
عبد القادر من طفولته إىل طور الشباب

حامد الزغل

ملّا أعلمني الدكتور محمد كّرو أنه ينوي إنجاز كتاب عن شقيقي عبد القادر، 
استحسنت املرشوع وشجعت صاحبه. فهو أعرف الناس بأخي وبأفكاره. فقد تردد 
كّرو إىل عبد القادر كثريا. وال شك أن الحوار الطويل واملتكرر والالنهايئ بني رجلني 
لكني  باختصاصهام.  تتعلق  أساسا مسائل  يتناول  مختصني يف علم االجتامع كان 
أعتقد أنه مل يكن ينحرص يف شؤون أكادميية، خاصة أنه تزامن مع الثورة التونسية، 
األمور  وحتى  فالسياسة  وسيايس.  فكري  غليان  من  جانفي   14 بعد  حدث  وما 

الشخصية مل تكن غائبة يف جلسات الرجلني، اللذين أصبحا صديقني حميمني. 
مل يكتف الدكتور محمد كّرو بإشعاري بنيته تحرير كتاب عن عبد القادر، وإمنا 
أضاف أنه يود أن يحتوي عمله عىل جزء يتعلق بحياة شقيقي من طفولته إىل 
طور الشباب، مع وصف مختلف األوساط التي نشأ أو شب فيها، وتضافرت يف 
تكوين شخصيته. وطلب مني تحرير هذا الجزء. قبلت الطلب دون تردد. لكن 
أنا  به، شعرت أين ترسعت. فكيف ميكن يل،  إنجاز ما وعدت  أفكر يف  ملا بدأت 
أن  الفرتة دون  تلك  أروي حياته يف  أن  القادر زمن طفولتنا،  الذي عايشت عبد 
أمزجها بحيايت ؟ فقد ينحرص الحديث عن نشاطه يف وصف نشاطنا املشرتك، وقد 
ال أتعرض إىل اهتامماته إال من خالل زاويتي واهتاممايت. ثم أمل يقل املؤرخون إن 
الكتابة املوضوعية يف حياة شخص ما، تستلزم وجود مسافة بني الكاتب والشخصية 
املعنية باألمر؟ بيد أن هذا الكاتب ال يعرف مثيل األرسة التي نشأ فيها عبد القادر 



ألنها أرسيت، وال الوسط املدريس املشرتك الذي طبع بقدر كبري شخصيتينا. ثم إننا 
كنا تحت تأثري نفس الوسط الثالث يف طفولتينا. فكثريا ما كنا ونحن طفالن نجوب 
معا شوارع املدينة مكتشفني نشاطها، أو يالزم كل منا دكان صاحب مهنة يف أيام 
أواسط  يف  الكهول  بال  تشغل  التي  لألحاديث  كثريا  فاستمعنا  املدرسية.  العطل 

الثالثينات من القرن املايض.
لكن إذا كان للبيئة دور هام يف نحت شخصية أي إنسان، فهي ليست وحدها 
عن  يقل  ال  بقدر  تطوره،  يف  أثر  مولود  أي  جينات  لرتكيبة  يكون  وقد  كافية. 
التأثريات البيئية. فاألوساط التي عشت فيها مع عبد القادر مل تجعلنا متشابهني. 
فقد بدأت تظهر شخصية كل منا منذ طفولتنا. وازدادت وضوحا يف طور املراهقة، 
عندما أصبح لكل منا أصدقاء جدد، يف مدرستنا الثانوية. فتباعدنا بعض اليشء. 
لكن األرسة ظلت تجمعنا، وانخراطنا االثنني يف الحركة الكشفية جعلنا نتأثر سويا 

مببادئها وأفكار قادتها.
ثم غادرت صفاقس بعد أن تحصلت عىل شهادة البكالوريا، بينام واصل عبد 
طريق  عن  رجعت  ثم  بيننا.  الصلة  فتباينت  الثانوي،  املعهد  يف  دراسته  القادر 
املراسلة اليومية يف سنة 1952، إبان ثورة تونس األوىل. ثم انقطعت من صيف سنة 
1952 إىل خريف سنة 1954، إذ كنت يف الجزء األكرب من هذه املدة يف السجن، 

أن  وقتها  وقد ظهر  باريس.  التقينا يف  وأخريا،  منفى.  كان شقيقي يف شبه  بينام 
لكل منا اتجاهاته السياسية. ال شك أن كال منا تأثر بالوسط الذي عاش فيه طيلة 

السنتني السابقتني. 
أحاول  حياته. وسوف  من  املرحلة  عند هذه  القادر  عبد  سيقف حديثي عن 
بفضل  وكذلك  إياه،  معارشيت  خالل  من  ونشاطه  ومبيوله  بشخصيته  التعريف 
شهادات أشقايئ اآلخرين، ومبا أفادين به أصدقاؤه الذين عارشوه يف فرتة ما من 

حياته.

األرسة الصغرية  واألرسة الواسعة

كنا خمسة أطفال وبنتا واحدة نعيش معا تحت جناحي أبوينا، أحمد الزغل 
بيني  العمري. وكانت  الرتتيب  القادر يف  عبد  البكر. وتالين  أنا  وحليمة طاجينة. 
وبينه سنتان تقريبا. قلت تقريبا ألين لست عىل يقني بأن بطاقة والدة كل من أبناء 
التاريخ الصحيح. فقد وقع استخراجها ألول مرة بعد قرار  الذكور تحمل  والدي 



صدر عن قايض صفاقس، إثر شهادة أدىل بها أمامه خايل الشيخ عبد السالم وقريب 
آخر ألرستنا. فقد ذكرا باليوم والشهر والسنة تاريخ والديت ووالدة عبد القادر وكل 
من أشقايئ، الحسني والحسن وحامدي. كان ذلك يف شهر مارس من سنة 1940، 
أي بعد اثنتي عرشة سنة من يوم أن رأيت النور ألول مرة. لذلك استبعدت صحة 
التي قمت بها وأنا  التحريات  التي رصح بها خايل وصديقه. وقد أدت  التواريخ 
كهل، أنني ُولدت يف سنة 1928، ال سنة 1929، كام هو مكتوب يف بطاقة والديت. 
ر عمر أشقايئ بعام كامل، مثلام فعله معي. ومن األرجح أن  وأعتقد أن خايل صغَّ

تكون والدة عبد القادر سنة 1930 ال سنة 1931.
مل يكن أيب هو الوحيد الذي مل يسجل تاريخ والدة أبنائه يف اإلبان. فكثريا ما 
أبنائهم  يخفون وجود  املايض  القرن  وثالثينات  أهايل صفاقس يف عرشينات  كان 
الذكور، حتى ال يقع إلحاقهم بعسكر املستعِمر، عندما يبلغون سن الرشد. لكن، ملا 
اندلعت الحرب العاملية الثانية، وقررت فرنسا ضم التونسيني إىل جيشها، استثنت 
من هذا التجنيد من هو رب عائلة كثرية العدد. فوجد أيب يف هذا االستثناء وسيلة 

للبقاء يف أرسته، بتسجيل والدة أبنائه يف دفاتر الحالة املدنية.
وهكذا واصل والدي ووالديت وأطفالهام وابنتهام العيش معا يف حجرة تقع بدار 
عىل ملك جديت من األم. وهذه الدار هي شبيهة بجل الديار العربية يف مدينة 
صفاقس. فهي عبارة عن صحن تحيط بثالثة من أضلعه ثالث غرف، بينام يؤدي 
الضلع الرابع إىل املطبخ والحامم، وإىل سقيفتني تفتح إحداهام عىل الشارع. كان 
عائشة.  زوجته  مع  الوسطى  الغرفة  يف  يسكن  طاجينة  السالم  عبد  الشيخ  خايل 
»ديجة«،  نصيب جديت  الدار من  إىل  الداخل  املوجودة عىل ميني  الغرفة  وكانت 
وقد ترملت وبقي معها حفيدها محمد شبشوب بعد أن فقد أبويه. وهو يكربين 

بحوايل عرش سنوات.
وكانت عائلتنا تسكن الغرفة الثالثة. وهي مثل جل الغرف يف البيوت العربية 
تنقسم إىل جزأين، أصغرهام هو عبارة عن مسافة مرتفعة عن سطح الغرفة، بها 
. والجزء الثاين يحتوي خاصة عىل خزانتني تضامن مالبس أفراد األرسة،  رسير والديَّ
لحقوق  »طبقا  للنوم،  به  أستأثر  أن  أبواي  قرر  الشكل،  مستطيل  »بنك«  وعىل 
وإعداد  جلوسنا  مكان  فهي  الغرفة،  أرضية  من  الباقية  املساحة  أما  البكورية«. 
فروضنا املدرسية، وعليها نتحلق حول »امليدة«، عندما يحني وقت الغداء أو وقت 

العشاء. وعليها أيضا ينام أشقايئ.
لكن يندر أن تجمعنا الغرفُة كلَّنا عند النوم. فكان عبد القادر ينام عادة بني 



أحضان جديت يف السنوات األوىل من طفولته. وملا شعرت أمي أنها تحمل توأمني، 
بعد. وهكذا  ينجبا  إذ مل  الثاين،  املولود  يتبنى خايل وزوجته  أن  االتفاق عىل  تم 
أخذت عائشة هذا املولود، فُسّمي »حسن«، ومل تعد تسلمه إىل أمي إال لرتضعه.

والحقيقة أننا كنا مع خايل وزوجته وجديت وحفيدها نشّكل األرسة الواسعة. فلم 
يكن يفرقنا أي يشء، سوى أن لعائلة خايل غرفة و»طنجرة« خاصتني، وكذلك الحال 
بالنسبة إىل عائلتنا. وكنا نحن األطفال نتقابل كل يوم مع عائشة وجديت وخايل، أكرث 
من أن نرى أيب. ذلك أن والدي كان صاحب مقهى. وكان يخرج فجرا من املنزل 
ليفتح مقهاه، وال يغادره إال ليغلقه. فيدخل أيب البيت ليال ويتعىش، ويتحدث قليال 
مع زوجته حول شؤون األرسة، ثم يسلِّم إىل أمي »مرصوف« اليوم املوايل، ويصعد 

االثنان إىل رسيرهام، بعد إطفاء نور مصباح البرتول الذي أضاء الغرفة.
ولباسنا وتعليمنا  قامئة وحدها عىل طعامنا  البيت حقا. فهي  ربة  أمي  كانت 
وتربيتنا. وتستعني يف ذلك بشقيقها عبد السالم. فبطلب منها يقود خايل كال منا 
إىل تاجر أقمشة أو مالبس، أو إىل مؤدب ُكّتاب أو مدير مدرسة ابتدائية، أو إىل 
صاحب مهنة لنالزم دكانه أيام العطل املدرسية. فقد كانت والديت تقول : »ال أريد 

أن يتسكع حامد وعبد القادر يف الشوارع، فيقعا تحت تأثري كالب السوق.« 
الزيتونة  جامع  من  التطويع  شهادة  نال  فقد  الثاين.  أبينا  مبثابة  خايل  وكان 
القرن  ثالثينات  ففي  األعياد.  وصالة  الجمعة  صالة  إلمامة  أهله  مام  بالعاصمة، 
الظهر  بعد  يالزم حجرته  ثم  الزيت،  تجارة  يف  يشتغل  الصبيحة  يف  كان  املايض، 
لتحرير خطبة الجمعة، أو إلعادة تحريرها، أو لقراءة جريدة »النهضة« اليومية أو 

»املجلة الزيتونية« الشهرية. فكان مرجع سكان الدار يف كثري من الشؤون.
ودارنا مل تكن فقط دار علم، بل هي أيضا دار فن وأدب. ذلك أن ابن خالتي 
لروايات  ومؤلفا  بارعا  ممثال  كان  جديت،  غرفة  يف  يسكن  الذي  شبشوب  محمد 
مرسحية، ثم صاحب جريدة أسبوعية، أسامها »األنيس«. فكثريا ما كنت أذهب 
شيئا  وأتدرب  لديه،  املحفوظة  املرصية  املجالت  يف  وأغوص  خزانته،  إىل  خلسة 
فشيئا عىل قراءتها. وكنت أسعى دوما إىل مصاحبته، فأسأله يف كثري من األشياء، 
وال يبخل عيلَّ باإلجابة. لقد تأثرت به كثريا وال أظن أن عبد القادر تحصل عىل 

نفس التأثري.
تأثر أكرث مني بجدتنا. فقد الزمها منذ أن فطمته أمي. فقد  أنه  لكني أعتقد 
عّوض والدته بثدي جدته، وإن كان يفقد الحليب. وظل عبد القادر شهورا طويلة 
يلجأ إىل »مّصاصته« الطبيعية، حتى يف سن الدراسة األوىل. ال شك أنه استمع كثريا 



إىل روايات جدتنا عن بعض األحداث وإىل النصائح التي كانت تزّود بها كاّل من 
أحفادها عندما يتقدم قليال يف السن. وأعتقد أن عبد القادر سجل يف ذهنه مثيل 

هذه النصيحة : »يا وليدي، اعمل الخري يف أهلو ويف غري أهلو حتى تلقى أهلو.«

عبد القادر الطفل

عائالت  منزلنا  قبالة  تسكن  كانت  مسلمون.  أجوار  دارنا  محيط  يف  يكن  مل 
االتصال  اللغوي  الـحاجز  متاما  يعدم  مل  يهودية.  أرس  قليال  منها  وأبعد  إيطالية، 
بني أمي وعائشة وجاراتنا اإليطاليات. وكانت نتيجته أن القابلة التي أرشفت عىل 
والديت ووالدة جميع أشقايئ كانت إيطالية. أما اليهوديات، فقد كّن يرتددن كثريا 

عىل دارنا، وكانت تجمعهن مع أمي وعائشة مودة صافية.
لكننا نحن األطفال مل نجد قرب دارنا من هم يف سننا لنتعرف عليهم ونجعل 
يف  قريبني  شقيقني  كل  بني  خاصة  بيننا،  فيام  العالقات  فتوثقت  أصدقاء.  منهم 
السن. وهكذا كان الحسن والحسني ال يتفارقان أبدا إال للنوم، حتى عندما كانا 
يجهالن أنهام توأمان. كام أصبحت العالقة بيني وبني عبد القادر أكرث وثوقا، رغم 
أننا ال نتشابه. وهبني الله ذاكرة قوية، ومل مينح مثلها لعبد القادر. كنت أحفظ 
ور القرآنية، بينام ظل أخي أياما وأسابيع، دون أن يعرِض كاملة سورة  رسيعا السُّ
الفاتحة. كنت شديد التوق إىل معرفة ما أجهله. أقرأ كل ما أعرث عليه يف الدار من 
صحف ومجالت وكتب، رغم أين مل أكن أفهم جلها. وكان عبد القادر ال يهتم بهذه 
املطبوعات. كنت أخرج منفردا من املنزل وأتجول من ساحة إىل أخرى، ومن نهج 
إىل آخر، حتى أكون ملمـا بكل جزء من املدينة العتيقة. كان عبد القادر يرغب 
أيضا يف التجول يف الشوارع. لكّن هدفه هو االنرشاح والتحرر من الحصار يف البيت 

أو يف املدرسة.
القادر  أن أطلق عبد  الرئييس،  املدينة  يوما ونحن نسري معا يف شارع  وحدث 
صيحة مدوية تتمثل يف شعار معروف يف صفاقس : »ألف يهودي وال غرنوطي«، 
وردده ثالث أو أربع مرات. ال شك أن شقيقي سمع هذه العبارة من أحد رفاقه يف 
املدرسة، إذ ال أحد يف دارنا تفوه بها، حتى ابن خالتي محمد شبشوب الذي كان 
عنرصا نشيطا يف الحزب الحر الدستوري الجديد. ومل تقف »شيطنة« عبد القادر 
عند هذا الحد. فكان يشاكس األطفال اليهود. وكانوا يلوذون بالفرار مبجرد أن يقع 

نظرهم عليه.



وذات يوم طالت جولتنا نحن االثنني يف املدينة. وملا دخلنا الدار وجدنا أمي 
وعائشة وخايل يف حالة خوف نظرا لتأخر وصولنا. فاتفقوا عىل عقابنا وعىل البدء 
بعبد القادر. فرفعت أمي وعائشة ساقيه، ومسك خايل بعصا وأخذ يرضب شقيقي 
عىل أسفل قدميه بقوة، وهو يبيك ويستغيث. وملا جاء دوري، تقرر إرجاء عقايب 
ليقع يف املدرسة. و فعال، اصطحبني خايل إىل املدرسة، وتحدث مع املدير، وكان 

قرارهام إعفايئ من العقاب.
شعرت أن هناك حيفا يف املعاملة تجاهي وتجاه عبد القادر. كان واضحا حتى 
قبل هذه الحادثة أن أمي وشقيقها وزوجته يفضلونني عىل إخويت، ال ألين البكر 
فقط، بل ألنهم يعتربونني أحسن أطفال البيت سلوكا وأقدرهم يف الدراسة. ال شك 
أن عبد القادر كان يشعر يف قرارة نفسه بازدواجية سلوك كبار األرسة الواسعة. 
لكن، مل يصدر منه أي امتعاض، وال أدري هل كان يعتقد أن هذا السلوك طبيعي 

قد أملته العادة يف املجتمع، أم كان يعترب أن فيه ظلام، عليه أن يتحمله.
وعىل كل حال، فإن العالقة بيني وبني عبد القادر ظلت وثيقة، خاصة عندما 
قررت أمي بأن أقيض أيام العطل املدرسية يف دكان »تارزي«، ويقضيها عبد القادر 
يف قاعة حاّلق. لكن شقيقي ال يقدر أن يبقى ساعات طويلة سجينا يف قاعة. فكان 
يختلق األعذار ليغادرها ولو لـمدة قصرية. فيأيت إىل دكان »التارزي«، ويخرجني 
من عزلتي التي مل تكن تقلقني كثريا، ومنيض حوايل ربع ساعة ونحن نتفسح. ثم 
يرجع كل منا إىل املكان الذي ُعّيـن فيه. ولـمكان عبد القادر بعض الفوائد. ذلك أن 
العادة كانت ُتلزم »صانع« الحالق أن يبقى واقفا بجانب الحريف، طوال جلوسه 
عىل كريس الحالقة. فيتعلم الطفل املبتدئ املهنة شيئا فشيئا، ويزيل يف اآلن نفسه 
الشعرات التي تساقطت عىل ثياب الحريف. وملا تتم الحالقة، يعطي أحيانا هذا 
األخري إىل »الصانع« »صوردي« أو اثنني، جزاء سلوكه امُلريض. وقد استفاد عبد القادر 

من هذه العادة. فكان يرصف هبات الحرفاء يف رشاء حلوى أو ما يشابهها.
أنه  ليعلمني مرسورا  »التارزي«  دكان  من  أخي  أخرجني  األيام،  من  يوم  ويف 
تحصل عىل هبة أكرب من املعتاد. وسألني كيف نرصفها نحن االثنان. كنت يف تلك 
األيام شديد الرغبة يف معرفة جريدة »النديم«، ذات االتجاه الدستوري القديم، 
يشء  »كل  أو  »الشباب«  كجريدة  األسبوعيات  جل  تصفحت  أو  قرأت  أن  بعد 
باملكشوف«، أو »الزهو« وغريها.  فقلت لعبد القادر : »سنشرتي بهذا املال شيئا 
عظيام مل تعرفه من قبل. سنشرتي جريدة تحتوي عىل عديد الحكايات الفكاهية، 

وسأقرؤها لك.«



ما هو  أقرأ بعض  »النديم«، ورشعت  فأخذنا  إقرتاحي.  القادر عىل  عبد  وافق 
موجود يف صفحاته. وكان أخي يومئ برأسه كأنه فاهم، ويبدو يل أنه مل يفهم. 
ورغم هذا، فقد تواصلت ثقة عبد القادر يب وتصديقه لكل أقوايل. وتواصل تجوالنا 

املشرتك يف أرجاء املدينة.
وملا انتقلُت إىل املعهد الثانوي، وأصبح يل أصدقاء آخرون، تباعد تجوالنا املشرتك. 
ويف السنة املوالية، وتحديدا يف شهر نوفمرب من سنة 1942، نزلت جيوش الحلفاء 
التونسية.  البالد  الجزء األكرب من  بينام احتلت قوات املحور  يف املغرب والجزائر 
وكانت النتيجة أن أصبحت صفاقس هدفا لقنابل الطائرات األمريكية باستمرار. 
واضطر  باملدينة،  املوجودة  واملدارس  الدكاكني  وُأقفلت  كثرية،  مبان  فتهدمت 
السكان إىل مغادرتـها الجئني إىل األجّنة املحيطة بها. وانتقلت عائلتنا إىل »جنان« 
عمتي الواقع عىل بعد ستة كيلومرتات من املدينة. فتوقفت دراستي ، وأصبحت 
أميض معظم الوقت يف تـتبع املعارك الدائرة بني الحلفاء واملحور بواسطة ما لديًّ 
محمـد  خالتي  ابن  إياي  أهداه  كتاب ضخم  قراءة  يف  أو  جغرافية،  خرائط  من 
شبشوب، واملتضمن قصائد الشعراء العرب، من الجاهلية إىل القرن العرشين، ولو 
مل أكن أفهم الكثري منها. أما شقيقي حسني، فقد التحق باملدرسة االبتدائية التي 
ال تبعد عن ملجئنا. لكنَّ عبد القادر أىب الذهاب إليها، رغم أنها تحتوي عىل فصل 

يساوي مستواه التعليمي.
 وهكذا ظل أخي يف كامل طفولته كارها املدارس ومياال إىل اللهو واللعب.

عبد القادر املراهق

الثانوي  املعهد  تلميذا يف  القادر  عبد  أصبح  أكتوبر من سنة 1945،  منذ شهر 
انتقل من  التاريخ تحوال هاما يف حياته. فقد  للذكور بصفاقس. وقد سجل هذا 
طور الطفولة إىل طور املراهقة، وأصبحت شخصيته غرَي التي كانت له وهو طفل. 
فقد جذبه املحيط الدرايس الجديد بفضل أساليب التعليم فيه، واملعاملة الليِّـنة 
التي وجدها التالميذ من قبل املدرسني، وكذلك بسبب الجو املنعش الذي ساد بني 
رفاقه. فقد تدرجوا معا من السنة األوىل إىل السنة السابعة من التعليم الثانوي، 
وكانت تحدوهم عزمية قوية للتعلم والنجاح. وكان معلوما يف املعهد أن الدفعة 
التي ضمت عبد القادر كانت من بني أحسن الدفعات. فقد تخرج منها الوزيران، 
بن  محمد  القلب  أمراض  يف  املختص  والطبيب  شطورو،  وأحمد  شاكر  َمحّمد 



إسامعيل، والجّراح املشهور محمد الفرايت، واملريب املمتاز الطاهر مظفر، والكاتب 
الناجح محسن حشيشة، وغريهم ممن  األعامل  الفاريس، ورجل  الكبري مصطفى 

غابوا عن ذاكريت.
ومل يكن املحيط الثالث أقل أهمية من املحيط املدريس بالنسبة إىل عبد القادر. 
فقد وجد خارج املعهد جمعيتني كان لهام أحسن التأثري يف تالميذ املعاهد الثانوية. 
كانت جمعية الثقافة والتعاون املدريس تضع عىل ذمتهم مكتبة ثرية تحتوي عىل 
أمهات الكتب يف األدب والفن والتاريخ والعلوم، باللغتني العربية والفرنسية. وكانت 
وكانت  رياضية.  فرق  وتنظيم  وعرض مرسحيات  محارضات  إلقاء  عىل  تشجعهم 
جمعية الكشاف املسلم التونيس تشجعهم عىل العمل الجامعي، و تدربهم عىل 

اتخاذ املسؤوليات وقبول نتائجها، وتغرس فيهم حب الوطن وااللتزام بخدمته.
القادر يف هاتني الجمعيتني ما يفتح أمامه آفاقا جديدة. فانضم يف  وجد عبد 
األوىل إىل قسم التمثيل، وحرص عىل أن يشارك ولو بدور بسيط يف رواية »الطبيب 
املغصوب« للكاتب الفرنيس موليار. وبها انتقل ألول مرة إىل عدة مدن يف الجنوب 

التونيس.
وكان أخي أكرث نشاطا يف الجمعية الكشفية. فقد وجد فيها قادة أكفاء، كان 
شعارهم: »علموا األطفال وهم يلعبون.« وانخرط يف فرقة يقودها صديقي منصور 
معىّل، وهو يفوق عبد القادر بأربع سنوات يف سّلم الدراسة. ويف األثناء، تحصلت 
الجمعية الكشفية عىل املوافقة ملشاركتها يف الجمبوري العاملي السادس، املقرر 
الدويل  امللتقى  لهذا  استعدادا  و   .1947 سنة  من  أوت  شهر  يف  فرنسا  يف  عقده 
الذي سيضم ألول مرة كشافني تونسيني مسلمني، قررت القيادة العامة للجمعية 
البعثـة من أربع طالئع، بحساب طليعة من كل من أقاليم الجمعية  أن ترتكب 
األربعة. واختار القادة يف صفاقس االعتناء بفرقة منصور معىّل اعتناء خاصا، قصد 
انتقاء عدد من أفرادها ليشكلوا الطليعة التي ستشارك يف الجمبوري. وكان من 
بني الكشافني املختارين أخواي عبد القادر وحسني. فسافرا ألول مرة خارج أرض 

الوطن، ومتكنا من ربط عالقات مع بعض أندادهام من بلدان مختلفة.
ويف هذا املخيم الدويل، أراد الفرنسيون اعتبار تونس عنرصا من جملة عنارص 
»فرنسا ما وراء البحار،« يظلها العلم الفرنيس. لكن الكشافني التونسيني أرصوا عىل 
عىل  وقبلوا  الفرنسيون،  وتراجع  بالدهم.  راية  تحت  العمل  وعىل  ذاتيتهم  إبراز 
مضض وجود العلم التونيس بني أعالم الدول املشاركة. وكان هذا الحدث أول رصاع 

عاشه عبد القادر ضد االستعامر، وإن مل يكن له فيه دور ممتاز مثل دور قادته.



جو  يسودان  تونس  استقالل  سبيل  يف  للعمل  والتأهب  الحامس  وقتها  وكان 
دستورية  شعبة  إحداث  عىل  شاكر  الهادي  الزعيم  أرشف  وملا  صفاقس.  ِفـتـيـة 
تخص تالميذ املعاهد الثانوية، وأسند رئاستها إىل أحمد شطورو صديق عبد القادر، 
كان شقيقي من أول املنخرطني يف هذه الشعبة. فأصبح له نشاط كثيف ُصْلَب 

جمعية الثقافة والكشافة والشعبة، باإلضافة إىل دراسته يف املعهد الثانوي.
وهناك َتدّرج بشكل طبيعي من سنة إىل أخرى. لكنه انتقل يف السنة الرابعة من 
»القسم التونيس« إىل »القسم العرصي«. والفرق بينهام أن األول يطبق كامل برنامج 
للغة واألدب  تعليام مكثفا  إليه  الفرنسية، ويضيف  املدارس  به يف  املعمول  الثاين 
انتقال عبد القادر بطلب منه ألنه يجد أكرث سهولة للتحرير باللغة  العربيني. تم 

الفرنسية من جهة، وحتى ال يثقل نفسه مبراجعة دروس كثرية من جهة أخرى.
اختار  الثانوي،  التعليم  يف  النهائية  السنة  أي  السابعة،  السنة  إىل  ارتقى  وملا 
االلتحاق بقسم الفلسفة. وكان مدرّس هذه املادة الرئيسية تقدمي االتجاه، وهو 
األستاذ الفرنيس جان ُدوفينيو Jean Duvignaud، الذي سيلقاه أخي يف العاصمة، 

مدرّسا يف قسم العلوم االجتامعية، التابع لنواة الجامعة التونسية.
السلطة طرد  قررت  فقد  أشهر.  أربعة  بعد  انقطعت  القادر  عبد  دراسة  لكنَّ 
التالميذ التونسيني باملعهد ملدة غري محدودة، ألنهم تظاهروا يف ساحته، مساهمة 
الحبيب  الزعيم  اعتقال  إثر  االستعامر،  بسياسة  الشعب  سائر  تنديد  يف  منهم 

بورقيبة يف 18 جانفي 1952.
كنت يف  يومية.  أصبحت  ثم  القادر،  عبد  وبني  بيني  املراسالت  تتابعت  وقتها 
الفرنسية.  الصحف  خالل  من  تونس  أحداث  أتابع  باريس،  يف  طالبا  الفرتة  تلك 
ل األخبار املتداولة يف فرنسا عن تونس، وتحيطني  فكانت رسائل عبد القادر ُتكـمِّ
علام مبا يجري يف صفاقس. و كان أخي مستاء من تردد املسؤولني الدستوريني يف 
عاصمة الجنوب يف دفع الشعب إىل التظاهر، منتظرين موافقة السلطة. فقرر مع 
استشارة  العمل دون  النهايئ  القسم  رفاقه يف  أحمد شطورو وعددا من  صديقه 
إرضابا  ونظموا  الثانوي،  باملعهد  التونسيني  التالميذ  كافة  فـجمعوا  »املسؤولني«. 
عن الدراسة وعن الطعام. ويف اليوم التاسع من شهر فيفري، تظاهروا أمام قنصلية 
اليونان، ألن ممثل هذا البلد كان يرأس وقتها مجلس األمن، حيث سُتدرس القضية 
التونسية. وكان رد البوليس عنيفا جدا. فانهال عىل التالميذ رضبا وركال. وكانت 
بينهم عبد  املتظاهرين، من  أكرب من  والقبض عىل عدد  العرشات  النتيجة جرح 

القادر. لكنه تصّنـع اإلغامء، فنجا من السجن بفضل هذه الحيلة.



علمُت بتفاصيل هذا الحادث يف إحدى رسائل أخي، الذي أرفقها بصور عدد من 
التالميذ الجرحى. فكانت رسالته أساسا لنرشية صدرت باسم فرع باريس لالتحاد 

العام للطلبة التونسيني، و ُوزِّعت يف فرنسا وخارجها.
تأثريا  أكرث  التظاهر بشكل  ينبغي تعويض  أنه  القادر  ويف شهر ماي، رأى عبد 
وصدى يف العامل. وكان شقيقي يعرف صديقي القائد الكشفي محسن القالل الذي 
وتوزيع جريدة  مشاركته يف طبع  بسبب   ،1946 سنة  أشهر يف  ثالثة  مدة  ُسجن 
»الكفاح« الرسية. فاعترب االثنان أن املرحلة الراهنة تقتيض تفجري مفرقعات أمام 
الناسفة.  العبوات  فيه  وُتصنع  ُتجمع  مكان  عن  البحث  يف  رسمية. ورشعا  مبان 
فاقرتح عبد القادر مكانا يبعد ستة كيلومرتات عن املدينة، كان مصطافا ألرستنا 
يف سنوات ماضية. وجد محسن املحل مناسبا، خاصة أن ال أحد يسكن يف محيطه 
إال يف فصل الصيف. وتم فعال يف هذا املحل جمع املفرقعات التي تحصل عليها 
محسن من هنا وهناك. ويف األثناء، كان رضوريا أن يضم الصديقان إليهام عنارص 
أخرى تساعد عىل صنع العبوات الناسفة أو عىل تفجريها يف أماكن معينة. وتكّفل 
عبد القادر بجّس نبض بعض الكشافني ملعرفة مدى استعدادهم للقيام بالعمل 

املبارش. ووجد تجاوبا مع الكشاف محمد الزواري، فتم ضمه إليهام.
الحظ شقيقي حسني تكرار تواجد عبد القادر ومحسن القالل مع بعضهام، رغم 
أنهام ليسا صديقني حميمني. ففهم أنهام يستعدان للقيام بعمل رسي يدخل يف 
إطار املقاومة ضد االستعامر. وطلب من عبد القادر االنضامم إليهام. فرفض قائال: 

»عليَك أنت أن تأخذ عىل عاتقك مسؤولية العائلة.«
عبد  أجد  مل  أواسط شهر جويلية،  باريس، يف  قادما من  بصفاقس  وملا حللت 
القادر. وقيل يل إنه سافر إىل رومانيا لحضور مؤمتر شبايب، ميثل أخي فيه التالميذ 
الوطن طيلة  بعيدا عن أرض  املؤمتر، وظل  انتهاء  لكنه مل يرجع بعد  التونسيني. 

ثالث سنوات.

عبد القادر الشاب

بعد أيام قليلة من وصويل إىل مسقط رأيس، أرسَّ إيلَّ محمد الزواري أنه يصنع 
املفرقعات ويفجرها يف أماكن مختلفة. ومل يعلمني أنه رشع يف هذا العمل بإيعاز 
من عبد القادر وبتعاون معه. ويف منتصف شهر أوت، كشف يل محسن القالل 
عن طبيعة عمله الرسي، وطلب مني تعويضه ملدة أسبوعني تقريبا نظرا لعزمه 



السفر إىل فرنسا. مل أسأله عن سبب هذا السفر، ألن الكتامن كان شعار املقاومني، 
والتزموا به طاملا ظلت بالدنا تحت الحكم االستعامري. ومبجرد أن نالت تونس 
استقاللها، تفتحت األفواه. وعندها علمت أن سفر محسن إىل فرنسا كان مببادرة 
من زوجة املعّلم الكشاف، الطيب اللوز، وهي معلمة فرنسية ذات اتجاه شيوعي 
تروتسيك. فقد طلبت من أصدقائها يف فرنسا، تنظيم مخيم لفائدة محسن وعبد 
القادر، يتدربان فيه عىل الطريقة املثىل لتفجري املنشآت العمومية، مثلام وقع يف 
فرنسا، أثناء احتاللها من قبل األملان. وملا سألت يوما أخي عن نتيجة هذا املخيم، 
أجاب أنه كان مضيعة للوقت بالنسبة إليه وإىل محسن. فقد ظهر أن منّظميه 
كانوا يستهدفون جرهـام إىل الصف الرتوتسيك، أكرث من تعليمهام صنع العبوات 

الناسفة.
وبعد هذا املخيم الفاشل، رجع محسن إىل صفاقس ومل يرجع عبد القادر. فقد 
قرر البقاء يف فرنسا ومواصلة تعلمه هناك قصد الحصول بعد سنة عىل شهادة 
البكالوريا. وفعال تم ترسيم أخي بصفة مقيم )interne( يف معهد يقع يف إحدى 
ضواحي باريس. وتطوع صديقي التيجاين الكتاري – وهو وقتها طالب يف فرنسا – 
ليكون مراسل عبد القادر )correspondant(، وميثل بهذه الصفة الجهة التي ميكن 

للمعهد االتصال بها عند الحاجة. 
وتخّص  تخّصني  بطاقة جلب  بوليس صفاقس  أصدر  أكتوبر،  شهر  أواخر  ويف 
عبد القادر، بعد أن ألقى القبض عىل محمـد الزواري. وتم بالفعل إيقايف يف مطار 
تونس مساء 31 أكتوبر. وعندما علم التيجاين أن بوليس باريس يفتش عن أخي، 
اتصل هاتفيا بإدارة معهده، وأبلغها أن والدة عبد القادر مريضة جدا، ويتعني عليه 
املعهد برسعة،  وغادر  الوضع،  أدرك شقيقي خطورة  بها.  لالتصال  السفر رسيعا 
دون التفكري يف جمع ثيابه وأدواته املدرسية. و بعد نصف ساعة من خروجه من 

املعهد، حل به البوليس باحثا عن عبد القادر.
الثاين من شهر نوفمرب من سنة 1952. ومنذ هذا  اليوم األول أو  كان ذلك يف 
مكان  يف  التحصن  إىل  يسعى  طريدا  أخي  ظل  كاملتني،  سنتني  وطيلة  التاريخ، 
يحجبه عن أنظار البوليس الفرنيس. علمت أن الطالب عبد السالم كمون، الذي 
كان زمييل يف الدراسة يف املعهد الثانوي، آوى أخي يف مسكنه مدة يومني. وعلمت 
أيضا أن صديقي منصور معىّل صارح أستاَذه جان دراش Jean Dresh مبوضوع عبد 
التقدمية فقِبل أن يأخذ عبد  الجامعي كان معروفا بآرائه  القادر. وهذا املدرس 

القادر عىل عاتقه ويسكنه لديه.



أنه  الظن  والغالب عىل  أيام.  بضعة  أكرث من  بيته  أبقاه يف  أنه  أستبعد  لكني 
اتصل بأوساط شيوعية التزمت باحتضانه. ماذا فعلت هذه األوساط طوال شهور 
عديدة؟ ال أدري. بيد أن صديقي التيجاين الكتاري ذكر يل تشيكوسلوفاكيا كبلد 
لجوء. قد يكون ذلك. أفرتض أن الشيوعيني مكنوا عبد القادر من جواز سفر باسم 
مستعار، لتيسري سفره إىل عاصمة تشيكوسلوفاكيا، حيث يوجد مقر االتحاد الدويل 

للطالب )UIE(، وفيه أمكن ألخي أن يشتغل دون خوف من البوليس الفرنيس.
أعتقد أن عبد القادر عاش شهورا صعبة وهو بعيد عن وطنه. ال شك أنه كان 
يتابع تطور األحداث يف بلده. وعلم أن رئيس الحكومة الفرنسية أعلن حق تونس 
يف الحكم الذايت يف 31 جويلية 1954، مام أحدث جوا من الهدوء يف البالد، وعدول 
البوليس عن تتبع الفارين. فقرر أخي الرجوع إىل فرنسا الستئناف دراسته. ويف 
وللتوجيه  الشغل  يف  للبحوث  الوطني  باملعهد  التحق  الجامعية،  السنة  مفتتـح 
 ،)Institut national d’études du travail et d’orientation professionnelle( املهني 

إلعداد دبلوم يف علم النفس.
رجع شقيقي من منفاه بعد أن وجد العون من الشيوعيني وعاش يف محيطهم 
مدة طويلة. رجع وهو يتبنى بعض املواقف الشيوعية، دون أن ينزع عنه انتامءاته 
قضيت  أن  بعد  دراستي،  إلمتام  باريس  إىل  رجعُت  الوقت  نفس  ويف  الوطنية. 
التحاما  أكرث  أحببتهم وأحبوين. فأصبحت  السجن، بني مناضلني  عرشين شهرا يف 

بحزيب الدستوري، دون أن أنزع عني ميويل اليسارية. 
وكنت أتقابل مع عبد القادر يف مقر جمعية الطلبة املسلمني بشامل إفريقيا، 
التونسية والفرنسية  الحكومتان  التونسيني. وقتها كانت  حيث تنعقد اجتامعات 
تتفاوضان حول تطبيق االستقالل الداخيل. فساند معظم الطلبة الدستوريني وكل 
فكانت  يوسفية.  دستورية  أقلية  وناهضته  التفاوض،  مـجرى  الشيوعيني  الطلبة 

عرضة لتعاليق عبد القادر الساخرة.
وبعد انتهاء السنة الجامعية 1954 – 1955، رجعُت مع عبد القادر إىل تونس، 
حيث انعقد املؤمتر الثالث لالتحاد العام للطلبة التونسيني. حرضت املؤمتر بصفتي 
العليا،  الدراسات  نائبا عن معهد  نائبا عن جامعة فرنسا، وحرض شقيقي حسني 
واندّس عبد القادر يف املؤمتر. و قبل يوم واحد من انعقاده، علمنا أن إدارة الحزب 
يفقد صفة  أنه  رغم  االتحاد،  لرئاسة  شاكر  املجيد  عبد  ترشيح  قررت  الدستوري 
النائب يف املؤمتر. فأثار هذا القرار نقاشا طويال و معارضة عدد كبري من النواب. 
وكان عبد القادر يحرّض املعارضني عىل التشبث مبواقفهم. لكن، بعد جلسة دامت 



يوما كامال، عني املؤمتر عبد املجيد شاكر رئيسا لالتحاد. فاعترب عبد القادر أن ما 
وقع هو أول خرق للمبادئ الدميقراطية يف تونس املستقلة.

ويف هذا املؤمتر، حرضت سعاد بلخوجة. وهي ناشطة كشفية مثل أخي حسني. 
فعرّفها بعبد القادر. ويبدو أنها كانت معجبة مبواقفه يف املؤمتر. ومل يكن لقاؤهام 
هذا األول واألخري. فقد تقابال مرة أخرى خالل السنة الجامعية 1956 – 1957 يف 
م عبد القادر دراسته يف علم النفس، بينام حلت سعاد كزائرة  باريس، حيث ُيتمِّ
مستوى  إىل  ارتفعت  ثم  بينهام،  الصداقة  توثقت  وهناك  الفرنسية.  بالعاصمة 

الحّب.
ورجع عبد القادر إىل تونس يف صائفة سنة 1957، بعد أن أحرز عىل الدبلوم 
يف علم النفس. وكان يفكر يف الرجوع مرة أخرى إىل فرنسا للتعمق يف اختصاصه. 
بصفة  والرياضة  للشباب  الدولة  كتابة  يف  بالعمل  إقناعه  يف  نجحت  سعاد  لكّن 
مسؤول عن ديار أطفال بورقيبة. قِبل أخي العرض بعد ترّدد كبري. ثم تزوج بسعاد 
بلخوجة يف 22 ديسمرب 1957. لكن، ال الوظيفة، وال الزواج، وال حتى اإلنجاب مل 
يبعده عن شغفه باملطالعة ومبزيد التعلم. فقد كان يلتهم الكتب التهاما، ويِجدُّ يف 
البحث دون هوادة. وكأنه أراد تعويض الزمن الضائع. ووجد يف زوجته أقوى سند 
له للغوص يف العلوم السوسيولوجية، حتى أصبح عاملا كبريا يف اختصاصه، بعد أن 

كان يف طفولته غري كثري الـتحّمس للتعّلم.


