقيق 
العالم،  بنسخ  تتمثّل  ال  التي  اليافعني  أدب  مهّمة 
وإعادة  وصلتنا  التي  الجاهزة  الحلول  بتفكيك  إنّما 

تكوينها برؤى جديدة وقّوة الخيال واألمل.

جمال الجالصي

نورة عبيد

قراءة في كتاب

»تاج احلياة« للكاتبة نورة عبيد...
رواية لليافعني، بعيدا عن الشعارات والوعظ

صورة تتحّدث
فنان من الزمن الجميل أسعد قلوبنا، هو ممثل مسرحى ووجه تلفزى بقى بذاكرتنا من 
خالل اعماله المميزة ونذكر منها حكايات “ عبد العزيز العروي “التي تولى من خاللها أدوار 

البطولة التي يبقى حسب نظري أحسن من تقمص األدوار فيها ..
ولعلنا نذكر كلنا حكاية كيد النساء التي أشبع خاللها بالفلقة بدعوى أنه ال يقبل مداواة 
المرضى إال بعد أن ينال نصيبا من الضرب المبرح ..ونذكر خاصة تلك الحكاية التى اشتهر 
بها الفنان وعنوانها “ بيع الزوز بضرب الكف “ الى اليوم بقيت هذه الحكاية ببال اغلب 

االجيال  واصبحت حديث الكبار والصغار انذاك..
 وقد قدم العديد من المسلسالت االذاعية وشارك بعدة اعمال تلفزية على غرار دوره 

في مسلسل الدوار هذا الى جانب بروزه وانضمامه الى عديد الفرق المسرحية ..
وقد داهمه هادم اللذات ومفرق الجماعات ذات يوم من أيام شهر جانفي  2012 إثر معاناة 
طويلة مع المرض ليرحل في صمت ..رحمك هللا ياعم “ بلقاسم بن يدر “ وتغمدك برحمته 

الواسعة..والباهي ما يتنساش ....)زبير ساسي(

“ بلقاسم بن يدر”
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ضمن مرشوع ثقايف مختلف وضمن رؤية جديدة لعمل 
الجهوية  املكتبة  أحباء  جمعية  سعت  العمومية،  املكتبات 
متعددة الوسائط  بأريانة إىل القطع مع النسقية التقليدية 
الثقايف  للعمل  جديد  رافد  إحداث  خالل   من  الثقايف  للعمل 
واآلداب«.  الفكر  »مجالس  عنوان  تحت  والفكري  واملعريف 
وإىل جانب ما يمكن إضفاؤه، من خالل هذا العمل، من إثراء 
املهام  عن  بعيدا  املكتبية،  املؤسسة  نشاط  عىل   ، وتجديد 

التقليدية املوكولة لها ،

مديرة المكتبة الجهوية أريانة 
مشروع ثقافي مختلف 

امتدادا  يعد   « واآلداب  الفكر  مجالس   « مرشوع  فإن 
املكتبة  احتضنتها  سابقة  ومعرفية  ثقافية  ملنابر  طبيعيا 
عقود  امتداد  عىل  بأريانة،  الوسائط   متعددة  الجهوية  
التونيس  الفكر  منتدى  املنابر  هذه  بني  من  ونذكر  متتالية. 
والبطولة  الرتاثية  لأللعاب  الدويل  وامللتقى  اإلبداع  ومسالك 

الوطنية للمطالعة وغريها.
ومعرفية  فكرية  عالمة  تكون  أن  لها  يراد  مجالس  هي 
مضيئة يف املشهد الثقايف الجهوي والوطني وفضاء فسيحا 
والحضارية  الثقافية  القضايا  أمهات  يف  والتأمل  للبحث 
واملعرفية املحلية والكونية.  ويتجسد ذلك من خالل لقاءات 
الوطنية  الساحة  عىل  بارزة  أسماء  تستضيف  موسعة 
الفنون.  و  والثقافة  األدب  ميادين  يف  والدولية  والعربية 
ثالثة  كل  لقاء  بمعدل  دورة  بصفة  اللقاءات  هذه  وتنتظم 

أشهر.

رئيسة جمعية أحباء المكتبة
والكتاب بأريانة 

مشروع ثقافي تشاركي بين المثقفين

بالتعاون  الوسائط،  متعددة  الجهوية  املكتبة  وستعمل 
والتنسيق مع  جمعية أحباء املكتبة الجهوية ورعاية  بوزارة 
الشؤون الثقافية عىل اإلحاطة املادية واللوجستية الكاملة 
بهذا العمل بما  يؤمن له رشوط النجاح .وحتى يكتمل هذا 
الجهد وترتسخ دعائمه، فإن إدارة املكتبة الجهوية بأريانة 
الثقايف  الحقل  يف  الفاعلني  كل  تدعوان  أحبائها  وجمعية 
والرتبوي والجامعي بالجهة، ، إىل دعم هذا املسار ومؤازرته. 
عمل  لكل  األمان  صمام  يظل  الواسع  الجماعي  فالجهد 

ناجح.
وتوجهاتهم  مشاربهم  بمختلف  واملبدعني  وللمثقفني   
إىل مزيد  النشاط  الفاعل يف دفع هذا  الدور  واختصاصاتهم 
اآلمن  الحزام  الدوام  عىل  كانوا  فقد  والعمق.  الثراء  من 
والقاعدة الصلبة للعمل الثقايف بالجهة. فقد عهدناهم روادا 
أوفياء لكل بادرة ثقافية متفردة، متحفزين للتأمل والنظر 
والحضارية،  والعلمية  الفكرية  القضايا  أمهات  يف  والبحث 

يعاضدهم يف ذلك باحثون ما بخلوا بما لديهم من زاد معريف 
كوامن  استنهاض  يف  والجدية  الفاعلة  املساهمة  أجل  من 
الفعل اإلبداعي الخالق واستجالء ما تختزنه املدونة الوطنية 
دروب  األزمنة،  مر  عىل  بها،  استنارت  ومعارف  علوم  من 

البناء الحضاري املحيل والكوني. 
الثقايف  العمل  منافذ  تنفتح  السابقة،  ردهاته  يف  وكما 
باملكتبة الجهوية متعددة الوسائط عىل حرية الرأي وتعدده 
فضاء  منه  يجعل  بما  وتنوعها  واملقاربات  الرؤى  وتباين 
رحبا يحتضن الكل ويتسع للجميع. فيه توق عميق للفعل 
الوطني  الثقايف  املسار  لتعزيز  صادق  تطلع  وفيه  واإلبداع 

وتحقيق أهدافه وغاياته.
الخميس 15 ديسمرب كانت أوىل حلقات املجالس وأنجزت 
نوعيا  متميز  جمهور  وحرضها  النجاح  حظوظ  بأوفر 

وعدديا. تضمنت الحلقة 4 مداخالت كانت كاآلتي :
 « عنوان  تحت  فنطر  حسني  محمد  الدكتور  مداخلة 
تعرض   « العربي  الغزو  قبل  باملتوسط  واألديان  املعتقدات 
فيها املحارض إىل تاريخية انتشار األديان واملعتقدات بحوض 
بالرافدين  البابلية  الحضارة  املتوسط يف عالقة وتفاعل مع 
والفرعونية بمرص. وأوضح املحارض أن الديانات قد وجدت 
منذ عهد اإلنسان األول مشريا إىل أن كل املجموعات البرشية 
للدكتور  الثانية  املداخلة  أما  كانت لها دياناتها ومعتقداتها 
العربية  املركزية  نقد   « عنوان  تحت  بالله  جاء  بن  حمادي 
الفكر  أن  إىل  فيها  أشار  اإلنساني«  الفكر  األوروبية ووحدة 
أو  عربية  محددة  مركزية  يف  يختزل  أن  من  وأبعد  إنساني 
مركزية  تحتويه  ان  من  أرحب  اإلنساني  فالفكر  أوروبية. 
املكان.ثم قدم  األستاذ محمد  أو يف  الزمان  معينة سواء يف 
األزهر الغربي مداخلة أخرى  تحت عنوان » املتوسط أو إعادة 
انتاجه » أبرز من خاللها أن املتوسط كان يف فرتة تاريخية 

متحركا  فضاء  كان  بحيث  والثقافات  للحضارات  موئال 
ونشطا. لكن املتوسط قد أضحى منذ القرن السادس عرش 
سيما  ال  أخرى  فضاءات  بروز  مع  وجامدا  مهمشا  فضاء 

فضاء أمريكا الالتينية وفضاء األرايض الواطئة.
 « عنوان  تحت  عمامو  حياة  الدكتورة  مداخلة  لتكون 
البعد املتوسطي يف الثقافة العربية اإلسالمية » هي األخرية  
: وفيها تعرضت املتدخلة إىل موقع املتوسط وأثره يف الثقافة 
موقع  بني  وثيقة  روابط  هناك  حيث  اإلسالمية  العربية 
املتوسط والحضارة العربية اإلسالمية من خالل الفتوحات 
عىل  تعرب  حيث  املتوسط  بضفتي  وانتشارها  اإلسالمية 
الحضور العربي باملتوسط عىل كونه فتحا وليس غزوا كما 

يراه الدكتور      محمد حسني فنطر.
من  األوىل  الحلقة  شهدت  األربعة،  املداخالت  إثر  وعىل 
ساهموا  الذين  الحضور  من  ثرية  نقاشات  »املجالس« 

بفعالية يف إثراء محتوى الحلقة ومضامينها.
وكتاب«  »كاتب   : الثانية   الحلقة  محور  كان  حني  يف 
محمد  األستاذ  مداخلة  مع  البداية   2023 جانفي   22 يوم 
هذه  خريف«  للبشري  الليل  برق  رواية  يف  »قراءة   : القايض 
الرواية املختلفة التي تحكي الواقع التونيس وتحكي الهوية 
 : املصباحي  حسونة  للكاتب  أخرى   ومداخلة  التونسية 
املتشائل  النحس  أبي  سعيد  اختفاء  يف  الغريبة  »الوقائع 
للروائي الفلسطيني أميل حبيبي«.فضال عن مداخلة الكاتب 
عيىس البكوش :« قراءة يف رواية »األسود يليق بك » للروائية 

أحالم مستغانمي
وختامها مع مداخلة الكاتب مصطفى املدايني : » قراءة 
يف رواية ليلة السنوات العرش« للكاتب التونيس محمد صالح 

الجابري  بحضور أبطال فيلم ليلة السنوات العرش.

جمعية أحباء المكتبة والكتاب بأريانة :

نحو تعزيز ثقافٍة أخرى
فاخر بن سعيد

جانب من الحفل

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

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

متابعات
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والعجم  العرب  أيام  يف  والخرب  املبتدأ  »العربوديوان  كتاب  يعد 
عبد  للمؤرخ  األكرب«  السلطان  ذوي  من  عارصهم  ومن  والرببر 
املعارف والعلوم ومقدمات  إبحار يف أصناف  ابن خلدون  الرحمان 
تحكم مقدمته املؤسسة لعلم جديد ,لقراءة نوعية للعمران البرشي 
يف حراكه ,جموده أوإندثاره ,قدم مقاربات , حلل باألمثلة الدامغة 
التي يشقها املنطق وإعمال العقل ,أهمية أن يكتب التاريخ االنساني 
بعيدا عن الذاتيات ,األوهام,خرافات القصص واألساطري,كان ناقدا 
والعجائب  الخوارق  إيرادهم  يف  واإلخباريني  املؤرخني  أصناف  لكل 
الذي  املنطق  هذا  عىل  املبني  للتحكيم  تخضع  ال  التي  وتفاسريهم 
فهو  ذكرها  عىل  أتى  التى  والفصول  متنه  ونصوص  بيانه  رافق 
من  النقل  وأيمة  واملفرسين  للمؤرخني  وقع  ما  »وكثريا  القائل 
النقل  مجرد  عىل  فيهم  العتمادها  والوقائع  الحكايات  يف  املغالط 
أو سمينا ولم يعرضوها عىل أصولها وال قاصوها بأشباهها   غثا 
والسربوها بمعيار الحكمة والوقوف عىل طبائع الكائنات وتحكيم 

النظر والبصرية يف األخبار فضلوا عن الحق«)1( 
وهذا النقل املعمول به ، املكرس لتوارث املعلومة واألخبار مثل 
وال زال أحد عوائق البحث يف تاريخ األمم ومعاملها وما خلفوه من 
تفاعلنا مع  ابن خلدون,  ذلك  اىل  يذهب  منه كما  تراث ضاع جزء 
الباقي منه ,دخلنا معه حلبة التجادل,أثر فينا، تأثرنا به، رفضناه، 
لفهمه  محاوالت  اندثاره,قدمنا  الطبيعةيف  فواعل  مع  ساهمنا 
حاول  وبعده،  خلدون  ابن  العالمة  قبل  ،ابتدأت  متواصلة  زالت  ما 
مالمسة  البرشي  العمران  ملنظومات  يؤسس  وهو  موقعه  من 
الفهم والتحليل  الذي مثل حلقة مهمة يف  تراث األمم والحضارات 
القديمة،  للعمارة  البرشى،  للعمران  الدارس  ملرشوعه  املؤسس 
عاشت  واآلفات،  الزمن  تقهر  أن  استطاعت  غابرة  لحضارات 
لتشهد الناس واملؤرخني عىل طاقات إنسانية خارقة شدت اهتمام 
مؤرخني  مع  الفهم  يف  ولألسف  التقت  كطبقة  والعوام  الخاصة 
املعالم  هذه  إنجاز  وراء  خوارق  يف  كلهم  فاعتقد  كبار  وإخباريني 
العوام  فهم  من  القريبة  وتفاسريهم  تحاليلهم  فقدموا  الشاهقة 
أوال  الكتاب  القائل يف شأن  والربهان فهو  الحجة  بمنطق  رفضها 
»وإنما مثار غلطهم يف هذا أنهم استعظموا آثاراألمم ولم  يفهموا 
وبالهندام  من  بذلك  و مايصل  والتعاون  االجتماع  يف   الدول  حال 
هياكلها  بعظم  وشدتها  األجسام  قوة  اىل  فرصفوه  اآلثارالعظيمة 
وليس األمر كذلك وقد زعم املسعودي ونقله عن الفالسفة مزعما 
ال مستندا له إال التحكم وهو أن الطبيعة التي هي جبلة لألجسام 
ملا برأ الله الخلق كانت يف تمام الكرة ونهاية القوة والكمال وكانت 

األعمار أطول واألجسام أقوى«)2(
تفاصيل  يحلل  وهو  العقيم  تصورهم  يفند  فانه  العامة  أما 

مرشوعه قائال:
» واعلم أن تلك األفعال لألقدمني كانت بالهندام واجتماع الفعلة 
وكثرةاأليدي عليها فبذلك شيدت تلك الهياكل و املصانع والتتوهم 
أجسامنا  عن  األقدميني  أجسام  لعظم  ذلك  أن  العامة  تتوهمه  ما 
يف أطرافها وأقطارها فليس بني البرش يف ذلك كبري بون كما نجد 
الهياكل و اآلثار ولقد ولع القصاص بذلك وتعالوا فيه وسطروا عن 

عاد وثمود والعمالقة يف ذلك أخبارا عريقة يف  الكذب«)3( 
لينقد عن طريق حكاية يوردها يف أحد فصوله عندما يتحدث 
»فيما يجب مراعاته يف أوضاع املدن وما يحدث اذا غفل عن املراعاة« 
اذ  املسعودي  سلفا  أورد  كما  وعيوبها  النقل  وطريقة   « البكري 

يقول:
الركيكة  ومباحثهم  العامة  مذاهب   من  الحكاية  »وهذه 
يدفع  بحيث  البصرية  واستنارة  العلم  نباهة  يكن من  لم  والبكري 
وجهة  لتلتقي   )4 سمعه«)  كما  فنقله  خرفه  يتبني  أو  هذا  مثل 
نظره وسدادها مع ياقوت الحموي يف موسوعته »معجم البلدان« 
اكثارهم يف وصفها  حني قال« وأما منارة االسكندرية فقد قدمنا 
ومبالغتهم يف عظمها وتهويلهم يف أمرها وكل ذلك كذب اليستحي 
العلماء  الله راويه ولقد شاهدتها يف جماعة من  حاكيه واليراقب 
ابن  لنكتشف مع   )5( الرواة«  منا متعجبا من تخوص  عاد   وكل 
للتمدن  ودارسني  مؤرخني  جمهرة  الحموي  وياقوت  خلدون 
االنساني حازمني، حذرين يف تنقية املعلومة واألخبار من شوائب 
معارصيه  يقيم  وهو  نصوصه  يف  يدرج  منهما  كل  جعلت  عدة  
فاملباحث  بالوهم   ابن خلدون  يبتدأ مثال  وغريهم كلمات جارحة 

الركيكة، املضحكات والكذب الذي يشرتك فيه مع ياقوت الحموي 
ومع أعالم كاملسعودي والبكري.

فاملرشوع الذي يؤطر فيه رؤيته لهذه اآلثار هو نسبة قوتها يف 
األصل أي الدولة املنجزة لهذه املعالم واملواقع  والتي ذكرنا بها ابن 
خلدون يف عدة مناسبات ويف فصول متنه العديدة بثابتة من ثوابت 
كتابته وهي تقديم معجب بما خلفته لنا االنسانية أوال رابطا ذلك 
بدوام العمران والذي ينجز خوارق حديثة كما أنجز األسالف ومازال 
االنسان يف عمرانه يتحفنا بالقصور والقناطر وغريها فنراه يتحدث  
عن ايوان كرسى ,االهرامات الفرعونية بمرص، ديار ثمود، حنايا 
بعد  االنساني  االبداع  أمام  املجال  فاسحا  قرطاجنة  اىل  املاء  جلب 
آثار يقول  هذه العجائب ليذكر معالم عارصها العامة والخاصة، 
عنها » فقد نجد آثارا كثرية من آثار الذين تعرف مقادير أجسامهم 
من األمم وهي يف مثال ذلك العظم أو أعظم كايوان كرسى ومباني 
العبيديني من الشيعة بافريقية والصنهاجيني وأثرهم باد اىل اليوم 
يف صومعة قلعة بني حماد وكذلك بناء األغالبة يف جامع القريوان 

بقرطبة  أمية  بني  حامع  أو  الفتح«)6(  رباط  يف  املوحدين  وبناء 
والقنطرة التي عىل واديها.

كثرة  الفعلة،  اجتماع  وهي  مهمة  اشكالية  ذلك  بعد  ليطرح 
األيدي، الحيل يف نقل األجرام , الصناعة الهندسية املتقدمة وخاصة 
الذي  فصله  يف  لنا  أورد  أين  عظيم  معلم  إلنجاز  املتعاقبة  األزمنة 
الدولة  ببنائها  تستقل  ال  جدا  العظيمة  الهياكل  أن  يف   « عنونه 
ما  ذلك  يف  »والسبب  فكرته   محلال  خلدون  ابن  فيقول   « الواحدة 
ذكرناه من حاجة البناء اىل التعاون ومضاعفة القدر البرشية وقد 
تكون املباني يف عظمها أكثر من القدر مفردة أو مضاعفة بالهندام 
كما قلنا فيحتاج اىل معاودة قدر أخرى مثلها يف أزمنة متعاقبة اىل 
أن تتم فيبتدئ األول منهم بالبناء ويعقبه الثاني والثالث وكل منهم 
القصد  األيدي حتى يتم  الفعلة وجمع  قد استكمل شأنه يف حرش 
من ذلك ويكمل ويكون ماثال للعيان يظنه من يراه من االخرين أنه 
بناء دولة واحدة وانظر اىل ذلك ما نقله املؤرخون يف بناء سد مأرب 
وأن الذي بناه سبا بن يشجب وساق اليه سبعني واديا وعاقه املوت 

عن اتمامه فأتمه ملوك حمريمن بعده« )7(
أما املباني الغري مكتملة فهي حسب ابن خلدون انقالب امللوك 
عىل سابقيهم ولوكانوا أويل قربى ورفضهم اتمام معالم بدأ آبائهم 
ترجع  خطرية  حضارية  اشكالية  يف  ذلك  بعد  ليدخلنا  انجازها  يف 
السادس  آثارالقدامى فهذا رمسيس  السنني وهي طمس  اىل آالف 

معبد  عند  لنفسه  االنجاز  نسب  و  الرابع  رمسيس  اسم  اختلس 
األقرص أو بمعبد آمون عندما جعل ابساميطقوس األول اسمه عىل 
األعمدة مكان اسم صاحبها ليورد مثالني أولهما عزم الرشيد عىل 
هدم ايوان كرسى واالطاحة بجزء هام منه ثانيهما املأمون يف هدم 
أحد األهرامات بمرص والرشخ الباقي اىل اليوم وعجزهما عن الهدم 
أين يرجع ذلك اىل القدر املفرطة التي أسسته رغم اعتباره  الهدم 

أيرس من البناء .
أما الرتاث املكتوب والذي  حاز اهتمام خاص عند ابن خلدون 
حمري  ألهل  املسند  بكتابة  مذكرا  والكتابة  بالحروف  ابتدأه  والذي 
العربي كأصحابه  الخط  أن كان  للعمران فبعد  تابعة  الكتابة  وأن 
يف  تفننوا  التحرض  أصول  من  تمكنوا  أن  وبعد  متقدم  غري  البدو 
ومخازنها  واملكتبات  الكتب  وسوق  العلوم  لهم  كانت   ، خطهم 
أوالحضارات  الغابرة  التابعة لألمم  الحضارية  الظواهر  ليؤطر كل 
التي عارصها ضمن مقوالت مرشوعه ليصل بعد تحليل اىل العلوم 
التي قسمها أقسام لم تختلف عن التقسيم املرجعي للعرب وقتها 
كعلوم نقلية وأخرى عقلية أين ذكر باملرتجمني الذين فسحوا املجال 
لليونانيني  والفلسفي  الصويف  العلمي،األدبي،  الرتاث  معرفة  أمام 
وغريهم أمثال حنني بن اسحاق، ثابت بن قرة  ويف جميع العلوم 
الهندسة، الطبيعيات، الطب وغريه كما لم يفته الحديث عن ذكر 
الرتجمة عموما ناقش  املأمون، هذه  أيام  النوعية  الرتجمة  حركة 
متنها العلماء العرب، أثرت فيهم ، تأثروا بها ليلخص هذه املرحلة 
ما  مع  تقاطعوا  الذين  واملفكرين  العلماء  تحاه  موقفه  عن  معرّبا 
ترجم قائال »وكتب أرسطو فيه موجودة بني أيدي الناس ترجمت 
عىل  الناس  وألف  املأمون  أيام  الفلسفة  علوم  من  ترجمت  ما  مع 
حذوها وأوعب من ألف يف ذلك ابن سينا يف كتاب »الشفا« جمع فيه 
العلوم السبعة للفالسفة كما قدمنا ثم لخصه يف كتاب »النجا« ويف 
كتاب  اإلشارات وكأنه يخالف أرسطو يف كثري من مسائلها ويقول 
برأيه فيها وأما ابن رشد فلخص كتب أرسطو ورشحها متبعا له 

غري مخالف وألف الناس يف ذلك كثريا« )8(.
 حاول نص ابن خلدون وصاحبه تقديم هذه األمم والحضارات 
كحلقة تربطنا بماضينا ، باإلبداع اإلنساني يف العمارة والعلوم ، هذه 
األمم وإن اختلفنا معها يف التصورات واملعتقد تبقى مهمة يف عملية 
التواصل والجدل الحضاري، احتجنا الرتاث العلمي لنطور حضارة 
البداوة التي انطلق من رحمها العرب ويؤسسون لحضارة مازالت 
تؤثر يف العالم اليوم، حضارة استقدمت البنائني واملهرة يف كل فنون 
العمارة  هذه   ، العباسية  والقصور  األندليس  العاج  لنجد  العمارة 
هي انعكاس منطقي ملقدمات التطور العمراني واملعريف للحضارة 
العربية ، لقوة الدولة وقتها، كما املعالم القديمة للحضارات الغابرة 
هذه  عىل  الوقوف  يف  واملنقرضة  الظاهرة  معاملها  ساهمت  التي 
األطالل لفهم تاريخ الحضارات  وفرتاتها منذ النشأة حتى اإلنهيار 
فالرسالة الضمنية واملرصحة التي تقود العالمة ابن خلدون يف نصه 
إبداعاته  اإلنسان  املادية يواصل  العمران موجود بمقوماته  مادام 
بقدراتنا  نؤمن  أن  يكفي  املكتوب،  العلمي  أو  املعماري  الرتاث  يف 
ولحظتنا  تطورنا  حجم  يف  املاضية  الدنيا  عجائب  مثل  فسننجز 
التاريخية فقد قارن كما أسلفنا معالم كرسى والفراعنة بمعالم 
التاريخ املبنية عىل  العبيديني واملوحدين وغريهم قارا بذلك حركة 
أساس تعاقب الحضارات تعاقبا دوريا يخضع للحتمية التاريخية 
املار بالنشأة فاإلزدهار واإلنحطاط بمنظور واقعي خلفت تصورات 
ورؤى استفاد منها الغرب فرتجموا كتبه التي كانت منطلقا غذت 

نظريات علماء اإلجتماع واملؤرخني.
nnnnnnnnnnnnnnnn

اإلحاالت :
األعلمي  مؤسسة  -منشورات  خلدون  بن  الرحمان  عبد  العرب-  كتاب 

للمطبوعات – بريوت – ص 9 
نفس املصدر )ص 178(
نفس املصدر )ص 177( 
نفس املصدر )ص 348(

معجم البلدان – شهاب الدين ابن عبد الله ياقوت ابن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي  املجلد األول دار صادر - بريوت  )ص 187(

كتاب العرب )ص345(
نفس املصدر )ص 346(
نفس املصدر )ص 492( 

تراث األمم واحلضارات من خالل كتاب العرب البن خلدون
طارق العمراوي

تراث
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اقبالك  الثامنة  دورتها  يف  املوسيقية  قرطاج   أيام   شهدت 
شبابيا  غفريا  جدا. يف مقابل إقبال ضعيف جدا لكبار  الفنانني. 

ولعل هذا العزوف  له دالالت  عديدة.  
شبابية  موسيقية  انماط   عىل  الربمجة   هذه  كشفت  أوال: 
متنوعة  تتالءم  مع اذواق  الشباب  الحالم  واملتمرد  واملتمكن  
من عدة  مهارات يف اللغة والفنون  والتكنولوجيا  الجديدة  وحتى 
العلوم.  ولم تكن هذه األذواق  املوسيقية  متناغمة  مع اختيارات  
األجيال السابقة، التي ظلت  غري مواكبة  للتغريات  العاملية  وغري 
الشباب  من رغبة يف اإلقالع والحلم   به  متوافقة  مع ما يشعر 

والتمرد.
املهرجان  عن شفرات   املقدمة  خالل  العروض  ثانيا: عربت 
جديدة  يعتمدها  الشباب  يف تواصلهم، هي عالمات عىل قلقهم  
من كل ماهو مركب  أو معقد، سواء يف ناحية اللباس  أو التعامل  
يف  "زيد  نفسه  املهرجان  شعار  فكان  الفنانني.   وبني  بينهم  
الحس" داال  عىل ما يفكر فيه الشباب  وما يتمتع به من طاقات  

ابداعية  وعفوية  يف التواصل والحضور.

ثالثا:  غصت كل العروض بشباب  تونس الحالم، الذي كان 
نفوره  ظاهرا من مؤسسات  الشباب  الحكومية، وكان متمردا  
عىل سياقات  ثقافية تقليدية وقديمة،  ال تتوافق  مع تطلعاته  

وانتظاراته.
رابعا: نجحت الفنانة درصاف  الحمداني  يف تشكيل  برمجة 
ثرية  ومتنوعة.  ونجحت  يف جعل املوسيقى  لغة حقيقية  وزاوية  
نظر لفهم الظواهر  الشبابية  يف تونس. لذلك اكتشفت  ان رس 
فشل  املنظومات  الرتبوية  االرسية  أو غريها  يكمن  يف الهوة 
الساحقة بني  الكهول والشباب..حتى يف نمط  االختيارات  الفنية  
وانواع  املوسيقى  املنتقاة.  فلو اقرتب  اآلباء  واالمهات  من أذواق  

أبنائهم  لكان ذلك سبيال  لفهم  تمردهم  واختالفهم. 
عدة   رددتها   التي  األغاني   كلمات  اىل  املنصت   إن  خامسا: 
التي  املعاني   عمق  لتبني   الروك،  موسيقى  من  خاصة  عروض 
ومواقف   وحكم   وأفكار   رؤى  تتضمن  انها  بل  عليها،   تحيل 
وجودية  من عدة مواضيع. بل انها كشفت عن رهافة احساس  
الفنانون  يف عالقتهم   ألحان  تعكس تجارب حياتية عاشها   و 

بالعائلة  وباالصدقاء  والوطن. فتغنوا  عن السالم والحب والوطن  
والصداقة..وعن غريها من القيم الجمالية  العميقة.

طبقة  وجود  عن  املوسيقية  قرطاج  أيام   بينت   سادسا: 
وتقليدي،  نمطي   ماهو  كل  من  تنفر  لكنها    ، واعية  شبابية 
بفلسفة  تؤمن  جديدة،  عاملية  موسيقى  عىل  االنفتاح   تنشد 
الجسد املتحرر، وتعتنق  حب اإلختالف،  وعفوية الحياة وبساطة 
التواصل.  هي طاقات  ينبغي  عىل الدولة  فهمها  لتنال  حقها 

من الثقافة  والتكنولوجيا والحياة الجميلة.
اىل  تحيلنا  فلسفة   عن  املوسيقية  التظاهرة   هذه  عربت 
رضورة "أن  نفكر معا بصوت عال". وجعلت املرح ينترش بغزارة  
يف صفوف  الشباب  واليافعني.  جمعت الدورة  فقرات  تكوينية  يف 
حقوق التأليف ، وحلقات من ماسرت كالس،  ومعرض املاركات.  
كما غابت املسابقات  والجوائز،  وذلك  ألن  األنماط  املوسيقية  
ال يمكن أن تخضع  للمقاييس  نفسها، فلكل  نمط  موسيقي  
شأنه  وارتفاعه  يف عيون  عاشقيه..وقد كان هذا الخيار  سليما 

وناجحا

موسيقى

أيام قرطاج الموسيقية : "الحياة بال موسيقى خطأ فادح" :

زاوية نظر لفهم الظواهر الشبابية يف تونس
د. فوزية ضيف هللا

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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بنا  وإختلطا  املمثالن  إستقبَلنا   العرض  قاعة  مدخل  يف 
 antonin فأنتقلنا من منتظرين للعرض إىل جزء منه، ألم يدعو
artaud اىل  إرشاك املتلقي يف العمل املرسحي ونادى  بفضاء 

حواجز  بال  بآخر  التقليدي  الفضاء  يستبدل  جديد  مرسحي 
يخلق تواصال مبارشا بني الباث  واملتقبل ؟... ثم صدحت نادية 
عبيد بأغنية جنوبية قديمة عن الشوق يقول مطلعها " العزيزة 
وصمت  طاغ  بحضور  واقفا  العكاري  فتحي  بقي  و   " طّلت 
صارخ وإيماءات مقتصدة ثم سبقته إىل الركح  بإضاءة خافتة 
إيل  بسالسة  بعدها   تأرجحت  املرسحي   الفضاء  كامل  عىل 
إضاءة غمرت  الفضاء الركحي  تبعها مؤثر صوتي لحركة مّد 
وجزر ألمواج البحر إنتهت حني تلفظ املمثل بإسم الشخصية 
montage  ساحر بني مؤثر صوتي وكلمة،   "رملة" يف تركيب 
فأول ما يستقبل املوج يف َمّدِه رمل الشاطىء وهذا يؤكد عىل 
بروح  أغنية  تلتها  ثم  التفاصيل  أدق  عىل  العكاري  إشتغال 
صوفية كالما وغناء وعزفا وإذا نحن يف صميم تيمة- العرض 
إستلهاًما ملعنى الحب يف مفهومه الصويف مستعريا عُجَز  بيت 
محي الدين بن عربي بأن الحب هو دينه وإيمانه وقد قال يف 

صدره " أدين بدين الحب أنَّى توّجهًت" وهذا يضع املتفرج  
أمام املوضوع- الذريعة وهو حصول رملة عىل جائزة نوبل 
للحب عن كتاب يحمل يف تركيبة عنوانه تناقضا واعيا هو " 

تراجيديا الحب" .
هذا املوضوع الذي بنى عليه العكاري عرضه هو يف صميم 
 le théâtre et son "يف كتابه " املرسح وقرينه artaud دعوة
douBle حيث شّجع عىل إختيار موضوع ما والبداية مبارشة 

يف اإلخراج ، ثم تشّكل يف تجلٍّ حركي وإيمائي  للممثلة يستند 
 Jacques إىل تقنية التماهي مع عنارص الطبيعة كما وضحها
lecoq يف كتابه " الجسد الشعري"  le corps poétique الذي 

من  املرسح  إىل  جاء  أصال  وهو  الحركة  عىل  منهجه  يف  يؤكد 
الرياضة التي اكتشف فيها كما يقول هندسة  حركة الجسد 

يف الفضاء فأحّس بشاعرية الرياضة وهذا التجيّل الذي أرشنا 
إليه يخدم منتهى درجات الحب وهو الجنون الذي يأتي قبله 
الهوى  ثم الشغف فالعشق فالنجوى فالوّد ليصل إىل الهيام أو 
الجنون وقد تجّسد هذا يف تمثّل عنرص النار يف فوىض جسدية 
 ، اإليماءة   ، النار  إىل   artaud حسب  تستند  اإلشتعال  تحاكي 
الدم ، والصياح وهذا يلخص لغة املرسح كما يراها ، يف منتصف 
الطريق بني الحركة والفكر وقد تُرِجم هذا يف مشهد  الرقص 

: sanghor بإيقاعات إفريقية وقد قال سنغور
"الرقص هو بداية كل يشء، وما عىل الكالم سوى اتّباعه " 
ثم جلس املمثالن كّل عىل حدة يف قاعدة املرحاض وجرى الحوار 

املنطوق  فيها  يتحّول  التلفظ  إيقاع  يف  التغّوط  معاناة  بتمثّل 
خلقت  فقد  اإلنارة  وأما  تعبري  وسيلة  إىل  تواصل  وسيلة  من 
مناخات معاضدة وتوزعت املرشحات اللونية بني األزرق رقم 
200 حسب مقياس lee filteres تشكيال ملناخ الحلم وكذلك 
التجليات الحركية والعنربي  الذي يعاضد   164 الناري  األحمر 
عنارص  وأما   l'amBiguïté الغموض   مناخ  يعمق  الذي   022
بزخرفة  أشكال  توشحها  متوازية  بخلفية  فكانت  الديكور 
عربية araBesque  بإمتداد عمودي يسحق املمثل عند اإلضاءة 
 un الشاملة مع بث فيديو يف أعىل الخلفية يحتوي عىل غمزة
ثالثة  الجاليص جعل من حضورها مؤدبة  ملريم    clin d'oeil

العرض  نهاية  ويف  مرحاض  قاعدتي  الخلفية  عىل  ويستند 
إندمجا يف نوع من الرقص الصويف ويسمى أيضا رقص سماع  
ويكون بالدوران حول النفس إستعارة لدوران الكواكب حول 
الشمس بهدف الوصول إىل مرحلة الكمال كبحا للشهوات وهذا 
عند  مقاماته  ألعىل  تمثاّل  الحب  وهو  العرض  تيمة  صميم  يف 
املتصوفة ويسمونه الوجد وهذا الجانب الروحاني إشتغل  عليه   
الروحانية  والطقوس  الرشقي  املرسح  إىل  تنبّه  فقد   artaud

عند سفره إىل شمال املكسيك وتعرفه  عىل شعب التاراهومارا 
.tarahumara

الذي  أفالطون  عند  الحب  مفهوم  إىل  أيضا  يحيلنا  وهذا 
تناوله يف كتابه "املأدبة" ويكون بالرتفع عن كل ما هو مادي 
والسمو إىل نورانية الروح، فالحبُّ عنده شوٌق يدفع اإلنسان 

إىل الحصول عىل املعرفة والخري والجمال.
"مقاطع" ليس مجرد عرض مرسحي بل هو نتاج مخترب 
مرسحي حقيقي إشتغل عليه العكاري طويال بخلفية أكاديمية 
يف   ونموذجا  درسا  العرض  من  يجعل  مما  يمتلكها   وركحية 
وطلبة  املتعلمني  يشاهده  أن  يجب  الجمالية  باألدوات  للوعي 
هو  الحق  فاملرسح  جمالياته  حول  بنقاش  يُعقب  املرسح 
ممارسة ركحية ومعرفة بمرجعياته الفكرية يف نفس الوقت.

"مقاطع" لفتحي العّكاري : 

artaud  "و"قسوة lecoq "شعرية"
أنور الشّعافي 

نادية عبيد وفتحي العكاري
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قّدم المخرج فاضل الجزيري مسرحيته كاليغوال 
2، ضمن سلسلة عروض متتالية أيام 27 و 28 و 29 
جانفي 2023، بقاعة الفن الرابع، بعد عرضها األول 
أيام  افتتاح  تزامنا مع  ديسمبر،  خالل مطلع شهر 

قرطاج المسرحية 2022. 

هذه املرسحية هي من إنتاج املرسح الجديد، يتقمص األدوار 
جانب  اىل  سنوات،  خمس  دام  غياب  بعد   ، كوكة  محمد  فيها: 
ممثلني متخرجني من مدرسة املمثل: محمد بركاتي، طالل أيوب، 
نهى نفاتي ورحيم بحريني و ايمان مناعي وارشاق مطر وسليم 
الحقيقية،  أسمائهم  املخرج عىل  الذيب. ست شخصيات، حافظ 

لالشارة اىل البعد الواقعي للحكاية.

اعتبارات أولية
ويعني   )caligula( الالتينية  اىل  يعود  اسم  هو  كاليغوال   ان 
"حذاء الجنود الصغري"، أي تصغري اسم "كاليغا )caligae( وهو 
الروماني  الجنرال  ابن  قيرص  غايوس  عليه  حصل  الذي  اللقب 

 .)germanicus(جرمانيكوس
بعد موت الجنرال عادت اغريبينا مع أطفالها الستة اىل روما، 
تورطت يف نزاع حاد مع االمرباطور الروماني تيربيوس قيرص الذي 
كان خليفة اغسطس قيرص وابنه بالتبني وصهرا له. وكان يبدو 
اشتد  أن  بعد  العرضية.  القسوة  مظاهر  رغم  معتدال  إمرباطورا 

النزاع، دمرت العائلة، ولم ينجو من الذكور إال كاليغوال.

1 - الفاضل الجزيري: مشروع الرؤية 
االبداعية المتجددة

متكامل،  مرشوع  سياق  يف  الجزيري  فاضل  املخرج  يشتغل 
فنية  أو  مرسحية  أو  سينمائية  اإلبداعية  التجربة  كانت  سواء 
عن  منفصلة  بصفة  الجزيري  أعمال  تناول  يمكن  فال  صوفية. 
 )2012( االنتقال من كاليغوال  يبدو  إجماال. فال  االبداعي  مساره 
لسنة   )de la guerre( قرية  بفيلم  مرورا   )2022( كاليغوال  ال 
2017، دون البحث يف دالالت املخاض االبداعي الذي ينضج يف كل 
وتطويرها  الحكاية  بتحويل  اما  اخرى  مرة  الظهور  ليعاود  مرة 
املعطيات  تغري  عىل  بناء  املرسحية  كتابة  بإعادة  أو  سينمائيا 

الواقعية واملستجدات يف املشهد التونيس.
عن  مقاالته  إحدى  يف  الخراط  فتحي  السينمائي  الناقد  يذكر 
الفاضل الجزيري، أن مرسحية كاليغوال 1  قد قدمت سنة 2012 
" يف ظروف غري مواتية، يف مناخ سيايس واجتماعي تقهقر فيه 
االهتمام بالثقافة )...( ولم يكتب للمرسحية أن تعرض اال يف ثماني 
والوالدة  الحمل  معاودة  اختار  اإلجهاض  هذا  ونتيجة  مناسبات. 

من جديد، فأعاد تجميع فريق املمثلني إلعداد فيلم سينمائي وذلك 
خيار قار يف مسرية املخرج مذ كان يف مجموعة املرسح الحديد..." 
فتم تحويل املرسحية اىل فيلم سماه "يّرة )de la guerre( ،مثلما 
حول مرسحية "العرس" اىل فيلم سنة  1979 ومرسحية "عرب" 

كذلك إىل فيلم سنة 1987.
التحذيري والتوثيقي، مراوحا  الجزيري يواصل مساره  مازال 
واملعالجة.  االخراج  وصوفية  والشخصيات،  الحكاية  واقعية  بني 
رغبة منه يف تطعيم كاليغوال األوىل واخراجها ثانية، وسط رصخة 
تحذيرية وتطهريية تؤذن برضورة التجرد من كل املايض للدخول 
يف كاتارزيس جديد، وسط بياض صويف روحي، مغلق، منغلق عىل 

نفسه، تدور ساعته وأحداثه وسط حمام .

2 - المالمح الصوتية: امطار طوفانية 
في الخارج، وموسيقى استفزازية

الخارج،  يف  طوفانية  امطار  صوت  إيقاع  عىل  األحداث  تدور 
صوت الرعد، إيقاع موسيقي استفزازي يشبه قرع طبول الخطر، 
آذان  يطرق  االيقاع  ينفك  ال  املشاهد،  حسب  ويتضاءل  يتزايد 
الكهرباء  القطاعات  قبيل  من  مرئية  تحذيرات  تصحبه  املتفرج، 
املتكررة، غلق االبواب، ضياع املفاتيح، ضياع االدباش، اإلحساس 
دواعي  أمام  الجميع  عراء  املوحش،  الركح  فراغ  والقلق،  بالجوع 
والذنب،  والحساب  املقربة،  عن  الحديث  الجماعي،  االغتسال 
الشيخ  لدى  الذاكرة  املمثلني، فقدان  املتكرر ألحد  السعال والقيء 
محمد وبحبه املتكرر عن الكتاب األحمر الذي يُسّجل فيه ما ينساه 

من أرقام وأحداث.

3 - المالمح السينوغرافية: الكاترزيس 
وباتوس السلطة والقتل والضياع

البياض من كل جانب، جوانبه وارضيته، وكذلك  يُغّلفه  ُركح 
االغتسال  اكسسوارات  من  املمثلون  يرتديه  فيما  البياض  ينترش 
كرايس  باستثناء  يشء،  كل  من  الركح  املخرج  جرد  )مناشف(. 
صغرية يستعملها الخارجون من الحمام للجلوس، ثم تتحول إىل 
طاوالت أو رسير..وفق تغري املشاهد. كما جرد املخرج شخوصه 
مرحلة  بعد  اجسامهم  تحيط  التي  "املناشف"  اال  مالبسهم،  من 
االغتسال والتطهري. شخوص واقعية، باسماء واقعية، تجردت من 
العنف والرش والحب والغرية  مالبسها لكنها لم تتخلص من قيم 
والشهوة. تنغلق عليها أبواب الحمام، ذات طقس ممطر ومرعد، 
أجواء مرعبة، ينقطع فيها الكهرباء، يشتد فيها الخوف والضياع 
واالحساس بالجوع، تتخاصم..ثم تشتد الخصومة لتنتهي بالقتل.
األحمر  الكتاب  ثالثة:  أمور  يف  األحمر  البياض..يحرض  وسط 
الذي يسجل عليه الشيخ ما ينساه، طالء األظافر، احمر الشفاه...و 

زوجها  عىل  ثارت  عندما  نهى  ارتدته  الذي  األحمر  الثورة  لباس 
وعربت عن امتعاضها من خوفه إزاء اخيه كاليغوال.

أّما الكتاب فهو يدون تاريخ الحب والخطر، اما طالء األظافر 
حاكمها،  غطرسة  وقاومت  تزينت  امرأة  خطوات  يرسم  فهو 
واحمر الشفاه جاء يزين شفاهها املقموعة، ثم يحول أداة الجمال 
لتخرج  االنثوية  الشفاه  اثرها  عىل  تنتفض  متمردة،  فظاعة  اىل 
التي تأجلت عندما تم اجهاض  النور  عن صمتها..وتفضح والدة 
املرأة  أن  اىل  اشارة  األظافر هما  واالء  الشفاه  احمر  الحمل.....ان 
يمكن أن تحول انوثتها اىل سالح وان تونس كتبت تاريخها بالحب 

والدماء.. 
فهو  الحركاتي،  يرتديه  الذي  الفريوزي  األزرق  الرداء  اما 
متطابق مع تضحياته، وخدماته..لكنه صار معزوال فكان شبيها 
بالبحر الذي يراوح بني املد والجزر.. تحرض "املخدة" او الوسادة 
الوحيدة عىل الركح منذ البدء، يحولها من مكانها كل مشهد نفس 
املمثل "سليم"...تدور هذه املخدة عىل أرضية الركح دورة كاملة..
األويل  وجودها  مكان  إىل  تعود  الزمن..وعندما  لقيت  أداة  كأنها 
تصبح أداة يحاول من خاللها طالل أيوب قتل الشيخ محمد، بعد 
نقاش حاد دار بينه وبني كاليغوال. لم يكن الشيخ راغبا يف تسليم 
املتسلط،  كاليغوال  كاليغوال، ولكن  اخيه  ابن  للشاب  السلطة  أمر 

يواجهه للنهاية..

4 - المالمح التأويلية: اركيولوجيا القيم
تتطور  تصاعدي،  نسق  كالسيكيا،  بناء   2 كاليغوال  بناء  جاء 
تطرح  القتل.  هو  النهاية  يف  تراجيدي  مشهد  اىل  وصوال  أحداثه 
املرسحية وفق منزع صويف ..رضورة املرور اىل مرحلة كاترزيس 
املالبس  من  الشخوص  فيه  ولالفكار..تتجرد  للبالد  جماعي 
واملظاهر ، ليتم الحفر يف القيم االنسانية املحضة، وكأنه عودة إىل 
حالة الطبيعة األوىل. وسط بياض الركح، يكون التطهري باملاء يف 
الحمام، ترافقه مياه األمطار الطوفانية، صدمات الضياع وانقطاع 

الكهرباء، تعيد الجميع اىل ذواتهم، للمراجعة واملحاسبة..
تونس.  تاريخ  يف  محطات  اىل  محيلة  األرقام  تحرض 
حقيقية:  شخوص  ذكر  13...يتم   ،23 رقم  ذكر  يتكرر  مثال 

"الحبيب".."وسيلة"...اىل غري ذلك من االيحاءات.
تتم مساءلة العنف، ضمن مفارقة البياض والسماء...وتبحث 
الشخوص عن الحرية ضمن فضاء مغلق..وتطرح حرية املرأة عىل 
لسان امرأة قمعت وعنفت 23 مرة...وكلما حاولت التحرر عنفت 
23  مرة أخرى.. يف املقابل، كان كاليغوال طاغية عىل الجميع، بيده 
مفاتيح السلطة واألبواب، يتلذذ الخمر والنساء والسلطة، وسط 
ممارسات عنيفة رمزا ولغة وحقيقة..فينتهي به تسلطه اىل قتل 

أخيه املريض وتهديد عّمه خنقا.

مسرح

كاليغوال 2 للمخرج فاضل اجلزيري... الكاتارزيس املستفز

د. فوزية ضيف هللا
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األكاديمية  ستعلن  منتظر  هو  كما 
أسماء الفائزين يف هوليوود بلوس أنجليس 

يوم 12 مارس.
تصدر  البداية  يف  مالحظته  يمكن  وما 
التنقل  يتناول  الذي  العلمي  الخيال  فيلم 
ات  اول  ايفريوير  "ايفريثينغ  األكوان  بني 
يف  األكاديمية  جوائز  ترشيحات  وانس" 
تحرض  كما  والتسعني،  الخامسة  دورتها 
عىل  الشهرية  بأفالمها  أيضا  هوليوود 
الشاشة الكبرية مثل "توب غن: مافريك" 

و"آفاتار: ذا واي اوف ووتر".
ودانيال  شاينرت  دانيال  فيلم  وحصد 
كوان "ايفريثينغ ايفريوير اول آت وانس" 

يوه  مليشيل  ترشيحان  منها  ترشيحا   11
والطفل كي هوي كوان.

• األفالم العرشة املرشحة ألفضل فيلم 
هي:

وانس"،  آت  اول  ايفريوير  "ايفريثينغ 
و"ذا  اينيشريين"  اوف  بانشيز  و"ذا 
فابلمانس" و"تار" و"توب غن: مافريك" 
ذا واي اوف ووتر"، و"إلفيس"  و"آفاتار: 
فرونت"  ويسرتن  ذا  اون  كوايت  و"اول 
اوف  و"تراينغل  توكينغ"  و"ومني 

سادنس".
ويليامز  وأليسون  أحمد  ريز  وأعلن 
مرسح  من  الفارط  الثالثاء  الرتشيحات 

هيلز،  بفريل  يف  غولدوين  سامويل 
كاليفورنيا.

•املرشحون لفئة أفضل مخرج
أوف  بانشيز  )ذي   - ماكدونا  مارتن   -

إنشريين( "حوريات إنشريين"
 - شاينرت  ودانيال  كوان  -دانيال 
)إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( "كل 

يشء يف كل مكان يف وقت واحد"
- ستيفن سبيلربج - )ذا فابلمانز(

- تود فيلد - "تار"
أوف  )تريانجل   - أوستلوند  روبن   -

سادنس( "مثلث الحزن"
• املرشحات لفئة أفضل ممثلة هن: آنا 

بالنشيت  وكيت  "بلوند"  عن  ارماس  دي 
عن "تار" وأندريا رايزبورو عن "تو ليزيل" 
فابلمانس"  "ذا  عن  ويليامز  وميشيل 
وميشيل يوه عن "ايفريثينغ ايفريوير اول 

آت وانس".
هم:  ممثل  أفضل  لفئة  املرشحون   •
برندن فريجر عن "ذا ويل" وكولني فاريل 
عن "ذا بانشيز اوف اينيشريين" واوستن 
باتلر عن "إلفيس" وبيل نايي عن "ليفنغ" 

وبول ميسكال عن "افرتصن".
ممثلة  أفضل  فئة  عن  املرشحات   •
"بالك  عن  باسيت  آنجيال  هن:  مساعدة 
بانثر: واكاندا فوريفر" وهونغ تشاو عن 
"ذا ويل" وكريي كوندون عن "ذا بانشيز 
كريتس  يل  وجايمي  اينيشريين"  اوف 
وانس"  آت  اول  ايفريوير  "ايفريثينغ  عن 
وستيفاني هسو عن "ايفريثينغ ايفريوير 

اول ات وانس".
مساعد  ممثل  أفضل  عن  املرشحون   •
"كوزواي"  عن  هنري  تريي  براين  هم: 
وجود هريش عن "ذا فابلمانس" وبرندن 
غليسون عن "ذا بانشيز اوف اينيشريين" 
اوف  بانشيز  "ذا  عن  كيوغان  وباري 
عن  كوان  هوي  وكي  اينيشريين" 

"ايفريثينغ ايفريوير اول آت وانس".
• املرشحون عن فئة أفضل تصوير

ذا وسرتن فرونت(  أون  )أول كوايت   -
"كل يشء هادئ عىل الجبهة الغربية"

"أفاتار:  أوف ووتر(  واي  ذا  )أفاتار:   -
طريق املاء(

- )ذي بانشيز أوف إنشريين( "حوريات 
إنشريين"

- )إلفيس(
- )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( 

"كل يشء يف كل مكان يف وقت واحد"

أبو يوسف )عن وكاالت االنباء(

أكاديمية علوم وفنون السينام تعلنأكاديمية علوم وفنون السينام تعلن
عن ترشيحاهتا جلوائز األوسكار اخلاصةعن ترشيحاهتا جلوائز األوسكار اخلاصة

بالدورة اخلامسة والتسعنيبالدورة اخلامسة والتسعني

صورة ألجواء حفل االوسكار
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- )ذا فابلمانز(

- )تار(
- )توب جن: مافريك(

"مثلث  سادنس(  أوف  )ريانجيل   -
الحزن"

- )وومني توكينج( "حديث نسائي"
فيلم  أفضل  فئة  عن  املرشحة  •األفالم 
ويسرتن  ذا  اون  كوايت  "اول  هي  أجنبي 
 "1985 و"أرجنتينا،  أملانيا،  من  فرونت" 
من األرجنتني، و"كلوز" من بلجيكا و"إي 
من  غريل"  كوايت  و"ذا  بولندا  من  او" 

ايرلندا.
أفضل  فئة  عن  املرشحة  األفالم   •
اول  ايفريوير  "ايفريثينغ  هي  سيناريو 
ات وانس" و"ذا بانشيز اوف اينيشريين" 
اوف  و"تراينغل  و"تار"  فابلمانس"  و"ذا 

سادنس".
موسيقى  أفضل  فئة  عن  املرشحون   •
"اول  عن  بريتلمان  فولكر  هم:  تصويرية 
كوايت اون ذا ويسرتن فرونت" وجاستن 
بورويل  وكارتل  "بابيلون"  عن  هورويتز 
وسون  اينيشريين"  اوف  بانشيز  "ذا  عن 
ات  اول  ايفريوير  "ايفريثينغ  عن  لوكس 
وانس" وجون ويليامز عن "ذا فابلمانس".
•املرشحون عن فئة أفضل فيلم وثائقي
-  )أول ذات برييثز( "كل ما يتنفس" 

لشوناك سني وأمان مان وتيدي ليفر
"كل  بلودشيد(  آند  بيوتي  ذي  )أول   -
بويرتاس  لورا  الدماء"،  وسفك  الجمال 
وهوارد جريتلر وجون ليونز ونان جولدين 

ويوني جوليجوف
- )فاير أوف لوف( "نار الحب"، سارة 

دوسا شني بوريس وإينا فيشمان
"منزل  سبلنرتز(  أوف  ميد  )أهاوس   -
لريينج  سايمون  الشظايا"،  من  مصنوع 

ويلمونت ومونيكا هيلسرتوم
را  وأوديسا  روهر  دانيال  )نافالني(   -

وديان بيكر وميالني ميلر وشني بوريس
• املرشحون عن فئة أفضل فيلم روائي 

أجنبي
- )أول كويت أون ذا ويسرتن فرونت( 
الغربية"،  الجبهة  عىل  هادئ  يشء  "كل 

أملانيا
- )أرجنتينا، 1985(، األرجنتني

- )كلوز(، بلجيكا
- )إي.أو(، بولندا

الهادئة"،  "الفتاة  )ذا كوايت جريل(   -
أيرلندا

• املرشحون عن فئة أفضل أغنية أصلية
)"تل  فيلم  من  "تصفيق"  )أبلوز(   -
إت اليك أوومان(، موسيقى وكلمات ديان 

وارين
بيدي(  )أمسك  هاند(  ماي  )هولد   -
موسيقى  مافريك(،  جن:  )توب  فيلم  من 

وكلمات ليدي جاجا وبالدبوب
فيلم  من  "أرفعني"  أب(  مي  )ليفت   -
"النمر  فوريفر(  بانثر-واكاندا  )بالك 
موسيقى  األبد"،  إىل  واكاندا  األسود: 
ولودفيج  كوجلر  وراين  وريهانا  تيمس 
جورانسون وكلمات تيمس وراين كوجلر.

)آر.آر.آر(،  فيلم  من  ناتو(  )ناتو   -
وكلمات  كريافاني  إم.  إم.  موسيقى 

شاندرابوز
• املرشحون لفئة أفضل سيناريو لنص 

ُكتب أصال للسينما
- )ذي بانشيز أوف إنشريين( "حوريات 

إنشريين" من تأليف مارتن ماكدونا
- )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( 
"كل يشء يف كل مكان يف وقت واحد" من 

تأليف دانيال كوان ودانيال شاينرت
ستيفن  تأليف  من  فابلمانز(  )ذا   -

سبيلربج وتوني كوشنر
- )تار( من تأليف تود فيلد

"مثلث  سادنس(  أوف  )تريانجل   -
الحزن" من تأليف روبن أوستلوند

• املرشحون لفئة أفضل سيناريو لنص 
مقتبس

- )أول كوايت أون ذا ويسرتن فرونت( 
الغربية"،  الجبهة  عىل  هادئ  يشء  "كل 
باترسون  وليزيل  بريجر  إدوارد  سيناريو 

وإيان ستوكيل
أوت  نايفز  آ  أونيون:  )جالس   -

ميسرتي( سيناريو ريان جونسون
- )ليفينج( - "معيشة" سيناريو كازو 

إسيجرو
- "توب جن: مافريك" سيناريو إيهرين 
كروجر وإريك وارين سينجر وكريستوفر 
وجوستني  كريج  بيرت  وقصة  ماكوارى 

ماركس
نسائي"  "حديث  توكينج(  )وومني   -

سيناريو سارة بويل
رسوم  فيلم  أفضل  لفئة  املرشحون   •

متحركة
ديل  جيلريمو  للمخرج  )بينوكيو(   -

تورو
- )مارسيل ذي شل ويذ شوز أون(

- "مارسيل القوقعة التي ترتدي حذاء"
ويش(  الست  ذا  بوتز:  إن  )بوس   -

"القط يرتدي حذاء: األمنية األخرية"
- )ذا يس بيست( "وحش البحر"

- )ترينينج رد( "الباندا األحمر الكبري"
األكاديمية  جوائز  أن  ويذكر 
)باإلنجليزية: academy aWards( املعروفة 
أكثر باسم جوائز األوسكار )باإلنجليزية: 
الفنية  للجدارة  جوائز  هي   )the oscars

تُمنح  السينما،  والتقنية يف مجال صناعة 
فنون  أكاديمية  قبل  من  سنويًا  الجوائز 
)باإلنجليزية:  املتحركة  الصور  وعلوم 
 academy of motion picture arts and

دوليًا  اعرتاًفا  الجوائز  وتعترب   ،)sciences

وفًقا  السينمائية  اإلنجازات  يف  باالمتياز 
األكاديمية.  يف  التصويت  أعضاء  لتقييم 
يُمنح الفائزين من مختلف الفئات نسخة 
»جائزة  رسميًا  يسمى  ذهبي،  تمثال  من 
أنه  من  الرغم  عىل  للتميز«،  األوسكار 
باسمه،  شيوًعا  أكثر  بشكل  إليه  يشار 
عىل  فارًسا  التمثال  يصور  »األوسكار«". 

طراز اآلرت ديكو.
نُحتت الجائزة يف األصل من قبل جورج 
لتصميم  تخطيطي  رسم  من  ستانيل 
أكاديمية فنون  لسيدريك غيبونز. قّدمتها 
عام  يف  مرة  ألول  املتحركة  الصور  وعلوم 
1929 يف عشاء خاص استضافه دوجالس 
روزفلت،  هوليوود  فندق  يف  فريبانكس 
جوائز  باسم  الحًقا  ُعرف  الذي  الحدث 
جوائز  توزيع  حفل  بُث  األوىل..  األوسكار 
يف  الراديو  طريق  عن  مرة  ألول  األوسكار 
 .1953 عام  يف  التلفاز  وعىل   ،1930 عام 
يعترب هذا الحفل أقدم حفل توزيع جوائز 
أنحاء  جميع  يف  اآلن  حيًّا  ويُبث  ترفيهية، 
جوائز  أقدم  أيًضا  الجائزة  تُمثل  العالم. 
الرتفيه األمريكية السنوية األربع الكربى؛ 
إيمي  -جوائز  األخرى  الثالثة  معادالتها 
للتلفزيون، وجوائز توني للمرسح، وجوائز 
نمطها.  ُشّكلت عىل   – للموسيقى  غرامي 
أنها  عىل  واسع  نطاق  عىل  إليها  يشار 
الجائزة التنافسية األكثر شهرة ومقاًما يف 

مجال الرتفيه.

سينما

صورة تتحّدث

بشكل  الربيع  موسم  في  عادة  بيضها  السردين  اسماك  تضع 
جماعي.. 

 يطفوا هذا البيض فوق مياه البحر.. 
تاكل الطيور ماتاكل وما يبقى منه ينمو ويصبح في شكل اسراب 

كبيرة خالل شهري ديسمبر وجانفي..
يبدا وقتها في جهة ڤابس موسم صيده باستعمال شباك كبيرة 

الحجم .
 ويسحب ليوضع فوق اسطح صلبة للتجفيف بطريقة طبيعية مع 

مراعاة التقليب من حين آلخر.. 
 يباع في االسواق االسبوعية او عند بائعي البقول.. 

في برنا يطبخ غالبا في الكسكسي او المقرونة او المرڤة 
 ويكون لذيذ خاصة اذا كان مصحوبا بالحلبة والفرماس  وهو وجبة 

فيها قدر من المنفعة..
 بالنسبة للڤوابسية : 

يخلوه  مايلصقش  وباش  قديم،  ڤالي  في  يجمروه  مايطيبوه  قبل 
على نار هادية وبعد في صحفة ماء يحكوا الڨشرة البرانية بش يتنحى 
الراس  وينحوا  البيع  وقت  واال  التجفيف  من  فيه  لصق  الي  التراب 

ويغسلوه ويطيبوه ..
اشهر األكالت المعروفة بالوزف هي لمحكك او كسكسي بالبسباس 

او الشربة وهريسة لوزف والمرفوسة الحارة..
أقوال تونسية وعربية

الوزف

من األفالم املرشحة لجائزة االوسكار
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املاضية  القليلة  السنوات  يف  الرتكية  السينما  قطعت 
أشواطاً كبرية، وفرضت نفسها بقوة عىل قطاع السينما 
يف  الجوائز  أكرب  حصدت  أفالم  سلسلة  خالل  من  العاملية 

املهرجانات العاملية..
يعد الفلم الوثائقي بعنوان "انهيار النصب الرويس يف 
 1914 قيناي عام  أوز  فؤاد  الذي صوره  آياستوفونوس" 
، أول فلم سينمائي تركي. وكذلك فلم "زواج همت أغا" 
1919.يف  عام  يف  واستكمل   1914 عام  بدأ تصويره  الذي 
عام 1922 ، توجه املمثل املرسحي محسن أرطغرول نحو 
اإلخراج السينمائي، مع قيام أول رشكة سينمائية خاصة 
الكلمة الوحيد واملنفرد فيه حتى  يف تركيا، وظل صاحب 
 ،  )1923( نار”  من  “قميص  فلم  مخرجاً  الخمسينات، 
وهو فلم يدور حول حرب التحرير الوطنية، وفلم “أزقة 
ناطق،  تركي  سينمائي  فلم  كأول   )1931( اسطنبول” 
من  األفالم  هذه  وتعترب   ،)1932( تنهض”  “أمة  وفلم 
أهم أعماله السينمائية والبالغ عددها أكثر من 30 فلماً. 
واستمرت حتى عام 1950 ، بتصوير فلم أو فلمني فقط 

يف العام الواحد.
بدأت الصناعة السينمائية الحقيقية، بمبادرة املخرج 
1949 “ارضبوا الباغية” .  لطفي عقاد. الذي أخرج عام 
واستمرت الحال هذا املنوال حتى عام 1960، حيث صعد 
وقد  سنوياً.  فلماً   60 إىل  املنتجة  األفالم  متوسط  خالله 
لوحظ بعد عقد الستينات نشاط جديد يف السينما الرتكية 

مع ظهور مخرجني جدد مثل عاطف يلماز ومتني أركصان 
ونوزاد  أوغلو  صاغر  ودويغو  غوريج  وأرتم  رفيغ  وخالد 
دارت  أفالم  بإنتاج  قاموا  حيث  أون،  وممدوح  باسان 
مواضيعها حول شجون وهموم املجتمع، أصبح فلم متني 
أركصان “الصيف القاحل” )1964(، الذي يعالج حقائق 
القرية، أول فلم تركي يحقق النجاح للسينما الرتكية عىل 
املستوى العاملي بعد أن حاز عىل جائزة يف مهرجان برلني 

السينمائي.
محاوالً  غوناي،  يلماز  نجم  سطع  السبعينات  وبعد 
تجسيد الوضع االجتماعي للبالد، ومعه أردن كريال وثريا 
أوكتان ورشيف غوران وفوزي طونا وعمر  دورو وزكي 
قاوور وعيل أوزر تورك وغريهم من مخرجي الجيل الجديد 
الذين أتوا بنفحة جديدة للسينما. أّما بعد عام 1980 فقد 
بدأ اسم السينما الرتكية يدور يف املحافل الدولية. ويف هذه 
املرحلة ركزت السينما الرتكية عىل املواضيع ذات املحتوى 
تتناول  التي  األفالم  جانب  إىل  واالجتماعي  الفلسفي 
غوني  يلماز  ـِ  ل “الطريق”  فيلم  فوز  املرأة.يعد  مشاكل 
عام  كان  ملهرجان  الذهبية  بالسعفة  غورين  ورشيف 
1980، بمثابة العالمة البارزة يف تاريخ السينما الرتكية.. 
االنقالب  بعد  الرتكي  املجتمع  يف  التغريات  غوني  ويرصد 
العسكري عام 1980. ولم يتمكن غوني من إخراج الفيلم 
القضبان واعتمد عىل تعاون  كله بنفسه ألنه كان خلف 
مساعديه يف الفيلم خالل تلك الفرتة. وتعترب التسعينيات 

من أكثر الفرتات نجاحاً وتقدماً للسينما الرتكية من حيث 
املكرسة  الجامعات  عدد  زيادة  بسبب  والنوعية  الجودة 
لصناعة السينما والرتبية السينمائية، وظهور نخبة من 

املخرجني واملمثلني الواعني لتقنيات هذه الصناعة.
و ظهرت يف تركيا صفوة سينمائية شابة ومتخصصة. 
فوز املخرج الرتكي نوري بلجي جيالن بالسعفة الذهبية، 
الضوء  دائرة  الرتكية تحت  السينما  ملهرجان كان، وضع 
الناحية  من  املحكمة  بأعماله  أوروبا،  يف  مكثف  بشكل 
داخل  التغريات  ترصد  دقيقة  نظرة  تعطي  التي  الفنية 

املجتمع الرتكي.
كان  بمهرجان  مرات  لخمس  توج  الذي  جيالن، 
السينمائي )2003، 2006، 2008 و2011 ، 2013( سبعة 
تذهب  أن  استطاعت  قصري  فيلم  بينها  سينمائية  أعمال 
الخالصة  السينما  مبدعي  مصاف  إىل  صاحبها  باسم 
 1969 مواليد  من  جيالن،  بيلجي  نوري  العالم.  يف  الكبار 
باسطنبول، درس جيالن التصوير حينما كان يف الخامسة 
حينما  بالسينما  يتطور  اهتمامه  وبدأ  عمره،  من  عرشة 
دراسته  فرتة  وخالل  عمره،  من  والعرشين  الثانية  بلغ 
املساهمات  من  مجموعة  له  كانت  بوغازييش  جامعة  يف 
عىل  حصل  حيث  يتخرج  أن  بانتظار  التصوير،  عالم  يف 
للدراسة  بعدها  طار  الكهربائية،  الهندسة  بكالوريوس 
والتخصص يف مجال الهندسة الكهربائية إىل لندن، ولكنه 
العسكرية،  بالخدمة  لاللتحاق  أنقرة  إىل  عاد  ما  رسعان 

محمد عبيدو )ناقد سينمائي سوري(

حتوالت السينام الرتكية

فاتح اكنينوري بليغ جيالن يلماز جوناي سميح كابالن أوغلو
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48الشارع الثقافي سينما
ومنها يميض إىل السينما التي وجدها الفضاء الذي يمكنه أن يعرب فيه عن 
إبداعاته. تميزت أفالمه بلغة سينمائية قاتمة وشاعرية مزجت إيقاعا هادئا 
بمراقبة صارمة للتحّول الروحي الخاص باإلنسان، أو باملجتمع أيضا. يف عام 
1995 قدم جيالن فيلمه األول القصري بعنوان “كوزا” عرضه يف كان ونال عنه 
عدد من جوائز املهرجانات، لينجز بعده تحف سينمائية هي رشنقه )1995(، 
قائم  فيلم  وهو   ،)2002( وبعيد   )1999( ماي  من  السحب   ،)1997( بلده 
عىل املسافات، عىل البُعد، منذ بدايته ونحن نشاهد يوسف يسري مبتعدا عن 
قريته، ويرغب يف البُعد أكثر بالعمل عىل باخرة سياحية تلف به العالم، ثم عىل 
مدار الفيلم يف إطار عام قاتم وثقيل نتعرف عىل محمود، الذي يستضيفه يف 
شقته وهو الذي ابتعد عن نفسه وفنه وحبه للتصوير ورغبته يف صنع أفالم 
وفيلم  التجارية،  اإلعالنات  بتصوير  ذلك  كل  يستبدل  أنه  إال  كتاركوفسكي، 
مناخات 2006، ثم فيلم “القرود الثالثة” 2008 وهو رواية كئيبة عن أرسار 
عائلية وفيه نرى السيايس الطموح ثروت يعرض عىل سائقة أيوب ماال كثريا 
كي يتحمل عنه مسؤولية حادث سيارة أودى بحياة أحد األشخاص. وبينما 
كان أيوب يميض عقوبة السجن ملدة عام بعث ابنه إسماعيل وأمه هاجر إىل 
ثروت لتطلب منه مبلغا من املال كدفعة أوىل لرشاء سيارة. وكنوع من أنواع 
“الخدمة املقابلة” نشأت بني هاجر الحسناء وبني ثروت عالقة حب. وقد أراد 
بعد خروجه  ملدة طويلة  أيوب تخوف  والده  أن  األمر، كما  إسماعيل تجاهل 
أن يستفيد من عدم  اآلخرين،  مثل  أراد،  الحقيقة، ألنه  يرى  أن  السجن  من 
الثالثة” بدقة كيف أن نسيج األكاذيب  معرفة املوضوع. يبني فيلم “القرود 
عىل  العام  السكوت  يؤدي  وكيف  تدريجيا  يتفكك  واالنتظار  املواقف  وترقب 
الكل متهما بالوقيعة أو  النهاية يكون  األمور املهمة إىل ثورات غاضبة، ويف 
يلقى َمنيّته. كما يتناول فيلمه األخري “نوم الشتاء”، الذي يستغرق 3 ساعات 
و17 دقيقة، قصة كاتب قديم يدير فندقا صغريا مع أخته املطلقة وزوجته 
الشابة املنفصلة عنه عاطفيا يف وسط األناضول، وحني يحل الشتاء يصبح 
عاملني  الشتاء”  “نوم  يف  جيالن  يخلق  واحد..  وقٍت  يف  وسجن  مأوى  الفندق 
متوازيني ومتعايشني، لكن بونا شاسعا يفصل بينهما: عالم الكاتب وصاحب 
املنتجع آيدن، وعالم إسماعيل املعدم العاطل عن العمل وزوجته وابنه وأمه 
مع  آيدن  سائق  يصطدم  وحني  “حمدي”.  القلب  طيب  الواعظ  وشقيقه 
إسماعيل بسبب حجارة رماها ابنه “إلياس” عىل سيارة آيدن وهّشم زجاج 
بابها األيرس، يصل اإلمام الطيّب ويوقف عراكا كاد ينتهي إىل مأساة. وحني 
تصطدم  املعدمة،  العائلة  تلك  ملساعدة  وطريقة  سببا  تجد  أن  نهال  تحاول 
الدموع  تذرف  وحني  الفقراء،  لدى  الكرامة  ملنطق  الربجوازي  جهلها  بواقع 
إليها  التي تتعّرض  املادية  الخسارة  إنما تذرفها ليس بسبب  بعد ذلك، فهي 
يف لحظة االكتشاف، بل للصفعة املعنوية التي يوّجهها إسماعيل إىل زهوها 
فقدان  يعني  ال  الفقر  أن  تدرك  اإليماءة  بتلك  إسماعيل  يجعلها  الربجوازي. 

الكرامة دائما.
من  آكني  فاتح  األصل  تركي  األملاني  للمخرج  السينمائية  التجربة  تعترب 
أهم التجارب السينمائية يف أوروبا، حيث تستمد خصوصيتها من خالل طرح 
إشكالية العالقة بني الرشق والغرب، ومقاربة هذه العالقة فنياً وإنسانياً، من 
خالل معالجة املوضوعات التي تتقاطع فيها مصائر الشخصيات وأحالمهم 
وحياتهم مع بعضها البعض.. وهو من مواليد مدينة هامبورغ األملانية عام 
انتسب   .. األسود  البحر  قدمت من منطقة  تركية  عائلة  إىل  وينتمي   ،1973
السينما  درس  حيث  عاماً   21 سن  يف  بهامبورغ  الجميلة  الفنون  كلية  إىل 
وفنونها “موجز وبدون ألم ” 1997، أول أفالمه الروائية الطويلة التي عززت 
من مكانته كمخرج جديد عىل الساحة األوروبية، تابع أكني مرسته الفنية 
عن  و)غفلنا   )2000( تموز(  )يف  فيلم  مثل  األفالم  من  بمزيد  واإلخراجية 
إيطالية  عائلة  فيه سرية  الذي صور   )2002( )2001( و)سولينو(  العودة( 
عن  فيلم  وهو  والباستا،  البيتزا  معها  حاملة  االتحادية  أملانيا  إىل  هاجرت 
الحائز  فيلمه  الجوانب ذي فكرة جديدة، ويف  املهني متعدد  والنجاح  الحنني 
عىل الدب الذهبي يف مهرجان برلني “ضد الجدار” )2004(، يناقش موضوعاً 
جديداً ويتعرض ببساطة إىل املشاكل التي تواجه الجيل الثاني من املهاجرين 
الفلم املتميز بأداء تمثييل مبدع عىل جائزة  أملانيا. وقد حصل هذا  األتراك يف 
الدب الذهبي يف مهرجان برلني السينمائي.. وحصل آكني عىل جائزة أفضل 
الذي   2006 عام  اآلخر(  الجانب  )عىل  فيلمه  عن  كان  مهرجان  يف  سيناريو 

يتناول قضية املهاجرين املحارصين بني ثقافتني مختلفتني.
برلني  مهرجان  يف  الذهبي  الدب  جائزة  عىل  الحائز  )عسل(  فيلم  وبرز 
من  السادسة  يف  صبي  حكاية  يروي  أوغلو،  كابالن  سميح  للمخرج   ،2010
عمره توقف عن الكالم بعد وفاة والده ، ويعد “عسل” أخر جزء من ثالثية 
2007 ” عرض  سينمائية أخرجها سميح كابالن أوغلو، وتشمل ” البيض , 

بمهرجان كان السينمائي و” الحليب, 2008 ” عرض بمهرجان البندقية .
ويرصد املتابعون لجديد السينما الرتكية حركة سينمائية مهمة بأساليب 
وتحوالت  املجتمع  يف  الفرد  مكانة  تُبدي  وغنية  منّوعة  ومواضيع  متعددة 

املجتمع الرتكي املعارص .

نشأ  التي  واالجتماعية  الثقافية  بالخلفية  تكون عىل عالقة  ما  عادة  عام  السينما بشكل  إن مضامني 
فيها هذا التعبري الثقايف وبصورة أدق السينمائي نفسه الذي ال يمكن حسب تقديرنا ان يكون خارجا عن 
حركة الزمن. فمؤلف العمل السينمائي )السيناريست أو املخرج( تشكله بيئته االجتماعية وانتماؤه الثقايف 

والحضاري.
والحوار  الدرامي  بالرسد  يتعلق  ما  وكل  السينمائي  العمل  يف  الواردة  الفنية  الرؤى  منطلقات  إن  ثم 
واملوسيقى والحركة وأماكن وفضاءات التصوير وامللبس واملسكن واإلكسسوارات وغريها، كلها تنتمي إىل 

نفس الحقل املرجعي الذي تشكل فيه املبدع السينمائي.
وتدعونا هذه املقاربة إىل تقديم الفرضية التالية :

إّن ما هو مادي يف اإلنتاج السينمائي التونيس صنعه الالمادي، أي أن الذاكرة هي التي كتبت الرشيط 
وتخيلت مشاهده )نتحدث هنا عن السينما الروائية ال غري(

يعترب الرتاث السينمائي التونيس تراثا ثريا ومتنوعا يرسم خطا واضحا لصريورة املجتمع التونيس منذ 
أوائل القرن العرشين. ويعّد مرجعا ووثيقة لدراسة آليات تفكريه وتعامله مع محيطه املادي وغري املادي، 
لذلك فهو يحتوي يف ثنايا لقطاته وغمرة مشاهده عىل عنارص اتنوغرافية تخربنا عن طبيعة املسكن وامللبس 
واملعتقد والطقوس واللغة والعادات والخرافات وطرق الطبخ وأدواته واملهارات والحرف وكل ما يصور لنا 
الحقل الداليل امليلء باملعاني واملرجعيات الثقافية والدينية والحضارية التي من دونها يصري الرشيط خاو ال 

روح فيه.
فنحن إذا شاهدنا مثال "خليفة االقرع" أو "سجنان" أو "تحت مطر الخريف" أو "يف بالد الطرارني" 
أو "حكاية بسيطة كهذه" أو "فاطمة 75" أو "شمس الضباع" أو "عزيزة" أو "السامة" أو "ظل األرض" 
أو "ريح السد" أو "عصفور سطح" أو "سلطان املدينة" أو "صيف حلق الوادي" أو "صمت القصور" أو 
"الستار االحمر" أو "كسوة" أو "موسم الرجال" أو "صفائح من ذهب" أو "قوايل الرمان" أو "خشخاش" 
استقراء  أو غريها وحاولنا  أو "خرمة"  "فاطمة"  أو  الطني"  "عرايس  أو  فاميليا"  "بنت  أو  "بزناس"  أو 
مشاهد هذه األفالم ولقطاتها بشكل يجعلنا نبحث عن املرجعيات التي جعلت املؤلف يختار الديكور واملالبس 
والحوار ومحيط األحداث التي تؤثث العمل السينمائي ملا تمكنا من استخالص مالحظات أولية )تحيلنا إىل 
أسئلة الحقة( من ذلك : •الحضور املتكرر لبعض املوضوعات االثنوغرافية مثل مفهوم "الرجولة" و"الحرام" 
و"العذرية" و"الطقوس الطرائقية" و"املهارات املحلية التقليدية" و"اللباس التقليدي" و"املعارف الشعبية" 

و"العادات االحتفالية الشعبية" و"املمنوع االجتماعي" و"التدين الشعبي" و"الخرافة" وغريها.
• توظيف العنرص االثنوغرايف يف الخطاب السينمائي لهذه األفالم بشكل جعل منه محمال للحبكة الدرامية.
منها  جعل  بشكل  الدرامي  للرسد  كوسيلة  املناطق  لبعض  املحلية  اللهجة  األفالم  هذه  بعض  •اعتماد 

محورا لذاكرة األفراد والجماعات.
• تمثل الذاكرة يف هذه األفالم عنرصا ثابتا يتكرر يف أغلبها، ونقصد بذلك الذاكرة الجماعية، ذاكرة األماكن، 

ذاكرة الجسد، ذاكرة اللغة، ذاكرة اللباس، ذاكرة الترّصف...إلخ.
• كل مفردات اللغة السينمائية املتعلقة باملالبس والحوار والفضاءات والديكور واإلكسسوارات تحيلنا إىل 
مرجعية ثقافية محلية وظرفية اجتماعية تونسية وتحيلنا بعضها إىل عنارص ذات مرجعية عربية إسالمية.
• إذا لم يكن البعد الرتاثي بارزا يف مشاهد األفالم بشكل مادي، فهو يتجىل أحيانا يف أبعاده الالمادية، يف 

الطقوس واملعتقد واملعارف وعادات األفراد ومعاني اللفظ والترصف.
•ال يمكن بأي حال من األحوال أن يخرج أصحاب هذه االفالم عن دائرة انتمائهم االجتماعي والرتاثي 
جمالية  ضوابط  إىل  يخضعونها  ثقافية  خلفية  إنتاج  يعيدون  بأعمالهم  فهم  عامة.  بصورة  والحضاري 

وإبداعية.
وحتى نتبني االبعاد الالمادية يف أي عمل سنمائي ونجعلها جلية تطفو عىل السطح يجدر بنا أن نتوخى 

املراحل التالية يف مساءلة مشاهد األفالم :
•• هل أن الدوافع والتصورات واالختيارات تمثل – إضافة اىل الرضورات التقنية – عنارص أصلية يف البناء 
الالمادي للقطة يف شكلها النهائي ؟ ••إىل أي مدى خدمت هذه العنارص الالمادية موضوع اللقطة أو الرشيط 

بشكل عام ووقع توظيفها لهدف العمل السينمائي والرسالة التي يريد املخرج تبليغها ؟
•• إىل أي حّد يمكن أن نجد موائمة بني سرية املخرج الذاتية وبني إنتاجه السينمائي ؟ وهل يؤثر الواقع 
االجتماعي واالقتصادي والثقايف والرمزي الذي عاشه املخرج بالرضورة يف إنتاجه السينمائي ؟ ••هل يمكن 
للميوالت اإليديولوجية أن تدفع باملخرج إىل توظيف هذه العنارص الالمادية لغرض فكرّي معلن او غري معلن؟
•• كيف يمكن أن نقرأ هذه العنارص الالمادية ونفرسها بالرجوع إىل أصلها وتأصلها يف ثقافتنا مخيالنا 

الجماعي ؟
•• ما هي التمفصالت)articulations( التي تمكننا من استقراء غري املادي يف ثنايا املادي وخاصة منه 

املتعلق بالصورة التي بدورها تحيل إىل التصور)la représentation( ؟
••يفتح الباب من خالل هذه األسئلة عىل سؤال آخر : ما هي العلوم التي تسهم يف قراءة املكون الالمادي 

يف الترصف الثقايف الفردي أو الجماعي بصورة عامة؟
هذه مجمل التساؤالت التي قد تحيلنا إجاباتها إىل تغيري قراءتنا ملضامني املشاهد السينمائية لبعض أعمال 

تراثنا السينمائي نحو تركيز أكرب عىل العنرص الالمادي يف تراثنا الثقايف املكّون البعاد املشاهد واللقطات.
وال يعدو أن يكون ما سلف إال مقّدمة نلفت بها انتباه الباحثني واملشتغلني بميادين الصورة والسمعي 

البرصي قصد تعميق الحفريات يف هذا الباب والتأسيس ألركيولوجيا الصورة السينمائية.

الرتاث الثقايف الالمادي يف السينام 
التونسية، أسئلة ال بد منها

جالل بالسعد )سينمائي وباحث(

لقطة كبرى
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حضور تونسي متميز في مهرجان 

واڤادوڤو ببوركينا فاسو

)fespaco( ستة  واغادوغو  والعرشين يف  الثامن  اإلفريقي  املهرجان  أدرجت هيئة 
املرة   هذه  ينعقد  الذي  للمهرجان  الرسمية  املسابقات  يف  تونسية  وطويلة  قصرية  افالم 
تحت شعار “السينما اإلفريقية وثقافة السالم”... كما اوكلت هيئة املهرجان رئاسة لجنة 

تحكيم القسم الروائي للمسابقة الرسمية للمنتجة التونسية درة بوشوشة.
وسينافس عىل الفحل الذهبي ملسابقة األفالم الروائية الطويلة فيلمان تونسيان االول 
الثورة، حني عثر  بداية  قبل  ما  إىل  باملشاهد  فيه  الشابي ويعود  ليوسف  “أشكال”  فيلم 
متفّحمة،  جثة  عىل  الوصايفي(  وفاطمة  قريبع  حسني  محمد  )املمثّل  أمنيان  عنرصان 
البطالن  يدخل  فيها،  البناء  استئناف  ومع  التونسية،  العاصمة  وسط  األرايض  إحدى  يف 
والتعقيدات  األلغاز  العديد من  يواجهان  األثناء  الحقيقة، ويف  يف رحلة بحث طويلة عن 

الغريبة.
والثاني فيلم ”تحت أشجار التني” إلريج السهريي وتدور أحداثه حول مجموعة من 
الناضج والهش  التني  الشابات بشكل أسايس، يقطفن أحيانا بمساعدة صبي،  الفتيات 
ثم يسلمنه إىل نساء أكرب سنا لتوضيبه بعناية داخل صناديق. ويحصل كل ذلك بإرشاف 

رئيس العمل، الذي يمثل رمزا للسلطة األبوية التقليدية.
إخراج   من  وهو  الوثائقية،  األفالم  قسم  يف  الفصل”  “جيولوجيا  فيلم  سينافس  كما 
املمثلة واملخرجة التونسية يرس قاسمي ورشيكها اإليطايل ماورو مازوتيش ، يتتبع الفيلم 
التجربة الدنيوية ملهاجر فر من العنف يف ليبيا وينتظر اإلذن بالبقاء يف إيطاليا. تركز يرس 
قاسمي عىل هذه الفرتة من النسيان لشخصية ابتليت باإلهانات التي تنشأ من العنرصية 

العرضية التي تمطر من شخصيات مختلفة يف السلطة.
أفالم  يف  العمياء”  “النقطة  عاشور  للطفي  القصري  الوثائقي  الفيلم  وسينافس 
الصعيد  التحريك عرض الول مرة عىل  القصرية وهو فيلم وثائقي من نوع   fespaco
الدويل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدويل وهو انتاج تونس فرنيس مشرتك ومدته 14 
دقيقة وتدور احداثه تحت الحكم الديكتارتوري لزين العابدين بن عيل سنة 1991 حيث 

يتم اختطاف رجل من احدى الرشكات وتعذيبه واخفاؤه لنحو ثالثني عاما.
 10 )تحريك  وهوفيلم  الرايس   لنادية   Kendila كنديال"  "اختصار  القصري  والفيلم 

 Key production دقائق( إنتاج
أما فيلم ”traffic / chaKchouKa” إليهاب عبيدي سيمثل تونس يف مسابقة  قسم 

األفالم املدرسية.

مهرجان برلين يعلن عن قائمة أفالم مسابقة
الدورة الـ 73

يف مؤتمر صحفي عقد صباح االثنني 24 جانفي الحايل، كشف املدير الفني ملهرجان 
عن  ريسنبيك  ماريت  للمهرجان  التنفيذية  واملديرة  تشاتريان،  كارلو  السينمائي،  برلني 
املسابقة الرئيسية للدورة الـ 73 من املهرجان التي ستقام يف الفرتة من 16 إىل 26 فيفري 

القادم.
املعروفة  األسماء  من  غنيًا  مزيًجا  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  تضم  أن  املقرر  من 
والوافدين الجدد، وكما أعلن سابًقا، تم اختيار الفيلم الكوميدي الرومانيس “جاءت إيلّ” 
“she she come to me  من إخراج ربيكا ميلر، الفتتاح الدورة. والفيلم من بطولة بيرت 

دينكالج، وماريسا تومي، وجوانا كوليج، وبرايان داريس جيمس، وآن هاثاواي.

التحكيم  لجنة  ستيوارت  كريستني  األمريكية  املمثلة  سرتأس 
دب  عىل  سبيلربج  ستيفن  األمريكي  املخرج  وسيحصل  الدولية، 

ذهبي فخري إلنجازه مدى الحياة.
اسرتاليا  من  لإلضافة(  )قابلة  فيلما   18 املسابقة  تضم 
واملكسيك  وفرنسا  املتحدة  والواليات  واسبانيا  وأملانيا  وبريطانيا 
وسويرسا والنمسا واليابان والصني ولوكسمربج. وبهذا املعنى تعترب مسابقة “الربليناله” 

هذا العام، مسابقة أوروبية بالدرجة األساسية.
الفيلم  وهو  العظمى”،  “القوة  بفيلم  بن  شون  األمريكي  واملخرج  املمثل  يشارك 
بني  الرصاع  يصور  والذي  كوفمان،  آرون  مع  إخراجه  يف  شارك  الذي  الطويل  التسجييل 
الرويس  والرئيس  ألوكرانيا،  رئيًسا  أصبح  الذي  الكوميدي  املمثل  زيلنسكي،  فولوديمري 

فالديمري بوتني، بعد قيام بوتني بغزو أوكرانيا.
مع  فيلًما  يصور  كييف  يف  بن  شون  “كان  الصحفي:  املؤتمر  يف  تشاتريان  وقال 
زيلنسكي عندما انفجرت الحرب يف أوكرانيا”. وبعد ذلك، “فرض الواقع أن يصبح الفيلم 
أقل راحة وأكثر جدوى”، وأضاف: نحن ممتنون للغاية لشون بني والفريق بأكمله الختيار 

“مهرجان برلني” لعرض هذا الفيلم”، الذي “يروي دور الفن والفنانني”.
وهي  وأصفر-  زرقاء  ستكون  العام  لهذا  املهرجان  ألوان  أن  املهرجان  مدير  وأعلن 
التحديد  القرار هو عىل وجه  من  أن جزًءا  “أعتقد  تشاتريان:  وقال  أوكرانيا.  علم  ألوان 
أن مهرجان برلني السينمائي سيقام بعد عام واحد من الحرب وربما يكون لعرض هذا 
الفيلم يف برلني معنى أكثر داللة من عرضه يف أي مكان آخر، ألننا قريبون من أوكرانيا، ألن 
هناك أوكرانيني يعيشون يف برلني وأيًضا بسبب القيمة السياسية لهذا الفيلم. إال أنه ليس 
الفيلم الوحيد الذي يتعامل مع أوكرانيا.  بالنسبة يل سيثري فيلم “القوة العظمى” الكثري 
من االهتمام، وسيكون مدخال رائعا يسمح لنا بالدخول إىل الوصف املعقد والغني ملا حدث 

وما زال يحدث يف أوكرانيا اآلن”.
وأعلن أيضا أن املخرج الكندي جون ترينجوف سيشارك بفيلم من اخراجه ألول مرة يف 
مسابقة املهرجان وهو فيلم “مانودروم” manodrome من بطولة جييس إيزنربغ وأدريان 
برودي.  وكان املخرج نفسه قد افتتح قسم بانوراما يف عام 2018 بفيلمه “الجرح”. وهو 
البطولة “يف دور  بدور  أيزنربغ  الذي يقوم فيه جييس  األمريكي  األول  بفيلمه  اآلن  يعود 
شاب يف والية نيويورك عىل وشك أن يصبح أبًا ويشعر بشعور الخسارة”. وقال تشاتريان 
أن الفيلم يدور حول “معنى الذكورة يف املجتمع الغربي اليوم”. وتقوم أوديسا يونغ بدور 

رشيكة البطل ويلعب أدريان برودي دوًرا رئيسيا بارزا يف الفيلم.
رشكة  وسقوط  صعود  يصور  BlacKBerryالذي  فيلم   املسابقة  أفالم  ضمن  ومن 

الهواتف الذكية الكندية، ويقوم بالبطولة جاي باروشيل وجلني هاوتون وكاري إيلويز.
ومن األفالم األوىل ملخرجيها يف املسابقة فيلم “ولد الديسكو”، أول أفالم املخرج اإليطايل 
املقيم يف فرنسا جياكومو أبروزييس، وهو يدور حول الجئ يصل إىل باريس لالنضمام إىل 

الفيلق األجنبي كوسيلة للحصول عىل جواز السفر املوعود.
مخرجا  عرش  وأحد  مخرجات.  إخراج  من  أفالم  ستة  الـ18،  املسابقة  أفالم  بني  من 
سبق أن شاركوا يف املهرجان من قبل، ثمانية منهم شاركت أفالمهم يف املسابقة يف حني أن 

ثالثة من أفالم املسابقة هي األفالم األوىل ملخرجيها.

النجم الهوليوودي " توم هانكس" مرشح لنيل 
جائزة أسوء أفالم موسم 2022

لم يُحل كون فيلم "إلفيس" الذي شارك فيه 
املمثل توم هانكس من بني األعمال األوفر حظا 
للفوز يف جوائز األوسكار، دون إدراج اسم النجم 
يف ثالث فئات من قائمة الرتشيحات لنيل جوائز 
والتي  لألوسكار  املعاكسة  النسخة  "راتزي"، 

تُمنح ألسوأ إنتاجات العام.
واختار منظمو هذه الجوائز الساخرة املمثل 
دوره  عن  للرتشيحات  املخترصة  القائمة  ضمن 
كمدير ألعمال إلفيس بريسيل يف فيلم عن سريته، 
نحات  شخصية  تجسيد  بصوته  توليه  وعن 
فيلم  من  الجديدة  الصيغة  يف  جيبيتو  الخشب 

"ديزني" الشهري "بينوكيو".
"راتزي"  منظمي  عن  صادر  بيان  وأوضح 
أن هانكس قّدم يف فيلم "إلفيس" األداء "األكثر 
عرضًة لالزدراء عام 2022" جعله يُرّشح لفئتني 

من هذه الجوائز.
قوبل  نفسه  "إلفيس"  فيلم  أن  ومع 
باستحسان واسع من النقاد، وكذلك أداء النجم 
أوستن بتلر فيه، كان توم هانكس يف دور مدير 

أعمال إلفيس، عرضة لالنتقادات.
لجائزة  املرشحة  الخمسة  األفالم  ضمن  فهو  "ديزني"،  إنتاج  من  "بينوكيو"  أما 

"راتزي" عن "أسوأ فيلم"، إىل جانب "بلوند" الذي يتناول سرية مارلني مونرو.
لوس  يف  للـ"راتزي"،  الرسمي  االسم  أووردز"،  راسبريي  "غولدن  جوائز  وأُطلقت 

أنجليس عام 1981 عىل يد طالب سابقني يف السينما وأختصاصيني يف هوليوود.
وتُعَلن أسماء الفائزين بهذه الجوائز يف 26 مارس القادم عشية حفلة األوسكار.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح

لطفي عاشوردرة بوشوشة
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50الشارع الثقافي
كيت بالنشيت ال تريد أن تعمل مجدًدا 

Tár بعد دورها في فيلم

رغم نجاحه الجماهريي والنقدي، تسبب فيلم tár بتفكري النجمة كيت بالنشيت يف 
اعتزال التمثيل، حيث كشفت املمثلة األسرتالية أن دورها يف tár أثر عليها بشكل كبري، 
بعض  مثل  أنني  وأعتقد  موجودة،  تزال  ال  عيل  وأثاره  جًدا،  جسدي  دور  "إنه  وقالت: 

املشاهدين الذين يحتاجون وقتًا الستيعابه".
وأضافت كيت: "أنا محظوظة بالطبع لعميل مع مخرجني عظماء مثل هؤالء ولكن 

أحيانًا أدوار مثل هذا الدور تظل معك لألبد، ولذلك ال أريد أن أعمل مجدًدا".
وذكرت كيت أنها قضت الـ4 سنوات املاضية مشتاقة ملوطنها ميلبورن وتود العودة 
أن  وأود  باملاء  مهووسة  أنا  األسرتاليني،  من  كثري  "مثل  وقالت:  البيت،  بحديقة  للعناية 
أكون بقربها. وأتعلم الصرب والثبات وأن أفكر. كانت أمي وجدتي بستانيتني هائلتني وأنا 

أود أن أقيض وقتًا بالحديقة مع أمي".
أهم  من  واحدة  هي  التي  تار،  ليديا  املوسيقيى  الفرقة  قائدة  بالنشيت  كيت  تلعب 
املوسيقيني يف مجالها، والتي تبدأ يف مواجهة عدد من الصعوبات يف رحلتها بسبب أفعالها 

املؤذية يف املايض.
فيلم tár من إخراج وتأليف تود فيلد، وحصل الفيلم عىل 5 ترشيحات بافتا األسبوع 
املايض من ضمنها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة يف دور رئييس، كما فازت 

كيت بغولدن غلوب أفضل ممثلة يف دور رئييس يف عمل درامي.

المصري "رامي مالك" في دور "باستر كيتون"

من  قادمة  معلومات  تؤكد 
هوليوود، إن النجم املرصي رامي مالك 
الكوميدي  املمثل  دور  للعب  سيوقع 
األسطوري  الصامت  السينمائي 
باسرت كيتون يف عمل محدود لصالح 
املخرج  وأن  براذرز،   وارنر  تلفزيون 
العرض  ينتج  لن  ريفز  باتمان 
ويُقال  بنفسه،  سيديره  بل  فحسب، 
إن تيد كوهني يجري محادثات لكتابة 
)باسرت  كتاب  إىل  استناًدا  السيناريو، 
وتشري  أفالم(،  صانع  حياة  كيتون: 
يتم تسويقه  املرشوع  أن  إىل  التقارير 

إىل أجهزة البث والشبكات.
عىل  حصل  مالك  رامي  ان  يذكر 
الذاتية  سريته  يف  األوسكار  جائزة 
بفضل تجسيده الذي ال يُنىس للمغني 
فيلم  يف  مريكوري  فريدي  الرئييس 
بوهيميان  الشهري  الذاتية  السرية 

رابسودي لعام 2018. 
إنجاًزا  ذلك  بعد  النجم  وحقق 
ضخًما آخر يف التمثيل من خالل لعب 
بتصوير  قام  حيث  بوند،  رشير  دور 

سافني الرشير جنبًا إىل جنب مع دانييل كريغ 007 يف فيلم no time to die لعام 2021.
ويذكر أن بيسرت كيتون يُعد  أحد رواد السينما الصامتة يف العالم، وأحد منافيس النجم 
شاريل شابلن. ُولد عام 1895 تحت اسم جوزيف فرانك، وبدأ حياته وهو طفل يف أعمال 
فرق "الفودفيل" املرسحية الجوالة، حيث عمل والداه، قبل أن ينتقل إىل الفن الوليد حينها 

"السينما" يف أواخر العقد األول من القرن العرشين.
وكان أول فيلم لكيتون هو الكوميديا   الصامتة "صبي الجزار" 
والكوميديا    املثرية  األعمال  بأداء  ليشتهر   ،)the Butcher Boy(

الجسدية مع تعبريات الوجه الخالية من التعبريات.

وفاة المخرج السينمائي المصري سميح منسي 

الفارط  األربعاء  يوم  مساء  تويف 
سميح  املرصي  السينمائي  املخرج 

منيس، عن عمر ناهز الـ 63 عاماً.
عىل  الراحل  السينمائي  حصل 
يف  الفلسفة  قسم  اآلداب  ليسانس 
جامعة القاهرة، ثم التحق باملعهد العايل 

للسينما.
مخرج  مساعد  منيس  سميح  عمل 
)أرشف  منهم  املخرجني  من  العديد  مع 

فهمي، محمد خان، إنعام محمد عيل(.
)واحد  فيلم  بإخراج  منيس  قام   

كابيتشينو(.
قد  للسينما،  القومي  املركز  وكان 
سميح  باملخرج  املايض  العام  يف  احتفى 

منيس ومشواره الفني.
الهامة  للبصمات  تقديًرا  ذلك  وجاء 
بالسينما  منيس  سميح  وضعها  التي 
مشواره  خالل  والروائية،  التسجيلية 
فيلم  أعماله  أهم  ومن  الحافل،  الفني 

"للذاكرة وقائع" و"أوان البحر".
فيلم  التسجيلية  افالمه  آخر  وكان 
"سرية البطل الشعبي" من إنتاج املركز 

القومي للسينما.
خالل  من  التاريخ،  عرب  املرصي  البطل  رحلة  الشعبي"،  البطل  "سرية  فيلم  ويرصد 
تناول الفيلم لشخصية البطل املرصي التي تظهر داخل املرصيني يف وقت املحن والشدائد 
الدولة  من  املرصية  للشخصية  متعددة  ومشاهد  ملحات  مستعرًضا  العصيبة،  واألوقات 

املرصية القديمة وعرب العصور.
األفالم  إدارة  مدير  منصب  شغل  ثم  للسينما،  القومي  باملركز  مخرًجا  سميح  عمل 
باملركز  اإلنتاجية  لإلدارات  عام  ومدير  السينمائية  الثقافة  ملركز  مديًرا  ثم  التجريبية، 

القومي للسينما.

جيمس كاميرون يحقق رقما قياسيا جديدا 
 Avatar بفيلم

جيمس  املخرج  أصبح 
تحقيق  عىل  معتاداً  كامريون 
األرقام القياسية يف عالم السينما، 
عىل  أفالمه  اعتادت  بعدما  وذلك 
تحقيق النجاح، إال أنه مؤخراً كان 
مع موعد جديد مع دخول اسمه 
التاريخ بالجزء الثاني من افاتار.

الفيلم  تخطي  بعدما  وذلك 
مستوى  عىل  مليار   2 حاجز 
مسئوال  بذلك  ليصبح  اإليرادات 
عن 3 أفالم ضمن 6 فقط يف تاريخ 
تخطت  برمتها  العاملية  السينما 

الـ 2 مليار دوالر.
 6 بعد  الرقم  هذا  جاء  وقد 
أسابيع فقط من إطالقه، تجاوز 
 avatar: the Way of فيلم 
جيمس  العاملي  للمخرج   Water

كامريون، حاجز الـ 2 مليار دوالر 
العاملية،  التذاكر  إيرادات يف شباك 
ليصبح الفيلم السادس يف التاريخ 
الكورونا،  وباء  تفيش  منذ  واألول 

الذي يجتاز تلك املرحلة املرغوبة.
من  كال  يتضمن  حرصي  نادي  إىل  الجديد  والفناتزي  والخيال  الحركة  فيلم  وانضم 
 star Wars: the force aWaKens "و" titanic "و" avengers: endgame "و" avatar

.avengers: infinity War و"

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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"اخي فوق الشجرة "من بطولة 
رامز جالل قريبا على الشاشات 

التونسية 

"أخى  فيلم  عرض  ينطلق 
رامز  للنجم  الشجرة"  فوق 
شهر  يف  العرض  دور  يف  جالل 
بعدما  وذلك  القادم،  فيفري 
املرصية  العرض  دور  يف  طرح 
منذ يوم 18 جانفي للمنافسة 
يف موسم إجازة منتصف العام 
بلغت  إيرادات  الدراىس، وحقق 
أيام   5 خالل  جنيه  ماليني   3

عرض.
الشجرة"  فوق  "أخى  فيلم 
نرسين  جالل،  رامز  بطولة 
حمدي  عماد،  تارا  طافش، 
املريغني، دينا محسن الشهرية 
اسالم  ثروت،  محمد  ويزو،  بـ 
السيد  لؤي  وتأليف  إبراهيم 
وإخراج محمود كريم، ويحكي 
االنطوائي  الشاب  الفيلم قصة 
الذي يعيش حياة صحية  عالء 
توأمه  دخول  ولكن  منظمة، 
بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده 

حياته يقلبها رأسا عىل عقب يف اطار كوميدى.
وكان آخر أفالم رامز جالل "أحمد نوتردام" الذى تم عرضه يف السينمات العام 
قبل املاىض، وشارك يف بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، حمدي املريغني، بيومى 
البزاوى، شيماء  انتصار، محمود  ثروت،  أحمد فتحي، محمد  أحمد حالوة،  فؤاد، 
السيد  تأليف لؤي  الفنانني وضيوف الرشف، والفيلم كان من  سيف وغريهم من 

وإخراج محمود كريم.

:BTS Yet To Come فيلم
في دور السينما

تفاعل  ووسط  كبري  برتحيب 
وحماس الحضور و املتفرجني عرب كل 
املنصات ، عادت فرقة Bts إىل املرسح 
 yet to املبارش مع الحفلة املوسيقية 
come in Busan بحضور أكثر من 55 

ألف شخص غري اآلالف الذي تجمعت 
بالخارج ولم تتمكن من التسجيل.

جذب  مبارش  بث  الحفل  رافق 
أنحاء  جميع  يف  املعجبني  ماليني 
العالم، حيث تأتي هذه الخطوة كدعم 
كوريا  محاولة  ملساعدة  الفرقة  من 
إكسبو  معرض  الستضافة  الجنوبية 

العاملي 2030.
لفرقة  املجاني  الحدث  هذا  ويمثل 
Bts  ، أول أداء مبارش للفرقة بعد ان 
أعلن أعضائها السبعة انهم سيأخذون 
ملتابعة  أعمالهم كفريق  اسرتاحة من 

مشاريع فردية.
قرابة  استمر  الذي  العرض  وخالل 
 20 الـ  حوايل    Bts قدمت   ، ساعتني 

 "save me" و "spring day" و "fire" و "dynamite"  أغنية ، بما يف تونسذلك
."yet to come" و

املوسيقي  الحفل  من  اللحظات  أفضل   "Bts: yet to come" فيلم  ويعرض 
العنوان يف مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية  الذي أقيم بنفس  املجاني للفرقة 

يف 15 أكتوبر لدعم ملف استضافة معرض "إكسبو 
2030" الدويل يف املدينة، وفقا للرشكة.

جميع  من  والجمهور  املعجبون  اجتمع  وقد 
الرئييس  آسياد"  "بوسان  ملعب  يف  العالم  أنحاء 
منذ  أرضه  عىل  يقام  موسيقي  حفل  أول  ملشاهدة 
تفيش جائحة كوفيدn19. وكان الحفل هو األداء الجماعي األخري للفرقة، حيث بدأ 

"جني" خدمته العسكرية اإللزامية منذ أساببع.
متخصصة  كامريا   14 استخدم  التصوير  طاقم  إن   "cgv" رشكة  وقالت 
للحصول عىل لقطات مختلفة لألعضاء، من أجل إنتاج نسخ عالية الجودة لدور 
العرض املتميزة بما يف ذلك "4dx" و"screenx" و"4dx screen "، مع استخدام 

أنظمة صوتية متطورة.

فيلم "A MAN CALLED OTTO" من بطولة توم 
هانكس قريبا بالقاعات السينمائية

أن  “قبل  يقول:  أملاني  مثل  هناك 
الجار”.  عن  استفرس  منزاًل  تبتاع 
"توم  هو  الجار  كان  إذا  خاصًة 
 a man" فيلم  يف  هانكس"، 
ستكون  حينها   ."called otto
ومستنزفة  متعبة  الجرية  هذه 
ممتعة  الوقت  نفس  ويف  لألعصاب، 
بعيد  من  تراقب  كمشاهٍد،  أنت  لك 
تتابع  ألنك  يقطنه،  الذي  الحي  ذلك 
ما  األداء  فخامة  من  لديه  ممثاًل 

يكفي، لرفع قيمة أي عمٍل فني.
 a man called الجديد   الفيلم 
الفيلم  otto، يعد نسخة جديدة من 

 a man" رواية  عن  املأخوذ  األصيل 
فريدريك  للمخرج   "called ove

حول   الجديد  العمل  ويدور  باكمان، 
إىل  يشري  الذي  النوع  من  رجل   ove

لو  كما  يحبهم  ال  الذي  األشخاص 
عليهم  القبض  تم  لصوص  كانوا 
خارج نافذة غرفة نومه، لديه مبادئ 

راسخة، وإجراءات صارمة، ويطلق عليه جريانه "الجار األمر من الجحيم".
فيلم a man called otto  من إخراج مارك فورسرت، ومن كتابة ديفيد ماجي، 
فريدريك باكمان، هانيس هولم، ومن بطولة كل من توم هانكس، جون هيجينز، 
لوسون  بيرت  جينينجز،  خوانيتا  بريتون،  كامريون  كوزوب،  لييل  بينجهام،  توني 

جونز، ماكس بافيل، كاييل هيمان.
باركر"  "توم  كشخصية  مهمة،  أدواًرا   2022 عام  يف  هانكس  توم  لنا  قدم 
مدير أعمال "إلفيس بريسيل" ضمن فيلم "elvis"، وشخصية "جيبيتو" يف فيلم 
"pinocchio"، إال أن الفيلم األخري رسيع الذوبان يف الذاكرة، عىل الرغم من إتقانه 
الدور. ولكن فيلمه "رجل يسمى أوتو"، يستطيع الصمود يف الذاكرة لفرتة أطول، 
أي  نهايتها،  حتى  بدايتها  من  املتوقعة  وأحداثها  القصة،  بساطة  من  الرغم  عىل 
أن عنرص املفاجأة غائب عن العمل. فكل يشء يمكن التنبؤ به، كفشل محاوالت 
االنتحار، وسلوكه الذي سيتغري تدريجيًا مع محيطه، إىل أن يصري بطاًل عن غري 
قصد، عندما ينقذ رجاًل وقع عىل سكة القطار، أمام عدسات رواد مواقع التواصل 

االجتماعي، املهتمني بالتصوير ونرش الصور عىل الفايسبوك .
فمن الجميل مشاهدة فيلم عائيل، ودرامي، وكوميدي، وصناعة هوليوودية يف 
وأفالم  الخارقني،  األبطال  تروي سري  التي  اإلنتاجات  بعيًدا عن زخم  الوقت،  ذات 
تحاكي املستقبل البعيد املجهول، الذي لن يكون صاحب هذا املقال وأنت القارئ 
فيه. إذًا هي بداية جيدة لسنة جديدة مع هكذا نوع من األفالم السينمائية، التي 

تثري بعض املشاعر العاطفية، والدفء الذي تحققه العالقات االجتماعية.
أوتو  بني  تنشأ  التي  الصداقة  هي  العمل،  قصة  عىل  السحر  هالة  يضفي  ما 
وجارته ماريسول، والتي تبدأ األخرية بكرس جدار عزلته، بواسطة أطباقها الغذائية 
الشهية، واهتمامها باكتشاف ماضيه. لن نبالغ إن قلنا إن الكيمياء الحاصلة بني 
"توم هانكس" واملمثلة املكسيكية "ماريانا تريفينيو"، هي قوة العمل التي تمنحه 

الحيوية والعاطفة، والفكاهة أحيانًا، كما تدفعه لألمام.

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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وحلم  تأمل  مجال  تحديدا  واأللوان  الفن  طريق  يف  الذهاب 
الرغبة  من  بكثري  العوالم  تجاه  نشيدها  يف  الذات  حيث  وابتكار 
واالرصار لقول ما تقرتحه الدواخل من طفولة وغناء..انها فسحة 
عالم  يف  ومشتقاته  للجمال  تقصدا  البوح  وتأصيل  الكيان  اثبات 

يميض يف متغرياته رسيعا ..
التشكيلية  الفنانة  عند  سنوات  من  الفنية  اللعبة  بدت  هكذا 
نرسين تمسك التي حلمت باضفاء الكثري من التلوين والرسم عىل 
التقصد  واضحة  بدت  مسرية  من  حيز  يف  والذات  الروح  جغرافيا 
الرسوخ  ومزيد  التكوين  رغبة  وتبعتها  األوىل  الخربشات  فكانت 
يف أرض الفن فانضمت اىل أطر ونوادي التكوين يف الرسم الزيتي 
وباألكريليك لتنهل من نجارب منها الفنان نجيب الزنايدي والفنانة 
الورق  عىل  بالرسم  ولعها  كان  ذلك  هكذا...قبل  مينكا...و  ايفات 
القماش.  و املتعددة عىل  اليدوية واالبتكارات  األعمال  فضال عن 

 velour

تعددت  الصيني  والحرب  والباستال  واألكريليك  الزيتي  بني  و 
آثار أناملها حيث اللوحات التي تسافر بنا يف عناوين شتى منها 
و»املدينة  الفانوس«  و»ضوء  تشلو«  و»نغمات   « الورد  »رائحة 
العربي« و»بني الثنايا« و»موج البحر« و»مركب رشاعي« و»ذات 

خريف »...
ويف كل هذه األعمال الفتية مضت بنا الفنانة نرسين تمسك اىل 

كأغنيات جمة من مشهديات  املنبثق  الحنني  الحالم حيث  عاملها 
فيها من شاعرية الحال الكثري.

انها أمنياتها تجاه عالم فسيح ومتغريات تخىش فيها الفنانة 
وبهاء  هدوء  من  القادمة  العطرة  والحكايات  التفاصيل  تلك  عىل 
املدينة بمعمارها وجمال أشيائها وروعة ما تبوح به من الرسديات 

واألرسار..
وأحوال  والقناديل  والشبابيك  الورود  تستدعي  تمسك  نرسين 
املراكب واألرشعة اىل بياض القماشة لتأثيث مساحاتها بل لقول 

ما تداعى بداخلها من غناء خافت وحنني وبهاء
الناس واألمكنة من ضجيج قاتل  الكائن و  يف ظل ما يعيشه 
للصمت الجميل وللبهاء القادم من العنارص والتفاصيل عىل غرار 

الشباك والخرضة وضوء القنديل و« املدينة العربي »
وما تزخر به من جمال ونعني مدينة تونس هذه الضاربة يف 
مما  وثقافات  حضارات  تعاقب  حيث  باألرسار  والقائلة  األعماق 

يثري هذه املحصلة االنسانية والوجدانية.
أعمالها  ومواضيع  ألوانها  يف  بينة  بحساسية  فنانة  نرسين 
الفنية ويف هذا املعرض املشرتك لها مع الفنانة التشكيلية فريوز 
بالعاصمة  للفنون  القرمايس  عىل  برواق  الغنجاتي  صالح  بن 
واملفتتح يوم الجمعة 20 جانفي الجاري بعنوان »تجارب فنية » 
للذهاب  وتسعى  حاملة  كفنانة  اعتماالتها  من  مهما  حيزا  تمثلت 

أكثر يف طريق الفن والرسم والتلوين وهي التي تعد لقادم معرضها 
الشخيص وفق نهجها وأسلوبها املتخريين.

تنوعت مشاركاتها ومنها هذا املعرض الجماعي وعن تجربة 
تمسك  نرسين  التشكيلية  الفنانة  تقول  املعرض  وهذا  البدايات 
و»...الفن فعل نبيل يف الحياة وهو بالنسبة يل مجال حلم وأمنيات 
تكوين  حصص  يل  لتكون  التلوين  الرسم  مع  بداياتي  منذ  وذلك 
واألكريليك  الزيتي  وبتقنيات  التشكييل  الفن  مجاالت  يف  وتعلم 
والرباعات  األعمال  تجربة  جانب  اىل  الصيني  والحرب  والباستال 
يف  والذات  القلب  خلجات  عن  التعبري  أردت  لوحاتي  اليدوية..يف 
رضوب من الحب والجمال والحنني ليكون هناك حضور للمدينة 
العربي وسحرها والورود واملراكب والشبابيك واملشاهد الجميلة...
سعدت بعرض أعمايل وأسعد أكثر بتفاعل الجمهور وأحباء الفنون 
برواق   « فنية  »تجارب  املعرض  أقرتحه يف هذا  ما  التشكيلية مع 
عيل القرمايس بالعاصمة صحبة الفنانة املتميزة فريوز بن صالح 
الغنجاتي فكان هناك تناسق يف التجربة واأللوان واملواضيع..أعد 
ملعريض الخاص وأتمنى املزيد من امليض يف تجربتي الفنية بكثري 

من التجدد واالبتكار...«.
لوحات فنية وأعمال منجزة يف بدايات التجربة الفنية للرسامة 
نرسين تمسك حيث القول بالرغبة والحلم واألمل يف التواصل عرب 

التلوين والرسم مع الذات واآلخرين و...مع العالم.

الفنانة التشكيلية نرسين متّسك
يف معرضها ضمن »جتارب فنية«

شمس الدين العوني 

فنون تشكيلية

ورود وشبابيك وقناديل وأحوال المراكب واألشرعة
لقول ما تداعى بداخلها من غناء خافت وحنين وبهاء..

وفاة الفنان التشكيلي لطفي االرناؤوط
تويف الفنان التشكييل لطفي األرناؤوط يوم السبت 28 جانفي 2023.

أبناء جيله عىل غرار  رشيد  التجريدي نهجا ومسرية صحبة  الفن  اتخذوا من  الذين  التونسيني  الرسامني  األرناؤوط من  الراحل لطفي  الفنان  ويعترب 
الفخفاخ وابراهيم العّزاببي والنارص بن الشيخ وسمري الرتيكي ونجيب بلخوجة وغريهم. 

والراحل لطفي األرناووط، من مواليد  1944 بمدينة تونس، درس باملدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس وأقام معرضه الشخيص األول باملعهد الثقايف 
اإليطايل منذ سنة 1965، كما أقام معرضني آخرين عىل التوايل سنة 1968 بقاعة الفنون و سنة 1976 بقاعة األخبار.

كما يذكر أن له العديد من املشاركات يف معارض جماعية انتظمت بتونس وخارجها منها يف إيطاليا وفرنسا والسنغال وبلجيكيا...
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أ.د خليل ڤويـعة

فنون تشكيلية

المعرض  عنوان  الّطاقوي"  "الّرهان 
نجيب  التونسي  للفّنان  الكبير  االسترجاعي 
بوقّشة، بقصر خير الّدين، متحف مدينة تونس، 
إلى غاية 11 فيفري الجاري. ومن خالل أكثر من 
الكبير، يصّرف  زيتّية من الحجم  خمسين لوحة 
هذا الفّنان شيئا من طاقته اإلبداعّية الفّياضة، 
أمال في أن يشّرك الّناس متعة أكثر من عشرين 
المزدحمة،  العامرة،  بورشته  الفّن  من  سنة 

بركن قصّي من مدينة سوسة. 

ولكن  بسوسة،  الجميلة  للفنون  العايل  باملعهد  أستاذ 
قبل ذلك أستاذ الرّتبية الفنيّة بالخليج العربي قبل عقدين 
فنّاني  ولقاءات مع  له مشاركات  كانت  الّزمن، حيث  من 
للفنون... وغريه من  الّدويل  الّشارقة  بينايل  إطار  يف  العالم 

التّظاهرات. 
أجل، إن هذا الفنّان فيض من الّطاقة الخالّقة بل وأيضا 
غليان مستمر من عذابات اإلبداع الّلذيذة وبركان من الوجع 
أرساره،  وتنكشف  حرارته  تتوّهج  الذي  العميق  الّداخيلّ 

شيئا فشيئا، يف خطابه بمجّرد أن تسأله: "كيف حالك؟".

 وجع محّمل باآلهات والتّحرّس، ناتج عن تحّوالت القيم 
التي يشهدها املجتمع التّونيس خاّصة، وبصفة أخّص ما 
اإلبداع  بمفهوم  النّاس،  املؤّسسات،  الّدولة،  بعالقة  يتعّلق 
الفنّي ومدى االحراجات الّصعبة التي أصبحت تقّلص من 
يف  الفنّان  بقي من مكانة  ما  الفنّي وتخّرب  اإلبداع  منزلة 
هذا البلد... وككّل بركان نشيط، لم يصمت بوقشة بمجّرد 
الحلوى تربّر  وعود وتسويفات ومعسول كالم وقطع من 
يف  اإلبداعيّة  القيم  جدوى  من  وتحّد  الفنيّة  القيم  تراجع 
النّقابيّة  واملجادالت  الّسياسيّة  الوعود  أرهقته  مجتمع 
واألوهام  العاجلة  البيانات  وأغرقته  االقتصاديّة  واألزمات 
اآلجلة التي تبرّش بالجنّة... بل واصل ِعَراكه مع التسّطح 
والشكل  الخّط  للغة  أمره  وفّوض  الّذوقي  والتّبّلد  الّذهني 
واملرتّج  الغامض  امللمح  هذا  إشكاليّة  فنّه  وحّمل  والّلون 

الذي يتخبّط فيه الواقع البرصي. 
تجّف  ال  بوقّشة  فرشاة  تكاد  أخرى،  إىل  لوحة  ومن 
جمايل  وانفعال  بحرارة  القماشة  عىل  ملساتها  لتستمّر 
ساخن عىل مدى الّسنني. وهذا املعرض هو يشء من هذا 
العناق  هذا  وبقدر  املستمر.  الوهج  وهذا  الّطاقوّي  الربيق 
الحار مع القماشة الحنون التي تتجاوب حركيّا مع انفعال 
بوقّشة  عناد  بقدر  صدى،  ورجع  مالذا  له  وتمثّل  الفنّان 
ويصّور  يرسم  تراه  وخّطيّا.  لونيّا  الرّصاخ  عىل  وإرصاره 
ويلّون ويلّطخ ويكشف ويحجب ثّم يجّرد ويشّخص، يلّمح 
ويرّصح، يقّرب ويبّعد، ثّم يجّرد من جديد ويفّجر األلوان 
والّلحظات  بعضها  من  تتناسل  العالمات  وترى  تفجريا... 
األحداث  من  سيال  مخّلفا  اإلبداعي  الّزمن  ويستمّر  تتوالد 
ال  آخر،  إىل  الّلوحة، من طور  فيما  التّصويري،  الفضاء  يف 
تهدأ عىل حال وقد يُكمل الفنّان ملحمة إعمار اللوحة ولكّن 
يكتمل... عندها  ال  ويتناثر،  يتمّدد  الشكل وهو  إىل  شوقه 
وهكذا  متجّددة  ومغامرة  أخرى  لوحة  إىل  الفنّان  ينتقل 

دواليك... 
يتكّلم،  وهو  الفنّان  جسد  مع  تنبض  الفرشاة  ترى 
يفعل  كان  بما  األمر  يذّكرنا  وقد  يرقص...  يغنّي، 
الالّشكيل  الفّن  الفرنيس جورج ماتيو يف ورشته يف سياق 
)gestuel( الحركيّة  الغنائيّة  يف  املغرق   )l’informel(
يف  بولوك  جاكسون  األمريكي  أو  بالّصوفيّة  وامُلرشب 
الرّضف  ولكّن   ...)action painting( الحركي  الفّن  سياق 

حتّوالت املدينة املرجّتة بني اغرتاب اإلنسان وتطّلعات حتّوالت املدينة املرجّتة بني اغرتاب اإلنسان وتطّلعات 
الفّنان يف معرض »الرهان الطاقوي« لنجيب بوقّشةالفّنان يف معرض »الرهان الطاقوي« لنجيب بوقّشة
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الفنّان  غري الرّضف واملنطلقات مختلفة. فكثريا ما راهن 
وسبق  بل  ثالثا.  بعدا  تحتمل  معارصة،  لوحة  عىل  هاهنا 
منذ سبع سنوات أن قّدم أعماال تقوم عىل املرايا املكرّسة 
ليشاهد املتلقي صورته متشّظية يف الّلوحة ويعيد اكتشاف 
صورته بني الرّشوخ... كما ال تزال املدينة العربيّة، كهيكل 
شوق  فللفنّان  الفنيّة.  ملسريته  منطلقا  تراثي،  عمرانّي 
املدينة وبطاحها وِسباطها  أنهج  للحياة بني  قديم  طفويلّ 
ما  الذي  وهو  وواجهاتها  وأسواقها  وسورها  ورشفاتها 
األسواق  يف  النّاس  املالمح من ضجيج  يزال يسرتق بعض 
املدينة  صباحات  يف  الحياة  ودبيب  املاّرة  وحثيث  العامرة 
العتيقة املشمسة ومساءاتها امللغزة، بباب البحر أو بباب 
الّديوان... بل إّن أكثر األعمال تجريدا يف هذه التّجربة ليست 
سوى تجريدا مستمّرا ملوضوع املدينة بملمح ضبابّي غابر 
قد يشرتك فيه مع عديد األساتذة من قبيل محمود الّسهييل 
)سيدي بوسعيد( أو عبد املجيد بن مسعود و عبد الحميد 
الثابوتي )القريوان( أو عبد الّلطيف الحشيشة )صفاقس( 

أو محّمد بالعجوزة )سوسة(... 
شيئا  فليطمسها  املدينة  من  ينطلق  إذ  بوقّشة  ولكّن 
فشيئا ويحّولها إىل فضاء ممتّد، متجانس، ثنائّي األبعاد يف 
آخر املطاف... فاملدينة تبدأ مهرجانا من األبعاد والشخوص 
والخربشات والبُـؤر الضوئيّة واألعماق واألبواب والنّوافذ، 
ملسات  لتصبح  وتذوب  التّصويريّة  ماهيّتها  يف  تنحّل  ثم 
إنّها  تشكيليّة.  ومؤثرات  عالمات  وتزدحم  حركة  تنضح 
عىل  املعماريّة  ماهيّتها  تغادر  باستمرار،  متحّولة  مدينة 
مدى مسار اإلبداع وتصنع لنفسها بنية متجوهرة جديدة 
يلوذ إليها الفنّان، يتوارى خلفها، يتماهى معها/ فيها ثم 
فال  التشكيليّة،  متاهتها  يف  ويتيه  تضاعيفها  بني  يختفي 
يريد الخروج منها وقد يذوب يف خطوطها وملساتها ما بني 
ثاويا  يبقى  ولكّن وجوده  وبارد فريوزّي...  ساخن محمّر 
يف  مآالتها  جّراء  تشكيليّا  تتأّلم  املدينة  إّن  التّفاصيل.  بني 
عرص االغرتاب واالستهالك املعولم والنّسيان وتدير الّذاكرة، 

ولكنّها تغتبط فرحا وأمال يف أتون لّذة االكتشاف وتحّوالت 
الشكل والّلون والحركة لتستعرض أسلوب الفنّان يف قول 

ذاته إبداعيّا. 
خالل  ومن  مكتنزة،  مغبّشة،  رؤية  خالل  من  هكذا، 
مأزومة،  مرحلة  أسئلة  وراءه  يجّر  متوتّر  إشكايلّ  مسار 
تتحّول املدينة إىل أفق طيفّي يرتّج بني غياب وحضور، يف 
رّسامها  بحالة  الّلوحة  تيش  وكذا  والتّجيّل...  الخفاء  لعبة 
ومقاصده وُهَواماته البرصيّة، وهو يوّجه حركة الفرشاة، 
يستنفذ  ال  أخرى.  تارة  التشكيل،  مسار  ويساوق  تارة، 

الفنّان طاقته. بل يراهن عىل شحن لحظته اإلبداعيّة بما 
تهديه له املدينة وعالماتها، اللوحة وممكناتها، من طاقة 
خالّقة يستمّر من خاللها. ويظّل الفنّان أّول املنبهرين بهذه 
عندما  العتيقة،  املدينة  بها  تطالعنا  التي  امللهمة  األطوار 
الوجود  ورهان  اإلبداعيّة  بخصوبتها  التّاريخ  عىل  تفرض 
وتستمّر يف بهرجها املجيد، تقاوم يف الفّن عرًصا من الجدب 
والفعل  العجب.  وتصنع  الحّب  ملحمة  الفنّان  يف  وتواصل 

مستمّر... 

فنون تشكيلية

الَ َصْوَت يَْعلُو َصْوتَه 
نُْصغي والَ نُْصغي إىَل أَحٍد ِسواُه والَ ِسواُه 

فالَ الّذباُب اآلدمّي يَطّن أىًس والَ الشبَُح املريُض 
وال الهواُء امُلرْشئبُّ ينئُّ 

الَ سيّارُة اإلْسعاف، الَ الحرَشاُت ساخطة تُقاطَعُه 
فال وْحٌي هنا يوَحى الُهنيَهة غرْيَ ما أْمىَل...

)1
َعى مسبّحًة  الِجباُل تَخرُّ َساجدًة َلُه رَصْ

تُوْلوُل باْسمِه يِف رّسَها، 
ُهبٌل يقبُّل نْعَلُه ُمتوّسال، 

َمْجنوُن إلزا الَعامريِّة َلْم يَعْد يَْهذي... اْستعاَد َصوابَه،
وأتَى ِبتْقدَمٍة يبايُعه، وَزْرقاُء اليَماَمِة 

ْت واْستبرَصْت َخْجىل،  أبرَْصَ
تبايُعه الثريّا والثّرى 

جْلَجامُش امَلأسوُر يِف ِمْخالِته 
يبْكي بُكاَء الجّن يف الصْحراء يطلُب عْفَوُه 

مستحلفا أالّ يكّرر َما أتى 
وَهوى يُبايُعه، الّصحابُة بايعوُه

وبَايَعتُْه الجنّيَاُت األْحجياُت حليبَهّن وشْهَدهّن،
كذلك الحّجاُج بايَعُه وبايعه الجبابرة األىل 

فيما املالئُك، واألبالَسُة اّلذيَن َسيُولدوَن 
ملّوحني لُه مَن الرّشفاِت يِف األْرَحام

خذْ أْصواتنا، أْحالَمنا، أنفاسنا، 
ولتبَق أنَت ُمجّلالً وُمبّجالً 
وْلتبَق صْوتا َعاليًا لغيابنَا 

)2
ال وْحَي يْعلُو وْحيَُه 

ال وْحَي يعلُو ههنا مّما تيرّس مثلَما األْسطورُة األوىَل 
لقْد شّق امُلحيط ِسباحًة

وبعْضوِه الذكرّي وّحَد شْعبَُه 
وبقْرنِه كوحيِد قْرٍن ال يكّرُر   

هائج نطَح الّسماء فأْجهشْت بالربِْق والياقوِت
عاَد بها عىَل أْكتافه أَمًة 

لريْكبَها وتْخدَمه وتْرضَعه الّرؤى 
قْد قيَل شيّد بْرج بابَل ثّم هّدَمه 

وَعاَد ولْم يعْد إالّ برْكباِن الّضحايَا خْلفُه   
ال صْوَت يعلُو صْوتُه 

إذْ َما تنّهَد أو تأّفَف أْو تأّوَه 
ينْحِني البَلُد األمنُي بأرْسه متوّسال

 )يَا رّب ُخذْ أْرواَحنا،
 أبْصاَرنا، أنْفاَسنا أْرزاقنَا، 

وْلتبْقِه أبدا ُمَعاىفً َسامًلا وُمفّضال (
)4

بَطٌل وحيٌد واحٌد  
مْن كائناِت امَلاوراء إذَا تجىلّ  
ال تُضاهيِه الّسَماواُت الُعىل 

فْهي الِحَصاُن ورْسُجُه 
قرباُجه، عّكازُه، طْربُوُشه، خاُزوقه، 

أْعىل وأْعىل من كواِكبها اْعتىل
هو وْحده مْن كان ينْهُق أو يُهْرهُر 

أْو يقْرقُر أْو يُجْلجُل وْحَده 
مْن كاَن ينْبُح أْو يثرثُر أْو يوْصوُص 

أْو يُصّفُر وْحده مْن َكان ينْعُق 
أْو يُوْشوُش أْو يُوْسوُس أو يُبْصبُص  

بيْنَما يف قاع َحرْضتِه قبالته
 محيّاه، رعاياه أباطرة الرّضورة و الُهيوىَل 

ينِْصتوَن ُمطأطئنَي ُرؤوَسهم َحْمدا 
أُعْقبَانا عىَل أْكتاِفهم َحّطت ؟

أأْقفاالً عىَل أفواههم ُوِضعْت ؟
َكَما لْو أنّهْم يِف ُخطبَِة الُجمَعْة 

كَما َلْو أنّهْم يف متْحٍف 
مثل التماثيِل القديمِة َواجمنَي تَحنّطوا 

َما أطلًقوا تنْهيدًة أْو َسْعلًة 
بْل أْرَجؤوَها َرْهبًَة 
َما قاطُعوُه بالَ نَعْم 

ويُصّفقون،يُصّفقوَن بالَ مقابَل 
يف الّرَحى مْن كّفِه الطوىَل 

)5
هنا من الَ يُصّفُق سْوَف تُْقطُع كّفه

أْو خْصيٌة منُْه َكتذَْكاٍر يَليُق ِبَما أتَى أْو َما نَوى 
َما إْن يتمَّ خطابَه الاليّشء تَهتّز امَلقاعُد كالبتُوال، 

تقفُز الجدران، كالغْزالن يْجري امَلاُء يْجري،  
يُثِمُر الزّقوُم رّمانا وتينا 

تْرَفُع األنَْخاُب والشْمبانيا، 
فرتّقص الدفىَل، األَرامُل والثَكاىَل 

يف الُحقوِل ُمزْغرداٍت
بيْد أّن الوْحَش َهذا الْوْحَش 

يبُْدو َحاكًما ُمْستحكًما ُسْلطانَُه
ومرّوًعا بلدا بَكاِمله 

ألْوهُن مْن ِشباِك العنْكبوِت ُموْلوالً 
يِف حرْضِة امللكْه 

خفيض الّصوت ُمْرتجفا وُمْصفّرا 
كبّلوط يقرّشُ نفسه 
وَجالً تؤّدبُه بقبقاب، 
تُجْرجُرُه َكَما لْو ظّلها 

َما َكاَن إالّ كْلبُها الكانيُش 
يْلَعُق قْهقَهاِت َحذاِئها

كلمة حرة

الوْحُش الذي ال إاله سواه

صابر العبسي
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"فنون- هّن" لنرى الفن بعيونهن!

بسيدي علوان المهدية

عرض " العندليب" بالمسرح 
البلدي بصفاقس

بعد  الثانية  الساعة  عىل  فيفري   9 يوم  املهرجان  ينطلق 
الزوال بإفتتاح معارض فنون تشكيلية وفن الخشب الطبيعي 
العمومية  املكتبة  مع  بالتعاون  نسائية  ملؤلفات  وتوقيعات 
املجوهرات  يف  الفني  اإلبتكار  يليه ورشة  علوان  بسيدي  كهول 
فعرض فني "عن العشاق" شعر وموسيقى للشاعرة "سلوى 
موسيقي  بعرض  األول  اليوم  فعاليات  وتنتهي  رحومة"  بن 

."trio WiWi"
عىل  صباحا  املعارض  ستتواصل  فيفري   10 الجمعة  ويوم 
أن تقام بعدها مجموعة من الورشات عىل غرار ورشة لتزويق 
التطريز  وورشة  األكسسوارات  صناعة  وورشة  الثقافة  دار 
لجمعية "هن" فرع املهدية ثم يتحتفي املهرجان باملرأة الريفية 
من خالل وجبة غداء تقليدي نموذجي ثم ورشة املاكياج الفني 
ويختتم اليوم الثاني بعرض موسيقي نسائي ملجموعة شهرزاد.

أما اليوم الختامي املوافق ليوم السبت 11 فيفري فسينطلق 
بورشة ألعاب درامية من تأطري املمثلة القديرة دليلة مفتاحي 

وكذلك عرض ملرسحيتها "قلب الرحى" ويشارك نادي الغناء النسائي "حلمة" بدار الثقافة باملهدية 
ويختتم  العفسة  لسنية  تقليدية  أزياء  ثم عرض  تراثية.  غنائية  بوصالت  أيضا  املهرجان  إختتام  يف 
املهرجان بتكريم الفنانة دليلة املفتاحي ومجموعة من املبدعات يف املرسح واملوسيقى والفن التشكييل.

موعد  لهم  حافظ  عبدالحليم  العندليب  أغاني  لعشاق 
مع الطرب األصيل وذكريات الزمن الجميل من خالل سهرة 
الفنان هالل بن عمر التي يخصصها الغاني العندليب. ريع 
 lions كلوب  ليونس  جمعية  لفاءدة  سيكون  السهرة  هذه 
العيون  عىل  عمليات  الجراء  االموال  وستخصص   ،cluB

للمعوزين.
هالل بن عمر قائد الفرقة ومطربها متحصل عىل جاءزة 

االغنية التونسية سنة 2007  باغنية لعبد الحليم.

دار سيباستيان بالحمامات تحتضن معرض 
الفنانة التشكيلية الهام سباعي بن شعبان

نادي “مؤانسات” بدار الثقافة ابن رشيق يحتفي بكتاب مداخل  
نقدية  في أعمال الناصر التومي. 

أيام Vaga العربية للمسرح بباجة

االبداع  التشجيع عىل  قبل صندوق  املدعم من  الشخيص  السباعي يف معرضها  الهام  تقرتح 
الثقافية  والذي يحتضنه رواق الفنون بدار سيبستيان باملركز  األدبي و الفني لوزارة الشؤون 
 ،  2023 فيفري   3 إىل  جانفي   21 من  والفنون  للثقافة  املتوسط  دار  بالحمامات  الدويل  الثقايف 
التقليدي تشتمل عىل  املفروشات املنسوجة  واملطرزة  النسيج  اعماال مستوحاة يف األصل  من 
يدويا ، والتي وقع االشتغال عليها بواسطة تقنية االكريليك من اجل إعادة التفكري يف املفردات 
التشكيلية املنتمية إىل الرموز التقليدية التي ميزت البالد التونسية عرب تاريخها اليومي القديم . 

plogoum art هو محاولة لقراءة تعبريات األعمال الفنية  أن معرض الفنانة إلهام سباعي 
النسيجية من الثقافات املحلية  التقليدية من جنوب تونس و  شمالها وإعادة االشتغال عليها  وفق 
رؤية مختلفة  باالستعانة بامكانيات األكريليك كتقنية اخفاء و إظهار، إضافة إىل سينوغرافيا 

العرض التشكييل الذي أبرز هذه األعمال كعمل متحفي معارص .  
فني  كعمل  املنسوجة  بني  الوساطة  عىل  أقدامها  يف  التشكيلية  سباعي  الهام  مقاربة  لعل 
مستقل و الرسم باالكريليك كتقنية  تحاول اجراء حوار  بني وسيطني فاعلني قدم لنا مقرتحا 
لتظافر  املفهومية  املقاربة  حدود  إىل  العادي  من  التشكييل  العمل  فيه  ارتقى  مختلفا  تشكيليا 

الفنون .

أيام  باجة  بمدينة  تلتئم  القادم  8 فيفري  إىل   4 من 
الحيدري  محمد  جمعية  تنظيم  من  العربي  املرسح 
للمرسح .. وتحمل دورة هذا العام اسم املرسحي الراحل 

الطيب الغربي.
ويذكر أن الدول العربية املشاركة يف الدورة التاسعة 
وليبيا  الجزائر  هي  بباجة  للمرسح  العربية   vaga أليام 

وموريتانيا والسودان ومرص واألردن وتونس.
الغربي  الطيب  املرحوم  من  كل  تكريم  وسيتم 
والفنان  بولبيار  عزيزة  والسيدة  داود  حليمة  والسيدة 

حليم الزدام والفنان عماد خماج والفنان رافع نجم.
من  العديد  تنظيم  العام  هذا  دورة  ستشهد  كما 

الورشات الفنية:
األستاذ  تأطري  الصامت  االيمائي  التمثيل  •ورشة 

عوض الفيتوري 
•ورشة مرسح الشارع تأطري األستاذ نزار الكشو

،والتغريب  التجريب  بني  الشعري  الجسد  •ورشة 
تأطري االستاذة هناء الوسالتي

نورس  االستاذة  تأطري  الدرامي  اللعب  ورشة   •
العبايس.

•نقاش العروض تنشيط االستاذة يثرب حفيص

رشيق  ابن  الثقافة  دار  يف   2023/01/25 االربعاء   يوم  التأم 
" يف  نادي "مؤانسات  األدباء  من خالل  بالعاصمة  جمع  ضّم عديد 
وذلك  التومي"  “النارص  الكاتب  بتجربة  لالحتفاء  متميزة   جلسة 
بتقديم كتابه : "مداخل  نقدية  يف أعمال النارص التومي " الروائية . 
الباذخة التي تناولت تجربته  النقدية  وهو كتاب ضّم عديد الدراسات 
2الرصير/    / والرماد  القمر  :1ليايل  هي  روايات  سبع  ضمن  الروائية 
6عندما تجوع    / األعاصري  5رجل     / املاء  4الرسم عىل    / 3النزيف 
الريابيع/  7املصري . وكانت هذه الدراسات ملجموعة من الدارسن يمكن 
ونقاد  الوسالتي  كالبشري  : وهم جامعيون   فئات  أربع  إىل  تقسيمهم 
كالبشري الجلجيل و إعالميون كالصحفية "علياء بن نحيلة" وشعراء 
"كالشاذيل قروايش "و بلقاسم بن سعيد وكتاب قصة ورواية ونقد ك 
أبوبكر  مسعودة   ، الجابيل  محمد   ، الفرشييش  هيام   ، السعيدي  عمر 
،   ورجال تربية باحثون كالسيدة  "منية قارة بيبان ". مما سيساعد 
القارئ  عىل فهم العالم الروائي وتقنيات  القّص عند النارص التومي 

من زوايا مختلفة .
وقد سعت األستاذة هيام الفرشييش  إىل قراءة  النصوص النقدية 
وتقديم مداخلة قرأت النقد وقدمت الخصائص الفنية والعوالم الفكرية  
املستخدمة يف الكتابة الروائية عند النارص التومي .  ومن خاللها تعرفنا 
التي  وظفها يف كتابة   عىل اهتمامات الكاتب الفكرية وصوره الفنية 

أعماله هذه. فكانت الخالصة أن النارص التومي كاتب نصري الواقعية  
السياسية  التحوالت  ضوء  عىل  ويقرؤه  املجتمع  يالحظ  االجتماعية. 
العرص.  عىل  شاهدا  فكان   . بها  يمّر  التي  والتاريخية   واالقتصادية 
كما دّل عامله الروائي  عىل انتصاره للمهمشني ومحاكمته للمستغّلني 
الروايات فرتات  العائلة. وقد غطت هذه  والنافذين بالسلطة  واملال و 
الوطنية  الدولة  وظهور  الحسينية  الدولة  أفول  تاريخنا.  من  مهمة 
واالنفتاح  التنفيذية   والسلطة  النقابة  بني  والرصاع  التعاضد  وأزمة 
عىل  السلبية  وتأثرياتها  الجشعة   اللبريالية  االقتصادية  التجربة  عىل 
املجتمع، ُوصوال إىل ثورة 14جانفي 2011. كما أن الكاتب وإن انترص  
إىل الواقعية كالتزام فني فإنه استعمل بعض  التقنيات  الفنية لتوسعة 
التاريخ والعجائبية . وقد وضح  أفكاره  كالرمز واألسطورة و  مجال 
بالواقعية  عالقته  الحارضين   أسئلة  عىل  ردوده  خالل   من  الكاتب 
ومعنى التزامه  بقضايا مجتمعه  إىل جانب سعيه إىل تطوير تقنياته 

الروائية من عمل إىل آخر.
حرض هذا اللقاء ثلة من كتاب الرسد عىل غرار مختار بن اسماعيل، 
عبد الوهاب الفقيه رمضان، يوسف عبد العاطي، محمد الجابيل، فتحي 
البوكاري،محمد فاضل السعيدي، الهادي الخرضاوي، أمني السعيدي، 

عبد العزيز بن عبدالله، وعدة مبدعني ومهتمني بالشأن األدبي.
عمر السعيدي 
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صفاقس تحتفي بابنها الشاعر والروائي 
عبد الجبار العش

مهرجان األغنية بمدينة الثقافة
الشاذلي القليبي تونس العاصمة

غدا األربعاء 01 فيفري ندوة ربط التاريخ 
بالتحليل النفسي : وجهة نظر مؤرخة بدار 

الكتب الوطنية

يوم السبت 4 فيفري القادم سيكون املوعد بدار 
محاكمة  رواية  توقيع  حفل  مع  بحر  باب  الثقافة 

كلب لعبد الجبار العش .
الفرقة  حفل  بصفاقس   ستحل  هذا  بمناسبة 
الفلكلورية للفن  الشعبي طبال قرقنة  بقيادة محمد 
الجمهور ثم تقدم  عيل واردة وستكون يف استقبال 
عرض االفتتاح داخل قاعة دار الثقافة... وتتواصل 
الفعاليات الغنائية  مع مايسرتو البحث  املوسيقي 
نرباس شمام والفنانة   غادة بن منا  والشاعر الطيب 
بوعالق  والشاعر محمد الهادي الوسالتي وٱخرون.  
هذه االمسية من تنظيم  املندوبية الجهوية للثقافة  
ودار الثقافة باب  بحر بالتعاون مع  املقهى االدبي 

عبد الجبار العش للفكر واالبداع  وجمعية  الباس.

يف  التونسية  األغنية  مهرجان  ينتظم   
 11 إىل   7 من  والعرشين  الحادية  دورته 
مارس 2023 وقد أعلنت لجنة تنظيم الدورة 
نتائج  الجويني، عن  الهادي  برئاسة محمد 
أعمال لجنة االنتقاء املكلفة باختيار األعمال 
القائمة  ضّمت  حيث  والغنائية،  املوسيقية 
مصنفا  عمال   14 منها  موسيقيا  عمال   24
صنف  يف  أغاني  و10  الوترية  األغنية  ضمن 

األنماط الجديدة.
باختيار  املكلفة  االنتقاء  لجنة  تألفت 
من  املهرجان  إدارة  عىل  الواردة  األعمال 
الحبيب  والشاعر  الصغري  رحاب  املطربة 
واملوسيقي  الزموري  ربيع  وامللحن  األسود 
الباسط  عبد  واملوزعنْي  البدراني  هشام 

بالقايد وسامي بن سعيد.
وتتوزع هذه األعمال الفنية كما ييل: 

 األغنية الوترية
شعر   - خلفة  الدين  لعز   " عليا  هسس 

وألحان وتوزيع قيس الزائري
يرس  للشاعر  الخمايس  ألمري  إتعبت" 
الحمزاوي  وامللحن غانم بوسليمي واملوزع: 

مروان الزايدي
لحمزة  حبوني"  اليل  ماننساش 
الرحيم  عبد  وألحان   شعر  الفضالوي، 

القرييش و املوزع أسامة املهيدي
النابيل،  أسامة  و  العثماني  ملريم  نغني" 
شعر سريين الشكييل ألحان وتوزيع محمد 

عيل كمون
الدين،  نور  لحاتم  باسمي"  عليا  نادت 
والتوزيع  املحنوش  الحبيب  وألحان  شعر 

ملنري الغضاب
محتاجة ليك" لنهلة شعباني، شعر بشري 

اللقاني  وألحان وتوزيع محسن املاطري
دنيا الحب" لخامس الذوادي، شعر بشري 

اللقاني  وألحان حافظ العبيدي
منايا " ملنري املهدي، شعر  بشري اللقاني 
منري  وتوزيع  املسلماني  نجيب  وألحان 

الغضاب
ظنيت نسيت " لرؤوف عبد املجيد، شعر 
املولدي حسني وألحان خالد سالمة وتوزيع 

محمد الرواتبي
حسن،  بن  لرودينة   " برشا  توحشتك 

شعر صادق رشف وألحان حبيب محنوش
حاتم  شعر  العائدي،  ملحمد  هي"  زعمة 
القيزاني ألحان محمد عيل بالشيخ وتوزيع 

عماد قنطارة
سالمي خوذيه" لسارة بن شيخة، شعر 
مختار العلوي  وألحان أنيس املليتي وتوزيع 

رواد رحومة
مصطفى  شعر  عامر،  ألمرية   " أعاتبك 
وتوزيع  املسلماني  نجيب  وألحان  بهية 

رياض الصمعي
غناية لبابا " ملهدي عيايش، شعر صالح 

الدين بوزيان وألحان لطفي بوشناق

األنماط الجديدة
 القلب الصايف  ملريم عزيزي  من كلماتها 

وألحانها وتوزيع محسن املاطري
 "كالم الرجالة " ألحمد عنرت و عبد الله 
الخياط  الله  عبد  وألحان   شعر  الخياط،  

وتوزيع أحمد عنرت
 "مرايا" ملحمد عيل شبيل، شعر سريين 

شكييل وألحان وتوزيع محمد بن صالحة
شعر  مزيد،  لسحر  نتنفس"  "خليني 
وتوزيع  مزيد  سحر  وألحان  مزيد  سفيان 

سفيان الحيدوري
الطاهر، شعر  "روحي وين" ملحمد عيل 
أسامة  وتوزيع  الحاجي  صربي  وألحان 

املهيدي
من  املطماطي  لبالل  عشقة"  "مالمة 
والتوزيع  املطماطي  بالل  وألحانه  كلماته 

ملحي الدين قدور
"سبعة سنني" لنور عمار، شعر وألحان  

نور عمار والتوزيع لعبد املنعم عمار
شعر  حسن،  بن  لشيماء  "مكتوب"   

وألحان حاتم القيزاني
شعر  الدريدي،  ألنيس  بالليل"  "حكايل   
الدريدي  أنيس  وألحان  اللواتي  الدين  سيف 

وتوزيع رشاد األشهب
 "اداني زهري " لحمدي السعفي، شعر 
محمد  وتوزيع  السعفي  حمدي  وألحان  

رياض بلغيث.

يف إطار الندوة الشهرية لربنامج 
الذي  النّفيّس  التّحليل  إىل  مدخل 
بن  رجاء  االستاذة  عليه  ترشف 

سالمة تنتظم ندوة 
النّفيّس  بالتّحليل  التّاريخ  ربط 
تقديم  من  مؤّرخة  نظر  وجهة   :
 1 يوم  وذلك  دانة  بن  قمر  االستاذة 
الثانية  الّساعة  عىل   2023 فيفري 
أحمد  بقاعة  الّظهر  بعد  والنّصف 
والفنون  اآلداب  كّلية  إبراهيم، 

واإلنسانيات.
وجاء يف ورقة التقديم : 

بني  بأّن  نّدعي  أّن  يمكن  ال 
ارتباطا  النّفيّس  والتّحليل  التاريخ 
يف  النّفس  علم  كان  فلنئ  تونس.  يف 
حالة جيّدة، فإّن التّحليل النّفيّس ال 
إّن املسالك  يكاد يدّرس يف حّد ذاته. 
النّفس/ النّفس" ( علم  بني "علوم 

النّفيّس...(  التّحليل  النّفيّس/  الّطب 
والتاريخ ضئيلة ومفتعلة.

التّاريخ  إىل  نظرنا  ما  وإذا 
الحظنا  التّونسيّة،  للبالد  املعارص 
التّاريخيّة  األنرتوبولوجيا  دخول  أّن 
املايض  القرن  التّسعينات من  خالل 

واتّجهات  مصطلحات  تعتمد  التي  األعمال  من  تيّارا  أنتجا  العقليّات  تاريخ  عن  والحديث 
بحثيّة ومناويل تحليليّة أحيانا. كما أدخل تطّور  كتابة املذّكرات والّسري الّسياسيّة خاّصة 

معجما ومراجع وبعض التّأويالت.
استنادا إىل بانوراما أّوليّة لإلنتاج التّايخّي، سأحاول البحث عن املواضيع واألسئلة التي 
تستفيد من تقريب الّشّقة بني هاتني املعرفتني املشرتكتني رغم اختالفهما يف قواسم كثرية، 

والقادرتني عىل فتح آفاق للتّفكري. 
ستستفيد هذه املداخلة  من مؤّلفني هما ميشال دي رستو وفرانز فانون.

••قمر بندانة 
أستاذة متميّزة يف التّاريخ التّونيّس املعارص بجامعة منّوبة

باحثة ملحقة بمعهد البحوث املغاربيّة املعارصة

صالون الزوراء األدبي بمساكن يستضيف 
الروائية أميرة غنيم

نظم صالون الّزوراء األدبي بدار لثقافة بمساكن لقاء مع الروائية والجامعية أمرية 
القصرية  للقائمة  ترشحت  أن  سبق  والتي  األكابر"  دار  "نازلة  بروايتها  إحتفاء  غنيم 

لجائزة البوكر العاملية لسنة 2021.
وإلتأم اللقاء يوم السبت 28 جانفي بمقر دار الثقافة مساكن وقدمه واداره الدكتور 

فاكر يوسف.



www.acharaa.com العدد 345 - الثالثاء 31 جانفي 2023 maghrebstreet@gmail.com

57الشارع الثقافي جهات

ملتقى الحبيب بوعبانة للفنون 
التشكيلية من 3 إلى 5 فيفري 2023

بدار الثقافة بالمكنين

تحت إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باملنستري تنظم دار الثقافة 
باملكنني ، الدورة العارشة مللتقى الحبيب بوعبانة للفنون التشكيلية تحت شعار 
"توظيف الخط العربي والحروفية يف جمالية املدينة" وذلك أيام 3، 4 و5 فيفري 

.2023
باستقبال  ظهرا  الثالثة  يف  فيفري   3 الجمعة  يوم  املهرجان  فعاليات  تبدأ 
خزفية  محامل  عىل  حروفية"  "زخارف  ورشة  الورشات،  تنطلق  ثم  املشاركني، 
إرشاف الفنان التشكييل الهادي مفتاح، ورشة يف الخط العربي تحت عنوان مدخل 
"النحت"  وورشة  الدين  رشف  شكري  األستاذ  إرشاف  العربي  الخط  تقنيات  إىل 
ليليا  الفنانني  ارشاف  بوعبانة  الحبيب  الراحل  التشكييل  للفنان  مجسم  انجاز 

الرشيف وفراس العابد
يوم السبت 4 فيفري بداية من الساعة التاسعة صباحا، ينطلق العمل يف وسط 
املدينة عىل جدارية "حروفيات" التي يرشف عليها الفنان التشكييل نور الدين بن 

عبد العايل.
يف الحادية عرش صباحا، تنطلق ورشة الخط العربي بطريقة الكي عىل الخشب 
إرشاف األستاذة سهى بنور، ثم زيارة طلبة املعهد العايل للفنون الجميلة للقالاّلت 

ولقاء مع الحريف وسام خميس.
تليها ورشات حية يف الخزف الفني تحت عنوان "تشكيليات حروفية" تحت 

ارشاف األستاذين عزالدين بن منصورة وناجح بوجناح.
يف الثانية ظهرا يكون افتتاح معرض يف الخط العربي للفنان محمود الخليفي 
بعنوان "تجليات الحرف" ويف الثالثة تنطلق الندوة العلمية برئاسة االستاذ محمد 
سعد برغل وفيها مداخلة لألستاذ عبد الحفيظ التلييل بعنوان "الخط العربي بني 
الهوية والقيم الجمالية املعارصة: الحروفية والغرافيتي نموذجا" ومداخلة ثانية 

للناقد التشكييل عمر الغداميس حول "الحرف بني األصل والفصل يف التشكيل". 
العارشة صباحا، ويف حدود  الورشات يف  5 فيفري تتواصل أشغال  يوم األحد 

منتصف النهار عرض اعمال الورشات وتوزيع الشهائد عىل املشاركني.

ندوة علمية بالمنستير حول "المرأة، الفن والمجتمع" 
ضمن مهرجان هّن للغناء النسوي بتونس

للغناء  التأسيسية ملهرجان "هّن  الدورة  إطار  يف 
الثقايف  املركب  ينظمها  "التي  بتونس  النسوي 
باملنستري بالتعاون مع مهرجان املنستري الدويل من 
3 إىل 5 فيفري 2023 تنتظم ندوة علمية حول "املرأة، 
األكاديميني  من  عدد  بمشاركة  واملجتمع"  الفن 

والباحثني املختصني يف الشأن املوسيقي.
األوىل  يرتأس  علميتني،  جلستني  الندوة  تتضمن 
الدكتورة سلوى  الدكتور فاخر حكيمة وفيها تقدم 
بن حفيظ مداخلة بعنوان "املرأة حامل ثقايف: اإلبداع 
النسائي يف املوسيقى، نساء الرشيدية أنموذجا"، ثم 
peutn“ يقدم الدكتور فؤاد البلغوثي مداخلة بعنوان
 on parler d’art musical sans évoquer la femme

 de la représentation artistique aux frontières

القديدي  محمد  الباحث  مداخلة  ثم   "expressives

الدور  ترسيخ  يف  األكاديمية  املرأة  إسهامات  حول 
األستاذة  مداخلة  تليها  املجتمع"  يف  والفني  الثقايف 
نورة الشيل حول "الرصيد الغنائي النسائي بجزيزة 

قرقنة: مرآة لحياة املرأة القرقنية".
الدكتور  يرتأسها  والتي  الثانية  العلمية  الجلسة 
مصطفى  لألستاذ  مداخلة  تتضمن  بوقرة  توفيق 

املرأة والفن، هوية  أنرتوبوثقافية لواقع  العالقة:  دراسة  باكري بعنوان "املرأة والفن، كيف تبنى 
أم هويات"، فاألستاذة سامية قطفي التي تقدم مداخلة بعنوان "التأليف املوسيقي عند املرأة يف 
تونس" ثم مداخلة الدكتور عيل شمس الدين "نوادي الغناء النسويّة من الرضورة إىل الرفاهية: 
مكسب وتحدي للمرأة العربية: دراسة تحليلية لحالة البالد التونسية"، فمداخلة الدكتور فاطمة 
مداخلة  تليها  إحصائية"  مقاربة  صفاقس:  بإذاعة  النسائي  العنرص  "مساهمة  حول  الزكري 

الدكتورة عفيفة حول "معركة الخزف القاسية بسجنان: اخرتاق للزمان واملكان".
وتنتظم الدورة األوىل من مهرجان هّن للغناء النسوي بتونس تحت إرشاف املندوبية الجهوية 

للشؤون الثقافية بمشاركة مجموعات موسيقية من عديد الواليات.
واملجموعات  الفرق  قائمة  عن  أعلنت  قد  املهرجان  يف  املشاركة  األعمال  تقييم  لجنة  وكانت 
التي ستشارك يف املسابقة النهائية، حيث استقبلت اللجنة 27 ملفا يف اآلجال القانونية تم احتيار 
واملهدية  تونس  واليات وهي  تسع  وتمثل  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  يف  لتشارك  12 مجموعة 

واملنستري وسوسة ونابل وقفصة، والكاف، وقابس وصفاقس.
النهائية فهي مجموعة أصوات الواحة من قابس  أّما املجموعات التي ستتنافس يف املسابقة 
و"نادي عليسة للغناء" من والية نابل و"نادي فتحية خريي للمالوف" بوالية تونس و"نادي زرياب 
للغناء العربي" و"مجموعة عقد الريحان" من والية املنستري ونادي "البيّة" للغناء و"كورال نادي 
حراير  و"مجموعة  قفصة  والية  من  شوّي"  غنّييل  و"مجموعة  سوسة  بوالية  للمالوف"  تفنّن 
من  الكاف و"مجموعة حلمة"  والية  الكاف" من  تونس" من والية صفاقس و"مجموعة حواء 

والية املهدية و"كورال ترانيم" من والية نابل.
مع  باالشرتاك  باملنستري  الثقايف  املركب  ينظمه  بتونس  النسوي  للغناء  هّن  مهرجان  أن  يُذكر 

جمعية مهرجان املنستري الدويل بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باملنستري.
ويف برنامج املهرجان أيضا معرض للفنون التشكيلية تحت عنوان "املرأة إبداع" والذي ينطلق 
يوم 4 فيفري ويتواصل إىل غاية يوم 18 من نفس الشهر، وتشارك يف املعرض 25 فنانة عصامية 
للمبدعات  الوطني  امللتقى  من  األخرية  الدورة  يف  شاركن  الالتي  املبدعات  من  واليات  ثماني  من 

العصاميات يف التعبري التشكييل الذي ينظمه املركب الثقايف باملنستري.

صورة تتحّدث

وهو مخرج ممثل مسرحي تونسي مواليد عام 1959 في تونس درس المعهد 
األعلى لفنون المسرح وعرف الجمهور التونسى هذا الفنان الراحل خاصة عبر 

تجسيده لدور البطولة فى المسلسل التلفزى التونسى اخوة وزمان.. 
كما شارك فى فيلمى ياسلطان المدينة للمنصف ذويب و الرديف 54 لعلى 
العبيدى وكانت آخر األعمال التي أخرجها الممثل الراحل مسرحية »تحت برج 
الحمامات  لمهرجان  األخيرة  الدورة  بها فعاليات  افتتحت  التي  الديناصور« 
الدولي، فضال عن إخراجه لمسرحية »أهل الهوى« بطولة وجيهة الجندوبي 
وجمال المداني وخالد بوزيد توفي 19 أكتوبر عام 2011 عن سن تناهز 43 عاما 

بعد معاناة طويلة من مرض مزمن .. رحمه هللا 
عن تونس زمان

الممثل عبد الوهاب الجملي غادرنا مبكرا
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بقلم سيدة عشتار بن علي )كاتبة(

كثريا ما نسمع الكثريين يتفاخرون بأنهم محبوبني 
عىل  ودّب  هّب  من  كل  من  بل  به  املحيطني  كل  من 
وناجح  رائع  أنّه شخص  داللة عىل  ذلك  األرض ففي 
...محبوب ..مرغوب وأنّه مالك الله يف األرض ..طبعا 
الحياة  عن  شيئا  يعرف  ال  بالتّأكيد  هذا  يّدعي  من 
وبالتّأكيد هو انسان سطحي شعاره يف الحياة البلبل 
شيئا  يعرف  ال  ..بالـتّأكيد  البستان  يف  يغنّي  الفتان 
أعماقها  مجاهل  يف  يعتمل  وما  البرشية  النفس  عن 
فلكّل إنسان أصدقاء وأعداء أّما عن العداء وهو األكثر 
املبارش  منها  كثرية  فدوافعه  األمر  حقيقة  يف  شيوعا 
بالثقافة  الذي يكون مجّمال  الخفّي   الواضح  ومنها 
وبالتّحرّض وهو األخطر حسب رأيي... بالنّسبة للعداء 
املبارش أنواعه ودوافعه كثرية أيضا وسوف أبدأ بنوع 
شائع يف مجتمعاتنا وهو العداء دون سبب واضح... 
قد يعاديك شخص ويعلن عليك الحقد والكراهية دون 
أي مربّر وعادة   يكون عداؤه فّج ومبارش بل وعنيف 
الّلقاء  مند  تجاهك  بعدائه  تحّس  النّوع  أحيانا...هذا 
األّول وان لم تتبادل معه أّي حوار تلمح أعراضه  من 
أرنبة  ترى   وأنت  فتستغرب  وجهه   تعبريات  خالل 
أنفه مرفوعة ومنكمشة  مزموم الّشفتني إضافة إىل 
الّصميم   تحديقه فيك بنظرات تتّقد رشرا  تصيبك يف 
بسهامها ملا فيها من مقت  وأنت يف حرية من أمرك 
قد  معي...  مشكلته  وما  املخلوق  هذا  خطب  ..ما 
لتلطيف  إيماءة  ترحيب كرشوة  أو  بابتسامة  تبادره 
الواضح   عدائه  وكرس  عبوسه  من  والتخفيف  الجو 
ازداد عبوسا وحنقا  به يشيح عنك بوجهه وقد  فإذا 
تتلّفت  وأنت  إحراجك   قمة  يف  يجعلك  الذي  الّشئ  
املوقف  الحظ  ثالث  يكون  ان  خشية  ويرسة  يمنة 
صديقي  ...اضحك  والهزء  للسخرية  عرضة  فتكون 
القارئ وال تهتم ..كلنا نتأثر  ونحتار ونصاب بالحرج  
...قد  النوع  بهذا  والتقينا  حدث  إذا  أنفسنا  يف  ونشّك 
تصيبنا الخيبة العتقادنا أنّنا أشخاص منبوذين وغري 
مرغوب فيهم أو تنتابنا الّشكوك فنرضب أخماسنا  يف 
أسداسنا  لننتهي إىل االستنتاج  بأن هناك من تحدث 
عنّا   بسوء وشّوه صورتنا أمام هذا املعادي العبوس 
عاقد الحاجبني واألنف..من حسن حّظك صديقي أن 
األمر معك لم يتعّدى حدود العبوس ...سوف أحّدثكم 
عن واقعة   حدثت معي ولن أنساها ما حييت .. كان 
ذلك  ذات يوم وأنا جالسة صحبة شقيقتي يف مقهي 
تقرتب  امرأة  هناك  أّن   ..الحظت  البلفدير  بحديقة 
من طاولتنا وتحّدق بي ..طبعا اعتقدت أنّها تعرفني 
فبادرتها باالبتسامة و ليتني ما فعلت ..تك االبتسامة 
كانت بمثابة رّشاش وجهته نحوها ..كانت صدمتي 
القاتو  بقطعة  تحّدق  املرأة  تلك  وجدت  حني  كبرية 
املوجودة أمامي عىل الّطاولة وبكّل حقد العالم تدعو 
...ال اعرف  العامية  الّرهج يف لهجتنا  بالّرهج  و  عيل 
معان  لها  الفصحى  يف  الكلمة..  هذه  أصول  حقيقة 
اخرى لها عالقة بالغبار و املطر أما يف لهجتنا العامية 
ربنا يكون معناها السم ..قد تكون كلمة أمازيغية ... 
املهم  فوجئت بتلك املرأة  تنهال عيل بالّشتائم مهّددة 
بذبحي متوّعدة بأنّها سوف تقتلني حتّى لو تنّكرت يف 

اّلتي  ألف زّي ولكم أن تتصّورو موقفي وحالة الهلع 
وشقيقتي  النّادل  ظهر  خلف  أقف  وأنا  عليها  كنت 
اللذان وقفا أمامي للّذود عني من هذا العدوان املباغت 
يدري  تعرفني..من  وال  أعرفها  ال  مريضة  امرأة  من 
حقيقة دوافعها ..ربّما كانت مالمحي شبيهة بمالمح 
امرأة  ظلمتها وقهرتها أو أذّلتها وعّذبتها مما تسبّب 
تدخل  به وجعلها  تعي  تأكيد ال  بكّل  اّلذي  يف مرضها 
فالكثري من  تترّصف دون وعي   و  يف حالة هسترييا 
اّلتي  عواطفنا  أغلب  أن  إىل  يذهبون  النفس  علماء 
تعتمل يف قلوبنا مرّدها خربات سابقة مّرت يف حياتنا 
دواخلنا  يف  وترتك  الّطفولة  فرتة  اىل  حتى  ربما  تعود 
تأثريات دائمة من حّب أو كراهية أو نفور وغريها من 
املشاعر  دون أن ندرك ذلك يف العقل الواعي بل هي من 
دفائن  الالوعي... ال اعرف بالضبط ملاذا كرهتني تلك 
املرأة... ربّما كانت فقرية ومحرومة أو جائعة وحفر 
الحقد يف قلبها ألنها لم تجد من يرحمها ويأخذ بيدها 
وإاّل ملاذا تحديدا قبل مهاجمتي حّدقت يف قطعة القاتو 
هذا  موضوعنا  اىل  نعود  املهم  بالّرهج..  عيل  ودعت 
الكارهني ألشخاص  العدوانيني  األشخاص  النّوع من 
الواحد منهم قد يكون   .. أو كارهني للجميع  بعينهم 
جارا أو زميال يف العمل أو حتّى شخصا عابرا يعرتضك 
النّوع تجده مثال عىل  الّطريق أو يف الحافلة... هذا  يف 
ودائم  سمومه  ينفث  االجتماعي  التّواصل  مواقع 
فيه قدراته عىل  درامي يستعرض  البحث عن موقف 
الّلفظي   والعنف  الكالمية  باملهاترات  بغريه  البطش 
فيسخر من هذا ويتوّعد ذاك ويشتم تلك دون أسباب 
ليبّخ يف  إىل صفحتك  ...قد يدخل عليك فجأة  واضحة 
ويحّط  يوجعك  أن  يمكن  تعليق  عرب  سمومه  وجهك 
من معنوياتك رغم أنك ال تعرف هذا الكائن ولم يسبق 
لك أن أسأت إليه من قريب أو بعيد وهذا أمر طبيعي 
... نحن جميعا  تتأثّر  أن  الحقيقة...أقصد طبيعي  يف 
نفتقد إىل اليقني فيما يخّص قيمتنا ولذلك نحتاج إىل 
حسم  أجل  من  اآلخر  إىل  ...نحتاج  الخارجي  العالم 
من  ويكذب  الحياة  هذه  يف  وأهّميتنا  قيمتنا  مسألة 
بنا  املحيطني  بكراهية  ...اإلحساس  ذلك  غري  يّدعي 
وعداءهم من شانه أن يعّزز التّقييم الّسلبي ألنفسنا 
..يحزننا ..يفقدنا الثقة يف أنفسنا يف حني أّن ابتسامة 
نفسه   ويغالط  الثّقة  هذه  داخلنا  تنّشط  مجاملة  او 
وال  تعنيه  ال  تجاهه  اآلخرين  عواطف  أّن  يّدعي   من 
يهتّم لها ففي غياب محبّة املحيطني بنا تتحول حياتنا 
ويسوّد  نتأثّر  القاحلة...نحن  الّصحراء  يشبه  ما  إىل 
مزاجنا ألّن زميال لنا يف العمل مثال أو أحد معارفنا مّر 
يرّد عىل  لم  أحد أصدقائنا    أو  التّحية  يلق علينا  ولم 
بها  ونتمّسك  الحياة  نحّب  ...نحن  الهاتفي  اتّصالنا 
أكثر حني نشعر بحب اآلخرين لنا..نفرح حني يخربنا 
..نفرح حني  يتذّكر  عيد  ميالدنا  أو  يحبّنا  بأنّه  أخد 
يكتب لنا  أحد تعليقا جميال عىل تدوينة  فيسبوكية 
عن  تقّل  ال  الحّب  إىل  فالحاجة  أغلبنا  ذلك  أنكر  وان 
بكره  واإلحساس  والنّوم  والرّشب  األكل  اىل  الحاجة 
ويجعلنا  مضاجعنا  يقّض  غول  عدائهم  أو  اآلخرين 
نزهد يف الحياة لكن املشكلة أن هناك أشخاص العداء 

للتّشايف  الكثري  يلزمه  نفيس  مرض  لديهم  والكراهية 
منه والعلم به وإدراك أسبابه ليس يف متناول أّي كان 
...يف داخل كّل واحد منّا  نحن البرش  قاّرة  مرتامية  
القارئ ال تحزن  الغموض ولذلك صديقي  األطراف و 
مع  مواجهة  يف  الحظ  وضعك  إن  نفسك  يف  تشّك  أو 
شخص مصاب بعاهة وجدانية وسّمم روحك بعدائه 
الغري مفهومة أسبابه...لست مطالبا بسرب أغوار من 
أبدى لك كراهية غري مربّرة ... ها صديقي  ال تبتئس 
..هذا الكائن العدواني  ماهو إاّل مريض..يكره الجميع 
يراك  أن  قبل  حتى  يكرهك  قد  نفسه...  حتى  ..يكره 
ويتعّرف إليك ..قد يكرهك بمجرد الّسماع عنك مدحا 
او ذّما...يكرهك عىل مواقع التواصل االجتماعي رغم 
كانت  لو  حتى  الربوفيل  صورة  إاّل  منك  يعرف  ال  أنّه 
صورتك مستعارة يكرهك ... هذا النوع يكره اآلخرين 
دون سبب أو لسبب وحده يعرفه ربّما  أو ال يعي به 
أصال  لذلك فاّن الاّلمباالة هي الوسيلة الوحيدة ملجابهة  
هذا املريض فأنت لست معالجا وال مختّصا يف األمراض 
النفسية حتّى تشغل نفسك وتفكريك يف األسباب التي 
جعلته هكذا فعداءه عادة ناجم عن انعدام االنسجام 
النفيس مع نفسه واآلخرين  ألسباب مرضيّة ال تستند 
هذا  مقابل  يف  وعقالنيّة...  موضوعية  مقّومات  إىل  
النوع  قد تلتقي بأشخاص عكسه تماما وأقصد أولئك 
اّلذين يبدون لك محبّة مبالغ فيها أيضا والواحد منهم 
ويمطرك  املرصوص  وبالبوس  باألحضان  عليك  يقبل 
بمعسول الكالم وهو يعرّب عن عمق إعجابه و محبّته 
جسده  خاليا  كل  من  صادرة  عريضة  بضحكة  لك 
بالفرح والخيالء  وعينني المعتني  مّما يجعلك تشعر 
وتعتقد أنّك ساحر القلوب ومقتنصها  إىل أن تصفعك 
الجميع  عىل  يقبل  هذا  صاحبنا  ترى  حني  الحقيقة 
ونفس  الجيّاشة  العواطف  ونفس  اللهفة  بنفس 
وبني  بينك  وتقول  حينها  الخيبة  فتنتابك  األحضان 
نفسك .. لألسف صديق الجميع وحبيبهم يف الحقيقة 
يذّكرني  النوع  هذا  ألحد..  حبيبا  أو  صديقا  ليس  هو 
الّصديقات..  إحدى  عنها  حدثتني  طريفة  بشخصية 
بعيشة  ويلّقبونها  عيشة  واسمها  جارتهم  هي 
البّواسة ألنّها مهووسة ببوس كّل من يعرتضها ذكرا 
كان أو أنثى إىل درجة أنها كانت تسري يف الشارع وقد 
استعداد  وضعية  يف  األمام   نحو  شفتاها  تكّوزت  
وأمثال  يعرتضها  من  كل  لبوس  متهيئة   .. للتقبيل 
التّواصل  البّواسة كثريا ما نجدهم عىل مواقع  عيشة 
بعض  الحظت  مّرات  عّدة  مثال   .. أيضا  االجتماعي 
األصدقاء االفرتاضينّي يكون للواحد منهم عىل ما يبدو 
تعليقا جميال يحتفظ به يف مخزونه ..تعليقا  مبهرجا 
وانبهارا   وإعجابا  محبّة  ينضح  والفراش   بالورود 
تجده يلصقه يف تعليقاته عىل تدوينات كّل الّصفحات 
املنشور... هذا  يّطلع أصال عىل  أن  يدخلها دون  اّلتي 
املحبّة  للجميع دون  الّلطيفة  الّشخصيّات  النّوع من 
استثناء ودون سبب اخرتت له اسم شخصيّة عيشة 

البّواسة 

عشتاريات

أكرهك أو أحّبك .. ال تسأل ملاذا !
من سلسلة - الغول والعنقاء -
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ُخّطاف يسحر مجداَفُه  

ِبُصَور اإليقاع يَنبهر

الَ تجذبه أشَواك تحتّل الحقَل

َهتََف الّطريُ :  الَ أصوُن الَغدَر

و يِف تَمّرٍد َشاِئٍك َلن تَْضَمِحّلوا

ما شأن ِشعاِرُكم امُلساِفر   

اِنطلق اِحتالل الُقلوب

أريض ترحل نحو

 األرجوان الَعتيق 

 ناداني َسمعان إىل منربه الحجرّي

 أربكني حرُصُه املنخفض

امَلغارة تَصطدم بالقّمة

  كُشموخ األلم الّساقي

 و لم يرُتَك إالّ سبيُل املغزى 

َســــــــــأَلُوم َخيمًة يَتوارى 

يف أوتاِدها بَيع و اِستسالم

يَعِرُض رماَدُه أِلُفق ُمتخاذٍل  بالقرابني 

امُلضيئة

و َمهما َصانت اْلَعودُة أَريَجها

بقيت ُمصافحة ِللمبحث

ِ َعربَ الُكثــــــــــبَان

َو َعرْبَ الرَّوابي ناشدُت َديًرا ُمــــــمتّدا 

و َحـــنينًا و ِعـتابًا

عاُع  ال يَلُومه الشُّ

مهما َكان يف اْلَفاصِل 

اْلَملَمح حزينًا 

 ِجرْس َعتيق 

 يُلّوح َفوق َرتل  

ثُقوُب الّزخارف

 فيها َوَجٌع

َو َصْوت أَصداف َعليلٍة

  يف ِميناء يَضحك

 ِلتَلٍّ و ُمنحدٍر

تََريَّْث و الَ تَْعتَــــــــرِبْنــــي 

َرفيًقا  و   الَ   َٛرقیبًا  

َمْهَما خاَطت اإلِبرُة الكارِسُة 

ُرتوَق امُلْخــــَمِل ...

ستكوُن يل لُغتي

أَطوُِّعها كصْلصاٍل إلهيٍّ

، وأْعجنُها كخبٍز آَدميٍّ

عندما أحتاُر يف تْشكيلها، سأَُلْعِثُم األفكاَر

ثمَّ أذوُب يف ُصَوٍر بال كلماِتها

كنهايَِة األْخدوِد يف ُجْرِح الخياِل

ويف يَقنِي الظّل يَنْترَُش الضياْء

ستكوُن يل لَُغتي..

لتُْسِلَمني إىل ُقْدِسيَِّة التَنْقيِط

يف ليِل الُعبوِر إىل الهواْء

وعىل الُحُدوِس تَفيُض شارخًة

رميم الغيِب كْي ترَتّجَل األْسماْء

ستكوُن يل لَُغتي..

أَُعبُّ من الُوجوِد ظالَلُه

وأَُقنُِّع األسطورَة األوىل

ألنِشئَ من يَِدي أسطوَرتي

ومن الضلوِع َقصيَدتي

ستَكوُن يل لَُغتي..

ِلتُنِْبئَني ِبُرْعِب َهِديِر َما يَأْتي

من الكشِف الجديِد

وتُنِْبئ الُرؤيا بما يأتي..

من امَلَلَكاِت يف ُحّريَتي

هل كاَن يل أن أْصَطفي أنْواَرها

ألَُزْعِزَع امَلْوُروَث يف أْوراِدها

هْل كان يل أْن أُنِْذَر املِْرآَة يف ُحلُمي

وأْعبَُدها وأْجَعلها َسِميََّة ِرْحَلتي 

وأكونُها لُغتي!..

ستُكوُن يل لَُغتي

ستكوُن يل لُغتي

كفراشة تطري يف الغابة الكبرية 

يف رطوبة هواء الصباح 

مع الشعاع األّول للشمس 

nnnn

كينبوع ماء 

كأمطار الشتاء 

كالوادي 

nnnn

كِشعر كثيٍف 

كقصيدة نثر 

كَشْعٍر طويل يف فّوهة الريح

عىل كتفْي مرأة بيضاء

nnnn

كحبّات جلبّان ترتاقص عىل الّطاولة 

كحبّات عنٍب متفّرقة يف اإلناء 

كالُجرح 

كالفْجر 

كالجمرة.

ِميالُد الَبـدِء 
في الَمـولد

سأكونها لغتي

روح حّرة

سامية سالم رّمان

عادل المعيزي

صابر أوالد أحمد

يَْهِتُن الّدْمُع ِبَقْلِبي
َمثَْلَما يَْهِمي اْلَمَطْر َفْوَق اْلَمِدينَْه

َما اْلُفتُوُر ذَا اّلِذي
يَْغُمُر أْعماَق َقْلِبي ؟

يَا َلَوْقِع اْلَمَطِر 
َعىَل الثَّرى و َفْوَق األْسقِف

يف ُفؤاٍد َضِجِر
يا ِغنَاَء اْلَمَطِر

يَْهِتُن الّدْمُع ِمْن ُدوِن سبَْب
ِبفؤاٍد ُمثَْقٍل باْلَقَرِف
أيُّ أْمٍر ؟ اَل ِخيَانَْه؟ 

ذا ِحَداٌد ما َلُه أيُّ َسبَْب.
إنَّما رَشُّ  اْلَجَزاْء

َجْهُل رِسِّ َما ِبَقْلِبي
- ُدوَن ُحبٍّ  ُدوَن ُكْرٍه - 

 ِمْن َعنَاْء.

َيْهِتُن الّدْمُع ِبَقْلِبي

باْرَبَرا

)Paul verlaine( بول فارالن    
   ترجمة عمار العربي الزمزمي 

) Jaques Prévert(جاك بريفير   
 )Paroles(»من مجموعة »كلمات    
    تعريب عمار العربي الزمزمي

تذّكري يا باْربََرا ! 
 كان امَلطْر

 بال انقطاٍع يْوَمها
 فْوَق ِبِرْسَت ينَْهمْر .
تْمشنَي كنِْت باِسَمْه ،
 منْتَِعَشْه ،مبْتَِهَجْه،
واملاُء ِمنِْك يْقُطُر 

تْحَت املطْر .
تذّكري يا باْربََرا ! 

كان املطْر 
 بال انقطاْع

 عىل برْسَت ينَْهِمْر .
بشارِع ْسياَم اْعرَتْضتُِك

وكنِْت تبُْسمنْي 
 وكنُْت أيًْضا ابْتَِسْم .

 تذّكري يا باْربََرا!
أنِت التي ماكنُت قبُْل أْعِرُفْكْ

 أنِت التي ما كنِت تْعرفينَني .
تذّكري !

تذّكري -َمْهَما يَُكْن- ذاَك النهاْر !
ال تنْسنَيّ رُجاًل 

كان ِبَسْقِف َمْدَخِل ِبنايٍَة ُمْحتَِميًا 
:« باْربَرا  »! ناداِك باْسِمْكِ

 تْحَت املطْر 
جريِْت أنِْت نْحَوُه 

-واملاُء منِْك يْقُطُر- 
 مبْتَِهَجْه ،
 منْتَِعَشْه ،

 يف ِحْضِنِه اْرتَميِْت.
باْربََرا تذّكري هذا!

وال تُؤاِخذينَني إذا اْستَْعَمْلُت  » أنِت » يف ِخطاِبِك 
فإنّني استْعمُل 

هذا الضمريَ يف خطاِب َمْن أِحْب 
حتّى وإْن رأيْتُهْم ِلمّرٍة واحدٍة 

اْستْعِملُْه 
 مَع جميِع العاشقنْي

حتّى إذا ما كنُْت ال أْعرُفهْم.
تذّكري يا باْربََرا!

ال تنَْسنَيّ ذاَك امَلَطَر ]الذي يَِسحُّ [ َفْوَق البَْحِر
فْوَق َوْجِهِك الّسعيِد 

فْوَق هِذِه املدينَِة الّسعيَدِة 
[ فْوق البْحر،  ]يَِسحُّ

 فْوَق َحْوِض إصالِح  اّلّسفْن
وفْوَق باخرِةأوُوساَن 

آِه باْربََرا !
َحماقٌة ِهَي الحْرُب..غباْء

أيُّ مصريٍقْد َلقيِت اآلَن تْحَت َمَطِر الحديِد هذا 
والّلهْب

ْلِب والّدِم؟ والصُّ
وذلك الذي قْد كاَن يْحُضنُِك ِبُحْب 

أماَت أْم قِد اْختَفى أْم أنُّه ما زاَل حيًّا؟
 آِه باْربَرا !
هذا املطْر 
بال انقطاْع

 عىَل ِبِرْسَت ينْهمْر
َكمثِْل ما قْد كان قبُْل ينَْهِمْر 

لكنُّه ما عاَد مثلما كاَن 
فكّل يْشٍء طاَلُه الَعَطْب

هذا مطْر
ِع  ِمَن الِحداِد املوِحِش امُلروِّ

 ولْم يعْد حتّى سيواًل ُمْرِعَدْه
ِمَن الحديِد والّدٍم والّصْلِب ..

إنُّه فقْط سحاٌب ينْتهي
كما الكالُب تنْتهي 

إذْ تختفي
 تْجِرُفها ْسيوٌل تَْغُمُر  برْسَت..

تذهُب ِلتَتََعّفْن
 يف البعيْد

وتبُْعُد وتبُْعُد جّدا عن برْسَت  التي
 لْم يَبَْق منها مْن أثْر.

هذه القصيدة من أجمل ما كتب بول فارالن . و تُعّد عىل قرصها من روائع الشعر الفرنيس.   و 
من أبرز مقّومات  الجمال فيها إيقاعها املتميّز  الذي يضفي عليها نغميّة عالية. لذلك حرصت عند 
ترجمتها عىل أن تكون موزونة مع ما يف  التوفيق بني الوفاء للمعنى   ومقتضيات الوزن  من صعوبة.

-يهتن :من َهتَن الدمع تساقط قطرات متتالية. - يهمي : من َهَمى املطر: نزل بغزارة

 yves ( وقد  غناها إيف منتان )Jacques prévert( هذه قصيدة للشاعر الفرنيس جاك بريفري
montand ( وهي  تصّور ما أحدثته الحرب العاملية الثانية من تدمري للبرش والحجر وتفريق 

للمحبني بعنف وقسوة  لذلك أهدي تعريبي لها  إىل كل من فقدجّراء الحروب و اإلرهاب األعمى 
يرفضون  الذين  األحرار  كل  إىل  وكذلك  عليه  عزيزا  أو  املعلنة-حبيبا  غري  القذرة  الحرب  -هذه 

»ثقافة »املوت ويرّصون عىل أن تنترص الحياة والجمال والحب عىل املوت والقبح والكراهية.
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املوقع  حال  لسان   " التونسية  "السينما  نرشية  من  االخري   العدد  يف  قرات 
اإللكرتوني الحامل لنفس االسم الذي يديره رفيق دربنا السينمائي " محمد خريي" 
يتحدث فيه   ، باريس  النور  بمدينة  املستقر  األنف  نادي سينما حمام  أحد كوادر 
عن املشاركة املميزة للسينما التونسية يف الدورة 28 ملهرجان واغادوغو للسينما 
والتلفزيون التي إنطلقت يوم الخميس 25 جانفي الحايل وتتواصل اىل يوم السبت 
4 فيفري القادم... يعلمنا املقال ان السينما التونسية تشارك بستة أفالم قصرية 
وطويلة دفعة واحدة وهو رقم تنفرد به تونس عن بقية البلدان العربية واالفريقية 
املشاركة يف هذه الدوة.. وتتوزع هذه االفالم الستة عىل الفروع املختلفة للمهرجان، 
ولعل أهمها مشاركة فيلم" أشكال" للمخرج يوسف الشابي يف املسابقة الرسمية 
لالفالم الروائية الطويلة..  وجاء يف املقال أيضا ان املنتجة التونسية درة بو شوشة 
درة  ...اختيار  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  تحكيم  لجنة  لرتأس  اختيارها  تم 
بوشوشة لم يأت من فراغ بل هو تتويج ملسرية هذه املرأة طوال العقود األخرية من 

اجل فرض السينما التونسية واالفريقية عىل الساحة السينمائية العاملية. 
الخارج.. يف  وكذلك  تونس  يف  للسينما  أساسيًا  وجًها  بوشوشة  درة  وتعترب 

من  عدٍد  إنتاج  يف  وشاركت   ،1994 العام  منذ  أنتجت،  تونسية،  منتجة  فهي 
ومن  سواء،  حدٍّ  عىل  والطويلة  القصرية  واألجنبية،  التونسية  الوثائقية  األفالم 
ضمنها سلسلة األفالم األفريقية القصرية "africa dreaming" )أفريقيا تحلم(، 
و"saBria" )صربية( للمخرج عبد الرحمن سيساكو، و"موسم الرجال" للمخرجة 
مفيدة التالتيل، و"بركات" للمخرجة جميلة صحراوي، و"ساتان أحمر" و"أرسار 

دفينة" لرجاء عماري. 
و"غدوة خري " لهند بوجمعة" و"نحبك هادي" و"ولدي" ملحمد بن عطية و" 

غدوة" لظافر العابدين.
إىل جانب  وبرلني.  وكان  البندقية  يف مهرجانات  لتعرض  أفالمها  اختريت  وقد 
مهرجان  إطار  يف  السينمائية  املشاريع  ورشة  أّسست  األفالم،  إنتاج  يف  عملها 
قرطاج السينمائي يف العام 1992، فضالً عن ورشة عمل)كتّاب الجنوب( يف العام 
بوشوشة منخرطة  أّن  ذلك  إىل  يُضاف  هذا.  يومنا  بإدارتها حتى  املستمّرة   1997
بشكل نشط يف تدريب األشخاص يف إطار ـ"سينما بلدان الجنوب" والرتويج لهم. 
عيّنت رئيسة "صندوق الجنوب" يف العام 2010، ورئيسة برنامج التمويل التابع 

للمركز السينمائي الفرنيس )cnc( لدعم السينما العاملية يف العام 2012.
الدولية،  السينما  مهرجانات  يف  املستمر  بحضورها  بوشوشة  دّرة  وقدُعرفت 
لجنة  وعضو   2017 سنة  الدويل  السينمائي  برلني  مهرجان  تحكيم  لجنة  كعضو 
تحكيم مهرجان البندقية سنة 2022، أو كمشاركة يف املناظرات واملوائد املستديرة.

سنة 2017، وقع اختيارها كعضو دائم يف لجنة "سينيمارت" ملهرجان روتردام 
السينمائي الدويل.

درة بوشوشة من بنات جييل ودرسنا يف الجامعة يف نفس الفرتة وكنا نشارك 
السينمائي  القلعي يف فعاليات دورات مهرجان قرطاج  معا صحبة رفيقنا منذر 
السينما  نوادي  حركة  باسم  ارشف  كنت  املايض  القرن  من  الثمانني  السنوات  يف 
الرتجمة  املتسابقة وكانت درة بوشوشة تعمل ضمن فريق  عىل نقاشات االفالم 
التقانها اللغتني الفرنسية واالنْقليزية إىل جانب اللغة العربية وكانت تأثث مجلة 

املهرجان صحبة منذر القلعي بمقاالت باللغة األنْقليزية.
يف تلك الفرتة كانت درة بوشوشة تتحسس طريقها يف قطاع السينما وخاصة 
املنتج  من  اكثر  واقرتبت  آنذاك  البارزة  التجارب  بعض  قرب  عن  وتابعت  االنتاج 
عىل  الواسعة  وعالقاته  تجربته  من  واستفادت  عطية  الدين  بهاء  أحمد  الراحل 
املستوى الوطني واالفريقي والعاملي وشيئا فشيئا اكتسبت الخربة وشقت طريقها 
بتكوين رشكتها الخاصة وتفتحت عىل جيل الشباب من السينمائيني بالخصوص 
البعض  جعل  مما  وممثلتهم  "عّرابهم"  أصبحت  حتى  العمل  أبواب  لهم  وفتحت 
ينعتها حينها بأنها خلقت مجموعة ضغط موالية لها ال تاتمر اال باوامرها لتتمكن 

من السيطرة عىل قطاع السينما يف تونس.
املناسبات السينمائية الكربى وكنا نختلف يف وجهات  كنا نلتقي عىل هامش 
النظر وكنت انقد طريقتها يف العمل وخاصة تصورها إلدارة أيام قرطاج السينمائية 
ورضبها عرض الحائط أهدافه املركزية التي بعث من أجل تحقيقها واغرقته يف 

الجوانب االحتفالية والبهرج الكاذب .
أتهيأ إلصدار عدد شهر  الثورة بشهر كنت  قيام  قبل   2010 أنه يف سنة  اذكر 
تقييمي  مقال  عىل  يحتوي  وكان  تونسية"  شاشات   " مجلتي  من  ديسمرب 
محتواه  معرفة  من  بوشوشة  درة  وتمكنت  يعقوب  منرية  صاغته  للدورة  الذع 
املقال  سحب  منه  وطلبت  للمجلة  اإلداري  املدير  لعيوني  لطفي  باملنتج  فاتصلت 
من املطبعة لكنه احالها عيلّ ...فاتصلت بي هاتفيا ملدة ساعة يف محاولة لسحب 
والقى  العدد  وصدر  مقرتحها  والرتهيب..فرفضت  الرتغيب  لغة  مستعملة  املقال 

استحسان أهل املهنة.
املواقف  نلتقي يف بعض  بها  درة بوشوشة وهكذا كانت عالقتي  هكذا عرفت 

ونختلف يف أخرى.

دّرة بوشوشة دّرة 
الّسينما التونسّية

طرائف الّزعيم )ج 340(

 الممثل توفيق الـعـبـدلّـي والزعيم
للمعلق  األصغر  االخ  بوغنبم  الهادي  األستاذ  رواها  نسبيا  املؤملة  الطرفة  هذه 
الريايض الشهري محمد بوغنيم وقال انه كان شاهدا عىل مجرياتها ملا كان بعمل 

بمؤسسة اإلذاعة والتلفزة.    
اإلذاعينّي  املمثّلني  أبرز  بني  من   " العبديّل  توفيق   " كان  بوغنيم  الهادي  يقول 
حيث واكب تكوين الفرقة التّمثيليّة ونشاطها منذ بداية تأسيسيها ، لكن يف ليلة 

وضحاها إنقلبت حياته رأسا عىل عقب وتتمثّل الواقعة فيما ييل :
يف الّسبعينات ، قّررت مصلحة الربمجة اإلذاعيّة أن ترشع يف إعادة بّث تمثيليّات 
، بعد مراقبتها والتّاّكد من صلوحيّتها تقنيّا ومن  قديمة يف سهرة كّل يوم ثالثاء 

حيث املوضوع .
ملا كان يمتاز به من خربة  املهّمة  العبديّل" لهذه  املمثّل " توفيق  ووقع تعيني  

وجّديّة .
يف  تدور  أحداثها  وكانت  قديمة  "تمثيليّة"  بمراقبة  قام   ، األسابيع  أحد  ويف 

منطقة ريفيّة وكان موضوعها حول ثقافة التّآزر وحسن العالقات بني األهايل وتحسني مردود األرايض الفالحيّة .
وتابع " توفيق العبديّل " مراقبته للتّسجيل حتّى وصل إىل جينرييك نهاية التّمثيليّة املذكورة فقام بلّف الرّشيط 

ولم يستمع إليه إىل اآلخر .
وتتخّلله  وبالّزكرة  بالّطبل  األهايل  يقيمه  الجينرييك حفال شعبيّا  " حيث تضّمن هذا  الكارثة   " ، وقعت  وهنا 
أهازيج وهتافات ، لعّل "أخطرها" تلك اّلتي تنادي "يحيا التّعاضد ... يحيا أحمد بن صالح " ، يف فرتة غري بعيدة عن 

إلغاء التّعاضد وسجن أحمد بن صالح !
الّرئيس  أّن  يعلم  وأنّه  ، خاّصة  آخره  إىل  التّسجيل  إىل  اإلستماع  العبديّل بخطورة هفوته يف عدم  توفيق  وشعر 

بورڨيبة "مغروم " باإلستماع إىل برامج اإلذاعة عرب مذياعه الّصغري اّلذي يكاد ال يفارقه .
الّشخصيّات  العبديّل جلطة أودت بحياته وألغته من أرشيف  ، أصابت توفيق  أيّام  ، وبعد بضعة  إثر ذلك  وعىل 

اإلذاعيّة حيث لم يتحّدث عنه أحد ، يف مختلف املناسبات اإلعالميّة والفنيّة.

يونس الفارحي وكمال التواتي من جديد 
في عمل رمضاني من أنتاج قناة نسمة

خالل  نسمة  قناة  سرتاهن 
شهر رمضان القادم عىل سلسلة 
محمد  إخراج  من  كوميدية 
يونس  وسيناريو  ميهوب  عيل 
الفارحي ومن املنتظر ان يتقاسم 
فيها أدوار البطولة كل من كمال 
وثلة  الفارحي  ويونس  التواتي 

من األسماء االخرى.
املشاهد  تصوير  ان  ويذكر 

جاهزا  العمل  ليكون  القادمة  األيام  خالل  سيبدأ  األوىل 
للبث خالل شهر رمضان.

ويشار ان املخرج محمد عيل ميهوب سبق له التعامل 
بعنوان  رمضانية  كوميدية  سلسلة  يف  نسمة  قناة  مع 
اأحداثها يف شكل عائيل كوميدي،  تدور  الذي  وأنا"  "دار 
ذات  العائلة  كبرية  الدين(،  نور  )منى  جويدة  نانا  حول 
شخصية قوية ومتحكمة ومن  طبقة أرستقراطية، تقع 
الشخصيات  مع  ودرامية  كوميدية  مفارقات  عدة  لها 
عيل  محمد  فيه  التقى  قد  املسلسل  بها...وهذا  املحيطة 

ميهوب بيونس الفارحي كسيناريست وممثل.

مسلسل "دكة العبيدي" للمخرج 
التونسي لسعد الوسالتي يحقق 

نجاحات ملحوظة  

العبيد  دكة  مسلسل  يحقق 
للمخرج التونيس لسعد الوسالتي 
حلقاته  عرض  بعد  كبريا  نجاحا 
املرتبة  يحتل  حيث   ، األوىل  األربع 
مشاهدة  عمل  كأكثر  الخامسة 
عىل منصة شاهد يف الهند واملرتبة 
دول  وعدة  السعودية  يف  الرابعة 
ردود  أثار  كما   . أخرى  عربية 
فعل إيجابية للغاية عىل املستوى 

يف  جديدة  نقلة  أنه  النقاد  ووصفه  والجماهريي،  النقدي 
الدراما العربية.

يف  تشويقي،  اجتماعي  إطار  يف  املسلسل  قصة  تدور 

بداية القرن العرشين، حيث يتناول العمل خمس قصص 
مؤثرة لشخصيات مختلفة يجمعها يشء واحد ويفرقها 
إفريقيا،  كالهند،  مختلفة،  أماكن  يف  وذلك  كثرية،  أشياء 

أوروبا الرشقية، والجزيرة العربية.
مسلسل "دكة العبيد" أو )سوق العبيد( يتناول فصالً 
البرشية منذ فجر  التي عرفتها  الرقيق  تجارة  تاريخ  من 
كل مكان حتى  يف  ومقبوالً  قانونياً  أمراً  تاريخها، وظلت 
العالم،  دول  -أقوى  بريطانيا  قامت  عندما   ،1833 عام 
بإلغاء  الوقت-  ذلك  يف  استعمارية  إمرباطورية  وأكرب 
أشعل  ما  مستعمراتها،  يف  ثم  أراضيها،  عىل  العبودية 
الحرب بني مؤيدي ورافيض العبودية، التي تتقنع وتتخذ 

أشكاالً أخرى إىل اليوم.
موضوع خطري، إن لم يكن األخطر عىل اإلطالق فيما 
يتعلق بحياة البرش وعالقاتهم ورصاعاتهم التي ال تتوقف.

آسر ياسين وعمرو يوسف يجتمعان 
في المسلسل الرمضاني الكتيبة 101

عرب   ياسني  آرس  أعلن 
إنستغرام عن مشاركته يف 
بطولة الكتيبة 101، املقرر 
السباق  ضمن  عرضه 

الرمضاني 2023.
األول  العمل  ويعترب هذا 
الذي يجمع بني آرس ياسني 
واملسلسل  يوسف،  وعمرو 
صالح،  إياد  تأليف  من 

وإخراج محمد سالمة، ومن إنتاج سينرجي.
شماريخ  فيلم  عرض  ينتظر  ياسني  آرس  ان  يذكر 
خالد  إىل  باإلضافة  خليل،  أمينة  البطولة  ويشاركه 
وسايل  درويش،  مصطفى  الرشقاوي،  آدم  الصاوي، 
ثروت  محمد  منهم  الرشف،  ضيوف  من  وعدد  حماد، 

وهدى املفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سالمة.
والذي  شقو،  فيلم  عرض  يوسف  عمرو  ينتظر  كما 
يجسد خالله شخصية إسماعيل البلطجي، الذي يرتكب 
عدة جرائم، منها اقتحام أحد اليخوت ورسقة املجوهرات 
املوجودة عىل متنه ويدخل يف رصاع مع محمد ممدوح 
بسبب أمينة خليل وذلك عىل طريقة فيلم سالم ياصاحبي 

لعادل إمام وسعيد صالح وسوسن بدر.

فّن وفّنانونفّن وفّنانون

أنتريتي نّبار
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قراراها  مؤخرا  اإلدارية  املحكمة  أصدرت 
املكتب  قبل  من  املقدمة  الدعوى  يف  النهائي 
رضا  رئيسها  شخص  يف  للتايكواندو  الجامعي 
عىل  والرياضة  الشباب  وزارة  ضّد  بالهادف 
وتعيني   2015 عام  الجامعة  حّل  قرار  خلفية 

هيئة مؤقتة.
الدعوى  بقبول  قضت  اإلدارية  املحكمة 
وزير  قرار  ضد  بالهادف  رضا  من  املقدمة 
املطعون  القرار  وإلغاء  وأصال  شكال  الرياضة 
فيه مع حمل املصاريف القانونية عىل الدولة يف 
وأن  خاصة  التونسية  الرياضة  تعيشها  سابقة 

الحكم صدر بعد سبع سنوات.

سابقة في الرياضة التونسية
يمكن اعتبار قرار املحكمة اإلدارية القايض 
بن  ماهر  السابق  الرياضة  وزير  قرار  بإلغاء 
2025 سابقة يف تاريخ  12 جوان  ضياء بتاريخ 
تلقت  املحكمة  أن  خاصة  التونسية  الرياضة 

بجلسات  ومتعلقة  مماثلة  وإجراءات  قرارات  يف  الطعون  عديد 
عامة انتخابية للجامعات.

ورغم أن قرار املحكمة اإلدارية جاء بعد سبع سنوات من حّل 
املكتب الجامعي السابق برئاسة رضا بالهادف إالّ أن ذلك يعكس 
األمل  القانون مّما يعيد  القضائية عىل تطبيق  املؤسسات  حرص 
بسبب  آخر  أو  بشكل  ُظلموا  الذين  الرياضيني  املسؤولني  لبعض 
قرارات ُمسقطة بإيعاز من أشخاص استغلوا تداخل السياسة يف 

الرياضة لتنفيذ أجنداتهم والوصول إىل املناصب.
وزير  عّلل  القانوني،  الريايض  الرصاع  حيثيات  إىل  وبالعودة 
املكتب  حّل  قرار  ضياء  بن  ماهر  السابق  والرياضة  الشباب 
الجامعي للتايكواندو برئاسة رضا بالهادف وتعيني مكتب وقتي 

باستناده إىل التقرير الصادر عن التفقدية العامة بوزارة الشباب 
والرياضة واملتضمن الخالالت يف الترصف والتسيري صلب الجامعة 
21 من القانون األسايس عدد11 لسنة  عىل معنى أحكام الفصل 

1995 املؤرخ يف 6 فيفرى 1995 املتعلق بالهياكل الرياضية.

أي موقف للوزارة؟
تلقيها  بعد  تاريخي  امتحان  أمام  الرياضة  وزارة  ستكون 
نسخة من قرار املحكمة اإلدارية بشأن قبول طعن رضا بالهادف 
يف قرار الوزارة عام 2015 مما يعني آليا عودة األمور إىل نصابها 

واستكمال املكتب الجامعي السابق لفرتته النيابية.
يف  اإلدارية  املحكمة  قرار  الوزارة  تستأنف  أن  البديهي  ومن 
الفرتة القادمة أمال يف تجنب سيناريو قد يفتح أبواب الرصاع مع 

الجامعات الرياضية يف املستقبل خاصة بعد القرار 
التاريخي والذي يُعد سابقة يف الرياضة التونسية.

وزارة  موقف  بشأن  الغموض  من  يزيد  وما 
الرياضة من قرار املحكمة اإلدارية وإمكانية ذهابها 
إنها ستجد نفسها مجربة  القول  لالستئناف يمكن 
التقايض حتى تقع يف موقف  عىل مواصلة درجات 
محرج خاصة أن الوزير السابق اعتمد عىل الفصل 
الجامعية يف صورة  املكاتب  لها حّل  يتيح  الذي   21

حدوث إخالالت يف الترصف املايل أو التسيري.
قرار  تنفيذ  أن  الوزارة  عىل  القائمون  ويدرك 
الشكاوى  باب  أمامها  سيفتح  اإلدارية  املحكمة 
الرياضية يف املستقبل يف صورة  من قبل الجامعات 
مع  خاصة  طبعا  القرار  أصل  يف  إخالالت  حدوث 
تنظر يف مثل هذه  غياب محكمة رياضية مستقلة 

القضايا.

أي دور للمحكمة الرياضية؟
تسّلط  من  تعاني  الرياضية  الجامعات  مازالت 
التضييق  مع  خاصة  األوملبية  الوطنية  اللجنة 
التي  "الكناس"  الرياضية  للمحكمة  األسايس  الدور  عىل  املمنهج 
األخرية  السنوات  يف  الظاملة  القرارات  عديد  عىل  زور  شاهد  باتت 

بسبب تداخل السياسة يف الرياضة.
عديد  عىل  سلبيا  أثرا  له  كان  للكناس  األسايس  الدور  تغييب 
اللجنة  سيطرة  تحت  باتت  أن  بعد  خاصة  الرياضية  القضايا 
الوطنية األوملبية بمعية وزارة اإلرشاف مما جعل عديد الجامعات 
تختار الخروج عن سلطتها عىل غرار جامعة كرة القدم وجامعة 
العادية  العامة  الجلسة  خالل  مؤخرا  قررت  التي  اليد  كرة 
عودة  عىل  املصادقة  القانونية  الفصول  بعض  لتنقيح  املخصصة 
اعتماد محكمة التحكيم الريايض "الكناس" كدرجة تقايض ثالثة 

يف النزاعات الرياضية الخاصة بلعبة كرة اليد.

نزار الريحاني

سابقة في الرياضة التونسية:

املحكمة اإلدارية ُتوّرط وزارة الرياضة

أكد رضا بالهادف رئيس املكتب الجامعي للتايكواندو 
كان  اإلدارية  املحكمة  قرار  أن  املغاربي"  لـ"الشارع 
منصفا رغم أنه جاء بعد سبع سنوات آمال يف تطبيقه من 

قبل وزارة الشباب والرياضة.
يف  السياسة  تداخل  ضحية  ذهب  إنه  بالهادف  وقال 
إلزاحته من  التخطيط  تم  وإنه  7 سنوات  قبل  الرياضية 
أحمد  النهضة  حركة  البن  يتسنى  حتى  الريايض  املشهد 
قعلول التموقع يف الساحة السياسية من بوابة الرياضة 
وهو ما يفرس مروره مبارشة من رئاسة الهيئة التسيريية 
بوزارة  للشباب  العامة  الكتابة  إىل  التايكواندو  لجامعة 

اإلرشاف ثم تعيينه وزيرا.
تم  الذي  للتايكواندو  الجامعي  املكتب  رئيس  وأوضح 
حّله بقرار الوزير السابق ماهر بن ضياء استنادا ألحكام 
ظاملا  كان  القرار  أن  األسايس  القانون  من   21 الفصل 
الوطنية  اللجنة  رئيس  قبل  كان مدعوما من  أنه  خاصة 

األوملبية محرز بوصيان.

من  إنصافه  ينتظر  أنه  إىل  بالهادف  وأشار 
ستذهب  بأنها  يقينه  رغم  اإلرشاف  وزارة  قبل 

الستئناف قرار املحكمة اإلدارية.
وأشار إىل أن اللجنة األوملبية تورطت أيضا يف 
قرار حل املكتب الجامعي واصفا إياها بـ"اللوبي 
الكبري" من خالل اعتمادها عىل لجان مستقلة 

قبول  بخصوص   2011 لسنة   66 املرسوم  وفق 
القائمات الخاصة بالجامعات موضحا 

يف  الرياضية  للمحكمة  اللجوء  أن 
انتخابية  قائمة  إسقاط  صورة 
أن محرز  باعتبار  يغري شيئا  لن 
يرشف  اللجنة  رئيس  بوصيان 

عىل مختلف الهياكل املذكورة عىل حد تعبريه.
سمح  دقيش  كمال  الحايل  الرياضة  وزير  أن  وأوضح 
2022 مشددا  ملكتبه الجامعي بتقديم قائمته النتخابات 
رؤساء  عىل  مسلط  سيف  يعترب   21 الفصل  أن  عىل 

الجامعات الرياضية ويعتمده كل وزير يف تصفية 
حساباته الضيّقة.

وشّدد عىل أن املتابع للشأن الريايض يالحظ 
دون شك وجود " لوبي وديع الجريء" يف كرة 
األوملبية"  اللجنة  لوبي   " إىل  إضافة  القدم 
أنهما  إىل  مشريا  بوصيان  محرز  برئاسة 

يتحكمان يف وزارة الرياضة وقراراتها.
املبارش  السبب  بأن  وذّكر 
قبل  من  الستهدافه 
الوطنية  اللجنة 
دعمه  هو  األوملبية 
الهمامي  ملحمود 
 ،2013 سنة  انتخابات  يف  بوصيان  محرز  حساب  عىل 
مما جعله يدفع الفاتورة باهظا انطالقا من حّل مكتبه 
الجامعي يف 2015 ومنعه من الرتشح لفرتة نيابية بقرار 

سيايس.

دفعت رضيبة التداخل بني السياسة والرياضة
رضا بالهادف لـ"الشارع المغاربي" :

وزير الرياضة كمال قديش ومحمد غنّام
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أثارت زيارة لجنة املسابقات باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم "كاف" إىل امللعب األوملبي 
حمادي العقربي برادس مخاوف هيئة الرتجي الريايض من خسارة جماهري "الفرياج" 
املريخ  ضيفه  بمالقاة  القادم  الشهر  يستهلها  التي  إفريقيا  أبطال  دوري  مسابقة  يف 

السوداني.
بعد معاينة مدرجات  اللجنة  األحمر واألصفر بسبب توصيات  إدارة  وتأتي مخاوف 
"الفرياج" التي تفتقد للكرايس وهي النقطة التي تقف حجرة عثر أمام حضور جماهري 

املكشخة بأعداد كبرية يف لقاءات املسابقة اإلفريقية.
هيئة الرتجي الريايض سارعت إىل مطالبة السلط املعنية وخاصة إدارة الحي الوطني 
الريايض بتوفري الكرايس يف املدارج باملنعرجني الشمايل والجنوبي بملعب برادس تحسبا 

ملبارياته ضمن دور املجموعات لرابطة ابطال افريقيا.
“فايسبوك”  بموقع  الرسمية  صفحته  عرب  نرشه  بالغ  يف  الريايض  الرتجي  وأوضح 
املنعرجني  مدارج  غلق  قررت  قد  القدم  لكرة  االفريقي  باالتحاد  املسابقات  “لجنة  ان 
الشمايل والجنوبي بملعب حمادي العقربي برادس بسبب عدم وجود كرايس مخصصة 
للمتفرجني وهو الرشط الذي تفرضه لجنة املسابقات للسماح للجماهري بالدخول لهذه 

املدارج”.
وعىل ضوء هذا القرار املتخذ من لجنة املسابقات بالهيكل القاري سيكون ممثل كرة 
30 ألف منارص يف كل مباراة يخوضها عىل أرضية  القدم التونسية محروما من حوايل 

ميدانه بمناسبة مشاركته يف كأس رابطة ابطال افريقيا.
ومن شأن عدم السماح للرتجي باستغالل مدرجات "الفرياج" اإلرضار به ماديا خاصة 
أن مباريات دوري األبطال تعرف حضورا كبريا وبالتايل تحقيق مداخيل محرتمة إضافة 
إىل حرمان زمالء بن رمضان من الدعم الذي تعودوا عليه خاصة من أبناء "الفرياج" يف 

لقاءات املسابقة اإلفريقية.
معضلة جديدة لكرة القدم التونسية تعكس مدى المباالة الجهات املسؤولة بوضعية 
البنية التحتية الرياضية يف السنوات األخرية وأصبحت بالدنا غري قادرة عىل تنظيم أي 

تظاهرة أو مباراة دولية بسبب عدم استجابة املالعب للمعايري املعتمدة دوليا.
استقبال ضيوفه يف  نفسه مجربا عىل  املنستريي  االتحاد  الرتجي سيجد  وعىل غرار 
إطار مسابقة كأس الكونفديرالية بملعب رادس بسبب عدم منح ملعب مصطفى بن 

جنات شهادة صالحية من قبل لجنة املسابقات بـ"الكاف".
االستفهام  األخرية تطرح عديد نقاط  العرشية  الرياضية يف  للمنشآت  حالة كارثية 
الجمعيات  مسؤويل  من  املتكررة  النداءات  رغم  الريايض  بالشأن  اهتمامهم  مدى  حول 
الرياضية يف السنوات األخرية حتى أن مالعبنا أصبحت مادة دسمة للتهكم من الجماهري 

العربية أثناء نقل مباريات البطولة.
فهل يتحرك أصحاب القرار هذه املرة ويضعون مخططا إلصالح ما يمكن إصالحه 
أنهم  أم  واملغرب  الجزائر  به  قامت  ما  غرار  عىل  جديدة  مالعب  تشييد  يف  واالنطالق 

سيحافظون عىل سياسة "الرتقيع" املعتادة؟.

دارت أمس االثنني مباريات الجولة الرابعة إياب من املرحلة 
األوىل لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم.

الساحيل  النجم  أمام  الكالسيكو  مواجهة  الرتجي  وحسم 
ضمن  واحدة  نقطة  إىل  بينهما  الفارق  ليقل  لهدف  بهدفني 

املجموعة األوىل.
مرحلة  اىل  تأهله  الرتجي  ضمن  للكالسيكو  وبحسمه 
التتويج وااللتحاق بالنجم بينما اليزال رصاع الرتشح متواصال 

يف ذات املجموعة االوىل بني بقية االندية.
ولحساب املجموعة األوىل سجل اتحاد تطاوين قفزة نوعية 
لريتقي  سوسة  حمام  أمل  عىل  فوزه  بفضل  الرتتيب  سلم  يف 
الثالثة بـ14 نقطة مستغال التعادل السلبي  االتحاد اىل املرتبة 
الرتتيب(  رابع  نقطة   13( البنزرتي  النادي  لقاء  حكم  الذي 

وضيفه النادي الصفاقيس )12 نقطة الخامس(.
واستعاد هالل الشابة نغمة االنتصارات عن املجموعة االوىل 
بمناسبة استضافته امللعب التونيس يف القريوان ورفع رصيده 
اىل 10 نقاط مشرتكا يف الرتتيب مع امل حمام سوسة وفريق 
بفرتة  يمر  انه  ان  اثبتت  جديدة  هزيمة  اىل  انقاد  الذي  باردو 

سيئة جدا.
االتحاد  حّقق  الثانية  املجموعة  منافسات  إطار  ويف 

املنستريي بفضل فوزه عىل مستقبل سليمان بثنائية نظيفة، 
يبقى  بينما  قردان  بن  اتحاد  لريافق  التتويج  ملرحلة  الرتشح 
الحوار متواصال حول البطاقتني الثالثة والرابعة املؤهلتني لذات 

املرحلة مستمرا يف بقية محطات السباق.
نتائجه  سلسلة  ملواصلة  مدعوا  الباجي  األوملبي  وسيكون 
مرحلة  اىل  ترشحه  حسم  أجل  من  الجوالت  قادم  يف  االيجابية 

التتويج.
وارتفعت حظوظ النادي االفريقي لاللتحاق بمرحلة التتويج 
بعد فوزه عىل ضيفه أوملبيك سيدي بوزيد بثالثية نظيفة لينفرد 

فريق باب الجديد باملرتبة الرابعة للمجموعة بـ17 نقطة.
وسيكون أبناء املدرب سعيد السايبي مطالبني بامليض قدما 
االوىل  املرحلة  سباق  جوالت  بقية  يف  االيجابية  النتائج  نهج  يف 

لضمان التأهل بصفة رسمية.
تعقيدا  بوزيد  سيدي  أوملبيك  وضعية  ازدادت  املقابل  ويف 
بنقطتني فقط  نقاط متقدما  بـ8  االخري  قبل  املركز  باحتالله 
انقاد  والذي  نقاط(   6( رجيش  مستقبل  الرتتيب  متذيل  عىل 
اىل هزيمة جديدة املساء أمس امام نجم املتلوي بثالثة أهداف 
لهدفني حيث رفع أبناء املتلوي رصيدهم بفضل الفوز الجديد 

اىل 8 نقاط باملرتبة السادسة للمجموعة الثانية.

وسيكون الرصاع عىل أشده يف املجموعتني مع تبقي ثالث 
التأهل  لبطاقتي  بالنسبة  املنافسة كبرية  جوالت فقط، وتبدو 
تتنافس  التي  للفرق  بالنسبة  الشأن  وكذلك  التتويج  ملرحلة 

لتفادي النزول مبارشة أو لعب مرحلة البالي آوت.
 2 الخميس  يوم  تدور  التي  الخامسة  الجولة  وستشهد 
الربنامج  وفق  املجموعتني  يف  حاسمة  مباريات   2023 فيفري 

التايل:

المجموعة األولى:
امللعب التونيس/ النجم الساحيل

الرتجي الريايض/ النادي البنزرتي
أمل حمام سوسة/ هالل الشابة

النادي الصفاقيس/ اتحاد تطاوين

المجموعة الثانية:
اتحاد بن قردان/ النادي اإلفريقي

مستقبل سليمان/ نجم املتلوي
مستقبل رجيش/ األوملبي الباجي

أوملبيك سيدي بوزيد/ االتحاد املنستريي

رباعي يتأهل ملرحلة التتويج

ُصداع بسبب كرايس ملعب رادس
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