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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : مولدي األحمر

افتتاحية

إًما ثورة إدارية
أو إعادة إنتاج 

التخلف

قبضة من حديد 
خلالفة رشف 

الدين !

أجور مذهلة للمديرين العامين 
للبنوك العمومية وألعوانها

»الُقرعة«، أداة انتخاب املجالس اجلهوية
أو عودة تونس إىل اجلاهلية...

»مملكة أطلنطس« بين إشاعة
الحمق والتنّصل من المسؤولّية !

سوسن مربوك



www.acharaa.com العدد 352 - الثالثاء 21 مارس 2023 maghrebstreet@gmail.com

2الشارع السياسي

يدرك الجميع اليوم يف تونس فداحة املعضلة 
معضلة  مداواة  فكرة  تعرت  فقد  اإلدارية. 
اإلدارة بأدوات اإلدارة. وتعرت فكرة أن الدولة 
هي أول املسؤولني عن توفري الشغل لطالبيه 
واملريحة.  الفسيحة  إدارتها  يف  بإدماجهم 
ممثيل  -وهم  السياسيني  طمع  وانكشف 
أصحاب املصالح الكربى- الذين اعتربوا الدولة  
االستثمار،  بفرص  وتخصهم  ترضعهم   أًُما 
ينعم  إالها  اعتربوها  الذين  السياسيون  وكذا 
عليهم بالوظيفة. وألن الطلب عىل إدارة الدولة 
كان يزداد باستمرار فهي كانت تنتفخ وتكرب 
السياسيني  بعض  ناداها  ولقد  باستمرار. 
بعد الثورة »أن إطعمي كل األفواه التي جرى 
فطامها يف املايض قرسا وتلك الجديدة الثائرة. 
يملك  من  وحدها  التونسية  الدولة  كانت 
الكثري  توزع  املتخلفة  والدولة  مسامري جحا، 
أن  إال  يمكن  ال  وقائدها  املسامري،  تلك  من 
األكرب  املوزع  راس  عىل  املسامري  أكرب  يكون 

ملسامري جحا.

صديد إدارتنا قديم مزروع فينا مرتني: مرة 
يف فلسفة بنائها أصال ويف عقول ممثليها، ومرة 
يف هياكلها ومواردها وأدواتها وعالقاتها. من 
والسوسيو-أنثروبولوجي   التاريخي  املنظور 
يمثل انتشار اإلدارة يف كل مناطق البالد حدثا 
تاريخيا غري مسبوق، وهذا ليس خاص بنا بل 
بجميع املجتمعات االنسانية، إال ربما تلك التي 
الهيدروليكية  املجتمعات  الباحثون  سماها 
املاء  إىل  املركزة  فالحتها  احتاجت  التي  األوىل 
السدود  إقامة  عرب  الدولة  توفره  الذي  الوفري 
بوظيفتها  االعرتاف  عىل  املقابل  يف  لتحصل 
وعىل الجباية.  أما غالبية املجتمعات فلم تكن 
لوجود  حاجة  يف  الحديثة  الدولة  نشأة  قبل 
 19 القرن  منتصف  يف  املركز:  من  تدار  إدارة 
الذي  إىل باشا طرابلس  كتب غومة املحمودي 
أنت   « البالد  يف  العثمانية  اإلدارة  توسيع  يريد 
ليس  هذا  مديرا...ولكن  علينا  تجعل  أن  تريد 

من عوائدنا«!.

لذلك كان توسع اإلدارة بمثابلة عمل ُمغالبة 
»ماش  للباي   1864 ثوار  )قال  وإخضاع 
تسرتعانا« بمعنى ستغضعنا!(، إىل أن تحولت 
الناس، وذلك  إىل حاجة ملحة يف حياة  اإلدارة 
وضعفت  القديم،  اقتصادهم  تحطم  عندما 
مواردهم يف الدفاع عن أنفسهم، وتفككت كل 
عائالت  فأصبحوا  الجماعية،  حياتهم  سبل 
إىل  االنتماء  ضغط  من  متحررين  شبه  وأفراد 

جماعة بعينها، ذات هويات شبه ثابتة. 

كما  لإلدارة  األصلية  الفلسفة  فإن  وهكذا 
نشأت يف مجتمعاتنا، وتحديدا يف بالدنا،  كانت 
لجعل  واألمنية-السياسية  اإلدارية  املراقبة 
للدولة  انتصارا  ذلك  وكان  سلسة.  الرضيبة 
التي  وتلك  والطرقية  القبلية  املجموعات  عىل 
تعيش بعيدا يف التخوم ضمن نظام إقتصادي 

يقوم عىل التنقل يف الفضاء.

اإلدارة التونسية الحديثة نشأت لتثبت أقدام 
الدولة التونسية يف كل املناطق، ولتمكنها من 
النوميدي« كما كان يسيمه  محق »الشيطان 
تسلم  حتى  نهائيا  منه  والتخلص  بورقيبة، 
الشهرية  الخلدونية  الدورة  رش  من  تونس 
لعمر الدولة، ولتكون بذلك قادرة عىل التدخل 
التنموي الناجع الذي يستهدف البنى القديمة 
للمجتمع وفق مقولة التحديث والتعصري التي 
تبنتها نخبها. وكان بورقيبة قد رصح بهذا يف 
أحد أيام سنة 1963 يف الكاف، بشكل مبارش، 
عندما جمع أعيان األرياف وشيوخها وافهمهم 
هذا الكالم بوضوح. وبعد 125 سنة عىل ثورة 
1864 اشتكى يل سنة 1989 بعض أحفاد عىل 
بن غذاهم من كونهم فقراء مهمشني، ال يملك 
الواحد منهم قارورة غاز بعدما منعت عنهم 

الدولة  التحطيب من الغابات القريبة.   

تتوسع  كانت  الناشئة  الدولة  وألن 
أجهزتها  فإن  تتعدد،  التنموية   ومشاريعها 
املختلفة كانت تتكاثر وتتفرع، فكانت تلتهم 
املدارس  من  املتخرجني  من  الجديدة  األجيال 
ليصبحوا أبناء الدولة توظفهم وتستخدمهم. 
واستمرت الدولة التونسية يف هذه العملية إىل 
النوميدي«،  »الشيطان  عىل  نهائيا  قضت  أن 
وتعطيه  النهائي  الوالء  منه  تأخذ  فكانت 
تطبخه  ثم   ، استعداداته  حسب  الوظائف 
وتعرصه بقوانينها إىل أن يستوعبها ويخافها 
 ،)2011 سنة  الدولة  تسقط  لم  )لذلك 
منتفخة  التونسية  الدولة  أصبحت  وبذلك 
تحاكي  التي  كالضفدعة  ببريوقراطيتها 

البقرة.

ينتبه  ال  ومن  حدود،  مرشوع  لكل  لكن 
املرئية  غري  بحواجزها  يصطدم  الحدود  لتلك 
العاصفة  بمثابة  الثورة  كانت  لقد  ويسقط. 
الكربى التي عرت رياحها خور اإلدارة التونسية 
ذلك  والقانونية.  التنظيمية  بنيتها  وفداحة 
مراقبة  كذراع  ُصممت  التي  اإلدارة  هذه  ان 

لصيقة، وكأداة تنفيذ ملشاريع فوقية قد بلغت 
مداها وأدت مهمتها، ودخلت يف أزمة تحولت 
بموجبها إىل منظومة ال تخدم املواطن بل تخدم 
التي  األساليب  كل  ذلك  يف  مستعملة  ذاتها، 
ولكنها  تراقب  فاإلدارة  عملها،  تحديث  تمنع 
ال تُراقب، تطلب أكثر مما تعطي، تعطل أكثر 
مخيفا،  وحشا  أصبحت  وألنها  تسهل.  مما 
واستنفذت كل وسائل البريوقراطية لتستمر، 
والوساطة.  واملحاباة  الرشوة  استدعت  فقد 
األرياف  من  يأتون  مرىض  مواطنني  فرتى 
يف  واإلدارات  املستشفيات  أمام  ويصطفون 
إىل  يعودون  لكنهم  الغسق،  منذ  الكبرية  املدن 
قراهم آخر الناس مرىض منهكني ومفلسني، 
وزبائن  وأصحاب  وجريان  أهل  عنهم  ويبجل 
بال  إننا  الثورة  أثناء  صاحوا  ولقد  املوظفني. 

كرامة!

وألن نخبة السياسيني الجدد كانت من إنتاج 
وبعضهم  بريوقرطيتها،  من  ورضعوا  الدولة 
نضاله  بسبب  »خرياتها«  من  طويال  ُحرم 
أنفسهم  ضد من استحوذ عليها، فقد وجدوا 
يوم سقط -عىل األقل شكليا- النظام القديم 
و«مسامريها  وبهرجها  منافعها  إىل  عطىش 
الوظيفية«. وهكذا قاموا بأكرب حماقة يمكن 
أن  وهي  األفق،  ضيق  سيايس  بها  يقوم  أن 
وزعوا عىل أتباعهم مسامري جحا بال حساب، 
فضاعفوا بذلك أزمة اإلدارة التونسية وأطالوا 
ذاته  اآلن  يف  وعدوا  ثم  بعيد،  أفق  إىل  عمرها 

التونسيني بغد مرشق.

كامل  يف  التونسية  الدولة  تحمل  واليوم 
جسدها أمراض اإلدارة، وتعمل اإلدارة عىل أن 
تكون لها دولة عىل قياسها، فتعطل التنمية، 
وتنغص عىل املواطنني حياتهم. إن هذا القول 
أنه  إذ  إطالق،   فيه  ليس  ولكن  تعميم  فيه 
إدارة  نادر جدا ما يخرج مواطن تونيس  من 
وال  يسب  ال  وهو  معاملة  معها  له  تونسية 
هو  االستقبال  موظف  نابل  بلدية  )يف  يلعن 
الذي يوزع أرقام املعامالت ويتالعب بها وليس 
واإلدارة  الوجوه(.  يف  تتفرس  ال  إلكرتونية  آلة 
التونسية متخلفة ليس بسبب القوانني البالية 
املوظفني  ألن  بل  فحسب،  القاتل  والروتني 
التونسيني لم يربوا عىل تقديم الخدمة بل عىل 
بأي  عليه  السلطة  املواطن وممارسة  مراقبة 
إن  أنا؟؟؟!!!«.  عندك  »نخدم  ممكنة:  طريقة 

مقتل الثورة وأملها يف الثورة اإلدارية أيضا.

بقلم : مولدي األحمر/ أستاذ علم االجتماع بالجامعة التونسية

االفتتاحية

إًما ثورة إدارية أو إعادة إنتاج التخلف
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العامني  املديرين  رواتب  أن  تبني  الحسابات  مراقبة  تقارير 
للبنوك العمومية وألعوانها بلغت املبالغ التالية :

 STB للبنك  التونسية  الحسابات للرشكة  يربز تقرير مراقبة 
بقيمة  أجرا  السنة  نفس  يف  العام  املدير  تقايض   2021 لسنة 
 40 نحو  اىل  الشهرية  اجرته  معدل  بذلك  ليصل  دينارا   478525
ألف دينار. كما بلغ معدل االجر الشهري الخام للموظف الواحد يف 
نفس البنك 7617 دينارا وهو ما شكل عبئا عىل مردودية نشاط 
البنك التي تعترب أضعف مردوية يف القطاع املايل عىل االطالق اذ ال 

تتجاوز 0.85 باملائة نهاية 2021.
الوطني  البنك  حسابات  مراقبة  تقرير  معطيات  تشري 
املدير  تقاضاها  التي  االجور  ارتفاع  اىل   2021 لسنة  الفالحي 

يعادل  ما  اي  دينارا   520472 اىل  العام 
دينار.  الف   43.4 تساوي  شهرية  اجرة 
الصافية  النتيجة  بلغت  أخرى  جهة  من 
2021 نحو  الفالحي سنة  الوطني  للبنك 
بذلك نسبة  لتناهز  دينار  ،164 مليون   1
مردودية نشاط البنك 96ر0 باملائة وهي 
بالخصوص  تفرس  متدنية  جد  نسبة 
 2021 موىف  بلغت  التي  االجور  بارتفاع 
بواقع  دينار(،  مليون  )7ر259  حوايل 
معدل مرتب شهري خام للموظف الواحد 
يناهز 10350 دينارا. مع العلم أن الديون 
املتفحمة للبنك الوطني الفالحي )اي تلك 

 2021 سنة  يف  بلغت  اسرتجاعها(،  امكانية  تقريبا  تنعدم  التي 
حوايل 2782 مليون دينار، يف حني قدر مؤرش املالءة املالية )قدرة 

البنك عىل االيفاء بتعهداته( بـ 8ر19 باملائة.
مراقبة  تقرير  معطيات  فتشري  اإلسكان  لبنك  بالنسبة  أما 
حساباته اىل ان جملة الرواتب التي حصل عليها املدير العام سنة 
تساوي  شهرية  اجرة  يعادل  بما  دينار   654283 تناهز   2021
54.5 الف دينار دون اعتبار االمتيازات العينية التي كشف عنها 
بنزين شهريا   التقرير واملتمثلة يف سيارتني وظيفتني و750 لرت 
الشهري  لألجر  بالنسبة  الجوال.أما  الهاتف  بمصاريف  والتكفل 
الخام للعون الواحد فقد ناهز 7407 دنانري مقابل مردود نشاط 
القروض  حجم  وارتفاع  1.08باملائة  يتعدى  ال  منعدم  شبه 

امليؤوس من استخالصها اىل 1766 مليون 
دينار.

ورغم تأكيد تقارير مراقبي حسابات 
منظومات  ضعف  عىل  الثالث  البنوك 
الداخلية فيها مما جعلها عرضة  الرقابة 
املال  عىل  واالستيالء  املتواصلة  للرسقات 
بانعدام  وطيدة  عالقة  يف  وذلك  بها  العام 
قانون  مرشوع  فإن  مسرييها،  كفاءة 
طلب  الذي  العمومية  املؤسسات  اصالح 
ووافقت  اقراره  الدويل  النقد  صندوق 
الحكومة عىل تمريره لرئيس الجمهورية 
يف  الرتفيع  مزيد  بنوده  بعض  يف  يتضمن 

اجور املديرين العامني وذلك يف ظل غياب معايري شفافة النتدابهم 
وتقييم مردودهم علما ان اغلب الذين يشغلون هذه املواقع هم 
من الحاصلني عىل شهائد غري مؤهلة بصفة عامة ملثل هذه املهام 
إضافة اىل أنهم يفتقرون اىل الخربة إلدارة املؤسسات الكربى. يأتي 
يتجاوز  اذ ال  بالبالد  االجور  الفوارق يف  ذلك يف خضم توسع  كل 
الراتب الشهري لعميد يف قوات االمن 1800 دينار يف حني يفوق 
اجر حارس يف رشكة بنكية عمومية باعتبار املنح والحوافز اكثر 

من الفي دينار …
مالحظة : 

يبلغ معدل األجر الشهري للمديرين العامني للبنوك العمومية 
حوايل 9 أضعاف أجر رئيس الحكومة التونسية.

أجور مذهلة للمديرين العامني للبنوك العمومية وألعواهنا

محمد شويخة )مدير 
عام STB ملدة 9 اشهر 

خالل سنة 2021(

منذر األكحل )مدير 
عام BNA خالل 

سنة 2021(

هشام الرباعي
 BH مدير عام(

خالل سنة 2021(

زووم
زووم
زووم
زووم

من  البد  االستقالل  لعيد  والستني  السابعة  الذكرى  يف 
كان  موقع  أي  من  تونسية  وكل  تونيس  كل  ذكرى  احياء 
بأموالهم،  بتضحياتهم،  بدمائهم،  بحياتهم،  ساهموا 
بأوقاتهم، بمعاناتهم، بصمودهم، بايمانهم يف نحت ملحمة 
االستقالل بقيادة الحزب الحر الدستوري، حزب األمة الذي 
املدى  طويلة  كاملة  مرحلية  اسرتاتيجية  صنع  اىل  اهتدى 
وطالب"  و"خوذ  والجزر  واملّد  والرتهيب  الرتغيب  تعمدت 
كّللت باستقالل داخيل حّوله بورقيبة زعيم الحزب برسعة 
اشهر  بضعة  ظرف  يف  تام  استقالل  اىل  مدهشة  ونجاعة 
التونيس  الشعب  أمر  أمام  أجمع  والعالم  فرنسا  واضعا 

املقيض.
تحية اكبار ووفاء ألرواحهم الزكية وتونس لن تنساهم 

أبدا.
املؤسف حقا أن تمّر اليوم هذه الذكرى دون تعريج ولو 

رمزيا عىل فضائلهم علينا.

يف الذكرى
67 لعيد االستقالل

حياة »الشارع المغاربي«
تعّزز فريق كتاب االفتتاحيات يف "الشارع املغاربي" بثالث قامات جامعية تميزت 

كّل يف مجالها باسهامات فكرية أو أنشطة مدنية.
مرحبا باألستاذة رجاء بن سالمة )باحثة وأستاذة تعليم عال بكلية االداب والفنون 
العلوم  بكلية  جامعي  )أستاذ  يوسف  بن  زهري  واألستاذين  بمنوبة(  واالنسانيات 
بالجامعة  االجتماع  علم  )أستاذ  االحمر  ومولدي  بتونس(  واالجتماعية  االنسانية 

مولدي األحمرزهري بن يوسفرجاء بن سالمةالتونسية(.

ناجية الغربي )مديرة 
عامة STB ملدة 3 اشهر 

خالل سنة 2021(
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تعرب "املصالح العليا الوطنية" من املسائل األساسية لضمان 
بعده  يف  املصطلح  بهذا  واملقصود  الدولة.  واستمرارية  وحدة 
أراضيها  وسالمة  البالد  استقالل  "تكريس  هو  االسرتاتيجي 
وأمنها، واملحافظة عىل مؤسساتها بالشكل الذي ينسجم مع خيار 
شعبها، وتوفري وسائل دفاعها وديبلوماسيتها وحماية مواطنيها 
داخل البالد وخارجها واملحافظة عىل توازناتها الطبيعية والبيئية. 
كما يشمل رضورة املحافظة عىل العنارص األساسية إلمكاناتها 

العلمية واالقتصادية وتراثها الثقايف".
يف  للمساهمة  الوطنية  االستعالمات  مصالح  إىل  ُفّوضت  وقد 
الوطني  األمن  اسرتاتيجية  ويف  للوطن  العليا  املصالح  عىل  الدفاع 
وذلك عرب "تشخيص وتحديد جميع التهديدات واملخاطر التي من 
بحماية  يتعلق  فيما  سيما  وال  األمة  حياة  عىل  تؤثر  أن  املحتمل 
التي يجب عىل  الحلول  الوطني وتحديد  الرتاب  السكان، وسالمة 

السلطات العامة أن توفرها ملجابهة التهديدات".
املستجدات  مع  وتفاعال  الجوهرية  املفاهيم  هذه  عىل  زيادة 
الحديثة يف قطاع االتصاالت  التكنولوجيات  التي فرضتها  الدولية 
واملعلومات والرقمنة بالتزامن مع بروز ظاهرة العوملة يف العقود 
يف  هام  تحرك  املتطورة  البلدان  يف  وخاصة  العالم  شهد  األخرية 
اتجاه حماية "األمن االقتصادي" الذي يتجسم عرب خطة سياسية 

للدولة هدفها حماية وتعزيز املصالح االسرتاتيجية للوطن."
وقد كانت الواليات املتحدة سباقة يف هذا امليدان حيث رشعت 
الداخيل  اقتصادها  أكثر من عقدين يف تحصني كل مقومات  منذ 
البضائع  تنقل  حرية  ولتشجيع  للعوملة  داعي  أكرب  من  أنها  رغم 
عندما  حرام  يصبح  لها  حالل  هو  ما  أن  غري  األموال.  ورؤوس 
لكل  حدود  رسمت  لذلك  الداخيل.  االقتصادي  بأمنها  األمر  يتعلق 
صنفتها  قطاعات  يف  األمريكي  الرتاب  داخل  خارجي  استثمار 
اسرتاتيجية وهي الطاقة واملالية والنقل البحري والجوي والربي 

وقطاع التكنولوجيات املتقدمة. 
مقدمتها  ويف  األوروبية  البلدان  منوالها  عىل  نسجت  وقد 
بريطانيا وأملانيا وفرنسا. حيث صدرت دراسة عن جمعية قدماء 
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مواجهة  يف  وأملانيا  املتحدة  والواليات  "فرنسا  عنوان  تحت 
"منذ  أنه  بالخصوص  فيها  وجاء  األجنبية".  االستثمارات 
الثمانينات برز توافق بني الدول الكربى أنه بالنظر ملستوى النمو 
واالبتكار يعترب خيار الليربالية أفضل من سياسة الحماية. غري أن 
هذا التوافق املرصح به تلقائيا لم يكن يف املجمل مبدأ إجباريا من 
طرف عديد الدول )الكربى طبعا(. بحيث تحافظ هذه الدول عىل 
قراراتها السيادية يف مسألة الرتخيص لالستثمارات الخارجية من 
عدمه داخل بلدانها ويف فضائها االقتصادي." حيث تبني أن العديد 
الكربى حافظت عىل تطبيق سياسة حمائية وتعززت  الدول  من 
الذي كانت عملية تحرير  الوقت  2008 يف  1999 وسنة  بني سنة 

األسواق تتفاقم يف العالم      
للتذكري فإن املساهمات الخارجية تتم عرب الصناديق السيادية 
إىل  تهدف  عمليات  وهي   .)opA( للرشاء  العمومي  العرض  أو 
دول  أو  كانت  رشكات  املستثمر  الطرف  مؤسسات  نفوذ  توسيع 
او إىل تعزيز وتثبيت مواقعها يف قطاع معني مما لهذا التثبيت من 
املزودين  التفاوض مع  التشغيل ومن تحسني قدرة  تداعيات عىل 
ومع الحرفاء يف آن واحد بمعنى القدرة عىل السيطرة عىل السوق. 
لذلك يتبني أن السعي إىل الهيمنة عىل القطاعات يف األسواق )وهو 
السوق( يعترب هدفا اسرتاتيجيا لتحقيق مصالح  مخالف لحرية 

الدول والتكتالت التابعة لها. 
وقد قدمت الدراسة العديد من األمثلة يف الثالثة بلدان املذكورة 
للمساهة  دبي"  "مواني  مؤسسة  عرض  رفض  مثال  منها 
والترصف يف املواني األمريكية من بينها ميناء نيويورك.  والردود 
التي تعرضت إليها الحكومة الفرنسية سنة 2005 عندما عارضت 

تحويل رشكة "دانون" صاحبة املرتبة االوىل عامليا يف قطاع الحليب 
ومشتقاته تحت سيطرة مجموعة "ببيبيس" االمريكية.  

طبعا هذه التجاذبات لقت تضارب مصالح من داخل البلدان 
أطراف  تساندها  للعوملة  منارصة  لوبيات  عن  صادرة  املعنية 
سياسية ساهمت يف ترشيح إيمانويل ماكرون الذي كان يشتغل 
التفويت يف رشكة "ألستوم  إىل  به  بنك روتشيلد. وهو ما دفع  يف 
الكربى  الرشكات  أهم  إحدى   "AlSTom EnErGiE" للطاقة" 
 GeNerAl ElecTric" إلكرتيك"  "جينريال  مجموعة  إىل  الفرنسية 

" األمريكية. 

األمن القومي الصناعي واالقتصادي 
أصبح محور السياسات االقتصادية 

السيادية في العالم بعد جائحة كوفيد- 19
منذ األزمة املالية التي انطلقت من الواليات املتحدة األمريكية 
االقتصادية  املنظومة  بانهيار  تؤدي  كادت  والتي   2008 سنة 
دفع  مما  العمالق.  براذرز"  "ليمان  بنك  انهيار  إثر  العاملية 
الشعب  بأموال  للتدخل  الليربالية(  )معبد  األمريكية  بالحكومة 

األمريكي إلنقاذ هذا البنك الخاص؟  
غري أن تداعيات هذه االزمة دفعت إىل بروز حركات سياسية 
عىل  للحفاظ  الداخلية  األسواق  حماية  إىل  الرجوع  أجل  من 
بعد  الشغل. وقد تجسد  الخارجية وعىل مواطن  املالية  التوازنات 
 2016 نوفمرب  يف  األمريكية  الرئاسة  إىل  ترامب"  "رونالد  وصول 
الحديد  إجراءات حمائية صارمة )قطاع  باتخاذ  بدأ حكمه  حيث 
عدة سنوات من  منحه  الذي  السيارات  فيه صناعة  بما  والصلب 
أعدائه  اعتربهم  من  ضد  التنافسية(  قدرته  ليسرتجع  الحماية 

)الصني( وضد أصدقائه أيضا )البلدان األوروبية(.
سنة  بداية  كوفيد19-  جائحة  اندالع  إثر  تعمق  التحول  هذا 
الخارجية  العوملة واملناولة  بالكاشف خطورة  2020 حيث تجلت 
عىل األمن الغذائي والصحي للشعوب. وكذلك عىل األمن االقتصادي 
املنتج وخاصة منه الصناعي داخل البلدان املتطورة. حيث تعطلت 
ويف  أملانيا  يف  السيارات  صناعة  تهدد  وأصبحت  اإلنتاج  سلسلة 
"املكونات  أن  تبني  حيث  األدوية  صناعة  قطاع  وكذلك  فرنسا 
من   %80 بنسبة  تُستورد  أصبحت  األساسية  وهي  النشطة" 
الصني يف فرنسا األمر الذي يهدد السالمة الصحية الوطنية. وقد 
إلعادة  وفعالة  رسيعة  ترشيعات  باتخاذ  البلدان  هذه  سارعت 
تركيز املؤسسات الصناعية الوطنية داخل بلدانها عرب تشجيعات 

مالية وجبائية هامة. 

اندالع الحرب األطلسية-الروسية أعلنت 
نهاية العولمة بمفهومها الغربي األحادي
األطلسية- الحرب  اندالع  إثر  برسعة  االحداث  تداولت  وقد 

الصينية  األمريكية  املواجهة  حدة  وتصاعد  أوكرانيا  يف  الروسية 
أرض  الذي  األحادي  الغربي  بمفهومها  العوملة  نهاية  أعلنت  التي 

بالدول النامية مثل تونس.
أساليب  تعزيز  إىل  الغربية  البلدان  سارعت  الوقت  نفس  يف 
الدفاع عن امنها االقتصادي. من ذلك قامت السلطات" اإلرشاف 
من  الفرنيس  لالقتصاد  االسرتاتيجية  األصول  لحماية  والتدخل 

التهديدات الخارجية".
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من  العالم  يف  الكربى  التغريات  حول  الهام  املنطلق  هذا  من   
األمن  عن  للدفاع  االسرتاتيجية  الخطة  أين  نتساءل  أن  واجبنا 

االقتصادي لتونس ولشعبها؟  

في تونس وسائل إعالم خاصة 
ومؤسسات سيادية تحولت إلى أبواق 

دعاية لصالح االتحاد األوروبي
األصول  لحماية  الغربية  البلدان  فيه  تسعى  الذي  الوقت  يف 
تام  الخارجية ويف غياب  التهديدات  االسرتاتيجية القتصادها من 
الوطني، تحولت  لخطة اسرتاتيجية للدفاع عن األمن االقتصادي 

وسائل إعالم خاصة ومؤسسات سيادية إىل أبواق دعاية لصالح 
االتحاد األوروبي وتمعن يف ذلك بكل استخفاف بالشعب التونيس 

ويف خرق للقوانني املتعلقة بحماية االمن القومي الوطني. 
حول حيثيات هذا الترصف إعالميا نُذّكر أننا نرشنا مقاال عىل 
11 أكتوبر  330 بتاريخ  صفحات أسبوعية الشارع املغاربي عدد 
إذاعة  عرب  الفرنيس  السفري  تدخل  عىل  "الرد  عنوان  تحت   2022
كفى  الخارجية:  التجارة  حول  م(  ف  موزاييك  )إذاعة  خاصة 

مغالطات وتدليسا مفضوحا للمؤرشات االقتصادية. 
 وقد تعرضنا يف هذا املقال ملا صدر عن السفري الفرنيس وبتهليل 
مبادالتها  يف  تجاريا  فائضا  لديها  تونس  بأن  اإلذاعة  منشط  من 
غري  الرشكات  مبادالت  باحتساب  وذلك  فرنسا  مع  التجارية 
املعتمدة  للطريقة  احتساب مخالف  كليا. وهو  واملصدرة  املقيمة 
يفنده  الصحة  إذا ترصيح عار عن  2010.  وهو  دوليا منذ سنة 
"الرشكات غري  أن  ينص عىل  الذي  املركزي  للبنك  الرصف  قانون 
التصدير"  مداخيل  باسرتجاع  ملزمة  غري  كليا  واملصدرة  املقيمة 
خالفا ملا يجري به العمل بالنسبة للرشكات املقيمة". كما يفنده 
 )iNSee( االقتصادية  والدراسات  لإلحصائيات  الفرنيس  املعهد 

برصيح النص.  
هذه  يف  قدح  من  جاء  ما  عىل  ترد  لم  املعنية  اإلذاعة  أن  غري 
املغالطات بالدليل والحجة والتزمت بالصمت مثلها مثل ضيفها؟

الذي اصدره  البيان  وحول نفس املوضوع وبالرجوع إىل نص 
تونس  يف  الوضع  حول   2023 مارس   16 يوم  االوروبي  الربملان 
وبقطع النظر عن الجانب السيايس منه، يتبني أن البيان اقترص يف 
صدارته عىل "مطالبة السلطات التونسية بإطالق الرساح الفوري 
لنورالدين بوتار مدير عام أكرب إذاعة خاصة يف تونس ..." بدون 

ذكر غريه. ونحن نتمنى له ولغريه ذلك.
اليوم املوايل بادرت إذاعة "موزاييك ف م " يف  أنه يف  والغريب 
التجارية  املبادالت  نتائج  عىل  تعليق  بتقديم  شو"  ميدي  حصة 
للشهرين األوليني لسنة 2023 )الذي صدر منذ تاريخ 10 مارس( 
فائضا  بتحقيق  مهلال  كريشان  زياد  الحصة  منشط  لسان  عىل 
إىل حدود  العجز  الذي تفاقم فيه  الوقت  لفائدة تونس. يف  تجاريا 
5,47 مليار دينار نصفه تقريبا متأت مع بلدان االتحاد األوروبي. 
الرقم  بثبوت وجود  ثابت  أنه  الحصة  يعلم منشط  وهو موضوع 
الحقيقي يف إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء ويعتمد تجاهله 
ودوره  مهنته  بمقتىض  الحقائق  بكشف  مطالب  أنه  والحال 
هذا  يف  اإلذاعة  ومسؤولية  مسؤوليته  تكمن  وهنا  اإلعالمي 

املوضوع.  
كذلك الشأن بالنسبة للبنك املركزي الذي يمعن يف التسرت عىل 
حقيقة نتائج التجارة الخارجية وهي حقيقة كارثية دفعت البالد 
وقانون  الفوضوي.  التوريد  نتيجة  فادحة  خارجية  مديونية  إىل 
املركزي  البنك  تقارير  وكذلك  املوضوع.  حول  رصيح  الرصف 
تؤكد منذ سنة 2016 أن" املبادالت التجارية يف النظام غري املقيم 
غري  ملكيتها  أن  بحكم  التونسية  البالد  إىل  مداخيلها  تسرتجع  ال 
األجنبية".  العملة  من  البالد  رصيد  تعزز  ال  بذلك  وأنها  مقيمة 
وقد طالب تقرير البنك حول التجارة لسنة 2016 برضورة تغيري 
التي  املقيمة  املؤسسات  تشجيع  عىل  واالعتماد  التنموي  املنوال 
تعزز رصيد البالد من العملة األجنبية عالوة عىل تعزز خلق الثروة 
والقيمة املضافة". ال ندري هل اطلع عليه محافظ البنك املركزي 

الحايل؟  
املؤرشات  حول  تسرت  ومن  مغالطات  من  يجري  ما  خطري 
دفع  وإىل  الوطني  االقتصاد  تعطيل  إىل  أدت  والتي  االقتصادية 
البالد نحو إفالس غري معلن وإىل ابتزاز البالد سياسيا واقتصاديا. 
الدفاع عىل  للمساهمة يف  الوطنية  أين دور مصالح االستعالمات 
عرب  وذلك  الوطني  األمن  اسرتاتيجية  ويف  للوطن  العليا  املصالح 
اجنبية  الدعاية لصالح دول  التسرت ويف  يتورط يف  كشف كل من 

عىل حساب مصالح الوطن العليا؟    

في غياب خطة للدفاع عن األمن االقتصادي 

موقف األسبوع

جمال الدين العويديدي
مختص في االقتصاد 

والتنمية

جنات بن عبد هللا
مختصة في االقتصاد

والتجارة الخارجية

أحمد بن مصطفى
دبلوماسي/ وسفير 

سابق

وسائل إعالم خاصة ومؤسسات سيادية 
حتولت إىل أبواق دعاية لصالح االحتاد األورويب 
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المستقلة  التونسية  الدولة  في  الداخلية  لوزارة 
ومكمن  الوزارات،  رأس  فهي  مخصوص.  محّل 
وإنّها  الطموحة.  األنظار  ومحّط  األول،  السلطة 
سقف المناصب الوزارية. فمن مسكها ارتسم له 
بعدها نهجان، إّما الوزارة األولى أو رئاسة الحكومة 
وإّما الخروج من المشهد بغير إرادة، اذ لم يحدث أن 

استقال منها وزيرها بقرار شخصي.

وإن استقالة توفيق رشف الدين من هذه الوزارة ال سابق لها. 
وإنّها »مفاجئة« وملغزة. هي مفاجئة ألّن سياقها ال يبعث ظاهره 
والرئيس  املستقيل  الوزير  بني  ما  ألّن  ملغزة  وهي  توّقعها.  عىل 
موّدة وثقى ورشاكة يف »حرب رضوس« ال توحي بتخيّل أحدهما 

عن ميدانها، إذا سّلمنا بها حربا نقيّة.

1 – قالها ثالثا

قبل االستقالة بأيام معدودات، قال رشف الدين : »إنّها حرب 
السياسة واالعالم واألعمال  الفاسدين، وهم رجال  رضوس« عىل 
الحرب،  بوجاهة  تأثّرا  بالبكاء  يجهش  كاد  ثم  ثالثا  قالها  الخ... 
وبوجوب »االلتفاف حول الرئيس«، وعزما عىل خوض تلك الحرب 
القائد  والء  يشبه  ما  يف  قوله  الدين  رشف  نّزل  وقد  هوادة.  بال 

العسكري لقائده األعىل.
األفق  يف   – إقالة  أو   – أدنى عالمة الستقالة  ذلك  يف  تظهر  لم 
القريب أو حتى البعيد. فلدى العموم ما يشبه اليقني بأن مآل رشف 
الدين يف الداخلية موصول بمآل سعيّد يف قرطاج، رغم ما يُثار بني 
الرجلني،  بني  العالقة  الذي شاب  الفتور  والحني من بعض  الحني 

والذي بقي حبيس االشاعة أو التخمني أو التقدير أو االستنتاج.

2 – شكل االستقالة 
قال رشف الدين إّن »الرئيس خلع عيلّ األمانة«، وقال إنّي قررت 
أن »أخلعها عن نفيس«. وأكثر من شكر الرئيس الذي استأذنه يف 
االستقالة فأذن له بها. وإىل هذا الحّد تبدو االستقالة حصيلة اتفاق 
وّدي بني الطرفني. ومن أمارات ذلك، فوق ما قال رشف الدين، أّن 
الرئيس مّكن املستقيل من مزيّة أن يعلنها بنفسه، وأن ينسبها إىل 

قراره الشخيص بعد اتفاق بينه وبني الرئيس.
الذي  االستقالة  شكل  وألغى  ليال  كعادته  تحّرك  الرئيس  لكّن 
أبان عنه رشف الدين. فقد أصدر سعيّد بالغا أعلن فيه عن إعفاء 
الرجل، إعالنا ألحقه بتعيني خلفه. وها هنا، قد يبدو قول رشف 
الدين غري دقيق أو هو قول أراد أن يفعمه باملودة ورطيب املشاعر، 
لكن الرئيس رّد التحية بالتي هي أجّف. أو لعّل االتفاق بني الرجلني 

سابقا  إعالنا  »االستقالة«  عن  الدين  رشف  يعلن  أن  يتضمن  لم 
للبالغ الرئايس.

بالسبب  خاصة  تحّف  األسئلة  فإّن  االحتماالت،  كانت  ومهما 
املعلن أو باألسباب املسكوت عنها.

3 – أسباب االستقالة 
رئيس  سبب  عىل  »استقالته«  الدين  رشف  توفيق  السيد  أقام 
أّن معّوضيه يف  وحيد هو السبب العائيل. وقد انتقى قياسا بيانه 
الوزارة كثّر، لكن ال أحد يعّوض أبّوته. وترصيف القول هو اقتضاء 
أن يتفّرغ البنيه بعد فقدان املرحومة زوجته يف حادث أليم. وحرص 
جيّاشة،  إنسانية  مشاعر  كالمه  عىل  يخلع  أن  عىل  الدين  رشف 

ليَنُْفَق بها عىل املتقبّلني.
لكن تماسك هذا السبب ال يبدو أكيدا. فهو ليس من األسباب 
التي تتيقظ فجأة. فقد مّر عىل وفاة املرحومة ما يقارب السنة. وال 
يصّح أن يكون الرجل قد تذكر فجأة أن له يف رعايته قرّصا اشتّدت 
ابّوة متفرغة بعد فقدانهم األمومة اشتدادا مفاجئا.  حاجتهم اىل 

فاملرّجح أن هذا السبب العائيل، عىل نبله، هو رافد وليس أصال.
إّن يف الحاح رشف الدين عىل أّن الداعي إىل »خلع أمانة الوزارة 
عن نفسه« انزياحا إىل ما يشبه الّرسائل »املشّفرة« التي غفل عنها 
أحالم  أمانة،  وطننا  أمانة،  تونس  أمانة،  »أمننا   : قال  املتابعون. 
يف  الفالح  أمانة،  قسمه  يف  املعلم  أمانة،  البحر  يف  الغارق  الشباب 
أرضه أمانة الخ...« فهذا الرتديد هو من جنس ما رّدد الرئيس يف 
الدين يحيل عىل ذلك، ال بل  اليمني. فرشف  أداء  الربملان بمناسبة 
أعاد ما قال الرئيس وقتئذ حرفيا بجملة »ابتسامة الوليد يف املهد 
أمانة«. وقد تلّفظ رشف الدين بهذه الجملة املستعادة حرفيا تلّفظ 
الذي   )l’AcceNT/THe STreSS( »التنبري«  من  نوع  فيه  مخصوصا 
وقسمات  الرأس  بحركة  وإنما  الصوتي  بااللحاح  جليا  يظهر  لم 
منها  التي  األمانات  بتلك  الرئيس  الدين  رشف  يذّكر  هل  الوجه. 
»القايض يف مكتبه أمانة«؟ هل يلّمح رشف الدين إىل أنه لم يجد يف 

مهامه أسباب الوفاء بتلك األمانات تحت إمرة سعيد؟
لعّل املعلن رسميا وبصفة غري رسمية يفرّس أسباب االستقالة. 
وجد  أن  له  سبق  »املستقيل«  الوزير  أن  الرسمية  املعطيات  من 
صّدا لدى الجهات األمنية والقضائية حني هّم بمداهمة منزل أحد 
»أباطرة التهريب« مّما اقتىض أن يتمّسك باستصدار االذن وبتكليف 
األمن مجددا باملداهمة فجرا. ومن املعطيات غري الرسمية أن رشف 
التي  الطرق  عن  راضيا  يكن  لم  والحقوقي،  املحامي  وهو  الدين، 
جرت بها بعض االيقافات، والتي فرّس بها البعض برودا مفرتضا 
بينه وبني الرئيس. وإذا كانت هذه املعطيات غري الرسمية غري ذات 
قيمة وإن كانت حقيقية، طاملا أن رشف الدين صمت عنها، فإّن 
شبه األكيد أن بعض التحّركات األمنية، السيما يف شأن املظاهرات 
الرتاتب والتوافق  املرّخص فيها، لم تكن دوما خيطا منظوم  غري 

بني الرئيس »والوزير« ووايل تونس. فبخالف الرئيس والوايل، يلّح 
رشف الدين، ولو بالقول، عن الجانب الحقوقي الذي يرى وجوب 

أن يالزم أداء وزارة الداخلية.
تونس،  تجاه  الحاد  األوروبي  الربملان  بيان  أن  نستبعد  ال  كما 
وزارتي  واىل  الرئيس  اىل  الحرص  وجه  عىل  سهمه  وّجه  والذي 

الداخلية والعدل، قد اقتىض »كبش فداء«.
بيد أّن هذا االحتمال هو تخمني بعيد، اذا وضعنا يف الحسبان 
أن قبضة رشف الدين األمنية تغّلفت أحيانا تغّلفا قد ال يكون محّل 
استحسان الرئيس، بدليل أّن خلف رشف الدين أظهر، من موقع 

وايل تونس، أنّه نذير قبضة أمنية خشنة يف وزارة الداخلية.

4 – الوزير الخلف 

تيار  من  هو  يساري.  وماض  نقابي،  سجّل  ذو  الفقي  كمال 
فنال  قرينته،  بمعيّة  االنتخابية  الرئيس  حملة  اىل  انضّم  تقّدمي. 
املكافأة، وهي والية تونس. وحاملا تسّلم مهامه أظهر والء مستزادا 
تقّدميته،  سابق  عن  وعدل  املجّن،  ظهر  لنفسه  وَقَلب  للرئيس، 
اختصاصه  ويف  املحافظة.  الّسلفية  الرئيس  نظيمة  يف  وانخرط 
املظاهرات  تجاه  وتشّددا  وخشونة  وغلظة  شدة  أظهر  األمني 
أو  الداخلية  وزير  عن  تصدر  القرارات  كانت  وسواء  واملسريات. 
نّفذها بقبضة خشنة. ولعّل  أو  فإنّه مارس مهاّمه  الرئيس،  عن 
التأليف بني العنارص املتفّرعة يف أقوال رشف الدين توحي بأنه كان 
ماسكا بكوابح الوايل. فقد ينذر هذا التكليف بمرحلة من تصعيد 
التشديد والتضييق والتفويق، السيما أن املزاج املهني الذي أظهره 
أنه  عن  فضال  الوزارة،  موقع  من  األرجح  عىل  سيتصاعد،  واليا، 
الرئيس فاصطفاه عىل أساسه ليمسك رأس  مزاج قد استحسنه 

الوزارات.
من الصعب جدا أن يكون هناك سبب واحد حاسم وراء انهاء 
مهام رشف الدين. فقرار بهذا الحجم بلورته أسباب شتى. ومقابل 
تعيني  إىل  أفضت  التي  العنارص  تجتمع  أالّ  جدا  الصعب  من  ذلك 
خلفه كمال الفقي يف سبب واحد رئيس. وهذا السبب املرجح هو 
شبيه  فلعله  والتضييق.  للمنع  ناظمة  "خزمة"  بال  بالعمل  ولعه 
سعيّد الذي ال يعري اهتماما باإلجراءات واألمارات والقواعد سواء 
يف استنطاق النصوص الدستورية ويف تحويل نصوصها النهائية أو 
يف املنهج املتوخى يف االيقافات. فلعّل الرئيس املحافظ جدا، الولوع 
متحفية  بيسارية  املسكون  الفقي  يف  رأى  قد  الفردية  بالسيطرة 
مالئما  خشنا  وساعدا  الديمقراطية"  "املركزية  بـ  يؤمن  رجال 
للمرحلة. فكّل منهما يف األقايص عىل طريقته. لقد اجتمعت بهذا 

التكليف السلفية الدينية والسلفية اليسارية.

قبضة من حديد خلالفة رشف الدين !

صالح مصباح
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عدد  ضّد  امُلثارة  القضايا  موجة  بداية  منذ 
والنّقابينّي  املعارضني  الّسياسينّي  النّشطاء  من 
إيقافات،  من  تبعها  وما  ورجاال  نساء  واإلعالمينّي 
أحدثها  لعّل  وخارجيّا  وطنّيا  الفعل  ردود  تزايدت 
مسؤولني  عن  صدر  ما  األسطر،  هذه  كتابة  حّد  اىل 
بموافقة  باإلرساع  مطالبة  من  إيطالينّي  حكومينّي 
صندوق النّقد الّدويل عىل إقراض تونس حتّى تكون 
والتصّدي  االقتصاديّة  االوضاع  مواجهة  عىل  قادرة 
املوقف  نفس  أّن  ويبدو  النظاميّة.  غري  للهجرة 
الّرسمي االيطايل تضّمن إشارة "محتشمة" لرضورة 
واحرتام  بالّديمقراطيّة  التّونسيّة  الّسلطات  التزام 

حقوق االنسان...
بقول  واكتفيت  اإليطاليّة  الّلغة  أجيد  ال  لألمانة، 
توّقفت  الّرسميّة  التلفزيّة  القناة  أخبار  ألّن  "يبدو" 
عند التّأكيد عىل مساندة الحكومة االيطاليّة الحكومة 

التّونسيّة يف سعيها للحصول عىل قرض جديد.
دول  كسائر  إيطاليا  أّن  البديهي  ومن  أنّه  إاّل 
االتّحاد االوروبي ليست تماما سيّدة مواقفها خاّصة 
العجوز.  القاّرة  بالبلدان من خارج فضاء  يف عالقة 
ومهما كان موقف دولة ما من قضيّة خارجيّة رأينا 
يف أكثر من مناسبة أّن القادة االوروبينّي يتوّصلون يف 
نهاية األمر إىل موقف موّحد يُلزم الجميع. ويف واقع 
الحال، نالحظ حجم الضغوطات عىل الحكومات يف 
بلدانها، ضغوطات يف معظمها اقتصاديّة واجتماعيّة 
تزايدت حّدتها بفعل الجائحة ثّم الحرب يف أوكرانيا 
املناخيّة. كّل  التغرّيات  وكذلك وبصورة جليّة نتيجة 
هذه األزمات املتداخلة واملرّكبة أنتجت طبعا خارطة 
الخطاب  تصاعد  يميّزها  ومتغرّية  معّقدة  سياسيّة 

فيه تجريم  يحتّل  الذي  املتطّرف  اليميني  الّسيادوي 
الهجرة وامليز العنرصي مساحات هاّمة...وهذا هو 

الحال بخصوص املوقف االيطايل الّرسمي.
الحكومة  موقف  عن  الحديث  ألّن  هذا  أقول 
االيطاليّة ووجود "موضوع تونس"عىل جدول اعمال 
اجتماع قيادات االتحاد االوروبي غّطى اىل حّد ما عّما 
طالت  التي  االيقافات  بخصوص  وطنيّا  تناقله  تّم 
وجوها بارزة من املعارضة وما شابها من اخالالت 
عن  واملحاميات  املحامون  نقله  ما  والحقا  اجرائيّة 

ظروف ايقاف مزرية !
طبعا هناك ردود فعل عىل مثل هذه الترّصيحات 
الصادرة عن محاميات ومحامني ونشطاء حقوقينّي 
لالمانة:"شبيكم  املمجوجة  الجملة  تلك  يف  تتلّخص 
العام  الحّق  جماعة  ياخي  هاذم،  عىل  كان  تتكّلمو 
موش سجناء ؟" ويكفي طارحي هذا السؤال العودة 
طرف  من  املنشورة  والبيانات  التقارير  مختلف  اىل 
وتقاريرها  الحقوقيّة  واملنّظمات  الهيئات  مختلف 
عن الّزيارات الّدوريّة التي تؤّديها اىل مراكز االيقاف 

والّسجون...
اىل  الحال، سمعنا عن نقل موقوفني  يف موضوع 
تدنّي  من  ذلك  يعني  بما  العام  الحّق  سجناء  غرف 
سمعنا  التّنديدات  تزايد  وبعد  ثّم  االيقاف  ظروف 
ايضا أنّه تّم نقل البعض منهم إىل"غرف أقّل سوء" 
لكن "التخفيف" توازى مع تركيز كامرياوات مراقبة 
داخل الغرف...سمعنا كّل هذا وسمعنا ايضا أّن ردود 
األوساط الّرسميّة كانت محتشمة ولم يصدر أّي رّد 
رسمي عن وزارة العدل مثال للنّفي أو االقرار بوجود 

إخالالت!

املجريات  دقائق  يتابع  ال  الذي  املواطن  ان  يعني 
وطنيّة  ألطراف  االخبار  من  كّم  أمام  نفسه  يجد 
وأجنبيّة وما يشبه صمت رسمي إزاء ما هو متداول، 
تتقاذفه "تعاليق التّشّفي" من جهة وجدار الّصمت 

الّرسمي من جهة اخرى .
نتعّود   25/7/2021 منذ  بدأنا  أنّنا  صحيح 
غابت  حيث  الّرسميّة  الحينيّة  املعلومة  شّح  عىل 
امللحقني  تدّخالت  وإختفت  الوزراء  ترصيحات 
الّصحفينّي بالوزارات يف مختلف وسائل االعالم. لكن 
عندما يتعّلق األمر بمسائل لها تداعيات عىل سمعة 
عن  برتاجع  اتهامات  من  عليه  تنطوي  ملا  البالد 
مكتسبات حقوقيّة جاءت بها نضاالت أجيال وتجعل 
لاللتحاق  الّساعية  الّدول  خانة  من  تتدحرج  تونس 
بالدول املحرتمة لحقوق االنسان اىل صّف الّدول التي 
تُداس فيها الحقوق والحريّات ينتج عن ذلك تداول 
إسم البالد كـ"مسألة الوضع يف تونس"عىل جداول 
دول  مجموعات  أو  دول  رؤساء  بني  لقاءات  أعمال 
والتّونسيّات  للتونسيني  ال  قلق  باتت مصدر  وكأنّها 

بل لتلك الّدول!
التّوضيح  وجب  الحال،  واقع  هذا  يصبح  عندما 
أو نفيها بوضوح  الّرسمي واالقرار بوجود اخالالت 
مع تقديم ما يدّعم النّفي. هذا أّوال يسهم يف طمأنة 
سري  كيفيّة  عىل  تونس  يف  واملواطنني  املواطنات 
"استغاللها"  فرص  من  ثانيا  ويقّلل  الّدولة  أجهزة 
البالد  عىل  رشوط  المالء  دوليّة  اوساط  طرف  من 
يف  اقتصاديّة  بأوضاع  حاليا  تمّر  تونس  ان  خاّصة 
غاية الّصعوبة تجعلها يف حاجة ماّسة للّدعم الّدويل.

انتهاكات حقوق املساجني السياسيني
احلقيقة هي احلّل...

منير الفّلاح 

االزهر العكرمي

عصام الشابي

كمال اللطيف

خيام الرتكي

غازي الشوايش

رضا بالحاج

شيماء عيىس

جوهر بن مبارك
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أنس الشابي
واملتعّلق   2023 مارس   8 يف  املؤّرخ   10 عدد  املرسوم  نّص 
الجهويّة  املجالس  وتركيبة  املحلية  املجالس  انتخابات  بتنظيم 
ومجالس األقاليم يف الفصول 21 و22 و27 و32 و35 عىل إجراء 
القرعة بني املرتشحني للمجالس الوارد ذكرها يف املرسوم، وهو 
يف  تونس  تعود  أن  يمكن  أنه  بخلدنا  يدر  لم  إذ  للنظر  الفت  أمر 
إدارة الشأن العام إىل القرعة التي تنفي ببساطة رشَطي الكفاءة 
وبالبحث  والفوىض.  العشوائية  لتسود  الناس  لدى  واملقبوليّة 
تبنّي أن محّرر املرسوم املذكور استند يف ذلك إىل الفصل الخامس 
من الدستور الذي ينّص عىل أن الدولة مكّلفة بتحقيق املقاصد 
فقهي  مبحث  وهي  الُقرعة  أدواتها  بني  من  ان  وعىل  الرشعية 
االستقسام  العرب  عرف  حيث  اإلسالم  قبل  ما  إىل  جذوره  تعود 
باألزالم ومفاده أن: "األزالم سهام كانت ألهل الجاهلية مكتوب 
عىل بعضها "أمرني ربّي" وعىل بعضها "نهاني ربّي". فإذا أراد 
الذي  السهم  خرج  فإن  القداح  تلك  رضب  أمرا  أو  سفرا  الرجل 
عليه "أمرني ربّي" مىض لحاجته وإن خرج الذي عليه "نهاني 
بعد  حارضة  بقيت  العادة  هذه  أمره")1(.  يف  يمض  لم  ربّي" 
انتشار اإلسالم وصنّف لها الفقهاء مباحث تحت ُمسّمى القرعة 
القيام بها وغري ذلك مّما  محّددين مجاالتها ورشوطها وكيفية 
سنأتي عىل بعضه يف ما ييل. وقد استند الفقهاء إلثبات مرشوعيّة 
إذ  لديهم  آل عمران: "وما كنت  44 من سورة  اآلية  القرعة عىل 
بني  اختلف زكريا مع  أيّهم يكفل مريم"، حيث  أقالمهم  يلقون 
النهر  يف  األقالم  رمي  عىل  فاتفقوا  مريم  حضانة  حول  إرسائيل 
ومن وقف قلمه ولم يجِره املاء فهو حاضنها. بعد رمي أقالمهم يف 
املاء ُقرع لزكريا بحضانة مريم)2(. ومن السنّة عن عائشة ريض 
أراد  إذا  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  "كان  قالت  عنها  الله 
سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه")3(. 
الدراسات  وألن الرسول رّشعها احتّلت القرعة موقعا متميزا يف 
لكّل  أصل يف رشعنا  تفسريه: "هي  القرطبي يف  يقول  الفقهيّة. 
من أراد العدل يف القسمة")4( ومجاالتها متعّددة من بينها تعيني 
اإلمام يف الصالة عند االستواء يف الصفات ويف تغسيل امليت عند 
تعيني  املبيت ألن  ابتداء  النساء يف  والقرعة بني  األولياء.  تساوي 
واحدة لذلك هو تفضيل لها عىل البقية. لذا اعترب الفقهاء القرعة 
تسوية بينهن وإذا اشرتك رجالن يف وطء امرأة فأتت بولد يُقرع 
بينهما ويكون لُُحوُقُه بالوطء ال بالقرعة)5(. كل هذا اىل جانب 
القرعة يف الطالق ويف عتق العبيد ويف الحضانة ويف تنازع أولياء 
الدم يف القصاص وغري ذلك. أما عن كيفية إجراء القرعة فقد ذكر 
الفقهاء أنها تتّم إّما بكتابة األسماء أو بكتابة أجزاء املقسوم يف 
رقاع ليقع السحب بعد ذلك. وألن رجال الدين يتصيّدون كل جديد 
الستعماله حتى يف غري ما ُوضع له التقطوا الحاسوب واألجهزة 
الحديثة التي دخلت الحياة املعارصة وجعلوها هي األخرى طريقا 
ثالثا إلجراء القرعة لنجد يف نهاية األمر من يقول: "تنفيذ القرعة 
واألسماء")6(.  البيانات  إدخال  بعد  الحاسب  أجهزة  طريق  عن 
والذي نخلص إليه أن هذا النوع من الحلول الفقهية ِلما اختُلف 
فمع  اليوم  أّما  الزمان.  من  سبق  ما  يف  مقبوال  يكون  قد  فيه 
التقّدم العلمي والتطّور الذي عرفته البرشية يف مختلف املجاالت 
لم يعد من املمكن حدوث االلتباس يف تحديد الحقوق التي يمكن 
ضبطها بدقة متناهية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى مسألة 
الحكم ال يمكن أن ترتك للقرعة أو لالختيارات العشوائيّة التي ال 
تفرز إال األسوأ ألنها مسألة حياتيّة تتعلق باألمة وبموقعها بني 
األمم والحفاظ عىل استقاللها ومصادر قّوتها بحيث ال يجوز أن 
الكفاءة  الحاكم يكون باعتبار  ترُتك للصدف ولألهواء. فاختيار 
يف  املتنافسني  تحديد  يف  القرعة  وجود  انحرص  اليوم  واملقبولية. 
املقابالت الرياضية أو يف امليرس والقمار وحتى بالنسبة للقرعة 

بني النساء فقد انتفت ألن التعّدد يف الزوجات ُمنع. أما بالنسبة 
يتعّلق  ما  كّل  القرعة عن  اإلنسانية  التجربة  أبعدت  فقد  للحكم 
به ألنه ال يثبت إال بالغلبة أو باالنتخاب وبرضا الناس. هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى الحكم تكليف وأمانة يستلزم القيام بها 
رشوطا تنّد عن الحرص وال تتوّفر إال يف من اجتهد للحصول عليها. 
لتكوين  مدارس  واألحزاب  الدول  تؤّسس  بالذات  السبب  ولهذا 
التجربة  بعد  إال  املهام  سّلم  يف  تصعيدها  يتم  ال  التي  اإلطارات 
كذلك  وللحزب  للدولة  يحفظ  ما  وهو  به  ُكّلفت  فيما  والنجاح 
اإلخفاقات.  من  واالستفادة  النجاحات  بمراكمة  االستمرارية 
الحكم منفعة  بأن  القرعة فهو يصدر عن قناعة  إىل  اللجوء  أما 
دون  جميعا  الناس  عليها  يتداول  أن  يجب  املصالح  من  وكعكة 
العلمي وخرباتهم للمهام  إىل كفاءتهم ومالءمة تكوينهم  النظر 
تتوفر  من  كل  استثناء  تّم  أنه  والغريب  بعهدتهم.  ستناط  التي 
فيهم الرشوط التي تضمن النجاح يف هذه املهّمة يف الفصل 17 من 

املرسوم كالقضاة وإطارات الوالية والبلدية وغريها من اإلدارات 
ومحاسبي املالية ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية وغريهم 
سوف  املجالس  من  النوع  هذا  بأن  القناعة  لدينا  يؤكد  ما  وهو 
يكون خلوا من أية تجربة أو قدرة عىل االقرتاح واملتابعة ِلما عليه 
القرعة  باملجلس عن طريق  االلتحاق  لها سوى  هّم  ال  مكّونات 
التي تقع كل ثالثة أشهر حسب ما ورد يف الفصلني 22 و32 من 
املرسوم. هذه املّدة الزمنيّة القصرية تمنع إمكانية متابعة تنفيذ 
أي برنامج لتغرّي أعضاء املجلس ولكنها تمكِّن من ترضية مختلف 
املرتشحني وهو ما يوحي بأن محّرر املرسوم يستهدف من ذلك 
تجميع الناس حول السلطة ومنافعها وليس خدمتهم ألن خدمة 
وليس عن طريق  الربامج  اقرتاح  إال من خالل  تتأتى  ال  الشعب 
القرعة واالنتخابات التي تُغيّب فيها الكفاءات. هذا األسلوب يف 
يحمل  القرعة  إىل  يستند  الذي  ومستلزماته  الحكم  مع  التعامل 
من املحاذير اليشء الكثري ألنه كفيل بأن يفرز األسوأ. فال مجال 
تفطن  ما  وهو  والشعوب،  األمم  مصائر  تحديد  يف  للعشوائية 
اليه أحد أقدر السياسينّي يف تونس يف أواخر القرن الثامن عرش 
وبدايات التاسع عرش حيث يروي ابن أبي الضياف يف تاريخه أن 
الوزير األكرب يوسف صاحب الطابع قال: "ونخىش أن الناس إذا 
لم يكن لهم منهج مسلوك ينظرون ألنفسهم، والعامة إذا قدرت 
أن من  اإلتحاف  أن تفعل")7( ويضيف صاحب  أن تقول قدرت 

عالمات سقوط امُلْلك بجانب ما ذكر: "أن يستكفي امَلِلك باألحداث 
وبمن ال خربة له بالعواقب... واستهانته بنصائح العقالء وأراء 
ذوي الحكمة")8(. فاختالق الشعارات الوهميّة كالشباب مقابل 
والُقرعة  الرأي  أصحاب  من  الخاّصة  عن  بديال  والعاّمة  األكفاء 
عوضا عن املقبوليّة الشعبيّة واالنتخاب كل ذلك مؤذن باإلفالس 
والسقوط الحتمي ألنه بُني عىل غري هدى وبصرية.  ووجب حتى 
نحمي البالد من الفوىض والعشوائية وسوء التدبري أن نستأنس 
بقول األفغاني: "أَِن الحكم إالّ للعقل والعلم")9(  وليس للقرعة 

أو الفصل الخامس من الدستور.
----------------------
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»الُقرعة«، أداة النتخاب املجالس اجلهوية
أو عودة تونس إىل اجلاهلية
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سأخّصص  أنّني  أتصّور  أكن  لم 
مقاال، ولو مختزال، للتوّقف عند الجدل 
األخيرة  األيّام  خالل  تونس  في  الُمثار 
أطالنتس  "مملكة  بـ  يُسّمى  ما  حول 
البالد.  في  واختراقاتها  الجديدة" 
حتّى  لسان  كّل  على  باتت  أنّها  وبما 
من  فإنّه  عام،  رأي  بقضّية  نصفها  ال 
أتت  أنّها  رغم  لها  التطّرق  األجدى 
لتُغّطي على قضايا أهّم منها بكثير...

إىل  تاريخيّا،  )أطالنتس(  املسّمى  هذا  يعود 
ما جاء يف بعض األساطري بشأن جزيرة بحجم 
قاّرة كانت تحمل هذا االسم، وبلغت من التطّور 
العلمي والهنديس يف غابر الزمان ما جعلها تحكم 
العالم. ثّم اندثرت تماًما بعد أن غرقت يف أعماق 
املحيط األطليس. وقد قيل إّن الفيلسوف اإلغريقي 
قد ذكرها يف بعض حواراته، غري  أفالطون كان 
أنّه ال وثائق تاريخيّة أو بحوث علميّة تؤّكد وجود 
تلك اململكة فعليّا. أّما ما يهّمنا اليوم من االنبثاق 
فيكمن  الجديدة"  أطالنتس  "مملكة  لـ  الجديد 
الدستوري  الحّر  الحزب  ترويج  يف  بالخصوص 
يف  التي  اململكة  هذه  خطورتها  ملدى  ورئيسته 
طور التأسيس عىل "سالمة الرتاب الوطني" وما 
تسبّبت فيه من "اخرتاق للمؤّسسة الترشيعيّة"، 
جّراء تويّل نائبة رئيس الربملان لحقيبة وزاريّة يف 

تلك الدولة املزعومة...

كيان افتراضي صرف!
 KinGdom of الجديدة"  أطالنتس  "مملكة 
افرتايض  كيان  هي   )New ATlANTiS )KonA
لها  "مملكة"  يُشّكل  أنّه  به  امُلبرّشون  يزعم 
طلبات  استقبال  بصدد  وأنّها  ووزراء،  حكومة 
لها  يكون  أن  دون  جنسيتها،  عىل  الحصول 
وجود فعيل عىل أرض الواقع إىل حّد اآلن. ومع أّن 
مسؤويل هذا الكيان يُِقّرون بأّن وجود مملكتهم 
حاليّا افرتايض وال مركزي، فإنّه حسب ما يتّضح 
عىل  العمل  يف  فعليّة  رغبة  لهم  أّن  خطابهم  من 
استيفاء رشوط تكوين مملكتهم، أي عرب حيازة 
باختيار  يسّمونه  ما  أو  حدود،  ورسم  أرض 
"اإلقليم السيادي" وتحديده نهائيا يف فرتة قريبة 

جّدا... 
الرسميّة  الصفحة  يف  ورد  ما  وحسب 
هذه  فإّن  "فيسبوك"،  شبكة  يف  املذكور  للكيان 
"اململكة" كانت قد أعلنت عن تأسيسها رسميّا 
املزعوم  ملكها  قبل  من   2021 أوت   16 بتاريخ 
هارون إيدن )ذي الجنسيّة الرتكيّة(. وقد نرشت 
والعربيّة  الرتكيّة  )باللغات  "دستورها"  نّص 
شهرين  من  أقّل  بعد  والفرنسيّة(  واإلنجليزيّة 
من إعالن تأسيس "اململكة"، فبات ال يضاهيها 
الجمهوريّة  دستور  إاّل  دستورها  سّن  رسعة  يف 
أكثر  إعداده  يستغرق  لم  الذي  الجديد  التونسيّة 
من شهر واحد قبل إصالح ما ورد فيه من أخطاء. 
يحمل  علًما  املزعومة  "اململكة"  اختارت  كما 
ألوان علم "جيبوتي" )األزرق واألبيض واألخرض( 
وأضافت له شعاًرا مكّونًا من أسدين وتاج ملكي 
املتمثّل  لشعارها  رمزا  زيتون  وغصن  وحمامة 
يف ثالثية "السالم والعدل والحريّة". ويف منشور 

"حكومة  إّن  تقول  الرسمية،  صفحتها  عىل  لها 
موقع  بعد  تُقّرر  لم  الجديدة  أطالنتس  مملكة 
إقليمها السيادي رغم وجود خيارات مثل تركيا 
وبعض الدول اإلفريقيّة واألوروبيّة، وحني يتقّرر 
القادمة سيتّم اإلعالن  ذلك األمر خالل األسابيع 
رسميّا عن اإلقليم السيادي للمملكة". صدر هذا 
أكتوبر   16 بتاريخ  اإلعالن يف منشور بصفحتها 

.2021
إحدى  يف  املنشورة  الصور  بعض  وتشري 
صفحاتها عىل شبكة "فيسبوك" إىل أنّها انطلقت 
املزعومة.  للدولة  الهندسيّة  املخّططات  يف وضع 
وأسعار  التكاليف  حّددت  أنّها  ذلك  من  واألكثر 
إىل  معلوم  غري  مكان  يف  للبيع  املعروضة  املباني 

اململكة  لعملة  نماذج  نرشت  كما  اآلن.  حّد 
وجواز سفرها وبطاقة الهويّة...
أّن  للسخرية  املثري  ومن 

الصفحة  عىل  املرشفني 
"اململكة"  لهذه  الرسميّة 

يخطئون هم أنفسهم، بني الحني واآلخر، يف كتابة 
"يوتيوب"  قناة  زيارة  ومجّرد  مملكتهم...  اسم 
التابعة إىل ما يُسّمى بـ"املوقع اإلخباري ململكة 
 "KoNA newS )أطالنتس الجديدة )أرض الحكمة
يقّل  عدد  وهو  فقط.  مشرتكني   5 لها  أّن  نجد 
حتّى عن عدد وزراء هذا الكيان الذي ال يزيد عن 
كونه مجّرد صفحة عىل شبكة "فيسبوك" مثل 
الكثرية  الوهميّة  الدوليّة  املؤّسسات  الصفحات 
الخرباء واملدّربني  تام شهادات  بيرُس  تُسند  التي 
الدولينّي وألقاب السفراء فوق العادة للمشرتكني 

فيها من باب الدعاية واالحتيال ال أكثر...
اإلعالم  وسائل  من  عدًدا  أّن  لألسف  واملثري 
عددا  اإلثارة  باب  من  حاورت  قد  التونسيّة 
مسؤولون  أنّهم  اّدعوا  الذين  التونسينّي  من 
حقيقي.  مضمون  أّي  من  املفرغ  الكيان  بهذا 
قد  التونسينّي  من  الكثري  أّن  مفاده  ملا  ورّوجت 
"مملكة  جنسية  عىل  للحصول  مطالب  قّدموا 
أنّه ال يمكن نفي حقيقة  أطالنتس". والحقيقة 
تقديم تلك املطالب ألّن ال يشء ينفي أّن هذه البالد 
ذّج وكذلك  مثل غريها تغّص بآالف الحمقى والسُّ
الواقع  من  تُنجيهم  قد  قّشة  بأيّة  باملتمّسكني 
منهم  األمر  تطّلب  ولو  يُكابدونه،  الذي  املرير 
واجههم  من  لكّل  املقذعة  الشتائم  شتّى  كيل 
بالرصانة  التمّسك  إىل  ودعاهم  بحقيقتهم 
والشعوذة  األوهام  عن  واالبتعاد  والعقالنيّة 

وسيل التفاهات السائدة... 

تهافت وتنّصل
يرصد أّي عاقل إذن عمليّة احتيال واضحة يف 
أعمال هذه الجماعة، حتّى أنّها ال ترتّدد يف توشيح 
بعض منشوراتها بالشعار الرسمي ملنظمة األمم 
املتحدة التي هي يف نهاية املطاف منظمة مكّونة 
من دول ذات سيادة كاملة وحكومات معرتف بها 
الذي جعل نفسه ملًكا،  دوليّا. ويدرك مؤّسسها 
السهل  من  أنّه  إيدن(،  )هارون  تركيا  من  وهو 
االعرتاف  هاجسهم  نكرات  أشخاص  استقطاب 
بذواتهم املنكرسة. فهذا رئيس وزراء من األردن 
اليمن  من  الصحة  وزير  وذاك  العبادي(  )محمد 
وآخرون من هذا البلد العربي وذاك... والحقيقة 
يف  الرتكي  الجوقة  قائد  يُرّكز  أن  ليس غريبًا  أنّه 

اختياراته عىل إسناد حقائبه الوزاريّة املوهومة 
إىل أشخاص كّلهم تقريبا من دول عربيّة...

سوسن  اسم  تداول  جاء  اإلطار  هذا  يف 
التي  الجديد  النواب  مجلس  رئيس  نائبة  مربوك 
والشؤون  العمل  "وزيرة  حقيبة  إليها  أسندت 
هذا  حذف  قبل  الكيان  هذا  يف  االجتماعيّة" 
يف  ذلك  بشأن  كبري  جدل  إثارة  فور  املسّمى 
"بيانا  الكيان  هذا  صفحات  نرشت  ثّم  تونس. 
سعيد  "محمد  املدعو  توقيع  يحمل  توضيحيّا" 
الرسمي باسم حكومة مملكة  الناطق  طوغيل" 
"أرض الحكمة"، يؤّكد فيه أّن عالقة "حكومته" 
باألصل  عالقة  "هي  مربوك  سوسن  بالسيدة 
قّدمت  حيث  القانوني،  االستشاري  مكتبها  مع 
لوزارة  والدراسات  االسرتاتيجيات  لنا جملة من 
العمل وبعض الوزارات. ونؤّكد عىل أنّه ليس لها 

أّي عالقة باململكة وليس لها صفة رسميّة".
يف  مرتبكة  مربوك  سوسن  بدت  املقابل،  يف 
أثاره  ما  هول  جّراء  اإلذاعات،  ببعض  تدّخالتها 
أن  قبل  حتّى  حولها  الحّر  الدستوري  الحزب 
الجديد.  النيابي  باملجلس  أصال  مهامها  تتسّلم 
شبهة  حول  وشكوك  تساؤل  موضع  باتت  فقد 
إىل  تسعى  أجنبيّة  أجندات  تنفيذ  يف  توّرطها 
والحال  التونسيّة.  الترشيعيّة  املؤّسسة  اخرتاق 
صاغه  برملان  رئيس  نائبة  منصب  تشغل  أنّها 
انطالقا من  تفاصيله  بكامل  الجمهوريّة  رئيس 
عىل  وبناء  السابق  الربملان  من  نواٍب  تخوين 
رسديّة السيادة الوطنيّة. النائبة سوسن مربوك 
ذكرت أّن جّل ما قامت به هو تقديم ورقة عمل 
خالل فرتة انتشار فريوس كورونا عرب تطبيقة 
استأنست  قانونيّة  مستشارة  بصفتها  "زووم" 
يف  ونرشته  برأيها  اململكة  أو  املنظمة  تلك 
صفحاتها. كما قالت "أنا غري وصيّة أو مسؤولة 
وهذه  ما...  صفحات  يف  اسمي  استعمال  عن 
الشأن يهدف  الهجمة وكّل ما يصري حاليا بهذا 
إىل تعطيل عميل وجعيل أقوم بتربير مواقفي"...

عدم  حقيقة  يف  يكمن  املطروح  اإلشكال 
املسندة  الصفة  بتلك  مربوك  سوسن  معرفة 
واألرجح  اليوم.  بشأنها  الجدل  إثارة  قبل  إليها 
التعريف  عىل  والتهافت  الربوز  يف  رغبتها  أّن 
القانون  مجال  يف  و"مآثرها"  "بطوالتها"  بـ 
أنّها  يعني  ما  وهو  املطّب.  هذا  يف  أسقطتها  قد 

مجال  يتطّلبه  ما  ويعوزها  الخربة  محدودة 
أنّها  عملها من رصانة وتريّث وتواضع. والحال 
بارتكاب مثل  لها  باتت تشغل منصبًا ال يسمح 

تلك األخطاء الطفوليّة الفادحة...
التي  الخلفيات  حول  خالف  ال  املقابل،  يف 
دفعت الحزب الحّر الدستوري إىل إثارة الشكوك 
سوسن  الربملان  رئيس  نائبة  "وطنيّة"  حول 
"عضوة  بأنّها  الحزب  بيان  يف  ووصفها  مربوك 
الهيئات  من  الجنسيات  متعّدد  أخطبوط  يف 
واملنظمات األجنبيّة"، مّما "يمثّل خطرا جسيًما 
الدستوري  مصلحة  فمن  القومي".  األمن  عىل 
يتّصل  ما  كّل  حول  الشكوك  يُثري  أن  الحّر 
بالسلطة ومؤّسساتها، باعتبار أّن حزب عبري 
القّوة املعارضة األكرب يف  مويس يُمثّل تقريبًا 
البالد، بعد أن أصاب الوهن واالرتباك حركة 
تنهض  أن  يصعب  التي  النهضة 
راشد  استمرار  ظل  يف  مجّددا 

الغنويش عىل رأسها. 
يصف  أن  طبًعا  الدستوري  الحزب  حّق  من 
واملرشوعيّة،  للرشعيّة  بالفاقد  الجديد  الربملان 
إىل  نظرا  املعارضة،  أطياف  معظم  ترّدد  مثلما 
أّن أقليّة األقليّة من التونسينّي كانت شاركت يف 
الترشيعيّة األخرية. ومن حّقه كذلك  االنتخابات 
انفرد  سيايس  لنظام  ديكور  مجّرد  يعتربه  أن 
الرئيس قيس سعيّد بصياغة تفاصيله من ألفه 
إىل يائه. يمكن للدستوري الحّر أن يقول أكثر من 
ذلك طبًعا، لكن من العبث أيضا أن يطالب رئييس 
الجمهوريّة والربملان باتّخاذ اإلجراءات القانونيّة 
الصلة،  ذات  مسؤوليّاتهما  وبتحّمل  الالزمة 
صفتيهما  ذكر  عن  حتى  يرتّفع  ذاته  اآلن  ويف 

الرسميّتني.
بات من  املنافسني  أخطاء  أّن تصيّد  صحيح 
عىل  املبني  العرص  هذا  يف  األحزاب  عمل  ضمن 
ال  ذلك  أّن  غري  السياسينّي،  بالخصوم  التشهري 
املجاني لآلخر،  التشويه  السقوط يف  أيضا  يعني 
التي  الوطنيّة  السيادة  عن  الدفاع  شماعة  تحت 
دون  من  واملعارضة  السلطة  بها  تتغنى  أخذت 
الحزب  أّن  ذلك  من  واألكثر  مضمون...  أدنى 
بصورة  بيانه  وّشح  قد  كان  الدستوري  الحّر 
علم  وبجانبها  مربوك  سوسن  تُظهر  مفربكة 
املزعوم  امللك  ذلك  "اململكة" وخلفها صورة  تلك 
لشخص  يمكن  صورة  وهي  حكومته.  ورئيس 
يكتشف  أن  "فوتوشوب"  تقنيات  يف  مبتدئ 
الحّر  للحزب  ييُسء  ذلك  أّن  يف  ريب  وال  زيفها. 
الدستوري ولرئيسته عبري مويس ألّن األمر يتعّلق 

بعمليّة تضليل وتزييف ال يرقى إليها الشّك.
والروائي  املفّكر  كتب  قليلة  سنوات  منذ 
 )1932-2016( إيكو  إمربتو  الراحل  اإليطايل 
االجتماعي  التواصل  شبكات  "منحت  ييل:  ما 
كانوا  مّمن  الحمقى،  من  لفيالق  الكالم  حّق 
تناول كأٍس من  بعد  الحانات  يتكّلمون فقط يف 
للمجتمع،  رضٍر  بأّي  يتسبّبوا  أن  دون  النبيذ، 
الحّق  فلهم  اآلن  أّما  فوًرا.  إسكاتهم  يتّم  كان  إذ 
إنّه  نوبل،  جائزة  يحمل  من  مثل  مثلهم  بالكالم 
أبرز  أّن  اليوم  تونس  يف  األسوأ  البلهاء".  غزو 
السلطة  يف  سواء  البالد،  يف  السياسينّي  الفاعلني 
ترويج  ماكينة  من  جزًءا  باتوا  قد  املعارضة،  أو 

الحمق والتفاهة واملهاترات املبتذلة...

معز زيّود

»»مملكة أطلنطسمملكة أطلنطس«« بني إشاعة  بني إشاعة 
احلمق والتنّصل من املسؤولّية!احلمق والتنّصل من املسؤولّية!

سوسن مربوك
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منحى السوق :
تواصل منحى السوق خالل األسبوع املمتد من 13 إىل 17 
0,1 ٪ مستقرا  2021 يف انحدار مسجال تراجعا بـ  مارس 
عند النقطة 8076,2. وعمق بذلك املؤرش املرجعي خسائره 

منذ بداية العام اىل – 0,4 ٪.
نسق  يف  واضح  بتسارع  املذكور  األسبوع  تميّز   •
استفردت  دينار  مليون   69,2 حجمها  بلغ  التي  املبادالت 
8 مبادالت  األسد منها بفضل  الجمعة بنصيب  يوم  حصة 
بالكتل تعلقت بسهم بنك تونس العربي الدويل BiAT بحجم 
55,1 مليون دينار حسب تحليل الوسيط ببورصة األموال 

النقدية بتونس.

تحليل تطّور األسهم

• سجل سهم رسفيكوم Servicom أفضل أداء خالل 

األسبوع املذكور ودون أن يكون محّل مبادالت حقق السهم 
قفزة بـ 11,1 ٪ بسعر 0,300 دينار

الورق  لصناعة  التونسية  الرشكة  سهم  مسار  كان   •
SoTipApier بدوره طيبا خالل األسبوع املذكور وحقق 
7,200 دينار جاذبا رؤوس  7,8 ٪ بسعر  السهم تقدما بـ 

أموال بـ 700 ألف دينار.
عىل  املترضرين  أكرب   cellcom سلكوم  سهم  كان   •
التي  الرشكة  رشكة  سهم  وتراجع  توننداكس  مستوى 
امتداد  عىل   ٪  19,7 بـ   everTeK ماركة  بتوزيع  تتفّرد 
األسبوع بسعر 2,610 دينار وسط حجم أموال لم يتجاوز 

9 االف دينار.
بدوره   BiAT الدويل  العربي  تونس  بنك  سهم  أنهى   •
األسبوع عىل تراجع طفيف )- 0,5 ٪ بسعر 91,500 دينار(. 
ديناميكية  األكثر  يظل  الذي  املذكور  البنك  سهم  وغذّى 

السوق برؤوس أموال بلغ حجمها 59,7 مليون دينار.

مستجدات السوق

التأمني  وإعادة  للتأمني  التونسية  الرشكة  من  بالغ   •
: STAr

التأمني  وإعادة  للتأمني  التونسية  الرشكة  تعلم 
خالل  تدارس  ادارتها  مجلس  أن  رأسمالها  يف  املساهمني 
اجتماعه املنعقد يوم 10 مارس 2023 نشاط الرشكة خالل 
بنشاط  املتعلقة  املالية  القائمات  ضبط  وأنه   2022 سنة 

الفرتة املذكورة التي تظهر املؤرشات الرئيسية التالية : 
• تطّور حجم املدفوعات بنسبة 5 ٪ بما مثل 386,271 

مليون دينار مقابل 368,161 مليون دينار سنة 2021.
• تطّور حجم املقابيض بنسبة 4 ٪ بما مثّل 381,609 

مليون دينار مقابل 368,646 مليون دينار سنة 2021.
حجمها  وبلوغ  بالحوادث  التكّفل  تكاليف  ارتفاع   •
283,824 مليون دينار مقابل 276,161 مليون دينار سنة 

2021 بما مثّل تطورا بنسبة 3 ٪.
 101,477 اىل  االستثمار  دخل  صايف  حجم  ارتفاع   •
مليون دينار مقابل 77,680 مليون دينار سنة 2021 بما 

مثّل تطورا بنسبة 31 ٪.
مقابل  دينار  مليون   31,905 بـ  صافية  مرابيح   •

21,056 مليون دينار سنة 2021.
 6,220 واقرتح مجلس إدارة الرشكة توزيع مرابيح بـ 
دينار عن كل سهم )مقابل 3,650 دينار عن كل سهم سنة 
الجلسة  لحضور  الرشكة  يف  املساهمني  دعوة  مع   )2021
سيتم  أنه  اىل  مشريا   2023 ماي   18 يوم  العادية  العامة 

الحقا تحديد مكان وزمان انعقادها.

• ايجار BH )BH lEAsinG(  : جلسة عامة عادية :
•  تعلم رشكة ايجار  BH أنها ستعقد جلسة عامة يوم 
 royAl 14 افريل 2023 بداية من الساعة 11 صباحا بنزل
للتداول حول حسابات  الشمايل(  العمراني  )املركز   ASBu
يف  حققت  بأنها  الرشكة  وذكرت   .2022 لعام  نشاطها 

السنة املاضية مرابيح صافية بمليوني دينار.

cellcom وانتكاسة لـ Servicom انتعاشة لـ

اشهار

التقرير األسبوعي لـ "التونسية لألوراق المالية" :

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 - 

رجاء بن سالمة - خالد عبيد - جمال الدين العويديدي 
ية - أحمد بن مصطفى -  - رافع الطبيب - رفيق بوجدار

فوزي البدوي - زهري بن يوسف - مولدي االحمر

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

نهلة عنان - عامر الجريدي

زهري بن يوسف - عبد الوهاب الرباهمي - 
ية ضيف هللا - دمحم الكحالوي - أنور الشعايف-  فوز

ين -  الطيب الطويلي - هيام الفرشييش - شفيع بالز
عالء الدين السعيدي - خليل ڤويعة  - الحبيب بيدة -

صالح السوييس - بهيجة بالربيع برنڤية

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
يمة السعداوي -  خالد النوري -  تميم أوالد سعد -  كر

ياسني بّيوض

المدير الفّني :
فيصل بن البشري

هيفاء بن دمحم

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

BETA: المطبعةi@beta.com.tn

الفاكس : 065 890 71الهاتف : 034 063 36

45 شارع آالن سافاري - 1002 تونس 

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

التحرير :
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تحت هذا العنوان تطرقت مجلة »لوبوان« الفرنسية اىل 
اجتماع  يف  الرئيس قيس سعيد  فّجرها خطاب  التي  األزمة 
ملجلس األمن القومي حول »توافد جحافل أفارقة من دول 
الدولية  الفعل  ردود  عىل  عّرجت  وبعدما  الصحراء«.  جنوب 
التي تسبّب فيها خطابه خصوصا عىل مستوى البنك الدويل 
عما  املجلة  تساءلت  املتحدة  واألمم  الدويل  النقد  وصندوق 
تونس  يف  الحاكمة  السلطة  تؤّلب  أن  الحكمة  من  كان  اذا 
أخرى  جهة  من  وتسعى  عليها  الغربية  املالية  املؤسسات 

للحصول منها عىل قروض ومساعدات.
10 مارس  وكتبت املجلة يف عددها الصادر يوم الجمعة 
الجاري »بعد البنك الدويل واالتحاد االفريقي دخلت منظمة 
االقتصادية  األزمة  اىل  لتنضاف  الخط  عىل  املتحدة  األمم 
التي تعاني منها االعتداءات التي طالت أفارقة دول جنوب 
الوضع  بلغ  »هل   : متسائلة  بتونس  متواجدين  الصحراء 

نقطة الالّعودة؟«.
الصادرة  الرسمية  الكلمات  زالت  »ما   : املجّلة  وأضافت 
تغذي  القومي  األمن  اجتماع ملجلس  اثر  الرئيس سعيّد  عن 
القوي  الرجل  استنكر  فقد  العاملي.  املستوى  عىل  الجدل 
بالبالد – بفعل استحواذه عىل كل السلطات بما فيها السلطة 
القضائية منذ االنقالب الذي قام به يوم 25 جويلية 2021 – 
»توافد جحافل املهاجرين الرّسيني« الذين قد يكون تواجدهم 
بتونس حسب كالمه مصدر »عنف وجرائم وممارسات غري 

مقبولة«.
وقد أشار العديد من سفرائه ومنهم السفري بجمهورية 
الكونغو الديمقراطية اىل »تجّول أفارقة من جنوب الصحراء 
يف صفاقس بسواطري يف أيديهم« وهو كالم من نسيج الخيال 
ويستفيد  ألمنيني  تابعة  فايسبوكية  صفحات  عدة  ترّوجه 
دول  من  مهاجرون  بدأ  بيوم  بعدها  الرئيس.  أنصار  منه 
جنوب الصحراء االفريقية يتعرضون العتداءات يف الطرقات 
أنظار  تحت  شغلهم  مواطن  ومن  مساكنهم  من  وللطرد 
والكوت  ومايل  غينيا  دول  ورشعت  ساكنا  تحّرك  ال  رشطة 
ديفوار يف اجالء رعاياها الذين أودعوا من تلقاء أنفسهم لدى 

تمثيلياتها الدبلوماسية ملفات العودة اىل أوطانهم.

تونس في قفص االتهام

صدر أّول رّد فعل عن االتحاد االفريقي وأدان رئيس لجنته 
التونسية  السلطات  ترصيحات  »بشدة  محمد  فقي  موىس 
الصادمة املعادية للرعايا االفارقة والتي تتناقض حرفيا مع 
تونس  لرتد  تعبريه  حسب  تأسيسه«  ومبادئ  االتحاد  روح 
اليها«. ولدى  املوجهة  أّن »ال أساس لالتهامات  بنربة جافة 
رئيس  امبالو  سيسوكو  امبارو  قرطاج  قرص  يف  استقباله 
افريقيا  لدول  االقتصادية  املجموعة  ورئيس  بيساو  غينيا 
منتقدا  بذلك«  وفخور  »افريقي  أنه  سعيّد  أوضح  الغربية 
»يريدون  عمن  صادر  نية«  سوء  عن  ينم  مغرضا  »خطابا 

اإلساءة لتونس«.
البداية  يف  مرحلتني.  عىل  تحرك  فقد  الدويل  البنك  أما 
وجه رئيسه ديفيد مالباس ملوظفي ادارته بمنطقة الرشق 
األوسط وشمال افريقيا مذكرة داخلية عرّب فيها عن قلقه 
املهاجرين  بخصوص  تونس  عن  الصادرة  الترصيحات  من 
القادمني من دول جنوب الصحراء االفريقية. ونتيجة لذلك 

»تم وضع رشاكة البنك مع تونس بني قوسني«.
»رويتز«  وكالة  اىل  الداخلية  املذّكرة  خرب  ترّسب  وقد 
القرار  أصحاب  أوساط  يف  قنبلة  له وقع  التي نرشته وكان 

االقتصادي املحليني لكن البنك الدويل رسعان ما حاول تدارك 
»املشاريع  أن  إىل  فيه  أشار  تطميني  رسمي  بالغ  عرب  األمر 

القائمة متواصلة«.
واألمر  جديد.  ملف  حول  دراسات  هناك  تكون  لن  لكن 
النقد  املعّلق مع صندوق  االتفاق  لتونس هو  ازعاجا  األكثر 
والتكتيك  الدويل  بالبنك  ذلك  قبل  املرور  من  البّد  اذ  الدويل 
السليم يفرتض عدم اغضاب األخري ألسباب تتعلق بإساءة 
معاملة املهاجرين خاصة بالنسبة ملن يأمل يف الحصول عىل 
النقد  صندوق  بأن  التذكري  دون  دوالر  مليار   1,9 بـ  قرض 

الدويل سحب ملف تونس من جدول أعماله«.
األمم  منظمة  عن  صدر  فعل  رّد  »آخر   : املجلة  وتابعت 
العام  أمينها  موقف  هو  فيه  االنتباه  يلفت  ما  لكن  املتحدة 
أنطونيو غيرتاس باسم مكتب الهجرة الدولية والذي قال فيه 
: »عندما أسمع قادة سياسيني ينعتون مهاجرين بطريقة 
برشية  كائنات  باعتبارهم  كرامتهم  االعتبار  بعني  تأخذ  ال 
عميقة«  بصدمة  أصاب  فإنني  االنسان  بحقوق  يتمتعون 
قبل أن يضيف : »هذا يصدمني سواء حدث يف تونس أو يف 

أوروبا أو يف أي مكان آخر«.
يف ظرف ثالثة أسابيع، وضعت ترصيحات الرئيس سعيّد 
الدولة«  »عنرصية  ملصق  وسّجل  خطري  وضع  يف  تونس 
عن  يدافع  باألمر  املعني  راح  فيما  االذهان  كل  يف  حضوره 
نفسه ويتظاهر بعدم الفهم ويتحدث عن »إخوانه األفارقة« 
عّمار  نبيل  أما  تونس«.  عىل  مغرضة  »هجمات  مستنكرا 
زمجر  فقد  حديثا  املعنّي  الخارجية  للشؤون  الجديد  وزيره 
وأدان موضحا أن املخطط االجرامي الذي تحدث عنه رئيسه 

يمثل »عنرص تفكري«.
وقد طالبت عدة أصوات بتونس تماما مثلما كان الشأن 
نظرية  عن  بالرتاجع  ال  سعيد  قيس  العاملي  املستوى  عىل 
أحزاب  مباركة  له  تجلب  والتي  بتونس  الديمغرايف  التغيري 
أقىص اليمني بفرنسا فحسب وإنّما باالعتذار لكنه ليس من 

نوع الرجال الذين يرومون االعتذار.
)تضّخم  بها  تمّر  التي  االقتصادية  الصعوبات  ورغم 
بنسبة 10,4 ٪ ونسبة بطالة يف صفوف الشباب تجاوزت 40 

٪( ال يمكن للبالد السماح لنفسها بتأليب رشكائها املخلصني 
اليها منذ أيام الثورة عليها ومع ذلك فهذا ما حدث.

تونس بلد مدلل
من الغرب

»منذ ثورة 2011، أصبحت تونس قبلة العواصم األوروبية 
واملؤسسات املالية )البنك الدويل وصندوق النقد الدويل والبنك 
األوروبي إلعادة االعمار والتنمية والبنك األوروبي لالستثمار 
بشمال  الواقع  الديمقراطي  املخرب  هذا  أنعش  وقد  الخ...(. 
البلدان  ضمن  الوحيدة  الديمقراطية  يمثل  والذي  افريقيا 
العربية االثنني والعرشين كل اآلمال ومثّل ثورة أشبه بثورة 
القائلة  النظرية  دحض  الذي  كوبرنيك  نيكوال  الفلك  عالم 
مركز  هي  الشمس  أن  وأثبت  الكون  مركز  هي  األرض  بأن 
التونسيون  الديمقراطيون  تبنى  خطوة  وخطوة  الكون. 
إىل  إضافة  التأسييس  باملجلس  نائبا   217 كتبه  دستورا 
السمعي والبرصي  االتصال  لتنظيم فضاء  هيئات مستقلة 
العليا  )الهيئة  ومستقلة  حّرة  انتخابات  والجراء  )هايكا( 
)الهيئة  فساد  ملفات  يف  والتحقيق  لالنتخابات(  املستقلة 
حتى  انتقالية  عدالة  جانب  اىل  الفساد(  ملكافحة  الوطنية 
يتم االعتذار لضحايا الدكتاتورية وتمكينهم من تعويضات 

)هيئة الحقيقة والكرامة(«.
ويف ختام مقالها كتبت املجلة : »أفرجت الديمقراطيات 
والفروض  التقنية  املساعدات  من  هائل  كّم  عن  الغربية 
والهبات والدعم املوجه للميزانيات. ورافق البنك الدويل معظم 
رصف  قنوات  طرقات،  )جسور،  التحتية  البنى  مشاريع 
الديمقراطية  األوروبي  االتحاد  ودعم  كهرباء...(  صحي، 
ذكر  دون  أورو  مليارات   6 من  بأكثر  الناشئة  التونسية 
املساعدات من دولة اىل دولة التي تزعمتها فرنسا. واذا كانت 
محملة   2022 صيف  منذ  بتونس  تريس  األوكرانية  البواخر 
اللذان  هما  وأوروبا  الدويل  البنك  فإن  الحبوب  من  بأطنان 

يدفعان الفاتورة. لكن إىل متى؟«.

مجلة »لوبوان« الفرنسية :

تونس يف قلب االعصار...
تنشر »الشارع المغاربي« هذا المقال من باب إنارة الرأي العام الوطني ال غير حول ما يبدو أنه ترتيب لمخطط متكامل العناصر والجهات للدفع نحو تحويل 
تونس الى موطن للمهاجرين األفارقة مع انخراط وسائل اعالم في هذه اللعبة التي ال هدف من ورائها سوى محاولة اإلساءة لتونس بذريعة النيل من حقوق 
االنسان دون أي اعتبار الحترام سيادتها كسائر الدول حسب ما ينص عليه القانون الدولي خاصة إذا تعلق األمر بمتسللين الى ترابها الوطني بطرق غير شرعية.

تعليق :
يبدو أن كاتب مقال »لوبوان« ينظر اىل ما يجري يف العالم بعني واحدة ويسمع بأذن واحدة. وبالنظر اىل أن األمر 
يتعلق بصحفي محرتف يبدو أيضا أنه ال يرتدد يف خلع جبّة املوضوعية كلما استدعى األمر الرتويج لروايات جهات ربّما 

تكون أحد أطراف أولياء نعمته.
نسوق هذه املالحظة مع التساؤل : ملاذا يغّض صاحبنا طرفه عن سياسات بلده فرنسا إزاء املهاجرين غري الرشعيني 
الذين تقودهم األقدار لدخول أراضيها؟ ملاذا ال يكتب عن اإلجراءات التعسفية واملعامالت القمعية والطرد التي تنتهجها 
الوافدين عليها عىل متن »قوارب  إيطاليا باعتبارها محطة  دول االتحاد األوروبي ضد فلول »الحارقني« وعىل رأسها 
التي  الطرد والرتحيل  SANS pApierS وإجراءات  املوت«؟ هل نيس حمالت بالده األمنية عىل من تسميهم »بال وثائق«   
تتخذها يف حقهم؟ أم أن األمر »حالل عليهم حرام علينا« مثلما يقول املثل الشعبي؟ أليس من حق تونس أيضا كدولة 
ذات سيادة التصّدي للمتسللني اىل أراضيها بطرق غري رشعية؟ لن نتكلم عن أحزاب اليمني املتطرف يف كل الدول األوروبية 
التي ترفع شعار طرد املهاجرين غري الرشعيني بل وترّوج خطابا معاديا لتواجد األجانب غري األوروبيني أو الغربيني 
بأرايض دولها وخصوصا منهم املسلمني. أليس ذلك وجها من وجوه العنرصية التي يمنعها ميثاق األمم املتحدة لحقوق 

االنسان؟
كيف يتناىس كاتب املقال ان تشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد عىل رضورة التصّدي لجحافل املهاجرين االفارقة 
غري الرشعيني يندرج يف صلب مهامه ليوظف بشكل ايحائي لون برشتهم لينعت خطاب سعيّد بالعنرصي؟ اليس يف مثل 

هذا التلبيس تحامل كاذب ومنافق ومحاولة لشيطنة تونس ربما لغاية يف نفس يعقوب؟ 
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واجبات  أوىل  بأّن  قناعة  عىل  دوما  »أنا 
الفنّي  والحّس  الفنّي  الذوق  تنمية  الدولة 
بأقىص حّد ممكن يف مجال الرتبية القومية. 
يحيوا  أن  الحقيقيّون  الفنانون  يقدر  ولكي 
الفّن  يتوافق  أن  الرضورّي   فمن  ويبدعوا، 
يرغب  وأن  للجماهري  أساسية  حاجة  مع 
فنانون  ذّمته  عىل  يكون  أن  يف  الجمهور 
وميكانيكيون  وبنّاءون  خبّازون  وكذلك 
منذ  البتّة  األطفال  يتعّلم  لم  وإذا  وأطبّاء. 
املوسيقية  أشكاله،  بكّل  الفّن  بأّن  املدرسة 
والدرامية والتصويرية، هو رضورة حيويّة، 
املجتمع  هامش  عىل  يَحيا  الفنان  فسيظّل 
باستمرار مشكلة  اليومّي  وسيكون وجوده 

يعرس حّلها«. 
) جورج هويسمان(

استقالليته  الفّنان  »يفقد 
لسخاء  ارتهانه  بقدر  المطلقة 

الدولة » 
) ج. هويسمان(

مقّدمة المترجم
من  الخمسينات  يف  النّص  هذا  ُكتب  لنئ 
الفن  عالقات  شأن  يف  العرشين،  القرن 
عىل  بناءا  يكشف،  كان  فإنه  والدولة، 
معطيات وقرائن )تضمنتها تقارير رسمية( 
عن واقع عالقة الفّن والفنانني بالدولة آنذاك 
الخمسينات(،  فرنسا  يف  محيّل،  سياق  )يف 
واقعا قد تغرّي اليوم دون شّك ولكنّه ما يزال 
يف  والتفكري  النظر  بإعادة  ذلك،  يسمح، مع 
استمرار مظاهر  أمام  العالقة؛ خاّصة  هذه 
معاناة  بذلك  يشهد  »بؤسها«.  بل  عرسها 
الفنانني ال عىل صعيد محيّل فحسب، بل كونيا 
مستوى  وعىل  اليومي  املعيش  مستوى  عىل 
..الخ.  واملؤسسة  الجمهور  مع  العالقة 
حتى يف ظّل ديمقراطيات عريقة ناهيك عن 
أنظمة شمولية، ويف ظل مجتمعات صناعية 
تخلف  مجتمعات  عن  ناهيك  متقدمة 

اقتصادي واجتماعي ... ربما ألّن العالقة بني 
ألنها  باألساس،  صعبة  عالقة  والدولة  الفن 
والجمايل  لإلرغام،  الحرية  مواجهة  تعني 
تطرح  أنها  أي  الخ  ما(،  )بمعنى  »للقبيح« 
تناقضات يعرس تجاوزها. وال يسمح حتّى 
تطّور املمارسة الفنية اإلبداعية من جهة وال 
تطّور املمارسة  الديمقراطية من جهة أخرى 
وال حتى بتحّسن ظروف عمل الفنان، بحّلها 
»بخصومة«  يتعّلق  األمر  ألن  ربّما  نهائيا. 
هذا  »تمّرد«  مرّده  »رصاعا«  نقل  لم  إن 
الفّن عىل  الذي هو  الحر يف األصل«  »الكائن 
أي  االحتجاز«،  واملراقبة  »املنع  أشكال  كل 
التي  السلطوية  املمارسة  أشكال  كل  عىل 
وجوده  مقّوم  يف  الفن(  أي   ( تستهدفه 
رغبة  تاّمة«،  حرية  حّرا  إبداعا   ّ بوصفه 
وجهها  بوصفها  الدولة  )من  السلطة  من 
السيايس ومركزها( يف » تطويعه« ووضعه 
تحت » السيطرة« بمراقبته وتوجيهه.. وألّن 
مقتضيات » العمل اإلبداعي الفني« تفرض 
لتوفري  املؤّسسية،   « الرعاية   « إىل  الحاجة 

ال  إذ   ( الالزمة،  االعتمادات«   « بالخصوص 
من  ماّدي  سند  دون  الفني«  لإلنتاج  إمكان 
فضاء  عمله،  بظروف  وعناية  ورعاية  مال 
خاص ورشوط مادية خاصة لإلبداع تختلف 
الدولة  يجعل  هذا  فإّن   ،)... آخر  إىل  فّن  من 
الثروة   « الراعية«، واملترصفة يف   « بوصفها 
الفن  عىل  الوصاية«   « تمارس  »الوطنية، 
مجال  من  بالرضورة  وتحّد   « والفنانني 
عملهم بحكم استنادها إىل » سياسة ثقافية 
عموما  الثقايف  الشأن  بها  تدير  خاّصة   «
 « لديهم  فتخلق   . الفنّي  الشأن  ذلك  يف  بما 
فعليا، بحكم الحال ،« واقع » العوز » وعدم 
االكتفاء والحاجة إىل املساعدة دوما، ال يف » 
مجال عملهم اإلبداعي الفني  فحسب، بل يف 
اليومي. مساعدة لن تكون  مجال معيشهم 
بل  الفنانون  يأمل  ما  نحو  ما  عىل  بالتأكيد 
هو  ذلك  لهم.  الدولة  ترتضيه  ما  نحو  عىل 
الفنانون  يعيشها  التي   « »املعاناة  يف  األصل 
والتي تجعل هذا النّص القديم ذا » راهنية« 
إنساني   « كوني   « بعد  ذا  مضمونه  وتجعل 

يتعّلق  ما  بقدر  »خاص«  بواقع  يرتبط  ال 
بعالقة أساسية يواجهها الفن والفنانون يف 

كل مكان: عالقة الفن بالدولة. 

النص:
مفاده  باستمرار  نرّدده  قديم  قول  »إنه 
مساعدة  قطعا  الدولة  واجب  من  أن 
أثينا  الصدد  هذا  يف  نذكر  والفنّانني.  الفّن 
 - ميديتيش،  وآل  وفلورانس  وبرييكالس  
االجتماعي  ملناخها  يكن  لم  حضارات  أي 
مشرتكة  سمة  أّي  والسيايس  واالقتصادي 
مرة  ونقول،   -  1952 أوروبا  مناخ  مع 
أخرى، بأنه لن يكون من املمكن وجود الفّن 
لويس  لوال وجود  17 م  القرون  الفرنيس يف 
الرابع عرش وال فرساي.. يقينا، ولكّن كثريا 
من الحقائق تدفع الدولة إىل التحّول إىل راٍع 
 : الفنانني  لكّل  ملزم  وحاٍم  للفنون  كوني 
ستجد الدولة نفسها إذن فجأة مكلفة بدور 

تعجز تماما عن أداءه.

»كثيرا من الحقائق تدفع الدولة 
للفنون  كوني   

ٍ
راع إلى  التحّول  إلى 

 ملزم لكّل الفنانين«
ٍ
وحام

املهّمة  هذه  إسناد  بكثري:  أكثر  بل    
القرن  كامل  طيلة  أنه  نسيان  هو  للدولة، 
يف  العاّمة  السلطات  كل  اهتمت  19م، 
بفنّانني  العموم  وجه  عىل  فرنسا(   ( بلدنا 
وبدون  عون.   ألدنى  حاجة  غري  يف  كانوا 
»تيارس THierS » الذي دافع عنه بقلمه، يف 
الدستوري le coNSTiTuTioNNel ،منذ 1822، 
ما كان لـدي الكروا أن يحصل عىل أّي طلب 
رسمي. وحينما فتح مونيي moNeT اكتتابا 
بذلت  للدولة،  األوملبيا  توهب  أن  أجل  من 
القومية  واملتاحف  الجميلة  الفنون  مكاتب 
املرشوع.  هذا  لنسف  جهدها  قصارى 
قل  بطاقة  اعرتضوا   ،1894 ففي  وباملثل 
 (« الشهرية  املجموعة  دخول  عىل  نظريها 
 «    cAille- BoTTeكايبوط« فنية(  ألعمال 
بأّن  التذكري  املفيد  ومن  اللوكسومبورغ.  إىل 
من  استبعدوا  الجميلة  الفنون  موّظفي 
هذه املجموعة الهاّمة:  1 مونيي، 2 سوزان 
3 سيسيل، و8 مونييه،  2 رونوار،  املوهوب، 
و11 بيسارو ! ذلك كان فهم الدولة يف 1894 
يف  وبحث  إعجاب  موضوع  الرسم  لفن 
أيضا  للتذكري  رضورة  من  وهل  كّله.  العالم 
املجموع  يف  تسّلم  قد   GAuGuin غوغان  بأّن 
الجميلة  الفنون  إدارة  من  مساعدة  بعنوان 
حوالة بقيمة 200 فرنك فرنيس والتي رّدها 
عىل الفور إىل املوظف املسئول الذي رّد عليه 
»أبدا   : موريس  لشارل  مشهورة  بجملة 
لن  غوغان  سيدي  أبدا  هنا،  مادمت  سيدي 

عالقة الفّن والفّنانني بالّدولة
 بين الحاجة إلى الرعاية ومطلب الحرية

ترجمة : عبد الوهاب البراهمي
متفقد عام للتربية سابقا )فلسفة(

*Georges Huisman جورج هويسمان

لوحة للرسام االنطباعي الفرنيس »بول غوغان« )1848 - 1903(قرص فرساي يحتضن معرضا للفن املعارص

https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
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سنتيمرت  وال  الدولة،  من  طلب  عىل  تحصل 
مربع واحد!«. هذه الدولة الراعية لن تشرتي 
داموا  ما  وباملثل،  غوغان،  من  شيئا  إذن 
ال من كورو  وال من مونيه وال من  أحياء، 
بيسارو  من  وال  سيسيل،  من  وال  ديقاس  
وال  لوتراك  تولوز-  من  وال  كاريار  من  وال 
الرسمي  الطلب  يمنح  ولم   . غوغ  فان  من 
لبوفيس دي شوفان إالّ يف السنوات األخرية 
من حياته، يف حني كان » مايسونيي«مكّلفا 
بتنفيذ زينة يف الهيكل الكبري والذي تركها يف 
حيز املرشوع وقد كان هو بذاته يسخر من 

الفكرة.
 

أبدا  هنا،  مادمُت  سيدي  »أبدا 
سيد غوغان لن تحصل على طلب 
سنتيمتر  وال  الدولة،  من  شراء 

مربع واحد! ».
)شارل موريس - مشرف على 
إدارة » الفنون الجميلة » بفرنسا 
الخمسينات(

 وسيندهش املؤرخون حينما يخول لهم 
فحص أوراق اإلدارة العامة القديمة للفنون 
الرسامون  هم  من  وسيالحظون  الجميلة، 
فيما  تمتّعوا  الذي  النحاتني  وبعض  القالئل 
بكرم  املثال،  1880 و1925، عىل سبيل  بني 
الدولة .  نوّد، يف هذا الباب، أن نصدق حرفيا 
الجميلة  الفنون  إلدارة  عام  مدير  آخر  كالم 
للجمهورية الثالثة: حينما تتحالف االتباعية  
الجمال،  قواعد  تحديد  املحافظة يف  والنزعة 
نحن  مأمول.  كّل  النتائج  فستتجاوز 
تيبودي، يف  ألبار  التي رواها  الحكاية  نتذّكر 
قريفي  جيل  أحيط   : املدّرسني  جمهورية 
صالون  بقيمة  علما  الجمهورية  رئيس 
سيدّشنه مّرة أخرى فقيل له:« أوه! ال يشء 
نوعية  من  الصالون  ولكن  للعادة،  خارق 
 »: يديه   « »قريفي  فّرك   .« الجودة  متوّسط 
متوّسط الجودة! حسن جدا! هذا ما يجب أن 

يكون يف ديمقراطية.«

الدولة  نّية  في  كان  ما  »إذا 
الفنون،  كّل  تطوير  على  اإلشراف 
مختلفة  كثيرة  مهاّم  فستنجز 
وستكّلف   ؛  سطحّية  بطريقة 
بيروقراطية بالتدّخل في المشاكل 
وفي  للفنانين....  الشخصّية 
منقادة  الدولة  ستكون  النهاية، 
إلى ضبط قواعد إلستيتيقا معّينة، 

للدولة،  فّني  مذهب  إزاء  وسنكون 
الدبلوماسية  مستوى  نفس  على 
واالستراتيجيا  والتكتيك 
المالّية  أو  االقتصادية  والسياسة 

التي أرستها الوزارة المؤهلة« .
التقارير    « وبدراسة   ،1937 عام  يف 
 15 أوروبا   ( والدولة«  الفّن  عن  الجديدة 
جوان 1937 عدد 174 ص 173-145(، كنت 
قد اعتربت أنه يجب عىل ديمقراطية عريقة 
مثل فرنسا أن تكون قادرة عىل إعادة تنظيم 
ومعاهد  الجميلة،  الفنون  لتعليم  منهجي 
الفّن  تذّوق  وإشاعة  واملتاحف   املوسيقى 
ومساعدة  االجتماعية   الطبقات  كّل  يف 
الفنانني عىل التعبري بحريّة. وأنا عىل قناعة 
الذوق  تنمية  الدولة  واجبات  أوىل  بأّن  دوما 
ممكن  حّد  بأقىص  الفنّي  والحّس  الفنّي 
يقدر  ولكي  القومية.  الرتبية  مجال  يف 
ويبدعوا،  يحيوا  أن  الحقيقيّون  الفنانون 
فمن الرضورّي  أن يتوافق الفّن مع حاجة 
يف  الجمهور  يرغب  وأن  للجماهري  أساسية 
أن يكون عىل ذّمته فنانون وكذلك خبّازون 
وبنّاءون وميكانيكيو سيارات وأطبّاء. وإذا 
بأّن  املدرسة  منذ  البتّة  األطفال  يتعّلم  لم 
والدرامية  املوسيقية  أشكاله،  بكّل  الفّن 
فسيظّل  حيويّة،  رضورة  هو  والتصويرية، 
املجتمع  هامش  عىل  يَْحيَون  الفنانون 
باستمرار  اليومّي  وجودهم  وسيكون 
الدولة  أن  أعتقد  ال   . حّلها  يعرس  مشكلة 
يمكنها أن تترّصف بوصفها الحريف الوحيد، 
هي  الدولة  أن  يف  وأشّك   . الوحيد  والراعي 
واملوسيقى  باملرسح  يشء،  بكّل  تهتّم  التي 
الرسم  وفّن  الهندسة  والفّن  والسينما 
يف  كان  ما  والتلفزة...وإذا  والراديو  والنحت 
نيّة الدولة اإلرشاف عىل تطوير كّل الفنون، 

بطريقة  مختلفة  كثرية  مهاّم  فستنجز 
بالتدّخل  بريوقراطية  وستكّلف   ؛  سطحيّة 
وستخدم  للفنانني،  الشخصيّة  املشاكل  يف 
عىل  مشرتكة  أو  فردية  خاّصة،  مصالح 
حساب الصالح العام. ويف النهاية، ستكون 
إلستيتيقا  قواعد  ضبط  إىل  منقادة  الدولة 
للدولة،  فنّي  مذهب  إزاء  وسنكون  معيّنة، 
والتكتيك  الدبلوماسية  مستوى  نفس  عىل 
أو  االقتصادية  والسياسة  واالسرتاتيجيا 
املاليّة التي أرستها الوزارة املؤهلة. ال وجود 
أن  بيد  للمبدعني؛  مطلقة  حريّة  دون  لفّن 
أجلها،  من  كافحنا  طاملا  التي  الحريّة  هذه 
يف  الحقيقّي.  معناها  تجاهل  إىل  ميل  لنا 
سيقبلون،  وفنانون  ُكتّاٌب  كان   1952 عام 
من  وصاية  االمتيازات،  من  مزيد  مقابل  يف 
الدولة، أي وضع اليد املستمّر عىل الخدمات 
واقع  وهو  إبداعاتها:  مجموع  عىل  العاّمة 
أكثر غرابة مّما نعرفه عّما تصنعه األنظمة 
التي  اإليطالية  فالسينما  بالفّن.  الشمولية 
بإخراج  تقم  لم  بإنتاجاتها،  اليوم  نتمتّع 
حكم  تحت  للشفقة،  مثرية  أشياء  سوى 
الضخمة  األعمال  كل  تعترب  و   . الفاشية 
لفّن الرسم املعارص لدى هيتلر، فنّا منحّطا. 
الفنّان  يَفقد  الدولة،  ارتهانه لسخاء  فبقدر 

استقالليته املطلقة. 
يجب عىل ديمقراطية مثل ديمقراطيتنا 
أن تستخدم اعتماداتها لتغيري التعليم الفنّي 
ضمان  عىل  القادرة  املؤّسسات  وملساندة 
أنّّه  غري  الفرنيس.  الفّن  هيبة  و  إشعاع 
الديمقراطية،  هذه  عىل  بالخصوص  يجب 
وبتضحيات مالية قبْلية، خلق مناخ يسمح 
للفنانني بالعمل يف ظروف مالئمة أكثر لكّل 

مهّمة من مهّماتهم الفنية.
لقد شهدنا عام 1952 عىل واقع مفارقي. 

فالعروض الدرامية واملوسيقية والسينمائية  
غارقة مثقلة بالرضائب، لكن دولة الفنون - 
إىل املرسح  إعانات،  الجميلة تمنح، يف شكل 
واملوسيقى ما تسرتّده دولة - املالية مبارشة 
ملاذا  بدهشة  نتساءل  رضائب.  شكل  يف 
الفنون،  حامية  وهي  أبدا،  الدولة  تقبل  ال 
التي  رضائبها  شاملة  بطريقة  التقليص 
يسمح إلغاءها، للمرسح واملوسيقى بالدفاع 
عن نفسيهما بوسائلهما الخاّصة. أال يكون 
والنحاتني  الفنانني  إىل  بالنسبة  األفضل  من 
رهيبة،  يومية  صعوبات  يعرفون  الذين 
الطلب  معجزة  الدولة  من  ينتظروا  أن  بدل 
يكون  ما  غاليا  الذي  ألعمالهم  الرشاء  أو 
تافها جّدا، أن يحصلوا من هذه الدولة ذاتها 
استثنائيا  نظاما  لفائدتهم  يجيز  ما  عىل 
للضمان االجتماعي، وأن تضاعف، بواسطة 
والنّقاشني،  والنحاتني  الرسامني  تعاونيات 

إنشاء ورشات ومساكن؟
يتمتعون   1952 عام  فنانو  كان  وإذا 
يعرفون  كانوا  ما  وإذا  وورشة،  بمسكن 
التي  املزايا  االستفادة يف حال املرض بنفس 
فستجد  املواطنني،  من  غريهم  بها  يتمتع 
أيضا  للدولة  يمكن  بعُد.  تغرّيت  قد  حالتهم 
خارج  بيع   - معارض  تنظيم  تيرّس  أن 
فرنسا حيث سيجد فنانونا نرشا أكثر أهمية 
املالئم،  املناخ  ألعمالهم. بحيث سيخلق هذا 
مثلما عرفه فنانون مونمارت  ومونبارناس 

قبل 1940، والذي اضمحل بمرور الوقت. 
والدولة  الفّن  بني  العالقات  مشكالت  إّن 
) التي تكشفها التقارير( هي أمام الحاجة 
تجنّب  يمكننا  التفكري.  وإعادة  املراجعة  إىل 
عالقة   ( الباب  هذا  يف  الديمقراطية  فشل 
الفن بالدولة(، إذا ما قبلنا تضحيات، وإذا ما 
ساعدنا الفنانني، بواسطة إجراءات خارجة 
ما  وإذا  اإلبداع  وعىل  العمل  ،عىل  فنّهم  عن 

يرّسنا لهم اإلنتاج يف حرية كاملة.«
جورج هويسمان 
»في  شأن عالقات الفن و 
الدولة«

وعلم  االستيتيقا  من  مزيج   « كتاب  من 
إيتيان سوريو من زمالئه  إىل  الفّن«  ُمهدى 
وأصدقاءه وتالميذه  - مكتبة نيزات باريس  

1952   ص125-127.
---------------------

  )1957  -  1889( هويسمان  جورج    *
موظف سامي فرنيس ورجل سياسة ومؤّرخ 
السينمائي  »كان«  مهرجان  مؤسس   -
الفن   : منها  مؤلفات  صاحب   .  1939 عام 
باريس  آثار  لفهم   -)1923  ( واالستيتيقا 
 -)1938  ( للفّن  العام  التاريخ   -)1925(
...)1958( الوسطى  القرون  حكايات 

)املصدر ويكيبيديا( .

»ال وجود لفّن دون حريّة مطلقة للمبدعني«

الكاتب »فرانز كافكا«»الرسام »مونييه«صورة ذاتية للرسام »فان غوغ«

»أكاديمية الفنون الجميلة »: فضاء للحوار والقرار يف شؤون الفن

) من أشهر الفنانني الفقراء(
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مؤرشات متدهورة يف قطاع مربح !

كريمة السعداوي
تحتكر اربع رشكات عمومية قطاعات التنقيب عن 
النفط وتكرير املحروقات واستريادها مما يجعلها بذلك 
القطاعات  اكثر  من  العادة  يف  يعترب  قطاع  يف  ناشطة 
مؤرشات  ان  غري  مردودية.  االستخراجية  الصناعية 
املالية  قائماتها  تكشفها  التي  الرشكات  هذه  نشاط 
كربى  وخسائر  للغاية  عالية  مديونية  تسجيلها  تبني 
استفحال  يربز  مما  استثماراتها  يف  متواصال  وتراجعا 
سوء الترصف فيها ال سيما ان كل موارد هذه الرشكات 
االعوان  من  االف  اجور  خالص  يف  تقريبا  تُستهلك 

واالطارات الذين يحظون بامتيازات كربى.

الشركة التونسية للتنقيب عن النفط

النفط  عن  للتنقيب  التونسية  الرشكة  اقتصـرت 
سـنة 2021، علـى انجـاز 760 يـوم نشـاط حفـر، اي 
بارتفـاع طفيـف بـ 2.4 باملائة مقارنـة بسـنة 2020. 
وتـم انجـاز 6 آبار. وارتفعت خسائر الرشكة وفقا ملا 
مليون   19.8 اىل  السنة  نفس  يف  املالية  قائماتها  تبينه 
دينار وذلـك نتيجـة توقـف الحفـارات وهو ما ادى اىل 
تراجـع املداخيل. وشـهدت اعبـاء االستغالل ارتفاعـا 
والتـي  للحفـارات  املكلفة  الصيانـة  اعمـال  نتيجـة 

تتطلـب مصاريـف اعاشـة وسكن للفرق الفنية.
ولم تتجاوز قيمـة االستثمارات املنجزة فـي سـنة 
2021 مـا قدره  9.8 ماليني دينار ويرجع ذلك لعملية 
اقتناء معدات واجهزة رضورية عىل غرار انابيب حفر 

بلغت قيمتها لوحدها 6 ماليني دينار.

الشركة الوطنية لتوزيع النفط

للرشكة  الصافية  النتيجة  املحاسبية  البيانات  تقدر 
لسـنة 2021 بنحو 30.4 مليون دينار لتسـجل بذلـك 
بسـنة  مقارنة  دينار  مليون   60.2 بقيمـة  ارتفاعـا 
2020. ويمكن تفسري هذا االرتفاع أساسا بالرتفيع يف 
أسعار البيع للعموم. ويقدر حجم املبيعات سنة 2021 
بـ 1.436 مليـون طـن متـري مسـجال بذلـك ارتفاعـا 
بقيمـة 72.3 ألـف طـن متـري وبنسـبة  5.3 باملائة 

مقارنة بسـنة 2020.
وناهزت أعباء األعوان سنة 2021 حوايل60.8 مليون 
دينار وبنسـبة  بذلك بقيمة 3.6 ماليني  دينار مرتفعة 
تقلـص  ورغـم   .  2020 يف  مستواها  عن  باملائة   6.3
 2020 سـنة  خالل  الشـركة  سـجلت  األعوان،  عـدد 
ارتفاعـا فـي أعبـاء أعوانهـا بقيمـة 3,3 ماليني دينار 
مليون  قيمتـه57.2   مـا  لتبلـغ  باملائة   6.1 وبنسـبة 

األجور  فـي  للزيـادات  باألساس  تبعا  وذلـك  دينار، 
واملنح والرتقيـات.

الشركة التونسية لألنشطة البترولية

تقدر خسائر املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية 
وفقا  دينار،  مليون   145 بنحو   2021 عام  موىف  مع 
 262 بقيمة  ارتفاًعا  بذلك  مسجلة  املالية  لقائماتها 
مليون دينار وبنسبة 64.4 باملائة مقارنة بعام 2020. 
نتيجة صافية سلبية   2020 املؤسسة يف عام  وسجلت 
أعباء أعوان  قيمتها 407.1- ماليني دينار.كما شهدت 
املؤسسة يف عام 2021 ارتفاًعا بنسبة 11.4باملائة لتبلغ 

ما قيمته 49 مليون دينار.
التونسية  املؤسسة  ديون  تقدر  اخر،  جانب  من 
2020 بما قيمته  الدولة سنة  البرتولية تجاه  لألنشطة 
471,7 مليون دينار، وتتمثل أساسا يف الحساب الدائن 
املحروقات  تســويق  )نتائج  املؤسسة  تجاه  للدولة 
وإتاوة  للدفع  املرابيح  عىل  رضائب  الدولة،  لحســاب 

اإلنتاج( ... 
أما تجاه البنــوك، فقد بلغــت مديونيــة املؤسسة 
مــا   2020 ســنة  البرتوليــة  لألنشطة  التونســية 
ارتفاعا  بذلك  مسجلة  دينار  ماليني   705,4 قيمتــه 
باملائة مقارنة   7,9 دينار وبنسبة  مليون   51,6 بقيمة 
بسنة 2019، وترتفع املديونية تجــاه البنــوك ســنة 
وبنســبة  دينار  مليون   100,8 قيمتــه  بمــا   2021

14,3 باملائة مقارنة بســنة 2020.
املديونية  ارتفاع  يقدر  باملزودين،  يتعلق  ما  ويف 
دينار  مليون   111,2 بنحو   2021 ســنة  تجــاههم 

مقارنة بالعام السابق لتصل اىل 299,8 مليون دينار.
 

الشركة التونسية لصناعات التكرير

 2021 سنة  خالل  للرشكة  الصافية  النتيجة  تقدر 
بـ0 مليون دينار لتسجل بذلك انخفاضا بقيمـة 59.1 
مليون دينار وبنسبة 100 باملائة مقارنة بسـنة 2020.
تقارير  حسب  أساسـا  االنخفاض  هـذا  ويرجع 
نتيجـة  فـي  املسجل  الرتاجـع  اىل  املؤسسة  نشاط 
مليون   6.12 قيمتـه  بمـا  وذلـك  الشـركة  استغالل 
أسـعار  الرتفاع  تبعـا  باملائة   11.7 وبنسـبة  دينار 
بدايـة  مـع  العاملية  األسواق  فـي  البرتوليـة  املواد 
تعافـي االقتصاد الدولـي وارتفـاع الطلـب علـى املواد 
فـي  الرتفاع  الشـركة  بتسـجيل  وكذلـك  البرتوليـة، 
مليون   5.51 قيمتـه  بما  الصافيـة  املالية  أعبائهـا 

دينار وبنسـبة 1.143 باملائة.
وبلغت مديونية الرشكة تجاه الدولة سـنة 2020 مـا 
انخفاضـا  بذلـك  قيمتـه 3.44 مليون دينار مسـجلة 
وتتمثل   2019 بسـنة  مقارنـة  باملائة   5.13 بنسـبة 
خالل  الرشكة  جبائية.وواصلت  ديون  فـي  باألسـاس 
سنة 2021 تسجيل انخفاض يف مديونيتها تجاه الدولة 
موفـى  مـع  لتبلـغ  دينـار  مليـون  قيمته  بما  وذلك 
ارتفاع  مقابل  دينار  مليون   3.43 قيمتـه  مـا  السـنة 
باملائة   4.182 بنسبة  املحلية  البنوك  تجاه  الديون  يف 

مقارنة بسنة 2020 .
مديونية  انخفاض  املحاسبية  التقديرات  وتربز 
بنسـبة   2021 سـنة  األجنبية  البنوك  تجاه  الرشكة 
يتواصل  كما   .  2020 بسـنة  مقارنـة  باملائة   1.29
املنحى التنازيل ملديونيـة الشـركة التونسـية لصناعـات 
 2021 سـنة  العموميـة  املنشـآت  تجـاه  التكريـر 
السنة  موىف  مع  دينار  ماليني   304 قيمتـه  مـا  ليبلـغ 
املؤسسة  متخلدات  من  هام  جزء  لخالص  تبعا  وذلك 

التونسية لألنشطة البرتولية بذمتها.
مديونية  ارتفاع  تواصل  التقديرات  ذات  وتكشف 
وذلك   2021 سنة  االجتماعية  الصناديق  تجاه  الرشكة 
مـا  لتبلـغ   2020 بسـنة  مقارنة  باملائة   6.8 بنسـبة 
قيمتـه 8.3 ماليني دينار مـع موفـى سـنة 2021. كما 
الخواص سـنة  املزودين  ترتفع مديونية الرشكة تجاه 
2021 بنسـبة 196 باملائة لتبلـغ مـا قيمتـه 9.1355 

مليون دينار.
سـنة  خالل  الشـركة  واصلـت  لإلنتاج،  وبالنسبة 
البرتوليـة  املـواد  مـن  إنتاجهـا  فـي  الرتفيـع   2021
لتبلـغ الكميـات املنتجـة مـع موفـى السـنة املذكورة، 
مـا قـدره 1552 ألـف طـن، أي بزيـادة بنسـبة 4.44 
باملائة مقارنة بسـنة 2020. ويعـود السـبب الرئييس 
لهـذا التحسن اىل ارتفاع عـدد ايـام اسـتغالل وحـدات 
اإلنتاج خـالل سـنة 2021 مقارنـة بسـنة 2020 التـي 
شـهدت توقـف املصفـاة اضطراريـا تبعـا لتداعيـات 

جائحـة كورونـا.
وعموما يبدو جليا ان مواصلة هذه الرشكات عملها 
امرا  اصبح  باملحروقات  الوطنية  السوق  تزويد  يف 
يف  مخاطر  من  نشاطها  ديمومة  يهدد  ملا  نظرا  صعبا 
سياق تفاقم خسائرها املتواصل وسطوة نقاباتها عىل 
للعاملني  البالد  يف  االجور  أعىل  رصفها  رغم  مقدراتها 
وهيكلتها  إلصالحها  عاجال  تدخال  يتطلب  مما  فيها 
انهيار منظومة  وتوقيا من  الطاقي  االمن  حفاظا عىل 

ترصف الدولة يف املحروقات.

شركات النفط العمومية :



www.acharaa.com العدد 352 - الثالثاء 21 مارس 2023 maghrebstreet@gmail.com

14 الشارع السياسي

هو أبو سعيد عبد الّسالم بن حبيب بن حّسان بن هالل بن 
التّنوخي ،حميص األصل مالكّي  الله  بّكار بن ربيعة بن عبد 
قرية  يف  160ه/774م  سنة  ولد  املسكن   قريواني  املذهب 
مزناتة الرّشق باملغرب وليس باملرشق، وذلك أّن والده جاء من 
جند حمص الّشام إىل القريوان واستقّر بها ، تعّلم سحنون يف 
كتاتيب القريوان ومّلا صار شابًّا نبغ يف العلم حفظا واستعدادا 
كبار  دروس  حلقات  حضور  عىل  والعلماء  والده  فشّجعه 
الفقهاء يف جامع القريوان، فكان يالزم مجالس العلم ،حرض 
الصمادحي  أبي خارجة والبهلول بن راشد ومعاوية  دروس 
وغريهم، واتّصف بدماثة األخالق وهدوء الّطبع ،وكان زاهدا 
يف الّدنيا صادق القول صارما يف الحّق ،و اختار خشني الّلباس 

والّطعام1 .
178ه،و يف األثناء مات مالك وعمر  ارتحل إىل مرص سنة 
العتقي  قاسم  بن  الّرحمان  بعبد  فالتقى   ، 18سنة  سحنون 
مالك عن مسائل فقهية  اإلمام  عليه جوابات  ترد  كان  الذي 
العتقي قائال:) ما منعك  إليه، وسمع منه وسأله  يرسل بها 
من الّسماع منه ؟ قال قّلة الّدراهم(2.فقد كان فقر سحنون 
هو الّسبب الحقيقي الذي منعه من الّسفر إىل اإلمام مالك.و 
.و  للعلم  طالبا  واملدينة  الّشام  إىل  188ه/803م  سنة  ارتحل 
وعبد  املاجشون  بن  العزيز  عبد  نذكر  املدينة  يف  شيوخه  من 
الله بن نافع الّصائغ ومطرف بن عبد الله بن بن مطرف بن 
سلمان ابن أخت مالك. ومن شيوخه يف مّكة سغيان بن عيينة 
لوال  عيينة:)  وابن  مالك  اإلمام  يف  الّشافعي  األمام  قال  وقد 
مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز(3.و من شيوخه 
يف الّشام الوليد بن مسلم. وسمع من علماء أجدابيا التي مات 
فيها ابن القاسم ،و من شيوخه بإفريقية عبد الّرحمان بن 
ويُكنّى  إبراهيم  بن  داود  بن  العزيز  عبد  بن  وأشهب  القاسم 
والّليث  مالك  اإلمام  من  سمع  مرص  أهل  من  القييس  بابن 
وَسِمَع منه سحنون وأسد بن الفرات وعدد كبري من العلماء4. 
وسمع من عّدة علماء من األندلس تجاوزوا 70 منهم إبراهيم 
بن شعيب الباهيل. وَسِمع من علماء البرية نذكر منهم إبراهيم 
بن خالّد.و َسِمَع من علماء مرسيه نذكر منهم ُعمري بن عبد 
الّرحمان بن مروان العتقي. لقد ثابر سحنون يف طلب العلم 
ابرز  عند  من  وسمع  وغربا  رشقا  وتنّقل  الصعاب  وتجّشم 
مالك. عاد  اإلمام  بينهم تالميذ  اإلسالمي ومن  العالم  شيوخ 
املالكي  املذهب  نرش  عىل  وَعِمَل   ، 191ه/806م  القريوان  إىل 

1 - انظر: محّمد زينهم محّمد عزب، اإلمام سحنون ، تح حسني 
مؤنس، دار فرجاني،1992، ص65. 

2 - انظر: القايض عياض، ترتيب املدارك، دار الكتب العلمية ، بريت 
ـ لبنان، ط1 ،1418ه ــــ 1998م.ج1،ص360 . 

3  - انظر:الّذهبي، سري أعالم النبالء،ج8، ص455 . 
4 - انظر:محّمد زينهم ،اإلمام سحنون، مر. س، ص 91.

منقطعة  مساهمة  وساهم   ، عاشها  التي  سنة  ال80  طيلة 
النّظري يف جعل املذهب املالكي األكثر انتشارا افريقية فصار 
مذهب أهل افريقية وامتّد إىل غريها من بلدان العالم اإلسالمي 
القرآن  وتحفيظ  الّصبيان  تعليم  من  اتّخذ  وقد  املجاورة، 
ورتّب  املالكي،  املذهب  لخدمة  سبيال  للنّاس  الّدروس  وإلقاء 
وانشغال  اهتمام  محّط  جعلها  مّما  ترتيب  أحسن  مدّونته 
طالبي العلم وعموم املسلمني الّطامحني إىل التّوسع يف أمور 
اكتفى  والصبيان  النّاس  بتعليم  انشغاله  ولكثرة   ، دينهم 
باملاّدة التي جعلها يف املدّونة ، ولم يلتفت إىل التّأليف . ورغم 
يتناول مسائل  مالك  كتاب فقه عىل مذهب  ـــ  األسدية  أّن 
العبادات واملعامالت ــــ  التي أّلفها أسد بن الفرات سبقت 
فقد  بعدها  من  جاءت  وإن  األخرية  فإّن  املدّونة،  بظهورها 
كانت أكثر انتشاًرا بني طلبة العلم والعلماء وعموم املسلمني ، 
وشموال وتدقيقا يف طرح املسائل الفقهية التي تهّم املسلمني 
من منظور مالكي رِصٍفن ولعّل عدد مسائلها خري شاهد عىل 
ألف   36 من  تتكّون  فهي   ، محتواها  وثراء  مضمونها  عمق 
مسألة، مّما جعل إقبال النّاس عليها عجيبًا والفتًا، لفهمها 
ولقد  سحنون.  مجالس  عىل  بالرّتدد  وحفظها  بل  وتدبّرها 
يديه عدد كبري  اإلمام سحنون فتخّرج عىل  الله جهود  بارك 
يف  املالكي  املذهب  نرش  مهّمة  تقّلدوا  والفقهاء  العلماء  من 
املغرب واألندلس من بعده ، ونذكر من تالميذه:1( ابنه محّمد 
بن سحنون )202ه ــــ256ه/ 817م ـــ 870 م( اهتّم به 
والده وكّلف مؤّدبا  بتعليمه وكان يوصيه قائال:) ال تؤّدبه إالّ 
باملدح ولطيف الكالم ، ليس هو مّمن يؤّدب بالرّضب والتّعنيف 
، وأتركه  إنّي ألرجو أن يكون نسيجا وحده وفريد زمانه  ،و 
عىل نحلتي ( فكان محّمد بن سحنون فقيه املذهب املالكي 
النصف  يف  املغرب  بالد  يف  العلماء  شيخ  وصار  القريوان  يف 
العالية  باألخالق  واتّسم  منازع،  بال  الثّالث  القرن  من  األّول 
واألدب ودراية وعلما وافرا بآراء املذاهب الفقهية األخرى التي 
خالفت املذهب املالكي ، وكان حاذقا يف فنون العلم والتّأليف 
الذي  النّوازل ( وكتاب)آداب املعّلمني (  ومن مؤلفاته كتاب) 

يُعّد نظريّة يف تربية وتعليم األطفال5.
)270ه(،  املتأّدبة  العاقلة  سحنون  بنت  خديجة  ابنته   )2
، وصارت  اإلمام سحنون  العلوم  أبيها بحر  العلم عن  أخذت 
وتُـقّدم  لنساء عرصها  تفتي  كانت   ، مالكيّة  عاملة وفقيهة 

دروسا فقهية لطالبات العلم يف بيت أبيها6.
ــ  )210ه  التميمي  طالب  بن  أحمد  بن  الله  عبد    )3

5 - انظر: محّمد بن سحنون ، كتاب األجوبة، دار سحنون للنرّش 
والتّوزيع ، تونس ، ط1 ، 1432هـ ـ 2011م ،ص33. 

6 - انظر: محّمد بن قاسم مخلوف، شجرة النّورالّزكية يف طبقات 
املالكية، تع عبد املجيد خيّايل، دار الكتب العلمية ، بريت ـ لبنان، 

ط1 ، 2003م ـ 1424هـ ، ج1، ص104.  

285ه/826م ــ 899م( عّم بني األغلب أمراء افريقية ، كان 
ابن  منه  َسِمَع  سحنون  أصحاب  كبار  من   ، وقاضيا  فقيها 
املحن )وهو كتاب  التّميمي صاحب كتاب  العرب  الّلباد وأبو 
األّمة وعلمائها وقضاتها  بأعالم  نزلت  التي  والباليا  املحن  يف 
وتعذيب  وترشيد  سجن  من  وصالحيها  وزّهادها  وفقهائها 
وقتل وصلب وتشهري من ذلك ما امتُحن به عطاء بن أبي رباح 
واإلمام أحمد بن حنبل زمن محنة خلق القرآن وغريهما ..(7.
أبي جواد  ابن  بعزل  التّميمي  األغلب  بن  أحمد  األمري  قام 
من القضاء سنة 232ه، ووىّل اإلمام سحنون البالغ من العمر 
القضاء  سحنون  وقبل   ، تُويف  أن  إىل  قاضيا  وبقي  74عاما، 
وُكتّابه  أعوانه  أجرة  ويأخذ  ذلك  عىل  أجرة  يأخذ  أالّ  برشط 
الّسلطان.وقام  من  وليس  الكتاب  أهل  جزية  من  وإدارته 
بكثري من اإلصالحات والتّغيريات وسّن نظاما قضائيا ساهم 
يف نرش املذهب املالكي يف جانبه االجتماعي.من ذلك أنّه يكتب 
ُفرادى وينادي  رقا  للتّقايض يف  الوافدين عليه  النّاس  أسماء 
عليهم الواحد تلوى اآلخر بالتداول لعرض مسائلهم ويستثني 
امللهوف فيقّدمه عىل عاّمة الحارضين .وهو أّول القضاة عنّي 
للجامع إماما يصيّل بالنّاس . وهو أّول القضاة الذي رّشد أهل 
التّحلق فيه من ذلك  الجامع ومنعهم من  البدع واألهواء من 
يف  النّاس  إمامة  من  ومنعهم  واملعتزلة  والصفرية  اإلباضية 
الّصالة وفّرق جميع املخالفني للمذهب املالكي .و هو أّول من 
أمر أعوانه بقتل الكالب الّسائبة يف األسواق حتّى ال ينترش داء 
يف  أحدا  يخىش  ال  فكان  والرّصامة  بالشجاعة  وتميّز  الكلب. 
الحّق ولو كان سلطانا .إضافة إىل أعمال أخرى تذكرها كتب 
سحنون  اإلمام  مقام  لزيارة  نتوّجه  حينما  أنّنا  إالّ  الرّتاجم. 
اليوم بمدينة القريوان نفزع لهول املنظر الذي عليه مقام هذا 
العالم ، فهو مبنى يحتوي قرب سحنون وابنته وابنه محّمد بن 
سحنون وأمراء من بني األغلب ، وهذا املبنى ُمقفل بسلسلة 
الرتاب  وأكوام  املرّمات  وبقايا  األزبال  به  تحيط  حديدية 
واألغبار والفضالت يف مشهد محزن ومقرف ، يدفعنا إىل طرح 
ألف تساؤل ، هكذا يُكرم اإلمام سحنون نارش املذهب املالكي 
، الفقيه العالم الّزاهد ، الذي يأتيه الطلبة والباحثون والعلماء 
أين   ، اإلسالمي  العالم  وبلدان  أوطان  من  فّج عميق  كّل  من 
ووزارة  والوالية  القريوان  بلدية  من  اإلرشاف  سلطة  عناية 
الشؤون الثقافية واملعهد الوطني للرّتاث. كّل املتساكنني قرب 
املقام  لحق  الذي  باإلهمال  يشهدون  سحنون  اإلمام  مقام 
طيلة سنوات بعد 2011. أال يكون هذا املعلم التّاريخي سببا 
جوابا  لها  نجد  ال  أسئلة  ؟  العالم  كّل  من  ثقافية  سياحة  يف 
الغريب من سلطة اإلرشاف .و لقد أرفقنا  أمام هذا الصمت 
مدينة  يف  الكارثي  املشهد  تبنّي  التقطناها  بصور  املقال  هذا 

القريوان .

7 - أنظر: شجرة النّور الّزكية ، مص. س،ص 81.  

صالح بوزيّان - أستاذ باحث في الحضارة العربّية اإلسالمّية

اإلمام سحنون بن سعيد الّتنوخي
بني األمس واليوم..

إهمال الذي لحق املقام طيلة سنوات بعد 2011صورة ملدخل رضيح الويل الصالح
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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

مناشدة الرئيس
يوم  جويلية   25 حراك  نظمها  التي  املسرية 
أمس االثنني بمناسبة الذكرى 67 لعيد االستقالل 
قيس  للرئيس  جماعية  مناشدة  اىل  أقرب  كانت 
سعيّد منها اىل مسرية احتفالية بذكرى عزيزة عىل 
كل تونيس. فعدا بعض االعالم املرفرفة صبّت جل 
مكونات التجمع الذي اختار مدارج املرسح البلدي 
بالعاصمة يف خانة االحتفاء بالرئيس وبانجازاته 

وباملسار الذي انتهجه منذ جويلية 2021.
عدد من انصار سعيد لم يكتفوا برفع صوره 
وانما  املرفوعة  الشعارات  أغلب  غطت  التي 
املزدانة  والسيارات  الشاحنات  ببعض  استعانوا 
بصور عمالقة للرئيس يف حركة اعادت اىل ذاكرة 
التونسيني مشهد سيارات بعض املحسوبني عىل 
حزب "التجمع" بعد اخر خطاب للرئيس األسبق 
زين العابدين بن عيل يوم 13 جانفي 2011 قبل 

سقوط نظامه.
مناسبة  اىل  االستقالل  ذكرى  حّولت  املسرية 
ومناشدته  سعيّد  الرئيس  بانجازات  لالشادة 
بإكمال مساره تخللها بث مبارش لبعض خطاباته 
يف  ساهم  تاريخي  حدث  مراحل  استذكار  بدل 
بدمائهم  املستعمر  دحروا  أبرار  شهداء  صنعه 

الزكية وبطوالتهم الخالدة. 
كان حريا بمنظمي مسرية حراك 25 جويلية 
تسييس  بدل  سعيّد  ملنارصة  آخر  موعد  اختيار 
عن  للتعبري  الفرص  وتصيّد  مارس   20 ذكرى 
ايا كان موقعه واالبتعاد عن عادة  تقديس الفرد 
طاملا ساهمت يف تشييد أركان حكم فردي عانت 

منه تونس لعقود. 

نور الدين الطبوبي 

تضامن  اىل  حاجة  يف  اليوم  نحن 
وصوت  حكمة  صوت  واىل  وطني 
التي  التشفي  عقل.. يكفي من ثقافة 

االنا  ثقافة ”  ويكفي من  لسنوات وسنوات  منها  عانينا 
“فال احد قادر عىل صنع ربيع تونس بمفرده واالكيد ان 
تتطلب من كل  املرحلة  لكن طبيعة  اخطاء  لدينا جميعا 
وجود  تتطلب  واملراجعات  بمراجعات  القيام  منا  واحد 
قناعة بأن العالم تطّور وبأن هناك واقعا جديدا والجميع 
يف حاجة لالصالح وعىل كل واحد ان يبدأ من داره وينكّب 

عىل العمل وهكذا يمكن ان نخرج من االزمات .

ابراهيم بودربالة
من  مستهدف  الترشيعي  املجلس 
اتّخذت  التي  التدابري  معاريض  طرف 
يتم  لم  جويلية....   25 تاريخ  منذ 
الصحة  من  أساس  وال  تحقيق  فتح 
النائبة سوسن  اىل  لالتهامات املوجهة 

املربوك بخصوص االنتماء اىل مملكة اطلنتس وانا تحدثت 
مع النائبة  ودورها لم يتعد تقديم استشارة قانونية عرب 

العالم االفرتايض لورشات خاصة باملنظمة املذكورة.

الصغير الزكراوي
منظومة  ظل  يف  يعمل  الربملان 
وهناك  بالدستور  مسبقا  مؤطرة 
سلطة  هي  البالد  يف  واحدة  سلطة 
وظائف  وهناك  الجمهورية  رئيس 
وهذا الربملان ال سلطة له وال صالحيات 

وهذا ال يوجد اال يف تونس واذا استمر الحال عىل ما هو 
وانما  فحسب  فاشلة  دولة  ال  ستكون  تونس  فإن  عليه 
العاملية…  الديمقراطية  املنظومة  عن  مارقة  دولة  ايضا 
سعيد  به  يقوم  وما  التونسيني  كل  مسار  جويلية    25
من  فوضوي  بناء  به  يقوم  ما   …80 الفصل  خارج 
املفروض ان يحاسب عليه… واعتقد انه سيكون اضعف 
مستوى  نعرف  وال  قوية  مرشوعية  له  ليس  النه  برملان 
النواب … نحن نتوجه نحو كارثة الن املنظومة التي هي 
يف  ُجرب  القاعدي  والنظام  بخري  تبرش  ال  التشكل  بصدد 

بعض البلدان باشكال مختلفة وفشل.

فوزي الشرفي
هذا الربملان سيكون غرفة تسجيل 
وخالل  الجمهورية..   رئيس  لقرارات 
مؤرشان  هناك  كان  االوىل  الجلسة 
اولهما عدم تمكني  القلق  يبعثان عىل 
الصحفيني من التغطية واالقتصار عىل 
 … العمومي  االعالم  مؤسسات  بعض 

وايضا ايقاف نائب خالل الجلسة. فهذه سابقة خطرية يف 
نظام ديمقراطي وهذا يعترب رضبا لكل التقاليد املوجودة 
والقانون الذي يوفر حماية للنائب يف اعماله وهذه رسالة 
للنواب مفادها انكم تعملون تحت رقابتي ورقابة الشعب 
رسالة  لتوجيه  مدروسة  …عملية  الشعب  هو  وهذا 
احد  وال  لحصانة  وجود  ال  انه  مفادها  للنواب  واضحة 
فوق املساءلة وانه ال حرمة للربملان يف اطار مزيد تسليط 
الجمهورية  رئيس  بتوجهات  للتقيد  النواب  عىل  الضغط 

يف اعمالهم.

سمير ديلو
هو  الدين  رشف  توفيق  ترصيح 
ولكن  استقالة  شكل  يف  االمر  الخراج 
رئاسة  عن  الصادر  الرسمي  البالغ  يف 
لغة  يعرف  ملن  بالنسبة  الجمهورية 
البالغات انهاء املهام ال تعني استقالة 
ينص  استقالة  هناك  تكون  ملا  النه 

بينما  استقالة  قبول  عىل  يلحقها  الذي  الرسمي  البالغ 
الشخص  وهذا  التكليف  انهاء  عىل  نص  الصادر  البالغ 
)توفيق رشف الدين( لم يكن معروفا باحرتام االجراءات 
والحقوق واخر ما بقي عالقا من عهدته... االقتحامات 
االذون  قبل  وااليقافات  للمساكن  الليلية  واملداهمات 
الذي  قردان  بن  يف  الشهري  الخطاب  وخاصة  القضائية 
واعالميني  اعمال  ورجال  معارضة  الجميع  فيه  خّون 
والذي ال يمكن ان يُنىس... وهناك ايضا نقطة اخرى وال 
اعرف ان كان لها اهمية ام ال ان السيد توفيق رشف الدين 
او ما يعرف بملف وليد  الـ25  مذكور يف ما عرف بملف 

البلطي فهو مذكور بصيغة من الصيغ يف امللف. 

رديء جّدا

قالوا

المبتكر مهدي الحيوني

حسن جّدا

الحيوني  مهدي  الطالب  حّول 
العلوم  كليّة  من  تخرجه  مرشوع 
لتطوير  ذهبية  فرصة  اىل  بصفاقس 
متعددة  )درون(  طيار  بال  طائرة 
حملت  التي  الطائرة  االستعماالت. 
تمييز  عىل  قادرة   quAdcopTer اسم 
قاعدة  يف  مدرجني  أشخاص  وجوه 
املسجلة  املعطيات  الستغالل  بيانات 

يف أكثر من مجال.
من  تالة  معتمدية  ابن  الحيوني 

والية القرصين اكد يف ترصيح صحفي ان "الدرون" قادرة عىل انجاز عمليات استباقية 
معاينة  وعىل  العام  األمن  عىل  خطرا  يمثلون  من  او  العدالة  من  الهاربني  عىل  للتعرف 

الحوادث والكوارث الطبيعية لتيسري عمليات التعرف عىل األشخاص املفقودين. 
ما  منها  جديدة  الستعماالت  بطائرته  املجال  فسح  انه  الحيوني  البتكار  يحسب  ما 
هو انساني كانقاذ املفقودين او حتى امني عرب معاضدة مجهودات املؤسسة االمنية يف 
تعّقب املفتش عنهم. ابتكار شارك يف عدة مسابقات اسفرت عن حصول الشاب عىل أكثر 

من جائزة. 
مهدي الحيوني ليس سوى واحدا من عرشات الشبان املبتكرين الذين اثبتوا جدارتهم 
عرب تطوير طائرات بال طيار يف استعماالت شتى عىل غرار ما توصلت اليه رشكة تونسية 
ناشئة بتصنيع طائرات مسرّية عن بعد مجّهزة بآالت تصوير َطيفي وبمنظومة ذكاء 

اصطناعي ملساعدة الفالحني عىل رصد اية امراض او اشكاالت تواجهها زراعاتهم.
وكان باحثون شبان من املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس قد صنعوا يف أفريل 
2020 "درون" تعمل عىل مراقبة تنفيذ الحجر الصحي و حظر الجوالن واحرتام التباعد 
الجسدي عن بعد باإلضافة إىل الكشف عن املصابني عرب قيس درجة حرارة اجسادهم اىل 

جانب اىل اكتشافات وابتكارات اخرى يف اكثر من مجال.
بالية  املتقدة ال تزال ترزح تحت سطوة قوانني  الشبابية  الطاقة  ان  املفارقات  ومن 
تعترب االبتكار افراطا يف التفكري وترى يف االكتشاف ُجرما يستحق العقاب بما تسبّب يف 

هجرة الكفاءات وفرض حصار عىل كل اجتهاد أو تجديد.

الفاّلڤة أو الذراع المسّلح لحركة التحرير الوطني... انصهرت الجذور 
الحربية للقبائل التونسية ألول مرة في التاريخ في استراتيجية 

سياسية محكمة قادتها ونفذتها نخبة وطنية تونسية بحتة.

صورة تتحّدث
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بعد معركة شرسة داخل أروقة الجمعية الوطنية 
الفرنسية يوم امس االثنين تخّللها نقاش حاد بين 
المعارضة من جهة واألغلبية المؤيدة للحكومة من 
جهة أخرى نجت حكومة اليزابيت بورن من تصويت 
على حجب الثقة عنها ليمّرر مشروع قانون اصالح 
مجلس  على  عرضه  دون  بالقوة  التقاعد  نظام 
حدث  الدستور.  من   49,3 البند  على  اعتمادا  النواب 
والنقابات  الفرنسي  الشارع  غضب  يطفئ  لم  وان 
فإنه أحدث شرخا في الجمهورية الخامسة انضاف 
بما يطرح  الصفراء"  "السترات  احتجاجات  الى جرح 
سؤاال عّما ان لم تكن فرنسا في طريقها نحو هزات 

سياسية واضطرابات اجتماعية دورية.

أمس  يوم  أفلتت  املعارضة،  به  تسّلحت  الذي  الحشد  رغم 
حكومة اليزابيت بورن من تصويت عىل حجب الثقة عنها قدمته 
املعارضة ملجلس النواب يوم الجمعة املايض يف مذّكرتني اثر اعتماد 
اصالح  قانون  مرشوع  لتمرير  الدستور  من   49,3 البند  باريس 
يف  بالرتفيع  املتعلقة  النقطة  وخاصة  للجدل  املثري  التقاعد  نظام 
سنه من 62 اىل 64 سنة دون عرضه عىل أنظار الجمعية الوطنية.
رفضت الجمعية الوطنية املذّكرة األوىل بفارق 9 أصوات فقط 
يف حني لم تحصد املذكرة الثانية التي قدمها اليمني املتطرف سوى 

94 صوتا من مجموع 287 صوتا رضوريا السقاط املرشوع.
انتقدت  ومعارضيه  املرشوع  مؤدي  بني  محتدم  نقاش  واثر 
حسب  املعارضة  تعامل  بشدة  بورن  اليزابيت  الحكومة  رئيسة 
األبية"  "فرنسا  حزب  نواب  انسحب  فيما  الحكومة  مع  تعبريها 

من الربملان اثناء كلمتها قبل فسح املجال للتصويت.
وفيما اتهمت رئيسة املجموعة النيابية لحزب "النهضة" الذي 
البلد"  املعارضة بـ "محاولة تعطيل سري  الحاكمة  يقود األغلبية 
بني  الظرفية"  "التحالفات  واستهجنت  الثقة  حجب  اقرتاح  عرب 
النيابية  املجموعة  رئيس  اتهم  اإلصالح  ضد  املعارضة  مكونات 
عىل  "العمل  بـ  املعارضة  مارليكس  أوليفيي  الجمهوري،  للحزب 

جّر البالد اىل األسفل".
املجموعة  رئيسة  بانو،  ماتيلد  اعتربت  املعارضة،  جبهة  عىل 
"خدعت  الحكومة  ان  اليساري  األبية"  "فرنسا  لحزب  النيابية 
الفرنسيني" الذي صّوتوا لها وانها "ماتت مسبّقا" مشرية إىل أن 

ماكرون "جلب العار لفرنسا".
"ليوت"  مجموعة  باسم  توّعد  فقد  كورسون  دو  شارل  أما 
اىل اللجوء اىل املجلس الدستوري بينما اعترب اليمني املتطرف عىل 
لسان لور لفاليت عن املجموعة النيابية لـ "التجمع الوطني" انه 

"مهما كانت نتيجة التصويت فإن الحكومة ستكون خارسة". 
عىل املستوى االجتماعي وفيما تستمر اإلرضابات يف قطاعات 
حّذرت  النفايات  وجمع  الوقود  وتوزيع  املواصالت  مثل  حيوية 
نقابتا cfdT وCGt من لجوئهما اىل شن سلسلة إرضابات تعبريا 

عن غضب منظوريها عىل التمديد يف سن التقاعد.
مهما يكن فقد نجحت الحكومة يف "املرور بقوة" بعد معركة 
شدت أنظار عديد املالحظني الدوليني ووسائل االعالم األجنبية التي 
لتغطية  األوىل  صفحاتها  األخرية  األسابيع  طوال  صحفها  أفردت 
ظل  يف  فرنسا  شهدتها  التي  والسياسية  االجتماعية  اإلرضابات 

جدل حامي الوطيس حول تمرير قانون الرتفيع يف سن التقاعد.

ولعل من أبرز ما ُكتب يف الصحافة األجنبية حول األزمة التي 

شهدتها فرنسا يف األيام االخرية بسبب ارصار الحكومة عىل تمرير 
بصحيفة  صادر  مقال  الفرنسيني  جل  يعارضه  قانون  مرشوع 

"نيويورك تايمز" بإمضاء روجي كوهني جاء فيه:
"كان من القانوني أن يمّرر الرئيس إيمانويل ماكرون مرشوع 
قانون يُرّفع يف سن التقاعد بفرنسا دون تصويت كامل يف الربملان. 

لكن القانونية  يشء والرشعية يشء آخر". 
كوهني نقل عن اولفيي فور رئيس الحزب االشرتاكي الفرنيس 

قوله "لدينا رئيس يلجأ إىل انقالب دائم". وكتب يف هذا الصدد:
مثلما  النووي"  "الخيار  ماكرون  استخدام  كان  الواقع  "يف 
بموجب  تماًما  قانونيًا  التلفزيونية   24 فرانس  قناة  وصفته 
ديغول  لشارل   1958 عام  يف  وضعه  تم  الذي  الفرنيس  الدستور 
مكتب  يف  تركز  بوجوب  الراسخة  الجنرال  نظر  وجهة  ويعكس 

الرئيس وليس بني النواب املتناحرين.
لكن القانونية يشء والرشعية يشء آخر. قد يرى ماكرون أن 
ملواجهة  فرنسا جاهزة  إرثه كقائد يرتك  قراره رضوري لرتسيخ 
بقية القرن الحادي والعرشين. لكن بالنسبة للعديد من الفرنسيني 
إىل  تيسء  ]إضافية[  ولوثة   ، رئاسية  إمالءات  وكأنه  األمر  يبدو   ،

سمعته ورضبة للديمقراطية الفرنسية.
وقد رد الربملان بتقديم اقرتاحني لحجب الثقة عن الحكومة ومن 
غري املرجح أن يُطرح االقرتاحان هذا األسبوع بسبب االنقسامات 

السياسية داخل املعارضة لكنها تعبري عن غضب عميق.
فبعد مرور ست سنوات عىل بدء رئاسته محاًطا بتكنوقراط 
املتعايل  بصمته  لالنتباه  والفتا  وحيًدا  ماكرون  يبدو   ، "المعني" 

وسط االضطرابات التي تعيشها بالها.
يف  ماكرون  نجح  "لقد  روبنيك:  جاك  السيايس  املحلل  ويقول 
مناهضة كل أحزاب الوسط باحتالله املركز بأكمله". لذلك يبدو أن 

رشخ جديد يف اجلمهورية اخلامسة
بعد فرض قانون الترفيع في سن التقاعد بفرنسا :

الحبيب القيزاني

احتجاجات الشارع الفرنيس.. هل تتوقف؟
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موقفه هو: "أنا ومن بعدي الطوفان".
أدت  عندما  املايض  الخميس  يوم  الرئيس  عزلة  تجّلت  وقد 
االحتجاجات واإلرضابات التي استمرت شهرين وأغرقت العاصمة 
باريس يف بحر من القمامة اىل اصابة الحكومة فجأة بحالة ذعر 
بعدما كانت تعتقد أن التصويت عىل سن التقاعد الجديد مفروغ 
منه لتربز فجأة وعىل غري انتظار شكوك اإلمرباطور إىل السطح."

وأضافت "نيويورك تايمز": "اعتقد ماكرون أنه يمكن االعتماد 
عىل  للتصويت  الوسط  يف  يتموقع  الذي  الجمهورية  حزب  عىل 
خطته يف الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالربملان. ينتمي اثنان 
ووزير  لومري  برونو  املالية  وزير  وهما  حكومته  أعضاء  أبرز  من 
قد  الجمهوريون  وكان  الحزب.  هذا  إىل  دارمانني  الداخلية جريالد 

دافعوا عن الرتفيع يف سن التقاعد اىل 65 سنة.
ومع ذلك وعرب مزيج من الحسابات السياسية يف ظل موجات 
االحتجاج واالستياء تجاه الرجل الذي قّوض حزبهم ببناء حركة 

جديدة من الوسط بدأوا يف التخيل عن ماكرون.
حتى  يستطع  لم  مخاطرة  التقاعد  نظام  إصالح  فشل  كان 
بعد   49.3 باسم  يُعرف  إجراًء  اختار  تحملها.  املجازف،  ماكرون 
القسم ذي الصلة من الدستور يسمح بتمرير مشاريع قوانني دون 
تصويت. إذا لم يتم اعتماد اقرتاح حجب الثقة فسوف يرتفع سن 
ممارسات  مع  تماشيا  أكثر  وهو  عاما   64 إىل  فرنسا  يف  التقاعد 

رشكائها األوروبيني.
لو  حتى  ملاكرون  حاسًما  نرًصا  يكون  أن  يمكن  كان  ما  لكن 
وكأنه  اآلن  يبدو  ضئيل  بفارق  لصالحه  الربملاني  التصويت  كان 

نرص باهظ الثمن".
يف  أخرى  سنوات  أربع  ماكرون  "تنتظر  الصحيفة  وتابعت 
السلطة سيحمل خاللها عىل جبينه عبارة "السيد 49.3" .  لقد 
]فقط  يحلمون  ويجعلهم  الفرنسيني  مشاعر  يدغدغ  كيف  عرف 
عندما  منهم...[  كثريا  يمثل  ذلك  أن  صحيح  لكن  منهم،  األغبياء 
من  ليس  ولكن   2017 سنة  يف  عاًما   39 يناهز  عمر  عن  انتخب 

الواضح كيف سيتمكن من القيام بذلك مرة أخرى.
يقول نيكوالس تينزر املؤلف الذي يدرس العلوم السياسية يف 
جامعة العلوم بو "لقد تطورت فكرة أننا لسنا يف نظام ديمقراطي 
شكل  يف  االجتماعي  التواصل  بشبكات  باستمرار  حارضة  وهي 
العميقني  والهم  القلق  عن  تعبري  ونصف  مؤامرة  نظرية  نصف 
وطبعا   " يضيف  أن  قبل  الفرنسيني"  صفوف  يف  يسودان  اللذين 

فإن ما قام به ماكرون يغذي ذلك". 
وزير  أيًضا  وهو  فريان  أوليفيي  هو  الحكومة  باسم  املتحدث 
مفوض للتجديد الديمقراطي ولوجوده بهذا املنصب املهيب سبب 
خالل  تآكلت  الفرنسية  الديمقراطية  بأن  السائد  االعتقاد  هو 

السنوات الست الفائتة من رئاسة ماكرون.
عام  يف  االحتجاجية  الصفراء"  "السرتات  حركة  اندالع  بعد 
2018 نتيجة الرتفيع يف أسعار البنزين وكذلك بسبب نخبوية يبدو 
مثلت  انصات"  "جولة  يف  الرئيس  خرج   ، يُجّسدها  ماكرون  أن 

محاولة للتقّرب من العمال ، الذين بدا أنه يحتقرهم.
اليوم  بعد مرور ما يقرب من عام عىل بدء واليته الثانية يبدو 
لقراره  السبيل  ماكرون  مّهد  وبالكاد  املنال  بعيد  التقارب  هذا 
سيرضب  أنه  جيًدا  يعلم  كان  أنه  رغم  التقاعد  سن  يف  بالرتفيع 
بذلك عىل وتر حساس لدى الفرنسيني يف هذا الظرف االقتصادي 
من  التقاعد  سن  يف  الرتفيع  أجل  من  ضغطه  فرض  تم  الصعب. 

فوق، ضغط تسارع يف كل منعطف ليصبح يف النهاية بال رحمة.
كانت الحجج املؤيدة إلصالح قانون التقاعد متينة. ]مثل بيت 
من ورق[. لم يكن ماكرون هو الوحيد الذي يرى أن التقاعد يف سن 
املدى  فعىل  أطول.  اصبحت  الناس  حياة  ان  باعتبار  يدوم  لن   62
فيه  تتوقف  ال  نظام  يف  الحسابات  تصمد  ال   ، األقل  عىل  الطويل 
النسبة بني أصحاب املعاشات والعمال النشطني الذين يدعمونهم 
ان  ]املفارقة  التناقص  عن  االجتماعية  مساهماتهم  خالل  من 
الحكومة ال تجد صعوبة يف توفري 160 ملياًرا للرشكات بينما تؤكد 
هذا  للمتقاعدين،  مليارات   10 توفري  يف  االستمرار  استحالة  عىل 

مستحيل ...[.
لكن يف فرنسا الحائرة حيث يكافح الكثري من الناس لخالص 
فواتريهم وهم غري مطمئنني عىل مستقبلهم لم يتمكن ماكرون 

من طرح هذه الحجة. وبدا أن كل ما قام به هو مجرد محاولة.
قوية  رئاسة  من  الفرنسيني  موقف  فإن   ، الحال  بطبيعة 
غامض بشكل ملحوظ. فمن ناحية أخرى يبدو أن الوظيفة شبه 
بما  قوية  دولة  إىل  الفرنسيني  لدى  معينة  تطلعات  تُريض  امللكية 
أن  أعلن  إنه  قيل  الذي  عرش  الرابع  لويس  الفرنيس  بامللك  يذّكر 
الدولة ليست سوى ... هو . لكن من ناحية أخرى هناك استياء من 

الرئاسة بسبب تغول سلطتها.
انعقاد مجلس  أدرك ذلك عندما قال لدى  أن ماكرون  بدا  وقد 
الذي  الشخص  لست  بينكم  "من  املايض  الخميس  يوم  وزرائه 
تصويت  يف  الحكومة  سقطت  إذا  بمقعده.  أو  بمكانه  يخاطر 
بحجب الثقة فلن تبقى إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لكن السيد 

ماكرون سيبقى رئيًسا حتى عام 2027".
كتبه  لكتاب  عنوانًا  أيًضا  كانت  فور  عبارة  الدائم"  "االنقالب 
يصبح  أن  قبل  هذا  كان  ديغول.  رئاسة  لوصف  ميرتان  فرانسوا 
السيد ميرتان نفسه رئيًسا ويتمتع بمرور الوقت بكل أبّهته وبقوة 

إلغراءات  مقاومة  أكثر  أسالفه  مثل  يكن  لم  ماكرون  و  منصبه. 
الرئاسة.

يف  آخذ  االجتماعي  الهرمي  والتسلسل   ، يتغري  الزمن  لكن 
شديداً  استياًء  السلطة  ماكرون  ممارسة  وأثارت   ، االنخفاض 
الناجم عن الحرب يف  التوتر  أكثر تمّلًقا يف جو  يف مجتمع فرنيس 

أوروبا.
وحسب تينزر: "هناك رفض للشخص" فيما أشارت صحيفة 
" لوموند" يف افتتاحية لها إىل أن ماكرون يُخاطر بـ "تغذية شعور 

بمرارة دائمة وحتى بإشعال رشارات العنف".
هو  ماكرون  ما  "بطريقة  مقاله:  ختام  يف  كوهني  وكتب 
ضحية نجاحه. فمواهبه السياسية ]وأصدقاؤه املليارديرات الذين 
املرغوب  غري  املعارضة  ذكر  دون  اإلعالم  وسائل  عىل  يسيطرون 
فيها[ من النوع الذي مّكن من انتخابه لفرتتني - اليشء الذي لم 
الركيزتني  تدمري  ومن   - عقدين  منذ  فرنيس  رئيس  أي  به  يحظ 
بعد  السياسية  الساحة  عىل  سيطرتا  اللتني  لفرنسا  السياسيتني 

الحرب العاملية الثانية: الحزب االشرتاكي والديغوليون.
لذلك ينظر إليه يسار الوسط ويمني الوسط نظرة سيئة، بينما 
األخري  يصّوت  ذلك  ]ومع  املتطرف  واليمني  اليسار  أقىص  يكرهه 

لجميع مشاريعه[.
أن يسري يف طريق  بات عىل ماكرون  األخرية  بدء واليته  ومع 
منعزل بال خليفة واضح فيما لم يعد حزبه أكثر من مجرد وسيلة 
يظهر من خاللها مواهبه وهذا هو "الطوفان" الذي يتحدث عنه 

السيد روبنيك: فراغ سيايس واسع يلوح يف أفق عام 2027.
عىل  املتطرف  اليمني  زعيمة  لوبان  مارين  تدفنه  ال  وحتى 
ماكرون امُلصلح أن يقدم لنا فرنسا املرنة والديناميكية التي يعتقد 

أن إصالحه املثري للجدل كان رضورة أساسية لها.

نرشت صحيفة “وول سرتيت جورنال” تقريراً قالت فيه إن الجيش 
املرصي يقاوم الضغوط لتخفيف سيطرته عىل االقتصاد املرصي.

الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  يظهر  لم  الصحيفة  مراسل  وحسب 
االقتصادية  املصالح  تفكيك  نيّته  عن  قليلة  إشارات  سوى  السييس  

للجيش، رغم ضغوط صندوق النقد الدويل ودول الخليج الداعمة له.
وصول  منذ  توّسَع  الخاص  القطاع  يف  الجيش  دوُر  أن  وأضاف 
السييس إىل السلطة، قبل عقد من الزمان، من أجل السيطرة السياسية، 
وباعتبار أنه يرى فيه الوسيلة األقوى واألكثر فعالية لتحقيق رؤيته 

عن مرص الحديثة.
والوكاالت  الرشكات  مئات  اليوم  الجيش  يملك  الصحيفة  وحسب 
الغاز  محطات  فيها  بما  اليومية،  املرصيني  ماليني  حياة  تمس  التي 
مصانع  إىل  إضافة  األسماك  مزارع  وحتى  الرسيع  الطعام  وسلسالت 
خارج  تعمل  التي  مثل  الصغرية،  األكشاك  من   1500 وحوايل  إسمنت 

محطة رمسيس وبعضها يحمل أعالم الجيش املرصي.
وأشارت اىل أن دور الجيش الواسع يف االقتصاد أجرب القطاع الخاص 
من  زاد  ذلك  ان  وإىل  العمل  عن  التوقف  عىل  الصناعات  من  العديد  يف 
أزمة االقتصاد بما أزعج وأخاف الداعمني الكبار للنظام املرصي مثل 
صندوق النقد الدويل ودول الخليج التي تضغط عىل السييس لتخفيف 

قبضة الجيش عىل القطاعات االقتصادية.
السعوديون  السييس  رعاة  أن  الصحيفة  أكدت  آخر  جانب  من 
واإلماراتيون يطالبونه بمنح مساحة للرشكات الخاصة، وأنهم وقرروا 

تأجيل استثماراتهم يف مرص إىل حني ظهور صورة أوضح.
ولفت إىل أنه ال توجد إشارات من السييس لتخفيف دور املؤسسة 
العسكرية، وإىل أنه يراهن عىل أن يواصل املقرضون األجانب دعم بالده 

باعتبارها أهم بلد عربي وال يمكن السماح له باالنهيار.

وول ستريت جورنال: 

رعاة السييس املالّيون يضغطون عليه لتخفيف قبضة اجليش عىل االقتصاد

مرور الحكومة بقوة أطاح بمعارضة املعارضة
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كيسنجر على الخط

صحيفة »واشنطن بوست« نقلت 
الخارجية  وزير  كينسجر  هنري  عن 
عىل  تعليقا  قوله  األسبق  األمريكي 
الذي  السعودي-اإليراني  االتفاق 
تغري  انه  »أِرى   : صينية  برعاية  تم 
االسرتاتيجي  الوضع  يف  جوهري 
 : واضافته  األوسط«  بالرشق 
ورقة  اآلن  يلعبون  »السعوديون 
يف  املتحدة  الواليات  وضع  عرب  أمنهم 

مواجهة مع الصني«.
املدى  »عىل   : كيسنجر  وتابع 

املرجعية  رشوط  سالم  كصانعة  بكني  ظهور  سيغري  البعيد 
الدبلوماسية الدولية اذ أن الواليات املتحدة لم تعد القوة التي ال 
املرنة بشكل  أو  القوية  الدولة  أي  باملنطقة  أحد  يستغني عنها 
الصني بحصة  اتفاقيات سالم. وقد طالبت  برعاية  لها  يسمح 
من هذه القوة اذ انها أعلنت خالل السنوات املاضية عن حاجتها 
للمشاركة يف خلق نظام دويل جديد وقامت بخطوة مهمة يف هذا 

االتجاه«.
الضغوط  »إن  كيسنجر  قال  ايران  مع  التعامل  وبخصوص 
املصالح  تأخذ  أن  يجب  إرسائيل  طرف  من  خصوصا  عليها 

الصينية بعني االعتبار«.

تجنيد مكثّف

اآلالف  التحاق  موجات  األيام  هذه  الشمالية  كوريا  تشهد 
من شبابها بالجيش. ونقل مالحظون دوليون أن هذه الظاهرة 
اىل  ألف شاب سجلوا   800 املدن واألرياف وأن نحو  لوحظت يف 
17 مارس الجاري حضورهم بمراكز التجنيد يف ظل  غاية يوم 
سنوات   10 طيلة  الرجال  استعداد  وجوب  عىل  ينّص  قانون 

للخدمة العسكرية والنساء 3 سنوات.
وحسب الحزب الشيوعي الحاكم قّررت سلطات البالد أمام 
ريبتها يف وجود محاوالت أمريكية ملنع دول من تصدير الحبوب 
للبالد اطالق برنامجا واسعا النتاج املواد الغذائية تجنبا ملجاعة 
البالد وغّذتها واشنطن خالل  التي عرفتها  جديدة شبيهة بتلك 

السنوات التسعني من القرن املايض.
يذكر أن الحرب الكورية التي دامت من سنة 1950 اىل سنة 
1953 لم تسفر اىل حّد اآلن عن توقيع اتفاق سالم وأن جبهات 
القتال تعيش يف ظل هدنة غالبا ما تشهد حاالت استنفار وحتى 
اشتباكات محدودة بني الكوريتني بسبب التحرشات األمريكية 
الشمالية عرب  التوتر مع كوريا  التي غالبا ما تتمثل يف تصعيد 
الحال  الجنوبية مثلما هو  اجراء مناورات عسكرية مع كوريا 

هذه األيام.

الكيل بمكيالين

السابق  الرئيس  الفيصل  تركي 
للمخابرات السعودية انتقد ازدواجية 
النزاع  بخصوص  الغرب  لدى  املعايري 
بقضية  مقارنة  الرويس-االوكراني 

فلسطني
الفيصل قال يف حوار أجرته معه 
لم  الغرب  أن  الفرنسية   lci قناة 
يحرك ساكنا منذ سنة 1967 – تاريخ 
العدوان اإلرسائييل عىل مرص وسوريا 
ارسائيل  اثره  احتلت  الذي  واألردن 
الغربية  والضفة  الجوالن  هضبة 

وسيناء – ولم يفرض عقوبات عىل الدولة العربية بينما تحرك 
برسعة يف األزمة األوكرانية وفرض عقوبات وصفها باملجحفة 

عىل روسيا.
ألوكرانيا   دوالر  مليون   400 بـ  مساعدة  بالده  منح  وحول 
من  لروسيا  الرئيسيني  الحلفاء  اإليرانيني  ومصافحة  جهة  من 
جهة أخرى علق الفيصل بالقول : »لم نخلق الوضع الذي تعيشه 

أوكرانيا التي تربطنا بها عالقات جيدة منذ 30 عاما«.
ايران  : »مع  الرجل  ايران قال  باملصالحة مع  يتعلق  ويف ما 
دعونا  سنوات...   7 طيلة  انقطعت  عالقات  اصالح  عىل  نعمل 

نالحظ انكم أيضا الغربيون تصطّفون وراء أوكرانيا وتسعون يف 
نفس الوقت جاهدين للتوصل اىل اتفاق مع ايران حول برنامجها 

النووي وقد سعيتهم دائما من أجل التوصل اليه«.
ورّدا عىل دعوته لتوضيح مصطلح »الكيل بمكيالني« شّدد 
فرض  وعدم  فلسطني  بشأن  قرار  أي  تنفيذ  عدم  عىل  الفيصل 
عقوبات عىل إرسائيل الفتا اىل انه عىل العكس من ذلك اجتمع 
األوكرانية  األزمة  بسبب  روسيا  عىل  عقوبات  وفرض  الغرب 
واالمتناع  روسيا  مع  بذلك  القيام  يف  الحق  له  بأن  منه  اعتقادا 
لها  السماح  يعني  مما  إرسائيل  مماثلة ضد  قرارات  اتخاذ  عن 

باحتالل فلسطني وقمع شعبها.

أمر باالحضار

كشف  العاملية«  »الشبكة  موقع 
أن جيم جوردن رئيس لجنة القوانني 
من  طلب  األمريكي  بالكونغرس 
جانكوفيتش  نينا  احضار  القضاء 
أشهر   10 امتداد  عىل  رفضت  التي 
أمام  بشهادتها  لالدالء  الحضور 

أعضاء اللجنة.
حسب  عملت  بانكوفيتش  فينا 
مستشارة  سابقا  املصدر  نفس 
فولوديمري  االوكراني  للرئيس 
الرئيس  ذلك  بعد  وانتدبها  زيلنسكي 

التابع  االعالم«  حوكمة  »مجلس  لقيادة  بايدن  جو  األمريكي 
االحداث  بصنرصة  مكلفة  وكانت  الوطن.  ألمن  الدولة  لكتابة 
بأوكرانيا.  الدائرة  للحرب  الرسمية  للرواية  املناقضة  واالراء 
وأمام الضجة التي تلت تعيينها تم حّل املجموعة التي عينت عىل 

رأسها.
بمركز  ذلك  اثر  التحقت  جانكوفيتش  أن  اىل  أشار  املوقع 
رشف  ضيفة  كانت  وانها  بلندن  الكاذبة  املعلومات  مكافحة 
الدعاية  بعد  »ما   : األوروبي تحت عنوان  االتحاد  منتدى نظمه 
األجنبي  التالعب  خطر  عىل  األوروبي  االتحاد  رّد  اإلعالمية: 

باملعلومات«.

قرب الحدود الروسية

وزير الدفاع البولوني اكد ان بالده 
الرشقي  بالشمال  قريبا  ستنصب 
منها منظومات قاذفات »هيمارس« 
عن  كلم   100 من  اقل  تبعد  بمناطق 

حدودها مع روسيا.
االجراء  هذا  يأتي  الوزير  وحسب 
مهاجمة  عىل  بوتني  يجرأ  ال  »حتى 

بولونيا«.
 16 بالفرقة  يتعلق  واألمر 
امليكانيكية املتمركزة بمدينة أولزتني 
كالينينغراد  منطقة  من  القريبة 

الروسية.
بالده  لجيش  بالنسبة  بمكان  األهمية  من  انه  قال  الوزير 
بأوكرانيا  الدائرة  املواجهة  يف  فعاليتها  اثبتت  أسلحة  امتالك 
 K2 بدبابات  املذكورة  الفرقة  تزويد  أيضا  ستيم  انه  اىل  مشريا 

ومدافع اوتوماتكية K9 تم رشاؤها من كوريا الجنوبية.
 18 بيع  2022 عىل  وكانت واشنطن قد صادقت يف فيفري 
مليارات   10 مقابل  لبولونيا  »هيمارس«  منظومة  من  وحدة 

دوالر.

الء سعودية

وزير  سلمان  بن  العزيز  عبد 
»لن  بالده  ان  اكد  السعودي  الطاقة 
تبيع النفط ألية دولة تفرض سقف 
ان  اىل  مشري  امداداتنا«  عىل  أسعار 
»وضع سقف لألسعار سيؤدي حتما 

اىل عدم استقرار السوق«.
بالده  اعتزام  عن  كشف  الوزير 
أوبك+  باتفاقية  االلتزام  مواصلة 
العام  نهاية  حتى  اإلنتاج  لخفض 
العوامل  من  العديد  »هناك   : وقال 
التي تؤثر يف توجهات السوق وتشري 

العام  هذا  نمّوه  سيواصل  العاملي  االقتصاد  أن  اىل  التقديرات 
النمّو  وترية  حول  يقني  عدم  هناك  زال  ما  لكن  املقبل  والعام 
التعايف من عمليات  الصني دخلت مؤخرا مرحلة  أن  اىل  إضافة 
االغالق التي تسبب فيها وباء كورونا لكن املدة الالزمة للتعايف 
ضغوط  يف  االقتصادي  التعايف  وسيتسبب  واضحة  غري  مازالت 
للسيطرة عىل  لتكثيف جهودها  البنوك  يدفع  قد  بما  تضخمية 
التضّخم واالجراء الوحيد املعقول الذي يمكن اتباعه يف مثل هذه 
الظروف هو اإلبقاء عىل االتفاقية التي ابرمناها يف أكتوبر 2022 
لبقية العام الحايل وهذا ما نعتزم القيام به اذ يجب علينا التأكد 

من أن املؤرشات اإليجابية مستدامة«.

عصفوران بحجر واحد !

امداد الواليات املتحدة أوكرانيا باألسلحة يمّكنها من تجنب 
نفقات يف صورة االحتفاظ بأنواع منها اما العادة رسكلتها او 

تدمريها باعتبار ان مدة صلوحيتها شارفت عىل النهاية.
وحسب موقع AmericAN tHiNKer كان عىل واشنطن انفاق 
35 مليار دوالر يف صورة عدم التخلص من األسلحة التي  نحو 

وجهتها اىل الجيش االوكراني بعنوان الدعم.
املوقع نقل عن دوائر مطلعة عىل كواليس الحرب الدائرة بني 
روسيا والحلف األطليس بوكالة اوكرانية ان تكاليف املساعدات 
االمريكية املرسلة اىل أوكرانيا سواء من الواليات املتحدة او من 
دول »الناتو« بلغت بني يوم 24 جانفي 2022 ويوم 15 جانفي 
خاصة  دوالر  مليار   46,6 منها  دوالر  مليار   76,8 نحو   2023

باملساعدات العسكرية االمريكية.
46,6 مليار دوالر مع كلفة  الـ  املوقع يتطابق مبلغ  ووفق 
االنتهاء  عىل  صلوحيتها  زمن  شارف  أسلحة  من  التخلص 
ليرضب  مساعدات  شكل  يف  منها  التخلص  البنتاغون  وفّضل 
بذلك عصفورين بحجر واحد : تجنب نفقات تدمريها أو إعادة 
رسكلتها إضافة اىل فوترة تسليمها عىل حساب أوكرانيا كدين 

عليها تسديده يف املستقبل.

Mastercardو VIsa

رئيس  أن  كشفت  االندونيسية  بوست«  »جاكرتا  صحيفة 
البالد جوكو ويدودو حّث مسؤويل بالده عىل التخيّل عن استعمال 

.mASTercArdو viSA نظام الدفع الغربي ببطاقات
بات  مماثال  اجراء  أن  عىل  ويدودو  شدد  الصحيفة  ووفق 
رضوريا لضمان سالمة الصفقات واملبادالت إزاء نتائج محتملة 
الغربية  العقوبات  ظل  ويف  العالم  يف  الجغراسياسية  للظروف 
عىل روسيا والصني وايران والتي أدت اىل تراجع استعمال هذه 

البطاقات يف املعامالت املالية.
الصحيفة نقلت عن الرئيس االندونييس اشارته أيضا اىل ان 
اإلجراءات التضييقية املتخذة من طرف واشنطن نتيجة األزمة 
األوكرانية قد تتسبب يف صعوبات باعتبار ان أنظمة الدفع تمثل 
وسائل اقتصادية يمكن استعمالها كسالح ضد دول لها بشكل 

أو بآخر صلة بالنزاع الدائر بأوكرانيا.
وكان وزير خارجية اندونيسيا قد رّصح قبل ذلك بأن بالده 
mir الجراء صفقاتها  الرويس   الدفع  استعمال نظام  تفكر يف 

الخارجية.
يشار اىل أن اندونيسيا تعد اكرب بلد مسلم اذ تعد 270 مليون 
نسمة وهي عضو بمجموعة الـ 20 وتستحوذ عىل اكرب عدد من 

بطاقات الدفع االمريكية ضمن الدول اإلسالمية.
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انقالب آخر نظمته واشنطن يتطور اآلن يف جورجيا.
االتحاد  انهيار  بعد  بعيد.  من  القصة  نبدأ  أن  علينا 
فانفصلت  األخرى.  هي  جورجيا  انهارت  السوفياتي، 
عنها أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتني لم يعرتف بهما 
زيارة  من  واحد  شهر  مرور  وبعد   ،2008 عام  يف  أحد. 
تبلييس،  إىل  رايس  كونداليزا  األمريكية  الخارجية  وزيرة 
املتحدة  للواليات  املوايل  آنذاك  الجورجي  الرئيس  هاجم 
حفظ  وقوات  الجنوبية  أوسيتيا  ساكاشفييل  ميخائيل 
منهم.  الكثري  وقتل  هناك،  املتمركزة  الروسية  السالم 
الرصاع،  إىل منطقة  أرسلت روسيا قواتها  ذلك،  ردا عىل 
أوسيتيا  الجورجي واعرتفت باستقالل  الجيش  وهزمت 

الجنوبية وأبخازيا.
بقي ساكاشفييل يف السلطة، لكنه خرس االنتخابات 
التالية، وفتحت ضده عدة قضايا جنائية، وغادر البالد، 
اآلن  وهو  واعتقل،   ،2021 عام  جورجيا  إىل  عاد  أنه  إال 

يخلد إىل الراحة يف مستشفى السجن.
عام  منذ  الجورجي"  "الحلم  حزب  جورجيا  يحكم 
للحزب  واملستقر  الواسع  الدعم  إىل  يشري  مّما   ،2012
من قبل غالبية السكان. وبمساعدة الحزب، تم انتخاب 
رئيسة الجمهورية الحالية سالومي زورابيشفييل، وهي 
مواطنة فرنسية، ودبلوماسية فرنسية سابقة، ورئيسة 

البالد منذ عام 2018.
األوروبي،  االتحاد  إىل  االنضمام  اىل  جورجيا  تطمح 
لكنها  بحذافريها،  وواشنطن  بروكسيل  سياسة  وتتّبع 
يف الوقت نفسه تحاول عدم استفزاز موسكو. وبعد بدء 
العملية العسكرية الروسية الخاصة يف أوكرانيا، حاولت 
االبتعاد عن الرصاع، ولم تفرض عقوبات عىل  جورجيا 
السوفياتية  باألسلحة  أوكرانيا  تزويد  ورفضت  روسيا، 

التي كانت بحوزتها.
يف مارس 2023، تم تقديم مرشوع "قانون شفافية 
يلزم  والذي  الجورجي،  الربملان  إىل  األجنبي"  النفوذ 
للنفوذ  "عمالء  كـ  بالتسجيل  الحكومية  غري  املنظمات 

من   20% عن  يزيد  األجنبي  تمويلها  كان  إذا  األجنبي" 
إجمايل دخلها.

أحزاب  أنصار  احتجاجات من  ذلك  أثار  6 مارس،  يف 
املتحدة  الواليات  تمولها  التي  الجورجية  املعارضة 
الربملان  اقتحام  املتظاهرون  حاول  وأوروبا.  األمريكية 
املياه  بخراطيم  الرشطة  وفّرقتهم  عليه،  والسيطرة 

والغاز املسيل للدموع، وتم اعتقال العرشات.
عىل  كامل  بشكل  تسيطر  الرشعية  الحكومة  كانت 
لتحقيق  اإلجراءات  استمرار  من  بدال  ولكن  الوضع، 
عىل  للحصول  الغرب  إىل  الحكومة  لجأت  االستقرار، 
الدعم، ووعدت بإرسال نص مرشوع القانون إىل االتحاد 
ذلك،  من  الرغم  عىل  الغرب،  أن  إال  لفحصه،  األوروبي 
رفض دعمها. ودعت كل من الواليات املتحدة األمريكية 
احرتام  إىل  الجورجية  السلطات  األوروبي  واالتحاد 
"االحتجاج السلمي" عىل الرغم من اقتحام املتظاهرين 
انتقد  كذلك  املولوتوف.  زجاجات  واستخدامهم  الربملان 
من  الرغم  عىل  األجانب،  العمالء  قانون  بشدة  الغرب 
وأكثر رصامة سارية  بل  مماثلة،  قوانني  حقيقة وجود 
هذا  ربط  تم  ما،  ولسبب  وأوروبا.  املتحدة  الواليات  يف 
بأية عالقة  أن موسكو ال ترتبط  القانون بروسيا، رغم 

بما يحدث يف جورجيا.
بعد ذلك، مرت السلطات الجورجية بمنعطف نفيس، 
التي  زورابيشفييل،  سالومي  الجمهورية  رئيسة  وأيدت 
حزب  قرر  فيما  االحتجاجات،  أمريكا،  مؤخرا  زارت 
اإلفراج  تم  القانون.  سحب  الحاكم  الجورجي"  "الحلم 
عكس  وعىل  االحتجاجات.  تلك  خالل  املعتقلني  عن 
املتوقع، واصلت املعارضة امللَهمة االحتجاجات، وتطالب 

اآلن باستقالة الحكومة.
للغرب،  املوايل  جورجيا،  يف  الحاكم  الحزب  فقد  لقد 
املقاومة بعد رفض األخري دعمه. عالوة عىل ذلك،  إرادة 
وإجراء  الحكومة  استقالة  إما  األرجح  عىل  ذلك  سيتبع 
انتخابات برملانية مبكرة، أو تغيري للمسار مع الحفاظ 

عىل الحكومة.
املذكور واضح:  الغربي  إن سبب ما يحدث، واملوقف 
إىل  الحرب بأوكرانيا. إضافة  املوقف املحايد لجورجيا يف 
منها  أكثر  ألوروبا  مؤيدة  جورجيا  حكومة  كانت  ذلك، 
موالية للواليات املتحدة األمريكية. ويف الظروف الراهنة، 
فإن هذا األمر مستحيل، ال سيما بني الدول املوجهة نحو 

الغرب.
يف الوقت نفسه، ال تحاول واشنطن دفع جورجيا إىل 
املسار املطلوب فحسب، وإنما تسعى لفتح جبهة ثانية 
من  حشد  هتف  حيث  روسيا،  ضد  األمريكية  الحرب  يف 
املتظاهرين يف تبلييس مؤخرا بكلمة "سوخومي" وهي 
استبدال  هناك  أن  بمعنى  أبخازيا.  جمهورية  عاصمة 
ألجندة االحتجاجات، بدال من قانون العمالء األجانب، إىل 

استقالة الحكومة والهجوم عىل أبخازيا.
وصل  وإذا  البالد،  يف  قوية  انتقامية  مشاعر  تسود 
ساكاشفييل أو غريه من العمالء األمريكيني إىل السلطة، 
جمهوريتي  إخضاع  محاولة  تكرار  يف  تقريبا  شك  فال 

أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية االنفصاليتني عسكريا.
الجمهوريتني  مع  تحالف  معاهدات  روسيا  لدى 
وأي  بحمايتهما،  تتعهد  بموجبها  والتي  املذكورتني، 
هجوم لجورجيا سيعني تلقائيا تورط روسيا يف الحرب.

بعد  مستعدتني  ليستا  ورومانيا  بولونيا  أن  يبدو 
لدخول الحرب، يف انتظار نتائج الهجوم املضاد األوكراني 
التي  جورجيا،  تعترب  الظروف،  هذه  ظل  ويف  الربيع.  يف 
ال تتمتع بعضوية "الناتو"، مرشحا مثاليا لتكون عبئا 

إضافيا عىل روسيا.
لكن جزءا كبريا من سكان البالد يكرهون ساكاشفييل 
يؤدي  وقد  بسببه،  وقعت  التي   2008 عام  كارثة  بعد 
غري  انقالب  خالل  من  السلطة  إىل  املعارضة  وصول 
تفككها.  البالد وزيادة  يف  أهلية  اندالع حرب  إىل  قانوني 

عندها ستكون النتيجة عكس توقعات واشنطن.

واشنطن تفتح يف جورجيا جبهة جديدة للحرب مع روسيا
 ألكسندر نازاروف )محلل سياسي روسي(

رأي

حّذر يوم أمس الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون وزراء 
إطالق  من  الرحمان  عبد  بن  أيمن  األول  الوزير  حكومة 
النهائي عن تمجيد  “وعود غري مؤسسة” موصيا باالمتناع 

األشخاص وتقديسهم.
األول  الوزير  الوزراء  مجلس  ترؤسه  خالل  تبون،  وأمر 
للرضورة  إال  وبعقدها  الحكومية  االجتماعات  بتقليص 
وتوجيه كل الجهود إىل امليدان باعتبار أن البالد اليوم ليست 
بحاجة إىل سّن قوانني قد تعكر حياة املواطنني وإنما إىل إلغاء 

بعض منها وخصوصا تلك التي  تجاوزها الزمن.
أيضا  أمر  تبون  أن  الجمهورية،  لرئاسة  بيان  يف  وجاء 
ماليني  تهم  التي  واملشاريع،  الربامج  “تنفيذ  عىل  بالرتكيز 
رفاه  يخص  ما  كل  يف  النظر،  ببعد  والتحيل  الجزائريني 
املواطنني وراحتهم، مثلما هو مسّطر يف الربنامج الرئايس، 
الذي زكاه وانتخبه عليه الشعب” إضافة إىل “تعزيز التنسيق 
للحكومة  العام  الجمهورية واألمني  بني مدير ديوان رئاسة 
للمتابعة الحثيثة والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء”.

الداخلية، تحت إرشاف  الجزائري وزير  الرئيس  أمر  كما 
الوزير األول، بوضع رزنامة زيارات ميدانية يقوم بها أعضاء 
الحكومة للواليات، بناء عىل األولوية، يف التنمية واالنشغاالت 
إطالق  من  الوزراء  محذرا  للمواطنني،  اليومية  الحيوية 
وآليات غري  آجال غري معقولة  وعود غري مؤسسة، وضمن 

مفهومة.
املبالغ  االستعمال  النهائي عن  االمتناع  تبون عىل  وشدد 
الشخصيات  تمجد  التي  النمطية  السياسية  للعبارات  فيه، 
نشاط  كل  بأن  توحي  إعالمية،  وسيلة  أي  عرب  وتقدسهم، 
حكومي مهما كان نوعه، هو بتوجيه من رئيس الجمهورية، 
العام، يف كل  الصارم للمواطنني والشعور  مطالبا باالحرتام 
األوحد  املقياس  هو  الشعب  رىض  كون  معاملة،  أو  خطوة 

لحسن األداء، لبناء جزائر مهابة وقوية.
كما أمر الرئيس الجزائري بتخفيض أسعار النقل الجوي 
يف   50 بنسبة  رمضان،  شهر  يف  استثنائي  بشكل  والبحري، 

املئة، لصالح أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

الجزائر :

تّبون حيذر الوزراء من إطالق الوعود الكاذبة ومتجيد الشخصيات وتقديسهم
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الشارع الثقافي
وقفة

على سبيل التقديم
أن  ستتأّكد  لكانط،  الرتبية«  يف  »تأّمالت  كتاب  تقرأ  أن  بعد 
من أعرس املهام، تربية الناشئة. وقد يزداد العرس عرسا حينما 
تبحث يف ممكنات ادراج الدرس الفلسفّي لتنشيط عقل صغري يف 
واقع يتوّهم أن التفلسف مرشوط بتوّفر العقل الراجح والعمر 
املتقّدم، بل قد ينقلب العرس عواصة وتعقيدا وأنت تفّكر يف ما 
به يكون اللقاء مع األطفال لقاًء فلسفيا تشاكس فيه البداهات 
وتطرح فيه املشكالت وتحّدد يف أفقه الضمنيّات وتعّود األصدقاء 
الصغار عىل االنصات واالحرتام والرّد واملحاججة دون أمر فوقي 
أو رصاخ عمودّي أو إكراه إرغامّي. عسرية هي املهّمة وال شك. 
ولكن، قد يكون هذا العرس هو الطريق امللكّي نحو متعة ال يعلم 
الخام،  براءته  يف  املتقبّل  أحّب عىل جهتني؛ جهة  إاّل من  أوجها 
أطفال  أعني  يف  حيّا  درسا  متعيّنة  ستكتشفها  فلسفة  وجهة 
تحّول عندهم اآلخر من عدّو إىل صديق، وإنكشف عندهم أّن كّل 
تجابهنا  قد  الشغف  هذا  داخل  والتعديل.  للتغيري  قابلة  األفكار 
األصول  إىل  العودة  عرب  تذليلها  علينا  التي  الصعوبات  عديد 
قد تسعفنا بعض  كما  لألطفال،  الفلسفيّة  للممارسة  النظريّة 
التجارب الرائدة التي قد تنري لنا السبيل وتزيد من متانة األمل يف 
مدرسة مغايرة يكون فيها التلميذ بحّق، سيد نفسه آمر ذاته، 
ال مجّرد »محور للعمليّة الرتبويّة« داخل منظومة لم تع بعد أن 

زمن املراكز واملحاور قد وىّل دون رجعة.

ماذا نعني بالفلسفة لألطفال؟
قد يثري اإلسم يف حّد ذاته بعض التحّفظات، فالفلسفة منذ 
والتعقيد  بالغموض  متهمة  تزال  ال  هذا  الناس  يوم  إىل  اليونان 
التجريد  إمتهن  من  خاصيّة  البعض  يراها  بل  واالستعصاء. 
ذات  تكون  أن  عىل  تكّف  بحيث  املتعايل،  غياهب  يف  والسباحة 
عالقة بالواقع وأبعد ما تكون عن اليومّي ومشاغله. لن نطيل يف 
تشخيص هذه النظرة متتبعني أصحابها وتاريخها ورهاناتها، 
التي  تلك  هي  نقصد  التي  الفلسفة  أن  باإلقرار  سنكتفي  بل 
ما  مع  انسجاما  بحريّة،  عقله  يستخدم  أن  عىل  اإلنسان  تحّث 
ذهب إليه كانط يف أّول سطر جواب عىل سؤال ما هي األنوار؟ 
يف قوله: »إّن بلوغ األنوار هو خروج اإلنسان من القصور الذي 
استعمال عقله دون  يعني عجزه عن  والذي  هو مسؤول عنه، 
إيقاظ  بمثابة  هي  لألطفال  فالفلسفة  وعليه  الغري«.   إرشاد 
إنها ممارسة  الناشئة.  أو حوارات مع  تأّمل  أو ورشات  فكرّي 
تطبيقيّة داخل ورشات تعّود الناشئة عىل التفكري بأريحيّة بعيدا 
ببساطة  إنها  الكمّي.  التحصيل  وسلطان  االمتحان  ضغط  عن 
الصغار  التالميذ  »مخاتلة«  رهانها  محّدد  وقت  يف  فكريّة  لعبة 
ملا  محّب  معّلم  من  بتوجيه  املشرتك  التفكري  لعبة  يف  إلدراجهم 
يقوم به وملّم بمقاصد ورهانات هذا التدريب عىل التفكري وفق 
نجازف  وال  الهنّي.  باألمر  ليس  لعمري،  وهو  الفلسفّي.  املنهج 
إىل  املهد  الطفل من  تربية  أو  إميل  تمثّل كتاب  أن  قلنا  إن  ههنا 
هذه  ملمارسة  األساسيّة  األمور  من  روسو  جاك  لجون  الرشد 

العمليّة املمتعة.

لماذا الفلسفة لألطفال؟ 
لم يعد الواقع ما بعد الثورة االتصاليّة كما كان قبلها، ومن منّا 
يشّك يف أن املدرسة عندنا باتت تائهة أمام الثورات املتالحقة التي 
تشهدها املدارس الغربيّة، ال بل وبعض املدارس العربيّة حتّى. ثّم 
من له أن يتغافل عن حالة الرشود التي بات عليها تلميذنا الحايل 
املتأرجح بني الواقعّي واالفرتايّض إىل حّد لم يعد يعلم أي مستقّر 
هيمنة  بعد  وطأته  وتكثّفت  وقعه  ازداد  الذي  الرشود  هذا  له. 
الغبّي ليؤّكد  الثرّي واملشهور  للتافه  الذي رّوج  التفاهة  خطاب 
أي  »املتكتك«  ألّن  املايض؛  من  أمور  واملعرفة  العلم  أن  ضمنيّا 
مستخدم »التيك توك« أضحى اليوم هو املبّجل واألكثر شهرة، ال 
بل واألكثر ماال وتجواال. تلك وغريها بعض أسباب تدفعنا اليوم 
بإلحاح للتفكري يف مآالت طفل يقيّض الساعات الطوال مغرتبا يف 
هاتف نّقال ومتموضعا يف نغمات تنفذ إىل أعماق الالوعي لتشّكل 

عوالم مجهولة ال نعلم ألّي شخصيّة يمكن أن تُؤّسس غدا. ثّم أّي 
عقل يمكن أن يكون لهذا الطفل وهو الذي يحّرك بأنامله مئات 
الصور والصور املتحركة يف ثواٍن معدودة؟ ثّمة خطر وال شك؛ 
لقد كّف الطفل عن الحوار بل كّف عن االستماع أصال ضنّا منه 
يهّدد  بات  الذي  العنف  األكرب هو  الخطر  استمتاع.  أنه يف حالة 
جيال بأكمله ألنه ببساطة خّريج أكاديميات إلكرتونيّة ورشائح 

رقميّة ونمذجة نيولرباليّة.
أسباب  ثّمة  موضوعيّة،  أسباب  من  تقّدم  ما  عىل  عالوة 
التي  الرتبويّة  املنظومة  تهّم  كما  ذاتها  حّد  يف  املدرسة  تهّم 
يف  كما  وموادها  حصصها  ونظام  ساعاتها  يف  املدرسة  تحكم 
والفوارق  التحتيّة  بنيتها  تفاصيل  ندخل هاهنا يف  ولن  إطارها 
تأخذ  أن  يجب  حلقة  ثّمة  أن  املهّم  كثري.  وغريها  املدارس  بني 
حّقها ألنها أوال من حّق التلميذ وثانيا من واجب الدولة بحسب 
هي  الحلقة  هذه  املقارنة.  والتجارب  اليونسكو  توصيات 
للتفكري  ومساحة  العقليّة  للرياضة  فضاء  من  الناشئة  تمكني 
أصبح  الذي  التلقني  عن  بعيدا  الشخصيّة  لبناء  ووقتا  الحّر 
لتخّرجه  األخرية  اللحظات  إىل  األوىل  سنواته  منذ  التلميذ  يرافق 
الجامعي. قد ال تطلب الفلسفة لألطفال كتبا ولوازم مدرسيّة، 
كل ما هنالك عقل متحاور مع عقول، وفكرة تنمو لتقارن بنمّو 
زهرة ومشكل قد يطرحة التلميذ منذ دخوله الحّصة دون وعي 
منه فيصبح وضعيّة انطالق. املسلمات الضمنيّة قد تكون ألعابا 
يستخرجها األطفال وهم يضحكون كما تقّدم الحّجة والحّجة 
املضادة عرب محسوسات يمكن أن يرتقي بها املعّلم الحّداس إىل 
معقوالت مذهلة. ثّمة صعوبات وال شّك، لكن، رشف البدايات يف 

تذليل الصعوبات.
قّوة  وال  لنا  حول  ال  نصفها  مركبّة،  أزمة  إزاء  أنّنا  الواضح 
عليه، ونعني الثورة االتصاليّة ومنتجاتها الجهنميّة، أّما نصفها 
الثورة  هذه  ومقارعة  مقاومة  نقصد؛  بأيدينا،  فأمرها  الثاني 
العودة  أعني  التحتّي،  إىل  العودة  أساسها  يكون  مضادة  بثورة 
بهاتفه  الطفل  يقني  رّج  يمكن  أين  التمدرس  لحظات  أوىل  إىل 
مجاري  ترسيح  ثّمة  ومن  غريه  وأشياء  أشيائه  إىل  وتنبيهه 
الحوار التي انسدت نتيجة سياسة األمر والنهي، عرب اذكاء روح 
السؤال الذي إّمحى نتيجة التكرار القاتل لبعض املسلسالت التي 
باتت ترافقه يف طفولته ليجدها يف كهولته بعد أن تسّمرت عليها 
عينه يف شبابه. من شأن ورشات التفكري الفلسفي أن ترّوح عىل 
وطريقة  الفصل  نمط  لتغرّي  مواد  من  تكّدس  ما  جّراء  األنفس 
ما  استنطاق  بحثا عن  ذلك  كّل  املدّرس...إلخ،  التدريس وموقع 
يمتلكه الصديق الصغري من حّس منطقي دون وعي منه، داخل 
بالفكر  الذهاب  رهانه  يكون  والتوليدي  الحّر  النقاش  من  أفق 
قراءات  عرب  العمري  واملستوى  يتالءم  بما  ممكناته  أقىص  إىل 
عىل  املدّرس/املنّشط  فيها  يحرص  تحفيزيّة  وأنشطة  موّجهة 
أجل  من  الختاميّة  بالحصص  ملقارنتها  األوىل  الحصص  توثيق 
التفكري  النوعيّة والتطورات سواء يف  الفوارق  التلميذ  أن يلحظ 
أو يف النظرة إىل اآلخر أو يف عالقتنا باملكان...إلخ. ذلك هو دور 
مثمنني  قيمته  وتأكيد  رضورته  بيان  سنحاول  الذي  الفلسفة 
إدراج  أجل  من  ديارنا  يف  تُقطع  التي  الجبّارة  املجهودات  بعض 
أو  النظريّة  املباحث  يهّم  ما  يف  سواًء  لألطفال  الفلسفة  درس 

التجارب العمليّة.

تجارب رائدة: من النظري إلى الممارساتي
اليوم  وتُقّدم  ُقدمت  التي  األعمال  بجليل  االعرتاف  علينا 
لكن،  آن.  يف  واملمتعة  الشاقة  املهّمة  هذه  يهّم  ما  يف  تونس  يف 
لعّلها ستبقى مجّرد أمنيات إن لم نكن عىل بيّنة من أن إصالح 
وإن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يتجاوز  شأن  تونس  يف  التعليم 
كانت هي املنطلق واملنتهى. وليس من باب تعقيد املعّقد حينما 
أنموذج  داخل  إاّل  يكون  ال  الرتبويّة  املنظومة  إصالح  بأّن  نقول 
السيايّس  يهّم  صلب ومطواع، شّفاف وحّساس إلصالح شامل 
وغريها.  والبيئّي  والدينّي  واإلجتماعّي  والثقايفّ  واإلقتصادّي 
وهذا قول يحتاج إىل بيان أكثر من هذا، ال يليق بما نحن بسبيله. 

الواقع  إذا كان  أن يستقيم  ولكن، لالشارة فقط، كيف إلصالح 
أو كيف لهذا اإلصالح  الواقع؟  لتنزيله يف  االقتصادّي غري مالئم 
غري  عىل  يسري  اإلعالم  كان  منتهاهإذا  ويبلغ  مراده  يحّقق  أن 
لكّل من هّب  الهنّي، وال هو متاح  باألمر  منهج؟ ليس اإلصالح 
ال  للمتنافرات  النمذجة وربط  تهّم  اليوم مستجّدات  ثّمة  ودّب. 
يفهمها إالّ من تمّرس بفلسفة الرياضيّات الكوارثيّة لريني توم. 
يتفنّن  الفلسفة لألطفال لخلق جيل  تدريس  يتنّزل  هنا تحديدا 
والشاذ هو  املهمل  فيه  الذي يصبح  الحّد  إىل  العالئقيّة  البنى  يف 
ألّن  أخرى،  ومن  ناحية،  من  هذا  عليه،  ويقاس  يحفظ  الذي 
فلسفة التعليم قد ال تبلغ مقاصدها يف النهايات إاّل متى آمنت 
بإدراج الفلسفة منذ البدايات. قد ال يحتمل مقالنا جردا تاريخيّا 
لهذه التجربة يف العالم وغنّي عن البيان اآلن التأكيد أن التجربة 
التي  األمريكية  للتجربة  وامتدادا  استئنافا  هي  إنما  الفرنسيّة 
دشنها أستاذ املنطق ماتوي ليبمان mATTHew lipmAN  منذ سنة 

 .1969
لألسف الشديد، ثّمة من كان خوفه عىل الفلسفة أكرب بكثري 
من خوفه عىل طفولة بال فلسفة وضّد هذا الخوف الوهمّي آمنت 
ادراج  برضورة  للفلسفة  العامة  املتفّقدة  الكايف  هدى  األستاذه 
الفلسفي يف املراحل التعليميّة املبّكرة وكّرست لهذا املقصد من 
الوقت والجهد الكثري صحبة أساتذة أجاّلء راوحوا بني النظرّي 
والعميلّ، ففي حوار حول الفلسفة للطفل أكدت األستاذة هدى 
ألن  النظريّة  وليست  التطبيقيّة  املمارسة  هو  الهدف  أّن  الكايف 
الطفل يف غري حاجة إىل التعّرف عىل كانط وماركس بقدر ما هو 
بحاجة إىل التدّرب عىل النقد واكتشاف أهميّة التغيري عرب ألعاب 
أو حوارات. لكن، ما نبهت إليه بإلحاح هو تغيري املدّرس ملوقعه 
وصورته النمطيّة، من ملّقن إىل مساعد وميرّس وهذا يحتاج إىل 
حرفيّة نادرة ومحبّة فائقة.  كما أرشفت بمعيّة األستاذ املتميّز 
للفلسفة  التطبيقيّة  الورشات  عديد  عىل  الكالعي  الدين  محي 
لليافعني بعد تكوين إنطلق منذ سنة 2008 وتدريب تحت إرشاف 
ميشال توزي سنة 2009 ثم بارشت تكوينا لألساتذة واملعلمني 
منذ 2018. وقد أكدت عىل نجاح التجربة رغم الصعوبات وعىل 
قطعت  التي  كورونا  وجائحة  السيايس  االستقرار  عدم  رأسها 
تعليميّة  مادة  ليست  أنها  التجربة  هذه  يف  املهّم  التكوين.  حبل 
ما  أيضا  الرائدة  التجارب  من  وحّر.  إرادي  طوعي  نشاط  بل 
يقوم به الدكتور سالم العيادي يف مدينة صفاقس ضمن نادي 
سقراط للفكر والحوار فمن بني األهداف الفكريَّة الرتبويَّة لنادي 
االقناع  آليَّات  وامتالك  والنّقاش،  التَّحاور  عىل  القدرة  سقراط: 
وبناء الذات يف تفاعلها التواصيلّ وكذلك تماسك األفكار وسالسة 
التعبري وبالغة الخطاب بحثا عن إمكان إبداء الّرأي دون خوٍف 
النقاش  بفضل  وانضاجه  الّرأي  ومراجعة  ب  تعصُّ أو  ترّدد  أو 
واملجادلة واكتشاف امليوالت واملواهب .كما يؤّكد الدكتور سالم 
العيادي أن الرهان األسايس بناء شخصيَّة متوازنة حرَّة وواثقة 
مواضيع  يف  التّفكري  خالل  من  وذلك  وقدراتها،  إمكانيَّاتها  يف 
بني  ومن  واليافعني.  األطفال  اهتمامات  من  قريبة  وقضايا 
املواضيع اّلتي تحاور حولها رّواد النادي: ما معنى أن نفكِّر؟ ما 

الّصداقة؟ فيم يتمثَّل معياُر النّجاح؟ وغريها كثري.

على سبيل الختام
الديمقراطية  يف  إال درسا  املوّجهة لألطفال  الفلسفة  ليست 
والتشاركيّة منذ الصغر، إنها درسا يف التعايش والتفاهم والحوار 
واإلنصات، إنها املوقف املصحوب بالحّجة، بل هل تعديل املوقف 
كلما تبنّي لصاحبه أنه يف حاجة للتعديل. من هنا نفهم ما معنى 
بقدر  إلحاحها  يزداد  مجتمعيّة  رضورة  املهّمة  هذه  تكون  أن 
حيث  من  تربويّة  رضورة  إنها  اإلتصال.  وسائل  هيمنة  زيادة 
هي إمتاع ومؤانسة لليافعني، وما أحوج هذه األجيال إىل اإلمتاع 
واإلسعاد وكم هم يف حاجة ماّسة للفرح وللضحك. إن الفلسفة 
لليافعني رضورة نفسيّة من حيث هي متعة تعيد للطفل توازنه 

الذي أصبح مهّددا أكثر من أي وقت مىض.

بقلم : د. عز الدين الرتيمي )مختص في الفلسفة المعاصرة(

الفلسفة لألطفال بني اإلمتاع التلمذي 
والرضورة املجتمعّية

22
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كانت مادة الفلسفة أكثر الّدروس إثارة وتشويقا 
امتحان  وأستحرض  الثانوي،  تعليمنا  نهاية  يف 
الثانوي  باملعهد  التجريبية  الباكالوريا  يف  الفلسفة 
للذكور مع األستاذ »كارب« سنة 1974 /1975، الذي 
إصالح  ويف  الحب؟«.  »ماهو  مختَزال  ا  مخترَصً جاء 
كلمتني  يف  تجيبوا  أن  يكفي  كان  لنا،  قال  املوضوع 
عىل صفحة ورقة االمتحان: أن الحّب هو »قبلة حاّرة 
وساخنة«، ولكن قبلة موّلدة للمعنى وُملهمة للعقل 
والّداللة  الجوهر  طبعا  حاملة  أي  الخالّق،  النّاطق 
وقد  القيم.  قيمة  الشامل:  معناه  يف  فالحّب  والّرمز. 
محاورة  يف  كما  واإلبداع،  والجمال  الفكر  به  ارتبط 
أصل  إنه  ألفالطون.  »املأدبة«  محاورة  أو  »الفادرا« 
يف  أيضا  الوجود  وأصل  بل  التّصّوف  وكذلك  الفلسفة 
للحكمة،  حبّا  الفلسفة  كانت  وإذا  املقاربات.  عديد 
الفلسفة  ازدهرت  فقد  بطبعها.  إنسانيّة  فالحكمة 
الوقت  ذات  للقيم ويف  اإلنسان مرّشعا  أصبح  عندما 
منتجا لألفكار النقديّة واملعارف واملواقف... ومنذ ذلك 
التاريخ، رّسخ الّدرس ووّدعنا »ماّدة الفلسفة«، ولم 
نودّع الفلسفة. إذ ال تزال تؤدي دورا بالغ الضآلة يف 
مدارسنا ويف كل االختصاصات كما يف حياتنا اليومية 
ويف الشارع، أيضا... وقد اتخذت الفلسفة قوة هائلة 
مؤثّرة يف تبلور الوعي اإلنساني قبل الثورة الفرنسية، 
وقد عاشت فرنسا حالة من التغريات املثرية مازالت 
األنوار  قرن  الثامن عرش،  القرن  منذ  قائمة  توابعها 

وتبلور مفهوم الّذاتيّة، إىل اليوم! 
انتهت الحكاية وبدأ السؤال: ملاذا املشهد الثقايف، 
والفالسفة،  الفلسفة  من  خال  بمدينتنا  اليوم، 

بداية  منذ  الفلسفي«  »املقهى  غياب  بعد  خصوصا 
كورونا؟ والحال أن فرع صفاقس للجمعية التونسية 
للدراسات الفلسفيّة كان نشيطا يف الثمانينات ويعقد 
جلسة كّل أسبوع بدار الشباب، تحت إرشاف أستاذ 
»تـتزحزح«  لم  ملاذا  جماعة.  بن  محمود  األجيال 
الفلسفة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس 
حقلها  أسرية  وبقيت  الثقافية،  الفضاءات  اىل 
املغناطييس الضيق، الفلسفة بحاجة اىل تجاوز أروقة 
الفلسفة  ربط  عىل  والعمل  االكاديمية  املؤسسات 
باملجتمع وإبراز الدور الذي تلعبه الفلسفة يف الحياة 
اليومية )العربي، ع770، يناير2023، ص.16( وذلك 
التاريخ والحضارة واألدب...؟ وال  عىل خالف أقسام 
يمكن أن أغفل عن الحضور املائز للصديق الفيلسوف، 
العميد، محمد عيل الحلواني وتدخالته الالفتة ولغته 
املتدفقة يف ندوات االبستيمولوجيا وفلسفة العلوم أو 
الحّر ومجالسه، والحضور  السيايس  الفكر  يف منابر 
الّسامق عىل الخارطة الفكرية الدوليّة للصديق خليل 
قويعة وهو يف األصل أستاذ يف الفلسفة قبل أن يكون 
ال  كما  النقديّة....  واملناهج  الفن  نظريات  مدّرس 
عبد  نجيب  الحارض  الغائب  الصديق  أنىس  أن  يمكن 
الفلسفية  والدينامية  للفلسفة  العام  املتفقد  املوىل 
الفلسفية،  الدراسات  التي أحدثها من خالل جمعية 
وقيم  التّفلسف  بني  يربط  وكان  الفلسفي،  واملقهى 

املواَطنة الخالّقة.
هل نختار الفلسفة أم نخرسها؟ »اطروحتي« أن 
الفلسفة فاعل مؤثّر له دور حاسم، إن لم يكن الفاعل 
العلوم  سجل  يف  الحاسم  الّدور  صاحب  الّرئيس، 
واملعارف، أي أنها تحتل مكان القلب يف حركة السؤال 
أن  كما  شديد  وباختزال  العامة.  والثقافة  والنقد 
»النار فاكهة الشتاء«، فإن الفلسفة فاكهة املعرفة، 
منّشطة لها. ودون فلسفة ال تنبت سماواتها أشجارا 
أكياس  تلّفها  كالتي  مسمومة  اشجارا  بل  مثمرة، 
لهذا  السيئ.   اإليكولوجي  محيطنا  يف  البالستيك، 
يقول د. فتحي الرتيكي: »إذا استبعدنا الفلسفة من 
منغلق،  باهت،  مجتمع  إزاء  نكون  فسوف  املجتمع، 
القرن  ان  شك  فيه«. وال  العيش  يمكن  ال  ومكبّل، 
وجديدة،  متجددة  أسئلة  يطرح  والعرشين،  الحادي 
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بقلم : 

د. رضا القـاّلل

الفيلسوف
د. فتحي الرتيكي،

فكر ذو ثقل 
تونسيا وعربيا

محمد علي الحلواني، جامعي، فيلسوف: 
» تربطني باألستاذ الدكتور فتحي التريكي أواصر الوّد والصداقة 
الهادي شاكر بصفاقس  الثانوي  المعهد  كّنا شبابا في  أن  منذ 
وتوطدت عالقتنا بترافق خطانا األكاديمية والنضالية مدة طويلة 
لتنسج مسارا فلسفيا طريفا أشهد بأن صديقي فتحي قد لعب 

دورا هاما في نحت معالمه.«

خليل قويـعة، فنان وناقد، أستاذ نظريّات الفن: 
في  أو  كتاباته  في  سواء  التريكي،  فتحي  لدى  الفلسفة  »إّن 
هي  بل  مقّدسا،  تراثا  وليست  معّلبا   « فكًرا   « ليست  دروسه، 
نبضه ويسعى  يواكب  التاريخ  قلب  متحّرك وفعل في  »تفكـير« 
إلى االستباق والتأسيس وإعادة البناء المفاهيمي للعالم. تفكير 
بإزاء  نحن  أو ألحدها.  للمذاهب  متزّمتا ومتعصبا  متزّمن وليس 
رجل يفّكر، بمعنى ينتج المعارف والقيم والمواقف وبإزاء مسيرة 
فلسفّية منفتحة على رهانات اإلنسان الذي يكابد مغامرة الحياة 

بعناء ولكن بشغف أيضا«. 

المولدي عزديني، أستاذ جامعي في الفلسفة:  
منذ  مهّمة  بمسألة  فلسفيًّا  التريكي  فتحي  »اعتنى 
التسعينيَّات من القرن الماضي، ومفادها الرابطة المزدوجة بين 
الفارابي  الحرية والتّعقلية. وباالستناد منه أساسا إلى فلسفة 
الرابطة  لتلكم  وجهْين  تبيَّن  العربية-اإلسالمية  والفلسفات 
 ال يحتمل الفصل بينهما. 

ٍ
وهما: النظري والعملي. وذلك على نحو

الوصل  معاني  من  وهذا  ر.  يتحرَّ والعقل  تُتَعّقل  حسبه  فالحرية 
الجدلي بين النظري والواقعي«.

مختار اللواتي، كاتب صحفي ومحّرر إذاعي وتلفزي:
»الفيلسوف والباحث فتحي التريكي، ابن صفاقس، هو قامة 
العربي  المستوى  على  بل  تونسيا فقط،  ليس  بها  يعتد  فكرية 

قاطبة«

خالد الغريبي، كاتب أديب، أستاذ األدب المعاصر:
ونعم  الحميم،  الصديق  ونعم  جعجعة،  بال  المفكر  نعم   «
االنسان المتزن المتسامح، وتلك فلسفته...هو علم من أعالم 

التنوير في تونس والوطن العربي«
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مما يستدعي بإلحاح ثقافيا، عودة التفكري الفلسفي!
قرأت مؤخرا مقولة حكيمة للمفكر املغربي عبد الله العروي، 
كتبت بمدام راسخ، تقول:« إذ كنت مؤرخا فقط، فأنت مؤرخ 
سيئ« أي أن املؤرخ، وكل مختّص يف أي مجال حتى يف العلوم 
الصحيحة، بحاجة إىل علوم بيـنية، مجاورة كاألنثروبولوجيا 
وعلم االجتماع وعلم النفس ...ويف مقدمتها الفلسفة. وكتاب 
الفيلسوف،  العروي  هو  من  يحّدد  والتاريخ«  الفلسفة  »بني 
ومن هو العروي املؤرخ، ومن هو الفيلسوف األديب أو الروائي 
فيه تحديًدا. واملفكر هشام جعيط، استاذي بدار املعلمني العليا 
بباردو 1979-1978، كان أيضا ملّما بالفلسفة منذ فصولها 
تاريخ  املعرفية من  املعارص، وباملجاالت  التاريخ  إىل  اإلغريقيّة 
اكتشاف  »كان  أقواله:  ومن  نفس.  وعلم  اجتماع  وعلم  وأدب 
الفلسفة بالنسبة يل بمثابة الفتح والتجيّل« )ارشاقات الثقافة 
خلدون،  ابن  أما  ص.150(.  املصباحي،  حسونة  التونسية، 
»علم  تأسيس  الذي يحمل شارة  العربي  واملؤّسس  املفكر  هذا 
الكتابة  وأسس  التاريخ  بعلم  خاصا  وعيا  ويحمل  االجتماع«، 
التاريخية، وذلك عرب تأسيسه منهجية علمية صارمة، تسمح 
لنا بالقوال: »إن علم التاريخ قبل ابن خلدون ليس هو نفسه 
ع.183،  صالح،  الحاج  رشيد  د.  الفكر،  عالم  )مجلة  بعده 
آثار  عىل  خلدون  ابن  اطلع  فقد  ص.132(،   ،2021 سبتمرب 

فالسفة كبار من أمثال الّرازي والطويس وابن سينا وابن رشد، 
ـّني من الذين مشوا خلف أرسطو، ودرس  وغريهم من املّشائي
واسعة.  معرفية  آفاقا  أمامه  فتحت  وافية  دراسة  أعمالهم 
كان  تمام  أبي  الشاعر  تقّدم  أن  الرتاثية  الذاكرة  لنا  وتحفظ 
كان  وما  وبتحّصله عىل معارف عرصه،  الفلسفة،  يف  بتقّدمه 

لشعر املعّري أن يصل إىل الكونيّة، لوال تفلسفه شعرا ونثرا. 
صفوة القول، الفالسفة يفّكرون بما ال يفّكر به اآلخرون. 
وألن الفالسفة يتفّوقون دائما عىل فقهاء الّدين تقريبا، رشقا 
وغربا، اتهموا بأحكام جاهزة نتيجة الغرية والحسد، بالزندقة 
والكفر عىل غرار الفارابي وابن سينا وابن رشد وغريهم كثري... 
والعلمية  الدينية  بأبعاده  العميق  الفلسفي  الرشخ  هذا  ولعل 
يلّف هذه  العربي اإلسالمي وفكره، مازال  الجسد  الذي يسكن 
الحضارة الخافتة منذ قرون بأزمة عاصفة، وال زال يفّجر فيها 

مشكالت هائلة تعوقها عن التقّدم والرقّي. 
يف هذا السياق هناك من عاش تجربة حياتية فارقة، حّددت 
مساره البحثي واملهني يف مجال الفلسفة، إنه الفيلسوف فتحي 
يف  واملعقوليّة  العقل  لدراسة  حياته  كّرس  الذي  هذا  الرتيكي، 
الحريّة  وتجربة  الحرب  وظاهرة  التاريخي  والّروح  التاريخ 
التي ربطها بالعقل املفّكر واالختيار واملداولة املسؤولة، فضال 
التّنّوع واالختالف  الحداثة وفلسفة  عن اهتمامه بقيم ما بعد 
أيضا.  الفّن  وبقيم  معا  العيش  وبرضورة  الرشيدة  والفلسفة 
د.  الجماليات  أستاذة  دربه  رفيقة  جهود  عاضد  الذي  وهو 
رشيدة الرتيكي وعارش عديد الفنانني املجّددين من أمثال عبد 

عند  درس  قد  كان  كما  بلخوجة...  ونجيب  الساحيل  الرزاق 
ميشال فوكو وفرانسوا شاتالي وعارش وتابع عديد الفالسفة 
يكفي  ال  ذلك  أن  عىل  ليوتار...  وفرانسوا  داريدا  جاك  مثل 
وماهي  الرتيكي،  فتحي  هو  فمن  الّرجل.  بمسرية  للتعريف 
عالقته بصفاقس؟ وماهي عناقيد القضايا الفكرية الساخنة 
التي وضعها عىل منضدة البحث؟ وماهي الكتب التي أصدرها؟ 

أنجز 28 كتابا فرديا وجماعيا 
وصاحب كرسي اليونسكو للفلسفة في 

العالم العربي 

والعلوم  اآلداب  كلية  من  الرتيكي  فتحي  الفيلسوف  حصل 
االجتماعية بتونس عىل اإلجازة يف الفلسفة )1971(، ودكتوراه 
السوربون  جامعة  من  السياسية  الفلسفة  يف  ثالثة  مرحلة 
بباريس )1974( ودكتوراه الدولة يف فلسفة التاريخ من جامعة 
بالجامعات  الفلسفة  دّرس   .)1986( بباريس  السوربون 
املتحدة  التونسية، وعمل أستاذا زائرا بجامعة ديوك بالواليات 
8 يف فرتات متباعدة زمنيا سنتي  باريس  1999، وبجامعة  يف 
واملصري«.  »الذاكرة  آخرها  كتابا   28 وألف  و2007.   2000

وحّقق نشاطا مكتنزا يف إطار مسؤوليته عىل كريّس اليونسكو 
 ،1997 عام  منذ  تونس  بجامعة  العربي  بالوطن  للفلسفة 
الفالسفة  من  عرشات  يضم  علمي  مجلس  جانبه  وإىل  ومعه 
عيل  ومحمد  بوحديبة،  الوهاب  عبد  منهم  والعالم،  تونس  من 
الحلواني، ومحمد محجوب، ورشيدة الرتيكي. وهو عضو قار 

باألكاديمية التونسية »بيت الحكمة«  
العربي  العالم  يف  معروف  تونيس  مفّكر  الرتيكي  ود.فتحي 
واملحارضات  بالندوات  الفلسفي  الفعل  يف  ساهم  وخارجه، 
العديدة  مؤلفاته  عن  فضال  ودوليا،   وعربيا  ومغاربيا  تونسيا 
»العقل  املثال:  سبيل  عىل  منها  والفرنسية  العربية  باللغة 
و«أفالطون   ،1985 والحرب«  1998«الفالسفة  والحرية« 
1987، و«الفلسفة  التنّوع«  1986، و«فلسفة  والديالكتيكية« 
العربية  الحضارة  يف  التاريخي  و«الروح   ،1987 الرشيدة« 
زهري  األستاذين  ترجمة  ورهاناتها  الهوية   ،1991 اإلسالمية« 
فردية  عديدة  أخرى  وكتب   ،2010 السايف،  ونورالدين  املدنيني 
وجماعية. وقد أنجزت العديد من الكتب واألطروحات الجامعية 
حول أعمال د.فتحي الرتيكي، منها أطروحة دكتوراه الجزائري 
يف  الهوية  إلشكاليّة  مكّرسة  بأملانيا،  ناقشها  عالق  مولود 

فلسفة فتحي الرتيكي. 

فتحي التريكي ومدينته صفاقس
التي كانت مدينة الطمأنينة والّدفء... 

التي  صفاقس،  بمدينة   1947 30ماي  مواليد  من  هو 

الخمسينيات  مدى  عىل  وشبابه  وطفولته  صباه  مرتع  كانت 
وغري  حنونة  كانت  حني  الفائت،  القرن  من  والستينيات 
متوحشة كاليوم، وقبل أن تفسدها رياح السموم السياسية، 
عىل  والقدرة  الكفاءة  وفقدان  العشوائيّة،  الداخلية  والهجرة 
قرون  قبل  نشأتها  منذ  املتوارثة  املدينة  بخصوصيات  املسك 
تحنو  صفاقس  كانت  كيف  الرتيكي  فتحي  د.  ويذكر  طويلة. 
الفرح  عليه  تغدق  كانت  وكيف  والطمأنينة،  باألمان  عليه 
والفرادة  والدفء  السكينة  اليوم  منا  والبهجة، يف حني رسقت 

والتميّز، ما عدا يف مجال العلم واملعرفة.
بصفاقس  األدبية  القرآنية  باملدرسة  الرتيكي  فتحي  تعّلم 
للذكور  الثانوي  باملعهد  دراسته  واصل  ثم   ،)1955-1961(
شهادة  عىل  وحصل  حاليا(  شاكر  الهادي  معهد  )الليساي، 
تسّلل  بالسؤال  الشغف  أن  ويبدو  آداب كالسيكية.  الباكالوريا 
يف  التونسية  بالجامعة  مقعدا  لنفسه  يحجز  أن  قبل  عقله  إىل 
عىل  حصل   1974 سنة  ويف  منها،  األستاذية  وينال  الفلسفة، 
جامعة  من  السياسية  الفلسفة  يف  ثالثة  مرحلة  الدكتوراه 
»فكرة  حول  )فرنسا(  الالتيني،  بالحي  السوربون  باريس 
الحرب يف الفلسفة السياسية املعارصة«، ثم يف سنة 1986 عاد 
بدكتوراه الدولة من جامعة السوربون باريس 1، حول »الروح 

التاريخي يف الحضارة العربية واإلسالمية«.
                                                       

محمود المسعدي عبدهللا العروي ونصر 
حامد أبوزيد وعبد الوّهاب البّياتي وحّنا 

مينا... في برج التريكي، مركز سعد هللا، 
بطريق تنيور

إىل  أقرب  كتاب  وهو  واملصري«  »الذاكرة  األخري  كتابه  يف 
الّسرية الذاتية، أمّد فيه د.فتحي الرتيكي خيط الزمن عائدا 
بصفاقس  الكربى  العائالت  غالبيّة  مثل  قائال:«  الوراء،  إىل 
كنّا نقطن يف »جنان« بطريق تنيور يبعد عن وسط املدينة 
يتوّسطه  »الجنان«  هذا  كيلمرتات.  األربعة  عىل   يزيد  ما 
األبراج  منوال  عىل  مشيد  وهو  »برجا«  نسّميه  كبري  منزل 
ولفرس  للحيوانات  كبري  إسطبل  ويحاذيه  الصفاقسية، 
الثالثينات من  أواسط  )الكاليس(.... يف  »الكّروسة«  العائلة 
القرن املايض، خّصص الطرف الشمايل الرشقي من »الجنان« 
املحاذي للطريق، لبناء زاوية »كتّاب« لتعليم الصغار، ومغازة 
و«سطحة« لجمع مياه األمطار و«ماجلني« لعابري السبيل. 
وأّسست هذه النواة مركزا للحّي حيث انضافت إليه )كوشة( 
سعد  مركز  اسم  واتخذ  متعّددة  ملهن  ودكاكني  مخبزة،  أي 
ليسكن  الربج  عمي  ومغادرة  وجّدتي  جّدي  وفاة  لله...بعد 
منزال عرصيا بناه يف الجزء الرشقي من الجنان، أصبح الربج 
بُغرفه  نشاء،  كما  فيه  ونرتع  نمرح  فقط،  لعائلتنا  ملكا 
أفراد  جميع  وكان  مغلقا...  بعضها  بقي  والتي  املتعددة، 
األهل يجدون حنينا ولّذة لزيارة الربج واملكوث فيه مّدة من 
الزمن...«  ويضيف د. فتحي الرتيكي يف ذات الكتاب: »أّما يف 
الفرتة التي قّضيتها فيه عندما كنت طفال ثّم شابا، أو عندما 
رجعت أقطنه بحكم عميل يف التسعينيات عميدا لكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بصفاقس، فقد استقبل الربج الكثري من 
الفاعلني واملثقفني واملبدعني واملفّكرين أذكر منهم: محمود 
املسعدي ودّرة بوزيد، كما أذكر عبد الله العروي ونرص حامد 
شاتيل  وفرنسوا  مينا  وحنا  البيّاتي  الوهاب  وعبد  أبوزيد 

وراني بارسون وغريهم كثري...

عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية 
بصفاقس 

ثقافة حافزة للفكر والعقالنية والتنوير

والعلوم  اآلداب  لكلية  عميدا  الرتيكي  فتحي  د.  ُعنّي 
اىل  بمسؤوليته  واضطلع   1990 سنة  بصفاقس  االنسانية 
غاية 1997. والالفت لالنتباه أنه كثّف استضافة الشخصيات 
الفكرية إىل الكلية، ودعا إليها الكثري من القامات من البالد 
فيها  فّجر  وقد  وغريها.  ورومانيا  وأملانيا  وفرنسا  العربية 
وأصبحت  والتنوير،  واملنطق  العقالنية  اىل  منحازة  ثقافة 
جغرافية  وأضاء  الذاتي،  دفعها  بقوة  تنساب  الثقافة 
الكلية عىل مدى سبع سنوات بتوّهج فكري عىل نحو مائز 
وسالم  العروي  الله  عبد  بالكلية  حارض  وهكذا  ومستحق. 
يفوت وطه عبد الرحمان من املغرب، وعّدة شخصيات من 
مينا  حنا  سوريا  ومن  زيد،  أبو  حامد  نرص  وخاصة  مرص 

بورتريبورتري
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حسن  شاكر  العراق  ومن  سليمان،  ونبيل  شعبان  وبثينة 
سوريا  ومن  ُمرقص،  إلياس  لبنان  ومن  العّزاوي،  وضياء 
محمد  نصوص  ومرتجم  بباريس  املقيم  صالح،  هاشم 
بنرشقي  وبنمزيان  بغورة  زواوي  الجزائر  ومن  أركون، 

وغريهم كثري. 
محفوظ  محمد  جائزة  الرتيكي  فتحي  د.  األستاذ  نال 
للثقافة والفكر والفن بصفاقس )1995(.  ووقع تكريمه 
بمرص،  الزقازيق  جامعة  ويف  بالجزائر،  وهران  جامعة  يف 
بكنشاسا  الفرنكوفونية  الفلسفة  جامعة  له  وأسندت 
النادي  به  واحتفى  العلمي،  االستحقاق  وسام  )الكونغو( 
منتدى  استثنينا  وإذا  )لبنان(.  ببريوت  أنطلياس  الثقايف 
ال   ،2013 سنة  بصفاقس،  والبدائل،  للّدراسات  الفارابي 
العلمية  مسريته  عىل  كافأته  بصفاقس  جمعية  أن  أتذكر 
اململوءة باألفكار واالجتهاد والجرأة الفكرية، ولم يظهر يف 
سريته الذاتية تكريم اىل حد اآلن من جامعة صفاقس، وهو 

الذي يعد من املفكرين العرب املعارصين البارزين. 

ّية
ِ

فتحي التريكي والتَّْونس

فلسفيا  تعّمقوا  الذين  األوائل  املفّكرين  من  كان  نعم 
نوفمرب   7 أحداث  فبعد  التونسيّة.  الّشخصيّة  قضيّة  يف 
العربيّة  الهويّة  عن  بالدفاع  الفرتة  مثقفي  من  الكثري  قام 
واإلسالميّة لتونس دون أّي اعتبار ملكّونات الشعب التونيس 
الرتيكي معيّة  لذلك كتب فتحي  تاريخا وحضارة.  املتنّوعة 
شفيق غربال، أستاذ علم النفس بالجامعة التونسية، مقاال 
تحت  صحابو  عمر  األستاذ  أدارها  التي  »املغرب«  مجّلة  يف 
عنوان التَّْونِسيّة ويعني خاصيّة الهويّة التونسيّة وتفّردها 
مرجعا  تبقى  التي  اإلسالميّة  العربيّة  الهويّة  إىل  بالنسبة 
ببحث  ليفوم  النهج  هذا  يف  األستاذ  واصل  وقد  أساسيا. 
للدراسات  التونيس  املعهد  أعمال  نطاق  يف  االنتباه  لفت  قد 
اإلسرتاتيجيّة وضمن االستشارة الوطنيّة حول تونس القرن 
بداية  يف  التونيس  ترّصد مالمح  البحث  21. وقد حاول هذا 
يف  صدر  الذي  البحث  ألّح  حيث  والعرشين  الحادي  القرن 
كتاب املعهد املذكور »االستشارة الوطنية حول تونس القرن 
21، قراءات اسرتاتيجيّة، سنة 1995 عىل خاصيّة هاّمة من 
خاصيات التَّْونِسيّة » وأعني بها تأقلم املجتمع التونيس مع 
الحداثة.« ويضيف الرتيكي »فمن املعلوم أّن تونس قد كانت 
التنوع الحضاري والثقايف والفكري وشاهدت  ومازالت بلد 
التي  الحضارات  مع  للتأقلم  كبرية  قابليات  تاريخها  طوال 

اقرتنت بها.« )صفحة 86(
والحداثة  التَّْونِسيّة  إشكاليّة  إىل  مؤّخرا  الرتيكي  ويعود 
مجّلة  نرشته  عمر  أزراج  الكاتب  مع  حوار  يف   2022 سنة 
تقريبا  العربي  العالم  »يف  املفّكرين  كّل  إّن  فيقول  الجديد 
ونمط  تكوينها  نمط  يف  العربيّة  الحداثة  يدرسون  عندما 
املرصيني  الرشقيني  املفكرين  إىل  يعودون  ونتائجها  عملها 
املغاربيني  املفّكرين  إىل  واللبنانيني والسوريني وقـما عادوا 
القرن  يف  تجد  لن  أنّك  صحيح  خاّصة.  والتونسيني  عامة 
الرحمان  عبد  قيمة  يف  مفكرين  تونس  يف  عرش  التاسع 
تجد  ولكنك  العربي  العالم  يف  الحداثة  رّواد  أحد  الكواكبي، 
املحّررين  أبرز  من  كان  الذي  بوحاجب  الم  مثل  مفكرين 
لكتاب »أقوم املسالك« لخري الدين التونيس... كان بوحاجب 
ال يقّدم لنا نظريات يف الحداثة بل كيف يمكننا إصالح البالد 
وتحديثها.« فخاصيّة التونسيّة أنّها تعطي ملقّومات الحداثة 
الرشق  يف  الحداثة  أّن  ذلك  »معنى  للتحقيق  قصوى  قابليّة 
يف  التفكري  صاحبت  تونس  يف  بينما  نظريّة  بقيت  العربي 
الحداثة عمليّة إصالح للمجتمع آنيّة«. ويضيف قائال »فكر 
الحداثة يف تونس هو أصال فكر تطبيقي...وأريد أن أرضب 
مثاال آخر: قاسم أمني هو من دون منازع رائد تحرير املرأة 
بينما  بطيئا  زال  ما  أفكاره  تطبيق  ولكن  العربي  العالم  يف 

كتاب الطاهر الحداد وجد تطبيقا رسيعا بعد االستقالل«. 

الّزمن والوعي التاريخي

ارتبطت  الرتيكي  استأنفها  التي  املفاهيم  منظومة 
هذه  تقتضيه  ما  واعتمدت  الّزمانيّة  مع  متينة  بعالقة 
الّزمانيّة من ولوج إىل الوجود اإلنساني الذي لن يكون يف 
العالم إالّ إذا تزّمن الّزمان. فقد اهتّم بهذه اإلشكاليّة يف أوائل 
الثمانينات عندما أّسس الرتيكي مع ثّلة من زمالئه ندوة 
متعّددة االختصاص حول مفهوم الّزمن تدّخل فيها عدد 

كبري من األساتذة ومن بينهم عبد املجيد الرشيف ورشيدة 
التاريخي وهو  بالزمن  اهتّم  أّما فيلسوفنا فقد  الرتيكي. 
موضوع متّصل مبارشة بأطروحة الدكتوراه الدولة التي 
بون بباريس  سيدافع عنها يف مدرج ديكارت بجامعة الرصُّ
الحضارة  يف  التاريخي  »الّروح  وعنوانها   1986 سنة 
وبفرنسا  يتونس  نرشها  تّم  وقد  واإلسالمية »،  العربية 
ونرشتها  العربية  إىل  برتجمتها  القاهرة  جامعة  وقامت 
رّكزت  وقد   2017 سنة  والتاريخ«  »العقل  عنوان  تحت 
األطروحة عىل أهّمية الوعي بالتاريخ وبالزمن يف تكوين 
»تاريخانيّة  أّن  يعترب  فهو  اإلسالميّة.  العربيّة  الحضارة 
يف  فالتّحّكم  بزمنيّته.  الوعي  خالل  من  تتقّرر  اإلنسان 
الّزمن هو اّلذي يعطي، بال منازع، قيمة تاريخيّة لألحداث 
جاءت  التي  التاريخيّة  تلك   ،)129 )صفحة  اإلنسانيّة.« 
والغايات.  املآرب  متعّددة  اإلسالميّة  العربية  الحضارة  يف 
متكثّرة،  العرب  عند  الّزمنيّة  إّن  قائال:«  الرتيكي  يضيف 
والّزمن  املعيش،  والّزمن  الّديمومة،  بني  مذبذبة  وأنّها 
النّفيّس اّلذي هو عماد كّل مستقبل وكّل مخيال اجتماعّي، 
أو  املنطقّي  للبناء  طبقا  املنّقى  اإلرشادّي  الّزمن  وبني 
العلمّي، أي الّزمن التّقويمّي، زمن النّظام. وما هو أسايّس 
يف  االنفصاليّة  أو  االتّصاليّة  رصد  ليس  التّذبذب  هذا  يف 
تصّور إسالم للّزمن، وإنّما التّعّرف إىل العالقة القّويّة اّلتي 

تعقدها الّزمنيّة مع التّاريخانيّة.«
والزمنيّة التاريخيّة بالنسبة إىل الرتيكي هي عماد فهم 

واملفّكرين.  الفالسفة  أّرق  الذي  املفهوم  هذا  »الهويّة«، 
ففي كتابه »الهويّة ورهاناتها« )الدار املتوسطية للنرش 
بريوت، تونس 2010( وهو ترجمة من الفرنسية لكتابه 
اإلنسان.  لزمنيّة  نتاجا  الهويّة  يعترب  بباريس،  الصادر 
فهي بالنسبة إليه متكّونة من أفكار مركزيّة تتمثّل فيما 
وموت«.  حياة  بني  أو  وعدم  وجود  بني  »امتدادا  يسّميه 
وهي فكرة أساسيّة تجعل من الهويّة وعاء زمنيّا يحتوي 
منذ  البلد  أو  الجماعة  أو  الفرد  حياة  يف  ماجّد  كّل  عىل 
النشأة إىل النهاية. أّما الفكرة الثانيّة الرئيسية فتتلّخص 
يف الثبات ويقول الرتيكي إنه ثبات للذات وليس يف الذات 
أي أّن الذات زمنيّة متحّركة وتحاول أن تبني لذاتها معنى 
معنّي ومرشوع حياة. لذلك فإن الفكرة الثالثة عرّب عنها 
التغيري دون التخيل عىل األصل مثل  التي تفيد  بالتحّوليّة 
عمليّة تلقيح الشجر. فهو يقول )ص43(: » ولنئ كانت 
-وفق  تَْعِقُل  ثبوتيّة  غري  كونها  رغم  للّذات  الثّبات  عبارة 
طريقة ما- الكائن بماضيه وحارضه، فإّن عبارة التحّول 
ليست فقط  املعنى،  بهذا  الهويّة  إّن  باملستقبليّة.  تربطه 
إذ  ما،  بطريقة  املايض  إىل  اإلحاالت  بحيويّة  يسمح  ما 
وبواسطة  املرشوع  بواسطة  أيضا  تتكّون  أن  يمكن  أنّها 

املستقبل بما هو تحّول«. 

تتضح  بالتْونَِسيّة،  سّماه  ما  أو  التونيس  هويّة  ولعّل 
أّن  فالشّك  التاريخية.  الزمنية  مفهوم  خالل  من  أكثر 
اإلسالميّة  العربيّة  الحضارة  هي  األساسية  مرجعيّتها 
ولكنها متجّذرة يف األصل األمازيغي ويف الحضارات الكربى 
أيضا  هي  التْونَِسيّة  ولكّن  تونس.  مايض  صبغت  التي 
مرشوع وجود وبناء، تنخرط فيه األجيال التونسية يوما 

بعد يوم.
الرتيكي  فتحي  املفكر  يشغل  الكالم،  هذا  تقطري  ويف 
موقعا مهما عىل خريطة الفكر الفلسفي، وهو موقع راح 
يراكمه طوال أكثر من ثلث قرن من خالل نضاالته العلمية 
واملأسسة)نسبة  والكتابة  التعليم  الثالث  جبهاتها  عىل 
وانشغل بقضايا متعّددة  ... وقد  العلمية(  املؤسسات  إىل 
واملعقوليّة،  الثقافات،  وتضافر  اليومي،  فلسفة  مثل 
وثقافة التقّدم، ودور املثقفني...وطرح يف مختلف أعماله 
مواضيع الهويّة والغرييّة والعوملة والحداثة... كما خاض 
الفكر  بني  تجربته  يف  الوصل  مغامرة  الرتيكي  فتحي  د. 
انشغال  عىل  مؤلفاته  وتشهد  العربي  والفكر  الفرنيس 
الثقافة  مجلة  )أروقة،  والحوار  واالختالف  بالتواصل 
الصلة  وقطع    .)2021 أفريل   10 املعارصة،  الفرنسية 
التنّوع  إىل فلسفة  املغلقة والّدوغمائيّة، منحازا  باملذاهب 
موقف  انتقد  والتعّدد.  واالختالف  االنفتاح  بمعنى  أي 
بذريعة  العراق  الخليج وغزو  بّرروا حرب  الذين  الغربيني 

باعتباره  الدكتاتورية،  عىل  والقضاء  الديمقراطية  نرش 
عىل  ووقف  االمربيالية.  الهيمنة  أشكال  من  نوعيا  شكال 
نقيض نظرية »صدام الحضارات« التي جاء بها صمويل 
نقيض  وعىل  األمريكية،  الهيمنة  لتكريس  هننغتون 
املخالفة  اإلسالمي  العربي  العالم  يف  السلفية  التيارات 
النفتاح حضارة العرب واملسلمني، ألن الفكرتني تحمالن 
املفكر  الذات. وهكذا تربز فلسفة  االنغالق عىل  إىل  نزوعا 
فتحي الرتيكي بأنّها فلسفة نقد واحتجاج بنّاء. وال شك 
الفكري بكثري من  إىل حياته وتجاربه ومنجزه  أنه ينظر 
الرىض، حتّى وإن كان تواضعه يمنعه من أن يرّصح بذلك، 
ال محالة. ويف كلمة، حني نستعرض أسماء الفالسفة يف 
تونس والعالم العربي يربز د. فتحي الرتيكي إسما ذا ثقل 

وازن، يتبوأ مكانة اعتبارية كبرية.
وفعال، ال يمكن حرص فكر الّرجل يف هكذا مقال، هذا 
فهي  فائدة،  من  الكلمات  لهذه  كانت  إن  ولكن  مؤّكد. 
املفّكر  هذا  كتابات  إىل  للّرجوع  الكريم  القارئ  تحّفز  أن 
التونيس وإىل مؤلفاته التي تنضح بمعنى التاريخ والفكر 
عضويّة  عالقة  فيه  نجد  أن  يمكن  والذي  الحّر،  النقدي 

برهانات املرحلة وراهنها، وطنيّا وعربيّا وعامليّا. 
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بشكل  األخرية  السنوات  يف  األمازيغية  املسألة  طغت 
أيًضا  وإنما  وحسب  التوقيت  حيث  من  ال  للريبة،  مثري 
العرب  ضّد  رشسة  عنرصية  هجمة  من  صاحبها  ملا 
من  ذلك  إىل  وما  املتخّلف«،  الدموي  ودينهم  »الهّمج 
الرببرية  دعاة  دأب  التي  واملستهجنة  البشعة  األوصاف 
ويف  مناسبة.  دون  ومن  بمناسبة  بالعرب،  إلحاقها  عىل 
ما يُشبه الهسترييا أحيانا، حتى ليتساءل املرء عن الثأر 
الدفني الذي يحّرك هؤالء، فالتاريخ لم يرُش إىل أي اقتتال 
عرقي بني العرب والرببر إذا ما استثنينا املناوشات األوىل 
التي رافقت نرش الدعوة اإلسالمية، إذ رسعان ما انخرط 
الّرماح،  رؤوس  عىل  ليحملوه  الجديد  الدين  يف  الرببر 
يسّمى  أصبح  ما  يف  وينرشوه  العرب  مع  إىل جنب  جنبا 
اإليبريية بكاملها.  الجزيرة  إىل  بالغرب اإلسالمي وصوالً 
أركانه. وألن  بل أصبحوا حماته، يذودون عنه ويثبتون 
أصبحت  املنطقة،  لسكان  املوّحد  هو  أصبح  اإلسالم 
العربية هي اللغة السائدة. وهذا من تحصيل الحاصل ! 
فهي لغة العلم والدواوين والفقه واألدب والسياسة، ولم 
يكن لها، بالتايل، لغة منافسة كأْن تكون الرببرية مثال، 
ألنه ال يوجد لغة بربرية قائمة الذات كما يّدعي البعض 
غري  املختلفة  اللهجات  من  مجموعة  بل  وبهتانا،  زوًرا 
املكتوبة )حوايل اثنتْي عرشة لهجة( ال يستطيع املتحدثون 
بها التواصل يف ما بينهم فيلجؤون إىل لغة وسيطة هي... 
العربية. وهي مفارقة عجيبة كما نرى. وباختصار، لم 
فكانت  تلقائيا،  تعّربوا  ولذلك  جامعة  لغة  للرببر  يكن 
العربية هي لسانهم، كتبوا وأّلفوا وتفّقهوا بها وحكموا 
أو  استبدالها.  حاولوا  أو  طالبوا  أن  يحدث  ولم  أيضا، 

تعويضها ألن املسألة لم تكن مطروحة. 
قبل  من  غريي  فيه  خاض  ما  يف  هنا  أخوض  لن 
فقط  أذّكر  لكني  الرببر،  بأصل  يتعلق  ما  يف  كثر،  وهم 
حسمت  قد  واملوضوعية  املحايدة  العلمية  األبحاث  بأن 
املسألة بما يف ذلك تلك التي قام بها باحثون من أصول 
الجزائري  والدبلومايس  األديب  أشهرهم  لعل  بربرية، 
عثمان سعدي، صاحب كتاب: »الرببر عرب عاربة« الذي 
غادرنا مؤخرا. وقد أّكد جميع هؤالء بأن الرببر فينيقيون 
البرشية  الهجرات  خالل  إفريقيا  شمال  إىل  قدموا 
املتتالية انطالقا من بالد كنعان، ولم ينزلوا من السماء 
ليستوطنوا هذه املنطقة. ومّما يؤكد ويدعم هذه النظرية 
البحر  سواحل  طول  عىل  املبكر  الفينيقيني  انتشار  هو 
التجارية  واملوانئ  للمدن  وتأسيسهم  املتوسط  األبيض 
خلدون  بن  وكان  قرطاج  غرار  عىل  واالمرباطوريات 
األلف  )دون  مازيغ  إىل  الرببر  تاريخه نسب  يف  أرجع  قد 
املهموزة( بن... كنعان. لكن دعاة الرببرية طمسوا هذه 
الحقيقة وتبنّوا ما روجته الدوائر االستعمارية الفرنسية 
من أساطري وخرافات من نسج الخيال لدّق اسفني بني 
األكثر  البلد  وكان  املغاربية.  البلدان  سكان  مكونات 
يف  املستعصية  الحلقة  الشقيقة.  الجزائر  هو  استهدافا 
املنطقة، ففرنسا لم تحتمل خروجها مدحورة تجر أذيال 
فحّركت  عاما،  وثالثني  مائة  دام  استعمار  بعد  الخيبة 
أنزل  ما  وأراجيف  برتهات  أدمغتهم  وحشت  عمالءها 
أمازيغية  هويّة  افتعال  أجل  من  سلطان  من  بها  الله 
تدرك  االستعمارية  فالقوى  العربية،  للهوية  منافسة 
وحدة  عىل  خطورة  من  املتصارعة  للهويات  ما  جيًّدا 
يخوضه  الذي  املفتعل  الرصاع  وما  والشعوب،  البلدان 
أوجه  من  وجه  إالّ  العرب  أشقائهم  ضد  الرببرية  دعاة 
هذه الحرب املدمرة. كما أن تعّدد اللغات قد يكون عامال 
الشعواء  الحرب  هنا  ومن  البلدان،  تفتيت  عىل  مساعدا 

ضد العربية باعتبارها لغة موّحدة أحّب من أحّب وكره 
من كره. فمن بني املطالب التي نادى بها نشطاء حراك 
تيزي وزو يف احد بياناتهم ما ييل: )أورد النص يف أصله 
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الجزائرية«، وكما  والعامية  الرببرية  الوطنيتني:  اللغتنْي 
إىل  يحتاج  وال  واضح  املطلب  هذا  من  الهدف  فإن  نرى، 
الكثري من الذكاء لندرك غايته ومراميه املبّطنة: أال وهي 
بالتايل، لغة رسمية  اعتبارها،  العربية وعدم  التخيّل عن 
بأن  أن يتصّور، للخطة  للبالد. وألّن ما من عاقل يمكن 
محل  تحّل  أن  يمكن  الجزائرية  العامية  أو  األمازيغية 
فإن  والخارجية  الداخلية  البالد  شؤون  إدارة  يف  العربية 
ولن  الفرنسية،  اللغة  هو  هذه  والحال،  سيكون،  البديل 
نبالغ يف يشء إذا قلنا إن كل ما أثري و يثار حول الحقوق 
هيمنة  عىل  اإلبقاء  هو  منه  الهدف  لألمازيغ،  الثقافية 
إىل  بصلة  يمّت  ما  كل  مع  والقطع  الفرنسية  الثقافة 
العرب لغًة وحضارًة. ويف هذا السياق يتنّزل ما رّوج له 
الرببرية – من  الفرنسينّي وتبناه دعاة  بعض الصهاينة 
أن األمازيغ ينحدرون من أصول أوروربية، أي أنهم أبناء 
إنها  عنها  يقال  ما  أقل  فرية  وهي  الفيكينغ،  عمومة 

مثرية للضحك حّد البكاء... 
وللحفاظ عىل هيمنتها يف املنطقة من خالل بيادقها، 
بعثت فرنسا ما يُسمى باألكاديمية الرببرية عام 1966 
التي انبثق عنها الكونغرس األمازيغي، لكن هذه املؤسسة 
»الثقافية« رسعان ما كشفت عن وجهها الحقيقي، أال 
إىل  والدعوة  الواحد  الشعب  أبناء  بني  الفتنة  خلق  وهو 
تقسيم البالد عىل أساس عرقي، وأمام الضغوط املتتالية 
إىل غلقها عام  الجزائرية اضطّرت فرنسا  الحكومة  من 
1978. ويُعزى إىل هذه األكاديمية العلم األمازيغي الذي 
راية  ليكون   J.BeNeT بينيه  جاك  الصهويني  صممه 
الدولة األمازيغية املقبلة. ولم يكتف بذلك فأوجد أبجدية 
يعرف  لم  بدعة  وهي  الرببرية،  اللهجات  لتوحيد  جديدة 
تاريخ الشعوب والحضارات مثيال لها: فاللغات، كما هو 
معروف كائنات حيّة، تولد وتتطّور وقد تختفي أو تُهجر، 
عىل  كثرية  ولهجات  لغات  عنها  تتفّرع  تطّورها  وأثناء 
غرار اللغات السامية والالتينية، وعادة ما يستغرق ذلك 
عّدة قرون إن لم نقل آالف السنوات. وأما األنكى من ذلك 
كله هو أن يكون مخرتع هذه األبجدية من خارج املجال 

الجغرايف والثقايف والالتني للناطقني بهذه اللهجات. 
لكن ما ال يعرفه إال القلة هو أن األمازيغ ليسوا كلهم 
عىل قلب رجل واحد. فالحركة من أجل االستقالل الذاتي 
ملنطقة القبائل التي تأسست عام 2001 ثم تحّولت بعد 
القبائل،  ملنطقة  املصري  تقرير  أجل  من  الحركة  إىل  ذلك 
مستقلة  بهوية  تنادي   ،mAKبالـ اختصارا  واملعروفة 
عن األمازيغ، لها رايتها التي تختلف عن العلم األمازيغي 
املعروف، كما تعترب اللهجة القبائلية لغة قائمة بذاتها وال 
عالقة لها ببقية اللهجات الرببرية األخرى. وإمعانا منها 
املعروفة بصالتها  الحركة  تتحّدث هذه  البالد  يف تقسيم 
»الشعوب  عن  أديباتها  يف  الصهيوني  بالكيان  الوثيقة 
إىل  تذهب  بل  والقبائل،  واألمازيغ  العرب  أي  الجزئرية«، 

أبعد من ذلك فتنفي وجود الدولة الجزائرية أصالً. 
أّما األخطر من كل ما تقّدم فهو االدعاء بأن سكان 
شمال إفريقيا كانوا يدينون باليهودية واملسيحية، وجاء 
الغزو اإلسالمي فأجربهم عىل التخيل عن هاتنْي الديانتنْي. 
أيضا  الفرنيس  االستعمار  لها  رّوج  اخرى  فرية  وهذه 
خاللها،  من  استطاع،  وأساطري  أكاذيب  من  رّوج  ما  يف 

الذين تلقفوها  مع األسف تشكيل عقلية دعاة الرببرية 
معتربين إياها من املسلمات التي ال يرقى إليها الشك. ويف 
هذا السياق يتنزل ما جاء يف سرية املفكر الجزائري محمد 
ابنته بريجيت – هذا هو اسمها-  التي أصدرتها  أركون 
الفرنسيني من أن عائلة  باالشرتاك مع أحد الصحافيني 
والدها كانت من أتباع الديانة اليهودية قبل اإلسالم. وهو 
الثقافية واشمئزازها. ويبدو  أثار امتعاض األوساط  ما 
أن القصد من وراء إصدار هذه السرية ويف هذا التوقيت 
بالذات هو ترسيب هذه املعلومة ال غري إليهام الّرأي العام 
أو جزء منه عىل األقل بأن الرببر كانوا يدينون باليهودية 
كانوا  فاليهود  للتاريخ.  آخر  تزييف  وهذا  واملسيحية. 
الذين  الفينيقيني  من  أساًسا  وهم  تذكر،  ال  قليلة  قلة 
األبيض  البحر  إىل سواحل  املتتالية  الهجرات  بهم  جاءت 
املتوسط. وما يقال عن اليهود يقال أيضا عن املسيحيني، 
فقد كانوا، هم أيضا، قلة وكانوا موالني ثقافيا وروحيًّا 
وكانت  رعاياها.  من  ويعّدون  الرومانية  لإلمرباطورية 
القديس  ذلك  عىل  مثال  وخري  الالتينية،  هي  لغتهم 
يف  متجذرتنْي  الديانتان  هاتان  كانت  ولو  غستينو.  أو 
املنطقة كما يّدعي البعض ملا استطاع الدين الجديد، أي 
االسالم استئصالهما. والدليل عىل ذلك أنهما حافظتا عىل 
تندثرا  ولم  اإلسالم،  مهد  العربية  الجزيرة  يف  وجودهما 
نرضب  أن  ويمكن  السنني،  مئات  منذ  هناك  لتجّذرهما 
إليها  التي سبق  إلينا تاريّخيًّا: فاملناطق  مثال آخر أقرب 
اإلسالم يف أفريقيا السوداء، لم يفلح االستعمار الغربي، 
النرصانية عىل سكانها،  بالّرغم من محاوالته يف فرض 
يف املقابل رأينا سكان املناطق الوثنية يدخلون املسيحية 
أفواجا أفواجا لتتحول إىل ديانة رسمية بعد حصول هذه 

البلدان عىل استقاللها الحًقا. 
وطبقا ملا تقّدم، فإن سكان شمال إفريقيا األصليني 
عبدة  من  وثنينّي  كانوا  أسلفنا  كما  فينيقوين،  وهم 
مصاف  إىل  بها  ارتقوا  التي  واألوثان  والنجوم  الكواكب 
اآللهة ولم يكونوا ال يهوًدا وال مسيحينّي كما يرّوج لذلك 

دعاة الرببرية وأسيادهم االستعماريون. 
املسعورة  الحملة  أن هذه  إىل  اإلشارة  يفوتنا هنا  وال 
إحدى  هي  الحضاري  وإرثهم  العرب  تستهدف  التي 
بوادر إقامة الهالل األمازيغي الذي تحّدثنا عنه يف مقالة 
سابقة. ولتحقيق ذلك فإن دعاة الرببرية واالنفصاليني ال 
يتوّرعون عن نسج األساطري وتزوير التاريخ واصطناع 
هذا  ويذّكرنا  الخبيث.  مخططهم  يخدم  بما  األحداث 
عندما  الصهيونية  الحركة  زعماء  بممارسات  األسلوب 
وظفوا امليثيولوجيا التوراتية إلقامة كيانهم العنرصي يف 
فلسطني. وها هم دعاة الرببرية ينسجون عىل منوالهم، 
فال غرابة، والحال هذه أن يرثوا عنهم حقدهم عىل العرب 
العنرصي  خطابهم  من  ذلك  يتضح  كما  وحضارتهم، 
»بالغزو  وذّكروا  إالّ  مناسبة  يرتكون  ال  فهم  الحاقد 
الهمجي لألعراب«. وما ارتكبوه من فظائع يف حق الرببر 

املساملني إىل غري ذلك من الرسديات البائسة...
ارتكبه-  وما  الفرنيس  االستعمار  هؤالء  تناىس  لقد 
فظائع  أمامها  تشحب  فظائع  من  خاصة-  الجزائر  يف 
النساء وجّز الرؤوس  هوالكو كبقر بطون الحوامل من 
الجماعية  واالعدامات  بارد.  بدم  كاملة  قرى  وإبادة 
لآلالف من املقاومني، واحتفظت ذاكرتهم فقط »بجرائم 
آن  وقد  قرنا،  عرش  أربعة  مرور  من  بالّرغم  العرب«، 
العربي...  االستعمار  من  األمازيغ  بالد  لتحرير  األوان 
االتصال  وسائل  ويف  أدبياتهم  يف  لذلك  يروجون  كما 

االجتماعي... إنها املازوشية يف أبشع مظاهرها. 

املسألة األمازيغية والنفخ يف الرماد...
محمد الخالدي - شاعر وروائي
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لهؤالء وألرضابهم من املرىض واملأجورين نقول إن الثقافة 
هي املحّدد األّول واألخري للهويّة، بغض النظر عن الدين والعرق 
بها  يعرتفون  ال  التي  العربي  املغرب  تسمية  وأن  اللون،  أو 
مستمّدة من الثقافة السائدة يف أقطاره منذ تعريبها قبل أربعة 
للناطقني  األمازيغية – مع احرتامنا  اللهجات  عرش قرنًا. وأن 
أبدعته  وما  العربية  اللغة  كونية  أمام  يذكر  شيئًا  تمثل  ال  بها 
األرضية.  الكرة  نصف  األيّام  من  يوم  يف  سادت،  حضارة  من 
ذلك  يؤيد  ما  ولدينا  عنها  بديال  تكون  فلن  فعلتهم  ومهما 
كل من  يف  األمازيغية  فبالّرغم من دسرتة  امللموسة:  بالوقائع 
املغرب والجزائر ظل اإلقبال عليها محتشما حتى أن الكثري من 
األمازيغ أنفسهم منعوا أبناءهم من دراستها لصعوبة تقبّلها، 
اللغة وهذا  فهي لغة جامدة بال روح باعرتاف عدد من علماء 
اللغات.  من  كغريها  طبيعية  والدة  تولد  لم  دامت  ما  طبيعي 
ومن أوجه رفض هذه اللغة وعدم تقبّلها املوقف الذي عرّب عنه 
باتا  رفضا  رفضوا  عندما  أمازيغية  أصول  من  املساجد  أئمة 
الجزائرية  الحكومة  من  قرار  إثر  عىل  املساجد  يف  استخدامها 
نشطاء  بعض  رغبة  عند  نزوال  الجمعة،  خطب  يف  باعتمادها 
الحراك الرببري، مؤكدين عىل أن لغة الدين كانت وستبقى هي 

العربية. 
إن الحرب عىل اللغة والثقافة العربية هي حرب خارسة ال 
إنما  الرببرية.  دعاة  هم  الحقيقة  هذه  يدرك  من  وأّول  محالة 
يرّصون عىل عدائهم من باب املكابرة وإثبات الذات ال غري، وإالّ 
من  املبدعني  وسائر  واملفكرين  الكتاب  اختيار  يفرّسون  كيف 
بدالً  للكتابة  لغة  الفرنسية  وأحيانا  العربية-  أمازيغية  أصول 
األمازيغ  من  املعّربني  دفاع  يفرّسون  كيف  ثم  األمازيغيّة،  من 
عن العربية لغًة وثقافًة وتمسكهم بها، وما موقفهم من ابن 
عرش  ويتحّدث  )يكتب  اللغات  عالم  عيىس  بن  رشيد  جلدتهم 
طيلة  األونيسكو  منظمة  يف  والخبري  قديمة(  ست  منها  لغات 
وهو  الجليل،  العالم  هذا  فضح  فقد  عاًما.  وثالثني  خمسة 
قبائيل دسائس دعاة الرببرية ومؤامراتهم من أجل إثارة الفتنة 
يف  يذّكر  يني  ال  االستعماريني، وهو  ألسيادهم  العرقية خدمة 
التلفزيونية وهي متوّفرة بالعرشات بأن  محارضاته ولقاءاته 
اللهجات األمازيغية هي لهجات غري مكتوبة وإذا كان ال بّد من 

كتابتها فبالحروف العربية عىل غرار بعض اللغات األخرى؟؟ 
هذه األسئلة وأخرى كثرية لن يجيبوا عنها ألنها تحرجهم 
وتفضح أهدافهم الحقيقية أال وهي تفتيت املنطقة عىل أساس 
عرقي خدمة ألسيادهم. وسيواصلون سعيهم املحموم والنفخ 
يف الرماد من أجل ذلك، بالّرغم من قناعتهم باستحالة تحقيق 

ما يحلمون به عىل األقل يف املدى القريب...
الثقافية  بحقوقها  املطالبة  أقلية  أو  شعب  أّي  حق  من 
والسياسية، لكن ليس من حقها أن تفعل ذلك من خالل الحط 
من شأن اآلخرين والتقليل من أهميتهم. فكلما جرى الحديث 
العربي  املغرب  السكانية ألقطار  الرتكيبة  أو عن  األمازيغ  عن 
يف  سواء  العرب.  ضد  رشسة  عنرصية  هجمة  ذلك  ورافق  إال 
وسائل االتصال االجتماعي أو يف القنوات التلفزيونية أو حتى 
الذين  أن هؤالء  األمر هو  الغريب يف  أّما  الخاصة.  األحاديث  يف 
بلغتهم. وهذا من  يتوّرعون عن شتمهم  العرب ال  ال يطيقون 
كرم العرب وفضلهم عليهم لكنهم يجحدون هذه النعمة التي 
لوالها لظلوا يعيشون يف زمن آخر. ومن بني ما يتذّرع به هؤالء 
محّملني  عامة  السيايس  واإلسالم  الدينية  للسلفية  محاربتهم 
العرب مسؤولية املّد الظالمي، مع أنهم أوىل ضحاياه كما يعرف 
فإن  السكاني،  النسيج  عن  الحديث  عند  أما  والداني.  القاص 
مّدة  منذ  يُرّوج  ما  ذلك  من  مذهب،  كل  بهؤالء  يذهب  الخيال 
عىل وسائل االتصال االجتماعي من أن نسبة العرب يف تونس ال 
تتجاوز األربعة باملائة )%4(. وهنا يحق لنا أن نسأل مرّوجي 
هذه الفرية: إذا كان العرب بهذه القّلة، فكيف استطاعوا فرض 
لغتهم ودينهم وثقافتهم عىل الستة والتسعني باملائة املتبقية؟ 
أال يعني هذا أنهم عباقرة ويحق، بالتايل، ملن ينتسب إليهم أن 
دعاة  مواقف  يحكم  الذي  العنرصي  املنطق  حسب  بهم  يفخر 

الرببرية؟ 
إن العنرصية واحدة ال تتجزأ عىل حّد علمنا، أّما أن تتحّول إىل 
مظهر من مظاهر الحداثة كلما تعلق األمر بمعاداة العرب، كما 

نرى ذلك عند رهط من التونسيني، يف بدعة، وأي بدعة ! 

املثال- يف  الكتابة عن األصدقاء، هكذا فعلُت- عىل سبيل  كم بدت يل هذه املسألة ُمهّمة، 
ديواني »عىل حافة الشعر ثمة عشق وثمة موت«، وهكذا فعل الصديق منجد صالح عندما 
بهذه  أقصد  وال  القصصية،  ومقاالته  األربعة  كتبه  يف  األصدقاء  من  غريي  وعن  عني  كتب 
الكتابة، الكتابة النقدية، إنما الكتابة اإلبداعية. كتب ذلك محمود درويش يف قصيدة »فرس 
للغريب« عن الشاعر العراقي صديقه سعدي يوسف، كما كتب عن آخرين كسليمان النجاب، 
وفدوى طوقان، وعن إدوارد سعيد، وعن راشد حسني وسميح القاسم، وعن آخرين كثريين يف 

كتبه النثرية وافتتاحياته الصحفية.
تبدو يل الكتابة عن األصدقاء؛ راحلني أو أحياء نوعا من التقدير والوفاء والتواضع واملشاركة 
الوجدانية والفكرية، وهي تساهم يف بقاء ذكر املرء حيا، ألن الكتابة عمرها أطول من عمر 
كاتبها. فالرثاء واملدح والغزل- عىل سبيل املثال- أغراض شعرية لها هذه امليزة التي قد يفكر 
فيها اآلخرون، ولعل فيما يرويه األصمعي دليل عىل ذلك: »قال عمر- ريض الله عنه- لبعض 
ولد هرم بن سنان: أنشْدني مدح زهري أباك. فأنشده فقال عمر: إن كان ليُحسن القول فيكم، 
فقال: ونحن- والله- إن كنّا لنُحِسن له العطاء. فقال: ذهب ما أعطيتموه، وبقي ما أعطاكم«. 
ويف قول آخر منسوب إىل عمر بن الخطاب أيضا جاء فيه: »ما فعلت الحلل التي كساها هرم 

أباك؟ قال: أبالها الدهر. قال: لكن الحلل التي كساها أبوك هرماً ال يُبليها الدهر«. 
هذا هو أثر الكتابة؛ الخلود والبقاء، فلوال كثري من الشعر املحفوظ يف الكتب النقرض كثري 
من الساسة وانمحت أسماؤهم. وعليه تبدو حكمة أمري الشعراء أحمد شوقي بالغة وبليغة 
يف قوله: »والذكر لإلنسان عمر ثاٍن« بهذا املعنى، وليس فقط ِطيُب الذكر. وهذه هي َمَهّمة 

الكتابة؛ تمنحنا الخلود ونحن مكتبون يف كتب أصدقائنا.
ال أخفيكم رسا أنني أحب أن أخلد أسماء أصدقائي فيما كتبت، وأحب أن أخّلد اسم املرأة 
التي أحببتها، وأكون معنيا بذلك. لكن ثمة عوائق اجتماعية تحول دون ذلك، فحرمت من 
هذه امليزة، هذا املنع الذي أرشت إليه يف بعض قصائدي. لكنني أعوض ذلك بطرق ملتوية، 
كالتورية والرتميز واللعب باللغة، فلن أترك لهذا الظرف مجاال أن يهزمني؛ فال أمنحها شيئا 
من الخلود يف كتابتي، تلك الكتابات التي آمل أن تكون ذات عمر أطول من عمري. لذلك أحرص 
أن تكون يف الشعر أو يف النقد أو يف الرسد أو يف املقالة، حتى أضمن لها حضورا أكثف مما 
يتوقع اآلخرون، فإن متُّ شاعرا لعيل أكون حيا وأنا ناقد أو كاتب فتكون هي التي تتنفس يف 

نلك الكتابات.
يف اللقاء الذين جمع عددا من األصدقاء ممن كتب عنهم منجد صالح يف كتابيه: »سلم يل 
عىل السفارة« و«سيدة من الباز«، وقد اجتمعنا عىل مائدة الغداء بعد ندوة اإلشهار، تنبهت 
إىل هذا األمر مرة أخرى، فاملسألة ال تدخل يف باب الوفاء لألصدقاء فقط، وإنما لهذا املعنى 
الفلسفي املرتبط برشعية الحياة عرب الكتابة، ولذلك عىل الطرف املقابل ال أحبذ أنا أو غريي 
الكريم  القرآن  فعل  وهكذا  بالكلية-  نتجاهلهم  وإنما  كتاباتنا،  يف  األصدقاء  غري  نذكر  أن 
بخصومه- وإن كنا مجربين عىل ذكرهم نشري إليهم عرضا بضمري الغائب دون أن نمنحهم 
حق اإلقامة يف النصوص التي نكتبها. هذا ما أفعله أيضا بعنف أشد إقصاًء مع قادة العدو 
ندر، فهم  إال ما  الفاسدين، فأتجنب ذكرهم يف كتاباتي باالسم  السلطة  والحكام ومتنفذي 
أهون من أن يكون هوامش فيها فكيف سيكونون متناً ويتمددون يف لغتي؟ فلم أسمح لهم 
بهذه املساحة اللغوية، وعليه أيضا فهم أهون من أن أهجوهم حتى، ترفعاً، وانتقاماً منهم 
أشد االنتقام بمحوهم من سجالت القراء فيما بعد، فعىل التاريخ أن يمحو ذكرهم وذكراهم، 
وأنا أساعد التاريخ عىل إنجاز هذه املهمة العظيمة، فال رشعية لهم ال يف الواقع وال يف الكتابة، 
نراه  الذي  هذا  منهم  وحسبنا  أعمارهم،  تنتهي  عندما  تماما  سينتهون  عابرة،  لحظة  فهم 

منهم.
بهذه الكيفية أتعامل مع األسماء، انطالقا من أهمية تلك األسماء من عدمه بالنسبة يل، 
فاألسماء عناوين، وإشارات للوجود الحّي. ومن هذا املنطلق نفسه ناقشت يف كتابة سابقة 
أهمية »الكتابة عن املقربني«، ففي هذا النوع من الكتابة كثري من القيم العليا النابعة من 
تجليات هذه العالقة التي منحتنا إياها الحياة وظروفها. فالكاتب عندما يكون أنانيا يخلص 
للكتابة التجريدية العامة، أما عندما يكون أكثر واقعية فإنه سيمنح أصدقاءه هذه الهدايا 

التي تفوق حلل الحكام وذهب الخلفاء وعطايا الوالة، فكل يشء سيبىل إال الكتابة.

ختليد األصدقاء
يف الكتابة أمر بالغ األمهية

فراس حج محمد )مراسلة من فلسطين(
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ابنة  التسعينات،  مواليد  من  شكييل  سريين 
القبيل، نشأت يف مدينة قليبية وهي حفيدة  الوطن 
ماذا  صمود..  الدين  نور  والراحل  الكبري  الشاعر 
يُمكن أن تضيفي عن هذا التقديم للتعريف بنفسك 

إىل الجمهور التونيس؟
صحيح أنا حفيدة الشاعر نور الدين صمود وأنا 
فخورة بذلك ..أعترب نفيس محظوظة ألنني نشأت يف 
منزل غلب عليه الشعر واألدب مع جدي، ما ساهم يف 
تطوير ذائقتي السمعية واملوسيقية وصقلها الحقا.

لحيته  بوقار  جدها  ترى  صغرية  طفلة  كنت 
البيضاء وقامته الطويلة وبنيته القوية قدوة ومثاال 
يحتذى به، قلت له جمال شعرية يف سن صغرية جدا 

متأثرة به وكتبت أوىل قصائدي يف سن السادسة.
اللحظة  بالرغم من ذلك، لم أستطع إىل حد هذه 

أتأثر  أن  من  خوفا  لجدي  الكاملة  األعمال  قراءة 
فتضيع بصمتي  الخاصة،  وأكتب عىل طريقته  بها 

وهويتي الفنية التي أحاول نحتها بانتباه.
ال أعرف نفيس كشاعرة باملعنى التقليدي للكلمة، 
أنا يف الحقيقة أكتُب لآلخرما أراه وما أحس به من 
القارئ وجوها متعددة  أن يكتشف  حب وألم قصد 

للحياة. والشعر هو طريقتي يف التعبري.

هل تختارين اللهجة التونسية عند كتابة كلمات 
»مرايا«  أغنية  يف  الحال  كماهو  املوسيقية  األغاني 
فيالكتابة  مميزاتك  هي  وما  »نغني«؟  وأغنية 

الغنائية؟
أوال عيل التوضيح بأن بدايتي يف الكتابة الشعرية 
ديوانا  أصدرت  حيث  العربية  اللغة  عىل  اقترصت 
أشعارا  يضم  »مرياج«  بعنوان   2018 سنة  شعريا 

عمودية وحرة موزونة.
التونسية، أعتربها  باللهجة  للكتابة  بالنسبة  أما 
أكثر  األحيان  بعض  يف  وأجدها  إلهام  لحظة  وليدة 
تعبري وجرأة وطرح للمسائل لكن ال أنكر أنها سالح 
حتى  االحساس  من  الكثري  تتطلب  إذ  حدين،  ذو 
اللهجة  قيمة  من  يتفه  قد  الذي  الجمهور  إىل  تصل 
التونسية وثرائها اللغوي إن لم يستحسن الكلمات 

يف غلبت فيه الصورة عىل الكلمة.
و«نغني«  »مرايا«  أغنيتي  يف  كلماتي  أن  يبدو 
القت استحسانا لدى الجمهور وأفرس ذلك بحضور 
الصورة الشعرية بكثافة يف الكلمات يف الوقت الذي 
لم أُغلب فيه القواعد اللغوية والعروضية عىل حساب 

الصورة الشعرية.
أن  يمكنني  الغنائية،  أشعاري  مميزات  عن  أما 
أؤكد لك أن الكلمة السهلة هي من بني أهم عنارص 
نجاح األغنية والكلمة أيضا  قادرة يف بعض األحيان 
أغنية  يف  الحال  هو  مثلما  لها  اللحن  تُخضع  أن 

»مرايا«.

»دنيا«، ألبوم غنائي جديد صدر حديثا عن الثنائي 
وبتوقيع  صالحة  بن  ومحمد  شبيل  عيل  محمد 
وهل  التجربة  كانت  ..كيف  شكييل   سريين  كلمات 

هناك مساهمات جديدة يف أعمال قادمة؟
نحن ثالثي متكامل ومتناغم و«دنيا« كان ثمرة 
املجموعات  مع  دائم  وتنسيق  متواصل  مجهود 

املوسيقية واللوجستية ضمن املرشوع.
تجربة ثرية شاركت فيها ب6 أغنيات من بني 7، 
وهي »دنيا« و«مرايا« )املتوجة بامليكرفون الذهبي( 

و«جارت« و«حبيبة«و«كثرو« وأخريا »زنقة«.
يف »دنيا«،  كل أغنية لديها قصة لرتويها، كلمات 
السيايس  املشهد  تنقد  املثال  سبيل  عىل  »زنقة« 
بتونس وتتوغل يف ظلمات الزوايا وحيثيات القوانني 
الظاملة التي قد تتسبب يف تدمري مستقبل مراهقني/
ات فضال عن تسليط الضوء عىل االنتهاكات التي قد 

يتعرض لها املواطنون/ات عىل يد السلط.
يف »مرايا«  تتقاطع يف كلماتها األسئلة الوجودية 
وأعتربها  معاها  والتصالح  الذات  وحب  الفلسفية 
حوارا مع الذات أكثر من كونها نصا شعريا غنائيا.

امللحن  القادمة، يجمعني مع  أما عن مشاريعي 
املغنني/ من  وفرقة  كمون  عيل  محمد  واألستاذ 
وهو  التحضري  بصدد  مرشوع  والعازفني/ات   ات 
كوميديا موسيقية بعنوان »نوبة غرام« بـرصيد 22 
أغنية باللغة العربية من كلماتي وتحكي عىل الحب 

يف جميع حاالته.

المتّوجة بالميكروفون الذهبي الشاعرة سيرين شكيلي
لـ»الشارع المغاربي« :

أنا حفيدة الشاعر نور الدين صمود وفخورة بذلك

• لم أستطع إلى حد هذه 
اللحظة قراءة األعمال 

الكاملة لجدي خوفا من أن 
أتأثر بها وأكتب على طريقته 

الخاصة، فتضيع بصمتي 
وهويتي الفنية التي أحاول 

نحتها بانتباه
***

• كلماتي في أغنيتي 
»مرايا« و»نغني« القت 
استحسانا لدى الجمهور 

وأفسر ذلك بحضور الصورة 
الشعرية بكثافة في 

الكلمات

حاورتها : مريم مطيراوي
تُوجت الشاعرة التونسية الشابة سيرين شكيلي في مهرجان األغنية التونسية في دورته الحادية والعشرين )من 7 إلى 12 مارس 2023( في مناسبتين عن 
كلماتها ألغنية »مرايا« غناء محمد علي وعلي شبيل وتلحين وتوزيع محمد بن صالحة )مسابقة األنماط الجديدة( وأغنية »نغني«للثنائي أسامة النابلي ومريم 

عثماني وتلحين محمد علي كمون )مسابقة الغنية الوترية( الحائزتين على الجائزة األولى، جائزة الميكرفون الذهبي.
تُثبت وجودهن وكفاءتهن في الساحة  الكتابة واالنكباب على مشاريع جديدة  تتويج هام سُيحفز سيرين شكيلي وكل الشاعرات الشابات الالمرئيات على 

الفنية والموسيقية.
وبمناسبة هذا التتويج، كان لـ»الشارع المغاربي« موعدا مع الشاعرة  وهذا نص الحوار.
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 ،cHedly ArfAoui العرفاوي،  الّشاذيل  الّصديق  هاتفني 
قبل منتصف النّهار بساعة. سألني وهو يُجيب نفسه، كّمن 

يعيد املشهد للمّرة العارشة: 
- عندك برنامج اليوم يا كينغ؟!

أجبتُه، نفس اإلجابة التي كّررتها ليلة األمس: 
- عندي تسجيل وتصوير وحوار وموعد فلقاء…و كّلها 

بعد منتصف النّهار، بساعتني….

أسّلمه  الفندق.  تحت  باملقهى  للقائه  برمجُت  قد  كنُت 
ونتبادل  عليها،  إتّفقنا  التي  الكتب 
من  بيتني  وربّما  وجملتني  ضحكتني 
فنرشب  نطيل  وقد  ونميمتني  الّشعر 
مشية  ونتابع  وسيجارتني  قهوتني 
ثّم  نتباعد،  ال  أن  عىل  ونتواعد  صبيّتني 
الجري  يف  ويبدأ  غابته،  منّا  كّل  يدخل 
آوى  وبنات  والثّعالب  األرانب  وراء 
الّشجر  وبرغوث  الُقراد  من  واإلختباء 

واملطر…
وتمىض الحياة مثل برق أو شهاب، 

وبيننا زّر عىل كّل حاٍل.

ولكن هذا لم يحدث….

دقائق.  بخمسة  املوعد  قبل  وصل 
خمسة  املوعد  عن  تأخرُت  قد  وكنت 
وستة  أشهر  وعرشة  سنة  وخمسني 
خيط  عن  أبحث  قضيتها  يوًما،  عرش 
عالمة  أو  خربًا  وأنتظر  أجدادي  رحلة 
من أحفادي. وحني وقف بباب الفندق، 
الحتضاني،  يديِه  كلتا  فارًدا  عمالًقا، 
كنت أنفض يدي مّما علق بها من تراب 
دفنها.  من  للتّّو  إنتهيُت  وقد  أّمي  قرب 
رثائها.  يف  قصيد  ُمسوّدة  وتبييض 
ماتت  فقد  أبكي،  أكن  ولم  لإلحتياط. 
منذ أكثر من عرشين سنة، بما يعّدون..

بني  يقف  ال  من  بقّوة  إحتضنني 
الّضّفتني. 

فيه،  عادة  وأظنّها  ُسؤاله.  وأعاد 
إكتسبها من كثرة إعادة املشاهد خالل 

ليكون غوال حقيقيّا  أنّه خلق  فوًرا  التّصوير، فقد الحظُت 
بل ومن من طبقة الغيالن، عىل خشبة مرسح يرّج القاعة 
وراء  األلف  للمَرة  يُصفق  باب  دّفة  وليس  الّستارة   ويهتك 

عدسة الكامريا وإعادة املشهد: 
- عندك إرتباطات اليوم يا كينغ؟!

أجبته بشكل آيلّ، كرتنيمة أملانيّة مّوّقعة: 
- عندي تسجيل وتصوير وحوار وموعد فلقاء…و كّلها 

بعد منتصف النّهار، بساعتني….

؟؟….   2 عدد  دونتون  نهج  إىل  تذهب  لم  متى  منذ   -
سألني. 

- ليزاد ؟؟….)املعهد العايل للفن املرسحي(

- إيه يا كينغ. مبنى ليزاد، سابقا…منذ متى لم تزره ؟؟
- منذ سنة 1988، آخر عهدي به منذ 34 سنة يا شاذيل. 

- إذن هيّا بنا…..
- ولكن…

- ال تقلق… سنعود بعد نصف ساعة فقط. 

النّصف ساعة دامت أربع ساعات ونصف الّساعة… 
رّن الهاتف عرشات املّرات…. 

طوابري …وأزيز… 

وضجيج… ومسامري… 
وألواح… وجسور… 

وعتبات…. ومواعيد تتساقط كأوراق الخريف 
دون حرسة أو تأنيب ضمري

منتصف  كالوميض…وبني  ُخطاف  مثل  الوقت  ومىض 
النّهار والخامسة، 

خمس ساعات. وأربعة وثالثني سنة 
وبنت ولدت وكربت يف غري أرض أجدادها البدو

وخمس زوجات. 
وجسد كالغزال، زّور الخائن الغني فيه بهاء، 

فأضناه الُهزال. 
وُعّكاز. ورفنّي من الكتب. 

ومجد معصور من زهرة العمر، قبل التوديع. 

وقلم رشس وقلب وديع….

كانت أحد أروع ساعات حياتي، التي كنت فيها نفيس، 
دون هاتف جّوال، 
وال نديًما بّوال، 

وال قريبًا يشكو الحال.

وانتبهُت وقد أظلمت تقريبًا، بأنّني لم أغب يوًما واحًدا 
نهج  من  أبعد  واحدة  خطوة  أخُط  لم  وأنّني  تونس.  عن 
دونتون عدد 2، حيث مبنى املعهد العايل للفّن 
املبنى  أّن  إطالًقا  يعنيني  ولن  ولم  املرسحّي. 
ذات  املعوَجة،  البيضاء  العمارة  وأّن  تغرّي،  قد 
لتكوين  ملركز  اآلن  عادت  األربعة،  الطوابق 
التّمريض  يف  أخرى  متوّسطة  إختصاصات 

والتّبنيج…. 
وأّن كّل القاعات ُطليْت بلون أصفر …

فيها  جرى  التي  القاعات  نفس  وأنّها 
يتقّمصون  وهم  االن  البالد  نجوم  أملع  عرق 
والحصان  والعقرب  والُسلحفاة  السنجاب 
والقرد والغزال والتمساح بحّصصة التّقّمص 

عند )يس رضا بُوقديدة(. 
جون  )يس  عند  البُصاق  برذاذ  ليتقاتلوا 

آرفون( 
قرارة  وهاد  أعماق  أعمق  يف  وليغوصوا 

ذواتهم )عند يس فتحي العّكاري( 
)يس  عند  البُكاء  من  موجة  يف  وينخرطوا 
منصف الرتيكي( ويلوون أحزمتهم ويتلّمسون 
الّرقص  حّصة  يف  أقدامهم  بأصابع  رؤوسهم 

عند )مدام آنا ماريّا الّسالمي(….
لم ولن يعنيني ذلك إطالقا….

كم رشبنا بالحانة القديمة املالصقة ملبنى 
دونتون  بنهج  املرسحي،  للفن  العايل  املعهد 

عدد 2 ؟؟!!
عرشة ؟؟….. عرشين ؟؟؟…..

فالّدموع  اإلطالق.  عىل  مهّم  غري  أمر  هذا 
الرُّوح  والبول سوائل بدائيّة تفرز ِحنَي تُمطر 

مشاعًرا ُمبهمة….

ولكن: والله … والله…. هذه البلل يف عيني 
الّشاذيل العرفاوي،  الّسجائر يا صديقي  اآلن، بسبب ُدخان 

أيّها الّطفل النّقّي الذي لم ولن يكرب أبًدا…. 
تكفي  كانت  بالكاد،  ذرفتها،  التي  الحقيقيّة  الّدموع 

لرتّطب الجفاف الذي تراكم عىل حواِف قرب أّمي…. 
وسأصنع منه عجبًا، 

فشكًرا….
أيّها  العزيز.  صديق  يا  القلب،  أعماق  أعمق  من  شكًرا 

الّطفل الّضخم البديع النّقّي… 
شكّرا أنَك ُقدتني اليوم إىل تلك العمارة البيضاء امُلعوّجة، 
بنهج دونتون، عدد 2، املالصقة ملحّطة الوقود، عند ناصيّة 
وقرب  أجدادي،  وقرب  قربي.  حيث  الخامس،  محّمد  شارع 

أحفادي. وقرب أّمي…..

بورتري

كمال العّيادي )الكينغ(

ُبورتري الّشاذيل العرفاوي
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بالدنا  انفكت  ما  التي  الكربى  الثقافية  املشاريع  بني  من 
األثرية  واملواقع  املعالم  صيانة  إحكام  إنجازها  عىل  تعمل 
والعناية   التاريخية  والقرى  املدن  يف  الذاكرة  أماكن  وحفظ 
املادي املوجود يف  املادي وغري  الثقايف  الرتاث  بمختلف مظاهر 
غري  واملنظمات  واملجموعات  الجماعات  بمشاركة  أرضيها 
الحكومية ذات الصلة وذلك بغاية توظيفها يف خدمة السياحة 
البديلة  السياحة  أنواع  من  وغريها  واإليكولوجية  الثقافية 

وبالتايل إدماجها يف الدورة االقتصادية.

المسلك السياحي األندلسي وموقعه من 
المسالك السياحية الوطنية الرئيسة

الثقافية  بالسياحة  للنهوض  الوطنية  الخطة  كانت  إذا 
والبيئية قد تقدمت أشواطا يف تهيئة املناطق واملواقع األثرية 
وصيانة املعالم التاريخية واألنسجة العمرانية العريقة وتهيئة 
الثقايف  املخزون  هذا  كل  وإدماج  والجهوية  الوطنية  املتاحف 
سياحية  مسالك  يف  والالمادي  املادي  بموروثه  والحضاري 
استقطابا ألكرب عدد ممكن من السّواح واقتحاما للجديد من 
األسواق وفتحا ألبواب جديدة للسياحة فضال عن بعث وتهيئة 
اإليواء  مؤسسات  منها  وخاصة  االستقبال  ومرافق  هياكل 

السياحي البديل.
وإذا كان من املعلوم أّن والية باجة تضم عّدة مواقع أثرية 
ليس  يعّد،  الذي  العمالق  األثري  ُدقة  هامة يف طليعتها موقع 
من  وإنّما  التونسية،  بالبالد  األثرية  املواقع  أهّم  من  فقط 
مدينة  أفضل  األثرية  دقة  مدينة  أّن  باعتبار  عامليّا  أشهرها 
 21 منذ  أصبح  ولذلك  إفريقيا،  شمال  يف  محفوظة  رومانية 
جويلية 1991 منتزها أثريا وطنيا، وتّم إدراجه منذ 6 ديسمرب 
وفقا  اليونسكو،  ملنظّمة  العاملي  الرتاث  الئحة  ضمن   1997

للمعايري التالية:
الصقيّل  ديودور  اإلغريقي  املؤرخ  »يذكر   )ii( املعيار   -
قبل  الرابع  القرن  خالل  كانت،  دقة  أّن   diodore  de sicile

املكتشفة  اآلثار  الجمال، وتشهد  غاية من  مدينة عىل  امليالد، 
باملوقع أنها كانت مثاال فريدا ملدينة ذات طابع معماري محيّل، 

وأّن لها قوانينها التنظيمية الخاصة بها«.
عما  باملوقع  املنجزة  الحفريات  »كشفت   )iii( املعيار   -
ومحتوى  عددها،  يف  هامة  نقيشة   )2000( ألفي  يناهز  
نصوصها، كان لها دور يف فّك رموز اللغة اللوبية والتعرف عىل 

درجة ما بلغته ُدقة من نمّو اقتصادي يف تلك الفرتة. تفّردت 
من  مجموعتني  بني  واالنسجام  السلمي  بالتعايش  املدينة 
املتساكنني، وهم السكان األصليون والرومان الذين استوطنوا 
نشأة  عرفت  ُدقة  أّن  إالّ  النوميدية  جذورها  ورغم  املنطقة. 
أنموذجا  جعلها  ما  وهو  روماني،  نمط  ذي  عمراني  مخطط 

عمرانيا استثنائيا يف شمال إفريقيا«.
بكافة  احتفاظه  بمقتىض  اليوم،  األثري  ُدقة  وموقع 
الكابيتول  معبد  مثل  عمومية  معالم  من  القديمة  مكوناته 
واملرسح الروماني والرضيح اللوبي البونيقي ) رضيح األمري 
النوميدي أتيبان بن أبتيمتاح( والسوق والحمامات العمومية 
عمراني  ونسيج  النرص  وأقواس  العامة  والساحات  واملعابد 
الرتيفوليوم منزل  بالفسيفساء،  مفروشة  فخمة  منازل   (

Trifolium ،،،(، فضال عن التماثيل املنقولة إىل متحف باردو، 

لليونسكو  الثقايف  العاملي  للرتاث  مواقع  سبعة  من  واحد 
بتونس. وهذا ما حدا بالشاعر التونيس محمد الشاذيل خزندار) 

ت 1954( أن يقف أمام أطاللها قائال:

أطال ل ُدقة والّرسوم خوايل  ***  ما للمباني الخاويات ومايل
عبث الزمان بها كما عبثت به  ***  فكالهما يف صدمة ونِزال
وقفت دعائمها موطدة عىل  ***  قمم الّروايس وقفة الّرئبال

وقفت وقد سار الزمان حيالها  ***  فكأنما هي كعبة األجيال
ِة صانعيها ُدّقُة ***   رغم امتداد الدهر واإلهمال نطقت ِبِدقَّ
بلد تعاظم يف الزمان مقامه *** وكساه طوله هيبة اإلجالل
بلد تحف به املروج نضارة *** حيث الطبيعة تزدهي بجمال

هذي املآثر والرتاث تراثنا ***  فيها تحيّي بارق اآلمال
مجد األوائل يف الرسوم مخّلد *** الّذكر باٍق والجسوم بََواِل

) بحر الكامل(

بعد  سيما  وال  املقام،  هذا  يف  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
األندلسية  للمدن  والثقايف  السياحي  باملسلك  ما سّمي  إحداث 
منذ  سنة 2009، وهو املسلك الذي يشمل باإلضافة إىل مدينة 
باجة وجوارها األثري، وتيبار ومنتزه دجبّة الطبيعي وحدائقه 

املعّلقة، مدن مجاز الباب وتستور وتربسق:
- أين هو املسلك السياحي والثقايف األندليس من الخارطة 
هو  وأين  والبيئية؟  الثقافية  بالسياحة  للنهوض  الوطنية 
موقع دقة الثقايف املتميز من هذا املسلك ومن هذه الخارطة؟ 
الرئيسة؟ وإىل  الوطنية  السياحية  أين موقعه من املسالك  بل 
الرتاث  مواقع  بقية  شاكلة  عىل  فيها  إدماجه  وقع  مدى  أي 
واملوقع   ،)1979 األثري)  الجّم  مدّرج  نعني  بالبالد  العاملي 
 ،)1979( العتيقة  تونس  ومدينة  بقرطاج)1979(،  األثري 
 ،)1988 القريوان)  1986(، ومدينة  البونيّة)  ومدينة كركوان 

ومدينة سوسة) 1988(.

منتزه ُدقة األثري و موقعه في تنمية 
القطاع السياحي

الرتاث  حماية  اتفاقية  بمقتىض  يتحصل  املوقع  كان  إذا 
رشوط  نحت  مالية  مساعدات  عىل  والطبيعي  الثقايف  العاملي 
بهذه  اآلن  حتى  التونسية  الدولة  أوفت  حّد  أّي  فإىل  معيّنة، 

د. زهير بن يوسف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

التثمين ورهانات التثمير...

موقع دّقة األثري واملسلك السياحي 
األندليس بالشامل الغريب التونيس

آخر إصدار حول املوقع األثري بُدقة لسمري عون الله وآخرين

ُدّقة: املرسح الرومانيُدّقة: منزل فخم عىل مهاد من الفسيفساء
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يف  املوقع  تأثري  من  الرفع  يف  نجحت  مدى  أي  وإىل  الرشوط؟ 
تنمية القطاع السياحي خاصة بعد بروز عوامل مساعدة يف 
مركز ثقل ركيزي يف هذا املسلك متمثال يف تصنيف مدينة تستور 
بلدية سياحية يف غضون سنة 2019 واستعداد مدينة تربسق 
للتقدم بملف مماثل، وبعد تأكيد وزير سياحة سابق تصنيف 
مدينة باجة بلدية سياحية قريبا، بكل ما يعنيه ذلك من تمتع 
مع  بالتنسيق  السياحة  وزارة  قبل  من  هاّم  استثنائي  بدعم 
املناطق  حماية  صندوق  عرب  والبيئة  املحليّة  الشؤون  وزارة 
السياحية ملعاضدة املجهودات املبذولة لتحسني البُنى التحتية 

واملسلك السياحي؟
رغم أهميته فإّن تأثري هذا املوقع العمالق يف تنمية القطاع 
السياحي بقي محدودا، ولم يقع إدماجه يف مسالك سياحية 
لنئ  الربيع،  فصل  يف  وخاصة  املوقع  زّوار  عدد  إّن  بل  هامة، 
وصل إىل حدود خمسني ألف)50.000( زائر سنة 2010، منهم 
شهر  يف  زائرا   )6334( وثالثون  وأربعة  وثالثمائة  آالف  ستة 
أفريل فقط، فإنّه، بحسب مصادر املعهد الوطني للرتاث، قد 
انتهى إىل التناقص من سنة إىل أخرى، ويرجع ذلك إىل أسباب 

عديدة يف مقدمتها:
)عروض  بالسياحة  الخاصة  التحتية  البُنى  محدودية 

محدودة مقارنة بالعدد اإلجمايل الوطني(.
الطريف  وتموضعه  الداخيل  موقعه  بحكم  املوقع  انعزال   
أنه ال يوجد عىل أكثر من  عن املسالك السياحية الهامة رغم 
السيارة  الطريق  تؤّمن  العاصمة،  )90( كيلومرتا من  تسعني 

ما ال يقل عن ثلثيها.
 عجز املسلك السياحي والثقايف للمدن األندلسية عن تشكيل 
منطقة  غرار  عىل  الغربي،  بالشمال  ثانية  سياحية  منطقة 
طبيعية  ثروات  من  به  يتمتع  ما  رغم  دراهم،  عني  طربقة- 
وأثرية ) بيالليس مايور، شّواش، توكابر، قرص زبيدة، تيبار، 
املراتب  تحتّل  بأكملها  واملنطقة  ذلك  يف  غرابة  وال  دجبّة،،،(، 
بكامل  سياحية  منطقة   )11( عرشة  إحدى  بني  من  األخرية 

البالد، إن لم تكن يف املرتبة قبل األخرية.
 ضعف حجم االستثمار يف القطاع السياحي بالجهة: 4.23 
باملائة من مجموع االستثمارات الوطنية يف القطاع السياحي.

 موقع ُدقة الدولي أو الحاجة إلى تشكيل 

منطقة سياحية ثانية بالشمال الغربي

رغم هذه الصعوبات تلوح لنا إمكانات تطوير موقع ُدقة 
ممكنة،  السياحية  للتنمية  الجديدة  الرهانات  ضمن  األثري 
ويمّر ذلك بالرضورة وحتما باألساس عرب مصالحة املوقع مع 

محيطه الطبيعي والبرشي، وذلك وفقا ملا ييل:
الرمز  املوقع  لهذا  الدائمة  والصيانة  الحماية  ضمان 

وملحيطه الطبيعي.
إحياء وتطوير البحوث العلمية الخاصة باملوقع عىل غرار 
التي قام بها األساتذة مصطفى الخنويس و  الجليلة  األعمال 
 SopHieو مربوك  وعلياء   clAude PoiNSSoT و   louiS mAuriN

و   الشهيدي  عيل  ومحمد  الله،  عون  وسمري   ،SAiNT AmANS

،،،JeAN ClAude GolviN و véroNique Brouquier- reddé

العليا  املعاهد  طلبة  باستمرار  ينجزها  التي  والبحوث 
وطلبة  الرتاث،  ملهن  العايل  املعهد  وطلبة  املعمارية،  للهندسة 
علوم الرتاث وعلوم اآلثار بكليات اآلداب والعلوم اإلنسانية،،،،

استقبال   هيكل  يبعث  ال  ولَِم  وإحياؤه،  املوقع  تهيئة 
عىل  املطلة  الخلفية  املوقع  واجهة  مستوى  عىل  متطّور، 
املدخل  من  )300( مرت  ثالثمائة  بعد  وادي خالّد، وعىل  سهل 
املحمية،  األثرية  املنطقة  من  مسافة  عىل  للموقع  الرئييس 
السياحي  اإليواء  أو  السياحي  لإليواء  مؤسسة  فقط  ليس 
البديل، وإنّما مرّكب سياحي ثقايف من الطراز الفخم، يكون، 
يف  مندمجا  والعالقة،  القائمة  العقارية  املشاكل  فّض  بعد 
مع  متصالحا  للموقع،  واملعماري  والثقايف  الطبيعي  املحيط 
تضاريسه، محاكيا لعمارته أحجاما وطرازا معماريا وامتدادا 
الالئقة  االستقبال  يوفر هياكل  ثقايف وسياحي  أفقيا: مرّكب 
واإلقامة املريحة لرّواد املوقع الذين ال يكفيهم بأيّة حال، يوم 
بما  والتمتع  املوقع  لزيارة  الحال حاليّا،  واحد، كما هو عليه 
يوفره من مناظر طبيعية غالبة وملرتادي مهرجان ُدقة الدويل 
الذين تشهد أعدادهم تناقصا بسبب غياب هياكل االستقبال 

ومؤسسات اإليواء.
املوقع، عىل غرار متحف   إحداث فضاء متحفي يف تخوم 
كركوان  ومتحف  أوتيك،  ومتحف  بالّريجيا،  ومتحف  شمتو، 
األثرية  اللقى  من  أنموذجية  عينات  لعرض  الجّم،،،  ومتحف 
لوبية،  أثرية  قطعة   2000 )زهاء  باآلالف  تقبع  التي  الكثرية 
)تماثيل،  املخازن  يف  والتينية(  وإغريقية  محدثة،  وبونية 

نقائش جنائزية، لوحات فسيفسائية، نقائش تخليدية،،،(.
الصلة  املحلية ذات  املجموعات والجماعات  إرادات  تظافر 
وجمعيات املجتمع املدني ومنظماته للتفكري يف إحياء املسلك 

مختلف  لتوظيف  متكاملة  خطة  إطار  يف  وتفعيله  السياحي 
اإلمكانيات املتوفرة وذلك بالدعوة إىل ندوة يف الغرض يستضاف 
فيها، إىل جانب مؤسسات الدولة والسيما املعهد الوطني للرتاث 
ووكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية، واإلدارة العامة للرتاث، 
وأصحاب  السياحي  القطاع  يف  واملستثمرون  األسفار،  وكالء 
النزل ودور الضيافة واملرشدون السياحيون وخريجو املدارس 
رشاكة  إقامة  إمكانات  يف  للتباحث  الرتاث  ومهن  السياحية 
معهم أو تنسيق عىل األقل ضمن شبكة املواقع املستقطبة يف 

هذا املسلك والبحث عن سبيل اإلشهار والدعم اإلعالمي.

خاتمة

هذا املرشوع يف الحقيقة مطروح منذ سنوات إال أنّه بقي 
املديرة  أّدتها  التي  الزيارة  خالل  االتفاق   تم  أنه  عىل  معطال، 
يوم  صبيحة  الثقافية  والتنمية  الرتاث  إحياء  لوكالة  العامة 
األربعاء 31 مارس 2021 للموقع عىل تحيينه، كما تّم اقرتاح 
شأنه  من  هاما  نوعيا  مرشوعا  باعتباره  جديد  من  تمويله 
االستجابة ملتطلبات تثمني املوقع وإشعاعه ثقافيا واقتصاديا 
وذلك بالتعاون مع جميع األطراف املعنية، وما يزال املرشوع  
حيّز  إىل  طريقه  يجد   أن  دون  ولكن  بالقّوة  الوجود  حيّز  يف 
يف  حقيقي  بشكل  إدماجه  وقع  متى  وهو  بالفعل،  الوجود 
هذا  يفّعل  أن  شأنه  من  األندليس  والثقايف  السياحي  املسلك 

املسلك ذاته ويعطيه ديناميكية أكرب .

معبد الكابيتول بدقة

ُدقة: الرضيح اللوبي- البونيقي منقوصا من النقيشة 
املعروضة باملتحف الربيطاني؟

ُدقة: قوس نرص سيفري ألكساندر متحف باردو: فسيفساء ُدّقة أوليس وِجنيات البحر
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"مع إيقاف التنفيذ" : 
رواية مسلسل" خاصة بـ »الشارع الثقافي«

تحكي عن بطالة الدكاترة

بقلم د. الطيب الطويلي

" العالج بالتنويم واإليحاء، إنّه االختصاص الذي 
نجتمع من أجله، نبدأ اليوم تكوين األيّام الستّة، لسنا 
هنا للهزل والرتفيه، نحن نسعى لألخذ بناصية علم 
الفلسفة،  الطب،  كثرية،  علوم  داخله  تمتزج  عسري 
علم النفس وغريها كثري، يف ختام أعمالنا ستجتازون 
امتحانا، األعداد إّما صفر أو عرشون، ال يوجد منّوم 
تأهيل،  شهادة  عىل  يتحصلون  الناجحون  بني،  بني 

والّراسبون يكتفون بشهادة مشاركة."
يف  ناظرا  بيننا،  يجول  وهو  الخبري  تحّدث  هكذا 
عرشون  واستفزاز.  بثبات  أحدنا  عينْي  إىل  مّرة  كل 
كرسيّا متباعدين بشكل دقيق، زهاء املرتين تفصل 
يف  بالتحّرك  بسهولة  للخبري  تسمح  كل مشرتك  بني 
العينني  فاتح  نحيف  طويل  نّظارة،  مرتديا  املجال، 
معتمرا قبّعة، نزع نّظارته ورمى بشواّظ عينيه أحد 
املشاركني فطأطأ األخري رأسه يف وجل وأنّبه الخبري: 
"ملاذا أنزلت عينيك؟ هل هناك مشكل؟ هل خفت من 
يشء؟ ال نطأطئ رؤوسنا إال إذا كنا نشعر بذنب أو 

نقص."
الصور  من  فوىض  يف  القاعة  حيطان  كانت 
جال  املعّلقة،  املخطوطة  واألوراق  الفنية  واللوحات 
ذهنه  يف  يسّجل  أن  يريد  كأنه  فينا  ببرصه  الخبري 
جذاذة لكّل واحد منّا، وأضاف: "أنا عامر، سأضطلع 
بمهمة تكوينكم يف اليوم األّول، سيتكفل بكم يف كّل 
يوم مختّص مختلف، خرباء ستّة أليّام ستّة، سيكون 
كل تكوين بمثابة َسفر، َسفر يف النفس البرشية، أو 
يف الذات اإللهية، أو يف الجسم اإلنسانّي، للعقل حاالت 
كثرية ومتشّعبة ال يمكننا فهمها، حاالت من الوعي 
ومن الالوعي وحاالت أخرى هجينة يمكننا الوصول 

إليها وال يمكن فهمها." 
توقف قليال كاملستغرب ثم قال:" مهال، هل يمكننا 
أن نفهم الحاالت الذهنيّة العاديّة، أنتم اآلن واعون، 
عاديّون، ولكن، هل أنتم واعون حّقا؟" وساد صمت 
لم يجرؤ معه أحدنا عىل الجواب، فقال: "كّلكم من 
مهندسون،  أطباء  دكاترة،  فيكم  الشهادات،  ذوي 
ليس فيكم أحد يمكن أن يجيبني؟ هل هو واع حّقا؟"
وبدا  واحدة،  امرأة  بيننا  ليس  رجال  عرشين  كنّا 
أكثر الحارضين يف حالة من الرّتكيز العميق أدخلتهم 
حّقا،  واعون  أنّهم  يف  أشّك  جعلتني  غريبة  حالة  يف 

وقّررت أن أقطع الّصمت. "بىل، إنّي واع." 
واع بماذا بالضبط؟  -

بك، بهم، بما يحيط بي، أنا شديد الوعي.  -
هل أنت واع بأنك غري واع؟  -

أن  ثقتي بنفيس، يمكنني  املتفلسف  يهّز هذا  لن 
واملكبوتات  والالوعي  الوعي  عن  محارضة  له  أقدم 
أقوم  لن  ولكني  وغريها،  واالستنباط  واالستبطان 
عليه  ولهذا  يعّلمني،  حتّى  أجرا  يتقاىض  إنّه  بذلك، 
أاّل  وقّررت  السؤال،  هذا  من  بالهدف  يخربنا  أن 

قبعته  املسألة فرفع  يف  يتغلغل  أن  وقّرر هو  أجيب، 
وقال: "هل أنتم عىل وعي بأنّي أصلع مثال؟" ضحك 
الجميع، فقال: "ما رأيكم اآلن يف امرأة عارية تدخل 
علينا؟" وتوّجه بإصبعه مشريا إىل أحد اركان القاعة 
صورة  هي  "ها  تُرى:  تكاد  ال  خفيّة  بصورة  فإذا 
وردفني  واقفني  بنهدين  بيضاء  طويلة  شقراء 
رائقني." وقال ضاحكا: "بالطبع، لو كان بيننا نساء 
القاعة  يف  هنا  الصورة،  تلك  عن  حّدثتكم  كنت  ملا 
ـُتب  ك معّلقة  قصاصة  برسيما،  يأكل  لحمار  لوحة 
عليها كالم مناف للحياء، هل ترون كل تلك املشاهد 
اّطلعتم عىل بعضها بوعي  والكتابات املتفّرقة؟ لقد 
وأدركتم معانيها أما الباقي فهو مخّزن يف ال وعيكم 
تعرفون  ال  أشياء  منكم  إرادة  دون  تستبطنون  وقد 
أو  أحالم  صورة  يف  تتحّول  وقد  اعرتضتكم،  أنّها 
هلوسات أو مخاوف، هذا الجانب الذي أحّدثكم عنه 
التحّكم فيه، ولكن يمكنه أن يتحّكم  قد ال يمكنكم 
فيكم، ورحلتنا يف التكوين الذي نتلّقاه تتمثّل يف كيف 
يمكنني أنا أتحكم يف هذا الجانب الذي يتحّكم فيكم. 

هذه خالصة التكوين وعصارة الّرحلة."
الطرق  عن  النظرّي  الحديث  يف  املكّون  وانطلق 
العالجيّة للتنويم، رّكزت يف كل ما قال رغم أنّي كنت 
أدرك غريض من تعّلمي لهذا االختصاص، ال رغبة يل 
يف أن أعالج أحدا، لدّي مطمحان قفزا إىل ذهني فور 
ذكر إبليس لكلمة التنويم، األّول أن أدخل يف ذهن التي 
أنّومها للحفر يف ماضيها والثّاني أن أدخل إىل حرمة 
استبّدت  الكشف  يف  رغبة  هي  فيه.  للنبش  جسدها 
بي، ميل إىل التلّصص واسرتاق النظر واستباحة أّي 
القدامى  الفاتحني  لّذة  استشعرت  محّصن.  يشء 
عند فتحهم ألسوار إحدى املدن وتمّلكهم لكّل ما يف 
الّداخل. يبدو أن هذه هي طريقة تفكري أغلب البرش، 
التفكري،  هذا  بعد  ويستغفرون  يستعيذون  األخيار 
املكّون  ويتمادون، وضغط  فيستعذبون  األرشار  أما 
عىل زندي قاطعا رشودي قائال: "هل فهمت كيفيّة 

اإليحاء بالعيون؟"
مني  طلب  تطبيقيّا."  درسا  أريد  "كاّل،  أجبته: 
أجفاني  أن  وأخربني  بيده،  المعة  كرة  يف  التحديق 
وأني  االنغالق  يف  رويدا  وستأخذ  ثقيلة  ستصبح 
قاسية  الحياة  جّدا،  تعب  أنا  حّق،  عىل  إنّه  سأتعب، 
عيلّ، لقد أرهقتني، يجب أن أرتاح، ال بّد أن أستسلم 
للنّوم كما يقول اتقاء العناء الذي يستبّد بي، لقد قال 
إن يل مالذا يف النوم وأنه سيقودني إىل ما هو أفضل، 
عيلّ اتباعه، صوته رخيم كأنه يأتي من غياهب جّب 
سحيق، أو لعّله ترانيم من فردوس بعيد، عيلّ اتباعه.

ودّوت القاعة بتصفيق حاّر، جالسا عىل مقعدي 
هذا  سبب  أفهم  ال  بي،  يحيط  ما  إىل  مذهوال  أنظر 
لقد أخربني  بأمر خارق،  لم يقم  االحتفاء، فالخبري 
بأني تعب ثّم طلب مني أن أرتاح قليال، وقال متوّجها 

إىل طلبته: "هو اآلن ال يعلم شيئا عّما وقع، الحظتم 
أنه كان تحت سيطرتي التامة، يمكنني أن آمر جسده 
بالقيام بما أشاء، كما آمر ذهنه بالذهاب إىل املناطق 
أو املرتوكة فيه، كنت أستطيع تكليفه بأي  املنسيّة 
من  الهدف  هو  هذا  صاغرا،  بهذا  وسيقوم  يشء 
التنويم، التحكم يف الدماغ، يمكننا الوصول إىل أصل 
العالج  إيجاد  ثّم  ومن  وتشخيصه  النفيس،  املشكل 
املناسب له، لإلنسان طاقة كربى عىل التأثري يف اآلخر، 
وكما تكون قدرته عىل التأثري كبرية تكون قدرته عىل 
التأثّر، تذكروا دائما أن داخلكم طاقات إلهيّة، فأنتم 

نفخة من روح الله."
أني كنت تحت سيطرة األصلع املطلقة،  وفهمت 
ال أعلم ما الذي فعله بي، ولن أعلم أبدا إذا لم يخربني 
أحدهم، فازداد انبهاري بالتنويم، وأخذت يف الرتكيز 
يف كّل كلمة يقولها خرباء األيّام الستّة، تعّلمت أرسار 
التأثري واإليحاء، ونجحت يف تنويم عديد املشاركني، 
إنّي  قالوا  الخرباء،  إال  تنويمي  يف  ينجح  فلم  أنا  أّما 
لست ليّنا أو طيّعا ولن ينجح يف تنويمي إال مختّصون 
التنويم،  محنّكون. ونجحُت يف تعّلم مختلف طرائق 
باإليحاء أو الرتكيز عىل يشء أو الهدوء واالسرتخاء 
اليوم  مكّون  يل  قال  بالعني،  البرصي  بالتواصل  أو 
النظرة  األّخاذ يف عينيك، هذه  اللون  الخامس:" هذا 
اشتغل  آرسة،  نظرتك  الّساحرة،  الثاقبة  العميقة 
عليها وستكون النظرة املنّومة أقوى أسلحتك، عليك 
أن تتبع كالمي، كّل ما أقوله لك يجب عليك تنفيذه." 
وسمعت التصفيق مّرة أخرى وأنا أنظر يف عينَْي 
نّومني،  أنّه  فهمت  عينّي،  داخل  الّساهمة  الخبري 
ورأيت يف نظرته خوفا أو رهبة، رسعان ما تداركها 
مخاطبة  طرق  عن  ليحّدثهم  الحارضين  إىل  ملتفتا 

العقل الباطن وكيف يمكن تخديره أو تحفيزه.
يف  أسهبت  نظرّي  جانب  االمتحان،  موعد  وحان 
استقدام رجال  تّم فيه  اإلجابة عنه، وأخر تطبيقي 
من  وكنت  بتنويمهم،  القيام  منّا  طلبوا  ونساء 

املميّزين يف القيام باملطلوب.
عند إعالن النتيجة   ناداني شيخ املكّونني ومنحني 
عىل  ترّكز  "أنت  هامسا:  وقال  مشاركة"  "شهادة 
التي تيل  العالجية  التطبيقات  التنويم وال تعري  فعل 
ذلك اهتماما، شاّب يف هيأتك وهيبتك، دكتور ولكن 
مكسور، لم يسبق ألفراد طاقمنا أن نّوموا أحدا فرأوا 
مقفر  الخارج،  من  مرشق  مزهر  رأينا،  ما  داخله 
موحش من الّداخل، أدعوك لجلسات عالج سنقّدمها 
تأكلك  التي  الفشل  باملّجان، عقدة  لك بشكل خاص 
باتصال  مشكلتك  حّل  يمكنني  تأكلها،  أن  يمكنك 
هاتفي،  من الرضوري انتشالك من الوادي القاحل 
مفيدا  نبتا  فيه  نزرع  أن  نفسك،  فيه  تستقّر  الذي 
نتيجة  تفعله،  مما  أو  فيه  تفكر  مما  البلد  وننقذ 

التكوين صفر."

الحلقة 21 - ِصفر التّكوين
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ديوان »صوت الضمري« ملحمد الصالح الشتوي
وّناس بن يوسف

تويف محمد الصالح الشتوي يوم 9 جوان 1971 
الضمري"  "صوت  ديوانه  صدر   2021 سنة  ويف 
بعناية ابنه األستاذ أحمد البخاري الشتوي الباحث 
املختص يف اللغة واآلداب العربية ويف الرتجمة، وقّصة 
النور  الذي بقي نصف قرن حتى يرى  الديوان  هذا 
جديرة بأن تروى فالشاعر ترك ديوان شعر كان قد 
استعدادا  أشهر  ببضعة  وفاته  قبل  بنفسه  جمعه 
لطبعه يف املأسوف عليها الدار التونسية للنرش ولكن 
االبن  تفرغ  ينتظر  الديوان  وبقي  يمهله،  لم  القدر 
الشاعر  ابن  قام  وقد  قرائه،  إىل  طريقه  يجد  حتى 
برتتيب قصائد الديوان بحسب املحاور مراعاة لتبّدل 
عن  يختلف  الذي  اليوم  قارئ  واهتمامات  األحوال 
الشاعر  أن  باملالحظة  الجدير  ومن  األمس،  قارئ 
الحرية" وأسفله  ديوانه ب"أغاني  عنون مخطوط 
وضع شبه عنوان هو "صوت الضمري" وحتى يمنع 
للشابي  الحياة"  "أغاني  ديوان  مع  التباس  حدوث 

اختار املحّقق العنوان الثاني ووضعه عىل الغالف.
بن  الصالح  محمد  الشاعر  ولد 
عمر بن منصور الشتوي يف 5 أكتوبر 
والية  بدوز  غريب  بمشيخة   1922
قبيل كما هو موجود يف الحالة املدنية 
حوايل  كانت  الحقيقية  والدته  أن  إال 
سنة 1914 كما هو دارج أيامها حيث 
بالترصيح  تمت  جميعها  الوالدات  أن 
ولم تسجل يف إبانه، تويف والده وتركه 
أخويه، سنة  رضيعا فعاش يف كفالة 

شهادة  عىل  تحصل  ومنها  بالزيتونة  التحق   1938
األهلية ثم التحصيل ثم العاملية سنة 1947، بعدها 
وقبيل،  ودوز  بجلمة  ثم  تونس  يف  بالتدريس  التحق 
ارتكبها  التي  املظلمة  إىل  تعّرض  االستقالل  بعد 
بهم  نّكل  الزيتونيني حيث  املسعدي يف حق  محمود 
وأذاقهم من العذاب أصنافا من خالل عدم االعرتاف 
من  والتهوين  واملرشقية  الزيتونية  بشهاداتهم 
شأنها واالمتناع عن تنظريها بغريها من الشهادات 
الفرنسية،  الجامعات  من  نظراؤهم  يحملها  التي 
من  العاملية  شهادة  حاملو  ُمّكن  مطالبات  وبعد 
دراسة سنة يف دار املعلمني العليا حتى يحصلوا عىل 
اإلجازة، وقد انتقل الشاعر إىل تونس للدراسة إال أن 
الكتابي  االمتحان  يف  نجح  أن  بعد  يمهله  لم  القدر 
ليتوىف يف مستشفى شارل نيكول سنة 1971 وينقل 

جثمانه إىل دوز حيث دفن بمقربتها.
شارك شاعرنا يف أحداث 9 أفريل 1938 كما نرش 
إفريقيا  جريدة  يف  واملقاالت  القصائد  من  مجموعة 
واإليقاف   1952 سنة  االعتقال  إىل  وتعرض  الفتاة 
 ،1952 أفريل  غّرة  إرضاب  يف  ملشاركته  العمل  عن 

يف  الدستورية  الشعبة  رئاسة  توىل 
املحلية  الثقافية  اللجنة  ورئاسة  دوز 
وجمعية  التالميذ  أولياء  وجمعية 
فرقة  وأّسس  الرياضية  الصحراء 
بنفسه،  تدريبها  توىل  مرسحية 
له  كانت  امليداني  النشاط  هذا  بجانب 
مساهمات كثرية يف الصحافة إذ نرش 
املسلمني وجريدة  الشبان  الفتاة ومجلة  إفريقيا  يف 

الوزير والصباح.
جاءت  فقد  الديوان  قصائد  لرتتيب  بالنسبة  أما 

كالتايل:
األعظم  بالجامع  والنضالية  الفكرية  الحياة   )1

جامع الزيتونة املعمور.
2( الحياة الوطنية.
3( الحياة الدينية.

4( الحياة الثقافية والرتبوية.
5( الحياة العائلية.

6( إخوانيات.

7( متفرقات.
إىل  املحاور  تقسيم  أن  باملالحظة  الجدير  ومن 
التناول  لسهولة  مدريس  تقسيم  أعاله  ذكر  ما 
فالقصائد تحمل معاني مشرتكة ومتداخلة يصعب 
بالوطن  كاإليمان  اآلخر  بعضها  عن  بعضها  فصل 
وبقضيته العادلة وهي التحرر من ربقة االستعمار 
والتعلق  للعقول  محّررا  بالعلم  واإليمان  جهة  من 

باإلسالم والعروبة من جهة ثانية.

التي  املداخالت  املحقق  نرش  املتفرقات  باب  يف 

دوز  يف  الشعب  دار  يف  املرحوم  أربعينية  يف  ألقيت 

عن  ممثلون  فيها  وشارك   1970 جويلية   18 يوم 

املرحوم  وأصدقاء  الجهة  وأدباء  مؤسسات رسمية 

اإلشادة  عند  تقف  لم  صفحة   50 حوايل  وشغلت 

وبالعامية  بالفصحى  املراثي  تالوة  أو  بالفقيد 

واألدبية  الثقافية  للحياة  وصفا  كذلك  تناولت  بل 

أداها  التي  األدوار  خالل  من  الجهة  يف  والنقابية 

صاحب ديوان صوت الضمري.

األوساط  يف  صداه  شاعرنا  لوفاة  كان  وقد 

الثقافية يف تونس حيث نرش األديب محمد املرزوقي 

الشاعر  الشتوي  الصالح  "محمد  عنوانه  مقاال 

جوان   24 بتاريخ  الصباح  جريدة  يف  فقدناه"  الذي 

1971 من بني ما جاء فيه وصفا لشاعرية املرحوم 

طريقتنا  وهي  كالسيكية  طريقته  "كانت  قوله: 

جميعا يف ذلك العهد، وتسيطر عىل شعره العاطفة 

واإلخالص  العربية  بالقومية  والتشبث  الوطنية 

لإلسالم وكانت عاطفته أقوى يف الواقع مما يظهر 

يف شعره فالرجل مخلص للعروبة واإلسالم مخلص 

ال  املناسبات  أن  ولو  يكتب  مما  أكثر  يعمل  لوطنه 

ديوانه  يكاد  أن يسجلها يف شعره.  دون  منه  تفلت 

عاطفي  شعر  كل  ومن  الغزيل  الشعر  من  يخلو  أن 

وبالتحمس  واإلسالم  للعروبة  بالدعوة  ولكنه ميلء 

للفكرة الوطنية املتطرفة التي لم ترتك يف قلبه مجاال 

للعواطف األخرى" أما األديب محمد الشعبوني ففي 

مقال له صدر يف جريدة الصباح بتاريخ 9 سبتمرب 

الحقيقة  إىل  "يتجه  بأنه:  أسلوبه  عن  يقول   1971

ويبدو  املستسلم  الباكي  الشعر  ويمقت  شعره  يف 

باألمجاد  والتغني  والطموح  التفاؤل  قصائده  يف 

القومية"

وخري ما نختم به هذا املقال قصيد ألقاه الشاعر 

1947 بمناسبة مرور سنتني  يف ملعب زويتن سنة 

عىل تأسيس الجامعة العربية من بني ما جاء فيه:

عيد العروبة ُدم للقلب إنجيال

ورتّل النّغم العلوّي ترتيال

عيد العروبة يف اآلفاق قد طلعت

آياتك الغّر إلهاما وتنزيال

عيد العروبة إن رّددت يف خلدي

هتفت باسمك تكبريا وتهليال

النص  أثرى  املحقق  أن  باملالحظة  الجدير  ومن 

التي ورد  بالشخصيات  الغوامض والتعريف  برشح 

التعريف  ضمن  يتنزل  هام  كتاب  املتن،  يف  ذكرها 

بالشخصيات التونسية التي لم تنل حقها.

قراءة في كتاب

محمد الصالح الشتوي
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»لقد هزمتك« لعزيز مجال اليحياوي
جمال الجالصي )كاتب ومترجم(

الجميع يكتبون يوميّاتهم:
تفعل  وكذلك  يومياته.  الجبال  يف  الاّلبد  الثورّي  يكتب 
ينغمس  ومثلهما،  األىس.  ليل  يف  املسّهدة  العاشقة 
الغريبة،  البلدان  برؤية  املفتون  املسافر  الطقس  بهذا 
غابات  يف  بدائية  قبيلة  يعايش  وهو  واألنثروبولوجي 
الجبال،  والحال عينه مع متسلق  اآلثار.  األمازون، وعالم 
قرية  يف  املعلِّمة  ساخنة،  منطقة  يف  الصحافية  املراسلة 
بالد  أو  األمن،  فيه  ينعدم  خطر  مكان  يف  الطبيبة  نائية، 
موبوءة، املنفي رغماً عنه، السجني، املعتقل )إن وجد األقالم 
واألوراق (. الجندي يف حرب رضوس، املهندس املسؤول عن 
تشييد برج عاٍل يف ظروف مناخية غري ميرّسة، املخرج الذي 
تعرتضه  الذي  الكاتب  فيلمه،  إخراج  يف  صعوبات  يواجه 
مشكالت خالل محاولته إنهاء كتابه... كذلك يفعل الشاب 
الذي يعي أنّه تجاوز حياة الطفولة وأنّه يفتح باب الحياة 

املفتوح عىل املغامرة والالمتوّقع.
تجعلك عادة كتابة اليوميات تصادق نفسك وتقبلها بكل 
عيوبها وزالتها، ولذلك ينبغي أن تكتب لنفسك بالطريقة 
التي ستحّدث بها صديقك املقرَّب إن كان يف موقفك نفسه، 
الطريقة تجعلك ال تقسو عىل نفسك. ويجعلك هذا  فهذه 
الفعل الواعي تأخذ خطوة إىل الوراء لرؤية املشهد كامال، 

دون  ومشاعرك  جوارحك  بكل  تكون  فال 
بهذه  تستطيع  وإنما  الحدث،  يف  عقلك 
واملنطق  العقل  بني  توازن  أن  الطريقة 
والعاطفة، ومن ثم ستتسامح مع نفسك.

أمرا  اليوميات  كتابة  أصبحت  وقد 
السنوية  الدفاتر  إن  حتى  بشدة  رائجا 
وبلغت  واألحجام،  األشكال  بمختلف  تباع 
أسعارها مبالغ ضخمة، مما يشري إىل زيادة 
الطلب عليها، ومن ثم زيادة عدد األشخاص 
الذين يرغبون يف كتابة يومياتهم وتسجيل 

األحداث التي يمّرون بها.
ثقافتنا  يف  اليوميات  كتابة  تُكرَّس  ولم 

العربية كتقليد أدبي، وأغلب كتّابنا يرونها مضيعة للوقت 
الخصوصية  شديد  الطابع  إىل  هذا  يف  السبب  يعود  وقد 
رسد  يف  وإسهاب  تفاصيل  من  به  تحفل  وما  لليوميات، 
األحداث ونقل املشاعر واالنطباعات والتي يجدها القارئ 

ممّلة، أو ال تعنيه من قريب أو بعيد. يوميات الكتّاب:
معظم الذين يدوِّنون يومياتهم إنما يدوِّنونها ألنفسهم 
عند  اليوميات  كتابة  لكّن  املأل.  عىل  بنرشها  يفكرون  وال 
إىل  ورائه  من  يهدف  فعل  مجّرد  ليست  اليحياوي  عزيز 
الطارئة،  اليومية  األحداث  تلك  تسجيل  أو  الوقت  تزجية 
أو حتى تلك املهمة، بل هي فعل إبداعي واع، بل هي فعل 
إبداعي شديد الجّدية وهو كذلك فعل تطهريي، كاتارسييس 
العواطف  عن  التنفيس  إىل  أرسطو  فلسفة  سياق  يف 
وتهذيبها )ال سيما عاطفتي الشفقة والخوف( عن طريق 
الفن أو أي تغيري حاد يف العاطفة يؤول إىل تطهري النفس 
ذُكر مصطلح  الزائدة وتجددها وإصالحها.  العواطف  من 
التطهري مجاًزا يف كتاب »فن الشعر« ألرسطو الذي قارن 
يف  التطهري  بتأثري  املتفرج  عقل  يف  الرتاجيديا  تأثري  فيه 

الجسد.
أكون  ولن  أكن  لم  مارس:   31 يومية  يف  عزيز  يقول 
املزاج ألنّني ببساطة لست كاتبًا شغيالًّ يجب  لجوًجا مع 
بذلك  فيشتَّث  للقراء  يوٍم  كلَّ  أمعائه  يف  ما  يفّرغ  أن  عليه 
جذوَر الخلِق، الكتابة اليومية سالُح مصّوب نحو الرغبة، 
التأمل الحياتي واللحظات التي يجب أن تعاش فقط. أرى 

لنزيل  نستحمُّ  استحماٍم،  عمليَة  الكتابَة 
املرء  أّن  أعتقد  وال  عنّا  والقذارة  التعَب 

يستحمُّ كّل يوٍم.
هذا هو جوهر الكتابة بشكل عام وليس 
فقط كتابة اليوميات، من هنا تنكشف لنا 
من خالل جملة واحدة الفلسفة الذي أّسس 
عليها عزيز كتابة هذه اليوميات، فالعالقة 
الكتاب ليست عالقة  بني عزيز والكتابة / 
عابرة،  تسلية  عالقة  أو  براغماتية،  نفعية 
إنه فعل حياة، بل هي الحياة:  ال أريد هاتًفا متطوًرا سيارة 
مكتبة  أريد  الكثريون  يتمنى  كما  ساحرة  امرأة  جّذابة 
تحتوي كل العالم، يف مكتبتي الفتيّة هناك مجرمون فارون 
العدالة، مجانني هاربون، مدمنون، سكارى، شيوخ،  عن 
عاهرات، كنائس، بّحارة، أشباح، مرىض، ذكريات، كتّاب، 
فالحون، محاكم، أطباء، مثليون، سجون، صحاري، جنّة 
نار، الله، مرىض نفسيون، سياسيون...  )يومية 18 أفريل(
كما أّن أبطال الروايات ليسوا مجّرد شخوص افرتاضية 
تنتهي عالقته بها عند طّي الصفحة ألخرية للكتاب بل هم 
أشخاص حقيقيون يمرضون ويفرحون: راسكولينكوف، 
زكريّا املرسلني، ساراماغو، زوربا، مصطفى سعيد، وليد 
املالعني  هم  كيخوته...هؤالء  دون  مريسولت،  مسعود، 
بي  يستبّد  حينما  دائما  بيوتهم  أزور  قلبي  من  القريبون 
اليوم  منهم  أّي  الحّظ  لحسن  يمت  لم  الضجر،  أو  الضيق 
فقد  راسكولينكوف  أّما  فظيع  بكرس  أصيب  زوربا  لكنَّ 

تمّزقت ذراعه تماًما، لقد كان يوًما دمويًا وقاسيًا.
من هنا تأتي أهمية دراسة هذه اليوميات كفعل إبداعي 
خالص ال عالقة له بالتسلية، إنه فعل عقل وقلب وذاكرة 
الزائل  العادي  للحدث  يصنع  وخيال  تنىس،  ال  كي  تجهد 
أجنحة ليحّلق شاهقا يف عالم األدب اإلنساني خالقا منه 
أمثولة إبداعية ال يقّدر قيمتها إال من عرف مكابدة املبدع 

مع الورقة البيضاء...
ماء وحفنتي  قارورة  املطر، حملت  رغم  الصباح،  هذا 

اآلباء  أّن  عزيز  عّلمني  فقد  وأمي،  أبي  قربي  وزرت  قمح 

واألمهات ينتظرن هذه الهدية وال يشء غريها. نعم عّلمني 

عزيز أنا الطاعن يف اليتم والحزن واألمل أّن عيلّ أن أنّظف 

أبي  جسد  عىل  القمح  »نثرت  القمح:  حوله  وأنثر  القرب 

وغسلت الوسخ وأوراق األشجار التي تجّمعت فوقه، أزلت 

األزهار  وتركت  الضارة  الحشائش  الصغري  بستانه  من 

الجميلة، فرحت حينما لم أجد تلك الفّلة الكبرية التي كانت 

املهم  املوايش  أكلتها  أو  أحد  رابضة عىل قلبه ربّما رسقها 

أنّها انزاحت أخريا ألنّني كنت وجال من جذورها التي يمكن 

أن تخنق أبي وتعبث بجسده وأنا يا أبي أنا جذورك لكنّني 

لم أستقّر يف أّي أرض.« 

األرواح  لكل  تتّسع  إبداعية  يوميات عزيز سفينة نوح 

ولكل النزق املمكن وحتى املتخيّل، لذلك حرضت الفلسفة 

والنقد االجتماعي والفكري وعلم النفس والشعر:

»يوم أعمى يريد التظاهر بالرؤية.

ازدحام وقلق شديدان.

جدتي ليست هنا لكي أقبّلها من جبينها.

أبي ليس هنا لكي نقوم بجولة العيد ونحظى بصورة 

عىل جمل أو حصان.

طعم امللوحة يف فمي.

 املساء باألبيض واألسود.

قهوة مّرة بكعك مّر أكثر.

الليل يشبه الغابة بجسدي، مظلم ووحيد.

أخطر األوبئة وباء الحزن.

 النوم يغريني، وداعا!«

من 17 مارس إىل 07 جويلية مع فرتات تقّطع وانقطاع 

تطول وتقرص، يدخلنا عزيز عوامله الحميمة التي ال يدخلها 

غري من تّمت دعوته وقبل الدعوة، سواء كان دافعه لذلك 

الحّب أو الفضول أو الدراسة أو البحث عن األخطاء والزالت 

أو التشجيع والدعم...

والجربوت  الكارثية  يف  جليالن  حدثان  يشّقها  يوميات 

والوقع الصادم عىل النفس البرشية مهما كانت صالبتها 

عىل  الطرية  األعشاب  تنبت  مّلا  شابة  بروح  بالكم  فما 

ساحليها: وباء كورونا الذي زعزع استقرار العالم واستفّز 

اليحياوي والد  الطبيعة، وموت جمال  الجميع وغرّي حتى 

زلزال  رّجه  من  إال  وحشيته  يعرف  ال  الذي  الحدث  عزيز 

يماثله.

لن أتحّدث عن تفاصيل اليوميات وما أثثتها من أحداث 

يعيشه  ثانوي  أمر  رأيي  يف  ذلك،  ألّن  استثنائية،  أو  عادية 

الجميع. لكّن املهّم يف رأيي هو ذلك األسلوب الفريد، البصمة 

فوق  جناحيها  تفرد  وهي  املتفّردة  للموهبة  الشخصية 

الورقة البيضاء لتحّلق بنا يف عوالم كنّا نحسبها شخصية 

بداخلنا  أنها  فنكتشف  نقرؤها  املالمح،  كونية  بها  فإذا 

منذ األزل لكنّنا جبُنّا عن كشفها أو عجزنا عن استخراج 

قانونها الكوني، لتستحق منّا كتابتها...

بكتابة  لنفسه  سمح  لذلك  القوانني،  عزيز  اكتشف 

تمظهراتها  اللغوية يف نصوص بليغة، بذر يف رحمها كّل ما 

يملك من شغف وأحالم وآمال...

أعتقد جازما أّن كتاب اليوميات هذا، رغم صغر حجم، 

وقلة تجربة كاتبه، سيكون عالمة مضيئة يف األدب التونيس، 

كتاب حقيقي،  ألنّه  دراسات وبحوث،  وسيكون موضوع 

بكّل  الكتابة،  تمثّل  موهوب،  كاتب  أعماق  عمق  من  نابع 

أشكالها، شكل إقامته الحقيقي يف هذا العالم.

قراءة في كتاب

عزيز جمال اليحياوي
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رواية »رغبة بيضاء« لوحيدة املّي
محاكمة تكلس مجتمع واستبداد نظام

الناصر التومي )كاتب(
ما بني الروائي واملتلقي عالقة حميمية يف جوهرها، 
الذي يشد  النفور، والرباط  أو  القبول  اللقاء فإما  وبعد 
اإلطالع  ملزيد  والتعطش  أوال  التناغم  هو  باألول  الثاني 
عىل باقي األثر ثانيا، وال يحصل ذلك إال بشّد املتلقي إىل 
الدهشة  وتوّفر  املروى  والحدث  الرسد  بتقنيات  العمل 
املعطى  يف  القص  وينحرص  اعتقاداته  استفزاز  وعدم 
رغبة   " رواية  يف  وجدته  ما  وهذا  الرصف  اإلنساني 

بيضاء" ل "وحيدة املي".
  توفرت يف رواية "وحيدة املي" أغلب املميزات التي 
الرواية لغة  الروائي وأنشدها وهي أن  العمل  أرتئيها يف 
جميلة وحكاية، إنسانية مؤثرة، وسبك محبك وتشويق 
بتصعيد درامي مّطرد إىل آخر فقرّة وخاتمة منفرجة أو 
وهي  مفتوحة  بخاتمة  فاجأتني  الكاتبة  لكن  منفجرة 
سمة عديد الروائيني وإن لم أكن من بينهم لكنها تركت 
للقارئ سؤاال حارقا سيبقى يحفر فيه عن مصري نبهان 
الغائبة ويفرتض كل قارئ  الحارضة  السيدة  ومن هي 
خاتمة من خياله هو، وهذا يف نظري من مميزات العمل 

الروائي الناجح.
نبهان وهو غارق يف  البداية عىل  الرسد منذ   ينطلق 
مسنني  مأوى  وأودع  بصريته  نور  انطفأ  وقد  ظلمته 
رؤاه  عتيا ومن خالل  العمر  من  بلغ  وقد  أحد  يزوره  ال 

صفحات  كامل  امتداد  وعىل  ومعاناته 
الرواية تقدم لنا الساردة أحداث ماضيه  
من  عنا  أظلم  ما  لنا  تنري  ضياء  كنقاط 
هي  املأساة،  فهم  يف  تفيدنا  معلومات 
قطرات منعشة لكنها ال تروي وال تجيل 
تتلوها  جزء  هي  بل  كاملة  الحقيقة 
العمل  كامل  امتداد  عىل  أخرى  أجزاء 
الذي  التشويق  أسلوب  وهو  الروائي 
روايتها  إىل  القارئ  لشّد  الكاتبة  اتخذته 
حتى ينهيها يف توقيت وجيز مع هيمنة 

الدهشة عىل املسار املتبع.
  نبهان اسم عىل غري مسمى شخصية 

تتحكم يف كل  التي  املتسلطة  األبوية  الطاعة  تربّت عىل 
حركاته  يف  نظراته  يف  خطابه  يف  مظهره  يف  فيه  يشء 
وسكناته حتى صار "روبوت" يتحرك آليا عن بعد بفضل 
حبيس  هو  فإذا  تفعل،  وال  افعل  يف  تتمثل  التي  تربيته 
حارضا  الوالد  أكان  فكاكا  منها  يستطيع  ال  تعليمات 
أو غائبا حتى وقد دخل الجامعة حافظ عىل التزام تلك 
حال  نفيس  تأزم  يف  له  سببت  والتي  الصارمة  التعاليم 
دونه واالنسجام مع زمالء الطلبة ومع حبيبته ريحانة.
كان  املعارضة  املظاهرات  أتون  ويف  الجامعة  رحاب  يف 
األمن  اقتحم  وملا  يتناجيان  ركن  يف  حبيبته  مع  نبهان 
أفقدته  جمجمته  عىل  برضبة  عليه  القبض  تم  املكان 
بإعاقة برصية. وملا غادر  السجن  له يف  وعيه وتسببت 
السجن بعد عرشين سنة أودع مأوى للعجز بوصاية من 

سيدة لم يتعرف عليها إىل نهاية الرواية.
  كان نبهان محبوسا كامل مراحل حياته، السجن 
التملص  يمكن  ال  والتي  الصارمة  والده  تعاليم  األول 
منها، والثاني حكم بالسجن لفعل لم يقرتفه وما فكر 
له  وليست  الطالبية  املظاهرة  يف  يشارك  فلم  يوما،  فيه 
أي انتماءات ال لليمني وال لليسار، والحبس الثالث العمى 
األبدي املنجّر عن رضبة فوالذية من أحد رجال الرشطة 
عىل رأسه يوم  قبض عليه، وحتى بعد أن أطلق رساحه 

املأوى  سجن  أودع  سنة  عرشين  بعد 
أبويه،  افتقد  أن  بعد  العجيب  الغريب 
ظلمات  فوقها  ظلمات  فوقها  ظلمات 
الشخصية  النباهة عن هذه  تنتفي  وهنا 
مغمضة  متتالية  حتوف  إىل  اقتيدت  التي 
البرص والبصرية ومسلوبة اإلرادة، انتقل 
والده  سجن  عديدة  سجون  عرب  نبهان 
وضيق  العمى  وظلمة  النظام،  وحبس 

مأوى املسنني.
حياة نبهان ارتبطت بشخصيات محببة هي حبيبته 
ريحانة وبعد النكسة رفيق يف السجن "ماجدة" باملأوى 
شخوص  بثالثة  مسريته  أيضا  وارتبطت  و"وديان". 
القايس  الصارم  مثلوا كوابيس يف يقظته ومنامه والده 
واملحقق  الخاصة"  بوصلته  أفقدته  بتعاليم  كبله  الذي 
وعلياء  بها  يقم  ملا  لوقائع  اعرتافات  منه  يقتلع  وهو 
ناعمة  بقوة  املأوى  قوانني  عليه  تطبق  وهي  باملأوى 

وبيشء من التعسف.
الشخصيات الكوابيس:

به  تلبّس  والذي  األول  الكابوس  نبهان  والد  مثل   
يتحكم يف كل كبرية وصغرية  الجامعة  إىل  منذ طفولته 
رأسه  شعر  وترسيحة  لحيته  لباسه  هيئته  حياته،  يف 
الدينية  بالتعاليم  االلتزام  مثال  يريده  للعالم،  رؤيته  يف 
جعله  أنملة،  قيد  عنها  يخرج  فال  والعادات  والتقاليد 
مسخا،  به  فإذا  املبادرة  فأفقده  له  شخصية  ال  تابعا 

باطنه يغيل حنقا بما ارتسم به ظاهره:
ـ أول مرة حلقت فيها ذقني وأنا يف مرحلة الثانوي 
حّولني إىل بهلوان أمام أخي نعتني باألنثى بوجه غانية 

بإبط عجوز بعد نتفه.
ـ أنا رجل عطل والده منذ الصغر كل حواسه وحّوله 

إىل آلة عىل مقاس ما يراه.

جبة  من  الخروج  يف  نبهان  محاوالت  كانت  وقد 
تصدها  ما  رسعان  ومحتشمة  فاشلة  وكوابيسه  والده 
املهيمنة ونظراته وتوجيهاته وتهديداته  األب  شخصية 
عديد  ويعرتف  املبني  رصاطها  عن  خرج  لو  له  بالويل 

املرات بجبنه وهشاشته.
  يف السجن افتقد كابوس والده لكن تم تعويضه بآخر 
يستنطقه  املحقق  إنه  ورشاسة  وهيمنة  سطوة  أشد 
وال  شهود  دون  ويجّرمه  ويتهمه  عنه  نيابة  ويجيب 
اعرتافات  عىل  الحصول  يف  معه  تعبوا  إذا  حتى  قرائن 
أهملوا  خلقهم،  من  أقوال  عىل  اإلمضاء  قرسا  أجربوه 
معالجة عينيه حتى انطفأ نورهما، وقلعوا رضسه دون 
تخدير رغم أنه لم يكن ال إخوانيا وال يساريا بل جبان 

ال غري:
ـ عروا عورتي نزعوا رسوايل وأنا عّريت قبح رجولتهم 
مواقف  الرجولة  شوارب  وال  رساويل  ليست  فالرجولة 

ومبادئ.
رفيق  أدخله  السجن  يف  سنة  عرشين  قضاء  بعد 
ال  بالنساء  خاصا  كان  الذي   املسنني  مأوى  إىل  سجنه 
غري وكانت علياء اآلمرة النهاية باملأوى، القوة الناعمة 
تسّطر حياته، نومه، يقظته، فسحته، عالجه، أوامرها 
نافذة وإن أبى فرغم أنه موىص به فقد كانت معاملتها 
لها  ارتاح  ما  لذلك  والالمباالة،  الفظاظة  من  بيشء  له 

يوما بل يصليها بما تكره يف رسيرته:
جزئي  مللمت  صدري  عىل  قبضتها  علياء  أحكمت  ـ 
السفيل كورت كل اللحم يف تلك الخرقة وأحكمت شّدها 

من الجنبني سقط جدار الخجل.
هو  ها  بالخرف  تتهمني  الكاذبة  الفاجرة  علياء  ـ 

صوتها يأتي من شقوق الصمت.
الشخصيات البلسم:

  يف الجامعة تعّرف نبهان عىل ريحانة وتقاربا وتحابا 
متمردا عىل كوابيس والده وتعاليمه فقط عندما يكون 
خارج املنزل ومع معشوقته ريحانة التي من برامجها 
املستقبلية بعد التخّرج بعث مرشوع خريي وتتمنّى أن 

يساعدها نبهان عىل تسيريه:
ـ يف غرفتي أعالج قلبي املعطوب وقد سكنته ريحانة 
منذ التقيتها بالجامعة تشبثت بها بلهفة طفل، بشوق 
فراشة  ريحانة  جديد،  من  يطري  أن  يحلم  كسيح  طائر 
ضوء تحوم يف خاطري تخرتق ستائر الليل الطويل تحط 
خيايل  يف  اليوم  تختال  معتق  وعطر  عنرب  فوح  قلبي  يف 

حتى يفور دمي.
لكن  سجنه  يف  وهو  زيارته  عىل  ريحانة  حافظت 
ذكراها  وبقيت  افتقدها  سنة  عرشين  بعد  خرج  ملا 
ومرشوعها الخريي املشابه مللجإ املسنني الذي يقيم فيه 
وعبثا  غري،  ال  السيدة  عليها  يطلق  امرأة  تديره  والذي 

حاول معرفة هويتها فقد كانت لغزا مغلقا ال يفتح.
رفيق السجن يذكره "بصاحبي" خرجا من السجن 
معا يف يوم واحد توفيت عائلة نبهان ولم يتبق له أحد 
حتى منزله سوي به األرض لتشييد معلم جديد. سكنا 
معا يف دكان، كان الرفيق مدمن خمر لكن ملا عجزا عن 
مأوى  إىل  يسّلمه  أن  صاحبه  رأى  حاجياتهما  تأمني 
مسنني تديره سيدة شغوفة بفعل الخري لكنه بقي هو 

خارج املأوى:
ـ ملا ألقوا به سنوات يف الشارع تلقفني أحد املساجني 
املرّسحني معي يف نفس اليوم احتضنني يف دكان صغري 

قراءة في كتاب

وحيدة املّي
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36الشارع الثقافي قراءة في كتاب
كان يشفق عىل  الله  لوجه  الحب  للسقوط جمعنا  آيل 
ذلك  يف  وقلبه  بصريته  عمى  عىل  أشفق  وأنا  عاهتي 

الدكان كان يعاقر الكحول والهذيان.
أنقذك  تتعذب  يرتكك  أن  يشأ  لم  صاحبك  وديان: 

وأكرمك ذلك النبيل.
املأوى  مظلة  تحت  الرواية  نهاية  قبل  الرفيق  تويف 

ودفن غريبا رشيدا.
كل  يف  حوايس  تتأهب  بصاحبي  يذكرني  الصوت  ـ 
طريقه  اختار  الذي  صاحبي  نفيس،  حول  أدور  اتجاه 
أو  منّة  كل  عن  بنفسه  ونأى  والكأس  اليأس  يف  غرق 
صدقة، رفض االنضمام إىل املأوى اختار أن يكون بعيدا 

عن هذه الجدران امللفوفة حول رقبتي كالحبل.
املستبدة  علياء  نقيض  هي  به  ماجدة  تكفلت   
كانت  فقد  بحرفية  بياف"  إيديت  أغاني"  له  تنشد 
قتل  جميل،  صوتها  بمرقص  راقصة  وبعدها  جامعية 
والدها تحت التعذيب بصباط الظالم أثناء الفتنة فجر 
وتشجعه  راحته  عىل  وتسهر  تدلله  فكانت  االستقالل 
يتحسس  ترتكه  أن  إىل  بها  وتبلغ  وتداعبه  الحياة  عىل 

بعضا من جسدها. 
ماجدة: وألنه غري مبرص أنفذ إليه من خالل صوتي 
وهو  اهتمامه  عىل  وأتربع  قلبه  من  أمسكه  باألغاني 
يبحث عني من مكان إىل آخر يالحقني بمزرعة الحلزون 

أحس أنني أستعيد أنوثتي.
حلت وديان مكان ماجدة لعل ذلك حدث بعد صفعها 
من قبل نبهان إثر نقاش حاد، سمراء ولطيفة املعرش 
التزامه بقواعد  تحنو عليه تلبّي كامل طلباته رشيطة 

املأوى وضوابطه. 
 ـ  وديان تتلقفني بصرب جميل ورحمة حتى اقتنعت 

أنها امتداد ألم الجياع واملرشدين ترييزا.
ـ أصبحت وديان مالذي وعكازي بعد ذاكرتي.

طفولتك  وزفاف  ومدينتك  حيك  أنا  عليك  ال  وديان: 
وعاملك وغالية وأبوك وريحانة وكل يشء لن أتركك.

ـ تضغط عىل أصابعي بصدق يالمس قلبي.
تعلق  بي  يتعلق  استمالته وجعله  استطعت  وديان: 
يل  افتقاده  عن  يفصح  اليوم  هو  وها  بأمه  الرضيع 

ويعاتبني عن الغياب بني الفينة واألخرى.

البداية حول مرشوع   تهيأ يل بإيحاءات عديدة منذ 
من  خروجه  بعد  لها  نبهان  وافتقاد  الخريي  ريحانة 
السجن وعدم بوح الجميع عن هوية صاحبة املرشوع 
الخريي املأوى أن السيدة ما هي إال ريحانة الحبيبة التي 
أبت إال رعايته وهو يف عجزه وشيخوخته دون أن تجرح 
الكاتبة فضلت  شعوره بأنها هي صاحبة الفضل لكن 
ترك الخاتمة مفتوحة دون كشف رّسها إلبقاء التساؤل 

قائما لدى القارئ.
كوالده  أسماؤهم  أخفيت  الرواية  شخوص  بعض 
نعرف  لم  وبعضهم  املأوى  وسيدة  سجنه  وكرفيق 
التي اصطبغت طبيعتها  سوى االسم "كغالية" والدته 
الرواية  بفضاء  مرت  ريحانة  صعوبة.  زوجها  بطبيعة 
الذي  واإلكسري  العبق  وهي  اختفى  ثم  عليل  كنسيم 
عىل  الباعثة  أما"علياء"  ينكرس،  ولم  نبهان  به  عاش 
العلو والكربياء املجسدة للنظام باملأوى دون الحفر يف 
شخصيتها وماضيها، وتم التوّسع يف مايض "ماجدة" 
التعذيب  تحت  مات  والدها  لكون  باملجد  املوهم  االسم 
بل  للهزائم  تستسلم  لم  ولكونها  للزعيم،  ملخالفته 
واصلت تحدي الصعاب من جامعية إىل راقصة ومتغربة 
السمراء  هذه  وديان  أما  املسنني.  بمأوى  مساعدة  إىل 
فقد تم اإلسهاب يف معاملتها الحسنة واإلنسانية لنبهان 
دون التعريف بشخصيتها خارج املأوى. حاولت الكاتبة 
بعض  تسمية  عدم  يف  سواء  غامضة  ثغرات  ترتك  أن 
التساؤل  يبعث  مما  وهذا  غريب  سلوك  أو  الشخوص 
وتزداد  حافظته  فتنشط  املخفي  يف  للقارئ  املستمر 
الدهشة وهذا ما هو مطلوب يف العمل الروائي الناجح. 

 أتقنت الكاتبة شيئني اثنني يف آن وهما عصب الرواية 
إضافة لجمال اللغة والسبك والحبكة طبعا وبهما يشّد 
إال بعد استكمالها وهما  القارئ فال يستطيع إهمالها 
إال  هذا  يتم  وال  حبيسها  املطلع  يجعل  الذي  التشويق 
املعلومات  وتجزئة  العمل  آخر  إىل  أسايس  رّس  بإخفاء 
القارئ  تعطش  يبقى  حتى  صفحة  آخر  إىل  واألحداث 

ساريا إىل النهاية.
للشخصية  النفسية  الحالة  عىل  الكاتبة  ركزت   
بما  يبوح  تأزمه  خالل  ومن  املأوى  يف  وهو  الرئيسية 
مىض من عمره  بومضات عن أحداث وهو طفل وهو 

شاب وهو يف الجامعة وهو يف السجن بحكي غري خطي 
مسبق،  ترتيب  غري  يف  الذاكرة  به  تجود  بما  بل  الزمن، 
ليقف عىل رواية  األحداث  ترتيب  يعيد  أن  القارئ  وعىل 

مكتملة األحداث واملرامي.
 إضافة إىل ذلك استغلت الساردة تعدد األصوات، الكل 
املتكلم  بضمري  اآلخرين  ويف  نفسه  يف  يكنّه  بما  يبوح 
الذي يفّجر كوامن النفس كما اعتمدت عىل التفاصيل 
لها  سمح  كما  الوصف،  وكذلك  الصغرية  اليومية 
قاموسها اللغوي الثري أن يهيمن عىل النسيج الحكائي 
بشكل  األحداث  إيراد  الكاتبة  وأتقنت  شأنه  من  ويعيل 
دائري حيث تفاجئك باستطرادات قصرية غري مكتملة 
موظفة تساهم يف دغدغة عطش القارئ ملعرفة املزيد 

من املعلومات.
عىل  املغلق  باملجتمع  تنديد  ورصخة  فضح  الرواية   
نفسه الذي يريد أن يكّلس يف أبنائه ما ورثه من عادات 
الجيل  فيه  يعيش  الذي  والعرص  تتماىش  قد ال  وتقاليد 
نبهان  به   وصف  كما  جبانا  الشاب  فيبعث  الجديد 
ويعيش  فيتيه  املتضاربة  القناعات  مزدوج  نفسه، 
التمزق الفكري وعدم االنسجام مع ذاته. والرواية أيضا 
وتريد  شبابها  تقهر  التي  املستبدة  األنظمة  يف  رصخة 
الغاشمة ومعاقبتهم وسجنهم ألتفه  بالقوة  إسكاتهم 
اندفاعاتهم  بعض  عن  التغايض  األجدر  وكان  األسباب 
فرواية  بالقمع،  وليس  بالفكر  وإصالحهم  الفكرية 
املتكلسة  للمجتمعات  محاكمة  هي  بيضاء"  "رغبة 

واألنظمة االستبدادية.
فأحداثها  الواقعي  التيار  ضمن  تندرج  الرواية   
منطقية متجّذرة يف مجتمعنا وحياتنا السياسية، وهذا 
التيارات  كل  واستقطاب  استيعاب  عىل  قدرة  له  التيار 
والرومانسية  والرمزية  والغرائبية  كالعجائبية  األخرى 
فهو النبع الذي ال ينضب بالنسبة للروائيني، وال يكفي 
األحداث مجردة فقط  الواقعية كما تحصل  أن نستغل 
خالل  من  تتسلل  ونبيلة  سامية  رسالة  من  بد  ال  بل 
النسيج الروائي ورسالة هذا الرواية هي  تنديد ورصخة 
منا وإلينا لتوقظنا من غفلتنا الغاية منها إضفاء القيم 
اإلنسانية عىل عالقاتنا ببعضنا التي تحّصننا من نزواتنا 

الحيوانية.

صورة تتحّدث

جزء من  البلدان؛ هي  “الشّمة” في بعض  عليها  يُطلق  كما  أو  التونسّية،  “النّفة” 
مواّد “المزاج” العربي، وهي مخّدر من عائلة التبغيات، يصنع من ورق التبغ الممزوج 

ث” الصحراوية.
ِ
برماد عشبة “الّرم

يستهلكها غالبًا المسنون والمسّنات والشّبان من األوساط الفقيرة،  وهي بديلة 
السجائر، تستهلكها، حتى النساء، باألوساط الريفية دون حرج.

يقول المؤرخ عبد الستار عمامو: النّفة كانت هدايا تونس الفاخرة لسالطين تركيا.
إّن حّكة )علبة( النّفة جزٌء من تاريخ تونس، حيث أنها كانت ترسل مرّصعة بالذهب 
والفّضة إلى سالطين تركيا، ويقول كذلك أن هذه الماّدة كانت سابقًا تهدى إلى “األكابر 

واألعيان”.
 لمستهلكيها، حتى أّن مشايخ )شيوخ( جامع 

ٍ
ويضيف عمامو، أنّها كانت مصدر فخر

الزيتونة المعمور، دأبوا على تعاطي هذه الماّدة قبل مباشرة محاضراتهم.
ويفيد الباحث في التراث؛ بأّن “الفرق بين أهل المدينة وأهل البادية؛ أّن أهل البادية 
كانوا  المدينة  سّكان  أّن  غير  الفم،  في  معّينة  لمّدة  وضعها  عبر  يستهلكونها  كانوا 

يستهلكونها عبر الشّم فقط، وهو الفرق الوحيد آنذاك بين األرياف والمدن،
 أو حرج، عكس السجائر”،

ٍ
وأّن النساء كّن تستهلكنها تمامًا مثل الرجال، دون حياء

ويضيف المؤرخ:
إنّهّن كّن يعتبرنها دواء لنزلة البرد والزكام ويقّدمنها حتى ألطفالهن، ألنّها، بحسب 

اعتقادهن؛ “تسّرح عروق الرأس” )تسّرح شرايين الرأس(.
هذا ليس أشهار! وال تشجيعا على استهالك هاته الماّده طبعا هي فقط صور من 

الماضي وال أرى حرجا او مانعا من نشرها للذكرى ال غير..
ألن النفة والسجائر كالهما مضران بالصحة

عن فاطمة الماطري )ذاكرة شاشية(

النّفة
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»ثدي واحد« جمموعة قصصية لدنيا مليكة
من أجل أنسنة المرأة والّرجل

منية كواش
صدرت للكاتبة التّونسيّة دنيا مليكة ، عن دار ورقة 
للنرش مجموعة قصصية بعنوان »ثدي واحد« وهي أّول 
وإختلفت  تنّوعت  أقصوصة،  عرش  إحدى   ، إصداراتها 
إستلهمتها  واقعا معاشا، متناقضا ومتنافرا،  فعكست 
من تجاربها الحياتيّة وعالقاتها اإلجتماعيّة وإعتمدت يف 
صياغتها عىل عنرصي اإلختزال والتّلميح كما إستعملت 
ألهته  قارئا  تجلب  عّلها  مبّسطا  وأسلوبا  سهلة  لغة 
مشاغل الحياة عن املطالعة ، فهذه املجموعة لن تكّلفه 
وقتا طويال  وقد تكون خطوته األوىل نحو عالم الكتب 
ما  والتّخييل  والّرمزية  التّشويق  من  ففيها  املطالعة  و 

سيشّده ويحّرك فضوله ويجعله ال يتوّقف.
العاّمة  الحياة  من  قصصها  مواضيع  إقتبست 
مواقفها  عن  وعرّبت  حولها  يدور  ما  مع  فتفاعلت 
من  مستقاة  أحداث  وروت  شخصيّات  وعرضت 
»منولوج« داخيل ناتج عن أفكار نسويّة وروح حقوقيّة 
فصّورت ذاتها يف رصاع مع الوجود ومع الواقع من أجل 
الحقوق والحّريات واملساواة ومناهضة العنف ضّد املرأة  
وعرضت نماذج من نضاالت املرأة  عىل شتّى  األصعدة 
يف املنزل  ويف العمل ويف الفضاء العاّم ، مستدّلة بمواقف 
وتدفعه  القارئ  ذهن  بها  لتدغدغ   ملموسة  حياتيّة 

للتّأّمل.

سّمت األشياء بمسّمياتها

مجموعتها  يف  بقّوة  حارضا  موضوعا  الجسد  كان 
وعن  عنه  املسكوت  عن  بطالقة  فتحّدثت  القصصيّة، 
الرتّسبات املتوارثة فكانت جريئة يف طرحها للمواضيع  
عن  قصصا  فروت  والخارجي  الّداخيل  رقيبها  وتحّدت 
ألفاظ  إىل  بمسّمياتها فعمدت  األشياء   الجنس وسّمت 
لغويّة جنسيّة، عّلها تستأثر بإنتباه القارئ لتحّذره من 
أوهام الثقافة الّذكوريّة، ومخاطر تجّذر عقدة  الفحولة  
يف مخيال الّرجل ، ملّمحة إىل هوسه ومغاالته يف الرّتكيز 
مع هذه املعتقدات الخاطئة  التي عادة ما تكون سببا 
وهميّا لتحطيمه وتوتّره فبمجّرد أن يعيش إضطرابا أو 

مرضا جنسيّا يفقد توازنه وتنهار نفسيته فيضع حّدا 
لحياته .

الكاتبة  فيها  سّلطت  قّصة  عنوان  »هو  واحد  »ثدي 
الّضوء عىل إشكاليّة الجسد، فتجاوزت الّصورة النّمطيّة 
ومّلحت إىل مفهوم الجمال ومقاييسه النّسبيّة واملتغرّية 
حسب الّزمان واملكان، يف محاولة منها إلقناع القارئ بأّن 
املرأة ليست جسدا فقط وأنّها تظّل إمرأة كاملة وسويّة 
كما  دونهما  من  أو  واحد  بثدي  أو  بثديني  كانت  سواء 
البيولجيّة  ال  يحّق ألحد أن يخترص دورها يف وظائفها 
والفيزيولوجيّة ألّن ماهيتها تكمن يف كينونتها اإلنسانيّة 

ويف إبداعها وعطائها وصناعتها للحياة .

قصص واقعّية وأخرى من الخيال

الواقعيّة  يف  غارقة  قصص  بني  كتاباتها  تنّوعت   
وأخرى مشبعة بالخيال فمّكنت القارئ من مقتطفات 
 ، القراءة  مواصلة  عىل  تحّفزه  عّلها  وغريبة  طريفة 
فوّظفت الحيوانات  توظيفا ذكيّا وجعلت منها كائنات 
إنسانيّة فجّسدت رصاعها الّداخيلّ والنّاتج عن ترّسبات 
فكريّة توارثتها فعلقت بذهنها 
من  إكتسبتها  تحّرريّة  وأفكار 
ثعبان  صورة   يف  إنفتاحها، 
عاقل  إنسان  صفات  يحمل  
فيها  فحّدق  أمامها،  فأجلسته 
أن  دون  وقبّلها  جسدها  وملس 

يؤذيها
يف  الكاتبة  تناولت 
أيضا  القصصيّة  مجموعتها 
يف  واإلغتصاب  التحّرش  ظاهرة 
وعرضت  والجامعات  املعاهد  
مشهد قبلة حميميّة يف الفضاء 
العام متحّدية كّل من يرى يف هذا  املشهد  خدشا  للحياء  
ومّسا باألخالق الحميدة. تطّرقت أيضا إىل تربية األطفال 
وما يحتاجونه من رعاية ماديّة ومعنويّة ، مرّكزة عىل 
وتحفظ   تحميهم  جنسيّة،   تربية  إىل  أيضا  إحتياجهم 
سالمتهم  الجسدية والنفسيّة كما تعّرضت يف قصصها 
من  املثيلّ  اإلنسان  عىل  يسّلط  وما  املثليّة  موضوع  إىل 

إضطهاد وظلم ونظرة دونيّة.  
إىل  بالقارئ  للوصول  مليكة  دنيا  الكاتبة  سعت 
توّقعاته  مع  منها  البعض  يتوافق  قد  متنّوعة،  نهايات 
له  ترتك  أن  تنىس  أن  دون  اآلخر،  بالبعض  يتفاجأ  وقد 
املجال مفتوحا ليشاركها يف تخيّل بعض النّهايات وفقا 
إلستنتاجاته وما إستخلصه من قرائته لهذه املجموعة 

القصصيّة.

قراءة في كتاب

دنيا مليكة

صورة تتحّدث

- محمد علولو : ولد في 3 مارس 1919 - توفي في 2 جانفي 2001 )82 سنة(.
- ولد بمدينة صفاقس، وشغف منذ صغره باألناشيد الدينية، وتعلم في بداية مسيرته الفنية العزف على آلة 

العود، ثم التحق بفرقة الشيخ محمد بوديّة.
- تعلم بعد ذلك العزف على القانون، وكّون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم “أحباء الفن”، وكانت تضم نخبة 
من الفنانين من صفاقس ومن تونس العاصمة منهم : قدور الصرارفي، الصادق ثريّا، شافية رشدي، فتحية 

خيري، صفية شامية وزوجها الفنان أحمد الصباحي وغيرهم..
- وفي فترة الخمسينات التحق بالفرقة أحمد حمزة الذي يعود فضل اكتشافه إلى محمد علولو.

المطربات  من  العديد  واكتشف  وتسجيله،  لصفاقس  الجهوي  التراث  بجمع  علولو  محمد  الفنان  قام   -
والمطربين، كما عمل على بعث أول مصلحة موسيقى بإذاعة صفاقس حيث جمع ثلة من العازفين، وشرع في 

أول التمارين سنة 1961، وأشرف على المصلحة إلى أن توالها الفنان أحمد حمزة.
- كما أشرف على فرقة الفنون الشعبية بإذاعة صفاقس من سنة 1962 إلى حين تقاعده سنة 1974.

- وخالل هذه الفترة قام بجمع وتسجيل عشرات النوبات واألغاني الشعبية.
.

ٍ
- شارك في عدة جمعيات وفرق مسرحية بصفاقس، كما العديد من القطع الموسيقي، ولّحن عّدة أغان

عن أسامة الراعي

محمد علولو، موسيقي تونسي
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كتاب »يف مقام االستعادة بني املقروء 
واملرئي« لسمري الرتيكي

زينات بوحاجب - استاذة مساعدة للتعليم العالي
يصعب عيلّ وأنا أتحّدث عن ُمؤلَّف أستاذي ومعلِّمي ومدرستي 
الرتيكي  سمري  ألّن  بموضوعيّة،  »املرجع«  الكتاب  هذا  أقّدم  أن 
ليس فقط كّلما ذكرُت، بل هو مرجعيّة علميّة وفنيّة وانسانيّة 
بالنسبة إىل جميع الّلذين عرفوه، غري أّن الّدقة التّي تتّصف بها 
كتاباُت الفناِن وأعمالُه تساعدني يف مهّمتي، وعىس أن أكون يف 

حجم هذه املسؤوليّة.
جوهريّة  لفكرة  أمّهد  أن  الكتاب،  تقديم  بداية  يف  بي  حرُي 
الفنان  فكر  بني  التناضح  مسألة  وتخصُّ  كّله  التقديم  سرتافق 
املنتج  مع  التّفكري  فعل  تنافذ  بمعني  وتفكريه،  الرتيكي  سمري 
الذي يفرزه هذا الفعل )أي الفكر(. إذ ليس التفكري إاّل »ممارسة 
سلبية« للفكر، وليس املقروء واملرئّي إاّل تجسيدا لهذه املمارسة 

)أي التفكري(.
نلج  ثم  للكتاب،  الخارجّي  الشكل  بوصف  التقديم  ونستهّل 
املحتوى وسنرى كيف أّن الّشكل واملحتوى لدي الفنان، يسريان 

بذات النسق يتنافذان، ويصب كٌل منهما يف اآلخر.

الشكل الخارجي للكتاب

املبدع،  مسرية  شاكلة  عىل  أنيق  كتاب  هو 
دقيق متقايسة أضالعه ) 22.5صم( »معتدل« 
من حيث الحجم فيه توازن بني جزئيْه )الجزء 
والجزء  139صفحة  الفرنسية   باللغة  املحرَّر 

املحرَّر باللغة العربية 113 صفحة( 
والكتاب عبارة عن »منجِم« من صور أعمال 
أعماله  إىل  الثمانينات  منتصف  منذ  الفنّان، 
اعمال  عىل  يحتوي  )يعني  االنجاز  الحديثة 
 eNTre( معرض  وأعمال  تطريسات  معرض 
frAcTuS eT GEstAlt( وأعمال معرض2022...(.

تغري  عالية  جودة  ذاُت  الكتاب  وصور 
جيّدة  الورق  ونوعية  األعمال.  صور  ويتأّمل  ليتصّفحه  القارئ 

جّدا تمكِّن من قراءة مريحة للنصوص املكتوبة.
الكتاب منجم أيضا ألنّه يّضم عددا هاّما من نصوص الفنّان 
يفصل  ال  الرتيكي  مراجُع، ألن سمري  ذاتها  حّد  يف  املنّظر، وهي 
بني الفنّان املنّظر من جهة، واألكاديمي املدّرس من جهة ثانية،  
فكتاباته دروس نكتفي بها عن مراجع أخرى أحيانا، وال نكتفي 
منها ألنّها عذبٌة، قراءتُها ممتعٌة، وهي ذات »جمالية غامضة1« 

والعبارة للمبدع الحبيب بيده
والفنان املنظر سمري الرتيكي علم من أعالم الفكر والثقافة 
يف العالم العربي بل وخارجه ويف رسالة تلقيتها من املفكر ريني 

بارسون شهد باقتدار املفكر واملبدع معا.
ومن يذكر اسم املبدع املفكر يستحرض كاريزما فردية وجمال 
املغرقة يف دقة الطروح  املدرسة  الروح فتستقر يف مخيلته هذه 
املباحث  بجوانب  االمام  عىل  وقدرته  وعمقه  التفكري  وجرأة 
والخالص إىل استنتاجات تستحيل أحيانا إىل قواعد نتبناها ونبني 

بها وعليها.
تتخللها  مجمعة  نصوص  عن  عبارة  هو  الكتاب:   محتوى 

اعمال الفنان التصويري وبعض الرسوم التوضيحية أحيانا.
عىل  وبتعريج  نسبيا،  مختزلة  ذاتية  بسرية  الكتاب  يُستََهلُّ 
أهّم محّطات مسرية الفنّان املفّكر. ومن ثمة إىل إشارة  إىل عدد 
)أطروحات  الرتيكي  سمري  تجربة  تناولت  التي  الّدراسات  من 

ومقاالت ودراسات علمية...(
أتت  إذ  المتناهية  بدّقة  الكتابة  محتوى  الديباجة  تصف  ثّم 

واملرئي،  املقروء  بني  االستعادة  مقام  يف  بيده،  الحبيب   -  1
سيمباكت،2022، تونس ص 12..

عىل أهّم فكرٍة تقوم عليها مسريُة الفنّان وهي 
البناُء بالفكر املنظِّر والفعل التشكييلّ، إذ يقول 
الفنّان »اخرتنا البحث يف التّعالقات املمكنة بني 

املقروء واملرئّي2«
ومن ثّمة يستقّر تصديُر املبدع الحبيب بيده، 
للحبيب  فيها  سنقرأ  التّي  األوىل  املّرُة  ولعّلها 
بيده وهو يكتب عن الطريقة »الرتيكيّة« وكأّن 
ه عىل شاكلة أسلوب  الكاتب والفنان نحت نصَّ
لدى  عرفناه  الذي  التّناُفذ  هذا  عن  يتحّدُث  فنراه  الرتيكي  سمري 
الرتيكي، إذ يقول مثال »لقد ازدان الكتاب بنصوص نقرأها بعني 

الذهن ونصوص نقرأها فتأملها بذهن العني3«
ل  ويستهُّ داغر،  رشبل  املفّكر  يد  عىل  فجاء  االستفتاح،  أّما 
تنافذ،  عىل  تنافذ  وهو    )oSmoSe(ثالث بتناضح  نّصه  الكاتُب 

فيتحّدث بدوره عن »لغة الشكل وشكل اللغة4«
الرتيكي  سمري  املنظِّر  الفنان  تجربة  يف  داغر  رشبل  ويرى 

»صنعا ثقافيا بقدر ماهو فني وجمايل«5 
ونص رشبل داغر يحمل دراسة كاملة حول املقروء واملرئي 
نفذ  أنّه  نرى  وال  الجمايلّ  »الرتيكية« يف سياقها  التجربة  فيبّوب 
بعمق إىل تجربة الفنّان بقدر ما تناول خلفيّات خياراته وآليات 
أّن  نعتقد  وإنّنا  تعميما.  أشدُّ  واملقروء بصفة  املرئي  بني  التنافذ 
يف  الرتيكي، خاصة  الفنان سمري  املفّكر  تجربة  ما وصف  أجود 
بيده  الحبيب  املقروء، جاء عىل لسان صديقه  أو  ن  املدوَّ جانبها 
نقدٍي متضامن مع ُحسن  تتّسم بحسٍّ  كتابات   يف قوله: »هي 
النقديّة  القراءة  فيها  يتجاوز  نصوص  وهي  تشكييلّ.  جمايلّ 
لتكون تاريخا مسنودا ومستندا إىل مرجعية وثوقيّة  جديّة )...( 
بل كانت قراء  بالهذر،  تتّسم  الّسطح ولم  بالتّايل تجاوزت  وهي 

علمية حذرة متلّحفة بحّس جمايل يزيد من رغبتنا يف تبنيها.6«
يف  فجاءت  النّصوُص،  ضمنها  تندرج  التي  املحاور  عن  أّما 
لغتنْي: نصوص بالّلغة العربيّة تناولت مسائل الحداثة والتحديث 

2 -  سمري الرتيكي، نفس املصدر ص 12
3 - الحبيب بيده، نفس املصدر ص 16

4 - رشبل داغر، نقس املصدر ص 24
5 - رشبل داغر، نقس املصدر ص 24

6 - الحبيب بيده، نفس املصدر ص 16

وعالقة الفنون البرصيّة بسياقها التاريخي وبمحيطها وتقبّلها 
يف املجتمعات، ويضّم هذا املحور املوسوم بـ«أسئلة يف الحداثة ويف 
الرتبية الفنية« أربعة نصوٍص يف غاية األهمية ونعتربها مراجع 
مفاهيميّة من ناحية، وتفّكرات ال يمكن للمهتّم بشؤون الفنون 
البرصيّة أن يتجاوزها إذا رام فهما دقيقا وشافيا لواقع الفنون 

يف عالقته بالحداثة والتّحديث.
ويتناول املحور الثاني بأكثر تركيٍز املفاهيم املنوطة بالفنون 
ويضّم خمسة نصوٍص. منها ما تناول مسائل الهويّة ومشاكل 
الخطاب، ويف هذا املحور بالّذات، يستمتع القراء بنصوص نادرة 
بما  ذاتيّة  نقديّة  كتابات  إيجاد  يصعب  إذ  املوضوع  حيث  من 
أو  انشائية  قراءة  عىل  قراءة  وهي  موضوعية،  من  النقد  يحمل 

إستطيقية، بما تتميز به هاتان القراءتان من جوانب ذاتيّة.
التشكيلية  الفنان  كلها صوُر ألعمال  النصوص  وتتخل هذه 
وهي أعماله التي كان فيها ملتزما بدقة البناء وذهنية الرتكيب 
منحى  يف  والشكل  اللون  حيث  من  تحررها  يف  أعماله  وجاءت 
الفكرين  يف  الجوهري  عىل  االبقاء  مع  االنعتاق  يروم  تصاعدي 

املدون واملمارساتي.
الفرنسيّة  بالّلغة  جاء  فقد  الكتاب،  من  الثاني  الجزء  وأما 
وجوُده  يقّل  باقتدار  بالفرنسية  الرتيكي  سمري  كتابات  وتتّسم 
يف  قدير  والفرنسيّة وهو  العربيّة  اللغتنْي  اعتماده  يف  مبدع  وهو 
التعبري التشكييل ومعّلم. ولعيّل يف هذا السياق أستحرض نصائحه 
عندما يقول »عىل املدّرس التعليم العايل أن يتقن عىل األقل لغتنْي« 
التي ذكرت، يتقن اإلنجليزية  اللغات  الرتيكي وعالوة عىل  أن  إال 

)عىل االقل(.
يحتوى الجزء املكتوب باللغة الفرنسية عىل محاور ثالثة:

ApprocHeS tErminoloGiquEs 
queSTioNS de méTHodeS 
TexTeS AuTo-poéTiqueS  

هذه النصوص بالنسبة إلينا هي »روائع« ألنّها ال تجمع بني 
جماليّة الّلغة ودروس وفكر تحلييل، تحيل إىل استنتاجات هاّمة 

وتساؤالت عميقة.
إنّنا ال نعتقد أّن من يّطلع عىل هذه النصوص كمن لم يّطلع 
عليها، ألن الرتيكي أرادها تتّمة ولبنة للتعّلم وهو مدرك لنقائص 
هي  نصوصا  فيقرتح  التونسية  املؤسسات  يف  الجامعي  التعّلم 
بمثابة الّدروس. وتتخّلل هذه النصوَص أعماُل الفنّان عىل غرار 
»سمفونية الزوردية« أو عمل »نرجس« أو عمل »نقاء« ...وكلُّ 
أعمال الفنّان ال تحمل عناوين تسميها، بل هي وكما يقول املبدع 
»جزء ال يتجزأ من العمل الفني«، تماما كمقاسات هذه األعمال 
املذّهنة والتي قضيت عقديْن يف دراستها ولم تبح بأرسارها كّلها.
يف الختام، ال يسعني إاّل أن أنصح ليس فقط بقراءة الكتاب 
مرئي  فكري  لتعّلم  ومنهج  كمرجع  اعتماده  بل  فيه،  والتأّمل 
ومقروء إذ أّن كل مقروء فيه قابل لقراءة تحليلية، تنظر إىل ما 
بني السطور، وكل مرئي فيه يُقرأ، بل ويسمع أَليْس نص »جناح 
ويُقَرأ  يُرى  ما  املوسيقى  من  فيه  الّذكر  سبيل  عىل  خطيفة« 

ويُسمع؟
كتابات سمري الرتيكي كممارساته الفنية خالية من الحشو 
ن ال  لهذا هي صالحة لكل الظرفيّات، ففكره املقروء واملرئيُّ ُمذهَّ
مكان فيه لالبتذال أو املجاني. كل مّكون فيه له مكانه، سياقه، 
الرتيكي  ألن  العموم  إىل  بالرضورة  تصل  التي  ورسائله  داللته، 

أرادها ذات أيعاد بقدر ثقافة املتلقي تتجىل االفكار.
بنية  ذو  مهيكٌل  ألنه  النشاز  »الرتيكّي«  الفكر  يشوب  وال 
أليست  سياقها،  عن  تخرج  وال  الفكرُة  تتكّرُر  فال  دقيقة، 
جاءت  ذلك  أجل  من  كاملوسيقى؟  تماما  ملهمته  الرياضيّلبات 

اعماله ملتزمة جد الحرية وحرة حد االلتزام.

قراءة في كتاب

سمري الرتيكي



www.acharaa.com العدد 352 - الثالثاء 21 مارس 2023 maghrebstreet@gmail.com

39الشارع الثقافي

الّدالئُل اّلتي تبقى من سريِة تجربٍة ما، هي ما يرتّدُد بني 
به  يُستدلُّ  قد  النّسيج  داخل  واألجراس  املعنويّة  املنحنيات 
أو يُذَكُر بني املقامات والحوافز املميّزة لوقائع مشرتكة بني 

املتكّلمة. 
أسماءهم،  يسّجلوا  أن  للُمنشئِة  تشفُع  ما  هذه  لعّل 
حياتهم يف تواريخ تفاضليّة، تتواتر يف اإلنشاء بني الّطبيعة 

النّثريّة، ونظريتها الّشعريّة املرسحيّة يف آن. 
التّسعينات كانت مميّزة يف تكاثف لغاٍت، سحناٍت رّدت 
بكل تعبرياتها الجماليّة التأويلبّة عىل موجاٍت من املحاكاة 
بالواقعيّة  وتتالعب  اإللتزامية  بالوطنيّة  تتناظر  املحدودة 
املعارصين  املحدثني  من  نهلت  تشكيالٌت  جاءت  عموما، 
قماشة  عىل  األسطورة  وأصماغ  التّفعيلة  إضاءات  آنذاك 
الّرومنطقيّة املتجّددة بكّل أدائها الّرمزي للتّعبري عن الّزمن، 

يسايرهم فريوونه عىل طريقتهم طريقا ثانية لإللتزام.
عادًة تلّخص اإلصداراُت املؤلّفة من حنٍي آلخر مسرية 

الكاتب، لكنّنا يف تقديمنا هذا نلوذُ بتأطري آخر لتوصيف 
ب«املناضل  نعته  يمكن  اّلذي  الجزيري  الهادي  محمد 

اإلبداعي« يشء من داخل النّص، وآخر من خارجه.
ورشتهم  عىل  انكبّوا  اّلذين  القالئل  من  هو   
سائر  مع  البدايات  منذ  والحّمى  بالّسهر  يتعّهدونها 

الحلقات الثّقافيّة من الكتابة الّصحفيّة إىل الكتابة الّشعريّة 
اتحاد  ومقّر  والجمعيّات  امللتقيات  يف  والتّأثري  التّأثُر  بني 
التحمت شخصيّته ترتافد من كل  التونسيني، حيث  الكتّاب 

املناهل .
إلصداراته تواريخ مميّزة عربت مواقيت دقيقة من أواخر 
أوشامها  حرّبت  هذا  يومنا  وإىل  املايض  القرن  ثمانينات 
ما  يل  وليس   ،1994 املخلوع  امللك  زفرات  اآلتية«  بالعناوين 
أضيف 2003، أرتميدا 2006، والعاشق ال من ينجُده 2013، 
يا..يا )بالعاميّة(2013، نامت عىل ساقي الغزالة 2014.....«

كان البّد من مفتتٍح زمنّي يؤّطر نشأة هذا الّصوت وهو 
إىل  الّشعريّة  الكتب  أو  الصحف  من  املمّرات  يقرأ عىل جدار 
ما تعالق من تلك األقاصيص لثلتّنا من األدباء اّلذين صعدوا 
عىل بوديوم الّدار التونسيّة للنرش » محمد العرويس املطوي، 
امليداني بن صالح...« وغريهم مّما  الجابري،  محمد صالح 
بدأت تأثرياتهم القصصيّة توّجه شاعرنا إىل اإلحتفاء بزمنيّة 
ثمانينات القرن املايض أو مع » عناقيد الفرح الخاوي ومع 
نشيد األيّام الستّة وثّلتهما من املجموعة التونسيّة الاّلمعة 
إضافة إىل ما تخّلل من لحمتهم الحيّة وطليعة لغتهم الهازئة 
البياتي  مدّونة  من  الناهضة  الّشعرية  تلوينات  إىل  إضافة 
تحفيز لألسطرة  تالها من  ونازك.. ومن جماعة شعر وما 
والرّتميز والوصف، ومع تدّرجات التقّوالت األوىل يف الّدخول 
إىل عالم اإلنتفاض عرب الكلمة، عرب املحاكاة والتمثّل يف دور 
يف  العتبات  وبقية  باريس  مقهى  بني  والحلقات  الثقافة 
األَِفيني وعرب نهج مرسيبيا وابن خلدون ومقتضيات الّطلبة 
املدينة  قباب  تحت  أو  بوزيّان  الحسني  سقيفة  يف  الّشبيبة 

العتيقة....
التّقديم  بني  الكتابيّة  ورشته  يجانس  أن  هيّأته  روافد 
ينزاح  أّويل  منطق  يف  عنها  يُعرّب  أو  تجريته  ليعرب  والتّأخري 
الّسائدة،  واملدينة«  الّرصيف  »شعريّة  مقولة  عن  يبتعد  أو 
ويبارش مع ثّلة من وجوه »الخلطة« سامي وبن عيىس وبن 
حّموده والعوني واملعيزي... »حكاية الفّن للفّن » يف تداوليّة 
بتضّخم  طريانها،  يف  النّقاشات  حركة  أو  حلقة  رسمت 
وهي  ضّد،  كان  ومن  مع  كان  من  حول  املتنّوعة  األسئلة 
التونسيّة فرضت عىل منصيتيها  الّشعريّة  مرحلة مهّمة يف 
التتبّع واإلقتفاء ومواصلة التأشرية للتّجريب يف الجماليّات 
لهذا  الّدافعيّة  عن  أو  الجدوى  عن  البحث  وعن  الّشعريّة 
يف  حالتها  وصف  عن  تكّف  ال  الّلغة  عرب  العرفاني  النّشاط 
للتّأريخ  واملغرية،  املشرية  الحاّفة  أطرها  ووصف  الكتابة 

والنّمذجة.
فماهي أرسار شاعرنا بني الّسطور، للمحاولة يف كّل مّرة 
أن يؤّلف أو يؤالف بني الحركات لإلعالء ولإلنتشاء حتّى يبلغ 

من  وبالقريب  بالبعيد  إحتفاءاته  وتثمر  جدواه   اإلنفعال 
مناخاته املوضوعيّة الغائبة والحارضة، وهو يرّصف إيقاعه 

يف حريّة ملتزمة تارة ويف دعٍة نثريّة تارة أخرى؟
يخيط  مفهوما  اإلنشائي  جدوله  يف  حينئذ  التّناسب  ما 
معادلُه  ما  تجربتُه،  يؤّرخ  أو  إيقاعه  يداخل  أو  جهدُه 
يف  بحضوره  مّرٍة  كّل  يف  منشئنا  ينهض  حتّى  املوضوعّي 

اإلنشاِد وجها يميُّز شخصه بني الوجوه؟

الجزيري : الحركة والتّناسب

لسنا إزاء تحّركات تنظرييّة بيّنة ببيانات إحاليّة عىل ذلك، 
اآلن،  يف  الكتابّي  الحياتي  الّشغف  هو  تقديرا  املعنى  وإنّما 
الّشعر تهزُّ  إنّه اإلرصاُر عىل تعّرف املوجات الخفيّة لحركة 
صاحبها من حني آلخر، إنّها الّدافعيّة القصوى يف الحضور 
يف عالم املمكن أو عالم الحلم الوهم، باملراودِة، وأّما التّناسب 
هو ظاهرة التّقييم بني األداء اإلستعاري الّداخيل يف نصوص 

املنشئ وحركتها الّداخلية والخارجيّة من أجل ذلَك. 
مقوّمان بهما قاربنا هذه التّجربة املميّزة لتطبع زمنيّة 
محّركات  أو  ميكانزمات   « هو  ما  من  انطالقا  بحالها 
عىل  التعّرف  يف  جينات  جرار  عبارة  حّد  عىل  اإلنشائيّة« 

وظيفة الّشعر األوىل«.
ننطلق من نصوصه األوىل يسّجل بالتّفعيلة« الحريصة« 
تلوينات حكاية طفولته يف مجاالت من مالمح طريفٍة تنبئنا 
بميالده يف » زفرات امللك املخلوع« يقوُل »بينما كنُت طفالً 
يرافقني الّلُه واألصدقاُء...« أو يف رقصِة الّطائر الّذبيح » أيّها 
وآشتهاني....«  مّرٍة   من  أكثَر  املوُت  ملُك  ...راودني  النّاس 
متأثّرًة  التّلويحات  جاءِت  اإلفتتحاتني  املدونتني  هاتني  يف 
ولشعريّات  عموما  املتصّوفِة  لشعريِّة  الحينيّة  بالقراءة 
وتعّرت  الّذكرى  نهر  لغتي  )رشبت  نابضة  تونسيّة 

للمجنون...( أو )أحّب الحياة كما ال يحّب الحياة أحد(.
لحظرية  الجقيقيّة  املرآة  األوىل  اإلختياراُت  هذه  مثّلت 
اإلحتفاء بسريتها  الهادي يف  التّسعينيّة عند محّمد  الكتابة 
القرائيّة، لكّن هذا سيوّلُد صريورة أخرى لهذا الّشاعر املثابر، 
سيغنم منها رسعته يف حركة األداء اإليقاعي الوزني املتفعل 
منذ   آكتنف  ما  رغم  املنبئة  ولحدوسه  القادمة  ألحاسييسه 
»ليس يل ما أضيف » أيضا من توظيفاٍت داخليّة لألسطورة 
تلو  املناسبة  فإّن  املنهكة،  الدالليّة  للّرمزيّة  جديد  كمنفٍذ 
رسٍد  من  الحيل  آلكتشاف  وتينع  األفكاُر  تتجدّد  األخرى 
مخصوٍص مناوٍئ، وذهاٍب نحو تخييٍل مغاير يف »أرتميدا« 
أظهر الجزيري العبا آخر يف عالم التّورية زمن »النّوفمربيّة 
التعمية  خطوط  قتكاثفت  اإلبداع،  عىل  حتّى  الرقابيّة« 
والغموض وتعالت صيحاٌت غائرٌة يف التّاريخ الكوني العميق. 

تجربٌة حاول من خالله الّشاعر أن يمارس استعارته الكربى 
عند التفعيلِة املجتلبة املدّورة تنثني بني األعطاف تؤازره يف 
آشرتاٍك بنّي بني زمالئه التّسعيني، فآنربت الحكاية الّرمزيّة 
القدر  األداء  ل«درويشيّة«  كان  عاٍم  بترصيٍف  هو  حكايته 
األكرب يف واجبات اإلنشاد » الفوىض أنا، واإلرتباُك مساعدي 

األعمى، واألنت القصُد واملعنى..« 
برؤيته  خاللها  من  منشئنا  يدفُع  األخرى  وراء  تجربٌة 
مناسبا  تشكيال  بذلك  الفعل  هذا  فخلق  املتغايرِة،  املتغرّية 
الكتابة عموما   الّرجل يف تعاطيه مع مسألة  دّل عىل جّدية 
مسريتِه،  يف  صاخبًة  صارخة  وحياة  خاص  التزاميٍّ  كشأٍن 
مقبالً عىل الحياِة للتّفتيش عن فلسفة الّشعر يف كلِّ حركٍة 
أنّنا  حتّى  بالتّوازي  لغتُه  يستدرُك  لحظاته،  خالل  من 
إزاء تسجيل مرسٍل لهذه الحياة، أليس الّشعر بهذه 
اإلعتباريّة وقوفا ما يزال مستمّرا إىل اليوِم يف كّل 
مّرة نلحظُه يغريُ عىل مساحاٍت من األنفاِس 
واألجراِس لكنُّه ال يغادُر طريقتُه يف األداء 
أو مّما تتيحُه أرصادُه يف  الحّر  التّفعييل 
توّشحها  ال  »نثريٍّة«  بنثريّة  تحبريها 
عن  أفاض  وبها  مصطنعة،  تقفيات 
أناه املتجّددة برتتيبات استعاريّة دائما 
التّي تجرتح يف كّل مناسبة أن  التّناسبيّة  تعود إىل مقاربتنا 
تنظر إىل ذاتها ذات الكاتب وهو يتمثّل نفسه امام ورقتِه« 
لو كان األمر بيدي آلخرتُت الحلول يف كّل يشٍء جميٍل ونافٍع، 
يف شجرِة توٍت منحنيٍة يطالها الّصبيان وعابرو الّسبيل....«  
مخربا عن تأويٍل تعبرٍي جّراء مضيِّه يف مسافتِه أو يف عمرِه 
يف  »باشالر«  مقروئيّة   إىل  القرائي،استناَدا  أو  الحياتي 

توصيف ِحلميّاته أو يف حدوس الّشعراء.
اِحرتَف شاعرنا الّشعر شيئا فشيئا عرب زمنياٍت متفاوتٍة 
اّلتي  جعلتُه إسًما يتدّرُج دائما يف اإليجاِب، يف حالة الكتابِة 
تتوّقُد من منجزها بوجهها التّصّويف حينا وبنربتها املتفعلة 
للمجاور   أيضا وبأعيُنها  للّرومنطقّي  آخر وبرشفاتها  حينا 
مع  وبعالقاتها  التّونيّس،  والتّاريخي  التّفصييل،واإللتزامي، 
اآلخر املحاور، وبنكهاتها الجريئِة يف الّسخرية، وبتوظيفاتها 
األمثال واألحكاِم واأليات واملقتطفاِت من سريِة  للغائر من 
من  والّشقائق  للعالئقي،  بإضاءاتها  واألولياء،و  األنبياء 
منسيّات  ومن  ملّونة  جغرافيّات  يف  الكالميّة  اإلشارات 

خطابيّة متعّددة...
إنّها املواضيع واملناخات اّلتي ما فتأت ترتواُح يف الكتابات 

املرتامية األطراف منذ أّول إصداره إىل اآلن. 
من  املتحّررة  الّذات  عفويِّة  بكّل  ذاتُه  يكتُب  الجزيري 
 « شخصيّة  من  آخر  وجٍه  يف  هذا  تحّركه،  تكبّل  سلطِة  أي 
األخرى  الفنيّة  لألشكال  للّضوء  رشفاتِه  يفتُح  املاغوط« 
كالّرسم واملرسح والّسينما والفنون التّشكيليّة شأن املثّقف 

اّلذي يريد هضم كّل تلك الّشعريات الغائرة فيها.
التّنافِذ،  عىل  أو  التّواجِد  عىل  اإلرصاُر  حّركُه  أسلوٌب 
نستشّف ذلَك يف قصيدٍة مرجٍع      » لم أكن إالّ ألكتَب«) مطٌر 
إذْن  فألستحمَّ بِه وأكتُب _ ثّمَة امرأٌة تبارُك رقصتي يف صحِن 

منزلها_ ....( 

خاتمة
دّور  اإلنشاء  يف  يغامر  يفتأ  ما   ، حيٌّ شاعر  الجزيري 
مؤّلفاته بنَي الحّر املتفعِل والحّر املنثور، من خاللهما رصَد 
عايش  ملرحلٍة  مرتجما  الّصوُت  فآنربى  الحياتيّة  تجليّاته 
املتكّلمِة  بني  واإليجاِب  الّرفِض  بني  الحجاجيّة  متقّلباتها 
واملنشئني يف »جمال الرّضورة الّشعريّة«، وهو يناسُب دورُه 
عرب حركٍة تستمرُّ يف الكتابِة املوحية وصفت حاالٍت شتّى من 
رؤيتِه لإلنسان، للّشعر، لوجودِه مع اآلخر بني املّد والجزر، 
لفلسفته كائنا تقّدميّا متحرّرا، نضالُه يف آدائه التّحيَّة عرب 

الكلمة وعرب الّسالم.
النّهاية  ما تنفكُّ حركتُه حاّرًة تناسُب إنشاءُه، ال تعنيِه 

بقدر ما تعنيِه البداية.

الشاعر حمّمد اهلادي اجلزيري ...
بورتري

المنذر العيني )كاتب(
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أهم  إحدى  للكتاب  زايد  الشيخ  جائزة  تواصل 
عن  اإلعالن  العالم،  مستوى  عىل  األدبية  الجوائز 
عن  الرسمي  اإلعالن  اقرتاب  مع  القصرية  قوائمها 

الفائزين بها للدورة السابعة عرشة.
القوائم  عن  اإلعالن  املايض  الجمعة  يوم  وتّم 
العربية يف  “الثقافة  “الرتجمة”،  القصرية يف فروع 
الثقافية«،  والتقنيات  و«النرش  األخرى”،  اللغات 
حيث اشتمل فرع الثقافة العربية يف اللغات األخرى 
عىل خمسة أعمال، وفرع الرتجمة عىل ثالثة أعمال 
وفرع النرش والتقنيات الثقافية عىل ثالث دور نرش.

 53 الثقافية«  والتقنيات  »النرش  فرع  واستقبل 
ترشيحاً خالل الدورة السابعة عرشة للجائزة، فيما 
استقبل فرع »الرتجمة« 230 ترشيحاً خالل الدورة 
يف  العربية  »الثقافة  فرع  استقبل  بينما  الحالية، 

اللغات األخرى« 186 ترشيحاً هذا العام.

تونسّيان في فرع الترجمة

“الرتجمة”  لفرع  القصرية  القائمة  ضّمت 
عمالً  عرش  أحد  بني  من  اختيارها  تم  أعمال  ثالثة 
كتاب  األعمال  هذه  وشملت  الطويلة،  القائمة  يف 
التحليل  وعلم  االنتحال  يف  بحث  الكلمات:  اق  “رُسَّ
شنايدر،  ميشيال  للكاتب  والفكر”،  النفساني 
عن  الصادر  تونس،  من  شبيل  العزيز  عبد  ترجمة 
اللغة  من  )مرتجم   .2022 عام  للنرّش  زينب  دار 
الفرنسية إىل اللغة العربية(، وكتاب “اإلمرباطوريّة 
للكاتب  والحجاج”،  الخطابة  صناعة  الَخطابيّة: 
بنوهاشم  الحسني  الدكتور  ترجمة  بريملان،  شاييم 
من املغرب، والصادر عن دار الكتاب الجديد املتحدة 
اللغة  إىل  الفرنسية  اللغة  من  )مرتجم   2022 عام 
العربية(، إىل جانب كتاب “العبارة واملعنى: دراسات 
يف نظرية األعمال اللغويّة”، للكاتب جون ر.سورل، 
عن  والصادر  تونس،  من  السعدي  شكري  ترجمة 
للرتجمة  تونس  معهد    – الثقافية  الشؤون  وزارة 
اللغة  إىل  اإلنجليزية  اللغة  من  )مرتجم   2021 عام 

العربية(.

حجب جائزة أدب الطفل والناشئة 
والتنمية وبناء الدولة

“الثقافة  بفرع  الخاصة  القائمة  واشتملت 
هي،  كتب  خمس  عىل  األخرى”  اللغات  يف  العربية 

األملانية  للباحثة  العربي”،  الكتاب  “نشأة  كتاب 
جامعة  مطبعة  عن  الصادر  غروندلر،  بياتريس 
وكتاب   .2020 عام  اإلنجليزية  باللغة  هارفارد 
النفيس واإلسالم يف مرص  التحليل  العربي:  “فرويد 
الحديثة” للباحثة املرصية أمنية الشاكري، الصادر 
اإلنجليزية  باللغة  برينستون،  جامعة  مطبعة  عن 

عام 2017.
الخاصة  القائمة  اشتملت  الفرنسية،  وباللغة 
بفرع “الثقافة العربية يف اللغات األخرى” عىل كتاب 
اإلسالم  األخرى،  الجهة  من  الصليبيّة  “الحمالت 
غابريال   الفرنيس  للكاتب  واملغول”  الصليبينّي  بني 
كومبوزي  بايس  دار  عن  الصادر  غرو،  مارتينيث 
للنرش عام 2021، وكتاب “ظهور منصب القايض – 
القضاء لدى املسلمني واليهود واملسيحني يف القرون 
تيلييه،  ماتيو  الفرنيس   للمؤرخ  لإلسالم(”  األوىل 

الصادر عن مطبعة جامعة السوربون عام 2017.
“الثقافة  لفرع  القصرية  القائمة  ضّمت  كما 
اإلسبانية  باللغة  كتابًا  األخرى”  اللغات  يف  العربية 
وهو “املورسكيون القدماء املرسيون الطرد والعودة 
والبقاء )1609 – 1634(” للكاتب اإلسباني خوسيه 
بسكوال  مارتينيث، الصادر عن منشورات جامعة 

فالنسيا عام 2022.
وضّمت القائمة القصرية لفرع “النرش والتقنيات 
سندباد  ودار  مرص،   – للنرش  العني  دار  الثقافية”، 
 – العربية  املخطوطات  ومعهد  فرنسا،   – للنرش 
مرص. وقد تقرر حجب الجائزة يف فرعي أدب الطفل 

والناشئة والتنمية وبناء الدولة لهذا العام.
جائزة  هي  للكتاب  زايد  الشيخ  جائزة  أّن  يُدكر 
وترعاها   2007 منذ  سنويا  تُقدَّم  إماراتية  أدبية 
عن  للكتّاب  وتُمنح  والرتاث  للثقافة  أبوظبي  هيئة 
مساهماتهم يف مجاالت التأليف والرتجمة يف العلوم 
الحياة  إثراء  يف  واضح  أثر  لها  والتي  اإلنسانية، 
معايري  وفق  وذلك  واالجتماعية  واألدبية  الثقافية 

علمية وموضوعية. 
سلطان  بن  زايد  للشيخ  نسبة  الجائزة  وُسميت 
آل نهيان الرئيس السابق لإلمارات العربية املتحدة، 
درهم،  ماليني  سبعة  للجائزة  املادية  القيمة  وتبلغ 
قدرها  مالية  فرع جائزة  الفائز يف كل  يمنح  حيث 
شعار  تحمل  ذهبية  وميدالية  درهم  ألف   750
للعمل  تقدير  شهادة  عن  فضال  املعتمد،  الجائزة 
الفائز، يف حني تبلغ القيمة املادية لجائزة شخصية 

العام الثقافية مليون درهم.

جائزة الشيخ زايد للكتاب :

تونسيان يف القائمة القصرية لفرع الرتمجة
صالح سويسي

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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عريقًا  تاريخًا  تمتلك  بالدنا  أن  شك  ال 
اإلكتشافات  من  الكثير  قدمت   

ٍ
وحضارات

ما  وهو  للبشرية،  واإلسهامات  واإلنجازات 
بالشخصيات  واإلعتزاز  بها  الفخر  إلى  يدفعنا 
في  اسمها  ونشرت  منها  خرجت  التي  البارزة 
مختلف أنحاء العالم على أكثر من صعيد، وهو 
التوقف  أمر طبيعي وإنساني لكنه يتطلب منا 
والتأمل والتحليل والدراسة عندما تتحول كل 
 من الغرق في الماضي بينما 

ٍ
إنجازاتنا إلى حالة

ووجود  وجودنا  أو  حاضرنا  في  نجاحنا  نستمد 
 ال 

ٍ
وطننا ضمن المشهد الحالي من خالل وجوه

تشبهنا فعليًا )وإن حملت اسمنا(..

فكلنا يعرف أن منطقتنا شهدت الكثري من موجات 
اإلستقرار  عدم  حالة  بسبب  ومنها  إليها  الهجرة 
واختالف األوضاع السياسية من بلد آلخر، وهو ما شمل 
أيضاً  التي شهدت  الغري عربية  البلدان  الكثري من  أيضاً 
لتستقر  أهلها  من  عدٍد  هجرة  إىل  أدت  متعددة  ظروفاً 
بيننا وتعيش عىل أرضنا سواءاً كان ذلك بشكٍل مؤقت 
أو دائم تماماً كما حدث مع بعض أبنائنا يف بالٍد أخرى..

واإلنتماء  املواطنة  عن  الحديث  كثرة  ومع  واليوم 
ومحاوالت تعزيز الهوية وتثبيتها إىل جانب طرح الكثري 
من األسئلة الهامة وامللحة التي تتبادر إىل األذهان وسط 
يف  لتكون  بعينها  نماذج  تصدير  ومع  كربى،  أزمات 
الصدارة مقابل تغييٍب ألخرى يحق للبعض أن يتسائل 
عن من يمثل صورة الوطن واملواطن الحقيقية وملاذا ؟ 
وماهي املقومات التي تم بناءاً عليها تقديم إسم بعينه 

ليمثل الوجه )املرشق( للوطن..
فكثرياً ما يتم مناقشة تهميش بعض الفئات يف أي 
مربر(  )غري  احتفاءاً  أخرى  ناحيٍة  من  ونرى  مجتمع 
يف  كبرية  نجاحاٍت  حققوا  الذين  األشخاص  ببعض 
النظر عن قيمة  أو أصبحوا مشهورين )بغض  الخارج 
ما قدموه( ملجرد أن أصولهم تعود إىل بالدنا، وهذا طبعاً 
حقهم )عندما( نرى منهم اعتزازاً بهويتهم أو تقديمهم 

بعض  يف  ولكن  املنطقة،  هذه  أبناء  أنهم  عىل  ألنفسهم 
حقيقية  غري  صورة  الصاق  عىل  اإلعالم  يعمل  األحيان 
بهذه الوجوه املعروفة والتمسح بهم أو املبالغة الشديدة 
أنهم حملوا  أبسط سلوك يصدر عنهم ملجرد  وتضخيم 
)صبغة عاملية( بغية التأكيد عىل أنهم )يخصوننا( وكأننا 
ال نؤمن بقدرة مجتمعاتنا عىل خلق نماذج ناجحة وما 
لنفي  والسعي من خاللهم  بأنفسنا  ثقتنا  يعكس عدم 
ذلك، حتى وإن لم يكن هناك أي تماس فعيل أو تواصل 
من جانبهم مع هويتهم األم أو ما أردنا أن نصدق بأنه 
هويتهم األم بسبب احباطاتنا التي نعيشها بإستمرار..

التي  املتعاقبة  األحداث  بعد  خاصًة  انتباهي  فلفت 
شهدتها بالدنا منذ نهاية العام 2010 الخطاب املتداول 
صفحات  عىل  الناس  بني  أو  اإلعالم  يف  ذلك  كان  سواءاً 
عن  ينم  أنه  يبدو  والذي  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
وجود  وبرغم  املثال  سبيل  عىل  فنرى  عميق،  إحباط 
نماذج  تصدير  عىل  حرصاً  بلد  كل  يف  عظيمة  أسماء 
بعينها إىل الواجهة يف محاولٍة للبحث عن ما نعتربه اثباتاً 
لنجاحنا أو وجودنا، فيما هو يجسد )تناقضنا( بشكٍل 
أو  يناقض  ما  تقدم  الوجوه  هذه  )بعض(  كون  واضح 
ما يتعارض مع ثقافتهم األم، لكننا اعتدنا أن ننبذ من 
يشابههم أو يحاول مشابهتهم يف الداخل بينما نحتفل 
بهم عندما تأتي أعمالهم عرب  نافذة غربية،  فمن يصدق 
أن البعض قد يخترص لبنان الذي أنجب أعظم األسماء 
يف )شاكريا أو سلمى حايك( أو سوريا يف )ستيف جوبز( 
وبيال  جيجي  )األختني  األزياء  عارضتي  يف  فلسطني  أو 
حديد( أو الجزائر يف الالعب )زين الدين زيدان( أو مرص 
يف )املمثل رامي مالك( أو يقدم املغنية املعروفة )داليدا( 
عىل أنها مرصية مع أنه يتم دوماً عند تقديمها الرتكيز 
عىل هويتها اإليطالية ونجاحها الفرنيس األوروبي دون 
إال بشكل مقتضب، وبالحديث عنها  يتم ذكر مرص  أن 
من  أكثر  الفنية  مسريتها  ضمت  معروفة  كشخصية 
ألف أغنية لم تقدم منها سوى 5 أغنيات بالعربية أربعة 
عن  اللبنانية  باللهجة  وواحدة  املرصية  باللهجة  منها 

لبنان، فيما قدمت أشهر أغنياتها بالفرنسية وحرصت 
دوماً عىل تقديم نسخة إيطالية من كل أغنية بارزة لها، 
نادراً  تسجيالً  وجدت  البحث  خالل  ومن  وللمصادفة 
املمثل  مع  الشهرية  ألغنيتها  دقيقة   45 تقريباً  مدته 
 12 من  بأكثر   )pAroleS PAroleS( ديلون  آالن  الراحل 
من  وغريها  والنرويجية  الكرواتية  اللغة  تضمنت  لغة 
عىل  حرصت  كما  اإلنتشار  املحدودة  األجنبية  اللغات 
ضمن  من  العربية  تكن  ولم  اليابانية،  باللغة  الغناء 
كثرياً  مرص  تحب  تردد  كانت  كما  أنها  مع  أولوياتها 
التي تحبها كمواطن  أي مرص تتحدث، مرص  لكن عن 
ينتمي إليها حقاً أو كمجرد مهاجرة عاشت عىل أرضها 
لسنوات ومن ثم عادت إىل جذورها اإليطالية األوروبية، 
وما أشعرني باإلستغراب أيضاً تحديداً يف مسرية داليدا 
بمكانة  تحظى  أن  يفرتض  والتي  بمرص  وعالقتها 
مولدها  شهدت  التي  األرض  كونها  لديها  جداً  خاصة 
لها  تركها  وبعد  أنها  هو  منها  وبدأت  فيها  وعاشت 
الصهيوني  الكيان  عاصمة  أبيب(  )تل  مسارح  اعتلت 
عام 1965 وغنت بالعربية أكثر من أغنية أحدها األغنية 
الصهيونية الشهرية )هاڤا ناجيال(، أي يف مرحلة ما بعد 
يف   1967 عام  هزيمة  وقبل  مرص  عىل  الثالثي  العدوان 
مرحلة سبقت اتفاق كامب ديفيد بكثري وهو ما يطرح 
عالمة استفهام كبرية حول غنائها يف بلد )يفرتض( أنه 
أبنائه  من  الكثري  قتل  يف  وساهم  )لوطنها(  معادي  بلد 

وتخريبه..
وهنا ال ندعو لإلنحياز إىل أي طرف قريب أو بعيد وال 
نقلل من انتماء أو وطنية شخص بعينه، لكننا ندعو إىل 
مزيد من اإلستبصار وفهم عظمة بالدنا وأنها أكرب من 
كما تستحقه  الحب يف ضعفها  وأنها تستحق  اسم  أي 
أي  من  قيمتها  تستمد  أن  إىل  بحاجة  وليست  قوتها  يف 
أنها تحتاج  أو نجاح، كما  أو نجومية  أو هالة  شخص 
إىل كل أبنائها دون استثناء أو تمييز من كل الخلفيات 
والثقافات والطبقات، وهم من يجب أن يعرفوا واجبهم 

تجاهها ألنهم أبنائها دون أن يذكرهم أحد بذلك.. 

أبناء ولكن..

رأي

خالد جهاد )روائي فلسطيني(

صورة تتحّدث

األستاذ األديب الشاعر حسن قارة بيبان

أكتوبر   29 في  توفي   -  1909 30 ديسمبر  في  ببنزرت  ولد 
1984 واألستاذ حسن قارة بيبان، أديب وشاعر رقيق نظم 
حرب  وقائع  من  الكثير  وخّلد  ووطنية،  دينية  قصائد  عدة 

بنزرت.
ويعتبر من أعالم الحركة الفكرية والمسرحية في بنزرت 
حيث أشرف على جمعية النهضة التمثيلية ببنزرت ككاتب 
عام وكرئيس ثم كمدير فني من 1939 إلى 1947 كما أسس 
عديد الجمعيات الثقافية والرياضية التي قامت بدور مهم 
الحماية  الشباب في فترة  لدى  الوطني  الحس  في شحذ 

الفرنسية.
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السالفة تجمع عىل سالفات ؛ كل يشء عرصته 
’ أوله قبل عرصه ) النقوع (والعقل النائم بمعنى 
الحالم . وابن سريين باعتباره إمام الناس يف هذا 
الفن وهو فقيه من أهل البرصة ’ تويف سنة 927 
م اشتهر بتفسري األحالم ’ والرد هنا بمعنى الغلق 

واإلطباق. 
’و  القول  عىل  القول  باب  من  الحديث  وهذا 
استجابة رشطية لحدوث سؤال شاغل طرحه عيل 
يشتغل  النائم  العقل  أن  :هل  ’فحواه  جليل  أستاذ 
خارج الزمان واملكان ؟ . بمعنى الفضاء الهيويل. 
وقد أحدث هذا السؤال عندي بهتة رتبت مخاضا 
عابر  إىل  تحتاج  صور  أمشاج  يف  ترادفت   ’ حاملا 
بمعنى مفرس من نوع ابن سريين’ الذي يقول : » 

الحلم رؤيا اليقظة«.
ذلك إنني تفاعلت مع السؤال  يف حوار جوابي , 
تراوح بني صدقية الحدث’ وفوىض العقل املحدث . 
حيث تبني يل أن العقل النائم هامد يف حالة برزخية 
بني عاملي  الغيب والشهادة’ بحيث يتكايس فيها 
ابن  قال  وكما   . الفوىض  من  عاصفة  يف  العاملان 
مفرس  قسم  قسمان:  الصادقة  الرؤيا  سريين 
ظاهر ال يحتاج إىل تفسري وال تغيري. وقسم مضمر 

تودع فيه الحكمة يف جواهر مرئيات .
املنام  يف  كله  الورق  مضمون  أن  إىل  أشري  هنا 

استحضارا لسؤال .

الصورة األوىل :الرؤيا

املعالم’  واضح  غري  صغري  :طفل  األول  املثري 
يبدو انه من املرحلة االبتدائية بدليل ميدعته ذات 

املربعات .
الحالة :

كيف يستطيع املربي – مربي الصبيان-  التفاعل 
مع من ال يعرف القراءة ’وكيف يحصل عىل نتيجة 
يحصل  .وهل  مقررة؟  زمنية  فرتة  خالل  إيجابية 

ذلك بمنطق القوة أو بقوة   املنطق؟ .

املثري الثاني لنفس الصورة .
ابنه لبطء الحظه يف عملية  سمعت وليا يؤنب 
يجهل    ’وهو  تقريعا  عليه  يشتد  وكان  التحصيل’ 
أو  فيسيولجية  تركيبة  ضحية  كان  التلميذ  أن 
لم  لذنب  الخاطر  املنام مكسور  رأيته يف  ؛  تربوية 

يقرتفه ’ألنه يف الواقع كان كذلك . 
الصورة الثانية :هنا قوة اخرتاق العقل للتاريخ 
استحضارا بالخط املسماري ’ يقول ابن سريين : 
»من كانت له يف الناس عادة الزمته  يف املرئيات يف 

سائر األزمان أو يف وقت منها .
املثري األول :

 العطف املتولد عن التودد) منها الوديدة ( منذ 
العهد السومري 2500 ق / م نسيجا . مدرس يطرد 
تلميذا لعدم الكفاءة ’ مقابل نباهة الويل’ الذي بادر 

املربي وأكرمه وكساه و فوحه ’وعند  باستضافة 
املغادر يدعو املربي التلميذ العودة إىل بيت األلواح 
) بيت توبي ( ويف الغد يقرب املدرس التلميذ طريد 
األمس ويضع يده عىل رأسه قائال له : إني أتنبأ لك 
بالرئاسة ’ وهكذا عند املدرسني عادة تالزمهم ’ يف 

تماهي البطن والعني استحياء .
الكالم سمعته من معلمة  : نفس  الثاني  املثري 
ابني )دون طعام وال كساء (  بقولها سوف يكون 
حدس  يشتغل  كيف  السؤال   . شأنا  التلميذ  لهذا 
املستقبل  قراءة  يف   ’ تعزيز  وبدون  معززا  املدرس 

من باب أحالم اليقظة .
الصورة الثانية : حضور الدكتور .

يقول ابن سريين : »إذا رأيت األصول صحيحة 
’ويف خاللها أمور ال تنتظم ’ ألقيت حشوها, واقصد 

الصحيح منها .
املثري األول :

خالل التسعينات من القرن املايض’ كنت جارا 
كشف  جهاز  عيادته  يف  يستعمل  طبيب  لعيادة 
الباطن بأشعته الخارقة للسواتر ’ نصحني زميل 
له بتغيري السكن خوفا من خوارق األشعة وفعلت 
’ قصدا للصحيح منها؛ إذ رأيت يف املنام إني أخرتق 

’وبات الخوف معززا .
املثري الثاني : 

الذي كان يرص عىل حضور  صورة رجل األمن 
بلقاسم  أسفار  مكتب  أمام   ’ املسائية  الجلسات 
جديعة’ كان يحب أن يفهم الحديث الجاري ’وهو 
بمثابة جهاز الدكتور يخرتق  الحديث  تشخيصا 

ألمور ال تنتظم . 

الصورة الرابعة : فوىض السؤال والجواب .
يقول ابن سريين : »إذا اشتبه عليك األمر ’ اسأل 

الله تعاىل  كشفه .
املثري األول :

عند   ’ مرسيليا  ميناء  يف  الجمارك  رجل  سألني 
 ’ معي  كانت  التي  السارة  عن  تونس  إىل  العودة 
عالقا  السؤال  وبقي  جواب  ال  ؟  رسقتها  أين  من 
’ فالسؤال  السيارة  ’ يراودني رشطا كلما تذكرت 

الغامض نهارا يلح  ليال يف حالة مكبوتة .
املثري الثاني :

سوئل التلميذ  أين أباك؟ قال: إنه يف مرسيليا ’ 
ثم أين جدك ؟ قال: »إنه يصيل العرص’ و ملا قيل له 
كيف جدك ؟ قال : إنه رجل تراثي ». هكذا يبحث 
الناس عن كتاب ابن سريين من واقع تراثي غيبي.

 ويف تشخيص  الصورة الرابعة .
كثرية’  وجوه  ذا  واملرئي   «  : سريين  ابن  يقول 
متلونة متضادة ’ متكافئة ’ مختلفة’ لم يرص إىل 
وجه منها دون  سائرها إال بالزيادة  شاهد وقيام 
املكان  أو من دليل  املنام  الرأي يف  دليل من ضمري 

الذي رأى ».
هكذا يكون الرتكيب االسنادي املظلل يف ثنائية 

الحالل والحرام .
كان  رجل   . اليقظة  أحالم  من  هنا  والشاهد 
يربي ماشية يف أرض تابعة يل فضال ’ وكما تربي 
الباب  أغلق  املغادرة  وعند   ’ دجاجاتها  زوجته 
بقفل قافل. هنا بهتة السؤال من باب تفسري ابن 
سريين امليكانيكي ’قوله :« إذا رأى الدراهم دخلت 
كان  أنه  بمعنى  اليقظة«.  يف  منها  واستفاد  عليه 
ذلك كذلك . إذ ترصف هذا الجار بثقافة الراعي  يف 

املشاع  : أي الحالل ما حل باليد .
 قالوا أضغاث احالم, وما نحن بتأويل  األحالم  
 «  : سريين  ابن  ويقول   .  44 أ/  يوسف   / بعاملني 
رأى  السوداء’  عليه  غلبت  من   ’ القدماء  قالت 
رأى  الصفراء’  عليه  غلبت  ’وأن  واألفزاع  األهوال 
الدٍم  عليه  غلب  وأن  واملعصفر.  واملصابيح   النار 
رأى الرشاب والرياحني و العزف  واملزامري ’ وعنده 
املنام  ’إذ ال يتمثل به يف  الرسول فقد رآه  من رأى 
ابن  دون  الباب  يغلق  التأويل  وبهذا   . شيطان 

سريين .
املثري الثاني معياري : ردا عىل سؤال  البداية .

العقل  أن  الشخصية’  باملالحظات  يل  تبني  لقد 
الزمان  خارج   ’ الحرية  فوىض  يمارس  النائم 
’ ومركب  والحالة معتوه  ’فهو  افرتاضيا  واملكان  
اعتباطي  ال يتأفف من املحظور ومندمج يف عالم 
مهجرس  الصورة  يف  ’وهو  الغالب  يف  الشيطان 
سلفي يشتغل  خارج الواقع الصاحي ؛ فهو بذلك 
يخلط بني تناقض الغيب والشهادة ’ وال استرشاف 
له . كما يقول ابن سريين : » من أعتاد أكل اللحم 

يف املنام أكله ». بمعنى ال جديد يف األحالم .
الصورة السادسة  :  أحوال العقل الصاحي .

اللحظة   انعكاس  هي  األحالم  »إن    : أقول 
الشاغلة .والحلم حالة بعث  عىل معنى  املتيقظة 

رجع الصدى  من عالم » مارسال بروست ». 
ومع ذلك يبقى كتاب ابن سريين مفيد  ’ تتلهى 
بع العامة – تحريرا وتفسريا - خوضا يف همومها 
منحى  ينحى  الكتاب  هذا  فأن  ’وعليه  اليومية 
العطىش  يدغدغ  كما   ’ التحريفية  األنرتبولوجيا  
تماما كما قال  الرحمان  أرض  رساب عطشان يف 

عبد الله الربدوني :
وهذه األحالم تغوي كما         

تراوغ األعمى عجوز لعوب 

خاتمة 

ابن  قال  اليقظة كما  رؤيا   الحلم  فأن   وهكذا 
سريين . وقوله هذا يغلق الباب دونه ’ ألن األحالم 
 ’ األشياء  مقدر  وحده  الله  و   . الليل  هذيان  كلها 

ويفعل ما يشاء . 

سالفة العقل النائم يف الرد عىل ابن سريين...
رأي

إعداد : منصور بوليفه )مؤرخ(
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املتميّزة  العلمية  واملؤتمرات  الندوات  من 
التي احتضنتها الجامعة التونسية يف غضون 
الخطاب  »تحليل  ندوة  الفارط  األسبوع 
اللغة واآلداب  وأسئلة املنهج«، نّظمها قسم 
والفنون  اآلداب  بكّلية  العربية،  والحضارة 
حيث  منوبة.  جامعة   - منوبة  واإلنسانيات 
استمّر هذا املؤتمر العلمي الدويل الذي انعقد 
من  متميّزين  وباحثني  أساتذة  بمشاركة 
14 و15 و16  أيّام:  ثالثة  تونس، وخارجها 
مارس الجاري. والطريف أّن أعماله أُهديت 
إىل األستاذ الكبري محّمد الشاوش الذي كان 
مع األستاذ محّمد عجينة وبإرشاف الّراحل 
األوائل  املرتجمني  أبرز  من  القرمادي  صال 
لكتاب مؤّسس علم اللسانيات فرديناند دي 
سوسري »دروس يف األلسنية العاّمة«، وعرف 
تحليل  مجال  يف  املتميّزة  ببحوثه  الحقا 
لدكتوراه  أطروحته  وأشهرها  الخطاب 
النظرية  يف  الخطاب  تحليل  »أصول  الدولة 
استنطاق  أحكم  حيث  العربية«،  النحوية 
املصادر العربية للكشف بحثا عن تصّورات 
ومفاهيم ومبادئ تشّكل معالم نسق معريف 

متجانس لنظرية يف تحليل الخطاب....
ثريّة  املقّدمة  املداخالت  كانت  لقد 
مكثّفا  الحضور  وكان  وعميقة،  ومتنّوعة 
أثرت  مهّمة  إضافات  حمل  ثريّا،  والنقاش 

محاور اهتمام الندوة.

1(- في تأطير محاور اهتمام 
الندوة.. كلمات مهّمة

افتتحت أشغال هذه الندوة بكلمة لعميد 
بمنوبة،  واإلنسانيات  والفنون  اآلداب  كّلية 
املهّم  أنّه من  التايب. جاء فيها  أ. د منصف 
العلمية  املؤتمرات  هذه  مثل  تنظيم  للغاية 
فتحا آلفاق املعرفة وتعمقا ملدارات البحث يف 
إشكالياتها، وما يتّصل بها من أسئلة البحث 
العلمي. أيضا أشار إىل مدى أهميّة االحتفاء 
بأعالم الجامعة التونسية من البناة والّرواد. 
يف حني رأت منّسقة الندوة د. منية عبيدي 

أنّه قد استقر الرأي عىل طرح هذا املوضوع 
اهتمام  مجال  التّساع  الخطاب(  )تحليل 
الباحثني فيه؛ كّل من منطلقه ووفقا لنوع 
أدواته ووسائله. فبدت من ثّم أهميّة مسائلة 
من  حدوده  عىل  والوقوف  االختصاص  هذا 
خالل تنوع املواضيع والسياقات التي يمكن 
أن تطرحها املداخالت املقّدمة، والتي يمكن 
أن تجمع بني الدراسات النظرية واملقاربات 
إلنتاج  مختلفة  مدّونات  عىل  التطبيقية 

الخطاب. 
التي ألقى بمناسبة يف جلسة  ويف كلمته 
رئيس  بنخود  الّدين  نور  د  أ.  ذكر  االفتتاح 
العربية  والحضارة  واآلداب  اللغة  قسم 
العلمية  الندوة  هذه  أّن  منوبة:  بجامعة 
املنهج«،  أسئلة  الخطاب  »تحليل  الدولية 
التي  الثانية  الدولية  العلمية  الندوة  تعترب 
ينظمها يف هذه السنة الجامعية قسم اللغة 
واألدب والحضارة العربية بهذه الكلية، ذلك 
أنّه نّظم منذ ثالثة أسابيع ندوة علمية دولية 
العربي  الشاعر  مليالد  املائوية  الذكرى  يف 

قباني  نزار  الكبري 
عنوان  تحت  وكانت 
وأسئلة  الشعر  أخيلة 
أنّه  وأضاف  الكتابة. 
الندوة  اندرجت  لنئ 
حقل  ضمن  السابقة 
األدبية،  الدراسات 
اهتمام  محور  فإن 
تحليل  الندوة؛  هذه 
وقضايا  الخطاب 
عىل  ينفتح  املنهج، 
متعددة  تخّصصات 
مستوى  يف  ومختلفة 
حقول املعرفة وأدوات 
واملقاربة،  التحليل 
وهو ما جعل الباحثني 
من مدارات تخّصصات 
متباينة،  علمية 

واملجال  باملفهوم  تتصل  أسئلة  يطرحوا 
رضورية،  بدت  اإلجراء،  وطرائق  واملنهج 
تنّوعت  قد  الخطاب  تحليل  وأّن  سيّما  ال 
صارت  نفسه  املصطلح  إن  بل  مقارباته، 
يعود  الباحثني وال  لدى  له مدلوالت متعددة 
التخّصص،  زوايا  اختالف  إىل  فحسب  ذلك 
وإنما أيضا إىل تعّقد املفهوم لتعّقد الظاهرة 

نفسها والتّخاذها طابعا إشكاليّا. 
قد  أنّه  بنخود،  األستاذ  يرى  ثّم  ومن 
من  عالمة  االصطالحية  االختالفات  تكون 
 . الظاهرة  تعقد  عىل  الدالة  العالمات  أهم 
وما يدّل عىل ذلك؛ الجدل الدائر بني الباحثني 
»الخطاب«  مصطلحي:  داللة  حدود  عىل 
كذلك  اآلخر،  من  أشمل  وأيّهما  و«النص«، 
السياق  مثل:  مصطلحات  بخصوص  األمر 
واملقام ووضعية الخطاب وأجناس الخطاب 
النصوص  أجناس  أو  النصوص  وأصناف 

وأصناف الخطاب...

وقد خلص عىل القول: ليس من شأن هذه 
الندوة طبعا، أن ترّد االختالف يف التصورات 
كّل  وترفع  االتفاق،  إىل  التحليل  وطرائق 
أن  الرضوري  من  وإنما  لبس.  وأّي  إشكال 
للمنهج  الجديد  الوضع  بخصائص  نحيط 
تطّور  ظّل  يف  الخطاب،  تحليل  وأدوات 
النظرية وأسسها املعرفية واالبستمولوجية 
وانفتاحها عىل حقول علميّة مجاورة، وهو 
ما يقتيض حتما رضورة الوعي بالسياقات 
التي  املنهجية  واملربّرات  الجديدة  املعرفية 
وقد  سيّما  ال  التصّورات،  تلك  فيها  توّلدت 
وتجاوز  السابق  تصحيح  بعضها  زعم 
أخطائه، كما هو األمر بنّي يف تاريخ العلوم.

  هنا تجدر اإلشارة إىل أنّه قد ورد بالورقة 
قد  اللسانية  الدراسات  أّن  للندوة:  العلمية 
عرفت يف النصف الثاني من القرن العرشين 
الذي  باملعنى  العناية  أساسه  جذريًا  تغرّيًا 
أغفلته البحوث السابقة، 
تراكم  ما  نتيجة  وذلك 
فلسفية  بحوث  من 
ونفسية  واجتماعية 
وأدبية، أسهمت يف تحّول 
يف  اللغة  البحث  مسار 
تبعا  فظهرت،  ذاتها، 
دراسة  إمكانية  لذلك، 
وتلّقيها.  إنتاجها  كيفية 
فتنوعت املقاربات بتنوع 
واألهداف  املنطلقات 
مصطلحات  وظهرت 
»نحو  قبيل  من  جديدة 
و«لسانيات  النص« 
و«تحليل  النص« 
و«اللسانيات  املحادثة« 
و«تحليل  النقدية« 

الخطاب«.
مجال  سعي  ورغم 
إىل  الخطاب  تحليل 
القرن  ثمانينات  منذ  بذاته  االستقالل 
هذا  تبلور  آثار  نجد  أن  يمكن  فإنّه  املايض، 
الخمسينات  منذ  الحايل  بمفهومه  الحقل 
والستينات. إذ مثّلت اجتهادات زليغ هاريس 
إرهاصات  وغريهما،  بنفنيست  وإميل 
ترسيخ  يف  ساهمت  التي  األوىل  االتجاهات 
هذا املبحث، ليعّمقها الحقا تطور البحث يف 
مجال التداولية ويف مختلف العلوم املجاورة.

وهو ما جعل باتريك شارودو ودومينيك 
هو  الخطاب  تحليل  مجال  أّن  يرى  منغنو 
تحليل  )معجم  نسبيا«  العهد  حديث  »فّن 
ال  من  الباحثني  من  بل   .)43 ص  الخطاب 
يعتربه حقال معرفيا مستقال ومتميزا، وإنما 
هو خّط يَْعرب اللسانيات وعلم االجتماع وعلم 
ليس  ثمة  ومن  والتاريخ.  واألدب  النفس 
تتفّرع  وأن  يتجّدد  وأن  ينمو  أن  باملستغرب 
منفتحاً  مادام  مقارباته  وتتنوع  اتجاهاته 

عىل إنجازات الحقول املعرفية األخرى. 

ندوة »تحليل الخطاب وأسئلة المنهج«، كلية اآلداب منوبة :

مقاربات علمية وإضافات منهاجية متمّيزة عىل طريق تشييد 
مبادئ التحليل العميق للخطاب األديب وغري األديب

د. محّمد الكحالوي، جامعة قرطاج

الدكتور املرصي عماد عبد اللطيف املتخصًّ يف تحليل الخطاب 
والدكتور التونيس عّز الدين املجدوب أستاذ اللغة واللسانيات

صورة من ندوة جامعة منوبة
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إذ الثابت أن املقاربات املنهجية يف التحليل 
يقول  دايك«  »فان  جعل  ما  وهذا  تنوعت 
بإمكانية تقسيم تحليل الخطاب إىل معالجة 
تتضمن تحليال معّمقا للنص يرتكز أساسا 
عىل السمات اللسانية املحّددة له، ومعالجة 
حيث  االجتماعية.  النظرية  إىل  تستند  ثانية 
يكّمل كّل منهما اآلخر؛ »فمن ناحية، إن أي 
تحليل للنصوص يريد أن يكون ذا شأن من 
ومن  االجتماعي،  العلمي  التحليل  منظور 
ناحية أخرى ال يمكن التوصل إىل فهم حقيقي 
للنتائج االجتماعية للخطاب من دون النظر 
الناس  يتكلم  عندما  يحصل  ما  يف  قرب  عن 
ص  الخطاب  تحليل  )معجم  يكتبون  أو 
الخطاب  تحليل  أن  »فاركلوف«  ويرى   .)21
للنصوص  اللساني  التحليل  عىل  يقترص  ال 
التحليل االجتماعي، بل » يتأرجح«  وال عىل 
»نظام  يسّميه  وما  اللساني  التحليل  بني 
حيث   ،)order of diScourSe   ( الخطاب« 

يقصد بذلك املمارسة االجتماعية.

2( - محاور الندوة والجلسات 
العلمية

لقد كانت املداخالت املدرجة يف أعمال ندوة 
مختلفة  املنهج«،  وأسئلة  الخطاب  »تحليل 
سياقات  بتنّوع  متنّوعة  املعرفية  أدواتها  يف 
األكاديمية  الفضاءات  بتنّوع  أيضا  إجرائها، 
وجامعة  منوبة  جامعة  فيها؛  املشاركة 
قفصة  وجامعة  املنار  وجامعة  سوسة 
وجامعة جندوبة ومن دول عربية مثل املغرب 
أفادت  وقد  وقطر.  واالمارات  والسعودية 
نرش  عىل  العمل  سيتّم  أنّه  الندوة  منسقة 

املقاالت يف كتاب محكم لتعميم اإلفادة.
وتجدر اإلشارة إىل أّن أهّم املحاور التي تّم 

طرحها يف هذا املؤتمر، تتمثّل يف:
اختصاصا  بوصفه  الخطاب  تحليل   -  1
باللسانيات،  الخطاب  تحليل  صلة  بينيا: 

والفلسفة، واألدب، وعلوم التواصل.
2 - تحليل الخطاب وتعّدد املناهج
3 - اسرتاتيجيات تحليل الخطاب

4 - تحليل الخطاب وآفاق التطبيق
النظرية  للخطاب،  النقدي  التحليل   -  5

والتطبيق
والثقافية  اللغوية  الخصوصيات  أثر   -  6
ومناهجه،  الخطاب  تحليل  أطر  يف  العربية 

ونظرياته.
تحليل  يف  الغربية  املركزية  نقد    -  7

الخطاب.
لإلسهامات  نقدية  مراجعات  تقديم   -  8

العربية يف تحليل الخطاب.
يف  الخطاب  تحليل  بجذور  التعريف   -  9

الرتاث العربي.
وقد كانت املداخالت املدرجة يف أشغال هذا 
بحوثهم  وعناوين  األساتذة  كاآلتي؛  املؤتمر 
منوبة،  جامعة  الشاوش،  محّمد  ومحاورها: 
التدارك  بني  الخطاب  وتحليل  النّص  نحو 
زايد  جامعة  صوف،  بن  مجدي  والتأسيس. 
لتحليل  مقاربة  نحو  املتحدة.  اإلمارات  دولة 
منوبة،  جامعة  عبيدي،  منية  الرقمي.  النّص 
عماد  اختصاص.  مساءلة  الخطاب،  تحليل 
الخطاب  تحليل  قطر،  جامعة  اللطيف،  عبد 
جامعة  الباهي،  عادل  العربي،  السياق  يف 
جامعة  بنغايل،  نارص  التسويرية.  جندوبة، 
تحليليا  إطارا  اللغوي  العبور  سعود،  امللك 
اللغوي  الخطاب  يف  االجتماعي  للتفاعل 
جامعة  امليساوي،  خليفة  اللغات.  متعّدد 
املعرفية  املصادر  السعودية،  فيصل  امللك 
واألسس املنهجية لتحليل الخطاب. مصطفى 
غلفان، جامعة الحسن الثاني املغرب، تعويم 
بحاري،  سليمان  املنهج.  وتهجني  املفهوم 

كتاب  يف  قراءة  املغرب،  زهر  ابن  جامعة 
التحليل النقدي للخطاب: نماذج من الخطاب 
اإلعالمي. عيل بوخشيم، جامعة منوبة، النّص 
املفاهيم.  يف  مراجعات  والقول:  والخطاب 
التحليل  جندوبة:  جامعة  عرعاري،  محّمد 
التلفظية   الخصوصية  للخطابني:  السيميائي 
جامعة  بوبكر،  فاطمة  الثقافية.  والنسبية 
نظريّا  بعدا  االجتماعية،  املمارسة  منوبة، 
وتطبيقا خطابيّا. ذهبية حّمو الحاج، جامعة 
يف  وأبعاده  الكالم  حدود  الجزائر،  وزو  تيّزو 
ريم  الخطاب.  وتحليل  التداولية  اللسانيات 
املدّونات  لسانيات  منوبة،  جامعة  الهّمامي، 

ابن  جامعة  بّكار،  سعيد  الخطاب.  وتحليل 
زهر املغرب، خطاباب الحرب يف ضوء مقاربة 
ليفن.  فان  لثيون  االجتماعيني  الفاعليني 
روح  لغتنا  عن  نعرّب  إنّما  رمضان،  بن  صالح 
الرحمن  عبد  الجاحظي.  الفكر  يف  الكالم 
املغرب،  إسماعيل،  موالي  جامعة  التمارة، 
النقدي.  للتحليل  إنتاجية  االسترشاق  خطاب 
خصائص  قفصة  جامعة  فرحات،  مختار 
املرحة  الذاتيّة  أبعادها  يف  الخطاب  تحليل 
جامعة  العنرتي،  خلف  حمدة  )بالفرنسية(. 
اإلمام السعودية. حجاج املحبّة يف روائية حميد 
بن ثور بني الخطاب البالغي والتأثري النفيس. 
الخطاب  منوبة،  جامعة  الفاريك،  رجاء 
البرصي يف الفّن التشكييل: مقاربة سيميائية 
يف  سوسة  جامعة  دنقري،  سمية  تداولية. 
العالقة الوجيهة بن الخطاب والرتكيب . عزيز 
لحمر، جاعة املنار تونس، العرفة الخطاطية 
جامعة  السمعيل،  عواطف  التفاعل.  وحول 
منوبة، جذور تحليل الخطاب يف التاث العربي. 
حوسبة  منوبة،  جامعة  عكاشة،  أسماء 
التمثيل  غربايل،  سنية  وحدودها.  الخطاب 
واملفاهيم.  االقتضاءات  للمقصود:  الهني 
أثره يف فهم  الخطاب  تحليل  التوجاني،  زينب 
حامدي،  مبارك  املعارص.  الديني  الخطاب 
الخطاب  اسرتتيجيات  من  قفصة،  جامعة 
أنموذجا.  الحداد  الطاهر  العربي:  اإلصالحي 
ازدواجية  منوبة،  جامعة  بالشاوش،  حنان 
جامعة  يعقوبي،  حياة  السيايس.  الخطاب 
يف  الديني  النّص  وتأويلية  القصدية  منوبة، 
سمري  املعارص.  التجديدي  الفكر  من  نماذج 
الخطاب.  تحليل  اسرتاتيجيات  يف  السحيمي، 
الشعري، يوسف عيد، جامعة طرابلس لبنان، 
والتطبيق،  النظرية  بني  التموزي  الخطاب 
الخطاب  فلسطني،  جامعة  عودة،  خليل 
التفاعيل يف الشعر ال رقمي وآليات استقباله. 
جليلة يعقوب، جامعة منوبة بيان الهذيان يف 
ما يروي مجنون العمران. الطاهر بن يحيى، 
جامعة امللك فيصل، التحليل النقدي للخطاب 

السيايس: اإلشكاليات والرهانات. 
جويرو  زهية  األستاذة  ألقيت  وقد  هذا 
بنّي  كلمة  بتونس،  الرتجمة  مركز  مديرة 
الخطاب يف  لتحليل  بالتنظري  أهميّة االشتغال 
واملعارصة،  الحديثة  واملناويل  املناهج  ضوء 
وأبرزت قيمة الوفاء واالعرتاف لرموز الجامعة 
النرّية  لجهودهم  والوقاء  وأعالمها،  التونسية 
محّمد  األستاذ  تكريم  أّن  وأشارت  املتميّزة، 
الذي  وهو  اإلطار،  هذا  يف  يندرج  الشاوش 
مازال علمه وعطاؤه مستمّر السيّما يف مجال 
الرتجمة ومراجعة األعمال التي ينجزها مركز 

الرتجمة يصدرها طباعة. 
حرض  قد  أنّه  عىل  اإلشارة  وتجدر  هذا 
الدولية  العلمية  الندوة  هذه  أعمال  وواكب 
مهّم  عدد  املنهج«،  وأسئلة  الخطاب  »تحليل 

لعّل  املرموقني..  التونسيني  الجامعيني  من 
من أبرزهم إضافة إىل محّمد الشاوش، صالح 
ميالد  وخالد  املناعي،  ومربوك  الرشيف  الّدين 
والعادل خرض ومحّمد بن الطيّب ومحّمد عبد 
وعبد  باديس  ونرجس  بوديّة  ومحرز  العظيم 
السالم عيساوي ونور الهدى باديس وحسني 
املعرفية  الوجوه  من  وغريهم  السوداني، 
الفكرية  إبداعاتها  لها  التي  النرّية  األكاديمية 
واألدب  اللغة  يف  البحث  مجال  يف  والنقدية 
مّما   ... واملعرفة  الفكر  وقضايا  والحضارة 
أضفى جديّة ومسحة ثراء وتنّوع عىل أشغال 

هذا املؤتمر ومحاور اهتمامه. 
وختاما تجدر اإلشارة إىل ما جاء يف كلمة 
وأعني  املشاركني  أبرز  أحد  ودّونها  بها  أدىل 
قائال:  ذكر  الذي  اللطيف،  عبد  عماد  الصديق 
يف  أثره  لكن  العلمي  املؤتمر  هذا  انتهى  وإن 
العقول ويف النفوس لن ينتهي. بل سيتواصل 
والبحوث  املداخالت  فتحت  ما  يف  سيّما  ال 
يف  متنوعة  مسائل  عىل  أبواب  من  املقّدمة 
القراءة  آفاق  املنهج  وأسئلة  الخطاب  تحليل 
أيضا  ينتهي  لن  والداللة.  املعنى  وتأويل 
ربط  من  حققه  ملا  وذلك  اللقاء،  هذا  صدى 
وجديدة  متينة  وإنسانية  علمية  لصالت 
وإحياء لصالت موجودة من قبل، ربّما حالت 
ذاك  أيضا وجود  ينتهي  املسافات دونها. ولن 
الجرس الذي حاولنا بناءه وتشييد لبناته بيننا 
طلبتنا  وبني  وبيننا  دّرسنا،  الذي  الجيل  وبني 
واألجيال القادمة من الباحثني يف شتّى أجزاء 
البالد  سائر  يف  األكاديمي  الجامعي  الفضاء 

العربية.
ومىض يقول أيضا: لجامعة منوبة مكانة 
ال  العربية،  علوم  باحثي  لدى  خاصة  رمزية 
سيما البالغة واللسانيات. وقد كانت سعادتي 
أساتذتها يف  نخبة من خرية  ألتقي  أن  غامرة 
أطراف  أتبادل  وأن  الخطاب،  تحليل  مؤتمر 
أ.د.  األجالء  العلماء  مع  والنقاش  الحديث 
رشيف،  الدين  صالح  أ.د.  الشاوش،  محمد 
أ.د.  ميالد،  خالد  أ.د.  الريفي،  هشام  د.  أ. 
باإلنصات  سعدُت  وكم  املجدوب.  عزالدين 
جامعة  باحثي  من  أجيال  ثالثة  مداخالت  إىل 
منوبة والجامعة التونسية، يتناقلون الشغف 
باملعرفة، والدقة والرصانة من جيل إىل جيل. 
غمرني  التي  الكبرية  للحفاوة  االمتنان  ّكل 
التقدير  وكل  منوبة،  يف  األعزاء  األصدقاء  بها 
لجهودهم الرائعة يف تنظيم هذا املؤتمر املهم، 
عبيدي،  منية  د.  العزيزة  بالذكر  وأخص 
أ.د.  والعزيز  سحيمي،  سمري  د.  والعزيز 
العربية  اللغة  قسم  رئيس  بنخود  نورالدين 
وآدابها بجامعة منوبة، وكل األخوات واألخوة 
هذه  يف  والحضارة  واآلداب  اللغة  قسم  يف 

الجامعة العريقة.
لكم  الشكر  باقات  أيضا:  يقول  ومىض 
مسافات  وإداريني.  وأساتذة  ضيوفا  جميعا 
يعلمون  وهم  األعزاء  لطلبتنا  املحبّة  من 
مكانتهم بقلبي شكرا خاصا ألساتذتنا األجاّلء 
الذين رشفونا بحضورهم وبمتابعة الجلسات 

العلمية. 
منية  األستاذة  تقول  نفسه  السياق  يف 
نرّد  أن  خالله  من  حاولنا  لقاء  إنّه  عبيدي 
أساتذتنا  من  ولواحد  ألهله.  الجميل  بعض 
جانب  اىل  الدكتورا  رسالة  يف  مؤطري  الكرام 
كان  الذي  )املغرب(  خطابي  محمد  االستاذ 
ويبلغ  الشاوش  محمد  ا  بتكريم  جدا  سعيدا 
الشاوش.  محمد  لصديقه  وتهانيه  سالمه 
لضيوفنا  األعزاء. شكرا  لطلبتنا  شكرا خاصا 
املحرتمني الذين تكبدوا مشاق السفر لحضور 
وإثرائه  فيه  واملساهمة  العلمي  اللقاء  هذا 
خاصا  شكرا  ومفيدة.  قيمة  بمداخالت 

ألساتذتنا الذين رشفونا بالحضور.

يف اختتام الندوة

األستاذان صالح الدين الرشيف ومحمد الشاوش

مرافئ
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جعله  رمضان  شهر  حلول  عن  تفصلنا  قليلة  ايام 
رمضان  والتونسيني   تونس  عىل  سعيداً  مباركة  الله 
بماهو سوق استهالكية للمواد الغذائية هو ايضا سوق 

لالعمال الدرمية التي ال تراها أال يف الشهر الكريم
الشكل  يف  تحوالت  التونسية  الدراما  عرفت  وقد 
واملضمون عرب الزمن  ففي مايض ليس بالبعيد وحينما 
كانت السوق ضيقة تحتكرها الجهات العمومية كانت 
األعمال الدرامية تسري وفق إرادة النظام وقتها ومع ذلك 
كنا نشاهد اعماال تطرح قضايا جادة عىل غرار الرصاع 
بني العلم والشعوذة  يف الفرتة االستعمارية يف مسلسيل 
مسلسل  عالج  كما  محروس  سيدي  وقمرة  الرمل  فج 
االستقالل ورصاع حاميل  بداية  تونس يف  اوضاع  وردة 
فكرة تحديث املجتمع مع القوى املحافظة  كما تناول 
وبروز  بالرديف  املناجم  عمال  حياة  ضفائر   مسلسل 
الحركة النقابية يف ربوعها  كما تم طرح قضية  تهميش 
عديد االختصاصات رغم فائدتها كما رأيناها يف مسلسل 
الخطاب عالباب من خالل ازدراء جزء من عائلة الشاديل 
التمار  ملهنة وتخصص صهرهم املنجي الباحث يف االثار 
والرتاث كذلك عرضت الدراما ازمة املثقف الذي يرفض 
االنخراط يف اللعبة االقتصادية فيجد نفسه عىل هامش 
املجتمع  يعيش عىل املربرات لرشعنة افعاله املتجاوزةو 
عروسية  منامة  يف  الزاهي  شخصيتي  مع  ذلك  ظهر 
وسعيد الفاهم يف حسابات وعقابات الذي عرض بدوره 

قضية مهمة أخرى وهي عدم تاقلم العالم الذي  حصل 
عىل نصيب وافر من العلم والشهائد والذي قىض سنينا 
طوال يف الغربة مع املحتمع املريض الذي عاد إليه فجنى 
الفشل تلو الفشل )شخصية االزهر عروش( إضافة اىل 
شخصية  عاشتها  تمزق  حالة  يف  تتمثل  أخرى  قضية 
والجميل  البسيط  الريفي  وسطه  بني  الشعييل  عامر 
وهو  العمل  بحكم  إليه  انتقل  الذي  الحرضي  والوسط 
فينتهي  السيطرة   وحب  املصالح  تحكمه  بارد  وسط 
به األمر قتيال  قضايا مهمة عالجتها الدراما التونسية 
رغم منسوب الحريات املتواضع  اىل ان حدث. املنعرح 
مع مسلسل مكتوب الذي نقل املشاهد اىل عالم الطبقة 
املخملية واستعرض امراضها  عىل غرار للعنرصية  التي 
مكتوب  لكن  وجودها  انكار  التونيس  املجتمع  حاول. 
كشف عنها باسلوب جريء جدا وبدأ التطبيع مع وجود 
الدراما وشيئا فشيئا بدأ  املخدرات والخمور والعنف يف 
تدريجيا   يذوب  مسلسل  حول  العائلية  اللمة  مفهوم 
لتتالحق األعمال الدرامية التي تعالج ما كان يعترب من 
طار  خارجا  واالنجاب  االغتصاب  غرار  عىل  التابوهات 
الزواج واالستغالل الذي تتعرض له العامالت يف املصانع 
لدخول  ذلك  ويعزى  الريم   صيد  اىل  البيض  الليايل  من 
اطراف جديدة يف عملية االنتاج الدرامي اطراف جديدة 
تحمل الكارا مغايرة  فكان التحول الشكيل واملضموني 
الدراما التونسية  ومع ثورة 2011 ومع ارتفاع منسوب 

الحرية بشكل كبري دخلت مواضيع جديدة حيز التناول 
ووردة  امراة  يوميات  مسلسيل  يف  التطرف  غرار  عىل 
وكتاب تماهيا مع انتشار الفكر املتشدد داخل املجتمع 
الهواء  ناعورة  يف  االعضاء  تجارة  اىل  إضافة  التونيس  
الدراما  احتفت  كما  براءة   مسلسل  يف  العريف  والزواج 
التونسية بشخصيات هامشية وحولتها اىل أعمال قائمة 
التونسية  الدراما  الذات عىل غرار شورب  كما كشفت 
عن ما يسمى ب ) فن الهامش(يف مسلسيل املايسرتو 
للمؤسسة  الفن  اخرتاق  استعراض  خالل   من  ونوبة  
السجنية يف العمل األول مقابل استعراض نوع من الفن 
كان منبوذا يف عهود سابقة أال وهو الفن الشعبي  قبل 
ان يجد حظه يف ما بعد كما ال يفوتنا ان نشري اىل بعض 
غرار  عىل  التونسية  الدراما  يف  ظهرت  التي  الفضائح 
تاريخ تونس بطريقة  الذي حرف  الذيب  مسلسل قلب 
الذاكرة   من  رسيعة  يسقط  جعله  مما  وبائسة  فجة 
لضحالته حتى ان التلفزة الوطنية لم تعد بثه  نظرا لكل 

ما تقدم ذكره 
باملحصلة تبقى الدراما التونسية عىل عالتها الكثرية 
وعىل  بالدنا  يف  الثقافية  الحياة  مظاهر  من  مظهرا 
القائمني عىل الشان الثقايف ان  يحرروها من املوسمية 
إن  خاصة  محرتمة  درامية   صناعة  لنا  تكون  حتى 
تونس تزخر باملبدعني والكفاءات من مختلف املشارب 

واألجيال.

دراما رمضان،  بأي جديد وأي جتديد ؟

امير العقربي )  باحث في التاريخ المعاصر و الزمن الراهن (

كثريا ما نتعامل مع املناسبات الثقافية واإلعالمية 
نتذكر  فحني  االستسهال  من  بنوع  والعاملية  الوطنية 
اليوم  أو  لإلذاعة  العاملي  اليوم  أو  للمرأة  العاملي  اليوم 
الوطني للثقافة أو مناسبات املعارض الوطنية الدولية 
قرطاج  أيام  أو  التونسية  األغنية  مهرجان  أو  للكتاب 
الشعرية واملوسيقية واملرسحية وغريها من املناسبات 

الثقافية الوطنية والعاملية
املناسبات  هذه  حضور  نستثمر  أن  يمكننا  كيف 
اإلثارة  ثقافة  عن  بعيدا  وثقافيا  إعالميا  الكربى 

اإلعالمية  ومنطق السبق اإلعالمي والثقايف

ذكرتها  التي  الثقافية  املناسبات  هذه  تمثل 
ال  لذلك  الثقافية  الوطن  وواجهة  البالد  وجه  وغريها 
علمية  ثقافية  اسرتاتيجيات  إيجاد  إىل  السعي  من  بد 
املناسبات  هذه  مع  تعاملنا  من  تحسن  وموضوعية  
الكربى فنحن نعيش عىل كامل السنة حركية ثقافية 
تتعلق بكثرة املهرجانات الثقافية والفنية ولذلك ال بد 
من التعامل الحريف واملهني مع هذه املناسبات حتى ال 

تكون مجرد استعراضات وإثارة
ملك  هي  والخاصة  الحكومية  الثقافية  املؤسسات 
توجبت  لذلك  املبدع  للشباب  وملك  التونسيني  لكل 

الثقافية  املناسبات  واستثمار  استثمارها  رضورة 
الثقايف  البناء  أشكال  من  كشكل  والعاملية  الوطنية 
وصقل املواهب وايصالها إىل مكانها الذي تستحقه بدل 
إعادة استضافة نفس األسماء والحديث عن املكرسني 
يبقى  ما  الثقافة يف جوهرها كل  إعالميا وثقافيا ألن 

بالذاكرة بعد أن ننىس كل يشء
املسؤولني عن  إىل كل  هذا مجرد كالم عام نوجهه 
بمهنية  التعاطي  ألجل  والثقايف  اإلعالمي  القطاع 
ويل  والله  الثقايف  الشأن  مع  وموضوعية  وحرفية 

التوفيق

المناسبات الثقافية الوطنية والعالمية:
إفادة أم إثارة؟

مليكة العمراني - شاعرة

صور من أعمال درامية رمضانية سابقة
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آمال مثلوثي وباربارا برافي
معا في عمل فني 

تجتمع الفنانة التونسية آمال مثلوثي والشابة الفرنسية الصاعدة باربارا برايف يف عمل فني 
.»lève - Toi جديد بعنوان »إنهض

يف  النوعية  النقلة  وكانت   2016 سنة  الفني  مشوارها  بدأت  صاعدة  فنانة  هي  برايف  باربارا 
حياتها سنة 2021 عندما شاركت يف مسابقة euroviSioN ونالت املرتبة الثانية وهو أفضل مركز 

حصلت عليه فرنسا منذ سنة 1991. 
ويمثل هذا العمل آلمال مثلوثي عودة للساحة الفنية بعد غياب قد طال قليال عىل محبيها.. وال 

تحيد الفنانة يف هذا العمل عن إلتزامها تجاه القضايا اإلنسانية وقضايا املرأة خصوصا..
1982، قد بدات الغناء يف سن الخامسة عرشة،  11 يناير  ويذكر أن آمال املثلوثي، املولودة يف 
النوع املوسيقي فضالً  الهيفي ميتال، وهي من أشد املعجبني بهذا  حيث أسست فرقة ملوسيقى 
عن امتالكها ألحبال صوتية قوية، يف سن التاسعة عرشة. وبعد بضع سنوات، أصبحت ناشطة 

سياسياً حيث كان مغنون ناشطون يف املجال الحقوقي أمثال جوان بيز، ُمِلهميها.
يف عام 2004، انفصلت آمال عن الفرقة وبدأت بكتابة أغاٍن سياسية، حيث أوصلتها أغنيتها 
الشهرية “يا تونس يا مسكينة” إىل نهائيات جائزة راديو مونت كارلو “موين أورينت” املوسيقية، 

وهي مسابقة فرنسية للمواهب الشابة يف الرشق األوسط.
جذبت آمال انتباه الرأي العام عىل نطاٍق واسع خالل ثورة الياسمني يف تونس يف عام 2011، 
عندما أسقطت االحتجاجات الشعبية يف نهاية املطاف الدكتاتور منذ فرتٍة طويلة، زين العابدين بن 

عيل، وأشعلت فتيل ما يسمى بالربيع العربي يف العديد من البلدان األخرى يف املنطقة.
من  مزيٌج  وهي  حّرة،”  “كلمتي  أغنية  سيما  وال  للثورة،  نشيداً  أغانيها  أصبحت  ما  رسعان 
اإليقاع اإللكرتوني واإليقاعات التقليدية، التي غنتها عىل مرسٍح مرتجل يف شارع الحبيب بورڨيبة 

“ساحة الثورة،” يف 22 جانفي من العام نفسه.
إنترش فيديو أدائها كالنار يف الهشيم وأدى يف النهاية إىل ظهورها يف حفل توزيع جائزة نوبل 
للسالم لعام 2015، والتي ذهبت إىل اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونيس إلسهامها الحاسم يف 

بناء ديمقراطية تعددية يف تونس يف أعقاب ثورة الياسمني.
أنحاء  جميع  يف  الحفالت  بتقديم  وبدأت  عاملية  شهرًة  اكتسبت  ما  رسعان  انها  ايضا  ويشار 
العالم: يف مرص والعراق وبلجيكا وفرنسا واململكة املتحدة، حيث حظيت بإشادة كبرية من النقاد 
أينما ذهبت، بما يف ذلك التصفيق الحار من رّواد مهرجان سفينكس يف بلجيكا بعد أن غنت نسختها 

من أغنية هااللويا للمغني ليونارد كوهني.
األهرام  بوابة  وصفتها  املرصية،  الثورة  منذ  القاهرة  يف  لها  حفٍل  أول  وبعد   ،2013 عام  ويف 
بـ”فريوز جيلها.” كما اكتسبت شهرًة واسعة يف منطقة الرشق األوسط وشمال افريقيا بمنارصتها 

للقضية الفلسطينية، بل إنها كتبت أغنيًة حملت عنوان “مولود يف فلسطني.”
رفضت السلطات اإلرسائيلية السماح لها بدخول رام الله يف عام 2010، لذا غنت أمام كامريا يف 
األردن وبثت العرض للجمهور يف مرسح يف رام الله. كما ألغت مشاركتها يف مهرجان بوب كالترش 

يف برلني عام 2017، بعد اكتشافها أن املهرجان برعاية السفارة اإلرسائيلية.

صابر الرباعي تمنى تقديم 
ديو مع الفنانة الراحلة 

وردة

بعيد  اإلثنني  ايوم  الرباعى،  صابر  النجم  إحتفل 
يعد  والذى  مارس،   13 مواليد  من  إنه  حيث  ميالده، 
الذين  العربى  الوطن  يف  الغناء  نجوم  من  واحًدا 
استطاعوا التميز من خالل أغنياته التى أثرت ىف عدد 

كبري من جمهوره، خاصة األغانى الرومانسية.
حلقة  يف  ضيف  مؤخًرا  الرباعى،  صابر  وحل 
اللقاء  »أنغام«وخالل  برنامجها  ىف  أنغام  النجمة 
كشف صابر الرباعى أنه ال يشعر بالراحة خالل غنائه 
ىف االستوديو قائال: »االستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. 
مش بغنى براحتى، لكن الاليف حياة تانية وببقى حر 

فيه«.
التي يحب سماعها،  النسائية  األصوات  الرباعى عن  وتحدث صابر 
وقال: »وردة ملا تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وىف زياراتى ملرص كنت الزم 
أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مرشوع لم يكتمل وعملت لوردة 
وأنا  الكريم اسمها »طول عمرى  ألحانى وكلمات هانى عبد  أغنية من 

بحلم«، وملا توفيت غنيتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.
ويذكر ان صابر الرباعى ولد يف مدينة صفاقس بتونس، وترجع موهبته الفنية بعد تعلمه الغناء 
التجارب،  الغناء من خالل بعض  أتقن  العود من والده، وبعدما  العزف عىل  من والدته كما تعلم 
ليل« وحصل عىل  يا  »آه  بعنوان خليك  تونسية  أغنية  املواهب وغنى  نادي  بعدها بربنامج  شارك 
املركز األول، وقرر دراسة املوسيقى لينمي موهبته، فدرس يف املعهد العايل للفنون يف تونس سبعة 

سنوات اختصاص عود بجانب إجادته آللة الكمان .
سافر إىل مرص ودخل امتحان اإلذاعة املرصية وكانت اللجنة تتكون من ملحنني أمثال، حلمي 
بكر وصالح الرشنوبي وسيد مكاوي وكان يغني وهو مغمض العينني وعندما انتهى وفتح عينيه 

وجد الجميع يصفق ويبكي.
حصل صابر عىل العديد من الجوائز أهمها، امليكرفون الذهبي 1997 عن أغنية رصخة، جائزة 
أفضل مطرب عربي يف لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم، جائزة أفضل مطرب عربي يف لبنان 
2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا، جائزة أفضل مطرب عربي يف املوريكس دور 2012 عن البوم 

صابر 2011، جائزة أفضل مطرب عربي يف مهرجان بياف 2015.

أحمد سعد.. أول فنان 
 IFPI عربى يتصدر قائمة الـــ

بأغنية »قادر أكمل«

تصدر النجم أحمد سعد، بأغنيته الجديدة »قادر 
أكمل«، املركز األول، ىف قائمة أفضل األغنيات إستماعا 
الرقمية من  املنصات  األوسط، عىل جميع  الرشق  ىف 
الدوىل  االتحاد  منظمة  وهى   ifpi العاملية  املنظمة 
التى  املنظمة  وهى  الصوتية،  التسجيالت  لصناعة 
أنحاء  جميع  ىف  املسجلة  املوسيقى  صناعة  تمثل 

العالم.
املاضية،  الفرتة  ىف  الجمهور  تفاعل  أن  الشك 
التواصل  بمواقع  سعد  أحمد  النجم  صفحات  عىل 
والتى  أكمل«  »قادر  بأغنية  واهتمامه  االجتماعى، 
احتفل بطرحها مع جمهوره ومتابعيه ىف عيد الحب 

املاىض، كان له هذا التأثري اإليجابى ىف استمرار النجاح واحتالل األغنية ملركز الصدارة.
وارتباطه  تعلقه  فيها عن مدى  أغنية رومانسية، عاطفية يحكى سعد  أكمل«،  »قادر  أغنية 
بحبيبته، التى تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد عىل أن من قبلها عمره غري 
احمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد  وألحان  أمري طعيمة،  أكمل«، من كلمات  »قادر  محسوب. 

عاطف الحلو.

Naa-  ما هي قصة أغنية
tu Naatu  الفائزة بأفضل 
أغنية أصلية من األوسكار 

الـ 95

أغنية  NAATu nAATu هي أول أغنية أفالم هندية 
مطربوها  وقدم  األوسكار،  لجائزة  ترشيحها  يتم 
عرضهم الخاص يف حفل توزيع جوائز األوسكار الذى 

أقيم منذ اسبوع.
تمكنت أغنية NAATu nAATu  من أن تصبح عاملية 
يف فرتة قصرية، حيث ألهمت عدًدا كبريا من مقاطع 
التواصل  وسائل  عىل  الرقص  واتجاهات  إنستجرام 
االجتماعي، وذلك بعد طرح الفيلم يف الواليات املتحدة 
حقق  حيث   ،2022 املاىض  العام  من  مارس  خالل 
إيقاعها الرسيع وتصميم الرقصات املتزامنة نجاًحا 

فوريًا مع الجماهري.
 NAATu nAATu دخلت   ،cHANdrABoSe كتبها  كلمات  مع   mm KeerAvANi تأليف  من  األغنية 
GoldeN GloBe ألفضل أغنية أصلية، متغلبًا عىل  التاريخ يف جانفي املاىض، عندما فازت بجائزة 
أيًضا  األغنية  فازت  الشهر،  نفس  ويف   ،lAdy GAGAو  TAylor swifTو  riHANNA مثل  منافسيها 

بجائزة criTicS CHoice ألفضل أغنية.
الفيلم، إس إس راجامويل، ملجلة فانيتي فري: »ليس األمر فقط بسبب املوسيقى  قال مخرج 

.»NAATu nAATu بأكمله يف خالل 10 دقائق من rrr أو الرقص، ولكن يمكن تلخيص قصة فيلم
تدور قصة فيلم  rrr الخيالية الثنني من الثوار الذين يقاتلون ضد الحكم الربيطاني يف الهند، 
أجل  من  مقاتالن  فيه  يقوم  قتال«  »مشهد  أنه  عىل   NAATu nAATu تصور  إنه  راجامويل  ورصح 

الحرية بإحضار ضابط بريطاني، من خالل الرقص.

موسيقات
إعداد : منير الفالح

باربارا برايفآمال املثلوثي
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أنور الشعافي )مسرحي(
قدمت املرسحيتان هدى اللمويش و مريم 
الجاليص  مرسحية "سني"  تقاسمتا فيها 
العمل  هذا   ، الركح  فوق  وتشاركتا  املهام 
 worK iN ProGrEss ما يزال يف طور اإلنجاز
يف  معهودة  غري  معارصة  ممارسة  وهي 
يف  عادة   املشاهدون  يُدعى  حيث  مسارحنا 
العمل املرسحي ويكونون فيه  نهاية مسار 
عىل  ظهرت  لكن  نهائي  ملنتوج  مستهلكني 
يحرض  جديدة  تقاليد  املايض   العقد  مدار 
فيُقحم  مكتملة  غري  أعماال  الجمهور  فيها 
من  لإلستفادة  اإلبداعية  العملية  يف  بذلك 
الدعوة تجعله رشيكا يف  ردود أفعاله ، هذه 
نفسه  املخرج  دور  أليس  اإلبداعية،  العملية 
سري  اثناء  للمتفرجني  ممثال  منه  جزء  يف 
العمل    الصحاب  يسمح  وهذا  ؟  التمارين 
بتجربة اعمالهم بوضعها يف ظروف العرض، 
املكتمل ال يصح تقييمه  ان اليشء غري  ذلك 
ومتابعته  الجمهور  فحضور  مكتمل  كعمل 
يغرّي منه ويجعله خاضعا للتعديل واإلضافة. 
حولها  اختلفت  التي  للمرسحية  ورجوعا 
والجسدي  اللفظي  خطابها  لجرأة  األراء 
إىل  نعود  أن  الرضوري  من  أحيانا،  وعنفه 
من  نتمكن  حتى  الجمالية  مرجعياتها 
يف  ظهرت  فقد  أدواتها  من  إنطالقا  قراءتها 
أول التسعينات جمالية iN-Yer-fAce  التي 
إختلفت تسمياتها من " مرسح اإلستفزاز"  
مرسح  إىل   THéâTre de lA provocATioN

وترجمه   THéâTre coup-de-PoinG الّلكمة 
البعض " مرسح الصدمة " ونجد منطلقاته 
الذي   ArTAud أرطو  عند  القسوة  مرسح  يف 
 le tHéâTre يؤكد يف كتابه  املرسح وقرينه
التي  هي  القسوة  أن  عىل   eT SoN douBle

حتى   - املرسح  عىل  ويجب  االفعال  تحرك 
أن  كما  الفكرة  هذه  إىل  يستند  أن   - يتجدد 
جمالية iN-yer-fAce نجد صداها يف مفهوم 
الكاتارسيس lA cATHArSiS عند أرسطو الذي 
أكد عىل إن أحد األهداف األساسية للرتاجيديا 
ما  تماما  وهذا  والخوف  الشفقة  إثارة  هي 

تسعى إليه هذه الجمالية  القائمة عىل صدم 
اللفظي  العنف  إىل  يستند  بمحتوى  املشاهد 
عنها  مسكوتا  مواضيع  وبتناول  والجسدي 
الربيطانية  الكاتبة  هذا،  يف  مثال  أبرز  ولعّل 
سوى  تكتب  لم  أنها  رغم   SArAH KANe

خمس مرسحيات وماتت منتحرة يف سن 28 
الناس  وصدمت  املسارح  مألت  لكنها  سنة 
ويذكر التاريخ أنه حني تم تقديم مرسحيتها 
cleANSed يف املرسح الوطني بلندن  "نهم"  
البقية  وغادر  املتفرجني  عديد  عىل  أغمي 
فيها  الوحيش  العنف  نتيجة  العرض  قاعة 
وانسحب هذا التأثري عىل املمثلني الذين كانوا 

يعيشون الكوابيس أثناء نومهم.
عمال  قدم  من  تونس  يف  جدا  قليلون 
زرق  سنية  بالذكر  ونخص  الكاتبة  لهذه 
 pSycHoSe  4.48 ذهان  بمرسحية  عيونه 
مرسح  يف  العاتي  الدين  نور  املخرج  مع 
املرسح  مع  ثم    2010 سنة  الشمال  نجمة 
مرسحيّة  يف   2016 سنة  الشاب  الوطني 
"بيس..." عن نّص "mANque" ولعل عزوف 
املخرجني عن نصوص KANe راجع إىل جرأة 
وهذا  صادمة  ملواضيع  وتناولها  نصوصها 

هدى  كتبته  الذي  سني"   " نص  يف  تجىل  ما 
اللمويش وأصدرته يف رواية بعنوان " حديث 
عزري(  والسيدة  سني  السيدة   ( السقيفة 
وقد صدر الكتاب منذ مدة قريبة وحربه لم 
يجف بعد ، نقلته صاحبتا العمل من الورق 
خيااًل إىل الركح حياًة فحّولت كاتبة الرواية 
هدى اللمويش حكاياتها إىل املرسح ولِعبتها 
أيضا  توّلت  التي  الجاليص  مريم  وشاركتها 
مهمة اإلخراج فكانت داخل الركح وخارجه 
يف نفس الوقت تماما مثل كاتبة النص وهي 
شخوصا  الحضور-  بمعنى   - تستحرض 
كتبتها خياال وكان التحدي األكرب هو الوفاء 
شاهدناه  وقد  وصدقه  الخطاب  لتوّهج 
صادمة  كانت   KANieNNe "كينية"  بأدوات 
الشفقة  فيهم  فأثارت  الحضور  لبعض 
والخوف األرسطيان والقسوة " األرطوية ".

بذكاء  فتعامل  اإلخراجي  االسلوب  وأما 
بسالسة  املخرجة  مزجت  حيث  ومغامرة 
املرسحية  والقراءة  والتشخيص  الرسد  بني 
برتكيب montAGE كاشف عن وعي إخراجي 
والوضعيات.  األساليب  بني  اإلنتقال  يف 
 leS وكذلك كان األداء مراوحا بني الحوارات

 leS monoloGuEs واملونولوغات   diAloGuEs

 leS SoliloqueS مناجاة(   جمع   ( والنواج 
لعب  تبادل  أيضا عىل  إنسحب  التنوع  ، هذا 
سني"   " شخصية  فيها  بما  الشخصيات 
مما سمح بتقديم َملَمحني مختلفني لنفس 
الشخصية تبًعا ملساحات و أسلوب أداء كل 

من هدى ومريم.
مؤكِّّدا  فكان  اإلضاءة  مخطط  أما 
جمالية  إىل  واتجه  الدرامية  للوضعيات 
 lumière de منطقة   - بإضاءة  تعبريية 
كانت عمودية  الفردية  التجليات  يف  و   zoNe

يساهم  eN doucHe oBlique وهذا  منحرفة 
وأحيانا  الشخصيات   écrASemeNT سحق  يف 
يف  املخرجة  إعتمدتها  أروقة  شكل  يف  أخرى 

دالالت زمنية أوتغرّي الوضعيات .
جريء  اإلنجاز،  طور  يف  عمل  "سني" 
يف  مختلف  أدواته،  يف  مغامر  خطابه،  يف 
مع  قاطعة  بمشهدية  واعد  أطروحاته، 

سلفية جمالية سائدة.

الفريق الفني

نص ودراماتورجيا: هدى ملويش
إخراج: مريم عتيق الجاليص

مساعدة مخرجة: جهان الدقي 
مستشار فني: فتحي العكاري

هدى  الجاليص-  عتيق  مريم   : أداء 
اللمويش

إضاءة: هادي بومعيزة
موسيقى: صابر محوايش

قيافة: هاجر الجاليص
أكسسوار: نبيلة لطفي

صور: ياسني العوني
ملحق صحفي: سماح قصد الله

مدير اإلنتاج: هادي بومعيزة
املعلقة: سليم بن الشيخ

دار  مع  بالتعاون  البديل  مرسح  إنتاج: 
املرسحي 2023

ديودرام »سين« :

worK iN ProGrEss

يف مجالية
iN-Yer-fAce

فتحي العكاري وفريق العمل
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اكتسحت الرواية املجال األول يف النرش، واكتسبت 
ترويجا ودعاية أكثر من غريها من األجناس األخرى، 
يف  املرسحي  النص  ليظل  والشعر.  القصة،  تلتها  ثم 
آخر املطاف، نّصا مركونا يتهّرب النارشون من نرشه، 
وال يفّكر املرسحيون يف نرشه، النضمامهم اىل مقولة 
أنّه للعرض وليس للنرش. لقد قضت الرواية عىل كل 
النارشين  صحبة  الرواة   وتسابق  األخرى،  األجناس 
ظل  فلماذا  بالنابل.  الحابل  فاختلط  الجوائز،  عىل 

النص املرسحي نّصا عالقا بني األدب والفرجة؟ 

النّص المسرحي :
مركزية الفرجة أم مركزية النّص؟

شبه  وضعية  املرسحي،  النص  نرش  وضعية  تعّد 
فصامية، منذ نشأة املرسح، فكان الرصاع والتجاذب 
مركزية  وأنرص  النّص  مركزية  أنصار  بني  كامنني 
املرسح  أن  الفرجة  صانعوا  اعتقد  لقد  الفرجة. 
مسّخر للعرض وليس للقراءة، واستندوا اىل مقولة أّن 
الجمهور ال يقرأ املرسح.  يف حني أنه وقرأ مرسحيات 
عّدة  فضاعت  ادريس.  ويوسف  الحكيم  توفيق 
نصوص لم تنرش، ألن النرش املرسحي ظّل يف مفرتق 
املرسحيات  نرش  تّم  لقد  عديدة.  حقول  فيه  تتقاطع 
نرشت  و  الوسيط  العرص  يف  والالتينية  اليونانية 
وُقرئت مرسحيات موليار وكورناي وراسني، اىل حدود 
القرن التاسع عرش. لكن شيئا فشيئا، تّم افراغ النص 
املرسحي من النزعة األدبية، انزياحا نحو فّن األقلية. 
املرسحي  النص  تواجد  لتعطيل  املعضلة  اختالق  فتم 
كجنس أدبي قائم بذاته، فزّج به يف قائمة النصوص 

"الهجينة" ليظّل معلقا بني األدب والفرجة. 

االحتفاء باصدار مسرحي
للكاتب المسرحي بوكثير دومة

لفنون  قرطاج  مهرجان  اختتام  هامش  عىل 
بإصدار  االحتفال  تم   الرابعة،  دورته  يف  العرائس 
للكاتب  السقيفة(  )مرياع،  مرسحية   نصوص 
مدير  بحضور  دومة،  بوكثري  التونيس،  املرسحي 
للنرش  مطر  دار  عن  مطر،  نعمان  السيد  النرش  دار 
الله. كان  الكتاب د. فوزية ضيف  والتوزيع، وقدمت 
النص  أن  عىل  للتشديد  فرصة  االحتفائي  اللقاء  هذا 
املرسحي، ليس هجينا، أو لقيطا، هو جنس أدبي قائم 
الكاتب  املغامرة بنرشه.  وقد أشار  بّد من  بذاته، وال 
إىل أنّه حق القّراء أن يّطلعوا عىل النصوص املرسحية، 
ومن واجب النارش و الدولة واملهتمني بالتوثيق، حفظ 
الذاكرة املرسحية. يزول العرض ويبقى النّص قائما.

إّن النرش هو الذي يخرج النص املرسحي من طور 
يظل  الذي  وهو  الدائم،  األثر  طور  إىل  الزائل  العرض 
الوالدة  إّن  بل  طميمها.  بطّم  املرسحية  العملية  من 
فتصبح  نرشها،  لحظة  تكون  للمرسحية  الحقيقية 
عىل  وتنفتح  والتكوين،  والدراسة  للبحث  موضوعا 

الكتابة.  عىل  بالتدريب  الخاصة  الورشات  سياق 
الطباعة  له  تعطي  مطبوعا،  النص  يصبح  عندما 
الحرب  من  كيانه  يستمد  الوجود،  يف  حقيقية  صيغة 
املسكوب، والحرف املمشوق والورق الحي وامللموس. 

أزمة النص المسرحي، 
قّصة مفتعلة

املنتجون  ليستحوذ  النّص  أزمة  اختالق  تّم  لقد 
وحتى  املرسحية،  العملية  عنارص  عىل  واملخرجون 
للعروض  الوزارة  تسنده  الذي  الدعم  من  يستفيد  ال 
املرسحي  الكاتب  فيكون  قليلة،  أنفار  إالّ  املرسحية 
تعّددت  فشيئا،  وشيئا  الدائرة.  هذه  خارج  الحقيقي 
اىل  املخرجون  ولجأ  املرسحي،  الكاتب  قتل  محاوالت 
نصوص ذاتية وقع ارتجالها ركحيا وجماعيّا.  لسنا 
يف أزمة نّص، بل يف أزمة رصاع بني املخرجني والكتّاب. 
النصوص  بنرش  املغامرة  النارش  تشجيع  من  البّد 
املرسحية، ولم ال تكون لدينا قاعدة بيانات، تضم كل 
االنتاجات املرسحية يعود لها املختصون والباحثون. 
أن  بّد  ال  املرسحية،  العروض  دعم  أن  االشارة  تجدر 
الهياكل  تنظمه  تشاركي،  أصيل،  بسياق   يرتبط 
والدعم  االنتاج  فيكون  املرسحية،  واللجان  املختصو 
الكتاب  ينتجه  بما  منه  كبرية  نسبة  يف  متعلقا 

املرسحيون. 

استحواذ المخرجين بالكتابة،
وتراجع المسرح التونسي

لذلك استحوذ عدة مخرجون عىل أكثر من دور يف 
املرسحيات، كأن يكون كاتب النص، مخرجه وممثال 
فيه، أو أن يكون كاتبه ومخرجه. ان االستحواذ عىل 
النصوص  يف  فادحا  ضعفا  أفرز  كلها،  املهام  هذه 
وآليات  املصاحبة  التقنيات  تنجح  ولم  املرسحية، 
ذلك  حجب  شئنا-  –إن  املعارصين  واإلخراج  الفرجة 
الوهن الجيل يف النص. إن النص  هو جوهر العرض 
أو  املنتج  استهان  كلّما  الفقري،  وعموده  املرسحي 
تكّرر  كثرية  مرسحية  عروضا  وجدنا  بذلك،  املخرج 
كالم  سوقية،  ألفاظ  "ركيكة"،  بالهة  يف  نفسها 
والبحث.  العمق  ويغيب  الحكاية،  فتغيب  متشظي، 
سارع العديد من املخرجني اىل توريط أنفسهم يف لعبة 
الكتابة املرسحية، استخفافا بمكانة الكاتب، ورغبة 
النص   تغييب  أّدى  وقد  العرض.  بزمام  االمساك  يف 
وتغييب الكاتب املرسحي، اىل عواقب وخيمة، والدليل 
وحرمانه  التونيس  املرسح  مكانة  تراجع  ذلك  عىل 
يف  نّص  أحسن  وجوائز  املتكامل  العمل  جوائز  من 
املخرجني  بعض  باستثناء  مرسحية،  تظاهرات  عدة 
القالئل الذين قاوموا هذا السيل الذي يرضب املرسح 

يف عمقه. 

نشر النّص المسرحي، 
مغامرة ال بّد منها

وهذا  املرسحي،  النص  بنرش  النارشون  يُغامر  ال 
ورسخت  الربح.  هو  األّول  هدفهم  ألّن  األزمة  عّمق 
أن  إّما  املرسحي،  النّص  أّن  فكرة  املخرجني  لدى 

ملاذا ظل النّص املرسحي
عالقا بني األدب والفرجة؟1

د. فوزية ضيف هللا - اكاديمية، ناقدة

املرسحي نزار كشو الكاتب املرسحي 
بوكثري دومة يحتفيان باالصدار الجديد

مسرح

"مرياع السقيف" لبوكثري دومة
 جديد دار مطر للنرش والتوزيع. 
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يكون للعرض أو للنرش، وأّن املرسحية التس تنرش ال 
العرض صار باطال.  أن  لو  انتاجها، كما  اىل  يعودون 
فيه  أن نرشها  يعتقدون  وهذا تصور موهوم، ألنهم 
استباق لها، يف حني أن والدتها عىل الركح مختلف عن 
توثيقها منشورة. كما أّن عملية نرش املرسحيات قبل 
عرضها، يُسّهل عملية االّطالع واالنتقاء. كما أنّه ثمة 
مستوى  يكشف  ذلك  ألن  نرشها،  يخافون  نصوص 
الكتابة لديهم، يفضح هفوات البناء املرسحي، خشية 
من الرقابة، فتُقّدم عىل الركح فقط. اضافة اىل أنه ثمة 
عّدة مرسحيات عرضت وتُعرض يف تونس اآلن وهي 
والتعليمية  البيداغوجية  الغايات  مع  متوافقة  غري 
الحتوائها عىل ألفاظ سوقية، وابتذال الخطاب فيها. 

والخطاب  الركحي،  النص  اىل  مخرجني  عّدة  يلجأ 
الركحي،  االرتجال  بصدق  ايمانه  بدعوى  الجسدي، 
يُحاول  الكتابة املرسحية،  ذلك يخفي عجزا يف  ولكن 
ومخيلتهم،  املمثلني،  طاقات  عىل  باالعتماد  طمسه 
مع  وااليحائي  والحركي  الجسدي  وتجاوبهم 
منطوقهم  استغالل  يتم  كما  الركحية.  الوضعيات 

يمكن  جماعي.  نّص  هو  النص  أن  اىل  االشارة  دون 
اجهاد  فيه  لكن  ناجحا،  عرضا  األمر  هذا  ينتج  أن 
للممثل، استغالل لجهوده، فهو يكتب بدمه وبعرقه. 
تمكن  بعد  املمثلني  استبدال  يقع  أخرى  حاالت  ويف 
توظيفه  خالل  من  ركحيا  النص  كتابة  من  املخرج 
الركح،   عىل  املمثل  يكتبها  التي  الركحية  لالرتجاالت 
عرضا  كان  أن  بعد  "مونودرام"  العرض  فيصبح 
مرسحيا جماعيا، أو يتم االستغناء عن بعض املمثلني 
وتعويضهم بغريهم بدعوى عدم تمّكنهم من الدور، 
يف  وساهموا  الشخصية  خلقوا  من  هم  أنهم  حني  يف 

بناء النص. 

اصدار نصوص مسرحية "مرياع-
السقيفة" لبوكثير دومة

لقد تحّدت دار مطر للنرش والتوزيع كل هذه األزمة 
للكاتب  مرسحية  نصوص  بنرش  فبادرت  املفتعلة، 
"السقيفة  نيص  اصدار  فتم  دومة.  بوكثري  املرسحي 

به  االحتفاء  وتم   ،2023 مارس  بتاريخ  ومرياع" 
لفنون  الدويل  املهرجان  هامش  عىل  الكاتب  وتكريم 
العرائس يف دورته الرابعة.  قّدم نّص مرياع  الدكتور 
محّمد عبازة  وقّدم نّص "السقيفة" الكاتب املرسحي  

العراقي عىل عبد النبي الزيدي. 

"مرياع" مسرح داخل المسرح

"مرسح  تقنية  وفق  "مرياع"  مرسحية  كتبت 
داخل املرسح" وهي نصوص تعرض عرضا مرسحيا 
التقنية الجمالية واألسلوبية  يف داخلها. ظهرت هذه 
العالم  أن  إىل  لالشارة  عرش،  السادس  القرن  خالل 
يدور حول مجموعة من املرسحيات واللعب الدرامية 
بداخله  كبري  مرسح  فالعالم  واملتداخلة.  املرتابطة 
هذه  داخل  دور  انسان  ولكل  صغرى،  مرسحيات 

الللعبة. 
يف  شكسبري،  مرسحيات  يف  التقنية  هذه  اعتمدت 
نّص "كوميديا األخطاء"، "هملت"، "تاجر البندقية" 

فتمثّل "بروشيا" دور املحامي دفاعا عن "أنطونيو"، 
للمرسحي   )lA vie eST uN sonGE("حلم "الحياة  أو 
 cAlderoN de lA( كالديرون  االسباني  والشاعر 

 .)BArcA

الخارجي  الجمهور  بني  تتوّطد  عالقة  ثّمة 
والجمهور الداخيل، وفق هذه التقنية، وثّمة اشتغال 
قوي عىل الخيال. لقد استعمل املرسح امللحمي هذه 
الكواليس  وألغيت  لري"  "امللك  مرسحية  يف  التقنية  
لينفتح الجمهور عىل املمثلني فرياهم حتى يف لحظات 
استعدادهم آلداء األدوار. فيصبح الجمهور مساهما 

يف العرض ومؤديا له. 
مارون  مثل  كذلك،  التقنية  هذه  العرب  استعمل 
الصبور وسعد  الحكيم وصالح عبد  النقاش وتوفيق 
الله ونوس. وتؤدي هذه التقنية اىل انتاج بنية مركبة 

فيها حكايتني، زمانني ومكانني. 
تم  الذي  )السلطان  "مرياع"  مرسحية  تحمل 
هموم  وتحمل  عديدة،  وقراءات  دالالت  اخصاؤه( 

الفكر والفن واملرسح. 

"السقيفة"، استعارة تاريخية  العقل 
السياسي العربي

"السقيفة" لحظة جريئة، جسدت  تعّد مرسحية 
اخراجها  تم  فقد  الركح،  وعىل  النص  يف  الصحابة  
انتاج  خليفة،  حافظ  )اخراج   2015 سنة  وعرضها 
رشكة ما بني الضفتني(. و يقول بوكثري دومة يف احدى 
ترصيحاته املسجلة  أّن "السقيفة" هي محطة هامة 
الفراغ  وحصول  الرسول،  وفاة  لحظة  واقعنا  لفهم 
السيايس. فحامت االنشغاالت حول "من يحكم الدولة 
أسئلة  تطرح  السماوي.  الحبل  انقطاع  بعد  الناشئة 
العربي؟  السيايس  العقل  يشتغل  كان  كيف  حارقة: 
السيايس؟  الفراغ  الفعل يف لحظات  كيف كانت ردود 
الجابري  عابد  محمد  قراءة  عىل  كتابتها  يف  واستند 
ال  املشكل  أّن  فقال  "السقيفة   لحظة  فرّس  الذي 
يكمن يف العقيدة. تم تناول الشخصيات بجرأة كبرية، 
وفق ما يسّمى "الكتابة البيضاء"، لغة دارجة لكنها 
شاعرية تأخذ منحى البادية والصحراء. يؤّكد الكاتب 
بوكثري دومة أننا نحن مسؤولون عىل تاريخنا، ونحن 

أوىل بكتابته وان اقتىض االمر محاذير عديدة. 

"الكاتب المسرحي ال يمكن صناعته،
هو بذرة موجودة"

يُنّدد بوكثري دومة دوما، وكعادته، بتغييب الكاتب 
تغييب  أّن  فريى  املخرجني،  وباستحواذ  املرسحي، 
الكاتب هو تغييب للواقع، والكاتب هو بذرة منغرسة 
مهما  صناعته،  يمكن  ال  املخرج،  من  أكثر  تربته  يف 
تعددت الورشات. يف نظره ثّمة كتابة للفرجة، وكتابة 
ثانية للقراءة. ينقد واقع املرسح اليوم قائال:  لقد صار 
املرسح مهتما بالصورة أكثر من اهتمامه باملضامني 
واألفكار، خاصة بعد موجات التجريب، يغذون البرص 
ومن  ومعريف.  فكري  مالذ  تقديم  يف  يُفّكروا  أن  دون 
اليونان اىل اليوم لم يبق –كما يقول- اال النّص. يكتب 
الكاتب املرسحي لالجيال القادمة، وال يكتب لنفسه، 

والنص هو وثيقة ال بّد من حفظها. 

بوكثير دومة، سيرة موجزة

"عىل   ،)2011( والغرباء"  "داحس  للمرسح  كتب 
بن غذاهم"، "املنصف باي، 12 ساعة يف حمام األنف"  
وهو النص الفائز بالجائزة الكربى للمرسح الوطني 
سنة 2014، الكاهنة )2014(، السقيفة )2015(، "أو 
ال تكون" )2016(، وهو النص الفائز بجائزة أحسن 
بمهرجان   2 والجائزة  عياد  بن  عىل  بمهرجان  نّص 
"فلتة"   ،)2017(  "14 "ليلة  للمرسح،  االسكندرية 
 ،)2017( "طوفان"   ،)2016( "الرحايا"   ،)2015(

"مرياع" )2021( و "18 اكتوبر" )2021(. 
كتب كذلك للدراما االذاعية التونسية، صدر له من 
قتل حمزة؟ نص ثنائي مع مفلح العدوان سنة 2019، 
عن الهيئة العربية للمرسح، سيل العرم عن دار ديار 
بانتظار  درامية  انتاجات  له   .2020 سنة   للنرش 
التنفيذ )ابن خلدون حوت الرب، السيدة املنوبية،،(، و 

مخطوط رواية "بغل برغوث". 
---------------

لنصوص  الله  ضيف  فوزية  د.  تقديم  من   -  1
للكاتب  مطر(  دار  –السقيفة،  )مرياع  مرسحية 
املرسحي بوكثري دومة، عىل هامش اختتام مهرجان 

قرطاج لفنون العرائس يف دورته الرابعة.

د. فوزية ضيف الله تقدم نصوصا مرسحية لبوكثري دومة

مسرح
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في  البروة  بقرية   )1941 مارس   13( والدته  ذكرى 
أدباء  أحد  درويش  محمود  بفلسطين،  الجليل 
المقاومة والتحمت قصائده بالقضية الفلسطينية 
له  الفلسطيني,  الجرح  بشاعر  البعض  سماه  حتى 
باإلضافة  والنثر  الشعر  ديوانا من   30 على  يزيد  ما 
إلى ثمانية كتب، قام بكتابة وثيقة إعالن االستقالل 
رحل  الجزائر.  في  إعالنها  تم  التي  الفلسطيني 
الثرى  جثمانه  ووري   2008 عام  أوت   9 في  درويش 
في مدينة رام هللا على تلة مطلة على مدينة القدس 
حول  عديدة  أسئلة  خلفه  وترك  درويش،  رحل   .
شعره وعالقاته الشخصية، وانتماءاته السياسية، 
والعام،  الشخصي  بين  ما  تجمع  أخرى  وأشياء 
تالمس  ان  عنه  أنجزت  سينمائية  أفالم  حاولت 

بعضها :

1 - “هوية الروح” :
درويش  محمود  الفلسطيني  للشاعر  قصيدتني  يتناول  فيلم 
والشاعر العاملي النروجي هنريك ابسن، يتلوهما درويش بصوته. 
الروح”، عرض سينمائي حي لقصيدتي “ترييه فيغن”  و“هوية 
صورا  ويقدم  البيضاء”،  بالزنابق  يحلم  و“جندي  ابسن  للشاعر 
من ارض الواقع مستوحاة من القصيدتني وتتقاطع مع مشاهد 
للشاعر الراحل محمود درويش وهو يتلوهما. الفيلم يبدأ بصورة 

بالزنابق  يحلم  “جندي  قصيدته  يلقي  وهو  درويش  محمود 
البيضاء”، عن جندي يودع امه قبل توجهه اىل جبهة القتال وامه 
الفيلم ساعة واحدة، ويلقي  تبكيه وتحبس دمعها بصمت. مدة 
فيه محمود درويش قصيدة الشاعر العاملي هنريك ابسن “ترييه 
فيغن” التي تروي قصة مواطن نرويجي أرهقته الحرب وافقدته 
بسالم”. العيش  او  الثأر  “إما  نفسية  حربا  يعيش  وكان  ارسته، 
وترافق الفيلم مقطوعات موسيقية عاملية وصوت درويش الذي 
تم تخصيص 20 دقيقة لقصيدته، يف حني تم تخصيص 40 دقيقة 

من الفيلم لقصيدة ابسن. أخرج الفيلم النروجي توماس هوك .

2 -“كتاب على الحدود” :

فيلم للمخرجني سمري عبدالله وجوزيه رينيه الذي صّور رحلة 
مجموعة من الكتّاب العامليني اىل فلسطني من أجل زيارة الشاعر 
/محمود درويش/أحد مؤسيس منظمة )الربملان العاملي للكتاب( 
أحد  يف  للمشاركة  الخروج  من  اإلرسائيلية  اإلدارة  منعته  أن  بعد 
الكاتب/ 2002،وقال  سنة  املتحدة  الواليات  يف  املنظمة  ملتقيات 
كريستيان ساملون/ إن”فكرة الفيلم تولدت بعد منع درويش من 
للشاعر”وأضاف:”كما  تضامنية  بزيارة  نقوم  ان  فأردنا  الخروج 
يف  والكتّاب  املبدعني  لكل  دعمنا  عن  نعرب  أن  خالله  من  أردنا 
فلسطني ،والوقوف عىل معاناة الشعب الفلسطيني اليومية يف ظل 
ساملون/  الكتّاب:الفرنيس/كريستيان  جميع  االحتالل”.وينتمي 
سوينكا«  ويل  »نوبل  حامل  باكز/والنيجري  /راسل  واالمريكي 
داو/والجنوب  ساراماغو/والصيني/بي  /جوزيه  والربتغايل 
افريقي /بريتن برانتباخ/واالسباني /خوان غوتيسيلو/وااليطايل 
/ كان  الذي  للكتاب  الدويل  االتحاد  كونسولو/،اىل  /فانسني 
ويتناوب    .1993 عام  املؤسسني  أعضائه  /من  درويش  محمود 
الكتّاب الثمانية يف الفيلم الوثائقي عىل التعليق، كل بلغته عىل ما 
يشاهدونه من مظاهر التنكيل بشعب بأكمله والتي تجلت أكثر يف 
للعبور من منطقة  التفتيش  نقاط  الطويل عند  الوقوف  عمليات 
دفع  ما  وهو  غزة/  /قطاع  يف  ،كما  الغربية  الضفة  يف  أخرى  إىل 
بـ”كتاب  الوثائقي  الفيلم  هذا  لتسمية  الرحلة  املشاركني يف هذه 
الزيتون  الكتّاب عىل عمليات قطع أشجار  الحدود” ووقف هؤالء 

سينما

حممود درويش الشاعر يف 10 افالم سينامئية
محمد عبيدو )ناقد سينمائي سوريا(

من الفيلم االسباني "تشيك بوينت روك" لثرمني جوجوروزا



www.acharaa.com العدد 352 - الثالثاء 21 مارس 2023 maghrebstreet@gmail.com

51الشارع الثقافي سينما

إىل  األرايض  ضم  أجل  من  الفلسطينيني  اىل  تعود  التي 
عىل  البيوت  هدم  عملية  .وكذلك  العازل  الجدار  داخل 
محتوياتها من أثاث ومؤونة يف رفح ومختلف القرى 
الفلسطينية معلقني يف الختام بأن “االحتالل اإلرسائييل 
عبارة عن جرافة ومؤسسة هدم، يقابله شعب صامد 
يملك كل مقومات البقاء.” .خيط متوتر يرافق الفيلم 
/ االسباني  الكاتب  لنسمع  املغرقة  بساطته  رغم 

غويتسلو/ يقول بحزم :”لم يفت الوقت بعد للوقوف 
يف  أدبية  فلسطينية  وجوه  ظهرت  كما  العدالة”  مع 
الرشيط الوثائقي الذي دام عرضه ما يقارب الساعة 
والنصف، منها/محمود درويش/وقد رافقت مقاطع 
من قصائده معظم املشاهد اضافًة اىل الشاعر/أحمد 

دحبور/وبعض ناشطي السالم…

3 - “سجل أنا عربي” :

1986، وفيه حوار  العراقي محمد توفيق، عام  للمخرج  فيلم 
مطول مع الشاعر، إضافة إىل مقتطفات من أمسياته الشعرية، 

خاصة تلك التي كانت يحييها يف تونس.

4 - “كما قال الشاعر”
يعد الفيلم الوثائقي )كما قال الشاعر( مقاربة شعرية لحياة 
نرصي  فيها  يأخذنا  درويش،  محمود  واإلنسان  واألديب  الشاعر 
ومنازل  مدن  إىل  دقيقة  وخمسني  ثماني  تمتد  رحلة  يف  حّجاج 

إبداعات محمود درويش، ويقّدم ذكريات جيل  ومسارح شهدت 
كامل من الكتّاب وعشاق الشعر، يرسم بها لوحة تعّج بالتفاصيل 
ألهم  عمالقاً  بها  مخّلداً  أشعاره،  من  باقة  معها  ويروي  الرائعة، 
وثائقيا  ليس  الفيلم  “هذا  حجاج  وقال  وأجياالً.  أجياالً  بأحالمه 
الوثائقي الن محمود درويش لم يكن  للفيلم  الكالسيكي  باملعنى 
شاعرا كالسيكيا لذلك هو محاولة ان يكون سينمائيا يتناسب مع 

حداثة أشعاره التي بدأت قراتها قبل أربعني عاما.” 

5 - “محمود درويش” : 
 – درويش  محمود  حياة  عن  وثائقي  فيلم   2014 عام  قدم 
إخراج أحمد أبو سمرة . يسلط الضوء عىل تجربة الشاعر من خالل 
رسد قصة حياته مرفقا بصور من األرشيف ملراحل تطور حياته 
األدباء والشعراء ممن عرفوا درويش  الشعرية ويلتقي عددا من 
جيدا كما يُظهر الفيلم مشاهد نادرة يظهر فيها درويش يف حلب 

وسط اآلالف من محبيه عندما زار حلب عام 1997 ويُظهر أيضاً 
األماكن التي تردد عليها درويش يف حلب ودمشق وخاصة النادي 

الثقايف الفلسطيني بحلب .

6 - ” األرض تورث كاللغة “:
محمود  الراحل  الفلسطيني  الشاعر  عن  وثائقي  فيلم 
املغربية سيمون  األصول  ذات  اليهودية  للمخرجة  درويش، 
بيتون. وذلك يف 60 دقيقة ناطق باللغة العربية. كان لظهور 
محمود درويش يف فيلم بيتون خصوصية كبرية كراو من نوع 
يزال  ال  ثقايف  ورمز  الفلسطينية،  الجمعية  للحكاية  خاص 

حارضا لدى الشعب الفلسطيني، هي التي استطاعت دون 
غريها، يف ذلك الوقت، إقناعه بالظهور يف فيلم ضمن سلسلة 
تحيك  الساعة،  قرابة  عرب  عرب.  مبدعني  عن  نفذتها  أفالم 
سيمون بيتون فيلمها بحرفية ومهنية واضحة، مستفيدة 
الوجوه  واملتعدد  الغني  واإلنسان  الشاعر  موضوعها،  من 
الحاالت  واألزمنة، ومختلف  األمكنة  بني  املتنقل  والتجارب، 
طفولية،  ذاكرة  لحظة  من  درويش  مع  تبدأ  واالنفعاالت.. 
وتسلط كامريتها عىل الورقة والقلم، اللذين بلقائهما خلق 
تبدأ معه من إحدى  الفذ..  الشعري  محمود درويش عامله 
حياة  يف  إرادة،عالمات  سبق  وعن  أضحت  التي  املطارات 
الشاعر كثري التجوال قرسا واملتنقل من عاصمة إىل أخرى، 
دون بالده. والفيلم الذي تم إنتاجه عام 1997، يعيد اكتشاف 
ينتقل  أنه  كما  األرض،  وبني  بينه  والعالقة  درويش  شعر 

بمشاهده بني مراهقة درويش يف بلدته 
يف  قضاها  التي  السنوات  ثم  "الربوة"، 
عضويته  ثم  وتونس،  بريوت  يف  املنفى 
)فتح(،  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 

وأخرياً يف باريس، وعمان، ورام الله.

7 - “سّجل أنا عربي”: 
مراعنة  ابتسام  للمخرجة 
عنوان  حمل  دقيقة(   73 )2014ــــ 
كتبها  التي  الشهرية  قصائده  إحدى 
عام 1964 ويتناول محطات يف مسرية 
درويش،  محمود  الفلسطيني  الشاعر 
األوىل  دراميتني  عن طريق قصتي حب 
المرأة يهودية والثانية لرنا قباني ابنة 
الفيلم  ويحاول  سوري.  دبلومايس 
برومانسيته  مرتبط  األول  حياته،  يف  املزدوج  التوتر  إظهار 
وعشقه للجمال وبني رمزية املقاومة الفلسطينية يف شعره.

8 - ” في مديح الظل العالي ”

فيلم وثائقي من اخراج : طارق عيل، يتناول حياة الشاعر 
الفلسطيني محمود درويش وعالقته بدمشق وأدباء عرصه 

ويومياته الخاصة من زاوية انسانية خالصة

9 - “موسيقانا” :
 )2004( “موسيقانا”  بفيلم  غودار  لوك  جان 
السياسيّة،  أفالمه  من  ككثري  فيه،  يطرح  الذي 
جهة  من  واالحتالل  االستعمار  بني  العالقة 
القضيّة  مخّصصاً  أخرى،  جهة  من  ومقاومتها 
الفلسطينية كموضوع أسايّس فيها.عرب مشاركة 
لدور  مؤدٍّ  كممثّل،  مشاركته  درويش،  محمود 
مقابلة  يف  الفلسطيني  الشاعر  درويش  محمود 
أبيب.  تل  من  صحافيّة  لدور  ممثّلة  معه  تجريها 
ومشاركة درويش ملا يقارب الربع ساعة، يف عمٍل 
الفيلم مهدى اىل املؤرخ والكاتب الفلسطيني الياس 

صنرب, وهو ملخرج هو األهّم فرنسياً.

10 - ” تشيك بوينت روك ” :

عام   ” روك  بوينت  ”تشيك  فيلم  عرض 
ثرمني  االسباني  الباسكي  أخرجه  الذي   ،2009
الشعب  فيلم  هذا   ” الفيلم  عن  وقال  جوجوروزا, 
جوجوروزا  وروى   .“ فيلمنا  وليس  الفلسطيني 
عام  األوىل  زيارته  خالل  من  بفلسطني  عالقته 
2002، فكان أول ما قام به التربع بالدم. وقال “من وقتها 

أصبح اسم فلسطني محفورا يف قلبي”.
املوسيقيون  يعمل  كيف  عندها  “تساءلت  يقول  ومىض 
ومشاعرهم  آالمهم  عن  يعربوا  وكيف  الفلسطينيون؟ 
وتعرفت عىل املوسيقى الفلسطينية من خاللهم”. وأوضح 
“ان اول كلمة تنطق بالفيلم هي محمود درويش، واألغاني 

واملوسيقى بقيت كما هي عند التصوير بدون مونتاج”.
الفيلم مميزا وخاصا،  وكان حضور محمود درويش يف 
منذ ساعات هبوط املروحية التي اقلت جثمانه اىل مدينة رام 
الفنان  وبكاء صديقه  غناء  لحظات  اىل   ،2008 أوت  يف  الله 

اللبناني مرسيل خليفه يف لحظات وداعه.
دور  وعن  وطنهم  عن  الفيلم  يف  املوسيقيون  وتحدث 
محمود درويش يف أغانيهم واعتربوا ان محمود درويش لم 

يمت ألنه يعيش بني الناس وبينهم.

من فيلم "مديح الظل العايل" لطارق عيل

من فيلم "محمود درويش" ملحمود أبو سمرة

من فيلم "األرض تورث كاللغة" لسيمون بيتونفيلم "يجب أنا عربي" ملحمد توفيقفيلم " هوية الروح"

من فيلم "موسيقانا" لجان بوك غودارمن فيلم "كما قال الشاعر" لنرصي حجاج



درامي  فيلم  الريح"  "رقصة 
عرض  دقيقة  ثمانون  مدته 
منع    2002 سنة  مرة  ألول 
األعمال السينمائية المتميزة 
الطيب  التونسي  للمخرج 
ألّف  من  وهو  الوحيشي  
ادوار  ،أدى  والحوار  السيناريو 
شويخ  محمد  فيه  البطولة 
"مخرج جزائري"   شاكرة رماح  

حاتم بالرابح  هيفاء بوزويته .

املعارص  املثقف  رصاع  يمثل  فيلم 
وبني  وجذوره  هويته  بني  وتشتته 
تسّلط واقع جديد يفرض عليه التوفيق 
بني حضارتني متنافرتني يف زمن العوملة 

واالنفتاح ،وعليه التأقلم بينهما .
يُدعى  مخرج  هو  الفيلم  بطل 
الجزائري   املمثل  الدور  أدى  )يوسف( 
عمره  من  الخمسني  يف  شويخ,  محمد 
منطقة  ومعاينة  باستكشاف  يقوم 
صحراوية يف الجنوب التونيس من أجل 
الطريق   وخالل  الجديد.  فيلمه  تصوير 
مجهولني  ألناس  عديدة  صورا  يلتقط 
الصور  أجمل  يلتقيهم مصادفة. ولعل 
الحسناء  للراعية  التقطها  التي  تلك 

الفنانة هيفاء  )جازية( التي جسدتها 
بوزويتة, وستلعب جازية دورا مهما يف 
ثنائية )التجيل واالختفاء(.اذ تظهر له 
احيانا لتلطف ماساته وتختفي احيانا 
هام  كما  بها  يهيم  نفسه  ليجد  اخرى 
اىل  الحضور  ينبهه بعض  بليىل .  قيس 
عدم االحتفاظ بصور الفتاة خوفا عليه 
يبحث  كمن  كان   ،ولكنه  الغواية  من 
ذاكرته  به  تشبثت  أسطوري  حب  عن 
وحكايات  مالحم  خالل  من  الطفولية 
التعليم  مناهج  لتكملها  الجدة  تبدؤها 
التي تخلط بني الواقع والخيال . يلتقط 
صورا  ألماكن وشخوص  أخرى ليواصل 
الدفع  رباعية  بسيارته  رحلته  بعدها 
معاناته  تبدأ  حيث  الصحراء  قلب  إىل 
الرمال  وغمرت  املحرك  تعطل  أن  بعد 
عجالت السيارة وأصبحت حاجزا امام 

مواصلة رحلته...
ملاذا اختار الطيب الوحييش الصحراء  
كاطار  مكاني ألحداث فيلمه وبالكاد 

يتغري ليعود اليه رسيعا؟؟ 

فيلمه  بطل  يكون  أن  اختار  وملاذا 
مخرجا  سينمائيا ويكاد يكون يف نفس 

عمره ؟ 
أم  الذاتية  سريته  لنا  يصور  هل 
املثقف  معاناة  عدسته  عرب  لنا  ينقل 
ويرتقي  صوته  يبّلغ  أن  يحاول  الذي 
بمجتمعه ولكن صوته يذهب سدى وال 
يالحق  تائه  صدى   رجع  اال  اليه  يعود 
املعرفة  من  متصّحر  فضاء  يف  رسابا 
مشدود اىل اوتاد املايض تحكمه رقصات 
صوفية  وشطحات روحية  تعبث بها 

رياح العرص املبني عىل املادية .؟
التي   االغرتاب  حالة  لنا  يصور  هل 
وعى بها حاملا عاد اىل جذوره  ،اىل منبته 
كل  ينزع  فراح  "الصحراء"  األصيل 
االفرنجية  قبعته  من  بدءا  عنه   دخيل 
اىل  فجأة  ويتحول   ، عنقه  ربطة  اىل 
فيطرد  األوىل  بيئته  عن  رشس  مدافع 
يمثل  "الكواد"ألنه  صاحب  برشاسة 
جزءا من هذا االغرتاب عوض أن يطلب 

ضياعه  من  باخراجه  املساعدة  منه 
حالة  من  للخروج  منه  محاولة  يف 
الصحراء  ثقافة  اىل  والعودة  االنبتات 
التي وجد فيها يشءا من نفسه . وبعد 
عناء ومكابدة  يكتشف مدى هشاشة  
حضارته   مقومات  وعجز  اختياره 
األسطورة  عىل  أغلبها  يف  ترتكز  التي 
والخرافة  وبعيدة كل البعد  عن رفاهية 

العرص الجديد باخرتاعاته الكثرية .
يف  بالضياع   وعيه  حالة  تتفاقم 
الالمكان, فينهمك يف البحث عن سبيل 
للخالص وال يرى حوله سوى متاهات 
مسعورا  يتحرك  الرمل,  كثبان  من 
صوب الجهات األربع, لكنه يكتشف أن 
االستدالل  نقطة  أصبحت  قد  سيارته 
االهتياج  لحظات  وبني  لديه,  الوحيدة 
الفيلم  )مخرج  لنا  يكشف  والسكينة 
دارسة,  بيوت  عن  الفعيل(  وبطله 
الجمال  شديدة  صحراوية  ومشاهد 

كمن يربر هاجس التعلق بهذا املكان ،
رسابا  صارت  ثقافته  ان  رغم   
وتذروها  الصحراء  رياح  بها  تتالعب 
كما تذرو رمالها الصفراء. ويعود بعد 
حالة الفشل واليأس اىل طلب املساعدة 
املرة  هذه  ولكن  املنطاد  صاحب  من 
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ضياع أم رحلة بحث عن الذات ؟

سينما

الجزائري محمد الشويخ بطل الفيلمهيفاء بوزويتة بطلة الفيلم

الطيب الوحييش

بقلم : بهيجة بالربيع بنرڤية
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فهي  عنه   الغريبة  الحضارة  تخذله  
هي  نداءه.  تلبي  وال  ترفضه  التي 
بخطى  وتسري  ذاتها  ببناء  منشغله 
حثيثة نحو األمام وال تلتفت اىل الوراء 
اشواطا  األخرى  الحضارات  تتقدم   .
بينما توقفت حضارته منذ زمن حتى 
لتصري  التاليش  يف  وبدأت  تماما  ُشلت 
بالضياع  الشعور  ظالال و رسابا . عند 
يجد نفسه مجربا عىل العودة اىل نقطة 
داخل  مساراته  تشكيل  إلعادة  البداية 
هذا االطار العذري الذي غازله املارون 
ولكنهم عجزوا عن البناء به ألن أرضه 

رخوة ومالمحه متغرية وتربته بورا..
الصحراء بني وحشة الفضاء وبالغة 
للعالقة  رّسي   استدعاء  .انها  الرمز  
الخفية يف العقل الالواعي للمتفرج وهو  
يلجها بكل مباهجها ومآسيها القديمة 
فيكون   ، العميقة  الذاكرة  يف  املتالشية 
هذا رسما بيانيا سايكولوجيا يدعونا إىل 
األلفة والتفاعل مع مهد االنسان األول ،  
بأكثر من حاسة، وبأكثر من إحساس 
عىل  القدرة  لديه  الصحراء  فضاء  .إن 
الوجودية  كينونتنا  نستحرض  جعلنا 
األول،  اإلنسان  مهد  باعتبارها   األوىل؛ 
والدينية،  النفسية،   أرساره،  ومدفن 
الحضارية،  وحتى  والتاريخية، 
صورة  أللف  استحضار  وهو  والفنية، 
البرشي  الوجدان  يف  متالشية  فلسفية 
لصورة فضاء  استعراضا  وليس  ككل، 
هو  يألف  بينما  الخيال  يألفه  ال  أقفر، 

كل  خيال .
لبطل  الصحراء  يف  فيلم  تصوير 
لحد  يشبه  أشباح  ومجموعة  واحد 
بعيد محاولة الكتابة عىل ورقة بيضاء  
لكن  الخواء،  سوى  يشء  عن  تعرب  ال 
اذ   عامرة  جعلها  املخرج  أن  املفارقة 
توظيفا  البيولوجية  مظاهرها  وظف 
خالل  من  األموات  فأيقظ  سينمائيا 
أثثت  أسطورية  لرموز  استدعاء خيايل 
املخيال الشعبي وغذت  الزاد العاطفي  
 ، املنطقة  هذه  أهل  وجدان   وأججت 
"كقصة الجازية الهاليلية  تلك الحسناء 
يف   " "الشهرية  الوّقاد   الذكاء  صاحبة 
يف  األعالم  من  وعلم  هالل  بني  تاريخ 
مرص وتونس ورشق الجزائر " . اقرتن 
اسمها بالكثري من القصص واألساطري 
. كما وظف هذا االطار املكاني املقرون  
بثنائيات " الحرية والرهبة " "  الجمود 
والحركة"  دينيا فالصحراء مهد األديان  
للمتصّوفني   رقص  ساحة  ،جعلها 

باملعنى الفلسفي للتصوف  .
"الجازية"   الجميلة   الغنم  راعية   
صورا.   لها  يلتقط  أال  منه  تطلب 
يف  محرمات  والنحت  "فالتصوير 
املرأة  أن "صورة  الديني"  كما  املعتقد 
مصدر  ألنها  املكروهة  األمور  من 
غواية". بعد ذلك يتيه يف ليل الصحراء. 
الليل مع الصحراء  ثنائيا الضياع اذ ال 
أدركناه  وان  ليال  الطريق  ادراك  يمكن 
فليس  نسري  اتجاه  أي  يف  نعرف  فال 

عالمات  وال  اتجاهات  للصحراء 
متجانس  مكّون  هي  طريق، 
تتشابه  وكثبانا  هضابا  يشكل 
رغم تباعدها. تتعطل سيارته ذات 
الصحراء  قلب  يف  الرباعي  الدفع 
الحديث  التطور  وسائل  تخذله   "
"الهاتف  التكنولوجيا  تخذله  كما 

الجوال "
وهكذا يعود اىل حياته البدائية 
يختيل   . قبله  أجداده  عاش  كما 
أعوامه  رشيط  ليستعيد  بنفسه 
لتأخذه  املاضية.  وتتوه خطواته 
منفذ  عن  بحثا  ويسارا  يمينا 
تبقى  وال  محاوالته  كل  وتفشل 
سيارته  إال  عالمات   من  له 
يف  الوحيدة  بوصلته  تشكل  التي 
يف  يبحث  ويروح   ، الخالء  هذا 
أحشائها عن سبل البقاء  فيجد 
يف صندوقها زجاجات ماء وعلب 
أوراقه  جانب   إىل  بسكويت  
وسيناريو الفيلم  .وعندما ينفذ 
بشكل  الحضارة  تسعفه  املاء 

رغم  السيارة  محرك  ماء  فيرشب  ما 
بد  ال   . الحياة  قيد  عىل  ليبقى  تلوثه 
انقرضنا كما  العرص وإال  من مسايرة 
انقرضت الديناصورات من قبلنا . أهذه 
رسالة املخرج أم انني تجاوزت افكاره 
فوجدت أبعادا أخرى  ملا قدمه ربما هو 

نفسه لم يفكر بها؟؟!  
لم يستسلم يوسف لألمر الواقع  يف   
املحتشد  الفيلم  هذا  الريح"  "رقصة 
بالرموز واإلشارات, فاملخرج املحارص 
قد  وقلق,  خائف,  الصحراء  قلب  يف 
يدهمه املوت يف أي لحظة لكن إرصاره 
السيزيفي قد أمّده باألمل مستعينا بكل 
ومسرتجعا  النفسية,  املقاومة  أدوات 
تعينه  كي  والنّفري  الحالج  شطحات 
وتجاوز  مغامرته  يف  ُقدما  امليض  عىل 
تلتف  بدأت  التي  الجدية  الصعوبات 

كاألنشوطة حول عنقه.
فيعاوده  حلمه بفيلمه الجديد رغم 

كل 
مراجعة  يف  ويبدا  املحيطة،   الظروف 
وكانه  شخوصه  وتخيل  السيناريو 

فعال يف حالة تصوير .
مساعده  ينطلق  األثناء  هذه  ويف 
البحث  رحلة  يف  “السكريبت”  ترافقه 
نكتشف  الرحلة  تلك  وتجعلنا  عنه، 
التي  املشاهد  بعض  ونعايش  املنطقة 
كما  يتخيلها.  أو  أيضا  املخرج  يراها 
رسعان  شخصيات  رسم  إىل  يعمد 
الصحراء.  رساب  يف  أمامه  تتحرك  ما 
هلوساته  يف  يوسف  يتوغل  وهكذا 
 - فجأة  يكتشف  أن  إىل  الرسابية 
أنه   - الكامريا  من  انتقالية  وبحركة 
كان يؤدي دور الشخصية الرئيسية يف 
فيلمه. يرّكز الفيلم عىل ثنائيات كثرية 
والواقع،  الحلم  واملعاناة،  اإلخراج  مثل 
اإلبداعية.  والسرية  الذاتية  السرية 
كاتب  وهو   - الوحييش  الطيب  أن  مع 
ضمن  ينضوي  بأنه  يقّر  ال   - الفيلم 

ويفضل  الذاتية،  السرية  أفالم 
“السرية  بـ  وصفه  ذلك  عىل 
إحدى  يف  وأشار  اإلبداعية”. 
املخرج  اختار  أنه  إىل  مقابالته 
شويخ  محمد  الجزائري  واملمثل 
الفيلم  هذا  يف  املخرج  دور  ليلعب 
الفيلم  هذا  سرية  إن  يقال  “لئال 
أما  الوحييش”.  الطيب  هي سرية 
يخوض  التي  املعاناة  بخصوص 
الوحييش  أشار  فقد  الفيلم،  فيها 
عدة:  أسئلة  يطرح  فيلمه  أن  إىل 
كيف نواصل عملنا وإبداعنا؟ وملاذا 
مؤكدا  أهميتها؟  وما  الصورة؟ 
السينمائيني  من  واحد  “كل  أن 
العرب هو سيزيف، ولكن من دون 
يقف  عربي  سيزيف  هو  بل  بكاء، 
فهّم  ويتحداها”. .  املصاعب  بوجه 
الوحييش ال يكمن يف تسلية املشاهد 
ألن تجربته السينمائية تبحث )عن 
عميقة(  أسئلة  تثري  مختلفة  رؤى 
عىل حد قوله. لذلك ال بد من مرتجم 
ال  العادي  فاملتفرج    ، العمل  لهذا 
 . املوضوع  عمق  يبلغ  ان  يستطيع 
لعله  او  سطحية  بمشاهدة  سيكتفي 
قبل  القاعة  ويرتك  باإلحباط  يصاب 

نهاية الفيلم.
قام بطل الفيلم بكتابة كلمة النجدة 
التقطها  التي  بالحجارة  مستعينا 
بالحجم  الرمال  سطح  عىل  ،كتبها 
لغة  عن  تختلف  بلغة  ولكن  الكبري 
كما  كتبها    " القرٱن  لغة  الصحراء" 
 SoS" واالمريكان.   الغرب  ينطقها 
؟  نفهمها  ان  يجب  التي  الرسالة  "ما 
اليس يف هذه الحركة دليل عما رشحت 

سابقا؟
مدى  يدرك  لم  نفسه  املخرج  لعل 
السيناريو  عرب  خياله  نسجه  ما  عمق 
التقطته عدسة كامرياته. والعمل  وما 
وهذه  والقراءات  الوجوه  متعدد  الفني 
تملؤه  نخبوّي  لفيلم  اخرى  قراءة 

الرموز .

نور الرشيف يكرم الطيب الوحييش يف القاهرة
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فيلم "أطياف" للمخرج مهدي هميلي  
يتألق في فرنسا

عىل  همييل   مهدي  للمخرج  "أطياف"  فيلم  تحصل 
جائزتني يف مهرجان "feSTivAl PlurielleS" يف فرنسا من 
ممثلة  أفضل  وجائزة  للفيلم  التحكيم  لجنة  جائزة  خالل 

عفاف بن محمود.
يذكر ان  املخرج مهدي الهمييل طرح يف فيلمه "أطياف" 
عديد القضايا االجتماعية املتعّلقة منها بالعالقات األرسية 
باإلضافة إىل استرشاء العنف يف املجتمع واستفحال ظاهرة 
الفساد بعد الثورة، كما لم يُفّوت ربط القضايا االجتماعية 
عدسة  مسّلطا  السياسية،  بالقضايا  الفيلم  يف  املطروحة 
التي  والوحشية  والقسوة  العنف  مشاهد  عىل  الكامريا 

تسكن املجتمع بمختلف أطيافه.
هو  جّدا  مهّم  عنرص  عىل  الفيلم  أحداث  ارتكزت  لقد 
مشاهد  مختلف  عىل  طغى  الذي  "الليل"  وهو  الزمان 
العتمة  لينري  الليل  الهمييل زمن  الفيلم. وقد وّظف مهدي 
وهي  أشكالها  بمختلف  والوحشية  العنف  مظاهر  عىل 
ظواهر استرشت بعد الثورة. وتميّزت الحياة الليلية، وفق 
والعنف  االغتصاب  بحوادث  الفيلم،  أحداث  يف  جاءت  ما 

الكامريا فهي عنف  أبرزتها  التي  العنف  أشكال  أما  البغاء وغريها.  املخّدرات وممارسة  وتعاطي 
لفظي وعنف مادي وعنف رمزي وعديدة هي أشكال العنف األخرى منها ماهو عىل أساس الجنس 

كالعنف املسّلط عىل املرأة.
تونسيون منهم  بطولته نجوم  وإخراج مهدي همييل، ويشارك يف  تأليف  “أطياف” من  فيلم 
املوسيقى  بتأليف  وقام  بكار،  وسليم  حنايش  سارة  زازا،  بويحيي،  إيهاب  محمود،  بن  عفاف 

التصويرية أمني بوحافة، وتتوىل mAd soluTioNS  مهام توزيع الفيلم يف العالم العربي.
فيلم "أطياف" هو إنتاج مشرتك بني yol film HouSe )تونس(، TArANTulA )لوكسمبورغ(، 
املتحدة  )الواليات   AllAm filmو )تونس(   clANdeSTiNo ProducTioN )فرنسا(،   mPm film

األمريكية(.

محمد امام من " أبو نسب" 
إلى "شمس الزناتي"

تصوير  الحالية  الفرتة  يف  إمام  محمد  يواصل   
بعد  بدأ  الوقت  نفس  ويف  نسب،  أبو  الجديد  فيلمه 
شمس  قصة  خالله  من  يعيد  جديد  لفيلم  لتحضري 
الزناتي التي قدمها والده  عادل إمام من قبل، والعمل 
أحمد خالد موىس،  وإخراج  الدباح  محمد  تأليف  من 

ومن املفرتض أن يبدأ تصويره بعد العيد.
نجاًحا كبريًا وقت عرضه،  الذي حقق  فيلم عمهم،  السينما  يف  إمام  أعمال محمد  آخر  وكان 
وكان من تأليف وسام صربي وإخراج حسني املنباوي، وشارك فيه محمد سالم، هدى املفتي، أيتن 

عامر، سيد رجب.

تتويج السينما التونسية 
في مهرجان الشريط 

المغاربي بهولندا

 "mANdAT - توج الفيلم التونيس القصري "لنرتيت
للمخرج سمري الحرباوي يف مهرجان الرشيط املغاربي 
املسابقة  نتائج  بهاالرم - هولندا وقد تم اإلعالن عن 

يوم اإلثنني 13 مارس الحايل.
ويعالج الفيلم مجموعة من القضايا االجتماعية 
يف  القرار  وأصحاب  السيايس  بشأن  الصلة  ذات 
السلطة، ويشارك يف بطولة هذا العمل املمثلة القديرة 

هيلني كاتزاراس وبشري الدرييس.
وتتمحور األحداث حول حياة رجل مسن وزوجته 
انتظار  بصدد  وهما  املرض،  أنهكها  التي  العجوز 
الحصول عىل حوالة بريدية )املاندا( هي أجرة تقاعد 

هذا العجوز.
وتطول مدة انتظار العجوزين "للماندا"، ما جعل 

الشيخ يلتجئ إىل التداين من بعض معارفه، غري أن أحدا أبى أن يمّكنه من املال، ليتم العثور عليه 
الحقا قد وافته املنية أمام باب أحد املساجد.

"رغبات"  إخراج  له  سبق  إذ  الحرباوي،  سمري  رصيد  يف  الرابع  القصري  الفيلم  "املاندا"  ويعّد 
و"صب الرش" و"كان".

ويذكر أن سمري الحرباوي احب السينما يف "بوعرادة"يف معهدها تعرف عىل الثقافة السينمائية 

يف  درس  تونس،  سينما  نادي  ثم  السبعينات  اواخر  السينما  نوادي  يف 
افريقية  سينمائية  ثقافة  جمع  الرافدين،  بالد  ثقافة  من  ونهل  العراق 
للوطن  املنترصة  املختلفة  الفنية  ذاته  لتكوين  بينهما  ومزج  ومرشقية 
ولقضايا االنسان دوما، فنان شغوف باالدب التونيس ويراه مصدرا هام 
لالقتباس، يف رصيده مجموعة من االعمال عىل غرار "رغبات" و"صب 
الرش" وثائقي حول احداث الرش بسليانة، و"كان" و"املاندا"، مخرج يعمل عىل الهوية التونسية 

ويدافع عنها بالسينما.

الفيلمان الروائيان "قدر" و"فطوم"
يتوجان في امستردام

بجائزتني   النهدي  عيل  ملحمد  و"فطوم"  حسني  بن  اليمان  قدر"   " الروائيان  الفيلمان  توج   
بمهرجان الفيلم املغاربي بامسرتدام. 

وقد فاز "قدر" إليمان بن حسني بالجائزة األوىل لألفالم  الروائية الطويلة وفيلم "فطوم"ملحمد 
عيل النهدي بتنويه جنة التحكيم األفالم الروائية القصرية.

ويذكر أن فيلم" قدر " يحكي  قصة طبيب ترشيح يعمل ضمن شبكة رسية يف إدارة دواليب 
النظام لخدمة قوى خارجية. وهذا الرشيط من بطولة  الدسائس بهدف تطويع  الحكم وحياكة 
السايف  القديري ورابعة  الجندوبي ومعز  تقال شمعون ووجيهة  اللبنانية  واملمثلة  الرمييل  مهذب 

ويونس الفارحي ويوسف الڤبالوي ومحمد الداهش ورياض حمدي.
أما فيلم "فطوم" يسلط الضوء عىل قضية الهجرة غري النظامية من خالل قصة رسام تونيس 

يعود إىل منزله بعد غياب ليجد مفاجأة تغري مجرى حياته.

بعد فوزه باألوسكار .. غييلرمو 
ديل تورو يبدأ العمل على 

فيلمه »فرانكشتاين«

بعد أيام من فوزه بجائزة األوسكار ألفضل فيلم رسوم 
املخرج  بدأ   ،)piNoccHio( "بينوكيو"  فيلمه  عن  متحركة 
املكسيكي غييلرمو ديل تورو العمل عىل فيلمه القادم وهو 

"فرانكشتاين".
وقد ُرشح لألدوار الرئيسية أندرو غارفيلد وأوسكار إيزاك 
ديل  نتفليكس، وسيكتبه  تنتجه  الذي  الفيلم  يف  وميا جوث 
تورو، باإلضافة إىل اإلخراج، وفقاً ملا ذكرته مجلة "فارايتي".

ويعمل ديل تورو عىل كتابة السيناريو من خالل رواية 
منذ   1818 عام  الصادرة  شييل  ماري  اإلنجليزية  الكاتبة 
سنوات، ويعد "فرانكشتاين" واحداً من عدة أفالم تعاقد ديل 

تورو عليها مع شبكة نتفليكس.
ويمثل فوز ديل تورو بجائزة األوسكار عن "بينوكيو" الفوز الثالث له بعد جائزتني نالهما عن 
فيلم" شكل املاء" )THe sHApe of WATer( عام 2017، الذي نال فيه جائزتي أفضل مخرج وأفضل 

فيلم.
كما تم ترشيح ديل تورو يف عام 2007 لنيل أوسكار أفضل سيناريو وأفضل فيلم بلغة أجنبية 
مع فيلم"متاهة بان" )pAN’S lAByriNTH(، ومرة أخرى يف عام 2022 رشح ألفضل صورة مع"زقاق 

.)NiGHtmArE Alley( "كابوس
وفرانكشتاين أو "برميثوس الحديث" )THe moderN PromeTHeuS( هي رواية تعود لعام 1818 
فرانكشتاين  فيكتور  الشاب  العالم  اإلنجليزية ماري شييل. وتروي خاللها قصة  الكاتبة  كتبتها 

الذي ابتكر مخلوقاً يف تجربة علمية غري تقليدية.
وتمت معالجة الرواية يف عدد كبري من األفالم السينمائية، والتصق اسم فرانكشتاين بالوحش 

بدالً من مبتكره فيكتور فرانكشتاين.

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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حسن الرداد ومي عمر يجتمعان 
مرة ثانية في فيلم جديد 

يشارك الفنان حسن الرداد يف فيلم جديد يحمل اسم "بطل جيله" من بطولة الفنانة مى عمر 
ومحمد سالم، تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد عبدالوهاب، ومن املقرر بدء تصويره خالل 

الفرتة املقبلة، عقب االنتهاء من كل التحضريات الالزمة للعمل وترشيح باقي أبطال العمل.
الذى  السالح"  الرداد ومى عمر بعد نجاحهم يف فيلم "تحت تهديد  العمل بني حسن  ويجمع 

عرض مؤخرا يف دور السينما.
وكان اخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم "تحت تهديد السالح" بطولة كال من: حسن الرداد، 
مى عمر، شريين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هال السعيد، جورى 
بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانني وضيوف الرشف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج 

محمد عبد الرحمن حماقى.
الفيلم يف إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس يف  وتدور أحداث 
زواجه، فيقرر الطالق والعودة إىل حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب 

يف دخوله إىل غيبوبة ملدة 4 سنوات.

توم هانكس أسوأ ممثل مساند و»بلوند« 
أسوأ فيلم في حفل جوائز »راتزي« السوء اعمال 

في هوليوود

إىل  مارس،   11 السبت  يوم  أوسكار،  بجائزتي  الفائز  هانكس،  توم  السينمائي  النجم  أضاف 
سجله مكافأتني غري مرغوب فيهما، إذ نال اثنتني من جوائز راتزي التي تكّرم "أسوأ" أعمال يف 

هوليوود خالل العام.
العام يف دور ثانوي،  أداء يف  القائمون عىل جوائز راتزي أن املمثل األمريكي قّدم أسوأ  واعترب 

.elviS "بلعبه دور مدير أعمال إلفيس بريسيل يف فيلم السرية الذاتية "إلفيس
وحظي الفيلم بإشادة من النقاد، إذ نال ثمانية ترشيحات لجوائز أوسكار، تشمل فئة أفضل 

ممثل ألوستن بتلر، الذي يلعب دور "ملك" موسيقى الروك أند رول.
لكّن أداء توم هانكس لم يحظ باإلعجاب نفسه، إذ لم يرحم النقاد النجم الذي ُغرّي مظهره يف 

الفيلم باستخدام مواد اصطناعية اعترُبت نافرة للغاية، لتجسيد شخصية الكولونيل توم باركر.
كذلك ُمنحت جائزة "راتزي"، يف فئة "أسوأ ثنائي عىل الشاشة"، لتوم هانكس و"وجهه املحشو 

بالالتكس ولهجته السخيفة".
وأفلت املمثل عىل األقل من الفوز بفئة أسوأ ممثل يف العام التي رشح أيضاً لها.

كما اعترب القائمون عىل "راتزي" أن مشاركته يف نسخة "ديزني" الجديدة من فيلم "بينوكيو" 
piNoccHio، حيث يؤدي دور جيبيتو، أقل سوءاً من تمثيل جاريد ليتو، "الضيف الدائم" عىل هذه 

.morBiuS "الجوائز، يف فيلم "موربيوس
BloNde، وهو سرية ذاتية عن مارلني مونرو، عىل جائزة أسوأ فيلم يف  وحصل فيلم "بلوند" 

العام.

وأُطلقت جوائز غولدن راسبريي، االسم الرسمي لـ"راتزي"، يف غرفة 
جلوس يف لوس أنجلوس عام 1981، من جانب طالب سابقني يف السينما 

وعاملني يف القطاع السينمائي يف هوليوود.
وتُمنح هذه الجوائز تقليدياً يف اليوم الذي يسبق منح جوائز أوسكار.

وفيما اعتاد القائمون عىل "راتزي"، عىل مر السنوات املاضية، عىل 
السخرية من النخبة يف هوليوود، أظهروا روح سخرية ذاتية هذه املرة، من خالل منح أنفسهم 

جائزة، لرتشيحهم ممثلة بالكاد   من مرحلة الطفولة.
وكان منظمو "راتزي" قد سحبوا، الشهر املايض، ترشيح رايان كريا أرمسرتونغ التي كانت 

.fireSTArTer "تبلغ آنذاك 12 عاماً، لدورها يف "فاير ستارتر
وقال املنظمون الذين قدموا الجوائز السبت إنهم نالوا هذه الجائزة "بجدارة"، بدالً من النجمة 

اليافعة التي ُرشحت يف فئة أسوأ ممثلة.
قدمه  أداء  ألسوأ  مخصصة  فئة  "راتزي"  أنشأت  املايض،  فالعام  لهم،  زلة  أول  ليست  وهذه 
بروس ويليس، بسبب أدائه الذي ُوصف بأنه مخيب لآلمال يف أفالم كثرية يف العام السابق، وسحب 
املنظمون الجائزة، بعد إعالن عائلة املمثل أنه يعاني من ضعف يف قدراته اإلدراكية ُحدد أخرياً بأنه 

شكل مستعٍص من الخرف.

كوينتين تارانتينو ينهي كتابة 
فيلمه العاشر واألخير

أنهى  تارانتينو،  كوينتني  األمريكي،  املخرج  أن  يبدو 
الذي ذكرت مصادر ملوقع هوليوود  العارش  كتابة فيلمه 
ريبورتر املتخص يوم الثالثاء املايض، أنه سيكون األخري 

يف مسريته.                       
عنوان  سيحمل  الفيلم  فإن  نفسها،  للمصادر  ووفقاً 
وسيبدأ   ،THe movie CriTic السينمائية"  "الناقدة 

تارانتينو بتصويره خالل الخريف املقبل.
لكن  الفيلم،  هذا  عن  ونهائية  واضحة  تفاصيل  ال 
يف  تدور  أحداثه  بأن  أفادت  ريبورتر"  "هوليوود  مصادر 
لوس أنجلوس خالل السبعينيات، وستكون البطولة فيه 

المرأة.
كيل،  بولني  حياة  من  مستوحى  الفيلم  يكون  قد 
عىل  تأثرياً  السينمائيات  الناقدات  أكثر  من  واحدة  وهي 
2001( لم تكن فقط ناقدة  مر العصور. كيل )1919 ــ 
سينمائية، بل أيضاً كاتبة وروائية. واشتهرت رصاعاتها 

يف  مستشارة  وجيزة  لفرتة  عملت  السبعينيات،  نهاية  يف  السينمائيني.  واملخرجني  املحررين  مع 
استديوهات باراماونت.

لم يستقر الرأي بعد عىل رشكة إلنتاج فيلم تارانتينو الجديد، لكن "سوني" هي األكثر حظاً 
للفوز به، وفقاً لـ"هوليوود ريبورتر". وزعت "سوني" فيلم تارانتينو "حدث ذات مرة يف هوليوود" 
أوسكار، وفاز  10 جوائز  لنيل  الفيلم رشح  2019. هذا  oNce upoN A time iN Hollywood عام 

باثنتني منها، وحصد 377 مليون دوالر يف شباك التذاكر حول العالم.
بلوغه  عند  التقاعد  ينوي  وإنه  أفالم،   10 من  أكثر  إخراج  ينوي  ال  إنه  سابقاً  تارانتينو  قال 
الستني. هذا الكاتب واملؤلف طرح 9 أفالم إىل اآلن )إذا احتسبنا الجزأين من ِكل ِبل Kill Bill فيلماً 

واحداً(، ويحل عيُد ميالده الستون هذا الشهر.

السيرة الذاتية لمادونا 
في فيلم سينمائي

أعلنت النجمة العاملية مادونا قيامها بكتابة وإخراج 
وعن  ملسريتها  الذاتية  السرية  حول  أحداثه  ستدور  فيلم 
أرسار تتعلق بحياتها الشخصية، وذلك يف ترصيحات تعود 

لشهر جانفي املايض.
 eNTerTAiNmeNT" ملوقع  ترصيحات  وكشفت 
ToniGHt" خالل حفل "vANiTy fAir oScAr PArTy" عن 

جارنر،  جوليا  األمريكية  األزياء  وعارضة  املمثلة  سؤال 
السينما  شاشة  عيل  شخصيتها  تجسيد  لها  واملقرر 
لبدء  إنتاجية  رشكة  وجود  وعدم  العمل،  وقوف  بحقيقة 

التصوير.
بطولتها  من  األمل  فقدانها  عدم  عن  جوليا  وردت 
اآلن،  بالكثري  تبوح  أن  تريد  ال  وأنها  مادونا،  لشخصية 
وقت  يف  عنها  الكشف  سيتم  التفاصيل  من  املزيد  وهناك 

الحق.
وذلك  باملفاجات  مليئاً  الفيلم  يكون  أن  املتوقع  ومن 

نظراً لحياة مادونا التي كانت مثرية للجدل، ويتخللها العديد من الفضائح والعالقات التي جمعتها 
بمعظم نجوم ونجمات هوليوود.

وهذه ليست املرة األوىل أن يكون ملادونا مشاركة يف عالم هوليوود حيث شاركت ببطولة عدد 
."dicK trAcy"، "Body of EvideNce"، "EviTA" من األعمال السينمائية كان اشهرها

سينمائيات
إعداد : منير الفالح
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 "Scream 5 فيلم" الصرخة
على الشاشات السينمائية 

التونسية

 تم طرح فيلم الرصخة ScreAm 5 يف دور السينما بالواليات املتحدة األمريكية يوم 12 جانفي 
املايض، وبعدها نزل الفيلم يف دور العرض العربية ليصل اىل قاعاتنا السينمائية التونسية يف بداية 

شهر مارس الحايل.
فيلم الرعب الرصخة ScreAm Vi  من بطولة كورتني كوكس، ميليسا باريرا، جينا أورتيجا، 
ياسمني سافوي براون، ميسون جودينج، سكيت أولريش، روجر جاكسون، ديرموت مولروني.
ىف  الخامس  الجزء  هو  جيليت،  وتايلر  أولبني  بيتينيىل  مات  إخراج  من  أمريكى  فيلم  وهو 
سلسلة أفالم ScreAm، وهو تكملة مبارشة لفيلم "ScreAm 4" الذى صدر عام 2011، واألول ىف 
السلسلة الذى لم يخرجه ويس كرافن، الذى توىف ىف عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من 
األجزاء السابقة، منهم املمثلة الكندية نيف كامبل يف دور سيدني بريسكوت، واملمثلة األمريكية 
كورتيني كوكس يف دور جيل ويذرز، واملمثل األمريكي ديفيد أركيت يف دور رجل القانون ديوي 

راييل، وماريل شيلتن يف دور جودي هيكس.
يؤكد وجود  كما  السابقة،  األجزاء  والقديمة من  الجديدة  الشخصيات  فيه  تتشابه  والفيلم 
أحداث مثرية يف تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد رصحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب 
أن يكون مستعدا لجميع أنواع املفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع GHoSTfAce ويبدأ موجة قتل 

.pArAmouNT PicTureS جديدة، العمل من إنتاج
وحقق فيلم الرعب الرصخة ScreAm 5 انتفاضة قوية يف دور العرض حول العالم، محققا يف 
ليلة واحدة أرباًحا قوية بلغت 3.5 مليون دوالر يف عدد من دور العرض حول العالم عىل الرغم من 

التحديات التي يمثلها متغري أوميكرون وزيادة أخرى يف حاالت كوفيد 19.
ويعرض حاليا فيلم الرعب الرصخة ScreAm 5 يف حوايل 3000 موقع حول العالم، ومن املقرر 
تقرير  يف   HollywoodreporTer صحيفة  ذكرت  حسبما  املقبلة،  األيام  خالل   3600 إىل  تزيد  أن 

مطول عن إيرادات الفيلم.

"بيروت في عين العاصفة" لمي المصري
في قاعاتنا السينمائية

 تّم عرض فيلم الفلسطينية مي املرصي يف افتتاح الدورة الثامنة ملهرجان أفالم حقوق 
اإلنسان " كرامة تونس " )4 – 8 مارس 2023( بحضور ثّلة من السينمائيني والناشطني 

الحقوقيني.
بل  ثورة،  لم يكن  لبنان  أن ما حدث يف  تُحدد مي املرصي  بالفيلم  األوىل  اللحظة  منذ 
اندلعت   2019 أكتوبر   17 الفيلم “يف  إذ تكتب يف مقدمة  انتفاضة،  أنه  تتعامل معه عىل 

ذلك  ومع  لبنان”.  يف  النطاق  واسعة  شعبية  انتفاضة 
فإن بطالتها األربع يف متن الفيلم ونسيجه يتحدثن عن 
-وهي  إحداهن  تصف  بينما  “ثورة”،  باعتباره  وقع  ما 

املخرجة العراقية لُجني جو- األمر بأنه “ميني ثورة”.
للعالقة  قويا  نموذجا  الفيلم  طوال  املخرجة  تقدم 
أربع  تجارب  قراءة  خالل  من  وذلك  بينهما،  وتُراوح  والخاص  العام  بني  املعقدة  املتينة 
شابات ترتك لهن املساحة للتعبري عن قناعتهن ومشاعرهن وأحالمهن، فتجعل صوتهن 
الحرية  ومقدار  الرتبية،  وأسلوب  بأرسهن  وعالقتهن  حياتهن  يف  تُنّقب  بينما  مسموعا، 

املتاحة لكل منهن، وأثر املوروث عليهن.
النفسية  العوامل  أيضا عن  املأزوم، بل  لبنان  إذن فاملخرجة ال تقدم فقط فيلما عن 
واالجتماعية والثقافية التي تقود للتمرد، ليصبح الفيلم بأكمله شهادة، بل وثيقة تؤرخ 

ملسار بلد يمر بفرتة مفصلية يف تاريخه.
تحويل  عىل  قادر  الحقيقي  الفنان  أن  الفيلم  بهذا  املرصي  مي  املخرجة  أثبتت  لقد 
الكالم  أو  األخبار،  نرشات  ضمن  املرات  عرشات  شاهدناها  -التي  اإلخبارية  اللقطات 

املنطوق الذي سمعناه آالف املرات- إىل عمل فني رقيق مؤثر يعيش يف ذاكرتنا لألبد.
صحيح أنها قدمت يف الدقائق السبع األوىل من الفيلم لقطات برصية وسمعية مشتعلة 
بالثورة ربما نكون شاهدنا كثريا منها باألخبار أو عىل مواقع التواصل االجتماعي، لكنها 
الفيلم،  األربع بطالت  للفتيات  أخرى  الشاعرية، ولقطات  بينها مفاصل شديدة  غرست 
وكأنهن جزء فاعل من نسيج هذه االنتفاضة، فقد قدمتهن جنبا إىل جنب مع الرجل دون 
انفصال أو تمييز، وجميعها كانت لقطات معربة عن البهجة واإلرادة والحيوية، واألعالم 
ترفرف عاليا، وذلك رغم قنابل الغاز التي لم تمنع املحتجني من مواصلة التظاهر، حتى 

جاء إعالن استقالة الحريري يوم 29 أكتوبر، لتعم البهجة من جديد بني املتظاهرين.
يصعب  مرثية  لكنه  سينمائية،  شهادة  فقط  ليس  العاصفة”  عني  يف  “بريوت  إن 

نسيانها.

النجم" ٱدم درايفر " وفيلم 65 في دور السينما 
التونسية

عام 2023 ميلء بالعروض األوىل الرائعة والفيلم 65 هو مثال واضح عىل ذلك. 
تدور أحداث الفيلم حول رائد فضاء يهبط عىل كوكب غامض، فيكتشف أنه ليس وحيًدا عىل 

الكوكب.
الفيلم من اخراج سكوت بك وبريان وودز 

وتأليف: سكوت بك وبريان وودز ايضا
ومن بطولة آدم درايفر وكلوي كوملان  وأريانا جرينبالت  ونيكا كينج.

يلتقي الجمهور املحب لسينما الخيال العلمي بآدم درايفر ، رائد فضاء يدعى ميلز تعرض 
، فقد سقط عىل "جرم سماوي" غري  بنيزك. وبسبب هذا  لحادث مع سفينته بعد اصطدامه 
معروف وغري مأهول عىل ما يبدو حيث وجد فتاة ،وهي إحدى الناجيات من رحلة استكشافية 
سابقة. بينما يرون طريقة اإلنقاذ من هناك ، سيكتشف كالهما لألسف أنهما موجودان بالفعل 
األرض قبل 65 مليون سنة -من هنا اسم الفيلم- وهذا ، كما حدث يف ذلك الوقت ، ليس فارًغا 

حًقا: كل أنواع الديناصورات تسود فيه بحرية.
فيلم  بني  الرسد  بمزيج من  تذكرنا حبكاته حتًما  الذي  واملستقبل  املايض  الفيلم مزيج من 
مع  للقتال  األبطال  بعض  اضطرار  مع  الجوراسية،  الحديقة  ملحمة  ومشاهري  القردة  كوكب 

الوحوش الكبرية للبقاء عىل قيد الحياة.
يذكر أن بطل الفيلم  آدم درايفر مواليد 19 نوفمرب 1983 يف سان دييغو، هو ممثل أمريكي 
بدأ مسريته الفنية عام 2010. ظهر يف مرسح برودواي يف مرسحية مهنة السيدة وارن يف سنة 
2010.ثم ظهر الحقا يف أدوار مساعدة يف أفالم مثل لينكون، فرانسيس ها وداخل لوين ديفيس. 
فاز بجائزة "كأس فولبي" التي تمنح ألفضل ممثل يف مهرجان البندقية السينمائي عن دوره يف 
فيلم قلوب جائعة. كما حصل عىل عدة ترشيحات عن دوره يف مسلسل فتيات الذي عرض عىل 
هوم بوكس أوفيس. حصل عىل الشهرة العاملية بتأدية دور شخصية كايلو رين يف فيلم حرب 

النجوم: القوة تنهض سنة 2015.

في قاعاتنا السينمائية
إعداد : منير الفالح
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القماشة  تتحول  حيث  األحجام  كبيرة  ...لوحات 
وجوهها  بتفاصيل  شخصياته  عليه  تظهر  ركح  الى 
األخرى  األشياء  ومختلف  مالبسها  تلوينات  ودقة 
كاألثاث وهنا تبرز البهجة في تقاسيم الوجوه ولون 
محرز  سيدي  وسوق  األطفال  ولعب  السفساري 
والمكنسات  والحلفاء  القفاف  وبائع  والقباب 
وهيئات  والمقهى  الحشائش  وبائع  والحبال 
من  األصيل  التونسي  التقليدي  واللباس  الجلوس 
...كل  وبلغة«  وسفساري  وفرملة  وكدرون  »جبة 
من  ...هي  اللوحة  في  كبيرة  حكاية  يشكل  ذلك 
ضرب  بتونس..  االسالمي  العربي  التراث  تلوينات 
بذاته خاصة  الجميل والمزهو  من االستعادة تجاه 
في أيام الناس هذه التي تسعى العولمة الى طمس 
التفرد واالختالف  الى  المشرق والخاص وما يشير 
كالقطيع  والثقافات  األلوان  تستوي  لكي  والتميز 
الفنان  يقف  هنا  ومن  المهيمن  بالفن  المعنون 
المخصوص  بالجمال  قوال  الفنية  فكرته  شاهرا 

وبالخصوصية....

ضمن تجربته الفنية التشكيلية ومعارضه الخاصة والجماعية 
يقدم الفنان التشكييل التونيس عزالدين الرباري معرضه الخاص 
الحداد  الطاهر  الثقايف  بالنادي  الفنية  العروض  بفضاءات  وذلك 
 2023 آذار   / مارس   31 يوم  من  بداية  بتونس  العتيقة  باملدينة 
ضمن عنوان الفت هو » تونس الجميلة » وفيه عدد من األعمال 
باب  من  التونسية  واألحياء  املشاهد  عراقة  اىل  تشري  التي  الفنية 
ضمن  فتي  بعمل  الرباري  يشارك  ...كما  سويقة  باب  اىل  الجديد 
التشكيليني  الفنانني  التحاد  للفنون  السنوي  الشهر  نشاط 
متواصل  وعمل  ولوحات  ...تجربة  الدين  خري  بقرص  التونسيني 
الذاكرة  القماشة حيث  البهجة مبثوثة يف  لعقود...كاللمعان تربز 
مفردة جمالية تبعث الفرح املزركش يف التفاصيل واألشياء فكأن 
وعادات  ماض  من  فينا  املرشق  عىل  مفتوح  مهرجان  اللوحة 
املكان  يف  املاثل  بالنشيد..النشيد  مفعمة  وتواريخ  ومناسبات 
..و  والتاريخية  الحضارية  بدالالتها  األمكنة  ..هذه  األمكنة  بل 
تجاه  االستعادة  السفر يف هكذا عوالم هو رضب من  هكذا..فان 
تسعى  التي  هذه  الناس  أيام  يف  خاصة  بذاته  واملزهو  الجميل 
العوملة اىل طمس املرشق والخاص وما يشري اىل التفرد واالختالف 
بالفن  املعنون  كالقطيع  والثقافات  األلوان  تستوي  لكي  والتميز 
املهيمن ومن هنا يقف الفنان شاهرا فكرته الفنية قوال بالجمال 
يف  للفنان  امللهم  العريق  وبالرتاث  وبالخصوصية  املخصوص 
من  الكم  هذا  ويف  املتحول  عرصه  ..يف  الراهنة  لحظاته  عنفوان 
عز  التشكييل  والتيارات..باختصار..الفنان  والتقنيات  التجارب 
التشكيلية ظل  السياقات  الذي يشتغل هنا يف هذه  الرباري  الدين 
عىل نهجه يبتكر ضمنه وفيه وبه تجدده مع اللون يف لعبة الرسم 
األنا بصفاء  الذهاب عميقا يف قول  لديه هذا  الفن  الباذخة حيث 
نادر تخريه من ألوانه وتفاصيل حكاية الريشة مع القماشة كل 
ذلك وفق رسد رائق وحكايات مفعمة بالحميمية والحنني والحب 
..اللوحة هي بمثابة حكاية من حكايات الجدة وهنا نلمس هذه 
الرباعة يف مالءمة التشكيل مع ما هو أدبي ثقايف سوسيولوجي..

الحكاية يف اللوحة كمعطى يف الحقل الثقايف االجتماعي ويف راهن 

للرسام  التشكييل  العمل   ... ومغاير  متحرك 
عز الدين الرباري برز فيه وفاؤه لنهجه الفني 
من  عريق  بحي  سكناه  بمقر  مرسمه  ..يف 
ضواحي تونس وقريبا من باب سيدي قاسم 
وسيدي  واملركاض  الدرب  ورأس  الجليزي 
الزيتونة املعمور  محرز والقشاشني وجامع 
و...املدينة العتيقة لتونس..معرض ولوحات 
اىل  القماشة  تتحول  حيث  األحجام  كبرية 
بتفاصيل  شخصياته  عليه  تظهر  ركح 
ومختلف  مالبسها  تلوينات  ودقة  وجوهها 
األشياء األخرى كاألثاث وهنا تربز البهجة 
يف تقاسيم الوجوه ولون السفساري ولعب 
والقباب  محرز  سيدي  وسوق  األطفال 
واملكنسات  والحلفاء  القفاف  وبائع 
واملقهى  الحشائش  وبائع  والحبال 
التقليدي  واللباس  الجلوس  وهيئات 
التونيس األصيل من جبة وكدرون وفرملة 

اللوحة  يف  كبرية  حكاية  يشكل  ذلك  ...كل  وبلغة  وسفساري 
بتونس.جماليات  االسالمي  العربي  الرتاث  تلوينات  من  ...هي 
فائقة فيها الكثري من البساطة والعمق منها حفلة العرس بجبل 
الرسج وأفراح العيد ببطحاء باب سويقة والعيد الكبري واالستعداد 

ذلك.الدخول  غري  الباي...و  برتبة  له 
هو  الرباري  عزالدين  الفنان  عالم  اىل 
التي  الذات  مرآة  أمام  املثول  رضب من 
الربد  هذا  يف  الدفء  من  حيزا  تمنحنا 
من  وصور  املريع..مشاهد  الكوني 
األهمية  ضمن  التونسية  حالتنا  وصف 
يف  واملميزات  الخصائص  لهذه  القصوى 
التشكييل  التونيس..الفنان  الثقايف  تراثنا 
اىل مشاهد  يأخذنا طوعا وكرها  الرباري 
من سحر وفتنة ليضعنا يف حرضة الفن 
وهو يبث جماله قتال لآليل والروتيني وكل 
ما هو فينا من جمود وكسل نحتا للقيمة 
ونشدانا للثراء الوجداني ..فنان يعمل وال 
أكثر يف تجربته وعطائه  يعنيه غري امليض 
املدن  يف  يميش  األعمال  ..غزير  للفن 
األطفال  وطموح  الفنان  بفكرة  واألحياء 
بألوانها  اللوحات  معه  فتميش  و...يميش 
وبها  فيها  ينبض  وما  وحكاياتها  وناسها 
مع  أكثر  الذهاب  غري  عىل  يلوي  ال  الرباري  وعزالدين  ذلك  ...كل 
اللون والحالة...نعم ان الفن أيضا ذهاب آخر باتجاه ....األعماق 

والينابيع..

شمس الدين العوني )ناقد(

معرض الفنان التشكييل عزالدين الرباري 
خالل رمضان بالنادي الثقايف الطاهر احلداد

مناطق وأحياء ومشاهد تتقصد الذاكرة والعراقة واألصالة وتمدح الينابيع...

لوحات متعددة األحجام واأللوان بعنوان »تونس الجميلة«...

الرسام عز الدين الرباري
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توزر

المنستير

بن عروس

الفحص

حمام الزريبة زغوان

الشؤون  وزارة  إرشاف  تحت 
املطالعة  إدارة  تنّظم  الثقافية 
للبطولة  الثالثة  الدورة  العمومية 
الفرتة  يف  وذلك  للمطالعة،  الوطنية 
18 فيفري و18 نوفمرب  الفاصلة بني 

.2023
يف  التظاهرة  هذه  وتندرج 
بما  يؤمن  وطني  إطارمرشوع 
بناء عقل  فّعال يف  للمطالعة من دور 

اإلنسان. 
وتهدف البطولة الوطنية للمطالعة 
إىل ترسيخ تقاليد املطالعة يف املجتمع 
دور  بأهّميّة  الوعي  وتعميق  التونيس 
عملية  يف  األخرى  والوسائط  الكتاب 
التنشئة االجتماعيّة وحّث القارئ عىل 
ارتياد املكتبة واالستفادة من رصيدها 
وتشجيعه عىل املطالعة وفهم املحتوى 

الّلغوّي  زاده  وتنمية  للكتب  العلمّي 
تعزيز  يف  الذاتّي  التثقيف  قيمة  وبيان 

فعل التعّلم

أريانة
الشؤون  وزارة  إرشاف  تحت 
الجهوية  املندوبية  نظمت  الثقافية 
الدورة  بأريانة،  الثقافية  للشؤون 
الفنون  ملتقى  من  التأسيسية 
التشكيلية بأريانة وذلك يوم الجمعة 
17 مارس الحايل بمنتزه برئ بلحسن، 
الفنانني  من  عدد  تكريم  تم  حيث 
التشكيليني وهم عىل  التوايل نسيبة 
وعبد  بوسنينة  ومحمد  العيادي 

الفتاح ممي وحمادي بن نية.
من  عددا  امللتقى  هذا  وتضمن 
ملعارض  زيارة  يف  تتمثل  الفقرات 
كل  يف  بالجهة  التشكيلية   الفنون 
البكوش  وبرج  بلحسن  برئ  من 
الثقافة برواد إىل جانب عرض  ودار 
التونيس  االتحاد  أطفال  منتوجات 

للمتخلفني ذهنيا باملنيهلة.
عدة  تنظيم   باملناسبة  تم  كما 
ورشات موجهة للمحرتفني والهواة 
ذوي  وكذلك  اليافعني  والشبان 
تعنى  أخرى  وورشات  اإلعاقة 

الخطاط  تأطري  من  العربي  بالخط 
مربوك فتحي.

الفنان  بتجربة  االحتفاء  تم  كما 
لقاء  إطار  يف  ممي  الفتاح  عبد 
حواري بعنوان "ذكاء الفن التشكييل 

الصامت".

باجة

االيام  مارس    21 الثالثاء  اليوم  تختتم 
مكتبتي   " شعار  تحت  الثقافية  التنشيطية 
املعڤولة  العمومية  باملكتبة  الربيع"   تستقبل 

بباجة الجنوبية من 
والتي تم افتتاحها يوم 17 مارس  بفضاء 
إطار  يف  التظاهرة  هذه  ...وتندرج  املكتبة 
الرتغيب يف املطالعة واإلحتفال باليوم الوطني 

للباس التقليدي.

الجهوية  املندوبية  ارشاف  تحت 
ينظم  باملنستري  الثقافية  للشؤون 
باالشرتاك  باملنستري  الثقايف  املركب 
مع جمعية البعث املرسحي باملنستري 
26 اليام محمد سالمة ملرسح  الدورة 
الطفل باملنستري من 18 إىل 23 مارس 

الحايل.
عروض  عىل  الربنامج  ويشتمل 
وورشات،  ومسابقات،  مرسحية، 

وحوارات ....

للجميع  ثقافة  جمعية  تعلن  املدريس،  العنف  ظاهرة  مكافحة  إطار  .يف 
بالرشاكة مع دار الثقافة النموذجية ببن عروس وبدعم من بلدية بن عروس 
 codev الجمعياتي وكوداف كومون  الحراك  اسبانيا وجمعية  وسفارة مملكة 
commuN عن إطالق مرشوع ثقايف تحسييس يستهدف مدارس  املنطقة الرتابية 

ببلدية بن عروس، تحت عنوان : " مدارس مبدعة ..مدارس آمنة" و ذلك  يف 
الفرتة املمتدة  بني 10  مارس و 30 أفريل  2023 بدار الثقافة النموذجية ببن 

عروس.
 وينقسم املرشوع إىل ثالث مراحل: 

املرحلة األوىل : من  21 مارس إىل 1 أفريل 2023 وتتضمن  برنامجا تنشيطيّا 
متنوعا إضافة إىل سلسلة من ورشات التكوين املختصة يف عدة مجاالت إبداعية 

تهدف إىل تكوين 80 تلميذا قائدا ينتمون إىل هذه املدارس.
املرحلة الثانية : أيام 28-27-26 و29 من شهر أفريل 2023  يف مرحلة ثانية 
يتضاعف عدد الفئات املستهدفة ليشمل 200 تلميذا  إبّان الزيارات واألنشطة 
التي ستقام  داخل  كل مدرسة نموذج باإلضافة إىل عدد من املربّني وذلك لخلق 
نواة للممارسة الثقافية الهادفة التي من شأنها مجابهة العنف داخل الوسط 

املدريس ويف محيطه
املرحلة الثالثة: يوم 30 أفريل 2023 يكون اختتام املرشوع بعرض ختامي 
يقام يف دار الثقافة النموذجية ببن عروس  تكرم فيه املدارس املشاركة ويثّمن 

فيه فيه نتاج كل الورشات التي أقيمت خالل املرشوع.

زغوان  والية  من  الفحص  بمدينة  ينتظم 
مهرجان ربيع الطفل بدار الثقافة الفحص .

 "imAGinE تحت شعار :"تخيّل
- عروض مرسحية موجهة للطفل : 

* عرض مرسحية : " لك أن تختار " وذلك 
العارشة  الساعة  عىل  مارس   19 األحد  يوم 

صباحا .
* عرض مرسحية :" امللك و الحكيم " وذلك 
الثالثة  الساعة  عىل  مارس    21 الثالثاء  يوم 

ظهرا.
- ورشات يف : 

* األلعاب الدرامية املوجهة للطفل 
* مرسح العرائس 

* مرسح خيال الظل .
و ذلك يوم اإلربعاء 22 مارس 2023 إنطالقا 

من الساعة العارشة

املندوبية  من  وبدعم  ارشاف  تحت 
بزغوان  الثقافية  للشؤون  الجهوية 
تنظم دار الثقافة حمام الزريبة الدورة 
الثانية ملهرجان ربيع الفرجة من 20 

اىل 22 مارس الحايل...
علىعروض  الربنامج  ويشتمل 
ومرسحية  وتنشيطية  فرجوية 

ومعارض وورشات يف فن املرسح.



www.acharaa.com العدد 352 - الثالثاء 21 مارس 2023 maghrebstreet@gmail.com

59الشارع الثقافي جهات

دار الثقافة النفيضة

المركز الثقافي بالحمامات

تونس

المكتبة الجهوية ببن عروسالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

إرشاف  تحت  تنظم   ، الفني  اإلبداع  جمعية  مع  بالتعاون  
أيام 21-20-19  النفيضة  الثقافة  دار  الثقافة بسوسة،  مندوبية 
2023 الدورة الثامنة من امللتقى املحيل ألدب الطفل تحت  مارس 
شعار:" األديب الصغري" وتحمل فقرات برنامجه عىل إقامة جملة 
العارشة من صباح  انطالقتها يف حدود  تعرف  التي  الورشات  من 
أن   ": املعنونة  الورشة  يؤطر  حيث  الجاري  19مارس  األحد  يوم 
نفٌكر مع األطفال من خالل رواية" عالم صويف" جوستاين غاردر 
عىل  التدريب  بورشة  يهتم  حني  يف  العيادي،  بن  بلقاسم  األستاذ: 
عىل  فترشف  اإللقاء  ورشة  رجب.أٌما  سفيان  الشاعر:  الكتابة/ 

تنشيطها املربية: مروى قليعي. 
مارس  ل20  املوافق  و  امللتقى  من  الثاني  اليوم  ويتضمن  هذا 
ورشة  افتتاح  والخاطرة.يليها  القصة  مسابقة  2023انطالق 
الخاطرة  ورشة  ثم  الفرجاني  اسمهان  األستاذة:  إرشاف  القصة 

بإرشاف األستاذ: أرشف القرقني. 
املتميزة  للنصوص  حرة  قراءات  امللتقى  فعاليات  من  )21مارس(  الختامي  اليوم  ويحتوي 
والنصوص الفائزة يف املسابقة يتخللها عرض موسيقي لنادي املوسيقى بدار الثقافة النفيضة ثم 
تشهد الفقرة االخرية من التظاهرة توزيع الجوائز عىل الفائزين والشهائد عىل املشاركني يف امللتقى.

النادي  بستينية  االحتفالية  ماراتون  فبعد  بالوردية  الشابي  القاسم  ابو  نادي  مناشط  تتنوع 
الدفع  لدعم  الرسد  كتاب  تستضيف  التي  مطارحات  منها  و  القارة  محطاته  تأثيث  يواصل  هاهو 
جلساتها  آخر  التأمت  وقد  العربية  النصوص  مع  جدية  منافسة  يف  التونسيني  لكتابنا  االيجابي 
يوم11مارس2023وبرمجت لها تجربتني رسديتني لكل من الكاتبة ليىل الدعمي ونصها عرس القمر 

وشجرة األحالم العالية للكاتب منذر املرزوقي
اعتبارها جنس صعب  القصة   قدم مفهوم  الذي  الجلسة  الجلجيل  والناقد بشري  الكاتب  ترأس 
الكتابة فيه وتطورها عرب التاريخ الباحث يف اإلبداع األدبي منذ بداياتها يف أوروبا وصوال لنصوص 
تيمور والدوعاجي وعز الدين املدني  ثم عرج عىل املسرية اإلبداعية لضيوف مطارحات  ليقدم رئيس 
النادي سمري بن عيل قراءته يف نص عرس القمر لليىل الدعمي  انطلق من مقدمات نظرية رافقت 
القراءة مارا بالكتابة والحاجات والنقد وكيف أثر التاريخ يف نص الكاتبة واعترب يف قراءته هناك نص 
اختيار  يف  الكاتبة  الصور كما حرضت  وتراكم  الداخلية  والعوالم  الباطني  العالم  نافر واستحضار  
االقتباس يف تالقح  التي استدعت وتقاطعت مع عناوين قديمة وأهمية  بالعناوين  العناوين مذكرا 
النصوص مع جوالت يف تاريخ تونس من الحمامات الرومانية إىل دار العجائب املتحف املغلق وجامع 

الزيتونة وغريها من اإلشكاليات التي طرحها الناقد يف ورقته 
بني  اليوم واحتياجاته وكيف  العلمية فانطلق من قارئ  أما األستاذ رضا بن صالح ويف ورقته 
النص عىل ثنائيات وأهمية البعد األسطوري  وتقاطع املتن مع نصوص أخرى  وحديث عن امليتارسدي 
وأهمية اإليديولوجية وحضورها يف النص  ليقرأ الكاتب نص رقصة الطائر الحالم وقرأت الضيفة نص 
وسام الحب والسالم وطرح النقاش العديد من اإلشكاليات ويف الختام تم تكريم الضيفني وللنادي 

العديد من املحطات التي سيعمل عىل إنجاحها كما عود جمهوره املواكب ألنشطة النادي 

طارق العمراوي 

"أكـــــــوا- رال" احتفالية للطفل والعائلة انتظمت يومي 
الدويل  الثقايف  باملركز  الربيع  عطلة  بمناسبة  مارس  و20   19
حدائق  فيها  فتحت  والفنون،  للثقافة  املتوسط  دار  بالحمامات 
ترتاوح  الذين  األطفال  أمام  مساراتها  للفنون  سيبستيان  دار 
الورشات  من  مجموعة  يف  للمشاركة  سنة  8و15  بني  أعمارهم 
األرشطة  وصناعة  الفوتوغرايف  التصوير  يف  املتخصصة  الفنية 
املاء  حول  حكايات  ورسد  الفوتوغرافية  الصورة  عرب  املصورة 

والتغري املناخي يف بالدنا خاصة ويف العالم بشكل عام.
حدائق  داخل  قياسية  يف معارض  املشاركني  أعمال  وعرضت 

الفنون باملركز الثقايف الدويل بالحمامات..
باإلضافة إىل املعرض، اشتمل الحدث أيًضا سلسلة من ورش 

العمل واملحادثات التي قادها خرباء تغري املناخ ودعاة الحفاظ عىل البيئة، بهدف تثقيف املصورين 
األطفال والزائرين حول آثار تغري املناخ وأهمية الحفاظ عىل املياه. وغطت ورش العمل موضوعات 

مثل دورة املياه والجفاف وتأثريه عىل الزراعة وتقنيات الحفظ.
واختتم هذا الحدث الثقايف البيئي،بتقديم جوائز للمصورين األطفال وشهادات مشاركة.

برجمة شهر رمضان من 25 مارس إىل 14 أفريل 2023
يُقّدم املتحف الوطني للفن الحديث واملعارص برمجة خاصة بشهر رمضان، تحت ارشاف وزارة الشؤون الثقافية.  

يهدف هذا الربنامج إىل الرتكيز عىل  ثالثة محاور كربى:
الراحل عادل مقديش والهادي  الفنان  الذاكرة لكل من   الفنية من خالل عرض أفالم تحيي  الذاكرة   1- محور 
الرتكي.  حيث سيتم عرض فيلم أول عنوانه " عادل مقديش رسام حلم حياته" بقاعة عمر خليفي بمدينة الثقافة، 
يوم 4 أفريل 2023 بداية من الساعة التاسعة ونصف ليال، وذلك بحضور السيد  أيوب مقديش و حرم الفنان. وفيلم 
ثان بعنوان، فيلم عن الفنان التشكييل الهادي الرتكي » l’Homme ABSTrAiT « "أشكال"، يقّدم يوم 7 أفريل 2023، 
بداية من الساعة التاسعة ونصف بالقاعة نفسها. ويشارك يف النقاش، اثر العرض كل من سمرية الرتكي، سمري 

الرتكي ومنتج الفيلم. 
2 - محاور تهم الفن التشكييل التونيس املعارص، من خالل معرض فني لثالث تشكيليات تونسيات: آمال بوسالمة، 
8 أفريل عىل الساعة التاسعة ونصف ليال.  وتنظم عىل هامش  نادية الجاليص و بسمة هالل. يفتتح املعرض يوم 
 11 املعرض حلقات نقاش مع الفنانات املشاركات، فتكون حلقة النقاش األوىل مع التشكيلية آمال بوسالمة يوم 
أفريل 2023، بداية من التاسعة ونصف ليال. وتكون حلقة النقاش الثانية مع التشكيلية مع التشكيلية بسمة هالل 

يف التوقيت نفسه، يوم 13 أفريل.  
ويف السياق نفسه، ينتظم لقاء عىل هامش معرض الفنانني الهادي ونور الدين الخيايش، يوم 14 أفريل 2023، 
بداية من العارشة ليال، تحت عنوان "الهادي ونور الدين الخيايش، ركيزتني من ركائز الرسم التونيس ، فنانني يف تالحم 
 Hédi eT noureddiNe KHAyAcHi deux PilierS de lA PeiNTure tuNiSieNNe, deux   ArTiSTeS eN pArfAiTe«( » تام

SymBioSe «(،  وينشط اللقاء عبد الستار عمامو. 

3 - محاور تهّم أنشطة يف عالقة باإلبداع مثل ورشات الفنون التشكيلية الحية املوجهة لالطفال بارشاف وليد 
التشكييل،  الفنان  النهار.   ويرشف  اىل منتصف  العارشة صباحا  2023، من  25 و26 مارس  وسيعي، خالل يومي 
واألستاذ خالد عبيد  عىل ورشة الخط يوم 9 أفريل 2023، وهي ورشة موجهة للكهول، عىل امتداد ساعتني بداية من 

الساعة التاسعة ونصف ليال.

د. فوزية ضيف هللا )أكاديمية ناقدة(

امللتقى املحيل ألدب الطفل حتت شعار: »األديب الصغري«مطارحات نادي أبو القاسم الشايب وضيوفها

احتضنت املكتبة الجهوية ببن عروس مؤخرا بتاريخ 14 مارس 2023 اإلحتفاء 
املكتبة  ٱمينة  ارشاف  تحت  املناعي  صالح  مربوك  االديب  الراحل  اربعينية  بذكرى 
واصدقاء  والشعراء  واالدباء  الكتاب  من  العديد  حرض  وقد  شعبان  فتحية  االستاذة 
مجموعاته  فيه  عرض  وثائقي  معرض  واقيم  املناعي  صالح  مربوك  الراحل  االديب 
االدبية  مسريته  طيلة  عنه  كتبت  التي  واملقاالت  والصحف  والجرائد  القصصية 

والثقافة.
حياته  املتدخلون  فيها  ذكر  التي  املداخالت  من  هاما  عددا  األمسية  وتضمنت 

االبداعية وعالقاته مع الكتاب واالدباء.
االديب  مع  "ذكريات  بعنوان  تريد  سوف  االستاذ  قدمها  التي  االوىل  املداخلة  يف 
الراحل" والتي تحدث فيها عن وفائه االدباء ومسقط رائع واملداخلة الثانية لٱلستاذ 
االستاذ  خاللها  من  االبداعية.قدم  املناعي  صالح  مربوك  تجربة  بعنوان  املخ  جالل 
جالل ورقة نقدية حول مجموعات القصصبة االديب الراحل واملداخلة الثالثة بعنوان 
بتنشبطها  وقام  األمسية  وترٱس  الطرابليس  صالح  االستاذ  كاتبها  تربي  الكامات 
ٱمينة  التي كانت عىل فقرتني ثم اسرتاحة كرمت فيها  املناعي  ايضا االستاذ طاهر 
املكتبة  الحضور بقهوة و مرشوبات ومرطبات ثم عتدت املداخالت يف الجزء الثاني 
بمداخلة الرائعة لصاحبة كتابة هذه الورقية االستاذ سعيدة الفرشييش بعنوان عالقة 
االديب مربوك صالح املناعي باالدباء والشعراء توجتها بقصيدة بعنوان )هرم سقط( 
واملداخلة الخامسة بعنوان قراءة يف املجموعة القصصبة » را ئحة اٱلم » للفقيد مربوك 
صالح املناعي. قدمها االستاذ فتحية جوعو والتي تحدث من خاللها عن مكانة األم 
يف حياة املغفور له وبعدها اختتمت األمسية بكلمة لزجة للفقيد السيد مجدي املناعي 
كما حرضت وواكبت عائلة الفقيد األمسية وتتدخل الكثري من افراده بشهادات ذكروا 
فيها خصاله وعالقته بهم ثم وقع تكريم عائلة االديب الراحل مربوك صالح املناعي 

من طرف االستاذ ٱمينة املكتبة فتحية شعبان ولها اختتمت االمسية.

سعيدة الفرشيشي
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العدد 352 - الثالثاء 21 مارس 2023

أحب ألول مرة وخرس حبيبته األوىل هذه الخسارة 
جعلته يملك عضوا يف شكل جمرة  يسار صدره. يحاول 
دوما نيل إعجاب كل النّساء،   أراد أن تعشقه  كل تاء 
يستحق  رجل  أنه  ويتأكد  جرحها  يشفي  لعله  تأنيث 
الحب ألن خسارته جعلته يشك يف رجولته ، كان يقيم 
عالقات عديدة سواء يف املدينة التي يقطن بها أو غريها 
مع  إحساسه  تذكر  عن  حتى  عاجزا  صار   ، املدن  من 
ال  ،هو  أسمائهّن  بني  يخلط  وأحيانا  منهّن  واحدة  كل 
رغم  رجولة  الفحولة  أن  ويّظن  املشاعر  لغة  يفهم 
امتالكه  كّما محرتما من العلم والثقافة واملعرفة   تلك 
أجساد  جسده  عىل  ،تتّالت  يشعر  ال  جعلته  الجمرة 
النّساء، نساء عابرات وأخريات نصف عابرات ومنهن 
من داست عىل كرامتها واختارت أن تظل دوما وظلت 
،ألنها كانت تلبي طلبه يف كل مرة، بعضهن مثله فشلن 
أهميته   إثبات  محاولته  رغم  ووجدنه،  وجدهّن  قبله، 
،نساء  غالبا   صيده  أن  يعلم  كان  مرة  كل  يف  لنفسه 
نحوه  فاندفعن  أمامهن  وجدنه  مثله،  حب  ناقصات 

إنما  بكل شهوتهن ورغباتهن. وأن أغلبهن لم يخرتنه 
اخرتن لذة متاحة، وكان يف رحلته لحب ذاته ال يتجرأ 

عىل القويات من النّساء 
مرة فكر كثريا يف املوضوع عّد نساءه وجّدهن كل 
نساء محيطه تقريبّا  ما عدا أمه وأخته وابنته، أما بقية 
النساء فكان يظن أنه يستطيع امتالكهّن جميعا كان 
يصدق وهمه هذا  وكان يخون كل واحدة  منهن ويبقي 
عىل من يستطيع إرضائها "بقبلتني" كما يصف دائما، 
بالسوء السرتضاء غريها  إحّداهن  أحيانا يصف  وكان 
وجعلها تصدقه، كان يفعل ذلك بأسلوب سوقي أشبه 
بأسلوب نساء تا...فهات يتشاجرن مع نساء أخريات 

تافهات
متبنيا  املدينة  شوارع  يف  عاريا  يوما  خرج  أن  إىل 
فلسفة خاصة، يقول :كل النساء تقريبا رأينّني عاريا، 

أنا "قضيب مشهور" ثم يقهقه بهسترييا. 
طاقم  ......عليه  يهجم  ولم  الرشطة،  تعتقله  لم 

مستشفى ......األمراض العقلية 
ويف نرشة األخبار تداولت القنوات الفضائية خربا :

طريقته  عىل  شعره  يمارس  فيلسوف  أو  شاعر، 
النّساء  كل  تراني  أن  يهمني  :ال  مغنيا  عاريا  وخرج 

عاريا فأنا سأحبهن جميعا وأضاجعهن جميعا 
أما أنتم أيها الرجال فأغلقوا عيونكم هذا القصيد 

للنساء فقط.

_ربّي يهديك أنَت
كّل  أحدا،  أعرف  أعد  لم  بالنّابِل  الحابل  اختلط 
أسحارِه  بعصا  ويميض  تهمًة  يل  يوّجُه  شخص 
حّد  عىل  َقْوْم«  يهديك«.«يا  »ربّي  أفكاره  وقمامة 
من  أفيقوا   : القهواجي  ْه  بورُصَّ ُعمر  بْن  صيحة 

ْوا بأرْصاِمكم أرْساِركم، يكْن أحسَن. نفاقكم  وتَلهَّ
ربّكم.  وال  ربّهم  وال  ربَُّك  ال  يهديني  أن  أريد  ال 
هكذا ُخلقت هكذا أن أكتب تاريخا أْعوَر وحكاياٍت 
عمياَء يف إحاالٍت قد تعود، من بنزت إىل بني قرداْن 

ومن سوسة إىل ِحيْدَرْه.
_ اُووْه اُْه، أنَت أْي نعْم أنَت، ال تتدّخْل سأوافيَك 
:ريْض،   بريّْه  وحارة  مرناقًة  املساء:  آخر  أجرَك 
لسَت تعمُل مزيًّة، تلّهى بلوحتك الّسوداء وما آمُرَك 

ـَُك ساكٌت. ـْتُبُْه وفَم به، فآك
الّشعب،  مخبزة  أْي  البيليْك«  »كوشة  دخَل 
من  بنظرٍة  تلّقفته  حيِّه  بنُت  ملياُء  فآعرتضته 
األسفل إىل األعىل، وال أعرف ماذا تلوك، ال تعرُف هل 
أنّها تريدُه يف أمٍر أم ستُلقي عليه الّلوم، لم يُعْرها 
حركات  من  آمتعاضه  رغم  آْهـتمــام  أيَّ  األنوُر 

الَعيْنني والفم. حتّى فاضت البالوعُة.
آتّهموك  وقد  يَسبُّونَك  أنور  يا  يهديْك  ربّي   _
فساِدَك،  كثرِة  عىل  زيادًة  هذا  والّزندقة  بالُكفر 
الّساعَة اَعرفَك ولْد حومْه باهي وتخطاَك كّل هذه 
األمور، ال أسأل؟ الرّشاُب ال يهمُّ، وأّما اّلذي حرّيني 

كيف ُطحَت للُكفر؟
خرج لتّوِه َمىش فآنعرج إىل اليسار وأيقن أنّها 
تتبعه وآهتدى إىل فكرٍة جهنّميّة كيف سيؤثّث بها 
ُقْل  الفازات،  هذه  مثل  يف  لتّدخّلها.  جزاءا  مساءه 
هدايته،  عىل  يَْقدروا  لن  تخْف،  ال  جميعا،  لألنياء 
وأنت تعلم يا يِس الَخَراْء: الجسد الّلعني، ال تجعلني 

أكُفُر، مايل ومالُك، اُتْركني أُكمُل،
إىل  املساء  تأتني   . ملياْء  يا  تعجب  ال  األمور   _
املغرب  آذان  بعد  أحد.  يراك  لن  تخايف  ال  ُشّقتي، 
واقفا،  تجديني  تخلعينُه  مفتوٌح  الباب  مبارشة، 

سأفرّس لك كّل يشء.
وحّدقت  حاجبيها  نقضْت  و  املرعوشُة  خافِت 
فيه ماليّا وشخصت أمام وقاحته ثمَّ شحنت نفسها 
للرّد، للمرأة دائما عني األسِد، ويف لحظة الربق، تلك 
جميعها،  الكتابيّة  اإلذاعات  تلوكها  التّي  التعبرية 
واليدان  رقبتها،  من  فمها،  من  ِشّفًة  منها  خطف 

تقومان بواجبها عىل أحسن وجه. اإلضطراب وجه 
الُعملة يف مثل هذه الخلجات. َهربْت.
_ أوكي أوكي يلَعْن ديْن  َرْب بوْك 

»ليتواْل«  بني  الّشاشة  يف  يلعُب  املاتْش 
و«املكّشخْه« بينما املاتْش اآلخر لم يحن بعُد، أعدَّ 
نفسُه كما يجب، َمْشوى الُحوِت، القوارير الّصغرية 
الّسهرة،  فواكه  الّصاروخ،  الّسيجارة  والكبريَة، 

الفراش املفتوح والباب عىل الواحدِة والنّصف.
قميَصُه  قّدْت  املوعد،  يف  اآلن  كّلها  األشياُء 
وسمعنا،  رأينا  قولوا  يشٌء  فاتكم  وإن  ُقبٍل،  من 

الجماهريُ يف »املنزْه« تشّجُع »اإلي آْس تي«
_ يا أنوْر ملاذا تكفُر بالّله، سمعُت كالما موِحًشا، 

سنرجمُه سنفعُل فيِه سنرتُك َلُه، وأنت وال هنا. 
_ بالعكس أنا مؤمٌن باإللِه، بالرّب اّلذي يحّرُك 
بيني  الوحيد  الفرق  واملسبّبات،  األسباب  هذه  كلَّ 
وال  رسل  وال  أنبياء  ال  وساطات  أريد  ال  وبينهم، 

مشعوذين وال مشعوذات ولن أزيدِك أكثَر. 
_ربّي يهديْك، اييْه وحكايتي؟

طلبِك  آشتهينني،  من  أنِت  حكايتِك؟  _ماهي 
جسُدِك فجئِت.

طلَب منّي اآلن أن أُعينُه عىل هّمِه لم يستطع أن 
يكمَل، وِحَل وحلَة املنجُل يف الُقّلِة، َملكتُه العرباُت، 
وأنا كما أنا أرقن مفرداِته بكّل آنضباٍط وال أريد أن 

أتّدخل يف يشٍء.
وأنا  الّصيحَة  سمعُت  شيئًا  أفعْل  لم  _صّدقني 
أهّيُء العشاء مازلنا يف الّشوِط األّول سّجلنا َهدفنا 
األيّاْم«.  اُْحُضنوا   « »َوردْه«  بوضع  وأمرتني  األّوَل, 
وعينَك ما ترى الّضوء؟ وجدُت نفيس يف سني وجيْم 

أماَم مجموعٍة من اللِِّحي وهَي تغمُز يل أن أْعرتَف.
أنَقذْتُُه من براثن التّوحيِد. هذه األزرار العجيبُة 
تجعلَك تختلُق األحداث من ثُمالة ذاكرتَك الخادعِة.

_سمعناَك تكفُر بالّلِه وبنبيّنا
_ ال. غري صحيح من قال لكم ذلَك ؟

_ هَي
_ تصّدقوا النّاقصات؟

لو ال حيلُة منذر لوجدتني يف الّدار اآلخرة. َمكرُت 
كّلها  بالّشهاداِت  وشهدت  وتفصيالَ  جملًة  نكرُت 
»ِزيزي«  َلــَمَشيُْت  أُوُووْه  رأوها  الّطاولة فلو  وأّما 
منذ تلك الّليلة. أكلْت املكّشخْه وخرس النّجُم، عدُت 
أن  عىس  وجهتها  تحّوُل  رأتني  كّلما  سريتي  إىل 

تلتقط طعًما آخرثمَّ تروُغ ثّم تعوُد، مثل كتابتَك.
_الباُب كالعادة؟

_ باٌب وأقفلتُه
 كانْت ليلًة صعبًة، قّرْرُت إثرها العودَة إىل نفيس 
دون ممازحٍة : أشهُد أن ال إله إالّ ربّي و أشهُد أنّني 

رسولُُه.

سيرة شاعر

ي يهديك
ّ
رب

اسمهان الماجري

المنذر العيني

الّسقطي حني من  أبي رسوال  أتى عىل 
الّدهر لم يبع قطعة من األطمار يف دّكانه، 
كان  املدينة  أخبار  من  نُتف  شغلته  ولقد 
أمُر  حرّيه  املقهى،  يف  صباحا  يتسقطها 
حديث  يُتعبه  وكان  والّزيت،  والّسكر  البُّن 
الجبناء وتزعجه أخبار الحمَقى املتناثرة يف 
فضاء املقهى وبني األزّقة، عراٌك عىل الخبز 
وطوابري  والّسكر  البُّن  طوابري  يف  وِسباٌب 
املدارس الخصوصية التي يزداد عددها بني 
والتّعاويذ  بالتّمائم  وهْمٌس  الّليلة،  اليوم 
وأنواع البخور، تربّم أبو رسوال من الّطبائع 
الفاسدة، وانتابه الحزن سنوات عىل بيوت 
هرمٍة  كانت تعّج بالرّتاتيل آناء الّليل وأطراف 
النّهار وصارت أوكاًرا لغربان تعاقُر الخمرة 
ألطاف  ولوال  الّظالم،  ُجنح  تحت  والّلذائذ 
إليه  لترّسب  قلبه  يف  أمل  جذوة  وبقايا  الله 
.عشَق  املدينة  القنوط وهجر  اليأس وغلبه 
معه  انسابت  ،و  القديمة  املالبس  تجارة 
الّدنيا، فكان يكسب املال الوفري  طيلة أشهر 
وينعدم الّرزق أشهر أخرى، وهو أثناء ذلك 
الويالت ويعاني يف صمٍت كغريه  يتخبّط يف 
من النّاس، وال يكتفي بالقليل من الكسكس 
الذي  الّشعبي  املطعم  أخته من  إليه  ترسلُه 
فيدفع   . هناء  الحاّجة  أّمهما  عن  ورثاه 
املجاورة  القرى  إىل  ويسافُر  الّضيق  عنه 
أحبابه   .. بالهدايا  محّمالً  أحبابه  ويزور 
ِة  الُعرْسَ ساعة  ومتكأ  سندا  اتّخذوه  الذين 
بالّطعام  يتنّعم  أيّاما  عندهم  يُقيّض  ،و 
ويالقي  النّقي..  والهواء  األحمر  والّشاي 
حبيبه  أخبار  عن  معهم  يتحّدث  كبارهم 
الله« وابن أبي زيد القريواني  »املِدِّْب غرس 
النّون  وذي  وشقران  خلف  بن  ومحرز 
.. ويستلّذ مغامرات  التّلييل  املرصي وأحمد 
الفارس عمارة بن الحاج صالح الرّشيطي 
الذي أرهق االستعمار الفرنيس ..وال تنتهي 
الحكايات كّل يوٍم ممزوجة بالقهوة والّشاي 
وكان   .. والكسكيس  والعصيدة  األحمر 
أجنحته عىل  يرمي  بدأ  الذي  للجفاف  يتأّلم 
األرايض الّشاسعة .. وتميض األيّام برسعة 
مذهلة ويعود إىل املدينة ..اعتاد أبو رسوال 
الدفء،  يتلّمس  دّكانه  عتبة  يف  الجلوس 
وكان بني الفينة واألخرى يحّث الخطى  إىل 
البضاعة ويرتّب املالبس وينثر ما علق بها 
ويمسح  وبخور  وأدخنة  وغبار  تراب  من 
جودتها..  تبدي  عالمات  من  اندرس   ما 
مقاتل  أنّه  تتأّكد  وجهه  تطالع  حينما  إنّك 
 .. التجاعيد عىل جبينه  ال يكّل بدنه، بعض 
 .. األسمر  وجهه  صفحة  عىل  نور  وبريق 
تمّلكته الحرية منذ أيّام .. فيطيل االستذكار 
يف  يفّكر  وهو  باب  كّل  ويطرُق  واملوازنة 
فيتيّقظ  الله  باُب  عليه  ويطّل   .. الخالص 
واحدة  قطعة  يبع  لم  أنّه  رغم  األمل  فيه 
طعم  ويذوق   .. القديمة  املالبس  كيس  من 
النّوم ويتنّعم بكسكس أخته .. صابٌر ينتظُر 
عايل  واسع  الّدكان  هذا  الله.  من  الفرج 
نافذة  فوق  .. فيه  .. رشقّي مربّع  الّسقف 
موغلة  مصفوفة  قديمة  ومسامري  الباب.. 
منها  تتدىّل  الّطول..  نصف  حّد  الجدار  يف 
معاطف وبدالت رياضيّة وكسوات وأقمصة 
ورساويل وجوارب وفساتني نساء وقبّعات 
وأحذية ملّطخة بمسحوق التّلميع .. ينبعث 

أبو رسوال عطوفا  املحّل..  أركان  الهدوء يف 
عىل الغالبى واملساكني .. استّقر عزمه عىل 
يف  أوغل  كّلما  وكان  املعوزين..  مساعدة 
املساعدة أوشك عىل اإلفالس إالّ أنّه لم يُقلع 
يبتاعون  وكانوا  املحتاجني  مالطفة  عن 
منه املالبس بنصف حّقها ويؤّجلون الباقي 
اإلمهال  ويتقادم   .. معلوم  غري  لوقت 
من  رسوال  أبو  وينىس  الّديون..  وترتاكم 
يف  النّظرات  يبعثر  ..وكان  أعطى  ومن  أخذ 
وجوه الفقراء رأس كّل شهر .. عّله يسرتّد 
جدوى..  دون  ولكن  أخذوا  مّما  بعًضا 
فريىض   .. عليه  تتأبّى  املالبس  أثمان  بقيّة 
غضب  ..و  بالّصرب  ويلوذ  الّصمت  لنفسه  
بالكّف  ألنفسهم  يأذنوا  ولم  التّجار  عليه 
باألناة  ديونه  ساسو  ولكنّهم  تأنيبه..  عن 
والتّفّهم .. وأدركوا أّن الّرجل أهلكه تحنانه 
 .. فسامحوه   .. واملحرومني  الفقراء  عىل 
وعقدوا العزم أن يعطوه كيًسا بدون مقابل 
وكيسني بنصف الثّمن واتّفقوا عىل أن تدوم 
الهاني  كبري  أّن  إالّ   .. املعاملة سنتني  هذه 
.. ثّم بعث أحد أعوانه  التّجار أخفى وثيقة 
التّجار  ليُعلَمُه ويُناقله كالم  أبي رسوال  إىل 
كان   .. باألمس  اجتماعهم  عن  املنبثق 
زبونًا  يحاسُب  دّكانه  يف  واقًفا  رسوال  أبو 
..وفجأة أطّل مسعود ضاحًكا .. سّلم عليه 
.. فرّد أبو رسوال الّسالم مرتعدا .. انرصف 
يستجمُع  وهو  املقعد  عىل  تهالك   .. الّزبون 
كيف  مسعود،  يس  بك  مرحبا  وقال:)  قواه 
يس  يا  والله   .. ورشكائه  الهاني  يس  حال 
مسعود إنّني..( فقاطعه مسعود قائالً: ) يا 
يس بورسوال، أنت رجل أمني وأصيل، تساعد 
الفقراء واملحتاجني وترىض لنفسك بالّربح 
القليل .. وهذا ما تسبّب لك يف الّديون ..جئت 
أبلغك سالم كّل التّجار وأعلمك أنّهم اتّفقوا 
وإنسانيتك  أمانتك  جزاء  بيدك  يأخذوا  أن 
معي  وذهبت  تفّضلت  لو  عليك  أطيل  ولن 
التّجار ليحّدثك يف املوضوع (،  اآلن إىل كبري 
وكأّن أبا رسوال عىل ِعْلٍم  بساعة الخالص 
.. أرسع فأغلق دّكانه وصاحب مسعود إىل 
رشكة الهاني .. كانت الّسيارة تطوي األرض 
اختاره  الذي  الحّل  يتخيّل  رسوال  وأبو  طيًّا 
التّجار له .. أقرٌض وهو يكره القروض؟ أم 
املحّل  وصال   .. أدءات  بال  الّسلعة  احتساب 
يف  والقهوة  بالرّتحيب  الهاني  استقبله   ..
املكتب .. وطال الحديث بينهما وأبو رسوال 
يكّذب نفسه ويصّدق رحمة الله .. وبعد أن 
عىل  واتّفقا  الهاني  مع  العرص  صالة  أّدى 
ويف  الرشكة  من  خرج  إن  وما   .. يشء  كّل 
آالف  وخمسة  الهاني  مع  رشاكة  عقد  يده 
باطنه  من  يتعاىل  صوتا  سمع  حتّى  دينار 
ويقول: )الّرحماء يرحمهم الله وال يرتكهم( 
فبكى أبو رسوال وهو يجتاز الّسوق .. تذّكر 
وغالال  وخرضا  لحما  فاشرتى   جريانه 
 .. ّقفتني  وانتقى  وحليبًا.  وحلوى  وخبزا 
قّفة لجريانه دّس فيها مائتي ديناٍر ملفوفة 
فوقها  ووضع  خرضاء  قماش  قطعة  يف 
الخريات وقّفة له عّمرها بما اشتهته نفسه 
زيت..  وقنينة  والّسكر  البُّن  أكياس  عاليها 
وجاس خالل الّدروب واألزّقة .. ويّمم شطر 
الّزقاق..  وقد أمىس يف نعمة من الله وراحة 

بال.

قطي
ّ

أبو سروال الس

ورحمة الله..

صالح بوزيّان
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أنتريتي نّبار

يعد االستاذ هشام بوڨمرة من أهم املثقفني يف تونس وكانت له صوالت وجوالت وحضور متميز 
يف أهم التظاهرات الثقافية والفنية .

باالحرتام  جدير  العربي،  القومي  واملناضل  واملثقف  والوسيم  األنيق  بوڨمرة،الرجل  يس هشام 
والذكر الطيب،كانت له عالقات واسعة مع رجال الفكر والفن وكان من املولعني بالفن التشكييل 

ويقتني لوحات العديد من رسامي جيله .
وكان  طيبة  عالقات  بوڨمرة  باالستاذ  تربطه  كانت  الذي  د.نورالدين  اخي  طريق  عن  عرفته 
يجلس إليه كلما جاء اىل العاصمة وكان يشاركهما الجلسات كل من امليداني بن صالح ود.عبداملوىل 

واألستاذ أبو زيان السعدي رحمهم الله.
وكنت أتابع يف نهاية السنوات الثمانني اللقاءات التي كان يديرها يف "منتدى الحوار الفكري" 
الذي كان يرشف عليه باملركز الثقايف الجامعي حسني بوزيان زمن ادارته من طرف الصديق سعيد 

بحرية. 
ليكون  بدعوته  7 وقمت  بقناة  اشتغل  ملا كنت  التسعني  السنوات  بداية  به يف  توطدت عالقتي 
االنتاج  حول  التفكري  لجنة  اعضاء  ضمن  من  ليكونا  الله  رحمه  العيادي  سمري  استاذي  صحبة 
الدرامي وكنا نلتقي يف "مقهى البار" بنزل  "القس جورج" وكان يمازحني دائما بقوله :" يا سمري 
يخي تلميذك هذا خوانجي ما يرشب كان املاء املعدني... مانيش مصدق ايل هو خو د.نورالدين ال 

عندو ثقافتو وال قعداتو  وال زينو... الحاصيلو الكرش صباغة دباغة"... 
يف تلك اللجة وتلك الجلسات اقنع الراحل سمري العيادي يس هشام بوڨمرة دخول غمار الكتابة 
الدرامية للتلفزيون وكان ميالد مرشوع مسلسل "وردة" الذي تم انجازه بعد مغادرتي للقناة بسنة 

أي عام 1993.. هذا العمل الذي تدور احداثه حول رصاع املراة يف سبيل تحقيق ذاتها..
املايض  القرن  تسعينات  يف  الوطنية  التلفزة  انتجتها  التي  املسلسالت  واحىل  أجمل  من  وهو 
..وقد أخرج العمل املبدع والصديق حمادي عرافة ...وتجري وقائعه زمن االستعمار الفرنيس حول 
شخصية وردة الفتاة التي تحدت صحبة والدها كل التقاليد واالعراف التي جعلت من املراة اسرية يف 

بيتها وحرصت  دورها يف الحياة يف خدمة زوجها املتسلط واالنجاب وتربية االوالد..
وقد صور املسلسل الحياة اليومية البسيطة يف ادق تفاصيلها يف قرية من قرى الساحل التونيس 
وانتقد عده ظواهر سلبية سادت  املجتمع انذاك مثل تسلط الشيوخ او املشيخات التي تحكم وتدير 
شؤون الناس بالباطل مغلبة مصالحها الشخصية البتزاز املواطنني البؤساء الرازخني تحت براثن 
لتحقيق  والقذرة  امللتوية  االساليب  واعتماد  التحيل  طريق  عن  امالكهم  وسلبهم  والجهل  االمية 

ماربهم الخبيثة..
وقد اسهم يف نجاح هذا العمل نخبة من اقدر املمثلني الذي انجبهم املرسح التونيس عىل غرار 
الفنان املرحوم القدير حسن الخليص الذي تقمص دور اب وردة والذي جاهد وكابد األمرين يف سبيل 

ان يرى ابنته دكتورة يف مجتمع يحتقر املراة ويقلل من شانها..
والفنان املرحوم جميل الجودي والفنان املرحوم محمد بن عيل والفنان املرحوم املنصف السوييس 
والفنان رؤوف بن عمر والفنانة امال علوان التي مثلت دور وردة...وكان يل رشف التعريف تلفزيا 
بها ملا قدمتها يف أول حلقة من سلسلة برنامج "مرايا" وكانت الحلقة حول املرسحية التي عرضت 

لها يف تونس العاصمة الول مرة وكانت من إخراج محسن املؤذن. 
وتواصلت عالقتي بيس هشام بوڨمرة بعد خروجي من قناة 7 لتويل إدارة دار الثقافة ابن خلدون 
وكان يحرض جل اللقاءات الفكرية التي كنت أنظمها يف تلك الفرتة ... ولعل اطرفها لقاء " الوجه 
اٱلخر" الذي كان يعده وينشطه رفيق الدرب السينمائي عبدالكريم ڨابوس وإلذي خصص للرسام 

حبيب بوعبانة الله يرحمه. 
كؤوس  حول  والنّقاد  املثّقفني  يجمع  حميمي  بلقاء  تشفع  انّها  الّلقاءات  هذه  خاصيّة  من 

مختلفة عند" ْقستون" بنهج يوغسالفيا...
وبما أّن دار الثّقافة غري قادرة عىل تغطيّة مثل هذه املصاريف كنّا نبحث عىل ممّول للعمليّة...

وإن وجدنا يف مؤسسة الراحل أحمد بهاءالّدين عطيّة التي توّلت مصاريف أمسيّة النّوري بوزيد..
ومؤسسة البراس التّي غّطت لقاء الراحل محّمد محفوظ ودار التّونسيّة للنرش التّي توّلت تغطيّة 
مصاريف لقاء الراحلة هايدي تمزايل فإنّنا عجزنا عىل إيجاد ممّول للقاء الراحل الحبيب بوعبانة...

الخّطاطني  أحد  بيد  لبوعبانة  قصائد  عرشة  بنسخ  وقمنا  ْقابوس  عبدالكريم  ذهنيّة  فتفتّقت 
يغطي  بما  رشاءها  وتّم  الحصة  يف  املشاركني  عىل  بطرحها  وقمنا  مبتكر  فنّي  بشكل  وتقديمها 

مصاريف الّلقاء...
يس  سأل  عندما  الجميع  أضحكت  التي  الّلقطة  ولعل  وحميميّة  طريفة  كانت  الجلسة  يومها 
هشام بوْقمرة عن مصري الّلوحة التي إشرتاها من بوعبانة ثّم أعادها له إلستعمالها يف معرض آخر، 
ولم يسرتجعها منه فقال بوعبانة ببساطته املعهودة: "لقيت فيها بيعة ثانية فاوحة عاودت  بعتها 

لزبون آخر وانت عندك برشة فلوس زيد ارشي من عندي لوحة اخرى  "...
الّسهرة  ومواصلة  باملزيد  بحّدة  بوعبان  طالب  الكؤوس  كل  إستكملنا  ومّلا  "ْقستون"  وعند 
ووجدنا أنفسنا يف ورطة... ولوال وجود يس هشام بوْقمرة الذي اصطحبه معه ألحدى املطاعم ملا 

آلت األمور اىل مصري آخر...
اىل وعكة  الفرتة  تلك  يف  الذي تعرض  الدكتور هشام   بالحديث عن عزة نفس  البطاقة  وأختم 
صحية خطرية...فقمت باالتصال بالصديق االستاذ صالح البكاري مستشار الرئيس بن عيل ٱنذاك 
وطلبت منه تويل الرئاسة عالج الدكتور بوڨمرة عىل نفقتها بوصفه مفكر ورجل ثقافة قدم الكثري 
القيام  الدولة  استعداد  عن  لهم  معربا  بالعائلة  واتصل  دعوتي  البكاري  صالح  يس  للبالد...ولبى 
بالالزم ...لكن يس هشام بعزة نفسه املعهودة اعتذر قائال :"شكرا لكم مستورة والحمدلله ووفروا 

مساعدتكم الناس يف حاجة لها اكثر مني"

هشام بوڤمرة
األكاديمي الفنان

طرائف الّزعيم )ج 347(

الزعيم وبائع الكتب االعمى في مصر
خالل اقامته بمرص التي دامت اربعة اعوام 
مقهى  عىل  يرتدد  بورڨيبة  كان  أشهر  وبضعة 
الفيشاوي يف القاهرة...وكان قرب املقهى رجل 
يضع  وكان  الكتب   بيع  مهنته  البرص  كفيف 
أمامه  ويضعه  تارة  يحمله  صندوق  يف  الكتب 
بعض  الزعيم  منه  اشرتى  أخرى...وكان  مرة 
تونس... اىل  رجع  ثم  ثمنها  يعطه  ولم  الكتب 
فإن  دولة  رئيس  وأصبح  بالحكم  ظفر  أن  بعد 
إطالقا  يفارقه  لم  الكفيف  الرجل  هذا  هاجس 
املحامي  االستاذ  املرات  من  مرة  يف  قدم  ان  اىل 
مع  يعملون  الذين  من  وكان  رفعت"  "محمد 
والرؤساء  الزعماء  اىل  يجلس  وكان  الهالل  دار 
ويسجل معهم أحاديث يصدرها يف كتاب...  جاء 
يف أحد هذه الكتب انه التقى الزعيم بورڨيبة بعد 
أن أصبح أمر البالد التونسية بيده وانه تحادث 
معه عن أيام القاهرة وعن البالد املرصية وعن 
أمكن  الحديث  خالل  ويف  وقال  الذكريات  بعض 
ان ناتي عىل ذكر هذا الرجل فما كان منه إال ان 
بذمته  املتخلد  الدين  يفوق  مايل  بمقدار  امدني 

الرجل وقال  اىل عائلة هذا  اذهب  بأن  والح عيلّ 
ان كان حيا سلمه املقدار وان كان إلتحق بالدار 
من  اىل  املال  هذا  يسلم  ان  من  أقل  فال  االخرى 

بقي من عائلته وارسته ...
سلم  انه  كتابه  يف  رفعت  محمد  قال  وفعال 

املال اىل أرسة االعمى .

"لال سندرال" على الوطنية االولى 
في رمضان 

أشهر  ''من  ''سندريال  قصة  تعترب 
الحكايات الشعبية التي القت يف أرجاء العالم 
فتاة  حول  قصتها  وتدور  واالنتشار،  القبول 
تدعى سندريال تعيش يف ظروف صعبة تنقلب 

حياتها فجأة إىل حياة منعمة.
هذه القصة العاملية هي موضوع السلسلة 
الوطنية  القناة  عىل  ستعرض  التي  الهزلية 

األوىل يف شهر رمضان القادم.
بن  سنية  إنتاج  من  السندريال"  و"لال 
النجوم  من  ثلة  جانب  إىل  وبطولتها  بلڨاسم 
ڨمرة  بن  وياسني  املفتاحي  دليلة  منهم 
ويرسى  حسني  ومحرز  السنكري  وسماح 

املناعي.
وتدور أحداث هذه السلسلة الهزلية حول 
بالرشطي  تلتقي  "التي  السندريال  لال  قصة" 
فيطلب  الشاغل  لتصبح شغله  أمري مصادفة 
الفنان  شبيه  بنفسه  املعتد  الرشطي  من 
يجسد  الذي  )ماهر(  كفوري  وائل  اللبناني 
الخف  صاحبة  بتتبع  حسني  محرز  دوره 
التي  الحمراء(  الشالكة  )موالت  األحمر 
تعيش مع زوجة أبيها )دليلة املفتاحي( التي 
الراقصة  شهرة  فاقت  شهرتها  راقصة  كانت 
املرصية فيفي عبده بفضل رقصة "الحمامة 

املسجونة داخل القفص الذهبي".
ويذكر ان سنية بن بلڨاسم قد اعلنت عرب 
صفحتها الرسمية عىل فيسبوك عن سعادتها 
للقناة  الرمضانية  الربمجة  ضمن  بالتواجد 
بأن  سعيدة  "أصدقائي  قائلة  األوىل  الوطنية 
أكون بينكم يف شهر رمضان املبارك عىل قناة 

الوطنية بعمل كوميدي فريد من نوعه يجمع 
كبار نجوم الفن يف تونس"، متمنية أن تلقى 

تجربتها الجديدة هذه النجاح.

فريال يوسف ڤراجة في" ليل أم 
البنات" في رمضان

املوسم  يوسف،  فريال  الفنانة  تخوض 
 " اسم  يحمل  بمسلسل  الرمضاني،  الدرامي 

ليل أم البنات".
تعمل  سيدة  بشخصية  تظهر  وسوف 
الوسط  داخل  كبرية  بأهمية  تتمتع  إعالمية 
للغاية،  مؤثر  صوتها  وأن  خاصة  اإلعالمي، 
ونفس الوقت تسعى يف الحفاظ عىل النجومية 

التي حظيت بها.
لسيدة  مهمة  قضية  عليها  وستعرض 
ألنها  بجانبها،  الوقوف  لتقرر  لظلم،  تتعرض 
لكي  عادلة  محاكمة  إىل  تستحق  أنها  رأت 

ينصفها الرأي العام واملجتمع والقضاء. 
أم  ليل   " مسلسل  بطولة  يف  يشارك 
فريال  بجانب  النجوم  من  آخر  عدد  البنات"، 
رمزي،  سهري  رأسهم  عىل  ڨراجة،  يوسف 
هشام،  ديانا  سيف  نارص  الرشنوبي،  هاجر 
عبد  إخراج  من  والعمل  وآخرين،  عرفة  منة 

العزيز حشاد، وتأليف رانيا عاطف .
عمل  يف  يوسف  فريال  الفنانة  وتشارك 
تاني"،  عامل   " اسم  يحمل  آخر  درامي 
يوسف،  رانيا  املسلسل  بطولة  ويشاركها 
وآخرين،  سعيد  فراس  الشافعي،  نضال 
والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف 

إسالم يوسف.

فّن وفّنانونفّن وفّنانون
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يستأنف املنتخب الوطني لكرة القدم يوم الجمعة القادم 
األوملبي  بامللعب  الليبي  ضيفه  بمواجهة  الرسمي  نشاطه 
حمادي العقربي برادس انطالقا من التاسعة والنصف ليال 
أمم  لكأس  املؤهلة  التصفيات  من  الثالثة  الجولة  إطار  يف 

إفريقيا.
نهائيات  يف  شارك  أن  بعد  قرطاج  لنسور  األول  الظهور 
كأس العالم بقطر وخرج منذ الدور األول برصيد أربع نقاط 
هزيمة  مقابل  فرنسا  أمام  وفوز  الدنمارك  أمام  تعادل  من 
أمام أسرتاليا. مباراة لتأكيد صدارة املجموعة قبل مواجهة 
الثالثاء  يوم  ببنغازي  بنينة  شهداء  بملعب  املنافس  نفس 

القادم.

أي وجه للنسور؟

تربص  يف  املايض  األحد  يوم  منذ  الوطني  منتخبنا  دخل 
إعدادي ملباراتي ليبيا لحساب الجولتني الثالثة والرابعة من 
الجمعة  يومي  واملربمجتني  اإلفريقية  األمم  كأس  تصفيات 
برادس  العقربي  حمادي  األوملبي  بامللعب   2023 مارس   24
 2023 28 مارس  التاسعة والنصف ليال والثالثاء  بداية من 
ليال  التاسعة  من  انطالق  ببنغازي  بنينة  شهداء  بملعب 

بتوقيت تونس.
وتنتظر الجماهري الرياضية الظهور األول لزمالء يوسف 
ردود  من  خلفته  وما  املونديالية  املشاركة  بعد  املساكني 
ونعامل  جهة  من  الالعبني  قائمة  بسبب  وتعليقات  أفعال 
اإلطار الفني مع املباريات من جهة ثانية خاصة أن الناخب 
الوطني جالل القادري سيواصل املشوار بعد أن كانت تشري 

كل املعطيات إىل مغادرته مع نهاية املونديال.
ومع غياب تقييم شامل وضايف من اإلدارة الفنية ملشاركة 
من  املعلومة  حجب  إىل  إضافة  الدوحة  مونديال  يف  منتخبنا 
طرف املكتب الجامعي سيكون القادري وبقية اإلطار الفني 
املنتخب  أمام  املزدوجة  املواجهة  يف  حقيقي  امتحان  أمام 

الليبي.
املنتخب  به  سيظهر  الذي  الوجه  الجماهري  تنتظر  كما 
ندوة  يف  القادري  جالل  أعلنها  التي  الالعبني  قائمة  ظّل  يف 
النقاط  أيضا عديد  والتي طرحت  املايض  األسبوع  صحفية 

رغم  الخاوي  الدين  سيف  باستبعاد  خاصة  االستفهام 
الفرنيس إضافة إىل  الذي يقدمه مع ناديه  املستوى املحرتم 
أنيس  وأيضا  الكامرجي  رفيق  البطولة  هداف  دعوة  عدم 

البدري يف ظل االستغناء عن نعيم سليتي.
لقاء الجمعة القادم برادس سيكشف بوضوح عن الهوية 
الجديدة ملنتخبنا الوطني ومدى تعامل القادري مع الرصيد 
البرشي يف ظل تمتعه بكل الصالحيات من املكتب الجامعي.

غربلة واسعة

ضّمت القائمة التي أعلنها جالل القادري ملواجهتي ليبيا 
25 العبا وعرفت غياب بعض األسماء مثل فرجاني سايس 
الذين  الجبايل  وعصام  العيفة  وبالل  الخنييس  ياسني  وطه 
شاركوا يف مونديال قطر مقابل توجيه الدعوة لهداف فريق 
لحارس  الثقة مجددا  الجويني ومنح  التونيس هيثم  امللعب 
الرتجي معز بن رشيفية مقابل االستغناء عن حارس النادي 

اإلفريقي معز حسن الذي سجل حضوره يف املونديال.
العيوني املحرتف بالدوري  كما تمت دعوة املهاجم عمر 
األسرتايل إضافة إىل ضم العب منتخب األواسط شايم الجبايل 

الذي شارك يف " كان" مرص األخري بقيادة عادل السليمي.
وشهدت قائمة القادري استدعاء نجم فيبورغ الدنماركي 
إىل  إضافة  املوسم  بداية  منذ  تألقه  بعد  العاشوري  إلياس 

املدافع يان فالريي.
وحاول القادري املحافظة عىل العمود الفقري للمنتخب 
بدعوة أغلب األسماء الذين شاركوا يف مونديال قطر وضمت 
 - بن سعيد  - بشري  أيمن دحمان  التالية:  األسماء  القائمة 
الطالبي - ياسني  معز بن رشيفية- ديالن برون - منترص 
يان   - العابدي  الغندري - عيل معلول - عيل  نادر   - مرياح 
فالريي - وجدي كرشيدة - محمد دراغر-إلياس السخريي 
بن  أنيس   - رمضان  بن  عيل  محمد  العيدوني-  عيىس   -
سليمان - حنبعل املجربي - شايم الجبايل-يوسف املساكني 
- هيثم الجويني - إلياس العاشوري - فراس بالعربي - عمر 

العيوني- سيف الدين الجزيري.
وما يالحظ يف قائمة الالعبني التي أعلنها الناخب الوطني 
الدوريات األوروبية  التعويل عىل املحرتفني يف  أنه خرّي  يبدو 

يف ظل النسق القوي عكس الدوري التونيس الذي لم يشهد 
استقرارا يف األشهر األخرية.

غياب تقييم حقيقي

انتهت مغامرة املنتخب يف مونديال قطر وقريبا سيخوض 
الجامعة  تُفصح  أن  دون  رسمية  مباراة  أول  القادري  أبناء 
املونديالية  للمشاركة  تقييمها  عن  الفنية  إدارتها  خالل  من 

واألهداف التي رسمتها للمرحلة القادمة.
قطر  مونديال  يف  الحضور  رافق  الذي  الكبري  الجدل  ورغم 
الثاني  التأهل للدور  وما خلفته من حرسة عىل ضياع بطاقة 
الصمت  التزم  الجامعي  املكتب  أن  إال  تاريخي  إنجاز  وتحقيق 

ولم يكشف عن تقييمه للمشاركة فنيا.
 29 الخميس  يوم  بالغ  يف  الجامعي  املكتب  تأكيد  ورغم 
اإلطار  فيه  قدم  تقييميا  اجتماعا  أجرى  أنه  املايض  ديسمرب 
املكتب  أعضاء  وبحضور  أكابر  الوطني  للمنتخب  الفني 
والجوانب  التحضريات  بفرتة  يتعلق  مفصال  عرضا  الجامعي 
السلبية واإليجابية املتعلقة بمشاركة املنتخب الوطني التونيس 
يف نهائيات كأس العالم قطر 2022 إال أن الجماهري الرياضية 
تقييم  تقديم  دون  البالغات  هذه  مثل  تستسع  لم  الواسعة 
اإلدارة الفني يف ندوة صحفية تكون بحضور اإلطار الفني عىل 

غرار ما هو معمول به يف كل املنتخبات األوروبية والعربية.
املكتب الجامعي أكد يف نفس البالغ تجديد ثقته يف الناخب 
الوطني إىل غاية نهاية عقده العام القادم رغم أن القادري أكد 
يف  باالستقالة  املسبق  اللتزامه  نظرا  املواصلة  عدم  يف  رغبته 
صورة عدم الرتشح للدور الثاني من مونديال قطر. وبالعودة 
لقرار املكتب الجامعي نالحظ أن التقييم املوضوعي غاب كليا 
رغم إقرار الناخب الوطني بفشله يف تحقيق الهدف املتفق عليه 

منذ البداية وهو التأهل للدور الثاني من كأس العالم بقطر.
ويبدو أن املكتب الجامعي خرّي التعتيم والتكتم عن تقييمه 
اإلعالن  عدم  يفرس  ما  وهو  املونديالية  للمشاركة  الحقيقي 
عن القطيعة مع املدير الفني الصغري زويتة ليتفاجأ الشارع 
الريايض بذلك من خالل تدوينة لرئيس الجامعة وديع الجريء 

بعد تأهل منتخب األواسط ملونديال إندونيسيا.

نزار الريحاني

أي وجه للمنتخب أمام ليبيا ؟أي وجه للمنتخب أمام ليبيا ؟
بعد خيبة المونديال :
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املنستريي  الريايض  واالتحاد  الريايض  الرتجي  يواصل 
إفريقيا وكأس  أبطال  بثبات يف مسابقتي دوري  مشوارهما 
قبل  النهائي  ربع  للدور  التأهل  ضمنا  أن  بعد  الكونفدرالية 

جولة من نهاية دور املجموعات.
قبل  نقاط   10 برصيد  مجموعته  يتصدر  الذي  الرتجي 
الشهر  نهاية  املجموعات  دور  من  األخرية  الجولة  إجراء 
لهزيمته  ينقاد  ان  انتصارات متتالية قبل  الحايل حّقق ثالثة 
ثمينة  بنقطة  لكنه عاد  الزمالك املرصي  أمام مضيفه  األوىل 
من ملعب شهداء بنينة ببنغازي الذي احتضن مباراته أمام 
مضيفه املريخ السوداني ليبصم رسميا عىل التأهل للدور ربع 
النهائي مواصال رحلته بثبات يف البحث عن لقبه الخامس يف 

املسابقة األغىل قاريا.
وسيكون ممثل كرة القدم التونسية أمام رهان املحافظة 
بلوزداد  شباب  مالحقه  يستضيف  عندما  األول  املركز  عىل 
الجزائري بملعب حمادي العقربي برادس يف أمسية رمضانية 
ستكون عرسا كرويا لزمالء بن رمضان الباحثني عن مواصلة 

حصد النقاط وتحقيق أرقام قياسية.
ويف كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم كان االتحاد 
أن  بعد  ملجموعته  األسود  الحصان  املنستريي  الريايض 
ضمن التأهل للدور ربع النهائي قبل جولتني من نهاية دور 

املجموعات بحصوله عىل 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.
بدور  مشاركة  أول  يف  املنستريي  لالتحاد  تاريخي  تأهل 
املجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية مواصال عروضه 
وإيابا  ذهابا  الكونغويل  بمازيمبي  إطاحته  بعد  القوية 
التنزاني والتعادل يف مايل أمام  وانتصاره عىل يونغ أفريكانز 

ريال باماكو.
ويختتم االتحاد دور املجموعات باستضافة ريال باماكو 
املركز  يف  التأهل  عن  بحثا  الشهر  نهاية  رادس  بملعب  املايل 

األول.
مسرية ممتازة لفريق عاصمة الرباط يف موسم االحتفال 
إىل  إضافة  اإلفريقية  باملشاركات  عهده  حداثة  رغم  باملئوية 
إجراء مبارياته بملعب رادس بعيدا عن معقله مصطفى بن 

جنات باملنستري.
ربع  الدور  يف  صعوبة  أكثر  االتحاديني  مهمة  وستكون 
بالقاهرة  الكاف"   " بمقر  القرعة  إجراء  انتظار  يف  النهائي 
مطلع الشهر القادم يف ظل وجود أندية تملك تجربة إفريقية 

كبرية. 
متميزا  حضورا  للمسابقتني  النهائي  ربع  الدور  ويشهد 
نبيل معلول ونبيل  الثالثي  التونسيني حيث يسجل  للمدربني 
الريايض  الرتجي  أندية  مع  تواجدهم  الكبري  ومنذر  الكوكي 
األبطال  املغربي يف دوري  الجزائري والرجاء  بلوزداد  وشباب 
بينما قاد نرص الدين نابي نادي يانغ أفريكانز التنزاني لربع 

نهائي كأس الكونفدرالية.

الرتجي واالحتاد بثبات

كشفت لجنة الحكام الرئيسية باالتحاد 
أسماء  عن  "الكاف"  القدم  لكرة  األفريقي 
الذين سيشاركون يف تربص حكام  الحكام 
ربع  الدور  قبل  السمراء  القارة  يف  النخبة 
وكأس  األبطال  دوري  ملسابقتي  النهائي 

الكونفدرالية لهذا املوسم.
مدير  نومانديز  دو  االيفواري  واختار 
التحكيم  ثنائي  بالكاف  الحكام  لجنة 
قرياط  وهيثم  الساملي  صادق  التونيس 
الحساني  خليل  املساعد  الحكم  إىل  إضافة 

للمشاركة يف تربص حكام النخبة.
وسيخضع الحكام املشاركني يف الرتبص 
عملية  وجلسات  ونظرية  بدنية  الختبارات 
خالل فرتة التدريب، ويف حال فشل االختبار 
النهائية  األدوار  من  سيستبعد  حكم  ألي 
بشكل رسمي ونهائي دون إجراء أي إعادة.
وقررت لجنة الحكام يف االتحاد اإلفريقي 
إقامة الدورة يف مرص خالل الفرتة من 14 إىل 
18 أفريل املقبل، كما حددت يوم 13 أفريل 

آخر موعد لوصول الحكام إىل القاهرة.
القائمة عىل ثالثي فقط  اقتصار  ورغم 
تسجيل  عىل  التونيس  التحكيم  يحافظ 

مسابقات  مستوى  عىل  بامتياز  حضوره 
عىل  املرشف  الهيكل  ثقة  يؤكد  مما  األندية 
عىل  وقدرتهم  قيمتهم  يف  القاري  التحكيم 
األبطال  دوري  يف  املباريات  أقوى  إدارة 

وكأس الكونفديرالية.
وعرفت مباريات املسابقتني اإلفريقيتني 
للثنائي صادق  متميزا  املوسم حضورا  هذا 
الساملي وهيثم قرياط مما جعلهما يكسبان 

اإلفريقي  باالتحاد  الحكام  لجنة  ثقة 
خاصة انهما نجحا يف إدارة عديد اللقاءات 

الحاسمة والقوية.
الفيديو  تقنية  حكام  غياب  ويبقى 
ظل  يف  الوحيدة  السلبية  النقطة  "الفار" 
عكس  تونسية  أسماء  من  القائمة  خلو 

مرص واملغرب.
القصرية  التجربة  إن  القول  ويمكن 

تم  أنه  خاصة  تونس  يف  الفار"   " لحكام 
يف  مرة  ألول  املايض  املوسم  اعتمادها 
مباريات مرحلة التتويج جعل اختيار لجنة 
عىل  يقترص  اإلفريقي  باالتحاد  الحكام 
تجربة  تمتلك  بات  التي  الدوريات  حكام 
كبرية يف التحكيم بـ" الفار" عىل غرار مرص 

واملغرب.
من  يتطلب  التونيس  التحكيم  واقع 
ودعم  اإلحاطة  مزيد  املسؤولة  الجهات 
التكوين خاصة وتعميم تجربة تقنية حكم 
مباريات  كل  يف  الفار"   " املساعد  الفيديو 
حتى  املوسم  كامل  األوىل  املحرتفة  الرابطة 
الحكام ويكون حجم الحضور  أداء  يتطور 
يف املسابقات الدولية أكرب يف قادم السنوات.
الساملي  وصادق  قرياط  هيثم  دعوة 
تربص  يف  للمشاركة  الحساني  وخليل 
حكام النخبة بالقارة اإلفريقية يمثل بادرة 
الوطنية  اإلدارة  من  استغاللها  يجب  أمل 
القدم  لكرة  التونسية  بالجامعة  للتحكيم 
قادر  جديد  جيل  لصناعة  البناء  ومواصلة 
للواجهة  التونيس  التحكيم  إعادة  عىل 

اإلفريقية والعاملية من جديد.

بوادر أمل

الصادق الساملي وهيثم قرياط
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