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سنة  2018  بأن تكون سنة كّل املخاطر، ال سيّام 
اقتصاديا واجتامعيا، إذ ال يُستبعد أن تستغّل أطراف 
معروفة بنزعتها الدمياغوجية الظرفيَّة الراهنة، وكذلك 
اإلجراءات املوجعة التي سترشع الحكومة يف تطبيقها 
مكرهًة، ملحاولة تأجيج نار االحتجاجات االجتامعية 
ألهداف  خدمًة  املعيشية،  أحوالهم  بسبب  الغاضبني  واستثارة 

سياسية مل تعد خافية عىل أحد. 

وقد رأينا يف املّدة األخرية كيف حاول البعض تجييش الشارع  
وتحريضه عىل السلطة القامئة، برتويج  شعارات شعبوية يُراد 

من خاللها خلق مناخ ثوري جديد يف البالد . 

يحملنا استحضار هذه الفرضيّة عىل أن نتساءل : هل إّن تونس 
مبنأى عن هزّات اجتامعية  لن تزيد- إن هي حدثت -إاِلَّ يف تعقيد 
األوضاع وتأزميها؟  وهل بإمكان البالد أن تتجّنب خاّصة سيناريو 
مخيفا كذلك الذي شهدته يف 26 جانفي 1978 و3 جانفي 1984؟ 
وهل للحكومة خطّة استباقية تجعلها يف كّل الحاالت ممسكًة 

بزمام األمور، متحّكمًة يف مجريات األحداث عند وقوعها؟    

 إّن ما نلحظه اليوم يف تونس هو هذه القطيعة عىل صعيد التواصل 
بني الحاكم واملواطن وانحالل عقد الثقة بينهام. 

فغـــــالبا ما ال يبدي الحــاكم حـــرصا كبريا عىل تقـــديـــم 
كشــــف دقيق ورصيح عن حصيلة أعامله يف إطار املهّمة املوكولة 
الناس  بإنارة  مـــطالب  رأي،  قائد  مسلك  انتهاج  عىل  أو  إليه 

وإرشادهم نحو السبل الكفيلة بتحقيق املصلحة العاّمة، بل تراه 
ينزع، من خالل الظهور اإلعالمي،  إىل البحث عن تلميع صورته 
وإعالء شأنه يف نظر اآلخرين، وذلك عىل حساب بُْعٍد هاّم ينبغي 
أن يكون حضوره قويّا يف الخطاب، أال وهو البعد البيداغوجي 
الذي ميثّل بال ريب أّس العمل السيايس. وهكذا يأيت الخطاب 
من  خاليا  جوانبه،  من  العديد  يف  غامئا  باهتا،  اليوم،  السيايس 
املصداقية املطلوبة، وبالتايل فاقدا لعنارص جذب املتلّقي وإقناعه 
، وهو ما ميكن أن يفّس حالة الّضيق والّضجر التي تطبع املشهد 

العاّم يف البالد.    

لقد أىت حني من الدهر كان فيه دور الحاكم أيس ماّم هو يف وقتنا 
الحارض.فقد كان كثريا ما يستند - لتبليغ سياساته ومواقفه - إىل  
يسهل  مطيعة  إعالم  ووسائل  عريضة  شعبية  قاعدة  له  حزب 
التحّكم فيها وتوجيهها، ماّم يسمح للخطاب بالنفاذ إىل جمهور 

يصغي إليه بانتباه. 

ولنا يف الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أحسن مثال عىل ذلك، إذ 
استطاع - بفضل ما تتميّز به شخصيته من جاذبية وما يتمتّع به 
من بُعد نظر وحصافة رأي وقدرة عىل اإلقناع - أن يصوغ خطابا 
سياسيّا ذا طابع بيداغوجي الفت، إذ مل يكن يعترب نفسه مجرّد 
حاكم ممسك بالسلطة، وإّنا كان يتوّخى إزاء شعبه أسلوب القائد 
امللِهم واملرشد املرّب، إذا ما تكلّم استمع إليه الناس وأخذوا بقوله.   

أّما اآلن فإّن األوضاع انقلبت رأسا عىل عقب، ومل يعد الحاكم 
املمتلك الوحيد للحقيقة، القادر - يف سبيل تعزيز نفوذه وترويج 

•  بقلم عبد الحفيظ الهرقام

خطابه - عىل استاملة اإلعالم الذي نعلم جيّدا أّن وسائطه قد 
تعّددت اليوم  وأّن سطوته قد ازدادت حتّى أضحى سلطة قامئة 
بذاتها، لذلك  صار لزاما عىل أّي حاكم اعتامد منوال مغاير للتأثري 

يف الرأي العام والتواصل معه. 

إزاء مــا تتطلّبه التحديات املاثلة أمام املجموعة الوطنية من 
تعبئة لكّل الجهود والطاقات من أجل مجابهتها، ال مناص من 
أن نقّر بأّن الحكومة أمست، أكرث من أّي وقت مىض، يف أوكد 
الحاجة إىل خطاب سيايس يعلو صوتُه - من خالل اإلصداع بالحّق 
والحقيقة- عىل أصواٍت مهيمنة عىل الساحة العاّمة عىل الرغم 
من أنّها ال متثّل إالّ أقليّة.. أصوات وجدت لها منابر يف جانب 
من وسائل اإلعالم التي احرتفت اإلثارة ، ديدنها الوحيد جلب 
اهتامم املتلّقي بكّل الطرق. وكم من وزير وكم من سيايس وقع 
يف رشاك قنوات إذاعية وتلفزية نفخت يف أحداث تافهة فحّولتها 

إىل قضايا رأي عام! 

الفعــــل  ردود  الخطاب  هذا  مفردات  تستبق  أن  ينبغـــي 
يف  مقبلة  والحكومة   - إصالح  أو  قرار  أّي  تجاه  املتـــوقّعــة 
قادم األيام عىل قرارات وإصالحات مؤملة ال غنى عنها- فيرشح 
منطلقاتها وأبعادها. كام ال بّد أن يفتح  الخطاب البصائر ويصارح 
الشعب بحقائق األمور ولو كانت ُمرًّة ففيه تنتفي كّل نزعة إىل 
مسايرة أهواء الشارع واسرتضائه عىل حساب الخيارات الصائبة 
التي تستوجبها الواقعية السياسية. واألهّم من كّل ذلك هو أن 
يكون هذا الخطاب ، يف نهاية املطاف، حصيلة استقراء دقيق 
لخلجات الرأي العام وتطلّعاته وإنصاِت لكّل األصوات الخافتة 

التي منعها صخب تلك األصوات املهيمنة من أن تبلّغ رسائل 
املحتاجني واملهّمشني والضعفاء.

 فهل تقدر الحكومة عىل أن تستنبط من وحي التجربة السياسية 
التونسية الرثيّة التي كان فيها للكلمة دور محوري ومن مستلزمات 
الواقع اليوم - مبا كّل ما يبطنه من مخاطر تفاقم القطيعة بني 
الحاكم واملواطن-  بيداغوجيا لخطاب سيايس جديد، قوامها اإلصغاء 

والرّشح واإلقناع؟.
ع.ه

في بيداغوجيا الخطاب الـــــــــسياسي 
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خصال الفقيد التي أضحت نادرة: 
التشاور. يف الّس أو العلن كان 
يستطلع رأي هذا ويسأل ذاك، 
يطلب اقرتاحات ويخّصص الوقت 
الكايف الجتامعات اللجان مبشاركة 
كّل األطراف املعنية. كان سليم شاكر يويل 
وللمتابعة.  للجزئيات  األهميّة  بالغ  كذلك 
كلاّم أثريت مسألة ما يف مجلس الوزراء كان 
يرسل أحد  أعضائه إىل زميله  للحصول عىل 
أوفر املعلومات والرشوح الرضورية بخصوص 
املوضوع. وعندما يُتّخذ يف مجلس وزاري 
مضيّق قرار يبدو يف نظره متعارضا مع املصلحة 
العامة من وجهة نظر وزارته، كان يحرص 
رسميا عىل إبداء معارضته له وعىل تضمينها 
يف محرض الجلسة. انتهج هذا املسلك ، عىل 
املمنوح  الرتخيص  بخصوص  املثال،  سبيل 
لرشكة اتصاالت تونس القتناء الرشكة املالطية 
لالتصاالت Go. يف كّل املناصب التي تقلّدها،  
واجهته مشاكل مستعصية عن الحّل متاما 

تقريبا، لكّنه توفّق إىل التصدي لها جميعا 
بدراية وحنكة وكانت التجربة التي اكتسبها 
خري عون له عىل ذلك. حينام ُعرِض عليه 
تويّل منصب وزير للصحة، بادر بال ترّدد إىل 
قبول العرض رغم إدراكه للصعوبات الجّمة 
التي تنتظره عىل هذا املستوى وهو الذي 
سبق أن عالج ملف التنمية ببعديه الوطني 
والدويل صلب أحد أكرب املجّمعات الصحيّة.

انطلق سليم شاكر يف مبارشة مهامه عىل رأس 
وزارة الصحة وهذا القطاع يف أسوإ أحواله. 
ما وقف عليه سليم شاكر بعد تسلّمه مقاليد 
الـــوزارة ال يَُصــًدق: بنية تحتيـــة يرىث لها .. 
ملّفات معطّلة.. انحرافات بالجملــة بسبب 
التجـــاوزات يف عالقة بالنشاط الخـــاص 
املكّمل الـــذي ميــــارسه األطبّاء.. مشكل 
أمن املؤسسات الصحية العمومية.. تغـــّول 
النقابات وتدّخلهــــا يف الصغيــرة و الكبرية.. 
مشكل  ما يعــــرف بـ»التصّحر الصّحي« 
وغيـــاب بعــض االختصاصات الطبية يف 

ضمور  آخرا  وليس  وأخريا  مستشفياتنا.. 
ميـــزانية الوزارة وشّح اإلمكانيات املالية 
التي ظلّت دون املؤّمــــل ودون املطلوب.. 

لكّن هذا الكّم الهائل من املشاكل واملعوقات 
مل يكن لِيُثِْنَي الوزير سليم شاكر عن مواجهتها.. 
فام إن بارش مهامه عىل رأس الوزارة حتى 
انبــرى للتصدي لها بكل مــا أويت من عزم 
وقّوة. وشاءت الصدف أن تطفو عىل السطح 
حينذاك قضيتان يف منتهى الدقة والتعقيد، 
تتعلّق أوالهام بفشل عملية جراحية لزرع 
الكىل أجريت يف أحد املستشفيات العمومية 
وكشفت عنها إحدى القنوات التلفزيونية فأثار 
ذلك كثريا من اللغط والقيل والقال، وعادت 
مسألة الخطأ الطبي تستأثر مجددا باهتامم 
الناس وتثري فضولهم. وكان من تبعات كّل 
ذلك أن تّم اتخاذ قرار بإقالة املديرة العامة 
ملستشفى شارل نيكول حيث أجريت العملية، 
وهو ما اعتربه الكثريون نوعا من التّسع، وما 
دفع وزير الصحة إىل الرتاجع عن قرار اإلقالة، 
بل وإىل إسناد ترقية إىل املديرة العامة . أّما 
القضية الثانية فتتعلّق بعملية االعتداء التي 
حصلت يف مستشفى سهلول بسوسة... ما 
إن أخذ الوزير علام بالحادث حتّى انتقل إىل 
عني املكان، فهاله ما رأى واستشاط غضبا : 
تجهيزات طبية وحواسيب أتلفت ومل تعد صالحة 
لالستعامل.. إصابة أطبّاء وأعوان بجروح.. مل 
يتاملك سليم شاكر عن إفراغ ما يف جعبته أمام 
الصحفيني: سوف لن يتّم تعويض التجهيزات 
التي أتلفت بأخرى جديدة.. سوف لن يتّم 

اللجوء إىل انتدابات جديدة ألّن الدولة عدمية 
اإلمكانيات املالية.. حامية املستشفيات ومن 
يعمل فيها ينبغي أن يكون من شأن املواطنني 
أنفسهم قبل غريهم.. كالم تقبّله الرأي العام 
بارتياح كامل نظرا ملا انطوى عليه من رصاحة.. 
كالم كشف بوضوح عن طبيعة أسلوب الوزير 
يف تصّديه للمشاكل والصعوبات القامئة وهو 
أسلوب الّصاحة.. هو رفٌْض ملثل هذه املامرسات 
املقيتة ورفض للّصمت ولعدم االكرتاث تجاه 
الفاسدين الذين يقومون بهذه األعامل املشينة 
التي تكاثرت وتعّممت يف اآلونة األخرية. لقد 
تبيّنا من خالل رّدة فعل الوزير إرادة قوية 
عىل مواجهة الوضع بحزم أشّد وذلك بإجراء 
زيارات غري معلنة للمستشفيات ومبعاضدة 
األعامل التي يقوم بها املجتمع املدين بشكل 
مبارش.. لقد برزت هذه اإلرادة بوضوح من خالل 
انضامم سليم شاكرإىل سباق نظّمته يوم األحد 
8 أكتوبر يف نابل جمعية متخّصصة يف الوقاية 

من رسطان الثدي ، فحدثت الفاجعة وحصل 
ما حصل.  من سامت شخصية الفقيد اللطافة 
والظُرف والوفاء يف الصداقة. مل يطغ الجانب 
الرسمي عىل الجانب اإلنساين فيه. والّصامة 
لديه مرادف لالستقامة واالستعداد الدائم 
لخدمة اآلخر. أّما الوطنية فهي متجّذرة يف 
عروقه.  يف كلامت، كان املرحوم سليم شاكرا 
وطنيا مخلصا وكفاءة عالية من الكفاءات 
التي تفخر بها تونس لها أسلوبها املتميّز يف  
العام وإنسانا متشبّعا بقيم  الشأن  خدمة 
سامية.فقدت تونس وفقدت أرسة آل شاكر 
وفقد أصدقاء الفقيد واحدا من أبناء تونس 

الربرة الخلّص. 

رحم اللّه سليم شاكر رحمة واسعة وأسكنه 
فراديس جنانه، ورزق أهله وذويه جميل 

الّصرب والّسلوان.
ليدرز العربية 

وداعــــــا

 سليم شاكر
من عادة سليم شاكر الذي لّبى داعي َربِّه يوم األحد 8 أكتوبر 2017  قدومه باكرا إىل مكتبه، 

فقد ُعرف بإقباله عىل الجهد والبذل  والكّد.

وزيرا للصحة وقبل ذلك وزيرا للشباب والرياضة ثّم للاملية ، ومديرا منّسقا لصندوق اقتحام 
األسواق الخارجية  ومديرا للدراسات باملركز التقني للنسيج، كان يرشع يف العمل منذ 

الساعات األوىل للنهار، مدّققا النظر يف املّلفات قبل أن يبدأ يف استقبال زائريه يف الساعة 
ا لإلصغاء إليهم، مهتاّم بطلباتهم.  السابعة صباحا. يجده هؤالء ُملامًّ مبختلف املسائل، مستعدًّ

وبداية من الثامنة  تبدأ سلسلة طويلة من االجتامعات ولن يبارح مكتبه يف ساعة متأّخرة من 
لع عىل الربيد ودّون مالحظاته يف املذّكرات املرفوعة إليه وأمىض  الليل إال بعد أن يكون قد اطَّ

Ù.الوثائق املعروضة عليه

مــــن



إبراهيم الدبّاش يعمل يف قطاع النقل منذ 1992، حاصل عىل 
شهادات عليا يف ريادة األعامل والتجارة من تونس وفرنسا . اكتسب 
خربته يف مجال النقل بعمله يف مؤسسات فرنسية من 1989 إىل 
1996 ثّم يف رشكة السيارات »سافيم بيجو«، مديرا للقسم التجاري 

والتسويق من 1996 إىل 2006.

وانتقل سنة 2007 للعمل يف رشكة »النقل« حيث تقلّد عّدة مناصب ليصبح 
رئيسها املدير العام سنة 2012.

وللحديث  عن قصة نجاح هذه املؤسسة كان لنا معه هذا اللقاء  :

هل لك أن تعرّفنا برشكة »النقل« ؟
رشكة »النقل« هي اليوم من أقدم  وكاالت بيع السيارات يف تونس إذ تم 
تأسيسها رسميا سنة 1965 وتعّد رائدة يف سوق السيارات التونسية بحصولها 
سنة 2016 عىل 15.5 % من حجم مبيعات السيارات .وهي تسّوق »ماركات« 
بورش وأودي وفولسفاغن وسيات وسكودا وفولسفاغن التجارية. بلغ رقم 
معامالتها آخر سنة 2016 ما قيمته 394 مليون دينار  بينام قّدر الرقم بـ 204 
ماليني دينار إىل حدود أواخر شهر جوان 2017. يعمل مبارشة يف الرشكة 419 
شخصا إضافة إىل حوايل 600 آخرين يعملون يف شبكة وكاالت الرشكة املوزّعة 
عىل الرتاب التونيس. وتضّم التمثيلية الرسمية للرشكة 45 متثيليّة من بينها نقاط 
بيع قطع غيار وأخرى مراكز خدمات فقط ومنها نقاط تقّدم كل الخدمات 
املمكنة. كام أن الرشكة مدرجة يف بورصة تونس وبورصة الدار البيضاء ويبلغ 
سهمها حاليا 14.2 دينار يف تونس و 54.14 درهم يف املغرب. وتصدرت الرشكة 

ترتيب وكاالت السيارات يف تونس سنتي 2015 و 2016 رغم الوضع االقتصادي 
الصعب التي تعيشه تونس. ومتتلك أغلبية رأس مال رشكة النقل مجموعتان 

كبريتان هام مجموعة أمان ومجموعة بولينا.

موقع الّريادة يف الّسوق الّتونسية

مــا الذي يفّس موقع الرشكة املتقّدم رغم الظروف االقتصادية 
الصعبة وتدّن قيمة الدينار وشّدة املنافسة يف سوق السيارات ؟
رغم الصعوبات التي ذكرت متّكنت رشكة »النقل« من املحافظة عىل مستوى 
مردودية مالية ثابت متبعة عنارص الخطة االسرتاتيجية التي رستمها والتي 

تغطي الفرتة من 2017 إىل 2020 ومعتمدة خاصة عىل نقاط القوة التالية : 
• فخامة ماركات السيارات التي تسّوقها،  

• التنظيم الهيكيل الذي ميّكن كل ماركة باالعتناء بنشاطها وبخدماتها الخصوصيّة 
ماّم يسّهل حّل املشاكل إن وجدت.

• تطوير النشاط الخدمايت ونشاط قطع الغيار لتحقيق الجودة التي تكون يف 
مستوى معايري الجودة التي تتامىش مع املاركات التي نسّوقها، 

• إرساء شبكة موزّعني ومقّدمي خدمات يف كل واليات الجمهورية لتقريب 
خدماتنا من حرفائنا،  

• اإلصغاء إىل الحريف وتلبية حاجياته مع وضع إانتاج متنّوع وعايل الجودة 
عىل ذّمته، ورغم تديّن  سعر الدينار الذي نتجت عنه زيادة يف سعر سيارات 

الرشكة  بـ 10 % متّكنت »النقل« إىل حدود آخر سبتمرب 2017 
من بيع 5734 سيارة ماّم مثل 12.2 % من حجم السوق .

عوامل النجاح
هل لكم أن تحّدثوننا عن عوامل نجاحكم ؟ 

لقد انبنى نجاحنا عىل اعتامد الحوكمة الرشيدة يف التسيري عىل حامس فريق العمل 
وتفانيه  وعىل فريق تجاري وفني متكّون تكوينا قامئا عىل املعايري التي يطلبها املصنع 
وعىل شبكة نقاط البيع واستثامرنا يف البنية التحتية مبا يسمح بتطوير الخدمات 
التي نقّدمها لحرفائنا . كام أن لتطبيق مخططنا االسرتاتيجي دوره يف هذا النجاح.  

ما هي طموحاتكم القادمة يف إطار تطوير أنشطتكم ؟
 AFCAR العمل عىل تكثيف تواجد الرشكة يف إفريقيا وقد أنشأنا للغرض رشكة •
للقيام بهذه املهّمة فبعد الكوت ديفوار التي سنفتح فيها أول نيابة يف أبيدجان 
أواخر السنة الحالية سنكون متواجدين يف السينغال وننوي التواجد يف بلدان 

إفريقية أخرى جنوب الصحراء يف حدود سنة 2025، 
• العمل عىل توسيع تواجد الرشكة يف الجهات وقد افتتحنا ورشة يف سيدي 
بوزيد وأخرى يف جرجيس وسندشن نيابة يف صفاقس آخر أكتوبر وغريها من 
النيابات القادمة مثل الكاف والقصين بحيث تغطي الرشكة كل الواليات يف 

غضون سنة 2020 .
• تقريب خدمات الرشكة من الحرفاء وللرشكة مرشوع بالتعاون مع رشكة شال 
وآخر مع طوطال لفتح نقاط خدمات يف محطّات البنزين التابعة للرشكتني 

خاصة بالسيارات التى تسّوقها الرشكة،  
• فتتح مقرا خاصا بسيارات سكودا يف حلق الوادي 

• فتح أكادميية يف الرشقيّة تكون مبثابة مركز تكوين فني ملنطقة شامل إفريقيا، 
• مزيد إرساء تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف خدمات الرشكة، 

• مواصلة تطبيق سياسة التي تركز عىل خدمة الحريف  أّوال،
• االنطالق يف نشاط بيع السيارات املستعملة من ماركات الرشكة بضامن منها.

إبراهيـــم دّبـــاش
 شركة «النقل» بين 
الّريادة  في الّسوق 

الّتونسية والّتوجه
نحو إفريقيا

قطاع السيارات يف تونس هو قطاع 
مزدهر يضّم 35 وكالة متّثل 45 »ماركة« 
عاملية وتسّوق 50 ألف سيارة يف السنة. 

ويف هذه السوق الواسعة تربز رشكة 
مهّمة احتفلت مؤخرا مبرور 50 سنة 

عىل تأسيسها وهي رشكة »النقل« التي 
متّثل 6 »ماركات«  عاملية كربى، عالوة 
عىل كونها رشيكة للمجموعة العاملية 

األملانية »فولسفاغن« التي متّثل بدورها 
12 »ماركة« عاملية. تتبّوأ هذا الرشكة 

حاليا منزلة  متقّدمة بني وكالء السيارات 
يف تونس، محّققة منّوا رسيعا يف سوق 

السيارات التونسية. وكان لطموح 
الرئيس مديرها العام السيد إبراهيم 

دّباش وتفانيه يف العمل الدور األسايس 
يف التطّور الذي عرفته الرشكة منذ توليه 

Ù.القيادة

السيد
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مالمح تونس سنة 2025
صدرت عن املعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجية يف املّدة 
األخرية وثيقة عىل غاية من األهمية تتمثّل يف ترجمة إىل العربية 
مللّخص الدراسة التي كان املعهد قد  فرغ من إعدادها يف جانفي 
املايض بالفرنسية بعنوان » تونس سنة 2025، دولة صاعدة، 

صامدة ومتصالحة مع ذاتها«.

والدراسة مثرة مسار اسرتاتيجية دامجة وتشاركية تجّند إلعدادها 
الفاعلون الرئيسيون يف الساحة السياسية واللجان العاملة باملعهد 
وواحد وأربعون خبريا من مختلف املجاالت. أدار هذه الدراسة 
السيد حاتم بن سامل ملّا كان يتوىل اإلدارة العامة للمعهد قبل 

تعيينه وزيرا للرتبية.

هات استرشافية يف فصول  وتتضّمن الوثيقة  تحاليل معّمقة وتوجُّ
رئيسية ستّة تحمل العناوين التالية: 

• دولة قادرة عىل التخطيط االسرتاتيجي واالستباق وضامنة 
للحقوق والحريات،

ة تعيش يف سالم، سبّاقة وصامدة،  • دولة - أُمَّ
• اقتصاد صاعد، دامج ومستدام،

• دولة قامئة عىل الثقة والحوار االجتامعي،
• دولة منخرطة يف مسار تربية وثقافة تأخذان بأسباب التقّدم 

والتجديد، 
• دولة محرتمة، مؤثّرة ومنفتحة عىل العامل.

تــونس الّثـــامنة يف الّتــرتيــب 
إفريقــــيًّا ويف منطقـــة الرّشق 
األوسط من حيـــث تحــويالت 

مـــــواطنيها بالخــــارج 
حسب البنك الدويل، تونس هي  ثامن بلد يف إفريقيا ومنطقة شامل إفريقيا 
والرشق األوسط يتلّقى تحويالت من مواطنيه املهاجرين. وقد بلغت قيمة 
هذه التحويالت سنة 2017 ملياري دوالر، أي حوايل خمسة مليارات من 
الدنانري. ويسبق تونس يف الرتتيب كّل من مص )18,2مليار دوالر( ولبنان )7,9 
مليار دوالر( واملغرب )7,1 مليار دوالر( واألردن )4,5 مليار دوالر( واليمن 
)3,4 مليار دوالر( والجزائر )2,1 مليار دوالر( وفلسطني )2,1 مليار دوالر(. 
ومتثّل تحويالت التونسيني بالخارج 5 باملائة من الناتج الداخيل الخام للبالد، 

وهي نفس نسبة مص.

والجدير بالّذكر أّن عدد التونسيني بالخارج يبلغ 1,2 مليون نسمة، أغلبهم 
يقيمون بأوروبا، أي أكرث من عرش السكان بقليل  )11 مليونا( . وعىل الصعيد 
الدويل، تأيت الهند )65 مليار دوالر( ثّم الصني )62,9 مليار دوالر( يف مقدمة 

البلدان األكرث استفادة من تحويالت املهاجرين.



وحدتان من الطراز العايل تقعان 
الشاملية  تونس  ضاحية  يف 

ستدخالن طور االستغالل 
يف  وستسهامن  قريبا 
تعزيز النسيج الفندقي 

السياحي يف تونس.
Four sea- »فندق 
sons« وهو من فئة 
يتّسع  نجوم  خمس 

لـ414 رسيرا ويشتمل 
عىل قاعة مؤمترات ومركز 

إىل  إضافة  باملياه  للعالج 
فضاءات للرتفيه. 

 »Four seasons« نزل  أنجز 
باستثامرات بقيمة 204 ماليني دينار، وقد 

أوشكت أشغال بنائه عىل نهايتها، ومن املقّرر أن يدخل 
طور االستغالل قبل نهاية السنة الجارية. 

وأعربت وزيرة السياحة السيدة سلوى اللومي الرقيق 
خالل زيارة قامت بها إىل موقع الفندق عن امتنانها لباعثي 
املرشوع وإعجابها البالغ بهذه الوحدة السياحية الفخمة، 
وأشادت مبختلف الحرفيني من مختلف االختصاصات 
الذين أبدعوا يف تحقيق هذا اإلنجاز الرائع، مشرية إىل 
التونسية  السياحة  البديع يعيل شأن   النزل  أّن »هذا 

ويرفع من منزلتها ..«
كام أطّلعت السيدة سلمى اللومي الرقيق مبناسبة هذه 
.La cigale Gammarth الزيارة عىل تقّدم أشغال إنجاز نزل

وهذا املرشوع عبارة عن وحدة فندقية فخمة من فئة 
خمس نجوم تحتوي عىل مركز تجاري وعرش قاعات سينام 
تتسع لخمسة آالف مقعد باإلضافة إىل مركز مؤمترات 
والعديد من فضاءات الرتفيه. ومن املقّرر أن تنطلق أشغال 
إنجاز هذه الوحدة الفندقية الجديدة  خالل السدايس 
األول من سنة 2018.  وقد عرّبت السيدة سلمى اللومي 
الرقيق عن تشجيعها لباعثي املرشوع وعن متنياتها لهم 

بالنجاح والتوفيق.

& Four Seasons 
La Cigale Gammarth

وحدتـــان سياحيتان جديدتـــانُفـــــْنــُدَقـــا
في ضــــاحية تـــونس الشمـــالية
وحدتـــان سياحيتان جديدتـــان
في ضــــاحية تـــونس الشمـــالية
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رغم أّن تونس كانت سبّاقة إىل سّن قانون يتعلّق بحّق النفاذ إىل املعلومة 
- وهو قانون فريد من نوعه يف العامل العرب- فإّن التطبيق بدأ يكشف 
نقائص كبرية يف مامرسة هذا الحّق، إذ أظهر تقرير نرشته مؤّخرا جمعية 
أنا أراقب I Watch  أّن 22 وزارة من أصل 27 ال تحرتم مقتضيات النفاذ 
إىل املعلومة. ومن بني تلك الوزارات رئاسة الحكومة. وأكّد التقرير أّن 
الوزارة املكلّفة بالعالقات مع املؤسسات الدستورية واملجتمع املدين 
تفتقر إىل حّد اآلن إىل موقع رسمي مُيّكنها من نرش املعطيات املتعلّقة 
بنشاطها ووسائل التواصل معها. كام أظهر أّن 134 بلدية ليست لها مواقع 
واب. وقامت جمعية أنا أراقب بجولة عىل مواقع الوزارات واإلدارات 
العمومية مبناسبة مرور ستة أشهر عىل سّن هذا القانون ، واكتشفت 

غرائب كثرية منها أّن أرقام الهواتف والفاكس غري ُمحيّنة، كام أّن كثريا 
من الهيئات القضائية بال مواقع واب.  مع ذلك يكرث يف األجواء الراهنة 
الحديث عن االنتقال إىل اإلدارة اإللكرتونية، لكن ال نرى تقّدما ملموسا 

يف اتّجاه هذه الّنقلة.

ما إن صدر الجزء األّول من مذكّرات عمرو موىس عن دار الرشوق 
املصية تحت عنوان »كتابيه« حتّى أثار جدال واسعا يف مص بني 

مرّحب بهذا الكتاب ومنتقد ملحتواه.

اختار وزير خارجية مص واألمني العام األسبق لجامعة الدول العربية 
ا َمْن أُويِتَ  عنوانا متفرّدا لكتابه استمّده من اآلية القرآنية الكرمية » فَأَمَّ

كِتَابَُه ِبيَِميِنِه فَيَُقوُل َهاُؤُم اقْرَُءوا كِتَاِبيَْه« )الحاقة19-(.

وتأيت مذكّرات عمرو موىس يف ثالثة أجزاء منفصلة متتابعة 
مرتابطة. ويتناول الجزء األّول فرتة النشأة ودخوله وزارة الخارجية 
إىل حّد خروجه منـــها بعـــد تولّيــه شؤونها وزيرا من 1991 

إىل 2001.

وما أثار سخط جانب من الصحافيني والسياسيني يف مص حديث 
عمرو موىس عن اهتامم الزعيم جامل عبد النارص بنظامه الغذايئ، ملّا 
كان صاحب الكتاب دبلوماسيا ناشئا يف سفارة بالده ببارن، وقد ذكر 
أّن  أصنافا معيّنة من الطعام الخاّص بالِحمية كانت تُرٓسل من وقت 

آلخر إىل الزعيم  من سويسا.

 شّكك منتقدو عمرو موىس يف صّحة هذا القول الذي اعتربوه تجّنيا 
عىل رجل دولة كان زاهدا يف حياته، وال سيّام يف مأكله.

كام عاب البعض عليه تحقريه لشخصيات سياسية مصية، منها رئيس 
الوزراء األسبق الدكتور كامل الجنزوري  والدكتور أسامة الباز مستشار 

الرئيس  حسني مبارك.

 ويسد عمرو موىس يف الجزء األّول من هذا الكتاب الذي يقع يف 
أكرث من 650 صفحة من الحجم املتوّسط أرسارا يكشف عنها ألّول 
مرّة، منها نجاحه يف الوصول يف بداية ستينيات القرن املايض إىل أخيه 
الفرنيس »بيار«، املولود يف 3 مارس 1922 بفرنسا والذي أنجبه والده، 

وهو طالب هناك، من سيّدة  فرنسية.

»كتابيه« لعمرو موىس يثري جدال واسعا منذ صدوره

اإلدارة اإللكرتونية ما زالت بعيدة



هــذه املتطلّبات وأكرث 
تتوفّر بامتيـاز يف بـــرج 
الضيـــافة الــــذي يقع 
عىل بعـــد 10 دقــائق 
فقط من وســط املدينة 
واملطار يف نفس الوقـــت وامتزجت هنـدسته 
وازدانت  األندليس  العرب  بالطّابع  املعامرية 
فضاءاته بتناغم املرمر مع الّنقوش فيام أثرته 
قطع األثاث األصيلة والتّحف بجامليّة رائعة، 
مقهى  من  اختالفها،  عىل  أرجائه  كّل  وتبقى 
ومطاعم وقاعات اجتامعات وغرف إيواء، يف 
الّضيافة. وبقدر ما يشتهر برج  أبهى مظاهر 
فإّن  الوفادة،  وكـــرم  القبول  بحسن  الّضيافة 
مطاعمه تقّدم أرقى األكالت من اختصاصات 
إيطاليــة  وأطبــاق  أصيـلــــة  صفـــــاقسية 
أمهر  أوروبية وغريها،يحـــرص عىل إعدادها 
الفسيحة  الّضيافة  برج  غرف  وتوفّر  الطّهاة. 
مـــرافق  بكـــــّل  لألفـــراد  املريحة  اإلقامة 
الرفاهة والخدمات، فضال عـــــن  60 شبكة 
والرتابط  مختلفة  لغات  بستــــة  تلفزيونية 

باالنرتنيت.

أدّق  عىل  الحرص  هو  الضيافة  برج  يف  الّس 
التّفاصيل والتّفاين يف خدمـــة الزّائر وهـو ما 
يثابر عليه كّل العاملني يف النزل، من االستقبال 
إىل اإلدارة العــــاّمة، وفـــق معـايري دوليـــة 
حصلت عىل شهــــادة إثبـــات يف الجــــودة 
 ISO  22000و  ISO 9001مـــــن صــنـــف
تخصيص  يف  حتّى  التفاصيل  دقة  وتكمـــن 
مبأوى  الحريف  سيّارة  ركن  يتـــوىّل  عون 
السيارات وأيضــا مضيّفة تعتنــي باستقبـال 
الحريف إىل حّد إيصاله بــاب غــرفته حيث 
الحلويّات  من  تشكيلة  ذمته  وضعـــت عىل 
الصفاقسيّة وسلّة فــواكــه طازجــة وقارورة 
ماء معدين وكذلك نوعية مواّد عالية الجودة 
العديد من  إىل جانب  واالستحامم،  للتجميل 

الخدمات املتميـّزة األخــرى.

ومن املهّم اإلشـــارة إىل أنظمـــة الّسالمـــة 
والحــراسة التي أرســـاها النــــزل مام جعله 
األكرث أمنـــا يف الجهـــة، اليشء الذي يشّجع، 

برج الضيافة بصفاقس
لمـــن يبحـــث عــن 
الطــابـــع الممّيــــز

ارتقى نزل برج الّضيافة بصفاقس وهو من فئة 5 نجوم إىل ترتيبه 
ضمن مجموعة »الّنزل ذات الّطابع املمّيز«  Hôtel de CHarme من 
قبل وزارة السياحة إقرارا بخصائصه الفائقة وتتويجا ملجهود تطويري 

مكّثف. وتشتط الوزارة ملنح هذا الّتتيب العايل، املحافظة عىل املقّومات 
املعامرية والتاريخية العريقة للبناية وإسداء خدمات مشّخصة تخضع 

لقواعد الّترصف الفندقي املحّددة وعدم تجاوز طاقة اإليواء 
50 رسيرا وذلك وفق القرار الوزاري املؤّرخ يف 29 جويلية 

     Ù.2013
من  املســــدات  الراقية  الخدمات  عن  فضال 
وكربى  العاملية  املؤسسات  أكرب  النزل،  قبـل 
أفرادها.  إلقامة  اختياره  عىل  النفط  رشكات 
للسياحة ولألعامل يبقى برج الضيافة، خاّصة 
الطابع  ذات  النزل  إىل مجموعة  ارتقائه  بعد 
املميّز، الوجهة املثىل لكّل من يزور صفاقس 
بني  يجمع  فندق  يف  اإلقامة  بطيب  ينعم  إذ 
الرتاث املعامري األصيـــل ورفـــاهة الغرف، 
ومرافق قـــاعــات االجتامعات وألّذ األطعمة 

واألكالت.

برج الضيافة نزل ذو طابع مميز
طريق سّكرة كلم 3 - 3052 صفاقس

الهاتف: 777 677 74 216+
الفاكس: 777 676 74 216+

sfax@hotelborjdhiafa.com

كّل
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من الّتهميــش
إلـى اإلدمـاج ؟

ظاهرة الفتة لالنتباه يف تونس اليوم : منذ سنوات مافتئ عدد سّكان املناطق غري البلدية، أو باألحرى 
الريفيني والقرويني،  يف تناقص مستمّر، كام تثبته عمليات اإلحصاء السّكاين. تونيس واحد فقط عىل ثالثة 

يقطن يف الوقت الراهن بالوسط غري الحرضي، بعد ما سّجلت العقود األخرية هجرة مكّثفة من األرياف نحو 
املدن ومراكز العمران.

هل أصبح العامل الريفي يضيق بسّكانه ألّنه مل يعد قادًرا عىل أن يشّد إليه أكرب عدد ممكن منهم؟ هل إّن 
السبب يف ذلك قساوة الظروف الطبيعية وشظف العيش وافتقار العديد من املناطق إىل املرافق الرضورية 

من نور كهربايئ وماء صالح للرشاب وطرقات ومدارس وخدمات صحّية، رغم ما بذلته الدولة منذ االستقالل 
من جهود يف مجال التنمية الريفية، أم إّن عوامل متضافرة أخرى تقف وراء هذه الظاهرة؟ 

ماذا عن الفالحة ركيزة االقتصاد الريفي وإحدى رافعات النّمو االقتصادي ؟ هل تهّيأت لها الظروف املالمئة 
لتكون وسيلة تنمية مستدامة ورقّي اجتامعي يف األرياف ؟ ما هي القطاعات األخرى التي ميكن املراهنة 

عليها لتحسني نوعية الحياة يف الوسط الريفي وجعله أكرث جاذبّية ؟ 
تلك أسئلة تطرحها ليدرز العربية يف إطار هذا امللّف لتسليط أضواء كاشفة عىل واقع العامل الريفي اليوم يف 

Ù.مقاربة أوىل لبعض اإلشكاليات التي يواجهها

األريـــاف الّتـــونسّية
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سّكـــان الـــّريف مــن خـالل اإلحـــــصــائيــــات العـــاّمــــة 

ليس من السهل  تحديد عدد السكان القرويني )أو الريفيني( يف تونس ونسبتهم مقارنة 
مبجمل السكان باالعتامد عىل اإلحصائيات العامة فقط  وذلك لعدة أسباب لعل أهّمها أّن 

هذه اإلحصائيات متّيز عموما  بني سكان الوسط البلدي وسكان الوسط غري البلدي وال متّيز 
بني السكان الحرضيني )سكان املدن( والسكان الريفيني )القرويني(. ودراسة عامل الريفيني 

)القرويني( وتحيينها يستوجبان استعامل طرق وآليات علم االجتامع، عالوة عىل طرق وآليات 
علم الدميغرافيا حيث نالحظ أن سكان املدن ليسوا كلهم حرضيني باملعنى الدقيق وأّن سكان 

القرى ليسوا كلهم ريفيني باملعنى الدقيق أيضا. ويف كل األحوال فإّن عددا من سكان املدن 
الكربى التونسية ال زالوا ريفيني يف عقلّياتهم وعيشهم ومعامالتهم البرشية وعدد من سكان 

األرياف التونسية أصبحوا قريبني جّدا  من الحرضّيني من حيث عقِلّياتهم وعيشهم ومعامالتهم 
Ù.البرشية

• بقلم الحبيب الّتوهامي

بعيد  القرويني إىل حد  أو  الريفيني  السكان  تعريف 
املهنة  القرية، فضال عن  أو  الريف  الحياة يف  بنمط 
الغالبة عندهم أي الفالحة حيث يشكل تعاطي األعامل 
الفالحية نطا للعيش ومهنة يف آن واحد بخالف املهن 
األخرى. ولكن علينا أن نفرّق هنا بني القرويني الذين 
ميلكون أرضا )أو يستأجرونها( لغرض زرعها والعيش فوقها دون 
سواها وبني املزارعني الذين ميلكون أرضا )أو يستأجرونها( لغرض 
استغاللها للربح واالتجار، شأنهم شأن املستثمرين يف القطاعات 
االقتصادية األخرى. فهل من املعقول أن نطلق صفة القرويني عىل 
الصنف الثاين ؟ بالطبع ال ومع ذلك فإّن اإلحصائيات الرسمية تحرش 
الجميع ضمن طبقة املستغلني الفالحيني بغض النظر عن مساحة 
ممتلكاتهم الفالحية ونوعية الزراعة التي يتعاطونها. ثم أّن السكان 
النشيطني يف القطاع الفالحي ينقسمون إىل ثالثة أصناف: مستغلون 
وأجراء ومعاونون عائليون، فهل ميكن حرش هذه األصناف ضمن كتلة 
اجتامعية واحدة ؟ الجواب ال بالنظر إىل اختالف مستوى عيشهـــم 
وسكنهـــم وعقلياتهــم، وبالتـــايل فإن استغــــالل اإلحصائيات 
املتداولة ال يكفي لتحيني عدد السكان القرويني ونسبتهم من مجمل 

السكان.

السكّان حسب الوسط والوالية

بلغ عدد السكان يف تونس سنة 2014 حسب املعهد الوطني لإلحصاء 
10.982.754  نسمة منهم 7.445.139 يسكنون يف الوسط البلدي 
و3.537.615 يسكنون يف الوسط غري البلدي. وتبعا لذلك بلغت 
نسبة السكان غري البلديني 3 .32 % يف 2014 مقابل 35.1 % يف 
2004 و39.0 % يف 1994. وال يدل تطّور النسب املذكورة عىل 
تطّور نسبة السكان القرويني يف الفرتة نفسها لألسباب التي ذكرت 
آنفا بقدر ما يدل عىل تطّور الشبكة البلدية من جهة، وعىل تجّمع 
العامرة من جهة أخرى، سواء نتج هذا عن  السكان يف األماكن 

الهجرة داخل الواليات أو الهجرة بينها.

تطّور السكان 1994 - 2014 

2004 2004 1994

باآلالف 10982.8 9910.9 8785.4 عدد السكان

النسبة 67.7 64.9 61.0 بلدي

النسبة 32.3 35.1 39.0 غري بلدي

وسجلت والية سيدي بوزيد أعىل نسبة للقرويني بالرجوع ملجمل 
سكان الوالية )72.9 %( تليها والية جندوبة )69.4 %( ثم والية 
القريوان )64.7 %( ثم والية سليانة )57.6 %( ثم والية القصين 
)56.4 %( ثم والية زغوان )56.3 %( ثم والية باجة )55.7 %( ثم 
والية املهدية )54.3 %( مقابل صفر يف واليتي تونس واملنستيـر 
و)9.2 %( يف والية بن عروس و)11.2 %( يف والية أريانة مثال. 
ويجب استحضار هذه النسب عند الحديث الحقا عن نسب الفقر 
وتوزيع اليد العاملة حسب املهنة وقطاع اإلنتاج ملا يوجد من ترابط 

وثيق بني هذه املعطيات.

توزيع السكان حسب الوسط والواليات يف 2014 

نسبة غري 

البلدي

نسبة البلدي املجموع 

باآلالف

غريالبلدي 

باآلالف

البلدي 

باآلالف

%0,0 %100,0 1056,2 0 1056,2 تونس

%11,2 %88,8 576,1 64,4 511,7 اريانة

%9,2 %90,8 631,8 58,1 573,7 بن عروس

%24,1 %75,9 379,5 91,3 288,2 منوبة

%32,0 %68,0 788 252 536 نابل

%56,3 %43,7 177 99,6 77,4 زغوان

%34,8 %65,2 568,3 197,5 370,8 بنزرت

%55,7 %44,3 303 168,8 134,2 باجة

%69,4 %30,6 401,5 278,5 123 جندوبة

%43,5 %56,5 243,2 105,9 137,3 الكاف

%57,6 %42,4 223,1 128,5 94,6 سليانة

%18,9 %81,1 675 127,6 547,4 سوسة

%0,0 %100,0 548,8 0 548,8 املنستري

%54,3 %45,7 410,8 223 187,8 املهدية

%37,6 %62,4 955,4 359,7 595,7 صفاقس

%64,7 %35,3 570,5 369 201,5 القريوان

%56,4 %43,6 439,2 247,9 191,3 القصين

%72,9 %27,1 429,9 313,5 116,4 سيدي بوزيد

%29,8 %70,2 374,3 111,5 262,8 قابس

%21,3 %78,7 479,5 102,3 377,2 مدنني

%36,4 %63,6 149,4 54,4 95 تطاوين

%25,9 %74,1 337,3 87,3 250 قفصة

%29,8 %70,2 107,9 32,2 75,7 توزر

%45,9 %54,1 157 72,1 84,9 قبيل

%32,3 %67,7 10982,7 3545,1 7437,6 وطني

يرتبط

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء والكاتب
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توزيــــع السكــــان النشيطــــني
حسب القطاع االقتصادي والوالية

بلغت نسبة السكان النشيطني )15 سنة فام فوق( الذين يتعاطون 
العمل يف الفالحة والصيد البحري )بأصنافهم الثالثة(  28.58 % من 
مجمل النشيطني يف والية سيدي بوزيد وهي أعىل نسبة تسجل، تليها 
والية سليانة ) 27.23 %( ثم والية الكاف )25.52 %( ثم والية قبيل 
)25.44 %( ثم والية باجة )24.39 %( ثم والية القريوان )24.18 %( 
مقابل نسب منخفضة جدا يف والية تونس )0.61 %( وهي أدىن نسبة 
تسجل ثم والية أريانة )2.49 %( ثم والية بن عروس )2.78 %( ثم 
والية سوسة )3.6 %(. والجدير باملالحظة يف هذا الباب أّن ترتيب 
الواليات حسب نسبة النشيطني يف الفالحة يقرب كثريا من ترتيبهم 
حسب نسبة الفقر أو البطالة أو التنمية ماّم يعزز عموما ترابط 
املؤرشات االقتصادية واالجتامعية بعضها ببعض مع وجود فروق 
خصوصية كتلك الفروق التي تتعلق بواليتي توزر وقبيل مثال حيث 
بلغت نسبة املشتغلني يف الفالحة بوالية قبيل ضعف ما بلغته يف 

والية توزر رغم تشابه الواليتني من الناحية االقتصادية.

نسبة النشيطني )15 سنة فام فوق( يف الفالحة حسب الوالية

نسبة املشتغلني يف الفالحة 2014 نسبة البطالة 2014 نسبة الفقر األقىص  2015

0,61 %13,5 %3,5 تونس

2,49 %11,3 %5,4 اريانة

2,78 %13,0 %4,3 بن عروس

8,05 %17,2 %12,1 منوبة

15,87 %10,3 %7,4 نابل

13,05 %16,9 %12,1 زغوان

14,57 %14,4 %17,5 بنزرت

24,39 %17,9 %32,0 باجة

15,17 25,6 % %22,4 جندوبة

25,52 %19,1 %34,2 الكاف

27,23 %16,4 %27,8 سليانة

3,06 %10,7 %16,3 سوسة

4,65 %9,3 %8,3 املنستري

12,14 %12,1 %21,1 املهدية

7,90 %12,2 %5,8 صفاقس

24,18 %15,8 %34,9 القريوان

17,05 %22,7 %32,8 القصين

28,58 %17,7 %23,1 سيدي بوزيد

11,09 %18,8 %15,9 قابس

6,37 %14,5 %21,7 مدنني

6,03 %25,8 %15,0 تطاوين

8,80 %26,2 %18,0 قفصة

13,15 %15,5 %14,7 توزر

25,44 % 21,0 %18,5 قبيل

10,47 %14,8 %15,2 وطني

مستوى عيش الفالحني والعملة الفالحيني

تشري اإلحصائيات املتوفرة إىل أّن متوسط اإلنفاق الفردي حسب 
الصنف املهني واالجتامعي لرئيس األرسة بلغ يف سنة 2015 زهاء 
3871 دينارا كمعدل وطني مقابل 2808 دينارات للفالحني و2188 
دينارا للعملة الفالحيني. ومقارنة مبتوسط اإلنفاق الفردي السنوي 
لألرس التي ينتمي رئيسها لصنف العملة غري الفالحيني) 2980 دينارا( 
نالحظ أّن وضع الفالحني أسوء من وضع العملة غري الفالحيني وأّن 
وضع العملة الفالحيني أكرث سوءا وأنه إذا استثنينا البطالني فإّن 
سكان األرياف هم أضعف السكان من الناحية االقتصادية. وإذا 
نظرنا إىل توزيع السكان حسب الوسط ورشائح اإلنفاق الفردي 
السنوي نلحظ انسجاما مع ما سبق حيث يتميّز الوسط البلدي 
عىل الوسط غري البلدي بنسب أعىل كثريا من زاوية الرشيحتني )من 

3000 دينار إىل 4500 دينار ومن 4500 دينار فام فوق(.

توزيع السكان حسب الوسط ورشائح اإلنفاق
)املعهد الوطني لإلحصاء(

وطنيغري بلديبلديالرشيحة

0,1   0,3   0,0   أقل من 500د

0,8   2,3   0,1   من 500د إىل 750د

2,1   5,1   0,7   من 750د إىل 1000د

8,1   16,5   4,3   من 1000د إىل 1500د

12,5   20,4   8,9   من 1500د إىل 2000د

26,4   28,8   25,3   من 2000 د إىل 3000د

24,5   17,9   27,6   من 3000 د إىل 4500د

25,4   8,7   33,1   4500 د فام فوق

ظروف السكن حسب الوسط والوالية

أفــرز اإلحصــاء الذي تـــّم يف سنة 2014 عـــّدة نتائج تعلّقت 
بظـــروف السكن حســـب الوســـط والوالية، مــن ذلك بلوغ 
املستعملة  املياه  بشبكـــة صــرف  املرتبـــطة  املســـاكن  نسبة 
78 % يف الوســــط البلـــدي بعـــد أن كــــانت 60 % يف 1994 
و9.6 % يف الوسط غري البلدي بعد أن كانت 1.8 % يف 1994. كام 
أظهر اإلحصاء أّن التزود بالكهرباء بلغ 99.8 % يف 2014 كمعدل 
بلغ 88.1 %  للرشاب  الصالح  املاء  بشبكــــة  الربط  وطني وأن 
تقدما ملحوظا يف  النتائج  أيضـــا. وتربز هذه  كمعـــدل وطني 
عمق  أيضا  تربز  ولكنها  عامة  بصفة  السكن  أوضـــاع  تحســـن 
التفاوت بني الواليات من جهة وبني الوسط البلدي والوسط غري 

Ù.البلدي من جهة أخرى املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء والكاتب
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Ùففي باب الربط بشبكة رصف املياه املستعملة نالحظ أن نسبة 
الربط  تختلف كثريا بني الواليات بخالف نسب الربط بشبكة التزويد 
بالكهرباء التي تكاد أن تكون متساوية إذ تبلغ نسبة الربط بشبكة 
رصف املياه املستعملة يف والية تونس 91.3 % وهي أعىل نسبة إىل 
18.3 % فقط يف والية سيدي بوزيد وهــــي أدىن نسبة و 31.4 % 
يف والية قبيل. ولعدم املساواة يف هذا الباب نتائج صحية وبيئية 
ظاهرة ولكن لها أيضا نتائج مادية ال تستقيم باعتبار دفع معلوم 

التطهري بالرجوع إىل استهالك املاء الصالح للرشاب.

ويف باب الربط بشبكة املاء الصالح للرشاب نالحظ أن عدة واليات 
سجلت نسبا أعىل بكثري من املعدل الوطني تنتمي للجهات املتقدمة 
تنمويا كإقليم تونس وجهة الوسط الرشقي ولكنها تنتمي أيضا إىل 
الجهات املتأخرة تنمويا كالجنوب الرشقي والجنوب الغرب. ويف 
املقـابل مل تتجاوز نسبة املساكن املرتبطة بشبكة املاء الصالح للرشاب 
50.3 % يف والية سيدي بوزيد و62.5 % يف واليــــة القصـرين 
و63.4 % يف والية القريوان. وال سبيل هنا إلنكار تأثري التشتت 
السكاين عىل النسب التي وقع التعرض إليها ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه عىل املجموعة الوطنية هو اآليت: هل نبذل املجهود 
الكايف إليصال املاء الصالح للرشاب للسكن املشتّت ولو كلفنا ذلك 
كثريا ليك ال تخلو األرايض الفالحية من سكانها ونحافظ عىل البيئة 
والحياة الريفية أم نرتك األشياء تسري كام هي ونجعل من ريفنا 

صحراء برشية؟

الربط املحني مبختلف الشبكات حسب الوسط

املجموع غري بلدي بلدي

%96,6 %93,8 %97,7 الكهرباء

%22,3 %2,5 %30,2 الغاز

%84,6 %59,9 %94,7 املاء 

%61,5 %10,2 %82,3 التطهري

املصدر:املعهد الوطني لإلحصاء 

الخالصة

من  أكرث  يعانون  األرياف  سّكان  أّن  املتوفرة  املؤرشات  كّل  تدّل 
غريهم من الفقر والبطالة وال ميكن استثناء سكان أرياف الواليات 
الساحلية النامية نسبيا )مبعنى الواقعني عىل السواحل ال مبعنى 
املتواجدين يف منطقة الساحل(، حيث نالحظ أّن معتمديات والية 
املهدية الداخلية مثال تعاين هي أيضا من الفقر والبطالة. كام تدّل 
نفس املؤرشات أّن معاناة املناطق الضعيفة تتأىّت أساسا من عدم 

توفر فرص الشغل،  وال سيّام الشغل يف الصناعة، ومن ضعف موارد 
النشاط الفالحي، هذا عالوة عىل أوضاع البنية األساسية واملرافق 
الرتبوية والصحية. ونستطيع أن نعتمد عىل املعلومات املتوفرة من 
الناحية الدميغرافية واالقتصادية واالجتامعية لنحّدد نسبة الريفيني 
باملعنى الذي افرتضناه يف مدخل هذا املقال من مجمل سّكان تونس 
بنسبة أعىل جدا من نسبة الفقر الرسمية التي تبلغ الضعف أو 
تتجاوزه قليال. وهذه نسبة تقرتب لحّد ما من نسبة السكان غري 
البلديني. وحيث أنه من املفتـرض أن تعـــّم البلديات لتبلغ نسبة 
السكـــان غري البلديني الصفر فإنّه أصبح من الرضوري إيجاد صيغ 
جـــديدة دميغرافيا لتحديد تطـّور الّسكان الريفيني أو القرويني 

ومتابعــتـه.
ح.ت.



ف
غال

 ال
في

27 26

العدد 22
أكتـــوبـــر

2017

العدد 22
أكتـــوبـــر

2017

لقد مّثلت برامج التنمية الريفية أوىل السياسات التي توختها الدولة التونسية مبارشة بعد 
االستقالل للنهوض باألرياف وأهاليها وتخليصها من براثن الفقر والجهل والبطالة.  وكان التكيز 

بالدرجة األوىل عىل النشاط األصيل والوحيد آنذاك  وهو الفالحة وذلك بالدعم والتحسيس 
والتوجيه دون إغفال متطلبات الحياة التي كانت شبه منعدمة يف مناطق، وصعبة املنال يف 

مناطق أخرى مثل املاء والخدمات الصحّية والتعليم. وقد ترّكزت اهتاممات الدولة يف البداية 
عىل تنمية القطاع الفالحي إميانا منها بأّنه املقّوم األّول يف االقتصاد الريفي الذي بإمكانه أن 
يوّفر دخال يساهم يف تحسني أوضاع سّكان املناطق الريفية واالرتقاء بظروف معيشتهم إىل 

Ù.منزلة أفضل
• بقلم د. محّمد البشير ساعي

للصعوبات التي كان يعاين منها 
عدم  وأهّمها  وقتئذ  القطاع 
األرياف  متساكني  استقـــرار 
وفقدان أغلبهم ألبسط متطلبات 
التأطري  إىل  وحاجتهم  العيش 
والتوجيه ،عالوة عىل الغياب شبه الُكيلِّ  للبنية 
التحتية ووسائل اإلنتاج مثل املسالك الفالحية 
النتائج يف  ...مل تكن  وأدوات الري وغريها 
مستوى التطلعات، ماّم دفع بعدد كبري من 
متساكني املناطق الريفية وخاصة ممن ال 
ميلكون أرايض إىل النزوح  إىل املدن القريبة 
بحثا عن العمل وسعيا إىل تقريب أبنائهم 
من املدارس، بعد أن غدا التعليم يف نظرهم 

أهّم مصعد اجتامعي.
 

الحضائر وسيلة للتصّدي للفقر  
 

أمام هذا الوضع سارعت الدولة عن طريق 
اإلدارة التي كانت املخاطب الوحيد بسبب 
غياب هياكل مختصة إىل تكثيف الجهود 
الرامية إىل تثمني املتاح بالنسبة إىل من ميلكون 
أرضا فالحية وتطوير الجانب املعريف  لديهم 
باستعامل امليكنة واستصالح بعض األرايض 
واختيار أصناف البذور والشتالت التي أثبتت 
جدواها وأحدثت من جهة أخرى ما يسمى 
بحضائر التصدي للتخلف والبطالة الستيعاب 
أعداد كبرية من العاطلني عن العمل مّمن مل 
يجدوا لهم مكانا بوحدات اإلنتاج الفالحي 
أراض  لهم  ليس  ومّمن  خاصة(  )بالشامل 
وقد تفاقم عدد الالجئني إىل هذه الحضائر 
يف سنة 1968 ليصل إىل أرقام مرتفعة ناهزت 
48000 عامل وهي نسبة بلغت حّد 4.5 % 

من القوى النشيطة بالبالد.

وال بّد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل ما اتّسمت 
به سياسات الدولة من ارتجال وما طبع عمل 
اإلدارة من نظرة أفقية، جعلها تتجاهل عن قصد 
أو دونه الجانب التشاريك واملعريف للمحليني.   

خالل فرتة السبعينات ورغم ما بدا من تحّسن 
يف املناطق الريفية خاصة يف مستوى مرافق 

الحياة مثل مياه الرشب والصحة والتعليم 
تفاقمت البطالة واتّسعت الهّوة بني متساكني 
األرياف واملدن يف مستوى أغلب املؤرشات 

االقتصادية واالجتامعية.

فعىل سبيـل املثال كانت نسبـــة البطالة  
13.7 % بالوسط الريفي يف حني مل تتجــاوز 
10  % بالوسط الحرضي، وبلغت نسبة التمتع 
الريفي،  بالوسط   %  29 املنزيل  بالكهرباء 

مقابل 63.4 % بكامل البالد )1980(.

ووفق إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء 
بلغ  يف سنة 1985 معّدل اإلنفاق للشخص 
الواحد يف السنة 294 دينارا يف الوسط الريفي 
مقابل 619 دينارا يف الوسط الحرضي ، وتقيم 
هذه الفوارق الدليل عىل فشل السياسات 
التنمية يف األرياف  املتوّخاة إّذاك يف دفع 
والتي اقتصت عىل تطوير اإلنتاج الفالحي. 
يف تلك الفرتة كانت أسعار جّل املنتوجات 
ملراقبة  تخضع  الفالحي  بالقطاع  األساسية 
الدولة التي كان هاجسها األكرب يف سياسات 
األسعار الضغط عىل أسعار املواد األساسية 
ذات األولوية بدعوى مراعاة املقدرة الرشائية 
للطبقات الضعيفة واملتوسطة. وقد مثلت 
سياسة الضغط عىل األسعار العائق األسايس 
أمام إقالع  القطاع الفالحي الذي كان مبثابة 
محرك التنمية باملناطق الريفية وبالبالد ككل 
وأعاقت هذه السياسة قدرته عىل املنافسة 

ويف بعض الحاالت عىل اإلنتاج.

ظهور برامج التنمية الريفية 
املندمجة

 
أمام  اختالل التوازن بني الجهات والقطاعات 
وخاصة القطاع الفالحي الذي مل يقو عىل 
مواكبة حركة النّمو االقتصادي وحتى  عىل 
االستمرارية يف بعض الحاالت،  وأمام محدودية 
منوال التنمية يف مجمله سارعت الدولة عرب 
سياساتها إىل إيالء التنمية الفالحية مكانة 
مبثابة  االستفاقة  هذه  وكانت  وأهم.  أكرب 
البداية للنهوض بالقطاع الفالحي فاستعملت 

اإلدارة وسائل أنجع، مستفيدة يف ذلك من 
تجربتها السابقة يف الوسط الريفي حيث كانت 
التنمية  الربامج أشمل وأنجع واسرتاتيجية 
أكرث توفيقا يف األخذ يف االعتبار عالقة الريف 
باملدينة وحاجة كل منهام إىل االخر. ومع هذه 
االسرتاتيجية ولدت  برامج التنمية الريفية 
املندمجة  والتي مكنت بدورها عىل مدى 
الفرتة 1986 - 1992 من التدخل يف عدد 
كبري من الجهات مساهمة يف خلق ديناميكية 
جديدة مدعومة بسياسة أسعار حرة ومنفتحة 
بأّن  التذكري  ويجدر  الفالحية.  للمنتوجات 
تونس انخرطت خالل تلك  الفرتة  يف برامج 
اإلصالح  الهيكيل بإرشاف صندوق النقد الدويل 
التنمية  العديد من هياكل  إنشاء  وسبقها 
كدواوين اإلحياء والتنمية واملندوبية العامة 
للتنمية الريفية ووكالة النهوض باالستثامرات 

الفالحية وغريها. 
 

مشاكل هيكلية وظرفية عديدة 
 

املوسوم  الجديد  العاملي  للتوجه  مواكبة 
باالنفتاح وتحرير املبادالت انخرطت تونس 
مع بداية التسعينات يف املنظمة العاملية 
للتجارة )1994( وأبرمت اتفاقية للرشاكة 
مع االتحاد األوروب )1995( ودخلت بذلك 
عامل التبادل الحر وفتح األسواق مستثنية 
يف ذلك تحرير املنتوجات الفالحية نظرا 
لحساسيتها وخصوصيتها وذلك حتى سنة 
مع  تفاهم  مذكّرة  إمضاء  تاريخ   2001
االتحاد األوروب خاصة مببادالت املنتوجات 
الفالحية  مقابل إتاحة بعض التسهيالت 
أمام املنتوجات التونسية، ونعني مرشوع 
اتفاق التبادل الحّر الشامل واملعّمق الذي 
يتفاوض بشأنه الطرفان منذ مّدة. ويثري 
مرشوع االتفاق هذا اليوم مخاوف الفالحني 
واملهتّمني بالشأن الفالحي، فدخول منتوجات 
فالحية مدعومة من الفضاء األوروب إىل 
اإلسواق التونسية سيضع املنتوجات املحلية 
يف وضعية تنافسية، اعتبارا لجودتها العالية، 
حتّى وإن كانت أرفع سعرا. وستكون لذلك 

Ù قطاع  عىل  سلبية  انعكاسات   حتام 

الفــــالحة أساس
االقتصاد الّريفي

نظرا

الفــــالحة أساس
االقتصاد الّريفي
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Ùكالفالحة التي ال تزال تواجـه مشـــاكل 
هيكلية وظـــرفية عديدة وتأثريات  عىل 
الوسط الريفي الذي يبقى اقتصاده وثيق 

الصلة بالنشاط الفالحي.
 

ففضال عن كون القطاع الفالحي يعترب مطريّا 
بنسبة 95 %، فإنّه يعاين بالخصوص من تشتّت 
امللكية وضيق مساحات معظم املستغالت 
الفالحية التي تطّور عددها من 471000 
سنة 2000 إىل 518233 سنة 2011 وصعوبة 
النفاذ إىل القروض ومصادر التمويل، إضافة 
إىل التغيري الحاد يف العوامل املناخية والضغط 
عىل املوارد املائية إذ فاقت نسبة استغالل 
املائدة السطحية  14 % سنة 2016 يف حني 

تطّور استغالل املائدة العميقة من 77 % 
سنة 1995 إىل 94 % سنة 2011.

الحاجة إىل اسرتاتيجية جديدة 
للنهوض بالفالحة  

 
كّل هذه اإلشكاليات تجعل الحاجة ماّسة إىل 
اسرتاتيجية جديدة تزيد يف مساهمة الفالحة 
يف الناتج الداخيل الخام  والتي تقّدر اآلن 
بحوايل 9 باملائة وتعّزز مكانته، رافعًة من 

رافعات النمّو االقتصادي يف البالد.  

وال خفاء أّن النهوض بالعامل الريفي يف تونس 
وتحسني أوضاع املتساكنني فيه يظالن مرتبطني 

ارتباطا وثيقا بتنمية الفالحة، باعتبارها أساس 
اقتصاده وعصب الحياة فيه، وذلك من خالل 
الرفع من مردودية هذا القطاع وجعله مصدر 
ثروة محلية ووطنية وقاعدة لصناعات تحويلية 
ملنتوجات األرض تدعم حركة التصدير وتساهم 
يف تحقيق األمن الغذايئ يف العديد من املجاالت  
ولعّل أكرب رهان إلدراك هذه الغاية يتمثّل يف 
تشجيع الشباب عىل العمل يف املجال الفالحي 
واالستثامر فيه واالستقرار يف الريف. من أجل 
ذلك ال بّد من سّن سياسات جريئة ومبتكرة 
ا لحالة  تفتح أفقا جديدا أمام الفالحة وتضع حدًّ

التهميش والحرمان التي يشهدها العامل الريفي.
م.ب.س.

أستاذ وباحث يف االقتصاد الريفي 
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كيف يبدو لك العامل الريفي يف تونس اليوم ؟ 

العامل الريفي عامل له خصوصياته املميّزة ، هو مرتبط أساسا بالفالحة  
لكّن هذا القطاع ليس كّل يشء فيه.

متّت التضحية بالعامل الريفي وتهميشه خدمًة ملصلحة املستهلك، إذ 
قُّدم قربانا لضامن السلم االجتامعية،. كان الهاجس األسايس يف السابق 
تزويد السوق باملنتوجات الفالحية بأسعار متدنّية. يعيش العامل الريفي 
أزمة، ماّم أّدى إىل تفاقم ظاهرة النزوح نحو املدن . سيشعر الناس 
براحة أكرب يف مناطقهم دون التفكري يف مبارحتها لو تتوفّر فيها املرافق 

الرضورية من نقل وطرقات ومدارس وخدمات صحية...

ماذا يتعنّي القيام به للّنهوض بالعامل الريّفي وتحسني 
ظروف العيش فيه؟ 

نظرا إىل أّن الفالحة متثّل ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد الريفي ، 
ال بّد من إجراء إصالحات هيكلية عميقة يف القطاع الفالحي الذي 
مل ينل يف املايض القدر الكايف من العناية. لن يتسّنى القيام باإلصالح 
الزراعي إاِلَّ مبعالجة ناجعة للمشاكل التي يواجهها هذا القطاع ومن 
بينها املردودية االقتصاديّة املتواضعة للمستغلة الفالحيّة ، وتشتّت 
امللكيّة والصعوبة التي يلقاها الفاّلحون للنفاذ إىل القروض وانعدام 

الحوافز الالزمة التي يتعنّي منحها لدعم النشاط الفالحي.

لذلك أعطى قانون االستثامر الجديد رسالة قوية من خالل االمتيازات 
الفالحي قصد تعزيز موقعه ودوره يف  القطاع  لفائدة  املمنوحة 
االقتصاد الوطني ومساهمته يف التنمية الجهوية والريفية ويف تأمني 
دخل مجز للفالح والبّحار  وذلك من خالل إكسابه قيمة مضافة 

عالية وقدرة تنافسية وجاذبية لالستثامر، مع الحرص عىل النهوض 
بالفالحة الصغرى والعائلية.

الشبّان، بتكريس  القانون اهتامما خاّصا للباعثني  وقد أوىل هذا 
مبدإ املرافقة  من خالل تخصيص منحة بـ 50 % من كلفة هذه 
املرافقة إىل جانب مراجعة جذرية ملنظومة القرض العّقاري اليّشء 
الذي من شأنه رفع العراقيل أمام الشباب لإلقدام عىل هذه اآللية 

ومساعدتهم عىل إنجاز مشاريعهم.

كان موقف السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة حاسام عند 
مناقشة اإلجراءات املقررّة لفائدة الفالحة يف إطار هذا القانون،  
سيّام فيام يخّص االمتيازات املالية املمنوحة يف مجال امليكنة الفالحية 

)اقتناء جرّارات وحاصدات(.

إىل جانب الفالحة، ما هــي القطاعات األخــرى التي 
ينبغي إيالؤها أهمّية يف الوسط الريفي؟ 

 
يزخر العامل الريّفي بطاقات كربى يجب استغاللها، وعىل الحكومة أن 
تسّن سياسة للنهوض بالصناعات الفالحية. باإلمكان تركيز مؤّسسات 
صغرى يف املناطق الريفية عوض تركيز وحدة صناعية يف منطقة 
واحدة. من خالل نسيج من املؤسسات التّحويلية ميكن تثمني عديد 

املنتوجات الفالحية كاأللبان وزيت الّزيتون.

بالسياحة اإليكولوجية بتشجيع  الّنهوض  العمل عىل  كام ينبغي 
إحداث بيوت الضيافة واإلقامات الّريفيّة، عالوة عىل إيالء األنشطة 

الثقافية يف األرياف ما يلزم من اهتامم.
ع.ه

عمر الباهي : تّمت 
التضحية بالعالم 
الريفي وتهميشه 

خدمة لمصلحة 
المستهلك

عمر الباهي، وزير التجارة الجديد يف حكومة 
يوسف الشاهد الثانية خبري بشؤون الفالحة 

وبالعامل الريفي، فهو متحّصل عىل شهادة مهندس 
فالحي. وقد حمله حّبه لألرض عىل أن ميارس 

الفالحة عىل امليدان يف األرايض التي متلكها عائلته. 
مل ينخرط يوما يف حزب سيايس لكّن العمل يف 

الحقل النقايب الفالحي استهواه بعد 14 جانفي 
2011، فقّرر االنضامم مع مجموعة من الفالحني 
إىل االتحاد الوطني للفالحة والصيد البحري الذي 

توىّل فيه خّطة أمني مال ثّم خّطة نائب للرئيس.
عنّي يف أوت 2016 كاتب دولة لدى وزير الفالحة 

واملوارد املائية والصيد البحري مكّلفا باإلنتاج 
الفالحي وشغل هذا املنصب إىل حني تسميته 

األخرية. 
التقته مجّلة ليدرز العربية يف إطار إعداد 

هذا امللف حول العامل الريفي فكان معه هذا 
Ù:الحديث
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يف األيام القليلة املقبلة محادثات جديدة بني الحكومة 
وصندوق النقد الدويل يف واشنطن، يف إطار االجتامعات 
السنوية للصندوق، بعدما انتهت جولة أوىل من املحادثات 
قامت بها بعثة أوفدها الصندوق إىل تونس يف مطلع 
أكتوبر. وتتزامن هذه اللقاءات مع تقديم الحكومة مرشوع 
قانون املالية الجديد إىل مجلس نواب الشعب، وما سيُثريه من مناقشات 
وتجاذبات.  تقليديا، يُعترب صندوق النقد الدويل مصدر وصاية وإمالءات 
ُمشطّة عىل الحكومات التي تضع رأسها بني كّفيه، فيام يرى فيه آخرون 
)وهم قلة( خيارا أوحد إلعادة تدوير عجلة االقتصاد الوطني. والحقيقة 
أبواب  لها وما عليها، ال تطرق  الدولية، مبا  املالية  أّن هذه املؤسسة 
الحكومات، وإّنا تذهب إليها الحكومات يف أوقات االختناق لالقرتاض 

منها، بأسعار فائدة متفاوتة وبرشوط مختلفة من بلد إىل آخر.

لن يُقرضك أحد طاملا عرف أنّك معدم وليست لديك موارد لتسديد 
الدين، لكّنه سيعرض عليك املزيد إذا ما أيقن أنّك ستكون غدا يف وضع 
ُمريح. من هنا نفهم أّن بعثة الصندوق أتت لـ«دراسة اآلفاق االقتصادية 
والسياسات التي تعتزم السلطات )التونسية( وضعها موضع التنفيذ، 
يف إطار برنامج اإلصالحات االقتصادية التي تعتزم تطبيقها، واملدعوم 
باتّفاق رباعي يحمل عنوان »اآلليات املُوَسعة لإلقراض«، كام جاء يف بيان 
رئيس البعثة. ولسنا ندري عَم ستُسفر هذه »الدراسة«، وكيف سرُتاجع 
الحكومة خطتها اإلصالحية، إذا اتضح أنها مل تستجب ملعايري الصندوق؟ 

حلول موازية 

إذا ما نزعنا الهالة الدعائية التي نُسبغها عىل صندوق النقد الدويل )إن 
سلبا أم إيجابا(، سنجد أّن التعامل معه أيس مام نتصّور، وهو يتوقّف 
يف قسم كبري منه عىل مدى قدرتنا عىل إيجاد حلول موازية تنطلق 
من إمكاناتنا الذاتية. وكان ميكن أن يكون تعاملنا مع الصندوق شّفافا 
وقويّا لو بادرنا يف الوقت املناسب، بإدخال اإلصالحات التي ال مناص 
منها عىل بنية اقتصادنا، والتي أّجلتها الحكومات العرش التي تعاقبت 

علينا منذ 2011 ألسباب انتخابية.  وال أظّن أّن هناك اختالفا جوهريا 
مع الصندوق عىل رضورة اعتبار خلق فرص الشغل واحتواء الدين 
العمومي املتصاعد يف قلب أولويات اإلصالح االقتصادي. كام ال ميكن 
أن نختلف عىل رضورة تحسني إدارة كتلة األجور، التي تشكّل إحدى 
أكرب الكتل يف العامل، وهي تبتلع نصف النفقات العمومية. سنختلف 
رمّبا عىل الطريقة املثىل إلدارتها، لكن مواقفنا لن تتباعد حني يتعلّق 

األمر برضورتها املُلّحة اليوم إليقاف الّنزيف.

املحور الثاين الذي يُؤّرق املجموعة الوطنية هو عجز امليزانية املتفاقم، 
الذي يقرتح قانون املالية الجديد معالجته بإصالح واسع للمنظومة 
الجبائية. لكن هذا اإلصالح ال يكتسب معناه إالّ إذا ما وضعنا دراسة 
علمية ملعرفة من يدفع الرضائب، ومن ال يدفع؟ وسنكتشف قطعا 
أّن الدولة تخس أمواال طائلة من الرضائب التي كان ميكن جبايتها، 
لكّنها ال تُجبى ألسباب شتّى، ليس التهرّب الرضيبي سوى واحد منها. 
مبا  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  دعم  املداخيل يف  تلك  وستُفيد 
يزيد من فرص التشغيل ويُنّشط التصدير، الذي يدّر العملة الّصعبة. 
أّن الحوكمة واملراقبة الصارمة للمؤسسات العمومية ستحّدان  كام 
من هدر املال العام وتساهامن يف إيجاد موارد لإلنفاق عىل قطاعات 

ذات أولوية مثل الصحة والتعليم.

الّثقة مرشوخة 

غري أّن جميع هذه الخطوات اإلصالحية متوقف عىل رشط أسايس واحد 
هو مدى رسوخ الثّقة بني الحكومة والشعب. والثّقة مزاج سيايس يستقّر 
يف النفوس حني ترى إجراءات عملية، مصداقا للخطاب السيايس املُتصّدي 
للفساد مثال. والثّقة هي التي تُطّهر أيضا املناخ السيايس من ظالل الّريبة 
التي ركب عىل صهوتها بعض ُمشعيل الحرائق، لتعطيل قطاع الفوسفاط 
ثم قطاع النفط، ومازالوا يبحثون عن والَّعات أخرى، ولو بالّنفخ يف الرّماد. 
لكن هذه الثّقة مازالت مرشوخة بسبب طغيان املحاصصات عىل سلوك 
الحكومات، املُرتهنة ألحزاب ما فتئت قاعدتها االجتامعية تتآكل. وأظهر 

•  بقلم رشيد خشانة

سرب آراء قام به »املركز الجمهوري الدويل« )أحد اللوبيات املؤثّرة يف 
أمريكا( أّن التونسيني يشعرون بخيبة أمل عميقة، وأّن 41 يف املئة منهم ال 
يعتزمون التصويت يف االنتخابات البلدية املقبلة، وحتّى الذين سيقرتعون 
ال يعرفون ملن سيمنحون أصواتهم. وتبلغ نسبة أولئك الحيارى 83 يف 
املئة، وهي نسبة ُمخيفة. وإذا ما دقّقنا يف سبب القلق وانعدام الثّقة 
سنعرث عليه يف شعور 89 يف املئة من التونسيني املُستجوبني بأّن الفساد 
زاد يف السنوات األخرية، وأّن 54 يف املئة من املُستجوبني ليست لديهم 

ثقة يف األحزاب السياسية، بحسب نتائج سرب اآلراء. 

أخفقنا يف استقطاب االستثامرات

االنتعاش  أو عدمها يف دعامة أخرى من دعامات  الثّقة  توفّر  يؤثّر 
االقتصادي وهو االستثامر، وبخاصة االستثامر األجنبي. ومل نر حتى اآلن 
حصادا نوعيا عىل امليدان ملؤمتر االستثامر تونس 2020 الذي قُّدمت 
خالله وعود سخيّة مازال أكرثها مل يُنجز. ولعّل من املبادرات اإليجابية 
عقد اجتامع الشهر املايض يف نيويورك، عىل هامش االجتامعات نصف 
السنوية للجمعية العامة لألمم املتحدة، لتقويم الخطوات التي أنجزت. 
ونحن بحاجة إليالء هذا امللّف اهتامما خاّصا، السيّام أّن الصورة التي 
يحملها املستثمرون العرب واألجانب عن مناخ االستثامر يف تونس 
مازالت سلبية. ومرّد هذا الشعور إىل عنصين أّولهام ثقل البريوقراطية 
اإلدارية، التي جمعت بني ُمخلّفات اإلدارة العثامنية وإرث اإلدارة 
الفرنسية، املتخلّفة أوروبيا. وثانيهام الفساد الذي اكتوى بناره كثري 
من املقبلني عىل االستثامر يف تونس، حتى فّضل بعضهم العدول عن 
مرشوعه وغادر البالد. وعطفا عىل سرب اآلراء الذي قام به  »املركز 
الجمهوري الدويل«، أظهرت تصيحات املستجوبني أّن 17 يف املئة 
منهم أقّروا بأنّهم أعطوا رشوة إّما يف مستشفى أو لرشطة املرور أو 
ألعوان البلدية. من هنا يبدو امليُّض يف الحرب عىل الفساد، من دون 
حسابات حزبية أو مراعاة لتوازنات زائفة، أداة مهّمة من أدوات طأمنة 

املستثمرين وحفزهم عىل جلب مشاريعهم إىل بالدنا.

إمكانات مهدورة 

يف هذا السياق يشّكل التّقليل من الحركات االجتامعية رشطا من 
االقتصاد،  أداء  ويُحّسن  االستثامر  يجلب  الذي  االستقرار  رشوط 
وأفضل مثال عىل ذلك ما وفّره تراجع االعتصامات واإلرضابات يف 
الحوض املنجمي من زيادة يف اإلنتاج هذه السنة، إذ يُتوقّع أن 
يبلغ 5 ماليني طن، أي بزيادة تُقّدر بـ34 يف املئة مقارنة بحجمه 
يف 2016. لكن الفرحة ال تكتمل ألّن الفوسفاط املستخرج ال يجد 
طريقه إىل املعالجة والتكرير يف مصانع قابس إال جزئيا، بسبب 
سوء حالة القطارات التي انتهت صالحيتها ومل يتم تجديدها، ماّم 
كلفة  أعىل  وهي  الشاحنات،  بواسطة  للنقل  تلجأ  الرشكة  جعل 
وأكرث خطرا عىل مستعميل الطريق. ولهذا السبب مل يُحّقق إنتاج 
املئة،  يف   10 تتجاوز  ال  زيادة ضئيلة  الفوسفاط سوى  مشتّقات 
ويف بعض األصناف فقط، فامذا لو جّددنا أسطول القطارات، ليك 
نرفع من مستوى اإلنتاج ونرشع يف محاولة اسرتجاع األسواق التي 

خسناها يف السنوات األخرية؟

وما يُقال عن الفوسفاط ميكن أن ينطبق أيضا عىل النفط والغاز، فكرثة 
الحركات االحتجاجية عطّلت اإلنتاج وجعلت أعامل البحث والتنقيب 
تتعرّث، إن مل تتوقف متاما، جرّاء املناخ االجتامعي املضطرب. من هنا 
يتضح أّن مجاالت اقتصادية عدة متنحنا فسحة اإلصالح الذايت، الذي 
يُغرّي من ميزان القوى يف مفاوضاتنا مع سائر املُقرضني، وليس مع 
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل فقط. ولكن هذا الجهد يتطلّب 
كثريا من الحزم والتصميم، ويحتاج إىل وضع امللّفات عىل مائدة الحوار 
الّصيح مع األطراف االجتامعيّة لتحقيق اإلنقاذ االقتصادي وتجنيبنا 

االرتهان إىل املانحني الدوليني..
ر.خ.

اإلنقــاذ مازال ممكنا...
لكـــــــــــن إلى حـــيــــــن
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تونس تعيش يف ضوء نظام سيايس شاذ فيه من الحرص 
عىل استقاللية املؤسسات حّد التعطيل والشلل«. وهذه 
هي املرّة األوىل التي يتطرّق فيها رئيس الجمهورية مبارشة 
إىل املسألة الدستورية عىل الرّغم من أنّه ميتنع يف الوقت 
الحايل عن الرشوع يف عملية التعديل، وهي من الصالحيات 
التي يخّولها له الفصل 143 من الدستور، إذ تتمتّع مشاريع الرئيس 

بحق أولوية النظر الدستور .

 ويف ضوء التحليل، يتبنّي أّن التنظيم الدستوري للسلطات ينطوي عىل 
ثغرات خطرية ينبغي تداركها. فثّمة حاجة ملّحة إىل إعادة التفكري 
يف طبيعة النظام السيايس الهجني ويف إعادة التوازن يف العالقات بني 
السلطتني اللتني انبثقتا عن الدستور الذي خول سلطة تكاد تكون 
مطلقة للمجلس الربملاين. إزاء هذه النقائص، يتعنّي إعادة النظر يف 
طبيعة النظام السيايس ) أوال (، لكن وباإلضافة إىل ذلك، يجب مراجعة 
طريقة االقرتاع النسبي واألخذ بأكرب البقايا املعمول بها إىل حد اآلن 

)ثانيا(.

أوال : إعادة النظر يف-النظام السيايس 

 إن دستور 27 جانفي 2014، دستور جيّد يف العديد من جوانبه 
)مثلام سبق أن كتبنا ذلك مرات عديدة(  . وال شك أن املبادئ العامة 
للدستور وضامنه للحقوق والحريات تتوافق مع املعايري الدولية، بل 
إنّها كرّست مبادئ تقّدمية مثل حرية الضمري )املادة 6(، والتناصف 
)الفصل 46، الفقرة 3( أو الطابع املدين للدولة )الفصل 2( ومع 
ذلك، ال يعتقدّن املرء أّن الدستور ال ميكن املساس به أو أنه نّص 
مقّدس. فال وجود لدستور صالح لكّل زمان وغري قابل للتغيري، مهام 
بلغ من الكامل. ومام ال شّك فيه أّن طموح أعضاء املجلس الوطني 
التأسييس سنة 2011 انصّب عىل معالجة االنحرافات املؤسسية 
التي قّوضت دستور غرة جوان 1959 وأّدت يف نهاية املطاف إىل 
انهياره السيايس. لكن ورغم ذلك، فإن الدستور الجديد للبالد بعيد 
عن درجة الكامل ويتضّمن عدة ثغرات وأوجه قصور عىل صعيد 

الهندسة الدستورية.

 إّن محاولة تعريف طبيعة النظام السيايس الذي يكرّسه الدستور 
تعترب تَحّديا حقيقيّا،وذلك لشّدة تشابك أحكامه وتعقيده املبالغ يف 
تنظيم السلطات. ومن أسباب هذا الوضع الحرص عىل القطع مع 
النموذج الرئايس الذي كان سائدا والذي انحرف إىل نظام رئاسوي 

إثر التنقيحات املتعّددة للدستور .

 لقد صــــاغ املجلـــس التأسيــــيس نظامــــا هجيـــنا ال رئــــاسيا 
وال برملانيـــا متــــوازنا يـــأخذ مـــن هــذا ومـــن ذاك بـــل 

نظاما مركّبا أو مختلطا بل هجينا يذكّر بنظام الجمهورية الرابعة 
يف فرنسا.

 وليس للنظام السيايس التونيس من النموذج الرئايس سوى انتخاب 
رئيس الجمهورية باالقرتاع العام املبارش وليس له من النظام الربملاين 
سوى تحريك مسؤولية الحكومة من خالل آلية قليلة االستعامل، 
وهي الئحة اللوم البّناءة التي تّم نقلها عن النموذج األملاين، حيث 
يظّل حّل املجلس من لدن رئيس الجمهورية مقصورا عىل حالة 
وحيدة هي عدم قدرة املجلس عىل تعيني رئيس جديد للحكومة. 
إذا، بدال من إنشاء النظام املوعود بتوازن القوى، أسس الدستور 
الختالل صارخ بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من ناحية 
وبني الحكومة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى. وجعل من 

هذا األخري صاحب السلطة املهيمن.

املامرسة، كشف  من  سنـــوات  ثالث  مــــن  أكرث  وبعـــد   اآلن، 
الدستور عن حدوده، ال سيام من حيث متكني الحكومة من وسائل 
عمل رسيعة وفّعالة ملواجهة جميع التحديات الناشئة عن ثورة 
عام 2011. فالحكومة األوىل، برئاسة السيد الحبيب الّصيد، كام 
الثانية، برئاسة السيد يوسف الشاهد، اصطدمتا، رغم  الحكومة 
العزم والتصميم وحسن النية، بعقبات ضخمة شلت عملهام، ومل 
تزد إال يف تعقيد مختلف أنواع املشاكل التي تواجهها بالدنا. وكثريا 
ما تستغرق النصوص التي ترفع إىل مجلس نّواب الشعب ، حتى 
مبقتىض إجراء استعجال النظر شهورا يك تظهر إىل حيّز الوجود ، أو 
أنّها وبكّل بساطة تضيع يف خضّم اإلجراءات والصاعات بني الكتل 
الربملانية . وكثريا ما تأيت التسميات الخاضعة لسلطة مجلس نواب 
الشعب )مثل التعيني بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات“ أو ”هيئة 
الحقيقة والكرامة ”، إلخ( متأخرة جّدا ومتنع الهيئات الدستورية 
من العمل عىل نحو طبيعي، زيادة عىل أّن رئيس الحكومة مبناسبة 
ُملزَم بالعودة إىل مجلس نواب  كل تعديل يطرأ عىل الحكومة، 
الشعب من أجل أن يحوز عىل ثقته، وهو التزام ال ينبثق من أّي 
نّص دستوري ولكن فرضته ماّدة غري دستورية من النظام الداخيل 

ملجلس نواب الشعب .

باالقرتاع  انتخابه  الرغم من  الدولة، وعىل  بالنسبة إىل رئيس  أّما    
العام املبارش  لفرتة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مام 
يُكسبه رشعية شعبية مساوية لرشعية مجلس نواب الشعب، فإنّه 
ال يحظى إال بصالحيات قليلة. فباإلضافة إىل دوره التمثييل ، فهو 
والعالقات  الدفاع  مجاالت  يف  العامة  السياسات  بضبط  »يختّص 
الخارجية واألمن القومي املتعلّق بحامية الدولة والرتاب الوطني 
رئيس  استشارة  بعد  وذلك  والخارجية،  الداخلية  التهديدات  من 

Ù الحكومة » . وميكن أن نتبنّي، أّن هذه الصالحيات السيادية نفسها 

حول ضرورة إصالح 
الّنظام الّسياسي 

الّتونسي

 لقد مرّت البالد التونسية، يف نهاية موجة الحر الشديدة 
لهذا الصيف، بحلقة أخرى من حلقات انعدام االستقرار 
الحكومي التي ال ُتحىص وتشهد بطريقتها الخاصة عىل 

وجود خلل دستوري. وقد عزا رئيس الجمهورية، يف ترصيح 
للصحيفتني اليوميتني »ال بريس« و»الصحافة« )6 سبتمرب 

2017(، بفطنة ونباهة سبب ومصدر انسداد الطريق 
الناجم عن منظومة اختالل التوازن التي كّرسها دستور 
27 جانفي2014 قائال: »إن النظام السيايس املنبثق عن 
الدستور الحايل يشكو هنات عّدة وهو نظام شّل العمل 

الحكومي أو يكاُد، وطابعه الهجني ال يساعد الحكومة، أّي 
حكومة، والسلطة التنفيذية عموما عىل القيام بواجباتها يف 

تسيري الدولة وتحقيق التنمية يف إطار مجتمع دميقراطي 
تتحّقق فيه قيم الحرية والكرامة ]...[ فالدستور أرىس 

نظاما تداخلت فيه الصالحيات ليس فقط بني املؤسسات 
الدستورية، وهذا يف حّد ذاته أضحى عامال معطال لعمل 

Ù .]...[هذه املؤسسات

رافـــع ابن عـــاشور
أستــــاذ متمّيـــز
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Ùال تُسند إليه دون سواه لكنه يتقاسمها مع رئيس الحكومة بل 
رمّبا حتى مع رئيس مجلس نواب الشعب .

  لكـــن وعـــالوة عىل كّل ذلك، فإّن خطـــر انــــدالع األزمــــات 
كـــانا  إذا  سيمـــا  وال  التنفيذية  السلــطة  رأيْس  بني  حقيقـــيٌّ 
استُمـــّد  وقـــد  أُســــرتني سياسيتني مختلفتني.  إىل  ينتميــــان 
للتنظيم  التأسييس  القانون  الســـلطات هذا عمدا من  تقسيــم 
املؤقت للسلطات العمومية بتاريخ 16 ديسمرب2011 الذي اتسمت 
مامرسته بأزمات وتوترات عىل رأس الدولة، مثل تلك التي شهدها 
عام 2013، بني رئيس الجمهورية املؤقتة السيد منصف املرزوقي 
ورئيس الحكومة السيد حامدي الجبايل، أو يف عام 2014، بني األول 
ورئيس الحكومة السيد املهدي جمعة وقد طالت األزمات العالقة بني 
رئيس الدولة وبعض الوزراء )وزيرالدفاع ووزير الشؤون الخارجية( 
أو حتى مع بعض سلطات الدولة )رئيس أركان الجيوش الثالثة(، 
وهي أزمات ميكن أن تتكّرر وأن تؤّدي إىل جمود كيّل للسلطات 

العمومية.

العواقب، يتعنّي مراجعة    وملنـــع كل ذلك وتجنيب األمة أسوأ 
أحكام الدستور بشأن عمل السلطات العمومية وتصحيحها من 

خالل :

• منـــح الحكــــومة وســـائل للتعجيـــل باتخـــــاذ القـــرار مـــن 
خـــالل وضـــع مســــؤوليتها يف امليـــزان عنــد التصويت عىل 

نّص ما،

الترشيعي عن طريق خفض  التفويض  إجراءات  • التخفيف من 
األغلبية  إىل  املجلس  أعضاء  أخامس  ثالثة  من  املطلوبة  األغلبية 

البسيطة ؛

• التنصيـــص صـــراحة أنه يف حـــالة إجــــراء تعـــديل وزاري، ال 
يتـــعـــيّــــن عىل رئيـــس الحكــــومة أن يسعـــى إىل الحصــــول 
عىل مــــوافقة مجـــلس نــــواب الشعب، مبا أّن األخري منـــح  
برنــامجها وليس عىل أساس  للحكـــومة عىل أســــاس  ثقتـــه 

تركيبتها؛ 

• توضيح صالحيات رئيس الدولة يف مسائل ضبط السياسات العامة 
يف مجاالت الدفاع والعالقات الخارجية واألمن القومي فيام يتعلّق 
بحامية الدولة وتراب الوطن من التهديدات الداخلية والخارجية.
 هذه بعض اإلصالحات التي ستساهم يف رأينا يف تحسني اشتغال 
النظام السيايس دون إنكار الخيارات التي اتخذها املجلس التأسييس 

عام 2011. 

 غري أّن ذلك  لن يكون كافيا إذا أبقينا عىل نظام االقرتاع الجاري به 
العمل اليوم. فهو أيضا يجب تصحيحه.

ثانياً: نظام انتخايب يف حاجة إىل املراجعة

بني  للعالقات  السيايّس ومنظاّم  للنظام  الدستور محددا  كان   إذا 
األنظمة  تعنّي طبيعة  االقرتاع  أساليب  فإّن  العمومية،  السلطات 
وتحّدد التوازن بني السلطات ، كام تحّدد طبيعَة األحزاب والعالقاِت 
املوجوة  االختالفات  إىل حّد كبري  االقرتاع  السياسية وتفّس نظم 
بني بلدان تصّنـــف عـــادة ضمن نفس الفئة من حيث نظامها 

السيايس. 

وهكذا، فإذا اعتربَت بلـــدان مثل اململكـــة املتحـــدة وأملـــانيا 
وإيطاليا أنظمة برملانية فإّن النظام الربملاين ال يشتغل بنفس الطريقة 
يف كّل مـــن هذه األنظمة. فإذا كانت اآلليات الربملانية متشابهة 
أو حتّى متطابقــة، فإّن استخـــدامها يختلف مـــن بلد إىل آخر 
بسبـــب املنظومة الحزبية التي يولّدها النظام االنتخاب الجاري 

به العمل. 

ففي اململكة املتحدة، هناك نظام برملاين مستقّر يقوم عىل حزبني 
كبريين يتداوالن عىل السلطة بانتظام من خالل نظام االقرتاع الفردي 
ويف جولة واحدة. أّما يف أملانيا، فيقوم النظام عىل حكومة ائتالفية 
)ائتالف كبري أو صغري( بسبب نظام انتخاب مختلط ومعّقد يجمع 
من ناحية بني التصويت عىل القوائم والتصويت عىل األفراد وبني 
من ناحية أخرى التصويت النسبي والتصويت باألغلبية مع عتبات 
متثيل. أما يف إيطاليا، فكان النظام يقوم عىل تحالفات حكومية غري 
مستقرة وعابرة بسبب اعتامد نظام االقرتاع النسبي الكيّل. وبعد 
نظاما  إيطاليا منذ عام 2015  اعتمدت  محاوالت كثرية لإلصالح 

انتخابيا مع تنفيل يُسند إىل األغلبية.

انتخــــابات دميقــــراطية  أّول  إجراء  وبعـــد  تــــونس،   أّما يف 
حقيقية، وبناء عىل اقرتاح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، 
واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي، تّم يف عام 2011 اختيار 
البقايا النتخاب املجلس الوطني  النظام النسبي مع األخذ بأكرب 

التأسييس.

 وكان اختيار طريقة االقرتاع هذه يف ذلك الوقت مفهوما ومرّبرا 
جّدا النتخاب املجلس الذي ينبغي أن متثّل فيه جميع الحساسيات 
السياسية من أجل منح الدولة دستورا دميقراطيا يقطع مع مع 
دستور عام 1959 الذي صاغه ممثلو حزب مهيمن : الحزب الحر 

Ù.الدستوري التونيس
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Ù ولكن لألسف، تّم اعتامد نظام االقرتاع هذا، الذي كانت ظهرت 
عيوبه خالل أعامل املجلس التأسييس، مجّددا مبناسبة االنتخابات 
الترشيعية عام 2014 وسوف يطبّق نفس النظام، ولألسف الشديد، 
يف االنتخابات البلدية املقبلة لعام 2017. وقد أفضت نتائج انتخابات 
2014 إىل مجلس ترشيعي فيه خليط من املكونات حيث مل ينجح 
أّي حزب سيايس يف الحصول عىل أغلبية مطلقة. فقد حصل حزبان 
سياسيان هام حركة نداء تونس وحركة النهضة معا عىل 65.35 ٪ 
من األصوات املُدىل بها، وحصال تباعا عىل 86 و69 مقعدا، أي عىل 

أكرث من 70 ٪ من جملة املقاعد.

 وللتذكري فإّن عرشات من النواب مدينون مبقاعدهم لنظام األخذ 
بأكرب البقايا ال غري، وفاز العديد منهم مبقاعدهم باالكتفاء بالحصول 
عىل بضع مئات، بل حتى بضع عرشات من األصوات ال غري. وأدت 
هذه النتـــــائج حتمـــا إىل حكـــومة ائتالفية هّشة ألنّها تستند 
إىل أغلبية برملانية غري متجانسة ميكن أن تنحّل مبناسبة حصول 

أّي خالف.

 ونضيـــف أّن الهيـــاكَل الحزبية هّشة تفتقر إىل قاعدة شعبية 
حقيقية تبنّي أنّها غري قادرة عىل التغلب عىل حالة املراهقة السياسية 
.فكثري من الكتل الربملانية تتغرّي وفقا للمصالح الفردية. بل إّن أكرب 
حزب أفرزته انتخابات عام 2014 )نداء تونس( انشق إىل ثالثة 

أحزاب .

 وهذا وضــــع ال ميكن تحّمله بالنسبـــة إىل بلد يخطـــو خطــــواته 
األوىل يف إطار دميقـــراطية تعـــددية، وال ميكن للبـــالد أن تتحمـــل 
بــــرملانية  أغلبيــــة  أو ممـــاطالت  االستقرار  عــــدم  تــــرف 
متغيـــرة بحســـب الظروف واملالبسات السياسية واملصالح الفئوية 
واملصالح الفردية. فال بّد أن تكون للحكومة أغلبية قوية ومتجانسة 

ومنضبطة.

إجـــراء  أجـــل  حلول  وقبـــل  اليــــوم،  الضـــروري  مـــن   إذا 
االنتخــــابات التشـــريعية القــــادمة )2019(، مـــن تصحيــح 
املســــار ومــــن تغليب »الوطـــن عىل األحـــزاب« مثلـــمـــا 
من  العــــديد  يف  السبـســـي  قــــايد  الــرئيس  ذلــك  أعلـــن 

املناسبات. 

وهنــــالك حـــــاجة عـــاجلة لتصحيح التمثيل النسبي مع األخذ 
بأكرب البقايا. إن هذا األسلوب من أساليب االقرتاع، عالوة عىل أنّه 
يحرم الناخب من حرية اختيار ممثليه ويحولها إىل األحزاب السياسية، 
وأنّه يسمح باإلعالن عن انتخاب مرشحني مل يجمعــوا سوى عدد 
قليل من األصوات، يرّض بالعمل الحكومي الفعــال ويصيبه بالشلل.

إجـــراء  إىل  ندعـــو  أننـــا  يعنـــي  ال  هـــــذا  أن   غيــــــر 
التصــــويـــت بنظـــام األغلبية البسيطـــة كمـــا كــــان األمــــر 
ســـاري املفعــــول من 1956 إىل 2011. ذلك أن الدميقـــراطية 
التــــونسية ال تــــزال هّشـــة حتـــى يُحـــرز حـــزب واحــد 
مبفرده عىل األغلبية الساحقة، وذلك بفضل نظام االقرتاع الفردي 
يف جولة واحدة كام هو الشأن يف اململكة املتحدة، أو يف جولتني، 

كام هو الحال يف فرنسا.

ولكــن من الرضوري من جهة أخرى التوصـــل إىل أن تنجـــم عـــن 
االقــرتاع أغلبيـــة مستقـــرة ومتمـــاسكـــة. ويتعنّي اعتمـــاد 
والتمثيلية  النجاعة  بني رشطي  يوفّق  أن  ميكن  مختلط   نــظام 
كام هو الحال يف إيطاليا. لقـــد انتهــــى األمــــر بالبلدان األكرث 
تعلّــــقا بالتمثيل النسبـــي إزاء عـــدم االستقـــرار الحكــومي 
املزمن الناجم عن هذه الطريقة مـــن طـــرق التصويت للتخفيف 
النسبي بتصحيحه عن طريق جرعات متفاوتة من  التمثيل  من 
التصويت باألغلبية، ال سيام بنظام االقرتاع الفردي أو إىل التخيل 

عنه متاما. 

  إن األزمة العميقة ومتعّددة األبعاد التي متّر بها بالدنا متيل علينا 
التفكري يف هذه القضايا الدستورية واالنتخابية، قبل حلول أجل 

املواعيد النهائية النتخابات 2019.

 ختـــاما، نذكـــر أن الرئيـــــس فرانســـوا ميرتان أحــــدث يف 
ديسمرب 1982، »لجنــة استشارية ملراجعة الدستور« برئاسة أحد 
رجال القانون الفرنسيني األكرث شهرة، وهو العميد جورج فيديل. 
وبعد خمسة عرش عاما من ذلك، استأنفت مقرتحاتها لجنة أخرى 
وإعادة  املؤسسات  تحديث  بشأن  واالقرتاح  التفكري  »لجنة  هي 
اعتامد  باالدور وتّم  إدوارد  الوزير األول األسبق  برئاسة  توازنها« 
معظم املقرتحات صلب القانون الدستوري الصادر يف 23 يوليو 

.2008

واملساواة،  الفردية  الحريات  لجنة  املتمثلة يف  السابقة  إن    فهل 
التي أنشئت يف 13 أوت 2017 بهدف النظر يف إصالح القوانني 
وسبل تحسينها طبقا ملبادئ الدستور واملتطلبات االجتامعية،  قابلة 

للتجديد يف املجال الدستوري ؟

األمة، وضامنا  باعتبــاره رمزا لوحدة  الجمهـــورية،   إّن رئيـــس 
للدستور، لديه بالتأكيد من الصالحيات ما ميّكنه من تعيني لجنة 
للنظر يف اإلصالحات الدستورية واالنتخابية وقد أصبحت رضورة 

عاجلة.
ر.ا.ع.
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األصدقاء األقارب واألباعد عىل التزامي الصمــت حيال 
ما يجري من غرائب وعجائب يف بالدنا. لقد اتسع الخرق 
عىل الراقع فمن أين أبدأ؟ وهل من جدوى للكالم يف زمن 
الخلط والغلط واللغط؟ قالوا إنها ثورة ويف ذلك تعسف 
عىل مصطلح يتضمن بالرضورة ركائز ثقافية ثابتة ومراجع 
فلسفية تقدمية واضحة فعودة الفكر الرجعي إىل الشأن العام ليس 
من الثورة يف يشء. إنها انتفاضة بالتأكيد ضد منظومة فساد ولكن 
رسعان ما تحولت إىل ثقافة عطالة وتعطيل وإىل شعارات سوقية يف 
لغتها حاقدة ناقمة يف مضمونها من نوع »الرخ ال« و»مانسامحش« 
و«ال للمصالحة« وغري ذلك من املظاهر التي ال تنّم عن علو نفس 

فضال عن تساؤالت بلهاء من نوع »وينو البرتول؟« .

الخاليا غري النامئة 

ويلفت نظري قص النظر حتى عند الفئات الواعية فعندما يتحدث 
الناس عن داعش وأخواتها من مشتقات القاعدة  وطالبان تنحص 
الرؤية يف كونهم أقلية من املجرمني تحصنوا بالجبال أو تّم ترحيلهم 
إىل بؤر التوتر عرب ليبيا وتركيا أردوغان ليتدّربوا عىل النهب والذبح 
واالغتصاب مبنطق السبي والغنيمة ويضاف إىل هؤالء ما يسّمى 
بالخاليا النامئة التي تنتظر دورها وهذا التوصيف وهذا التصنيف 
ال يأخذان يف االعتبار الخاليا املصابة باألرق التي تحظى بتسامح 
الخاليا  هذه  التواطؤ.  أو  الغفلة  من  يخلو  ال  واجتامعي  رسمي 
»غري النامئة« ال تحىص وال تعد، خيوطها مربوطة بعديد األحزاب 
والهياكل النقابية.إنها طامة عامة ُمْعتََمَدٌة يف اسرتاتيجية »التدافع 
االجتامعي« وهي إىل ذلك الحاضنة الحقيقية لإلرهاب. وقد سبق 
يل أن نبهت إىل أّن الداعيش املعلن أقل خطرا من امللتحي الذي ال 
يحمل سكينا ولكنه يحمل عقلية السكني ثّم إّن الداعيش العادي ال 
يلتحي بالرضورة وقد يرتكب من املعايص ما يعتربه من اللمم. هذا 
ما  دعاين إىل اعتبار الداعشية مبثابة مرض نقص املناعة املكتسبة 
فهناك املصابون الرسميون وهم الوحوش الذين نقرأ ونسمع عن 
فظائعهم ونشاهدهم عىل الشاشة وهناك جامهري السواد األعظم 

يحملون فريوس الدواعش عن دراية وغري دراية فهم باملعنى الطبي 
»سريوبوزتيف«.

كلّنا دواعش؟

والحقيقة املرّة هي أنّنا جميعا نحمل أو نكاد شيئا من داعش. فلنئ 
اتفق املستنريون مّنا عىل أّن مأساة اإلسالم تكمن يف انتصار أهل النقل 
عىل أهل العقل فإنّه ينبغي أال ننىس أّن عددا من الفقهاء ممن اعتدنا 
تقديسهم حاربوا العقل باسم العقل وأسسوا لفقه الرعب الذي تعج 
به الكتب الصفراء. التكفري ورثه الدواعش ومل يبتدعوه وجرامئهم 
منصوص عليها ومرشعنة يف الكتب املذكورة. ومن مّنا اليوم، ويف هذه 
الجلبة ويف هذه الرثثرة الدعيّة، ما زال يذكر رجل التنوير األخري  يف 
اإلسالم، أعني ابن رشد الذي أحرق دواعش األندلس كتبه وهناك 
من يقول إّن الغرب قد التقط ابن رشد من مزابل اإلسالم فاستطاع 

م.. تخليص الفكر يف العص الوسيط من التزمت املَُعقِّ

فضل الحرائر عىل األحرار

تتمثل مهمة الدواعش العاديني يف تنغيص حياة اآلخرين ويف »تبهيم« 
األمة بكل ما أوتوا من جهالة وجالفة. من أواخر التنكيدات املجتمعية 
التي اقرتفوها اعتداؤهم عىل مربية فاضلة هي املعلمة السيدة فائزة 
السوييس التي اتهموها باإللحاد ملجرد أنّها ال تشاطرهم إميانهم 
ألّبوا عليها رشذمة من املشاغبني واملشاغبات  املعوّج، فكان أن 
صارخة:  الطريق  يف  مطاردتها  إىل  بإحداهن  األمر  ذهب  ولقد 
»لست معلمة يا ملحدة، أنت ال تصلحني حتى معينة منزلية«. 
التي شتمت  املرأة  وما  العريقة...  يحدث هذا مبدينة صفاقس 
فائزة السوييس إال ببغاء تعيد ما طُلب منها أن تقول. ذلك أن 
امللتحني الذين قلبوا ُسلَّم القيم نجحوا يف جعل بعض النساء أداة 
استعباد ذايت وآلة تركيع  وتطويع لغريهن من الحرائر. ولكن كام 
أّن املرأة الجزائرية أبطلت بصمودها املرشوع اإلسالموي الظالمي 
يف القطر الشقيق فإّن النخب النسائية التونسية رفضن   ومازلن 
رافضات لسلطان الخرافة والغيبيات الغبية وبفضلهن، مازلنا، نحـــن 

• بقلم عبد العزيز قاسم

معشــر الرجـــال األحــــرار، مبنعــــة من تسلّط الدشـــاديش 
والســـراويل األفغــانية.

وال يفوتنـــي أن أذكّر بأّن مــا تعرضت له السيدة فائزة السوييس ليس 
حالة فردية أو استثنائية فالكثري من املربيات واملدرسات يتعرّضن إىل 
مثل هذه االعتداءات حتى من تالمذتهن فراخ الدواعش.. أبسط هذه 
االعتداءات أن يقال لغري املتحّجبات »اسرتي نفسك« أما أستاذات 
الرسم  بالكفر واإللحاد لحرمة  يُتََّهْمَن  التشكيلية فغالبا ما  الرتبية 

والنحت عند فقهاء جعلوا من القبح إحدى الفضائل.

أم املعارك املرجوة

مميتة  وسوريا ومص رضبات  العراق  يف  حاليا  يتلّقون  الدواعش 
والتنظيامت اإلرهابية مهزومة ال محالة وبهذه املناسبة أتقدم بأبرد 
عبارات العزاء إىل كل الذين ارْتُِهنوا للبلدان التي مّولت اإلرهاب 
البدوي العميل ضد حضارة الستة آالف سنة يف املرشق املقاوم. هذا 
املرشوع قد سقط ولكن الكفاح ال بد أن يستمر ولعل أّم املعارك 
هي التي يتعني علينا جميعا أن نخوضها بال هوادة تربويا وثقافيا 
وإعالميا ضد دواعش الشوارع يضايقون النساء الاليئ يرفضن االقتداء 
بحرميهم ويبرشون برتّهات  ما أنزل الله بها من سلطان. إن القيام 
مبثل هذا العمل التطهريي هو الثورة الحقيقية املنشودة. ولنا إىل 

هذا املوضوع عودة.

جرائم اختلقها القانون

قيل إنها »ثورة« ضد الظلم إال أن قوانني جائرة وفضفاضة، قوانني 
الدكتاتورية، هي التي ما زالت تحكمنا مثل الفصل 96 الذي ميكن 
تسليطه عىل أنزه موظف من أعوان الدولة وعىل أنظف القضاة 
أنفسهم ومثل قانون زجر االعتداءات عىل األخالق الحميدة الذي 
ميكن أن يطال أي مواطن تونيس فضال عن أي سائح غرير يزور 
بلدنا املتمعش من السياحة.  شاب أجنبي وفتاة تونسية تبادال قبلة 
فانقّضت عليهام رشطة األخالق وقىض قضاء األخالق بسجن املقبِّل 

الوقح أربعة أشهر ونصف شهر وبسجن التي قبلت القبلة ثالثة. ومهام 
قيل عن خلفيات القضية ومالبساتها يبقى أّن اإليقاف تّم بذريعة 
املّس باألخالق الحميدة.  ويظّل، هذا السيف مسلوال عىل الرقاب...

عندي سؤاالن
تستجديهم  الذين  الزائرين  السياحة  وزارة  تصارح  ال  ملاذا  أّوال: 
وتستجلبهم بكّل استعطاف من كّل حدب وصوب بأّن القبلة يف 

تونس جرمية نكراء؟  

ع املحرتم رشطة األخالق بجامعة األمر  ثانيا: ملاذا ال يستبدل املرشِّ
باملعروف والنهي عن املنكر؟ ألسنا يف معظمنا وّهابيني إىل الّنخاع 

أو »سريوبوزيتيف« عىل األقل؟ ولله يف خلقه شؤون !

اإلرث البورقيبي

يصـــادف صــــدور هـــــذا العدد من مجلة ليـــدرز الذكرى الرابعة 
والخمسني لخروج آخر جنـــدي فرنيس من قــــاعدة بنزرت وبهذا 
الجالء اكتمل استقــــالل تونس فمن واجبنا التـــذكر والتذكري والرتحم 
بالزعيم  انتهاء  منــــاضل  بأبسط  بدءا  الوطن  أرواح شهداء  عىل 
الحبيب بورقيبة مهندس االستقالل وباين تــــونس الحديثة. وإنه 
ليحّز يف النفس أن نرى فئات حاقدة تعمــــل يف إطار هيئة تثقل 
كاهل ميزانية الدولة مبا يشبه سوء التصف يف املال العام عىل تحويل 
مسار ما يسمى بالثورة من محاكمة فساد نظام بن عيل إىل محاولة 
طعن اإلرث التقدمي البورقيبي وإىل الرتاجع عن نوذجه املجتمعي 
الحدايث. وأنا منكّب حاليا عىل تأليف كتاب أريده شهـــادة عىل 
عظمة الرجل كمــــا عرفتـــــه عن قرب وعىل ما كان يتمتع به 
من كاريزما مفقودة متاما يف الوقت الحـــارض. وأنا، كام يعرف أبناء 

جييل وكام سأرويه، أصغر معاريض الزعيم سّنا.

ع.ق.

دواعــــش وفـــواحـــش

مــــــــن أيــــــن أبـــــدأ؟

يلومني



1 -  » لو أصبح لدينا من املساجد- الجامعة ما عندكم نلتقي فيها أسبوعيا 
بجمهور يستمع وال يَُعقِّب عىل تفاسرياتنا وتوجيهاتنا، لو تحّقق لنا ذلك 
لصنعنا يف تونس العجب الُعجاب«. هكذا تحّدث زميل »يساري«، هازال 
– جاّدا، منذ سنوات خلت يف لقاءات قاعة األساتذة عند الحوار يف قضايا 

تونس املختلفة.

2 -  أستعيد تقييم الزميل لعموم الخطب املسجدية منذ عقود ألنّه يفرض 
التّساؤل: هل حصل تغرّي يُذكَر اليوم؟ وهل يجوز القول إّن الثّورة قد أنهت 
زمن تلك الفرص الّضائعة؟ وإىل أّي حدٍّ مكَّن منسوب الحريّة للخطاب 
املسجدي من التميّز والعمق ما يسمح بالتنبيه قبل الخطبة بأّن َمن قال 

لصاحبه أنصْت واإلمام يخطب فقد لغا وأّن من لغا فال جمعة له... 

لإلجابة ينبغي التّذكري ببعض املعطيات املتعلّقة بوضع الخطابة املسجدية 
اليوم وما ميكن أن ينتظر من اإلمام الخطيب ملواجهة التحديات املتعاظمة 
وما توفّره وزارة الشؤون الدينية من إمكانيات تكوينية وتدريبية ومادية 

تسعف بها األمئّة الخطباء يف مهّمتهم الّصعبة.

3 -  للعلم يجدر التذكري أّوال بأربعة أرقام دالّة، يتعلّق أّولها بعدد أمئّة 
الجمعة يف كامل الجمهورية وهو يناهــز 4500 إماما ليس منهـم سوى  
6 %  ممن تحّصل عىل شهادة جامعية يف العلوم الرشعية وأّن 4 %  منهم 
فقط متمّكنون من فّن الخطابة وفق رسالة ماجستري اهتّمت بالتمكُّن من 
آليّة التواصل الناجع. يتصل رابع األرقام بالرّتكيب الُعُمري لألمئّة الخطباء 

والذي يبنّي أّن 62 % منهم من فئة الستني سنة فام أكرث. 

يضاف إىل هذا جانب مضموين خطري متّصل بطبيعة الخطبة الجمعيّة وما 
تعالجه من مواضيع وقضايا. يف هذا املستوى تطرح من جهة أسئلة عن 
طبيعة الخطاب وعن مواصفاته ومرتكزاته ليتبنّي أنّه يراوح بني خصائص 
خطاب جلد الذات املؤّدي إىل اإلحباط وبني التجييش املقارب لخطاب 
سلطة وبني السعي إىل خطاب معرفة يركّز عىل املسائل الفقهية والعقدية 
وما يناسبها من نصوص تراثية منتقاة.  عند متابعة جانب القضايا املحورية 
التي تتناولها الخطب الجمعية يربز اإلشكال املنهجي املوِقع يف التباس 
خاّصة عند اعتامد املفاهيم الفارقة من قبيل التمييز بني الّدين والتّديّن 

والرتاث واملوروث والقدوة واإلسوة وكيفيّة التعاطي مع السرية النبوية 
ومع عقيدة الوالء والرباء. هي قضايا تستدعي وعيا بعالقة املؤمن بعصه 
وكيف يكون االنتساب ناجعا إىل وطن محّدد جغرافيا وتاريخيا وقانونيا مع 
انتامء إىل أّمة لها مقّومات َعَقِديّة وتصّورية وقيمية وسلوكية ومتثاّل ملعنى 
مدنيّة الدولة واستتباعات ذلك عىل بناء األرسة املعارصة ومكانة املرأة فيها 
وما ينتج عن ذلك لرتبية األبناء. هذا فضال عن طبيعة املنهج الذي يستند 
إليه اإلمام يف خطبته لتفهيم النص القرآين والنبوي وبأّي معنى هو نّص 
مرجعي مؤّسس وآثار ذلك ضمن جملة من املسائل الحارقة املستجّدة 
كالجهاد والقتال واإلميان والكفر واإلعالء من مركزيّة الّدولة إزاء مشاغل 

األفراد وطاقات املجتمع وحاجاته؟

4 -   يف هذا الجانب املرتبط بالتّكوين املعريف وما يقوم عليه من بناء 
فكري وحّس نقدي للواقع وللتاريخ يربز افتقار الخطاب املسجدي إىل 
اتّساق مضموين ومنهجي. هذا بينام املفروض تحقيق رؤية متناسقة 
يف معارفها وثقافتها ومتجانسة فيام تنتجه من دعائم األمن الروحي 
والتّوازن الّنفيس والرّتبوي. مثل هذا القصور الفادح ملخرجات الخطبة 
الجمعية ال ميكن االقتصار فيه عىل معالجات فردية وجهود عصامية 
ينجح فيها بعض األمئّة.  عند هذا الحّد يطرح سؤال ما توفّره وزارة 
الشؤون الدينية ملعالجة هذا الخلل؟ تعرّب األرقام هنا أيضا بصورة كافية 
عن محدودية ميزانيّة الوزارة البالغة  99,802  م.د. لسنة 2017 أي أقّل 
من 0,4 %  من امليزانية العامة للدولة. الاّلفت أّن 97 % من مجمل 
ٌه  لرواتب املوظّفني وأّن مليارين يخصصان سنويا  ميزانية الوزارة ُمَوجَّ
لتهيأة املساجد واستصالح املنشآت الدينية أّما تكوين األمئّة فزهيد ال 

يتجاوز الـ5000 د.ت.  

5 -  إزاء هذا الوضع طُرح اقرتاح املطالبة برضورة تأميم الحياة الّدينيّة 
لوصلها أساسا باملجتمع واحتياجاته وقدراته. تكون للدولة مهّمة املراقبة 
لتطبيق القانون بينام ترتك الحّرية للفاعلني الدينيني للقيام مبهاّمهم يف مجال 
تكوينهم واهتاممهم وللتعبري عن ذواتهم بعيدا عن املخاوف والتّعليامت. 
هو اقرتاح يقطع مع تقليد ارتبط غالب األمئّة والوّعاظ مبقتضاه بالحزب 

الحاكم والجهات األمنية املتنّفذة. 

• بقلم د. احميده النيفر
رئيس رابطة تونس للثقافة والتعّدد

املسلك الذي اختاره بعض من تولّوا وزارة الشؤون الدينية بعد الثّورة 
كان مغايرا القرتاح التأميم مع الحرص عىل معالجة القصور يف التكوين 
واإلشعاع. أهمية هذا االختيار يف انفتاحه املدروس عىل املجتمع املدين 
وجمعياته املهتّمة بالّشأن الديني من أجل تطوير نوعي لخطابه، وهو رغم 
محدوديته فإّن أهميته يف تأسيس عالقة تعاون إداري ومضموين غايتها 
إنهاء حالة التّواكل الّناتجة عن االقتصار عىل املؤّسسات الرّسميّة للدولة.

من أهّم هذه التجارب يربز مرشوع »اليد يف اليد ملكافحة التطرف العنيف 
واإلرهاب« نوذجا مميزا يف التعاون مع إحدى جمعيات املجتمع املدين 
التي اعتنت مبسألة تأهيل األمئّة والفاعلني الدينيني يف قضايا املواطنة 
والدميقراطية. يدير »مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية«، تكويًنا وتدريبًا، 
هذا املرشوع الجديد املدعوم ماليا من الحكومة الكندية وبالتعاون مع 
وزارة الشؤون الدينية. يهدف املرشوع إىل التوقي من التطرف العنيف 
بتفكيك مرتكزات خطابه املتشّدد واإلسهام يف وضع معامل خطاب بديل 
ر ومعارص. يف ذلك استعان املركز بثلّة من الكفاءات التونسية  مقنع ومتجذِّ
املختلفة يف العلوم الرشعية واملختّصني يف القضايا الحضارية وعلم النفس 
واالجتامع مع خرباء يف التّدريب عىل املواطنة وفّض الّنزاعات والتّواصل 
باعتبار أّن من أولويّات املرشوع رضورة ملء الفراغ الدينّي برتكيز املكانة 

العلمية واالجتامعية والتواصلية لإلمام الخطيب. 

6 -   يستهدف املرشوع يف التكوين والتوعية والتدريب الفاعلني الدينيني    
)400 أمام خطيب( ورّواد املساجد واألساتذة املدرّسني وخاّصة الشباب 
املعرَّض لالستقطاب. تتمثّل خصوصية أنشطته يف دورات تدريبية يف الرتبية 
عىل املواطنة وإدارة النزاعات والتواصل مع أيام دراسية عن قضايا الالعنف 
وحرية الرأي والضمري وحق املرأة ومفهوم الجهاد يف اإلسالم وآداب إدارة 
االختالف والتصّدي لإلحباط بفتح آفاق األمل. تضاف إىل هذا حمالت توعية 
عرب وسائل االتصال الحديثة )موقع املركز- الفايسبوك – اليوتوب( وحلقات 
نقاش يف املناطق الخمس املستهدفة: تونس- بنزرت- القريوان- القصين – 
مدنني. دعم هذا املرشوع يحتاج إىل توقّف ألن تأهيل األمئة يف تونس قد 
يبدو هامشيا بالنسبة إىل أولويات كندا يف التعاون الذي ينبغي الرتكيز عليه.

7 -   عند تأّمل املرشوع يف أهدافه وهيكلته يتبنّي أّن االختيار الكندي 
يعمل عىل اإلسهام يف بناء منظومة األمن األهيل الّشامل معتربا أّن للفاعلني 

الدينيني مكانة هاّمة ضمن هذا البناء. 

من جهة ثانية تتوّخى الحكومة الكندية تطوير تّصوراتها ومامرساتها 
امليدانية يف القضايا الّشائكة بترشيك فعيّل لجامعات املجتمع املدين 
استباقا للمخاطر والتوترات لحسن إدارتها وتحويلها إيجابيا. مثل هذا 
التصور االشتاميل مبقاربته املنفتحة املراهنة عىل املكّونات املجتمعية يف 
صناعة القرارات واالرتقاء بالوعي الجمعي يلقى صدى لدى  عدد من 
دول أوروبا الغربية من أهّمها أملانيا وسويسا وإسبانيا وأنجلرتا.  أفضل 
مثال عن هذا التحول الخطري يف التّعاطي مع ملّف تهديدات التطرف 
العنيف تقّدمه إسبانيا بعد حادث دعس مبدينة برشلونة، يف أوت 2017، 
أّدى إىل قتل 13 شخصا وإصابة 100 وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه. 
ما نرشه املختّصون اإلسبان بعد ذلك يؤكّد أنّنا أمام خيار جديد يبدو 
ُملِْغزاً. هو إقرار بأن »املورد غري املريئ ضّد التطرف العنيف هو اإلسالم 
نفسه ».  لقد انتهى تحليل وضع »الجهاديني« الشباب املورّط يف التطرف 
العنيف إىل أنّهم إسبان ومن الجيل الثاين املغارب وأّن معرفتهم باإلسالم 
محدودة وباهتة )18 % منهم له معرفة سطحية بالدين( وأّن التقديرات 
التي شملت 70000 تلميذ مسلم من إقليم كتالونيا يثبت أنهم جميعا مل 
يدرسوا شيئا عن اإلسالم. وأّن  20 % منهم قىض عقوبة سجنية قبل إيقافه. 
يخلص الباحثون إىل أّن هناك حاجة لتجاوز استبعاد التكوين الديني يف 

عملية اندماج سليم للعنارص الشابة والوافدة عىل إسبانيا. 
    

إنّها قضيّة التّكوين والتّأهيل تفرض نفسها بوضوح، هناك، وهي يف تونس 
أوكد خاّصة بعد أن يفاجئك إمام خطيب يف دورة تدريبية بقوله: أنا يف 
حرية، أقرأ القرآن فأجد فيه تأكيدا عىل الّسلم والرّتاحم وأجد فيه رضَب 

الرِّقاب وشّد الِوثاق فال أدري كيف أُقنع املصلِّني مبا مل أمتّكن من فهمه !.
ا.ن.

الخطـــب الُجَمــِعـــّيــــة:
عن الفرص الّضـائعة ؟ 
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• بقلم عز الّدين عناية

الاّلهوت المسيحي 
ورهانات الّتجديد

يشّكل مطلب »األَُجورْناِمْنتو« )التجديد( تحّدياً عويصاً للمسيحية املعارصة، بوصفه الرهان امللّح إلخراج الالهوت من ربقة الرباديغم 
القروسطي وولوج عرص الحداثة، بعد أن باتت الكنائس خاوية والساحات عامرة، كام يتّدد يف أوساط املراقبني للشأن املسيحي. 
فمنذ اعتالء البابا بنديكتوس السادس عرش )جوزيف راتسينغر( كريس البابوية، وإىل حني تخّليه املباغت والصادم عن مهامه يف 

الثامن والعرشين من فيفري 2013، متحوَر هاجُسه يف اإللحاح عىل خوض غامر تحوير مؤسسة الكنيسة. بقصد تحريرها من براثن 
املؤسساتية الطاغية وجهازها البريوقراطي الجاثم، الذي يوشك أن يخنق روح الدين، كام أوضح راتسينغر يف كتابه »نور العامل« 
)روما، 2010(. بعد أن تحّولت الكنيسة إىل مؤّسسة دنيوية متلّهفة عىل الرّبح والّسطوة والجاه. فقد ملس راتسينغر، خالل فتة 
باَبويته، أزمة الكنيسة، األمر الذي جرّه إىل أن يعلن أمام الكوريا الرومانية -هيئة كبار الكرادلة- قبل اتخاذ قرار االستقالة »إّن 
جوهر أزمة الكنيسة هي أزمة الهوتية. ويف حال تعّذر إيجاد حلول، وعدم استعادة اإلميان حيويته، ِليصبح قناعة عميقة وقّوة 

Ù.»حقيقية بفضل اللقاء مع يسوع املسيح، فإّن مجمل التقيعات األخرى ال معنى لها

راتسينغر غادر حارضة الفاتيكان بغتًة 
وأعقب وريثه األرجنتيني فرانسيس 
)ماريو برغوليو( تركًة ثقيلة. وما إن 
اعتىل األخري سّدة بطرس، حتى بادر 
بتشكيل مجلس حكامء متكون من 
مثانية كرادلة، بقصد سّن تحويرات الهوتية تتعلق 
بإصالح الكوريا الرومانية )الجهاز السلطوي داخل 
حارضة الفاتيكان(، وإلغاء »اإليور« )أي حّل الجهاز 
املايل الَكَنيس بعد تفيّش الفساد فيه(، وترسيخ التسيري 
الصائب للكنيسة )مبا يجّنب االنفراد بالسلطة وتبّني 
نهج رشيد(، وااللتزام باإلنجيل )مبا مفاده العودة إىل 
تعاليم املسيح السمحة(، ومراجعة املهام الكنسية 
)ال سيام ما تعلق منها بالتكوين واألدوار(، وتسوية 
عالقة كنيسة روما بالرشق )أي مراجعة السياسات 
املتشددة عىل غرار موقف الفاتيكان من كنيسة 
الصني الوطنية(، والهدنة مع اإلسالم )مبا يعني إرساء 
صلح فعيل يتخطى املجامالت الشكلية(، مبا يؤدي 
إىل السري صْوب عقد مْجَمع مسكوين تُطرح فيه 

قضايا الكنيسة املصريية.

هذه الحزمة من املطالب هي يف الحقيقة عناوين 
لورشات إصالحية كربى، الهوتية ومؤسساتية، برزت 
ملّحة منذ صدور »تقرير الكنيسة اإلحصايئ« )روما، 
2016(. مبا الح من تراجع يف أعداد املنضوين يف 
سلك الرهبنة، الذي مّس بالخصوص بولندا التي 
شهدت تراجعا بـ10 باملئة، وبريطانيا تراجعا بـ11،5 
باملئة، وأملانيا بـ7،7 باملئة، والنمسا بـ10،9 باملئة، 
وفرنسا بـ3،5 باملئة وإسبانيا بـ1،8 باملئة. وأّما ما 
تعلّق بالراهبات، فإن تكن أعدادهن قد ناهزت 
682.729 راهبة سنة 2014، فقد شهد العدد مقارنة 
بالعام 2005 تراجعا بنسبة 10،2 باملئة، وهو ما مّس 
باألساس أوروبا وأمريكا. ليُربز التقرير بوجه عام 
تدحرج أوروبا عىل املستـــوى القــاري كنمـــوذج 
مرجعـــي مسيحــــي، بعـــد أن كانت مركـــز 
الدوران الذي يطوف العامل الكاثولييك حوله، هذه 
املؤرّشات وغريها تكشف عن نزيف حقيقي يؤرق 

الكنيسة.

ويف الواقع منذ أن تحّدث عامل االجتامع اإليطايل سابينو 
أكوافيفا عن »أفول املقدس يف الحضارة الصناعية« 
)1961(، كان الرجل يلّمح إىل تراجع دور املسيحية 

الفاجع الذي مل تقف قرارات مجمع الفاتيكان الثاين 
)1965-1962( حائال دونه. لكْن سعياً للحّد من ذلك 
الرتاجع، أنشأت حارضة الفاتيكان طوق نجاة، هو 
عبارة عن جهاز من »املتديّنني الَعلامنيني«، أوكلت 
له مهام شّد أزر الكنيسة يف اسرتاتيجية أنَْجلة العامل، 
وجْعل خطابها الديني مقبوال عىل نطاق اجتامعي، 
ومن مثة تقليص حدة النفور من تصلّب اإلكلريوس. 
لكن ذلك الجهاز بقي محدود األثر، نظرا للضغوطات 
املسلَّطة عليه يف مجايل النشاط االجتامعي والسيايس 

من ِقبل األساقفة.

الالهويت األملاين السويسي املنشـــق هـــانس كونغ 
الــــروح والتــاريـــخ«  يف كتابـــه: »املسيحية. 
)ميالنو، 1997( اختـــزل أزمة الكنيســـة البنيـــوية 
يف االرتهـــان إىل بـــراديغـــم القـــرون الوســـطى 
يف التعـــامل مـــع مجتمعات حــــداثية ومعلَمنة. 
مبا أفرز تناقضات تعّدت حيز الكنيسة إىل مجال 
تلك  تشظي  عن  ناهيك  املسيحية،  املجتمعات 
يف  األخرى  والحضارات  األديان  مع  التناقضات 
رضوب شتّى من التصادم. فقد جعلت الدغامئيُة 
املستحكمة بالالهوت املسيحي مطالَب التجديد 
عصيًّة، ولعّل أوكدها مسألتني أساسيتني: إحداهام 
عىل صلة وثيقة باألحوال الشخصية، سواء ما تعلّق 
منها برجل الدين والراهبة أو كذلك بِبنية األرسة. إذ 
ال تـــــزال الكنيســــة تّص عىل »قــانون كنيس« 
)diritto canonico( عتيــق ينّص عىل العزوبة 
إىل  جّر  ما  وهو  اإلكلريوس،  أوساط  يف  القسية 
انحرافات ُخلقية، أبرزها يف الوقت الراهن أحداث 
االعتداءات الجنسية عىل القارصين يف عدة دول 
من ِقبل رجال دين، ما أجرب كاتدرائيات أمريكية إىل 
إعالن إفالسها، تفاديا للتتبعات القضائية املنهكة؛ 
وأّما املسألة األخرى فهي رفْض الكنيسة، حّد الراهن، 
السامح للمطلّقني بإعادة بناء حياة زوجية. وكلاّم 
طُرحت مسألة ضّم هؤال للكنيسة مجّددا، القت 
معارضة من شّق الهويت متشّدد، لعل آخرها توقيع 
الدين  يزيد عىل ستني شخصا من رجال  لفيف 
واملقرَّبني من الدوائر الَكَنسية عىل عريضة، تتّهم 
البابا فرانسيس بالهرطقة وذلك منذ أسابيع قليلة، 
لتلميحه إىل إمكانية احتضان جحافل املطلّقني يف 
الكنيسة، الوارد يف اإلرشاد الرسويل »فرح الحب« 

.)Amoris laetitia(

وبالتوازي مع مطالب التجديد املتوجهة إىل مسائل 
عىل صلة بالداخل املسيحي، مثّة مطالب أخــرى 
ال تقّل شأنا تتعلق برضورة تجديد نظرة املسيحية 
للعامل واألديان األخرى. فـ»الهوت األديان« الناشئ 
ال يزال يف أخذ ورّد، بني اعتبار األديان األخرى ُسبال 
للخالص أو نفي تلك الصفة عنها، كون الرأي السائد 
اليزال رهينا للمقولة الشهرية »ال خـــالص خـــارج 
الكنيسة« )Extra ecclesiam nulla salus(. واليزال 
»االستبعاد« املتأّسس عىل مركزية املسيحية طاغيا 
عىل »االستيعاب«، رغم أن مجمع الفاتيكان الثاين قد 
مّهد الطريق لذلك،سواء حني أورد بشأن املسلمني 
»أن الكنيسة تنظر بعني اإلجالل إىل املسلمني الذين 
يعبدون الله الواحد، الحّي، القيّوم، الرّحمن، القدير، 
خالق الّسامء واألرض، ومكلّم الّناس«، أو كذلك ما تعلّق 
بالهندوس بقوله: »إّن الناس يف الهندوسية يتحرون 
أرساَر األلوهية، التي يعرّبون عنها بوساطة األساطري 
واالجتهادات الفلسفية الثاقبة؛ ساعني للتحرر من 
القلق الذي يكتنف وجودهم، سواء عرب أشكال الزهد، 
أو عرب التأمل العميق، أو كذلك عرب اللجوء إىل الله، 
مبحبة وثقة«. إذ من املخاتلة الزعم بالتحاور مع اآلخر 
إذا ما كان االعرتاف الالهويت به مصاَدرا. ولو أخذنا 
عىل سبيل الّذكر مفهوم »الرتاث اليهودي املسيحي« 
وهو باألساس مفهوم كََنيس، فهو ال يتسع ليشمل كافّة 
مكونات الرتاث اإلبراهيمي، واإلسالم أُّس ال غنى عنه 
يف ذلك. إذ من السخف أن يجري الحديث عن تراث 
يهودي مسيحي مشرتك، دون ردفه بالجانب اإلسالمي 
وتعّمد إقصائه. فاألمر فيه إجحاف وال يستقيم تاريخيا 
وعلميا، فاملكّون اليهودي يف الحضارة الغربية بات معرتَفا 
به ألسباب سياسية، ويوازيه مكّون إسالمي يف الحضارة 
الغربية غدا مطموسا ومبَعدا ألسباب سياسية أيضا.

يرد يف إنجيل لوقا عىل لسان املسيح )ع(: »إذا رأيتم 
السحاب يطلع من املغارب، فللوقت تقولون: املطر 
آٍت وهكذا يكون. وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب، 
! وهكذا يكون. يا مراؤون! تعرفون  تقولون سيكون حرٌّ
متييز وجه األرض والسامء، وأما هذا الزمان كيف ال 
متيزون؟«. القول موّجه إىل الفّريسيني حينها، لكن 
الكنيسة اليوم هي أحوج ما يكون إىل هذا الخطاب 

اإلنجييل لخوض تجديد متني يتوّجه للذات والعامل.
ع.ع.
أستاذ تونيس بجامعة روما السابيينسا

لكنّ
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العيّاش، كيف برشة مواطنني يف البالد هاذية، عايش عىل شهريّة، ينتظر راس الشهر، عىل أحّر من الجمر، 
ومن نهار عرشين يبدا يدادي، ويسأل من هنا ومن غادي:« ياخي صبّوا واال مازالوا؟، ويذهب إىل بانكتو 
مرات وما يلقى والو، إىل أن يفرج الله وتأيت أخريا الشهريّة، ولكن معها تأيت مشكلة العيّاش األبديّة ، منذ 

أن دخل الوظيفة العموميّة :« ماذا يفعل بذلك املبلغ القليل، مقارنة بالتزامات واقفة يف صّف طويل؟

وأول التزاماته إرجاع الديون التي عليه، وقد أثقل بها كتفيه، منذ أيّام الشهر األوائل، عندما نفذ مرتّب الشهر الذي 
قبله يف ساعات قالئل، فاضطر العيّاش إىل االقرتاض من بعض أصدقائه املرفّهني، أو زمالئه مّمن يدبّرون رؤوسهم من 

اليسار ومن اليمني، وبعضهم يتعامل معه مثل البنك الدويل، بانرتيس مرتفع عايل.

وبعد ما ينتهي العيّاش من تصفية ديونه، يلتفت إىل شأن آخر من شؤونه، وهو تغطية ما أمىض من كمبياالت، وما 
ّسيب من شيكات، يف رشاءات بالتسهيالت والتقسيط، وفيها مبالغ ليست باألمر البسيط. فهو ال يرتّدد، لقضاء بعض 
الحاجات، يف االرمتاء بني أحضان التسهيالت، ناسيا أنّه يف يوم آت سيدفع حتام الحساب وإال فسوف يجد » اللويس« 

أمام الباب. وتحت هذا الضغط خطري االنعكاسات، يبادر العيّاش بسعة إىل إغالق ملّف الشيكات والكمبياالت.

وبغلق هذا الفصل الثاين من رصف الشهريّة، ال يبقى الكثري للعيّاش ملجابهة حاجات ذات أولويّة، من مصوف الدار، 
وسيّارته الشعبيّة، إىل ملبوس لوالد ودروسهم الخصوصيّة، سيّام  وقد أصبحوا يف سّن ال تقبل التهاون مع » اللوك«، 
بني دجني مرقّع وكسكات مقلوبة وحجامة رسدوك.  ويحمد العيّاش ربّه والسامء ، أنّه عىل األقّل معفى من الكراء، إذ 
يسكن يف طابق فوق بيت الوالد، وهذه نعمة يشعر بها العيّاش عند الشدائد، رغم ما يف هذا التعايش من مشكالت، 

وأهّمها مشكلة الكّنة والحامة.

ورغم ذلك، ورغم دعم املادام للميزانيّة العائليّة، مبا يبقى لها ماّم تصفه عىل أمورها الشخصيّة، ليك تذهب إىل 
العمل يف أحسن هيّه ، فإّن العيّاش ال بّد أن يتجاوز كل شهر خّط » الروج«، ويقعد مع البنكاجي متاعو ممروج ، ثم 
يضطر  للعودة إىل حلقة االقرتاض املعتادة، والله ال يقطعلو عادة، وتليها حلقة انتظار الشهريّة، وبعدها حلقة تسديد 

املديونيّة، وهكذا دواليك يف سلسلة كربى،  عنوانها » هز ساق تغرق لُخرى«

وعندما يسمع العيّاش » خرباء االقتصاد الكبار«، يتحّدثون يف اإلذاعة والتلفزة عن االّدخار، يشيخ بالضحك عليهم، 
وماذابيه يشّد يعطيهم طريحة عىل ساقيهم..

ع.ل

ـّاش يومّيــــات مـــواطن عيـــــ

هــــــــّز ســـاق...
تغــــرق لخــرى ! • بقلم عادل األحمر

صديقي
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السيارة حاجز البشمركة تليه حواجز 
أخرى للجيش العراقي وللحشد الشعبي 
لتذكّرنا بكل القوى العسكرية التي 
شاركت يف تحرير سهل نينوى و مدينة 
املوصل. عىل طول الطريق تتناثر القرى 
املهجورة التي مل تسرتجع بعد سكانها. بيوت فارغة 
وقد تدّمر جزء منها أو تدّمرت كليا. آثار حرائق 
عىل الجدران من أثر القصف، بقايا سيارات محرتقة. 

ماكينة الحرب مرّت من هنا!

تتجاوز السيارة شيئا فشيئا القرى املسيحية ثّم 
القرى الشبكية )التي يسكنها الشبك( يف سهل 
نينوى لتصل إىل مشارف املوصل حيث يعرتضنا 
سورها اآلشوري الذي مل يدّمره داعش لحسن 
الحظ! ترتائ املالمح األوىل للمدينة، مجموعة 
كبرية من محالت امليكانيك عىل الجهتني، سيارات 
قدمية، وكأنك يف ورشة ميكانيك ضخمة بدون 
سقف! لهذا املكان رمزية خصوصية إذ أّن تنظيم 
القاعدة عندما سيطر عىل املوصل ما بعد 2003، 
بدأ بتهديد العاملني يف هذه املحالت وتصفيتهم 
إلجبارهم عىل تركها ألنّه كان يستعملها إلعداد 
السيارات املفخخة التي من خاللها يقوم بعملياته 
اإلرهابية. بعد تجاوز محالت امليكانيك، تتجىّل 
للزائر البنايات األوىل واألحياء يف الساحل األيس 
للموصل. ال يبدو أن الدمار قد شملها فبالكاد 
أرّض بها القصف. وال يرى الناظر إال بعض آثار 

الرصاص التي ُحفرت يف جدران بعض البيوت. 
كثريا من  يترّضر  للمدينة مل  األيس  فالساحل 
الحرب ألّن مقاتيل داعش رسعان ماعربوا نهر 
ليحتموا  العراقية  القوات  دخول  عند  دجلة 
بجدران املدينة القدمية املتشعبة يف الساحل 

األمين حيث تصُعب مالحقتهم.

تتوّغل السيارة أكرث يف عمق املدينة، املحالت 
مفتوحة، األسواق مكتضة بالباعة  يبيعون الخضار 
والغالل واإلقبال عليهم كبري، املقاهي واملطاعم 
تشهد حركية ال تتوقف والشوارع متتأل بالسيارات. 
إيقاع الحياة يبدو رسيعا يف مدينة يشتغل أغلب 

أهلها يف التجارة.

قصص مؤملة تحتاج أن تُروى

 عبثا أبحث عن آثار داعش، عن راياته، أو كتاباته، 
أو أي يشء يدّل عىل احتالله للموصل، ولكن اليشء! 
لقد مسح أهلها آثاره بالكامل وكأنهم يريدون إخفاء 
عار لّوثهم! ولكنك حني تسألهم يهمسون لك أّن 
هذا املكان كان مقر »الحسبة« وهذه البناية كانت 
مقرهم أثناء معركة التحرير. كبرية هي رغبتهم يف 
تجاوز ما عاشوه خالل ثالث سنوات من االحتالل 
واستئناف حياة عادية ولكن أكرب منها حاجتهم إىل 
الحديث عن مآسيهم وكيف تحّرروا من التنظيم. كل 
واحد التقيته هناك روى يل مأساة عاشها، كزينب، 

األرملة ذات الخمسة وعرشين عاما ،التي حجزها 
أحد مقاتيل داعش الشيشانيني يف بيت، مع أطفالها 
األربعة ملدة ثالثة أيام دون طعام أو رشاب. »عبثا 
حاولت إقناعه بأن يرتكني أرحل أو أن يعطيني 
طعاما ألطفايل وكان أحدهم رضيعا ولكنه رفض 
بشدة ورضبني عىل رأيس بأسفل سالحه حتى أغمي 
عيّل!«. ومل ينقذها من قبضته سوى قصف طريان 
التحالف للبيت املجاور، فاستغلت فرصة انشغال 

املقاتل لتهرب مع عائلتها.

قصة أخرى مؤملة رواها يل أهل املوصل وظلوا 
يتناقلونها طويال عن رجل رضب قصف الطريان 
بيته حينام كان يهّم بالهروب مع زوجته وولديه، 
فأصاب هذه األخرية وتوفيت. رجع الرجل مسعا 
للبيت ودفنها ثم لّف ولديه يف بطانية وأخذهام 
مسعا ولكن يف الطريق أصابت رصاصة قناص أحدهام 
فامت. عاد الرجل من جديد إىل البيت ليدفنه عىل 
عجل بجانب زوجته ثم هرول مسعا مع ابنه الباقي 
الذي كان ملفوفا يف البطانية، وعندما أدرك مكان 
وجود الجيش العراقي وتخلص من خطر داعش، 
فتح البطانية ليكتشف أنه دفن االبن الحّي وأخذ 
معه االبن امليت. بقي هذا الرجل مذهوال أليام 

من هول ما عاشه ومل يستطع أن ينطق بكلمة...

مثل هذه القصص وغريها تعّد باآلالف وال يضجر 
راووها من إعادتها ولكن ما يريدونه اليوم هو 
النسيان وبدء حياة مغايرة. من أجل ذلك سارعوا 
برفع ركام البنايات وتنظيف الشوارع وإعادة فتحها 

يك يستعيدوا من جديد مدينتهم املسلوبة.

فرق تطّوعّية إلعادة إعامر املدينة

مبارشة بعد التحرير، تكّونت فرق تطوعيّة من شباب 
وشابات من املوصل عملت مبساعدة الجيش، عىل 
تنظيم حمالت نظافة ومساعدة السكان يف إبعاد 
الحطام وإعادة تهيئة منازلهم وبناء ما تدّمر من 
املدارس وصبغ الشوارع. ومن أهم ما قاموا به هو 
إعادة تأهيل جامعة املوصل وإنقاذ ما بقي من 
الكتب بعد أن دّمر القصف جزءا كبريا من البناية 
وتسبب يف حرق عدد كبري من الكتب. بفضل جهد 

Ùهذه الفرق التطوعيّة، تم إنقاذ 40 ألف كتاب
• بقلم حنان زبيس

مبارشة من املوصل ما بعد الّتحرير

المدينة الجريحة تستعيد 
عافيتها تدريجّيا 

تتجاوز

طابور طويل من الناس أمام مكتب صغري يف أرض جرداء عىل حافة الطريق يف منطقة تدعى 
بازقرتان يف محور الخازر )37 كلم عن املوصل(. رجال من مختلف األعامر والقوميات، تبدو عىل 

وجوههم عالمات التعب من طول الوقوف وحرارة شمس الصيف، بعضهم قادمون من أربيل 
وآخرون من مناطق أخرى من اإلقليم يرغبون يف الحصول عىل إذن للتوجه إىل املوصل، وقد بدأت 
تدّب فيها الحياة شيئا فشيئا. قسم منهم تجار، والقسم اآلخر مجرد زائرين يريدون االلتقاء أخريا 
بأقربائهم الذين مل يروهم منذ ثالث سنوات. تتناثر من هنا وهناك سيارات عّدة يحاول سّواقها 

التوقف للتوجه نحو هذا املكتب قبل عبور نقطة تفتيش البشمركة. بعض األطفال اآلتني من مخيم 
الخازر القريب يحاولون كسب رزقهم من بيع قوارير املاء البارد للواقفني يف الطابور وقد أحرقتهم 
شمس شهر أوت وأنهكت قواهم. رشطي ينتقل بني السيارات للتأكد من املوجودين فيها قبل أن 

يختم إذن الدخول.
جلبة يف املكان الذي تلّفه غيمة من الغبار وحركة ال تتوّقف كامل اليوم. أخريا أصبح من املمكن 
Ù !زيارة ثاين أكرب مدينة يف العراق وعاصمتها االقتصادية بعد ثالث سنوات من احتالل داعش لها
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Ùمن جملة 130 ألف كتاب كانت موجودة يف 
املكتبة. ولالحتفال بهذا اإلنجاز نظم شباب الفرق 
التطوعيّة يف شهر سبتمرب املايض مهرجانا للقراءة 
عملوا خالله عىل تحفيز سكان املدينة خاّصة من 
الشباب عىل املطالعة من خالل إهداء كتب لهم  

وتنظيم  مسابقات يف إلقاء الشعر والغناء.  

ياسمني، فتاة يف العرشين من عمرها، تطوعت يف 
العديد من الفرق التطوعيّة وشاركت يف عملية 
إنقاذ الكتب تقول: »نريد أن نساعد الشباب عىل 
التخلّص من الفكر الداعيش وإخراجهم من الجو 
البائس الذي عاشوا فيها تحت حكم داعش وأثناء 
عمليات التحرير«. لذلك تعمل ياسمني مع أصدقائها 
عىل تنظيم دورات تكوينية لهؤالء الشباب يف اإلعالم 
والتصوير واإلسعافات األولية والحالقة، يف محاولة 
لتعليمهم مهننا ممكن أن تساعدهم يف كسب رزقهم 

وتجاوز آثار الحرب.

عن آلية بعث هذه الفرق، أخربتنا ياسمني أنّه يتم 
خلق  عرب  االجتامعي  التواصل  وسائل  استعامل 

صفحات يتم من خاللها جمع املتطوعني. ومن 
بني هذه الصفحات هناك »فريق فجر الحدباء« 
وفريق طلبة جامعة املوصل« و«فريق لنا الحياة« 
وفريق عطاء بال حدود« و«فريق شباب نينوى 
للتآخي« و«فريق أمل الحياة«. ويتم من خالل 
هذه الصفحات تحديد النشاط الذي سينظم يف هذا 
اليوم أو ذاك مثل جمع التربعات ملساعدة األرامل 
واأليتام أو تنظيف الشوارع أو استقبال النازحني.

تسلّط التنظيم

خالل جولتي يف املدينة، تأخذين السيارة إىل حي 
املاليني، وهي منطقة زراعية تم تحويلها إىل منطقة 
سكنية بنيت فيها فيالت فخمة، هناك التقيت بنجاة 
وزوجها يف بيتهم الذي استامتا يف الحفاظ عليه 
حتى ال يقع يف قبضة داعش. نجاة، تركامنية ، يف 
الثالثينات من عمرها، تُدرّس اإلنقليزية، رفضت 
ترك منزلها خالل حكم التنظيم الذي كان يرتصدها 
ليستويل عليه. تقول: »وضع داعش يده عىل كل 
البيوت املحيطة بنا بعد أن تركها أهلها وكان مقاتلوه 

ينتظرون أن نقوم أنا وزوجي بنفس اليشء لكننا 
رفضنا وبقينا فيه حتى أيام القصف إىل أن جاء 
الجيش العراقي وحّررنا«. وتضيف: »عندما رأيت 
أول جندي عراقي مل أصدق عينّي وظللت أبيك 
ملدة ساعات، فلمدة ثالث سنوات مل أر من ميثّل 

الدولة العراقية!«

تتذكر نجاة كيف كان التنظيم يفرض عىل املدرّسات 
مناهج تعليمية خاصة به ويُلزمهن بارتداء اللباس 
تهديديها  تم  زميالتها  إحدى  أّن  حتى  الرشعي 
بالجلد ألّن ثوبها ارتفع قليال من األسفل عندما 
أعوان  واكتفى  السيارة  من  بالنزول  تهم  كانت 

»الحسبة« بتغرميها.

إىل  أيضا  هي  تعرضت  عرشينية،  طالبة  آية، 
مضايقات من أعوان »الحسبة« حيث استوقفوها 
أكرث من مرة لنهرها ألنها مل تكن تضع الطبقة الثانية 
من النقاب عىل وجهها. عن هذه التجربة تروي: 
»عندما كنت أضعها مل أكن أرى شيئا وأتعرث يف 
طريقي وكنت أخاف دامئا من الوقوع!«. ويف أحد 

املرات أرسلوها لتمثل أمام القايض ألنّها »تجّرأت 
وركبت لوحدها يف سيارة أجرة بدون محرم!«

السكان يستعيدون منط حياتهم

رغم تسلّط التنظيم عىل السكان وتحّكمه يف كل صغرية 
وكبرية يف حياتهم، فإّن أهل املوصل املعروفني بتمدنهم 
وعراقتهم حافظوا عىل نط حياتهم ومل يستسلموا 
لهرسلة داعش. يقول أحمد، ناشط موصيل، »عندما 
دخلت القوات العراقية لتحرير املدينة توقعت أن 
تجد أناسا متوحشني ألننا عشنا تحت سيطرة التنظيم 
كل هذه املدة«، مضيفا: »ما أنقذنا من االندماج 
مع التنظيم، هو أننا عشنا منغلقني عىل أنفسنا وكنا 

نتجّنب أّي احتكاك مع عنارصه«.

وبالفعل، فام إن تّم القضاء عىل داعش، حتى عاد أهل 
املدينة إىل نط حياتهم األول، يخرجون ويتسوقون 
ويذهبون إىل املطاعم واملقاهي مع عائالتهم وحتى 
إىل املنتزهات. ففي منطقة الغابات عىل ضفاف دجلة 
واملعروفة بنواديها العائلية، تنترش السيارات والعائالت 

التي جاءت لتغيري الجو واالستمتاع بأوقات طيبة عىل 
ضفاف النهر. املوصليّون يحبّون التّنزه بطبعهم ولهم 
حياة اجتامعية رغم كل املآيس والحروب التي مرت 
بها مدينتهم، كام أن تركيبة املوصل نفسها ليست 
تركيبة قبلية عشائرية عىل خالف العديد من املدن 
العراقية االخرى وإنا تقوم الرتكيبة اإلجتامعية عىل 
العائالت التي تُنسب إىل املهن التي اشتهرت بها.

تشتهر املوصل أيضا بأكلها اللذيذ حيث يتفّنن 
سكانها يف إعداد أصناف الطعام والحلويات 
وهم معروفون عىل مستوى كامل العراق.

لذلك مل أفاجأ كثريا عندما دخلت إىل أحد 
الطني«  »بيت  ويدعى  املوصلية  املطاعم 
ووجدته مطعام فخام، ديكوره جميل، فيه 
تكييف، ويعج بالعائالت املوصلية التي جـاءت 
لتناول وجبة الغـــداء. لفت انتباهي املستوى 
الــــراقي للخدمة والتعــامل مــــع الحـــرفاء 
الذي ينّم عن صنعة ودراية مبجال الخـــدمات. 
للموصليني ارتباط كبري مبدينتهم فمن رحل 
منها أثناء وقوعها يف يد التنظيم، سارع اليوم 

إىل العودة إليها واإلستقرر فيها من جديد، 
رغم أّن جزءا كبريا منها قد تدّمر. وكل يوم 
النازحة لتعود إىل  العائالت  تقريبا تتوافد 
مناطقها يف محاولة الستعادة بيوتها. كام أّن 
هناك حركة أخرى للسكان تنشط بني ضفتي 
دجلة، فأهايل الساحل األمين حيث توجد 
املدينة القدمية التي تدمرت كليا، يعربون 
يوميــا الجسـر الوحيد الذي صنعـــه الجيــش 
العراقي بعد أن تحطمت الجسور الخمسة 
للموصل، للوصول إىل الساحل األمين، هربا 
من الخراب وبحثا عن ظروف عيش أفضل.

بدأت  اليوم،  آخر  يف  املدينة  مغادرة  عند 
كانّها وحش رابض جريح يلعق جروحه يف 
لكن  من جديد.  قوته  يستعيد  أن  انتظار 
لهذه  املستقبل  يخبئ  ماذا  يعرف  أحد  ال 
املدينة التي ال تنفك تُسيل لعاب الطامعني 
من تنظيم القاعدة إىل داعش وال يُعرف من 

سيأيت بعدهم...
ح.ز.
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• بقلم  محّمد ابراهيم الحصايري

يصدر هذا املقال ومنظمة األمم املتحدة تستعّد لالحتفال، يف الرابع والعرشين من شهر 
أكتوبر الجاري، بذكرى ميالدها الثانية والسبعني. واحتفالها هذا العام له طعم مختلف، فهو 
يأيت بعد أن جاءها الرئيس األمرييك غريب األطوار دونالد ترامب، يوم األربعاء 19 سبتمرب 

2017، متأّبطا خطابا فظا غليظا ليلقيه أمام جمعيتها العامة التي انعقدت، ويالها من مفارقة، 
تحت عنوان »التكيز عىل الناس الذين يسعون إىل السالم والحياة الالئقة للجميع عىل كوكب 
مستدام«. عىل أّن املفارقة األكرب هي أّن هذا الخطاب جاء متناقضا متام التناقض مع املبادئ 

Ù.التي تأّسست عليها املنظمة واملقاصد التي قامت من أجلها

جاء يف ديباجة ميثاقها أّن شعوب 
األمم املتحدة قد آلَْوا عىل أنفسهم 
من  املقبلة  األجيال  ينقذوا  أن 
ويالت الحرب التي يف خالل جيل 
واحد، جلبت عىل اإلنسانية مرتني 
أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن يدفعوا بالرقّي 
االجتامعي قدماً، وأن يرفعوا مستوى الحياة 
يف جو من الحرية أفسح، وأنّهم يف سبيل هذه 
الغايات اعتزموا أن يأخذوا أنفسهم بالتسامح، 
وأن يعيشوا معاً يف سالم وحسن جوار، وأن 
واألمن  بالسلم  يحتفظوا  يك  قواهم  يضّموا 

الدويل...

وقد عّددت املادة األوىل من الفصل األول 
من امليثاق مقاصد األمم املتحدة فأجملتها يف 
حفظ السلم واألمن الدويل، ويف إناء العالقات 
الوّدية بني األمم عىل أساس احرتام املبدإ الذي 
يقيض بالتسوية يف الحقوق بني الشعوب وبأن 
اتخاذ  يكون لكل منها تقرير مصريها، ويف 
التدابري األخرى املالمئة لتعزيز السلم العام، 
ويف تحقيق التعاون الدويل عىل حّل املسائل 
الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية واإلنسانية، وعىل تعزيز احرتام حقوق 
للناس جميعاً  األساسية  والحريات  اإلنسان 
والتشجيع عىل ذلك إطالقاً بال متييز بسبب 
بني  تفريق  وال  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس 

الرجال والنساء.

وقد أردف يف مادته الثانية بصورة خاصة أّن 
السيادة  املساواة يف  تقوم عىل مبدإ  الهيئة 
بني جميع أعضائها، وعىل أّن جميع أعضائها 
يفّضون منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية 
عىل وجه ال يجعل السلم واألمن والعدل الدويل 
عرضة للخطر، وميتنعون يف عالقاتهم الدولية 
عن التهديد باستعامل القوة أو استخدامها 
ضّد سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية 
دولة أو عىل أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد 

األمم املتحدة.

فامذا جاء، من كل ما تقّدم، يف خطاب الرئيس 
دونالد ترامب؟

لقد جاء فيه ما ييل:

1ـ  أنّه سينفق 700 مليار دوالر عىل الجيش األمرييك 
حتى يكون األقوى يف التاريخ.

2ـ  أنه، إن مل تنزع كوريا الشاملية سالحها النووي، 
سيدّمرها تدمريا كامال.

3 ـ أنّه ال يستطيع أن يدع النظام اإليراين يواصل 
أنشطته املزعزعة لالستقرار، كام ال يستطيع أن 
يحرتم االتفاق املرُْبَم حول الربنامج النووي اإليراين 

ألنه األسوأ يف التاريخ األمرييك.

4 ـ أنّه يعترب أّن أي مجتمع لن يكون مبأمن إذا 
تم السامح بانتشار األسلحة الكيميائية، ولذلك قام 
برضب قاعدة الشعريات السورية التي قال إّن الهجوم 
بالسالح الكيميايئ عىل قرية خان شيخون انطلق منها...

5ـ  أنّه مستعّد ملعاقبة النظامني الكوب والفنزوييل 
وأنّه سيقف إىل جانب شعبي كوبا وفنزويال حتى 
يساعدهام عىل استعادة حريتهام وعىل إعادة إقرار 

الدميقراطية يف بلديهام...

6 ـ أنّه يعترب أّن »آفة الكوكب األريض اليوم هي 
مجموعة من األنظمة الخارجة عىل القانون«، وأنّه 
»إذا مل يجابه الخرّيون األرشار فإّن الرش سينتص«.

7ـ  أنّه سيوقف اإلرهاب اإلسالمي الراديكايل، لكن 
مصالح بالده هي التي ستحّدد مناطق العمليات 

العسكرية ومداها. 

8ـ  أنّه يدعو إىل إصالح منظمة األمم املتحدة حتّى 
تكون رشيكا فاعال يف مواجهة التهديدات املحدقة 
بسيادة الدول األعضاء وأمنها واستقرارها، ويستدعي 
ذلك، بصورة خاصة، أن تساهم الدول األعضاء يف 
ميزانية املنظمة بشكل عادل إذ ليس من العدل، 
كام أكد، أن تتحمل الواليات املتحدة وحدها 22 

باملئة من هذه امليزانية.

9ـ أنّه يعترب ازدهار الواليات املتحدة، وتحسني 
مستوى عيش شعبها هّمه األول، وأنّه طاملا بقي 

يف منصبه سيدافع عن مصالحها، وعىل هذا األساس 
فإّن بالده، مع الحفاظ عىل صداقتها مع دول العامل 
ومع حلفائها، ال ميكن أن تدخل يف اتفاق مع طرف 

آخر ال تجني منه مغنام.

عىل  تدريجيا  يتعّود  بدأ  العامل  أّن  من  وبالرغم 
دونالد  األمرييك  الرئيس  ثم  املرّشح  »شطحات« 
ترامب، فإّن أحدا مل يكن يتوقّع أن تبلغ »شطحته« 
يف أول خطاب يلقيه يف األمم املتحدة منذ تولّيه 
الرئاسة، هذ الشأو البعيد من الخروج عىل قاعدة 
»لكل مقام مقال«، ومن االستخفاف مبنرب األمم 
املتحدة الذي يعّد أعىل منابر الدبلوماسية الدولية 
وأحرصها، عىل األقل نظريا، عىل قيم التواصل والتحاور 

التفاوض والتوافق. 

ولذلك فقد كان من الطبيعي أن تصيب التّهديدات 
التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب الحضور يف قاعة 
منظمة األمم املتحدة بالذهول والتململ، وأن تثري 
مخاوف دول العامل وأن توقع منظمة األمم املتحدة يف 
حرج كبري... ال سيام وأّن الخطاب مل يكن مرتجال وإّنا 
كان نّصا مكتوبا، عىل ما يبدو،  بكل عناية ودقة... 
وبقطع النظر عن سيل األوصاف والنعوت السلبية 
التي تهاطلت عىل خطاب الرئيس دونالد ترامب 
من كل صوب وحدب وحتى من بعض األمريكيني 
أنفسهم، فإّن ما تضّمنه من تهديدات عدوانية فّجة 
شّكل تحديا حقيقيا لألرسة الدولية التي استهجنت، 
بعُضها جهرا وبعُضها اآلخر رسا، أن يهّدد رئيس القوة 
العسكرية العاملية األوىل بتدمري إحدى دول العامل 
تدمريا كامال من أعىل منرب املنظمة التي تعترب معالجة 
النزاعات وفّضها بالطرق السلمية علَّة وجودها...

ثم إّن هذا الخطاب خال أو كاد من االهتامم بكربيات 
املشاكل امللتهبة التي تعصف بالعامل، عىل غرار 
مشاكل املناخ والهجرة واللجوء وعىل غرار القضية 
الفلسطينية ومعضلة الرشق األوسط التي مل يتطرق 

اليها من قريب او بعيد...

وهوما أثار بشكل خاص استياء األوروبيني الذين 
يعيبون عىل الرئيس دونالد ترامب موقفه من االتفاق 
حول الربنامج النووي اإليراين ويرون رضورة االستمرار 
يف تنفيذه بعد أن بذلت مجموعة الدول الست 

Ù...جهودا مضنية من أجل التوصل اليه

منظمة األمم املتحدة
هل ينجح 

دونالد ترامب 
في جــّرها

إلى ما يريــد؟

لقد
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Ùأما بالنسبة إىل منظمة األمم املتحدة فإنّها كام 
يقول أحد مسؤوليها رفيعي املستوى، ترى أّن الواليات 
املتحدة تثقل، بهذا الخطاب الذي يزيد من توتر 
األوضاع يف العامل، كاهلها، فهي تضاعف من صعوبة 
عملها، وتعيق جهودها الرامية إىل حّل النزاعات 
والتقريب بني وجهات نظر األطراف املتنازعة، وال 
تسمح للدبلوماسية الدولية بالتحرك بشكل أفضل 

من أجل معالجة املشاكل القامئة... 

وبالفعل فإّن خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي 
وصفه وزير خارجية كوريا بـ«نباح كلب«، ووصفه 
املرشد األعىل اإليراين بأنّه خطاب »رعاة بقر ورجال  
عصابات« ضيّق عىل األمم املتحدة هامش املناورة 
والتحرك الدبلومايس، إذ أنّه صّعد من حّدة التوتر 
بني الواليات املتحدة وبني كل من كوريا الشاملية 
وإيران وهو يف نهاية املطاف سيؤدي إىل نتيجة 
معاكسة ملا تريده واشنطن، إذ من املستبعد أوال 
أن يحمل بكني وموسكو عىل مامرسة املزيد من 
الضغوط عىل الزعيم الكوري الشاميل، كام أنّه من 
املستبعد ثانيا أن يؤدي متلّص الواليات املتحدة من 
االتفاق حول الربنامج النووي اإليراين الذي  تشهد 
وكالة الطاقة الدولية بأّن تطبيقه يسري عىل ما يرام 

من جانب إيران، إىل تشجيع كوريا الشاملية عىل 
الجلوس إىل طاولة املفاوضات للتوصل إىل اتفاق 

مامثل أو شبيه... 

ثم إّن الرئيس دونالد ترامب الذي ال تربطه أصالً 
عالقة ودية مبنظمة األمم املتحدة، بل إّن عالقته 
بها ملتبسة منذ زمن بعيد وقد تعّددت انتقاداته 
لها ولعملها حتى أنّه قال يف أحد تصيحاته عن 
مندوب أمريكا باألمم املتحدة: »نحن نحتاج مندوبا 
يريد الفوز ويحب الفوز. شخص قادر عىل هزمية 

األمم املتحدة«.

ومن هذا املنطلق، شّدد يف خطابه عىل ما سامه 
إصالح األمم املتحدة، وهذه يف رأيي كلمة حق أريد 
بها باطل... فمام ال شك فيه أّن هذه املنظمة بحاجة 
ماّسة، ومنذ زمن بعيد، إىل اإلصالح ولكن أي إصالح؟

الرئيس دونالد ترامب هو أن يتم  إّن ما يريده 
اإلصالح وفقا ملصالح وأهواء الواليات املتحدة أي 
أن تكرّس اإلصالحات »والء« املنظمة لها ولرؤيتها 
للعالقات الدولية، ال سيام يف هذا الزمن الذي بدأت 
فيه األصوات تعلو منادية بإعامل مفهوم »الحوكمة 
العاملية«، وهو مفهوم يصيب بطل شعار »أمريكا 

أوال« بحساسية مفرطة ألنّه ال يرى فيه إال قيدا 
سياسيا وعبئا اقتصاديا من شأنهام أن ميّسا بطموحات 
الواليات املتحدة االمريكية وأن يعرقال تحقيقها...

وألّن مقاربة الرئيس دونالد ترامب للعالقات الدولية 
تقوم عىل ركيزتني أساسيتني هام انتهاج سياسة العصا 
ملن عىص أوامر واشنطن، واتباع مسلك التّجار الذين 
ال يربمون أي صفقة إال اذا ضمنوا الربح منها... فإنّه 
لن يتواىن عن الضغط بكل الوسائل عىل منظمة 

األمم املتحدة حتّى يجرّها إىل ما يريد...

وبالفعل فقد لوحظ عند الكشف عن أول ميزانية 
فيدرالية يف عهده أّن التقليص يف مساهمة الواليات 
املتحدة يف ميزانية املنتظم األممي أصبح حقيقة 
حيث تلّقت كتابة الدولة تعليامت بالقيام بالقطع 

بصفة ملموسة من هذه املساهمة. 

فهل سينجح الرئيس دونالد ترامب يف فرض مقاربته 
للعالقات الدولية عىل منظمة األمم املتحدة؟ إننا 
نخىش ذلك ولكننا نأمل أن تشكل مواقف روسيا 
العائدة، والصني الصاعدة، وبقية دول »بريكس« 

الواعدة بالحيلولة دون حدوث ذلك.
م.ا.ح.
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• بقلم  الشاذلي القليبي

حّمـــادي النيفـــر

الصفـــــــوة البـــاقية 
من آل النيفـــــر

أليّن  يوميّة،  شبه  مقابالتنا  صارت 
وجدُت لديه َمعيًنا من املعلومات التي 
تهّمني، يف األدب التونيس، ويف فنون 
الغناء والرقص، مع ضبط للتواريخ، 

والتيّارات إلخ...

وكنُت رجعُت من فرنسا منذ أمد قريب ؛ ومل تكن 
يل ِدراية دقيقة بهذه املجاالت، إذ قضيُت بباريس 
خمس سنوات، هي التي تتكّون أثناءها ثقافة الشباب 
األوىل. فكانت، بالنسبة إيّل، فرتة ابتعدُت فيها عن 
وطني ؛ وكان املخزون الثقايف، عندي، أغلبه من 

مصادر أوروبية.

كُّنا نتحّدث عن املجالت التي صدرت يف مختلف 
يُديرها  كان  »املباحث«،  منها  واألخرية  الفرتات، 
محمود املسعدي ؛ ثّم اختفت النشغاله بالتعليم 
العايل، ومقاومة سياسة التعليم التي كان ينتهجها 

.Paye املدير الفرنيس

ومن أحاديثنا، برزت فكرة إحداث مجلة جديدة. 
واتّفقنا عىل تسميتها »الندوة« ؛ وتولـّى حاّمدي 
إدارتها عىل أن أساعده يف مجال التحرير. وكتبُت 
مــوضـوعا  تناولت  أوالها  أدبيّـة،  فيهـا مقاالت 

فلسفيّا : ملاذا األدب ؟

وألسباب ماّدية، مل يكن يف مقدوره أن يُواصل إصدار 
املجلة ؛ وبِقينا عىل اتّصال، حتّى ُعيّنُت مديرا لإلذاعة؛ 
فكان حاّمدي يُساعدين يف قضايا كثرية، وأخّص منها 
مراجعة لغة األغاين، وإحياء الرتاث الفّني. وملّا انتقلُت 
إىل وزارة الشؤون الثقافيّة، عيّنتُه عضوا يف الديوان. 
وقُبيل انتهاء مهّمتي يف الوزارة، جعلتُه عىل رأس دار 
النرش ؛ وقد كانت له خربة بامليدان، إذ كان ممثاّل 
للوزارة يف املجلس اإلداري، مّدة سنوات تُويّف يف سّن 
تناهز الستنّي. وترك لدّي فراغا – ويف مجاالت، الخرباء 
فيها – الذين يجمعون بني الثقافة العاّمة والثقافة 

الفّنية واالنتامء الحضاري –قليلون.
ش.ق.

عرفُته بواسطة »الصباح«، إذ كان مّمن يتّددون عىل الهادي العبيدي، الرُجل الثاين يف الصحيفة، 
ـّق مُبحتواها.ويس حاّمدي له – مثل أغلب الزيتونّيني – باع يف ِعلم األنساب ؛ فكان  وبيده كّل ما يتعل
َيعرف أّن والديت من آل البّناين، وأّن أباها، محمد البّناين أّمه من آل النيفر. فكان ذلك أّول أحاديثنا، 

Ù.ملّا تقابلنا، عىل موعد، يف مقهى قريب من منزل »دار عزيزي« البّناين، يف حّي باب املنارة

ومنذئذ

محّمد بن أحمد النيفر 1926 –  1986

محمد )حاّمدي( بن أحمد النيفر، ولد بتونس العاصمة  وتابع دراسته 
باملدرسة الصادقية، ثّم انتقل إىل الدراسة بجامع الزيتونة حيث حصل عىل 
شهادة العامليّة، ثّم توىّل التّدريس به. وملّا توّحد التّعليم بعد االستقالل انتقل 
إىل التّدريس مبعهد خزندار، وعنّي بوزارة الشؤون الثقافية عند تكوينها 
سنة 1961 ملحقا بديوان الوزير، فمديرا للمكتبات العموميّة، فمستشارا 
بالديوان الرئايس ثم ملحقا بديوان وزير الشؤون الثقافية ثانية، فمديرا 
للّدار العربيّة للكتاب )ليبيا-تونس(. كان من أنشط الشخصيّات األدبيّة 
والفنيّة بتونس.. وهو أحد مؤّسيس دار الّنرش للّشامل األفريقي ومؤسس 
مجلّة »الّندوة« الّتي دامت من 1953 إىل 1957, وأحد مؤّسيس الرشكة 
التّونسية لفنون الرّسم. وكان عضوا مبجلس الّدار التّونسية للّنرش ومراقبا 
فنيّا لها.وتوىّل رئاسة املعهد الرّشيدي، من جانفي 1973 إىل ديسمرب 1978.

من آثاره : مجموعة من األغاين الناجحة امللّحنة واملتداولة يف الرشيدية 
ويف اإلذاعة التّونسيّة. تويّف بباردو يوم 17 مارس 1986.

) املصدر املوسوعة التونسية املفتوحة(
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• بقلم الحبيب الدريدي

  » ال أتصّور كيف وصلت تونس إىل هذه األشياء الكثرية يف عام واحد 
... وإيّن ال أغلو إذا قلُت إّن كّل هذا يسحرين وُيوشك أن ُيعجزين عن أن 

أتحّدث إليكم ...« بهذه الكلامت حّيا طه حسني الحداثة الّتونسّية الّناشئة، 
معَجبا منَبهرا بل مندهشا غابطا، يف املحارضة الّشهرية الّتي ألقاها بقاعة 
»الباملاريوم« يف 3 جويلية 1957 أمام اآلالف من الّشباب وطلبة العلم 

Ù.والّنخب واألساتذة والّشيوخ

منذ سّتني عاما : طه حسني يف تونس )1957 – 2017(

دعــــــــــاء الــحــــــــداثـــــــة

من  خرجت  قد  وقتئذ  تونس 
»الجهاد  إىل  األصغر«  »الجهاد 
األكرب« تخوض غامر معركة بناء 
حملتها  وتشّن  الحديثة  الّدولة 
الفكريّة  البُنى  عىل  التّاريخيّة 
واالجتامعيّة والثّقافيّة املتقادمة وتقتحم خضّم 
اإلصالح والتّحديث والتّنوير. فام كادت البالد 
تظفر باستقاللها التّام حتّى انتخبت مجلسا 
تأسيسيّا لوضع دستور لها وشّكلت حكومة 
وطنيّة واتّجهت بكّل عزم وتصميم إىل بناء 
مؤّسساتها الجديدة فبادرت دون تهيّب وال 
ترّدد إىل إصدار مجلّة األحوال الّشخصيّة وتوحيد 
القضاء وتعصري التّعليم وإلغاء األحباس وإرساء 
إدارة جهويّة ومحليّة عىل نحو حّول املجتمع من 
قبائل و«عروش« إىل نسيج متجانس متناغم.

وهكذا ميكن أن ننزّل زيارة طه حسني إىل 
تونس – بدعوة من رئيس الحكومة آنذاك 
الزّعيم الحبيب بورقيبة- يف إطار هذه التّعبئة 
الّشاملة من أجل ترسيخ خيار التّحديث والتّجديد 
وتجذير فلسفة التّغيري والتّطوير، فهي ليست 

مجرّد دعوة عاديّة لَعلَم كبري من أعالم الثّقافة 
والفكر ليحارض ويرُشف عىل االمتحانات يف 
جامعة فتيّة ناشئة، وإّنا هي مبادرة دالّة ومعرّبة 
لة برسائل كثرية. إنّها انتصار لنهج الحداثة  ومحمَّ

والعقالنيّة والثّورة عىل القديم. 

والحّق أّن تلك الّزيارة قد جّسدت التقاء تطلّعني 
متشابهني: 

- تطلّع التّجربة التّحديثيّة الّناشئة يف تونس إىل 
أن يلتّف حولها أقطاب الفكر والثّقافة واألدب 
يف الّداخل والخارج وأن ّتتحّمس لها رموز فكريّة 
واسعة الّشهرة مبا يدعم تلك التّجربة ويزيد 

يف إشعاعها.
- تطلّع مفّكر عقالينّ حدايثّ جريء وجد يف 
َعَنتًا كبريا وصّدا ومعارضة إىل أنوذج  بلده 
ناصع يكون كالرّّد عىل أنصار االنغالق والتّقليد 
يف مص ويُقيم الّدليل عىل أّن البالد العربيّة 
اإلسالميّة مُيكن أن تُنتج تجارب حداثيّة ناجحة 
ومميّزة مبا قــــد يستنهض الهمــــــم يف سـائر 
البــــالد األخــــرى عىل االقتداء بها واحتذاء 

مــنوالها.

فمن وجهة نظـــر سيميائيّة تُعّد هـــذه 
الّزيارة عالمة حداثيّة إضافيّة يف مسار بناء 
الّدولة الّناشئة واملجتمع الجديد يف تونس 

املستقلّة. 

وال شّك يف أّن معاين تلك الّزيارة ودالالتها ما 
تزال حارضة فينا إىل اليوم مبا يُؤكّد راهنيّتها، 
إذ ما انفّكت قيم الحداثة والعقالنيّة والفكر 
الحّر تالقي أشكاال مـــن الصـّّد من بعـــض 
جيوب املاضويّة والجمود واالنغالق، فمـــازال 
البعض ينظــــر إىل التّحّديث عىل أنّه مســـخ 
وتنّكر للهويّة وخروج عـن امللّة إىل غري ذلك 
تدّل  التّي ال  األوهــام واألباطيـــل  مـــن 
التّفيّش  يف  آخذ  س«  مؤسَّ »جهل  عىل  إىل 

واالسترشاء.

وإذا عدنا إىل برنامج تلك الّزيارة ومحطّاتها 
والتّحليل  بالقراءة  وأحداثها  مجرياتها  وإىل 
وجدنا أنّها تثري قّضيتني كُرَبينْي: قضيّة التّعليم 
ومناهجه ومسالك تعصريه، وقضيّة املجتمع 

Ù.وسبل تحديثه وتطويره

كانت

n  طه حسني يتوّسط الّشيخني محّمد الطاهر بن عاشور ومحّمد الفاضل بن عاشور
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Ù املسألة الّتعليمّية 

أرشف طه حسني خالل زيارته إىل تونس عىل 
امتحانات الطّلبة يف قسم اآلداب واللّغة العربيّة 
بدار املعلّمني العليا وكانت تتّخذ مقرّا لها باملبنى 
الكائن يف الزّاوية التّي تحّد شارع فرنسا من 
ناحية ونهج روما من ناحية أخرى. ولشّد ما 
أُعجب مبا رشح عن أسئلة االمتحانات وتحارير 
الطّلبة من حصافة ونضج، فقد الحظ طه حسني 
أّن الجامعة التّي مل ميّر عىل إحداثها سوى عام 
واحد تستند يف مناهجها إىل إقدار الطّلبة عىل 
التّفكري املتأيّن والتّحليل العميق وتدريبهم عىل 
البحث واالستقصاء والّنقد واستئناف الّنظر، فال 
أثر لإلمالء والتّلقني وحشو األدمغة باملعارف 
الجاهزة، وال مكان للحفظ واالستظهار واالجرتار، 
وإّنا دأب األساتذة التّأطري واإلرشاد والتّوجيه 
وإنهاج املسالك ومتهيد الّسبل، ودأب الطاّلب 
والتّدبّر  والّنظر  والقراءة  والتّنقيب  البحث 

والتّفّكر.

وقد كتب طه حسني يف جريدة الجمهوريّة 
املصيّة بتاريخ 3 / 8 / 1957 : »ولقد شاركُت 
يف امتحان الّسنة األوىل بدار املعلّمني الُعليا، 
ويف امتحان اللّغة العربيّة وآدابها خاّصة، فلم 
أَر أّن األساتذة قد أملوا عىل تالمذتهم شيئا، 
ومل أر الطاّلب قد أقبلوا عىل االمتحان وقد 
حفظوا ما ألقى األساتذة عليهم فهم يكّررون 
ما حفظوا منه تكرارًا، ويقفون حني تخونهم 
الّذاكرة، وإّنا رأيت األساتذة يُرشدون طاُّلبهم 
عنه  البحث  ويعلّمونهم  العلم،  مواطن  إىل 
واستنباطه من مصادره. وانظر مثال إىل هذين 
الّسؤالني اللّذين أجاب الطاّلب عليهام كتابة. 
فأّما أّولهام فُجملة للخطيب البغدادي يقول 
فيها: »إّن بغداد كانت حارضة اإلسالم، وإنّها 
كانت صيّادة تصيد الرّجال، وإنَّ من لَم يَرََها 
الطّالب أن يُفّس  نيا«. وكان عىل  الدُّ يََر  لَْم 
هذا الكالم ويثبته أو ينفيه، ويأيت باألدلّة عىل 
ما يقول. وأّما الّسؤال الثّاين فكان كتابا طويال 
عسريا للأممون كتبه إىل عاّمله عىل األقاليم 
يكلّفهم فيه أن ميتحنوا من يف حرضتهم من 
القضاة يف تلك املسألة الكالميّة العسرية التّي 

ُجّن املأمون بها فيام أعتقد وهي مسألة خلق 
القرآن )...( وكان املطلوب من هؤالء الّشبّان 
أن يفّسوا نّص الكتاب تفسري الفاهم له، وأن 
يتبيّنوا ما أحاط به من الظّروف، وأشهد لقد 
كانت إجابة الطاّّلب يف جملتها جيّدة جّدا 

تحيي األمل يف الّنفوس«. 

 بني األزهر والّزيتونة

ال خفاء أّن عالقة طه حسني باألزهر كانت يف 
األغلب األعّم عالقة متوتّرة ، فقد خاب أمله 
فيه منذ الّدروس األوىل التّي شهدها يف رحابه، 
وكان الذعا يف نقده لعلم األزهر ومشائخه، وملّا 
نرش كتابه »يف الّشعر الجاهيّل« كانت هجمة 
أولئك املشائخ عليه عنيفة حاّدة بلغت حّد 

رميه بالكفر واملروق. 

ولذلك سيُفاجأ طه حسني عندما يجد جامع 
الّزيتونة عىل صورة مغايرة لتلك التّي عرفها 
عن الجامع األزهر، فقد حرض يوم 29 جوان 
1957 الحفل الّسنوي الختتام الّسنة املدرسيّة 
بالجامعة الّزيتونيّة داخل رحاب الجامع األعظم 
فلم يجد شيخا من الّشيوخ األزهرينّي الجفاة 
وإّنا وجد عالاِم َسْمحا متنّورا هو الّشيخ محّمد 
الطّاهر بن عاشور وأعجب بخطابه يف الحفل 

ومبا أبداه من تفتّح وتعلّق بالحداثة. 

كام اسرتعى انتباهه وجود طالبات فائزات 
مل  أمر  وهو  الّزيتونيّة  والّشهادات  بالجوائز 
يكن قد حدث مثله بعد يف األزهر. وقد سّمى 
طه حسني ما ملسه يف الجامعة الّزيتونيّة من 
مظاهر الّسامحة واالنفتاح »رُِقيًّا عظيام« أشاد 
به وأكربه عندما قال: »إيّن لسعيد جّدا بأن أجد 
نفيس بينكم جالسا هذه الجلسة مستمعا إىل 
حرضة صاحب الفضيلة األستاذ األكرب وإىل ما 
قاله من هذه األشياء التّي تبرّش بهذا الرّقّي 

العظيم يف هذه الجامعة«. 

ولعّل ما انبهر به طه حسني عىل وجه خاّص 
هو توحيد التّعليم وما ترتّب عنه من تخيّل 
والثّانوّي  االبتدايئ  التّعليم  عن  الّزيتونة 

وذلك  العايل  الّديني  بالتّعليم  واختصاصها 
حتّى يُحال دون عدم التّكافئ بني خّريجي 
الكفايات  تعليم تقليدّي ال يكفل لهم من 
واالقتدارات إاّل القليل الّذي ال يُغني وخّريجي 
تعليم عصّي يتيح لهم تكوينا أساسيّا متينا 
ومتنّوعا يلّم باللّغات والعلوم والفلسفة. وهو 
أمر طاملا نادى به طه حسني يف مص ومل يُتح 
له أن يتحّقق، لذلك نجده ينّوه بهذه املزيّة 
يف مقــاله املذكور: »...وأعرتف بأيّن شكرت 
اللّه عّز وجّل عىل صنيعه ونعمته حني رأيت 
جامعة دينيّة شأنها يف الغرب اإلسالمّي كشأن 
األزهر يف املرشق اإلسالمّي، تُحّقق ما يصبو 
إليه املثّّقفون يف مص منذ أعوام طوال فتتنازل 
لوزارة الرّتبية والتّعليم عن التّعليم االبتدايئ 
والثّانوّي وتفرغ للتّعليم الّدينّي العايل وتالئم 
بذلك بني حياة الّدنيا والّدين وتُلغي بذلك 
الفروق العقليّة الكثرية بني الّذين يتخرّجون 

فيها والّذين يتخرّجون يف املدارس ...«. 

 املسألة االجتامعّية

ال تنفصل أبعاد الحداثة الثّقافيّة والعلميّة عن 
أبعادها االجتامعيّة يف تونس املستقلّة، فحيثام 
حّل طه حسني الحظ آثار اإلصالحات االجتامعيّة 
الكربى التّي أقدمت عليها حكومة االستقالل، 
ولكّن األمر الّذي أثار استغرابه هو كيفيّة تلّقي 
املجتمع التّونيّس لهذه اإلصالحات، فهي وإن 
كانت عميقة وجذريّة ورسيعة متالحقة ومفاجئة 
فإنّها أُسيغت وقُوبلت بالرىّض والتّأييد ومل تلق 
صّدا أو إنكارا: »وقد أردت أن أستقيص األمر 
بعد ذلك فعرفت أّن تونس مل تكد تستقّل 
حتّى وّحدت قضاءها فجعلت شؤون األحوال 
الّشخصـيّة كغريها من الّشؤون إىل املحاكم 
املدنيّة...ومل تكتف تونس بهذا وإّنا مضت 
إىل أبعد منه فجعلت أمر الطاّلق إىل القايض 
الطاّلق ال يصدر وال  الزّوج، وجعلت  ال إىل 
يقع إاّل بحكم قضايئّ فعصمت األرس بذلك من 
عبث كثري. ثّم مضت إىل أبعد من ذلك أيضا 
فأصدرت قانونا يُحرّم تعّدد الزّوجات. وقد 
حّدثني رئيس الحكومة أنّه أعلن هذا القانون إىل 
Ùمواطنيه يف الرّاديو وإىل جانبه وقتذاك حرضة 
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Ùصاحب الفضيلة شيخ الجامعة الّزيتونيّة، ومل 
يكد رئيس الحكومة يفرغ من حديثه حتّى تكلّم 
فضيلة األستاذ التّونيّس الكبري فقال للتّونسيّني: 
إّن ما قّررته الحكومة مالئم كّل املالمئة للديّن 

اإلسالمّي الحنيف ...« .

والشّك يف أّن مســـألة وضعيّــة املــرأة 
وتحريرها من ربقة القيود االجتامعيّة قد 
لفتت انتباه طه حسني يف هذه الّزيارة، 
الفتيات  ففضال عاّم الحظه مـــن تعلّم 
وإقبالهّن عىل مؤّسسات التّعليم مبختلف 
درجاتها ومستـــوياتها فإنّه توقّف عنــد 
قضيّة الّسفور وسّجل بإعجاب دعوة رجال 
الّدولة إىل مشاركة املرأة يف مختلف أوجه 
الّنشاط املجتمعـــّي وإىل اإلقبـــال عىل 
كاملة  مساواة  يف  العاّمة  الحياة  معرتك 
مع الّرجال ال تشوبهــا شكليّات اللّباس 
وال أعباء التّقاليــد املوروثة: »وكان من 
أغرب ما رأيت بالجــامعة الّزيتونيّة أّن 
فتاة من طالبات هذه الجامعة– والفتيات 
الّدين  علـوم  طلب  يف  الفتيان  يشاركن 
أقبلت  أولئك وهؤالء-  دون تفريق بني 
لتتلــّقى جـــائـــزتها من رئيس الحكومة، 

الرئيس  لها  فقال  منّقبة،  نصف  وكانت 
وهو يعطيها جائزتها: أرجو أن أراِك يف 
من  تخّففِت  وقد  سافرة  املقبل  العام 
بقيّة هذا الّنقاب. ورئيس الحكومة يدعو 
جاهدا إىل الّسفور وإىل أن تشارك املرأة 
يف الحياة االجتامعيّة العاّمة كام يشارك 
الّرجل. ويتلّقى أهل تونس نساء ورجاال 

دعوته يف استجابة ورىًض«. 

 من االستذكار إىل االعتبار

إنّنا ال نعود اليوم إىل زيارة طه حسني إىل تونس 
ملجرّد إحياء ذكرى بعيدة أو للحنني إىل ماٍض 
ُمدبر وإّنا ليك نعترب ونتدبّر ونتعرّف الّسبل 
التّي يجدر أن نيض فيها، فليس من قبيل 
التّباهي والرىّض أن نقول إّن تونس كانت عىل 
امتداد تاريخها الطّويل مهد تحديث وتجديد 
وموئل سبق وريادة وتأسيس، وحسبنا أن نذكر 
»تفسري« ابن ساّلم و»مدّونة« سحنون و»أحكام« 
يحيى بن عمر و»زاد« ابن الجزّار و»عمدة« 
ابن رشيق و»رسالة« القابيس و»لسان« ابن 
منظور و»منهاج« حازم القرطاجّني و»مقّدمة« 
ابن خلدون و»مختصات« ابن عرفة و»ُحلل« 

الوزير السّاج و»مسالك« خري الّدين و»إتحاف« 
و»تحرير«  بريم  الّضياف و«صفوة«  أب  ابن 
ابن عاشور و»امرأة« الحّداد و»أغاين« الّشاب 
و»سّد« املسعدي و»دقلة« خريّف و»فتنة« 
جعيّط و»عيال« الطّالبي و»شعريّات« بّكار 

وغري ذلك كثري. 

إنّه رصيد زاخر عظيم يشهد أّن العقل التّونيّس 
متعلّق دوما بالتّطّور والحداثة. غري أّن دعاة 
التّجديد واالنفتاح مرصودون عادة بالتّشنيع 
والتّشويه، وأصحاب الفكـــر الحــّر مردوعون 
بالرّتهيب والتّهديد، وهو ما يطرح أمام الّنخب 
واملثّقفني وأمام املنظومة التّعليميّة والجامعيّة 
والفضاءات الثّقافيّة واملنابر الّسياسيّة والفكريّة 
والّدينيّة تحّديا جسيام وهو القطع– يف خيار 
واالرتباك،  والحيطة  الرّتّدد  مع   - الحداثة 
والتّصّدي لجميع مظاهر الّنكوص واالرتداد 
عىل نحو يحسم كّل نزاع، فاالختيار بني الحياة 
واملوت واليقظة والّسبات والّضياء والظّلمة ال 
ميكن أن يكون محّل جدل أو حوار، فلنتجادل 
ونحن جميعا أحياء وأيقاظ ننعم بالّنور ونرنو 

إىل الّشمس.
ح.د.

n  طه حسني يتوّسط الّزعيم الحبيب بورڤيبة والّشيخ محّمد الطاهر بن عاشور
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• بقلم علي اللواتي

ظهر الفّن الّتشكييل ذو األصول الجاملية الغربّية بتونس خالل القرن الّتاسع عرش مع الّصور الّشخصّية التي كان يرسمها 
فّنانون أوروبيون للبايات ورجال دولتهم، يف سياق تأّثر هؤالء ومن دار يف فلكهم من الّطبقة امليسورة، بأمناط تفكري 
وسلوك وعادات معيشّية أوروبّية. ثم ظهرت مامرسات  أخرى لذلك الفّن يف أوساط املستوطنني األجانب بعد فرض 

الحامية الفرنسّية عىل البالد الّتونسّية سنة 1881، حيث أقيم أّول معرض فنّي تحت اسم »الّصالون التونيس« يف العام 
1894، بإرشاف رسمّي من سلطات الحامية. وقد جاء مثرًة لجهود أعضاء القسم الفّني بأكادميّية »معهد قرطاج« التي 

Ù.تأّسست كواجهة ثقافّية للحضور االستعامري

تلك  يف  الغرب  الفّن  لظهور 
املرحلة املفصليّة من التاريخ 
يف  الالّحق  وتأثريه  التّونيس 
للتّونسيني،  الفّنيّة  املامرسة 
رأيت من املفيد ذكر الظّروف 
التي حّفت بتنظيم أّول تظاهرة له واإلشارة إىل 
األرضيّة اإليديولوجيّة والّسياسيّة التي ارتكز عليها 
واألهداف املبارشة التي رسمت له. وكان تنظيم 
»الّصالون التونيس« قد استمر سنويّا إىل ما بعد 
االستقالل، حتّى آخر دورة له سنة  1984. ولنئ 
شكلت تلك التّظاهرة املنطلق واإلطار لتجارب 
أغلب الفّنانني التونسيني، إالّ أّن عددا منهم 
حاول البحث، طوال تلك الفرتة عن هويّة فنيّة 
متصالحة مع ثقافتهم األصليّة، تبتعد إن قليال 
أو كثريا عن املنطلقات اإليديولوجيّة واألسلوبيّة 
التي تأّسس عليها »الّصالون« يف دوراته األوىل. 

الّصالون الّتونيس األّول

افتُِتَح »الّصالون التّونيس« يوم 11 ماي 1894 
يف مقّر الجمعيّة العاّملية املالطية بنهج اليونان، 

 Charles Rouvier وحرض االفتتاح شارل روفييه
املقيم العام الفرنيس وممثّلون عن بالط الباي. 
وقد أعترب املالحظون والّصحافة آنذاك تلك 
التّظاهرة حدثا ثقافيّا عظيام يف حياة املستوطنني 
الفرنسيني يُرجى منه تعزيز الحضور االستعامرّي 
ومساعدته يف مهّمة نرش القيم الفرنسيّة عىل 
أرض طاملا عانت ـــ حسب زعمهم ـــ من 

الجدب الحضارّي. 

اشتمل املعرض عىل خليط من لوحات بعضها 
لفّنانني من فرنسا وأخرى لفّنانني من الجاليات  
 ،)P. Bridet( األوروبيّة املحلّية،  منهم  ب. بريدي
عضو قسم اآلداب والفنون بـ«معهد قرطاج« 
 )Théodore Rivière( والّنّحات تيودور ريفيري
وبول بروست )Paul Proust( وجونيفييف 
غريغوار )Geneviève Grégoire( وغريهم 
كام ضّم لوحات أعارها خواص من بيوتهم 
لتعزيز محتوياته. وُخّصص القسم األكرب منه 
 Louis ألعامل رّسام ونّحات فرنيّس زائر، يدعى
Chalon لوي شالون )1866ــــ1940( ، ينتمي 
إىل االتّجاهات الفنيّة املحافظة التي كانت ال 

تزال تحتضنها وتدعمها املؤّسسات الفرنسيّة 
الرّسميّة مثل »الّصالون الفرنيس« و»مدرسة 
الفنون الجميلة«، رغم مرور أكرث من عقدين 
عىل انتصار االتّجاهات الفّنية املجّددة يف باريس 
مثل االنطباعيّة والرّمزية وما بعد االنطباعيّة. 

لوي شالون فّنان ينظر صوب املايض

متيّزت أعامل لوي شالون بأسلوبها األكادميّي 
واألدبيّة  األسطوريّة  للمواضيع  واجرتارها 
والتّاريخيّة التي كانت ســـائدة يف التيّارين 
الكالسييك املحدث والرّومنطيقي. وقد عرض 
من تلك األعامل لوحة عنــوانها »سيـــريس« 
)Circé(، الّساحرة التي حاولت اإليقاع بالبطل 
اليوناين أوديسيوس خالل رحلة عودته إىل بالده  
بعد حـــرب طــروادة، حسب ملحمة األوديسة 
لهومريوس(، ولوحة أخرى متثّل آشوربانيبال 
حـــكــم  الذي  امللك   ،)Sardanapale(
آشـــور ما بني 627 و 669 ق. م.(.وثــالثًة 
التي  )Salomé(، األمرية  متثّل »ســـالومي« 
Ùرقصـت، حســب األنـاجيل، أمــــام ملك

نظرا

نشأة الفّن الّتشكييل الغريب بتونس

الخلفـيــــة الـــّســـيــاسـيـــة
والمضامين اإليديولـوجّية

n  الرّسام ألكسندر 

روبتزوفـ  بّيةـ 

n  سيسيل بوغورـ  بدوّيةـ  n  الرّسام الفرنيس لوي شالون
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Ù اليهود هريودس أنتيباس وطلبت منه قتل 
يوحّنا املعمدان فأجابها إىل ذلك(. وياُلَحظ يف أغلب 
أعامل شالون املعروضة تشبّثا باألسس الجامليّة 
االسترشاقيّة والتواضعات األسلوبيّة القدمية التي 
جرفتها ثورة الفّن الحديث بفرنسا قبل نحو ثالثة 
عقود، ماّم يعكس الّذهنيّة املحافظة للمنظّمني 

الذين دعوه للمشاركة يف املعرض. 

الخلفّية الّسياسّية للّصالون الّتونيس

احتفت النخبة املثّقفة بـ«الّصالون التّونيس« كحدث 
استثنايئ، ورأت فيه لبنة جديدة تُضاُف، بعد مرور 
ثالث عرشة سنة من انتصاب الحامية الفرنسيّة، 
إىل املرشوع االستعامري، تثبيتا لقيمه الثقافيّة يف 
البيئة التّونسيّة وخدمًة لألهداف القريبة والبعيدة 
التي رسمها الستكامل متلّك األرض ونهب خرياتها 
ومسح الهويّة التّاريخيّة والحضاريّة ألهلها؛ وكانت 
الفرتة الّسابقة لظهور »الّصالون« قد مضت يف 
توطيد الّسلطة الجديدة من خالل التّنظيامت 
الفرنسيني  للمعّمرين  الّسبيل  اإلداريّة ومتهيد 
واألوروبيني مبقتىض قانون الّصادر سنة   1885 
الذي أّسس لِعمليّة سطو واسعة عىل األرايض 

التّونسيّة. وقد رافقت تلك التّنظيامت مشاريع 
ذات هدف تبشريي خطّط لها الكاردينال الفيجريي 
)Lavigerie( وفشل يف تطبيقها يف تونس كام فشل 
يف الجزائر، بهدف إحياء كنيسة إفريقيا القدمية. 
وعندما أنشئ الّصالون التّونيّس سنة 1894، اعترُِبَ 
تكملًة للمرشوع االستعامري يف بعده الثّقايف 
من حيث كونه حافزا للفّنانني الفرنسيني عىل 
القدوم إىل تونس واملساهمة يف ذلك املرشوع. 
ويف هذا الّسياق يقول أستاذ الفلسفة أوغيست 
بايف، Auguste Pavy، عضو معهد قرطاج، يف 
كلمة ألقاها أمام املقيم العام مبناسبة تدشني 
الّصالون الخامس، سنة 1898: »هل أكشف 
لكم عن خفايا خواطرنا وعميق طموحاتنا ؟ 
إّن أملنا هو أن تصبح تونس املركز الحقيقي 
للفّن الرّشقي، وأن نجعل شيئا فشيئا من هذا 
الّصالون التّونيس مكان لقاء رضوري لكّل ما 

يدعو يف الفّن إىل االسترشاق«.

عالقة االسترشاق باإليـديـولوجّية 
االستعامريّة 

سيـــطـــر تــــيــّار االستشـــراق الــفـــّني 
)L’orientalisme artistique( عىل تظاهرات 

الّصالون الّسنويّة حتّى الحرب العامليّة األوىل 
وبدا متامهيا مع املّد االستعامرّي يف العامل، مبا 
يحمله من دوافَع نفسيّة ورغبٍة يف استكشاف 
مناخات قصيّة وغريبة ومن نزوع إىل رسم صور 
نطيّة وسطحيّة للّشعوب الـُمَهيَْمِن عليها بل 
وإىل نظرة ازدراء لها وانتقاص لرتاثها العريق. غري 
أّن احتضان ذلك التيّار يف تونس ومحاولة إحيائه  
يف الفنون واآلداب مل يكن بوسعه تلميع صورة 
االستعامر، إذ كانت مفاهيم االسترشاق ومنجزاته 
آخذة يف الذبول والرّتاجع بفرنسا أمام انتشار 
مامرسات إبداعية جديدة. ومجمل القول إّن 
الثّقافة الّسائدة يف األوساط االستعامريّة بتونس 
ظلّت إىل ما بعد الحرب العامليّة األوىل يف عزلة 
مزدوجة عن املجتمع التّونيس املسلم من جهة 
ومن جهة أخرى عن الثّورات الفكريّة واألدبيّة 
والفنيّة يف فرنسا ويف أوروبا عىل وجه العموم.

بعد أفول نجم االسترشاق الفّني بفرنسا لجأ 
أتباعه إىل املستعمرات، وعملت سلطة الحامية 
بتونس عىل توظيفه يف مرشوعها الثّقايف ونظّمت 
له التّظاهرات مثل الّصالون التّونيس الرّابع 
سنة 1897، الذي ضّم أعامال ألعضاء »جمعيّة 

الفّنانني املسترشقني الفرنسيني« بقيادة ليونس 
بينيديت )Léonce Bénédite(، محافظ متحف 
اللّوكسمبورغ بباريس، وجمع فّنانني من فرنسا 
إضافة إىل بعض املستوطنني الفرنسيني من 
الجزائر. وظّل االسترشاق موضة فنيّة  يف الّصالون 
التّونيّس وخارجه إىل ما بعد الحرب العامليّة 
األوىل حيث ظهرت يف الّساحة الفنيّة املحليّة 
بعض التيّارات التّجديدية الواردة من أوروبا.

موقـــف الثقــافة االستعامرية من 
الحضارة العربّية اإلسالمّية

تنسجم مواضيع االسترشاق األدبيّة والفنيّة يف 
تلك الفرتة مع نظرة االستنقاص التي يحملها 
 La( »الفكر االستعامري عن املجتمع »األهيل
société indigène( باحتقار تاريخها الحضارّي 
وتشويهه، فرتاه يلّح عىل اعتبار الحضارة العربيّة 
اإلسالميّة ظاهرة متخلّفة ويرى يف العناية بتاريخ 
إفريقيّة القديم إحياًء  رمزيّا ألمجاد أرض عريقة 
يف املسيحيّة، عانت عىل مدى قرون من همجيّة 

العرب واملسلمني. 

وتساوقا مع تلك الّنظرة كانت أكادمييّة »معهد 
قرطاج« تويل كلَّ العناية لآلثار القدمية البونيقيّة 
والّرومانية دون االلتفات إىل اآلثار اإلسالميّة، 
واقتصت عنايتها بالرّتاث الثّقايف التّونيس عىل 

بعض املظاهر الفولكلوريّة املحلّيّة كالّصناعات 
الِحرَفيّة والعادات والتّقاليد الّشعبيّة، بهدف 
إكساب املحميّة الفرنسيّة الجديدة خصوصيّة 
الّسلطة  أمام  بها  تتباهى  ثقافيّة مصطنعة 
املركزيّة بفرنسا ومتيّزها إىل حّد ما عن ثقافة 

الوطن األّم.

وليس أدّل عىل تلك الّنظرة الّدونيّة ماّم جاء 
يف بعض الكتابات الّصحفيّة عن »الّصالون 
كحافز  للبادرة  تثمني  من  األّول،  التّونيس« 
إليقاظ اإليالة من سباتها الحضارّي املزعوم، 
حيث كتب املسّمى »غوان« املحامي يف إحدى 
الّصحف معلّقا عن الحدث بلهجة عنصيّة : 
»هذه األرض العقيم منذ قرون والتي يبدو 
كأّنا كُِتَب عليها أن تحيا أبدا يف إطار عمليّات 
تجاريّة بدائيّة وأن تبقى محدودة اآلفاق تحت 
تأثري املفاهيم الضيّقة للّذهنيّة الّساميّة )التّجارة 
والعموالت(، هذه األرض تستفيق فجأة تحت 
التّأثري املخصب للعبقريّة اآلريّة الخالصة )كذا( 

اآلتيّة من فرنسا«.

نظرة االسترشاق الفّني إىل اإلنسان 
»األهيل«

صنع االستعامر الّسيايس والثّقايف صورة ثابتة 
لإلنسان التّونيس »األهيل«، يجتمع فيها الكسل 

والعجز والكذب واملخاتلة. ولنا مثال عىل ذلك 
يف ما زخرت به حمالت رأس التّيار االستعامري 
 )V. De Carnières( كارنيري  دي  الرّجعي 
التّونسيني، من خالل جريدته »تونس  عىل 
يف   )La Tunisie Française( الفرنسيّة« 
بداية القرن املايض. غري أّن املهّم يف موضوعنا 
اإلشارة إىل الّنامذج الّنمطيّة التي رسمها الفّن 
االسترشاقي بتواتر الفت لإلنسان يف املجتمع 
املسلم بتونس أو يف غريها. فهو، وإن أسبغ عىل 
تلك الّنامذج أحيانا مالمح نبل ظاهري يذكّر 
بانبهار املسترشقني األوائل بشاعريّة الرّشق، إاّل 
أنّه كان يركّز بإلحاح عىل مظاهر االنهيار املاّدي 
واملعنوي لذلك اإلنسان من خالل لوحات ترسم 
املتسّولني والعميان والفقراء، كام نراه يغرق 
يف االستيهامات الجنسيّة برسم املرأة الرّشقيّة 
الّشهوانيّة يف خدرها أو يف بيوت الّدعارة. ويف 
أغلب الحاالت يبدو اإلنسان »األهيل« نوذجا 
عاّما فاقدا للخصوصيّة فهو : »الّسّقاء« أو بائع 
ذاتيّة  مالمح  دون  »البدويّة«،  أو  الفطائر« 
مميّزة.ونجد آثارًا لتلك الّنامذج يف املنحوتات 
الّشعريّة،  القصائد  ويف  الربيديّة  والبطاقات 
بحيث تشّكل رؤية عاّمة مميّزة لالسترشاق 

يف مرحلته االستعامريّة.

يضيق املجال، هنـــا، دون التوّســـع يف ذكــر 
الكّم الكبري لألمثلة عىل ازدراء الثّقافة األصيلة 
للمجتمع التّونيس؛ والثّابت أّن الرّّسامني التونسيني 
مل يكن لهم حضور يذكر يف »الّصالون« منذ 
عدا  ما  األوىل،  العامليّة  الحرب  إىل  تأسيسه 
مشاركات بسيطة من عبد الوّهاب الجيالين 
)شهر عبدول( سنة 1912  بأعامل مقلّدة يف 
مواضيعها وتقنياتها ألساتذته الفرنسيني ومنهم 
إمييل بنشار )Emile Pinchart(. وظّل الوضع 
كذلك حتّى ظهور جيل جديد من التّونسيني 
دأبوا عىل املشاركة يف »الّصالون« بعد الحرب 
العامليّة األوىل أمثال يحي الرّتيك وعيل بن سامل، 
إالّ أنّهم حاولوا التّخلّص إىل حّد ما من تواضعات 
الفّن الغرب ومواضيع االسترشاق، باحثني عن 
سامت يف األسلوب واملواضيع تربطهم ببيئتهم 

األصليّة.
ع.ل.

n  جورج لومارـ  إمرأة عربّيةـ 

n  لوي شالون 

رقصة سرييس

n  هرني غوستاف جوّسوـ  نهج الفاريسـ 
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حرُس الباي الرشيف الجثامَن إىل 
مثواه األخري أمام جموع غفرية 
من املواطنني، لكّن موكب الّدفن 
رغم كّل هذه األبّهة خال من أّي 
كلامت متجيدية تليق مبكانة الفقيد 
الكبرية يف بالده ويف تونس، وقد علّقت صحيفة 
فرنسية نقلت وقائع الجنازة عىل ذلك بقولها: 
الفرنسيّون ال يشعرون باألسف، فُهم لن ينسوا 
أّن »توماس ريد« هو أحد سّجاين بونابارت!، 
أما أرملته فقد غادرت تونس تاركة جثامن 
زوجها لتواصل بقيّة حياتها يف بلدة صغرية 
حذو مانشسرت حرصت عىل أن تضع يف كنيستها 
معلام يخلّد ذكرى زوجها، وتشاء األقدار أن 
يعود أصغر أبنائها جورج يف العام 1879 إىل 
تونس ليكون آخر قنصل عام للتّاج الربيطاين 
حيث وقعت تونس تحت الحامية الفرنسيّة 

يف العام 1881.

توماس ريد وإلغاء العبودية

لنفهم أكرث شخصية الّسري توماس ريد وعالقته 
الوثيقة باملشري أحمد باشا باي، ينبغي أن نقرأ 
جيّدا ما كُِتب يف املَعلَم الذي يخلّد ذكراه بكنيسة 
كونجلتون. سطور قليلة فقط تتحّدث عن كونه 
كان نائب الحارس العام ملعتقل »سانت هيلينا« 
أثناء وجود نابوليون بونابارت منفيّا فيها، والجزء 
األكرب من النّص يقول إّن  الّسري »توماس ريد« 
كان وراء اتّخاذ باي تونس قرارَه التّاريخي بإلغاء 
الرّق يف 1846. هذا الّدور املفرتض للقنصل 
الربيطاين يف إقدام الباي عىل إنجاز حقوقي 
غري مسبوق تستغلّه عائلة »ريد« للرّفع من 
شأن توماس وتغليب الجانب التّونيس يف حياته 
عىل املرحلة التي كان فيها سّجانا، ففي كّل 
النصوص التي تناولت سرية هذا الرجل نقرأ 
تأكيدا عىل أهميّة ما قام به يف تونس يف مجال 

الحفريّات األثرية وفّك شفرة الّنصوص القدمية 
التي عرث عليها فضال عن ارتباط اسمه مبسألة 
إلغاء الرّق. لكن املصادر التاريخية املحلّية تقتص 
يف تناول تلك املرحلة عىل استعراض العوامل 
الشخصية يف تكوين املشري أحمد باشا باي 
)1837 - 1855( وتطلّعاته اإلصالحيّة، باعتبارها 
أهّم العوامل التي أسهمت يف اتّخاذ هذا القرار، 
فإنجازاته تتجاوز إلغاء الرق لتشمل إصالحات 
عديدة متنّوعة يف املجال الرتبوّي والّصناعي 
والعسكرّي، بل إن هذه الفرتة تحديدا من 
حكم العائلة الحسينية تُعترب فرتة مفصلية يف 
تركيز أسس الحداثة والتّنوير يف تونس وإليها 
تعود كل منطلقات النهضة الحديثة، ال سيّام 
بإنشاء املدرسة الحربيّة بباردو يف العام 1840. 
يف الثّالث من جوان 1824 ُعنّي توماس ريد قنصال 
لربيطانيا يف تونس، وسيظّل يف هذا املنصب 
خمسة وعرشين عاما لن يزور خاللها موطنه 
االّ مرّة واحدة يف العام 1838، بعد أشهر قليلة 
من استالمه هذه الوظيفة تزّوج وبدأ حياته 
الجديدة عائليا وسياسيا عىل أنقاض تجربة 
جزيرة »سانت هيلينا« التي كان لها أثر عظيم 
يف تشكيل مالمح شخصيته، كان يف الرابعة 
والثالثني من العمر سنة 1816 عندما ارتبط 
هناك بفتاة مملوكة ألحد األسياد الّنبالء أنجبت 
له طفال، لكّنه وخالفا ملا يعمد إليه أقرانه يف 
مثل هذه الحاالت أىب االّ أن يعرتف بأبّوته لهذا 
الطفل فارضا عىل سلطة الجزيرة واقعا جديدا، 
إذ يفرتض أالّ يكون ابن اململوكة حرّا، لكّن ما 
أقدم عليه »توماس ريد« بشجاعة نادرة مل يكن 
أمرا شائعا يف طبقة الّنبالء التي ينتمي إليها، 
وهو ما مّهد الطّريق يف العام 1820 إللغاء الرّق 
بالجزيرة، وأرّص توماس عىل إجراء مراسم دفن 
ابنه الذي تويّف صغريا وفق العادات الكنسية 

املسيحية املعروفة.

حرب القناصل حول العرش الُحسْيـني

الذي جاء تحت عنوان »رسقة  يف تحقيقها 
اآلثار: الذاكرة املنهوبة« أكّدت ليدرز العربية 
فيفري 2017  لشهر  الرابع عرش  يف عددها 
Ùأّن الرّتاث األثري التّونيس شهد يف القرن 

• بقلم عامر بوعّزة

هل كان قنصل بريطانيا وراء 
إلغاء العبودية في تونس؟

يف كنيسة سان جورج الكائنة حذو باب قرطاجّنة بتونس العاصمة يرُقد ُجثامن الّسري »توماس 
ريد«، قىّض هذا الرجل جزءا من حياته يف جزيرة »سانت هيلينا« حارسا عىل نابوليون 

بونابارت عندما كان منفّيا فيها بني العام 1816 وتاريخ وفاته يف العام 1821، ثم أكمل الجزء 
الباقي قنصال للّتاج الربيطاين يف تونس وصديقا ُمقّربا من املشري أحمد باشا باي، وقد جعلت 

تلك الصداقة جنازته حدثا هاّما يف اإليالة التونسية حني وافته املنّية بعد رصاع طويل مع 
مرض الّسطان يف التاسع من شهر رمضان العام 1265 للهجرة املوافق للّتاسع والعرشين من 

Ù.جويلية العام 1849 عن سّن تناهز سبعة وستني عاما

حمل

n  أحمد باشا بايn  كنيسة سان جورج، تونس العاصمة

n  توماس ريد
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كبيـــرة،  نهـــب  عمليـة  عرش  Ùالتّاسع 
استنـــادا إىل وصـــــف هنــــري دونــــــان يف 
 Notice sur la régence de Tunis كتــاــبه
حفريات املبرّش االنقليزي: »ناثان دافيس« يف 
قرطاج ومواقع أثرية مختلفة وقوله »إن الهدف 
من مهّمة »دافيس« هي إثراء أوروبا مبمتلكات 
قرطاج«، مل يجانب دونان الصواب فكثري من 
النصوص التي تناولت تلك الفرتة تشري إىل أن 
البعثات العلمية واألثرية سبقت الحامية ومّهدت 
لها باكتشاف الخصائص الطبيعية والرثوات 
االجتامعي  النسيج  يف  والتغلغل  املحتملة 
املحيّل وقد لعب قناصل الدول العظمى يف 
هذا املجال دورا رئيسـا. فأّول خــــريطـــة 
ُمفّصلة ملدينة تونس أنجـــــزها  القنصـل 
الدنـــــاريك Christian Tuxen Falbe، ثم 
إن ما قام به »ناتان« من إرسال صناديق معبّأة 
باآلثار املستخرجة من قرطاج ومواقع أثرية 
أخرى إىل املتحف الربيطاين يف الفرتة ما بني 
1857 و1860 كان امتدادا وتتويجا ملا قام به 

قبله »توماس ريد« 

مناخية  معطيات  بانتظام  يرسل  كان  الذي 
محلّية إىل جمعية لندن امللكية لتحسني املعرفة 
الطبيعة )Royal Society( يف الفتـرة ما بني 
1829 و1932، قبل أن يتّجه اهتاممه للحفريّات 
والبحوث التّاريخيّة يف عدد من املواقع األثرية، 
وهو الذي عرث يف دقة عىل نقيشة ثنائية اللّغة 
أرسلها إىل املتحف الربيطاين ألهميتها القصوى 

يف فّك شفرة اللّغة البونيقية، مبا يجعلها تضاهي 
حجر الرشيد الذي مّكن العلامء من فهم أسس 
اللغة الهريوغليفية وقراءة رموزها. وقد كان 
العمل الذي قام به توماس ريد يف هذا املجال 

مبباركة البايات وإرشافهم املبارش.

سياسيا احتفظ توماس ريد بعالقات وثيقة مع 
حسني باي جعلته القنصل األجنبي الوحيد 
الذي وقف أمامه وهو عىل فراش املوت يوم 
19 ماي 1935 وتواصلت عالقاته الجيّدة مع 
املشري أحمد باشا باي الذي عرف عنه حرصه 
عىل رعاية جّو من التسامح الديني، حيث رشع 
يف عهده يف إنشاء كاتدرائية قرطاج، وتّم توسيع 
الكنيسة الكائنة حذو باب البحر تأكيدا عىل 
اهتامم الباي بالجاليات األجنبية املكّونة غالبا 
من التّّجار والحرفيني والرعايا املسيحيني، إىل 
جانب اهتاممه بتنظيم التعليم الزيتوين واالرتقاء 
به تدريجيا ليتّخذ شكل مؤّسسة تعليمية. لكن 
يف العام 1843 وقعت حادثة أدخلت بعض 
التوتّر عىل مناخ التعايش هذا، فقد قُتل تونيس 
مسلم يعمل لدى مصالح القنصلية الربيطانية 
عىل يد شخص مالطي مسيحي الّديانة، فأرّص 
السري »توماس ريد« عىل أن يُحال القاتل عىل 
أنظار القضاء املحيل يف مخالفة ملا كان معموال 
به بعدم إحالة املسيحيني عىل أنظار املحاكم 
اإلسالمية، وهو ما جعله يواجه القنصل الفرنيس 
»شارل دي الغو« الذي نجح يف كتابة عريضة 
ضّد هذا اإلجراء وقّع عليها القناصل األجانب 

باستثناء القنصل األمرييك »جون هوارد باين« 
الذي كان شاعرا وممثاّل، وقد وصف القنصل 
الربيطاين بقوله: »ريد انقليزي من املدرسة القدمية 
التي ال تؤمن بيشء آخر سوى الكنيسة وامللكة 
وتعترب كل األجانب حمقى«، لكن »توماس ريد« 
استعمل كّل نفوذه املعنوي للتأثري يف موقف 
الباي وجعله ينحاز إىل قراره، فحوكم القاتل 
املالطي وأعدم يف العام 1844، وقد كشفت 
هذه الحادثة التنافس الكبري بني قنصيل فرنسا 
وبريطانيا والتسابق بينهام للفوز بحظوة الباي 
وتوجيه دفّة القرار السيايس، وهو تنافس مل يكبح 
جامحه إال بعد أن بات واضحا أن التّاج الربيطاين 
ال يرى مانعا يف األطامع الفرنسيّة املمتّدة إىل 
تونس بعد احتالل الجزائر، وأّن القوى العظمى 
قد اتفقت فيام بينها مبا يجعل معارك القناصل 

حول العرش الحسيني بال معنى. 

قّصة الّسري »توماس ريد« كام نقلها مؤلّف 
كتاب L’autre Sainte-Hélèneالصادر سنة 
2010 الفرنيس »ألبري بنحمو«  مرتبطة بشكل 
وثيق بقصة نفي نابوليون بونابارت إىل هذه 
الجزيرة الواقعة يف املحيط األطليس حيث قىض 
أيامه األخرية وهي سبب كراهية الفرنسيني له، 
لكّنها أيضا قصة حّب لتونس حيث يرقد جثامنه 
شاهدا عىل مرحلة من التاريخ املعارص لعب 
فيها القناصل األجانب دورا هاما يف تحريك دفّة 

الحياة السياسية واالجتامعية من وراء الّستار.
ع.ب.

n  سوق الربكة، 

سوق الرّق سابقا
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األّول الــــذي يحصل للقارئ منذ 
الرشوع يف مطالعة الكتاب الذي 
يقع يف 650 صفحة من الحجم 
املتوّسط أنّه إزاء عمل ضخم تطلّب 
من صاحبه بحوثا مضنية، استنادا 
ومؤرخني  لكتّاب  متناثرة  عديدة  مراجع  إىل 
تونسيني وعرب وأجانب، كام استوجب منه جهدا 
استثنائيا لرسم هندسة املؤلّٓف وضبط تخطيطه 
وإيقاعه وصياغة ماّدة  مكثّفة تسمح باستعراض 
األحداث والوقائع التاريخية، دون إسهاب ممّل 
أو اقتضاب مخّل، انطالقا من فيض من املصادر 
والنصوص. ويتحوَّل هذا االنطباع ، كلاّم تقّدم 
املرء يف قراءة الكتاب إىل أن يدرك نهايته، إىل 
شعور بالتقدير ملا أنفقه عبد الوهاب الجمل من 
جهود سخية استمرّت عىل مدى خمس عرشة 
سنة يف سبيل إعداد هذا البحث الذي يغطّي 
حقبا زمنية مختلفة من تاريخ تونس متتّد عىل 
مدى 1369 عاما، أي من سنة 645 - 646 م / 25 
هجري،  تاريخ قدوم عبد الله بن سعد بن أب 
رسح إىل إفريقية الرببرية الستكشاف املنطقة 
قبل الفتح العرب اإلسالمي،  إىل 31  ديسمرب 
2014، تاريخ تويّل الباجي قايد السبيس مقاليد 

رئاسة الجمهورية رسميا. 

دّقة يف نقل األحداث ورصامة يف املنهج

 عىل الرغم من أّن الكاتب ليس مؤرّخا أو باحثا 
العلوم  يف  اإلجازة  عىل  حاصل  فهو  جامعيّا- 
للمدرسة  الثالثة  املرحلة  وخّريج  االقتصاديّة 
القومية لإلدارة - فإنّه أوىل الجوانب املنهجية 
قدرا كبريا من االهتامم، بحكم تكوينه األكادميي. 
لذلك حرص يف التوطئة عىل أن يبنّي أّن » هذا 
املؤلّٓف بحث تأريخي عميل طبقا ملواصفات 
مؤرخون  كتبه  ماّم  وانطالقا  املوثقة  األعامل 
وباحثون ودارسون من أزمنة وأماكن مختلفة 
ومدارس علمية متعددة ... فهو يشبه إىل حّد 
ما »الرتاجم« و»السري«، إذ هو تدوين  دقيق 
وشامل للوقائع واألحداث التي حّفت بصعود 
أولئك الحكام إىل سّدة السلطة والنفوذ وتعريف 
بهم وبإنجازاتهم ومآثرهم من جهة وخيباتهم 

وانكساراتهم من جهة أخرى«.  

كام مل يغب عنه تحديد مفهوم »الحاكم« - وهو 
رضورة منهجيّة قصوى- حيث أوضح أّن املعنّي 
بـ»الحاكم« من منظور هذا البحث »هو كّل من 
توىّل السلطة العليا واملسؤولية األوىل يف هذه 
الرقعة من األرض، سواء كان ذلك يف إطار استقالل 
كامل عن أّي نفوذ أجنبي أو سلطان خارجي أو 
يف إطار تبعية نسبية معينة.... االستقالل التام 
لهؤالء الحكام، مبا يعني ذلك من متتّع مطلق 
بالسيادة أو انفراد كامل بإدارة الشؤون الداخلية 
أو الخارجية للبالد وعدم الخضوع ألي مراقبة أو 
تبعية أو إرشاف خارجي مهام كان شكله ومأتاه ، 
مل يكن حقيقة ثابتة وال واقعا متأكدا يف إفريقية 
وتونس عىل امتداد الحقبة الزمنية املحددة يف 
هذا الكتاب، سوى خالل بعض الفرتات، منها 
الخالفة الفاطمية )من سنة 910 م إىل سنة 972م(  
وفرتة السلطة الحفصية )من 1207 إىل 1574( 
وفرتة العهد الجمهوري )من 1957 إىل اليوم(...

مل يحد املؤلَّف عموما عن الضوابط املنهجية 
البداية،  منذ  بها  االلتزام  أكّد  التي  والعلمية 
فتوّخى الدقّة والصامة يف نقل األحداث التاريخية 
وتوصيفها باختزال الفت مل يعق فهم األحداث 
وتسلسلها الزمني وإدراك أبعادها وتأثرياتها، ذاكرا 
مختلف املراجع التي جعلت من ثراء البيبلوغرافيا 
إحدى سامت الكتاب البارزة، إذ ال يقّل عدد 
املراجع بالعربية عن 150 مرجعا، يف حني بلغ 
عددها بالفرنسية 67 مرجعا. غري أّن ما ميكن أن 
يعاب عىل املؤلَّف عدم مقارنة املصادر ونقدها، 
فضال عن عدم ذكر تاريخ صدور املرجع والدار 
أو املؤسسة التي تولَّت نرشه، ورقم الصفحة أو 
الصفحات التي وردت بها البيانات املنقولة يف 
النصوص. كام غاب عن الرتاجم والسري التحليل 
النفيس للحّكام  وتوصيف نظام الحكم وأسلوبه 
من زاوية العلوم السياسية الحديثة، وهام أمران 

ندرك بجالء صعوبتهام.    

مقاربة إحصائية للتاريخ

ال شّك أّن ما مييّز الكتاب عن بقية املؤلفات 
اعتامد  التونسية  البالد  لتاريخ  املخّصصة 
أخضع  إذ  ومتفرّدة  طريفة  مقاربة  صاحبه 

الفرتة الزمنية التي تناولها بالدرس والتمحيص 
لقراءة إحصائية، فقد قام - وهو املختّص يف 
الذين  الحّكام  مجال اإلحصاء - بتعداد كّل 
تداولوا عىل السلطة منذ بداية الفتح العرب 
اإلسالمي إىل يومنا هذا، فرتّبهم  حسب التسلسل 
الزمني وحسب االنتساب إىل نفس الساللة. 
ويف الخامتة العاّمة، ذكر معّدل فرتة حكم كّل 
واحد منهم ووزّعهم حسب املّدة املقّضاة يف 
السلطة، وبّوبهم حسب ما حملوه من ألقاب 
وصفات يف املناصب التي تقلّدوها  وأحىص 
الحّكام الذين غادروا مناصبهم يف نهاية فرتة 
حكمهم يف ظروف عادية وكذلك الذين عرفوا 
نهاية مأسوية، ضحايا عمليات اغتيال أو إعدام 
أو ضحايا انقالب، عالوة عىل الحّكام الذين 
غادروا الحكم يف ظروف استثنائيّة للغاية،  تاركا 

للقارئ حريّة التحليل والتقييم.     

وخّص الكاتب بخامتة كّل حقبة تاريخية ورد يف 
إطارها استعراض الحكام الذين تداولوا خاللها 
عىل السلطة وأحكم تبويب املواد. كام أدرج 
شجرات السالالت ذات الحكم الورايث وجدوال 
تلخيصيا يتضّمن اسامء الحكام  والفرتة التي 
قّضاها كل واحد منهم  يف السلطة وظروف 
نهاية حكمه، فأضفى ذلك عىل املؤلَّف طابعا 
عمليّا وجعل منه دليال يسهل الرجوع إليه يف 
كّل آن وحني لالطالع عىل سرية أّي حاكم من 
الحكام أو عىل ما استجّد من وقائع يف حقبة 

زمنيّة ما. 

وماّم يزيد القارئ تعلّقا بالكتاب سالسة األسلوب 
وجزالة اللفظ والتعبري عن املعنى املقصود 

بأوجز طريق وأقربه، دون لغو أو حشو.

ولعلّنا ال نجانب الصواب إذا قلنا إّن الكتاب يعّد 
مرجعا مهاّم يرثي املكتبة التاريخية، باعتباره 
محاولة جاّدة من رجل ذي ثقافة واسعة وتجربة 
سياسية ثريّة لقراءة تاريخ تونس من زاوية 
مختلفة تساعد عىل فهم أعمق للاميض وألدوار 
الفاعلني يف أحداثه، يف ارتباط وثيق بالحارض 

وبحقائقه.
عبد الحفيظ الهرڤام

كتاب حّكام إفريقّية وتونس  
أو التاري⁘ مجــاال ل⅄حـــصاء

حينام أقّر عبد الوهاب الجمل العزم عىل تأليف كتاب عن حّكام إفريقّية وتونس من الفتح العريب اإلسالمي إىل عرصنا الحارض 
كان يعلم علم اليقني أّنه مقبل ال محالة عىل مغامرة  مثرية، محفوفة باملشاق والصعاب ومليئة بتحديات جسام ، لعّل من أبرزها 

النجاح يف املسعى العلمي ونيل رضا القراء وأهل االختصاص، عىل حّد سواء. . كانت مغامرة ألّن إنجاز هذا العمل يفتض، يف املقام 
األّول ، تقديم  إضافة ذات بال تتجاوز املتعارف عليه من أخبار ومعلومات عن تاريخ البالد التونسية، فاضت بها تآليف القدامى 

واملحدثني، وذلك من خالل تفادي اّتباع املسالك املطروقة والبحث عن زوايا  جديدة يف تناول التاريخ، فضال عن اإلملام بقواعد 
البحث العلمي والقدرة عىل قراءة املراجع وتوّخي الدقة والرصامة يف العرض والتحليل. 

SIm-« فإىل أّي مدى استجاب كتاب »حّكام  إفريقّية وتونس ، من الفتح اإلسالمي إىل العهد الجمهوري« الصادر مؤّخرا عن دار
PaCt« للنرش للمعايري العلمية املطلوبة؟  وأّي قيمة لهذا املؤلَّف الذي يقول واضعه  يف حفل تقدميه، إّنه »تطّفل« عىل التاريخ 

Ùواقتحم مجال الكتابة فيه هاويا؟

االنطباع
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»حرص صاحب هذا العمل عىل التقيّد مبا كتبه املؤرِّخون والباحثون ومبا 
نته املصادر واملراجع والوثائق املُتوفِّرة حول إفريقية وتونس وحول  تضمَّ
بأمانة األخبار  »الُحكَّام« الذين تداولوا عىل كريس السلطة فيها، ناِقالً 
واملعلومات ذات الصلة، ُمعتمًدا أسلوب السد والوصف، مع تبيان التطابق، 
وكذلك االختالف عند الرضورة، بني ما احتوته الدراسات واملُستندات املذكورة 
ية التحليل والتقييم. عىل أنَّه رأى من املُفيد،  عىل تنوِّعها، تاركًا للقارئ ُحرِّ
ختاًما لهذا العمل، تقديم قراءة ُملخَّصة ملجموعة من املُعطيات املُجرَّدة 
نها هذا العمل. فعىل سبيل الِذكر،  )أي ذات الصبغة اإلحصائية( التي تضمَّ
يُستفاُد من قراءة قامئة »الُحكَّام« املائة وستة وعرشين )أي دون احتساب 
ُمتويلِّ كريس السلطة يف تاريخ كتابة هذه األسطر( املعنيني بهذا البحث : 
ل فرتة ُحكم كلِّ واحٍد منهم دامت 10 سنوات وحوايل 10 أشهر،  • أَنَّ ُمعدَّ
•  أنَّ ثثُلُثيهم )82 حاكام( تقلَّدوا املسؤولية ألقّل من 10 سنوات، منهم 
17 )13 باملائة من املجموع( ألقّل من سنة واحدة، ونصَفهم )63 

حاكاًم( ألقّل من 5 سنوات، 
•  أنَّ حوايل الثلث منهم )40 حاكاًم( تقلَّدوا السلطة لفرتة تراوحت 

بني 10 و40 سنة، 
•  أنَّ أربعة ُحكَّام تولَّوا السلطة العليا ألكرث من 40 سنة، منهم حاكٌم 
واحٌد فقط )السلطان أبو عمرو عثامن الحفيص، املتوكِّل عىل الله 

الخامس( ألكرث من نصف قرن )53 سنة(. 
•  أنَّ أكرث من نصف هؤالء الُحكَّام )66 حاكاًم، 52 باملائة( غادروا 
مناصبهم يف نهاية فرتة ُحكمهم يف ظروف عادية )وفاة طبيعية، تداول 
رشعي أو دستوري عىل السلطة، تغيري نظام الُحكم، نُقلة إىل منصب 
آخر بقرار من سلطة ارشاف، استقالة أو تنازل عن طواعية(، وأنَّ البقية 
هم بشكل عنيف، أي أنَّه أُطيح  )60 حاكاًم، 48 باملائة( أُنهيت مهامُّ
بهم إثر حركة انقالبية، أوهم اغتيلوا من ِقبل ُمتآمر أو قريب أو خالل 
انتفاضة أو عملية استيالء عىل السلطة، أو هم الذوا بالفرار أو لقوا 
مصعهم أو أُعدموا خالل أو عِقب انتفاضة شعبية أو معركة ضدَّ ثوَّار 
أو َعُدوٍّ خارجي، أو تمَّ عزلُهم بقرار من سلطة إرشاف أو من قوَّة حامية،  
•  أنَّ عدد الذين قُتلوا أو اغتيلوا أو أُعدموا قد بلغ عىل امتداد كامل 

ة 24 حاكاًم، أي أقل بقليل من ُخُمس املجموع، املدَّ
• أنَّ ثالثة من حكَّام هذا البلد غادروا الُحكم يف ظروف استثنائية للغاية 
)الخليفة املعّز لدين الله الفاطمي، الذي اختاَر نقل سلطته ومرجع 
د، الذي ُعزل  نظره وعاصمته إىل مص، والسلطان الحفيص، موالي محمَّ
ثمَّ اقتيَد أسريًا إىل عاصمة الخالفة العثامنية إثر دخول األتراك إىل تونس 
وإلحاقها بالباب العايل، والباشا باي داي إبراهيم الرشيف، الذي سقط 
أسريًا يف أيدي الجيش الجزائري إثر حرب اندلعت بني تونس وجارتها 

وأشعل نريانها هو نفُسه(. 

ُ توزيع حكَّام إفريقية وتونس  ويف سياق هذه القراءة اإلحصائية، يُبنيِّ
املائة وسبعة وعرشين حسب الجنس أنَّ امرأة واحدة، هي الثائرة 
الشهرية، »الكاهنة الرببرية، ملكة األوراس«، ارتقت إىل هذه املسؤولية 
السامية، وذلك بعدما »افتكَّت« زمام الُحكم يف نهاية القرن السابع/ 
بداية القرن الثامن امليالدي من أيدي الفاتحني العرب وَحَكَمت بالَدها، 

ة فاقت الخمس سنوات. إفريقية، ملدَّ

ختاًما، تجُدُر اإلشارة إىل :

•  أنَّ مجموع هؤالء الُحكَّام املائة وسبعة وعرشين ينقسمون إىل أربع 
مجموعات متباينة من حيُث أنظمة التداول عىل السلطة، 

•  وهي أوَّالً مجموعة الفاتحني والوالة التي يخضع اعتالُء كريس الوالية 
ُصلبها ملبدإ التعيني من ِقبل سلطة إرشاف، وثانيًا مجموعة »الُدول« 
و»الُسالالت« )dynasties( ذات الُحكم الِورايث )األغالبة، الفاطميون، 
الصنهاجيون، الحفصيون، املُراديون، الُحسينيون(، وثالثًا »فرتة فاصلة« 
)intermède( استبدَّ خاللها حاكٌم واحُد )إبراهيم الرشيف( بالسلطة 
إثر إطاحته بآخر ممثِّل إلحدى السالالت ذات الُحكم الورايث، ورابًعا 
مجموعة يعتمد أفراُدها قاعدة االنتخاب للتداول عىل كريس الُحكم 

)دولة الدايات والنظام الجمهوري(،

• أنَّ هؤالء الُحكَّام َحَملوا خالل ُمامرستهم للسلطة العديد من األلقاب 
والصفات، فكانوا 33 واليًا )فرتة الفتح العرب اإلسالمي والسنوات األوىل 
من العهد الحفيص(، و20 أمريًا )الدولة األغلبية والدولة الصنهاجية  
والدولة الحفصية(، و4 ُخلفاء )الفرتة الفاطمية(، و26 سلطانًا )العهد 
الحفيص(، و7 دايات )دولة الدايات(، و26 بايًا )الدولتان املرادية ثمَّ 
الُحسينية(، وباشا باي داي واحد )إبراهيم الرشيف(، و5 رؤساء )العهد 
الجمهوري(، و5 »ثُوَّار« )خالل فرتيت الفتح العرب اإلسالمي والسلطنة 

الحفصية(. 

قال تعاىل يف ُمحكم تنزيله : »إِنَّ اللَه يَأُْمرُكُْم أَْن تُؤَدُّوا األََمانَاِت إىَِل أَْهلَِها  
َوإِذَا َحَكْمتُْم بنَْيَ النَّاِس أَْن تَْحُكُموا ِبالَعْدِل« )سورة النساء، اآلية 58(. 
صدق الله العظيم .

َروى عبُد الله بن ُعمر أنَّ رسوُل الله صىلَّ الله عليه وَسلَّم قال : »كُلُّكم 
راٍع، وكُلُُّكم مسؤوٌل عن رعيته«

 )رواه البخاري و ُمسلم(.

مقتطف من كتاب «حّكام إفريقية وتونس»





ــة
ـاق

طــ
ب

بي
هاي

الو
ي 

حب
ص

 ال
لم

بق
 •

في الّشحم والِحْمية
ال تتفطّن إىل الّشحم الذي تراكم فوق بطنك وعىل 
اندلقت  وقد  إالّ  رقبتك  وحول  وردفيك  كتفيك 
كرشك أمامك وضاقت عليك مالبسك، فام تزال بني 
مصّدق ومكّذب، تحاول أن توهم نفسك أنّك عىل 
تنكمش  التي  املالبس  العيب يف  وأّن  يرام  ما  خري 
كلاّم مّسها ماء، وقد ال تتفطّن إىل ذلك كلّه إالّ وقد ثقلت حركتك 
توهم  أن  فتحاول  وشحمك،  لحمك  حمل  عن  ركبتاك  وعجزت 
نفسك أنّه ِفعل الربد هذه األيّام. حذار! ال يغرّنّك ما ترى يف املرآة، 
فهي تكذب أحيانا كثرية. هناك خالئق قبيحة، كريهة، ترفض املرايا 
أو تتعّفف أن تعكس صورتها، لذلك قـــد ال تتبنّي الّسلطة، أعني 
الّسلطة يف املطلق، صورتَها يف املرآة أو هي تـرى شيئا يشبههـا 
وال يشبهها ولكن ُشبّه لها بفعــل الجرائد والتّلفزات واإلذاعات 
والتّصفيق والّشهيق والّنهيـــق. لقـــائل أن يقول ولكّن الّشحم 

رضورّي للمحرّك حتّى ال تتآكل مكّوناته بفعل االحتكاك. 

يا أخي، هل ترى محرّكا؟ إنّنا نسمع هديره وال نراه. ثّم أال تعلم 
الّشحم  كرثة  أّن  أي  ضّده؟  إىل  انقلب  حّده  بلغ  إذا  اليّشء  أّن 
عرشة  بني  ما  الّشحم  ميثّل  وتقتله.  املحرّك  تكبّل  والتّشحيم 
بالّنسبة  أّما  اإلنسان.  جسم  كتلة  من  باملائة  وعرشين  وخمسة 
للحكومات الّنامئة، عدمية الحركة فقد تبلغ تلك الّنسبة الثاّمنني 
باملائة ورمّبا أكرث. لذلك ارْصْْف نظرك عن شفط الّشحوم يف مثل 
هذه الحاالت، فقد تظّل تشفط وتشفط حتّى ال يبقى من الجسم 
إالّ العظم، وقد ال تجد تحت الّشحم عظام. ال تقْل إّن الغّم يذيب 
الّشحم وإّن الّسلطة ُمغتّمة مهمومة هذه األيّام لكرثة ما تألّب 
غذائيّة  للّسلطة من حمية  بّد  »ال  تَُقْل:  وال  األزمات.  عليها من 
أساسها كثري من العدل والحّريّة والّشفافيّة مع قليِل القليل من 
غذائيّا  نظاما  رسيعا،  تهجر،  أن  تستطيع  ال  فأنت  التّجاوزات«، 
تؤثّر  قد  ، سليٍم، دون مضاعفات  إىل آخر، خفيٍف، صحيٍّ دسام 
عىل معدتك ومصانك الغليظ بالخصوص. لنفرتض، مجرّد افرتاض 
الرّشيق بقدرة  أنّك فقدت شحمك واستعدت عافيتك وجسَمك 
بها  تربّعت  أنّك  لنفرتض  القدمية؟  مبالبسك  ستفعل  فامذا  قادر، 
ملكاتب التّضامن االجتامعي أو بعتها يف أسواق الّروبافيكيا التي 

مبالبسها  الّسلطة  تفعل  فامذا  واألرياف.  والقرى  املدن  عّمت 
القدمية؟  ثّم أليس أجدى أن تبحث يف أصل العلّة قبل أن تذهب 
يف البحث عن حلول قد تُحيي وقد مُتيت؟ كيف تكّون كّل ذلك 
وحتّى  أردافها؟  أكتافها وحول  الّسلطة وعىل  كرش  الّشحم عىل 
وشحمك  وزنك  يف  والتّفكري  بالتّخمني  نفسك  ترهق  أو  تهتّم  ال 
ْوها  ولحمك، فقد وضع أهل الخربة صيغة حسابيّة بسيطة، َسمَّ
مؤرّشَ كتلة الجسم، تدلّك إىل ما زاد أو نقص من وزنك، وتُحسب 

عىل الّنحو التّايل:      
                                                     

مؤرّش كتلة الجسم يساوي وزن الجسم بالكيلوغرام، يُقسم عىل 
مربّع الطّول باملرت. أسوق مثاال لذلك، وزين 80 كيلوغراما وطويل 
ضارب  عىل)1،78   80 هو:  كتلتي  مــؤرّش  فيكون  متــرا،   1،78
1،78( = 25،25 فإذا كان مؤرّشك دون 19 فأنت هزيل، نحيف، 
مهضوم الجانب يف العمل ويف املطبخ، وإذا كان ما بني 19 و 25 
فأنت صاحب وزن قويم، تأكل جيّدا وتعمل جيّدا، حّقك مكفول 
يف املطبخ ويف العمل كحال الّناس يف الّدول الّسويّة التي تحرتم 
نفسها وتحرتم شعوبها؛ وإذا كان ما بني 25 و 30 فأنت تأكل كثريا 
ليس عليها  التي  الغنيّة  البلدان  الّسلطة يف  قليال، كحال  وتعمل 
حسيب أو رقيب، وإذا تجاوزت 30 فأنت سمني، بدين، تأكل وال 

تعمل كحال أكرث الّناس يف هذه البالد.     
                                                                                   

أّما مؤرّش الّسلطة ويسّمونه مؤرّش الّنزاهة، فيُحسب عىل الّنحو 
التّايل: مؤّشــر الّنزاهة يساوي عدد الوعود املُخلفة التي مل تُنجز، 

يُقسم عىل عمر الّسلطة بالّسنوات.
 

فإذا كان املؤرّش دون 2 فإيّاك أن تصّدق فتلك سلطة فاضلة، ال 
وجود لها؛ وإذا كان ما بني 2 و10 فإيّاك أن تصّدق أيضا فتلك 
استفحل شحم  فقد   10 أكرث من  كان  وإذا  عربيّة،  دولة  ليست 
الّسلطة و مرضها ولن ينفع فيهام حمية أو شفط. تسألون كم 
البالد؟ استعملوا الحاسوب فهي  الّسلطة يف هذه  يساوي مؤرّش 
ليست عمليّة بسيطة تُحسب عىل أصابع اليدين!                                                                                            
ص.و.
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