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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : نهلة عنان

افتتاحية

من حّقنا املشاركة 
يف احلّل !...

سقطة أحمد شفطر
أم سقطة قيس سعّيد؟

هل ينزع االحتاد إىل املواجهة
بعد خطاب سعّيد احلريب؟

150 سنة بعد لجنة نهج 
الكوميسيون الدولية

الممهدة النتصاب الحماية :

نادي باريس يف انتظار
حكومة نجالء بودن

بقلم : عز الدين سعيدان

مصطفى خزندار                          نجالء بودن

معركة
طول نفس

من عبر االنتخابات التشريعية :
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ضمري جمع املتكّلم الذي أستعمله هنا عندما أقول " من 
تونيس  كّل  أردته معّبا عن  وإنّما  يمثّل شخيص  ال  حّقنا..." 
وسائل  عب  موضوعيّا  رأيا  يقّدم  ميدانه  يف  خبة  صاحب 
يف  املشاركة  أجل  من  والعاّمة  منها  الخاّصة  املختلفة  اإلعالم 
الواجب  باب  من  املشاركة  يحاول  الكّل  البالد.  إلنقاذ  الحّل 
إىل تظافر  انفراج وتونس تحتاج  إىل  الضيق  الوطني يف تغيري 
جهود كّل خبائها املشهود لهم بالكفاءة يف هذا الوضع الدقيق 
سهولة  هي  الحديثة  التواصل  وسائل  ميزة  ولعّل  والصعب. 
وصول آراء األفراد إىل جميع أركان املعمورة لذلك هي متاحة 
بصفة ضمنية داخل البلد الواحد من الشمال إىل الجنوب ومن 

الرشق إىل الغرب.  

سنة   12 مدى  عىل  املسار  لكّل  العاّم  الشأن  تابعنا  لقد 
منذ الثورة إىل اليوم. ومن لم يتابع ذلك؟ فحتّى من كان أبعد 
واألحزاب  الدولة  بمفهوم  عارفا  صار  السياسة  عن  الناس 
شدة  بسبب  وذلك  وغريها  السيايس  واالقتصاد  الحكم  ونظم 
ارتباط تفاعالت تلك األمور بواقعه املعيش... كيف ال ومستوى 
الدينار الذي يقبضه الواحد من الشعب مرتبط بها، فإذا نزلت 
يف  املواطن  ما يضع  تراجعت كمية وجودة  الدينار  ذلك  قيمة 
ألسبوع  يكفيه  ما  رشاء  عىل  قادرا  كان  فإذا  للغذاء...  قفته 
اللحوم مع بضع مئات غرام  أنواع  )نحو كيلو غرام من أحد 
العادي  األكل  لنظام  وغالل  خرض  من  يتبع  وما  الجبن  من 
الفوارق  40 د )حسب  إىل  املتوسطة( بـ20  التونسية  للعائلة 
بني اللحوم البيضاء والحمراء وأنواعها والفوارق بني الخرض 
والغالل يف جودتهما( فإنّه صار بعد 12 سنة يحتاج إىل ضعف 
 40 كانت  وما   40 د صارت   20 كلفته  كانت  ما  أّن  إذ  املبلغ. 
ارتفعت األجرة  املقابل  بالتمام والكمال. يف  80 دينارا  صارت 
التي يتقاضاها العامل ولكنّها لم تتضاعف بنفس نسق أسعار 
دون  يأكل  أن  اليوم  أنّه مضطّر  النتيجة  فكانت  املشرتيات... 
لحوم وأحيانا دون غالل وربّما بكمية أقّل مما يحتاج بالفعل 
لتوازن غذائي صّحي... واسألوا الناس بني السواد األعظم من 

التونسيني ماذا يضعون اليوم عىل موائدهم للطعام!!!

يتحّدث خباء االقتصاد عن 10 و11 باملائة تضّخم، ولكن 
ما يراه املواطن العادي يف واقعه املعيش هو أنّه مطالب بإنفاق 
املحافظة عىل نظامه  أجل  ينفق من قبل من  ما كان  ضعف 

الغذائي املعتاد...

سياسة الحكم وما ينتظر
من آثارها على حياة الناس...

األوىل  بدورتيها  النواب  مجلس  أعضاء  انتخابات  تّمت 
والثانية وكان أكثر ما يلفت االنتباه هو عزوف الناخبني من 
أصل  من  باملائة   5 دون  النسبة  كانت  فقد  خاّصة.  الشباب 
11.4 باملائة من املشاركة العاّمة يف االنتخابات. أي ما يساوي 
تلك  ليست  أو  االنتخابي...!!!  الجسم  جملة  من  باملائة   0.55
صّفارة إنذار تدعو للسؤال والبحث يف األسباب من أجل تدارك 
أكثر  الشباب هم من كانوا  ليس  أو  العزوف؟  إىل هذا  أّدى  ما 
وأّن هذه  الرئاسية  االنتخابات  الرئيس قيس سعيّد يف  أنصار 
االنتخابات الترشيعية األخرية بقانونها الجديد هي من صميم 
مرشوع الرئيس؟ فإذا كانت مشاركة الشباب فيها بدورتيها 
فهل  باملائة،   0.6 بـ  إجمالية  تقريبية  بنسبة  والثانية  األوىل 
الدولة  عليهم  تعرض  بما  معنيني  زالوا  ما  أنّهم  ذلك  يعني 

التونسية ممثلة يف تمّش الرئيس حول مفهومه لإلصالح؟  

أفراده بمعّدل  انتخب  لن نناقش مرشوعية مجلس نيابي 
12.3 باملائة بني الدورتني. ألّن هذه النسب غري املسبوقة والتي 
ترتجم احتجاج الناخب عىل العملية االنتخابية برمتها ليست 
طعنا يف مصداقية األفراد الذين رشحوا أنفسهم لنيابة الشعب 
الناخبني  انتظارات  بني  التاّم  االنفصام  عن  تعبري  هي  وإنّما 
الدولة...  تسيري  يف  والتنفيذية  الترشيعية  الحاكم  وخطوات 

انفصام أنتج حرية وغيابا للرؤية حيث ال يمكن أن نسترشف 
ما ينتظرنا يف الغد، ال من الناحية االقتصادية وال من الناحية 
االجتماعية... ودون أن ننىس أو ننكر آثار كورونا ثّم الحرب 
الروسية األكرانية عىل األوضاع االقتصادية يف العالم فإّن سوء 
إدارة الحكم من طرف الفريق الحاكم وعدم االنصات للخباء 
وتحذيراتهم املتكررة سارع يف تدهور حال البالد والعباد حيث 

نحن ذاهبون كدولة تونسية مبارشة نحو اإلفالس... 

اكتملت  قد  الترشيعية  السلطة  كانت  إن  بعد  نعرف  ال 
لينطلق أعضاء مجلس النواب املنتخبون يف سّن القوانني بدل 
تلك املعّطلة لالقتصاد والنمّو واالستثمار. ال نعرف هل انتهت 
أنّها  أم  الرئاسية  باملراسيم  القوانني  االستثنائية حيث  الفرتة 
متواصلة حتّى يلتحق أعضاء مجالس األقاليم بأعضاء املجلس 
العملية  لتلك  نعرف موعدا محددا  ال  انتخابهم...  بعد  النيابي 
مرصودة  ميزانية  هناك  بأّن  لنا  علم  وال  املقبلة  االنتخابية 
وضع  الحاكمون  يعي  هل  نفهم  ال  أننا  والحقيقة  للغرض... 
األوضاع  تتابع  التي  التقارير  عىل  يطلعون  ال  أنّهم  أم  البالد 
الرتاخي  لهذا  متسعا  الزمن  يف  يجدون  زالوا  ما  أنّهم  بحيث 

الخطري عن االنطالق يف حّل املعضالت املستحكمة...؟؟؟

التي تحتكر وترسق  بالجهة  يعلمنا  أن  الحاكم  دور  ليس 
يوقف  أن  دوره  بل  املّرات  عرشات  مسامعنا  عىل  ذلك  ويكرر 
الحلول  تدمريه.  تّم  ما  بناء  إىل  يميض  ثّم  والرسقة  االحتكار 
ننشطها  املعطلة  الحقيقية  ثرواتنا  إىل  توّجهنا  لو  موجودة  
كإعادة نسق استخراج الفسفاط ودفع مرشوع رمل الصحراء 
الذي يحّول ملواد بناء وعّممنا تحويل الطاقة الشمسية )التي 
البريوقراطية  ونزعنا  عنده(  تتوّفر  ال  من  عليها  يحسدنا 
معطل  اآلن  وجّلها  للشباب  الخارقة  املشاريع  عن  العقيمة 
تتجاوز  التي  املائية  الطوارئ  حالة  عن  الرسمي  واإلعالن 
الدولة  طاقات  كّل  تسّخر  ال  ملاذا  الفالحة...  وزير  صالحيات 
النتشال اقتصادنا بدل امليّض لعرشات األشهر يف مسار نظري 
بحت بالتوازي مع ترك الدولة تتهاوى وتتآكل وكأّن ذلك قضاء 

من الله العظيم ال يمكننا رّده كالزالزل أو األعاصري؟؟؟

من حّقنا أن نفهم كمواطنني أين االتجاه وأين نحن ذاهبون 
وحيث أّن املعلومة وتحليلها صارا محّل تجاذب فإّن علينا دعم 
وتأكيد رضورة حصول املواطن عىل إعالم واع محنّي يف الزمان 

واملكان.

المفارقة في عالقة "الجمهور"
بالسلطة الرابعة...

ترفيهية نشطة  برامج  املرئية  االعالم  تعرض جّل وسائل 
والرياضة  والتمثيل  املوسيقى  يف  الفنانني  مشاهري  حول 
امُلحاور  يلقى متابعة واسعة. فتجد  الفنون مما  وغريها من 
يسأل الضيف الفنان أسئلة كثرية حول خصوصياته وميوله يف 
اللباس وربما األطعمة التي يفضلها وما قيل وما يقال حوله 
وغري ذلك من األسئلة الشخصية. كما يطرح عليه طبعا أسئلة 
يف عالقة بموضوع الفّن الذي يقّدمه. املصيبة هي أّن الجمهور 
ويتابعها  الشخصية  املسائل  تلك  معرفة  يطلب  العريض 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  عليها  ويعّلق  باهتمام 
بأنواعها بينما ال يكون نصيب الجزء الفنّي من اهتماماته إاّل 
القدر اليسري... ألنّنا لو تناولنا تلك الفنون كما تستحّق ما كان 

هذا حالنا من الضحالة الفكرية...

في المقابل...
طبيعي أن يكون عمل أعضاء الحكومة التونسية يف شكل 
اجتماعات وقرارات وتنقالت ومشاريع مرتبطة بشؤون الدولة 
ولقاءات بشخصيات سياسية من دول أخرى. لكن ما هو غري 
طبيعي أن تمّر أكب نسبة من حيثيات وتفاصيل تلك األعمال 
املسؤولني  تعني  مسائل  وكأنّها  شاملة  إعالمية  تغطية  دون 

وحدهم وال دخل للشعب فيها وال حّق له يف أن يسأل عنها... 

الدولة  وزراء  يرافق  من  مثال  نعرف  ال  كمواطنني  فنحن 
ومرشفني  ومعاونني  مستشارين  من  ورئيسها  التونسية 
املسؤولني عن  أجل متابعة  الدولة من  عىل تسيري مؤسسات 
التسيري وتحديد املسؤوليات ومحاسبة من تهاون أو أخّل أو 
فّرط... ندرك ونفهم أّن هناك بحكم رضورة الحكم يف عالقة 
املعاونني  بعض  هويات  عن  اإلفصاح  عدم  يتطّلب  ما  باألمن 
املكلفني بمهام خاصة ونحو ذلك ولكننا ال نفهم كيف يعمم 
الوزراء  أنشطة  جّل  وعىل  املعاونني  من  عدد  أكب  عىل  ذلك 
خاّصة ما تعّلق منها بما يعقد من اتفاقيات وتعّهدات للدولة 
التونسية مع دول وجهات أجنبية. من حّقنا أن نعرف ألّن تلك 
األنشطة تتّم نظريّا من أجل وباسم الشعب التونيس. ونسأل 

ملاذا ال توجد إدارة إعالمية للحكومة؟

ما نالحظه هو أّن قّلة من املواطنني يطالبون باالطالع عىل 
ما يدور يف مؤسسات الدولة ومعرفة ما يقّرر املكلفون بالحكم 
عن  رشح  ما  يكون  وقد  التونيس.  الشعب  باسم  قرارات  من 
السجنية  وربّما  املالية  بالعقوبة  تهديد  من   54 عدد  املرسوم 
ترصيحات  من  األفراد  بني  يُتداول  أن  يمكن  بما  عالقة  يف 
وحوارات سببا إضافيّا يف تراجع املواطن العادي عن مناقشة 
التساؤل عن  أو حتّى مجّرد  الدولة  الحكومة ورئاسة  نشاط 
وال  الزائفة  األخبار  مشجعي  من  لسنا  بشأنها.  املستجدات 
ممن يطلبون التساهل مع ترويج االشاعات ولكننا يف املقابل 
لسنا ممن يقبلون أن يترّصف املمسكون بمقاليد الحكم وكّل 
شعب  عىل  كأوصياء  الدولة  يف  رفيعة  بمهاّم  لديهم  املكّلفني 
سّلم أمره ملن يقود السفينة دون السؤال عن الوجهة. فليس 
أولئك بآباء لنا ولسنا أبنائهم القرّص.  وحتّى اآلباء الحقيقيون 
فال تكون طاعتهم إاّل يف معروف بالنّص القرآني املنّزل من الله 
العظيم العزيز الحكيم. وليس بأّي مسؤول يف دولة ما أبا ألحد 
املوّظفني  جملة  يف  رتبة  أعىل  يمثّل  هو  إنّما  شعبه  أفراد  من 
ذلك  شؤون  تسيري  يف  الكبى  باملسؤوليات  املكّلفني  السامني 

الشعب.

إعالمنا وجمهورنا...
اإلذاعات  بعض  يف  اإلعالمية  البامج  من  عددا  أّن  لوال 
من  يتاح  بما  العاّم  الرأي  إنارة  عاتقه  عىل  أخذ  والتلفزات 
املعلومات مما تجتهد يف تجميعه فرق الصحفيني حول نشاط 
من  وهناك  هنا  يحدث  وما  الدولة  يف  واملسؤولني  الحكومة 
لكنّا  املسؤول  اإلعالم  القسم من  ذلك  لوال  واألحداث،  الوقائع 
أروقة  يف  يدور  وما   بالدنا  يف  يستجّد   عّما  تماما  معزولني 
الحكم من شؤوننا من كّل ما يعنينا كشعب. ولكن باعتبار أّن 
بكّل أصنافها  املعلومة  األحداث وتقيص  الحرص عىل متابعة 
الراهن  السيايس  القرار  فهم  وطلب  منها  القانونية  وخاّصة 
ليس من شواغل األغلبية من بني أفراد الجمهور الواسع فإننا 

نقول:

نحصل  وسوف  أيديهم  صنع  من  هو  التونسيني  حال  إّن 
جميعا عىل نصيبنا كامال من جملة حصاد هذا السلوك.  ألّن 
رضيبة الديمقراطية هي أّن األغلبية تميل توّجهها عىل البقية، 
ديمقراطيتها  عن  تعّب  صامتة  أغلبية  لألسف  كانت  وإن 

بالغياب والغفلة واالنغماس يف الهوامش... 

الناس  سيحاسب  سبحانه  الله  فإّن  يعلم  ال  ملن  ولكن 
عىل كّل يشء مما عملوا إذ تسّجل شهادة الحّق ملن شهد بها 
ويسّجل تفريط املفرطني يف صحائف األعمال التي سنحاسب 
املوازين  العظيم... وإن كنّا نرى  الله  أمام  وفقها يوم املوقف 
إىل  األمور  إلعادة  السعي  فإّن  واآلن  هنا  يومنا  يف  معكوسة 
نصابها هو من صميم واجب الواعني بذلك حيث أّن علينا أن 
نذّكر بحقوق وواجبات  املواطن كما  نذّكر بحقوق وواجبات 
ونعم  حسبنا  هو  نتوّكل  عليه  موالنا  والله  الحاكم.  املسؤول 

الوكيل.

نهلة عنان – كاتبة وناشطة في المجتمع المدني

االفتتاحية

من حّقنا املشاركة يف احلّل !...
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هو  معاينته  يمكن  للنفوس  مخيّب  يشء  هناك 
انزالق تونس اقرتاع تلو اآلخر نحو فتور الحماس ألية 

انتخابات.
والذي  افريقيا  لشمال  ينتمي  الذي  املجتمع  هذا 
أبهر كثريا عىل امتداد عرشية كاملة بدوره الطالئعي 
لتجربة  مختبا  ومثل  العربي«  »الربيع  موجة  يف 
بصدد  هو  باملنطقة  نوعها  من  فريدة  ديمقراطية 
عن  االمتناع  يف  العاملية  القياسية  األرقام  تحطيم 

التصويت يف االنتخابات.
فقد قاطع نحو 89 ٪ من الناخبني الدور الثاني من 
الترشيعية الذي انتظم يوم األحد 29 جانفي املنقيض 
األول.  الدور  شهدها  التي  املقاطعة  نسبة  بنفس  أي 
ويف جويلية 2022 عزف نحو 70 ٪ منهم عن املشاركة 
يف االستفتاء عىل الدستور الجديد والذي كان دستورا 
رئاسيا بامتياز لّفق فصوله رئيس الدولة قيس سعيد 
تلفيقا. وسواء تعلق األمر بالمباالة أو بقدر محتوم أو 
باستقالة أو بمقاطعة نشيطة يبدو ان تونس تتفكك 
أطر  انحالل  يف  ممثل  مدني  شذوذ  وسط  هوادة  بال 

االنتماء ملجتمع سيايس انحالال كبريا وخطريا.
ذلك هو ثمن املغامرة الشخصية التي يحرش قيس 
الذي نفذه يف جويلية  االنقالب  البالد فيها منذ  سعيد 

.2021
ضد  تصويت  اثر  الدولة  رأس  عىل  انتخابه  فبعد 
آنذاك  قرطاج  قرص  ساكن  تذّرع  القائمة  املنظومة 

والرشوع  السلطات  بكل  لالستئثار  داهم«  »خطر  بـ 

 2014 دستور  عن  املنبثقة  املؤسسات  بنية  تدمري  يف 

وذات النزعة البملانية. غري أن التونسيني لم يتأخروا 

خطابه  بالغة  فخلف  لهجتهم.  تغيري  عن  أخرى  مّرة 

جدران  بني  نفسه  الدولة  رئيس  حبس  الشعبوي، 

يف  يتحرك  يوم. هو  كل  تزداد ضيقا  سلطة شخصية 

الفعل  التعزيم مقال  دائرة فقاعة وهمية يقوم فيها 

بمسحة  مصبوغة  الساحرة،  الحكمة  معها  وترتقي 

من النبوءة اىل درجة البنامج السيايس.

النهوض  عن  عاجز  انه  جهة  من  اتضح  فقد 
من  انقاذ  عملية  رهني  اإلفالس  حافة  عىل  باقتصاد 
الدويل. من جهة أخرى لم يكف  النقد  طرف صندوق 
الديمقراطي  العقد  تمزيق  عن  االستبدادي  انحرافه 
الذي تم تثبيته طبعا بشكل ناقص اثر ثورة سنة 2011 
ومن هنا ينبع هجر صناديق االقرتاع اذ ما الفائدة من 

التصويت ملجلس نواب يكون مشّوه بشكل واسع؟.
وشيك  بسقوط  املدني  الشذوذ  يويش  ال  ذلك  مع 
لقيس سعيد. فأحزاب املعارضة ما زالت غري مؤهلة 
لتطمع يف عرض بديل ذي مصداقية عىل املدى القصري. 
سجلت  انها  يبدو  التي  املدني  املجتمع  منظمات  اما 
استفاقة واصطفت اىل جانب اتحاد الشغل فما زالت 
ربط  العادة  قطعها  عليها  يتوجب  مسافة  امامها 

قنوات االتصال مع الشعب.
دولة  انتهاكات  من  القلقة  الغربية  السفارات  أما 
القانون فهي غري مستعدة يف الظروف الحالية للتخيل 
عن قيس سعيد واملجازفة بفتح املجال اما فرغ ترى 
صناديق  مقاطعة  تدق  ذلك  ومع  اكب.  خطره  ان 
ناقوس  األخرية  األشهر  خالل  تكّررت  التي  االقرتاع 
الخطر. ذلك ان رشعية رئيس الدولة تتقلص مع مرور 
األسابيع. وهذا الواقع الجديد يحمل بني طيّاته سواء 
داخل تونس او خارجها كّما من تعديالت قادمة وتلك 

حقيقة عىل الجميع وعيها.

جريدة »لوموند« الفرنسية تفّكك انحراف قيس سعيد االستبدادي
في افتتاحيتها بتاريخ 1 فيفري الجاري:
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عز الدين سعيدان

فيه  ترّدت  الذي  المالي  المأزق  فهم  أردتم  اذا 
التالي. وإذا لم  تونس اليوم أدعوكم لقراءة النص 
يكن لديكم الوقت للقيام بذلك في ما يلي تلخيصا 

للمقال الوارد أسفله.
العمومية  المالية  أزمة  تحّولت  التلخيص: 
النقد  صندوق  رفض  اثر  حقيقي  مأزق  الى  بتونس 
في  موديز  وكالة  وتخفيض  تونس  طلب  الدولي 
المركزي  البنك  تصنيف  في  وكذلك  بالدنا  تصنيف 
الخيار  أن  ويبدو  تونسية.  بنوك  وأربعة  التونسي 
الوحيد الذي تبقى هو إعادة تصنيف الدين الخارجي 
وهذا يعني المرور بنادي باريس وإعداد هذا المرور 
الدين  السلبي العادة جدولة  التأثير  لتقليل  بعناية 

على تونس والتونسيين.
املرور  لكن  ما  نوعا  غريبا  يبدو  األمر  أن  صحيح 

بنادي باريس قد يمثّل حاليا املخرج الوحيد لتونس.

نادي باريس

يعقد  اجتماع  يف  باريس  نادي  يتمثّل  بسيطة  بلغة 
بباريس برئاسة املدير العام للخزينة الفرنسية. ويجمع 
بالفعل  متخّلفة  لدولة  السياديني  الدائنني  النادي  هذا 
عن سداد ديونها أو تواجه خطر التخّلف عن السداد يف 

ما يتعلق بديونها الخارجية.
فاألمر يتعّلق اذن باجتماع دول دائنة لدولة معيّنة 
بهدف التوصل اىل حّل تهتدي معه الدولة املعنية مجّددا 
اىل طريق تسديد ديونها الخارجية بشكل طبيعي. وغالبا 
ما يكمن الحّل يف إعادة جدولة الديون الثنائية للبلدان 
التي تمّر بصعوبات. وتتطلب هذه العملية مفاوضات 
شاقة تمس من سيادة الدولة املدينة وغالبا ما تنتهي 
املعنية،  الدولة  عىل  تفرض  مؤملة  إصالحات  ببنامج 
صعب.  اجتماعي  وضع  اىل  أحيانا  يؤدي  قد  برنامجا 
وهذا ما يفرض وجوب االستعداد جيدا ملواجهة عملية 
باريس  نادي  مع  االجتماع  يتبع  ما  ودائما  مماثلة. 
اجتماع مع ناد ثان هو نادي لندن الذي يشمل دائنني 

خواص: مؤسسات مالية ودائنني خواص آخرين.
لكن ملاذا أصبح نادي باريس اآلن مخرجا لتونس ؟

تونس  ترقيم  موديز  وكالة  مؤخرا  خّفضت  لقد 
مع   caa2 اىل  التونيس  املركزي  البنك  وترقيم  السيادي 

آفاق سلبية.

Caa2

هذا الرتقيم يعني أن تونس )وأيضا البنك املركزي( 
ُصنفت كبلد ذي مخاطر عالية. ويتكون سّلم تصنيف 
وكالة موديز من 20 درجة. وقد كان ترتيب تونس سنة 
2010 يف املرتبة الثامنة ومّرت حاليا اىل املرتبة 18 أي أنه 
تم التخفيض يف ترقيمها السيادي عرش مرات متتالية.

آفاق سلبية
تعني "آفاق سلبية" أنه يف غياب إصالحات جوهرية 
يف مدة قصرية نسبيا تتم مراجعة الرتقيم السيادي يف 

املرة القادمة مجّددا نحو األسفل أي تراجع تونس اىل 
الدرجة caa3 : 19 التي تمثّل مرحلة اعالن افالسها.

مأزق مالي

بتونس  العمومية  املالية  أزمة  أن  واضحا  بات  لقد 
 caa1 وبرتقيم  الواقع  ففي  مايل.  مأزق  اىل  تحّولت 
املالية  للسوق  للدخول  وسيلة  أية  تونس  لدى  تكن  لم 
الدولية ولكن كان بإمكانها أن تأمل برشوط معينة يف 
التوصل اىل اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدويل. وكان 
تعبئة  طريق  أمامها  يفتح  أن  مماثل  اتفاق  بإمكان 
الشقيقة  )الدول  الثنائي  املستوى  عىل  جديدة  قروض 
األطراف  متعدد  املستوى  عىل  وكذالك  الصديقة(  أو 
)املؤسسات املالية(. لكن مع التخفيض يف ترقيم تونس 
جديدة  قروض  تعبئة  يف  حظوظها  تقّلصت   caa2 اىل 
بشكل كبري وتقلصت معها حظوظها بشكل ملحوظ يف 

التوّصل اىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل.
وقد أّدى التخفيض يف ترقيم تونس السيادي )ومعه 
ترقيم  يف  التخفيض  اىل  التونيس(  املركزي  البنك  ترقيم 
4 بنوك تونسية هي بنك تونس العربي الدويل والرشكة 
التونسية للبنك وأمان بنك والبنك التونيس. لكن السؤال 
هذه  السيادي  الرتقيم  يف  التخفيض  شمل  ملاذا  هو 
التي  هي  البنوك  هذه  ألن  هو  الجواب  األربعة؟  البنوك 
أقرضت الدولة أكثر من غريها أمواال بالدينار وبالعملة 
الصعبة. لقد أقرضت هذه البنوك الدولة مبالغ تتجاوز 
املعايري وباتت تهّدد توازناتها األساسية. فخطر تخلف 
الدولة عن سداد ديونها يعّرض هذه البنوك لصعوبات 
البنوك  بإمكان  يعد  لم  أنه  اذن  كبرية. وأصبح واضحا 
األربعة املذكورة وكذلك بقية بنوك تونس اقراض الدولة 
ال بالدينار وال بالعملة الصعبة. ويجدر التذكري هنا بأن 
الدولة لم تف خالل سنة 2022 ولو بواحد من التزاماتها 
بسداد ديونها الداخلية ال بالدينار وال بالعملة الصعبة 
وتمت إعادة جدولة كل الديون أحيانا اىل عام 2033 !!!

يعد  ولم  مايل  مأزق  يف  حقيقة  التونسية  الدولة  ان 
بإمكانها االقرتاض ال من الخارج وال من تونس وحتى 
االعتماد املفرط عىل طباعة األوراق املالية لم يعد يجدي 
أخطر  انزالق  تجنّب  أردنا  اذا  إيقافه  يجب  بل  نفعا 

للوضع املايل بالبالد.

آخر بالغ من البنك المركزي
التونسي

تضمن بالغ البنك املركزي التونيس حول آخر اجتماع 
األخري  بالبالغ  أنه  ذلك  مقلقة.  أكاذيب  ادارته  ملجلس 
من  التهّرب  املركزي  البنك  يحاول  سابقة(  )وببالغات 
ففي  املسؤولية.  كل  الحكومة  وتحميل  مسؤولياته 
الواقع يتلقى البنك املركزي من كل البنوك تقارير يومية 
وأسبوعية وكل 10 أيام وشهرية وكل ثالثي وأيضا كل 
سدايس وكل سنة. وتتم إعادة تمويل القروض املمنوحة 
املركزي  البنك  طرف  من  بالدينار  للدولة  البنوك  من 

أّما القروض املمنوحة  )عملية طباعة األوراق املالية(. 
البنك  ترخيص  عىل  مسبقا  فتحصل  الصعبة  بالعملة 
املركزي. لذلك فإن مسؤولية البنك املركزي يف هذا املأزق 

مطلقة وكاملة.
وزيادة عىل ذلك يجب التذكري بأن قانون عام 2016 
وعىل  للدولة!!!  مايل  مستشار  دور  املركزي  البنك  منح 
مجلس إدارة البنك املركزي االمتناع مستقبال عن نرش 

بالغات مماثلة.
وعىل البنك املركزي الرتكيز بدل ذلك عىل البحث عن 
حلول مثل كيفية اخراج الدولة التونسية من هذا املأزق 

املايل.

المرور بنادي باريس

الذي  النفق  من  للخروج  الوحيدة  الوسيلة  أن  يبدو 
العمومية  املالية  اختناق  وتجنب  تونس  فيه  ترّدت 
إال  يتم  ال  وهذا  الخارجية  ديوننا  جدولة  إعادة  هي 
ولطاملا  لندن.  بنادي  بعده  ومن  باريس  بنادي  باملرور 
باريس  بنادي  املرور  تجنّب  وجوب  فكرة  ساندُت 
اليوم  أمامنا  تتبق  لم  أنه  اعتقد  لكنني  ثمن كان.  بأي 
سوى خيارات قليلة. فقد سجّلت بالدنا تأخرا كبريا يف 
اعتماد إصالحات اقتصادية واتضح اليوم أن اإلجراءات 
تكف  لم  عامني  ومنذ  كافية.  غري  والنقدية  املالية 
والبنك  الدويل  النقد  السيادي وصندوق  الرتقيم  وكاالت 
التي لها رشاكة مع تونس عن  البنوك  الدويل وكبيات 
تونس  تربط  ملاذا  التايل:  السؤال  تطرح  تقارير  نرش 
التقنية  بالنقاشات  منها  مفّر  وال  رضورية  إصالحات 

وباملفاوضات مع صندوق النقد الدويل؟
يف  تونس  تنخرط  لم  ما  انه  واضحا  بات  لقد 
من  سيكون  اقتصادها  إلنقاذ  حقيقية  اسرتاتيجية 
واملؤسسات  العمومية  ماليتها  انقاذ  جدا  الصعب 

العمومية والتجربة الديمقراطية برّمتها.
واذا كنّا مقتنعني بأن املرور بنادي باريس هو الخيار 
الوحيد الذي بقي لنا فالبد من اعداده بكل عناية من اآلن 
وخاصة تجنّب القيام بذلك يف آخر لحظة. فحتى خالل 
الصعبة  األوقات  خالل  وخاصة  بل  الصعبة  األوقات 
معرفة  ويجب  التفكري  سالمة  عىل  املحافظة  يجب 
إدارة تفاوض مع نادي باريس بكل نجاح حتى نخّفف 
والتونسيني.  تونس  النادي عىل  بهذا  املرور  تبعات  من 
وكذلك  عناية  بكل  املفاوضات  أهداف  اعداد  من  البد 
وخصوصا  الطريق  وخارطة  التفاوض  اسرتاتيجية 

فريق املفاوضني.
مالحظة: علينا أالّ ننىس الزيارة التي أداها اىل تونس 
العام  املدير  موالن  ايمانويل  املنقيض  جانفي   26 يوم 
للخزينة الفرنسية ورئيس نادي باريس. وقد استقبلته 
رئيسة الحكومة يف غياب وزيرة املالية ووزير االقتصاد 
مع  تفاوض  الذي  الثالثي  أي  املركزي  البنك  ومحافظ 

صندوق النقد الدويل.

150 سنة بعد لجنة نهج الكوميسيون الدولية
الممهدة النتصاب الحماية :

نادي باريس يف انتظار حكومة نجالء بودن
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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  امباطوري  بمرسوم  الجنسية  وُمِنح 
ا  سبتمب من نفس السنة )كان قد تقدم – ِسً
– 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   )1837-1855 باي)  أحمد 
لهم  ابنه، وحدد  خزندار)ت1878( من خيانة 
إىل  ستنقله  التي  املركب  حمولة  بالتفصيل 
األب وشايَة  اعتب 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  وُحبِّ 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 
سبتمب  حدود  )يف  قائال   له  أرسل  عياد،  ابن 

:)1852
بمرض  الخب  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 تبير 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 يعتب به أحد، لكن مجرد املقال 
واصب«  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 
امباطورها  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 االمباطور. 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  القوم يف فرنسا )أيام 13 و 
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  سقاته  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 

من أرسار إفالس الدولة التونسية يف القرن التاسع عرش
عبد الحق الزموري - باحث في تاريخ األفكار

محمود بن عياد يف فرنسا 1853
أحمد بن ابي الضياف

أحمد باي

الوزير األكب مصطفى خزندار 
)مع أحمد باي ومحمد باي والصادق باي(
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الهّوة  الوطني توّسع  للّشأن  اّي متابع  ال يخفى عن 
يوما بعد آخر بني االتحاد العام التونيس للشغل والّسلطة 
قيس  الّدولة  رئيس  يف  وأساسا  رأسا  ممثّلة  التنفيذيّة 

سعيّد.
كما ال يفوت ايّة عني متيّقظة تهافت العديدين اطرافا 
حزبيّة كانوا ام افرادا للتّموقع يف هذا الرّصاع الذي بات 

جليّا.
ففي حني يتحّلق مريدو الّرئيس واتباعه مثلما كان 
الحال مع النّظام الحاكم يف مختلف الفرتات قبل الثورة 
وقياداته  االتحاد  ونعت  تجييش  "حفالت"  يف  وبعدها 
املنّظمة  لتصنيف  بعضهم  ويذهب  بل  النّعوت  بشتّى 
الشغيلة يف خانة دعائم النّظام الّسابق وحتى اعتبارها 
داخل نفس  الفساد يحاول بعضهم  جزءا من منظومة 
التّقليل من خطورة احتداد االزمة بني االتحاد  املعسكر 

ورئيس الّدولة.
االتّحاد  عىل  سعيّد  معارضو  يعيب  اخرى  جهة  من 
املناهضني  صّف  يف  والوقوف  املبارش  حسمه  عدم 
عن  والتّخيل  خيمتهم  تحت  دخوله  وبالتايل  لالنقالب 
طريقة  اختيار  يف  تحّكمه  وخاّصة  موقفه  استقالليّة 

تحّركه واالطراف التي يُنّسق معها.
ومع تعاظم االزمة االقتصاديّة واالجتماعيّة وبلوغها 
مرحلة االنذار بحدوث انفجار اجتماعي وُميّض الّرئيس 
"املراحل  عرفته  ما  رغم  مرشوعه  بناء  يف  قدما  سعيّد 
امُلنَجزة" إىل حّد اآلن من عزوف ومقاطعة واسعة وارصاره 
عىل تجريم كّل معارضة لـ "مرشوعه" اىل جانب انسداد 
االفق امام اّي حّل سيايس ووعي قيس سعيد ومنظومته 
املركزيّة  هي  معارضته  عىل  القادر  الوحيد  الّطرف  بأّن 
النّقابيّة، توّجه بخطاب مفاده ان العمل النّقابي ال يمكن 
ان يكون غطاء للعمل الّسيايس وأخذ مثاال محّددا: نقابة 
من  كان  ذاك  خطابه  السيّارة  للّطرقات  تونس  رشكة 
داخل ثكنة الحرس وتاله يف نفس الّليلة إيقاف كاتب عام 

النقابة املذكورة !
هذا االيقاف كان كفيال بزيادة تأزيم الوضع خاّصة 
غري  مّدة  منذ  يشتغل  للّشغل  التّونيس  العام  االتحاد  أّن 
قصرية مع رشكاء آخرين عىل تقديم مبادرة إلخراج البالد 
من األزمة وبدأ فعال يف تكوين لجان تتوىّل تقديم ورقات 
أّن قيس سعيّد يرّص عىل سلك  املجاالت... ويبدو  يف كّل 
: يحاول تحجيم  قبله  طريق سلكها من حكموا تونس 
دور االتّحاد وحرصه يف الّدور املطلبي املاّدي دون سواه 
تونس  يف  الوحيدة  النّقابيّة  املنظمة  ليس  بأنه  وتذكريه 
متناسيا اّن االتّحاد ولد وطنيّا وأنه كان له دور حاسم يف 

املواعيد الوطنيّة الكبى زمن االستعمار وبعده.
العوينة  بثكنة  خطاب  بعد  جاء  الذي  االيقاف  هذا 
واستعمل فيه الّرئيس عبارات من معجم الحرب واملعارك 
االتحاد  قيادات  املتابعني ويف مقّدمتهم  كّل  ادراك  يف  زاد 
استهداف  يف  قدما  ماض  التّنفيذيّة  السلطة  رأس  أّن 
تجاه  لهجته  من  صّعد  وأنه  الوسيطة  االجسام  كل 
أقواها وأعرقها: املركزيّة النّقابيّة يف تجاهل تام لتاريخ 

زمن  منذ  املتعاقبة،  والحكومات  النّظام  بني  العالقات 
عرفتها  التي  واملآالت  بورڨيبة،  الحبيب  الّراحل  الّرئيس 

كّل محاوالت يلّ ذراع االتّحاد وتركيعه...
وكرّد أّول عىل محاولة الحّد من الّدور الوطني لالتّحاد 
جاء انعقاد الهيئة اإلداريّة الوطنية وبيانها الختامي الذي 
واستعداده  الوطنيّة  االتحاد  بثوابت  التمّسك  يعكس  لم 
وإنما  فحسب  املربّع  هذا  داخل  املعارك  كّل  لخوض 

تمّسكه بالّدفاع عن اطاراته وعن حّق العمل النّقابي !
بعد صدور بيان الهيئة االداريّة، بدأ عدد من املتابعني 
يف طرح تساؤالت عديدة لعّل اهّمها: هل سينزع االتحاد 

إىل املواجهة يف رّد عىل الخطاب الحربي للّرئيس سعيّد؟
الحقيقة، حسب رأيي أعقد من ذلك ألنّه بات واضحا 
سياسات  مآالت  انتظار  ملزيد  االستعداد  منسوب  أّن 
منظومة  من  البالد  "أراح"  باعتباره  سعيّد  قيس 
النّهضة وبأنّه سيستجيب يف لحظة ما لدعوات التّشاور 
يستنتج  أنّه  كما  تبّخر.  االتحاد  مع  األقل  عىل  والحوار 
النّقابيّة  املركزيّة  أّن  اإلداريّة  الهيئة  قرارات  خالل  من 
حسمت أمرها يف طريقة الرّد وهي طريق سبق لالتّحاد 
قبل  للتحّرك  والجهات  القطاعات  يد  اطالق  انتهاجها: 
اثبتت  انّها  عدا  الّطريق،  هذه  وطني...  لتحّرك  الوصول 
للرّد عىل  14/1/2011 هي ايضا طريقة  فاعليّتها قبل 
مقولة "الّشعب يريد" املأثورة لدى قيس سعيّد املرشح 

للّرئاسية ثم الّرئيس!
السلطة  بتغرّي موقف  الّساعة  إىل حّد  يوحي  ال يشء 
فـ"القضايا"  تماما  ذلك  من  العكس  عىل  بل  التّنفيذيّة 

متصاعدة  بل  متواصلة  النّقابيّة  االطارات  ضّد  امُلثارة 
النقل  جامعة  يف  وسطى  قيادات  ضّد  )قضايا  الوترية 
ويف االتّحاد الجهوي بتونس( بحثا ربّما عن "إضعاف" 
الّشأن  ترتك  عّلها  بقضايا  بانهاكها  املركزيّة  القيادة 

السيايس الوطني وتتشتّت جهودها بني املحاكم !
يف املقابل ترّص القيادات النّقابيّة عىل تذكري)ضعاف 
تراّصت  كّلما  االتحاد  استهداف  زاد  كّلما  بأنّه  الّذاكرة( 
صفوفه يف الّداخل والتّفت حوله رشائح واسعة من الّرأي 
العام حتّى من خارج االتحاد لعلم الجميع بأّن استهداف 
العمل النّقابي هو تعبري واضح عن توّجه الّسلطة نحو 
حريّة  مقّدمتها  ويف  الحريّات  عىل  التّضييق  من  مزيد 
االتفاقيّات  بكاّفة  وامُلضّمن  املضمون  النّقابي  العمل 

والترشيعات الدوليّة.
تعيش تونس تحت وطأة ازمة متعّددة االبعاد ورضب 
االتّحاد قد يسّهل عىل الحكومة تمرير التزاماتها للجهات 
لكنه  االجتماعي  التّفاوض  بمربّع  املرور  دون  املانحة 
وبما سينتج عنه من احتقان اجتماعي سوف يزيد من 
صعوبة التقّدم ولو بخطوة واحدة نحو الخروج من هذه 

األزمة...
الحبل  شّد  يف  األضعف  الّطرف  املحصلة،  ويف  يعني 
هذا هو وخالفا ملا تعتقد الّسلطة هو الّسلطة الحاكمة 
سوى  يوما  يُنتج  لم  بالقّوة  الفرض  منطق  ألّن  ذاتها 
االنفجار االجتماعي واضطرار املاسكني بالحكم للرّتاجع 
يمكن  كان  ثمينا  وجهدا  وقتا  البالد  تخرس  االثناء  ويف 

استثمارهما ملصلحتها.

هل ينزع االحتاد إىل املواجهة
بعد خطاب سعّيد احلريب؟

منير الفّلاح 

معركة طول نفس :
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صالح مصباح
اإلنتخابات  األول من  الدور  الهزيل عىل  الشعبي  اإلقبال    بعد 
الترشيعية األخرية، َمنَّى سعيّد النفَس بإقبال أعىل يف الّدور الثاني 
منها، ِليُحتََسَب اإلقباُل، حسب منطقه، بالصيغة التي بها تُحتَسُب 
نتيجُة مباراة بعد شوَطيها. و خاب التهديف يف الشوط الثاني و 
جاء الحاصل كسابقه، عىل تقليص مساحة امللعب بعد أن خارت 
الّلياقة البدنية. و نيس سعيد الشوط الثالث يف كرة الرقبي فتخرّي  
هذه املرة تعليال آخر. بيان التعليل أّن الناخبني قد كرهوا "عبثية" 
البملان السابق فأعرضوا عن انتخاب أعضاء البملان الالحق. و إّن 
يف هذا التعليل الذي ال يَنُفق عىل أحد مكابرًة و تجاهال ملا فيه من 

مخاطر.

1/المكابرة
ينقطع  لم  سعيد  أن  فهي  املكابرة  أما 
الرجوع  نقيض"  هو  مساره  أن  ادعاء  عن 
جولية   25 قبل  ما  مرحلة  إىل  أي  الوراء"،  إىل 
2021 التي كان فيها البملان هو مركز الثقل. 
البملاُن "عبثيا"، بعبارة سعيد  و ملا كان ذاك 
الذي  الجديد  البملان  هو  بديله  فإن  نفسه، 

ذلك  عىل  التحديد.  وجه  عىل  سعيد  برملان  هو 
أعضائه  انتخاب  عىل  الشعب  يقبل  أن  يفرتض 

الذي   البديل  البملان  أوال  فهو  كثيفا.  إقباال 
يُراد به نسُخ سابقه "العبثي". و هو 

ثانيا برملان سعيد الذي يدعي أنه 
الشعب".  ِلَما"يُريد  ترجمان 
أن  األمران،  صح  لو  فكيف، 

يُعرض الشعب عن ُمراده؟.
الترشيعية"  إن"اإلنتخابات 

سياق  يف  دورية  ليست  األخرية 
إنما هي سابقة ألوانها،  استقرار. 

و حلقة يف مساٍر ذي مراحَل محّددٍة 
هذه  و  مخصوصٍة.  مفاهيَم  و 
عىل  محسوبة  املراحل  تلك  و  املفاهيُم 

هو  و  منه.  كامال.فهي  احتسابا  سعيد 
هو  القادم  البملان  و  منها.  صار  َقد 
انتخاب  قانوُن  برملانُه.و  الصيغة  بهذه 

أعضائه قانونُه. و الدستور امُلتَّبَُع يف ذلك دستوُره. لذلك فاإلعراض 
الشعبي عن اإلقرتاع هو إعراض عن سعيد و عن مساِره، بمراحِله 

و مفاهيمه، و عن منهجه يف إدارة الشأن العام.
إىل هذا الحد تفيد مكابرُة سعيد احتمالني اثنني ال ثالث لهما. 
اإلحتمال األول أن سعيد لم يفلح يف إظهار أن برملانه بديل قويم 
ا أّدى أن يُعرض الشعب عن اإلقرتاع لهذا  عن"عبثية" سابقه، ِممَّ
البديل الرئايس عقابا له ُمسبقا بذنب سابقه. و ما يرتتّب عىل هذا 
اإلحتمال أّن سعيد ، رئيسا، هو اليوم يف فلك منفصل عن الشعب. 
يف  الذين  بالساسة  ذرعا  ضاق  قد  الشعب  أن  الثاني  اإلحتمال  و 
صدارتهم سعيد نفسه، باعتباره الجهة الرسمية األوىل و الوحيدة، 
و الطرف الوحيد الفاعل يف التدبري الرسمي الذي به اختَّط مساَره. 
الشعبي عن مسار سعيد  اإلعراض  أيضا، يكون  الحال  و يف هذه 
اإلنتخابي تعبريا عن كونه يف واد غري واد الشعب. و بهذا اإلحتمال 
و ذاك، يكون اإلقبال املخجل عن اإلنتخابات األخرية إفصاحا عن 

ّلم الوالء الشعبي. سقوط سعيد من سُّ

2/المخاطر
قبول  يف  الرئيس  يكابر  الذي  الشعبي  اإلعراض  مخاطر  أما 
محموله الّداليل، فمنها إرصاره عىل إنكار أّن لألحزاب دورا فيه. و 
يًا أرادوا به إظهار أّن  اإلعراض  هذا ما تََلوَّى فيه خطاُب ُمريِديه تََلوِّ
النتيجَة  و  الدافع  كأّن  ليس"مقاطعة"،حتى  و  الشعبي"عزوف" 

مختلفان اختالفا جوهريا. فأين مكمن الخطر؟.
إن الخطر يكمن يف اّدعاء أّن اإلعراض ال يعّب عن تدنّي شعبية 

هذه  عىل  امُلتعايل  إحداهن،"امْلَعلِّْم"األوَحد  بعبارة   ، هو  إذ  سعيد. 
الحلقة اإلنتخابية من مساره، أي املتعايل عىل نفسه يف آخر األمر 
رون. و َمقصد هؤالء املريدين اآلخر  تَعاِليًا طيِفيًّا ال يَبلُغه إال امُلطَّهَّ
عىل  لها  أنصار  ال  سعيد  يعاديها  التي  األحزاب  أّن  إظهار  إىل  هو 
تنفيذا  املقاطعة  إىل  أحزابها  دعوَة  تُنَّفذ  أن  عىل  لتَقدَر  اإلطالق، 

أفىض إىل ذلك اإلعراض عن صناديق اإلقرتاع.
وللخطر يف يَلّ أعناق الحقيقة عىل هذا النحو مظاهر أربعة. أما 
العام و الرتويج ملا  املظهر األول منه فهو تزييُف الوعي الشعبّي 
الُُه تغطيَة أّن سعيد قد أخفق  ليس منه. و هو ترويج يتعّمد به ُعمَّ
يتأتّى  التمويه  هذا  من  و  الشعُب.  عنه  فانفّض  املرحلة  إدارة  يف 
مظهر الخطر أوال يف تزيني اإلخفاق تزينا قد يصّدقه سعيد و هو 

امَليّال إىل تصديقه، فيواصَل رياضة العدو الريفي 
إىل األمام امُلَحبّبة إليه.

ويتأتى مظهر الخطر ثانيا من أن ذاك 
التمويَه ال يَنُفق عىل الشعب الذي يكابد 

اإلخفاق يوميا. و إذْ ال ينفق عليه ذلك، 
فإنه يفقد الثقة ال يف أولئك املريدين 
املكتسحني ملنابر اإلعالم فحسب ، و 

النّخب  عموم  يف  أيضا  إنما 
"السلطات  جملة  و 

و  البَنّاء.  الجمعي  الوعي  قاطرة  األصل  يف  هي  الوسيطة"التي 
التّعميُم الخطريُ، فينفصَل عن عموم  ها هنا يطغى لدى الشعب 
و  الفكر  أهل  من  غريها  عن  و  اإلعالمية  و  السياسية  النخب 
الثقافة و اإلبداع. فال جدوى لفكر و نحوه إذا أعرض عن أغلبه أو 

عن بعضه عموُم الشعب.
املزاَج  السلطة  رأس  تجاهُل  فهو   الثاني  الخطر  مظهر  وأما 
اإلنتخابيَّ العام أو سوُء تقديره. فلو استأنسنا بأرقام اإلنتخابات 
%40 من  اإلقرتاع يفوق  اإلقبال عىل  أن معّدل  السابقة، لحّصلنا 
الناخبني. و هذه النسبة التي تقارب نصف املسّجلني هي الكتلة 
انتخابات  يف  منها  اقرتع  مّلا  و  الجملة.  عىل  انتخابيا  النشيطة 
برملان سعيد ُربُُعَها، فإن األرباع الثالثة  الباقية هي الكتلة الناخبة 
املتحزبة، برصف النظر عن حظوظ كل حزب منها ألن هذا معلوم. 
بنوع من  أقّر،  قد  يكون  املعطى،  لهذا  ُمريديه  و  بإنكار سعيد  و 
عرش  من  أو  الناخبة  الكتلة  ُربُِع  ِمن  شعبيا  معنّي  أنه  الغفلة، 
بوخيم  ذلك  يُنِذُر  و  التونسيني.  عموم  من   0,8 من  أو  لني  امُلسجَّ
العواقب. فاملاسك لرأس الدولة ال باملرشوعية الشعبية التي تضمن 
أو  االهتزاز  يبعث عىل  إنما هو  السلطة،  بقوة  إنما  و  اإلستقراَر، 

حتى عىل اإلنفجار.
أّن  يُرّوج  التّمويَه ذاك  أّن  الخطر فهو  الثالث من  املظهر  وأما 
و  مواعيدها  و  بالسياسة  املعنية  أي  الناخبة،  الكتلة  أرباع  ثالثَة 
سعيد  مكابرة  وفق  الحزبي،  للتأطري  خاضعة  غري  مناسباتها، 
الناكرة ألدوار األحزاب. و يكمن الخطر يف أن هذا اإلّدعاء يعمل عىل 
أن يَخُرَج عن التأطري الحزبي، و هو تأطري مدني إذا لم يكن إخوانيا، 

ثالثُة أرباع الكتلة الشعبية النشيطة. و إّن يف ذلك استخفافا غريبا 
التأطري  عن  النشيطة  املواطنة  أغلبيُة  تخرج  أْن  فرضيِة  بخطِر 
مما  بالتأطري   محاطة  غري  مواطنة  الحال  هذه  يف  إنها  الحزبي. 
يجعلها، بعبارة "جورج بوردو":" مواطنًة غريَ عقالنيٍة، ُمنَفلتَة 

الوجدان انفالتا يضع املجتمع عىل حافة الكارثة".
الشعبي  ذريعُة"العزوف  فهو   الخطر  من  الرابع  املظهر  وأما 
التلقائي" الذي يرّص عليه سعيد و مريدوه. ذلك أن الخطر العالق 
ِذروِة  إىل  ترسيخه  إىل  الغبيُّ  الّسعُي  يُفيض  قد  إنما  التذّرع  بهذا 
السيايس  الشأن  عن  ينرصف  الذي  فالشعب  املجتمعية.  املخاطر 
إحباطا،  اإلنتخابات عزوفا و  الحزبي، كانرصافه عن  و  الرسمي 
املفاهيم  و  التاريخ  يقول  و  تمّلكا.  اليأس  تمّلكه  قد  شعب  هو 
السوسيولوجية: َلن يعود الشعب يف هذه الحال إىل السياسة و إىل 
الساسة الحاكمني إال بمعاول الغضب و العنف الّطليَقني ِمن كل 
تَوجيٍه و تأطري . و ال يبدو أن سعيد عىل استعداد لقبول مظاهر 
األخرية"شفطُره"  انتخاباته  يف  سقط  حني  حتى  تلك،  الخطر 

األول.

3/"شفطر"ُمختَصر السقوط
اإلنتخابية  السقطات  يريد"،  الشعب  نطاق"  يف  نضع،  أين 
شفرت،  أحمد  خاصة  و  النارصي  سحان  و  العمدويل  للتهامي 
قد  السابق  البملان  "عبثية"  أن  صّح  فإذا  آخرين؟.  عىل  فضال 
سعيد  اّدعاء  فإّن  برملان،  أي  انتخاب  عن  الشعب  أثنت 
معنى.  ذي  غري  الشعب"يكون  "إلرادة  امتثاَله 
فهو يكّرس"إرادته البملانية" النقيضة إلرادة 

الشعب. أو هو متعال عليها.
تعليُل  أخرى،  زاوية  من  صّح،  وإذا 
اإلقرتاع،  عن  الشعب  إلعراض  سعيد 
إعراض  عن  بنفسه  ينأى  بذلك  فإنه 
يضّمن  أيضا  بذلك  و هو  عنه.  الشعب 
شخصه  صّف  يف  الشعب  أّن  يفيد  ما 
من  اإلقرتاع  عن  أعرض  إن  و  دوما 
الناخبون  اختار  فلماذا  البملان.  أجل 
القالئُل مرتشحني ال صلَة لهم بسعيد 
و لم يختاروا أغلَب َمن َلُهم به صلة، 

و الذين يف صدارتهم أحمد شفرت؟.
لقد اختزل شفرت دائرة "مفرسي"طالسم سعيد . فهو، مفرّسا 
لسان  هو  و  الغيب.  مراجع  من  املشتقة  البدعة  هذه  مركز  أول، 
بأبعادهما،  امُلِلم  و  ُمنظر "منهاجه و مرشوعه"،  و  حال سعيد، 
و امُلِطّل علينا بصورة مستنسخة منه. ال بل جعل شفرت نفسه" 
بديال" لسعيد، أي)dOublure( إىل حد التماهي. و عىل ذلك يُفرَتَض 
انتخابه  عىل  اإلقبال  أّن  و  سعيد،  شخص  من  منبثق  ترّشحه  أّن 
النسخة  لكن هذه  انتخاب سعيد.  إقبال عىل  فعليا  و  هو ضمنيا 
طبق األصل سقطت يف عقر آَلتها الناخبة سقوطا عّب عن سقوط 

األصل. فكيف ذلك؟.
إّن شفرت هو شخصية عامة. و ملا كان كذلك فهو وجوبا ذو 
سليلها  هو  التي  جرجيس  جهة  عن  ترشحه  و  محلية.  وجاهة 
فيها   َمثََّل  لو  امُلنِجَح  اإلنتخابيَّ  اإلسناَد  فيها  ينال  أن  يقتيض 

شخَصه و ترّشح به عنها.
مرتشح  أنه  صائب  شعبي  بوعي  أدركوا  هناك  الناخبني  لكّن 
عن سعيد ال عن الجهة، و أنه ال يمثّل شخصه و إنما يمثّل سعيد 
أن  فهموا  هذا،  ِبوَعيهم  و  فيه.  له  حاٍء  امِّ و  كامٍل  معه  تماٍه  يف 
انتخاب شفرت هو انتخاب سعيد و اإلعراض عنه هو إعراض عنه، 

فأسقطوا سعيد بإسقاط شفرت.
 ويتأكد هذا التالزم بني شفرت سعيد أو سعيد شفر بمرتشحني 
آخرين جنَى عليهم احتسابُهم عىل سعيد فأطاَحت بهم جهاتهم 
عموم  يف  سعيد  شعبية  انحداَر  أنموذجية  بصورة  تختزل  إطاحًة 
البالد. هذه هي الحقيقة األكيدة التي ال يمكن أن تدحَضها تبيراتُه 

أو بهلوانياُت ُمِريِديه أو شعوذاُت الزرقوني" الرقمية".

َسقطة أمحد شفرت أم َسقطُة قيس سعيد؟
من عبر االنتخابات التشريعية :
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إتّساعا وتعّقدا،  الحديثة  املجتمعات  العامة يف  الحياة  تشهد 
حياًة تختلط فيها األبعاد السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية، 
وتتعّدد فيها املخاطر كواقع مسيطر يصعب التكّهن بمخرجاته. 
لقد كانت أوجه الخطر يف املايض معروفة األسباب والنتائج، أما 
التحكم يف  أو  تعداد مصادره،  يتعّذر  الذي  النوع  اليوم فهي من 
تأثرياته وتداعياته. ولعّل يف ذلك ما يشري إىل تحّول املجتمعات من 

ُمعارصة إىل منتجة للمخاطر.  

إدارة المخاطر والتحّديات

خصائصها  خالل  من  التاريخية  املراحل  عىل  الحكم  يتعنّي 
مع  متداخلة  اقتصادية  أسباب  ثّمة  واهتماماتها.  ومالمحها 
ال  التي  اإلجتماعية  النظرية  هذه  لتفسري  تاريخية  أسباب 
أّن املجتمع مؤّهل  تعني املزيد يف معدالت الخطر بقدر ما تعني 
باملستقبل وباألمن بشكل متزايد.  التحديات، ومنشغل  ملواجهة 
التي تستدعي  القرارات  الجانبية لبعض  االثار  هناك تغافل عن 
اإلهتمام، تغافل عن عواقب بعض الخيارات التي يمكن أن ترتّد 
وتشّكل أكب تهديد للمجتمعات. اإلشكاليات املطروحة للمعالجة 
اليوم هي من نتاج النشاط البرشي أساسا، وطبيعي أن تنعكس 
بني  التفاعل  عىل  يقوم  الذي  االجتماعي"  التغيري   " عىل  سلبا 

القرار السيايس وااليقاع اإلنساني.
لقد عرف العالم ميالد "اقتصاد الخطورة"، واستنادا إىل هذه 
مجتمع   " نظرية  قامت  التنمية،  مجال  يف  أثّرت  التي  النظرية 
وال  السوسيولوجيا".  "ميدان  لتطوير  محاولة  يف   " الخطورة 
شك أّن تكريس مبدأ تفادي املخاطر الذي أصبح نسبيا راسخا يف 

الوعي الجماعي يعود إىل هذا االنجاز.
النظرية،  لهذه  مّهَد  الصناعي  املجتمع  وأّن  للبعض  يبدو  قد 
املجال لظهور  الطبقات " فسحت  وبالتايل فان تجربة " رصاع 
األسباب  لهذه  املخاطر".   صناعة   " وهي  أال  معارصة  قضية 
املوارد  واستنزاف  والزراعية  والصحية  البيئية  القضايا  تعتب 
الطبيعية وغريها من األولويات عىل الصعيد الدويل والوطني. يف 
والتي  اإلنسان،  التي يشكو منها  القضايا  تندرج  السياق  نفس 
ليست يف " الطبيعة " أساسا، بل صادرة عن املجتمع الذي يعيش 
الذي غرّي يف طبيعته والذي أصبح حسب أحد  التطّور  فيه وعن 

املحّللني "مجتمع إنفالت".  

الحماية العادلة
وتحديد المسؤوليات

املعتمدة  السياسات  مع  املجتمعات  طبيعة  تجانست  لقد 
والتقنيات املستعملة لديها، وتحّولت بمقتىض ذلك من مجتمعات 
مستهدفة إىل مجتمعات منتجة للتهديدات، مع ما يرافق ذلك من 
طلبات متزايدة للسالمة واألمن والحماية. وتطرح هذه املقاربة 

رأيان:
األول: ويتعلق بإدراك الخطر حيث يشري إىل صعوبة التعّرف 
عىل تداعياته لتخّفيه وصعوبة اكتشافه بالوسائل واإلمكانيات 

العادية.
فالقضايا  وتأثريها،  الخطر  صور  بتعّدد  ويهتم  الثاني: 
وتعّدد  الثروة  أو  الدخل  بتوزيع  فقط  ترتبط  تعد  لم  املطروحة 
األسواق وتغريُّ عادات املستهلكني، وإنما أيضا بالتعّرض املتفاوت 

للمخاطر بني الرشائح االجتماعية وبالتايل بوجوب إقرار الحماية 
العادلة وتحديد املسؤوليات.

بناء  يف  انطلقت  اليوم  املجتمعات  وأن  البعض  يالحظ 
منظومات سياسية وقانونية متجانسة مع الواقع. كما جاءت 
بأوجه جديدة يف مجال التعبئة، ومن ذلك "إسهام الجمعيات " 
الذي تزايد حول القضايا املطروحة بشكل عام. وعىل هذا املعنى 
استنباط مقاربات متطورة  املسؤولة عىل  الجهات  نفس  تعمل 

للتعامل مع هذه الظاهرة عىل املستوى الوقائي.
 " كتابه  يف   " جيدنز  أنطوني  البيطاني"  الباحث  يتفق 
الطريق الثالث " مع عديد األفكار التي طرحها العالم األملاني " 
أولريش باك " حول التهديدات الجديدة حيث يرى أن املجتمعات 
للفرد  ُمتزايدا  املستقبل وتحرُّرا  املايض لصالح  تشهد تخّليا عن 
تجاه املؤسسات والتقاليد ويف ذلك دعم لتزايد املخاطر. ويثري يف 
أكثر  الدولة عىل كفاءاتها  اعتماد  معرض حديثه مسألة أهمية 

من أي وقت مىض إلدارة املخاطر لديها.
املواجهة  يف  املحدودة  غري  الدولة  بقدرة  السائد  االعتقاد  إّن 
وبخاصة  محدوديّتها،  ثَبتت  الحاالت  جميع  ويف  والحماية 
لكل  املحلية  املجتمعات  استعداد  فرفع  الحديثة،  القضايا  تجاه 
االحتماالت أصبح رضوريا وحتميا وال يمكن االستغناء عنه أو 

التهّرب منه.
والسوسيولوجيا،  األمن  بني  التقارب  هذا  غريبا  يبدو  قد 
ولكن الواقع يفرض ويحث عىل رضورة تسليط الضوء عىل هذا 
الجانب ال فقط كمؤرش للتّغيري االجتماعي، بل كمحّرك أسايس 
له أيًضا. لقد أصبحت قضية إقرار األمن تحديا كبريا  للحكومات 

واملجتمعات التي ال تزال تكافح من أجل الحق يف الحياة.

بقلم : العقيد محسن بن عيسى

األمن ونظرية جمتمع املخاطر...
رأي

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 سعة يدوي االستعمال وذي 6 نواقل للحركة فيما تبلغ 
سعة الشاحنة القصوى 150 كلم يف الساعة مع معدل استهالك للمازوط بـ 9,5 لرتات يف املائة 

كلم.

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

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

.)marine blue( واألزرق )clear White( وهي متوفرة يف 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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أنس الشابي
سقوط  من  الغنيمة،  "دولة  كتاب  األخرية  الفرتة  يف  صدر 
الطيب  ملحمد  الديمقراطي"  االنتقال  مأزق  إىل  عيل   بن  نظام 
وقد  صفحة.   340 حوايل  يف  "ليدرز"  مؤّسسة  عن  اليوسفي 
النفس بأن أجد  الكتاب واالطالع عليه ممنّيا  اقتناء  إىل  سارعت 
فيه ما يلقي الضوء عىل بعض األحداث أو يوضح بعض َمواطن 
الغموض يف العرشيّة املاضية التي ملع فيها نجم املؤلف بتعيينه 
مديرا لدواوين رؤساء الحكومات محمد الغنويش والباجي قائد 
أفريقيا لألنباء  ثّم مديرا لوكالة تونس  الصيد  السبيس والحبيب 
أنه تحّمل مسؤوليات من  أي  الجبايل والعريض،  يف فرتتْي حكم 

الصّف األّول خالل فرتة حكم النهضة.
عرفت الطيب اليوسفي أيام كنت أكتب يف جريدة "الصحافة" 
يف بداية التسعينات. وللعلم تم تأسيس هذه الجريدة بعد السابع 
من نوفمب حتى تكون لسانه. يف تلك الفرتة كان اليوسفي يكتب 
افتتاحيات الجريدة بال إمضاء مقابل ثالثمائة دينار شهريّا. كما 
ملحقا صحفيّا مهمته  أيامها  األّول  الوزير  القروي  عيّنه حامد 
يف  أخرى  له مساهمات  وكانت  اليومي  الصحافة  إعداد معرض 
اإلذاعة الوطنية حيث كان يحّرر "حديث الصباح" الذي يذاع إثر 
املتعاونني مع  أنه كان حارضا يف قائمات  السادسة. كما  أخبار 
تلميع  األساسية  مهّمتها  كانت  التي  الخارجي  االتصال  وكالة 
صورة نظام بن عيل حيث نجد اسمه يف آخر الصفحة السابعة 
من "قائمة يف املصاريف التي تخّص املتعاونني مع الوكالة لسنة 
2009" التي نرشتها هيئة الحقيقة والكرامة حيث تحصل عىل 
وبنفس  القائمة  نفس  يف  ترتيبا  ويليه  مليما  دينارا و588   470
املبلغ مفدي املسدي، ونختم هذه النبذة بالقول إن الطيب تقاعد 
هذه  الصيد.  الحبيب  فرتة  يف  عليها  تحصل  التي  وزير  برتبة 
املسرية من مجّرد ملحق إعالمي إىل وزير يف ظرف العرش سنوات 
التي حكمت فيها النهضة سنجد آثارها يف مضمون الكتاب الذي 

يطرح جملة من التساؤالت كالتايل:

دولة الغنيمة
فيه  نجد  لم  عليه  االطالع  بعد  أننا  غري  الكتاب  عنوان  هو 
أو  بأسمائهم  ذُكروا  الغانمون  فال  الغنيمة.  متعلقات  من  أيّا 
املتحّصل  الغنائم  وال  السياسيّة  بتوجهاتهم  حتى  أو  بصفاتهم 
ترقيات  أو  سائلة  أموال  أو  كعقارات  األخرى  هي  ذُكرت  عليها 
وظيفيّة بحيث باعنا اليوسفي سلعة مرضوبة وصندوقا فارغا 
لنشرتي كتابا ال عالقة بني عنوانه ومحتواه. وسبب ذلك يعود إىل 
أن الحديث عن الغنيمة يحيل إىل الفرتة التي حكمت فيها حركة 
النهضة وهي نفس الفرتة التي ترّقى فيها اليوسفي من موظف 
عادي إىل وزير. لذا تعّمد إغفال ذكر هذه الحركة التي تعاملت مع 
الدولة كغنيمة لم تتوقف عن نهبها وعن املطالبة بالتعويضات 
 .2021 25 جويلية  التي كانت القطرة التي أفاضت الكأس يوم 
للمنصف  املستشار  الوزير  كريشان  عزيز  بأن  نذكر  وللتاريخ 
الصلح  ملف  ففي  اليوسفي.  عنه  سكت  عّما  تحدث  املرزوقي 
مع أصحاب رؤوس األموال  يقول إنه كان من املتوقع أن ترشف 
عليه وزارة املالية واملجلس التأسييس فإذا به يُسحب من مساره 
ابتزاز  عملية  يف  النهضة  حركة  مقّر  إىل  اتجاهه  ويغرّي  اإلداري 
لذلك  تبعا  لتمتأل  األعمال  رجال  ضمن  ُصنِّف  من  لكّل  فظيعة 
حقا  التعجب  يثري  ومّما  املغصوبة)1(.  باألموال  الحركة  خزينة 
أنه حتى يف االتهامات التي وردت بكتاب اليوسفي يف حّق حركة 
فإنه  ييل  ما  يف  جميعها  عليها  سنأتي  جّدا  قليلة  وهي  النهضة 
ييسء  أن  من  نفسه  مبّئا  ألسنتهم  عىل  وينقلها  لغريه  ينسبها 
قلمه أو لسانه للحركة التي عيّنته لسان الدولة والناطق باسمها. 
قال : "وأقّر إلياس الفخفاخ وزير املاليّة يف حكومة عيل العريض 
بالبعض من األخطاء الكبى مثل سوء الترصف يف موارد البالد 
والتعاطي غري العقالني مع مرشوع العفو العام...")2(. فإغفال 
ذكر الحقائق املعلومة للجميع وتعّمد الطيب اليوسفي التغطية 

عىل سياسات حركة النهضة التي أوصلت الوطن إىل اإلفالس أمر 
يُقصد به تبير الجرائم التي أتتها يف حق البالد والعباد.

تغييب النهضة
خاللها  حكمت  التي  سنوات  العرش  زمنيا  الكتاب  يغطي 
النهضة من سنة 2011 إىل سنة 2021 األمر الذي يعني منطقيا 
أنها ستكون حارضة يف مختلف فصول الكتاب. إال أن اليوسفي 

تعّمد تغييبها ولم يذكرها إال مرات قليلة ودون أن يسّميها.
اغتال منتسبون لحركة النهضة املرحوم لطفي نقض املنّسق 
بالسجن  بمعاقبتهم  باتة  أحكام  وصدرت  النداء  لحركة  العام 
إخفاء  تعّمد  ولكنه  اليوسفي  ذكرها  الجريمة  هذه  سنة.   15
اسم الحزب الذي ينتسب إليه املجرمون وقال بأنه تّم: "تعنيفه 
وسحله من قبل مناهضني لهذا الحزب")3( وهو األمر الذي يقدح 
النهضة  الكتاب ألن إغفال ذكر اسم  يف مصداقية كّل ما ورد يف 
لن يبّئها من الجريمة التي ارتكبها املنتسبون اليها. فالغنويش 
باّت كما أرسل عبد  املدان بحكم قضائي  الشبيل  احتفى بسعيد 
الكريم الهاروني لزيارة القتلة يف بيوتهم، وغاب عن اليوسفي أنه 

وإن أصاب الذاكرة يشء من النسيان فإن الوقائع تبقى عنيدة.

حضور الرئيس بن علي
بالفرتة  صاحبه  يلتزم  أن  الكتاب  هذا  يف  املنهجية  تقتيض 
الرئيس  مغادرة  بني  ما  يف  وتقع  ملوضوعه  حّددها  التي  الزمنية 
الكاتب  أن  غري  جويلية.   25 وأحداث  البالد  الله  رحمه  السابق 
لم  بن عيل بحيث  نظام  للقدح يف  أكثر  أو  ما سّود  ثلث  خّصص 
يرتك نقيصة إال وألصقها به صحبة سيل من ألفاظ االستخفاف 
يقّدر  "لم  وقتها  النظام  إن  قوله  ذلك  من  بالنظام.  واالستهانة 
خطورة التسونامي القادم")4( و"لكن نظام الحكم يف تونس بقي 
عاجزا عن اكتناه أبعاده... وعن اتخاذ املبادرات والتدابري...")5( 
ولم  يستوعب...  و"لم  الحكم")6(   نظام  يستوعب  و"لم   .
يتحّسس")7( و"بلغ التنكر للتعهدات أوجه")8( و"أساء نظام 
و"ذهب  فاته...")9(  كما  وظّن...  وتوّهم...  تقدير...  الحكم 
إدراك...")10(  يتم  لم  السلطة...  تقدير  سوء  النظام...  خلد  يف 
خطورة  إدراك  يتم  ولم  جدي...  تقييم  أي  عنه  ينبثق  و"لم 
الوضع...")11(. هذا الكالم كان من املمكن أن يستساغ لو صدر 
تمجيد  احرتف  الذي  عن  يصدر  أن  أّما  النظام.  خصوم  أحد  عن 
والوثائق  "الصحافة"  جريدة  افتتاحيات  يف  ونظامه  عيل  بن 

املالية شاهدة عىل ذلك فال يمكن أن يمّر دون أن يلجم صاحبه. 
والغريب يف األمر أن اليوسفي نقل كالما للباجي الذي كان: "يبدي 
تهكمه عىل بعض الصحفينّي وغريهم الذين لبسوا رداء الثورية 
يتفطن  لم  السابق")12( . وألنه  النظام  يمجدون  كانوا  أن  بعد 
إىل أن الباجي يقصده هو نقل حديثه متوّهما أنه يبّئ بمثل هذا 
الكالم نفسه من "تهمة" تمجيد بن عيل ونظامه موهما القارئ 
بأنه ثوري وكأن السنوات التي قضاها ملحقا صحفيّا يف الوزارة 
األوىل منذ أن استجلبه حامد القروي وصوال إىل سنة 2011  كانت 
يف إطار اإلعداد للثورة. لو توقف األمر عند هذا الحد لهان األمر 
االفرتاضات  مرحلة  هي  أخرى  مرحلة  إىل  ينتقل  اليوسفي  لكن 
التآمر عىل بن عيل  التي ال يسندها واقع وتصّب يف خانة تبير 
اليوسفي: "فلو  البالد. قال  إىل  العودة  واستبعاده رغم رغبته يف 
الجميع بمغادرته.... ولو  أن علم  أن بن عيل رجع بعد  افرتضنا 
افرتضنا أن بن عيل رجع يف تلك الليلة...")13( وألن اليوسفي ال 
يعرف التاريخ وال يدرك أن يف أحداثه عبا يجب أن نتوقف عندها 
من بينها أنه يستحيل عىل من خرج من السلطة العودة، وتاريخ 
تونس يف القرن العرشين شاهد عىل ذلك. فحكامها الذين أخرجوا 
من السلطة يف النصف الثاني من القرن العرشين لم يعودوا إليها 
رغم شعبيّة بعضهم وحّب الناس لهم وهم عىل التوايل والرتتيب 
بن  العابدين  وزين  بورقيبة  والحبيب  باي  واألمني  باي  املنصف 
الله ابن املقفع: "امُللك سيع  الله جميعا. قال عبد  عيل رحمهم 
االنتقال من أيدي امللوك وليس بعائد إىل من انتقل عنه، ألن من 

عجز عن حفظه وهو يف يده فهو يف إعادته أعجز".  

المسكوت عنه
حتى يغطي اليوسفي تعّمده إغفال ذكر الحاكم الفعيل للبالد 
لألوراق  وتسويدا  للفراغات  ا  سدًّ لجأ  املاضية  سنوات  العرش  يف 
ذلك  يف  ناقال   2014 ودستور  السيايس  النظام  عن  الحديث  إىل 
ما أطنب فقهاء القانون الدستوري لدينا يف دراسته وتمحيصه 
بحيث لم يأت بجديد. كل ما هناك نقول ونقول ونقول دون تحديد 
إفالس  من  البالد  تعيش  ما  مرّد  بأن  القارئ  إليهام  مصادرها 
السيايس  النظام  "إن  قال:  والدستور.  السيايس  النظام  وهوان 
والخطايا  الداء  أصل  هو   2014 جانفي   27 دستور  أرساه  الذي 
واألخطاء املرتاكمة التي عّفنت األوضاع وأدت بالبالد إىل منزلقات 
وتصوغه  األفراد  يصنعه  التاريخ  أن  والحال  خطرية")14( 
الشعوب وأن الوقائع ال يغرّيها سوى البرش وأفعالهم. أّما تأثري 
املكتوب فيبقى محدودا إن لم يكن مرفوقا بالعمل. والذي يعلمه 
االستقالل  دولة  ايجاد  يف  السيايس  للنظام  دخل  ال  أنه  الجميع 
تبّقى منها  بآثارها وبما  ننعم  زلنا  ما  إنجازات  بما حققت من 
تحريره  أجل  من  وجاهدوا  بالوطن  آمنوا  رجال  وانّما  اليوم  إىل 
الدستور  عن  النظر  برصف  املستحيل  فصنعوا  به  والنهوض 
الذي تغرّيت فصوله املرات املتعّددة. واملتأّمل يف تاريخ الحركات 
انتهت  جميعها  أنها  يالحظ  السلطة  إىل  وصلت  التي  اإلخوانية 
وفتّتتها.   وجّزأتها  وأفلستها  دولها  دّمرت  إذ  مسدود  طريق  إىل 
فمن استلم بلدا موّحدا تركه مقّسما واألمثلة عىل ذلك نلحظها 
التي  الرتابي وإيران املاليل وأفغانستان طالبان وليبيا  يف سودان 
أنقذت نفسها بعد سنة واحدة من  التي  تعاني ومرص  زالت  ما 
التسرت  تعّمد  اليوسفي  العياط. ورغم كل ذلك فإن  حكم مريس 
عىل الجرائم التي ارتكبتها حركة اإلخوان املسلمني بتونس يف حق 

البالد ومن بينها:
1( اغتيال بلعيد والباهمي، وبما أن التالعب بملف الشهيدين 
ندوات  الشهيدين  الدفاع عن  األوىل عقدت لجنة  األيام  ظهر منذ 
الجهاز  توّرط  فيها  كشفت  وخارجه  الوطن  داخل  صحفيّة 
إىل  دفع  الذي  األمر  االغتيال  عمليات  يف  النهضة  لحركة  الرسي 
إعادة النظر قضائيا يف هذاامللف لتوفر معطيات جديدة. ورغم كل 
ذلك يذكر اليوسفي عرضا يف الصفحة 135 أن بلعيد كان يتصل 

املسكوت عنه يف كتاب "دولة الغنيمة" 
للطيب اليوسفي

الطيب اليوسفي
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بالحبيب الصيد الذي زار قب شكري وهو أّول نشاط قام به بعد 
الصفحة  يف  ذُكر  فقد  الباهمي  أما   !!!! حكومة  رئيس  ُعني  أن 

136 ولألسف لم ينل قبه رشف زيارة الصيد. 
التي ارتكبها اإلرهابيون اإلسالميون  العديد من الجرائم   )2
وطالت أمنيينا ومواطنينا ذبحا وتفجريا لم يتعّرض لها اليوسفي 
وال أشار إىل مرتكبيها وحتى الهجوم عىل بن قردان ال أثر له وكذا 
تفجري الحافلة الرئاسية ومبنى املتحف والنزل يف سوسة والرش 
يف سليانة وغريها حتى ليخيّل للقارئ أن الكتاب مخّصص لدولة 
ديمقراطية استقرت مؤّسساتها وتدير خالفاتها داخلها وليس 
الدينيّة  وجمعياته  اإلرهاب  أنهكها  دولة  عن  الحديث  بصدد 

املبثوثة يف كامل أرجاء الوطن.
3( ملا وصل الجبايل إىل الحكم َعنّي الطيّب اليوسفي مديرا عاما 
االعتبار  أن نضعه يف  إفريقيا لألنباء والذي يجب  لوكالة تونس 
أن حركة النهضة كانت تعّد أيامها عّدتها للسيطرة عىل وسائل 
اإلعالم وبدأت حملة "اكبس" يف تنظيم اعتصاماتها. وللعلم فإن 
الوكالة هي اللسان الرسمي لنقل أخبار السلطة وبياناتها، فهل 
من املعقول أن تفّرط حركة النهضة يف هذا املوقع لغري أبنائها لو 
لم تكن مطمئنة إىل اليوسفي الذي بقي يف املنصب طوال فرتتي 
الجبايل والعريض وهما فرتتان عرفتا من الجرائم ما ال عّد له وال 

حرص بعضه يحاكم بسببه االثنان هذه األيام.
حكم  يف  الغنيمة  دولة  فعال  تونس  أن  إليه  نخلص  والذي 
وأذيالهم  اليها  املنتسبني  سوى  منها  يستفد  لم  حيث  النهضة 
ملحق  مجرد  من  حكمها  خالل  ارتقى  الذي  اليوسفي  والطيب 
إعالمي يف أدنى درجات السلم الوظيفي إىل وزير يف ظرف عرش 

سنوات فقط.
----------------

الهوامش:
la PrOmesse du PrintemPs" )1" لعزيز كريشان، 
الصفحة  خصوصا  بعدها  وما   133 صفحة  سكريبت،  طبعة 

 .135
2( دولة الغنيمة، ص140.
3( دولة الغنيمة ص137.

4( دولة الغنيمة ص47.

5( دولة الغنيمة ص52.

6( دولة الغنيمة ص57.

7( دولة الغنيمة ص61.

8( دولة الغنيمة ص64.

9( دولة الغنيمة ص73.
10( دولة الغنيمة ص74. 
11( دولة الغنيمة ص75. 

12( دولة الغنيمة ص132.
13( دولة الغنيمة ص96 و97.

14( دولة الغنيمة ص311. 
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التي  التداعيات  إطار  1952 ويف  التاريخ من سنة  يف مثل هذا 
بباجة،  النسائية   1952 جانفي   15 الثالثاء  مظاهرة  عن  انجرت 
وما تالها من تتبعات وإيقافات ومحاكمات وردود فعل تضامنية، 
وتحديدا  جانفي،   18 يف  املسلح  التحريري  الكفاح  رشارة  واندالع 
صالح  الشاب  املناضل  أسلم  مساء   1952 فيفري   2 السبت  يوم 
األصفر))1( الروح يف محالت الكوميسارية الفرنسية بمدينة باجة 
الكهربائية  الصدمات  بواسطة  ناله  الذي  الشديد  التعذيب  تحت 
التي ظلت آثارها بادية عىل جثمانه الطاهر  وال سيما يف مستوى 
الرشطة  مفتش  إىل  أساسا  االتهام  أصابع  فيها  اتجهت  الوجه 

الفرنيس الكورسيكي باويل PaOli وزبانيته.

ظروف اإليقاف
كانت الرشطة الفرنسية قد أوقفت صالح األصفر، وهو ِحريفّ 
يف السابعة والعرشين  من عمره، يف ذات اليوم الذي استشهد فيه 
تخريب«  »أعمال  االحتالل  سلطات  اعتبته  ما  يف  معه  للتحقيق 
طالت أعمدة الهاتف والسكة الحديدية الرابطة بني محطة باجة 
غري  املقاومة  أشكال  بعض  الحقيقة  يف  وهي  مستوتة،  ومحطة 
منها  الوطنية يف خطوة تصعيدية  الحركة  توختها  التي  السلمية 
الروايات  تذكر منهم  املقاومني  فيها عدد من  انخرط  ضد فرنسا 
الشفوية عبد العزيز رّشادة، وعالّلة الغرابـ، ومختار بلحاج قاسم 
امللقب بـ«مختار الِجّن«، وقد كانوا من بني الذين قطعوا األسالك 

الهاتفية يف تلك الفرتة دون أن يقع التفطن إليهم.
وكما هو الحال يف مثل هذه الوضعيات اتجهت شكوك البوليس 
الفرنيس إىل صالح األصفر عىل إثر وشاية بلغتها يف شأنه وقد كان 
شخصا      »الرّقاص«،  الدارج  املحيّل  املعجم  يف  ويُدعى  فيها،  امُلخب 

» متعاونا« من » األهايل » يُدعى الخمريي.

اإليقـــــــاف
لم يتسّن لسلط االحتالل اعتقال املظنون فيه، بعد أن تحّصن 
باالختفاء عن األنظار، فالتجأت إىل ابتزازه، خارج إطار القانون، 
عب احتجاز صهره صالح املنشاري رهينة لديها ملدة خمسة )5( 
أيام لحمله عىل تسليم نفسه، وهذا ما حصل بالفعل، ليقع، عىل 
التي  الكوميسارية  بمحالت  وحش  الستنطاق  إخضاعه  إثره، 
كانت تنتصب بجناح من قرص البلدية يف مستوى النهج الذي كان 
يحمل منذ االستقالل إسم صالح األصفر) نهج الحبيب بوقطفة 
حاليا( لم يتمكن فيه الشهيد، رغم أنه كان يف مقتبل العمر، وذا 
بنية جسدية صلبة، من الصمود أمام التعذيب، صعقا بالكهرباء 

وحشوا للفم بالتبن، أكثر من اربع )4( ساعات. 

مظاهرة 4 فيفري 1952
ابنها إال صبيحة  الشهيد من استالم جثمان  لم تتمكن عائلة 

1952، فكانت الرشارة  4 فيفري  يوم االثنني 
فيفري   4 مظاهرة  إثرها  عىل  اندلعت  التي 
التي شاركت فيها، وفقا لنّص الحكم الصادر 
 20 بتاريخ  بتونس  العسكرية  املحكمة  عن 
القضية  يف  الصادر  واملقال   ،1952 نوفمب 
نفسها بجريدة لوموند le mOnde  الفرنسية 

بتاريخ 19 ماي 1953 تحت عنوان:
un tunisien est mOrt subitement lOrs 

de sOn interrOgatOire Par un cOmmissaire 
de POlice

ُقّدرت بحوايل  حشود كبرية من املواطنني 
نشطاء  يتقدمهم  شخص،   )2000( ألفي 
يف  املحلية  الوطنية  النخب  من  سياسيون 
بالجامعة  قياديني   )3( ثالثة  اعتب  حني 
الدستورية، عىل رأسهم عيل الزالوي) -1914 

1998(، عقولها املدبرة. 
يف  القايد  بدار  أوال  الصدامات  حصلت 

حانبة  باش  عيل  ساحة   ( البادعية  ساحة 

مقر  من  مقربة  عىل  الوطنية،  للحركة  التاريخي  املعقل  حاليا(، 
سكنى عائلة الشهيد بنهج سيدي بنعيىس، وقد كان القايد آنذاك 
الشهيد  بجثمان  املتظاهرون  اعتصم  حيث  الزواري،  احميدة 
صالح  بأّن  القتناعهم  وفاته  ظروف  يف  تحقيق  بفتح  وطالبوا 

األصفر ُقِتَل تحت التعذيب.
املدني،  املراقب  دار  مقر  أمام  املتظاهرون  تجمهر  األثناء  يف 
اقتحام  حاولوا  حاليا(:  الوالية  مقر   ( للمدينة  الفرنيس  الحاكم 
مقر الحاكم الفرنيس، ودخلوا يف مشادات مع قوات األمن ورشق 
بالحجارة، لتنتقل املسرية بعيد املغرب أي حوايل السادسة إال الربع 

أن  بعد  للترشيح  الشهيد  جثمان  نقل  حيث  املستشفى  إىل  مساء 
أرّص األهايل، عىل إثر رفضهم لتقارير ثالثة )3 ( أطباء محليني هم 
الدكتور برطاس barthas، والدكتور بلعيش  belaiche، والدكتور 
محمد القوال، رئيس الجامعة الدستورية بالشمال الغربي، عىل أن 
دائرة باجة ترسلهما  إال طبيبان خارجان عن  الترشيح  ال يجري 

وزارة الصحة، وهو ما حصل بالفعل.
سيطر املتظاهرون عىل فضاء املستشفى، وحارصوا مختلف 
البوليس  الوحدات الصحية به، مما أسفر عن تدافع بينهم وبني 
الفرنيس الذي وقع تعزيزه بفصيل من الجنود السينغاليني وفريق 
قوات  عليه  ردت  املتظاهرين  بالحجارة من جهة  وَرشٍق  املخزن، 
االحتالل بإطالق زّخات من الّرصاص مما أدى إىل تشتيت التجمهر 
ليال  الجثمان  دفن  بعدها  ليقع  العتيقة،  املدينة  داخل  وحرصه 

بحضور أفراد عائلة الشهيد ال غري .
الجنود  إّن  الروايات  إحدى  تقول 
مع  متعاطفني  كانوا  السينيغاليني 

املتظاهرين:
السينيغاليون  الجنود  كان  فهل   -
متعاطفني فعال مع املتظاهرين، وهم الذين 
رّدوا بإطالق خمسة عرش )15( عيارا ناريّا 
به  أمطر  الذي  الحجارة  وابل  عىل  الهواء  يف 
كانت  مّلا  الفرنيس  البوليس  املتظاهرون 
قواته تدفعهم عب االستعمال املتزايد للقوة 
باتجاه املدينة العتيقة حتى يفكوا حصارهم 
الدكتور عبد السالم  للمستشفى حيث كان 
يجريان  املستريي  سعيد  والجراح  املستريي 

عملية الترشيح عىل جثمان الشهيد؟
جاك  املدني  املراقب  تعليمات  أّن  أم    -
هنري JacQues henri  هي التي كانت وراء 
هذه الخطة يف امتصاص غضب املتظاهرين 
منهم   وفدا  استقبل  قد  كان  أنه  خاصة 
فيه  يفرض  لن  الدفن  موكب  بأن  ووعدهم 
كانت  الوفاة  أن  لهم  أّكد  أن  بعد  تحجري  أي 

طبيعية؟

النتائج والتبعات
الزالوي  عيل  رأسهم  عىل  الدستورية،  الجامعة  قادة  اعتب 
)1914 - 1998( املتهمني الرئيسيني يف مظاهرة 4 فيفري 1952، 
ناشطا   )20( إيقاف حوايل عرشين  تّم  إيقافهم جميعا، كما  فتم 
ومحمد  ميالد،  بن  ميالد  منهم  الوطنية،  الحركة  نشطاء  من 
وخميس  البالقي،  وحمادي  يوسف،  بن  ومصطفى  الحسيني، 
البالقي، ومحمد بوزيان، وبشري التوكابري، والهادي الصفاقيس، 
ومحمد القفيص، والشاذيل بالرشيفة، وحفناوي املويس، ومحمد 
الهادي بالرشقي، وعبد العزيز البلطي،،، وتتبعهم عدليا وإحالتهم 
حضوريا )باستثناء واحد منهم فقط كان » يف حالة فرار«(،عىل 
القيام  1952، بتهمة  20 نوفمب  املحكمة العسكرية بتونس يوم 
امتداد  عىل  تواصلت    )actes de sabOtage  ( تخريبية  بأعمال 
 « يف  اإلحالة  قرار  بحسب  تمثلت  فيفري،   وشهر  جانفي  شهر 
والتخطيط  الحديدية،  السكة  وتفكيك  الكهربائية،  األسالك  قطع 
جريمة  يف  األول  املتهم  باويل«  الكورسيكي  األمن  ضابط  الغتيال 
اغتيال صالح األصفر، توىّل الدفاع عنهم عدد كبري من املحامني يف 
مقدمتهم الفرنيس ليو حامون leO hamOn . املحامي لدى محاكم 
باريس، وتّم اعتقال  سيدتني هما عائشة بوزيان، زوجة املناضل 
محمد بوزيان،  وزبيدة بّدة زوجة املناضل خميس بدة،  تّم إطالق  
ساح أوالهما بعد إيقافها تحفظيا دونما تتبعات يف حني أفردت 
املقاومة  عىل  محرضة  لشعارات  رفعها  أجل  من  بالتتبع  الثانية 

املسلحة لالستعمار.

خاتمة

 4 مظاهرة  ومنها  فيفري1952،  و  جانفي  تحركات  تمثل 
مظاهرة  قبلها   ومن   ،1952 ماي   25 ومظاهرة   1952 فيفري 
15 جانفي 1952 النسائية بباجة، وما تالها من إجراءات قمعية 
املعركة  لتكون  االستعمار،  مقاومة  تاريخ  يف  منعرجا  محطة 
لالستقالل  مهدت  التي  الوطني  التحرر  مسار  يف  واألخرية  الثالثة 
السياسية  القوى  دائرة  الداخيل قد نجحت من خاللها يف توسيع 
وتعزيزه  الجغرايف  مجالها  وتوسيع  فيها  املساهمة  واالجتماعية 
عالوة عىل املركز بالجهات الداخلية بما دّعم خيار املمانعة بقوى 
دورها محّددا يف مسار  اجتماعية جديدة سيكون  وفئات  جديدة 

الرصاع من أجل استقالل البالد وتحررها من ربقة االستعمار.
*****

هامش:
)1( صالح بن محمد بن محمد صالح بن أحمد األصفر)-1925 1952(، 
سليل أسة علمية عريقة تنحدر من أصول رشيفة، تخّرج منها العدل 
من  قرنني  امتداد  عىل  واملدّرس  والخطيب  واإلمام  واملفتي  والقايض 

الزمان، من أبرز أعالمها:
اإلمام  الفقيه  الحسن عيل األصفر) ت بعد عام 1783(«الشيخ  أبو   1-
العالـم املدّرس منّفذ األحكام الرشعية بني األنام« القايض بباجة وسائر 

عملها وقد توىل اإلمامة والخطابة بالجامع الكبري بباجة والتدريس به.
-2 قاسم بن عيل األصفر)كان حيا عام 1783(. وهو فقيه عدل وفريض.

عدل  فقيه  وهو   .)1783 عام  حيا  األصفر)كان  عيل  بن  شعبان   -   3
وفريض.

حمودة األصفر )كان حيا عام1804(. وهو فقيه عدل وفريض ومدّرس 
بالجامع الكبري بباجة....

محمد األصفر )كان حيا عام1863(. وهو فقيه عدل وفريض وُمفٍت كما 
كان عضوا باملحكمة الرشعية بباجة عام 1863. 

محمد صالح بن أحمد األصفر )كان حيا عام 1887(. وهو فقيه عدل 
وفريض وعالم توىل التدريس بالجامع الكبري بباجة منذ سنة 1859.

محمود األصفر)كان حيا عام1912(. وهو فقيه عدل وفريض.
الشيخ مختار األصفر )ت 1783( من قدماء عدول باجة، تعاطى بها 
من  املنزيل  محمد  عّده  النّساك  مشاهري  من  واحد  والتدريس،  التوثيق 

أخيار رجال البلد ووصفه بالّب الناسك الويفّ.

ذكرى استشهاد صالح األصفر ومظاهرة 4 فيفري 1952
د. زهير بن يوسف) كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس(

يف هذا املكان استشهد تونسيون وطنيون يف سبيل 
استقالل تونس وعّزتها ومناعتها أبد الدهر واستشهد 

املقاوم صالح األصفر تحت التعذيب

جريدة لوموند le mOnde  الفرنسية 
بتاريخ 19 ماي 1953

تاريخ
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رشكة الفوالذ خرست نحو 6 مرات رأس ماهلا

كريمة السعداوي
انهيارها  العمومية  للمؤسسات  املالية  املؤرشات  تؤكد 
الترصف  سوء  من  طويلة  عقود  بعد  االخرى  تلو  الواحدة 
واهدار مقدراتها وهي ظواهر اشتدت  خالل العرشية املاضية 

بفعل التعيينات السياسية وانحراف عدد من النقابات.
ويتجسد سقوط عدة مؤسسات عمومية يف انهيار عدد 
منها يعمل يف مجال املرفق العمومي كالنقل والتزويد باملواد 
االساسية، غري ان االنهيار بصدد االستفحال منذ مدة ليشمل 
مؤسسات تنشط يف قطاعات ربحية وبصفة احتكارية تامة 

وذلك عىل غرار رشكة الفوالذ.

ارتفاع عجز األموال الذاتية للشركة
إلى 333 مليون دينار

"الفوالذ"  الحديد  لصناعة  التونسية  الرشكة  نرشت 
االسبوع الفارط بموقع هيئة السوق املالية قائماتها املالية 
وااليضاحات املتعلقة بها بعنوان السنة املحاسبية املختومة 
بـ  سلبية  نتيجة  تسجيلها  بينت   ،2021 ديسمب   31 يف 
25.8 مليون دينار وهو ما يعود أساسا اىل االرتفاع القيايس 

لألعباء املالية.
قائمة  حسب  للرشكة  الذاتية  األموال  عجز  وارتفع 
من  اكثر  يعادل  ما  وهو  دينار،  مليون   333 إىل  ميزانيتها 
ست مرات رأس مالها املقدر بنحو 53.4 مليون دينار وذلك 
وسط تطور مديونيتها اىل 564 مليون دينار علما أن الرشكة  
منتجات  وبيع  انتاج  تحتكر  وأنها   1962 سنة  تأسست 
التجاري  التسليح والحديد  الحديد والصلب عىل غرار حديد 
احتكار  عن  فضال  املعدنية  والهياكل  املسحوبة  واألسالك 

تصدير الخردة.
كما تبني االيضاحات املتعلقة بالقائمات املالية للرشكة 
مراقبي  وفق  تعيش،  انها  باعتبار  خزينتها،  تدهور 
الخسائر  نتيجة  للغاية  صعبة  مالية  حساباتها،وضعية 
املرتاكمة وارتفاع حجم التداين. كما تتسم وضعيتها بانخرام 
االرتفاع يف مستوى  العامة وتواصل  املالية  للتوازنات  كامل 
التداين القصري املدى مما انجر عنه املزيد من األعباء املالية 
يستوجب التعجيل بإنجاز عملية التطهري املايل وإيقاف هذا 

النزيف يف تقدير مراقبي الحسابات. 

افالس غير معلن وسعي للخوصصة
يتضح من خالل مؤرشات املؤسسة، بلوغ رقم معامالت 
 165 مقابل  دينار  مليون   167 نحو   2021 لسنة  الرشكة 
مليون دينار سنة 2020 أي بزيادة تساوي  مليونْي دينار، 
املنجزة خالل  الخردة  احتساب عائدات تصدير  يتم  لم  وإذا 
17 باملائة وهي متأتية  2020، تكون الزيادة يف حدود  سنة 

أساسا من ارتفاع سعر بيع حديد البناء بنسبة 58 باملائة.
املالية  باستمرارالصعوبات  الحسابات  مراقبو  ويفيد 
للرشكة وقد انجر عن ذلك عدم خالص مستحقات الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي )107 ماليني دينار) منذ سنة 
وصلت  اذ  املزودين  بعض  تجاه  املديونية  وتفاقمت   .2011
التونسية  الرشكة  لدى  دينار  مليون   121 اىل   2021 نهاية 
للكهرباء والغاز واىل 28 مليون دينار تجاه الرشكة الوطنية 
ديونها  سداد  عن  الرشكة  تخلفت  كما  البرتول.  لتوزيع 
لتقسيط  ميرسة  روزنامة  لخالصها  وأبرمت  الجبائية 

تسديدها.

عجز سلطة االشراف
ملؤرشات  الحاد  بالتدهور  املتسمة  الوضعية  هذه  رغم 
املؤسسة، فإن سلطة االرشاف تبقى عاجزة حتى عن مجرد 
تقديم خطة انقاذ وتطهري مايل قصرية املدى لضمان استمرار 
نشاط الرشكة وهي التي تحتكر تزويد السوق املحلية بمواد 
بتوصيات  التقيد  عىل  الحكومة  سعي  اقترص  اذ  حساسة 
املكاتب املكلفة بالتدقيق الشامل للبنوك العمومية بالتمديد 
يف منح ضمان الدولة لفائدة الرشكة بعنوان التعهدات املالية 
املتخلدة بذمتها لدى هذه البنوك والتي تناهز 158.5 مليون 

دينار.
كما تعهدت الحكومة بعرض ملف "الفوالذ" عىل انظار 
الوزراء  املبدئية ملجلس  املوافقة  بعد  وزاري مضيق  مجلس 
الفارط عىل خوصصتها جزئيا وذلك  21 جانفي  يف  املنعقد 
واالجتماعي  املايل  تطهريها  برامج  دراسة  مع  بالتوازي 

والعقاري وجدولة ديونها لدى البنوك العمومية.

الفارط  9 جانفي  املالية يوم  تضمن تقرير نرشته وزارة 
سجلت  عمومية  منشأة   81 لـ  املالية  للوضعية  تشخيصا 
نتائج  مقابل   2020 سنة  دينار  مليون   2455.26 خسائربـ 
ما  وهو  دينار  مليون   177.93 اىل  تصل   2019 سنة  سلبية 
يعني تفاقم خسائرها يف عام واحد بما قدره 2277.33 مليون 

دينار اي ما يعادل زيادة بنسبة 1280 باملائة.
املنشآت  سيولة  املالية،  وزارة  حسب  تراجعت،  كما 
تقلص  بسبب  وذلك  دينار  مليون   325.71 بقيمة  العمومية 
نشاطها. وانخفض املعدل الشهري لإليداعات البنكية بقيمة 
 décOuvert 395 مليون دينار مقابل ارتفاع املكشوف البنكي

bancaire املقدر بـ 498 مليون دينار.

للمنشآت  املالية  الوضعية  تدهور  ان  املالية  وزارة  وبينت 
تجاه  بالتزاماتها  االيفاء  عىل  قدرتها  عدم  اىل  أدى  العمومية 
الدولة ال سيما عىل مستوى تسديد الديون الجبائية والديوانية 
والقروض املمنوحة لها من قبل الدولة والتي حل أجلها لتجد 
وبكلفة  أخرى  موارد  عن  البحث  عىل  مجبة  نفسها  الدولة 

باهظة.
من  كبري  لعدد  املالية  الوضعية  تدهور  كذلك  وتتسبب 
الحكومي  اإلنفاق  زيادة  يف  العمومية  واملؤسسات  املنشآت 
املبارش خصوصا ان بعض املنشآت العمومية تواجه صعوبات 
لإليفاء بالتزاماتها مما يتطلب يف أغلب الحاالت تدخل الدولة 
من خالل إعادة رسملة هذه املؤسسات لدعم استمرار النشاط 
وإعادة الرسملة قبل أية خطة حماية يطلبها املستثمرون أو 

املانحون الدوليني.

خسائر املؤسسات العمومية تتفاقم 
يف سنة واحدة بـ 1280 باملائة
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محمد الجاللي
تلقي   2023 لسنة  المالية  قانون  ارتدادات  تزال  ال 
الشركات  غرار  على  قطاع  من  أكثر  على  بظاللها 
توّقف  التي  الرخام  وتصدير  استخراج  في  الناشطة 
 26 الفصل  بسبب  الجاري  العام  مطلع  منذ  عملها 
الشهير الذي فرض عليها اداء بـ 250 دينار عن كل طن 

يتم تصديره.
على  دينار   100 بـ  ديواني  معلوم  تسليط  وتم   
السلطة عن  تتراجع  ان  للرمل قبل  شركات مصدرة 
انه  قرارها عبر اجراء ديواني يقول بعض المصدرين 
التبادل  ابطاء نسق  لم يكن قانونيا وأنه ساهم في 

التجاري.

حركة  اعادة  بني  يوازن  حل  اليجاد  السلطة  تحرك  انتظار  ويف 
اكثر  يكون  حتى  وتثمينه  القطاع  هيكلة  وإعادة  الرخام  تصدير 
العملة االجنبية ويساهم  املالية من  مردودية عىل مستوى عائداته 
يف الرفع من تشغيليته يقول عدد من الصناعيني ان ما ال يقل عن 
135 رشكة ناشطة يف املجال توقفت عن العمل وان ذلك يهدد بإحالة 
من  االقتصاد  وبحرمان  التقنية  البطالة  عىل  واطارا  عامال   4532
التي  الصعبة  العملة  من  دينار  مليون   50 حدود  يف  سنوية  موارد 

توفرها عمليات التصدير.

اتاوة غير دستورية
نص الفصل 26 من قانون املالية الصادر يف الرائد الرسمي عىل 
وعىل  واملقاطع  املناجم  منتجات  تصدير  عند  يوظف  معلوم  احداث 
100 دينار عن كل طن مصّدر من الرمل  ان يكون املعلوم يف حدود 
الرخام  دينارا عن تصدير كل طن من  انواعه و250  بكل  الطبيعي 

وغريه من الحجارة الطبيعية.
بعد نرش قانون املالية مبارشة تحركت غرفتا مستغيل ومحويل 
بتونس  والتجارة  الصناعة  اتحاد  بمقر  اجتماعا  وعقدتا  الرخام 
واملالية  الصناعة  وزارتي  اىل  الصناعيون  يتوجه  ان  قبل  العاصمة 
للتعبري عن رفضهم املعلوم الجديد معتبين انه مشّط وأنه يمثل 80 

باملائة من سعر التصدير. 
مراد بن ذياب وكيل معمل لصْقل الرخام ورشكة تصدير قال من 
جهته يف ترصيح ألسبوعية "الشارع املغاربي": قانون املالية االخري 
سلط علينا معلوما غري دستوري بدعوى التشجيع عىل تثمني املوارد 
الطبيعية. لكن من كان وراء هذا االجراء لم يسترش اهل القطاع ولم 
يرتك لنا الفرصة حتى نستعد ماليا ولوجستيا وحتى تقنيا للمرور 
اىل مرحلة التثمني التي تتطلب استثمارات بماليني الدنانري ومهلة قد 

تصل اىل خمس سنوات وتكنولوجيا غري متوفرة بتونس.
وأضاف " نبيع ثالثة انواع من الرخام تتمثل يف الرخام الرمادي 
والرخام االصفر اللذين ترتواح اسعارهما بني 260 و320 دينار للطن 

والرخام االسود ذي الجودة العالية نسبيا بـ 600 دينار للطن."
 وأفاد بن ذياب بأنه التقى رفقة عدد من الصناعيني بمسؤولني 
الصناعات  مدير  السهالوي  فتحي  ان  واكتشفوا  الصناعة  بوزارة 
املعملية كان وراء صياغة الفصل 26 الشهري الفتا اىل ان السهالوي 
ان  مبينا  االسود  الرخام  بيع   اسعار  ارتفاع  بناء عىل  اتخذ موقفه 
 320 سعرها  يتعدى  ال  التي  الرخام  انواع  بقية  تجاهل  السهالوي 

دينارا للطن.
وتابع "مشكل الرخام االسود انه يصعب تثمينه يف تونس النه 
جدا  صعب  اقتصادي  ظرف  يف  الدنانري  بماليني  استثمارات  يتطلب 
الفرتة السابقة جراء غلق  التصدير طيلة  خاصة بعد توقف نشاط 

السوق الصينية الحريف االكب لتونس.

خسارة أسواق اجنبية
الجديد  الصناعيني باملعلوم  انه فوجىء كغريه من  اكد  املتحدث 
 1800 حدود  يف  الرخام  من  مخزونا  حاليا  يملك  انه  عىل  مشددا 
السلطة  متهما  االجراء  بسبب  تصديرها  يف  يوّفق  لم  انه  قال  طن 
بـ "فرض حصار مجحف عىل الصناعيني قد يقيض عىل الرشكات 

ويرّشد العمال".
وقال " االخطر من كل ذلك ان لدينا التزامات مالية مع مؤسسات 
بنكية ومع رشكات االيجار املايل وصندوق الضمان االجتماعي التي 

لن ترحمنا يف صورة تخلفنا عن سداد ما علينا من ديون".
مع  التفاوض  املالية  قانون  صدور  بعد  حاولنا  لقد  وواصل" 
لن نشرت  العبارة "نحن  لنا برصيح  الدوليني فقالوا  الحرفاء  بعض 
الرخام التونيس بأسعار مشطة وما عىل سلطتكم اال الغاء االداء عىل 

التصدير حتى نعود اىل التعامل معكم".
وتطّرق بن ذياب اىل االنعكاسات السلبية ملعلوم التصدير مبينا 
عرشات  عىل  بالقضاء  للدولة  مضاعفة  خسارة  يف  سيتسبب  انه 
من  العمومية  املالية  وحرمان  البطالة  نسبة  من  والرفع  الرشكات 

عائدات بالعملة االجنبية.
واستغرب محدثنا من مفارقة تتمثل يف انخفاض قيمة معلوم 
توريد الرخام اىل حدود 60 دينارا فقط وبلوغه 250 دينارا بالنسبة 
للطن املصدر متسائال : " اال يعتب ذلك تشجيعا رسميا عىل اخراج 

العملة االجنبية بدل ادخالها؟
من جهته بنّي عادل حمادي وهو وكيل برشكة مصّدرة ومساهم 
قانون  من   26 الفصل  أن  الحجارة  مقاطع  احد  تستغل  رشكة  يف 
قّرر  انه  اىل  مشريا  الرخام  رشكات  اشغال  تعطل  اىل  ادى  املالية 
كصاحب رشكة عدم تجديد عقود العمال والتوقف عن النشاط الفتا 
اىل ان املعلوم الجديد حّول الرخام التونيس اىل سلعة غري تنافسية يف 

السوق العاملية.

الوزارة تعترف بخطئها
حمادي اكد ان وزارة الصناعة وخاصة ادارة الصناعات املعملية 
لم تنكر ارتكابها خطأ يف التقدير وان بعض املديرين تعهدوا بايجاد 

حل عىل غرار ما تم اتخاذه بالنسبة لتصدير الرمل.
يذكر ان فرض معلوم بـ 100 دينار عن كل طن رمل تم تصديره 
بالحكومة  قضية  رفع  احدهم  املستثمرين  من  عددا  غضب  أثار 
رشكته  بغلق  هّدد  وآخر  مالية  ارضار  يف  له  بالتسبب  اياها  متهما 
وترسيح العمال قبل ان يتم اللجوء اىل قرار باخضاع الرمال املصدرة 
اىل اختبار العفاء كل رمل يحتوي عىل نسبة تتجاوز 99.7 باملائة من 

السيليسيوم من دفع معلوم املائة دينار.
انهم  "يبدو  قائال:  القانوني  بغري  الصناعيني  احد  اجراء وصفه 
أصلحوا خطأ بخطأ افدح منه" متسائال " هل يعقل ان يتم تجاوز 
الصناعة  وزارة  سمحت  كيف  ديواني؟  قرار  بمجرد  املالية  قانون 
بتمرير هذا الفصل؟ وملاذا تسمح رئيسة الحكومة ووزيرة املالية بعد 
ذلك بتجاوز قانون املالية؟ هل بلغ االرتباك صلب االدارة العمومية 

اىل حد صياغة فصول اعتباطية دون اجراء دراسات موضوعية ثم 
اصدار قرار ديواني يتعارض مع القانون نفسه؟

وتثمينه  الرخام  قطع  عىل  اعمل  كصناعي  "أنا  حمادي  وقال 
قبل تصديره اىل الصني والهند واسبانيا وايطاليا بمعدل 30 الف طن 
القانون  اطارات ومع صدور  %15 منهم  85 عامال  سنويا وأشغل 

اوقفت التصدير كغريي من الصناعيني".

ممنوع من التصدير
حمادي ذكر أيضا ان الصناعيني اقرتحوا يف اجتماع بمسؤولني 
بوزارة الصناعة والديوانة دفع مساهمة ظرفية يف حدود 25 دينارا 
الدولة  ملؤازرة  الرخام يف سعي منهم  يتم تصديره من  عن كل طن 

خالل الظرف املايل الصعب الذي تمر به..
عبد الستار محفوظ هو ناشط اخر يف قطاع الرخام لم يتمكن 
تخصص  رغم  الخارج  اىل  سلعته  تصدير  من  الفارط  السبت  يوم 

رشكته يف تثمني املنتوج بدل تصديره خاما. 
تفقد  مهمة  وجود  بدعوى  منعته  الديوانة  مصالح  ان  واكد 
بالتزاماته تجاه  له يف االخالل  التصدير وان ذلك تسبب  بامليناء من 
حرفائه رغم تعهد املسؤولني بعدم خضوع رشكته للفصل 26 من 

قانون املالية.
من  العالية  معتمدية  يف  سنة   20 قبل  استقر  الذي  الستار  عبد 
والية بنزرت وبعث رشكة رفقة رشيكني اجنبيني وتم اختيار منتجه 
كأحسن رخام وافضل الرخامات  صْقال يف معرض فريونا االيطالية 
خالل سنتني متتاليتني أشار اىل أنه عاد اىل تونس بعد سنوات طويلة 
من االقامة بكندا مشددا عىل ان ما يجري اليوم يف االدارة العمومية 

ينّفر املستثمرين.
عىل  االدارة  تعويل  من  الصناعيني  احد  استغرب  جانبه  من 
مسؤولني اعتب انهم يفتقرون للكفاءة والحنكة يف التسيري واتخاذ 
اآلونة  يف  شهدت  الصناعة  وزارة  مثل  وزارة  ان  اىل  الفتا  القرارات 
واىل  بالكفاءة  لها  اطارات مشهود   7 يقل عن  ال  ما  اقصاء  االخرية 
التي  باملناصب  املجال ملديرين ومسؤولني غري جديرين  انه فسحت 

يشغلونها.
اعتباطية  قرارات  عىل  العمومية  االدارة  تعويل  بات  اذن  هكذا 
التنمية  عجلة  دفع  بدل  املستثمرين  لتنفري  مبعثا  مدروسة  وغري 
مع الحرص كل الحرص عىل ضمان حق الدولة يف تحصيل مواردها 
الجبائية ومراقبة اي تهرب رضيبي او استنزاف للموارد الطبيعية. 
واحيانا  خاطئة  قرارات  التخاذ  باب  اىل  التسيري  يتحول  أن  لكن 
مشبوهة يف ظرف اقتصادي ومايل واجتماعي صعب يكون تجاهل 
ال  حتى  املحاسبة  يستوجب  تقصريا  الغامضة  االجراءات  هذه  مثل 

تتواصل سياسة االفالت من العقاب.
مع العلم ان أسبوعية "الشارع املغاربي" كانت قد نرشت يف موىف 
سنة 2021 خبا عن استماتة أحد املديرين بوزارة الصناعة يف تمرير 
نوع  توريد  اعفاءات جبائية عىل  يقنن   2022 املالية  بقانون  فصل 
من الرخام بما كان سيكبد الدولة عائدات جبائية بحوايل 15 مليون 
ثمن  ان  امللف  عىل  املطلعني  بعض  عن  الصحيفة  نقلت  وقد  دينار. 
اسقاط  يتم  ان  قبل  دينار  ألف   100 بلغ  اليه  املشار  الفصل  تمرير 

الفصل من القانون.
الصناعة مرارا  االتصال بوزارة  املغاربي"  وقد حاولت "الشارع 
معلوم  فرض  اقرتاح  عليها  أسست  التي  الدعائم  عن  الستفسارها 

عىل تصدير الرخام والرمل لكن دون جدوى.

بسبب فصل في الميزانية عن الرخام والرمل :

الدولة تتكّبد خسائر بماليني الدنانريالدولة تتكّبد خسائر بماليني الدنانري
من العملة األجنبيةمن العملة األجنبية

• 135 شركة على حافة االفالس وآالف العمال ُمهّددون بالبطالة



www.acharaa.com العدد 346 - الثالثاء 7 فيفري 2023 maghrebstreet@gmail.com

15الشارع السياسي

تصدر عن رشكة »كوثر العاملية لالتصال«
رشكة محدودة املسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة
كوثر زنطور

كتّاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

الصادق بلعيد - حمادي بن جاءبالله - 
عز الدين سعيدان - نائلة السليين - ألفة يوسف - خالد عبيد - 

ية - أحمد بن  جمال الدين العويديدي - رافع الطبيب - رفيق بوجدار
مصطفى - فوزي البدوي - نادر الحمامي - نهلة عنان

صالح مصباح - املنصف السليطي - مسعود رمضاين - 
أنس الشايب - أسعد جمعة - كريم امليساوي - 

السيدة الساملية - عامر الجريدي

ية ضيف هللا - زهري بن يوسف - عبد الوهاب الرباهمي - فوز
أنور الشعايف- الطيب الطويلي - هيام الفرشييش - شفيع بالزين -

عالء الدين السعيدي - خليل ڤويعة  - الحبيب بيدة -
صالح السوييس

مستشاران لدى إدارة التحرير
برتبة رئيس تحرير :

يّود - الحبيب القزياين معز ز

الملحق الثقافي :

الفريق الثقافي :

لطفي واجهمنري الفالّح - عواطف البلدي

دمحم الجاليل

الريبورتاجات :

الشارع القضائي  :

يان -  نزار الريحاين - مىن املساكين - صالح بوز
خالد النوري -  تميم أوالد سعد -  كريمة السعداوي - 

- ياسني بّيوض

المدير الفّني :
فيصل بن البشري

هيفاء بن دمحم

جمال بن جميع

مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

BETA: املطبعةi@beta.com.tn

الفاكس : 065 890 71الهاتف : 034 063 36

45 شارع آالن سافاري - 1002 تونس 

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

التحرير :

• منحى السوق :

• أقفل السوق األسبوع األول من شهر فيفري 2023 يف حالة 
توازن. وسّجل املؤرش املرجعي انكماشه بـ - 1,6 ٪ مستقرا عند 

النقطة 82200,6 مقّلصا أرباحه منذ بداية العام اىل + 1,4 ٪.
 15,2 وبلغ  متواضعا  الحجم  كان  املبادالت  مستوى  عىل   •
دينار. واستفاد  بـ 3 ماليني  يوميا  بما مثل معدال  دينار  مليون 
مبادالت  اربع  انجاز  من  املذكور  األسبوع  خالل  املبادالت  حجم 
 ubci والصناعة  للتجارة  البنكي  االتحاد  سهم  شملت  بالكتل 

وبلغت 4,4 ماليني دينار.

تحليل تطّور األسهم

• حقق سهم رشكة الكرتوستار electrOstar أفضل أداء يف 
األسبوع املذكور وسجل ارتفاعا بـ 18,8 ٪ بقيمة 0,570 دينار 

جاذبا حجم أموال بـ 3 آالف دينار.
• كان سهم الرشكة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية 
املذكور.  األسبوع  خالل  املستفيدين  أكب  ضمن   sOtetel
وحقق السهم قفزة بـ ٪7 بسعر 3,190 دينار مجتذبا عىل امتداد 

األسبوع حجم أموال بـ 95 ألف دينار.
ترضرا  األكثر   servicOm سفيكوم  رشكة  سهم  كان   •
خالل األسبوع املذكور مسجال تراجعا بـ - 13,8 ٪ بسعر 0,250 

دينار ضمن مبادالت هزيلة لم تتعد الف دينار.
• كان سهم االتحاد البنكي للتجارة والصناعة ubci األكثر 
دينارا مغّذيا   22,990 4,5 ٪ بسعر  بـ  ديناميكية محققا قفزة 

السوق بـ 4,4 ماليني دينار.

مستجدات السوق 

بالغ من البنك املركزي التونيس : 
بيان املجلس يف اجتماعه بتاريخ 1 فيفري 2023

قرر مجلس اإلدارة لدى اجتماعه املنعقد يف غرة فيفري 2023 
التونيس دون  املركزي  للبنك  الرئيسية  الفائدة  اإلبقاء عىل نسبة 

تغيري، أي يف مستوى 8٪
بتاريخ  اجتماعه  التونيس  املركزي  البنك  إدارة  مجلس  عقد 
غرة فيفري 2023 واستعرض التطورات األخرية عىل الصعيدين 

الدويل والوطني.
فعىل الصعيد الدويل، عدلت التحيينات األخرية لصندوق النقد 
العاملي  االقتصادي  للنشاط   2022 أكتوبر  شهر  توقعات  الدويل 
 2,9٪ لتبلغ   )+0,2٪( االرتفاع  نحو  طفيف  بشكل   2023 لسنة 
وذلك بعد تسجيل ٪3,4 يف سنة 2022، تبعا بالخصوص لتحسن 
بالتضخم،  يتعلق  ما  ويف  الخاص.  واالستثمار  االستهالك  آفاق 
التنازيل  املنحى  تواصل  إىل  الدويل  النقد  صندوق  توقعات  تشري 
لألسعار عند االستهالك وإن بشكل تدريجي، مع توقع انخفاض 
التضخم العاملي من ٪8,8 يف املعدل يف سنة 2022 إىل ٪6,6 يف سنة 
2023. ومن املنتظر أن يتيرس هذا التطور بفضل انفراج األسعار 
العاملية للطاقة واملواد األولية األخرى التي ستستفيد من ناحية 
البنوك  التزام  من  أخرى،  ناحية  ومن  العاملي  الطلب  تراجع  من 

املركزية بالتصدي عىل سبيل األولوية آلفة التضخم.
عجز  توسع  املجلس  الحظ  فقد  الوطني،  الصعيد  عىل  أما 
الحساب الجاري عىل الرغم من السري الجيد للمقابيض السياحية 
 2022 سنة  األخري  هذا  أقفل  فقد  وبالفعل،  الشغل.  ومداخيل 
بعجز قدره ٪8,6- من إجمايل الناتج املحيل مقابل 6-٪ قبل سنة، 
قياسيا  مستوى  بلغ  الذي  التجاري  العجز  بتفاقم  اتسم  حيث 
تاريخيا، ذلك أنه تأثر بشدة باالرتفاع الحاد للواردات والتي بلغت 
ذروتها، أي 82,8 مليار دينار مقابل 62,9 مليار دينار قبل سنة، 
عىل الرغم من تحسن مداخيل التصدير. وقد أبقى العجز املذكور 
الضغوط املسلطة عىل احتياطيات الرصف والتي ظلت يف مستوى 
يناهز ذلك املسجل يف نهاية سنة 2022، أي 22,3 مليار دينار أو 

ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 جانفي 2023.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد واصل مساره التصاعدي ليبلغ 

٪10,1 يف شهر ديسمب 2022 )بحساب االنزالق السنوي( مقابل 
السنة  من  الشهر  نفس  خالل  و6,6٪  السابق  الشهر  يف   9,8٪
ثالثة  عن  يزيد  ما  منذ  تسجيله  يتم  مستوى  أعىل  أي  املاضية، 
الغذائية  املواد  اعتبار  "دون  األسايس  التضخم  بلغ  كما  عقود. 
ديسمب  شهر  يف   9,3٪ املؤطرة"  األسعار  ذات  واملواد  الطازجة 

2022 )بحساب االنزالق السنوي( مقابل ٪6,1 قبل سنة.
منها  تمخض  التي  املناقشات  محصلة  عىل  املجلس  واطلع 
 30 بتاريخ  الكلية1  االحرتازية  الرقابة  لهيئة  التاسع  االجتماع 
االقتصادية  املخاطر  تطور  استعرضت  والتي   2023 جانفي 
لجوء  بتكثيف  الصلة  ذات  املخاطر  عىل  وشددت  واملالية  الكلية 
الخزينة للتمويل الداخيل. وقد أشارت الهيئة بالخصوص إىل أنه يف 
ظل غياب القدرة عىل تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل امليزانية 
من خالل اللجوء املتزايد للتداين يف السوق الداخلية خالل الثالثي 
األول من سنة 2023 قد يؤدي إىل تفاقم الضغوط املسلطة عىل 
السيولة وإيل تيسري املقايضات بني مختلف التوظيفات، بما من 
شأنه تعطيل نشاط األسواق املرصفية واملالية وسوق التأمينات.
االحرتازية  الرقابة  هيئة  توصيات  عىل  املجلس  اطلع  كما 
الثقة  استعادة  من  تمكن  قوية  إشارات  إرسال  برضورة  الكلية 
االقتصاديني  املتعاملني  لدى  الرؤية  وضوح  من  املزيد  وإضفاء 
شاملة  اقتصادية  انتعاشة  إرساء  بهدف  واألجانب  املحليني 

مستديمة.
ومن ناحية أخرى، أشار املجلس إىل القرار األخري الذي اتخذته 
وكالة التصنيف الدولية موديز بتخفيض الرتقيم السيادي للبالد 
بدرجة واحدة، من caa1 إىل caa2، مع آفاق سلبية. ويعود هذا 
القرار وفقا ملوديز، إىل غياب التمويل الجميل حتى اآلن بما يمكن 
مجال  يف  وخاصة  للحكومة  الهامة  للحاجيات  االستجابة  من 

املوارد الخارجية.
الرتقيم  يف  التدهور  لهذا  املحتملة  التداعيات  املجلس  وناقش 
وخاصة  عام  بشكل  واالقتصادي  املايل  الوضع  عىل  السيادي 
فيما يتعلق بالتأثري السلبي املحتمل عىل السري العادي ملعامالت 
التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية واملتعلقة بوجه 

خاص بواردات املواد األساسية.
بشكل  اإليفاء  رضورة  عىل  املجلس  شدد  الصدد،  هذا  ويف 
عاجل بالرشوط املسبقة الستكمال البنامج الجديد مع صندوق 
النقد الدويل والترسيع بتفعيل اإلصالحات الالزمة بما يمكن من 

تصحيح االختالالت يف امليزانية وكذلك االختالالت الخارجية.
ويف ضوء هذه التطورات، قرر املجلس اإلبقاء عىل نسبة الفائدة 

الرئيسية للبنك املركزي التونيس دون تغيري، أي يف مستوى 8٪. 

           التقرير األسبوعي لـ "التونسية لألوراق المالية" :

electrOstar وubci يف عّز املسار وservicOm يف انحسار

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

استشراء الفساد
لو عاد بنا الزمن اىل الفرتة التي سبقت اجراءات 25 جويلية 
2021 وحتى لتلك التي تلتها لالحظنا ان مقاومة الفساد كانت 
احد الشعارات االكثر ترديدا لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
األرض  وتحت  االرض  فوق  فيه  الضالعني  بمحاسبة  تعّهد  الذي 

ويف السماء. 
ومركزته  بالقرار  وتفّرده  السلطات  كل  سعيّد  تجميع  بعد 
توّفرت له فرصة قّل ان توفرت لغريه ممن سبقوه عىل االقل منذ 
الفاسدين  وتتبع  العقاب  من  االفالت  لسياسة  للتصدي   2011
وفتح جبهات جدية يف الحرب عىل الفساد الكبري والفساد الصغري 
والفساد السيايس. حرب لم نر منها سوى توجيه االتهامات لهذا 
يخالفون  ومن  السياسيني  الخصوم  تخوين  أو  ذاك  أو  الطرف 
الرئيس الرأي أو الحديث عمن يدبّرون املكائد ويرتبصون بالدولة 
ويتعمدون تجويع الشعب. عدا ذلك لم يتجسد من وعود سعيد 

وتعهداته الشء الكثري. 
لقد استرشى الفساد اكثر وانترش كالنار يف الهشيم يف مختلف 
القطاعات ويف اغلب مرافق الدولة وطال حتى بعض املسؤولني 
التنكيل  تحّول  املقابل  يف  جويلية.   25 منظومة  عىل  املحسوبني 

باملبلغني اىل خبز يومي يف عديد االدارات العمومية. 
ومع مرور سنة ونصف عىل مركزة كل القرارات والسلطات 
لتحتل  لآلمال  مخيبة  الفساد  مقاومة  حصيلة  كانت  سعيّد  بيد 
تونس املرتبة 85 عامليا من أصل 180 دولة حسب مؤرش مدركات 
الفساد لسنة 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وهي 

ادنى مرتبة تحتلها تونس منذ سنة 2012. 
 

قيس سعيد 

...من يقومون بقطع الطرقات 
بذلك  التهديد  أو  الحديد  وسكك 
يبقوا  أن  يمكن  ال  واهية  بتعالت 

مضمون  النقابي  الحق  املساءلة...  دائرة  خارج 
ملآرب  غطاء  إىل  يتحّول  أن  يمكن  وال  بالدستور، 

سياسيّة لم تعد تخفى عىل أحد.

نور الدين الطبوبي
رئيس  عىل  املفروض  من  كان 
الذي  املسار  فشل  بعد  الجمهورية 
الشعب  مقاطعة  وبعد  اليه  دعا 
الدور  يف  سواء  حضارية  بصورة 

الحكمة  باب  من  االنتخابات  من  الثاني  او  االول 
واملنطق ان يقابل شعبه من اجل الوحدة ومن اجل 
ولكن  الشائكة...  للقضايا  حلول  ايجاد  عىل  العمل 
رئيس الجمهورية اختار الطريق الخاطىء وهو يرى 
ترهيب  العوينة  ثكنة  من  الخطاب  بهذا  يمكنه  انه 
وتخويف الشعب واملسألة االخرى وهي خطرية جدا 
انه يدعو بطريقة مبارشة وغري مبارشة الشعب اىل 

االقتتال...

احمد ونيس
يتم  لم   الجوهر  حيث  من 
التطرق  يف  املوقف االمريكي االخري 
تونس   يف  االنتخابات  نتائج  من 
لالزمة االقتصادية والترصفات مع 

قبل  تمر  السياسية  فالرشوط  الدويل  النقد  صندوق 
املساعدة املادية التي ننتظرها لتدارك االمر...  بحيث 
ان االمور مازالت متوقفة واملطلوب ان االنتخابات لم 
تسد الحاجة طبق احكام الواليات املتحدة االمريكية 
طلبات  مع  تنطبق  ورغبتهم  االخرين  والرشكاء 
االحزاب واتحاد الشغل وهو حوار موسع ال يقترص 
عىل االنتخاب بل يجب ان يشمل الفاعلني يف الساحة 

السياسية. 

الصغير الزكراوي
ما حصل يف االنتخابات صفعة 
رئيس  عىل  وكان  وفياسكو 
مثلما  يستقيل  أن  الجمهورية 
الديمقراطية  البلدان  يف  يحدث 

هو  للحوار…  بالدعوة  هو  يبادر  ان  االقل  عىل  او 
يدعو  وأن  الدروس  يستخلص  أن  واملفروض  انتهى 
صعب..  االنقاذ  واليوم  الرباعي..  وليس  للحوار  هو 
هو يريد تنفيذ برنامجه عىل أنقاض البالد وال يدرك 
خطورة االوضاع فماذا فعل مثال يف املربع االقتصادي 
واالجتماعي ؟ انظر اىل وكاالت التصنيف… رجعنا اىل 
يف  ويعيش  ذلك  يدرك  ال  الجمهورية  ورئيس  الوراء 

عالم اخر ونحن يف عالم اخر.

رضا الشكندالي
املرور  ان  يقول  من  اوافق  ال   
االمثل  الحل  هو  باريس  نادي  اىل 
هذا  اىل  املرور  الن  الحايل  الوقت  يف 
عديد  ويستوجب  مذل  امر  النادي 

التنازالت ويصنف الدول يف خانة سيئة جدا اي الدول 
ستجد  والدولة  رشوط  توضع  وبالتايل  “القالبة” 
ما  وعادة  مجحفة  برشوط  للرضا  مضطرة  نفسها 
تمس بالسيادة الوطنية…  مازال لدينا هامش النه 
تقريبا مبلغ  لدينا كتسديد ديون خارجية  يف 2023 
8945 مليون دينار واغلب املبالغ الكبرية املستوجبة 
العملة  املوجودات من  تاثري عىل مستوى  لها  والتي 
من  االخرية  االشهر  يف  تقريبا  تسدد  سوف  الصعبة 
السنة وهناك مستحقات صندوق النقد الدويل بقيمة 
500 مليون  412 مليون دوالر والقرض الرقاعي ب 
حاليا  تقدر  الصعبة  العملة  من  ..واملوجودات  اورو 
يكفي  مبلغ  وهو  دينار  مليون  الف   22 بـ  تقريبا 
لتسديد بعض املبالغ من القروض الثنائية يف حدود 
ربما تجعلنا نبقى من هنا اىل شهر رمضان يف مأمن 
وبالتايل  توريد  يوم   90 مستوى  تحت  ننزل  لم  اذا 

يجب من هنا اىل شهر رمضان ايجاد حلول عاجلة.

رديء جّدا

قالوا

المؤسسة العسكرية

حسن جدا

االدوية  توزيع  لتسهيل  الوطني  املجهود  يف  للمساهمة  منها   يف سعي 
الخصوصية عىل املضمونني االجتماعيني املصابني بأمراض ثقيلة وخبيثة 
االدوية  لتخزين  وحدة  ببناء  العسكرية  املؤسسة  تكفلت  منهم  وتقريبها 
الخصوصية باملستشفى العسكري يف قابس. ويف تعليق له عىل املرشوع اكد 
عماد مّميش وزير الدفاع الوطني أن االتفاقية تمثّل نموذجا للعمل املشرتك 
بني وزارتي الدفاع الوطني والشؤون االجتماعية ملعاضدة الجيش مجهودات 

الدولة يف توفري املرافق العمومية ذات األبعاد االجتماعية واإلنسانية.
ابناء املؤسسة العسكرية الذين لطاملا اضطلعوا بالذود عن حرمة الوطن 
بكّل  اإلرهاب  اإلقليمية وأجوائه وتأمني حدوده ومكافحة  وحماية مياهه 
جاهزيّة وفاعليّة كانوا أيضا يف الصفوف االمامية لتلبية نداء الواجب أيام 
السلم سواء يف مجابهة الكوارث أو يف البناء والتشييد أو حتى يف إسناد قوات 
االمن يف تأمني التظاهرات الوطنية والدولية الكبى عىل غرار االستحقاقات 

االنتخابية.
العسكرية وال تزال عىل تلبية  القطاع الصحي كذلك دأبت املؤسسة  يف 
نداء الواجب. من ذلك بعثها يف أوت 2021 ُمْستشفياٍت ميْدانيّة عسكريّة يف 
ُكّل من تونس العاصمة وقبيل باالضافة اىل مخابر تحاليل وقوافل صحية 
ُمتنّقلة يف عديد الواليات ملعاضدة املجهود الوطني ملكافحة جائحة كورونا 

وإلنجاح األيام الوطنية للتلقيح.
العربية  املنطقة  جيوش  أغلب  خالف  عىل  التونيس  للجيش  يحسب  ما 
او  تطويع  أي  عن  بعيدا  الوطن  عن  الدفاع  يف  وتفانيه  وانضباطه  التزامه 
طموح سيايس رغم بعض املحاوالت لدفعه اىل لعب ادوار سياسية هو يف 

غنى عنها. 
لذلك استحقت املؤسسة العسكرية هذا األسبوع مالحظة "حسن جدا". 

الشاب في قرارة نفسه : زعمة 
في بالو الّي الناس تتقاتل 

على السكر والزيت والقهوة 
والّي الخبز مع نصف النهار 
يتقطع واّل ما في بالوش...؟ 

كايّنو مولى الدار موش هوني... 
أقسم بالله مّخي وقف وما عاد 

فاهم شي في ها البالد... 
بّرا نمشي نشوف حرقة 

وموالها ربّي...

صورة تتحّدث
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تصعيد التصعيد فإىل أين؟
الحبيب القيزاني

انطالق  على  عام  نحو  مرور  بعد 
الخاصة"  العسكرية  "العملية 
شرق  زال  ما  أوكرانيا  في  الروسية 
شرسة  لمعارك  مسرحا  البالد 
على  الروسي  القصف  يتواصل  بينما 
القوات  تجمعات  وعلى  مدنها  بقية 

األوكرانية ومراكز قيادتها.
التصعيد  األمر  في  الخطير  لكن 
التي  األزمة  تشهده  الذي  الالمتناهي 
ودول  جهة  من  روسيا  بين  احتدت 
حلف الناتو من جهة أخرى خاصة بعد 
قرار الدول الغربية إمداد نظام كييف 
في  معظمها  وتفكير  ثقيلة  بأسلحة 
ابعد  توفير طائرات مقاتلة وصواريخ 

مدى له.
مآل  توقع  ألحد  يمكن  ال  كان  وإذا 
الصراع خالل األسابيع وربما األشهر 
امتالك  ظل  في  خاصة  القادمة 
الطرفين المتقابلين )روسيا – الناتو( 
عديدة  اصواتا  فإن  نووية  أسلحة 
العسكريين  المسؤولين  قدماء  من 
بالدول الغربية ارتفعت لتدق ناقوس 
من  الصراع  خروج  من  محذرة  الخطر 
رفض  إلى  بالنظر  السيطرة  دائرة 
كان  مهما  الهزيمة  الطرفين  من  كل 

الثمن.

الدوليون  الفاعلون  يُراقب  ذلك  خضّم  يف 
بوار  روب  غرار  عىل  النزاع  تطورات  كثب  عن 
عسكرية  لجنة  أعىل  قادة  أحد   rOb bauer

جاهز  الناتو  بأن  رّصح  الذي  األطليس،  للحلف 
أن  مضيفا  روسيا  مع  مبارشة"  "مواجهة  لـ 
"الحلف االطليس تعّود عىل أن يكون سيّد املوقف 

والتحكم يف املبادرة ويف توقيتها".
عقيد-امريال  رتبة  عىل  الحائز   bauer كالم 
مثّل شبه "قنبلة" كشفت نوايا الحلف األطليس 
أنه "عىل دول  إزاء روسيا خاصة بعد مالحظته 
أن  أفضل طاملا  تكون مستعدة بشكل  أن  الناتو 
"الحلف  وأن  روسيا"  بيد  العسكرية  املبادرة 
األطليس فقد احتكارها" قبل أن يضيف : "نحن 
نواجه روسيا التي تغزونا وعلينا أن نكون أكثر 
لالستعداد  الكايف  الوقت  لنا  يكن  لم  اذ  استعدادا 

ملفاجأة روسيا ألنها احتكرت موعد املبادرة".
bauer عّب عن اقتناعه بأن "خطط موسكو 

: "نحن  أوكرانيا" مضيفا  االسرتاتيجية تتجاوز 
نتحدث عن احياء روح االتحاد السوفياتي ولهذا 
فإنه من األهمية بمكان توجيه الصناعات املدنية 
وبالتايل  العسكري  التصنيع  نحو  الحلف  دول  يف 
التوجه نحو اقتصاد الحرب طاملا أن كل خارصة 
للخطر".  ما  نوعا  معرضة  الرشقية  الناتو 

اتخذتها  التي  اإلجراءات   bauer واستحرض 
الثانية يف  العاملية  الحرب  املتحدة خالل  الواليات 
األوىل  سنوات  األربع  "خالل   : قائال  الصدد  هذا 
الثانية عدلت مصانع رشكة  من الحرب العاملية 
وتوجهت  املدنية  السيارات  صنع  عن  "فورد" 

نحو التصنيع العسكري".
 gérard araud من جهته، اعتب جريار أرو 
وسفريها  املتحدة  باألمم  سابقا  فرنسا  ممثّل 
 la matinale بأمريكا يف حوار ببنامج  السابق 
"تورط  األطليس  الحلف  أن   rts قناة  عىل 
أبدا  يقبل  لن  أنه  درجة  اىل  أوكرانيا  جانب  اىل 
انهزامها" معّبا عن خشيته من "حرب طويلة 
جانب  اىل  الناتو  وقف  "لقد   : مضيفا  املدى" 
ملنع  رضوري  هو  ما  بكل  وسيقوم  أوكرانيا 
هزيمة  تعني  أوكرانيا  هزيمة  ألن  كييف  انهزام 

الغرب وفقدان هيبته يف عيون العالم".
العالم هجوما  يتوّقع  : "حاليا   araud وقال 
كال  مضادا...  أوكرانيا  وهجوما  شامال  روسيا 
الخصمني يريد العراك... لنا من جهة أوكرانيون 
الفظائع  من  ومغتاظون  بنجاحاتهم  مأخوذون 
بزمام  األمساك  يريدون  وهم  لها  تعّرضوا  التي 
يريدون  الذين  الروس  أخرى  جهة  ومن  املبادرة 
تدارك الوضع بعد اخفاقاتهم ومن هناك أرى أننا 
أكثر معارك رشسة  وربّما  أسابيع  ملدة  سنشهد 
بني الطرفني اللذين يريان أنه ال مجال حاليا ألية 

مفاوضات".
أخذنا  اذا  "لكن   : قائال   araud واستدرك 
أن  الوارد  غري  من  االعتبار  بعني  القوى  ميزان 

التي  األرايض  كل  اسرتجاع  من  أوكرانيا  تتمكن 
يرون  العسكريني  الخباء  الروس وأغلب  احتلها 
حاسمة  هزيمة  إلحاق  لكييف  يمكن  ال  أنه 
بالجيش الرويس لكن الغرب لن يسمح بانتصار 
روسيا ومن هنا نحن أمام احتمال حرب طويلة 

املدى تخّلف كثريا من الضحايا والدمار".
وتابع : "علينا انتظار نتيجة املعارك الدائرة 
أفريل  أو  نتمكن بني شهري مارس  أن  أمل  عىل 
من  انه  غري  املفاوضات  منطق  اىل  العودة  من 
غري املحتمل أن يتم التوّصل اىل اتفاق سالم اذ ال 
يمكن لألوكرانيني التخيل عن األرايض التي ضّمها 
لهؤالء  يمكن  ال  كما  تماما  بالدهم  اىل  الروس 
الديبلوماسيون  وسيكون  ذلك...  عن  الرتاجع 
هدنة  اىل  كالتوصل  حّل  بإيجاد  مطالبني  عندئذ 
مثل تلك القائمة بني الكوريتني منذ عام 1953".

املعارك  بعد  الطرفان  سيقبل  اذا  ما  وحول 
التي تدور منذ سنة بالتفكري يف نوع من التهدئة 
لحدوث   100 عىل  فرصة  "هناك   :   araud قال 
السياسة  رجال  يسعى  ان  الرضوري  ومن  ذلك 
والديبلوماسيون جاهدين لتحقيق ذلك وإالّ فإن 
سنوات من الحرب تنتظرنا" قبل أن يختم كالمه 
التفاوض  هي  الديبلوماسية  "مهمة   : قائال 
لتحقيق  فرصة  هناك  كانت  وإذا  أعدائنا  مع 
فالديمري  مع  بشأنها  التفاوض  فسيتم  السالم 
أن  بوتني وليس بإمكان أحد نكران ذلك وأعتقد 
األمريكيني سيقبلون الجنوح اىل التفاوض وجو 

بايدن ليس من دعاة الحرب".
عن  الدوليني  املالحظني  عديد  عّب  وفيما 

اعتقادهم بأن ترصيح bauer يويش بكل وضوح 
بأن الحلف األطليس وعىل رأسه الواليات املتحدة 
يستعد عىل قدم وساق لتحّول املواجهة اىل حرب 
كل  يملك  اللذين  وروسيا  الناتو  بني  مبارشة 
منهما ترسانة نووية أكد املستشار األملاني أولف 
الدائرة  الحرب  تحّول  "ستمنع  بالده  أن  شولتز 
األطليس"  نزاع بني روسيا والحلف  اىل  بأوكرانيا 
تصعيد  تجنّب  يف  "ساهمت  بالده  أن  موّضحا 
اذ  بأسه  العالم  عىل  عواقب  من  لذلك  ملا  خطري 
من شأن ذلك مثال ان يقود اىل حرب مبارشة بني 
ذلك  حصول  وسنمنع  وروسيا  األطليس  الحلف 
بكل ما أوتينا من قوة وقد نجحنا يف ذلك اىل حّد 

اآلن وسنواصل القيام بذلك".
أقوى تهديد صدر عن  بعد  كالم شولتز جاء 
ميدفيديف،  ديمرتي  أعلن  فقد  الرويس.  الجانب 
بالده  أن  الرويس  األمن  مجلس  رئيس  نائب 
هجمات  أية  عىل  للرّد  قيودا  لنفسها  تحّدد  "لم 
بوجود  ملّوحا  كييف"  طرف  من  أراضيها  عىل 

"استعداد كّل أنواع األسلحة للرّد عىل ذلك".
وأضاف ميدفيديف : "رّدنا يمكن أن يكون أي 
يشء والرئيس بوتني أكد ذلك... ال نضع ألنفسنا 
نحن  التهديدات  طبيعة  عىل  واعتمادا  قيود  أية 

مستعدون الستخدام كل أنواع األسلحة".
هجوم  أي  أوكرانيا  شنّت  "اذا   : وتابع 
مضادة  هجومات  هناك  ستكون  القرم  عىل 
وستتحّول بقية األرايض األوكرانية التي مازالت 

تحت سيطرة كييف اىل رماد".
يف  الخطر  ناقوس  دق  هذا  التصعيد  تصعيد 

روسيا – الغرب :
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أوساط قدماء املحاربني سواء بأمريكا أو بأملانيا 
أصوات  تعالت  وقد  بالخصوص.  بفرنسا  أو 
االشتباك  مغبة  من  وتحّذر  التصعيد  تعارض 
يشء  ال  أن  مؤكدة  الروسية  القوات  مع  املبارش 
يضمن عدم لجوء موسكو اىل السالح النووي اذا 
رأت أن الرياح تجري بما ال تشتهي باعتبار أنها 
لن تقبل الهزيمة وأن منطقها اذا اشتمت رائحة 
"عيلّ  سيكون  االطلسيني  أعدائها  لصالح  غلبة 

وعىل أعدائي".
وقد صدرت هذه التحذيرات عن كل من :

الجنرال  االمريكية،  للقوات  العام  القائد   •
مارك ميالي.

أساسا  يمّولها  التي  "راند"  منظمة   •
التفاوض  يتم  سلما  تقرتح  والتي  البنتاغون 

عليها برسعة.
سبق  الذي  غريغور  ماك  األمريكي  العقيد   •

للرئيس ترامب أن عيّنه سفريا لبالده بأملانيا.
• سكوت ريرت املفتش األممي السابق املكّلف 
سابقا  والضابط  الشامل  الدمار  أسلحة  بنزع 

بجهاز املخابرات التابع لـ "املارينز".
وامليجور  غراتز  مانفريد  جنرال   – العقيد   •
اللذان كانا ضابطني كبريين  جنرال سيبالد دوم 

يف جيش أملانيا الرشقية.
العام  املتفقد  كوجات  هارالد  الجنرال   •
والذي  األملاني  الجيش  يف  الخدمة  بعد  املتقاعد 

شغل أيضا خطة رئيس لجنة الحلف األطليس.
الجنرال األملاني مانفريد غراتز كتب يف رسالة 
أودعها لدى امللحق العسكري بسفارة روسيا يف 
برلني : "يتملكني غضب عارم عندما استحرض 
بايريبوك  السيدة  بالدي،  خارجية  وزيرة  كلمة 
التي تفتقد للكفاءة واللياقة الديبلوماسية والتي 
 : الرجل  : "سندّمر روسيا". وأضاف  قالت فيها 
بالدي  اليها  آلت  التي  الوضعية  يف  أفّكر  "عندما 

أملانيا ليال يهجرني النوم".

 : كتب  فقد  دوم  سيبالد  األملاني  الجنرال  أّما 
"قرار حكومتنا امداد الجيش االوكراني بدبابات 
تشهدها  التي  للمذبحة  تمديدا  يمثّل  ال  ليوبار 
أوكرانيا وإنّما يجعل بالدنا طرفا يف الحرب ويزيد 
التذكري  باملناسبة  وأريد  لنا.  روسيا  عداوة  يف 

ببعض األحداث الهامة :
• لعب االتحاد السوفياتي أكب دور يف تخليص 
الشعب األملاني من فاشية هتلر ودفع مقابل ذلك 

أرواح 27 مليون رويس.
وال  األحمر  الجيش  يبحث  لم   1945 بعد   •
الشعب السوفياتي عن الثأر واالنتقام من أملانيا 

مثل ما تقوم به أملانيا حاليا ضد روسيا.
• االتحاد السوفياتي وروسيا كانا حاسمني 
يف الدفع نحو إعادة توحيد أملانيا ولوال موافقتهما 

ملا كانت هناك "أمة املانية موحدة".
• سحبت روسيا طوعا قواتها من أملانيا بعد 
منها  تعبريا  ذلك  وفعلت  الثانية  العاملية  الحرب 
عن صدق نوايا يف عالقات حسن جوار مع أملانيا 
زالت  وما  األمريكي  االحتالل  قوات  لبثت  بينما 

قائمة هناك.
• روسيا قبلت بأالّ تبقى املانيا دولة محايدة 

ووافقت عىل أن تنضّم للحلف األطليس.
حدود  من  اقرتب  من  هي  روسيا  ليست   •
"الناتو"  قوات  وانّما  األوروبي  االتحاد  او  املانيا 

هي التي زحفت يف اتجاه الحدود الروسية.
والحلف  أمريكا  بأن  التذكري  من  البّد   •
الرئيس  عىل  انقالبا   2014 سنة  نّظما  األطليس 
آنذاك وقاما بتسليح أوكرانيا  االوكراني املنتخب 
 8 امتداد  عىل  لتقتل  لروسيا  عدّو  اىل  وحّوالها 
رويس  اصل  من  اوكراني  الف   15 نحو  سنوات 

يقيمون بمنطقة دونباس.
سكوت ريرت قال من جهته يف فيديو بعنوان 
: "يف عني األخ" : "لن تكون الدبابات والطائرات 
التي وعد بها الغرب الجيش االوكراني بالنظر اىل 

غياب قدرتها عىل اسناد الجيش االوكراني بسبب 
جدوى  ذات  روسيا  وطائرات  صواريخ  تجنّبها 
بني  ومضحك  غريب  "تفاوت  بسبب  وخصوصا 
الغرب وتطبيقها عسكريا بساحات  أفكار قادة 
قد  الغربيون  يكن  لم  اذا  عّما  متسائال  القتال" 
سّدوا آذانهم حتى ال يعوا بشكل حقيقي خطورة 
اىل  لجوئهم  ظروف  حول  الروسية  الترصيحات 

السالح النووي".
الحلف  سمح  "اذا   : بالقول  ريرت  وختم 
شبه  بتهديد  االوكراني  الدفاع  لوزير  األطليس 
جزيرة القرم التي ضمتها روسيا اىل أراضيها اثر 
النووية  لألسلحة  موسكو  ستلجأ   2014 حرب 
ال ملنع اسرتجاع القرم وإنّما لرضب دول الناتو 
الروس  القادة  بتهديدات  نستهني  أالّ  وعلينا 
فبلني وباريس وروما ولندن وبروكسيل والحلف 
األطليس من ورائها ستختفي من الوجود تماما 
والناتو يدرك ذلك ولهذا السبب لم يمد أوكرانيا إالّ 
بعدد محدود من الدبابات واملدرعات بدل الـ 500 

التي طالب بها وزير الدفاع االوكراني".
املانيا  قادة  عىل  غضبه  جام  ريرت  وصب 
: "انتم ورثة ذرية  الحالية متوجها لهم بالقول 
الذين  القتلة  النازيني  متوّحشني،  مجرمني 
وكل  وروسيا  بولونيا  الغتصاب  رشقا  زحفوا 
أوساخ وهذا  اعرتض طريقهم النهم حثالة  من 
تريدون  أحقا  به...  القيام  اليوم  تريدون  ما 
هناك  لكن  بها؟  واالرضار  روسيا  مهاجمة 
لديكم  العسكريني  املسؤولني  كبار  وأحد  مشكل 
قال : نحن عاجزون.. نحن عرات ال نملك شيئا 
أوكرانيا  اىل  أرسلناه  نملكه  الذي  القليل  وحتى 
واذا كنتم تعتقدون أنه سيكون بإمكانكم صنع 
دبابات جديدة فعليكم ان تدركوا أنه ال يمكنهم 
الحايل  اقتصاد بالدكم  بذلك يف ظل وضع  القيام 
إذ ليس لكم أموال لتصنيع دبابات جديدة... واذا 
كنتم تعتقدون ان الجيش الرويس لم يتدّرب ولم 

دليل  فذلك  اليوم  هذا  ملثل  يستعد  ولم  يتسلح 
عىل أنكم ال تعرفون شيئا واذا ذهب بخلدكم ان 
الروس سيلوذون بالفرار عند رؤية دبابة ليوبار 
فأنتم مخطئون اذ انهم ال ينتظرون إال ان يحذوا 
حذو اجدادهم ويدمروا كتل الفوالذ األملاني التي 

تدخل أرايض بالدهم وطبعا قتل طواقمها".
املتأمل يف مسار الحرب الدائرة حاليا يالحظ 
وجود مخطط مكتوم لتسليح أوكرانيا تدريجيا 
يف  التلكؤ  مرسحية  فبعد  املريح.  وبالتقسيط 
أن  الجهات  عديد  كشفت  بالعتاد  جيشها  امداد 
انطالقا  للبالد  املتوّجهة  الغربية  األسلحة  ارتال 
محّملة  وانها  تتوقف  ال  البولونية  الحدود  من 
أيضا  باملرتزقة. لذلك من غري املستبعد ان يحصل 
نظام كييف عىل طائرات مقاتلة أمريكية كانت 

أو فرنسية أو انقليزية.
تدخل  ان  املستبعد  غري  من  السبب  ولهذا 
نسمع  عندما  خطري  تصعيد  مرحلة  الحرب 
وباريس  واشنطن  موافقة  القادمة  األيام  يف 
الطائرات  احدث  ارسال  عىل  باألساس  ولندن 
رواج  بعد  خصوصا  االوكراني  للجيش  الغربية 
الضباط  من  كبرية  اعداد  وجود  عن  معلومات 
التدريب  لتلقى  أوروبية  دول  يف عدة  االوكرانيني 
الروس  ملواجهة  وتأهيلهم  الالزمني  والتكوين 
ومحاولة االنتصار عليهم. وقد عبت فرنسا عن 
الطائرات  من  كييف  طلبات  لتلبية  استعدادها 
املعارك  مستوى  عىل  نوعية  نقلة  سيمثّل  بما 
وتصعيدا ال يعرف أحد كيف سينتهي خصوصا يف 
ظل رفض الطرفني )الرويس والغربي( الهزيمة. 
باسمه  الناطق  لسان  عىل  الكرملني  حّذر  وقد 
ديمرتي بسكوف من ذلك مؤكدا أن كل األسلحة 
مجرى  تغرّي  لن  أوكرانيا  الغرب  بها  يمد  التي 
الرصاع يف حني شدد نائب رئيس الدوما )البملان 
الرويس( عىل انه سيتم إحراق كل االسلحة التي 

ستدخل اىل اوكرانيا.

حرب التيتان أيضا

قالت  مصدر  عن  نقلت  األمريكية  "نيوزويك"  مجّلة 
تورط  أسباب  أحد  أن  هويته  عن  الكشف  عدم  فّضل  إنه 
الدائرة  الحرب  يف  مبارش  غري  بشكل  املتحدة  الواليات 
بأوكرانيا رغبتها يف وضع يدها عىل مناجم معدن التيتان 
الذي يكتيس أهمية بالغة بالنسبة لصناعاتها العسكرية 

بما فيها التكنولوجيات املتطّورة.
"األمر   : قوله  املذكور  املصدر  عن  نقلت  "نيوزويك" 
من  ممكن  عدد  أكب  تصنيع  عىل  بالدنا  بقدرات  يتعلق 
الذخرية... كل يشء رهني  وبقدراتنا عىل صنع  الطائرات 
تبعية  يف  بأن نسقط  التيتان وقد سمحنا ألنفسنا  معدن 
املزودين األجانب وكانت روسيا أحد مزودينا األساسيني".

وأضاف املصدر : "تعمل الواليات املتحدة وحلفاؤها عىل 
تحديد مناجم التيتان بأوكرانيا الستغاللها والحصول عىل 
ستساعد  أوكرانيا  انتصار  حال  ويف  الضخمة  مخزوناتها 
التيتان  النتاج  جديدة  مصانع  بعث  عىل  املتحدة  الواليات 
بالنسبة  كبرية  ضعف  نقطة  يمثل  أصبح  التيتان  ألن 

للصناعات العسكرية األمريكية".
 35 الـ  املعادن  أحد  التيتان  يمثل  "نيوزويك"  وحسب 
الحيوية القتصاد ودفاع الواليات املتحدة وتستورد أمريكا 

90 ٪ من املعادن عىل اختالف أنواعها.

ولّى زمن العربدة

سريغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الرويس اعتب 
أن "عىل الواليات املتحدة أالّ تأمل يف دفن ذكرى مرسحيتها 
عرض  عندما   2003 فيفري   5 يوم  الدويل  األمن  بمجلس 
كولن باول قنينة بها مسحوق ادعى انه دليل عىل امتالك 

العراق أسلحة دمار شامل وأخرى جرثومية".
داء  عن  التخيّل  واشنطن  "عىل   : أضاف  ريابكوف 

باول  "صورة   : متابعا  به"  املصابة  العقاب  من  اإلفالت 
من  عيّنة  عىل  تحتوي  أنها  زاعما  بقنينة  يلّوح  وهو 
مسحوق االنرتاكس ترمز منذ مدة طويلة اىل نفاق النخبة 
الحاكمة بالواليات املتحدة واقتناعها باالفالت من العقاب 
وبحق ال نقاش فيه لتأديب بقية دول العالم بكل اعتداد يف 
النفس وذلك عب اللجوء اىل القوة ضّد خصم أضعف منها 

للمحافظة عىل هيمنتها عىل العالم".
كان  الذي  الدويل  للواقع  "خالفا   : واصل  ريابكوف 
املتحدة  للواليات  وسمح  األلفية  هذه  بداية  خالل  سائدا 
من  تجد  أن  دون  يوغسالفيا  عىل  باالعتداء  الناتو  ودول 
ينجدها، لن تبقى العربدة االمريكية يف العالم مستقبال بال 
عقاب. ويف ظل حقائق جغراسياسية عاملية تتغري برسعة 
أهوائها  حسب  القوة  اىل  اللجوء  أمريكا  بإمكان  يعد  لم 
دفن  يف  تأمل  أالّ  وعليها  خطرية  تبعات  تتحّمل  أن  دون 
ذكريات أحداث تعود اىل 20 سنة يف رمال التاريخ الحديث 

املتحركة".

رؤوس وأياد مقطوعة

ايفغيني بريغوجني مؤسس رشكة "فاغنر" العسكرية 
الروسية كشف ان وحدات تابعة للرشكة تقاتل يف أوكرانيا 
اىل جانب القوات الروسية عثرت بمدينة باخموت عىل جثث 
رؤوسها  قطع  تم  أنه  مؤكدا  واأليادي  الرؤوس  مقطوعة 

وبرت اياديها "يف محاولة مستعجلها الخفاء هوياتها".

بريغوجني استدرك بأنه "تم العثور بجانب الجثث عىل 
هواتف ووثائق قال انها تثبت ان الجثث تعود ملرتزقة عجز 

العدّو عن سحبها من الجبهة قبل وصول قواتنا".
ان  تأكيده  بريغوجني  عن  نقل  اليوم"  "روسيا  موقع 
الذخرية والقذائف  األوكرانية تشكو من نقص يف  القوات 
الجبهات  عديد  من  عليها  املفروض  الحصار  بسبب 
اىل  األوكرانية  القوات  لجوء  الحظت  رشكته  وحدات  وأن 
يف  نتيجة نقص  والقذائف  الذخرية  استعمال  يف  االقتصاد 
دمرت  التي  الروسية  الصاروخية  الرضبات  اثر  االمداد 
العديد من مخازن السالح ومستودعات الوقود األوكرانية.

القبة الحديدية ألوكرانيا؟

أنه  كشف  نتنياهو  بنيامني  اإلسائييل  الوزراء  رئيس 
يدرس احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة “القبة الحديدية” 
ذلك  قبل  يبحث  بأنه  مستدركا  للصواريخ،  املضادة 

التداعيات السياسية املحتملة لهذه الخطوة.
ويف مقابلة مع قناة “lci” الفرنسية نقلت تفاصيلها 
أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  بينها  عبية  إعالم  وسائل 
عملية  من  تقريبا  “انتهينا  نتنياهو:  قال   "13" والقناة 
أوكرانيا  سنزود  كنا  إذا  ما  سندرس  الحكومة.  تشكيل 
صياغة  بصدد  اآلن  نحن   )..( الحديدية  القبة  بمنظومة 
السياسية  التداعيات  يف  سنبحث  ذلك  وبعد  سياستنا، 

للقضية”.
وتابع نتنياهو: “سنتحقق من توفر املنظومة ونراعي 
مساهمة  تكون  أن  املحتمل  من  املنطقة،  يف  مصالحنا 

إسائيل ألوكرانيا يف مجاالت أخرى”.
كما أوضح أن “أحد االعتبارات الرئيسية يف اتخاذ هذا 
يف  الدخول  يف عدم  اإلسائيلية  الحكومة  رغبة  القرار هو 
رصاع عسكري مع روسيا أو مع القوات الجوية الروسية 

التي تعمل يف املنطقة، بما يف ذلك يف األجواء السورية”.
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األسلحة  ومدى  حجم  من  وبرسعة  مؤخرا  الغرب  زاد 
املرسلة إىل نظام زيلينسكي، ما يدل عىل استعداده لتصعيد 
غري محدود تقريبا، وتصميمه عىل امليّض قدما لهزم روسيا 

يف أوكرانيا بأي وسيلة.
الروسية  الخطوط  تحديد  تم  اآلخر،  الجانب  عىل 
شديد،  إلحاح  ودونما  ما،  حد  إىل  غامض  بشكل  الحمراء 
ولذلك أسبابه. فبالنظر إىل تفوق الغرب املوحد يف األسلحة 
سيعني  التقليدية  بالوسائل  رويس  رد  أي  فإن  التقليدية، 
أن  أي  روسيا،  ضد  التفوق  هذا  الستخدام  للغرب  دعوة 
ووحدها  سوءا.  يزداد  سوف  لروسيا  بالنسبة  الوضع 
الخيارات الخاصة باستخدام األسلحة النووية ضد الغرب 
)وليس ضد أوكرانيا( هي ما يؤدي إىل عواقب سلبية كبرية 
بالنسبة له، ربما تكون أكثر خطورة من تبعات ذلك عىل 
لروسيا  تدمريا  أكثر  املتبقية  الخيارات  أن  روسيا، يف حني 

منها للغرب.
شبه  بشكل  تقودنا  الحالية  املسارات  أن  أعتقد  لهذا، 

حتمي إىل حرب نووية شاملة بني روسيا والغرب.
منذ  وشاملة  نووية  الحرب  هذه  ستكون  إذن  ملاذا 

الثواني األوىل؟ وهل سيحدث ذلك حقا؟
كل يشء يتضح إذا فهمنا أسباب وأهداف هذا الرصاع 

بني روسيا والغرب.
بتطوير  الصني،  تلتها  ثم  أوال،  روسيا  قامت  لقد 
فيما  اعرتاضها،  يمكن  ال  صوتية  فرط  صواريخ  وامتالك 
نجحت االختبارات القليلة األخرية لألسلحة األمريكية فرط 
الصوتية، ومن املحتمل أن نتوقع أن تدخل هذه الصواريخ 
الواليات  تمتلك  وأن  املقبل،  العام  أو  العام  هذا  الخدمة 
بأعداد كافية يف  األمريكية صواريخ فرط صوتية  املتحدة 

عام 2025، أو عىل أكثر تقدير يف عام 2026.
تاريخهم  يف  وتكرارا  مرارا  األنغلوساكسون  أثبت  لقد 
أنهم ال يتورعون عن أية إبادة جماعية من أجل الحفاظ عىل 
العاملية  الحرب  نهاية  يف  وبالفعل،  وازدهارهم.  هيمنتهم 
الثانية، وعندما كان االتحاد السوفياتي وبريطانيا والواليات 
األنغلوساكسون  بدأ  حلفاء،  يزالون  ال  األمريكية  املتحدة 
يف  بما  السوفياتي،  االتحاد  عىل  للهجوم  خطط  تطوير  يف 
ذلك استخدام األسلحة النووية )العملية البيطانية "غري 
األمريكية  والعملية   ،OPeratiOn unthinkable املعقولة" 
"إسقاط الرصاص" drOPshOt(، فيما استخدمت الواليات 

املدنيني  السكان  ضد  النووية  األسلحة  األمريكية  املتحدة 
يف اليابان، بينما كانت اليابان تخرس الحرب بالفعل، ولم 
يكن هناك ما يهدد الواليات املتحدة األمريكية. أي أن الشك 
النووية  األسلحة  الستخدام  األنغلوساكسون  استعداد  يف 
حماقة  هو  اإلطالق  عىل  موقف  أي  يف  ضدهم  أو  ضدنا 
عبارة  هي  لهم  بالنسبة  "اإلنسانية"  فكلمة  وانتحار، 

فارغة عندما يتعلق األمر برفاهيتهم.
األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 
عن  القومي  لألمن  اسرتاتيجيتها  يف  نهارا  جهارا  تعلن 
استعدادها ألن تكون سبّاقة الستعمال األسلحة النووية، 
أجل  أيضا من  ولكن  تهديد وجودي،  للرد عىل  ليس فقط 

التأثري عىل عمليات صنع القرار يف الدول غري الصديقة.

أي أن الحرب الحالية التي يخوضها الغرب هي من أجل 
تدمري روسيا، وليس هذا تغيريا مفاجئا أو عارضا يف وعي 
النخب الغربية وجزء كبري من السكان، وإنما عىل العكس 
يف  والرغبة  لروسيا  العداء  مزاج  ساد  ما  دائما  ذلك،  من 
تدمريها كمكون فطري لدى الغرب لعدة قرون، وفقط يف 
بعض األحيان، وطوال عدة عقود بعد إحدى هزائمه أمام 

روسيا، كان الغرب مضطرا إىل إخفاء تلك املشاعر.
وجود  التهديد  تحديد  يف  األمريكية  الطريقة  وتتطلب 
الدافع واإلمكانية للقيام بعمل عدائي، وقريبا ما سيكون 
مع  أنه  حيث  واإلمكانية.  الدافع  املتحدة  الواليات  لدى 
املتحدة  الواليات  لدى  صوتية  الفرط  األسلحة  ظهور 
األمريكي  االستباقي  النووي  الهجوم  األمريكية، سيصبح 
ضد روسيا تهديدا حقيقيا، ويف رأيي، ال مفر منه. الرشط 
مراكز  إىل  الصواريخ  توجيه  هو  املطلوب  الوحيد  اإلضايف 
االستباقية  الرضبة  تمنع  بحيث  الروسية،  القرار  صنع 

"الوقائية" ردا روسيا عاجال، أو تخفض منه بشدة.
وملا كانت املسافة بني موسكو والحدود األوكرانية 400 
املسافة  الصوتي  الصاروخ فرط  كيلومرت، فإن مدة قطع 
بني أوكرانيا وموسكو تبلغ بني 2 و3 دقائق، وهو ما قاله 
تهديدا  لغبائه  ذلك  اعتب  الذي  جونسون،  لبوريس  بوتني 

شخصيا له.
ويتحدث  يشء  أي  بوتني  يخفي  ال  األمر،  واقع  يف 
ذكره  الذي  هو  الغرب  من  بعينه  التهديد  وهذا  برصاحة، 
باعتباره التهديد الرئييس يف محادثاته مع القادة الغربيني 

إرصار  يف  املتمثل  بالتحديد،  السبب  وهذا  أوكرانيا.  حول 
لتدمري  الجانب  أحادية  فرصة  عىل  الحصول  عىل  الغرب 
وراء  يكمن  الذي  هو  استباقية،  نووية  برضبة  روسيا 

العملية العسكرية الخاصة يف أوكرانيا.
إال أنه، باإلضافة إىل أوكرانيا، هناك أيضا دول البلطيق 
للصاروخ  يمكن  حيث  ككل،  الرشقية  وأوروبا  وفنلندا 
موسكو  إىل  بولونيا  من  الوصول  الصوتي  فرط  األمريكي 
يف 6 دقائق، ومن الصعب للغاية اتخاذ قرار بشأن رضبة 
نووي  تدمري  بل وهناك خطر  الوقت،  انتقامية خالل هذا 

متبادل بسبب خطأ غري مقصود.
الذي  اإلنذار  يتضّمن  أن  الصدفة  قبيل  من  يكن  ولم 
وجهته روسيا إىل الواليات املتحدة األمريكية و"الناتو" يف 
عام  حدود  إىل  الحلف  بعودة  املطالبة   2021 عام  ديسمب 

1997، أي إىل حدود ال تشمل كل دول أوروبا الرشقية.
بل  القضية،  تغلق  لن  أوكرانيا،  تحرير  فبعد  لذلك، 
ستظهر قضية ضمان عدم وجود صواريخ أمريكية يف كل 
لروسيا،  بالنسبة  االسكندنافية.  والدول  الرشقية  أوروبا 
تلك قضية حياة أو موت، إال أن الغرب، من جانبه، ال يظهر 
فقط عدم استعداده للتسوية، وإنما يزيد أيضا من جهوده 
أوكرانيا، وهو ما يعني تدمري روسيا بعد  لهزم روسيا يف 

قليل من الوقت.
وقد حاول فالديمري بوتني مرارا وتكرارا التفاوض من 
روسيا  استعداد  ذلك  يف  بما  الغرب،  مع  وسط  حلول  أجل 
الرويس  الرئيس  وشدد  ألوكرانيا،  املحايد  الوضع  لقبول 
النووية،  باألسلحة  تلوح  ال  روسيا  أن  عىل  وتكرارا  مرارا 

وتترصف بمسؤولية.
الغرب يف حجم ومدى  التوسع الرسيع من جانب  لكن 
مسار  نحو  دفعا  روسيا  يدفع  ألوكرانيا  املقدمة  األسلحة 

الصدام النووي.
يف ديسمب املايض، أعلن بوتني فجأة أنه إذا لم تستخدم 
روسيا أسلحتها النووية أوال، فمن املؤكد أنها لن تستطيع 
استخدامها ثانيا. ثم أوضح أن العقيدة األمريكية الخاصة 
الراهنة تجب روسيا  الظروف  استباقية يف  برضبة نووية 
أيضا عىل النظر يف إمكانية تطبيق مثل هذه العقيدة، ألنه 
روسيا  لدى  يكون  لن  األمريكية  االستباقية  الرضبة  بعد 

فرصة للرد.

ملاذا يتحدث بوتني عن الرضبة النووية
الروسية االستباقية؟

 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

فيديو عرضه موقع PrOJect veritas األمريكي اعرتف 
والعمليات  والتطوير  األبحاث  مدير  والكر  تريشتون  فيه 
بأن  "فايزر"  بمخب  العلمي  والتخطيط  االسرتاتيجية 
املؤسسة املذكورة استكشفت سلفا طريقة لتحوير فريوس 
كوفيد قبل تفشيه من أجل استباق عملية تطوير اللقاحات 

يف املستقبل.
مخب  بأن  يوحي  أنه  والكر  كالم  يف  لالنتباه  امللفت 
البالد  قوانني  وبأنه خرق  بأخطار صحية  "فايزر" جازف 

حتى يتمكن العاملون به من القيام بأبحاثهم.
كالم والكر أجب املخب عىل اصدار بالغ نفى فيه القيام 

بأبحاث تتعلق بـ "اكتساب الوظيفة" حسب تعبريه.
الحاالت  من  محدود  لعدد  "بالنسبة   : املخب  وأضاف 
عندما ال يحتوي فريوس مكتمل النمّو عىل تحّورات معروفة 
الفريوس  الوظيفة" يمكن تحوير هذا  "اكتساب  نوع  من 

للسماح بتقدير النشاط املضاد للفريوسات يف الخاليا".
اىل  أشار  الخب  أورد  الذي  العاملية"  "الشبكة  موقع 
ان كان مخب  املرحلة معرفة  املمكن يف هذه  أنه ليس من 
"فايزر" قد جعل الفريوس أخطر أم ال قبل انتاج "اللقاح" 

املضاد له.
ذلك  عن  "فضال   : العاملية"  "الشبكة  موقع  وأضاف 
يواجه املخب املذكور اتهامات بأنه كان يعرف منذ البداية 
أن اللقاح الذي انتجه ال يحمي من العدوى وبأنه تغافل عن 

ذلك وترك الحكومات تزعم العكس دون التدّخل".
التي  املعلومات  عىل  االطالع  يمكن  بأنه  املوقع  وختم 
 PrOJect veritas بموقع  أولهما  صدر  مقالني  يف  ساقها 

بتاريخ 25 جانفي تحت عنوان :
 PFizeR executive : ‘mutate’ cOvid via ‘directed 
 evOlutiOn’ FoR cOmPany tO cOntinue PRoFiting OFF oF

.vaccines … «, PrOJect veritas, January 25, 2023
والثاني بصحيفة glObal times الصينية تحت عنوان:

» oFFicial vOice oF the us shOuld nOt be absent On 
PFizeR undercOver videO «, glObal times, January 30, 
2023.

... قبل ظهور الوباء

رأي
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سينماوقفة أدب

جماليات مختلفة 
ألفالمه في 

السينما التونسية

بقلم : عمار العربي الزمزمي
بقلم :

محمد عبيدو
بقلم :

د. األزهر الصخراوي

العلوم اإلنسانية "والتاريخ 
الشامخ" بتونس: 

بناء ذات وهويّة أم 
ضياع وطن يتشّظى؟

"قطعة قماش زرقاء" 
نموذجا :

حضور السيري
في الروائي في مدّونة 

كمال الزغباني السردية

الممثلة فاطمة بن سعيدان 
لـ"الشارع المغاربي" :

الطيب الوحيشي :

من

عرض بخلفية كاغيلية- هيغيلية
kagélienne-Hégélienne 

»على هواك« لتوفيق الجبالي :

بقلم : أنور الشعافي

وضعنا أصابعنا 11 
مرة يف احلرب  ولـم 
يفعلوا شيئا ألجلنا..

• َسِعيد غير كفء ولم يحط نفسه 
بكفاءات... ولّيناش نرّحمو على إلّي كان؟



سياساتها  و  نُخبها  طريق  عن  العالم  بلدان  أغلب  تراهن 
التّعليمية الرّتبويّة عىل تكريس القيم العامليّة لإلنسان  كإطار 
وتمّكن  االتّجاه  هذا  يف  اليونسكو  وتدفع   . ومشرتك  جامع 
يف  الحاسم  لكن   ، وماديّة  تقنيّة  مساعدات  من  البلدان  عديد 
األمر واملحّدد يف نهاية املطاف ما تبذله تلك البلدان من جهود 
لتتخرّي سياساتها الرتبوية يف املضمون واملبادئ واالهداف. وما 
تخصّصه من اعتمادات لتفعيلها وجعلها أولية تفيض اىل خلق 
و  وبوتومور  وميشال  وبرنهام  وميلز  باريتو  بتوصيف  نخبة 
موسكا  ترتقي اىل  مرتبة األنتّليجنسيا باملفهوم الغرامش يف 
اختصاصات متعددة ، توفر للبالد إطاراتها وتساهم يف املنجز 
الحضاري وطنيا وعامليا . يف هذا املضمار حاولت البالد التونسية 
سنة  حصولها  منذ  والتّعليميّة  الرّتبويّة  املناهج  أفضل  تنّخل 
املتقدمة  البلدان  ضمن  مكانة  لتحتّل  االستقالل  عىل   1956

وتؤكد حضورها مغاربيّا وعربيّا ومتوسطيّا وعامليا. 
بناء  عىل  قادرة  نخبة  خلق  اىل  املساعي  هذا  أفضت   فهل 

ذات وتكريس هويّة وحماية وطن يف زمن العوملة؟  
منذ البداية أعتقد أنه البد أن نقّر بأن تدريس التّاريخ وفق 
أهدافه الحقيقيّة البد ان يجعل من األستاذ مهندسا أو نّحاتا 
يرسم ذاتا ويشّكل وطنا من تالميذه وطلبته  ، فهم يف تصّوره 
منها  صنع  وترتيبها  تجميعها  أحسن  إن  هندسيّة  كأشكال 
منجزا راقيا اسمه الوطن . وإن فشل يف ذلك البناء والتوليف ، 

تفتّت الوطن وضاع كما تلك االشكال مجّزأة وفرادى.
ومن دون مغالطة علينا أن نعرتف بأن املنظومة التعليمية 
من  التاّلميذ  نفور  يف  ساهمت  قد  بتونس  التثقيفية  الرتبوية 
التاّلميذ  عدد  تراجع  ويف   ، الثانوي  التّعليم  يف  اآلداب  شعبة 
الّشعبة عن  املسّجلني بها. وقد طال األمر عزوف تالميذ هذه 
صعوبات  من  عانوه  ملا   ، بالجامعة  تاريخ  اختصاص  اختيار 
امتحان  يف  متدنّية  أعداد  من  رافقها  وما  باملاّدة،  تعّلقت 
يف  املسّجلني  الطلبة  عدد  تراجع  اىل  يؤّدى  مما   . البكالوريا 
اختصاص تاريخ  بالسنة األوىل يف اغلب الكّليات وخاصة بكليّة 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس أعرق الكليات بالبالد  اىل 
2018.  ويؤدي استمرار هذا العزوف  50 طالبا سنة  اقل من 
وفقدانهم  التّاريخ  لتدريس  الثانوي  التعليم  أساتذة  نُدرة  اىل 
يف  املاّدة سيحاولون  أستاذة  من   % 40 وأن  تدريجيا، خاصة 
بحر 10 سنوات عىل رشف املهنة ! وال أعتقد أن بلدا يمتلك حّدا 
أدنى من الّسيادة أن يُقدم عىل انتداب أساتذة من الخارج كي 

يدّرسوا له تاريخ بالده ! 
وقد سادت بالبالد التّونسية عّدة ظواهر وممارسات تحيل 
التونسينّي  عىل بداية ضياع الوطن ، ذلك اإلطار الجامع لكل 
املمارسات  عديد  خالل  من  املواطنة  مفهوم  غياب  ويظهر 
اإلعداديّة  واملدارس  الثانوية  املعاهد  أهمها رفض تالمذة  من 
تحيّة العلم يف بداية الحّصة الّصباحيّة رغم العقوبات اإلدارية 
املسّلطة عليهم وسبب ذلك يف تقديري " ...أن برامج التعليم 
)راجع   "... روح  بال  شبابا  فأفرزت  روح  كل  من  أُفرغت 
 )2010 أكتوبر   13 األربعاء   ، اإللكرتونية  املغرب  صحيفة 
رّد  لّخصها   ، األساتذة  من  غاضبة  فعل  رّدة  أحدثت  وقد 
قائال  الطاهري  سامي  الثانوي  التّعليم  لنقابة  العام  الكاتب 
"... قرار وزارة الرّتبية) الغاء التحية وتعويضها ب13 كلمة 
تقرأ يف القسم ( يُعّد قرارا غريبا وشاّذا قد ال نجد له مثيال يف 
ترزح تحت وطأة  التي مازالت  العالم حتى منها  بلدان  بقية 
 13 األربعاء   ، اإللكرتونية  املغرب  )الصحيفة   "... االستعمار 
اىل  اإلنسانية  للعلوم  التهميش  ذلك  أدى  .كما   )2010 أكتوبر 
جهل التونسيني بأهّم محّطات تاريخ بالدهم وتراثها وآثارها 
التّاريخية . ويتّضح هذا األمر من خالل طرح إحدى القنوات 
بالعاصمة تونس  الحبيب بورقيبة  التّونسيّة سؤاال يف شارع 
حول تاريخ استقالل البالد، فكانت اجابة 85 % خاطئة. أما 

بخصوص املواقع األثرية فبعد أن تمّ اكتشاف أهم موقع أثري 
تعنيه  عّما  وسأل  الّدخالوي  جميل  الصحفي  خرج   ، بأوذنة 
كلمة أوذنة، فكانت اإلجابات ترتاوح بني اسم حذاء أو عالمة 

لرشكة تصنع العطور أو قد تعني أكلة بربرية. 
اإلرهاب  ظاهرة   2011 منذ  التّونسية  بالبالد  عّمت  وقد 
بالبالد  وانتصبت  لوحدته.  ومهّددة  الوطن  بتفّكك  منذرة 
التّونيس  الّشباب  من  العديد  استقطبت  تكفرييّة  جماعات 
الذين تراوحت أعمارهم ما بني 18 اىل  25  سنة ، و هم أولئك 
الذين ُولدوا  يف أغلبهم بعد 1990 ، وهي الفرتة التي تزامنت 
عهده  يف  صدرت  الذي  عيل  بن  العابدين  زين  حكم  فرتة  مع 
همشت   ،  1993 جويلية  قانون  وفق  جديدة  تربويّة  برامج 
العلوم اإلنسانيّة يف التّوقيت املخّصص لتدريسها ويف ضواربها 
الّصلبة  والّصَدَفة  آخر خط دفاعي  تمثل  املواد   أّن هذه  رغم 
وهويّتها  مرجعيّتها  لها  متّزنة  شخصية  حول  املتقوقعة 

وتُْؤمن بالوطن وتدافع عنه . 
وبدت تلوح بوادر ضياع الوطن من خالل تعّمد مجموعة 
من الّسلفيني اإلرهابيني إىل إنزال الَعَلِم من أعىل  سطح كلية 
تنظيم  بعلم  واستبداله  بمنوبة  واالنسانيات  والفنون  اآلداب 
وأستاذ  بمنوبة  اآلداب  كلية  عميد  اعتب   ..." وقد  إرهابي 
معه  أجرته  حوار  يف  القزدغيل  الحبيب  املعارص  التاريخ 
مارس   7 يف  بمنوبة،  اآلداب  بكلية  الَعَلم  حادثة  أن  »املغرب« 
2012 ، "...لها ذاُت أبعاد َمْلَحمة بن قردان فاملرشوع واحد 

وهو تركيع تونس للظالميني..."  
رت حاضنة للجماعات اإلرهابية املتحّصنة بجبل  كما تَوفُّ
الّشعانبي بالقرصين تُمّكنها من أغلب ما تحتاجه من املواد 
األموال.  بمقابل مغٍر من  االستخباراتية  واملعلومات  الغذائيّة 
نَا  ِتي   ... واثناء قيامنا ببحث ميداني ذكر يل أحدهم قائال " 
تُونِْس  ِمنَْها  ِريْت  آْش  الباْلَْد  ُموْش  بَابَا  نَْعِطيْه  ِدينَاْر  ب500 

!"...
عىل  تقترص  كانت  التي  التّهريب  ظاهرة  استرشت  كما 
بني   " ّوارة  الدَّ "بالّلْوحة  التيمومي  الهادي  عليه  أطلق  ما 
الجزائر وتونس يتّم من خاللها تبادل مواد غذائيّة من تونس 
ومحروقات وتبغ من الجزائر لكن هذه الظاهرة تطورت زمن 
العرشية "السوداء" لتشمل ما اصطلحنا نحن  -بكل تواضع 
- عىل تسميته "بخطِّ الَكنْتَاَرْة" بني ليبيا وتونس. وهو خّط 
محفوف باملخاطر يتّم من خالله تهريب األسلحة واملخّدرات 
هذا  تحّول  أن  وكادت  للتّونسينّي  القومي  األمن  هّددت  التي 
يف  بنقردان  أهّمها محاولة  ، من  إمارات  إىل  املتماسك  الوطن 
7مارس 2016  . وقد استرشت ظاهرة  "الَحْرَقْة " إىل إيطاليا 
اذ يذكر املْقِدُمون عىل هذه الهجرة غري النّظامية  أنهم يخرّيون 
املوت يف البحر غرقا وال املوت جوعا وقهرا يف تونس " ...نُْموت 
يف ْشَقْف الحْرقة ِخريْ من الَقْهَرْة يف ْشَقْف تونس)الوطن(..." 
مجّرد  الرّشيحة  هذه  ذهن  يف  )تونس(   الوطن  أصبح  وهنا 

ْشَقْف مساٍو لذاك الْشَقْف ) قارب ( الذي يمتطيه يف البحر. 
اقبال  عدم  هو  القومي  االمن  عىل  خطرا  األكثر  لكن 
التونسينّي عىل أداء واجب الخدمة العسكريّة ،اذ تقدم للقيام 
بهذا العمل 300 شاب فقط من مجموع 48.000 بلغوا الّسن 
القانوني لذلك وهو ما يمثل 0.05 % من املجموع سنة 2016 
الواجب  بأداء  31.000 مطالب  2017 فمن جملة  أما سنة   .
الوطني تقدم طوعا 500 فقط. أما سنة 2018 وأثناء حّصة 
التّجنيد األوىل يف شهر مارس تقّدم 88 شاب فقط من جملة   
1000 شاب ُقبل منهم 66  ) راجع ترصيح العميد بالجيش 
وتغيب    )2018 مارس   25 بتاريخ  الفرجاني  بشري  الوطني 
الواجب  بأداء  املطالبني  %97 من  الثانية   التّجنيد  عن حّصة 
عبدالكريم  الوطني  الدفاع  وزير  خطاب  راجع   ( الوطني   
الزبيدي بتاريخ 20 جويلية 2018 ( وقد اعتب بعض املجنّدين 

يف هذه الّدورة أنهم غري مقتنعون بأداء الواجب الوطني "...
ِغريْ الُخبَْزْة ُمرَّْة..." وأصبح بهذا التّوصيف الّدفاع عن الوطن 
وتحّول  املاديّة   الحاجة  اقتضتها  رضورة  وانما  قناعة  ليس 
اىل   التّونيس من مدافع ومُحارب يذود عن وطنه  املجنّد  بذلك 

مجّرد مرتزق.
التي  لتونس  مبارشة  نتيجة  مثّلت  املمارسات  هذه  كل 
وكاد  التّاريخ.  اختصاص  وخاصة  اإلنسانية  العلوم  هّمشت 
الوطن أن يضيع لوال أُُسسه الّصلبة والعريقة التي ترجع اىل 
الفرتة القرطاجيّة وصوال اىل فرتة الحبيب بورقيبة الذي رّصح 
بتفاؤل "... أعتقد أني شيّدت وطنا متماسكا سيدوم أبًدا بعد 
 Jean-Pierre enkiri  بورقيبة  ..." )  راجع الحوار الذي أجراه
مع الرئيس الحبيب بورقيبة  أثناء زيارته لباريس بتاريخ 10 

جوان 1972 ) التعريب من وضعنا (
عرفته  الذي  املصري  نفس  سوريا  شهدت  ذلك  وبخالف 
قبل  من  لّحام  دريد  ُسئل  عندما  لكن   ،2011 بعد  تونس 
هل  ؟  سوريا  يف  الدائرة  الحرب  يف  مارأيك   ..." قائال  صحفي 
َمُعو ألنّو  أنَا  َغْلَطاْن  الَوَطْن  اذَا   ..." بّشار ؟ فاجابه  أنت مع 
وتِيَابُو...َسْخنَاْن  ْعبَايْتُو  أنَا  بَْرَداْن  واذَا  ِمثيِْل...   ْ ْمَعرتَّ َفِقريْ 
أنَا   ، ِحْفيَاْن   ، ِحْفيَاْن  اذَا   ... ُعكَّاْزتُو  أَنَا  ...ِختْيَاْر  ُرُقوتُو  أَنَا 
وتَْراْب  َرايِس  ْوتاَْج  ِسيِدي  ألنو  َعِليَها   ِبُدوْس  اليلِّ  َمايْتُو  رِصْ
الّسوري بحبّه  ِفيْه..."وتعكس هذه اإلجابة مدى تشبّع  ي  أُمِّ
يعطي  تربوي  نظام  عن  النّاجمة  هويّته  عن  والّذود  للوطن 
بالرّد  لّحام  دريد  يتأخر  ولم  اإلنسانية.  للعلوم  بارزة  مكانة 
عن ترصيح دونالد ترامب  بنفس الّطريقة واألسلوب  بشأن 
اعالنه منح الجوالن للكيان الصهيوني  يف 2 أفريل 2019 قائال 
ِوالَيَاْت  ِمْن  َوْحَدْة  َهْي  َكاِليُفوْرِنيَا  ِوالَيَْة  إْهَداْء  َقَراْر  َهيَْدا   ..."
الِوالَيَاْت املتَِّحَدْة األَْمِريِكيْة ِلْلَمْكِسيْك َعىَل ُكلٍّ َهذَا الَقَراْر تَبَِعي 
ِقيْمتُو أَْد ِقيِمْة َقَراْر اإلِرَهاِبي تَْراْمْب ِبَمنْْح الُجوالَْن ِلإلْرَهاِبي 

نَاِتنْيَاُهو الُجوالَْن ُسوِريّْة ِوتَْظل ُسوِريَّْة..." 
كّل  التّونسيّون  يسرتّد  أن  يف  قائما  مازال  األمل  لكن 
مقّومات الوطنيّة . وأن يدافعوا عن وطنهم كما فعلت نساء 
الثالثة عندما  قلعن أبواب بيوتهن  البونية  قرطاج يف الحرب 
شعرهن  ضفائر  من  وجعلن  ُحليّهن  وِبعن  املراكب  لصنع 
حباال ) راجع محمد حسني فنطر (. ولن نفقد األمل عندما 
تصدر هذه املقولة عن مواطن أُّمي تونيّس ُقتل ابنه يف احداث 
بنقردان  " ...َوْطِني ْقبَل بَْطِني ..." أو من خالل  ما ورد يف 
رسالة أحد املهاجرين  النفزاويني غري النظامينّي إىل أّمه التي 
قبل  العودة  يقدر عىل  وال  الغربة  يف  بلغه خب مرضها  وهو 
ممّجدا  خصالها  عن  فتحّدث  ليوّدعها  وفاتها  بخب  يعلم  أن 
للوطن  توصيفا  الالّوعي  يف  ألّمه  توصيفه  فكان   ، ومتفاخرا 
رغم مستواه العلمي الذي لم يتجاوز املرحلة اإلعداديّة قائال: 
اىل  َقِريبًا  َسأَُعوُد  وانْهيِض،  "ْفَطيْمْة"  يَا  َدالاَلً  َكفاَِك   ......"
َب  أرَْشَ َوَلْن  يََديِْك  ِمْن  إالَّ  الطَّابُونَْة"  "ُخبَْز  آُكَل  َوَلْن  َوْكِري  
الباْلَْد  ْجِريِدْة  ِبِريَحْة  النِّْفَزاِوي  التَّاْي  املنَْعِنْع"  األَْحَمِر  "التَّاْي 
ي اْشتًْقُت َكِثريًا ِلَضَفاِئِر َسْعِف  إالَّ ِمْن "بَرَّاِدْك َوَكانُونِْك" ...أُمِّ
النَِّخيْل املتََدلِّيَِة ِمْن "ُفوالَْرِتْك" وإىَل "ُڨْصِتْك" الِتي تَُغطِّي ِنْصَف 
اْر" َوُغرََّة الَفَرْس...اْشتَْقُت إىَل "َوْشِمِك"  َجِبيِنْك.. "َجِبنِي الُجمَّ

َِني َصِغريًا..  األَْخرَضْ اّلِذي َطاملا َحريَّ
من  مجموعة  اىل  يوصلنا  ومجمله  القول  ملّخص 
بمآالت  عارٍف  تونيس  غالبها مخيّبة آلماِل  يف   ، االستنتاجات 
فهل  قيمتها.  من  وتحط  اإلنسانية   العلوم  تلفظ  منظومة 

يُقام مجدا لوطن وأعمدته هّشة وحّصنه من ورق ! 
 ...  " قباني  نزار  قاله  بما  متمثاّل  بدأت   قد  ما   وانهي 
قلبي عليَك .. وأنَت يا وطني تناُم عىل َحَجْر..."ولكنّي سأظل 
كمسافر وهموم الّب تسُكنه آمال  أن تستعيد العلوم اإلنسانية  

يف الثانوي والعايل  بريقها. 

بقلم : د. األزهر الصخراوي باحث في التاريخ المعاصر

العلوم اإلنسانية "والتاريخ الشامخ" بتونس: 

بناء ذات وهوّية أم ضياع وطن يتشّظى؟
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الممثلة فاطمة بن سعيدان
لـ "الشارع المغاربي" :

الممثلة فاطمة بن سعيدان واحدة من بين الممثلين المؤثرين بمواقفهم، مبدعة رصينة ومتعاونة ألبعد حد صديقة المبدعين الشّبان وداعمتهم األولى بال 
منازع... مثّلت سنة 2022 بالنسبة إليها سنة الحظ والجوائز والتكريمات في تونس وخارجها وأبرزها جائزة أفضل ممثلة بشمال أفريقيا من أكاديمية سوتيغي 
ببوركينا فاسو عن دورها في فيلم "ماشية لجهّنم"، اال أنها لم تتسلم الجائزة إلى اليوم والسبب في ذلك "تهاون" وزارة الشؤون الثقافية في تسليمها تذكرة 

سفر... 
"الشارع المغاربي" التقت الممثلة للحديث عن حالها وحال الفنان وعن واقع تونس الثقافي والسياسي.

حوار االسبوع

وضعنا أصابعنا 11 مرة يف احلرب 
ولـم يفعلوا شيئا ألجلنا

maghrebstreet@gmail.com

كيف حال الفنان اليوم؟
كثريا  ويعمل  يثابر  من  ثمة  وجوده  ويثبت  يعمل  أن  يحاول 
وثمة من يتعثّر وثمة من ال يعمل مطلقا... نحن ال نملك صناعة 
الفنان ينتظر قدوم رمضان حتى يشارك يف  سينمائية وال فنية، 
مرة  آخر  التقيت  أنني  اذكر  بعد...  ما  يف  أجره  يتقاىض  وال  عمل 
الراحل هشام رستم باملعهد العايل للمرسح وكنا يف لجنة تحكيم 
مع توفيق العايب ... تحدثنا وضحكنا كثريا يومها... هشام كان 
ضامر برشا... قال يل آنذاك تخييل يا فاطمة بعد مسريتي الطويلة 
الفنان  وضعية  هي  هذه  أجري...  أتقاَض  ولم  بمسلسل  عملت 

طاملا أنه ال يوجد قانون يحميه... وضعية هّشة...
قانون  عن  كثريا  تحدثوا  الذين  املتعاقبني  الوزراء  عن  وماذا 

الفنان؟
لم يشتغل أحد منهم عىل قانون الفنان...

ولكن اذكر جيدا يف حواري مع الوزيرة السابقة سنية مبارك 
حدثتنا كثريا عن املرشوع؟

بلجيكية  محامية  للقاء  دعوتنا  تمت  سنوات  منذ  أنه  اذكر 
قدمت خّصيصا لالشتغال عىل قانون الفنان وتحديدا املرسح وقد 
وسافرت  واشتغلت  ومنتجني  ومخرجني  بممثلني  آنذاك  التقت 
وعادت وبقي األمر معلقا إىل اليوم... إذن وضعية الفنان مرتبطة 

باملجتمع الذي يعيش فيه.
2022 سنة التكريمات والنجاحات...؟

بتتويج  املرسحية خّصتني  أيام قرطاج  تكريمات عديدة  نعم 
اإلسكندرية  بمهرجان  تكريمي  وتم  حفصية  بن  نصاف  وأشكر 
للفيلم القصري ومهرجان أيام ِسينْمْكنَة لألفالم الشعرية باملكنني 
أفضل  جائزة  عىل  هو حصويل   2022 سنة  يل  تكريم  أكب  ويبقى 
من  لجهنّم"  "ماشية  فيلم  يف  دوري  عن  أفريقيا  بشمال  ممثلة 
 3 عب  تتم  العملية  أن  علما  فاسو  ببوركينا  سوتيغي  أكاديمية 
واملمثلني  األفالم  تختار  تحكيم  لجنة  لجان:   3 بـ  وتمر  مراحل 
التصويت.  إىل  املمثلني فقط ولجنة ثالثة تمر  ولجنة ثانية تختار 
لم  الوزارة  ألن  الجائزة  ِلتََسلُّم  أسافر  لم  اليوم  إىل  ولكنني  فزت 

الحضور  من  أتمكن  لم  أنني  وبما  السفر...  تذكرة  من  تمكني 
أكاديمية سوتيغي ببوركينا فاسو وأخبني  املمثل عن  اتصل بي 
أنه سريسل يل الجائزة مع أول فنان تونيس تتم دعوته إىل مهرجان 

" فيسباكو " القادم.
وأين وزارة الثقافة؟ لَم لْم تتدخل؟

السيدة  عىل  أحالتنا  بدورها  وهي  الوزيرة  إىل  مراسلة  أرسلنا 
األحمر  أسمهان  الصديقة  رفقة  إليها  ذهبت  حليمة  بن  منرية 
ووعدتنا باملوافقة بنسبة 80 % وجهزت نفيس طبقا لذلك الوعد 
وخضعت  السفر  عىل  بالتأمني  وقمت  الجبائي  الطابع  فاشرتيت 
بوزيرة  صدفة  التقيت  أن  إىل  أحد.  يجبن  ولم  انتظرت  للتلقيح... 
شكيل  بجزيرة  التونسية"  السينما  "مئوية  احتفالية  يف  الثقافة 
لها  فقلت  التذكرة  من  بتمكيني  تعليمات  أعطت  أنها  فأعلمتني 
الوحيدة" وسأعتب نفيس يف مباراة كرة  املرشحة  سيدتي "لست 
السينمائية  قرطاج  أيام  ويف  الخسارة...  كما  فيها  الربح  قدم 
التقيت أيضا صدفة السيدة منرية بن حليمة فسألتني عن املخرجة 
أسمهان األحمر فأخبتها أنها خارج البالد يف عمل فأعلمتني أنه 
يجب عىل سفري واغادوغو يف تونس أو سفري تونس يف واغادوغو 
دخل  ال  ألنه  حديثها  من  رصاحة  فاستغربت  يل  دعوة  إرسال 
للسفريين يف سفري لتسلم جائزتي... وفاتني بعد ذلك موعد تسلم 
التذكرة... لعّل فيها خري ... وطبعا لم أسافر عىل نفقتي الخاصة 
الن ثمن التذكرة باهظا لو كنت سأواكب مهرجانا سينمائيا مثال 
طيلة أسبوع أو أكثر كان األمر سيكون مجديا أكثر ولكن السفر 
يدوم 3 أيام يوم أتسلم يف الجائزة ويومني ذهابا وإيابا. هذه هي 
وضعية الفنان... لو كان محمد زين العابدين أو شرياز العتريي أو 
سنية مبارك أو لطيفة األخرض مكان الوزيرة الحالية ملكنوني من 
التذكرة عىل الفور وسافرت لحضور االحتفال ووتسّلم الجائزة يف 
موعدها ألنهم يعرفون قيمة الفنان ويعلمون جيدا أن الفنان مثل 
"الكّوارجي"  مثل  بجوائز  ويتوج  البالد  يمثل  أيضا  هو  الريايض 
أنه مجرد مهرجان يف  وملن سيقول عن سوتيغي ببوركينا فاسو 
واغادوغو فهو مخطئ ألن املهرجان عريق والجائزة ليست سهلة 

قطاط  حياة  الوزيرة  عليها...  للحصول  لجان   3 بـ  مررنا  فقد 
القرمازي لم تتصل بي إىل اليوم ولم تقل يل مبوك ...

هل آملك ذلك بعد هذه املسرية الطويلة؟
لعّل فيها خري ... ولكن الوقوف يف قاعة االحتفال والتحدث عن 
أمر  وأجانب  أفارقة  إعالميني  مع  التونسية  السينما  وعن  تونس 
مهم يف اعتقادي... لألسف ظل مقعدي شاغرا رغم أنهم اتصلوا بي 
وقالوا يل يجب عليك الحضور وقد أعلمت منرية بن حليمة بذلك... 

ولم يحدث شيئا.
هل واكبت أيام قرطاج السينمائية واملرسحية؟

ليس كثريا ألنني آنذاك كنت بصدد تصوير مشاهدي يف مسلسل 
أيام   6 صورت  السينمائية  قرطاج  أيام   خالل  اللبناني.  "املوت" 
صّورت  ألنني  أيضا  يومني  تخلفت  املرسحية  األيام  ويف  تونس  يف 

بلبنان... ولكن حرضت االفتتاح...
شاهدناك يف وقفة مساندة يومها تضامنا مع املخرج عصام 

بوقّرة...
عمل  يف  نتدخل  ال  نحن  طبعا  بوقرة  عصام  ساندنا  صحيح 
القضاء ولكن يجب أن يراعي القايض عدة جوانب يف ملف عصام 
أن تقول كلمتها هو  املحكمة  إيقافه منذ سنة تقريبا وعىل  تم   .
قال إنه ليس مروجا بل مستهلك. ويقال أيضا إنه ُوجد لديه نبتة 
قنب مزروعة داخل أِصيص "محبس". نحن نعلم جيدا أن القانون 
يمنع يف كل الحاالت ولكن عىل القضاء أن يأخذ بعني االعتبار أن 
عصام شاب وليست لديه سوابق فلَم ال يمكنه القضاء من فرصة 
أخرى ماذا سريبح القايض إذا ُسجن عصام سنوات طويلة... أيضا 
القايض  وعي  إىل  يعود  هذا  فنان..  عصام  أن  إىل  النظر  من  بد  ال 

وحسن ترصفه...
غنم  ماذا  محبّة"  "برشا  شعار  املرسحية  قرطاج  أيام  رفعت 

املرسح التونيس من هذا الشعار ومن هذه املحبة اَْلُمْفِرَطة؟
إذا اعتبنا املحبة من قبل الحضور الجماهريي نعم برشا محبّة 
أما من ناحية الجوائز ال وهذا هو قانون اللعبة... ثمة تحامل عىل 
العرض املغربي الفائز لألسف لم أشاهده ولكن تابعت وقرأت حوله 

حاورتها : عواطف البلدي

• َسِعيد غير كفء ولم يحط نفسه 
بكفاءات... ولّيناش نرّحمو على إلّي كان؟

 • الفنان الّي يعاني من ُرهاب المثلية 
أو "االوموفوبيا" ما عليه كان ْيِشْد َداُرو
 • إن شاء هللا يجينا حاكم يحب البالد

وما يحّبش الكرسي

22 الشارع الثقافي
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واملخرج اشتغل عليه طيلة سنوات يعني ثمة رؤية وعمل وعدم 
تهاون واستهانة باملهنة ...... مش ماخذيناش جوائز يف التمثيل أو 
يف اإلخراج أو يف التقنيات األخرى نقول إن املرسح التونيس أصيح 
رديئا... ال طبعا ال ننىس أن املرسح التونيس الوحيد الذي كان عىل 

امليدان اليوم ثمة منافسة وثمة بلدان ومسارح أخرى..
من بني االنتقادات التي وجهت للدورة قيل إنه "طاملا لم نتوج 

ليس لدينا مرسح"؟
ليس صحيحا... املرسح التونيس مثل باقة ورود نجد بها ورودا 
الجديد  الجيل  أيضا  ولكن  يجّملها...  أخرض  عشبا  وأيضا  جميلة 
لم يفرض نفسه مثل الفاضل الجعايبي ورجاء بن عمار وتوفيق 
الجبايل ونور الدين الورغي مرسح األرض وعز الدين قنون )مرسح 
الحمراء( وأقصد هنا املخرجني  الذين لديهم بصمتهم الخاصة .. 
فبالنسبة يل لم يوجد فاضل جعايبي جديد والجيل الجديد لم يخلق 
اليوم وما زال يبحث عن ذاته. هو اآلن يأخذ من هنا   إىل  بصمته 
وهناك ولكنه لم يوِجد لنفسه طريقا إىل اآلن ... رغم أنه ثمة تنّوع 

.. ومن 200 مرسح نجد 10 مسارح فقط شاّدة الثنية.
يف تونس كْم من مرسحي شد ثنيتو ؟

ال يوجد... لم يفرض حتى مخرج شاب نفسه إىل اليوم... هذا 
واقع، بعيدا عن جلد الذات...

افهم من كالمك أن نزار السعيدي وسريين فنون ووليد دغسني 
يفرضوا  لم  غريهم  مارس  ويوسف  العربي  بن  عيىس  والطاهر 

أنفسهم بعد؟
الّركاب وعندما  بعد يف  لم يضعوا سيقانهم  بعد.. هؤالء  ليس 
5 أعمال مرسحية ستصبح لديهم بصمتهم...  4 و  يُخرجون بني 
اثبتا قدرتهما ولكن ال  العربي  بن  والطاهر عيىس  السعيدي  نزار 
البصمة  لتلك  متعّطشا  الجمهور  يصبح  حتى  أكثر  العمل  من  بد 
وألعمالهم املقبلة مثلما يفعل مع الجعايبي أو الجبايل أو غريهما... 
أصبح  الذي  جمهوره  ولديه  جيّدة  أيضا  الزغباني  غازي  تجربة 

ينتظر جديده كذلك حمادي الوهايبي ومعز القديري... 
وماذا عن تجربة آسيا الجعايبي؟

جميعا  تجاربهم  تابعت  رصاحة.  وأقولها  عنهم  تختلف  آسيا 
تقريبا ولكن آسيا تختلف حتى عن والدها الفاضل. لديها رؤيتها 

الخاصة للمرسح...
وهل خرجت من جلباب والديها؟

وشاركت  أعمالها  كل  تابعت  تخرج...  حتى  دخلت  أرها  لم 
شاركتها  عندما  ذلك  اكتشفت  رؤيتها.  لديها  منها  البعض  يف 
خاصة  بصمة  لديها  كما   . "  la nuit des etOiles" مرسحية  يف 
أثبتت ذلك يف عمليْها  النص وقد  املمثلني ويف  إدارة  يف اإلخراج ويف 
"madame m"  و"Flagranti "... آسيا أخذت من والدها مرسح 
تونس  تهم  مواضيع  عىل  وتشتغل  املواطنة  ومرسح  وهنا  اآلن 

والشباب والرجل التونسيني واملجتمع واألسة واملرأة التونسية...
وأيضا األقليات؟

أخرى.. ألسيا جرأة يف  أعمال  لم نجدها يف  التي  األقليات  نعم 
اآلن وهنا ومرسح  نقول مرسح  عندما  ألنه  املواضيع  طرح هذه 
عنه  تعّب  من  هي  ألنها  آسيا  نقول  التونيس  واملرسح  املواطنة 
يف  معها  أكن  ولم  أعرف  أكن  لم  ألنني  كثريا  فرحت  أنا  باقتدار.  
تلقائية  بكل  بها  اتصلت  بمرشوعها  علمت  عندما   .. املرسح  هذا 
كأي  الحضور  وانتظرت  الجديدة  مرسحيتها  بانطالق  وهنّأتها 
بي  اتصلت  ان  إال  راعني  فما  األول  العرض  ملواكبة  مدعّو  ممثل 
آسيا وطلبت مني االلتحاق بها... فرحت ألن هذا املرشوع يهّمني 
وألنه يتحدث عن األقليات الذين أدافع عنهم وألن الفنان ال يمكن 
أن يكون hOmOPhObe..  والفنان الذي يعاني من "ُرهاب املثلية أو 
االوموفوبيا" ما عليه كان يْشْد دارو.. ألن الفنان الحقيقي يجب أن 
يكون جريئا وبال عقد وأن يخوض مواضيع بكل جرأة واحتشام 
يف آن ألن الحرية ليست فوىض... ال يوجد موضوع ال يمكن للفنان 
أن يهمله سواء يف األدب أو الشعر أو السينما أو املوسيقى...  لم أر 
جمهورا تظاهر بعد خروجه من عرض فني وانما يخرج بأسئلة 
وبفكر حر... مثلما حدث يف عمل آسيا األخري حول املثلية وحول 
يف  لإلنسان  إهانة  اعتبُه  الذي  الرشجي  والفحص   230 القانون 
وضعته  القانون  هذا  أن  علما  اإلنسان...  حقوق  عن  تدافع  دولة 
املثلية  من  موقفها  واىل  فرنسا  وصلت  أين  إىل  انظري  فرنسا... 
الجنسية وانظري أين نحن اليوم... املثيل إنسان ُخلق هكذا يعيش 
حر يف بلده وطاملا أنه حامل بطاقة تعريف تونسية فمن حقه أن 
يشتغل ألن من بينهم الطبيب واملحامي واملهندس والعامل والفنان 
ال؟  لَم  سيادية  بمناصب  والتمتع  بالدهم  يف  العيش  حقهم  ومن 
ومن حقنا أيضا أن نتمتع من خباتهم. مهم جدا أن نخوض نحن 
كفنانني يف موضوع كهذا وكان من املفروض أن يستضيف مديرو 
وحده  وبالجهات...  العاصمة  داخل  العرض  املرسحية  القاعات 
الفن الذي يتطرق إىل هذا املوضوع ألن السياسة لن تتطّرق إليه بل 

ستمنعه... لذلك آسيا من األشخاص الذين لديهم الفضل يف تبنّي 
بأبناء  بل  سبقها  بمن  أقارنها  ولن  مرسحي  ثقايف  فنّي  مرشوع 

جيلها.. ما عملوش إىل عملتّو هي...
نقاط اختالف آسيا الجعايبي عن والدها؟

ال أريد مقارنتها... فعىل مستوى اإلخراج تختلف عن والدها.  
هي لديها رؤية أخرى جديدة مواكبة للعرص يف اإلخراج . اعتمدت 
التقنيات العرصية كالهاتف والشاشة .. العرض يتحدث عن املثلية 
الريو  بقاعة  عروض   9 قّدمنا  شذوذ...  أي  به  ترى  وال  الجنسية 
القاعات ممتلئة ومن لم  وعرضان بأيام قرطاج املرسحية كانت 

يجد مقعدا جلس عىل الدرج...

املرسح  بفضاءات  أو  الرابع  الفن  قاعة  يف  العرض  نر  لم  لَم 
الوطني التي ادارها الجعايبي طيلة سنوات هل هو موقف من األب 

أو من موضوع العرض )املثلية الجنسية(؟
قاعة  لكراء  الوطني  املرسح  إدارة  إىل  باملرشوع  آسيا  تقّدمت 
الفن الرابع علما أنها كانت تدفع مقابل كراء عروضها للمرسح 
أشياء  يف  معها  يتساهلون  ربما  والدها...  إدارة  منذ  الوطني 
القاعة  إيجار  مقابل  تدفع  ولكنها  الجعايبي  الفاضل  ابنة  ألنها 
لعروضها... ولكنها عندما تقدمت بطلب تأجري قاعة الفن الرابع 
من  الخوف  هو  ربما  اليوم...  إىل  أحد  يجبها  ولم  مطلبها  ُرفض 
موضوع املرسحية الذي يتناول املثلية الجنسية باعتبار أن القاعة 

تابعة ملؤسسة وطنية... وهذه يف نظري سكيزوفرينيا... لألسف 
والتثقيف...  الثقافة  بني  فرق  ثمة  ألنه  ثقافة  صناع  لدينا  ليس 
ألن التثقيف يتطلب ترك الُعقد عىل جنب... انتظرنا طويال ثم تم 

العرض بقاعة الريو ...
حساب  تصفية  اسيا  عرض  رفض  سبب  أن  أعتقد  ال  كما 
مع والدها الفاضل الجعايبي ألن الرفض لم يأت فقط من قاعة 
الفن الرابع وإنما لم تتم برمجته من قبل أي مركز فنون درامية 
بالجهات ال الكاف وال صفاقس وال القريوان وال مدنني وال سوسة 
وال قفصة... هؤالء أشخاص يتعاملون مع الثقافة عىل أنها ليست 
فكرا وال تنويرا...ففي أوروبا مثال أصحاب الفضاءات يشاهدون 
العمل ويبمجونه بفضاءاتهم... بينما ثقافتنا تدار داخل املكاتب 

مع إداريني وليس فنانني...
هذا  إىل  تنظرين  كيف  الجزيري...  للفاضل  جربة  فنون  مركز 

املرشوع؟
اشعاع  يف  كبى  اهمية  يكتيس  أنه  اعتقد  ولكن  بعد  أزره  لم 
ويف  صفاقس(  وربما  وتطاوين  ومدنيني  وقابس  )جربة  الجنوب 
إحداث  من  بد  وال  العاصمة"  "حفرة  من  والفن  الثقافة  اخراج 
مراكز من هذا النوع ببقية الجهات. نرجو أن يبمج لنا الجزيري 
عرضها  شاهد  أنه  علما  بمركزه   " فالغرانتي   " عروض  سلسلة 
األول... ألن هذا املوضوع يهم كل التونسيني أحببنا أم كرهنا ومهم 
جدا أن يشاهدها الشباب أيضا... من حق كل جهة بالجمهورية 
ملركز  يكون  ان  نرجو   . ثقافيا  فضاء  لديها  يكون  أن  التونسية 
الفنية  العروض  استقطاب  عب  الجهة  عىل  كبري  وقع  الجزيري 
ثقايف  فني  مرشوع  كل  نبارك  النهاية  يف  والثقافية...  واملرسحية 

يخدم البالد. 
هل شاركت يف االنتخابات األخرية؟

آخر مرة وضعت أصبعي بالحب كان خالل االستفتاء املايض 
ألن  االنتخابات  هذه  يف  أشارك  لم  بينما  طبعا...   "ال"  بـ  صّوّت 
األمور بالنسبة يل ماهياش هيا... أنا لست متحّزبة ولم أنتِم ألي 
2011 ولكن أتابع الشأن السيايس مثل  حزب باستثناء املسار يف 
بقية التونسيني. صّوّت يف االستفتاء لكي أقول "ال" ليس مساندة 
لجبهة الخالص ألنها لو كانت تعرف الخالص راهي خّلصتنا من 
قبل... وأعتقد أن التونسيني الذين قاطعوا االنتخابات لم يساندوها 
أيضا بل ألنهم مّلوا... وضعنا أصابعنا 11 مرة يف الحب ولم يفعلوا 
لم  األمور  ولكن  جويلية   25 حدث  بارك  جميعنا  ألجلنا...  شيئا 
سعيّد  قيس  أعرف  ال  شخصيا  أنا  خسارة...  ينبغي...  كما  تجر 
التونسيني  يخاطب  هو   .. سياسيا  مرشوعا  يحمل  وال  قبل  من 
حاجات  يف  مىش  للصحيح...  مشاش  وما  هي...  هياش  ما  بلغة 
تافهة... ربما تهم التونسيني ولكن ليست بدرجة أوىل. لم يذهب 
إىل اإلصالحات الجوهرية... رصاحة استغرب لَم ال يستمع َسعيد 
إىل الخباء االقتصاديني الذين يطلقون يف كل مرة ناقوس خطر...

وماذا عن البملان؟
البملان لن يمثل أي تونيس ولن يغرّي شيئا ولن تكون لديه أية 
األخرية...  الترشيعية  االنتخابات  يف  أصّوت  لم  لذلك  صالحيات... 
والصّحة  التعليم  األشياء  هذه  بني  ومن  بالبالد  هِرم  يشء  كل 
بصدد  نحن  "يبّكي"...  حالها  ألن  إصالحها  يجب  واالقتصاد... 
كفء  غري  َسِعيد  البالد...  صالح  يف  تكون  لن  متاهات  يف  الدخول 
ولم يحط نفسه بكفاءات... وّليناش نرّحمو عىل إىل كان؟... أعتقد 
بهذا  ال  ولذلك  بأريحية  تشتغل  ال  ورئيستها  الحكومة  هذه  أن 
البملان وال بغريه سنغرّي شيئا ألن أغلب نوابه سيكونون من جبهة 
الخالص التي لن تخّلصنا من أي يشء... مسكني التونيس والشباب 
والجيل القادم... من حكموا بعد الثورة ضّحوا بجيل كامل َوَسِعيد 
سيضّحي بالجيل الذي يليه بال وعي... يا سيادة الرئيس بعيشك 
أرفق بها الشعب املسكني... ِجد له الحلول... واعلم أن الحل ليس يف 
النزول إىل باب جديد ورشب القهوة مع أفراد الشعب بل بالجلوس 

مع املختصني والكفاءات...
قلت يف 2016 نحن ماّلكة ماناش كّراية ... هل مازلنا ماّلكة ؟

صارت  اإليجار  كلفة  أن  بما  مأوى(  )بال   SDF وّلينا  يظهريل 
أمر  سيحدث  حتما   2011 يف  حدث  فمثلما  متفائلة  أنا  باهظة... 
يحبّش  وما  البالد  يحب  حاكم  يجينا  الله  شاء  وإن  مختلف  آخر 
الكريس وما يتشّدقش بالديمقراطية وال الحرية، ألن الديمقراطية 
هي الدفاع عن حقوق االقّليات  وعدم تجويع التونيس والدفاع عن 
أبناء جييل وتالمذة  الذي أصبح إشكال كبري... شتّان بني  التعليم 
الخشبية  اللغة  او  املألوفة  العبارة  تلك  أقول  أن  أريد  ال  اليوم... 
"املربّون الرشفاء" رغم أن عائلتي أغلبها تنتمي لقطاع التعليم... 
فجميعنا رشفاء يف تونس... ولكن ثمة مربني ال يستحقون هذه 
الكلمة ألنهم أجبوا عىل تعاطي مهنة ال يعرفونها ويضعون بني 

أياديهم أدمغة ال يعرفون كيف يتعاملون معها...

• فزت بجائزة أفضل ممثلة بشمال 
أفريقيا ولم أسافر لِتََسلُّمها ألن الوزارة 

لم تمكني من تذكرة سفر...
• الجيل الجديد لم يَخلق إلى اليوم 
بصمته وآسيا الجعايبي تختلف عنه

• محمد زين العابدين وشيراز العتيري 
وسنية مبارك ولطيفة األخضر يعرفون 
قيمة الفنان ويعلمون جيدا أن الفنان 

يمثّل البالد مثل الرياضي تماما
• الِمثلي حامل بطاقة تعريف تونسية ... 
من حقه أن يشتغل وأن يتمتع بمناصب 

سيادية أيضا
• على القضاء أن يأخذ ملف عصام بوقّرة 

بعين االعتبار ألنه فنان شاب وليست 
لديه سوابق .. 

• مشروع أسيا الجعايبي يهّمني ألنه 
يتحدث عن األقليات الذين أدافع عنهم

• جبهة الخالص لو كانت تعرف الخالص 
راهي خّلصتنا من قبل

• الحل ليس في النزول إلى "باب الجديد" 
وشرب القهوة مع أفراد الشعب بل 
بالجلوس مع المختصين والكفاءات

• نرجو أن يبرمج لنا الجزيري سلسلة 
عروض " فالغرانتي " بمركزه الجديد
• نزار السعيدي والطاهر عيسى بن 
العربي اثبتا قدرتيهما ولكن البد من 

العمل أكثر وتجربة غازي الزغباني جّيدة
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من يستحق اجلواهر ؟
خالد جهاد

رأي

بحق  األخطاء  من  البالغون  يرتكب  ال 
منذ  الطفل  لقيمة  ربطهم  بقدر  الطفولة 
والدته بوصوله إلى مسمى أو درجة معينة أو 
عقد المقارنات بينه وبين الغير، فينشأ على 
 أو رؤية 

ٍ
اقتران معنى وجوده كإنسان بشكل

وقاصرة  سطحية  تكون  ما  غالبًا  مجتمعية 
اإلبداع  بذرة  داخله  في  فتقتل  ومحدودة، 
وتحجم تفكيره وتقمع مشاعره لتتوائم مع ما 
)يتصوره( األغلبية، وتجعل أهدافه محصورة 
يريده حتى  يريدونه ال ما  إلى ما  الوصول  في 
وإن كان ال يحبه أو يبرع في تقديمه، لذا يصاب 
إخفاقه  عند  اإلنتكاس  أو  باإلحباط  الكثيرون 
في تحقيق تلك )التطلعات( التي قد ال تكون 
طموحه ولكنه نشأ على ارتباط قيمته ونجاحه 
وإنجازاته وتعزيز مكانته من خالل تحقيقها، 
كمنصب في العمل أو لقب أكاديمي أو شكل 
إلى  عادي  شخص  مجرد  من  ينقله  اجتماعي 
يعتقد(  )كما  والمتميزين  )الصفوة(  طبقة 
 
ٍ
جائزة على  بحصوله  أيضًا  يرتبط  والذي 

بعينها..

لإلنجازات  والتقدير  الجوائز  عن  والحديث 
بل  هام  أمٌر  املجاالت  مختلف  يف  واإلبداعات 
أي  لعطاء  املعنوي  التقدير  من  كنوع  رضوري 
أن  عىل  اآلخرين  وحث  ودعمه،  ومجتهد  مبدع 
التنافس اإليجابي  أنه يزيد من  يحذوا حذوه كما 
يجب  لكنه  مجتمعاتنا،  عىل  ثراءاً  ينعكس  مما 
عىل  ويبنى  صحيحة  وأطر  حدود  ضمن  يتم  أن 
أسس متينة تجعل التنافس عىل القيمة ال البيق 

واللمعان املؤقت والعابر..
عىل  ليس  الجوائز  أغلب  فإن  الشديد  ولألسف 
مستوى عربي فقط وإنما عىل مستوى دويل تدور 
حولها الكثري من عالمات اإلستفهام والشائعات 
التي تؤكدها األحداث والنتائج عىل أرض الواقع، بني 
من يراها محجوزة لجنسيات أو أعراق أو مناطق 
يعرف  ما  ضمن  محصورة  أو  معينة  ثقافات  أو 
بالشللية أو دائرة العالقات العامة والخاصة بني 
القائمني عىل صناعة السينما والدراما واملوسيقى 
واإلعالم ودور النرش وأصحابها، وحتى بني النقاد 
الذين يميلون  واألكاديميني واألساتذة الجامعيني 
والطريقة  األسلوب  يف  يشبههم  من  اختيار  إىل 
التي يؤمنون بها، حتى  والتفكري وضمن املعايري 
وإن لم تكن مناسبة للمرحلة التي نعيشها وحتى 
جديراً  اختياره  يتم  الذي  الشخص  يكن  لم  وإن 
يف  ويدور  املبادىء  نفس  يعتنق  أنه  طاملا  بذلك 

نفس الفلك..
نوبل  جوائز  عىل  الحائزين  عن  الحديث  فعند 
أو  علمية  كانت  سواءاً  املجاالت  من  العديد  يف 
إىل  ينتمي  أغلبهم  أن  نجد  املثال  سبيل  عىل  أدبية 
وكأنها  متقاربة  ثقافية  وخلفيات  جنسيات 
كما  نادراً،  إال  عنها  الخروج  يتم  ال  مغلقة  دائرة 
نجد وخاصًة يف السنوات األخرية عدة اعرتاضات 
عىل نتائج حفل توزيع جوائز األوسكار )لألفالم 
من  أكثر  يف  مقاطعتها  إىل  أدت  والتي  األمريكية( 

دورة بسبب التعمد املستمر لتهميش املمثلني من 
أصول إفريقية وجعل العديدين يصفونه )بالحفل 
البياض( وهو ما نجده يف حفالٍت أخرى  الناصع 
عدا  جلوب(  و)الجولدن  أووردز(  )الجرامي  مثل 
التليفزيونية  التي تقيمها الشبكات  عن الحفالت 
أن هناك  العالم، كما  يف  بلد  أكثر من  العمالقة يف 
عالمات استفهام كثرية حول وصول أفالم بعينها 
دول  بقية  )من  لألفالم  األوسكار  ترشيحات  إىل 
تكون  ما  غالباً  موضوعات  تقدم  والتي  العالم( 

محل انقسام يف اآلراء حولها يف بلدها األم..
الحديث  لنا من  بد  ال  أيضاً  السينما  وعند ذكر 
فاجأ  والذي  السينمائي  )كان(  مهرجان  عن 
الجميع يف العام املايض عند تقديمه جائزة لفيلم 
ما  وهو  الزهريي  عمر  املرصي  للمخرج  )ريش( 
أثار حفيظة الكثريين لتدني مستوى العمل وأدائه 
أنه  أشيع بسبب  أكثر من صعيد وليس كما  عىل 
السينما  أن  حيث  الفقراء(،  )معاناة  ينقل  فيلم 
املرصية وبعد أكثر من قرن قدمت خالله سلسلة 
صعيد  عىل  هامة  وألسماء  الهامة  األعمال  من 
الكتابة واإلنتاج والتمثيل واإلخراج )بغض النظر 
عن الفرتة الحالية( ولم تحظى بالتكريم فيما تم 
اختيار هذا العمل تحديداً وكأن الهدف من اختياره 
إظهارها  هو  العربية  الدول  من  أعمال  واختيار 
دوماً بصورة الدول املتخلفة، وهو ما نلحظه من 
العربية  األفالم  تقدمها  التي  املوضوعات  خالل 
اإلطار  هذا  عن  تخرج  ال  والتي  أوروبياً  املمولة 
إضافًة إىل وجود موضوعات محددة يتم عرضها 
الرتكيز عىل  عليها بشكل مستمر وهي  والرتكيز 
إىل  إضافًة  حدود(  أي  )بدون  الجنسية  الحريات 
عن  الغربي  اإلعالم  رسمها  التي  الصورة  ترسيخ 
ارتباط العرب واملسلمني باإلرهاب حيث ال يوجد 
تمويل بدون أجندة وهو أمر معروف وذكره عدة 
كما  عربي،  بلد  من  أكثر  من  ومخرجني  ممثلني 
أن أعمال الفائزين العرب يف املهرجان وخصوصاً 
املواصفات  السنوات األخرية كانت تحمل هذه  يف 
كشيش  عبداللطيف  التونيس  املخرج  كأفالم 
وموضوعاتها  اإلباحية  مشاهدها  أثارت  والتي 
سواءاً  املهرجان  حضور  من  العديد  )استغراب( 
كان ذلك عىل مستوى الكتابة أو اإلخراج حيث ال 
منه(  )اعتقاداً  الجنس  الشاشة سوى  يوجد عىل 

ومن أمثاله بأن )العاملية( تتطلب ذلك..
ينطبق  ما  عليه  فينطبق  املوسيقي  املجال  أما 
مجاالت  يف  األخرى  املهرجانات  معظم  عىل 
مسار  رسم  يف  السياسة  تتدخل  حيث  مختلفة 
الحفل وتصميم لوحاته ورقصاته وتحديد مكان 
إقامته كمهرجان )يوروڤيجن( لألغنية األوروبية 
الكيان  يف  األخرية  الدورات  يف  إقامته  تم  والذي 
الصهيوني عىل أرض فلسطني املحتلة والذي واجه 
الحرب  إقحام  عن  عدا  اإلنتقادات،  من  عاصفًة 
ملهرجان  األخرية  الدورة  يف  األوكرانية  الروسية 
األسماء  من  العديد  تهافت  ننىس  وال  موسيقي، 
العاملية  املوسيقى  جائزة  عىل  للحصول  الغنائية 

األعىل  األلبومات  عن  أوورد(  ميوزك  )وورلد 
مبيعاً يف العالم العربي والتي استمر الجدل حول 
عرضت  أنها  يقول  من  بني  لسنوات  مصداقيتها 
وبني  ذلك  نفى  من  وبني  مايل  مبلغ  مقابل  عليه 
دون  عليها،  الحائزين  ضمن  من  به  اعرتف  من 
النوادي  تقيمها بعض  التي  املهرجانات  ننىس  أن 
اإلجتماعية واملجالت ورجال األعمال والتي تعتمد 
عىل املنفعة املتبادلة بني )أغلب( الوجوه املكرمة 
وبني املنظمني الذين يستثمرون يف هذه املناسبات 
لتحقيق نوع من الشهرة والظهور اإلجتماعي من 
خالل انعكاس )نجومية( الحارضين عليهم، كما 
التجاريون واإلعالنيون من خالل  الرعاة  يستفيد 
أيضاً  تعد  التي  التجمعات  هذه  وسط  تواجدهم 
والتسويق  عليهم  الضوء  لتسليط  فرصة  بمثابة 
عىل  تعتمد  أنها  غالباً  يقال  حفالت  ضمن  لهم 
)استفتاء الجمهور( لتقييم األفضل يف كل مجال، 
والغريب يف هذه الحفالت هو ربط الحصول عىل 
يتم  حيث  الحفل  إىل  الضيوف  بحضور  الجائزة 
تجيريها إىل إسم آخر يف حال عدم قدرة املكرم عىل 

تلبية الدعوة!!!..
أهم  من  هو  الناس  بني  العمل  نجاح  أن  ومع 
من  العديد  اعتماد  لكن  انتشاره  عىل  املؤرشات 
الجمهور  رأي  عىل  والشعراء  الكتاب  أو  الفنانني 
نجاح  يف  ساهم  أيضاً  الجمهور  ألن  خطري،  أمر 
الكثري من األعمال الهابطة من خالل إقباله عليها 
لها وزيادة مبيعاتها يف نفس  والرتويج  وتداولها 
مواكبة  عن  عزوفاً  أو  ابتعاداً  يشهد  الذي  الوقت 
مع  بالتوازي  يتابعها  التي  أو  الجيدة  األعمال 
األعمال السطحية، كما أنه بات مسرياً حيث يميل 
إىل مشاهدة )الرائج( دون تفكري أو اختيار وكأنه 
اإلزدواجية  من  نوعاً  يحمل  أو  رأي  وبال  مبمج 
حيث يتابع ما ينتقده ويؤمن بسلبياته فيما يرتك 

ما يؤمن بقيمته..
وال ينفصل املشهد األدبي عن كل ما ذكر حيث 
األعمال  اختيار  تحدد  واضحة  معايري  توجد  ال 
أو حتى فوزها عدا عن عدم إضافتها ألي جديد 
تواجه  التي  الثقافية  الحالة  إثراء  يف  يساهم 
الكثري من املشاكل والتعثر منذ عقود، والذي يمتد 
ليشمل كافة جوانب حياتنا منذ تواجدنا كطالب 
الرسيعة  الجولة  هذه  خالل  ومن  املدرسة..  يف 
بني بالدنا ومختلف دول العالم نلحظ أن )أغلب( 
مختلفة  حسابات  لديه  جميعها  وليس  الجوائز 
عوامل  وتحكمها  للجمهور،  تظهر  التي  تلك  عن 
ال تعتمد بالرضورة عىل القيمة واإلبداع بقدر ما 
والطلب(  و)العرض  السوق(  )منطق  عىل  تعتمد 
و)تصدر الرتيند( إضافًة إىل الكثري من التسويات 
خلف الكواليس، وهو ما يجعلنا ندرك أن علينا أن 
نبحث بأنفسنا عن العمل القيم دون اإلعتماد عىل 
آراء الغري أو الضجة اإلعالمية ألن الجواهر نادرة 
العثور  يف  جهداً  ويبذل  يقدرها  من  إىل  وتحتاج 

عليها كي يستحقها..
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املسابقات  أضخم  يُعتب  الشعراء  أمري  التلفزيوني  البنامج 
تنظمه  والتي  التاريخ،  يف  والتفعيلة  العمودي  بالشعر  تُعنى  التي 
اإلمارات العربية املتحدة يف العاصمة أبو ظبي، وتعود انطالقته إىل 

عام 2007.
وعب تاريخ املسابقة كانت املشاركات التونسية غنية ومرشفة، 
مهمة  شعرية  تجارَب  مشاهدة  العربي  الشعر  لجمهور  أتاحت 
لوالها لم يتم تسليط الضوء عىل هذه التجارب عربيًّا بالقدر الجيد، 
القروايش  الشاذيل  الكبري  الشاعر  األصوات  هؤالء  بني  من  وكان 
والشاعر الهادي القمري والشاعرة أماني زعيبي والشاعرة سونيا 
مدوري وغريهم وكلهم تجارب شعرية مهمة كانت موجودة عىل 
الساحة األدبية التونسية لكن البنامج بما يمتلك من قوة إعالمية 

وتسويقية زاد من ألق هذه التجارب عربيا فوق ألقها محليا.
ويف موسمه العارش الذي يحمل طابعا جديدا كان نصيب تونس 
التأهل ملرحلة العرشين شاعًرا عب شاعر وحيد يانع هو الشاعر 
يف  األدبية  الساحة  عىل  ظهوره  منذ  أثبت  والذي  عيساوي  زكريا 
عام 2022 أنه من أهم التجارب الشعرية الشابة التي يُتوّقع لها 
مستقبٌل مهّم يف الساحة الشعرية التونسية والعربية وهو ما يزال 

يف مقتبل العمر.
أقطار  مختلف  من  شاعر  مئة  ترشيح  تم  املسابقة  وخالل 
العالم العربي مع عدة مشاركات من دول غري عربية مثل السنغال 

ومايل ملقابلة لجنة التحكيم.
وحصل الشاعر زكريا العيساوي البالغ من العمر تسعة عرش 
بإجماع  إجازته  وتم  املسابقة،  لجنة  وإعجاب  تقدير  عىل  ربيعا 
شاعرا،  األربعني  ضمن  من  اختياره  ليتم  التحكيم  لجنة  أعضاء 
ليخضع الختبارات االرتجال املبارش مع زمالئه الشعراء، وقد تألق 
اختياره  ليتم  أّهله  البديهة ومتقن ومميز  ارتجال سيع  بها عب 
من ضمن العرشين شاعًرا الذين يتنافسون عىل لقب إمارة الشعر، 
للعروض  الذين سيتقدمون  املئة شاعر  الصفوة من  وهم صفوة 

املبارشة عب قناة أبو ظبي الفضائية وقناة بينونة.
للعروض  عيساوي  زكريا  الشاعر  تقدم  األخري  األربعاء  ويوم 
املبارشة عب نص ناضج شعريا يعب بعمق عن هموم التونسيني 
ككل، بلغة متقنة إن دّلت فهي تدل عىل قدراته ومخزونه الفكري 

واللغوي والثقايف الرفيع.
والجدير بالذكر هنا أن الشاعر زكريا عيساوي عىل بعد خطوة 
نهائيات  نحو  أكثر  واالقرتاب  النهائي  نصف  مرحلة  إىل  للعبور 

املسابقة وهي مرحلة التصويت عب موقع املسابقة.
وما يميّز الشاعر زكريا عيساوي هو حظوظه الوافرة للميّض 
ُقدًما يف منافسات املسابقة عمن سبقوه من شعراء تونس الذين 
شاركوا يف النسخ السابقة ليس تفضيال فهم تجارب كبرية ال شك 
وال  لعمره،  نسبة  تجربته  وكب  سنه  صغر  بسبب  وإنما  ذلك،  يف 

العمودي والتفعيلة منذ سن مبكرة وهو  الشعر  أنه يكتب  سيّما 
ما يدعو لتقدير هذه املوهبة والتجربة الشابة الفريدة، ومن خالله 
والجهات  الشعر  جمهور  قبل  من  واإلضاءة  الدعم  يستحق  فإنه 
األدبية  الساحة  ليستمر يف ترشيف  تونس  الثقافية واإلعالمية يف 
يف تونس، إما بالتغطية اإلعالمية واإلضاءة عليه كما يتم اإلضاءة 
عليه اآلن يف الخليج العربي، أو عب دعمه بالتصويت له أو معنويا. 
ونذكر هنا أن الشاعر زكريا عيساوي أصيل مدينة قفصة-أم 
يف  ويدرس  تونس،  العاصمة  يف  الشط  العرايس ويقطن يف حمام 
وهو  األول،  عامه  يف  تونس  يف  والقانونية  السياسية  العلوم  كلية 
ويضم   2019 عام  تأسس  الذي  العربي  الشعر  صالون  يف  عضو 
وسورية  والجزائر  وليبيا  تونس  يف  الشبان  الشعراء  أهم  من  ثلة 
واملهرجانات وتحصل عىل  امللتقيات  عديد  واألردن، وقد شارك يف 
املتلوي  مهرجان  يف  ضيف  أصغر  كان  أنه  إضافة  عديدة،  جوائز 

العريق عام 2022 مع نخبة من الشعراء.
عيساوي  زكريا  الشاعر  لها  وصل  التي  املرحلة  فإن  وأخريا 
شاعر  أصغر  باعتباره  مسبوق  غري  وإنجازا  جدا  مهمة  تعتب 
تونيس يصل لهذه املرحلة يف تاريخ املسابقة، ويتوقع له الوصول 
إال  يبق  لم  التي  املسابقة  يف  اللقب  عىل  واملنافسة  ذلك  من  ألبعد 

مرحلتان النتهائها.

لُهام حبُّوب - شاعر سورّي مقيم في تونس

"" زكريا عيساوي زكريا عيساوي"" إنجاز غري  إنجاز غري 
مسبوق ألصغر شاعر تونيّسمسبوق ألصغر شاعر تونيّس

يف تاريخ برنامج أمري الشعراء يف تاريخ برنامج أمري الشعراء 

زكرياء  الشاب  التونيس  الشاعر  شارك 
عيساوي يف الحلقة الخامسة من برنامج "أمري 
تنظمه  الذي  العارشة  نسخته  يف  الشعراء" 
الثقافية  والبامج  املهرجانات  إدارة  لجنة 
والرتاثية يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي يف إطار 
اسرتاتيجيتها الثقافية الهادفة إىل صون الرتاث 
الثقايف، وتعزيز االهتمام باألدب والشعر العربي، 
للشعر  تلفزيونية  مسابقة  أضخم  يعد  والذي 
قناتْي  عب  ويُبثُّ  العربي،  الوطن  يف  الفصيح 

أبوظبي وبينونة.
الدور  إىل  التونيس  الشاعر  يرتشح  لم  وإن 
فإنه  الجمهور،  تصويت  انتظار  يف  وظّل  املقبل 
ترك أجمل االنطباعات سواء من لجنة التحكيم 
البنامج عىل  أو متابعي صفحات  الجمهور  أو 
مواقع التواصل االجتماعي، حيث حظي مقطع 
التفاعالت،  من  قدر  بأكب  به  الخاص  الفيديو 
حيث ظفر عىل موقع "فيسبوك" ما يقرب من 
 3400 من  أكثر  عن  فضال  مشاهدة،  ألف   400
مشاركة )Partage( ومئات التعاليق والتفاعالت 

التي تحمل كثريا من املحبة والتشجيع والدعم.
وعن قصيدته التي تحمل عنوان "عطٌر من 
"يبقى  فؤاد:  أماني  الدكتورة  قالت  جروحنا" 

ال  قلقة  بنهايات  البديل،  الوطن  لديك  الشعر 
تعطي إضافة، توّطد بإرصار العالقة بينك وبني 
وطنك وبالدك"، أول عتبات القصيدة حيث تظل 
بتعانق  روحنا  من  يشع  الذي  العطر  األوطان 

األبيض مع األزرق وعقود الياسمني.
وأشاد الدكتور عيل بن تميم بالرؤية الشفيفة 
واللغة املتقنة والرتاكيب األنيقة للقصيدة وقال: 
التي  الشعرية  روائعه  يف  الطيب  أبي  "تستعيد 
وإنشاده  الدولة،  سيف  مع  مجلسه  بها  افتتح 

قصيدته متحديا كبار الشعراء.
 وتابع بن تميم: "يريد النص أن يستحرض 
شيئا من أجواء التحدي التي عاشها املتنبي ففي 
وكبيائه،  تغربه  روحه،  من  الكثري  القصيدة 

وروحه املعذبة".
لجنة  رأي  حجو  محمد  الدكتور  وختم 
جمالً  الشاعر  نص  يف  "أن  بقوله:  التحكيم 
وقال:  بالشعر،  هوسه  تعكس  بجمال  تنضح 
"هناك ألفاظ جميلة نحس أنها عقيمة يف سياق 
الرتاكيب ال تولد ذاك الجمال املنتظر، فخذ الشعر 

بقوة".
خالد  العراقي  الشاعر  الحلقة  يف  وشارك 
توري  إبراهيم  السينغايل  والشاعر  الحسن 

والشاعرة الليبية وفاطمة مفتاح.
عىل  تميم  بن  عيل  الدكتور  إضاءة  وبعد 
وقوله:  البنامج،  من  املقبلة  املرحلة  مالمح 
"نحن ننتقل بثقة إىل املرحلة الثانية التي تتكون 
شعراء،  ثالثة  حلقة  كل  يف  حلقات  ثالث  من 
أيما استمتاع  أن يستمتعوا  للمشاهدين  متمنياً 
لجنة  أعلنت  الشعراء"،  وإطالالت  الشعر  بليايل 
التحكيم عن تأّهل الشاعر خالد الحسن بدرجة 
46 من خمسني، لينتظر الشعراء املتبقون نتيجة 
يلتحقان  شاعرين  الختيار  الجمهور  تصويت 
إبراهيم  نال  حيث  الحلقة،  شعراء  من  باملتأهل 
توري 45، ونال كل من زكريا عيساوي وفاطمة 

مفتاح درجة 42 من خمسني.

وهذه قصيدة زكرياء العيساوي:

لياليك من بعد الرحيل مواسمه
وقد صغنا جسما راسخ الحزن هادمه

وعيت عىل الدنيا بقلب محارب 
ترّق ولكن للديار حمائمه

فعاد كطفل مزق العيد ثوبه
فحول كل الليل ثوبا يالئمه

ُمرّشدة قرطاَجُه يف خياله
كما اكتنزت يف دمعتيه مالحمه

كذاك أنا…  فالريح أهيل والصدى
 زمان بأقفاص وطريي َراِدمه

لنحيا طويال مثل أندلٍس
أتت عىل شكل موسيقى وصبح ننادمه

جعلنا الخيام السمر مهد خيالنا  
ومن وجع الرتحال صيغت معاجمه

ومنه نعدُّ األرض للياسمني
أو يضيفنا جرح تسيل براعمه

سكنا بيوت الشعر قبل بيتونا
فأرواحنا أريافه وعواصمه

ضباًء بأثواب الصحارى تناثرت 
تُعّرفنا شعبًا خلوٌد مآتمه

أحّواُء ماتت؟ لم تمت غري أنها 
أصيبت بظلم يرتدي الحق آدمه

ولن تنىتهي هذي املسافات بيننا 
أنا وبالدي مستحيٌل وهازمه

ألن جماالً ما بدا بغتة 
ومن مغاراته العذراء ضاءت غمائمه

ليسقي بكّفي الورد يف كل صخرة
مطالعه مجروحة وخواتمه

صالح سويسي

التونيس زكريا عيساوي يستحرض املتنبي يف برنامج أمري الشعراءالتونيس زكريا عيساوي يستحرض املتنبي يف برنامج أمري الشعراء
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)الُكتّاب(  أّن  املفروض  ومن  جمعة،  يوم  هّو  اليوم 
مرور  بعد  ّسا،  يعد  ولم  خاص،  ولسبب  ولكن،  مغلق، 
يعّج  كان  فقد  حدوثه،  عىل  اآلن  سنة  وخمسني  خمسة 
بالتالمذة هذا الّصباح، لسبب وجيٍه، ولكنّه ال يعنيكم. كّل 
ما يمكن تسجيله، هّو أّن امُلرشف عىل هذا )الُكتّاب( كان 
الثامنة  من  الجمعة  صباح  الُكتّاب  فتح  بدعة  أضاف  قد 
صباحا، وحتّى منتصف النّهار. فاليوم اذن هّو يوم جمعة، 
ويوافق العارش من أغسطس )أوت( لسنة 1967. والّساعة 

تجاوزت الحاديّة عرش صباحا منذ وقت طويل.
هما اآلن هنا. ولن تتعّرف إليهما وحدك، لذلك سنرتكهما 
قد  وسيكونان  سنة،  عرشين  بعد  بهما  ونلتقي  يكبان، 
أكمال دراستهما الجامعيّة األوىل، وسيجمعهما القدر مّرة 
يف  و   1987 سنة  البحث  يف  الكفاءة  شهادة  خالل  أخري 
ختم  بعد   ،1990 سنة  التّبيز  شهادة  عىل  الحصول  سنة 

دروسهما باملدرسة العليا للمعّلمني وباملعهد الّصادقي.
كونك  شديد،  باستغراب  اآلن  إليك  يتطّلع  الذي  األّول 
بخمسة  زمنه  حدود  عن  تبعد  زمنيّة  كّوة  من  عليه  تطّل 
وخمسني سنة، هّو األستاذ الّدكتور األملعّي، ورئيس اتحاد 
الكتّاب التونسنّي وصاحب امُلؤّلفات العديدة، ومنها كتابه 
الجمل  دار  منشورات  عن  الّصادر  األخري(  املسلم  )أزمة 
يُحتمل(  ال  الذي  الّسوّي  هذا  )الالبرشّي،  وكتاب  بأملانيا 
وكتاب )األدب عند العرب( وغريها من امُلؤّلفات املتينة. إنه 
يف الّسادسة من العمر، فهو من مواليد يوم اإلثنني املوافق 
للّسابع والعرشين من فباير 1961، وسيلتحق بعد شهر 
إنّه  نعم،  الّصادقي.  باملعهد  ثّم  اإلبتدائية،  باملدرسة  واحد 
هّو نفسه والله: )أ. د. العادل خرض(، الباحث والجامعي 
لحضور  الّطلبة  يتدافع  الذي  األملعّي  والنّاقد  املرموق 
وخلط  أنس  ساعات  جعلها  يف  يتفنّن  التي  محارضاته 
لبرش  كان  فما  نظراته.  من  تنزعج  وال  والهزل.  الجّد  بني 
لكّن  بالفعل.  يراك  ال  هّو  بسلطان.  إال  البزخ  يخرتق  أن 
من  ُمتبّم  لطفل  بالنّسبة  جّدا  متطورة  الّسابعة  حاسته 
بطء حركة الّزمن. فمنذ سنوات ونحن بني الّساعة الحادية 
عرش ومنتصف النّهار، هكذا كان يُعّب عن نفاذ صبه بعد 

ثالث ساعات من الّدخان والعنكبوت وآخر البقرة.
وهو  عصفور،  رسم   يف  ساعة  منذ  املنهمك  ذاك  أّما 
يشطب ريش جناحيه للمّرة األلف حتّى ينسجم مع طول 
فهو  الحقا،  والغابة  الّشجرة  حجم  مع  وتناسقه  ذيله 
أصغر من رفيقه ببضعة أشهر. فهو من مواليد صباح يوم 

الخميس املوافق لليوم الثالث من شهر ماي 1962
والّروائي  التوانسة  والكتّاب  الباحثني  أهّم  أحد  ..وهو 
لسنة  العربيّة  البُوكر  جائزة  نال  الذي  الوحيد  التّونيّس 
2015, عن روايته )الطليان(، فضال عن جائزة امللك فيصل 
العامليّة بعد ذلك سنة 2018، والذي سيتوىل رئاسة جامعة 
منوبة والعديد من املهام األخرى كمحّكم ومستشار تحرير 
بالعديد من الّدوريّات واإلصدارات األدبيّة مثل مجلة )أيال( 
ومجّلة )rOmanO arabica( وغريها. نعم، إنّه هّو نفسه، 

الدكتور شكري املبخوت.
قبل أن يفرتقا، سيكون كّل منهما، قد أتى عىل كّل ما 
يمكن قراءته بمكتبة )باب األقواس( بقلب املدينة العربي، 
ودون أن يتدّخل القدر كثريًا، ستتشّكل أوىل نواة ذائقتهما 
األدبيّة وشغفهما بالقراءة، يف هذه املكتبة بالّذات، متدّرجني 
مع رفوفها، من قصص سلسلة املكتبة الخرضاء، وأرسني 
لوبني وآغاثا كريستي واملنفلوطي وجرجي زيدان وكّل ما 
العربيّة  بالّلغتني،  اليافعة  والّروايات  القصص  من  توّفر 

والفرنسيّة…
باملعهد  اآلداب  طريق  فسيختار  بأشهر،  األكب  أّما 
الصادقي ويبقى وفيّا لطريقه حتّى اليوم، ليكون األستاذ 
وأّما   خرض(…  العادل  د.  )أ.  األملعّي  الباحث  الدكتور، 

العلوم،  شعبة  إىل  ويتّجه  آخر،  طريقا  فسيختار  الثاني، 
قبل أن يتدارك األمر يف آخر سنة له باملعهد، ليختار مادة 
اآلداب وهو بالّسنة الّسابعة، ويبدأ نجمه يف الّصعود، حتّى 
أنَه ترجم كتاب )الّشعريّة( لتودوروف، وهو مازال يف أّول 
سنواته الجامعيّة األوىل، ليصبح بعد ذلك، الباحث والكاتب 

املوموق )د. شكري املبخوت(
هّو  أم  ُمتهّور،  سائق  هّو  هل  خرض:  عادل  د.  )أ.   :

شجرة؟!(…
يحكى أّن طفال صغريا، اقرتب من سور حديقة جارهم، 
النّّحات العجوز. وكان يهّم بصخرة كبرية ويجّسها من كّل 

جانب, فسأله مندهشا من حركاته الغريبة قائال :
- ملاذا تجّس الّصخرة وتدّق عليها هكذا يا عّمي؟

فأجابه النّحات العجوز بنظرة حاملة:
- أريد أن أجعل منها حصانا يا ولدي.

ضحك الّطفل الّصغري من سذاجة وحمق الجار العجوز, 
انتهى  الذي كان قد  لنداء والده  وانطلق يجري, مستجيبا 
من ترتيب الحقائب استعدادا للسفر و لقضاء أسبوعني، يف 

الّريف, بعيدا عن ضوضاء املدينة وصخبها.
وانتبه  عائلته,  مع  الّطفل  عاد  أسبوعني,  ميّض  بعد 
العجوز. وحني اقرتب  الجار  لوجود حصان بديع بحديقة 
العجوز،  النّحات  الفاصل, رأى جارهم  الحديقة  من سور 
مرشق الوجه، يقّلم األغصان، وهو سعيد وُمبتهج, فسأله 

منبهرا :
كان  الحصان  بأّن  عرفت,  كيف  خّبني،  أرجوك   -

متخّفيا كامل الوقت داخل تلك الصخرة, يا عّمي ؟؟!!….
* * *

الوقت  كّل  نحاذر  األحيان،  أغلب  يل،  وبالنّسبة  أحيانا، 
الّطريق.  جانب  عىل  أنّها  خاّصة  بالّشجرة  نصطدم  ال  أن 
وهووووب، وبكّل سعتنا الجنونيّة، نلبس الّشجرة، وكأّن 
القدر يقودنا. وربّما، بل ويقينا البّد وأن يكون ذلك، كذلك. 
دخلنا  أننا  يف  املسؤوليّة  معنا  تتحّمل  ال  الّشجرة  فأختنا 
الّشجر  أّن  يعلم  حمقا،  واألشّد  بل  األحمق  وحتّى  فيها. 
ليبتعد  أن يقّلع عروقه،  أن يحيد عن مكانه وال  يُمكنه  ال 
خطوة عن طريق هذا الّسائق املتهّور…كّل هذا جميل، لكن 
ما دخله بالعادل خرض، ومن منكما الّسائق ومن الّشجرة، 
نفيس  أعني  أنني  جلدك؟!….املفروض  الّشيطان  قرّش 
بالّسائق املتهّور، وأنني بالّطبع أعني الدكتور العادل خرض 
بالّشجرة، كون املثال الذي أدرجته، لم أذكر به متهم ثالث، 

غري تصاريف القدر الغامض!
تماًما.  ذلك  عكس  أعنيه  ما  أّن  ستستغربون،  لكنّكم 
وبالّدليل  فعال،  تؤّكد  الحادث،  ومسطرة  فالحقيقة، 
الّرصني،  األكاديمّي  خرض  العادل  الدكتور  بأّن  القاطع، 
الوقور، ّهو الذي قاد األحداث إىل ما آل إليه الحادث. وحتّى 

تكون الّصورة واضحة أكثر، فسأبدأ منذ البداية:
من  والعرشين  السادس  لليوم  املوافق  الثالثاء  عشيّة 
وأستاذ  وباحث  ناقد  سيتصل   ،2022 لسنة  أكتوبر  شهر 
وعرف  ورشس  منفلت  بكاتب  املاسينجر  عب  جامعي، 
للنّقاد واإلكادمينّي وسيعلمه يف  ثالثة أسطر،  بمهاجمته 
أنّه سيكون موضوع ورقة متينة بندوة يقّدم فيها بعض 
الرّسد  ُمدّونة  اليومّي يف  الباحثني األكادمينّي ورقات حول 
األمر  اختلط  فقد  تمطر،  كانت  الحديث….وألنها  التونيّس 
التي  الّسماء  فذلكات  أحد  فظنّها  الرّشس،  كاتبنا  عىل 
تعّودت مداعبته يف املنام واليقظة وكانت تسوق له براهني 
وحجج، أّن ما ال ينبغي له أن يكون، هّو كائن بالفعل، لكّن 
أيام  عرشة  الصورة….وخالل  يربك  وضباب،  غبش  ثّمة 
فقط، سيتمّكن بأعجوبة، من إجبار هذا الكاتب عىل جمع 
كّل ما هّو متناثر هنا وهناك، من بُورتريهات، وينجح يف 
ورقّي  كتاب  يف  تنرش  أن  ويقرتح  بورتريه  خمسني  جمع 
أن  قبل  جاهزا  الكتاب  وكان  كذلك.  ذلك  متني….وكان 
يميض عرشون يوم عىل أّول تواصل بينهما: النّاقد الّرائي 

األملعّي، والكاتب املنفلت الذي ال يُدّجن. وحدثت املعجزة:
لقد كانا منذ البدء متشابهان يف تركيبتهما ومعدنهما 
رغم كّل االختالفات يف الظاهرة. فكالهما كان يستلف من 
يوم الغد ساعة ليعمل 25 ساعة يف اليوم. وكالهما ُجبل عىل 
وكالهما  الخلف.  إىل  اإللتفات  دون  والرتاكم  العمل  عبادة 
املهملة دون  األرايض  للحياة مقبل عليها، ويحرث  عاشق 

انتظار لشكر وال يُحّرر فواتري…
األخري….البورتريه  البورتريه  هّو  تبقى  ما  كّل  وكان 

الواحد والخمسون….ليكون عنوان الكتاب:
)خمسون بُورتريه….وبورتريه(

يف غبش الفجر من يوم الخميس املوافق لليوم العارش 
من شهر نوفمب، لسنة 2022, سيتصل هذا الكاتب املنفلت 
قرار  إىل  إنتهى  وقد  املبخوت،  شكري  الدكتور  بصديقه 
نهائي وحاسم، وهو أن يكتب البورتريه الواحد والخمسني 
يف نفس اليوم… وأن يكون بورتريه مشرتك، لصديقني بداءا 
األدبيّة  املدّونة  عالمات  أهّم  من  وأصبحا  الكتّاب  من  معا 
والنقديّة يف  تونس….وسيعرض عليه الفكرة، فرُيحب بها 

بصدق. وحينها سيسأل هذا الكاتب بمكر:
الخامسة من  أنّك يف  أعرف  ما  كّل  البداية.  لنبدأ منذ   -
العمر، وأنّه صباح جمعة، ولنفرتض أنّه العارش من شهر 

أغسطس )أوت( 1967 فأين أنت اآلن. ومع من؟!
وكانت اإلجابة:

- أنا يومها يف )الُكتّاب( وقد ختمنا العنكبوت والّدخان 
باستغراب  لنا  يتطّلع  الذي  الطفل  وذاك  البقرة…  وآخر 
شديد، هّو الدكتور العادل خرض ولم يكمل الّسادسة بعد.

بورتري

كمال العّيادي )الكينغ(

ُبورتري اخِلرض واملبخوت...

شكري املبخوتعادل خرض
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أصبح  كانت،  كما  مضجرة  الصباحات  تعد  لم 
ثقافاتهّن،  صفاتهّن،  تختلف  صديقات،  اآلن  عندي 
رائحتها،  طولها،  شكلها،  واحدة  لكّل  مراجعهّن، 
بأني  اإلحساس  جديدا،  شعورا  منحني  التنّوع  هذا 
قد بدأت أشم رائحة الحياة وأتذّوق أطايبها.  أصحو 
من النّوم فترُسع إىل رأيس تلك التي أشتهي أن أقابلها 
القهوة،  من  فنجانا  أحتيس  أساريري،  تتهّلل  اليوم، 
أدّخن سيجارة غليظة، وأبدأ يومي بانرشاح لم أكن 

أعهده.
التنمية  يف  آخر  تكوينا  "صابرين"  تقّدم  اليوم 
البرشية موسوم بـ"رسائل التأثري والتغيري"، بالطبع 
اآلخر  أؤثر يف  أتعّلم كيف  أّوال لكي  سأكون حارضا، 
وأغرّيه ملا فيه مصلحتي، وثانيا حتى أهجم عليها يف 
نهاية الحّصة وأدعوها الحتساء قهوة، ونرى من منّا 
بجسدها  املرأة  هذه  تعجبني  اآلخر،  يغرّي  أن  يمكنه 
الوافر الفاخر ووجهها املكتنز الباسم، هي مختلفة 

كثريا عن األخريات.
مكتبتي  يف  منسيّا  كان  لـ"نيتشة"  كتابا  أخذُت 
النسخة  كانت  والتغيري،  التأثري  يف  رأيه  أرى  حتّى 
عتيقة، أوراقها مصفّرة، خيّل إيلّ أّن رائحتها كأنفاس 
كائن خرايفّ. الكتب كّلما ازدادت ِقدما ازدادت جماال، 
تماما كاملرأة. أوجه الشبه بينهما ال تحىص، فكالهما 
من  جبال  كليهما  ويف  ألقا،  ازداد  اكتنازا  ازداد  كّلما 
يأخذ  حتى  الكتاب  يأسك  أحيانا  والريادة،  اإلفادة 
لبّك ويطرّي عقلك كما تأسك املرأة، بينهما اختالف، 
املرأة  أّما  أخرى،  كتب  قراءة  إىل  يدعوك  الكتاب  أّن 
فتشرتط أن تكتفي بها إىل األبد. تعتب املرأة أن الرجل 
هل  يشء؟  يف  قرّصُت  هل  أخرى،  عارش  إذا  أهانها 
هي أفضل منّي يف يشء؟ اإلجابة هي أنّك كنت رائعة 
الرائع  الكتاب  أنّك رّغبتني يف نساء أخريات،  لدرجة 

يحفزك لقراءة املزيد.
لم أجد فيه شيئا عن  أتصّفح كتاب نيتشة،  وأنا 
لم  معّقدة  أشياء  وجدت  لعيّل  أو  والتغيري،  التأثري 
قوله  أفهم  لم  بالنّساء،  مهتّم  أيضا  هو  أستوعبها، 
حتى  حّفزني  ولكنّه  الطبيعة"،  نصبته  فّخ  "املرأة 
أوقع  أن  مني  يطلب  أنه  يبدو  فخاخا،  لها  أنصب 
وواصلت  شباكي.  يف  النساء  من  ممكن  عدد  أكب 
مطالعتي حتى اعرتضت قوله " أذاهٌب أنت إىل املرأة؟ 
إذَْن ال تنَس السوط." ما أفظع ما قرأت، لعّله خطأ 
يف الرتجمة، أو لعّله يقصد سوطا رمزيّا ال عالقة له 
بالعنف، وواصلت القراءة ففهمت أنه ال يحّب املرأة، 
ولكن ملاذا هذه العدوانية؟  هل العنف الذي مارسته 
كره  من  أستبطنه  ملا  تنفيسا  يمثّل  "عائدة"  مع 
للنساء؟ كال، إنه رجل مملوء بالُعقد، أّما أنا فـأحّب 
إالّ  معها  أخرجتها  التي  القسوة  تلك  تكن  لم  املرأة، 
التي  املرأة  عىل  نقسو  أال  جارف،  حّب  عن  تعبريا 
نحّب يف عناقها حتى نكاد نكرس أضلعها؟ أال نرضب 

كان  أنه  نزار  يقل  ألم  تنشئته؟  لكّي نحسن  الصبّي 
لقد كنت أرضب من شّدة  الصدق؟  يكذب من شدة 

الحّب.
خرجُت من البيت، كان "تكوين صابرين" سيتّم 
هذه املّرة يف نزل يقع أقىص املدينة، ماشيا بتؤدة يف 
طريق ممتلئ بالباعة املتجولني عىل امتداد جانبيه، 
تتدافع نساء عىل بائع أحذية مستعملة، يفتح كيس 
النّعال، يكّومها فوق بعضها، يرصخ يف النّسوة بنبة 
من  شيئا  الجراد،  كأنّكن   " بغيضة  وبلكنة  غليظة 
النسوة يف  النظام وإاّل..." وقال كالما نابيا، وغاص 

الكومة متظاهرات بعدم سماع ما قال. 
أثارني املشهد، وقفت عىل كومة جوارب محاذية 
أشاهد تعامل البائع معهّن، وقال كالما مشينا مرة 
به وال  الدائرات  النساء  واحدة من  تلُمه  ولم  أخرى، 
أحد من الرجال املوجودين يف محيطه، لقد قال بأعىل 
صوت كالما أوجع من سوط. لم يكن لدّي الشجاعة 

الكافية ألوقفه عند حّده. الزمت الصمت. 
الخمسني  بني  ما  عمرها  امرأة  إليه  وجاءت 
والستني، كالحة الوجه، ضخمة الجسد، عىل رأسها 
يف  معها  والن  البائع  لها  استقام  ملّون،  منديل 
الحديث، وبدا من تحريك شفتيه أن كلمة "حارض" 
تطغى عليه، فهمُت أنها أّمه، رّكزُت يف مالمحها، لم 
يف  العجائز،  فئة  بعد  تدخل  لم  أنها  كما  سيّئة  تكن 
خّدها ملعة ويف عينها دمعة، بيضاء البرشة كانت قبل 
ابنها  من  أنتقم  أن  يل  وخطر  لونها.  الهّم  يصبغ  أن 

الحقري بطريقة أحقر.
تابعتها من بعيد، تجّر بعناء عجيزتها الضخمة، 
وماهي  الخالية،  الخلفية  األزقة  أحد  مع  استدارت 
أمش مع  قليلة حتّى كنت خلفها  منّي  إال خطوات 
خطوتها حتى انتبهت والتفتت، "ما بك يا ولد؟ أنت 
برفع  تهّم  كأنها  وأضافت  شيئا؟"  أتريد  تتبعني؟ 
توّد سقة  نيّتك طيبة،  تبدو  بالرصاخ: "ال  عقريتها 
تجعلك  بأن  كفيلة  مني  واحدة  إشارة  إّن  هاتفي؟ 

تُدفن هنا."
- الحّق أّن نيّتي ليست طيّبة، ال أرغب يف هاتفك 
إذا  للرصاخ،  داعي  ال  أعجبتني،  رقمه،  يف  وإنما 

أزعجتك سأختفي يف ملح البرص.
وأرشق وجهها وهي تجيب: "أعجبتك؟ أنا عجوز، 

وأنت شاب كالقرنفل."
أقدمها،  الكتب  أروع  معتّقه،  الخمر  أجود   -

يرّشفني تجربة معتّقة مثلك.
وضحكت من أعماقها: "معتّقة؟ إنّما أنا مرنّخة!" 
وأمسكت بتالبيبي بيد قويّة خشنة ودست رأيس بني 
ثدييها الضخمني املرتهلني: "أحّقا أعجبتك؟ اقرتب، 

منتفخة، بدينة، رائحتي كالجاموِس النتن."
إنّي  "قلُت  قبضتها:  من  نفيس  فّك  محاوال  قلت 
األشياء  كل  الرّث،  وثوبك  الكريهة  الرائحة  معجب، 

صورتك  إىل  لتعودي  ساعة  يف  قلبها  يمكن  السيئة 
البهيّة األصليّة." أخرجُت من محفظتي مائتي دينار 
لك،  "هي  وأضفت:  املتدّليتني،  نهديها  بني  دسستها 
حمام  يف  املال  ولتنفقي  برقمك  مدي  يف  ترغبني  لو 
منّي  هديّة  املال  اقبيل  أو  مثلك،  حلو  وثوب  وحالّقة 
تشعان  وعيناها  بالرقم  ومّدتني  وسأنرصف." 
ستتلّقى  فعلت،  بما  مفتخرا  وانرصفُت  كنجمتني، 
هذه العجوز نصيبها من الصفعات، وأحسست أني 
األكثر رجولة، أنا الوحيد الذي تجّرأ عىل معاقبة ذلك 
الرجال  كّل  صمت  لقد  املقرف،  صنيعه  عىل  البائع 
فسأدافع  أنا  أّما  البلد،  هذا  نساء  يهني  كان  عندما 

عنهّن بطريقتي.
"صابرين"  كانت  كعادتها  التكوين،  وحرضُت 
تصّب علينا ما تنسخه من االنرتنت، لم أفهم ما كانت 
تقوله، كما أني أرّجح أنها بدورها لم تكن تفهم ما 
أننا  األمر  ملّخص  إّن  بقولها  الدرس  انتهى  تقول، 
اآلخرين.  تغيري  أن  وعىل  أنفسنا  تغيري  عىل  قادرون 
واستقبلتني  إليها،  ذهبت  الجمع  انفضاض  وبعد 

عابسة: "مّرة أخرى؟ توّد أن تقلقني؟"
يف  أنا  قهوة،  عىل  أدعوك  أن  أريد  املّرة  هذه   -
حاجة لتأطري خبري، جّربي النقاش معي، إن غريض 

رشيف.
كنت  لقد  األخرية،  الجملة  مع  أساريرها  وتهللت 
فعال  لها  وكان  املرصية،  الدراما  من  لها  سقتها 
اإٌلطالة  عدم  برشط  ووافقْت  عليها،  السحر  تأثري 
ألنها مرتبطة بموعد هام. كنت أعلم أنه عذر وهمي 
اقتبسته بدورها من األفالم، أنا متأكد أنها قد تبقى 

معي لساعات لو أعجبها اللقاء.
قالت بحزن وهي تضع السكر يف قهوتها:

ـّري.  - إني مصابة بمرض السك
- أّما أنا فمصاب بِك، أنِت سّكري.

طرق  عن  تتحّدث  ورشعًت  تطاويل،  يعجبها  لم 
تغيري اآلخر، وأرادت إدخال كلمات فرنسيّة فقالت: 
"عليك زيادة خباتك، كّلما تكون exPériencé، كلما 

ازدادت قدرتك عىل التأثري يف اآلخر.
 exPérimenté نقول  أن  الصواب  مصّححا:  قلت 

أنِت مخطئة.
الكلمتان  يهّم،  ال  بحّدة:  تجيب  وهي  وتأّففت 
لك  تركت  وإال  تجادلني  ال  املكّونة  أنا  صحيحتان، 

املكان.
ولم أجادلها، ستعّلمها الحياة أنّها مخطئة، يأكل 
املغرور نفسه كالثّعبان، ال يخبه أحد بعيوبه مخافة 
عيوبي"  أهداني  رجال  الله  "رحم  عمر  قال  رّشه، 
اتَِّقاَء  يُْكَرُموَن  الَِّذيَن  النَّاِس  ار  رِشَ إِنَّ  النّبي  وقال 
الّصلف،  هذا  فيها  يعجبني  فأنا  هذا  أَْلِسنَِتِهْم، ومع 
وهميّة،  إرشاقًة  تكون  قد  وإرشاقا،  قيمة  يمنحها 

لكنّها تيضء.

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

حتكي عن بطالة الدكاترة
بقلم د. الطيب الطويلي

الحلقة 15 -  رسائل التأثير والتغيير
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بوضع  متينة  صلة  من  لهما  بدت  للغاية،  مهّم  كالهما  حدثان 
الرواية التونسية وكتّابها، ميّزا أنشطة الساحة الثقافية الوطنية.

للرواية  العاملية  للجائزة  الطويلة  القائمة  صدور  يف  األّول  يتمثّل 
العربية، والتي لم تضّم أي عنوان ألّي رواية تونسية. وقد حدث ذلك 
للموسم الثاني عىل التوايل... وهو ما أثّر يف نفسية عدد هاّم من كتّاب 
الرواية ونّقادها، بل أّدى ذلك إىل طرح تساؤالت محرّية تتصل بالقيمة 
املعيارية والجمالية ملا يكتب من سد روائي يف تونس ومدى قدرته 
عىل املنافسة الجّدية عربيا وعامليّا وآفاق تفّوقه... بقطع النظر عن 
القول يف معايري اللجنة، ومقاييسها بخصوص الحكم عىل النصوص 
الروائية من جهة مكوناتها الفنية ومضامينها الداللية والفكرية )يف 
ذلك نرشت صحيفة الشارع املغاربي يف عددها الفارط، شهادات...(.

يف حني يتمثّل الثاني يف املحارضتني النموذجيتني اللتني قّدمهما 
األوىل  الريموك(،  جامعة  أردني،  )أكاديمي  السعافني  إبراهيم  د  أ. 
الدكتوراه،  مدرسة  أنشطة  ضمن  بتونس  اإلنسانية  العلوم  بكلية 
ومستقبلها  العربية  الرواية  يف  الشكل  "قضيّة  موضوعها  وكان 
املنرصم،  جانفي   31 يوم  صبيحة  املعايري"،  وفوىض  الحتميات  بني 
بحضور وبمشاركة األساتذة الدكاترة سامية الدريدي مديرة مدرسة 
الدكتوراه ونور الهدى باديس رئيسة لجنة الدكتورا والتأهيل وجليلة 
الذات ومحرز بودية رئيس لجنة  الباحثة يف سديات كتابة  طريطر 
وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  رئيس  العيادي  والهادي  املاجستري 
وغريهم من األساتذة..، فكان ذلك مناسبة مهّمة للطلبة والباحثني 
الثانية، فقد  املحارضة  أّما  والتعقيب واالستفادة.  والسؤال  للنقاش 
ألقاها أيضا األستاذ إبراهيم السعافني يوم 2 فيفري الجاري بكّلية 
اآلداب والفنون واإلنسانيات، جامعة منوبة، وكان محورها "تحّوالت 
وُقّدمت  املعايري"،  وفوىض  الحتميات  بني  وآفاقها  العربية  الرواية 
املناعي،  مبوك  د  أ.  يديرها  التي  الدكتوراه  مدرسة  أنشطة  ضمن 
وأدار جلستها أ. د نورالدين بنخود، مدير قسم اللغة العربية وآدابها، 
وبحضور جمع مهّم من األساتذة والباحثني والطلبة، وعقبها نقاش 

مهّم وتعليقات مفيدة. 

1 - الجامعة التونسية والسرد الروائي 
التونسي

ويحّقق  صداه  يلقى  والفنّي  األدبي  اإلبداع  إشعاع  كان  مّلا       
من  لعّل  كثرية،  عوامل  خالل  من  وتفّوقه  شهرته  وذيوع  انتشاره 
مستمّرين  وتجّددا  حياة  تمنح  التي  العميقة  والقراءة  النقد  أبرزها 
لألثر، فإّن النّص الروائي التونيس شهد اهتماما الفتا وعناية متميّزة 
بدراسته من قبل الجامعيني التونسيني املتخصصني يف النقد ودراسة 
التونسية،  بالجامعة  العربية  اللغة  أقسام  ضمن  خاّصة  الرسد، 
التي ظّلت تحاول وتسعى منذ ما يزيد عىل النصف قرن إىل مواكبة 
جديد املناهج والنظريات يف تحليل الخطاب بصفة عاّمة ويف دراسة 
البناة األوائل ويف مقّدمتهم  الرسديات بصفة خاّصة، بل منذ جهود 
األستاذ الكبري توفيق بّكار، الذي كان رائد هذا املجال بالّذات بامتياز، 
بدأ هناك اهتمام بنظرية األدب وبنقل مفاهيم الشعرية/ اإلنشائية، 
والعمل عىل تكييف أمر تطبيقها واستخدامها يف دراسة النّص األدبي 
التونسيني الرسدية والشعرية، وكان من  العربي. وال سيّما كتابات 
تطبيق  يف  الفّن  هذا  يف  شان  ذوي  أساتذة  املسار  هذا  فرسان  أبرز  
أدواته يف قراءة سديات الرواية التونسية. لعّل من أبرزهم بالنسبة 
اعمال كثري،  إنتاج  إىل  أطروحته  بعد  انبى  الذي  القايض،  إىل محّمد 
صدر بعض منها يف كتب مثل: "حوارية الرواية التونسية"، وبحوث 
كتابه  يف  الزمريل،  وفوزي  والتاريخ"  "الرواية  كتابه؛  ضمن  نرشت 
"فصول يف الرواية التونسية"، ومحمد رشيد ثابت يف كتابه "التجريب 
"البنية  الجامعية  رسالته  يف  لعمامي  نجيب  ومحّمد  القّص"،  وفّن 
النالوتي،  لعروسية  مراتيج  رواية  عىل  تطبيقية"  دراسة  والداللة: 
أيضا  آخرين،  تونسيني  وروائيني  املسعدي  حول  خرض  والعادل 
وصالح  بوجاه  الدين  وصالح  قسومة  للصادق  مهّمة  أخرى  بحوث 
بن رمضان ورضا بن حميد ونجوى الكّراي القسنطيني ومحّمد آيت 
موهوب الذي تطّرق يف رسالته "الرواية السري ذاتية يف األدب العربي 
املعارص"، لتحليل نماذج سدية تونسية، كذلك اهتّم أحمد القاسمي 
بتحليل  اشتغل  ممن  هؤالء  وغري  التونيس  الروائي  الرسد  بدراسة 

الرواية التونسية من الباحثني األكاديميني التونسيني. 
تونس  يف  للجامعة  أّن  املعلوم  من  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا 
الرسدية يف ضوء  للكتابة  تناول مهّم وعميق  يف  رائدا  تميّزا  واملغرب 
أحدث املناهج واألدوات النظرية يف النقد وتحليل الخطاب، ويف ضوء 
وقضايا  والفلسفة  اإلنسانية  العلوم  عىل  تنفتح  عميقة  مقاربات 
الواقع وتوّظف املعرفة بالرتاث وعلوم اللغة واللسانيات، بل يبدو هنا 
نسق حثيث لتلقي جديد النظريات الرسدية؛  التلفضية، والسيميائية 

التأويلية والعرفانية اإلدراكية، والتداولية...

2 - في حضور الرواية التونسية خارج الحدو 
وآفاق مقروئيتها ودراستها

وهنا لنطرح السؤال حول قيمة ذلك وفاعليته بالنسبة إىل الرواية 
أّن  غري  الوطن.  حدود  خارج  صيتها  وذيوع  وحضورها  التونسية 
محاولة إجابة املقتضبة عن ذلك، يف هذا املقام، قد تبدو مهّمة شائكة 
تتعّلق  إشكاالت مختلفة،  تواجه  لكونها  بمنزلقات كثرية،  محفوفة 
بالرواية نفسها وبنسق إنتاجها وتداولها، بقطع النظر عن قيمتها 
الفكرية والفنيّة الجمالية؛ إنّها إشكاليات تتّصل بسياقات توزيعها 

بمقروئيتها، وبحضورها وبدرجة االهتمام بها.
حدود  خارج  التونسية  الرواية  حضور  أّن  ذلك  وجوه  أبرز  ومن 
الوطن ظّل يقترص غالبا عىل املعارض الكبى وعىل التبادل الرسمي 
بني جهات ومؤسّسات ثقافية أو جامعية بعينها؛ هناك ندرة واضحة 
لحضور النّص الروائي التونيس يف املكتبات ويف فضاءات توزيع الكتاب 
يف بالد املرشق ويف املغرب العربي، أيضا بمكتبات الكّليات، وإنّي أقول 
هذا عن تجربة سفر ومواكبة، تمتّد حوايل خمس وعرشين سنة، إىل 
كبرية  جامعية  مكتبات  هناك  إّن  بل  خاّصة...  العربية  البلدان  أكثر 
يف بعض الدول ال تتوّفر أصال عىل أثر روائي واحد، يف حني تجد كتب 
النّقاد واألكاديميني التونسيني، وتجد ديوان الشابي "أغاني الحياة" 
يف  وانحصارا  خمودا  هناك  أّن  يعني  ما  وهو  مختلفة...  طبعات  يف 
مستوى جذوة االهتمام، أّدت إىل ضمور يف الفعل النقدي، مّما رّسخ 
الصورة املعلومة واملتداولة، وهي أّن بالد املغرب العربي، أساسا، هي 
منبع النقد والفكر والتحليل االبستمولوجي )املعريف العلمي( العميق.  
بالبلدان  مقارنة  تونس  إىل  بالنسبة  أكثر  يختلف  األمر  أّن  غري 
اإلبداع  حضور  ملجال  اإلشكايل  الوضع  بخصوص  األخرى،  املغاربية 
الروائي، مّما وّلد انطباعا مفاده أنّه من البديهي جّدا، أن يكون هناك 
إشكاال بخصوص ظهور روائيني تونسيني، وتحقيق إشعاعهم عىل 
مستوى عربي إشعاعا الفتا. ذلك أنّه قد ظهر يف الجزائر كتّاب رواية 
حّققوا مقروئية عالية وواسعة عىل صعيد العالم العربي، من جيل 
وغريهما..  مستغانمي  وأحالم  األعرج  واسيني  إىل  وّطار  الطاهر 
أنتجت  بريوت،  اآلداب  دار  يف  األعرج  لواسيني  املتتالية  فاإلصدارات 
تقليدا لعّله بات ثابتا وصورة راسخة عن مسار مدونة روائية لروائي 
متميز.. ويف املغرب يكاد يكون األمر نفسه مع نصوص الّراحل محّمد 
شكري التي حّققت ذيوع صيت واسع النطاق أيضا كتابات محمد 
روايات  بريوت  اآلداب  دار  له  أصدرت  الذي  حّميش  وبنسالم  بّرادة 
ذلك  يعني  ذلك،  الرؤوس"، وغري  "فتنة  األندليس"،  "هذا  "العاّلمة"، 
وجود نفس طويل مسرتسل لإلصدار ويف دار واحدة ذات صيت عاملي، 
بالتساوق مع حضور مهم للنقد والقراءة..  يف حني أنّنا يف تونس، لم 
االنتشار حتّى  التسويق وسعة  الكفاية حسن  فيه  بما  ننجز، مثال، 
لنصوص تجربتني مهّمتني من بواكري اإلبداع الروائي التونيس، أنتجا 

مدّونتني رائدتني، وأعني ما كتبه املسعدي والبشري خريف...
من ناحية أخرى وإن ظهر مسار النرش لروائيني تونسيني يف دور 
نرش كبى خارج الحدود؛ ذائعة الصيت، فرسعان ما يتوّقف، مثال 
ذلك تجربة نرش آمال مختار، حيث اكتفت بإصدار نّص روائي وحيد، 
"عىل نخب الحياة"، بدار اآلداب بريوت، لتتوّقف التجربة نرشها بهذا 
لرواية  سالمة  بن  البشري  نرش  مثل  أخرى،  تجارب  هناك  الفضاء، 
اآلداب  دار  يف  الساملي  والحبيب  القاهرة،  الرشوق،  دار  "عائشة"، 
بريوت، وحسونة املصباحي، حيث أعادت دار الرشوق بالقاهرة نرش 
روايته "هلسوات ترشيش"، ونرش أعماال أخرى خارج حدود الوطن 
نرُشت  أيضا  وثقافيّا،  أدبيا  ناقد  ُعرف  وقد  مختلفة،  فضاءات  يف 
ولّكن  باملرشق،  عربية  دول  يف  األعمال  بعض  بوجاه  صالح  للّراحل 

ذلك ظّل قليال ونادرا ومتقّطعا، ال يمثّل مسار حركة لنسق حضور 
للرواية التونسية يف فضاء القراءة وتداول الكتاب عربيا...

األمر الذي وّلد يف تقديري ضمورا وندرة إىل أبعد حّد يف االهتمام 
بنقد الروائية التونسية ودراستها وتداولها عىل صعيد عربي، سواء 
كان أكاديميا أو بالنسبة إىل املشهد الثقايف واألدبي العام... معلوم أنّه 
املسعدي وتطّرق بعض  أن كتب طه حسني عن  ذلك، كان  يف سياق 
النقاد العرب الكبار يف حيّز نيّص محدود لجوانب من أعماله، ونموذج 
الكبري  الروائي  توىّل  أيضا  املسعدي،  عن  يقطني  سعيد  كتبه  ما  ذلك 
للبشري خريف،  "الدقلة يف عراجينها"  لرواية  التقديم  الطيّب صالح 
لكن مثل هذا بقي محدودا.. يف مقابل ذلك نكاد ال نجد دراسات لنّقاد 
عرب من املغرب أو من املرشق عن الرواية التونسية، إاّل نادرا، مقاالت 
قليلة تظهر يف صحف ودوريات ثقافية إعالمية سيّارة. أّما مستوى 
ما  نعثر عىل  أن  املنجزة عىل صعيد عربي صعب  الجامعية  البحوث 
يشفي الغليل، إاّل إشارات إىل بعض روايات تونسية، ودون أن يمثّل 

ذلك مظهرا الفتا لالنتباه
والرسد  األدب  حول  النقدي  الكتاب  حضور  تقّلص  أمام  وهكذا 
نرش  دور  عند  صادر  بما  األمر  يتعّلق  حني  السيّما  خاّصة،  الروائي 
تونسية، وأمام ضيق مجال توزيع الرواية التونسية خارج الحدود، 
غدا اإلبداع الروائي التونيس محدود الحضور. هذا فضال عّما يعتبه 
اللهجة  يف  الحوار  اعتماد  يتّم  عندما  مقروئيته،  أمام  عائقا  البعض 
الرشقية  بنظريتها  مقارنة  واسعا  رواجا  تحّقق  لم  التي  التونسية 
وعىل  الواسع  االنتشار  عىل  والغناء  الدراما  ساعدتها  التي  املرصية 

اإلحاطة بدالالتها منذ بدايات القرن العرشين. 
وأخريا ما يمكن أن يستنتجه املتابع لسريورة إبداع الرواية، حيث 
الروائيني  أغلب  لدى  الرواية  كتابة  نفس  أّن  كيف  يالحظ  أن  يمكن 

التونسيني متقّطع يف نسق الصدور عىل وترية واحدة مسرتسلة. 
أيضا تجدر اإلشارة إىل أهميّة قراءة ذاك التمفصل بني الكتابة يف 
الرواية لدى مبدع واحد بعينه، حيث تحّول كثري  الشعر والكتابة يف 
ومحّمد  الوهايبي  منصف  مثل  الرواية،  إىل  الشعر  من  الشعراء،  من 
الخالدي وحافظ محفوظ وفوزية العلوي )تكتب القّصة والرواية(، 
وهنا تجدر اإلشارة إىل املسار الذي أخذت تخّطه روايات محّمد عيىس 

املؤّدب والتي بدأت تحوز إشعاعا خارجيّا مهّما ال بّد من دعمه. 
الجمايل  النقدي والتلّقي  عىل صعيد آخر تلوح رضورة االهتمام 
حسني  والّراحل  طرشونة  محمود  الجامعيني:  الروائيني  لنصوص 
الجليل  عبد  بن  ومنصف  البدوي  ومحّمد  رمضان  بن  وصالح  الواد 
املتميّز  الروائي  املسكيني وأمرية غنيم، وطبعا  الزين بن شيخة  وأّم 
البوكر يف دورة عام  أن يقتلع جائزة  الذي استطاع  املبخوت  شكري 

 ...2015
ودون تورية أو وقوع يف االستعارات البعيدة.. إّن فّن الرواية ليس 
حكرا عىل أناس ولدوا روائيني وهبته الطبيعة موهبة ذلك، فانخرطوا 
إىل  سافر  الذي  املسعدي  من  نقبل  فكيف  الرواية..  كتابة  يف  مبّكرا 
املطوي  العرويس  أو  بيانها  وأسار  العربية  فقه  يف  للتعّمق  باريس 
الذي درس يف الزيتونة ليكون شيخ علم يف التاريخ والتحقيق أو حسن 
نرص الذي درس أيضا يف الزيتونة ليكون مدّرس لغة عربية أن يكونوا 
روائيني متميّزين... ونرفض اليوم من اللساني واللغوي والفيلسوف 
واملتخّصص يف التاريخ والحضارة أو القانون واإلنسانيات، أن يكون 
وثقافته،  معرفته  وتعّمقت  وبنّي  اللغة  ناصية  امتلك  طاملا  روائيا، 

وحاز جمال الخيال اإلبداعي والقدرة عىل اإلنشاء وحبك التخييل...
والجامعيني  النقاد  بني  الجهود  تضافر  اليوم  الواجب  من  إنّه 
ومراكمة  نقدي  خطاب  إلنتاج  والجامعة  الثقافة  وزارة  هياكل  بني 
الروائي  الخطاب  حول  عميقة  وقراءات  نقدية  كتابات  مسارات 
التونيس... ولعّله يف معرض ذلك تجدر اإلشارة إىل قيمة الجهد املتميّز 
الذي غدا يبذله اتّحاد الكتّاب التونسيني، من خالل ثّلة من الجامعيني 
والنّقاد واملبدعني؛ برئاسة أ. د العادل خرض، ومنهم سعد برغل، زهري 
الذّوداي، وخالد الغريبي وسمري الزغبي.. ألجل تركيز العمل والنشاط 
لتحقيق إشعاع الكتاب التونيس وضمان حضوره حضورا الفتا خارج 
الحدود، ويف السياق نفسه تجدر اإلشارة إىل جهود نادي القّصة أبو 

القاسم الشابّي، الذي يرأسه الصديق سمري بن عيل.  

على هامش قائمة البوكر وغياب الرواية التونسية، 
ومحاضرات أ. د السعافين حول الرواية العربية

أية آفاق إلشعاع وتأّلق الرسديات والرواية التونسية خارج حدود الوطن؟
د. محّمد الكحالوي، جامعة قرطاج
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كتابا  عيىس  بن  املحسن  للعقيد  أخريا  صدر 
جميع  عليه  يطلع  بأن  جديٌر  قيّما،  جديدا 
املهتمني بالتاريخ والذاكرة والرتاث املحيل. تناول 
والتمحيص محطات عديدة  بالبحث  فيه  املؤلف 
سنة  انعطاف  إىل  نشأتها  منذ  املدينة  مسرية  يف 

.2011
الوطني،  الحرس  سلك  من  متقاعد  املؤلف 
باحث متحّصل عىل املاجستري يف العلوم الّسياسية 
جامعة صوفيا أنتيبوليس بــ » نيس«، متخّرج 
»موالن«  بــ  للجندرمة  الضباط  مدرسة  من 
املعهد  املكّونني من  ومتحصل عىل درجة تكوين 
فريان«  »كالرمون  بـ  األمني  للتّكوين  الوطني 
الجمهورية الفرنسية. له تخّصص يف إدارة األزمات 
ومكافحة اإلرهاب من مركز التّدريب األمني   بـ 
األمريكية. تحّمل  املتحدة  الواليات  »كاليفورنيا« 
عديد املسؤوليات القياديّة عىل املستوى الجهوي 
يُلحق  أن  قبل  الوطني  الحرس  بسلك  واملركزي 

وإدارة  لتأسيس  الداخلية  بوزارة 
من  املرور  لسالمة  الوطني  املرصد 
مؤلفات  له  صدرت   .1993-2007
يف األمن والتّنمية والّسالمة املرورية 
نرش  األمني.  والتاريخ  واإلرهاب 
والسياسة،  األمن  يف  املقاالت  عديد 
وله إسهامات لدى مؤسسات أمنية 

عربية وفرنسية.
عن  املقدمة  يف  املؤلف  تساءل 

عرفت  التي  وهي  املنستري،  عن  الكتابة  جدوى 
االستقالل.  بعد  وخاصة  األبحاث  من  سلسلة 
ويجيب يف نفس الوقت: أّن املايض كما يراه جيلنا 
السابق  الجيل  املايض كما رآه  يختلف عن نفس 
وكما سرياه الجيل الذي سيأتي بعدنا، وأن للبلد 
الواحد أكثر من تاريخ. فلكل عرص أن يكتب من 
نظرنا  يف  القيمة  قليل  يبدو  وما  نظره،  وجهة 
املسالة  آخرين.  نظر  يف  القيمة  عظيم  يكون  قد 
الباحث،  هدف  ليست  املايض  فمعرفة  نسبية 
ولكن هدفه معرفة كيف صار الحارض إىل ما هو 

عليه؟ 
ليجد  التأمل  من  كثريا  القارئ  يحتاج  ال 
املدينة  عاشتها  التي  التحوالت  الصفحات  عب 
للخط  تبعا  تناقضاتها  وتطورها  وإيقاعها 
الذي سارت فيه أحوالها وأوضاعها بني  البياني 
لقد  والتهميش.   والتحديث،  والضعف،  القّوة، 
كان طبيعيا أن تتغرّي املعالم كما تغريت األجيال 
التاريخ  مستودع  املدينة  بقيت  ولكن  نظره،  يف 
فيها  العصور  تضافر  عىل  وشاهدة  والرتاث 

وتحّدى بعضها البعض.
املحطات  هذه  إىل  الكتاب  تعّرض 
األول:  الفصل  فصلني،  عىل  املوزعة 
وُخّصص  التاريخية،  املنستري 
وعالقتها  املدينة  تاريخ  يف  للتدقيق 
عىل  التعرف  مع  األوىل  بالعصور 
نموها الحضاري املتتابع واستنطاق 
آثارها. أما الفصل الثاني: املنستري كما عرفتها، 
بظهور  امتازت  مرحلة  باستعراض  اهتم  فقد 
الديمغرافية،  النواحي  مختلف  يف  مؤثرات 
واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والدينية. 
مرحلة عاشها الكاتب وإن تبدو بعيدة شاحبة، 
االعتزاز.  بطعم  تحتفظ  الزالت  نظره  يف  فهي 
املواضيع  يدعم  توثيقي  ملحق  عن  فضال  هذا 

املطروحة بوثائق من األرشيف والصور.
ركام  يعكس  الكتاب  أن  االستنتاجات  أبرز 
املؤلف حيّة يف وثائق ومراجع  ذاكرة أستوجدها 
قديمة وبناءات عتيقة وشخصيات قريبة وبعيدة، 
تذكره أّن لها حيزها الزمني الذي حفظه التاريخ. 
وأّن الرسدية الذي اعتمدها يف هذا الجانب شبيهة 
جدار  عىل  والخربشات  املهمل  يف  بالحفريات 
الالوعي، ولكنها ليست عبثية. هي رسائل سيعة 
تتصل بالقيمة الحقيقية للمدينة ليست كوحدة 
عضوية فقط، بل كمنتج إنساني. فالذاكرة هنا 
ال تلغي الفروق وال تستجيب لالستفزازات، ولها 

تََمثُّل انتقائي يقاوم استدراج األسطورة امَلْروية 
التوتر  يف  كثريا  تحّريت  بالعامية.  تصلنا  والتي 
والفرق  الشفهية،  والرواية  الكتابة  بني  القائم 
القائم بني الذاكرة والجغرافيا. ويخص األمر هنا 
أحيانا  الواقع ويمزجه  الذي يستوعب  »الخيال« 

باالنطباعات الشخصية. 
للقارئ وقفات مع عديد األجوبة وخاصة كيف 
مختلفة  مذاهب  ذات  أمم  املدينة  عىل  تعاقبت 
وتركت آثارها عىل الرتاث اإلنساني عامة؟  وكيف 
عرفت الحضارات املتوسطية منذ عصور ما قبل 
الرومانية،  البونية،  بالحقبات  مرورا  التاريخ 
البيزنطية، اإلسالمية، حتى الرتكية والفرنسية؟ 
فتاريخ املدينة ال يقف يف طرح املؤلف عند التاريخ 
مختلف  إضافات  مع  يشتبك  بل  اإلسالمي، 
للمستقبل  ويحتفظ  بها،  مّرت  التي  الحضارات 

بآراء كانت فرضتها أمم سابقة.
ثم كيف واجهت املنستري يف أول نشأتها حالة 
رصاع حضاري وحوار عنيف بني الرشق والغرب، 
الطالّب  يؤمه  ومعرفة  علم  مركز  كانت  حيث 
وأعالمه  أئمته  معارف  من  للنهل  مكان  كل  من 
تلتقي  سياسية  مدينة  كانت  وكيف  املرابطني؟. 
فيها النزاعات بني السلطات ومركزا ديبلوماسيا 

ضّم عددا من قنصليات بعض الدول؟ 
من املهم ان تكون هناك مؤلفات سابقة قّدمت 
هذه  ولعّل  املنستري،  تاريخ  عن  متكاملة  رؤى 
وخصوصا  نرشه  تّم  ملا  إضافة  تقدم  الصفحات 
بنشأتها ونمّوها وتطورها.  لها عالقة  التي  تلك 
من  ُخطى  اتباع  عىل  اإلمكان  قدر  حرص  هناك 
أّرخوا لها وتقديم استقراءات عما تُخفيه بعض 
املعّلقة  األسئلة  بعض  عىل  واإلجابة  األحداث 
الرجوع  حاول  املؤلف  أن  شك  ال  والحّساسة. 
العلمية  األبحاث  وخاصة  مختلفة  مصادر  إىل 
لآلثاريني واملؤرخني، الذين مّهدوا له هذا الطريق 

بجهودهم العلمية الِحيادية. 
مدخل  من  أكثر  القديم  األثري  الرتاث  ليس 
باملايض، فالسياقات  الذاكرة يف عالقتها  لدراسة 
تفقري  إىل  أحيانا  أفضت  واالجتماعية  السياسية 
الستخدامات  وإخضاعه  رمزيّته  من  الرتاث 
لتتجه  الذاكرة  لعبة  قواعد  تغرّيت  لقد  نفعية. 
لبناء  رشطا  بوصفها  الهوية  صياغة  نحو  أكثر 

الدولة خاصة يف هذا الظرف. 
للحضارات  منابع  املدن  كانت  لطاملا 
االقتصادي  للتقدم  ومحّركة  للمعرفة  ومنارات 
واالجتماعي، وال يختلف األمر بالنسبة للمنستري.

كمال الغمراسي - رئيس جمعية صيانة المدينة بالمنستير سابقا

كتاب »صفحات من تاريخ وذاكرة املنستري« 
للعقيد املحسن بن عيسى

املحسن بن عيىس
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تتحدى  لغة  “هناك  كويلهو:  باولو  الروائي  يقول 
الكلمات”.

للوهلة األوىل، وحينما قرأُت عنواَن ديوان الشاعر »محمد 
امتثلت   ،) وهم  من  حرف  عىل  )ناسج  يعقوبي«  حبيب 
عىل الفور للكلمة اّلتي تشدُّ القارئ يف العنوان  تلَك العتبة 
ألدرك  االرباُك  انتابني  خاللها  من  واّلتي  »ناسٌج«  البارزة  
 ، الشعرية  األنماط  أمام شاعٍر شاذ عن  أنني  وبدايًة  بدءا 
بنا وبالقارئ نحو  ليتجه  يُحِدُث يف كتابته طريًقا مغايرا، 
جغرافية النص اّلتي قال عنها -إنّها تجربة مختلفة-، تتبعه 
الكلمات الدافئة والعبارات األكثر رشاقة وعمقا  لريُسَم لنا 
حالة  تجسد  سياليّة  تجريديّة  وأخرى  تشكيليّة  لوَحاٍت 
الحب والدفء، ليؤسس عامله الخاص الحالم باألنثى الرمز .

ومن خالل تصفحنا للورقات األوىل من املجموعة نقف 
عىل جملة من الثيمات األساسية  ) الحب، املرأة، القصيدة، 
داخل  الولوج  مفاتيح  تعتب  التي  األنا…(  الهو،  الطفولة، 
ثيمات  من  ثيمة  الحب  يشكل  ال  هذا،  ومع  مساربها 
يكشف  سحري  بساط  هو  ما  بقدر  الشعرية،  مجموعته 
انكشاف  لحظة  هو  فالحب  القصيدة،  وتضاريس  خرائط 
وتجيل،  حتى قيل »لحظة تعري القصيدة التي تتجسد يف 
شكل امرأة جميلة صامتة بكل ما تحمله من سحر وفتنة، 

ليولد النص الذي يُرمي كتابته«  .
يقول: 

وأسلوبا  نمطا  انتهجُت  ذلك  ومن   «
عن  البعد  كل  بعيدا  بي  وشكال..خاصا 
التقليد واالستسهال..حيث اعتمدُت الشعر 
بعمق  لنصويص  وعماد  كأساس  الحّر 
تميل  معجمية  دالالت  ذي  فصيح  لغوي 
الرسدية  من  وبشئ  الفصحى  العربية  إىل 

الشعرية يف أغلب النصوص ...«
الذي  أو  الحديثة  القصيدة  فمتلقي 
نقدي  ذوق  إىل  يحتاج  النقد   يتصدر 
السهل  من  ليس   – أكاديمية  وتقنيات 
السهل  من  وليس  النصوص  مع  التعامل 

ان تكون ناقدا - مع الوعي بالرؤية املنفتحة للقصيدة، ذلك 
وتمرد  »رؤيا   - النقاد  احُد  يقوُل  -كما  الحديث  الشعر  أن 
إنساني وجمايل  أفق  وتجاوز وكشف عن عالم مجهول يف 

يتحىل بالرقي«
يقول الشاعر.

وإني الشاعُر الحرُّ فال تأسوني قيوُد البحور
وال ألتزُم بقافيٍة وال باألعجاز وال بصدور

فال املفاعيُل تقمعني وال األوزاُن عيلَّ تجوُر
وال العروُض يخالطني فيما أخّطُه من ُسطور
وتعجبني هذه الثقة فيما تقول أيها الشاعر .

أبو  ُسئل  عندما  أليًّا  نتذكُر  العروض  نذكُر  وعندما 
من  أكب  أنا  بثقة  أجاب  العروض«  تعرف  »هل  العتاهية 

العروض.
تقنية التكرار : 

تعتب  التي  التكرار  تقنية  عىل  الشاعر  اعتمد  وقد  هذا 
مصدر  وهو  املجموعة،  يف  البارزة  الجمال  عالمات  احدى 
األفعال.  يف  التكثري  به  ويراد  )الكر(،  من  املبالغة  عىل  دال 
الشاعر هنا  اعتمد  ، وقد  العام )االعادة(  باملعنى  والتكرار 
عىل تكرار جملة من الكلمات مثل كلمة أحبك نص )ص17 

( ذكرت فيه هذه الكلمة ذات األربعة حروف 9 مرات .
تعتبُ  الذي  دانتي«   « الشاعر  إىل  العدد  يُحيلنا هذا  كما 
حقبِة  يف  األعظم  اإلنتاَج  اإللهية«  الكوميديا   « ملحمتُه 
رمزا   9 الرقم  من  شعرِه  يف  يتخذُ  كان  الوسطى  القرون 

للمحبوبة.
يف  سورة  الكريم  القرآن  يف  ورد  أيضا   
اإلساء » بسم الله. ولقد آتينا موىس تسع 
آيات بيناٍت« ثبتات واضحات . ولذلك تحمل 

املرأة طفلها تسع أشهر يف بطنها .
مساحة  عىل  حسابية  عملية  ويف   
وخمسنَي  وثالٍث  مئٍة  من  املتكون  الديوان 
أكثر من  صفحًة تكررت فيه هذه األخرية 

56 مرة  و20 مرة هيام وعشق  .
مرة   16 من  أكثر  )املرأة(  لفظ  تكرار  إىل  باإلضافة 
ترصيحا أو تلميحا ليتزامن وجودها مقرتنا بلفظ القصيدة 
كأثري   “ نص  يف  يقول  لشاعرها  عاشقة  أنثى  فالقصيدة 

شوق ”)ص142(:
لو لم يكن  لغري الرب قد سجد األنام
لركعت زجرا يف محرابك حبا وهيام

واني بالعاشق أقر عبوديتي سبيا ورهام
ودونك يف الهوى مابدا ودونك الصيام

هكذا الشاعر  يجعلنا قابعني يف متاهة التأويل، هل هي 
القصيدة  القصيدة؟، هل هو جسد  أم غواية  األنثى  غواية 
أم جسد املرأة؟، الحب بتمرده وثورته، أم الحلم القابع فينا 
يعزف موسيقى الروح بايقاعات ومناخات سيالية أجاد 

الشاعر يف صوغ أبجدياتها.
يف  الراء  لقافية  استعمالُه  الديوان  يف  نالحُظ  أيضا 
الّراء عىل  أكثر من عرشين مرة، حيث يدل حرف  قصائده 
دالالت متضادة مما يعطي القصيدة حّسا مرتفعا باملشاعر 

املتأججة. 
يقول الشاعر ص23 قصيدة  -جميلة ورائعة  وأحبها 

شخصيا - بعنوان » بائس الحّب«
خالها يف الحّب ناسكٌة

                          فوجَد قلبَها مأجورا
تلُهو  به كيف شاءت

                          وتغّدرُه ثم تجور
تُسكرُه الحّب وتشدوه

                    وتضجرُه سبيا مقهورا 
يرديه البؤس ويدمرُه

                   والقلب منُه مكسورا 
لتتوهج القصائد تارة بحب التفعيلة وتارة أخرى بحب 
نثري يحمل ذاكرة معارصة وأخرى تبحر عب الزمن ليعيش 
الشاعر يف نصوصه يف الال زمن ويف الزمان وداخل التاريخ 
حقيقة ، ليضع أسئلة موصدة بعالمات استفهام ويحاول 
جاهدا أن يشاكس املعنى للوصول اىل إجابات للخالص من 

الوهم أو الواقع 
يقول يف نص بعنوان »الراقصة »

أمدحا فيها أسقطها
               أم شيطاٌن ولعبة أقدر

أم غبطة عشق ساقتها
               كقشة ما بني التيار

تنشد الوصل راقصة 
              كفراش ليل إىل النار...

كما نالحظ يف بعض املواضع توظيف الشاعر لشخصيات 
باملكان  الزمان  هنا  ليتقاطع  وأسطورية  ودينية  تاريخية 
ابن  األخطل،  )الفرزدق،  والشخصيات  األحداث  وتتقاطع 
منظور، يوسف، العمُّ ابراهيم، املسيح، نوح...(، وكذلك من 
خالل أحداث جديدة وأمكنة لها دالالتها، مثل )الحّي، املنزل 

العتيق، القرية،  الدكان ..الخ
الطفولة :

فالطفولة هي املهد األول للخبات والتجارب الحياتية، 
اإلنسانية  للذاكرة  سعة  واألكثر  األوفر  املخزون  أنها  كما 
تراود  التي  الطفولة  ذكريات  من  يجعل  ما  وهو  عموما، 
الشاعر مرة تلو أخرى، تتكون يف داخله يف شكل ومضات 
لتخرج شعرا عذبا، فالشاعر ينطلق من أرض الواقع، من 
الناس، من أحاسيسهم أفراحهم وأحزانهم، يقول يف الصفة 

21  نص بعنوان  » بوصلة ..ذاكرة«
هل تذكرين متى بدأُت بعشقِك أهيُم

أم أني ولدت وحبك يف القلب مقيم
أم أن هواك خالطني مّلا بدأُت فطيم 

أم مّلا بدأ عود الطفولة يشتّد ويستقيم
أم مّلا غلبتنا شقوتنا يف صبانا الغّر الحميم

وملا منا نالحق الفراش ونجعل من الورد نديم
وملا كنا نلعب بباءة الطفولة عروسا وعريسا ونهيم

أو ملا كنا نشاكس بائع الحلوى العسلية العم إبراهيم
الشعر  فنون  الشاعر وهي من  نلمُح ميزة يف هذا  كما 
ثم  الجاهيل  العرص  قصائد  يف  الحكمة« ظهرت    « العربي 
نما هذا الفن  حتى أصبح فنا مستقال تنظم فيه القصائد 

الطوال .
يقول الشاعر ص 140 نص بعنوان » جمال الروح« 

أال وإن جمال الوجه مع قبح النفوس
كقنديل أضاء بالنور عىل قب مجوس

فال القب يجلُّ الضياء وال نفعا للفانوس
وال النور محمودا وهو بالعفن مطموس 

عىل سبيل الخاتمة 
الشاعر  محمد حبيب يعقوبي يكتب القصيدة وتكتبه.. 
حيث  جامحة،  كأنثى  يديه  بني  من  فتتملص  يداعبها..  
تتداخل عوالم الشاعر بني عالم حقيقي  وآخر خيايل تحكمه 
أزمنة متعددة ومشاهد سيالية أجاد تصويرها..بأسلوب 

مختلف وخاص به فأفض علينا بشعر عذب يقطر حبا .

فاخر بن سعيد

»ناسج عىل حرف من وهم« للشاعر حبيب يعقويب...
نٌص منبثٌق من اللجِّ

محمد حبيب يعقوبي
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"قطعة قماش زرقاء" نموذجا :

حضور السريي يف الروائي يف مدّونة كامل الزغباين الرسدية
عمار العربي الزمزمي

متعدد  مثقفا  الزغباني  كمال  الراحل  كان 
األكاديمي  نشاطه  عىل  فعالوة  االهتمامات، 
بالجامعة  لها  ومدرس  الفلسفة  يف  كمختص 
كتب املقالة يف الفكر والنقد وشتى املواضيع. وقد 
جمع عددا من مقاالته يف كتاب بعنوان" أخالط يف 
البهيموقراطية والثورة" صدر سنة 2011 عن دار 

الوسيطي للنرش والتوزيع .
أكثر  به  ُعرف  الذي  املجال  هو  الرسد  ويبقى 
الساحة  الواسع عىل  الجمهور  قبل  من غريه من 
يف  تقع  ضخمة  ثالثية  ترك  ما  .وأهم  الثقافية 
منها  األول  الجزء  صدر  صفحة  ألف  من  أكثر 
والتوزيع  للنرش  "إديكوب"  دار  عن   2001 سنة 
جائزة  عىل  وحصل  الحياة"  انتظار  "يف  بعنوان 
الكومار. وصدر الجزء الثاني سنة 2016 عن دار 
الجزء  أما    " السعادة  "ماكينة  بعنوان  التنوير 
دار  بعد رحيله عن  أي   2022 الثالث فصدر سنة 
 . زرقاء"  قماش  قطعة   " بعنوان  "مسكلياني" 
ومن سمات هذه الثالثية معاودة ظهور عدد من 
متفاوتة  بدرجات  واألزمنة  واألحداث  الشخوص 

دون الوقوع يف التكرار.

تقديم سريع للرواية 
تضّم "قطعة قماش زرقاء" أربعمائة صفحة 
أم  شكوى  عىل  وتنفتح  املتوسط.  الحجم  من 
أم  لجارتها  الرشقي  عيىس  الرئيسية  الشخية 
فاطمة من شقاوته كصبي مشاغب "باش يجبد 
بالصعود  أغراه  ما  وهذا  رشميطة"  السماء  من 
اليها  الصعود  عن  والده  ينهى  بوحّطم  نخلة  إىل 
أن يبهر فاطمة  أراد  انكسارها .  لطولها وقابلية 
اتجاه  يف  بالقفز  ثم  النادر  بلحها  تتذوق  بجعلها 
وكانت  زرقاء.  قطعة  منها  لها  ليقتطع  السماء 
وهو  إال  وعيه  استعادة  وعدم  وقوعه  النتيجة 
باملستشفى. وتنغلق الرواية عىل رؤية عزيزة ابنة 
فاطمة الشابة الطالبة لعيىس الرشقي الكهل وهو 
صغرية  بوحطم  نخلة  معانقا  الفضاء  يف  يطري 
غرسها يف ضيعته بريف تونس العاصمة ويصعد 
انتحاري  تفجري  إثر  عىل  الزرقاء  السماء  نحو 
ارهابي أودى بحياته وحياة عدد من رواد الضيعة 

واملقيمني بها من الفنانني .
وتنقسم الرواية إىل ثالثة أجزاء: - الجزء األول 
عىل  ويحتوي  "الفاّلح  عنوانه  صفحة(   146  (
بينها  تفصل  مقاطع  إىل  مقسمة  فصول  ثمانية 
عيىس  لطفولة  مخصصة  منها  ستّة  عالمات، 
الرشقي ومراهقته  بسانيتهم  واملدرسة االبتدائية 
واملعهد وملشاركته يف انتفاضة الخبز سنة 1984 
االسالمي  االتجاه  إىل  واالنضمام  األول  والحب 
.أما  املتنوعة  قراءاته  بسبب  عنه  االنفصال  قبل 
الفصالن اآلخران فيصوران رشاء عيىس الرشقي 
الكهل لضيعة بريف تونس العاصمة أطلق عليها 
الخصوم اسم "ضيعة الشيطان" وإقامته بها بعد 
استصالح أرضهاىوتعمريها باألشجار والحبوانات 
وتحويلها إىل مكان يستقطب الفنانني الهامشيني 

الباحثني عن فضاء للحرية .
فعنوانه  ص(   166 الثاني)  الجزء  أما   -
تتحدث  فصول  خمسة  عىل  ويحتوي  "الضيعة" 
الرشقي  عيىس  مع  بالضيعة  الفنانني  إقامة  عن 
التي أصبحت عشيقته واكتشاف  ومجيء عزيزة 
قبل  األصلية  الضيعة  صاحبة  فتحية  مخطوط 
أيام  استعادة  إىل  إضافة  منها  لها  عيىس  رشاء 
إىل  وإرسالهم  الطلبة  وتجنيد  بالجامعة  الدراسة 

الذي  عيىس  صديق  إسماعيل  ومحنة  الصحراء 
تعرض إىل انهيار عصبي جراء تجربة حب فاشل 
وإرهاق شديد يف إعداد املؤتمر الثامن عرش الخارق 

للعادة لالتحاد العام لطلبة تونس.
فعنوانه  ص(   92( الثالث  الجزء  وأما   -
تصور  فصول  أربعة  عىل  ويحتوي  املياه"  "معبد 
األنشطة الفنية ألصدقاء عيىس الرشقي بالضيعة 
وتعرضهم للمضايقات من قبل البوليس الخاضع 
واملجموعات    2011 بعد  ما  سلطة  لتعليمات 
بتفجري  األمر  وينتهي  سواء.  حد  عىل  املتشددة 
لنفسها  متحررة  فتاة  هيئة  يف  متنكرة  متشددة 
بالضيعة وموت عيىس الرشقي وعدد من أصدقائه 

الفنانني. 

البنية العامة للرواية
بخط  مكتوبة  أم  حكاية  عىل  الرواية  تقوم 
غري  بشكل  الرشقي  عيىس  مسرية  تصور  عادي 

حتى  املبكرة  طفولته  من  خطي 
وفاته وحكايتني فرعيتني مضمنتني 
األوىل  مائل:  بخط  مكتوبتني  فيها 
عيىس  والد  الله  عبد  تجنيد  حكاية 
من  القاه  وما  الفرنيس  بالجيش 
وقد  القتال.  جبهات  عىل  ويالت 
عليه  وأطلع  التلميذ  عيىس  حبها 
أستاذه للعربية يس املنصف كإحدى 
والثانية  القصصية.  محاوالته 
بنفسها  كتبتها  وقد  فتحية  حكاية 
وأخفت مخطوطها بكوخ يف الضيعة 
وفتحية  عيىس.  منها  اشرتاها  التي 
تونسية اعتادت يف شبابها أن تقيض 

مع عائلتها الصيف عىل أحد شواكئ الوطن القبيل 
القريبة من نابل. وهناك تعرفت عىل جيوايف الذي 
أشقر  غجري  فتى  وهو  البحر"  إياها  "أهداه 
مجهول النسب كل ما يعرفه أن أباه تونيس وأمه 
عنيف  حب  قصة  معه  فتحية  .وعاشت  اسبانية 
للجسد  املحررة  الحسية  املتع  شتى  خاللها  عرفا 
وأرصت عىل الزواج منه رغم املوانع االجتماعية . 
ولنئ أبدى والدها املتحرر تفهما لألمر فإن أخاها 
التوأم فتحي الذي تحول من مائع فاشل يف دراسته 
إىل متشدد قد مارس عليها العنف صحبة جماعته. 
وقد اشرتى جوفاني جزءا من أرض والدها حواله 
إىل جنة أرضية بإقامة ضيعة سياحية ايكولوجية  
العالم.  بقاع  شتى  من  السياح  تستقبل  فوقه 
جيوفاني  موت  بعد  اإلهمال  الضيعة  أصاب  وقد 
املفاجئ يف حادث سقوط طائرة قبل أن تتعرض 
للحرق عىل أيدي أخويها املتشددين بعد خروجهما 
2P11 بموجب العفو الترشيعي الذي  من السجن 
اإلرهابية  أحداث سليمان  شملهما كمشاركني يف 

سنة 2006.
الرشقي  عيىس  حكايتي  بني  يجمع  ما  إن 
وفتحية هو التوق إىل التحرر وإن بطرق مختلفة 
قوى  التوق:  هذا  أجهضت  التي  القوى  بنفس 
فكانت  خدمتها  يف  وبوليس  متشددة  اجتماعية 

املأساة .

حضور السيري في الروائي 
قماش  "قطعة  الزغباني  كمال  أدرج  لنئ 
ثالثيته  من  والثاني  األول  الجزأين  مثل  زرقاء" 
ضمن جنس الرواية بالتنصيص عىل ذلك رصاحة 
من  إال  إليها  يتفطن  ال  قد  بارزة  سمة  فثمة 
سريته  عنارص  أهم  عىل  واطلع  كثب  عن  عرفه 

الكثيف  الحضور  .وهي 
للسريي يف الروائي . 

ال يمكن لهذه السنة 
طبعا أن تهدم  الحواجز  
من  الرواية  بني  البينة 
السرية من  جهة ورواية 
والسرية  أخرى  جهة 
أو  ذاتية  كانت  سواء 
ثالثة.  جهة  من  غريية 
أساسا  قائمة  فالرواية 
يُهتم  وال  التخييل  عىل 
عند النظر فيها بمدى صحة األحداث املرسودة وال 
بوجود الشخصيات املتحدث عنها فعال عىل أرض 

الواقع حتى اذا كانت الرواية واقعية .
أما رواية السرية فإن إضفاء الصبغة التخييلية 
والنقصان  بالزيادة  فيها  والترصف  أحداثها  عىل 
الشخصيات  أسماء  وتغيري  القص  ملقتضيات 
الجوهرية  بالحقائق  يخل  أن  يجب  ال  واألماكن 
املتعلقة بالذات أو باآلخر. وأما السرية سواء كانت 
ذاتية أو غريية فرتمي إىل التأريخ وضبط الحقائق 
من  املحورية  الشخصية  له  تعرضت  ما  وتصوير 
صعوبات وما تخّطته من عراقيل لتبلغ ما بلغت 
من نجاحات أو ما عاشت من إخفاقات.  ويُشرتط  
هو  ميثاقا  القارئ  مع  يعقد  أن  السرية  كاتب  يف 

مطالب بااللتزام به.
قماش  "قطعة  يف  السريي  حضور  ويتجىل 
والشخصيات  والزمان  املكان  خالل  من  زرقاء" 

واألحداث.
- يف مستوى االمكنة : • حومة " الرشاقة" كنية 
عن حومة الزغابنة الواقعة بالجهة الشمالية من 
الحامة بعد حي القرص مبارشة وكانت عبارة عن 
الفوضوي  العمران  عليها  يزحف  أن  قبل  سواني 
القرص  بني  تقع  للسانية   املالصقة  املقبة   •
والزغابنة وهي مازالت قائمة إىل اليوم .• مدرسة 
الدغباجي هي أوىل مدارس الحانة وأعرقها وهي 
سنة  منذ  أبوابه  فتح  الذي   " لـ"املكتب  وريثة 
1896 .• ضيعة الشيطان هي صورة مجملة من 
الزغباني من أرض  التي حولها كمال  " زغبانيا" 
بور مهملة إىل ضيعة تفنن يف تعمريها وأقام بها 
نائيا  واملنابر  الساحات  هجر  أن  بعد  عائلته  مع 
عىل  عاكفا  "البهيموقراطية"  أجواء  عن  بنفسه 

التأمل والقراءة والكتابة مستقبال من يزوره من 
التي  األرضية"   "الجنة  بهذه  الخّلص  أصدقائه 

توفر العيش يف الطبيعة وعىل الطبيعة .
- يف مستوى الزمان 

حصول  عن  الكاتب  حديث  نذكر  أن  يكفي 
عيىس الرشقي عىل البكالوريا سنة  1984 ضمن 
بمعهد  الشهادة  هذه  لنيل  تقدمت  األوىل  الدفعة 
معطى  وهذا   .  1985 سنة  حتى  الوحيد  الحامة 

حقيقي يتعلق بكمال الزغباني .
- يف مستوى الشخصيات

حافظ الكاتب عىل أسماء أشخاص معروفني 
كانت له بهم صالت .من هؤالء املعلم يس الحبيب 
الرتبية  وأستاذ  القناوي   يس  العام  والقيم 
اإلسالمية وإمام جامع الشياب يس الهادي وأستاذ 
رجب  يس  الفلسفة  وأستاذ  حسن  يس  الفرنيس 
.والناشط  يف حركة االتجاه اإلسالمي لسعد الذي 
الصلة  ويربط  ويؤطرهم  األنصار  يستقطب  كان 
غري  شخصيات  الخ....وثمة  القيادة  وبني  بينهم 
الكاتب أسماءها لكنها بقيت تحيل عىل أشخاص 
عيىس  يدعوه  الذي  نسيم  هؤالء  .من  معروفني 
الزغباني  كما  كان  مثلما  "عشريي"  الرشقي 
يفعل مع سنان العزابي وغريه من خّلص أصحابه 
وإن  بلعيد  شكري  الشهيد  عىل  نسيم  .ويحيل 
جعله الكاتب أصيل قبيل والدليل أنه ورد يف الرواية 
من قادة الوطنيني الديمقراطيني يف الجامعة وتم 
الهروب  واستطاع  الصحراء  اىل  وإرساله  تجنيده 
كما  بكليته   االمتحانات  يف  ليشارك  املعسكر  من 

أشري إىل استشهاده الحقا .
عيىس   صديق  أيضا  الشخصيات  هذه  ومن 
اسماعيل الدينقراطي الوطني الذي أصيب بانهيار 
عصبي .وهو يحيل عىل شخص من الخامة تويف 

منذ سنوات .
صورة  يكن  لم  لنئ  نفسه  الرشقي  وعيىس 
مالمحه  من  مثريا  يخمل  فإنه  الزغباني  لكمال 
ورفض  ألوانها  بمختلف  الدغمائية  نبذ  مثل 
من  والسخرية  للحرية  املكبل  الحزبي  التنظم 
"البهيموقراطية" التي لم يسلم منها ال اليمني وال 
اليسار وعدم املباالة باملواضعات االجتماعية التي 
تخفي النفاق والسكيزوفرينيا إضافة اىل االحتفاء 

بالحياة والفن .
- يف مستوى األحداث

واالتجاه  اليسار  بني  الرصاعات  عن  الحديث 
وتأطريهم  األنصار  استقطاب  وطرق  اإلسالمي 
مما  الكثري  فيه  الجامعة  يف  أو  الحامة  يف  سواء 

عاشه املاتب تلميذا ثم طالبا .
الكاتب  الزغباني  كمال  أن  االنتباه  يلفت  وما 
التي  انتفاضة2011  عند  طويال  يتوقف  لم 
تماما  غيّب  كما  إشارة  مجرد  اليه  مشارا  جاءت 
بيانها  محرر  كان  التي  الشعبية  الجامعة  بعث 

التأسييس .
و لعل ذلك يعود إىل ما أصيب به من خيبة أمل 
 "/ الشيطان"  "ضيعة  يف  يرى  جعاله  وإحباط 
أصابه  محيط  من  إليها  يهرب  جزيرة  زغبانيا" 
من  القيم  صياغة  إعادة  إىل  ويحتاج  السقوط 
املأساوية أكدت بأن املشاريع  جديد لكن نهايتها 
واقع  ظل  يف  تعّمر  أن  يمكنها  ال  الطوباوية 
محكوم بقمع يمارسه طرفان يبدوان متناقضني 
لكنهما يف الحقيقة وجهان لعملة واحدة: جماعة 

"بهامستان" و"الطواغيت".

قراءة في كتاب

كمال الزغبي
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النّقد األدبّي هو عملية تحليل األعمال األدبيّة وتقييمها، يرتكز 
لتفسريها  النّصوص،  أبواب  تطرق  التي  األدبيّة  النّظريّات  عىل 
وتحليلها ومناقشة عيوبها وثغراتها، وبيان ما جاء فيها من مواطن 
والجماليّة،  الفكريّة  ورؤيّته  الناقد  ذوق  خالل  من  وذلك  الجمال، 
فاألدب يحتاج إىل النّقد، والنّقد يستقي دوره من األدب، فال يزدهر 

أحدهما بمعزل عن اآلخر.
زياد  للكاتب  الغيم"  فوق  "أحالم  كتاب  عن  اليوم  نتحّدث 
جيويس، الّصادر عن جفرا نارشون وموزعون، بالتعاون مع وزارة 
الثقافة األردنيّة، وهو مجموعة من القراءات النّقديّة لبعض األعمال 

األدبية؛ لكتّاب وشعراء من الوطن العربّي.
يتألف هذا الكتاب من مئتني وخمس وستني صفحة، ومن أربع 
وخمسني قراءة نقدية مختلفة، نرشت يف الّسنوات األخرية، مضافا 

إليها مقالة بعنوان: "املرأة يف الّرواية العربيّة". 
الكتاب جدير بالقراءة، فهو يقّرب القارئ من موضوع النّص 
عن  بعيدا  وتقصيه  القراءة،  متعة  عليه  تضيّع  لغويّة  فذلكة  دون 
جوهر املقال النّقدّي، خّطه املؤّلف بعني النّقد التي تجعل من نظرة 
من  مقرتبا  النّقديّة،  تصوراته  واضعا  الكاتب،  للغة  موازية  الناقد 
التزامه  ومدى  ولغته  سده  وطريقة  الشاعر  أو  الكاتب  أسلوب 
باملعايري األدبيّة السليمة، محاوال التأويل والتفسري بذوقه املصقول 

وفهمه العميق، وما يتمتّع به من دراية وثقافة.
بعض  منها  باقة  كّل  تحمل  باقات،  ثالث  إىل  الكتاب  هذا  ُقّسم 

وروائيني  لكتّاب  األدبية؛  واألعمال  النّصوص 
القراءات واآلراء،  وشعراء، وتحتوي عىل بعض 
وسعة  النّاقد  موهبة  بوضوح  تظهر  التي 
النّصوص  أغوار  سب  يف  ومهاراته،  اّطالعه 
والكشف عن دالالتها، وذلك  املنقودة وتحليلها 
وتذّوقها  معها  التّواصل  للمتلّقي  املجال  لفتح 

واكتشاف جوانب اإلبداع فيها.
يتناول  األوىل،  الباقة  هي  الرواية"  "مرافئ 
األدباء،  لبعض  الروايات  من  عددا  القسم  هذا 
منهم: أحالم بشارات، أسماء نارص أبو عياش، 
سالمة،  رشا  دبور،  سليم  بطارسة،  تفاحة 
ميسون  الرحمن،  عبد  قمر  طهبوب،  عامر 

أسدي، وغريهم.
حول  قراءات  فيه  فيتناول  الرسد"  "مرفأ  الثاني  القسم  أّما 
عدلة  الكاتبة  منهم:  أذكر  الكتّاب،  لبعض  النثريّة  الكتابات  بعض 

شداد خشيبون، ثريا وّقاص، دعاء زعبي، فايز محمود وغريهم.
الذي يحّلق فيه بذائقته  الشعر"  الثالث فهو "مرفأُ  القسم  أّما 
الشعر  يف  الحديثة  الصور  عىل  الضوء  فيسلط  والجماليّة،  األدبيّة 
العربّي، وغريها من مجازات وبالغة وصور فنيّة، ويقّدم مالحظاته 
بلباقة ورصانة.  نال نصيبه من هذه القراءة: رفعة يونس، أحمد 
أيوب، تفاحة سابا، أميمة يوسف، والشاعر عاطف القييس وغريهم.

إذن فهذا العمل هو حصيلة جهد ومثابرة لسنوات، انخرط فيها 
والوقوف  باالنتقاء  ليمتاز  العربية؛  الثقافية  الساحة  يف  الجيويس 
عىل مواطن الجمال والّدقة، والتّحديد لكّل ما قرأ، ابتعد عن التحليل 
املفرط الذي يأخذ النّص بتأويالته بعيدا خارج املعنى، فبزت قدرته 
الّشعريّة  النّصوص  وفهم  الكلمة،  جوهر  يف  الغوص  عىل  واضحة 

والنّثريّة عىل حد سواء.
والعنوان،  الغالف  من  بدءا  عّدة،  محاور  عىل  القراءات  تقوم 
اّللغويّة  العنارص  كافة  إىل  الوصول  وحتى  الّشخوص،  الراوي، 
والبرصيّة يف النّص أيا كان نوعه شعرا أو نثرا، فيبدأ الحديث يف كّل 
طرحها  التي  األعمال  لكّل  النصيّة  العتبات  عن  قراءاته  من  قراءة 
للنقاش، لم يقلّل من قيمة أّي عمل، طرح األسئلة الرّضورية، التي 
النّص  عن  البحث  إىل  وتقوده  القارئ،  انتباه  وتجذب  التّفكري  تثري 
لقراءته، وبعد نظرة شموليّة تكامليّة، وموازنة عميقة بني املحتوى 
آخذا  أحكامه بشفافيّة،  الفنّي واألدبّي، يصدر  والّشكل واملضمون 
مبدع  وظروف  وإصداره،  كتابته  وقت  العمل  ظروف  الحسبان  يف 
عمله،  تكوين  يف  اشرتكت  التي  النفسية  العوامل  وكشف  النّص، 
أو  للعاطفة  أن يخضعها  تاّمة، دون  أراءه بحياديّة  فيعّلّل ويفرّس 
بالعنارص  مسرتشدا  وثقافته،  خبته  مستثمرا  الشخصيّة،  امليول 
حينا  مستفيضا  النّقديّة،  الجوانب  موّضحا  النّص،  داخل  الفاعلة 

وموجزا حينا آخر. 
إىل  ميال  أكثر  الّصفحات  بعض  يف  نجده 
التّفكري النّاقد، من خالل التّدليل املنطقّي والحّجة 
واالستنباط واالستقراء، ونجده يف صفحات أخرى 
يتطرق إىل العاطفة؛ ليحّرك مشاعر القارئ، فهو 
يعلم جيدا أّن النّص الجامد يبعث يف النّفس امللل، 
ال يحّرك املشاعر وال يرتك أثرا يف النّفس، لذا فقد 
القلوب  يالمس  ما  النّصوص  بعض  من  اختار 
املتلّقي  عقل  يخاطب  فال  األفئدة،  ويستهـوي 
فقط، وإنما يخاطب عاطفته؛ ليدفع به للتّفاعل أكثر مع ما كتب، 
لم يكتف بالرّشح والتّفسري والحكم عىل مكامن األعمال، والتعّرف 
عىل أوجه القّوة أو الّضعف فيها، بل بّث املشاعر، تلك التي تداخلت 
يف قراءاته بجمال خاص، عب سطور حيّة تفيض بالحركة واملعنى. 
للشاعرة رفعة  الغيم" )ص221(  ديوان "مرافئ  يف مقاله عن 
الّشعرية ليست مجّرد خيال  النّصوص  يونس يقول: إن األحالم يف 
كاتب أو شاعر، بل هي افكار ذات أبعاد فنيّة وفكريّة، إذ يأخذ الحلم 
األحبّة.  من  الّراحلني  عن  الّشاعرة  تتحّدث  حني  أخرى  فضاءات 
يف  األخرض  الحلم  ومرايا  الّشوق،  غيمات  لنا  ويرتكون  "يرحلون 

صفحات العيون".
عن ديوان الّشاعرة تفاحة سابا )ص198( يقول: أجمل الّشعر 
ألف دهشة،  الّدهشة، فكيف حني تكون هناك  الّروح  الذي يثري يف 
يف ديوان حفل بالتمّرد وتمّرد اّللحظة. وعن خالخيل للكاتبة دعاء 
خالخيلها  صوت  تسمع  أن  الكاتبة  أرادت  قال:  )ص١٠٥(  زعبي 

الكنعانيّة بعد طول صمت.
سالمة  رشا  للكاتبة  كريستاليّة"  "تماثيل  رواية  عن  مقاله  يف 
نظرة  تمتلك  أنها  إال  روايتها،  يف  تأّلقها  رغم  يقول:  )ص22( 
تشاؤميّة، فقد صّورت الواقع تصويرا سوداويّا مطلقا، كما غلبت 
القتامة عىل سطورها. أشار إىل األلم الذي يجول يف روحها رغم أنها 
ما  "ليل  بعبارة  للّرواية  إنهائها  طريقة  وانتقد  الّشباب،  ريعان  يف 

فتئ يسّلمه لليل.. بال كلل".
للكاتب  )ص38(  عمرو"  بابا  يف  "أيام  رواية  عن  مقالته  يف 
الحبكة  الّرواية بقوة  الله املكسور يقول: تمتاز هذه  الّسوري عبد 
الّذاكرة، من الّشوق يف  وقلة الثّغرات فيها، تعتمد أسلوب استدراك 
العديد من األسئلة  إىل األمكنة واملدن، وطرح  الوطن،  االغرتاب عن 
األوطان،  يف  دوما  ينتظُرك  من  "هناك  فمثال:  بقوة،  حرضت  التي 
ليسألك عن سبب عوِدتك، ال عن سبب غياِبك الّطويل! ملاذا توقفنا 

أوطاننا عىل أبوابها، وكأننا متّهمون حينما نعود إليها؟.
يتحّدث  )ص113(  ضمري  نبضات  مع  روح  نبضات  مقاله  يف 
بطريقتها  تكتب  التي  خشيبون،  شّداد  عدلة  الكاتبة  نصوص  عن 
امللهمة، وتجّسد الحّب وترصخ للوطن، وتبكيه بلغة جميلة، فيقول: 
ال تمّل الكاتبة من البحث عن الّضمري اإلنسانّي، القتناعها الّشديد 
ويعود  تزول،  الغمامة  لعّل  القلوب،  طرق  عن  يكّف  ال  الّضمري  أن 
البرش إىل ضمائرهم، فالّضمري هو بداية الوعي والّطريق إىل الحريّة، 

وهو الفكرة والوطن الذي تصبو إليه كل نفس.
يستشعر  )ص100(  وّقاص  ثريا  املغربيّة  الكاتبة  دوائر  يف 
التّخبّط والتّناقِض بنَي نصٍّ  الّسوداويّة، وحجم  املغرق يف  التّشاؤم 
وآخر، فيقول: تّدل عباراتها عىل الخوف الذي يسود روحها، إذ نجد 
حرّيتني  أخرى،  مّرة  سبيل  وعابر  مّرة،  نصوصها  يف  محّلقا  الحّب 
هذه املفاهيم املتناقضة، فهل هي انعكاس لتجربة تركت أثرها، أم 

هي رغبة بالحّب، يسودها الخوف الذي يكبح املشاعر؟
ونجده يالحُظ الحزن، الذي رافق الكاتبة األردنيّة مرينا حتقوة 
حني خّطت شذراتها يف نصوص: "رحلة يف قلب الّسكر")ص162(، 
التي تنّقلت ببعض منها بني البوح عىل لسانها كأنثى، وبني البوح يف 
بعضها اآلخر عىل لسان ذكر، وكأنّها تتقّمص شخصيّة اآلخر الذي 
عن  لتعّب  سّكر؛  كحبّة  حروفها  ستذوب  هل  فيتساءل:  له،  تكتب 
روحها؟ بعد أن تغّلبت عليها مشاعر وأحاسيس مختلفة، كالعتاب 
ومخاطبة الّذات، والحزن الذي لم يفارقها يف محاولة لقهر األلم عب 
الكتابة، حيث تقول: "ما لون حزنك سيدتي؟ ويف نص آخر تقول: 
ساذجة من تعتقد أنها ستكون األخرية، يف حياة رجل يعشق الّشعر 
امرأة  بيد  مكتوبة  ورقة  صدقا؟  أشّد  أيّهما  تتساءل:  ثّم  والكتابة، 
تقول:  السّكر"  نّص "حبة  بيِد رجل عابث؟ ويف  أم ورقة  عاشقة، 
بأكمله  الكتاب  كان  هل  الجيويس:  فيكتب  سّكر.  حبة  جرحتني 
نزيفا ووجعا من حبّة الّسّكر رغم حالوتها؟ يتكرر هذا اإلحساس 
بالجرح يف نصوصها، فنرى الوجع واملعاناة تتجىّل واضحة بنماذج 

مختلفة.
جودة  التونسية  للشاعرة  الحلم"  "نافلة  ديوان  عن  مقالة  يف 
بقوة  الحارضة  واملوت  الّرحيل  يكتب عن فكرة  بلغيث )ص195(، 
الّشاعرة، وترى  به  أنيق، تحلم  املوت حلم  الديوان، فيقول:  يف هذا 
أّن الحياة تكون به وفيّة، فهل وصلت الّشاعرة إىل مرحلة الّرفض 
من  مرحلة  إىل  وصلت  أنها  أم  الحلم؟  هو  املوت  ليصري  للحياة، 

التصّوف واالنسالخ عن الحياة الدنيويّة؟ 
العربيّة"  الّروايّة  يف  "املرأة  املعنونة  املقالة  إىل  الوصول  وعند 
تزال  ال  التي  العربِية،  الّروايّة  يف  املرأة  صورة  يناقش  )ص92(، 
تحاكي ثقافتنا الشعبية، فكتب: نحن غالبا أمام صورة مستهلكة 
مقهورة،  أنها  عىل  تقّدم  ما  عادة  فهي  العربيّة،  للمرأة  ونمطيّة 
الّذكوريّة. يرتاوح هذا القمع  سلبيّة ومقموعة، وخاضعة للهيمنة 
التي  املرأة،  مع  وتعامله  املجتمع،  وظروف  والتّقاليد  العادات  بني 
ولعّل  محّددة،  حاالت  يف  إال  الّصورة،  تلك  عن  اآلن  حتى  تخرج  لم 
الّروايّة العربيّة الحديثة، لعبت دورا يف إظهار املرأة العربيّة يف صورة 
املسؤوليّة، فهل  تحّمل  للّرجل يف  مغايرة، فغدت مناضلة ورشيكة 
ينعكس هذا التغيري بالنّظرة إىل املرأة يف األعمال األدبيّة املعارصة؟ 
وهل سيرتك أثره عىل املجتمع، أم سيبقى حروفا مرسومة بالحب؟

أخريا.. فقد بُِذل جهد واضح يف هذه القراءات، والساحة الثقافية 
اليوم يف ظل انتشار وسائل التّواصل االجتماعّي، وظهور اآلالف من 
الغّث  يمّحص  إىل من  تكون  ما  أحوج  والشعراء،  والكتّاب  املدّونني 
من السمني، يقلَّبه ويدرسه بعناية، لتقويمه فنيّا وموضوعيّا، وذلك 

للنهوض باألدب، وتوجيهه نحو الكمال.
األستاذ  عن  الحديث  أما  الكتاب،  هذا  عن  مخترصة  نبذة  هذه 
زياد ال يفيه حّقه، فأسلوبه الكتابّي يتّصف باملوضوعيّة والّسالسة، 
للمشهد  متابعته  عن  فضال  بالعطاء،  تحفل  مسرية  صاحب  وهو 
األدبيّة  النّصوص  ألغاز  لفّك  التحليليّة  وقراءاته  العربّي،  اإلبداعّي 
املختلفة، تلك التي يحّللها كبنيّة دالليّة ورمزيّة، يبحث يف أبعادها 
وتفاعالتها مع بنيتها الثقافيّة؛ ليحّررها بذلك من جمود الّدراسات 

الكالسيكيّة.
الّصحة  له  ونتمنى  اإلصدار،  هذا  جيويس  زياد  لألستاذ  نبارك 

والعافية، واملزيد من التأّلق والعطاء.

قراءة يف كتاب »أحالم فوق الغيم« لزياد جيويس
صباح بشير

قراءة في كتاب

زياد جيويس
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هذه رواية ال تقرؤ دفعة واحدة ... ال تقرؤ 
مرة واحدة ...ألنها رواية اشكالية من عدة زوايا 
لكتابتها،  الفني  الخيار  حيث  من  اشكالية   ،
اشكالية من حيث مضمونها الرئييس وجداول 
الحكايات الفرعية ، اشكالية من حيث اختيار 
واشكالية   ، ومواقعهم  أسمائهم  شخوصها 
الحضارية   / الرمزية  الوظائف  حيث  من 

ألحداثها .
 " تفاجؤك  الكتابة  أسلوب  مستوى  فعىل 
الخبية  األساليب  باعتماد   " املدائن  حمري 
مقاطع  معها  تصري  القديم  العربي  الرسد  يف 
األصمعي  اىل  تحيلنا  أخبار  بمثابة  الحكاية 
وحماد الراوية والجاحظ ، وال يعوزنا خاللها 
التونيس  باملبدع  الكاتب  تأثر  مالحظة  سعة 
هوامش  عدة  يف  مذكور   ( املسعدي  محمود 
الجملة  نحت  طريقة  يف  سواء   ) الرواية  من 

عىل  فلسفية  نزعة  اسباغ  أو 
مقاطع كثرية من الحكاية .

بل  أوراقه  املؤلف  يخفي  وال 
يعمد اىل كشفها يف استشهادات 
ضمنها يف هوامش كثرية أسفل 
 ، الكريم  القران   ( الصفحات 
احاديث نبوية وقدسية ، دواوين 
سنن   ، قديمة  عربية  شعرية 
 ، التوحيدي  كتابات   ، الرتمذي 
، خيار شاق   )  .... أمثال وحكم 

وصعب حول الرواية يف مقاطع كثرية اىل نوع 
من املقال األدبي أو الدراسة الحضارية ، زادها 
اعتماد أسلوب السجع والخطابة ايغاال يف هذا 

الخيار اللغوي املجازف .
أقدم  الذي  ذلك  ومجازف  صعب  خيار 
صعب  هذه،  روايته  يف  الحبايس  نعمان  عليه 
اىل  الحديث  القارئ  وميل  املقروئية  من حيث 
نوع من الرسد عاكس لواقع الحياة اليومية، 
مضمون  باعتبار  ومجازف   ، وسلس  بسيط 

الرواية واالطار الزماني واملكاني ألحداثها .
فانها  الحديث  للعرص  ملحت  وإن  فالرواية 
لم ترصح بزمن معلوم ، أما املكان وإن أشار 
اىل خصائص جغرافية ) من حيث التضاريس 
والنبات والحيوانات... ( تحيل اىل بيئة عربية 
/ اسالمية فإنه غري محدد أيضا وحتى املدن 
الشوك  مدينة   ، ترازة   ، الفريوز   ( املذكورة 
املؤلف،  خيال  نسج  من  هي  صاهباء...(   ،
زادتها ضبابية الوصف غرابة وجعلتها أشبه 
بالفضاء العجائبي ال الواقعي : ) رغم اصفرار 

املكان وحمرة تربته وجفاء زمانه 
اصطفاف  فيه   ، مكانه  وجفاف 
البيان  تحمل  وأمة  وقرابني 
وقفار  ؟  ماذا  مدينة   ... والتبيان 

من ؟  ( ص 3 .
" يف هذا الربع الخايل " ص4 ، 
تدور أحداث حمري املدائن ، رواية 

ثورة
للكلمة  الرتوتسكي  باملفهوم  ال   " دائمة   "
ولكنها نوع من التأريخ ملؤامرات الوصول اىل 
الحكم يف رشق تقوده الدكتاتورية ويهيمن فيه 
ناسه خاضعون خانعون   ، الجهل واألمراض 
يتقنون خيانة من يقوم باحثا عن صالحهم 
ونجاتهم ، قوم قبلوا الذل حتى تماهوا مع " 

الحمري " ...
 " بطل  يخرج  الكابويس  الفضاء  هذا  ويف 
معبا   )  !!! ومفارق  رمزي  )واالسم   " نضال 
عن رفضه للسائد ) أول كلمة ينطقها هي ال( 
 ، والخرافة  الظلم  من  قومه  خالص  يف  راغبا 
لكنه ليس بطال إيجابيا يسعى اىل قيم أصيلة يف 
مجتمع متدهور ، فرسعان ما يسقط يف إغواء 
)الجنس(  صاهباء  األنثى   ، والسلطة  األنثى 
الحية / سياسيا(، ويساهم  واألنثى جليلة ) 

يف مؤامرات تجعله ينتهي منبوذا ومهزوما .
 ) شوك  من   ( عرش  وراء  واللهث  الحكم 
هو الغاية الرئيسية ألغلب شخصيات الرواية 

سواء كانت دينية ) الكاهن ترهمان ، الناسك، 
جليلة،   ، ونذير  منذر   ( سياسية  او   ) الشيخ 
ترشيح  الرواية  ولكأن   ،  )  ...  ، طوطمان 
 ، الحكم  حول  املرشقي  االقتتال  من  لقرون 
اقتتال تستعمل فيه كل األسلحة وخاصة تلك 
األسلحة غري الرشيفة القائمة عىل الدسائس 
الظالم  النساء وكهوف  تدبر يف مخادع  والتي 

بعيدا عن ارادة الناس ورغبتهم .
 ، ورائها  من  طائل  ال  وانتفاضات  ثورات 
جديدا  طاغية  تجلب  أو  طاغية  سلطة  تؤبد 
،غ ولكأن  نبل فيها  انتفاضات ال رشف وال   ،
الرواية مرآة تعكس بشاعتنا كحضارة رشقية 
قامت عىل املؤامرات والدسائس يتوهم الناس 
موتى  األمر  واقع  يف  لكنهم  أحياء  أنهم  فيها 
كذبة  تتذوق  األموات  اتركوا   "  : موتا  شبعوا 

الحياة قبل أن يقتات املوت رفاتها " ص 8 .
تنجيل  فصول  سبعة  عىل  الرواية  وتمتد 
لتخلف  فشيئا  شيئا  األحداث  بشاعة  خاللها 
من  الحضارية  سوءتنا  كشف  مرارة   ، مرارة 
مرارة   ، اليوم  اىل  العاص  بن  عمرو  عورة 
معارص  عربي  شاعر  عنها  التعبري  أحسن 
وقح( يستشهد املؤلف ببعض أبياته يف الرواية 
 ، النواب  مظفر  هو   ) الرسد  داخل  ويدرجها 
ولكأننا أمام وتريات ليلية سدية ال شعرية .

تنتمي  انها  الرواية  هذه  يف  القول  وموجز 
كتبها  كما  ليس  الكتابة  يف  القذر  التيار  اىل 
تمتح  لكنها  األمريكية  القذرة  الرواية  رموز 
" بشاعتها " هذه من مدونة تخييلية عربية 
قديمة تسعى اىل تعريتنا وتدعونا للخروج من 

قطيع الحمري الذي طاملا انتمينا اليه .
والرواية ولنئ بدت مستعصية او ملغزة يف 
بنية سطحها ، فانها عىل مستوى بنية العمق 
القارئ  يشد   ، شاعريا  رمزيا  نصا  تخفي 
اىل مناخات محببة من جلد  ويأخذه  الصبور 

ذاتنا الحضارية .
-----------------

هوامش:
ـ نعمان الحبايس روائي تونيس يشتغل اطار 
ضمن مصالح وزارة الشؤون الثقافية وفاعل 
الدراسات  من  عدد  الجمعياتي،له  املجال  يف 

الرتبوية وأخرى ذا صلة بالفعل الثقايف
ـ رواية "حمري املدائن"لنعمان الحبايس هي 
االصدار الثاني يف رصيده بعد روايته"شقائق 

الشيطان"

كذبة الحياة أو صورتنا البشعة في المرآة :

لسعد بن حسين - كاتب وسيناريست

قراءة في كتاب

نعمان الحبايس

رواية"محري املدائن"لنعامن احلبايس
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هياكل  هي  الشعر  وأشكال  هيكلها.  هو  القصيدة  شكل 
شعرية ضمن قصائد متعددة تستخدم بعض الرشوط املفروضة 
الفكري  شكلها  قصيدة  فلكل  ذلك  ومع  خارجيا.  القصيدة  عىل 
الداخيل. وقد عرفت القصائد الشعرية تطورا عىل مستوى الشكل 
منذ بزوغ الشعر كطقوس سحرية يف املزارع إىل صمود الشعر يف 

عرص ثورة التكنولوجيا. 
لقد اختلفت األشكال الشعرية عىل مر العصور بدءا من الشعر 
الكالسيكي يف اليونان القديمة وبالد الرافدين وهو شعر مقفى، 
قياس  تعني  االنجليزية  باللغة   meter كلمة  ان  حيث  وموزون 
الوزن، هي كلمة يونانية تعني "مقياس". كذلك كلمة شعري أو 
شعرية مشتقة من الفعل اليوناني POien، ويعني تحويل أو خلق 
لغوي باستغالل كل أصول اللغة وابتكار لغة جديدة تتجاوز اللغة 
العادية. وبذلك ينشد الشعر، و يستمد إيقاعه من الفواصل مما 

يجعله حارضا يف الذهن وقابال للتذكر. 
االلياذة  )هومريوس  امللحمة  بني  يرتاوح  الشعر  وكان 
الرعوي  والشعر  واملأساة  جلجامش.  وملحمة  واالوديسا( 
والشعر الفكاهي. وقد سبقت ملحمة اإللياذة واالوديسا ملحمة 
جلجامش  ملحمة  التاريخ،  يف  ملحمية  قصيدة  )أول  جلجامش 

وانكيدو والعالم السفيل(. 
ومن أهم املراجع النقدية حول الشعر الكالسيكي نجد كتاب 
الذي عرف من خالله فن الشعر، وتميز  “ فن الشعر” الرسطو 
خالل  من  محاكاة.  الشعر  واعتباره  وامللحمة  للمأساة  بتحليله 
“فن الشعر” بإمكاننا أن نتعرف عىل خصوصيات املأساة، حيث 
تتكون املأساة من ستة أجزاء ، مذكورة هنا بالرتتيب من األكثر 
 ، والفكر   ، والشخصية   ، الحبكة   : أهمية وهي  األقل  إىل  أهمية 
واإللقاء ، واللحن ، واملشهد. يف كالم موزون. يف حني أن امللحمة 
وهي  القصص،  طريقة  عىل  تجري  وأنها  واحد  عروض  ذات 

مخالفة لها يف الطول. 
والشعر لدى أرسطو يشمل املوسيقى والرقص، وما نسميه 
عند  والصورة  املنظوم.  الكالم  إىل  باإلضافة  ومرسحا  تمثيال 
والحجم  اللون  الشء  صفات  بني  تجمع  محاكاة  هي  ارسطو 
مرحلة  يف  يأتي  والشعر  واالنطفاء.  واللمعان  والقبح  والجمال 
مبدان  فيتنازعه  املخيلة  عمل  أما  والحكي.  القص  بعد  ثانية 
االحتمال والرضورة ، احتمال ما يمكن ان يقع او حتمية وقوعه.. 
ويكتب الشاعر انطالقا من إحساسه وخياله يف ما يبقى العقل 
يستمتع  فاملتلقي   ، املتعة  هو  الشعر  هدف  ولكن  رقيب  مجرد 

بالصور التي تعب عنه وعاشها وأثرت فيه. 
لم يخل الشعر من الصور والرموزمنذ العصور القديمة، بل 
كانت الصور مستقاة من عالم املثل عند افالطون هو االيدوس او 

االفكار املثل ، وال بد من تخيلها عب الوحي وااللهام. 

الشعر العربي

ميزان  »الغناء  أن  ذلك  الغناء  عن  العربي  الشعر  يشذ  لم 
السماع  أول  وهو  العربي  الغناء  أشكال  أقدم  والحداء  الشعر«، 
درس  أن  إىل  منها.  أجزاء  أو  واحدة  تفعيلة  وتكرار  والرتجيع. 
العربي  الشعر  الفراهيدي ملوسيقى واإليقاع يف  الخليل بن أحمد 

وأسس علم العروض.  
ارتبط اإليقاع يف الشعر العربي القديم بالوزن أي التفعيالت 
الفراهيدي، وذلك  بيت حسب  آخر كل  آخر ساكنني يف  والقافية 
املوسيقى  وهو  الداخيل  واإليقاع  الخارجي،  بااليقاع  يسمى  ما 
تشابه  هو  والجناس:  التكرار  خالل  من  للقصيدة  الداخلية 
إيقاع  بالغية:  أشكال  املعنى.  يف  واختالفهما  النطق  يف  اللفظني 

الترصيع، إيقاع التدوير.
فكان التعامل مع مفهوم اإليقاع الشعري بقسميه الخارجي 

)البنية العروضية( ، والداخيل )البنية الصوتية(. 
ففي  النقدي.  املوروث  وجد  الشعري  املوروث  جانب  إىل 
 ، برصية  مشاهدا  املخيلة  تمثل  سينا  ابن  مع  العربية  الفلسفة 
هو  والشعر   ، يراه  وكأنه  منظورا  مشهدا  املتلقي  يتمثل  حيث 

الكالم املخيل الذي يعب عن حقيقة الخيال وليس حقيقة عقلية 
حجاجية. 

وبني ابن عربي أن الصورة قائمة عىل املجاز واالستعارة ، هي 
نسيج  هو  والخيال  والالمرئي  واملرئي  والرؤيا  الرؤية  بني  جواز 
تكشف  واالستعارة  املجاز  عب  فالحقيقة  برزخ،  وهو  الوجود 
وجوه الوجود املتعددة، فمنحت الصوفية الخيال وجودا اسمى...
يؤثر  التصوير  من  جنس  الشعر  أن  بني  فقد  الجاحظ  أما 
الحيس  التمثيل  أي  التجسيم  من  نوع  هو  والتصوير  املتلقي  يف 
معاني.  تصوير  انه  أقر  بدوره  بني  جعفر  ابن  قدامى  للمعنى، 
وربط عبد القاهر الجرجاني يف كتابه من أسار البالغة، الصور 

بوشائج شعورية تربطها بالقلب .

أشكال الشعر في عصر النهضة:

اإليقاع يف الشعر هو إيقاع يف املوسيقى والكلمات.
النبضات االيقاعية او املقاطع التي نضغط عليها عند النطق 

وتكون مقاطع طويلة. عددها ونوعها يخلق الوزن. 
ليس  )ولكن  عادًة   ، سطًرا   14 من  قصيدة  هي  السوناتا: 
قواف  السوناتات عىل  تحتوي  الحب.  بموضوع  تتعلق  حرصيًا( 
داخلية عىل غرار سوناتات شكسبري .إدموند سبنرس، سيدني يف 

القرن السادس عرش.
الشعر الخمايس: شائع جًدا يف مرسحيات وسوناتات ويليام 

شكسبري. يستخدم الشاعر املرت - لخلق نمط إيقاعي.
التفاعيل الخمايس  أحد أكثر األنماط استخداًما هو مقياس 

وهو  10/11 مقطع. ال يلتزم بالقافية.
إىل  ما  شخصية  فيه  تتحدث  مناجاة  حديث  هو  املناجاة: 
املتلقي  يعرفها  التي قد ال  الداخلية  األفكار  ، معبة عن  نفسها 
بطريقة أخرى. وهي األكثر شهرة يف مرسحيات ويليام شكسبري. 
القصيدة الفاصلة هي قصيدة من خمسة أسطر تتكون من 
قصري  وصف  أو  حكاية  عن  عبارة  وموضوعها  واحد،  مقطع 

وبليغ. 

الفترة الرومنسية

القصائد امللحمية: القصة الشعرية باالمكان ان تكون 
إىل  كيتس  جون  من  مقفية،  رباعيات  وهي  موسيقية، 

صامويل تايلور كولريدج إىل بوب ديالن.
لكن   ، املرثاة  كبري  حد  إىل  تشبه  الدرامية:  القصيدة   

موضوعها حي.
 الشعر الغنائي: وكان محتواه الذات، املتكلم واملحتوى 
العاطفي. وأبرز من كتبوها ، وشييل ، ووردزورث ، وكيتس. 
الشعر  مع  ظهر  حديث  مصطلح  الشعرية  والصورة 
الخيال  لتحرير  وكولردج  كاريل  مع  وتحديدا  الرومنيس 

والعودة إىل األصل الكامن يف اعماق االشياء..

الشعر في القرن التاسع عشر

من األشكال التي برزت منذ القرن التاسع عرش والتي 
تحررت من الوزن والقافية نجد قصيدة النثر والقصيد الحر 
الوزن  من  األشكال  هذه  تحرر  ورغم  الومضة..  والقصيد 
الخاص.  إيقاعها  عىل  حافظت  فقد  والقافية  والتفعيلة 

وتتميز بتنوع مواضيعها الواقعية والخيالية. 
والقافية  الوزن  من  الشعر  تحرر  وقد   : الحر  الشعر 

املنتظمة، إىل الحرية/ فالشكل الداخيل هو األساس. 
هايكو: الهايكو هو شكل شعري من ثالثة أسطر نشأ يف 
اليابان. يحتوي السطر األول عىل خمسة مقاطع ، والسطر 
الثاني من سبعة مقاطع ، والخط الثالث يحتوي مرة أخرى 

عىل خمسة مقاطع. 
 قصيدة النثر: من بني شعراء النثر الفرنسيني يف القرن 

وآرثر  بودلري  وتشارلز  ماالرمي  ستيفان  عرش  التاسع 
رامبو. اعتنق شعراء اللغة اإلنجليزية أيًضا شعر النثر ، بما 
مثل  األمريكيون  والشعراء  وايلد  أوسكار  األيرلندي  ذلك  يف 
والت ويتمان وإدغار آالن بو.وتكمن مرونتها حسب بودلري 
مع  للروح،  الغنائية  الحركات  مع  والتكيف  االستخدام  يف 

تموجات الخيال ، مع اهتزازات الوعي.
وحدة  تشكل  أنها  خالل  من  النثر  قصيدة  تتميز   
 ، وصف   ، )قصة  إىل  املحتوى  ويشري  املوضوع.  أو  املعنى 
ففواصل   . األدبي  الخيال   ، التصويرية  اللغة  استحضار(. 

األسطر والفقرات…

خصائص األشكال الحديثة على مستوى 
االيقاع والشكل البصري والسمعي

 االيقاع: يف الشعر الحديث ، قد يستخدم الشاعر أيًضا 
فارغة  مساحة  أو  نقاط  او  إيقاع.  لخلق  األسطر  فواصل 

لخلق الصمت.أو تكرار السطور أو العبارات.
الجانب البرصي: القراء يتعرفون عىل الشعر من خالل 

ظهوره عىل الصفحة.
الجانب السمعي: تجاوز القراءة التقليدية بصوت عاٍل 
والتفخيم بل يقرأ الشعر بنبة صوت مختلفة تماًما، دون 
القراءة بصوت عاٍل، التوقف عن القراءة قليال عب الصمت، 

النبة والرسعة.

بناء المعنى 

كانت القصيدة العربية القديمة تحتكم اىل قوانني اللغة 
الثابتة املرتبطة بالذاكرة الجماعية، أما  املعيارية واملعاني 
الجمال  بني  تربط  فهي  الرومنسية  القصيدة  يف  املعاني 
الظاهري والجمال املطلق، فهو بحث عن املعاني العميقة 
بحث  هي  العميقة  الوجدانية  الذات  البرش،  تجمع  التي 
عن الحقيقة األسمى يف الفن. يف حني أن الدال يف القصيدة 
القصيدة  وقراءة  الواقعي،  باملدلول  يرتبط  ال  الحديثة 
وال  الداللة  ينتج  القارئ  ألن  سياقية/  قراءة  هي  الحديثة 
الكتابة  شعرية  إىل  الشعرية  انتقلت  كما  املعنى.  يكشف 
الصور  لخلق  وترتيبها  الكلمات  باختيار  املوسيقى.  ال 
الذات  اىل  الغنائية  الذات  من  الشعر  مر  فقد  واألصوات. 
الغامضة، إىل توظيف األساطري واألقنعة. إىل اعتماد الرمز 

والتناص. 

التخييل والواقع

بل  محاكاة  مجرد  تعد  لم  الشعرية  الصورة  عمق  ان 
او  او متضادة  تصوير عالقات جديدة بني عوالم متباعدة 
احاسيس  تثري  بل  برصية  صور  مجرد  وليست  متنافرة، 
الحواس االخرى مثل الشم والذوق واالنصات واللمس. صور 
تعب عن خيال الشاعر وأسلوبه. وتتحقق قيمتها االبداعية 

باالنزياح واالستعارة باالبتعاد عن املألوف. وتنقسم إىل :
صور ذهنية وما ترتكه يف ذهن املتلقي.

الصور الرامزة من التداعي السيكولوجي.
الصور املجازية وهي تصوير املعنويات واألفكار .

الخاتمة 

الشعر هو عالم حلمي حر، جميل، ساحر، مؤثر ، ثري 
رمزية  وظيفة  إعطاء  إىل  باإلضافة  والصور  باألصوات 
الخارجي  ثوبه  يجدد  أنه  إال  الحقيقي.  العالم  يف  لألشياء 
تلغي  أن  ودون  جوهره،  يفقد  أن  دون  عرصه  مع  ليتالئم 

األشكال املعارصة األشكال املحافظة يف قول الشعر.

تطّور األشكال الشعرية...
هيام الفرشيشي

رأي
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اجلانب املخفي من شخصية نجيب حمفوظ

رأي

األدباء هم كائنات إنسانية ككل البرش ،لهم جوانبهم 
أكثر من  إىل  أذهب  ،بل  أحيانا  السوداوية  لنقل  أو  الخفية 
هذا وأقول :إن الفنان واملبدع واألديب الحقيقي ال يستطيع 
الذين  األشخاص  من  ،وال  جدا  أخالقيا  إنسانا  يكون  أن 
تدعى  أنيقة  عنق  بربطة  الحيّاتية  فلسفتهم  يخنقون 

»املثالية املطلقة«
الكتابة من وجهة نظري طريقة حياة ،ال  نّص فقط 
،أي يجب أن نعرف الكاتب واملبدع من طريقة عيشه ،قبل 

أن نطلع عىل أعماله األدبية حتّى.
ولقد تطرق األديب محمد البالجي لجوانب خفيٌة هامة 
من حياة نجيب محفوظ يف مقال له بكتابه »رؤى يف الفكر 
والفّن والسياسة« وعنّون هذا املقال ب »زوايا خفيّة من 

شخصيّة نجيب محفوظ«
كشف فيه أن األديب الكبري نجيب محفوظ كان يحب 
»الحشيش«  يتعاطى  أيّضا  وكان  بل  الشعبيّة  املقاهي 
العالم  األدباء والشعراء يف  :لقد عرف كبار  فنقول ألديبنا 
األفيون منهم شكسبري ومنهم كذلك  أنواع  لكل  بتناولهم 
الشاعر املرصي املعروف أحمد فؤاد نجم ،أّما عن محفوظ 
فقد تعاطى القمار أيّضا إىل جانب الحشيش ،ولكن أليس 
كل مبدع بطبعه مقامر ؟يقامر بالحياة بالكلمات بجنون 
خاص شخيص ولذيذ،بل وبآراء اآلخرين أيضا ،ألن اإلبداع 

الحقيقي فلسفة قمار أو ال يكون .
محفوظ  حياة  عن  املخفيّة  األخرى  األسار  من  ولعل 
والتي ذكرت يف املقال هو س توظيفه يف الوظيفة العموميّة 
برضبة حظ ،حيث كانت رتبته الرابعة يف اإلجازة، يف حني 
يتم توظيف الثالثة األوائل فقط ،ولقد سافر أحدهم للعمل 
،أليس هذا يف حد ذاته  خارج مرص وأخذ محفوظ مكانه 
األديب  محفوظ  املبدعني؟نجيب  مع  الحياة  تلعبه  قمار 
الكبري الحائز عىل جائزة نوبل لآلداب ،لم يكن من الثالثة 
األوائل يف الشهادة العلميًة ،ما يحيلنّا عىل أن اإلبداع »قمار 

»خارج رقعة الشهائد العلميّة ورضورة التفوق فيها.
هذه هي أهم الجوانب الخفيّة التي تحدّث عنها األديب 
نظر  وجهة  من  أعتبها  ال  قد  ،والتي  البالجي  محمد 
شخصيّة جوانب سوداوية بل هي جوانب عاديّة ،فاألديب 
مع  ،خاصة  غالبّا  الشعب  بعامة  يحتك  األمر  نهاية  يف 

الشعراء امللتزمنّي.
نجيب  حياة  من  الخفيّة   الخطرية  الجوانب  لّعل  لكن 
مقال  يف  يذكر  ولم  اآلن  عنه  ماسنتحدث  هو  محفوظ 

»البالجي«
وهي نظرته الفكريّة للمرأة ،سواء يف حيّاته الشخصيّة 
أو من خالل البعض من رصيده األدبي الروائي ،والتشابه 
كبري بني النّظرتني اليوميّة واألدبيّة ،أي أن رواياته تصلح 
النفيس  التحلييّل  النقد  منظور  من  تُدرس  سديّة  وثيقة 
،وال ننىس أن فرويد استّعان باألدب يف نظريّاته التحليليّة 
»أوديب  كتاب  خالل  من  أوديب  لعقدة  كتحليله  النفسيّة 
ملكا« لسوفوكل ،حيّث كانت نظرة محفوظ للمرأة نظرة 
أغلب  روايّاته  يف  املرأة  ،كانت  الحدود  أبعد  ،إىل  تقليديّة 
فيقول  اليوميّة  ،أّما يف حيّاته  األحيّان منكرسة ومنهزمة 
:«أنا أعتقد أن املرأة لها حّق التعليم والعمل وهذا موقفي 
الفكري أما من الناحيّة الشخصيّة واألنانيّة فأنا يسعدني 

أن تكون زوجتي ربّة بيت .
الجانّب  بني  األديب  يفصل  أن  املعقول  من  هل  ولكن 

الفكري والجانّب الًشخيص ؟أليس الشخص فكرا؟
املناسبّة  الزوجة  :اخرتت  زوجته  عن  متحدثّا  ويقول 

لّظرويف  لم تنّشأ بيننا قّصة حب سابقة عن الّزواج ،فقد 
كنت يف حاجة إىل زوجة توفر يل ظروفا مريحة تساعدني 

عىل الكتابة وال تنغص حيّاتي .
هو  محفوظ  بنجيب  الّخاص  الالوعي  يف  مانالحظه 
فصله التّام بني دور املرأة ودور الرجل يف الحيّاة واملجتمع .
يقول الكان املحّلل النفيّس الفرنيس يف مؤلفه »كتاباتي«

:التّكلم والتّكلم فقط تلك هي القاعدة 
النّفيس  التّحليل  أن  ماذا يقصد بهذا؟القصد طبعاً هو 
يتّم من خالل ما يفضحه الالوعي من خالل الكالم ،والعمل 
،قابل  كالم  هو  غريهما  أو  شعرا  أو  كان  رواية  اإلبداعي 
مرسحا  الّلغة  يجعل  ما  .وهو  لصاحبه  النفيس  للتحليّل 
»تكلم  نقول  أن  عوض  ونستطيع  النّفيس  التحلييّل  للنّقد 

كي أراك« 
تكلم كي أحدد من الوعيّك دواخلك النّفسيٌة وما تحاول 

أن تخفيه
ومن خالل أقوال محفوظ اليوميّة أو من خالّل طريقة 
نستنتج  أن  نستطيع  للنّساء  البطولة  ألدوار  صيّاغته 
دون  مبدعاً  وكاتّبا  روائيّا  فقط  كان  محفوظ  نجيب  أن 
يستلزم  التّفكري  ألن  ضئيلة  بنسبة  ولو  مفكرا  يكون  أن 
الخروج عن النّظرة العامة للمرأة والحيّاة واملجتمع ،تلك 
أن  ينبغي  ال  والتي  الجماعي  املخيٌال  يف  املوجودة  النّظرة 
مثقفا  يكون  أن  واجبه  حقيقي  مبدع  كل  إليها  ينتمي 

عضويا أيضا .
ولنّأخذ كمثال من بطالته من النساء »نور«بطلة رواية 
الّلص والكالّب ،وهي امرأة بغّي من العامة ،امرأة منهزمة 
انتهاج  خالل  ومن  مثيالتّها  يّدين  مجتمع  يف  ومنكرسة 
النقد التحلييل النّفيس الذي يحدد اتجاهات التأويل األدبي 
شخصيّاته  ذهن  خالل  من  الكاتب  وعي  ال  إىل  ننفذ  ،أن 

وطريقة تفكريها وكالمها .
بائعة  أيضا  هي  والخريّف  السمان  »بطلة  »ريري  أما 
عوض  فيطرّدها  عيىس  الرواية  بطل  من  ،تحمل  هوى 
الواتي  النساء  أغلب  وضع  ،هذا  ابنته  مسؤوليّة  تحمل 
يعشن قّصة ريري ،لكن كان يمكن أن تتغرٌي العقليّة من 

خالل أدباء ال يؤمنون بما يؤمن به أغلب املجتمع .
طردها وتّزوج من امرأة مطلقة عاقر ذات ثروة والغاية 
يراها  ،التّي  املرأة  عيوب  كل  يغطي  املال  أن  ثروتها،يعني 
مجتمعنا عيوبا ،يف حني هي مجرد حاالت حياتيّة عاديّة .

والّخريف  الّسمان  يف  مثال  الدباغ  عيىس  شخصيٌة 
شخصيّة تتبنّى رأي املجتمع ،وربما رأي صاحبها ومؤلفها 
ماسبق  مع  ،خاّصة  أدرانا  .....ما  .....ماأدرانا  أدرانا  ،ما 

ذكره .
الذي  املجتمع  هذا  ،ولكن  املجتمع  يعّري  هو  سنقول 
ونصلحه  روايّة  يف  نعريّه  أن  املمكن  من  يكن  ألم  نعرفه 
هذا  رواسب  أن  ؟أم  املجتمع  عقليّة  ضّد  بأفكار  أخرى  يف 
املجتمع تظل يف عمق اإلنسان ولو بنسبة ضئيلة وإن كان 

مبدعا؟
بعد أن تحدثنا عن هذا الجانب الهام واملخفّي من حياة 
لها  أخرى  أسماء  عىل  نظرة  نلقي  علنّا  محفوظ  نجيب 
نجيب  مثل  مثلنا  باملرأة  تتعلق  حياتها  من  خفيّة  جوانب 
مايمكن  أكثر  مثله  كذات  باملرأة  الرجل  ،فعالقة  محفوظ 
تفكريه  طريقة  ملعرفة  نفسية  جوانّب  من  يّدرس  أن 

وإزدواجيته إن وجدت.
ومن هؤالء توفيق الحكيم الذي اشرتط رشوطا غريبة 
عىل زوجته كي يتزوجها ،رشوط غريبة يشرتطها رجل من 

األعالم واألسماء الكبرية يف األدب العربي ومنها كما جاء 
لحديوي  العصور  مّر  عىل  املرأة  وطرائف  غرائب  كتاب  يف 

حالوة :
_النخرج معا خارج البيت كل منّا يخرج بمفرده 

_مشاكل األوالد من اختصاصك وحدك
_أنا أنام يف غرفة نوم وحدي وأنت يف غرفة أخرى 

-أنت تسافرين وحدك وأنا أسافر وحدي 
ولعل سبّب هذه الرشطة املجحفة هي نظرته التقليدية 
جدا للمرأة ،واألغرب أن زوجته وافقت عىل هذه الرشوط 
وهي سعيدة ألنها زوجة أهم رجل يف مرص مثلما وصفته 
.مّما يجعلنا نستنتج من خالل قولها هذا بنيّتها النفسيّة 

،التي ترى تفوق الرجل عىل املرأة 
زوجة  وكذلك  محفوظ  نجيب  زوجة  أن  إىل  نخلص 
توفيق الحكيم حسب ظروفهما الحيّاتية ال يمكن أن تكونا 
بينهما  كبري  إبداعي  فارق  ،وهناك  الّشعب  عامة  من  إالّ 
والحكيم  محفوظ  من  كل  أن  عىل  .مايحيّل  وزوجيهما 
اليؤمنان بالتّقارب اإلبداعّي والفكري والثقايف بني الزوجني 
،أي ال يؤمنان بفكرة منافسة املرأة للرجل وهو مايفضح 

حقيقة رواسبهما االجتماعية 
ومن الشخصيّات األخرى التي لها جوانّب حياتيّة خفيّة 
رسائل  تكشف  ،حيث  فرويد  باملرأة  ومتعلّقة  وسوداوية 
فرويد لزوجتّه يف فرتة الخطوبة الكثري من آرائه حول املرأة 
والتي ربما هي آراء تحتاج عالجا نفسياً ،مّلا ترّسب يف ذهنه 
من ثقافة املخيّال الّجماعي يقول يف إحدى رسائله لها قبل 
زواجهما وأثناء فرتة سفره للّدراسة :انتظري قليال عندما 
أعود ستعتادين من جديد أن يكون لك سيّد ،سيّد قاس بال 

ريب ولكنّك لن تجدي أحدا يحبك إىل هذا الحّد 
النّساء  رمي  املعقول  غري  :من  أخرى  رسالة  يف  وقال 
،فإذا  للرجال  بالنسبة  األمر  هو  ،كما  الحيّاة  معرتك  يف 
اعتبت حبيبتي النّاعمة الرقيقة منافسة يل ،يف هذه الحال 
سأخلص إىل القول إننّي أحبها وأفعل كل يشء كي أبعدها 
عن هذه املنافسة وأسنّد إليها هدوء االهتمام ببيتي فقط 
،نرى أن فرويد أيضا ينظر نظرة دونيّة للمرأة بل ووضع 
حقها  ،مهاجما  النظرة  هذه  كّرس  الذي  العلّمي  األساس 
جسمانيّة  لعوامل  ذلك  مرجعا  للرجل  مساوية  كذات 

وبيولوجيّة لها آثار نفسية  
وكلنا نعلم أن هذا فيه بعض الصّحة ،لكنه ال ينقص من 
بالعكس  بل  للمرأة  واإلبداعيّة  والذهنيّة  الفكريّة  القدرات 
يضيف لإلبداع وللحياة اللمسة الحساسة والدافئة يف أشكال 
البيولوجيّة  االختالفات  أن  ،أي  مختلفة  وحياتية  فنيٌة 
املرأة وعاطفتها وقلبها  الّرجل واملرأة تؤثر عىل مزاج  بني 
اإلبداعيّة  قدراتها  عىل  تؤثر  ال  لكن  الهّشة  وأحاسيسها 
هذه  قدراتها  عىل  يؤثر  قد  الذي  ،إنما  والذًهنية  والعقليّة 
منذ  فيها  تغرس  التي  والدينيّة  االجتماعيّة  الرواسب  هي 

نعومة أظافرها 
ويذهب فرويد كذلك إىل أن رغبة الفتاة يف الحصول عىل 
قضيب ال تهدأ إال حني تستبدلها الفتاة بالرغبّة يف الطفل 

،وفقا لنظريتّه »حسد القضيب »
ولو أن هذا الحسد موجود بالفعل عند نسبة هامة من 
النّساء ولكن ماسببه؟أليس سببه املجتمع الذكوري الذي 
يفاضل بني الجنسني وحقوقهما مما يجعل األنثى تتمنّى 

لو أنها خلقت ذكرا؟
ال  عادل  غري  مجتمعي  فكر  نتيجة  التّمني  هذا  أن  أي 
نتيجة أسباب داخلية ونفسية وبيولوجيّة متعلقة باملرأة.

اسمهان الماجري  

قراءة في مقال للكاتب محمد البالجي :
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حذق "تمثيل كالم" يف النهار وأبدعه يف "كالم 
 " عىل  عّرج  ثم  آباد"  "عشق  إىل  ،سافر  الليل" 
يف  ساعات  "أربع  معهم  وقىض  الفلسطينيني" 
شاتيال " ليعود مثل "املجنون" وهو يرّدد " هنا 
تونس" باحثا عن منديل "عطيل" يف التياترو وملا 
أعياه البحث صعد عىل ركحه قائال " ثالثني وانا 
املنديل  عىل  عثوره  نسبة  أن  فعرف  فيك"  حاير 
الناس   " تكون  فهل  فاصل"  صفر  تتجاوز"  ال 
األخرى" هي التي أخذته ام هم " لصوص بغداد" 
؟ لكن القضية ُقيّدت يف النهاية " ضد مجهول" 
وجلس  هواك"  "عىل   : قائال  كاسيو  إىل  فتوجه 
لم   ديناصور"  "مذكرات  ليكتب  الفن  ُمربّع  يف 

ينقرض منذ  5  أكتوبر 1987.
مجّرب   ، نفسه  يكرر  ال  متحّول  مبدع  هو 
جمالياته  يف  متجدد  أدواته  يف  مغامر  وتجريبي 
كعادته  و  جاهز  وغري  قوالبا  ليس  ،مرسحه 
كان يف عمله األخري عىل غري عادته وهي العادة 

الوحيدة التي يكررها : أن يكون  خارقا للعادة.
مرسحيات  إحدى  إىل  العرض  عنوان  يحيلنا 
 as yOu like it ) cOmme il vOus( شكسبري 
أن  لنا  يتّضح  مشاهدته  عند  لكن   )  Plaira

العرض كما يشاء الجبايل ال كما شاء شكسبري، 
أن  يريد  معاني  حّمال  ُمنزاح  عنوان  إذن  فهو 
يقول ) إفهمه كما تريد( أو هو عنواٌن- ُمناجاة  
إىل  الجبايل  به  توجه   un titre - sOlilOQue

باق  بأنه  فرحات  زينب  الراحلة  دربه  رفيقة 
عىل هواها، و يمكن تصنيفه جماليا يف املرسح 
اآلالتي كما قّدمه mauriciO kagel الذي  ينبني  
عىل مساءلة البعد املشهدي والحركي واإليمائي 
للعرض املوسيقي فسعى إىل هدم ساخر لعادات 
وتقاليد املوسيقى الغربية يتحّول فيه  العازفون 
وآلته  املوسيقي  بني  بالرصاع  فاهتّم  ممثلني  إىل 
الشء الذي يخلق توترا يؤدي بدوره إىل وضعيات 

درامية،
مع  يتماهون  ممثليه  الجبايل  جعل  وقد 
العازف  ألن  الصدارة  موقع  يف  ووضعهم  آالتهم 

روحه  ويعريها  تغيّبه  بل  آلته  تُخفيه  املوسيقي 
مسألة  اىل  الروح  مفهوم     hegel أوصل  وقد 
األداء اآليل للموسيقى حيث  تكون الروح حارضة  
لذلك  املوسيقي  التأليف  يف  مثل حضورها  تماما 
تتأسس  مختلفة  وضعيات  يف  املمثلني  شاهدنا 
عىل إستعماالت إستعارية آلالتهم التي تصنع يف 
نفس الوقت موسيقى العرض مصاحبًة وكتابة 
هذا   ، للعرض  العام  اإليقاع  يف  وتحّكما  موازية 
لم  اإلبداعية  الجبايل  مدّونة  يف  املختلف  الطرح 
اللغة  املعروف وهو  بهلوانية  يبتعد عن أسلوبه 
التي حذق أسارها فصنع طابعا ال يشبه سواه 

دهنه بزبدة كالم ال يذوب عند إنجالء الليل،
مرجعية  باستعمال  يكتفي  لم  العرض  هذا 
خلفية  فيه  نجد  بل  وواعية  عارفة  إخراجية 
إعتب  حيث   hégélienne هيغلية  فلسفية 
 l'esthétiQue يف كتابه حول علم الجمال hegel

ما  وهذا  العواطف  يثري  فن  أكثر  املوسيقى  أن  
إفتتاح  االول يف  العرض  الجبايل عند  قاله توفيق 
التونيس  بأن  رّصح  حيث  الحمامات  مهرجان 
عنها  ويعّب  ومشاعره  أحاسيسه  يف  تغذّى 
اإلجتماعية  للظواهر  الجبايل  وتناول  باملوسيقى 
والسياسية يف مرسحيته باعتماد عالم املوسيقى 
  hegel كان  لغاية نقدية وهذا يف صميم فلسفة
بعديّا  موقفا  تقف  اإلنسانية  الذات  أن  أّكد  الذي 
البعدية  هذه  لكن  تتأّمله  موضوع  أي  أمام 
تتماهى  إذ  العاطفي  االنفعال  حالة  يف  تتالىش 
ال  الذات  أن  بمعنى  فيه  ل  املتأمَّ املوضوع  مع  
الوعي هنا  املوضوع ألن  بينها وبني  الفرق  تعي 
ليس حالة إنفعالية بل حالة معرفية واملوسيقى 
تتوجه بشكل مبارش إىل  العاطفة حيث   الصوت 
الذى  الجمايل  للشكل  الناقل  املادي  الوسيط  هو 
 " فإن  هذا  لكل  الروحي  املضمون  عن  يعب 

يف  يستدعي  عرض  مجرد  ليست  هواك"  عىل 
فلسفة  إىل  بل  موسيقية  آالتًا  اإلخراجية  أدواته 
املوسيقى التي تناولها عديد الفالسفة من زاوية 
 nietzScheو وأرسطو  أفالطون  مثل  جمالية 
س  تأّسّ أن  كما   Wagnerو   schOPenhauerو
يف  هو  املوسيقى  عىل  هواك"  "عىل  مرسحية 
صميم ماهية املرسح فاملوسيَقى هي  فن يحدث 
يف الزمن بواسطة  اإليقاع وحيث ال يمكن حدوث 
بال  إنتقال  تصور  يمكن  فال  إنتقال،  بال  إيقاع 
آخر  إىل  مكان  من  إنتقال  هي  والحركة  مكان 
لذلك فهي  والزمان  املكان  تنتج  إذن  فاملوسيقى 
أن  كما  بالزمن.  ظواهره   الرتباط  العاَلم   تبني 
الرواية  عىل  أيضا  تنسحب  العرض  مرجعيات 
روائية  ثقافة  عن  يكشف  العميان  فمشهد 
 JOsé البتغايل  الكاتب  عميان  نستحرض  حيث 
فيضعنا   l'aveuglement روايته  يف   saramagO

وهي  الرواية  شخصيات  إحدى  موضع  العرض 
بالعمى  تُصاب  أن  تتمنى  التي  الطبيب   زوجة 
لتتخلص من إحساسها باأللم مما تراه وهذا ما 
انبنى  عليه مقطع العميان يف املرسحية يف عالقة 
بكل هذه الرداءة التي نعيشها اآلن يف كل املجاالت 
األمل  فيه  ينعدم  عالم  يف  العيش  هو  العمى  ألن 
الذي  الوحيد  تكون   أن   " هو  منه  رعبا  واألكثر 
.saramagO يرى " كما جاء عىل لسان شخصية

كل هذا يجعل من " عىل هواك" تجربة الفتة 
يف مسرية امُلعلِّم le maître توفيق الجبايل وكذلك 
يف  بوعالق  عادل  املتميّز  مثل  العمل  فريق  كامل 
مدرجني  من  القادم  املتأّلق  واملمثل  املوسيقى 
عزارة  نوفل  الجامعة  مدرج  و  املرسح  مدرج   :
وكذلك آمال لعويني القادمة من الحركة ثم وليد 
عيادي، صابر وسالتي وعصام العياري والبقية.

وهذه املرسحية " وقد ولدت من رحم مدرسة 
موضع  يف  التكوين  يف  تجربتها  تضع  التياترو 
استمراريتها  و  وخصوصيتها  بجّديتها  الصدارة 
بتسميته  جديرا  التياترو  فضاء  من  وتجعل 

وأيقونة الفضاءات املرسحية يف تونس.

على هواك لتوفيق الجبالي :

عرض بخلفية كاغيلية- هيغيلية
kagélienne-hégélienne 

أنور الشعافي ) مسرحي(
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ظهر خالل الثمانينيات في السينما التونسية 
مشجعة  دولية  مشاهدة  ووجد  موهوب  مخرج 
ألفالمه، هو المخرج الطيب الوحيشي )من مواليد 

1948(، خريج معهد السينما في باريس،

والتحدي  باملغامرة  اإلبداعية  تجربته  تقرتن  ما  غالبا 
الطيب  اختار  املغايرة.  النوعية  الذائقة  عىل  والرهان 
أقعده  أن  بعد  بالسينما...  آالمه  عىل  االنتصار  الوحيش 
هذا  لكن  الحركة...  عن  سنوات  منذ  أليم  مرور  حادث 
من  يحرمه  لم  إعاقة  شبه  يف  له  تسبب  الذي  الحادث 
لتوجيه  الكامريا  خلف  والوقوف  مشواره  مواصلة 
السينمائيني ونصحهم وتكوينهم. عرفناه من خالل عدة 
الجمهور  إعجاب  عىل  حازت  متميزة  سينمائية  أعمال 

والنقاد عىل حد سواء
وانطلق الطيب الوحيش يف تأثيث مسريته السينمائية 
بإخراج أفالم قصرية وثائقية من بينها الطريق املتقاطع 
1971 وتبعها فيلمه “قريتي قرية بني  1970 والتماثيل 
األفالم  مسابقة  يف  الذهبي  التانيت  عىل  الحائز  القرى” 
وفيلمه   .1972 السينمائية  قرطاج  أيام  لدورة  القصرية 
النقاد  1982 عمل اختري وتوج يف أسبوع  “ظل األرض” 
األفالم  من  الفيلم  هذا  ويعد  الدويل  “كان”  بمهرجان 

االجتماعية  الدراسات  من  انطالقا  املنجزة  القليلة  العربية 
األنرتبولوجية. ويدور حول آخــر مجموعة تعيش منعزلة 
يف معسكر “بدوي” يقع فوق أرايض بالغة الجـدب، رئيس 
القبيلة يسكن يف واحدة من الخيام األربع التي تمثل القبيلة، 
وهو يعيش مع أبنائه وأبناء أخيه وأساهم “صالح” اإلبن 
خالل  ومن  األخرى..  املخيمات  يف  يقطنون  الذين  األكب، 
واقع الحياة البالغ القسوة، تمر األحداث، وعليهم الخروج 
األكب  االبن  “صالح”  االغرتاب،  األبناء  وعىل  املنطقة  من 
يسافر ويودعونه يعود االبن الثاني “حميد” ومعه الهدايا... 

العسكرية،  الخدمة  ألداء  أخرى  مرة  يسافر  “حميد”  لكن 
ويشــتد الجــذب، يقرر أحدهم السفر وتصل أخبار عن 
ابنه  العجوز مع زوجة  موت صالح، يصل جثمانه ويبقى 
فيلمه “غوري... جزيرة  الوحيش  الطيب  واتبع  وحيدين.. 
بفيلم “مجنون   1987 السنغال عام  الذي صوره يف  الجد” 
ليىل” عام 1989 املتوج يف واغادوغو وميالنو. ويف رشيطه 
الوحيش  الطيب  الريح” يمحور  الخامس “رقصة  الطويل 
الخمسني  يف  مخرج  وهو  يوسف،  شخصية  حول  األحداث 
من عمره، يقصد الجنوب التونيس بحثا عن أماكن لتصوير 
مشاهد رشيطه الجديد. فيلتقي يف قرية غريبة راعية غنم 

جميلة تطلب منه أال يلتقط لها صورا. بعد ذلك يتيه يف ليل 
ذات  العمر؟( وتتعطل سيارته  )أ هي صحراء  الصحراء 
بنفسه  يختيل  وهكذا  الصحراء.  قلب  يف  الرباعي  الدفع 
ليستعيد رشيط أعوامه املاضية. وال تبقى له من عالمات 
وصموده  بقائه  ركيزة  تشكل  التي  سيارته  إال  موثوقة 
أيضا بما يف صندوقها من زجاجات ماء وعلب بسكويت 
مبعثرة إىل جانب الصور والسيناريوات واألوراق. يستسلم 
يوسف لألمر الواقع ويبدأ حلمه بفيلمه الجديد رغم كل 
الظروف املحيطة، ويف هذه األثناء ينطلق مساعده ترافقه 
الرحلة  تلك  البحث عنه، وتجعلنا  “السكريبت” يف رحلة 
يراها  التي  املشاهد  بعض  ونعايش  املنطقة  نكتشف 
أو يتخيلها. كما يعمد إىل رسم شخصيات  املخرج أيضا 
وهكذا  الصحراء.  ساب  يف  أمامه  تتحرك  ما  سعان 
يتوغل يوسف يف هلوساته الرسابية إىل أن يكتشف فجأة 
دور  يؤدي  كان  أنه   - الكامريا  من  انتقالية  وبحركة   -
الشخصية الرئيسية يف فيلمه. يرّكز الفيلم عىل ثنائيات 
السرية  والواقع...  الحلم  واملعاناة،  اإلخراج  مثل  كثرية 
الذاتية والسرية اإلبداعية. مع أن الطيب الوحيش - وهو 
السرية  أفالم  ينضوي ضمن  بأنه  يقّر  ال   - الفيلم  كاتب 
الذاتية، ويفضل عىل ذلك وصفه بـ “السرية اإلبداعية”. 
واملمثل  املخرج  اختار  أنه  إىل  مقابالته  إحدى  يف  وأشار 
الفيلم  هذا  يف  املخرج  دور  ليلعب  شويخ  محمد  الجزائري 
“لئال يقال إن سرية هذا الفيلم هي سرية الطيب الوحيش”. 
أما بخصوص املعاناة التي يخوض فيها الفيلم، فقد أشار 
الوحيش إىل أن فيلمه يطرح أسئلة عدة: كيف نواصل عملنا 
وإبداعنا؟ وملاذا الصورة؟ وما أهميتها؟ مؤكدا أن “كل واحد 
من السينمائيني العرب هو سيزيف، ولكن من دون بكاء، 
ويتحداها”.  املصاعب  بوجه  يقف  عربي  سيزيف  هو  بل 
الطيب  رحلة  يف  األخري  العمل  الشمس”  فيلم “طفل  وكان 

الوحيش مع السينما.

محمد عبيدو )ناقد سينمائي سوريا(

الطيب الوحيشي :

مجاليات خمتلفة ألفالمه يف السينام التونسية
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املعادل  تعد  التي  أعلنت لجنة جوائز سيزار، 
أي  ستمنع  أنها  األوسكار،  لجوائز  الفرنيس 
بتهمة  محتملة  سجن  عقوبة  يواجه  شخص 

االعتداء الجنيس اعتباًرا من حفل 2023.
سيزار،  جوائز  تنظيم  عن  املسؤولون  وقال 
املقرر عقدها يف األسبوع األخري من شهر فيفري، 

إن قرارهم جاء احرتاما ألي ضحايا محتملني.
املمثل  سيستثني  الحفل  أن  ذلك  ويعني 
الفرنيس سفيان بن نارص الخاضع للتحقيق يف 

مزاعم اغتصاب ينفيها.
وكانت توجد مخاوف من حدوث احتجاجات 

إذا حرض بن نارص الحفل.
 2020 ويأتي ذلك بعد رد فعل عنيف يف عام 
عندما فاز رومان بوالنسكي، املطلوب يف الواليات 
املتحدة بتهمة االغتصاب، بجائزة أفضل مخرج.

وأزالت أكاديمية سيزار، التي توزع الجوائز، 
نوفمب،  يف  الرتشيحات  قائمة  من  نارص  بن 
وقالت إنها تفكر يف تغيري القاعدة حول األهلية 

للجائزة.
وأعلنت اآلن أن أي شخص يتم التحقيق معه 
خاصة  بالسجن،  عليها  يعاقب  عنف  جرائم  يف 
حضور  من  منعه  سيتم  الجنيس،  الطابع  ذات 

حفل هذا العام.
تقرر   ... للضحايا  "احرتاما  بيان  يف  وقالت 
الذين  األشخاص  عىل  الضوء  تسليط  عدم 

يتهمهم القضاء يف أعمال عنف" ، مشرية إىل أن 
ذلك يشمل الضحايا "املفرتضني" يف القضايا قيد 

التحقيق.
وتواجه األكاديمية انتقادات متواصلة بشأن 

اتهامات بالعنف الجنيس يف صناعة السينما.
واستقال مجلس اإلدارة بأكمله يف عام 2020 
مخرج.  أفضل  لجائزة  بوالنسكي  ُرشح  أن  بعد 
وعندما فاز، دوت القاعة برصخات االستهجان، 

مع خروج العديد من املمثالت من الحفل.
املتحدة  الواليات  يف  مطلوب  وبوالنسكي 
عاًما   13 العمر  من  تبلغ  فتاة  اغتصاب  بتهمة 
بممارسة  بوالنسكي  واعرتف  السبعينيات.  يف 
 1977 عام  يف  قارص  مع  القانوني  غري  الجنس 
الحًقا  فر  لكنه  السجن،  يف  أسابيع  ستة  وقىض 
إلغاء  من  مخاوفه  بسبب  املتحدة  الواليات  من 

حكم مخفف لإلقرار بالذنب.
األزياء  عارضة  اتهمته   ،2019 عام  ويف 
عام  يف  باغتصابها  مونييه  فالنتني  السابقة 
1975. وقال محامي بوالنسكي إنه طعن يف هذا 

االدعاء "بأقوى العبارات".
حقق  فقد  العام  هذا  لرتشيحات  بالنسبة 
)لم  لويس جاريل  للمخرج   the innOcent فيلم 
يكن من بني العناوين الطنانة يف وسائل اإلعالم 
املفاجئة يف الرتشيحات  الفرنسية(، عىل صدارة 
لجوائز سيزار الـ 48، والتي تم اإلعالن عنها يوم 

األربعاء الفارط قبل الحفل الذي سيقام يف قاعة 
 24 يوم  باريس  يف  املوسيقية  للحفالت  أوليمبيا 

فيفري الحايل.
ظهرت  التي  الكوميدية،  الدراما  ترشيح  تم 
 11 يف  السينمائي،  كان  مهرجان  يف  مرة  ألول 
 the فئة، تليها الدراما البوليسية لدومينيك مول

night OF the 12th  مع 10 ترشيحات.

بني  من   the night OF the 12th وكان 
بجوائز  مؤخًرا  فوزه  بعد  املفضلة  األفالم 
فيلم  أفضل  بجائزة  وفاز  الفرنسية،   lumière

وأفضل سيناريو.
ثالثة  دخل  أجنبي،  فيلم  أفضل  فئة  ويف 
مرشحني لجوائز األوسكار يف عام 2023 القائمة 
 ،triangle OF sadness وكذلك eO وهم، كلوز و
الذي تم ترشيحه ألفضل مخرج وفيلم وسيناريو 

وحوار يف حفل توزيع جوائز األوسكار.
 ،bOy FrOm heaven and the beasts كما أن
الذي يتمتع بمتابعة قوية يف فرنسا، دخل أيًضا 

يف هذه الفئة.
وحصل فيلم saint Omer الذي قدمته فرنسا 
إىل  وصل  والذي   ،  2023 لعام  األوسكار  لجوائز 
لم  ولكن  األوسكار  لجوائز  املخترصة  القائمة 
أربعة  عىل  الفارط،  الثالثاء  يوم   ترشيحه  يتم 
ترشيحات لـ سيزار ولكن ليس ألفضل فيلم أو 
فيلم،  أول  جديدة،  صاعدة  ألفضل  إنما  مخرج. 

سيناريو وتصوير سينمائي.
كان  األوسكار،  جوائز  توزيع  حفل  ومثل 
الفئات  يف  النساء  لتمثيل  بالنسبة  سيئًا  عاًما 
العليا ألفضل فيلم ومخرج. ولم تصل أي مخرجة 
 FOrever إىل فئة أفضل مخرج، يف حني أن فيلم 
هو  تيديش  بروني  فالرييا  للمخرجة   yOung

الرتشح  يف  النساء  أخرجته  الذي  الوحيد  الفيلم 
ألفضل فيلم.

تم التصويت عىل جوائز سيزار من قبل 3000 
عضو يف أكاديمية سيزار من جميع التخصصات 

يف صناعة السينما.
واألربعني  الثامن  سيزار  حفل  وسيرتأس 
طاهر رحيم بدعم من مجموعة من الشخصيات 
بختي،  ليىل  ذلك  يف  بما  الفرنسية  السينمائية 
وإيمانويل  دبوز،  وجمال  كوماندر،  وجريوم 
ديفوس، وليا دراكر، وعني حيدارا، وأليكس لوتز، 

ورافاييل بريسوناز، وأحمد سيال.
وفيما ييل اهم ترشيحات األعمال السينمائية 

لعام 2023.. 
** أفضل فيلم

FOrever yOung ،ـ شباب لألبد
rise ،ـ ترتفع

the innOcent ،ـ البيء
the night OF the 12th ،ـ ليلة الثاني عرش

PaciFiction ،ـ باسيفيكتيون
** أفضل مخرج

ـ سيدريك كالبيش ، رايز
ـ لويس جاريل ، األبرياء

ـ سيدريك خيمينيز ، نوفمب
ـ دومينيك مول ، ليلة 12

ـ ألبت سريا ، باسيفيكتيون
** أفضل ممثلة

ـ فاني أردانت، العشاق الصغار
ـ جولييت بينوش، بني عاملني
ـ لوري كاالمي، بدوام كامل

ـ فريجيني إيفريا، ذكريات باريس
املالعني  صفر  إكسارتشوبولوس،  أديل  ـ 

املعطاة
** أفضل ممثل

ـ جان دوجاردان، نوفمب
ـ لويس جاريل، األبرياء

ـ فنسنت ماكني، يوميات قضية عابرة
ـ بينوا ماجيميل، باسيفيكتيون

ـ دينيس مينوشيه، بيرت فون كانت

أبو يوسف )وكاالت انباء(

قائمة ترشيحات الدورةقائمة ترشيحات الدورة
4848 لـ سيزار  لـ سيزار 20232023
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مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة 
يكرم المخرجة التونسية سلمى بكار

املرأة  ألفالم  الدويل  أسوان  مهرجان  إدارة  قررت 
يف  بكار،  سلمى  التونسية   واملنتجة  املخرجة  تكريم 
افتتاح الدورة السابعة التي تعقد يف الفرتة من 5 إىل 10 
مارس املقبل، تقديًرا ملشوارها اإلبداعي الطويل، حيث 
وأول مخرجة  العربية،  السينما  يف  الرائدات  تعتب من 

تونسية تنتج أعمالها.
 ،1945 سنة  ديسمب   15 يف  بكار  سلمى  ولدت 
وهي خريجة املعهد الفرنيس للسينما، وقدمت فيلمها 
سنة  ويف   ،1975 سنة   "75 "فاطمة  األول  الطويل 
1990 أصبحت أول سيدة تعمل يف اإلنتاج السينمائي 
محمد  مثل  ملخرجني  أفالم  أنتجت  حيث  تونس،  يف 
محمود  بن  وناجية  محمود  بن  ومحمود  العقبي  عيل 
أفالما  كمخرجة  قدمت  فيما  عمار،  بن  وعبداللطيف 
مهمة شاركت يف العديد من املهرجانات، مثل "رقصة 
النار" سنة 1994 عن الفنانة الراحلة حبيبة مسيكة، 
 ،2017 سنة  و"الجايدة"   ،2006 سنة  و"خشخاش" 
واإلنتاج  اإلخراج  عند  بكار  سلمى  عطاء  يتوقف  ولم 
الثورة  بعد  اختريت  حيث  والتليفزيوني،  السينمائي 
التأسييس لوضع  التونسية عضوة يف املجلس الوطني 

الدستور التونيس.
وقالت د. عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدويل ألفالم املرأة إن سلمى بكار 
أفالمها  عبت  حيث  أيضا،  العربية  السينما  يف  بل  فحسب،  التونسية  السينما  يف  ليس  كبري  اسم 
عن هموم املرأة التونسية يف مراحل تاريخية مختلفة، فضال عن ريادتها تاريخيا كأول مخرجة 
تونسية تقدم فيلما روائيا طويال، وشددت عىل أن املهرجان يسعى لتكريم املبدعات الالتي ساهمن 

يف التعبري عن قضايا املرأة من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت د. عزة إىل أن نضال سلمى بكار من أجل قضايا املرأة لم يتوقف عند شاشة السينما، 
املجلس  التونيس، كعضو  السيايس  املشهد  لكنها كانت حارضة وبقوة يف  أو كمنتجة،  كمخرجة 
عن  تدافع  التونيس  البملان  يف  يف  ونائبة  الياسمني،  ثورة  بعد  الدستور  لوضع  التأسييس  الوطني 
الحقوق والحريات، مؤكدة أن تكريم سلمى بكار يعتب تكريما للسينما التونسية التي حققت يف 

السنوات األخرية نجاحا كبريا عىل املستوى الدويل بأفالم تحمل بصمات نسائية .
يذكر أن مهرجان أسوان الدويل ألفالم املرأة، يكرم أيضا النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها 
واملخرجة  السينمائية،  الثقافة  نرش  يف  لدورها  تقديرا  الدين  رشف  درية  واإلعالمية  السينمائي، 
الهولندية ميكا دي يونج تقديرا لعطائها السينمائي، ويعقد دورته السابعة يف الفرتة من 5 إىل 10 

مارس املقبل.

فيلم "َعلَم" للمخرج فراس خورى، ضمن فعاليات 
 ReelPalestine النسخة التاسعة من مهرجان

السينمائي باإلمارات 

تمت برمجة الفيلم الفلسطيني املثري للجدل ضمن فعاليات الدورة التاسعة ملهرجان االمارات 
السينمائي.  

وتم عرض فيلم "َعَلم" يف ثالث عروض ضمن فعاليات املهرجان، اولها كان بحضور املخرج 
وتمت مناقشة الفيلم معه...   

املستقلة  األفالم  السينمائي يعرض سلسلة من أحدث   reelPalestine أن مهرجان  إىل  يشار 
وغري التجارية الفلسطينية باإلمارات العربية املتحدة.

ويذكر أن فيلم علم شهد عرضه العاملي األول يف مهرجان تورونتو السينمائي الدويل، وحصد 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  دورات  أحدث  يف  جوائز   3 بواقع  جوائز   6 اآلن  حتى  مشواره  يف 
الدويل، حيث حصل عىل عرضه العربي األول، وهي جائزة الهرم الذهبي ألفضل فيلم يف املسابقة 
بكري.  لـمحمود  ممثل  وأفضل  الله(،  رزق  رشيف  )يوسف  الجمهور  تصويت  وجائزة  الدولية، 

كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للشباب يف مهرجان السينما املتوسطية 
يف بروكسل، وبجائزتي أفضل عمل أول ونيتباك ألفضل عمل آسيوي يف 
مهرجان كرياال السينمائي الدويل. وشارك يف مهرجان روما السينمائي، 

ومهرجان البحر األحمر السينمائي الدويل.
العربية  اإلعالم  وسائل  يف  االشادة  من  الكثري  الفيلم  تلقى  نقديًا 
والعاملية، إذ كتبت أليسا سيمون يف فارايتي "معالجة ذكية حساسة للحياة اليومية التي يعيشها 
عرب الداخل ونادًرا ما نراها عىل الشاشة."، كما كتبت فيونواال هاليجان يف سكرين داييل “يقدم 
خطاب  أن  العمل  صناع  "استوعب  رستم  فريد  وكتب  الفلسطيني."  للوضع  نرًضا  منظوًرا  َعَلم 

األجيال الجديدة يحتاج إىل تطوير وجرأة، ال استدعاء للنكبة والبكاء عليها من أجل الشفقة".
املدرسة  يف  وأصدقائه  هو  تقليدية  حياة  يعيش  فلسطيني  مراهق  تامر،  حول  األحداث  تدور 
الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر عىل املشاركة يف عملية 

غامضة تحت مسمى "َعَلم" تقلب حياته رأًسا عىل عقب.
فيلم َعَلم من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسريين خاص، وصالح 
بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبد الرحمن. وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج 

نادية بن رشيد.
فراس خوري مخرج فلسطيني تخرج بدرجة البكالوريوس يف السينما. يملك يف رصيده العديد 
أيام يف دير بولس )2007(  العديد من الجوائز: سبعة  من األفالم القصرية، من بينها أفالم نالت 
 .vvdو arte وصّفري )2010(، وُعرض يف العديد من املهرجانات وعىل القنوات التلفزيونية ومنها
يف عام 2019، انتهى من فيلمه القصري اجرين مارادونا الذي شهد عرضه العاملي األول يف مهرجان 

بالم سبينغز السينمائي، ويعرض عىل نتفليكس منذ 15 أكتوبر 2021.

المخرجة المصرية "أيتن أمين" العربية الوحيدة 
في لجان تحكيم  مهرجان برلين السينمائي

لجان  عن  الدويل  السينمائي  برلني  مهرجان  أعلن 
تحكيم الدورة الثالثة والسبعني، والتي تقام يف الفرتة 

بني 16 و26 فباير الحايل.
تضمنت األسماء املعلنة اسم املخرجة املرصية أيتن 
لتكون  األول،  العمل  جائزة  تحكيم  لجنة  ضمن  أمني 
املمثل الوحيد للسينما العربية يف لجان تحكيم برليناله 
األمريكية كرستني ستيوارت  املمثلة  بينما ترأس   ،73
لجنة تحكيم املسابقة الدولية، يف اختيار كان قد أعلن 
من قبل وأثار بعض الجدل نظًرا لعمر ستيورات الذي 

ال يتجاوز 32 عاًما.
لقسم  لجنة تحكيم  برليناله عن  يعلن  وألول مرة 
سبعة  العام  هذا  فيه  يتنافس  الذي  املسلسالت 
يمنحها  جائزة  بأول  أحدها  سيفوز  مسلسالت 

املهرجان يف تاريخه ألحسن مسلسل.
مهرجان  تحكيم  للجان  الكاملة  القائمة  وإليكم 

برلني السينمائي الدويل الثالث والسبعني.
** املسابقة الدولية

سينمائيات
إعداد : منير الفالح

املمثلة األمريكية كرستيان سيتوارت – رئيًسا

املمثلة اإليرانية الفرنسية جولشفته فرحاني

املخرجة األملانية فاليسكا جريزباخ

املخرج الروماني رادو يود

املنتجة األمريكية فرانسني مايسلر

املخرجة اإلسبانية كالرا سيمون

املخرج الصيني )هونج كونج( جوني تو

encOunters مسابقة لقاءات **

الكاتبة واملخرجة والفنانة البرصية الجورجية 

ديا كولومبيجاشفييل

املمثلة اليونانية أنجليكا بابوليا

املبمج اإليطايل باولو موريتي

** مسابقة األفالم القصرية

املونتري الروماني كاتالني كرستيوتيو

املخرج األمريكي سكاي هوبينكا

املخرجة والكاتبة األملانية إيزابيل ستيفر

** جائزة العمل األول

مديرة قسم السينما بمركز بومبيدو الفرنسية 

جوديث ريفول دالونيه

املخرجة املرصية أيتن أمني

املخرج السويرسي سرييل شوبلني

** جائزة أحسن فيلم وثائقي

الوثائقية  لألفالم  نيون  مهرجان  مديرة 

الفرنسية السويرسية إيمييل بوخيس

املنتجة الكولومبية ديانا بوستامانتي

مارك  الشمايل  األيرلندي  السكوتالندي  املخرج 

كوزنز

** مسابقة املسلسالت

املؤلفة الدنماركية ميتو هينو

املمثل األمريكي أندري هوالند

املنتجة ومديرة االستوديوهات اإلسائيلية دانا 

شترين

** قسم الجيل ألفالم األطفال والناشئة

املخرجة األوكرانية كاترينا جورنوستاي

املمثل األملاني فيون موتريت

املخرجة الكولومبية خوانيتا أونزاجا

املخرجة الفلبينية فينيس أتينزا

املنتجة الالتفية أليس جيلزه

املنتجة األملانية جودرون سومر

** مسابقة األفالم األملانية

املمثلة األملانية ديال دابوالمانزي

املونترية واملمثلة الرومانية آن فابيني

املخرج السويدي يونس يونسن
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تكريم جولييت بينوش في حفل توزيع 
جوائز »غويا« اإلسبانية

اإلسبانية  السينما  أكاديمية  أعلنت 
يوم األربعاء الفارط أن املمثلة الفرنسية 
جولييت بينوش سيتم تكريمها يف حفل 
توزيع جوائز غويا السينمائية األسبانية 

يف وقت الحق من هذا الشهر.
البالغة  بينوش  أن  بيان  يف  وأضافت 
من العمر 58 عاًما ستحصل عىل جائزة 
غويا الدولية يف حفل توزيع الجوائز الذي 
يبثه التلفزيون الوطني يف مدينة إشبيلية 

الجنوبية يوم 11 فباير.
جولييت  بـ  األكاديمية  وأشادت 
بينوش التي وصلت إىل النجومية العاملية 
 the" و   "chOcOlat" مثل  أفالم  يف 
عنهما  فازت  التي   "english Patient

"مسارها  وعىل  األوسكار،  بجائزة 
االستثنائي".

"واحدة  باعتبارها  بها  أشادت  كما 
السينما  يف  شهرة  األسماء  أكثر  من 

األوروبية".
جائزة  السينما  أكاديمية  منحت 
جويا الدولية األوىل عىل اإلطالق للممثلة 
يف  بالنشيت  كيت  املشهورة  األسرتالية 

حفل تكريم الفيلم العام املايض.
 ،1964 عام  باريس  يف  بينوش  ولدت 

وعملت مع كبار املخرجني مثل جان لوك غودار، األب الروحي لسينما املوجة الجديدة يف 
فرنسا، والكندي ديفيد كروننبغ يف مهنة امتدت ألربعة عقود .

ويل سميث ومارتن لورنس في الجزء الرابع من 
سلسلة أفالم "باد بويز"

يعود النجمان األمريكيان ويل سميث 
الجزء  يف  معاً  للعمل  لورنس  ومارتن 
 bad "الرابع من سلسلة أفالم "باد بويز
bOys. وأعلنت رشكة سوني بكترشز منذ 

يف  هو  املعنون،  غري  الجزء  أن  أسبوع، 
مرحلة ما قبل اإلنتاج.

تطبيق  عىل  نرش  مصور  مقطع  يف 
وهو  نفسه  سميث  صور  إنستغرام، 
عانق  لورنس.  منزل  إىل  سيارته  يقود 
سميث لورنس عند الباب، وقال بصوت 

عاٍل: "لقد حان الوقت".
أجزاء  أحدث  بأّن  تقارير  أفادت 

سلسلة "باد بويز" الذي يتبع فيلم "باد بويز فور اليف" bad bOys FoR liFe لعام 2020 
جوائز  توزيع  حفل  يف  روك،  كريس  الكوميدي  سميث  ويل  صفع  بعدما  إنتاجه،  ُعّلق 

أوسكار، يف مارس املايض.
لكن يف ماي املايض، شكك رئيس رشكة سوني بكترشز، توم روثمان، بتلك التقارير.

قبل وقت قصري من إغالق دور العرض جراء جائحة كوفيد19-، حقق فيلم "باد بويز 
التذاكر، حيث جمع 426 مليون دوالر يف أنحاء العالم  فور اليف" نجاحاً كبرياً يف شباك 

كافة.
ويعود املنتج جريي بروكهايمر للجزء الرابع، كما يعود مخرجاً "باد بويز فور اليف"، 

عادل العربي وبالل فالح، للتعاون يف هذا الجزء أيضاً.

قريبا فيلم عن حياة " 
مايكل جاكسون "

منذ  اليونزغيت  استوديو  أعلن 
عاماً(   26( جاكسون  جعفر  إن  اسبوع، 
مايكل  الراحل  البوب  مغني  شقيق  نجل 
جاكسون سيجسد شخصية عمه يف فيلم 

السرية الذاتية الذي يحمل اسم "مايكل".
وأضاف "اليونزغيت"، يف بيان، أن فيلم "مايكل" يضطلع بمهمة استكشاف "الرجل 
أن  وأوضح  الكوكب.  هذا  يف  الشخصيات  أشهر  وإحدى  البوب"  ملك  أصبح  الذي  املعقد 

التي  عروضه  وأبرز  حياته،  جوانب"  "جميع  سيتناول  الفيلم 
وضعته عىل طريق التحول إىل "أيقونة يف عالم املوسيقى".

اللذان  كينغ  غراهام  وينتجه  فوكوا  أنطوان  الفيلم  وسيخرج 
قاال إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية عىل تجسيد شخصية 
عمه. وقال كينغ يف بيان صحايف: "كان من الواضح أنه الشخص 

الوحيد املؤهل للقيام بهذا الدور".
قصة  يف  للجدل  إثارة  األكثر  الجوانب  أحد  إىل  مبارشة  "اليونزغيت"  يتطرق  ولم 
جاكسون، وهو محاكمته بتهمة االعتداء الجنيس عىل أطفال عام 2005. يف تلك السنة، 
برأت هيئة محلفني يف كاليفورنيا جاكسون يف قضية االعتداء الجنيس عىل صبي يبلغ من 

العمر 13 عاماً.
بعائلته  الخاصة  البوب  فرقة  مع  الطفولة  مرحلة  يف  وهو  نجماً  جاكسون  وكان 
أشهر  أحد  جعلته  التي  الفردية  املهنية  مسريته  يف  منها  انطلق  التي   "5 "جاكسون 

األشخاص يف زمنه، قبل وفاته عام 2009 عن عمر يناهز الخمسني.

فيلم Pathaan جديد الممثل الهندي "شاروخان"

الشاشات  عن  غيابه  بعد 
يعود   2018 سنة  منذ  السينمائية 
 Pathaan  املمثل الهندي االشهر بفيلم
األسواق  يف  كبرية  نجاحات  ويحقق 

املحلية والعاملية
بطولته  يف  يشارك   Pathaan فيلم 
ديبيكا   : من  كل  شاروخان  بجانب 
أشوتوش  أبراهام،  جون  بادوكون، 
رودي،  جاوتام  كاباديا،  ديمبل  رنا، 
خان  سلمان  للنجم  خاص  ظهور  مع 
بشخصيته الشهرية تايجر، من تأليف 
تايرواال،  عباس  راجافان،  رشيدهار 

وإخراج سيدهارت أناند.
حول  الجديد  الفيلم  أحداث  وتدور 
سي  عميل  وهو  باثان،  شخصية 
يقوم  شاروخان،  دوره  يلعب  هندي 
اإلرهابيني  من  مجموعة  ملنع  بمهمة 
من  وبالرغم  الهند،  مهاجمة  من 
إال  العمل،  حققه  الذي  الكبري  النجاح 
أنه واجه موجة كبرية من االنتقادات، 
أنه  رأى  الجمهور  من  البعض  ألن 

يسيئ إىل الهندوس.
وبذلك عاد شاروخان مرة أخرى للسينما بعد غياب سنوات، حيث كان أخر فيلم شارك 
العام  نجله  اعتقال  جرى  فيما  منه،  املرجو  النجاح  يحقق  لم  والذي   ،2018 زيرو  فيه، 

املايض يف قضية مخدرات أُسقطت الحقا.

الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" يكسر األرقام 
القياسية الكثر فيلم مشاهدة في القاعات  

الثاني  الجزء  كرس 
األرقام   avatar فيلم  من 
التذاكر  شباك  يف  القياسية 
يوم عرض  أول  منذ  العاملي 

له..
بذلك   avatar وتخطى   
ترتيب  يف   titanic فيلم 
تحقيًقا  األعىل  األفالم 
التاريخ،  يف  لإليرادات 
الثالث،  املركز  احتل  حيث 
 659 إىل  إيراداته  وانقسمت 
الواليات  يف  دوالر  مليون 
املتحدة ومليار و548 مليون 
دوالر يف مختلف دول العالم. 

وتدور أحداث العمل يف استكمال ألحداث الجزء األول الذي عرض يف 2009، حيث ينقل 
حياة البطالن جيك سويل ونيتريي بعد 13 عاًما، ويحاوال القيام بكل ما يف وسعهما كي 
يظال مًعا، ولكن تضطرهما الظروف لرتك منزلهما، واكتشاف مناطق مختلفة عىل كوكب 
باندورا، خاصة عند وصول البرش، ويحاوالن بناء أستهما، مما يدخلهما يف العديد من 

الرصاعات، يف إطار من الخيال العلمي واألكشن والتشويق.
الجزء الثاني من العمل يحمل عنوان avatar: the Way oF Water، ومن بطولة زوي 
تشابلن،  أونا  ويفر،  سيجورني  يوه،  ميشيل  ورذينجتن،  سام  وينسلت،  كيت  سالدانا، 

وجيوفاني ريبييس، ومن إخراج جيمس كامريون.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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فيلم " Bardo"  في القاعات 
بداية من األسبوع الثاني لشهر 

فيفري الحالي 

األحدث  العمل   "bardO" فيلم 
أليخاندرو  املهم  املكسيكي  للمخرج 
عىل  الحاصل  إنياريتو،  جونزاليس 
جائزة أوسكار أفضل إخراج مرتني. 
التي  الالفتة  الفنية  القيمة  بجانب 
تظهر يف أفالم إنياريتو السابقة، فإن 
أنه  نعلم  عندما  تزداد  الفيلم  أهمية 
بعد  املكسيك،  لوطنه  عودته  يشهد 
أفالمه  يصنع  قضاها  سنوات  عدة 
يقطع  "باردو"  أن  كما  خارجها، 
مسريته  يف  األطول  هي  ابتعاد  فرتة 
 7 امتدت قرابة  الطويلة،  عن األفالم 
 "the revenant" فيلم سنوات منذ 

)العائد( عام 2015.
الصحفي  الفيلم  أحداث  نتابع يف 
وصانع األفالم التسجيلية املكسيكي 
يف  يعيش  الذي  جاتشو،  سيلفريو 
سيحصل  وهناك  املتحدة،  الواليات 
عىل جائزة رفيعة يف مجال الصحافة، 
غري  لشخص  األوىل  للمرة  تمنح 
وطنه  إىل  يعود  لكنه  أمريكي، 
استالم  قبل  قصرية  لفرتة  املكسيك 
الجائزة، لتصبح هذه الزيارة بمثابة 

إطاللة عىل حياته كلها.
بلده  غادر  الذي  املخرج  إنياريتو،  هو  فسيلفريو  الفيلم،  يف  الشخيص  الجانب  سندرك  سيًعا 
ليصنع أفالًما تلّقى عنها الثناء، لكنه بالتأكيد لم ينُج من اللوم البتعاده عن موطنه األصيل. ليست 
هي املرة األوىل التي نشاهد فيها فيلًما ذاتيًا، ربما كان األشهر هو اإليطايل فيلليني يف فيلمه الشهري 
"8 ½ "، ولدينا يوسف شاهني الذي قدم مالمح من حياته يف عدة أفالم، منها "حدوتة مرصية"، 
وغريهما. تحتاج هذه النوعية من األفالم إىل جرأة شديدة، إذ أن املخرج عادة ما يعري نفسه أمام 
األفالم يصنعها بعض  ولد وكيف عاش، هذه  متى  تقليدي،  فيلم سرية  ليس  هنا  األمر  املشاهد، 
املخرجني عن اآلخرين وليس عن أنفسهم، ال بد من وجود جانب أكثر عمًقا يقدمه صانع العمل 

عندما يتحدث عن نفسه، وال يخلو األمر من محاسبة للذات أيًضا.
يف "باردو" نعرف أن املخرج سيلفريو لديه أزمة هوية واضحة، فهو يُنتقد يف وطنه املكسيك 
الحقيقة مع  يتعامل يف  بينما هو  املهمشني  تتحدث عن  أفالمه  يعيش هناك، وألن بعض  ألنه ال 
األثرياء وأصحاب النفوذ، بينما هو يف الواليات املتحدة ال يعامل كمواطن، رغم أنه يعيش هناك ملدة 
20 سنة، بل يرفض ضابط الجوازات أن يرتكه يقول عن الواليات املتحدة إنها بلده، وهو ما يجعل 

سيلفريو يشعر بأنه تائه، ويخىش املواجهة.
بينما يبز هذا الخط الواضح خالل أحداث الفيلم، وهو ما يكفي لصنع فيلم ذاتي مميز، سنجد 
إنياريتو ال يكتفي بهذا، بل هو يمر أيًضا عىل بعض األحداث السياسية والوقائع التاريخية، كما 
إنه ينظر إىل واقع املكسيك الحايل ومعاناة املواطنني هناك. يف بعض األحيان سننجح يف الربط بني 
هذه التفاصيل والخط الرئييس للفيلم، لكننا يف الكثري من األحيان األخرى سنشعر بضجيج من 
التي  وهناك،  هنا  ملتناثرة  التفاصيل  من  الكثرية  هي  املحصلة  لتصبح  أمامنا،  املعروضة  األفكار 

يمكن التعامل معها منفردة لكن من الصعب االستمتاع بها جميعها داخل إطار فيلم واحد.
ويقول الناقد " أندرو محسن" :ال يمكن التعامل مع هذا الفيلم، أو أفالم إنياريتو بشكل عام، 
لخدمة  األسلوب  توظيف  يجيد  مخرج  أمام  ونحن  املستخدم،  التقني  األسلوب  عند  التوقف  دون 
موضوع الفيلم. مثلما يمثل "باردو" إطاللة من إنياريتو عىل ذاته فإنه يف اآلن نفسه يوظف يف 
الفيلم أساليبه املختلفة التي شاهدناها يف أفالمه السابقة، بني اللقطات الطويلة دون قطع التي 
شاهدناها يف "birdman" )الرجل الطائر(، أو الحالة البرصية املقبضة مثلما يف "biUtiFUl" )، أو 
حتى يف القدرة عىل االنتقال السلس بني الخطوط املختلفة مثلما يف "babel"  )بابل(، وإن كانت 
الخطوط يف "باردو" أكثر تعقيًدا وتبدو وكأنها هالوس، وهو ما سنكتشف سببه يف نهاية الفيلم.

يمكننا مرة أخرى مالحظة تأثره الواضح بعدد من املخرجني، منهم عىل سبيل املثال ال الحرص 
الكوميديا مع حركة املجاميع، يف أحد املشاهد  إمري كوستوريتسا، يف كيفية مزج املوسيقى مع 
املبكرة من الفيلم. لكننا مرة أخرى لن نستطيع أن نتجاوز حالة التشتت التي تصاحب كل هذا. 
سنشعر أننا أمام مجموعة كبرية من األفالم واألساليب. أعتقد أن بعض مشاهد الفيلم ستصمد 
كثريًا يف الذاكرة، مثل التتابع الخاص بسقوط البرش يف الشارع أمام سيلفريو، لكنها تبقى مشاهد 
مضيئة وحدها وال تكفي لحمل الفيلم بأكمله. خاصة وأننا سنجد يف مقابلها بعض املشاهد األخرى 

التقليدية والتي شوهدت من قبل مثل مشاهد شجار سيلفريو مع ابنه والحديث عن الهوية.
فيلم "باردو" رغم احتوائه عىل بعض اللحظات املمتعة واملميزة، فإنه يقع يف أزمتني كبيني، 
وذلك  األحداث،  من  الكثري  بني  الدائم  االنتقال  رغم  الفيلم  مدة  بطول  سنشعر  أننا  هي  أن  األوىل 
لعدم وجود ترابط قوي، واألزمة األخرى، أنه يف تأثره بالكثري من املخرجني اآلخرين الذين قدموا 
أفالًما مشابهة، إنما يجعلنا نتذكر هذه األفالم ونشهر بالهوة الكبرية بني تقديم فيلم ذاتي عميق 

ومحاولة قول كل يشء يف 3 ساعات.

" إبراهيموفتيش" على 
الشاشات السينمائية 

التونسية

القدم  كرة  نجم  يظهر  الثانية  للمرة 
فيلم  يف  إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي 
 asterix سينمائي، إذ ينتظر عرض فيلمه
أو   & Obelix: the middle kingdOm

"أسرتيكس وأوبليكس: اململكة الوسطى"، 
للمخرج جيوم كانيه، بعد أن ظهر يف فيلم 
 i am بعنوان  حياته  سرية  عن  وثائقي 

zlatan أو "أتا زالتان".

 asterix ومن املقرر أن يتم طرح فيلم
بدور   & Obelix: the middle kingdOm

السينما خالل شهر فيفري الحايل.
الفيلم  صناع  يبدأ  أن  املقرر  من  وكان 
تم  ، ولكن  بالصني   2020 تصويره يف عام 
بسبب  فرنسا  إىل  ونقله  عام  ملدة  تأجيله 
جائحة coViD-19، وتبلغ ميزانية الفيلم 
إنتاجه باالشرتاك  72.4 مليون دوالر ويتم 
و  les enFantS terribles و   Pathé مع 

tresOr Films ومقرها باريس.

مصورة  قصص  عن  مأخوذ  والفيلم 
 asterix & Obelix فرنسية شهرية بعنوان
ألبري  ورسومات  جوسيني  رينيه  للكاتب 

السلسلة  وظهرت   ،1977 عام  جوسيني  وفاة  بعد  السلسلة  كتابة  مهمة  توىل  واألخري  أوديرزو، 
للمرة األوىل باللغة الفرنسية يف مجلة بايلوت يف 29 أكتوبر 1959.

ويجسد زالتان ابراهيموفيتش يف فيلم asterix & Obelix: the middle kingdOm  دور شخص 
يدعى oneoFUS وهو محارب كبري، فيما يجسد جيوم كانيه شخصية أسترييكس، فيما يتوىل جيل 
لولوش دور صديقه أوبيليكس. أما شخصية بانوراميكس فيجسدها بيري ريتشارد، فيما تجسد 

شخصية كليوباترا النجمة ماريون كوتيار، يؤدي فنسان كاسيل شخصية قيرص.
وطرحت الرشكة املنتجة املقطع الدعائي األول للفيلم مؤخرا، ونرى فيه زالتان إبراهيموفيتش 

يخوض حربا ويقيض عىل أعدائه.

" Glass Onion: A Knives Out Mystery " فيلم
في القاعات السينمائية 

 knives  " فيلم  من  الثاني  الجزء  هو 
Out"  الذي تم انتاجه يف عام 2019 وكان 

كريج  دانيال  بجانب  الجزء  هذا  يف  يشارك 
املمثل كريس إيفانز.

ويدورالفيلم حول املليارديرالتكنولوجي 
من  بعًضا  نورتون(  )إدوارد  برون  مايلز 
يف  إجازة  لقضاء  أصدقائه  وأعز  أقرب 
يموت  ولكن  الخاصة،  اليونانية  جزيرته 
شخصا ما وتبدأ التحقيقات واملؤامرات يف 

الظهور .
 glass OniOn: a knives ال شك أن فيلم
Out mystery هو نموذج مثايل ملا يجب أن 

يرتتب عليه إي إمتداٍد أو أجزاء أخرى لعمل 
والجمهور،  النقاد  إعجاب  عىل  حاز  مهم 
بالجزء  األمر  يتعلق  حينما  خصوصاً 
وقت  قدمت  التي  األفالم  من  لواحٍد  الثاني 
عرضها عام 2019 مفهوماً حديثاً لنوعية 
كالسيكية من السينما وهي أفالم الجريمة 
 WhOdunit mOviesوالغموض التي تسمى ب

أو “من القاتل”.
بني  توازنا  خلق  الذي  جونسون”  “رايان  واملؤلف  املخرج  لباعة  يعود  ذلك  يف  والفضل 
اآللية املعتادة لتلك النوعية من األعمال واستحداث بعض العنارص كي تواكب التطور الحايل 
السينمائي من ناحية األفكار وتقاربها مع الواقع بصورة كبرية، مع اإلهتمام بضمان عنرص 
الزمنية املخصصة  الفرتة  املتلقيني وتستحوذ عىل تركيزهم طوال  انتباه  التي تجذب  التسلية 

للفيلم من أجل الرتكيز يف تفاصيل اللغز ومحاولة فك رموزه الغامضة.
 glass OniOn: a knives Out mystery إن فيلم  القول  ولذا مقارنًة بالجزء األول، يمكن 
يقدم شيئاً مختلفاً نجح صانعه “رايان جونسون” يف الراهن عىل عنرص التسلية مع اإلشارة 
ملضمون الفيلم داخل أحداثه بمعالجة فنية مناسبة، ويقدم أجمل هدية سينمائية يف بداية هذا 

العام .

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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يختلف  واللون  الحرف  بني  تجمع  فنية  لوحة  التعامل مع  إن 
تمام االختالف عن تعاملنا مع األثر التشكييل التقليدي. ومن هنا 
تستدعي  ال  التي  والرموز  باملعاني  حافال  فني  أثر  أمام  سنكون 
وجود صاحبها لريشدنا عن دوافع نتاج لوحته، وما علينا سوى 

استقراء واستنطاق األثر لتفسري كل ما نراه ونلتمسه.
علم  عىل  مرتكزة  قوية  واثقة  بخطى  اللوحة  عىل  ونتطلع 
الكيل  اإلدراك  عىل  باعتمادنا  وذلك  وجذورها  بأصولها  ومعرفة 
)cOncePtiOn( ال الحيس ))PercePtiOn، حيث تكون ذاتية صانع 

هذا األثر الفني هي أساس إدراكنا.
وها نحن يف قلب املعرض الدويل بتونس العاصمة، وتحديدا يف 
الفنية  العديد من األعمال  أمامنا  مدينة سيدي بوسعيد اصطفت 
وأهمها كانت أعمال الفنان التشكييل العراقي مثنى نينوى ونجول 
بأبصارنا عىل مختلف لوحاته التي قام برسمها يف زمن كورونا، 

لنجد أعيننا مثبتة عىل لوحة »تونس الخرضاء«.

رسم زيتي، تونس الخضراء

أحاسيس  وتطبع  يشاهدها  من  كل  لب  تغلب  لوحة  وهي 
من  كل  يشعر  حيث  واالنبهار،  والتعجب  اإلعجاب  من  متفاوتة 

يقف أمامها بأنها تعب عن الهوية التونسية.
يظهر األثر الفني أفكاره التي ترتجم عىل شكل مرئي وسمعي 
إذا ما راعانا أن نكتشف بأن الفنان يقوم بتحويل اللوحة إىل قصيدة 
فنية.  ليتخالط الحرف ويمازج مع آخر يف بحر من األلوان الزيتية 
الحارة والبارة، التي جعلت من اللوحة تعج بالحياة، انطالقا من 
تراصف الحروف، وازدحام التشكيل، وإيقاع الكلمات، يف هندسة 
وعذوبة  العريقة  ألونه  من  آخر  لونا  التشكيل  إىل  تضيف  بنائية 
انحناءاته، وال سيما أن هذه اللوحة قد ارتبطت بصخب املوسيقى، 

ومرونة الصورة يف ايقاع يخطف األبصار، وهو كالتايل:
يا تونس الخرضاء

يا ناس يا سعداء
زيتونكم دواء

والعطر يف األجواء
والزهر يف األرجاء

يا تونس الخرضاء
الكبري  التنوع  ولعل  واألحاسيس،  املشاعر  عن  تعب  اللوحة 
عىل  للتعبري.  فسيحا  وميدانا  رحبة  لغة  يجعله  الخط  ألساليب 
اعتبار أن الخط الديواني بليونته ورقة حروفه تجعله موسيقيا، 
والكويف بهندسته وصالبته أحيانا وزخرفته تجعله لغة معمارية، 
الشعر  خط  وهو  برصيا  خفيف  رقيق  خط  هو  التعليق  وخط 

والطريان، وأنواع أخرى تتفرع إىل مائتي نوع. إال أن الفنان مثنى 
نينوى اختار اعتماد خط خاص هو من ابتكره رغم ما لديه من 
دراية بالخطوط، وقد كان اعتماده عىل هذا النوع من الخط يتميز 
برسمه  الفنان  يقوم  التلقائية،  يف  حد  له  وليس  واللني  بالسيولة 
بالحروف  حروفه  أسمى  وقد  مثيل،  لها  ليس  مبتكرة  بطريقة 

الطائرة. 
مرونة  بني  واضحة  فاملزاوجة  التنوع،  بخاصية  يتسم  أثره 
الخط ورقي املضمون ليستمد الحرف مما يحمله من معان روحا 
جديدة وقوة كامنة تتوالد عنها تركيبات وتكوينات تعكس قدرة 
توظيفها  من  انطالقا  وأساره  الحرف  أغوار  سب  عىل  الفنان 
بباعة يف إطار تشكييل يتداخل فيه االيقاع والحركة مع اللون يف 
لوحة برصية ولونية تعكس شموخ الرشاقة والتآلف فيستشعر 

املتلقي مع حركة الحرف واتجاهه الدائم نحو االرتقاء.
ليس  لوحاته  يف  الشعر  عىل  نينوى  مثنى  الفنان  اعتماد  إن 
باألمر الغريب، فقد قام من قبل برسم أوىل لوحاته وكانت إلحدى 
تشكيل  يف  أبياتها  وكتب  القمر«   ضوء   « قصيدة،  وهي  قصائده 

خاص اقرتنت بهذه  اللوحة وهي كاآلتي:
أتسمعني ضوء القمر وترين صوت الشجر

وأنا جالس بقربك عىل ضفاف ذلك القمر
ال تلتفتي وال تخايف فأنا الذي بقربك وهكذا هو القدر

أترين تلك النجوم تلك يف بحر عشقي التي تحوم
والفضاءات تغمرني والليايل تخفي أقمارها

وأنت جالسة يف انتظار ال تلتفي فما حان وقت اللقاء
شهاب حبنا ما بان يف السماء فأنا يف القاع وأنت يف العلياء

ال أستطيع الصعود مكبل أنا بالحدود
غارق أنا بالسدود عاشق أنا بالعهود

اقلبي عني عهدك يرتاح الوجود واجليها نورا حبنا قد يسود
قيدتموهن أنتن بالسواد جملتهن أنتن بالحداد

كم بكينا رغبة يف ذاك العزاء وتلمسنا بعشق أكفان نهد النساء
كتفتموهن أنتن بالسواد جملتموهن أنتن بالعناد
فوهات بركانك تشفني العليل فدجلة وفرات ونيل

رقصات عهدك من خلف القيود تفجر املاء من خلف الحدود

رسم زيتي، ضوء القمر

وما راعانا أن نجده قد قام بتلحني قصيدة أخرى من قصائده 
الوطنية والتي أسماها ›‹خلوها أجمل‹‹عن مدينته نينوى املقرتنة 
باسمه وغناها، كذلك قام بإخراجها. وهنا تبز الشخصية الفنية 
التي تجعل من يملكها يملك مقاليد الفن بكل ألوانه وهنا نكتشف 
وامللحن  والكاتب  الفنان  وهو  الحقيقي  اإلنسان  هو  الفنان  أن 

واملخرج ...إلخ
بأن  يقول  منا  فمن  بالحرف  اللوحة  بربط  اقرتنت  فلسفته 
الحرف مستقل عن اللوحة الفنية، يف حني قام هذا الفنان بعكس 
تحولت  ثم  ومن  باللون،  وطيدة  عالقة  يف  الحرف  ليصبح  ذلك 
اللوحات إىل قصائد فصارت كل لوحة عبارة عن قصيدة وبعدها 

قام بتغيري هذا االسلوب ليحقق استقاللية اللوحة.
يستمتع  أن  عليه  يطل  الذي  وللعالم  للفنان  نافذة  هو  العمل 
بالخيال الذي يرسم من خالله الفنان مثنى نينوى األشكال التي 
يريدها، فهو حر من خالل معاملته مع األشكال واأللوان والتقنيات 
املستخدمة، باعتباره يعتمد يف أعماله عىل عملية تجريدية قائمة 
الفكرة  املادة ليحدد  إىل  الذهن  التي تعب من  الحداثة  عىل أسلوب 
تعكس  زاخرة  وإيماءات  برصية  دالالت  يف  تتفرع  بدورها  التي 
الواقع  عن  لتعب  املادة  تلك  إلنطاق  يهدف  الذي  الفني  الخطاب 
االنفعاالت  تجاذبات  يف  داخليا  يتجادل  وحسيا  وروحيا  برصيا 

الشعورية التي تحاول مداعبة وجدان.

يا تونس اخلرضاء...
سناء بوناب - باحثة دكتورا في الفنون التشكيلية

فنون تشكيلية

الفنان التشكييل العراقي مثنى نينوى
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أ.د حبيب بيدة

فنون تشكيلية

وهو  أصابعي  بني  يرتدد  الذي  القلم  هذا  ثقيل  هو  كم 
يبحث عن الكلم الذي يليق بالّصديق الجميل الذي رافقني 
نهاية  منذ  أي  الجميلة،  الفنون  معهد  يف  بداياتي  منذ 
السبعينات. كنّا صديقني عندما كان يسكن يف حي الفايات 
تحضريه  طريقة  مرحلة  من  أعماله  عىل  يطلعني  وكان 
باملاّدة  بطليها  ملساء،  تكون  أن  يريدها  التي  للوحاته 
التي تكسبها صالبة ورطوبة وملعانا إىل أن تكون حارضة 
الستّة"  للعيان. كان لطفي دائما يحّدثني عن "مجموعة 
بقاعة  لها  أّول معرض  إليها وعرض معها يف  انتمى  التي 
إليه حدثا  بالنّسبة  املعرض  يحيى سنة 1964  وكان هذا 
ملا  بالنّسبة  الفنّية  القطيعة  بمثابة  يعتبه  كان  ألنّه  جلال 
كان يُعرض، القطيعة االبستمولوجيّة عىل حّد تعبري أروين 
وال   )  1968  –  1892  ( األملاني  الفّن  مؤّرخ  بانوفسكي 
أدري ملاذا كان لطفي متحّمسا وبحماسه يثري يفّ شعورا 
جميال دافئا أتخيّل فيه قاعة يحيى الّشاسعة )املرحومة( 
كنت  قرطاج.  شارع  أضواؤها  وأضاءت  أضيئت  وقد 
أتخيّل الجماعة بصدد تعليق أعمالهم حتّى وإن أتّموا هذا 
األمر، بقوا هناك مرتّقبني يف لهفة، الوزير الّشهري الشاذيل 
أن  بعد  إال  يتنقل  ال  الوزير  ألّن  لهم  فخرا  كان  القليبي. 
يستشري وألن الّرسم كان له شأن كبري وال يزار من طرف 
مسؤول كبري إال من كان يستحّق ذلك. و"جماعة الستّة" 
يف أّول معرض لهم وكان األخري، ثُبّت كتاريخ  )1964(  يف 
مسار الفّن التّشكييل التّونيس وإىل حّد اليوم نبحث عن ّس 
"الحركة/ لهذه  املؤّسسني  التّثبيت، ولطفي كان من  هذا 
اللحظة" النابضة وكان دائما يستشهد بها كحضور وهذا 
يحيى  رواق  أتذّكر  إليه  أستمع  عندما  دائما  يجعلني  ما 

املضاء وامليضء.
)بلخوجة،  الستّة  مجموعة  مع  وحكايته  لطفي  هذا 
قمش، بن الشيخ، فابيو، جوليات قرمادي، ولطفي طبعا(. 
منهجا  التّجريد  متّخذا  رّساما  الفرتة  تلك  يف  لطفي  كان 
مكّونة  مركزيّة  تآليف  ذات  رسوما   1965 سنة  قّدم  وقد 
هذه  وكانت  الحاّرة  األلوان  عليها  سيطرت  مساحات  من 
ويوجد  داكنة.  درجات  ذات  بخطوط  محاطة  املساحات 
)أنظر  الثّقافيّة  الّشؤون  وزارة  مجموعة  يف  منها  البعض 
مقايل يف كتاب "أنطولوجيا الّرسم يف تونس: تجيّل التّجريد"( 

 20 الّرسم وكان شابّا وعرض وكان عمره  بدأ لطفي  لقد 
سنة وقام بعّدة معارض شخصيّة ) 1964، 1965، 1968، 

ويف سنة 1978 كان آخر معرض شخيّص له(.
وكانت املأساة ! إذ تعّرض لطفي إىل حادثة قلبت حياته 
يكرتيه  كان  الذي  املنزل  من  أخرج  حيث  عقب  عىل  رأسا 

عنوة وبقسوة وصلت إىل درجة العنف وألقي
بأدباشه ولوحاته يف الّشارع. وبعد أن كان لطفي يرتّدد 
عىل األروقة ودور الثّقافة أصبح يرتّدد طالبا حقوقه عىل 
يقّص عليه حكايته مع  املحاكم وكّل من يعرتض سبيله 
املالّك العنيف. ولم يتقبّل لطفي هذه املظلمة التي عاشت 

معه مّدة من الّزمن ليست بالقصرية.

العربي  الفّن  أشكال  يف  باحثا  لطفي  أصبح  ذلك  وبعد 
اإلسالمي وخاّصة منها األرابيسك الهنديس ومقّدما للعديد 
يكن  لم  بدّقة  املنجزة  الّزرقاء  األلوان  ذات  التّجارب  من 
عاشها  أخرى  مأساة  وهذه  الّسابقة  أعماله  يف  يعتمدها 
وأصبح مسكونا بها )وهي مسألة يجب دراستها بطريقة 
علميّة دقيقة(. كان لطفي يتجّول بحقيبته ويعرض عىل 
كّل من يعرتضه من أصدقائه هذه التّجارب التي يقول عنها 
ملكيّتها  عىل  اعتدى  قد  نوفال  جون  الّشهري  املعماري  أن 
 Jean( بباريس العربي  العالم  وأنجز بها واجهات معهد 
 nOuvel architecte FRançaiS cOntemPOrain né le 12

  )aOut 1945
وال ندري حقيقة هذا األمر. كان لطفي يعيش صعوبات 
منحته  تكن  لم  إذ  التقاعد  عىل  إحالته  بعد  خاّصة  ماّدية 
تكفيه ولكنه كان يرفض العرض األمر الذي كان يمّكنه من 
رشاءات ألعماله املطلوبة من لجنة الرّشاءات لفائدة الدولة 
الرّسامني  من  كغريه  يعرض  ال  ملاذا  يسأل  كان  وعندما 
وملاذا يحرم املتحف املنتظر من أعماله كانت أجوبته غري 
لم  شخصيّته.  يف  غريب  أمر  وهذا  مقنعة،  وغري  مفهومة 
لم  إذ  الثقافيّة  لقيمته  وال  لتاريخه  مستثمرا  لطفي  يكن 
فرنيّس  قلم  وصاحب  شاعرا  كان  بل  فقط  رّساما  يكن 
مرهف الحّس، لعبي الّلغة وهذا أمر غامض يف شخصيّته 
إذ وكأنّه أراد أن يكون الفنّان املتمثّل يف شخصيّته الغريبة 
يالقيك  مّشاء  الثّقايف  الّشارع  يف  متنّقال  فنّانا  والعجيبة، 
أو  خواطر  من  كتبه  ما  عليك  ويقرأ  شعره  عليك  فيلقي 
يشكو حاله املتعبة. وعندما تسأله عن الّرسم يشيح عنك 
بوجهه وكأن لسانه يقول إّن الّرسم يشء خطري وال يمكن 
لها  يكون  أن  تونس  تستحّق  ال  أو  تونس  يف  عنه  الحديث 

رسم وال رّسامون.  
ومضت بعض السنوات ولم أعد أرى فيها لطفي الذي 
الفنون  ملعهد  مديرا  كنت  عندما  مكتبي  يف  يزورني  كان 
الشارع  يف  مازال يمش  أنه  أعتقد  بتونس وكنت  الجميلة 
الخب  سأتلّقى  أنّني  أتصّور  أكن  ولم  جميال  يعد  لم  الذي 
أن  يأبى  الذي  الّذهبي  املعدن  الفنّان  لطفي  وأّن  الحزين 
يتشكل يف صور ولم ولن يتشّكل... قد تويّف يف مقر سكناه 

بدار املسننّي.. رحم الله لطفي وأسكنه فراديس جنانه...

المرحوم الفّنان
لطفي األرناؤوط :

معدن الّترب الذي أبى 
أن يتشّكل يف صور
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يقول عنها  الفنان علي الزنايدي »...نقرأ لوحات 
حكايات  تسرد  سخية  جدران  ألعيننا  أهدتها  فنية 
الجدار  أهازيج  ...هي  وقصصا  وخرافات  وألغازا 
في أفراحه وأتراحه في صيغ ثرية تبعث على الحلم 

والخيال ..«
منجزها  تجترح  وهي  الفنانة  فطنة  ...ولكنها 
حيث  واألشياء  األمور  ممكنات  من  وأعمالها 
وخرافات  وألغازا  حكايات  تسرد  السخية  الجدران 

وقصصا...

يوم  وعشية  خلدون  ابن  املغاربية  الثقافة  دار  بفضاءات 
الشخيص  املعرض  يفتتح  الجاري  فيفري  شهر  من   07 الثالثاء 
حكاية   « العنوان  يكون  حيث  املبوك  سالفة  التشكيلية  للفنانة 
وفق  الفوتوغرافيا  عىل  سنوات  منذ  اشتغاالتها  ضمن   «  2 جدار 
اللوحات الفنية يضمها هذا املعرض  تخريها الجمايل ... عدد من 
اهتمامها  تبز  التي  الفنية  أعمالها  تنوعت  التي  هي  الخاص..و 
بالهامش املشكل لحاالت جمالية ومنها الجدران وما ارتسم عليها 
مخصوصة  طبيعية  تلوينات  يف  حكايات  من  وفيها  باطنها  ويف 
التقطتها العدسة يف انتباه فني وجداني من قبل سالفة الفنانة.و 
األخرى  الفن  لعبة  سنوات..هي  من  تخوضها  تجربة  وفق  هكذا 

التي تقول مثال..بجمال آخر مبثوث يف الجدار...
 ماذا لو تعلق األمر بالفنان وهو يقف تجاه الجدار املتخري قوال 
بالبوح والنظر والتأويل حيث الكتابة واللون وما تمنحه املساحة 
من فن تلقائي يف الشقوق والخربشات واأللوان وأحيانا ما ينبت 
القماشة  بمثابة  هو  وهكذا  واألزهار..الجدار  الحشائش  من 
األخرى فيها تلوينات لم تبتكرها اشتغاالت الفنان والرسام ..انها 

الحكاية الباذخة كالباءة البينة.
الفن عىل قارعة الطريق.. كالحكمة تماما ال تلوي عىل غري من 
لعبة  يلتقطها فالعني مجال لالكتشاف والكشف..نعم هكذا هي 
العنوان  أذكر  وهنا  والبرصي  الحيس  مجالها  يف  الجميلة  التلقي 
الشعري الالفت للشاعر الجزائري الرائع عمار مرياش حني أطلق 
عىل أشعاره ذات تسعينات من القرن املايض عنوانا جماليا مكثفا 

وداال هو« اكتشاف العادي » .

املباني  ومنها  ومكوناته  بعنارصه  الطريق  اىل  يأخذنا  هذا 
شتى  عوالم  يوميا  به  نمر  الذي  الجدار  وغريها..فعىل  والجدران 
ليس االدراك تجاهها باألمر الهني وخاصة اذا كانت املسالة تتصل 

بالثقايف والقيمي ..
ذلك  شابه  وما  واألحوال  والناس  الزمن  أثر  عليها  الجدران 
واملتمعن يف األثر بعنفوان النظر والحواس يكتشف مجاال وحيزا 
األثر  من  الهائلة  باملساحة  بالك  فما  اليه  املنظور  لقراءة  مهمني 
بفعل  واملتشقق  واملتداعي  القائم  فيها  التي  الجدران  عىل  املاكثة 

السنوات العابرة ..
التشكييل  املرسح  هذا  اىل  املبوك  الفنانة سالفة  أخذتنا  هكذا 
الكبري الذي هو الجدار تبتكر من خالله قولها الفني البليغ الذي 

يبز يف معرضها هذا بعنوان » حكاية جدار 2«.
دواخلها  مع  يتالءم  ملا  تخريها  وفق  الكامريا  شغلت  سالفة 
العتيقة  تونس  من  أمكنة  يف  املبثوثة  جدرانها  منحته  ما  لقنص 
وغريها لتبز اللوحة الفوتوغرافية املعروضة بكثري من االعتمال 

الذي عليه قماشة فنان يدير تشكيليا مساحة اللوحة..
يف بعض األعمال التي بدت وكأنها حفريات وصور مأخوذة من 

احالة  املكروسكوب  تفاصيل وجزئيات عب  يشبه  ما  ومنها  علو 
الحوار  ذاك  من  كلها  وهذه  ذلك  وغري  املجهرية  املساحات  اىل  اىل 

املفتوح بني الفنانة وبقاع مخصوصة من الجدران..
صور رائقة وفيها دقة ورهافة عوالم الجمال الفني والجدار 
ولطخات  باذخة  ألوان  من  التشكيل  من  الكثري  الناس  يمنح  هنا 
ملونة وخربشات وعالمات وكل ذلك يف انصهار وتالؤم مع الحالة 

التي تعب عن زمن هو من أسار الحكاية عند هذا السيد الجدار.
املتلقي باتجاه  لوحات وحاالت بأسها تعانق العدسة لينظر 
الفكرة الرسدية امللونة بالتواريخ ..انها لعبة اآللة كشفا للحالة...
العدسة والجدار وما ينتج عن ذلك من كالم ومعان ..و حكايات 
الكهوف  اىل  وبالعودة  فحواها  بالغة  القدم  منذ  الفنان  خب 
الفن  القديم بني  العناق  والخربشات والرموز وغريها نلمس هذا 

واملكان...
أيتها اللغة املرسومة عىل الجدار../قويل للكائن /علميه معنى 
اللون والشقوق /عله يلقى وجهه العامر بالتواريخ../أيتها اللغة 

الزاخرة بالنعاس / وبالجواهر../امنحينا عذب الحكايات
و املرسات../فلك البهاء../و لنا الحدائق املاثلة عىل الجدار..../

نكتفي بالغناء ونميض هانئني اىل مطر قادم...
حكاية جدار 2  واللعبة الرسدية تشكيليا ففي كم من صورة 
كمنت هذه التفاصيل الجميلة املقيمة بالجدران ولكن من ينتبه...
غري الفنان الرهيف املؤلف للعالقة العالية مع التفاصيل والعنارص 
الكل.. تجاه  وانتباه  فطنة  من  الفن  يقتضيه  ما  بفعل  واألشياء 

اآلخر األنا.
مخترص  يف  واملعرض  التجربة  هذه  عن  سالفة  الفنانة  تقول 
القديمة  فكرته »...كنت كلما مررت بشوارع وأزقة تلك الحارات 
لوحات  وأراها  بها  االنسان  وفعل  الزمن  وآثار  تعابريها  شدتني 
...«. حكاية  العابرين  قد ال تشد  ذات جمالية  تشكيلية تجريدية 
جدار مساحة جمالية تقولنا عب الرسد مثل خرافة وأسطورة عب 
الفضاء  حيث  املساحة  لتمنحنا  والتوقيع  والعالمة  والرمز  اللون 
املتاح للعمل الفني .. هي التقاط الفنان للمرتوك واملهمل واملنيس 
واملوجود الذي ال نعريه حواسنا واهتمامنا ونحن نمر به ومعه مرة 
ومرات..و لكنها فطنة الفنان يجرتح منجزه وأعماله من ممكنات 

األمور واألشياء ..
الفنان عيل  يقول  التجربة  الجانب وبخصوص هذه  هذا  يف  و 
سخية  جدران  ألعيننا  أهدتها  فنية  لوحات  »...نقرأ  الزنايدي 
الجدار  أهازيج  ...هي  وقصصا  وخرافات  وألغازا  حكايات  ترسد 
..».. والخيال  الحلم  عىل  تبعث  ثرية  صيغ  يف  وأتراحه  أفراحه  يف 
معرض ولوحات تقول بالفكرة الفنية يف تجليات جمالية عنوانها 
باملدينة  شتى  الجدران..جدران  به  باحت  ما  استقراء  هو  الالفت 

العتيقة وما جاورها...

اليوم الثالثاء 7 فيفري بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون :

يف املعرض الشخيص »حكاية جدار 2« للفنانة سالفة املربوك
شمس الدين العوني
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حمام اإلنف تعيش على وقع مهرجان

مسرح الطفل

إفتتاح مكتبة "بشيرة بن مراد" بعين دراهم

بوسالم تحتضن ملتقى الفنون التشكيلية 
الموجهة للطفل 

ينظم املركب الثقايف عيل بن عياد حمام األنف 
الطفل  مرسح  مهرجان  من  السابعة  الدورة 
والضاحية  األنف  حمام  مدينة  أطفال  ليكون 
الجنوبية عىل موعد مع أهم العروض املرسحية 
من  العديد  ومع  لألطفال  املوجهة  املحرتفة 
العرائس  ومعرض  املتنوعة  التنشيطية  الفقرات 
والرتبص التكويني يف التعبري الشفوي والجسدي 
يف املمارسة املرسحية وذلك بداية من يوم األحد 
05 فيفري  اىل غاية يوم 11 فيفري الحايل بقاعة 
حسب  األنف  حمام  الثقايف  باملركب  العروض 

البنامج التايل:
••األحد 05 فيفري:

العرائيس  معرض  مع  املهرجان  إفتتاح  تم 
املغرب  جمعية  ومع   " معاقل  "عياد 
الفقرات  يف  الفني  التوزيع  و  لإلنتاج  العربي 
الثقايف  للمركب  األمامية  بالساحة  التنشيطية 
والدمى  املهرجان**العرائس  )كرنفال 

العمالقة**املهرجون**اإلذاعة املحلية..(
ثم عرض مرسحية "مملكة الخلود" لرشكة 
للمركب  العروض  بقاعة  بتونس  لإلنتاج  كارمن 

الثقايف .
••اإلثنني 06 فيفري :

أحالم   " مرسحية  عرض  مع  املوعد  كان 
الطفولة:عصفور فنان " لرشكة شمس قبودية 

لإلنتاج بالشابة .
•• اليومالثالثاء 07 فيفري: الساعة 11.00: 
رشق  لرشكة  تختار"  أن  لك   " مرسحية  عرض 

لإلنتاج.
مع  تنشيطي  عرض   :15.00 الساعة  وعىل 
فقرة الحكواتي  "صندوق عجب "للنادي الثقايف 

عيل البلهوان .
••اإلربعاء 08 فيفري الساعة 11.00:

عرض مرسحية " قرص الحكايات " لرشكة 

فاصل لإلنتاج باملنستري .
••الخميس 09 فيفري الساعة 11.00 :

لرشكة   " املغامرة   " مرسحية  عرض   
إيفيزيون لإلنتاج بصفاقس .

••الجمعة 10 فيفري الساعة 11.00 :
األمل " مشاركة  يبقى  " و  عرض مرسحية 
ليبيا  نهج  اإلبتدائية  املدرسة  لتالمذة  خاصة 

بحمام األنف .
••السبت 11 فيفري الساعة 11.00 :

لرشكة   " الحكمة  "طريق  مرسحية  عرض 
أصوات لإلنتاج بصفاقس .

والساعة 15.00: إختتام املهرجان مع عرض 
السريك  لفنون  الوطنية  للجمعية  السريك  فنون 

بتونس .

البرباشة في رواق الفنون 
ببن عروس

"البباشة" هو عنوان املعرض الشخيص للفنان 
الفتوغرايف عمر بن مبوك الذي ينظمه رواق الفنون 
ببن عروس تحت إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون 
فيفري   17 إىل   3 من  وذلك  عروس  ببن  الثقافية 

الحايل.
فيفري    3 الجمعة  يوم  افتتح  املعرض  أن  يشار 
أنّه  أيضا  ويذكر  مساء  الرابعة  الساعة  من  بداية 
متحصل عىل دعم من صندوق التشجيع عىل االبداع 

األدبي والفني.

نّظمت جمعية متطوعون بوعرادة ودار الكتاب افتتاح مكتبة "بشرية بن مراد" بمدرسة ساحة 
املعتمدية بمدينة عني دراهم من والية جندوبة يوم السبت 4 فيفري .

100 مكتبة  اىل احداث  الذي يهدف  الخيال "  املكتبة يف اطار مرشوع "مكتبات  افتتاح   ويندرج 
باملدارس الريفية وهو مرشوع تنويري انطلق بمبادرة فردية للكاتب كمال الرياحي ايمانا منه برفع 

الكتاب كسالح يف وجه الجهل واالرهاب.
وتم افتتاح املكتبة الخامسة التي تضم 
من  بدعم  وتلميذة  تلميذ   400 من  أكثر 
الكتاب  ودار  بوعرادة  متطوعون  جمعية 
واملعهد  التنمية  تونس  ومؤسسة  بتونس 
هذا  وسيكون  االنسان  لحقوق  العربي 
الرتبوية  والعائلة  للتالميذ  متاحا  الفضاء 
بعد انتهاء العطلة املدرسية للثالثي الثاني 
موّجه  كتاب   1000 من  أكثر  وسيتضمن 

للطفل.
هذا  اطار  يف  أنه  اىل  االشارة  وتجدر 

البنامج قد تم تركيز 4 مكتبات بمناطق ريفية من والية سليانة ,مكتبة "محمود املسعدي" بمدرسة 
ثانية  الرتبوية ومكتبة  للطفل وجناح خاص باألسة  "بوجليدة" وتحتوي عىل 1600 كتاب موّجه 
باللغات  للطفل  كتاب   1000 عىل  وتحتوي  أحمد"  الشاعرأوالد  "مكتبة  ببوعرادة  بيجقة  بمدرسة 
العربية والفرنسية واألنجليزية ومكتبة ثالثة بمدرسة بوجليدة ومكتبة رابعة "مكتبة لينا بن مهني" 

بمدرسة عني قسيل بوعرادة .
واملثقفني  واملواطنات  املواطنني  لعموم  دعوتهم  ورشكائه  الخيال"  "مكتبات  مرشوع  ويجّدد 
واملثقفات ومكونات املجتمع املدني وأصحاب املؤسسات اىل االنخراط يف دعم هذا املرشوع التنويري 
الطموح املوّجه اىل األطفال من أجل بناء جيل مثقف ومتوازن وناشئة تفّكر وتبدع ملواجهة جميع 

أشكال الجهل والعنف والتطّرف.
ويعّول املرشوع عىل تكاتف جميع الجهود من أجل بلوغ هدفه واقتناء الكتب املوّجهة للطفل من 

أجل تركيز 100 مكتبة باملدارس الريفية والقرى واملدن الحدودية الغربية.

الحمامات تحتضن معرض الفنانة التشكيلية 
"كوثر تيتش"

 16 يوم  اىل   4 يوم  من  ينتظم 
سيباستيان  بدار  الحايل  فيفري 
بالحمامات  الدويل  الثقايف  باملركز 
كوثر  التشكيلية  الفنانة  معرض 
تيتش تحت عنوان "املتوسط عىل 

طريق البحر"
تقّدم الفنانة كوثر تيتش نوعاً 
فيها  تجمع  التي  األعمال  من 
العربي  الحرف  فن  مع  الغرافيك 
فيه  يخفى  ال  تجريدي  بأسلوب 
نجا  التونيس  الفنان  معّلمها  أثر 
التقته  الذي   ،)1937( املهداوي 
تبنّي  عىل  وشجعها   2010 عام 
الحروفيات أكثر والتمتع بالحركة 
الجمالية للحرف باستخدام الحب 

والرسم.
مع  قّدمت  الفنانة  وكانت 
"كن"  بعنوان  كتاباً  املهداوي  نجا 
تضّمن أشعاراً لها وحروفيات له. 
حيث أن تيتش تكتب الشعر أيضاً، 
بقولها  ذلك  عىل  مرة  عّلقت  وقد 
"يف قصائدي ثمة رسم ويف لوحاتي 

ثمة شعر".
تكشف  تيتش  كوثر  لوحات 
بشكل  الواضح  تأثرها  أيضا 

املخطوطات القديمة والبعد الجمايل للخطوط املتعّرجة والدوائر غري املكتملة ليجد املشاهد 
أمامه مقاطع نظرية ملتبسة أشبه ما تكون باأللغاز البرصية املثرية لإلهتمام. 

وإىل جانب شغفها بالرسم...

والية  من  بوسالم  الثقافة  دار  تنظم 
الفنون  ايم  ملتقى  فعاليات  جندوبة 
عزوز  دورة  للطفل  املوجهة  التشكيلية 

الورتاني ايام 5و6و7فيفري الحايل.
املدرسية  العطلة  مع  امللتقى  يتزامن 
من  باقة  االطفال  من  الدار  لرواد  ويوفر 
مع  ولقاء  واملرسحية  التنشيطية  العروض 
الرسم،  مجاالت  مختلف  يف  ورشات  االلوان 
انطلقت فعاليات امللتقى بعروض تنشيطية 
انطالق  عن  لالعالن  املدينة  شوارع  جابت 
امللتقى ثم تم عرض فيلم وثائقي عن سرية 
عزوز الورتاني "عطاء للطفولة بال حدود" 
باإلضافة اىل معرض النتاجات نوادي الفنون 

التشكيلية.
من  لجمهوره  املهرجان  يخصص 
االطفال يوم رسم عنوانه "لّون الحياة ترى 
الغد أجمل يقوم عىل مجموعة من الورشات 
عىل  الكي  وورشة  الرسم  ورشة  منها 

الخشب وورشة تشكيل الطني.
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بمناسبة العطلة المدرسية : 
جرجيس تحتضن مهرجان الخرافة

"المسك الفواح" بالمسرح البلدي بالعاصمة

أيام سينما الطفل بدار الثقافة حسن الزڤلي بقربة

تنظم دار الثقافة ابن رشف جرجيس 
تحت إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون 
ملهرجان  االوىل  الدورة  بمدنني   الثقافية 

الخرافة أو الحكاية الشعبية .
 برنامج ثري ومتنوع يظم مجموعة 
تصور  واملرسحية  الفنيّة  العروض  من 
وتجسد  الخرافة وكذلك عروض حكواتي  
القصة  ومرسحة  املطالعة  يف  وورشات 
عىل  لالطفال  تنشيطية  عروض  وايضا 
فيفري   11 إىل   08 من  أيام  اربعة  مدي 
الحايل بدار الثقتافة ابن رشف جرجيس 

وبعض الفضاءات الخارجية.

بتونس  الخليج  روتاري  نادي  يحي 
للموسيقى  االصيل  نادي  بمشاركة 
العربية بصفاقس أمسية موسيقة تحت 
 18 السبت  يوم  الفواح"  "املسك  عنوان 
فيفري الحايل باملرسح البلدي بالعاصمة، 
الجمعية  لفائدة  مداخيلها  وستكون 

التونسية الطفال اللوكيميا..
األصيل  نادي  مسرية  أن  ويذكر 
 1984 لسنة  تعود  العربية  للموسيقى 
والتي أخذت عىل عاتقها الرهان من اجل 
الحفاظ عىل  املوسيقى العربية األصيلة 
واثراء  التونيس  الرتاث  أحياء  سبيل  يف 
لجيل  التأسيس  مع  املوسيقى  املخزون 
الرداءة  فيه  طغت  زمن  يف  متميز  فني 
الفنية  الفلسفة  اىل  ،ويشار  الفنية 
خالل  من  عروضه  داخل  األصيل  لنادي 
استحضار عروض اعمال فنية لعمالقة 
يف  موسيقيون  يؤمنها  واملوسيقى  الفن 
أناملهم عزف األناقة يغازلون بها النوتة.

سيحاول  األصيل  نادي  ان  يذكر  كما 
من  فنية  أكاديمية  تأسيس  عىل  العمل 
واليافعني  األطفال  مواهب  صقل  اجل 

املوسيقى  اصول  تعلم  يف  الراغبني 
فني  لذوق  الـتأسيس  أجل  من  العربية 
بديل يطمح اىل ترسيخ االبداع بعيدا عن 

منطق“

الدورة الثانية "من التصوير إلى التركيب" 
بالمركز الثقافي بسوسة

80 دار نشر و20 الف عنوان ضمن فعاليات 
الدورة 20 من معرض بنزرت للكتاب

تظاهرة ثقافية بدار الثقافة بالزهراء
بمناسبة العطلة المدرسية

من  للمرتشحني  أبوابه  يفتح  لقاء 
تربص  يف  للمشاركة  السينما  هواة 
وممارسة  قرب  عن  للتعرف  مغلق 
سينمائي  فيلم  صنع  مراحل  مختلف 

قصري..
من التصوير إىل الرتكيب هو تربص 
سينمائي تكويني يف األبجديات األولية 
أمام  املمثل  فن  السيناريو،  لكتابة 
واملونتاج  التصوير  اإلخراج  الكامريا، 
الحايل  فيفري   09-10-11 أيام  وذلك 

باملركز الثقايف بسوسة.

من   20 الدورة  فعاليات  حددت 
معرض بنزرت للكتاب من يوم 5 فيفري 
املقبل   مارس   5 يوم  غاية  اىل  الجاري 
،بفضاء القاعة الكبى للعرض باملركب 

الثقايف الشيخ ادريس .
اهداء  اعد  العام  هذا  دورة  أن  يشار 
خاص للطفل حيث أوضح مدير املركب 
الدورة  فعاليات  ان  القمودي  بشري 

الجديدة 
من  نرش  دور   80 فيها  تشارك 
والذين  العربية  الدول  عديد  ومن  تونس 
عنوان،  الف   20 من  بأكثر  سيساهمون 

60 باملائة منها عناوين موجهة لألطفال .
والحظ يف ذات السياق بان لجنة التنظيم واىل جانب االعداد اللوجستي واإلداري املمتاز اختارت 
الكتاب ما  املبدع وذلك تحت شعار ” نحب  20 للمعرض مهداة للطفل  الدورة  السنة ان تكون  هذه 
استطعنا اليه سبيال”، اذا سيظم املعرض جناحا خاصا بالطفل سيتم فيه تنظيم ورشات وانشطة 
من  بما  والقراءة  الكتاب  وعوالم  مجاالت  والسيما  الفنون  شتى  يف  املبدع  للطفل  موجهة  ولقاءات 
شانه التاسيس كاملعتاد يف اطار املعرض لفعل ثقايف هادف وجاد ، مع مراعة القدرة الرشائية لالس 

واعتماد أسعار يف متناول الجميع .
20 ملعرض بنزرت للكتاب تم فيها برمجة ما ال يقل عن 30 نشاطا  الدورة  ان فعاليات  ويذكر 
ثقافيا يضم تقديم وتوقيع عدد من اإلصدارات وفقرات تكريم وتنويه لعدد من املتوجني وطنيا وعربيا 
يف مجاالت فنية مختلفة وعروض موسيقية ، وتنظيم ندوات علمية وادبية وثقافية بحضور ومشاركة 
قامات وطنية وجهوية يف املجاالت اإلبداعية ، عالوة عىل عديد االنشطة الثقافية والتنشيطية املتعددة 
بدور الثقافة واملكتبات العمومية واملدارس ورياض األطفال وانشطة أدبية داخل املؤسسات السجنية 
الطفولة  وبمركز  بنزرت  بمستشفى  األطفال  وجناح  بورقيبة  بمنزل  السن  كبار  رعاية  ومؤسسة 
املدارس مشفوعة بجوائز كثرية وتكريمات  الفعاليات املوجهة لتالميذ  املندمج ببنزرت وغريها من 

عديدة، بحسب تأكيد ذات املصدر

لشهر  الثقايف  البنامج  إطار  يف 
عطلة  وبمناسبة  الجاري  فيفري 
دار  أعّدت  الثاني  الثالثي  نصف 
ثقافيا  برنامجا  بالزهراء  الثقافة 
لكل الفئات وفقا للروزنامة التالية:

لألطفال  سينمائي  ••رشيط 
الخميس  يوم     FeRDinanD
الساعة   عىل   2023 9فيفري 

العارشة صباحا
شارع  تنشيطي   ••عرض 
للعائلة  سحرية  ألعاب  العرائسمع 
يوم الجمعة 10 فيفري 2023 عىل 

الساعة  العارشة صباحا
سينمائي  رشيط  ••عرض 
يوم  للكبار  الخري  سبق  تونيس 
الساعة   عىل  فيفري   11 السبت 

الرابعة مساًء

الثقافة  دار  تقرتح 
موعد  بقربة  الزڨيل  حسن 
متنوع  سنيمائي  ثقايف 
عطلة  خالل  الصغار  لالطفال 
أيام  الثاني   الثالثي  النصف 
09/08/07/05 فيفري الحايل 
ويتضمن العديد من الورشات :

بريكوالج   *ورشة 
cinema-kids" تأطري األستاذة 

منى عمار      
"املمثل  املرسح  يف  *ورشة 
من املرسح اىل الكامريا"  تأطري 

األستاذ منجي اللملومي 
الكرتون  أغاني   " *ورشة 
لألطفال " تأطري االستاذ نارص 

الزواري

يف  الرتغيب  *ورشة 
ترشيد  حول"  املطالعة 
استهالك املاء "تأطري األستاذة 

سامية باني الشاوش 
*ورشة  يف اإلعالمية حول 
تصميم قصة الرصار و النملة 

  "POWer POint  "باستعمال
تأطري األستاذ رشف الدين 

الصغري
*ورشة يف الفنون الجميلة 

تأطري األستاذة اية حمدون 
بالورشات  للتسجيل 
االماكن  و  باالدارة   االتصال 
كل  عن  طفل   12" محدودة 

ورشة "



www.acharaa.com العدد 346 - الثالثاء 7 فيفري 2023 maghrebstreet@gmail.com

47الشارع الثقايف تربية

بين  يضع  أن  المعّلم   مهّمة  »إّن 
وهو  الخاص،  تعّلمهم  تالميذه  أيدي 
ما يعني شحذ همهم. إذ ال توجد البتّة 

قيمة إنسانية غير هذه« 
) آالن - أقوال في التربية(

الرتبية  عن  لحديث  تستمع  أن  تريد  حينما 
»فال ينبئك مثل خبري«. فلحديث املربي عن الرتبية 
وقع خاص ال نلمسه عند » عالم الرتبية » مثال. 
عساه  فما  فيلسوفا،  املربّي  كان  ما  إذا  وانظر 
الرصني  التأّمل  يجتمع  حينما  الحديث،  يكون 
امتهنوا  الفالسفة  من  كثري  التجربة؟  بثقل 
أفالطون  مدّرسني.  فالسفة-  وكانوا  الرتبية 
ومن بعده أرسطو وغريهما كثري كانط وهيجل 
الفيلسوف  »عرص  اليوم  بلغنا  حتى  وآالن... 
مدّرسا  الفيلسوف  مارلوبنتي،  بعبارة  املوّظف« 
يف الجامعة. وكثري من الفالسفة أيضا من امتنع 
وآخرون(.  وسبينوزا  ديكارت   ( التدريس  عن 
أن  اختار  ممن  الفالسفة،  لبعض  كان  وإذا 
التدريس،  بممارسة  بالفلسفة  اشتغاله  يقرن 
شأنه العظيم كفيلسوف أكثر من شأنه مدرسا، 
مثل هيجل الذي لم يفهم تالميذه دروسه جيدا 
فاضطر إىل كتابة »موسوعة العلوم الفلسفية« 
كانط  وكان  أفكاره.  فهم  طالبه  عىل  لييرّس 
فإّن  الفيسلوف،  كانط  من  شأنا  أقّل  املدرس 
من  املدرسني  الفالسفة  هؤالء  من  آلخرين 
الناس  وشغل  الدنيا  ومأل  كمدرس  صيته  شاع 
بدروسه ربّما أكثر مّما بلغته كتاباته الفلسفية 
بالتأكيد  هؤالء  ومن  كثرتها.  من  الرغم  عىل 
الفيلسوف   – املعّلم  أو  املدرس   – الفيلسوف 
»آالن«،  بكنية  املعروف  شارتييه«،  »إيميل 
عن  تحّدث   1951-1868(( فرنيس  فيلسوف 
غري  الفالسفة،  من  غريه  شأن  والتعليم  الرتبية 
أّن لحديثه عنها مذاق خاص وأثر عىل النفس ال 
عن  تحدثوا  الذين  الفالسفة  فبخالف  له.  مثيل 
قلما  والذين  بشأنها،  نظريات  وقدموا  الرتبية 
حّصلوه،  خبي  برتاكم  النظريات  هذه  ربطوا 
مسائل  عن  الحديث  فرصة  اليفّوت  آالن  نجد 
الرتبية ومشكالتها إال وأحال إىل تجربته الخاّصة 
اإلقناع  يف  رغبة  ال  كتلميذ  أحيانا  بل  كمدّرس 
باشتغاله  أدركها  خاّصة  لقناعة  بل  فحسب، 
بالتدريس وانتباهه الحاّد إىل هذه املمارسة منذ 
كان تلميذا عىل مقاعد الدراسة كما يقول. نلمس 
هذا يف أهّم ما كتب  آالن عن الرتبية، أعني كتابه 
الرتبية«)1(،  يف  أقوال   « ومضمونا  شكال  املميّز 
كتابا ربما ال يقرأ كثريا وال يذكر إال ملاما بيد أنّه 
من أهّم ما كتب عن الرتبية . أقول كتابا مميزا 
طريقة  عىل  كتابته،  طريقة  يف  وأعني  شكال، 
ظاهرها  يف  تبدو  مقاالت  أو  نصوص  أقوال، 
منفصلة ولكنّها مرتابطة تحكمها فكرة ناظمة؛ 
»آالن«  ميزت  الفلسفي  النص  كتابة  يف  طريقة 
اإليجاز  »أسلوب  الكتابة  يف  أسلوبه  جانب  إىل 
والصياغة الواضحة »، فضال عن طرافة وفرادة 
يف األفكار جمعت بني العمق والوضوح. ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 13e éditiOn, آالن-   الرتبية«  يف  ـ-«أقوال 
 202 PP   Paris : les Presses universitaires

»de France, 1967,-PrOPOs sur l’éducatiOn

يف  آالن  آراء  وتحليل  عرض  يف   : مالحظة   (

الرتبية، كل اإلحاالت بني معقفني  تعود إىل كتاب 
» أقوال يف الرتبية«. يف ترجمتي الخاّصة(.

يبسط آالن يف كتابه » أقوال يف الرتبية«، آراءه 
يف الرتبية استنادا ال إىل خبته كمدرس فحسب، 
بما  القصوى  وغايتها  للفلسفة  تصّوره  إىل  بل 
هي بناء » مذهب نقدي » ، أساسه حرية الفكر 
الذي  األمر  األشياء؛  وعىل  ذاته  عىل  الحكم،  يف 
إرجاع   « جهة  من  كانط  عن  بعيد  غري  يجعله 
نقدية  فلسفة   ،« النقدي  أساسها  إىل  الفلسفة 
هذا  أّن  غري  للعقل.  الحّر  االستخدام  قوامها 
الحكم ال يقوم  مللكة  أو  للعقل  الحر  االستخدام 
عىل أساس نظري أو عىل فعل التأمل )شأن ما 
يذهب إليه ديكارت مثال(، بل عىل صلة بالواقع 
بما  اإلنسان  وإرادة  الفعل  عىل  أي   ، وبالعالم 
التحّكم”   “ بمستطاعها  قّوة«   « أو  قدرة  هو 
يلتقي هذا مع  العالم”.  و”   “ ذاتها   « وسياسة 
تصّور آالن للرتبية وغايتها القصوى بوصفها » 
الحكم عىل القيم« و« إنقاذ املرء يف ذاته، جانبا 

أن يسوس  يقهر«أي  الحّر، جانبا ال  الحكم  من 
مللكة  أو  لعقله  الحر  باستخدامه  نفسه  املرء 
الحكم لديه، يف حكمه عىل ذاته وعىل األشياء. إّن 
هذا التقاء للفلسفة بالرتبية يف الغاية واملوضوع 
تربية  آالن  عند  الفلسفة  من  يجعل  واالهتمام، 
لديه  الفلسفة  ويجعل  بل  النقدي  التفكري  عىل 
فلسفة  لتكون  الرتبية،  يف  نظريته  يف  متمركزة 
اإلنسان ككائن،  اهتمامها  مدار  للرتبية،  نقدية 
إذ » توجد اإلنسانية، واإلنسانية واقع”. وتّتجه 
إىل   ، الكوني  إىل  للرتبية  النقدية  الفلسفة  هذه 

اإلنساني .  
 وإذا كان كانط قد رّد سائر أسئلة الفلسفة 
إىل سؤال مركزي جامع هو السؤال عن اإلنسان، 
ما   ”: األنرتوبولوجي  السؤال  رّد  قد  آالن  فإّن 
اإلنسان؟” ليصبح تساؤال عّما »يريد اإلنسان«. 
أراد. فهو  إذا  إالّ  أّن اإلنسان ال يكون كذلك  ذلك 
“صانع نفسه” ومن هنا فهو “ تربية” أو بعبارة 
كانط » إنشاء تربوي«. ولكن كيف يكون اإلنسان 

قارصا  كائنا  طفال،  بدأ  الذي  وهو  يريده  ما 
يحتاج إىل عون اآلخرين؟  كيف يمكن للرتبية أن 
تنشأ كائنا حرا يف الحكم والرأي؟ أليست الرتبية 
يف  تحّكما  وبالتايل  وتعويدا،  وتهذيبا  ترشيطا 
أّي  قارصا؟  بوصفه  لشؤونه  وتدبريا  الطفل 
التي يكون بها اإلنسان قادرا  تربية تكون، تلك 
للعقل يف  الحر  النقدي واالستخدام  التفكري  عىل 
أو  املربّي  الذي يحرتم فيه »سلطة«  الوقت  ذات 
الجمع  يمكن  للرتبية  تصّور  أي  ضمن  املعلم؟ 
بني الرتبية وسياسة الفرد وقيادته، بني السلطة 
الفرد  سياسة  بني  تناقض  من  هل  والحريّة؟ 

واستخدامه الحر لفكره؟
    يكشف آالن يف كتابه« أقوال يف الرتبية« عن 
وبتناسق ضمن  الرتبية بوضوح شديد  يف  آراءه 
نقدية  فلسفة  بكونها  توصف  للرتبية  نظريّة 
للرتبية؛ نظرية  تفصح عن تمايز شديد مع آراء 
البيداغوجيني ولكنها ال تخفي تأثرها بفلسفات 
وكانط وخاّصة  وأرسطو  أفالطون  لدى  الرتبية 

آراء  »جيل النيو” أستاذه ومثله األعىل. ما تزال 
اليوم  إىل  تأثريها  عىل  محافظة  الرتبية   يف  آالن 
بحكم بعدها الكوني اإلنساني وبما تكشفه من 
صلب  يف  حارضة  البعض  عند  تجعلها  راهنيّة، 
ودورها  املدرسة  حول  راهنا  الدائر  النقاش 
وعالقتها بالرتبية. وألّن كتاب » أقوال يف الرتبية 
» وهو من أهّم ما كتب آالن )حيث تقيم نظريته 
كثريا  يقرأ  ال  كتاب   ،) فلسفته  بل   ، الرتبية  يف 
اليوم بل ربّما ال يعرفه الكثري وخاّصة من قّراء 
اإلمكان  قدر  املجال  سأفسح  فإنّي  العربية، 
آلالن ليتحدث عب “ أقواله” يف هذا املؤلف، من 
خالل شواهد نصيّة عديدة اجتهدت يف ترجمتهاّ، 
اقرتحها نافذة للتعّرف عىل أفكار هذا الفيلسوف 
لذا  املطروحة.  للمسألة  معالجتنا  سياق  يف 
اآلراء  هذه  أهّم  بسط  الرضوري  من  يكون  قد 
الرتبويّة، انطالقا من كتاب » أقوال يف الرتبية«. 
يكشف هذا الكتاب عن مسّلمة أساسية تفصح 
النقدية  لفلسفته  اإلنسانية  النزعة  هذه  عن 

 égalité des العقول«  تساوي   « وهي  للرتبية 
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مع  الناس«  بني  توزيعا  األشياء  أعدل  العقل 
قد  ديكارت   « بأّن  خّصا  تأويال  لها  آالن  تأويل 
ال  اإلرادة  شأن  الحكم  بأن  التأّمالت  يف  وّضح 
الفهم« ؛ تبني هذه مسّلمة األساس » اإليتيقي 
والسيايس« للرتبية وتؤّدي إىل جملة من النتائج 
والتلميذ  املعلم  بني  الرتبوية  العالقة  شأن  يف 
إيتيقيّة  حدودا  الرتبوي،  للفعل  حدودا  وترسم 
عىل  الحكم  مثال  للمعّلم  يحّق  فال  وسياسيّة. 
أّن«  قبيل  بأحكام من  املتعّلم  وتقريع  الطبائع، 
هذا بليد الذهن واآلخر كسول » وال يستقيم حاله 
وبعبارات   ، الحكم  من  الرضب  فهذا  األبد«  إىل 
البهائم  جنس  إىل  التلميذ  هكذا  يرّد   « قد  آالن، 
دون التمّكن من استخدام كل ما يملكه من فكر 
تساوي  وبحكم  فيه”.  جمد  فيما  الحياة  وبعث 
العقول “ فكّل إنسان غنّي جّدا” بما يملكه من 
إمكانات وقدرات، ربما ال نعرف منها إال القليل، 
فقط حينما تتاح لنا إمكانية ذلك، بإخراجها إىل 
والتعليم مناسبة  الرتبية  ، ومجال  الوجود  حيّز 
من  لإلنسان  يعرض  فيما  أّما  لهذا.  متفّردة 
العقل،  يف  نقص  مرّده  فليس  وتعثّرات  أخطاء 
وإنما نقص يف اإلرادة وغلبة لألهواء واالنفعاالت 
الغري. إذ “ الجميع أذكياء متى أرادوا” وال وجود 
فكر  فكّل  العقل،”  سليم  وهو  أبدا  يفهم  ال  ملن 
وعىل  يقول.  كمال  يفهم”  أن  وشك  عىل  هو 
من  إىل  املعّلم  عناية  تتجه  أن  لزم  األساس  هذا 
له صعوبة ما يف  أو من كانت  يتعّلم  أن  يريد  ال 
سنكتشف  بالذات  املستوى  هذا  ففي  التعّلم. 
ثراء » اإلنسانية”. “. وألّن الجميع متساوون يف 
أرادوا فالتعليم حق للجميع  إن  أذكياء  العقل و 
ال يجب أن يستأثر به البعض. وهنا يفصح آالن 
عن موقف سيايس، عن »ديمقراطية التعليم« ، 
عن تحّد مساواتي ، فيقول:« حينما يكون عبدا 
أين  ويضيف:”  يفّكر”  يزال  فما  إيزوب”  مثل 
نحن سائرون...إذا بنى الفقراء خطاباتهم وفق 
الحقيقة ال  األدب؟« سؤاال يجيب عنه بما ييل:« 
إذا ما  العالم كما كان دوما يسري،  سيسري هذا 
به.  أحّق  الذين هم  أولئك  البرشية  بكنز  استأثر 
الجاهل  تعليم  عىل  أقبلنا  ما  إذا  العكس،  وعىل 

فسنرى حينها الجديد”. 
أما َمن أقبل عىل التعّلم، أو اقتيد إليه، فللمعّلم 
فيه  القول  بنا تفصيل  معه شأن خاّص، يجدر 
ومهّمته.  املعّلم  صورة  جهة  من  أوال  قليال. 
أّن آالن يسّلم »ببداهة  إىل  ويف هذا لزم أن نشري 
املعّلم«، بمعنى رضورة املعّلم للتعّلم .ذلك أنّه » 
إذا ما عملنا دون معّلم، تنتهي محاوالتنا تحديدا 
يف اللحظة التي يلزم أن يبدأ فيها العمل«. وهذا 
مهنة  عن  آالن  يتحّدث   ( عمل  التعلم  أّن  يعني 
رضورة  يقتيض  املهن(  كسائر  مهنة  التلميذ، 
معّلما مثلما يقتضيه اكتساب صنعة معّلما. غري 
املعّلم  كان  معّلما،  يقتيض  التعلم  كان  ومّلا  أنّه، 
بالرضورة »سلطة« يف معنى سيادة عىل املتعّلم 
وقدرة أو قّوة قائمة بذاتها تمارس عىل املتعّلم 
سلطة  وموجب  واإلرغام.  اإللزام  من  رضبا 
حيوان)...(  اإلنسان  اعتبار«  إىل  يعود  املعّلم 
قّوة.«  دوما  تظّل  ولكنّها  منضبطة،  قّوة  فيه 
و« أّن اإلنسان حيوان ذي أنفة وصعب املراس. 
اإلنسان.«  أكثر من  إنسان  فالطفل  وفوق هذا، 

آالن Alain والتربيـة :

الرتبية عىل التفكري الّنقدي وسلطة املعّلم
عبد الوهاب البراهي )متفقد عام للتربية سابقا / فلسفة( 

صورة »آلآلن« املعّلم
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من هنا كانت سلطة املعّلم رضورية »لسياسة 
الصبيان«، أي لتدبري شؤونهم وبالذات تعليمهم 
املعّلم«  »سلطة  إىل  الحاجة  وتبّر  وتربيتهم. 
أيضا بقصور املتعّلم وحاجته إىل املعونة. يقول 
لديه  املتعّلم  الطفل   « »صورة  عن  متحّدثا  آالن 
يف  جّدا،  بعيدا  جاهل،  جّد  أنّه  يشعر  أن  أريد   »:
إىل  بالنسبة  صغري  جّد  طفل  بكثري،  األسفل 
نفسه؛ وأنّه يستعني بالنظام البرشي؛ وأنّه يعّد 
كبريا  املرء  يكون  باالحرتام  إذ  لالحرتام،  نفسه 
وتصميما  كبريا،  طموحا  وليتخيّل  صغريا.  ال 
وليصنع  ولينضبط  شديد.  بتواضع  شديدا 
يتعّلم  أن  دائم.  ارتقاء  بالجهد دوما ويف  نفسه، 
يصيح  و  يقفز  وأن  بصعوبة.  السهلة  األشياء 
يكشف  الحيوانيّة«.  الطبيعة  بحسب  ذلك  بعد 
هذا عن منزلة للطفل بوصفه » إنسانا صغريا« 
غري.  ال  السّن  هو  فارق  مع  اإلنسانية  كامل 
تربويّا.  معه  التعامل  يقوم  األساس  هذا  وعىل 
ويظهر املعّلم إذن عىل »صورة« الحاكم. غري أّن 
مهّمته »كحاكم« ال تعني التسّلط عىل املتعلمني، 
فال  املطلقة،  إلرادته  الخضوع  عىل  وإجبارهم 
يجب«  املتعّلم.فال  وخاّصة  أحد،  هذا  من  يغنم 
كبح صغار البرش أبدا«.فليست الرتبية عند آالن 
إذ يقول:« ال يتعّلق األمر  »تعويدا« وال ترشيطا 
إذن،  باملّرة بتطويع صغار البرش، حينما يكون 
تعويد  نيّتي  يف  )...( وليس  أجل مصلحتهم  من 
نفعل  مثلما  املفاجئ،  الضجيج  عىل  اإلنسان 
كّل  أّن  يل  يبدو  وباختصار  الحراسة.  خيول  مع 
يبدو  آخر،  وبتعبري  إنسانّي.  غري  تعّود،  هو  ما 
يل أّن التجربة التي تثري االهتمام قاتلة للفكر.« 
ويضيف:« أعرف كيف تُدّرب الكالب، وأّن أفضل 
تدريب يجعلها تبدو كالبا أكثر من أّي وقت آخر. 

كلما تحّكمنا فيها أفضل، صارت كالبا أكثر«.
أن  »حاكما« هي  بوصفه  املعلم  مهّمة  إّن    
يقود حكمه للتالميذ إىل حكم التالميذ ألنفسهم، 
الخاص،  أيديهم تعّلمهم  أن يضع بني   « بمعنى 
البتّة  توجد  ال  إذ  همهم.  شحذ  يعني  ما  وهو 
أن  يجب   « أنّه  هذه«.إذ  غري  إنسانية  قيمة 
يتعّرف الطفل عىل قدرته عىل التحّكم يف نفسه، 
أن  يجب  أبدا؛  نفسه  يعتقد  ال  أن  أوىل  وبدرجة 
يكون له أيضا شعور بأن هذا االشتغال عل ذاته 
صعب وجميل.«وأّن نجاح املعلم يف قيادته ليس 
تمام  بل«  خاضعني  طيعني   « تالمذة  تحصيل 
الجهود؛  تقدير  ويف  تدريجيّا  االختبار  يف  املهارة 
فكرة  الطفل  نمنح  أن  هو  شأن  أعظم  أن  إذ 
بانتصاراته  نسنده  وأن  مستطاعه،  عن  راقية 
». يبدو أّن املعلم هنا باألساس خبري ال يف تلقني 
 ، الهمم  » شحذ  االنفعاالت  بل خبري يف  املعارف 
وتقدير الجهود ، وتقدير إرادة املتعّلم وتوجيهها 
حتى يتمّكن من اكتشاف قدرته عىل التحّكم يف 
انفعاالته..« وإذا كان له أن يستخدم »قّوته« أو 
وتجنب  االنضباط  فرض  فبغرض   ،« »سلطته 
من  للتعّلم.  مالئم  مناخ  ضمان  أي  الفوىض، 
أسوء  إذ   ، »صامت«  »آالن  حسب  فاملعّلم  هنا 
ما يكون » فكرة الكالم أمام مستمعني بغرض 
بالعمل ال باالستماع  التعليم يكون  إذ  التعليم«، 
يكون  أن  فالبد  معلما  ولكونه  املعّلم،  إن  ثّم    .
عىل  قادرا  بالتأكيد،  عارفا  نفسه،  عىل  سيّدا 
يراقبهم  أن   : أدنى  حّد  يف  التالميذ  يسوس  أن 
إىل  انتباههم  ويصلح  االنضباط  عىل  ويسهر 
الدرس ويوّجههم ويقودهم تدريجيا إىل اكتساب 
القدرة عىل التفكري بأنفسهم والتحّكم فيها، يف 
انفعاالتهم خاّصة. بنّي من هذا أّن املعّلم مرافق 
سيادته  تقوم  وال  صديق.  بل  له  موّجه  للتلميذ 
أو حكمه وسياسته التالميذ عىل ما يقدمه من 
يتوّخاه  الذي  الشكل واألسلوب  بل عىل  محتوى 

يف ممارسة دوره.
تعليم  يف  وطريقته  املعّلم  بشأن  ماذا  ولكن 
وأن  معارف  لهم  يقدم  أن  عليه  األطفال:هل 
يدّربهم ويطّوعهم ويهّذب سلوكهم؟ وهل عليه 

هل  والرفق؟  اللني  تّوخي  أم  الشّدة  استخدام 
عليه أن يرّغبهم يف الدرس أم يلزمهم به إلزاما؟

يقّر آالن أن املعلّم وإن كان عارفا بالرضورة 
للتالميذ معارف جاهزة، وال  يقّدم  أن  له  فليس 
أن يخرجهم من الظلمات إىل النور. إذ يقول:« ال 
خاّصة  مقرّشا،  الَجْوز  نعطي  أن  إذن  أريد 
النّضارة  من  كبريا  قدرا  لهم  الذين  لألطفال 
يف  املهارة  فتمام  الرّشه.  اإلطالع  وحّب  والقّوة 
الطفل  عىل  بالعكس،  نحُصل،  أن  هو  التعليم 
ال  الّراشد.  حال  إىل  ويرتقي  جهدا  يبذل  الذي 
فكر  نابض  فالطموح  الطموح؛  هنا  يعوزنا 
الطفل«. بهذا املعنى ليس املعّلم مصدرا للمعرفة 
بل هو مساعد عىل تحصيل التالميذ لها. ال من 
خالل متون مدرسية معّدة للغرض بل من خالل 
إىل  الطريق  أّن  ذلك  كتب«.   « من  يقرؤون  ما 
املعرفة والثقافة حسب آالن هو« القراءة«، واّن 
الوسيط األسايس لتحصيلها. يقول  الكتاب هو 
آالن: إّن القراءة هي الطقس الحقيقّي، وهو ما 
واملثال  الرأي  يهيّئنا  ثقافة.  كلمة  إليه  تنبّهنا 
الجمال  تهيئة  ولكن  يجب.  كما  املجد  وإشاعة 
عن  يكون  ما  أبعد  أجدني  ذلك  ألجل  أفضل. 
أو  يقرأ  ما  لكّل  الطفل  فهم  بلزوم  االعتقاد 
يحفظ. خذوا الفونتان مثاال ، نعم، بدل فلوريون، 
خذوا كورناي ، راسني وفينيي وهيجو«. ويضيف 
:«   كيف نتعلّم لغة ما؟ من خالل مؤّلفني كبار، 
ال بخالفه. من خالل جمل أكثر اختصارا وأكثر 

ثراء وعمقا، ال من خالل غباوة كتاب موجز عن 
املحادثة. التعّلم أّوال ثّم فتح كّل هذه الكنوز، كّل 
يمكن  كيف  أرى  ال  الرّس.  ثالثيّة  الجواهر  هذه 
للطفل أن يرتقي دون إعجاب و إجالل«. من هنا 
يرتك  أن  هو  التعليم  يف  آالن  حسب  املعلم  فدور 
يطلبه  عمل،  دون  تعلم  ال  .إذ  يعملون  التالميذ 
التلميذ بنفسه، وعىل املعّلم أن يساعده عىل ذلك 
وهذا أهّم عمله.« فتمام املهارة يف التعليم هو أن 
جهدا  يبذل  الذي  الطفل  عىل  بالعكس،  نحُصل، 
املعنى  بهذا  فالتعّلم  الّراشد«.  حال  إىل  ويرتقي 
جهد ذاتي يبذله املتعلم بمساعدة املعّلم، والسبيل 
الوحيد لصنع ذات املتعّلم. يبنّي هذا رفض آالن ملا 
عليها  يؤّكد  التي  الحيّة«  »بالبيداغوجيا  يسّمى 
البيداغوجيون والتي تعتمد عىل املتون املدرسية 
متقشف  بيداغوجي«   « بأسلوب  ويستبدلها   .
التلميذ ذاته )  عار من كل زينة يرّكز عىل عمل 
تمارين  أي  الخ  رسم  حساب  قراءة  كتابة 
وتكرارها...( وهو بهذا يرفض فكرة التعلم عب 
مسبقا  املعد  الدرس  ألّن   ،la lecOn  « الدرس   «
التفكري  عىل  يربّي  وال  حقا  التعّلم  عن  يمنع 
أن  املعّلم،ال  دور  كان  هنا  ومن  الحر.  النقدي 
بالحفظ  يأمر  أن  وال  املدريس  املتن  يفرّس 
يحث  أن  دوره  إن  بل  حفظ،  ما  واستعراض 
املتعلم عىل العمل ويرصفه عّما دونه باستخدام 
الشّدة إن لزم األمر. » إذ يجب أن يتجه االهتمام 
إىل العمل. أن يقرأ الطفل أو أن يكتب أو يحسب، 

الخاص،  الصغري  عامله  هو  العمل،  هذا  فمجّرد 
هنا  الّضجر،  هذا  وكّل  يكفيه.  أن  يجب  الذي 
بدرس  أشبه  هو  عمق،  بال  الفراغ  وهذا  حوله، 
الطفل  أيّها  واحد  يشء  إال  يهّمك  ال  إذ  فصيح؛ 
أو  العمل  أحسنت  فإذا  تفعل.  ما  هو  الصغري، 
أسأته، فهذا ما ستعرفه الحقا؛ لكن أفعل ما أنت 
سوى  ليس  التعّلم  فعل  أن  إذا  نتبنّي  فاعله«. 
أو  الرشد«  حال  إىل  القصور  حال  »مرورا«من 
بالعمل  إذ  العمل«،  إىل  اللعب  من  آالن:«  بعبارة 
يشعر  أن  أيضا  البد   « باللعب  ال  الطفل  يكب 
إىل  اللعب  من  يمّر  حينما  يكب،  بأنّه  الطفل 
هو  والذي  الجميل،  املرور  هذا  من  أريد  العمل. 
أن  اإلحساس،  بليد  الطفل  يجعل  أن  من  أبعد 
عىل  ملاذا  ولكن  واحتفاليا«.  موسوما  يكون 
التلميذ أن يبذل جهدا يف التعّلم؟ ألّن التعّلم مسار 
شاّق يقتيض بذل جهد ثّم ألّن للطفل صعوبات 
الذاتي. ويقّر آالن يف  الجهد  عليه تجاوزها بهذا 
هذا املستوى بأّن اإلنسان عموما ليس معطى بل 
الفوز  ...و«عليه  باملشّقة«  »يتشّكل  بناء  هو 
أن  يستحّقها.عليه  أن  وعليه  الحقيقيّة،  بلّذاته 
وأّن  القانون«.  إنّه  األخذ.  عىل  العطاء  يقّدم 
ماذا   « هو  طرحه  علينا  الذي  املركزي  السؤال 
من  أكثر  إنسان  »والطفل  اإلنسان؟«  يريد 
اإلنسان«؟، سؤاال جوابه بالتأكيد عند آالن، هو 
إنّما » يطلب الّصعب ال املمتع، وإذا لم يقدر عىل 
أن  يريد  فإنّه  الراشد،  الترّصف  بهذا  االحتفاظ 

التي  إنّه يستعجل لّذات أخرى غري  نعينه عليه. 
أن  إىل  يرتقي  أن  أّوال  يريد  شفتيه،  بني  تنساب 
أن  األخري  يف  يريد  إنّه  للّذات؛  آخر  مشهدا  يدرك 
نرفعه، وهذه كلمة جميلة جّدا.« ذلك أن للجهد 
لّذته الخاّصة حينما نبلغ به ما نريد نحن. و« ما 
لّذة  اكتشاف  من  لإلنسان  أرقى  تجربة  من 
رفيعة، ما كان له أبد أن يعرفها، لو لم يلق أّوال 
املشكالت   « طلبها«وأّن  يف  العناء  من  شيئا 
هكذا  ّحدة.  أكثر  لّذة  أيضا  تهبنا  جّدا  الدقيقة 
تكون لّذة قراءة عمل عىل البيانو فهي لن تكون 
امللل  نعرف  أن  البّد  األوىل؛  الدروس  منذ  مؤثّرة 
التعّلم يقتيض  مبدأ  أن  آالن  أّوال«. من هنا يقر 
الشدة ، مبدأ يلح عليه رشطا لتحقيق الهدف من 
أن  يجب  جّدي،  عمل  التعلم  أن  ذلك   . التعّلم 
نفصله عن اللعب والتسلية بوضوح. ولذا يرفض 
وسيلة  اللعب  جعل  يف  البيداغوجيني  رأي  آالن 
واصفا  الرأي  هذا  بسفاهة  مقّرا  للتعّلم؛ 
عموما  اإلنسان  بطبيعة  بالجهل  البيداغويون 
هم  البيداغوجيون  فيقول:«  خصوصا  والطفل 
أطفال ُودعاء؛ ال يعرفون قدرة األهواء«ويضيف: 
هي  التي  املسليّة  الدروس  بهذه  كثريا  أؤمن  »ال 
ألناس  يقظة  أحالم  إنّها  ألعاب.  بتتّمة  أشبه 
طيبون لم يتعّلموا املهنة. يقينا، من األفضل أن 
نستشّف األسباب؛ لكّن املهنة تعّلم بأشّد قسوة 
نهاية  إىل  الصّفارة  أو  الجرس  يشري  وخشونة. 
رصامة؛  أكثر  نظام  إىل  والعودة  األلعاب  وقت 

يحدث  أن  مطلقا  يجب  ال  أنّه  تخبنا  والتجربة 
يرتك  العكس  عىل  بل  له،  التفّطن  دون  املرور 
ترتفع  مظاهره.  يف  بالغا  أثرا  الكيل  التحّول 
اليقظة درجة؛ فهي ال تبحث إذن عن لّذة تلعقها، 
هي  بل  برشاهة،  هي  فما  الكالب؛  تفعل  مثلما 
حرمان وصب وانتظار يرقب من فوق ذاته. إّن 
يقظة الكلب ليس اليقظة«.ويقول:« ال أثق كثريا 
االبتكارات  من  وغريها  هذه  األطفال  حدائق  يف 
التي بواسطتها يراد تعليم األطفال وهم يلعبون. 
فالطريقة غري ممتازة بعُد للبرش.«ذلك أّن جدية 
التعّلم ال تتالءم مع عنرص الهزل والتسلية الذي 
قد يحّط من قيمة الفعل التعّلمي، وقيمة املتعّلم 
. وهنا يظهر »آالن« صارما يف قوله ال يرتّدد يف 
رفض هذا املنحى البيداغوجي فيقول ساخرا:«  
إّن مهنة املسيّل مرغوب فيها وعالية األجر، وهي 
ويضيف  الخفاء«  يف  مستهجنة  األصل،  يف 
:«حينما يقول أحدهم، مرّددا قول كثريين، بأنّه 
هو  ذلك  وأّن  األطفال،  إعجاب  نيل  من  البّد 
لقوله.  نهتّم  فال  لتعليمهم،  الحقيقية  الوسيلة 
وال  العاطفي  الحديث  هذا  كثريا  أحّب  ال  لكنّني 
هذا املعّلم امُلَمالق.« وإذا كان التوّسل باللعب لدى 
البيداغوجيني أداة للتحفيز وخلق الدافعية ، فإّن 
ال  الطفل  وأّن  لذلك  حاجة  من  ما  أنه  يرى  آالن 
عىل  القدرة  تنقصه  ما  بقدر  الطموح  ينقصه 
تحقيقه، أي نقص اإلرادة. فيقول:« . ال يعوزنا 
إّن  هنا الطموح؛ فالطموح نابض فكر الطفل. 
الطفولة حالة مفارقة نحّس فيها أنّنا لن نبقى؛ 
هذه،  الذات  تجاوز  حركة  قهريّا  يرّسع  فالنمّو 
والتي، فيما بعد لن تتباطأ إال كثري«ا. ومن هنا 
لزم أن نساعد الطفل عىل أن يمّر إىل حالة الرشد 
ولن يكون ذلك بتعليمه وهو يلعب. يقول آالن:« 
. لم يكن دوما تعليم األطفال وهم يلعبون شيئا 
عرض  بالنظام  نرضب  أن  غري  آخر 
الحائط.«ويضيف يف شأن اقرتان اللعب بالدراسة 
الّلعب  بني  الهّوة  يشبه  ما  يوجد  أن  أوّد   «  :
والكتابة  القراءة  تعّلم  يعني؟  ماذا  والدراسة. 
بواسطة لعبة الحروف؟ تعّلم الحساب بواسطة 
حبّات البندق، بمثل ما يفعل القرد؟«ويضيف : » 
املنّمقة، طريقة يف  اللغة  أزدري حتّى  ذلك  ألجل 
تيسري االنتباه. وليس عىل الطفل أن يكون قادرا 
امللل والتجريد فحسب؛ بل البّد  التغّلب عىل  عىل 
يلزم  ما  هذا  قادر؛  عليه  أنّه  أيضا  يعرف  أن 
التشديد عليه، وليس لنا إالّ أن نطبّق عىل ثقافة 
لنا نسيانها حينما  التي ال يمكن  املبادئ  الفكر 
املنهج  هذا  اختبوا  الجمباز.  رياضة  نعّلم 
طموح  حسنا،  طموحا  فورا  وسرتون  الصارم، 
فكر ال يملكه الكالب.«نتبنّي من هذا إرصار آالن 
عىل مبدأ الشّدة واالنضباط والرصامة يف التعّلم 
طلب  أّما  العظمة«.  تبدأ   « يقول  كما  فمنها 
يف  ترغيبه  أو  بالتلميذ  الرتفق  بدعوى  التيسري 
الدرس ،فإنه طريق إىل التكاسل والتواكل فضال 
عن جهل بطبيعة الطفل وأن الطفل يرغب يف » 
يكب  أو  »الرشد«  يدرك  أن  ويرغب  الصعب« 
ويقبل أن يعامل حتى بقسوة حينما يتعلق األمر 
بأن  جميلكم  الطفل  سيحفظ  بمصلحته:« 
أرغمتموه عىل ذلك؛ وسيحتقركم إن مدحتموه. 
إّن املبتدأ أفضل نظام؛ يشهد بالجديّة يف العمل؛ 
يكون أفضل تكوينا من جهة الطبع ال من جهة 
بالذات.  العمل  رضورات  بواسطة  فقط  الفكر، 
الّلحام،  نعّلمه  ما  بمثل  التّفكري  عّلمناه  فإذا 
يف  الشدة  أسلوب  إّن  امللك«.  الّشعب  فسنعرف 
الرتبية والتعلم مطلوب إذا كان الغرض االرتقاء 
بالفرد إىل » حالة الرشّد بعبارة كانط  . يتساؤل 
 « والقصور.  الوهن  الشّدة تخلف  إن كانت  آالن 
لكن أليس هذا شديدا بالنسبة إىل الطفل؟ أقسم 
مأخوذا  األول  يف  سيكون  ذلك.  أرجو  أني 
بالتناسق. أن يسمع يف نفسه األشياء الجميلة، 
بذورا  ازرعوا  األّول.  التأّمل  إنّه  املوسيقى،  مثل 
دافنش  رسوم  وليشاهدوا  رمال.  ال  حقيقيّة، 

»الطفل إنسان أكثر من اإلنسان.«) آالن(

تربية
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وميكائيل- أنج ورافاييل؛ وليستمعوا يف مهدهم 
ال  التعّلم  يف  الشدة  لزوم  أّن  بيتهوفن.«غري  إىل 
أجل  إذا كان رضبه من  إالّ  الطفل  يعني رضب 
آالن:«   يقول  الدرس  إىل  ورّده  االنضباط  فرض 
ويضيف:«   بالعصا«  الرضب  مع  لكوني  ليس 
أن  يستحّق  بما  العصا  رضبات  من  لنحتفظ 
نحتفظ به، ال يجب أن نخىش انزعاجه ) ويقصد 
الطفل طبعا(، بل علينا الخشية من رضاه. فهو 
أعنته  فإذا  أيضا.  يزدريه  ولكنّه  الّظاهر  يحّب 
هو  إذ  وسينتش،  سيستسلم  الحساب،  عىل 
بالعكس،  بل  تَِعنْه،  لم  إذا  ولكن  طفل؛  مجّرد 
انتظرت ببود أن يعني نفسه، وإذا ما أرشت إىل 
الخطأ دون مجاملة، تعّرف حينئذ عىل صديقه 
أّما  أبدا.  يغّش  أبدا وال  يمدح  ال  الذي  الحقيقّي، 
عن الشّدة فستتكّفل بها األعداد، فهي بال رأفة. 
بما  القيم  معّلم  يُكّرم  النحو  هذا  عىل 
يستحّق.«وتجدر اإلشارة هنا بأن آالن يعتب أّن 
فرض االنضباط بشء من الشّدة عىل الجسد ، 
العمل  بقواعد  االلتزام  عىل  التلميذ  وحمل 
إمكان  ال  الفكر.إذ  لوالدة  كرشط  رضوري 
للتفكري يف نظره إال بالتحّكم يف األهواء وال يكون 
بالتدريب  االنضباط  عىل  الجسد  برتبية  إال  ذلك 
والتمرين. ويؤّكد آالن يف هذا املجال عىل أن يكون 
التدريب »ميكانيكيا« بمعنى يعتمد عىل التكرار 
سوى  توجد  ال  يقول:«  إذ  املهارة  امتالك  قصد 
طريقة واحدة لطبع الخّط والنحو يف ذهن طفل 
؛ هو أن يعيد ويكّرر وأن يصلح ويصلح له » . 
يربي  أن  شأنه  من  واآليل  املكرر  الفعل  وهذا 
اإلرادة عىل التحّمل والصب وعىل املشقة والجهد 
له.  وتربية  للجسد  تمرين  هذا  عن  فضال  وهو 
ويسمح  الجسد  تربية  إذن  يفرتض  فالتعليم 
بتحقيقها. وتقرتن الرتبية عىل التفكري بالرتبية 
جميلة  هوامش  تسطري  آالن:«  يقول  للجسد. 
بوضوح  قواعد  ونسخ  جميل،  كراس  عىل 
السعيد  العمل  هو  هذا  وجميلة،  وبتوازن، 
جاء  هنا  الفكرة«.من  مهد  يمثّل  الذي  اللطيف 

وعىل  التعّلم  يف  الصعوبة  معنى  عىل  التأكيد 
اليقظة واالنتباه  املعلم إىل فرض  رضورة سعي 
حتى لو أدى األمر إىل الشدة. لذا يستخلص آالن 
بأّن عىل الطفل يف كل حاالت التعّلم أن يستشعر 
الصعوبة فبهذا يمتلك القدرة عىل التفكري الحّر. 
فيقول:« يجب أن يكون له أيضا شعور بأن هذا 
أقول  لن  وجميل.  صعب  ذاته  عل  االشتغال 
سأقول  بل  يّسء؛  بأنّه  بسيط  هو  عّما  فحسب 
عّما نظنّه سهال بأنّه يّسء. فاالنتباه السهل مثال 
ليس باملّرة االنتباه؛ وإالّ قلنا إذن بأّن الكلب الذي 
لسّكر؛  أثرا  أريد  ال  إنّي  ثّم  منتبه.  السّكر  يرقب 
وتبدو يل الحكاية القديمة عن كأس مّرة طليت 
حافتها عسال، سخيفة. أفّضل جعل حاّفة كأس 
العسل مّرة. بيد أن ذلك غري رضورّي؛ إّن املشاكل 
الحقيقيّة هي أّوال مّرة املذاق؛ ولن يفوز باللّذة 
باللّذة،  إذن  أعد  لن  املرارة.  عىل  تجاس  من  إالّ 
ولكنّي سأجعل من قهر الصعوبة غاية؛ ذاك هو 
الطُّعم املناسب لإلنسان؛ ومن هنا فحسب يصل 

إىل التفكري بدل التّذوق«. ولكن ضمن أي فضاء 
يمكن تحقيق هذا املطلب ، التفكري الحّر؟

املالئم  الفضاء  هي  املدرسة  أّن  آالن  يعتب 
للرتبية عىل التفكري الحّر. وهذا يعني أّن دورها 
ال يقترص عىل التعليم كما يريد البعض) بدعوى 
أن الرتبية شأن القديسني ال األساتذة كما يقول 
بل ال  الرتبية والتعليم ال يفرتقان  ؛ ألّن  ميلنار( 
فرق بينهما عند آالن . إضافة إىل كون األسة يف 
املدرسة.  حال  هو  كما  التعليم  تحسن  ال  نظره 
وحتّى  التعليم  األسة  تيسء  آالن:«  يقول 
من  املدرسة  أهمية  عن  آالن  ويعّب  الرتبية«. 
حيث هي مجتمع صغري تدار فيه العالقات عىل 
نحو خاص ويصنع فيه اإلنسان بأسلوب خاص 
غري الذي يعتمد يف األسة واملجتمع.يقول آالن:« 

ويوقظ  األسة،  مع  التضاّد،  املدرسة  تصنع   ،
ومن  البيولوجي  سباته  من  الطفل  التضاّد  هذا 
ذاتها....  عىل  تنغلق  التي  األسيّة  الغريزة  هذه 
بهذا  الحّب  من  تخّلص  قد  الطفل  يكون  ربّما 
يكون  أن  يجب  إذ  القايس.  املعّلم  وهذا  الجرس 
التي  القلب،  برّقة  يتأثّر  ال   ، نعم  ؛  قاس  املعّلم 
أن يكونه، وهو  الحسبان. عليه  تأخذ هنا يف  ال 
ولكنهما  والعادل  الحقيقّي  يتجىّل  هنا  كذلك. 
كّل  نوجد؛  أن  سعادة  أّمحت  هنا  بالسّن.  قّدرا 
يكشف  وغريب.  خارج  البداية  يف  هو  يشء 
يف  املنّظمة،  اللغة  هذه  يف  نفسه  عن  اإلنساني 
وحتّى  التمارين،  هذه  يف  الغنائي،  األسلوب  هذا 
يف هذه األخطاء التي هي من قبيل االحتفال وال 
تلزم القلب يف يشء. ويَظهر رضب من الالمباالة؛ 
ويُلقي الفكر بنظره املائل وصبه الذي ال يقهر. 
وتخىش.  تأمل  أن  بدل  وتحسب،  تقيس  العني 
عن  العمل  ويكشف  وقيمة.  بعدا  الزمن  ويأخذ 
وجهه البارد، ال يتأثّر باملشّقة و ال حتّى باللذة.« 

أن  فالبد  للرتبية  خاص  فضاء  املدرسة  وألّن 
يهيئ عىل نحو مالئم لهذه املهّمة: مهّمة العمل 
وأحّب  رائع.  مكان  املدرسة  إّن   . آالن:«  يقول   .
أن ال يعّكر صفوه إطالقا ضجيج الخارج. فأنا 
تعّلق  أن  أوافق  وال  العارية.  الجدران  هذه  أحب 
عليها أشياء للمشاهدة، حتّى لو كانت جميلة، 
يقرأ  أن  العمل.  إىل  االهتمام  يتجه  أن  يجب  إذ 
هذا  فمجّرد  يحسب،  أو  يكتب  أن  أو  الطفل 
يجب  الذي  الخاص،  الصغري  عامله  هو  العمل، 
أن يكفيه.«عىل هذا النحو تكون املدرسة فضاء 
ال   « مغلقا  اجتماعيا  فضاء  التعّلم،  هو  للعمل 
يعّكر صفوه ضجيج الخارج«. وتتكّفل املدرسة 
من  الصغري  اإلنسان  هذا  التلميذ،  بتمكني  فيه 
والذي  الرشد  حال  إىل  القصور  حال  من  املرور 
أن يفّكر بنفسه«.  عالمته، عىل معنى كانطي« 
يضطلع  التي  املهمة  وخالصة  العمل  كّل  وهذا 
الطفل  يفّكر  لم  آالن:« طاملا  يقول  املدرس.  بها 
أن  ،ذلك  شيئا«  نصنع  لم  فنحن   ، تفكريه  يف 
التفكري هو الطريق إىل الفهم و املعرفة ، معرفة 
إىل  الطفل  يتوّصل  بالتفكري  .فـ«  والعالم  الذات 
أن يعرف ويغرّي  أن يفهم ومعنى  معرفة معنى 
ذاته بذاته«. وحتّى إذا كان الطريق إىل ذلك صعب 
فهو جدير باملشقة والجهد »فال أحد ينقذ نفسه 
يدرك  الخاّصة  بأخطائه  بل  اآلخرين  بكمال 
عىل  الرتبية  اقرتان  عىل  آالن  الحقيقة«.ويؤّكد 
بتدريب  وذلك  اإلرادة  برتبية  املدرسة  يف  التفكري 
ذاته  وتجاوز  انفعاالته  يف  التحكم  عىل  املتعلم 
وما يعّكر صفو تفكريه من األهواء واالنفعاالت 
أن  يجب  ال  آالن  حسب  املدرسة  مهّمة  إّن  بل  ؛ 
ألّن  اإلرادة  عىل  تؤّكد  ما  بقدر  الذهن  عىل  تؤكد 
الذهن وما يصنع  اإلرادة ال  ما ينقص حقا هو 
بليد الذهن هو اإلرادة ال الفكر. ويذهب آالن إىل 
تدعيم التدريب عىل التحّكم يف االنفعاالت  القائم 
)التي تسلم  الديكارتية«  »اآللية  عىل رضب من 
الجسد  وجعل  بالعقل  وأهواءه  الجسد  بمقابلة 
، يف حال   إخضاعه لسلطة  للفكر تخدمه  أداة 
الفكر(،  بدروس يف األخالق. غري أّن هذه اآللية أو 
امليكانيكية يف التعّلم هي إنسانية بحكم غايتها 
وبناءه  وإيتيقيا  معرفيا  بالطفل  االرتقاء  وهي 

كإنسان.
إن الوقوف عىل أهم آراء آالن الرتبوية يف هذا 
التحليل املوجز يسمح لنا باستخالص جملة من 
فعل  التعّلم  فعل  كون  هي  األساسية،  املعاني 
تربوي يف جوهره ال يتّصل بالجانب الذهني وال 
يرد إىل عملية تحصيل للمعارف بل يتعّلق ببناء 
وتمكينه  الصغري  الكائن  هذا  الطفل،  إنسانية 
فال  هنا  من  الرشد«.   « حالة  إىل  االرتقاء  من 

أن  ذلك   ، والتعليم  الرتبية  بني  للفصل  وجاهة 
إّن   »: بينارويز  تقول   . للذات  تربية  علم  تعّلم 
متابعة درس يف االرتميتيقا هو يف حّد ذاته تعّلم 
الذات والتعّلم بهذا املعنى  هو تربية  التحّكم يف 
للتعليم  الوحيد  الهدف  إّن  حقيقيّة.  أخالقية 
من  تربية«.  عاّمة  نسّميه  ما  كّل  بعُد  يتضّمن 
هنا فالتعليم كرتبية ، مناسبة متفّردة الكتساب 
النقدي؛  التفكري  الحّر، عىل  التفكري  القدرة عىل 
املعلّم  اكتسابها مع »سلطة«  يتعارض  قدرة ال 
بل تستوجبها رضورة بحكم أن التفكري تمرين 
يحتاج فيه الطفل بل حتّى الراشد أن يوّجه وان 
عىل  الطفل  ندّرب  مثلما  عليه  يدّرب  وأن  يقاد 
ما  صناعة  عىل  مبتدئ  ندّرب  أو  بمفرده  املش 
التفكري  عىل  الرتبية  أو  التعلم  آالن  يماثل  الخ. 
برياضة »الجمباز«من جهة لزوم الدربة ولزوم 
من  وحذقها  ممارستها  تقتضيه  وما  املدّرب 
آالن  تأكيد  إّن   . ورصامة  وشّدة  وجهد  مشقة 
مستقلة  سيادة  بوصفه   « املعّلم   « صورة  عىل 
يعني إقراره »بالرتاتبية البيداغوجية« وهو أمر 
يف  واملعلم  املتعلم  بني  العالقة  صون  يف  أسايس 
مبدأ  الحفاظ عىل  أي   ، اإليتيقي  القيمي  بعدها 
تقدير  مع  سواء،  املتعّلم«  و«  املعلم«   « احرتام 
الفارق بينهما يف الدور واملنزلة . ورغم أن العالقة 
تأخذ شكال عموديا كأي عالقة »سلطة«، فهي 
مع ذلك ليست عالقة تسّلط وال قمع ، بل عالقة 
لبناء »الحرية« يف مسار تحّرر يكون فيه املعّلم 
تطابقا  هكذا  نتبنّي  وموجها.  وعونا  مساعدا 
الذات  حكم  أو   « الذات  يف  »التحّكم  فعل  بني 
لذاتها« وبني فعل »التحّكم يف اآلخر » أو » حكم 
اآلخر«. بمعنى أن سياسة املعلم للتالميذ ال تنفي 
امتالكهم القدرة عىل سياسة أنفسهم بأنفسهم. 
واّن جهد املعّلم يف تدريب املتعلم عىل أن يفّكر من 
خالل تمارين يلزمها بها ال يتعارض مع إمكان 
 ، بنفسه  يفّكر  أن  عىل  القدرة  املتعّلم  اكتساب 
املتعّلم،  إرادة  املعّلم عىل  رشيطة أن يرتّكز عمل 
عىل تربيتها وإزالة ما فيه من وهن ونقص الخ 
. بهذا املعنى يكون » التعليم أو الرتبية« فعل » 
تنوير« للعقول باملعنى الكانطي أي ارتقاء إىل » 
حالة الرشد«. ومثلما يقول آالن يف » أقواله« :« 
من هنا أعود إىل فكرتي ، من أنّه يجب مساعدة 
الطفل وتوجيهه واقتياده وانّه بهذا نخرج أخريا 
فكره الخاص ، يشء نادر، وثمني جّدا من حيث 
من  بيت  مثل  الجميع  لدى  القيمة  عظيم  أنّه 
إىل  حاجة  يف  اليوم  لعّلنا  هومريوس«.  ملحمة 
أفكار مثل هذه لتجاوز » أزمة الرتبية« و« أزمة 
أمرا  التعّلم«  »فعل  فيه  بات  كفضاء  املدرسة« 
صعبا جّدا إن لم يعد مستحيال ، خاّصة يف ظّل 
الطفرة التكنولوجية الرقمية  التي غرّيت بعمق 
يف » العالقة التعليمية« والرتبويّة . ربّما نحن يف 
آمنوا  ممن  وغريه  آالن  أفكار  تحيني  إىل  حاجة 
موقعا  اإلنساني  فيها  يحتّل  تربية   ، بالرتبية 
كما   « تربويا  إنشاء   « اإلنسان  أفليس  مركزيا 
يقول كانط ؟. تجد أفكار آالن عىل نحو ما صداها 
موران«  إدغار   « مثل  معارصين  فالسفة  عند 
بني  توازن  نظرة  للرتبية .  املستقبلية  نظرته  يف 
مقتىض أن يكون املعلم معّلما ومطلب الحرية . 
وألنّنا نجد لدى آالن هذا املتيّقظ للحرية تصّورا 
معه  االختالف  لنا  يمكن   ، التوازن  لهذا  طريفا 
مستقبل  بناء  أجل  من  راهنا  نحتاجه  ولكنّنا 

للرتبية.
----------------------

املراجع:
كتاب » أقوال يف الرتبية« آالن

النقدية  الفلسفة  بلمان:«  طوماس  مقال 
كانغيالم«   ، آالن   ، فوكو   : الرتبوية  والسياسة 

ديسونسيس ص 101
 « فوراي  فيليب   « والرتبية  آالن   »: مقال 
النرشة العاملية للرتبية جزء 23 1993- ص -21
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» إّن أعظم شأن هو أن نمنح الطفل فكرة راقية 
عن مستطاعه، وأن نسنده بانتصاراته »)آالن(

»إذا عّلمنا الطفل التّفكري بمثل ما نعّلمه الّلحام، فسنعرف الّشعب امللك«) آالن(

تربية
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بقلم : سيدة عشتار بن علي

النصوص  من  مجموعة  عنوان  هو  والعنقاء  الغول 
غريزة  ...العدوانية  العداء  غول  بل  العداء  موضوعها 
لكونه  االنسان  ان  الفرق  لكن  واالنسان  الحيوان  يف 
من  بفضله  اكتسبه  وما  بالعقل  الحيوان  عن  يختلف 
ثقافة تمكن من اخفاء قوة هذه الغريزة والتسرّت عليها 
غريزة  أن  يعني  ال  هذا  لكن  فيها  للتّحّكم  محاولة  يف 
العدوانية قد تالشت بل هي كامنة يف داخله تماما كما 
أن  ..تقول األساطري  الذي تحّدثت عنه األساطري  الغول 
فجأة  لضحيته  يظهر  لكنه  االستخفاء  يف  يمعن  الغول 
لينهشه ويحيله اىل الفناء وليس أدّل عىل هده الحقيقة 
ما شهدناه من فظاعات الحروب واالرهاب وما نشهده 
يف حياتنا اليومية من رصاع وحسد وعداء كثريا ما يصل 
اىل درجة االقتتال والّدموية لندرك أن االنسان يف الحقيقة 
ذئب ألخيه االنسان فالعدوانية قوة تدمريية نستنكرها 
وكل  والحب  للسالم  نغني  ...كلنا  مضاجعنا  تقّض  و 
بعيدا  أمان  يف  العيش  اىل  يرنو  أنه  عىل  يعّب  فينا  واحد 
عن قوى التدمري بجميع أشكالها وتجّلياتها ..بعيدا عن 
غول العداء والكراهية وما يمكن أن يقود اليه وكل واحد 
منا يغضب اذا ملحت له مجرد تلميح أن العدوانية كامنة 
عن  لالفصاح  املناسبة  اللحظة  انتظار  يف  أعماقه  يف 
أن  النصوص  املجموعة من  ...حاولت يف هذه  حقيقتها 
أرصد أهم دوافع العداء التي يمكن أن تعرتضنا يف حياتنا 
يمكن  وكيف  ودماره  حريقه  من  نعاني  أن  يمكن  وما 
ان نتجاوزونحيى من جديد أما العنقاء فهو اسم يعود 
لطائر خرايف ذكره القدماء يف أساطريهم أيضا وكان هذا 
الّطائر دائم االحرتاق اىل أن يستحيل اىل رماد لكنّه يعود اىل 
االنبعاث من رماده ...يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
ُسّميت عنقاء ألنّه كان يف عنقها بياض كالّطوق..ربما 
هو رمز لطوق النجاة ..طوق الخري واالرادة الذي يكمن 

فيه ّس انبعاثها
من منّا يحب تلك تلك الوجوه العابسة بتلك البصمة 
دائما  يبدو  الذي  ..ذاك  صاحبها  جبهة  عىل  القبيحة 
وكـأنه يحمل هموم الّدنيا عىل أكتافه أو كانه يف حرب 
دائمة مع كّل العالم حتى لو كان يف الحقيقة يف أفضل 
ان  التي  املقّطبة  الجباه  ذات  الوجوه  ...تلك  األحوال 
التقيت واحدا من أصحابها يف بداية يومك تتطرّي وتدعو 
بينك وبني نفسك أن يمّر اليوم عىل خري فالوجه العبوس 
طيّب  انسان  الحقيقة  يف  صاحبه  كان  لو  حتى  منّفر 
تبرّش  فهي  الوجه  طالقة  أّما  ألحد  العدوان  يضمر  وال 
بالخري ودون ترّدد نقبل عىل أصحابها ونرتاح لوجودهم 
الِقرى فالّضحكة  البشاشة خري من  أن  وقد قيل قديما 
فتزرع فينا األمل ..حتى لو كنّا يف أسوء حاالتنا تشعرنا 
كثرية  وأحيانا  العيش  يستحّق  ما  األرض  هذه  عىل  أن 

ضحكة تلقائية وصادقة تخترص كّل ما يمكن أن يقال 
وجه  عىل  نورا  تشّع  اّلتي  الّضحكة  ...تلك  الّلغة  عب 
صاحبها لتستوطن القلوب.. تلك الّضحكة التي تشعرك 
أّن صاحبها يغرتف مّما يف قلبه من محبّة وصفاء ليجود 
به عىل أحبّته فهي رسالة لها مفعول الّسحر يف التّواصل 
طعم  اضفاء  عىل  قدرة  من  لها  ملا  اضافة  اآلخرين  مع 
ورونق إىل نسيج الحياة اليوميّة يؤكد فولتري عىل أهمية 
الناس  لشنق  ضحكاتنا  لنا  تبق  لم  لو  بقوله)  الّضحك 
يعتقدون  كانوا  املرصيني  قدماء  اّن  ...(..يقال  انفسهم 
أن  أراد  حني  األكب  فاإلله  الضحك  من  خلق  العالم  أن 
العالم  أرجاء  أطلق ضحكة قوية، فكانت  العالم،  يخلق 
النور ثم ضحكة  السبعة. ثم أطلق ضحكة ثانية فكان 
ثالثة فكان املاء، وهكذا حتى خلق الروح من الضحكة 
لتشغل  كانت  ما  الّضحكة  أهّمية  السابعة........لوال 
كانت  الّزمان...ما  قديم  منذ  واألديان  األساطري  اهتمام 
فقد  وحديثا  قديما  النّفس  وعلماء  الفالسفة  لتشغل 
أثارت ما أثارته من الجدل وكتب فيها الكثري ...تزامنت و 
تعاقبت بخصوصها النّظربّات الفلسفية والّسيكولوجية 
املختلفة فكما نجد من الفالسفة اىل القول ان االنسان 
حيوان عاقل أو حيوان ناطق هناك من ذهب اىل اعتبار 
هي  الظاهرة  فهذه  ضاحكا  حيوانا  البرشي  الكائن 
منذ  أحيانا  الّرضيع  الّطفل  يضحك  ولذلك  الّطبيعة  من 
والراحة  االسرتخاء  عن  كتعبري  لوالدته  األول  األسبوع 
بما  للتّواصل  وفّعالة  قويّة  وسيلة  فالّضحك  والسعادة 
فيه من قدرة عىل تجقيق التفاعل واالرتياح والتّناغم ال 
تقّل أهّمية عن التّعبري الّلغوي بل قد تتجاوزه ملا يكمن 
فيها من شحنات انفعالية ووجدانية فهل حافظ الضحك 
...دالالته  البدائيّة  دالالته  عىل  املتحرّض  االنسان  لدى 
الطبيعيّة ...الجواب هنا هو نعم وال ...نعم لدى البعض 
عليه  سيطرت  الضحك  أن  األخرذلك  البعض  لدى  وال 
الّدالالت العقلية واالجتماعية املراوغة لالنسان املتحرّض 
مما أفرغه من شحنته الفطريّة حتى أنّنا أصبحنا نفتقد 
لتلك الّضحكة الّطبيعيّة البيئة ونعتبها من مفقوداتنا 
والّلؤم  والّرياء  الّزيف  فخالطها  الحضارة  اغتالتها  التي 
والعدوان ...صنّف العرب الّضحك اىل أنواع منها القرقرة 
يعّب عن  اّلذي  والنّتغ  والكركرة والكهكهة والطخطخة 
االستهزاء حسب تصنيف العرب أّما عن أسوء الضحكات 
ابن  ....يقول  الهزرقة  سّموها  التي  فتلك  لهم  بالنسبة 
فارس إن الهزرقة هي أسوء الضحك، وأصل الكلمة هَزَق، 
والهزق يقال لصوت الرعد .أما أنا فأقول البن فارس ال يا 
ابن فارس ليست الهزرقة هي أسوء ضحكة بل قد تكون 
من أجمل الّضحكات ان كانت تلقائية ونابعة من القلب 
...نعرف جميعا أن املجتمعات املحافظة واملتديّنة خاصة 

تضع أصوال وقوانينا لكل يشء ..للمشية ..لطريقة األكل 
..لطريقة الرشب بل وتقتحم عىل االنسان حتى خلوته 
سنّوا  أيضا  وللّضحكة  النّوم  غرفة  أو  الحّمام  غرفة  يف 
قوانينا أفقدتها الكثري من عفويّتها وجمالها وأفرغتها 
يف أحيان كثرية من مدلوالتها ...قوانينهم حّولت االنسان 
تلك  هي  فارس  ابن  يا  ضحكة  ...أسوء  مبمجة  آلة  اىل 
اّلتي تنضح غّشا وخداعا.... تلك الضحكة الفظيعة ..تلك 
اّلتي ال تحس فيها ال  الضحكة  ..تلك  املوجعة  الّضحكة 
الوجدانيّة  الحالة  ترجمة  ويصعب  باالعجاب  وال  بالود 
لصاحبها .. تلك الّضحكة اّلتي يكشف فيها الّضاحك عن 
أسنانه التي قد تكون بيضاء المعة لكنها بشعة ومنّفرة 
ارتياحك  عدم  رغم  تعرف  وال  وعداء  رياء  من  فيها  ملا 
النّوع  ذلك  من  كانت  ان  تعرف  ..ال  بالّضبط  تخفيه  ما 
اّلذي قال عنه توماس هوبز ضحك ينطوي عىل شعور 
باالستعالء والتفوق أم هي تنطوي عىل رغبة صاحبها 
أم هي ضحكة  الثّأر واالنتقام  أو  الهجوم واالفرتاس  يف 
التّشفي واملتعة الّسادية الشبيهة بمتعة انتصار الوحش 
غدرا  عليها  انقضاضه  بعد  الفريسة  استيالئه عىل  عند 
الشهري  البيت  يف  الّليث  بضحكة  وسمها  من  ....هناك 
الليث  نيوب  رأيت  إذا  املتنبي:  الطيب  أبي  العرب  لشاعر 
بارزة فال تُظنن أن الليث يبتسُم ...صاحب ضحكة الليث 
ضحكته أو بمعنى أصح تكشريته ليس فيها محبّة وال 
أّن فيها تأّهب لالنقضاض واالفرتاس  سعادة بل تشعر 
مواجهة  يف  وشجاعته  بجسارته  معروف  الليث  أن  ولو 
خصمه كما أنّه معروف بالّرحمة فهو ال يعّذب فريسته 
للّدماء  الّسافكة  الحيوانات  من  يعد  وال  افرتاسها  قبل 
الفظيعة فعادة ديدنه  الّضحكة  أّما صاحب  اذا جاع  ااّل 
االستخفاء يف ثوب الّصداقة واملوّدة لذلك أفّضل أن أشبّه 
بضحكة  املسترتة  وعدوانيتها  املخادعة  الّضحكة  تلك 
الوحش او ضحكة الغول الكائن األسطوري الذي يقال 
..صاحب  فريسته  يباغت  ثم  االستخفاء  يف  يمعن  أنه 
عينني  أو  مطفأتني  بعينني  أسنانه  يبز  الّضحكة  تلك 
تفضحان ما يخفيه من مشاعر سلبية من حقد أو وعيد 
صاحبها  اجتهد  مهما  تكذبان  ال  فالعينان  تشّفي  أو 
تلك  من  صديقي  ..احذر  مشاعره  حقيقة  الخفاء 
الّضحكة قد يكون صاحبها مخادعا أو حاقدا ولن يرتّدد 
اذا أتيحت له الفرصة يف الغدربك ..صاحب تلك الّضحكة 
غالبا  يظهر لك الّصداقة ويبطن العداء ..احذر صديقي 
ااذا رأيت تلك الّضحكة العصيّة عىل الفهم ..تلك الضحكة 
التي ال تتجاوز حدود الشفتني واألسنان ..تلك الّضحكة 
العينني...تلك  حول  مميزة  تجاعيد  رسم  عن  العاجزة 

الضحكة اّلتي ال يصحبها توّهج وبريق يف العينني 

عشتريات

ضحكة الّليث
من سلسلة )الغول والعنقاء(

محمد الظريف ممثل تونيس قىض أغلب سنوات عمره بني الكتابة والتمثيل واإلخراج. قدم لإلذاعة التونسية أعماال ال تُحىص، شارك 
يف أعمال تلفزيونية كثرية، شارك يف عدد من األفالم السينمائية كان أولها فيلم ريح السد سنة 1986 وآخرها فيلم "ولدي" سنة 2018.

قّدم للمرسح اإلذاعي والدراما اإلذاعية كتابة وإخراجا وتمثيال، أعماال كثرية ومتنوعة ساهمت يف إثراء خزينة اإلذاعة التونسية بشكل 
عام وإذاعة املنستري عىل وجه الخصوص، وساهم يف أعمال تلفزيونية ناجحة لعل أهمها السلسلة البوليسية “ابحث معنا” الذي أنتجته 

التلفزة الوطنية التونسية والتي لقيت نجاحا كبريا يف ثمانينيات القرن املايض.
حصل بفيلم “ولدي” عىل جائزة أفضل ممثل يف مهرجان “الجونة” يف مرص 2018 وحصل عىل نفس الجائزة يف مهرجان “طريفا” 
للسينما األفريقية بإسبانيا يف نفس السنة، كما فاز بجائزة النقاد التي يمنحها مركز السينما العربية عىل هامش فعاليات مهرجان كان 

السينمائي 2019.

املمثل حممد الظريف يف ذمة اهلل
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بالقليلة، تجمعت عندي خيوطها  ليست  عب سنوات 
، اكتملت بهدوء يناسب مؤامرة غري معلنة ، ولكن البرش 
لم يتدخلوا يف حبك خيوطها عىل هذا النحو ، لنا أن نراها 
دوره  أدى  أبطالها  من  واحد  كل   ، فقط  قدرية  حبكة 

املرسوم بعناية شديدة.
بيننا  العالقة  مساحة  تتفاوت   ، أربعة   ، أصدقاء  هم 
لكنها كانت كافية ألن يضعوا ثقتهم يف شخيص املتواضع 
، كانوا عىل يقني أن ما يتفوهون به أو يلقونه عىل سبيل 
الفضفضة ال يخرج من دائرة محكمة جربوها كثريا ، كل 
منهم يفض كيسه ويلقي بما لديه ويرحل إىل حال حياته 
، خفيفا كأنه أزاح ذرة تراب عن كتفه،  لم يذكر أحدهم 
اسما ولم أطلب ذكر أسماء فقط أكتفي بالسماع وإبداء 
بعض اآلراء التي ال تغري مسار الحكاية ، يف البداية كانوا 
يناقشون لكنهم مع مرور الوقت أو مع ثقل الحكاية كان 

الواحد منهم يكتفي بالحكي .
بهدوء – مع مرور الوقت - تكشفت الحكاية ، جميعهم 
كانوا يحكون فصول حكاية  واحدة ، كل منهم كان يمأل 

عنهم  تبتعد  ال  الحكاية   ، فراغ  من  مساحة 
درجات  تجمهم   ، أصدقاء  هم  الظاهر  يف   ،
عىل  يمارس  منهم  الواحد  لكن   ، القرابة  من 

اآلخرين أبشع أنواع الخيانة.
الحكاية تفاصيل من غدر وخيانة ونفاق 
معاجم  تعرفها  لم  أخرى  وأشياء  ووضاعة 

اللغة بعد . 
حتى  أتحمل  ولسنوات  يحكون،  لسنوات 
 – أحيانا   – وهم  أكتب  للكتابة  فلجأت  أحتمل  أعد  لم 
يتجاهلون وربما  أو  كانوا يفهمون  إن  أدري  ال  يتابعون، 
مع   ، الحبكة  صناعة  أو  األمور  إخفاء  يف  طريقتي  كانت 
الوضع يف االعتبار أنني ال أكتب سوى القشور  فالتفاصيل 

العميقة ال تحتملها الكتابة .
ماهي  الكتابة  أن  أكتشف  أن  عيل  كان  سنوات  بعد 
إال إشارات ، أو رموز أو لنُقل مجرد صفحة هادئة لبحر 
أعد  فلم  أثقلني  والتفاصيل  الحكايات  تراكم  ، وأن  عميق 

قادرا عىل احتمال املزيد .
اآلن - بقلب مثقل - أراقبهم، تتقافز األسئلة من حويل 
كيف  داخلهم،  يف  الرش  هذا  بكل  العيش  يحتملون  كيف   :

يمارسون حياة فقدت معناها يف قلوبهم....ملاذا ..كم ....
عىل  كان  وكجبل   ، الحياة  يمارسون  كانوا  كمالئكة   
أن أفتح قبورا جديدة كل يوم ، كنت أذوي وأحرتق وكانوا 

يلمعون كأن الخيانة وأشباهها غذاء ال حياة لهم سواه.

اللعبة

د. مصطفى الضبع  )مصر(

كانت تنظر إىل شاشة هاتفها تبحث عن رقم، حني  تالمسا من الكتفنْي. أحّسا 
أيديهما  رافعني  الوقت  نفس  يف  والتقتا  خطوات  مشيا  كيانيهم.  يف  ترسي  بكهربة 
ثّم مىش كّل منهما  لّوحا لبعضهما  الّلذيذ. كانا مبتسمني.  الحادث  اعتذارا عن هذا 
يف طريقه. حّدثت نفسها :« البّد ان تكون فصيلة دمه أُْو )O+( إيجابي مثيل تماما.« 

اقتحمها طيف ابتسامته العريضة. الفتت شّدها قوامه : »يبدو لها أليفا.«
تباطأت خطواتها. مذ رأته تيَّقنْت أنّها تعرفه جيّدا. نظرت إليه فإذا به يتباطأ.. 
نضحت عيناها  حبّا.. بل نظرت إليه يف وجد وعتاب. ماله يتجاهلها؟ كيف يميض 
ابتسامته  أن يجود بنظرة سالم؟ » هي تستغرب تصّلب تفاصيل وجٍه كانت  دون 
فعال  كانت  :« هل  ناظريها شكٌّ  اختفائه عن  بعد  ة؟  خامرها  رقَّ تنضح  الخاطفة 

تعرفه؟ !أم أنّه خيال البحث عن حّب منشود.. بل مفقود..؟«
يتجاهلها ويمّر  أذن  يقينا..  تزذاد  كّل مرة  أعماقها.. ويف  قّلبْت  ذاكرنها.  نبشْت 
أمامها وكأنّها روٌح شّفافٌة..؟ دفعا األلم والّشوق إىل البحث عّما أبعده عنها.. يف ثواٍن 

وقّر قرارها:« البّد ان أستجيل سبب التّصّلب البقّي لتلك التّفاصيل الحبيبة..«
فرصة  تَُضيِّع  لن  الرّسيع..  الواثق  الخطو  ُمقتفيًة  مرسعة  أدراجها  عادت 
اسرتجاعه إىل حياتها.. ستخرجه من طيّات الحلم. َستَْفتَكُُّه من خطوط القلم وريشة 
َرُه ما إن ينبلج فجر الحياة  األلوان.لم تعد تكتفي بغفوات الحلم لتلقاه. لن تقبل تَبَخُّ
.» يف ُمقلتْها. اقرتبت. فم ينتبه لوجودها تمش قربه.. المست كتفه منادية : »ُمِحبُّ

يشأ  لم  أملها  وأدرك  إرصارها  الحظ  وملا  حائرا.  إليها  ونظر  تفاصيله،  ارتجفت 
خدش مشاعرها.. عجز عن قول :« لست ُمِحبًّا« تفحّصها يف ثواٍن ثّم خاطبها سائال :

أَ أعرفك، سيّدتي؟ ! أظنُّك أخطأت الّشخص..
احمّرت خجال إل، أملا.. ونَبََسْت :

االبتسامة  أخطأُت  وما  الّشخص..  أخكأُت  ما  تعرفني؟ !  ألم  أُْخِطئك؟  كيف 
امُلْغرية..لن أُخطئ من أعيش من أجله..

يناديها..  أعماقه  أمره.. صوت يف  احتار يف  إليها ويتأّمل تفاصيلها..  ينظر  بقي 
أ   »: سؤال  خلده  يف  دار  إليها..  تشّده  حني  من  تالمس  حينا  أحّسها  اّلتي  الَكْهَربة 
عتمة  تُحاكي  داكنة  زرقة  فيهما  تتمّوج  :عينان  الروعة؟  هذه  اتجاهل  أن  يُمكنني 
املحيط.. ابتسامة َحرْيى ينبلج فجرها كّلما انرجت شفتاها؟« استحى من لهفتها 
يستجيل  حتّى  الحريّة،  بشارع  مقهى  أقرب  يف  تُجالسه  أن  منها  فطلب  الطّفوليّة 
الّربيع وعيون املاّرة. استغرقا ينظران إىل  أمرها. جلسا تحت مظّلة تقيهما شمس 
بعضهما. كان لدّقلت قلبها صدى يف صدره. كان يسمع أفكارها وكلمات الوجد اّلتي 
تَذُْروها مّساّمها.. صمتا.ست يف عروقه لهفة قويّة.. هّم باحتضان يديها الّرقيقتني 
يْه.  كفَّ وأسكنتها  يديها  مّدت  ِلنََزِقهما.  إلجاما  أصابه  اعترص  وقد  تراجع  بكّفيه.. 

حملها إىل وجهه غري الحليق.
تقبيل  أو  مالمسة  أحتمل  كنت  ما   »: تعّجبت  كّف[ها.  يف  الّشوك  بوخز  أحّست 
شخص غري حليق وإن كان أخي. ما بايل أستمتع اآلن؟ ظّلت تداعب الّلحية الّشوكيّة 
النّاشئة يف حنوٍّ والتذاذا.سحبهما إىل شفتيه ليطبع يف كّف كّل منهما قبلة كما ًلثْم 

الفراش للّزهر، وقد شّد نظرها يقلع بهما إىل عامله
ماذا ترشبان؟

العالم  من  عادا  املواقف.  هذه  عىل  املتعّود  ابتسامة  فمه  وعىل  النادل  سألهما 
املسحور إىل ابتسامة النادل. تكّلها يف ذات الوقت:

عصري برتقال..
اتّسعت ابتسامة النّادل وتسارعت ُخطاه مفرّسا :« البّد أن يكونا متزّوجني منذ 

فرتة البأس بها ليكونا عىل هذه الّدرجة من االنسجام !«
خاطبها  مناجيا نفسه :

اّلتي  األوىل  الّلحظة  باحثا عن  لّج ذكرياتي  أبحر يف  أن تقتفي خطواتي كنت  قبل 
ك بني أضلعي وآخذك معي وحيدا أو مع  عرفتك فيها.. أحسُّ أنّني عرفتك جيّدا.. أدسُّ
رفاقي.. بيدأنّني أظّل غي قادر عىل أن أجزم متى وأين؟ .. مذ المست ذراعك ذراعي 
ست يف مّسامي لهفة ..بل رّقة جارفه.. غمرتني سعادة مبهمة.. نازعني فؤادي ألعود 
ابتعد  أنّي عقيل ألجمه وَعَقَلِني.. تباطأت خطواتي حرصا عىل أالّ  إليك.. غري  أدراجي 
عنك.. وحرصا عىل فّك أسي والعودة إليك.. ووجدتُك بجانبي.. من أنت ؟ ومتى ُكنِْت؟

ابتسمت دون أن تزيغ عنه عيناها،  فينقطع الّشعاع الواصل بينهما.. كان يسمع 
مشاعري  رسمْت  مّرة  كم  بك؟  حلمي  تكّرر  مّرة  كم   « امامها:  وهو  له  مناجاتها 
وأستأمنك  أحاكيك  وأتراحي..  بأفراحي  ألّونك  نبيض..  من  أنتحتُك  كنُت  تفاصيلك؟ 
عىل قلبي ومهجتي.. كأّن القدر خلقك يل وأنجبتْك ليايل الوحدة يل، كأنّي به استجاب 
للهفتي إليك وعنف رغبتي يف وجودك. كنت .. منذ ثالثني ربيعا .. أبحث عنك.. كنُت 
انفَكْكُت  ما  الّلقاء.  حلم  طيّات  بني  خيالك  عنّي  وغام  خطوك،  أضعت  أنّني  موقنة 
أستدنيك يقظى ويف املنام. ظللت متلبّسا بي، ال أقدر عىل إخراجك منّي ألنفخ فيك من 

روحي، فتكوَن. طفقُت استدنيك، اسرتُّك.. حتّى أسرتّد ذاتي...«
مّرر كفيها عىل وجهه مغتسال من ذنب  بعٍد، نارشا عليه قّصة تلد من رحم القدر.

 متى تعارفنا...؟

منجية الرحالي

ال شك  يديها،  وارتجاف  قلقها، بصمتها  أقرأ  أن  يؤملني 
أنها يف موقف شديد الصعوبة، وال تُحسد، عليه

عيناها تنطقان بالقهر وبالخذالن:
- قليل الذوق أخوَك لم يأت بعد، هاتفته... وهو ال يكرتث.

ويصدف أن يسمعها أبي... فيهمس بشفتني بيضاوين 
وبوهن شديد:

- ال عليك... هذا الولد العاق ال أنتظر منه شيئاً.
تمسد يدي بحنو دافئ، وترجوني أن أراجع األمر بعيداً 

عن العواطف.
- ما زلَت يف أول شبابك... دعنا نبحث عن حّل آخر.

- أّمي، قلت لك ألف مرة هذا هو الحل الوحيد.
فتهّز رأسها مستسلمة:

ال  الله  نتدبرها؟  كيف  التكاليف،  لكن  أجل...  -أجل، 
يرىض... أستغفر الله.

أخي  قساوة  كل  رغم  تقولها  أن  أمي  عىل  يصعب 
واستهتاره امُلذل.

لكنّه  املدرسة؛  يطيق  ال  سنوات...  بخمس  يكبني  كان 
أبي وكثرياً  باستمرار؛ و هذا اليريح  أبي  يستغني عن نقود 
ما كان يثري قلقه وسخطه، لكنه ويف لحظات صفاء يناديه 
به  ويرتبح  يبعه  لم  شيئاً  يرتك  لم  فأخي  الصغري؛  بالتاجر 
حتى مجالت األطفال التي كانت بحوزتي، أما أنا فقد كنت 
أمام  ألقف  يناديني  الغامرة،  ومحبته  والدي  برضا  أحظى 
ضيوفه وأصدح بقصيدة للمتنبي، فأشعر بالفخر يف نظراته 
يباغتني  حتى  غرفتي؛  أدخل  أن  وما  عني،  يحيدها  ال  التي 
أخي بساقه املمدودة فأتعثر بها وأسقط عىل وجهي... وآن 

يسمع أبي بكائي ينهال عليه بالرضب وكثريا ما ردَّد:

ال أصدق أنك من صلبي وكأن الله يعاقبني بك.
عندما اقرتب موعد العملية... كان عيلّ أن أستدين مبلغاً 
أُقفلت  وإذ  لهفة،  بكل  اتصاالتي  تتابع  أمي  وكانت  كبرياً، 

األبواب جميعها يف وجهي، قالتها مستسلمة:
- أمر الله، ال حول وال قوة لنا.

تدّخُل أخي املفاجئ قلَب كل التوقعات، بعد غياب سنوات 
عاد بوجهه ذاته وبغروره ذاته... وبتبجحه بغناه املفاجئ.

علينا  يغدق  كالطاووس،  ويجيء  يروح  املشفى  بهو  يف 
بكل أصناف الطعام والرشاب واألدوية.

الشحوب عنه،  فينحرس  أبي؛  تُلّون وجه  العافية  عادت 
أخي  راح  دفني.  بحزن  مشوبة  بخجل،  ترشق  أمي  وبسمة 
يتصدر الجلسة يف بيتنا الذي يكتّظ بالزوار، يسهب بالحديث 
التجار  كبار  مع  الواسعة  وعالقاته  الرابحة،  مشاريعه  عن 

وأهم مسؤويل الدولة.

كانت أمي قد نهتني بحزم عن مقابلته.
-إذا لم يقم يل اعتباراً، فكيف سيلبيك؟

كنت أطمئنها:
- أعرف كيف أتفاهم معه.

استقبلني  كغريبني،  تالقينا  رصيف  مقهى  عىل 
بابتسامته الصفراء:

- ماذا يريد مدلل والديه؟
- أتيت إليك بصفقة.

يقهقه وهو يلتفت يميناً ويساراً:
يفهم  املثقف  الجامعي  كان  متى  ومنذ  صفقة!   -

بالصفقات؟
- أتنازل لك عن البيت.

وبازدراء يقول:
- وهل مات حبيبك؟

- بعيد الرش عنه لكنه عىل وشك... إن لم تتدخل.
- إذاً؟

- ال يمكنك الرفض، لم يتيرس بيعه، وأنت أوىل به، وهذا 
كان حلمك.

- مقابل؟
- العملية.

وبنشوة املنترص عدل من جلسته وقال:
- اتفقنا.

- ليس بعد.
- ثم ماذا؟

أمي،  بيني وبينك، وخصوصاً عن  أن تبقي األمر ساً   -
لك يف حينه وعندها  أتركه  أمانته، ولسوف  الله  يأخذ  أن  إىل 

أقم مرشوعك.
- سأكون أكرم منك، ومن والدك وأهبك شقة صغرية يف 

البناء الذي سأقيمه.
- شهم، ال شك أنك شهم. املهم العملية اآلن.

-أتسخر؟ أجل أنا شهم، بل أكرم منك ومن والدك، وهل 
شهامته اقتضت أن يهبك البيت ويحرمني منه؟

-ها هي أخبارنا التي تهمك قد وصلت إليك، غريب أمرك، 
ألم يصلك مرض والدك؟.

يرشح  أخي  وكان  جانبية،  أريكة  عىل  وأوجاعي  أنزوي 
البائس.  بيتنا  مكان  شاهقاً  بناًء  سيقيم  كيف  للضيوف، 

رمقته أمي بريبة وأحّدت بنظرها الالئم إيلّ:
- كان حديس يقول يل إن كرمه املفاجئ ليس عىل خري، 

هذا ابني وأعرفه، الله يسامحك، لقد فعلتها إذاً.
أبي آلالمي، وال بما كان يخطط له أخي، بل  لم يكرتث 
أمام  ويعيد  واالمتنان  االعتزاز  يملؤهما  بعينني  يتابعه  كان 

زواره الجملة ذاتها:
العملية...  إجراء  استطعت  ما  لواله  عليه،  الله يرىض   -

لقد كانت باهظة التكاليف.
فقط؛  خارصتي  يف  جرح  بسبب  املبحة  آالمي  تكن  لم 
بل ما يحّز يف نفيس هو تجاهل أبي يل، وما زلت أنتظر من 

دمائه، أن تذّكره بي، وهي تتدفق يف كليتي التي تسكنه.

صفقة

صديقة علي

)الجزء الثالث(
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وأنا اقلٌب يف اوراقي القديمة واعيد ترتيبها يف مكتبتي بمسكني الجديد صادفتني بعض الصور 
صحبة الفنان حمادي العجيمي، تعود اىل أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن املايض 
أخذت لنا عىل هامش تظاهرات قمت بتنظيمها باسم حركة نوادي السينما يف عديد املدن التونسية 

وكان حمادي العجيمي نجمها .
كان حمادي العجيمي يف تلك الفرتة حامل لواء األغنية البديلة واشتهر بعديد األغاني امللتزمة 
صمادح  منور  الكبري  للشاعر  "الكلمات"  وأغنية  عنقود"  جابولو  مات  عنبة  يف  يتمنى  "كعاش 

و"اوكاموتو" للشاعر الثائر املختار اللغماني.
حمادي العجيمي هو أحد مؤسيس األغنية امللتزمة يف تونس، يف منتصف السبعينات أّسس مع 
ثلة من الشباب فرقة موسيقية )إيمازيغن : وتعني األحرار باللغة الببرية(...غنى للشيخ إمام، 

ولّحن عديد القصائد لشعراء تونسيني...
إشتهر بأغنية أوكاموتو املناضل الياباني األممي، بطل عملية مطار الّلد... ويقول طالعها:

أوكاموتو
أحبّك يا أوكاموتو

أحبّك يا أخي اإلنسان
ولسَت أخي يف الدين

ولسَت بقارئ القرآن
ولسَت من "خري أّمة قد أخرجت للناس"

فحني ُحبول البكان
تذوُب جميع األجناس..

وتسقُط كّل األديان!
سقطت كّل التيجان!..

القصيدة للشاعر الشهيد  مختار اللغماني الذي مات تحت التعذيب يف السجن بتونس.
يذكر د.حكيم بن حمودة يف مقال له يصف فيه تلك الفرتة :" لقد تزامنت نهاية السبعينات 
مع تصاعد االستبداد السيايس الذي عمل عىل خنق مجاالت التعبري والتقاء الفنانني مع الجمهور 
العريض... وقد ساهم تأثري وانخراط اغلب الفاعلني الثقافيني يف تلك األيام يف الحركات اليسارية 
الجمعيات  الرسمية... وقد تحملت بعض  الثقافية  املؤسسات  والرفض من قبل  املنع  يف تصاعد 
الثقافية وعىل راسها جامعة نوادي السينما مسؤوليتها التاريخية وكرست هذا الطوق املسلط عىل 
التعبريات الفنية املناضلة وتجاوزت هذا املنع واملحارصة من قبل املؤسسات الرسمية بتنظيمها  

تظاهرات ثقافية ومهرجانات يف نواديها  وملتقياتها السينمائية."
وقد كان لسياسات املنع والرفض من املؤسسات الرسمية انعكاس هام عىل الساحة الثقافية 
يف بالدنا حيث كانت وراء ظهور مسالك التوزيع املوازية والخاصة.وشكلت هذه املسالك الخاصة 
نقطة تحول هامة يف ميدان العمل الثقايف واإلبداع يف بالدنا وساهمت يف دعم وتطور العمل اإلبداعي 
يف ظل االنغالق والرفض الذي واجهت به املؤسسات الرسمية التجارب اإلبداعية الجديدة واملستقلة.
يف  العجيمي  حمادي  للفنان  العروض  من  العديد  برمجة  وراء  السينما  نوادي  حركة  كانت 
وسوسة  وڨابس  صفاقس  يف  دورية  بصفة  تنتظم  كانت  التي  التكوينية  السينمائية  امللتقيات 

وجندوبة وباجة وغريها من املدن وأيضا يف بعض الكليات التي كان بها نادي سينما..
أذكر يف تلك الفرتة أننا  نظمنا حفال موسيقيا عىل هامش ملتقى نوادي السينما بالشمال  من 
تنظيم نادي سينما بنزرت برئاسة االستاذ املختار املطوي وحرض الحفل عدد كبري من الجمهور 
االخوان  طلبة  من  كبري  حشد  الحارضين  بني  من  وكان  املؤتمرات  قرص  استيعاب  طاقة  فاق 
العجيمي  حمادي  ونعتو  "اوكاموتو"  اغنية  كلمات  مستنكرين  وماجوا  هاجوا  الذين  املسلمني 
العجيمي  حمادي  وحماية  االشكال  لفض  بالقاعة  املوجودين  االمن  باعوان  فاستعنت  بالكافر 
حمادي  ان  الفرجوي...وأذكر  باسلوبه  قصائده  لقراءة  املزغني  املنصف  الشاعر  بصعود  واذنت 

العجيمي غادر الوالية تحت حماية االمن .
وأذكر ايضا اني نصحت صديقي سمري العيادي ان يقحم حمادي العجيمي يف برنامج مهرجان 
قرطاج الدويل... وغنى حمادي العجيمي عىل ركح قرطاج وامتع وأقنع أيام كان الجمهور يسافر 

ويميض تجاه الكلمة واملعاني بعيدا عن الرصاخ والرقص املجاني. 
برمجت  الثمانينات  منتصف  يف  العسل  بباب  الدين  خري  احمد  الثقافة  لدار  مديرا  عينت  وملا 
حفال خاصا لرفيقي حمادي العجيمي الذي تمكن منه املرض يف تلك الفرتة وصعد عىل الركح أمام 
قاعة تغص بجمهور وأحباء األغنية امللتزمة لكنه توقف عن العزف والغناء بعد نصف ساعة من 
بداية العرض ألنه احس بتعب كبري... فصفق له الجمهور بشدة وأكملنا العرض برتديد أغانيه فلم 

يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء ...وكان ذلك الحفل ٱخر لقاء بيننا ...
إثر  سنة   40 يناهز  1995 عن عمر  سنة  أواخر شهر جوان من  يف  العجيمي  ورحل حمادي 
مرض الزمه طويال قبل ان يصل للمحطة األخرية...ويبقى السؤال املطروح هل هي الصدفة التي 
جعلت الفنان حمادي العجيمي يرحل إىل العالم اٱلخر بعد أيام من رحيل شيخ األغنية البديلة " 

الشيخ امام "؟  
رائــد   ، العجيمـــي  حّمــادي  الّراحــل  للفنّــان   ": رفاقه  أحد  كلمة  يف  جاء  بما  وأختم 
هـي  عشيّــــــــة(  )نــــــــّوار  بعنوان  أغنيــة   ، تــــونس  يف  البديــلة  األغنيـــة 
، بل  الجمهـــور  إلـى  التـــي لـم تسلـك طريقــا سهـال للوصــول  واحــدة من روائعــه 

ذهبـت يف طريـق أصعب ، طريـق التّجريـب املحفـوف باملخـاطر ...
ثَـمَّ  ومن   ، منجــز  هو  بما  القبـول  عدم   : العجيمــي  حمــادي  الفنّــان  دأب  هـذا  كان 

تقديــم املقرتح أو البديــــل ...وهل الفـن إالّ رغبـة يف تجاوز املوجود ؟

حمادي العجيمي
رائد األغنية الملتزمة في تونس

طرائف الّزعيم )ج 341(

سر الخالف بين بورقيبة وأحمد التليلي
تابعت الحوار الذي دار مع اإلعالمي محمد املحرزي حيث تحدث 
عودة  تخص  إحداها  الزعيم..وكانت  وبني  بينه  حصلت  طرائف  عن 
وكيف  تونس  إىل  اإلختياري  منفاه  من  التلييل  أحمد  النقابي  الزعيم 
التقاه وسجل له كلمة تحدث فيها عن احرتامه لبورْقيبة متمنيا له 
موفور الصحة... عند سماع الزعيم لهذه الكلمة مسجلة تاثر كثريا 

وأمر بأن يلقى املناضل احمد التلييل كل العناية الاّلزمة.
جانفي   25 يوم   إىل  التلييل  وأحمد  بورْقيبة  بني  الخالف  يعود 
التلييل رسالة من منفاه اإلختياري بأوروبا  1966 حني أرسل أحمد 
اىل الرئيس الحبيب بورْقيبة  وهاته الرسالة مكتوبة بأسلوب فرنيس 
واإلجتماعية  والسياسية  اإلقتصادية  األزمة  فيها  رصد  وقد  رفيع 
التي تمر بها البالد وجاء يف مفتتحها )يف الوقت الذي يمّر فيه الشعب 
الواجب ان ألح  التونيس بفرتة من أخطر فرتات تاريخه يفرض عيلّ 

لديكم مّرة أخرى عىل مراجعة السياسة او عىل األصح ودون إنفعال مراجعة طرق الحكم التي أردت 
بالبالد اليوم يف حالة من الخطورة تهّدد بجعلها يف املستقبل القريب منسّدة اآلفاق(.

ويضيف يف هاته الرسالة )إّن نجاحنا يف فرتة الكفاح من أجل التحرير الوطني يعود يف نسبة كبرية 
منه اىل عاملني قارين لم نهملهما قط وسنا دوما عىل هديهما يف عملنا وهما:

1( ان نظاما يفرض نفسه عىل شعب بالقّوة ويرفض ترشيكه يف الترّصف يف شؤونه هو نظام 
محكوم عليه حتما بالفشل.

2( وانه ال يمكن تحقيق اي تقّدم يستحق الذكر يف املجال اإلقتصادي واالجتماعي يف نطاق نظام 
سيايس ال يكون فيه للشعب وهو املعني باالمر حق يف النظر أي ال يساهم يف اخذ القرارات.

التلييل صار عدّوا له خاصة وان هذا  ان احمد  الرسالة أصبح مقتنعا  بعد ان قرأ بورْقيبة هاته 
املوقف يعلن عنه يف صحافة الغرب ويقنع به أصدقاءه االمريكيني ولم يكن بورْقيبة ليغفر له ذلك 
الحكم  التعاضد وليس أساليب  انذاك وتفكريه يف تغيري سياسة  مطلقا لوال حالته الصحية الصعبة 
وكان منذ تلك السنوات اي بداية 66 و67 بدا بورْقيبة يسمع كالم حاشيته حول املآيس التي انجرت 
من تطبيق سياسة التعاضد القرسي وجب الفالحني الصغار عىل التخيل عن قطع ارضهم وزياتينهم 

وتمكني بن صالح من قهر هؤالء بسياسة يرشف عىل تطبيقها اناس أشّداء من نوع عمر شاشية.
كان من جملة املرتددين عىل القرص التاجر محمد صفر وقد روى للحبيب عاشور  انه ملا فاتح 
بورْقيبة يف شأن أحمد التلييل وقال له ان أحمد التلييل ليس ضدك يا سيدي الرئيس سكت بورْقيبة 

طويال ثم قال: إذا فلماذا غادر البالد؟.

"سنية بن بلڤاسم " تعود للشاشات 
التلفزية من خالل السلسسلة 

الرمضانية " لال السندريال"
تتواصل هذه األيام 
عملية انجاز  املسلسل 
“لالّ  الكوميدي 
للمنتجة  السندريال” 
بن  سنية  التونسية 
انطلق  وقد  بلقاسم، 
شهر  أول  يف  التصوير 
السنة  من  سبتمب 
املاضية، بمشاركة ثلة 
التونسية  من األسماء 

بن  وسنية  املفتاحي  دليلة  الفنانة  غرار  عىل 
املناعي  ويرسى  ڨمرة  بن  وياسني  بلقاسم 

وغريهم.
املرصي  إخراج  من  هو  السندريال  و”لال 
درامية  بأعمال  عرف  الذي  فخرن  إبراهيم 
رمضان  ملحمد  حالل”  “ابن  غرار  عىل  سابقة 

و”حالة عشق” ملي عز الدين.
عىل  العمل  هذا  يعرض  أن  املنتظر  ومن 

شاشة الوطنية االوىل يف شهر رمضان القادم.

عائشة بن أحمد ضيفة شرف في 
المسلسل الرمضاني "معاوية " 

النجمة  تشارك 
بن  عائشة  التونسية 
رشف  كضيفة  أحمد 
"معاوية  مسلسل  يف 
بن أبي سفيان"، الذي 
تصوير  حاليًا  يجري 
يف  األخرية  مشاهده 
املقرر  ومن  تونس، 

عرضه يف موسم رمضان 2023.
الصحفي خالد  الكاتب  تأليف  املسلسل من 
الدرامية،  الكتابة  يف  تجاربه  أول  يف  صالح 
من  يخوض  والذي  العريان،  طارق  وإخراج 
خالل هذا املسلسل أول تجاربه يف إخراج الدراما 
السينما،  يف  طويل  مشوار  بعد  التليفزيونية 
ويشارك يف بطولته العديد من الفنانني العرب، 
منهم لجني إسماعيل وأيمن زيدان وإياد نصار 
إىل  باإلضافة  الزريل،  وغانم  عمارة  بن  وسهري 

عدد كبري من الفنانني.

"خالد النبوي " في "اإلمام الشفعي"
انتهى النجم خالد النبوى من تصوير مشاهده 
يف  عرضه  املقرر  الشافعى"،  "اإلمام  مسلسل  يف  
رمضان املقبل ، واملكون من 15 حلقة، من إخراج 

ليث حجو..
ويتناول العمل السرية الذاتية لإلمام الشافعى 

يف السنوات األخرية من حياته.
"اإلمام  ملسلسل  الكاملة  القائمة  وجاءت 
نضال  النبوى،  خالد  كالتاىل:  وهى  الشافعى" 
العييل،  حمزة  جودة،  أروى  أنور،  خالد  الشافعي، 

أحمد الرافعي، فرح بسيسو...
نوعية  وهي  تاريخية  ملحمة  العمل  ويعتب 
الدراما التليفزيونية التي افتقدها الجمهور خالل 
السنوات األخرية، ويحكي العمل عن السرية الذاتية 
النبوي،  خالد  الفنان  ويجسده  الشافعي  لإلمام 

وسيناريو وحوار مريم ناعوم.
السنة  أهل  عند  األربعة  األئمة  ثالث  وهو 
الفقه  ىف  الشافعى  املذهب  وصاحب  والجماعة، 
وتنسب  الفقه،  أصول  علم  ومؤسس  اإلسالمى، 
اإلمام  لكن  قديمة،  وفتاوى  عدة  فقهية  آراء  له 
ولتغيري املكان والزمان رأى إنها أصبحت ال تناسب 
العرص والظرف املكانى الذى يتواجد فيه، فرتاجع 

عنها بما يناسب صحيح الدين وظروف البالد.

فّن وفّنانونفّن وفّنانون

أنتريتي نّبار
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يتواصل الجدل يف األوساط الرياضية التونسية منذ بداية املوسم 
الحايل حول واقع كرة القدم ومستقبلها يف ظل الفوىض التي ترافق 
بطولتنا عىل مستوى التنظيم أو من خالل االحتجاجات املتكررة 

وحرب الترصيحات من قبل كل املتدخلني يف اللعبة.
اتهامات تطال جامعة كرة القدم برئاسة وديع الجريء بسبب 
األندية  بعديد  املتكررة يف كل جولة مما دفع  التحكيمية  األخطاء 
الهيكل  من  متواصل  صمت  ظل  يف  وتهديد  تنديد  بيانات  إلصدار 

املرشف عىل اللعبة.
وتتاىل  جولة  كل  مع  التحكيم  بواقع  املنددة  األصوات  تتعاىل 
الجماهري  قبل  من  للسخرية  دسمة  مادة  باتت  حتى  األخطاء 
"الكأس"  قناة  عىل  املنقولة  املباريات  بعض  تتابع  التي  العربية 

القطرية أو عب منصة "ديوان آف آم".

تراجع رهيب
تصنيف  عن  مؤخرا  واإلحصاء  للتاريخ  الدويل  االتحاد  كشف 
الدوريات املحلية لعام 2022، والذي شهد تراجع الدوري التونيس 

إىل املركز الـ68 عامليا والثامن عىل مستوى القارة األفريقية.
يف  أنديته  نتائج  عىل  بناء  دوري  كل  ترتيب  احتساب  ويتم 
املسابقات القارية؛ إذ إن أداء األندية يف البطوالت القارية يؤثر يف 

عدد نقاطها يف تصنيف الدوريات املحلية.
الجديد  التصنيف  صدارة  يف  أفريقيا  شمال  بطوالت  وجاءت 
األول،  املركز  املرصي  الدوري  بطولة  تحتل  حيث  أفريقيا،  لقارة 
أفريقيا  الثاني  املركز  يحتل  الذي  الجزائري  الدوري  عىل  متقدماً 
مستوى  عىل  الثالث  املركز  يف  املغربي  الدوري  ثم  عامليا،  والـ20 

القارة السمراء والـ24 عىل املستوى العاملي.
الحقيقي  املستوى  التونسية  البطولة  ترتيب  تراجع  ويعكس 
يف  تراجعا  وسجلت  القارية  املنافسات  عن  ابتعدت  التي  ألنديتنا 
إرادة حقيقية من جامعة  املالية وغياب  األزمات  نتائجها بسبب 
عىل  ُمحكمة  اسرتاتيجية  وفق  بطولتنا  هيكلة  إلعادة  القدم  كرة 
مما  األخرية  السنوات  يف  والجزائر  واملغرب  مرص  فعلت  ما  غرار 
جعلها تبسط سيطرتها عىل األلقاب الخارجية وتنجح يف تصدير 

مواهبها للبطوالت األوروبية.

تحكيم كارثي
األندية  جميع  قبل  من  االتهام  قفص  يف  التحكيم  قطاع  بات 

بسبب تتايل الهفوات التحكيمية الفاضحة يف كل جولة مما يطرح 
والجماهري  املسؤولني  ثقة  مدى  حول  االستفهام  نقاط  عديد 
الجولة  ستشهده  الذي  التنافس  مع  خاصة  الحكام  يف  الرياضية 
إىل  القادم إضافة  األربعاء  يوم  للبطولة  األوىل  املرحلة  األخرية من 

مرحلتي التتويج وتفادي النزول مع انطالق الشهر املقبل.
هفوات تحكيمية كارثية كان آخرها يف لقاء النادي اإلفريقي 
ومستقبل رجيش من قبل الحكم محمد الفاني تعكس الوضعية 
الصعبة التي يمّر بها القطاع منذ سنوات وهو ما يفرس مطالبة 
عديد األندية باعتماد التحكيم األجنبي يف الجولة األخرية عىل غرار 
هالل الشابة أو من خالل االلتجاء للقضاء لتقديم شكوى مثلما 
نزوله  بعد  الرسمية  صفحته  عىل  بالغ  يف  رجيش  مستقبل  أكد 

للرابطة الثانية إثر الهزيمة أمام النادي اإلفريقي.
احتجاجات  مع  بجدية  للتحكيم  الوطنية  اإلدارة  تعامل  عدم 
جلية  نتائجه  كانت  األسماء  بعض  لتعيني  الرافضني  املسؤولني 
خالل لقاء امللعب التونيس وضيفه النجم الساحيل ضمن منافسات 
بباردو  النيفر  الهادي  مركب  شهد  حيث  للبطولة  الـ12  الجولة 
الجماهري  قبل  من  املساعد  الحكم  عىل  باالعتداء  مؤسفة  أحداثا 

مما دفع بالحكم مجدي بلحاج إليقاف املباراة قبل نهايتها.
التونيس بان بالكاشف من  التحكيم  الرهيب ملستوى  الرتاجع 
خالل تواصل غيابه عن كأس العالم إضافة إىل مونديال األندية أو 

املباريات النهائية يف الكؤوس اإلفريقية.
تراجع يتطلب من القائمني عن القطاع مراجعة عديد النقاط 
عن  املسؤولني  أسماء  مراجعة  عىل  إضافة  التكوين  تهم  التي 
التعيينات يف مختلف األقسام حتى ال تتواصل املهازل خاصة وأن 

الفرتة القادمة ستشهد مباريات حاسمة يف مختلف األقسام.

شبهة تالعب تالحق البطولة
القدم  نزاهة كرة  الفرتة األخرية أصوات مشككة يف  تعالت يف 
تتعلق  مرشوعة  غري  رهانات  عن  الحديث  بعد  خاصة  التونسية 
بنتيجة مباراة فريقي االتحاد الريايض ببن قردان وضيفه النادي 

اإلفريقي والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدف من الجهتني.
ووفقا لحساب فرنيس عىل موقع التواصل االجتماعي "تويرت" 
هناك  فإن   ،susPiciOus game" الرياضية  الرهانات  يف  متخصص 
ملعب  يف  أقيمت  والتي  املذكورة  املواجهة  بنتيجة  تالعب  شبهة 
بن قردان لحساب الجولة الـ12 من الرابطة املحرتفة األوىل لكرة 

القدم.
ووفق نفس املصدر فقد تمت املراهنة بملغ قيمته 35 ألف دوالر 
أمريكي عىل نتيجة التعادل )1-1( أثناء تقدم النادي اإلفريقي يف 

النتيجة بهدف لصفر.
ولم يأتي الحديث عن شبهة تالعب بنتيجة املباراة املذكورة من 
باب الصدفة خاصة مع طريقة احتساب رضبة جزاء التحاد بن 
الوقت  أمري لوصيف قبل دقائق من نهاية  الحكم  قردان من قبل 

األصيل للمباراة.
وعرفت كرة القدم التونسية يف السنوات األخرية عديد شبهات 
دفع  مما  العاملية  الصحافة  حديث  وكانت  بالنتائج  التالعب 
وفتح  البالغات  عديد  إصدار  إىل  القدم  لكرة  التونسية  بالجامعة 
تحقيقات وتنصيب مجلس استماع ملدربني والعبني وحكام دون 

الكشف عن نتيجة ذلك.
العديد  كما أكد املكتب الجامعي برئاسة وديع الجريء إحالة 
من امللفات التي تتعلق بشبهة التالعب بنتائج املباريات إىل أنظار 
القدم "FiFa"، رغم عدم  لكرة  الدويل  العمومية واالتحاد  النيابة 
تقديم أي هوية للرشكات املعنية وأيضا بهوية هؤالء األشخاص 
الذين شاركوا يف الرهانات الرياضية عىل نتائج مباريات كرة القدم 

يف أكثر من قسم.

في انتظار موقف الوزارة 
وزارة  من  رصيحا  موقفا  تنتظر  الرياضية  الجماهري  مازالت 
القدم  كرة  مباريات  ترافق  التي  التجاوزات  كل  بشأن  الرياضة 
هفوات  بسبب  املالعب  داخل  العنف  ظاهرة  تفش  مع  خاصة 
تنظيم  عىل  الساهرين  طرق  من  أخرى  تجاوزات  أو  تحكيمية 

مباريات كرة القدم.
وزير الرياضة كمال دقيش أكد يف وقت سابق أنه بصدد فتح 
تلقي  بصدد  وأنه  القدم  لكرة  التونسية  بالجامعة  التحكيم  ملف 
وإيقاف  التدخل  بهدف  القطاع  يف  متداخلني  قبل  من  شهادات 
حكام  وترصيحات  املسؤولني  عرشات  تظلم  مع  خاصة  النزيف 

سابقني بوجود لوبي يتحكم يف القطاع.
املؤيدات  مزيد  عىل  الحصول  تنتظر  الرياضة  وزارة  أن  ويبدو 
التحكيم وإثبات وقائع جدية للتالعب بنتائج  بشأن فساد قطاع 

مباريات يف البطولة حتى تتدخل وفق ما يسمح لها به القانون.

نزار الريحاني

التحكيم يف قفص التحكيم يف قفص 
االهتام وشبهات االهتام وشبهات 

تالعب حتوم حول تالعب حتوم حول 
نتائج املبارياتنتائج املباريات
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مازالت زيارة وفد االتحاد اإلفريقي لكرة القدم مللعب رادس تلقي بظاللها عىل أجواء 
الرتجي الريايض قبل أيام قليلة من مواجهة املريخ السوداني ضمن الجولة األوىل من دور 

املجموعات ملسابقة دوري أبطال إفريقيا.
باملدرجني  الكرايس  تركيب  رضورة  التونسية  الجهات  من  طالبت  "الكاف"  لجنة 
الشمايل والجنوبي مللعب رادس حتى يتسنى للجماهري مواكبة املباريات اإلفريقية وهو 

ما رأته هيئة األحمر واألصفر والجماهري أمرا مستحيال.
موقف هيئة الرتجي الريايض من الجهات املسؤولة عىل الحي األوملبي زاد من حدة 
املسؤولة  الجهات  تتفاعل  لم  صورة  يف  بالتصعيد  هددوا  الذين  املكشخة  أحباء  غضب 
بشكل سيع حتى يتسنى لهم الحضور يف مباريات فريقهم بكامل طاقة ملعب رادس.

مجموعات الرتجي طالبت يف بيان مشرتك السلط املعنية، بالتدخل لتجهيز منعرجي 
ملعب رادس الجنوبي والشمايل بالكرايس، لتفادي قرار لجنة املسابقات يف الكاف، املتعلق 
بغلق املنعرجني ومنع دخول الجماهري إليها يف مباريات الفريق يف دور مجموعات رابطة 

األبطال اإلفريقية لكرة القدم.
تهديد جماهري األحمر واألصفر بالتصعيد دفع وزير شؤون الشباب والرياضة كمال 

دقيش إىل املسارعة بلقاء رئيس الرتجي الريايض التونيس حمدي املؤدب، بحضور املدير 
العام للرياضة ماهر مريح وفقا ملا أوردته الوزارة يف بالغ رسمي صادر عنها.

املنعرجات  الكرايس يف مدارج  اللقاء حول مشكل  املعطيات فقد تمثل محور  ووفق 
العقربي برادس مما يحول دون خوض ممثل كرة  الشمالية والجنوبية مللعب حمادي 
القدم التونسية مبارياته بحضور كامل جماهريه وفق القرار األخري من االتحاد اإلفريقي 

لكرة القدم "كاف"
الذي  والرياضة  الشباب  لوزير  مبارشة  وصلت  املكشخة  جماهري  رسالة  أن  ويبدو 
حاول رفقة حمدي املدب رئيس الرتجي الريايض إيجاد الحلول الكفيلة بفض اإلشكال 
وتجاوز، خاصة وأن غياب الجماهري بالعدد الكامل قد يكون له تأثري عىل نتائج الفريق 

يف مسابقة دوري األبطال. 
وحسب الترسيبات بعد اجتماع قديش واملدب ستسارع الوزارة رفقة القائمني عىل 
إدارة الحي الريايض إىل تركيب الكرايس باملدرجني الشمايل والجنوبي مللعب رادس حتى 

يكون جاهزا قبل استضافة الرتجي للزمالك املرصي بعد أقل من ثالثة أسابيع.

الوزير يتفاعل مع مجاهري الرتجي

املرحلة  من  األخرية  الجولة  األربعاء  غدا  تدور 
األوىل لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم.

التي  الفرق  بهوية  نهايتها  يف  ستبوح  جولة 
الثاني  الفريق  إىل  إضافة  التتويج  مرحلة  ستؤثث 
املحرتفة  للرابطة  رجيش  مستقبل  سريافق  الذي 
تفادي  مرحلة  إليه  ستؤول  ما  انتظار  يف  الثانية 

النزول مع نهاية املوسم.
األوىل  املجموعة  يف  أشده  عىل  الرصاع  وسيكون 
بني خمسة فرق من أجل الفوز باملقعد الرابع املؤهل 
ملرحلة التتويج إضافة إىل تفادي النزول مبارشة أو 

خوض مرحلة تفادي النزول.
وضمن كل من النجم والرتجي واتحاد تطاوين 
بني  رصاع  وسيكون  أوف  البالي  ملرحلة  التأهل 
الحوافز حيث  نقاط  األولني عىل  املركزين  صاحبي 
الريايض  األمل  رادس  بملعب  الرتجي  يستضيف 
النادي  الساحيل  النجم  ويالقي  سوسة  بحمام 

البنزرتي.
اتحاد  يلتقي  عندما  التونيس  امللعب  ويبحث 
العبور  بأمل  والتشبث  الفوز  نقاط  عن  تطاوين 

ملرحلة التتويج وتفادي شبح النزول أيضا.
النادي  سيكون  التونيس  امللعب  غرار  وعىل 
يف  مقعد  عن  بحثا  الفوز  رهان  أمام  الصفاقيس 
هو  كما  النزول  تفادي  وأيضا  أوف  البالي  مرحلة 
النقاط  عن  الباحث  الشابة  هالل  منافسه  الحال 
الثالثة للهروب من الهبوط مبارشة للرابطة الثانية.
عىل  يراهن  البنزرتي  النادي  مازال  جهته  من 

النجم  عىل  فوزه  رشط  التتويج  ملرحلة  التأهل 
الصفاقيس  النادي  من  كل  تعثر  مقابل  الساحيل 

وامللعب التونيس وأمل حمام سوسة.
املجموعة  تشهد  األوىل  املجموعة  غرار  وعىل 
الثانية رصاعا مبارشا بني رباعي الصدارة من أجل 
الباجي  األوملبي  يستضيف  حيث  الحوافز  نقاط 
النادي اإلفريقي ويلتقي االتحاد املنستريي مضيف 
ضيفه  بنقردان  اتحاد  ويواجه  رجيش  مستقبل 

مستقبل سليمان.
ومع تأكد نزول مستقبل رجيش للرابطة الثانية 
مبارشة بعد هزيمته يف الجولة املاضية أمام النادي 
سليمان  مستقبل  بني  الرهان  سيكون  اإلفريقي 
مرحلة  يف  الحوافز  نقاط  اجل  من  املتلوي  ونجم 

تفادي النزول.
ويف ما ييل البنامج الكامل للجولة:

االربعاء 8 فيفري 2023:
المجموعة األولى:

الرتجي الريايض ـ أمل حمام سوسة
امللعب التونيس ـ اتحاد تطاوين

النجم الساحيل ـ النادي البنزرتي
النادي الصفاقيس ـ هالل الشابة

المجموعة الثانية: 
األوملبي الباجي ـ النادي اإلفريقي

مستقبل رجيش ـ االتحاد املنستريي
أوملبيك سيدي بوزيد ـ نجم املتلوي

اتحاد بن قردان ـ مستقبل سليمان

جولة احلسم

تُجرى غدا األربعاء الجولة السابعة إياب واألخرية من املرحلة 
األوىل لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم.

جولة ستبوح يف نهايتها بهوية الفرق التي ستؤثث مرحلة 
التتويج بعد أن تأهلت فرق النجم الساحيل والرتجي الريايض 
قردان  بن  اتحاد  وأندية  األوىل  املجموعة  عن  تطاوين  واتحاد 
عن  اإلفريقي  والنادي  الباجي  واألوملبي  املنستريي  واالتحاد 

املجموعة الثانية.
الفيديو  اعتماد تقنية حكم  البالي أوف"   " وتعرف مرحلة 
"الفار" يف كل املباريات عىل غرار تجربة املوسم املايض وهو ما 

يتطلب إجراء اللقاءات يف مالعب تكون جاهزة.
مؤهلة  ستكون  التي  باملالعب  متعلقا  الجدل  وسيكون 
وسوسة  رادس  وباستثناء  التتويج،  مرحلة  لقاءات  الحتضان 
ومصطفى بن جنات فإن بقية املالعب مازالت تنتظر الحسم 
يف مصريها عىل غرار ملعب 7 مارس الخاص باتحاد بن قردان 
وبوجمعة الكميتي الذي يحتضن لقاءات األوملبي الباجي وملعب 

املرحوم نجيب الخطاب الخاص باالتحاد الريايض بتطاوين.
وسيكون الجدل أوسع يف صورة تأهل امللعب التونيس الذي 
يجري لقاءاته بمركب الهادي النيفر بباردو أو النادي البنزرتي 
إتمام  عدم  ظّل  يف  أكتوبر   15 بملعب  ضيوفه  يستقبل  الذي 
التي  األشغال  كافة  املذكورة  املنشآت  عن  املسؤولة  الجهات 
تتطلب تركيز "الفار" والذي يتطلب بدوره توفر زوايا تصوير 

متعددة.

جدل بسبب "الفار"


