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تونس بين االنقسام الداخلي 
وإعــادة التـمــوقع الخــارجــي

الدبلوماسية والدامئة  البعثات  الندوة السنوية لرؤساء 
والقنصلية التي تنعقد يومي 23 و24 جويلية الجاري عىل 
درس السبل الكفيلة بتوظيف ثالثة مواعيد دبلوماسية 
هاّمة يف خدمة مصالح تونس وتعزيز إشعاعها وهي: القّمة 
العربية والقمة الفرنكوفونية القادمتان اللتان ستحتضنهام 
تونس سنتي 2019  و2020 وترّشح بالدنا إىل عضوية مجلس األمن للفرتة 
2021-2020 بعد مرور عرشين عاما عىل فوزها مبقعد يف هذا الجهاز 
األممي. وبرصف النظر عن مدى نجاعة الندوة يف شكلها الحايل ومستوى 
اإلعداد لها ال سياّم فيام يخّص ما يتعّي عرضه عليها من وثائق وأفكار تنبع 
دة، فإنّه من املنطقي، إن مل نقل من الواجب، أن تحظى  من رؤية مجدِّ

هذه األحداث املنتظرة بقدر كبري من االهتامم.

غنّي عن البيان أّن السياسية الخارجية ليست إاِلَّ امتدادا للسياسية الداخلية 
يف مختلف املجاالت اعتبارا ملا بينهام من تفاعل عميق إيجابا وسلبا وأّن نجاح 
التحرّك الدبلومايس عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل  متّهد له عّدة عوامل 
داخلية منها استتباب األمن واالستقرار والوحدة الوطنية وسيادة القانون 
وتجّذر الدميقراطية والحكم الرشيد واألخذ بأسباب النهوض االقتصادي 

والتقدم العلمي والتكنولوجي والرقي االجتامعي.  

وأمام ما نلحظه اليوم من رشوخ عميقة يف البنيان الوطني جرّاء املعارك 
السياسية املحتدمة - إذ يبدو أّن البالد تعيش حملة انتخابية قبل أوانها-  
ومن انقسام مجتمعي حاّد سببه عودة الجدل حول قضية الهويّة، يحملنا 
اإلقرار بارتباط السياسية الخارحيّة بالوضع الداخيل عىل التساؤل: هل ميكن 
لتونس اليوم أن تقوم بدور فاعل إقليميّا ودوليّا وأن تؤثّر يف التوّجهات 
الكربى السائدة فيه؟ وهل بإمكانها أن تساهم يف رسم سياسات وصياغة 
مواقف تجاه قضايا تعنيها بالدرجة األوىل مغاربيا وعربيا وأفريقيا ومتوسطيّا؟

ومع إدراكنا لصعوبة املهّمة املنوطة بعهدة الدبلوماسية التونسية يف ظّل 
هذه األوضاع الداخلية املتأزّمة، نعتقد أّن تجاوز كّل العراقيل واملكبّالت 
قصد التموقع الناجع يف الفضاء الخارجي بات أمرا حيويّا يرتقي إىل 
منزلة الواجب الوطني، خاّصة وأّن لتونس من املزايا التفاضلية ومن 

سمعة طيبة اكتسبتها كدميقراطية ناشئة تعمل عىل تكريس الحريّات 
وترسيخ منظومة حقوق اإلنسان ما يؤّهلها لبلوغ هذه الغاية. والشّك أّن 
من الرهانات املطروحة عىل تونس اليوم التأقلم مع واقع العالقات يف 
محيطها القريب ومواكبة متغرّياتها، بدءا بالفضاء األورويب الذي يعيش 
اليوم حالة من التمزّق بسبب تباين الرؤى بشأن ملّف الهجرة ومل  تفض 
قّمة بروكسيل األخرية إاِلَّ إىل حّل توافقي بخصوصه ال يرقى إىل مستوى 
االتفاق الرصيح. كام يواجه االتحاد األورويب اليوم تحّديي كبريين يتمثاّلن 
يف مراجعة اتفاقيات شنغان ومعالجة اإلشكاليات الناجمة عن هشاشة 
منطقة اليورو التي تظّل عىل الرغم من التحّسن االقتصادي العام الذي 
شهدته عرضة إىل مخاطر اندالع أزمة ماليّة أخرى. ومتيل مواكبة هذه 
املتغرّيات عىل تونس أن تكون رشيكا فاعال مع االتحاد األورويب يف صياغة 
سياسات تراعي مصالحها ومصالح باقي بلدان الضفة الجنوبية للمتوّسط 
يف مجاالت هاّمة كدفع االستثامر بها والهجرة وحريّة تنقّل األشخاص 

والتنميـة املستـدامة ومقـــاومة التلّوث يف املتوّسط... 

أّما مغاربيا وعربيا وإفريقيا فإّن الرهان يكمن يف استعادة تونس ملكانتها 
ودورها يف هذه الفضاءات مبا يخدم مصالحها السياسية واالقتصادية 
ويسمح لها باملساهمة يف إيجاد حلول للقضايا املشرتكة.  ويِف ظّل تنامي 
سطوة الرشكات الصناعية الكربى التي أضحت تتحّكم يف االقتصاد الدويل 
ل أن تكون تونس من بي البلدان  وتؤثّر يف سياسيات الدول املصّنعة يُؤمَّ
النشطة يف تطوير مفاهيم العالقات الدولية وإعادة صياغتها يف اتّجاه 

نظام عاملي جديد أكرث عدال وإنصافا. 

إّن االضطالع بهذه املهّمة ال يقترص عىل وزارة الشؤون الخارجية فحسب، 
فالكّل يعلم حدود مواردها البرشية واملادية، بل هو مسؤولية تتقاسمها 
واملنظاّمت  الجمعيات  والسيّام  للمجتمع  الحيّة  القوى  وسائر  الدولة 
املتخّصصة ومراكز العصف الفكري )think tank( والدراسات االسرتاتيجية 
عىل أن تتضافر جهود كّل هذه األطراف لصياغة رؤية جامعة  لدور 
مبقدور تونس أن تنهض به يف الساحتي اإلقليمية والدولية متى توفّرت 

اإلرادة وتطّورت اإلمكانيات وتوّحدت الوسائل
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الّصحبي الوهايبي

حسن حسني عبد الوهاب أمنوذج نادر يف الحياة الثّقافيّة 
والفكريّة يف تونس خالل القرن املايض، فقد جمع عىل نحو 
منقطع الّنظري بي الُكلف واملشاغل اإلداريّة والّسياسيّة وبي 
الثّقافيّة والفكريّة والعلميّة يف  الحركة  الاّلفتة يف  املشاركة 

Ù .الّداخل والخارج

كان يف بداية تكليل الكفاح الوطني بالنرص، من أوائل املناضلي 
بالقلم والفكر، مع مجموعة مجلّة L’Action، التي أّسسها 
املجاهد األكرب، يف خضّم املعركة التحريريّة. ثّم ملّا أخذته 

Ù مشاغل بناء العهد الجديد

لكن قبل الَخوض يف الحديث يف شخصيّة عيل الورداين العلميّة 
ومهّمته إىل إسبانيا، يحُسن بنا أن نُلقي الّضوء بشكل رسيع عىل 

Ù .عالقة الَعرب بالرّتاث العلمي اإلسالمي يف مكتبات إسبانيا
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رئـــاســة البلديات : 
النهضــة يف املقّدمة

قبل استكامل تركيز املجالس البلدية يف خمس 
بلديات، فازت حركة النهضة برئاسة 128 مجلسا 
بلديا يليها يف املرتبة الثانية املستقلون الذين 
حصلوا عىل الرئاسة يف 118 بلدية، يف حي آلت 
رئاسة 76 بلدية إىل حركة نداء تونس. ومل تتبّوأ 
الجبهة الشعبية مقعد الرئاسة إال يف 8 بلديات. 
أّما التيار الدميقراطي فكان نصيبه الرئاسة يف 

3 بلديات فقط. 
ويِف عواصم الواليات حصلت النهضة عىل الرئاسة 
يف 11 بلدية )تونس وبن عروس ومنوبة وبنزرت 
وجندوبة والقريوان وصفاقس وقابس وقبيل 
ومدني وتطاوين( مقابل 9 بلديات فاز النداء 
برئاستها )باجة والكاف وسليانة ونابل وزغوان 
وسوسة والقرصين وسيدي بوزيد وقفصة( وظفر 
بلديات  الرئاسة يف  أربعة مستقلون مبنصب 
أريانة )فاضل موىس( واملنستري )املنذر مرزوق( 
واملهدية )أسامء حمزة عن االتحاد املدين( وتوزر 

)عيل الحفيص(.   

الجهيناوي قريبا يف بنغازي 
بدفع من الرئيس الباجي قايد السبيس تواصل الدبلوماسية التونسية جهودها 
املبــادرة  مــن  انطالقـــا  الليبيــة  لألزمة  إيجاد تسوية سياسيــة  لإلسهام يف 
التونسية -الجزائرية- املرصية وبناء عىل الخطّة التي أقرّها مجلس األمن. ومن 
أهّم عنارص هذه الخطّة التي يعمل عىل تنفيذها مبعوث األمم املتحدة الخاّص 
إىل ليبيا الدكتور غّسان سالمة، تنظيم انتخابات حرّة وشفافة يف أقرب اآلجال 

ومبشاركة مختلف األطراف.
وعلمنا أنّه، يف إطار املساعي املبذولة إلحالل الوئام والتفاهم بي مختلف الفرقاء 
الليبيي، من املقّرر أن يزور خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بنغازي 

قريبا، وذلك بعد أن زار طرابلس وطربق يومي 11 و 26 جوان املايض.

     

 تطّور مهّم للصادرات التونسية من 
زيت الزيتون والتمور خالل 2018 

بلغ حجم الصادرات التونسية من زيت الزيتون إىل غاية 30 ماي املايض 154151 
طّنا بقيمة 1552 مليون دينار مقابل 60566  طّنا بقيمة 566 مليون دينار يف 

سنة 2017 مع تطّور بـ 10 باملائة يف السعر يف الطّن الواحد.
وارتفع حجم صادرات الزيتون املُعلَّب من 8631 طّنا وبقيمة 95 مليون دينار 

سنة 2017 إىل 10780 طّنا وبقيمة 135 مليون دينار.
أّما حجم الصادرات التونسية من التمور فقد بلغ إىل 29 جوان املايض 116270 
طّنا بقيمة 679,216 مليون دينار مقابل 101.577 طّن وبقيمة 520,818 مليون 
دينار سنة 2017. والجدير بالذكر أّن الصادرات التونسية من التمور شملت ألّول 
مرّة أكرث من 85 دولة. وشهدت الكميات املصّدرة تطّورا ملحوظا يف عدد من 
األسواق وهي: الهند )%175+( والواليات املتحدة األمريكية )%111+( وإسبانيا 

)%47,6+( واملغرب )%22+( وفرنسا )6+%(.
وارتفعت الكميات املصّدرة من التمور البيولوجية  نحو 30 دولة من 6564 طّنا 
بقيمة 43,196 مليون دينار سنة 2017 إىل 8476 طّنا سنة 2018 بقيمة 63,878 

مليون دينار.

جمع األعامل الكاملة لألستاذ توفيق بكّار 
بطلب من أرسة الفقيد األستاذ توفيق بّكار ومبوافقة وزارة الثقافة ودار الجنوب 
للنرش يعتزم األستاذ محمود طرشونة جمَع »أعامله الكاملة« وتحقيقها ونرشها، 
اعتبارا ملكانة الراحل الذي يعّد أحد أعمدة الجامعة التونسية وتقديرا لدوره الرائد 
يف مجال النقد األديب،  وذلك عىل غرار » أعامل املسعدي الكاملة » التي كان نرشها 

سنة 2003 يف أربعة مجلّدات بفضل متكينيه من كّل وثائقه املخطوطة واملطبوعة.



تـــاريخ حقــوق اإلنســان يف تـونــس 
يف كتاب جديد ملؤّسسة األرشيف الوطني

يف  الوطني  األرشيف  مؤّسسة  أصدرت 
نهاية شهر جوان املايض مؤلّفا من 100 
صفحة حول اإلدارة التونسية بي سنتي 
تّم  1730 و1957 يتضّمن وثائق هاّمة 
التقديم لها تتناول تنظيم الدولة التونسية 
وهيكلة إدارتها بنصوص وقواني تعكس 
نضجا وعقالنية يف ترصيف الشأن العام . 
وتعكف املؤّسسة التي يديرها أستاذ التاريخ 
املعارص الدكتور الهادي جاّلب عىل إعداد 
كتاب جديد حول تاريخ حقوق اإلنسان 
يف تونس من خالل إلغاء العبودية يصدر 
يف الخريف املقبل. كام تستعّد إلصدار 
أعامل الندوة الوطنية التي نظّمتها حول 
الشهيد الدكتور عبد الرحامن مامي يوم 

7 أفريل املايض.

أحمد بن صالح وزمانه 
 

أتّم سامل املنصوري الوايل يف عهد بورقيبة والكاتب واملؤّرخ مؤلّفة الجديد 
بعنوان »أحمد بن صالح وزمانه« ودفع به مؤّخرا إىل الطبع بعدما 

اشتغل عليه قرابة الخمس سنوات.
وقد عكف املنصوري عىل دراسة مسرية هذا النقايب والسيايس »الذي مأل 
الدنيا وشغل الناس« طيلة الخمسينات والستينات وما تالها من القرن 
املايض، مربزا نضاله ضّد االستعامر وكذلك يف صفوف االتحاد العام التونيس 
للشغل إىل جانب الزعيم فرحات حّشاد، ثّم تطرّق إىل املسؤوليات التي 
تحّملها إبّان بناء الدولة الوطنية. وسلّط املؤلّف الّضوء عىل ما جاء يف 
»زمان« بن صالح من رصاع عىل السلطة زمن الحكم البورقيبي وما تخلّله 
من سباق محموم بي النخب يف الحزب الدستوري الحاكم وما شهده 

كذلك من مؤامرات ومحاكامت 
إصالحات  لفرض  ومحاوالت 
واجتامعية  اقتصادية  ورؤى 
مؤّهال  يكن  مل  مجتمع  عىل 
دوما لتقبّلها. وقد جاء تقديم 
الكتاب بقلم األستاذ الشاذيل 
القليبي الذي تربطـــه عالقة 

صداقة بأحمد بن صالح.
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1 -  يعرس عىل القارئ الحريص عىل املبادرات الترشيعية اإلصالحية 
الخاّصة باملجال االجتامعي- الثقايف أالّ يخرج متأّسفا من قراءة تقرير 
لجنة الحريات الفردية واملساواة معتربا أّن ما توّصلت إليه اللجنة هو 
تقرير الفرصة الضائعة. ال شّك أّن اللجنة اشتغلت بطموح واضح يف 
القسمي الثاين والثالث من التقرير الخاّصي بالحريات الفردية واملساواة 
التونسية والعمل عىل مراجعتها يف  القانونية  للرتسانة  عند مناقشتها 
ضوء مستجّدات السياق االجتامعي وتقديم مقرتحات يف شأنها. لكّنها 
مل تزد، فيام انتهت إليه، عاّم ميكن اقرتاحه يف أّي مكان آخر يُراد فيه 
االصطفاف عىل املقوالت التحديثية التي تدعو إليها املواثيق الدولية 

واإلقليمية املعتنية بالحريات الفردية واملساواة. 

2 -  لذلك فإّن التقرير رغم ما اشتمل عليه من أفكار ومقرتحات، مل يَْبِ 
ِل إىل ما اعترُب دستورا اجتامعيا  خطابا متناسقا مستجيبا لرغبة التوصُّ
تحديثيا يقطع مع ما ساّمه »سكونا ترشيعيا« خيّم عىل تونس سنوات.  
لقد توّصلت اللجنة إىل وثيقة تقنينية تقرتح إصالحا ترشيعيا متعلّقا 
بالحريات الفردية واملساواة لكّنها مل تتمّكن من تحديد الرؤية الحضارية 
املتامسكة التي تؤّسس عليها مقرتحاتها اإلجرائية. فقداُن املزاوجة بي 
قسم »املقاربة االجتامعية الدينية« والقسمي الثاين والثالث أنتج نّصا 
هجينا يف بنيته ونسقه وغري ُمقنع من حيث أرادْت اللجنة أن يكون 
تقريرها »سبقا تاريخيا« لخلق »مناخ إيجايب وبناء جسور تواصل وتفاعل 

مع بيئتها«.

3 - كيف ميكن تفسري هذا الخلل؟ 
عند الرتكيز عىل »املقاربة االجتامعية الدينية« يتبّي أنّنا أمام معالجة 
»تصحيحية« ملسألتي الحرية الفردية واملساواة كام جرت مامرستُهام يف 
عامل املسلمي مام جعلهام بحاجة إىل مزيد »االجتهاد والجرأة يف الرأي 
والترشيع«. أساس هذا التوّجه التصحيحي، حسب التقرير، ما عاشه 
سة وبي  املسلمون من »تعارض« بي األصول ومقاصد النصوص املُؤسِّ
الترشيع والثقافة واملامرسة. من جهة ثانية فام يالحظ يف هذا التقديم 
»النظرّي التصحيحي« هو إحالته عىل بعض النصوص الدينية التي تؤكّد 
فيام وقع اختياره منها عىل قيمة الحريّة باعتبارها أصال يف اإلسالم ومبا 
تفيده من حريّة املعتقد ماّم يُعيل من قيمة »الفرد« ويسمح بالترشيع 
لجملة من حرياته الفردية الخاّصة بالحياة والكرامة والحرمة الجسدية. 

يواصل التقرير عىل درب التصحيح معتربا أّن » الفرد« مل يغب يف تاريخ 
املسلمي حتّى يف مرحلة البعثة النبويّة خالفا ملا »افرتض البعض« ونتيجة 
انحراف آخر هو »طمس  معنى أسايس يف القرآن يتعلّق بالخالفة« التي 

تحّولت وجهتها » لرسم صورة قامتة تجعل الحاكم خليفة لإلله« !!!

يثري هذا القسم من التقديم » النظري« جملة من املالحظات من أهّمها 
أّن منطلق التقرير يف هذا الجزء قام عىل مصادرة عىل املطلوب حيث 
جعل جزءاً من املقّدمة والنتيجة )اإلقرار بالحريات الفردية واملساواة( 
شيئا واحدا. لذلك اكتفى بانتقاء نصوص تُدعِّم صّحة القضية التي يريد 
عاة يف توظيفاتهم  الربهنة عليها. كان يف ذلك يحتذي منهج بعض الدُّ
َة عن  الَدَعِويّة عندما يختارون من النصوص ما يولّد من األفكار املعربِّ

ميولهم وأُفقهم الفكرّي والعاطفّي. 

4 -  كان شأن التقرير يف ذلك شأَن من يقوم بــ » استنطاق« النص الديني 
س وليس بقراءٍة ُمتفهِّمٍة له من كامل بنيته ومن تكامل مكوناته  املُؤسِّ
وخصوصية رؤيته للعامل واإلنسان والحياة ومن نوعية النامذج الترشيعية 
واإلجرائية التي صاغها. املسّوغ لهذا هو النظر إىل النص الديني عىل أنّه 
ُركاٌم من املعاين واألحكام املختلفة التي تسمح بانتزاع مقاطع منه حسب 
حاجيات املُستَْنِطق اآلنيّة ووفق معارفه وُرؤاه. بذلك جاز القول إّن تقرير 
لجنة الحريات الفردية واملساواة يعاين من خلل منهجي واضح ألنّه يُخرج 
النصوص املؤّسسة عن وضعها البنيوي والّداليل الذي يجعل منها نظاما 
إدراكيا ومجاال حيًّا حامال ملعنى كامل ولحكمة ناظمة. ذلك هو الوجه األبرز 
ملعضلة التقرير املنهجية: إنّه اعتبار النصوص الدينية املؤّسسة َمقاطَع وشتاتا 
يسمح باجتزاء بعضها حسب اختيارات قَبْلِيٍَّة ومسعى توظيفيٍّ للنصوص 
كام حصل يف أكرث من حالة قدميا وحديثا.مسألة طبيعة النصوص اإلسالمية 
املؤّسسة غابت وأفقرْت القسم »التأصييل« يف التقرير إلقباله الرسيع والسهل 
عىل مسألة االجتهاد والجرأة يف الرأي حرصا عىل بلوغ النتائج املنشودة 
بناء عىل اعتقاد أن أحكاما وترشيعات واردة يف النص قد تجاوزها الواقع.  
ال شّك أّن النصوص املؤّسسة يف اإلسالم مرتبطة، يف جوانب منها، بسياق 
ثقايف وتاريخي ُمعيَّ لكّنها تظلُّ لذلك عالمَة إجامع ومركَز نشاط فكري 
متجّدد ملا تحمله من خصب بَقْدٍر من القيم واملعاين واالحتامالت التــي 
ال تنضب. هي لذلك، تسمح باالجتهاد واإلبداع واستحداث قيم جديدة 
ألنّها حي رشّعت وفق املبادئ العاّمة الشاملة واملتكاملة إمّنا كانت تنظِّم 
لجامعٍة وأّمٍة وواقع ُمحّدد ولتكون منوذجا ونواة لرتسيخ املبادئ التي تنهض 
عليها حياة دينية واجتامعية وقيمية مفتوحة عىل الزمن وعىل العاملي. 

5 -  من ثّم تربز قيمة »الُعرف« و أهمية » التقليد« )Tradition( يف 
يته أو ثوريته إمّنا  كّل جهد اجتهادي ألّن كّل تغيري أيّا كانت درجة َحدِّ

يتحّقق ضمن نسق من االستمرارية والثّبات وأّن كّل استمرارية تستدعي 
بالرضورة تغيريات وتطويرات. هذا ما يجعل البُعَد الخصويص التاريخي 
والترشيعي يف النصوص املؤّسسة هاّما عند كل انفتاح تجديدي للقانون 
تستدعيه السياقات الجديدة املحلية والعاملية ألّن انقطاع السند وطمس 
ترفعها  التي  العاّمة  للقيم  اإلبداعية  القدرة  الخصوصيات يقيض عىل 
النصوص وللتَقـبُِّل املجتمعي الذي يحفظ بها فاعليته. مؤّدى ذلك أنّه 
بدون ترسانة الترشيعات الخاّصة وقيمتها النموذجية واملرجعية تفقد 
املجتمعات »ذاكرتها الترشيعية« مبا يُعِجزُها عن تطوير ذاتها يف تفاعلها 
والقانونية.  الروحية والفكرية  الحضارية ومستلزماتها  التحديات  مع 
يضاف إىل هذا أّن اإلجابات الجاهزة لألسئلة املطروحة ابتداًء أخلّْت، 
تشاريك  أنّه عمل  من  عنه  أعلن  مبا  للتقرير،  املفاهيمي  املستوى  يف 
يرمي إىل بناء مرشوع ملجتمع بأرسه »ال تحتكره الطبقة السياسية« 
بل »يفتح باب الحوار املبارش مع كل املعنيي باملوضوع عىل اختالف 
مشاربهم وانتامءاتهم«. من الجهة املفاهيمية يفاِجئ التقرير القارئ 
بخلط الفت بي جملة من املفاهيم املفتاحية التي استعملها من أهّمها 
»اإلنسان والفرد« و»العائلة واألرسة« و»االستخالف« )منزلة اإلنسان 
يف األرض إزاء بقيّة الكائنات( و»الخالفة« )النظام السيايس الذي أُريس 
مع الراشدين وبعدهم( فضال عن استعامله ملصطلح املقاصد منزوعة 

منه داللته العلمية الدقيقة.

6 -  للتمثيل عىل هذا الخلط املفاهيمي نقترص عىل ما ورد يف بداية 
القسم التنظريي ملسألة الحريّات من أّن »اإلنسان يولد ُحرّا« وأّن »هذه 
الحقيقة أكّدها اإلسالم ...«. بعد ذلك مبارشة يُستدعى مفهوم »الفرد« 

بالقول : »ُولد الفرد يف مرحلة البعثة ومل يكن غائبا....«. 

من الغريب حّقا أّن ال يلتفت التقرير إىل أّن »اإلنسان« يف االنتظام العريب 
القديم ويف »اللغة القرآنية« ال يعني »الفرد« الذي يعتني به التقرير وفق 
ما اشتغل عليه الفالسفة واملرّشعون الحداثيّون. املقصود بـ»اإلنسان« 
يف النّص القرآين هو اآلدمي الذي تُعالَج ذاتُه البرشية )النفس( تربويا 
فال صلة له بالحقوق والتقني. يف هذا املستوى يقوم النّص الديني عىل 
اإلميان مبصري اإلنسان وعىل حاجة املؤمن يف االشتغال عىل ذاته واكتشاف 
رُتبِته يف سلّم املوجودات بخوض تجربة حياة دينية تُظهر ذاته يف تفرُِّدها 
مها يف  بوصفها مجاال أعمق من نفّسية الذات العاّدية مام يحقق تقدُّ
مدارج االرتقاء  اإلنساين. لذلك نجد يف النّص القرآين استعاملي لـ»اإلنسان«: 
استعامٌل متداول قديم واستهجاين لكونه قريَن الضآلة واالنقطاع والخروج 

عن الجامعة. ما ورد من اآليات عن اإلنسان»الكنود« أو أنّه » يَؤوس 
كفور« وثيق الصلة بهذا النسق املعتََمد يف الثقافة العربية السائدة يف 
القرن السابع وهو نسق يعترب التفرّد َمهلكًة وُخرسانا ُمْعلِيا من شأن 
االنضواء يف العشرية والسعي املتواصل لجمع شتاتها. هذا الرتّسب التاريخي 
املُستبِعد لنزعة التفرّد قائم يف النّص القرآين إىل جانب استعامل ثاٍن يريد 
به خطاب الوحي زحزحَة الداللة القدمية للخروج بها إىل حقل مغاير 
يكون اإلنسان به حامال لقضيٍة وقابال للتوجيه ألنّه:»عىل نفسه بصرية«  
و»يف أحسن تقويم« وأّن »السمع والبرص والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤوال«. هذه املواكبة التي تكشفها قراءة مفهوم »اإلنسان« يف الخطاب 
القرآين تجعلنا ندرك أّن النّص يتفاعل مع معطيات التاريخ املوضوعية 
لكّنه ال يقف عندها إذ يعمل عىل تيسري حركته مبدارج مغايرة غايتها 

تنشئة »الفرد املجتمعي«.

القرآين الخاّص مبفهوم  ِل  الِسجِّ التقرير عدم متييزه بي  7 -  املحرّي يف 
»اإلنسان« وصلته النفسية واألنرتوبولوجية بالوضع العريب ومبا ارتبط 
به الحقا ضمن حقل داليل مميّز ملوقع »الفرد« يف الجامعة وطريق منّوه 
ل الفلسفي والحقوقي الخاّص بتطّور مفهوم »الفرد«  الذايت وبي الِسجِّ
تحقيقا لهويّته وأمنه وحريته ضمن تحّوالت املجال الغريب. أيكون التقرير 
يف هذا متجاهال لرحلة الفكر الحديث وفلسفته السياسية ومواطن تطّور 
»الفرد« عىل درب الحرية وما تعّي يف ذلك من تعاقد اجتامعي وترابط 

قيمي وحقوقي؟

إىل هذا الحّد من املهّم أن نسأل: كيف ينبغي التفاعل يف فضائنا الوطني 
والعريب اإلسالمي مع هذه املسرية التاريخية الخاّصة واملمتّدة التي مَنَْت 
وتطّورت ضمنها األفكار واملجتمعات والحقوق واملواثيق يف الغـــرب؟ 
قد يكون هذا السؤال الحيوي َحرَّك الطموح اإلصالحي للجنة الحريات 
الفردية واملساواة ومنه انبعثْت مبادرتها التي ينبغي تثمينها. ذلك أّن 
فكرنا الترشيعي بحاجة إىل التطوير املوزون ولخروج النخب الوطنية 
يف عالقتها البينية ومع جمهورها العريض مبختلف مكّوناته من عالقة 

التدابر التي تجعل املجتمع َمْختُوما عليه بالكراهية والفكر األحادي.
لكن هل يكفي الطموح وحده لإلقناع واإلصالح؟ !  

إنّنا نحتاج من بي ما نحتاجه إىل حوار وطني واسع يقلّص من الرصاع 
والتّنافس إىل عرص  بالتّدافع  تهديم لرنتقي  والتّنايف وما يصنعانه من 

التعّدد املُـرْثي والبناء الجديد.
ر.خ.

• بقلم د. احميده النيفر
رئيس رابطة تونس للثقافة والتعّدد

تقرير لجنة الحريات الفردية واملساواة : ليت الـــطموح وحَده يكفي...

الحياة يصنعها توازن النقائض واملوت 
يكون عندما تصبح يف رصاع 

جالل الدين الرومي   
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الّثــروة الّسمكّيــة في تونس 
بيــن االستنـــزاف واالحتكار

عرفت تونس منذ القدم الصيد البحري الذي كان يتعاطاه جانب من سّكانها النشطني 
عىل طول سواحلها املمتّدة عىل قرابة 1500 كلم يف حوض البحر األبيض املتوّسط  دون 

احتساب البحريات،  فاكتسبت بذلك تقاليد يف هذا املجال ما فتئت ترتّسخ عرب العصور.  
يعيش اليوم قرابة 108 آالف تونيس منهم 54 ألفا بصفة غري مبارشة 

من هذا النشاط االقتصادي الذي ميّثل 8 باملائة من قيمة إنتاج القطاع 
الفالحي و17 باملائة من عائدات الّصادرات الفالحية الغذائية.  

وغنّي عن البيان أّن من عادات التونيس الغذائية استهالك األسامك ومنتوجات البحر ويبلغ 
حجم هذا االستهالك 120 ألف طّن سنويا من مجمل منتوج )أسامك عامئة وأسامك قاعية 

وقرشيات( يقّدر بـ 130 ألف طّن منها قرابة 21 ألف طّن متأتية من تربية األسامك. 
ولقد اّتجهت أنظار املستهلك التونيس يف األشهر األخرية نحو هذا القطاع جّراء ما 
شهدته أسعار السمك ومنتوجات البحر من ارتفاع جنوين يف حني حافظت أسعار 

السمك املريّب عىل يشء من االستقرار ماّم أثار العديد من التساؤالت : هل مرّد هذا 
االرتفاع املشّط يف األسعار تقّلص الرثوة السمكية الوطنية وتجاوز لكّل الحدود يف 

مجهود الصيد؟ ملاذا انخفض حجم العرض من األسامك ومنتجات البحر يف األسواق ؟ 
من يتحّكم يف تجارتها؟ ما رّس هذا الحيوان البحري الذي يلحق أرضارا فادحة بالرثوة 

ارة »داعش البحر«؟ ما مدى صّحة األخبار التي مفادها أّن  السمكية ويسّميه البحَّ
ارة هجروا القطاع نظرا  العديد من العاملني يف الصيد البحري وخاّصة منهم البحَّ

إىل انخفاض مردوديته االقتصادية ؟ ما هي املشاكل التي يواجهها اليوم الصيد 
البحري وِفيام تتمّثل املخاطر التي تتهّدده ؟ كيف السبيل إىل النهوض بهذا القطاع 

وتطوير حوكمته من وجهة نظر سلطة اإلرشاف؟ كيف يقّيم ممثلو املهنة وضع 
نشاطهم وما هي الحلول املقرتحة إلزالة العوائق التي تحول دون تطّوره ؟ أّي دور 

للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار يف مساندة قطاع الصيد البحري وتربية 
األحياء املائية ؟ من يسهر عىل صيانة الرتاث البحري واملايئ الوطني وتثمينه؟ 

تلك أسئلة نطرحها يف هذا امللّف ونحاول اإلجابة عنها، من خالل تسليط أضواء 
كاشفة عىل واقع الصيد البحري يف تونس اليوم مبختلف إشكالياته واالسرتاتيجية التي 

Ù.تعتزم الدولة وضعها موضع التنفيذ لتطويره والنهوض بأوضاع العاملني فيه

الّثــروة الّسمكّيــة في تونس 
بيــن االستنـــزاف واالحتكار

• إعداد، خــــالد الّشابي
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أنواع عديدة من األسامك مهّددة باالنقراض

يزيد  األسامك  أنواع مختلفة من  التونسية  السواحل  تعيش يف 
عددها عن 300 نوع حسب بعض الخرباء. وهي األسامك التي 
تكون مياهنا موطنها األصيل. ويذكر الباحثون أّن عّدة أنواع منها 
مهّددة باالنقراض. لكن وفدت عىل السواحل التونسية عّدة أنواع 
من األسامك من البحر األحمر واملحيط األطليس. ويستهلك التونيس 
سنويا حوايل 120 ألف طن من األسامك بقيمة تزيد عن 500 
مليون دينار. ويسهم قطاع الصيد البحري بنسبة 1 % من الناتج 
املحيل اإلجاميل ومبا يعادل 8 % من قيمة إنتاج القطاع الفالحي 

ويوفر 17 % من إجاميل عائدات الصادرات الفالحية الغذائية.
 

يبلغ طول السواحل التونسية ما يزيد عن 1700 كلم مبا يف ذلك 
سواحل البحريات. ويضّم أسطول الصيد البحري حوايل 13 ألف 
وحدة صيد منها حوايل 12 ألف قارب للصيد الساحيل والبقيّة 
للصيد بالجّر والصيد بالشباك الدائري . وأغلب مراكب الصيد 

الساحيل ال يفوق طولها 5 أمتار ولديها رخصة مالحة ساحلية ال 
تزيد عن 35 كلم. وتشتغل كلّها مبعّدات تقليدية كالّشباك والّسنارة 
والقارور. ويستقبل تلك املراكب 41 ميناء منها 30 ميناء ساحليا 
ال ترسو فيها إال املراكب الساحلية والبقيّة مواين األعامق إليواء 
مراكب الصيد بالجّر وبالشباك الدائري. ويشّغل القطاع حوايل 108 
آالف شخص منهم حوايل 54 ألف بّحار بصفة مبارشة وحوايل نفس 
العدد بصفة غري مبارشة مثل صانعي املراكب والّشباك والعاملي 
يف مصانع التّصدير ومصانع التّحويل والتّعليب...علام أّن األسطول 
التونيس ال توجد به بواخر الصيد الصناعي ألّن أقىص منطقة صيد 

يف مياهنا تبعد عن السواحل ما بي 300 و350 كلم.

وللمرأة الريفية أيضا دورها يف نشاط صيد األسامك رغم مشّقة املهنة، 
ويشّكل نشاط جمع املحار يف خليج قابس مصدر عيش للعديد 
من الاليت يعملن يف هذا القطاع املصّدر خاّصة إىل إيطاليا وإسبانيا 
وتساعد منظّمة األغذية والزراعة » الفاو« تونس يف دعم نشاط املرأة 
البحارة الريفية يف جمع املحار وتسويقه ليصبح مصدر رزق قاّر لها.

ولتونس خارطة ملناطق الصيد وللكتلة الجملية للمخزون السميك. 
ويبلغ اإلنتاج الوطني من السمك حوايل 130 ألف طن )إحصائيات 
2017( تتكّون من األسامك العامئة واألسامك القاعية والقرشيات 
املتأيّت من تربية  اإلنتاج  املتأتّية من تربية األسامك )بلغ  وتلك 
األسامك لنفس السنة حوايل 21 ألف طن ما ميثّل حوايل 18 %  
من اإلنتاج الوطني(. وبالنسبة إىل أنواع األسامك واملخزون القابل 
من  ألف طن   100 من  أكرث  استغالل  ال ميكن  فإنّه  لالستغالل 
األسامك العامئة كالسمك األزرق صغري الحجم كالرسدينة والشورو 
والغزال وكبري الحجم كالنت . وقد بلغ اإلنتاج يف هذا النوع حوايل 
55 ألف طن . أّما األسامك القاعية فقد وصل اإلنتاج فيها إىل 60 
واملرجان  والورقة  كالقاروص  األقىص  االستغالل  وهو  ألف طن 
والدنديق والرتيلية والقرشيات . لذلك فإّن تونس ال تستثمر كّل 
املوارد السمكية املتاحة لها بالّشكل األمثل وهي تستغّل حوايل 
110 آالف طن من جملة 160 ألف قابلة لالستغالل إضافة إىل 21 
ألف من السمك املرّب. لذلك وضعت الدولة منذ 2005 برنامجا 
لتشجيع الصيادين عىل االستثامر يف األسامك العامئة فتطّور اإلنتاج 

إىل حدود 55 ألف طّن بينام مل يكن يتجاوز 30 ألف طّن سنة 
2003 – 2004. وللمحافظة عىل الرثوة السمكية منحت الدولة 
خليج قابس األولوية بحكم تركيز مجهود الصيد عليه ناهيك أّن 
حوايل  70 إىل 80 % من وحدات الصيد موجودة يف خليج قابس... 
وبحكم ثراء مياهه باألسامك القاعية التي تباع بأسعار مرتفعة 
مثل الرتيلية والقمربي وألّن العمق البحري يف خليج قابس يسّهل 
العمل فيه اقرتحت اإلدارة منذ سنة 2006 – 2007 حالّ شبيها 
مبا طبّق يف دول االتحاد األورويب يتمثّل يف التّنقيص من مجهود 
الصيد بنسبة 30 %  يف خليج قابس )الذي بلغ البّحارة فيه مجهود 
الصيد املطلوب(، وذلك بتخفيض عدد املراكب التي تقوم بالصيد 
أصحابها  مبنح  الدولة  تتكّفل  أن  عىل  نشاطها  وإيقاف  اإلضايف 
تعويضات يف حدود 30 إىل  40 % من قيمة املركب  وانطلقت 
العملية بـتحديد 47 مركبا من مراكب الصيد بالجّر التي سيطبّق 
عليها االقرتاح وّحددت قيمة التّعويضات املفروض تقدميها إىل 
أصحاب تلك املراكب بــ 7 ماليي دينار. لكن هذا االقرتاح مل تتم 

متابعته بعد الثورة.
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مستقبل واعد لرتبية األسامك 

يذكر الخرباء أّن لرتبية األسامك واألحياء املائية يف تونس مستقبل 
واعد. وقد انطلقت  التجربة منذ سنة 1984 وعزّزت تونس جهودها 
لدعم تطوير قطاع تربية األسامك وتشجيع االستثامر يف هذا القطاع، 
وتوجد وحدات تربية األسامك يف عّدة جهات مثل  بنزرت ونابل 
واملنستري واملهدية ومدني .وقد عرف هذا النشاط تطّورا مهاّم إذ 
تحّول اإلنتاج من 2500 طن سنة 2003 – 2004 إىل حوايل 21 ألف 
طن بقيمة إنتاج بلغت حوايل 229 مليون دينار سنة 2017 من 

بينها حوايل 31 مليون دينار عائدات التصدير . وتوجد اليوم 42 
وحدة لرتبية األسامك فمنها ما يرب يف مياه البحر ) مثل القاروص 
والورقة والقرشيات والقوقعيات ( ومنها ما يرّب يف املياه العذبة 
بالبحريات والسدود ) مثل الربطي والصندر وقاروص املاء العذب 

والبوري(. ويوفّر هذا النشاط 2000 موطن شغل.

وتعترب منظومة تربية األسامك البحرية أهّم منظومة تربية إذ تساهم 
بـ 93 % من اإلنتاج الجميل لرتبية األحياء املائية .وهناك تجارب لرتبية 
نوع من القمربي املستورد من تايلندا . ومن اإلشكاالت املطروحة يف 

قطاع الرتبية  ارتفاع كلفة إنتاج القاروس والورقة وتقلّص املردودية، 
نظرا إىل أّن مواّد التغدية والريقات تستورد من الخارج ، لذلك قدمت 
الدولة تشجيعات للمستثمرين لبعث 5 مفارخ إلنتاج 200 مليون 
يرقة وقد انطلقت ثالثة منها يف اإلنتاج وينطلق الرابع يف موىف هذه 
السنة ماّم سيضمن لتونس االكتفاء الذايت من الريقات ويقلّص تكاليف 
اإلنتاج. كام تّم بعث مصنع إلنتاج غذاء السمك يف جهة املنستري وهناك 
مشاريع أخرى يف الطريق . ويساهم إنجاز هذه املشاريع يف تقليص 
كلفة اإلنتاج بنسبة ترتاوح بي 20 % و30 %. كام تعّد اإلدارة دراسة 
خاّصة مبواقع تربية األحياء املائية حسب النوع واألعامق وتقنيات 

الرتبية وهذا النوع من الخارطة سيساعد املستثمرين عىل االختيار 
األمثل للمشاريع التي يرغبون يف بعثها. ولتطوير هذا القطاع أحدثت 
الدولة يف السنة املاضية صندوقا استثامريا لرتبية األسامك، يهدف 
إىل تعبئة موارد مالية بقيمة  50 مليون دينار لدعم مشاريع تربية 
األسامك يف تونس من خالل املساهمة يف رأس مال رشكات تربية 
األسامك وتنمية قطاع إنتاج الريقات السمكية وتثمينها باألحواض 
البحرية، فضال عن دفع منظومتي تربية األسامك وتحويلها وسيدعم 
الصندوق يف مرحلة أوىل 4 مشاريع لرتبية األسامك بكّل من بني 

خيار وسوسة واملهدية وجربة.
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الّتصدير والّتوريد

تصّدر تونس حوايل 20 ألف طن من منتوجات الصيد البحري وتربية األسامك إىل أوروبا 
خاّصة، ماّم وفّر لالقتصاد التونيس عائدات مالية تقّدر بـام يزيد عن 410 ماليي دينار سنة 
2017 )مقابل 340 مليون دينار سنة 2016( ويحتل هذا النشاط املرتبة الثانية وأحيانا 
الثالثة يف ترتيب اإلنتاج الفالحي الغذايئ املصّدر إىل الخارج. وتعمل الدولة عىل مزيد 
تسهيل التّصدير نحو السوق األوروبية بتطبيق املعايري األوروبية املتعلّقة بالسالمة الصحية 
ملنتوجات الرتبية السمكية واكتساح أسواق واعدة أخرى مثل دول آسيا وروسيا، إضافة 
إىل العمل عىل تصدير منتوجات تربية األحياء املائية نحو بلدان شامل إفريقيا .وتخّصص 

الدولة منحة لفائدة املنتج لألسامك املربّاة عند التصدير بحساب الكلغ. 

أّما بخصوص واردات منتجات الصيد البحري فقد بلغت إىل موىف شهر ديسمرب من السنة 
املاضية حوايل 29 ألف طن. وتستورد تونس كميات صغرية لتعديل السوق وخاّصة النّت 
النّت األحمر وتصديره وكذلك لتغذية  املخّصص للتحويل وكميات من السمك لتسمي 
األسامك. ويذكر أّن نصيب تونس السنوي من صيد النّت والذي يصّدر إىل اليابان محّدد 

بـــ2115ـ طن من قبل اللجنة العاملية لصون التّنيات والتي تتوىّل حوكمة هذا القطاع.

تطّور الكميات املصدرة خالل الخمس سنوات األخرية

20132014201520162017
6.8416.1235.8045.2563.592املصرّبات وشبه املصربات

3.2903.7324.2464.2264.061القرشيات
601.1881.3621.492800أنواع أخرى
6.5756.2834.7534.6676.417الرخويات
4.6433.7594.6175.2405.433األسامك
21.41021.08520.78320.88220.303املجموع
الكمّية:طّن

تطّور الّصادرات من حيث القيمة خالل الخمس سنوات األخرية

 20132014201520162017
53,356,052,756,247,2املصرّبات وشبه املصربّات

70,380,8101,1117,3109,0القرشيات
13,127,743,040,631,7أنواع أخرى
56,970,556,862,2114,1الرخويات
91,365,672,863,6108,4األسامك
285,0300,7326,5339,9410,4املجموع

القيمة : مليون دينار
املصدر: املجمع املهني املشرتك ملنتوجات الصيد البحري

وجــــهــــات التصـــديــــر

 20132014201520162017
113,6136,4129,4143,8170,1إيطاليا
47,456,775,491,091,6إسبانيا
4,26,227,129,060,8مالطة
56,017,910,89,10,0اليابان
4,94,95,97,26,6فرنسا

2,311,79,05,40,4الجزائر
القيمة : مليون دينار

 يعترب املجمع املهني املشرتك ملنتوجات الصيد البحري متدّخال 
آخر يف قطاع الصيد البحري يعمل عىل تعديل السوق وتحسي 
بالجودة  والعناية  بالتصدير  النهوض  يف  واملساهمة  الرتويج 
واإلحاطة والتأطري والقيام بالدراسات االقتصادية واالجتامعية 
واالسترشافية وتجميع معطيات حول القطاع من حيث اإلنتاج 

والتصدير والتوريد.

يف  والترصف  الدراسات  مدير  املثلويث  الحبيب  السيد  وذكر 
املعلومات باملجمع أّن لهذا األخري آليات لتعديل سوق السمك 
األزرق وخاّصة الرسدين ) يصل إنتاجه إىل 30 ألف طن بي 
ماي وأكتوبر من كّل سنة ( فيتحّمل كلفة التّجميد والخزن 
لدى مصانع التّحويل كام يقّدم املجمع منحة لتدعم الرتويج 
يف املناطق الداخلية البعيدة عن البحر ويستفيد من املنحة 
الذي له نقطة بيع رسمية يف منطقة داخلية .وتهّم  املرّوج 
املنحة أصناف السمك األزرق. كام يسّوغ املجمع شاحنة لنقل 
اإلنتاج إىل مصانع تحويل السمك وخاّصة الرسدينة من املناطق 
التي يبلغ فيها اإلنتاج ذروته إىل املناطق التي ليس فيها إنتاج 
أو فيها نقص.كام يعمل املجمع عىل مساعدة القطاع وتأطري 
العاملي فيه وتكوينهم قصد الحصول عىل عالمة الجودة يف 
مصرّبات الّسمك .ويتكّفل كذلك بتقديم منحة الراحة البيولوجية 
ملن يحافظ عليها ومنحة املراقبة باألقامر الصناعية ملن يجّهز 

. VMS  مركبه بـجهاز

ومن جهة أخرى، قام املجمع بعّدة دراسات آخرها حول سوق 
األسامك املربّاة يف مياه البحر صدرت يف ماي 2018 ومّكنت 
نتائجها من معرفة سلوك املستهلك التونيس واملطاعم واملساحات 
الكربى وتّجار الجملة والتّفصيل وتناولت كذلك واقع ضيعات 

الرتبية وجاهّزيتها للتصدير. 

تدّخالت املجمع املهني 
املشرتك ملنتوجات 

الصيد البحري 
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مسالك التوزيع وسيطرة الوسطاء

أكّد بحارة وعاملون يف بيع الّسمك بالجملة أّن غالء أسعار السمك 
يعود أساسا إىل نقص اإلنتاج  وكرثة الوسطاء ) القّشارة ( الذين 
يسيطرون عىل السوق ومتّر عربهم األسامك قبل وصولها إىل املستهلك 
ماّم يضاعف سعرها مقارنة بالسعر الذي يبيع به الصيّاد للوسيط. 
ورغم أّن البحارة مطالبون بعرض إنتاجهم يف السوق للمزاد العلني 
إالّ أّن املعمول به منذ سنة 2011 حسب هؤالء هو بيع الصياد 
لإلنتاج مبارشة للوسيط من عىل املركب دون الدخول إىل السوق 
لتجّنب دفع األداءات. وقال أحدهم إّن السوق الذي يعمل به 
مل يستخلص سوى 10 دنانري أداءات منذ منتصف شهر رمضان 
املايض، مؤكّدا أّن مداخيل السوق كانت ترتاوح بي 120 و130 
ألف دينار يف السنة قبل 2011 . ويرجع ذلك حسب رأيه إىل غياب 

املراقبة . ودعا إىل تضافر الجهود من أجل إنقاذ القطاع وذلك 
بتكّفل الدولة بوضع التسعرية التي يحّددها اليوم الصيّاد مبفرده 
وحرص نسبة الربح وتوفري املراقبة بكل أشكالها وربط الدعم الذي 
تقّدمه الدولة للصيادين برشط بيع الّسمك داخل سوق الجملة 

ومراقبة محالّت بيع السمك.

ومن جهة أخرى، يشتيك البحارة الذين التقيناهم من غالء الشباك 
وارتفاع سعر البنزين بالّنسبة إىل من يستعملون هذا النوع من 
الوقود وعدم وجود تغطية اجتامعية  لفائدتهم، عالوة عىل أّن 
منحة التقاعد التي تنتظرهم عند الكرب زهيدة، إضافة إىل تأثّر 
إنتاجهم بالصيد العشوايئ يف املناطق املخّصصة للقوارب الصغرية 
وبغزو الدالفي البحرية لشباكهم إذ تعمل عىل متزيقها وتتغذى 

من األسامك العالقة فيها وأحيانا ال يجد الصياد شيئا يف شباكه.

املدير العام للصيد البحري

ال بــــّد مــن تطـويــر حـوكمــة القطاع 
ومقـــاومة الصيـــد العشوائي 

كيف السبيل إىل تطوير حوكمة قطاع الصيد البحري؟ 
وماهي الوسائل الكفيلة بالحّد من ظاهرة الصيد 

العشوايئ التي تستنزف الرثوة السمكية الوطنية؟ وأّي 
تفسري اللتهاب أسعار األسامك ومنتوجات البحر؟ 

هذه األسئلة حملناها إىل السيد رضا املرابط املدير 
العام للصيد البحري وتربية األسامك بوزارة الفالحة 

واملوارد املائية والصيد البحري لإلجابة عنها.

للصيد  العامة  اإلدارة  أّن  البداية  يف  املرابط  رضا  السيد  أوضح 
البحري ترشف عىل كّل القطاع لكن عديد األطراف تتدّخل فيه 
مثل وكالة املواين والتجهيزات املائية ومهّمتها الترصف يف املواين، 
واملجمع املهني املشرتك ملنتوجات الصيد البحري، واملركز الفني 
أّما  البحري.  والحرس  التجارية  والبحرية  املائية،  األحياء  لرتبية 
عىل املستوى الجهوي  فلكّل إدارة من ميثّلها جهويّا وتوجد دوائر 
وأقسام للصيد البحري وتتبع تلك الهياكل الجهوية املندوب الجهوي 
للتنمية الفالحية الذي هو مسؤول عن قطاع الفالحة عموما وهي 
غري مرتبطة مبارشة باإلدارة العاّمة، الهيكل املرشف عىل القطاع. 
وتبعا لذلك أصاب الوهن إدارة الصيد البحري يف الجهات، ماّم 
جعل الوزارة تفّكر يف تطوير حوكمة القطاع بتنفيذ عّدة برامج. 

تطوير الحوكمة

وقال إّن أّول هذه الربامج إعادة هيكلة القطاع لكن عىل مراحل 
ففي البداية سيتّم العمل عىل إعادة إحياء املندوبية العامة للصيد 
البحري تتبعها مندوبيات جهوية ماّم يوّحد الجهود يف القطاع عىل 
أن يقع يف مرحلة ثانية إدماج وكالة املواين  والتّجهيزات املائية يف 
املندوبية العاّمة بالتنسيق مع وزارة التّجهيز. وبالتوازي مع ذلك 
تواصل مؤّسسات البحث العلمي والتكوين واملراكز الفنيّة عملها 
وتبقى مؤّسسات مستقلّة. كام أشار يف نفس اإلطار إىل أّن هناك 
مقرتحا إلحداث هيكل للمراقبة يف البحر يهتّم بالصيد واإلنقاذ 
ويصبح  أوىل  مرحلة  العاّمة يف  املندوبية  إرشاف  تحت  ويكون 

مستقالّ يف مرحلة الحقة عىل غرار التجربة اإلسبانية . وأضاف أّن 
اإلدارة تعمل عىل تطوير قانون الصيد البحري الّصادر سنة 1994 
يف اتّجاه تقسيم السواحل التونسية حسب أنواع السمك الذي يتّم 
اصطياده فيها. كام سيعمل التّطوير أيضا يف اتّجاه الترصّف التّقني 
اليومي يف القطاع باالشرتاك مع املهنة لتتكّفل اإلدارة باإلرشاف 
عىل االسرتاتيجيات واملشاريع الكربى، عالوة عىل إعداد قانون 
إطاري لرتبية األحياء املائية وتحسي اإلطار املؤّسسايت وإعداد دليل 
إجراءات موّحدة خاّص برتبية األحياء املائية  ودراسة تخصيص 
مناطق لرتبية األحياء املائية بالبحر وعىل اليابسة. ومن املقرتحات 
املطروحة لتحسي حوكمة القطاع ذكر السيد رضا املرابط رضورة 
تحسي املنظومة اإلحصائية وتجميع املنتجي يف هياكل مهنية 
به  املعمول  القانون  الرتبية والعمل عىل تعديل  حسب نشاط 

حاليا مبا يتامىش وخصوصيات القطاع. 

ويتعلّق الربنامج الثّاين مبقاومة الصيد العشوايئ، باعتباره أكرب مشكلة 
يعاين منها قطاع الصيد البحري . ويتطلب ذلك دعم املراقبة بحرس 
الصيد البحري وبالزوارق الرسيعة وللوزارة خطّة للتصّدي لهذه 
الظاهرة من خالل برنامج تنفيدي يف خليج قابس ميتّد عىل مدى 
خمس سنوات من 2016 إىل 2020 تقّدر اعتامداته بـ 10 ماليي 
دينار نظرا إىل أّن خليج قابس يعترب محضنة املتوسط وفيه يفّرخ 
الّسمك ويؤكّد ذلك اكتشاف الخرباء وجود األنواع التي زرعت يف 

خليج قابس يف شواطئ صقلية والسواحل اإليطالية.

أّما الربنامج الثالث فيتعلّق حسب املدير العام للصيد البحري 
وتربية األسامك مبتابعة الراحة البيولوجية التي تتواصل مدة 3 
أشهر كّل سنة من جويلية إىل سبتمرب وأشار إىل أّن تونس انطلقت 
يف تطبيقها عىل القوارب التونسية سنة 2009  ثّم فرضتها عىل كّل 

القوارب يف حوض املتوّسط سنة 2017.

وأخريا يتناول الربنامج الرابع تجهيز املراكب بنظام ذيك للمراقبة 
النظام  تقنية VMS ويسمح هذا  باستعامل  الصناعية  باألقامر 
الراحة  تطبيق  ومبراقبة  فيه  والتحّكم  البحري  املجال  بتنظيم 
البيولوجية ورفع املخالفات وبتحيي كل معطيات قطاع الصيد 
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البحري باستعامل التكنولوجيات الحديثة وبدعم برامج البحث 
العلمي املتعلّقة بالترصف يف املصائد السمكية،  ماّم يساعد عىل 
الترصف الرشيد يف الرثوة السمكية والحفاظ عىل التوازن بي مجهود 
الصيد وإمكانيات االستغالل . وتقّرر تطبيق هذه التقنية إجباريا 
عىل القوارب التي يزيد طولها عن 15 مرتا وقد تّم تركيب التقنية 
عىل حوايل 20 % من القوارب املعنية وقّدم إىل اآلن حوايل 43 % 
من أصحاب القوارب طلبات تركيب هذه التقنية، ومن ال ميتثل 
لهذا اإلجراء يحرم من الخدمات التي تقّدم ملراكب الصيد، علام أّن 
هذا التّميش سيساهم يف القضاء عىل 70 % من الصيد العشوايئ.

وأشار السيد رضا املرابط إىل برامج أخرى يف نفس اإلطار منها 
ما يهّم تحيي برامج تقييم املخزون وتحيينها ومنها ما يهم دعم 
منظومة التأهيل التي تراجعت منذ 2011 بتأهيل املواين املوجودة 
وبناء مواين جديدة وتأهيل مراكب الصيد واملصانع املصدرة. وأكّد 
أّن كّل هذه الربامج ال ميكن أن تنجح إال باملحافظة عىل الرثوة 

السمكية والتصدي ملن يريدون استنزافها.

تشجيعات وحوافز

وبخصوص تدّخالت الدولة يف القطاع وملساعدة الصيادين أفاد 
السيد رضا املرابط أّن الدولة تدعم املحروقات بالنسبة إىل صيّادي 
الشامل بنسبة 45ـ % وصيّادي الجنوب بـنسبة 35  % تضاف إليها 

منحة بـ 5 % ملن يستعمل تقنية  VMS  وتساهم الدولة  بـ 50 % 
من كلفة اقتنائها وتركيبها وأضاف أّن معّدات الصيد البحري معفاة 
من األداءات ويتمتّع الصياد مبنح مختلفة كام توجد تشجيعات 
تهّم الّنقل والتّصدير. ويف نطاق تشجيع االستثامر تخّصص الدولة 

منحة للمستثمر يف القطاع تصل إىل 70 % من كلفة املرشوع. 

أسعار من نار

وبّي السيد رضا املرابط أّن ارتفاع أسعار السمك يف السوق التونسية 
راجع إىل نقص اإلنتاج  يف الفرتة الفاصلة بي آخر فصل الشتاء 
وبداية فصل الربيع لنقص اإلبحار بسبب كرثة الرياح، مشريا إىل 
أّن األسعار انخفضت قليال يف الفرتة املاضية لكن بقيت مرتفعة 
بسبب التّصدير ونقص كميات السمك املعروض والصيد العشوايئ 
وهجوم سلطعون البحر خاصة يف خليج قابس. وذكر أّن هذا 
الحيوان البحري  يتغّذى من يرقات األسامك واألخطبوط والقمربي 
كام يتلف شباك الصيادين وألنّه يتكاثر بصفة مهولة وضعت 
الوزارة خطة لتشجيع البحارة عىل صيده وتصديره إىل الخارج 
فهو مطلوب جّدا يف آسيا ويف بعض دول الخليج حيث توجد 
جاليات آسياويّة تستهلكه وقد صّدرت تونس منه حوايل 650 
طن سنة 2017. وأكّد أّن األسعار ستنزع إىل االنخفاض بدخول 

موسم الّسمك األزرق.

نائب رئيس االتحاد التونيس 
للفالحة والصيد البحري

المشــــاكل عـــديــدة 
 والــحلــــول ممــكــنــة 

ماهي مقرتحات املهنة للنهوض بقطاع الصيد البحري؟ 
وما سبب ارتفاع أسعار األسامك ومنتوجات البحر؟

أشار السيد نور الدين بن عياد نائب رئيس االتحاد التونيس للفالحة والصيد 
البحري الذي ميثّل املهنة يف البداية إىل أّن القطاع يواجه عديد املشاكل أهّمها 
نقص اليد العاملة، مؤكّدا أّن تناقص مردوديته وتقلّص املخزون السميك والصيد 
العشوايئ وطرق الصيد غري القانونية والتلوث البحري دفعت عددا كبريا من 
الصيادين إىل الهجرة للعمل يف بعض البلدان املتوسطية وخاصة الجزائر وليبيا 
وإيطاليا.وأفاد أّن االتحاد طالب برسكلة اليد العاملة لتعويض من هاجروا،  
مضيفا أّن العديد من املراكب توقّفت عن العمل. ودعا إىل تنفيذ برنامج تكويني 
لفائدة الربابنة أصحاب الرّخص االستثنائية دون الـ 50 طنا وامليكانيكيي دون 
450 طنا لتمكينهم من رخص تصل إىل 75 طّنا للربابنة و 800 طن للميكانيكيي.

 ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج

وبخصوص غالء أسعار األسامك وتنامي كلفة اإلنتاج أكّد السيد نــور الدين 
بن عياد أّن سبب ذلك يعود إىل ارتفاع أسعار  املحروقات وأسعار معّدات 
الصيد البحري ومستلزماته بنسب ترتاوح بي 50 %و60 % وأحيانا الضعف، 
وكذلك إىل ارتفاع أسعار الخدمات املينائية التي زادت بنسبة تصل إىل 650 

%دون التشاور مع املهنة . 

ولضامن دميومة القطاع يف كّل املنظومات اقرتح نائب رئيس االتحاد تنظيم 
االستغالل والحّد من استنزاف الرّثوة السمكية بدعم املراقبة وتطبيق القواني 
عىل املخالفي واحرتام الراحة البيولوجية والتقليص من األسطول وخاّصة املراكب 
الضارّة وتحيي نتائج الدراسات العلمية القدمية الخاصة باملخزون واألسطول 
واليد العاملة، إضافة إىل تنظيم مسالك التوزيع وتحديد وزارة التجارة لهوامش 

الربح لباعة التفصيل قصد الحّد من ارتفاع األسعار.

كام اقرتح التعاون مع دول أبدت رغبتها يف استقبال وحدات صيد تونسية 
للعمل يف سواحلها كالجزائر وليبيا وموريتانيا واليمن وعاّمن وذلك يف إطار 
رشاكة مقّننة تستفيد الدولة املانحة للرتخيص مبوجبها من قسط من اإلنتاج 

وتستفيد تونس من القسط اآلخر. 

السلطعون أو »داعش البحر«
 

السلطعون األزرق هو من فصيلة القرشيات املفرتسة ويوجد 
يف املحيط الهادي واملحيط الهندي والبحر األحمر. عرب البحر 
األحمر نحو البحر املتوّسط إبّان فتح قنال السويس . يعيش 
يف املياه الّضحلة واملياه العميقة . وتّم تسجيل أّول ظهور 
لسلطعون البحر يف خليج قابس سنة 2014 ثّم تكاثر بصفة 
كبرية يف السنة املوالية وبدأ يف التوّسع يف املنطقة لينترش سنة 
2016 يف أغلب املناطق الجنوبية والرشقية لخليج قابس. وقد 
ألحق تكاثره الرّسيع الرّضر بنشاط الصيد يف خليج قابس بسبب 
إتالفه للشباك وصعوبة استخراجه منها عندما يعلق بها اعتبارا 
إىل أّن الصدفة الصلبة التي تغطي جسمه تحتوي عىل عدة 
أشواك وله 10 أقدام. يتغّذى خاّصة من القرشيات باهضة 
الثمن كالقمربي كبري الحجم وكذلك من الحبّار واألخطبوط. 

ونظرا إىل هذه األرضار الجسيمة التي 
يلحقها بالصيد ومعداته اعتربه الصيادون 
نقمة عىل السواحل التونسية  وأطلقوا 

عليه تسمية  »داعش البحر«.

ولالستفادة منه وتفادي األرضار التي 
يحدثها ونظرا إىل وجود أسواق له يف 
العامل أعّدت وزارة الفالحة واملوارد املائية 
والصيد البحري سنة 2017 خطّة وطنيّة 
لتكثيف استغالله والتّشجيع عىل صيده 
وترويجه. وبلغ اإلنتاج الناتج  منه  حوايل 
2500 طن سنة 2017 وتطّورت عائدات 
تصديره إىل حوايل 5 ماليي دينار يف 
السنة نفسها إذ له أسواق يف آسيا ويف 

بعض دول الخليج العريب حيث تقيم جاليات آسيوية وفرية 
العدد. وتقيض الخطّة تقديم دعم يخّص رشاء السلطعون 
املتأيّت من الّصيد الساحيل الذي يعترب األكرث ترّضرا من هذا 
الحيوان البحري وكلفة الخزن واملناولة والتثليج ونقل املنتوج 
عىل مستوى نقاط التّجميع التّابعة إىل املجمع املهني املشرتك. 
كام تّم تصنيع وحدات صيد انتقايئ لفائدة البحارة بواليات 
مدني وقابس وصفاقس. ويبلغ عدد البّحارة الذين عملوا عىل 
تجميع السلطعون بواليتي قابس ومدني  138 بّحارا. ويعّد 
املجمع املهني املشرتك حاليا دراسة ينتظر انتهاؤها موىّف هذا 
العام تهدف إىل معرفة ترويج السلطعون يف األسواق العاملية 
ومنافيس تونس  يف مجال تصديره، إضافة إىل دراسة واقع 
الّسوق الوطنية وتنظيم جودة اإلنتاج إلضفاء قيمة مضافة 

عليه ودعم تصديره. 
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خليج قابس هو أغنى منطقة يف املتوّسط من حيث صغار األسامك 
) الفراخ ( لذلك يطلق عليه املتخّصصون تسمية محضنة املتوّسط 
قابس  ويتميّز خليج   . فيه وتبيض وتكرب  األسامك تستوطن  ألّن 
بتوفّر كّل الظّروف الطبيعية لوفرة اإلنتاج من األسامك مثل درجة 
الحرارة ودرجة ملوحة املاء وكميّة األوكسيجي ويحوي أعشابا بحرية 
كثرية، إضافة إىل عمق مناسب لألحياء املائية ال يزيد عن  200 
مرت . ونظرا إىل وفرة الّسمك  فيه يعاين الخليج من عّدة تجاوزات 
منها زيادة يف مجهود الّصيد تصل إىل 30  % عن املطلوب، مام 
يؤثّر يف حجم املخزون السميك يف الخليج ويعاين أيضا من عدم 
احرتام عدد من الصيادين الناشطي هناك ملواسم الصيد وتقنياته 
وللراحة البيولوجية املفروضة يف الخليج ما بي جويلية وسبتمرب. 
ومن التّجاوزات أيضا الّصيد العشوايئ وبالكيس واستغالل املراكب 
األجنبية للمنطقة  . ونظرا إىل ثراء مخزونه وسهولة الصيد فيه 
يستقطب خليج قابس حوايل 80 %من مراكب الصيد لكّن عددها 
كان أكرب بكثري يف املايض حسب بعض املختّصي بسبب هجر عديد 
الصيادين للمنطقة جرّاء التلوث ، إذ يعاين خليج قابس من التلّوث 
البحري الّناتج عن تخلّص معمل الحامض الفوسفوري من 20 ألف 

مرت مكّعب من الّنفايات الكيميائية يف البحر سنويا . ويفيد الخرباء 
أّن مادة الفسفوجبس وغريها من املواّد الكيميائية  التي تلقي بها 
مصانع املجمع الكيميايئ يف البحر تقيض عىل األسامك وعىل األعشاب 

التي تتغّذى منها األسامك. 

وللدولة مرشوع هاّم لحامية خليج قابس برتكيز الحواجز االصطناعية 
ماّم يساعد عىل حامية املناطق البحرية وإعادة إحياء مناطق الصيد 

املترّضرة .

وتحتوي مياه قابس عىل مخزون هام وفريد من نوعه من القمربي 
الكبري الحجم الذي ميثّل حوايل 80 %من إنتاج املتوسط وهو األفضل 
من حيث النوعية والكمية اعتبارا إىل أّن خليج قابس هو الوسط 
ر خاصة إىل إسبانيا بحكم  األمثل لهذا النوع من القمربي . ويُصدَّ
تقاليد سّكانها الغذائية إذ ال تستعمل املطاعم الكربى سوى هذا 
النوع . وقد وقعت تجارب الستزراعه لكن تّم التخيل عنها لضعف 
املردودية التجارية . كام يحتوي الخليج نوعا آخر من السمك الفاخر 

وغايل الثمن هو الرتيلية وأنواع أخرى من األسامك القاعية.

خليــج ڤـــابــس 

مـحــضنــة المــتــــوّســـط 

تستغّل تونس حوايل 100 صنف من األسامك تجاريا )مقابل وجود 
أكرث من 300 نوع  يف سواحلنا( ويتّم اصطيادها بعّدة تقنيات منها 

التقليدي ومنها الحديث ومن أهّمها حسب البّحارة :
•  الكركارة باستعامل شباك فتحاتها مربّعة الشكل ألنّها تسمح 
لصغار األسامك بالخروج من الشبكة والعودة إىل البحر مع منع 

. losange استعامل الفتحات يف شكل معي
• األقفاص حسب نوعية السمك املستهدف بالصيد،

•  الشباك الثّابتة لصيد الحنشة خاّصة، 
•  الرشايف وتستعمل يف قرقنة والشابّة خاّصة، 

•  جدار الجريد ) أغصان النخل ( لصيد األسامك التقليدية، 
• شباك الجّر العائم،

•  القرقور ويستعمل يف املياه متوّسطة العمق ويعتمد عىل املّد 
والجزر 

•  الصّنارة التقليدية. 

تقنـــيـــــــات الّصيـــد فــي الّســـــواحــل 
التـــونسية بيـــن الحديــث والّتــقليـدي
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الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار هو وحدة بحثية 
صيد  لقطاع  مساندة  أساسية  ركيزة  تعترب  وعلمية 
األسامك وتربية األحياء املائية يف تونس. أّسس سنة 
1924 وكان نشاطه يف عهد الحامية محدودا عىل مستوى 
البحريات. وتتمثّل مهّمة املعهد يف القيام بالبحوث العلمية 
والدراسات امليدانية ذات الّصبغة التنموية يف مجاالت تخّصصه أال 
وهو الوسط البحري كام يوفّر اإلحاطة العلمية ويعاضد املجهود 
الوطني يف مجال التكوين والتأطري الجامعي باستقطاب الطلبة 
وتأطريهم يف نطاق تربّصات أو إعداد شهاديت املاجستري والدكتورا 
. وينظّم املعهد دورات تكوينية للمستثمرين والتقنيي يف القطاع 
. وله رأي استشاري يف إدارة املصائد ) الرخص – وضعية املخزون 
السميك – تقنيات الصيد االنتقائية  – املناطق املكثّفة لالستغالل 
– الراحة البيولوجية وفيام يخّص تربية األحياء املائية(. ويتوىل 
املعهد املتابعة البيئية والصحية ملواقع تربية األسامك وكذلك متابعة 
الرّاحة البيولوجية وتأثرياتها  وفتح وغلق مواسم الصيد. وميثّل 
املعهد تونس يف املؤّسسات الدولية فيام يخّص تقييم املخزونات 
السمكية واالستغالل املوّحد علميا ألغلب النوعيات. ويتبّوأ مكانة 
مهّمة ضمن املعاهد املامثلة يف املتوّسط لذلك يسعى العديد 
منها إىل انجاز مشاريع بحثية  مشرتكة معه . وقد تطّورت أنشطة 
املعهد اليوم وأصبح يضّم 110 باحثي و36 تقنيا وعدة مخابر 
وتتبعه 8 مراكز جهوية موزّعة عىل السواحل التونسية ويعترب 
املعهد من أعرق املؤّسسات العلمية يف مجال علوم البحار عىل 

املستوى العريب واإلفريقي.

مكتبة متخّصصة 

وباملعهد مكتبة علمية متخّصصة يف علوم البحار تأّسست سنة 
بالتوازي مع تأسيس املعهد . وأصدرت يف نفس السنة   1924
أّول عدد ملجلة املعهد التي تواصل صدورها سنويا إىل اليوم. 
وتحتوي املكتبة عىل حوايل 40 ألف مرجع ومصدر من بينها كتب 
ومخطوطات نادرة  ودوريات ورقية والكرتونية وأطروحات يف 
االختصاص )حوايل 800 أطروحة( وتقارير وخرائط بحرية ووثائق 
سمعيّة برصية. وكّل هذه املصادر واملراجع موضوعة عىل ذّمة 

الباحثي والقرّاء يف موقع املعهد ضمن األرشيف االلكرتوين. ونظرا 
إىل هذا الرّثاء فإنّها تعترب من أهّم املكاسب الوطنية يف املجال 
وهي مــن أعرق املكتبات املتخّصصة يف العــــامل . ويعود تاريخ 
أقدم مرجع  يف علوم البحار باملكتبة إىل سنة 1553 م ) بالطباعة 
الحجرية ( . كام تحوي مخزونات املكتبة كتابا نادرا به مجموعة 
من الطّحالب املجّففة مأخوذة مـــن املياه الجزائرية  والتونسية 

ما بي سنتي 1924 و 1930  تحــت عنوان :
 Algérie, Tunisie: Herbier des algues des côtes Nord d’Afrique
ويضّم املعهد أيضا املتحف البحري املشهور »دار الحوت« وكذلك 
املعهد ومحيطه  بي  الوصل  يعترب همزة  »الذي  البحر  »مرصد 
العلمي الوطني والدويل ويحوي كل البيانات العلمية واملعطيات 

املتأتّية من برامج البحث .

5 مخابر بحث متخّصصة

وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املعهد  يف  العلمية  املخابر  وحول 
أنشطة  أّن  امليساوي  الهاشمي  السيد  العام  املدير  أكّد  البحار 
املعهد تطّورت وتجمعها اليوم خمسة مخابر يختّص األّول ) وهو 
مخرب علوم املصائد البحرية( يف دراسة تقنيات الصيد البحري 
واكتشاف التقنيات االنتقائية كام يدرس كيفية استغالل الرّثوة 
الّسمكية عىل الوجه األمثل واملحافظة عليها ويعّد املخرب أيضا 
الدراسات االقتصادية واالجتامعية لصيد األسامك. أّما املخرب الثاين 
العذبة وهو  املياه  البحــر ويف  املائية يف  األحياء  برتبية  فيهتّم 
يعاضد محطّات التّسمي يف جهودها ويدرس االستزراع السميك 
يف الّسدود ويساعد صغار الصيادين بالفراخ .كام يدرس املخرب 
أهمية تربية األسامك يف األقفاص العامئة يف البحر ويقّدم اإلحاطة 
العلمية للمستثمرين ماّم ساهم يف ارتفاع إنتاج أسامك الرتبية 
وخاّصة القاروص والورقة. وقد متّكن البحث يف هذا املخرب من 
التحّكم يف سلسلة تربية »القفالة« من البيضة حتى اكتامل نضج 
الّسمكة لتعرض للبيع . كام يدرس املخرب تربية القمربي الوردي 
والقمربي األبيض املستوردة فراخه من تايلندا ومتّكن املخرب من 
التحّكم يف سلسلة التـــربية كاملة ويتّم حاليا العمل عىل نقلها 
للمستثمرين. أما مخرب الوسط البحري وهو املخرب الثالث فيدرس 

كّل مـــا يتعلّق باملحيط البحري من حيث ديناميكية املياه يف 
مثال  املواين  إنجاز  يف  ألهميتها  واإلقليمية  التونسية  السواحل 
ويدرس املخرب أيضا التلّوث البحري ودرجة ملوحة مياه البحر 
وحرارتها وآثار التغرّيات املناخية عىل الرّثوة الّسمكية وعىل الوسط 
البحري وعىل نوعيات األسامك فيه خاّصة وأن هناك حـــوايل 
1000 صنف دخيـــل يف املتوّسط استوطنت فيه بفعل التغرّيات 
الطّحالب  أيضا  املخرب  ويتـــابع  أخرى،  عوامل  وعّدة  املناخية 
املجهرية الّسامة يف الوسط البحري. أّما املخـــرب الرابع والخاّص 
بـالتنّوع البيولوجي البحـــري فيـــدرس املكـــّونات الحيوانية 

والنباتية يف املتوّسط ويدرس حلقـــة تغذيتها كام يقـــوم ببحوث 
حـــول الّنوعيات املهددة باالنقراض كاملرجان والّسالحف البحرية 
. ويدرس  الغضــروفية  والّدلفي وبعض نوعيـــات األسمـــاك 
املخترب العالقة بي الّنوعيات التي يتّم صيدها وتقنيات الصيد 
حتّى ال ترّض تلك التقنيات بالنوعيات التي يجب املحافظة عليها. 
أما مخرب البيوتكنولوجيا البحرية وهو املخرب الخامس وأحدثها 
فمهّمته تثمي اإلنتاج ) تحـــويل مكونات السمك غري املستغلة 
إىل منتوجات بيوإيكولــوجية( وتطوير جودة السمك من خالل 

التحاليل البيوتكنولوجية الرضورية.

املعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

سنـــد هاّم لقــطاع الصيد البحري 
وتــربيـــة األحيـــاء المـــائية

املعهد
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وبخصوص كيفية اختيار تلك البحوث أفاد السيد الهاشمي 
امليساوي أّن املعهد ينظّم ورشة مع املهنيي واملستثمرين 
واإلدارة العاّمة للصيد البحري والباحثي ويقّدم لهم نتائج 
البحوث التي أقرت يف الدورة السابقة ) متتد برامج البحث 
عىل امتداد 4 سنوات يف كل دورة ( ويطلب منهم عرض 
أهم اإلشكاالت الجديدة بالقطاع كّل من موقعه ثم تحّول 
تلك اإلشكاالت إىل برامج بحوث . وتنجز البحوث بالتعاون 
العايل واملؤّسسات  التعليم  والتنسيق خاّصة مع وزارة 
الجامعية ووزارة الفالحة. وتناولت  أهّم البحوث املنجزة : 
املخزون  وتحديد  السمكية  الرثوة  استغالل  •  منظومة 
والقوقعيات  األسامك  خاّصة  ويهّم  ووضعيته  السميك 

والقمربي، 
املناطق  حسب  األسامك  نوعية  تحّدد  خرائط  • إعداد 

وحسب الكمية،
•تحديد الحّد األدىن للصيد ) الحجم القانوين لكّل النوعيات 

وحسب املنطقة (، 
•  تحديد مواسم الصيد، 

• تقنيات الصيد، 
•  نوعية األقفاص لصيد السلطعون، 

•  تربية األسامك نحو الرتفيع يف مردودية اإلنتاج وتحسي 
النمو والحّد من الكلفة وتنويع األسامك املرباة والحّد 

من وفياتها خالل عملية الرتبية،
• دراسة الوسط البحري وتشخيص أسباب نفوق األسامك 

يف بعض املناطق من السواحل التونسية. 

»دار الحوت« بصالمبو

     

اقتنى املعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار الباخرة العلمية 
حنبعل سنة 1998 يف إطار التعاون التونيس الياباين لينجز برامجه 
يف أعامق البحار يف السواحل التونسية . وهذه الباخرة قادرة 
عىل اإلبحار والبقاء يف البحر إلنجاز مهاّمتها مدة 21 يوما متتالية 

دون الحاجة إىل متوين .

وهــي مجّهزة بأحدث وسائل اإلبحار واملالحة والسالمة ومبعّدات 
البحث العلمي الالزمة لدراسة الوسط البحـــري واألحــياء املائية 
وتسمح بالقيام ببحوث متعّددة التخصصات يف مجال علـــوم 
البحار. وهي قادرة عىل أخذ عينات من مياه البحر ومن الرواسب 

والعلـــق يف أعمـــاقه املختلفة إىل عمق 4000 مرت لتحليلها 
وتقييم درجة ملوحة املاء ودرجة حرارته باإلضافة إىل التقييامت 
البيولوجية .وتقوم أيضا بتقييم مخزون األسامك العامئة بسرب 
املياه بالصدى، ومخزون األسامك القاعية بالصيد بالجر القاعي 
املبارش إىل حدود أعامق 800 مرت. ومتّكن هذه الباخرة املعهد 
من االضطالع بلعب دوره كامال يف تطوير البحـــث العلمي 
البحري يف تونس ومنطقة املتوسط. ويزيد طول البـــاخرة عــن 
33 مرتا وتعمل مبعـــدل 150 يــوما سنـــويا وهـــي قــادرة 
عىل حمل 20 شخصـــا عىل متنها من بينهـــم 6 باحثي والبقية 

هــم طاقمها.

باخــرة البحـث العلمــي »حنبعل« املـــرجــع  
التكنولوجي يف خدمة التنمية املستدامة للبحر 

أو  التونيس  البحري واملايئ  الرتاث  املتخّصص يف  املتحف  إنشاء  يعود 
»دار الحوت« إىل سنة 1924 وفتح للزائرين سنة 1926 ومقره املعهد 
الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بصالمبو. وهو مكّمل ملهام املعهد من 
الناحية الثقافية والرتبوية.ودوره البحث يف مجال الرتاث البحري واملايئ 

التونيس واملحافظة عليه وتثمينه. 
ويعترب متحف »دار الحوت« األول 
من نوعه يف إفريقيا والعامل العريب.

وفيه يتعرّف الزائرون عىل مختلف 
الكائنات  وعىل  البحر  مكّونات 
البحرية بوجه عام وعىل أهم األسامك 
املوجودة يف السواحل التونسية وعىل 
تقنيات الصيد املعتمدة. ويساهم 
املتحف يف تطوير السياحة الثقافية 
والعلمية يف تونس ويف توعية الزائرين 

برضورة املحافظة عل البيئة البحرية ونرش الرتبية البيئية لدى الناشئة 
وتوعيتهم بالدور الهام للبحر يف تنمية االقتصاد التونيس. وتتوزّع معروضاته 

عىل 11 قاعة تختصّ كّل واحدة مبوضوع معّي.
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توزيع  ثّم  )االقرتاع  مبرحلتيها  البلدية  االنتخابات 
املسؤوليات( منعرجا يف املشهد السيايس مسح آثار 
االنتصار االنتخايب املزدوج، الذي حّققه حزب »نداء 
تونس« يف انتخابات 2014. ومع تبوُّء حزب »النهضة« 
املرتبة األوىل يف البلديات عىل صعيدي عدد املستشارين 
والرؤساء، انتهت الرتاتبية السابقة التي كان »النداء« يتمتّع فيها 
مبوقع القيادة، فيام كانت »النهضة« تكتفي مبرتبة الرشيك األصغر. 
يكفي أن نتوقّف عند لحظتي رمزيتي مليئتي بالدالالت ليك نُدرك 
أّن مرحلة التوافق انتهت، وإن سيبقى هيكلها العظمي ماثال 
يف وسائل اإلعالم. هاتان اللحظتان املتناقضتان هام االنتخابات 
الجزئية بربلي، حيث أحجمت »النهضة« عن تقديم مرّشح يُنافس 
مرّشح »النداء« )الذي ُمني بخسارة تاريخية(، وانتخابات رئاسة 
بلدية الحارضة التي انترصت فيها مرّشحة »النهضة« عىل مرّشح 
وافتّكت  منـذ سنوات،  عليه  نتعّود  مل  نظيفا  انتصارا  »النداء« 

مشيخة العاصمة.
 

ويجوز القول إّن انتخابات بلدية تونس شّكلت لحظة مكثّفة 
اختزلت مفردات املنعطف الذي عرفتُه عالقة الحزبي ببعضهام 
التوافق،  الرحيم باملنافسة بدل  البعض. وما متّسُك سعاد عبد 
عىل الرغم من كّل الضغوط واإلغراءات، سوى استجابة ملطلب 
من القاعدة النهضوية، التي رفضت التخيّل عن استكامل النصف 
الثاين من االنتصار. باملقابل بدا »النداء« ضعيفا يف مواجهة أقرب 
ل »التصويت املفيد« الذي  منافس له، وأيضا غري قادر عىل توسُّ
مواجهة  تشكيل جبهة يف  وال عىل  انتخابات 2014،  يف  أنقذه 

مرّشحة »النهضة«. 

مرجعية ُمتغرّية

يف ضوء عدد املجالس البلدية التي حصدت »النهضة« رئاستها، 
وهي ثلث البلديات تقريبا، باإلضافة إىل فوزها بقيادة بلديات ذات 
رمزية كبرية أسوة بتونس وصفاقس والقريوان وقابس وباردو، حدث 

تغيري كبري يف ميزان القوى ال ميكن غّض الطرف عنه، واالستمرار 
يف اعتبار نتائج االنتخابات الربملانية املاضية هي املرجعية. بهذا 
املعنى طُويت مرحلة التوافق وأىت عهد الرّتاشق بي »الخطّي 
املتوازيي«، استعدادا وتسخينا للمعركتي الرئاسية والترشيعية. 
وما من شّك يف أّن »نداء تونس« دفع مثن الرصاعات العقيمة التي 
عاشها طيلة السنوات املاضية، وما أفرزته من انشقاقات وكُتل 
متناهشة، ماّم سيؤثّر بالتّأكيد عىل عطائه يف االنتخابات املقبلة. 
للترشيعية  بروفة  بلديات 2018  تكون  قد  الزاوية  ومن هذه 

والرئاسية. 

البلديـــات،  معـــركة  يف  »الّنــداء«  قيادة  هزمية  أّن  الواضح 
وخــــاّصة يف الشوط الثاين املتعلّق باختيار رؤساء املجالـــس 
الذين  الداخليي،  خصــومه  مواجهة  يف  أضعفتــه  البلـــدية، 
يتزّعمهم رئيس الحكومة باعتباره »ندائيا أصيال«. واألرجح أّن 
رئيس الحكومة سيُهندس التحوير الوزاري بعيدا عن غرميه املدير 
التنفيذي، وبالتوافق مع »الشيخي« رئيس الجمهورية ورئيس 
حركة »النهضة«. واملاُلحظ هنا أّن رئيس الحركة ُمرٌص عىل أن تكون 
العالقة مبارشة مع رئيس الجمهورية، وليس مع أي قيادي آخر، 
خاّصة بعد االحتكاكات الشخصية التي حدثت بينه وبي املدير 
التنفيذي للنداء. عىل أّن هذا ال يعني أّن الحركة متمّسكة ببقاء 
الشاهد مهام كان الثمن، فهي تحرص قبل كل يشء عىل املحافظة 
عىل »مكاسبها« الوزارية، إن مل يكن تحسينها مع الحكومة البديلة، 
إن أتت. وعىل هذا األساس يرتّدد أّن رئيس الحركة أبلغ رئيس 
الجمهورية أنّه ال مُيانع يف تنحية رئيس الحكومة، إذا ما توفّرت 
الرشوط الثالثة التالية: أّوال أن تتّم العملية مببادرة من رئيس 
الجمهورية، بصفته الضامن للتوافق، وثانيا أن تتبّنى الحكومة 
البديلة برنامج النقاط الـ63 الذي وضعه املشاركون يف وثيقة 
قرطاج، ومن بينها إحجام رئيسها عن الرتّشح لالنتخابات الرئاسية، 
وثالثا أن يتّم التوافق عىل اسم البديل، أي أّن »النهضة« حريصة 
عىل االحتفاظ بحّق الفيتو عىل أّي مرشح لرئاسة الحكومة ال 

ينسجم معها.

أخطاء فادحة 

لكّن تنحية الشاهد باتت اليوم ُمستبعدة أكرث من أّي وقت مىض، 
بعدما قلب الطاولة عىل خصومه الندائيي، واستثمر أخطاءهم 
السياسية الفادحة، وآخرها االنسحاب األرعن للمدير التنفيذي من 
حفل السفارة األمريكية. والحديث عن السفارة األمريكية يقودنا 
إىل السؤال عن املوقف الدويل من األزمة السياسية التونسية، 
فالواضح أّن »العواصم الصديقة« تحّض عموما عىل االستمرار 
املنطقة  يف  به  يُحتذى  أمنوذجا  تعتربها  توافقية  دميقراطية  يف 
العربية. لكن هناك تفاوتا بي األلوان املتباينة يف هذا القوس 
الكبري، وخاّصة بي موقف البيت األبيض، الذي تخىّل عن خّط 
براك أوباما و«تحزَم« ملالحقة اإلسالم السيايس، عىل خالف املوقف 
ألنّه  الثاين،  الرشيك  بوضع  قنعت  »النهضة«  وكانت  األورويب. 
يعكس التوازنات التي أفرزتها االنتخابات األخرية، وأيضا بدافع 
التأقلم مع التطّورات الدولية )التغيري عىل رأس اإلدارة األمريكية( 
واإلقليمية )االنقالب العسكري يف مرص(. وهي ستكون رشيكة 
أيضا يف الحكومة املقبلة ال محالة، إن كان رئيسها الشاهد أم سواه. 
ويف هذا السياق تندرج التوصية الصادرة عن االجتامع السنوي 
لـ»النهضة« بإيجاد لجنة لرتشيح كفاءات الحزب ملواقع املسؤولية 
يف الدولة، واالعتامد عىل لجان مجلس الشورى املختّصة، ملتابعة 
تلك امللّفات، بحسب ترصيح صحفي لقيادي يف الحركة. وستتوىّل 
اللجنة بحسب املسؤول النهضوي »متابعة الِسري الذاتية لألسامء 
والكفاءات املقرتحة ملناصب الدولة لتفادي أّي عنرص مفاجئ من 

شأنه أن يقلق الحركة«.

هل أّن تنحية الشاهد واردة بعد انطالق جمع توقيعات النواب 
عىل مطلب سحب الثقة؟ تُدُل تضاريس املشهد الراهن يف مجلس 
نواب الشعب عىل أنّه ال مجال الستيفاء الرشوط الدستورية إلقالة 
الحكومة يف املدى املنظور، بل الواقع هو العكس، إذ أّن كتلة 
»النهضة« وثلثي كتلة »النداء« مع كتل أخرى تشّكل قاعدة عريضة 
للحكومة، بينام ال أمل للكتل الصغرية بأن تجمع العدد األدىن 

من النواب لسحب الثقة من الحكومة. ولهذا السبب أحجمت 
رئاسة الجمهورية عن سيناريو طلب عرض الحكومة عىل اختبار 
الثقة، ألنّها رضٌب من املخاطرة غري مأمونة النتائج. واستطرادا 
فإن توّصل الساعي لإلطاحة برئيس الحكومة إىل تجميع الحّد 
الحكومة  الثقة من  التوقيعات لطلب سحــــب  املطلوب من 
)ثلث األعضاء(، لن يثمر إذ أّن الفصل 97 مــــن الدستور ينصُّ 
عىل أنّه ميكن التصـــويت عىل الئحة لـــوم ضــــّد الحكومة، 
بشـــرط موافقة األغلبية املطلقة من أعضاء املجلــس، وتقديم 
مرّشح بـــديل لرئيس الحكومة يُصاَدق عىل ترشيحه يف نفــس 

التصويت. 

أّما طلب »النهضة« من الشاهد أن يُحجم عن الرتّشح لالنتخابات 
الرئاسية فهو كالم بال معنى، ألّن هذا الرشط غري دستوري، وهو 
ال يعدو أن يكون التزاما معنويا بحت. ويف السياسة ميكن اتخاذ 

املوقف ونقيضه، طاملا أّن الرشوط الدستورية للرتشح متوافرة.

األمنوذج الرتيك 

الميكن قراءة ُمخرجات االنتخابات البلدية دون اإلحالة عىل األمنوذج 
الرتيك، الذي يحظى بإعجاب كبري لدى قيادات »النهضة«، إذ أّن 
االنتخابات البلدية التي أوصلت رجب إردوغان إىل رئاسة بلدية 
اسطنبول يف 1994، ومّكنت حزبه من االستحواذ عىل البلديات 
الكربى، هي املصعد الذي أوصل »حزب العدالة والتنمية« إىل 
الحكم يف 2002. ثم تجَدد فوزه باالنتخابات طيلة أكرث من 15 
سنة. وواضح أّن »النهضة« التي جّهزت نفسها للفوز بالبلديات، 
اتخذت منها بروفة لتدريب ماكينتها عىل االنتخابات الترشيعية 
والرئاسية املقبلة، عىل نحو يُؤّمن لها البقاء يف الحكم فرتة طويلة 
عىل الطريقة الرتكية. ومن هنا ستتضارب مصالح الحزبي، ألنهام 
سينطلقان يف سباق االنتخابات املقبلة )عىل األقل »النهضة«(، 

مام ينقل عالقتهام من التوافق إىل الرتاشق االنتخايب.
ر.خ.

• بقلم رشيد خشانة

الّنهضـــة والّنـــــداء... من الّتـوافـــــق إلى الّتـــراشق

شّكلت
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عرش  الثـاين  الفصـــل  إىل 
رئيس  أعلن  الدستور،  من 
الحكومة يوم الثالثاء 19 جوان 
2018، خالل زيارة أّداها إىل 
للحساب  الخوارزمي  مركز 
اآليل باملركب الجامعي مبنوبة، عن جملة من 
اإلجراءات والقرارات التي كان مجلس وزاري 
مضيّق أقرّها قبل يوم واحد، خالل انعقاده 
بقرص الحكومة بالقصبة، يف إطار متابعة سري 
الجامعية 2018-2019.  للسنة  االستعدادات 
وقد شملت هذه اإلجراءات والقرارات عدة 
جوانب من التعليم العايل عىل غرار اعتامد 
آلية جديدة لتوجيه أصحاب املواهب واملهارات 

االستثنائية، وإحداث منحًة للناجحي الجدد 
يف الباكالوريا من العائالت ضعيفة ومتوسطة 
الدخل، وتحسي الخدمات الجامعية بالرتفيع 
يف طاقتي اإليواء واإلطعام،  ومواصلة تحسي 
الثقافية،  األنشطة  وتعزيز  الخدمات،  جودة 
وتنظيم ودعم التكوين املستمر الجامعي من 
أجل تطوير املعارف واملهارات والكفاءات وتعزيز 
التشغيلية، والعمل عىل تنمية املوارد املالية الذاتية 
للجامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث 
وتوطيد استقالليتها املالية من خالل دعم انفتاحها 
عىل املحيطي االقتصادي واالجتامعي، وإحداث 
الوكالة الوطنية لإلعالم والخدمات املوّجهة للطلبة 
األجانب مبا يعزّز استقطابهم ويحّقق اندماجهم 

يف ظروف جيّدة بالتوازي مع الرفع من إشعاع 
املؤسسات الجامعية التونسية يف الخارج من 

خالل خدمات التسويق واالتصال.

غري أّن أهم هذه اإلجراءات والقرارات، عىل 
اإلطالق، تعلّق مبا ساّمه »تفعيل التمييز اإليجايب 
يف التوجيه الجامعي« وذلك من خالل تخصيص 
نسبة 8 باملائة من املقاعد يف ثالثي شعبة من 
شعب التعليم العايل موزّعة عىل حوايل ثالثي 
مؤسسة جامعية لفائدة طلبة الواليات الداخلية، 
فلقد استقطب هذا اإلجراء األنظار وكان محّل 
جدل واسع بي املرّحبي به وبي منتقديه...

وألنّنا اعتدنا، للسنة الثامنة عىل التوايل، عىل أن 
يثري كل إجراء أو قرار جديد تتّخذه السلطات 
الجدل أحيانا مبرّبر وأحيانا أخرى بغري مربر، فقد 
بدا الجدل حول إجراء التمييز اإليجايب يف مجال 
التعليم العايل أمرا طبيعيا، خاصة وأّن اإلجراء 
جاء يف سياق سيايس خاّص، وأّن تقدميه مل يكن 
سديدا من الناحية االتّصالية، كام إنّه مل يكن 
مكتمل التكوين... أّما فيام يتعلق بالسياق فام 
من أحد يستطيع أن ينكر أّن اإلجراء جاء يف 
ظرف يتّسم باالرتباك والقلق السياسيي، وباحتدام 
التجاذبات بي املنادين ببقاء رئيس الحكومة 
وبي دعاة رحيله، وهو ما جعله يبدو وكأنّه 
إجراء »شعبوي« ذو خلفية مصلحية سياسية 
ظرفية... ويستدّل أصحاب هذه النظرة عىل ذلك 
بأّن اإلعالن عن اإلجراء جاء عىل لسان رئيس 
الحكومة، وقد كان من املمكن أن يعلنه وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي الذي اضطّر، 
الحقا، إىل الخروج للتدقيق والتوضيح، وحتى 
للتربير... وقد أتت بعض ترصيحات الوزير لتزيد 
الطي بلة، حيث تبّي من خاللها أّن اإلجراءات 
املعلن عنها اتسمت، إجامال، بالترّسع إذ أّن 
تدابريها التطبيقية مل تحّدد بعد، أو هي ما تزال 
قيد الدرس...وأّما عن تقديم اإلجراء فقد أرّض به 
»التمييز السلبي« من طرف رئيس الحكومة بي 
ما ساّمه الّشعب »النبيلة« وغريها من الشعب 
)غري النبيلة(... فهذه التسمية أثارت الكثري من 
االستياء خاصة عىل مواقع التواصل االجتامعي، 
ويف وسائل اإلعالم، اذ أّن مقياس املفاضلة بي 
َعِب ال يرتبط بنبلها أو بوضاعتها وإمّنا بدرجة  الشُّ

اإلقبال عليها، وقد لوحظ أّن وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي كان محرجا عند الحديث عن 
هذا املوضوع، حيث أكّد يف بعض ترصيحاته »أّن 
وزارته مل تتحّدث أبدا عن الشعب النبيلة«...
وأّما فيام يتعلّق باإلجراء نفسه فإّن منتقديه 
واملعرتضي عليه يرون أّن من شأنه اإلرضار بجودة 
التعليم يف الجامعات التونسية، ويف هذا اإلطار 
قال االتحاد العام لطلبة تونس، يف بيان أصدره 
يف اليوم املوايل، إّن القرار »يعّد محاولة واضحة 
لرضب الكفاءة ومصداقية الشهادات العلمية 
َعب، وبالتايل  واإلنقاص من قيمة البعض من الشُّ
املزيد من تخريب الجامعة التونسية عموما«.

ومع التّحفظ عىل لهجة التهويل التي اصطبغ 
بها بيان االتحاد، فإّن ما يربر التخوف من التأثري 
السلبي الذي يحتمل أن يكون لإلجراء عىل التعليم 
العايل، هو أّن وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
يؤكّد »أّن التحدي الذي واجه اللجنة التقنية 
والبيداغوجية التي عملت عىل املرشوع كان 
كيفية تفعيل هذا اإلجراء دون املساس بالتميّز 
الجامعي ألّن التوجيه الجامعي يرتكز أساسا عىل 

متيّز الطالب واستحقاقه العلمي«.

ولسنا ندري إن كانت اللجنة اهتدت إىل الكيفية 
املطلوبة أم مل تَْهتَِد، واألرجح أنّها مل تَْهتَِد إليها، 
إذ نالحظ أّن الوزير حاول أن يطمنئ رافيض 
اإلجراء بالتأكيد عىل أّن »التمييز اإليجايب إجراء 
وقتي إلعطاء فرصة ألبنائنا يف انتظار اإلصالح 
الشامل«... وهو ال ينكر أّن القرار »سيايس« لكنه 
يشّدد عىل أنّه »وقتي«، ويعرتف بأّن »األصّح 
هو اإلصالح الشامل للمنظومة التعليمية«، غري 
أن مثل هذا االصالح الجذري يحتاج اىل وقت 
طويل، ولذلك فإّن الوزارة فّضلت العمل، يف 
األثناء، بآليات تعديلية آنية قصد التخفيض من 
الفوارق القامئة، وهذه كام يَْستَْخلُْص تجربة  أوىل 
من املؤمل أن تتحسن وأن ينتهي العمل بها عىل 
مدى متوسط...وهنا بالذات تكمن مشكلة بالدنا 
منذ 14 جانفي 2011، فنحن للسنة الثامنة عىل 
التوايل نعيش عىل املؤقّت، وال نخرج من مؤقّت 
إال لندخل يف مؤقت آخر، يف غالب األحيان أسوأ 

من الذي سبقه...

والسؤال الذي ينبغي طرحه هو متى سيأيت 
والكامل؟ وإىل متى سنظّل  الشامل  اإلصالح 

ننتظر؟.. 

إّن اإلعالن عن البدء يف تطبيق مبدإ التمييز اإليجايب 
يف مجال التعليم العايل جاء ليذكرنا بحقيقة ُمرَّة 
هي أّن العديد من بنود الدستور الذي مرّت 
عىل إصداره ثالث سنوات ونصف ما تزال حربا 
عىل ورق، فبعضها سقط عىل ما يبدو يف َغيَابَة 
د، وبعضها االخر مل يجد طريقه  النسيان املُتََعمَّ
إىل التنفيذ، أما ما يراد الرشوع يف تنفيذه فإّن 
تفعيله يتم بطريقة هّشة وباالنطالق من رؤية 
انفعالية ارتجالية مترسعة تجزيئية ومتقطعة... 
وهي بالتايل ال تسمن وال تغني من جوع... وبالرغم 
من أنّني شخصيا أومن بأّن التمييز يبقى متييزا 
حتّى وإن كان إيجابيا، فإّن واجب »االنصياع« ملا 
جاء يف الدستور يجعلني أدعو اىل تطبيق مبدإ 
التمييز اإليجايب لكن رشيطة أن يكون ذلك بطريقة 
مدروسة ووفقا لرؤية سليمة، ومنهج قويم قادر 
عىل اإلسهام فعال يف دفع التنمية يف الواليات 
واملناطق الداخلية... إّن مثل هذا التوّجه الذي 
يضع نصب عينيه تطبيق مبدإ التمييز اإليجايب 
يف جميع املجاالت وعىل كافة األصعدة، هو الذي 
ميكن أن يعيد للدولة شيئا من مصداقيتها املتآكلة 
والتي ستزداد تآكال بإجراء تفعيله يف مجال وحيد 
)التوجيه الجامعي(، قد يستفيد منه بعض األفراد 
ممن سيدخلون الجامعة يف إطاره، لكنه لن ميس 
سكان املناطق املحرومة كلهم... لكل ذلك، أعتقد 
أّن الوقت حان ليك نضع تصّورا كامال شامال لكيفية 
تفعيل مبدإ التمييز اإليجايب، غري أّن ذلك ال ميكن، 
كام أثبتت التجربة، أن يتم عىل أيدي حكومات 
يكاد هّمها األوحد أن يكون إدارة اليومّي من 
الشؤون، ومعالجة الطارئ من األمور، وامنا يتم عىل 
يد آلية متعددة االختصاصات متفرّغة للتفكري، 
ميكن عىل سبيل املثال أن يتوىل املعهد التونيس 
للدراسات االسرتاتيجية بالتعاون مع الرئاسات 
الثالث إحداثها يف صلبه، وتكليفها برسم معامل 
سياسة متييز إيجايب كفيلة بتحقيق أكرب قدر من 
العدالة االجتامعية، والتنمية املستدامة، والتوازن 

بي مناطق البالد وجهاتها. 
م.ا.ح.

تسعى الدولة إىل تحقيق العدالة االجتامعية، والتنمية املستدامة، 
والتوازن بني الجهات، استنادا إىل مؤرشات التنمية واعتامدا عىل مبدإ 

التمييز اإليجايب. كام تعمل عىل االستغالل الرشيد للرثوات الوطنية.
الفصل 12 من دستور الجمهورية التونسية

التمييز اإليجايب يف مجال التعليم العايل 

مـبـــّررات الــجـــدل حـــول 
وجــــاهــة التــوّجـــه

• بقلم  محّمد ابراهيم الحصايري

باالستناد
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هــذه املتطلّبات وأكرث تتوفّر بامتيـاز 
يف بـــرج الضيـــافة الــــذي يقع عىل 
بعـــد 10 دقــائق فقط من وســط 
الوقـــت  نفس  يف  واملطار  املدينة 
وامتزجت هنـدسته املعامرية بالطّابع 
العريب األندليس وازدانت فضاءاته بتناغم املرمر 
األصيلة  األثاث  قطع  أثرته  فيام  الّنقوش  مع 
والتّحف بجامليّة رائعة، وتبقى كّل أرجائه عىل 
اختالفها، من مقهى ومطاعم وقاعات اجتامعات 
الّضيافة. وبقدر  إيواء، يف أبهى مظاهر  وغرف 
ما يشتهر برج الّضيافة بحسن القبول وكـــرم 
الوفادة، فإّن مطاعمه تقّدم أرقى األكالت من 

اختصاصات صفـــــاقسية أصيـلــــة وأطبــاق 
إيطاليــة أوروبية وغريها،يحـــرص عىل إعدادها 
أمهر الطّهاة. وتوفّر غرف برج الّضيافة الفسيحة 
مـــرافق  بكـــــّل  لألفـــراد  املريحة  اإلقامة 
الرفاهة والخدمات، فضـــال عـــــن  60 شبكة 
والرتابط  لغات مختلفة  بستــــة  تلفزيونيـــة 

باالنرتنيت.

عىل  الحرص  هو  الضيافة  برج  يف  الرّس 
الزّائر  خدمـــة  يف  والتّفاين  التّفاصيل  أدّق 
النزل،  يف  العاملي  كّل  عليه  يثابر  ما  وهـو 
الـــعــــاّمة،  اإلدارة  إىل  االستقبــــال  مـــن 

عىل  حصلت  دوليـــة  معـاييـــر  وفـــق 
مـــــن  الجــــودة  إثـــبـــات يف  شهــــادة 
 ISO  22000و  ISO 9001صــــنـــــــف
تخصيص  يف  حتّى  التفاصيل  دقة  وتكمـــن 
مبأوى  الحريف  سيّارة  ركن  يتـــوىّل  عون 
السيارات وأيضــا مضيّفة تعتنــي باستقبـال 
الحريف إىل حّد إيصاله بــاب غــرفته حيث 
وضعـــت عىل ذمته تشكيلة من الحلويّات 
الصفاقسيّة وسلّة فــواكــه طازجــة وقارورة 
ماء معدين وكذلك نوعية مواّد عالية الجودة 
للتجميل واالستحامم، إىل جانب العديد من 

الخدمات املتميـّزة األخــرى.

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 وذلك وفق القرار الوزاري املؤّرخ يف 29 
     Ù.2013 جويلية

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
الّسالمـــة  أنظمـــة  إىل  اإلشـــارة  املهّم  ومن 
والحــراسة التي أرســـاها النــــزل مام جعله 
األكرث أمنـــا يف الجهـــة، اليشء الذي يشّجع، 
فضال عن الخدمات الراقية املســــدات من قبـل 
رشكات  وكربى  العاملية  املؤسسات  أكرب  النزل، 
للسياحة  أفرادها.  إلقامة  اختياره  عىل  النفط 
ولألعامل يبقى برج الضيافة، خاّصة بعد ارتقائه 
إىل مجموعة النزل ذات الطابع املميّز، الوجهة 
املثىل لكّل من يزور صفاقس إذ ينعم بطيب 
املعامري  الرتاث  بي  يجمع  فندق  يف  اإلقامة 
األصيـــل ورفـــاهة الغرف، ومرافق قـــاعــات 

االجتامعات وألّذ األطعمة واألكالت.
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التّعليم يحتّل مكانة هاّمة يف املجتمع التونيس رغم التّحوالت 
العميقة التي تشهدها املنظومة الرتبوية. ومافتئت األرس 
التونسية تبذل الغايل والنفيس من أجل نجاح أبنائها وبناتها 
وحصولهم عىل مراتب ُمرشِّفة يف االمتحانات عىل اختالف 
درجاتها. وما زال عدد كبري من ناشئتنا يُبهرنا ويسعدنا بتألّقه 
وتفوُّقه يف مدارج العرفان داخل تونس وخارجها. غري أّن هنالك شبه إجامع 
يف أوساط الخرباء والباحثي عىل تراجع املستوى العام للتحصيل املعريف 
مقارنة مبا كان عليه الحال يف العقود األوىل لالستقالل؛ وذلك رغم انتشار 
املدارس واملعاهد والجامعات وتطّور وسائل التّدريس ومناهجه و اتّساع 
نطاق التّثقيف والنفاذ إىل املعلومات بفضل وسائل االتّصال الحديثة. وقد 
أفرز هذا الواقع تحّوال يف التّمثل االجتامعي للنجاح املدريس  ثُّم النجاح 
االجتامعي. لقد انترشت اليوم ثقافة »الجهد األدىن« وانتهاج املسالك 
املخترصة لبلوغ األهداف، وذلك أمر مرتبط برسعة إيقاع الحياة وتزايد 
ضغوطاتها وتعڌد االختيارات وتطّور اإلمكانيات التقنية والعلمية. و قد 
انتهى عرص التأيّن والتّأمل والتّعمق. وأصبح قطاع واسع من تالميذنا وطلبتنا 
ال يشعر بالحاجة للتحليل ويعتربه مجرّد تفاصيل. ما يعنيه هو النتيجة. 
لذلك نجده يتعامل مع املعارف واملعلومات كوسيلة لبلوغ هدف وحيد 
هو الحصول عىل تقييم مُيكِّنه من الّنجاح. مل يعد بعض التالميذ يبذل 
حتّى جهد تسجيل املعلومات التي يتلّقاها، كثريون يّصورون بهواتفهم 
الجوالة ما يكتبه األستاذ أو ما يدّونه بعض زمالئهم فقط عند اقرتاب 
موعد االختبارات.  كام تجد البعض اآلخر يحفظ ملخّصات الدروس عن 
ظهر قلب أيّاما قبل االمتحان وإذا سألته بعد ذلك  تراه قد نيس ما حفظه  
مبارشة بعد خروجه من قاعة االمتحانات، أكرث من ذلك كثريون ميزّقون 
كراساتهم وكتبهم ويلقون بها  يف الّشارع أمام املعاهد وحتّى الجامعات 

عند انتهاء العام الدرايس...متاما كالقاممة.

إىل سلوك  فيتحّول  مداه  »النفعي«  السلوك  يبلغ هذا 
منحرف عندما يصبح »الغش« ظاهرة متّفشية يف 

مدارسنا وجامعاتنا. واألدهى واألمّر هو تواطؤ 
بعض األرس مع أبنائها ومساعدتهم عىل ذلك، 
هنالك رضوب من التحايل االلكرتوين يتفّنن 
فيها البعض وتعجز أجهزة الرقابة عن إيقافها. 
وهنالك تطبيع مع الظاهرة حتّى أّن بعض 
التالميذ والطلبة ال يتورّعون عن الغّش عنوة 

وبالقوة أحيانا. وتكتمل الصورة العبثية عندما 
يحتفل هؤالء »بنجاحهم املرسوق« ويتباهون به. 

هؤالء التالميذ والطلبة مل يولدوا بهذه العقلية ولكن 
التنشئة االجتامعية والثقافة السائدة هي التي جعلتهم 

كذلك. الواقع االجتامعي املعّقد وامليلء بعوامل اإلحباط والخيبة هو الذي 
رّسخ هذه الالمباالة وهذا الشعور بعدم الجدوى وبالتايل انعدام املسؤولية.

 سلّم القيم يشهد تحّوالت جذرية فقد تراجعت قيم الجدارة والكفاءة 
أمام انتشار نزعة االلتفاف و»الفهلوة« والحيلة. وتغرّيت الرموز والنامذج 
والقدوة فأصبح نجوم الرياضة املثال الذي يحتذى، كيف ال وهم قد نجحوا 

يف جمع الرثوة يف وقت قصري ودون تجّشم معاناة التحصيل العلمي.

فََقَد االجتهاد قيمته الرمزية. وانترشت ثقافة جامهريية واتصالية ترّوج 
للربح الرّسيع والّسهل ورضبة الحظ والرسالة االلكرتونية التي قد تغرّي 
الحياة وتدّر املاليي والسيارات وحتّى تذاكر الحج والعمرة... أضف إىل 
ذلك مضامي »إنتاجات فنية« شبابية تتغّنى بالحرقة كمفتاح لباب الجّنة 

عىل األرض...

لقد كـان التّعليــم يف الســابق عامال من عوامل الحراك االجتمــاعي 
)Mobilité sociale(  وكان مبثابة املصعد الذي يساعد الفئات الضعيفة 
عىل »االرتقاء الطبقي«. ولكن التحّوالت االجتامعية وتنامي نسب البطالة يف 
أوساط حاميل الشهادات الجامعية أفقد هذه الشهادات قيمتها االجتامعية 
ومفعولها يف اإلدماج املهني واالقتصادي وجلب معها شعورا باإلحباط 
والخيبة. ونتج عن ذلك تغرّي كبري يف قيمة املجهود وقيمة النجاح وتعطّل 
بذلك مصعد الجدارة والكفاءة واالستحقاق...وأضحت األجيال الصاعدة 
تدخل إىل معرتك الحياة دون مهارات معرفية وخربات عملية وتتحّول 

بذلك إىل عبء وخزّان من اإلحباط قابل لالنفجار يف كّل حي... 

إّن التعليم مرتبط بالبناء االجتامعي لذلك ينعكس التفاوت االجتامعي 
واالقتصادي عىل خارطة التحصيل العلمي ومستوياته، وهذا ما يبيّنه عىل 
سبيل املثال توزيع نسب النجاح يف امتحانات الباكلوريا يف بالدنا 
حيث تحتّل املناطق الداخلية األقّل حظّا يف التنمية املراتب 
األخرية. وال عجب يف ذلك فالتعليم جزء من املنوال 
التنموي يتأثّر بباقي مكّوناته، وال ميكن تحقيق 
دميوقراطية التعليم يف ظّل اختالل موازين العدالة 
االجتامعية. لذلك أضحى اإلصالح الرتبوي رضورة 
قصوى بالنسبة  اىل مجتمعنا. إصالح يبني اإلنسان 
ويعيل قيمة االجتهاد والجد والعمل. إصالح 
يوقف نزيف تضخم الشهادات، ويضع حّدا 
للنجاح الوهمي ونزعة تربير الفشل والبحث 

عن االنتصارات الزائفة. 
م.ز.
أستاذ تعليم عال بجامعة تونس 

قيمة الّنجاح والمصعد الُمعّطل

مازال

• بقلم منجي الزيدي
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رضبت الزيتونة حالة من التكلّس املعريف ضلّت فيها 
طريقها نحو الحداثة والتطّور، امتّدت حتّى الراهن، 
وحتّى مع تبّني شعار »األصالة واملعارصة«، الذي رُفع 
بشكل زائف، طيلة العرشيات املاضية، تبّي أنّه لغرض 
االستهالك السيايس ال ملقصد ترسيخ املنهج العلمي، 
ومل يُنَسج ِسلك ناظم للمعارف املدرَّسة، تقطع مع الخليط الهجي 

الذي رّسخ فيها السطحية واالبتذال.

شي اجتامعيا وثقافيا وعلميا، طالّبا ومدرِّسي،  فعالً باتت جامعُة املهمَّ
بعد أن كانت منارة يُهتدى بها يف الشامل اإلفريقي برّمته. وغدا 

امللتحق بالزيتونة خالل العقود الثالثة األخرية خصوصا أُْهُكومة 
يف األوساط االجتامعية والعلمية التونسية. والحقيقة أّن األمر كان 
ناشئا جرّاء عّدة عوامل منها، أّن املدفوع بهم إىل الزيتونة، مّمن 
لفظهم التوجيه الجامعي، ومل يجدوا ِمكبّاً غريها لتعمري املدارج 
الجامعية، وهو ما انعكس ضعفا دراسيا وعلميا عىل امللتحقي 
بها. لذلك تجدهم أقّل الجامعيي إملاما باللغات األجنبية والفكر 
الحدايث ومواكبة تعرّجات الفكر العاملي. تستحرضين حادثة ملّا 
بلغ الّسيل الّزب مع أوائل التسعينيات من القرن املايض، حي 
كنُت طالبا يف الزيتونة، تجاذبُت أثناءها أطراف الحديث مع أحد 
رؤسائها حول الحضور العلمي للزيتونة يف تونس، كان تعقيبه ملؤه 

الزيتــونة والنباهة 
الـــحـــضــــــــاريـــة

نادرة الدراسات واألبحاث التي انشغلت بالزيتونة يف الحقبة الراهنة املعارصة، وجّل 
ما نجده من أعامل ما فتئت منحرصة يف ترّوي ما حصل فرتة ما قبل االستقالل، 

وعىل أهميته، تبقى الحاجة أكيدة إىل عضده بدراسة فرتة ما بعد االستقالل. ومع 
أّن الحقبة التي تعنينا هنا -الحقبة الراهنة املعارصة- قد شهدت زخام كبريا، سلبا 

وإيجابا، فقد غفل التونسيون، أو تقاعسوا، عن تفكيكه تحت عديد املرّبرات. فرغم 
الثقل التاريخي الرّمزي للزيتونة، تحّولت منذ عقود إىل هيكل علمي خاٍو عاجز 

عن أّي دور ريادي يف املجال الديني أو يف املجال الثقايف. يف الحقيقة حالة الخواء 
Ù.الحضاري السائدة تقتيض انشغاال عاجال حتى نتبنّي إىل أين يسري عقلنا الديني

• بقلم د. عز الّدين عناية

فقد

البهجة والحبور، وأرّس يل أن جامعات اآلداب والعلوم اإلنسانية 
يف تونس غدت توّجه لهم الدعوات للمشاركة يف ندواتها، بعد أن 
كانت ال تعري لهم وزنا، ال يف مسائل الدين وال يف مسائل الدنيا، 
ُصعقُت من هول الذلّة والوضاعة املعرفية التي كان يتمّرغ فيها 

»شيوخنا« فيا له من فتح مبي.

ملاذا انزاحت الزيتونة عن مسار الحضور العلمي يف تونس؟ عادة 
ما تُختَزل اإلجابة عن السؤال يف موقفْي بورقيبة وسلفه الفاّر، من 
هذه الجامعة، والحال أّن مآالت الزيتونة يتحّملها الساهرون عليها 
طيلة الّنصف الثّاين من القرن املايض، وإن أبدوا حرسة وعّضوا 
عىل األنامل، فقد عجزوا عن إحداث نقلة عقلية تخرج الزيتونة 
من ورطتها وتفّك أرسها وتعيد لها نباهتها الحضارية. ذلك أّن 
العقل قد أُلغي منها، وبات يف خدمة الّنقل كام يقولون، فكان 
أن تكاثرت أدواؤها ومل تُدرك ُسبل خالصها، ماّم أبقاها تتخبّط 
يف وعثاء الرّتاث وال مغيث. لقد ورد يف الفصل الخامس عرش من 
ترتيب 26 / 12 /1875م املتعلّق بقانون التعليم يف الجامع األعظم: 
»ليس ألحد أن يبحث يف األصول التي تلّقاها العلامء جيال بعد 
آخر بالقبول أو الرّفض، وال أن يُكرث من تغليط املصّنفي؛ فإّن كرثة 
التّغليط أّمارة االشتباه والتّخليط«. هذا القانون الذي غدا اليوم 
يف عداد املنسوخ قوالً بقي ساريا حكامً. فقد كنا طالّبا نعيش تلك 
الوطأة الثقيلة للمدرسيّة الجامدة، والتي يسعى شيوخنا لسحبنا 
إىل قعرها، كّنا نالقي عنتا يف التواصل معهم، برغم إمياننا بالقّوة 
الوجودية والفكرية الكامنة يف فلسفة اإلسالم، التي نشرتك فيها 
معهم وال نتمثّلها عىل شاكلتهم، مبا كّنا نتطلّع إليه لالنخراط يف 

قضايا عرصنا وتحّوالت مجتمعنا، ولكن ال رأي ملن ال يطاع.

ذلك أّن الزيتونة مل تدرك التحّوالت االجتامعية التي ينبغي أن 
يجاريها ترقّي معارفها، ومل يخرج تناول املسائل الدينية يف علوم 
القرآن والحديث والفقه وأصوله فيها عن الضوابط الكالسيكية، فكان 
ذلك الجمود مدعاة لنضوب قرائح املنتسبي إليها وتجّمد عقولهم، 
التاريخي والوعي السوسيولوجي  وهو أمر عائد لغياب الحس 
بينهم. فهل تَقدر الزيتونة اليوم أن تجادل الفكر الالهويت العاملي 
أو تتصّدى لتحّدياته وقد بات يُداهم الهويّة املغاربية من كّل 
صوب؟ وهل خالصة التكوين الفقهي الرّشعي الذي يتلّقاه الخّريج 
اليوم تؤّهله للمشاركة يف مخاض جدل الفكر السيايس االجتامعي 
التونيس وال نقول الفكر العاملي؟ لذلك تحتاج الزيتونة إىل ثورة 
معرفية رصينة. فالزيتونة لن تستطيع أن تحافظ عىل حضورها 
وهي  الحداثة  نزعات  أوصاله  يف  دبّت  مجتمع  داخل  ودورها 
تستند إىل ترسانة كالسيكية، منهجا ورؤى، لذلك هي اليوم أمام 
خيارين إّما أن تتجّدد أو تتبّدد. لقد ُعّدت تلك املعادلة البسيطة 
الغائبة يف العقل الزيتوين »الخامل«، بتعبري الفيلسوف اإليطايل 

سلفاتوري ناطويل، مربط الفرس الذي تتلّخص فيه أزمة العقل 
الزيتوين البنيويّة. فمنذ أن أزاح الزواتنة من حرمها، ما بي الرشيعة 
والحكمة من اتّصال، تحّولت تلك الجامعة كهفا سحيقا، الدالف 
إليه مفقود والخارج منه مولود. ومل تنشأ عملية مراجعة للفكر 
الديني املستهلَك عىل مدى عقود طويلة، ومل يتساءل العقل، ملاذا 

هجر املفّكر والّشاعر واألديب والفقيه الزيتونة؟ 

رمّبا حالة اختطاف اإلسالم من قبل اإلسالم الالتاريخي والالعقيل 
الذي نشهده اليوم، أحد أوجه غياب الزيتونة عن املشهد الديني يف 
تونس. ولذلك تبقى وعود املساهمة يف نجاح التّجربة الّدميقراطية 
يف تونس يف تعايل الزيتونة عن كافة حركات اإلسالم االحتجاجي 
العابرة وتشبّثها بروح اإلسالم الباقية، وذلك بتطوير الوعي الديني 
التحّرري وترسيخ الفكر الديني العقالين، املدرِك للتواصل مع الفكر 
اإلنساين والفكر الديني العاملي، حتّى ال تبقى أعرق مؤّسسة علميّة 

دينيّة يف العامل اإلسالمي خاوية عىل عروشها.

فلِام يحوزه علاَم القرآن والحديث من مكانة مركزية، ليس بأثرهام 
التفسريي والروايئ فحسب، بل بدورهام يف تزويد التفّرعات العلمية 
األخرى باملاّدة املعرفية. فإّن الّزيتونة التي درّست الّسيوطي والّزركيش 
باملنهج واألسلوب  والّزرقاين سابقا، وتدرّسهم حارضا،  والباقاليّن 
نفسه، تبقى زيتونة التاريخية مل تتفطّن للتطّور املعريف التحّويل. 
فاممل يتبّدل الّنظر يف العلوم، ضمن املحّددين الرئيسيي العقيل 
والنقدي، لتُطَرح تنقية املقول الّصائب من املقول الخاطئ، ويفرز 
ما قيل عاّم أضيف، والتقّدم لطرح سؤال الرّاهنية الحضارية فإّن 
العملية التعليمية برّمتها تبقى حبيسة. إذ سؤال ِصدقية املعرفة 
ومعقوليتها من الرّشوط الالزمة لحفظ الفكر الّديني من االغرتاب، 
حتّى ال نتلّهى بفنطازيا الغيبيات. ولذلك أقّدر أّن النهضة الحقيقية 
للعقل الزيتوين لن يتيرّس بلوغها إالّ بتخليص الوعي الديني من 
منطق »تدِخل العُي الرّجَل القرَب والجمل الِقدر«، املدعومة بكافة 

أشكال مسحات القداسة الوهمية.

فالبّي أن خّريجي الّزيتونة قد أدركوا مبّكرا بعي اليقي انعزالهم املعريف 
عن واقعهم التاريخي، وعدم تناسب ما يستهلكونه، ماّم يُسّمى خطأ 
معرفة إسالمية، مع الرّاهن املعريف، املحيّل منه والكوين. إضافة إىل 
انزياحهم الوظيفي، جرّاء افتقادهم معارف، سواء كانت بإتقان ألسن 
أمم أخرى، أو بامتالك أدوات معرفية أنتجتها التحواّلت املستجّدة يف 
فضاءات غري إسالمية ما كانوا لها مواكبي. ولكن هذا الخروج -الوظيفي 
املعريف- كان غالبا ما تُفرسَّ مسبّباته من طرف قصريي الّنظر، بتآمر 
هريي الالّدينيي والالّئكيي عىل املنتمي للّزيتونة، وغريها من التّعليالت  الدِّ

التي ينتجها العقل املستقيل، غري الواعي بإمكانياته املعرفية.
ع.ع.



تعّودت  السنوات،  ومّر  صداقتنــا  امتــداد 
كــذبات،  زوز  عىل  العيّاش  صديقي  من 
تتكّرر دوريا وبكّل ثبات، مرّة عند »تعديل« 
أسوام  ارتفاع  عند  ومرّة  املحروقات،  أسعار 
شيشة  بي  حياته  قسم  رجل  وهو  الدخان، 

وسواقر أمرييكان.

عندما يعلن ليال تحت جناح الظالم، وهذه عادة حميدة 
لدى ســاداتنا الحّكـــام، أّن أسعار البنزين »عّدلت«، وال 
أنّه  األيـــامن  بأغلظ  العيــاش  يحلف  »رفّعت«،  تقولو: 
كيــف  يستعمل  وسوف  الزمان،  آخر  إىل  السيارة  تارك 
أيام  بعــد  لكّنه  العمومية.  النقل  ، وسائل  الناس جمليّة 
قليلة من املعاناة املرّة، يقسم أالّ يعيد الكرّة، وقد ضاق 
ذرعا بازدحام امليرتوات، والتأّخر املزمن للحـــافالت، وما 
ورفس،  ولكم  وعفس،  دز  من  كيفو  فينو  واحد  يعانيه 
إضافة إىل انبعاثـــات الغـــازات البرشية، وروائح العطر 
الشـذية، التي تبثها  أجساد، تعاركت مع الصـــابون ومــاء 

»الصوناد«.

وإزاء مآيس النقل العام، ال يكرث العياش من الكالم: »ياخي 
عىل خاطر خمســـي مليم، يلزمني نعيـــش هالجحيم ؟«، 
ويرجـــع صاحبي لسيارتو، كيف ما يرجع الفرططو للنار 
إيل تحرقو، وكيف ما يرجع الفالح لألرض إيّل تعـــرقـــو، 
وكيف ما يرجع الـــمالح للبحر إيّل يغـــرقو ...  والسمــاح 
تبيك  تقعديش  وما  مكتوبك  من  تزيدهم   ، الخمسي  يف 

وتني .

»تكرب  مببدإ  العياش   يعمل  التوانسة،  من  كثري  ومثل 
جـــديدة  زيــادة  تأيت  أن  إىل  بالفعل...  وينىس  وتنىس«، 

يف املحروقات، وما كرّث ريب يف  هـــاملادة إالّ الزيـــادات. 
ثم  العمومـــي،  النقل  وســائل  إىل  العيـــاش  فيعــود 
الفـــردية، وهكذا  إىل سيارته  عـــائدا  بســرعة  يرتكهـــا 
النظرية  يف  الدولة  حياة  دورة   غـــرار  عىل  دواليك 

الخلــــدونية.

كذبته  هي  وهذه  الدخان،  مع  الحكاية  نفس  وللعياش 
الثانية عىل مّر األزمان، فكلاّم ارتفع سعر السجائر أرعد 
ذلك  بعد  يعود  لن  بأنّه  وتوّعد،  وهّدد  وأزبد،  صاحبي 
الرياضة يف »صالة«  التدخي، وأنّه  سيمـــارس  اليوم إىل 
أو »بيســـي«، ليعّوض  فقد الســـواقر املحنــوني. كام 
يشـــرع يف البحـــث عبــر  الشـــبكـــة العنكبوتية، عن 

طرق الفطام من هـــذه املحنة املرزية.

ثّم يبـــدأ العياش يف التطبيق، لكن برسعة خلوقو تضيق، 
فهو موش متاع حركات رياضية، ومل يعرف مـــن الرياضة 
إالّ تشجيع الجمعية، وهو عىل مدارج املالعب، ال شاقي وال 
تاعب. أّما طرق تبطيل الدخان، والخروج من اإلدمـــان، 
من  اقرتب  كلاّم  لّكنه  كلّها،  يكن  مل  إن  جلّها،  فقد جرّب 
البداية: زميل  نقطة  إىل  أرجعه  أمر مفاجئ  النهاية، جاء 
أشعل مبحرضه سيجارة، أو علبة سجائر عند العطّار غمزت 
لو غمزة كلّها إثارة... وما أضعـــف اإلنسان، أمام شهوات 

كبتها الحرمان! 

 ... وهكذا ال ميّر أسبوع حتّى ترى العياش مثل حليمة، قد 
عاد إىل عادته القدمية، ينفث من مناخرية الدخان، وكأنـّو 

ال صار وال كان ! .
ع.ل

ـّاش يومّيــــات مـــواطن عيـــــ

بيـــن السّيــــــارة 
والــّسيـــجـــــارة! • بقلم عادل األحمر
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تحرير درنة مرحلة مفصليّة يف 
الجيش  يخوضها  التي  الحرب 
العريب الليبي بقيادة املشري خليفة 
اإلرهابيّة  التنظيامت  حفرت ضّد 
التي انترشت يف عديــد مناطق 
البالد مستغلّة حالة الفوىض التي استرشت 
يف عموم ليبيا منذ انهيار النظام الجامهريي 
التدّخل األطليس يف سنة 2011.  إثر  عىل 
فاملدينة التي كانت تعترب من حوارض الثقافة 
والفّن يف البالد، عالوة عىل موقعها الساحيل 
وتواصلها مع الجبل األخرض، تحّولت إىل أهّم 

مواقع اإلرهاب حي استوطنتها تنظيامت 
اإلسالم املسلّح ككتيبة البتار وأنصار الرشيعة 
فلول  املقاتلة وبعض  اإلسالمية  والجامعة 
داعش. وقد حالت التعقيدات املجتمعيّة 
التي تحكمها األعراف القبلية دون اقتحام 
املدينة ولجمت تحرّك الجيش نحو مركزها 
اعتبارا ملطالب الوجهاء املحليي الداعية إىل 
حقن الدماء وتجنيب النسيج املجتمعي آفة 

الثأر واملدينة مخاطر القصف والدمار.
وإن مل تحظ عملية تحرير درنة منذ انطالقها 
يف 7 ماي 2018 باهتامم اإلعالم العاملي، فإّن 

مآالتها ال تقّل أهميّة عن معارك املوصل 
وحلب نظرا ملا متثّله من انعطافة اسرتاتيجية 
يف مقارعة املجاميع اإلرهابيّة. بتحرير درنة 
تكون آخر معاقل تنظيم القاعدة وحلفائه من 
اإلرهابيي قد انهارت ومل يعد بإمكان العنارص 
ومحّصن.  آمن  مالذ  إىل  اللجوء  املسلّحة 
فاملدينة كانت تدّر عىل الفصائل اإلرهابيّة 
الثقيلة  الرضائب  متأتية من  أمواال طائلة 
املفروضة عىل كاهل تّجار وبّحارة املنطقة 
وفالحيها. وقد استغلَّت الفصائل اإلرهابيّة 
ميناء املدينة الحديث لتكثيف التهريب وعبور 

هـل يمــّثــل تـحـــريــر درنــة 
انعـطافة في األزمة الليبية ؟

حني كانت وحدات الجيش العريب الليبي تقارع مقاتيل مجلس شورى مجاهدي درنة املرتبط 
عضويا وتنظيميا وعقائديا بالقاعدة يف املدينة الساحلية، كانت بقايا ما يسّمى بجهاز الحامية 

للمنشآت النفطية املنحّل متحالفة مع فلول داعش ورسايا الدفاع عن بنغازي املصّنفة 
كحركة إرهابية، تحشد عنارصها يف الصحراء تأّهًبا للهجوم عىل الهالل النفطي. وقد كان هذا 
التحالف املدعوم رّسا من بعض أبرز القيادات الرسمية يف طرابلس وعىل رأسها خالد املرشي 

رئيس مجلس الدولة يعتقد أّن الجيش سيعجز عن القتال عىل جبهتني يف نفس الوقت. 
إاِلَّ أّن الوحدات التابعة إىل قّوات النخبة من ألوية الصاعقة مدعومة من مقاتيل قبيلة 

املغاربة صاحبة املجال الرتايب حيث تنترش كربيات املنشآت النفطية نّفذت عملية خاطفة 
لطرد املليشيات التي دخلت موانئ التصدير وخاّصة راس النوف والربينة وفيها اندلعت 
حرائق هائلة أتت عىل عديد الخزّانات وخّلفت أىس وحزنا يف صفوف الليبيني الذين رأوا 
Ù.بأّم العني كيف تعبث مليشيات إرهابية وإجرامية برثوة البالد ومقّدراتها دون رادع

• بقلم د. رافع الطبيب 

يمّثل

السالح إىل الداخل الليبي وتجارة البرش نحو 
جزر املتوسط وترسّب العنارص املطاردة - من 
املرصيي خاّصة - نحو تركيا وبقيّة املهاجر. 
ومن التكتيكات العسكرية التي اعتمدها 
الجيش يف عملياته داخل درنة محارصة األحياء 
بشكل تاّم وفرض االستسالم أو القتال حتّى 
اإلفناء مع تجّنب االصطدام باملركبات املفّخخة 
واأللغام املستحدثة، مستفيدا يف ذلك ماّم 
حرب  تجربة  من  الصاعقة  قوات  راكمته 
العصابات الحرضية التي خاضتها يف عاصمة 
الرشق الليبي بنغازي عىل امتداد سنتي. 
التكتيكات  للحيلولة  وقد اعتمدت هذه 
دون إعادة متركز املجاميع اإلرهابيّة عىل 
مشارف املدينة ومللمة صفوفها.. وإن كان 
بعض املراقبي املرتبطي بالدوائر االستخباراتية 
الغربية قد تنبّؤوا بحرب استنزاف طويلة 
وبغرق الجيش الليبي يف وحل املدينة فإّن 
سري املعارك ورسعة حسمها كّذبا التكّهنات 
وأرّشا إىل تحّول نوعي اسرتاتيجي ملوازين 
انهيار  عنوانها  الرشقية  املنطقة  القوى يف 
املؤّسسة  بروز  مقابل  اإلرهابيّة  املنظومة 
العسكرية الليبية ككيان موّحد ذي عقيدة 
قتالية وطنية وخربة عملياتية عالية.أّما عىل 
املستوى املجايل فقد بسط الجيش الليبي 
ومن ورائه الربملان والحكومة املؤقتة املنتصبة 
بالبيضاء الّنفوذ الكامل عىل املساحة املمتّدة 
من الحدود املرصية رشقا إىل مشارف رست 
غربا ومن الساحل إىل الحدود املشرتكة ومع 
التشاد والسودان جنوبا. وهذا املجال الذي 
يقطنه ثلث الليبيي فقط يحوي يف باطنه 
ما يناهز الثامني باملائة من مخزون النفط 
يف  البالد  ثروة  أي  العذبة،  واملياه  والغاز 

جزئها األعظم.

معارك الهالل النفطي 
ورصاع املصالح الدولية

مل يكن هجوم املجموعات اإلرهابيّة واإلجرامية 
التي استقدمها إبراهيم الجرضان قائد ما كان 
النفطية  املنشآت  بوحدات حامية  يعرف 
التموقع  معزولة الستعادة  محاولة  مجرّد 

داخل الهالل النفطي بل حلقة من مسلسل 
الرصاع الدائم عىل مقّدرات البالد بي الالعبي 
األساسيي. فبعيد انطالق عملية احتالل املوانئ 
النفطية التي نفذتها قطاعات محسوبة عىل 
املجاميع اإلرهابيّة واملرتبطة بالقاعدة تدعمها 
التشاد  من  قادمة  املرتزقة  من  مليشيات 
وأساسا من قبائل القرعان، وعىل الرغم من 
رفع هذا التحالف ذي املنحى اإلرهايب رايات 
سوداء، فإّن العديد من املسؤولي الرسميي 
يف املؤّسسات الحكومية املعرتف بها دوليّا يف 
طرابلس، سارعوا باستقبال ممثلي عن إبراهيم 
الجرضان مؤكّدين وقوفهم إىل جانب »الثّوار« 
يف حملتهم السرتجاع النفـــوذ يف املنطقة 
الغنية بالنفط...وقد يكون من السذاجة اإلقرار 
بأّن هزمية مجاميع الجرضان وانحدارها هي 
نهاية الرصاع عىل الهالل النفطي . بل من 
املؤكّد أّن العملية مجرّد جّس نبض لقدرات 
الجيش الليبي ومدى صمود تحالفاته القبلية 
يف منطقة أجدابيا وجوارها وتحضريا دمويّا 
الكتائب  لعملية أوسع قد ال تقترص عىل 
املحلية القادمة من رست ومرصاطة وبعض 
مدن الغرب الليبي األخرى. بل قد تكون 
القّوة الرئيسية ورأس الحربة مزيجا من ألوية 
النخبة لجيوش إقليمية ودوليّة ووحدات من 
رشكات أمنية كالتي سادت لسنوات يف املناطق 
األمرييك.  االحتالل  إبّان  العراقية  النفطية 
غري  التدّخل  هو  السناريو  يعّزز هذا  وما 
املسبوق للدول الغربية ويِف مقّدمتها اململكة 
املتحدة يف النقاش الدائر حاليا بي الفرقاء 
حول رشعية إلحاق املوانئ النفطية وعوائد 
التصدير من طرف حكومة املنطقة الرشقية 

بالفرع املحيل ملؤسسة النفط الوطنية.

وقد لوحــظت يف خضــّم إعــادة ترتيب 
امللف النفطي يف ليبيا حالة من التامهي بي 
الحكومة املنتصبة بطرابلس والقوى الغربية 
املرتبّصة بالرثوة الوطنية إىل حّد دعوة بعض 
املسؤولي يف حكومة الرّساج إىل وضع الهالل 
النفطي تحت سيطرة تحالف عسكري أورويب 
لضامن تدفّق النفط وتحويل حّصة السلطة 

القامئة عرب املصارف الغربية..

خرائط املعارك املنتظرة 
ومجاالت الحّل

إّن عمليات التحشيد التي انطلقت يف بعض 
الغريب  أحياء مرصاتة وطرابلس والساحل 
وجبل نفوسة رفعت شعار »استعادة الرثوة« 
واإلجهاز عىل الجيش ورسمت هدفا اسرتاتيجيا 
يتمثّل يف وضع اليد عىل كّل مجال الهالل 
النفطي، بدءا من اآلبار جنوبا وصوال إىل املواين 
شامال. وسيكون لهذا الهدف االسرتاتيجي 
جملة من التداعيات أبرزها إضعاف الجيش 
الليبي بقطع التمويالت عنه، وإرباك العملية 
السياسية التي تؤرّش كل مناحيها إىل انهيار 
أحزاب اإلسالم السيايس واندثار مليشياتها 
عندما يحي زمن توحيد املؤّسسات العسكرية 
وأخريا ستفتح حملة الهالل النفطي األبواب 
مرّشعة أمام التدّخل الخارجي الذي صار 
حتميّا بالنسبة إىل القوى الغربية يف ظّل 
احتكام الرصاع املعلن بي الالعبي األساسيي 

ونعني بذلك فرنسا وإيطاليا.

ومقابل هذا التحشيد تشهد الخارطة املحلية 
للتحالفات القبلية يف الرشق والجنوب والوسط 
قوي  كيان  بتشكيل  تنبئ  جذرية  تحّوالت 
التاريخية  األحالف  يضّم  املجاالت  ومتعّدد 
يف  الجد  وخوت  برقة  يف  كالحرايب  لليبيا 
الوسط و»الكتاب« يف الجنوب ضمن جبهة 
من  وأذرعها  الليبي  الجيش  نواتها  تكون 
القذايف زمن  أّسسها  التي  الجحافل  مقاتيل 
الجامهريية من القبائل والئها لعقود، لذلك 
تختلف خرائط األولويات االسرتاتيجية لدى 
الجيش العريب الليبي عن نظرياتها يف طرابلس. 
فوحدات الجيش تجّهز عتادها للتوّجه جنوبا 
إىل مثلث الحدود التشادية النيجريية الليبية 
حيث وجدت فلول داعش مناطق لالختباء 
واإلسهام يف متويل أنشطتها عرب التهــريب 
والتشبيك مع مجاميع اإلرهاب املمتّدة عرب 
الساحل والصحراء إىل مشارف نيجرييا حيث 
تسيطر عصابات »بوكوحرام« عىل مجاالت 
شاسعة.  ويعتمد املخططون االسرتاتيجيون يف 
الرجمة - مقّر القيادة العامة للجيش الليبي- يف 
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رسم األولويات عىل فرضية تفّكك التحالف بي 
كتائب املنطقة الغربية جرّاء األزمة املالية التي 
رضبت حكومة الرّساج بعد قطع تحويالت  
الصادرات النفطية. كام تعّول قيادة الجيش 
عىل امليض قدما لالستحقاق االنتخايب مبا يقطع 
الطريق أمام املليشيات املعارضة للحل السيايس 

للتقّدم نحو الهالل النفطي مجّددا.

وعالوة عىل التحرّك عىل الجبهات العسكرية، 
مل تغفل نخب الجيش يف املنطقة الرشقية 
ومرصاتة وبعض مدن الغرب عن رضورة 
اإلرساع باستكامل خطوات توحيد املؤّسسة 
األهّم يف البالد كمدخل إلعادة البناء املؤّسسايت 
لليبيا. وهنا تكمن املفارقة يف املشهد الليبي 
الحايل. فمن جهة تشتعل بؤر عديدة وتشهد 
رصاعات دموية مدّمرة ومن جهة أخرى، 
يتوّجه أوسع طيف شعبي نحو الحّل السيايس 
وبناء الرشعيات عرب االحتكام إىل الصندوق.

فقد انخرطت قبائل ومدن وازنة يف املّدة، 
يف مسارات املصالحات املجمعية عرب إبرام 
اتّفاقات لعودة املهاجرين وتبادل األرسى 
وفتح الطرقات ورفع السواتر وتربئة قيادات 
النظام الجامهريي. ومّكنت هذه املسارات 
من توضيح االصطفافات الوطنية وبروز تيّار 
مدين يؤمن بوحدة الدولة ورضورة االلتفاف 
حول الجيش مقابل قطب إسالمي يستند 
إىل عديد املؤّسسات اإلدارية وامليليشاوية 
وله حضور شعبي وازن يف املدن الغربية. 
يف  قطباه  نجح  ما  إذا  الحاصل  الفرز  إّن 
للقوى  املبارشة  الـتأثريات  من  االنعتاق 
االقليمية ومشـــاريع التقسيم، قـد يؤرّش 
أسس  عىل  السيايس  املشهد  رسم  إلعادة 
وطنية واستقاللية فعلية ووحدة للرتاب عرب 
انتخابات دميقراطية ال تقيص أحدا وال تفتح 
الباب أمام العودة إىل االحتكام إىل السالح.

حراك السفراء ومشاريع 
إعادة اإلعامر

من  العــديد  كثّف  السلم،  ملرحلة  استباقا 
السفراء زياراتهم للمسؤولي يف الشــرق والغرب 

وحتّى للقيادات القبلية يف املدن والبلدات 
ملتطلبات  الرصد  النائية كجزء من عمليــة 
إعادة اإلعامر وتقديم حاجيات الليبيي، سلطة 
ومجتمعا. وقد برز نشاط سفراء كوريا الجنوبية 
وهوالندا وتركيا وفرنسا عرب اتّصالهم بكل الوفاء 
وخاّصة الفاعليي االقتصاديي. السفرية الفرنسية 
بريجيت كورمي أّدت زيارة مطولة للمنطقة 
الرشقية حيث عاينت عىل األرض وبشكل مبارش 
مدى أهميّة مشاريع إعادة اإلعامر يف بنغازي 
وخاّصة يف مجال البنية التحتية والتجهيزات 
عىل  التأكيد  السفرية  يفت  االجتامعية.ومل 
قدرة الخربة الفرنسية عىل تقديم الدراسات 
اإلعامر  إعادة  سياسات  حول  االسرتاتيجية 
وتحّمس املستثمرين الفرنسيي للولوج إىل 
السوق لليبية. وتتنزّل زيارة السفرية الفرنسية 
يف إطار التنسيق املحيّل بي باريس والقاهرة 
الليبي وتعاون البلدين يف املجال  يف امللّف 
أكرث  باستقرار  ماّم سمح  والدفاعي  الطاقي 
من ثالثي رشكة عمالقة فرنسية يف املدينة 
مدينة  يف  افتتاحها  يزمع  التي  اللوجيستية 
السلّوم عىل الحدود املرصية الليبية واملدينة 
اللوجيستية هي قاعدة رئيسية يف منظومة 
إعادة اإلعامر وتضّم كربيات رشكات املقاولي 
التي تنوي اإلسهام بشكل مكثف يف املشاريع 
اإلنشائية. كام شهدت العاصمة طرابلس يف 
األشهر القليلة املاضية إعـــادة فتح العــديد 
من السفارات وتسلّم فائز الرساج وأراق اعتامد 
رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول هـاّمة.ويف 
خضّم هذا النشاط املحموم للقوى اإلقليمية 
الجانب  حركة  كانت  الليبية،  الساحة  عىل 
التونيس تفتقد إىل اإلطار الجامع وال>رؤية 

االسرتاتيجية.

وقد نجح وفد رجال ونساء أعامل تونسيي 
يف تنظيم اللقاء االقتصادي األّول بي الفاعلي 
االقتصاديي يف البلدين وتعّددت لقاءات 
وزيرالشؤون الخارجية التونيس باملسؤولي 
يف طرابلس وطربق ولكّن الحضور املتواصل 
عىل األرض وتشبيك العالقات اليومي من 
طرف بعثة دبلوماسية قوية وذات ارتباطات 
متشعبّة ال يعطي للحراك التونيس القدرة 

عىل التأثري وخاّصة إذا ما علمنا أّن الدراسات 
التحتية واملؤّسسات قد  للبنى  التقييمية 
انطلقت يف الجزء األهّم منها وأّن الدول 
الغربية ومرص أيضا تحّصلت عىل الحّصة 
األوفر مام يجعلها يف مـــركز أفضــل إذا 

ما انطلقت املناقصات اإلنشائية.

تونس  بها  متّر  التي  الّصعبة  األوضاع  إّن 
امللف  حيال  واالختالف  االنقسام  وعمق 
الليبي بي قطبي السلطة وارتباطات اإلسالم 
السيايس عىل املستوى اإلقليمي تحّد بشكل 
كبري من قدرة بالدنا عىل اإلسهام املكثف 
يف عمليات إعادة اإلعامر التي قّدرها خرباء 
البنك الدويل بحوايل الثامني مليار دوالر. 
وقد متثّل مواقف الحكومات السابقة من 
بعض أطراف الحرب األهلية يف ليبيا حاجزا 
أمام الفاعلي االقتصاديي من تونس، نظرا 
لوقوف الرتويكا سابقا إىل جانب الحكام 
املليشيات املهزومة حاليا  املدعومي من 
وما صاحب هذا املوقف من تسليم للوزير 
األّؤل السابق البغدادي املحمودي الذي 
أنصفته املحاكم يف طرابلس وأصبح إطالق 
إّن  رساحه مسألة وقت وتأمي فحسب. 
االسهام يف إعادة إعامر ليبيا يستلزم ترتيب 
البيت الداخيل يف تونس وتوحيد أصوات 
املتحّدثي باسم الدولة واعتامد سياسة تعيل 
مصلحة االقتصاد الوطني عىل أي مقاربة 
إيديولوجية أو إقليمية. وانطالق العملية 
اإلنشائية وإعادة بناء املؤسسات التعليمية 
والصحية والخدماتية يف ليبيا ميكن أن يخلق 
مئات آالف فرص العمل ال فقط للعاّمل 
والشّغالي بالساعد بل لحاميل الشهادات 
الجامعية والكفاءات العلمية والهندسية. وإذا 
متعّنا جيّدا يف آفاق االستثامر الخارجي ومدى 
قدرة الوصفات »اإلصالحية« للمؤّسسات 
العاملية إلخراج االقتصاد التونيس من أزمته 
الحالية، فإّن الفرصة التاريخية التي ترتسم 
مالمحها عىل حدودنا الجنوبية قد تكون 
أفضل السبل لحّل معضلة التشغيل وندرة 

االستثامر.
ر.ط.
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رفض  مع  تتشّكل  األزمة 
وزير الداخليــة اإليــطايل 
الجديد، ماتيـــو سالفيني، 
رسّو  املتطرّف،  اليمي  من 
التي  »أكواريوس«  سفينة 
كانت تحمل عىل متنها 630 مهاجرا غري 
رشعي قامت بإنقاذهم، يف املوانئ اإليطالية. 
ورفضت مالطا بدورها أن تسمح للسفينة بأن 
ترسو يف موانئها رغم أّن االتفاقيات الدولية 
تلزمهام بذلك. تعرّضت إيطاليا النتقاد كبري 
من قبل فرنسا، لتبدأ بذلك مشاّدات كالمية 
بي وزير الداخلية اإليطايل والرئيس الفرنيس، 
إميانويل ماكرون، تطّورت إىل تراشق بالتهم 
بي البلدين ودخلت عىل الخط بلدان أخرى 
أن ترسو  التي قبلت  أملانيا وإسبانيا  مثل 
»األكواريوس« يف ميناء فالنسيا. ولكن املشكلة 
مل تنته، حيث تعرّضت سفن أخرى لنفس 
اإلشكال نتيجة املوقف اإليطايل مثل السفينة 
األملانية » اليفالين«. وألقت إيطاليا بالالمئة 
متّهمة  األورويب  االتحاد  بلدان  بقيّة  عىل 
إيّاها بالتخاذل يف حّل أزمة املهاجرين غري 
الرشعيي وتركها لوحدها تواجهها، مطالبة 
بحّل جمـــاعّي وعادل يسمــــح بتقاسم 
املســـؤولية بي مختلف البلدان األوروبية يف 
استضــــافة املهـــاجريــن غري الّشــــرعيي 

وطالبي اللجوء.

وأثار الطلب اإليطايل حفيظة بلدان أوروبا 
الرشقية مثل بولونيا واملجر ودول البلقان 
األعضاء باالتحاد األورويب والتي ترفض رفضا 
قطعيا استقبال املهاجرين وطالبي اللجوء. كام 
أن البلدان األوروبية التي تعّد الوجهة املفّضلة 
لهؤالء مثل فرنسا وأنقلرتا والسويد وأملانيا 
أبدت عدم رغبتها يف استقبال أعداد جديدة 
منهم، خاّصة أّن بعضها يتعرّض إىل ضغوط 
حقيقيّة يف هذا االتّجاه، وهو ما يحصل حاليا 
يف أملانيا حيث واجهت املستشارة األملانية، 
الداخلية،  وزير  من  ضغوطا  مريكل  أنجال 
هورست زيهوفر إليجاد حّل أورويب لألزمة. 
وقد استقال الوزير من منصبه يوم 2 جويلية 
بسبب خالفات داخل الحكومة األملانية حول 
ملّف الهجرة. وأظهرت األزمة األخرية اختالف 
وجهات النظر ما بي بلدان االتحاد األورويب 
وتعارض املصالح وخاّصة غياب اسرتاتيجية 
حقيقيّة ملواجهة قضية الهجرة غري الرشعيّة 
ليبقى التعامل مع املشكل مقترصا عىل تبادل 

التهم والتهرّب من املسؤولية. 

اتّفاق هّش
 

ولوضع حّد لألزمة التي بدأت تهّدد فعليا 
متاسك االتحاد األورويب، حيث وجدت فيه 
األحزاب اليمينية املتطرّفة فرصة إلذكاء مشاعر 
العنرصية والخوف من اآلخر ولزيادة شعبيتها، 

الهجرة السرّية تمّزق االتحاد األوروّبي

ما مل تظهره األزمة االقتصادية عن انقسام 
االتحاد األورويب، أبرزته أزمة الهجرة 

الرسّية واملواقف األخرية املتباينة للبلدان 
األوروبية التي أصدرت بالكاد بيانا مرتعشا 

يعلن عن موقف موّحد دون اسرتاتيجية 
واضحة وخطوات عملّية لحّل هذه 

املسألة. فهل ستكون الهجرة الرسية وراء 
Ù التفّكك التدريجي لقّوة االتحاد؟

اتفقت دول االتحاد عىل عقد قّمة أوروبية 
بربوكسال يومي 28 و29 جوان 2018، التي 
بدأت يف أجواء مشحونة تواصل الجدال فيها 
إىل الساعات األوىل من فجر اليوم الثاين، حتّى 
الوصول إىل اتفاق مشرتك. وجاء يف االتفاق 
أّن الدول األعضاء وافقت عىل إقامة مراكز 
لالجئي يف دول االتحاد دون تحديد أماكنها 
وال أي من الدول ستحتضنها، كام أّن عملية 
إعادة توطي الالجئي ستتّم بشكل »طوعي« 
وغري إلزامي. ونّص االتفاق أيضا عىل التشديد 
عىل رضورة حامية الحدود الخارجية ملنطقة 
اليورو وتوفري التمويل لدول شامل إفريقيا 
وتركيا لتعزيز قدراتها عىل مساعدة الالجئي 
وتّم االتّفاق كذلك عىل إنشاء »منّصات إنزال« 
الستقبال املهاجرين غري الرشعيي عىل أن 
تكون يف بلدان خارج االتحاد األورويب، دون 
توضيح مكانها، خاصة وأّن تونس والجزائر 
واملغرب رفضت استقبالها. وستعمل البلدان 
األوروبية مبوجب هذا االتّفاق عىل تحديد 
ومراقبة تنّقالت الالجئي داخلها، باإلضافة 
إىل دعم البلدان اإلفريقية اقتصاديّا لتهيئة 
ظروف عيش أحسن تقنع مواطنيها بالبقاء 
يف مواطنهم. وبقي االتفاق ضبابيا حيث مل 
يحّدد بلدانا بعينها الستقبال مراكز الالجئي 
و»منّصات إنزال املهاجرين« أو آجال محّددة 
إلحداثها. كام أّن إضفاء صفة »الطوعية« 
إلحداث هذه املراكز ال يوحي بالتزام حقيقي 
من قبل بلدان االتحاد يف هذا االتّجاه. وجاء 
التشديد عىل صفة »الطوعية« تحت ضغط 
بلدان أوروبا الرشقية التي ترّص عىل رفض 
استقبال الالجئي واملهاجرين غري الرشعيي 
عىل أراضيها، حتّى ولو اضطرّت إىل زيادة 
مشاركتها املادية يف نفقات االتحاد عىل الهجرة.

ومن جهة أخرى،  مل تسفر القّمة األوروبية عن 
مراجعة اتفاقية دبلن 3 لالجئي التي تفرتض أن 
تقع مسؤولية النظر يف طلب اللجوء عىل البلد 
األّول الذي يصل إىل حدوده الالجئ أو املهاجر 
غري الرشعي، وهو ما يعني أن  العبء األكرب 
الستقبال املهاجرين والنظر يف طلبات لجوئهم 
سيبقى محموال عىل عاتق بلدان مثل إيطاليا 

واليونان، رغم أّن وزير الداخلية اإليطايل، طالب 
مبراجعة هذا االتفاق وتوزيع مسؤولية النظر يف 
طلبات اللجوء عىل كامل بلدان االتحاد األورويب. 
كام أّن املستشارة األملانية اعتربت أنّه، رغم ما 
تّم التوّصل إليه من اتّفاق، ال يزال العمل طويال 
لتقريب وجهات النظر بي الدول األعضاء.  هل 
كان االتفاق إذا مجرّد ذّر للرّماد عىل العيون؟ 
لعلّه كان محاولة للملمة وحدة االتحاد األورويب 
التي بانت هشاشتها أمام مشكلة مزمنة مل توجد 

لها إىل حّد اآلن الحلول املناسبة.

مستقبل الدميقراطية 
األوروبية يف خطر

ال يخفى أنّه ال يزال عالقا يف أذهان األوروبيي إىل 
اليوم مشهد تدفّق مئات اآلالف من الالجئي من 
سوريا والعراق يف 2015، عرب تركيا والجزر اليونانية، 
وما أثاره ذلك من ذعر لدى الشعوب األوروبية. 
انخفضت  قد  الالجئي  تدفّق  نسبة  أّن  ورغم 
إىل 95 % نتيجة التدابري الوقائية التي اتخذها 
االتحاد وتشديد الرقابة عىل حدوده الداخلية 
والخارجية، فإّن اإلحساس بالخوف من موجة 
جديدة من املهاجرين والعجز عن صياغة خطّة 
واضحة ومشرتكة للتصّدي ملشكل الهجرة، جعل 
البلدان األعضاء يف ارتباك دائم وغّذى الخالفات 
فيام بينها. هذا االرتباك يف اآلداء وغياب التضامن 
بي أعضاء االتحاد، إىل جانب ترك بعض البلدان 
والالجئي  املهاجرين  أزمة  مواجهة  وحيدة يف 
مثلام حصل مع إيطاليا واليونان وكذلك بلدان 
أوروربا الرشقية، هيّأت األرضية ألحزاب اليمي 
املتطرّف للعب عىل مشاعر الخوف من اآلخر 
وإذكاء العنرصية وتحويل اهتامم الشعوب من 
األزمة املالية التي تعصف بأوروبا إىل مشكلة 
الهجرة. وهكذا بدأت األحزاب اليمينية منذ 2014 
صعودها لتفوز بالسلطة يف النمسا والدامنارك 
يؤّجج  شعبوي  خطاب  عىل  معتمدة  واملجر 
الكراهية ضّد األجانب واألقليات ويحي النزعة 
كل  فشيئا  شيئا  تقّوض  بذلك  وهي  القومية. 
املنظومة الدميقراطية األوروبية ومؤّسساتها، كام 
أنّها تهدم القيم التي انبنى عىل أساسها االتحاد 
األورويب. ويعترب العديد من املالحظي أّن نجاح 

جبهة الشامل يف إيطاليا مؤّخرا يف االنتخابات 
إمّنا كان رّدا شعبيّا عىل تخاذل بلدان االتحاد 
يف إيجاد حلول ألزمة الهجرة ومساعدة إيطاليا 
يف مواجهتها لتستفيق أوروبا عىل رفض وزير 
الداخلية اإليطايل الجديد، رسّو سفن املنظامت 
املنقذة للمهاجرين، متّهام إيّاها مبساعدة مهّريب 
البرش. ويبدو التوّجه العام األورويب ملواجهة املّد 
املتواصل من املهاجرين غري الرشعيي هو التشديد 
من عمليات املراقبة للحدود الخارجية لالتحاد 
األورويب وتعزيز قدرات خفر السواحل الليبية 
إليقاف سفن املهاجرين وإرجاعهم إىل ليبيا ومنع 
سفن املنظامت اإلنسانية من إغاثتهم يف عرض 
البحر. وبالتايل، فإّن الحّل يبقى أمنيا باألساس، 
أوروبا  أّن  إال  االنغالق.  متّجها نحو مزيد من 
باعتامدها فقط عىل الحّل األمني تضع صورتها 
ومبادئها الدميقراطية يف امليزان. فالكّل أصبح 
يعرف ما يعانيه طالبو اللجوء من معاملة سيّئة 
وتعذيب يف مراكز االحتجاز الليبية، وصلت حتّى 
التجويع واالغتصاب والقتل، من قبل الجامعات 
املسلّحة التي تديرها. وما كشفته قناة س.ن.ن 
ليبيا  يف  للعبيد  أسواق  وجود  عن  األمريكية 
يباع فيها املهاجرون األفارقة، يؤكد أّن تسليم 
البحر  العثور عليهم يف  يتّم  الذين  املهاجرين 
أو الذين ينجحون يف الوصول إىل أورروبا، إىل 
هذه الجامعات، إمّنا هو مخالف لكل األعراف 

القانونية واالتفاقيات الدولية.

فهل سيواصل االتحاد األورويب 
غّض الطرف عن هذا الواقع؟

من املؤكد أّن أزمة الهجرة والالجئي ستواصل 
تفرقة البلدان، األعضــــاء، خاّصة وأنّها مل 
تتّفق إىل حـــّد اآلن عىل إعـــادة توطي 
160 ألف الجئ قادمي من اليونان وإيطاليا، 
باإلضافة إىل عدم ايجاد حّل للمهاجرين غري 
الرشعيي الذين يتدفّقون بشكل يومي عىل 
السواحـل األوروبية. إال أنّه ال مناص من وضع 
اسرتاتيجية مشتـــركة ببنـــود واضحـــة 
وإلزام جميع الدول األعضاء بتنفيذها، وإال 
فإّن األزمة قد تتعّقد أكرث فأكرث.                                                                                            
ح.ز.

• بقلم حنان زبيس
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مــــرور نصف قـــرن عىل وفـــــاته ) 1884 – 1968( 
منـــاسبة الستئنــــاف الّنظـــر يف مسريته ونشـــاطه 
العلمـــّي وحيــــاته اإلداريّة واملهنيّة مبـــا يُلقـــي 
مزيدا مـــن الّضوء عىل مـــالمح هــذه الّشخــصيّة 

املميّزة.
 

 األصل والّنشأة 

ينتسب حسن حسني عبد الوهاب إىل أصول أندلسيّة، ذلك أّن 
جّده عبد الوهاب بن يوسف الّصامدحي ينحدر من أرسة وافدة 
من األندلس، وكان يُدير الحرس األهيّل للبالد )رئيس الحوانب( 
ويرأس الترّشيفات يف عهود البايات محمود وحسي ومصطفى 
واملشري أحمد باي األّول . أّما والده صالح بن عبد الوهاب فقد 
تقلّب بدوره يف عّدة وظائف مخزنيّة ، إذ عمل مرتجام للجرنال 
حسي عندما كُلّف بوزارة الخارجيّة ورافقه يف زياراته إىل املاملك 
األوروبيّة، وتوىّل بعد انتصاب الحامية جملة من الوظائف منها 
عامل عىل األعراض )قابس( وعىل املهديّة، وتويّف أواخر سنة 1904.

وأّما والدة حسن حسني عبد الوهاب فتنحدر من أصول تركيّة إذ 
هي حفيدة مصطفى آغا وابنة عيل بن مصطفى آغا أكرب أعوان 
الوزير خري الّدين، وجّدته ألّمه فرنسيّة من مواليد باريس سنة 

1827 وتدعى آنياس دوكرو. 

ذاتيّة  وفاته سرية  قبيل  الوهاب  عبد  وقد كتب حسن حسني 
موجزة يف بضع صفحات واىف بها حوليّات الجامعة التّونسيّة التّي 
نرشتها يف عددها الّسادس لسنة 1969 أكّد فيها أنّه ولد سنة 1884 
بالعاصمة وتعلّم باملدرسة الفرنسيّة بنهج الّسويد ثّم باملدرسة 
الّصادقيّة، وانتسب بعد ذلك إىل مدرسة العلوم الّسياسيّة بباريس 
فتتلمذ عىل يد أعالم كبار من أمثال »دي منتاي« و»شاركو«. إاّل 
أنّه مل يستكمل الّدراسة بباريس واضطّر إىل العودة إىل تونس سنة 

1904 وهو يف العرشين من عمره بسبب وفاة والده. 

 الحياة اإلداريّة 

امتّدت حياة حسن حسني عبد الوهاب اإلداريّة يف عهد الحامية 
لفرتة تتجاوز األربعي سنة )-1905 1947(، فقد انخرط يف سلك 
موظّفي إدارة الفالحة والتّجارة منذ 1905، ثّم ُعّي رئيسا إلدارة 
غابة الّزياتي للّشامل التّونيس سنة 1910، والتحق أثناء الحرب 
العامليّة األوىل بإدارة املصالح االقتصاديّة )1916(، وغادرها بعد 
أربع سنوات ليرتأّس خزانة املحفوظات التّونسيّة )مصالح األرشيف( 
سنة 1920 ، وسيكون الضطالعه بهذه الخطّة أثر بعيد وخطري يف 
حياته الفكريّة والعلميّة ألّن وجوده عىل رأس هذه اإلدارة سيمّكنه 

التّونيّس منذ دخول  التّاريخ  من االطاّلع عىل مجريات أحداث 
األتراك إىل تونس )1574( وسيضع بي يديه نفائس املخطوطات 

يف األدب والتّاريخ واللّغة وسائر املعارف والفنون.

ولكّن عبد الوهاب سيخوض بعد األرشيف تجربة جديدة هي 
تجربة الحكم املحيّل، ذلك أنّه سيُعّي عامال عىل املثاليث )جبنيانة( 
من 1925 إىل 1928 ثّم عامال عىل املهديّة من 1928 إىل 1935 
ثّم عامال عىل الوطن القبيل من 1935 إىل 1939. وستتّوج هذه 
التّجربة بالعودة سنة 1939 إىل العاصمة حيث سيتوىّل عبد الوهاب 
خطّة وكيل لإلدارة املحليّة والجهويّة ثّم سيُعيَّ رئيسا ملصلحة 
األوقاف.  ولكّن الحدث الّذي سيُفيض إىل توجيه انتقادات الذعة 
إىل حسن حسني عبد الوهاب وصلت درجة نعته بالخيانة هو 
قبوله املشاركة يف حكومة صالح الّدين البّكوش التّي تلت مبارشة 
حادثة خلع املنصف باي ونفيه إىل الّصحراء الجزائريّة. فقد ُعّي 
عبد الوهاب وزيرا للقلم يف أّول حكومة لألمي باي يف ماي 1943، 
وهي خطّة تشمل اإلرشاف عىل إدارة الّشؤون الّداخليّة للبالد 
والقيام بتحرير املكاتيب الّدوليّة ومخاطبة ملوك الخارج، وقد 
شغل هذا املنصب إىل جويلية 1947. وبنهاية هذه املهّمة انقطع 
عبد الوهاب – ظرفيّا – عن األشغال اإلداريّة وهو يف سّن 63 عاما 
وأقبل عىل تأليف كتابه الّضخم الّذي ساّمه »كتاب العمر«. إاّل أّن 
نيل االستقالل يف 1956 ومغادرة حشود من املوظّفي الفرنسيّي 
املصالح اإلداريّة جعل الحكومة التّونسيّة الفتيّة تدعوه إىل رئاسة 
املعهد القومي لآلثار والفنون فاضطلع بهذه املسؤوليّة من 1957 
إىل 1962. وهكذا متّددت حياته اإلداريّة الطّويلة الزّاخرة لفرتة 
جديدة ساهم خاللها يف بعث خمسة متاحف بسوسة واملنستري 

والقريوان وقرطاج ودار حسي باملدينة العتيقة .

وتنطوي شخصيّة حسن حسني عبد الوهاب عىل جانب لعلّه أن 
يكون خفيّا غري مشهور وهو نشاطه االقتصادّي ، فقد بعث سنة 
1917 مؤّسسة بنكيّة ساّمها »املرصف التّجاري التّونيّس« وترأّسها 
ملّدة طويلة ، كام أّسس عددا من الرّشكات التّجاريّة وتّوج هذه 
الخربة بإصدار أّول كتاب تونيّس متخّصص يف علم االقتصاد »اإلرشاد 
إىل قواعد علم االقتصاد« )1920(. ولكن كيف أُتيح لهذا املوظّف 
الّسامي و»الڤايد« والوزير يف حكومة الباي أن يُسهم يف الحركة 
العلميّة والفكريّة جمعا وتأليفا ومشاركة يف املؤمترات الّدوليّة 

ونشاطا بالهيئات العلميّة العربيّة واألجنبيّة؟ 

 الحياة العلمّية

ال ميلك دارس سرية حسن حسني عبد الوهاب إاّل أن يطرح الّسؤال 
بشأن الوجوه التّي أساغت للرّجل نشاطا علميّا غزيرا ومكثّفا يف 

حسن حسني عبد الوهاب أمنوذج نادر يف الحياة الّثقافّية والفكرّية يف تونس خالل القرن املايض، 
فقد جمع عىل نحو منقطع الّنظري بني الُكلف واملشاغل اإلدارّية والّسياسّية وبني املشاركة الاّلفتة 
يف الحركة الّثقافّية والفكرّية والعلمّية يف الّداخل والخارج، وجمع جمعا فريدا بني مواالة البايات 

الحسينّيني والعمل يف إدارتهم وبني االندماج يف دواليب دولة االستقالل وخدمة برامجها
وال شّك يف أّن املنزلة الّتي اكتسبها الرّجل تعود أساسا إىل شغفه بالبحث والّتوثيق 

والّتأريخ ولكّن ذلك ال ميكن أن يحجب أمرا آخر وهو أّن جانبا من الحظوة العلمّية 
والّثقافّية الّتي نالها إمّنا تهّيأت له بفضل قدرته عىل نسج عالقات وطيدة مع أصحاب 
Ù.الجاه والّسلطان يف تونس وخارجها وعىل متّلق أهل الِعلم والّسياسة والّتقرّب إليهم

• بقلم د. الحبيب الّدريدي

حسن حسني عبد الوهاب

األْخــــذ مـــن كــــّل 
شــــءي  بــــطــــــرف

لعّل
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الوقت الّذي كان يضطلع مبسؤوليّات إداريّة دقيقة وحّساسة. لقد 
شارك عبد الوهاب يف عديد املؤمترات الّدوليّة بي 1905 و1939 
وهو آنذاك موظّف بإدارة الحامية أو قايد عىل جبنيانة فاملهديّة 
ثّم نابل، من ذلك مشاركته يف مؤمتر املسترشقي بالجزائر سنة 
1905 وهو شاّب يف الحادية والعرشين من عمره ال يحمل شهادة 
عليا ومل يصدر له تأليف بعُد ومل يُعرف له نشاط علمّي يُذكر، بل 
إنّه ألقى محارضة يف املؤمتر بعنوان »االستيالء العريّب عىل صقليّة« 
)املاُلَحظ أنّه ّسّمى دخول العرب إىل صقليّة استيالء ومل يسّمه 
فتحا!( . ثّم شارك سنة 1908 يف مؤمتر كوبنهاغن للمسترشقي 
وسنة 1922 يف مؤمتر باريس للمسترشقي الفرنسيّي وسنة 1927 
يف مؤمتر الّرباط باملغرب، ونراه سنة 1930 يشارك يف مؤمتر الجزائر 

الّذي انعقد مبناسبة االحتفال مبائويّة احتالل الجزائر !

وفضال عن مؤمترات املسترشقي نجده مشاركا يف مؤمتر املوسيقى 
العربيّة بالقاهرة سنة 1932 بدعم من »البارون ديرالنجي« )وهو 
آنذاك قايد املهديّة( وحارضا يف مؤمتر باريس لألديان سنة 1939 

)وهو وكيل اإلدارة املحليّة والجهويّة( .

أّن  الحظنا  الرّجل  بسرية  املتّصلة  الوثائق  يف  الّنظر  دقّقنا  وإذا 
املشاركة يف املؤمتر األّول كانت بدفع من محّمد األرصم رئيس 
الجمعيّة الخلدونيّة التّي كان عبد الوهاب ناشطا بها. ومنذ ذلك 
الحي برع الرّجل يف نسج عالقات وثيقة مع أصحاب الّسلطة وأهل 
العلم من امللوك واألمراء والعلامء من أمثال األمري أحمد فؤاد ابن 
الخديوي إسامعيل الّذي سيصبح ملكا ملرص، وقوستاف أدولف ملك 
الّدامنارك وعبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربيّة الّسعوديّة 
ومحّمد فريد بك رئيس الحزب الوطنّي املرصّي واملسترشق األملاين 
»نولدكه« واملسترشق النمساوي » قولدزيهر« واملسترشق الفرنيس 
»لويس ماسينيون« وعميد األدب العريّب طه حسي وغريهم كثري. 

وقد مّكنته هذه الّشبكة املمتّدة من العالقات من نيل رشف االنتامء 
إىل مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة منذ تأسيسه سنة 1932، فقد 
عيّنه صديقه امللك فؤاد عضوا مؤّسسا باملجمع، وهو آنذاك قايد 
عىل املهديّة، علام بأّن طه حسي مل يحظ بعضويّة املجمع إاّل سنة 
1940. كام مّكنته تلك العالقات من نيل لقب الّدكتورا الفخريّة 
من جامعة العلوم بالقاهرة سنة 1950 مبناسبة مرور خمسي سنة 
عىل تأسيسها ، وتّم ذلك بإيعاز من صديقه طه حسي الّذي كان 
وقتئذ وزيرا للمعارف، كام نال اللّقب نفسه من جامعة العلوم 

بالجزائر سنة 1960. 

وقد كشف طه حسي سببا من أسباب الحظوة التّي يجدها حسن 
حسني عبد الوهاب يف مرص، إذ أشار يف مقّدمة كتاب »آثار أيب 

العالء » إىل أّن عبد الوهاب أمّد املرصيّي بكثري من املخطوطات 
الّنفيسة الّنادرة ، وكتب من عبارات اإلطراء واالستهواء ما يكشف 
الوهاب متكي مرص من مزيد املخطوطات  ل من عبد  يُؤمِّ أنّه 

املوجودة يف إفريقيا الّشامليّة. 

ويبدو أّن عبد الوهاب كان ميلك يف تلك الفرتة سلطة معنويّة 
فائقة عىل خزانة املحفوظات التّونسيّة ، فقد أدارها بي سنتي 
عبد  يديرها شقيقه عيل  أن  الّصدف  ثّم شاءت  1920 و1925 

الوهاب بي 1932 و1936.

أّما عن املؤلّفات التّي تركها حسن حسني عبد الوهاب فتُعترب 
قة،  رصيدا هاّما متنّوعا فيه من التّاريخ ، وفيه من الكتب املحقَّ
وفيه من سري املشاهري، وفيه من الّدراسات املختلفة جزء كبري 
منها ألّفه باللّغة الفرنسيّة. ولعّل أهّم كتبه »كتاب العمر« الّذي 
أقعده تقّدم الّسّن ووهن الجسد عن إكامله فعهد لألديب محّمد 
العرويس املطوي والباحث بشري البّكوش بإمتامه فأخرجاه بدعم 
من وزارة الثّقافة سنة 1989. ويليه يف األهميّة كتاب »ورقات 
عن الحضارة العربيّة بإفريقيّة التّونسيّة« وقد صدر يف جزأين 
سنتي 1965 و 1966، و»شهريات التّونسيّات« )1934( و»خالصة 
تاريخ تونس« وقد طُبع طبعات عديدة ) أّولها 1918 ثّم 1953(، 
و»بساط العقيق يف حضارة القريوان وشاعرها ابن رشيق« )1912( 
و»املنتخب املدريس من األدب التّونيّس« )1908( الّذي أصبح فيام 

بعد »مجمل تاريخ األدب التّونيّس« )1968( .

ومن الكتب التّي حّققها »رسائل االنتقاد » ملحّمد بن رشف القريواين 
العمري و»رحلة  اللّه  و»وصف إفريقيّة واألندلس« البن فضل 
التّجاين« لعبد اللّه التّجاين و»آداب املعلّمي« ملحّمد بن سحنون. 
إّن املتأّمل يف سرية حسن حسني عبد الوهاب ليعجب من تعّدد 
املرتجم  واتّساع عالقاته فهو  العلمّي  اهتامماته وغزارة نشاطه 
واملؤّرخ واملدرّس واملُحّقق وعضو املجامع اللّغويّة وهو »الڤايد« 

والوزير ورجل األعامل وصاحب الرّشكات التّجاريّة.

وإذا قام منهجه يف التّأليف عىل الجمع والتّوثيق واإلفادة ماّم 
وقع بي يديه من نادر املخطوطات ونفيس األعالق فإنّه أحكم 
استثامر تلك الوثائق لحفظ جانب من الّذاكرة الثّقافيّة الوطنيّة. 
ولنئ حصل عىل األلقاب الفخريّة وانتسب إىل الهيئات العلميّة 
الّدوليّة فإّن للباقته ولطفه وُحسن إدارته  وشارك يف امللتقيات 
لعالقاته يف األوساط العلميّة والّسياسيّة أثرا واضحا يف نيل تلك 
الحظوة مرشقا ومغربا . إنّه اآلخذ من كّل يشء بطرف الّضارب 

يف كّل فّن بسهم.
ح.د.
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يف بداية تكليل الكفاح الوطني بالنرص، من أوائل 
 ،L’Action املناضلي بالقلم والفكر، مع مجموعة مجلّة
التي أّسسها املجاهد األكرب، يف خضّم املعركة التحريريّة. 
ثّم ملّا أخذته مشاغل بناء العهد الجديد، تنازل عن 
إدارتها لثلّة من الشباب كانوا، يف باريس، لدى زعامء 
السياسة وكبار اإلعالميّي، وخاّصة لدى الزعيم منداس، َصوت 

التوّجهات البورڨيبية، يف حزمها واعتدال اختياراتها.

 يف مقّدمة هؤالء الشباب املناضلي، يذكر التاريخ محمد املصمودي 
الذي التّف حوله العديد من الطلبة، من أملعهم البشري بن يحمد.

 وملّا سمحت لهم الظروف بالعودة إىل أرض الوطن، كانت بغيتهم 
مواصلة النضال، من أجل نرصة الحبيب بورڨيبة فيام اتّفق فيه 
مع منداس فرانس، وهو التفاوض لتحقيق االستقالل الداخيل.

 وملعرفة املجاهد األكرب ألهّمية اإلعالم يف كسب األنصار، فقد 
أراد إحياء صحيفته التي كانت لِسان حزبه، وهي L’Action ؛ 
وثقتُه كانت متّجهة إّذاك إىل تلك الثلّة من الشباب الذين عرفهم 
يف باريس، وخرب ِصّحة انتامئهم إليه ؛ فرّشح إلدارتـــها البشــري 

بن يحمد، مع تأييد، عن كثب، من محمد املصمودي.

 L’Action وإّذاك توىّل بن يحمد جمع عدد من األعضاد، يف تحرير 
الجديدة. وكان محمد بن اسامعيل أّول مساعديه.

 وكانت تلك فرتة المعة من مسرية اإلعالم يف تونس، قبل أن 
تتغرّي األمور، وتختلف االختيارات : فهاجرت الجريدة، وصاحبها 
الجديد، البشري بن يحمد، إىل روما ثّم إىل باريس، حيث استطاع 
 Jeune أن يبني مؤّسسة مغاربيّة، إفريقيّة، منوذجيّة تحت إسم

.Afrique
 وتوىّل، من جهته، محمد بن اسامعيل، بناء مؤّسسة للنرش، كُتب 
لها النجاح ؛ وسانده فيها ابنه كريم، قبل أن يرتك له مقاليد 

األمور.
 رحم الله َمن كان من ُرّواد اإلعالم التونيس، وكتب البنه االقتداء 

بخصال والده الهامم.
الشاذيل القليبي  

محمد بن اسامعيل

رائد من رّواد اإلعالم الّتونسي

كان
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 »عامر املزوغي« دفي الزاوية الكائنة يف ربوة 
تحضن من عليائها بيوت القرية وطريقها 
املؤّدي إىل البحر، وإمّنا هي حكاية أخرى 
تنضاف إىل حكايات كثرية عنه وعن أهله 
ومريديه بعد قرون من وفاته تتحّدث بلغة 

العلم ال بلغة الخرافة.

سيدي عامر: الزاوية والحامدة 

»سيدي عامر قرية تونسية« كتاب يحمل 
توقيع الباحثة املرصيّة يف مجال األنرثوبولوجيا 
االجتامعية الدكتورة نادية أبو زهرة، وهو يف 
األصل عمل أكادميي لنيل شهادة الدكتوراه 
أكسفورد  االختصاص من جامعة  يف هذا 

العريقة، نرشته باللغة االنجليزية مؤّسسة 
»إيثاكا« املتخّصصة يف نرش البحوث األكادميية 
يف العام 1982، ومل ينقل إىل العربية بعد. 
تعرّفها  كام  االجتامعية  واألنرثوبولوجيا 
»التّصّور  بعنوان  مقال  يف  ذاتها  الباحثة 
البالد  الشعبي للجوع والعطش يف بعض 
الشعبية  بالتصورات  يهتّم  علم  العربية« 
التي تؤثّر يف السلوك االجتامعي، فمهّمة عامل 
األنرثوبولوجيا هي جمع البيانات بأمانة ثّم 
وصفها وتحليلها مبوضوعية وبيان الّروابط بي 
هذه التصّورات ورشح مدلوالتها االجتامعية. 
العلمية  األسباب  نفهم  السياق  هذا  ويف 
التي تجعل من قرية »سيدي عامر« تربة 
فالباحثة  األنرثوبولوجي،  للبحث  خصبة 
من  مزيج  الشعبية  املعتقدات  أّن  تؤكّد 
تراث  من  نابعة  وأخرى  إسالمية  عنارص 
الذين  لكن  الشعبية،  والتقاليد  العادات 
يعتقدون يف هذه املعتقدات يظنون أنّها 
كلّها من اإلسالم، وليس من مهام التحليل 
األنرثوبولوجي الفصل بي هذه املكّونات، ألّن 
هذه التّصورات ال ميكن فهمها إالّ باعتبارها 
وحدًة غري قابلة للتّجزئة، وكّل محاولة لفعل 
ذلك تفيض إىل تشويهها. ينطبق هذا األمر 
متاما عىل مجتمع القرية يف تلك املرحلة 
من تاريخ الدولة الحديثة حيث ما يزال 
كل يشء رغم الحداثة وانتشار التعليم يدور 
حول »الزاوية« بدءا من تفسري نشأة القرية 
وتكّون مجتمعها وصوال إىل رسم الخارطة 
اجتامعيا  متييزا  والتمييز  ألبنائها  الوراثية 
صارما بينهم وبي املريدين والوافدين مّمن 
ال تربطهم بالويّل قرابة الدم، ينعكس ذلك 
حتّى عىل التوزيع الجغرايف الرّسمي، ففي 
أّول خريطة للجمهورية التونسية الوليدة 
يشّق القريَة الطريُق القادم من الساحلي يف 
اتّجاه الورداني ويشطرها إىل نصفي، نصٍف 
يسّمى »الزاوية« ونصٍف يسمى »الحامدة«، 
املؤّسسة  االجتامعية  الرتاتبية  هذه  ومن 
عىل أسطورة التكوين رصدت الباحثة تأثري 
املعتقدات الشعبية يف التّصورات االجتامعية 
املحلّية وتأثريها يف الحياة اليومية والعادات 

والتّقاليد لألرس يف املنطقتي. 

الربكة بني العلم والخرافة

اهتّم البحث بالطابع الّزراعي للقرية باعتبار 
اقتصادي  مورد  أهّم  الزيتون هي  فالحة 
ملختلف العائالت حتّى تلك التي انتسب 
أبناؤها إىل اإلدارة يف فجر دولة االستقالل، 
كام اهتّم بالوظيفة الروحانية التي تجعل 
من زاوية سيدي عامر مزارا يأتيه األتباع 
واملريدون من الداخل والخارج طلبا للربكة 
بالزيارة وتقديم القرابي، وكثريا ما يكون 
ذلك طلبا للعالج عىل أيدي شيوخ الزاوية 
مّمن حافظوا عىل هذه املهنة عرب األجيال، 
ومن أهّم روافد هذه الوظيفة »الحرضة« 
التي تُسمــّى »الْعـــوامرية« للتمييز بي 
أناشيدها الصوفية وأناشيد الطّرق األخرى. 
ال ينسُب هذا إىل الّشعوذة أو االتّجار يف 
الوهم والّدجل بقدر ما ميثل ُمكّمال ُمهاّم 
للعالج النفيس بالنظر إىل طبيعة املجتمع 
يف تلك املرحلة وأهمية املعتقدات الشعبية 
فيه، وكثريا ما كان الدكتور سليم عاّمر رائد 
الطب النفيس يف تونس يؤكّد حرصه عىل 
إرسال بعض املرىض إىل األولياء الّصالحي 
فيستغّل استعدادهم الّنفيس واعتقادهم 
يف قدرات األولياء الخارقة لتيسري العالج 
االكلينييك األصيل ويوظّف الطاقة اإليحائية  
لإليقاعات والشطحات الصوفية يف استكامل 
دورة العالج الفرويدي، وهو ذات املوقف 
الذي تتّخذه االنرثوبولوجيا االجتامعية مثلام 
تتصادم مع  اإلنسانية مل  فالعلوم  أسلفنا، 
املوروث الثقايف ومل تفّكك مكّوناته التي هي 
عادة مزيج من التاريخ واألسطورة والعلم 
والخرافة، وإمّنا تسلّلت إىل داخله وتعاملت 
معه وحدة كلية غري قابلة للتجزئة لفهمه 
وقراءته علميا، والدكتورة نادية أبو زهرة 
تؤكّد يف بحثها أّن الناس يعتقدون يف وساطة 
األولياء بينهم وبي الله ال لقضاء الحاجات 
لجلب  أيضا  بل  فحسب  األمراض  وشفاء 
الرزق واملطر، فربكتهم هي أيضا وسط بي 
الرحمة اإللهية والعوز اإلنساين، يتجىّل ذلك 
حتّى يف أسامئهم )سيدي بوراوي، سيدي 
الرتابط  يحدث  مثة  من  الخ(  الغيث،  أيب 

الطابع  ذات  القروية  البيئة  بي  العضوي 
الزراعي الّسقوي والبنية الثقافية والعقائدية 
التي تقوم عىل سلطة الويّل الصالح الرمزية 

ومرجعيته الدينية واالجتامعية. 

ليمون سيدي عامر 

تعود أصول »سيدي عامر« عرب سلسلة نسب 
طويلة إىل عىل بن أيب طالب وفاطمة الزهراء، 
جاء والده سامل املزوغي مهاجرا من منطقة 
»مزوغة« الواقعة قرب مدينة مليلة بشامل 
جبال األطلس املغربية، ونزل عند حلوله 
الويل »سيدي نرص  بالساحل لدى الشيخ 
ابنه  منها  وأنجب  ابنته  فتزّوج  الشارف« 
عامر سنة 920 هجرية 1514م، تتلمذ عامر 
املزوغي يف شبابه عىل الشيخ الصويف أيب 
الغيث القّشاش ثم تنّقل طويال بي مدن 
ساحل  إىل  يعود  أن  قبل  طويال  الجنوب 
أتباعه وتالمذته  أعانه أحد  سوسة حيث 
وقد كان نافذا يف عهد الدولة الحفصية عىل 
إقامة زاويته يف نواحي املنستري سنة 970 
هجرية 1564 م، وفضال عن كونه متعبدا 
وفقيها تصف املراجع التاريخية عامر املزوغي 
باملجاهد الذي ُعرف باستبساله يف مقاومة 
الغزو اإلسباين ما جعله يتمتّع بحظوة لدى 
الوالة العثامنيي، فجّددوا زاويته عّدة مرات 
وأوقفوا عليها أوقافا كثرية، وصارت وجهة 
من  سيّام  ال  مختلفة  مناطق  من  للزيارة 
والية صفاقس يف موعد سنوي خالل فصل 
الربيع يسّمى »الفيشطة« أو »الخرجة«، 
ونجد الرتباط أهايل صفاقس بقرية سيدي 
عامر صدى يف قّصة شعبية ذكرتها نادية أبو 
زهرة وملّخصها أّن »سيدي عمر كمون« أحد 
أولياء مدينة صفاقس وأحد أتباع الطريقة 
العامرية كان متعبا وشقيّا، فلاّم أىت الربيع 
ذهب من صفاقس إىل مدينة جاّمل واشرتى 
الحلو، وملّا وصل إىل  الليمون  منها بعض 
مريضة  »رقيّة«  ابنته  وجد  عامر  سيدي 
فقّدم لها هذا الليمون دواء، وملا تعافت 
فرح عامر املزوغي بذلك وقال له: »لقد 
نلت كّل الربكة«، فزال عنه الّشقاء واعرتته 

سيـدي عــامر قريــة تـونسية
 يتناقل أهايل »سيدي عامر« جيال بعد جيل 

قّصة فتاة مرصية َقِدمت أواسط ستينات 
القرن املايض إىل القرية وأقامت بها فرتة من 

الزمن لتنجز عنها بحثا جامعّيا. والقّصة هكذا، 
مجرّدة من تفاصيلها الّدقيقة التي ال يذكرها 

ااّل من عاشوا تلك الفرتة -وهم قّلة اآلن- تظّل 
غامضة وال تفيد يف يشء كثري غرَي االستدالل 

عىل أهميٍة ما لهذه القرية قد متّيزها عن بقّية 
قرى الساحل وبلداته، فلكّل قرية حكاية، 

ال سّيام تلك القرى التي يقرتن تاريُخها 
ووجوُدها بويّل صالح وطريقة صوفية وخوارق 
تتجاوز العقل واملنطق واإلدراك الحيّس، لكن 
Ù .األمر هنا ال يتعّلق بكرامة من كرامات

• بقلم عامر بوعّزة
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الّنشوة. ولنئ كانت األنرثوبولوجيا تنتبه يف 
هذه الرسدية إىل ارتباط االنتقال الروحي 
من الشقاء إىل النشوة باالنتقال الجسدي 
يف املكان فإنّها تبدو تأويال أسطوريا لهذه 
بها  التي تقوم  الربيعية املشهورة  الرحلة 
عامر  سيدي  قرية  إىل  الصفاقسية  األرس 
بجبنيانة  بوسحاق  سيدي  بزوايا  مرورا 
وسيدي عيل محجوب بقصور الساف ولالّ 
أم الزين بجاّمل وسيدي نرص بالساحلي 
قبل أن تدخل محفوفة بالحرضة ومحملة 
بالهدايا إىل زاوية سيدي عامر وتقيم فيها 
ثالثة أيام، وما يزال أهايل صفاقس يطلقون 
عىل هذا الليمون الحلو الذي يجلب من 

الساحل اسم »ليم سيدي عامر«.  

سيدي عامر يف أكسفورد، مغامرة 
علمية برعاية علامء الدين

هل كان يسريا عىل فتاة مرصية أن تقوم 
التونيس  الساحل  يف  أنرثوبولوجي  ببحث 
مبفردها يف منتصف ستينات القرن املايض؟ 
اإلجابة عن هذا السؤال تقودنا إىل اكتشاف 
الدور الهام الذي لعبه كبار علامء الدين 
هذه  مثل  رعاية  يف  والزيتونة  األزهر  يف 
املغامرة العلمية وتوفري كّل أسباب النجاح 
لها بعيدا عن أّي منطق إقصايئ أو تعّصب 
جندرّي، فوراء قصة نادية أبو زهرة أستاذة 
األنرثوبولوجيا االجتامعية بأكسفورد مع قرية 
سيدي عامر والساحل التونيس عموما عالقة 

صداقة متينة ربطت والدها الشيخ محمد 
أبو زهرة )1898 - 1974( وهو أحد كبار 
علامء الرشيعة اإلسالمية والقانون يف مرص 
بالشيخي محمــــد الفاضل بن عــاشور 
)1909 - 1970( ومحمد الشاذيل بالقايض 
)1901 - 1978(، تذكر الكاتبة أّن والدها 
حّدث صديقيه أثناء لقاء جمعه بهام يف 
القاهرة عن رغبة ابنته يف إنجاز بحث علمي 
ميداين يف تونس، فرّحبا بذلك وتعهدا بتيسري 
كل السبل أمامها. لكن ذلك األمر مل يكن يف 
البدء يسريا، حيث تزامن مع إلقاء الرئيس 
الحبيب بورقيبة خطابه الشهري يف »أريحا« 
واندالع أزمة ديبلوماسية حاّدة بي مرص 
وتونس ما جعل السلطات املرصية ترفض 
متكينها من السفر إىل بالدنا واقرتحت عليها 
أن تنجز بحثها يف الجزائر أو اليمن، لكّن 
إرصارها عىل امليض قدما جعلها تستخدم 
بعض الوساطات لتليي عريكة النظام املرصي 
واقتالع التّأشرية يف اتّجاه تونس التي وصلتها 
قادمة من بنغازي يف نهاية شهر ماي 1965. 

أقامت نادية يف بيت الشيخ محمد الشاذيل 
بناته  من  واحدة  كانت  لو  كام  بالقايض 
ومتّكنت خالل األسبوع األّول من التعرّف 
التاريخية  العتيقة  املدينة  خصائص  عىل 
عثامن  املؤرخ  من  مبساعدة  واملعامرية 
الكعاك، ثم سلّمها الشيخ محمد الفاضل 
بن عاشور توصية إىل »سامل فرشيو« مدير 
معهد بورقيبة للفتيات باملنستري ملساعدتها 

حال وصولها إىل الساحل، لكّن ذلك مل مينع 
الرشطة التونسية من مراقبتها خالل جولتها 
املكثّفة بقرى الساحل وإلقائها أسئلة كثرية 
حول مختلف جوانب الحياة العاّمة فيها، 
وكان ذلك إضافة إىل لهجتها املرصية سببا 
كافيا إليقافها يف الساحلي والتحقيق معها. 
ثّم تدّخل الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 
ثانية لدى وايل سوسة من أجل السامح لها 
مبواصلة البحث دون مضايقات بوليسية، 
وهو ما أتاح لها العمل بحرية حال استقرارها 
أّن  الكاتبة  وتذكر  عامر،  سيدي  قرية  يف 
املعتمد توجه إليها بالخطاب مبارشة أمام 
الجمهور عند حضورها حفال أقيم بالزاوية 
يوم 30 أوت 1965 بحضور الرئيس الحبيب 
بورقيبة بنفسه وهو ما أزال كّل الشكوك 
حول شخصيتها ومهّمتها الحقيقية يف القرية. 
من مثة انطلقت رحلتها العلمية يف أغوار 
املجتمع ومتّكنت من ربط عالقات متينة مع 
بعض األرس يف »الزاوية« فرصدت كل تفاصيل 
الحياة اليومية وكّونت منها املدّونة النصيّة 
الشفويّة لبحثها امليداين وأخضعتها للتحليل 
مختلف  منها  لتستشّف  األنرثوبولوجي 
املعاين الرمزية، ومثل هذا التحليل الدقيق 
ملختلف جوانب الحياة يف البيت القروي 
والعالقات االجتامعية بي الناس وعاداتهم 
يجعل من هذا الكتاب مرجعـــا ال غنى 
عنه يف دراسة تحّوالت املجتمع التونيس يف 

دولة االستقالل.
ع.ع
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ِقصار مألى باملعاين الِعظام، ذاك هو تراثنا القصيّص 
العريّب يزخر مباّدة رسديّة اخباريّة مدهشة ، تعاقبت 
أجيال من املحّدثي ورّواة األخبار يف نقلها. وسواء أكانت 
تلك القصص واألخبار موضوعة مؤلَّفة يُراد بها اإلمتاع 
والتّعجيب أم كانت منقولة عن مصدر موثوق بأمانة 
وحياد فإنّها تضّل ماّدة أدبيّة قامئة يف مدّونة الَقصص العريّب القديم. 
وهي ما تزال – عىل الِقَدم – تحتفظ بجّدة وطرافة ال تُجحدان ، 
كاملعتّق من الرّاح يزداد مع األيّام صفاء ورونقا ، هي جّد كالهزل 
وهزل يف إهاب الجّد تقول الكثري من شجون اإلنسان عىل نحو 
مضمر خفّي أحيانا وبشكل رصيح جيّل أحيانا أخرى مبا يجعلها 

َحِريَّة بأن تُعرض عىل القارئ املُعارص يتماّلها ويستمتع بها ... 
وهذه الحكاية فاتحة عىل سبيل اإلذاقة لعلّها تثري الّشهيّة إىل الَحيك. 

اج وهند ابنة الّنعامن     حكاية الحجَّ

فُوصف  زمانِها  أهِل  أحسَن  كانت  الّنعامن  ابنة  هنًدا  أّن  ُحيك 
للحّجاِج ُحسُنها فأنفذ إليها يَخِطبُها وبذَل لها ماالً جزيالً وتزّوَجها 
داِق َمائتَْي ألِف درهٍم ودخل بها ثّم  ورشَط لها عليه بعد الصَّ
إنّها انحدرْت معه إىل بلِد أبيها املعرَِّة وكانت هنٌد فصيحًة أديبًة 
ًة طويلًة ثّم إّن الحّجاَج رحل بها إىل  فأقام بها الحّجاُج باملعرِّة مدَّ

الحــــّجــــــاج بـــــن يـــوســـف
وهنــــد إبــــنة الـــــّنعـــــمـــان 
أجــمـــل جميـــالت عصــرها

العراِق فأقامت معه ما شاء اللُه  ثّم دخل عليها يف بعِض األيّاِم 
وهي تنظر يف املرآِة وتقوُل : 

وما هنـــُد إال مهرٌة عربيٌة ... سليلــُة أفــراٍس تحلَّلهـــا بغــُل

فإْن ولَدْت َفْحالً فللِّه َدرَُّها ... وإْن ولـدْت بغالً فجاء به البغُل

فانرصف الحّجاُج راجًعا ومل يدخْل عليها ومل تكْن علِمْت به فأراد 
الحّجاُج طالقَها فأنَْفَذ إليها    عبَد اللِه ابَن طاهٍر وأنفذ لها معه 
مائتْي ألف درهٍم وهي التّي كانْت لها عليِه وقال يا ابَن طاهٍر 
طَلِّْقها بكلمتِي وال تزِْد عليهام فدخَل عبُد اللِه بُن طاهٍر عليها 
فقال لها يقول لِك أبو محّمٍد الحّجاُج كنِت فِبْنِت وهذه املائتا 
ألِف درهٍم التّي كانْت لِك ِقبَلَُه فقالْت اعلْم يا ابَن طاهٍر أنَّا واللِه 
كّنا فام َحِمْدنَا وِبنَّا فام نِدْمَنا وهذه املائتا ألِف درهٍم التّي جئَت 
بها بشارٌة لَك بخاليِص من كلِب بني ثقيٍف ثّم بعَد ذلك بلَغ أمرَي 
املؤمنَي عبَد امللِك بَن مرواٍن خربُها وُوِصَف له جاملُها فأرسَل 
إليَْها يْخِطبُها فأرسلْت إليه كتَابًا تقول فيه بعد الثَّناِء عليِه اعلــْم 
يا أمرَي املؤمنَي أنَّ اإلناَء َولََغ فيه الَكلُب فلاّم قرأَ عبُد امللِك الكتاَب 
ضحَك من قولها وكتَب إليها يقول إَذا ولَغ الكلُب يف إناِء أحِدكُم 
اِب فاْغِسيِل اإلناء َيِحلُّ االستعامُل  فلْيَْغِسلْه سبًعا إحداهنَّ بالرتُّ
فلامَّ قرأْت كتاَب أمريِ املؤمنَي ملْ مُيْكْنها املخالفُة فكتبْت إليِه بعد 
الثّناِء عليِه يا أمرَي املؤمنَي واللِه ال أُحلُّ الَعْقَد إال برشٍط فإْن قلَت 
ُط قلُت أْن يُقوَد الحّجاُج َمْحِميل ِمن املعرَِّة إىل بلِدَك  ما هو الرشَّ
التّي أنَت فيها ويكوُن ماشيًا حافيًا بِحلْيَِته التّي كان فيها أْو ال. 
فلام قرأ عبُد امللِك ذلك الكتاَب ضحَك ضحًكا شديًدا وأنَفَذ إىل 

اج وأَمرَُه بذلك فلاّم قرأ الحّجاُج رسالَة أمريِ املؤمنَي أجاَب  الحجَّ
وامتثََل األمَر ومل يخالِْف وأنَفَذ إىل هنٍد يأُمرُها بالتَّجهُِّز فتجّهزَْت 
وساَر الحّجاُج يف موكِِبِه حتّى وصل املعرَّة بلَد هنٍد فركِبَْت هنٌد 
يف َمْحِمِل الزّفاِف وركَب حولَها جواريها وخدُمها وأخَذ الحّجاُج 
بزِماِم البَعريِ يقوُده ويسرُي بها فجعلْت هنٌد تتواَغُد عليه وتضحُك 
مع الهيفاء دايَِتها ثّم إنّها قالْت للهيفاِء يا دايُة اكشِفي يل ُسُجَف 
املَْحِمِل فكشَفتْه فوقََع وجُهها يف وجِه الحّجاج فضِحَكْت عليه 

فأنْشأَ يُقوُل:

جِ  فإْن تَْضحِك ِمنِّي فيا طوَل ليلٍة ... تركُْتـِك فيـَها كالِقَبـاِء املَُفرَّ

فأجابته هنٌد تقول :

ومـا نَُبايل إَذا أرَواُحنا َسلَِمْت ... مبَا فَقْدنَاه مــن ماٍل ومن نََشِب
فاملاُل ُمكَتَسٌب والِعزُّ ُمرتََجٌع ... إَذا النُُّفوُس َوَقاَها اللُه ِمْن َعطَِب

الخلِيفِة  بلِد  من  قُربَْت  أْن  إىل  وتلَْعُب  تْضَحُك  كذلك  تَزَْل  ومل 
فرمْت بديناٍر عىل األرِض وناَدت  يا جاّمُل إنّه قد سقَط مّنا درهٌم 
اُج إىل األرِض فلم يِجْد إال ديناًرا فقال إمّنَا  فارْفَْعُه إلينا فَنظر الحجَّ
هو ديناٌر فقالْت بل هو درهٌم قال بل ديناٌر فقالْت الحمُد اللِه 
اُج وسَكَت ومل  َضنا اللُه ديناًرا فَخِجَل الحجَّ سقط منَّا درهٌم فعوَّ
َجها وكان  يَرُدَّ جوابًا ثُمَّ َدخَل بها عىل عبِد امللِك بِن مرواٍن فتزوَّ

ِمْن أْمرِها ما كان... 

من كتاب »املستطرف يف كّل فّن مستظرف« لبهاء الدين األبهييش 
)ذكر فصحاء النساء وحكايتهّن، الباب السابع(.
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ما ميكن أن يلهينا عن بؤسنا هو الرّتفيه ومع ذلك فهو 
أكرب عوامل بؤسنا«. هذه مقولة لبليز باسكال يقرتح 
فيها تعريفا للرّتفيه. ولكن أعتقد أّن األمر ال يتعلّق 
بتحديد مدلول الرّتفيه بقدر ما يطرح مفارقة. فكيف 

ميكن أن نعترب الرّتفيه دواء وداء يف اآلن؟

رمّبا تشري املفارقة إىل كيفيّة االستعامل. فقد ينقلب الّدواء آفة 
إذا أسأنا استعامله ومل نحرص عىل احرتام املقادير وأوقات تناوله. 
كذلك الّشأن بالّنسبة إىل الرّتفيه. لعّل ما يرّبر تناول موضوع الرّتفيه 
يف عالقته باملهرجانات الّصيفيّة هي ظاهرة التّخمة التي تفّشت 

يف قامئات الربامج التي تقّدمها املهرجانات الّصيفيّة لرّوادها.

شهدت املهرجانات الّصيفيّة تحّوالت عديدة يف املجتمع التّونيس، 
خاّصة فيام يتعلّق باملشهد الثّقايف. ومن أهّم هذه التّحّوالت انخراط 
املناهج الثّقافيّة فيام عرف بثقافة الّسوق، نتيجة ملنظومة العوملة.

لقد تأّسست املهرجانات املرجعيّة يف تونس وهي مهرجانات قرطاج 
والحاّممات واملنستري ودقّة والجّم وطربقة يف فرتة تاريخيّة عىل 
جانب من التّميّز والخصوصيّة. وهي فرتة الغليان الذي شهده 
العامل الغريب يف أواخر الّستّينات التي كان سببا يف اندالع أحداث 
ماي 1968 . وقد قامت هذه املهرجانات االعتباريّة عىل مرجعيّة 
فكريّة تشّكلت فيها بوادر ما بعد الحداثة. وهذه العوامل كانت 
محّددة للخيارات واملقاييس التي كانت تقوم عليها أهداف هذه 
املهرجانات أّوال ثّم عىل التّصّورات التي كانت تسند خطط الربمجة 

التي تؤثّثها.

من  أّن  فلنتذكّر  الرّتفيه.  فيها هاجس  يغيب  ال  تصّورات  وهي 
خلفيّات ماي 68 تسليط الّضوء عىل اإلبداع الاّلمعياري و الذي 
يسعى إىل التّخلّص من التّنميط وتوجيه الّدولة للفكر واإلبداع 
كان مسيطرا عىل  الذي    )le dirigisme de l’Etat( والثّقافة 
العقد األسبق أي بي أواسط الخمسينات وأواســط الّستّينات، 
وهــو ما أنتج تنشيطا للمهرجانات عرضت فيه أهّم اإلبداعات 
العامليّة التي ولع بها الجمهور سواء كان ينتمى إىل الّنخبة املثّقفة 
أو إىل عموم املواطني. فإذا اعتربنا أّن الرّتفيه، كام يتحّدد مفهومه 
الّذات،  يف علم االجتامع، يجمع بي األنشطة املكرّسة لتحقيق 
يفرتض أن نربط بي مواز يسري فيه خطّان هام برامج املهرجانات 
الّصيفيّة من جهة، والتّغرّيات االجتامعيّة بصفتها محّددة ملقاييس 
تحقيق الّذات كام يحلّلها علم الّنفس االجتامعي الذي خاض يف 
املسألة إبّان تشّكل الفكر املابعد حدايث والذي أعلن رفع الحصار 
االجتامعي عىل املوهبة الفرديّة والقدرات الّذاتيّة لألشخاص، متيّزا 
عن األعراف املكبّلة له والتي تعيق مخياله وطاقاته الّذاتيّة. هذه 
الطّاقات التي يرفّه بها عن العمل يف مفهومه اإلنتاجي الرباغاميت.

أواخر  الّستّينات وسريها حتّى  وقد صادف ذلك يف مهرجانات 
الّسبعينات تناغام كبريا مع الجامهري املرتادة حتّى أصبح لكّل 

مهرجان مريدوه ورّواده املواظبون عىل متابعته.

أسئلة الرّتفيه أم أسئلة الحرية؟

وبداية من أوائل الثاّمنينات، الحت أسئلة حائرة حول املهرجانات 
والوجهة التي بدأت تنتهجها. 

مفهوم التـــرفيه في برمـجــة 
المهـــرجانات الــّصيــفــّيـــــة

»إن
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ففي حي ارتكزت حرية ماي 1968 عىل هاجس القطع مع الّسائد 
ومقاومة الفكر الّشكالين واالتّباعي، اتّسمت حرية أواخر الثاّمنينات 
بهواجس اقتصاديّة وإيديولوجيّة باألساس. لقد بدأت تلّوح بشعارات 
العوملة وتنميط الثّقافة وسوق الثّقافة وإدماج الثّقافة يف الّدورة 
االقتصاديّة و«املاركتينغ« أو التّسويق. وهي مفاهيم تحوم كلّها 
حول تأثري الثّقافة أو املنتوج الثّقايف كهدف يف حّد ذاته دون اعتبار 
لنوعيّة هذا املنتوج وال للمضمون الذي يحمله. وهي مفاهيم 
تكرّس من ناحية أخرى مفهوم اللّهث وراء الّسوق العامليّة. وبالتّايل، 
هذا  الحائط.  عرض  الثّقافيّة  بالخصوصيّة  ترضب  ضمنيّا،  فإنّها 
التّحّول يف تصّور دور الثّقافة ووظائفها كان ال بّد أن يضيف إىل 
معاناة العمل اإلبداعي صعوبات جديدة وطارئة. واتّخذ الّدخالء 
واملزايدون واملتطّفلون من هذه املفاهيم الجديدة أوعية إلنتاجات 
تتوفّر فيها مواصفات الّسوق الّسائدة والتي تّدعي االنتامء إىل 
الفّن من هذا املنظور ولكّنها من ناحية أخرى وبسبب تحّولها إىل 
ظاهرة مل تلبث أن أدخلت البلبلة يف املشهد الثّقايف العاّم الذي 
ثقلت خطواته التّجريبيّة والباحثة وتوتّرت أنفاسه وضاقت املنافذ 
أمامه، بعد أن أعلنت الّدولة خيار التّخيّل عن دورها كمنتج أسايس 

ووحيد للتّعبريات.

لقد  الظّاهرة؟  من هذه  الكربى  املهرجانات  موقف  كان  كيف 
وجدت نفسها أمام خيار صعب. االندفاع يف تيّار الثّقافة الجديدة 
القامئة عىل التّسلية والرّتفيه وقلّة التّكلفة ووفرة املردود أو مواصلة 
التّشجيع عىل دفع التّجارب املتحّصنة ضّد الّسهولة ومجاراة الّذوق 
الّسائد ومسايرة عواطف الجمهور العريض.لقد كرث يف تلك الفرتة 
تأثري  تحت  املنحيي  هذين  بي  املعادلة  تحقيق  عن  الحديث 
الّضغط املايل وتقلّص إمكانات واستعدادات وزارة اإلرشاف كام 
كرث الحديث عن رشعيّة البعد الرّتفيهي للمهرجانات الّصيفيّة يف 

عالقتها الّسوسيولوجيّة باملتلّقي أي بالجمهور.

و شهدت املهرجانات ترجيح هذا البعد األخري عىل الّصبغة األساسيّة 
للمهرجانات وهي وظيفتها الفكريّة والثّقافيّة والتي تتحّدد من 
خاللها مقاربتها ملفهوم الرّتفيه، لفائدة نسق التّعّهد واملنطق الّسلبي 
للتّسويق، إىل حّد ترّسخ معه االعتقاد يف تخيّل املهرجانات الكربى 
منها والّصغرى، عن التّعبريات الجاّدة وعن التّجارب التي ترعرع 
أغلب رجالها فوق أركاح هذه املهرجانات بالّذات. إذا حاولنا البحث 
يف أسباب هذا التّخيّل، نالحظ أنّها وليدة الظّرف العاملي، ولكّنها 
أيضا ال تخلو من أسباب أخرى أهّمها غياب الحوكمة الرّشيدة 
واإلرادة الثّقافيّة يف مستوى إدارة املهرجانات، خاّصة الكربى منها 
أو ما تسّمى باملهرجانات الّسياديّة أي تلك التي يعود تسيريها 
الحاّممات  مهرجاين  مثل  املركزيّة،  الثّقافيّة  الّسلطة  إىل  بالّنظر 

وقرطاج وأيّام قرطاج املرسحيّة والّسينامئيّة.

ثقـــافة »الّتقليعة«

بعد 14 جانفي 2011 ، تفاقم الخلط يف التّعامل مع البعد الرّتفيهي 
للمهرجانات والذي بدأ يتشّكل منذ أواسط التّسعينات ملّا تعاقدت 
املهرجانات الّصيفيّة مع مؤّسسة روتانا وتعاملت معها كمتعّهد حفالت 
تنهل من قامئة نجومها يف املوسيقى والذين ال متثّل إنتاجاتهم أّي 
صفة احرتافيّة أو إضافة فّنيّة تذكر. وتفّشت هذه الظّاهرة فأصبحت 
مبثابة التّقليعة التي »تكالبت« عليها املهرجانات الّدوليّة وحتّى 
الوطنيّة أو الجهويّة، يف حي كان املفرتض أن تسعى املهرجانات 
الوطنيّة والجهويّة إىل تعميق مفهوم الرّتفيه انطالقا من خصوصيّتها 
االجتامعيّة والثّقافيّة. عىل أّن ذلك ما كان ميكن أن يتّم بدون فتح 
املحافر الّسوسيولوجيّة والّنفسيّة واالقتصاديّة التي قام عليها علم 
اجتامع الرّتفيه يف أمريكا التي أصبحت برمجة الرّتفيه فيها مبثابة 
صناعة غزت أوروبّا وإفريقيا وكافّة القاّرات يف تنافذ مع العوملة 

وأيضا مع مقتضيات ثقافة الّسوق واقتصاد الثّقافة.

بعد أكرث من نصف قرن مّر عىل تأسيس املهرجانات الّصيفيّة، مل 
تجر أّي دراسة ميدانيّة تسترشف العالقة بي املهرجانات الّصيفيّة 
الّنّقاد حول تصّورهم  والرّتفيه عن طريق مساءلة الجمهور أو 
ملفهوم الرّتفيه وتقييم أداء املهرجانات يف هذا املعنى. إّن دراسة 
هذا املوضوع ميكنها أن توفّر للمربمج يف املهرجانات الّصيفيّة 
واملهنيّة  والفكريّة  االجتامعيّة  فئاتهم  للمتلّقي حسب  تصنيفا 
يضفي عىل وظائفها نجاعة متأكّدة ويخلّص املهرجانات مــــن 
الرّتفيه، عىل  كّفة  ترجيح  بدعـــوى  فيها  تـرّدت  التي  الغوغاء 

حساب اإلبـــداع الجاّد.

وكأّن اإلنتاج الرّتفيهي ال يتطلّب جّديّة أو احرتافيّة...وكأّن الجمهور 
وهو يطلب التّسلية ال يشرتط الجودة والجّديّة يف ذلك.  أزمة 
حاّدة تهّدد اليوم املهرجانات الّصيفيّة، باستثناء مهرجان الجّم 
للموسيقى السنفونيّة. فقد بهتت مالمح مهرجاين قرطاج والحاّممات 
وأصبحت مدرّجاتهام تنفر من غوغاء وصخب مرتزقة الفّن الذين 
الجمهور.  وجيوب  اإلرشاف  وزارة  كاشيهاتهم صناديق  أرهقت 
مئات اآلالف من العمالت املحلّيّة واألجنبيّة ترصف عىل حفالت 
هي مبثابة أسواق املـــزاد تقــّدم تقليعــات أدمن عليها جمهور 
اليزال يتوّهم أّن ما يقّدم له هو ترفيه. لكّن مئات اآلالف األخرى 
بها هـــذه  تقــّدم  التي   االتّصال  حبّـــات  تغليف  تنفق عىل 

املــاّدة »الرّتفيهيّة«.

أّما مهرجانات طربقة وسوسة واملنستري فقد تجاوزت األزمة حي 
آلت إىل االندثار

فوزيّة بلحاج املّزي
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لكن قبل الَخوض يف الحديث يف شخصيّة عيل الورداين العلميّة ومهّمته إىل إسبانيا، يحُسن بنا 
أن نُلقي الّضوء بشكل رسيع عىل عالقة الَعرب بالرّتاث العلمي اإلسالمي يف مكتبات إسبانيا. 

املسلمون وعالقتهم بالرتاث العلمي يف إسبانيا

بعد انقطاع طويل عن مصادر املعرفة يف إسبانيا بدأ العرب، سواء منهم املشارقة أو املغاربة 
يرتّددون عىل إسبانيا، وقد كان الغرض من رحالتهم طلب العلم والّرغبة يف اكتشاف  ما يف 
هذه البالد من مخطوطات وتراث علمي عريّب . كام أّن ترّدُد العرب عىل إسبانيا مُيثّل  ربطًا 
جديًدا للّصالت التي انقطعت طوال قرون عديدة بي البالد العربيّة والغرب عموًما. وميكن 
إرجاع انقطاع هذه العالقات إىل عّدة صعوبات لعّل أهّمها: اِنطواء العرب عىل أنفسهم خاّصة 
يف القرون الوسطى بعد الهزائم التي لحقت بهم من قبل الغرب املسيحي، وطرد املسلمي 
من األندلس. بيد أّن العرب واملسلمي أخذوا  يخرجون من هذه العزلة إثر حملة نابليون 
بونابارت عىل مرص. وقد تجلّت بوادر الوعي مبكانة الغرب مع محّمد عيل، الذي أدرك بعمٍق 
األبعاَد الحضاريّة لحملة بونابارت، وذلك ما جعله يقتنع برضورة االقتباس من الغرب مع 
املحافظة عىل الّروح اإلسالميّة. كام جعله يقتنع بأن ال سبيل لتحقيق هذه املعادلة إالّ عن 
طريق املعرفة، وهذا ما يُفرّس تكاثر البعثات العلميّة العربيّة  خاصة ابتداء من عام 1828م، 
وكانت العواصم األوروبية الكربى مثل روما وباريس ولندن وبرلي قبلة هذه البعثات، بينام 
ظلّت إسبانيا بعيدة عن االهتامم. غري أّن مشاعر الحني لدى العرب واملسلمي سوف تتحرّك 

بدواخلهم ملا لهذه املدينة من تاريخ ال ميكن أن مُيحى من الّذاكرة اإلسالمية. 

وباإلضافة إىل هــذا يرى األديــب الفرنـــيس »هرني برياس« )1890 - 1983م( يف كتابه 
»إسبانيا كام يراها الرّحالة املسلمون«  أّن هناك عاملي أفرزا الّرغبة يف االلتفات إىل إسبانيا 
هام أّوال: إنشاء صحيفة الجوائب  يف القسطنطينية، وثانيا: مساهمة املشارقة يف املؤمترات 
العاملية للمسترشقي يف أوروبا . وقد أّسس أحمد فارس الّشدياق يف القسطنطينيّة جريدته 
»الجوائب« يف عهد الّسلطان عبد الحميد الثاين، وكانت ناطقة بالعربيّة وساهمت يف نرش 
الرتاث الفكري واألديب العريب وذلك مبباركة من الّسلطان نفسه، إال أّن الشدياق الذي عاش 
طويال يف أوروبا  وتشبّع باملناهج العلميّة مل يكن ليكتفي مبا توفّر له من وثائق ال تخلو 
من نقائص تضعف من قيمتها العلمية. ولذلك حرص عىل االطاّلع عىل محتويات املكتبات 
األوروبية من مخطوطات عربيّة والتي يحتاجها حاجة ملّحة ملواصلة رسالة »الجوائب« 
كام يتصّورها. ومن أهّم املكتبات األوروبية التي تحتوي عىل مخطوطات عربية مثينة 

مكتبات إسبانيا وخاصة مكتبة األسكريال مبدريد. ولعلّه أعلم 
الّسلطان عبد الحميد برغبته، وتجّسمت هذه الّرغبة ابتداء من 
عام 1885م حي أخذ هذا الّسلطان يُرسل البعثات إىل إسبانيا 
بحثًا عن املخطوطات. وأّول من فتح الطّريق هام محمد محمود 

الّشنقيطي وعيل الورداين. 

من تونس إىل استانبول 

كانت والدة عيل الورداين يف عام 1861م، وقد وصل يف سّن مبّكرة 
إىل تونس قادًما إليها من بلدة »أكودة« التّابعة ملنطقة الّساحل، 
ودرس يف املدرسة الّصادقية التي تّم إحداثها سنة 1875م يف عهد 
املشري محمد الّصادق بك . وقد حذق العربية والفرنسيّة والرتكيّة 
واإليطالية، األمر الذي لفت انتباه مؤّسس املدرسة الّصادقيّة الجرنال 
خري الّدين الذي كلّفه بعد ذلك مبهّمة أمانة رسّه.  وعندما غـــادر 
خري الّدين البالد التّونسية تلبية لدعوة من الّسلطان عبد الحميد 
الثاين لتكليفه مبهمة الّصدارة العظمى )رئاسة الوزراء( يف الّدولة 
صاَحبه عيل الورداين مع عائلته إىل استانبول التي سيقيض بها أجمل 
وأخصب سنوات حياته. وكان خري الّدين التّونــيس اُستدعي من 
قبل الّسلطان يف عام 1878م عىل إثر هـــزمية الّدولة العثامنية يف 
الحرب مع روسيا بهدف االستفادة من تجـــربته وخربتــه إلصــالح 
أحوال الّدولة العثمـــانية املتــأزّمة عىل جميــع املستويات. أقام عيل 
الورداين يف قرص الّصدر األعظم، وكان يرتّدد عليه بال انقطاع أعيان 
الّدولة العثامنية آنذاك، فضالً عن الّشخصيات العلمية والفكريّة 
اإلسالمية التي كانت تدفعها طموحاتها أو ميولها نحو ذلك القرص. 
ويف استانبول أتقن عيل الورداين اللّغة الرتكيّة أكرث من خالل معارشة 
العلامء واملفّكرين والّساسة وكرثة الحديث معهم. وقد كان صاحبنا 
كثري التنّقل يف أرجاء املدينة الجميلة التي تزخر باآلثار القدمية 
التي مرّت عليها مئات الّسني، لكّنها ما تزال صامدة تحيك قصص 
التي  الّسليامنية  اآلثار مكتبة  أبز هذه  التّاريخ والحضارة، ومن 
تأّسست يف عهد الّسلطان سليامن القانوين، ومكتبة بايَزيد القريبة 

منها ومكتبات أخرى كثرية منترشة يف أرجاء املدينة.   

وقد كان يشّده حني خاّص إىل مقام الّصحايب الجليل أيب أيّوب 
األنصاري يف منطقة »أيّوب سلطان« التي سّميت باسمه تكرميًا 
له. وكان هذا الّصحايب تويّف يف العرص األموي تحت أسوار قيارصة 
الّروم، وكانت نيّته تنفيذ وصيّة الّنبي عليه الّصالة والسالم عندما 
قال »لتفتحن القسطنطينيّة فلنعم األمري أمريها ولنعم الجيش 
ذلك الجيش« .  فكانت نيّته فتح القسطنطينية، إال أّن املنيّة وافته 
قبل أن يحّقق حلمه. ولقد كانت تلك األحالم املتواصلة تقود هذا 
الشاّب بعيًدا عن وسط املدينة الّصاخب فتثري قريحته الّشاعريّة 
وتوحي إليه ببعض املقاطع الّشعرية الرّقيقة. ثم أخربه الّصدر 

للبعثة  كاتبًا  تعيينه  الّسلطان  اقرتح عىل  أنّه  يوم  األعظم ذات 
العلميّة املكلفة بإحصاء املؤلّفات العربيّة املحفوظة يف مكتبات 

إسبانيا وفرنسا وانجلرتا وَدرسها ومتحيصها.

السفر إىل إسبانيا

عن  الورداين  يتحّدث عيل  األندلسيّة«  »الرّحلة  كتابه  مستهل  يف 
املهّمة التي تّم تكليفه بها إىل إسبانيا وباريس ولندن ضمن البعثة 
العلميّة. غري أّن الرّتكيز يف الرّحلة كان منصبًّا أكرث عىل إسبانيا ملا 
فيها من كرثة املخطوطات العربيّة املحفوظة »إنّه ملا كان االهتامم 
بشأن تقّدم الُعلوم واملعارف من أجلِّ املقاصد املتّجهة نحو تقّدمها 
يوًما فيوًما أنظاُر جاللة موالنا الّسلطان املعظّم عبد الَحميد خان أيد  
الله سلطنته بعثت نظارُة املعارف العموميّة الّسلطانيّة مأموريًة إىل 
إسبانيا وباريس ولندرة لالطالع عىل بعض ما بها من اآلثار العربيّة 
والكتب الّنفيسة اإلسالمية، وعيّنتني تُرجامنًا للأمموريّة بأمر حرضة 
الوزير الخطري والفيلسوف الّشهري عامل الوزراء ووزير الُعلامء صاحب 
الّدولة منيف باشا وزير املعارف العموميّة«. وقد استغل الورداين 
فرصة وجوده يف إسبانيا ليكتُب شيئًا عن رحلته وما استكشفه وما 
رآه من املشاهدات واآلثار بتلك الّديار. لعّل أهّمية رحلة الورداين 
تكمن يف االزدواجيّة بي مايض األندلس املجيد وما فيه من عظمة 
سياسيّة وفكريّة وعلميّة، وبي حارض األّمة اإلسالمية وما يكتنفه 
من ضعف وهوان، إنّها سياحة يف مايض املسلمي ولهاث وراء املجد 
الّضائع، وهكذا تسّنى لهذا الكاتب التّونيس الذي حّل ضيًفا عىل 
استانبول أن يُخوض هذه التّجربة الفريدة الّصعبة ليمزج بي ماض 
ناصعٍ عريق وبي حارض مرير ليعيش هذا التّمزق وهذه الغربة. ومن 

األديب الّتونيس عيل الورداين 

مـكــّلـًفـــا مــــن الـــّســـــلطــــان 
بمهّمــــة علمّيـــة فـــي إسبـــانــيا 

• بقلم د. مصطفى الستيتي

عيل الورداين شاعر ورّحالة تونيس، وهو من 
أوائل الّتونسيني الذين انخرطوا باملدرسة 
الّصادقية وتلّقوا بها تعلياًم متقّدًما يجمع 

بني أصالة الّثقافة العربية اإلسالمية 
وبني العلوم الحديثة. وشأنه شأن كثري 

من الّتونسيني اآلخرين سافر الورداين إىل 
استانبول، وأقام بها مدة طويلة استفاد 

ماّم فيها من الُكنوز العلمّية والثقافّية، ثم 
كّلفته نظارة املعارف، ضمن بعثة علمّية، 

لالنتقال إىل إسبانيا للبحث عن املخطوطات 
العربّية يف مكتباتها. وقد تركت هذه الرّحلة 

أثرًا بالًغا يف نفس الورداين، وكانت مبثابة 
البحث عن املجد الّضائع يف بالد ظّلت تحت 

Ù.حكم املسلمني ملدة قرون من الزّمن
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هنا كانت لرحلته قيمة أدبيّة وفنيّة كبرية تستحّق التأّمل والّدراسة.
بعد أن تلّقى الورداين وصحبه »األوامر العلية الالّزمة والتّعليامت 
املقتضبة من نظارة املعارف الجليلة« أخذ يف »التّداركات الّسفرية 
فلاّم كان يوم األربعاء تاسع عرش ذي الحجة سنة 1304 هــ »بارح 
دار الخالفة العظمى« . وقد وصف لنا البحر حال ُخروجه من مدينة 
استانبول وصفا أدبيًا شاعريًّا ينّم عن خيال وجامل فقال: »وعندما 
ركبَنا الَفابور كان الهواء ساكًنا لطيًفا ومرآة الجّو صقيلة جّدا، ومياه 
إىل  مائلة  والّشمس  العرص  والوقت وقت  الّروع،  الخليج هادية 
حيث الغروب)...( ومازلت كذلك حتى استرتت عّنا غرّة الّشمس 
وأرشق جبُي الَقمر، فشكَّلت للعيون أبهى منظر  وأبهج مخرب...«. 
غادرت البعثُة استانبول يف 8 سبتمرب سنة 1887م ووصلت بعد 
ومنها  بورُدو  مبدينة  قليالً  توقّفت  ثّم  مرسيليا.  إىل  أيّام  بضعة 
تحّولت إىل إسبانيا، ثم توّجهت إىل مكتبة اإلسكوريال  ورشعت 
يف القيام باملهّمة املنوطة بعهدتها، أي إحصاء املخطوطات الّنادرة 
املوجودة يف تلك املكتبة ودراستها دراسة علميّة. كام استغّل أعضاء 
البعثة الفرصة للتجّول يف العاصمة االسبانيّة وزيارة معاملها األثريّة 
والتّمتع بجاملها. ومن هناك تحّولوا إىل طليطلة وإشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وبلنسية، وأجروا بها أبحاثهم. ومل يغفل عيل الورداين 
عن تسجيل مالحظاته كتابيّا إذ أّن ذلك ميثّل أهّم ما كُلّف به من 
عمل، وذلك لتمكي املهتّمي بهذا املجال لالستفادة من االنطباعات 
العديدة التي حصلت له خالل رحلته الطّويلة عرب تلك املناطق 

ذات الجامل الخالّب والتّاريخ العتيد. 

مشاهدات الورداين يف إسبانيا

يف مدريد بدأ الورداين يتنّفس األمجاد الّضائعة، فقد رأى عىل أبواب 
هذه املدينة نقوًشا ُمتقنة ملّومة مأخوذة من آثار العرب، إال أّن 
هذه الّنقوش تغرّيت مع الزّمن وداخلها الفّن األورويب، ولذلك ال 
يتبيّنها إالّ من كانت له معرفة تاّمة بالّنقوش العربيّة.  ويف مدينة 
اإلسكوريال يُقبل الورداين عىل آثار الُقصور العربية املوجودة باملدينة 
فيصف ما بها من نُقوش ورسوم، وقد اسرتعى انتباهه بقرص فيليب 
الثاين رسوم ُجدرانه التي تصّور حروب دولة إسبانيا مع غريها من 
الّدول مبا فيها الّدولة العليّة »ويف ُجدران الَقرص املذكور رسم غالب 
محاربات دولة إسبانيا سواء كانت مع العرب أو مع غريهم من 
الّدول، حتّى أيّن رأيت بعيني رسم املحاَربة املشهورة التي وقعت 
يف خليج )اللينت( بي الّدولة العلّية وإسبانيا، لكن هذه الوقائع 

مرسومة بكيفيّة ال تكاد تُوصف إالّ بلسان املشاهدة«.   

ويذكر الورداين أّن الوفد العلمّي مكث يف مكتبة اإلسكوريال املوجودة 
يف القرص ذاته عرشين يوًما ملدة سّت ساعات كّل يوم ما عدا يوم 
األحد، يتصّفح الُكتب وينّقب فيها. وقد أُعجب باإلتقان الذي 

مُييّزها  والرّتتيب الذي هي عليه، ويذكر أّن فيها 84 ألف مجلّد 
منها أزيد من ألفي مجلّد كتب عربيّة اختار منها هو 408 كتب 
سّجلها كلّها وقّدم عنها تقريرًا مفّصالً للوزارة العثامنية. ويعتقد 
الّناس خطأً حسب الورداين »أّن الُكتب العربية املوجودة يف هذه 
املكتبة من مخلّفات األندلس، وليس األمر كذلك، فقد أظهر يل 
التّحّري والتّحقيق وكرثة املحاورة واملذاكرة مع أرباب الوقوف 
واالطاّلع أن اإلسبان ملا ملكوا األندلس أشار عليهم ُرؤساء األَديان 
بحرق الُكتب اإلسالميّة، ال سيّام الّدينية فكانوا كلاّم متّكنوا من 
بالد أحرقوا كتبها إالّ ما بقي عند بعض األفراد، وأّن هذه الُكتب 
هي من كتب زيدان أمري املغرب كان اِشرتاها من املرشق، وبينام 
مأموُروه قد قَدموا بها إذ فاجأتُهم سفن إسبانيا الحربيّة قريبًا من 
بوغاز سبتة )جبل طارق( فغلبتُهم وَغصبت هذه الكتب، فهي يف 
التحقيق من كُتب ُحكومة مراكش ال األندلس. والذي يدّل عىل 
صّحة ما ذهبُت إليه ما شاهدته مكتوبًا عىل أغلب الُكتب من 
أنّها ملك األمري زيدان املذكور«. وقد أطلعه بعض قسييس مدينة 
اإلسكوريال عىل أنواع من الّنقود اإلسالمية وقد كُتب عىل وجهها 
األّول: ال إله إال الله، واألمر كلّه لله، ال قدرة إال لله، أّما الوجه 
الثاين فقد كتب عليه: الله ربّنا ومحمد رسولنا والهادي إمامنا. 
والظّاهر أّن هذه الّنقود هي من سّكة الخليفة العبّايس موىس 
الهادي، إذ ليس من الخلفاء العبّاسيي من تلّقب باسم الهادي 
تلك  وغرناطة  وقرطبة  وأشبيلية  الورداين طليطلة  غريه. وصف 
املدن الفاتنة املثرية لذكريات ماض ميلء باألحداث املجيدة أو 
املحزنة. ولنتوقّف معه يف قرطبة ولنتخيّل ما شعر به من حزن 
عميق عندما عرب شوارع تلك املدينة العريقة الفخورة مباضيها 
املجيد، وتذكّر كيف كانت مزدحمة بالجامهري املسلمة الّصاخبة. 

وبعد نحو أربعة أشهر من العمل والبحث واملشاهدات والتّجوال يف 
أنحاء إسبانيا عادت البعثة العلمية إىل استانبول بتاريخ 25 ديسمرب 
سنة 1887م وقد أعّدت تقريرًا عن مهّمتها.  وحســب ما أثبته 
الورداين يف نهاية كتابه »الرّحلة األندلسيّة« فإّن الُكتب التي أُعّد 
بشأنها التّقرير كانت متنّوعة املواضيع، فقد جاء بعضها يف اللّغة 
وبعضها يف الفقه وبعضها يف التّاريخ وبعضها اآلخر يف الطّب وغري 
ذلك. وقد تّم اِنتخابها بشكل خاّص من املكتبة العموميّة مبدريد، 
ومكتبة اإلسكوريال ومكتبة األندلس. وقد ذكر أسامء بعض هذه 
الكتب وأسامء مؤلّفيها واملجال الذي تنمي إليه. ولقد مّكنت رحلة 
الورداين من تقديم خدمة علميّة جليلة للمكتبة العثامنيّة، ويف 
الوقت نفسه نقل لنا الورداين صورًة عن آثار الَعرب يف إسبانيا وعن 
الحياة االجتامعية والعلميّة والثقافية هناك، ومن حسن الحّظ أنّه 
دّون ما رآه وشاهده بنفسه يف كتابه القيّم »الرّحلة األندلسيّة« 

الذي يَستحّق كثريًا من البحث والّدراسة.
م.س.
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أن يلقى أمام ناظريك مؤلّف من الحجم املتوّسط ال يكاد عدد صفحاته 
يبلغ املائة وقد وسم بأنّه من جنس الرواية، ال شّك يف أّن نفسك ستهفو 
يستوقفك  ال  وقد  الكاتب،  اسم  الوسم فرتى  تنظر تحت  ثّم  لقراءته. 
ألنّك مل تعهد سامعه يف زمرة من نُّصبوا أو نّصبوا أنفسهم كتاب رواية 
العريب، أو قد يستوقفك إن كنت طلعة باحثا عن  التأليف  يف مدّونة 
الجديد لتزكية الرصيد... وحي تتجاوز االسم نازال منحرفا تتلّقفك مساحة 
اتّشحت بلون الصحراء ألقي عىل أدميها ظرف شّد وثاقه بحبل ترسّب 
مزدوجا ليحيط بكّل أطرافه قبل أن يحكم عقده حتّى يستعيص عىل 
الحّل...وتدقّق الّنظر فتجد عىل بعض الحوايش منه بقعا حمراء، تظّنها 
من الّشمع األحمر جيء بها إلحكام الغلق ومزيد الحجب، ولكّنك تدرك 
عند التأّمل أنّها بقع من دم... !!! وتشتد بك الحرية وتهفو نفسك لبعض 
الراحة فيجتذبك الخط وقد رسم عىل صفحة الظّرف علّك تجد فيه ما 

يطمئنك بإرشادك فتقرأ »اليشء يستحّق الذكر«...!!! 

التي مل تقف عندها  الصفحة  البيضاء يف أعىل  املساحة  تتذكّر  عندها 
سلفا، فرتتّد إليها لتجد نفس العبارة وقد رسمت بخط رشيق لّي »ال يشء 
يستحّق الذكر«  فيطرح عندك السؤال األكرب: هل يدفعك حب االطالع 
ووسوسة نفسك األمارة بالسوء وسجية العناد فيك إىل فك املستغلق 
وحل املعقود وتحرير املظروف لتقرأ هذا الذي قيل لك إنه »ال يستحق 
الّذكر« أم تراك تصّدق ما رسم لك وتكّرر مرّتي وأحكم إخفاؤه فتقّرر أن 

ترمي بالظّرف واملظروف ظهريا وتريح نفسك فال تبايل؟؟؟

ولكن قد يدفعك التّأين إىل أن تنتقل إىل الّسفر 
األخري لتجد صورة لصاحب النّص وتعريفا موجزا 
له ينّم عن تواضع بّي. وتحت ذلك أسطر ثالثة 
الشمس  فيها  البطالن  الكتاب  منت  من  منتقاة 
يف  والرشوق  الغروب  بي  مقابلة  يف  والحركة 
أسلوب وعبارة تحوالنهام إىل مقابلة بي الحياة 
واملوت... حينها يقوى عندك حّب االطاّلع وإساءة 
النية مبن يريد صّدك ويبخس ما بي يديك فتقّرر 
رفع الّسفر وولوج النّص لتقف عىل هذا الذي »ال 
يستحق الذكر«، فإذا بك تجد نفسك تجاه نّص 

قصري مربك أراده صاحبه ـ وفق العادة ـ نرباسا ييضء طريقك، لكّنك 
تلقاه ال يجيل العتمة ويزيد الحرية، فتزداد الرغبة. ففي النّص غضب 
من املحيط لنكرانه وجحوده واتّخاذ الخيال مطيّة نحو املايض والّذاكرة 
وصنع حكاية من رماد يشتبه يف وقوعها حّقا...فهل تراك ستواجه نّصا 
ينقل واقعا حصل أم هو رضب يف الخيال ومنه...؟؟؟ فتقّر أّن ال مهرب 
النّص علّك تجد لحريتك مستقرا... وتدخل، فتجد  لك من دخول عامل 
نفسك يف فصل وسط بي الصيف والخريف ويف مكان قيّص عىل إحدى 
ضفاف نهر الفرات عىل طريق رابط بي مدينتي تعّودت سامع اسميهام 
أخريا ألحداث مؤملة طارئة بهام ،هام دير الزور والرقّة. فيطرح عندك 
أّول األسئلة يف أّي زمن أنت؟وتجد نفسك ضيفا عىل عائلة ريفية بسيطة 
تستيقظ باكرا وتعّد طفلها للدراسة. األم فيها هي البطل واألب كأنّه 
غائب.أّما األحداث فريويها لك الراوي البطل ذاته، وهو حي ينفرد مفرد 
»أنا« وحي يلقى الجمع يجمع »نحن«. واملكان بي قريتي استوطن أوالها 
الجّن وعّمرت الثانية  أشباح خلقها الحكوايت لحراسة كنوز موهومة... 
ويصل بك الراوي املدرسة، مجال العلم والثقافة، لتحرض محفل تحية 
العلم عىل نشيد وشعار حزب تعرف أنّه كان ومازال يحكم حيث أنت . 
وهناك تشهد طرائف وغرائب. فالتلميذ األكرب، األسبوعي العام، يعاقب 
بشكل فّض لسبب تافه لن تعرفه إال متأّخرا، وتقول مع الراوي » سبحان 
الله منذ لحظات كان يرفع رأسه عاليا إىل السامء محييا العلم واآلن يرفع 
ساقيه إىل األعىل ليرضب بالعصا !!! »ومدير املدرسة الجاّد معاقب بعدم 
تكتشف  األّول  الدرس  ؟ وبحضور  السيايس  الرتقية لالشتباه يف موقفه 
إليك بشكل  الراوي  ينقله  التّدريس  عقم منهج 
كاريكاتوري ساخر أحدثه تطابق تلقايئ بي اسمي 
يف املثال املعتمد ولّد قضيـــة اجتمــاعية ال تخلو 
من بعد سيايس، وكان حرف األلف الضحية األويل 
فأبقي »مشنوقا يف أعىل اللوح« ألنّه سبب البالء 
أن  به...وما  واملفعول  الفاعل  اسمي  لتّوسطه 
يشتد بك األمل حتى ينقلك النّص إىل مجال جديد 
تكون لنفسك فيه راحة ألنك تالقي عبث الصبيان 
وتعلّقهم التلقايئ بالجامل، جامل ريفي طبيعي ال 
تصّنع فيه وال صناعة، يستدعي إىل ذهنك قول أيب 

الطيب املتنبي :

...ومــن العتـبـــات مـــا يكــون مـــراوغــا

»الشـــءي يستحـــّق الـــّذكـر«
للطـــوف العبـــد الله

ولكن قد يدفعك التّأين إىل أن تنتقل إىل الّسفر 
األخري لتجد صورة لصاحب النّص وتعريفا موجزا 
له ينّم عن تواضع بّي. وتحت ذلك أسطر ثالثة 
الشمس  فيها  البطالن  الكتاب  منت  من  منتقاة 
يف  والرشوق  الغروب  بي  مقابلة  يف  والحركة 
أسلوب وعبارة تحوالنهام إىل مقابلة بي الحياة 
واملوت... حينها يقوى عندك حّب االطاّلع وإساءة 
النية مبن يريد صّدك ويبخس ما بي يديك فتقّرر 
رفع الّسفر وولوج النّص لتقف عىل هذا الذي »ال 
يستحق الذكر«، فإذا بك تجد نفسك تجاه نّص 
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ما أوجه الحرض املستحسنات به    كأوجه البدويات الرعــابــــيـب
حسن الحضارة مجلوب بتطرية    ويف البداوة حسن غري مجلــوب.

إنّه جامل »درّة« الشخصية املؤثّرة يف النّص دون فعل عدا تأثري جاملها 
ذاك الذي رسمه الراوي إذ قال: »كانت درّة تتقّدم قليال قليال يف املاء 
لتغرف ماء زالال ، فتضطّر إىل رفع ثوبها قليال وتعلّقه يف حزامها منعا 
للبلل فينكشف بياض ساقها املصقولة كاملرمر ويصنع لجي املاء املعجون 
بشعاع الشمس الباهت خلخاال يفوق الذهب جامال وبهاء...دوائر املاء 
التي تتامزح مع نسائم النهر فال تقوى عليها فتزحف دوائر دوائر إليها 
فتتالىش فوق كعبها وتضمحّل فاسحة املجال آلالف الدوائر يك تنتحر 
عىل لجينها . تنظر إلينا مازحة ببعض رشات املاء من السطل.. وأبصارنا 
شاخصة إىل معرّى صدرها الذي ما إن تنحني حتى يفتّق رّمان صدرها 
تتهيأ  ومل  جديد  من  ترشق  الشمس  كأّن  هناك  الصبح  فيظهر  األزرار 
صدرها  فوق  تتعاقبان  قمح  سنبلتي  مثل  ضفريتان  للمغيب...تتدىّل 

تحرسان املقّدس من أبصار الناظرين«.

وقبح  الواقع  مآيس  إىل  النّص  يعود  الرومنسية  االسرتاحة  هذه  وبعد 
العالقات االجتامعية لتجد الرصاع وصلف اإلقطاع ومعاناة املدرّس وسوء 
وضع التعليم والجدل السيايس واإليديولوجي ورصاع الطبقات...واملشهد 
الديني . كل ذلك يف حيّز ال يتجاوز العرش صفحات ثم يردّك بعدها 
إىل حضن العائلة ومراسم األفراح والعادات... وتنتقل بعدها إىل املدينة 
بيئة  نقلهم، فرتى  »حلب« بجاملها وصخبها وحركتها وناسها ووسائل 
هي نقيض ما كنت فيه. فهناك تجد »السياسة الكربى« بكل مخاطرها 
»ال يشء  أخرى  ص  33  مرة  اإلشكايل  العنوان  ويعرتضك  وتناقضاتها 
يستحّق الذكر« وأنت يف خضّم أحداث وطنية وقومية شائكة تعرّب عنها 
عبارة  نقيض العنوان ومقابلها »كل يشء يستحّق الذكر« فتزداد حريتك من 
هذا العنوان املربك املخادع... هناك يصبح صيد العصافري بالفخاخ مجرّد 
رمز أو استعارة ملا يسّم العالقات االجتامعية عاّمة والسياسية خاّصة من 
اصطياد وحبك لألحابيل ويختلط الفعل السيايس بالتطبيب واالستنجاد 
بالسحر والشعوذة، ولعب األطفال بخدعة االنتخابات وتزويرها ومتلّق 
املسؤولي السياسيي وتبّدل املواقف منهم فجأة واالنتصار والهزمية وما 
يولّدانه من زهو ثّم خيبة بفعل املغالطة اإلعالمية. وعندها تربز عبارة 
العنوان مرّة أخرى« ال يشء يستحق الذكر«غري أنّه اآلن سافر كاشف 
الرسمية  املحارض  بها  تختم  التي  العبارة  به  فإذا  ومحله  مصدره  عن 
بعد استعراض كل املشاكل ومخاطرها... ولك اآلن أن تؤّول كام ترى...  
هكذا يستمّر تطويح الراوي بك بي املواقع الرحبة فتلقى الرّقة والفرات 
وجرابلس ، وقد يلتبس عليك الزمن أيضا بي ماضيه وحارضه بل ماضيك 
وحارضك أنت، حيث يبقى سلوك الساسة وتالعبهم وخداعهم وفسادهم 
ونفاق العامة لهم واملحسوبية يف العالقات والسلوك املخابرايت قاسام 
مشرتكا يزيد من حريتك. فحتّى الحدث البسيط العارض يف السوق إذا 
تعلّق مبن له صلة ولو واهية بالسياسة يصبح موضوع بحث بولييس 

دقيق... فتنكشف حينئذ طبيعة النظام بجالء، نظام تتحّول يف ظلّه حتى 
املناسبات العائلية فرصا للرشوة واالرتشاء... وتنطق مع الراوي بي مدن 
القطر السوري من حلب إىل دمشق وتدخل نسيج العالقات فيها جميعا 
وتقف عىل سلوك املسؤول السيايس من كل املواقع واملواقف .ومع ذلك 
تحدث املفاجأة الكربى، إذ تصدمك عبارة العنوان بعد كل هذه العوامل 
 !!! الذكر«  يستحق  »ال يشء  النص  لتكون خامتة  واملواقف...  واملواقع 
فتزداد حريتك ويسقط يف يدك وتشّك يف فطنتك فتتساءل : أتراين فعال 
قد وقعت ؟ هل يكون فعال كّل الذي قرأت ورأيت وعايشت ليس فيه 

»يشء يستحق الذكر« ؟؟؟

وتتواىل عندك األسئلة : هل هذا الكاتب هازل أم جاد، سليل الواقع هو 
أم متخيّل حامل ؟ أمتواضع هو محّقر لنّصه أم بارع يف اإلشهار بالخلف؟ 
إنه يدفعك حي ينطق مبا ينّفرك فتشهد له بالرباعة يف املخادعة والقدرة 

يف  استطاع  بالضّد.لقد  اإلغراء  عىل 
إىل  يأخذك  أن  معدودات  صفحات 
ويوقفك  مواقع  بك  ويجوب  عوامل 
عىل مشاهد وأحداث، وتشهد للرجل 
بأنّه قد استبّد به الرّسد وأغراه الحيك 
فكان لألحداث تابعا ولروايتها مشدودا 
يجمعها بنهم ويركّبها برسعة ويختزلها 
إىل حّد اللبس، إنّه يلهث وراءها دون 
توقّف، فليس يف نّصه مفاصل بيّنة وال 
فقرات معيّنة إذ يستمّر النّص متسارعا 
صفحاٍت عّدة دون توقّف. إنّه يرهق 
أن  غايته  ألّن  معه  ويرهقك  نفسه 
األحداث  من  ميكن  ما  أكرث  يقول 
بأقّل ما ميكن من الكالم، كأنّه يخىش 
أو  تباطأ  إن  منه  األحداث  تفلت  أن 
هو يريد أن يبقي لخيالك البحث يف 
وتحديد  النسج  وترتيب  التفاصيل 
مساهام  قارئا  معه  ،فتكون  العالقات 
ال مجرّد مستهلك سلبي...وعندها قد 
يطرح أمامك أيضا سؤال جنس النّص؟ 

هي  لديك  الثّابتة  الحقيقة  وتبقى 
الّشهادة للكاتب بالقدرة عىل التالعب 
بالعتبـــات وجعلهـــا أدوات إبهـــام 
ومخــادعة فتحكـــم عىل ما يستحّق 
كّل ذكر بأن »ال يشء )فيه( يستحّق 

الّذكر«.
محمد عبد العظيم

املؤلف 
لطوف حمد 

العبدالله، ولد 
مبدينة الرقة 
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يف مجال الرتبية والتعليم بجميع 

مستوياته تنظريا ومامرسة وأخرى 
يف مجال الثقافة والفكر عامة . وهو 

عضو ممثّل لبلده يف العديد من 
اللجان الرتبوية عىل املستوى الوطني 

والعريب والدويل ومنسق مرشوع 
النهوض باللغة العربية للتوجه نحو 

مجتمع املعرفة باملنظمة العربية 
للرتبية والثقافة والعلوم، األلكسو 
واملرشف العلمي عىل إصداراتها.

من مؤلفاته :
• تطور الفكر الرتبوي 

العريب  ـ مرص 2012
• يوميات ثرثار ، قصص  ـ سوريا 2017
• ال يشء  يستحّق الذكر ـ تونس 2018 

• رواية جديدة قيد اإلعداد للنرش



كبعض لعب الورق األخرى. لكّنها تنسيك فيام 
حولك من مشاغل ومشاكل، مل يكن اللعب معه 
وهي  »بالحيّة«  خاّص  اهتامم  له  وكان  سهال، 
ما يعرّب عنها بالسبعة الديناري، وهي ورقة لها 
أهميّة خاّصة يف هذه اللعبة ألنها وحدها متثّل 
يحصل  فلاّم  النتيجة،  احتساب  يف  مهاّم  رقام 
ويبتسم،  ينتعش،  كان  يديه،  بي  »الحيّة«  عىل 
آخر  يف  الغلبة  له  تكون  سوف  بأنه  ويشعرك 
ويتواصل  النشوة  تتواصل  وهكذا  املطاف، 
الضحك، والتعاليق املرحة، بأن ال غالب له حتّى 

يف لعب الورق.

وعند االنتهاء من لعبة الورق، أتركه يتوّجه إىل 
الوالية. وذات  اإلقامة نحو  النوم، وأغادر  غرفة 
ليلة متّدد يف فراشه متكئا، وطلب مّني أن آخذ 
كرسيّا وأجلس أمامه ليقرأ عيّل بعض مراسالته 
من  وسيلة  إىل  بها  يبعث  كان  التي  الغراميّة 
وإيّن  الفرنسيّة.  باللغة  مكتوبة  وكانت  منفاه. 
أذكر إحداها، وقد بعثها لها من جزيرة جالطة. 
فكان  واإلبداع،  الرقّة  منتهى  يف  الرّسالة  كانت 
التي  صورتها  خالل  من  وسيلة  عشيقته  يصف 
ويُخيّل  الفراش،  حذو  املنضدة  عىل  تفارقه  ال 
وكأنه  تتكلّم،  الصورة  كأّن  القارئ  أو  للسامع 
ومؤثّرة  جميلة  بتعبريات  لوحته  يرسم  رّسام 
الحزن  شعور  وعن  فيّاض،  إحساس  عن  تنّم 
هذه  قراءة  من  انتهى  فلاّم  والغربة.  بالوحدة 
الرسالة املؤثّرة، قلت له سيّدي الرئيس ما هذا 
فهــو  الكتابـــة؟  يف  والجّذاب  املؤثّر  األسلوب 
ال يقّل جامال عن أسلوب الكتّاب الرومانسيي. 
يُعرف  »سوف  معناه  ما  بالفرنسيّة  فأجابني 
وأدب  فكر  كرجل  البعيد  املستقبل  يف  بورقيبة 
الكالم  هذا  وعىل  دولة«،  كرئيس  يعرف  مثلام 
سمعت،  مبا  متأثّرا  اإلقامة  وغادرت  وّدعته، 
كان  ملا  وشجونه  أحاسيسه  عمق  وتصّورت 
مبعدا وحيدا، حامال هموم شعبه، وهو ال يدري 
إىل أين املصري؟ وقد تكّررت تلك السهرات عديد 
املرّات بقراءة الشعر أو بعض النصوص األدبيّة 
لفّت  وقد  يقرؤها،  التي  الكتب  من  املقتطفة 
ليبحث  االبن  بورقيبة  الحبيب  انتباه  بعد  فيام 

عن هذه الرسائل لالحتفاظ بها من الضياع...

بورقيبة هو يوغرطة الذي انترص

وملّا زار وزير خارجيّة إيطاليا فنفاين بورقيبة يف 
آخر أوت 1967 فـي الكاف، تجاذب 

معـــه الرئيس أطــــراف الحـــديث حول 
بها  قام  التي  والحروب  القديم  التاريخ 
الرببر،  السّكان األصليّون لهذه األرض من 
القادة  بعض  بها  ُعرف  التي  والبطوالت 
وعىل رأسهم يوغرطة، الذي قاوم استعامر 
روما وانهزم بفعل الغدر والخيانة. فأجابه 
الرئيس  سيدي  فأنت  »إذن  قائال،  فنفاين 
الفرنيس  االستعامر  حارب  الذي  يوغرطة 
وانترص« ومـــن هنا أصبحت هذه املقولة 
املتداولة »بورقيبة هــــو يوغــرطة الذي 

انترص«.

سلّمني  األيّام  من  يوم  يف  أنّه  أذكره  وماّم 
ألقرأه،  القديم  التاريخ  حول  كتابا  الرئيس 
لكن مع األسف مل أجد له الوقت، وبعد مّدة 
وجيزة وبينام كّنا نتناول معه الغداء مع بعض 
هو  »ما  بالسؤال:  إيّل  توّجه  الجهة،  مسؤويل 
لك؟«،  سلّمته  الذي  الكتاب  حول  انطباعك 
مباذا   « نفيس  وقلت يف  السؤال  فاجئني هذا 
سيّدي  أقرأه  مل  الحقيقة!«  سأقول  سأجيب؟ 
الرئيس ألنّني مل أجد فسحة من الوقت لذلك 
»أجابني بلهجة فيها عتــــاب« : املطلوب أن 
تقرأ كّل ليلة صفحة من كتاب حتّى لو كانت 
الحارضين  إىل  وتوّجه  األبواب«.  عىل  الحرب 
إىل  بالنسبة  املطالعة  أهميّة  عن  متحدثا 
عىل  مطّلعي  دامئا  يكونوا  حتّى  املسؤولي، 
املايض والحارض، ماّم ينري لهم سبل املستقبل.  
املعروف عن الرئيس بورقيبة أنّه رجل سياسة، 
رجل  أيضا  وهو  االستعامر،  قاوم  ومناضل 
إىل  وكان  الحديثة،  تونس  بنى  الذي  الّدولة 
جانب هذا رجل ثقافة واسعة، اكتسبها بفضل 
والسنوات  للمطالعة،  وحبّه  القويّة  ذاكرته 
التي قضاها يف السجون مكنته من قراءة كتب 

التاريخ.

إّن بورقيبة يضع نفسه يف خانة عاملقة التاريخ، 
البلد  اللّه سبحانه وتعاىل حبا هذا  أّن  ويعتقد 
بعظامء كان لهم صيت وإشعاع تجاوز حجمه 
من  التاريخ  ودخلوا  الضيّقة،  وحدوده  الصغري 
خلدون  وابن  ويوغرطة،  كحّنبعل،  الكبري  بابه 

وهو منهم طبعا...

هاجس الخالفة 

فّكر الرئيس بورقيبة يف ابنه لخالفته وعدل عن 
ذلك.

بينام  سبتمرب1967،  شهر  يف  أنّه  أذكر  مازلت 
كان الرئيس مقيام يف الكاف التحق بنا محّمد 
الصيّاح، وقد جاء ملقابلته. وبعد االختالء به يف 
مكتبه، طلب مّنا الرئيس أن نستمع إىل خطاب 
الحبيب بورقيبة االبن الذي ألقاه مبناسبة زيارة 
عىل  ليرشف  الجهات  إلحدى  بها  قام  رسميّة 
وجلسنا  املذياع  الرئيس  فأحرض  عاّم،  اجتامع 
الحبيب  خطاب  إىل  نستمع  االستقبال  بقاعة 
وال  االنتباه  يشد  ال  عاديّا،  خطابا  فكان  االبن، 
مثل هذه  الرئيس يف  يأمله  كان  ما  إىل  يرتقي 
املذياع  زر  عىل  ضغط  أن  وبعد  املناسبات، 
واملـرارة  الحرسة  من  بيشء  وعلّق  تنّهـد، 
وأضاف  بالعربيّة  الرماد«  تخلّف  »النار  قـائال: 

بالفرنسيّة: 
Pourtant le pays a besoin pour long-
temps des trois syllabes : Bour  gui  ba

أي ما معناه »رغم أّن البالد ما زالت يف حاجة 
ملـّدة طويلة للمقاطع الثالثة بور- قي -بة«، 

فأجابه السيّد محمد الصــــياح: »سيــدي 
الرئيـــس الخـــطابة ال متثّـــــل عـــائقا، 
وهي مــــن امللكات التي ميكن اكتسابها 
بقويل:  أنا  وعّقبت  والوقت«،  بالتجربة 
»مسؤولو الحـــزب وشبابه كلّهــم أوالدك، 
رجاال  منهم  كّونت  لقد  الرئيس،  سيّدي 
سيكونون يف املستوى الختيار من هو أقدر 
عىل مواصلة املسرية. بعد العمر الطويل«، 
مرّة  املوضوع  لنفس  الرئيس  أشار  وقد 
مبدينة  انعقدت  عموميّة  جلسة  يف  ثانية 
الكاف، حيث ملّح، بصفة غري مبارشة، لهذه 

الرغبة.

ما يفهم من تعليـق الرئيـس أنّه كان يأمل أن 
يجد يف ابنه ما يؤهلـه لخالفتـه، لـكن »تجري 
فيه  ير  فهــو مل  السفن«،  الرياح مبا ال تشتهي 
األيام  من  يوما  ليتبّوأ  تؤّهله  التي  الخصال 
الفكرة  أّن  وأَعتقد  البالد.  يف  األوىل  املسؤوليّة 
الرجل  ميثّل  ال  ابنه  أّن  شعر  ملّا  لكن  راودته، 
املناسب لهذه الخطّة عدل عنها. وهذا املوقف 
بروابط  يتأثّر  مل  الذي  بورقيبة  للرئيس  يحسب 
كان  الذي  وهو  تونس،  مصلحة  وآثر  األبّوة، 
دولة  رجل  بعده  الرئيس  يكون  أن  إىل  يطمح 
النضاليّة.  العلميّة والتجربة  الكفاءة  يجمع بي 
لكن مع األسف، مل يعمل من أجل تحقيق هذا 

الهدف.

ما الذي دفع محاميا تونسيّا شابا متخرّجا لتّوه من جامعة السوربون غداة استقالل البالد إىل أن يقدم 
عىل االنخراط يف العمل السيايس تحت قيادة بورقيبة طيلة ما يناهز عرش سنوات بدل ارتداء بدلة 

املحاماة ؟   

يفصح األستاذ عبد السالم القاّلل عن رّس ذلك يف كتاب صادر مؤخرا عن دار الجنوب بعنوان »الحلم 
واملنعرج الخطأ« يجمع بي الرسد والتحليل . وخالفا للمنحى الذي نحاه عدد من أعضاد »املجاهد 
األكرب« الذين كتبوا مذكراتهم ، ال يكتفي املؤلف باستعراض مسريته -عىل ثرائها ومتيّزها- واليا عىل 
الكاف ثّم عىل القرصين بعد مهّمة يف مسقط رأسه صفاقس واضطالعه مبسؤوليات  يف إدارة الحزب 
االشرتايك الدستوري بل يخّصص جزءا كبريا من كتابه لتناول الخيار السيايس واالقتصادي  الذي اعتمده 
النظام البورقيبي يف ستينات القرن املايض ليميط اللثام عن جوانب ظلّت معتمة إىل حّد اليوم، 
ونقصد االشرتاكية الدستورية. يعود األستاذ عبد السالم القاّلل خمسي سنة بعد تطبيق هذا الخيار 
لتبيان الظروف التي حّفت بفشل تجربة التعاضد. وتكتيس شهادته بالغ األهمية باعتباره كان مسؤوال 
جهويا يتمتّع بنفوذ واسع وشاهد عيان عىل أحداث عاشها أثناء لقاءات جمعته ببورقيبة والباهي 
األدغم وأحمد بن صالح حيث يلقي أضواء ساطعة عىل تلك الفرتة املفصلية يف تاريخ تونس الحديث، 

كاشفا عن حقائق تذكر ألّول مرّة.

ويقول األستاذ الشاذيل القليبي يف تقديم الكتاب : » واألستاذ القاّلل يف 
كتابه يشري إىل عديد القضايا األساسية محلاّل، بنظرات ثاقبة جوانب 
منها، مل تكن معروفة بهذه الدقّة، وأخّص منها »قضيّة التعاضد«، وما 
حّف بها من أسباب جانبية ، أّدت إىل تعقيدها وآلت بها إىل إعالن 
فشل التعاضد. والحقيقة يبيّنها يس عبد السالم : مل يفشل التعاضد 
ولكّن قرار التعميم هو الذي أفشل هذا اإلنجاز الهاّم وأفىض به إىل 
ما ال تحمد عقباه«.  وألنّه أب االنضامم إىل الزمرة التي انقلبت عىل 
أحمد بن صالح طلب عبد السالم القاّلل إعفاءه من مهامه كوال 
عىل القرصين ليستعيد حريته وميارس من جديد مهنة املحاماة. يف 
الجزء األول من الكتاب يروي املؤلف بأسلوب شيق طفولته يف برج 
وسط جنان بصفاقس وأيام شبابه باملعهد الصادقي ونضاله  السيايس 
يف صفوف الحزب االشرتايك الدستوري ثّم يف صفوف االتحاد العام 
لطلبة تونس.  وينقلنا الكاتب إىل أجواء لقاءاته ببورقيبة املفعمة 
بالحميمة والدفء اإلنساين ومحادثاته املطّولة مع الزعيم فيكشف 
عن مالمح من شخصية بورقيبة وأوجها من فكره مل تكن معروفة 
من قبل. وإذ يقف القارئ عىل قّوة الحجج التي يوردها الكاتب 
للدفاع عن وجهة نظره بخصوص االشرتاكية الدستورية فإنّه يجد متعة يف اكتشاف أحداث ووقائع 
تاريخية كنشأة االتحاد العام لطلبة تونس والوضع السيايس السائد يف سنوات االستقالل األوىل وزياريتْ 
بورقيبة الرسميتي إىل يوغسالفيا واليونان واللتي رافقه فيهام املؤلف وإقامة »املجاهد األكرب« يف 
عّدة مناسبات بالكاف، فضال عن تطرّقه إىل ما ينبغي اتباعه من أسلوب يف مصاحبة الرئيس وتبادل 
الحديث معه وإقناعه بجدوى قرار يتعّي اتّخاذه. يبقى القارىء مشدودا إىل الكتاب من بدايته إىل 
نهايته، فالكاتب يجمع بي الرباعة يف الرسد وعمق التحليل وجزالة اللفظ ومتانة األسلوب . وهذه 
املؤلَف يربز بجالء الجانب األديب يف تكوين األستاذ عبد السالم القاّلل، وهو الحاصل عىل اإلجازة يف 

اللغة واألداب العربية، عالوة عىل حصوله عىل إجازة يف الحقوق وعىل شهادة يف اقتصاد التنمية.

وقد اخرتنا أن نورد من الكتاب هذه املقتطفات: 

الحلₛ والمنعرج الخط‷

ورقــــات
مـن كتاب

املنعرج الخطأ 

لنئ كان تعميم التّعـــــــاضد خطأ فطريقة 
إيقافه كانــــت خطيئة يف حــّق الــــّدولة 
والّشعــب. إّن ما يؤاخذ عليه النظام ممثاّل 
يف الرئيس بورقيبة واملسؤولي يف الّديـــوان 
السيايس والحكومة ليس أخذ قرار إيقـــاف 
حتميـــا  موقفا  كان  فذلك  التعميــم، 
اتباعها  تـــّم  التي  الطريقة  وإمّنا  وإيجابيا، 
الدستوريّة،  االشرتاكيّة  التجربة  إليقاف 
مفاجئ  بتحّول  الستّينات  عرشيّة  وإنهاء 

وعنيف، ال يفــــرضه ال الواقع وال املنطق.

اتّبعت  التي  الطريقة  الخطأ يف  يكمن هذا 
رئيس  خطأ  وهو  التعاضد،  تعميم  لوقف 
أراد  فالكّل  السياسيّة،  الطبقة  وكل  الدولة 
التفيّص من مسؤوليّة التجاوز الذي أّدى إىل 
الفشل والحال أّن الجميع ساهم فيه، سواء 
املريب  بالسكوت  أو  املسؤوليات  بتحّمل 
دون  بالكرايس  تشبّثا  الربوة  والجلوس عىل 
وعي باملصلحة العليا للبالد. وهكذا وبدون 

ترّو دخلنا يف منعرج الخطأ.

لسياسة  قابل  غري  غالبيّته  يف  الشعب  كان 
متحّمسون  مؤيدون  لها  كان  التي  التعميم 
أصحاب  من  رشسون  معارضون  لها  وكان 
املهن  وأصحاب  والفالّحي  األموال  رؤوس 
ال  ممن  وكذلك  باإلصالح،  املعنيي  الحرّة 
يرى جدوى يف التعميم، ويعتربه خطرا عىل 
النمط املجتمعي والخــروج مــن الوســطيّة 
واالعتدال، وكان البعض أيضا غري راض عن 
انتهاجها إليقاف تجربة  التي وقع  الطريقة 
التعاضد املقامة عىل هياكل ومؤسسات فيها 
ما هو ناجح، وفيها ما هو يف طريق النجاح، 
ثّم هناك قسم هاّم من املواطني أصبحت له 
مصالح، وطموحات داخل الهياكل الجديدة، 
وأصبح مستقبله مرتبطا بها، فكيف نسمح 
إيجابيات  من  فيه  مبا  بنيناه،  ما  كّل  بهدم 
وسلبيات، سياسيا واقتصـــاديّا واجتمــاعيّا، 

وثقافيّا؟…

رسالة بورقيبة إىل وسيلة

يف  أحيـــانا  يرغــــب  )بورقيبة(  وكان 
تعاطي لعبة الورق »الْشُكوبّا« فألعب معه، 
تتطلّب مجهودا فكريّا  لعبة سهلة ال  وهي 
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XXL
أن  األســـف،  شـــديد  آســـف  آســــف، 
الالّتينيّة، فلم أجد يف  العنوان باألحرف  أكتـــب 
لغة الّضاد ما يفي بالغرض. رجاء، اجتنبوا الخلط، 
فنحن ال نقصد بالعنوان األفالَم اإلباحيّة، أو تلك 
نعني  نحن  إالّها.  تبّث  ال  التي  الفرنسيّة  القناَة 
 XXL ...مقاساِت اللّباس كام وضع األمريكان أصولها وفروعها
سامحهم  األمريكان،  حجام...  الّناس  ألكرب  املقاسات  أكرب  هو 
الله، وضعوا سلّم املقاسات عىل أحجامهم، عىل ضخـــامتــــها؛ 
وغفلوا أو نسْوا أّن يف بعض البالد ناًسا يلبسون عىل مقاسات 
الرّجل  طول  يتعّدى  ال  عجيبة؛  بالد  وهي  ومثـــود؛  عــــاٍد 
كأّن  عمالق؛  كسوة  نفسه  يكسو  ولكّنه  شربا،  أحيـــانا،  فيها، 
الكسوة تصنع الرّجال؛ خْذ لذلك مثال ما تلبس حكومات كثرية؛ 
كسوة واحدة تستهلك من القامش ما يكسو عراة البلد يف عّز 
الّشتاء؛ وهي ضائعة يف الكسوة، ال تدري أتنام يف الكّم أم يف 
عطفة الرّسوال؟... بعضهم ال يجد لنفسه بي الّنخبة مكانا، ولو 
السرتابونتان  وميزة  strapontin؛  للثّني،  قابال  إضافيّا  مقعدا 
يُطوى  ثّم  الحاجة،  عند  يُفتح  فهو  كثريا،  فضاء  يحتّل  ال  أنّه 
يدويّا أو آلياّ حي تنتفي الحاجة وتغيب، كحــــال عشـــرات 
الحكــومات؛ فهل  تلك  تعـــّمـــر  التي  السرتابونتان  الوزارات 
الحكـــومي  العمـــل  يف  فجوًة  اإلداري  اإلصالح  وزارة  تركْت 
اإلضافيّة  واملقاعد  الوزير؟  باختفاء  اختفت  فـــراغا، حــي  أو 
بدعـــة ابتكرها أهل الّسينام والفرجة، كلاّم زاد الحارضون عن 

الّنصاب...

فطّوعوها  الفكرة  إىل  العمومّي  الّنقل  املسؤولون عن  قفز  ثّم 
فسحبوا  ندموا  ثّم  فزادوا  يقنعوا،  ومل  الرّكّاب،  عدد  وضاعفوا 
دعائم  من  إالّ  وقوفا،  الخلق  سائر  وبات  املطويّة،  الكرايس 
فال  إليته،  أو  خرصه  الرّاكب  إليها  يسند  خشبيّة،  أو  معدنيّة 
بسرتابونتان  يقنـــع  من  جالس...وهناك  هو  وال  واقف  هو 
عىل  البيت  ويف  سرتابونتان،  عىل  املدرسة  يف  فهو  كلّه،  عمرَه 

سرتابونتان؛  الرّاحة عىل  بيت  ويف  الفــــراش،  ويف  سرتابونتان، 
وهناك من يفوز بسرتابونتان ثّم ال يـــزال ميّد رجليـــه حتّــى 
يحجــز املكـــان كلّه، له ولـــذريّته  وآل بيته... يف مـــا مىض، 
كانـــت الطّيور املهـــاجرة تجـــيء وتروح آمنة مطمئّنة؛ فلاّم 
أكرثها  الّسهـــل والجبل، صار  الكهرباء يف  اإلنسان أسالك  مّد 
يضّل  الطرّي  فيها وميـــوت مصعــوقا محرتقا؛ وكثري من  يعلق 
أو  البرتول  عن  التّنقيب  مصطبات  أضواء  أعمته  وقد  سبيله، 
أضـــواء  أن  والحـــّق  الّشامل؛  بحر  يف  الّشأن  هو  كام  الغاز، 
الّشأن  هو  كام  كثرية،  أحيانا  الرّجال  تعمــي  تلك  املصطبات 
دامئا يف بالد كثرية هنا وهناك؛ ينظرون ميينا واألحداُث تجري 
عاودهم  فقد  ميينا؛  تجري  واألحداُث  شامال  وينظرون  شامال، 
األصَل  الذي عارشهم حتّى صار  البرصّي   الخلل  ذلك  الَحَوُل، 
فيهم وما عداه طارئا عابرا. ذلك حال كثري من أهل الّسياسة، يف 
تلك البالد العجيبة، عىل أيّامنا الغريبة هذه، حالهم كحال ذلك 
األحول الذي أراد أن يضع العصفور يف القفص، فوضعه جانبا، 
والعصفور يزقزق باهتا، وألنّه كان أحوَل أيضا، فقد نّط وحّط يف 
القفص... وحالهم كحال ذلك األحول الذي اكتشف بعد عرشين 
سنة من العمل الّشاّق والجهد الجهيــــد أنّه كـــان ينفــــق 
البسيط،  الّسهــــل،  تعريفه  يف  الجريان...والحـــَوُل  بيت  عىل 
هو عــــدم تــــوازن حــركة العيني، حيث يستخدم الّشخص 
عيَنه الّسليمة للرّتكيز عىل اليّشء، بينام تنحــــرف املصــــابُة 
إىل الّداخـــل أو الخـــارج أو األسفل أو األعىل، وعىل ابتكارات 
سهَل  بسيطا،  خلالً  ذلك  يُعـــّد  األيّام،  هـــذه  والعلم  الطّّب 
التّقويم، ولكّن األمــــر يصبـــح عصيّا، إذا مّس الحَوُل العيني 
ورجالها...  بنسائها  الّسياسة  أهل  من  كثري  عند  نرى  كام  معا، 
ومثلام يصيب الحَول فرًدا واحدا أحدا، فإنّه قد يصيب أُّمًة أو 
شعبًا أو مجموعًة، كام نشاهد هذه األوقات عند جموع من 
تتمىّل ظهَر  ولكّنها  الثّورة،  تنظر يف صورة  ال  الكريم،  الّشعب 
الّصورة.                                                                                            
ص.و.
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