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صدر عن دار «زنوبيا» ،في تونس ،كتاب جديد
يحمل عنوان «بنات السياسة» ،وهو من إعداد
الكاتبة العراقية هيفاء زنكنة .وتتصدر الكتاب
توطئة بقلم الناشرة زينب ف��رح��ات ،سلطت
فيها ال �ض��وء على ال�ع�ن��وان ال�لاف��ت لالنتباه،
ف �ح��ارس��ات س �ج��ن ال �ن �س��اء مب �ن��وب��ة ي�ن��ادي��ن
السجينات السياسيات بـ«بنات السياسة»،
للتفريق بينهن وب�ين سجينات احل��ق ال�ع��ام.
ويتضمن ال�ك�ت��اب م�ق��دم�ت�ين :األول� ��ى كتبتها
املعدة هيفاء زنكنة التي أدارت ورشة الكتابة
اإلب��داع �ي��ة ل�س��ت س�ج�ي�ن��ات س�ي��اس�ي��ات كتنب
ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف س��ت ش� �ه ��ادات ،جت ��اوزن
فيها ح��دود االع�ت�ق��ال والتعذيب إل��ى محاور
سردية مضيئة تالمس أعماق النفس البشرية
احل��امل��ة ،رغ��م عتمة األمكنة التي عشن فيها.
وقد استعارت زنكنة من الناقدة فريال غزول
ت�ع��ري�ف�ه��ا ل �ه��ذا ال�ن�م��ط م��ن ال�ك�ت��اب��ة ال�س��ردي��ة
التي سمتها «القصة اإلخ�ب��اري��ة التي جتمع
ب�ين اخل�ب��ر وال �س��رد األدب� ��ي» .ول�ف�ت��ت زنكنة
ف��ي ورش�ت�ه��ا ع�ن��اي��ة السجينات التونسيات
الست إل��ى كيفية التعامل مع عناصر الزمان
وامل � �ك� ��ان ،وب� �ن ��اء ال �ش �خ �ص �ي��ات ،واحل� � ��وار،
وال �ض �م��ائ��ر امل�لائ �م��ة ل �ل �س��رد ،وت��دف��ق اللغة
وس�لاس �ت �ه��ا ،وجت �ن��ب ال �ت �ك��رار ،وم�ص��داق�ي��ة
األح� � ��داث ،خ �ص��وص �ا ً أن امل �س��اه �م��ات كلهن
ع� �ض ��وات ف ��ي ت �ن �ظ �ي��م ي� �س ��اري واح� � ��د ،ه��و
«ح��رك��ة برسبكتيف  -ال�ع��ام��ل ال�ت��ون�س��ي»،
نشطن ف�ي��ه ف��ي سبعينيات ال �ق��رن امل��اض��ي.
أما اخللفية التاريخية التي كتبتها املؤرخة ليلى
متيم بليلي ،فقد ركزت فيها على اعتراف النظام
البورقيبي بفشل االش�ت��راك�ي��ة ال��دس�ت��وري��ة،
وتوجه البالد نحو االقتصاد الليبرالي ،وقد
اخ��ت��ار ش �ب��اب اجل��ام �ع��ات ف��ي السبعينيات
معسكر اليسار ،ووق�ف��وا بالضد من اخلصم
امل �ش �ت��رك ،وه��م الطلبة ال��دس �ت��وري��ون ال��ذي��ن
ميثلون النظام االس�ت�ب��دادي للحزب احلاكم.
ورغ��م أوج��ه التشابه ف��ي األزم �ن��ة واألمكنة،
فإن لكل شهادة
وأسماء احلرس واجلالدينّ ،
خصوصيتها ال �ت��ي مي�ك��ن أن نستشفها من
ص� ��دق امل��ش��اع��ر ،وال �ل �غ��ة امل��ع��ب��رة ،وزاوي� ��ة
نظر الكاتبة التي رص��دت جتربتها ،وانتقت
م��ا ه��و م��ؤث��ر م��ن األح � ��داث ال �ت��ي م ��رت ب�ه��ا.
وقد كتبت الصحافية أستاذة الفلسفة آمال بن
عبا شهادة بعنوان «جتربة حياة» ،إذ حصلت
ع �ل��ى م�ن�ح��ة م��ن ال ��دول ��ة ال�ت��ون�س�ي��ة ل��دراس��ة
الفلسفة في جامعة السوربون سنة ،1964
وان �ض �م��ت إل ��ى ح��رك��ة «ب��رس�ب�ك�ت�ي��ف» ح��ال
عودتها إلى تونس .وفي  13ديسمبر (كانون
األول)  ،1973وبينما كانت حتضر درس الغد
مل��ادة الفلسفة ،ده��م منزلها ثالثة أشخاص،
وبدأوا يبحثون عن آلة راقنة لم تكن بحوزتها،
فأخذوها إلى وزارة الداخلية ،وحشروها في

غرفة االستنطاق ،ثم تعرضت للتعذيب على
ي��د أح��د اجل�لادي��ن ال��ذي ه��دده��ا باالغتصاب.
وبعد االنتهاء من االستنطاق ،تراخت الرقابة
نسبياً ،وأصبح التواصل مع السجناء ممكناً.
وب�ع��د  75ي��وم �ا ً م��ن ال�س�ج��ن ،ب ��دأت محاكمة
 202ناشط من «برسبكتيف» ،وكان نصيبها
السجن لسنة واحدة مع وقف التنفيذ .وحينما
أُخ�ل��ي سبيلها ،عملت ف��ي صحيفة «ل��وت��ون»
ال �ف��رن �س �ي��ة م �ص �ح �ح��ة ،ث ��م ُن �ق �ل��ت إل� ��ى قسم
التحرير ،وبدأت تكتب للصفحة الثقافية ،قبل
أن تنتقل لتدريس اللغة الفرنسية عام 1980
في معاهد الوردية وباردو وحلق الوادي تباعاً.
الوحيدة بني السجينات الست التي تعرضت
ل �ل �ت �ع��ذي��ب ب �ط��ري �ق��ة غ��ري �ب��ة ُت �س �م��ى «م�ح�ن��ة
ال��دج��اج��ة» ،فبعد أن تلقت الصفعات والركل
وهي معصوبة العينني ،طلب منها اجل�لادون
أن تتعرى من مالبسها لتتهيأ للتعذيب ،حيث
مت تقييد يديها ورجليها معا ً بحبل ،ثم أو َ
جلوا
عصا ً بني أعضائها األربعة املشدودة ،وعلقوها
ب�ي�ن ط��اول �ت�ي�ن؛ ال � ��رأس م�ن�ك��س إل ��ى اخل �ل��ف،
والرجالن والبطن مرتفعتان نحو املعصمني،
ث��م ب��دأ اجل�ل�اد ب��ال�ض��رب على ب��اط��ن القدمني
حتى اشتعلتا من األل��م ،ول��م يكن الهدف من
ه��ذا التعذيب إي��ذاءه��ا بدنيا ً ونفسيا ً فحسب،
وإمنا إليالمها وخدش أنوثتها ،واالستخفاف
بدرجتها العلمية ،فهي دكتورة تُدرس الفلسفة
وعلم االجتماع بجامعة تونس ،ولديها خمسة
كتب وع�ش��رات امل�ق��االت الفلسفية الرصينة.
كانت سياسية قوية عنيدة حتى أن وجهها
قد أصبح بال مالمح من ش��دة التعذيب ،ولم
تعترف على رفاقها ،فنُقلت إلى سجن منوبة
للنساء ،حيث مارست اإلض��راب عن الطعام
أكثر من م��رة ،إل��ى أن شملها العفو الرئاسي
اخل ��اص ،وتنفست ه ��واء احل��ري��ة م��ن ج��دي��د.
وال�ص�ح��اف�ي��ة املتخصصة ب���األدب الفرنسي
ع��ائ�ش��ة ف �ل��وز حت��ول��ت ه��ي األخ���رى إل��ى رق��م
( .)362ورغ ��م ذل ��ك ،ف�ق��د ب��اح��ت ب�ك��ل ش��يء
ألنها تؤمن بأن دواء الكتمان هو احلكي لفضح
سلوكيات النظام القمعي .وقد صدرت ضدها
األح �ك��ام مبرحلتني :األول ��ى مل��دة سنتني ،ثم
خُ ِفّض احلكم إلى ستة أشهر ،بتهمة االحتفاظ
بجمعية غير معترف ب��وج��وده��ا؛ واحملاكمة
الثانية قضت بسجنها مل��دة ستة أشهر لنشر
أخبار زائ�ف��ة ،وثلب شخصية رئيس الدولة.
وك��ان��ت إدارة ال �س �ج��ون تتعمد ش�ط��ب كلمة
«سياسية» ،في محاولة يائسة لطمس حقيقة
وضعهن بصفتهن سجينات رأي ،واإلي�ح��اء
ب�ت�ص�ن�ي�ف�ه��ن ض �م��ن س �ج �ي �ن��ات احل ��ق ال �ع��ام.
وتتوسع املؤرخة ليلى متيم بليلي في احلديث
ع��ن سيرتها ال��ذات�ي��ة ،فنفهم أن أب��اه��ا ينحدر
م��ن عائلة فقيرة م��ن «واح ��ة و ْذرف» ،لكنه
س��وف يصبح م �ق��اوالً ،وي�ك��ون ث��روة كبيرة،

ويتزوج فتاة من الطبقة البرجوازية الصغيرة
في تونس ،ويقيم في فيال راقية في ب��اردو،
ويسفر زواج��ه عن ثماني بنات وول��د واح��د.
ون �ظ��را ً لولعها ب��ال �ق��راءة األدب �ي��ة وال�ف�ك��ري��ة،
يداهمها رج��ال األم ��ن ،وي �ص��ادرون كتابني:
األول رواي ��ة «األح �م��ر واألس� ��ود» لستندال
التي يعدونها حجة على شيوعيتها ،وكتاب
ثان « ،»Les sans culottesترجموه حرفيا ً
ٍ
وف��ق ذهنيتهم املشوشة «م��ن دون كيلوت»
أو «م �ن��زوع ال �س��راوي��ل» ،وع ��دوه دل�ي�لاً على
تفسخها األخالقي .وقد ُسجنت ملدة سنة مع
وقف التنفيذ ،وأُخلي سبيلها لتواصل دراستها
في السوربون باملراسلة ،وتكتب أطروحتها
ع ��ن «ال �ف �ي��درال �ي��ة ال �ش �ي��وع �ي��ة ال �ت��ون �س �ي��ة».
ولم تُدرج الروائية هيفاء زنكنة شهادتها في
إط��ار «بنات السياسة» ،مع أنها ُسجنت في
جمعية تراث حائط المبكى
مناقصة اطار علنية رقم 03/20
لتزويد شامل بمنتجات التنظيف و المنتجات االستهالكية
لجمعية تراث حائط المبكى

اعالن بخصوص تأجيل مواعيد

 .1تم بذلك االعالن عن تأجيل الموعد االخير لتقديم العروض لتاريخ  3.8.20الساعة .14:00
 .2بقية شروط المناقصة بقيت على حالها دون تغيير.

احلقبة الزمنية نفسها في أثناء حكم البعث،
وانتمت إلى تنظيم مماثل فكرياً ،وهو «احلزب
الشيوعي العراقي  -القيادة املركزية» ،لكنها
اخ� �ت ��ارت ل�ن�ص�ه��ا ال� �س ��ردي م �ك��ان �ا ً م��ج��اورا ً
ل �ل �ش �ه��ادات ال �س��ت ،ت�ك�ش��ف ف�ي��ه ع��ن أس�ب��اب
سجنها ،وم��دة محكوميتها ،وط��رق التعذيب
الوحشية التي تعرضت لها ،ومحاولة إهانتها
وإذاللها من خالل نقلها إلى «سجن العواهر».
وذلك رغم أن القراء املتابعني لتجربتها الروائية
سيعرفون أن مقاطع ه��ذا ال�ن��ص ُمستلة من
روايتها املوسومة «في أروقة الذاكرة» ،وهي
من روايات «أدب السجون» املؤثرة في العراق.
اعالن للجمهور
مصنع هرميس لالسماك م.ض
ندعو إلعادة المنتج :سلمون نرويجي تدخين بارد خفيف

بناء على الفحوصات التي قامت بها الخدمات الغذائية التابعة لوزارة الصحة لواء الجنوب ،وجدت جرثومة
ليستيريا مونوتسوجونيتس في المنتج ״سلمون نرويجي تدخين خفيف بارد״ (رزمة منفردة بوزن  100غم )
جرثومة ليستيريا مونوتسوجونيتس هي جرثومة يمكن ان تسبب المرض لدى الفئات ضعيفة المناعة ،مثل
ذوي منظومة المناعة الضعيفة  ،كبار السن ،وكذلك التسبب باإلجهاض للحوامل.
صفات المنتج
باركود7290017239101 :
تاريخ االنتاج21/06/2020 :
التاريخ االخير21/07/2020 :
الوزن 100 :غم المستهلكون الذين لديهم المنتج يرجى مهم عدم
استهالك هذا المنتج.
مصنع هرميس م.ض يقوم اآلن بجمع المنتج من نقاط البيع
بالتنسيق مع الخدمات الغذائية في وزارة الصحة.
للمعلومات األخرى يرجي التواصل مع خدمة الزبائن
على هاتف رقم.08-6444564 :

