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حّتى ننقذ المؤّسسات 
الّصغــرى والمتوّسطة

قلّة من املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة استطاعات أن 
تبني قصص نجاح الفت، متّخذة لها مواقع يف األسواق 
داخل تونس وخارجها، تخوض اليوم أغلب املؤسسات 
من هذا النوع رصاعا مريرا من أجل البقاء، يف ظّل 
أوضاع سياسية واقتصادية واجتامعية هّشة، يف حني 
د كيانها  باتت الصعوبات االقتصادية التي تعرتي سري العديد منها تهدِّ
لها إىل البطالة والّضياع. تعاين  بالزّوال وتعرّض إطاراتها وموظّفيها وعامَّ
هذه املؤّسسات من تديّن قيمة رأس مالها، وارتفاع مديونيتها، ويِف 
غالب األحيان من تأّخر حرفائها يف سداد مستحقاتها، زِد عىل ذلك 
التنافس غري الرشيف الناجم عن االقتصاد املوازي وضغط الجباية 

وتنامي النزعة املطلبية لدى أجرائها. 

ولعلّنا ال نبالغ يف يشء إذا قلنا إّن إنشاء مؤّسسة هذه األيّام وتوفري 
رشوط سالمة انطالقتها لهو من قبيل العمل البطويل الذي ال يقبل عليه 
إاّل من يتحّدى املخاطر، وإّن ضامن دميومة املؤّسسة رضب من الجهاد 
اليومي، يف حني ميكن اعتبار تحقيق الربّح وتوسيع مجال النشاط 
والزيادة يف عدد االنتدابات إنجازا ذا بال يستحّق عليه صاحبه التحيّة 
والتّقدير. فال غرو أن يعدل 80 باملائة من حاميل أفكار املشاريع عن 
وضعها موضع التّنفيذ بالّنظر إىل ما يالقونه من صعاب ويتجّشمونه 
من مشاّق وذلك حسب مركز املسرّيين الشبّان، إضافة إىل أّن عدد 
املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة التي تغلق أبوابها بعد أقّل من سنتني 

من النشاط يظّل مرتفعا.  

وال مناص من أن نقّر بإّن نسبة هاّمة من املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة 
التي متثّل 80 باملائة من الّنسيج الّصناعي للبالد هي اليوم يف خطر، 
وإنقاذها أضحى أولوية كربى، قصد تجّنب كوارث، كتلك التي حلّت 
بقطاع حيوي كقطاع النسيج، إذ أفلست قرابة 400 مؤّسسة ، ماّم 
تسبّب يف فقدان 40 ألف موطن شغل.  ونخىش أن يكون ما خفي 
يف هذا األمر، أعظم، يف غياب إحصائيات رسميّة محيّنة يتسّنى للرّأي 

العام اإلطاّلع عليها من خالل وسائل اإلعالم. 

ويف الحقيقة، مل تغفــل الحكومــة عـــن السعي إىل تطــوير الترشيع 
الخاّص بإنقاذ املؤّسسات التي متّر بصعوبات اقتصادية مــن خالل 
القانون املؤّرخ يف 29 أفريل 2016 املتعلّق باإلجراءات الجامعية، 
غري أّن هذا القانون ال يخلو، يف نظر أهل االختصـاص، من نقائص 
يف مستوى مرحلة الوقاية من اإلفالس واإلبالغ عن بوادر الّصعوبات 
االقتصادية، إذ حّد من صالحيات لجنة متابعة املؤّسسات االقتصادية 
التي مل يعد رأيها ملزمــا بشأن  خطط إعادة الهيكلة التي يعّدها 
املترصّفون القضائيون، بينمــا كــان مــن املفــروض أن تضطلع 
بــدور جـــوهــرّي يف إسداء املشورة ال سيّام بخصــوص ملّفات 
دقيقــة ومعّقدة، خاّصة وأنّها تضّم خربات من وزارات مختلفة.  
كام بادرت الحكومة بإحــداث خــّط اعتمــاد دعم إعادة الهيكلة 
املالية للمؤّسسات الّصغرى ضمن قـــانون املــالية لسنة 2018 وقد 
صــدر مــؤّخرا أمر حكـــومي يتعلّق بضبـط قواعد تنظيمه وتسيريه 

ورشوط وأساليب تدّخله.  

آليات خّط االعتامد هذا معّقدة، عالوة عىل أّن قيمته والبالغة 100 مليون 
دينار هذه السنة ال تفي بحاجيات إعادة الهيكلة املالية للمؤسسات 
التي متّر بصعوبات اقتصادية.  مثل هذه اإلجراءات-عىل أهميّتها- 
تبقى غري كافية إذا مل تسن سياسية جريئة، متكاملة األبعاد للنهوض 
باملؤسسات الصغرى واملتوّسطة وحاميتها من مخاطر اإلفالس واالندثار 
من جهة والتشجيع عىل بعث مؤّسسات جديدة عىل قواعد صلبة 
من جهة أخرى، وذلك من خالل تيسري سبل التمويل، فمن املهّم أن 
ل  تخّصص البنوك جانبا من مواردها املالية  لهذه املؤّسسات وأن يَُعجَّ
بإنشاء بنك الجهات، فضال عن تعيني مخاطب وحيد للمؤّسسة يتمتّع 
بالّصالحيات الالزمة ليمّد لها يد املساعدة ويقرتح حلوال ملشاكلها 

ويوّجهها نحو دائرة القرار وميّهد لها طريق الثّبات والتألّق .
       

وغنّي عن البيان أّن من عوامل تطّور االقتصاد الوطني حيويّة قطاعه 
الخاّص ورخاء مؤّسساته، مهام كان حجمها، فهي منتجة للّثوة ورافعة 

للنمّو ومصدر لخلق مواطن الشغل.
ع.ه
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Ùاملشري خليفة حفرت

يف الحقيقة... خامرتني فكرة هذه اإلطاللة منذ فرتة، وبالتّحديد 
منذ أن نجحت سلطنة ُعاَمن يف أكتوبر 2016 يف اإلفراج عن 
الرّهينة تونسية األصل فرنسية الجنسية نوران حواص املوظّفة 
يف اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تّم اختطافها واحتجازها 

Ù ...يف اليمن طيلة عرشة أشهر

صدر هذه األيّام عن دار الجنوب للنرش كتاب باللغة الفرنسية من 
 »En toute franchise« تأليف السيد الهادي البّكوش وعنــوانــه

Ù)بكّل رصاحة(
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 تواجه الصناديق االجتامعية منذ أكث من عرشين سنة صعوبات 
د بصفة جديّة استمرار  ماليّة ما فتئت تتفاقم حتّى أصبحت تهدِّ
إسداء منافع الضامن االجتامعي لفائدة منظوريها يف ظّل ضغوطات 
حاّدة ومتصاعدة عىل مستوى السيولة وتأّخر عملية اإلصالح 

للحّد من هذا التدهور.  
وفق أرقام الحكومة، سّجل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
االجتامعية نتائج سلبية ما انفّكت تتنامى لتبلغ 346 م د سنة 
2015  ومن املتوقّع أن تصل إىل 441 م د سنة 2016 و645 
م د سنة 2017، وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة بـ 300 م 
د سنة 2016 و500 م د سنة 2017 ، بينام كان هذا العجز يف 

حدود 32 م د سنة 2005.
وبخصوص واقع فرع الجرايات لنظام األجراء يف القطاع الخاّص 
غري الفالحي، سّجل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي نتائج 
سلبيّة ترتفع باستمرار لتبلغ 443 م د سنة 2015 ومن املتوقّع 
أن تصل إىل 470 م د سنة 2016، بينام تّم تسجيل نتائج إيجابية 

سنتي 2009 )6 م د( و2010 )7 م د(. 
عقدت اللجنة الفرعيّة للحامية االجتامعية املتكّونة من ثالثة 
أطراف )الحكومة واملنظمة الشغيلة ومنظمة األعراف( أكث من 
عرشين اجتامعا خالل سنتي 2016 و2017 لدراسة الخيارات 
املمكنة إلصالح أنظمة التقاعد وقامت باعتامد الوثيقة املتعلّقة 
بتشخيص الوضعية الحالية للصناديق االجتامعية وأسباب انخرام 

توازناتها املالية والرشوع يف دراسة خيارات اإلصالح. واقرتحت 
الحكومة، عىل مستوى مراجعة املقاييس املعتمــدة لخالص 
الجراية يف القطاع العمومي، الرتفيع يف سّن التقاعد مع اعتبار 
سنة 65 كهدف ومراجعة األجر املرجعي باعتامد معّدل أجور 
غري محيّنة للسنوات الثالث األخرية بداية من جانفي 2018 
والخمس سنوات األخرية من جانفي 2019 واعتامد نسبة 2 % 
عن كّل سنة عمل بداية من سنة 2018 وتطبيقها عىل اإلحاالت 
عىل التقاعد املحدثة بعد صدور القانون، وذلك فيام يخّص 

مردودية سنوات العمل. 
وعىل مستوى مراجعة املقاييس املعتمدة لخالص الجراية يف 
القطاع الخاّص اقرتحت الحكومة الرتفيع يف سّن اإلحالة عىل 
التقاعد حسب نفس التميّش املقرتح للقطاع العمومي وإلغـــاء 
نظام التقــاعد املبّكر ألسبـاب اقتصادية وإنشاء صندوق ضامن 
للمفصولني عن العمـــل ألسباب اقتصادية، وتغيري الطريقة 
الحالية ملراجعة الجرايات واعتامد الطريقة املقتـرحة للغرض يف 
القطاع العمومي، باإلضــافة إىل الرتفيع يف نســـب املساهامت 

باعتامد نفس النسب املقرتحة للقطاع العمومي. 
اختالف وجهات نظر األطراف الثالثة املعنيّة أّخر التوّصل إىل 
الهاّم  امللّف  فمتى يحسم يف هذا  املنشود،  املشرتك  القاسم 
الصناديق االجتامعية وضامن دميومة إسداء منافعها  إلنقاذ 

لفائدة منخرطيها؟

ماذا اقرتحت الحكومة إلصالح الصناديق االجتامعية؟ 

دفع األستاذ عبد السالم القاّلل إىل املطبعة بكتاب 
عنوانه »الحلم والخطأ«. واملؤلّف املولود يف 
مدينة صفاقس سنة 1932 مناضل دستوري منذ 
الّصغر وناشط يف الحركة الطالبية، ضمن االتحاد 
العام لطلبة تونس، تحّمل عّدة مسؤوليات يف 
الحزب وشغل خطّة وال يف أوج حكم بورقيبة 
يف الكاف من جويلية 1964 إىل سبتمرب 1969، 
تاريخ نقلته مبثل خطّته إىل والية القرصين، قبل 
أن ينسحب من املسؤولية يف سبتمرب 1970. ومن 
خالل مبادرته بتأليف الكتاب، حرص األستاذ 
عبد السالم القاّلل -الذي اشتغل باملحاماة بعد 
هذه التجربة السياسية- عىل تقديم شهادته 
للجيل الحايل ولألجيال القادمة وتقييمه لعرشيّة 
الستينات، مرحلة االشرتاكية الدستورية والتعاضد 
التي كان فيها فاعال. وقد أراد أن يويل هذه 
املرحلة املهّمة من تاريخ تونس املعارص، ما 
تستحّقه من الدرس والتحليل إلبراز إيجابياتها 

وتنسيب سلبياتها ولرفع االلتباس والغموض 
اللذين حاما حولها.  

جيل  أّن  القاّلل  السالم  عبد  األستاذ  ويبنّي   
االستقالل وبناء الدولة الحديثة  كان يأمل أن 
تكون عرشية الستينات االنطالقة الحقيقية 
الترّسع  أّن  لتحقيق الحلم الذي راوده، غري 
والتجاوز وسوء التقدير الذي آل إىل وقفة التأّمل 
واملنعرج الخاطأ والعدول عن منوال االشرتاكية 
الدستورية يف نهاية سنة 1969، كلّها عصفت 
بتجربة اقتصادية واجتامعية وثقافية كادت 

أن تكون رائدة.  
وتوىلَّ تقديم الكتاب األستاذ الشاذيل القليبي 
الذي أشاد مبا تضّمنته املذكّرات من تحاليل 
لقضايا أساسية موسومة بنظرات ثاقبة، ومن 
بينها قضيّة التعاضد، التي أضاء املؤلّف بدقّة 
جــوانب منهـــا مل تكن معـــروفة، حسب 

رأيه. 

مساهامت مؤّسسة »الحلم واملنعرج الخطأ« كتاب لألستاذ عبد السالم القاّلل 
األرشيف الوطني يف دعم 
مقّومات الّذاكرة الوطنية 

واالحتفاء برموزها  
تواصل مؤّسسة األرشيف الوطني اهتاممها بالّذاكرة 
الوطنية ودعم مقّوماتها واالحتفاء برموزها. فبعد 
تنظيم ندوة مبقّر املؤسسة   حول »الشهيد عبد 
الرحامن مامي الطبيب واملناضل« يوم 07 أفريل 
2018 تقام ندوة حول الزعيم النقايب والوطني 
أحمد التلييل يوم 27 أفريل  2018 وذلك مبناسبة 
تسلّم النّص األصيل للرسالة التي وّجهها يف جانفي 
1966 إىل الرئيس الحبيب بورقيبة. كام برمجت 
املؤّسسة يوما دراسيا حول »مؤّسسة األرشيف 
الوطني بني الّذاكرة والتّاريخ من خالل الرتاث 
األرشيفي والوثائقي« الذي تقوم بجمعه وحفظه 
وحاميته وإتاحته للباحثني وذلك يوم 30 أفريل 

.2018
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رومانيا وكوريا والفيتنام ومايل وبروكسال محطّات قادمة للدبلوماسية التونسية  
روزنامة النشاط الدبلومايس زاخرة مبواعيد مهّمة خالل شهري أفريل 
وماي 2018 تعكس حرص تونس عىل تعزيز عالقاتها وتعاونها مع 
دول صديقة يف أوروبا وآسيا وأفريقيا وسعيها إىل تنويع رشكائها يف 

مختلف القاّرات. 
ومن املنتظر أن تنعقد بتونس يومي 19 و20 أفريل الدورة الخامسة 
خارجية  وزيري  برئاسة  الرومانية  التونسية  املشرتكة  للجنة  عرشة 
البلدين. وإثر ذلك يزور خميّس الجهيناوي كوريا الجنوبية لرتّؤس الوفد 
التونيس يف أعامل الدورة العارشة للجنة املشرتكة التونسبة الكورية، 
التي تلتئم يومي 23 و24 من الشهر نفسه، يف حني تجتمع بتونس 
بُعيْد ذلك، أي يومي 25 و26، اللجنة املشرتكة التونسية الفيتنامية يف 
دورتها الثالثة ويرأسها من الجانب التونيس كاتب الدولة لدى وزير 

الشؤون الخارجية الصحبي باشطبجي.
ومن 11 اىل 12 ماي، تنعقد بتونس الدورة العارشة للجنة املشرتكة 
التونسية املالية بإرشاف وزيري الخارجية يف البلدين وذلك قبل أن 
يسافر خميّس الجهيناوي إىل بروكسال للمشاركة يف اجتامع مجلس 
الرشاكة بني تونس واالتحاد األورويب املزمع عقده يف منتصف الشهر 

القادم.

 يتجّدد املوعد، يف ما بني 26 و29 أفريل 2018 مع املهرجان العريب 
التاسعة عرشة، وهو أعرق وأكرب  لإلذاعة والتلفزيون يف دورته 
تظاهرة إعالمية وفنية يف الوطن العريب، يقيمها اتحاد إذاعات الدول 
العربية سنويا بالتعاون مع اإلذاعة التونسية والتلفزة التونسية، 

وبرشاكة مع املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية عرب سات.

 والجديد يف هذه الدورة )19( أنّها ستنظم مبدينة الثقافة الكائنة 
يف قلب العاصمة التونسية. 

 ومن مميّزات الدورة الجديدة أنّها تحمل شعار : نرصة القدس 
العربية، تضامنا مع املدينة املقّدسة بعد القرار األمرييك الجائر 
الذي اعرتف بها عاصمة إلرسائيل فضال عن اختيار اململكة العربية 

السعودية ضيفة رشف عىل املهرجان.

 ويتّم االحتفاء بضيوف الرشّف واملكرّمني من بني أملع نجوم الفن 
والدراما والسينام العربية، والكتّاب واملخرجني واإلعالميني املتميّزين 
يف الساحة اإلبداعية، وكبار املسؤولني، نذكر من بينهم ثلّة من 

وزراء اإلعالم واالتصال العرب، والفقيد عبدالله شقرون ثاين أمني 
عام التحاد إذاعات الدول العربية واألستاذ عبد الحفيظ الهرقام 

املدير العام األسبق لالتحاد.

والتلفزيونية  اإلذاعية  املسابقات   : املهرجان  ومن بني مكّونات 
واملعرض التكنولوجي وسوق الربامج وندوة إذاعية حول القدس 

والجلسات الحوارية الهندسية.

جـــديــــد املهرجـــان العــريب لإلذاعـة والتلفزيون يف دورته 19
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ُعقد يف قرص قرطاج يوم  الذي  التشاوري  االجتامع 
الرئاسات الثالث، إىل  السبت 7 أفريل الجاري عىل 
جانب األمينني العامني التحاد الشغل واتحاد الصناعة 
والتجارة. وهذا إطاٌر جديٌد للحوار، يبدو أنّه يرمي إىل 
االلتفاف عىل ثقل االجتامعات التي عقدها املوقّعون 
عىل وثيقة قرطاج، واالنطالق نحو مناقشة حلول عملية لألزمة 

السياسية واالقتصادية التي مُتسك بخناق البالد. 

املوقعني  إلطار  تجاوزا  الخاميس  اإلطار  هذا  شكل  واستطرادا، 
عىل وثيقة قرطاج من جهة، وللثنائية املعهودة النهضة-النداء 
من جــهــة ثانيـــة. طبعا ال يشء مينع اللجوء إىل هذا الحجم 
املُصّغر، طاملا أنّه يقــع يف الخــّط املُمتّد مـــن بواكــري الحـــوار 
الـــوطنـــي يف 2013/2014 والـــذي لعبت منظّمتا الشّغــالني 

واألعراف دورا حاســام يف إنجاحه.

الثّابــت أّن مشكــل تــونس اليـــوم ليــس يف الّشكــل الذي يتّخذه 
الحـــوار، وإّنا يف مـــدى قــدرة كل طرف عىل التســامــي عىل 
ضغوطه الداخلية، التي تغلب عليها الّنزعة الفئوية بالّضورة، من 
أجل التشارك يف حلول تُخرج البالد من املُختنق السيايس، وتحُد 
د االقتصاد املوازي، وما يرافقه من تضاؤل الدخل الجبايئ  من متدُّ
وتعاظم املديونية وتعثُّ النمّو وزيادة التضّخم. واكتسب هذا 
االقتصاد املوازي اليوم من النفوذ السيـــايس والقّوة االقتصادية 
ما يجعل أيّة قـــرارات تتّخـــذها الحكومة يف شأنه تظلُّ حربا 
عىل ورق. فقد استثمر أباطرة التهريب والشبكــات املــوازية 
جميــع الثّغرات ليؤّسسوا دولة داخل الدولة ال ميكـــن تفكيـــك 
مكــّوناتـــها وال رضب بُنيتها األساسية بسهولة، وهو ما أكــده 
بوضــوح تعــُثُ الحملة عىل أشهر أبـــاطرة الفساد واملتـــورّطني 

معه.

بني  ومســـارب  أنفـــاقا  هنـــاك  إّن  يقــول  مـــن  يُبــالغ  ال 
الــدائــرة الرسمــية والــدوائـــر االقتصـــادية املــوازية، فثّمة 
تعود  ولذلك  التكامل،  مرتبة  إىل  يرقيان  وتعاون  تعامٌل  قطعا 
الفرق التي تتوّجه إللقاء القبض عىل ُمهرّب أو لضبط شاحنة 

ُمخالفة، بخّفي ُحنني ومبرارة يف الحلق، ألنّها تدرك أّن اللعب 
أعىل من رؤوسها.  

مثـــل  عمـــالقا  بلـــدا  أّن  الرّاهن  الزّمـــن  مفــارقات  مــن 
الربازيل يسري فيه رئيس سابق نحو الّسجن سريا عىل األقدام، 
تنفيذا لقرار القضاء، وإجالال ملؤّسسات دولته، بالّرغم من أنّه 
بريٌء«  والله  »بريٌء،  أنّه  النهار  وأطراف  الليل  آناء  يُرّدُد  ظل 
من تُهم الفساد املنسوبة إليه. وليس هذا الرجل رئيسا عاديا. 
إنّه إنياسو لوال داسيلفا، الزعيم العاميل الذي ظلّت تهتف له 
املاليني مناضال ضّد االستبداد وقائدا نقابيا ثّم رئيســا شعبــيا، 
أشـــرف عىل إصالحات كربى ال يُنكرها حتّى خصومه. داسيلفا 
رفض املناشدات عندما أكمل عهدته الرئاسية الثانية واألخرية، 
وكان يف متناوله مراجعة الدستور واالستمرار يف كريس الرئاسة، 
إالّ أنّه رفـــض رفضـــا قاطعا وغادر عندما كان يجب أن يُغادر 
ذلك الكريس. وهـــا هـــو القائد السبعيني ميتثل اليوم إىل حكم 
القضاء ويف القــلب حســـرة ويف الحلق غّصة، لكن بضمري مرتاح 

مثلام قال هو نفسه. 

ما أبعدنا عن هذا املعدن من رجال الدولة، فالوزير الذي يدعوه 
القضاء يف ربوعنا إىل املثول أمامه، يلجأ إىل جميع الوسائل القانونية 
يف األّول لخداع العدالة، ثم يفّر فرارا من وجهها عندما تُحارصه. 
أكث من ذلك، ال يقترص هذا االستخفاف عىل املسؤولني السياسيني، 
سابقني أو حاليني، وإنا ال تتوّرُع شخصيات عاّمة أخرى عن إتيانه، 
فتتجاهل استدعاءات القضاة ومتتنع عن تنفيذ قرارات العدالة، 
أسوة مبا فعلته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مرارا وتكرارا، بال 

أّي رادع أو حسيب.

وبالعــود إىل الســـوق املوازية تُشري اإلحصاءات إىل أنّها باتت 
متثّل 10 يف املئة من الّدخل الوطني، وأنّها تشمل فردا عىل كّل 
ثالثة أفراد من السّكان العاملني، الذين يُقّدُر عددهم بنحو 3.6 
ماليني عامل. وال سبيل مستقبال إلغراق هذا االقتصاد املوازي 
واستعادة األموال املخطوفة، التي تتحرّك يوميا يف قنوات مكشوفة 
ومعلومة، سوى بوضع مرشوع اقتصادي وسيايس إنقاذي. وقد 

أبان املرشوع الذي أرساه الحوار الوطني عن كُنهه خالل السنوات 
األربع األخرية، فبدا مرشوعا أجوف، بوصلتُُه ُموّجهة إىل منظوري 
الحزبني الكبريين، بل إىل الّصفوة منهم، ماّم أّدى إىل تنازع بني 
الكتل والفرق املتنافسة واملتهافتة عىل املواقع كلاّم فُتحت بورصة 

التوزير. 

الخطابات  بعض  ترعرعت  الحزيب،  االنطواء  هذا  خلفية  وعىل 
الشعبوية، التي تقتات من اإلخفاق االقتصادي )ارتفـــاع املديونية 
)تـــزايد  واالجتمــاعي  الدينار...(  وانـــزالق  العجـــز  وتفاقم 
مـــا  الحرائق  مـــن  تُضـــرم  ليك  الفقر...(،  ومتــّدد  البطالة 
املُهّمشة،  املنـــاطق  يف  خــاّصة  العـــدمي،  وسعـــها خطابُها 
بإذكـــاء الشعــور باملظلومية، وترسيخ روح البغضاء والتّنابذ بني 
جهات وفئات ال يُفــــرُق بينهـــا ديٌن وال طائفـــٌة وال عـــرٌق  

وال لغٌة أو حتّى لهجة.

الشعبوية،  اللحظة  يُشبه  ما  أيضا  أوروبا  بلدان جنوب  تعيش 
إىل  اليونان،  يف  )سابقا(  يسارا  املتشّدد  سرييزا  حزب  من  بدءا 
حزب بودميوس يف إسبانيا، مرورا بالجبهة الوطنية املتشّددة ميينا 
يف فرنسا، وحركة الّنجوم الخمس يف إيطاليا. ويُعزى هذا املّد 
إىل أّن الالعبني السياسيني واالجتــمــاعيني التقليديني مل يعودوا 
يستوعبون الحاجات املُلحة للغالبيــة العظمى مــن سّكـــان 
بلدهـــم، مـــع حرصــهم يف الوقت نفسه عىل املحــافظة عىل 

مكــاسب املنظـــومة القــامئة.

 أّما مــا تعيشــه إيــطاليا اليـــوم فهــو تفّكك األحـــزاب الكـــربى، 
وعىل رأسها الحزب الدميقراطي )الشيوعي ســـابقا( والدميقــراطي 
املسيحي، واندثارها تقريبا، يف إطار مسار بطيء نسبيا، هو بصدد 
توليــد نظام سيايس جديــد. والـــدافع إىل هـــذه التحّوالت 
التقليــدي،  السيــايس  النـــظام  بأّن  الشــارع  هو شعور رجل 
والتشكيــالت شبه املغلقة التي يعتمد عليها، تتجاهله وال تكرتث 
ملعـــانــاته، ال بل إنّها تفرض عليه سياسة تقّشفية ُممنهجة. من 
انســـداد  بأزمة  البعـــض  يصفهـــا  التي  األزمـــة  هنا جاءت 
اآلفاق، بحســـب تعبري إينيغو إريخـــون Iñigo Errejón ُمنظّر 

أجل  »بناُء شعب: من  الجديد  كتـــابه  »بودميوس«، يف  حزب 
تجذير الثورة«.

نحن أيضا نحتاج إىل بناء شعب، مبعنى أن نُعيد صياغة الوحدة 
الوطنية عىل أساس مرشوع جامع وتعّددي يف آن معا، يُوّحد 
التونسيني، ويوفّر لهم األمان والكرامة، والحامية من السامرسة 
بال  واالجتامعية،  الصحية  الخدمات  واالستفادة من  واملافيات، 
رياء وال شعارات فضفاضة. مرشوٌع يُرّسخ االنتامء إىل الوطن، 
أمام  املساواة  ويُكرس  للكفاءات،  الكربى  الهجرة  موجة  وسط 
العام.  باملال  بالقانون واملُضاربني  املتالعبني  القانون، ويُحاسب 
مرشوٌع يُجرس الفجــوة الحالية الخطرة بني »تونس الرسمية« 

و«تونس الحقيقية«.

يكتمل هذا األمل باالتّجاه نحو تركيز الدميقراطية املحلية، التي 
ستشّكل ثورة يف اإلدارة ويف املنهج الذي تُساُس به الدولة. وإذا 
مل يتجّسد ذاك األمل ومل تتغرّي أساليب الحكم واإلدارة، سيُجهض 
ال محالة األمل يف التغيري، فميزة الدميقراطية املحلية تكمن يف 
خضوع  عىل  تقوم  كانت  التي  السلطة،  مامرسة  ستجعل  أنّها 
املحكومني للحــاكمني وفـــق حـــركة عمـــودية، إىل منحـــى 
أفقي بني فاعلني متساوين، بعدما كانت »التعليامت« تصدر من 
القّمة إىل القواعد. وهنا تكمن املراهنة عىل تخــيّل املـــواطن 
عــن استقالته وانخراطه يف نحت مستقبله ومستقبل األجيــال 

القادمة..
ر.خ.

• بقلم رشيد خشانة

في البرازيل سجنوا رئيسا ونحن عاجزون عــــــن إيقاف وزير سابق

اقتصر



• إعداد عبد الحفيظ الهرقام وخالد الشاّبي

الحالةالدينية في تونـس
حصــــري :
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ما هي املنهجية املعتمدة يف إعداد تقرير الحالة 
الدينية يف تونس بني سنتي 2011 و2015؟ وماذا 
امليداين  املسح  لنتائج  التحليلية  الورقات  عن 
وماهي  التقرير؟  هذا  إطار  يف  أجري  الذي 
املستجوبني؟  عىل  طُرحت  التي  األسئلة  أهّم 
وأّي استنتاجات أمكن التوصل إليها؟ عن هذه 
علم  أستاذ  السعيداين،  د.منري  يجيب  األسئلة 
فريق  ورئيس  بتونس  املنار  بجامعة  االجتامع 
الباحثني الذي أعّد التقرير، يف حديث خّص به 

ليدرز العربية.

هــو  علينا  نفسه  يطــرح  تساؤل  أّول  كان 
د.منري  وحسب  الدينية؟  بالحالة  املقصود  ما 
السعيداين املقصود هو ما يتعلّق باملامرسات 
املختلفة  التديّن  وأناط  واملعتقدات  الدينية 

الدراسة  تناولت  لذلك  تونس،  يف  ومؤسساته 
اإلسالمية  واملامرسات  املعتقدات  وضعية 
واملسيحية واليهودية...مبشاركة 35 باحثا. وجاء 

التقرير مثرة لتلك الدراسات. 

وتحليلها  دقيقا  الحالة  وصف  يكون  وحتّى 
العلمي موضوعيا اعتمد الفريق مسحا وطنيا 
ميدانيا بالتعاون مع منتدى العلوم االجتامعية 

والتطبيقية يف تونس. 

العيّنة  اختيار  وكيفية  املسح  منهجية  وعن 
املستجوبة أكّد د. منري السعيداين أنّه تّم اعتامد 
االستبيانات املبارشة )170 سؤاال( التي عرضت 
شخص   1800( املستجوبني  من  عيّنة  عىل 

Ùوقع تركيبها وفق التوزيع السكاين التونيس

تكتيس الحالة الدينية يف تونس كام يف عّدة بلدان أخرى أبعادا 
مختلفة ومتشّعبة نظرا إىل تنّوعها وتداخلها مع السيايس واالجتامعي 

والثقايف واالقتصادي يف الوقت نفسه. وقد أغرى هذا التنّوع 
والّتشابك الباحثني بدراسة هذه الظاهرة يف عالقتها بأبعادها 
املختلفة يف محيطها ومحاولة فّك رموز تلك العالقة. ويف هذا 

اإلطار نسّلط الضوء اليوم عىل ما ورد يف آخر تقرير بحثي أكادميي 
يصدر هذه األيام عن مؤسسة »مؤمنون بال حدود للدراسات 

واألبحاث«، التي يوجد مقرها الرسمي يف الرباط باملغرب بالتزامن 
مع معرض تونس الدويل للكتاب ويتناول الحالة الدينية يف تونس.

ليست هذه الدراسة األوىل من نوعها حول هذه املسألة فقد أعّد 
املرصد الوطني للشباب بالرشاكة مع منتدى العلوم االجتامعية 

التطبيقية واملعهد العريب لحقوق اإلنسان سنة 2015 تقريرا حول 
الحالة الدينية وحرية الضمري يف تونس أفىض إىل نتائج هاّمة 

بخصوص درجة التسامح واالحرتام داخل املجتمع التونيس. كام 
أصدرت مؤسسة »مؤمنون بال حدود« أيضا دراسة مامثلة حول 

الحالة الدينية املعارصة يف الفرتة من 2010 إىل 2014 يف مرص. ويأيت 
التقرير التونيس ليوّثق للحالة الدينية يف تونس يف الفرتة املمتّدة 

من 2011 إىل 2015، ونورد منه، بصورة حرصّية، عّدة مقتطفات. 

مقّسمة يمسح صفحة   1418 التقرير 
عىل 4 مجلدات وقام بالدراسات 
35 مـــؤلفا ومـــّولته مــؤسسة 
»مؤمنــــون بال حدود«. وأرشف 
عىل فـــريق العمــــل د. منــري 
السعيداين أستاذ علم االجتامع بجامعة تونس 
رئيس  إىل  إضافة  القيادة  لجنة  وتضّم  املنار 
واحميدة  الحاممي  نادر  األستاذين  الفريق 
التقرير أكادمييون وباحثون  النيفر. وشارك يف 
أحرار وخرباء وموظفون وتنّوعت اختصاصات 
واألنرتوبولوجيا  االجتامع  علم  فنجد  الباحثني 
القانونية  والعلوم  السياسية  والعلوم  والتاريخ 
وعلوم  الثقافية  والعلوم  الحضارية  والعلوم 
الباحثون إىل  الدينية وينتمي  اإلخبار والعلوم 

جامعات تونسية مختلفة.

تكّونت اللجنة املرشفة عىل التقرير يف نوفمرب 
2014 وبعد أن نظّمت أّول اجتامع لها انطلق 
مدى  وعىل   .2015 جانفي  يف  الفعيل  العمل 
العامة  الخطوط  االتفاق عىل  تّم  25 اجتامعا 
يغطيّها  التي  التاريخية  الفرتة  وعىل  للتقرير 
هيكلته  وعىل  سيتناولها  التي  املواضيع  وعىل 
العامة وكذلك عىل قامئة الباحثني الذين ميكن 
الكفاءة  أساس  كّل محور عىل  يشرتكوا يف  أن 
مع  التصّور  هذا  مناقشة  ومتّت  واالختصاص. 
الباحثني يف اجتامع عام معهم عقد يف أفريل 
2015 وتواصلت النقاشات إىل شهر جوان من 
املحاور  اتّفاق حول  إىل  للوصول  السنة  نفس 
أن  عىل  اتفق  الذي  بالبحث  املعنية  والفرتة 
املسح  أّما   .2015  –  2011 السنوات  يغطّي 
امليداين فقد أجري يف أواخر سنة 2015. وقام 

بالقواعد  ملتزمني  بحوثهم  بصياغة  الباحثون 
التحريرية والبحثية التي تّم االتّفاق عليها وهي 
نفس القواعد التي عىل أساسها وقعت مراجعة 
البحوث بعد االنتهاء منها. ولكن هذا االلتزام 
مل مينع الباحثني يف التحليل من التمتع بالحرية 
منهجية  توّجهات  عىل  واالعتامد  األكادميية 
أّن لكّل باحث طريقته  وعلمية مختلفة تربز 

الخاّصة ورؤيته املتميزة.

الهيكلة العاّمة للتقرير 

يضّم التقرير أربعة مجلدات موزّعة كام ييل:

املجلّد األّول: تناول املستوى املؤّسيس للحالة 
الدينية يف تونس يف 438 صفحة ومبشاركة 10 

باحثني. ويف هذا املستوى تركّز اهتامم الباحثني 
عىل وزارة الشؤون الّدينية واملجلس اإلسالمي 
األعىل والجمعيات الثقافية والجوامع واملساجد 
الديني  التعليم  ومناهج  الزيتونية  واملؤسسة 
التواصل  ومواقع  الديني  اإلعالمي  واملشهد 
االجتامعي واإلنتاج العلمي حول الشأن الديني.

املجلد الثاين: خّصص للمستوى القانوين فتعرّض 
الباحثون وعددهم مثانية إىل االتفاقات الدولية 

ذات  واألحزاب  الشخصية  األحوال  وقانون 
املرجعية الدينية واألحزاب األخرى وموقفها من 
الدين واالنتخابات والدستور والحركة الطالبية 
والنساء والتديّن والجمعيات واملنظامت املهنية 

الدينية. وميتد هذا الجزء عىل 366 صفحة.

الديني  التنّوع  بالدرس  تناول  الثالث:  املجلد 
امتداد 414 صفحة  عىل  تونس  يف  واملذهبي 
لليهود  الباحثون  وتعرّض  باحثني.   9 أعّدها 

واملالكية  واملسيحيني  وللمسيحية  واليهودية 
والصوفية والحنفية واإلباظية والدعوة والتبليغ 

والسلفية والشيعة...

املجلد الرابع: خّصص للعمل امليداين الذي أنجز 
تحاليله 6 باحثني عىل امتداد 200 صفحة من 
خالل مسح وطني ميداين بواسطة استبيانات 
 170 عىل  أجابوا  شخص   1800 عىل  عرضت 

سؤاال.

د.مــنــيـــر الســـعــيـــداين

تقرير الحالة الدينية في تونس 
يبني قاعدة صلبة لنقاش 

℀ادئ في الّش‷ن الديني
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الرسمية  الجداول  مع  متوافقة  Ùوكانت 
للمعهد الوطني لإلحصاء حرصا عىل التمثيلية 
من حيث الكّم والكيف. واعتمدت االستبيانات 
املعيشية  الّنوع والعمر والبيئة  متغرّيات مثل 
والحالة  الدرايس  واملستوى  األرسة  وتركيبة 
املدنية واملسار املهني... وإضافة إىل االستبيان 
أخرى  مصادر  من  املعلومات  استيقاء  تّم 
كالكتب واملواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل 

االجتامعي... 

سّت ورقات تحليلية 
لنتائج املسح امليداين

د.منري  وحسب  االستبيان،  نتائج  جرد  بعد 
النصوص  مواضيع  الفريق  ضبط  السعيداين، 

املخّصصة لتحاليل نتائج العمل امليداين:
• ورقة تقدميية أوىل

باآلخرية  اهتمت  وقد   : ثانية  ورقة   •
والترصّف يف االختالف انطالقا من االنتامءات 

الدينية واملذهبية.
• ورقة ثالثة : وقد اهتّمت بالتديّن الصويف 

يف املجتمع التونيس.
بالرمزية  اهتمت  وقد   : رابعة  ورقة   •
والشعائرية يف الفضـــاء الديني التونســي 

ما بعد الثورة.
للدين  خّصصت  وقد   : خامسة  ورقة   •

والتديّن والترشيع يف تونس.
• ورقة سادسة: وقد اهتّمت بالدين واملجال 

العام يف تونس.

أّما النتائج اإلحصائية العامة فقد قّرر الفريق بناء 
قاعدة بيانات تفصيلية حولها ووضعها عىل موقع 
املؤّسسة التي مّولت املسح امليداين. أما املنهجية 
التي بُني عليها التقرير فتعتمد، وفق د.منري 
السعيداين، عىل ثالثة أسس: رصد الظواهر 
وصف  ثّم  أّوال  البارزة  واألحداث  والوقائع 
مسارات التحّول وتوضيح االرتباطات القامئة 
بينها ثانيا، ثّم التحليل واالستنتــاج ثالثا. ويف 
بــاحث  الثالثة كان لكــل  هـــذه املرحلة 
كل  إىل  بالنسبة  أعطى  ماّم  النقد  حـريّة 
مـــوضوع بحثــا مهيكــال علميّا ينطلق من 

ملّخص وصفــي تحلييل ثّم يعرض الكلامت 
نفسه وأخريا  البحث  ثّم  فاملقّدمة  املفاتيح 
الفريق  أشار منّسق  واملراجع. كام  املصادر 
إىل أّن التقرير احرتم آليات البحث األكادميي 
يف  والتدقيق  التوثيق  ذلك  من  وقواعده 
األخبار واعتامد أساليب التوضيح كامللّخصات 
والجداول وااللتزام باعتامد املعلومات التي 
عن  الحياد  وعدم  الدراسة  فرتة  يف  حدثت 
إذا كانت املعلومة املستقاة خارج  ذلك إالّ 
الفرتة مهّمة لفهم املوضوع املطروح للبحث. 
تحرير  يكون  أن  عىل  الفريق  حرص  كام 
البحوث يف لغة عربية سهلة الفهم لدى القرّاء 

يف تونس وخارجها. 

أهــّم األســــئـلــة

وعن أهّم األسئلة املطروحة عىل املستجوبني 
قال د.منري السعيداين املرشف العام عىل التقرير 
ومحّرره الرئيس: »عملنا مثال عىل املوقف من 
الفصل السادس من الدستور وسألنا املستجوبني 
عن املوقف من حرية الضمري وطرحنا أسئلة 
الديني يف  عن حالة املساجد واألمئة والفضاء 
عالقة بالفضاء العمومي واملوقف من الخطبة 
أو  البيت  يف  صالته  املستجوب  ميارس  وأين 
الصالة.  املحافظة عىل توقيت  املسجد ومدى 
تقبّل  مدى  املطروحة  األسئلة  بني  ومن 
املستجوب للتنّوع واالختالف الديني واملذهبي 
سئل  كام  الديني.  بالتحّول  اليوم  يسّمى  وملا 
املستجوبون عن مدى قبول نط عيش اآلخر 
وترصّفاته من حيث املظهر أو الزّي يف عالقة 
بالقناعة الدينية أو السلوك يف األماكن العاّمة 
من  املوقــف  إىل  كذلك  األسئلة  وتعرّضت 
تكفري النــاس بعضهم بعضا«. وبخصوص إدارة 
الطريقة  عن  املستجوب  سئل  الديني  الشأن 
الشأن  إدارة  يف  إشكال  أي  لحّل  يراها  التي 
الديني وإن كان يفّضل الحوار أم دعوة الدولة 
كذلك  وسئل  القانون.  وتطبيق  التدّخل  إىل 
املستجوب كيف يصّنف نفسه: إن كان مسلام 
ملتزما أم مسلام بالثقافة...وسئل كذلك عــن 
دور اإلعالم يف التصورات الدينية واملوقف من 

حالة التّدين لدى التونسيني.

الّدولة والّشأن الديني

قال  الديني  بالشأن  عالقتها  يف  الدولة  وحول 
األستاذ منيـــر السعيــداين: »لقد الحظنا من 
خالل جملة من البحوث إعادة تعريف لدور 
الدولة  ابتعاد  أّن  ذلك  املجتمع  تجاه  الدولة 
عن إدارة الشأن الديني جيّد ألنه يفتح املجال 
لألسف  لكّنه  وتشاركية  مدنية  إدارة  إلرساء 
يوفّر مجاال لعنارص أخرى وفاعلني لهم صبغة 
سياسية وإيديولوجية للتدّخل ماّم سبّب عديد 

اإلشكاالت يف املجال.

ويف هذا اإلطار، ومن بني االقرتاحات التي برزت 
يف  الدراسات  بعض  عليه  وقفت  ما  من خالل 
األعىل  اإلسالمي  املجلس  مهاّم  تطوير  التقرير، 
للشأن  مدنية  إدارة  اتجاه  يف  الذهاب  واقرتاح 
الديني. وأبرزت دراسات عديدة ضمن التقرير 
أّن املجال الديني ميثّل نقطة توتّر يف املجتمع 
ويف  الثورة  بعد  املساجد  يف  التوتّر  هذا  ونجد 
والتديّن  الدين  أّن  رغم  قبلها  الدولة  تسلّط 
الراحة  مجال  هو  عموما  املؤمنني  إىل  بالنسبة 
والسكينـــة واالطمئنـــان والتــوازن الروحاين. 
عندما  أنّه  التقرير  ضمــن  دراسات  والحظت 
يذهب الفرد إىل الفضاء الديني فيجده متوتّرا  
وكان سابقا محروما منه ألنّه كان تحت السلطة 
البحث  نحو  اتجاهه  يغرّي  للدولة،  الحديدية 
الدين  يف  جوهري  هو  ما  عىل  املحافظة  عن 
وقد  وربّه.  املؤمن  بني  املبارشة  العالقة  وهو 
قويّا  اتجاها  أّن هناك  أخرى  الحظت دراسات 
تعبّد مبارش. وهذا تحّول  أو  تديّن فردي  نحو 
مهّم وإيجايب يف املجتمع إذ يتّجه نط التديّن 
نحو فـــردانية ال تعرتف بالوسائط. وقد أكّدت 
مواقف  أّن  إذ  االتجاه،  هذا  امليدانية  الدراسة 
الدستور  من  السادس  الفصل  من  املستجوبني 
وتفرّسه  ومرّحبة  موافقة  العموم  عىل  الجديد 

تفسريا توافقيا إيجابيا«. 

أبرز  الذي  الجديد  الباراديغم  هذا  وعن 
راعية  دولة  إىل  يدعو  والذي  التقرير  وجوده 
للدين لكن بصورة غري التي كانت قبل الثورة 

Ùالدولة« عبارة  إّن  السعيداين  د.منري   قال 
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التعــّددية الّدينيـــة يف تــونس
من خــالل البحــــث امليـــداين

يبنّي االستطالع أّن معرفة املستجوبني باملسيحية )74.50 %(، وباليهودية )73.40 %(، ال تتجاوز نسبة 
معرفتهم بالديانة البهائية )10.6 %(.

وتحظى املسيحية بهامش من القبول يفوق نسبيا ذاك الذي يربزه موقف املستجوبني من أن يكون التونيس 
يهوديا )13.1 % مقابل 11.6 %(، ويتسع الفارق مع البهائية، إذ يرى )2.9 %( فقط منهم أّن انتامء تونسيني 

إىل البهائية أمر عادي.

من ناحية أخرى، يُعرب أكث عدد من املستجوبني عن رفضهم تهّود التونسيني )29.7 %(، يف حني يبدو اتّباع 
التونسيني البهائية األكث إثارة للقلق، ماّم قد يرجع لعدم معرفتهم بها.تظهر النتائج أّن رفض أشياء محّددة 
يف معتقد الديانات الثالث مرتبط مبدى القدرة عىل ذكرها، وهو ما يقتيض اإلملام ببعض جوانب الّدين 
العقدية أو الطقوسية أو غريها. وعليه، إّن أكث نسبة من الرّفض ألمور بعينها يف معتقد األديان، يف الدراسة، 

تعلّقت باملعتقد اليهودي )36.5 %(، فاملسيحي )28.80 %(، ثم البهايئ )7.60 %(.  

ومن ناحية السلوك، نرى أّن الحّرية الّشخصية، التي يصف بها املستجوبَون انتساب تونسيني إىل الديانات 
الثالث األخرى، ال ترُتجم يف الواقع عرب قبول إقامة عالقات صداقة معهم، مع تفرّد املسيحية بقدر من 
التّسامح، وحصول البهائية عىل أقّل نسبة. فلدى السؤال: هل تقبل أن يكون لك أصدقاء منهم )املسيحيون، 

اليهود، البهائيون( كانت نسب القبول ) 49.80 %، 25.9 %، 16.10 %( عىل التوايل...

ومن جانب آخر يحافظ التونسيون عىل املوقف املتحيّز إزاء التحـــّول وتغيري الّدين وفــق اتّجاهــاته، 
إذ ال يكون محّل قبول إالّ إذا تعلّق بالّدخول يف اإلسالم، دون أن يكون مقبوال إذا ما تعلّق بالخروج منــه 
إىل ما سواه. يف هذا املوقف تعبري عن أّن حريّة الّضمري وحّرية املعتقد شعار يرفعه الكثري ، وال يتقيّد به 
إالّ القليل. مردُّ هذا الاّل تكافؤ يف التعامل مع فكرة التحّول هو انغالق املنظومة الدينية عىل نفسها بشكل 
إقصايئ لكّل انتامء ديني مواز أو بديل ألتباعها،  فرتك اإلسالم من أجل اتّباع دين آخر يعدُّ من منظور 
العقيدة الخاّصة به ارتدادا و»كفرا بعد إميان«، وهو ما يجعل املتديّن غري قادر عىل تكييف قناعاته الدينية 

مع مبادئه الحقوقية واملدنية.

تكثّفت ردود الفعل املستنكرة لقدوم دعاة إسالميني من خارج تونس لعّدة أسباب، لعّل أهّمها يف نظرهم: 
إثارة البلبلة وتعقيد األوضاع يف إطار تنامي الخطر اإلرهايب والجدل حول موقع الدين من الدولة، لذلك 
نجد أّن الرّافضني لقدوم دعاة من خارج البالد )58.1 %( يعلّلون رفضهم بأّن قدومهم من شأنه أن يتسبّب 
يف مشاكل )38.8 %(، أو يف خلق » لخبطة« يف املسائل الدينية )15.6 %( أو أن يساعد عىل تقوية تيارات 

دينية دون أخرى )4.8 %(...

يبدو املشهد الخارجي لتونس، للوهلة األوىل، موّحدا نسبيا باملقارنة مع بعض دول الثّورات العربيّة، لكونه 
غري محكوم مبنطق التّناحر والرّصاعات الطّائفية من جهة، وألّن العديد من الطوائف وامللل، مثل الّدروز 
واليزيدية والقاديانية وغريها، مل يُرصد لها وجود مبارش عىل مستوى املشهد املذهبي التونيس. إالّ أّن نظرة 

متمّعنة يف واقع التفاعالت االجتامعية الراهنة تكشف عن التباينات الدينية واملذهبية التي تسوده...

تتّضح مفارقة بني اإلطار القانوين الّضامن للحريّات وللتعددية، وبني واقع املشهد الديني واملذهبي، الذي 
ال يخلو من رؤى استئصالية يف بعض األحيان قامئة عىل إقصاء اآلخر. وهي مفارقة تنعكس عىل مستوى 
التفاعالت بني الفرقاء، إذ كشف البحث امليداين عن تضارب بني اعتبار انتامء تونسيني سّنة إىل مذهب 
مغاير حريّة شخصيّة، وبني رفضهم أن يكون لهم أصدقاء منهم، ماّم يعرّب عن نوع من التّذبذب، ويكشف 

عن مفارقة بني مبدإ التعّددية وبني التعاطي مع التعّدد.
 )املجلّد الرابع ص 57 ،61 ، 63 ، 64 ، 65(
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الدستـــور  يف  الـــواردة  للدين«  Ùراعيــة 
أّن  التقرير  يف  دراسات  وقد الحظت  إشكالية. 
خّط السياسة الدينية للدولة اختلف بعد الثورة 
من وزير إىل آخر عند تغيري رأس وزارة الشؤون 
الدين للدولة حسب  الدينية، كلٌّ يفرّس رعاية 
»رأيه« الخـــاّص. وقد الحظت الدراسات الواردة 
يف التقرير أّن السياسة الدينية كانت مع كّل وزير 
وموازين  الرصاعات  حاصل  من  انطالقا  تضبط 
القوى وأبرز مثال عىل ذلك هو الرصاعات حول 
يف  مختلفة  دراسات  طرحت  لذلك  املساجد. 
التقرير الســـؤال »من يحّدد السياسة الدينية 
التي  الفرتة  انقضاء  وبعد  اليوم،  أّما  للدولة«؟ 
غطّاها التقرير، فيبدو حسب د.منري السعيداين 
أنّنا سائرون نحو نوع من التهدئة وكأّن القوى 
املتصارعة يف الساحة انتفت، وفهم بعض الناس 
أّن الرصاع القائم عىل الدين انتهت فصول منه 
بعد أن أمكن إزاحة من يتمّسك بتأجيج ذلك 
السلفية.  مع  مثلام حصل  الساحة  من  الرصاع 
كام الحظت بعض االستنتاجات التي وردت يف 
أّن  التقرير  الذي شمله  امليداين  العمل  تحاليل 
املستجوبني يبحثون عن صيغة مرنة تحّقق إدارة 

الدولة للشأن الديني وأنّهم يقبلونها بحذر. 

األحزاب الدينية وأشكال الّتأثري

يف  املضّمنة  التحاليل  بعض  عىل  باالعتامد 
تقرير الحالة الدينية بتونس 2011 - 2015، 
صّنف محــّدثنا األحـــزاب السيـــاسية ذات 
املرجعية الدينية إىل ثالثة: حزب قوّي ومنظّم 
املشهد  يف  التأثري  بإمكانه  كبرية  موارد  وله 
يف  قوّي  وحزب  النهضة،  حزب  مثل  الديني 
حضوره اإلعالمي ودعايئ من دون موارد كثرية 
وبتأثري متوّسط يف املشهد الديني مثل حزب 
ضعيف  تأثري  ذات  صغرية  وأحزاب  التحرير 
قراءة  ويف  السلفية.  األحزاب  بعض  ومنها 
لبعض نتائج الدراسات التي تّضمنها التقرير، 
هذه  تأثري  أشكال  السعيداين  د.منري  صّنف 
املجتمع  يف  الدينية  املرجعية  ذات  األحزاب 
تأثري  إىل  يؤدي  الذي  املفتوح  الشكل  فهناك 
مبارش يف مساجد بعينها )السيد رضا بلحاج 
التحرير  باسم حزب  ناطقا رسميا  كان  الذي 
كان يؤّم املصلني يف جامع سيدي عبد الحميد 
بسوسة مثال(. وهذا الّشكل يسمح باالنتقال 
بالعكس  والعكس  السيايس  إىل  الديني  من 
الجامع يف هذه  بالغ وميكن أن يصبح  بيرس 

النوع  أّما  السيايس.  الحالة محال لالستقطاب 
تأثري  عىل  ويعتمد  الحذر  الشكل  فهو  الثاين 
مقصود ونجد هذا الشكل لدى حزب النهضة 
الذي له تأثري مبارش يف عدد من األمئة ويكون 
فيه تبادل التّأثري والتّأثر بني السيايس والديني 
هو  الثالث  والّشكل  األّول.  من  سهولة  أقّل 
التّأثري غري املبارش ونجده لدى السلفية وليس 
فيه تأثري سيايس مفتوح بل تأثري بأطروحات 
سلوك  تقولب  خاّص  نوع  من  إيديولوجية 
معلومات  تقديم  العسري  من  ولكن  الناس. 
مؤكّدة خاّصة ونحن اليوم يف وضعية ضبابية 
ونقص يف املعلومات حول أشكال التأثري وحول 
مآل بعض الشخصيات التي مل نعد نراها عىل 

الساحة.

ومن خالل بعض الدراسات الواردة يف التقرير، 
هناك، حسب د.منري السعيداين، أدوات أخرى 
للتأثري يف رسم املشهد الديني يف البالد تعتمد 
املنظامت والجمعيات ذات الطبيعة الدينية 
وهي تقوم بعمل يدّل يف الحقيقة عىل أنّها 
املنظم  فيها  سياسية  ملجموعات  واجهات 

Ùوغري املنظّم. وقد أبرزت بعض الدراسات 

التطّور العام لعدد املساجد و الجوامع ما بني سنتي 2010 و2015
ازداد العدد اإلجاميل لبيوت العبادة اإلسالمية من جوامع و مساجد مبا قدره 10.90 % مفصال عىل ازدياد يف عدد املساجد مبا قدره 5.57 % يف حني 
ازداد عدد الجوامع مبا قدره 12.65 % أعىل نسب االزدياد كانت يف ما بني سنتي 2012 و2013 تليها نسبة االزدياد يف ما بني سنتي 2013 و2014 
ثّم نسبة االزدياد يف ما بني سنتي 2011 و 2012 السنة األوىل )ما بني 2010و 2011( سنة اضطرابات يف حني متثل السنة األخرية )ما بني 2014 

و2015( سنة تردد عقائدي و تدخل يف الصفوف.

التطور العام للمساجد و الجوامع بني سنتي 2010 و 2015

مجموع املعامل  عدد الجوامع  عدد املساجد  السنة 

4779 3595 1184  2010

4835 3668 1167  2011

4944 3777 1167  2012

5092 3896 1196 2013

5230 4000 1230 2014

5300 4050 1250 2015
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Ùأهمية تلك الواجهات عندما أثري النقاش 
مصدرا  الرشيعة  اعتامد  حول  تونس  يف 
النقاش  يكن  مل  حيث  الدستور  يف  للترشيع 
داخل التأسييس فحسب بل خرج إىل الشارع 
بواسطة تلك الواجهات وتّم الضغط بها حتّى 
عىل النهضة عندما شعر من يقفون وراء تلك 
الواجهات بأنّها سترتاجع عن وعود رمبّا كانت 
وكام  وأخريا،  املوضوع.  هذا  حول  أعطتها 
د.منري  ذكرها  التقرير  يف  دراسات  الحظت 
السعيداين، هناك تأثري مجتمعي عميق لهذه 
التحّوالت يف املشهــد الديني التونــيس خـالل 
مالحظة  متّت  حيث   ،2015  -  2011 الفرتة 
من  عدد  يف  االجتامعيّة  املحافظة  تصاعد 
املظاهر من بينها أناط من اللباس واملظهر 

والسلوك يف الحياة العاّمة.

جديد  معطى  هناك  محّدثنا،  ولكن، وحسب 
وهو انخراط الشباب يف الحركات االجتامعية 
حول  الرصاعات  يف  االنخراط  جّربوا  أن  بعد 
أنّه  والحظوا  السيايس...  النظام  وحول  الدين 
انخراط مل يحل املشاكل السياسية واالجتامعية 
التي يريدون حلّها. والدليل انخراط 3 % فقط 
من الشباب يف األحزاب ومشاركة 10 % فقط 
منهم يف االنتخابات. واالنخراط املكثّف للشباب 
يف الحركات االجتامعية يعني وفق محّدثنا أنّنا 
االجتامعي  األساس  »استعادة«  نحو  ذاهبون 
تقول  الشباب  أصوات  وكأّن  للثورة.  السيايس 
والتــوافق وحكومة  الصــراعات  جّربنــا  لقد 
التكنوكراط...لكّننا مل نظفر بالحل وظل املجتمع 
لها  يجد  مل  يومية  مشاكل  من  يعاين  التونيس 
السياسيون حلوال. لذلك انخــرط الشبــاب يف 
الحركــات االجتامعية االحتجــاجية وازدهرت 
عاّم  فكرة  يعطي  وهذا  املواطنة  حـــركات 
يرغب فيه الشباب خاّصة وهم غري منخرطني 
ليكون  فرصة  لهم  أعطيت  ولو  أحزاب  يف 
يهّمهم  فيام  املحيّل  الشأن  إدارة  يف  دور  لهم 
محّدثنا  وحسب  لألزمة.  مخرجا  وجدنا  لكّنا 
واملحلية  البلدية  االنتخابات  تكون  أن  ينتظُر 
القادمة قامئة عىل تنــافس سيايس قد يسمــح 
اإلمســـاك  إىل  االجتامعية  القيادات  بتصعيد 

Ù .مبقـــاليد العمل البلدي والسلطة املحلية 

معركة املساجد  
من دون مجازفة كبرية ميكن القول إّن ما عرفت مبعركة املساجد انطلقت منذ األيام األوىل 
الوزيرين  أثناء عهديت  تّم  العابدين بن عيل و لكن ذلك  التالية مبارشة النهيار سلطة زين 
العرويس امليزوري )حكومة الباجي قائد السبيس  7 مارس 24-2011 ديسمرب 29-2011 جانفي 
2014( واتّصل اثناء فرتات عهديت الوزيرين الاّلحقني منري التلييل ) حكومة التكنوقراط 29 
جانفي 2014 - 6 فيفري 2015( وعثامن بطّيخ )حكومة الحبيب الّصيد األوىل 6 فيفري 2015 

– 12 جانفي 2016(

الجوامع  أو ذاك من مرتادي  الحّد  أّن »مجموعات« منظّمة إىل هذا  الوقائع يف  تتلّخص  و 
واملساجد وحتّى من غري مرتاديها املعتادين ومن ذوي املشارب الدينية اإلسالمية واالنتامءات 
الفقهية والسياسية الدينية املختلفة واملتخالفة، انخرطوا يف حركة متّصلة من »افتكاك« محاريب 
اإلمامة ومنابر الخطبة يف الجوامع واملساجد مّمن كانوا قامئني عليها من األمئّة واألمئة الخطباء 
لدواع قُّدمت عىل األغلب عىل أنّها دينية وفقهية من قبيل ارتباط اإلمام »املُنزّل« عن منصبه 
بـ »الّنظام السابق« و/ أو خروجه عن »موجبات الرّشع« و/أو عدم أهليته، بل كفره أحيانا. يف 
هذا الخضّم كان العديد من املساجد والجوامع غري املرّسمة أي تلك التي مل تحصل عىل ترخيص 
الوزارة. وبحسب  بالّنشاط بعد »تعيني إطار مسجدي« غري مرّسم من طرف  رسمي بدأت 
إحصائيات غري رسمية لكّنها متواترة الظّهور يف عديد التّقارير اإلعالمية والقانونية كانت نسبة 
الجوامع »الخارجة عىل السيطرة« تراوح بني 30 باملائة عند نهاية 2011 و12 باملائة يف سبتمرب 
2012 و 4 باملائة يف جوان 2013 ثّم بني 1 و 3 باملائة يف سنتي 2014 و2015. ومهام يكن من 
أمر دقّة األرقام والتقديرات فقد بدأت منذ ربيع سنة 2011 تظهر وقائع تثبت كام أكّدت 
ترصيحات رسمية الحقة أّن ما تشمله هذه الّنسب من املساجد استقّر تحت سيطرة إمامات 
مسجدية »افتّكت« عنوة مواقعها حيث مل يكن بّد للوزارة من أن تقبل بالحال يف العديد من 
املواقع فتطبّع األمر الواقع بأّن طالبت بتسوية وضعياتهم عرب طلب تثبيت مل يستجب له عرش 

املعنيني باألمر تقريبا...

يتّضح من خالل التمّعن املقارن يف األمثلة الّنموذجية الثالثة ) جامع الفتح بالعاصمة بإمامة 
نور الدين الخادمي و جامع الزيتونة بإمامة حسني العبيدي و جامع سيدي اللخمي بإمامة رضا 
الجوادي( ضمن وقع سري أطوار معركة املساجد عاّمة أّن املؤّسسة املسجديّة بصدد مراجعة 
عالقاتها بكّل املؤّسسات االجتامعية تقريبا : الوزارة وممثّليها الجهويني وبقيّة أجهزة الدولة 
إعادة موقعة  بوجود  نقّر  أن  ... حيث ميكن  اإلعالم  وأجهزة  والنقابات  السياسية  واألحزاب 

للمؤّسسة املسجدية ضمن املشهد الديني.
)املجلّد األّول ص 131،132،140،141(
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Ùمن املستفيد من التقرير؟

يستهدفهم  عّمن  السعيداين  د.منري  سألنا 
»هي  فقال:  الّضخم  البحثي  العمل  هذا 
تجمع  تونـــس  يف  نوعها  من  فريدة  تجربة 
يف محمل واحد وألّول مرّة معلومات منظّمة 
خاّصة  الديني  الّشأن  عن  وموثّقة  ومرتّبة 
خالل الفرتة 2011 - 2015 ورمّبا يكون قاعدة 

متالحقة  )تقارير  فرتة  بعد  الحقة  لتقارير 
مفيد  البحث  وهذا  املوجات(.  صيغة  عىل 
ولألكــــادمييني  وللباحثني  الباحثني  للطلبة 
والدراسات  البحوث  مراكز  يف  والعــــاملني 
واإلعالميني  اإلحصاء  ومؤسســـات  واملراصد 
السياسيني  والفاعلني  الجمعياتيني  والفاعلني 
وغري  الرّسميني  القرار  وصناّع  واالجتامعيني 
أّن  السعيداين  د.منري  وأضاف  الرّسميني«. 

للنقاش وسيساهم يف وضع  التقرير مطروح 
الّشأن  يف  هـــادئة  ملناقشة  صلبة  قاعـــدة 
الديني كام سيساعد عىل التّخفيــــف مــــن 
الغموض والتداخل والتشّنج اإليديولوجي يف 
النقاش حول الّشأن الديني بعيدا عن املزايدات 
والوصف  والرصد  املعطيات  من  فيه  ملا 
ووجهات النظر املختلفة والتحاليل املتكاملة 

Ù.الدقيقة املتابعات  ونتائج  تباينها   يف 

النسبة املئوية من مجموع مساجد البالد عدد مساجدها النسبة املئوية من مجموع جوامع البالد عدد جوامعها الوالية

11.05 129 4.68 177 تونس

1.02 12 1.90 72 اريانة

0.34 04 1.98 75 منوبة

0.85 10 3.25 123 بن عروس

4.11 48 6.11 231 نابل

0.42 05 2.67 101 زغوان

2.57 30 4.55 172 بنزرت

1.97 23 1.77 67 باجة

1.19 17 3.68 139 جندوبة

0.59 07 2.14 81 الكاف

0.59 07 2.59 98 سليانة

10.79 126 6.59 249 القريوان

5.39 63 4.31 163 القرصين

0.25 03 6.03 228 سيدي بوزيد

7.19 84 4.31 163 سوسة

7.62 89 4.05 153 املنستري

5.74 67 4.92 186 املهدية

7.71 90 11.11 420 صفاقس

4.37 51 4.15 157 قابس

8.91 104 3.54 134 قفصة

5.48 64 1.66 63 توزر

2.31 27 2.75 104 قبيل

8.82 103 8.10 306 مدنني

0.59 07 3.04 115 تطاوين

100 1167 100 3777 املجموع

الجوامع و املساجد موزعة عىل الواليات )ديسمرب 2012 (
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Ùأهم االستنتاجات املستخلصة من 
التقرير

سألنـــا منّســـق فــــريق البحـــث عــن أهّم 
االستنتاجات التي استخلصها من هذا التقرير 

فلّخصها يف أربعة: 

تحّول  حالة  يف  تونس  إّن  األول:  االستنتاج 
بالنسبة إىل الشأن الديني وهذا التحّول أفىض 
إىل عديد املشاكل ألّن املجال الديني كان تحت 
سيطرة الدولة قبل الثورة التي مل ترتك الفرصة 
للفاعلني فيه للدخول يف نقاشات حوله أو يف 
نوع من الترصّف املدين يف الّشأن الديني واليوم 
استعداد  دامئا عىل  ليسوا  فاعلون جدد  ظهر 

للبناء املشرتك.

الديني  املجال  حدود  تعد  الثاين:مل  االستنتاج 
واضحة وأصبح مجاال مفتوحا لفاعلني عديدين 
واحد  وكل  واإلعالمي...  كالسيايس  ومختلفني 
منهم يعتقد أنّه قــادر أن يؤثّـــر فيــه بالرؤية 
التقليديني  الفاعلني  عن  فضال  يتبّناها،  التي 
جدد  أمئّة  مثّة  األمئة  هؤالء  ويف  األمئّة.  مثل 
الناس  إميان  عن  مسؤولون  أنّهم  يعتقدون 
معرفة  لديهم  وأّن  الدينية  مامرساتهم  وعن 
جديدة سيعيدون بها املجتمع إىل تديّنه. وهذا 
التّداخل بني الفاعلني جعل العالقات متشّنجة 

ومتوتّرة وإدارة الرصاعات صعبة التّحقيق.

االستنتاج الثالث: ليس من الواضح لدينا هل 
الشأن  إدارة  يف  التسلّط  من  خارجون  نحن 
الديني لنذهب نحو إدارة مدنية تشاركية أم 
الفوىض. ألّن هذا املجال مل  أنّنا سائرون نحو 
يعد يتحّكم فيه أّي طرف واحد كام تّم تجاوز 
مؤّسسة  كانت  فمثال  الدينية.  الشؤون  وزارة 
بإمكان  واليوم  املفتي  عليها  يسيطر  اإلفتاء 
أّي إمام أن يفتي كام تجد اإلفتاء يف التلفزات 
وعىل األنرتنت. وتعّدد الفتاوى هذا هو تعّدد 

فوضوي.

فيه  إيجايب  استنتاج  وهذا  الرابع:  االستنتاج 

Ùالدولة تدّخل  تقليص  نحو  عام   اتّجاه 

التشّيع يف تونس
قال عامد الحمروين: »التشيّع يف تونس حالة نخبوية، ومازال شيعة تونس يف حالة تبلور 
وتكّون، ال يوجد دعم خارجي، وإين كثريا ما أضحك عندما أقرا مقاالت وتحليالت صحافية 
تونسية وعربية يزعم كاتبها أّن شيعة تونس يتلّقون الّدعم الكبري من إيران بل منهم حتّى 
من كتب أنّنا مدعومون من طرف النظام السابق !. إنّها اتّهامات مجانية وغبيّة مازال يرّددها 
إىل اآلن بعض الغوغائيني يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة الغاية منها التّشكيك يف وطنية 

شيعة تونس«.

باإليرانيني  تونس  شيعة  ارتهان  فكرة  بنزرت  شيعة  أحد  الصفاقيس  فاكر  محّدثنا  ويرفض 
واعتبارهم تابعني لهم مسلويب اإلرادة. وقال يف هذا السياق : » ملاذا نربط الشيعة بإيران؟ 
وباكستان  وتركيا  العراق  األخرى يف  الكربى  الشيعية  الجامعات  الحديث عن  يتّم  ال  ملاذا 
والكويت والبحرين؟ ملاذا هذا الحرص عىل ربط التشيّع بالعنرص الفاريس ؟ التشيّع يف تونس 
سبق التشيّع اإليراين. ليس يل عالقة بإيران، ومل أزرها أو أزر مؤّسساتها الرسمية املوجودة 
يف تونس ولو مرّة واحدة ،  لكن ال أخفي إعجايب بعدد من مواقف الجمهورية اإلسالمية 

املساندة لحركات التحّرر يف العامل و عىل رأسها القضية الفلسطينية«.

ونفى محمد صالح الهنشري أيّة صلة له مع اإليرانيني الرّسميني وغري الرّسميني،  وأكّد أنّه مل 
يزر إيران ولو مرّة واحدة،  وأّن سفارتها ومركزها الثقايف يف تونس مل يوّجها إليه دعوة ألّي 
مناسبة، عىل الرّغم من أنّه من الوجوه الشيعية البارزة. وعرّب الهنشري عن رفضه ربط التشيّع 
التونيس بالتشيّع املرشقي عاّمة عىل الرغم من زياراته املتعّددة إىل العراق وحضوره املستمّر 
يف املناسبات الشيعية الكربى. وأكّد رضورة ربط هذه الحالة الدينية بسياقها التونيس املتجّذر 
يف التّاريخ لضامن انسجام شيعة تونس مع مجتمعهم، وتجّنب أخطاء جامعات شيعية أخرى 

أولت روابطها املذهبيّة أولوية عىل حساب روابطها االجتامعية والتّاريخية يف أوطانها.

وقد تجّنب محّدثنا توضيح هذه النقطة عىل الرغم من محاوالتنا، وبّرر ذلك بحرصه عىل 
عدم الخوض يف شؤون اآلخرين احرتاما للخصوصية وحفاظا عىل الحياد وتجنب الجدل. 
ويلتقي الهنشري يف هذا الطرح مع عبد الحفيظ البناين الذي أبدى حرصا يف مقابلتنا معه 
عىل ربط التشيّع بسياقه التونيس. وحني سئل امبارك بعداش إن كانت العاممة التي يرتديها 
تقليد عريب،  وثانيا ما أضعه عىل رأيس هو  العاممة  أّوال  املذهبي قال:  انتامئه  تعرّب عن 
عاممة تونسية لها وظائف صحيّة، ومن أهّمها الحامية من العوامل الطبيعية مثل الحرارة 
والرياح بحكم انتامئه إىل بيئة صحراوية )جرسني-قبيل(، وأكّد أّن عاممته تختلف عن العاممة 

العلمية التي يرتديها اإليرانيون واملشارقة. 

وتحرص الوجوه الشيعية البارزة عىل ربط التشيّع بسياقه التونيس عن وعي بأهمية هذا 
األسلوب يف إنجاح خلق بيئة شيعية كانت يف املدى القريب من املحظورات التي يعاقب 

عليها العرف والعادة والقانون.
 )املجلّد الثالث ص 309(
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الدولة  دور  أّن  مبعنى  الديني  الشأن  Ùيف 
الشكل  يأخذ  أن  يجب  ال  ولكن  مطلوب 
التسلّطي القديم. وقد برزت يف التقرير أيضا 
ذلك  من  التونسيني  بني  التسامح  صفات 
أخرى  إىل  ديانة  من  الديني  التحّول  قبولهم 
تصل  عالية  وبنسب  آخر  إىل  مذهب  ومن 

أحيانا إىل ما يقارب 60 %.  

وأخريا، نستخلص من هذا الحديث مع املشــرف 
بتـــونس  الدينية  الحــالة  تقريــر  عىل  العـــام 
2011 - 2015، وحـّرره الرئيــس د. منري السعيداين، 

الديني يف  العمل املوسوعي حول الشأن  أّن هذا 
تونس رسم لنا خريطة باأللوان عن التديّن يف تونس 
ومساراته وحّدد لنا عددا من املؤرّشات الخاّصة به 
وبنّي لنا عالقته بسياقات السياسة ومدى تداخله 
ومستقبله.  وحارضه  التونيس  املجتمع  مايض  مع 
إنّه إضافة مهّمة للمكتبة البحثية التونسية يفتح 
املستقبلية.  ومآالتها  الظّاهرة  لفهم  أمامنا  اآلفاق 
فهو  ورصني  موثّق  أكادميي  بأسلوب  كتب  وألنّه 
ميثّل قاعدة صلبة لنقاش هادئ يف الّشأن الديني 

يف تونس كام قال د. منري السعيداين.
حاوره خالد الشايّب

بعد خمس  أي  اليوم؛  تونس  اليهودي يف  الوجود  يُقلق  ما  أشّد  إّن 
الجديد،  النظام  وقيام  بن عيل  أيام حكم  آخر  مع  تزامنت  سنوات 
التساؤل اآليت: هل هناك نشوء ملا يُعرف مبعاداة السامية يف تونس 
هذا  عن  النظرية  اإلجابة  األقلية؟  لهذه  الّدينية  الحريات  يهّدد  مبا 
بت  أمثال  كتابات  له  ترّوج  ما  كّل  من  الرّغم  قاطعة، عىل  السؤال 
يعوروهو، اإلسم املستعار للسويرسية من أصول مرصية جيزال ليتمن 
))Littman, Gisèle  ودانيال بايبس، وبرناد لويس، وغريهم؛ فمعاداة 
السامية، من حيث هي اصطالح، يُراد به معاداة اليهود تحديًدا ألسباب 
عقائدية، كام هو الّشأن بالنسبة إىل العالقات اليهودية املسيحية، ذلك 
أمر مل يعرفه التاريخ اإلسالمي القديم بتاتاً، وال يشء يف نصوص اإلسالم 
التأسيسية ما يدعو إىل معاداة اليهود لسبب ديني محض، وقد حفظ 
املسلمون األوائل لليهود وضعية قانونية هي الّذمة، ووضعية عقائدية 

هي أهل الكتاب ...

وبالعودة إىل تاريخ تونس املعارص كتبت لوزيرا توسكان )األغلب أنّه 
اسم مستعار( عاّم أسمته »نزعة إنكار املحرقة يف تونس«، وحاولت 
حركة  أنصار  بعض  كتابات  يف  السامية«  »معاداة  أسمته  ما  رصد 
االتّجاه اإلسالمي، الذين دخلوا انتخابات 1989، يف إشارة إىل رسالة 
عبد الحميد البديوي إمام جامعة باريس نانتري. والحقيقة أّن هذا أمر 
طارئ يف تاريخ تونس غّذاه الرّصاع العريب اإلرسائييل من ناحية، وعدم 
انتباه الّنخب السياسية الحاكمة إىل رضورة االهتامم بالتّعليم الّديني، 
وعدم قرص التعليم الديني عىل اإلسالم يف املدارس اإلبتدائية والثانوية 
وإشاعة روح  التسامح واحرتام أتباع الّديانات األخرى واحرتام املخالف 

عموما...

برز  الحرية  من  مناخ  وظهور  يف 2011  عيل  بن  نظام  انهيار  ومنذ 
ما كان كامنا عند الكثري من التونسيني فيام يتعلّق باملسائل الدينية 

والسيام عن الديانات األخرى واليهودية عىل وجه الخصوص. وتزامن 
لليهود  بشّدة  املناهضة  الجهادية  السلفيات  اشتداد وطأة  ذلك مع 
اليهودية والصهيونية وبني  أدبياتها بني  التي ال تفصل يف  واليهودية 
اليهودي واليهودية والصهيوين. وزاد من تغذية هذه املشاعر املعادية 
ورؤية  الفلسطينية،  للقضيّة  السيايس  الحّل  أفاق  انسداد  لليهود 
املجازر اإلرسائيلية يف حّق الفلسطينيني، وانتشار رؤية الوّهابية لليهود 
أّدى  ما  وهو  للحدود،  املخرتقة  التلفزيونية  القنوات  عرب  واليهودية 
إىل امتزاج كره اليهود ومبكّونات متأتّية من أدبيات معاداة السامية 
األوروبية. وكان الّشعار املخيف لهذه الثّورة الذي هتف به الكثري من 
املتأثرين باإلسالم السيايس العنيف، هو » خيرب خيرب يا يهود جيش 
محمد سوف يعود«، الذي فعل فعله يف املتظاهرين املعادين لليهود 

يف تونس     ومرص واألردن...

لكن عىل الرّغم من كّل هذا الحذر، أّن أمرا جديدا قد حصل، ومل تكن 
تونس بعيدة عنه فجزء من الشباب التونيس املسلم العادي والبسيط 
التونسية  الدولة  للسامية، وعىل  املعادية  األدبيات  يتغّذى من هذه 
والّنخب أن يسارعوا إىل تطويق هذا الخطر املسئ لإلسالم أّوال، ولفكرة 
املواطنة ثانيا ولالستقرار السيايس للبالد ثالثا، من خالل االهتامم بإصالح 

التّعليم الّديني، واالنتباه إىل أهميّة اإلعالم ووسائطه املتنّوعة...

العربية،  الدول  مــن  لعدد  خالفا  تونس،  إّن  عموما  القول  وميكن 
ال يُطرح فيها الوجود اليهودي باعتباره مسالة من مسائل األقليات 
املثرية لقضايا عصبيّة من التوتّرات االجتامعية والدينية، لكن الحذر 
واجب واملستقبل مرهون بدرجة وعي التونسيني باملواطنة ورشوطها، 
الحكمة  من  بكثري  تنشأ  قد  التي  القضايا  معالجة  عىل  وقدرتهم 

والتعّقل.
)املجلّد الثالث ص 350-351-352(

يهود تونس ومعاداة السامية

املسيحيون يف تونس
 

يبلغ عدد املسيحيني حوايل 30000، منهم 25000 
أقليّة  ولكّنها  أقليّة،  ميثّلون  وهم  الكاثوليك  من 
تؤّدي دورا نشيطا يف قطاعات مختلفة تعليمية 
تاريخية  ألسباب  وذلك  واقتصادية  واجتامعية 
يف  الثاين  بولس  يوحنا  البابا  حّدد  وقد  وثقافية. 
أفريل   14 يف  تونس  مسيحيي  اىل  وّجهها  رسالة 
1996 مبناسبة زيارته لها الّدور الذي يؤّديه هؤالء 
املسيحيّون يف قوله: إنّهم أقليّة مكّونة من أشخاص 
مختلفني متنّوعي االنتامء اإلثني والجغرايف قادمني 
من مختلف أنحاء العامل يتقاسمون مع التونسيني 
حياتهم يف الّشغل    واألحياء وهم يكشفون عن 
املشرتكة  الحياة  خالل  من  املسيحيّة  هويّتهم 

والحوار والتّبادل وليس من خالل التّبشري.

أّما عن اإلطار القانوين الذي ينظّم العالقات بني 
مذكّرة  حّددته  فقد  التونسية  والدولة  الكنيسة 
ُحّولت   1964 جوان   27 يوم  وقّعت  تفاهم 
التونسية  الدولة  إىل  الكنيسة  أمالك  مبقتضاها 
تصفية  سياق  يف  جاء  القانوين  اإلطار  وهذا 
االستعامر وهو اليوم يوّضح العالقات بني الدولة 

التونسية والكنيسة الكاثوليكية وييرّسها.

ويبلغ عدد رجال الّدين الكاثوليك 35 راهبا من 
أوروبا وأفريقيا و القارّة األمريكية غري أنّه يالحظ 
توّجه نحو غلبة رجال الدين من األفارقة عليهم 
عىل الرّغم ماّم لوحظ أخريا  من وفود جامعات 
أمر  الالتينية و هو  أمريكا  الّدين من  من رجال 
ميكن تفسريه بأزمة الرّهبنة يف أوروبا ويبلغ معّدل 
نشهد  سنة...ونحن  نحو 53  الرّهبان  سّن هؤالء 
اليوم وفود أعداد كبرية من الشباب األفارقة طلبة 
ومهاجرين وعملة. كام توجد أعداد من املسيحيني 
من الزّواج املختلط بني املسلمني واملسيحيني وهم 
ال يزالون ميثّلون بالّنسبة اىل الكنيسة جمهورا من 
مكّونة  الّزيجات  وهذه  األوفياء،  الخلّص  األتباع 
أساسا من نساء أوروبيات )فرنسيات وإيطاليات 
من  متزّوجات  وبولونيات(  وأملانيات  وإسبانيات 

تونسيني.

بقطاع  الكنيسة  ارتباط  ازداد   2011 ثورة  ومنذ 
الرتبية والثقافة وهو ما تكشفه بعض األرقام فهي 
مهنية  )مدرسة  مؤّسسات  إدارة 10  عىل  ترشف 
ابتدائية يف  مدارس  و7  أطفال،  واحدة وروضتي 
كامل الرتاب التونيس يف الشامل والوســط وهــو 

ما ميثّل 6000 تلميذ(.
)املجلّد الثالث، ص 373،374(

قضية املواخري
مبارشة بعد سقوط نظام بن عيل أثارت قضية املواخري)بيوت الدعارة املقّننة التي أنشئت منذ 
االستعامر( جدال واسعا وصل إىل حّد اعتبار املواخري وصمة عار يف تاريخ التونسيني )وجود 20 
البيوت من  التهّجم عىل هذه  (. لقد وقع  بالّدعارة  امراة تشتغل  ماخورا يف تونس يضّم 5400 
أجل غلقها تحت مسّمى »قّوة شعبية« وليس مبرسوم رسمي يف أكث من جهة يف تونس، وأغلق 
بعضها يف جهات سوسة والقريوان ويف 2011 نظّمت مسرية من 300 شخص لغلق ماخور تونس 
وهي مظاهرة ضّمت العديد من النساء ويف مارس 2014 واجهت محرزية العبيدي نائب رئيس 
املجلس التاسييس عن حركة الّنهضة انتقادا شديدا بسبب استقبالها الـ»املومسات« بعد وقفتهّن 
أمام املجلس التاسييس يف 11 مارس 2014 من أجل إعادة فتح ماخور سوسة الذي يشّكل مصدر 
رزقهن وقد وقّعن عريضة يف الغرض وكانت مقابلة محرزية العبيدي لهّن سببا يف اعتبارها عارا عىل 
حزبها وأنّها ليست من اإلسالم يف يشء. وأىت رّد النائب الفتا فقد رصّحت أنّها مل تأت إىل هذا املنصب 
ليك تعلن من هو مؤمن ومن هو كافر وأّن الاليئ استقبلتهن مواطنات تونسيات وكام يستقبل 
الطبيب واملهندس واملحامي يجب أالّ يقع إقصاء هذه الفئة بل اللوم يكون عىل عدم استقبالهن كام 
أكّدت أنّه البّد من إعادة تأهيلهن وايجاد موارد رزق لهّن، وأّن طردهّن ال يحّل املشكل بل ورأت 

أنّهّن يتعرضن لالستغالل واستغالل جسد املرأة هو أبغض أشكال العنف... 

كثريون هم الذين استحسنوا موقف محرزية العبيدي لكّن لعّل أكث املواقف طرافة املوقف الذي 
صدر عن الداعية عادل العلمي الذي عرّب عن استعداده للزواج من 3 مومسات وقد ربطه بتعدّد 

الزوجات الذي يدعو إىل إبطال منعه.
)املجلّد الثاين ص 314(
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1 - في إصدار أخري تعّمد اإلعالمي والكاتب »لطفي حجي« أن يختار لكتابه 
الجديد عنوانا الفتا حدَّ االستفزاز: »إسالم السلطة وإسالم الجامعة: محنُة أمة«. 
بهذا االختيار أكّد املؤلّف عىل أّن توتَُّر العالقة بني الحكام القامئني عىل ما يعرف 
باإلسالم الرسمي وبني مناوئيهم من الجامعات اإلسالمية أمٌر ضارب يف القدم 
وأنّه ظّل، رغم ذلك ماثال ومستفحال إىل يوم الناس هذا. يواصل املؤلّف يف ثنايا 
الكتاب يف االشتغال عىل هذا البعد املثري، خاّصة ملن له نفس راضية وعني قانعة 
الذي يعترب أّن اإلسالم واحٌد وغري متعّدد رافضا القوَل بوجود إسالم سلطة من 
جهة وإسالم جامعة من جهة أخرى أو إسالم تونيّس مغاير إلسالم ترك و إلسالم 

فرنيس إىل آخر ما يُعترَب لديه »ابتداعا ما أنزل الله به من سلطان«.

2 -  من املقدّمة يصدع »حجي« يف مواصلة تحريك السواكن بعينه الفاحصة 
بالقول »إّن املسلمني مل يختلفوا عىل مرِّ القرون قدَر اختالفهم يف تفسري إسالمهم...« 
را  َل إىل القول إّن ظاهرة االختالف والتقاتل يف ديار اإلسالم ازدادت تجذُّ ليتوصَّ
ع للقتل واإلرهاب  يف السنوات األخرية مع ميالد حركات تكفريية متطرّفة ترُشِّ
باسم الدين. ما يسّوغ به املؤلِّف إصداره القائم عىل هذا التّشخيص هو أّن ماّم 
يتوّجب عىل الباحث التونيس الذي شهدت بالده ثورًة سياسية َمكََّنتُْه من منسوب 
هاّم من الحرية أن يعالج بوضوح وجرأة » مأزق فهم اإلسالم يف ديار اإلسالم«.

بهذا التوصيف نقف عىل قراءة للمشهد الديني اإلسالمي الحايل يف البعد الصادر 
من الداخل، الفاحص للداخل والّناقد له فيام يعرتيه من إعاقات ذاتية. هي قراءة  
غري متداولة ألّن إرادتها التجديدية متنعها من أن ترمي كّل الِحْمل يف متاعب 
العرب املسلمني وأعطابهم عىل الخارج، أعداًء وخصوماً، شأَن من ينظر لحال 

املسلمني بالعني القانعة الراضية عن الّنفس. 

3 -  العني الثانية الفاحصة للداخل يف نزوعها للتجديد تلتقي مع العني الراضية يف 
اعتقادها بـ»قدسية« النص القرآين وبُعلويَّة مصدره وبرسالته الخالدة وبالتواصل 
مع ُمْنَجزِه التاريخي. خصوصيتُها التي مُتيّزها عــن العني املطمئنة أنّهــا بقدر 
ما تَعرُض بالنقد إلفهام املسلمني فهي تعمل عىل تجاوز وضع الرَتدِّي لديهم يف 

س خاّصة. هي بهذا التوّجه  فهمهم للنص املؤسِّ
تعمل عىل تحديد عنرص الفاعلية يف النص القرآين 
ويف املدوَّنَة التفسريية ليستبني ما هو ُمسترت من 
املشيئة اإللهية وهي تتحرّك يف التاريخ مبا يزيد من 
كشف الفاعلية اإلنسانية وسبل تواصلها وُنوِّها.

إىل جانب هذين البُعدين وهاتني العينني تربز مقاربة 
ثالثة تتمتّع بعني راصدة تهتّم بواقع املشهد الديني 
كام يتعنّي بصورة أقرب ما يكون إىل املوضوعية 
يف موقع جغرايف محّدد وفرتة زمنية مضبوطة. 
هذا ما ظهر يف السنوات األخرية يف تقارير ترصد 

الحالة الدينية يف كّل من املغرب ومرص فضال عاّم يصدر سنويا عن وزارة الخارجية 
األمريكية يف تقريرها السنوي عن الحرية الدينية حول العامل. 

4 - أهمية هذه التقارير يف بعدها التحلييل الذي يقّدم صورة وصفية للحالة 
الدينية مبختلف الجوانب االجتامعية والسياسية والعلمية والقانونية والثقافية 

واإلعالمية يف بلد أو مجموع بلدان. 

هذا ما تحّقق أخريا للوضع يف تونس بإصداٍر درايسٍّ غري مسبوق عن »الحالة 
الدينية يف تونس 2011 - 2015 »عرّف مبكونات املشهد الديني املختلفة بدراسة 
علمية وبحث ميداين ُموثٍَّق ميثّل قاعدة معطيات توضع بني أيدي القرّاء ذوي 
االهتامم من كّل نوع. أرشفت عىل إنجاز هذا التقرير مؤّسسة »مؤمنون بال حدود 
للدراسات واألبحاث« وقامت بإعداده مجموعة من الباحثني التونسيني يناهز 
عددها الخمسني. شمل الجمهور املستهدف مجال الباحثني والطلبة والجامعيني 
واملنتسبني إىل مراكز البحث واإلحصاء والتوثيق واملستفيدين منها والصحافيني 

والفاعلني الجمعياتيني والسياسيني واملسؤولني اإلداريني وُصنَّاع قرار. 

5 -  تتمثّل خطورة هذا التقرير يف بعده الثالث املُتعنيِّ يف مستوى داللته 
السياسية- االجتامعية وما تحتاجه من إرساء لقيمتي التعّدد والتعايش الثقافيتني 
لتونس وهي تخوض غامر تجربة حداثية وبعد حداثية مميّزة. ما يزيد من أهمية 
هذا البعد الثالث هو تهاوي التجارب يف الفضاء العريب املأزوم نتيجة مصاعبه 
وتوتُّراته الذاتية املواكبة لإلكراهات اإلقليمية والدولية مبا يعيق خوض غامر هذا 

التوّجه لسنوات قادمة.

من هذا املنظور تكون طبيعة أعامل تقرير الحالة الدينية بالّنسبة إىل تونس 
يف تجربتها الحالية هي مثل »سلوى الغريب« التي تسُنُدُه حني يتصّدى لَقَدرِه 
وحيدا أو شبه وحيد. وظيفة التقرير أَشبَُه مبا يقوم به علامء األرض والكواكب من 
الرصد والدراسة للصفائح املتحرّكة للطبقة الخارجية للكرة األرضية واملؤرّشة عىل 
حدوث زالزل وإثارة براكني. مؤّدى هذا أّن يف تقرير الحالة الدينية تعزيزا لفهم 
جوانب رئيسية من آليات عنارص املشهد الديني يف تونس يف خصائصها ومدى 
إمكانية تطّورها من خالل ما عاشته تحديدا يف 

السنوات الخمس التي تلت الثورة.

يف هذا املستوى ترُبز أبحاث التقرير ودراساته 
وتقنياته البحثية املعتمدة يف جمع املعطيات 
وتبويبها انتهاء إىل تقدميها وعرضها جانبا من 
خصائص املشهد الديني اإلسالمي التونيس يف الفرتة 

الحديثة واملعارصة ويف الوضع الراهن. 

أبرز ما يظهر من عنارص هذا املشهد طغياُن 
حالة التشظِّي عليه وفقدان الديناميكية املوّحدة 

املحقّقة لتوازن مختلف مكّوناته. لهذا فال غرابة إن كان هذا الفضاء َمرْتًَعا خصبا 
مستباحا لالخرتاق واإلرباك والعنف. يتبّدى هذا من خالل الدراسات الجاّدة 
التونسية واألجنبية التي انكبَّت عىل ظاهرة انخراط عدد من الشباب التونيس 

يف شبكات التطرّف العنيف.  

د ومتشابك وأّن ظاهرة التطرّف  6 -  ما يربزه التقرير يؤكّد أّن املشهد الديني ُمعقَّ
العنيف هي األخرى كذلك. لكن املؤكّد أّن معالجة الجانب األّول باإلهامل 
واالستتباع التوظيفي والثاين بالتبسيط املكتفي باملعالجة األمنية الرّدعية، لن 
ُخ رشعية الدولة وتثي إنسانية الفرد واملجتمع. يف  يؤّديا إىل نتائج حاسمة تُرسِّ
هذا الجانب فإّن ما انتهى إليه التقرير يف قسمه امليداين الذي قام  مبسحٍ وطنيٍّ 
من خالل مقابالت مع َعيِّنة ممثّلة قْصَد الحصول عىل بيانات تخّص الحالة 
الدينية يف تونس كان يف غاية اإلفادة بخصوص تعقيد املشهد ورضورة الرتكيب 
والتنويع لطرق معالجة ظاهرة التطرّف العنيف. بذلك توّصل هذا القسم من 
تقرير الحالة الدينية إىل تقييم تقديري دعَّمه القسم البحثي الدرايس يف ترابطه 
مع الخصائص السوسيولوجية والثقافية والتاريخية الواردة يف التقرير لبلوغ قْدٍر 

هاّم من التكيّف والوعي بدروب املعالجة املنشودة.

يف تقرير ميداين آخر داعٍم لتقرير الحالة الدينية اهتّم باملقدمات السلوكية 
للتطرّف العنيف تستوقف الباحث العنارص التالية: 

•  تزداد خطورة التطرّف العنيف ألّن أسبابه املعّقدة واملتشابكة تختلف يف طبيعتها 
ر والتدريجي والذي  مع البساطة الظاهرية للمقدمات التي تسّهل االنزالق املدمِّ

فًا. كثريا ما ال يثري شكًّا أو يستدعي تََخوُّ
• العائلة واألمئّة واملدرّسون واألصدقاء وكّل األطراف الحيّة ُمْدُعوَّة لليقظة الّشديدة 
ملا يصدر عن املَُعرَّضني للسقوط يف التطرّف العنيف يف سلوكهم من مؤرّشات 

عىل بدايات االنحراف قبل استفحال املرض بهم.
•  ليست هناك فئة واحدة ُمَعرَّضة للخطر املرتبّص الذي يهّدد املتعلّم واملنقطع 
عن التعليم والعائلة املرفّهة ومن يفتقد الّسند األرسي والعامل والعاطل والحضي 

والّريفي. 

لكّل هذا يتبنّي أّن الخطر داهٌم وُمَعْوملٌ وأّن االنحراف ال يأيت فجأة إّنا يتفاقم 
بالّصمت واالنزواء وأّن املعالجة تقتيض انتباها وحوارا تواصليا دامئا وتضافرا 

للجهود الرادعة والعالجية املختلفة.

7 -  ما ال مُيكن إغفاله يف تقرير الحالة الدينية عامالن. أّولهام أّن البعد الثالث 
للتقرير املُهتَمَّ برصد مكّونات املشهد الديني ورسم حدودها وفهم آليات عملها 
ونط اشتغالها يُضحي بُعدا رضوريا ألكث من طرف. يف طليعة هؤالء املطمنئ 
أن »للبيت ربٌّ يحميه« ومعه املُراجع الفاحُص للذات والعامُل عىل تجديد 

الخطاب الديني. 

كال البُعدين، الواثق والناقد، محتاج إىل البعد الثالث ألّن الواثق يُدرُِك، رغم 
اطمئنانه، االفتقاَد ملرجعية فكرية تالحق الواقع يف جميع مواقعه وكافّة تطلّعاته 
يها. أّما الناقد فإّن سعيه إىل  ن قناعته ويقوِّ وأنّه سيجد يف التقرير أكث من داعٍ يَُحصِّ
ًدا وُمَنزِّال لعقائده وقيَمه وأولياته ضمن الدائرة الفكرية  التجديد لن يكون ُمَسدَّ
العاملية من جديد إالّ إذا وعى بدقّة وموضوعية مكونات الشأن الديني القائم 

وما يتطلّبه من املعطيات والتحاليل والرّؤى. 

العامل الثاين املميّز لتقرير الحالة الدينية لتونس هو بناء مضمونه البحثي التحلييل 
عىل مكّونات جامعة هي التي اعترُبْت أعمدة املشهد الديني ومواقع فاعليته. أهّم 
ما يالحظ يف هذا املضمون هي بنيته الثنائية. نجد من جهة طرفا فيه بحث يف 
املؤّسسات ) وزارة الشؤون الدينية - املجلس اإلسالمي –املساجد- ديوان الفتوى...( 
يدّعمه املجال القانوين )الّدستور-القانون الجزايئ-القانون االنتخايب- األوامر واملناشري...( 
ويرّسخه القطاع الرتبوي والعلمي واإلعالمي )جامعة الزيتونة- التّعليم- اإلنتاج 
العلمي - اإلعالم الديني ... (. يف الطّرف الثّاين لبنية املضمون البحثي نقف عىل 
مجال السياسة واالجتامع )األحزاب ذات املرجعية الدينية – األحزاب املدنية 
والعلامنية – النقابات الطالبية...( ومعه التّنوع املذهبي ) املالكية- األحناف–
اإلباضية - التصّوف...( والتنّوع الديني )اليهود – املسيحيون..(. تكشف هذه 
الِبنيُة عن األساس املوضوعي الذي صار يحكم املشهد الديني يف السنوات التي 
تلت ثورة 17 ديسمرب- 14 جانفي. الواضح أّن املشهد بصدد التحّول من تفرُّد 
سلطة الدولة مبؤّسساتها وقوانينها وعنارص إنتاج فكرها عليه إىل إسهام املجتمع 

املدين بأحزابه وجمعياته وتعّدده الديني واملذهبي.

بهذا تكون بوصلة تقرير الحالة الدينية يف تونس ُمؤِْذنًة بعرص جديد يتميّز فيه 
الديني عن السيايس بعد أن ظّل لعقود وقرون ُمْستَلَبًا وُمْستَتْبَعا ملن له سلطة 

الحكم والسيف.

ِجامع هذا أّن املشهد الديني اإلسالمي يف تونس تعرتيه تحّوالت أكيدة تجعل املجال 
»الرّوحي« يف وضع »َحرَكٍَة مْن َجيََشاِن التّقديس ونزع التقديس وإعادة إضفائه«. 
هذا ما يتبنّي للباحث االجتامعي التونيس »منري السعيداين« الذي أرشف عىل 
سري أعامل تقرير الحالة الدينية يف تقدير أّن رصد املشهد الديني يف تونس بني 
سنتي 2011 و2015  هو، يف النهاية، مَتَرٌُّن عىل مامرسة فكرية موصولة بالشأن 
الديني تتدرّب عىل تقبُّل األفكار املتنّوعة واملختلفة مبا يحّقق معنى االستعداد 

لالستامع إليها ومناقشته.

ا.ن.

المش℁د الّديني التونسي ب‷بــــعاده الثال⁇ة 

تعمل عىل تحديد عنرص الفاعلية يف النص القرآين 
ويف املدوَّنَة التفسريية ليستبني ما هو ُمسترت من 
املشيئة اإللهية وهي تتحرّك يف التاريخ مبا يزيد من 
كشف الفاعلية اإلنسانية وسبل تواصلها وُنوِّها.

املشيئة اإللهية وهي تتحرّك يف التاريخ مبا يزيد من 
كشف الفاعلية اإلنسانية وسبل تواصلها وُنوِّها.

املشيئة اإللهية وهي تتحرّك يف التاريخ مبا يزيد من 

إىل جانب هذين البُعدين وهاتني العينني تربز مقاربة 
ثالثة تتمتّع بعني راصدة تهتّم بواقع املشهد الديني 
كام يتعنّي بصورة أقرب ما يكون إىل املوضوعية 
ثالثة تتمتّع بعني راصدة تهتّم بواقع املشهد الديني 
كام يتعنّي بصورة أقرب ما يكون إىل املوضوعية 
ثالثة تتمتّع بعني راصدة تهتّم بواقع املشهد الديني 

يف موقع جغرايف محّدد وفرتة زمنية مضبوطة. 
هذا ما ظهر يف السنوات األخرية يف تقارير ترصد 

• بقلم د. احميده النيفر
رئيس رابطة تونس للثقافة والتعّدد
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طبعوا  الّذين  واملبدعني  املفّكرين  من  فكثري  ذلك  يف 
املألوف،  عن  الخارجني  الّصادمني  من  كانوا  مجتمعاتهم 
واألمثلة عليهم ال تحىص يف الفلسفة والفكر ويف الّشعر 
واألدب ويف الفّن واإلبداع، أمل يكن طه حسني صادما؟ أمل 
يكن الطّاهر الحّداد صادما؟ ويف ثقافتنا العربيّة القدمية 
أمل تكن آراء املتصّوفة واملعتزلة صادمة؟ بل إّن أشعار أيب نّواس وبّشار 
كانت صادمة.أّما يف الفكر الغريّب فحّدث وال حرج ويكفي أن نذكّر مبا 
وجدته كتابات »نيتشه« وبعض روايات فلوبري مثل »الرّتبيّةالعاطفيّة« 
L’Éducation sentimentale و»ألبري كامو« و»كافكا« وغريهم كثري 

من جدل واستنكار. 

وقد يعود ذلك أساسا إىل أّن الّشخصيّة الثّقافيّة العربيّة عموما نشأت 
املعروف  للّشائع  وتطمنّئ  املألوف  الّسائد  إىل  تُخلد  فكريّة  بيئة  يف 
وتتوّجس من كّل خروج وعدول وتخىش كّل تجاوز لألعراف والتّقاليد 
وكّل تنّكب عن املسالك املمهَّدة املطروقة . فإذا ما صادفتنا كاتبة تحرّك 
مياها راكدة وتخلخل بُنى متهالكة وتنبّه أفهاما خاملة كسىل وترتاد 
آفاقا كانت تعّد ممنوعة ُمحرّمة جابهتها بالّصّد واإلنكار وصّنفتها يف 

عداد أصحاب »الِبَدِع« املخالفني ألدلّة الرّشع. 

ولكّن ألفة يوسف ليست مّمن يتقّصد مخالفة الّسائد ويسعى إليها 
سعيا عمال مبقولة »خالف تُعرف«، وإّنا الّسبب يف اتّخاذها منحى غري 
معتاد يف البحث والتّفكري هو أنّها بارشت املشكالت التّي اشتغلت بها 
بأدوات منهجيّة مستجّدة وأقبلت عىل قضاياها بُعدد وأجهزة نظريّة 
وإجرائيّة مل تجتمع لغريها مّمن اهتّم باملسائل نفسها، فاختصاصها 
مبباحث  ومعــــرفتُها  املختلفــة  وفروعــها  اللّسانيّات  يف  األكادميّي 
الهرمينوطيقا وتحليل الخطاب وتسلّحها بكثري من مقوالت علم الّنفس 
وعلم االجتامع كلّها آليّات مّكنتها من أن تخوض غامر تلك القضايا 

متينة العّدة وافرة الزّاد. 

وقد رضبت ألفة يوسف بسهم يف أكث من مجال، فقد تناولت »املسألة 
الجندريّة« عىل نحو مخصوص يف عدد من كتاباتها، واهتّمت بالفكر 
الّدينّي وال سيّام بقراءة آي القرآن وكانت لها يف هذا الباب مقاربات 
الفتة، كام اشتغلت عىل بعض الظّواهر االجتامعيّة منها ماله عالقة 
بالجنسانيّة يف أغوارها العميقة ال يف أبعادها الّسطحيّة ومنها ما له 
عالقة بالّشتيمة ودالالتها ووظائفها، وهي يف كّل ذلك تجمع بني طرافة 

املبحث وعمق التّحليل وجرأة املقاربة . 

املسألة الجندريّة :  نحو رسديّة نسويّة جديدة 

لعّل أّول ما يستعري االنتباه يف تناول ألفة يوسف املسألة الجندريّة 
هو املوقع الّذي تزاول منه هذه القضيّة، فهي ال تضع نفسها يف موضع 

»املنافَحة« عن املرأة و»الّدفاع« عن حقوقها كام يجري يف الخطاب 
الّنضاليّة«  »الحامسة  جموح  يف  تقع  فال  والتّقليدّي  الّشائع  الّنسوّي 
الّنظر إىل األشياء وال يأيت خطابها مضّمخا بإدانة  املانعة من تعميق 
العطف عىل  باستدرار  أو  الفّجة واإلنحاء عليها  الّذكوريّة«  »الهيمنة 

الّنوع الواقع تحت الهيمنة والرّثاء لحاله. 

إّن خطابها ال يصدر عن هذا املوقع الّنضايّل الكالسييّك، بل إنّه خطاب 
متدبّر محلّل مفّكر باحث عن الحقيقة ، ألنّها تضع مسافة بينها وبني 
موضوعها وتبسط القضايا وتعالجها مستندة إىل العلم وحده متسلّحة 
بالبحث املوضوعّي ، مستأنسة دون شّك مبناهج يف القراءة ومبسالك يف 
التّحليل مستفادة من حقول معرفيّة متنّوعة دون الوقوع يف الّصداميّة 

ودون اإليحاء بأّن يف املسألة رصاعا ومنازلة .

وملكانتها يف  والّسّنة  القرآن  يف  املرأة  ملنزلة  قراءتها  من  تنتهي  وهي 
املجتمع إىل أّن استنقاص املرأة ليس حقيقة قرآنيّة وإّنا هو واقع شّكله 

عامالن رئيسيّان : 

•  أّولهام الفقه والتّفسري وطرائق تعاملهام مع الّنّص الّدينّي

Ùاألبوّي املجتمع  واستيهامات  الّذكوريّة  العقليّة  ثانيهام    • 

ألـــفـة يــوســف

مــســلــمة محــّيـرة

• بقلمد. الحبيب الّدريدي

قال أستاذنا الّراحل توفيق بّكار يف تقدميه 
لرائعة املسعدي »حّدث أبو هريرة قال...«: 

»أبو هريرة خطر عىل اطمئنانك« ، ونكاد 
نقول نحن اليوم للقارئ : »ألفة يوسف 

خطر عىل اطمئنانك«. فمنذ كتبها األوىل 
ة وُمرِبكة،  بدت ألفة يوسف مفّكرة محريِّ

مثرية للجدل، منذورة للخروج والّتمرّد، 
ُمعرضة عن الّسائد واملألوف تقتحم، غري 

هائبة وال مرتّددة،  مناطق كانت وما تزال 
ُمعِتمة مخوَفة يف ثقافتنا وفكرنا ومجتمعنا 
Ù.مبا يجعلها كاتبة جريئة بل صادمة أحيانا

ال غرابة

ألفة يوسف

•  أستاذة تعليم عال بالجامعات التّونسيّة ، 
ولدت مبدينة سوسة ، وفيها زاولت دراستها 

االبتدائيّة والثّانويّة. 
اللّغة واألدب  األستاذيّة يف  • تحّصلت عىل 
الُعليا  املعلّمني  دار  من  العربيّة  والحضارة 
بسوسة سنة 1987 )جائزة رئيس الجمهوريّة( 
من  البحث  يف  الكفاءة  شهادة  نالت  ثّم   •

كليّة اآلداب مبّنوبة سنة 1988 
• نجحت يف مناظرة الترّبيز 1989 

• عيّنت مساعدة بكليّة اآلداب مبّنوبة 1989 
ثّم أستاذة مساعدة 1992 

• ناقشت أطروحة دكتورا دولة ببحث عنوانه 
»تعّدد املعنى يف القرآن« )جوان 2002( مبا 

أّهلها لنيل رتبة أستاذة محارضة 
باملعهد   2007 منذ  عال  تعليم  أستاذة   •

العايل للّغات بتونس
• تولّت إدارة املعهد األعىل إلطارات الطّفولة 
وإدارة  و 2009  بني 2003  درمش  بقرطاج 

املكتبة الوطنيّة التّونسيّة بني 2009 و2011
• قّدمت عددا من الربامج التلفزيونيّة منها : 

• كتاب يف دقائق 1994 – 2004
• مساجالت 2000 - 2001

• كتاب من الرّتاث 1994 – 1997  
• كتاب اليوم 2000 - 2001 
• ساعة حوار 1994 – 1997

• عىل هامش الّسرية 2007         

مؤّلفات ألفة يوسف
• نساء وذاكرة )باالشرتاك 1992( 

• بحوث يف خطاب الّسّد املرسحّي ) باالشرتاك 1994( 
• املساجلة يف فقه اللّغة واللّسانيّات ) تونس 1997( 

• اإلخبار عن املرأة يف القرآن والّسّنة )دار سحر للّنرش1997( 
• تعّدد املعنى يف القرآن )دار سحر للّنرش 2002( 

• ناقصات عقل ودين )دار سحر للّنرش 2003( 
 , Le Coran au risque de la psychanalyse •

 Albin Michel, Paris, 2007
للّنرش  )دار سحر  املثليّة  والجنسيّة  والزّواج  املرياث  • حرية مسلمة يف 

)2008
• شوق قراءة يف أركان اإلسالم )2010( 
• سلسلة بعنوان »واللّه أعلم« )2012(

• وليس الّذكر كاألنثى )يف الهويّة الجنسيّة( )2014( 
• أحىل كالم ... قراءة ذاتيّة )جّدا( يف الّشتائم الفايسبوكيّة 2011 - 2017   

)2018(
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Ùوعىل هذا فّإّن كثريا من األحكام واآلراء التّي باتت تُعترب اليوم أحكاما 
باتّة ومواقف ثابتة هي أحكام وآراء شّكلها فهم الفقهاء واملفرّسين 
والّسياسيّة  والثّقافيّة  التّاريخيّة  الّسياقات  ونسجتها  الّدينّي  للّنّص 
واملعرفيّة التّي تّم يف إطارها تأويل الّنصوص وتفسريها وليست حقيقة 

قرآنيّة منتهية ومغلقة ورصيحة كام يُقال.

ومن ناحية أخرى فإّن عقليّة ذكوريّة تسود مجتمعاتنا األبويّة كرّست 
تصّورات غري  من  العصور  مّر  تكّونت عىل  املرأة  أفكارا مسبقة عن 
علميّة ومركّبات نقص واستعالء وصنعت تاريخا من الهيمنة والتّسلّط 

أخّل بجوهر العالقة بني الّنوعني.

وهو اختالل نجده يف كتابها »وليس الّذكر كاألنثى«، كتاب تُفيض فيه 
بغّي – ال نظّنها إاّل متَخيَّلة مصطَنعة – للمؤلّفة بجوانب من سريتها 
يُشبه »االعرتافات«، فتكون  الجنسيّة ومغامراتها عىل نحو  وعالقاتها 
عنارص تلك العالقات املتنّوعة ماّدة للقراءة والتّحليل الّنفيّس ومدخال 
إىل رصد مالمح واقع ثقايفّ ونفيّس ولسايّن يكشف عمق التّباين بني 

الهويّة الّذكوريّة والهويّة األنثويّة.

إنّنا إزاء رسديّة نسويّة جديدة تقوم عىل حفريّات يف ضمنيّات الّنصوص 
الّذكورّي واألنثوّي  الّدينيّة ويف مضمرات الجنسانيّة  تنكشف بها خبايا 
الثّاوية يف وعينا ويف الوعينا، وتتأكّد يف الوقت نفسه محوريّة اللّغة والثّقافة 

يف تشكيل الهويّة الجنسيّة التّي ال توجد إاّل مرتهنة بالهويّة الجندريّة. 

إبستيمولوجيا جديدة لقراءة الّنّص الّدينّي 

إذا نزّلنا كتابات ألفة يوسف يف الفكر الّدينّي يف أفق منهجّي ومعريّف 
عاّم أمكن لنا أن نعتربها كتابات تقرتح إبستيمولوجيا جديدة لقراءة 
الّنّص الّدينّي وتفسريه. ولعّل من أبرز رهاناتها يف هذا الّصدد فرض 
مراجعات كثرية يف مستوى مفهوم القراءة ذاته، ويف مستوى رشوط 

القراءة ومقتضياتها ، ويف مستوى حدود القراءة.

إمكان  مجرّد  قراءة  كّل  تعترب  أنّها  القرآيّن  للّنّص  مقاربتها  وتكشف 
وليست بلوغا إىل حقيقة ، فعمليّة القراءة كام جاء يف خامتة كتابها 
الّذي ال  الحقيقّي  املعنى  : »مغامرة دامئة شوقا إىل  »حرية مسلمة« 
يعلمه إاّل اللّه تعاىل«. وعىل هذا األساس فالقراءة ليست امتالكا للمعنى 
وسيطرة عليه وإّنا هي سعي إىل استجالء بعض مالمحه وآثاره، ومن ثّم 
فإنّها تعترب معنى القرآن األصيّل موجود افرتاضا وفهم اللّوح املحفوظ 
وأّم الكتاب هو إمكان ألّن القراءة تُقّد من لفظ ولغة ، واللّفظ عاجز 
عن متثيل املعنى األّول قبله فضال عن متثيل املعنى األصيّل. ويرتتّب 
عن هذا املفهوم أن تصري للقرآن إمكانات تفسرييّة وتأويليّة منفتحة 

ومتعّددة.

ويتبنّي من مراس ألفة يوسف للّنّص القرآينّ أّن فعل القراءة يشرتط، 
فضال عن الوعي بأّن التّأويل إمكان وافرتاض، استخدام آليّات متطّورة 
القراءة  مناهج  أّن  ذلك  مستغلقاته،  وتفّك  الّنّص  ُمعوصات  تذلّل 
التحليل تعّقدت ودقّت واملداخل إىل هذا  تعّددت وتقّدمت ومواّد 

الّنّص تنّوعت وتكاثرت.

وعىل هذا الّنحو فإّن التّفسري والتّأويل يتطلّبان اليوم بالّضورة اإلفادة 
من العلوم اللّسانيّة بشعبها وتفريعاتها والسيّام العلوم الّدالليّة ، واإلفادة 
من مبادئ تحليل الخطاب ومفاهيمه ومقوالته ، واالسرتفاد بحقول 
معرفيّة تخصب فعل القراءة وتغنيه كالفلسفة واألنثوبولوجيا وعلوم 
املفرّسين  أعامل  عن  تغيب  أدوات  جميعا  وهي  واالجتامع.  الّنفس 

والفقهاء األصوليّني التّي تكتفي مبا يُسّمى قدميا »التّفسري باملأثور«.

األصوليّة  املقاربة  إعاقات  تكشف  للقرآن  يوسف  ألفة  مقاربة  إّن 
مبجالها  القرآن  علوم  كفاية  عدم  عىل  وتنبّه  ومحدوديّتها  وضمورها 
القديم )أسباب الّنزول – الّناسخ واملنسوخ – املحكم واملتشابه – علم 

القراءات( يف الوصول إىل فهم أكث ما يكون مالءمة لجوهر القرآن.  

املغرب  يف  مامثلة  قراءات  مع  تساهم  إنّها  قلنا  إن  نبالغ  ال  ولعلّنا 
واملرشق يف إحداث »ثورة كوبرنيكيّة« يف فهم الّنّص الّدينّي وتأويله إذ 
تُخرج هذا الفهم من مجال »الِعرفان« إىل مجال »الرُبهان« ومن حقل 
القراءة فهي  أّما حدود   . العقليّة  املعارف  الّنقليّة إىل حقل  املعارف 
بالّنسبة إليها الّنسبيّة البرشيّة، إذ القرّاء واملفرّسون ال ميتلكون قراءة 
مثاليّة نهائيّة للقرآن وإّنا هم مُيثّلون ذواتهم املحدودة الّنسبيّة شأنهم 
وتباين  القراءة  يف  مناهجهم  اختالف  عىل  القرّاء  سائر  شأن  ذلك  يف 

وسائلهم إىل مقاربة الّنّص. 

وقد أُتيح لها يف أفق هذه القطيعة االبستيمولوجيّة أن تُجري قراءات 
جديدة عىل منطوق الّنّص القرآيّن يف املرياث والزّواج والعالقات الجنسيّة 
وأن تنتهي إىل إمكانات يف الفهم والتّأويل مختلفة عن الّسائد املستقّر 
من قراءات الفقهاء واملشايخ ، وهي ترمي من خالل ذلك إىل إثبات 
تعّدد املعنى يف القرآن وانفتاح إمكاناته التّفسرييّة وإبطال ما يُعتقد 

من أحديّة الحقيقة وانغالقها.

» أحىل كالم...« : الّشتيمة عىل رسير 
الّتحليل الّنفّيس الجامعّي 

»أحىل  هو  قليلة  أسابيع  منذ  صدر  وقد  يوسف،  ألفة  كتب  آخر 
كالم...  قراءة ذاتيّة )جّدا( يف الّشتائم الفايسبوكيّة 2011 – 2017«، 
كتاب عجيب وأعجب منه قدرة املؤلّفة عىل احتواء خصومها وشامتيها 
ماّدة  إىل  واملقذعات  القول  سوء  من  تشّنجاتهم  أفرزته  ما  وتحويل 
طيّعة لتحليل تناقضاتهم وُعقدهم وتعرية ما تحجبه تلك الّشتائم من 
هشاشة نفسيّة وفكريّة ومخاوف دفينة وقلق جارف ُمقّض، فإذا الرّّد 
يجري يف ساحة  - كام  ذلك  أبعدها عن  وما   - ليس شتيمة مضاّدة 
علمّي  بحث  هو  وإّنا  الّشعبويّة  الّدغامئيّة  و  الّسياسويّة  املهاترات 
مبنّي عىل التّحليل الّنفيّس الجامعّي psychosociologique يُهدي إىل 

املجتمع عيوبه ويرُّشح بعض أمراضه. 

لقد جمعت يف هذا الكتاب الّشتائم التّي تلّقتها عىل شبكة التّواصل 
االجتامعّي بني 2011 و 2017 بسبب آرائها ومواقفها املناهضة ملحاوالت 
أخونة املجتمع التّونيّس آنذاك وأجرت فيها قراءة فاحصة، فقّسمت 
هذه الّشتائم إىل ثالثة أقسام كربى : قسم للّشتائم التّي ترميها بالفجور، 
وقسم للّشتائم التّي ترميها بالجهل ، وقسم للّشتائم التّي ترميها بالكفر.

بة بكّل ما فيها من فحش وإقذاع  ولكّنها ال تكتفي باستعراضها مبوَّ
وبذاءة وإّنا تعمد بعد ذلك إىل دراسة أساليبها وخصائص لغتها ثّم 
تهتّم بتحليلها وقراءتها. وقد أسلمها الّنظر يف تلك  الّشتائم إىل جملة 

من االستنتاجات: 

فقد الحظت أّن هذه الّشتائم تكشف بعض وجوه الّشخصيّة التّونسيّة، 
وهي ثالثة وجوه كربى : 

فالتّونسيّون   ، الجامعة  مفهوم  الفرد وطغيان  مفهوم  أّولها ضمور   •
ألّن  أساسا  الجامعة  منظور  من  ّإليها  بالّنسبة  الواقع  مع  يتعاملون 
مفهوم الفرد عندهم ليس مستبطَنا مبا فيه الكفاية فيشتمون مبفاهيم 
قَبَليّة كجلب العار »أنت عار عىل املرأة التّونسيّة« أو اإلقصاء القبيل 
»أنا تونيّس فأطالب بسحب الجنسيّة من هذه املتخلّفة«، ويُعاملون 
املشتومني عىل أنّهم جامعة »يوسف الزّنديق ألفة يوسف وغريهم من 

هذه الّنامذج«. 
• ثانيهام أّن العالقات الجندريّة عالقات عموديّة تكون الّنساء مبوجبها 
وتعتربها  الجنيّس  البعد  يف  املرأة  تختزل  فالّشتائم  دونيّة،  منزلة  يف 
موضوعا ال ذاتا ، فاملرأة بدت من خالل سيل الّشتائم موضوعا للّشهوة 

الجنسيّة وأداة للخدمة. 

ومن ثَّم فإّن الحديث يف الّشأن العاّم والتّعبري بصوت عاٍل ليس من 
خصائص الّنساء، كّل ذلك لحمل املرأة املتكلّمة عىل الّصمت واالنسحاب 

من الفضاء العمومي »يت اسكت ... بّر موت ديقاج« 

• ثالثها أّن العالقة بني األنا واآلخر عالقة مقارنة ورصاع ، فالّشتائم يف 
األغلب األعّم تعقد مقارنة بني قيمة الّشخص املعرفيّة املفرتضة وبني 

قيمته الفعليّة كام يراها الّشاتم »تّو إنِت دكتورة ؟«

املشتوم  بني  املقارنة  تتجاوز  األمر  واقع  يف  العميقة  املقارنة  إّن  ثّم 
والّشاتم إىل املقارنة بني الجامعة التّي يتصّور الّشاتم أنّه ينتمي إليها 
والجامعة التّي يتصّور أّن املشتوم ينتمي إليها »الفقهاء هم أسيادك« .

أّما الرّصاع فيبدو يف شتائم التّهديد والرّتهيب ومحاوالت اإلقصاء التّي 
تصل حّد اإلقصاء من هذه الحياة الّدنيا »أنِت أحرى بك أن متويت«.

أّما الّنوع الثّاين من االستنتاجات فيتّصل بوظائف الّشتيمة. وقد كشفت 

Ùهي للّشتيمة  األساسيّة  الوظيفة  أّن  املؤلّفة  عند  الّشتائم  مدّونة 

مقتطف من كتاب 

»وليس الّذكر كاألنثى«
»فال تعجبوا إذن إذا رأيتم رجال بالدي »عاّمتَهم« و»خاّصتَهم«، محافظَهم 
وتقّدميَّهم، يرصخون ويتصارعون ويُحاولون فرض آرائهم، ويُعّد الواحد منهم 
نفسه املالك األوحد ألرسار الكون، ويتهّكمون عىل من منهم تشبّه بالّنساء أو 
خضع للّنساء، ويسعون إىل فرض أنفسهم باملال أو بالّسلطة أو بقّوة العضالت 
أو بجمع الّنساء فعال أو خياال، ويُطنبون يف الحديث عن أنفسهم ونجاحهم 

وتفّوقهم يف املجال الجنيّس وغريه من املجاالت. 

وال تعجبوا إذا رأيتموهم يُقزّم الواحد منهم اآلخرين وال سيّام الّنساء، أو يُعّنف 
بعضهم بعضا ويُنظّر بعضهم اآلخر للعنف ويرُّبره يف سياقات ّما. وال تعجبوا 
إذا رأيتم البعض منهم يُسقط فشله ، هذا إذا اعرتف به، عىل اآلخر أشخاصا 

وظروفا وحظّا وسياقا.

ال تعجبوا إذا رأيتم هذا كلّه فللهويّة الّذكوريّة وسائلها ملراوغة القلق والخوف 
واألسئلة الجوهريّة التّي ال يجد لها الّذكر جوابا. ال تعجبوا وال تنزعجوا وال 
تغضبوا ، فوراء كّل رجل »قوّي« طفل صغري هّش يُخفي دموعه ألّن الرّجل 
ال يبيك ، ووراء كّل رجل » قوّي« طفل يُكابر حتّى ال يرمي نفسه بني أحضان 
أّمه ألّن حضن األّمهات خطري ومخيف. ووراء كّل رجل »قوّي« طفل يخاف أن 
يفقد ما به اكتسب حظوة اجتامعيّة ثقافيّة رغم أنّه يعرف يف أعامق نفسه 
التّي تجعله   mascarade »أّن هذه الحظوة ليست إاّل جزءا من »املسخرة

مطالبا بأن يكون دوما األفضل 
واألثرى...  واألقوى  واألحسن 

»األرجل« )أي األكث رجولة(..

التّي  هـــي  »املسخرة«  هـذه 
تجعـــله مطالــبا بأن يجــري 
وراء ســراب اسمه:« أن تكون 
الرّجل«،  تكون  »أن  بل  رجال« 
بقيعة  كرساب  الرّجولة  ولكّن 
يحسبـــه الظّمــــآن مـــاء فإذا 
رسابا.  وجــده  منـــه  اقتــرب 
وتستمـــّر الحكاية ...«                  
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الوضع كام هو يف املجال االجتامعّي والحيلولة دون تحّول  Ùإبقاء 
البنى االجتامعية. 

لقد عكست الّشتائم خوفا من التّحّول االجتامعّي ، وشمل هذا الخوف 
موضوعني:

• أّولهام الخوف من انفراط الجامعة الّدينيّة بتواتر مظاهر الخروج عن 
إجامع الفقهاء وعلامء اإلسالم وأهل الّسّنة والّسلف الّصالح . 

التّي تجلّـــت يف  • وثانيهام الخوف من خلخلة املوازنات الجندريّة 

الّذكورّي  بني  الفاصلة  والقيميّة  االجتامعيّة  الحدود  كرس  محاوالت 
واألنثوّي يف املجتمعات األبويّة »مفاّمش مساواة بني الرّاجل واملراة وإالّ 

عالش ريّب مخلقناش الكّل رجال وإاّل الكّل نساء«.

فالّشتيمة تعكس خوفا من تبّني اآلخرين لفكر املشتوم وبالتّايل خوفا 
من انتشار ذاك الفكر »أكيد كالمك موّجه للجّهال« أو »ال تؤثّر إاّل يف 

الّنفوس الّضعيفة والعقول الفارغة«.

وتخلص املؤلّفة يف الّنهاية إىل بيان أّن الّشتيمة هي تصّد لغوّي لتحّول 
واقعّي، فهي مقاومة بواسطة الكلمة ملا يجري عىل أرض الواقع من 

تغيري جذرّي يف بنى التّفكري وبنـى املجتمع. 

عىل سبيل الخامتة 

كتابات ألفة يوسف مُيكن أن تُرّد إىل مرشوع جامع يروم يف تقديرنا تثوير 
مناهج املعرفة وبُنى التّفكري يف القضايا التّي اهتّمت بها، فهي تقرتح 
يف القضيّة الجندريّة رسديّة نسويّة جديدة تستعيض عـــن املُرافعــات 
والخطــب ومنطـق الخصومة واإلدانة بإعطاء الكلمة للعلم والترّشيح 
والتّحاليل املُعّمقة، وهي تقرتح يف الفكر الّدينّي إبستيمولوجيا تفسرييّة 

جديدة تواجه أحديّة الحقيقة وانغالق القراءة. 

أّما الخصوصيّة التّي تنفرد بها فهي دخولها مناطق ُمعتمة يف ثقافتنا 
وفكرنا ومجتمعنا واجرتاؤها عىل املسكوت عنه واملمنوعات، فتستخدم 
الجنسانيّة – بسجاّلتها اللّغويّة املتنّوعة الفقهيّة والتّحليليّة الّنفسيّة 
واملحظورة  املباحة  واملثليّة  الغرييّة  املختلفة  ومبامرساتها  والّشعبيّة 
وبتفاصيلها الّدقيقة الّشائعة وغري الّشائعة – لتعالج مسائل هاّمة يف 
الهويّة الجنسيّة أو يف قراءة األحكام الرّشعيّة بخصوص بعض الظّواهر 

الجنسانيّة.

إنّه مرشوع إشكايّل يتنزّل يف إطار فكر ما بعد الحداثة ويتّجه إىل إعادة 
ووعيه،  الكون  إدراك  وأشكال  وفهمها  األشياء  متثّل  طرائق  يف  الّنظر 
يُحارب الوثوقيّة واإلطالق والتاريخيّة الظّواهر ليُذكّر بقيــم الّنسبيّة 
والتّبّدل واالختالف وبضورة سيــادة الفكـــر الّنقدي وتحطيم أصنام 

»اإلمامة« وسلطة املكتوب. 

ولعّل بيتا للمتنبّي يف سيف الّدولة يقول فيه :
َولَكنَّه يأيت بكلِّ َغريبٍَة تَرُوُق عىل اسِتْغرَابها َوتَُهوُل 

يُذكّر مبا تأتيه ألفة يوسف يف كتاباتها فهي تأيت بكّل غريبة، ولكّنها 
غرائب تروق عىل استغرابها وتهوُل.

ح.د.

مقتطفات من كتاب

»أحلى كالم ...«
الّشتيمة صــورة عن مخيــال شعب، وليست صورة عن مخيال 
بني  وأسلوبها،  الّشتيمة  فرق، يف مضمون  فال  أخرى،  دون  فئــة 
إسالميني أو حداثيّني وال بني متديّنني أو الدينينّي. وهذا منطقّي ألّن 
الّشتيمة تكون باللّغة، واللّغة تهيكل الّشخصيّة الفرديّة والجامعيّة. 
والّشخصيّة التّونسيّة علّتها الجوهريّة هي »األنا« مبختلف وجوهها 
وتلويناتها وترصيفها. وهي »أنا« مرضيّة يف حاجة إىل عرفان مستمّر 
وإثبات دائم ويف حاجة إىل رصاع مع اآلخر حتّى تهدأ وتطمنّئ أو 

تتوّهم أنّها هدأت واطأمنّت. 

األمر الثّاين هو أّن أسوأ رضوب التّعامل 
الّشتيمة املضاّدة. فبام  الّشتيمة هو  مع 
أّن الّشتيمة تعبري عن قلق ذايتّ فإنّه من 
أشّد أنواع الّسلوك بالهة أن تُجيب طالب 
لديه،  القلق  شعور  بتعميق  الطأّمنينة 
ومن أشّد أنواع الّسلوك سذاجة أن تُجيب 
الحّب بصــّد وكـُره يُذكيان لديه  طالب 
بإذكاء  الّنار  إطفاء  تُريد  فكأنّك  التّوتّر. 
جذوتها، يف حني أّن الّنار تنطفئ تلقائيّا 

إذا مل تجد ما تأكله. 

إّن املجتمع التّونيّس يف حاجة إىل طوفان 
املتوثّبة  الّنفوس  تهدأ  عىس  الحّب  من 
آن  ورمّبا  وهمّي.  خارجّي  رصاع  نحو 
األوان لنعيد الّنظر يف أساليب الرّتبية يف 
األرسة ويف مناهج التّعليم ويف نوع اإلعالم 
حتّى نبني عالقات صحيّة تبدأ بحّب املرء نفسه ، ووعيــه أّن لكلٍّ 
دورا يف الحيــاة، وأن ال دور أفضـــل من دور. فــمـن ال يُحــّب 
الرّصاع  قائم عىل  يُحّب اآلخرين، ومجتمع  أن  نفســـه ال مُيكن 
التّقّدم  والكره ال مُيكن أن يكون متوازنا، وال مُيكن أن يرنو نحو 

والّنمّو والّسالم.                       
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جديدة توجد عىل الطريق السياحية يف 
قمرت ومتتّد عىل مساحة 523 هكتارا، ميتّد 
خليجها البحري عىل مساحة 2.4 كلم من 
البحر. وهي تجمع بني الفيالت السكنية 
الفخمة ومركّب أعامل وفضاءات ترفيهية 
باإلضافة إىل مستشفى خاص وجامعة 

وملعب صولجان وميناء ترفيهي. 
»تونس  رشكة  إنجاز  من  هو  باي«  »تونس  مرشوع 
مجموعة  من  فرع  وهي  كومباين«  بروجكت  باي 
»GFH«البحرينية، املعروفة بانجازها ملشاريع ضخمة 
يف دول مجلس التعاون الخليجي وشامل إفريقيا والهند.

»يُراوح هذا املرشوع الّضخم بني جامل البناء وثراء الهندسة 
وأناقتها، حيث يعكس يف نفس الوقت، الروح املتوّسطية 
واألصالة التونسية«، حسب ما يؤكّده السيد لطفي الزار، 

املدير التنفيذي للمرشوع. وهو ما حرص عىل إبرازه 
مكتب الهندسة العاملي HOK الذي استعان بخرباء 
عامليني لتصميم هذا املجمع املميّز و أضاف السيد لطفي 
قائال: »املرشوع يف طور اإلنجاز من قبل كفاءات تونسية 
ذات خربة عالية و قدرة عىل إنهاء هذا الرّصح الّضخم 
يف اآلجال املحّددة ووفقا ملعايري الجودة العاملية وهذا 
يعكس حرصنا عىل تسليط الّضوء عىل متيّز الخرباء واليد 
العاملة التونسية التي ستعمل عىل أن يكون هذا املرشوع 
فخرا لكل التونسيني كام أنّنا متمّسكون بضورة ترشيك 
مطّورين عقاريني من تونس عرب ترشيكهم يف تطوير 
أرايض املكونات األساسية للمرشوع كملعب الصولجان 

واملركب التجاري وامليناء الرتفيهي.
وتحتوي مدينة »تونس باي« املتكاملة عىل ملعب صولجان 
مبساحة 80 هكتارا، محاط مبجمع سكني يحوي 509 
فيالت ومركّب تجاري ضخم عىل مساحة 100 ألف مرت 
مربّع وميناء ترفيهي ميتّد عىل 36 هكتارا ويتّسع ألكث 
من 850 حلقة ربط لليخوت ، باإلضافة إىل مستشفى 
خاّص وقطب تكنولوجي وجامعة ومركّب مايل ومنطقة 
للتسّوق. بذلك سيجد ساكنوها كّل ما يرغبون به وما 
يحتاجونه عىل عني املكان وعىل بعد 35 دقيقة من وسط 
العاصمة و25 دقيقة من مطار الدويل تونس قرطاج. 
ومن املنتظر أن تستوعب املدينة 107 ألف ساكن مقيم، 

باإلضافة إىل 67 ألف زائر يوميا.
و«يطمح هذا املرشوع إىل االنتقال بتونس لتكون مركزا 
اقتصاديا مشّعا إفريقيا وعربيا ومعربا ملرور رؤوس األموال 
نحو املغرب العريب والقارة االفريقية. إّن دور »تونس 
باي بروجكت كومباين«ال يقترص عىل التطوير العقاري 
فحسب بل أّن هذه الرشكة الرائدة تنوي التواجد بصفة 
مستمرة يف تونس إلنجاز مجموعة من املشاريع الكربى 
واالستثامر عىل املدى البعيد فهي حاملة لرؤية فريدة 
وفلسفة مختلفة تجعلها عنرصا فاعال قبل وخالل وإثر 
إنجاز املكّونات الرئيسية  للمرشوع« يؤكّد ذلك السيد زياد 
الجويني املدير التنفيذي املساعد للمرشوع ورئيس قسم 
التطوير الذي أضاف أّن »اعتامد »تونس باي بروجكت 
كومباين« عىل الرشكة التونسية »اليانس«إلنجاز مرشوع 
ملعب الصولجان ومركّبه السكني يعود إىل خربتها املثبتة 
يف القيام بهذا النّوع من املشاريع ولكن تبقى »تونس 
باي بروجكت كومباين« مالكة لــ %51 من أسهم رشكة 
»تونس باي اليانس غولف بروجكت« وهذا األمر ينطبق 
عىل املكّونات الرئيسية للمشاريع فهذه الرشكة تختار 
رشكاءها وفقا لخربتهم يف مجال املرشوع املعني وتبقى 
دوما هي الحائزة عىل أغلبية األسهم« واختتم السيد زياد 
الجويني قائال: »هذا التوّجه االقتصادي الفريد لرشكة 
»تونس باي بروجكت كومباين« سيتّم اعتامده عند بناء 

املركب التجاري، امليناء الرتفيهي، الجامعة واملستشفى 
الخاص« ومن املنتظر أن يوفّر املرشوع 16000 موطن 
شغل، ماّم من شأنه أن يعطي دفعا كبريا لالقتصاد التونيس 

خاّصة يف فرتة األزمة الحالية.
وتبلغ رسملة هذا املرشوع الّضخم أكث من 7 مليار 
دينار تونيس، منها أكث من مليار دينار تّم استثامرها يف 
البنية التحتية. حاليا يتّم إنجاز الجزء األّول من املرشوع 
الذي تبلغ كلفته 300 مليون دينار، وسيتّم تسليمه يف 

ديسمرب 2019.
وتعترب مجموعة »GFH«، املنجزة للمرشوع، إحدى 
املجموعات املالية األكث ريادة يف الخليج العريب وهي 
معروفة بقدرتها عىل استغالل الفرص االستثامرية األكث 
نفعاً من خالل االستفادة من النمّو يف أكث االقتصادات 
الحيوية الصاعدة يف العامل، وفق ما رّصح به السيّد فارس 
بوسالمة، املدير التجاري  والتسويقي لــ »تونس باي 
بروجكت كومباين«. رّس نجاح املجموعة يكمن يف رؤية 
مبنية عىل حرصها التام عىل مّد مساهميها وعمالئها 
التنمية واالستثامر وهي تجعل من  بأفضل خدمات 
الصبغة العاملية واملعّقدة  لألعامل  واالستثامرات التي 
تديرها حافزا يدفعها إىل أن تكون يف مستوى انتظارات 
وتوقّعاتهم عمالئنا حيث تضمن لهم مستوى عاليا من 

الّنجاعة و أكرب نسبة من العائدات. 
ومنذ نشأتها يف عام 1999، كّونت املجموعة قاعدة قويّة 
من العمالء يف أربعة مجاالت استثامر رئيسية أساسية 
التجارية،  املرصفية  والخدمات  الّثوات،  إدارة  وهي: 
وإدارة األصول، والتطوير العقاري.تفوق نسبة األصول 
واألموال الخاضعة إلدارة املجموعة البحرينية من 6.2 
مليار دوالر أمرييك وهذا  يؤكّد دورها الريادي يف إدارة 
األصول باملنطقة وتنقسم هذه النسبة إىل %45 خاّصة 
بالتنمية العقارية، %33 للقطاع املرصيف التجاري و11% 

لألسهم الخاصة و %3 إلدارة األصول.
والجدير بالذكر أّن مجموعة »GFH«مدرجة يف ثالث 
بورصات يف دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تشمل 
بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق ديب املايل الذي 
يعترب أحد أنشط األسواق املالية من حيث تداول األسهم. 
وترتكّز أنشطة عمليات مجموعة GFH بشكل أسايس 
يف دول مجلس التعاون الخليجي وشامل أفريقيا والهند 
باإلضافة إىل استثامرات اسرتاتيجية يف الواليات املتحدة 
األمريكية واململكة املتحدة. وقد صّممت ومولت مشاريع 
عقارية كبرية ومبتكرة يف دول مجلس التعاون الخليجي 
والرشق األوسط وشامل أفريقيا والهند. وطّورت العديد من 
املشاريع الّضخمة والفاخرة مثل »منطقة التنمية التجارية 
»مبومباي بالهند و«املرابع امللكية« مبرّاكش و«الهاربر رو« 
و«الهاربر نورث« بالبحرين و »كاليفورنيا فيالج«بديب«. 

Tunis Bay مشروع تونس بايTunis Bay مشروع تونس باي

نحلم جميعا بالعيش يف مدينة عرصية تحتوي 
عىل كل مرافق الحياة والتسهيالت للسكن 
والعمل والتنقل، مدينة يتوّفر فيها الجامل 

واالنسجام وجودة الحياة واملتعة بشكل يومي. 
هذا الحلم أصبح حقيقة بفضل مرشوع مدينة 

Tunis Bay«« التي ستمنح ساكنها عاملا 

جديدا يستطيع فيه تحقيق كّل أحالمه. 

مدينة

وجــهـــتـــك املقبـلــة لإلستــثـمـــاروجــهـــتـــك املقبـلــة لإلستــثـمـــار
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بورڨيبة نفسه – الذي سيُكون، 
يف عهد االستقالل، قائد الّدعوة 
إىل التّحديث والتّطوير، خــاّصة 
مـــن أجـــل تحـــرير املرأة – 
يف  أيضـــا،  هو  كـــان،  فقــد 
العهد االستعامري، من املعارضني للمنظّمة 
الحجــاب.  إلغاء  النِّســائيّة، يف دعوتها إىل 
وكــان، إذّاك، يقــول إنّه من رموز االنتامء 
عليه،  اإلبقاء  يَفرض  والواجب  الوطني، 
لحامية الذاتيّة الوطنيّة، التي يُريد املستعمر 

طمسها.

لكّنه، بعد تحرير الدولة من قبضة االستعامر، 
ُعنفوان،  به من  ُعرف  ما  بكّل  الرئيس،  إذا 
من  عليه  ران  ماّم  املجتمع،  تحرير  يتزّعم 
ُجمود، طيلة الُقرون املاضيّة ؛ ويأمر بإلغاء 
الحجاب  طليعتها  ويف   – البـــاليّة  التقاليد 
وما  منها،  الصالح  بني  التمييز  إىل  داعيا   –
: وذلك وجٌه  للتطّور والنهوض  ُمعطِّل  هو 
من أهّم ما ساّمه مبعركة »الخـــروج مــن 

التخلّف«.

ثّم إّن الزعيــم بورڨيبـــة ال شّك أنّــه، لو 
»ثورة  انطالق  عند  شبابه،  يف  يزال  ال  كان 
الشباب والكرامة«، لَكان أّول املُعتّزين بها، 
وأليّدها بكّل اجتهاداته الفكــريّة، ونضاالته 

السياسيّة.

لو  الحداثة،  زعيم  بورڨيبة،  الرئيس  لكّن 
يُكون  هل  ناظرة،  حيّة  عينه  إذّاك  كانت 
من  اليوم،  »املوضة«  به  عّمت  عاّم  راضيا 
اتّخاذ أنواع القبّعـات اإلفرنجيّـــة – »هـــذا 
وقت الربنيطة«– تطلّعا إىل اكتساب مظهر 

من مظاهر الحداثة؟

تـــزّعمــه  يف  األكرب،  املجـــاهد  أّن  ذلك 
مجـــاالت  اقتحـــم  التّحديــث،  حملة 
البالد  يف  أحد،  إليها  يسبقه  مل   – أســاسيّة 
طليعتـــهـــا  ويف   – واإلسالميّة  العربيّة 
منها  املقاصد،  العتبار  األولويّة  جعـــل 
الظّروف  تغريُّ  بحسب  القواعد،  تُستمدُّ 

التّمهيد  اإلسالم  جوهر  من  ألّن  واملصالح، 
للتطّور اإلجتامعي.

ومن املجاالت التي اقتحمها املجاهد األكرب 
يُسّمى  كان  مبا  العمل  بإبطال  أمر  أنّه 
»األرقام الهنديّة«، وتعويِضها بالتي تُعرف، 
تاريخيّا، بـ«األرقام العربيّة« : وهي التي عّم 
اليوم.  املتقّدمة  البالد  سائر  يف  استعاملها، 
لألصالة  تأكيًدا  معا،  بذلك،  يقصد  وهو 
مع  التعاون  ملستقبل  وتيسريًا  التاريخيّة، 

العامل املتقّدم.

وماّم كاد ينفرد به الرئيس بورڨيبة أنّه كان 
سائر  إىل  واالهتامم،  االعتبار  بعني  ينظر، 
مراحل تاريخ البالد : فكان أّول َمن دعا، يف 
ُخطَبه، إىل أن تتوىّل املدارس تلقني الّشباب 
تاريخ  مكّونات  كّل  عن  الالّزمة  املعلومات 
البالد : شامال فيها مختلف املراحل السابقة 
ملختلف  تأكيد  ذلك  ويف  اإلسالمي.  للعهد 
لتوّجهات  وتثبيت  التونسيّة،  الذاتيّة  أوجه 
بأريحيّة  للتعامل،  املجتمع  تُهّيء  إنسانيّة، 
تقتيض  التي  املجتمعات  سائر  مع  كرمية، 

املصلحة التّعاون معها.

وألّن الرئيس بورڨيبة كانت له ثقافة عربيّة 
اإلنسانيّة  بالحضارات  واسع  وإملام  متينة، 
تأثري  بُعمق  دراية  اكتسب  كِليهام،  ِمن   –
 – املجتمعات  تطوير  يف  الثقايف  العمل 
والثقافة  للتعليم  يُكون  ما  يدرك  كان  فقد 
االجتامعيّة،  النهضة  تركيز  يف   إسهام،  من 
بكامل البالد، ولدى سائر الفئات الشعبيّة.

التعميم،  إىل  تهدف  خطّة  للتعليم  فوَضع 
وإىل تَفتُّح املجتمع عىل عرصه، وإىل جْعِل 
الشباب يَجمعـــون بني االعتـــزاز بثقــــافة 
وطنهم، وبني اإلملـــام بالحضارات اإلنسانيّة، 
التي كان ألجدادهم إسهام يف بعضها ؛ ماّم 
يْجعلهم يَقودون حـــركة التطويـــر : خاّصة 
بفضل ما يَحصل لُهم من إعامل العقل، ومن 
القدرة عىل التمييز بني الشكل واملضمون، 
يف القضايا املصرييّة، ومـن الدربة عىل طالقة 
التعبري، بلسان عريب مبني – ُدون ما يخالط، 

أحيانا، لِسان الكثريين، اليوم، من رطانات، 
وكأّن لُغتهم عاجزة عن السيطرة عىل املعاين 

العرصيّة، وعن خلجاتها يف الفكر.

ثّم إّن الرئيس بورڨيبة أنشـــأ وزارة، مـــن 
رسالتها املساَهمة يف نرش الوعي املجتمعي، 
التطّور،  عقليّة  تثبيت  عىل  واملساَعدة 
وزارة  ساّمها  املجتمع،  فئات  مختلف  يف 
الشؤون الثقافيّة، حّملها رسالة حضاريّة مل 
يسبق لها مثيل، يف البالد الساعية إىل النمّو 

والتطّور. 

ولعّل أوفق مدخل إىل التبّسط يف مختــلف 
أحد  يف  أُلقي  سؤال  الرسالة،  هذه  وجوه 
االجتامعات التي كنُت أعقدها : إذ قال أحد 
الحارضين – وكان من أرسة التعليم – »لنا 
وزارة للرتبية الوطنيّة، فلامذا نحتاج إىل وزارة 
للشؤون الثقافيّة ؟«.فماّم أجبُت به، إذّاك – 
ورمّبا أيــضا يف َمواطن أُخرى – جملة من 
املسائل، قد يُكون من املفيد التذكري بها، ولو 

مخترصة، مقتضبة.

من ذلك أّن أعامل الوزارة الجديدة ُمتّجهة 
إىل جميع مكّونات املجتمع – ال إىل الطفولة 
والشبـاب فحسب – وذلك بجعلهم قادرين 
التي  االجتامعيّة،  النهضــة  اإلسهام يف  عىل 
الشعبيّة،  الفئات  مستوى  رفع  إىل  تهدف 
لِجعلهم يُدركون املقاصد التي ترمي إليها، 

لفائدتهم، ولصالح املجتمع، عاّمة.

ومن إجابايت، أيضا، توضيح مفهوم الثقافة، 
وبيان أهّمية وسائل العمل الثقايف، يف غرْس 

ُجذور النهضة االجتامعيّة.

الــذي قام  املثّقــف هــو  فقـــدميا كــان 
بدراسات عالية ؛ والثقافة إذن تتولّد عن تلك 
الدراسات، باإلضافة إىل ما يُؤخذ من الُكتب. 

أّما الفنون، فكانت معتربة لِعبًا ولَهًواً.

أّما يف عهد النهضة، فقد شمــلـــت وزارة 

Ù الشؤون الثقـافيّة سـئـر الفنون املوسيقيّة 

بورڤيبــة والعـمــل الثقــافـي

• بقلم الشاذلي القليبي 

نهضتنا االجتامعّية، التي انطلقت إثر االستقالل، كانت متولِّدة عن املبادىء 
زًة  التي َنَهج لها الرئيس بورڨيبة، من خالل مقّرراته السياسّية الجريئة، لكن معزَّ
ّلة من الوزراء، َتيَّز كّل منهم باجتهادات خاّصة  بعمل ثقايف رائد، تعاقبت عليه ـثُ

؛ لكن جميعها كان يف تجاوب مع املقاصد التي أرادها املجاهد األكرب.
والحّق أّن هذه النهضة َلجديرة بأن ُتعترب ثورة ِسلمّية، ألّنها غرّيت ِنظرة املجتمع إىل 

كا  سالف أوضاعه. فقد كان مجتمعنا، طيلة قرون متتالية، ُمحاِفظا، يف كّل املجاالت، متمسِّ
بأمناط تقليدّية، يعتربها الجميع من أركان الذاتّية الوطنّية . وملّا انتصبت الحامية – وكان 
من أهدافها »َفرْنسُة« مجتمعنا، ُلغوّيا واجتامعّيا وحضارّيا – تَصدت لها الُقوى الوطنّية، 

Ù..بالكفاح السيايس، وبالنضال االجتامعي، حاميًة للتقاليد املجتمعّية، أن تندثر

الزّعيم
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Ùوالتشكيلـــيّــة، وكـــذلك الــــمســـرح 
الحامل  بالضورة  ليس  واملثّقف  والسينام. 
الذي  يُكون  ما  كثريا  بل  ؛  عالية  لشهادات 
اجتمعت لديه جملة من املعارف القاصدة، 
ومــا  مُييـّزه،  ما  اإلجتهادات  من  فيها  وله 

يخــدم املجموعة الوطنيّة.

وبْعد أن كان الِكتاب يُعدُّ الوسيلة األساسيّة 
الكتساب الثقافة، إضافة إىل الدروس العالية، 
فإّن الوسائل السمعيّة البرصيّة –  التي تعّم 
كّل املجاالت، وتنُفذ إىل أقايص البالد، ويغلِب 
أن تُكون يف تناول سائر الفئات االجتامعية 
الكفيلة  الوسائل  – قد أصبحت يف طليعة 

ِبنرش الثقافة.

وبذلك بدأ التحقيق، تدريجيّا، ألهّم املقاصد 
 : التحــريري  الكفاح  إليها  يرمي  كان  التي 
وهي تحرير الفئات الشعبيّة مــن الجهل – 
الذي هـــو مـن أكبــر أسبـــاب »التخلّف« 
– وتعميم »الدميقراطيّة االجتامعية«، التي 
من فوائدها تعميم القدرة عىل فْهم القضايا 
العاّمة، وتهيئة األجواء لرتكيز »الدميقراطيّة 
السياسيّة«، التي إقامتها من وظائف النظام 
»الدميقراطيّة  نرش  دعامئها  ومن  السيايس، 
عوامل  أهّم  من  هي  التـــي  االقتصادية«، 
الوفاق الوطني ؛ وكّل ذلك يف كنف الّسعي 
الّدائم لتحقيق العدالة، سياسيّا، واقتصاديّا 

وقضائيّا. 

تثبيت  إىل  الراميّة  املساعي  وبتضافر 
منها  السيايس   – الحضاري  النهوض  أركان 
فعال،  بدأت،   فقد   – والثّقايف  واالجتامعي 
تتغرّي مالمح املجتمع، وتتطّور قُدراته عىل 
يحتاج  التي  املتقّدمة  األمم  سائر  محاورة 
هات،  إىل التّعاون معها. فكان، بفضل التوجُّ
له  فتَحتها  التي  والحضاريّة،  اإلنسانيّة 
ألنّه  باالحرتام،  أجدر  البورڨيبيّة،  التوعية 
أقدر عىل تبنّي مصالحه، والذود عن حقوقه. 
املجتمعات  بني  للتقارب  دعٌم  ذلك،  ويف 
بواسطة  العربيّة،  وغري  العربيّة  اإلقليميّة، 
ِمساحات  وبروز  أنظارها،  وجهات  تقارب 

بينها، عند معـــالجة  التعاون  متنامية من 
املشاكل املشرتكة. أليس ذلك متهيــدا إلقرار 

السالم، يف املجتمع الُدويل؟

لكن، كذلك، من وظائف العمل الثّقايف، التي 
اهتّمت بها الوزارة، إيقاظ الّضامئر إىل معاين 
املنزلة اإلنسانيّة، وجْعل املجموعة الوطنيّة 
تتطلّع إىل إدراك ما يَكتنف املصري اإلنساين 
العربيّة،  وثقافتنا   : الغيب  مغلّقات  من 
وحضارتنا اإلسالميّة، مبا تتميّزان به من نرش 
مبادئ التضامن، ومن اعتامد العقل، وأْخذ 
باأليرس، أليستا عىل جدارة عالية بأن تُكونا، 
لثورتنا القامئة، من أهّم مصادر االستيحاء – 
إضافة إىل ما ال يزال نابضـا، لدى املجتمـع، 

من اإلرث البورڨيبي ؟

ومن املفيد أن نذكِّر بأركان الثقافة اإلسالميّة، 
وكذاك بأهّم املفاهيم البورڨيبيّة.

أركان ثقافتنا اإلسالمّية

أّما ثقافتنا اإلسالميّة، فمنبعها مؤّسسة جامع 
مشـــائخها  أغلب  امتــاز  التي  الزيتونة، 
بسعة الِعلم، واعتدال الرّأي، ودائم اإلشعاع 
عىل البــــالد التـــونسيّة – وعىل الـــبــالد 

املجــاورة.

املباركة،  املؤّسسة  هذه  بفضل  فاإلسالم، 
متأّصل، منذ قرون، يف جميع فئات مجتمعنا : 
فال حاجة بنا إىل حمالت جامهرييّة، للتوعيّة 
بتعاليم اإلسالم، إذ هي حارضة ثابتة، جيال 

بعد جيل، يف ضامئر الجميع، كافًّة.

ثّم إّن ما قام به الرئيس بورڨيبة من أعامل 
تحديثيّة، فمـــن خـــالل اجتهادات، ِطبْقا 
للمنطق اإلسالمي – ال من خارجه، مثل ما 
فعل أتاتورك – وباالستناد إىل آيات قرآنيّة، 
مثل التي تتعلّق بتعــّدد الزّوجـــات، وتعّذر 
ويف   – جميعـــا  بينها،  واإلنصــاف  العدل 
ذلك إشارة إىل أّن اإلسالم يُحبّذ االقتصار عىل 

زوجة واحدة.

واضحة،  به  املتعلّقة  فاآلية  الحجــاب،  أّما 
إذ تقول إنّه عىل املؤمــنات أن »يَضـــْربْن 
الجيد، كام  ُجيوبهّن«، لسرت  بُخُمرِهّن عىل 
جاء يف تفسري الشيخ ابن عاشور – وال شّك 

ما يليه من املفاتن.

أّما فيام يتعلّق بالقضايا الحضاريّة العاّمة، 
فالذي يُؤخذ، من الكثري من اآليات، وجوُب 
اقرتان اإلميان بالصالحات، وإشاعة التّضامن 
الصالحة  فاألعامل  الّناس.  بني  والرّتاحم 
واملعامالت الوفاقيّة، أليـــس كلٌّ مــن هذه 
وتلك، عند التأّمل، لَماّم ينفع الِعباد والبالد؟ 
وهي جميعا ِعامد الوئام االجتامعي. وحبّذا 
فتتكـــاثر   : املواطنني  أغلبيّة  بها  تلتزم  لو 
فكريّا  باملجتمـــع،  تنهـــض  التي  األعامل 
واقتصاديًّا واجتامعيًّا، والتي، بفضلها، يَشيع 
وبني  األحوال،  كّل  يف  والتّعاون،  التّضامن 

جميع الفئات االجتامعيّة.

وجوه من اإلرث البورڨيبي

يُعترب  البورڨيبي، فهو جدير بأن  أّما اإلرث 
من أهّم مصادر االستيحاء الحضاري، عندنا ؛ 
وباألخذ به تتمّكن ثورتنا القامئة من تحقيق 
أهدافها. ذلك أّن البورڨيبيّة تتّسم مباِدئُها 
بُشمول املعاين الّضوريّة الستقامة املجتمع، 

إذ ِمن محاورها : 
• جعل مقاومة التخلّف يف طليعة أولويات 
توعية  مع  املجتمع،  واهتاممات  الدولة 
اإلسهام يف  عليهم من واجب  مبا  املواطنني 

هذه املعركة الحضاريّة، الطويلة املدى ؛
املنظاّمت  تعبئة  اإلرث  هذا  ومن   •
االجتامعيّة، لتقوم مبا عليها من مسؤوليات، 
يف مقاومة التخلّف، وإلقناع الفئات الشعبيّة 
 – أيضا  الغالية  العالية  الفئات  وبعض   –
بواجب التصرّب، نظرا إىل أّن تحسني األحوال 
يف  التقّدم  بحسب  تدريجيّا،  إالّ  يكون  ال 
ما  وبقدر  التخلّف،  من  املجتمع  تخليص 
يتسّنى لالقتصاد الوطني من إنشاء طاقات 
إنائيّة، بكّد أبناء الوطن، مؤّزرا بالتعاون مع 

Ù .مجتمعات متقّدمة
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تلتزم  أن  أيضا،  بورڨيبة،  إرث  ومن   •  Ù
الدوائر الحاكمة مبارشَة أعامل التطوير، يف 
تناغم دائم بني الِقيم العرصيّة واألخالقيات 

اإلسالميّة. 
• أّما، يف مجــال العالقات الخارجيّة، فماّم 
أكّدته البورڨيبيّة اعتبار الروابط، بني الُدول 
العربيّة، مدخال أساسيّا إلقامة التّعاون فيام 
بينها، من أجل الّنهوض بجميع شعــوبنا ؛ 
أّما العالقات الخارجيّة، عاّمًة، فهي، وسيلة 
لترسيع التّنمية، يف كنف احــرتام سيـادة كّل 

دولة من ُدولنا، ومبا يتناسب مع أوضاعها.

مآخذ عىل البورڨيبية

األطراف  لبعض  كان،  ما  نعلم  أنّنا  عىل 
السياسيّة، من مآخذ عىل الرئيس بورڨيبة، 
إذ تتّهمه بامليل إىل الُحكم الفردي، وتنكُّب 
بني  محّل جدال  وهذا  الدميقراطي.  املنهج 
الطرفني، إذ الرئيس كان له نظريّة يف ذلك 
: فهو يعتقد أّن مجتمعنا مل يبلغ بعُد درجَة 
الُنضج، التي متّكنه من االستفادة من املنهج 
إىل  ذلك  يُفيض  أن  ويَخىش  ؛  الدميقراطي 
التسيّب، والخروج عن القانون، والتمرّد عىل 
تكاثر  أّن، يف  أيضا  ويرى  ؛  النّهضة  مقاصد 
األحزاب، تشتيتًا للجهود الوطنيّة، وإضعافًا 
لتامسك املجتمع، يف زمن ال يزال فيه بناء 

الوحدة الوطنيّة غري ُمكتِمل.

لكن، مبرور الزّمـــان، يظهــر أّن يف هـــذه 
التخّوفات، قدرًا من املبالغـــة ؛ ال ســيّــام 
أّن الرئيس أعلـــم النـّـــاس مبا تحتاج إليه 
الدميقراطيّة من توطئة، ومن توّخي املراحل، 

لتنغرس يف العقول.

لكن، اليــوم، أليس الوضــــع عىل عكـــس 
مـــا كــــانت عليــه األمـــور، يف العـــهد 
بلــغ  قد  األحــزاب  فتعّدد  البورڨيبي: 
ق. أفليــس ذلك  أرقــاما خياليّة، قد ال تُصدَّ
عنْيَ الشطط ؟ والتطلّع إىل مختلف الُحّريات 
اقرتن بأنواع السلوكيات الخارجة عن الجاّدة 

: أليس ذلك من عتبات الفوىض ؟

 البورڨيبية الحديثة

يضطلع  التي  الحديثة،  البورڨيبيّة  أّما 
باالجتهاد يف بلورتها، الجيل الثــاين، ســواء 
األستــاذ  الدولة،  رئيس  حـــول  ِمـــن 
دوائــر  يف  أو  السبــيس،  قـــائد  البــاجي 
أخـــرى – وكـــان من األجدر أن تتضــافر 
رسالتها  فمن   – الجــميــع  بني  الجهــود 
املساَعدة عىل إيجاد »كلمة سواء«، تجتمع 
عند  الفاعلة،  الوطنيّة  الُقوى  أغلب  لديها 

معالجة القضايا املصرييّة. 
 

خالل  من  لذلك،  التّمهيد  ِفعال  وقع  وقد 
»وثيقة قرطاج«. لكـــن، مبــا أنّـــهــا قـد 
فمن  الرىِض،  وعدم  بالّنقد  أطراف  تناولتها 
الصالح تطويرها، وتطعيمها بالّسديــد من 
املقرتحات – واملنطق البورڨيبي مع التفتّح 

الدائم لاِم هو أفضل.

ويف هذا الّصدد، ال بُّد من مصارحة القوى 
ومنظاّمت  أحزابا   – املجتمع  يف  الفاعلة 
هو  إّنا  األوفق  الّنضال  بأّن   – اجتامعيّة 
لوجوه  والتبيني«  »البيان  يف  باإلسهام 
وللمقاصد  املستقيم،  السيايس  العمل 
سجاف  تَكون  أن  بُّد  ال  التي  االجتامعية 
الِخطط اإلنائيّة؛ وحبّذا لو يُدركون أيضا أّن 
التوّغل يف املواقف االنتقاديّة، واالنهامك يف 
إىل  يُؤّدي حتام  لَماّم  الفئويّة،  املشــاغبات 
الُفرقة، يف فرتة يحتاج فيها مجتمعنا إىل رّص 
الُصفوف – عن طواعية، نعم، لكن أيضا عن 

وعي، وعن يقظة. 

التّوافق  بصنع  املتعلّق  السياق،  نفس  ويف 
الكرامة  »ثورة  أّن  فالـمالحظ  الوطني، 
والشباب« تُعـــاين مــن انخفاض ُعنُفوانها. 
من  متّكنها  تأّمل،  وقفة  إىل  فهي يف حاجة 
مراجعة جملة من األمور، يف طليعتها ما يقع 
فيه الكثريون من خلط بني العمل الثــوري 
الّسوء  أعامل  وألّن  الفوضوي.  والتسيُّب 
تكاثرت، يف مختلف املستويات االجتامعية، 
إرساء  إعادة  املفيد  مـــن  أيضا  يُكون  فقد 

ويف  العـــائلـــة  يف  األساسيّة،  األخــالقيات 
املجتمــع – بواسطة املدارس خــاّصة – مبا 
يُؤلّف بني ُحّرية الرأي، وبني رضورة التقيّد 
بالصالح العاّم، واالقتداء بالِقيــم الحضاريّة، 

والوقوف عند الواجبات األخالقيّة.

األخذ بالّثالوث الحضاري

إعامل  إىل  االهتداء  لبالدنا  تسّنى  ما  إذا 
العقل يف املقاصد اإلســــالميّة، وإىل إحياء 
البورڨيبي، مبا تجتمـــع عليه كلمة  اإلرث 
األغلبيّة يف املجتمع املدين ؛ وإذا ما تسّنى 
للثورة التزام االنضباط بِقيمها األصليّة ؛ فإّن، 
يف هــذا الثــالوث الحـضــاري، ما يُقنـــع 
بـ»الكيف«،  األخـــذ  بأهّمية  الشــباب 
ًحا عىل املــــطالبة بـ»الكــّم« : وذلك  ُمـــرجَّ
بفضــل مـــا يِتــّم إرســـاؤه، تــدريجـــيّا، 
املواطنني،  بيــن  املجتمعي  الوئام  مـــن 
ومــن ســداد الُحكم يف قّمة الدولة، ومن 
اجتهاداتهم،  يف  الفكر  أهل  من  كّل  تقيّد 
ينعقد  مبا  مامرساتهم،  يف  السياسة  وأهل 
عليه الوفاق من مصالح الوطن، ُدون سواها 
من االعتبارات : فإذّاك إذن تُكــون تــونس 

ُمرّشحة لاللتحاق بالُدول املتقّدمة.

وبتَضافُر الجهود الرامية إىل تثبيت الوفاق 
الوطني، مع الّسعي إىل ترويض الثّورة عىل 
إذّاك،  لبالدنا،  يُكون  فإنّه  األصيل،  مسارها 
أن تعتّز، فعال، بأنّها، كام ِقيل عنها، »أرض 
الحوار  نفعا  ويُجدي  الفكر«،  فيها  يزدهر 

الرّصني الّشامل بني أبنائها.

تتطلّــع  أن  لتـــونس  يحــّق  وبذلك 
الحضـــاريّة،  زعـــامتـها  استعادة  إىل 
تصـــرّفات  استقــامـــة  إىل  املستنـــدة 
الـــدولة، وإىل الّسعــي الـــّدائم إىل خدمة 
مصالح الشعب، وإىل التزام ضوابط التّعاون 
الُدول  الّنزيه، يف عالقاتها مع سائر  الكريم 
املتقّدمة، بحسب »القسطاس ]الدبلومايس[ 

املستقيم«.
ش.ق.
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نالحظ أّن بــورڤيبة قد تحـــّول 
أكثـــر  إىل  األخيــرة  السنوات  يف 
واالختالف  للجدل  إثارة  املواضيع 
أيديولوجي  تجاذب  محّل  أنّه  أي 
عىل  حريصة  أطراف  بني  حقيقي 
مهووسة  أخرى  وأطراف  عنه  والّذود  تقديسه 
ليــس من زاوية  بشيطنته والتعـــامل مـعـــه 

الخصم األيديولوجي بل كعدّو حقيقي ترك من 
اآلثار ما يصعب محوها حتّى بعد موته.

إذن بورڤيبة أصبح موضع خالف ما فتىء يتعاظم 
حوله.  الجديّة  والخصومات  الحرائق  وتشتعل 
حرص  أردنا  ما  إذا  بورڤيبة-  أي   – يرتاوح  وهو 
املسألة بني صورتني اثنتني : صورة بورڤيبة األب 

وصورة بورڤيبة العدّو.  بالّنسبة إىل من يتبّنون صورة 
بورڤيبة األب هم الذين يعرتفون له بدوره التاريخي 
يف بناء الدولة التونسية ويدركون أهمية اإلصالحات 
التي قام بها ومثّلت ثورة حقيقية يف مجال األرسة 
التقليدية  الهياكل  هدم  ويف  الجنسني  بني  والعالقة 
عامل  تعبري  حّد  عىل  العقول  بناء  وإعادة  للمجتمع 
هي  تونس  إّن  بورديو.  بيار  الفرنيس  االجتامع 

ماذا فعل التونسيون بعد بورڤيبة ؟

• بقلم د. آمال موسى 

ليس املديح وحده الّشكل املناسب للتعبري عن القناعات واالنتامء إىل فكر أو مرشوع 
معنّي ...بل إّن النقد أحيانا هو أرقى طرائق الّتعبري عن الّتقدير واالمتنان لشخصية 
مهّمة يف تاريخنا الشخيص أو االجتامعي بشكل عاّم. أي أّن نقد بورڤيبة هو مهّمة 

البورقيبيني يف حني أّن رفضه وتجريده من كّل حسنة تذكر، هو دور الخصوم اللدودين.

يف هذا اإلطار من القراءة والّنقد، تتنّزل مالحظاتنا النقدية للسياسة 
البورقيبية خالل فرتة حكمه املمتّدة من 1956 إىل 1987.

ال شّك يف أّن بورڤيبة هو رجل شغل بال التونسيني أكرث من أّي رمز آخر 
عرفته بالدنا: فهو باين الدولة الوطنية الحديثة  وهو صاحب املرشوع 

Ù.التحديثي الجريء الذي ال تزال تونس تعيش عىل منجزه

لكن

مطبوعة بنظرة بورڤيبة إىل العامل وبروحه وبعبقريته 
ولوال مرشوعه التحديثي ملا استطاعت بالدنا تجاوز 
امتحانات كثرية. فمكاسب الحكم البورقيبي نوعيّة 
التّونيس:  للمجتمع  االجتامعي  البناء  يف  ومتغلغلة 
وانترص  الشخصية  األحوال  مجلة  أصدر  الرّجل 
عىل  واشتغل  املدنية  املحاكم  وأقام  املرأة  لحقوق 
راهن عىل  ما ميكن. وهو من  أكث  التونيس  عقلنة 
التّعليم ودمقرطته ومجانيته واهتّم بصحة التّونيس. 
لقد كان التونيس جسدا وعقال ومعرفة وكرامة الشغل 
الشاغل لبورڤيبة ونجح يف تشكيل مجتمع عىل نحو 
جعل فيه املجتمع التونيس يختلف عن املجتمعات 
العربية األخرى فيام يتّصل بالعالقة بالتاريخ والثّقافة 
ثقافيا.  املتعّدد  واألخر  اإلسالميّة  العربيّة  والّذات 
لذلك لطاملا وصف بورڤيبة صاحب الكاريزما ورجل 
الدولة الثّاقب باألب الرمزي للتونسيني. وهو كذلك 
ألنّه رجل دولة وصاحب مرشوع وصاحب مكاسب 
وإنجازات، إضافة إىل أنّه أحّب تونس كام مل يحبّها 
الفعل  يف  مدرسة  هو  بورڤيبة  طبعا  آخر.  سيايس 
للعديد  مغرية  مرجعيّة  وميثّل  والحضور  السيايس 
من األحزاب والسياسيني املوجودين اليوم والفاعلني 
استحضاره  يف  إّن  بل  الرّاهن.  السيايس  الحقل  يف 
ما ميكن من  أقىص  لتحقيق  وتنافس  تسابق  مجال 
التزال  تونس  أّن  يرون  اليوم  البوقيبيون  مرشوعية. 
عرفه  ما  رغم  الذي  البورقيبي،  املنجز  من  تتمّعش 
هذا املنجز من تدهور وتراجع إال أنّه يبقى حامي 
ما  بسبب  انهيارها  وعدم  صمودها  ومصدر  البالد 
عرفته من تشويش أيديولوجي هائل مّس الّشباب 
والّنساء. ولكن ما مل ينتبه إليه البورقيبيون هو أنّهم مل 
يفعلوا للمرشوع البورقيبي شيئا يذكر وأّن وجودهم 
يف الحكم مل يوظّفوه لدعم املرشوع البورقيبي كام 
يجب. فكانت أغلبيهم عاشقة لبورڤيبة أو مستثمرة 
للبورقيبية  وصادق  عميق  استيعاب  دون  لرمزيته 
فكرة ومعنى ومرشوعا وطريقة يف التّفكري والفعل 
السياسيني وتّم التغافل عن حقيقة هي أّن  البورقيبية 

مرشوع مفتوح عىل الرتاكم واإلنجاز والبناء.

هذا حال من رأى يف بورڤيبة األب ..فكيف حال من 
نّصبه عدّوا ؟

بورڤيبة  يعـــادي  الــذي  الفريق  إىل  اآلن  لنأيت 
هــؤالء  تــونس:  يف  البـــالء  أصـــل  فيــه  ويرى 

البورقـــيبي  للمشـــروع  مزيّة  بأّي  يعــرتفون  ال 
فاملشـــروع  طـــريقتهم.  عىل  بنيــوية  ومقاربتهم 
إليهــم  بالّنسبـــة  مرفوض  لبورڤيبة  التحـــديثي 
جملة وتفصيال وما يسّمى املكاسب التحديثية هم 
نفهم  طبعا  لبورڤيبة.  التّاريخية  األخطاء  يعّدونها 
االختالف باعتبار أّن من حّق أّي طرف أيديولوجي أو 
سيايس أن يتبّنى مرشوعا للتغيري االجتامعي خاّصا به. 
ولكن ما نراه يف السنوات األخرية أي مرحلة ما بعد 
الثّورة  هو االستعداء ومحاوالت التّهميش املقصودة 
بشكل ال يتنزّل باملرّة يف إطار نقاش وطني عقالين. 
هناك تعّسف واضح من طرف أعداء بورڤيبة عىل 
الخصائص  التّاريخ وضّد  تعّسف ضد  بورڤيبة وهو 
السوسيولوجية للمجتمع التونيس . فاإلصالح تعتّق 
مع بورڤيبة من منطلق كونه زعيام يتمتّع بصالحيات 
اإلصالحية  األفكار  أّن  كام  والجرأة.  واملبادرة  الفعل 
أعامل  مع  السوسيولوجية  الثقافية  الرتبة  يف  نبتت 
االجتامعي  املفّكر  وتواصلت مع  الدين  الوزير خري 
املرجع  كتابة  خالل  من  الحداد  الطاهر  اإلصالحي 
األقوى ملجلّة األحوال الشخصية » امرأتنا يف الرشيعة 
املقاربة  صاحب  الشايب  القاسم  وأبو  واملجتمع« 
بدأت  ...لقد  العرب  عند  الشعري  للخيال  الّنقدية 
عجلة الّنقد تدور قبل بورڤيبة وهو من سقى محرّكها 
وقطف مثارها وقّدمها طازجة للمجتمع التونيس. أي 
أّن أعداء بورڤيبة ينكرون االستعداد الثّقايف التونيس 
معه  ويتعاطون  التحديثي  بورڤيبة  مرشوع  لتقبّل 
كمرشوع صلب ثابت والحال أّن كّل مرشوع يتّصل 
بالتحديث هو قائم عىل الّنقد املستمر، باعتبار أّن 
كيفية  يف  ومرن  الزّمن  يف  مفتوح  مرشوع  الحداثة 

تواصله مع الثقافات والرّؤى والواقع والتّاريخ.

مرشوع  مع  توافق  عالقة  عقد  جّدا  املهّم  من 
فكري  حقيقي  توافق  الحديثة:  الوطنية  الدولة 
ليس  العداء هو  أّن  ننىس  فقط سياسيا. وال  وليس 
بني أشخاص بقدر ما هو تنافر بني املرجعيات. من 
أن  قبل  اإلسالمي  االتجاه  أطروحات حركة  أّن  ذلك 
تصبح حركة النهضة وما قبل ذلك أيضا كان من غري 
املمكن التواصل مع إصالحات بورڤيبة بحكم طابع 
املعارضة الراديكالية االحتجاجية من جهة، وبحكم 
تعارض املرجعيات واملشاريع من جهة ثانية. وبناء 
عىل مواقف حركة النهضة من الدستور الجديد التي 
املصادقة عليه يصبح يف  كتابته ويف  كانت طرفا يف 

يحمله  الذي  االستعداء  ملوقف  معنى  ال  الحقيقة 
البعض من اإلسالميني ضد بورڤيبة ومرشوعه تحديدا.

فكّل الفاعلني اليوم يف الحقل السيايس هم بورقيبيون 
شاؤوا ذلك أو أبوا.

متاما كام  نقائص  البورقيبي  للمرشوع  أّن  ال شّك يف 
الّنقاش  يستقيم  لن  ولكن  ومنجزات  مكاسب  له 
املوقف  توضيح  األوىل  اثنتني:  بضامنتني  إال  الوطني 
من املنجزات واالنخراط فيها ال فقط سياسيّا بل أّوال 
وأساسا ثقافيا وفكريا، والضامنة الثانية املتّصلة بدورها 
باألوىل تتمثّل يف أنّه ال مجال الستكامل النقائص يف 
معزل عن تبّني املكاسب والدخول يف تجربة املشاركة 
يف عملية البناء الخاّصة مبا هو منشود. طبعا للتّجربة 
التعليم  البورقيبية نقائص عّدة لعل أهّمها تهميش 
الديني واملؤّسسة الزيتونية معرفيا، اليشء الذي خلق 
استثمرته  بالّدين  والجهل  الديني  الفراغ  من  تراكام 
العامل  التكفريية وهو ما جعل  الجهادية  التنظيامت 
يُفاجأ بظاهرة انتداب هذه الشبكات للشباب التونيس 
الذي هو سليل تجربة رائدة يف العلمنة والتحديث. 
االجتمـــاعيــة  بالتنمــيــة  االنشغــال  أّن  كام 
واالقتصادية وإهامل البعد السيـــايس منهــا ال ميكن 
أن يحــسب ضــّد بورڤــيبــة، بل هي من املؤاخذات 
التي من األجــدر توجيهها إىل النظام الذي تىل الحكم 
البورقيبي ألّن التنمية مسار كامل يرتاكم شيئا فشيئا 
ومل يكن بوسع بورڤيبة أن يخوض غامر التنمية بكل 
أبعادها والحال أّن املجتمع قد خرج من االستعامر 
للتّّو آنذاك ويحتاج إىل تأهيل اجتامعي كامل.  يبدو 
يل أّن بورڤيبة هو من يحّق له نقدنا بشّدة اليوم: ماذا 
فعل التونسيون بعده؟ أي تراكم جديد تّم تحقيقه؟ 
قّدم  أنّه  الكثرية  يدع يف خطاباته  مل  بورڤيبة  إّن  ثم 

مرشوعا كامال ومتكامال إىل تونس.

بورڤيبة  أّن  املسكوت عنه رصاحة هو  الخطاب  إّن 
عبّد الطريق بشكل جعلها  ال تتفاعل إالّ مع مشاريع 
التحديثية  والهندسة  تتوافق  االجتامعي  للتغيري 
كـان صاحب  بورڤيبة  بورڤيبة.  أّسسها  التي  للدولة 
مشـروع ورؤية قابلني للنقد والتقويم ولكن ليس 

للهجاء واالستعداء.
آ.م.
شاعرة وأستاذة جامعية )علم اجتامع(
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نهاية  يف  تـــاريخيًا  الّشعبـــويّة 
القرن التّاســـع عشـــر بالتّوازي يف 
روسيــا ويف أمريكا. وكان ذلك من 
خالل حـــركات اجتامعيّة نشأت 
من  الّضعيفة  الفئات  صفوف  يف 
والحرفيني  والتّجار  املزارعني  وصغار  العـــاّمل 
يف األرياف والُقرى. واشرتكت هذه الحركات يف 
الكربى  الحضيّة  واملراكز  للرأسامليّة  معاداتها 
والّنخب الُعليا. ولدت الّشعبـــويّة طـــوبـــاويّة 
يف انتصارها للّشعب. وترعرعت عىل ُهَدى مقولة 
لينكولن(  )ابراهام  الرّاحـــل  األمرييّك  الرّئيس 
لكّنها  و  للّشعب«.  بالّشعب  الّشعب  »حكم 
أنتجت تيّاراٍت فوضويّة وعدميّة وعنرصيّة، منها 
الفاشيّة والنازيّة والفوضويّة النقابيّة وصوال إىل 
الشيوعيّة  ُمَعاداة  قامت عىل  التي  »املاكارتيّة« 
ومالحقة أتباعها ونشـــر مــــا ُعــرف بـ »الخوف 
األحمر«. من وجهة نظر سوسيولوجيّة، تنتعش 
الّشعبويّة يف ظّل األزمات االقتصاديّة واالجتامعيّة 
التي تَُنوء تحت أعبائها الفئات الّضعيفة. فتستثمر 
تكون  أن  عىل  وتعمل  املعيشيّة  املعاناة  يف 
الطّبقات الشعبيّة يف حالة استنفار و غضب دائم. 
وهي بذلك تُذِك نزعات الرّصاع الطّبقّي والتّباغض 
الّنعرات  الّشعبــــويّة  تثري  كمـــا  االجتامعّي. 
العرقيّة والعنرصيّة. وتستحّث نوازع االنغالق عىل 
الّذات وكُـــره األجنبّي واعتباره مصدر تهديــد 
وجــــودّي وثقايفّ واقتصادّي، و هذا ما نشهـــده 

يف العديد من املجتمعات املتقّدمة.

صفــــاٍت  الّشعــب  عىل  تُسِبغ  الّشعبــويّة 
أسطوريّة. وهي كمـــا اعتربها املفّكر العريّب 
تعكس  »ميتافيـــزيقا«  بلقزيز(  اإلله  )عبد 
»نظرة أنرتوبومورفيّة مبفردات جديدة«. فهي 
ترفعه إىل الّسامء كبالون منفوخ بالهيدروجني، 
وتخّر به يف نفس اآلن كحجٍر يف مكان سحيق. 
البطل وهو  وتتقابل األضداد يف وصفه، فهو 
املستضعـــف، وهـــو صاحـــب الّثوة وهو 
املُخـــاِدع  الحـــاوي  أسلــوب  إنّه  املُعَدم.. 
)Illusionniste (  يطمس الحدود بني األشياء 
 )Tour de passe passe( األوراق  ويخلط 
أدائها  الّشعبويّة تستمّد مضامينها وأسلـوب 
يف  تستثــمر  وهــي  الّسجل»الّشعبّي«.  من 

  Le peuple Populaire »الّشعبّي »الّشعب 
االجتـــمـــاع  عــــامل  تعبــــري  حــّد  عىل 
)Gérard Mauger(. ينتقي الّشعبوّي ألفاظه 
ولهجته فيجعلهـــا قـريبــة مـــن »الّشعبّي«. 
املجاري  ينغمس يف مستنقع  ما  غالبًا  ولكّنه 
إذًا  عجب  فال  لفظّي.  قَرٍَف  فيه  ترّسب  مبا 
بني  االجتامعّي  التّعامل  مستوى  تدهور  من 
وانحطاط  الحضيض  إىل  العوام  وبني  الّنخب 
خطاب املجتمع إىل أسفل سافلني. تستهدف 
الّشعبويّة الّنخبة وتحّط من شأنها. و تعتربها 
، وتنعم بالخيــرات  طائفًة تعيش يف برجٍ عاجيٍّ
وهــي  الجائع«.  »الّشعب  حســـاب  عىل 
بالتّـــايل تَستصـِغـــر الجهد الفكرّي والنظرّي 
والتّنظيمّي. الّشعب يَعلُــو وال يُعىل عليـــه. 
وما تفــعـله الّشعبـويّة هو  تَســويٌة نحـــو 
األســـفـــل )Nivellement par le bas( أي 

بعبارة أخرى تعميم »الّشعبّي والعامّي« .

الّشعبويّة ظاهرة خطابيّة تقوم عىل تجييش 
العاّمة وحشدها بعد شحنها بطاقة انفعاليّة 
الّشعبوّي  ذات ضغط عـــاٍل. والرابـــط بني 
م  « وليـــس سياسيًّا. هو يُقدِّ وأنصاره »عاطفيٌّ
تشخيًصا صاخبًا متشّنًجا لواقع ُمعّقد يقتيض 
الغضب،  التّعبري عن  ينتهج  العقاليّن.  التّدبري 
ُده إىل درجة الحقد، مستنًدا إىل سِجلٍّ  ويَُصعِّ
الخصم  من  رة  املُحقِّ العنيفة  األلفاظ  من 
واملُمِعنة يف إذاللِه َعلًَنا خصوصا إذا كان مُيثّل 
الّسلطة. وهـــذا الخطاب بإفراطه ومبـــالغته 

يفقد كل معنى وكام قيــل:
.Tout ce qui est excessif est insignifiant 

باالستقـــرار  األذى  بالـــغ  تُلِحـــق  الّشعبويّة 
االجتامعّي والّسلوك الّدميقراطّي. فهي ترُبّر العنف 
وتعتربه  الّشعب،  باسم  جامعاٌت  مارسته  إذا 
احتجاًجا رشعيًا و»خطًّا أحمر«، وتَُجرِّم كل تنديد 
به. وترى يف االعتداء الذي متارسه فئة ُمعيَّنة عىل 
املجتمع بأرسه حًقا من حقوق اإلنسان. وال يضريها 
تعطيل حياة البرش، وكرس شوكة القانون، ومتزيق 
عىل  واالعتداء  الرموز،  وتحقري  الّدولة،  أوصال 
التّاريخ، وبث الفتنة، ما دام ذلك يُرتَكب باسم 
املتشّددة  املطلبيّة  ي  تُغذِّ بذلك  وهي  الّشعب. 

)كّل يشء اآلن وليس غدا و ال تراجع( حتّى وإن 
كان ذلك عىل حساب أمثالهم من أبناء »الّشعب 
املهنيّة  األنانيّة والفئويّة  تَُعرُِّش  العظيم«. وبهذا 
والجهويّة والقبليّة و يتّم تبديد الّثوة الجامعيّة. 
كام أنّها تدوس عىل الدميقراطية فال وزن لألغلبيّة 
أمام األقليّة مادامت األقليّة متلك »تفويًضا حرصيًا« 
الّشعــب. وهي  مـــن »كائـــن ُهالَمّي« اسمه 
بذلك تتسبّب يف َعاَهٍة سياسيّة اسمهــا »استبداد 
م برنامًجا سياسيًّا أو  األقليّة«. الشعبويّة ال تُقدِّ
اقتصاديًّا أو ثقافيًّا. والتكرتث بالتّخطيط وال تعبأ 
وتُقِذع  وترصخ  الّربوة  عىل  تقف  باملوازنات. 
بالحجــارة وتختفي وراء ظهر  الَقوَل، وترمي 
الّشعب.  ومع ذلك فهي مل  تنشــأ مــن فراغ. 
فهي تولد وترتع يف محيــط اجتامعّي مستعّد 
يتِّسم  وواقع  بها،  والتأثّر  وتَبَنِّيها  الستقبالها 
بضعــف التّنظيمــــات الّسياسيّة والثّقـــافيّة 
وتقهقر روح املواطنة وارتفاع منسوب الجهل، 
زيادًة عىل جنــوح بعض وســـائل اإلعالم إىل 

اعتامد »الّشعبّي« أصالً تجاريًا.  

علامء  بيّنه  الذي  باملعنى  ُمَحرٌِّض،  الّشعبوي 
رجال  إىل  ينتــمي  ال  وهو  الجامهري.  نفس 
الفكر بل هو خطيــب يتقن دغدغة الغرائز. 
وهو بالتّايل يبتذل الّشعب حيـــن يتعامل معه 
كَحشٍد فاقٍد لكّل وعــي أو كقطيــــع يَُساق 
ياح.  وهو يُلِحق به بالغ األذى حني يبيعه  بالصِّ
األوهام ويجرّه إىل مامرسة التّخريب. والحال أّن 
مسؤولية السيايّس تثقيف الجامهري وتنظيمها. 
من  كتب  حني  غراميش(  )أنطونيو  أخطأ  هل 
غياهب سجنه عــن دور األحزاب يف تكـــوين 
قادة املجتمع املدينّ والّسيايّس، وأنّه دون ذلك 
يكون فساُد الحياة الّسياسيّة والربملانيّة...وبالتّايل 
يف  الرّهيب  والّنقص  الثّقافيّة  الحيـــاة  »فساد 
الثّقافة الرّفيعة. فبََدالً من التّاريخ الّسيايّس نجد 
يِن  معرفًة واسعًة خاليًة من الحياة، وبََدالً من الدِّ
العظيمة  الُكتِب واملجالِّت  من  الخرافَة، وبدالً 
حَف اليوميّة، وبَــَدالً مــن الّسياسِة الجادَّة  الصُّ

املشاجرات العابرة واملعارك الشخصيّة«؟!
أليس هذا واقعنا اليوم؟.                                                                                            
م.ز.

أستاذ تعليم عال بجامعة تونس 

في توصيف الّشعبوّية

• بقلم منجي الزيدي

ُتلِقي الّسياسة بظاللها الكثيفة عىل حياة املجتمع التونيّس اليوم. ومن َنزَعاتها 
املؤّثرة يف الّسلوك االجتمـــاعّي العام الّشعبــوّية. وهــي كلمة كثرية الّتـــداول يف 
الفضــــاء الّسيــايّس- االّتصايّل، غالًبا ما تضيع دالالتها الّسياسّية والّسوسيولوجّية 

باختزالها كـأداة َوصـــٍم )sTigmaTisaTion( بيـــن الخصوم الّسياسيني يف 
نــــزاعهم اليــومّي الّصاخب؛ فاليسار شعبـــويٌّ بالّنسبة لليمني والعكس 

بالعكس. وهـــذا ما َيُحـــول دون الّتمّعن يف آثارها االجتامعّية والّسياسّية.

الّشعبوّية ،إجاماًل، نزعة سياسّية تقوم عىل احتكار االنتامء إىل لّشعب واالنحياز إىل 
قضاياه، والّدفـــاع عن حقوقـــه والّذود عنـــه ضــد كلِّ القوى »املرتّبصة به«، واعتباره 
املرجع الوحيد والّسلطة املطلقة. وهي تعترب نفسها »امُلمثل الرّشعي والوحيد« للّشعب 

Ù.ويف أحسن الحاالت َخصيٌم ، و»الّناطق الرسمّي« باسمه، وما ِسواها َعُدوٌّ

ظهرت



سابحا يف خيايل، أفكر يف حايل وحال الزّوايل، عندما رّن جرس جّوايل، فأخرجني ماّم كنت هامئا فيه من 
غالء لألسعار، وانهيار للدينار، وانغامس يف الديون، تتساوى فيه الدولة واملواطن املغبون، ومن خوف 
مستمر من قّصان للشهرية، قد يحدث بني صبح وعشيّة... نظرت يف شاشة الجوال، ألعرف من هو ابن 
الحالل، الذي بندائه أزعجني، وعن تفكريي أخرجني، فإذا هو صديقي العيّاش، وكان مل ينهض بعد 

من الفراش، باعتبار أنّنا كّنا يوم أحد، والعيّاش يف ذلك اليوم ما يعرف مع النوم حتى يش وحتى حّد.

وما إن نطقت بالسالم، حتى غّمني صديقي بالكالم : »هّنينا يا صاحبي هّنينا ، عندي ليك اليوم أخبار زينة«، فقلت 
متهّكام : »اشنّوه؟ لقيت لقيّة وال زادوك يف الشهرية ؟«، وكنت أعلم أّن أخبار العيّاش املفرهدة للبال،  هي التي لها 
عالقة باملال، وأرسع صاحبي باإلجابة: »ال لقيّة وال شهرية، وال فلوس وال دحوس، خوك بطّل ع الدخان والشيشة، 
وما عادش عندو حشيشة«. وملا الحظ أيّن مل أعلّق وكأّن األمر ال يعنيني، عاد ليقول : »آش بيك ساكت ؟ راين نستنى 
فيك باش تهّنيني !«. فقلت : »ياخي قداش تهّني من مرة، وأنت كل شهرين تعيد الكرّة ، هاك بطّلت ، هاك رجعت، 

واحنا ك تبطّل نهّنيو، وكيف ترجع ننهيو«.

عند ذلك تحّمس العيّاش وكبس روحو، وصاح حتى طلع بلحوحو،: »ال يا سيّد، قّررت وأنا صادق، باش نتخىّل، 
كيـــف مــا يقول سامي الفهري يف لعبــة الصنــادق، إىل األبــد وبصفة نهائية، عن التدخني والتشييش م اليوم 
لعشية.  واملرة هاذية قراري صحيح، ووعد أخذته عىل نفيس رصيح. وباش ما يعاودش يطيّحني الدخان، نصحني 
بعض األصدقاء والخالّن، أن أغالبه بهواية خفيفة ساحرة ، تعني عىل الصرب واملثابرة«. قلت : »وما هي ؟«، فأجــاب: 
»صيد السمك بالصّنارة، وفيها أكث من فائدة باألمارة، وليس أقلّها تدبري حوتك بالش، بعد ما طلعت أسعارو كيف 

لفالش«.
ومنذ ذلك اليوم، وبعد أن اشرتى العياش لوازم هوايته البحرية، صار ينتّقل كّل سبت وأحد بني حلق الواد وبنزرت 
والهوارية، ليعود من كل غزوة بصيد وفري، وأنواع من السمك فيها العقل يحري.  والفضل يف ذلك لصّنارة، ولزهر عند 
العيّاش يكرّس الحجارة، أو هكذا اعتقدنا إىل أن رأيته يوم سبت يف املريش  سنرتال، وهو يشرتي من السمك أحسن 
األنواع واألشكال، ويضعها يف قفته برسعة كبرية، وكأنّه يخفي عن الناس جرمية خطرية. فأرسعت إليه وكمشته، وعىل 
فعله فضحته، فبهت الذي كفر، واصفّر وجهه واكفهر، ثم عادت إىل وجهه الدماء، وخاطبني دون حياء : »ياخي 
دميا يف جّريت يس الشباب، واقف يل يف كل باب ؟ برّه عاد احيك للحومة الكل، واظهر فيها بطل، قال اشنوه العيّاش 
عامل فيها صيّاد هبال ، وهو حوتو م املريش سنرتال«. فقلت للعيّاش : »هات قفة الحوت، وسوف ألتزم بالسكوت«، 
فناولني إياها وهو يتمتم : »يل قفة حوت تسكرلو فمو، يلعن ... )توت، توت : إشارة الرقابة(.  ثم تراجع يف لحظة، 
وافتك مّني القفة : »والله التراها وبرّه احيك يل تحب، أنا م اليوم راجع لشيشتي توّسع يل بايل وبأقل مرصوف 

وتعب«.
ع.ل

ـّاش يومّيــــات مـــواطن عيـــــ

صّيــــاد وحــوتـــو 
م المــــرشــــي! • بقلم عادل األحمر
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هــذه املتطلّبات وأكث 
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 وغريها،يحـــرص عىل إعدادها 
الفسيحة  الّضيافة  برج  غرف  وتوفّر  الطّهاة. 
مـــرافق  بكـــــّل  لألفـــراد  املريحة  اإلقامة 
الرفاهة والخدمات، فضال عـــــن  60 شبكة 
والرتابط  مختلفة  لغات  بستــــة  تلفزيونية 

باالنرتنيت.

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

الخدمات املتميـّزة األخــرى.

ومن املهّم اإلشـــارة إىل أنظمـــة الّسالمـــة 
والحــراسة التي أرســـاها النــــزل مام جعله 
األكث 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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اإلحاطة التي قّدمها ألعضاء مجلس األمــن 
السيــــد  أشـــار  مــــارس 2018،  يف 21 
االتّفاق  تعّث  أسباب  إىل  سالمة  غّسان 
الفرقاء  أنــجــزه  الــــذي  السيـــايس 
مبنتجع   2015 ديسمرب   17 يف  الليبيون 
الصخــريات املغريب وعـــّدد أهّمها، مؤكّدا استحالة 
املؤّسسات  وتوحيد  املصالحة  مسار  عىل  التقّدم 
عىل  السالح  تدفّق  ظّل  يف  جديدة  رشعية  وبناء 
البالد برغم الحظر األممي وتفاقم األزمة االقتصادية 
املنــاطق  يف  امليليشيي  التصعيد  وتواصل  واملاليّة 
بعض  تعمل  حيث  طرابلس  للعاصمة  املحاذية 
املجاميع القريبة من املفتي املعزول الشيخ الصادق 
الغرياين وحلفائه من الطيف اإلسالمي، مبا يف ذلك 
املجموعات اإلرهابيّة من أنــصار الرشيعة ومجالس 
شورى املجاهدين ورسايا الدفاع وفلول داعش، عىل 
إعادة حشد قواتها يف انتظار الهجوم عىل الوحدات 

التي أعلنت والءها للحكومة املدعومة دوليّا برئاسة 
السيد فائز الرسّاج.  إّن التقييم الذي قّدمه املبعوث 
التي  التخّوفات  مع  نقاطه  أهّم  يف  يتّفق  األممي 
يعرّب عنها أوسع الطيف السيايس واملجتمع يف ليبيا 
اليوم، خصوصا يف ما يتعلّق بالصعوبات التي برزت 
أخريا يف مسار إنجاز االنتخابات العاّمة والتي يرجو 
وتركيز  الرشعية  معضلة  حّل  يف  تسهم  أن  الجميع 
حكم يتمتّع بأعرض متثيلية لليبيني الذين عانوا من 
انقسام األجسام الترشيعية وتدّخل القوى الخارجية، 
الحكومات  فرض  يف  املتّحدة،  األمم  ضمنها  ومن 
الحرب  أمراء  وتحّكم  الصندوق  إىل  الرجوع  دون 
يف مصائر الناس، السياّم يف املنطقة الغربية، لغياب 
املؤّسسات األمنية والجـيش. ولكّن االخرتاق األهــّم 
السيد غّسان سالمة أمام مجلس األمن  يف حديـث 
اتّفاق  وثيقة  يف  الهيكلية  بالنقائص  اعرتافه  كان 
للدقّة  املفتقدة  صياغتها  فتحت  التي  الصخريات 

للمخارج،  تحديد  دون  الخالفية  للقضايا  وتركها 
األبواب أمام الرصاعات حول األدوار املنوطة بعهدة 
األجسام الترشيعية املنتهية العهدة والتّداخل العميق 
بني املبادرات واملسارات التوفيقية، إضافة إىل عجز 
الفرقاء عن توسيع االتّفاق ليشمل كّل األطراف عىل 
امليدان، وهذا اإلخفاق، حسب املبعوث األممي هو 
األهّم ألنّه أهمل مفتاحا رئيسيا لتجاوز االنقسام أال 

وهو إرشاك أنصار الجامهريية يف الحّل. 

أنصار النظام الجامهريي، 
أدوارهم وأوزانهم 

بالحكم  االستفــراد  منطـــق  صـــاحب  لقد 
واستبعاد الخصوم بدعاوى الرشعية الثورية واإلقصاء 
يف  املؤّسسايت  املسار  مجمل  املشهد  من  السيايس 
ليبيا منذ 2011. وقد عمل كٰل املبعوثني األمميني 
األوضاع  سمحت  كلاّم  الفرقاء  إرجاع  عىل  تباعا 

مســارات األزمـــة يف لـيـبـيــا

بين االستحقـاقـات االنتخـابـيـة 
وإعادة اإلعمار أو االنفراج األمني

يف الوقت الذي كانت فيه دّبابات الجيش العريب الليبي ومدافعه تدّك مواقع املجموعات 
اإلرهابّية القادمة من التشاد والسودان يف عاصمة الجنوب سبها وتعلن بذلك انقالب 

الصورة الجيوسرتاتيجية يف البالد والتحاق إقليم فزّان مبناطق نفوذ املشري خليفة حفرت، 
كان املبعوث األممي السيد غّسان سالمة يرسد عىل مسامع ممّثيل الدول داخل 

مجلس األمن مأزق االّتفاق السيايس وانسداد أفق التوافق بني الفرقاء. لهذا التزامن 
رمزية مهّمة يف ليبيا ألّنه ُيؤّش ملدى انفصام املسارات السياسية وامليدانية.

الدوائر الدولية وبعض الدول اإلقليمية تراهن عىل استكامل االّتفاق السيايس املتعرّث باالعتامد 
عىل شعية سطحية وأجسام مؤّسساتية منقسمة ومهرتئة، يف حني يعمل الجيش وحلفاؤه 
Ù.عىل إعادة صياغة الجغرافيا العسكرية ورسم مالمح الواقع امليداين عىل امتداد البالد

• بقلم الدكتور رافع الطبيب 

يف

وتوفّرت اإلرادات وفرضتها وقائع امليدان، إذ نجح 
املبعوث األملاين مارتن كوبلر يف إرشاك املشري خليفة 
املجاميع  انتصاره عىل  بوادر  أن الحت  بعد  حفرت 
اإلرهابيّة يف بنغازي. أّما اليوم فإّن أنصار الجامهريية 
بقبائلهم القوية ووحدات الجيش التي آعادوا بناءها 
املهندس  األنظار  عن  »املغيّب«  زعيمهم  وكاريزما 
سيف اإلسالم القّذايف وانقالب املزاج الشعبي الذي 
املعيشية  األزمة  تفاقم  املتصــاعــد  غضبه  يغّذي 
يف بلد كان يعيش الوفرة قبل سنة 2011، أصبحوا 
إنكاره  ال ميكن  جــديد  يؤّسسون ملشهد شعبــي 
أو القفز عليه. هذا املشهد رصده املبعوث األممي 
وبنى عليه قناعته بضورة إرشاك أنصار الجامهريية 
السياسية  املحطّات  كّل  يف  قرسا  استبعدوا  الذين 
الفارطة. وماّم يؤكّد الدور الرئييس املرتقب ألنصار 
الجامهريية تفاعلهم الشعبي الواسع مع دعوة سيف 
االنتخابية،  القوائم  يف  الرتسيم  إىل  القذايف  اإلسالم 
املليون  يقارب  ما  املحلية  الهيئات  سّجلت  حيث 
ونصف ناخب جديد يف غضون أسابيع، أي بزيادة 
تقارب نصف مليون مدعّوين إىل اإلدالء بأصواتهم. 
هذا الزّخم يُؤرّش الستعداد الجمهور الواسع الذي 
استُبعـــد مــن االنتخـابات يف 2012 و2014 ومن 
أعقاب   يف  الدولة  انهيار  منذ  بلده  سياسات  رسم 
التّدخل األطليس يف 2011 للمشاركة واالنتصار يف 
االنتخابات التي وعد بها املبعوث األممي. لقد مثّل 
االنتخابات  هيئات  أمام  الطويلة  الصفوف  مشهد 
أيّام التسجيل، يف مدن كانت تعترب معـــاقل للثورة 
وخصوصا يف املنطقة الغربية وطرابلس العـاصمة 
صدمة للمراهنني عىل أفول نجـــم الجمـــاهريية 
لكّل  وأمال  الدولة  إسقاط  بعد  النهائية  وهزميتها 
بعد  والراعية  القوية  السلطة  رجــوع  إىل  الداعني 
استفحال الفوىض امليليشياوية وتجارة املخــــّدرات 
القرسي وفقدان  الهوية واالختفاء  والخـطف عىل 
السيولة وانهيار العملة وحريّة املضاربة، عالوة عىل 
تفيّش الجرمية األخالقية يف مجتمع عرف بنواميسه 

املحافظة. 

عىل وقع اقرتاب الحّل طبول 
الحرب تقرع من جديد 

االنتخايب  االستحقاق  إنجاز  نحو  الطريق  ولكّن 
األمم  طرف  من  عنه  اإلعالن  من  الرغم  وعىل 

املتّحدة كأهّم محطّة للتوافق الوطني وإنهاء حالة 
عّدة  بأخطار  تبقى محفوفة  املؤّسسايت  االنقسام 
املجاميع  الطاولة من طرف  أهّمها محاولة قلب 
اإلرهابيّة وأذرعها السياسية التي تخىش تهميشها 

نهائيا عقب الترصيح بنتائج الصندوق.

السيايس  الطرف  هذا  فعــل  رّد  يأيت  وقد 
عسكـــرية  عملية  شكل  يف  وامليليشياوي 
والفصيل  الـــرخوة  الخـــارصة  تستهـــدف 
يف  الحاكم  املجلس  أي  األرض،  عىل  األضعف 
طرابلس برئاسة السيد فائز الرسّاج. ويِف هذا اإلطار 
الغرياين إىل  تتنزّل دعوة املفتي املعزول الصادق 
الزحف عىل العاصمة بذريعة تحرير »املجاهدين« 
الذين أرّستهم الوحدات األمنية التابعة للمجلس 
الرئايس وباألخّص »فرع الردع« بقيـــادة الشيـــخ 
السلفي عبــد الـــرؤوف كـــارة والقــائد امليداين 
السيد هيثم التاجوري. هذا النداء الحريب املوّجه 
تتنزّل  السيايس  اإلسالم  من  القريبة  الفصائل  إىل 
يف إطار قراءة تقييمية ملوازين القوى عىل األرض 
مواجهة  يف  اإلسالميني  املسلّحني  كّفة  ترّجح 
التشكيالت املوالية للحكومة املدعومة دوليّا. كام 
إىل  السيادة  مراكز  عىل  الهجوم  دعوات  تستند 
الليبي  العريب  بالجيش  الهزمية  إلحاق  استحالة 
بقيادة املشري خليفة حفرت أو اسرتجاع املواقع التي 
استعادت  حيث  الجنوب  يف  اإلسالميون  فقدها 
وحدات الجيش السابق السيطرة عىل أهّم املدن 
والبلدات. ولكن، خالفا لبقية التحرّكات عىل األرض 
الليبية والتي ال تتجاوز آفاقها الجغرافيا املحلية، 
فإّن دعوات  الحرب يف طرابلس والتحريض عىل 
مهاجمة العاصمة من طرف املفتي املعزول تكتيس 
امللّفات  أولويات  ترتيب  وتعيد  إقليمية  أبعادا 
من  البالد.فاألرسى  حدود  تخرتق  جدولة  حسب 
الشيخ  تحريرهم  إىل  يدعو  الذي  »املحاهدين« 
الصادق الغرياين هم باألساس عنارص إرهابية من 
القاعدة وداعش تتوزّع جنسياتهم عىل  تنظيمي 
عديد بلدان الجوار ومن ضمنها تونس. كمــا أّن 
هذه الدعوة ال تخلو من محاولة استفزاز الجيش 
والقيادة يف مرص والّدفع بها للتورّط يف الداخــل 
قتلة  أمام  الزنزانات  بفتح  املطالبة  عرب  الليبي 
املواطنني املرصيني يف مدينة رست  واملتورّطني يف 
عملية الفرافرة يف الصحراء الحدودية بني البلدين.

ويوّجه الشيــخ الصــادق الغــرياين بدعوته هذه 
األخرى  اإلقليمية  القوى  إىل  عديدة  رسائل  أيضا 
وأساسا إيطاليا التي بدأت منذ مّدة يف تحالفاتها 
عن  بنفسها  النأي  يف  الخطى  ورسّعت  امليدانية 
منذ  اإلسالميون،  رأسهم  وعىل  األمس،  أصدقاء 
برملانية  أكثية  أنتجت  والتي  األخرية  االنتخابات 
من الرافضني للسياســات »الربغمــاتية« يف ليـــبيا 
والتي ترجمت لسنوات عّدة يف التسليم للمجاميع 
القريبة من اإلسالم السيايس وتجّنب الصدام مع 
املناطق  يف  التهريب  وأمراء  اإلرهابيّة  الشبكات 

التي تعّد فيها إيطاليا مصالح طاقية أو أمنية.

الدول اإلقيليمية ومصالحها يف 
ليبيا : تقاطعات وتناقضات

وألّن امللّف الليبي ال ميكن مقاربته كمسألة محلية 
والنفطية  اإلقليمية  املصالح  لتقاطع  كعقدة  بل 
االسرتاتيجيات  رصد  من  مناص  فال  والغازية، 
املتّبعة ألهّم الفاعلني عىل الساحة املحلية. إيطاليا 
متثّل  ليبيا  يف  عالقاتها  وشبكة  الضخمة  مبصالحها 
البالد  تركيز سلطة يف غرب  للتحرّك صوب  قاطرة 
النفطية برّا وبحرا كام  متّكنها من حامية منشآتها 
الرسية،  الهجرة  منابع  تجفيف  عىل  قادرة  تكون 
ساحل  امتداد  عىل  املنترشة  املوانئ  من  انطالقا 
الجفارة من مدينة الخمس رشقا إىل مدينة بوكامش 
رشقا. وتعتمد إيطاليا يف مقاربتها هذه عىل الحضور 
املتزايد لقوات األفريكوم األمريكية وتصاعد دورها 
يف مناطق الجنوب، إضافة إىل حرص واشنطن عىل 
عدم إعادة بناء داعش لقواعد يف الصحراء بعد دحر 
مقاتليها يف معقلهم يف مدينة رست عقب عملية 
إىل   ، أهدافها  فأهّم  فرنسا  أّما  املرصوص.   البنيان 
الهالل  يف  الطاقية  مصالحها  عىل  الحفاظ  جانب 
النفطي ونفوذها التقليدي يف إقليم فزّان املحاذي 
من  املوروث  تأثريها  ومناطق  والصحراء  للساحل 
الحقبة االستعامرية،  يكمن يف املساهمة املكثّفة 
يف إعادة اإلعامر. وبناء عىل هذا االنتظار، تسعى 
فرنسا جاهدة  إىل توسيع جبهة حلفائها، وإن أّدى 
ذلك إىل فتح قنوات الحوار مع القبائل واملجموعات 
 2011 سنة  األطلسية  الحملة  استهدفتها  التي 
ساهمت  وقد  حربتها.  رأس  باريس  كانت  والتي 

Ùالدكتورة الجديدة  للسفرية  املتعّددة   الزيارات 
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غرماء  مع  الجليد  إذابة  يف  كورمي  Ùبريجيت 
األمس واالنفتاح عىل شخصيات مؤثّرة محليّا كانت 
الدولة.ولكن  انهيار  يف  رئيسيا  سببا  فرنسا  تعترب 
البالد  غرب  عىل  يركّزون  الذين  لإليطاليني  خالفا 
اعتمدت  بحت،  إطار محيّل  ذات  وانتهاج سياسة 
فرنسا عىل الخطوات الرمزية والعملياتية املبارشة. 
ماكرون  مانويل  الرئيس  لترصيحات  كــــان  فقد 
واملالحقات   2011 يف  الفرنيس  للتدّخل  املنتقدة 
القانونية للرئيس السابق نيكوال ساركوزي يف تهم 
وقضايا رشاوى مصدرها ليبيا، إضافة إىل االنخراط 
الجيش  إسناد  يف  الخاّصة  القوات  لفرق  املبارش 
العريب الليبي إبّان عمليّات تحرير مدينتي بنغازي 
الشعبي  املزاج  تبدّل  يف  اإليجايب  الوقع  وأجدابيا 
عاّمة وداخل األوساط املوالية للجامهريية خصوصا. 
الجامهريي وحليفه  للنظام  التاريخي  الصديق  أّما 
اختار  فقد  الــرويس،  االتّحـــاد  سنـــوات،  لعّدة 
الجيش  وراء  االصطفاف   2014 نهـــاية  منــذ 
حــاملة  ظهر  عىل  قائده  واستقبل  الليبي  العريب 
الطائـــرات »األدمريال كوزنتسوف« يف عرض بحر 
وتتوافق  البالد.  يف  شخصية  أهّم  بوصفه  بنغازي 
املصالح الفرنسية والروسية يف ليبيا عىل اعتبار أّن 
القّوتني تتطلّعان إىل ما بعد الحرب األهليّة والبدء 
يف إعادة اإلعامر، ملا يتضّمن ذلك من انطالق عملية 
إضافة  العسكرية،  الخربات  ونقل  الجيش  تسليح 
العمالقة  والغازية  النفطية  املؤّسسات  إرشاك  إىل 
يف استغـــالل الحقلني الرئيسيني اللذين كانـــا من 
حّصة موسكو منذ سنة 2010 واملوجودين يف عرض 

بحر مدينتي رست ومرصاتة.

دول الجوار ومعضلة الّنخب الليبية 

إطفاء  إىل  السعـــي  الجـــوار  دول  حـــاولت 
إىل  الجلوس  من  الفرقاء  ومتكني  الليبي  الحريق 
مائدة الحوار والتوافق ودرء خطر التفتّت والفوىض 
وقّدمت العديد من املبادرات لحّل األزمة ولكن 
الوقائع امليدانية كانت تقوم حائال دون بناء رشاكة 
ونخــب  اللّيبية  السياسية  األطياف  بني  وتواصل 
العزلة  إىل  االنقطاع  يعود هذا  قد  الطوق.  دول 
الطويلة التي عرفها الفاعلون السياسيون يف ليبيا 
يف ظل النظام الجامهريي ولصعوبة تفكيك العقل 
املحيّل الرتباطه مبنظومات قبلية ال ترتقي إىل فقه 

هذا  يف  التأكيد  ميكن  ولكن  وضوابطها.  الدولة 
اإلطار عىل حقيقة انخراط العديد من النخـــب 
الليبية التي تتــصــّدر املشهد الحايل يف مشاريع 
إقليمية وشبكات عالقات مصلحيّة تجعلها تنأى 
بنفسها عن العمل املشرتك مع السياسة يف تونس 
وتحّسبا  لذلك  مرص.  يف  أقّل  وبدرجة  والجزائر 
رضورة  إىل  التنبّه  وجب  السيناريوهات  لكل 
التفاعل مع ديناميكيات التشّكل املتواصل للنخب 
السياسية الليبية والعــمل عىل التواصل مع الجيل 
الجديد الذي ارتقى إىل مراتب متقّدمة من الفعل 
والتّأثري املحيّل ومل يندرج يف منظومات الفســـاد 

وتنفيذ اإلمالءات الخارجية.

نحو مقاربة تونسية للملّف 
الليبي مستقبال: سياق إعادة 

األعامل ودرء الخطر اإلرهايب   
  

الدويل  االجامع  من  وبالرّغم  ليبيا  يف  الوضع  إّن 
االستحقاق  إنجـــــاز  ضــرورة  عىل  واإلقليمي 
تأكل  مأزق  للخروج من  رئيسية  االنتخايب كخطوة 
مفتوحا  يبقى  ممثّلة  مؤّسسات  وبناء  الرشعية 
إذا  األمني  االنفجار  أخطرها  عّدة  احتامالت  أمام 
الزّحــف  عىل  اإلرهابية  املجاميع  أقدمــت  ما 
البلــدان  اختلفت  وإن  طرابلس.  العاصمة  نحــو 
الفــاعلة يف امللّف الليبي لسنــوات جــرّاء مقاربات 
دراماتيكية  انهيارات  يف  تتسبّب  كادت  مصلحية 
تفرضه  اصطفاف  وضعية  أمام  تقف  اليوم  فإنّها 
ليبيا  تحّول  إمكانية  أبرزها  من  ضاغطة  رضورات 
إىل مركز استقــطاب اإلرهــابيني الفاّرين من سوريا 
املنطقة  دول  لتهديد  قاعدة جديدة  بناء  والعراق، 
عرب استهداف االستثامرات الطاقية مبا فيها مناجم 
اليورانيوم يف الجوار الصحراوي، تعزيز الهجرة الرسيّة 
عرب البحر األبيض املتوّسط نحو السواحل األوروبية 
وأخريا تنويع بؤر تهريب الّسالح مبا يؤّدي إىل تقوية 

املنظامت اإلرهابية والعصابات العابرة للقارّات.

الجوار  دول  تــطال  التــي  التّهديــدات  ولكن 
املبارش ومن ضمنها تونس أخطر بكثري ماّم ميكن 
أن ميّس أمن الساحل الجنويب ألوروبا. فاإلرهابيون 
من تونس يَُعّدون باملئات، يف ليبيا والبعض منهم 
التـــي  التنظيامت  ضمن  قيادية  مناصب  تبّوء 

أدمــت املجتمع الليبي، وقد ساهمـــت العمليات 
الكربى كالبنيان املرصوص والكرامة يف القضاء عىل 
الجزء األكرب من خاليا »أنصار الرشيعة« املصّنف 
من  كبري  جمع  أرس  إىل  إضافة  تونس  يف  إرهابيا 
الدواعش الذين فّروا إىل هذا البلد املجاور يف إطار 
عىل  لالنقضاض  العودة  قبل  القدرات  بناء  خطّة 
مجاالت ترابية انطالقا من الحدود مع ليبيا. لذلك 
أصبح من الضوري االنتباه ملدى خطورة التفاعل 
بني مسارات الحّل أو التأزّم يف ليبيا والوضع األمني 

واالقتصادي يف تونس. 

األطر  وتجديد  عاّمة  انتخابات  نحو  السري  إّن 
ذي  املوّحد  الجيش  وبسط  ليبيا  يف  املؤّسساتية 
العقيدة الدفاعية واألمن املدين سلطتهام عىل كل 
عىل  والقضاء  حـــدودنا  وتأميــن  الليبي  الرّتاب 
كّل بـــؤر اإلرهاب والجرمية متثل الّضامنة لخفض 
عىل  املنترشة  العسكريّة  مؤّسساتنا  عىل  الّضغط 
امتداد حدودنا قبالة فراغ أمني وفوىض ميليشاوية 
إىل  والوصول  االنتخايب  االستحقاق  إنجاز  أّن  كام 
إشارة  سيطلق  موّحدة  حكومة  حول  التّوافق 
التي ستحتاج حتام  إعادة االعامر  البدء يف ورشة 
االقتصادية  واملؤسسات  والخربات  الطّاقات  إىل 
أمام  انتظارها  طال  آفـــاقا  يفتح  ماّم  التونسية 
خربوا  الذين  التونسيني  مـــن  اآلالف  عرشات 
السوق  وخصوصيات  حاجيات  عّدة   لسنوات 
ستشمل  ليبيا  يف  اإلعامر  إعادة  وألّن  الليبية. 
البرش قبل الحجر فمن املنتظر أن يكون ألصحاب 
الدور  تونس  يف  وخّريجيها  الجامعية  الشهادات 
الكبري يف استصالح املناهج الرتبوية وتدريس املواد 
التي تفرضها املقّررات الحديثة والنهوض بالقطاع 

الصّحي وإعادة هيكلة اإلدارة.

لن تكون عملية إعــادة اإلعامر مسابقة للتربّعات 
فيها  االعتامد  ميكن  ال  شاقّة  منافسة  بل  الخريية 
عىل »صداقات« لذلك وجب تحديد اسرتاتيجيات 
خالفة للتموضع داخل السوق الجديدة التي قدرها 
البنك الدويل مبا يزيد عن املائتي مليار دوالر. ولكن 
والتواصل  األرض  وأسبقية  مهّمة  أوراق  لتونس 
ووحدة  الرّؤية  تعوزنا  أالّ  عىس  االجتامعي، 

الهدف.
ر.ط.
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الطبيعي  وضعها  إىل  سوريا  رُُجوع  بقوة  تدعم 
أّن  مضيفا  العربية«،  الجامعة  يف  وإعادة عضويتها 
بالده تنّسق من أجل ذلك مع الجزائر التي يجدر 
التّذكري بأنّها سبق أن رفضت إغالق سفارتها بدمشق 
وبأّن  العربية،  الدول  جامعة  بذلك  أوصت  مثلام 
زار  أن  سبق  مساهل  القادر  عبد  خارجيتها  وزير 
يف أواخــر شهر أفريل 2016، دمشق حيث التقى 
بالرئيس بشــار األسد، ونقل إليه رسالة من الرئيس 
عبـــد العزيز بوتفليقة، كام دعـــا يف سبتمرب املايض، 
من مقّر األمم املتحدة بنيويورك، إىل إنهاء تجميد 
معلومات  غياب  الجامعة...ويف  يف  سوريا  عضوية 
وليد  الوزير  زيارة  ونتائج  مجريات  عن  دقيقة 
املعلم إىل مسقط، مبارشة بعد زيارته اىل طهران، ال 
تستبعد تخمينات املالحظني أن تكون قد اندرجت 
يف نفس هذا اإلطار، ال سيام وأّن سلطنة ُعاَمن سبق 
أن عملت عىل تقريب الشقة بني سوريا وبني دول 

الخليج وعىل رأسها اململكة العربية السعودية.

كام إنّه ليس من املستبعد أن يكون توّجه دمشق 
نحو مسقط، يف هذا الظّرف بالّذات، قد هدف 
الرّامية اىل عودتها  العربية  التحركات  إىل دعم 
العربية  الدول  جامعة  حضرية  إىل  إعادتها  أو 
خليجيا... خاّصة وأّن الرباعي الخليجي املرصي 
قد يكون، مع استمرار قطيعته منذ جوان 2017 
مع دولة قطر، يشعر بنوع من الحرج من أالّ 
يطبّق عىل الدوحة نفس  ما طبّقه عىل دمشق، 
مبعاملة  طالبت  القطرية  املعارضة  بأّن  علام 
بالدها نفس املعاملة ال سيام وأنّها  كانت »بطلة« 
التحرّك الذي أدّى اىل تعليق عضوية دمشق يف 
الجامعة يف شهر نوفمرب 2011، كام إنّها سمحت، 
عند احتضانها القّمة العربية الرابعة والعرشين 
»االئتالف  يسّمى  ما  لرئيس   ،2013 مارس  يف 
الوطني لقوى املعارضة السورية« باحتالل املقعد 
السوري وإلقاء كلمة أمام القادة ورؤساء وفود 
الدول العربية، ورفع علم »الثورة« داخل القاعة 
الرئيسية للمؤمتر...وبقطع الّنظر عن مجمل هذه 
الحيثيات، ويف انتظار ما ستشهده القّمة القادمة 
من تطّورات، أعتقد أنّه من املفيد أن نلقي بعض 
الّضوء عىل سياسة سلطنة ُعاَمن الخارجية وعىل 
العوامل التي جعلت من السلطنة دولة فاعلة 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل...

أّن  يف  يتمثّل  أرى،  فيام  العوامل،  هذه  أهّم  إّن 
السلطنة التي هي جزء من شبه الجزيرة العربية 
وكأنّها ليست منها، وهي عضو يف مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وكأنّها ليست فيه، سلكت 
نهجا متفرّدا يف إدارة شؤونها الخارجية، ويف بناء 
ثابت  نهج  وهو  والدولية،  اإلقليمية  عالقاتها 
ومستقّر منذ أن توىّل السلطان قابوس بن سعيد 
آل سعيد السلطة سنة 1970، ال سيّام وأنّه اعتمد 
يف تجسيمه عىل يوسف بن علوي أحد أقدم وزراء 
الخارجية العرب وأطولهم عمرا عىل رأس وزارته...

وتتمثّل أهم خصائص هذا النهج فيام ييل:
• أنّه يضع عىل رأس أولوياته الحفاظ عىل عالقات 
بغربه  والعامل،  املنطقة  دول  جميع  مع  صداقة 

ورشقه وجنوبه وشامله...
التدّخل  الدائم، وعدم  الحياد  أنّه يتوّخى مبدأ   •
الرصاعات  عن  بالّنفس  والّنأي  الغري،  شؤون  يف 

والتكتاّلت التي تدور حول السلطنة.
الحكمة  أبرزها  لعّل  سامت  بعّدة  يتّسم  أنه   •

واالعتدال، والتوازن واالتّزان، واالنفتاح.
الحوار  ويغلّب  الصدام،  أشكال  كّل  ينبذ   أنّه   •
ويحرص عىل إبقاء بابه مفتوحا مع جميع األطراف 

ومهام تعّقدت الخالفات أو تشّعبت األزمات.
• أنّه يفّضل العمل يف صمت ويف كنف الكتامن 

وبعيدا عن األضواء والبهرج اإلعالمي.

وقد تجلّت هذه الخصائص، من ناحية أوىل، يف 
والحديثة  القدمية  السلطنة  مواقف  العديد من 
بعد  مع مرص  العالقات  قطعها  عدم  غرار  عىل 
إرسائيل،  مع  ديفيد  كامب  اتّفاقية  توقيعها 
ومحافظتها عىل عالقات جيّدة مع إيران رغم كّل 
التقلّبات التي عرفتها العالقات الخليجية اإليرانية 
اإلسالمية  الثورة  قيام  بعد  اإليرانية  والعربية 
اإليرانية سنة 1979، وحديثا، إبقائِها عىل عالقاتها 
سوريا  وحدة  جانب  اىل  ووقوفها  دمشق،  مع 
سيايس  حّل  إىل  التوّصل  ومحاولة  واستقرارها 
ألزمتها، وكذلك امتناعها عن املشاركة يف عملية 
العربية  اململكة  تواصل  التي  الحزم«  »عاصفة 
السعودية وبعض حليفاتها من الدول الخليجية 
التوايل... عىل  الرابعة  للسنة  اليمن،  عىل  شّنها 
كام تجلّت، من ناحية ثانية، يف تعّدد التحركات 
أجل  من  الُعاَمنية  الدبلوماسية  بها  قامت  التي 

اإلفراج عن العديد من الرّهائن واملحتجزين من 
املساهمة  أجل  من  وخاّصة  مختلفة،  جنسيات 
يف حّل الكثري من الّنزاعات الداخلية واإلقليمية 
دور  التحرّكات  هذه  أبرز  من  وكان  والدولية، 
الوساطة الذي اضطلعت به يف التمهيد لالتّفاق 
حول  واحد  زائد  الخمسة  ومجموعة  إيران  بني 
يف  بذلتها  التي  والجهود  اإليراين،  الّنووي  امللّف 
املساعدة عىل حّل  أجل  بداية سنة 2016، من 
األزمة الليبية وتقريب وجهات الّنظر بني الفرقاء 
الليبيني، حيث استقبلت مدينة صاللة عىل مدى 
إىل  توصلّت  التي  الليبية  األطراف  أسابيع  ثالثة 
إعداد مسّودة دستور ليبي جديد.ولقد تحّولت 
السلطنة بفضل نجاحاتها، الكلّية أحيانا والجزئية 
أحيانا أخرى، يف هذه التحرّكات إىل العب إقليمي 
ودويل موثوق به ويَُعوَُّل عليه يف جمع الكثري من 
الخصوم واألعداء حول طاوالت الحوار والتفاوض 
من أجل تجاوز خالفاتهم ووضع حّد لنزاعاتهم...

الوزير يوسف  النجاحات فإن  الرّس يف هذه  أّما 
قناة  مع  أجراها  مقابلة  يف  يلّخصه  علوي  بن 
يف   ،2015 سنة  األمريكية   )CNN( »س.ن.ن« 
أو ذاك،  الجانب  ننحاز إىل هذا  قوله: »نحن ال 
أنّه  نعتقد  ما  الطرفني  لكال  ننقل  أن  نحاول  بل 

جيّد لكليهام«.

وما من ريب أّن هذه املقاربة الحكيمة هي التي 
املنطقة  دول  أنظار  محّط  عامن  سلطنة  جعلت 
والعامل وحّولتها اىل »منّصة« حقيقية للعمل الدؤوب 
من أجل مّد جسور التواصل والتّحاور والتّفاوض 
بني األطراف املتنافرة واملتدافعة واملتصارعة، ولقد 
أتقنت السلطنة االضطالع بهذا الدور حتّى باتت 
صديقة للجميع وحتّى بات البعض يعتربها مبثابة 
»سويرسا«  ورمّبا  الخليج،  »نرويج«  أو  »سويرسا« 
العرب كلّهم ال سيام بعد أن انحرس دور تونس 
األخرية...  العجاف  السبع  السنوات  املامثل خالل 
متى  هو  املقال  هذا  بــه  أختتم  الذي  والسؤال 
تستعيد تونس التي ربطت بينها وبني سلطنة عامن 
وبني رئيسها الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة وبني 
السلطان قابوس بن سعيد ال سعيد عالقات وثيقة 
املايض،  القرن  سبعينـــات  ووشــائج حميمة، يف 

دورها املفقود هذا؟
م.ا.ح.

يف الحقيقة... خامرتني فكرة هذه اإلطاللة منذ فرتة، وبالّتحديد منذ أن نجحت سلطنة 
ُعاَمن يف أكتوبر 2016 يف اإلفراج عن الرّهينة تونسية األصل فرنسية الجنسية نوران حواص 

املوّظفة يف اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تّم اختطافها واحتجازها يف اليمن طيلة عرشة 
أشهر... وقد عاودتني هذه الفكرة، هذه األيام، عىل إثر الزيارة التي قام بها وزير الشؤون 

الخارجية السوري وليد املعّلم اىل مسقط، يف أواخر شهر مارس 2018 أي عىل ُبْعِد أسبوعني 
Ù.2018 من القّمة العربية الّتاسعة والعرشين التي ستنعقد بالرياض يف 15 أفريل

• بقلم  محّمد ابراهيم الحصايري

إطاللة خاطفة على سياسة 
سلطنة عمان الخارجية

قد
كـــان مــن الطبــيعـي أن 
تستقــطب هــذه الزيـــارة 
جـــاءت  أنّهــا  إذ  األنـظار، 
يف وقت تواتر فيه الحديث، 
خاّصة يف ظّل املستجـــّدات 
التـــي يشهدها الوضع يف سوريا والتطّورات 
التي تعرفها منطقة الرشق األوسط عموما، 
عن رضورة عودة أو إعادة سوريا إىل حضرية 

تجىّل، عىل  ما  وهو  العربية،  الدول  جامعة 
وجه الخصوص، يف ترصيحات كّل مـــن رئيس لجنة 
عبد  العــراقي،  الربملان  يف  الخـــارجية  العالقات 
الباري زيباري، والنائب جاسم محمد جعفر البيايت، 
يوم  قال،  الذي  العراقي  الوزراء  رئيس  من  املقرّب 
السبت 31 مارس 2018 إّن العراق »يقود مساعي 
الدول  جامعة  يف  سوريا  عضوية  إلعادة  حثيثة 
العربية«، وأكّد أّن »العراق ومرص والجزائر وتونس 
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تداعيات قضيّة الجاسوس الرويس 
مستمرة بعد طرد الدبلوماسيني 
املتحدة  الواليات  من  الروس 
دول  معظم  ومن  األمريكية 
إىل  باإلضافة  األورويب،  االتحاد 
تال  وما  سياتل،  الروسية يف  القنصلية  إغالق 
ذلك من رّد قوّي من روسيا التي أجابت باملثل  
بطرد دبلوماسيني أمريكيني وإغالق القنصلية 
األمريكية بسان بطرسبورغ. وتحاول الواليات 
األوروبيون  حلفاؤها  ورائها  ومن  املتحدة 
روسيا  ضّد  الدويل  العام  الرّأي  تحشيد 
وإظهارها مبظهر املعتدي عىل حرمة بلد آخر 
ضّد  باردة جديدة  لسيناريو حرب  واملؤّجج 

املعسكر الغريب. 

روسيا – الواليات املتحدة

نحو حرب باردة جديدة؟

• بقلم حنان زبيس

أثارت قضية تسميم العميل الرويس 
املزدوج سريغي سكريبال وابنته يف بريطانيا، 
ردة  فعل قوية يف العامل الغريب ضد روسيا، 

إذ استغلتها الواليات املتحدة وحلفاؤها 
األوروبيون لشّن هجمة إعالمية شسة عىل 

الجانب الرويس ولكن خلفية هذه الحملة 
هي أساسا محاولة إلضعاف موقف الروس 

يف سوريا، حيث يحتدم الّتنافس بينهم 
Ù. .وبني األمريكان لتقاسم الّنفوذ هناك

التزال

يف  الروسية  القوات  نجاح  ذلك يف خضّم  يأيت 
سوريا يف استعادة الغوطة الرشقية، بعد معارك 
عىل  السورية  املعارضة  جيوب  مجربة  دامية، 
الخروج منها نحو إدلب. نرص استفاد منه النظام 
نهائية من حامية  بصفة  الذي متّكن  السوري 
دمشق واملناطق املحيطة بها ودحض أّي تهديد 
ضّد العاصمة. لكّنه فوز أثار حفيظة الواليات 
يدعمون  الذين  الغربيني  وحلفائها  املتحدة 
املعارضة من جهة، والذين أصبحوا واعني متاما 
بانحسار نفوذهم يف سوريا نتيجة سحب روسيا 
بالتدخل  أقداهمهم، سواء  البساط من تحت 
حلفائها  دعم  عرب  أو  النظام  ملساندة  مبارشة 
اآلخرين مثل إيران وتركيا يف معاركهم لتوسيع 

وجودهم يف األرايض السورية.

بعني  ينظر  املتحدة  الواليات  وخاّصة  الغرب 
الروسية يف سوريا، حيث  التحركات  الريبة إىل 
هذه  يف  الحقيقيني  املنترصين  الروس  يبدو 
للمعارضة  املتتالية  الهزائم  ظّل  يف  الحرب 
سوريا،  من  االنسحاب  املتحدة  الواليات  ونية 
األمريكيني عىل  حلفاء  األكراد،  نفوذ  وانحسار 
مبسار  واستبداله  جنيف  مسار  وفشل  األرض، 
أستانة ومفاوضــات ســوتيش التــي أطلقتـــها 
روسيا وحلفائها. لذلك يسعى املعسكر الغريب 
نفسية  حرب  وشّن  الروس  صورة  تشويه  إىل 
وإعالمية، الغاية منها إضعاف وقع هذا االنتصار.

كام أّن إعادة انتخاب بوتني كرئيس، وإن كان 
لهذا  أكث  إشعاع  إعطاء  يف  ساهم  متوقّعا، 
األخري، وهو الذي مل ينته بعد من تذّوق لذة 
النرص عىل املعسكر الغريب  يف سوريا وقبلها 
مجد  إلعادة  مرشوعه  ليواصل  أوكرانيا،  يف 

روسيا كام كانت وقت االتحاد السوفيايت.

سيناريو عقايب لتقّدم 
الّروس يف سوريا

سيناريو الحرب الباردة الذي تلّوح به الواليات 
عقايب  كسيناريو  يبدو  روسيا  املتحدة يف وجه 
الرشق  منطقة  يف  الرويس  الّنفوذ  تنامي  أمام 
األوسط ويف العامل بشكل عاّم ولكّنه يعكس يف 

نفس الوقت هشاشة املوقف األمرييك الذي بدأ 
يفقد شيئا فشيئا نفوذه يف املنطقة أمام دخول 
منافسني آخرين عىل غرار روسيا وإيران وتركيا، 
وحلفاء  األرض  عىل  عسكريا  وجودا  ميلكون 
خارطة  تشكيل  إلعادة  يرّشحهم  ماّم  محليني 
الخارطة  رسم  أن  ومعلوم  األوسط.  الرشق 
الجيوسياسية للمنطقة سيبدأ من سوريا وينترش 
لذلك  املجاورة.  البلدان  بقيّة  إىل  خاللها  من 
يحتدم الرّصاع اليوم حول تحديد مناطق الّنفوذ 
فيها. من هنا يأيت التّغيري املستمّر لالتفاقات بني 
مختلف األطراف املتدّخلة يف املسألة السورية، 
وأقوى دليل عىل ذلك هو ما تقوم به تركيا حاليا 
األرايض  من  كبري  استعادة جزء  إىل  من سعي 
التي تقع تحت سيطرة أكراد سوريا، مخاطرة 
بالتصادم مع الواليات املتحدة التي تساند األكراد 
يف تلك املناطق عرب مستشاريها العسكريني، إىل 
جانب امتالكها لثامن قواعد عسكرية هناك. وال 
تبدو تركيا مكرتثة كثريا لرّد فعل األمريكان وهي 
أحكمت  التي  للتوّسع من عفرين  يف طريقها 
سيطرتها عليها مؤّخرا، نحو منبج، واعدة بتطهري 
كامل املنطقة املحاذية لحدودها مع سوريا من 

الوجود الكردي.

املوقف الرتك يجد مساندة كبرية من الحليف 
الوجود  إضعــاف  يف  يرغــب  الذي  الرويس 
األمرييك يف ســــوريا عــرب إضعــاف حلفائه 
األكراد وإجبارهم عىل عـقـــد تحالفات مع 
النظام السوري وتقاسم إدارة مناطقهم معه. 
مستعّدة  املتحدة  الواليات  بدت  األثناء،  يف 
للتخيل عن حلفائها مـــن »قـــّوات ســـوريا 
الدميقراطية« )ذات األغلبية الكردية( ومل تبد 
معارضة كربى الستعادة تركيا لعفرين وطرد 
األكراد منها، بل إنّها قبلت باملقايضة التي قام 
بها األتراك مع الرّوس: عفرين مقابل الغوطة 

الرشقية ومل تتدّخل إلفشالها.

وأمام ضبايبة املوقف األمرييك يف سوريا، ورمّبا 
سعيا إىل حفــظ ماء الوجه بالنسبة للمعسكر 
الغريب، عملت فرنسا عىل تدارك الوضع عرب 
التعبري عن استعدادها لدعم أكراد سوريا يف 
مواجهة الهجوم الرتك، من خالل إرسال قّوات 

عسكرية. قرار استقبلته تركيا بغضب شديد 
وحّذرت فرنسا من تنفيذه عىل أرض الواقع.

الواليات املتحدة مستعّدة 
لإلنسحاب من الحرب السورية

واشنطن ذهبت حتّى إىل إعالن نيّتها  الخروج 
من سوريا، حيث رّصح الرئيس األمرييك، دونالد 
ترامب أّن بالده ستنسحب قريبا من املستنقع 
السوري. لذلك قّرر تجميد أكث من 200 مليون 

دوالر كانت مخّصصة إلعادة إعامر سوريا.

ويجدر التّذكري هنا أّن اهتامم الواليات املتحدة 
األمريكية انصّب بالّنسبة إىل املسألة السورية: 
منع  وثانيا عىل  داعش  الحرب ضّد  أّوال عىل 
إيران من التمّدد يف الرّتاب السوري، مام جعلها 
تقبل بتسليم ورقة التسوية السلميّة للحرب 
من جهته،  املتفرّج.  موقف  لتقف  روسيا  إىل 
الرويس يعمل عىل فرض خطّته  الجانب  فإّن 
تكثيف  خالل  من  سوريا  يف  الّسالم  إلحالل 
املشاورات مع حلفائه: إيران وتركيا حول الحّل 
تدور رحاها منذ سبع  التي  للحرب  السيايس 
تنفيذ مخرجات مؤمتر  سنوات والحرص عىل 
أسفر عن  الذي  جانفي 2018(  ) يف  سوتيش 
إنشاء لجنة لإلصالح الّدستوري مهّمتها صياغة 
انتخابات  إجراء  مبوجبه  يتّم  جديد  دستور 
دميقراطية. وهناك اجتامع مرتقب يف شهر ماي 
يف أستانا ملواصلة التشاور حول الحّل السيايس 
خفض  »مناطق  اتّفاقات  تنفيذ  عىل  والعمل 
الفارطة  السنة  عنها  اإلعالن  تّم  التي  التوتّر« 

لوقف أعامل العنف بني األطراف املتحاربة.

تبقى املسألة السورية والّسيطرة عىل الرّشق 
األوسط جوهر الخالف بني الواليات املتحدة 
الرويس  العميل  قضية  تعّد  وال  وروسيا. 
جولة  لكسب  األمريكيني  من  مناورة  سوى 
األمر  يصل  ال  وقد  الروس.  ضّد  رصاعهم  يف 
إىل التّصادم الفعيل بني القّوتني. ولكن هذه 
القضيّة ستساهم يف دفع املجموعة الدولية 
إىل فرض عقوبات عىل روسيا.                                                                                            
ح.ز.
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فاز الخطّاط التونيس عمر الجمني بجائزة الفنون الحديثة واملعارصة 
خالل الدورة الثامنة مللتقى الشارقة للخّط الذي أقيم مؤّخرا برعاية  من 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
األعىل حاكم الشارقة، تحت شعار »جوهر«، وذلك مبشاركة 227 خطاطاً 
وفناناً قّدموا 500 عمالً عكست تجاربهم يف مختلف أنواع االتجاهات 
الخطية الحديثة ومالمح االبتكار والتعدد التقني واألساليب الفنية يف 

هذا املجال. 

والجدير بالذكر أّن ملتقى الشارقة أضحى بعد مرور ستّة عرش عاما من 
انطالقته الحدَث الفنيَّ الحاضَن ألجدِر التجارِب الفنيِة يف الخّط العريب 
ويِف اإلبداِع التشكييلِّ املعارِص الذي يتناوُل الحرَف ضمَن مختلِف اللغاِت 

يف العامل.

الخّطاط التونيس عمر الجمني

يفـــوز بـجـــائـــزة الفـنـــون الحــديثــة
والمعاصرة في ملتقى الشارقة للخّط  

الخّطاط التونيس عمر الجمني
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عن الّشعر والّسلطة والّثورة

• بقلم  عامــر بوعــّزة

ـّام قـرطاج الشعرية مثلام  استحوذت أي
كــان متــوّقعــا عىل كثــري مـــن 

االهتــمــام، ال فقط لكونها تّثل حجر 
األساس للمحتوى اإلبداعي يف مدينة 

الّثقافة، وإمّنا ملا أحدثته يف نسختها األوىل 
من أثر مدّو حرّك الّسواكن وأيقظ النّوم، 
فانقسمت دولة الّشعراء بني من يرّحب 

بهذه األيام ومن ينتقدها، ولذلك أسبـــاب 
ال تّتصل فحسب بالتنظيم املاّدي بل بطبيعة 

الّشعر التونيس -اآلن وهنا- وما يعتمل 
داخله من تدافع بني األجيال واالّتجاهات. 

التّجــربة الّشعــريــة يف تونــس 
بالّثاء والتنـــّوع، فهــي تُغـطّي 
كّل ألـــوان الطّيــف الّشعــري، 
وتحتوي التّجــاذب املألــوف بني 
الّنزوع إىل الكـــالسيكية والتعلّق 

بهاجس التّجاوز املستمّر تحت طائلة الحداثة 
وما بعدها، هكذا تتدافع التّجارب الّشعرية يف 
حـــركة رصاع ال تتـــوقّف، وقد أصبح بعض 
كالسيكيني  والسبعينات  الستينات  حداثيي 
تحت  أو  فورتها،  وتراجع  تجاربهم  لضمور 
ضغط اإلقصاء الذي ميارسه املتمرّدون الجــدد 
بها يف  يتسلّحـــون  التي  الّصدامية  والـــرّوح 
الّساحة  يف  التّقليدية  القوى  مراكز  مواجهة 
لشعراء  ُمخّصص  ملّف  يف  نقرأ  الشعرية، 
األلفيّة الجديدة نرشته مجلة الحياة الثقافية 
للحالة  تصّورا   2018 مارس  لشهر  عددها  يف 
سفيان  فيه  يقول  هذه  لحظتنا  يف  الشعرية 
الجديدة  املوجة  باسم  املتحّدثني  أحد  رجب 
محاكام فرتة التّسعينات: »يف نهاية الثامنينات 
من القرن املنقيض، بدأت األدوار تتوّضح، وبدأنا 

نعرف حاكم األرض الجديد وهو يلقي خطبه 
ويدور  الدنياوية،  والسعادة  بالجّنة  الواعدة 
السياسيّة.  فرتيناته  ليُغرّي  الثالث  العامل  عىل 
كان الّشاعُر وقتها ُمشّوش الحواّس، ال يعرف 
هل يكتُب نّصه تحَت أنصاب زعامئه الغابرين 
الفيرتينات  عىل  حىص  قاذف  إىل  يتحّول  أم 
البلورية الجديدة. وكان جهد السيايّس ينصّب 
يف تركه داخل بيضة الّنّص«. وانطالقا من هذا 
التشخيص يقّدم الكاتب الشعراء الجدد بوصفهم 
قد كرّسوا قرشة البيض التي يريد السيايس أن 
يسجنهم داخلها ويعترب أن الّشعر يف تونس اآلن، 
الّنّص، وتخلّص من وهم  بيضة  »قد خرج من 
التقليدية،  القصيدة  ضّد  الّدنكيشوتية  الحرب 
تخّفف من بدالته الرّسميّة، وخرج إىل الشارع 
بالّدجني املمزّق والقمصان الّضيقة، اقرتب أكث 

من حياة الّناس، ركب امليرتوهات والحافالت...
وكتب شعاراته بالقرافيتي عىل الحيطان«، هذا 
التوصيف الثوري للحالة الشعرية يرّدد من غري 
أن يدري رمّبا صدى ثورة شعراء طالئعيني مثل 
محمد الحبيب الزناد والطاهر الهاممي وصالح 
الذين ولدت نصوصهم من معايشة  القرمادي 
والنازحني يف شوارع  والفقراء  األحذية  ماسحي 
العاصمة واألرياف النائية وترّشبت روح الحياة 
اليومية بشتّى تحّوالتها يف املجتمع التونيس بعد 
االنفتاح  مرحلة  وبداية  التّعاضد  تجربة  فشل 
تحمله  ما  بكّل  الّسبعينات  مطلع  االقتصادي 
ثار  قيم جديدة  من  الرّأساملية  الحياة  مباهج 
الجدد  الّشعراء  وثورة  املرحلة.  شعراء  ضّدها 
النص اإلطار ال تتّجه إىل  وإن كانت كام يقول 
القصيدة التقليدية فهي متثّل مواجهة مفتوحة 
مع السلطة بكل رموزها، تبدأ هذه الثّورة من 
بالغة النص، يقول وليد تلييل يف نص بعنوان »أنا 
اآلخر الذي يقول عنه سارتر الجحيم«: »أنا أتقن 
إشعال الحرائق فقط وال يشء غري ذلك، حائطي 
صار حانة كبرية بال مرحاض وبال كونتوار وبال 
باب مخلوع  الجدار، هناك فقط  تعريفة عىل 
والعقد  القصص  منها  تترسّب  صغرية  ونافذة 
القدمية طوال الوقت، وال يشء آخر سوى مروحة 
املثّقفني  جثث  منها  تتدىّل  الّسقف  يف  معلّقة 
محاولة  يف  الثّورة  وتتجّسد  الّسلطة«.  وأعوان 
البحث عن مفهوم جديد للّشعر خارج املفاهيم 
مساهمته  يف  العييس  صابر  يقول  التقليدية، 
ضمن ملّف أنجزته مجلة الجديد تحت عنوان: 
»هل غادر الشعراء من مرتّدم«: »أن تكون شاعرا 
لفقراء  وتطعمه  باستمرار  قلبك  تخلع  أن  هو 

العامل، الذين ال بّد أن يزحفوا من األرض قاطبة 
الجاميل  الخــطاب  ألّن  وول سرتيت،  اتّجاه  يف 
يرتاجع عىل وقع أظالف الخطاب السيايس الذي 
يحتكر القبح املتجيّل يف أشكال من الحروب التي 
ال تحىص. ههنا ينهض الخطاب الشعري الجاميل 

لينترص للمعنى يف زمن االنهيارات الكربى«.

يف  الشعــري  التمرّد  هذا  مالمح  أكث  تتّضح 
الكتابة  تتالزم  حيـــث  نص«  »حركة  بيانات 
والثورة، يقول عبد الفتاح بن حمودة يف بيان 
الحركة/النص/الثورة: »الحركـــة فعل  بعنوان 
حــركـــة  وكّل  واملشرَتَِك.  القيود  من  تحــّرر 
ال تحمل ثورة هي سكون وعدم وموت وفناء 
أّسسها مجموعة  التي  الحركة  وانتفاء«. هذه 
من الكتّاب يف العـــام 2011 وإن كان يغلب 
فإنّها  الّنث  قصــيدة  إىل  االنتامء  كتّابها  عىل 
اإلبـــداعي والتحّرر من  تقوم عىل االختالف 
كــّل أشكـــال التحـــزّب الفــّني، مبا يجعلهـا 
ال متثّل تيّارا إبداعيّا بل تبدو أقرب إىل التنظيم 
املتنطّع عن سلطة املؤّسسات القامئة، وقد رأى 
الّشاعر الفلسطيني عمر شبانة يف مقال نرشه 
قدراً  تشهد  الحركة  هذه  أّن  »الحياة«  مبجلة 
من املبالغة يف إمكاناتها، واالنفعال يف طريقة 
الذي  »اآلخر«  مع  حواراتها  إدارة  ويف  أدائها، 
يختلف عنها ومعها، األمر الذي يتطلّب يف رأيه 
مقداراً من االنفتاح عىل التّجارب الّسابقة، أكرب 

ماّم يعتقــد مؤّسسوها«. 

يف خضّم هذه املواجهة املفتوحة من جانب 
واحد بني األجيال الّشعرية املختلفة يف تونس، 

ويف غيــاب حــركة نقـــدية حقيقية متّحص 
مكامن  وتحّدد  األجيال  هذه  بني  االختالفات 
التي  الجديدة  اإلبداعية  التّجارب  يف  القّوة 
تراهن عىل االختالف والتاميز انتظمت النسخة 
الّشعرية وأرشف عىل  قرطاج  أيّام  من  األوىل 
تعرف  ال  أكادمييون  فيها  والتّحكيم  تنظيمها 
لهم دراسات نقديّة عن الّشعر التونيس، ومن 
املعروف أّن الجامعة اهتّمت بالرّسد أكث لكّنها 
ظلّت عالقة فرتة طويلة يف برنس الّشايب، وهي 
التي أسهمت يف جعله شجرة عمالقة تحجب 
وباستثناء  الظاّلل،  وارفة  الّشعراء  من  غابة 
إىل  بانحيازهـــم  املعروفني  الجامعيني  بعض 
التّجربة الّشعرية التونسية تظّل املسافة دوما 
ردود  تكن  فلم  والجامعة،  الّشعر  بني  بعيدة 
الفعل الغاضبة التي عرّب عنها عدد غري قليل 
إزاء  رّد فعل  االّ  األيام  إزاء هذه  الشعراء  من 
به،  ظهرت  الذي  التقليدي  االحتفايل  الشكل 
االعتبار  بعني  يؤخذ  بأن  حرّي  غضب  وهو 
ألنّه يتّصل بهويّة هذه األيام وأهدافها بعيدة 
بني  املمكنة  العالقة  نوع  تؤثّر يف  املدى، كام 
املدينة وقطاع عريض من املبدعني املتمرّدين 
التقّدمي  الطابع  إّن  السلطة.  عىل  الثائرين 
يعــود  التونسيني  واملســرح  للسينام  الثّوري 
منّصة  بوصفها  قرطاج  أيّام  إىل  منه  جزء  يف 
للتّجريب والتّعريف بالتّجـارب الرّائدة، وكان 
من الّضوري أن تنفتح األيّام للشعراء الذين 
تحتوي  وأن  وغادروها  البيضة  قرش  كرّسوا 
اللحظة  ومقتضيات  تناغام  وثورتهم  مترّدهم 

التي يعيشها املجتمع التونيس.
ع.ب.

تتسم
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املنظــــور الّسوسيوثقــايف، وكمنجز 
التّحتيّة، ال ميكن  البنية  يف مستوى 
التّشكيك يف أهّميّته، ملا يفرتض أن 
العالقة  تشكيل  إعادة  من  يؤّديه 
بني املدينة كفضاء عمومي من جهة  
واالقتصادي  والثّقايف  الّسيايس  الّشأن  ومتظهرات 
اليوميّة،  انفعاالتها  وترية  يف  خاّصة  واالجتامعي، 
بعد أحداث 14 جانفي2011. لكّن املتأّمل يف إمتام 
إنجاز مدينة الثّقافة وما حّف بذلك من خلفيّات، 
يستشّف تساؤالت محرّية سنحاول تحليلها نقطة 
بنقطة. تتلّخص املربّرات األصليّة للمرشوع، كام وقع 
تصّوره يف والية بن عيل، مبفهومني أساسيني وهام: 
الفضاء كبديل للّنقص يف البنى التّحتيّة والذي بدأ 
يعلن عن نفسه منذ إعادة هيكلة فضاء الباملاريوم 
واستقطاب الّنخبة. بعبارة أخرى: الفضاء والّنخبة. 
وهذا يحيلنا إىل املعادلة املنشودة بني البنية التّحتيّة 
أي الفضاء املادّي من جهة، والبنية الفوقيّة كمورد 
فكري يضمن تأثيث الفضاء بالفعاليّات الثّقافيّة، 
من جهة أخرى. مفارقة بارزة وصادمة تعّقد حّل 
املعادلة بالّنظر إىل تشكيلة املسؤوليّات التي عهدت 
إىل القامئني عىل شأن املدينة، نالحظ أنّها تتكّون 
أساسا من إدارينّي، موظّفني بوزارة الّشؤون الثّقافيّة 
وزارات  أو  مؤّسسات  من  قدوما  بها  ملحقني  أو 
الحكــومي  األمــر  يف  واملتمّعن  عموميّة.  أخرى 
عدد 76 ، يالحظ أّن نّصه بنسبة الثاّلثة أرباع تقريبا 
يوثّق لتسميات اإلدارينّي الذين ستوكل إليهم إدارة 
مختلف املصالح املقّررة يف املدينة إضافة إىل التّعّهد 

بربمجة األنشطة الفّنيّة والثّقافيّة.

أّي جوهر لهذه الربمجة؟ أّي خطوط 
كربى؟ أّي مخطّطات؟ أّي فلسفة؟

ال توجد يف نّص األمر كلمة وال إشارة لإلجابة عن 
التي  واملسالك  الّدروب  حول  الجوهرّي  الّسؤال 
ستسلكها مدينة الثّقافة لتخليص اإلبداع والثّقافة 
ظروف  يف  وإضاءته  الفضاء  ضيق  من  والفكر 
احرتافيّة تليق به وال للخطوط الكربى التي تحّدد 

مسالك هذا اإلبداع.

وزير الّشؤون الثّقافيّة استعرض بعضا من الّنقاط 
استحضها اإلعالم بإطناب واسع و مجملها يركّز 

مواصفاتها  وعىل  املدينة  إنجاز  استحثاث  عىل 
كبنية تحتيّة وتأثريها اإليجايب عىل خدمات الّضيافة 
بالّنسبة  أو  واملبدعني  املنتجني  إىل  بالّنسبة  سواء 
خالل  له  كانت  املعنى  هذا  ويف  اإلعالميّني.  إىل 
مع  جلسة  االفتتاح،  حفل  سبق  الذي  األسبوع 
تفاهم  مذكّرة  إىل  أّدت  الّصحافيّني  نقابة  مكتب 
حول تسهيل مهّمة اإلعالميّني ومتكينهم من ارتياد 
كافّة التّظاهرات الثّقافيّة مبجرّد االستظهار ببطاقة 
االحرتاف الوطنيّة. ومن امللفت أّن مسألة استقبال 
الّصحافينّي مل تكن مطروحة بقدر تستوجب اتّفاقا 
مع الّنقابة. عىل أّن ذلك يدخل يف الّنسق االتّصايل 
للوزارة والذي يتمثّل يف احتواء الرّأي العاّم من خالل 
احتواء اإلعالم وسّن امتيازات خاّصة به وتكليف 
البعض من عنارصه مبهاّمت اتّصاليّة وإعالميّة كان 
جوهرها يف ما يخّص افتتاح مدينة الثّقافة اإلبهار 
واإلدهاش. من خالل األرقام وأيضا من خالل املكانة 
التي سيوفّرها فضاء املدينة للعرض ولإلبداع وللرّتفيه 
وللتّسّوق..وللجهات. إذا عدنا إىل وثيقة قرطاج،التي 
انبثقت عنها حكومة يوسف الّشاهد، التي أمضت 
عىل األمر عدد76، نالحظ أّن مبدأ التّمييز اإليجايب 
الذي نّصت عليه الوثيقة، يضع هذا األمر الحكومي 

يف مأزق.

بإرساء  املتعلّق  الّسابع  الباب  الفصل 2 من  ففي 
سياسة خاّصة باملدن والجامعات املحلّيّة، نقـــرأ 
ما ييل: »تحديد مخطّط عاجل لتحسني الخدمات 
املدن)ترميم  كّل  يف  العمراين  واملحيط  العموميّة 
الثّقــافيّة  والفضــاءات  األساسيّة  البنية  وتطوير 
الخضاء(كواحدة  واملناطق  والّرياضيّة  والّشبابيّة 
من أولويّات الحكومة الوطنيّة التي ستتشّكل بعد 
تاريخ اإلعالن عن الوثيقة)13 جويلية 2016( بأقّل 
من شهرين. واملعلوم أّن حالة الحرب عىل اإلرهاب 
التي أعلنت يف أعىل مستوى يف الّسلطة، وعدت بأن 
تتّخذ من املسألة الثّقافيّة سالحا محّددا يف مقاومة 
الفكر الظاّلمي و الرّجعي. وإن يكن وزير الثّقافة 
فّكر يف برنامج إلخراج الجهات من التّهميش الثّقايف، 
فإّن هذا الربنامج الذي أطلق عليه مدن الفنون، مل 
يؤّد أّي دور يف هذا املعنى بل إنّه عرّض الّساحات 
املخّصصة لذلك للتّهميش ولـ»التّدنيس«إذ حّولت 
وأحيانا  للكرة  ومالعب  للّسيّارات  مراكن  إىل 

ملصبّات...

وها هي مدينة الثّقافة تعلن عن تخصيص مرسح 
للجهات. ألّن قاعات العرض يف الجهات، املغطّاة 
منها والتي تشتغل يف الهواء الطّلق، مل تحظ بتعجيل 
»ترميمها« كام أّن دور الثّقافة التي يفوق عددها 
عدد الواليات حيث تعّد بعض الواليات أكث من 
واحدة، ال متثّل موقعا يف اهتاممات الوزير الحايل وال 
من سبقه. كام أّن املراكز الوطنيّة للفنون الّدراميّة 
التي ال تتوفّر عىل قانونها األسايس، أصبحت متثّل 
رمزا للتّزكية وإلرضاء الواليات املهّمشة التي بعث 
فيها الوزير مراكز جهويّة جلّها يتخبّط يف مشاكل 

ومصاعب هيكليّة  وماّديّة.

اإلرساع  فيه  وقع  الذي  البانورامي  املشهد  هذا 
بإنجاز مدينة الثّقافة ال ميكن أن ينبئ  بتأّصلها يف 
تصّور فكري عضوي وهو تصّور ال يؤاخذ عىل وزير 
الّشؤون الثّقافيّة بالّذات التّقصري فيه. إذ يفرتض أاّل 
يكون معنيّا باملسألة قطعا ألّن تصّور مدينة  للثّقافة 
ليس من املشموالت الحرصيّة لإلدارة الثّقافيّة وإّنا 
هي مهّمة ال تقدر عىل صياغة مفرداتها إالّ الّدولة 
بتكليف مجلس أعىل للثّقافة يحّدد األولويّات فيام 
يتعلّق بالبنى التّحتيّة ويطرح تصّورا للثّقافة يف عالقة 
استحضار  مع  للثّقافة،  املدينة  بحاجات  عضويّة 
التحواّلت الحادثة يف املجتمع حتّى تستعيد  مدينة 
الثّقافة فضاءها املرتهن حاليّا من قبل مؤّسسات 

الوزارة وموظّفيها وتلتقي بالفاعلني الّضمنينّي فيها.

مل كّل تلك العجلة يف افتتاح املدينة ؟ أمل يكن من 
الجدير التّمّهل يف إنجاز الفضاء و التّفكري يف إنتاج 
الفّنيّة  التّعبريات  كّل  بني  يجمع  متكامل  عرض 
الوطنيّة عوض اللّجوء إىل العرض األوكراين، ال ألنّه غري 
تونيس و لكن ألنّه العرض نفسه الذي افتتح الّدورة 
52 ملهرجان قرطاج الّدويل بإدارة الّسيّد محّمد زين 
العابدين الوزير الحايل؟ إالّ إذا كتب لها أن تكون 

نسخة مطابقة ملا أراده لها بن عيل.

فهل لو شــاء القدر أن ميّدد يف والية بن عيل 
وأنجز مدينة الثّقافة عىل يديه، ستكون مغايرة 
ملا نراه عليها اليوم؟ وهل ستكون للّدولة بدائل 
لألزمات التي تحّف بالوضع الذي فتحت فيه 
مدينة الثّقافة؟                                                                                            
ف.ب.م.

مــديـنــة الّثـقـافــة

حضر المنجز و غاب الّتصّور

يف الّسادس من شهر جانفي 2017 ، صدر األمر الحكومي عدد 76 ، ويقيض بإحداث وحدة 
ترّصف حسب األهداف إلتام اإلعداد الفتتاح مدينة الّثقافة واستغالل فضاءاتها الفّنّية 

والّتجارّية و يضبط تنظيمها وطرق سريها.الحدث، وقد خرج من طور األحكام واألوامر والورق 
والّتالعب الذي بقي عالقا به منذ أواسط  الّتسعينات ، مّثل، فعال، حدثا فارقا إذا اعتربنا 
ما تعانيه الّتظاهرات الّثّقافّية الّسيادّية )مهرجانات أّيام قرطاج الّسينامئّية واملرسحّية...( 
من عوائق عىل مستوى البنى الّتحتّية وما يتبعها من الّتجهيزات الفّنّية املطابقة لرشوط 

العرض واالستقبال االحرتافّية. والحدث عىل أهّمّية بالغة أيضا فيام يتعّلق مبآل الفضاءات 
االعتبارّية وتشّيئها مثال بخصوص الّسمة البيئّية الخصوصّية للمرسح البلدي الذي تحّللت 

صفته االعتبارّية بسبب الّتغيريات التي أدخلت عىل مرّكب الباملاريوم وقد أصبح مرّكبا 
Ù.تجارّيا شعبّيا بعد أن كان يجمع بني حركّيات مزدوجة مرسحّية وسينامئّية وسياحّية

من

• بقلم فوزية بلحاج المّزي
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»كول الرتاب« )2000( و»الرساب 
األخري«)2012( يــطـــّل علينـــا 
املخرج نضال شطا بفيلم مختلف 
متاما من حيـــث الّشكل والفكرة 
واملضمون...قّصة فيلم »مصطفى 
زاد« غري تقليدية يف أسلوبها وفنياتها، حيث 
تدور أحداثها خالل يوم واحد يف الليلة التي 
لسنـــة  التونسية  الرئاسية  االنتخابات  تسبق 
2014. بطل الفيلم هو شخص من عاّمة الناس 
يحمل اسم »مصطفى زاد« يف األربعينيات من 
عمره، يشتغل كمقّدم برامج إذاعية يف إحدى 
اإلذاعات الخاّصة، متزّوج وأب لطفل مراهق، 
يجد نفسه مضطرّا إليجاد التوازن يف يوم غري 
العديد  نتيجة  بدايته  منذ  صعبا  الح  عادي، 
من االنتكاسات. فبعد آالم رضسه التي رافقته 
طيلة اليوم، وتفاقم مشاكله العائلية مع زوجته 
تعطّل  ثّم  العمل  من  رفته  إىل  وابنه،وصوال 
سيارته نتيجة نفاذ الوقود، ومن ثّم سحبها إىل 
مستودع الحجز البلدي وهو قابع بداخلها…

تأخذ األحداث منعطفـــا جـديدا، وتكون هذه 
أن  إىل  سيدفعه  الذي  الحافز  مبثابة  الحادثة 

يثور عىل نفسه ويتمرّد عىل عجزه وخوفه...
 

إخراج سيناميئ يراعي 
قواعد املرسح وتقاليده 

عنهام  اإلعالن  تّم  وأسلوبه  الفيلم  طابع 
شطا  نضال  اختار  حيث  الفيلم،  مقّدمة  يف 
من  ناقدة  كاريكاتورية  صورة  عىل  االعتامد 
املتنّوعة  الصور  خالل استعراض مجموعة من 
التي سلّط من خاللها الّضوء عىل حالة الفوىض 
واالضطراب التي خلّفتها الثورة... كل ذلك عىل 
نبنيو  »تبّعني  واملتفائلة  املرحة  األغنية  إيقاع 
الدنيا زينة« للفنان الراحل الهادي الجويني.كام 
اختار مخرج العمل أن يصّور الفيلم يف الزمن 
يف81  اختزلها  ساعة   24 خالل  أي  الواقعي، 
دقيقة، وهو الزمن الذي تواترت فيه األحداث 
املشؤومة حول شخصية »مصطفى زاد« الذي 
قّصة سينامئية  نفسه متورّطا يف وقائع   وجد 
صيغت عىل شكل مرسحية قّسمت إىل مثانية 
فصول، تخلّلتها عناوين فرعية حمل كّل منها 

مقولة مأثورة أو جملة موحية أو بيت شعر، 
زاد«  »مصطفى  بصوت  كلّها  مشفوعة  كانت 
املوضوع  إىل  مرّة  كّل  يف  واضحة  إشارة  وفيها 
املحوري لكّل فصل. ويف نفس السياق، اعتمد 
تصوير  تّم  حيث  املكان،  وحدة  عىل  املخرج 
سيارة مصطفى  داخل  الفيلم   مشاهد  أغلب 
التي كانت مرسح األحداث الرئيسية يف البناء 
عىل  بدوره  استند  والذي  للقصة،  الدرامي 
شخصية البطل األوحد التي شّكلت مركز الثقل 
يف فيلم اعتمد عىل عدد محدود من املمثلني 
والشخصيات الثانوية، ساعدت عىل التفاعل بني 

األحداث وربطها ببعضها.

استخدام  برز  املكان،  سلطة  إىل  باإلضافة   
حساب  عىل  واملتوّسطة  القريبة  اللقطات 
اللقطة العريضة  التي تغطّي مجموع الديكور 
انفعاالت  إظهار  إىل  املخرج  من  سعيا  وذلك 
يف  ليضعها  وتعابريها  الرئيسية  الشخصيات 
من  قرباً  أقّل  مسافة  وعىل  مبارشة  مواجهة 
الشاشة حتّى تكون يف طليعة اهتاممات املتفرّج، 
العمل  بعدا مرسحيّا عىل  أضفى  الذي  اليشء 
املبنّي أساسا عىل عنارص الفّن املرسحي )املكان، 
والذي  الدرامية(  الحبكة  أو  والعقدة  والزمان، 
صاحبته رؤية إخراجية معارصة ومتناغمة مع 

موجة العودة إىل املرسح يف السينام الحديثة. 
 

»مصطفى زاد« من صحفّي 
مغمور إىل بطل مشهور...

القوانني  عىل  يتمرّد  بأن  زاد«  »مصطفى  قرار 
نقطة  شّكل  السائدة  االجتامعية  واألوضاع 
تحّول هذا  الفيلم، حيث  الرئيسية يف  التحّول 
األخري من شخصية سلبية وانهزامية إىل شخصيّة 
صدامية ومغامرة، ال تـعــرف معنى التنازل وال 
تقبل الرتاجـــع أو االلتفـــاف. صحــوة مفاجئة 
دفعته لكسـر طــوق الخضوع واالستسالم الذي 
استمّر لسنوات، بدءا بزوجته وأّمه ورئيسته يف 
العمل، ومــرورا بعالقته بالسلطة ومــؤّسسات 
الدولة. ثورة باطنيّة بحــث مـــن خاللها بطل 
الفيلم عــن إزالة صدى الزمن ورواسب املايض 
التي أرّقته وأغرقته يف حلقة مفرغة من الضغوط 

النفسية، ليتحّول من مواطن نكرة إىل أيقونة 
فيديو عىل  أن وضــع تسجيل  بعد  اجتامعية 
الفيسبوك يرشح فيه موقفه من عدم تطبيق 
اليّشء  واملحسوبيّة...  الفساد  وتفيّش  القانون 
الذي أّدى إىل تعاطف عدد كبري من املواطنني 
التي تحّولت إىل  مــع قضيّة »مـصطفى زاد« 
قضيّة رأي عام، حازت عىل تغطية إعالمية كبرية 

ومتابعة خاّصة من السلطات العليا.

تطّورات  عىل  يعتمد  ال  الفيلم  أّن  املؤكد  من 
وأحداث غري متوقّعة، وذلك يف غياب تاّم لإلثارة 
والتّشويق، رغم أهمية فكرة السيناريو وطرافتها 
العنارص  هذه  تجميع  يف  الّنجاح  عدم  أّن  إال 
السينامئية جعل  إيقاع األحداث رتيباً يف بعض 
أحيانا عىل  وثقيلة  مملّة  كانت  التي  املشاهد 
باإلضافة  والصويت،  البرصي  االنسياب  مستوى 
الذي كان بسيطا  الحوار  إىل ضعف وسطحية 
من الناحية األدبية والفنية ودون املستوى لغويا 
وذلك نتيجة اإلفراط يف استعامل كلامت نابية 
وبذيئة طيلة الفيلم ويف أغلب املشاهد تقريبا، 
بقطع النظر عن التوظيف املرّبر حسب الظّرف 
الذي  اليّشء  املحيط باملشهد أو بالشخصيات، 

أّدى إىل صياغة حوار سطحّي هّش.

ال بّد أن نشري هـنـــا إىل أّن ظاهـرة استعامل 
التونسية  السينامئية  األفالم  يف  البذيء  الكالم 
أصبحت تثري جدال واسعا بني النّقاد السينامئيني 
واملتابعني للشأن الثقايف خاّصة بعد أن أضحت 
ولنا  الثّورة،  بعد  األفالم  يف  أساسية  تعبري  أداة 
أن نتساءل إن كان هذا مجرّد توظيف فّني أم 

تطبيع مع الكالم البذيء؟ 

رشارة  أعامقنا  يف  لتقدح  جاءت  الفيلم  نهاية 
الثورة  الوعي بضورة الحفاظ عىل مكتسبات 
وذلك يف إشارة إىل عملية اختطاف »مصطفى 
من  خروجه  مبجرّد  مجهولني  قبل  من  زاد« 
األحوال  كّل  يف  املفتوح.  مترّده  وإنهاء  سيارته 
يبقى فيلم »نضال شطا« عمالً فنيًّا منسجام مع 
الحراك االجتامعي والواقع الزماين الذي نعيشه، 

رغم بعض الفجوات الدرامية.
م.ن.و.

مــصــطفــــى زاد

كوميـــديــا ســوداء ســـاخرة 
بنمــط إخـــراج مســرحـــي

»فيلم قبيح شوية يف بالد قبيحة برشا« هو الّشعار الّدعايئ الذي اختاره املخرج السيناميئ 
نضال شطا  لرشيطه الجديد »مصطفى زاد«، وهو ثالث أشطته الروائية الطويلة خالل مسرية 

سينامئية تّيزت بنزعة فطرية للفيلم الوثائقي وذلك نتيجة تكوينه األكادميي وشغفه بعامل 
البحار والغوص، اليشء الذي جعل منه أحد أبرز املتخّصصني يف مجال التصوير تحت املاء 
يف تونس والعامل العريب، ليبقى فلمه الوثائقي القصري »األفق الضائع« )1984( أكرث أفالمه 
تتويجا عىل الصعيد الدويل )سبع جوائز دولية(. »مصطفى زاّد« تم عرضه ضمن فعاليات 

املسابقة الرسمية ألّيام قرطاج السينامئية يف دورتها الثامنة والعرشين،  ومّدة عرضه ال تتجاوز 
81 دقيقة وقد حاز عىل إثره بطل الفيلم املمّثل »عبد املنعم شوّيات« )مصطفى(  جائزة 
أفضل أداء لدور رجايل بعد أن تقاسمت معه املمثلة »فاطمة نارص« )فرح( دور البطولة 

باإلضافة إىل مشاركة الفناننْي القديرْين »عيىس حّراث« و«توفيق البحري«. يذكر أن الفيلم 
Ù.»استغرق تصويره سنتني بعد أن عهدت صياغة السيناريو للكاتبة »صوفيا حواص

• بقلم د. محّمد ناظم الوسالتي
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صدر هذه األّيام عن دار الجنوب للنرش كتاب باللغة 
الفرنسية من تأليف السيد الهادي البّكوش وعنــوانــه 
»en TouTe FranCHise« )بكّل رصاحة(. هذا الكتاب 

الذي يقع يف 552 صفحة هو من جنس املذّكرات، وفيه 
تتزج األحداث الشخصية التي طبعت حياة املؤّلف 

بأحداث تاريخية كان فاعال فيها أو شاهدا عليها، وهو 
الذي ناضل يف صفوف الشبيبة املدرسية ومنّظمة 

الكّشافة وانضّم إىل الحزب الحّر الدستوري منذ شبابه 
األّول وعرف جرّاء التزامه الوطني ويالت الّسجن 

واإلبعاد زمن االستعامر الفرنيس، وهو الذي تبّوأ كذلك 
مناصب رفيعة يف الحزب والدولة، فكان واليا عىل بنزرت 

وصفاقس وقابس يف الستينات يف فرتة التعاضد قبل 
أن يحاكم مع أحمد بن صالح. مل تطل أقامته بالسجن 

حيث توىّل مهام رئيس مدير عام للصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي ولديوان الصيد البحري، ثّم عنّي 

يف ديوان الوزير األول الهادي نويرة قبل أن يعمل يف 
السلك الدبلومايس، قنصال عاما بليون وسفريا ببارن ثّم 
بالجزائر. وعاد إىل تونس يف منتصف الثامنينات مديرا 

للحزب االشرتايك الدستوري وما لبث أن دخل الحكومة، 
وزيرا للشؤون االجتامعية. ساهم إىل جانب زين 

ر يف اإلطاحة ببورڤيبة  العابدين بن عيل والحبيب عامَّ
يوم 7 نوفمرب 1987 وعنّي يف ذلك اليوم وزيرا أّول.

اّتبع الهادي البكوش خّطا متسلسال يف رسد األحداث 
والوقائع التي عاشها، فغلب الطابع التقريري عىل 
الكتاب الذي جاء يف لغة سلسة ترّغب يف قراءته. 

اخرتنا من الكتاب هذا املقتطف الذي يتحّدث فيه 
الهادي البّكوش عن حادثة »عّكرت صفو«، يوم 7 

نوفمرب 1987. كام يرّد املؤّلف عىل من كان يعترب أّن 
توطؤا أجنبيا كان وراء قلب نظام بورڤيبة :    

يف كتاب الهادي البكوش »بكّل رصاحة«

مــا ســّر إيقــاف بورڤيبـــة االبن يــوم ٧ 
نوفمير؟ و℀ل تواط‷ الخارج مع بن علي؟

إيقاف  وهو   ]1987 نوفمرب   7[ األّول  اليوم  هذا  صفٓو  حادثة  عّكرت 
الحبيب بورڤيبة االبن لساعات عىل وجه الخطإ. وكإجراء وقايئ ُوضع 
من  كان  الذين  السياسيني  املسؤولني  من  عدد  الجربية  اإلقامة  تحت 
شأنهم أن يقاوموا النظام الجديد، ومن بينهم محّمد الصيّاح ومحمود 
رششور وحسن قاسم والهادي عطيّة. كان املعروف عنهم أنّهم حاولوا 

تنحية بن عيل من الوزارة األوىل لتعويضه مبحّمد الصيّاح. 

التفاين  وقد أوقف أعوان األمن معهم بورڤيبة االبن، مبالغة منهم يف 
أو لعلّهم نّفذوا تعليامت، وهو ما أثار دهشة أرسته التي اشتكت إيّل 

فكلّمت بن عيل يف األمر فأجابني بأنّه مل يصدر تعليامت إليقافه 
أمر  الذي  الجديد هو  الداخلية  الحبيب عاّمر وزير  : »لعّل  قائال 
بذلك« فخاطبت هذا األخري الذي نفى بدوره أن يكون وراء القرار. 

فأين الحقيقة، ياترى؟ إىل يومنا هذا، إيّن أجهلها.   
   

ومهام يكن من أمر، تقّرر إطالق رساحه يف الحني. ويف اليوم نفسه 
رافقني يف زيارته يف بيته الحبيب عاّمر وقد استقبلنا هو وزوجته 
نظري خطأ،  كان يف  وقع  ما  ملا حصل.  اعتذاراتنا  له  وقّدمنا  بوّد 
فكان من الواجب عدم املساس بنجل بورڤيبة، احرتاما  له وتقديرا 

لوالده. مل يكن يف الحقيقة من سبب لذلك، فعالقته بنب عيل كانت 
طيّبة.

هل كان هناك تواطؤ أجنبي؟

خالفا لبعض الترصيحات، مل تشارك أّي قّوة ]أجنبيّة[، عىل حّد علمي، 
متوقّعا.  النظام  تغيري  كان  املتحدة،  الواليات  يف  نوفمرب.   7 تغيري  يف 
واملرّشحون ] لخالفة بورڤيبة[ كانوا عديدين، وقد ذُكر اسم بن عيل من 
ضمن أسامء أخرى. وعالقات هذا البلد بنب عيل مل تكن ال شخصيّة وال 
وثيقة. وعندما كان مديرا لألمن، تعاون مع وكالة االستخبارات املركزية 
للدولة. ومل يكن  العاّمة  األمريكية، عىل غرار أسالفه وطبقا للسياسة 
 )Cassius( األكث حامسا ]يف هذا التعاون[. دعاه مدير الوكالة كاسيوس
إىل زيارة أمريكا وأرسل إليه تذكريت سفر بالطائرة له ولزوجته غري أنّه 
املتحدة،  بالواليات  أشهرا  دام  برتبّص  قام ال محالة  يسافر.  تهرّب ومل 
شأنه شأن آغلب الضبّاط التونسيني، ولكّنه مل يقم مع األمريكيني عالقات 
خاّصة. وكان لجاك شرياك، الوزير األّول الفرنيس آنذاك شكوك بشأن 
يخِف  مل  باريس،  زيارة  إىل  دعاين  وملّا  باألمريكيني.  عيل  بن  عالقات 
خشيته من تدّخل أمرييك يوم 7 نوفمرب وأرّس بذلك إىل وزير الخارجية 

الجزائري أحمد طالب اإلبراهيمي الذي طأمنه 
بقوله : »البكـــوش مشارك يف العملية، مل يكن 

هناك تدّخل أمرييك«.

هناك من تحّدث عن تواطؤ إيطايل، أنا ال اعتقد 
ذلك. كانت إيطاليا، مع أندريويت وكراكيس، تريد 
تعزيز حضورها يف البلدان العربية، والسياّم، يف 
اهتاممها  أمارات  من  وأكثت  العريب،  املغرب 
بتونس. وزار قائد مصالحها الرسيّة تونس والتقى 
بن عيل ومنح مساعدة قيّمة لألمن التونيس يف 
عىل  عيل  بن  كان  ملّا  وأموال،  تجهيزات  شكل 

رأسه. وال شّك أنّه أثار معه الوضع السيايس يف البالد، غري أنّه مل يفاتحه 
بشأن خالفته لبورڤيبة.

أّما الجزائر، فإنّها كانت تتابع الوضع من قرب. وتذّرع وزير الداخلية 
يف حكومتها الهادي الخذيري مبوضوع إعادة املفاوضات بخصوص رسم 
الحدود بني البلدين،  للمجيء إىل تونس الستطالع ما يجري فيها، وتحادث 
مع بن عيل بخصوص الوضع السيايس وضغوط بورڤيبة من أجل إعادة 
محاكمة األصوليني وإنزال أشّد العقاب بالغّنويش. وقبل عودته إىل بالده، 
رافقته أنا وسفري بالده، مسعود آيت شعالل إىل املطار. وبعد مبارحته 
تونس، جلست أكث من ساعة مع السفري، وهو صديق قديم منذ أيّام 
باريس. كان يرى أّن تونس متّر بفرتة عصيبة وأّن بورڤيبة قد شاخ وهرم 

وأّن الّشخص املناسب لخالفته هو محّمد الصيّاح. 

هل كان ذلك رأيه الشخيص ألنّه كان صديق الصيّاح الذي تعامل معه يف 
إطار الحركة الطالبية أم كان موقف الحكومة الجزائرية؟

هناك من تحّدث عن إقامة وسيلة بورڤيبة يف الجزائر ملّدة شهر، حيث قد 
تكون قد دعت إىل مساعدة الصيّاح عىل تبّوؤ منصب الوزير األّول. وقد 
يكون قد أعلمت محّمد الصيّاح بذلك بباريس أيّاما قليلة قبل التغيري.
وإيّن اعتقد أنّه لو كان عىل الجزائر أن تتدّخل، لساندت محّمد الصيّاح. 
وعىل كّل حال، فوجئ العريب بلخري يف الجزائر ومسعود آيت شعالل يف 
تونس، حينام أعلمتهام، يوم 7 نوفمرب، أّن زين العابدين بن عيل حّل 
محّل بورڤيبة. وملّا كنت أعرف ما يكّنه بن جديد من تقدير واحرتام 
لبورڤيبة، وما يحدوه من عزم عىل عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية 

التونسية، فإيّن استبعد فرضية مشاركته يف عمل موّجه ضّده.

خارجي.  تدّخل  أّي  دون  تونسية،  مبادرة  نوفمرب  من  السابع  تغيري 
هذه  أُنجزت  حرصا.  تونسيون  ومنّفذوه  تونسية  وأهـدافه  مرّبراته 
نظاما  واإلطارات سئمــوا  الشعب  ألّن  كبرية  دون صعـــوبة  املبادرة 
جامدا مل يعد قادًرا عىل مواكبة تطّور املجتمع. 
تقدير وإجالل  الرغم ماّم يحملونه مـن  وعىل 
وشجاعة  بإميان  قـــاد  الذي  بورڤيبــة  للرئيس 
وكفاءة ملحمة التحرير الوطني وأقام برجاحة 
عقل وحكمة ونجاعة رصح دولة ذات سيادة، 
رحيله عن  يتمنَّْون  كانـوا  ومتطّورة،  عرصيّـــة 
منصب الرئاسة. ومــع ذلك، مل يكونوا معارضني 
ورجاال  حزبه  إطارات  كانــوا  بل  غاضبني،  وال 
باتوا  إنّهم  أوفياء.  ومريدين  له  وأنصارا  كّونهم 
غري مقتنعــني بقـــدرته عىل البقــاء يف الحكم. 

)ترجمة ليدرز العربية(.

الجزائري أحمد طالب اإلبراهيمي الذي طأمنه إيقـــــاف الحبيـــــ‼ بـــورڤـــيبــــة االبن
بقوله : »البكـــوش مشارك يف العملية، مل يكن 

هناك من تحّدث عن تواطؤ إيطايل، أنا ال اعتقد 
ذلك. كانت إيطاليا، مع أندريويت وكراكيس، تريد 
تعزيز حضورها يف البلدان العربية، والسياّم، يف 
اهتاممها  أمارات  من  وأكثت  العريب،  املغرب 
بتونس. وزار قائد مصالحها الرسيّة تونس والتقى 
بن عيل ومنح مساعدة قيّمة لألمن التونيس يف 
عىل  عيل  بن  كان  ملّا  وأموال،  تجهيزات  شكل 
بن عيل ومنح مساعدة قيّمة لألمن التونيس يف 
عىل  عيل  بن  كان  ملّا  وأموال،  تجهيزات  شكل 
بن عيل ومنح مساعدة قيّمة لألمن التونيس يف 
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الحساب والمنطق
املدرّس: »مــن يذكر يل حيوانا برمائيّا؟«  فأحجم 
كّل التاّلميذ عــن الجــواب إالّ عبد الجبّار وكان 
كسوال بطيء الفهم فقد رفع إصبعه عاليا حتّى 
كاد يالمس الّسقف وصــاح: »سيــدي، سيــدي، 
ضفــدعــــة« فُســرَّ املعلّم وقـــال: »أحسنــت 
يا عبد الجبّار. من يذكر يل حيوانا برمائيّا آخر؟« وكالعادة أحجم 
التاّلميذ إالّ عبد الجبّار فقد المس بإصبعه الّسقف هذه املرّة 
وصاح: »سيدي، سيدي، ضفدعة أخرى!«...هذه هي التّعّددية 
يف هذه البالد العجيبة! مثل ضفادع   عبد الجبّار...ولعبد الجبّار 
يف الفصل صوالت وجوالت. سألته مدرّسة الحساب: »بقي يف 
بندقيّة الّصيّاد طلقة واحدة وكان أمامه عىل التّلّة ثالثة أرانب. 
أطلَق الطّلقة الوحيدة فأردى األرنب الّسمني رصيعا. كم أرنبا 
الرّصينة:  املعلّمة  قالــت  سيّديت«.  يشء.  »ال  فأجاب:  بقي؟« 
اثنني«.  يساوي  واحد  ناقص  ثالثة  الجبّار؟  عبد  يا  »كيف هذا 
قال الطّفل: »ولكن األرنبني فرّا، سيّديت. مل يبق عىل التّلّة يشء!«. 
وتداركت املعلّمة األمــر فقـــالت: »حسابيّا، إجــابتك مخطئة 
الحساب  يتوافق  ال  مصيبة«...لذلك  ومنطقيّا،  الجبّار  عبد  يا 
واملنطق يف كّل األحوال. أرَضُب دون سوء نيّة، مثال عىل ذلك، 
يف  دامئا...هناك  الواقَع  يطابق  ال  فالحساب  االنتخابات،  نتائَج 
هذه البالد َمثٌل شعبي دارج يقول: »إيّل يحسب وحده يفضلّو«. 
فقد بقي للّسلطة بعد االنتخابات األخرية ما بقي من األرانب 
عىل التّلّة يف انتظار أن يحشَو الّصيّاد بندقيته بطلقة أخرى...
وسّكة املنطق هذه تقود أحيانا كثرية إىل أمور خالية من كّل 
منطق؛ كذلك الرّجل الذي وجد نفسه يف يوم قائظ يف محطّة 
املسافرين ينتظر الحافلة التي ستقلّه إىل بيته. وكان معه مثن 
التّذكرة ال أكث وال أقّل، ديناران اثنان فقط. وكان العطش قد 
أخذ منه مأخذه وكان باعة املربّدات يذهبون ويجيئون. وكان 
املسؤولون عن املحطّة قد قطعوا املاء عن املسافرين ألشغال 
أم  الحــافلة  أيركـب  صاحبنا،  وترّدد  تأجيال.  تقبل  ال  طارئة 
فقال  ويطرح  يجمع  نفسه  إىل  كوكاكوال؟ وخال  قّنينة  يقتنــي 
محّدثا ذاته. »لو ركبت الحافلة فسيكون هناك فرضيتان: أن أجد 
مقعدا شاغرا فأجلس أو ال أجد فأبقى واقفا. لو بقيت واقفا فلن 
يكون هناك مشكلة. لكـن لو قعدت فسيكون هناك فرضيتان: 

أن أجلس إىل جانب رجل أو امرأة. لو جلست حذو رجل فلن 
يكون هناك مشكلة. لكن لو جلست حذو امرأة فسيكون هناك 
فرضيتان: تنفر مّني وأنفر منها أو تعجبني وأعجبها. لو نفرت 
أعجبتني  لو  لكن  يكون هناك مشكلة.  فلن  منها  ونفرت  مّني 
دون  نتزّوج.  أو  نتزّوج  ال  فرضيتان:  هناك  فسيكون  وأعجبتها 
زواج، لن يكون هناك مشكلة ولكن لو تزّوجنا فسيكون هناك 
هناك  يكون  لن  خلف،  دون  نخلّف.  أو  نخلّف  ال  فرضيتان: 
مشكلة ولكن لو خلّفنا فسيكون هناك فرضيتان: إّما نخلّف بنتا 
أو ولدا. لو خلّفنا بنتا فلن يكون هناك مشكلة ولكن لو خلّفنا 
ولدا فسيكون هناك فرضيتان: إّما أن يكون مستقيام أو منحرفا. 
إن استقام فلن يكون هناك مشكلة ولكن لو انحــرف فسيكون 
هناك فرضيتان: أن يدمن الزّطلة أو ال يدمن. دون إدمــان، لن 
أدمن فسيكون هناك فرضيتان:  لو  يكون هناك مشكلة ولكن 
إّما يكون غنيّا يف بسطة من العيش أو فقريا معدما. لو صار غنيّا 
هناك  فسيكون  معدما  صار  إن  أّما  مشكلة.  هناك  يكون  فلن 
فرضيتان: يرسق مّني الّدينارين أو يقتلني. لو رسقني لن يكون 
هناك مشكلة ولكن لو قتلني! يقتلني؟ ماذا قلت؟ األحسن أن 

أرشب قّنينة كوكاكوال وأعود إىل البيت راجال. 

هذا أحكم وأضمن للّسالمة... هكذا تستقرئ الّسلطة يف هذه 
وهكذا  وتسترشف،  واالجتامع  واالقتصاد  الّسياسة  عاملَ  البالد 
تعّد عّدتها لقادم األيّام وقل ريّب زدين علام...أنا أعذر الّسلطة 
عىل ما هي فيه من اضطراب وارتباك فأحداث األسابيع األخرية 
مل ترتك للمسؤولني صغارهم وكبارهم مهلة من الزّمن يلتقطون 
فيها األنفاس ويرتّبون عفش البيت فحدث لهم ما حدث لذلك 
ليقــول  الّنّقال  هاتفه  من  الّنجدة  الذي طلب رشطة  الّسائق 
أنا يف سيّاريت  الّنجدة؟ أنجدوين.  باكيا شاكيا: »آلو، آلو، رشطة 
املكبح.  الزّّمارة وال  املقود وال  أجد ال  البلدي وال  أمام املرسح 
الرّسّاق مل يرتكوا شيئا«. وطأمنه الرّشطّي: »امكث يف سيّارتك. 
نحن قادمون حاالّ« وعندما وصل أعوان الرّشطة وجدوا الرّجل 
أن  أردت  الحكاية،إذا  الخلفّي...الحكمة من  الكريّس  جالسا يف 
تقود سيّارتك فاجلس يف الكريّس األمامي خلف املقود.                                                                                            
ص.و.
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