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تونـــــس واإلمـــالءات
الـــخــــارجيـــــة

نستقرئ تصنيف تونس ضمن القامئة السوداء للبلدان 
األكرث عرضة لتبييض األموال ومتويل اإلرهاب وكذلك 
تصنيفها السابق من قبل وزراء املالية لالتحاد األورويب 
ضمن قامئة املالذات الرضيبية؟ وأّي ِعرب ميكن استخالصها 
من هذه املحنة الجديدة التي مل تكن البالد، الغارقة يف 
مستنقع أزمتها املالية وأوحـال ســـاحتها السياسية، مهيّأة ملواجهتها؟   

التحّوالت  التصنيفات يف سياق  تنزيل هذه  بّد يف تقديرنا من  ال 
الجيواسرتاتيجيّة التي تعتمل يف عامل تتغّي مالمحه بنسق رسيع .. 
عامل محكوم مبنطق املصالح دون سواه وخاضع ملعايي اقتصادية 
وقيمية وحضارية مخصوصة وقواعد حوكمة جديدة تفرضها الدول 
املتنّفذة والرشكات املتعّددة الجنسيّات عىل بقية دول العامل.. عامل 
يتجاذبه تيّاران متضاّدان : عوملة جامحة مداها سائر نحو االتّساع 
ونزعة حامئية وانعزالية من أبرز حاميل لوائها اليوم الواليات املتحدة 

زمن إدارة ترامب.   

وغي خاف أّن هذا العامل الجديد أصابته رشوخ عّدة : رشخ يف العالقات 
اإلنسانيّة، ورشخ داخل األمم بسبب الفوارق االجتامعية وانعدام 
التوزيع العادل للرثوة، ورشخ يف مستوى العالقات الدولية جرّاء تضارب 
املصالح واختالف الرؤى يف مقاربة قضايا العرص كقضية التغّيات 
املناخية، وأخيا وليس آخرا رشخ بني إكراهات الحارض ومقتضيات 

بناء املستقبل. 

ولنئ تسّنى لعامل اليوم تجاوز تداعيات األزمة املالية لسنة 2008 إذ 
اسرتجع االقتصاد العاملي عافيته  فإنّه مل يقدر إىل اآلن عىل الخروج من 
أزمة اجتامعية خانقة تعاين منها العديد من الدول. ومرّد ذلك انعدام 
الوعي الكايف بأّن من رشوط استدامة النّمو االقتصادي إعادة بناء العالقة 
بني قوى املال وقوى العمل وإحياء العقد االجتامعي املنهار، فضال 
عن إرساء منظومة تكون أكرث عدال، تحرتم التنّوع واملساواة الجندرية 
واتّخاذ القيم اإلنسانية محور الثورة الصناعية الرابعة بدل التكنولوجيا. 
ولعّل ما يشّكل اليوم وحدة هذا العامل الجديد - عىل الرغم من كّل 

مواطن االختالف القامئة فيه - الوعي  باملخاطر التي تتهّدد السلم 
واألمن عىل الصعيدين الوطني والدويل، ورضورة السعي املشرتك إىل 
التصّدي للجرمية املنظّمة ومحاربة اإلرهاب وتجفيف منابع متويله، 
ومقاومة الفساد يف القطاعني العمومي والخاّص... ومن أجل ذلك 
وضعت التنظيامت الدولية ذات الصلة والتجّمعات اإلقليمية، ومن 
بينها االتحاد األورويب، رشوطا وضوابط عىل الدول التقيّد بها، ترشيعا 

ومامرسة، وكّل دولة تخالفها تكون عرضة للتشهي والردع. 

أمل يكن حريّا بتونس أن تكون هي املباِدرة من تلقاء نفسها بااللتزام 
بهذه الرّشوط والّضوابط  مبا يحفظ مصداقيتها ويزيد يف جاذبيّتها 
االستثامرية ؟ أمل يحن الوقت لتقيّم تونس مردوديّة قانون أفريل 
1972، مقارنة بالحوافز واملزايا الجبائية الهاّمة املمنوحة للصناعيني 
األجانب الذين يستغلّون يدا عاملة رخيصة، محّققني أرباحا طائلة؟ 
أليس من املهّم أن تؤمن تونس، أكرث من أّي وقت مىض، بقدراتها 

لخلق الرثوة، معّولة يف ذلك عىل مهارات شبابها وذكائه؟ 

وبدل التبايك وجلد الّذات أو محاولة تحميل املسؤولية لهذا الطرف أو 
ذاك بعد أن وقع الفأس يف الرأس، ال مناص من أن تعكف الحكومة 
بجديّة عىل معالجة كّل اإلخالالت التي أّدت إىل هذا الوضع، وذلك من 
خالل تطوير الحوكمة االقتصادية وترسيع نسق اإلصالحات وتفكيك 
مواطن الوهن يف املنظومات النقدية والجبائية والترشيعية  إلعادة 
صياغتها عىل أساس التّناسق والّنجاعة، بعيدا عن الحلول الرتقيعية، 
عىس أن تستعيد البالد مكانتها الفاعلة وصورتها الّناصعة عىل الّصعيد 

الخارجي وتعّزز مقوِّمات سيادتها.

وخالصة القول إّن خي سبيل ملواجهة اإلمالءات الخارجية إصالح الّذات 
وسّد الثغرات يف املنظومات الوطنية، فضال عن اعتامد شبكة قراءة 
جديدة لواقع عاملي جديد تقوم عىل تحليل البواطن قبل الظّواهر 
واالستباق واالسترشاف مبا يعزّز قدرة صّناع القرار عىل التّعامل الحكيم 

مع تحّدياته ورهاناته.
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عبد الحفيظ الهرڤام ومحّمد ابراهيم  الحصايري والهادي الباهي وحنان زبيس
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46 • العملّية العسكرية الرتكية يف عفرين: خلفياتها وتأثرياتها عىل مستقبل سوريا 
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56 • املرسح العريب يف عالقته بالراهن 

فوزّية بلحاج املّزي
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الّصحبي الوهايبي

يطفح الواقع االجتامعي األمرييك بظواهر دينية وروحية متنّوعة، 
مبا يحول أحيانا دون اإلحاطة بتشّعباته باعتامد أدوات املقاربة 
التقليدية لعلم االجتامع، املتلّخصة يف منظور ثنايئ، علامين 

Ù.ديني، يعتمد الفصل ال الوصل بني املجالني

منذ 20 جانفي 2018، أطلقت تركيا عمليّة عسكرية  ضّد 
أكراد سوريا يف عفرين أسمتها »غصن الزيتون«. الهدف من 
العمليّة، هو تقويض حلم وحدات الشعب الكردي مبناطق 
حكم ذاتية وتكوين منطقة آمنة عىل الحدود الرتكية مع سوريا 

Ù.إلعادة توطني 3.5 مليون الجئ سوري مقيمني يف تركيا

يرتّدد التساؤل بني الحني والحني حول أسباب تراجع األغنية الفكاهيّة 
أو الّساخرة يف تونس كتعبي فنّي  يف الحارض وكرتاث خمل ذكرُه 
بعد أن أسهم يف تشكيل الوجدان الجامعّي فيام بني الثاّلثينات 

Ù.والثاّمنينات من القرن املايض

42

50

ص

ص

ص46

ص62



بار
 أخ

 و
س

الي
كو

بار
 أخ

 و
س

الي
كو

7 6

العدد 26
فــيــفري
2018

العدد 26
فــيــفري
2018

 اسمه بقليبية التي ولد 
ديسمرب   19 يوم  فيها 
اسم  اقرتن  مثلام   1920
هذه املدينة مبن سيُصِبح 
فخرها  ومبعث  أيقونتها 
واعتزازها: فإبراهيم الغريب هو أّول ابن من 
أبنائها يحصل عىل الشهادة االبتدائية ثّم عىل 
شهادة الباكالوريا قبل أن يتخرّج من باريس 
طبيبا مختّصا يف أمراض الرئة والجهاز التنّفيس. 

اختار إبراهيم الغريب عن طواعية هذا التخّصص 
ألّن هاله ما رأى من تفّش ملرض معد كمرض 
السّل الذي كان يصيب العديد من أبناء بلده 

بسب سوء التغذية وانعدام قواعد الصّحة.
 

عمل منذ بداية الخمسينات من القرن املايض 
يف مستشفى الشايّب ألمراض الرئة ومستشفى 
شارل نيكول واملستشفى العسكري ومستشفى 
أريانة. وساهم يف انطالق مكافحة مرض السّل 

الدكـــتـــور إبــراهيم الــغـــريب 

تفـــانى في خـدمة الناس 
فـــأحـــّبــــوه وأجـــــّلــــــوه  

الدكتور إبراهيم الغريب الذي غّيبه املوت يوم 
اإلثنني 12 فيفري 2018 عن سّن تناهز 98 

عاما واحد من أعالم تونس البارزين، ستظّل 
مسريته ومآثره محفورة يف ذاكرة الوطن.  

حياته متعّددة األوجه ميتزج فيها 
عمل الطبيب املختّص بعطاء 

غزير مل ينقطع لسنوات عديدة يف 
 Ù.املجالني البلدي والجمعيايت

اقرتن

يف تونس عام 1956 وكذلك يف تأسيس الهالل 
األحمر التونيس الذي ظّل رئيسه لسنوات طويلة.

وعندما أصبح املرحوم إبراهيم الغريب أّول رئيس 
لبلدية قليبية يف السنوات األوىل من االستقالل 
مل يكن مسقط رأسه سوى قرية صغية يعيش 
أهاليها عىل الفالحة والصيد البحري فساهم يف 
تطوير بنيتها األساسية ويف النهوض بأوضاعها 
حتّى أضحت من أجمل مدن الوطن القبيل 

ومن أكرثها تطّورا. 

ومل يقترص نشاط الفقيد عىل الطّب والعمل 
البلدي والجمعيايت، بل شمل أيضا املجال الريايض 
حيث كان خي داعم لألوملبي القليبي الذي تألّق 
فرعه لكرة الطائرة بحصوله عىل عّدة ألقاب 
ومسّيا بناد عريق كان من أنصاره الغيورين، 

أال وهو الرتّجي الريايض التونيس .

تفاىن إبراهيم الغريب يف خدمة الناس فأحبّوه 
مـــوقعا  قلبوبهم  يف  وبــــّوؤه  وأجلــّوه 

مكينـــا.
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 تونس- أفريقيا : زيارات يف األفق 
بعد الزيارة الرسمية املنتظرة لرئيس جمهورية غينيا االستوائية 
 Teodoro Obiang Nguema تيودورو أوبيانغ نغيام مباسوغو
Mbasogo  يف أواخـــر شهــر فيفري الجاري، والذي سيكون 
مرفوقا بوفد رسمي هاّم وبعدد من الفاعلني االقتصاديني يف 
بالده، تستقبل تونس يف شهر مارس القادم رئيس جمهورية 
بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، وذلك بدعوة من 

الرئيس الباجي قايد السبيس. 

والجدير بالّذكر أّن كال البلدين عرفا يف السنوات األخية فرتة 
انتقال دميقراطي. ففي بوركينا فاسو، وبعد انتفاضة شعبية 
أطاحت  يف 30 أكتوبر 2014 بالرئيس بالز كومباوري، أجريت 
انتخابات دميقراطية يف 29 نوفمرب 2015 اعتىل إثرها الرئيس 

كابوري سّدة الحكم. 

وشهدت العالقات التونسية البوركينية تطّورا ملحوظا يف السنوات 
األخية، تجىّل بالخصوص يف تبادل الزيارات يف املستوى الوزاري 

وفتح تونس لسفارة بواغدوغو يف سنة 2017 سبقه فتح رشكة 
الخطوط الجويّة التونسية لخّط مبارش بني تونس والعاصمة 
البوركينية يف سنة 2013، بيد أّن حجم املبادالت التجارية بني 

البلدين يظّل متواضعا، إذ بلغت 
قيمته حوايل 42 مليون دينار يف 

سنة 2017. 

املنتظر  من  أخرى،  جهة  ومن 
رواندا  تقوم وزيرة خارجية  أن 
السيدة لويس موشيكيوابو بزيـارة 
عمل لتـــونس خالل شهـــر مارس 

املقبل.  

وستشهــد سنة 2018 زيــــارات 
رسمية لرؤساء ومسؤولني أفارقة 
آخرين، مــاّم يؤكّد تـوّجه تونس 
الثابـت نحـــو تعميـــق بعــدها 
اإلفريقي ومتتني عالقاتها ببلدان 

القارّة.

التفقدية العامة لوزارة العدل 
قريبا يف هيكلة جديدة 

قطعت اللجنة املكلّفة بإعادة النظر يف هيكلة التفقدية 
العديل  الثالثة:  القضائية  لألسالك  العدل  لوزارة  العاّمة 
واإلداري واملايل، عىل ضوء التنظيم الجديد للقضاء، شوطا 
حاسام يف أعاملها إذ فرغت من إعداد مقرتحاتها يف شكل 
أّويل فيام توىّل وزير العدل غازي الجريبي تعميمها عىل 
األطراف املعنية إلبداء الرأي فيها. ويرأس هذه اللجنة 
القايض الفاضل عبد الله الهاليل املتفّقد العام األسبق للوزارة 
والرئيس األسبق ملحكمة التعقيب، وهي تضّم مجموعة 
من القضاة واملحامني والجامعيني وغيهم من املعنيني.

وقد حرص الوزير عىل توّخي منهجية واضحة تنبني عىل 
تكليف لجنة مختّصة بدراسة كّل تحديث للترشيعات 

وعرض حصيلة أعاملها إلبداء الرأي فيها ثّم تجميع املقرتحات الواردة وإحالتها إىل 
نفس اللجنة ليك تعّد تقريرها النهايئ. وتتوىّل الوزارة عىل ضوء هذا التقرير صياغة 
النّص الّنهايئ وتقدميه إىل رئاسة الحكومة للنظر فيه عىل مستوى مجلس الوزراء بهدف 

إحالته الحقا إىل مجلس نواب الشعب.

وإىل جانب لجنة التفقدية العامة، تشتغل لجنة ثانية برئاسة األستاذ البشي الفرشييش 
عىل مراجعة مجلّة اإلجراءات الجزائية بينام تعكف لجنة ثالثة يرأسها القايض رضا 

بن عمر عىل تحوير املجلة الجزائية.

ملتقى حول اإلنرتنات 
وحامية الطفل

 
تنظّم رئاسة الجمهورية يومي 21 و 22 
مارس القادم ملتقى حول اإلنرتنات وحامية 
الطفل: تجارب وقانون مقارن، وذلك اعتبارا 
الصلة باألمن  ملا لهذه املسألة من وثيق 
القومي. وكانت رئاسة الجمهورية قد نظّمت 
يومي 16 و17 نوفمرب املايض مائدة مستديرة 
دولية حول األمن السيرباين، باالشرتاك مع 
مركز املراقبة الدميقراطية  للقوات املسلّحة 
)DCAF(. وهذا املركز مؤّسسة دولية يوجد 

مقرّها بجنيف.
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مــؤمتر وزاري بتــونـس 
حول »االنتامء والهويّة« 
ينتظم يوم 28 فيفري 2018 بضاحية ڤّمرت 
املؤمتر الوزاري حول »االنتامء والهويّة« الذي 
تعقده جامــعــة الدول العربية واملفّوضية 
السامية لألمم املتحــدة لشــؤون الالجئني 
بالتعاون مع تونس. ويشارك يف هذا املؤمتر 
الوزراء املعنيون من دول املنطقة ومندوبو 
الدول وخرباء دوليون ومجموعة من ممثيّل 

املجتمع املدين واملنظاّمت األمميّة.

أّي شـــروط للخـــروج مــن األزمــة ؟  
أّي رشوط للخروج مـن األزمة  التي تتخبّط فيها تونس منذ سنوات؟ هذا السؤال الذي 
م أجوبة بشأنه  ما فتئ يؤّرق السلطة واألحزاب السياسية والنخب وعاّمة التونسيني سيُقدِّ

األستاذ محمود بن رمضان، املختّص يف الشؤون االقتصادية 
يف محارضة سيلقيها يوم 3 مارس 2018 مبقّر املجمع التونيس 
للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« وسيدير النقاش 

إثرها العميد السـابق الدكتــور الصــادق بلعيد.

ولنئ سبق لألستاذ محمود بن رمضان أن تناول بالتحليل 
هذا املوضوع الذي خّصصت له الزميلة الناطقة بالفرنسية 
»ليدرز« ملّفا يف أحد أعدادها يف السنة املاضية، فإنّه من 
املنتظر أن يقّدم هذا الخبي االقتصادي املرموق إضاءات 
جديدة حول تطّورات الوضع االقتصادي واملايل يف تونس 

والسبل الكفيلة بتجاوزه. 

والجدير بالّذكر أّن األستاذ محمود بن رمضان يعّد -إىل 
اليسار يف  أبرز وجوه  أكادمييا متميّزا- من  جانب كونه 
تونس وأحد مـــؤّسيس حركة نداء تونس قبل أن يستقيل 
منها. شغل يف حكومة الحبيب الصيد منصب وزير النقل 

من 6 فيفري 2015 إىل 12 جانفي 2016 ثّم منصب وزير الشؤون االجتمــاعية مــن 
12 جانفي 2016 إىل 27 أوت 2016.

شؤون املرأة محـور 
اجتامعني يف تونـس 
تحتضن تونس  يومي 1 و 2 مارس 
2018 الدورة 37 للجنة املرأة العربية 
التي تنعقـــد برئــاستها، عـالوة عىل 
االجتامع اإلقليمي التحضيي للدورة 
62 للجنة وضع املرأة باألمم املتّحدة 
مبشاركة الوزيرات والوزراء املعنيني 
بشؤون املـــرأة يف الــدول العربية، 
ومسؤولني رفيعــي املستــوى وممثيّل 
الهياكل الوطنية املهتّمة بشؤون املرأة، 
ومندويب املنظاّمت اإلقليمية والدولية 

املعنيّة.

الّذاكرة يف صدارة اهتاممات مؤّسسة األرشيف الوطني 
اهتامم  موضوع  وهي  الصدارة  موقع  الوطني  األرشيف  مؤسسة  لدى  الذاكرة  تحتّل 
متواصل. ويف هذا السياق تتسلّم املــؤسسة يف األسابيع القادمة األرشيف الخاّص لزعيمني 
كبيين يف الحركة الوطنية : أحمد التلييل وسليامن بن سليمــان، هذا إىل جانب تنظيم 
ندوة وطنيّة حول الذاكرة والتاريخ وندوة ومعرض حول الفقيد عبد الرحامن مامي الذي 

اغتالته اليد الحمراء سنة 1953.
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لعّل ما يتمّيز به جيل كيبال، أستاذ العلوم 
السياسية وعلم االجتامع والكاتب الفرنيس 
عن غريه من املسترشقني معرفته الدقيقة، 
وعن كثب، لشؤون العامل العريب الذي زار 

مختلف بلدانه من املحيط إىل الخليج وأقام 
ملّدة طويلة يف إثنني منهام : سوريا لغاية 
دراسة اللغة والحضارة العربيتني ومرص 

حيث أجرى تحقيقات وبحوثا ميدانية من 
أجل إعداد أطروحة دكتوراه حول الحركات 
اإلسالمية يف هذا البلد قّدمها سنة 1983.  

زار جيل كيبال تونس عديد املّرات 
وسّلط أضواء كاشفة عىل تجربة االنتقال 

الدميقراطي فيها بعد ثورة 14 جانفي 
 »Passion arabe« 2011 يف كتاب
الذي نقل فيه تداعيات ما اصطلح 
عىل تسميته بـ»الربيع العريب« عىل 

األوضاع يف عدد من الدول العربية خالل 
الفرتة املمتدة من 2011 إىل 2013. 

كان بيننا منذ أّيام ، ضمن الوفد 
املرافق للرئيس إميانوال ماكرون يف 

زيارة الدولة التي أّداها لتونس يومي 
31 جانفي و1 فيفري 2018 . 

يف هذا الحديث الشامل الذي خّص به 
ليدرز العربية يتناول جيل كيبال أبعاد 
زيارة ماكرون لتونس وسياسة الرئيس 

الفرنيس تجاه العامل العريب ومنطقة 
املتوّسط، عالوة عىل مسألة عودة الجهاديني 

من بؤر التوّتر ومرحلة ما بعد اندحار 
داعش يف العراق وسوريا واحتامالت 

تشّكل خارطة جديدة لإلرهاب. 
 

كام يتطرّق جيل كيبال إىل مفهوم 
»اإلسالم الدميقراطي« الذي تتبّناه حركة 
النهضة يف تونس وإىل صورة املسترشق 
يف عيون العرب والغربيني والدور الذي 

 Ù.يتعنّي - يف نظره- أن ينهض به

جيل كيبال يف حديث شامل 

التجربة 
التونسية.. ما بعد 

داعش .. صورة 
المستشرق   

جيل كيبال يف حديث شامل 

التجربة 
التونسية.. ما بعد 

داعش .. صورة 
المستشرق   
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1 - زرت تونس هذه املرّة ضمن الوفد املرافق للرئيس 
الفرنيس إميانويل ماكرون يف زيارة الدولة التي أداها يومي 
31 جانفي و1 فيفري 2018 للبالد التونسّية كيف بدت 
لك هذه الزيارة وماهو تقييمك للوضع الحايل يف تونس، 

7 سنوات بعد الثورة؟

أعتقد أّن الزيارة كانت مفيدة جّدا ألّن تونس هي البلد األول الذي 
شاهدنا فيه إىل حّد ما انتصار ثورات الربيع العريب، وانتقال الثورة من 
الحراك الثوري إىل بناء الدميقراطية، خاّصة عندما نقارن الوضع التونيس 
مبا يحصل يف البلدان العربية األخرى مثل ليبيا واليمن وسوريا حيث 
حلّت الفوىض محّل الثورة، ومثل مرص حيث نالحظ رجوع النظام 
العسكري. يوجد اليوم تحّد تونيس خاّص. ومثّة باحثون مثل األكادميي 
األردين األمرييك صفوان مرصي يرون أّن هناك منوذجا تونسيا وأّن تونس 
ال ميكن أن تكون مقياسا للبلدان العربية األخرى ألّن لها خصوصية 
تكمن يف املستوى الدرايس العايل للشباب وحريّة املرأة والعالقات 
الخاّصة بأوروبا، باإلضافة إىل املوقع الجغرايف الذي يضعها يف املفرتق بني 
العاملني العريب والغريب، ماّم يجعلها استثناء. بالنسبة إىل فرنسا، تلعب 
تونس دورا خاّصا يف عالقتها بالعامل العريب من جهة، وبلدان املغرب 

من جهة أخرى. ففي تونس هناك حريّة، وتفاعل بني مكّونات املجتمع 
والنظام الحاكم والجمعيّات، رغم املشاكل االقتصادية واالجتامعية 
مثل الفوارق الجهويّة ما بني العاصمة وبقية الجهات وظاهرة الفساد  
ومشكلة ترسّب اإلرهابني عرب الحدود مع ليبيا والجزائر. يف هذا اإلطار، 
تأيت زيارة الرئيس ماكرون لدعم التجربة التونسية. وبالنسبة إلينا 
كفرنسيني، نعترب انتصار التجربة التونسية أمرا مهاّم جّدا، فلو فشلت 
تونس، هذا يعني أّن ال أمل يف نشأة الدميقراطية يف البلدان العربية. 
كام ال ننىس أّن هناك تونسيّا عىل 12 يعيش يف فرنسا، وأنّه يوجد 
 ”En marche“ تونسيون أيضا  ضمن النواب الفرنسيني من حركة
التي أّسسها ماكرون. وكان إثنان منهم عىل األقل ضمن الوفد املرافق 
له. لقد كان خطاب الرئيس ماكرون يف الربملان التونيس مهاّم فيام 

يخّص دعم تونس، والعالقات 
ومسالة  العربية   - األوروبية 
ليبيا.  يف  العسكري  التدخل 
كام الحظتم، كان هناك نقد 
للسياسية الخارجية الفرنسية 
يف ذلك الوقت الذي تقّرر فيه 
هذا  يف  العسكري  التدّخل 
البلد دون التفكي يف العواقب 
نعاين  اليوم  لذلك.  السياسية 
من هذه العواقب سواء أنتم 
أو نحن يف فرنسا.  تونس  يف 

ويعمل ماكرون حاليّا عىل بناء سياسته الجديدة تجاه بلدان البحر 
األبيض املتوسط. ويف هذا اإلطار يندرج برنامج زياراته الخارجية. كانت 
أوىل الزيارات إىل املغرب يف رمضان الفارط، تلتها زيارة إىل الجزائر وقطر 
ثم اإلمارات والسعودية. وتزامنت زيارته للسعودية- حيث التقى ويّل 
العهد محمد بن سلامن- مع احتجاز رئيس الحكومة اللبناين، سعد 
الحريري. وقد لعب ماكرون دورا مهاّم لحّل هذه األزمة. وتسعى 
فرنسا اليوم إىل تغيي عالقاتها بالعامل العريب. ففي السابق، كانت هذه 
العالقات تتأثر باملوقف األمرييك. اليوم مع وصول الرئيس ترامب 
إىل الحكم وانخفاض أسعار النفط، هناك تراجع أمرييك يف املنطقة، 
لذلك أصبح من الرضوري أن تكون العالقات بني أوروبا والعامل العريب 
مبارشة. اليوم، كلاّم حصل يشء يف العامل العريب، انعكست نتائجه علينا 
يف فرنسا مثل الظاهرة الجهادية التي نلمس آثارها. فام بني 2015 
و2016، سّجلت فرنسا مقتل 239 شخصا يف عمليات إرهابية. وهناك 
1700 فرنيس التحقوا بالجامعات اإلرهابية يف سوريا ومنهم من رجع 
اليوم إىل الوطن، دون أن ننىس الهجرة غي الرشعية وهي مشكلة كبية 

بالنسبة إلينا 
كفرنسيني، 

نعترب انتصار 
التجربة 

التونسية أمرا 
مهاّم جّدا

تسعى فرنسا اليوم إىل تغيري 
عالقاتها بالعامل العريب
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بالنسبة إىل االتحاد األورويب، وليس فقط عىل املستوى االجتامعي، 
ذلك أن تأثيها ملسناه أيضا يف نتائج االنتخابات يف أوروبا. ففي أملانيا، 
أثّرت سياسة استقبال الالجئني يف نتائج االنتخابات من خالل فوز 90 
نائبا من اليمني املتطرّف. والشهر القادم، ستكون هناك انتخابات يف 
إيطاليا ويُرّجح أن ينجح حزب »النجوم الخمسة« املعروف بعنرصيّته 
مبوقفه املعادي أليّة عالقة بجنوب املتوّسط. كّل هذا يرسم خارطة 
جديدة للمنطقة تجمع ما بني االتحاد األورويب والرشق األوسط وشامل 
إفريقيا. تحديد معامل املستقبل املشرتك يف هذه املنطقة هو التحّدي 
الذي يسعى ماكرون إىل رفعه. وزيارته لتونس تتنزّل يف هذا اإلطار، 
كام ستليها زيارات أخرى لبلدان يف الرشق األوسط لوضع مالمح هذه 

السياسة الجديدة.

2 - تحدثّت عن الوضع يف ليبيا وتأثرياته العربية واملتوسطية. 
وخالل زيارته لتونس، اعرتف الرئيس ماكرون أّن التدّخل 
العسكري يف ليبيا كان خطأ، ماهي يف رأيك تبعات هذا 

االعرتاف؟

طبعا عندما نقيّم اليوم التدّخل العسكري يف ليبيا، نرى أّن النتائج كانت 
سيّئة جّدا عىل البلد ألّن صّناع القرار يف ذلك الوقت، أي ساركوزي، 
وكامرون وأوباما، مل يفّكروا يف نتائج ما بعد إسقاط القذايف. ولكن عندما 
نعود إىل أيام الرضبة العسكرية أو »رضبة ساركو« كام يسّميها الليبيون 
يف بنغازي، نرى أّن رتل دبابات القذايف كان يقرتب من بنغازي، وإن مل 
تحصل الرضبة العسكرية، فإّن هذا األخي كان سيتكب مذبحة. طبعا 
هناك من يقول إنّه لو حصلت مذبحة آنذاك، سيكون عدد القتىل أقّل 
بكثي من عدد من قتلوا يف ليبيا منذ سقوط القذايف إىل اآلن. ولكن 
يوجد فرق بني أن نجلس اليوم ونقيّم األوضاع بهدوء وبني موقف 
املسؤول الفرنيس أو اإلنكليزي الذي وجد نفسه أمام وضع متأزّم وكان 
البّد له أن يأخذ قرارا. ماهو مؤكد، هو أنّه بعد سبع سنوات من التّدخل 
العسكري يف ليبيا، ميكن القول إنّه كان غلطة عىل املستوى السيايس. إال 
أّن الغلطة مل تكن يف الرضبة العسكرية يف حّد ذاتها، وإمنا يف غياب حّل 
سيايس بعدها. لذلك فبالنسبة إىل الرئيس ماكرون، وجب وضع نوع 

جديد من السياسية، 
تدّخل  أّي  أّن  مبعنى 
عسكري يف املستقبل، 
البّد أن يتّم التشاور فيه 
مع املسؤولني املحليني 
من قبل. ففي التدّخل 
العسكري الليبي، كان 
هناك تشاور بني باريس 
ولندن وواشنطن فقط 
مع  تعاون  أّي  دون 

بلدان املنطقة. لذلك انتقد الرئيس ماكرون هذا التدّخل يف خطابه أمام 
الربملان التونيس، وكان يف هذا النقد إعالن عن توّجهه السيايس الجديد.

3 - يف 25 جويلية 2017، جمع الرئيس ماكرون بني املشري 
خليفة حفرت ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز الّساج. 
هذه املبادرة وجدت ترحيبا كبريا من قبل الكثري من دول 
املنطقة ودول العامل، هل هي متواصلة؟ وهل تعتقد أّن 
ماكرون سيميض لتحقيق هذه املبادرة التي انبنت عىل 
10 نقاط تهدف اىل الوصول بليبيا نحو االستقرار واألمن؟

أعتقد أّن هذا اللقاء كان محاولة لتحقيق السلم يف ليبيا. كام تعرفون 
الوضع السيايس معّقد جّدا، فهناك قطبان حاليا ميسكان بزمام األمور: 
قطب يف بنغازي تحت إرشاف خليفة حفرت وقطب يف طرابلس تحت 
إرشاف فايز الرّساج. إىل جانب هذين القطبني، يوجد يف كل جزء من 
ليبيا، عشائر وقبائل وميليشيات مختلفة مستقلة، مثال يف درنة أو رشق 
بنغازي أو الزنتان. وما قامت به فرنسا هو جزء من الدعم الدويل لحّل 
األزمة. ليس ذلك باألمر اليسي، فقد كنت حارضا يف اتّفاق الصخيات 
وساعتني بعد ذلك، أعلن حفرت أنه ال يلتزم به، ورمّبا كان ذلك جزءا 
من اسرتاتيجيته يف التفاوض. شخصيا، أرى أّن الوضع يف ليبيا يتغّي كّل 
يوم. لذلك، يجب أن تجتمع البلدان املجاورة لها مع البلدان األوروبية 
إليجاد حّل. الفرق ما بني ما يحصل يف سوريا وما يحصل يف ليبيا، هو 
وجود حرب أهلية يف القطر السوري وهو ما مينع وجود إمكانيات 
للمفاوضات بني األطراف املختلفة، بينام يختلف الوضع قليال يف ليبيا، 
حيث توجد قبائل ميكن أن تتفاهم. كام أّن هناك إمكانية كبية لحّل 
الّنزاع مع الدور الجديد الذي يلعبه املبعوث األممي إىل ليبيا، غسان 

سالمة الذي له خربة يف التعامل مع األطراف املختلفة يف لبنان. 

4 - من التحّديات الكربى التي تواجهها تونس وبلدان أخرى 
ومنها فرنسا، عودة املقاتلني من بؤر التوتر. يف تقديرك، 
ماهي املقاربة األنجع ملواجهة هذا التحدي األمني الكبري؟

إنّه تحّد كبي عىل املستوى السيايس واألمني، سواء يف تونس أو يف فرنسا 
أو بلدان أخرى. عندما يعود اإلرهابيون إىل أوطانهم، سيتّم سجنهم 
ولكن السجن يف حّد ذاته ميثّل مشكلة. ففي فرنسا، أصبح اإلرهابيون 
املسجونون يخطبون يف سجناء الحّق العاّم وبالتايل صار السجن حاضنة 
للتفكي الجهادي. لذلك قّررت إدارة السجون يف فرنسا تخصيص سجون 
خاّصة بالجهاديني ولكنها خلقت بهذه الطريقة قطبا مضادا لنظام السجون، 
حيث حاول ثالثة سجناء قتل الحرّاس. يجب االعرتاف بأننا مل نجد إىل 
حّد اآلن حالّ لهذه املشكلة. أظّن أّن الحّل يكمن يف بناء سجون جديدة 
ولكن ذلك سيثقل كاهل دافعي الرضائب. فرنسا طلبت من القوات 

Ùالكردية يف سوريا والعراق أن تحاكم الجهاديني الفرنسيني الذين قُبض 

الغلطة مل تكن 
يف الرضبة 

العسكرية يف 
حّد ذاتها، وإمنا 

يف غياب حّل 
سيايس بعدها.
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Ùعليهم هناك. ولكن 
محامييهـــم يطالبـون 
بإعادتهم إىل وطنهــم 
ملحاكمتهم يف فــرنسا. 
طبعــــا، الرأي العـــام 
الفرنيس ال يريد ذلك 
ولكنني أرى أنه البّد من 

من محاكمة الجهاديني يف بلدنا، باعتبارهم متّهمني بارتكاب جرائم 
ضد الدولة الفرنسية. كذلك من الواجب أيضا تحليل الجذور السياسية 
والفكرية والدينية للظاهرة الجهادية ألّن املشكلة انبثقت من مجتمعاتنا.

5 - السؤال الذي يُطرح اليوم هو: ماذا بعد داعش، خاّصة 
وأّن الجهادينّي تم نقلهم إىل أفغانستان ورشعوا يف القيام 
بعمليات جهادية هناك. فهل تُعترب افغانستان الوجهة 
الجديدة لإلرهابيني وهل هناك وجهات أخرى ملقاتيل 

الدولة اإلسالمية؟

أفغانستان هي إحدى وجهات مقاتيل داعش ولكن هناك وجهات أخرى 
مثل جنوب السودان وليبيا وشامل مايل والساحل. أعتقد أّن الرضبة 
العسكرية يف املوصل والرقّة كان لها تأثي شديد يف تفكي الجهاديني، 
وخاّصة املنتمني إىل الجيل الثالث، الذي يجاهد باستعامل االنرتنات 
ومواقع التواصل االجتامعي ويوّجه هجامته 
ضّد العدو القريب والبعيد. فمثال، كتب 
الداعيش الفرنيس- الجزائري، رشيد قاسم 
الذي أهدر دمي ثالث مرات، يف وصيّته 
قبل أن يُقتل، أّن الدولة اإلسالمية ليست 
عادلة ومثالية كام تخيّلها ألّن الكفاءات 
وأصحاب الخربة يتّم تهميشهم. يف كالمه 
نقد لداعش وهذا يعني أّن فكرة الجهاد 
بالنسبة إىل الجيل الثالث فشلت. وعندما 
نقرأ اليوم ما يكتب يف مواقع التواصل 
االجتامعي للجهاديني، نجد أنّهم يف أزمة 
وأنّهم يبحثون عن منوذج جديد لعمليات جهادية. من الواضح أّن 
القدرة عىل االرتباط إيديولوجيّا بشبكة ما، مازالت موجودة، ولكنها 
أقّل ماّم كانت عليه أيّام الدولة اإلسالمية. مشكلة أنظمة األمن من 
2010 - 2012 أنها مل تفهم إديولوجية داعش وكان تركيزها عىل املفهوم 
الزائف »للذئب املنفرد«. ليس هناك »ذئاب منفردة« وإمنا يوجد شباب 
يستقي أفكارا جهادية من االنرتنات وينّسق أفراده لتنفيذ العمليات 
الجهادية مع شبان آخرين مؤمنني بنفس اإليديولوجيا. فمثال التونيس 
الذي قام بالعملية اإلرهابية يف نيس، محمد الحويج بوهالل، مل يكن 
منتميا إىل أّي تنظيم إرهايب، كام أنّه كان يرقص وميارس عالقات جنسية 

مع مثلينّي ويستهلك املخّدرات. 
وعندما حصلت أزمة يف حياته، 
انتمى إىل شبكة جهاديني موجودين 
يف نيس وهذا ساعده يف تغيي واقعه 
من شخص هاميش إىل جهادي. 
مثل هذا االستقطاب كان يحصل 
أكرث أثناء وجود الدولة اإلسالمية، 
حيث أّن وجودها كان يعطي دافعا 
قويّا للهامشيني، ولكن الواقع تغّي 
اآلن. من جهتها، أصبحت األجهزة 

األمنية، سواء يف تونس أو فرنسا، أكرث خربة بعد العمليات اإلرهابية 
التي حصلت يف هذين البلدين. 

6 - ماهو رأيكم يف دور املرأة يف التنظيامت اإلرهابية، 
خاّصة أننا شاهدناها يف الفرتة األخرية تشارك يف القتال 

والعمليات االنتحارية؟

للمرأة يف التنظيامت اإلرهابية، أّوال، دور تقليدي، يعني أنّها زوجة وأّم 
املجاهدين. وعندما تسافر امرأة من فرنسا مع زوجها لالنضامم إىل 
دولة الخالفة وميوت هذا األخي، فإذا كانت حامال ينتظر املقاتلون إىل 
أن تلد ثم يتّم تزويجها ألحدهم، ألّن املرأة بالنسبة إليهم هي »مصنع 
لجيل املجاهدين«. وكثي من النساء املنتميات إىل داعش لهن ثالثة 
أو أربعة أطفال من رجلني أو ثالثة. ولكن هذا الدور التقليدي ليس 
هو الدور الوحيد للمجاهدات. فهناك مجاهدة فرنسية اسمها اميييل 
كونيق، هي معتقلة اليوم يف سوريا عند األكراد وكانت معروفة يف 
فرنسا بانتامئها إىل منظمة تدعى »فرسان العزّة« )أول منظّمة جهادية 
يف فرنسا ما بني 2010 - 2012.( كونيق كانت ترتدي النقاب، كام كانت 
داعية مهّمة جّدا يف أوساط املرأة الفرنسية. ولكن رأيناها منذ شهرين 
يف فيديو وهي محتجزة عند األكراد، تتلو نّصا ممىل عليها من قبلهم. 
وإن أبدت ندمها خالل الفيديو، فهذا ال يخفي أنّها لعبت دورا عقائديا 
وإديولوجيا مهاّم جّدا لدعم املقاتلني، وساهمت كذلك يف بعض املعارك.

7 - هناك اختالف يف دور املرأة يف تنظيم القاعدة ويف 
الدولة اإلسالمية، أال ترون ذلك؟

صحيح، فالنساء أصبح لهّن دور جديد يف تنظيم داعش، باإلضافة إىل 
أنّنا شهدنا ظاهرة قدوم مجاهدات من بلدان أوروبية وهذا مل يكن 

موجودا زمن القاعدة.  

8 - علمنا أنّكم بصدد كتابة كتاب جديد تتحّدثون فيه عن داعش؟

كتايب هو يف الحقيقة حول التاريخ املعارص للعامل العريب منذ أكتوبر 
1973 حتى مرحلة ما بعد داعش. أعتقد أّن العامل العريب يوجد حاليا 
يف مفرتق طرق وأّن اإلديولوجيات والرصاعات السابقة مثل  الرصاع 
العريب-االرسائييل واإلمربيالية تغّيت، حيث ظهر أيضا الرصاع العريب- 
العريب أي الشيعي والسني، والرصاع السني – السني بني السعودية وقطر 
والرصاع الرتيك – العريب. وحاليا هناك هيمنة إيرانية عىل املنطقة من 
مشهد إىل الالذقية وضاحية بيوت الجنوبية حتّى البحر األبيض املتوسط. 

كام يوجد جيش أمرييك يقاتل 
إىل جانب األكراد السوريني يف 
روج آفا. بالتايل، فإن املشهد يف 
العامل العريب مختلف جّدا عاّم 
سبق. يجب فهم هذا املشهد 
الجديد، وهو التحدي الفكري 
الذي أطرحه عىل نفيس يف كتايب 
الذي سيكون األخي يف مسييت.

9 - ملاذا األخري؟

لقد أصبحت عجوزا! )يقول ضاحكا(

10 - يجري الحديث اآلن عن انتقال 6000 داعيش من 
املوصل والرّقة إىل منطقة الساحل اإلفريقي، وقد الحظنا 
يف الفرتة األخرية، أّن الرئيس ماكرون مهتّم جّدا بتشكيل 
قّوة مشرتكة لدول الساحل الخمس ملواجهة هذا الخطر. 
هل تعتقد أّن هذه التقديرات صحيحة وماهو رأيك فيام 
ميكن أن يحدث مستقبال إن تأكّد وجود هذا العدد من 
املقاتلني؟ وهل ميكن أن تقوم دولة داعشية يف منطقتنا؟

أعتقد أّن ذلك صعب جدا يف املستقبل القريب بسبب وجود قوات 
عسكرية متعّددة الجنسيات موجودة عىل األرض يف مايل وموريتانيا 
والنيجر ستتصدى أليّة إمكانية لبناء دولة جهادية جديدة. يجب التذكي 
أّن الدولة اإلسالمية استفادت يف ظهورها من الفراغ السيايس يف املنطقة 
ومن الرصاع بني الشيعة والسنة يف العراق ومن الحرب األهلية يف سوريا.

11 - »اإلسالم الدميقراطي« مفهوم تتبّناه حركة النهضة يف 
تونس، هل هو مفهوم حامل لتحّول قيمي، حسب رأيك، 
وهل ميكن أن يفيض إىل مرشوع سيايس يكرّس التوافق 

بني اإلسالم والدميقراطية؟

»التوافق« كلمة تونسية مائة باملائة. فاألغلبية يف الربملان التونيس هي 
لنداء تونس والنهضة. ميكن أن نعترب أّن »اإلسالم الدميقراطي« ميثّل 
جزءا من االستثناء التونيس. تحّدثت مع الشيخ راشد الغنويش عن هذا 
املوضوع بالضبط وسألته إذا ما كان التقارب بني النهضة وبني أردوغان 
حول مسألة »اإلسالم الدميقراطي« متواصل، يف الوقت الذي غّي فيه 
هذا األخي منوذجه الدميقراطي وأصبح ينحو نحو االستبداد. أعترب أن 
االنتخابات البلدية القادمة يف تونس ستثبت إذا كان هذا  التوافق بني 

Ù.اإلسالم والدميقراطية سيتواصل

يجب االعرتاف 
بأنّنا مل نجد إىل 

حّد اآلن حالّ 
لهذه املشكلة.

مشكلة أنظمة 
األمن من 

 2012 - 2010
أنّها مل تفهم 
إيديولوجية 

داعش

الرضبة 
العسكرية يف 

املوصل والرّقة 
كان لها تأثري 

شديد يف تفكري 
الجهاديني

النساء أصبح لهّن دور 
جديد يف تنظيم داعش

املشهد يف 
العامل العريب 
مختلف جّدا 

عاّم سبق.

»اإلســـــــــــالم 
الـــدميقــــراطي« 
ميّثـــل جــزءا من 
االستثناء التونيس.
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12 - يف كتابك » Passion Arabe« هناك فقرة تتحّدث 
فيها عن املسترشق وعن صورته يف العامل العريب ويف إرسائيل 
وكذلك يف العامل الغريب. من خالل اتصاالتك يف العامل العريب 
بالسياسيني وبعاّمة الناس، ماهي الصورة املرتسمة اليوم 
عن املسترشق؟ هل ال تزال تلك الصورة النمطية العالقة يف 
االذهان منذ القرن التاسع عرش حول املسترشقني ودورهم 

املريب يف املنطقة العربية؟

يف كتايب »Passion Arabe« حاولت أن أعطي 
صورة للمسترشق كحيوان له جلد كثيف ودم 
بارد ألنّك إذا أردت أن تعيش كمسترشق 
حياة طويلة، البّد أن تكون هكذا، والسيام 
بالنسبة إيّل، فقد حكم عيّل داعش باملوت 
ثالث مرات، وعشت طيلة عام كامل تحت 
الحراسة البوليسية يف فرنسا بلدي. املسترشق 
دامئا متّهم. ففي الغرب، يُعترب قريبا أكرث من 
الالزم من املجتمعات العربية التي يشاركها 

اللغة والثقافة ولذلك فهو شبه خائن. 
ويف املجتمعات العربية، يتّم اعتباره 
جاسوسا وصهيونيا وصليبيا. ال بأس، 

فاملسترشق ينتقل بني الرؤيتني.

13 - ملاذا تتّم شيطنة املسترشق؟

من يعيش بني حضارتني، يُعترب خائنا بالنسبة 
إىل اإلثنني. املسترشق يريد أن يكون جرسا 
بينهام ولكن كل واحدة تنظر إليه كعميل 

لألخرى.

14 - نالحظ ظهور جيل جديد 
من املشترشقني حاليا. إىل أّي 
حّد ساهم الوضع الحايل يف 

خلق هذه الظاهرة؟

جييل كان يُعترب الجيل الجديد 
من املسترشقني. عندما بدأت 
يف السبعينات والثامنينات من 
القرن املايض، كان من املهّم فهم 
التحّوالت التي كانت تحصل يف 
العامل العريب يف ذلك الوقت وهو 

ما سأرويه يف كتايب القادم. فمع 

ارتفاع سعر البرتول وانتشار الفكر السلفي الذي ساهمت يف نرشه 
العربية السعودية وصعود إيران، بدا يل رضوريا يف تلك الفرتة فهم 
التغيات الثقافية يف هذه املجتمعات، حيث كانت هناك مطالب من 
الشعوب لتكوين هوية ثقافية إسالمية، حاولت كل من السعودية 
وإيران استقطابها. كان ذلك تحّديا كبيا. ومازال موجودا إىل اآلن. كام 
تعلمون هناك معركة بيني وبني املفكر أوليفيي روا الذي يعترب أّن ال 
فائدة من معرفة اللغة العربية ألّن بالنسبة إليه، الظاهرة الجهادية 
هي ظاهرة ظرفية. ففي املايض، كانت هناك حركة »األلوية الحمراء«، 
واليوم هناك األلوية الخرضاء وغدا سيكون هناك األلوية الزرقاء. املهّم 
هو أّن هناك إحساسا ثوريا لدى الشباب يستغل ماهو موجود يف 
السوق. البارحة كانت املاركسية، اليوم اإلسالم السيايس وغدا القومية 
أو الفاشية أو إديولوجية غيها. بالطبع هذه ظواهر موجودة، ولكن 
يجب أن نحاول الفهم انطالقا من املعرفة الثقافية باألشياء لتفسي 
ملاذا أخذت الثورة هذا الشكل ومل تأخذ شكال آخر. إذا مل نفهم طبيعة 
الحركات الجهادية، ال ميكن أن نفهم ملاذا يتعرّض األقباط إىل اعتداءات 
يف مرص وملاذا تّم ذبح العامل األقباط يف ليبيا وملاذا تّم تحويل النساء 
األيزيديات إىل سبايا وبيعهن. وهذا ما مل تفعله »األلوية 

الحمراء« مثال.

15 - إذا ما قارنّا هذا الجيل من املسترشقني 
مبن سبقه، هل حظي بظروف عمل أحسن؟

الجديد  الجيل  إىل  أنتمي  أمتّنى ذلك، خاّصة وأنّني 
السابق. أعتقد أّن الجيل الذي سبقني كان مهتاّم أكرث 
بالكتابات. فقد كان يقرأ ولكن ال يذهب إىل 
امليدان. وكان هناك أيضا من يذهب اىل امليدان 
ولكنه مرتبط باإلدارة مثل املوظفني اإلداريني 
أثناء الفرتة االستعامرية. كذلك فالجيل القديم 
كان يقرأ اللغة العربية مثل اللغتني الالتينية 
واإلغريقية. ال يزال ذلك موجودا يف فرنسا 
يف بعض الجامعات وهذا مفيد ولكن هذا 
الجيل كان يعتقد أّن الظواهر املوجودة يف 
حقبته موجودة كام تّم التنصيص عليها 
بالضبط يف الكتب املقّدسة. يف حني أن 
جييل يرى أنّه يجب، يف نفس الوقت، 
األخذ من الكتابات ودراسة ما يحصل 
عىل امليدان.                                                                                            
حاوره عبد الحفيظ الهرقام 
والهادي الباهي 
ومحّمد إبراهيم الحصايري 
وحنان زبيس
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تونس منذ االستقالل تعليام 
عاليا عموميا مجانيا ألبنائها. 
التعليم  لتطور  ومواكبة 
العايل يف العامل فتحت الدولة 
املجال للتعليم العايل الخاّص 
ليوفّر مقاعد للطلبة التونسيني واألجانب الراغبني 
يف مواصلة تعليمهم تحت رايته ويعاضد املجهود 
املبذول يف هذا القطاع ماّم ساهم يف التخفيض 
من نفقاتها. انطلق التعليم العايل الخاّص سنة 

2000 ونظّمه القانون عدد 73 لسنة 2000. ويف 
سنة 2008 تّم تنقيحه بالقانون عدد 59 لسنة 
2008 الذي عّدل فيه بعض األمور مثل الرفع 
يف قيمة رأس مال الرشكات الباعثة وتخفيض 
نسبة مساهمة األجانب يف رأس مالها وتحديد 
شكل املؤسسة الخاّصة لتكون إّما كلية أو معهدا 
عاليا أو مدرسة عليا. وقد تطّور عدد مؤسسات 
التعليم الخاّص من 10 سنة 2000 إىل 74 اليوم 
يؤّمها جميعا أكرث من 32 ألف طالب ويبلغ 

الجامعات الخاّصة والبحث 
عن القيمة المضافة

للتعليم العايل الخاّص يف تونس، من العمر 
17 سنة تقريبا. هو اليوم مكّون أسايس 
ملنظومة التعليم العايل التونيس الذي مل 

يعد حكرا عىل القطاع العمومي بل أصبح 
يتكّون من جناحني: عمومي وخاّص، حتى 
أصبح التساؤل السائد اليوم: هل سيصبح 

التعليم العايل الخاّص منافسا للعمومي 
 Ùأم سيكون رشيكا له فحسب ؟

وّفرت

عــــدد الــطلبـة األجــانب فيهـــا حـــوايل 
5 آالف طالب.

 
واقع التعليم العايل الخاّص

لقي التعليم الخاص منذ انطالقه صعوبات 
خاصة ال سيّام عندما ربط املنتقدون بينه وبني 
التعليم الثانوي الخاّص الذي كان آنذاك مالذا 
للفاشلني يف التعليم العمومي، لذلك مل يقبل 
عليه الطلبة وبلغ عدد املسّجلني فيه يف البداية 
530 طالبا إال أّن هذه التجربة شّقت طريقها 
نحو االنتشار شيئا فشيئا بفضل مثابرة أصحابها 
ومتابعة اإلدارة وتنقيح قانون بعث املؤّسسات 
الخـــاّصة وكذلك بفضل الدعـــم الذي لقيته 
من األولياء والطلبة الذيـــن تغّيت نظرتهــم 
إليه بفضــل نجاح خّريجي التعليم الخاّص يف 

ســـوق الشغـــل.

وتنتصب مؤّسسات التعليم الخاّص يف املدن 
الكربى وخاصة  تونس الكربى وسوسة بينام 
ال توجد أّي مؤسسة يف الشامل الغريب وتوجد 
مؤسسة واحدة يف الجنوب الغريب يف قفصة. 
الشعب  عديد  الخاّصة  املؤّسسات  وتوفّر 
واالختصاصات الدراسية بالخصوص تلك التي 
تجد إقباال شديدا يف التعليم العمومي ماّم 
يتيح للطلبة إمكانية الحصول عىل عدة إجازات 
وشهادات وطنية مؤّهلة  ومعرتف بها. وتتصّدر 
الهندسة عدد املسّجلني يف التعليم العايل الخاص 
بنسبــة 37 % يليها االقتصاد والترصّف بنسبة 

23 % ثم العلوم شبه الطبية بنسبة 22 %.

عوامل نجاح التعليم الخاّص

ساهمت عّدة عوامل  يف  نجاح تجربة التعليم 
العايل الخاّص يف تونس ماّم أّدى إىل زيادة 
ملحوظة يف عدد الطلبة امللتحقني به رغم أّن 
تكاليف الدراسة باهضة إذ ترتاوح يف املعدل 
بني 6 و 8 آالف دينار يف السنة وتصل إىل 10 
آالف أحيانا ، علام أّن القانون املنظّم للقطاع 
ال يحّدد سقفا ملعاليم الدراسة التي تبقى من 
مشموالت املؤّسسة الخاّصة مع رشط أالّ ترفع 

من املعاليم بأكرث من 5 %  سنويا طيلة دراسة 
الطالب ) الفصل 20 من القــانون عدد 73 ( 
ومن أهّم العوامل نذكر املوقف اإليجايب للطلبة 
وأوليائهم من التعليم العايل الخاص يف السنوات 
األخية. وحسب »سامي« طالب يف الهندسة 
يف جامعة خاّصة فإّن سبب التحاقه بالتعليم 
العايل الخاّص يعود إىل عدم حصوله عىل رغبته 
الدراسية أال وهي الهندسة عند توجيهه بعد 
حصوله عىل البكالوريا ألّن  منظومة التوجيه 
الجامعي العمومي حسب رأيه  ال تسمــح 
البكالوريا مبتابعة اختصاصات  للناجحني يف 
التعليم العايل التي يرغبون فيها ويحلمون 
بها بسبب اعتامد آلية ترتيب الطلبة حسب 
مجموع النقاط وتعطى البقاع ألفضل مجموع، 
فيجد الطالب ضالته يف التعليم العايل الخاّص 
إىل  وأشار  يريد.  الذي  االختصاص  باختيار 
أّن عددا كبيا من زمالئه جاؤوا إىل التعليم 
الخاّص لهذا السبـب. أّما »مهدي« فقال إنّه 
اختار التعليم العايل الخاّص بعد حصوله عىل 
اإلجازة يف اإلعالمية لرغبته يف الحصول عىل 
شهادة مهندس ألّن التعليم العمومي ال يسمح 
بذلك إالّ ألقليّة من الحاصلني عىل اإلجازة، 

مضيفا أّن املؤسسة الخاّصة تتميّز عن املؤّسسة 
العمومية بنوعية الفضاء والتجهيزات املتوفّرة  
والخدمات املقّدمة وجودة الدراسة التي تعتمد 
عىل التكوين التطبيقي الذي يحتاجه الطالب  
يف سوق الشغل بعد التخرّج إضافة إىل التكوين 
باللغة اإلنڤليزية. والحظ أّن  املؤسسة التي 
يدرس فيها منفتحة عىل سوق الشغل وتدعم 
طلبتها يف الرتبّصات داخل الوطن وخارجه. 
وتذكر بعض اإلحصائيات املتداولة لدى الطلبة 
أّن نسبة تشغيلية خّريجي التعليم الخاّص يف 
بعض االختصاصات هي نسبة عالية مقارنة 
بالتعليم العمومي بل ويؤكّد »مهدي« أّن كّل 
خريجي املؤّسسة التي يدرس فيها حصلوا عىل 
شغل وبرسعة . لذلك ال يؤّم التعليم الخاّص 
اليوم أبناء امليسورين فحسب بل نجد أيضا 
أبناء املوظفني ورشائح اجتامعية أخرى ألّن 
التونيس يراهن عىل االستثامر يف دراسة أبنائه 
وال يتأّخر عن دفع مبالغ هاّمة من أجلهم بل 
نجد أّن عديد الطلبة قدموا إىل العـــاصمة 
الجمهــــــورية  داخــــل  مناطق  مــــن 
إضـــافية  مصاريف  أولياؤهم  ويتحّمـــل 

Ù. تتعلّق بالسكــن ومصــارف اإلعـــاشة 

معطيات وإحصائيات 

•  يبلغ عدد مؤّسسات التعليم الخاص اليوم 74 مؤسسة ) كانت  10 سنة 2000 (. 
•  يدرس بها حوايل  32 ألف طالب منهم 5 آالف طالب أحنبي. 

•  ميثل طلبة التعليم العايل الخاّص حوايل 12 %  من إجاميل عدد الطلبة يف التعليم العايل 
العمومي .

•  تتصّدر شعبة الهندسة عدد املسّجلني بنسبة 37 %  يليها االقتصـــاد والترصّف بنسبة 
23 % ثم العلوم شبه الطبية بنسبة 22 % .

• مؤسسات التعليم الخاص موجودة  يف 10 واليات فقط ) تونس الكربى وصفاقس وسوسة 
واملنستي ونابل وقابس والقيوان وقفصة (. 

•  90 % من املؤسسات منتصبة يف تونس الكربى وسوسة . 
•  يعمل يف املؤسسات الخاّصة 1225 مدرّسا قارّا )حسب إحصائيات 2016( من بينهم 40 % 
من حاميل الدكتورا و3926 مدرّسا عرضيا ينتمي أغلبهم إىل قطاع التعليم العايل العمومي.

•  يعمل مبؤّسسات ا لتّعليم الخاّص حوايل 1000 موظف.
•  املسالك الدراسية املتوفّرة يف تلك املؤسسات هي خاّصة االقتصاد والترصّف والحقوق 
والهندسة والهندسة املعامرية والعلوم شبه الطبية، إضافة إىل بعض االختصاصات األدبية 

واإلنسانية ويف اللغات ويف الفنون الجميلة وفنون الحرف 
•  الشهادات املتوفرة : اإلجازة األساسية أو االجازة التطبيقية أو الشهادة الوطنية ملهندس 

أو املاجستي املهني أو الشهادة الوطنية ملهندس معامري . 
•  تطّور عدد خّريجي التعليم العايل الخاص من 5278 متخرّجا سنة 2014 إىل 7080 متخرّجا 

سنة 2016 .

• إعـــــــداد خــــالـــــد الّشــــابــــــي
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Ù مراقبة جودة التكوين 

ومنذ انطالق التعليم العايل الخاّص طُرحت 
مسألة جودة التكوين فيه ومدى مالءمته للربامج 
الرسمية املعتمدة من طرف وزارة التعليم العايل 
وللنصوص الضابطة لنظام الدراسات ورشوط 
الحصول عىل الشهادة الوطنية  . وتحّسبا ألّي 
تجاوزات خّصصت  كراس الرشوط املنظّمة 
للقطاع بابها الثالث لتحديد الرشوط الواجب 
اتّباعها بخصوص نظام الدراسة واملواد املدرّسة 
مطابقة سواء أكانت للتعليم العمومي أم ال. 
ولضامن الجودة أيضا جاء الباب الثاين من 
كراس الرشوط ليحّدد رشوط  انتداب إطار 
التدريس القاّر أو االستعانة مبدرّسني عرضيني 
وكيفية تأمني التأطي الجيّد للطلبة . وتشّغل 
املؤّسسات الخاّصة أساتذة قاّرين من حملة 
الدكتورا وأساتذة عرضيني من أساتذة القطاع 
العمومي. وتقول األستاذة الجامعية السيدة 
»س« إنها تدرّس يف التعليم العمومي ولها 
ترخيص للتدريس يف القطاع الخاّص، مؤكدة 
أّن املحتوى الذي تدرّسه يف القطاع العمومي 

هو نفسه الذي تدرسه يف القطاع الخاّص.

وتخضع الوزارة كّل ذلك ملراقبة قبلية وبعدية 
لضامن تطبيق كراس الرشوط. وهذا يضمن 
التكوين الجيّد املنتظر من الطلبة وأوليائهم . 
لكن هذا ال يعني عدم وقوع تجاوزات، وإن 
وجدت فهي قليلة حسب صاحب مؤّسسة 
جامعية خاّصة. وتخضع الربامج املدرّسة لتقييم 
وزارة التعليم العايل ومراقبتها مثلام يجري مع 
التعليم العمومي.كام أّن الشهادات التي يحصل 
عليها طلبة التعليم العايل الخاّص معرتف بها 
ألنّها تخضع للمعادلة من وزارة التعليم العايل. 
ويؤكّد لنا أستاذ جامعي وصاحب مؤّسسة 
خاصة أّن املعادلة الوطنية أساسية لكن يجب 
أن تكون الشهادة مصادقا عليها عامليا من 
مؤسسات املصادقة املعروفة ويحصل ذلك 
عندما تحرتم املؤسسات الخاصة املعايي الدولية 

يف جودة التدريس .

إقبال الطلبة األجانب 

وماّم ميّز التعليم العايل الخاّص يف الفرتة السابقة 
إقبال الطلبة األفارقة عليه حتّى بلغ عددهم حوايل 
12 ألف يف وقت من األوقات، ماّم وفّر لتونس 

عائدات مالية محرتمة من العملة األجنبية وأعطى 
صورة ناصعة عن التكوين األكادميي التونيس يف 
الخارج .وسألنا »إميانوال« وهو طالب من الكوت 
ديفوار يدرس يف اختصاص الهندسة املعامرية 
عن سبب اختياره تونس للدراسة الجامعية فقال: 
»اخرتت قبل بضع سنوات الدراسة يف تونس ألّن 
الدراسة فيها تتّم باللغة الفرنسية وألّن للبالد 
سمعة أكادميية طيّبة يف إفريقيا ونظرا كذلك 
لكفاءة املوارد البرشية التي تتخرّج من املؤّسسات 
التونسية وسهولة انتدابها يف سوق الشغل«. أّما 
»جوليان« وهو طالب من الكامرون يدرس إدارة 
األعامل فقال إّن سبب اختياره تونس للدراسة 
يعود إىل نوعية التعليم يف املؤّسسة الخاّصة التي 
يدرس بها وجودته وقيمة التأطي فيها وهو ما ال 
يتوفّر يف بلداننا اإلفريقية حسب رأيه، مؤكّدا أّن 
اعرتاف الدولة بالشهادات التي متنحها املؤسسات 
الجامعية الخاّصة يعترب معيار اختيار مهم بالنسبة 
إليه ثم إّن تكاليف الدراسة يف تونس مناسبة 
مقارنة بالدراسة يف فرنسا أو بلجيكا التي كان 
الطالب من بالده يواصل تعليمه الجامعي فيها.

وأشار إىل أّن بعض أصدقائه اختاروا الدراسة يف 
جامعة فرنسية منتصبة يف املغرب. 

اإلشكاالت واملقرتحات

•  بطء يف إصالح منظومة التعليم العايل والبحث العلمي والتعليم 
العايل الخاّص بصفة خاصة يف عالقة بحريّة املبادرة كمبدإ دستوري.

• عدم مراجعة النصوص القانونية املنظّمة لقطاع التعليم العايل 
الخاّص.

•  قرار التحّكم يف تسمية املؤّسسات الخاّصة بحيث تقترص عىل كلية 
أو معهد أو مدرسة عليا وال تكون جامعة . وكذلك منع فتح فروع 
للمؤّسسات الخاّصة يف الجهات والسامح فقط بفتح مؤسسات 

جديدة يف الجهات برأس مال جديد وبرتخيص جديد.
•  هناك تضارب يف النصوص القانونية املتعلقة بالرخص التي تعطى 
لألساتذة الجامعيني للتدريس يف التعليم الخاّص . فال يرّخص للمدرّس 

إال بساعات قليلة للتدريس .

•  غياب نّص قانوين خاّص بالتعليم العايل الخاّص يتعلّق بالترصّف 
يف الحياة املهنية للمدرسني العاملني بصفة قارة يف التعليم الخاّص 
من حيث املسار املهني والرتقيات لذلك هناك عزوف من بعض 
املدرّسني عن االلتحاق بالتعليم الخاّص النعدام اآلفاق املهنية وحتى 
من يلتحق بالتعليم الخاّص من األساتذة الحاصلني عىل الدكتورا 

يغادره عندما يحصل عىل خطّة يف التعليم العمومي .

• عدم توفّر مدرسني من صنف »أ«.

• غياب أنشطة البحث العلمي والنرش.

• عدم  حصول الباعثني يف القطاع عىل االمتيازات املالية والجبائية 
واالجتامعية التي يخّولها القانون للباعثني املستثمرين يف هذا القطاع 
ومل تنتفع املؤسسات إالّ برشاء التجهيزات دون خالص األداء عىل 
القيمة املضافة، علام أّن املؤسسة الوحيدة الّتي حصلت عىل االمتيازات 

هي مدرسة ليىل بن عيل .

•  مل يتـــم إىل اليوم تفعيـــل الهيأة الـــوطنية للتقييم وضامن 
الجــــودة واالعتمـــاد التي بعثـــت مبوجب قانـــون 2008. كمـــا 
أّن بعثها كان تحت إرشاف وزارة التعليم العـــايل بينام يجـــب أن 
تكون هيأة مستقلّة عـــن الوزارة حتــــى يتــّم االعرتاف بها دوليا.

العايل والبحث العلمي  التعليم  • إرساء عقود برامج بني وزارة 
واملؤسسات الخاّصة.

• وضع منظومة لتقييم املؤسسات ووضع مواصفات لضامن جودة 
التكوين بها 

•  إعادة النظر يف تركيبة ومهام الهيكل التنظيمي ملؤسسات التعليم 
العايل  الخاّص.           
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بعث الجامعات األجنبية

ويف املقابل نالحظ غياب املؤّسسات الجامعية 
األجنبية يف تونس ما عدا واحدة تعمل بالرشاكة 
مع مؤسسة تونسية ففي بعض الدول العربية 
يف الخليج واملغرب تّم تشجيع االستثامر يف هذا 
املجال وفتح املجال النتصاب عّدة مؤّسسات 
الجامعات  كبار  من  لديها  أجنبية  جامعية 
الفرنسية واألمريكية والربيطانية. والقانون يف 
تونس يسمح بذلك برشط  أن تكون 65 % من 
أسهم الرشكات الباعثة مملوكة لتونسيني مبعنى 
أّن نسبة مساهمة األجانب يف رأس مال تلك 
الرشكات ال تتجاوز  35 %. ويبدو أنّه سبب 
من أسباب عدم انتصاب املؤسسات الجامعية 

األجنبية يف تونس .ويدعو صاحب املؤّسسة 
الجامعيّة الخاّصة اليوم إىل دعم الرشاكة مع 
املؤسسات األجنبية من أجل تبادل الخربات 
وتبادل الطلبة واملدرسني  ويعترب أّن انتصاب 
املؤسسات األجنبية يف تونس أمر مهّم وميثل 
فرصة للتنافس والتفاعل معها ماّم يعود بالنفع 

عىل تكوين الطلبة .

وأخيا يبدو واضحا أّن التعليم العايل الخاص 
ساهم بقسط وافر يف دعم التعليم العايل 
العمومي وتحّمل معه أعباء القطاع وفتح 
باب األمل أمام عديد الشبان الذين ارتقى 
بقدراتهم ومنّى معارفهم فحّققوا فيه رغباتهم 
وحصلوا عىل شهادات علميّة معرتف بها 

وطنيا ودوليا . لكّنه إضافة إىل الدعم يبقى 
منافسا للتعليم العمومي ال بديال عنه بسبب 
التعليمية والتجهيزات الجيّدة  الفضاءات 
ونوعية التكوين التي يوفّرها للطلبة والتزام 
الجودة يف  مبدإ  بتبّني  املؤّسسات  أغلب 
التكوين واحرتامه .ولعّل الهدف االسرتاتيجي 
باب  فتح  يف  يتمثّل  اليوم  العايل  للتعليم 
الرشاكة بني التعليم العمومي والتعليم الخاّص 
ماّم سيفيد القطاعني عىل حّد سواء ويدفع 
التعليم العايل عموما نحو مزيد التطّور إذ 
لدينا يف النهاية تعليم عال واحد باحرتام 
نفس قواعد العمل ومعايي الجودة العاملية 
يف التدريس والتكوين.                                                                                            
خ.ش.

التعليم العايل الخاص يخضع لرقابة دقيقة 

سألنا السيد مني معايل عن رقابة الوزارة للتعليم العايل الخاص 
فأكّد أّن  مؤسسات التعليم العايل الخاّص تخضع لثالثة أنواع من 
الرقابة: األوىل قبلية الستالم الرتخيص وتتمثّل يف مراقبة مدى مالءمة 
املؤّسسة لكراس الرشوط وتتّم فيها معاينة الفضاءات والتجهيزات 
ووسائل السالمة أّما الرقابة الثانية فهي متزامنة مع نشاط املؤّسسة 
من خالل زيارات ميدانية لها للسهر عىل السي العادي لنشاطها 
وتكون املراقبة الثالثة الحقة بعد حصول الطالب عىل الشهادة 
وطلب املعادلة .أّما برامج التدريس فتخضع لتقييم قبيل إذا كانت 
يف إطار أ م د ) إجازة، ماجستي، دكتورا( وتخضع لنفس اإلجراءات 
التي تخضع لها املؤّسسات العمومية للحصول عىل ترخيص باملرور 
عىل لجان قطاعية عىل مستوى وطني تتوىل التقييم واتخاذ القرار 

املناسب بشأنها . 

كراس الرشوط

وعن إمكانية مراجعة كراس رشوط بعث املؤّسسات الجامعية 
الخاصة أكّد أّن فيها  إشكاالت مل تتم مراجعتها مثل تتبّع مخالفات 
املؤّسسات الخاّصة فالعقوبة حسب القانون هي الغلق وتعيني 
مترصّف قضايئ عىل املؤسسة . واملطلوب هنا مراجعة القانون 
للتخفيف من تلك العقوبة بإجراءات تأديبية ال يكون وقعها قاطعا 

ومعطاّل كام يتّم مراعاة التّدرج يف العقوبة حسب نوع املخالفة.

املخالفات

وسألنا السيد مني معايل عن أنواع املخالفات التي تقع فيها املؤّسسات 
الخاّصة فبنّي أّن من بينها عدم االلتزام برشوط القبول يف املؤّسسة 
الخاّصة أو عدم االلتزام برشوط انتداب املدرّسني أو تكليف مدرّسني 
بالتدريس دون الحصول عىل ترخيص من الوزارة، علام أّن الرتخيص 
ال يعطى إال للحاصلني عىل الدكتورا أو حاالت املعادلة العالقة 
يف بعض االختصاصات بسبب عدم احرتام رشطني هام التسلسل 

الطبيعي للدراسة والتجانس يف التكوين.

املعادلة

وعن معايي معادلة شهادات التعليم الخاص قال : تصدر املؤسسة 
شهادة مؤهلة ) أي أّن برامجها خضعت للتقييم من اللجنة القطاعية 
وحصلت عىل املوافقة وعندها ترخيص من وزير التعليم العايل 
لتأمني التعليم الخاص ( وتقّدمها للمعادلة التي تقيم التسلسل 
الطبيعي للدراسة فال ميكن لطالب راسب يف التعليم العايل العمومي 
مثال أن يسّجل يف السنة املوالية يف التعليم العايل الخاّص بل هو 
مطالب بإعادة السنة. وتقيم سنوات التمدرس ومدى التجانس 
يف التكوين ووضعية املؤسسة القانونية ) يتّم تأهيل كل مؤسسة 

قانونيا ملدة 4 سنوات (. 

النقائص

وعاّم يشتيك منه أصحاب املؤّسسات الخاّصة قال السيد مني معايل 
إنّهم يشتكون عموما من التأخي يف حصول إطار التدريس عىل 
الرتخيص للعمل يف املؤّسسة . كام يجدون إشكاال يف اختصاص علوم 
وتقنيات الصّحة لعدم وجود أساتذة جامعيني يف هذا االختصاص 
فيلتجئون إىل املهنيني. ولحّل هذا اإلشكال هناك توّجه لفتح ماجستي 

بحث يف علوم وتقنيات الصحة.           

مـــــنيـــر معـــالـــي
مدير التعليم العالي 
الخاص والمعادالت
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لتطوير القطاع ال بّد من دعمه سياسيا

 
أكّد السيد محمد دّمق أن الجامعة الوطنية للتعليم العايل الخاّص 
والبحث العلمي ترشف عىل 74 مؤسسة جامعية خاصة 38 منها 
تابعة للغرفة الوطنية لآلداب والحقوق والعلوم االقتصادية والترصف 
و28 تابعة للغرفة الوطنية للتكوين الهنديس والتكنولوجي و10 
مؤّسسات تابعة لغرفة التكوين الصّحي وشبه الطبي و10 مؤّسسات 
تابعة للسمعي البرصي والهندسة املعامرية . وكل هذه املؤسسات 

حاصلة عىل موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العايل.

الطلبة األفارقة

بخصوص تناقص عدد الطلبة األفارقة قال : يدرس حاليا يف املؤسسات 
الجامعية التونسية  الخاصة حوايل 5 آالف طالب ينتمون إىل 24 
جنسية أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء ومن إفريقيا الغربية 
خاصة من مايل وكونغو برازفيل والكامرون والكوت ديفوار والسينغال 
والنيجر والغابون وكونغو كينشاسا وغينيا االستوائية . وهناك قلّة 
من الطلبة من الجزائر واملغرب وليبيا . وقد بلغ عدد الطلبة األفارقة 
يف السنة الدراسية 2009 – 2010 حوايل 12 ألفا وللمقارنة كانت 
املغرب تستقطب آنذاك 8 آالف طالب فقط واليوم بها 48 ألف 
طالب إفريقي رغم أّن تكاليف الدراسة يف تونس أقّل مرتني من 

املغرب والدرهم املغريب يساوي اليوم 1 يورو .

 ويعود انخفاض هذا العدد حسب السيد محمد دمق إىل عدة عوامل 
أهّمها مغادرة  البنك اإلفريقي للتنمية تونس وغياب خطوط طيان 
مبارشة وغياب سفارات وبنوك تونسية يف إفريقيا جنوب الصحراء 

وسوء قبول األفارقة يف تونس. 

كام الحظ أنّه ال توجد سياسة دولة تجاه إفريقيا يف هذا املجال سابقا 
مفيدا أّن وزير التعليم العايل والبحث العلمي سيسافر خالل شهر 
فيفري إىل أبيدجان وسيافقه ألّول مرة وفد ميثّل التعليم الجامعي 

الخاّص وستكون فرصة للمشاركة يف صالون ينظّم هناك وللقيام 
باتصاالت مع الجامعات ومع مسؤويل التعليم العايل. وهذا مهّم 
حسب رأيه  ألنّه يرى أّن  تطوير القطاع ال بّد من دعمه سياسيا.

ويقول يف نفس السياق إنّه إذا  أرادت تونس  التموقع عىل مستوى 
إفريقي يف ظّل املنافسة  من املغرب واألردن من الرضوري أن يكون 
سلوك املسؤولني السياسيني واإلطار القانوين شبيها عىل األقل بالبلدان 

املنافسة من حيث حرية املبادرة والحرية االقتصادية.

التعلم العايل األجنبي

ثم سألنا السيد محمد دمق  عن الحّل املناسب لتيسي انتصاب 
الجامعات األجنبية يف تونس . فقال :هناك مشكل يطرحه القانون 
املنظّم للتعليم العايل الخاّص  الذي يفرض أغلبية تونسية بـ 65 % 
يف رأ س مال الرشكات التي يكون فيها رشيك أجنبي  ونحن نطالب 
بتسهيل عملية الرشاكة مع املؤسسات األجنبية حتى تتموقع تونس 
كواجهة بني املؤسسات األجنبية األوروبية من ناحية والطلبة من 
جنوب الصحراء اإلفريقية من ناحية ثانية  وحتى يتموقع التعليم 
العايل التونيس عىل املستوى الدويل مشيا إىل أن القطاع يعمل عىل 
تطوير عدد الطلبة األفارقة للوصول إىل حوايل 20 ألف طالب مام 

ميكن من تحقيق رقم معامالت يقارب 200 مليون يورو.

البحث العلمي

وسألناه عن غياب البحث العلمي يف املؤسسات الخاّصة فأكّد أنّه 
ال ميكن مامرسة البحث العلمي يف مؤسسة جامعية وبعث مخابر 
ووحدات بحث إال إذا توفّر لديها أساتذة جامعيون من صنف »أ« 
بينام أغلب املدرسني يف التعليم الخاّص هم يف رتبة مساعد أو أستاذ 
مساعد . وهذا ال يتوفّر إال يف مؤّسسة جامعية بُعثت عىل األقل 
منذ 20 سنة وتلك ال توجد إالّ يف التعليم العمومي ألّن هناك إطارا 
قانونيّا ينظّم الحياة املهنية وترقيات األساتذة بينام هذا ال يوجد يف 
التعليم العايل الخاّص، ومع ذلك ميكن للمؤّسسات الخاّصة القيام 

بالبحوث املطبّقة.

مطالب القطاع

وأخيا سألنا السيد محمد دّمق عن أهّم مطالب القطاع . فقال : لنا 
ثالثة مطالب هي : اتركني أعمل ودّعمني عندما أسافر الستقطاب 

طلبة وسّهل عيّل قدوم الطلبة من الخارج.           

محمد دّمق
رئيس الجامعة الوطنية للتعليم 

العالي الخاّص والبحث العلمي 
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عادة يف تونس إىل تناول قضايا االنتقال الدميقراطي برؤية 
محليّة، ال تستأنس بتجارب املجتمعــات املامثلة لنا، مـــع 
ما فيها من إضاءات وإضافات ترُثي مالحظتنا للمسار التونيس 
وتُفتق الذهن، أحيانا، عىل متثّل حلول ومخارج ممكنة من 
املآزق التي نواجهها. ومن خالل استعراض مكثّف للتجارب 
االنتقالية، القريبة والبعيدة، نلحظ أنّها عربت جميعا تقريبا من البّوابات 
نفسها واتّبعت االنحناءات ذاتها، لكن الخواتم واملآالت كانت مختلفة. غالبية 
التجارب وصلت إىل مرساة االستقرار والتداول السلمي بعد مخاضات 
عسية، ودموية أحيانا، لكّنها توّصلت إىل تثبيت قطار الدميقراطية عىل 
السّكة يف نهاية املطاف، فغدا طريقا ال رجعة عنه. قد يستغرق هذا 
املخاض سّت سنوات كام يف إسبانيا، أو سنتني كام يف اليونان، أو عرش 
سنوات كام يف الربتغال، لكّنه يُصبُّ يف األخي يف خانة .البناء الدميقراطي.

خمسة قواسم مشرتكة 

تشرتك املسارات االنتقالية يف خمسة قواسم مشرتكة، أّولها أنّها تشّكل نوعا 
من رضبة الفأس التي تقطع حبل السيورة السياسية وتُبرّش بالتأسيس لنقيض 
املايض، وثانيها أنّها رسعان ما تجد نفسها ُمنجذبة إىل تنازالت ومقايضات 
يك تستطيع االستمرار، وإذا ما ترّددت أو مانعت، تُطّل بدائل تتوّسل قلب 
الطاولة وما عليها أسوة باملحاولتني االنقالبيتني يف إسبانيا والربتغال )بعد 
الثورة(. والقاسم املشرتك الثالث يتمثّل يف املسألة الدستورية التي تعاطى 
معها كّل بلد بطريقة مختلفة، فهناك من سّن دستورا بشكل ُمواز لالنتخابات 
الرئاسية والترشيعية )إسبانيا 1974(، وهناك من انتخب مجلسا تأسيسيا 
لصياغة دستور )الربتغال 1974(. أّما رابع القواسم فهو تضعضع األوضاع 
ج االحتجاجات االجتامعية يف مرحلة الفورة الثورية، عىل نحو  االقتصادية وتأجُّ
زاد من تعقيد املسار السيايس، أسوة مبا حصل يف الربتغال مع ثورة الفالحني 
ومع العسكر يف اليونان ومع أنصار فرانكو يف اسبانيا. ومل تستقّر السفينة يف 
البلدان الثالثة إال بعد انتعاش االقتصاد، وبداية حّل املعضالت االجتامعية 
بشقيها، املوروث من النظام السابق، واملتولّد عن الثورة. أما القاسم املشرتك 
الخامس فهو أّن االنتخابات تتّم يف تلك البلدان يف مناخ ثوري غالبا، بيد أّن 
أحزاب الوسط أو ميني الوسط هي التي تفوز فيها باألغلبية، مثلام حدث 
عندنا يف انتخابات 2014. وليك نرى أّي املسالك اتبع اآلخرون، وكيف نجحوا 
يف إدارة االنتقال بأقّل الهزّات املمكنة، سنقارن التجربة التونسية باملسارات 

املامثلة يف جنوب املتوسط )اسبانيا واليونان والربتغال(.

الفصل أم الوصل مع املايض؟

مل تجد التجارب االنتقالية مندوحة عن الحسم يف األنظمة التي سبقت 
الثورة بأحد منهجني إّما الوصل أو الفصام، فام حدث يف إسبانيا بعد وفاة 
الطاغية فرانشيسكو فرانكو املُلقب بالـ»الكودييو« يف 1975، من محافظة 
عىل امللكية شّكل اختبارا قاسيا للقيادات السياسية الجمهورية، وخاّصة 
الشيوعيني واالشرتاكيني، الذين هزمهم فرانكو يف 1939 واستوى منذ ذلك 
التاريخ وصيّا عىل العرش. مل يكن من السهل ملن أفنوا العمر يف الكفاح 
من أجل النظام الجمهوري، مثل الزعيم الشيوعي سانياغو كاريللو، أن 
يتخلّوا عن أربعة عقود من النضال يف املنايف، ويُقروا برشعية امللكية. 
لكن شخصية امللك خوان كارلوس وقوة اندفاعه إلرساء الدميقراطية هام 
اللتان أذابتا املخاوف واالحرتازات. وتأكّد هذا األمر لدى حدوث محاولة 
انقالبية متّكن خاللها العسكريون من اقتحام مقر »الكورتيس« )الربملان(، 

غي أّن حزم امللك وشجاعته أحبطا املحاولة. 

لنئ تكرّست روح الوفاق وترّسخت التجربة الدميقراطية يف إسبانيا عىل 
مدى نحو عرش سنوات )1975 - 1985( فإّن النزعات االنفصالية والقوى 
االجتامعية الراديكالية يف إسبانيا جعلت املسار ال يتّخذ خطا مستقيام، وهو 
ما ظهر عندنا أيضا لدى بروز بعض الدعوات والنعرات الجهوية بُعيد الثورة. 
غي أّن تلك الدعوات اضمحلّت رسيعا يف تونس، ألنّها ال تستند إىل مقومات 
حقيقية، فيام ظّل مشكل عالقة املركز بإقليم الباسك قامئا يف إسبانيا إىل اليوم.

عىل غرار االنقسام الذي عاشته تونس لدى تشكيل حكومتي محمد الغنويش 
األوىل  والثانية، حول التعاطي مع إرث الدولة االستبدادية، عرفت إسبانيا 
مرشوعا وضع نفسه يف أفق االستمرارية، ُمعتمدا عىل املؤسسات الفرانكوية 
والجيش، يف مقابل مرشوع قطيعة مع املايض جمع األحزاب والقوى التي 
قاومت فرانكو، ومنها الحزب االشرتايك العاّميل والحزب الشيوعي، التي 
شّكلت معا »التنسيقية الدميقراطية« يف 26 مارس 1976. وأىت خطاُب امللك 
خوان كارلوس ُمعرّبا عن الوفاء للرشعية الفرانكوية وللـ»القوانني األساسية« 
التي وضعها »الكودييو«. لكّنه التزم يف الوقت نفسه بإقامة »مجتمع حرٍّ 
وعرصي«، وأكّد أنّه »ملُك جميع اإلسبان«. مع ذلك فرض عىل األحزاب 
الجمهورية أن تعرتف رسميا بامللكية وبراية إسبانيا الحمراء والذهبية 
كرشط للمشاركة يف االنتخابات، وهو رشٌط قبل به زعامء األحزاب اليسارية 
عىل مضض. بهذا املعنى انبنت التجربة االنتقالية اإلسبانية عىل مقايضات 

شديدة املرارة يف أفواه الزعامء التاريخيني. ولعّل هذا التنازل القايس هو 
الذي مّكن من تقّدم املسار بعد ذلك، إذ تّم االعرتاف بحّق االجتامع 
وتكوين الجمعيات يف ماي 1976، ثّم إقرار دستور دميقراطي يف 1978. 

دوٌر محورٌي 

ُهنا تبتعد التجربة التونسية عن مسار التحول الدميقراطي يف إسبانيا وتقرتب 
أكرث من املسار الربتغايل، الذي اتسم منذ البدايات بفورة ثورية لعبت 
فيها األحزاب اليسارية الراديكالية دورا محوريا، ويُعزى هذا إىل أّن الثورة 
الدميقراطية يف الربتغال انطلقت من شبه انقالب نّفذه صغار الضباط 
يف أفريل 1974، عندما اقتحمت قوات خاّصة مقّر فرع وكالة املخابرات 
األمريكية، وكشفت عن وجود جيش رّسي ُمعدٍّ الغتيال املعارضني وزعامء 
حركات التحرير يف أفريقيا، فاندلعت ثورة القرنفل السلمية بعد أربع 
سنوات من وفاة الطاغية ساالزار. ويف هذا السياق أطلقت الحريات وأخيل 
سبيل السجناء السياسيني وألغيت الرقابة وعاد زعيم الحزب االشرتايك ماريو 
سواريس من املنفى. ومن أوجه التشابه بني تونس والربتغال كرثة الحكومات 
التي تشّكلت بعد الثورة، ففي مسافة عامني  فقط تألّفت يف الربتغال سّت 
حكومات، وضّمت السادسة أبرز األطياف السياسية واستمرّت إىل جويلية 
1976. بعد انتخابات املجلس التأسييس تّم اعتامد دستور جديد يف 2 
أفريل 1976، أعقبته انتخابات عامة يف 25 من الشهر نفسه وتكوين أّول 
حكومة دستورية. وميكن أن نرصد هنا ثالث ديناميات برتغالية شبيهة 

بالديناميات التونسية عىل النحو التايل:

• بالرغم من أّن االنتخابات متّت يف مناخ ثوري أعطى الناخبون 
أصواتهم لألحزاب الوسطية، ومن ثّم قاد االشرتايك ماريو سواريس 

الحكومة االنتقالية األوىل )1976 - 1978(.

• اضطُرت الحكومة االنتقالية التخاذ إجراءات تقشفية بعد سنوات 
الفوىض، ماّم قلّل من شعبية سواريس وحملته عىل االستقالة بعد 
عامني من التكليف. وما لبث االشرتاكيون أن فشلوا يف انتخابات 

1979 و1980.

• كرثت املظاهرات واالحتجاجات إذ استمّر توقّف الناس عن العمل 
وسيطرة الفوىض عىل مدى 18 شهرا، وعىل سبيل املثال اجتاح الفالحون 
الذين ال ميلكون أرايض زراعية يف جنوب البالد، املزارع وحّولوها إىل 

تعاونيات. أّما الفالحون الذين ميلكون قطعا صغية يف الشامل فرّدوا 
بعنف عىل محاوالت الشيوعيني تحويل حقولهم إىل تعاونيات.

املسار اليوناين 

وأخذ املسار اليوناين من التجربتني اإلسبانية والربتغالية معا، فبعد دكتاتورية 
الُعقداء التي استمرت من 1967 إىل 1974 تفّككت الطغمة العسكرية 
وانهارت، عىل إثر فشل  اجتياحها لقربص، فأجريت انتخابات عامة يف 
17 نوفمرب 1974، توىّل بعدها كونستونتان كارامنليس رئاسة الوزراء من 
1974 إىل 1980 ثم صار رئيسا للدولة عىل مدى واليتني )1980 - 1985 ثم 
1990 - 1995(. وميكن القول إّن ميزة االنتقال يف اليونان متثّلت يف العودة 
أوال إىل مؤّسسات ما قبل االنقالب )عهد التعددية( ثم تكريس القطيعة 
مع عهد االستبداد، بسّن دستور يف 19 جوان 1975 يضمن كّل الحريات 
املدنية ويُريس نظاما سياسيا يقوم عىل جمهورية برملانية، ما قاد إىل إلغاء 
امللكية. كام اتسمت التجربة اليونانية بالوزن الكبي املمنوح للكنيسة 
األرثودوكسية، فليس هناك فصل بينها وبني الدولة، إذ أّن العالقة منظمة 
ومقّننة اعتامدا عىل الفصل الثالث من الدستور. إىل تلك الخصيصة األوىل، 
تفرّد املسار اليوناين بتكريسه نظام الحزبني، وهام الدميقراطية الجديدة 
Nea Dimokratia )محافظ( واالشرتايك Pasok )يساري( وإن تغّيت 

الخريطة اليوم، إذ صار سييزا هو حزب اليسار. 

يف املُحِصلة اتبعت البلدان الثالثة أمنوذجا متقاربا: حكومات مؤقتة، إعادة إقرار 
الحريات، الرتخيص لألحزاب بالعمل القانوين مبا فيها الشيوعية، إطالق حرية 
الصحافة، إجراء انتخابات عامة، سّن دستور... ويف هذا االطار تكرس توافق عام 
حول اعتامد أمنوذج برملاين ليربايل يف إطار نظام جمهوري يف كّل من الربتغال 
واليونان، ومليك يف اسبانيا، ما أّدى إىل إعادة تشكيل املشهد السيايس يف البلدان 
الثالثة. كام اعتمدت أيضا إصالحات اقتصادية واجتامعية كبية مبساعدة االتحاد 
األورويب، الذي انتشلها من األزمات وضّخ لها أمواال طائلة، وهو ما مل يفعله 
مع أّي بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، ولن يفعل. ومثلام كان يتعنّي عىل 
البلدان الثالثة يف كل مرة إعادة اكتشاف وتعريف الدميقراطية بأبعاد ومضامني 
جديدة، علينا نحن أال نبقى سجناء مفاهيم أيديولوجية نسعى إىل فرضها عىل 

املسار االنتقايل، بدل التقاط نقاط قّوته ليك نستثمرها ومعوقاته ليك نعالجها.
ر.خ.

• بقلم رشيد خشانة

التجارب االنتقالية يف تونس وإسبانيا والربتغال واليونان

خطوط الّتقاطع وخيوط الـــــــتبــــــاعــد
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أّن بعض املصادر الحكومية تقّدر عدد التونسيني الذين 
التحقوا بالتنظيامت اإلرهابية بحوايل ثالثة آالف عنرص 
أغلبهم، أي نحو 70 يف املائة منهم سافروا إىل سوريا، غي 
أّن منظاّمت حقوقية ومراكز دراسات مختصة تذهب 
إىل أّن عددهم الفعيل أكرب من ذلك بكثي حيث تقّدره 
بخمسة آالف، وقد عاد منهم اىل تونس، وفق اإلحصائيات الرسمية، 
قرابة 800 إرهايب، أخضع بعضهم )137( لإلقامة الجربية، وبعضهم 

اآلخر للمراقبة اإلدارية...

وللداللة عىل خطورة هذه اإلشكالية، نشي إىل أّن وزير الداخلية، 
أكّد، خالل جلسة االستامع التي جمعته يوم االثنني 29 جانفي 2018، 
بلجنة األمن والدفاع يف مجلس نواب الشعب، تفكيك 188 خلية 
إرهابية منها 47 شبكة تسفي و58 خلية إسناد للعنارص اإلرهابية و6 
خاليا إرهابية مسلّحة... كام أكّد، من ناحية أخرى، منع 29495 شابا 
من السفر بسبب االشتباه يف إمكانية استغاللهم يف عمليات إرهابية.

وليس مأىت الخطورة داخليا فحسب وإمّنا هو خارجي أيضا، فإفريقيا 
اليوم وبالّذات منطقة الساحل والصحراء املجاورة لبالدنا تعّد هدفا من 
أهداف اإلرهاب الكربى، وقد  متّكنت بعض الجامعات اإلرهابية فعال من 
اجتياح بعض البقاع فيها، ومن التحكم يف سّكانها ومواردها الطبيعية، كام 
استطاعت تجميع موارد  مالية كبية والحصول عىل مزيد من األسلحة  
وإقامة روابط متينة مع الجرمية املنظّمة العابرة للحدود الوطنية، وتطوير 
دعايتها من خالل شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي، وتجديد 
صفوفها بتجنيد بعض الشباب اإلفريقي، من خالل الرّتهيب أو التّهديد 
أو التّحفيز املايل  أو استغالل ما ميازج تدفّقات الهجرة الرسية من بؤس 
انساين. غي أّن الغريب يف األمر أّن مجلس نواب الشعب عندنا ما يزال 
يرّص، من خالل استمرار اللجنة املكلفة بالتحقيق يف عمليات تسفي 
الشباب إىل بؤر التوتر يف جدلها املَُسيَِّس العقيم، عىل تركيز اهتاممه 

عىل إشكالية التسفي بدال من تركيزه عىل إشكالية العودة.

وليس معنى هذا أنّنا ال ينبغي أن نهتّم باملايض ومالبساته، وإمّنا معناه 
أّن املايض ال ينبغي أن يشغلنا عن مخاطر الحارض وتهديداته... ومن هذا 
املنطلق، فإنّني أريد يف هذا املقال أّن ألقي الّضوء عىل بعض اإلجراءات 
التي اتخذتها دول أخرى، سواء يف منطقتنا أو يف مناطق جوارنا، غربا 
ورشقا وجنوبا وشامال، للتعامل مـع هــذه اإلشكـــالية الخطية التــي 
ال يعرف مدى خطورتها إالّ من اكتوى، يف تسعينات القرن املايض، بنيان 
»املقاتلني« العائدين يومئذ من أفغانستان، وذلك عىس أن نسرتشد بها يف 
بلورة املقاربة الشاملة واملتكاملة التي نحتاج إليها حتّى نكون عىل أهبة 

ملواجهة مخاطر املرحلتني الراهنة واملقبلة باقتدار وفعالية...

وغّني عن القول إّن مثل هذه املقاربة، تحتاج ليك تكون شاملة ومتكاملة، 
إىل أن تأخذ بعني االعتبار مختلف التحديات األمنية والسياسية والقانونية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تطرحها هذه اإلشكالية، وأن 
تكتيس الجهود التي تبذلها أبعادا وطنية وإقليمية وقارية ودولية...

وفيام ييل أهّم هذه اإلجراءات مبّوبة حسب مجاالتها وأبعادها املختلفة:

1 - عىل املستوى الوطني
عىل الصعيد العسكري واألمني

• فرض إجراءات رقابية أمنية مشّددة عىل كافة املطارات الدولية واملوانئ 
واملعابر الحدودية الربية، للحيلولة دون تسلّل اإلرهابيني العائدين.

• االنتباه إىل أّن هؤالء اإلرهابيني قد يسلكون طرق سفر ملتوية، وغي 
مبارشة، وقد يستخدمون وثائق سفر مزّورة ملحاولة مغالطة األجهزة االمنية. 

• تدريب الجيش وتزويده بالعتاد الحديث الالزم حتّى يتمّكن من االضطالع، 
بصورة ناجعة، باملهام الجديدة وغي التقليدية )حامية الحدود( املسندة 
اليه واملتعلّقة خاّصة مبكافحة اإلرهاب والجرمية املنظّمة مبختلف أشكالها.

• وضع أجهزة األمن بفروعها املختلفة )أجهزة التحري واالستعالم 
والتحقيق...( يف حالة تأّهب مستمّر لرتّصد أنشطة شبكات التّجنيد 
والتّسفي، والعمل عىل تفكيكها خاّصة وقد تأكد أّن هذه الشبكات 
تساهم يف تسهيل عودة اإلرهابيني إىل بلدانهم، وحتّى يف تسلّل بعض 

األجانب إليها ويف تنّقلهم داخلها. 

• مكافحة عصابات التهريب التي تأكّد أنّها ترصف أمواال طائلة عىل 
شبكات التسفي إىل بؤر التوتر.

عىل الصعيد السيايس

• العمل باستمرار عىل تحسني املناخ السيايس مبواصلة اإلصالح من خالل 
توطيد أركان دولة القانون واملؤسسات وتعزيز الدميقراطية وحقوق 
االنسان وااللتزام مبقتضيات الحكم الرشيد ومقاومة الفساد وتحقيق 
العدالة االجتامعية والتنمية الشاملة واملتوازنة مبا يحرم الجامعات 
املتطرّفة واإلرهابية من أرضية االحتقان والتوتر االجتامعيني التي 

تستغلّها يف عملها الّدعوي او الّدعايئ. 

• تجّنب الحيادية السلبية، وبذل أو االنخراط يف الجهود الرامية إىل 
البحث عن حلول سلمية للنزاعات واألزمات التي ميكن أن تهّدد السلم 
واألمن اإلقليميني، وذلك بحث األطراف املتنازعة عىل التحاور والتوافق 

والتصالح، بعيدا عن التدخالت األجنبية.

عىل الصعيد االقتصادي

• تكثيف الجهود الرامية إىل مكافحة متويل الجامعات اإلرهابية، 
واإلرهابيني العائدين، بتشديد الرقابة عىل تحويل األموال داخل البالد، 

Ù.ومنها وإليها من الخارج

كيف تعالج الدول األخرى 
إشكالية عودة اإلرهابيين 

من بؤر التوتر؟

بعد هزمية تنظيم »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« وبقية التنظيامت اإلرهابية التي 
عاثت فسادا يف العراق وسوريا، ومع تواصل مطاردة فلولها، تتالت، يف أواخر سنة 2017 

وبدايات سنة 2018، التحذيرات من مخاطر عودة اإلرهابيني الهاربني إىل بلدانهم، أو محاولة 
االنتشار يف بعض املناطق األخرى التي تعاين من الفوىض ومن غياب سلطة الدولة عنها. 

ويف تونس، تواتر الحديث عن هذه العودة يف اآلونة األخرية، خاّصة بعد أن رشعت 
اللجنة الربملانية املكّلفة بالّتحقيق يف عمليات تسفري الشباب إىل بؤر التوتر، يف عقد 

Ù...جلسات استامع لبعض السياسيني، وكبار املسؤولني، والقياديني األمنيني
• بقلم محّمد ابراهيم الحصايري

معلوم
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Ù• االنتباه إىل أن الجامعات اإلرهابية باتت تستخدم أساليب جديدة 
للحصول عىل األموال من خالل اللجوء إىل الجرمية املنظمة العابرة 
للحدود الوطنية واالقتصاد املوازي واالختطاف للمطالبة بالفديات، 
والهجرة غي الرشعية وتهريب اآلثار واألسلحة واملخّدرات وتبييض 
األموال واملتاجرة بالبرش وعمليات الرسقة بكل أنواعها، وهو ما يتطلّب 

العمل عىل جميع هذه الواجهات من أجل تجفيف منابع متويلها.

• الّدفع يف اتّجاه تجريم بعض املامرسات التي تلجأ اليها بعض الدول 
وخاّصة منها القبول بدفع الفديات لتحرير املختطفني.

• تشديد الرقابة عىل األموال الوافدة من الخارج حتّى ال تستخدم 
يف متويل الجامعات اإلرهابية وحتّى ال تذهب إىل اإلرهابيني الذين 

يعرفون بـ«الذئاب املنفردة«.

عىل الصعيد القضايئ والقانوين

• إحكام التّواصل والتّنسيق بني القضاء وبني أجهزة األمن.

• إعداد قاعدة بيانات مركزية عن املتورّطني يف أنشطة ذات صلة 
باإلرهاب، ملساعدة األجهزة األمنية والقضائية عىل إدارة ومتابعة 

األشخاص املالحقني قضائياً من أجل وقائع ذات طابع إرهايب.

• وضع قاعدة معطيات مركزية تخّص أوامر املنع من مغادرة الرتاب 
الوطني، لتمكني املصالح القضائية من االطاّلع عليها وتحويلها آنياً 

ملصالح األمن لتنفيذها.

• اعتامد تقنية »السوار اإللكرتوين« كإجراء للرقابة القضائية بدالً من 
الحبس االحتياطي، علام بأّن مراقبة شخص واحد تحتاج حسب التقديرات 
إىل 25 فردا من عنارص االستخبارات، ال سيام بعد أن أصبحت بنية 
بعض التنظيامت اإلرهابية ال مركزية من خالل ظهور ظاهرة »الذئاب 

املنفردة« والكسب عىل اإلنرتنت. 

• تعزيز الرتسانة القانونية الرامية اىل مكافحة ظاهرة اإلرهاب من 
خالل إصدار مجموعة من الترشيعات الرامية إىل مواكبة تغّياتها 

ومواجهة مخاطرها الجديدة. 

عىل الّصعيد الفكري

• العمل عىل تحصني الشباب فكريا، ضّد كافّة أشكال التطرف والعنف.

• تعزيز إمكانات وزاراة الشؤون الدينية، حتّى تحكم االرشاف عىل 
املساجد، وعل أنشطة الجمعيات الدينية.

• تحديث املنظومة الرتبوية، وتطوير التعليم الديني.

• تطوير تناول اإلعالم الرسمي للشأن الديني.

• العمل عىل نرش ثقافة الّسلم ونبذ العنف والغلو يف الدين. 

عىل الّصعيد التكنولوجي

• مواجهة ما يسّمى بـ»الجهاد الرقمي« الذي أصبح مبثابة الثقافة عند 
بعض الشباب املتطرّف واإلرهايب.

• فرض رقابة مشّددة عىل مواقع التواصل االجتامعي لكشف شبكات 
التجنيد والتسفي والتمويل الرسية، ومتابعة أنشطتها عن كثب، خاّصة 
وأّن الجامعات اإلرهابية توظّف وسائل االتّصال الحديثة للتّجنيد 

واالستقطاب والتّدريب عن بعد.

• املتابعة األمنية الدقيقة للمواقع الجهادية، وكّل ما يرتبط بها، ولالتصاالت 
عرب مختلف األدوات والقنوات املستجدة، واخرتاق الحسابات اإللكرتونية 

رسيعة التّغيي والتّبديل.

• تشديد املراقبة عىل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوَّالة ورصد املواد 
املتطرفة العنيفة عىل شبكة اإلنرتنت. 

• التنسيق مع شبكات التواصل االجتامعي من أجل منع نرش املواد 
التحريضية عىل التطرف واإلرهاب وحذف املواقع والصفحات التي 

تدعو اىل تجنيد املتطوعني عىل شبكة اإلنرتنت.

• االستعانة بكبار الخرباء بوسائل االتصال الحديثة يف متابعة وتفكيك 
املواقع التي تدعو اىل التطرف واإلرهاب. 

عىل الّصعيد االجتامعي

- العمل الوقايئ 
• وضع خطّة وطنية للوقاية من انتشار التطرف بني صفوف الشباب.

• العمل عىل استقطاب الشباب وإدماجهم يف األنشطة املجتمعية 
التي تحميهم من السقوط يف نزعات التطرف والعنف.

• تنمية قدرة املؤّسسات الشبابية والجهات املعنية بالشباب عىل 
الكشف املبّكر عن بوادر الّنزوع إىل التطرف عند الشباب حتّى تتّم 

معالجتها يف اإلبّان.

• حّث القريبني من الشباب )االهل، األصدقاء، املدرسون...( عىل التنبيه 
إىل أّي تغّي يطرأ عىل سلوكهم.

• إطالق حمالت توعية لتشجيع اآلباء واألمهات عىل اإلبالغ عن أّي 
تحّول يف سلوكيات ومعتقدات أبنائهم.

• تخصيص هياكل أو مراكز لالستامع اىل مخاوف العائالت عند مالحظة 
تغّي ما يف سلوك أبنائها، وتقديم املشورة لها حول كيفية التعامل مع 

بوادر التطرف التي تظهر عليهم.

ذات  والجمعيات  املساجد  عىل  القامئني  مع  التعاون  تكثيف   •

Ù.الوقايئ املطلوب العمل  الديني، حتّى يكونوا رشكاء يف   الطابع 
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Ù• الّسهر عىل تشبيك عمل الجهات املعنية بالعمل الوقايئ وتوحيد 
جهودها ومبادراتها حتّى تحكم التعاون وتبادل املعلومات فيام بينها.

• مطاردة الجمعيات األصولية واملتطرّفة وكافّة أصناف املحرّضني عىل التطرف 
واملرّوجني لخطابات الكراهية والتّكفي ومنعهم من العمل وقطع مصادر متويلهم.

• توحيد جهود صّناع القرار السيايس،واملؤّسسات الحكومية وجهود العاملني 
يف املجال االجتامعي وخاّصة املرشدين االجتامعيني واملنشطني الثقافيني 
واملدارس واملعاهد ووسائل اإلعالم وممثيّل املجتمع املدين والجمعيات الشبابية.

• السهر عىل تكوين املرشدين االجتامعيني تكوينا مالمئا يكسبهم القدرة 
عىل التواصل مع الشباب ومخاطبته بالخطاب املناسب.

• تعزيز دور املدرسة والتعليم والرتبية يف الوقاية من التطرف عرب 
الرّتكيز عىل مبادئ »العيش معا« والتّسامح وقبول اآلخر رغم اختالفه. 

• تعزيز دور املؤّسسات الدينية يف منع التطرف والوقاية من نشأة 
أسبابه، عرب محاربة خطاب الكراهية وكّل حيثيات التطرف التي تنترش 

عرب وسائل التواصل االجتامعي.

• االنتباه اىل تنامي األدوار التنفيذية للنساء يف األنشطة اإلرهابية.

• تشديد املسؤولية عىل تقديم أّي نوع من أنواع املساعدة للمتطرفني 
واإلرهابيني مبا يف ذلك املالية منها.

• مراقبة حيازة األسلحة ومنع حصول اإلرهابيني عليها.

• الحيلولة دون حصولهم عىل املواد التي تستخدم يف تصنيع املتفّجرات.

- العمل العالجي
• باملوازاة مع املواجهة األمنية والعسكرية ضّد اإلرهاب، التّوافق عىل 
طريقة محّددة للتعاطي مع اإلرهابيني العائدين خاّصة ومع ظاهريت 

التطرف واإلرهاب عاّمة.

• املراوجة بني التعاطي األمني العسكري وبني التعاطي السلمي التصالحي 
مع املتشّددين وذلك باالعتامد عىل برامج التوبة وإعادة التأهيل.

• وضع خطط إلعادة تأهيل املدانني بالتطرف، أو بارتكاب جرائم 
تتعلّق باإلرهاب، وسجنوا فرتة معيّنة ثّم غادروا السجون حتّى يكون 

بإمكانهم االندماج من جديد يف املجتمع.

• متكني املدانني من فرصة ثانية ال سيام بتمكينهم من العمل وذلك 
بتوّخي املرونة يف انتدابهم ورفع العوائق التي تحول دون تشغيلهم، 

عىل غرار عائق صحيفة السوابق.

• مراعاة الجوانب اإلنسانية يف حاالت املتطرفني، ماّم قد يساعد عىل 
إبعادهم عن التطرف.

• التواصل مع عائالت وأقارب اإلرهابيني العائدين إلقناعهم بتسليم أنفسهم.

• العمل عىل إعادة تأهيل اإلرهابيني العائدين فكريًّا، من خالل تخليصهم 
من معتقداتهم الراديكالية، خالل فرتة سجنهم.

2 - عىل املستوى الخارجي
• تكثيف التعاون والتنسيق األمني مع الدول التي عانت من الحروب 
وكانت معقال للتنظيامت اإلرهابية، مبا ميّكن من التحصيل عىل معطيات 

عن تحرّكات اإلرهابيني العائدين.

• تكثيف التعاون والتنسيق األمني مع الدول املجاورة لها التي قد يفّر 
اليها بعض اإلرهابيني ويحاولون العودة إىل بلدانهم عربها.

• تكثيف التعاون والتنسيق مع دول الجوار يف مجال تأمني الحدود، 
حتى ال يتسلّل اإلرهابيون العائدون منها أو اليها.

• بالنظر إىل أّن املعلُومة هي سيّدة االسرتاتيجية، تكثيف التعاون 
االستخبارايت مع مختلف دول املنطقة ومع الدول الغربيَّة التي تتوفّر 

عىل إمكانيات التجسس داخل الرتاب السوري، والرتاب العراقي.

• العمل عىل اعتامد خطط أمنية مشرتكة ثنائية وإقليمية.

• تكثيف التعاون والتنسيق مع منظامت »االنرتبول« و»اليوربول« 
و»األفريبول«، باعتبارها آليات عملياتية قادرة عىل تقديم الدعم التقني 

ألجهزة الرشطة الوطنية وتبادل املعلومات معها.

• االستفادة من املراكز اإلقليمية والدولية املختّصة يف الدراسات والبحوث 
حول اإلرهاب عىل غرار »املركز اإلفريقي للدراسات والبحوث حول 
اإلرهاب«، و»املركز األورويب لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات« 

و»املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب«.

• تكليف البعثات الدبلوماسية واملبعوثني األمنيني امللحقني بها، يف 
سوريا والعراق ويف مختلف الدول املجاورة )تركيا ولبنان واألردن...( 
أو ذات العالقة بالحرب فيهام، مبتابعة ملّف عودة اإلرهابيني عن 

كثب، وبصفة حثيثة ورصد مسارات خروجهم من سوريا والعراق.

• الّدفع نحو إنشاء منظومة مغاربية ملكافحة اإلرهاب واإلسهام يف 
وضع املنظومة اإلفريقية املامثلة.

• التنسيق مع الدول األخرى من أجل منع تحرّك اإلرهابيني العائدين يف 
دول املنطقة وبينها، والعمل عىل الحيلولة دون إعادة تجّمعهم يف مكان ما.

• تعزيز التّعاون مع لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن التي 
تضطلع بدور هام يف رصد حركة األشخاص وحركة األموال وتتوفر عىل 

معلومات عن الدول والجامعات التي تقف وراءها.
م.ا.ح.
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ذلك يدعو إىل البحث عن األسباب 
العميقة التّي أفضت إىل هذا الرّتّدي، فال 
بّد أّن هناك اختالال ما مل يقع تصويبه 
وتقوميه وال بّد أّن هناك موطن داء مل 
تقع معالجته وإصالحه. إذ يبدو أّن األمر 
أبعد عن مجرّد أزمة اقتصاديّة هيكليّة أو تحّول 
سيايّس مل يستكمل مفرداته ومل يحّقق رهاناته 
أو طبيعة املراحل االنتقاليّة يف التّجارب الثّوريّة 
وما شابه ذلك من التّحاليل التّي باتت أقرب إىل 
اإلنشاء واللّغة الخشبيّة منها إىل محاولة تدبّر 
الواقع وفهمه. تشي كّل عنارص الواقع الّسيايّس 
واالجتامعي اليوم إىل أنّنا إزاء مشهد يفتقر إىل 
 système بنية تنتظم أجزاءه ويشكو غياب نسق
يلتئم مكّوناته، فاإلعاقة األوىل تتمثّل يف أّن البالد 
شهدت حركة تفّكك مل تعقبها حركة إعادة تشّكل. 
لقد تكّونت عىل مدى عقود بنية نسقيّة قطبها 
املركزّي هو الّدولة ُسلطاٍت وُمؤّسساٍت وهياكَل 
وقواننَي، وصاغت هذه البنية نسيجا متامسكا فيه 
من املحامد واملحاسن بقدر ما فيه من العيوب 
واملساوئ ولكّنه ميثّل رغم كّل يشء نسقا منسجام.

وال شّك يف أّن 14 جانفي 2011 كان حدثا فارقا 
مل تسقط مبقتضاه منظومة حكم فحسب وإمّنا 
تفّككت بنية سياسيّة و سوسيو- ثقافيّة فانحّل 
نسيجها وانفرطت حبّاتها. إاّل أّن هذا التحّول 
الّسيايّس، وقد جرى عىل نحو رسيع ومباغت، مل 
تكن له القدرة عىل إرساء بنية بديلة وإحالل نسق 
جديد ألسباب موضوعيّة منها ما يتّصل بطبيعة 
التّحـرّك الّذي أّدى إىل إسقــاط الّنظام ومنــهــا 
ما يتّصل بخصائص الّسياق اإلقليمي والّدويل الّذي 
اكتنفه، فلسنا بحاجة إىل تجّشم الربهان عىل 
أّن »الثّورة« مل تكن لها قيادات وال برامج وال 
أطروحات متامسكة وال بدائل حقيقيّة، ثّم إنّها 
اندرجت – كام هو معلوم – يف إطار أجندا دوليّة 
تهدف إىل فرض تغييات جيو- سياسيّة جذريّة 
يف املنطقة. وعىل هذا الّنحو فإّن تفكيك الّنسق 
القديم مل يواكبه تشكيل نسق جديد ناشئ ماّم 
أنتج رضبا من الفراغ الهائل، وملّا كانت الطّبيعة 
تأىب الفراغ فقد ظهرت بشكل تدريجّي أنساق 
هامشيّة وبُنى وكيانات موازية للّدولة منفصلة 
عنها، ال تعمل يف إطارها وال تتحرّك لفائدتها وال 

تحمل لواءها، وقد اكتست هذه الكيانات صورا 
مختلفة، فمنها ما اتّخذ شكل الحزب الّسيايّس، 
ومنها ما استرت بغطاء العمل الجمعيّايت، ومنها 
ما أعلن عن نفسه يف بعض التّجّمعات القطاعيّة 
واملهنيّة ، ومنها ما اصطبغ بصبغة شبكة التّهريب، 
ومنها ما كان مُيثّل بعض قوى الّسوق واألثرياء 
الجدد )وقد كشفت حملة مقاومة الفساد جانبا 

من هذه الكيانات وارتباطاتها(.

وهكذا مل نعد إزاء نسق متكامل له نظامه 
ومحاوره ونقاط استدالله وإمّنا إزاء أجسام 
هامشيّة صغرى أخذت مبرور الوقت تتضّخم 
وتتحّول إىل مجموعات ضغط ومعــاول لهـدم  
 ،une subversion de l’Etat ما تبّقى من الّدولة
فهي تتحرّك وتشتغل لتحقيق مصالح ضيّقة 
حزبيّة أو فئويّة أو إيديولوجيّة أو قطاعيّة 
مبعزل عن خيارات الّدولة وبرامجها وأهدافها 
ألّن القاعدة التّي تقود مواقفها وتحرّكها ليست 
قاعدة »الّصالح العاّم« le bien public وإمّنا 
قاعدة »املواقع واملنافع«. وظهرت عالمات 
الّدولة  التّي متثّل  الّنسق  تفّكك  كثية عىل 
محوره األسايّس منها انهيار املرفق العاّم يف 
اإلدارة والّصّحة والتّعليم، وترّدي وضعيّة عديد 
املؤّسسات واملنشآت العموميّة يف قطاعات 
حّساسة مثل الّنقل والطّاقة وغيها، وتراجع 
أداء اإلدارة الجهويّة واملحليّة ونزول مؤرّشات 
اإلنتاجيّة يف القطاع العاّم إىل أدىن مستوياتها. 
وعّمق الّنظام الّسيايس الّذي أقرّه دستور جانفي 
2014 هذه األزمة فارتهن الحكومة للربملان كليّا 

وكبّل طاقتها عىل املبادرة والتّحرّك.

أّما يف املجال الّسيايس فإّن ظواهر عديدة تدّل عىل أّن 
رهان الطّبقة الّسياسيّة ليس تقديم التّصّورات الكفيلة 
بإخراج البالد من أزمتها وإمّنا كسب معركة املواقع 
واملنافع، لذلك رصنا نرى مفارقات عجيبة وانقالبا 
يف األدوار فبعض أحزاب الُحكم تعارض الحكومة 
أحيانا وبعض أحزاب املعارضة تساند الفريق الحاكم، 
وجّل التّعيينات ال تراعي مقياس الكفاءة التّقنيّة 
والقياديّة وإمّنا تستند إىل الوالء الحزيّب دون غيه 
من املعايي، وشاع يف االصطالح الّسيايس ما ُسّمي 
بالتّوافقات ومل تكن يف الحقيقة سوى محاصصات 

وترضيات ال يخفى    ما تبطنه من مقايضة وابتزاز 
بعضه ُمعلَن رصيح وبعضه اآلخر ُمضَمر ضمنّي، 
كّل ذلك عىل حساب املصلحة العليا للّدولة ونجاعة 
أداء مؤّسساتها وهياكلها. ثّم إّن الجدل الّسيايّس مل 
ينعقد عىل عرض الربامج واألفكار واالسرتاتيجيّات 
ومناقشتها بل انرصف يف الغالب األعّم إىل مسائل 
جانبيّة ومامحكات وسجاالت هي أقرب إىل املهاترة 

منها إىل الخطاب املخصب والبّناء.

واملحّصل أّن االهتاممات عند هذه الكيانات 
الهامشيّة ليست موّجهة إىل الحفاظ عىل 
الّدولة وضامن هيبتها وتعزيز أركانها وخدمة 
التفّكك  حالة  انتهاز  إىل  وإمّنا  مصالحها 
واالنحالل لالستحواذ عىل جانب من شوكتها 
ونفوذها واالستئثار بأكرب نصيب من َريْعها 
ومن سلطتها االعتباريّة والرّمزيّة. ولذلك فإّن 
الّشعور العاّم الّذي متتزج فيه خيبة األمل 
بالقلق والتّشاؤم مرّده إىل اختالل يف الّنسق 
ويف البنية، فالهاميّش واملوازي والفوضوي 
مازال يتفّوق عىل املَُمْسس واملنظّم واملَقنَّن، 
ومنطق » املواقع واملنافع« مازال يهيمن 
عىل منطق الّصالح العاّم، وشبكات الّدولة 
العميقة مازالت تنازع أنسجة الّدولة العريقة.

ومن هذا املنطلق فإّن اإلصالح الحقيقّي 
– يف تقديرنا- يبدأ من إعادة تشكيل الّنسق 
العاّم الّذي ينتظم الحياة الوطنيّة وإعادة صياغة 
البنية التّي تلتئم العالقات بني مختلف مكّوناتها 
عىل الوجه الّذي تستعيد فيه الّدولة مكانتها 
املحوريّة وموقعها املركزّي وتسرتجع مؤّسساُت 
الّدولة وأجهزتُها وهياكلُها علويَّتَها فتتمّكن من 
بسط نفوذها وفرض سلطتها وإنفاذ قوانينها. 
وهو رشط رضورّي ليُتاح لسائر مكّونات املجتمع 
الّنهوض بأدوارها يف إطار منظّم ودميقراطّي. وإذا 
نجحت كّل القوى الوطنيّة يف إعادة تشكيل الّنسق 
الّذي تكون الّدولُة قطبَه املكني واملجتمُع املديّن 
دائرتَه املتينة واملصلحُة الوطنيُّة هدفَه األسمى 
فإّن ذلك سيكون املدخل األمثل لتعايف البالد من 
العلل التّي تحول دون استقرارها الكامل ومضيّها 
بال تعرّث يف طريق اإلقالع.                                                                                            
ح.د.

فـــي البحــث عــن
الّنســق الّضــائع

ما يزال عموم الّتونسّيني يشعرون بأّن الوضع العاّم يف البالد ليس عىل أحسن  ما يرام. 
صحيح أّنهم يعيشون منسوبا عاليا من الحرّية يف الّتعبري والّتنّظم والّتظاهر، وصحيح أّن 

الحكومة الحالّية ُتبدي قدرا من الّشجاعة يف اإلقدام عىل إصالحات حقيقّية وإن كانت 
مؤملة، ولكّن املشهد الّسيايّس عند رشيحة هاّمة من الّرأي العاّم مشهد ُمنّفر، وأداء 

األحزاب يف نظرها مخّيب لآلمال مبا جعل االهتامم بالّشأن الّسيايّس يتضاءل يوما بعد يوم 
والّثقة يف الّطبقة الّسياسّية تكاد تنعدم. أّما الوضع االقتصادّي واالجتامعّي فامزال مبعث 
قلق وتوّجس، إذ أّن ملّف الّتشغيل يظّل معضلة مؤرّقة، واملقدرة الرّشائّية لسائر الفئات 

ترتاجع باستمرار، وما ُيعَلن هنا وهناك عن مؤرّشات الوضع املايل واالقتصادي ال يزيد 
الّتونسّيني إاّل حرية وخوفا من املستقبل. ُيضاف إىل ذلك استحكام عقلّية الفوىض واالنفالت 

Ù.الّتي تعرّب عنها بني الفينة واألخرى إرضابات عشوائّية وتحرّكات احتجاجّية غريبة
• بقلم د. الحبيب الّدريدي
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املراهقة أمرا بديهيا ال يحتاج إىل تفسي، ولكّنها يف الواقع 
تبقى عاملا غامضا ومجهوال ومحّيا. فكثيا ما يصاب 
األولياء بالقلق إزاء تغّي ترصّفات أبنائهم ومواقفهم. 
وينتابهم االنشغال والحية من املسافة التي أصبحت 
تفصل بينهم وبني أولئك الذين كانوا باألمس أطفاال وديعني 
ينامون يف أحضانهم.  كأنّهم ال يعرفون أبناءهم. الطّفل التّابع أصبح 
يافعاً منجذباً نحو عامل األقران بعالقاته وتحديّاته وفضاءاته املادية 
واالفرتاضيّة وثقافته الخصوصيّة. عامل خاص بصدد التَّشكُّل  بقيٍم 
ورموٍز ولغٍة و أذواٍق وتعبياٍت مختلفة.  إنّه عامل ال يتوافق دامئا مع 
القيم السائدة ومعايي السلوك املعهودة ومحّددات الّنجاح والفشل.

كام يعيش األولياء خوفا دامئا من نوازع املغامرة والتّحّدي لدى أبنائهم 
وعدم تقديرهم للمخاطر. ويضيقون بسلوك اإلهامل والالّمباالة 
والفوىض وعدم الرتكيز. وترهقهم أحيانا طلباتهم التي ال تنتهي 
ومصاريفهم املشطّة. يثورون من تراجع نتائجهم الدراسيّة.  وتقّض 
مضاجعهم قصص الحّب الصغية...ويقفون أحيانا عاجزين عن 

فهم ما يحدث. 

ولكن لنسأل أنفسنا: من أَّسَس  لسلوك االتّكال عىل الوالدين يف 
كل شؤون الحياة؟ من رّسخ ثقافة الطرق املُخترصة ، وقيم  التحايل 
عىل الصعوبات، ورشاء الّنجاح ، وأولوية الحّظ والّربح الرّسيع عىل 
الجهد واملثابرة؟ من كرّس ثقافة الكبت والنفاق االجتامعي؟ من أشاع 
طباع التبّجح واالستعراض ؟ من طبّع مع النميمة والحسد والحقد 
والقذف العلني والشتيمة ونرش أدران املجتمع عىل الشاشات يف 
أوقات الذروة ؟ من الذي كّفر عن غيابه وانشغاله مبرصوف جيب 
سخّي وهاتف ذيك وشاشة تَشٓغل األوالد ومتأل فراغهم ؟ من التي 
باعت ما متلك لتدفع مثن »الحرقة« لرتمي بفلذة كبدها يف عرض 
البحر؟... وهلّم جرًّا. ألسنا نحن املسوؤلني؟ ماذا ننتظر من أبنائنا 

وماذا قّدمنا لهم؟  تلك هي املسألة.

الواقع أّن املراهقة فرتة بحٍث عن هويّة فرديّة  ينشُد من خاللها 
املراهق اعرتافاً ومكانًة وجاذبيًة؛ وعن هويّة جامعية ينتظر من 
خاللها إجابات عن أسئلة محّية حول معاين الوجود وأبعاده الروحية 
واملادية، وبالتايل فهي فرتة بحث عن التوازن. وليس األمر باليسي 
ملن يخطو خطواته األوىل يف عامل يقّدم إجابات متناقضة، عامل متعّدد 
املرجعيات، رسيع التحّوالت، كثي التحديّات، ميلء باملخاطر. عامل 
تطّورت إمكانياته وفرصه بقدر ما اتّسع هامش الخيبة واإلحباط فيه. 
لذلك صارت املشاكل النفسية  العبء األكرب بالنسبة إىل املراهقني. 
وعندما يفشل املراهق األعزل عاطفيا واجتامعيا ومعرفيا يف مواجهة 
صعوبات الحياة وإكراهاتها  يلتمس الخالص يف الحلول الوهميّة .. 

وال فرق حينذاك بني سموم مخّدرات تُستهلك يف علب ليليّة فاخرة 
أو يف أزقّة األحياء الفقية.. كلّها تؤدي إىل جحيم.

تطالعنا إحصائيات املنظمة العامليّة  للصحة بأرقام مرعبة: االنتحار 
يحتّل املرتبة الثَّالِثَة  من أسباب وفاة املراهقني. االكتئاب هو السبب 
األّول يف األمراض والعجز تليه اإلصابات عىل الطرقات. نصف اضطرابات 
الصحة النفسيّة يبدأ يف سّن 14 عاما. وتبقى معظم االضطرابات 
غي مكتشفة ودون عالج. علينا أن نفهم أّن األولياء يطمحون إىل 
أن يروا نجاحهم الذايت يتجّسم  يف ذّريتهم. ويحلمون بأن يحّقق 
األبناء ما عجزوا هم عن تحقيقه. ولكن عندما تصطدم توقّعات 
الكهول بتطلّعات املراهقني تحدث خيبة األمل لدى الطرفني. كيف 

نساعد أبناءنا عىل اختيار مسار الحياة؟ تلك هي املسألة. 

علينا أن ندرك أّن األولياء يسعون إىل إسقاط تجاربهم عىل أبنائهم.
ويرُّص األبناء عىل خوض التّجارب بأنفسهم.  الكهول يف سنِّ الحيطة 
والحذر والتخطيط، أّما اليافعون فهم يف سنِّ الحركة واإلثارة واملخاطرة.

وقد اثبت التّطّور العلمي أّن مناطق دماغ املراهق التي تنشد املكافأة 
تنمو قبل املناطق املسؤولة عن التخطيط والتّحّكم العاطفّي. كام 
ثبت أّن لدماغ املراهق قدرة كبية عىل التغّي والتأقلم، »ماّم يعني أّن 
مامرسات التجربة واالكتشاف واملخاطرة التي تحدث أثناء املراهقة 
هي مامرسات معيارية أكرث من كونها مرضيّة، وأّن هناك إمكانيّة 
حقيقيّة لتحسني التطورات السلبيّة التي حدثت يف سنوات الحياة 

املبّكرة«.)تقرير منظمة الصحة العاملية 2014(.

كيف نرافق أبناءنا يف تجاربهم الحياتية الخاصة ؟ تلك هي املسألة. 
املراهقة هي نقطة انطالق مسية الحياة. وقد بيّنت دراسات كثية، 
منذ أكرث من قرن، أّن مواهب عدد كبي من العباقرة ظهرت يف فرتة 
املراهقة، وأّن هؤالء اتسموا يف تلك املرحلة من حياتهم بالطموح 
والحلم والعاطفة وامليل إىل الوحدة ورفض الواقع  والتّوق إىل 
التغيي ... وقد عرف بعضهم الفشل الدرايس، وقد يكون بعضهم 

اآلخر حاول االنتحار. 

املراهقة منجم الطّاقات الكامنة تنتظر من املجتمع اكتشافها ومساعدة 
البذرة الصالحة يك تنمو. األُبّوة واألُمومة ُحُنوٌّ ومسؤولية وقدوة 
ومرافقة بلني. والبُنّوة  ِبرٌّ وتقدير و ثقة. واملحبّة مظلّة للجميع. 
كلمة أخية: يف تراثنا النّي قولة رائعة: ال تُكرهوا أوالدكم عىل آثاركم، 
فإنّهم مخلوقون لزمان غي زمانكم.                                                                                            
ح.ت.

أستاذ تعليم عال بجامعة تونس 

المـــــــراهقة المجهــــولة :
 هل نعــــــرف أبناءنـــا؟

• بقلم منجي الزيدي

املراهقة مرحلة عمرّية يختلف علم االجتامع وعلم الّنفس يف ضبط حدودها، يف حني ترى 
منّظمة الّصحة العاملّية أّنها متتّد عىل طول العقد الّثاين من دورة الحياة. وتعتربها مرحلة قامئة 

بذاتها وفريدة من نوعها، إذ تتشّكل خاللها املقّومات الجسدّية والصحّية والنفسّية لإلنسان. 
وهنالك اّتفاق عىل ارتباط املراهقة بالبلوغ. وهو حدث فيزيولوجي فاِرق يتمّثل يف اكتساب 
الفتى والفتاة القدرة الجنسّية واإلنجابّية. و بالّتايل فهي مرحلة تحّوالت فزيولوجية تصاحبها 
تغرّيات يف الّسلوك واملزاج والّنظرة إىل العامل.  وقد عّدها الفيلسوف الفرنيس »روسو« والدة  
ثانية من أجل الجنس. ووصفها عامل النفس األمرييك »جورج ستانيل هال« بأّنها ميالد جديد 

Ù.وعجيب. ورأى »فرويد« أّنها فرتة شّدة ومحن. واعتربها الكثريون أزمة

تبدو
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اليوم صديقي العيّاش بوجه مكفهر فقلت يف نفيس: 
»اللهّم احفظنا من كّل رّش!«. فقـــد تعـــّودت من 
النهار  أّن  األساريـــر،  منغلق  وجدته  إذا  صديقي 
موش باش يعّدي عىل خي، فبادرته بالسالم والتحيّة، 
وسألته عن أسباب هذه التكشية الصباحية، فقال : 
»بريّب فك عيّل ! متعارك مع املرا عركة إيّل هّي«، فقلت : »عادة 
هاذي حاجة جديدة ؟ ما هي هكاكة الحياة الزوجية السعيدة، 
الزمها فلفل أكحل من حني إىل حني، لــيك ال تسقـــط يف الرتــابة 
يف  الحرب  تبداو   : التاريخية  عركاتهم  نعرف  وماين  والروتني، 
الصبحيّة، وتكملوها يف الليل بسهريّة، تحتفلو فيها برجوع السلم 

األهلية«.

العركات  يا صاحبي، هاذي عركة موش كيف  : »ال  العيّاش  قال 
لخرين«، قلت : »وما الجديد فيها ؟ أال تخربين يف الحني ؟«  قال: 
»هاذي عركة ال عىل امليزانية وهّمها، وال عىل أّمي وأّمها، وزادة 
موش سببها الغية، وإال مشاكل بنتنا الصغية...املوضوع يا سيدي، 
ودون إطالة : مريت مطالبتني باملساواة التاّمة والفوريّة، منذ أن 

سمعت بنتائج لجنة الحريات الفردية«.

بوها  إنت ال  امليـــراث ال  كان ع  ؟  : »واشنوة مشكـــلك  قلت 
عندكم هنشي وال دار، وكـــان ع املهـــر مـــاك سلّكتها ومـــا 
كلّفك كان دينار... وهل عندك اعرتاض جوهري، إذا أضاف األوالد 
اسم أّمهم إىل اللقب العائيل ؟«. فأجابني العيّاش : »موش هذا 
املشكل واسمع الخّنار : املرا تحبنا نقسمو قد  قد قضية الدار، 
قال اشنوة ما مثّاش فرق بني املرا والراجل يف الحقوق والواجبات، 
سبب  ومامثّاش  االستثناءات،  من  نوع  أّي  املبدأ   هذا  يقبل  وال 
-حسب رأيها- باش هي تشقى وتتعب، وأنا شادد جريدة والّ ع 

األورديناتور نلعب«.

قلت : »إيه، وانت يا صاحبي عالش ما تعاونهاش يف القضية شويّة؟  
موش برشة عليها مسكينة تاعبة م الصباح للعشية؟«. ومـــا إن 
قنبلة  مثل  وجهي  يف  العيّاش  انفجر  حتى  الكلامت  هذه  قلت 
يدوية :  »نعم  نعم ؟ ! تتخيلني يف طبلية نغسل يف اللاّمعن يف 
الكوجينة، والّ نعمل يف فركة صابون يف تركينة ؟ ال، يا صديقي، 
هاذي تخربيشة يف الكرامة ومّس بالرجولية، وخط أحمر كيف ما 

يقولو جامعة اتحاد الشغل عىل خوصصة املؤسسات العمومية«.
هّدأت من غضب صاحبي ثّم قلت له : »والله ما ظننتك يوما ماشو 
وميزوجني بهذه الكيفية«، فانتفض العياش وكانني صبّيت عليه 
سطل إّمية : »نعم ؟ آنا ما شو ؟ آنا ميزوجني؟ اسحب، يا صديقي، 
كلمتك يف الحني ؟ أنت تعرف أيّن احّب النساء كام ال يحب النساء 
أحد، عىل غرار ما قــــال شاعرنا عــــن حـــّب البلد، وأيّن لحقوق 
 : لكل سامحني  نصــي،  أكبـــر  الجنســني  بني  وللمساواة  املرأة 
الراجل راجل واملرا مرا مهمــا يكون من أمر ومهام يصي، واللعب 

موش بعشانا، قال اشنوه عاونو يف قضية الدار معانا!«.

تقبل  ال  املساواة  بأّن  العياش  وإقناع  التهدئة،  حاولت  ما  وعند 
التجزئة، رّد عيّل بكل أريحية : »تحب نقلّك الحّق ؟ الّنساء عطاوهم 
الحرية، ياخي بالغوا لها شوية، وكرّثوا م الدالل، وزيد يحب يعفسو 
ع الرجال، والله يهدي برشى بلحاج حميدة، زادت حلّتهم عقيدة، 

حتى ما بقى لنا كان نلبسو البنوار، ونهبطو للقضية يف الدار!«.

ولن أضيف ما قاله يل العيّاش عن النساء، يك ال أخدش شعورهّن 
والحياء، ولن أعلّق أيضا عىل مواقف نصي املرأة واملساواة، عندما 
يتجاوز األمر مربّع النظريات ..  فاملهّم هو الفعل، والفعل يف مثل 
هذه املواضيع هو األصل...  وقد علمت من زوجتي بعد أيّام أّن 

»مدام العيّاش« فرحانة براجلها، طلع يعرف يطيّب خي منها !
ع.ل

ـّاش يومّيــــات مـــواطن عيـــــ

الـــّراجل راجـل... 
والـــــمـــــــرا مــــــرا

• بقلم عادل األحمر
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داللتها  فريدة يف  تجربة حضارية  تونس  اليوم يف  نعيش   - 1
السياسية- االجتامعية - الثقافية. هي يف صميمها إسهام نوعي 
يف إعادة بناء الذات بتجديد مقومات الخصوصية الوطنية يف 
سياق تاريخي وإنساين بال نظي سابق. ما ميكن أن ينجم عن 
هذه التجربة التي قد ال تبدو أهميتها بسهولة هي تنميٌة للفكر 
حتى  الفردي  بالوعي  ارتقاء  يستدعي  مبا  والحضاري  السيايس 
يكون منتجا للتضامن االجتامعي وفق مقتضيات اللحظة الفارقة 

وطنيا وإقليميا ودوليا. 

2 - يستدعي التّمعن يف أهمية ما نخوض غامره اليوم الّنظر يف 
تجربة أخرى عربية مضت عليها عقود لكّنها تبقى مكتنزة بجملة 
من املعاين التي تضيئ ما يخفى من مخاطر ومقّومات تجربتنا 

الحالية مبخاطرها وآفاقها. 

مرسح تلك التجربة هو بالد الشام من املرشق العريب يف مطلَع 
ستينات القرن املايض حيث عرفُت لبنان شابّا وافدا من تونس 
يدرس يف جامعة دمشق. كنُت أقصد بيوت مع غيي من الطلبة 
املغاربة منتح منها كلٌّ حسب استعداداته وميوله ومشاربه. كانت 
زياراتنا إىل لبنان ثم عودتنا إىل الشام مثية بأكرث من معنى. يف 
تلك السنوات كانت األحداث العربية يف تزاحمها الشديد ونَفسها 
امللحمي مثية لآلمال القومية زاخرة بالثقة يف النفس ويف املستقبل 
لكّنها مع ذلك كانت تطرح أسئلة محّية. كنُت أجدين يف كّل مرّة 
النوعّي بني  الفارق  أعود من بيوت إىل دمشق مستغربا من 
الحياة  االختالف بني طبيعة  ملاذا كل هذا  والبلدين.  املدينتني 
هنا وهناك؟ هل هو اختالف ظريف سطحي أم أنّه قديم عميق ؟ 
ملاذا مل تتمّكن القواسم املشرتكة البيّنة بني القطرين من تقليص 

الفجوة التي تبدو كأنّها مرّشحة دامئا لالتّساع؟   

كان لبنان أياَمها برئاسة فؤاد شهاب يتعاىف من اضطرابات سنة 
1958 املحلية واإلقليمية التي اختّل جراَءها األمن مام أّدى إىل 
إنزال للقوات األمريكية. سوريّة من جهتها أُرغمت عىل مغادرة 
تجربة الجمهورية العربية املتحدة إىل نظام االنفصال تلته مرحلة 

قلقة مّهدت لوصول حزب البعث إىل الحكم.

لبنان ودمشق/ سورية  بقيت بيوت/  السنوات  تلك  3 - من 
مرتسمتني يف وعيي بقربهام وبعدهام بّوابًة للمرشق العريب كلّه 

برثائه وما يثيه من إعجاب وغموض ال ينقطعان. بقي السؤال قامئا 
بعد ذلك طوال سنوات ومعه حية مالزمة عن ذلك الفارق الّنوعي 
بني الجارتني املتنافستني. ثّم تراكمت التجارب واتّسعت الرؤية 
وتضافرت املعارف مبا أفىض إىل انكشاف تدريجي لطبيعة ذلك 
التنافس الشديد. أدركُت أّن لكّل مدينة داللة رمزية سياسية- ثقافية 
تختلف عن األخرى.  بيوت، التي كان فيها من كّل يشء، جعلها 
موقعها البحري قريبًة من أسطورة األمية »عليسة الفينيقية« أو 
»ديدون« رمز الحرية التي خلّد ذكرها الشاعر الالتيني »فيجيل« 

يف ملحمته الشعرية: اإلنياذة.

أما دمشق فقد متثّلْت موقَعها الجغرايف الحضاري موليًّة ظهرها البحر 
ُمقبلًة عىل بالد الرافدين وفارس والهند فكانت نسيجا من العراقة 
واإلباء. ذلك ما اعتنى بإبرازه املؤرخون القدامى واملحدثون من 
أمثال »ابن عساكر« قدميا يف كتابه املرجع »تاريخ دمشق« و»فيليب 
حتّي« حديثا يف مؤلّفه الشهي »تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني«. 

التي  املكان«  »عبقرية  نظرية  لنا  تشخص  املدينتني  حنايا  من 
اشتغل عليها بأملعية »الدكتور جامل حمدان« يف دراسته املتميزة 

»شخصية مرص: دراسة يف عبقرية املكان«.

تعيّنت تلك العبقرية يف بيوت يف انفتاح ذيكّ عىل املحيط يعرض 
بأريحية إمكانياته يف واقعية ومرونة بينام تجّسدت نفس تلك 
العبقرية يف دمشق شخصية مغايرة معتزّة تسعى إىل حضور نضايل 
وتعمل عىل أن تكون قلبا للعروبة الّنابض ليس مبا تعرضه بل مبا 
تفرضه.  بذلك تحّدد التنافس بني القطرين من خالل مفهومني 

مختلفني ينتظامن الحياة العربية املعارصة: السياسة والحكم.

4 - يف بيوت/لبنان اعتَمد رمُز الحرية مفهوَم »السياسة« الحامل 
لقابلية الـتعدد والساعي إىل الوفاق بينام تجلّت دمشق/ سورية 
معرّبًة عن ذاتها بتقّمص مفهوم »الحكم« يف اعتباره أولية االستقرار 

واالنفراد بالحضور. 

يف بيوت، كان الّشعار: أقّل ما ميكن من سلطة الدولة وأكرث ما ميكن 
من الحريات تعبيا عن الرشاكة الداخلية وإغناًء للذات بالعالقة 
مع الخارج. يف دمشق تعنّي منوذج »الدولة الخارجية« حيث تكون 
السلطة السياسية املتمركزة هي الضامن الستقرار املجتمع وللحركة 

واإلبداع فيه.       

• بقلم د. احميده النيفر
رئيس رابطة تونس للثقافة والتعّدد

من تقابل هذين املفهومني ميكن تفسي جانب هاّم من التنافس بني 
الشقيقني اللدودين يف السياق السابق. لكن أخطر ما يف هذا التنافس 
هو تحّوله إىل تناقض. لقد أّدى تبايُن املفهومني إىل استعصاء العطاء 
اللبناين عىل تحقيق كامل الفعل يف الداخل املحيّل والقومي بسبب 

املامنعة السورية. كذلك تأكّد أّن بيوت تستطيع تقليص فاعلية دمشق 
أو املّس من مكانتها يف مجالها اإلقليمي مبا للبنان من تفاعالت داخلية 
وما تحيل عليه تلك التفاعالت من مؤثّرات دولية. من ثّم اتّضح أّن ثنائية 
السياسة والحكم تفتح مجال فهم تعرّث التقدم العريب لشدة ارتباطها 
بإحدى معضالت الفكر السيايس املتمثّلة يف طبيعة العالقة بني قدرة 
لكّل قطر  املميّز  التمثل  الفرد ضمن  الدولة وحرية  املجتمع وسلطة 

ملقولة عبقرية مكانه. 

5 - هي معضلة قدمية تربز بوضوح يف النصوص املرجعية والتي انكب 
عليها املؤرخ التونيس الدكتور أحمد عبد السالم يف كتابه »دراسات يف 
ابن منظور يف »لسان  العرب«. ما نجده عند  السياسة عند  مصطلح 
العرب« أو يف املعاجم اللغوية العامة متعلّقا بالسياسة يجعلها تراوح بني 
ثالثة اعتبارات: األّول، -امتالك األمر ) سّوسه القوُم: جعلوه يسوسهم( 
والثاين،-القيام عىل اليشء مبا يصلحه، والثالث،- التيسي )سّوس فالن 
آلخر أمرا زيّنه له ليجعله مقبوال لديه(. يعضد هذا ما نعرث عليه يف كتب 
الفقه والسياسة الرشعية التي تكاد تتّفق عىل أّن السياسة هي جملة 
القوانني املوضوعة »لرعاية اآلداب واملصالح وانتظام األموال«. إنها كام 
الرعية  »السياسة حياطة  النسفي:  الربكات  أبو  الحنفي  الفقيه  عرّفها 
مبا يصلحها لطفاً وعنفاً« أو ما حّدده محمد عيل التهانوي يف كشاف 
اصطلحات الفنون بأنّها »إصالح للخلق بإرشادهم إىل الطريق املُنجي 

يف العاجل واآلجل عىل الخاّصة والعاّمة«. 

من هذه الزاوية تقرتن السياسة بأمرين هام تفّوق الســائس وطلب 
املصلحة.  

حقل السياسة إذن يف منظومتنا العربية اإلسالمية يهدف للربط بني الخربة 
والرّتويض وهو بذلك يقرتب من التعريف الحديث للسياسة التي هي 
»علم حكم الدول«. أّما الحكم فقد استُعِمل قدميا مبعنى القضاء أو مبا 
هو من لوازم الفصل بني املتخاصمني أي الحكمة كام ورد يف اآلية الكرمية  
»آتيناه الحكم«. لذلك قيل: »هو يتوىّل الحكومات ويفصل الخصومات« 
اعتبارا لصبغة الحكم التنفيذية التي نبّه إليها عبد امللك األصمعي فيام 

تستدعيه من بُعد الّنظر ومراعاة قيمة العدل. 

6 - عىل هذا يكون الحكم أخّص من السياسة ألنّه أحد ُشعبها وميدان 
من ميادينها. لكن االستعامل الحديث وّسع من داللة مفهوم الحكم 
فأتاح له وهو الجزيئ أن يعادل مفهوم السياسة الكيّل رغم أنّه كان أحد 
مقتضياتها، ذلك الذي يطلق عليه الفقهاء القدامى فيام أثبته التهانوي 

يف كشافه »الشوكة الظاهرة والسلطنة القاهرة«. 

ميكننا عىل ضوء هذه التعاريف املستمّدة من الرتاث السيايس أن ندرك 
أّن التنافس التبايني بني الجارين الشاميني يعود يف جانب منه إىل خلل يف 
معادلة السياسة والحكم.  يف دمشق تحّول الجزُء إىل كلٍّ عندما استعىل 
الحكم عىل السياسة وعندما اعترُبت هذه األخية مسألة ثانوية الرتباطها 
بتعّددية الرؤى واملصالح يف املجتمع. يف هذه الحالة يتحّقق التنايف بني 
قدرة املجتمع وحرية الفرد وبني سلطة الحاكم لرهان هذا األخي عاّم 

يقّوي فاعليته يف الخارج تحقيقا ملرشوع يعتربه مصييا. 

أّما يف بيوت فالسياسة حصيلٌة للرثاء الوطني مبا يجعل حريات املجتمع 
ومختلف مكّوناته مرشوعة ومتحّققة. لكن حالة ضعف الحكم وطغيان 

السياسة تهّدد االستقرار وتزيد من مخاطر التدخالت األجنبية.

7 - عند هذا الحّد يربز ابن خلدون كأفضل من يشّخص هذه الوضعية 
القدمية فيام تحمله من معان يستدعيها الواقع اليوم. لقد قَرَن صاحب 
املقدمة السياسة بامللك بصورة رَشطية فال مجال له إالّ بالسياسة التي 
سة أو املرشوع الذي يجمع باملعنى األصيل لالجتامع.  تعني الفكرة املؤسِّ
ذلك أن »امللك الكامل« عند ابن خلدون هو الذي يحافظ عىل العمران 
وهو ما اصطُلح عليه حديثا بالحكم الرشيد. أما »امللك الناقص« فيؤدي 
باختالف  األوطان،  »خراب  إىل  »املقّدمة«  يف  االجتامع  قانون  حسب 

األيدي وانحراف السياسة إىل أن ينقرض عمرانهم«.

السؤال املُـتبَقي واملاثل هو كيف ميكن لتونس اليوم ولغيها من العواصم 
العربية أن تستفيد من السياق املايض لبيوت ودمشق يف العمل عىل مغادرة 
مواقع امللك الناقص إىل امللك الكامل، امللك الذي يستحرض عبقرية مكانه 

لتكون السلطة لديه ذات مرشوع ُمقرٍّ بالتعددية وُمَحقِّق لالستقرار؟.

ا.ن.

نحن وعبقرية المكــان و«الُمـــــلــــــــك الناقص»
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األمريكية، عىل سبيل املثال، 
هـــي مـــن الســــــّاحـات 
التي تعــّج بالعــديــد مــن 
اللّوبيـــات املتشــابكة، ذات 
والّديني،  السيـــايس  الطّابع 
التي تُصنَّف إجامال تحت مسّمى عام »اليمني 
املسيحي«، أو ما يعرف أحيانا بالـ»نِـيُوكُون«، 
مختصـــر املحافظني الجـــدد. وتُنَعت الّنواة 
الدينية يف ذلك بالـ»تِـيُوكُون«، املستمّدة من 
تيُوكُونرسْفتوري، مخترص »الالّهوتيني املحافظني«. 
باعتبارهم األكرث إلحاحا يف استدعاء األدوات 
املحافظة، سواء لتحليل األوضاع االجتامعية، 
أو لتربير ترسيخ ِقيَم اآلباء يف املجال العمومي، 

جولة في السوق الدينية في الغرب

• بقلم د. عز الّدين عناية

يطفح الواقع االجتامعي األمرييك بظواهر 
دينية وروحية متنّوعة، مبا يحول أحيانا 
دون اإلحاطة بتشّعباته باعتامد أدوات 

املقاربة التقليدية لعلم االجتامع، املتلّخصة 
يف منظور ثنايئ، علامين ديني، يعتمد الفصل 

ال الوصل بني املجالني. ذلك أّن مقولة 
العلامنية حاّملة ذات وجوه، يتغرّي مدلولها 
ومحتواها من مجتمع إىل آخر، ومن تقليد 

سيايّس إىل غريه. ولذلك لزم عىل الّدارس 
الخروج من ضيق الثنائية املعهودة، التي 

تربط الغرب بالعلامنية، وُتقِص الّدين 
Ù.بعيدا عن معرتك االجتامع البرشي

رافعني وبشكل دائم شعار »الكتاب املقدس 
وحده هاديا ودليال«. وإن يكن الطابع الغالب 
عىل النسيج الديني األمرييك بروتستانتيا إنجيليا، 
فإّن األسامء األساسية يف التيوكون، هي بوجه 
عام من الكاثوليك، من أتباع كنيسة روما. نجد 
منهم ريتشارد جون نيوهاوس، وهو رجل دين 
كاثولييك لبق، مسموع الّصوت يف األوساط 
األمريكية؛ وميكائيل نوفاك، أحد أبرز علامء 
الالّهوت الكاثوليك األمريكان؛ وجورج ويغل، 
وهو الهويت وخبي سيايس ومؤلّف سية »شاهد 
األمل« عن البابا الرّاحل، يوحّنا بولس الثّاين، 
تدعمهم مجموعة من الباحثني يحفرون يف 

الخندق ذاته.

حيث يّدعي تيار التيوكون تراجعا للقيم الخلقية 
بني األمريكان، ويفرّس األمر بقّوة ضغط التيار 
الالديني وزحف العلمنة. واملالحظ يف توّجه 
التيوكون، أنه ال تغلب عليه الخاصيات املسيحية 
الرصفة، بل يحمل يف طياته طرفا قويا ميثّله 
اليهود األمريكان، لذلك نجد إلحاحا يف الّداخل 
عىل رشاكة يف القيم ووحدة يف الرتاث، طبعا 
اليهودي املسيحي. وإن يكن اإلطار املسيحي 
يبقـــى  اليهودي،  املكّون  فإّن  عددا،  األكرث 
األوغـــل نفوذا، لذلك نالحـــظ داخــل تيّار 
التيــوكون إلحاحا عىل الّدين مع عدم تحديد 

هويّة الدين.

تخاطر األصوليات

تأيت الحروب التي خاضتها أمريكا يف الّساحة 
العاملية، يف أعني كثي من الجامعات الدينية 
الداخلية، مبثابة حروب مقّدسة، باسم الِقيَم 
اليهودية-املسيحية. وهذا اإلحساس العام غالبا    
ما زادت من حّدته القالقل التي يشهدها العامل 
اإلسالمي وال سيام منه العامل العريب. إذ نجد 
تخاطرا، وتبادال لألفكار عن بعد، بني السلفي 
اإلسالمي القابع بالداخل يف البالد العربية، ونظيه 
املقيم يف الغرب، سليل اإلنجيليات الجديدة 

وابن الرتاث املسيحي.

لذلك يف خضّم األوضاع املتوتّرة التي يشهدها 
العامل العريب يف تاريخه الراهن، تتعّدد أساليب 
اليمني املسيحي للتعاطي مع »املشكلة العربية«. 
ففي الشبكة العنكبوتية مئات املواقع للتجّمعات 
اإلنجيلية تدفع بأنصارها للتّوجه نحو أرض 
العرب، غاية العمل عىل بناء الكنائس الرّسية 
الفادي  الناس نحو رسالة  والعلنيّة، وجذب 
املخلص. كام نجد مؤّسسات علمـيّــة مهتّمة 
بالّشأن، عىل غرار »جامعة كوملبيا« بكارولينا 
الجنوبية، التي تكّون املبرّشين، ومتّول الرتبّصات 
لغرض إكساب املتدّربني تقنيات الفهم واإلقناع 

عند التعامل مع الثّقافة اإلسالمية.

ويف ما مىض، عىل إثر االجتياح األمرييك للعراق، 
حّل فرانكلني غراهام بأرض الرافدين، وهو ابن 
املبرّش التلفزي الشهي بييّل غراهام، زاعام تقديم 
بإرشاف  للعراقيني  والرّوحية  املادية  املعونة 
منظمــة »The Samaritan Purse«، فكان 
توزيع يشء من األلبسة واألدوية واملأكوالت 
املقّدس. وقبل مغادرته،  بالكتاب  مصحوبة 
رّصح فرانكلني غراهام: »إن ما أطلُق عليه 
بعملية )الحّرية للعراق( هي فرصة للمسيح. 
نذهب إىل هناك لنمّد يد العون إىل العراقيني 
ولنخلّصهم من الّدين الزائف والشيطاين –أي 
اإلسالم-، فكمسيحي، أتحرّك باسم املسيح«، 
عىل ما أورده مختار بن بركة، يف كتابه »اليمني 
املسيحي األمرييك: اإلنجيليون يف البيت األبيض«.

وبوجه عام يتحّدر الجيل األّول من املحافظني 
الجدد مــن الطّبقــات الدنيا والوسطى للمدن 
األمريكية، من عائالت عاّملية عاشت يف عمق 
أزمة الحرب العاملية الثانية، ومن جيل الشبيبة 
املثّقفة ذات امليول اليسارية. هذا فضال عاّم 
شهده هذا التكتّل منذ نشأته من انضامم عديد 
العنارص ذات األصول اليهودية. فقد جعلت تلك 
التحّدرات االجتامعية، من طموحات املحافظني 
الجدد وتطلّعاتهم: مواجهة الحيف، إىل جانب 
انتقاد الّنظام التعليمي بدعوى جعله أكرث جدوى. 

Ùوبشكل عام كان هذا التيّار يف وقت مىض 

الساحة
n  ريتشارد جون 

نيوهاوس

n  فرانكلني غراهام
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الراهن  اليساريّة، ولكن يف  بامليول  Ùيُنَعت 
الحايل بات يَُعّد من اليمني األصيل. وبفعل تجّذر 
املحافظني الجدد، صاروا يف العقود األخية األكرث 
نفاذا واألبلغ أثرا يف تحريك مسائل الجدل الّسيايس، 
األمر الذي أّهلهم إىل صنع الخيارات الّسياسية.

غواية األرض املقّدسة

قد يتساءل املـــرء عـــن دوافع تقارب اليمني 
املسيحي مع اليهود ومع الّدولة العربية. والواقع 
أّن األمر له مرّبر الهويت، فهناك اعتقاد شائع 
بني املسيحيني أّن انبعاث دولة إرسائيل دليل 
واضح عىل عودة املسيح، يأيت ذلك نتاج قراءة 
نبوية للكتاب املقّدس تبدو فيها إرسائيل محطّة 
عىل طريق العرص األلفي القادم. حيث ال عودة 
للمسيح قبل عودة اليهود إىل أرضهم، فكام يقول 
الكاتب اإلرسائييل األمرييك جرشوم غورينبيغ 
يف كتابه: »نهاية األزمنة: األصولية والرّصاع عىل 
جبل الهيكل« »إّن العقيدة اإلنجيلية يف الخالص 
هي حالة من خمس مراحل يندثر اليهود يف 
ت االنتصارات اإلرسائيلية  أخراها. ولذلك ُعدَّ
دامئا قرباً من نهاية األزمنة، ومن عرص ظهور 
املسيح، ويشيع بينهم رفض قيام دولة فلسطينية، 
كام يتطلّعون إىل تهجي كّل سكان املنطقة، 
ولو كانوا سّكان قطاع غزّة، إىل العامل العريب«.

وقد دفعت فكرة العودة إىل فلسطني، كمقّدمة 

إىل الظّهور الثّاين للمسيح، املسّيين اإلنجيليني، 
مثل بيليل غراهام، وابنه فرانكلني، وجرّي فالوال، 
ورالف ريد، وبات روبرتسون، إىل املشاركة يف 
التّحريض عىل إرسال اإلنجيليني إىل فلسطني. 
كام ساهمت يف حّث عديد اللّوبيات اإلنجيلية 
عىل متويل مشاريع الهجرة إىل إرسائيل وبناء 
وبالنتيجة حّل عدد هاّم من  املستوطنات. 
اإلنجيليني بإرسائيل لتعلّم اللّغة العربية، وسعوا 
يف بناء برامج تعاون مشرتكة يهودية مسيحية. 
ويقّدر اليوم عدد املسيحيني اإلنجيليني الذين 
يقيمون بفلسطني بشكل شبه دائم بستنّي ألفا.

الّسوق الّدينية

تَُعدُّ عمليّة صنع الرّموز مبختلف أصنافها: الفّنية 
والّسياسية واملعرفيّة وغيها، بدعًة مستحدثًة، 
يهِدف توظيفها يف املجال االجتامعي إىل إيصال 
رسالة إيديولوجية عميقة الّداللة، غرضها إحكام 
القبضة عىل أذواق الناس وعقولهم عرب سلطة 
معنويّة رمزيّة. وقد تطّورت العمليّة باألساس 
مع تركّز الّنفوذ الرأساميل يف املجتمعات الغربية، 
وسعي أربابه للّم شمل العامل وشّده تحت 
شبكة نفوذهم. ومل يسلم القطاع الّديني، من 
فربكة تلك الرّموز-األساطي للتحّكم مبقّدرات 
الحقل الرّوحي. والحال أنه قطاع يفرَتَض أن 
يبقى بعيدا عن الّدعاية والتوظيف، ملا ترّسب يف 

الّضمي الجمعي من علّو مقصده وتنزّه مكّوناته.
لكن الغرب بعد ثورته النفعيّة يف العرص الحديث، 
أعاد صياغة ثرواته الرّوحيّة املرتاكمة أيضا، ضمن 
متطلّبات التّسويق الجديد، ساحبا منها علويّتها، 
لتتحّول املسيحيّة املَغْربَنة، ومختلف تفرّعاتها 
املذهبية والنَِّحلية، إىل ما يشبه مخازن األسواق 
العاّمة، التي تعّج باملناسك والطّقوس والعقائد 
وأدواتها ولوازمها، معروضة عرب تقنيّات التسويق 
املتطّورة ومحتكمة إىل قوانني العرض والطّلب 

املرتبطة باالستهالك.

وضمن أنشطة السوق الدينية يف الغرب شّكل 
بيليل غراهام، يف التاريخ املعارص، إىل جانب البابا 
الرّاحل يوحّنا بولس الثّاين، واألّم تييزا، والّدالي 
الما، خية األيقونات الّدينية، التي جرى ترويجها 
بشكل واسع، ألجل عوملة الخطاب الّديني، بعد 
يقني بانتهاء مرحلة االستهالك املحيّل. فإن عرّب 
بيليل غراهام عن خطاب أمريكا الّديني، فإن 
مؤّسسة البابويّة، ممثّلة يف حربها األعظم يف 
روما، ال تزال خطاب القارة العجــوز الّديني. 

وتأيت األّم تييزا، األلبانية األصل، سعيا لتصفية 
حساب قديم مع الرتيك العثامين املتــــوّغل 
يف خـــارصة أوروبا. وأّما الّدالي المــــا فهو 
تطوير أوروأمــرييك مشتـــرك ملواجهة الّصيـن 
بعقائدها  داخلها  من  الزاحف،  وفلـــكـها 

وأدواتها.
ع.ع.

n  الكاتب اإلرسائييل 
األمرييك جرشوم 
غورينبيغ

n األّم تييزا، 
األلبانية...
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انتهت الحرب عىل تنظيم الدولة 
اإلسالمية يف الرقّة ودير الزور التي 
قامت بها عىل األرض قّوات سوريا 
الدميقراطية بدعم جّوي أمرييك 
ورويس، حتى سارعت تركيا إلجهاض 
حلم أكراد سوريا باالستقالل الذايت وتكوين 
إقليم كردي عىل حدودها. كان إعالن الواليات 
املتحدة تكوين قّوة عسكرية قوامها 30 ألف 
جندي عىل الحدود الرتكية السورية، معظمها 
من قوات سوريا الدميقراطية، الفرصة الذهبية 
التي كان أردوغان ينتظرها ليرّبر تدّخال عسكريا 
يف املناطق التي يسيطـــر عليها األكـــراد يف 

سوريا. 

أكرث من 20 ألف مقاتل من الجيش الرتيك وفصائل 
من الجيش الحّر تشارك حاليا يف املعارك التي 
انطلقت من محور هاتاي أوال ثم تواصلت 
من محوري كيلس وأعزاز واستهدفت مناطق 
تسيطر عليها وحدات الشعب الكردية  مبحيط 
مدينة عفرين شامل غرب  سوريا. ومل تتوان 
تركيا عن استعامل مدفعيتها الثقيلة ومنظومتها 
الصاروخية يف محاولة منها إحراز انتصار رسيع 
والسيطرة عىل املدينة ومنها التقّدم نحو منبج 
بهدف إحـــداث منطقة آمنة بعمق 30 كلم 
الالجئني  الستقبــــال  السورية  األرايض  يف 

الســـوريني. 

ولكن العملية مل تحدث الّنجاح املرتقب إىل 
حّد اآلن، حيث تعطّلت السيطرة عىل عفرين، 
نظرا الستامتة وحدات حامية الشعب الكردية 
يف الدفاع عنها، باإلضافة إىل غياب الحاضنة 
الشعبية، فاألكراد يسيـــطرون عىل هذه املنطقة 

منذ سنوات.

مل تكن عملية »غصن الزيتون« لتتّم دون موافقة 
روسيا التي لها حضور عسكري يف شامل سوريا. 
فقبل يوم من بداية الدخول العسكري الرتيك 
إىل األرايض السورية، قامت القّوات الروسية 
باالنسحاب من مناطق متركزها. روسيا التي 
تتحالف مع تركيا يف مسار أستانة العسكري الذي 
يجمع النظام السوري مع املعارضة السورية، مل 

تر مانعا من التدخل العسكري الرتيك يف عفرين، 
بل رأت فيه فرصة ملقايضة تركيا حول سحب 
قّوات املعارضة السورية من إدلب لتمكني قّوات 
النظام السوري من إحكام قبضته عليها. كام 
استغلّت الوضع للّضغط عىل األتراك لاللتزام 
باتّفاق أستانة والقضاء عىل »جبهة النرصة«، 
املدعومة من الواليات املتحدة. روسيا تأمل 
أيضا أن يساهم الهجوم الرتيك عىل عفرين يف 
إجبار قّوات سوريا الدميقراطية عىل تسليم 
أن يشارك  األسد، عىل  بّشار  لقوات  املدينة 

األكراد يف إدارتها.

الواليات  تُغضب  ال  أن  أيضا  تركيا  حرصت 
املتحدة رغم اعرتاضها عىل الربنامج األمرييك 
لدعم األكراد يف سوريا، حليفها عىل األرض 
السورية يف  الخارطة  والّضامن لوجودها يف 
مواجهة الّنفوذ اإليراين والرويس والرتيك. لذلك 
حصلت عىل املوافقة األمريكية للتدّخل يف 
عفرين، وهو ما يفرّس ضعف رّد الفعل األمرييك 
عىل الهجوم وترصيحات املسؤولني األمريكيني 
الواليات  النفس«. وال ترى  الداعية »لضبط 
املتحدة جدوى من التدخل طاملا أّن مواقعها 
يف رشق الفـــرات حيث توجد معسكراتها،مل 
تصلها املعارك. كام أنّها تحاول أن تحافـــظ 
عىل عــالقتها مـــع تركيا يك ال تخرسها نهائيا 

لفائدة الطرف الرويس.

بقي السؤال: ملاذا مل يتدّخل النظام السوري 
ومن ورائه حليفه اإليراين؟

لنئ نــــّدد بّشـــار األســـد بالتـــدّخل التـــريك 
يف األرايض السوريـــة يف عفريـــن، حيــــث 
نعته »بالعــــدوان الغــاشم«، فإنّه مل يتحـــرّك 

لصّده 

يف  الحــــارضة  إيـــران  تفعـــل  مل  وكذلك 
سوريا عرب أذرعتها العسكـــرية : حـــزب الله 
والحــــرس الثــــوري اإليـــراين. يبــــدو أّن 
نظام بّشار هو املستفيد األكرب من العمليّة 
العسكرية الرتكية، فمن جهة، ساهمت هذه 
العملية يف نقل فصائل املعـــارضة من إدلب، 
حيث يحاول الجيش النظامي السوري إحكام 
قبضته عليها من جديد، كام أنّها ستساهم 
يف إضعاف هذه الفصائل واستنزافها والقضاء 
عىل الكثي من عنارصها، خاّصة من »جبهة 
النرصة«، العدّو اللدود للنظام. من جهة أخرى، 
فإّن نجاح األتراك يف السيطرة عىل عفرين ومنبج 
وإخراجها من سيطرة قوات حامية الشعب 
الكردية سيسمـــح لنظـــام األسد  باستالم 

إدارتها.

معــــارضة  تبد  مل  جهتهـــا،  من  إيـــران 
وضعية  يف  بقيت  وإن  الرتيك  للتـــدخل 
األرض.  عىل  يجــــري  ملا  الحذر  املالحظ 
عـــدم  يف  تـــركيا  مع  تشتـــرك  فهـــي 
عىل  كردي  كيـــان  نشـــوء  يف  الرغبـــة 
حدودها قد يتوّسع يف املستقبل ليشمــل 

Ù.أراضيها عىل  املوجــــودين   األكــــراد 

العملّية العسكرية الرتكية يف عفرين

خلفياتها وتأثيراتها على مستقبل سوريا
 

منذ 20 جانفي 2018، أطلقت تركيا عملّية عسكرية  ضّد أكراد سوريا 
يف عفرين أسمتها »غصن الزيتون«. الهدف من العملّية، هو تقويض 

حلم وحدات الشعب الكردي مبناطق حكم ذاتية وتكوين منطقة آمنة 
عىل الحدود الرتكية مع سوريا إلعادة توطني 3.5 مليون الجئ سوري 

مقيمني يف تركيا. ولكن هذه العملّية ما كانت لتحصل دون موافقة 
روسيا والواليات املتحدة ونظام األسد، ماّم يفصح عن األجندات 
Ù.السياسية املختلفة يف سوريا والّسعي إىل إعادة تشكيل خارطتها

• بقلم حنان زبيس

ما إن
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Ù األكراد الخارس األكرب
 

من الواضح أّن عملية عفرين هي بداية التحرّك 
الفعيل لتقسيم النفوذ يف سوريا ورسم خارطتها 
املستقبلية. وكل األطراف املتداخلة يف الرّصاع 
تبحث لها عن متوقع يف ظّل تقاطع املصالح 
وتعارضها. ولكّن الخارس األكرب يف لعبة التحالفات 
هم األكراد الذين راهنوا عىل دعم األمريكان 
ليحصدوا الخيبة كالعادة. فالواليات املتحدة 
التي استغلت األكراد يف حربها عىل داعش عىل 
أساس أنّهم القوة الوحيدة املوجودة عىل األرض 
ملواجهتهم عرب التلويح مبساعدتهم إلنشاء حكم 
ذايت عىل مناطقهم يف شامل سوريا، رسعان ما 
تراجعت عن هذه الوعود لحساب الحفاظ عىل 
عالقاتها مع تركيا وروسيا. وكذلك فعلت سابقا 
مع األكراد يف إقليم كردستان العراق حينام 
تخاذلت عن مسانتدهم يف حلم االستقالل. من 
جهتهم، فإّن أكراد سوريا، فشلوا يف املحافظة 
عىل توازن العالقات مع روسيا، حينام اختاروا 
االصطفاف التاّم وراء الواليات املتحدة ورفض 
طلب روسيا االشرتاك  مع قّوات النظّام السوري 
يف إدارة مناطقهم الكردية ضمن إدارة محلية 
مشرتكة. وهم مطالبون اليوم بإعادة حساباتهم 
يف اتّجاه فهم الخارطة الجديدة التي تحاول 
واشنطن وموسكو فرضها يف سوريا وتأجيل 
الحلم الكردي بالحصول عىل مناطق ذاتية 
إثني، ال ميثّلون  لهم، خاّصة وأنّهم كمكّون 
ســـوى 10 % يف املناطق التي يسيطـــرون 

عليها شمــال سوريا. 
 

مؤمتر سوتيش والتقارب الرتيك-الرويس

باملـوازاة مــع تواصل عملية عفـرين، انعقد 
مؤمتر سوتيش يومي 29 و30 جانفي 2017، 
الذي راهنت روسيا عليه لبناء عمليّة السالم 
يف سوريا وحاولت أن تضع عىل نفس الطاولة 
ممثيل النظام السوري ومختلف عنارص الفصائل 
املعارضة، كام اشرتطت حضور األكراد، يف تحّد 
صارخ لرتكيا التي قبلت بهذا الرشط يف نطاق 
الصفقة التي عقدتها مع الرّوس حول التدخل 
العسكري يف عفرين. ولكن رسعان ما أعربت 

املعارضة السورية قبيل املؤمتر عن عدم مشاركتها 
وكذلك ممثّلو الجانب الكردي. الواليات املتحدة 
من جهتها مل تشارك وكذلك فرنسا وبريطانيا، 
األمم  مبعوث  املؤمتر حضور  يف حني عرف 
املتحدة الخاّص، ستفان دي مستورا. وقد أسفر 
مؤمتر سوتيش عن تأليف لجنة دستورية من 
الحكومة واملعارضة األكرث متثيال بغرض صياغة 
إصالح دستوري يسهم يف التّسوية السياسية 
التي ترعاها األمم املتحدة وفقا لقرار مجلس 
األمن رقم 2254، باإلضافة إىل الدعوة إىل إجراء 
انتخابات دميقراطية. ولكن مل يتم التنصيص يف 
البيان الختامي ال عىل تغيي الّنظام القائم وال 
عىل محاسبة املتّهمني بجرائم حرب، بينام تّم 
التأكيد عىل وحدة األرايض الســـورية وعىل 
تكوين دولة »غي طائفية تقوم عىل التعددية 

السياسية«. 

ولنئ استبرش الطرفان الرويس والرتيك مبخرجات 
رغم  كبيا  »مكسبا  واعترباه  سوتيش  مؤمتر 

العقبات« فإّن عدم مشاركة 

املعارضة السورية فيه وعدم اعرتافها مبخرجاته، 
إىل جانب إرصارها عىل استكامل مسار جنيف، 
قد أضعف إىل حّد كبي املبادرة الروسية. ومن 
املنتظر أن تحاول روسيا الضغط عىل املعارضة 
للقبول مبا تّم التوصل إليه أخيا، وقد تستعمل 
لذلك الطرف الرتيك الذي يدعم العديد من 
الفصائل املعارضة املقاتلة عىل األرض. يف األثناء، 
تتواصل املعارك بني قّوات سوريا الدميقراطية 
والقّوات الرتكية، مقّوضة بذلك كّل إمكانية إلقرار 
سالم عاجل يف سوريا حيث تتقاطع املصالح 
املختلفة. وال يُعرف كم ستدوم عمليّة » غصن 
الزيتون« الرتكية وإن كانت واشنطن وموسكو 
تضغطان عىل تركيا يك ال تستمر هذه العملية 
طويال، يف حني ترّص هذه األخية عىل مواصلة 
التقدم يف األرايض السورية إىل حني االستيالء 
الكامل عىل عفرين ومنبج وخلق املنطقة اآلمنة 
التي تريدها. يبقى السؤال: هل ستنجح تركيا يف 
مسعاها؟ وإىل أّي حّد ستتواصل العمليّة دون 
تدّخل أّي من القوى الرئيسية يف املنطقة؟                                                                                            
ح.ز.
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• بقلم  الشاذلي القليبي

الهادي نويرة كام عرفته

مــــلــتــــزم بــــوالئه لبـــورڤـــيبـة 

 عرفُت الهادي نويرة، معرفة 
مبارشة، بعد دخويل العمل 

الحكومي، يف أوائل الستينات. 
قبل ذلك، كنُت أراه عن بعد، 

وقبل االستقالل، ملّا كنُت 
أستاذا، ومسكني قرب نهج 

الباشا، وكان هو محاميا، 
ومكتبه، كذلك عىل قرب من 

نهج الباشا، فكثريا ما كانت 
الطريق تجمع بيننا، ذهابا 

Ù.وإّيابا، من بعيد، دون تالق

إذّاك، عنــه، أنّـــه رجــل فكــر، 
واختصاصه الشـؤون االقتصاديّة 
واملـاليّة. وكان هذا الشأن يغلب 
عىل مقاالته التي ينرشها بصحيفة 
الحــزب الحــّر الدستوري الجديد 
األسبوعيّة وعنوانها : Mission. وكانت مقاالته 
تستهوي النخبة التونسيّة، لاِم تتـّسم به من 
رصانة النهج، ودقّة التحليل، وبُعد عن الّصخب 
اللفظي الذي كثيا ما يطغي عىل املنشورات 

الحزبيّة، يف ذلك العهد.

 ورغم أنّه كان من »قادة الحزب« ، فقد ُعرف 
بأنّه متعّفف عن الحرص عىل الظهور، وأنّه 

ملتزم بوالئه لرئيس الحزب، املجاهد األكرب.

 وقبل االستقالل، كانت تيّارات خفيّة تعتلج 
داخل صفوف »الدساترة« ؛ لكن الهادي نويرة 
كان بعيدا عنها جميعا، ال يُشارك يف أّي كُتلة 
من الُكتل ؛ وال يبحث لنفسه عن أّي مركز 
نُفـوذ. وملّا دخلُت الحكومة، أحسسُت بأّن 
أغلب أعضائها لَهم، بصورة ما، انتامء إىل كُتلة. 

لكن الهادي نويرة من القالئل الذين ال هّم 
لهم يف ذلك.

 وأذكر أّن ما جعل بيني وبينه بداية تقارب 
محادثاتنا عن الكتب األدبيّة. ثّم كنُت، منذ 
عهـد الطلـب، فـي باريـس، أفّضـل صحيفة 
Le Monde علـى غيهـا. فأتّفـق أن تحّدثـُت، 
يف شأنهـا، مـع يس الهـادي، فأكـّد لـي متيّـز 
هـذه الجـــريـدة، لكـن مضيفـا أّن جريـدة 

Ù.لها أهّميتها Le Figaro

املعروف
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Ù فأردُت أن أقف بنفيس عىل ذلك. فأقبلُت 
عىل مطالعتها ؛ فظهر يل أّن، يف تقييم يس الهادي 
لها، جانبا من الصّحة. فإن مل تكن تبلغ مستوى 

Le Monde، فمقاالتها مفيدة، أحيانا كثية.

والحـّق اّن Le Monde، يف هذه األيّام، انحـّط 
مستواه عاّم كان عليه ؛ وأّن Le Figaro صار 
أرفع قيمًة، مبا ينرشه من مقاالت تحليليّة أو 
بتحقيقات ميدانيّة – كانت هذه وتلك من 

.Monde Le خصائص

 وتحادثنا مرارا وتكرارا، يف ذلك، وفيام نقرأه 
من كـُتب ؛ ماّم أنشــأ بيننـــا عالقة فكريّة، 
مل تكن بيني وبني سائر أعضاء الحكومة الذين 
عرفتـُهم إذّاك.  ثّم الذي زاد هذا التقارب لحمة، 
ما التزمه الهادي نويرة من صمت وهدوء، 
أثناء »الفعفعة«  التي قامت يف أواخر سنة 
1969، ضّد التعاضد، والتي شارك فيها كّل َمن 
هّب ودّب. وأذكر أنـّا كُنـّا يوما، يف انتظار بدء 
اجتامع الديوان السيايس، فقال يل يس الهادي إّن 
التشنيع بالتعاضد وبالرُجل الذي كان مسؤوال 
عنه، ومحاكمة عدد من املسؤولني، والحّط من 
قيمتهم يف أعني الشعب، مل يكن رضوريا. وقد 
تكون له انعكاسات عىل الهيبة التي ينبغي أن 
يَحظى بها كّل مسؤول، يف املستوى الوطني، 

أو يف الّنطاق املحيّل.

 ثّم، ال بّد، للتاريخ، من ِذكر أمر له أهّمية، وهو 
أّن الهادي نويرة، بعد اضطالعه مبسؤوليّة الوزارة 
األوىل، أوقف موجة التنديد، فأقلع عن املنهج 
الذي كانت البالد سائرة فيه، ضّد أحمد بن 
صالح ونظام التعاضد. وملّا رجعُت إىل العمل 
الحكومي، بعد نحو ثالث سنوات، أذكر أّن 
الهادي نويرة قال، أثناء مجلس الوزراء، إّن 
ما تيرّس إنجازه لحكومته، منذ نوفمرب 1970، 
فضٌل فيه يعود إىل ما أنجز خالل الستينات، 
من مشاريع كربى، كانت البالد يف حاجة أكيدة 
إليها.  كام أذكر أّن الزميل منصور مَعىّل أبدى 
أيضا، يف أحـد اجتامعات مجلــــس الوزراء، 

ما يقارب نفس الرأي.

 وللتاريخ أيضا، ال بّد أن أذكر أّن الهادي نويرة 
هو الذي نظّم أشغال مجلس الوزراء، تنظيام 
يليق بدولة عرصيّة، من حيث الدورية، ومن 
حيث امللّفات املقّدمة إليه، ومن حيث عرض 
القضايا ومناقشتها. وكان يحرص عىل سامع 
آراء املتدّخلني من الوزراء. بل إنّه، عند مناقشة 
قضايا يعتربها أساسيّة، كان يطلب، من كّل 
أعضاء املجلس، أن يُبدوا آراءهم، وال يقبل أّي 
استثناء، يف ذلك. ويتوىّل هو، يف آخر الّنقاش، 
تلخيص اآلراء املقّدمة، وإبراز األهّم منها، داعيا 
املجلس إىل املوافقة عىل اعتامدها.  ورغم أنّه 
كان يُحسن العربيّة، فقد كان يَعرف أنّها ليست 
يف متناول كّل املسؤولني ؛ وأّن جّدية العمل 
تقتيض نوعا من الرصامة يف الَقول، ومستوى 
يف النقاش، ال يتأتّيان باستعامل العاّمية. لذلك 
كانت الفرنسيّة لغة املجلس، حتى يتمّكن كّل 
عضو من تناول الكلمة بكّل يرُس. وللتاريخ 
كذلك، مل تكن حقبة السبعينات فرتة هادئة، 
بالنسبة إىل أعصاب الهادي نويرة. فقد كانت 
مليئة بأنواع املشاكسات، واملؤامرات، خفيّة 
تارة، وسافرة طورا، ضّد شخصه، أو ضّد سياسته.

 وكانت املناورات الضّدية تتواتر ضّده، لدى 
رئيس الدولة، إلقناعه بخلع »باي األمحال« 
قبل لحظة الوراثة – ملّا اعترُب الهادي نويرة 
خليفة الرئيس. وأذكر أيّن، يف أواخر فيفري 
1980، كنُت مع يس الهادي، ومحمد الفيتوري، 
يف مأدبة عشاء بالسفارة املغربيّة. وبعد تناول 
»األتاي«، قام يس الهادي للخروج، وأشار إلينا 
مبصاحبته. وكان مسكنه إذّاك، عىل مقربة من 
السفارة. فأخذنا »نتمشـّى« معه، ذهابا وإيابا، 
يف حديث طويل، دون أن ميّس املوضوع الذي 
يشغـل باله : وهو أنّه متوّجه صباحا إىل منطقة 
الجريد، ملقابلة رئيس الدولة، وما كان له من 

هواجس تتعلّق بهذه املقابلة.

 ويف الغد، صباحا، اتّصل يب َمن أعلمني بأّن يس 
الهادي أِصيب، أثناء الليل، بجلطة دماغيّة، مل 

يُفق منها بعد.  

ش.ق.



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  العريب  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 وغيها،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  الرّس 
التّفاصيل والتّفاين يف خدمـــة الزّائر وهـو ما 
يثابر عليه كّل العاملني يف النزل، من االستقبال 
إىل اإلدارة العــــاّمة، وفـــق معـايي 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. وتشرتط الوزارة ملنح هذا الرّتتيب 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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دورة تونس للمهرجان صادفت 
فرتة يف مسار التّجارب املرسحيّة 
بفرتات  تبدو شبيهة  العربيّة، 
األنوميــا يف مســـار الحضارات.

إذا اعتربنــــا أّن املـــســــرح 
أيــضا قيم إىل جـــانب أنّه فّن 
وتهويـــم ومخيال وحلـــم ، ميكن القول 
إّن هـــذه القيم جرفـــها تســــونــــامي 
بالقيم  هنا  واملقصود  العربيّة.  الثّورات 
الباطن  بل  األخــالقي  الباطن  ليـــس 

الفكري والجاميل.

من  العربيّة  املرسحيّة  التّجارب  بدت 
خالل هذه الّدورة، يف حية من خلفيّاتها 
ومرجعيّاتها الفكريّة والجامليّة وأيضا يف 
ذلك  يف  أستثني  وال  وخياراتها.  مناهجها 
عرش  عىل  تربّع  الذي  التّونيس  املرسح 
يزيد  ما  منذ  العربيّة  املرسحيّة  التّجارب 
عىل الثاّلثة عقود أي منذ بروز نسق الفرق 

املرسحيّة املحرتفة الخاّصة. 

التّفكي حول  و  التّنظي  فقد  باملوازاة،  و 
واستدار  الرّاهنة  ذاكرته  العريب  املرسح 
بكراسيّه صوب الّرّواد األوائل يف مقاربات 
الغربيّة  املرجعيّات  من  تتّخذ  إنشائيّة 
مفاصل مزروعة غالبا ما تلفظها تركيبات 
التّجارب املرسحيّة العربيّة. وميكن تفسي 
ذلك بأّن الباحثني واملنظّرين للمرسح العريب 
ال يحتّكون باألركاح وال يتابعون التّجارب 
املرسحيّة الرّاهنة وهم بالتّايل يغيبون عن 
معاناة  وعن  اإلبداعيّة  املكاشفة  لحظة 
اإلنتاج الذي بقي يتخبّط يف منظومة العوملة 
وانسياباتها من مصطلحات ثقافة الّسوق 
والتّأهيل االحرتايف ومقتضيات تســــويق 
األسواق  يف  اإلبداعيّة  املـــوارد  وتصدير 

العامليّة. 

انقلب الحلم عىل الحامل

يف  الّسياسيّة  التّغّيات  اندلعت  حينام 
بلدان ما يسّمى بالّربيع العـــريب، كـــان 

يف بواطن التّجـــارب املســـرحيّة حلـــم 
باالنفـــجار. انفجــــار املكبــــوت الّسيايس 
والفكـــري. وكان للتّنظي والبحــــث أيضـــا 

الحلم نفسه.

املرسحيّة  التّجارب  به  طالعتنا  ما  أّن  إالّ 
العربيّة منذ األشهر األوىل من هذه املرحلة، 
مل يكن يشبه انفجارا لحلم وإمّنا كان لفظا 
شاطئ  عىل  العامئة  الّشعارات  لجثث 
األحداث. وإمّنا كان مبثابة املناشي املكتوبة 
التّائهة:  التّحّرر  بلغة االنفالت يف شوارع 
بيانات انتخابيّة لفّن رّشح نفسه لزعامة 
جديدة ، ضّد منافس هو شارع االحتجاج 
واالعتصام وشارع«ارحل« وشارع املراودة 

الّسياسيّة.

لذلك ضيّعت التّجارب املرسحيّة قيمها. قيم 
البحث والحفر يف باطن الحدث ويف خفايا 
الجملة  معها  وضاعت  الّسياسيّة.  الّنقلة 
املرسحيّة املشحونة بشعريّة املرسح والتي 

تعيد للحدث حداثته وللمرسح حداثته.
املرسح يقوم عىل املغامرة. املغامرة املدروسة 
التي تنخرط يف نسق املرشوع املعلن عن 
نواياه وأهدافه وآليّات تنفيذه وإمكاناته.

وما نالحظه اليوم من خالل أغلب اإلنتاجات 
املرسحــيّة العربيّة هو مغــــامرات تائهة 
ال دليل لها، تجرتّ واقعا قامتا بائسا، كعنوان 
لثوريّتها. ويف األثناء، ها هّي تضيّع عالقتها 
التّصوير  يرفض  الذي  املرسحّي  بالفعل 
واالجرتار ويتوق إىل متثّل الحدث وإىل إعادة 
صياغته صياغة تستبطن فيها الّساحة العاّمة

للرّكح  بديل  كركح  ال  وكمجهر  كمبحث 
املرسحي .يكون فيها املبدع شاعرا وليس 

بشاهد عيان.

وإذا كان ال بّد له أن يشهد، فيكون شاهدا 
فكريّا وحضاريّا وحّسيّا.

هـــذا املـــأزق الذي يتخبّط فيه املرسح 
املهرجان،  هذا  يف  بدا  كام  اليوم،  العريب 
ولكن أيضا يف ما سبقــه مــن مناسبات 

يف  املســـرحيّة  قــــرطاج  كأيّام  أخرى 
دوراتها الثاّلث األخية، يدعـــو إىل إعادة 
الّنظر يف عالقة املرسح باملعاناة اإلنسانيّة 
بها باألساس، من جهة  التــي هو معنّي 
ومن جهـــة أخـــرى، بالّسلطة يف أوجهها 
املتعّددة: سلطـــة املتفّرج وما تفرتضه من 
مجموعة األعراف والّنواميس وسلــطة الّنقد 
وسلطة البحـــث والّسلطة الّسيــاسيّة التي 
تتوّسل باملال والّدين لتستبـــدل وظائف 
يف  إقالتها  وقعت  التي  التّقليديّة  الرّقابة 

خضّم ســـورة »ارحل«. 

الذي  الفكري  امللتقى  يف  الحظنا  وقد 
العريب  املرسح  مهرجان  انتظم يف صلب 
والذي اختار التّفكي حول عالقة املرسح 
بالّسلطة، مسافة مبثابة الهّوة تفصل املدّونة 
البحثيّة عن راهن التّجربة املرسحيّة. غربة 
هاجر فيها الباحثون باستثناء قلّة قليلة، 
إىل غياهب املرسح اإلغريقي وإىل الرّموز 
املرسحيّة الغربيّة يف اصطالحـــاتها التي 

ال تغني البحث وال املرسح. 

بتقليعة  يتلّذذ  املرسحيّة  التّجارب  مأزق 
املرسحّي.  و»العرس«  واملهرجان  الحفل 
وهي تقليعة أصبح لها وقع خاّص ومحبّب 
لدى الّسلطة الّسياسيّة، تبّث فيها إشارات 
وشعـــــارات تـــدلّل عىل صّحتها بالحضور 
الجامهيّي املكــثّف. وبذلك، تتغافل عن 
الحاجة امللّحة للتّجربة املرسحيّة:  الحاجة 
ألطر فكريّة وتجهيزات تحتيّة تفّعل مفاهيم 
االحرتاف وتوفي فرص االلتقاء بالجمهور يف 
فضاءات مهيّأة جديرة به وبالعرض املرسحّي.

هذه الحلقة املفقودة هــي التي خلقت 
دورة  اعتربت  التي  الّدورة  يف  املفارقة 
»وازنة« يف مدلوالتها ومخرجاتها يف حني 
أثارت االنتقاد من حيث نوعيّة العروض 
املنتقاة واملساهمـــات يف امللتقى الفكري. 
وهي مؤاخذات تعود بالّذكر إىل كّل تجربة 
مرسحيّة عربيّة و إىل الحوكامت الثّقافيّة 
املحلّيّة يف البلدان العربيّة.                                                                                            
ف.ب.م.

المسرح العربي في عالقته بالّراهن

انتظمت يف تونس، بني العارش والّسادس عرش من شهر جانفي 2017، الّدورة الّسابعة 
ملهرجان املرسح العريب، ببادرة من الهيئة العربّية للمرسح وتحت إرشاف وزارة الّشؤون 

الّثقافّية. إشكالّيات عديدة أثارها هذا املهرجان. ال يتعّلق األمر بجوهره الذي ميتاز 
مبسعى حميد وهو النزوع إىل الّنهوض باملرسح العريب و اإلسهام يف تنميته وتطويره، 

فكرا وإبداعا وتنظريا وتوزيعا وإشعاعا. وهو ما حاولت الهيئة العربّية للمرسح 
الّراعية للمهرجان أن تحّققه بدعم من حاكم الّشارقة الّشيخ  الّدكتورسلطان بن 
Ù.محّمد القاسمي. وهو كاتب مرسحّي وعاشق للمرسح بل ومريد من مريديه

لكنّ

• بقلم فوزية بلحاج المّزي

n  مرسحيّة »صولو« 

أو »عزف منفرد« 
من املغرب األقىص 
الفائزة بجائزة 
املهرجان الكربى
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كانت أحداث الفيلم متباعدة يف 
املكان، فهي متقاربة يف الزمان 
ومتشابهة جّداً يف الواقع. املؤكّد 
أّن السيناريو هو أحد نقاط قّوة 
الفيلم الذي تدور أحداثه بني 
فرنسا وتونس، حيث اختار مخرج العمل تسليط 
الّضوء عىل قضيّة التشغيل التي أصبحت تؤّرق 
العامل بأرسه وتلقي بظاللها القامتة وآثارها السلبية 
عىل جميع املجتمعات. إثارة هذه اإلشكالية مل 
تخضع إىل معالجة سينامئية تقليدية، حيث 
سعى املخرج إىل الكشف عن تداعيات العوملة 
االقتصادية من خالل مراهنته عىل الجمع بني 
قّصتني منفصلتني يتقاطع فيها مصي شخصيتني 
)هييف و فؤاد( متباعدتني جغرافيا، سيسيولوجيا 
وثقافيا، وذلك باالعتامد عىل تجميع تناويب 
تدور  متتالية  للقطات   montage alterné
أحداثها يف نفس الوقت بني ضّفتي املتوسط.

ففي الضفة الشاملية من املتوسط وبعد أكرث 
من ثالثني سنة عمل، يجد هييف نفسه مجربا 
عىل التخيل عن وظيفته بعد أن قّرر مصنع 
األحذية الذي يشتغل به نقل نشاطه إىل إحدى 
الضواحي الجنوبية للعاصمة التونسية بحثا 
عن يد عاملة أقّل تكلفة. ورغم هذه الرضبة 
القاسية إاّل أّن هييف اختار أن يرسم انطالقة 
جديدة لحياته ليكسب قوت عيشه ويلبّي 
حاجيات عائلته بعد أن قّرر امتهان هوايته 

املفّضلة، صيد األسامك.

يف الضفة املقابلة من املتوسط تتفاقم مشكلة 
البطالة وتستفحل يف صفوف الشباب ليجد 
فؤاد الشخصية املحورية يف الجزء التونيس من 
الفيلم نفسه مجربا عىل القيام بنفس املهّمة 
التي كان يؤّمنها هييف يف نفس املصنع وعىل 
نفس آلة العمل مقابل راتب زهيد، وذلك حتّى 

يتمّكن من إعالة والدته املريضة ويكسب يف 
نفس الوقت وّد حبيبته )كرمية( التي تشتغل 
يف املصنع ذاته. إاّل أّن فؤاد يعجز عن تحقيق 
أهدافه وأحالمه ويختار الهروب إىل الضفة 

األخرى.

رغـم اختالف السيـــاقات الســوسيو ثقافية 
للشخصيتني الرئيسيتني واملراوحة يف رسد أحداث 
القّصة بني مكانني مختلفني، تتواتر األحداث 
وتتداخل من خالل رصاع مركّب ومعّقد ضّد 
اململّة  البيوقراطية اإلدارية  البطالة،  الفقر، 
والسياسات الرأساملية املتوّحشة الخ. ليجد 
املتفرّج نفسه أمـام قــّصة درامية اجتامعية 
ُحبكت بشكل رسدي مقّنع ومتسلسل قطع مع 
الصورة النمطية املتّبعة يف السينام االجتامعية 
»التقليدية«. نجاح السيناريو هو نتيجة لالعتامد 

Ùاملشرتكة بني كّل من الكتابة  تقنية   عىل 

فيــــلــــم شــــرش

مقاربة سينمائية إلعادة الّنظر في 
تداعيات العولمة االقتصادية

رشش أو ريح الّشامل هو عنوان الفيلم الذي اختاره املخرج الشاب »وليد مّطار« ألّول أفالمه 
الروائية وهو إنتاج تونيس فرنيس بلجييك مشرتك، ال تتجاوز مّدة عرضه 90 دقيقة. الفيلم ضّم 
مجموعة من املمّثلني املحرتفني واملوهوبني، املحليني والدوليني، عىل غرار فيليب ريبو )هرييف(، 

كورين ماسريو )فريونيك زوجة هريف( وكايس موتيت-كلني )ابن هريف وفريونيك( باإلضافة 
إىل محمد أمني حمزاوي )فؤاد( و عبري البناين )كرمية(. يذكر أّن الفيلم حصد ثالث جوائز 

يف الّدورة األخرية ألّيام قرطاج السينامئية من بينها جائزة التانيت الذهبي الطاهر الرشيعة 
ألفضل عمل أّول يف مسابقة األفالم الطويلة وجائزة لجنة التحكيم   )يت يف 5 موند( وجائزة 

Ù.أفضل سيناريو • بقلم د. محّمد ناظم الوسالتي

إذا
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Ùليىل بوزيد، كلود لوباب ومخرج العمل، 
تقنية أثبتت فعاليتها ونجاعتها يف صياغة نّص 

درامي متوازن وغي ممّل.

مصيــــر واحــــد مـــــن 
منطلق منظورين مختلفني

رغـــم التبـــاينات العديدة بني الشخصيتني 
الرئيسيتني يف الفيلم إال أنّهام تتشابهان يف 
نفس املصي بقطع النظر عن فارق السّن أو 
االنتامء الجغرايف، فمعاناتهام واحدة. ففي حني 
يرى هييف يف صيد األسامك وبيعها بديال وحالّ 
لتجاوز أزمته بعد إحالته عىل التقاعد اإلجباري، 
يسعى فؤاد إىل تحسني وضعيته املهنية وإىل 
خوض غامر قّصة حّب مع حبيبته ليتخلّص 
من رتابة الروتني اليومي للحياة. لكن يف آخر 
نتيجة  الجهود سدى  تذهب هذه  املطاف 
العقبات االقتصادية والعوائق البيوقراطية 
التي حــالت دون بلوغ الشخصيتني الهدف 
املنشود. ليكون بذلك اإلحباط وخيبة األمل 
هام ما حصده بطال الفيلــم هييف وفــؤاد 
اللَّذان ال يلتقيان فعليا يف الفيلم إاّل يف مشهد 
عابر ومميّز تتقاطع فيه فقط النظرات لبضع 
لحظات قبل أن تنفصل وتتباعد لتخربنا عن 

كونية معاناة اإلنسان املعارص.

طرح هذه القضية من منظورين مختلفني متاًما، 
يعطي فرصة للمتلّقي التّخاذ خطوة إىل الوراء 
حتّى يقوم مبراجعات للحصول عىل صورة كاملة 
وواضحة تتجىل من خاللها حقيقة الوضع الهّش 
لالقتصاد العاملي واستفحال أزمة التشغيل التي 
أصبحت كابوسا مزعجا يؤّرق شعوب الدول 

النامية واملتقّدمة عىل حّد سواء.

طرح متجّدد ومختلف 
للموضوع ولكن ...

مراهنة مخرج العمل وليد مطّار عىل تكسي 
القوالب النمطية لتقديم مثل هذه املواضيع 
يف السينام، ميكن أن نعتربه استثنائيًّا إذا أخذنا 
بعني االعتبار طريقة طرح املوضوع بكّل تركيبه 

الشكيل وتعقيداته يف الرّسد، إضافة إىل الحرفية 
التقنية يف تصوير العمل ومن ثّم توليف املشاهد 
وإخراجها يف صياغتها النهائية. ولكن مثل أّي 
عمل سيناميئ، هذا الفيلم مل يخل من بعض 
العيوب خاّصة عىل مستوى صياغة الحوار يف 
الجزء التونيس منه والذي شكل نقطة سوداء 
نتيجة اإلفراط يف استعامل الكالم النايب والرتاشق 
باأللفاظ السوقية الجارحة التي كانت حارضة 
يف كل املشاهد تقريبا. بالطبع السينام هي مرآة 
تعكس الواقع الحقيقي للمجتمعات ولكن كان 
بإمكان مخرج العمل استعامل تلميحات ذكيّة، 
وإشارات خفيّة دون الّسقوط يف املبارشتية 
والّسطحية، حتّى ال تتحّول الجرأة اىل وقاحة 
وابتذال. من ناحية أخرى الحظنا عدم وجود 
توازن بني الوقت املخّصص للقّصتني، حيث 
حظيت قّصة هييف عىل حيّز زمني مهّم مقارنة 
بقّصة فؤاد، هذا األخي الذي ظهر يف صورة 

الشاب املترّسع والطموح الذي يخذله محيطه 
العائيل واالجتامعي؛ عىل عكس نظيه هييف 
الذي حاول الّصمود جنبا إىل جنب مع أفراد 
عائلته رغم العراقيل املتعّددة. لينتهي الفيلم عىل 
مشهد بألوان األلعاب النارية يف السامء، إعالنا 
بوصول فؤاد إىل الضفة األخرى من املتوّسط، 
وكأنّه القدر املحتوم، حتّى عىل شاشة السينام، 
لشباب ضاقت به كّل السبل وأوصدت جميع 

األبواب يف وجهه.

فيلم وليد مطّار هو دعوة سينامئية ملّحة إلعادة 
الّنظر يف مفهوم العوملة االقتصادية وتداعياتها 
عىل الطبقات االجتامعية الهّشة، سعى من 
خالله إىل رسم صورة حقيقية لواقع اقتصادي 
واجتامعي منهك، يتحاىش البعض الخوض يف 

عميق أسبابه وجزئيات مضاعفاته.
م.ن.و.
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أّن لضمــــور األغنية الفكاهيّة 
أسبابا عّدة، منها ندرة حضورها 
يف الفضائيات التلفزيّة التي تويل 
اهتامما بشكل املطرب أو املطربة 
عىل حساب املضمون الفّني. كام 
يعزو البعض األمر إىل تحّول الجمهور الرّاغب 
يف الّضحك إىل عروض مرسح الفرد )الـ »وان 
مان شو«(؛ ومن األسباب كذلك تراجع دور 
اإلذاعات املسموعة يف ترويج ذلك الّصنف 
من الغناء؛ غي أّن تلك التّعليالت ال تعدو أن 
تكون مجرّد وصٍف للواقع إذ تشي إىل الّنتائج 
دون الخوض يف األسباب العميقة لضياع شكل 
فنّي طريف نهض، يف مرحلة ما، برسالة جاملية 
ونقديّة وتربويّة كان لها أثر واضح يف املجتمع.

األغنية الّساخرة كتعبري 
عن الذهنّية الجامعّية

ال شّك أّن اإلجابة عن تلك التّساؤالت تستلزم 
بحثا معّمقا يف عالقة األغنية الّساخرة بأمناط 
الّسلوك االجتامعي والحاجات الثّقافيّة للمجتمع 
يف تلك الفرتة؛ كام تستوجب رصدا لصالتها 
بغيها من أشكال التعبي القريبة مثل الّصحافة 
الهزليّة والّشعر الفكاهي، التي تعاين بدورها 
أسباب  فمن  والتاّليش.  الهامشية  من  اليوم 
أزمة تلك األغنيّة غياب أدب هزيّل ذي قيمة  
يرثيها بنصوص طريفة، كتلك التي أبدعها حسني 
الجزيري وعيل الّدوعاجي؛ كام نالحظ اليوم 
انقراض أمناط تعبي شعبيّة أخرى مثل ارتجاالت 
»سالّك الواحلني« و»عيساويّة البلّوط« وغيها. 
لذلك تبدو أزمة األغنية الّساخرة حالة خاّصة 
من واقع عاّم يتميّز بانجراف الّسائد والثّابت 
من الّسلوك والقيم، يف خضّم تحّوالت العرص. 

والواضح أّن األغنية الّساخرة القدمية مبواضيعها 
التّقليديّة )الّنقد االجتامعي ؛ ضيق العيش ؛ 
قضايا  ؛  األجيال  ؛ رصاع  العائليّة  املشكالت 
االصطدام بالحداثة ؛ إلخ.( والتزامها معايي 
أخالقيّة وذوقية خاّصة يف إطار املجموعة، قد 
تالشت بتاليش األعراف االجتامعية التي كانت 
تسندها وتحّول القيم التي بّررت ظهورها. إنّنا 

نشهد تقهقرها أمام مواضيع مستحدثة تحمل 
سامت العرص الرّاهن بواقعه املعّقد املتحّول 
وارتهانه للرّضورات املاديّة وجريه وراء الّربح 
وولعه بالتّكنولوجيات ذات األثر املربك يف حياة 
الّناس. إنّه زمن تفتّت املجتمع القديم الذي بات 
عاجزا عن االحتفاظ بتامسك نسيجه فانقسم إىل 
فئات ذات ثقافات متباينة، مييل أفرادها غالبا 
إىل إعالء قيمة التّمرّد والّصدام والتّجاوز إىل حّد 
االجرتاء واإلسفاف اللّغوي إىل حّد البذاءة؛  وهو 
ما تعكسه يوميّا  الخطابات املأزومة والعالقات 
العدائيّة يف وسائل التّواصل االجتامعّي. فأّي 
مكان هنا وأيّة وظيفة ألغنية نشأت يف مجتمع 
متجانس واعتمدت لغة ودالالت يفهمها املجتمع 

مبختلف رشائحه؟ 

األصول االجتامعّية لألغنية 
الفكاهّية الّتونسّية

صالح  أنتجها  كام  الفكاهيّة  األغنية  نشأت 
الخمييس ومن سار عىل  نهجه  يف وسٍط كان 
ال يزال عىل قدر كبي من التّجانس الثّقايف، 
كانت  عندما  املايض،  القرن  ثالثينات  خالل 
الفروق االجتامعيّة واالقتصاديّة بني الفئات 
والطّبقات ال تعكس، بالرّضورة، متايزا واضحا 
بينها يف القيم األخالقيّة وأمناط الّسلوك؛ ولنئ 
chan- )اتّخذ الغناء الّساخر شكل أغنيّة املنّوعات 

son de variété( املعرّبة عن اختيارات فرديّة 
يف األسلوب واألداء إالّ إنّه ظّل وثيق الّصلة 
بالّذهنيّة الجامعية، متحاشيا االصطدام بالقيم 
الّسائدة، بل إنّنا نلمس فيه أحيانا نفسا تربويا 
إصالحيّا ونقدا للمظاهر واملامرسات الخارجة 

عن املألوف واملقبول. 

ومن ناحية أخرى تبدو األغنية الفكاهيّة امتدادا 
»سالّك  ارتجاالت  نوع  من  شعبية  لتقاليد 
الواحلني« التي كان يتكّسب بها »املّداحة« 
يف الّشوارع أو تلك األهازيج الفكهة التي كان 
يرتنّم بها األطفال يف األزقّة مثـل : »عسكري 
يا عسكري يا خديم الباي« وغيها. كام نجد 
لها ارهاصات يف تراث شعبي عريق مثل أغنية 
»إليّل تحب تسحر راجلها تعمل لو األسحار« 

مـن غنــاء شيخ الفّنانني خميّس الرّتنان، أو 
أغنية »عّمك ســـامل مــات، خىّل زنبيله وثالثة 
رياالت مرصوف العيلة« الطّافحة بسخـــرية 
مرّة، وكان قـــد أحيى ذكــرها الفّنان الطّاهر 

غرسة.

صالح الخمييس وظهور 
األغنية الفكاهّية الحديثة

ظهرت األغنية الّساخرة الحديثة مع رائدها الكبي 
صالح الخمييس )1912ـــ1958(، حاملة رؤية 
متفرّدة لقضايا املجتمع، طافحة بروح التّمرّد 
عىل سلبياته، مستلهمة روحه الّساخر وحّس 
الّدعابة الكامن فيه رغم ما كان يعانيه من 
ظلم وضيق عىل يد املحتّل. وقد تحّول الغناء 
الّساخر مع الخمييس من تراث  مبثوث يف 
جسد الّذاكرة الجامعيّة إىل أعامل تحمل رؤية 
فرديّة مبضامني هادفة وصياغته فنيّة متفرّدة. 
   تعّددت مضامني أغاين الخمييس فوصفت فئات 
الّشعب وطبقاته وشّخصت األدواء التي يعاين 
منها يف أسلوب يراوح بني الّنقد الالّذع وشعور 
باألىس إزاء أوضاعه املرتّدية. وقد تصّدى يف أغنياته 
لشتّى املظاهر الّسلبيّة كالّشعوذة )الّدقّازة ؛ كّل 
ما يعطيك جهدك يجيك( وتعاطي املسكرات 
)الّدبّوزة ؛ أنا عمري ما سكرت(، وحياة الّسجناء 
)يف بو فردة( واملشكالت العائليّة والعالقة بني 
األزواج )حبّيت نتوب نتزّوج(، والحّب الفاشل 
)حبّوين وتدلّلت(، وأجواء الطّبقات الكادحة 
والكفاح من أجل لقمة العيش )تدوير الّدم وال 
الهّم( وغيها من املواضيع ؛ وال يندر أن ترتقي 
أغانيه إىل أجواء تأّمليّة تنضح بالحكمة كام نرى 
يف أغنيته الّشهية أجمل نّوارة تقطفها التي 
تقّدم تصنيفا طريفا لدالالت الكالم ومراميه :

مثّة كِلمة متاع توديْع
وكِلمْه خريْف واألخرى ْربيْع

ومثّة كِلمة بالتَّصنيْع
ذُوق تسعْه ماهوش رْفيْع

ِسلْعْه َمْعروضْه لِلْبيْع
وِيلْزمها شويّْه تَرْقيْع

Ù.ْفها يِك كُرْث الِخْدمْه نَشَّ

يف تــراجع األغــنيـــة 
الفـــكاهيــة بتــونس

أزمــــة  شـــــكـــل 
فـنــّي فــي سيـاق 
مجتـمع متـحــّول

• بقلم علي اللواتي

يرتّدد التساؤل بني الحني والحني حول أسباب تراجع األغنية الفكاهّية أو الّساخرة يف تونس 
كتعبري فنّي  يف الحارض وكرتاث خمل ذكرُه بعد أن أسهم يف تشكيل الوجدان الجامعّي فيام 

بني الّثالثينات والّثامنينات من القرن املايض. والّسؤال : ملاذا  تخلو الّساحة اليوم  أو تكاد من 
أمثال صالح الخمييس رائد تلك  األغنية  وأشهر مبدعيها، ومن اقتفوا أثره  مثل الهادي الّسماليل 
ومحمد الّجّراري ومحمد املورايل ورضا الحّجام وعبد الّلطيف الغريب؟ ويجرّنا الحديث إىل سؤال 

آخر عن الّدور  الذي أداه الغناء الّساخر يف زمانه وعن الحاجة التي دعت لظهوره وازدهاره 
Ù.عىل مدى ما يقارب نصف قرن ليختفي اليوم أو يكاد يف أشكاله ومضامينه املعروفة

الواقع
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Ùوقد أفـــاد صـــالح الخميـــيس كثيا من 
امتزاجه بنخبة من أدباء ذلك العرص وخاّصة 
الجزيري  الهزيل مثل حسني  الّشعر  أقطاب 
وعيل الّدوعاجي اللذين كتبا له بعض أشهر 
أغانيه؛ وظّل إىل آخر حياته أشهر ممثيّل الغناء 
الفكاهي أو الّساخر مبا حملته أعامله من دقّة 
يف تصوير أحوال املجتمع وجرأة يف الّنقد مل تكن 
تستسيغها الّسلطة يف بداية عهد االستقالل، 
ماّم سبّــب له مضايقات بلغت إىل حــــد 
سجنــه لفتـــرة مل يعد إثرها إىل الفــّن حتّى 

وفاته سنة 1958.

أّي آفاق لألغنية الفكاهّية ؟

بعض  برزت  الخمييس  صالـــح  رحيـــل  بعد 
الّشخصيّات محاولًة الحفاظ عىل استمرارية هذا 
الفّن وكان من بينها الهادي الّسماليل الذي قّدم أعامال 
طريفة ال يزال يذكرها الجيل الحارض؛ كام ظهرت 
مساهامت متفرّقة آلخرين أمثال محمد الجرّاري 
ورضا الحّجام ومحمد املورايل وعبد اللّطيف الغريب 
وحاّمدي الجزيري. غي أّن تلك املحاوالت، عىل ما 
متيّزت به من طرافة مل يكن بوسعها مضاهاة تراث 
الخمييس يف تنّوعه وقّوة تعبيه عن واقع املجتمع 

التّونيس. ولنتساءل اآلن هل باإلمكان بعث األغنية 
الفكاهيّة من جديد وعاّم إذا كان بوسعها التّعبي 
يف الحارض عن أحاسيس وقيم وقضايا مشرتكة 
بني الغالبيّة من فئات املجتمع. قد ال يكون ذلك 
مستحيال إذا ما نجحت مضامينها يف نسج صالت 
بني املايض والحارض والءمت بني الثّابت املؤّصل 
للّشخصيّة الجامعيّة وبني املتحّول الذي ال مناص 
من التّفاعل معه لضامن حيويّتها واستمرارها، مع 
رضورة أن يظهر جيل من املبدعني املميّزين يعيدون 

لتقاليد الفكاهة مجدها القديم.
ع.ل.
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انطالقا من أرشيف وزارة الشؤون الخارجية املرّحل إىل مؤّسسة األرشيف 
الوطني يف سنة 2009 أعّد كّل من لطفي عيىس ورياض بن خليفة وكريم 

بن يّدر- وثالثتهم أساتذة وباحثون جامعيون يف التاريخ -كتابا بعنوان : 
»البعد اإلفريقي يف السياسة الخارجّية التونسية )1956 - 1986(«.

والكتاب من منشورات املعهد العريب لحقوق اإلنسان الذي أراد من خالل »مغامرة 
معرفية جميلة« أّلفت بني مجهوداته البحثّية ومجهودات مؤّسسة األرشيف الوطني 

وكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية وجامعة تونس وتحـــالف دولــــة االّتحــــاد 
)state oF tHe Union Coalition( إبراز تعّلقه بالبعد اإلفريقي يف رسالته القامئة 

عىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان الكونية، كام أوضح ذلك رئيسه أ.عبد الباسط بن حسن.

ويقوم الكتاب عىل عرض وصفي ماّدي للرصيد األرشيفي املتعّلق بعالقات تونس مبختلف 
دول القارّة اإلفريقية والتوّقف مجهرّيا عىل عّينات منوذجية تحيل عىل مجاالت التعاون 

الثنايئ ومقارنة املستوى الذي بلغه مع ما تّم تحقيقه عىل صعيد التعاون املتعّدد األطراف. 
كام يتضّمن هذا اإلصدار تقييام ملساهمة تونس يف النضال من أجل تصفية االستعامر 

ببلدان القارّة ومناهضتها الرصيحة لسياسات امليز العنرصي ضّد األغلبية السوداء 
بجنوب إفريقيا مع تقييم مشاركتها يف إنشاء منّظمة الوحدة اإلفريقية وتوضيح تصّوراتها 

السياسية بخصوص أنجع السبل الّضامنة لدفع الّتعاون اإلقليمي عىل مستوى القارّة.  

وقّدم للكتاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبيس الذي أّكد أّنه 
»آن األوان للقيام مبراجعة عميقة لسياسة بالدنا تجاه القارّة اإلفريقية 

وتطوير التعاون مع البلدان الواقعة جنوب الصحراء رشقا وغربا«.

وأضاف : »وألّن الحال يحتاج مّنا قراءة أوضاعنا بشكل يتالءم مع ما تعيشه بالدنا منذ 
سنة 2011، فإّن املحّصلة التي أقرّها من رّكزوا مجهر اإلضاءة عىل تجربة الدبلوماسية 

التونسية طوال عهد أّول رؤسائها وبالنظر إىل ما آلت إليه عالقاتنا مع إفريقيا بعد ذلك 
من انحسار يدعونا إىل مراجعة عميقة لسياستنا الخارجية املّتصلة بالقارّة اإلفريقية«.

Ùونورد من الكتاب هذه الورقات

البعــــد اإلفريقـــي في السيــــاسة 
الخارجية التونسية (١٩٥٦ - ١٩٨٦)

كانت نشأة منظّمة الوحدة اإلفريقية يف أديس أبابا يوم 25 ماي 
1963 حيث لعبت تونس يف هذا املستوى دورا نشيطا ومبارشا سواء 
أثناء اإلعداد للمؤمتر أو ضمن فعالياته. وتشهد وثائق أرشيف وزارة 

الخارجية عىل ذلك من خالل:

•  تأثي شخصية الزعيم بورقيبة والرمزية النضالية التي متتّع بها – 
 Haîlé Sélassié 1936 – 1930 والتي شهد له بها  هييل ساليس
1941ـ  1974 الذي حرص شخصيا عىل حضور الرئيس التونيس رغم 
اعتذار هذا األخي بسبب ارتباطه بالتزامات سابقة. وشّدد اإلمرباطور 
األثيويب عىل حجم الخسارة التي ميكن أن يتعرّض لها املؤمتر التأسييس 
ملنظّمة ذات توّجه إقليمي يف صورة غياب زعيم وطني قاري يتمتّع 
بقامة الرئيس التونيس الحبيب بورقيبة«، ومذكّرا يف ثنايا رسالة ثانية 
بتاريخ 26 مارس 1963، بالدعم الكبي الذي ميكن أن تحظى به 
مبادرة تأسيس تلك املنظّمة يف صورة مشاركة الرئيس بورقيبة. وقد 
مثّل هذا الحرص واحدا من األسباب التي أقنعت الرئيس التونيس 
بالرتاجع عن قراره وحضور أشغال املؤمتر خاّصة بعد أن تأكّد من 

اقتناع البلد املنظّم بوجاهة رشوط انعقاده.

•  مساهمة تونس يف اإلعداد الجيّد للمؤمتر، من خالل التأكيد عىل 
رضورة أن يسبق تاريخ انعقاده تنظيم قّمة تضّم وزراء خارجية 
الدول املشاركة بغرض تذليل املسائل الخالفية. وهو ما أكّد عليه 
الزعيم بورقيبة يف رسالة بعث بها إىل إمرباطور أثيوبيا بتاريخ 1 فيفري 
1963. وقد تّم ذلك بالفعل حيث عقدت يف 15 ماي 1963 سلسلة 
من االجتامعات ضّمت وزراء خارجية الدول اإلفريقية املشاركة 

ومّكنت من تقريب وجهات النظر بينها بشكل ملموس...

•  املشاركة التونسية النشيطة والفّعالة يف مؤمتر أديس أبابا التأسييس 
وذلك منذ االجتامعات التحضيية التي عقدها وزراء الخارجية، 
وترشيحها للمشاركة يف اللجنتني املكلفتني بإعداد جدول أعامل اجتامع 
رؤساء الدول والحكومات. وقد ساهمت الدبلوماسية التونسية يف 
اجتامعات عمل أغلب الوفود، ونسّجل يف هذا اإلطار أهمية اللقاءات 
الجانبية التي جمعت الرئيس التونيس الحبيب بورقيبة بالرئيس 
الجزائري أحمد بن بلّة، وبالرئيس املرصي جامل عبد النارص. فقد 

مّكن هذا التحاور من إذابة الجليد بني الدولة التونسية وهذين 
البلدين العربيني واإلفريقيني.

•  سعي تونس إلنجاح هذا املؤمتر التأسييس ملنظمة الوحدة اإلفريقية 
حتّى وإن كلّفها ذلك تنازالت مل تكن لتقبل موضوعيا بتقدميها. فرغم 
أّن الفصل العارش من ميثاق املنظّمة الذي ينّص، يف فقرته الثانية، 
عىل أّن التصويت عىل القرارات يكون بأغلبية الثلثني، خّيت تونس 
»اإلمضاء عىل امليثاق حرصا عىل عدم تعطيل أعامل املؤمتر وتفاديا 
لتعكي األجواء االحتفالية التي كانت سائدة زمن اإلمضاء عىل امليثاق 
بعد إقراره من قبل تلك املنظّمة القارية الفتيّة« غي أّن الرئيس بورقيبة 
كلّف كاتب الدولة للخارجية »املنجي سليم« بالتنصيص عىل اعرتاض 
تونس رسميّا عىل بعض ما جاء يف امليثاق. واعتربت الدبلوماسية 
التونسية، يف الرسالة التي ُوّجهت إىل وزير خارجية أثيوبيا بتاريخ 26 
ماي 1963، أّن الفصل املشار إليه »ميّس وبشكل خطي من سيادة 
الدول واستقاللية قرارها الوطني. فالدستور التونيس ال يسمح مبثل 
هذا التخيّل عن السيادة الوطنية«. أما التنازل الثاين الذي قّدمه الوفد 
التونيس خالل املؤمتر التأسييس، فقد ارتبط بـ »صندوق توفي الدعم 
املادي لحركات التحّرر الوطني بإفريقيا« الذي اقرتح إحداثه كّل من 
الرئيس الجزائري أحمد بن بلّة والغيني »أحمد سيكوتوري« فقد 
اعترب الوفد التونيس أّن فحوى هذه املبادرة ميكن أن يشّكل تغليبا 
للتوّجهات »الدمياغوجية« ومدخال للتوظيف اإليديولوجي بالحّث 
عىل تغليب منطق االصطفاف والّنزاع. ورغم ذلك، فقد امتنعت 
تونس عن القيام بأّي مبادرة من شأنها أن تعطّل هذا االقرتاح يك ال 
يؤّول ترصّفها عىل أنّه سلوك مرتفع وغي مكرتث بنضاالت الحركات 
الوطنية، أو معرقل ملرشوع اقرتحته األطراف املحسوبة عىل الخط 

»الثوري« داخل املنظّمة.

وعموما فقد ساند الوفد التونيس، وفيام عدا مسألة التصويت بالثلثني 
وصندوق دعم حركات التحّرر الوطني، ودون تحّفظ، كّل ما جاء يف 
ميثاق املنظّمة، بل وترّشح كاتب الدولة للخارجية التونسية لعضويّة 
لجنة تكّونت من أربع دول افريقية هي تونس ونجييا وليبييا 
ودولة رابعة، حّددت هويتها الحقا، كلّفت بالسفر إىل نيويورك 

Ùملتابعة القضية األنغولية ودعم مختلف القضايا العادلة للدول

دور تــــونس فـــي التــــأسيــــس 
منّظـــمة الـــوحـدة اإلفــريقيـــة

ورقــــات
من كـتـــاب
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Ùاالفريقية املستعمرة حال مناقشتها أمام مجلس األمن الدويل. 
وتقّدمت تونس خالل أشغال هذا املؤمتر التأسييس باقرتاحني، متثّل 
األّول يف حذف مصطلح »ملغايش Malgache«، وارتبط الثاين بالدعوة 
إىل اعتامد اللغات الوطنية اإلفريقية، مبا يف ذلك العربية، كلغات 
رسمية للمنظّمة إىل جانب الفرنسية واإلنجليزية. وقد حظي هذان 

املقرتحان بقبول أغلب الوفود املُؤمَترة.

متّكنت الدبلومـــــاسية التــــونسية خالل مؤمتر أديس أبابا التأسييس 
من تحقيـــق مكاســــب عديدة عىل أكرث من مستــــوى، من 

ذلك مثال:

•  تغليب املؤمتر للتصّورات املعتدلة املتصلة مبسار تحقيق الوحدة 
املنشودة للقارة اإلفريقية مبا يتامىش ورؤية الدبلوماسية التونسية 
بخصوص هذه املسألة، حيث تأّسست املنظمة وفق إدارة حرّة لدول 
مستقلة قّررت »من دون التخيّل عن سيادتها، التعاون وتنسيق 
سياساتها يف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية مبا يف ذلك 

التفكي يف خطة دفاعية وأمنية مشرتكة«.

•  التّأكيــــد عىل الدور املحوري الذي لعبته الدبلــوماسية التــــونسية 
عىل املستـــــوى اإلفريقي منذ سنة 1957، وترجمته إىل حضور 
فّعال داخل أبرز مـــــؤّسسة متخّصصة يف العمــــــل اإلفريقي 

الجامعي.

• دعم العالقات الوديّة التي جمعت تونس بأغلب الدول اإلفريقية 
وتنقية العالقات التي شابها التوتّر من خالل النجاح يف تهدئة األجواء 

والعودة إىل الحوار وخاّصة مع الجارة الجزائرية.

•  تثبيت صورة تونس باعتبارها بلدا مساملا ومعتدال و«عقالنيا« 
يطمع إىل لعب دور الوساطة الدبلوماسية، والتّقريب بني وجهات 
النظر، وتشبيك املصالح بني دول إفريقيا والدول األوروبية والغربية 
عاّمة. وهي صورة عكسها، وبامتياز خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة 
الذي قوبل بكثي من الرتحاب وخاّصة من قبل وفود الدول اإلفريقية 

املوسومة باالعتدال.

فقد عاد الرئيس بورقيبة، رغم مواقفه املبدئية املتّصلة مبناهضة 
جميع أشكال االستعامر، إىل بناء عالقات تعاون وثيق مع الدول 
املتقّدمة، وأكّد يف مواطن عديدة من خطابه أمام املؤمترين عىل 
رضورة احتامء الدول االفريقية باملظلّة القانونية األمميّة، سواء يف 
معركتها املتّصلة بالتخلّص من االستعامر أو ضمن معركة تحقيق 

تنميتها االقتصادية واالجتامعية، تلك التي ظلّت يف نظره الخاّص 
الضامن الرئييس الستقاللها. »االستقالل ليس غاية يف حّد ذاته بل 
وسيلة تستنـــــد إليها الشعــــوب لتحقيق ما تصبو إليه من رفاه 

وتقّدم«.

وقد لّخص هذا الخطاب الذي حمل عنوان »الوحدة مع التنّوع« 
التوّجهات الكربى للسياسة اإلفريقية لتونس التي ظلّت، عىل الرّغم 
من متيّزها بسمـــــّو املبادئ وتنّوع املخطّطات ومتاسكهـــــا من 
الناحتني النظرية والعملية، خاضعة يف تطبيقها لتقلّبات الظرفيتني 
الداخلية والدولية. وبرز ذلك بشكل أسايس من خالل نسق انخراط 
تونس يف عمــــل منظّمة الوحدة االفريقية الذي طُبع عـــــاّمة 
بعدم االستقرار منذ تاريخ بعث تلك املّنظمة القارية وإىل حدود 

سنة 1986.         
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عبد الله األشقر، عبد الله األسود
بطبعـــها، إىل الخـــوف أقــرب، تجزع فتفّر، ال تلوي 
عىل يشء حاملا تسمع طلقا ولو كان من خراطيَش 
هذه  الكاذب  األبيض  الطّلق  أكرث  وما  بيضاَء  كاذبٍة 
الكاذب،  الحمل  شأن  شأنه  الكاذب  والطّلق  االيّام، 
وليس  هواء،  الّنفخ، هواء يف هواء يف  إالّ  يخلّف  ال 
خافيا أّن طول العقم يسبّب الحمل الكاذب، وال خافيا أّن الجامعة، 
وهم الذين عانوا من العقم عقودا، يبرّشوننا كّل عام مبولود ميمون، 
بهّي الطّلعة، فإذا حملهم كاذب، أو كأنّه يأىب أن ينزل. وها هم قد 
دخلوا هذه األيّام مرحلة الَوَحم باكرا جّدا، أي أّن حملهم سيدوم 
هذه املرّة سنوات وسنوات؛ وعىل ما نعلم فالفيلة أطول خلق الله 
حمال، ويرتواح حملها بني عرشين واثنني وعشــرين شهـــرا؛ وأّما 
أطول حمل سّجلته البرشيّة مـــذ تعلّمِت التّأريخ والتّسجيــل فقــد 
كان من نصيب األنجليزيّة الّسيّدة جاكلني هادوك ودام 398 يوما 
لتنجب بعدها بنتا بالكاد تزن 1360 غراما، والحكمة من الحكاية 
تونسيّة  املرأة مل تكن  يا خسارة!  الوزن.  الحمل ال يصنع  أّن طول 
الكاذب  للحمل  األمم. وليس  األوىل بني  املرتبة  بهذه  لتباهينا  وإالّ 
أسبـــاب عضــويّة ولكّنه نتاج حالة نفسيّة متأزّمة عصيّة قد ال ينفع 
فيهــــا إالّ اليّك، ولكن دعونا من مسألة العالج هذه، أرشحـــها لكم 
يف قـــادم األيّام، وَدعوين أقّص عليكم غـــرائب الوَحــم وتأّملوا يف 

هــــذه القّصة...

سافر أحدهم إىل بالد األملان وأقام هناك مع زوجته سنوات طوال 
حملت خاللها ثّم أنجبت صبيّا أشقر، فقال لها زوجها: لسُت بأشقر 
ولست شقراء، فمن أين لنا بهذا األشقــر؟ قـــالت: واللّه، َوَحـــٌم، 
يا حبيبي، كنَت تخرج إىل العمل وكنُت أبقى يف البيت وحيدة، أطّل 
عىل الّناس، طول الّنهار، من الّشبّاك، أشقُر يغدو وأشقُر يروح حتّى 
َوِحْمُت فأنجبت هذا األشقر... ثّم قيّضت الظّروف للعائلة الّصغية 
أن تنتقل بالّسكنى إىل بالد الكونغو فأقامت هناك سنوات حملت 
خاللها املرأة ثّم أنجبت صبيّا أسود، فقال لها زوجها: لسُت بأســـود 
ولست ســوداء، فمن أين لنا بهــــذا األسود؟ قالت: واللّه، َوَحـــٌم، 
يا حبيبي، كنَت تخرج إىل العمل وكنُت أبقى يف البيت وحيدة، أطّل 
عىل الّناس، طول الّنهار، من الّشبّاك، أَْسوُد يغدو وأَْسود يروح حتّى 

َوِحْمُت فأنجبت هذا األسود...

ثّم قيّض املكتوب للعائلة الّصغية أن تعود إىل ديارها، فأخذ الرّجل 
ولديه األشقَر واألسوَد إىل أّمه فلاّم استغربت وتعّجبت روى لها قّصة 
الَوَحم، فنظرت يف وجهه كأنّها تراه أّول مرّة وقالت له: هل تعرف 
كيف حملت بك يا بُني؟ كان أبوك يخرج إىل العمل يف املزرعة فأبقى 
يف البيت وحيدة، أطّل من الشبّاك، حامر يغدو وحامر يروح، حتّى 

َولدتَُك أنت. 

تقرع  وبدأت  الّسائبة،  الكالب  حربا شعواء عىل  الحكومة  أعلنت 
طبولها؛ ولكّنها حـــرب خــارسة مخســورة مسبّقـــا، فالجيشان غي 
متكافئني؛ فامذا للحكومة أن تفعل يف جيش عرمرم قوامه ستاّمئة 
ألف كلب تدّربت عىل الكّر والفّر، وخربت البالد بشعابها ودروبها. 
تهادن،  ال  وملاذا  العداَء؛  الكالَب  الحكومُة  تناصب  ملاذا  ندري  وال 
أّما إذا  وال تربم صلحا؟ أو ملاذا ال ترّوضها وتضّمهــــا إىل كتائبها؟ 
حـــرنت الحكــومة، وركبت رأسها، كعادتها، وتشبّثت بقرارها؛ فإنّا 
ننصحــــها أن تستأنس بتجربة أوكرانيا يف حـــربها عىل الكـــــالب؛ 
ففــــي سنة 2007، تّم اختيار تلك البـــالد لتستضيف، باالشرتاك 
2012؛  لعـــام  القـــدم  لكــــرة  أوربا  بطـــولَة  بـــولونيا،  مــــع 
الوحيدة  املشكلَة  والّنزل  واملطارات  املالعــــب  تهيئُة  تكــن  ومل 
معضلة  الّسائبة  الكالب  كانت  فلقد  هناك؛  الحكومة  تؤّرق  التي 
الحـــرب  بيان رسمّي،  أوكرانيا، يف  أعلنت دولة  املعضالت؛ ولذلك 
تُحـــرق فيها جثث  عليهــا؛ وأعـــّدت لذلك محـــرقًة متنّقلـــة، 
الكالب التي تُقتل؛ وهاج املدافعون عن الحيوان ومـــاجوا، ونّددوا 
بالعمليّة؛ فُهْم يجزمـــــون أّن كالبا كثيــــرة تُلقـــى يف الُفرْن وهي 
حيّة، مل مَتُْت بعد... تستطيــــع حكــــومتنا العتيـــدة أن تستغـــّل 
العمليّــة ملكافحة البـــطالة؛ فَتُطْلَِق املعطّلني يصطـــادون الكالب 
األمر،  عليهم  يختلط  أن  الخشية،  كلَّ  الخشيَة،  ولكـــّن  مبقابل؛ 
فيصطادوا كالبا من جنس البرش، وهم كُرْثٌ، عىل أيّامنا هذه... عندما 
حارص الثّوار مدينـــَة ســـرت يف ليبيـــا، يسنــدهم يف ذلك طيان 
الذين  أفتى  الّناس؛  املُؤن، وجاع  َمَدُد  وانقطع  األطليس؛  الحلـــف 
يفتــون والذين ال يفـــتــــون، وأبـــاحـــوا للخلـــق أكل القطـــط 
أيّام  الّناس  تــأيت عىل  الحكــــومة؟ فقد  تتمّهــل  والكــــالب...أال 
كتلك.                                                                                            
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